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ธรรมะบนเขา ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

“ความจริงของร่างกาย”

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ประชาชนชาวจีนถือธรรมเนียม 
ไปเย่ียมป่าช้ากัน ในสมัยคร้ังพุทธกาลก็มีธรรมเนียม 
เย่ียมป่าช้าเหมือนกันสำาหรับพระภิกษุผู้บวช แต่เจตนารมณ์
ของการเย่ียมป่าช้าของพระกับของฆราวาสน้ีจะต่างกัน 
คือของพระนี้ต้องการไปดูความจริงของร่างกาย 
เพราะสมยักอ่นเวลาคนตายไป เขาจะเอาร่างกายไปท้ิง 
ไว้ท่ีป่าช้าเป็นซากศพโดยท่ีไม่ได้ไปฝัง แล้วก็จะเห็น
สภาพของร่างกายท่ีตายไปในสภาพต่างๆ ต้ังแต่ตาย  
๓ วนั ๕ วนั ๗ วนั จะมสีภาพทีเ่ปล่ียนแปลง ขึน้อดื 
พอง แตก หรือมพีวกแมลงสัตวก์ดัแทะ มสุีนขัมอีะไร
มากัดมากินร่างกาย แขน ขา บางทีก็กระจัดกระจาย
ไปคนละทิศคนละทาง 
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การไปดูภาพเหล่านี้เป็นการสอนใจไม่ให้ลืมความจริงของร่างกาย ให้ศึกษา
ให้รู้ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงส่วนประกอบของอาการ ๓๒ เช่น ผม ขน 
เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และผลิตมาจากดิน น้ำา ลม ไฟ และ 
เมื่อร่างกายตายไปหยุดทำางาน ก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิม คือกลับคืนสู่ดิน 

น้ำา ลม ไฟ ไมม่สีตัว ์ไมม่บีคุคล ไมม่ตีวัตนอยู่ในร่างกายอยู่ในอาการ ๓๒ 

อยู่ในดิน น้ำา ลม ไฟ เป็นการให้ใจได้รู้ความจริงว่าร่างกายท่ีใจกำาลัง 
ครอบครองอยู่น้ีก็เป็นเช่นน้ันเหมือนกัน และจะได้ไม่ยึดติด ไม่หลงไปคิด
ว่าเป็นตัวเราของเรา เพราะถ้าเราไม่หลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา เราก็จะ 
ไมย่ดึตดิ เมือ่เราไมย่ดึตดิเรากจ็ะไมม่คีวามอยากกบัของทีไ่มใ่ชเ่ปน็ของเรา 

เวลาอะไรเกดิข้ึนกบัของทีไ่มใ่ชเ่ปน็ของเรา เรากจ็ะไมท่กุขไ์มเ่ดอืดร้อน เชน่ 
ร่างกายของคนอ่ืนท่ีเราไม่รู้จัก เขาจะเเก่จะเจ็บจะตายอย่างไร เราก็ไม่เดือดร้อน 
แต่ถ้าเป็นร่างกายของคนท่ีเรามีความผูกพันมีความยึดติดอยู่ เชน่ บดิามารดา 
พ่ีน้อง บุตรธิดา สามีภรรยา เวลาเกิดเหตุการณ์กับร่างกายของเขา ใจของเรา
ก็จะทุกข์ไปด้วย ท้ังๆ ท่ีความทุกข์น้ีก็ไม่ได้ไปเปล่ียนแปลงความจริงแต่อย่างใด 
ความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่อย่างนั้น ก็คือต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป
เหมือนกัน ไม่มีใครยับยั้ง ไม่มีใครหักห้ามได้ เพราะนี่คือธรรมชาติของ
ร่างกาย ธรรมชาติของดิน น้ำา ลม ไฟ 
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ร่างกายของเราก็ได้มาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป น้ำาที่เราดื่ม อากาศ 
ที่เราหายใจเข้าไป และเมื่อเข้าไปผสมกันก็แปลงไปเป็นอาการ ๓๒ เป็นผม
เส้นผมกจ็ะยาวออกมาเร่ือยๆ ถา้เรามกีารรับประทานอาหารอยูเ่ร่ือยๆ มกีาร
ด่ืมน้ำา มีการหายใจอยู่เร่ือยๆ ร่างกายก็จะผลิตผมให้ยาวออกไปเร่ือยๆ แต่ถ้า
เราไม่ได้รับประทานอาหาร ไม่ได้ดื่มน้ำา ไม่ได้หายใจ ผมก็จะไม่มีทางที่จะ
ยาวออกมาได้ มีแต่จะเสื่อม แยกหลุดออกไปจากร่างกาย เพราะร่างกาย
เมื่อไม่มีธาตุ ๔ มาประคับประคองมาหล่อเลี้ยง มันก็จะต้องแยกทางออก
จากกัน พอร่างกายหยุดหายใจเท่านั้น สภาพของร่างกายก็จะเสื่อมลงทันที 
เส่ือมลงอยา่งรวดเร็วภายในเวลาไม่ก่ีวันก็จะเป็นเหมือนกับไมเ่คยเหน็มากอ่น 
นี่คือการไปเยี่ยมป่าช้าในสมัยครั้งพุทธกาล



6

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุ

ไปเย่ียมป่าช้ากัน เพ่ือจะได้ตัด

อุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นใน

ร่างกาย เพ่ือจะได้ตัดความอยาก 

ในร่างกาย ความอยากให้ร่างกาย

ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย หรือความอยาก

ในกามารมณ์ที่เห็นร่างกายว่าเป็น

ร่างกายที่สวยงาม ถ้าไปเห็นสภาพ

ของร่างกายท่ีตายไปแล้วก็จะไม่เกิด

กามารมณ์ขึ้นมา เหมือนในสมัย
คร้ังพุทธกาลมีพระภิกษุอยู่รูปหน่ึง
ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองกามารมณ์ 
พอดีมีโสเภณีนางหน่ึงได้เสียชีวิตไป 
เธอเปน็มนษุยท์ีม่ชีือ่เสียงว่าสวยงาม
เป็นบุคคลท่ีสวยงามแต่ได้ตายไป 
พระพุทธเจ้าเลยให้พระภิกษุรูปน้ี 

ไปพิจารณาดูศพของโสเภณีคนนี้ 
พอได้ไปพิจารณา ใจของท่าน
ก็บรรลุหยุดระงับความอยากใน
กามารมณ์ได้ ไม่มีกามารมณ์ต่อไป 
เพราะทุกคร้ังที่เห็นรูปร่างหน้าตา
ที่สวยงามก็จะนึกถึงรูปร่างของ
โสเภณีที่ตายไปก็จะมาลบล้าง  
ดับกามารมณ์ได้ กามารมณ์นี้เกิด
จากการที่เรามองเห็นภาพเห็นรูป 
ทีส่วยงามนัน่เอง ถา้เราตอ้งการทีจ่ะ
ดับกามารมณ์ เราต้องเจริญอสุภะ 
คือรูปภาพที่ไม่สวยงามอยู่เรื่อยๆ 
ให้ติดตาติดใจ เพราะถ้าติดตาติดใจ
แล้ว เวลาเกิดกามารมณ์เพียงแต่
นึกถึงภาพที่ ไม่สวยงามเท่ านั้น 
กามารมณ์ก็จะดับไป ผู้ที่จะทำา

คำ�ว่� ออกจ�กก�ม 
ก็คือให้เร�ยุติก�รห�ก�รใช้ร่�งก�ย
เป็นเครื่องมือห�คว�มสุข เพร�ะว่�ร่�งก�ยนี้ไม่ถ�วร ไม่จีรัง
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อย่างนี้ก็ เพราะว่ า เห็นโทษของ 
กามารมณ์ แต่สำาหรับผู้ที่ยังไม่เห็น
โทษนี้ก็คงจะไม่อยากจะเห็นภาพ 
ที่ไม่สวยงาม 

อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญา
ของแต่ละบุคคล บุคคลที่เห็นว่า
กามารมณ์น้ีเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ 
ก็ จะต้ องพยายามหา วิธี กำ า จัด
กามารมณ์ให้หมดไปให้ได้ เพราะ
ถ้าไม่มีกามารมณ์แล้วก็จะสามารถ
อยู่คนเดียวได้ อยู่ตามลำาพังได้  
ไม่ต้องมาหาคู่ครอง ไม่ต้องมา
วติกกังวลห่วงใยดูแลคู่ครองของตน  
แล้วไม่ต้องมาทุกข์นั่นเอง เพราะว่า 
ถ้ามีคู่ครองก็จะต้องมีความรัก

ความผูกพัน มคีวามอยากใหคู้ค่รอง 
ของตนดี สวยงาม และก็อยู่กับตนไป
นานๆ มคีวามซือ่สัตยก์บัตน แตถ่า้ 
ไม่ได้เป็นไปตามความอยากก็จะ
เกิดความเสียใจ เกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมาเป็นอันมาก 

ดังมีเร่ืองในสมัยยุคของหลวงปู่มั่น 
มีพระอาจารย์รูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์
ของหลวงปู่มั่น ก่อนที่ท่ านจะ
ออกบวชท่านก็มีภรรยา แล้วท่าน 
ก็ไปพบว่าภรรยาท่านแอบไปมีชู้  
ตอนที่ท่านทราบเข้าเท่านั้น ท่าน
ก็หน้ามืด ท่านคิดว่าอยากจะฆ่าชู้ 
และภรรยา แต่พอดีท่านได้สติ
ก็คิด ว่ าการที่ ไป ฆ่ า เขานี้ ทำ าให้

ถ้�เร�ต้องก�รที่จะดับก�ม�รมณ์
เร�ต้องเจริญอสุภะ 

คือรูปภ�พที่ไม่สวยง�มอยู่เรื่อยๆ ให้ติดต�ติดใจ
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ตนเองนั้นเลวกว่าการมีชู้เสียอีก 
ท่านก็เลยพิจารณาเห็นความไม่เท่ียง 
ของชวีติของคนวา่คนเราน้ีไม่มีอะไร
เท่ียงแท้แน่นอน จิตใจของคนน้ี
เปล่ียนไปเปล่ียนมาได้เสมอ วันนี้
เขาอาจจะรักเรา พรุ่งนี้เขาอาจจะ 
ไม่รักเราก็ได้ วันน้ีเขาอาจจะอยู่กับเรา 
พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้ 
ทา่นกเ็ลยปลงได ้ยอมรับความจริงว่า 

การมีคู่ครองน้ีเป็นความทุกข์อย่างมาก 
ทุกข์ทั้งในขณะที่อยู่ด้วยกัน เพราะ
ถ้ารักกันมากก็ห่วงกัน กลัวว่าจะมี 
อะไรเกิดขึ้นกับคนที่เรารัก ถ้าไม่ 
รักกันก็จะทะเลาะแบาะแว้งกัน มีเร่ือง
มีราวกันอยู่เร่ือยๆ ถ้าไม่ซื่อสัตย์ 
ต่อกันก็จะทำาให้เสียอกเสียใจ 

ท่ า นก็ เ ลยตั ด สิ นใ จออกบวช  
ขอไปอยู่แบบพระดีกว่า ไปอยู่
แบบไม่ต้องมีคู่ครอง ท่านก็เลย
ประกาศบอกให้ชาวบ้านได้ทราบว่า 
ท่านเลิกกับภรรยาของท่านแล้ว 
ท่านยินดียกให้กับเเฟนใหม่ของ
ภรรยาท่านไป ส่วนตัวท่านก็จะ
ออกบวชติดตามหาพระอาจารย์มั่น 
ต่อไป จนในที่สุดก็ได้ไปศึกษา 
และปฏบิตัธิรรมกบัพระอาจารยม์ัน่ 
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และได้บรร ลุ เป็นพระอรหันต์   
ก็คงจะทราบก็คือหลวงปู่ขาวนี่เอง 

ประวัติของท่านที่หลวงตามหาบัว
ท่านเขียนไว้ก็โดยคร่าวๆ ก็เป็น
อย่างนี้ นี่คือเร่ืองของโทษของ
กามารมณ์ ผู้ที่ยังมีกามารมณ์อยู่ก็
จะตอ้งหาคูค่รอง เมือ่หาคูค่รองแล้ว 
ก็จะต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษา
คู่ครองของตนเพราะอยากจะให้ 
คู่ครองของตนน้ันอยู่กับตนไปนานๆ 
ให้ความสุขกับตนไปนานๆ แต่ถ้า 
คูค่รองนัน้ตายจากไปหรอืเปล่ียนไป 
ความสุขท่ีได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไป 
สวรรค์ที่ได้ก็จะกลายเป็นนรกไป 
และถ้าไม่มีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่มี
ธรรมะสติปัญญาพอ ก็อาจจะต้อง
ไปทำาบาปทีร้่ายแรงตอ่ไป ยงัจะตอ้ง

ไปตกนรกหมกไหม้เนื่องจากความ
โกรธแค้นความเสียใจ 

นี่คือเร่ืองของร่างกายของเราที่มี 
ทัง้คุณและมีท้ังโทษ คุณน้ันมีน้อยมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับโทษ ร่างกาย
ของเรา เราก็อาศัยใช้เป็นเครื่องมือ 
หาความสุขทางตาหูจมูกล้ินกาย 
ทุกวันนี้ที่ เราสุขก็เพราะว่าเรามี



10

ร่างกายให้เราได้เสพรูปเสียงกล่ิน
รสโผฏฐัพพะนั่นเอง แต่มันเป็น
ความสุขที่ชั่วคราว เวลาได้เสพ 
ไดสั้มผัสกม็คีวามสุข แตพ่อผ่านไป
แล้วก็จางหายไปหมด จึงทำาให้ต้อง
คอยเสพอยูเ่ร่ือยๆ คอยหารปูเสียง
กล่ินรสโผฏฐัพพะมาเสพอยู่เร่ือยๆ 
ตอ้งจัดงานเล้ียงอยูเ่รือ่ยๆ เพราะวา่ 
มันไม่ได้ เป็นความสุขที่แท้จริง  
ไม่ได้เป็นความสุขท่ีถาวร และเวลาใด 
ที่ไม่ได้เสพ เวลานั้นก็จะมีความ
รู้สึกว้าเหว่เศร้าสร้อย หงอยเหงา 
และเวลาที่ร่างกายเกิดความเส่ือม
ขึ้นมาก็จะทำาให้เกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมา เพราะว่าจะไม่สามารถใช้
ร่างกายเป็นเคร่ืองมือหาความสุข
ได้อีกต่อไป 

นี่คือโทษของการอาศัยร่างกายเป็น
เครื่องมือหาความสุข แต่เนื่องจาก

ทุกวันนี้ที่เราสุข 

ก็เพราะว่าเรามีร่างกาย

ให้เราได้เสพรูป เสียง

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

นั่นเอง แต่มันเป็น

ความสุขที่ชั่วคราว
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หาความสุข เพราะว่าร่างกายนี้ 
ไม่ถาวร ไม่จีรัง เวลาแข็งเเรง 
ก็ใช้ทำาตามคำาส่ัง ทำาตามความ
ต้องการได้ แต่เวลาที่ร่างกายเสื่อม
หรือไมส่ามารถทำาหนา้ทีไ่ด ้เวลานัน้ 
จิตใจจะทุกข์ทรมานมากถึงกับ 
ไม่อยากจะอยู่ต่อไป เช่น คนที่ 
ไม่สามารถใช้ร่างกายทำางานได้คือ
คนพิการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต  
ไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปเที่ยว 
ตามสถานที่ต่างๆ ได้ ก็จะมีความ
หงุดหงิดรำาคาญใจ มีอารมณ์ไม่ดี
อยู่ตลอดเวลา บางครั้งก็คิดอยาก
จะฆ่าตัวตายไป นี่คือโทษของการ
ที่เราไปยึดติดกับร่างกาย เพราะว่า 
เรามีกามารมณ์นั่นเอง ถ้าเรา
ไม่มีกามารมณ์ ไม่มีกามตัณหา  
เราก็ไม่จำาเป็นที่จะต้องใช้ร่างกาย  
ถ้าเราไม่อยากดู ไม่ได้อยากฟัง  

ใจของผู้ที่ยังต้องหาร่างกายมา 
เป็นเคร่ืองมืออยู่นี้ขาดสติปัญญาที่
จะเห็นโทษของการอาศัยร่างกายนี้ 
จึ งทำ าให้ต้องกลับมาเวียนว่ าย
ตาย เกิดหลายรอบหลายค ร้ั ง 
โดยนับไม่ถ้วนจนกว่าจะได้พบกับ
นักปราชญ์ เช่น พระพุทธเจ้า ผู้ที่
เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิด 
เห็นโทษของร่างกาย และเห็นทาง 
ที่จะทำาให้ปล่อยวางร่างกายได้  
เหน็ส่ิงทีม่คีณุคา่กวา่ร่างกายกค็อืใจ 
เห็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุข 
ที่ได้รับจากร่างกายก็คือความสงบ
ของใจ ถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้า
ห รื อพ ร ะส า วกทั้ ง ห ล า ยแ ล้ ว  
เราก็จะได้ รับคำ าสอนที่ จะสอน
ให้ เราออกจากกามกัน คำ าว่ า
ออกจากกามก็คือให้เรายุติการ
หาการใช้ ร่างกายเป็นเคร่ืองมือ 
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ไม่ได้อยากล้ิมรสดมกล่ิน ไม่อยากจะสัมผัสกับส่ิงต่างๆ การมีร่างกายก็
ไม่มีความจำาเป็น 

ดังนั้น ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว เราก็จะได้ยินได้ฟังส่ิงที่ 
จะทำาให้เราหลุดพ้นจากการยึดติดกับร่างกาย หลุดพ้นจากกามารมณ์ได้ 
เพราะพระพุทธศาสนาจะสอนวา่มคีวามสุขทีย่ิง่ใหญ่กวา่ความสุขทีเ่ราไดจ้าก
การใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ 

ความสุขท่ีย่ิงใหญ่กว่าก็คือความสงบของใจน่ีเอง นัตถิ สันติ  
ปะรัง สุขัง ไม่มีสุขอันใดในโลกน้ีจะดีเท่ากับความสุขท่ีเกิดจาก 
ความสงบของใจ อนัน้ีแหละเป็นส่ิงท่ีเราจะไม่ได้รู้จักกัน ถ้าไม่ได้พบ 
กับพระพุทธศาสนา และจะไม่รู้จักวิธีที่จะทำาให้เราได้พบกับความสุข 
อันน้ีและรักษาความสุขอันน้ีไว้อยู่กับเราไปตลอดอนันตกาล  
เพราะใจของเรานี้ไม่ตาย 

ความสุขที่อยู่ในใจนี้ก็ไม่เส่ือมไปกับการเส่ือมของร่างกาย ร่างกายนี้ต้อง 
เส่ือมไป แตเ่มือ่ความสุขของเราไมไ่ดใ้ชร่้างกายเปน็เคร่ืองมอื ความสุขของเรา 
ที่ได้จากความสงบของใจก็ไม่ได้เส่ือมไปกับร่างกาย เวลาร่างกายหมด
สมรรถภาพไมส่ามารถทำางานอะไรได ้ใจกย็งัมคีวามสุขได ้เชน่ หลวงปูช่อบ 
ท่านก็ต้องนั่งรถเข็น ท่านเป็นอัมพาต แต่ท่านมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใส
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เพราะใจของท่านไม่ได้ขาดความสุข เพราะไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเคร่ืองมือ
หาความสุข ท่านใช้ธรรมะให้ความสุขแก่ใจ ธรรมะที่จะทำาให้ใจของเรา 
สงบนั้น ก็คือ สติ 

แตก่่อนทีเ่ราจะสร้างสตข้ึินมาไดเ้ราก็ตอ้งมศีลีก่อน ก่อนทีเ่ราจะมศีลีไดเ้รา

ก็ต้องทำาทานก่อน ผู้ที่ยังทำาทานไม่ได้แสดงว่ายังมีความโลภ มีความอยาก
ได้เงินทอง ยังเสียดาย ยังหวงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่ ก็จะเป็น 
ผู้ที่จะรักษาศีลไม่ค่อยได้ เพราะเวลามีความอยากจะได้ทรัพย์อะไรมาก็
อยากจะได้มาแบบวิธีง่าย วิธีง่ายก็คือวิธีไม่รักษาศีลนั่นเอง เช่น พ่อค้า
แมค่า้นีม้กัจะบน่กนัเสมอวา่รักษาศลียากเหลือเกนิเพราะพูดความจริงไมไ่ด ้
ต้องพูดโกหกกัน เพราะถ้าพูดความจริงแล้วกลัวว่าจะขายของไม่ได้ คนจะ 
ไม่ซื้อ อันนี้เป็นความเข้าใจผิด คนที่เขาทำาบุญทำาทานอยู่อย่างสม่ำาเสมอ  
เขาจะไมรู้่สึกวา่การทำามาหากนิกบัการรักษาศลีนีข้ดักนัแตอ่ยา่งใด เพราะเขา
ไมไ่ดเ้ดอืดร้อนวา่เขาจะไดม้ากหรือไดน้อ้ย เขาถอืหลักความถกูตอ้งคอืการมี
ศลีเปน็หลัก เขามอีะไรจะพูดกพู็ดไปตามความเปน็จริง หรอืวา่ถา้ความจริง
พูดไมไ่ดก้ไ็มพู่ดเสียดกีวา่ กเ็ทา่นัน้เอง ส่วนคนจะซือ้ของหรือไมอ่นันัน้กเ็ปน็
เร่ืองของเขา ไมไ่ดเ้ดอืดร้อน คอือาจจะไมไ่ดข้ายดบิขายดแีตก่พ็อทีจ่ะไดม้ ี
รายได้มาพอจุนเจือชีวิตตามอัตภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเขาต้องการเท่าน้ันก็คือมีทรัพย์ไว้ 
สำาหรับจุนเจือชีวิตตามอัตภาพ แต่ไม่ได้อยากจะมีทรัพย์แบบมากมายก่ายกอง 



14

เ พ่ือจะได้ไปอวดเเข่งกับชาวบ้านทั้ งหลาย
ว่าเราร่ำาเรารวย เรายิ่งเราใหญ่ ถ้ามีก็ไม่ได้ 
เก็บเอาไว้ก็จะเอาไปทำาบุญทำาทาน เพราะการ
ทำาบุญนี้ก็จะทำาให้จิตใจมีความอิ่มเอิบ มีความ
สุขใจ และก็จะทำาให้มีความเมตตากรุณา ทำาให้ 
ไมต่อ้งทำาบาปทำากรรม ทำาใหม้เีวลามาเจริญสตไิด ้
มาปฏิบัติเจริญสมาธิได้ เพราะไม่จำาเป็นจะต้อง
ทำางานหามรุ่งหามค่ำา ทำาพอประมาณ ทำาพอได้ 
ปจัจัย ๔ มาจุนเจืออตัภาพชวิีตกพ็อแล้ว เอาเวลา 
ทีม่คีณุคา่นีม้าสร้างความสุขทีเ่งินทองไมส่ามารถ 
ซื้อให้ได้ดีกว่า ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีระดับ 
เเสนล้านก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่ได้จากการ
ทำาใจให้สงบได้ เพราะจะไม่มีเวลามาเจริญสติ 
เพราะว่าการเจริญสตินี้จะต้องอยู่ในสถานที่ 
ห่างไกลจากเร่ืองราวต่างๆ จากเหตุการณ์ต่างๆ 
เพราะถ้ายังต้องอยู่ในเหตุการณ์ เช่น การทำามา 
หากิน จิตใจก็จะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำามา
หากิน เรื่องปัญหาต่างๆ การแก้ปัญหาต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหยุดความคิด 
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ปรุงเเต่งได้ ถ้าหยุดความคิดปรุงเเต่งไม่ได้  

ก็จะไม่สามารถทำาใจให้สงบได้ เมื่อใจไม่สงบก็

จะไมไ่ดพ้บกับความสขุทีย่ิ่งใหญจ่ากการทำาใจให้

สงบได้ เมื่อไม่มีความสงบ ไม่มีความสุข ก็เลย

ต้องอาศัยความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองซ้ือ  

แต่ก็เป็นความสุขท่ีเป็นโทษเพราะว่าเป็นความสุข 

ช่ัวคราว และเป็นความสุขท่ีต้องคอยเติมอยู่เร่ือยๆ 

เติมเท่าไหร่ก็ไม่อ่ิมไม่พอ แล้วพอถึงเวลาที่ 

ไม่สามารถที่จะเติมได้ เวลาน้ันก็จะมีแต่ความ

เศร้าสร้อยหงอยเหงา มีแต่ความว้าเหว่ มีแต่ 

ความทุกข์ใจ 

นี่คือเร่ืองที่เราควรที่จะคำานึง นี่คือวิธีการที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างมาหา 
ความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในใจ 
ของเรา แต่เราต้องหาเวลามาสร้าง เราต้องมี 
วนัวา่งบา้งเพ่ือเราจะไดอ้ยูห่า่งไกลจากเเสงสีเสียง 
ห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือเราจะได้มา
ควบคุมความคิดของเราให้สงบให้นิ่งให้ได้ เช่น 
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การใช้การบริกรรมพุทโธๆ ถ้าเราบริกรรมพุทโธๆ ไปอย่างต่อเนื่อง เราก็ 
จะไม่สามารถคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ เพราะใจจะคิดได้ทีละเรื่อง ถ้าเรา

คดิอยู่กับพุทโธ เราก็จะไมส่ามารถไปคดิถึงคนนัน้คนนี ้เร่ืองนัน้เร่ืองนีไ้ด ้ 

ถ้าเราอยู่กับพุทโธ อารมณต์า่งๆ ก็จะสงบตวัลง ความคดิตา่งๆ ก็จะเบาลงไป 

และในที่สุดก็จะสงบในที่สุด 

นีค่อืการสร้างความสุขทีจ่ะมาทดแทนความสุขทีเ่ราไดจ้ากการใชร่้างกายเปน็
เครื่องมือ พอเราได้รับความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้ว เราก็สามารถ
ปล่อยวางร่างกายได้ เราก็ไม่เดือดร้อนกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ของร่างกาย เพราะวา่เราไมต่อ้งใชร่้างกาย เหมอืนกบัถา้เราไมต่อ้งใชร้ถยนต ์
เราก็ไม่ต้องมากังวลกับการดูแลกับการรักษารถยนต์หรือคอยซื้อรถยนต์
คันใหม่มาทดแทนคันเก่า เพราะเราไม่ได้ออกจากบ้าน เราไม่ต้องออก 
ไปหาความสุขนอกบ้าน ในเมื่อในบ้านเรามีความสุขที่ดีกว่าที่ยิ่งใหญ่กว่า  
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เราจะออกไปหาความสุขที่เลวกว่าทำาไม เราก็ไม่จำาเป็นต้องใช้รถยนต์พาเรา
ไปตามสถานที่ต่างๆ รถยนต์ก็ไม่มีความหมายสำาหรับเราต่อไป ร่างกายนี้ 
กเ็ปน็เหมอืนรถยนตท์ีเ่ราใชเ้ปน็เคร่ืองมอืหาความสุขทางตา ห ูจมกู ล้ิน กาย 
นี่เอง แต่เมื่อเรามีความสุขที่ดีกว่าที่ไม่ต้องมีร่างกาย ไม่ต้องใช้ร่างกาย
เป็นเครื่องมือ เราก็ไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมของร่างกาย ร่างกายจะเสื่อม
เมือ่ไร จะเจ็บไขไ้ดป้ว่ยเมือ่ไร จะตายไปเมือ่ไร เราจะไมเ่ดอืดร้อน เพราะเรา 
ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออีกต่อไป 

นี่คือใจของผู้ที่หลุดออกจากกามารมณ์ หลุดออกจากความหลงที่ไปยึด 
ไปตดิกบัร่างกาย ทีไ่ปคดิว่าร่างกายนีเ้ปน็ตวัเราของเรา เปน็ตวัทีจ่ะหาความสุข 
ใหก้บัเรา ตอนนีเ้ราพบความจริงแล้ววา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนีไ้มต่อ้งมร่ีางกาย 
ไม่ต้องมีคู่ครอง ไม่ต้องมีสามี ไม่ต้องมีภรรยา นักบวชทั้งหลายท่านจึงอยู่ 
คนเดยีวในปา่ไดอ้ยา่งมคีวามสุข เชน่ พระพุทธเจ้า พระองคห์ลังจากเสดจ็ออก 
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จ ากพระ ร า ช วั ง แ ล้ วก็ ไ ม่ เ คย 
หวนกลับคืนสู่พระราชวังเพ่ือไปหา 
พระมเหสีอีกต่อไป เพราะพระองค ์
ทรง เห็นทรงได้พบความสุขที่ 
ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ ไม่มี โทษ
ไม่มีความทุกข์ตามมา นี่แหละ
คือเร่ืองที่พระพุทธศาสนาจะมอบ
ให้แก่พวกเรา จะช่วยให้พวกเรา 
ได้ห ลุดออกจากห้ ว งของมาร 
ก็คื อความหลงที่ หลอกให้ เ ร า 
ไปหลงหาความสุขผ่านทางร่างกาย  
มีพระพุทธเจ้านี่แหละที่ เป็นผู้ที่ 
เห็นทาง เห็นความจริง เห็นวิธีที่จะ
ทำาให้พวกเราไม่ต้องอาศัยร่างกาย 
เป็นเคร่ืองมือ เราก็เลยต้องไป
เยี่ยมป่าช้ากันก็เพ่ือสาเหตุอย่างนี้ 
เราต้องพิจารณาร่างกายก็เพราะ
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ด้วยสาเหตุอย่างนี้ เพราะถ้าเรา 
ไม่พิจารณา เราก็ยังจะหลงติด
อยู่กับร่างกาย เห็นว่าร่างกายเป็น 
ตวัเราของเรา เหน็ว่าร่างกายสวยงาม  
เราก็อยากจะได้ร่างกายนั้นมาให้ 
ความสุขกบัเรา แตถ่า้เราไดพิ้จารณา
ได้ไปเยี่ยมป่าช้าบ้าง ไปเห็นสภาพ 
ความเป็นจริงของร่างกายว่าที่
แท้จริงนั้นไม่สวยงามเลย มีอาการ 
๓๒ ที่จะต้องเส่ือม ที่จะต้องเน่า 
ต้องสูญไป เราก็จะได้มีเคร่ืองมือ
มาแก้ความหลง ทุกคร้ังที่เราเห็น
ร่างกายที่สวยงาม เราก็จะคิดถึง
ร่างกายที่เราไปพบไปเห็นในป่าช้า  
นี่คือวิธีที่จะทำาให้เราหลุดพ้นจาก
ห้วงของกามารมณ์ ห้วงของความ
หลงทีไ่ปยดึไปตดิกบัร่างกายวา่เปน็
ตัวเราของเรา เราจะได้ไม่ต้องทุกข์
กับร่างกายอีกต่อไป และไม่ต้อง

กลับมาเวียนว่ายตายเกิด มาหา 
ร่างกายอันใหม่ มาเเก่ มาเจ็บ  
มาตายอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่
ทุกวันนี้ 

ถ้าเรายังไม่สามารถเห็นความจริง
ของร่างกายว่าเป็นเพียงดิน น้ำา 
ลม ไฟ ว่าไม่สวยไม่งาม ถ้าเรา 
ยังไม่สามารถดับกามารมณ์ได้  
เราตายไปกีร่อบเรากต็อ้งกลับมาหา
ร่างกายใหมอ่กีตอ่ไป เพราะเรายงัหวิ 
กบัรปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะอกี 
เราก็ต้องมีตาหูจมูกล้ินกายเป็น
เคร่ืองมือ แต่ถ้าเราไม่หิวแล้ว  
เราเบื่อแล้ว เห็นความไม่สวยงาม
ของร่างกายแล้ว เหน็สภาพความจริง 
ของร่างกายว่าเป็นเพียงดิน น้ำา ลม 
ไฟ สักวนัหนึง่กจ็ะตอ้งแก ่ตอ้งเจ็บ 
ต้องตายไป เพราะว่าร่างกายนี้เป็น
เพียงดนิน้ำาลมไฟ ไมใ่ชต่วัเราของเรา 
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ถ้ามีปัญญาพิจารณาอย่างนี้อยู่
เร่ือยๆ กจ็ะสามารถรักษาความสงบ 
ที่ได้จากการนั่งสมาธิไว้ต่อไปได้ 
เพราะใจจะไม่มีความอยากที่เป็น
ตวัทีจ่ะทำาใหเ้กดิความไมส่งบขึน้มา
นั่นเอง นี่คือหน้าที่ของปัญญา 

หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว  
ถ้าอยากจะรักษาความสงบต่อไปก็

ตอ้งใชป้ญัญา เพราะถา้ไมใ่ชป้ญัญา 
พอเห็นร่างกายก็จะเกิดอารมณ์ 
ขึ้นมา เกิดความไม่สงบขึ้นมา เกิด
ความวติกกงัวล เกดิความใคร่ขึน้มา 
แต่ถ้ามีปัญญามาสกัดไว้ เวลาเห็น
ภาพสวย กจ็ะเหน็ภาพทีไ่มส่วยดว้ย  
ความใคร่ก็จะระงับสงบตัวลงไป 
เวลาเกิดความวิตกกังวลกับความแก่ 
ความเจ็บ ความตาย พอเห็น 
ความจริงของร่างกายว่าจะต้องเป็น
อยา่งนี ้ไมช่า้กเ็ร็วกย็อมรับความจริง 
ทางใจได้ ก็ปล่อยวางร่างกายไป  
ยิ่งถ้ารู้ว่าร่างกายเป็นเพียงดิน น้ำา 
ลม ไฟ เราเป็นเพียงผู้ที่มาอาศัย
อยู่ชั่วคราวเท่านั้น เราไม่ได้เป็น
ร่างกาย เราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อน 
กับการแก่ การเจ็บ การตายของ
ร่างกายแต่อย่ างใด ปัญญานี้ 
จะทำาให้เรารักษาความสงบได้อย่าง
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ถาวร ถ้าเรายังไม่ได้ปัญญา เราได้ 
เพียงขัน้สมาธ ิพอเราออกจากสมาธิ
มาไมน่าน ความสงบกจ็ะจางหายไป 
เหมอืนกบัน้ำาเยน็ทีเ่ราเเชไ่วใ้นตูเ้ยน็ 
เวลาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆ มันก็ 
จะเย็น แต่ถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง 
มันก็จะหายเย็น ถ้าเราอยากจะให้
มันเย็นอีกเราก็ต้องเอากลับเข้าไป
ในตู้เย็นใหม่ ฉันใด ผู้ที่เจริญได้ 
แต่สมาธิ ยังเจริญปัญญาไม่ได้  
พอเวลาจิตหายจากความสงบแล้ว 
ก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่ถึงจะ
รักษาความสงบได ้ถา้ปฏบิตัอิยา่งนี ้
เขาก็ เ รียกว่า เป็นการฝึกสมาธิ  
จะติดอยู่ในขั้นสมาธิ ไม่สามารถ
ก้าวข้ึนสู่ข้ันสูงกว่านั้นได้ ถ้าอยาก
จะก้าวขึ้นสูงกว่านั้นก็ต้องรู้จักการ 
เจริญปญัญา ตอ้งรู้จักการพิจารณา
ร่ างกายว่ า เป็นอนิจ จัง ทุกขั ง 

อนัตตา ร่างกายไม่เที่ยง เกิด แก่ 
เจ็บ ตาย ร่างกายเป็นอนัตตา  
ก็คือเป็นเพียงดินน้ำาลมไฟ เป็น
อาการ ๓๒ ร่างกายไม่สวยไม่งาม 
ให้พิจารณาอย่างนี้ไป แล้วต่อไป  
ใ จ จ ะ ไ ม่ ต้ อ ง เ ข้ า ไ ป ใ น สม า ธิ   
ถ้าปล่อยวางร่างกายได้แล้วใจจะ
สงบตลอดเวลา ไม่ต้องเข้าไปใน
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สมาธิ เพราะว่าไม่มีตัวที่จะมาทำา 
ให้ใจปั่นป่วน ไม่สงบนั่นเอง นี่คือ
ขั้นปัญญา 

ส่วนใหญ่นักปฏิบัติถ้าไม่มีอาจารย์

สอนก็จะติดอ ยู่ที่ ข้ันสมาธิ กัน 

เป็นส่วนใหญ่ พอเวลาจิตสงบก็
มีความสุข ออกมาแล้วก็ออกไป 
ทำาธุระปะปังอะไรต่างๆ พอใจวุ่นวาย
กก็ลับมานัง่สมาธใิหม ่ไมเ่คยคดิถงึ
เร่ืองของการเจริญปญัญา ไมรู้่วา่การ
เจริญปญัญานัน้ทำาอยา่งไร ทำาเมือ่ไร 
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บางคนกค็ดิวา่พอจิตสงบแล้วตอ้งเจริญปญัญาทนัท ีอยา่งนีก้ไ็มใ่ช ่เวลาสงบ
เราไม่ต้องการให้จิตทำาอะไร เพราะเวลาสงบนี้เหมือนเวลาพักผ่อนของจิต 
เหมือนเวลาที่เราพักผ่อนนอนหลับของร่างกาย ตอนนั้นเราไม่ต้องการให้
ร่างกายทำาอะไร ต้องการให้ร่างกายนอนให้เต็มที่ พอร่างกายตื่นขึ้นมาแล้ว
ถงึคอ่ยเอาออกไปทำางานตอ่ได ้ฉนัใด จิตเวลาทีส่งบตอนนัน้กไ็มใ่ชเ่ปน็เวลา
ที่จะเจริญปัญญา เป็นเวลาที่ให้จิตพักให้มีความสุขอย่างเต็มที่ เติมพลัง
ให้อย่างเต็มที่ พอออกมาแล้วถึงจะเป็นเวลาที่จะให้จิตพิจารณาทางปัญญา  
ถ้าไม่พิจารณา เดี๋ยวไม่นานจิตก็จะหายจากความสงบก็จะไม่สามารถ
พิจารณาได้ เพราะกิเลสจะเร่ิมออกมาเพ่นพ่าน จะไม่ยอมรับความจริง 
จะไม่อยากจะดูความจริง ไม่มีใครอยากจะดูภาพที่ไม่สวยไม่งาม ไม่มี
ใครอยากจะคิดถึงเรื่องของความแก่ ความเจ็บ ความตาย เพราะว่ากิเลส  
มาคอยฉุดลากให้ไปคิดเร่ืองอ่ืน ให้ไปคิดแต่เร่ืองสวยๆ งามๆ คิดแต่ 
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เร่ืองเจริญ ไม่ให้คิดถึงเร่ืองเส่ือม
นั่นเอง เราเลยลืมความจริง ไปคิด
ว่าร่างกายเราจะเจริญไปอยู่เร่ือยๆ 
ลืมความเส่ือมของร่างกาย คิดว่า 
ร่างกายนี้สวยงามไปอยู่ เ ร่ือยๆ  
ไม่มองเห็นส่วนที่ไม่สวยงาม ก็เลย
ตดิอยูก่บัร่างกาย ตดิกบักามารมณ ์
ติดกับความหลงที่เห็นว่าร่างกาย
เป็นตัวเราของเราไป

ดังนั้น ถ้าเราอยากจะเจริญถึงขั้น
สูงสุด เวลาออกจากสมาธิแล้วเรา
ก็ต้องพิจารณาร่างกายเป็นจุดเร่ิมต้น 
หรือถา้เรายงัตดิอยูก่บัเร่ืองอืน่ เชน่ 
ลาภยศสรรเสริญ สมบัติข้าวของ 
เงินทอง เราก็ต้องพิจารณาส่ิงเหล่านัน้ 
ก่อนว่าส่ิงเหล่าน้ันก็ไม่เท่ียงเหมือนกัน 
มีเจริญมีเส่ือม มีทรัพย์ก็เส่ือม
ท รัพย์ ได้  มียศก็ เ ส่ื อมยศได้   

มีสรรเสริญก็มีนินทาได้ มีสุขก็
มีทุกข์ได้ พิจารณาเพ่ือเราจะได้
ปล่อยวาง ไม่ไปยึดติดกับลาภยศ
สรรเสริญ ไม่ไปยึดติดกับความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย พอเรา
ปล่อยส่ิงเหล่านัน้ไดแ้ล้ว เราจึงคอ่ย
มาพจิารณาร่างกายต่อไป พจิารณา
ความไม่สวยงามเพ่ือดับกามารมณ์ 
พิจารณาความไม่เที่ยงว่าเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย พิจารณาความไม่มีตัวตน 
ก็ให้เห็นว่าเป็นเพียงอาการ  ๓๒ 
ทำามาจากดินน้ำาลมไฟ นี่คือการ
พิจารณากายเพ่ือละสักกายทิฏฐิ 
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เพื่อละกามราคะ นี่คือขั้นของพระอริยบุคคล ๓ ขั้นแรก คือขั้นโสดาบัน  
ขัน้สกทิาคาม ีขัน้อนาคาม ีทา่นจะตอ้งผา่นร่างกายไปใหไ้ดก้อ่น ตอ้งปล่อยวาง 
สักกายทิฏฐิ ต้องปล่อยวางกามราคะ พอปล่อยได้แล้วก็จะบรรลุเป็นพระ
อนาคามี 

ทนีีก้จ็ะเหลือแตก่เิลส กิเลสชนิดละเอียดทีไ่มไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกายแตอ่ยู่ภายในใจ  
ก็คือ มานะ ความถือตัว อวิชชา คือไม่เห็นอริยสัจ ๔ ที่ละเอียด ที่ยัง

มีอยู่ภายในใจ อันนี้เป็นหน้าที่ของพระอนาคามีที่จะต้องเจริญปัญญา

ต่อไปให้เห็นว่าไม่มีมานะ ไม่มีตัวตน มานะ ก็คือการถือตัวนี้เป็นความ

หลงของจิตเท่านั้นเอง ตัวตนแท้จริงไม่มี ตัวจิตไม่ใช่ตัวตน ตัวจิตก็คือ 

ตวัรู้เทา่นัน้เอง ใหจิ้ตเปน็สักแตว่า่รู้ ไมใ่หค้ดิวา่เปน็ตวัเปน็ตน ไมใ่หค้ดิวา่ 
เป็นเรา แต่ความคิดเป็นเรานี้มันยังมีอยู่ ต้องใช้ปัญญามาให้รู้ทันว่าเป็น
เพียงความคิด ความจริงแล้วไม่มีตัวตน มีแต่ตัวรู้ หน้าที่ของตัวรู้ ก็คือ 
ให้รู้เฉยๆ ให้สักแต่ว่ารู้
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ขณะเดินจงกรม 

ขวา พุท ซ้าย โธ ตามเท้ากระทบพื้น 

ถูกต้องหรือเปล่าครับ
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ศิษย์ : ขณะทำางานพยายามท่องพุทโธในใจด้วย ทำางาน 
อย่างอื่นไปด้วย ถูกต้องหรือเปล่าครับ 

พระอาจารย ์: เวลาทำางาน ถ้าต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับ
งานกต็อ้งหยดุทอ่งไปกอ่น เพราะไมเ่ชน่นัน้เดีย๋วมนัจะทำางาน
ไม่รู้เร่ือง เช่น จะต้องบวกเลขอย่างนี้ เราจะไปท่องพุทโธ 
มนักค็งจะไมไ่ด ้แตถ่า้ทำางานแบบทีไ่มต่อ้งใชค้วามคดิ กท็อ่ง
พุทโธไปได ้เชน่ ขบัรถขบัรานี ้มนัไมจ่ำาเปน็จะตอ้งใชค้วามคดิ 
ก็สามารถท่องพุทโธได้ หรือให้สังเกตดูว่าใจเราคิดอะไรอยู่
หรือเปล่า ถา้มนัไมค่ดิอะไร เรากไ็มต่อ้งทอ่งพุทโธกไ็ด ้เพราะ 
พุทโธนีก้เ็ปน็เหมอืนเบรคความคดินีเ่อง ถา้มนัไมม่คีวามคดิ 
มันไม่คิดอะไร เราก็ไม่ต้องท่องพุทโธก็ได้ถ้าใจมันว่าง ถ้าใจ 
มันไม่ว่าง มันคิดโน้นคิดนี่ เราถึงต้องใช้พุทโธมาดึงมัน

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖
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ศิษย์ : ขณะน่ังสมาธิท่องพุทโธ 
ในใจ จะทำาอย่างไรให้พทุโธแนบแน่นกับใจ 
เพราะรู้สึกเคว้งๆ เหมือนใจไม่มีที่เกาะ

พระอาจารย ์ : เพราะยังท่อง
พุทโธไม่พอ ไม่บ่อย ต้องพยายาม
ท่องทั้งวัน ในเวลาใดที่ไม่ต้องใช้
ความคิด แล้วใจมันยังคิดเรื่องนั้น 
เร่ืองนีอ้ยู ่เรากต็อ้งทอ่งมนัไปจนกว่า
มันจะหยุดคิด จนใจมันจะว่าง 
แล้วตอนนัน้พอมานัง่ภาวนานีม้นัจะ
สงบง่าย ทอ่งพุทโธไมก่ีค่ำามนักร็วม
เข้าสู่ความสงบได้

ศิษย ์: ขณะเดินจงกรม ขวา พุท 
ซ้าย โธ ตามเท้ากระทบพื้น ถูกต้อง
หรือเปล่าครับ
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พระอาจารย ์: ถูกต้อง จะใช้ 
อย่างอื่นก็ได้ จะใช้ซ้ายขวาก็ได้ 
เวลาเดินเท้าซ้ายเหยียบก็ว่าซ้าย 
เท้าขวาเหยียบก็ว่าขวาก็ได้ จะใช้
ซ้ายพุทโธก็ได้ ขวาพุทโธก็ได้ อันนี้ 
แล้วแต่อุบายของแต่ละคนจะถนัด
อย่างไร บางคนพุทขวา โธซ้าย
กไ็ด ้บางคนซา้ยกพุ็ทโธ ขวากพุ็ทโธ
ก็ได้ บางคนซ้ายก็ว่าซ้าย ขวาก็ว่า
ขวาก็ได้ อันนี้เป็นอุบายเป็นเบรค  
เพ่ือไม่ให้เราไปคิดเร่ืองนั้นเร่ืองนี้
เท่านั้นเอง ไม่ใช่ซ้ายก็พ่อ ขวาก็แม่ 
อย่างน้ี ซ้ายก็เร่ืองเงิน ขวาก็เร่ืองเท่ียว 
อยา่งนีม้นัไมไ่ด ้เขา้ใจไหม มนัจะเปน็ 
เร่ืองเป็นราวขึ้นมา คิดเพ่ือไม่ให้ 
มันเกิดเร่ืองไม่ให้มีเร่ือง ซ้าย ๑ 
ขวา ๒ ๓ ๔ ไปเรื่อยๆ ก็ได้ คือ
มันเป็นอุบายที่จะดึงใจไม่ให้ไปคิด
เรื่องราวต่างๆ เท่านั้นเอง
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วนันีค้นมาเยอะเพราะวา่มเีทศกาลเชงเมง้อยูช่ว่งนี ้เสาร์-
อาทิตย์ ญาติพ่ีน้องก็ไปเย่ียมสุสาน ไปเย่ียมป่าช้า การเย่ียม 
ป่าช้านี้ก็มีการเยี่ยมหลายแบบ เยี่ยมแบบญาติโยมก็
เยีย่มแบบหนึง่ เยีย่มแบบพระกเ็ยีย่มอกีแบบหนึง่ เย่ียม
แบบญาติโยมก็ไประลึกถึงอดีตของผู้มีพระคุณ เช่น 
บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ถ้าเยี่ยมแบบพระก็ไประลึกถึง
อนาคตคือร่างกายของเรา ต่อไปร่างกายของเราก็ต้องไป
อยูท่ีสุ่สานถา้ไมเ่อาไปเผา ถา้เอาไปฝังกต็อ้งไปทีสุ่สานกนั 
การไปเย่ียมป่าช้าก็เพ่ือที่จะเตือนสติให้เราเห็นอนาคต 

ของเราท่ีจะต้องเกิดข้ึนอย่างแน่นอน ก็คือเร่ืองของร่างกาย 

ของเราท่ีจะต้องหมดสภาพไปเพราะเป็นกฎของธรรมชาติ

ธรรมะบนเขา ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

“การเยี่ยมป่าช้าแบบพระ”
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ร่ า ง ก า ย นี้ เ ป็ น ส่ ว น หนึ่ ง ข อ ง
ธรรมชาติทำามาจากดิน น้ำา ลม ไฟ 
ดิน น้ำา ลม ไฟก็เป็นธรรมชาติ  
ที่ไม่นิ่งที่มีการรวมตัวและมีการ
แยกตัวอยู่เร่ือยๆ เช่น น้ำา น้ำานี้ 
มันก็จะรวมตัวกันแล้วก็ตกลงมา
เป็นฝนแล้วมันก็ระเหยขึ้นไปใหม่ 
แล้วก็รวมตัวกันเป็นเมฆแล้วก็
ตกลงมาเปน็ฝน เวลามารวมกบัดนิ 
น้ำา ลม ไฟกป็รากฎเปน็ร่างกายของ
สัตวข์องมนษุยข้ึ์นมา สัตวเ์ดรัจฉาน
ก็มีดิน น้ำา ลม ไฟ ร่างกาย
ของมนุษย์ก็มีดิน น้ำา ลม ไฟ 
น้ำา เราดื่มตลอดเวลา ลม เราก็ 
หายใจอยู่ตลอดเวลา ดิน เราก็รับ
ประทานกนัอยูท่ัง้วนั วนัละสามส่ีมือ้ 
เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน เราก็
รับประทานอาหารรับประทานขนม
นมเนย ของพวกนี้ก็ทำามาจากดิน 
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เปน็ส่วนใหญ ่ขา้วกม็าจากดนิ ขนม
ที่ทำาจากข้าวก็มาจากดินเหมือนกัน 
เราเติมดิน เติมน้ำา เติมลม เติมไฟ 
ใหก้บัร่างกายทีเ่ปน็เหมอืนตวัทีร่วม
ของดนิ น้ำา ลม ไฟ แล้วการรวมตวั 
ของดนิ น้ำา ลม ไฟนีก้จ็ะออ่นกำาลัง 
ไปเร่ือยๆ ระยะใหม่ๆ จะมีกำาลัง
ดึงดูดเข้าหากัน ทำาให้ร่างกายนี้
เจริญเตบิโต แตพ่อถงึขดีสูงสุดแล้ว 
กำาลังของการดึงดูดการรวมตัวของ
ธาตุส่ีก็จะอ่อนกำาลังลง กำาลังที่จะ
แยกธาตุส่ีก็จะมีมากขึ้น ร่างกาย
แทนที่จะเจริญเติบโตให้ใหญ่ขึ้น  
ให้แข็งแรงขึ้นก็ เ ร่ิมชราภาพลง  
เริ่มมีการอ่อนกำาลังลงไปตามลำาดับ 

ปัญญ�ท�งพระพุทธศ�สน�นี้ 
มีไว้เพื่อตัดกิเลส ตัดคว�มหลง 
ตัดอุป�ท�นคว�มยึดมั่นถือมั่น ตัดคว�มอย�ก 

จนในที่ สุดก็ไม่สามารถรวมตัว 
อยู่ด้วยกันได้ ธาตุทั้ ง ส่ีก็ต้อง 
แยกทางกนัไป เวลาคนตายใหม่ๆ  นี ้
ธาตุที่ไปก่อนก็คือธาตุไฟ ถ้าไป 
จับตัวร่างกายของคนตายนี้ร่างจะ
เยน็เฉยีบ แล้วลมกจ็ะออกไปเร่ือยๆ 
ลมก็คือกล่ินที่ระเหยออกมาจาก
ร่างกาย ต่อมาน้ำาก็จะไหลออกมา 
ถา้ทิง้ไปนานๆ เขา้ ร่างกายกจ็ะแหง้ 
กรอบแ ล้ วก็ กล าย เป็ นดิ น ไป  
กลายเป็นฝุ่นไป

นี่คือการไปเยี่ยมป่าช้าของพระ 
ซึ่งต่างกับการไปเยี่ยมป่าช้าของ
ญาติโยม ของญาติโยมไปจะไม่
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เร�มีคว�มอย�ก ก็เพร�ะเร�มีคว�มยึดติด
ว่�ร่�งก�ยนี้เป็นตัวของเร� แล้วเหตุที่ทำ�ให้เร�ยึดติด

ก็เพร�ะว่�เร�ไม่มีปัญญ�นั่นเอง

เห็นร่างกายที่ตายไปแล้ว แต่พระนี้ 
จะไปดรู่างกายของคนทีต่ายไปแล้ว 
ซึ่ งในสมั ยค ร้ั ง พุทธกาลนี้ เ ข า 
ไมฝั่งศพกนั เขาเอาศพไปไวใ้นปา่ชา้ 
ปล่อยให้เสื่อมไป ให้ถูกแมลงสัตว์
กัดแทะ ถูกสุนัขถูกสัตว์ต่างๆ มา
กดัมากนิไป การไปดปูา่ชา้แบบนีน้ัน้ 
เรียกว่าเป็นการเสริมสร้างปัญญา 
ปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้มีไว้ 
เพ่ือตัดกิเลส ตัดความหลง ตัดอุปาทาน 
ความยึดมั่นถือมั่น ตัดความอยาก 

ความหลงก็คือหลงคิดว่าร่างกายนี้
เป็นตัวเราของเราจึงเกิดความยึดม่ัน
ถือมั่นยึดติดกับร่างกาย ทำาให้เกิด

ความอยากใหร่้างกายนีอ้ยูไ่ปนานๆ 
แต่พอเราไปดูไปเย่ียมป่าช้าไปเห็นศพ 
เราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ในที่สุดก็
จะต้องตายไป จะต้องเปื่อย ต้อง
แยกออกจากกันไป ธาตุส่ีจะต้อง
แยกออกจากกัน เหลือแต่ธาตุดิน 
ธาตุน้ำาก็ซึมเข้าไปในดินไหลออกมา 
ธาตุลมก็ระเหยเข้าไปในอากาศ  
ธาตุไฟก็หายไป เหลือแต่ดินให้เรา
เห็นก็คือซาก เช่น โครงกระดูก 
ถ้าดูอย่างนี้บ่อยๆ มันก็จะทำาให้เรา
ติดตาติดใจ ทำาให้เราเห็นความจริง 
ทำาให้ เราปล่อยวางอุปาทานได้ 
เพราะเห็นว่ามันเป็นเพียงดิน น้ำา 
ลม ไฟ ถ้าเราปล่อยวางได้แล้ว  
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เราก็จะไม่มีความอยากในร่างกาย 
เชน่ ไมม่คีวามอยากไมใ่หเ้เก ่อยาก
ไมใ่หเ้จ็บ อยากไมใ่หต้าย เพราะวา่
มนัไมส่ามารถทีจ่ะเปน็ไปตามความ
อยากได ้อยากไปกจ็ะทกุขไ์ปเปล่าๆ 
เพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของ
ความทุกข์ใจ  

สิง่ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้ก็คอืเหตุ

ของความทุกข์ใจนี่เอง มนุษย์เรา

หรือสตัวท์ัง้หลายในโลกนีท้ีม่คีวาม

ทกุข์กันนีไ้มไ่ดท้กุข์จากอะไร ทกุข์

จากความอยากของตนเอง เวลา
เกิดความอยากแล้วใจก็จะไม่สบาย 
ใจจะหงุดหงิด ใจจะวุ่นวาย เช่น 
เวลาเราคิดถึงร่างกายแล้วเห็น
ความชรา เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วย 
เห็นความตายที่ติดมากับร่างกาย 

ถ้าเรายังมีความอยากอยู่ เราจะ 
ไมส่บายใจทนัททีีเ่วลาคดิว่าร่างกาย
เราสักวันหนึ่งนี้จะต้องแก่ จะต้อง
เจ็บไข้ได้ป่วย และจะต้องตายไป 
นั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีความอยาก 
อยากไม่ให้แก่ อยากไม่เจ็บ อยาก
ไม่ตายนั่นเอง ที่เรามีความอยากก็
เพราะเรามีความยึดติดว่าร่างกายนี้ 
เป็นตัวเราเป็นของเรา แล้วเหตุที่
ทำาให้เรายึดติดก็เพราะว่าเราไม่มี
ปัญญานั่นเอง เราไม่เห็นความจริง 
ไมเ่ห็นวา่รา่งกายนี้เป็นเพยีงดิน น้ำา 
ลม ไฟ ไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็น
ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่ 
แล้วเรากใ็ชตุ้ก๊ตาตวันีท้ำาอะไรตา่งๆ 
พาเราไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น  
วันนี้เราก็ให้ร่างกายพาเรามาที่วัด  
นี่คือเรื่องของร่างกาย 



37

ร่างกายเป็นเหมือนพาหนะ เป็นเหมือน
เคร่ืองมือของใจ ใจน้ีไม่ได้เป็นร่างกาย  
ใจเป็นนาย ร่างกายน้ีเป็นบ่าว ใจก็คือ 
ตัวเราน้ีเอง เราน้ีแหละเป็นใจ เป็นผู้รู้ 
เป็นผู้ส่ังการ ส่ังการให้ร่างกายทำาอะไร
ต่างๆ ส่ังด้วยความคิด เเต่เน่ืองจาก 
เราไม่เข้าใจธรรมชาติของใจว่าความสุข 
ความทุกข์ของใจน้ีเกิดข้ึนได้อย่างไร  
เราก็มักจะผลิตแต่ความทุกข์ออกมา

เนือ่งจากเราไปหลงยดึตดิกบัส่ิงตา่งๆ ในโลกนีว้า่เปน็สุข คดิวา่มร่ีางกายแล้ว
จะมคีวามสุขจะสามารถทำาอะไรตา่งๆ ได ้กเ็ลยไปคดิวา่ร่างกายนีเ้ปน็ตวัเรา
ของเรา ก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆ ไม่ให้แก่  ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย 
แตธ่รรมชาตขิองร่างกายนีเ้ขามวีฏัจักรของเขา เขามกีารเกดิ มกีารแก ่มกีารเจ็บ 
มกีารตายเปน็ธรรมดา ถา้มองไมเ่หน็ความจริงอนันีห้รือไมย่อมมองกจ็ะเกดิ 
ความกลัวความแก่ กลัวความเจ็บ กลัวความตาย แต่ถ้ามองอยู่เร่ือยๆ 
พิจารณาอยูบ่อ่ยๆ เหน็วา่เปน็ยงัไงกต็อ้งแก ่ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายอยา่งแนน่อน 
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ไมม่ทีางเลือก ไมม่ทีางอืน่ แล้วใจกจ็ะ
ยอมรับความจริง พอยอมรับความ
จริงได้แล้วก็จะไม่กลัวความแก่ 
กลัวความเจ็บ กลัวความตาย 
ปล่อยวางร่างกายได้ ไม่ทุกข์กับ
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ของร่างกาย อันนี้คืออานิสงส์หรือ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการไป

เยือนสสุาน ไปเย่ียมปา่ชา้แบบของ 

พระพุทธศาสนา คอืไปแลว้ตอ้งไป

เหน็คนตายเพ่ือเราจะไดโ้อปนยิโก 

น้อมเอาคนตายนัน้มาเข้าสูร่่างกายเรา 

สอนใจเราใหรู้้วา่ตอ่ไปร่างกายเราก็

ตอ้งไปอยู่ทีส่สุาน ตอ่ไปร่างกายเรา 

ก็จะต้องเป็นซากศพเหมือนกับ

ซากศพที่เราเห็นอยู่นี้

ถ้ า เห็นอย่ างนี้ แ ล้วใจก็จะสงบ  
ใจกจ็ะปล่อยวางได ้พอปล่อยวางได้

เวลาร่างกายแก่

ใจก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกาย

เวลาร่างกายเจ็บ

ใจก็ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกาย

ใจจะเจ็บก็ต่อเมื่อ

มีความอยาก
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แล้วทีนี้ก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย 
จะไม่ทุกข์ จะไม่หวาดกลัวกับ
ความเปน็ไปของรา่งกาย จะไมก่ลัว
ร่างกายจะตายเมื่อไร จะตายที่ไหน 
เวลาใด จะไม่กลัวความเจ็บไข้ 
ได้ป่วยของร่างกาย จะไม่กลัว 
ความแก่ของร่างกายเพราะรู้ว่า 
ใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจเป็นเพียงผู้
ดแูลรา่งกายเทา่นัน้ เวลารา่งกายแก ่
ใจก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกาย เวลา
ร่างกายเจ็บ ใจก็ไม่ ได้ เ จ็บไป 
กับร่างกาย ใจจะเจ็บก็ต่อเมื่อมี
ความอยาก เช่น เวลาร่างกาย
เกิดความเจ็บขึ้นมา ใจเกิดความ 
อยากให้ความเจ็บหายไป ถ้าเกิด
ความเจ็บข้ึนมาก็จะเกิดความเจ็บที่
ใจอีกชั้นหนึ่ง เป็นเจ็บสองชั้น เจ็บ
ที่ร่างกายแล้วก็ต้องมาเจ็บที่ใจต่อ
อีกชั้นหนึ่ง แต่ถ้าได้รับการฝึกฝน

ความเจ็บของร่างกาย

ให้รู้เฉยๆ ว่าร่างกายเจ็บ

แต่ใจไม่เจ็บ



40

อบรมให้ปล่อยวางความเจ็บของ
ร่างกาย ให้รู้เฉยๆ ว่าร่างกายเจ็บ
แต่ใจไม่เจ็บ ให้รู้ว่าความเจ็บของ
ร่างกายนี้ไม่สามารถถ่ายทอดเข้าสู่ 
ความเจ็บของใจได ้ใหรู้้วา่ความเจ็บ 
ของใจเกดิจากความอยากของใจเอง 
คือความอยากให้ความเจ็บหายไป
หรือความอยากที่จะหนีจากความ

เจ็บไป ถา้เกดิความอยากแบบนีแ้ล้ว 
ก็จะสร้างความเจ็บขึ้นมาอีกชั้น 
ภายในใจ ซึง่เปน็ความเจ็บทีรุ่นแรง
มีน้ำาหนักมากกว่าความเจ็บของ
ร่างกาย ผู้ที่ รู้ความจริงนี้ก็จะ
สามารถยับยั้งความเจ็บของใจได้ 
แล้วก็ จะอยู่ กั บความ เ จ็บของ
ร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะท้าน 
อยา่งไมห่วัน่ไหว อยา่งไมเ่ดอืดรอ้น 
เพราะว่าเป็นความเจ็บส่วนย่อย 
ความเจ็บของร่างกายนี้เป็นความ
เจ็บส่วนย่อย 

แต่ความเจ็บของใจน้ีเป็นความ
เจ็บส่วนใหญ่ที่สามารถป้องกัน 

ไม่ให้เกิดได้ด้วยการควบคุมใจ  

ให้น่ิงสงบ ไม่ให้เกิดความอยากข้ึนมา 

ด้วยอำานาจของสติ ของสมาธิ 

และของปัญญา ถ้ามีการเจริญสติ 
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อยู่เรื่อยๆ มีการนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆ  
มีการพิจารณาทางปัญญาอยู่เร่ือยๆ ว่า 
ความเจ็บนี้ เป็นอนัตตา คือไม่
สามารถไปสั่งเขาได้ ไม่สามารถไป
ห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บได้ ร่างกาย
จะ เจ็บก็ต้ องป ล่อย เขา เจ็บไป 
เหมือนกับเ สียงที่ ได้ยินตอนนี้ 
เราไมส่ามารถไปส่ังเขาหา้มเขาไมใ่ห้
ส่งเสียงดงัได ้เวลาเขาจะส่งเสียงดงั
ก็ปล่อยเขาส่งเสียงดังไป ถ้าใจเรา 
ไมไ่ปอยากใหเ้ขาหยดุ ใจของเราจะ 
ไมวุ่น่วาย ใจของเราจะไมเ่ดอืดร้อน 
แต่ถ้ า เราอยากให้ เขาหยุดแล้ว  
ใจของเรากจ็ะวุน่วายขึน้มา จะทกุข ์
ขึ้นมาทันทีเหมือนกับความเจ็บ
ของร่างกาย เวลาร่างกายเจ็บ  
ถ้าเราอยากจะให้ความเจ็บหายไป 
ใจของเราก็จะเกิดความวุ่นวาย  
เกิดความทุกข์ขึ้นมา ซึ่งเป็นความ

ทุกข์ที่ รุนแรงกว่าความเจ็บของ
ร่างกายหลายเท่าด้วยกัน 

ดังนั้น ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรม 

คำาสอนของพระพุทธเจ้าและได้

ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้ าทรง 

สั่งสอนแล้ว เราก็จะสามารถทำาใจ

ของเราให้เป็นอุเบกขาได้ ทำาใจของเรา 

ให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ 
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ถ้าเรามีปัญญา มีสมาธิ มีสติ เราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา คือไม่อยู่ 

ในการควบคุมบังคับของเรา เราไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้น 

เปน็อย่างนีไ้ด ้เชน่ ร่างกาย เราไมส่ามารถส่ังใหเ้ขาไมแ่ก ่ไมเ่จ็บ ไมต่ายได ้
เสียงต่างๆ ที่เราได้ยิน เราไม่สามารถไปส่ังให้เขาส่งเสียงที่เราชอบแล้ว
ก็ไม่ส่งเสียงที่เราไม่ชอบได้ เราจะได้ยินทั้งเสียงที่เราชอบและเสียงที่เรา 
ไม่ชอบ เสียงที่เราชอบก็เช่น สรรเสริญ เสียงที่เราไม่ชอบก็คือ นินทา  
เวลาเราได้ยินเสียงสรรเสริญ เราจะมีความสุขใจเพราะเราชอบ เเต่เวลา 

เราไดยิ้นเสยีงนินทา เราจะไมส่บายใจ เราจะทกุขใ์จเพราะเราไมช่อบ แตถ้่า 

เรามีปัญญา มีสติ มีสมาธิ เราก็จะทำาใจให้เป็นอุเบกขาแล้วรับฟังเสียงได้ 

ทกุชนิด ไมว่า่จะเปน็เสยีงสรรเสริญ หรือเปน็เสยีงนนิทา  เพราะเราหา้มเขา 

ไม่ได้นั่นเอง 
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เชน่เดยีวกบัส่ิงตา่งๆ ทัง้หลายในโลกนีก้เ็ปน็อยา่งนัน้ ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตอ้ำานาจ
ของเราที่เราจะสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ เราไม่สามารถสั่งให้คนนั้น
คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอ บางเวลาก็สั่งได้ บางเวลาก็สั่งไม่ได้ 
เวลาส่ังไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริง อย่าไปทุกข์กับส่ิงที่เราส่ังไม่ได้  
เช่น ลูกของเราตอนเด็กๆ เราก็สั่งสอนเขาได้ทุกอย่าง สอนให้เขาทำาอะไร
เขาก็เชื่อ เขาก็ฟังเรา แต่พอเขาเริ่มโตขึ้นๆ เขาก็จะเริ่มเป็นตัวของเขาเอง 
เขาก็มีความรู้สึกนึกคิดของเขา เวลาเราส่ังให้เขาทำาอะไรบางอย่าง เขาก็
จะไม่ทำาตามเรา เราก็ต้องยอมรับความจริงว่านี่เขาเป็นอนัตตา เขาไม่ใช่
เป็นลูกของเราอย่างแท้จริง ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา เราไปห้ามเขาไม่ได้  
สักวันหนึง่เขากต็อ้งแยกไปอยูก่บัคนอืน่ตอ่ไป เขากต็อ้งมคีรอบครัวของเขา 
มีสามี มีภรรยาของเขา แล้วสักวันหนึ่งเขาก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ และต้องตาย 
จากเราไปเช่นเดยีวกนั นีค่อืเร่ืองของปญัญา ถ้าเรามปีญัญาแลว้ ใจของเรา 

จะเป็นอุเบกขาคือเป็นกลาง ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ ไม่ยินดีไม่ยินร้าย 

เพราะรู้วา่ไมส่ามารถทีจ่ะไปควบคมุบงัคบัเขาได ้ถ้าเกิดความอยากควบคมุ

บังคับแล้วก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจข้ึนมา น่ีคือความจริงที่ไม่มีใครรู ้

มาก่อน มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่าน้ันที่ทรงตรัสรู้ได้ด้วย

พระองค์เอง ก็คือพระอริยสัจ ๔ นี่เอง
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พระอริยสัจส่ีขอ้ที ่๑ กค็อื ความทกุข ์ความไมส่บายใจ ทรงเหน็วา่ความทกุข ์
ความไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากของเราเอง พอเราเกิดความอยากได้
อะไรแล้ว ใจของเราก็จะกระวนกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีทั้งๆ ที่
ยังไม่ได้เลย แล้วถ้าไม่ได้จริงๆ ก็เกิดความเสียใจขึ้นมาอีก ถ้าได้ก็เกิด
ความดีใจขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นก็เกิดความห่วงใยขึ้นมา เกิดความวิตก
กงัวลขึน้มา เพราะกลัววา่ส่ิงทีไ่ดม้าจะไมไ่ดอ้ยูก่บัตนไปนานๆ นัน่เอง นีค่อื 
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยาก และสิ่งที่เราอยากได้มาก็จะไม่สามารถ
อยู่ภายใต้ความอยากของเราได้เสมอ ได้มาไม่กี่วันก็อาจจะจากเราไปก็ได้ 
แต่ถ้าเรามีปัญญา เราก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า มรรค 

ทุกข ์ก็คือความไม่สบายใจ สมุทัย ก็คือต้นเหตุของความ
ไม่สบายใจ ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์คือ นิโรธ เราก็ต้อง 

มีมรรค มรรค ก็คือ สติ สมาธิ ปัญญา นี่เอง 

ถ้าเรามีสติควบคุมความคิดได้ ทำาใจให้สงบได้ สอนใจให้ปล่อยวางได้ 
เราก็จะไม่ทุกข์กับส่ิงต่างๆ เพราะเราจะควบคุมความอยากได้นั่นเอง  
ความอยากของเราเกิดจากความคิดของเรา เราคิดเร่ืองนั้นคิดเรื่องนี้แล้ว
เรากอ็ยากตามมา คิดถึงคนนั้นก็อยากจะเห็นหน้าเขา คิดถึงเรือ่งนั้นเรือ่งนี้ 
ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา พอเกิดความอยากแล้วก็เกิด
ความไมส่บายใจขึน้มา แตถ่า้เราคดิทางปญัญา คดิวา่ทกุส่ิงทกุอยา่งเขาตอ้ง 
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เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา  
เราไปส่ังไมไ่ด ้ไปควบคมุบงัคบัไมไ่ด ้
เสมอไป อาจจะบังคับควบคุม  
ได้บางเวลา เเต่ต้องมี เวลาใด 
เวลาหนึ่งที่เราจะไม่สามารถไปห้าม
ไปส่ังเขาได้ เช่น ร่างกายของเรา 
ตอนนี้ เราก็ดูแลรักษากันไปได้  
ให้อยู่อย่างปกติสุขได้ ให้ทำาสิ่งนั้น
ส่ิงนี้ได้ แต่วันหนึ่งก็จะต้องมีเหตุ
หรือมีเวลาที่เราจะไม่สามารถส่ัง 
เขาได้ เช่น เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วย 
จะไปสั่งไม่ให้เขาเจ็บก็ไม่ได้ จะสั่ง
ให้เขาหายเลยก็ไม่ได้ ก็ต้องไปหา
หมอไปเข้าโรงพยาบาล ไปรับยา
มาแล้วก็หวังว่าจะรักษาให้หายได้  
ซึ่งบางคร้ังก็รักษาได้ บางคร้ังก็
รักษาไม่ได้ รักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่
กับโรคนั้นไป อยู่ไปจนกว่ามันจะ
หายหรือไม่เช่นนั้นร่างกายก็ตายไป 



46

นี่คือเร่ืองของปัญญาทางพระพุทธ-
ศาสนาที่สอนให้พวกเรามองทุกส่ิง
ทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็น อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา ให้เห็นว่าทุกอย่าง
ไม่นิ่ง ทุกอย่างมีการเปล่ียนแปลง 
มีการเจริญ มีการเส่ือม มีการมา 
มีการไปอยู่ตลอดเวลา มีการเกิด  
มีการดับ ถ้าเราไปยึดติดกับเขา 
เวลาเขาเสื่อม เวลาเขาดับไป เราก็
จะไมส่บายใจ เรากจ็ะทกุขใ์จ เพราะ
เรามีความอยากให้เขาอยู่กับเรา 
ไปนานๆ ไม่อยากให้เขาเปล่ียนแปลง 
ไม่อยากให้เขาจากเราไป 

ความอยาก ความไมอ่ยาก นีแ่หละ 

ทีเ่ปน็ตน้เหตขุองความทกุข์ใจ  อันน้ี 

เราไปอยากในสิง่ทีเ่ปน็อนจิจงั ก็เลย 

เกิดความทุกขังข้ึนมา เกิดความ

ทุกข์ใจข้ึนมา ก็เพราะว่าเขาเป็น

อนัตตา เราไม่สามารถไปควบคุม

บงัคบัไปสัง่ใหเ้ขาเปน็ไปตามความ

อยากของเราได้นั่นเอง แต่ถ้าเรา
เหน็วา่เขาเปน็อนจิจัง เหน็ว่าเขาเปน็
อนัตตาแล้ว เราระงับความอยาก 

ในสิ่งนั้นได้ เราก็จะไม่ทุกข์กับเขา 

เขาจะอยู่เขาจะไปก็เร่ืองของเขา  

เขาเจริญหรือจะเสือ่มก็เร่ืองของเขา 

ถ้าเราสามารถมองทกุสิง่ทกุอย่างวา่

เป็นไตรลักษณ์ได้ เราก็จะปล่อย

วางได้ เราก็จะไม่มีความอยากกับ
สิ่งต่างๆ แต่เราก็ยังสามารถอยู่กับ
เขาได้ สามารถทำาอะไรต่างๆ กับ
เขาได้ เหมือนกับตอนที่ไม่รู้ว่าเขา
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต่างกัน 
ตรงที่ว่าเราไม่มีความอยากให้เขา
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเอง 
เราก็ยังอยู่กันไป อยู่กับสามีอยู่กับ
ภรรยาไป อยูก่บัพ่ออยูก่บัแม ่อยูก่บั 
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เพ่ือน อยู่กับลูกอยู่กับหลานไป 
แต่เราไม่ไปยุ่งกับเขา เขาจะเป็น
อย่างไรเราก็รู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ 
เราไปส่ังเขาไม่ได้เท่านั้นเอง เราก็ 
จะอยู่อย่างมีความสุขกับทุกๆ คน 
พวกเราทกุวนันีท้ีเ่ราอยูด่ว้ยกนัแล้ว 
มคีวามทกุขก์นั กเ็พราะวา่เราอยาก
ในตัวคนนั้นคนนี้นั่นเอง อยากให้
เขาเปน็อยา่งนัน้เปน็อยา่งนี ้อยากให ้
เขาทำาตามความอยากของเรา พอเขา 
ไม่ได้ทำาตามความอยากของเรา  
เราก็ทุกข์ใจ ไม่สบายใจ เสียใจ 
บางทีก็โกรธเกลียดขึ้นมา นี่แหละ
อานิสงส์หรือผลของความอยาก
ตา่งๆ ทีพ่วกเราไมค่อ่ยพิจารณากนั 
ถา้เราพิจารณาอยูเ่ร่ือยๆ แล้วตอ่ไป
เราจะไม่กล้าอยาก เราจะอยู่ตามมี
ตามเกิด 
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พระอาจารย ์ : หมอมีปัญหา
อะไรหรือเปล่า

ศิษย์ : ฝึกท่ีจีนนะครับ อยากรู้
หลักคำาสอนท่ีเขานับถือพระพุทธเจ้า 
หลายองค์ พระโพธิสัตว์หลายองค์
อย่างนี้นะครับ เขาจะสอนเหมือนที่ไทย
เราไหมครับอาจารย์ 

พระอาจารย ์: พระพุทธเจ้ามี
ร้อยองค์แสนองค์ก็สอนเหมือนกัน

หมด หมอกี่คนก็สอนวิธีรักษาโรค 
แบบเดยีวกนัทัง้นัน้ ถา้เปน็โรคหวดั 
หมอเขาก็รักษาแบบเดียวกันทั้งนั้น 
จะไปหาหมอไหนก็ได้ จะไปหา
พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ได้ เพราะ
สอนเหมือนกันหมด คำาสอนของ 

พระพุทธเจ้าน้ีสอนเหมือนกันอยู่ ๓ ข้อ 

ให้ทำาบุญ ละบาป แล้วก็ชำาระใจ

ให้สะอาดบริสุทธ์ิ น่ีเป็นคำาสอน 

ของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ 

ดังน้ัน ไม่สำาคัญว่าจะเจอพระพุทธเจ้า
รูปไหนองค์ไหน จะไหว้องค์ไหน 
ก็ไม่สำาคัญ การไหว้หรือไม่ไหว้ 
ก็ไม่สำาคัญ พระพุทธเจ้าไม่ได้

สอนให้ไหว้ พระพุทธเจ้าสอน 

ใหฟั้ง ใหฟั้งเทศน์ฟังคำาสอน ไมใ่ห้

ไหว้เเบบไหว้พระเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่ 
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พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้า 

พระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ 

คนที่จะเข้าหาพระพุทธเจ้านี้ต้อง 

ตั้งใจฟังถึงจะได้รับประโยชน์จาก

พระพุทธเจ้า ไม่ใช่ไปน่ังกราบ 

พระพุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้จะแตะ

ชายผ้าเหลือง แต่ไม่สนใจที่จะฟัง

ธรรมของพระองค์ก็เหมือนกับว่า 

ไม่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า แต่ผู้ 

ที่อยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็น

แสนกิโล แตถ้่าตัง้ใจฟังตัง้ใจศกึษา

พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า

ก็เหมือนเกาะชายผ้าเหลืองอยู่

ใกล้พระพุทธเจ้า นี่คือการเข้าหา

พระพุทธเจ้า ต้องเข้าหาด้วยการ 
ต้ังใจท่ีจะศึกษาท่ีจะรับฟังคำาสอน และ 
องคไ์หนกเ็หมอืนกนั พระพุทธโคดม 
หรือพระศรีอา ริย์ก็ เหมือนกัน 
เพราะว่าส่ิงที่ทรงตรัสรู้ก็เหมือนกัน 
ก็คือ พระอริยสัจสี่ ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค 

มรรค ก็คือ ให้ทำาบุญ ละบาป 
ชำ า ร ะ จิตใจให้ ส ะอ าดบ ริ สุทธิ์   
ถ้ามีมรรคแล้วก็จะละตัณหาได้  
หยดุความทกุขไ์ด ้ดบัความทกุขไ์ด ้  
เทา่นีแ้หละคำาสอนของพระพุทธเจา้
มีสั้นๆ แค่นี้เอง สอนให้เรามาดับ
ความทุกข์ภายในใจของเรา 
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ศิษย์ : แล้วอย่างคำาสอนท่ีว่า
พระพุทธเจ้าเม่ือนิพพานไปแล้วไปแดน
อะไร เราไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับ 

พระอาจารย ์: อันนี้ก็เป็นการ
จินตนาการว่านิพพานเป็นอย่างไร
เท่านั้นเอง ซึ่งเป็นเร่ืองอจินไตย  
ไมค่วรทีจ่ะไปสนใจ เร่ืองนีต้อ้งเปน็
สันทิฏฐิโก ต้องปฏิบัติและรู้เห็นได้ 
ดว้ยตนเองเทา่นัน้ ผู้ทีย่งัไมป่ฏบิตันิี ้
ผู้ ที่ ยั ง ไป ไม่ ถึ งพระนิพพานนี้   
จะไม่รู้ว่าพระนิพพานเป็นอย่างไร 
ต่อให้วาดภาพอย่างไรก็ไม่ใช่เป็น
พระนิพพาน ดังนั้นไม่ต้องไปสนใจ 
พระพุทธเจ้าว่าหน้าที่ของเราอยู่ที่ 

การเจริญมรรคเพียงอย่างเดียว 

มรรคต้องเจริญให้มาก 
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มรรคก็คอืมรรคแปด คอืศลี สมาธิ ปญัญา หรือทาน ศลี ภาวนา นีแ่หละ

คือมรรค ก็คือให้เราละบาป ทำาบุญ ชำาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่คือมรรค
ที่จะพาให้เราไปถึงแดนแห่งการสิ้นสุดของความทุกข์ แดนที่มีแต่ความสุข
ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด 

อันน้ีเราไปจินตนาการไม่ได้ เหมือนกับเราไม่เคยไปสถานท่ีใด 
สถานท่ีหน่ึงแล้วไปน่ังจินตนาการก็จะไม่เหมือนกับของจริง  
เราต้องไปถึงที่นั่นแล้วเราก็จะเห็นกับตาของเราเอง คนที่ไปมาแล้ว 
มาเล่าให้เราฟัง เราก็ฟังแล้วเราก็คิดไปในใจของเรา แต่พอ 
เราไปเจอของจริง มันก็จะไม่เหมือนกับความจินตนาการ 
ของเรา ฉะนั้น อย่าไปจินตนาการให้เสียเวลาเพราะว่ามันไม่ได้เป็น
เหมือนของจริง อยากจะได้ของจริงก็ให้เราปฏิบัต ิ

ก็ขอใหรู้้อย่างเดยีววา่ตอนนีพ้ระพุทธเจา้ยังอยู่ ยังไมไ่ดห้ายไปไหน เพียงแต ่

อยู่ทีเ่ราไมส่ามารถทีจ่ะตดิตอ่กับทา่นได ้หลวงตาก็ยังอยู่ ใจของทา่นยังอยู่ 

ใจของเราก็อยู่ เพียงแต่ว่าเวลาร่างกายของเราตายไป ใจของเราก็ไปหา

ร่างกายอันใหม่ แต่ใจของพระพุทธเจ้า ใจของหลวงตานี้ไม่ไปหาร่างกาย

อันใหม่เท่านั้นเอง ต่างกันแค่ตรงนี้เอง ใจของพวกเราไม่มีวันตาย ฉันใด  
ใจของพระพุทธเจ้ากไ็มม่วีนัตายฉนันัน้ ตา่งกนัตรงทีว่า่พระพุทธเจ้าทา่นไมไ่ป 
หาร่างกายอนัใหมม่าแบกเหมอืนพวกเรา พวกเรานีย้งัไมเ่บือ่ร่างกายนี ้ตายไป 
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ก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาแบกต่อ  
มาแก่มาเจ็บมาตายต่อเท่านั้นเอง
ไมม่อีะไรตา่งกนั ฉะนัน้ ไมต่อ้งกลัว
ว่าปฏิบัติธรรมไปถึงพระนิพพาน
แล้วเราจะอนัตรธานหายไป เราไมม่ี
วันหาย ใจเราไมม่วีนัสูญ ส่ิงทีสู่ญก็
คือความทุกข์เท่านั้นเอง 

ใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นปุถุชน
ธ ร ร ม ด า อ ย่ า ง พ ว ก เ ร า ห รื อ
พระพุทธเจ้านี้ เป็นใจเหมือนกัน 
ต่างกันที่ใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ 
ไม่มีกิ เลส ใจของพวกเรานี้ยัง 
ไม่บริสุทธิ์ ยังมีกิเลสอยู่ มีตัณหา 
มีความอยากอยู่ พอมีความอยาก
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ก็เลยต้องไปหาร่างกายมาตอบสนองความอยาก ยังอยากดู ยังอยากฟัง  
ก็ต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้น ก็ต้องไปมีร่างกาย แต่มีร่างกายแล้วมันก็ต้องมี
ทกุขต์ามมา เพราะวา่ตอ้งคอยดแูลเล้ียงดรู่างกาย ตอ้งแก ่ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย 
ตา่งกนัแคต่รงนัน้เอง ใจของพระพุทธเจ้าไมต่อ้งการมร่ีางกาย เพราะไมอ่ยาก 
จะไปแก ่ไปเจ็บ ไปตาย ไมอ่ยากตอ้งมาเฝา้ดเูล้ียงดรู่างกายทกุวนั ตอ้งกนิขา้ว 
วันละสามมือ้ ตอ้งทำาโนน่ทำานีวุ่น่วายไปตลอดเวลา สู้อยูใ่นความสงบดกีวา่ 
ใจของพระพุทธเจ้าอยู่ในความสงบเหมือนนั่งสมาธิตลอดเวลา นั่งได้ 
ตลอดเวลาเพราะไม่มีร่างกาย ถ้ามีร่างกายจะนั่งได้ไม่นาน เดี๋ยวร่างกาย 
มันก็ต้องขยับตัว ก็ต้องออกมา ออกมาก็ต้องมาทำาภารกิจกับการเล้ียงดู
ร่างกายต่อไป พอไม่มีร่างกายแล้วก็เข้าสมาธิได้เป็นแสนปีเป็นลา้นปีไปเลย 

นิพพานก็คือความสงบน่ีเอง 
คือสมาธิ ใจที่สงบนี่เอง แต่เป็น
ความสงบท่ีถาวร เราก็เลยเรียกว่า
นิพพาน ถ้าเป็นความสงบแบบ
ชั่วคราว เราก็เรียกว่า สมาธิ 
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เชน่ เรานัง่สมาธแิล้ว พอสักระยะหนึง่รา่งกายมนัทนไมไ่หว 
มันก็จะต้องออกจากสมาธิมา ถ้าไม่มีร่างกายก็นั่งสมาธิได้
ยาวไปเลย เพราะไม่มีตัวที่จะมาดึงจิตให้ออกมาจากสมาธิ 
มันต่างกันแค่ตรงนี้เอง ใจของพวกเราก็ไม่ตาย ใจของ
พระพุทธเจ้าก็ไม่ตาย เพียงแต่ว่าใจของเรายังต้องกลับมา
เกิดใหม่ ยังต้องมาแบกหามร่างกายอันใหม่ มาทุกข์กับ 
ร่างกายอันใหม่ แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าเรา
จะเข้าถึงพระนิพพานก็มีเท่านี้เอง เพราะฉะนั้น เราไม่ต้อง
กลัววา่เราปฏบิตัพิอไปถงึพระนพิพานแล้วเราจะสูญไป อยา่ง 
บางคนคดิวา่พอตายไปกสู็ญจบ ไมม่อีะไรเหลืออยู ่มแีตเ่รา 
ไม่เห็นเท่านั้น เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร 

เพราะฉะนัน้ ขอใหเ้ราทำาไปเถอะ เพราะวา่มนัจะมแีตค่วามสุข 
อยา่งเดยีว ไมเ่หมอืนกบัตอนนี ้เรามคีวามสุขเพียงนดิเดยีว 
เดีย๋วเดยีว ไปเทีย่วไปทำาอะไรปับ๊กม็คีวามสุข พอหลังจากนัน้ 
มาก็หายไปหมดแล้ว ต้องหาใหม่แล้ว ต้องทำาใหม่แล้ว  
ต้องกินใหม่ ต้องเท่ียวใหม่ ทำาอย่างน้ีซ้ำาแล้วซ้ำาอีกมาก่ีร้อยรอบ 
แล้วพอพ้นจากความสุขแล้วก็มีความทุกข์มีเร่ืองราวต่างๆ 
ให้แก้ให้เดือดร้อนให้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา 
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ดังน้ัน อย่าไปคิดว่าการกลับมาเกิดน้ีดี เพราะการกลับมาเกิด  
ก็เหมือนกับการเดินกลับเข้าไปในกองไฟน้ันเอง การไม่กลับมาเกิด 
ก็เหมือนกับการเดินออกจากกองไฟ กองไฟของการเกิด แก่ 
เจ็บ ตายนี่เอง 

การเกิด แก่ เจ็บ ตายนี้เป็นทุกข์ 
แต่เรามองไม่เห็นกัน เราไม่ใช้
ปัญญาพิจารณา เราก็เลยคิดว่า 
การเกดินีด้ ีเกดิแล้วจะไดท้ำาอะไรได ้
แต่ไม่มองส่วนของที่เป็นส่วนของ
ความทุกข์ว่าที่ ร้องห่มร้องไห้กัน  
ทีจ่ะเปน็บา้กนั ทีฆ่่ากนั ทีวุ่น่วายกนันี ้
มันเป็นอะไรกันแน่ เราไม่คิดถึง
ส่วนนั้นกันก็เลยอยากจะกลับมา
เกิดกัน พอเกิดแล้วก็มาบ่นกัน 
บ่นว่าทุกข์ ทุกข์แต่ก็ไม่ รู้วิธีแก้  
ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มี
ใครสอน ตอนนี้โชคดีเราได้มาเจอ
พระพุทธศาสนา ได้เจอคำาสอน
ของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเดิน 

ออกจากกองทุกข์ด้วยการทำาบุญ 
ละบาป ด้วยการชำาระใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ 

ขอให้พวกเราพยายามทำาสามข้อนี้ 
การทำาบุญ ก็คือเอาข้าวเอาของมา
ให้ผู้อื่นนี้ เรียกว่าเป็นการทำาบุญ 
สงเคราะห์ผู้อื่น เรียกว่าทาน เรามี 
ของมากเกินความจำาเป็น ไม่ต้อง
เก็บเอาไว้ เอาไปแบ่งปันให้ผู้อื่น 
แล้วจะทำ าให้ ใจ เ ร ามีความ สุข   
แล้วก็ให้รักษาศีล คือไม่ทำาบาป 
การทำาบาปทำาให้ใจเราทุกข์ วุ่นวาย 
ถ้าเราไม่ทำาบาป รักษาศีลได้ ใจเรา 
จะเย็น จะสบาย มีความสุขอีก 
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ระดับหน่ึง และถ้าอยากจะมีความสุข 
มากไปกว่านั้น เราก็ต้องภาวนา 
ต้องชำาระกิเลส ต้องทำาใจให้สงบ 
เวลาใจสงบ กิเลสทำางานไม่ได้  
กเ็หมอืนกบักำาจดักเิลส เพียงแตว่า่
ความสงบของสมาธนิีม้นัไมส่ามารถ
ทำาลายกเิลสไดอ้ยา่งถาวร มนัเพียง 
กดกิเลสเอาไว้เหมือนกับหินทับหญ้า 
เวลาเอาหินไปทับหญ้าไว้ หญ้าก็ 
ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้ พอเรายก
เอาหินออกไปทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง 
หญ้าก็ยังงอกขึ้นมาใหม่ ถ้าเรา
อยากจะให้หญ้านั้นมันตายไปเลย 
เราก็ต้องถอนรากถอนโคนมัน วิธี

ถอนรากถอนโคนของกิเลสก็ต้อง

ถอนด้วยปัญญา เพราะรากโคน

ของกิเลสก็คือความหลง

ความหลงคอือะไร คอืความไมเ่หน็ 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาน่ันเอง  
ดงันัน้ ถา้เราสอนใหใ้จเราเหน็อนจิจัง 
ทุกขัง อนัตตา ใจก็จะหายหลง 
ตอนนีเ้รายงัไมเ่หน็วา่ทกุส่ิงทกุอยา่ง 
เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็น
อย่างนี้ เป็นอนัตตา เพราะเราห้าม
เขาไม่ได้ สั่งเขาไม่ได้ ถ้าเราเห็นว่า
ทกุอยา่งเปน็อนจิจัง ทกุขงั อนตัตา 
เราก็จะหายหลง พอหายหลงก็จะ
หายจากความโลภ ความอยากได้ 
พอไมม่คีวามอยากไดก้จ็ะไมม่คีวาม
โกรธ ความโกรธน้ีเกิดจากเวลาเกิด
ความโลภแลว้ไมไ่ดด้งัใจอยาก เชน่ 
เวลาอยากทำาอะไรแล้วคนมาขัดขวาง
ไม่ให้ทำา เราก็จะเกิดความโกรธ 
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ขึน้มา แตถ่า้เราไมม่คีวามโลภ ไมม่ี
ความอยากแล้ว เราจะไม่มีความ
โกรธ ใครจะทำาอะไร เราจะเฉยๆ 
เพราะเราไม่ได้เดือดร้อน แต่ถ้า 
เรามีความโลภความอยาก เราจะ
เดือดร้อนทันทีเวลาใครมาขัดขวาง 
เราก็จะโกรธขึ้นมาทันที ความโลภ 
ความโกรธนี้ก็เกิดจากความหลง 
ความไม่รู้ว่าทุกส่ิงทุกอย่างที่โลภ 
ที่อยากได้นี้เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ดังนั้น  

ถ้ า เ ร ามี ปัญญาสอนใจให้ รู้ ว่ า  
ทุกส่ิงทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา เราก็จะไม่มีความโลภ 
ไม่มีความอยาก 

น่ีคือวิธีถอนกิเลส ฆ่ากิเลสอย่างถาวร 
ตอ้งฆ่าดว้ยปญัญา ฆ่าดว้ยความจริง 
เพราะกิ เลสเกิดจากความหลง
น่ันเอง เกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบ  
เหน็ความไมจ่ริง ของจรงิมองไมเ่หน็ 
กลับมองกลับตาลปัตร ของจริง
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ก็คือไม่เที่ยง กลับไปเห็นว่าเที่ยง ของเป็นทุกข์ ก็กลับไปเห็นว่าเป็นสุข  
ของไม่ใช่ของเรา ก็เห็นว่าเป็นของเรา เช่นร่างกายนี้ก็ไปเห็นว่าเป็นของเรา 
เป็นตัวเรา ทั้งๆ ที่มันไม่ใช่ตัวเราของเรา เราต้องแก้ด้วยปัญญา 

การที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อน ใจต้องสงบก่อน ถ้าใจไม่สงบจะ
ไมม่กีำาลังทีจ่ะมองใหเ้หน็ความจริงได ้เพราะกเิลสจะคอยบอกวา่เปน็ตวัเรา 
ของเราอยู่ตลอดเวลา เราต้องกดกิเลสไว้ชั่วคราว ให้กิเลสสงบตัวลง  
พอสงบตัวลงก็จะไม่มีคนมาคอยกระซิบบอกเราว่านี่เป็นตัวเราของเรา  
พอเราพิจารณาตามเหตุผลตามความเป็นจริงก็จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรา 

นี่คือธรรมะท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรา

ปฏิบัติกันก็คือ มรรค เราไม่ต้องไปทำาอะไร ไม่ต้องไปทำาพิธีบูชา

พระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี ้ก็คือ 
ให้เราปฏบัิติบูชาเท่าน้ันเอง ให้เราปฏบัิติบูชา 

ก็คือให้ทำาตามคำาสอน ก็คือให้เจริญมรรคให้มาก เพราะมรรคน้ีเป็น
เหมือนยารักษาโรค รักษาโรคใจ ตอนน้ีใจเรามีโรค โรคของใจก็คือ  

ความทกุข์ใจ ถ้าอยากจะหายจากความทกุข์ใจ เราก็ตอ้งเอายามาฆ่าเชือ้โรค 

เชื้อโรคก็คือต้นเหตุที่ทำาให้เราทุกข์ใจ ก็คือความอยากต่างๆ พอเรามี
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สติ มีสมาธิ มีปัญญา มีมรรค เราก็มียาเรียกว่าธรรมโอสถ พอมียา 

กส็ามารถที่จะมาทำาลายความโลภ ความอยากต่างๆ ได้ พอไม่มีความโลภ  

ความอยากแล้ว ใจเราก็จะหายทุกข์ 

นี่คือเป้าหมายของการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า เผยแผ่ให้พวกเรา 
ได้สร้างธรรมะข้ึนมาภายในใจ ธรรมะก็คือมรรคน่ีเอง มรรคก็ได้แก่ ศีล สมาธิ 
ปัญญา หรือทาน ศีล ภาวนา คือให้ทำาบุญ ละบาป ชำาระใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ อันนี้เป็นมรรคเหมือนกัน ถ้าทำาแล้ว ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ 
ปราศจากความโลภ ความอยากต่างๆ พอไม่มีความโลภ ความอยากแล้ว 
ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ จะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้น 

ดังนั้น หน้าที่ของเราก็อยู่ที่การปฏิบัตินี่เอง ถ้าอยากจะกราบพระพุทธเจ้า 
อยากจะบูชาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชา  
การบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้ อานิสงส์มีน้อยมาก ทำาให้ใจเรามีความ

สุขใจเพียงเดี๋ยวเดียว เวลาเรากราบพระ เราก็เย็นใจ สบายใจ แต่พอเรา 

ออกไปจากวัดปั๊บ เห็นเรื่องนั้นเห็นเรื่องนี้ เห็นคนนั้นเห็นคนนี้ ใจก็ร้อน

ขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราปฏิบัติบูชา มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาแล้ว ไม่ว่าเรา

จะไปที่ไหน เห็นอะไร ใจเราจะเย็นอยู่ตลอดเวลา ขอให้เรามุ่งไปที่การ
ปฏิบัติบูชาเป็นหลัก อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำากันในวันนี้ ก็เรียกว่า
เป็นการปฏิบัติบูชา เบ้ืองต้นก็ให้ศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วก็นำาเอาไปปฏิบัติ 
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ไปทำาทานกัน ไปรักษาศีลกัน  
แล้วก็ไปเจริญสติกัน ควบคุม 
ความคิดของเรา อย่าปล่อยให้มัน
คิดเรื่อยเปื่อย ลองท่องพุทโธๆ ไป
เรือ่ย ๆ  ด ูอยา่ไปคดิเร่ืองนัน้เร่ืองนี ้
แล้วเราจะเห็นความแตกต่างเกิด
ขึ้นมาภายในใจของเราเลย ใจของ
เราจะว่าง จะเย็นลง จะสงบลง  
จะสบายขึน้ จะมคีวามเบาอกเบาใจ
มากขึ้นไปเร่ือยๆ เพราะไม่เเบก 
กับเร่ืองนั้นเร่ืองนี้ เวลาเราคิดถึง 
เร่ืองนั้นเร่ืองนี้ก็เหมือนกับเราไป
แบกเร่ืองนั้นเร่ืองนี้นั่นเอง พอเรา
ไม่ไปคิดถึงเขาก็เหมือนเราปล่อย
วางชั่วคราว เราปล่อยได้ด้วยการ
บริกรรมพุทโธๆ ไป แล้วต่อไปเรา
ก็ปล่อยด้วยปัญญา 

ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าเรื่องต่างๆ นี้ 
เป็นอนิ จ จั ง ทุกขั ง อนัตตา  
เรากจ็ะปล่อย เรากจ็ะไมไ่ปแบกมนั 
เราฉลาด เราหลงมันไปเอง เราไป
แบกของหนักทำาไม แบกแล้วเกิด
ประโยชน์อะไร รถจอดอยู่เฉยๆ  
ดีอยู่แล้ว เราไปแบกมันทำาไม อย่า
ไปแบกมนั ปล่อยมนัไป มนัจะจอด
ตรงไหนก็ปล่อยมันจอดไป ไม่ต้อง
ไปยุ่งกับเขา คนน้ันเขาจะเป็นอย่างน้ัน 
เป็นอย่างนี้ ก็ไม่ต้องไปแบกเขา 
ปล่อยเขาไป ไม่ต้องไปแบกเขา  
ส่ิงนั้นส่ิงนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  
กป็ล่อยเขาไป พวกเราชอบแบกกัน 
เห็นอะไรก็แบกไปหมด เห็นอะไร 

ก็ชอบไป ยุ่งไปจัดการไปหมด  

อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็น
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อย่างนี้ แล้วก็มาบ่นกันว่าวุ่นวาย

ใจหนอ ไม่สบายใจหนอ ก็เพราะ

เราไปแบกมันเอง ไปยุ่งกับเขาเอง 

เราปล่อยวางไม่เป็น เพราะเรา 

ไม่มีพุทโธมาคอยหยุดความคิด 

หยุดความอยากของเรา 

ดั งนั้ น ขอให้ เ ร า ฝึก เจ ริญสติ 
ให้มากๆ ฝึกท่องพุทโธไปมากๆ 
แล้วใจเราจะเบาลง สบายขึ้น แล้ว
เราจะเร่ิมเข้าใจแล้วว่าทำาไมเราต้อง 
มีพุทโธ ทำาไมเราต้องมีสติ ต้องทำา 
ตอ้งปฏบิตั ิถงึจะเขา้ใจ ถา้ไมป่ฏบิตั ิ
ไม่ทำา มันก็ไม่มีการเปล่ียนแปลง
ทางจิตใจของเรา การเปลี่ยนแปลง 
ทางจิตใจของเราจะเป ล่ียนได้ 
ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติ ควบคุม 
ความคิดของเรา หยุดความคิด 
ของเรา ทำาความคิดของเราให้
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น้อยลงไปจนหยุดได้อย่างสนิท 
แล้วหลังจากนั้นเราก็มาสอนให้คิด
ไปในทางที่ถูกต้อง คิดไปในทาง
ปล่อยวาง คิดไปในทางอนิจจัง  
ทุกขัง อนัตตา 

แตต่อนตน้นีเ้ราส่ังใหไ้ปคดิทางโนน้
ไมไ่ด ้เรากต็อ้งหยดุมนักอ่น ตอนนี ้
ถ้าเราปล่อยมันคิดไป มันก็จะคิด
เป็นเร่ืองตรงกันข้ามกับอนิจจัง  
ทุกขัง อนัตตาทันที ตอนน้ีเราต้องหยุด 
ความคดิกอ่น ตอ้งบริกรรมพุทโธๆ 
ไปก่อน เหมือนกับเราขับรถแล้ว
หลงทาง เดินผิดทาง แทนที่จะไป
อีกทางหนึ่ง เรากลับไปอีกทางหนึ่ง  
ส่ิงแรกท่ีเราต้องทำาก็ต้องจอดรถก่อน 
หยุดรถก่อน หยุดรถแล้วเราค่อย 
ยูเทิร์น ยูเทิร์นแล้วก็กลับรถ วิ่งไป 
ในทางท่ีควรจะว่ิงไป ฉันใด ความคิด 
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ของเราตอนนี้กำาลังคิดไปในทางที่ผิด คิดไปในทางมิจฉาทิฏฐิ คิดไปใน
ทางนิจจัง สุขขัง อัตตา เราต้องหยุดมันก่อน หยุดความคิดเหล่านี้ก่อน  
พอเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้แล้ว ทีนี้เราก็ให้มันมาคิดทางอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาต่อไป 

ต่อไปพอเราคิดในทางอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้แล้ว เราก็จะ 
ปล่อยวาง ปล่อยวางไปเร่ือยๆ ลดความอยากไปเร่ือยๆ  
ลดความโลภไปเร่ือยๆ จนในท่ีสุดก็จะไม่มีความโลภ ความอยาก 
หลงเหลืออยู่ภายในใจ พอไม่มีความโลภ ความอยาก ก็จะไม่มี
ความทุกข์ใจหลงเหลืออยู่ ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ 

ด้วยการเจริญสติเป็นเบื้องต้น เจริญสติเพ่ือให้หยุดความคิด การหยุด 
ความคิดเขาเรียกว่าสมาธิ พอหยุดความคิดได้แล้ว ทีนี้ให้คิดไปในทาง 
ที่ถูก เขาเรียกว่าปัญญา นี่คือ สติ สมาธิ ปัญญา เหมือนกับการขับรถ
แล้วก็ยูเทิร์นนี่เอง  เราไปผิดทางแทนที่จะไปทางทิศเหนือ เรากำาลังวิ่งไป
ทางทิศใต้ เราก็ต้องจอดรถ หยุดรถแล้วก็กลับรถยูเทิร์นให้ว่ิงไปในทาง 
ทิศเหนือต่อไป

ก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณาและปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำาให้ 
เกิดผล การฟังนี้สำาคัญอย่างมากก็ตาม แต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติตาม ก็จะ
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ไม่เกิดผล แต่ถ้าไม่ฟังเลยแล้วไป

ปฏิบัติ ก็จะหลงทางได้ ถ้าเรา 

ไมรู้่จกัทางแลว้เราเดนิทางไปโดยที่

ไมรู้่จกัทางวา่ทางน้ีเราไปถูกหรือไม ่

เราก็หลงทางได้ ก่อนที่ เราจะ 

ออกเดินทาง เราต้องมีความมั่นใจ 

ก่อนว่าเรารู้จักทางแล้ว ว่าทางที่

เราไปนี้ถูก ถ้าเราไม่รู้ เราก็ต้อง 

ไปถามผู้รู้ก่อน ไปศึกษาก่อน 

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ศึกษาก่อน 
ให้ฟังเทศน์ฟังธรรมก่อน พอฟังเทศน์ 
ฟังธรรมแล้วพอรู้แล้วว่าจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไร ก็ต้องนำาเอาไป
ปฏิบัติต่อ ต้องมีทั้งการศึกษาและ
มีการปฏิบัติถึงจะมีการสำาเร็จผล  

ข้ึนมาได ้บรรลมุรรคผลนิพพานได ้

ต้องมีปริยัติ มีปฏิบัติ ถึงจะมี

ปฏิเวธ ปฏิเวธก็คือการบรรลุผล 

ปริยัตก็ิคอืการศกึษา ถ้าปฏบิตัโิดย

ไมม่ปีริยัต ิก็เหมอืนกับการเดนิทาง 

โดยไม่รู้ว่าทางที่ตัวเองจะไปน้ัน

จะพาไปทางไหน จะไปถึงที่ไหน 

ปฏิบัติไปแล้วก็ไปไม่ถึงจุดหมาย

ปลายทาง 

ดังนั้น การปฏิบัตินี้จำาเป็นจะต้องมี
ครูมีอาจารย์ แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าจะต้องมีครูอาจารย์นั่งปฏิบัติ
ควบคู่กันไปตลอดเวลา เวลา 
นั่งสมาธิต้องมีอาจารย์มานั่งด้วย 
อันนี้ไม่ใช่ เราศึกษาแนวทางให้รู้
ว่าควรจะปฏิบัติ ควรจะทำาอย่างไร 
แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติ แล้วเราก็
กลับมา มาเล่าให้ครูอาจารย์ฟังว่า
ทำาอย่างนี้ๆ ทำาถูกหรือไม่ เหมือน
ทำาการบ้านแล้วเอาการบ้านมาส่ง 
อาจารย์ก็จะตรวจการบ้านดู ถ้าถูก
ก็จะบอกว่าถูก ถ้าผิดก็จะบอกว่า 
ต้องแก้ไขอย่างไร 



66

นีค่อืการศกึษาและการปฏบิตัติอ้งเปน็อยา่งนี ้ตอ้งมคีรูมอีาจารย ์ไมเ่ชน่นัน้ 
ก็อาจจะหลงทาง หลงทางการปฏิบัติก็คือกลายเป็นคนบ้าไปได้ ที่เขาว่า

ปฏิบัติแล้วเป็นบ้ากันไป ก็เพราะปฏิบัติแบบไม่มีครูไม่มีอาจารย์นี่เอง  
พอนั่งไปแล้วไปเห็นอะไรเข้าก็หลงคิดว่าตนเองกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมา  
ทัง้ๆ ทีส่ิ่งทีต่นเหน็นัน้ไมม่คีวามหมายอะไรเลย แตต่นเองไปใหค้วามสำาคญั 
มัน่หมายเอง อันนีก้ต็อ้งระมดัระวงัเวลาปฏบิตั ิตอ้งศกึษาใหถ้อ่งแทก้อ่นวา่
เราปฏบิตัเิพ่ืออะไร ทีเ่รานัง่สมาธนิีเ้พ่ืออะไร สมาธกิเ็พ่ือความสงบ ความนิง่ 
ของใจ ความเป็นอุเบกขา ความว่างของใจ เราไม่ได้ต้องการนั่งเพื่อให้เห็น
นรกเห็นสวรรค์ เห็นเทวบุตรเห็นเทวดา เราไม่ได้นั่งเพ่ือให้เกิดอิทธิฤทธิ์ 
ปาฏิหารย์ อันนี้เราต้องเข้าใจ แต่เวลานั่งนี้ส่ิงต่างๆ ที่ไม่ใช่ความสงบ 
ความนิ่ง มันก็มีปรากฎขึ้นมาได้ เราต้องระมัดระวัง อย่าไปหลงเท่านั้นเอง 
รู้แล้วกป็ล่อยวาง เราตอ้งพุ่งไปทีค่วามสงบเพียงอยา่งเดยีว ถา้ยงัไมถ่งึความ
สงบ เราก็ต้องภาวนาต่อไป ต้องบริกรรมพุทโธต่อไป อย่าหยุด เหมือนกับ 
การเดินทางจากนี่ไปกรุงเทพฯ กลางทางอาจจะมีสถานที่บันเทิงต่างๆ  
เราก็อย่าหยุดเเวะเข้าไปในสถานที่บันเทิง เราก็ขับรถต่อไปจนกว่าเราจะ
ถึงกรุงเทพฯ แล้วเราก็หยุดขับ ถ้าเราขับรถไปแล้ว เราเห็นมีสถานบันเทิง 
เราก็เล้ียวซ้ายเล้ียวขวาเข้าไปแวะไป และก็ไม่ขับรถต่อไป เราก็จะไป 
ไม่ถึงบ้าน เราจะไปหลงติดอยู่ตามสถานบันเทิงต่างๆ แล้วจะไปคิดว่า  
สถานบันเทิงนี้คือบ้านของเรา 
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บ้านของเราก็คือ ความสงบ 
ความนิ่งของใจ ความว่าง ความสุข 

แต่การได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นความว่าง 
ไม่ใช่เป็นความสงบ ต้องระมัดระวัง 
ถ้าเห็นอย่าไปสนใจ ให้ภาวนาต่อไป 
ให้พุทโธต่อไปจนกว่าจะถึงความนิ่ง 

ความว่าง ความสงบ 
แล้วการภาวนาก็จะหยุดไปเอง
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ช่วงที่นั่งๆ ไป ช่วงแรกๆ พอพุทโธๆ ไป พอพุทโธ
หายปุ๊บ แล้วรูสึ้กเหมือนหลับ พอรู้สึกตวัอีกทีก็เหมือน
กับว่ารู้ก็ไม่รู้ หรือจะว่าหลับก็ไม่แน่ใจ มารู้ตัวอีกที 
ตอนที่มีเวทนาอย่างนี้นะครับ
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ศิษย ์ : ถ้าเกิดพระท่านอยากมากราบ แล้วบางที
ท่านอยากมาอยู่มาจำาพรรษาอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ 

พระอาจารย์ : กต็อ้งมาดกูอ่น รับปากไมไ่ดว้า่
จะอยูไ่ด ้ไมไ่ด ้แตจ่ะมาทดลองดกูอ่น เหมอืนกบั 
แตง่งานนีย้งัไมเ่หน็หนา้ จะบอกวา่จะแตง่กนัเลย 
มันไม่ได้ ต้องเห็นหน้าเห็นตาก่อนว่ารักกันได้
หรือเปล่า ถ้ารักกันไม่ได้ก็แต่งกันไม่ได้ 

ศิษย์ถาม
พระอาจารย์ตอบ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
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ศิษย ์: คราวนี้หนูเลยบอกว่า เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสไป หนูจะลองกราบเรียนถาม
พระอาจารย์ดู 

พระอาจารย ์: ที่นี่มีพระสิงคโปร์อยู่รูปหนึ่ง และก็มีพระชาวเยอรมัน
อยู่อีกรูปหนึ่ง 

ศิษย ์ : หมายถึงที่ท่านเคยบอกหนูเพราะเหมือนกับว่าแบบพระอาจารย์ในเรื่อง
ภาษาอย่างนี้ เวลาพูดสื่อกันคะ แต่ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนที่แล้ว หนูไปที่วัดท่าน
อาจารย์ไชยชาญ คอืท่านยงัอยู ่แล้วท่านก็บอกวา่ท่านจะไปกราบหลวงพอ่จนัทรเ์รยีน 
แล้วเดี๋ยวตอนช่วงเดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ท่านจะกลับ 
มาแล้วก็อาจจะมาจำาพรรษาอยู่ท่ีวัดของท่านอาจารย์ไชยชาญ แต่ถ้ามีโอกาส 
จะมากราบพระอาจารย์

พระอาจารย ์: ก็เเวะมา แล้วก็จะได้มีเวลาสนทนากับพระชาวสิงคโปร์ 
จะได้รู้ว่าท่ีน่ีเราอยู่กันอย่างไร ทำากันอย่างไร คือส่วนใหญ่น้ีเราก็ศึกษากันเองได้ 
มีหนังสือของหลวงตาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้อ่าน มีหลายเล่มด้วยกัน 
ก็ต้องศึกษาก่อนด้วยตนเอง และถ้าไม่เข้าใจในส่วนไหนก็มาถามได้ 
เพราะการปฏิบัตินี้มันไม่ต้องศึกษามาก มันอยู่ที่การปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ 
แต่ถ้าปฏิบัติแล้วเกิดไปติดหรือมีปัญหาก็มาถามได้ มาแก้ได้ ฉะนั้น เรื่อง
การสอนนี้ไม่ลำาบาก สมัยยุคแรกๆ ที่มีพระฝร่ังไปอยู่กับหลวงพ่อชา  
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ท่านก็พดูภาษาอังกฤษไม่ได้ เขาก็ยังศึกษากับท่านได้ ศึกษาด้วยการดูท่าน 
ท่านปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามท่าน ดังนั้น การปฏิบัติส่วนใหญ่มันไม่ได้
อยู่ที่การนั่งฟังอย่างเดียว มันอยู่ที่การเข้าใจ ให้รู้ว่าต้องทำาอะไรแล้วทำาไป  
ซึง่คำาวา่สตคิำาเดยีวนีก้พ็อแล้ว ใหม้พุีทโธไปทัง้วนันีท้ำาใหไ้ดก้พ็อแล้ว ไมต่อ้ง 
รู้มาก ดังนั้น บอกเขา ถ้าเขาอยากจะมาก็มาได้ แต่จะอยู่กันได้หรือไม่ 
ก็ต้องดูกันไปก่อน มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่จะต้องมาวิเคราะห์
มาพิจารณาดู แต่อยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาอยู่ชั่วคราวก่อนก็ลองมาดู 

หนังสือ ซีดี เชิญหยิบกันไปได้ เอาไปแล้วขอให้เอาไปอ่านก็แล้วกันนะ  
ถา้ไมอ่่านมนักเ็ปน็เศษกระดาษ ไมม่ปีระโยชนอ์ะไร ถา้อา่นแล้วมนักจ็ะเปน็
ทองคำาขึ้นมานะ จะได้ทรัพย์อันยิ่งใหญ่ 

ศิษย ์: ถ้าพุทโธยังไม่ดี ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับหลวงพ่อ 

พระอาจารย์ : อะไรกไ็ด ้ขอใหค้วบคมุความคดิไวก้แ็ล้วกนั แตอ่ยา่ให ้
คิดมาก เอ้า ว่ายังไง กลับมาแล้วเหรอ ยังปฏิบัติกันอยู่หรือเปล่า

ศิษย ์: ปฏิบัติอยู่ค่ะ

พระอาจารย์ : ทีเ่รียนมาเขาใหท้ำาอะไรตอ่ เรียนมาแล้วเขาใหไ้ปปฏบิตัเิอง 
ใช่ไหม
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ศิษย ์: ไปปฏิบัติเองที่บ้านค่ะ 

พระอาจารย์ : ไม่ใช่เรียน
จบแล้วก็หยุดปฏิบัตินะ เพราะยัง
ไม่ถือว่าจบ เพียงแต่จบหลักสูตร 
การเรียนแต่ยังไม่จบหลักสูตรของ
การปฏิบัติ 

ศิษย ์: ค่ะ

พระอาจารย์ : ต้องเอา
ไปปฏิบัติจนกว่าจะได้มรรคผล
นิพพาน 

ศิษย ์: สาธุค่ะ

พระอาจารย์ : ถ้าปฏิบัติก็
ตอ้งไดอ้ยา่งแนน่อน เหมอืนกนิขา้ว  
ถา้กนิแล้วมนักต็อ้งอิม่อยา่งแนน่อน 
ถ้าไม่กินมันก็ไม่อิ่ม ดังนั้น ต้อง
ขยันนะ มีวิ ริยะ มีความขันติ  
มีความอดทน ต้องมีตาราง ต้องมี
วินัย ต้องสั่งตัวเอง บังคับตัวเอง
ว่าถึงเวลานี้ต้องทำาอย่างนั้นต้องทำา
อยา่งนี ้ไมใ่ชป่ล่อยใหป้ฏบิตัไิปตาม
อารมณ์ ถ้าปฏิบัติตามอารมณ์นี้ 
บางทีมันไม่มีอารมณ์ มันก็จะ 
ไมป่ฏบิตั ิเพราะส่วนใหญม่นัจะไมม่ี
อารมณ์ปฏิบัติ เราต้องบังคับมัน 
วา่ตืน่เชา้ขึน้มาตอ้งนัง่สมาธ ิไหวพ้ระ 
สวดมนต์ ฟัง เทศน์ ฟั งธรรม  
ก่อนนอนก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ 
ฟังเทศน์ฟังธรรม อย่างน้อยก็กลางวัน 
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เวลาไหนว่างกต็อ้งฟังเทศน์ฟังธรรม 
ต้องมีกำาหนดเวลา เหมือนกินข้าว 
ทำาไมเรามเีวลากนิขา้วได ้ทำาไมเรามี 
เวลาปฏิบัติธรรมไม่ได้ การปฏิบัติธรรม 
ก็เหมือนกับให้อาหารทางใจ เราให้ 
อาหารทางกายได้ตามเวลา เราก็
ต้องให้อาหารทางใจได้ตามเวลา
เหมือนกัน 

พยายามให้มากๆ เพราะใจนี้สำาคัญกว่าร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกัน 
ร่างกายเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ตายแล้ว แต่ใจนี้ไม่มีวันตาย แต่ใจมัน
จะหิวอยู่ตลอดเวลา เพราะเราไม่ได้ให้อาหาร คือเราไม่ปฏิบัติธรรมนั่นเอง 
ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้ว ต่อไปใจเราจะอิ่มตลอดเวลา ขอให้เอาความสำาคัญ
ของใจเป็นหลัก 
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ขอให้เราพยายามทำาให้มาก ให้อาหารใจให้มากกว่าให้อาหารทางร่างกาย 
เพราะร่างกายใหม้นัมากนอ้ยเพียงไร ในทีสุ่ดมนักต็อ้งตายไป แตใ่จไมต่าย 
ใจไม่ได้อาหาร ใจก็จะได้แต่ความทุกข์ ได้แต่ความหิว ถ้าใจได้อาหาร  
ได้ธรรมะก็จะได้แต่ความสุข ได้เเต่ความอิ่ม อันนี้ไม่มีใครทำาให้เราได้  
เราต้องเป็นคนทำาเอง เวลาเรากินข้าว คนอื่นก็กินแทนเราไม่ได้ เวลา 
ปฏิบัติธรรม คนอื่นก็ปฏิบัติแทนเราไม่ได้ ต้องถือหลัก อัตตาหิ อัตตโน 
นาโถ พยายามไปปฏิบัติกันนะ 

ศิษย ์: พระอาจารย์คะ แล้วคุณ... 

พระอาจารย ์ : คุณ… เดือนที่แล้วไม่ได้มา เห็นว่าเขามีอาการดีขึ้น 
ไปหาหมอ หมอก็ให้ยา ภาวนาไม่ได้ก็ต้องอาศัยยา กินยากล่อมประสาท 

ศิษย์ : พระอาจารย์คะ น้ีมันเป็นวิบาก 

พระอาจารย ์ : คือมันเป็นที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ พอใครเขาพูดอะไร  
เขากเ็กดิวติกกลัว ไมม่คีวามหนกัแนน่ ไมม่หีลักใจ เปน็เหมอืนกระตา่ยตืน่ตมู 
พอเขาบอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ตกใจตื่น กลัวไปหมด  
ทำาอะไรไม่ได้เลย ทำาอะไรก็กลัวว่าจะเกิดตามที่เขาพูดไปหมด เพราะว่า
วิตกจริต ไม่มีสติ ไม่ควบคุมความคิดของตนเอง นี่ความสำาคัญของสติ 
ถ้าเรามีสตินี้ พอใจเราไม่สบาย เราก็พุทโธๆ ไปอย่างเดียว เดี๋ยวมันก็หาย 
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ถ้ายิ่ งคิด ก็ยิ่ งไม่สบายใจใหญ่  
ยิ่งเครียดมากขึ้นไปเร่ือยๆ เพราะ
มันจะคิดไปในทางที่ทำาให้เกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา ไม่รู้จักคิดแบบปลง
หรือวาง งั้นต้องเจริญสติให้มาก 

ศิษย์ : หลายคนบอกว่าเห็นแล้ว 
หดหู่คะ่พระอาจารย ์เพราะวา่เขาก็ทำาบุญ
มาขนาดน้ี แต่วันน้ีพอไม่มีหลวงตา  
คนอื่นกลัวเขาจะบ้า 

พระอาจารย์ : ก็เพียงทำา
แต่ทานอย่างเดียวไม่พอไง ต้อง
ทำาบุญด้วยการเจริญสติถึงจะพอ 
ที่จะรักษาใจได้ ดังนั้น ระมัดระวัง 
ต้องมีความแน่วแน่ต่อคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า ถ้าเราแน่วแน่เราจะ 
ไม่หวั่นไหว นี่ใจไม่แน่วแน่ คำาสอน 
ของพระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดมาแล้ว 
ต้องตายเป็นธรรมดา ไปกลัวทำาไม 

อย่างมากมันก็แค่ตายใช่ไหม อะไร
จะเกิดก็ต้องเกิด นี่กลัวไปหมด 
กลัวจะล้มละลาย กลัวจะอะไร  
กลัวไปทำาไม ล้มก็ล้มไปซิ ละลายก็
ละลายไป ถ้าห้ามไม่ได้ มันจะเกิด
มันก็ต้องเกิด เกิดก็เกิด ก็อยู่กับมันไป 
อย่างมากก็แค่ตายให้คิดอย่างนี้  
ถ้ายอมตายแล้วปัญหาต่างๆ นี้  
มันจะกลายเป็นเร่ืองเล็กไปหมด  
ถ้ากลัวตายน้ีอะไรก็กลายเป็นปัญหา
ไปหมด ต้องพิจารณาความตายอยู่
เร่ือยๆ พระพุทธเจ้าบอกวา่ใหค้ดิวา่ 
เกิดมาแล้วต้องแก่ เป็นธรรมดา  
ล่วงพ้นความแกไ่ปไมไ่ด ้ตอ้งเจ็บไข้
ได้ป่วยเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความ
เจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ ต้องตายเป็น
ธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ 
ใหส้อนใจอยา่งนีอ้ยูท่กุวนัเพ่ือมนัจะ
ไดไ้มลื่ม พอมนัไมลื่มแล้วใจมนักจ็ะ
ยอมรับได้ 
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ดังนั้น ต้องคิดว่าเป็นของที่จะต้องเกิด ไม่ว่าจะทำาบุญหรือไม่ทำาบุญ มันก็

ตอ้งแก่ เจบ็ ตาย เหมอืนกัน ปฏบิตัธิรรมไมป่ฏบิตัธิรรม มนัก็ตอ้งแก่ เจบ็ 

ตายเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ว่ามันไม่ทุกข์กับการแก่ การเจ็บ การตาย 

ถ้าเราปฏิบัติธรรม ถ้าเรามีสติ ถ้าเรามีปัญญา ถ้าเรายอมรับความจริง  

มันก็จะถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา เหมือนฝนตกแดดออกไม่ใช่เป็นเรื่อง
ใหญ่โต เพราะใจไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ผู้ที่ตื่นเต้น
ตกใจไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเขาไม่เดือดร้อน ร่างกายเขาไม่กลัวความแก่ 
กลัวความเจ็บ กลัวความตาย เพราะเขาไมม่คีวามรู้ในตวัเขาว่าเขาจะตอ้งแก ่
ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่ผู้ที่ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายนี้กลับไปเดือดร้อนแทน
ร่างกายเท่านั้นเอง ก็ต้องสอนให้เขาไม่ต้องไปเดือดร้อน เราไม่ได้แก่  
ไมไ่ดเ้จ็บ ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เราเปน็ใจ เราเปน็ผูรู้้ ใหรู้้เฉยๆ เทา่นัน้เอง 
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แตใ่จเรามกีเิลส มคีวามหลง หลอกใหเ้ราคดิวา่เราเปน็ร่างกาย พอร่างกายเรา 
เป็นอะไร เราก็ตื่นเต้นตกใจไปกับร่างกาย เราต้องแยกร่างกายออกจากใจ 
ใจต้องแยกออกจากร่างกายให้ได้ ถ้าแยกได้แล้วก็จะไม่ทุกข์ใจ 

ศิษย ์: ขอเรียนถามนิดนึงครับ ก็คือช่วงที่นั่งๆ ไป ช่วงแรกๆ พอพุทโธๆ ไป 
พอพุทโธหายปุ๊บแล้วรู้สึกเหมือนหลับ พอรู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนกับว่ารู้ก็ไม่รู้ หรือ
จะว่าหลับก็ไม่แน่ใจ มารู้ตัวอีกทีตอนที่มีเวทนาอย่างนี้นะครับ

พระอาจารย์ : สตอิอ่น หมดสตไิป ตอ้งฝกึสต ิตอ้งไปนัง่ทีม่นันา่กลัว 
แล้วมนัจะไมง่่วง ถา้นัง่อยูท่ีป่ลอดภยั มนัจะง่วงได ้หรือไมก่ต็อ้งอดอาหาร 
ตอ้งลดอาหารลงใหม้นัหวิหนอ่ย มนัจะไดไ้มง่่วง ถอืศลี ๘ ด ูไมก่นิขา้วเยน็ 
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ศิษย ์: ก็มีวันพระก็ลองดูอยู่ครับ

พระอาจารย ์: ก็ลองทำาดู แต่ความสำาคัญ
ก็คืออยู่ที่สติ ก็ต้องฝึกสติให้มากๆ เวลาทำางาน
ทำาอะไรก็ให้มีสติ ท่องพุทโธๆ ไป 

ศิษย ์: เราจะสามารถเจริญวิปัสสนาได้ไหม

พระอาจารย์ : ตอนนี้ถ้ายังไม่มีสมาธิ  
มันจะเจริญได้ยากกว่า ให้มีสติ ให้มีสมาธิก่อน

ศิษย ์: ครับ ต้องไปเจริญสติให้มาก

พระอาจารย ์: แต่ถ้าอยากจะพิจารณาบ้าง
กไ็ด ้กเ็จริญอนจิจัง ทกุขงั อนตัตา ไดก้ค็ดิไปได ้
ให้คิดว่าร่างกายเราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 
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ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นเพียงดิน น้ำา ลม 
ไฟ ร่างกายไม่สวยไม่งาม เวลาตายไปไม่สวย 
ไม่งาม เวลาไปดูคนตาย คนสวยขนาดไหน  
คนหล่อขนาดไหน เวลาตายก็ไม่สวยแล้ว 
ไม่หล่อแล้ว ให้คิดอย่างนี้ไปเพ่ือจะได้ตัด 
ความอยากต่างๆ ให้น้อยลงไป ถ้าคิดได้ก็คิด  
แตถ่า้คดิไมไ่ดก้พุ็ทโธๆ ไปกอ่น ทำาใจใหน้ิง่ใหส้งบ 
ไปก่อน แล้วจะคิดได้นาน 

ศิษย ์: ตอนที่นั่งก็ยังเหมือนกับหลับ

พระอาจารย์ : ถ้านั่งหลับก็ลุกขึ้นมาเดิน
แทนก่อน ลุกขึ้นมาเจริญสติก่อน เดินพุทโธๆ 
ไปกอ่น เดนิจนกวา่มนัจะหายง่วง หตูาสวา่งแล้ว
ค่อยกลับไปนั่งใหม่ 
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ศิษย์ : พระอาจารย์คะปฏิบัติมาประมาณ ๑๐ 
กว่าปีแล้ว จนกระท่ังวันหน่ึงจิตมันเป็นอัตโนมัติ  
ซ่ึงมันไม่ตอ้งคอยมาทำาเอง แตมั่นทำาหน้าท่ีของมันเอง 
อารมณ์มันเข้าไม่ถึงจิต แต่ก่อนท่ีจะได้สภาวะน้ีคือ 
ตัวรู้มันเห็นกายและจิตทำางานของมันเอง มันไม่ใช่เรา 
มันเป็นแค่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเท่าน้ัน แล้วมันเกิดบ่อยๆ  
โดยเฉพาะตอนท่ีฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 
สภาวะของจิตอัตโนมัติเป็นอยู่ ๓ เดือนค่ะ ก็คิดว่า
สภาวะน้ันมันคงไม่เปล่ียนแล้ว ปรากฎว่ามันเส่ือมค่ะ 
หลังจากนั้นไม่เป็นจิตอัตโนมัติเลย มีแต่ตัวรู้แยกออก
จากขันธ์ ๕ แต่เป็นเฉพาะตอนนั่งสมาธินะคะ ควรจะ
ปฏบัิตติอ่อยา่งไรดีคะ และอยากทราบว่าตวัรู้ท่ีเห็นกาย
กับใจไม่ใช่ของเรา ตัวรู้น้ันคืออะไรคะ และมันเกิดดับ
เหมือนขันธ์ ๕ ไหมคะ ขอบพระคุณคะ
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พระอาจารย์ : ตัวรู้นี้ เรียกว่า ตัวจิต

หรือตัวใจ ตัวใจนี้ไม่มีเกิด ไม่มีดับ รู้อยู่ตลอด
เวลา ส่วนขันธ์ ๕ นี้มีเกิดมีดับ มีเปลี่ยน มีขึ้น 
มีลง เช่น เวทนาก็เปลี่ยนไป จากสุขไปเป็นทุกข์ 
จากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ อารมณ์ในจิตก็มี
การเปล่ียนแปลง อารมณด์บีา้ง อารมณไ์มด่บีา้ง 
อารมณ์ผ่องใส อารมณ์ขุ่นมัว อันนี้เป็นส่ิง 
ที่ เ ป ล่ี ยนแปลง แต่ ตั ว รู้ คื อใจนี้ ไ ม่ มี วั น
เปล่ียนแปลง รู้อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ว่าจะ
รู้แบบปัญญา หรือรู้แบบหลง ถ้ารู้แบบหลง  
ก็จะยึดติด ก็จะเกิดตัณหาเกิดความอยากในสิ่ง
ที่ยึดติดให้เป็นไปตามความอยากของตน พอไม่ 
เป็นไปตามความอยากของตนก็จะเกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา จึงจำาเป็นต้องสอนใจ สอนตัวรู้นี้ 
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ให้ปล่อยวาง ไม่ให้ไปอยากกับส่ิงต่างๆ ให้รู้ว่าส่ิงต่างๆ ที่ตัวรู้มารับรู้ 
มาเกี่ยวข้องด้วยนี้เป็นของไม่เที่ยง มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา มีเจริญมีเสื่อม
เป็นธรรมดา มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา เช่น เวทนาความรู้สึกนี้ 
มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ บางทีก็สุข บางทีก็ทุกข์ บางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์  
ถา้ไปอยากใหสุ้ขเพียงอยา่งเดยีว เวลาความสุขหายไป กจ็ะเกดิความอยากให้
ความสุขกลับมา พอไมก่ลับมากจ็ะเกดิความทกุขใ์จขึน้มา นีค่อืการสอนใจ 
ให้ฉลาด ถ้าอยากจะให้ใจนี้อยู่ในสภาวะที่เย็น ที่สบาย ที่ปล่อยวาง ก็ต้อง
มีปัญญาถึงจะรักษาความเป็นหนึ่ง ความเป็นกลางของใจได้

ถ้าไม่สอนใจ เวลาออกมารับรู้มาสัมผัสกับส่ิงต่างๆ ถ้ามีความหลงก็จะ 
คิดว่าส่ิงที่ตนเองชอบนั้น ก็อยากจะให้ส่ิงที่ตนชอบนั้นอยู่กับตนไปนานๆ 
แต่ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปนานๆ ทุกส่ิงทุกอย่างมีวาระของเขา มีเวลา
ของเขา มีมามีไป มีเกิดมีดับ มีเจริญมีเส่ือมไปเป็นธรรมดา ต้องคอย
สอนใจไม่ให้ไปยึดไปติดไปอยากให้ส่ิงนั้นส่ิงนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้  
เราถึงจะสามารถรักษาสภาวะความว่างความสงบของใจได้
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ถ้าเราไม่มีปัญญา ใจก็จะถูกความหลง 
บอกให้ไปเกิดความอยากขึ้นมา  
ถ้าเราชอบส่ิงใด เราก็อยากจะให้ส่ิงน้ัน 
อยู่กับเราไปนานๆ ถ้าเราไม่ชอบส่ิงใด 
เราก็จะอยากให้ส่ิงนั้นหายไปเร็วๆ  
แต่ เ ร าไม่สามารถไป ส่ัง เขาได้   
ไปควบคุมบังคับเขาได้ เช่น เวลา
เจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ชอบ เราอยาก
จะให้มันหายไปทันทีทันใด มันก็ 
ไม่หาย ถ้าเราอยากให้หายแล้วมัน
ไมห่าย เรากจ็ะเครียด เรากจ็ะทกุข ์
แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเร่ืองของเหตุ
เร่ืองของปัจจัย ตอนนี้มีเหตุทำาให้
ร่างกายไมส่บาย กต็อ้งอยูก่บัมนัไป
จนกว่าเหตทุีท่ำาใหร่้างกายไมส่บายนี้
มันหายไป เช่น เชื้อโรคถูกทำาลาย
ไปด้วยการรับประทานยาอย่างนี้ 
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พอเชื้อโรคถูกทำาลายไป โรคภัย 
ไข้เจ็บก็จะหายไปเอง ความเจ็บไข้ 
ได้ป่วย ความทุกข์ในร่างกายก็จะ
หายไป แต่ไม่ได้หายไปเพราะว่า 
เราส่ังใหม้นัหาย ขณะทีไ่มห่ายเราก็
ตอ้งทำาใจเปน็กลาง ปล่อยวาง ตอ้ง
อยูก่บัมนัไป มนัจะมากป็ล่อยมนัมา 
มันจะไปก็ปล่อยมันไป บางทีเรา
ก็ทำาให้มันหายได้ บางทีเราก็ทำาให้ 
มันหายไม่ได้ ถ้าทำาให้หายไม่ได้ก็

ต้องอยู่กับมันไป เช่น เป็นโรคภัย 
บางอย่าง เป็นแล้วรักษาไม่หายก็มี 
เช่น เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างนี้ 
รักษาไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไป  
ถ้าอยากให้มันหายก็จะมีแต่ความ
ทุกข์ตลอดเวลา คนเราไม่จำาเป็น
จะต้องไปทุกข์กับความเ จ็บไข้  
ของร่างกาย เพราะว่าความทุกข์นี้
มันเกิดจากความอยากของเราเอง 
อยากให้ร่างกายนี้หายเป็นปกติ  
ในเมือ่มนัไมย่อมหาย ยิง่อยากกย็ิง่
ทุกข์ใหญ่ ถ้าเรายอมรับความจริง
ว่าไม่หายก็ไม่เป็นไร อยู่กับมันไป  
เราก็มานั่งทำาสมาธิทำาใจให้สงบ 
เราต้องมีความสุขได้เหมือนกับว่า 
ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอะไร เพราะ
การหาความสุขภายในใจนี้ไม่ต้อง
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ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ถ้าเรา
สามารถสร้างความสุขภายในใจได้ 
เราก็จะไม่เดือดร้อนกับความเป็น
ความตายของร่างกาย จะไม่เดือดร้อน
กบัความเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยกบัความเปน็
อัมพฤกษ์อัมพาต หรือพิกลพิการ
ของร่างกาย เพราะเรายังสามารถ
หาความสุขได้อยู่ตลอดเวลา และ
เป็นความสุขที่ดีกว่า ยิ่งใหญ่กว่า
ความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกาย

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรา
หมั่นภาวนากัน ทำาใจให้สงบกัน  
สร้างความสุขท่ีใจดีกว่า สร้างความสุข 
ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเคร่ืองมือ 
เพราะร่างกายของเรานี้ เป็นส่ิงที่ 
ไมแ่นน่อน เราไมส่ามารถทีจ่ะไปพ่ึง 

ร่างกายได้ตลอดเวลา เวลาที่พ่ึง 
ไม่ได้ เวลานั้นเราจะทุกข์ใจมาก 
เพราะเราไม่มีความสามารถที่จะ
หาความสุขโดยไม่ต้องใช้ร่างกาย 
แต่ถ้าเราได้ฝึกทำาสมาธิอยู่เร่ือยๆ 
ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุข เวลา
ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกล
พิการไป เราก็ยังหาความสุขได้อยู่ 
อันนี้ไม่ทราบว่าตอบคำาถามที่เขา
ถามหรือยัง พูดไปแล้วก็เลยไปเลย
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ศิษย์  :  อี ก ข้ อ ห น่ึ ง น ะ ค รั บ 
พระอาจารย์ ผมเรียนดูจิตดูใจมา 
ระยะหนึ่งแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านก็บอก 
ว่าให้รู้กายรู้ใจลงปัจจุบันด้วยจิตท่ีต้ังม่ัน
และเป็นกลาง จนจิตเขาชำานาญแล้ว  
เขาก็พอของเขาเอง เขาจะรู้ของเขาเอง 
ขอโอกาสถามพระอาจารย์วา่นอกจากน้ี
มีอะไรอีกหรือไม่ครับ ทำาอย่างไรถึงจะ
เดินถูกทางครับ 

พระอาจารย์ : คอืกอ่นทีเ่ราจะ
ดูกายดูจิตได้นี้เราต้องมีสมาธิก่อน 
การดูกายดูจิตนี้เป็นขั้นของปัญญา 
ถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้ ใจเป็นกลางนี้ 
เราจะดูกายดูจิตให้เป็นกลางไม่ได้ 
เพราะใจของเราจะมีความโลภ 
ความโกรธ ความหลงมาเกี่ยวข้อง
อยู่ตลอดเวลา ดูกายก็จะดูด้วย
ความโลภด้วยความอยาก อยาก

ให้กายอยู่กับเราไปนานๆ ไม่อยาก
ให้กายเราเจ็บไข้ได้ป่วย อยากให้
กายของเราไม่ตาย เราจะดูแบบนั้น 
ถ้าดูแบบนั้นดูแล้วมันก็จะทุกข์ใจ 
เพราะคิดถึงความแก่ ความเจ็บ 
ความตาย มันก็จะทุกข์ใจขึ้นมา 
เพราะใจมีความอยากไม่ให้แก่  
ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายนั่นเอง ดังนั้น
การท่ีเราจะดูแบบดูใจเป็นอุเบกขาได้ 
ปล่อยวางร่างกายได้ ใจต้องเป็น
อุเบกขาก่อน ใจต้องมีสมาธิก่อน 
การทำาใจให้สงบเป็นสมาธินี้แหละ
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เป็นการทำาใจให้เป็นอุเบกขา ใจต้องรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกัคคตารมณ์  
สักแต่ว่ารู้ เวลานั้นแหละใจจะเป็นอุเบกขา ใจจะเป็นกลาง

พอออกจากสมาธิมา เราจึงค่อยมาดูกายดูจิตได้ ดูเพื่อ 
ปล่อยวาง ดูเพ่ือไม่ให้เกิดความอยากให้เป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี  
ดังน้ัน ถ้าเรายงัไม่มีสมาธ ิใจเรายงัไม่สงบ ไม่เป็นหน่ึง ไม่เป็นกลางอยู ่
อย่าไปดูกายดูใจดูจิตให้เสียเวลาเลย ดูไปก็ดูแบบเป็นกลางไม่ได้  
ดูแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมา เกิดภวตัณหา เกิดวิภวตัณหาขึ้นมา 

แต่ถ้าใจเป็นกลางแล้ว เป็นสมาธิแล้ว ทีนี้เราถึงจะดูได้ ดูเพ่ือที่เราจะ
ได้รักษาความเป็นกลางของสมาธิไว้ต่อไป เพราะถ้าเราไม่ดูด้วยปัญญา  
พอออกจากสมาธมิาเรากจ็ะหมดกำาลัง กำาลังของอเุบกขากจ็ะคอ่ยๆ หมดไป 
พอหมดไปก็จะเกิดความโลภความอยากต่างๆ ขึ้นมา ใจก็จะไม่เป็นกลาง  



88

ใจก็จะไม่สงบ ใจก็จะทุกข์กับเร่ืองราว 
ต่างๆ ต่อไป

การทำาสมาธินี้ทำาให้ใจเป็นกลางได้
ช่ัวระยะส้ันๆ คอืขณะทีอ่ยูใ่นสมาธ ิ
และขณะที่ออกมาจากสมาธิใหม่ๆ 
เหมือนกับเวลาที่เราเอาน้ำาไปแช่ใน 
ตู้เย็น เวลาน้ำาแช่อยู่ในตู้เย็น น้ำาก็
จะเย็น พอออกมาจากตู้เย็นทิ้งไว้
สักพักหนึ่ง ความเย็นก็จะค่อยๆ 
จางหายไป ความเป็นอุเบกขานี้  
ก็เป็นเหมือนความเย็นของใจ เวลา
อยู่ในสมาธินี้ใจจะเย็น ใจจะสบาย 
เป็นกลาง ไม่ว้าวุ่นขุ่นมัว ไม่ทุกข์
ไม่เดือดร้อนกับร่างกายกับจิตใจ 
แต่พอออกมาจากสมาธิใหม่ๆ ก็ยัง
จะเย็นอยู่ จะรู้สึกเฉยๆ ไม่วุ่นวาย
ไปกับเร่ืองราวต่างๆ ของร่างกาย
หรือของจิตใจ แต่พอปล่อยไป

นานๆ เข้า ความเย็นของใจก็จะ
ค่อยๆ จางไป ถ้าเราไม่ใช้ปัญญา 
มาสอนใจให้ปล่อยวางไม่ให้ไปอยาก 
ความเย็นมันก็จะหายไปหมด แล้วใจ 
ก็จะเกิดความวุ่นวายทางใจขึ้นมา 
แต่ถ้าเราใช้ปัญญามาสอนใจหลังจาก 
ที่ออกจากสมาธิมาแล้ว เราก็จะ
สามารถระงับความอยากที่เป็นตัว
ที่ทำาให้ใจนี้ร้อนขึ้นมาได้ เราก็ยัง
จะสามารถรักษาความเย็น รักษา
ความเป็นกลางของใจได้ด้วยการ
ใช้ปัญญา เช่น พิจารณาร่างกายว่า
ร่างกายนีไ้มเ่ทีย่ง มเีกดิ มแีก ่มเีจ็บ 
มีตายเป็นธรรมดา อย่าไปอยาก
ให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 
เป็นอันขาด เพราะถ้าอยากแล้ว  
ก็จะสร้างความทุกข์ใจ สร้างความ
ร้อนใจขึน้มา พอเราไมม่คีวามอยาก
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ใจของเราก็
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จะเย็นต่อไปได้ เป็นกลางได้ เช่นเดียวกับเวทนา ก็อย่าไปอยากให้มีแต่ 
สุขเวทนาเพียงอย่างเดียว เพราะร่างกายนี้มันต้องเปลี่ยนไปตามภาวะตาม
ปจัจัย เวลาอากาศร้อนมนักท็กุขเวทนา เวลาอากาศเยน็มนักสุ็ขเวทนา เวลาหวิ 
มันก็ทุกขเวทนา เวลาอิ่มมันก็เป็นสุขเวทนา เราก็ต้องรู้ว่ามันเปล่ียนไป 
เปลี่ยนมา เราก็ต้องรับกับมันไป ไม่ต้องไปอยากให้มันสุขเพียงอย่างเดียว 
เพราะความอยากนี้จะไปทำาลายความสงบความเย็นของใจ ทำาให้ใจรุ่มร้อน 
ขึ้นมา

นี่คือการดูกาย ดูจิต ดูเวทนา เพื่อรักษาความเป็นกลาง รักษา
ความสงบ ความน่ิงของใจหลังจากท่ีออกมาจากสมาธิแล้ว  
แต่ถ้าเรายังไม่มีความน่ิง ความสงบ เราก็ไม่สามารถใช้ปัญญา 
ทำาให้มันสงบให้มันนิ่งได้ 

มันจะวุ่นไปกับเรื่องราวต่างๆ ที่ใจมันสัมผัสรับรู้ พอเห็นผมหงอก
ขึ้นมาใจก็วุ่นแล้ว เห็นหนังเหี่ยวขึ้นมาใจก็วุ่นแล้ว เห็นคนเจ็บ
ไข้ได้ป่วยทั้งๆ ที่ เรายังไม่เจ็บ เราก็วุ่นขึ้นมาก่อน เห็นคนตายนี้  
เรายังไม่ทันตาย เราก็วุ่นขึ้นมาก่อนแล้ว นั่นก็เพราะว่าใจเรามันไม่นิ่ง  
มนัไมส่ามารถใหม้นัเปน็กลาง ใหม้นัดเูฉยๆ ได ้เราจึงตอ้งทำาสมาธกิอ่น เราขา้ม 
ขัน้นีไ้ปไมไ่ด ้การปฏบิตัถิา้ใจยงัไมส่งบไมเ่ปน็อเุบกขานี ้จะเขา้ไปขัน้ปญัญา
ไม่ได้ ต้องมีสมาธิก่อน และการจะมีสมาธิได้ ต้องมีการเจริญสติอย่าง 
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ต่อเนื่อง ก่อนที่จะมานั่งนี้ เราต้อง
สร้างสตขิึน้มากอ่น ตอ้งทำาสตทิัง้วนั 
เจริญสติทั้งวัน การเจริญสติก็คือ
การควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเร่ืองราว
ต่างๆ ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียว เช่น  
ใหค้ดิอยูก่บัพุทโธๆ ไป หรือใหค้ดิอยู่
กบัร่างกาย ใหด้รู่างกายตลอดเวลา 
ร่างกายทำาอะไรกใ็หเ้ฝ้าดกูารกระทำา 
ของร่างกาย จดจ่ออยูก่บัการกระทำา 
เพียงอยา่งเดยีว ไมใ่หไ้ปคดิเร่ืองนัน้ 
เร่ืองนี้ในขณะที่กำาลังทำากิจกรรม
ตา่งๆ อยา่งนีใ้จถงึจะมสีต ิพอมสีต ิ
เวลามานั่งสมาธิ ใจก็จะสงบได้ 
พอใจสงบแล้ว ออกจากสมาธิทีนี้ก็ 
สามารถท่ีจะมาดูกายดูจิตตามความ 
เป็นจริงของกายของจิตได้ ดูว่า
ร่างกายตอ้งแก ่ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายได ้
ดวูา่จิตนีม้เีปล่ียนไปได ้บางวนักสุ็ข 
บางวันก็ทุกข์ บางวันก็หงุดหงิด 

บางวนักร็ำาคาญ บางวนักเ็ยน็สบาย 
บางวันก็เบิกบาน มันเปล่ียนไป
เปล่ียนมาเราก็อย่าไปวุ่นวายไป
กับมัน ให้ รู้ให้ศึกษาดูว่ามีเหตุ 
มปีจัจัยอะไรทีท่ำาใหม้นัเปน็อยา่งนัน้ 
เป็นอย่างนี้ แล้วเราสามารถที่จะ 
เปล่ียนแปลงมนัไดห้รือเปล่า ถา้เรา
เปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยน เช่น ถ้าจิต 
มีความทุกข์นี้ เราก็รู้แล้วว่ามันเกิด
จากความอยาก เราก็เปล่ียนได้  
เราหยุดความอยาก ความทุกข์ใจ 
ก็จะหายไป เเต่บางอย่างเราเปลี่ยน
ไม่ได้ เราก็ต้องอยู่กับมันไป เช่น 
ทุกขเวทนาที่ เกิดจากการเจ็บไข้ 
ได้ป่วย จะสั่งให้มันหายไปในทันที
ทันใดมันก็ไม่หาย แต่ถ้าเรารู้ว่าเรา 
รับประทานยาแล้วไม่ช้ามันก็จะหายได้ 
เราก็รับประทานยาไป เดี๋ยววัน 
สองวันมันก็หายได้ เหมือนกัน  
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แตต่อ้งใชเ้วลา ขณะทีม่นัยงัไมห่าย 
เรากต็อ้งทำาใจเปน็อเุบกขาอยูก่บัมนั
ไปก่อน หรือว่าไปเจอโรคที่รักษา 
ไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปเรื่อยๆ

น่ีคือการใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวาง 
ให้ทำาในส่ิงที่ทำาได้ ส่ิงที่ทำาไม่ได้  
เราก็ต้องยอมรับ ก็ต้องอยู่กับมัน
ไปจนกว่าจะจากกันไป คือเวลา
ร่างกายตายไป ทุกอย่างมันก็จะ
หมดไป โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะหาย
ไปหมด ไมต่อ้งกลัว เวลาเปน็โรคภยั 
ไข้เจ็บขอให้เรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วมัน
ต้องหายแน่ๆ มันไม่หายด้วยยา 
มันก็ต้องหายด้วยการไม่หายใจ  
ไม่ต้องกลัว เพราะว่าร่างกายไม่ใช่
ตัวเราของเรา เราไปหลงไปยึดติด
ว่าเป็นตัวเราของเรา มันเป็นหุ่น  
ที่เราเอามาเชิด ใจเป็นผู้เชิดหุ่น  
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ใจเป็นผู้ส่ังให้หุ่นนี้ทำาอะไรต่างๆ ส่ังให้ร่างกายมาที่นี่ ไม่ใช่ร่างกายเป็น 
ผูส่ั้ง ไมใ่ชส่มอง ใจเปน็ผูส่ั้ง ใจไมใ่ชส่มอง ใจเปน็ผูรู้้ ใจเปน็ผูค้ดิ สมองนี ้ 
มีไว้สำาหรับควบคุมการเคลื่อนไหวการทำางานของร่างกาย

นี่คือการปฏิบัติ ต้องมีสมาธิก่อน ก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อน  
การจะมีสติได้ก็ต้องมีเวลา ให้อยู่ห่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆ ต้องไม่มี 
งานทำา เพราะเวลาทำางานตอ้งใชค้วามคดิ กไ็มส่ามารถทีจ่ะมาหยดุความคดิ 
ตา่งๆ ได ้ถา้หยดุความคดิไมไ่ด ้เวลามานัง่สมาธกิจ็ะไมส่งบ นัง่ยงัไงกไ็มส่งบ 
เพราะมันไม่ยอมหยุดคิด เราจึงต้องหาวันหยุด หาเวลาว่างไปปลีกวิเวก 
ไปอยู่ตามป่าตามเขา ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆ 
หา่งไกลจากแสงสีเสียง หา่งไกลจากภารกจิการงาน เพ่ือเราจะไดม้าควบคมุใจ 
ให้คิดอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียว หรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ตัง้แตต่ืน่จนหลับ ทกุเวลานาทใีหใ้จจดจ่ออยูก่บัการเคล่ือนไหวกบัการกระทำา 
ของร่างกาย มเีวลาวา่งเรากม็านัง่หลับตา ถา้เราใชก้ารเฝา้ดรู่างกาย เวลานัง่ 
เรากด็ลูมหายใจเขา้ออก อยา่ใหไ้ปคดิเร่ืองนัน้เร่ืองนี ้แล้วเดีย๋วใจของเรากจ็ะ
เขา้สู่ความสงบได ้ถา้เราใชพุ้ทโธเปน็เคร่ืองกำากบัใจ เวลาเรานัง่เรากบ็ริกรรม
พุทโธไป ถา้เวลานัง่เฉยๆ บริกรรมพุทโธไมค่ดิอะไร เดีย๋วใจกเ็ขา้สู่ความสงบ 
พอมีความสงบแล้ว ใจเป็นอุเบกขาแล้ว ก็ปล่อยให้มันสงบให้นานที่สุด
จนกว่ามันจะถอนออกมาเอง พอถอนออกมาแล้ว มานั่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ 
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มารับรู้เร่ืองร่างกายเร่ืองอะไรตา่งๆ เรากต็อ้งใชป้ญัญามาสอนใจใหป้ล่อยวาง 
สอนให้รู้ว่าทุกส่ิงทุกอย่างมันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราไปส่ัง 
ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ 
ไม่ได้ ถ้าเราอยากแล้วจะทำาให้ความสงบที่เราได้จากสมาธินี้หายไป  
แล้วจะทำาใหใ้จเราร้อนขึน้มา ถา้เราหยดุความอยากได ้เรากจ็ะรักษาความเยน็ 
ความสงบของใจต่อไปได้ นี่คือการปฏิบัติ
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วันนี้พวกเราก็มาทำากิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำา 
ทรงสอนว่าควรจะเจริญให้มาก สิ่งที่เราควรจะเจริญ
ใหม้ากกค็อื ทาน ศลี ภาวนา เพราะนีเ่ปน็เหมอืนบนัได 
ที่จะพาให้เราได้ขึ้นไปสู่ความสูง ความดี ความสุข 
ที่เลอเลิศ ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก 
ทั้งหลายได้ไปถึงกัน ถ้าเราทำามากเราก็จะไปถึงเร็ว  
ถ้าเราทำาน้อยก็จะไปถึงช้า ไม่มีใครจะทำาให้มันช้า 
หรือเร็วได้นอกจากตัวเราเอง ตัวเราเป็นผู้เดินทาง 
เป็นผู้เดินขึ้นบันได 

ธรรมะบนเขา
“ความสันโดษ”

๖ เมษายน ๒๕๕๖
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บันไดนี้ก็คือมรรค มรรค แปลว่า ทาง บันไดที่จะพาจิตใจให้ก้าวขึ้นไป 
สูงข้ึนไปตามลำาดับ ขึ้นไปจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพ จากเทพก็ให้ไปเป็น 
พรหม จากพรหมก็ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบัน 
ขั้นพระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ นี่คือชั้นต่างๆ ที่บันได
คือมรรค คือทาน ศีล ภาวนา จะพาให้เราไป

ถ้าเราทำาทาน รักษาศีล เราก็จะไปขั้นเทพ ขั้นเทพก็มีหลายชั้นขึ้นอยู่ว่า 
เราทำามากทำาน้อย ศีลบริสุทธิ์มากบริสุทธิ์น้อย ทานทำามากทำาน้อย ก็จะได้
เปน็เทพชัน้ตา่งๆ เหมอืนกบันกัเรียนทีเ่รียนหนงัสือ เวลาสอบกจ็ะไดค้ะแนน
ต่างๆ กัน บางคนก็ได้ที่หนึ่ง บางคนก็ได้ที่สิบ บางคนก็ได้ที่สามสิบ อันนี้ 
ก็อยู่ที่ความสามารถในการทำาทาน ในการรักษาศีล ศีลก็คือศีลห้าสำาหรับ
ผู้ที่จะไปเป็นเทพ 

ทาน ก็คือ การสละทรัพย์ข้าวของต่างๆ ที่มีเกินความจำาเป็น เกินความ
ต้องการของร่างกาย เก็บเอาไว้ก็จะเป็นภาระเป็นสิ่งที่จะต้องคอยวิตกคอย

ก�รปฏิบัติธรรมนี้ไม่ว่�จะเป็นก�รทำ�ท�นก็ดี 
รักษ�ศีลก็ดี นั่งสม�ธิก็ดี หรือเจริญวิปัสสน�ก็ดี 
นี้เป็นก�รกระทำ�ของใจล้วนๆ ไม่ใช่เป็นก�รกระทำ�ของร่�งก�ย
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กงัวล ถา้สละไป บริจาคไป แจกจา่ยไป แบง่ปนัไป 
ให้แก่ผู้ที่ไม่มี ให้ผู้ที่มีน้อยกว่า ผู้ที่เดือดร้อน 
ให้เขาไปแล้วใจก็จะเบาขึ้น ใจก็จะมีความสุขขึ้น 

ศีล ก็คือ ศีลห้า จะรักษาได้ครบทั้งห้าข้อทุกวัน 
ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือไม่ อันนี้ก็เป็น
เครื่องวัดความสูงของจิตใจ ถ้าสามารถรักษาได้
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับก็จะได้ขึ้นไปสู่ชั้น
ทีสู่ง ถา้ยงัรักษาไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง ขาดบา้งเกนิบา้ง 
อย่างนี้ก็จะไม่ได้ชั้นที่สูง 

นีค่อือานสิงส์ทีจ่ะไดรั้บจากการทำาทาน รักษาศลี 
ถ้านั่งสมาธิทำาใจให้สงบได้ด้วย ก็จะเล่ือนจาก 
ชั้นเทพข้ึนไปสู่ชั้นพรหม ชั้นพรหมก็มีหลายชั้น 
เช่นเดียวกัน เพราะสมาธิคือความสงบก็มี 
หลายขั้นด้วยกัน มีอยู่ ๙ ขั้น คือ รูปฌาน ๔ 
อรูปฌาน ๔ และนิโรธสมาบัติ นี่คือความสงบ 
ของจิต เวลาน่ังสมาธิควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใด 
อารมณ์หนึง่ ไมใ่หค้ดิปรุงเเตง่ไปกบัเร่ืองราวตา่งๆ 
ถา้ควบคมุใหใ้จอยูก่บัอารมณ์เดยีวได ้ใจกจ็ะสงบ 
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เข้าไปตามลำาดับของกำาลังของสติ 
ที่คอยควบคุมใจไม่ให้แว๊บ ไม่ให้
เผลอไปคิดไปปรุงเเต่งถึงเร่ืองนั้น
เรื่องนี้ ความสงบก็มีอยู่ถึง ๙ ขั้น
ด้วยกัน ๔ ขั้นแรก ท่านเรียกว่า 
ความสงบของรูปฌาน ๕ ขั้นหลังนี้ 
มคีวามสงบของอรูปฌานอยู ่๔ ขัน้ 
และขัน้สงบทีสู่งสุด คอื นโิรธสมาบตั ิ
แตค่วามสงบนีก้เ็ปน็ความสงบทีข่ึน้
อยู่กับกำาลังของสติ ถ้าสติมีกำาลังมาก 
ก็จะสงบได้มาก สงบได้ลึก ถ้าสติ 
มกีำาลังนอ้ย กจ็ะสงบไดไ้มน่านและ
สงบได้ไม่ลึก ดังนั้น ถ้าอยากจะ 
ไดค้วามสงบทีน่านและลึก กจ็ำาเปน็
จะตอ้งสร้างสตใิหม้กีำาลังมาก สตนิี้
ก็เป็นเหมือนกับเชือกที่จะดึงส่ิงใด
สิ่งหนึ่ง เช่น เรือ ถ้าต้องการจะดึง
เรือให้จอดนิ่ง ไม่ให้เรือไหลไปไหน 
เชือกก็ต้องมีกำาลังมากกว่ากำาลัง 

ของเรือ ถ้าเชือกมีกำาลังอ่อนกว่ากำาลัง
ของเรือที่จะไหลไปตามกระแสน้ำา 
เชือกก็ขาดได้ พอเชือกขาด เรือก็
ลอยไป เรือก็จะไม่นิ่ง ใจของเราก็
เชน่เดยีวกนั ถา้สตมิกีำาลังออ่น ใจก ็
จะไหลลอยไปกับความคิดปรุงเเต่ง 
ต่างๆ ถ้าเชือกมีกำาลังมากกว่า 
กำาลังของใจที่จะคิดเร่ืองนั้นเรื่องนี้ 
ใจก็จะนิ่ง แต่จะนิ่งได้นานไม่นาน 
ก็อยู่ที่กำาลังของเชือกว่าจะสามารถ
ต้านกำาลังของความคิดปรุงเเต่ง 
ได้หรือไม่ เชือกบางชนิดก็ต้านได้
เดี๋ยวเดียวแล้วก็ขาด สติบางชนิด
สงบได้เดี๋ยวเดียว 

ความสงบท่านจึงแยกเป็น ๒ แบบ 
เรียกว่า “ขณิกะ” กับ “อัปปนา”  
ถ้าสงบได้ เดี๋ยวเดียวก็ เ รียกว่ า  
ขณิกสมาธิ ถ้าสงบได้นาน ก็เรียกว่า 
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อัปปนาสมาธิ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเริ่ม
จากขณิกะข้ึนไปหาอัปปนา เพราะ
การปฏิบัติก็ต้องไล่ขึ้นไปจากสติที่ 
มกีำาลังนอ้ยขึน้ไปสู่สตทิีม่กีำาลังมาก
ขึน้ไปตามลำาดบั ยกเว้นผูท้ีไ่ดเ้จริญ
สติมาอย่างโชกโชนในอดีตชาติแล้ว 
เวลามานัง่สมาธ ิใจกร็วมเขา้สู่ความ 
สงบ เข้าสู่อัปปนาได้และต้ังอยู่ได้นาน 
อยา่งนัน้ถอืวา่เปน็ผลของการเจริญ
สมาธิมาในอดีตชาติ คือการปฏิบัติ
ธรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำาทานก็ดี 
รักษาศลีกด็ ีนัง่สมาธกิด็ ีหรือเจริญ
วปิสัสนากด็ ีนีเ้ปน็การกระทำาของใจ 
ล้วนๆ ไม่ใช่เป็นการกระทำาของ 
ร่างกาย เวลาร่างกายตายไป การกระทำา 
เหล่านี้จะติดอยู่กับใจ พอไปได้
ร่างกายใหม่ ใจก็จะสามารถทำางาน
เหล่านี้ต่อได้เลย ไม่ต้องกลับไป 
เริ่มต้นใหม่

คนทีเ่คยชอบทำาทาน พอมาเกดิใหม ่
กจ็ะชอบทำาทานตอ่ คนทีช่อบรักษา
ศลี เคยรักษาศลีมาแล้ว กจ็ะรักษา
ศีลต่อ คนที่เคยนั่งสมาธิมาแล้ว  
ก็จะมานั่งสมาธิต่อ คนที่พิจารณา 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตามาแลว้ ก็จะ
มาพิจารณาอนจิจัง ทกุขงั อนตัตาตอ่ 
โดยท่ีไม่ต้องมีใครสอน มันเป็นของ
ทีต่ดิมาเปน็นสัิยคูก่บัใจ เหมอืนกบั
ความถนัดการใช้มืออย่างนี้เป็นต้น  
ถา้เคยถนดัใชม้อืขวา พอมาเกดิใหม ่
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ในชาตินี้ก็จะใช้มือขวาต่อ ถ้าถนัดใช้มือซ้ายก็จะกลับมาใช้มือซ้ายต่อ อันนี้
เปน็ของทีต่ดิมากบัใจ คอืการกระทำาตา่งๆ นีจ้ะตดิมากบัใจ ทำาอะไรแล้วมนั
จะติดเป็นนิสัย ถ้าชอบดื่มสุรา เคยดื่มสุรามาอย่างต่อเนื่อง พอมาเกิดใน
ชาตนิี ้พอมโีอกาสไดด้ืม่สุรากจ็ะดืม่สุราทนัท ีเคยเล่นการพนนั พอมโีอกาส 
ไดเ้ล่นการพนนักจ็ะเล่นทนัท ีเคยเทีย่วกลางคนื พอมโีอกาสไดเ้ทีย่วกลางคนื 
ก็จะเที่ยวทันที เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต พอมีโอกาสก็จะทำาทันที เคยลักทรัพย์ 
เคยประพฤติผิดประเวณี เคยพูดปด เคยเสพสุรายาเมา พอมีโอกาสให้ 
ทำากจ็ะทำาทนัท ีเพราะมนัเปน็นสัิย เปน็ความถนดั เหมอืนกบัการใชม้อืขวา
หรือมือซ้าย ของพวกนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย มันติดอยู่กับใจ เราถึง
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เรียกว่า มันเป็นบุญหรือเป็นบาปนั่นเอง ถ้าทำาสิ่งที่เป็นโทษต่อผู้อื่น เราก็ 
เรียกว่าบาป ถ้าทำาสิ่งที่เป็นคุณต่อผู้อื่น เราก็เรียกว่าบุญ 

นีค่อืเร่ืองของบญุของบาปทีต่ดิอยูก่บัใจของสัตวโ์ลกทกุดวง แตน่สัิยเหล่านี ้
ก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวร สามารถเปลี่ยนมันได้ ถ้าเราเคยดื่มสุราแล้วเราได้
มาพบนักปราชญ์ หรือว่าเราได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเห็นว่าการดื่ม
สุรานี้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ เราก็สามารถเลิกได้ ตอนที่เลิกเราก็ต้องใช้ 
ความพยายาม เพราะการที่จะเลิกกระทำาส่ิงที่เราเคยชอบทำานี้จะลำาบาก  
จะยาก จะทำาให้เรามีความรู้สึกหงุดหงิด รู้สึกไม่สบายใจ คนที่เคยดื่มสุรา 
แล้วเวลาต้องหยุดจากการดื่มสุรานี้จะรู้สึกไม่สบายใจ แต่ถ้ามีสถานที่
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ความโกรธนั้นเกิดขึ้น

จากความอยาก 

แล้วความอยาก

ก็เกิดจากความหลง

อีกทีหนึ่ง

มีบุคคลที่คอยสอน มีเคร่ืองไม้
เคร่ืองมือที่จะต่อสู้กับการอยากดื่ม
สุราก็สามารถเลิกได้ สถานที่ก็คือ
ต้องอยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่มีการ
จำาหน่ายสุรา ห่างไกลจากบุคคลที่
ดืม่สุรา เชน่มาอยูว่ดั บางทอียากจะ 
เลิกด่ืมสุราน้ีต้องมาอยู่วัด โดยเฉพาะ 
ถ้าอยู่ที่วัดป่าวัดเขานี้ จะไม่มีคน 
ดื่มสุรา จะอยู่ห่างไกลจากร้านขาย
สุรายาเมา แล้วเป็นสถานที่สงบ 
ไม่มีแสงสีเสียงที่เกี่ยวข้องกับสุรา
มาหลอกล่อใจ แล้วผู้ที่อยู่นั้น 
ก็ไม่มีใครดื่มสุรา มีแต่ผู้ปฏิบัติ
ธรรม นั่งสมาธิทำาใจให้สงบ ถ้าได้ 
อยู่ ในแวดวงของบุคคลเหล่านี้  
ก็จะไม่มีความทุกข์มากเวลาไม่ได้ 
ดื่มสุรา เพราะมีกิจกรรมอื่นมา
ทดแทน เช่น เวลาอยากดื่มสุรา
ก็มีการนั่งสมาธิกัน เวลาทำาสมาธิ 
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ความสันโดษก็คือ

ให้ยินดีตามมีตามเกิด 

ยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่เกิดขึ้น 

ยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่เราได้รับ

ถา้ใจสงบได ้ความอยากดืม่สุรากจ็ะ
ถกูระงับไป แล้วเมือ่ความอยากดืม่
สุรานีไ้มไ่ดรั้บการตอบสนอง ไมน่าน 
ความอยากดื่มสุรานี้ก็จะหายไป 

นี่คือเร่ืองของนิสัยที่ไม่ดีที่ เ รียก
ว่าบาป เราเลิกได้ถ้าเรายังมีนิสัย 
เหล่านี้อยู่ เพียงแต่ว่าเราต้องต่อสู้ 
เราต้องพยายาม ไม่ว่าจะเป็นความ
โกรธ เราก็เลิกได้ ถ้าเรารู้จักวิธี 
ทำาใหเ้ราหายโกรธ ความโกรธนีท้า่น
แสดงว่ามันมาจากความผิดหวัง 
ความไม่ได้ดังใจ ความไม่ได้อะไร
ตามความอยาก เวลาอยากได้
อะไรแล้วมีคนมาขัดขวาง ก็จะเกิด 
ความโกรธขึ้นมา เวลาอยากให้ใคร
เปน็อะไร ทำาอะไรแล้วไมไ่ดท้ำาดงัใจ 
ไม่ได้เป็นดังใจ ก็จะเกิดความโกรธ 
เกดิความเสียใจขึน้มา ดงันัน้ ตน้เหต ุ
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ของความโกรธนี้ก็เกิดจากความ
อยากนั่นเอง อยากให้เป็นอย่างนั้น
เป็นอย่างนี้ อยากได้สิ่งนั้นอยากได้ 
ส่ิงนี้ ถ้าไม่อยากจะโกรธ ก็หยุด
ความอยากเสีย เอาหลักของธรรม
ทีท่รงแสดงไวว้า่ใหถ้อืความสันโดษ 
ความสันโดษก็คือให้ยินดีตามมี 
ตามเกิด ยินดีกับทุกส่ิงทุกอย่าง 
ที่เกิดขึ้น ยินดีกับทุกส่ิงทุกอย่าง
ที่เราได้รับ อย่างนี้เราก็จะไม่โกรธ 
แตถ่า้เราจูจ้ีจุ้กจิก อยากจะไดส่ิ้งนัน้ 
อยากจะได้ส่ิงนี้ อยากจะมีส่ิงนั้น 
อยากจะมส่ิีงนี ้อยากจะเปน็อยา่งนัน้ 
อยากจะเปน็อยา่งนี ้หรืออยากจะให้
คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ 
อันน้ีก็จะทำาให้เกิดความโกรธข้ึนมาได้

เวลาที่ไม่ได้ดังใจ แต่ถ้ายินดีตามมี 
ตามเกิด คนนั้นเขาจะเป็นอย่างนั้น 
ก็ได้ เป็นอย่างนี้ก็ได้ ได้สิ่งนั้นมา
กไ็ด ้ไดส่ิ้งนีม้ากไ็ด ้เชน่ เวลาทำางาน 
ใหท้ำางานตำาแหนง่ไหนกท็ำาไป ไมจู่จ้ี้
จุกจิก ให้เป็นผู้จัดการก็ได้ ให้เป็น
ภารโรงก็ได้ ถ้าทำาใจอย่างนี้แล้วจะ
ไม่มีวันโกรธใคร 

ความโกรธน้ันเกิดข้ึนจากความอยาก 
แล้วความอยากกเ็กดิจากความหลง
อีกทีหนึ่ง ฉะนั้น รากเหง้าของ
ปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากความหลง 
ความหลงคอือะไร ความหลง ก็คอื 
ไม่ รู้ว่าความสุขที่แท้จริงน้ันอยู่

ที่ไหนนั่นเอง 
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ความสุขท่ีแท้จริงอยู่ท่ีความสงบของใจ ไม่ได้อยู่ท่ีการได้
ส่ิงน้ันส่ิงน้ี ได้เป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี เป็นเศรษฐีก็ทุกข์ได้ 
เป็นภารโรงก็ทุกข์ได้ ถ้าไม่รู้จักคำาว่าพอ ถ้าไม่รู้จักคำาว่า 
สันโดษ คือไม่รู้จักคำาว่าพอใจกับส่ิงท่ีมีอยู่ พอใจกับส่ิงท่ีได้รับ 
พอใจกับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน น่ีคือปัญหาของพวกเรา 
ท้ังหลาย คือเราไม่รู้ความจริงว่าเราจะสุขได้อย่างแท้จริงน้ัน 
เราต้องทำาใจให้เป็นสันโดษให้ได้ ให้เราพอใจกับทุกส่ิงทุกอย่าง
ทุกสภาพทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน เวลาใด ทำาใจให้พอเสมอ 
พอใจเสมอ ยินดีเสมอ ตอนน้ีร้อนก็ยินดีกับความร้อน 
เ ด๋ียวหนาวก็ยิน ดี กับความหนาว เ ด๋ียวไ ด้ ยินคนเขาชม 
ก็ยินดีกับคำาชม เดี๋ยวได้ยินเสียงคนเขาด่าก็ยินดีกับเสียงคนด่า

ถ้าเรายินดีกับทุกส่ิงทุกอย่าง ทุกสภาพทุกเวลา เราจะมีความสุขมาก อันน้ีแหละ 
คือความจริงที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
ความจริงอันนี้ว่าเรานี้หลงทางกัน เราไปหลงคิดว่าเราต้องมีส่ิงนั้นมีส่ิงนี้  
เราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขกัน แต่ความจริงแล้ว 
เราต้องมีสันโดษ มีความพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้ 
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เราไมรู้่ว่าเราคอืใคร นีก่เ็ปน็ความหลงอกีอนัหนึง่ 
ความหลงทีส่ำาคญัทีสุ่ดกค็อืเราไมรู้่วา่เราเปน็ใคร 
เราเลยถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าเราเป็น 
ร่างกาย ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ร่างกายเป็นตุ๊กตา 
ตัวหนึ่ง เป็นหุ่นตัวหนึ่งที่เราได้มาเชิด ร่างกายนี้ 
เป็นหุ่น ส่วนใจนี้เป็นผู้เชิดหุ่นตัวนี้ เป็นผู้สั่งการ 
หุ่นตัวนี้ให้ทำาอะไรต่างๆ ให้มาที่นี่ก็ใจเป็นผู้ส่ัง 
เราเป็นผู้ส่ังให้ร่างกายมาที่นี่ ส่ังให้ร่างกายมา
ทำาบญุ ส่ังใหร่้างกายมาฟังเทศนฟั์งธรรม ใจเปน็ 
ผูส่ั้ง เราเปน็ผูส่ั้งใจ ร่างกายไมใ่ชเ่ปน็ผูส่ั้ง ร่างกาย 
เปน็ผู้รับคำาส่ัง ใจเปน็นาย กายเปน็บา่ว ใจเปน็ส่ิง 
ทีไ่มต่าย ร่างกายเปน็ส่ิงทีต่อ้งตาย นีค่อืความจริง 
ที่เราไม่รู้กัน เราหลงกัน เราหลงไปคิดว่าเราเป็น
ร่างกาย เราไมรู้่ว่าเรามใีจทีต่า่งจากร่างกาย เราเปน็ 
เหมือนฝาแฝด เรามี ๒ คนอยู่ เรามีตัวจริง
กับตัวแทน ร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวแทนของเรา 
ตัวจริงก็คือใจ ที่เราต้องใช้ร่างกายเป็นตัวแทน 
ก็เพราะว่าใจเราไม่มีรูปร่างหน้าตา ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เราต้องใช้ร่างกายเป็น
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ตัวแทนกัน ตอนนี้เราเอาร่างกายมาเป็นตัวแทน
ของใจเรา เราทำาอะไรกับใคร ติดต่อธุระอะไร
กับใคร เราใช้ร่างกายนี้เป็นตัวแทนตัวติดต่อกัน 
แต่บางเวลาในสมัยนี้ เราสามารถใช้อย่างอื่น 
แทนร่างกายได้ เช่น เราอยู่ห่างไกลกัน เราก็ใช้
โทรศพัทม์อืถอืตดิตอ่กนัได ้ผูท้ีต่ดิตอ่กนันีไ้มใ่ช่
ร่างกายติดต่อกัน เป็นใจเป็นผู้ติดต่อกัน เพราะ
ใจนี้เป็นผู้คิดเป็นผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ใจสั่งผ่าน
ทางร่างกาย ผ่านทางโทรศัพท์มือถืออีกทีหนึ่ง 
เพ่ือไปถึงโทรศัพท์มือถืออีกเคร่ืองหน่ึง เพ่ือไปถึงหู 
ของร่างกายอีกร่างหนึ่ง เพื่อไปถึงใจอีกใจหนึ่ง 

ใจตดิตอ่กนัผา่นตัง้ ๔ ขัน้ตอน จากใจไปสู่ร่างกาย 
จากร่างกายไปสู่โทรศัพท์ จากโทรศัพท์ไปสู่โทรศัพท์ 
อีกเคร่ืองหนึ่ง จากโทรศัพท์อีกเคร่ืองหนึ่งไปสู่
ร่างกายอีกร่างหนึ่ง จากร่างกายอีกร่างหนึ่งไปถึง 
ใจอีกใจหนึ่ง ที่เราติดต่อกันนี้ก็คือใจติดต่อใจ 
แต่เราไม่มีความสามารถที่จะติดต่อใจกับใจได้
โดยตรง เราก็เลยต้องใช่ร่างกาย ถ้าอยู่ใกล้กัน
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เรากใ็ชร่้างกายตอ่ร่างกายตดิตอ่กนั 
ถา้อยูไ่กล ร่างกายไมส่ามารถตดิตอ่
กับร่างกายได้ เราก็ใช้โทรศัพท์
ติดต่อกันอีกที ฉะนั้น เราต้องมอง
ให้เห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นเหมือน
โทรศัพท์อีกเคร่ืองหนึ่งเท่านั้นเอง 
ตัวเราไม่ใช่เป็นร่างกาย ตัวเรา
เป็นใจ เป็นผู้รู้ เป็นผู้คิด นี่แหละ
คือใจ เพียงแต่ว่าใจมันไม่มีรูปร่าง
หน้าตา มันเป็นเหมือนความว่าง
ที่มีอยู่รอบตัวเรา อันนี้แหละเป็น 

เหมือนใจ เพราะเราไม่สามารถ 
มองเหน็ได ้แตถ่า้ไมม่ใีจ รา่งกายนี ้
ก็ไม่สามารถท่ีจะทำาอะไรได้ ไม่สามารถ 
รับรู้อะไรได ้เชน่ เวลาคนตายไปแล้ว 
ตอนน้ันร่างกายไม่มีใจรับรู้รับผิดชอบ 
ไม่มีใจคอยเชิดคอยส่ังให้ทำาอะไร
ตา่งๆ เวลาไปพูดกบัคนตาย พูดจน 
วนัตายกไ็มม่กีารรับรู้ ไมม่กีารตอบ 
ถามปัญหาก็ตอบไม่ได้ หิวข้าวไหม 
ลองไปถามคนตายดูว่าหิวข้าวไหม 
เจ็บไหม ปวดไหม จะไม่มีคำาตอบ
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จากคนตาย เพราะคนตายก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือนี้ 
ไม่สามารถตอบเราได้ถ้าไม่มีคนที่รับสายอยู่อีกเคร่ืองหนึ่ง เราจะพูดกับ 
โทรศพัทม์อืถอืไดก้ต็อ่เมือ่มผีูรั้บสายอยูอ่กีทางหนึง่ เราพูดเขา้ไปในโทรศพัท ์
โทรศัพท์ก็จะพูดตอบกลับมาได้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ 

น่ีคือความหลงท่ีพวกเราไม่รู้กัน ความหลงน้ีแหละท่ีทำาให้เราต้องทุกข์ทรมานใจ 
เพราะเมื่อเราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรา เราก็เกิดความผูกพัน เกิด
ความยดึตดิ เกดิความอยากใหร่้างกายนีอ้ยูไ่ปตลอด เพราะเราไมอ่ยากตาย 
ไม่มีใครอยากตาย เราอยากจะอยู่ไปตลอด ซ่ึงความจริงเราก็อยู่ไปตลอดเเล้ว 
แต่เราไม่รู้เอง แต่เราไม่อยู่ตลอดในคราบของร่างกาย เราอยู่ตลอดใน 
คราบของใจ ถ้าร่างกายตายไป ใจทีไ่มต่ายก็ยังอยู่ตอ่ แตอ่ยู่ในสภาพไหน 
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เทา่นัน้เอง อยู่ในสภาพทีม่คีวามสขุ 

ก็เรียกวา่เปน็เทพ เปน็พรหมกันไป 

ถ้าอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์ ก็เป็น

เปรต เป็นสัตว์นรกไป จนกว่าจะ
กลับมาได้ร่างกายอันใหม่อีกทีหนึ่ง 
พอกลับมาไดร่้างกายใหม ่กม็าหลง 
คิดว่า ร่างกายใหม่นี้ เป็นตัวเรา 
อีกแล้ว ก็เกิดความอยากให้ร่างกายน้ี 
อยู่ไปนานๆ อยากไม่ให้ร่างกายแก่ 
อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย 
อยากไม่ให้ร่างกายตาย พอเกิด
ความอยากเหล่านี้ขึ้นมา ก็เกิด
ความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา เพราะ
ความอยากนีเ้ปน็เหมอืนกบัมดีทีจ่ะ
ทิ่มแทงใจเรา ทุกคร้ังที่เรามีความ
อยาก เราจะเกิดความไม่สบายใจ
ข้ึนมาทันที หงุดหงิดรำาคาญใจ 
กระวนกระวาย กระสับกระส่าย 

กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลับ อยากจะใหไ้ด ้
ดังใจ เวลาเกิดความอยากแล้ว  
ใจมันจะสั่นไปหมด อันนี้แหละคือ 
ปัญหาที่แท้จริงของใจ ก็คือความ

อยากนี่เอง แล้วเหตุที่ทำาให้เกิด
ความอยากก็คือความหลง ถ้าเรา
ไมห่ลงคดิวา่ร่างกายเปน็ตวัเราแล้ว 
เราจะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของ
ร่างกาย ร่างกายจะแก่ จะเจ็บไข้
ไดป้ว่ย จะตายไป เราจะไมท่กุขก์บั
การเป็นไปของร่างกายเลย เพราะ
เราไม่ได้มีความอยาก เหมือนกับ 
เรารู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นเหมือน
ร่างกายของคนที่เราไม่รู้จัก คนที่
ไม่รู้จักน่ีเวลาเขาตายไป เราไม่ทุกข์เลย 
เวลาเขาเจ็บไขไ้ดป้ว่ย เราไมท่กุขเ์ลย 
เวลาเขาแก่ เราไม่ทุกข์เลย เพราะ 
เราไมไ่ดไ้ปหลงคดิวา่เปน็ตวัเรา เปน็ 
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ของเรา แต่ถ้าเราไปหลงคิดว่าเป็นของเรา เช่น เป็นสามีเรา เป็นภรรยาเรา 
เป็นพอ่แม่เรา เป็นลกูเรา เป็นพี่เป็นน้องเรา เป็นเพือ่นเรา พอไปคิดอย่างนี้ 
เวลาเขาเป็นอะไรก็ทุกข์ไปกับเขาได้ เกิดความทุกข์ใจได้ เพราะเราไม่อยาก
ให้เขาเป็น 

ฉะนั้น เราต้องแก้ความหลงน้ีให้ได้ คอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆ ให้รู้ว่า 
ร่างกายน้ีไม่ใช่เป็นตัวใครท้ังน้ัน เป็นตัวแทนเท่าน้ัน เป็นหุ่นเป็น
ตุ๊กตาท่ีใจของแต่ละดวงของแต่ละคนน้ีใช้เป็นเคร่ืองมือ เหมือนกับ 
โทรศัพท์มือถือดีๆ น่ีเอง เราสามารถมองร่างกายน้ีว่าเป็น 
โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งก็ได้ เวลาร่างกายนี้ตายไปก็เหมือนกับ 
เสียโทรศัพท์มือถือไปเครื่องหนึ่ง เราก็ซื้อเครื่องใหม่มาแทนได้ 

ร่างกายนี้ตายไป เราก็กลับมาเกิดใหม่ได้ ทีนี้จะกลับมาเกิดได้ร่างกายที่ดี
กว่าเก่าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสะสมเงินไว้มากน้อยเพียงไร เงินที่จะซื้อ
ร่างกายนี้ก็คือ “บุญ” ส่วนเงินที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือ ก็คือเงินทองที่เรามี
อยู่นี้ ถ้าโทรศัพท์เครื่องเก่าเสียไปหรือหายไป ถ้าเรามีเงินมาก เราก็จะซื้อ
เคร่ืองใหม่ที่ดีกว่าเคร่ืองเก่าได้ แต่ถ้าเรามีเงินน้อย เราก็อาจจะซื้อเคร่ือง 
ที่ไม่ดีเท่ากับเครื่องเก่าก็ได้ อยู่ที่ฐานะการเงินของเรา 



112

การท่ีเราจะได้ร่างกายใหม่ท่ีจะดีกว่าเก่า 
หรือไม่ดีกว่าเก่า หรือแย่กว่าเก่า  
ก็อยู่ท่ีฐานะบุญของเรา เรามีบุญมาก 
หรือมีบุญน้อย มีบาปมากหรือ 
มีบาปน้อย 

มีบาปมากกว่าบุญนี้ เราก็จะได้ร่างกายของ
เดรัจฉานไปก่อน ได้ร่างกายของนก ของแมว 
ของสุนขั ของววั ของควาย ไปกอ่น จนกวา่บญุจะ
มมีาก อนันีก้ต็อ้งอยูท่ีก่ารทำาบญุ อยูท่ีก่ารละบาป 
เหมือนกับเราอยากจะซื้อของใหม่ที่ดีกว่าของเก่า 
เราก็ต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีเงินฝาก
มากกว่ามีหนี้ ถ้ามีหนี้มากกว่าเงินฝาก เราก็จะ
ไม่สามารถที่จะซื้อของใหม่ที่ดีกว่าเก่าได้ แต่ถ้า
เรามีเงินฝากมากกว่ามีหนี้ เราก็จะมีเงินเหลือที่
จะซือ้ของใหมท่ีด่กีว่าของเกา่ได ้อนันีก้พู็ดเปรียบ
เทยีบใหฟั้ง ใหรู้้วา่การเวยีนวา่ยตายเกดิของเราที่
ขึ้นๆ ลงๆ สูงๆ ต่ำาๆ นี้เกิดจากอะไร ก็เกิดจาก
การทำาบญุหรือทำาบาป แล้วความทกุขข์องเราทีม่ ี
อยู่ในชีวิตประจำาวันของเรานี้เกิดขึ้นจากอะไร  
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กเ็กดิจากความอยาก เกดิจากความหลง ไปหลง
ในส่ิงที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรา แล้วก็ไป
อยากในส่ิงที่มันเป็นไปไม่ได้ เช่น อยากไม่ให้ 
ร่างกายแก ่ไมใ่หร่้างกายเจบ็ ไมใ่หร่้างกายตายนี ้
เป็นไปไม่ได้ เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่  
มีความเจ็บ มีความตายเป็นธรรมดาด้วยกัน 
ทุกร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใคร แม้แต่
ของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวก 
ทัง้หลาย กต็อ้งแก ่เจบ็ ตาย เหมอืนกนั ไมม่ขีอ้
ยกเว้นเหมือนกันหมด ร่างกายของคนทุกคนนี้ 
เหมือนกันหมด ทำามาจากสิ่งเดียวกัน ทำามาจาก
ดินน้ำาลมไฟ มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน มีผม  
มีขน มีเล็บ มีฟัน มีหนัง มีเนื้อ มีเอ็น มีกระดูก  
มีม้าม มีหัวใจ มีตับ มีไต มีลำาไส้ มีปอด  
มีน้ำาเลือด มีน้ำาเหลือง มีน้ำาเสลด มีน้ำาเหง่ือ  
มีน้ำามันข้น มีน้ำาตา มีน้ำามันเหลว น้ำาไขข้อ  
น้ำามูตร น้ำามูก นี่คืออาการ ๓๒ ของร่างกาย
ของทุกๆ คน เหมือนกันหมด มีแล้วก็มีเกิดแก่
เจ็บตาย เวลาตายไปก็แยกกันกลับคืนสู่ธาตุเดิม 
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ดินก็ไปสู่ส่วนดิน น้ำาก็ไปสู่ส่วนน้ำา 
ลมก็ไปสู่ส่วนลม ไฟก็ไปสู่ส่วนไฟ 
แยกกันไป 

นี่คือความจริงที่เราต้องศึกษาเกี่ยว
กับร่างกายให้มากๆ เพ่ือเราจะได้ 
ไม่หลงไปยึดไปตดิไปคิดวา่รา่งกาย
เปน็ตวัเราของเรา เราตอ้งศกึษาใหรู้้
วา่ร่างกายนีต้อ้งแก ่ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย 
ร่างกายนี้ เป็นเพียงดินน้ำาลมไฟ 
ไมใ่ชต่วัเราของเรา ร่างกายนีม้าจาก
อาหาร อาหารก็มาจากดินน้ำาลมไฟ 
ข้าวก็มาจากดินน้ำาลมไฟ ผักก็มา
จากดินน้ำาลมไฟ ผลไม้ต่างๆ ก็มา

เมื่อเกิดม�แล้วย่อมมีคว�มแก่ มีคว�มเจ็บ มีคว�มต�ยเป็นธรรมด�
ด้วยกันทุกร่�งก�ย ไม่ว่�จะเป็นร่�งก�ยของใคร 
แม้แต่ของพระพุทธเจ้�และของพระอรหันตส�วกทั้งหล�ย 
ก็ต้องแก่ เจ็บ ต�ย เหมือนกัน ไม่มีข้อยกเว้นเหมือนกันหมด

จากดินน้ำาลมไฟ เนื้อสัตว์เนื้ออะไร
ต่างๆ ก็ต้องมีกินผักกินอะไรถึงจะ 
เป็นตัวสัตว์ขึ้นมาได้ ดังนั้น ทุกสิ่ง
ทกุอยา่งมาจากดนิน้ำาลมไฟ เมือ่มา
รวมตวักนักก็ลายเปน็อาการ  ๓๒ ไป 
กลายเป็นผม เป็นขน เป็นเล็บไป 
พอถงึเวลาทีจ่ะแยกกนักแ็ยกกนัไป 
น้ำาก็ไปทางหนึ่ง เวลาคนตายนี้  
ถ้าปล่อยทิ้งไว้ เดี๋ยวน้ำาก็จะไหล 
ออกมา ไฟก็ออกไปแล้ว ร่างกาย
ของคนตายนี้ไปจับดู มันไม่อุ่น
เหมือนกับร่างกายของคนเป็น  
ลมก็ระเหยออกมาเร่ือยๆ ก็คือ
กล่ินที่เราได้รับ กล่ินของร่างกาย 
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ที่ระเหยออกมาปล่อยไปนานๆ เข้า
ก็จะเเห้งกรอบกลายเป็นดินไป 

นี่คือธรรมชาติของร่างกาย ไม่มีตัว 
ไมม่ตีน ไมม่เีราอยูใ่นนัน้ เราอยาก
จะรู้ว่าเรายึดติดกับร่างกายหรือไม่ 

ก็ตอ้งดทูีใ่จของเราเปน็หลกั ถ้าเรา 

ยังทุกข์กับร่างกาย แสดงว่าเรา 

ยังหลง เรายังยึดติดอยู่ แต่ถ้า

เราไม่ทุกข์กับร่างกาย ก็แสดงว่า  

เราฉลาด เรารู้ทัน เราไม่หลงแล้ว 
เรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา 
เช่น เวลาร่างกายแก่ เราไม่ทุกข์กับ
ความแก่ของร่างกาย เวลาร่างกาย

ถ้�อย�กจะรู้ว่�เร�รู้จริงเห็นจริงหรือไม่ 
เร�ปล่อยว�งได้จริงหรือไม่ เร�ไม่หลงแล้วหรือไม่ 

ก็ต้องดูที่ใจเป็นหลัก เวล�ใดที่ใจยังมีคว�มทุกข์อยู่นี้ 
แสดงว่�ยังมีคว�มหลงอยู่ 

เจ็บไข้ได้ป่วย เราไม่ไปทุกข์กับ 
ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย 
เวลาร่างกายตาย เราไม่ทุกข์กับ
ความตายของร่างกาย ใจเราเฉย 
ใจเราเป็นสันโดษ พอใจอยู่เสมอ 
พอใจกับความแก่ พอใจกับความ
เจ็บไข้ได้ป่วย พอใจกับความตาย
ของร่างกาย 

นี่แหละคือการมีปัญญา การที่จะ
แก้ความหลงต้องแก้แบบนี้ และ
การที่จะรู้ว่าเราแก้ได้หรือยังก็ดูที่
ใจของเราวา่ใจของเรายงัทกุขอ์ยูก่บั
ร่างกายหรือไม ่ถา้เรายงัทกุขอ์ยูก่บั 
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ร่างกาย ก็แสดงว่าเรายังหลงอยู่ 
ถึงแม้ว่าเราจะเห็นร่างกายในสภาพ
ต่างๆ ก็ตาม แต่ตอนที่เราเห็นนั้น
มันเป็นสภาพ ยังเป็นเวลาที่ไม่มี
อะไรเกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น เวลา
นั่งสมาธิแล้วเราพิจารณาปัญญา 
เราก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นอย่างที่
ได้แสดงไว้นี้ หรือขณะที่เราฟัง

อยู่ตอนนี้ เราก็ได้ยินได้ฟังเราก็รู้
ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรา 
เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ง แต่พอถึงเวลา
เกดิปวดทอ้งขึน้มานี ้ใจเราเปน็ยงัไง 
ใจเราวุ่นวายหรือเปล่า เวลาปวด
ศรีษะขึน้มานี ้ใจเราวุ่นวายหรือเปล่า 
เวลาเห็นผมหงอกขึ้นมานี้ ใจเรา
วุ่นวายหรือเปล่า นี่คือข้อทดสอบ
ของเรา ถ้าอยากจะรู้ว่าเรารู้จริง 
เห็นจริงหรือไม่ เราปล่อยวางได้
จริงหรือไม่ เราไม่หลงแล้วหรือไม่  
กต็อ้งดทูีใ่จเปน็หลัก เวลาใดทีใ่จยงั
มคีวามทกุขอ์ยูน่ีแ้สดงวา่ยงัมคีวาม
หลงอยู่ 

เพราะฉะนั้ น เวลาปฏิบัตินั่ ง
ส ม า ธิ แ ล้ ว เ ห็ นโ น้ น เ ห็ น นี้ นั้ น 
ไม่ได้จะหมายความว่าบรรลุแล้ว 
เหน็แล้ว หลุดพ้นจากความทกุขแ์ล้ว 
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เวลาออกจากการนั่ง เวลามาเจอ
เหตุการณ์ต่างๆ นั้นแหละ จะเป็น 
ตวัวดัดวูา่เราบรรลุจริงหรือไม ่เวลา
เจอเหตุการณ์ที่ทำาให้เส่ียงภัยต่อ
ความเป็นความตาย ใจเราหวั่นไหว 
หรือเปล่า ใจเราสงบนิง่หรือไม ่หรือ
ใจเรายังวุ่นวาย อันนี้แหละจะเป็น
ตัวที่จะบ่งบอกว่าเราได้หลุดพ้น 
จากความทุกข์หรือยัง ไม่ใช่ใน
ขณะทีเ่รานัง่อยูใ่นสมาธคินเดยีวอยู ่
ในห้องอย่างนี้ เพราะตอนนั้นยัง
ไม่มีอะไรเกิดข้ึนกับร่างกายนั้นเอง  
ต้องรอดูเวลาท่ีร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย 
เวลาร่างกายใกล้จะตายอยา่งนี ้เชน่ 
เวลาไปหาหมอ ไปตรวจโรคแล้ว
หมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็ง จะมี
เวลาอยู่ได้ไม่เกิน ๓ เดือน หรือ  
๖ เดือน ตอนนั้นดูซิว่าใจเป็น
อย่างไร ใจตื่นเต้นตกใจ วุ่นวาย 

ไม่มีกำาลังจิตกำาลังใจที่จะทำาอะไร 
ตอ่ไป หรอืวา่เฉยๆ หรือวา่รู้แล้วว่า
มันจะต้องเป็นอย่างนี้ พิจารณามัน
อยู่ตลอดเวลา รักษาได้ ก็รักษาไป 
รักษาไม่ได้ ก็ปล่อยมันไป นี่คือ 
ผู้ รู้จริงจะต้องรู้อย่างนี้ รู้อย่าง 
ไม่สะทกสะท้าน รู้อย่างไม่เดือดร้อน 
รู้อย่างไม่หวั่นไหว 
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อั น นี้ แ ห ล ะคื อ เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร 
มาทำาบุญ ทำาทาน มารักษาศีล  

มานัง่สมาธิ มาเจริญปญัญา เพ่ือให้

ใจของเราเข้าสู่ความเป็นสันโดษที่ 

แท้จริง ก็คือใจยินดีกับทุกสภาพ 

ไมว่า่จะเปน็สภาพใด กับใครก็ตาม 

กับร่างกายของใครก็ตาม ของคนที่

เรารู้จัก ของคนที่เรารัก เช่น บิดา 

มารดา ปู่ย่าตายาย ญาติสนิท

มิตรสหาย สามีภรรยา บุตรธิดา 

เราต้องให้ เห็นว่ า ร่างกายของ 

ทกุคนน้ีเหมอืนกันหมด เปน็ตุก๊ตา

เท่านั้นเอง เป็นดินน้ำาลมไฟ ไม่มี

ตัวตน ตัวตนน้ันอยู่ในใจ ตัวที่
ส่ังให้ร่างกายเป็นนั่นเป็นนี้ ทำานั่น 
ทำานีน้ัน้ ไมไ่ดอ้ยูใ่นร่างกาย อยูใ่นใจ 
ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เวลาเขา
ตายไปแทนทีเ่ราจะทกุข ์เรากลับคดิ
ว่าดีแล้ว ดีกว่าทรมานนอนอยู่ใน
โรงพยาบาลเปน็เดอืนๆ อยูไ่ปทำาไม 
ทิ้งมันไปดีกว่า ไปเปล่ียนร่างกาย 
อันใหม่ไม่ดีกว่าหรือ ใช้มือถือเคร่ือง
เกา่ทำาไม ใชโ้ทรไดบ้า้ง โทรไมไ่ดบ้า้ง 
เปล่ียนเคร่ืองใหม่ไม่ดีกว่าหรือ  
ถา้เรารู้วา่มนัไมใ่ชต่วัเรา เหมอืนกบั 
เรารู้ว่ าโทรศัพท์มือถือมันไม่ใช่ 
ตัวเรา เราก็เปลี่ยนมันทันที จะไป
เสียดายมนัทำาไม ไปหวงมนัไวท้ำาไม 
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ของที่มันใช้ ไม่ ได้สมบูรณ์แล้ว  
เมื่อถึงเวลามันจะไปก็ปล่อยมันไป 

คนที่รู้ความจริงเหล่านี้แล้วจะไป
อย่างสบาย จะตายอย่างสบาย  
จะเจ็บอย่างสบาย ที่สบายนี้ก็
หมายถึงใจ ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกาย
เจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป ความเจ็บ
ของร่างกายนี้มันไม่มีกำาลังมาก
เท่ากับความสบายความสุขของใจ 
ถ้าใจมีความสุขแล้ว ความเจ็บ
ของร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้า
ร่างกายสบายแต่ใจเจ็บแล้ว ความ
สบายของร่างกายนี้ไม่สามารถที่
จะไปกลบความไม่สบายของใจได้ 
เพราะความไม่สบายใจ หรือความ
สบายของใจนี้ มันมีน้ำ าหนักที่ 
มากกวา่เปน็หลายสิบเทา่กบัน้ำาหนกั
ของความสบายหรือไม่สบายของ
ร่างกาย ดงันัน้ พวกเราจึงอยา่ไปหลง

กับการชอบดูแลรักษาร่างกายมาก
จนเกินไป เพราะรักษาอย่างไรมัน
ก็ไม่สามารถที่จะไประงับความแก่ 
ความเจ็บ ความตายไดอ้ยูด่ ีเราควร 
ที่จะทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจมากับการ
ดูแลรักษาใจของเราดีกว่า วิธีดูแล
ก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้
พวกเรามากระทำากัน ที่พวกเรา
กำาลังกระทำากันอยู่ในเวลานี้นั้นเอง  
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กค็อืทำาทาน รกัษาศลี แล้วกภ็าวนา สมถภาวนา
และวิปัสสนาภาวนา สมถะ ก็คือ ทำาใจให้สงบ 
ก่อนที่จะวิปัสสนาได้ ใจต้องสงบก่อน ถ้าใจ 
ไม่สงบ จะไม่มีกำาลังสู้กับความจริง จะไม่มี
กำาลังรับความจริงได้ จะไม่มีกำาลังที่จะต่อสู้
กับความหลงได้ ความหลงจะหลอกให้เราเห็น 
กลับตาลปัตร ให้เราเห็นว่าเป็นตัวเราของเรา  
ใหเ้หน็วา่จะอยูก่บัเราไปนานๆ ใหเ้ราเหน็วา่เปน็สุข 
แต่ถ้าเรามีสมถภาวนาแล้ว มีความสงบแล้ว 
ใจจะสามารถรับคำาสอนทีพ่ระพุทธเจ้าทรงเหน็ได้
ว่ามันไม่ใช่ของเรา มันไม่ใช่เป็นสุข มันเป็นทุกข์  
มนัจะไมอ่ยูก่บัเราไปตลอด นีถ่งึตอ้งมทีัง้  ๒ ส่วน 
มทีัง้สมถะและมวีปิสัสนา ถ้าไมป่ฏบิตัสิมถะก่อน 
ไม่เจริญสมาธิก่อนไปเจริญปัญญา ก็จะเป็น

ปญัญาปลอมไป ไมใ่ชเ่ปน็ปญัญาจรงิ เปน็ปญัญา 

ที่ดับความทุกข์ใจไม่ได้ เวลาเกิดความเจ็บไข้ 
ได้ป่วยก็วุ่นวายไปหมด เวลาใกล้ตายก็ย่ิงวุ่นวาย
ไปใหญ่ เวลาแกก่ว็ุน่วายใจ ปญัญาทีไ่ดย้นิไดฟั้ง 
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ตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นปัญญาจริง อันนี้เป็นปัญญา
ที่จะนำาไปสู่ปัญญาจริงอีกที ก็คือต้องนำาเอาไป
ปฏิบัติ ต้องเจริญสมถภาวนาก่อน ต้องทำาใจให้
สงบก่อน พอทำาใจให้สงบได้แล้วทีนี้ เอาความรู้
ที่ได้ยินได้ฟังนี้มาสอนใจ ใจก็จะรับได้ เวลาแก่ 
ใจก็จะไม่เดือดร้อน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ใจก็จะ 
ไม่เดือดร้อน เวลาตาย ใจก็จะไม่เดือดร้อน  
ถ้าไม่เดือดร้อน ก็แสดงว่ามีปัญญาจริง อันน้ันแหละ
ถึงจะเรียกว่าปัญญาที่แท้จริง เพราะเป็นปัญญา
ที่เกิดกับในเหตุการณ์จริง เกิดกับเวลาแก่จริงๆ 
เจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆ เวลาตายจริงๆ นี่คือสิ่งที่เรา
ควรทำาเจริญให้มาก คือ มรรค 

มรรค ก็คือ ทาน ศีล ภาวนา เพราะว่าเมื่อ
เรามีมรรคแล้ว เราจะมีกำาลังที่จะหยุดตัณหา  
ความอยากได้ ความอยากนี้ก็เป็นเหมือนมีดที่
คอยทิ่มแทงใจเรานั่นเอง เราก็สามารถถอดถอน
มีดต่างๆ ที่อยู่ในใจของเรานี้ให้หมดไปได้ ระงับ
ความอยากต่างๆ อยากให้ส่ิงนั้นเป็นอย่างนั้น 
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เป็นอย่างนี้ อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็จะไม่มีอยู่ในใจเรา  
ใจเรากจ็ะเปน็สันโดษขึน้มา ยนิดตีามมตีามเกดิ พอใจตามมตีามเกดิ ไดอ้ะไร
ก็พอใจ ได้รับคำาชมก็พอใจ ได้รับคำาด่าก็พอใจ ได้รับรางวัลก็พอใจ ได้รับ
การลงโทษกพ็อใจ ถา้มนัจะเกดิ เราหา้มมนัไมไ่ด ้มนัจะเกดิกต็อ้งปล่อยมนั
เกดิไป พอใจกบัความแก ่พอใจกบัความเจ็บไขไ้ดป้ว่ย พอใจกบัความตาย 
พอใจกับอากาศที่ร้อนอยู่ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ไม่ต้องไปหาเครื่องปรับอากาศ 
ไม่ต้องไปหาพัดลมให้มันยุ่งยากไปเปล่าๆ ติดพัดลมติดเครื่องปรับอากาศ
ในใจเราดีกว่า ก็คือ ความสันโดษ นี่เอง 

ถ้าเรามสัีนโดษแลว้ก็เทา่กับมเีคร่ืองปรับอากาศภายในใจ ใจเย็นแลว้ดกีวา่ 

ร่างกายเย็น ร่างกายเย็นแต่ถ้าใจร้อน อยู่ในห้องแอร์มันก็ยังร้อนอยู่  

ความร้อนของใจนีม้นัรุนแรงกวา่ความร้อนของทางร่างกาย ดงันัน้ ขอใหเ้รา 
เห็นความสำาคัญของการรักษาใจ ดูแลใจ ให้มีแต่ความเย็น ให้มีแต่ความ
สงบ ให้มีแต่ความสุข ด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่าง
สม่ำาเสมออยา่งตอ่เนือ่งทกุวนัทกุเวลา ไมใ่ชเ่ฉพาะวนัสำาคญัๆ หรือวนัทีเ่รา
วา่งจากภารกจิการงานเทา่นัน้ ความจริงเราสามารถปฏบิตัไิดท้กุวนั เพราะเรา 
มเีวลาวา่งพอทีจ่ะทำาทาน มเีวลาพอทีจ่ะรักษาศลี มเีวลาพอทีจ่ะภาวนาทำาใจ
ให้สงบได้ แต่เราไม่ทำากันเท่านั้นเอง เราเอาเวลาไปทำาให้ใจเราวุ่นวายไปกัน 
เสียมากกวา่ ไปดหูนงั ไปฟังเพลง ไปดืม่สุรายาเมา ไปเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ 
น่ีเป็นการทำาใจให้เราวุ่นวาย ทำาใจให้เราไม่สบายใจ เพราะเราทำาตามความอยาก 
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นั่นเอง แต่การกระทำาตามพระพุทธเจ้าน้ี
เป็นการกระทำาที่หยุดความอยาก เหมือน

กับถอนมีดที่ทิ่มแทงหัวใจของเราให้ออกไป

จากใจของเรา ทำาได้มากเท่าไร ความสงบ 

ความสุข ความสบายใจ ก็ย่ิงมีมากข้ึนไป

เท่านั้น ไม่มีใครทำาให้เราได้ เราจะได้มาก

ได้น้อย ได้เร็วได้ช้าอยู่ที่การกระทำาของเรา 

ทำามากก็จะได้มากได้เร็ว ทำาน้อยก็จะได้

น้อยได้ช้า ดังนั้น เราควรที่จะทำาให้มาก 

เพราะว่าชีวิตของเรานี้มันไม่แน่นอน เวลา

ที่เราจะทำานี้มันไม่รู้ว่าจะมีต่อไปได้อีกนาน

หรือไม่นาน ตอนนี้มีเวลารีบทำาเสีย น้ำาขึ้น

ให้รีบตัก เพราะถ้าเกิดน้ำาลดไปแล้ว จะตัก

ก็ไม่มีน้ำาให้ตัก เพราะถ้าตายไปแล้ว หรือ

เจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้ 

ก็ขอฝากเร่ืองราวเหล่านี้ให้ท่านได้นำาเอาไป
พินิจพิจารณาและปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์สุข
ที่จะตามมาต่อไป
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บางทีมันมีความคดิอกุศลขึน้มาแวบ๊ๆ ขึน้มา คอืไม่ไดค้ดิ 
ด้วยตัวเอง ไม่ได้คิดแต่อยู่ดีๆ บางทีมันก็พรึ่บขึ้นมา
ของมันเอง ก็พยายามจะกด พยายามจะตัดมันไป  
มันก็ยังแพล๊บๆ ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ 
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ศิษย์ถาม
พระอาจารย์ตอบ 

๖ เมษายน ๒๕๕๖

ศิษย ์ : พระอาจารย์ครับ ถ้ามันขี้เกียจปฏิบัติอย่างนี้  
มีอะไรที่จะชักนำาให้เราขยันบ้างครับ 

พระอาจารย ์: มันมี แต่ถ้ามันไม่ทำา มันก็ไม่ทำา
อยู่ดี ก็มีหลายวิธีด้วยกัน วิธีแรกก็คือ ให้เราคิดถึง
ความตายอยู่เร่ือยๆ ให้เราคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ 
พรุ่งนีก้ไ็ด ้แล้วตายไปแล้ว เรากจ็ะไมไ่ดป้ฏบิตั ิขอให ้
เรามองให้เห็นว่าการปฏิบัตินี้เป็นเหมือนการขุดทอง 
เป็นของที่มีคุณค่าราคามากกว่าทองในโลกนี้ เพราะ
ธรรมะนีเ้ปน็สมบตัทิีเ่ราเอาตดิไปกบัเราได ้เราจะไปด ี
หรือไปไม่ดี ไปสบายหรือไปไม่สบาย ก็อยู่กับการ 
ขุดทองของเราในปัจจุบันนี้ การทำาบุญให้ทาน  
การรักษาศีล การปฏิบัตินี้จะทำาให้เรามีทรัพย์ติดตัว  



126

ไปกบัเรา เรียกว่า ทรัพย์ภายใน หรือ
อริยทรัพย ์ถ้าเราไม่ทำา เราก็จะไป
แบบเป็นขอทาน ตายแล้วก็ต้องมา
คอยรอรับส่วนบญุส่วนกศุลของผู้ที่
เขาทำาบุญให้กับเรา ถ้าเขาไม่ได้ทำา 
วันนั้นเราก็อด ถ้าวันไหนเขาทำา 
วันนั้นเราก็ได้ เป็นเหมือนขอทาน 
แต่ถ้าเราทำาอยู่เร่ือยๆ เราก็จะไป
แบบเป็นเศรษฐี มีทรัพย์ติดตัวไป 
อยากจะทำาอะไรก็ทำาได้ อยากจะ
ซื้ออะไรก็ซื้อได้ อยากจะไปที่ไหน
ก็ไปได้ ให้เราคิดอย่างนี้ว่าเวลา 
มันมีแต่จะค่อยๆ หมดไป อาจจะ
หมดไปเมือ่ไหร่กไ็มรู้่ วนัดคีนืดอีาจ
จะเจ็บไขไ้ดป้ว่ย เปน็อมัพฤกษ์เปน็
อัมพาต ทำาอะไรไม่ได้ หรือตายไป 
อยา่งกะทนัหนั ตายไปแล้วนีท้ำาอะไร 
ไม่ได้แล้วล่ะ ต้องไปรับผลบุญ 
ผลบาปตอ่ไปจนกวา่จะหมดผลบญุ 

หมดผลบาปแล้วถึงจะกลับมาเกิด
ใหม่ กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้
พบกบัพระพุทธศาสนาอกีหรือเปล่า  
เพราะพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้มีอยู่ 
ในโลกนีต้ลอดเวลา นานๆ จะปรากฏ 
ขึ้นมาสักคร้ังหนึ่ง แล้วก็อยู่ได้ 
ไม่นาน ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน
กบัเวลาทีเ่ราจุดไมข้ดีอยา่งนี ้ไมข้ดี 
พอจุดแล้วไม่นานมันก็จะดับไป 
ไม่ถึงนาทีหนึ่ง พระพุทธศาสนา
ก็เป็นเหมือนเวลาที่ เราจุดไม้ขีด 
นานๆ จะโผล่ขึ้นมาสักคร้ังหนึ่ง  
แล้วการท่ีเรามาเกิดในโลกน้ีก็ไม่รู้ว่า 
จะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา 
หรือไม่ คร้ังต่อไปไม่รู้ว่าจะได้พบอีก
หรือเปล่า หรือไม่รู้ว่าจะต้องกลับ
มาเกิดใหม่อีกไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านชาติ 
กว่าจะได้มาเจอพระพุทธศาสนา  
ถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาก็จะ
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ไมม่ใีครสอนเร่ืองราวเหล่านี ้ถา้มศีาสนาอืน่กจ็ะสอนไดเ้พียงใหไ้ปถงึสวรรค์
ชั้นพรหมเท่านั้น 

อย่างสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำาเพ็ญ สมัยนั้นไม่มีพระพุทธศาสนา  
กอ่นเจ้าชายสิทธตัถะเสดจ็ออกบวชนี ้ตอนนัน้ไมม่พีระพุทธศาสนา ไมม่ใีคร 
รู้จักทางที่จะพาไปสู่การส้ินสุดของการเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้าเลย
ต้องหาทางเอง ถ้าไม่เป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มีความสามารถ
ที่จะค้นพบทางที่พาไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเลย ก็จะไม่มี
พระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาให้พวกเราได้อาศัยเป็นแผนที่เป็นผู้นำาทาง 
ตอนนีพ้วกเรามโีชคมวีาสนามาก มแีผนทีม่ผู้ีนำาทางทีจ่ะพาเราไปสู่ขมุทรัพย์
อันยิ่งใหญ่ ขุมทรัพย์ที่เราจะกินแบบไม่มีวันหมด ใช้ไม่มีวันหมด ไม่มีวัน
สิ้นสุด ก็คือ 

นิพพานัง ปรมัง สุขงั น่ีเอง นิพพานเป็นความสุข 
ที่ยิ่งใหญ ่กินเท่าไร ใช้เท่าไร ก็ไม่มีวันหมด 

ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะได้สมบัติที่มีวันหมด เช่น พรหมสมบัติก็มี 
วันเสื่อมหมดไป เทวสมบัติก็มีวันเสื่อมหมดไป เมื่อเสื่อมจากพรหมสมบัติ 
เส่ือมจากเทวสมบัติก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ต้องมาขุดทองใหม่  
มาสร้างใหม่ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะขุดได้แต่สมบัติท่ีไม่ถาวร ได้พรหมสมบัติ 
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ได้เทวสมบัติไปเท่านั้นเอง ก็จะเวียนว่าย
ตายเกิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ นี่หมายถึง 
คนที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลนะ แต่ถ้าเกิดไม่ใฝ่บุญ 
ไม่ใฝ่กุศล ชอบกินเหล้า ชอบเล่นการพนัน 
ชอบเที่ยวกลางคืน ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  
ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี โกหก 
หลอกลวง พวกนี้ตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็น
เปรตไปตกนรก ไปเกดิเปน็เดรัจฉาน พอหมด 
จากบาปกก็ลับมาเกดิเปน็มนษุยใ์หม ่พอเกดิ 
เป็นมนุษย์ใหม่ก็มาทำาบาปทำากรรมใหม่  
มาดื่มสุรา มาเล่นการพนัน มาเที่ยวมาเล่น
กลางคืน มาคบคนชั่วเป็นมิตร มามีความ
เกียจคร้านใหม่ ความเกียจคร้านนี่แหละ 
เป็นตัวที่จะฉุดลากให้เราไปอบาย ถ้าเวลา 
ขีเ้กยีจ กใ็หน้กึถงึคำาสอนของพระพุทธเจ้าวา่ 
ความเกียจคร้านนี้เป็นเหตุที่จะพาไปสู่อบาย 
เพราะว่าเป็นอบายมุขนั้นเอง 
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อบายมุขนี้มีอยู่ ๕ ตัวด้วยกัน ก็คือการดื่มสุรายาเมา การเล่นการพนัน  
การเที่ยวกลางคืน การคบคนชั่วเป็นมิตร และความเกียจคร้าน ถ้าเรา 
ไม่อยากจะไปอบาย เราต้องฆ่าตัวความเกียจคร้านนี้ให้ได้ ฆ่าอบายมุข 
ทัง้หลายใหไ้ด ้อยา่ไปยุง่กบัมนั อยา่ไปดืม่สุรา อยา่ไปเล่นการพนนั อยา่เทีย่ว 
กลางคืน อย่าคบคนชั่วเป็นมิตร คนชั่วก็คือคนที่ชอบเล่นการพนัน  
เที่ยวกลางคืน ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี  
คนเกียจคร้าน อย่าไปคบกับคนพวกนี้ อย่าให้มีความเกียจคร้านอยู่ 
ในตัวของเรา ต้องกำาจัดมัน ต้องรังเกียจมัน เหมือนกับเป็นเชื้อเอชไอวี  
อย่าให้มันติดเข้ามาในร่างกายของเรา เพราะว่าถ้ามันมีแล้วมีแต่จะตายลูกเดียว 
คนที่ติดเชื้อเอชไอวีนี้มีแต่จะต้องตาย เพียงแต่ว่าสมัยนี้เริ่มมียาพอที่จะมา 
ชว่ยไมใ่หต้ายแบบทนัททีนัใดได ้แตก่ย็งัอยูแ่บบตอ้งกนิยาไปตลอด ถา้เรา
คดิอยา่งนีเ้ราจะไดไ้มม่คีวามเกยีจคร้าน คอืใหค้ดิวา่ อัตตา ห ิอัตตโน นาโถ 
ตนเป็นที่พึ่งของตน ไม่มีใครทำาเเทนเราได้เหมือนกับกินข้าว ถ้าเราไม่กิน 
เรากไ็มม่วีนัทีจ่ะอิม่ได ้เราอยากจะอดขา้วหรือเราอยากจะกนิขา้ว เราอยาก 
จะหิวข้าวหรือเราอยากจะอิ่ม ถ้าอยากจะอิ่มก็ต้องพยายามกินเข้าไป  
ถงึแมวั้นไหนไมอ่ยากจะกนิกย็งับงัคบัใหก้นิเลย เพราะรู้วา่ถา้ไมก่นิแล้วเดีย๋ว 
มันหิว ก็ให้คิดว่าถ้าเราข้ีเกียจปฏิบัติเราก็จะต้องทุกข์ ให้คิดอย่างนี้  
เราก็จะได้เกิดความเพียรขึ้นมา เกิดความขยันขึ้นมา 
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ศิษย ์ : บางทีมันมีความคิดอกุศล
ขึ้นมาแว๊บๆ ขึ้นมา คือไม่ได้คิดด้วย
ตัวเอง ไม่ได้คิดแต่อยู่ดีๆ บางทีมันก็
พรึบ่ขึน้มาของมันเอง ก็พยายามจะกด 
พยายามจะตัดมันไป มันก็ยังแพล๊บๆ 
ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องฝึก
เจริญสติไว้ให้มากๆ เพราะถ้ามี 
สติแล้วจะคุมความคิดต่างๆ ได้ 
เช่น ถ้าเราบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆ  
ความคิดต่างๆ ก็จะไม่เกิดทั้งกุศล
และอกุศล ตอนต้นนี้เราต้องระงับ
ความคดิตา่งๆ ใหห้มดทัง้กศุลและ
อกุศล แต่ส่วนใหญ่แล้วความคิด
ของเราก็มักจะไปทางอกุศลอยู่แล้ว 
ฉะนั้น การระงับความคิดด้วยการ 
บริกรรมพุทโธนี้ เป็นวิธีที่ดีที่ สุด 
เพราะวา่จะทำาใหค้วามคดิตา่งๆ นัน้
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มนัเบาบางลงไป จนในทีสุ่ดเราสามารถหยดุมนัได ้
พอเราหยุดได้แล้วทีนี้ เราก็จะสามารถที่จะส่ัง
ให้มันคิดไปในทางที่ดีได้ คิดไปในทางกุศลได้ 
หรือเวลาทีม่นัเกดิอกศุลขึน้มา เราสามารถดงึมนั 
ใหค้ดิไปในทางกศุลได ้แตต่อนนีเ้รายงัไมม่กีำาลัง
ที่จะควบคุมความคิดของเรา เราจึงไม่ควรเจริญ
ปัญญาในตอนนี้เพราะมันไม่เป็นปัญญา มันจะ 
เป็นปัญญาตอนต้น แล้วพอตอนปลายมันก็
จะกลายเป็นอวิชชา กลายเป็นกิเลสไป ดังนั้น
ให้เจริญสติก่อน ควบคุมความคิดให้ได้ก่อน 
สามารถหยุดความคิดต่างๆ ให้ได้ก่อน พอหยุด
ได้แล้ว ส่ังได้แล้วให้คิดไปในทางดีได้ ทีนี้เรา
ค่อยคิดไปในทางที่ดี จึงต้องมีสมาธิก่อน ถึงจะ
ไปเจริญปัญญาได้ ถึงจะสอนใจให้คิดไปในทาง
ไตรลักษณ์ได้ คือให้คิดไปในทางอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาได้ 

ถ้ายังไม่มีสมาธินี้จะคิดไปในทางอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตานี้ คิดได้เพียง ๒-๓ นาที หรือไม่ถึง 
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เดี๋ยวมันไปคิดทางอื่นแทน เดี๋ยวก็ไปอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ อยากให้ 
เปน็อยา่งนัน้เปน็อยา่งนีข้ึน้มา จะไมไ่ดผ้ล แตถ่า้เรามสีมาธแิล้ว เราสามารถ
สอนให้ใจคิดไปในทางกุศลได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าเราสอนแล้วมันไม่ยอมไป 
ก็แสดงว่าสมาธิเราหมดกำาลัง เราก็ต้องหยุด แล้วเรากลับมาทำาสมาธิใหม่ 
เหมอืนมาชาร์ตแบตใหม ่เพราะวา่เมือ่เราใชไ้ปเร่ือยๆ ใจมนักอ็อ่นกำาลังลงได ้
สมาธกิอ็อ่นกำาลังลงได ้พอมนัไมค่ดิไปในทางไตรลักษณแ์ล้ว มนัเร่ิมคดิไป 
ในทางโลกแล้ว เรากต็อ้งหยดุมนั แล้วกก็ลับมาทำาสมาธใิหม ่ทำาใจใหส้งบใหม ่
พอใจสงบแล้วกค็อ่ยออกมา แล้วกส่ั็งใหม้นัคดิไปในทางปญัญาใหม ่คดิไป 
ในทางกุศลใหม่ 

ทำาอย่างน้ีไปเร่ือยๆ ต่อไปมันก็จะคิดไปในทางปัญญาอยู่เร่ือยๆ  
จนใจน้ีจะหมุนไปเป็นปัญญาแบบอัตโนมัติ อย่างท่ีหลวงตาท่าน
เทศน์ว่า ถ้าปฏิบัติเจริญปัญญาไปเร่ือยๆ ต่อไปปัญญาน้ีมันจะ
กลายเป็นอัตโนมัติไป 

มันจะคิดแต่ทางปัญญา แต่ตอนต้นนี้มันจะล้มลุกคลุกคลาน คิดได้บ้าง 
ไม่คิดบ้าง เพราะตอนนั้นมันยังเหมือนเด็กอยู่ แต่ถ้าสอนมันอยู่เร่ือยๆ 
ฝึกมันอยู่เรื่อยๆ ให้มันคิดอยู่เรื่อยๆ แล้วมันเห็นผลดีที่เกิดจากการคิดไป
ในทางปัญญา คิดไปในทางกุศล คิดไปในทางปล่อยวาง มันก็จะมีศรัทธา
มากขึ้น มีความยินดีที่จะคิดไปในทางปัญญามากขึ้น จนในที่สุดมันจะคิด
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แต่ทางปัญญาอย่างเดียว เห็นอะไร 
ก็ จ ะ เห็ น เป็ นไตร ลักษณ์ทั นที   
เห็นอะไรก็จะเห็นว่าเป็นอสุภะทันที 
เห็นคนนี้จะไม่เห็นว่าเป็นสุภะแล้ว 
เห็นดาราภาพยนตร์ เห็นติดอยู่
บนหน้าปกนิตยสาร มันก็ยังเห็น
กลายเป็นอสุภะได้ต่อหน้าต่อตา 
ถ้ามันคิดอยู่เร่ือยๆ พิจารณาอยู่
เร่ือยๆ ต่อไปมันจะเห็นแต่อสุภะ
เท่านั้น เพราะมันมีอยู่เพียงแต่ถูก
ผิวหนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นเอง แต่ถ้า
ใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ มอง

ทะลเุขา้ไปอยูเ่รือ่ยๆ มองผ่าเขา้ไป

ข้างใน เปิดอกดู เปิดอกดูแล้วจะ

เห็นว่า โอ้ย มีแต่ปอด มีแต่หัวใจ  

มีแต่ตับ มีไต มีลำาไส้ พิจารณา 

อย่างน้ีไปเรือ่ยๆ ตอ่ไปเวลาเหน็ใคร 

มันจะเห็นทะลุไปหมด อันนี้แหละ

ท่านว่าแม้แต่แสงพระอาทิตย์ยัง 

ไม่สามารถมองทะลุผิวหนังได้  

แต่แสงสว่างแห่งปัญญานี้มันเห็น

ไดห้มด มนัทะลไุดห้มด แสงสวา่ง 

แห่งปัญญาน้ีมีพลังมากกว่าแสงสว่าง

ของดวงอาทติย์ ถา้เรายงัไมส่ามารถ
ที่จะดึงให้คิดไปในทางปัญญาได้ 
เราก็ต้องมาทำาใจให้สงบให้ได้ก่อน 
เพราะการเจริญปัญญาที่แท้จริงนี้ 
ทีจ่ะใหไ้ดผ้ลอยา่งแทจ้ริงนี ้มนัตอ้ง 
ต่อเนื่องทุกเวลาเลย ตั้งแต่ตื่น 
จนหลับ ต้องคิดไปในทางปัญญา 
มันถึงจะทันกิเลส เพราะว่ากิเลส
มันคิดไปในทางกิเลสทั้งวันอยู่แล้ว 

ดังนั้น คู่ต่อสู้เราเขาทำางานตลอด
เวลา แล้วเรามาทำางานเพียงบาง
เวลานี้ เราจะสู้ เขาได้อย่ างไร  
เราต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องจน
กระทั่งมันหมุนไปโดยอัตโนมัติ  
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ทุกๆ เวล่ำาเวลา มองอะไรก็เห็น
ไปในทางปัญญาทางธรรมะ ถ้ามัน
เห็นอย่างนี้ กิเลสมันก็ไม่มีช่องที่
จะโผล่ขึ้นมาได้ อวิชชา ความหลง 
มนักจ็ะไมม่โีอกาสทีจ่ะโผล่ขึน้มาได ้
ความคิดที่ ว่าเป็นตัวเราของเรา 
มนัจะโผล่ข้ึนมาไมไ่ด ้ความคดิทีว่า่ 
ร่างกายนี้สวยงามมันจะโผล่ขึ้นมา
ไม่ได้ ความคิดที่ว่าร่างกายนี้จะอยู่ 
ไปนานๆ มันจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้  
เพราะความจริงมันมีอยู่ในใจเรา
ตลอดเวลา คอื อนจิจัง ทกุขงั อนตัตา 
แต่ตอนนี้ไม่มีเลย แทบจะไม่มีเลย 
ต้องไปงานศพสักคร้ังหนึ่งถึงจะนึก 
ได้ว่าสักวันเราจะต้องตายเหมือนเขา
แล้วพอสักวันสองวันต่อมาก็ลืม 
ไปแล้ว กลับมาเฮฮาปาร์ต้ีเหมือนเดิม 
เวลาใหม่ๆ เห็นคนตายนี้ โอ้ย  
กินไม่ได้นอนไม่หลับ มีคนมาเล่า 

ให้ฟังว่าจะจัดงานวันเกิด พอดีมี
ญาติป่วยเข้าโรงพยาบาลเท่านั้น 
ยกเลิกจัดงานเลย ไมม่กีระจิตกระใจ 
จะจัดงาน พออีกสักพักเดี๋ยวก็ลืม 
เดี๋ยวค่อยมาจัดฉลองทีหลังแทน
ก็ได้ ตอนนี้ไม่มีอารมณ์ แต่ถ้ามี
ปัญญาอยู่นี้ มันจะไม่มีใจที่อยาก
จะจัดงานอะไรทั้งนั้น มันไม่หลง  
มันไม่มีความอยากจะหาความสุข
จากของชั่วคราวเช่นร่างกายนี้ 

ดังน้ันต้องได้สมาธิก่อนถึงจะสามารถ
พิจารณาใหเ้ปน็ปญัญาได ้ปญัญานี ้
ต้องเป็นปัญญาอย่างต่อเน่ือง อย่างท่ี 
พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้
ระลึกถึงความตาย บอกพระอานนท์
ว่าต้องระลึกทุกลมหายใจเข้าออก
ถงึจะเรียกวา่เปน็ปญัญา ถา้ยงัระลึก 
เพียงแค่วันละคร้ังสองคร้ังสามส่ี 
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คร้ังนี้ มันไม่ถือว่าเป็นปัญญา 
ท ร ง บ อ ก ว่ า ยั ง ป ร ะ ม า ท อ ยู่   
ถ้ า ไม่ ประมาทแ ล้วต้ อ งระ ลึก 
ทุกลมหายใจเข้าออก เพราะถ้า
เราระลึกทุกลมหายใจเข้าออกแล้ว 
เราจะได้ไม่เกิดความอยากที่จะอยู่
ไปนานๆ เพราะเรารู้ว่ามันเป็นไป 
ไม่ได้ เราก็อยู่กันไปตามมีตามเกิดไป 
ใจของเราก็จะเป็นสันโดษ ยิ่งถ้าเรา
รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา เรายิ่ง 
ไม่เดือดร้อนใหญ่ เมื่อมันไม่เป็น 
ของเรา มนัจะเปน็อะไรกเ็ร่ืองของมนั 
แต่ตอนนี้เรายังไปยึดไปติดอยู่ว่า
เป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ เราต้อง 
แก้ความหลงตัวน้ีให้ได้ ถ้าแก้ได้แล้ว 
ที นี้ ส บ า ย  อ ยู่ กั บ ร่ า ง ก า ยนี้  
เหมอืนกบัอยูก่บัร่างกายของคนอืน่ 
ร่ า ง ก ายขอ งคนอื่ น เ ป็ นอ ะไ ร  
ไม่เดือดร้อน ร่างกายนี้เป็นอะไร 

เราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกัน อันนี้
คือการเจริญปัญญา 

ตอนต้นนี้ต้องมีสมาธิก่อน แล้วก็
เจริญปัญญาสลับกับเจริญสมาธิ 
เพราะว่า เจริญไปสักระยะหนึ่ ง 
แล้วมันจะฟุ้งได้ มันจะหมดกำาลัง 
ก็ต้องพักจิตกลับเข้ามาในสมาธิก่อน 
การปฏิบัติพอเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้ว 
มนัจะสลับกนัทำางานระหวา่งปญัญา
กับสมาธิ แต่เวลาขั้นเ ร่ิมต้นนี้
มันจะสลับทำางานระหว่างสติกับ
สมาธิ เวลาเริ่มต้นนี้เราจะเจริญสติ 
พุทโธๆ ไป แล้วเวลาเรานั่งสมาธิ 
ใจสงบ เรากจ็ะอยูใ่นสมาธ ิพอออก 
จ ากสมาธิ เ ร าก็ ก ลับม า เ จ ริญ 
สติใหม่ก่อน ทำาอย่างนี้จนเรา
สามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดาย 
อยา่งรวดเร็วอยา่งชำานาญ อยา่งนัน้ 
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เราถึงจะเรียกว่าเรามีสมาธิแล้ว ส่ังได้แล้ว  
ส่ังให้เข้าเมื่อไหร่ก็ได้ นั่งหลับตากำาหนดเพียง 
สองสามวินาทีหรือสองสามนาทีมันก็นิ่งแล้ว  
อันนี้ถึงจะเรียกว่ามีสมาธิ อย่าไปกลัวคำาที่คน
เขาพูดว่าเดี๋ยวจะติดสมาธินะ ตอนนี้ยังไม่ติด  
ยงัไมม่สีมาธ ิมนัจะไปตดิสมาธไิดอ้ยา่งไร แตถ่า้
มีแล้ว ชำานาญแล้ว เข้าออกได้แล้ว นั่งได้ตลอด
เวลาเมื่อไหร่ก็ได้แล้ว ทีนี้เวลาออกมาไม่เจริญ
ปัญญา อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าติดสมาธิ 

ตอนต้นนี้ต้องฝึกเดินให้ได้ก่อน ก่อนที่จะวิ่ง 
ไม่ใช่เดินได้สองสามก้าวก็จะวิ่งแล้ว วิ่งก็ล้ม  
เดินให้ชำานาญก่อน ให้เท้ามันเเข็งแรงก่อน  
เมื่อเเข็งแรงแล้วทีนี้เราค่อยว่ิง เจริญสติก่อน  
ใหม้สีตอิยา่งตอ่เนือ่งกอ่น พอมสีตอิยา่งตอ่เนือ่ง 
เวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ แล้วก็หัดนั่งบ่อยๆ 
นั่งจนกระทั่งมันชำานาญ พอเวลาอยากจะเข้า
สมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้เลย ถ้าชำานาญแล้วบางที 
ไม่ต้องนั่งก็ได้ ยืนอยู่ตรงไหนก็ได้ ไม่ต้องไป 
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นัง่ขดัสมาธ ิหลับตา บางทส่ัีงใหม้นั
หยดุคดิ มนักห็ยดุคดิ มนักส็งบได ้
ถ้ามันทำาอย่างนั้นได้แล้ว ทีนี้ค่อย
มาออกทางปัญญาได้ ถ้าออกทาง
ปัญญาแล้ว ทีนี้มันก็จะตัดกิเลสได้ 
ดบัความทกุขไ์ด ้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยปัญญา 

อนันีเ้ปน็ขัน้ตอนของการปฏบิตั ิสติ
ตอ้งมากอ่นสมาธ ิสมาธติอ้งมากอ่น
ปัญญา การดับความทุกข์ ปัญญา 
ต้องมาก่อน ก่อนท่ีจะดับความทุกข์ได้ 
ปัญญาต้องมาก่อน

ศษิย์ : พระอาจารย์คะ แล้วเดนิจงกรม 
ล่ะคะ  

พระอาจารย ์: ก็เช่นเดียวกัน 
การเดินจงกรมนี้ก็มี ๒ เป้าหมาย 
เดินจงกรมเพ่ือเจริญสติ หรือ 
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เดินจงกรมเพื่อเจริญปัญญา อยู่ที่ว่าเราได้สมาธิ
หรือยัง ถ้าเรายังไม่ได้สมาธิ เราก็ต้องเจริญสติ
เพ่ือใหม้นัไดส้มาธกิอ่น กค็อืเดนิไปแล้วไมใ่หค้ดิ
ทางปัญญาเลย คือให้คิดแต่พุทโธๆ ไป หรือว่า
ให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น ให้ดู
ที่เท้าก็ได้ กำาลังก้าวเท้าไหนอยู่ เท้าซ้าย เท้าขวา 
คือป้องกันไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ 

ศิษย ์: ต้องสลับกันกับการนั่งสมาธิหรือไม่คะ

พระอาจารย ์: ก็เดินกระทั่งมันเมื่อย เมื่อย
แล้วก็ต้องนั่งใช่ไหม ถ้านั่งแล้วมันเมื่อยก็ลุกขึ้น
มาเดนิ แตก่ารปฏบิตักิเ็พ่ือควบคมุความคดิเพ่ือ
ทำาใจใหส้งบ อนันีค้อืขัน้ของสมาธ ิแตพ่อเราไดข้ั้น
ของสมาธิแล้ว เวลาเราออกจากสมาธิ เราน่ังนานๆ 
แล้วเราเมื่อย เราก็มาเดินจงกรมใหม่ แต่แทนที่
เราจะมาเฝา้ดกูารเคล่ือนไหวของร่างกาย เทา้ซา้ย 
เท้าขวา หรือพุทโธๆ เราก็มาพิจารณาร่างกาย
เราได้ พิจารณาอาการ ๓๒ พิจารณาอสุภะ 
พิจารณาว่าร่างกายเกิดแก่เจ็บตาย เป็นดินน้ำา
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ลมไฟ พิจารณาไปเร่ือยๆ ใหเ้หน็วา่ 
มันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ง ใจเป็นผู้
มาครอบครองเป็นสมบัติชั่วคราว  
เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเคร่ืองหน่ึง
เท่านั้นเอง ให้มองให้เห็นอย่างนั้น
ให้ได้ จนปล่อยวางมันได้ ไม่ทุกข์ 
ไม่กลัวความแก่ ไม่กลัวความเจ็บ 
ไม่กลัวความตาย อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ 
อยู่คนเดียวไปอยู่ตรงไหนก็ไม่กลัว 

ศษิย์ : แล้วถ้าถึงขัน้ไม่กลัวความตาย 
แล้วจะต่อยังไงคะ 

พระอาจารย์ : ก็ต้องไปละ
ความอยากในกามารมณ์ต่อ ก็ต้อง
ไปละความอยากกลัวความเจ็บกอ่น 
ต้องนั่ งสมาธิให้มันเจ็บปวดไป 
ทั้งร่างกายแล้วปล่อยให้มันหายเอง 
ไม่ต้องไปขยับ ทำาใจให้เป็นสันโดษ 
ยินดีตามมีตามเกิด มันจะเจ็บก็ให้

มันเจ็บไป ถ้าอยู่กับความเจ็บของ 
ร่างกายได้ ต่อไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย 
มันจะไม่ เดือดร้อน ไม่ต้องวิ่ ง 
ไปหาหมอ ไม่ต้องกินยาแก้ปวด  
ปล่อยใหม้นัหายเอง ไมห่ายกป็ล่อย
มนัตายไป ไมต่อ้งกลัววา่จะไมม่เีงิน
รักษา มธีรรมโอสถแล้ว มเีคร่ืองมอื
ที่จะรักษา คือร่างกายนี้ปล่อยมันก็ 
หายเองได้ถ้ามันจะหาย ถ้ามัน 
ไม่หายก็ช่วยไม่ได้ ก็ยอมตายแล้ว 
ไปกลัวทำาไม ถ้าไม่กลัวตายแล้ว
ก็ต้องไม่กลัวเ จ็บ ต้องฝึกอยู่
กับความเจ็บให้ได้ นั่งสมาธิเป็น 
ชั่วโมงๆ ไป ไม่ต้องไปลุก ไม่ต้อง
ไปขยับ พยายามทำาใจให้ปล่อยวาง
ความเจ็บให้ได้ อย่าไปอยากให้ 
ความเจ็บหายไป แล้วจะไม่ทุกข์ใจ 
ที่มันทนอยู่ไม่ได้ เพราะมันกลัว
ความเจ็บ มันไม่ชอบความเจ็บ  
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มันอยากให้ความเจ็บหายไป ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วมันทนอยู่ไม่ได้ 
เราต้องหัดชอบมัน ถ้าชอบมันแล้วมันอยู่ได้ เหมือนคนกินพริกกับคน 
ไมก่นิพริก คนชอบกนิพรกินีก้นิแล้วไมเ่ผด็หรอก อร่อย แตค่นทีไ่มช่อบกนินี ่
กนิแล้วทรมาน มนัอยูท่ีช่อบหรือไมช่อบ ดงันัน้ เวลาเราไมช่อบอะไร เราตอ้ง 
หัดชอบมัน เพื่อใจของเราจะได้สันโดษ จะได้พอใจ 

ถ้าเราแก้ความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ แก้ความกลัวเจ็บได้ แก้ความกลัวตายได้ 
ขั้นต่อไปเราก็ต้องไปแก้กามารมณ์ เรายังมีความอยากในกามารมณ์อยู่  
ยังอยากร่วมเสพกามกับคนนั้นคนนี้อยู่ เราก็ต้องพิจารณาอสุภะ ดูความ 
ไมส่วยงามของร่างกาย ใหเ้หน็ว่าร่างกายนีม้นักเ็ปน็เหมอืนซากศพดีๆ  นีเ่อง 
เพียงแตว่า่ตอนนีม้นัยงัหายใจได ้ถา้เกดิวา่เขาไมห่ายใจแล้ว เรายงัอยากจะ
ไปนอนกับเขาหรือเปล่า มองให้เห็นว่าเป็นซากศพ ไปเยี่ยมป่าช้าดูเวลาเขา
ล้างปา่ชา้นี ้เราไปดคูวามจริงวา่ร่างกายนีม้นัเปน็อยา่งไรกนัแน ่ถา้คดิอยา่งนี ้
บ่อยๆ มองถึงส่วนที่น่าขยะแขยง มันก็จะดับกามารมณ์ได้ มองเข้าไป 
ในตับไตไส้พุงดู มองไปในส่ิงท่ีเป็นปฏิกูลท่ีถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายดู  
อย่างนี้มันก็จะระงับดับกามารมณ์ได้ 

นีค่อืปญัหาทีต่ดิอยูก่บัร่างกาย เราตอ้งแกม้นัใหไ้ด ้คอืความกลัวความเจ็บ 
กลัวความตาย แล้วกค็วามรักใคร่ในร่างกาย เหน็วา่ร่างกายนีส้วยงาม เราก ็
ต้องแก้โดยอย่าไปเห็นว่ามันสวยงาม ต้องมองในส่วนที่มันไม่สวยงาม  
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มันมีทั้ง ๒ ส่วน ถ้ามองในส่วนที่
สวยงาม มนัจะเกดิกามารมณข์ึน้มา 
ถ้ามองในส่วนที่ไม่สวยงาม มันก็
จะดับกามารมณ์ เวลามีกามารมณ์
แล้วใจมันหงุดหงิด เศร้าสร้อย 
หงอยเหงา วา้เหว ่อยูค่นเดยีวไมไ่ด ้
คนที่มีแฟนนี้เวลาไม่อยู่ด้วยกันนี้
รู้สึกยังไง มีคนหนึ่งสามีตายไปนี้ 
โอโ้ห ทกุขม์ากเลย บอกไมเ่คยทกุข์
อย่างนี้มาก่อน ไม่เคยรู้ว่าความ
ทุกข์เป็นยังไง ได้มารู้ตอนที่สามี

ตายไป เพราะไม่คิดว่าจะตายไป
ก่อนวัยนั้นเอง อายุเพิ่ง ๕๐ ตาย 
ไปแล้ว อยู่ด้วยกันมา ๓๐ ปี  
มีความสุขกันมาตลอด พอตอนนี้
เขาตายไป กินไม่ได้นอนไม่หลับ 
อดคิดถึงเขาไม่ได้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเขา
ตายไปแล้ว 

นี่คือปัญหาของพวกเราที่เกี่ยวกับ
ร่างกาย ถ้าเราแก้ปัญหาเหล่านี้
ได้แล้ว ต่อไปร่างกายก็จะไม่เป็น
ปัญหาต่อไป เมื่อเราผ่านปัญหา
เหล่านี้ไปได้ เราก็ไม่ต้องพิจารณา 
เร่ืองของร่างกายแล้ว ทีนี้เราก็ไป
พิจารณาเร่ืองของใจ เร่ืองของจิต 
เพราะจิตเรานี้ยังมีกิเลสอยู่ ยังมี
ความหลงอยู่ ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ 
ยังมีความถือตัวอยู่ ยังมีความรัก 
ความสุขอยู่ ความสุขนี้มันก็เป็น
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ความสุขที่ไม่เที่ยงนั่นเอง ตัวตนก็ไม่ใช่
เป็นตัวตนที่แท้จริง อันนี้ก็ต้องเข้าไป
พิจารณาอกีทหีนึง่ ใหเ้หน็วา่ความสุขใจนี ้
ไมใ่ช่เปน็ความสุขทีแ่ทจ้ริง ตอ้งปล่อยวาง 
ตัวตนก็ไม่มี เป็นความหลงที่ผลิตขึ้นมา 
ก็ต้องปล่อยวาง ไม่ไปยึดติด ไม่ถือตัว
ถือตน ใครจะดูถูกดูแคลนจะเหยียบย่ำา 
เราก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่มีตัวตน  
ใจเปน็ตวัรู้ ไมใ่ชต่วัตน กร็บัรู้ไปวา่เขาดา่ 
เรารับรู้ไปว่าเขาดูถูกเรา ก็เท่านั้นเอง  
ถ้าเราไปเต้นเเร้งเต้นกาก็แสดงว่าเรา
หลงว่าเรายังมีตัวตนอยู่ เรายังเป็นใหญ่ 
เป็นโตอยู่ ยังมีหน้ามีตามีฐานะอยู่  
อันนี้เป็นตัวความหลง อันนี้มันอยู่ในจิต  
มันต้องผ่านร่างกายไปก่อน มันต้อง
ปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนมันถึงจะ 
เข้าถึงตัวนี้ได้ เอาไปปฏิบัติดู ถ้าไม่เป็น
อย่างนี้ก็มาว่ากันใหม่ 
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ศิษย ์ : อยากจะขอถามหน่อยครับ 
คนมีกิเลสอยู่ ท่ีพระอาจารย์บอกว่า  
ถ้าเกิดคนเราตายไปเน่ีย ถ้าเกิดมีบุญมาก 
หรือว่ามีบาปมาก ถ้ามีบาปมากจะเกิด
เป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้ามีบุญมากจะได้
เกิดเป็นมนุษย์ แล้วถ้าเกิดเรามีบุญ 
เรามีสิทธิ์ ได้ เ กิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง  
เรามีสิทธิท่ีจะเลือกได้ไหมว่าเราจะเกิด
เป็นคนประเทศไหน เกิดเป็นเพศไหน 
หรือเกิดเป็นลูกคนรวยหรือลูกคนจน 
จากผลบุญที่เราสะสมมา 
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พระอาจารย์ : คอืเราเลือกไมไ่ดห้รอก บญุกรรมมนัจะจัดสรรใหเ้ราเอง 
เหมือนกับเราไปสอบเอ็นทรานซ์นี้ ผลคะแนนการสอบของเรามันจะเป็น 
ตัวจัดสรรให้เราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอันไหนเอง ขอให้เราทำามากๆ มันก็ 
จะไดม้หาวทิยาลัยทีด่ ีถา้เราไดค้ะแนนด ีมนักจ็ะไดส่ิ้งทีเ่ราอยากได ้พูดง่ายๆ 
แต่ถ้าเราทำาไม่ถึง มันก็ไม่ได้ มันไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาไปเลือกไปชี้เอา จะเอา
ตรงนั้นตรงนี้ มันไม่ได้หรอก เพียงแต่ว่าถ้าเราทำาบุญมาก มันก็จะได้มาก 
ไดส่ิ้งทีเ่ราอยากไดม้าก เพียงแตว่า่เราเลือกสถานทีไ่มไ่ด ้เชน่ จะไปเกดิเปน็
ฝร่ังหรือไปเกดิเปน็นโิกรนีม้นัเลือกไมไ่ด ้บางทมีนักอ็ยูท่ีจั่งหวะ เหมอืนกบั 
เวลาเราไปขับรถหาที่จอดรถอย่างนี้ เราไปเลือกที่จอดไม่ได้ ตรงไหนว่าง 
เรากเ็ล้ียวเขา้ไปจอดเลย ถงึแมว้า่มนัจะเดนิไกลหนอ่ยกย็งัดกีวา่ไมม่ทีีจ่อด 
บางทีมันก็อยู่ที่จังหวะ บางทีมันก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำา มันมีหลายเหตุ
หลายปัจจัย แต่ที่แน่ๆ ก็คือบุญ ถ้าหากเราเกิดจากร่างกายที่พ่อแม่เจ็บไข้
ได้ป่วยแล้ว เราก็ต้องรับร่างกายที่ไม่ดีผ่านมาทางพ่อแม่ แต่ถ้าใจเรามีบุญ 
ใจเราก็มีความสุขได้ ใจเราก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกาย 

คนทีม่บีญุนี ้ใจจะเยน็ ใจจะอิม่ จะไมจู่จ้ีจุ้กจิก จะไมวุ่น่วายมาก คนทีไ่มม่ ี
บุญนี้จะจู้จ้ีจุกจิก จะอยากได้นั่นอยากได้นี่ ได้เท่าไหร่ก็ยังไม่มีความสุข 
คนบางคนเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีก็ยังไม่มีความสุขเพราะจู้จี้จุกจิก ไม่พอใจ 
ไดอ้ะไรกไ็มพ่อใจ แตค่นทีไ่มม่คีวามจู้จีจุ้กจิก มสัีนโดษ มใีจทีส่งบมากๆ นี ้
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เกิดเป็นลูกขอทานก็ไม่เดือดร้อน  
มคีวามสุขได ้ไมว่า่จะอยูใ่นฐานะใด 
ก็ตาม 

ดังนั้น อย่าไปกังวลเกี่ยวกับเร่ือง
ฐานะทางเงินทองหรือทางร่างกาย
เพียงอยา่งเดยีว ใหด้ทูางจติใจดว้ย 
ถ้ามี จิตใจที่สงบนี้ เกิดเป็นลูก
คนจนนี้ดีกว่าเพราะจะได้บวชง่าย 
ถ้าเป็นลูกคนรวยนี้มีสมบัติมาก 
พ่อแม่ไม่ยอมให้บวช ในสมัยคร้ัง
พุทธกาล มีลูกเศรษฐีอยากจะบวช 
พ่อแม่ ไม่ยอมให้บวชเพราะว่ า 
มีลูกชายคนเดียว ถ้าบวชแล้ว 
ไม่รู้จะให้สมบัติกับใคร ขอบวช 
หลายคร้ัง พ่อแม่ก็ไม่อนุญาต 
ให้บวช ก็เลยต้องอดข้าว ไม่ยอม 
กินข้าว จนในที่สุดพ่อแม่ก็ต้อง
อ่อนใจยอมให้ลูกบวช นั่นแสดงว่า 

ใจของเขามีความใฝ่ในการบวช  
ใฝ่ในความสงบอยู่มาก เคยทำา 
มามาก ชาติก่อนคงเคยเป็นพระ  
มาก่อน เคยบวชมาก่อน เคย
ปฏบิตัธิรรมมากอ่น ชอบความสงบ 
มาก่อน ของพวกนี้มันติดมากับ 
ใจเรา อันนี้เป็นธรรมขั้นสูง ดังนั้น 
พยายามทำาให้ถึงธรรมขั้นสูงให้ได้ 
ให้เข้าสู่ขั้นสมาธิ ขั้นปัญญาให้ได้ 
ขั้นทานและขั้นศีลนี้ก็ดี แต่เพียงว่า
มันได้มาแล้วใจมันก็ยังไม่พอใจอยู่ 
ได้อะไรมามันก็ยังหงุดหงิดรำาคาญ
ใจได้ ยังอยากจะได้ส่ิงที่ไม่มีอยู่  
แต่ ถ้ ามี ใ จที่ ส งบแ ล้ว มันจะ 
ไม่ค่อยหิว ไม่ค่อยอยากเท่าไร  
มีความยินดี มีความพอใจ 

ดังนั้น ต้องพยายามทำาให้มาก  
ทำาทั้งทาน ทำาทั้งศีล ทำาทั้งสมาธิ 
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ทำาทัง้ปญัญา คอ่ยๆ ทำาไป แล้วมนั 
ก็จะขยับขึ้นไปเอง ทานก็ทำาให้ 
มากขึน้ อยา่เสียดายสมบตัขิา้วของ
เงินทอง อย่าเอาเงินไปซื้อความสุข
ต่างๆ เอามาทำาบุญดีกว่า แทนที่
จะเอาเงินนี้ไปเที่ยว ก็เอาเงินที่จะ
ไปเที่ยวนี้มาทำาบุญ หรือว่าจะเอา
เงินนี้ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ รองเท้า 
ใหม่ๆ ทั้งๆ  ที่เราก็มีรองเท้าอยู่ 
เต็มตู้ มีกระเป๋าอยู่ เต็มตู้แล้ว  
กเ็อาเงินนีไ้ปทำาบญุดกีวา่ ไปบริจาค 
ทำากับวัดก็ได้ ทำากับโรงเรียนก็ได้ 
ทำากับโรงพยาบาลก็ได้ ทำากับ
องค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
ก็ได้ การกุศลต่างๆ ขอให้ทำาให้
แก่ผู้อื่นก็แล้วกัน อย่าทำาให้กับ 
ตัวเรา เพราะทำาให้กับตัวเราก็
เหมือนกับไปซื้อยาเสพติดมาเสพ 
เสพเท่าไหร่ก็ไม่พอ ซื้อกระเป๋าใหม่

วันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะซื้อใหม่
อีกใบแล้ว แต่ถ้าไม่ซื้อวันนี้ พรุ่งนี้
ก็จะไม่อยากซื้อ เพราะเวลาเอาเงิน
ไปทำาบุญนี้มีความสุขใจมากกว่า 
เห็นคนอื่นที่เขาทุกข์เดือดร้อนแล้ว  
เขาได้ผ่อนคลายจากความทุกข์
ความเดอืดร้อน เหน็เขามคีวามสุขนี ้
เ ราก็มีความสุขใจอิ่ ม ใจขึ้ นมา  
เราจะเห็นว่าการทำาบุญน้ีเป็นความสุข 
ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อ
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ของต่างๆ ที่ไม่จำาเป็น พยายามอย่าเอาเงินไปใช้กับสิ่งที่ไม่จำาเป็นเพราะมัน
จะเป็นเหมือนกับไปซื้อยาเสพติด ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอ เอาเงินมาทำาบุญแล้ว
จะทำาให้ใจอิ่ม ใจพอ แล้วใจจะมีความเมตตา จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น 
จะไม่ชอบทำาร้ายผู้อื่น ก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดาย คนที่รักษาศีลไม่ได้ 
ก็เพราะว่าใจยังไม่เป็นใจบุญนั้นเอง ใจยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พออยากได้ 
กอ็ยากจะไดม้าแบบง่ายๆ วธิง่ีายๆ กค็อืทำาผดิศลี โกหก หลอกลวง ฉอ้โกง 
อย่างนี้ แต่คนที่ไม่มีความอยากได้เงินทองจะไม่คิดจะทำาอย่างนี้ เพราะมัน
ไม่รู้ว่าจะเอาเงินทองมาทำาอะไร เอามาแล้วก็ต้องเอาไปให้คนอื่น ถ้าจะเอา
ไปให้คนอื่นก็เพราะมันมีมากเกินไป หรือมันมาเองโดยที่เราไม่ได้ไปดิ้นรน 
แต่จะไม่มีวันที่จะไปหาเงินทองเพื่อเอามาให้คนอื่นให้เสียเวลา 

การทำาบุญน้ีไม่ได้หมายความว่าให้เราไปหาเงินหาทองมาเพ่ือเอามาทำาให้คนอ่ืน 
แต่การหาเงินหาทองนี้ก็เพราะว่าเราต้องดูแลตัวเอง แต่การหาเงินหาทอง 
อาจจะไดเ้งินทองมากเกนิความตอ้งการของร่างกาย ถา้มส่ีวนเกนิเรากเ็อาไป
แจกจ่ายใหแ้กผู่อ้ืน่ อยา่เกบ็เอาไวเ้พราะมนัไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร นอกจาก
จะกลายเปน็ภาระทางจิตใจไป ทำาใหเ้ราตอ้งมาหว่งมาหวงกบัเงินทอง คนหวง 
เงินทองก็ไม่มีความสุข เวลาเสียเงินทองไปก็เสียใจ แต่คนที่ไม่หวงนี้ เวลา
ทำาบุญไปนี้มีความสุขใจ เเล้วใจก็จะมีความเมตตากรุณา ก็จะรักษาศีลได้ 
รักษาศลีได ้ใจกจ็ะเยน็ ใจกจ็ะสงบมากขึน้ กจ็ะทำาใหเ้จริญสต ินัง่สมาธไิด ้
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ทำาใจใหส้งบได ้มนัเปน็การปฏบิตัทิี่
สนับสนุนกัน ดังนั้น การทำาบุญนี้ 
อย่าทำาเพ่ือหวังให้เราได้ส่ิงนั้นส่ิงนี้ 
ทำาเพ่ือตัดกิเลส ทำาเพ่ือตัดความ
อยากได ้ทำาไปแล้วจะไดไ้มอ่ยากรวย 
เข้าใจไหม คนท่ีอยากรวยอย่ามา
ทำาบุญเพราะมันขัดกัน คนท่ีทำาบุญน้ี 
อยากจะจน อยากจะมีเงินน้อยๆ 
จะได้ไม่ต้องมาดูแล ไม่ต้องมา
วุ่นวายกับเงินทอง จะได้มีความ
เมตตา จะได้รักษาศีลได้ นี่คือ 
เป้าหมายของการทำาบุญ เพ่ือเรา 
จะได้ไต่ขึ้นบันไดที่สูงขึ้นไป ขั้นที่
สูงขึ้นไป รักษาศีลได้ก็จะภาวนาได้  
อยู่วัดได้ รักษาศีล ๕ ได้ ก็จะ
รักษาศีล ๘ ได้ ถ้ารักษาศีล ๘ ได้  
ก็ทำาสมาธิได้ มีสมาธิแล้วก็เจริญ
ปัญญาได้ มีปัญญาก็จะดับความ
ทุกข์ได้ 

ดงันัน้ อยา่ทำาเพ่ือความร่ำารวย หรือ
อย่าทำาเพ่ือให้ได้ส่ิงนั้นส่ิงนี้ เช่น  
คนเ จ็บไข้ ได้ป่ วยมาทำ าบุญกัน 
ทำาบุญมันไม่รักษาให้ร่างกายหาย 
ได้หรอก ถ้าอยากจะรักษาให้หาย 
ต้องไปหาหมอ ไปอยู่โรงพยาบาล  
การทำาบุญน้ีไม่ได้มารักษาชีวิตให้หาย 
ให้อยู่ยาวนาน แต่เป็นการผ่อน
ส่งร่างกายอันใหม่ เหมือนกับไป
ดาวน์คอนโดหลังใหม่ บ้านหลังเก่า 
มันกำาลังจะพังแล้ว ร่างกายอันเก่า
มันจะพังแล้วก็ต้องเปล่ียนร่างกาย
อันใหม่ ต้องไปซื้อร่างกายอันใหม่ 
การทำาบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับผ่อน
ส่งร่างกายอันใหม่ ตายไปจะได้
ร่างกายที่ดีกว่าเก่าเท่านั้นเอง แล้ว
ก็ทำาใจให้สงบ ทำาใจให้ไม่วุ่นวาย
กับการพลัดพรากจากทรัพย์สมบัต ิ
ขา้วของเงินทอง ถา้เราไมห่วงสมบตัิ
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ข้าวของเงินทอง เวลาตายไปจะตายไปอย่างสงบ ถ้ายังหวง 
ยังห่วงอยู่น้ีจะตายแบบวุ่นวาย ใครจะเอาเงินเราไป ใครจะได้ไป 

ดังนั้น พยายามจัดสรรเงินทองทั้งหลายให้มันเรียบร้อยแล้ว
เราจะไดอ้ยูอ่ยา่งสบาย ตายอยา่งสงบ อยา่ไปหวง เพราะวา่มนั
ไมส่ามารถทีจ่ะทำาใหเ้ราอยูไ่ปมอีายยุนืยาวนานได ้ รักษามนั 
ก็รักษาไม่ได้หรอกถ้ามันจะตาย ถ้ามันจะไม่หาย ต่อให้ 
ใช้เงินเท่าไรมันก็ไม่หาย รักษาไปตามอัตภาพตามธรรมดา
นี่เอง มันจะหาย มันก็หายเอง มันไม่หาย มันก็ตาย คนเรา
ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายด้วยกันทุกคน เอาความสบายใจดีกว่า  
เอาความสุขใจดีกว่า อยู่อย่างสงบ อยู่อย่างไม่วุ่นวายใจ  
อยูอ่ยา่งสันโดษ ยนิดตีามมตีามเกดิ ร่างกายจะเจ็บไขไ้ดป้ว่ย 
ก็อยู่กับมันไป พอใจกับมันไป อย่าไปเกิดความอยากให้มัน 
หายปว่ยหายเจ็บ เพราะมนัเกดิความอยากแล้วกเ็หมอืนเอามดี 
มาทิ่มแทงหัวใจ ทำาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
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ศษิย์ : ทำาอยา่งไรถึงจะรูสึ้กสนุกและรกัในการปฏบัิตคิะ 
สาธุคะ

พระอาจารย ์: ก็ต้องทำาให้ได้ผล ถ้าได้ผล
แล้วมันมันส์ มันสนุก เหมือนกับทำางานแล้ว  
ไดเ้งินเดอืนนีม้นัสนกุ ถา้ทำาแล้วไมไ่ดเ้งินเดอืนนี ้
มันท้อ เพราะฉะนั้น ต้องทำาให้มันได้ผล วิธีที่
จะได้ผลก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจทำาแบบมืออาชีพ 
ถ้าทำาแบบมือสมัครเล่นก็จะไม่สนุก เพราะมัน
ยังไม่เห็นผล
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ศิษย ์ : กราบหลวงพ่อครับ คือ
อยากรู้ว่าจิตไม่น่ิง มันส่ายไปส่ายมาครับ

พระอาจารย ์: เพราะไม่มีสติ 
ไม่เจริญสติ ไม่บริกรรมพุทโธๆ ไป
อย่างต่อเนื่อง หรือไม่เฝ้าดูร่างกาย
อย่างต่อเนื่อง คือไม่มีอะไรผูกใจ 
เหมอืนกบัเรือไมไ่ดถ้อดสมอ ตอ้งม ี
สมอถอดไว้ กรรมฐาน ๔๐ นี้เป็น
เหมือนสมอเรือของใจ จะเลือกใช้ 
อันไหนก็ได้ จะใช้การบริกรรม
พุทโธก็ได้ ใช้การสวดอิติปิโสก็ได้ 
จะนับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ไปเรื่อยๆ 
ก็ได้ จะท่องอาการ ๓๒ ผม ขน 
เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก 
ไปก็ได้ ขอให้มีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้
ไปคิดเร่ืองนั้นเร่ืองนี้แล้วเดี๋ยวใจก็
จะนิ่งเอง

ศิษย ์: กราบหลวงพ่อคะ หนูขอวิธี
การปฏบัิตทิำาสมาธเิบ้ืองตน้จากศนูย์คะ่ 
กราบขอบพระคุณคะ

พระอาจารย์ : ก็ขอให้ฟัง
เทศนท์ีเ่ราแสดงไว้เร่ือยๆ กแ็ล้วกนั 
การปฏบิตักิต็อ้งมทีานกอ่น ใจตอ้ง 
ใจบุญสุนทาน ไม่ใช้เงินทองไปซื้อ 
ความสุขจากรูป เสียง กล่ิน รส  โผฏฐัพพะ 
ให้เราเอาเงินที่ซื้อความสุขจากรูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะนี้มา
ทำาบุญทำาทาน ก็จะทำาให้ใจสงบ 
ทำาใหใ้จไมห่วิกบัรูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ ทำาให้รักษาศีล ๘ ได้  
พอรักษาศีล ๘ ได้ ก็จะมีเวลาเข้า 
วัดได้ เจริญภาวนาได้ เจริญสติได้ 
กน็ัง่สมาธทิำาใจใหส้งบได ้พอใจสงบ 
ก็ใช้ปัญญาบรรลุได้
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ศษิย์ : อนาคามีผล ละกามคณุ ๕ หมด 
รวมท้ังเมถุนสังโยชน์ ๗ และปฏิฆะ 
ไหมครับ

พระอาจารย์ : ละหมดล่ะ  
ละกามราคะ ปฏิฆะ ละสังโยชน์
เบื้องต่ำา ๕ ข้อ ก็คือสักกายทิฏฐิ 
วิ จิ กิ จ ฉ า  สี ลั พพตป ร า ม า ส  
กามราคะ และปฏิฆะ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของร่างกายที่สอนไว้เมื่อกี้นี้ที่ให้
พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
ก็เพื่อละสักกายทิฏฐิ ละสีลัพพตะ 
ละวจิิกจิฉา แล้วกใ็หพิ้จารณาอสุภะ 
เ พ่ือละปฏิฆะกับละกามราคะ  
ถา้เหน็อสุภะแล้ว กจ็ะไมม่กีามราคะ 
พอไม่มีกามราคะ ก็จะไม่มีปฏิฆะ 
ไม่มีความหงุดหงิดรำาคาญใจ

ศิษย ์: เวลาปฏิบัติเกิดเวทนามากๆ 
จนเกือบทนไม่ ได้ แต่ อุ เบกขาต่อ 
ไม่ขยับเขยื้อน จนความปวดหายวับไป 
กับจิตท่ีมีสติตามรู้น้ัน ควรวางใจ
อย่างไรดีคะ แต่ตอนน้ันรู้สึกแปลกใจ
และตกใจ ระฆังหมดเวลาพอดี

พระอาจารย ์: เป็นการกระทำา
ทีถ่กูแล้ว ควรจะนัง่ตอ่ไป ถา้ใจเปน็
อุเบกขาแล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับ
ความเจ็บปวดของร่างกาย ตอนนัน้
จะนัง่ตอ่ไปไดอ้ยา่งสบายเหมอืนกบั
ไม่มีเวทนาเลย ถึงแม้ว่าเวทนายัง
ตัง้อยูก่ต็าม แตใ่จจะไมร่ะส่ำาระสาย
ไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บปวดของ
ร่างกายถ้าใจเป็นอุเบกขา ถ้าทำาได้ 
คร้ังหนึง่แล้วควรจะทำาตอ่ไป ทกุคร้ัง 
เวลานั่งแล้วเกิดความเจ็บก็ควร
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รักษาอุเบกขาไว้ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ ไป หรือถ้าเราดูลม  
ก็ดูลมต่อไป หรือจะใช้การสวดมนต์ก็ได้ ใช้อะไรก็ได้ที่จะ 
ดึงใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับความเจ็บปวดของร่างกาย จนกระทั่งใจ 
ปล่อยวางได้ อันนี้เรียกว่าเป็นอุบายของสมาธิ การใช้คำาบริกรรม 
การใช้การสวดมนต์ หรือการใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่อง
ผูกใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับความเจ็บของร่างกาย แต่ถ้าอยากจะใช้
อีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าปัญญา ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกขเวทนานี้
เปน็อนตัตา เราไปหา้มเขาไมไ่ด ้เราไปส่ังเขาไมไ่ด ้แล้วความทกุข์
ของเรานี้มันเกิดจากความอยากที่เราอยากให้ความทุกขเวทนานี้ 
หายไป ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราอยากจะอยู่กับทุกขเวทนาได้ 
อย่างไม่เดือดร้อน เราก็ต้องหยุดความอยาก เหมือนกับที่เรา
หยุดความอยาก อยากไม่ตาย อยากไม่เจ็บ ก็เหมือนกัน อย่าไป 
อยากไม่เจ็บ มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป ไม่ต้องกลัวความเจ็บ  
ความเจ็บมนัทำาลายเราไมไ่ด ้เราอยูก่บัมนัได ้เราไมรู้่ความจริงอนันี ้
เพราะวา่เรามคีวามเกลียดมนัมาฝงัลึกอยูใ่นใจ พอเจอความเจ็บปับ๊ 
จะอยากหนีจากมัน หรืออยากจะให้มันหายทันที ตอนนี้ถ้าเรามี
สมาธิแล้ว เราจะสามารถใช้ปัญญาสอนใจได้ว่าไม่ต้องไปกลัวมัน 
มันทำาอะไรเราไม่ได้
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ศษิย์ : การมีสตริูต้วัทำาให้ไม่งว่งนอน 
เหมือนคนนอนไม่หลับและไม่เพลีย  
จะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เกิดความ
พอดี และสามารถใช้สติดังกล่าวในการ
พิจารณาธรรมอย่างไร จะยกธรรมขึ้น
มาพิจารณาเองหรือว่าจะคอยให้ธรรม
เกิดขึ้นมาเอง กรุณาให้คำาชี้แนะด้วยค่ะ

พระอาจารย ์: คือถ้าเรามีสติ 
แล้วใจเราตืน่ กแ็สดงว่าความเพียร
เรามีความแก่กล้าขึ้น ก็ขอให้เรา
ปฏิบัติไปเต็มที่เลย ๓ วัน ๓ คืน 
ไม่นอนได้ยิ่งดีใหญ่ ไม่ต้องกลัว  
เมื่อถึงขั้นหนึ่ ง เ เ ล้วร่างกายมัน 
ไมไ่หวจริงๆ มนักจ็ะหยดุพักไปเอง 
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีสติแล้วมี
การตื่น ปัญหามักจะมีการง่วงเหงา
หาวนอนเสียมากกว่า ดังนั้น ขอให้ 
เราดีใจว่าเราไม่ง่วงนอน เราไม่

เกียจคร้าน เรามีสติ มีความขยัน
หมั่นเพียร เราปฏิบัติได้กี่ชั่วโมง 
กี่เวลาก็ปฏิบัติไปเลย ไม่ต้องกลัว
ว่าเป็นการฝึกตนเเต่อย่างใด อันนี้
เปน็พลังของธรรม ปฏบิตัไิปแล้วถงึ 
เวลาทีร่่างกายมนัไมไ่หวจริงๆ มนัก ็
ต้องหยุดไปเอง หยุดพักผ่อน  
แล้วต่อไปเราจะรู้ความพอดีของ
ร่างกายว่าร่างกายน้ันต้องการพักผ่อน 
มากน้อยเพียงใด ไม่ต้องกังวล  
ไม่ต้องกลัว เพราะนี่แหละเป็นการ
ปฏิบัติที่ถูกแล้ว 
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ส่วนใหญ่เราต้องยกธรรมขึ้นมาพิจารณา เช่น พิจารณาร่างกายว่าต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่การปรากฏของธรรมขึ้นมานี้ก็มีโอกาสปรากฏขึ้นได้
เหมือนกัน บางเวลาก็จะปรากฏเห็นว่าร่างกายเรานอนตายอยู่นี้ก็เป็นไปได้ 
แต่เราไม่ต้องรอ 

เราควรพิจารณาอยู่เร่ือยๆ ถึงความจริงของ

ร่างกาย วา่ร่างกายตอ่ไปจะตอ้งแก ่หนงัตอ้งเหีย่ว 

ผมตอ้งหงอก หนงัตอ้งหยอ่น โรคภยัไขเ้จ็บตา่งๆ 

เบียดเบียน แล้วต่อไปก็ต้องไปนอนในโรงศพ  

ต่อไปก็ต้องถูกเขาจับเข้าไปเผาในเตา ก็พิจารณา

ไปจนกระทั่งกลายเป็นขี้เถ้า กลายเป็นเศษ

กระดูกไปเลย ให้พิจารณาอย่างนี้ไป 

อยา่รอใหม้นัปรากฏขึน้มา เพราะถา้มนัไมป่รากฏ เรากจ็ะไมก่า้วหนา้ แตถ่า้ 
เราพิจารณาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้ว เวลามันปรากฏขึ้นมา เราจะรู้จักวิธี
ปฏิบัติกับมัน เราจะมีอุเบกขา ปล่อยวางมันได้ ถ้าเราไม่เตรียมตัวสอนมัน 
ไวก้อ่น พอเกดิเหตกุารณน์ีข้ึน้มา เราอาจจะตกใจกลัวจนไมก่ล้าทีจ่ะปฏบิตั ิ
ต่อไปก็ได้
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ศิษย์ : ถ้าผมเป็นลูกแล้วพ่อแม่ 
มีเงินทองแล้วอยูอ่ยา่งไม่ลำาบาก ผมจะ
หนีออกมาปฏบัิติธรรมโดยไม่ใช้เเรงกาย
ดูแลปรนนิบัติท่าน แต่หนีมาบวชเสีย 
มาเอามรรคผลและนิพพานเสีย ผมจะ 
ถือว่าใจไม้ไส้ระกำา ไม่ดูแลพ่อแม่ยาม 
แก่เฒ่าหรือเปล่าครับ

พระอาจารย์ : ถ้าพ่อแม่เขา
อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ดูแลตัวเขา
เองได้ ก็ไม่มีความจำาเป็นที่เราต้อง
ไปดแูลเขา แตถ่า้เขาอยูใ่นชว่งทีเ่ขา 
ต้องมีคนดูแลแล้วไม่มีใครดูแล
นอกจากเรา อันนั้นเราก็ต้องดูแล
เขาไป แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็อยู่
ของเขาได้ ครูบาอาจารย์ท่านก็มี
พ่อแม่กันทุกคน ท่านก็ไปบวชกัน
แล้วท่านก็กลับมาดูแลพ่อแม่ต่อได้ 
แม้แต่พ่อแม่ตายไปแล้วยังดูแล 

ไดเ้ลย เชน่ พระพุทธเจ้า พระพุทธ-
มารดาตายไปตั้งแต่ตอนที่ประสูติ
พระพุทธเ จ้ามาเพียง ๗ วัน  
หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว
ก็ยังเสด็จไปบนสวรรค์โดยทาง
กระแสจิตตดิตอ่กบัพระพุทธมารดา 
ทรงส่ังสอนพระพุทธมารดาใหบ้รรลุ
เป็นโสดาบันได้ ถ้าพระพุทธเจ้า 
ไม่ได้ออกบวช ก็จะไม่มีวันที่จะ
สอนพระพุทธมารดาได้

ดงันัน้ การทีป่ล่อยใหพ่้อแมอ่ยูต่าม
ลำาพังแล้วเราไปบวชนี้ ไม่เป็นเรื่อง
ของการเหน็แกต่วัแตอ่ยา่งใด ขอให ้
เราเห็นว่าการบวชนี้เป็นเหมือนการ
ไปรักษาโรคใจ เราเปน็เหมอืนคนไข ้
เวลาร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะ
อยู่เฝ้าดูพ่อแม่เราได้ไหม เราต้อง
ไปรักษาตัวเราที่โรงพยาบาล รักษา
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จนกวา่จะหาย หายแล้วเรากม็าดแูลพ่อแมข่องเราตอ่ ฉนัใด ใจของเรากเ็ปน็ 
เหมือนร่างกายที่ต้องรับการดูแลรักษาเช่นเดียวกัน ใจของพวกเราทุกคน 
ตอนนีเ้ปน็โรคใจกัน เปน็โรคจติกัน โรคของความทกุข์กัน เราตอ้งไปรักษา

ใหห้ายทกุขก่์อน พอเราหายทกุข์แลว้ทนีีเ้รากลบัมารักษาพ่อแมเ่ราไดด้กีวา่

รักษาร่างกาย ร่างกายเปน็ของชัว่คราว แตใ่จนีเ้ปน็ของถาวร ถา้รักษาไดแ้ล้ว 
มันจะหายไปตลอดอนันตกาล ไม่ต้องมาเจ็บ ไม่ต้องมาเป็นโรคจิตโรคใจ
อีกต่อไป ถ้ารักษาเพียงร่างกายไม่รักษาใจ โรคจิตโรคใจก็ยังมีอยู่ไปทุกภพ 
ทุกชาติ

ดังนั้น การที่เราไปบวชนี้เหมือนกับไปรักษาใจ เราไปศึกษาวิธีรักษาใจเรา
และรักษาผูอ้ืน่ พอเรารักษาของเราไดแ้ล้ว เรากม็ารักษาใจของผู้อืน่ตอ่ไปได ้
พ่อแม่ของเราจะได้รับประโยชน์มากกว่าการที่เราจะอยู่เล้ียงดูเขาเสียอีก  
ถา้เราไปบวชแล้วเราไปปฏบิตัจินบรรลุธรรมได ้เรากจ็ะกลับมาโปรดพ่อแมไ่ด ้
เหมือนกับครูบาอาจารย์ต่างๆ เหมือนกับพระพุทธเจ้า พอท่านบรรลุแล้ว 
ท่านก็มาโปรดพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง ดังที่มีพระญาติของพระพุทธเจ้าเสด็จ
ออกบวชตามตั้งหลายพระองค์ พ่อก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เเม่เลี้ยงก็
เป็นพระอรหันต์ ลูกก็เป็นพระอรหันต์ ถ้าไม่บวชนี้ ไม่มีใครได้เป็นแม้แต่
คนเดียว 
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ที่มีหนังสือมีซีดีนี้ก็เป็นเพราะว่าในการที่เราจะปฏิบัติ  
ก่อนท่ีเราจะปฏิบัติได้ เราต้องศึกษาวิธีของการปฏิบัติก่อน  
ถ้าเราไม่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เวลาปฏิบัติ 
ก็จะปฏิบัติไปแบบผิดๆ ถูกๆ ก็จะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง 
แตจ่ะไดผ้ลอยา่งทีพ่ระพุทธเจ้าและพระอรหนัตสาวก 
ทั้งหลายท่านได้รับผลกันนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ 
เนื่องจากใจของปุถุชนนี้ยังไม่มีสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ที่จะหยั่งเข้าถึงสัจธรรมความจริง 
ที่เป็นเหตุที่ทำาให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิด  
ที่ทำาให้สัตว์โลกยังต้องเกิดแก่เจ็บตาย ยังต้องทุกข์

ธรรมะบนเขา
“หน้าที่ของสาวก”

๗ เมษายน ๒๕๕๖
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กับเรื่องราวต่างๆ ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองจนไป
ถึงพระนิพพานได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว นอกนั้นแล้ว 
ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ ไม่มีผู้สั่งสอน จะไม่สามารถปฏิบัติให้ไปถึงมรรคผล
นิพพานได้ 

ดังน้ัน การศึกษาจากครูบาอาจารย์ จากพระพุทธเจ้า  
จากพระอริยสงฆ์สาวกท้ังหลาย จึงเป็นเร่ืองท่ีจำาเป็น 
เร่ืองท่ีสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับผู้ ท่ี ต้องการจะปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

คำาว่า “สาวก” นี้ก็เเปลว่า ผู้ฟัง พระอรหันต์นี้มี ๒ ประเภทด้วยกัน คือ 
พระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจ้า เปน็พระอรหนัตผู้์ตรสัรู้ไดด้ว้ยตนเอง บรรลุ
เป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเอง ส่วนพระอรหันตสาวกนี้ก็คือพระอรหันต์  
ผูท้ีต่อ้งฟังจากคำาสอนของพระพุทธเจ้ากอ่นถงึจะบรรลุมรรคผลนพิพานได ้
ดงันัน้ ในพระพุทธศาสนานีจ้ะมเีพียงบคุคลเดยีวเทา่นัน้ทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้
โดยที่ไม่ต้องศึกษาจากผู้ใดก่อน สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วย
ตนเอง นั่นก็คือพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์
จึงนำาเอาพระธรรมคำาสอน ความจริงทีไ่ดต้รัสรู้นีม้าเผยแผใ่หแ้กผู่อ้ืน่ตอ่ไป 
ผู้ที่รับคำาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้  
แต่เมื่อบรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์ ก็จะเรียกว่า พระอรหันตสาวก คือไม่ได้
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เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยตนเอง 
แต่เป็นพระอรหันต์ด้วยอำานาจของ
คำาสอนของพระพุทธเจ้า คำาว่า 
“สาวก” จึงแปลว่าผู้ฟัง พวกเราก็
เปน็เหมอืนสาวก เปน็ผูฟั้ง เพราะวา่ 
ก่อนท่ีเราจะปฏิบัติได้ เราต้องฟังก่อน 
เราต้องรู้จักวิธีของการปฏิบัติที่ 
ถูกต้อง ถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติ 
ที่ถูกต้อง การปฏิบัติของเราก็จะ 
ล้มเหลว ก็จะไปไม่ถึงมรรคผล
นิพพานดังที่เราต้องการที่จะไปกัน 

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่า
ขั้นแรกนั้นต้องมีปริยัติธรรมก่อน 
คำาว่า ปริยัติธรรม ก็คือการศึกษา
พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า
ซึง่มหีลายรูปแบบดว้ยกนั จะศกึษา
จากพระพุทธเจ้าโดยตรงกไ็ด ้ถา้เกดิ 

ในสมัยที่ มีพระพุทธเ จ้ าทรงมี 
พระชนมชีพอยู่ เช่น ในยุคแรกๆ 
ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ 
พระธรรมคำาสอนใหม่ๆ พระองค์
เปน็ผู้สอนใหแ้กผู้่ฟัง คร้ังแรกกท็รง
ประกาศสอนให้แก่พระปัญจวัคคีย์
ทั้ง ๕ หลังจากที่ทรงแสดงแล้ว  
ก็ปรากฏมีพระอัญญาโกณฑัญญะ
มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา บรรลุเป็น 
พระโสดาบัน เป็นพระอริยบุคคล
ขั้นแรกขั้นที่ ๑ แล้วหลังจากนั้น
ทรงแสดงพระธรรมอกีคร้ังสองคร้ัง 
พระปญัจวคัคยีท์ัง้ ๕ รูปกไ็ดบ้รรลุ 
เป็นพระอรหันต์พร้อมกัน ต่อจากน้ัน 
พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้แก่นักบวช
ในสำานักต่างๆ คร้ังหนึ่งทรงแสดง 
ให้แก่นักบวชในสำานักหน่ึงท่ีมีจำานวน
ประมาณ ๕๐๐ รูป หลังจากที่ทรง
แสดงเสร็จ นกับวชทัง้ ๕๐๐ รูปนัน้
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กบ็รรลุเปน็พระอรหนัตท์นัท ีเหตทุี ่
พวกท่ีฟังแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ 
ได้ทันทีนั้น เนื่องจากเขามีธรรม
ที่รองรับไว้ ก็คือ มีศีล มีสมาธิ 
พอได้ ฟังธรรมะซึ่ ง เป็นปัญญา 
ก็ทำาให้บรรลุมรรคผลนิพานได้  
ถ้าฟังแล้วไม่ได้บรรลุ ก็แสดงว่า 
ยังไม่มีสมาธิ ยังไม่มีศีล หรือมีศีล 
แต่ ไม่มีสมาธิ ถ้ าไม่มีสมาธินี้   
ฟังยังไงก็จะไม่สามารถบรรลุได้ 
อย่างสมัยปัจจุบันพวกเราฟังเทศน์
ฟังธรรมกันจนหูฉีกกันแล้ว แต่ใจ 
ไม่บรรลุ เพราะใจเราไม่สงบพอ  
ใจเราไม่ตั้งมั่นพอ ใจเราไม่เป็น 
กลางพอ ใจเราต้องเป็นอุเบกขา  
สักแตว่่ารู้ ถา้ใจเปน็กลางแล้ว ใจจะ
มีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่จะ
คอยสร้างความทกุขใ์หแ้กใ่จ ดงันัน้ 
ถ้าเราฟังธรรมแล้วเรายังไม่บรรลุ 

ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้น 
ที่ควรจะบรรลุได้ ก่อนท่ีเราจะมี 
ปัญญาไ ด้ ฟั งธรรมแ ล้ว เกิ ด 
ปัญญาได้ ใจเราต้องสงบเป็น
อเุบกขากอ่น ตอ้งเปน็จิตทีเ่ปน็หนึง่ 
สักแต่ว่ารู้ เอกัคคตารมณ์ ใจเป็น 
กลาง เป็นอุเบกขา มีความอิ่ม  
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มีความสุข ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้อง
พยายามปฏิบัติให้ถึงจุดนั้นก่อน 

ก่อนที่ เราจะปฏิบัติขั้นสมาธิได้  
เราก็ต้องมีศีลที่สมบูรณ์ คือต้อง
รักษาศีล ๕ ศีล ๘ หรือศีล  
๒๒๗ ข้อ ให้ได้ก่อน เพราะว่า 

ถา้ใจยงัไมส่ามารถรักษาศลีตา่งๆ ได ้
ใจจะไม่มีความสงบพอที่จะเจริญ
สติเพ่ือทำาใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้ 
แล้วก่อนที่จะรักษาศีลได้ ใจต้อง
ทำาบุญให้ทานให้ได้ก่อน ต้องเสีย
สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง 
ใหไ้ดก้อ่น ตอ้งไมย่ดึตดิ ตอ้งไมห่วง 
ในทรัพย์สมบัติ ต้องไม่หลงกับ
ทรัพย์สมบัติว่าเป็นเหตุที่จะนำา
ความสุขมาให้ ต้องเห็นว่าทรัพย์ 
สมบัติน้ีเป็นเหตุท่ีนำาความทุกข์มาให้ 
เป็นเหตุที่ทำาให้ไม่สามารถรักษา 
ศีลได้ ผู้ที่ยังโลภยังอยากได้ทรัพย์
สมบตัเิงินทอง ยงัอยากร่ำาอยากรวย 
จะรู้สึกว่าการรักษาศีลน้ีเป็นอุปสรรค 
เพราะว่าจะไม่สามารถรวยได้อย่าง 
ง่ายๆ แต่ถ้าอยากจะรวยอย่างง่ายๆ น้ัน 
ก็ต้องไม่รักษาศีล ต้องฉ้อโกงได้ 
ต้องโกหกหลอกลวงได้ ถึงจะรวย
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ได้เร็ว ได้เงินทองมามากๆ ถ้าใจ 
ยังมีความชอบ ความอยากได้ในทรัพย์ 
สมบัติข้าวของเงินทอง ยังอยากร่ำา 
อยากรวย ยังอยากใช้เ งินทอง 
เพ่ือซื้อความสุขชนิดต่างๆ อยู่  
ก็จะรักษาศีลไม่ค่อยได้ เมื่อรักษา
ศีลไม่ค่อยได้ก็จะภาวนาทำาใจให้
สงบไม่ได้ และการที่เรายังมีความ 
ผูกพันกับการหาเงินกับการใช้เงินอยู่ 
มันก็จะทำ าให้ ไม่มี เวลาที่ จะมา 
ปฏบิตัธิรรม มาเจริญสต ิมาภาวนา 
มานั่งสมาธิ เพราะว่าการจะเจริญ
ภาวนานี้จำาเป็นจะต้องอยู่ในที่สงบ
สงัด อยู่ในที่ วิเวกห่างไกลจาก 
แสงสีเสียง ห่างไกลจากรูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่คอยยั่วยวน
กวนใจ หลอกล่อให้ใจเกิดอารมณ์
ความอยากต่างๆ ขึ้นมา 

ดังนั้น ถ้าอยากที่จะปฏิบัติให้มีศีล
มีสมาธิเพ่ือรองรับปัญญาคำาสอน
ของพระพุทธเจ้า ก็จำาเป็นที่จะต้อง
ไมห่าความสุขจากการใชเ้งินทองซือ้
ความสุขตา่งๆ เมือ่เราไมใ่ชเ้งินทอง 
ซื้อความสุขต่างๆ เราก็ไม่จำาเป็นจะ
ต้องหาเงินทองมามาก เราเพียงแต่
หาเพ่ือใหไ้ดป้จัจัย ๔ เพ่ือมาจุนเจือ
อัตภาพร่างกาย เราก็จะมีเวลา 
ว่างมากพอที่ เราจะไปปลีกวิเวก  
ไปรักษาศีล ไปภาวนาได้ ไปทำาใจ
ใหส้งบได ้พอใจเราสงบแล้ว พอเรา 
ได้ยินได้ ฟั งพระธรรมคำ าสอน
ของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมาโดย 
ส่ือใดก็ตาม จะศึกษาจากพระไตรปิฏก 
กไ็ด ้อา่นจากหนงัสือในพระไตรปฏิก 
หรืออ่านหนังสือของพระปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบทั้งหลาย หรือฟังเทศน์
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ฟังธรรมที่ได้บันทึกไว้ในส่ือต่างๆ 
ถ้าใจมีความสงบมีสมาธิแล้ว และ
ธรรมทีแ่สดงนัน้เปน็ธรรมทีถ่กูตอ้ง
ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ 

ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเรื่องสำาคัญ
อยา่งยิง่ เชน่ การฟังเทศนฟั์งธรรม 
อยา่งทีพ่วกเรากำาลังมานัง่ฟังกนัอยู่
ในขณะนี้ การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ 
ก็เป็นเหมือนกับการศึกษาแผนที่  
ดแูผนที ่เราจะเดนิทางไปสู่จุดหมาย 
ปลายทางได้ เราต้องรู้จักทางที่จะ
พาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทาง  
ถ้าเราไม่มีแผนที่แล้วเราไม่เคย 
เดินทางไปที่ จุดนั้น ที่ จุดหมาย 
ปลายทางนั้น เราก็จะไม่สามารถ 
เดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ 
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การที่เราจะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกัน เป็นเหมือน
การเดนิทางทีจ่ำาเปน็จะตอ้งมแีผนทีห่รือตอ้งมผีูน้ำาทาง ครูบาอาจารย์ตา่งๆ นี ้
ท่านก็เป็นเหมือนแผนที่ เป็นผู้นำาทาง ถ้าได้อยู่หรือได้ศึกษากับท่านก็จะ
ไดย้นิไดฟั้งวิธขีองการปฏบิตัทิีจ่ะสอนใหเ้รานำาเอาไปปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง เมือ่เรา 
ปฏิบัติถูกต้องแล้ว เราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไป 

ในทางพระพุทธศาสนานี้ ท่านให้ความสำาคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก 
เช่น พระพุทธเจ้าทรงบังคับให้พระที่บวชใหม่นี้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ 
อยา่งนอ้ย ๕ พรรษากอ่น ตอ้งอยูศ่กึษากบัครูบาอาจารย ์เพราะถา้ไมศ่กึษา
แล้วไปปฏิบัติตามลำาพังนี้จะหลงทางได้ เหมือนกับนักบิน ก่อนที่จะบินได้
ก็ต้องศึกษาวิธีการบินจากผู้ที่รู้จักการบินมาก่อน ถ้าจะขึ้นเคร่ืองแล้วไป 
ขับเลยเพราะคิดว่าเคยขับรถมาเเล้ว ขับเครื่องบินก็คงจะเหมือนกับขับรถ 
ขับโดยท่ีไม่มีครูสอนก็คงจะไม่สามารถนำาเคร่ืองให้บินข้ึนไปสู่อากาศได้ 
ฉันใด การเป็นฆราวาส ก่อนที่จะมาบวชก็มีความรู้ความสามารถที่จะทำา
อะไรต่างๆได้ พอมาบวชแล้วก็คิดว่าไม่จำาเป็นจะต้องศึกษา ไม่ต้องอยู่กับ 
ครูบาอาจารย์ก็ได้ สามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยตนเองเลย สมัยนี้จึงมักมี
พระที่บวชแล้วไม่อยู่กับครูบาอาจารย์กัน บวชแล้วก็ไปตั้งสำานักกลายเป็น 
เจ้าสำานักไป แล้วก็ปรากฏเรื่องราวที่ฉาวโฉ่ตามมาต่อไป นั่นก็เป็นเพราะว่า
ไม่ได้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่จะสอนวิธีอยู่แบบพระให้แก่ผู้ที่บวชใหม่ 
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ผู้ที่บวชใหม่นี้ยังไม่ถือว่าเป็นพระจริง เป็นพระเฉพาะรูปร่างเท่านั้น ก็คือ 
ได้โกนศีรษะ ได้ห่มผ้าเหลือง แต่ใจนั้นก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ ดังที่หลวงตา
ท่านเคยพูดว่ากิเลสมันไม่กลัวผ้าเหลือง มันไม่กลัวการโกนศีรษะ อย่าไป 

คิดว่าห่มผ้าเหลืองแล้วโกนศีรษะกิเลสมันจะตายไปทันทีทันใด กิเลสมัน 

ก็ยังมอียู่เตม็หวัใจ มนัตอ้งอยูศ่กึษากบัครูบาอาจารยถ์งึวธิชีำาระกเิลสถงึวธิี
การอยูท่ีถ่กูตอ้งของสมณะนกับวชวา่จะตอ้งอยูอ่ยา่งไร ตอ้งมกีริิยามารยาท 
อย่างไร ต้องรู้จักพระธรรมวินัย คือศีล ๒๒๗ ข้อก่อน แล้วต้องรู้จัก 
ศึกษารู้จักปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงต้องใช้เวลานานพอสมควรอย่างน้อยก็  
๕ พรรษาด้วยกัน 

สำาหรับหลวงตามหาบัวนี้ ใครไปอยู่ศึกษากับท่าน ท่านก็จะ 
ไม่ให้ออกไปถ้ายังไม่ได้อยู่กับท่านถึง ๕ พรรษา และ 
บางองค์ถึงแม้ได้อยู่ถึง ๕ พรรษาแล้ว ถ้าท่านเห็นว่า 
ยังไม่พร้อมท่ีจะไปตามลำาพัง ท่านก็จะไม่อนุญาตให้ไป  
เพราะผู้ท่ีบวชใหม่ก็เป็นเหมือนกับเด็กเพิ่งคลอดออกมา
นี่เอง จำาเป็นต้องอยู่กับพ่อแม่ก่อน 

ใหพ่้อแมส่อนวธิกีารขบัถา่ย วิธกีารรับประทานอาหาร วธิเีดนิ วิธนีัง่ วิธยีนื 
วิธีทำาอะไรต่างๆ ก่อน จนกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะแล้ว อย่างใน 
ขณะเป็นฆราวาสนี้ ก่อนที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ก็ต้องอายุ ๒๑ ปีไปแล้ว 
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การจะเป็นพระก็เช่นเดียวกันต้องศึกษาก่อน อันนี้ เป็นเพียงศึกษา 
ข้ันธรรมวินยั ส่วนเร่ืองศลี เร่ืองการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัการเปน็พระควบคู่
กับการปฏิบัติทางด้านจิตใจ คือทางด้านธรรมะ เราจึงมักได้ยินได้ฟังคำาว่า 
ธรรมวินัย คำาว่า วินัย ก็แปลว่า ศีล คำาว่า ธรรม ก็คือ คำาสอนที่จะทำาให้
ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน 

ดงันัน้ ไมว่า่จะเปน็นกับวชหรือฆราวาส ถา้ตอ้งการจะเขา้สู่ 
ทางของพระพุทธศาสนา ก็จำาเป็นจะต้องศึกษาด้วยกันท้ังน้ัน  
ฆราวาสก็ต้องศึกษา ต้องมีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกัน 
นักบวชก็ต้องมีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกัน พอมีครูบาอาจารย์
มผีูส่ั้งสอนแล้วกจ็ะไดซ้มึซาบความรู้ตา่งๆ เมือ่ไดค้วามรู้ 
แล้วนำาเอามาปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง ผลกจ็ะปรากฏตามขึน้มา

ในพระธรรมคำาสอนท่านจึงสอนว่า ขั้นที่ ๑ คือ ปริยัติธรรม ให้ศึกษา 
พระธรรมคำาสอน ขัน้ที ่๒ เรียกวา่ ปฏบิตัธิรรม กค็อืใหน้ำาเอาส่ิงทีไ่ดศ้กึษา
มาปฏิบัติ ขั้นที่ ๓ ก็เรียกว่า ปฏิเวธ คือการบรรลุผล รู้จักวิธีที่ปฏิบัติตน
สามารถบรรลุผลทีต่อ้งการได ้พอไดข้ัน้ที ่๓ แล้วจึงไปสู่ขัน้ที ่๔ ตอ่ไป กค็อื 
การเผยแผพ่ระธรรมคำาสอนใหแ้ก่ผูท้ีไ่มรู้่ตอ่ไป นีค่อืวธิทีีเ่ราพุทธศาสนกิชน
สืบทอดและถ่ายทอดพระพุทธศาสนามาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ ต้องถ่ายทอด
ดว้ยปริยตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ เพราะวา่ถา้ขา้มขัน้ใดขัน้หนึง่ไปแล้วกจ็ะไมถ่กูตอ้ง 
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จะไม่ได้ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้องได้ ถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติ  
กย็งัไมรู้่จริงเหน็จริง ถา้จะนำาเอาไป 
เผยแผ่ส่ังสอนให้แก่ผู้อื่นก็ส่ังสอน
แบบงูๆ ปลาๆ แบบตาบอดคลำาชา้ง 
คือรู้บางส่วนบางเร่ืองแต่ไม่รู้ครบ
ทุกเร่ืองทุกส่วน เช่น คนตาบอด  
๔ คนคลำาตัวช้าง แต่ละคนก็รู้
ความจริงในส่วนที่ตนเองไปคลำา 
เช่น ไปคลำาท้องช้างก็ว่าช้างนี้เป็น
เหมือนฝาผนัง ไปจับงวงก็ว่าช้างนี้ 
เป็นเหมือนงู ไปจับหางก็ว่าช้างนี้
เป็นเหมือนเชือก ไปจับงาก็ว่าช้างนี้ 
เป็นเหมือนหอก ถูกทั้งนั้นแต่ 
ไม่ถูกหมด แล้วก็มาถกเถียงกันว่า
ช้างเป็นอย่างนั้นช้างเป็นอย่างนี้ 

ในบรรดาผู้ที่ศึกษาธรรมแต่ไม่ได้
ปฏิบัติธรรม มักจะมีการถกเถียง

เรื่องธรรมกันอยู่มาตลอดเวลา 
เพราะฝ่ายหนึ่งก็ว่าไม่ต้องนั่งสมาธิ 
ใหเ้จริญปญัญาเลย อกีฝา่ยหนึง่กว็า่ 
ก็ต้องเจริญสติก่อนถึงจะได้สมาธิ  
มีส่วนถูกท้ังน้ัน ผู้ท่ีว่าไม่ต้องน่ังสมาธิ 
ก็อ้างว่าตอนสมัยพระพุทธเจ้าทรง
ประกาศพระธรรมคำาสอน คนฟัง 
เวลาฟังธรรมปั๊บก็บรรลุได้เลย นี่ก็ 
เรียกว่าให้ฟังแล้วใช้ปัญญาเลย  
แต่เขาไม่ รู้ว่าคนที่ฟังนั้นมีสมาธิ
อยู่แล้ว จิตของเขามีความสงบ 
อยูแ่ล้ว พระพุทธเจ้าจึงไมจ่ำาเปน็จะ
ต้องสอนเร่ืองสมาธิ พระพุทธเจ้า
ก็ เป็นเหมือนครูอาจารย์สมัยนี้ 
ที่ดูเด็กก็รู้ว่าเด็กคนนี้จบชั้นไหน 
มาแล้ว ถ้าจบชั้นประถมมาแล้วก็ 
ไม่จำาเป็นจะต้องสอนเร่ืองช้ันประถม 
สอนชั้นมัธยมไปเลย ถ้าจบชั้น
มัธยมไปแล้วก็ไม่ต้องมาสอนชั้น
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มธัยม สอนระดบัปริญญาตรีไปเลย 
เวลาพระพุทธเจา้จะทรงแสดงธรรม
ให้แก่ใครนี้ ทรงดูใจของผู้ฟังก่อน 
พระองค์ทรงมีญาณสามารถดู
สมรรถภาพหรือความสามารถ
ของจิตแต่ละดวงได้ว่า จิตดวงนี้ 
มีอะไรอยู่แล้ว มีศีลอยู่หรือยัง  
มีสมาธอิยู่หรอืยัง ถ้ายังไมม่ี กท็รง
สอนในสิ่งที่ต้องมีก่อน เช่น สอน
กับฆราวาส ท่านก็สอนให้ทำาบุญ
ให้ทานก่อน เพราะใจยังไม่เป็นบุญ 
เป็นกุศล ยังคิดโลภอยากได้เงิน
ได้ทองอยู่ ก็ต้องสอนให้เสียสละ
ให้บริจาคทรัพย์ ผู้ที่ไม่มีศีลก็ทรง
สอนให้รักษาศีล พวกที่ไม่มีสมาธิ 
กส็อนใหเ้จริญสมาธ ิแตพ่วกทีม่ศีลี 
มีสมาธิแล้วก็สอนเร่ืองปัญญาเลย 
สอนอริยสัจ ๔ สอนมรรค ๘  
สอนอนจิจัง ทกุขงั อนตัตา นีแ่หละ

คอืการส่ังสอนทีถ่กูตอ้ง ถา้เปน็หมอ 
ก็ให้ยาถูกต้องกับคนไข้ คนไข้ 
ปวดท้องก็ให้ยาแก้ปวดท้อง คนไข้
ปวดหัวก็ให้ยาแก้ปวดหัว อย่างนี้
รักษาแป๊บเดียว หนเดียวก็หายได้ 

นีก่ค็อืเร่ืองของการศกึษา การปฏบิตั ิ
การสืบทอดพระพุทธศาสนา จำาเปน็
จะต้องศึกษาให้ละ เอียดก่อน  
อย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้จักมรรค ๘ 
ให้รู้ว่านี่แหละเป็นแก่นของศาสนา 
แก่นของศาสนาก็คือมรรค ๘  
หรือ พระอริยสัจ ๔ คำาสอนของ
พระพุทธเจ้าทุกๆ คำาสอนนี้ออกมา
จากพระอริยสัจ ๔ ทั้งนั้น เพราะ
พระองค์ทรงตรัสว่าคำาสอนของ 
ตถาคตนี้ ถึงแม้จะมีมากมาย 
กา่ยกองแตท่กุคำาสอนของตถาคตนี ้
มีรสชาติเหมือนรสของน้ำาทะเล  
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ทีม่จีำานวนปริมาณมากมาย น้ำาทะเลในมหาสมทุรนีม้ปีริมาณมาก แตน่้ำาทะเล 
ในมหาสมุทรนี้มีรสอันเดียวกัน เหมือนกันหมด ก็คือรสของความเค็ม 
ฉันใด คำาสอนของตถาคตนั้นก็มีรสอยู่รสเดียว ก็คือ การดับทุกข์ สอนให้
ดบัทกุขเ์ทา่นัน้เอง และวธิทีีจ่ะดบัทกุขก์ค็อืมรรค มรรคทีเ่ปน็องคท์ี ่๔ ของ
อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ที่ทรงสอนทุกข์ สมุทัย ก็เพราะว่า 
เป็นส่ิงที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายนั่นเอง ใจของพวกเราทุกคนนี้ 
มีทุกข์ มีสมุทัย ทุกวันนี้เราไม่สบายใจกัน มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่มีความ 
ไม่สบายใจ ต้องมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆ ไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้ แล้วเหตุ 
ทีท่ำาใหไ้มส่บายใจกไ็มใ่ชอ่ะไรกค็อืสมทุยั สมทุยั แปลวา่ ตน้เหตขุองความ
ไม่สบายใจ ทรงแสดงว่ามีอยู่ ๓ ประการด้วยกัน คือ ๑. กามตัณหา 
ความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ๒. ภวตัณหา ความอยากมี 
อยากเป็น ๓. วิภวตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น 

ความอยากในกาม ก็คืออยากในรูป เสียง กลิ่น รส อยากดูหนัง ฟังเพลง 
อยากไปเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ อยากจะร่วมหลับนอนกบัคนนัน้คนนี ้อยาก
จะดื่มอยากจะรับประทาน นี่เรียกว่า กามตัณหา ถามตัวเราเองว่ามีอยู่ 
หรือเปล่า มอียูใ่นใจหรือเปล่า ถา้มแีล้วรับรองไดว้า่ความไมส่บายใจของเรา
ส่วนหนึง่กต็อ้งออกมาจากกามตณัหานีเ่อง เวลาอยูค่นเดยีวรู้สึกเปน็อยา่งไร 
มคีวามสุขไหม หรือเศรา้สร้อยหงอยเหงาวา้เหว ่ทีเ่ศร้าสร้อยหงอยเหงาวา้เหว่ 
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ถ้�เร�ไม่ต้องใช้เงินทอง เร�ก็ไม่ต้องห�เงินทอง 
เร�ก็จะมีเวล�ที่จะม�เจริญมรรคได้อย่�งเต็มที่ 
จะมีเวล�รักษ�ศีลให้บริสุทธิ์ได้ 
จะมีเวล�เจริญสติอย่�งต่อเนื่อง

ก็เพราะเกิดความอยาก อยากจะมีเพื่อน อยากจะอยู่ใกล้รูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ชนิดนั้นชนิดนี้ พออยู่ตามลำาพังไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ มาให้สัมผัสก็รู้สึกว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมา นี่แหละ 
ก็คือความทุกข์แล้ว เกิดจากความอยาก อยากในกาม 

อยากชนดิที ่๒ กค็อื ภวตณัหา อยากม ีอยากเปน็ อยากไดอ้ะไรหรือเปล่า 
อยากรวยหรือเปล่า อยากมภีรรยาหรือเปล่า อยากมสีามหีรือเปล่า อยากได ้
ทรัพย์สมบัติมากๆ อยากได้ตำาแหน่งสูงๆ หรือเปล่า อันนี้ก็เรียกว่า 
ภวตัณหาแล้ว ถ้ามีความอยากอันนี้อยู่ก็จะอยู่ไม่เป็นสุข อยู่เฉยๆ ไม่ได้ 
เช่น ถ้าอยากจะเป็นส.ส. ก็ต้องไปหาเสียง ต้องไปว่ิงเต้น อยากจะได้
ตำาแหน่ง ถ้าไม่สามารถแต่งตั้งตนเองได้ก็ต้องวิ่งเต้น ต้องหาคนที่เขา 
แต่งตั้งเราให้ตั้งเราให้ได้ ถ้าอยู่เฉยๆ กลัวจะไม่ได้ แต่ถ้าไม่อยากได้  
กไ็มต่อ้งไปวิง่เตน้ใหเ้หนือ่ยยาก อยูเ่ฉยๆ สบายจะตายไป กลับอยูก่นัไมไ่ด ้
เพราะอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเอง 
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ฆร�ว�สนี้ยังมีทรัพย์อยู่ม�ก 
ยังยึดติดกับทรัพย์สมบัติข้�วของเงินทอง 

ยังอ�ศัยทรัพย์เป็นเครื่องมือห�คว�มสุขอยู่ 
ก็ต้องสอนให้เข�เลิกห�ทรัพย์ เลิกใช้ทรัพย์ 
เพื่อที่จะได้ม�รักษ�ศีล ม�ภ�วน�ได้นั่นเอง

ส่วนขอ้ที ่๓ กค็อื วภิวตณัหา ความอยากไมม่อียา่งนัน้ ไมอ่ยากเปน็อยา่งนัน้ 
เช่น ไม่อยากจน ไม่อยากมีตำาแหน่งต่ำาๆ ไม่อยากจะถูกครหานินทา  
ไม่อยากจะถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง ไม่อยากจะถูกขับไล่ออกจากงาน  
ไม่อยากจะแก่ ไม่อยากจะเจ็บ ไม่อยากจะตาย ถ้าเรามีความอยากเหล่านี้ 
อยู่ในใจแล้ว มันก็จะเกิดความไม่สบายใจ ทำางานก็กลัวจะถูกปลดออก 
จากงาน มีตำาแหน่งก็กลัวจะถูกปลดออกจากตำาแหน่ง ก็จะไม่สบายใจ  
แตถ่า้ใจไมย่นิดยีนิร้ายกบัตำาแหนง่กบัสถานภาพตา่งๆ จะเป็นอย่างไรก็เป็นได้ 
ก็จะไม่ทุกข์ จะไม่เดือดร้อน

ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้ ต้องอยู่ 
คนเดียวได้ ไม่ต้องเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต้องไม่อยากม ี
อยากเป็น เป็นอะไรก็ได้ตอนนี้ เป็นอะไรก็ต้องเจ็บต้องตาย ก็อยู่กับมันไป  
ถึ ง เวลาแก่ก็ ให้มันแก่ ไป ถึ ง เวลา เ จ็บไข้ ได้ป่ วยก็ ให้มัน เ จ็บไป  
ถึงเวลาตายก็ให้มันตายไป เพราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับ  
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ไปห้ามมันได้นั่นเอง ไปห้ามมันก็จะเหนื่อยไปเปล่าๆ จะทุกข์ใจไปเปล่าๆ 
เพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่ดี วิธีที่จะทำาให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ ก็คือ
เราต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้ การที่จะหยุดความอยากก็เป็นเหมือน 
กับรถยนต์ รถยนต์จะหยุดได้ก็ต้องมีเบรค ถ้าไม่มีเบรคนี้รถมันก็จะวิ่ง 
ไปเร่ือยๆ ถงึแมว้า่คนขบัอยากจะใหร้ถหยดุ แตเ่หยยีบเบรคแล้วไมม่เีบรค 
รถมันก็จะไม่หยุด ฉันใด เราอยากจะหยุดความอยากต่างๆ แต่ถ้าเรา
ไม่มีเบรคที่จะหยุดความอยาก เราก็หยุดความอยากไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึง 
สร้างเบรคขึ้นมาให้พวกเรามาเบรคใจเรา เบรคที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างก็ 
เรียกว่ามรรคนีเ่อง มรรคกค็อืเคร่ืองมอืทีจ่ะเอามาใชห้ยดุความอยาก มรรคนี ้
ท่านก็ทรงแสดงหลายรูปแบบหลายลักษณะ แต่ก็มีความจริง มีสาระ 
อนัเดยีวกนั ข้ึนอยูก่บัสถานภาพของผู้ฟัง ถา้สอนใหก้บันกับวชกท็รงสอนศลี 
สมาธิ ปัญญา หรือถ้าขยายความก็เป็นมรรคที่มีองค์ ๘ คือ มีสัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปโป อันนี้เป็นปัญญา สัมมากัมมันโต สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว 
อันนี้เป็นศีล สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ อันนี้เป็นสมาธิ ก็คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญานี้เอง คือถ้าแสดงแบบโดยย่อก็ไม่ได้แสดงมรรค ๘ 
แสดงศีล สมาธิ ปัญญาไป ถ้าแสดงโดยละเอียดก็ทรงแสดงมรรค ๘ 
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แตถ่า้เวลาทรงแสดงมรรคใหแ้กฆ่ราวาสญาตโิยม กท็รงแสดงทาน ศลี ภาวนา 
เนื่องจากว่าฆราวาสนี้ยังมีทรัพย์อยู่มาก ยังยึดติดกับทรัพย์สมบัติข้าวของ
เงินทอง ยังอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ ก็ต้องสอนให้เขาเลิก
หาทรัพย์ เลิกใช้ทรัพย์ เพื่อที่จะได้มารักษาศีลมาภาวนาได้นั่นเอง อันนี้ก็
เป็นมรรคเหมือนกัน ทาน ศีล ภาวนา ในภาวนาก็มีทั้งสมาธิและมีปัญญา 

สมถภาวนา ก็แปลว่าทำาใจให้สงบ ให้เป็นสมาธิ วิปัสสนาภาวนา ก็คือ 
ความรู้แจ้ง เห็นจริง ทำาให้ใจรู้แจ้งเห็นจริง จะรู้เเจ้งเห็นจริงก็ต้องรู้ด้วย
ปัญญา ต้องรู้อริยสัจ ๔ ต้องรู้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รู้ไตรลักษณ์  
อนันีแ้หละคอืเบรคทีเ่ราจะใชใ้นการหยดุตณัหาความอยากตา่งๆ ถา้เราหยดุ
ตัณหาความอยากได้แล้ว ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ เพราะต้นเหตุของ
ความทุกข์ก็คือ ตัณหา ตัณหานี้ก็เป็นเหมือนเชื้อโรค ถ้าเราพูดถึงร่างกาย 
ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไร เพราะเชื้อโรค เช่น เป็นไข้หวัดนี้ก็มี 
เชื้อโรคเข้าไป ถ้ามียาฆ่าเชื้อโรคได้ ไข้ก็จะหายไป ยาก็คือมรรคนี้เอง  
ดังนั้น เราต้องพยายามกินยาเพราะตอนนี้ใจของเราไม่สบาย เราต้องกินยา 
ธรรมโอสถ 

ธรรมโอสถ ก็คือ มรรค ๘ ศีล สมาธิ ปัญญา 
หรอื ทาน ศลี ภาวนา ขึน้อยูก่บัสถานภาพของเรา 
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ถ้าเรายังมีเงินมีทองอยู่ เราก็ต้องใช้ให้มันหมดไปเพ่ือเราจะได้ไม่ต้อง 
ใช้เงินทองอีกต่อไป ไม่ต้องหาเงินทองอีกต่อไป เราจะได้เป็นนักบวชได้ 
ถ้าบวชแล้วนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินทอง อาศัยการบิณฑบาต อาศัยการสนับสนุน
จากผู้ที่มีจิตศรัทธา ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทอง เราก็ไม่ต้องหาเงินทอง เราก็
จะมีเวลาที่จะมาเจริญมรรคได้อย่างเต็มที่ จะมีเวลารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ 
จะมีเวลาเจริญสติอย่างต่อเนื่อง เพราะการที่จะทำาใจให้สงบเป็นสมาธิได้  
ใจจะตอ้งมสีตคิอยกำากบัดแูลคอยควบคมุไมใ่หไ้ปคดิเร่ืองนัน้เร่ืองนี ้เพราะ
ว่าการคดินีแ่หละทีท่ำาใหใ้จไมน่ิง่ ทำาใหใ้จไมส่งบ ถา้มสีตคิอยควบคมุใจอยู่
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ความสงบก็จะตามมา สมาธิก็จะตามมา พอได้ 
ความสงบแล้วก็จะมีความสุข เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆ  
ทั้งหลายในโลกนี้ ก็จะทำาให้สามารถละความอยากต่างๆ ได้ 

การมสีมาธนิีไ้มไ่ดห้มายความวา่ความอยากตา่งๆ นีจ้ะหมดไปโดยอตัโนมตั ิ
ความสงบนี้เป็นความสงบที่ยังเป็นเป้าของความอยากอยู่ คือความอยากนี้ 
ยังมีโอกาสที่จะมาทำาลายความสงบนี้ได้อยู่ เช่น เวลาออกจากสมาธิ  
ถ้าออกมาแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็จะเกิดความอยาก
ข้ึนมาได้ถ้าไม่ใช้ปัญญามาสกัด ก็จะไปทำาตามความอยากต่อไป แต่ถ้า 
ออกมาจากสมาธิแล้ว เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญามาสอนใจ 
ให้รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันให้ความสุขเพียงเล็กน้อย นอกจากเป็นความสุข 



179

เล็กน้อยแล้ว ยังให้ความทุกข์ที่
มากตามมาดว้ย และกเ็ปน็ความสุข 
ที่ สู้ความสุขที่ได้จากสมาธิไม่ได้  
ถ้าสอนอย่างน้ีก็จะหยุดความอยากได้ 
เช่น พอออกจากสมาธิมา อยากจะ
ไปเปดิดทูวี ีอยากจะไปเปดิเพลงฟัง 
อยากจะไปเปิดตู้เย็นหาเคร่ืองดื่ม 
หาขนมมารับประทาน กต็อ้งสอนใจ 
ว่าอย่าไปเสพส่ิงเหล่านี้ มันเป็น
ความสุขแค่ปลายลิ้น เป็นความสุข
ชัว่ประเดีย๋วประดา๋ว สู้ทำาใจใหส้งบ 
ระงับความอยากดีกว่า เพราะเวลา
ระงับความอยากได้แล้ว ความสงบ
ก็จะกลับคืนมา ความสุขที่ยิ่งใหญ่
ก็จะกลับคืนมา 

นี่คือวิธีใช้ปัญญาสอนใจคอยสกัด
คอยต่อ สู้กับความอยากต่ างๆ  
ถ้าไม่มีความสงบแล้ว ใจจะไม่มี

กำาลังตอ่สู้กบัความอยาก เวลาอยาก 
อะไรแล้วจะต้องทำาตามความอยาก
ทันที เพราะว่าถ้าไม่ได้ทำาแล้ว
เหมือนจะต้องดิ้นตายให้ได้ คนที่
ติดยาเสพติด ติดบุหร่ี ติดสุรานี้  
จะรู้สึกเลิกยากมากถ้าไม่มีความสงบ 
ถา้ฝกึทำาสมาธไิด ้นัง่สมาธไิด ้ทำาใจ
ให้สงบ เวลาเกิดความอยากที่จะ
เสพยาเสพติด อยากจะดื่มสุรา 
อยากจะสูบบุหร่ี พอใช้ปัญญา
พิจารณาว่า ถ้าเสพก็ต้องเสพไป
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เรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด ก็จะต้องติดเป็นเหมือนปลาติดเบ็ด แต่ถ้าไม่เสพ 
หยุดเสีย ก็ไม่ต้องเสพอีกต่อไป ใจที่มีความสงบนี้ก็จะมีกำาลังที่จะหยุด
ความอยากได้ เพราะว่าความสงบนี้มีความสุขอยู่ในตัว 

พอหยุดความอยากเท่านั้น ความสุขก็กลับคืนมาทันที  
พอเวลาเกิดความอยากป๊ับ ความสุขน้ันก็หายไปทันที 

นี่คือการปฏิบัติที่จะต้องมีทานก่อน ก่อนที่จะมีศีลได้ ก่อนที่จะมีสมาธิได้ 
ก็ต้องมีศีลก่อน ก่อนที่จะมีปัญญาหรือก่อนที่จะใช้ปัญญามาตัดกิเลสได้ 
ก็ต้องมีสมาธิความสงบเป็นเคร่ืองสนับสนุนก่อน ก่อนที่จะหลุดพ้นได้  
ก็จะต้องมีปัญญา นี่เป็นธรรมแต่ละขั้นที่เราจำาเป็นจะต้องเจริญไปตาม 
ขัน้ตอน ขา้มขัน้ตอนไมไ่ด ้เหมอืนกบัตอนทีเ่ปน็เดก็ กอ่นทีเ่ราจะยนืได ้เราก ็
ต้องคลานก่อน พอเราคลานได้เราก็ยืนได้ ก่อนที่เราจะเดินได้เราก็ต้อง 
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ยนืกอ่น กอ่นทีเ่ราจะวิง่ได ้เรากต็อ้งเดนิกอ่น ตอ้งหดัไปเปน็ขัน้เปน็ตอนไป 
การปฏบิตักิเ็ปน็อยา่งนี ้ถา้เราปฏบิตัโิดยทีไ่มไ่ดศ้กึษาขัน้ตอนกอ่น เรากจ็ะ
ข้ามขั้นตอนไป พอเราปฏิบัติข้ามขั้นตอนไป ผลก็จะไม่เกิด หรือถ้าเกิดก็
ไม่ใช่เป็นผลจริง เป็นผลเทียม ทำาให้หลงตนเองคิดว่าตนเองได้บรรลุแล้ว 
ได้หลุดพ้นแล้ว ทั้งๆ ที่ยังมีกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจ ก็ต้องระมัดระวัง เพราะ 
ไม่เช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นคนบ้าไปได้ ที่คนเรามาปฏิบัติแล้วเป็นบ้ากัน 
ก็เพราะเหตุผลอันนี้ คือไม่ศึกษา ไม่รู้จักวิธีของการปฏิบัติ ปฏิบัติไปแล้ว 
ก็เหมาเอาว่าเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ีข้ึนมาเอง สรุปสุดท้ายก็กลายเป็นคนบ้าไป 
ไม่ยอมฟังใคร ไม่เชื่อใคร 

ดังนั้น การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานี้จึงจำาเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์ 
หรือถ้าไม่มีครูอาจารย์ก็ต้องมีหนังสือของพระพุทธเจ้า มีหนังสือของครูบา
อาจารย ์แตก่ย็งัสามารถทำาใหห้ลงทางได ้เพราะการอา่นหนงัสือนีเ้ราอาจจะ
แปลความหมายผดิไปกไ็ด ้ดงันัน้เราตอ้งระมดัระวัง ถ้าเราปฏบิตัติามลำาพัง 
โดยไมม่คีรูบาอาจารย์ เราตอ้งยึดหลกัใจเปน็หลกั เราตอ้งดใูจเราตลอดเวลา 

ว่าใจเรายังมีความอยากอยู่หรือไม่ มีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ 

หรือไม่ มีความทุกข์ มีความไม่สบายใจอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่าเรายังไป 

ไม่ถึงไหน อย่าไปคิดว่าเราเข้าใจส่ิงนั้นส่ิงนี้แล้ว คิดว่าเราหลุดพ้นแล้ว 
เพราะว่าเรายังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่จะพิสูจน์ความจริงว่าใจของเรานั้น 
ไม่มีกิเลสหรือไม่อย่างไร เพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราจงยึดแนวทางที่
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พระพุทธเจ้าทรงดำาเนินให้พวกเรา 
ดำาเนินกัน ก็คือ ปริยัติ การศึกษา 
ปฏิบัติ คือการนำาเอาส่ิงที่เราได้ 
ศึกษามาปฏิบัติจนกว่าเราจะบรรลุ
คือ ปฏิเวธ แล้วหลังจากนั้นเราจึง
จะนำาเอาส่ิงที่เรารู้จริงเห็นจริงนี้มา
เผยแผ่มาส่ังสอนให้แก่ผู้อื่นให้ได้
รับประโยชนต์อ่ไป ถา้เราศกึษาแล้ว 
ไม่ปฏิบัติ แล้วเราเอาไปเผยแผ่ 
ส่ังสอนใหแ้กผู่อ้ืน่ เรากอ็าจจะพาให้

ผู้อื่นหลงทางได้ แทนที่เขาจะได้รับ
ประโยชน ์เขากลับจะไดรั้บโทษจาก 
การส่ังสอนของเราก็ได้ ดังน้ัน อย่าเพ่ิง 
รีบร้อนไปสั่งสอนผู้อ่ืน พยายาม

สอนตัวเราให้ฉลาดก่อน ให้รู้จริง 

เหน็จริงก่อน ใหห้ลดุพ้นจากความ

ทุกข์ก่อนแล้วค่อยไปสอนผู้อื่น

การแสดงคิดว่าสมควรแก่เวลา  
ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อน
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อยู่ตรงไหน มีปัญหาอะไรหรือมีอะไรดีๆ มาเล่าให้ฟัง มาแบ่งกันฟังก็ได้  
เพ่ือจะไดม้าชว่ยกนัยนืยนัวา่พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้านีไ้มเ่ปน็โมฆะ 
สามารถยังประโยชน์ยังผลให้เกิดข้ึนให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัย เป็นอกาลิโก 
ไม่ใช่เป็นธรรมเฉพาะสมัยครั้งพุทธกาลเท่านั้น แต่เป็นธรรมอยู่ตลอดเวลา 
ผู้ใดปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ผู้นั้นย่อมได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบนั้นอย่างแน่นอน ถ้าใครมีอะไรดีๆ มาเล่าสู่กันฟังก็จะทำาให้เกิด
กำาลังใจต่อกันและกัน ทำาให้มีความปีติ มีความดี มีความสุข มีความดีใจ
ที่มีเพื่อนปฏิบัติด้วยกันได้มีโอกาสได้สัมผัสรับรู้ธรรมอันยิ่งใหญ่นี้ 
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อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นว่าจะนำาเอาไป 
ปฏิบัติได้หรือไม่ มีศรัทธาที่จะ
ปฏิบัติหรือไม่ มีอิทธิบาท ๔ คือ 
ฉนัทะ วริิยะ จติตะ วมิงัสา หรือไม ่
นีเ่ปน็ธรรมทีส่ำาคญัอยา่งยิง่ ถา้ไมม่ ี
อิทธิบาท ๔ คือ ไม่มีฉันทะ 
ความยินดี ความพอใจที่จะปฏิบัติ 
ไม่มีวิริยะ ความอุตสาหะ ความ
พากเพียรที่จะปฏิบัติ ไม่มีจิตตะ 
คือใจจดจ่อกับการปฏิบัติ ไม่มี

วมิงัสา คอืใคร่ครวญคดิอยูก่บัเรือ่ง
ของการปฏิบัติ ถ้าไม่มีคุณธรรม 
ท้ัง ๔ ประการน้ีแล้วก็ยากท่ีจะสามารถ 
ปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 

ดังนั้น ถ้าเรายังไม่มีฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา เราก็ต้องควรที่จะ
ปลุกให้เกิดขึ้นมา การที่จะเกิด
ฉันทะได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษา
นั่นเอง ศึกษาถึงผลที่เราจะได้รับ 
เหมือนกับเวลาเราไปสมัครงานนี้ 
ส่ิงที่เราอยากจะรู้คืออะไร จะได้ 
เงินเดอืนเทา่ไหร่ใชไ่หม เราไมส่นใจ 
ว่างานจะหนักหรือจะเบา จะยาก
หรือจะง่าย อันนั้นไม่ต้องถาม 
ไม่สนใจ อยากจะรู้เท่านั้นว่าจะ 
ไดเ้งินเดอืนเทา่ไร ฉนัใด การปฏบิตั ิ
ตามคำ าสอนของพระ พุทธ เ จ้ า 
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กเ็ชน่เดยีวกนั เราตอ้งรู้วา่จะไดอ้ะไร 
จากการปฏิบัติ จะได้เงินกี่ล้าน  
ถ้ารู้ว่าได้ร้อยล้านพันล้านนี้ เราก็
จะมีฉันทะขึ้นมาทันที มีความยินดี  
มคีวามพอใจ มคีวามอยากจะปฏบิตั ิ
ทันที เราก็ต้องพยายามศึกษาให้รู้
ว่าผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัตินี้ 
มูลค่าของมันมีมูลค่ามหาศาลยิ่ง
กว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ 
มหาเศรษฐีลำาดับหนึ่งของโลกก็ยัง
ไม่รวยเท่ากับผู้ที่บรรลุมรรคผล
นิพพาน ให้คิดอย่างนี้ ถ้าเรารู้ว่า  
เราจะรวยย่ิงกว่ามหาเศรษฐีลำาดับหน่ึง 
ของโลกแล้ว เราก็จะมีความพอใจ  
มีความยินดี มีความอยากท่ีจะปฏิบัติ 
แล้วเมื่อเรามีความพอใจ ความ
ยินดีแล้ว เราก็จะมีความขยัน 
ปฏิบัติเอง 

ดังนั้น ถ้าเรารู้ว่าเราทำางานชิ้นนี้
แล้วเราจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำานี้  
เราจะไม่นอนหลับขี้เกียจ เราจะ 
ไม่ไปเที่ยวไปเถลไถลที่ไหน เราจะ
รีบทำางานนี้ให้เสร็จ เพ่ือเราจะได้
รับผลงาน ได้รับเงินรางวัลจากการ 
กระทำางานของเรา อนันีส้ำาคญัทีสุ่ด 
เราต้องศึกษาให้เห็นคุณค่าของ
มรรคผลนิพพานให้ได้ ให้เห็นว่า
ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่มีคุณค่ายิ่งกว่า 
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การหลุดพ้นจากความทกุขท์ัง้หลาย  
แม้แต่มหาเศรษฐีลำาดับหน่ึงของโลกน้ี 
ก็ยังหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้  
คิดดู เอาก็แ ล้วกัน มี เ งิน เป็น 
แสนๆ ล้าน ยังไม่สามารถเอาเงิน 
แสนล้านน้ีมาดับความทุกข์ภายใน
ใจได้เลย ยังต้องทุกข์กับเร่ืองนั้น 
ทุกข์กับเร่ืองนี้ ทุกข์กับความแก่ 
ทกุขก์บัความเจ็บไขไ้ดป้ว่ย ทกุขก์บั
ความตาย ทุกข์กับความเสื่อมของ
ลาภ ของยศ ของสรรเสริญ ของรูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะชนดิตา่งๆ 
นี่คือส่ิงที่เงินทองระดับมหาเศรษฐี
ร้อยล้านแสนล้านไม่สามารถทำาได้  
แต่ผู้ท่ีบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้ว 
จะไม่มีความทุกข์กับเร่ืองอันใดท้ังน้ัน 
ไม่ว่าจะเป็นความเส่ือมของลาภ  
ยศ สรรเสริญ หรือของรูป เสียง 
กล่ิน รส โผฏฐพัพะ หรือความเส่ือม 

ของร่างกาย เชน่ ความแก ่ความเจ็บ 
ความตาย สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นทุกข์ 
กั บใ จขอ ง ผู้ ที่ บ ร ร ลุม ร รคผล 
นิพพานเลย ให้คิดอย่างนี้ ถ้าคิด
อยา่งนีแ้ล้วเรากจ็ะมคีวามยนิดทีีจ่ะ 
ปฏิบัติ เพราะไม่มีใครอยากจะ 
ทุกข์กัน ไม่มีใครอยากจะกลับมา
เวียนว่ายตายเกิดกัน กลับมาเกิด
แตล่ะคร้ังกต็อ้งมาแก ่มาเจ็บ มาตาย 
กว่าจะโตได้ก็ต้องเหนื่อย ต้องหัด
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คลาน หัดยืน หัดเดิน หัดกิน  
หัดทำา หัดพูด หัดเรียนหนังสือ  
กว่าจะโตกว่ าจะสามารถทำามา
หากิน เ ล้ียงปากเ ล้ียงท้องได้ก็
เหนื่อยยากแสนยาก แล้วพอมา
ทำามาหากินก็เหนื่อยยากแสนยาก 
กบัการทำามาหากนิอกี นานๆ ถงึจะม ี
เวลาว่างหาความสุขสักคร้ังหนึ่ง 
เช่น อาทติยห์นึง่กม็ ี๒ วนั คอืวันเสาร์ 
วนัอาทติยก์จ็ะตอ้งพักผ่อน หลังจาก

ทำางานมา ๕ วันด้วยกัน ท้ังเหน่ือย 
ทั้งเครียดกับการงาน ไม่ค่อยจะมี
เวลาหาความสุขได้เท่าไหร่

การมาเกิดนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดี 

การเกิดนี้เป็นการมาหาความทุกข์ 
เป็นการเดินเข้าหากองเพลิงกองไฟ 
ไม่ใช่เข้าหาความสุข ไม่ได้เข้าหา
ทรัพย์อันมหาศาล ผู้ฉลาดจะ 
ไม่อยากจะกลับมาเกิด เพราะเกิด
แล้วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 
ต้องวุ่นวายไปกับเร่ืองราวต่างๆ 
ไม่มีวันจบส้ิน แต่ถ้าได้ปฏิบัติจน
บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ทีนี้
จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด
อีกต่อไป ไม่ต้องเเก่ ไม่ต้องเจ็บ  
ไม่ต้องตาย ไม่ต้องเดือดร้อน  
ไม่ต้องวุ่นวายกับเร่ืองราวต่างๆ  
ขอให้เราคิดอย่างน้ีอยู่เร่ือยๆ แล้วเรา
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จะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติ เมื่อ
เห็นคุณค่าแล้วทีนี้ก็จะมีความยินดี
ที่จะปฏิบัติ ถึงแม้จะยากลำาบาก 
อย่างไรก็จะมีความพากเพียรที่จะ
ปฏบิตัใิหไ้ด ้พอเราปฏบิตัแิล้วทนีีก้็
จะเหน็ผล พอไดผ้ลแล้วทนีีก้จ็ะยิง่มี
ฉนัทะ วริิยะ ขึน้มาใหญ่ เหมอืนกบั 
เวลาทำางานชิน้แรกสำาเร็จ แล้วไดเ้งิน 
ตอบแทนมาเป็นกอบเป็นกำาอย่างนี้ 
ทีนี้ก็อยากจะทำาให้มากขึ้นไปล่ะ

เพราะฉะนั้น ขอให้เราพยายาม  
ขั้นต้นสร้างฉันทะ ความพอใจ 
ความยนิดกีบัการปฏบิตัธิรรมใหไ้ด ้
ให้เราเห็นคุณค่าของผลที่เราจะได้
รับจากการปฏิบัติว่ามันเป็นคุณค่า
อันมหาศาลมากมายกว่าส่ิงต่างๆ 
ทั้งหลายในโลกนี้ที่จะให้กับเราได้ 
พอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะมีความ

พากเพียร มีความขยันที่จะปฏิบัติ 
จิตใจของเราก็จะคิดแต่เร่ืองปฏิบัติ 
เราไม่เถลไถลไปคิดว่าจะไปเที่ยว
ไหนด ีไปทำาอะไรดทีีไ่หน จะเอาแต ่
ปฏบิตัอิยา่งเดยีว ใครมาชวนไปไหน 
ไม่ไป ถ้าชวนไปปฏิบัติไป ชวนไปวัดไป 
แต่ถ้าชวนไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี้จะ
ไมไ่ป นีเ่รียกวา่ จิตตะ ใจจดจอ่อยู่
กบัการปฏบิตั ิ วมิงัสา กใ็ครค่รวญ
คดิแตเ่ร่ืองปฏบิตั ิคดิวา่ปฏบิตัติอ้ง
ปฏิบัติอย่างไร เจริญสติอย่างไร  



189

นั่งสมาธิอย่างไร พิจารณาทาง
ปัญญาอย่างไร จะคิดแต่เร่ืองราว 
เหล่านี้ คิดแต่เ ร่ืองศีล สมาธิ 
ปัญญา คิดแต่เร่ืองอริยสัจ ๔  
คิดแต่เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
อันนี้เรียกว่า วิมังสา 

ถ้าเรามีอิทธิบาท ๔ อย่างนี้แล้ว 
ผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน 
พอได้ผลแล้ว ทีนี้ เ ราก็สบาย 
เหมอืนกบัไดร้างวลั ไดรั้บเงินเดอืน  
ความเหนื่อยยากทั้งหลายที่เราต้อง 

ฟันฝ่ามา มันก็จะหายไปหมดเหมือน 
ปลิดท้ิงเวลาเราไดรั้บรางวลั เวลาจิต 
หลุดพ้นนี้มันเหมือนกับยกภูเขา 
ที่หนักออกจากอกเราไป ทีนี้ใจของ
เรามแีตค่วามเบาอกเบาใจ สบายอก 
สบายใจ อยู่ในอิริยาบถใด อยู่ใน
สถานที่ใด เวลาใด อยู่ในสภาพใด 
ใจจะไม่มีความหนักอกหนักใจอีก
ต่อไป มีแต่ความเบาใจสบายใจ
เหมือนลอยอยู่ในอวกาศ นี่คือผล
ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรม  
จากการบรรลุมรรคผลนพิพาน อยูท่ี ่
ใจของเรา เราไม่ได้เปล่ียนอะไร
ภายนอก ภายนอกเรายังเป็นคนปกติ 
เหมือนเดิมอยู่ คนข้างนอกเขา 
ไม่รู้หรอกว่าใจของเราเป็นอย่างไร  
มีเราเท่าน้ันท่ีรู้หรือผู้ท่ีปฏิบัติด้วยกัน 
จะรู้ แต่คนที่ไม่ปฏิบัตินี้จะไม่รู้  
แต่มันก็ไม่ใช่เป็นเร่ืองสำาคัญ เพราะว่า 
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เราไม่ได้ปฏิบัติเพ่ือให้ใครรู้ เราปฏิบัติเพ่ือให้เรารู้เท่านั้นเอง เรารู้ว่าเรา 
พ้นจากความทุกข์แล้ว เอาแค่นี้ก็พอใจแล้ว คนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่สำาคัญ 
เขารู้ก็ไม่ได้ทำาให้เขาพ้นทุกข์ เขาไม่รู้ก็ไม่ได้ทำาให้เขาพ้นทุกข์เหมือนกัน 
นอกจากวา่ถา้เขารู้ว่าเราพ้นทกุขแ์ล้ว เขาอาจจะมาขอความชว่ยเหลือจากเรา
ใหเ้ราชว่ยสอนใหเ้ขาพ้นทกุขเ์ทา่นัน้เอง แตก่ารปฏบิตัน้ีิเราไมต่อ้งการรางวลั  
เราไมต่อ้งการผลตอบแทนจากใครเลย เราตอ้งการผลตอบแทนทีป่รากฏขึน้

ภายในใจของเราเทา่น้ันเอง ไมต่อ้งการรางวลัจากใคร ไมต่อ้งการการยกยอ่ง
สรรเสริญอะไรต่างๆ จากใครทั้งนั้น เพราะใจมันอิ่มนั่นเอง ผู้ปฏิบัติธรรม 
บรรลุธรรมแล้ว ใจจะอิ่มอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับคนที่รับประทาน  
อาหารอิ่มเเล้ว ต่อให้ยกอาหารมีราคาแพงขนาดไหน เอร็ดอร่อยขนาดไหน 
มาวางไวข้า้งหนา้กรั็บประทานไมล่ง เพราะไมห่วิแล้ว อิม่แล้ว ฉนัใด ผู้ปฏบิตัิ
บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจะไม่หิว จะไม่อยาก จะไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น  
จะอยูอ่ยา่งมคีวามสุข แล้วความอิม่ความพอนีก้ไ็มม่วีนัหมดไป ไมเ่หมอืนกบั 
การรับประทานอาหาร เวลาอิม่กอ็ิม่เพียงชัว่คราวเทา่นัน้เอง พออกีสักสองสาม 
ช่ัวโมงก็เกิดความหิว เกิดความอยากขึ้นมาอีก แต่ใจที่อิ่มด้วยมรรคผล
นิพพานนี้จะไม่มีวันหิวอีกต่อไป 
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อนันีแ้หละเปน็ส่ิงทีเ่ราจะไดรั้บจากการปฏบิตั ิถา้เราคดิอยา่งนี ้ศกึษาอยา่งนี ้
ไปเรื่อยๆ เราก็จะเกิดฉันทะขึ้นมา พอเกิดฉันทะ ก็จะเกิดวิริยะ เกิดจิตตะ 
เกดิวิมงัสาตามมา การปฏบิตัขิองเรากจ็ะเปน็ไปดว้ยความเขม้ขน้ดว้ยความ
ตอ่เนือ่งจนกว่าทีจ่ะบรรลุมรรคผลนพิพาน เหมอืนกบัไฟพอเร่ิมจดุแล้วมนัก็
จะไหมไ้ปเร่ือยๆ ตราบใดตรงไหนยงัมเีชือ้อยู ่มนักจ็ะไหมไ้ปจนกระทัง่ไมม่ ี
เชื้อเหลืออยู่แล้วไฟมันถึงจะดับ ผู้ที่มีอิทธิบาท ๔ แล้ว ก็จะปฏิบัติไป
จนกวา่จะสำาเร็จ ถา้ยงัไมส่ำาเร็จกจ็ะปฏบิตัไิป ผู้ทีม่อีทิธบิาท ๔ พระพุทธเจา้ 
ทรงพยากรณ์ไว้เลยว่าไม่เกิน ๗ ปีเป็นอย่างมาก ถ้ามีความรู้ มีความฉลาด  
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ความสามารถสูงก็ภายใน ๗ วัน  
กส็ามารถบรรลุมรรคผลนพิพานได ้
ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา ไม่มี

พระพุทธเจ้ามาส่ังสอน ต่อให้ปฏิบัติ

ไปอีก ๗๐๐ กัปป์ ก็จะไม่มีวัน

บรรลุได้ เพราะไม่มีคนสอน ไม่มี

คนบอกทาง เมื่อไม่มีคนบอกทาง 

ก็ จะไม่ ส ามารถมาปฏิบัติ เ พ่ื อ 
ไปให้ถึ งจุดหมายปลายทางได้  
แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วนี้  
สามารถไปได้ภายใน ๗ วัน ถึง  

๗ ปี อันน้ีคือความวิเศษของ

พระพุทธศาสนา ถ้าเราไม่ได้เกิด 
มาพบกับพระพุทธศาสนา เราจะ 
ไม่ มี โ อก าสที่ ไ ด้ บ รร ลุภ ายใน  
๗ วัน ถึง ๗ ปีได้ ดังนั้น โอกาสนี้ 
จึ ง เป็นโอกาสทองนานๆ  จะมี 
สักคร้ังหนึ่ง ถ้าเปรียบเทียบก็เป็น
เหมือนกับบริษัทเขากำาลังจะปิด  
เขาจะลดราคาสินค้าลดเหลือแค่ 
๑๐ เปอร์เซนต์ ตอนนี้ถ้าใคร 
ไมไ่ปรีบซือ้ เดีย๋วกไ็มม่โีอกาสเพราะ 
เดีย๋วกจ็ะหมด เคยขาย ๑,๐๐๐ บาท 
เ ดี๋ ย วนี้ ก็ ข าย เ พี ย ง ร้ อย เดี ย ว  
รับรองได้ว่าขายไม่กี่วันก็ต้องหมด
อย่างแน่นอนไม่เกิน ๗ วัน ฉันใด  
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พวกเรามาเจอพระพุทธศาสนาก็เป็น
เหมือนกับมาเจอโอกาสทอง เพราะ
เปิดโอกาสให้เราซื้อของถูกๆ แล้ว 
ปฏบิตัเิพียง ๗ วนั ถงึ ๗ ปเีทา่นัน้เอง 
ถ้าไม่ รีบปฏิบัติ ตายไปแล้วกลับ
มาเกิด ถ้าไม่เจอพระพุทธศาสนานี้ 
ปฏิบัติไปเป็น ๗๐๐ กัปป์ ก็ไม่มีวัน
ที่จะบรรลุได้ เพราะฉะนั้น พยายาม
รีบตักตวงโอกาสอันดีนี้เถิด น้ำาขึ้นให้
รีบตัก เพราะถ้าน้ำาลดไม่มีน้ำาให้ตัก
แล้วก็จะไม่มีโอกาส



194

เวลาน่ังสมาธิจะมีอาการปวดศีรษะด้านขวาและเบ้าตา 
ด้านขวา เป็นอยู่ข้างเดียว และเป็นเวลาน่ังสมาธิค่ะ  
พระอาจารย์มีคำาแนะนำาไหมคะ
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ศิษย ์: รบกวนสอบถาม เวลานั่งสมาธิไม่สามารถทำาให้
เกิดสมาธิได้ จิตมีความฟุ้งซ่านอยู่มาก กราบขอคำาแนะนำา
เพื่อปรับปรุงด้วยครับ?

พระอาจารย์ : ก็เพราะว่าไม่เจริญสติมาก่อน
นั่นเอง สติยังไม่มี สติก็คือผู้ที่จะควบคุมความคิด 
ไม่ให้คิดไปเร่ืองราวต่างๆ เช่น ให้คิดแต่คำาว่า
พทุโธๆ อย่างเดียวตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิ คือ 
ใหถ้อืการเจริญสตนิีเ้ปน็งานทีเ่ราตอ้งทำาอยา่งตอ่เนือ่ง 

๗ เมษายน ๒๕๕๖
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ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่ เรา 
มานั่งสมาธิเลย เพราะถ้าเรามา 
นั่ งสมาธิแ ล้วค่อยมาเจ ริญสติ  
มนักจ็ะไมม่กีำาลังทีจ่ะหยดุความคดิ 
ปรุงแตง่ตา่งๆ ได ้เราตอ้งฝกึตัง้แต่
ตืน่ขึน้มา พอตืน่ขึน้มาลืมตาไดก้ใ็ห ้
ทอ่งพุทโธไปเลย แล้วเวลาลุกไปทำา 
อะไรตา่งๆ กท็อ่งพุทโธควบคูไ่ปดว้ย 
นอกจากเวลาที่เราต้องใช้ความคิด 
เราก็หยุดพุทโธ แล้วก็คิดถึงเรื่องที่
เราต้องคิด แต่คิดในเรื่องที่ต้องคิด 
เทา่นัน้ เร่ืองทีจ่ำาเปน็ เชน่ คดิว่าวันนี ้

วันอะไร มีธุระอะไร จะต้องไป 
ทำาอะไรอย่างนี้ พอรู้แล้วว่าต้องทำา
อะไร เรากเ็ตรียมตวัไปทำาภารกจินัน้ 
ขณะที่เตรียมตัว เราก็ท่องพุทโธ 
ต่อไป ท่องพุทโธอย่างเดียวอย่าไป
คิดเรื่องอะไรอย่างนี้ พอมีเวลาว่าง
ที่จะมานั่งสมาธิ มันก็จะสงบง่าย 
เพราะเราควบคุมความคิดมาก่อน
ที่เราจะมานั่งสมาธิ ใจมันสงบไป
บางส่วนแล้ว มันคิดน้อยลงไปแล้ว 
แล้วมันมีตัวควบคุมความคิดแล้ว 
พอมานั่งแล้วควบคุมให้ท่องพุทโธ
ต่อไปเดี๋ยวมันก็สงบได้

ปัญหาของผู้ ท่ี น่ังสมาธิแล้วไม่เกิดผลท้ังหมดน้ีก็อยู่ ท่ี
สติน่ีเอง ไม่เจริญสติกันก่อน มาถึงเวลาก็จะมาน่ังเลย  
เหมือนกับนักมวยไม่ซ้อมเลย พอถึงเวลาก็ขึ้นเวทีเลย  
ขึ้นไปโดนหมัดเดียวก็ล้มแล้ว น็อคไปนับ ๑๐ ตั้งแต่ยก ๑ 
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เพร า ะว่ า ไม่ ยอมชกกระสอบ  
ไมย่อมวิง่ ไมย่อมซอ้มกบัคูซ่อ้มเลย 
คดิวา่สบายมากเดีย๋วขึน้ไปกจั็ดการ
กับคู่ต่อสู้ได้เลย พอขึ้นเวทีได้ปั๊บ 
ถูกหมัดเดียวก็สลบเลย น่ีก็เหมือนกัน 
เวลานั่งสมาธิปั๊บก็จะพุทโธแล้ว 
ก็จะให้มันสงบเลย มันไม่สงบหรอก 
พุทโธได ้๒ คำา มนักไ็ปแล้ว ไปคดิ 
เร่ืองนัน้คดิเร่ืองนี ้ใจจึงไมส่งบ ดงันัน้ 
จึงขอสรุปคำาตอบวา่ “อยูท่ีส่ต”ิ ตอ้ง
เจริญสตใิหม้ากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะมากได้
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ศษิย์ : ตอนน้ีเวลาน่ังสมาธยิงัตดิการ
บรกิรรม ๒ แบบ คอื พทุโธแบบย้ำาฐานจติ 
กับตามลม และบริกรรมพุทโธหายใจ 
เข้าออกไปด้วย แต่ถ้าจะเข้าภวังค์ได้ 
เท่าท่ีสังเกตตัวเอง คือต้องบริกรรมพุทโธ 
แบบย้ำาฐาน แตบ่างครัง้มีอาการเหน่ือย
เลยตามลมหายใจแทน อยากสอบถาม
พระอาจารย์ควรแก้ไขอย่างไรครับ

พระอาจารย ์: ความจริงแล้ว 
ถ้าเป็นไปได้ควรจะเอาอย่างใด 
อย่างหนึ่งจะดีกว่า ถ้าจิตคิดมาก

ก็ใช้คำาว่าพุทโธไปก่อนเพ่ือหยุด 

ความคิดต่างๆ ถ้าจิตไม่คิดแล้ว

รู้สึกเหน่ือย หยุดพุทโธดูลมต่อ

ก็ได ้ดลูมเฉยๆ อย่างเดยีว ไมต่อ้ง 

พุทโธ อย่าทำาทั้ง ๒ อย่าง มันจะ 

เป็นการสร้างงานให้กับจิตมาก 

จนเกินไปโดยไม่จำาเป็น นอกจาก

บางท่านบางกรณีที่ถนัดจะใช้ลม
ควบไปกับพุทโธ ก็ขอให้เป็นเร่ือง 
ของแต่ละบุคคลไป แต่ละคนนี้จะ
มีอุบายทำาใจให้สงบนี้ไม่เหมือนกัน 
อย่าไปคิดว่าเขาทำาอย่างนี้สงบแล้ว 
เราจะทำาสงบเหมือนเขา เพราะ
ระดับจิตของเขากับระดับจิตของเราน้ี 
อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ เขาอาจจะ 
สูงกว่าเรา ต่ำากว่าเรา เพราะฉะนั้น  
ขอให้เราลองใช้ของเราดูไปว่าอันไหน 
จะถูกกับเรา จะเหมาะกับเรา เท่าที่ 
สังเกตด ูถา้จิตคดิมากนี ้ถา้จะดลูม
อย่างเดียวนี้มันจะไม่อยู่ ก็ไม่ต้อง 
ดลูม ใชพุ้ทโธไปกอ่นกไ็ด ้หรือถา้ใช ้
พุทโธยังไม่อยู่ ก็ใช้การสวดมนต์ 
ไปกอ่น สวดไปใหจิ้ตมนัเหนือ่ยเลย 
พอมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหยุดคิด 
หยดุคดิแล้วกจ็ะมาพุทโธอยา่งเดยีว 
ก็ได้ หรือจะดูลมอย่างเดียวก็ได้  
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หรือถ้ าสวดมนต์แ ล้วยั งไม่อยู่ 
ยังคิดเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีอยู่ก็ลองฟังเทศน์
ฟังธรรมไปก่อน เปิดหนังสือธรรมะ
อา่นไปกอ่นกไ็ด ้เพ่ือดงึใจใหอ้ยูก่บั 
ปัจจุบัน ไม่ให้ไปคิดถึงเร่ืองต่างๆ 
พออ่านไปแล้วใจรู้สึกเย็นสบาย  
แล้วเราคอ่ยนัง่หลับตา ดลูมหายใจ
ต่อไปก็ได้

การน่ังสมาธิน้ีมันเหมือนกับขับ

รถยนต์ รถยนต์อยู่ในสภาพไหน 
ถ้าจอดอยู่ เวลาออกรถก็ต้องออก 
ดว้ยเกยีร์ ๑  จะไปออกดว้ยเกยีร์ ๔ 
เกียร์ ๕ เครื่องมันก็ดับ แต่ถ้ารถ
มันวิ่งเร็วแล้วไปเข้าเกียร์ ๑ รถมัน 
ก็จะน็อคได้ รถมันก็จะจอดได้ 
ต้องรู้ว่าตอนนี้รถมันวิ่งหรือไม่วิ่ง 
มันจอดอยู่หรือวิ่งอยู่ มันขึ้นที่สูง
หรือไม่ ต้องเปล่ียนเกียร์ไปตาม
ความจำาเป็น ฉันใด การภาวนาก็
ต้องดูภาวะจิตของเราว่าจิตมันดื้อ
หรือไม่ดื้อ มันฟุ้งหรือไม่ฟุ้ง การใช้ 
กรรมฐานร่วมกนักบัอารมณ์อาจจะ 
ต้องเปล่ียนไปมาตามความเหมาะสม
ของสถานภาพของจิตในเวลานั้น
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ศษิย์ : เวลาน่ังสมาธจิะมีอาการปวด
ศรีษะดา้นขวาและเบ้าตาดา้นขวา เป็นอยู ่
ข้างเดียว และเป็นเวลาน่ังสมาธิค่ ะ  
พระอาจารย์มีคำาแนะนำาไหมคะ

พระอาจารย์ : ไมต่อ้งไปสนใจ 
เปน็เร่ืองของกเิลสมาร เวลานัง่ดหูนงั 
มันไม่เป็นใช่ไหม เวลานั่งอ่าน
หนงัสือ นัง่เล่นเกมส์นีไ้มเ่ปน็ แตพ่อ 
มานั่งสมาธิเป็น ก็แสดงว่าเป็นเรื่อง
ของกเิลส กเิลสจะคอยขดัขวางการ
ทำาใจใหส้งบ เพราะเวลาใจสงบแล้ว 

กิเลสออกมาเพ่นพ่านไม่ได้ กิเลส
ไม่ชอบการนั่งสมาธิ กิเลสจะสร้าง
ความรู้สึกอดึอดัตา่งๆ  ขึน้มา ปวด
ตรงนั้นเจ็บตรงนี้ ไม่ต้องไปสนใจ 
บางทีนั่งไปนิดเดียวก็คันตรงนั้น
คันตรงนี้ขึ้นมา อย่าไปสนใจ ขอให้ 
เราจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ใน
การภาวนา ถา้เราพุทโธกพุ็ทโธไปตอ่ 
อย่าไปรับรู้เร่ืองความรู้สึกต่างๆ 
ของร่างกาย และเดี๋ยวสักพักหนึ่ง
มันก็จะหายไปเอง
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ศิษย์ : ลูกมีความทุกข์มากจาก
การป่วยของคุณแม่ จิตใจท่านเปลี่ยน
ตลอดเวลา ท่านเป็นมะเรง็สำาไส้ ผา่ตดั
ลำาไส้ได้ปีกว่า มะเร็งไม่มี สามเดือน
ก่อนท่านเอวทรุด ท่านอ่อนแอมาก 
จากร่าเริงเป็นซึมเศร้า ไม่ค่อยพูด  
ลูกทุกข์ใจมาก ขอความเมตตาช้ีทาง
ลูกด้วยเจ้าค่ะ

พระอาจารย์ : ความทุกข์
ของเราเกิดจากการมองไม่เห็น 
ความจริงนั้นเอง เราไม่เห็นอนิจจัง
ของร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตาย เรามองไม่เห็น
อนัตตาว่าเราไปควบคุมบังคับให้
เปน็ไปตามความอยากของเราไมไ่ด ้ 
ความทุกข์ใจของเราเกิดจากความ
อยากให้ท่านเป็นปกติ อยากให้ท่านสุข 

ให้ท่านสบาย แต่พอเราเห็นท่านอยู่
สภาพเจ็บไข้ได้ป่วย เห็นในสภาพ
ที่ท่านทุกข์ทรมาน เราก็เกิดความ
ทุกข์ใจ ความทุกข์ของเราเกิดจาก
การที่เราไม่มีสติปัญญาสอนใจว่า 
ร่างกายนีไ้มเ่ทีย่ง เกดิ แก ่เจ็บ ตาย 
เป็นธรรมดา ร่างกายนี้ไม่มีใครไป
ส่ังมนัได ้ความทกุขข์องเราเกดิจาก
ความอยากไม่ให้ท่านเป็นอย่างนี้ 
เราต้องหยุดความอยากของเรา  
เราต้องยอมรับความจริงว่าเป็น
เ ร่ืองธรรมดาของร่างกายของ
ทุกๆ คน แม้แต่ของเราเองต่อไป
ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกัน  
ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้ว เราหยุด
ความอยากได ้ความทกุขใ์จของเรา
ก็จะหายไป
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ศษิย์ : เวลาน่ังสมาธไิปไดสั้กประมาณ 
๓๐ นาที จะเริ่มมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น  
ได้พยายามใช้คำาบริกรรมพุทโธถ่ีขึ้น 
แล้วบอกตัวเองว่าเวทนาไม่ใช่เรา อย่าเพ่ิง 
เปล่ียนท่าตามท่ีกิเลสมันบอก อยูกั่บมัน 
และดูมันไป แต่ในที่สุดเมื่อเวทนาแรงขึ้น
เรื่อยๆ สติเอาไม่อยู่ ต้องยอมแพ้มัน
อยู่เรื่อย เราจะนั่งสมาธิให้ข้ามพ้นจุดนี้
ไปให้พบความสงบได้อย่างไรคะ

พระอาจารย ์ : ก็ต้องทำาต่อไป 
คราวนี้สู้ไม่ไหว คราวหน้าก็กลับมา
สู้กันใหม่ ข้อสำาคัญขอให้เราอยู่กับ
คำาบริกรรมอย่างเดียว อย่าไปทำา
อย่างอื่น ถ้าเรายังไม่มีสมาธิ ใช้การ
บริกรรมเป็นการต่อสู้กับทุกขเวทนา
ไปกอ่น อยา่ไปคดิว่าเขาเปน็อยา่งนัน้ 
เป็นอย่างนี้ เรายังไม่มีปัญญา ไม่มี
กำาลังพอที่จะไปใช้ปัญญาสู้กับเขาได้ 
เบื้องต้นนี้เราต้องใช้แต่คำาบริกรรม
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ไปอย่างเดียว พุทโธๆ ไปอย่างเดียว 
ไม่ต้องไปสนใจกับความเจ็บ อย่าไป
อยากให้ความเจ็บหายไปเป็นอันขาด  
เพราะถ้ามีความอยากให้ความเจ็บ
หายไป ความทุกข์ใจจะเพ่ิมทวีคูณข้ึนไป 
ที่เราทนไม่ได้นี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บ 
ของร่างกาย แต่ทนไม่ได้ เพราะ
ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยาก 
ให้ความเจ็บหายไป เพราะฉะนั้น 
เราต้องปิดประตูนี้ให้ได้ อย่าให้เกิด 

ความอยากให้ความเจ็บหายไป 
อย่าให้เกิดความรังเกียจความกลัว
ความอยาก อย่าให้ใจมีโอกาส  
ไปคิดถึงความกลัวความเจ็บหรือ
อยากให้ความเจ็บหายไป ให้อยู่กับ 
พุทโธไปอย่างเดียว ความเจ็บจะ 
หายไปไมห่ายไปไมเ่ปน็ไร ขอใหไ้มม่ี
ความทุกข์ใจเท่านั้นแหละ แล้วใจ 
จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้
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ศิษย ์ : เราจะมีวิธีทราบได้อย่างไรว่ากิเลสที่ลดน้อยลงไปนั้นเกิดจากความรู้และ 
ความเข้าใจ หรือปัญญาญาณ ไม่ได้เกิดจากกำาลังของสมาธิหรือญาณ

พระอาจารย ์ : ถ้าไปเกิดจากกำาลังของสมาธิ เวลาออกจากสมาธิมา 
ความอยากก็จะกลับมาที่เดิม เคยอยากอย่างไร ก็อยากอย่างนั้นต่อ แต่ถ้า 
เกิดจากปัญญาญาณแล้ว มันจะไม่เกิด

ศิษย์ : ผมมีคำาถามเก่ียวกับการปฏิบัติ ขอความรู้จากพระอาจารย์เมตตา  
สอนพิจารณาจิตตานุสปัสสนา ผมกำาลังฝึกเดินจงกรมไปด้วยน่ังไปด้วย และ
พยายามกำาหนดสตริูล้มหายใจตลอดทุกอิริยาบถเท่าท่ีจะนึกระลึกไดค้รบั นึกขึน้ไดก็้
กำาหนดรูล้มแตย่งัเเคเ่ดก็หัดเดนิอยู่ อยากฝกึกำาหนดจิตเป็น ตอ้งกำาหนดอย่างไรครบั 
ถึงจะถูกต้อง

พระอาจารย์ : คอืกอ่นทีจ่ะเขา้ไปถงึขัน้ระดบัจิตไดน้ีต้อ้งผา่นขัน้ร่างกาย
กับผ่านขั้นเวทนาไปก่อน คือเราต้องสามารถปล่อยวางร่างกายได้ก่อน 
เข้าใจธรรมชาติของร่างกายได้ก่อนว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องตาย 
เป็นธรรมดา เข้าใจถึงเวทนา เข้าใจธรรมชาติของเวทนาว่ามีเกิดมีดับเป็นธรรมดา 
เช่น มีการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นธรรมดา ใจเราต้องเป็นอุเบกขากับร่างกาย 
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กับเวทนา คือ ร่างกายแก่ก็เฉย ร่างกาย
ตายก็เฉย เวลาร่างกายเกิดอาการ
เจ็บไขไ้ดป้ว่ยใจกเ็ฉย ไมเ่ดอืดร้อน 
ไม่วุ่นวาย ถ้าเรายังไม่ผ่าน ๒ ขั้นนี้ 
ไปได้ เราจะเข้าไปถึงขั้นจิตไม่ได้ 
เพราะขัน้จิตนีเ้ปน็ขัน้ทีล่ะเอยีดกวา่ 
สติปัญญาของเรานี้ยังไม่มีกำาลัง
พอทีจ่ะเข้าไปถงึขัน้ทีล่ะเอยีดนัน้ได ้
เราต้องฝึกฝนสติปัญญาของเรา
ผ่านทางขั้นของร่างกาย ผ่านทาง
ขั้นของเวทนาไปก่อน ต้องผ่าน
เร่ืองของร่างกายไปใหไ้ดห้มด ไมว่า่ 
จะเป็นความแก่ ความเจ็บ หรือ
ความตาย หรือความสวยงาม ต้อง
ปล่อยให้หมดก่อนแล้วจะเข้าไป 
สู่ขั้นจิตได้ 

ถ้าอยากจะใช้ปัญญาไปดูจิตแล้ว
ส่ังให้ จิตสงบ ส่ังให้ จิตเชื่องนี้ 
เปน็ไปไมไ่ด ้เวลาจิตเกดิอาการพยศ 
ขึ้นมานี้จะทำาอะไรไม่ได้เลย เพราะ
ไม่มีกำาลังสติปัญญา สมาธิยังไม่มี
กำาลังมากพอที่จะไปควบคุมจิตได้
จะไปดูจิตได้

ดังนั้น การดูจิตตอนนี ้
ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร 

ดูไปก็จะไม่สามารถควบคุมจิตได้ 
จะควบคุมจิตได้ 

ก็เพียงแต่การใช้สติ
เท่านั้นเอง
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ดังนั้น อย่าเพิ่งไปกังวลกับเรื่องของการดูจิต ถ้าเรายังไม่มีสตินี้ ขอให้เรา
มากงัวลกบัเร่ืองของการสร้างสตกิอ่น ถา้ยงัไมม่สีมาธกิข็อใหเ้รามานัง่สมาธ ิ
ทำาจิตให้รวมก่อน ถ้าจิตไม่รวมแล้วจะไม่เห็นตัวจิต จะไม่รู้ว่าตัวจิตเป็น
อยา่งไร ตวัจิตนีก้ค็อืตวัรู้เฉยๆ ตวัทีเ่ปน็อเุบกขา ตวันีแ้หละคอืตวัจิต แตพ่อ 
ออกจากสมาธมิาสักพัก ความปรุงเเตง่มนักฉ็ดุลากใหจ้ติออกจากตวัรู้ไปเปน็
ตัวหลงทันที จากเป็นอุเบกขากลับไม่เป็นอุเบกขาทันที เรายังไม่มีกำาลังพอ 
ที่จะรักษาตัวจิตนี้ให้รู้เฉยๆ ให้เป็นอุเบกขาได้ จนกว่าเราจะดับตัณหา 
ความอยากทางร่างกายกับทางเวทนาไปก่อน ถ้าดับ ๒ ตัวนี้ได้แล้ว ทีนี้ 
จะเข้าไปถึงตัวจิตได้ เข้าไปควบคุมไปจัดการกับการพยศของจิตได้ 
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ศิษย์ : กระผมปฏิบัติโดยการรู้ทันจิตคิดอะไรตัดหมด ประสานกับพุทโธ  
ทำาไปเรือ่ยๆ จติเหมือนไปตดิอยูใ่นสภาวะวา่งๆ บอกไม่ถูกครับ ว่างแบบไม่ต้องรักษา 
มีของมันอยู่อย่างน้ัน แต่กิเลสยังมีเหมือนเดิม แต่ก็เหมือนแยกส่วนกันกับจิต 
ท่ีวา่งๆ น้ัน เวลาโกรธเหมือนจะเป็นอีกคนไปเลย เวลาโกรธ สภาวะท่ีวา่วา่งๆ น้ันก็จะไปรู้
จติท่ีโกรธอกีทีหน่ึงครบั ไม่ไดต้ัง้ท่าทางให้จติอีกอันเป็นแต่มันก็เป็นอยูอ่ยา่งน้ันครบั 
ขอแนวทางปฏิบัติต่อครับ

พระอาจารย์ : ก็ต้องทำาให้มันว่างตลอดเวลา ไม่ให้มันมีความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ถ้ายังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ ก็ยัง
ว่างไม่มากพอ ก็ต้องทำาให้มันว่างตลอดเวลาเท่านั้นเอง ถ้ามันว่างจริงแล้ว 

เพราะฉะนั้น ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเด็ก ถ้ายัง
ยืนไม่ได้ก็ต้องหัดยืนให้ได้ก่อน อย่าไปเดิน หรืออย่า
ไปวิ่ง พอยืนได้แล้วค่อยหัดเดิน พอเดินได้แล้วค่อย
หัดวิ่ง พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเจริญปัญญาจากขั้น 
หยาบไปสู่ขั้นละเอียด ข้ันร่างกายนี้มันหยาบกว่า 
ขั้นเวทนา ขั้นเวทนามันหยาบกว่าขั้นจิต มันต้องไป
เป็นขั้นๆ อย่าข้ามขั้น ไม่เกิดประโยชน์ ทำาอะไรไม่ได้
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มนัจะไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลง ถา้มนัว่างไมจ่ริง มนัวา่งแบบชัว่คราว พอมนัเผลอ 
มันก็กลับไปโลภไปโกรธไปหลงได้

การที่จะทำาให้ว่างอย่างถาวรนี้ต้องทำาด้วยปัญญา ต้องถอดถอนความหลง 
ทีเ่ปน็ตวัเหตทุำาใหเ้กดิความโลภความโกรธความหลง ตวัทีจ่ะทำาใหถ้อดถอน
ความโลภโกรธหลงได ้กค็อื อนจิจัง ทกุขงั อนตัตา ตอ้งเหน็ทกุส่ิงทกุอยา่ง 
วา่เปน็อนจิจัง ทกุขงั อนตัตา แล้วใจจะไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลงไปกบัส่ิงตา่งๆ 
อีกต่อไป

ศิษย์ : มีฆราวาสฝรั่งอีกคนเขาว่าเขา awaking แล้วจากการพิจารณา 
การทำางานของ conscious mind และ subconscious mind พอเข้าใจจิต
เขาก็เป็นอิสระ กิเลสทั้งหลายหายหมด ไม่มีเลยมาคร่ึงค่อนปี เขาเคยพิจารณา
อสุภะมาแล้ว แต่ดูเหมือนยังไม่รอบก็ไปจิตอย่างน้ี เป็นวิปัสสนาหรือยังหรือแค่
สัญญาวิปลาส

พระอาจารย ์ : คือถ้าพิจารณาแล้วยังตัดไม่ได้ก็แสดงว่ายังพิจารณา 
ไม่ต่อเนื่อง บางเวลาก็พิจารณา บางเวลาก็ไม่พิจารณา ก็จะเป็นเหมือนกับ
เวลาทีเ่ราฟันคูต่อ่สู้ เขากจ็ะตาย เวลาทีเ่ราหยดุฟันคูต่อ่สู้ เขากจ็ะบกุเขา้มา 
ได้อีก เพราะฉะนั้น เราต้องพยายามพิจารณาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะไม่มี
กามารมณอี์กตอ่ไป นีพู้ดถงึเร่ืองของการพิจารณาอสุภะ ถา้เราหยดุพิจารณา 
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เราเผลอไปเหน็วา่สวยงาม มนักจ็ะเกดิกามารมณ์
ข้ึนมา ถา้เราพิจารณาอสุภะอยา่งไมเ่ผลอ มองทไีร 
ก็มองเห็นเป็นอสุภะอยู่ กามารมณ์ก็จะไม่เกิด
ขึ้นมา

ดังนั้น ต้องดูตรงนั้น ดูที่ว่ายังมีกามารมณ์อยู่ 
หรือเปล่า ถ้ายังมีกามารมณ์อยู่ก็แสดงว่า  
ยังพิจารณาไม่อย่างต่อเนื่อง พิจารณาบ้าง  
ไมพิ่จารณาบา้ง มองวา่สวยบา้ง มองวา่ไมส่วยบา้ง 
เวลามองว่าไม่สวยก็ไม่มีกามารมณ์ เวลามอง 
ว่าสวยก็จะเกิดกามารมณ์ขึ้นมาเท่านั้นเอง อยู่ที่ 
การมองของเรามองว่าสวยหรือไม่สวย อย่างนี้
ไม่ใช่เร่ืองสัญญาหรือวิปลาสอะไรทั้งนั้น อยู่ที่
เร่ืองของการพิจารณาว่ายังพิจารณาไม่เพียงพอ 
เหมือนกับฟันไม้ ยังฟันไม่ขาดต้องฟันต่อไป  
ฟันไปจนกว่ามันจะขาด ถ้าขาดแล้วเราก็จะรู้เอง 
รู้ภายในใจเองว่าตอนนี้ไม่มีกามารมณ์แล้ว  
เห็นอะไรมันเบื่อไปหมด มันเห็นซากศพแล้ว  
มันจะไปมีกามารมณ์ได้อย่างไร
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ธรรมะบนเขา
“ที่พึ่งทางใจ”

วันนี้พวกเรามาวัดเพ่ือมาสร้างที่พ่ึงทางใจ ที่พ่ึงทาง
ร่างกายพวกเรากม็พีอเพียงกนัแล้ว ร่างกายกพ็อทีจ่ะ 
ให้ความสุขกับเราได้ไปวันๆ หนึ่ง แต่ความสุข 
ทางร่างกายนั้น ก็เป็นความสุขที่ไม่ถาวรเพราะว่า
ร่างกายไมถ่าวร สักวนัหนึง่ร่างกายกต็อ้งหมดสภาพไป 
ไมส่ามารถหาความสุขตา่งๆ มาใหก้บัเราได ้เรากต็อ้ง 
อาศัยท่ีพ่ึงทางใจ เพราะท่ีพ่ึงทางใจน้ีสามารถให้ความสุข
กบัเราไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งอาศยัร่างกาย อาศยัธรรมะของ
พระพุทธเจ้า กค็อือาศยัพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
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ถา้เรามพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
เป็นที่พ่ึงทางใจ เราก็จะมีความสุข 
เราก็จะดับความทุกข์ต่างๆ ได้  
แต่ถ้าเรามีที่พ่ึงทางร่างกายเพียง
สว่นเดียว เวลาร่างกายเป็นอะไรไป 
เวลาร่างกายไม่สามารถนำาความสุข
มาใหก้บัเราได ้เวลานัน้เรากจ็ะทกุข ์
จะเดือดร้อน จะไม่สบายใจ

ดงันัน้ เราจงึควรหาทีพ่ึ่งทัง้ ๒ ส่วน 
ที่พ่ึงทางร่างกาย เราก็หาไว้เพ่ือใช้
กบัร่างกาย ทีพ่ึ่งทางใจ เรากต็อ้งหา
ไวส้ำาหรับใชก้บัจติใจ เวลาทีร่่างกาย
ไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้  

เราก็ต้องอาศัยท่ีพ่ึงทางใจให้ความสุข 
กับเราต่อ หรือเราจะไม่พ่ึงทาง
ร่างกายเลยก็ได้ เพราะว่าความสุข
ทางใจนั้นมีคุณค่ากว่า มีความสุข
มากกวา่ความสุขทางรา่งกาย ถา้เรา 
พ่ึงทางร่างกายเพียงอย่างเดียว  
เรามักจะมีความทุกข์อยู่ เ ร่ือยๆ 
เพราะความสุขทางร่างกายนี้ไม่ได้ 
เปน็ไปอยา่งตอ่เนือ่งนัน่เอง บางเวลา 
เราก็มีความสุข เพราะเราอยากได้ 
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เราสามารถหาส่ิงนั้น
มาได้ เราก็มีความสุข แต่เวลาที่เรา
สูญเสียสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราได้มาไป 
เวลานั้นเราก็จะมีความทุกข์ หรือ

คว�มสุขท�งร่�งก�ย 
ท�งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ท�งต� หู จมูก ลิ้น ก�ย 
เป็นคว�มสุขที่ขึ้นๆ ลงๆ มีบ้�งไม่มีบ้�ง 
แต่คว�มสุขท�งใจนี้
เร�ส�ม�รถที่จะทำ�ให้มีอยู่กับเร�ได้ตลอดเวล�
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เวลาทีเ่ราอยากไดอ้ะไรแล้วเราไมส่ามารถไดต้ามความอยาก เรากจ็ะมคีวาม
ทกุขใ์จ นีค่อืความสุขทางร่างกาย ทางรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ทางตา 
หู จมูก ลิ้น กาย เป็นความสุขที่ขึ้นๆ ลงๆ มีบ้างไม่มีบ้าง แต่ความสุข
ทางใจนี้เราสามารถที่จะทำาให้มีอยู่กับเราได้ตลอดเวลา เพราะว่าความสุข
ทางใจนี้ไม่ต้องอาศัยร่างกาย ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆ อาศัยเพียงพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นผู้สอน เป็นผู้บอกวิธีสร้างความสุขใจนี้ให้กับเรา 
เท่านั้นเอง ความสุขทางใจก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้า  
พระอริยสงฆ์สาวกไดส่ั้งสอนใหป้ฏบิตัแิละไดป้ฏบิตัมิาแล้ว กค็อืการปฏบิตัดิ ี
ปฏิบัติชอบนั่นเอง 

สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน 
การปฏบิตัดิ ีการปฏบิตัติรงตอ่พระนพิพาน การปฏบิตัเิพ่ือ
ดบัความทกุข ์ดบักเิลสตณัหา การปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งเรียกว่า 
สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน 
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การที่ เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  
ก็คือเราก็ต้องปฏิบัติตามคำาสอน
ของพระพุทธเจ้า ก็คือให้เจริญ
มรรค ๘ เจริญศีล สมาธิ ปัญญา 
หรือเจริญทาน ศีล ภาวนานี่เอง 
นี่ก็คือการสร้างสรณะให้เกิดขึ้น
มาภายในใจของเรา สร้างด้วย
การปฏิบัติ สรณะภายนอกนี้   
ยังไม่ได้ เป็นสรณะที่ พ่ึงของเรา  
เช่น พระพุทธรูปที่พวกเรากราบ
ไหว้นั้น เป็นเพียงสัญลักษณ์ของ
พระพุทธเจ้า สัญลักษณ์ก็หมายถึง 
วิ ถี ชี วิ ตที่ พ ระ พุทธ เ จ้ า ได้ ทรง 

ดำาเนินมา พระพุทธเจ้าได้ทรง 
เ สี ยสละทำ าท านด้ วยการสละ 
ราชสมบัติแล้วก็ออกบวชรักษาศีล 
เจริญภาวนา สมถภาวนาและ
วิปัสสนาภาวนา พระอริยสงฆ์
สาวกทั้งหลายก็ดำาเนินรอยตาม 
พระพุทธเจ้า สละทรัพย์สมบัติ 
ข้าวของเงินทองออกบวช รักษาศีล 
ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา  
จนได้บรรลุมรรคผลนิพพานข้ันต่างๆ 
จนถึงข้ันสูงสุด พอได้บรรลุแล้ว 
ท่านก็นำาเอาความรู้ที่ได้จากการ
บรรลุนีม้าเผยแผส่ั่งสอนใหแ้กผู่อ้ืน่
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ต่อไป ก็คือสั่งสอนวิธีที่จะได้เข้าถึง
มรรคผลนพิพาน เขา้ถงึทีพ่ึ่งทีถ่าวร 
ก็คือความสงบสุขของใจที่ถาวร  
ที่ เกิดจากการปฏิบัติมรรค ๘  
เกดิจากการปฏบิตัศิลี สมาธ ิปญัญา 
เกิดจากการปฏิบตัิทาน ศลี ภาวนา
นี่เอง

พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูปนี้ 
เป็นเพียงสัญลักษณ์ หรือเคร่ือง
เตือนสติให้ เราระลึกถึงวิถีชีวิต 
ของพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์
สาวกที่เรากราบไหว้ก็เช่นเดียวกัน 

ท่านก็เป็นแบบฉบับถึงการปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบว่าเป็นอย่างไร ถึงการ
บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไร 
ท่านก็จะเป็นตัวอย่างที่จะทำาให้เรา
เกดิศรัทธา เกดิฉนัทะ วริิยะ จิตตะ 
วมิงัสา ทีจ่ะปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบตาม 
พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี 
หรือของพระอริยสงฆ์สาวกทัง้หลาย
กด็ ีกส็อนใหเ้ราปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ
นัน่เอง ใหเ้ราทำาทาน ใหเ้รารักษาศลี 
ให้เราภาวนา เจริญสมถภาวนา
และวิปัสสนาภาวนา ถ้าเราสามารถ
ปฏิบัติตามแนวคำาสอนได้ ผลที่
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จะตามมาก็คือมรรคผลนิพพาน  
ความสงบ ความสุข ความปราศจาก
ความทุกข์ พอเราไม่มีความทุกข์  
ก็ถือว่าเราได้มีที่ พ่ึงแล้วนั่นเอง  
แต่ตอนน้ีพระพุทธรูปก็ดี พระอริยสงฆ์ 
สาวก พระปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบทีเ่รา
ไปกราบไหว้ก็ดี หรือพระธรรมคำาสอน 
ที่เราได้ยินได้ฟังมาก็ดี ตอนนี้ยัง
ไม่ได้เป็นสรณะที่แท้จริง เพราะว่า 
ตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในใจของเรา 
ตอนนี้ยังอยู่ข้างนอกอยู่ ยังไม่
สามารถดับความทุกข์ ความไม่
สบายใจต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจ 
ของเราได้ ยังไม่สามารถทำาใจ 
ของเราให้สงบ ให้มีความสุขได้
อย่างต่อเนื่องและถาวร 

การท่ีเราจะดับความทุกข์ท้ังหลายได้ 
มีความสงบสุขได้อย่างถาวรนั้น 

เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
นี่ เอง การที่ เราเข้าหาพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ ก็เพ่ือจะได้
รับเอาคำาสอน รับเอากำาลังใจที่จะ 
ผลักดันให้เรามีความพากเพียร  
มีวิริยะ อุตสาหะ บากบั่นที่จะ
พยายามปฏิบัติมรรค ๘ ปฏิบัติศีล 
สมาธิ ปัญญา ปฏิบัติทาน ศีล 
ภาวนานี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง 
ทุกคร้ังเวลาที่เราได้ยินได้ฟังธรรม
จะทำาให้เราเกิดมีกำาลังจิตกำาลังใจ
เพราะมีผู้บอกทางให้กับเรา บางที
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เราเดินไปแล้ว ถ้าเราไม่ดูแผนที่ 
เราก็อาจจะหลงทางได้ พอเรา 
หลงทาง เราก็เกิดความไขว้เขว  
เ กิ ดคว ามย่ อท้ อ  แต่ พอ เ ร า 
เปิดแผนที่ดู เราก็รูว้่า อ๋อ เรากำาลงั
เดินผิดทาง เราก็เปล่ียนทางเดิน
ของเราใหม่ พอเราเปลี่ยนทางเดิน 
เราเดินตรงไปตามแผนที่ เราก็จะ 
เดินเข้าใกล้สู่จุดหมายปลายทาง 
ของเรา เรากจ็ะมกีำาลังจิตกำาลังใจที่
จะเดินทางต่อไป 

การปฏิบัติจึงต้องมีการฟังเทศน์ 

ฟังธรรม การเข้าหาครูบาอาจารย์ 

เปน็ระยะๆ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่ 

จะต้องฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวัน 

จะต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ทุกวัน 

บางคร้ังบางเวลาก็ต้องมีความ

จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งออกไปปลกีวเิวกไป

อยู่ตามลำาพัง ในเบื้องต้นนั้นก็ต้อง
อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก่อนเพื่อจะได้
รับการอบรมวิชาความรู้ต่างๆ แต่
พอไดม้วีชิาความรู้แล้วกอ็าจจะตอ้ง
ออกไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำาพัง 
เพราะการปฏิบัติธรรมเพ่ือทำาจิต 
ใหส้งบ เพ่ือทดสอบจิตใจวา่สามารถ
ปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆ ได้หรือไม่นั้น 
บางทกีต็อ้งอาศยัสถานทีท่ีส่งบสงัด 
วเิวก หา่งไกลจากส่ิงตา่งๆ หา่งไกล
จากบคุคลตา่งๆ เพ่ือจะไดพิ้สูจนว์า่
เราจะเป็นที่พ่ึงของเราเองได้หรือไม่ 
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เพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์ เราก็อาศัยบารมีของครูบาอาจารย์
คุ้มครอง มีความปลอดภัย มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ แต่เวลาที่เรา
ต้องไปอยู่คนเดียว ไปปลีกวิเวกอยู่ในป่าในเขา เวลานั้นเราจะไม่มีบารมี
ของครูบาอาจารย์คอยคุ้มครอง ตอนนั้นก็ต้องอาศัยบารมีของเราเองก็คือ 
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรา ต้องอาศัยธรรมะที่เราได้ศึกษาร่ำาเรียนมานี้
มาเปน็บารมคีุม้ครองเรา เปน็เคร่ืองทดสอบใจเราวา่ใจเรานีส้ามารถเปน็ทีพ่ึ่ง 
ของเราเองได้หรือไม่ ถ้าเราสามารถเป็นที่พึ่งของเราเองได้ เป็นอัตตา หิ 

อัตตโน นาโถ ได้ ไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรก็ถือว่าเรามีพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว 

ถ้าเรายังอาศัยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้างนอกอยู่ เราก็ยังไม่รู้แน่
ว่าเราเป็นที่พึ่งของเราเองได้หรือยัง  ถ้าเราปฏิบัติไปแล้ว ต่อไปเราจะรู้ว่า 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ที่แท้จริงนี้อยู่ข้างในใจเรา ไม่ได้อยู่ข้างนอก 
ตอนตน้เราอาจจะยงัตดิกบัการหอ้ยพระพุทธรูปอยู ่มสีร้อย มพีระพุทธรูป  
หรือมรูีปของครูบาอาจารยห์อ้ยอยู ่แตถ่า้เราปฏบิตัไิปแล้ว จิตของเราไดร้บัผล 
จากการปฏิบัติ มีธรรมะปรากฏขึ้นมาภายในใจ เราก็จะรู้ทันทีเลยว่าพระ 
ที่เราห้อยคอนี้ไม่ได้เป็นที่พ่ึงอย่างแท้จริง เพราะว่าเวลาเรามีความทุกข์ใจ 
พระที่เราห้อยคออยู่นี้ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ แต่เวลา 
ที่เรามีความทุกข์ใจแล้วเราใช้ธรรมะคำาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ  
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มาแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นภายในใจ  
มาดับความทุกข์ภายในใจได้ เรา
ก็จะรู้ว่านี่แหละคือธรรมะที่แท้จริง 
ธรรมะที่ปรากฏขึ้นภายในใจ 

เมื่อเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะ
ต้องมีมรรค คือปัญญามาพิจารณา 
ให้เห็นว่าทุกข์ที่กำาลังเกิดขึ้นภายใน
ใจน้ีเกิดจากความอยาก เกิดจากตัณหา 
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ทุกข์ที่เป็นสมุทัย เป็นอริยสัจ ข้อที่ ๒ อริยสัจ 
ข้อที่ ๑ ก็คือ ความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ  
เราก็ต้องใช้อริยสัจ ข้อที่ ๔ คือมรรค คือ
สติปัญญามาพิจารณาหาต้นเหตุของความ 
ไม่สบายใจ เราก็จะเห็นว่าต้นเหตุของความ 
ไมส่บายใจกค็อืความอยากตา่งๆ นัน่เอง เวลาเรา
อยากไดอ้ะไรขึน้มานี ้ใจของเราจะกระวนกระวาย 
กระสับกระส่าย จะกนิไม่ได ้นอนไมห่ลับ จะไมส่งบ 
ไมน่ิง่ ไมส่บาย ถา้เราเหน็ว่ามนัเกดิจากความอยาก 
แล้วเราหยดุความอยากได ้ความทกุขก์จ็ะหายไป 
ความทุกข์หายไปก็เรียกว่านิโรธ นิโรธก็คือ
อริยสัจข้อที่ ๓ 

อริยสัจม ี๔ ขอ้ อริยสัจขอ้ที ่๑ เรียกวา่ ทกุขสจั 
ข้อที่ ๒ เรียกว่า สมุทัยสัจ ข้อที่ ๓ คือนิโรธสัจ 
ข้อที่ ๔ คือ มรรคสัจ เวลาเกิดความทุกข์ใจ  
เราต้องใช้มรรคสัจเป็นผู้มาพิจารณามาศึกษา 
เป็นหมือนหมอ เวลาเกิดความทุกข์ใจน้ีเป็นเหมือน 
เวลาไม่สบายก็ต้องหาหมอ ให้หมอมาวิเคราะห ์



221

ดูว่าไม่สบายเพราะอะไร ไม่สบายตรงไหน เป็น
เพราะอะไร ถ้าหมอวินิจฉัยแล้วเห็นว่าเกิดจาก
เชื้อโรคอย่างนั้น เชื้อโรคอย่างนี้ หมอก็ใช้ยามา
ทำาลายเชื้อโรคนั้น พอทำาลายเชื้อโรคนั้นหมดไป 
โรคก็หายไป เช่นเดียวกับเวลาไม่สบายใจ เราก็ 
ต้องหาหมอใจ หมอใจก็คือมรรค ๘ ก็คือสติ 
ปัญญา สติปัญญาก็ต้องวินิจฉัยหาเหตุว่าความ 
ไม่สบายใจเกิดจากอะไร ก็จะรู้ว่าเกิดจากความ
อยากอย่างใดอย่างหนึ่ง อยากได้ส่ิงนั้นส่ิงนี้ 
หรือว่าอยากมีอย่างนั้นอย่างนี้ หรืออยากเป็น
อย่างนั้นหรืออยากเป็นอย่างนี้ หรืออยากไม่ให้
เป็นอย่างนั้นหรือไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ พอเกิด 
ความอยากเหล่านี้ขึ้นมาแล้วใจก็จะไม่สบาย  
ถ้าใช้มรรคพิจารณาว่าเราไปห้ามได้หรือเปล่า 
ส่ิงนัน้ส่ิงนี ้ไมใ่หเ้ขาเปน็อยา่งนัน้เปน็อยา่งนี ้เชน่ 
ไปห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่า  
ไปหา้มไมใ่หร่้างกายตายไดห้รือเปล่า ไปหา้มไมใ่ห ้
ร่างกายแก่ได้หรือเปล่า 
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ถ้าเราห้ามไม่ได้ แล้วเราไปอยาก 
ไมแ่ก ่อยากไมเ่จบ็ อยากไมต่ายไป
ทำาไม ถา้เราอยากไมแ่ก ่อยากไมเ่จ็บ 
อยากไม่ตาย เราก็จะทุกข์ไปเปลา่ๆ 
ไม่เกิดประโยชน์อะไร เราก็จะ 
ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริง คือ 
เราไม่สามารถไปเปล่ียนแปลง 
ความแก่ ความเจ็บ ความตายได้ 
มันเป็นความจริง มันเป็นสัจธรรม 
นี่คือการทำางานของสติปัญญาของ
มรรค ๘ 

ก่อนที่เราจะมีสติปัญญาได้เราก็
ต้องมีสมาธิก่อน ก่อนที่เราจะมี 
สมาธไิด ้เรากต็อ้งมศีลีกอ่น กอ่นที ่
จะมีศีลได้ เราก็ต้องมีทานก่อน  
มนัเปน็ขัน้ของมรรค ๘  พระพุทธเจา้
ก่อนที่จะรักษาศีลได้ ก็ต้องสละ
ราชสมบัติก่อน ต้องทำาทานก่อน
ออกบวช พอทำาทานได้หมด สละ
สมบตัไิดห้มด กรั็กษาศลีได ้เพราะ 
เมื่อเราไม่มีความอยากได้ทรัพย์
สมบัติข้าวของเงินทอง เราก็ไม่มี
ความจำาเป็นจะต้องไปทำาบาป คนท่ี 
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ทำาบาปก็เพราะว่ายังมีความโลภ 
ยังอยากได้ทรัพย์สมบัติข้าวของ
เงินทอง อยากจะได้มาโดยวิธีง่ายๆ 
และรวดเร็วกม็กัจะตอ้งทำาบาป เชน่ 
คนที่ไม่เงิน เวลาอยากจะได้เงินก็
ต้องไปปล้นธนาคาร แต่ถ้าคนไม่มี
ความอยากได้เงินแล้ว ก็ไม่มีความ 
จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งไปปล้นธนาคาร คนที ่
ไม่ต้องใช้เงินทอง เช่น นักบวชนี้ก็ 
ไม่มีความจำาเป็นจะต้องไปทำาบาปเพ่ือ
หาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง 

การที่ เ ราทำ าทานก็ เ พ่ือที่ เ ร าจะ
ตอ้งการตดัการใชเ้งินใชท้องออกไป 
จากชีวิตของเรา เราไม่ต้องการที่จะ
อาศัยเงินอาศัยทองเป็นเคร่ืองมือ
ซือ้ความสุขตา่งๆ ใหก้บัเรา เพราะวา่ 
มันเ ส่ียงต่อการจะต้องทำ าบาป  
เวลาท่ีเราไม่สามารถหาเงินทองมาได้ 
แต่ เ รายั งมีความอยากที่ จะใช้ 
เงินทองอยู่ เราก็ต้องไปทำาบาป 
แต่ ถ้ า เ ร า ไ ม่ ต้ อ ง ใ ช้ เ งิ น ท อ ง
เป็นเคร่ืองมือซื้อความสุขต่างๆ  



224

ซื้อส่ิงต่างๆ เราก็ไม่ต้องไปทำาบาป 
พอไม่มีเงิน เราก็ไม่เดือดร้อนอะไร  
พอเราเป็นนักบวชแล้ว เราก็ไม่ 
เดือดร้อนอะไรกับเร่ืองการหาเงินทอง 
หรือใช้เงินทอง เราก็จะสามารถ
รักษาศลีไดอ้ยา่งสบาย ไมม่วีนัทีจ่ะ
ตอ้งไปทำาบาปทำากรรม พอเรารักษา 
ศีลได้ ใจของเราก็พร้อมท่ีจะภาวนาได้ 
ใจก็พร้อมที่จะเข้าสู่ความสงบได้  
มเีวลาทีจ่ะเจริญสตไิดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

การที่จะทำาใจให้สงบนี้ เราจะต้อง
มีสติควบคุมใจอยู่ตลอดเวลานาที
ไม่ให้คิดปรุงเเต่ง ให้ลดความคิด 
ปรุงแต่งให้น้อยลงไปเร่ือยๆ ตาม
ลำาดับ จนสามารถหยุดความคิด
ปรุงเเต่งได้ 

ถา้หยดุความคดิปรุงเเตง่ได ้ใจกจ็ะ
เข้าสู่ความสงบได้ พอใจเข้าสู่ความ
สงบก็เป็นสมาธิขึ้นมา คำาว่าความ
สงบนี้แหละคือ “สมาธิ” 

แต่ในทางโลกนี้ เรามักจะใช้คำาว่า 
“สมาธิ” แทน “สติ” กัน เช่น  
เรามักจะพูดว่า วันนี้ไม่มีสมาธิกับ
การทำางานเลย ไม่มีสมาธิกับการ
เรียนหนังสือเลย อันนี้ความจริง 
หมายความว่าไม่มีสติ ใจไม่จดจ่อ
อยูก่บัการทำางาน ใจไมจ่ดจ่ออยูก่บั 
การเรียนหนังสือ ความจริงคำานี้ 
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ควรจะใช้ “สติ” แทน “สมาธิ” 
เพราะวา่สมาธนิีพ้วกเราไมเ่คยมกีนั 
จึงจะไปเรียกว่า “สมาธิ” ไม่ได้ 
“สมาธิ” นี้ก็คือเวลาใจสงบรวมลง 
เปน็หนึง่ เปน็เอกคัคตารมณ ์ ไมค่ดิ 
ปรุงเเตง่ เพราะถา้รวมลงมากๆ กไ็ม่
รับรู้รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะเลย 
หายไปจากความรู้สึกชัว่คราว แตถ่า้ 
สงบไมเ่ตม็ทีก่ย็งัรับรู้อยู ่ยงัสามารถ
รับรู้รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะได ้
แต่ใจไม่ไปวุ่นวาย ไม่มีอารมณ์กับ
รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
ที่มาปรากฏให้ รับรู้ รับรู้แล้วก็ 
ปล่อยวาง ใจเป็นกลาง ใจเฉยได้ 
อย่างนี้ถึงเรียกว่าสมาธิ 

ถ้าเรามีสมาธิแล้วทีน้ี เราก็จะสามารถ
คิดด้วยเหตุคิดด้วยผลได้ เพราะ 
เวลาท่ีใจมีสมาธิน้ี อารมณ์ต่างๆ จะถูก 

กำาจัดหรือว่าถูกกดไว้ไม่ให้มีกำาลัง
มากจนเกนิไป มนักย็งัมอีารมณอ์ยู ่
แต่ก็ยังสามารถที่จะใช้สติปัญญา 
ข่มได้กำาจัดได้ ถ้าไม่มีสมาธิน้ีอารมณ์
จะแรงมาก เวลาเกิดความโกรธก็
จะหยุดไม่ได้ เวลาเกิดความโลภ  
เกิดความอยากก็จะหยุดไม่ได้  
แตถ่า้มสีมาธแิล้ว เวลาเกดิความโลภ 
ก็จะไม่รุนแรง แต่ก็จะรู้ว่าเป็น 
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ความโลภ รูว้า่เปน็ความโกรธ และถา้ใชป้ญัญาเขา้มาพิจารณา
ก็จะสามารถหยุดความโลภ หยุดความโกรธได้ เช่น เวลา
อยากได้อะไร เราก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าส่ิงที่อยากได้นั้น 
มนัไมไ่ดเ้ปน็ความสุขทีแ่ทจ้ริง ถา้เปน็ความสุขกเ็ปน็ความสุข
ประเดี๋ยวประด๋าว แล้วเดี๋ยวก็จะมีความทุกข์ตามมา เพราะ 
ส่ิงทีไ่ดย้อ่มเปล่ียนไป ยอ่มหมดไป เวลาเปล่ียนไปหรือหมดไป 
ส่ิงน้ันก็จะไม่ได้ให้ความสุขกับเรา แทนท่ีจะให้ความสุขก็จะ
ให้ความทุกข์กับเรา สู้ไม่เอามาดีกว่า สู้อย่ามีดีกว่า มีแล้ว 
กจ็ะมาเปน็ภาระทางจิตใจ จะตอ้งคอยดแูลรักษา จะตอ้งหวง 
จะตอ้งหว่ง และเมือ่สูญเสียไปกจ็ะตอ้งทกุขใ์จ พอใชป้ญัญา 
สอนใจอย่างน้ีก็จะหยุดความโลภความอยากได้ส่ิงน้ันส่ิงน้ีได้ 
หรือถ้าอยากได้ในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ ก็สอนใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ 
ทีจ่ะไปอยากใหไ้มเ่จ็บไขไ้ดป้ว่ย ทีจ่ะไปอยากไมใ่หต้าย เมือ่ถงึ
เวลามนัจะเจ็บไข้ไดป้ว่ย กอ็ยูก่บัมนัไป อยา่ไปเกดิความอยาก 
ใหค้วามเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยหายไป เพราะถา้เกดิความอยากนีแ้ล้ว 
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จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา 
ที่รุนแรงกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วย
ของทางร่างกาย นี่คือการใช้ปัญญา
ระงับความอยากต่างๆ

เราจะใช้ปัญญาได้ ใจต้องมีความสงบ 
มสีมาธพิอทีจ่ะควบคมุอารมณห์รือ
ต่อสู้กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ถ้า 
ไม่มีสมาธิแล้ว อารมณ์น้ีจะรุนแรงมาก 
ถ้าเปรียบเหมือนกับแพทย์ เวลาที่ 
จะทำาการผ่าตัดคนไข้ ถ้าไม่ฉีดยาสลบ 
ก่อนน้ีจะผ่าคนไข้ไม่ได้เพราะคนไข้ 
จะด้ิน แต่ถ้าเวลาคนไข้ได้รับการฉีดยา 
หรือการดมยาสลบแล้ว คนไข้ก็จะนอน
เฉยๆ เวลาผา่กจ็ะไมด่ิน้ ไมต่อ่ตา้น 
หมอก็สามารถจะทำาศัลยกรรมต่างๆ  
ไดจ้นสำาเร็จ เชน่เดยีวกบัการปฏบิตั ิ
ถา้ใจไมน่ิง่พอ จะใชป้ญัญาพิจารณา
ไม่ได้ เพราะจะมีอารมณ์มาต่อต้าน 

ถ้าจะให้พิจารณาส่ิงท่ีอารมณ์ไม่ชอบ 
กิเลสไม่ชอบ ก็จะพิจารณาไม่ได้ 
อะไรที่กิเลสไม่ชอบ ก็คือความแก่ 
ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความตายหรือ
ความไม่สวยงาม อวัยวะต่างๆ 
ของร่างกายที่ไม่สวยงาม หรือ 
ส่วนตา่งๆ ของรา่งกายทีเ่ปน็ปฏกิลู 
กิเลสจะไม่ชอบพิจารณา จะมอง
ไม่เห็น พอไม่เห็นส่วนนี้ก็จะเกิด
ความหลง คิดว่าร่างกายนี้น่ารัก
น่าเอ็นดู ร่างกายนี้สวยงามน่ามีไว้ 
ครอบครองเป็นเจ้าของ แต่ถ้ามี
สมาธิแล้วก็จะสามารถสอนใจให้
พิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยได้ ให้ดู
ส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังได้ เช่น 
อาการต่างๆ อวัยวะต่างๆ ที่มีอยู่
ภายในใตผิ้วหนงักจ็ะเหน็ได ้พอเหน็ 
อาการต่างๆ เหล่านี้แล้วก็จะคลาย
ความรักความกำ าหนัดยินดี ได้  



228

จะระงับกามารมณไ์ด ้จะอยูค่นเดยีวได ้จะไมรู้่สึกเหงาหรือวา้เหว ่ไมเ่หมอืนกบั 
คนท่ีไม่มีปัญญา เวลาเห็นรูปท่ีสวย เห็นรูปท่ีชอบ ก็จะเกิดตัณหา เกิดกามารมณ์ 
อยากจะไดม้าใหค้วามสุขกบัตน แล้วกต็อ้งมรูีปนัน้อยูก่บัตนไปเร่ือยๆ เวลาใด 
ที่อยู่ห่างไกลกัน เวลานั้นก็จะมีความรู้สึกว้าเหว่ เศร้าสร้อยหงอยเหงา 

อนันีเ้ปน็เร่ืองทีเ่ราตอ้งใชป้ญัญาพิจารณา ถา้เราไมม่สีมาธนิี ้เราจะพิจารณา
ไม่ได้ หรือพิจารณาได้ไม่นาน พิจารณาได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอารมณ์อยาก 
ในส่ิงนั้นส่ิงนี้ อยากในของสวยของงามก็จะมาคิดแทน พอคิดแทนแล้ว 
ก็เลยไม่เห็นความจริง ก็จะต้องไปหาร่างกายคนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครอง  
แล้วเวลาอยู่ด้วยกันก็ต้องมาเป็นภาระต่อกัน ต้องมาดูแลมากันห่วงใยกัน 
แล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจเวลาที่จะต้องจากกัน หรือว่าเวลาที่ทะเลาะกัน  
มีความเห็นไม่ตรงกัน ความสุขที่ได้ก็จะหายไปหมด เวลาที่เกิดความทุกข์ 
กับคนที่เรารักปรากฏขึ้นมา ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้ว เราก็
จะหยุดความอยากมีคู่ครองได้ อยู่คนเดียวก็สบายใจกว่า ไม่ต้องมาทุกข์ 
กบัคนอืน่ ไมต่อ้งมาคอยดแูลกนั ไมต่อ้งมาหวงมาหว่งกนั จะทำาอะไรกส็ามารถ 
ทำาได้ทันที ไม่ต้องมาขออนุญาตกัน จะไปไหนมาไหนก็ไปได้เลย มีอิสระ
เต็มที่ ถ้ามีคู่ครองแล้วก็จะไปไหนมาไหนจะทำาอะไรเองก็ทำาไม่ได้ ถ้าจะไป
คนเดียวก็ต้องขออนุญาตกันก่อน



229

นี่คือปัญญา ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเราก็
จะสามารถหยุดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจ
ของเราได้ คือความอยากในกาม คืออยากในรูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เช่น อยากจะมีแฟน 
อยากจะมสีามมีภีรรยา หรืออยากจะไปเทีย่วตาม
สถานทีต่า่งๆ สถานบนัเทงิตา่งๆ กไ็ปหารูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะนี่เอง หากามารมณ์มาเสพ 
หรือการไปดื่มการไปรับประทานนี้ก็เช่นเดียวกัน 
ถา้เราไมไ่ดด้ืม่หรือรับประทานตามความตอ้งการ 
ของร่างกาย ดื่มหรือรับประทานตามความอยาก 
ก็เรียกว่าเป็นตัณหาเหมือนกัน อันนี้ก็เป็น 
ความอยากในกาม

แล้วก็กลุ่มที่ ๒ ก็คือความอยากมี อยากเป็น  
ไม่พอใจกับสถานภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ อยากจะ
เป็นมากกว่านี้ เป็นคนธรรมดาก็อยากจะเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกำานัน เป็นอบจ. เป็นอะไร
ต่างๆ เป็นส.ส. เป็นรัฐมนตรี เป็นนายกฯ อันนี้ 
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ก็เรียกว่าความอยากมีอยากเป็น 
หรือมีเงินน้อย ก็อยากจะมีเงิน
มากกวา่นี ้มภีรรยาคนเดยีวกอ็ยาก
จะมีสองคน มีสามีคนเดียวก็อยาก
จะมีสองคนสามคน อันนี้เรียกว่า
ความอยากมีอยากเป็น พอมีแล้ว 
มันก็จะเกิดปัญหาตามมา คืออยู่
ไม่เป็นสุข อยู่เฉยๆ ไม่ได้ ก็ต้อง
ไปดิ้นรนแสวงหามา แล้วถ้าอยาก
ได้มากๆ ก็อาจจะต้องไปทำาบาป
ทำากรรม ไปทำาผิดกฎหมาย ทำาผิด 
กฎกติกาต่างๆ เพ่ือให้ได้ในส่ิงที่
ตนเองอยากได้

ส่วนขอ้ที ่๓ ความอยากไมม่ ีอยาก
ไม่เป็น ก็คือ อยากไม่แก่ อยากจะ 
ไมเ่จ็บ อยากไมต่าย อนันีก้ม็อียูใ่นใจ 
ฝงัลึกอยูท่กุคน เวลาคดิถงึความแก ่
แล้วสบายใจหรือไมส่บายใจ เวลาที่
จะตอ้งเจ็บไขไ้ดป้ว่ยรู้สึกวา่สบายใจ
หรือไม่สบายใจ เวลาที่จะต้องตาย 
อันนี้แหละ ถ้าเรามีความรู้ สึก 
ไม่สบายใจก็แสดงว่าเรามีความ
อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยาก
ไม่ตาย แต่ถ้าเราคิดถึงความแก่ 
คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย คิดถึง
ความตายแล้วเรามีความสุขใจ  

ทุกสิ่งทุกอย่�งนี้ก็ต้องลงม�ที่เหตุ อยู่ที่เหตุ 
และเหตุก็ไม่ได้อยู่ที่ใคร เหตุก็อยู่ที่ตัวเร� 
อยู่ที่อัตต� หิ อัตตโน น�โถ  นี้เอง 
อยู่ที่ตนเป็นที่พึ่งของตน
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เราดีใจ อย่างนี้แสดงว่าเราไม่มี
ความอยาก เราพอใจ เรารับมันได้ 
ถึงเวลาแก่ เราก็ยังมีความสุขได้  
ถงึเวลาทีเ่ราเจ็บไขไ้ดป้ว่ย เรากย็งัมี
ความสุขได ้ถงึเวลาเราตาย เรากย็งั
มคีวามสุขได ้ถา้เรามคีวามสงบแล้ว 
เราจะไมก่ลัวความแก ่กลัวความเจ็บ 
กลัวความตาย เพราะว่าความสงบนี ้
จะอยู่เหนือความทุกข์ของความแก่ 
ของความเจ็บไข้ได้ป่วย ของความตาย

ความทุกข์ของความแก่ ความเจ็บ 
ความตายนี้ จะไม่สามารถเข้ามา
ทำาลายใจที่มีความสงบได้ ใจที่มี
ความสงบนีจ้ะมคีวามสุขตลอดเวลา 
เช่น เวลาพระพุทธเจ้าทรงเสด็จ 
ดับขันธปรินิพพาน พระองค์ไม่มีจิตใจ 
ที่หวั่นไหวหรือทุกข์เดือดร้อนกับ
ความตายเลย พระองค์ทรงนอน

ประทับอยู่อย่างสงบ ไม่มีกิริยา 
อาการใดๆ ทีแ่สดงถงึความทกุขเ์ลย 
เพร าะพระทั ยของพระองค์นี้   
มีความสงบตลอดเวลา มีความสุข 
อยู่ตลอดเวลา เป็นปรมัง สุขัง  
อยู่ตลอดเวลานั่นเอง เป็นผลที่เกิด
จากการได้เจริญมรรค ๘ ได้เจริญ
ศลี สมาธ ิปญัญา ไดเ้จริญทาน ศลี 
ภาวนามา ได้มีสรณะที่พ่ึงทางใจ 
ที่แท้จริง มีพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ คอืผู้ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ 
มคีวามสงบ มธีรรมะกค็อืความสงบ 
เป็นที่พึ่ง

พวกเราก็สามารถมีสรณะที่แท้จริง
ได้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  
ก็คือทำาทานอย่างเต็มที่ รักษาศีล 
อย่างเต็มที่ ภาวนาอย่างเต็มที่  
ถา้ทำาอยา่งเตม็ทีแ่ล้ว ผลกจ็ะปรากฏ 
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ขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน เพราะเหตุกับผลเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่
ดึกดำาบรรพ์แล้ว มีเหตุก็มีผล มีเหตุมากก็มีผลมาก มีเหตุน้อยก็มีผลน้อย 
ดงันัน้ ทกุส่ิงทกุอยา่งนีก้ต็อ้งลงมาทีเ่หต ุอยูท่ีเ่หต ุและเหตกุไ็มไ่ดอ้ยูท่ีใ่คร 
เหตกุอ็ยูท่ีต่วัเรา อยูท่ีอ่ตัตา ห ิอตัตโน นาโถ นีเ้อง อยูท่ีต่นเปน็ทีพ่ึ่งของตน 
ตนตอ้งเปน็ผูป้ฏบิตัเิอง ไมม่ใีครปฏบิตัทิานใหก้บัเราได ้ไมม่ใีครปฏบิตัศิลี 
ให้กับเราได้ ไม่มีใครปฏิบัติภาวนาให้กับเราได้ เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอง 
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ ดับกิเลสตัณหา 
อนันีแ้หละคอืหนทางทีจ่ะทำาใหเ้รามทีีพ่ึ่งทางใจตอ่ไป พอเรามทีีพ่ึ่งทางใจแล้ว 
เวลาร่างกายเสื่อมสภาพไป แก่ลงไป เจ็บไข้ได้ป่วย หรือตายไป ใจเราจะ
ไมเ่ดอืดร้อนเลยเพราะเรามทีีพ่ึ่งทีด่กีวา่ มคีวามสุขทีด่กีวา่ เราไมต่อ้งอาศยั
ร่างกายให้ความสุขกับเรา ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งของเรา นี่คือเรื่อง
ของการที่เรามาวัด มาวัดเพื่อมาศึกษาวิธีที่จะทำาใจของเราให้เป็นที่พึ่ง ให้มี
ที่พึ่ง ให้มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พอเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้ว  
เรากต็อ้งนำาเอาไปปฏบิตัติอ่ พอเราปฏบิตัแิล้วผลกจ็ะปรากฏขึน้มาตามลำาดบั 
อย่างแน่นอน 

ดังนั้น ก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้เอาธรรมะคำาสอนของพระพุทธเจ้า  
ทีส่อนใหเ้ราปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบนี ้ใหเ้อาไปพินจิพิจารณาและปฏบิตัเิพ่ือเปน็
ที่พึ่งทางใจที่จะตามมาต่อไป
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พระอาจารย์คะ 
โยมน่ะโดนหมากัดที่ขา 

มันเป็นกรรมอะไรของโยม 
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ศิษย์ถาม
พระอาจารย์ตอบ 

๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

ศิษย ์ : อาทิตย์แรกตกใจค่ะพระอาจารย์ สวดอิติปิโส 
ไม่ได้เลยคะ งงตลอดเวลาเลยคะท่านอาจารย์ งงว่า 
เราเป็นใคร ทำาไม อะไรอย่างงี้ กว่ามันจะหาย มันน่ากลัว
มากเลยค่ะพระอาจารย์ ถึงจะบอกว่าไม่มีสติก็ไม่ได้

พระอาจารย ์: ใช่ พยายามฝึกสติให้มาก ทำาใจ
ให้สงบ แล้วจะมีเหตุมีผล พยายามเจริญสติกัน 
ใหม้ากๆ นะ ภาวนากนัใหม้ากๆ อนันีเ้ปน็การปฏบิตัิ
ที่สำาคัญที่สุด 
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มใีครอยากจะถามอะไรไหม มปีญัหา 
อะไรจะมาเล่าให้ฟังก็ได้ เผื่อจะได้
มาช่วยกันวิเคราะห์และแก้กัน   

อย่าไปเชื่อเร่ืองเคร่ืองรางของขลัง 
เ ร่ืองการโดนของโดนยาอะไร  
มันเป็นไปไม่ได้หรอก ถ้าเป็นไปได้ 

ป่านนี้มันก็ใช้กันทั่วไปหมดแล้ว 
ไม่ชอบใครก็ เอาของใ ส่ เข้ าไป  
มนัใส่เขา้ไปไมไ่ดห้รอก มนัหลอกเรา 
พอเราเชื่อใจ มันก็ตื่นเต้นเหมือน
กระตา่ยตืน่ตมูอยา่งนัน้นะ เหน็ไหม 
กระต่ายนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาล  
พอ ลูกตาลห ล่นลงมาก็ คิ ดว่ า 
แผ่นดินถล่ม พอคิดว่าก็เชื่อเลยว่า
แผน่ดนิถล่ม จึงรีบวิง่หน ีพอสัตวอ์ืน่ 
เห็นเข้าก็ถามว่าเป็นอะไร ก็บอกว่า 
แผน่ดนิถล่ม สัตวอ์ืน่ฟังแล้วตืน่ตาม 
เชื่อตาม จนไปเจอราชสีห์ ราชสีห์
ถามวา่ทำาอะไรกนั วิง่หนอีะไรกนัมา  
บอกว่าหนีแผ่นดินถล่ม ราชสีห์
บอกถล่มตรงไหนพาไปดูหน่อย 
ราชสีห์เป็นโพธิสัตว์ มีสติมีปัญญา 
ไม่ตื่นข่ าว ง่ายๆ ก่อนที่จะตื่น  
ก่อนที่จะอะไร ต้องรู้ให้จริงก่อนว่า
มันเป็นอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่า 
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ก็เลยไปพิสูจน์กันเลย บังคับให้
กระต่ายพาไปหาที่แผ่นดินถล่ม  
ไปถึงก็เห็นลูกตาลอยู่โคนต้นตาล 
อ๋อ นี่มันถล่มตรงนี้ ลูกตาล 
มนัหล่นลงมา ดงันัน้ ไมต่อ้งไปกลัว 
เรื่องคุณไสย์ เ ร่ืองอะไรต่างๆ  
ไม่มีใครทำาอะไรเราได้นอกจาก
ความโง่ของเราเอง ความต่ืนตระหนก
ของเราเองเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่มี
ความโง่ ไมต่ืน่ตระหนกแล้ว มนัไมม่ ี
อะไรจะทำาอะไรเราได้ เร่ืองของใจ
เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญา ใช้เหตุ
ใช้ผล แต่จะมีเหตุมีผลได้ก็ต้อง 
มีสมาธิ ต้องมีสติ ดังนั้น ไม่ต้อง
ไปตื่นเต้นตกใจกับข่าวอะไรต่างๆ 
ถ้ามีสติมีปัญญาแล้วก็จะรู้ว่าจะมี
อะไรเกิดขึ้น มันก็ไม่เปลี่ยนแปลง 
ความจริง จะมีหรือไม่มีเราก็ตายแน่ๆ 
ให้รู้อย่างนี้ แล้วเราจะได้ไม่ต้องไป

ตื่นตกใจ มันมีอะไรมาถล่มโลกนี้ 
หรือไม่ถล่มโลกน้ี เราก็ตายเหมือนกัน 
เราหนคีวามตายไปไมไ่ดแ้ล้ว แล้วส่ิง 
ที่ตายก็ไม่ใช่เราด้วย ให้คิดอย่างนี้ 
ส่ิงที่ตายเป็นเพียงเคร่ืองมือของเรา 
เป็นตุ๊กตาของเรา ร่างกายนี้เป็น
เหมือนตุ๊กตาที่ เราใช้อาศัยเป็น
เค ร่ืองมือไว้ดู รูปไว้ ฟัง เ สียงไว้ 
ดมกล่ินไว้ล้ิมรสเท่านั้นเอง ใจนี้ 
ไม่ได้เป็นร่างกาย เวลาร่างกาย 
ตายไป เวลาโลกนี้ระเบิดไปพร้อม
กับร่างกาย ใจนี้ไม่ได้ระเบิดตาม
ไปด้วย 

ใจเป็นเหมือนคนดูหนัง หนังเวลา
ระเบิด เวลาเกิดการระเบิดใน 
จอหนังนี้ คนดูไม่ได้ถูกระเบิด 
คนดูก็ดู ไปเฉยๆ ใจนี้ เป็น ผู้ รู้  
จะรับรู้ทุกส่ิงทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ
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ร่างกาย ไม่ว่าร่างกายจะเจริญหรือ 
ร่างกายจะเส่ือม มนักรั็บรู้เทา่นัน้เอง 
มันเป็นเหมือนคนดู ส่ิงที่เกิดขึ้น
กับร่างกาย ส่ิงที่เกิดขึ้นกับโลกที่
ร่างกายอยู่นี้ไม่ไปกระทบกระเทือน 
กบัใจ ผู้รับรู้เร่ืองราวตา่งๆ ใจเหมอืน 
อยู่กับอีกโลกหนึ่ง มองมาจาก
อี กโลกหนึ่ ง  เหมื อนคนที่ นั่ ง 
ดูหนังดูทีวีนี้ เหตุการณ์ในจอหนัง
ในจอทีวีนี้ไม่ไปกระทบกระเทือน
กับคนที่นั่งดู แต่ถ้าคนนั่งดูไม่ได้
ดูด้วยสติ ก็จะตื่นเต้นตกใจไปกับ
ภาพที่ดูได้ เวลาดูหนังผีบางทีกลัว
มากๆ ถงึกลับตอ้งหลับตา ไมก่ล้าด ู
ทั้งๆ ที่มันไม่ได้ทำาอะไรคนดูเลย 
แต่คนดูกลับไม่กล้าดู เพราะความ
โง่เขลา เบาปัญญา การไม่มีสติ  
การไปหลงคิดว่าตนเองเป็นคนที่
อยู่ในจอ อะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่

อยู่ในจอก็ไม่กล้าดู เกิดความกลัว 
ข้ึนมา ขอให้เรารู้ความจริงอย่างน้ีแล้ว 
เราจะไม่ตื่นเต้นหวั่นไหวกับอะไร
ต่างๆ ทั้งส้ิน ไม่ว่าชีวิตของเรา
จะตกต่ำาขนาดไหน เราก็จะรับกับ
มันได้ เราก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่อง
ธรรมดาของการเจริญและการเส่ือม 
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โลกนี้มีการเจริญและการเส่ือม 
ชีวิตของเราก็มีการเจริญและมีการ
เสื่อม การเจริญก็อาจจะเจริญตาม
เหตกุารณ ์ตามภาวะตา่งๆ หรืออาจ 
จ ะ เ จ ริญ เพร า ะ อ านิ ส ง ส์ ข อ ง 
บุญที่เราได้ทำามา เวลาเส่ือมก็อาจ 
จ ะ เ ส่ื อ ม เพ ร า ะ เ ป็ น อ านิ ส ง ส์   

การทำาบาปทีเ่ราทำามา ซึง่ทัง้ ๒ อยา่ง 
เราก็ไปเปล่ียนไม่ได้ ไปแก้ไม่ได้ 
เพราะเป็นส่ิงที่เราทำาไปแล้วในอดีต 
เราต้องเป็นผู้รับผลของมันเท่าน้ันเอง 

เพราะฉะนั้น เราอย่าไปหวั่นไหว
เวลาที่ชีวิตเราตกต่ำา ขอให้เราใช้
ขันติ ใช้อุเบกขา ใช้ธรรมะยอมรับ
ไปว่าอันนี้เป็นภาวะของเรา เป็น
สภาพชวีติของเรา เหมอืนกบัขบัรถ 
บางทีก็ขึ้นเขา บางทีก็ลงห้วย เวลา
ลงหว้ยกล็งไป เรากข็บัของเราตอ่ไป 
เพราะเดี๋ยวก็ขึ้นไปใหม่ ขึ้นๆ ลงๆ 
อยู่อย่างนี้คือชีวิตของเรา ถ้าไม่
อยากจะขึน้ๆ ลงๆ กอ็ยา่กลับมาเกดิ 
ถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วชีวิตของเรา 
ก็จะไม่มีวันขึ้น ไม่มีวันลง จะมีแต่ 
สุขสงบไปตลอดเวลา นีค่อืชวีติของ 
พระพุทธเจ้าและชีวิตของพระอรหันต์ 
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ทัง้หลาย ทา่นหยดุการเดนิทางแล้ว ทา่นไมข่บัรถ 
ขึ้นเขาลงห้วยแล้ว ท่านพักอยู่ที่บ้านของท่าน 
สบายกวา่ บา้นก็คอืพระนิพพาน เพราะทา่นไมม่ี
ความอยาก ท่านก็ไม่ต้องออกเดินทาง พวกเรา
ยงัเดนิทางกนัอยูเ่พราะยงัอยากไปกนัอยู ่อยูบ่า้น 
ไมไ่ด ้อยูไ่มเ่ปน็สุข อยูแ่ล้วเบือ่ ตอ้งออกนอกบา้น 
พอออกนอกบา้นกต็อ้งไปเจอส่ิงทีด่แีละส่ิงทีไ่มด่ ี
สลับกันไป เพราะฉะนั้น อย่าไปโทษใครเวลาที่ 
ชวีติเราตกต่ำา โทษตวัเราเองทีไ่มอ่ยูเ่ฉยๆ อยูเ่ฉยๆ 
ไม่เป็นสุข ถ้าทำาใจให้สงบแล้วต่อไปเราจะอยู่ 
เฉยๆ ได้ ไม่ต้องไปไหนมาไหน ไม่ต้องไปรับ
กับเรื่องราวต่างๆ ปัญหาต่างๆ ขอให้เรามีความ
หนกัแนน่ ใชส้ต ิใชป้ญัญา แล้วพยายามสอนใจ
ให้ยอมรับความจริง แยกความจริง แยกใจออก 
จากร่างกาย ใหรู้้วา่ใจกบัร่างกายเปน็คนละส่วนกนั 
เราอยูท่ีใ่จ อยูส่่วนทีถ่าวรไมม่วีนัดบั ไมม่วีนัหมด 
เราไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ร่างกายนี้เป็นส่วนชั่วคราว 
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ทีจ่ะมวัีนหมด มกีารเปล่ียนแปลง มกีารเส่ือม ดงันัน้ ถา้เรายอมรับความจริง 
ของร่างกายวา่จะตอ้งแก ่จะตอ้งเจ็บ จะตอ้งตาย แล้วรู้วา่เราไมไ่ดแ้ก ่ไมไ่ดเ้จ็บ 
ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เรากจ็ะไมห่ว่ันไหว เรากจ็ะไมเ่ดอืดร้อน เรากจ็ะอยู ่
อย่างเป็นปกติสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไร 

นีค่อืปญัญาทีเ่ราตอ้งคอยสอนใจ ตอ้งแยกใจออกจากกาย วธิจีะแยกกต็อ้ง
ทำาใจให้สงบนี่เอง เวลานั่งสมาธิแล้วใจจะปล่อยวางร่างกายชั่วคราว เวลา
สงบแล้วร่างกายเป็นอะไร ใจจะไม่เดือดร้อน จะเจ็บตรงนั้น ปวดตรงนี้ 
ก็จะไม่รู้สึกอะไร นี่คือการเเยกด้วยสมาธิ พอออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้
ปัญญาสอนให้จำาไว้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกัน ร่างกายต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่ใจไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ใจเป็นเพียงเป็นผู้รับรู้ 
รับผิดชอบดูแลร่างกายไปตามอัตภาพของเขาเท่านั้นเอง แต่ไม่สามารถ 
ไปหา้มเขาไมใ่หแ้ก ่ไมใ่หเ้จ็บ ไมใ่หต้ายได ้แตใ่จไมไ่ดแ้ก ่ไมไ่ดเ้จบ็ ไมไ่ดต้าย 
ไปกับร่างกาย จึงไม่ต้องไปหวั่นไหว ไม่ต้องไปตกใจ ไม่ต้องไปหวาดกลัว 
เพราะวา่ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร มแีตจ่ะทำาใหท้กุขไ์ปเปล่าๆ เหนือ่ยไปเปล่าๆ 
นีค่อืความจรงิทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้ และพวกเราจะสามารถรู้เหน็ไดถ้า้เรา 
ปฏิบัติ ทำาใจให้สงบ 
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ศิษย ์ : พระอาจารย์คะ โยมน่ะโดน
หมากัดที่ขา มันเป็นกรรมอะไรของโยม 

พระอาจารย์ : กเ็ดนิไปหาหมา 
มันก็กัดเอาละซิ 

ศิษย ์: เดินผ่านหน้าบ้านเขา มันวิ่ง 
มาหาค่ะ 

พระอาจารย ์: ก็มันกัด ก็กัด
แล้วจะไปทำาอย่างไรได้ กัดแล้วก็
รักษาแผลไป ถา้เราไมไ่ปอยูใ่กล้หมา 
หมามันก็ไม่กัดเรา

ศิษย์ : มันวิ่งมาจากบ้านแม่เขา  
โยมเดินผ่านหน้าบ้านเขา มันติดถนน

พระอาจารย ์: ถ้ามันกัดแล้ว
ก็ยอมรับกรรมไปก็แล้วกัน 
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ศิษย ์: โยมก็คิดอย่างนั้นแหละ รับกรรมไป

พระอาจารย์ : เพราะว่าเราไปทำาอะไรไม่ได้แล้ว มันเกิดขึ้นแล้ว  
ก็รักษาไป หายก็หาย ไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไป ใจเราไม่ได้ถูกกัดนะ 
ร่างกายถกูกดั ใจเราไมต่อ้งไปตกใจ ไมต่อ้งไปตืน่เตน้ ไมต่อ้งไปทกุขก์บัมนั 
แล้วเราก็ไปส่ังให้แผลมันหายทันทีทันใดไม่ได้ มันอยู่ที่ร่างกาย ถึงเวลา 
มนัจะหาย มนักห็ายเอง ถา้ยงัไมห่ายกอ็ยูก่บัมนัไป ถา้เราไมม่คีวามอยากให้
มนัหาย เรากจ็ะไมท่กุขใ์จ ถา้เรามคีวามอยาก เรากจ็ะทกุขใ์จ เพราะฉะนัน้ 
ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจ เราก็อย่าไปอยากให้มันหาย อยู่กับมันไปจนกว่า 
มนัจะหายเอง นัง่พุทโธๆ สวดมนตไ์หว้พระไป ปล่อยวาง ถา้ปล่อยวางไดแ้ล้ว 
ก็จะไม่ทุกข์ใจ ความทุกข์ใจนี้มันรุนแรงกว่าความทุกข์กาย ความทุกข์ 
กายนี้ มันเพียงเส้ียวเดียวเท่านั้นของความทุกข์ใจ เหมือนกับเวลาไป
หาหมอ หมอบอกว่าจะฉีดยา ยังไม่ทันฉีดเลย ใจมันทุกข์ไปก่อนแล้ว  
ใจมันเจ็บไปก่อนแล้ว เพราะฉะนั้น ทำาใจให้เฉยๆ แล้วจะไม่เดือดร้อนกับ
ความเจ็บของร่างกาย กอ็ยา่งทีพู่ดวา่ ไปหา้มไมใ่หร้า่งกายเจ็บไขไ้ดป้ว่ยไมไ่ด ้
มันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยวันใดวันหนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง ด้วยเหตุการณ์อันใด 
อันหนึ่ง ถูกหมากัดนี้ก็เป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนึ่ง เดินล่ืนหกล้มนี้ 
กเ็ปน็การเจ็บไขไ้ดป้ว่ยอกีอยา่ง กนิอาหารแล้วเสียตอ้งถา่ยทอ้งปวดทอ้งอนันี ้
ก็เจ็บไข้ได้ป่วย มันมีเหตุ ถ้าไม่มีเหตุ มันก็จะไม่มีผลตามมา ถ้าเราไป
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อยู่ใกล้หมาก็ถูกหมากัดได้ ถ้าไปกินอาหารที่ไม่ถูก อาหารเสีย อาหารบูด  
มันก็ทำาให้ปวดท้องเจ็บท้องได้ ทุกอย่างมันมีเหตุ ผลมันจึงเกิดขึ้น เมื่อมัน
เกดิข้ึนแล้วเรากต็อ้งใหม้นัหมดสภาพไปเอง ถา้ไมห่มดกต็อ้งอยูก่บัมนัตอ่ไป 
ไม่ช้าก็เร็วมันก็หมด ไม่มีอะไรถาวร เพราะเวลาร่างกายตายนี้ทุกอย่างมัน
ก็หมด โรคทุกชนิดก็จะหายหมดเลย เวลาร่างกายตายไปแล้วมีโรคกี่ชนิด
มันก็หายหมด ไม่ต้องกินยา ใช้ฟืนอย่างเดียวรักษา เข้าเมรุไป ออกมาก็
กลายเป็นขี้เถ้า กลายเป็นเศษกระดูกไป อันนี้แหละเป็นวิธีที่รักษาที่ถาวร 
หายโดยเด็ดขาด จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกับร่างกายนั้นอีกต่อไป

ฉะนั้น ไม่ต้องกลัว เรามีโรคอะไรเราต้องหายแน่ๆ ไม่ต้องกลัว ถ้ามันยัง
ไม่หาย ก็อยู่กับมันไป เดี๋ยวหายเอง หายทุกโรค ขอให้รักษาใจเราอย่าให้
อยากก็แล้วกัน ถ้าไม่อยากแล้วจะไม่ทุกข์ ถ้าอยากเมื่อไหร่แล้วก็จะทุกข์ 
พอมันหายก็ยังทุกข์อีก หายแล้วไม่อยากให้มันเป็นอีก เวลาร่างกายไม่เป็น
อะไรก็ทุกข์ใจ ทุกข์เพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นอีก ทั้งๆ ที่มันไม่เป็นอะไร
ก็ยังทุกข์อยู่ ทุกข์เพราะกลัวจะเป็นอีก ดังนั้น อย่าไปกลัว อย่าไปอยาก 
อยู่กับมันไป ร่างกายมันเป็นอย่างนี้ เราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันว่า 
มันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไม่มีใครหนีพ้น ไม่ว่าจะเป็นขอทานหรือ
เป็นมหาเศรษฐีก็อยู่ภายใต้กฎกติกาอันเดียวกัน แต่ผู้ที่ไม่มีความอยาก 
ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายแล้ว จะไม่เดือดร้อน จะไม่ทุกข์ กับความแก่ 
ความเจ็บ ความตายของร่างกาย 
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ดังนั้น หน้าที่ของเราก็อยู่ตรงนี้  
อยู่ที่การหยุดความอยากไม่แก่ 
อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายให้ได้  
ถ้าหยุดความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ  
ไม่ตายได้แล้ว เราก็อยู่อย่างสบาย 
อยูอ่ยา่งไมท่กุขใ์จ เราทำาไดเ้ทา่นีเ้อง 
เราทำาทีใ่จ ใจเปน็ของเรา เปน็ตวัเรา 
เราแก้ท่ีตัวเรา เราไปแก้ท่ีร่างกายไม่ได้ 
เหมือนกับเราไปแก้คนอื่นไม่ได้  
แก้ให้คนน้ันเป็นอย่างน้ัน เป็นอย่างน้ี 
ไมไ่ด ้คนนัน้เขาดืม่เหล้า เราไมอ่ยาก 
ให้เขาดื่มเหล้า เราไปทำาให้เขาหยุด
ดื่มไม่ได้ เขาต้องหยุดของเขาเอง 
ถ้าเขาจะหยุด เขาก็หยุดเอง แต่เรา 
ไปทำาใหเ้ขาหยดุไมไ่ด ้ฉนัใด เราไป
ทำาให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
ไม่ได้ แต่เราทำาใจเราไม่ให้ไปทุกข์
กบัความแก ่ความเจ็บ ความตายได ้
ทำาไมเราไมท่ำากนั เราตอ้งทำาในส่วน

ทีเ่ราทำาไดซ้ ิเพราะส่วนทีเ่ราทำาไดน้ี ้
มีประโยชน์กว่าส่วนที่เราทำาไม่ได้ 
เพราะว่าเราไปทำาให้ร่างกายไม่แก่ 
ไมเ่จ็บ ไมต่าย เดีย๋วกม็คีวามอยาก
ขึ้นมาอีก อยากให้มันแก่ อยากให้
มันเจ็บ เพราะอยู่ไปนานๆ ชักจะ
เบือ่แล้ว ถา้ตอ้งอยูไ่ปสัก ๑,๐๐๐ ป ี
จะเป็นอย่างไร เด๋ียวก็อยากตายกันแล้ว 
ความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุด 

พระพุทธเจ้าบอกว่า น้ำาในมหาสมุทรน้ี
จะกวา้งใหญไ่พศาลขนาดไหนกต็าม 
มนัยงัมขีอบยงัมฝีัง่ แตค่วามอยากนี ้
มันไม่มีขอบไม่มีฝั่ง ได้เท่าไหร่ก็ 
ไม่พอ ได้อย่างน้ีก็อยากจะได้อย่างน้ัน 
จู้จ้ีจุกจิกอยู่ตลอดเวลา ไม่มีวันที่
จะมีความพอถ้าเราไม่ควบคุมมัน 
ไม่บังคับมัน ไม่ทำาใจให้สงบแล้ว
เราหยุดความอยากไม่ได้ เราต้อง
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ทำาใจให้สงบ ต้องเจริญสติ ต้องควบคุมความคิด ถ้าเราควบคุมความคิด 
หยุดความคิดได้ ใจก็จะสงบได้ ความอยากก็จะสงบตัวลงไปได้ แล้วเราก็ 
จะไมอ่ยากได ้เพราะความสงบนีม้นัมคีวามสุข มคีวามอิม่นัน่เอง แล้วตอ่ไป 
เราก็พยายามรักษาความสงบไปเร่ือยๆ เรารักษาความสงบได้ เราก็หยุด
ความอยากได้ 

ส่ิงทีเ่ราตอ้งทำากค็อืทำาใจใหส้งบนัน่เอง ตอ้งมสีต ิตอ้งเจริญสต ิตอ้งควบคมุ
ความคิด หยุดความคิดให้ได้ หยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้  
ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยให้เห็นว่าการกระทำาตามความอยากนี้จะไม่มีวัน 
ส้ินสุด ทำาแล้วกจ็ะตอ้งทำาไปเรือ่ยๆ ถา้หยดุความอยาก ไมท่ำาตามความอยาก 
ก็ไม่ต้องทำาต่อไป เช่น อยากบุหรี่ ถ้าเราหยุดสูบ คือไม่ทำาตามความอยาก 
ต่อไปมันก็จะไม่อยากสูบอีก แต่ถ้าเราอยากแล้วเราสูบทำาตามความอยาก 
เดี๋ยวมันก็อยาก พอสูบมวนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็สูบมวนใหม่อีก มันก็
อยากไปจนวันตาย แต่ถ้าเราอยากแล้วเราไม่สูบตามความอยาก เดี๋ยว 
ความอยากมันก็จะหมดไปเอง เพราะเวลามันอยากแล้วมันไม่ได้สูบ มันก็
ไม่รู้จะอยากไปทำาไม นี่คือวิธีแก้ปัญหา ต้องแก้ด้วยสติ สมาธิ และปัญญา  
จึงขอให้นำาเอาไปปฏิบัติกันนะ
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ศิษย์ : ทำาไมเขาว่าภพภูมิมนุษย์น้ี
ปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าเทวดาอะไรอย่างง้ี 
จริงหรือเปล่าครับพระอาจารย์ 

พระอาจารย์ : กเ็ทวดาเปน็แบบ
พวกเศรษฐีไง เขามีความสุขแล้ว 
เขาก็จะขี้เกียจ ส่วนมนุษย์นี้เรามี
ความทุกข์แล้วก็อยากจะดับความ 
ทุกข์กัน ก็เลยต้องทำาให้เราต้อง 
ขวนขวายกนัมากกวา่ ตอ้งปฏบิตักินั 
อย่างพระพุทธเจ้า ถึงแม้ เป็น

กษัตริย ์กย็งัมคีวามทกุขอ์ยู ่แตถ่า้ 
ไม่เป็นพระพุทธเจ้านี้ คนระดับ
กษัตริย์นี้ จะออกบวชกันไม่ ได้ 
เพราะเขาติดความสุขกัน ทีนี้
พระพุทธเจ้าท่านทรงบำาเพ็ญบารมี
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มาอย่างแก่กล้า ท่านสามารถมองเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสุข
ของกษัตริย์ได้ ท่านรู้ว่าอยู่ต่อไปเดี๋ยวก็ต้องตาย ต้องทุกข์กับมัน เพราะ
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆ แต่เป็นเทวดานี้ 
มนัไมม่วัีนแก ่เวลามนัเส่ือมมนักเ็เวบ๊หายไปเลย มนัเส่ือมแบบนัน้ ส่วนใหญ ่
มันจะอยู่กับรูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ อยู่กับความสุข เทวดานี้เป็น 
พวกทีเ่ปน็เหมอืนพวกเศรษฐ ีมหาเศรษฐ ีกำาลังเสพความสุขกนัอยู ่จึงไมค่อ่ย 
ปฏิบัติธรรมกัน นอกจากพวกที่มีบารมีใฝ่ธรรมอยู่ก่อน พวกที่ชอบไป 
ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้า ไปฟังธรรมกับพระอรหันต์ พวกนี้เขาเป็นพวกที่ 
ใฝธ่รรม เขากป็ฏบิตัไิด ้บรรลุได ้เชน่ แมข่องพระพุทธเจ้าทีเ่ปน็เทพกบ็รรลุ
เป็นพระโสดาบันได้ นั่นก็เป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปโปรดไปส่ังไปสอน 
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ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไป ท่านก็คงจะไม่สนใจ ท่านก็คงจะมีความสุขอยู่กับ 
รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์อยู่ มันไม่มีความทุกข์มากระตุ้นใจ คนเรานี้ 
เวลาจะเข้าวัดเข้าวาทำาบุญกันนี้ ก็เพราะมันไม่สบายใจ 

เช่น เวลาคนที่ไปหาหมอ หมอบอกว่าเป็นมะเร็งนี้ 
อยากจะมาอยู่ วัดมาปฏิบัติธรรมกันแล้ว เพราะมัน
เ ร่ิมเห็นทุกข์แล้ว อยากจะดับความทุกข์กันก็ เลย 
ต้องปฏิบัติธรรม ฉะนั้น คนที่มีความสุขน้ีจะมีโอกาส 
น้อยกว่าคนที่มีความทุกข์ คนที่มีความทุกข์นี้จะมีโอกาส
ได้เข้าหาธรรมะมากกว่า 
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ศิษย์ : แต่ก็มีโอกาสบรรลุได้ 
ทั้ง ๒ ประเภท เพียงแต่ว่าโอกาสยาก
ง่ายต่างกัน 

พระอาจารย์ : จะบรรลุได้  
เทวดาก็ต้องมีคนที่มีความสามารถ
ท่ีจะติดต่อกับเทวดา ส่ังสอนเทวดาได้ 
เชน่ หลวงปูม่ัน่นีม้เีทวดามาฟังเทศน ์
ฟังธรรม แต่ถ้าไม่มีคนที่จะสั่งสอน 
เขาก็ไม่สามารถบรรลุได้ 

ศิษย ์: เป็นเหตุให้ยากยิ่งขึ้น 

พระอาจารย์ : ยากกวา่มนษุย ์ 
แต่มนุษย์ก็ เหมือนกัน ถึงแม้ 
มนุษย์จะมีคนส่ังคนสอน แต่ไม่
สนใจไปหา มันก็เหมือนกับไม่มี
อยู่ดี เข้าใจไหม การเป็นเทวดานี้ 
มันเป็นภพที่สบาย มีความสุข  
มันก็เลยไม่อยากจะปฏิบัติธรรม 

ส่วนพวกที่ไปอยู่นรก มันก็ทุกข์
มากจนกระทั่งไม่มีสติสตังที่จะหา
ทางออก มันก็ต้องทนทุกข์ เหมือน
พวกที่ติดคุกก็ปฏิบัติธรรมลำาบาก 
พวกเศรษฐีมันก็จะไปเที่ยวกัน 
อย่างเดียว สงกรานต์น้ีก็ไปเมืองนอก
กนัแล้วแทนทีจ่ะเขา้วดัปฏบิตัธิรรม 
๔-๕ วนั กไ็ปเทีย่วฮอ่งกงกนั ๔-๕ วนั 
แต่ถ้าถังแตกนี้อาจจะเข้าวัดกัน 
ตอ้งมทีกุขน์ีค่นเรา เหมอืนกบัคนไข ้
คนสบายมนัจะเขา้โรงพยาบาลทำาไม 
ใช่ไหม ต้องไม่สบายก่อนใช่ไหม 
ถึงไปหาหมอกัน คนเราต้องมีเหตุ
ถึงจะเข้าวัดกัน มีความทุกข์ ทุกข์ 
อย่างใดอย่างหน่ึง ทุกข์เพราะสูญเสีย 
คนรักไป ทุกข์เพราะว่าขาดแคลน
รายได้ไม่สามารถไปเที่ยวได้ ไม่รู้
จะไปไหนดีก็ไปอยู่วัด น้อยคน 
ที่จะเข้าวัดเพราะมีศรัทธาอยากจะ
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ปฏบิตัจิริงๆ แตก่ม็คีนพวกนี ้ถา้เขา้แล้วมกัจะเขา้จริง เขา้แล้วเขา้เลยมกัจะ 
ไม่กลับออกมา 

พวกท่ีมีศรัทธา มีความมุ่งม่ันต่อมรรคผลนิพพาน พวกน้ีเขา้แล้ว 
จะไม่มีวันถอย แต่พวกท่ีเขา้ไปเพราะว่าทุกข ์พอเขา้ไปอยู ่พอหายทุกข ์
ก็อยากจะออกมาแล้ว พอใจสบายแล้วทีนี้ลืมเรื่องความทุกข์ที่หนี
มาแล้ว อยากจะกลับไปหาอกีแล้ว บางคนถึงบวชแล้วสึก บวชแล้ว 
สึกอยู่เรื่อยๆ เอาล่ะนะ เข้าใจนะ

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าประมาท ตอนนี้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบาย  
กใ็หเ้ราคดิถงึอนาคตบา้ง คดิถงึอนาคตทีเ่ราจะตอ้งแก ่จะตอ้งเจบ็ จะตอ้งตาย 
ถ้าเราคิดแล้วมันจะกระตุ้นให้เรามีความขวนขวายที่จะปฏิบัติ เพื่อจะได้รับ
กบัเหตกุารณ์ทีเ่ราไมป่รารถนากนัได ้ถา้เราไมค่ดิเลย พอเวลาเกดิเหตกุารณ์
ข้ึนมา เราจะไม่สามารถรับกับเหตุการณ์ได้ ตอนนั้นมันจะสายเกินแก้  
เหมอืนกบันกัศกึษานกัเรียน ถา้ไมค่อยทำาการบา้น ไมค่อยดหูนงัสือ พอถงึ 
เวลาจะเข้าห้องสอบนี่ก็จะสอบไม่ได้ สอบไม่ผ่าน แต่ถ้าคอยทำาการบ้านอยู่
เรื่อยๆ คอยดูหนังสืออยู่เรื่อยๆ พอถึงเวลาเข้าห้องสอบก็จะทำาข้อสอบได้
อย่างสบาย ข้อสอบของพวกเราก็นี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ก็คือ
ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ความสญูเสยีสิ่งที่เรารกัไป หรอืการประสบ
กับส่ิงที่เราไม่ปรารถนา ส่ิงที่เราไม่ชอบกัน นี่คือส่ิงที่เราต้องพยายามคิด 
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อยู่เร่ือยๆ หัดจำาลองมันขึ้นมาว่าถ้าเราต้องแก่ เราจะทำาอย่างไร ถ้าเรา
ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะต้องทำาอย่างไร เราต้องตาย เราต้องสูญเสียคนที่ 
เรารักไป เราต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนา ให้คิดอย่างนี้ คิดแล้วเราจะ
ไดห้าวธิทีีจ่ะมาสอนใจ หรือหาวธิเีตรียมตวัเตรียมใจใหเ้ราพรอ้มทีจ่ะรับกบั
เหตกุารณต์า่งๆ เหล่านีไ้ด ้ไมม่ใีครชอบความแก ่ไมม่ใีครชอบความเจ็บไข ้
ได้ป่วย ไม่มีใครชอบความตาย ไม่มีใครชอบการพลัดพรากจากสิ่งที่รักไป 
ไม่มีใครอยากจะเจอกับส่ิงที่ไม่ชอบ แต่เราอยู่ในโลกที่ไม่มีความเที่ยงแท้
แน่นอน มีโอกาสที่จะได้เจอของเหล่านี้อย่างแน่นอน ถ้าเราไม่เตรียมตัว
เตรียมใจไว้ก่อน พอเวลาได้พบกับสิ่งเหล่านี้ เราจะทำาใจไม่ได้ เราจะทำาใจ 
ใหเ้ฉย ใหส้งบ ไมใ่หวุ้น่วาย ไมใ่หเ้ดอืดร้อนไมไ่ด ้แตถ่า้เราเตรียมตวัเตรียม
ใจไว้อยู่เรื่อยๆ เเล้วเวลาเจอเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาจะไม่เดือดร้อนเลย

อย่างพระพุทธเจ้านี้ ท่านก็ได้พบกับส่ิงที่ท่านไม่ปรารถนาตอนที่ท่านเสด็จ
ออกไปเทีย่วนอกพระราชวงั ทรงไปเหน็คนแกซ่ึง่ไมเ่คยเหน็มากอ่น เพราะวา่
อยู่ในวังนี้พระราชบิดาไม่ยอมให้มีคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ให้พระราชโอรส
ได้เห็นเลย เพราะกลัวว่าเห็นแล้วเดี๋ยวจะทำาให้พระพุทธเจ้านั้นจะต้อง 
ออกบวช พอมาเห็นแล้วใจก็จะต้องหาวิธีแก้ปัญหา เมื่อไม่เห็นในวัง  
ท่านเลยหนีออกไปเที่ยวนอกวัง เมื่อหนีออกไปเที่ยวก็เห็นความจริง 
เห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บ เห็นคนตาย แล้วก็เห็นนักบวช เขาเรียกว่า
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เทวทูต ๔ นี่คือตัวที่จะกระตุ้นให้ 
พระพุทธเจ้าได้สละราชสมบัติ  
ไดอ้อกบวช ไดป้ฏบิตัธิรรม ไดบ้รรลุ 
เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา 

พวกเราก็เหมือนกัน ถ้าเราต้องการ
ทีจ่ะบรรลุมรรคผลนพิพาน กข็อให้
เราระลึกถึงเทวทูต ๔ นี้อยู่เรื่อยๆ  
นกึถงึคนแก ่นกึถงึคนเจ็บไขไ้ดป้ว่ย 
นกึถงึคนตาย นกึถงึนกับวช แล้วเรา 
ก็จะได้มีศรัทธามีความกล้าหาญ 
ที่จะออกบวชออกปฏิบัติธรรม 
อยา่งจริงๆ จังๆ  เพราะไมม่ทีางอืน่
ที่จะทำาให้เราหลุดพ้นจากความแก่ 
ความเจ็บ ความตายไปได ้นอกจาก
การบวช นอกจากการปฏิบัติธรรม
อย่างจริงๆ จังๆ เท่านั้นเอง 

ถา้ไมบ่วช กต็อ้งปฏบิตัอิยา่งจริงจัง
เหมอืนกบัเปน็นกับวช เพราะวา่การ

ปฏบิตันิี ้ถา้ปฏบิตัแิบบลุ่มๆ ดอนๆ 
ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างนี้ ผลมัน
ไม่ต่อเนื่อง เพราะว่ากิเลสตัณหา
มันทำางานตลอดเวลา คู่ต่อสู้เรา 
เขาก็ทำางานตลอดเวลา แต่เราทำา
เป็นบางเวลาแล้วเราจะไปสู้เขาได้
อยา่งไร เพราะฉะนัน้ เราตอ้งทำางาน 
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อย่างตลอดเวลา ต่อสู้กับกิเลสตัณหา 
ตลอดทุก เวลานาทีที่ เ ร าตื่ นนี้   
เราต้องคอยควบคุมกิเลสตัณหา 
คอยตดักเิลสตณัหา ดบักเิลสตณัหา 
เราถงึจะเอาชนะมนัได ้ถา้เราทำาบา้ง 
หยุดบ้าง โดยเฉพาะทำาเฉพาะ 
ช่วงวันหยุดสงกรานต์ ปีหนึ่งมี 
สักหนหนึ่งอย่างนี้ อีกทั้งปีก็ปล่อย
ใหข้า้ศกึมนัทำาร้ายเรา บกุทำาร้ายเรา 
เราก็ไม่มีวันที่จะสู้เขาได้ วิธีที่
จะทำาให้เราสู้ ก็คือเราต้องนึกถึง
เทวทูตอยู่เร่ือยๆ พระพุทธเจ้าจึง
ทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณา
อยู่เนืองๆ ว่าเรามีความแก่เป็น 
ธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ 
เ ร ามีความ เ จ็บไข้ ได้ ป่ วย เป็น
ธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้
ป่วยไปไม่ได้ เรามีความตายเป็น 
ธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ 

เราต้องพลัดพรากจากของรักของ 
เจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไป ล่วงพ้น 
ไปไม่ได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ 
แล้วเราจะมามัวอยู่กับส่ิงต่างๆ 
เหล่านี้ทำาไม ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้อง
สูญเสียทุกส่ิงทุกอย่างที่ เรามีไป  
แล้ว เราพร้อมที่ จะ สูญเ สียมัน 
หรือยัง ถ้าพร้อมแล้ว เราก็ไม่ต้อง
ไปปฏิบัติก็ได้ ถ้าเราพร้อมที่จะแก่ 
พร้อมทีเ่จ็บ พร้อมทีจ่ะตาย พร้อมที ่
จะสูญเสียสิ่งที่เรารักไป ก็ถือว่าเรา 
บรรลุแล้ว ผู้ท่ีบรรลุแล้วเท่าน้ันแหละ 
จะเป็นผู้ท่ีพร้อมจะรับกับความจริง 
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได้ ถ้าเรายังไม่พร้อม 
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ใจเรายังไม่สงบ ไม่นิ่ง ยังหวั่นไหว 
ยงัทกุขอ์ยู ่เรากต็อ้งพยายามปฏบิตัิ
เพ่ือทำาใจของเราให้นิ่ง ให้สงบ  
ใหป้ล่อยวางใหไ้ด ้ถา้เราปล่อยวางได ้
สงบได้ นิ่งได้ แล้วทีนี้อะไรจะเกิด 
ก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป 

ขอให้เราเจริญเทวทูต ๔ อยู่เรื่อยๆ 
คนแก ่คนเจ็บ คนตาย และกน็กับวช  
เป็นนักบวชดีที่ สุด เป็นรางวัล 
ที่ดีที่ สุดสำาหรับชีวิตของพวกเรา  
ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการเป็นนักบวช 
เพราะการเป็นนักบวชนี้แหละ 
ที่จะทำาให้เราได้หลุดพ้นจากการ
เวยีนว่ายตายเกดิ ไดบ้รรลุมรรคผล
นพิพาน ถา้พระพุทธเจ้าไมอ่อกบวช  
ก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ถ้าพระสงฆ์ 
สาวกทั้งหลายไม่ออกบวชก็ไม่ได้ 
เป็นพระสงฆ์สาวก น้อยนักที่จะ 

มีสาวกที่ เป็นฆราวาส พวกนี้ 
ถือว่าเป็นพวกกรณีพิเศษ เป็น
พวกที่มีบารมีแก่กล้า หรือว่ามีเหตุ 
มีปัจจัยบางอย่างที่ทำาให้ออกบวช
ไม่ได้ แต่ถึงแม้เขาออกบวชไม่ได้ 
เขาก็ยังสามารถปฏิบัติเหมือนกับ 
เปน็นกับวชได ้บรรลุได ้เหมอืนพ่อ 
พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ออกบวช แต่ก็ 
อาศยับารมขีองพระพุทธเจ้ามาโปรด 
๗ วันก่อนท่ีจะเสด็จสวรรคตก็
สามารถบรรลุได้ อย่างนี้ต้องมี
พระพุทธเจ้า ต้องมีพระอริยสงฆ์ 
ต้องมีพระอรหันต์มาโปรดเท่านั้น 
ถึงจะสามารถบรรลุได้โดยที่ไม่ต้อง
บวช แล้วต้องมีเหตุการณ์บังคับให้
ปฏิบัติ เช่น ใกล้จะตายแล้วอย่างนี้ 
ตอนนัน้จะมกีำาลังพอหรือเปล่ากอ็ยู่
ที่บารมีของแต่ละคน ถ้าไม่มีบารมี 
ถึงแม้มีพระอรหันต์มาสอนถึงข้างเตียง 
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กบ็รรลุไมไ่ด ้ถา้ทำาใจใหส้งบไมเ่ปน็ 
ปลงไม่เป็น ต่อให้มีพระอรหันต์มา
สอนกไ็มส่ามารถบรรลุได ้มนักต็อ้ง
มีทั้ง ๒ ส่วน ส่วนของตนเองและ
ส่วนของผู้สอนด้วยช่วยกัน เพราะ 
ถ้าไม่มีผู้สอนก็จะไม่รู้จักวิธีปลง 
ไม่รู้จักวิธีวาง แต่ถ้าตนเองไม่มี
ความสงบ ทำาใจให้เป็นสมาธิไม่ได้ 
ก็ปลงไม่ลง 

ดังนั้น ตอนนี้ถ้ ายังบวชไม่ได้  
ก็พยายามทำาใจให้สงบให้ได้ ให้มี 
สมาธิให้ได้ เผื่อเวลาใกล้ตายก็
อาศัยธรรมะของครูบาอาจารย์ช่วย

ให้ปลงตอนนั้นก็ได้ คนเราบางที 
มันจะบรรลุก็บรรลุตอนตายกัน 
นี่แหละ เพราะตอนนั้นมันไม่มีทาง
เลือกแล้ว ถา้ไมป่ลง มนักจ็ะทกุขม์าก 
ถ้าไม่ปล่อย มันก็จะทุกข์มาก  
ถ้ามันปล่อยแล้ว มันก็สบาย มันก็ 
หายทุกข์ได้ นี่คือหน้าที่ของเรา  
งานของเราที่แท้จริง ผลที่ได้รับ
ก็จะเป็นสมบัติของเราที่แท้จริง 
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มรรคผลนิพพานขั้นต่ างๆ นี้
เป็นของเรา เราเอาติดตัวไปได้  
แต่สมบัติเงินทองต่างๆ บุคคล
ต่างๆ ยศฐาบรรดาศักดิ์นี้เราเอาไป
ไม่ได้ ตายไปแล้วเขาก็เอาไปกอง
ไว้ที่ข้างโลงศพเท่านั้นเอง มียศ 
มีตำาแหน่งอะไร เขาก็เอาไปติด
ไว้ข้างโลงศพ แต่เราเอาไปไม่ได้  
แต่เราจะเอามรรคผลนิพพานไปได้ 

เอาขั้นโสดาบันไปได้ ขั้นสกิทาคามี 
ขั้นอนาคามีไปได้ ขอให้เรามาทางนี้ 
กันดีกว่า ทางของพระพุทธเจ้า  
ทางธรรม อย่าไปทางโลก ทางโลก
เป็นทางหลอก ทางปลอม ไปไม่ถึงไหน 
วนอยู่ที่เก่า ไปแล้วก็กลับมาอยู่ 
ที่เดิม เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ 
ตายแล้ว กก็ลับมาเกดิใหม ่เกดิแล้ว 
ก็มาแก่ มาเจ็บ มาตายใหม่ วนไป
เวียนมาอยู่อย่างนี้ ถ้าไปทางธรรม 
ก็จะไปไม่กลับ ไปสู่มรรคผล
นิพพาน ไปสู่ความสุขที่ถาวร 
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ต้องมาวันที่ไม่ใช่วันหยุด คนจะ
น้อยหน่อย ถ้ามาวันเสาร์ อาทิตย์  
วนัหยดุนีก้ม็คีนมาอยูเ่ร่ือยๆ เดีย๋วนี ้
จะนั่งคุยกันสองต่อสองไม่ได้นะ 
เพราะเนือ้ทีม่นัไมพ่อ เวลามนัไมพ่อ 
ก็เลยต้องมานั่งคุยกันตรงนี้ 

ศษิย์ : เดีย๋วน้ีญาติโยมมาเยอะใช่ไหม 
ครับท่าน 

พระอาจารย ์: ก็มีมากขึ้น 

ศิษย ์: ถ้าวันธรรมดาล่ะครับ 

พระอาจารย ์ : บางวันก็มาก
เหมือนกัน ไม่แน่ แต่เสาร์ อาทิตย์ 
วันหยุดราชการนี้คนมันมากกว่า
วันธรรมดา วันธรรมดาก็แล้วแต่
จังหวะ บางวันคนก็มาพร้อมๆ กัน 
ก็มากหน่อย แต่ก็จะไม่มากเท่ากับ

วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ  
บางวันก็ไม่มีเลย บางวันก็มีมา 
คนเดียวอะไรอย่างนี้

ศิษย ์: ต้องเล็ง ต้องมาใหม่ เพราะ
ไม่ค่อยคุ้นกับโยมเยอะ

พระอาจารย์ : ก็ไม่เป็นไร  
ก็เป็นเพื่อนเดินทางด้วยกัน ปัญหา
ก็คล้ายๆ กัน 

ศิษย ์: มีกรรมเหมือนกัน
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พระอาจารย ์: ปัญหาก็ความ
อยากเหมือนกัน อยากให้เป็น 
อย่างน้ันอยากให้เป็นอย่างน้ี อยากได้ 
อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ พอไม่ได้
ก็หงุดหงิดรำาคาญใจ เหมือนกัน  
มีเท่านั้น ทำาใจให้นิ่งไม่ได้ ทำาใจให้
สงบไม่ได้ ถ้าทำาใจนิ่งสงบแล้วไม่มี
ปัญหาอะไร ปัญหาอยู่ที่ใจไม่นิ่ง  
ถ้าเวลานิ่งแล้วมันอิ่มมันสุขมันพอ 
พอไม่นิ่งมันก็หิวมันก็อยากขึ้นมา 
แล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ ได้คืบก็
อยากได้ศอก ได้ศอกก็อยากได้วา 

ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้น การทำาตาม
ความอยากจึงไม่ใช่เป็นวิธีที่หยุด 
ความอยาก ต้องทำาใจให้สงบ ต้องหยุด 
ต้องไม่ทำาตามความอยาก ต้องทำา
ทั้งสองส่วน ต้องหยุด ทำาใจให้สงบ
ให้ได้ ถ้าใจไม่สงบ ก็จะหยุดทำา 
ตามความอยากไมไ่ด ้ถา้ใจสงบแล้ว  
เวลาเกิดความอยากจะบอกไม่ทำาตาม 
ก็ทำาได้ เพราะว่าความสงบนี้มันมี
ความสุขเองอยู่ในตัว 

ศิษย ์: ต้องฝืนใช่ไหมครับ 

พระอาจารย์ : ไม่ต้องฝืน 
ถา้เรามคีวามสงบแล้ว เพียงแตเ่วลา
เกิดความอยากขึ้นมาเราก็บอกว่า
อยา่ไปทำานะ ทำาแล้วมนัไมพ่อ ทำาแล้ว 
ทกุขไ์ปเปล่าๆ เรามคีวามสุขอยูแ่ล้ว 
เรามีความสงบอยู่แล้ว แต่ความสงบน้ี 
มันหยุดความอยากไม่ได้อย่างถาวร 
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มันหยุดได้ชั่วคราว พอออกจากความสงบมา ความอยากมันก็
โผล่ขึ้นมา แต่พอมันโผล่ขึ้นมา ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่า เฮ้ย  
อย่าไปทำาตามความอยากนะ ทำาแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุด ทำาแล้วแทนที่
จะสุขมากขึ้นกลับทุกข์มากขึ้น พอรู้แค่นี้มันก็หยุด พอหยุดมัน 
ก็กลับมาสู่ความสงบเหมือนเดิม อันนี้แหละต้องมีความสงบ  
เปน็พ้ืนฐานกอ่น เหมอืนทำาการคา้ ถา้เรามกีำาไรแล้วทนีี ้เรากไ็มต่อ้ง
กงัวลมากนกัวา่จะมรีายไดเ้พ่ิมอกีหรือไม ่ถา้ตอ้งไปเส่ียงไปอะไรมา 
เรากไ็มเ่อาดกีวา่ เรามกีำาไรแล้ว เรารักษาผลกำาไรนีไ้วก้พ็อ เวลาเราม ี
สมาธินี้ก็เหมือนเรามีผลกำาไร มีความสุขแล้ว ไม่ต้องมีความสุข 
เพ่ิมมากไปกว่านี้ก็ได้ เพราะไม่มีอะไรที่จะมีความสุขมากกว่า  
ความสงบแล้ว อันนี้เราต้องสอนใจเพราะใจมันยังไม่รู้ ทั้งๆ ที่มันมี
ความสงบแล้ว มนักย็งัคดิวา่ไดส่ิ้งนัน้มาไดส่ิ้งนีม้าจะดขีึน้ มนัไมด่ขีึน้ 
อันนี้ต้องใช้ปัญญา เป็นความรู้พิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ขึ้นมาเอง 
เมือ่กอ่นทีจ่ะมพีระพุทธเจ้า พวกฤาษีชไีพรนีเ้ขามฌีานมคีวามสงบกนั 
แต่เขาก็ยังไม่พอ เวลาที่เขาออกจากสมาธิ เขาก็ยังมีความอยาก 
เขาก็ยังอยากได้โน้นได้นี่ มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ว่า อ๋อ  
ความอยากได้เพ่ิมมันไม่ได้ทำาให้มีความสุขเพ่ิมมากขึ้น กลับมี 
ความทุกข์เพิ่มมากขึ้น ท่านเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความ
ทกุขใ์จ ความไมส่บายใจ เวลามคีวามสงบแล้ว ใจยงัเกดิความอยาก
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ขึน้มากใ็ชป้ญัญาหยดุได ้ทนีีก้จ็ะหยดุอยา่งถาวร เพราะรู้แล้ววา่ความอยากนี ้
เป็นโทษก็ไม่ทำาตามความอยาก เราไม่ทำาตามความอยากแล้ว ก็ไม่ต้องทำา
อีกต่อไป ความอยากก็จะสลายหายไป ก็จะอยู่อย่างสบาย ไม่มีอะไรมา
คอยกระตุ้นมาคอยผลักดันให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ 

ศษิย์ : บางทีความอยากลดลงแตค่วามสงสัยก็เกิดขึน้อีก สงสัยเรือ่งโน้นเรือ่งน้ี 
ในธรรมอีกอย่างนี้ครับ 

พระอาจารย์ : ก็บางเร่ืองก็ไม่ควรที่จะต้องไปรู้ เพราะว่ามันเป็น
อจินไตย สิ่งที่เราควรจะรู้ ก็รู้แค่อริยสัจ ๔ ก็พอ รู้ว่านี่คือทุกข์ รู้ว่านี่คือ
ต้นเหตุของความทุกข์ รู้ว่านี่คือเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ รู้ว่านี่คือการ
ดับของทุกข์ ให้รู้แค่นี้ รู้แค่ ๔ อย่าง

ศิษย์ : พอสงสัยปุ๊บ ก็มีสติรู้ รู้แล้วก็ตัดท้ิงไปเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์  
ไม่ต้องสงสัย

พระอาจารย์ : ถ้ามันไม่เกี่ยวกับเร่ืองอริยสัจ ๔ ก็อย่าไปรู้มันให้ 
เสียเวลา เช่น รู้ว่าโลกนี้เกิดมาเมื่อไหร่ รู้ไปทำาไม รู้แล้วมันแก้ปัญหาเรื่อง 
ความทุกข์ใจเราได้หรือเปล่า ไม่ได้หรอก ไปรู้เรื่องของคนอื่นทำาไม คนนี้
เขาเป็นพระอรหันต์หรือเปล่า เขาเป็นพระอะไรหรือเปล่า เขาเป็นแล้วมัน
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มาเกี่ยวอะไรกับเราหรือเปล่า เขามาทำาให้เราเป็น
ขึ้นมาหรือเปล่า นอกจากเขามาหลอกเรา เราก็ 
ต้องอยากจะรู้เท่านั้นเอง ถ้าเขามาหลอกว่า 
เขาเป็นนั่นเป็นนี่ เราก็ต้องหาพิสูจน์ดู ถ้ามีเหตุ 
เราก็ต้องศึกษาดู ถ้าอยู่เฉยๆ เราไม่ต้องไปยุ่ง
กบัเขาแล้วเขาจะวา่เขาเปน็อะไรกป็ล่อยเขาเปน็ไป  
ในเมือ่เราไมถ่กูเขาหลอก เราไมถ่กูเขาตกัตวงเอา
ผลประโยชนจ์ากเรา เรากไ็มต่อ้งไปรู้กไ็ด ้รู้ในเร่ือง 
ที่เราควรจะรู้ดีกว่า รู้เรื่องความทุกข์ใจของเราว่า 
ตอนนี้ใจเราทุกข์หรือเปล่า ถ้าทุกข์แล้วเกิดจาก 
อะไรแลว้แก้อย่างไรถึงจะหาย ใหรู้้แคน้ี่ นักปฏบิตั ิ

ตอ้งเข้าข้างใน ครบูาอาจารย์ทา่นบอกจติตอ้งเขา้

ข้างใน ถ้าจติออกนอกนีเ้ปน็กิเลส จติเข้าขา้งใน 

เปน็มรรค เขา้มาทีใ่จดทูีใ่จอยา่งเดยีว ดวูา่ตอนนี ้
ใจสุขหรือใจทุกข์ ถ้าใจทุกข์ก็ต้องดับมันให้ได้  
วิธีจะดับก็ต้องหาเหตุท่ีทำาให้ใจทุกข์ว่าเกิดจากอะไร 
ก็อาศัยคำาสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันเกิดจาก
ความอยาก แล้วต้องถามว่า ตอนนี้เราอยาก
อะไร พอเรารู้ว่าเราอยากส่ิงนี้ เราก็สอนใจว่า 



263

อยา่ไปอยาก อยากแล้วมนัไมเ่ปน็สุข มนัเปน็ทกุขม์ากกวา่ เราสอนใจ 
ใจยอมรับก็หยุดความอยากได้ 

ศษิย์ : สอนไปเรือ่ยๆ พอจติมันรบัรู ้อ่ิม มันก็ถอดถอนมันเองใช่ไหมครับ 
ท่านอาจารย์ 

พระอาจารย ์: พอมันดับปุ๊บแล้ว มันก็หมดปัญหาไป มันก็จะ 
ไม่อยากกับเร่ืองนั้นอีกต่อไป เช่น อยากจะให้แฟนเป็นอย่างนั้น 
เป็นอย่างนี้ ก็ไม่สบายใจ แล้วเราไปเปลี่ยนแฟนได้หรือเปล่า เราไป
ส่ังเขาไดห้รือเปล่า เราไปส่ังเขาไมไ่ด ้ส่ังเขาไดก้อ็าจจะส่ังไดบ้างคร้ัง  
บางเวลา แตถ่า้เราหยดุความอยากใหเ้ขาเปน็อยา่งนัน้เปน็อยา่งนีไ้ด ้
เรากไ็มเ่ดอืดร้อน เขาจะเปน็อยา่งไรกไ็มใ่ชเ่รือ่งของเรา เรากจ็ะไมท่กุข ์
กับเขา เราต้องปล่อยวางทุกส่ิงทุกอย่าง ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไป 
ตามเร่ืองของกรรม อยา่ไปอยากใหเ้ขาเปน็อยา่งนัน้เปน็อยา่งนีเ้พราะ
ไมส่ามารถทำาไดเ้สมอไป บางเวลากท็ำาได ้บางเวลากท็ำาไมไ่ด ้เวลาทำา
ไมไ่ดก้จ็ะทกุขใ์จ จะเสียใจ จะโกรธ ถา้ปล่อยวางไดแ้ล้วกจ็ะสบายใจ
ตลอดเวลา เขาจะเอาหนา้เดนิหรือเอาหลังเดนิกเ็ร่ืองของเขา เขาจะเอา
ศรีษะเดนิหรือเอาเทา้เดนิกเ็ร่ืองของเขา เขาจะกนิเหล้าหรือไมก่นิเหล้า 
กเ็ร่ืองของเขา เขาจะไปยุง่กบัคนนัน้คนนีก้เ็ร่ืองของเขา เราไปหา้มเขา 
ได้ที่ไหน ใช่ไหม ต้องปล่อยวาง ปล่อยวางแล้วจะไม่ทุกข์ 
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ศิษย์ : บางทีมันก็ไม่ปล่อยครับ 
บางทีมันพยายามจะสาวเหตุว่ากรรม
อะไรท่ีเป็นเหตุอย่างน้ี พยายามจะสาว 
ไปเรือ่ยๆ วา่กรรมเพราะอะไร เหมือนกับ 
มันมีสังขารความสงสัยมักจะถามว่า
เหตุปัจจัยน้ีเกิดขึ้นเพราะอะไร แต่พอ 
มันสาวไปเรื่อยๆ มันก็ไม่ปล่อยครับ 
พระอาจารย์ เพราะมันไม่เห็นทุกข์  

พระอาจารย์ : ถึงแม้เห็นก็
ทำาอะไรไม่ได้เพราะมันเร่ืองของเขา
ไม่ใช่เรื่องของเรา เหตุของเขาก็คือ
กิเลสของเขานั่นแหละ ความอยาก 
ของเขาทำ าให้ เขา เป็นอย่ างนั้ น  
เขายงัหยุดความอยากของเขาไม่ได้
แล้วเราไปหยุดความอยากของเขา
ได้หรือ ถ้าเราหยุดความอยากของ
คนติดยาเสพติดได้ เราก็ส่ังให้คน
ที่ติดยาเสพติดทั้งประเทศนี้หยุด 

อยากเสียกห็มดเร่ือง มนัส่ังเขาไมไ่ด ้
นอกจากสอนเขาให้เขาหยุดเอง  
ให้ เขาเห็นโทษของความอยาก  
ให้เขาใช้สมาธิช่วยทำาให้เขาหยุด
ความอยาก ทำาไดเ้ทา่นี ้ถา้เขาทำาได้
เขาก็เลิกติดยาเสพติดได้ ดังนั้น 
อย่าไปแก้คนอื่น ตัวเราเรายังแก้ 
ไม่ได้ แล้วเราไปแก้คนอื่นทำาไม 
แก้ตัวเราให้ได้ก่อน อย่างพระพุทธเจ้า
ท่านแก้ตัวของท่าน ได้แล้วท่านถึง
เข้าไปช่วยคนอื่นแก้ อย่างนี้ไม่เห็น
แกต่วั อย่าไปคดิวา่การช่วยตวัเองนี ้
แก้ปัญหาของตัวเองน้ีเป็นการเห็น

แก่ตัว เราต้องแก้ปัญหาของเรา 

ให้ได้ก่อน แล้วเราถึงค่อยไปช่วย

คนอ่ืนแก้ปญัหาของเขาตอ่ไป ถา้เรา 
แกป้ญัหาของเราไมไ่ด ้เราไปชว่ยให้
คนอื่นแก้ปัญหาของเขาได้อย่างไร 
ถ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้ จะไป
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สอนให้คนอื่นตรัสรู้ได้อย่างไร เห็นไหม เหมือนกับนักเรียน 
ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ได้ก็ต้องเรียนจบปริญญาก่อน ถ้าเรียน
จบปริญญาแล้วทีนี้ค่อยมาเป็นครูเป็นอาจารย์ส่ังสอนคนอื่นได้
ต่อไป ดังนั้น ต้องกลับมาที่ตัวเรานี้แหละ กลับมาแก้ทุกข์ที่ 
ใจเรานี้ มาหยุดต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากให้ได้  
หยุดด้วยการปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา  

ถ้าปฏิบัติได้ก็หยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากได้ก็ดับ
ความทกุขไ์ด ้พอดบัความทกุขไ์ดท้นีีก้ไ็ปสอนคนอืน่ได ้แตไ่ปแก ้
ให้เขาไม่ได้ สอนให้เขาแก้ตัวเขาเอง เพราะถ้าสอนแล้วเขาไม่แก้ 
ก็ทำาอะไรไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เป็นตัวเขา เขาต้องเป็นคนที่ต้อง
แกเ้องเพราะปญัหาอยูใ่นใจของเขา เราเขา้ไปในใจเขาไมไ่ด ้ถา้เขา
แกไ้มไ่ด ้เรากต็อ้งปล่อยวาง อยา่ไปอยากใหเ้ขาแกใ้หไ้ด ้พอเขา
แก้ไม่ได้ เราก็เสียใจ อย่างนี้ก็ไม่ถูก พระพุทธเจ้าไม่เคยเสียใจ 
ไม่เคยทุกข์กับลูกศิษย์ของท่าน คนไหนแก้ได้ ท่านก็ไม่ได้ดีใจ 
คนไหนแก้ไม่ได้ ท่านก็ไม่เสียใจ เพราะไม่ได้เป็นหน้าที่ของท่าน 

ดังนั้น เราทำาหน้าที่ของเราเถอะ เร่ืองของคนอื่นอย่าไปสนใจ 
เหนือ่ยเปล่าๆ เสียเวลาเปล่าๆ คนเราส่วนใหญไ่มช่อบแกป้ญัหา
ของตัวเอง ชอบไปแก้ปัญหาของชาวบ้าน
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ศิษย์ : จะให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องศีล ๕ และ 
ศีล ๘ อย่างละเอียดค่ะ เช่น ไอศกรีมที่ผสมเหล้า 
เช่น รัมเรซิ่น ถือว่าผิดศีลข้อ ๕ ไหมคะ หรือการที ่
มีผู้ชายเข้ามาพูดคุยในวันท่ีถือศีล ๘ จะถือว่า 
ผิดศีลข้อ ๓ ของศีล ๘ ไหมคะ และแบบไหนถือว่า
ผิดและไม่ผิดบ้างคะ

พระอาจารย์ : คือเร่ืองที่มีสุราผสมอยู่ใน
อาหาร ถ้ามันมีสุราก็ต้องถือว่าผิด เพียงแต่ว่า 
จะผิดมากหรือผิดน้อย ถ้ามีเพียงหยดสองหยด 
เหมือนกับชูรสนี้ มันก็ผิดไม่มาก เพราะมัน 
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ไม่สามารถทำาให้เราขาดสติ 
เผลอสติไปทำาบาปข้ออื่นได้
นั่นเอง การที่ไม่ให้ดื่มสุรา
เพราะว่ากลัวว่าเมื่อดื่มไปแล้ว 
พอไม่มีสติควบคุมความคิด 
การกระทำา การพูด ก็จะ
สามารถไปทำาบาปข้ออื่นได้  
ไปฆ่าสัตว์ได้ ไปลักทรัพย์  
ไ ปป ร ะพฤติ ผิ ด ป ร ะ เ ว ณี   
ไปโกหกหลอกลวงได้ ถ้ามี
ปริมาณน้อยแล้วไม่ได้ทำาให้ 
เราขาดสติ แล้วทำาให้เรารักษา
ศีลข้ออื่นได้ ก็ไม่น่าจะเป็น
ปัญหาอะไร

บางคร้ังยาบางชนิดก็อาจจะมี
สุราผสมอยู่บ้าง แต่ถ้าผสม
เพ่ือเป็นการรักษา เพราะว่า  
ยาบางชนิดอาจจะต้องมีสุรา
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เป็นส่วนผสมอย่างน้ี แล้วรับประทาน
เข้าไปแล้ว ไม่ได้ทำาให้เกิดอาการ
มึนเมาขึ้นมา อย่างนี้ก็จะไม่ถือว่า
เป็นการผิดมาก จะว่าไม่ผิดเลย 
ก็ไม่ได้ เพราะว่าการดื่มสุราก็ 
หมายถงึวา่ถา้มสุีราแมแ้ตห่ยดเดยีว  
มันก็เป็นสุรา มันก็ผิด เพียงแต่ว่า
ผิดมากผิดน้อย เกิดโทษมากหรือ
เกิดโทษน้อยเท่านั้นเอง อาจจะ 
ไม่เกิดโทษเลยก็ได้ ถ้าเพียงเป็น 
ส่วนผสมของอาหารเล็กๆ น้อยๆ หรือ 
เป็นส่วนผสมของยา เพราะฉะนั้น 

อย่าไปกังวลกับเร่ืองเหล่านี้มาก 
จนเกินไป ขอให้กังวลกับสุราที่เป็น
สุราแท้ๆ ดีกว่า เช่น มาทั้งขวด  
มาทั้งแก้วอย่างนี้ อย่าไปแตะมัน 
อันนี้ข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสุรา

ส่วนเรื่องของการรักษาศีล ๘ คือ
ศีลข้อที่ ๓ นี้จะผิดศีลข้อนี้ก็ต้อง
ร่วมหลับนอนกัน เช่น แม้จะเป็น
สามีหรือภรรยา ถ้าเป็นศีล ๘ นี้
ท่านไม่ให้ร่วมหลับนอนกัน และวิธี
ที่จะป้องกันไม่ให้ร่วมหลับนอนกัน 
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กค็อืใหอ้ยูห่า่งกนัไดจ้ะดกีวา่ ถา้อยู่
ใกล้กนั ถา้ไดค้ยุกนัแล้วเดีย๋วเผลอ  
มันก็อาจจะมีการแตะเน้ือต้องตัวกัน 
แล้วพอเกิดการแตะเนื้อต้องตัวกัน 
เดี๋ยวก็เกิดการอยากที่จะร่วมหลับ
นอนกนัได ้ทา่นถงึบอกวา่ใหแ้ยกกนั 
ไวอ้ยูก่นัคนละหอ้งจะดกีวา่ ไมค่วร 
จะอยูด่ว้ยกนัสองตอ่สองตามลำาพัง
ในที่ลับหูลับตา เพราะจะเป็นเหตุ
ที่จะทำาให้ไม่สามารถรักษาศีลข้อ 
ที่ ๓ นี้ได้

ศิษย์ : การบวชพระทำาให้เรามี
ความสุขหรือไม่ครับ และการอยู่เป็น 
พระมีความยากหรือความลำาบาก
อย่างไร ทำาไมท่านท้ังหลายจึงสละ 
ออกจากเรือน และเราจะรู้หรือมีวิธี
สังเกตตัวเองได้อย่างไรว่าเราพร้อมจะ
บวชและอยู่ได้แล้วจริงๆ

พระอาจารย ์ : การที่จะบวช
และมคีวามสุขไดน้ัน้ กต็อ้งสามารถ
ควบคุมความอยากในกามารมณ์
ให้ได้ เพราะถ้ายังมีความอยากใน
กามารมณ์ ยังอยากเสพรูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ยังอยากจะ
ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ การเป็น
พระนี้ก็จะไม่มีความสุข เพราะจะ
มีแต่ความทุกข์ทรมานใจที่ไม่ได้ทำา
ตามความอยากทางตา ห ูจมกู ล้ิน
กายนั่นเอง แต่ถ้าสามารถควบคุม
ความอยากในกามารมณ์ได้และ
สามารถทำาใจให้สงบได้ บวชแล้วก็
จะมีความสุข 

ส่วนจะรู้ได้อย่างไรว่าเราพร้อม 
จะบวชหรือไม่นั้น เราก็ต้องหัดอยู่
แบบพระอยู่ก่อนที่เราบวช เช่น
อย่างน้อยเราลองถือศีล ๘ ดู 
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สักวันหนึ่ง แล้วเราก็ขังตัวเองไว้ 
ในบา้น ไมอ่อกไปนอกบา้น ทำาบา้น 
ของเราเปน็เหมอืนวดั แล้วกล็องดซู ิ
ว่าเราอยู่ในบ้านโดยที่เราไม่ต้อง 
มีเคร่ืองบันเทิงต่างๆ ได้หรือไม่ 
เชน่ ไมม่ทีวี ีไมม่วีทิย ุไมม่หีนงัสือ
ทางโลก เชน่ หนงัสือพิมพ์ หนงัสือ
นิตยสารอะไรต่างๆ ถ้าจะดูหนังสือ 
ก็ดูแต่หนังสือธรรมะ ฟังก็ฟังแต่
ฟังเทศน์ ถ้าจะดูแต่ไม่จำาเป็นจะ
ต้องดูก็อย่าดูดีกว่า ฟังเทศน์ก็พอ 
เพราะถ้าเราจะอ้างว่าเอาทีวีไว้ดูการ
แสดงธรรม เดีย๋วกเ็ผลอไปเปดิชอ่ง 
ที่ไม่มีธรรมขึ้นมาได้ ดังนั้น ถ้าเรา
อยากจะรู้ว่าเราบวชเป็นพระได้หรือไม่ 
เราก็ต้องขังตัวเราเองให้อยู่ในบ้านได้ 
หรือโดยที่เราไม่ต้องทำางานอะไร 
นอกจากทำาภารกิจที่ต้องทำา เช่น 
กวาดบ้าน ถูบ้ าน ทำากับข้ าว  

รับประทานอาหาร ล้างถว้ยล้างชาม
อะไรต่างๆ เหล่านี้ เวลาอื่นเราก็ 
นัง่สมาธหิรือเดนิจงกรม อา่นหนงัสือ 
ธรรมะ ถ้าเราทำาอย่างนี้ได้เป็นเวลา
อยา่งตอ่เนือ่ง เรากจ็ะรู้วา่เราจะบวช
ได้หรือไม่

อย่างตัวเราเอง เราก็ให้เวลากับ 
ตัวเราเอง ๑ ปี ตอนที่เราเร่ิม
ศึกษาธรรมะ และลองนั่งสมาธิดู 
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เราก็เห็นว่าเวลานั่งสมาธิใจสงบดี  
แต่เวลาไปทำางานน้ี ความสงบก็หายไป 
เพราะตอ้งใชค้วามคดิเกีย่วกบัเร่ือง
งานเร่ืองการ เราก็เลยคิดว่า การทำางาน 
กับการทำาสมาธิน้ีมันเป็นคนละทางกัน 
เราก็เลยตัดสินใจลาออกจากงาน 
แล้วจะลองปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้าน 
สัก ๑ ปี พอดีเรามีห้องแถวอยู่ 
ห้องหนึ่ง เราอยู่คนเดียว ไม่ได้อยู่
กบัใคร เรากข็งัตวัเองอยูใ่นหอ้งแถว 

เป็นส่วนใหญ่ คือจะไม่ออกไปหา
รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  
จะไม่ออกไปหาแหล่งบันเทิงต่างๆ 
ถา้ออกไป กต็อ้งออกไปดว้ยเหตผุล 
เช่น ไปหาอาหารมารับประทาน 
หรือไปเปล่ียนสถานที่ภาวนาบ้าง  
อยา่งนีก้ไ็ป แตถ่า้จะไปเพ่ือทีจ่ะไปด ู
ไปฟัง ไปหาความสุขทางตา หู 
จมกู ล้ิน กายนีจ้ะไมไ่ป จะควบคมุ
บังคับให้เดินจงกรม นั่งสมาธิ อ่าน
หนังสือธรรมะสลับกันไปทั้งวัน
ทั้งคืนนอกจากเวลาหลับ ก็ได้ทำา
อยู่ถึงประมาณ ๑ ปี ตามที่ได้ 
กำาหนดเวลาไว ้พอครบปกีต็ดัสินใจ 
ว่าบวชได้ เพราะว่าเราไม่เดือดร้อน 
กับการที่จะต้องไปหาความสุขทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย เราสามารถ 
หาความสุขจากการเดินจงกรม  
นั่งสมาธิ ทำาใจให้สงบได้ ถ้าเรา
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ปฏิบัติอย่างนี้ได้ เราก็บวชได้อย่าง
สบาย เวลาที่บวชนี้เราก็บวชเพ่ือ
หาสถานที่ปฏิบัติ เพราะรู้ว่าการ
จะปฏิบัติได้ผลดีก็ต้องมีที่สงบสงัด
วิเวก ตอนนั้นเราก็พุ่งไปหาวัดป่า 
วัดที่มีแต่การภาวนาเป็นภารกิจ 
ของวัด ได้ทราบจากผู้ รู้ว่ามีวัด 
ทางภาคอีสาน วัดสายหลวงปู่มั่น 
ทีม่กีารปฏบิตัภิาวนากนัอยา่งจริงจัง 
ก็เลยได้ไปอยู่กับหลวงตามหาบัว 
หลังจากที่บวชที่กรุงเทพฯ แล้วก็
ไปอยู่ที่นั่น ก็ได้พบกับสถานท่ีท่ีดี 
ได้พบกับอาจารย์ท่ีเก่ง ก็เลยได้
อยู่กับท่านถึง ๙ พรรษาด้วยกัน 
ไมม่คีวามรู้สึกว่าทกุขเ์ลย ในขณะท่ี 
บวชมีบ้างเป็นบางเวลาท่ีเผลอสติ 
แล้วกิเลสออกมาหลอกล่อจิตใจ  
แต่ก็ไม่ทุกข์นานพอรู้ตัวปั๊บก็กลับ
มาภาวนา กลับมาเจริญสติใหม่ 
ความทุกข์เหล่านั้นก็หายไป

ศิษย ์ : เรียนถามพระอาจารย์ครับ 
การเข้าภวังค์จากการนั่งสมาธิ อาการ
ท่ีสังเกตของตนเองมีลักษณะเหมือนวบู
ตกเหว หูดบั จำาเป็นหรอืไม่ครบัท่ีตอ้งวูบ 
เหมือนคนตกเหว ถ้าจิตมันรวมเฉยๆ 
แบบมีปีติและสุขถือว่าเข้าภวังค์หรือ 
ยังครับ และจำาเป็นหรือไม่ครับที่จะต้อง 
เข้าภวังค์บ่อยๆ เปรียบเทียบกับแค่จิตรวม 
แล้วมีสติตามรู้ อย่างไงดีกว่าครับ

พระอาจารย ์: คือการรวมลง
ไปแบบตกหลุมตกบอ่นีอ้าจจะไมไ่ด้
ลงบ่อยคร้ังหรือทุกคร้ังไป อาจจะ 
ลงเป็นบางครั้งบางเวลา การลงมัน
ลงได ้๒ แบบ ลงแบบวบูลงไปแบบ
ตกหลุมตกบอ่แล้วกน็ิง่สงบ หรือลง
แบบเปน็ขัน้ๆ เหมอืนกบัเราเปล่ียน
เกียร์รถยนต์จากเกียร์ ๑ เราก็เข้า
เกียร์ ๒ จากเกียร์ ๒ เราก็เข้า 



273

เกยีร์ ๓ ความสงบกม็ไีด ้๒ แบบ คอืสงบเปน็ขัน้ๆ สงบปับ๊วบูลงไปนดิหนึง่ 
แต่ไม่ถึงกับตกหลุมตกบ่อ รู้สึกเบาอกเบาใจลงขั้นหนึ่งแล้วภาวนาต่อไป  
มันก็เบาลงไปอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งมันนิ่งไปในที่สุด

การภาวนานี้ก็เพ่ือต้องการจะพักใจ พักความคิดปรุงเเต่งต่างๆ ดังนั้น  
ถา้เราภาวนา เปา้หมายของเรากค็อืใหใ้จเขา้สู่ความเปน็อเุบกขา นิง่สงบ ไมม่ี
ความคิดปรุงเเต่ง ร่างกายจะหายไปหรือไม่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
จะรับรู้หรือไม่นี้ไม่เป็นประเด็นสำาคัญ บางทีร่างกายหายไป รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หายไป แต่บางทีร่างกายไม่หาย รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ไม่หาย แต่ใจไม่วุ่นวาย ไม่มีอารมณ์กับรูป เสียง กลิ่น รส  
โผฏฐพัพะ ไมม่อีารมณก์บัเวทนาของร่างกาย ร่างกายถงึจะเจ็บบา้งจะปวดบา้ง 
แต่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ใจอยู่ในความสงบจดจ่ออยู่กับ
อุเบกขาเพียงอย่างเดียว อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำาสมถภาวนา เป็นการ 
ทำาสมาธิได้ ถ้าได้แบบนี้ก็ดี เพยีงแต่ว่าเวลาสงบนี้พยายามรักษาให้มันสงบ 
ใหน้านทีสุ่ด ใหม่ๆ  อาจจะไมน่าน แตถ่า้เราพยายามปฏบิตัติอ่ไป พอออกจาก 
สมาธิมา เราก็มาเจริญสติต่อ ควบคุมความคิดของเราต่อ แล้วพอเราเดิน 
จนเมื่อยแล้วเราก็กลับไปนั่งใหม่ มันก็จะนั่งได้นานขึ้นไปเรื่อยๆ
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ศิษย ์ : เวลานั่งภาวนาพุทโธ จิตมักคิดสอดส่าย
ไปคิดเรื่องอ่ืนอยู่เรื่อย มีวิธีไหนบ้างท่ีจะทำาให้จิต 
เป็นสมาธิ อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง หลวงปู่มั่นอธิบายว่า 
การน่ังสมาธิภาวนาน้ัน ท่านให้คิดได้แต่ให้มีสติตามรู้ 
พิจารณาถึงสภาพความเป็นจริง อนิจลักษณะอยู่
ตลอดเวลา อยากให้ท่านพระอาจารย์อธิบายครับ

พระอาจารย์ : คือการภาวนานี้ก็มีอุบาย
หลายอุบายด้วยกัน อุบายหนึ่ง ก็คือให้อยู่กับ
พุทโธเพียงอย่างเดียว ไม่ให้คิดอะไร แต่ถ้าใจ
เป็นนิสัยที่ชอบคิดปรุงแต่ง ไม่สามารถอยู่กับ
พุทโธได้ ถ้าจะคิดก็ให้ดึงมาคิดมาทางไตรลักษณ์เสีย  
ให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยง ทุกอย่างเป็นทุกข์  
ทุกอย่างเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา 
ถ้าคิดในทางปัญญา คิดไปในทางอนัตตาได้  
ใจกเ็ขา้สู่ความสงบได ้แบบนีท้า่นเรยีกวา่ปญัญา
อบรมสมาธิ ส่วนพวกที่บริกรรมพุทโธๆ นี้ท่าน
ใช้สติอบรมสมาธิคือการเจริญพุทธานุสติและ 
จะท่องบริกรรมพุทโธก็ได้ ธัมโมก็ได้ สังโฆก็ได้ 



275

บางท่านมาเล่าว่ามันส้ันไป บางท่านก็ใช้พุทธัง 
สรณัง คัจฉามิ ก็ได้ แล้วแต่บางท่านก็สวดมนต์
ไปก็ได้

อยา่งตอนทีเ่ราเร่ิมทำาใหม่ๆ  เรากน็ัง่สวดพระสูตร
ไปประมาณสัก ๓๐ ๔๐ นาทดีว้ยกนั สวดไปแล้ว 
ใจมันก็เย็นสบาย มันไม่คิดปรุงเเต่ง แล้วเราก็ดู
ลมหายใจตอ่ไป พอดลูมหายใจไมไ่ปคดิเรือ่งนัน้ 
เร่ืองนี้ ใจก็จะสงบเข้าไปทีละขั้น เหมือนกับ
เปลี่ยนเกียร์รถยนต์ วูบไปที นิ่งไป สงบลดไป 
ทลีะระดบัเปน็ขัน้ๆ ไป จนถงึขัน้อ่ิม นิง่ไปในทีสุ่ด
ก็มี ดังนั้น การภาวนา อุบายของการทำาสมาธินี้ 
มีหลากหลายด้วยกัน มีกรรมฐานถึง ๔๐ ชนิด 
ดว้ยกนั ดงันัน้ จริตของแตล่ะคน อบุายแตล่ะคนนี ้
อาจจะไม่เหมือนกัน ผู้ปฏิบัติอาจจะต้องทดลอง
ดูว่าอุบายแบบไหน ชนิดไหน กรรมฐานวิธีใดจะ
เหมาะกับตน ก็ต้องลองทำาดู แต่อย่าเปลี่ยนไป 
เปล่ียนมาโดยทีป่ญัหาไมไ่ดอ้ยูท่ีอ่บุายกไ็ด ้อาจจะ 
อยู่ที่ไม่มีสติ ถ้าไม่มีสติแล้ว ต่อให้จะใช้อุบาย
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แบบไหน วิธไีหน กรรมฐานชนดิไหนกอ็าจจะไมไ่ดผ้ล ดงันัน้ เราตอ้งสังเกต
ดูว่าเรามีสติหรือไม่ เราดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่ คือให้อยู่กับพุทโธ
ได้หรือไม่ หรือให้คิดแต่เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้หรือไม่ เช่น คิดแต่ 
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไม่ว่าจะเป็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ของเรา หรือของผู้อื่นก็ได้ หรือจะพิจารณาอสุภะดูความไม่สวยงามของ 
ร่างกายของเราก็ได้ ถ้าอยู่ในเร่ืองราวเหล่านี้ไม่ไปคิดเร่ืองหาเงินหาทอง 
หาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็จะสงบได้ แต่ถ้าคิดปั๊บ
แล้วก็ไปคิดถึงเร่ืองนั้นเร่ืองนี้ อย่างนี้ก็อย่าไปโทษว่ากรรมฐานเป็นปัญหา 
ปัญหาอยู่ที่ไม่มีสติไม่จดจ่ออยู่กับกรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่ง

ศษิย์ : ภาวนาโดยดูลมหายใจมาตลอด แตถ้่าตอนกำาลังจะเสียชีวิตแล้วเกิดภาวนา
พุทโธ จะเป็นไรไหมคะ

พระอาจารย ์: จะภาวนาแบบไหนก็ได้ ถ้าควบคุมใจให้สงบได้ก็ใช้ได้ 
ถา้ควบคมุใจใหส้งบไมไ่ด ้เกดิความวา้วุน่ขุน่มวัขึน้มาอยา่งนีก้ไ็มด่ ีตอ้งเอา
วิธีไหนก็ได้ที่จะทำาให้ใจนิ่งสงบ ถ้าไม่ภาวนาพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออก 
ถ้าสามารถปลงได้ ใช้ปัญญาได้ก็ยิ่งดีใหญ่ ถ้ายอมรับว่าในที่สุดร่างกายนี้ 
ก็จะต้องตายไป และร่างกายนี้ความจริงก็ไม่ใช่ตัวเรา เป็นเพียงการรวมตัว
ของดนิน้ำาลมไฟ ถา้คดิอยา่งนีไ้ด ้ปลงได ้ยอมตาย ไมก่ลัวตาย กจ็ะบรรลุ
ธรรมเลย จะเป็นธรรมขั้นของปัญญา ไม่ใช่เป็นธรรมขั้นของสมาธิ ถ้าดูลม 
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หรือบริกรรมพุทโธนี้ เป็นเพียงกดความกลัวกดความทุกข์ไว้เท่านั้นเอง  
แต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วจะเป็นการดับความทุกข์ได้อย่างถาวร

ศษิย์ : เวลาน่ังสมาธไิม่ได้ง่วงนอนคะ่ แตต่อ้งสัปหงกทุกทีเพราะอะไรคะ พอมีสติ 
ก็รู้ว่าสัปหงกอีกแล้วค่ะ

พระอาจารย์ : เวลาจิตจะสงบนี้ก็จะเกิดอาการอย่างนี้กับนักภาวนา
ด้วยกัน ดังนั้น ถ้าอยากจะกำาจัดปัญหานี้ก็ต้องผ่อนอาหาร ต้องลดการ 
รับประทานอาหารให้น้อยลง หรือถ้าทำาได้ก็อดอาหารบ้างก็ได้จะไม่เกิด
อาการอย่างนี้ หรือถ้าอดอาหารไม่ได้ ไม่ถูกกับจริต ก็อาจจะต้องไปอยู่
ตามสถานที่ที่น่ากลัว เช่น ไปนั่งอยู่ตามป่าช้า และนั่งอยู่ตามเมรุอย่างนี้ 
ก็จะทำาให้ไม่เกิดอาการสัปหงกขึ้นมา
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ศิษย ์: อยากให้หลวงพ่อสอนการดูลมหายใจและการเดินจงกรมที่ถูกต้องคะ

พระอาจารย ์: การดูลมหายใจ ก็คือให้มีสติดูลมที่ปลายจมูก เวลา
ลมเข้าลมออกก็ไม่ต้องตามเข้าตามออก ให้เฝ้าดูอยู่ตรงที่จุดลมสัมผัส 
เข้าออกก็คือที่ปลายจมูก หรือบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมา จุดนั้นเป็นจุดที่
ลมจะสัมผัสเวลาลมเขา้หรือเวลาลมออก เราไมต่อ้งตามลมเขา้ ไมต่อ้งตาม 
ลมออก เพราะใจจะไม่นิ่ง ถ้าจะให้ใจนิ่ง ต้องเฝ้าดูอยู่เพียงจุดเดียว  
ก็คือจุดตรงที่ลมเข้าออก อันนี้เป็นการภาวนาเบื้องต้น แต่ถ้าจิตสงบแล้ว
อาจจะรู้สึกว่าลมอยู่กลางอกก็ให้เฝ้าดูที่กลางอกแทนก็ได้ แต่ขอให้อยู่ที่ 
จุดใดจุดหนึ่งอย่าไปเปลี่ยน

การเดินจงกรมก็เป็นการภาวนาเหมือนกับการดูลมหายใจ เพียงแต่ว่าเวลา
เดินนี้ลมจะละเอียดมาก อาจจะไม่ง่ายต่อการจับดูลม เราก็เปล่ียนจาก 
การจับดูลม มาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทน เช่น ดูที่เท้าก็ได้ เวลา
กา้วเทา้ซา้ยกรู้็หรือพูดวา่ซา้ย เวลากา้วเทา้ขวากว็า่ขวา เพ่ือจะดงึใจไมใ่หไ้ป
คดิเร่ืองตา่งๆ นีค่อืเร่ืองของการเดนิจงกรม หรือถา้เราอยูใ่นขัน้ปญัญาและ
ถ้าเราไม่ต้องการจะเจริญสติ เราจะเจริญปัญญาก็ได้ เช่น เราก็พิจารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ลาภ ยศ สรรเสริญ 
ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือ 
ของใครกต็าม เราพิจารณาวา่เขาตอ้งแก ่ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย มเีกดิมตีายกนั 
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ทกุแหง่ทกุหนอยา่งนีก้ไ็ด ้เวลาเดนิ
จงกรมนี้สามารถทำาได้ ๒ อย่าง  
จะเจริญสติก็ให้ดูเท้าไป ถ้าจะ

เจริญปัญญาก็ให้พิจารณาอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตาไป

ศิษย์ : ตั้งใจภาวนาแต่จิตมัน 
ไม่สงบครับ มันคิดโน้นคิดน้ี คิดถึง
เรื่อง ท่ีผิดพลาดในอดีตท่ีผ่านมา  
มันทรมานครับ ทำาอย่างไรจึงจะเข้าสู่ 
ความสงบได้ครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์ : ก็เป็นคำาตอบ
แบบเดยีวกบัคำาตอบทีถ่ามคร้ังแรก 
เกี่ยวกับเร่ืองการเจริญสติ จะใช้
การบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะใช้
ปญัญากไ็ด ้แล้วแตว่า่เราจะมคีวาม
สามารถจะใช้อะไร ถ้าเราใช้ปัญญา
ไม่เป็นในการตัดความคิดปรุงเเต่ง 
เราก็ต้องใชก้ารบรกิรรมพทุโธ หรอื

จะใชก้ารสวดมนตไ์ปภายในใจ หรือ
จะท่องอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเพ่ือ 
ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ จะนับ 
๑ ๒ ๓ ไปกไ็ด ้ลองหาอบุายอยา่งใด 
อย่างหนึ่ง แต่ต้องทำาทั้งวันไม่ใช่
ทำาแต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิ 
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เพราะเวลานัน้เรายงัเหมอืนกบัยงัไมไ่ดเ้ตรยีมสตมิานัน้เอง ยงัไมม่เีคร่ืองไม ้
เคร่ืองมือ พอเวลามานั่งแล้วจะค่อยมาหาเคร่ืองมือนี้มันก็จะไม่ทันกาล  
เราตอ้งเตรียมเครือ่งไมเ้คร่ืองมอื คอืสตไิวก้อ่น เราตอ้งฝึกเจริญสตไิปทัง้วนั 
ไม่ว่าเราทำาอะไรขอให้เรามีสติ จะอยู่กับพุทโธก็ได้ จะอยู่กับการงานที่เรา 
ทำาอยู่ก็ได้ ข้อสำาคัญขอให้เราอย่าไปคิดปรุงเเต่งเร่ืองนั้นเร่ืองนี้นอกจาก
เร่ืองที่จำาเป็นที่เกี่ยวกับงานการที่เรากำาลังทำาอยู่ในขณะนั้น ถ้าเราไม่มีสติ 
เตรียมมากอ่น เวลานัง่ มนักไ็มม่กีำาลังทีจ่ะหยดุความคดิปรุงเเตง่ตา่งๆ ได ้
ไม่มีกำาลังที่จะบังคับให้บริกรรมพุทโธๆ อย่างต่อเนื่องได้ เพราะเราไม่เคย 
บังคับมาก่อนนั้นเอง เราต้องฝึกก่อน ต้องซ้อมก่อน เหมือนนักกีฬา 
กอ่นทีจ่ะไปแข่งขนักบัคูต่อ่สู้กต็อ้งซอ้มกอ่น ถา้เปน็นกัวิง่กต็อ้งซอ้มวิง่กอ่น 
ถา้เปน็นกัชกมวยกต็อ้งซอ้มชกกบัคูซ่อ้มกอ่น ไมใ่ชพ่อถงึเวลากข็ึน้เวทไีปเลย 
อย่างนี้ก็โดนหมัดเดียวก็ล้ม ถูกน็อคไป พอมานั่งสมาธิปั๊บ ท่องพุทโธได้  
๒ คำา ความคดิปรุงเเตง่กไ็หลมาเปน็เหมอืนกบัลูกกระสุนปนืออกมา เพราะ 
ไมม่กีารยบัยัง้มนัไวเ้ลย ปัญหาของนักภาวนาท้ังหลายท่ีน่ังภาวนาแล้วไม่สงบ 
ก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมสติมาก่อนน่ันเอง ไม่รู้ว่าต้องเตรียมสติมาก่อน ไม่รู้ว่า 

การเจริญสติน้ีต้องเจริญอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ต่ืนจนหลับ
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ศิษย ์: แล้วเรื่องความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา
ล่ะครับพระอาจารย์ ที่มันทรมาน

พระอาจารย ์: อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจ 
ว่าอดีตนั้นเป็นเหมือนความฝัน เช่น เมื่อคืนนี้ 
คุณฝันว่าคุณไปฆ่าคนนั้นคนนี้ มันก็ผ่านไปแล้ว 
คุณย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้ คุณต้องใช้อดีต
เป็นบทเรียนสอนใจว่าถ้ามันไม่ดีต่อไปก็อย่าไป
ทำามนั แล้วกต็อ้งยอมรับกบัวบิากของการกระทำา
ของเราในอดีต ถ้ามันจะเกิดก็ไม่มีใครไปห้ามได้ 
พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้ พระพุทธเจ้าห้าม 
เทวทตัมาจองเวรจองกรรมกบัพระพุทธเจ้าไมไ่ด ้ 
แตพ่ระพุทธเจ้าทรงหา้มใจของพระพุทธเจ้าไมใ่ห้
กลัวได ้ไมใ่หห้วัน่ไหวกบัวบิากกรรมได ้ขอใหเ้รา
มาแก้ที่ใจเรา อย่าไปแก้ที่อดีต ให้ใจเรายอมรับ
กับวิบากกรรมที่เราทำาไว้แล้ว และให้เราเอาอดีต
ที่ไม่ดีนี้มาเป็นครูสอนเราว่าถ้าไม่อยากจะอยู่ใน 
สภาพนี้ก็อย่าไปทำาแบบนั้นอีก เราทำาได้เท่านั้น
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พวกเราวันนี้มาร่วมกันทำาบุญ เพราะบุญนี้เป็นเหตุ
ปจัจัยทีส่ำาคญัตอ่ความสุขและความเจริญของพวกเรา 
ถา้เราทำาบญุแล้ว ใจของเรากจ็ะมคีวามสุข มคีวามเจริญ 
เรานี้แหละที่อาศัยอยู่กับใจ เพราะว่าเรากับใจเป็น 
อนัเดยีวกนักไ็ด ้เพราะใจเปน็ผูผ้ลิตเราขึน้มา คำาว่าเรา 
ก็ออกมาจากความคิดปรุงเเต่งของใจน่ีเอง ความจริงแล้ว 
เราก็คือใจ คือผู้รู้ ผู้ที่ยังหลงอยู่ ยังไม่รู้จักตัวเอง  
ยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครกันแน่ เวลาเราได้ร่างกายมา  
เราก็ถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าร่างกายเป็น
ตัวเราเป็นของเรา เราเลยไปดูแลร่างกายมากกว่า 

ธรรมะบนเขา
“ปัจจัย ๔ ของใจ”

๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
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เราจะมาดูแลใจ ร่างกายของเราจึงอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างอิ่มหมีพีมัน  
มีความสุขมากเกินไปเสียด้วยซ้ำาไปเพราะมีน้ำาหนักมากเกินไป แล้วพอมี
น้ำาหนักมากเกินไปความสุขที่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไป เพราะร่างกาย
จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย มีอายุไม่ยืนยาวนาน เพราะว่าเราไปดูแลส่วนที่เรา 
ไมค่วรดแูล เราดแูลไดแ้ตค่วรจะรู้จักประมาณในการดแูล ตอ้งรู้วา่ร่างกาย
ต้องการอะไรมากน้อยเพียงไร เหมือนกับรถยนต์ เราก็ดูแลรถยนต์ตาม
ประมาณ เช่น น้ำามัน เราก็เติมได้เพียงเต็มถัง เราไม่เติมจนล้นถังออกมา 
เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่คนท่ีควรจะดูแลมากกว่ารถยนต์ก็คือคนขับรถ 
คนขับรถถ้าไม่ได้ดูแล คนขับรถก็จะไม่มีเร่ียวไม่มีแรงท่ีจะมาขับรถ เราน่ีแหละ 
เป็นคนขับร่างกาย เป็นเหมือนคนขับรถยนต์ 

ใจนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำาอะไรต่างๆ นานา และ
ใจนี่แหละที่จะสุขหรือทุกข์จากการส่ังของใจเอง  
ใจจึงควรรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำาให้ใจมีความสุข  
อะไรเป็นเหตุที่ทำาให้ใจมีความทุกข์ แล้วพยายาม
สร้างเหตุที่ทำาให้ใจมีความสุข แล้วละเหตุที่ทำาให้ใจ 
มีความทุกข์ 
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เพ่ือใจจะได้อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างไม่มี 
ความทุกข์ เราต้องรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงของ 
ชั่วคราว เป็นเพียงเครื่องมือของใจ ไม่มีร่างกาย
กไ็มเ่ปน็ปญัหาอะไรกบัใจ ใจสามารถอยูไ่ดโ้ดยที่
ไม่มีร่างกาย 

เราจึงอย่าเสียเวลากับการดูแลรักษาร่างกายให้
มากจนลืมดูแลรักษาใจของเรา อย่างทุกวันนี้  
เราจะเสียเวลาทุ่มเทเวลาให้กับร่างกายมากจน
เกนิไปจนแทบจะไมม่เีวลามาดแูลรักษาใจของเรา 
ส่ิงที่จะดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็น
เปน็สุข ปราศจากความทกุขต์า่งๆ กค็อืการทำาทาน 
การรักษาศลี การภาวนา อนันีแ้หละเปน็ปจัจัย ๔ 
หรือวา่เปน็ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ของใจ แตเ่รา 
ส่วนใหญ่จะทุ่มเทเวลากับการหาลาภ ยศ สรรเสริญ 
สุขของร่างกายกัน เรามักจะหาเงินทองกัน  
อยากไดม้ากๆ หาตำาแหนง่สูงๆ อยากมหีนา้มตีา 
มีเกียรติ อยากให้คนนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญ 
อยากจะมีความสุขทางตา หู จมูก ล้ิน กาย  
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แต่การหาความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขปลอม ความสุขที่ไม่ได้ให้ 
ความสุขแก่ใจอย่างแท้จริง ไม่ได้ให้ความอิ่ม ความพอแก่ใจ เพียงแต่ให้
ความเพลิดเพลิน ความสนกุสนานชัว่ขณะทีไ่ดเ้สพไดสั้มผัส พอผ่านไปแล้ว 
ก็เหมือนกับว่าไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสอะไรเลย 

ดงันัน้ เราอยา่ไปหลงกบัการหาความสุขทางร่างกาย ทางลาภ ยศ สรรเสรญิ 
สุข ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะมันเป็นความสุขชั่วคราว และจะต้อง
หมดไปในทีสุ่ด เวลาทีร่่างกายไมส่ามารถทีจ่ะหาความสุขตา่งๆ เหล่านีไ้ดเ้เล้ว 
เช่น เวลาแก่ชราภาพ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเวลาตายไป เวลานั้นจะเป็น
เวลาที่ทุกข์ทรมานใจ เพราะใจไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆ ได้ 
เพราะใจไมรู้่จักวธิหีาความสุขโดยทีไ่มต่อ้งใชร่้างกาย วธิทีีห่าความสุขใหก้บัใจ 
โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือทำาทาน รักษาศีล ภาวนา ดังนั้น พระพุทธเจ้า
จึงสอนให้พวกเราหมั่นทำาทานกันอยู่เร่ือยๆ หมั่นรักษาศีลกันอยู่เรื่อยๆ  
หมัน่ภาวนาทำาจิตใจใหส้งบ แล้วกเ็จริญปญัญาสอนใจใหฉ้ลาด ใหรู้้ความจริง 
ของใจของร่างกาย ใหรู้้ความจริงของความสุขของความทกุข ์ใหรู้้ความจริง 

ก�รดำ�เนินชีวิตที่ถูกต้อง ต้องดำ�เนินชีวิตอย่�งที่พระพุทธเจ้�ได้ทรงดำ�เนินม� 
เพร�ะเป็นวิถีชีวิตที่จะนำ�พ�เร�ไปสู่คว�มสุขที่แท้จริง 
คว�มสุขที่ไม่มีคว�มทุกข์ คว�มสุขที่ไม่มีวันเสื่อม 
ไม่มีวันหมดไป คว�มสุขที่ไม่ต้องกลับม�เวียนว่�ยต�ยเกิด
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ของเหตขุองความสุขและความทกุข ์
เมื่อรู้ความจริงแล้วเราจะได้จัดการ
กับความสุขความทุกข์ได้อย่าง 
ถูกต้อง ความสุข เราก็ผลิตขึ้นมา 
ความทกุข ์เรากก็ำาจัดมนัไป พอเรา 
สามารถผลิตแต่ความสุข ไม่ผลิต
ความทกุข ์เพราะความทกุขถ์กูกำาจัด 
ไปหมดแล้ว ใจของเราก็จะมีแต่
ความสุขไปตลอด 

นี่แหละคือวิถีทางที่พระพุทธเจ้า 
ได้ทรงบำาเพ็ญได้ทรงดำาเนินมา 
แล้วได้นำาเอามาเผยเเผ่ส่ังสอน 
ให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้ความจริง  
เราจึงต้องมีศรัทธามีความเช่ือใน

พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า 
แล้วพยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ เพราะว่าถ้าเรา
ปฏิบัติมาก เราก็จะได้ผลมากได้ 
ผลเรว็ ถา้ปฏบิตันิอ้ยกจ็ะไดผ้ลนอ้ย 
และได้ผลช้า และอาจจะไม่ทันกับเวลา 
คือชี วิ ตของ เรานี้ มี เ วลาจำ ากัด 
เหมือนแสงสว่างของเเสงเทียนที่ 
เราจุดไวใ้นยามค่ำาคนื ถา้เรามภีารกจิ
อะไรที่เราจะต้องทำา เรารู้ว่าถ้าเรา 
ไมรี่บทำา เดีย๋วพอเเสงเทยีนหมดไป 
มันก็จะมองอะไรไม่เห็น จะไม่
สามารถทำาอะไรได ้รา่งกายเรากเ็ปน็
เหมือนเทียนที่จะค่อยๆ ละลายไป 
ทีละเล็กทีละน้อยและหมดไปในท่ีสุด 

ถ้�ไม่อย�กจะทุกข์ ก็ต้องไม่กลับม�เกิดเท่�นั้น 
ตร�บใดถ้�ยังมีก�รเกิดอยู่ ตร�บนั้นก็ยังจะมีคว�มทุกข์อยู่ 

ก�รที่จะไม่กลับม�เกิดก็ต้องทำ�ใจให้อิ่ม 
ทำ�ใจให้พอ ทำ�ใจให้หมดคว�มอย�ก
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ดังนั้น ขณะที่ร่างกายนี้ยังสามารถทำาบุญทำาทาน รักษาศีล ภาวนาได้  
ก็ขอให้เราควรจะทุ่มเทเวลาที่เรามีอยู่นั้นให้กับการทำาทาน รักษาศีล 
กบัการภาวนา ส่วนการดแูลรักษาร่างกายกท็ำาไปตามความจำาเปน็กพ็อ เชน่ 
ร่างกายก็หาอาหารให้พอเพียง หาเสื้อผ้าให้สวมใส่พอเพียง ให้มีที่อยู่อาศัย
พอเพียง ให้มียารักษาโรคพอเพียง ถ้าเรามีปัจจัย ๔ พอเพียงแล้ว เราก็ 
ควรที่จะหยุดหาได้แล้ว ควรที่จะมาหาความสุขความเจริญทางใจต่อไป  
ทำาทานใหม้ากขึน้ รักษาศลีใหม้ากขึน้ ภาวนาใหม้ากขึน้ เจริญสตใิหม้ากขึน้ 
นั่งสมาธิให้มากขึ้น เจริญปัญญาให้มากขึ้น แล้วความสุขก็จะมีมากขึ้น 
ความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปจนหมดไปในที่สุด พอไม่มีความทุกข์แล้วใจก็ 
จะมีแต่ความสุขไปตลอด ใจที่มีความสุขไปตลอดก็ไม่ต้องไปหาร่างกาย 
เปน็เครือ่งมอืหาความสุขอกีตอ่ไป ไมต่อ้งกลับมาเกดิใหม ่ไมต่อ้งมร่ีางกาย  
ใจสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเคร่ืองมือ  
เหมือนกับคนที่ไม่ต้องออกเดินทางไปไหนมาไหนแล้ว อยู่บ้านได้แล้ว  
มีของทุกอย่างพร้อมเพรียงแล้ว มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการอยู่ในบ้านแล้ว 
ก็ไมจ่ำาเปน็จะต้องออกนอกบ้าน เมื่อไม่ออกนอกบา้น ก็ไม่จำาเป็นจะตอ้งไป
ซื้อรถยนต์มาเป็นพาหนะพาไปไหนมาไหน 
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เม่ือไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกบ้าน 
ก็ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเคร่ืองมือ  
ผู้ใดที่ยังต้องกลับมาเกิด มามี
ร่างกายใหม่ก็แสดงว่าใจยังไม่มี
ความสุขพร้อมบริบูรณ์นั่น เอง  
เรายงัขาดส่ิงนัน้ส่ิงนีอ้ยู ่ยงัอยากได ้
ส่ิงนั้นส่ิงนี้อยู่ เมื่ออยากได้ก็เลย
ต้องมีร่างกาย เช่น อยากจะดูรูป
ก็ต้องมีตา อยากจะฟังเสียงก็ต้อง
มีหู ก็ต้องมีร่างกายถึงจะสามารถ 

ใจกเ็หมอืนกนั เมือ่ใจไดป้ฏบิตัธิรรม 
ถึงพระนิพพานแล้วก็เหมือนได้ไป
ถึงบ้านที่มีความสุขพร้อมบริบูรณ์ 
ทุกรูปแบบ ไม่มีความจำาเป็นท่ีจะต้อง
ออกไปหาความสุขภายนอกบ้าน 
อีกต่อไป 
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ทำาได ้พอมาไดร่้างกายกต็อ้งมาแบก 
ความทุกข์ของร่างกาย เพราะ
ร่างกายนี้ต้องมีปัจจัย ๔ ก็ต้อง
ดิ้นรนต่อสู้หาปัจจัย ๔ มาเลี้ยงดู 
ร่างกาย แล้วก็ต้องคอยปกป้อง
ภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย 
แทนที่จะได้ความสุข แต่กลับจะได้ 
ความทุกข์เพ่ิมมากขึ้น เพราะว่า
เป็นภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษา
ร่างกายนั่นเอง และเวลาที่ร่างกาย
แก่ลงไป เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย 
ลงไป ก็ยิ่งทำาให้เกิดความทุกข์ 
เพ่ิมมากข้ึนไปอีก แล้วเวลาทีจ่ะตอ้ง
จากร่างกายไป เวลาทีร่่างกายจะตอ้ง
ตายไป เวลานั้นก็ยิ่งทุกข์ทรมานใจ 
เพิ่มมากขึ้นไปอีกหลายเท่าด้วยกัน 

ดังนั้น ขอให้เราจงเห็นโทษของการ
ที่จะกลับมาเกิด เห็นโทษของความ

ไม่อิ่มของใจ เห็นโทษของความ 
อยากของใจ เหน็โทษวา่ความไมอ่ิม่ 
ความอยากของใจนี้เกิดจากการที่ 
เราไม่เล้ียงดูใจของเราให้อิ่มนั่นเอง 
ให้เราเห็นว่าเราทำาทานน้อยเกินไป 
เรารักษาศีลน้อยเกินไป เราภาวนา
นอ้ยเกนิไป เหมอืนกบัคนทีผ่อมแหง้ 
เเรงน้อย เขารู้ว่าสาเหตุที่ทำาให้เขา
ผอมแห้งแรงน้อยก็เพราะว่าเขารับ 
ประทานอาหารนอ้ยไป ดืม่น้ำานอ้ยไป 
พักผ่อนหลับนอนน้อยไป ก็เลย
ทำาให้ร่างกายเขาซูบผอม ไม่มีเรี่ยว
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ในการรักษาศลี ในการปฏบิตั ิในการ 
ภาวนา เรากต็อ้งดแูลร่างกายไปดว้ย 
แต่ดูแลเท่าที่จำาเป็น เหมือนกับเรา
ดูแลรถยนต์ เราดูแลเท่าที่จำาเป็น 
ใหร้ถยนตว์ิง่ไปไหนมาไหนพาเราไป
ทำาอะไรต่างๆ ได้ก็พอ เราไม่ต้อง
มาเสียเวลาทั้งหมดกับการมาดูแล
รักษารถยนต์ เรามีภารกิจอย่างอื่น 
เช่น เรามีงานทำา เราต้องใช้รถยนต์ 
เรากต็อ้งคอยเตมิน้ำามนั คอยเตมิน้ำา 
เติมลมให้กับรถยนต์ เวลารถยนต์เสีย 
เราก็นำาเข้าอู่ เราทำาเท่านี้ก็พอแล้ว 
เพราะถา้เรามามวัแตท่ำาแตก่ารดแูล 
รักษารถยนต์ เ พียงอย่ าง เดียว  
เราไม่ไปทำาภารกิจอย่างอื่น เราก็
จะไม่สามารถที่จะมีเงินทองมาดูแล
รถยนตไ์ด ้ไมม่เีงินทองทีจ่ะทำาอะไร
ต่างๆ ให้เรามีความสุขได้ ฉันใด

ไม่มีแรง ฉันใด ใจของเราที่ไม่มี

ความอิม่ ไม่มีความพอ ที่ต้องออก

ไปหารูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

มาบำารุงมาบำาเรออยู่เรื่อยๆ ก็เป็น

เพราะวา่ใจไมไ่ดรั้บการเลีย้งดใูหม้ ี

ความอ่ิมนั่นเอง ใจไม่ได้ทำาทาน  

ใจไม่ได้รักษาศีล ใจไม่ได้ภาวนา  

ดงันัน้ หนา้ทีข่องเรากค็อืการทำาทาน 
การรักษาศีล การภาวนา อันนี้เป็น
ภารกิจที่สำาคัญกว่าการดูแลรักษา
ร่างกายด้วยปัจจัย ๔ แต่ก็จำาเป็น
ที่จะต้องมีร่างกายในการทำาทาน  
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การดูแลร่างกายเพ่ือให้นำามาทำา
ภารกิจทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกัน 
ขอให้เราทำาเท่าที่จำาเป็น ทำาเท่าที่
ให้ร่างกายอยู่ได้ สามารถทำาให้
เ ร าม าวั ดม าทำ าบุญให้ ท านได้   
มารักษาศีลได้ มาภาวนาได้ก็พอ  
อย่างท่ีพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติมา 
พระพุทธเจ้าก็ดูแลรักษาร่างกาย
ของท่านในขณะเดียวกันท่านก็

ทรงดูแลรักษาใจเช่น เดียวกัน  
แต่ทรงดูแลร่างกายเพียงเท่าท่ีจำาเป็น
เท่านั้น เช่น เรื่องอาหารก็ทรงออก
บิณฑบาต ฉันวันละมื้อ ที่อยู่อาศัย
ก็หาที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอ  
อยู่ในกระต๊อบ อยู่ตามโคนไม้ อยู่ตาม 
เรือนร้าง อยู่ในถ้ำา เพียงเท่านี้ก็พอ 
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ก็มีผ้าไตรจีวร 
มีผ้า ๓ ผืนก็พอแล้ว พอปกปิด
ร่างกาย พอรักษาป้องกันร่างกาย
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จากความหนาว ความเย็นต่างๆ 
หรือจากแมลงสัตว์กัดต่อย เท่านี้ 
กพ็อเพียง ส่วนยา กห็ายาไปตามม ี
ตามเกิด ยาสมุนไพรหรือยาอะไรที่
จะหาได้ก็หาไปใช้ไป ร่างกายอยู่ได้ 
ก็อยู่ไป อยู่ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขา
ตายไป แต่เวลาทั้งหมดนี้จะทุ่มเท
เวลาให้กับการเล้ียงดูใจ ให้ใจเกิด 
ความอิ่ม เกิดความพอขึ้นมาให้ได้ 

เพราะเมื่อไหร่ที่ใจเกิดความอิ่มเกิด
ความพอแล้ว เวลานัน้กไ็มต่อ้งกลับ 
มาเวียนว่ ายตายเกิดอีกต่อไป  
ไม่ต้องมาหาร่างกายใหม่อีก เพราะ
ถ้าได้ร่างกายใหม่ ก็ต้องมาทุกข์กับ
การเลี้ยงดูร่างกายใหม่ มาทุกข์กับ
ความแกข่องร่างกาย ทกุขก์บัความ
เจ็บไขไ้ดป้ว่ยของร่างกาย และทกุข์
กับความตายของร่างกาย 
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ดังนั้น ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้อง
ไม่กลับมาเกิดเท่านั้น ตราบใด 
ถ้ายังมีการเกิดอยู่ ตราบนั้นก็ยัง 
จะมีความทุกข์อยู่ การที่จะไม่กลับ
มาเกดิกต็อ้งทำาใจใหอ้ิม่ ทำาใจใหพ้อ 
ทำาใจใหห้มดความอยาก หมดความ 
อยากในรูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ หมดความอยากมี
อยากเป็น หมดความอยากไม่มี 
อยากไม่เป็น วิธีที่จะทำาให้ความ
อยากเหล่านี้หมดไปก็ต้องใช้การ

ภาวนา ก่อนที่จะภาวนาได้ก็ต้อง
รักษาศีลให้ได้ก่อน ก่อนที่จะรักษา
ศีลได้ก็ต้องทำาทานให้หมดไปก่อน 
หรือทำาทานให้ได้ก่อน ถ้าอยากจะ 
รักษาศีลได้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 
ก็ต้องทำาทาน คือสละทรัพย์สมบัติ
ไปให้หมดเลย ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยว
กับการหาทรัพย์สมบัติ คือเป็น
นกับวช เวลาเปน็นกับวชนีก้ไ็มต่อ้ง 
ทำามาหากิน เมื่อไม่ต้องทำามาหากิน
ก็ไม่ต้องทำาบาป คนเราที่ต้อง
ทำาบาปเพราะว่าเรายังต้องทำามา
หากนิ อยากไดเ้งินแบบง่ายๆ เร็วๆ 
เช่น คนบางคนก็มีอาชีพฆ่าสัตว์
ตัดชีวิตอย่างนี้เพราะว่าเป็นอาชีพ 
ที่ง่าย หาเงินได้เร็ว แต่มันเป็นการ
ทำาบาป หรือบางคนก็ทำามาค้าขาย
แล้วก็ชอบโกง ค้ากำาไรเกินควร  
บางคนก็โกหกหลอกลวงลูกค้าว่า  
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จะทำ าให้อย่ างนั้นทำ าให้อย่ างนี้   
แต่พอถึงเวลาก็ไม่ได้ทำาให้ตามที่
พูดเอาไว้ นี่คือสาเหตุที่ทำาให้คนเรา 
รักษาศีลไม่ได้ก็เพราะความโลภ
อยากไดเ้งินมากๆ อยากไดเ้งินเร็วๆ
นั่นเอง แต่ถ้าเราไม่มีความจำาเป็น
จะต้องหาเงิน ไม่มีความอยากได้
เงินมากๆ อยากได้เงินเร็วๆ เช่น 
ออกบวชเป็นนักบวช เราก็จะไม่มี
ความจำาเป็นจะต้องทำาบาป เพราะ
เราไม่ต้องการเงินทอง เพราะว่า
ปัจจัย ๔ นี้เรามีคนสนับสนุนดูแล
ให้เราอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปฉ้อโกง
เพื่อหาปัจจัย ๔ มา เราไม่ต้องไป
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อไปหาปัจจัย ๔ 
มาเลี้ยงร่างกายของเรา 

นี่คือเร่ืองของการทำาทานขั้นสูงสุด  
การทำาทานกม็หีลายขัน้ ขัน้เร่ิมแรก 

ก็คือทำาทีละเล็กทีละน้อย เช่น 
ทำาบุญวันเกิด ทำาบุญวันขึ้นปีใหม่ 
ทำาบุญวันเทศกาลต่างๆ อย่างนี้  
เป็นการทำาทานขั้นเร่ิมต้นไปก่อน  
แต่ถ้ า เราได้ศึกษาได้ ฟั ง เทศน์ 
ฟังธรรมมากขึ้น เห็นความสำาคัญ
ของการทำาทานเพราะว่าเป็นบันได
ที่จะนำาพาให้เราไปสู่การรักษาศีล 
สู่การภาวนา สู่การบรรลุมรรคผล
นิพพาน สู่การสิ้นสุดแห่งการเวียน
ว่ายตายเกิด เราก็จะมีความยินดีที่
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จะเสียเงินทองมากขึน้ ทำาทานมากขึน้ เพราะเรารู้วา่การมทีรัพยม์ากๆ หรือ
การหาทรัพย์มามากๆ นี้ ไม่ได้เป็นทางที่จะนำาพาเราไปสู่ความหลุดพ้นจาก
ความทกุขท์ัง้หลาย ไมไ่ดน้ำาพาเราไปสู่การส้ินสุดแหง่การเวยีนวา่ยตายเกดิ 
มีแต่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำาแล้วซ้ำาอีกไม่มีวันสิ้นสุด 

ผู้ที่เห็นโทษของการหาทรัพย์และการใช้ทรัพย์เพื่อหาความสุขก็จะยุติ หรือ
จะค่อยๆ ลดปริมาณการหาทรัพย์ การใช้ทรัพย์ให้น้อยลงไปเรื่อยๆ จนถึง
ขดีทีส่ามารถไมต่อ้งหาทรัพย ์ไมต่อ้งใชท้รัพยไ์ดเ้ลย กค็อืสามารถออกบวช
ได้เลย ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นก็อาจจะต้องมีการปฏิบัติรักษาศีลและภาวนา
ไปด้วยควบคู่กันไป ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์ตลอดเวลา 
ถึงแม้จะไม่ได้ภาวนาให้ได้รับความสงบอย่างเต็มที่ แต่อย่างน้อยเราก็จะได้
สัมผัสกับผลที่เกิดจากการรักษาศีล ผลที่เกิดจากการภาวนา ทำาให้เราเห็น 
คณุคา่ของการมศีลีของการมใีจทีส่งบ พอเราเหน็วา่เราสามารถทำาใจใหส้งบ 
และมคีวามสุขจากความสงบกจ็ะทำาใหเ้ราสามารถทีจ่ะลดปริมาณการใชเ้งิน
ใชท้องเพ่ือซือ้ความสุขตา่งๆ ใหน้อ้ยลงไป เมือ่เราไมใ่ชเ้งินมาก ใชเ้งินนอ้ย
ลงไป เราก็ไม่ต้องหาเงินมาก เราก็จะมีเวลามารักษาศีลได้มากขึ้น มีเวลา
มาภาวนาได้มากขึ้น
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ตอนต้นเราอาจจะมาอยู่ วัดได้
อาทิตย์ละ ๑ วัน เช่น วันพระ 
ต่อไปเราก็อาจจะมาอยู่อาทิตย์ละ 
๓ วนั ตอ่ไปเดอืนหนึง่อาจจะมาอยู ่
๑๕ วนักไ็ด ้เพราะเราไมต่อ้งทำางาน
ทั้งเดือน เราแบ่งเวลาโดยทำางาน 
ครึ่งเดือน อีกครึ่งเดือนเราเอาเวลา
มาทำาทาน มารักษาศลี มาภาวนาได ้
แล้วพอเราทำาไปอย่างนี้ เ ร่ือยๆ  
ทำามากขึน้ๆ ผลทีไ่ดจ้ากการกระทำา
มีมากขึ้นก็คือความอ่ิมใจมีมากขึ้น 
ความสุขใจมมีากขึน้ ความอยากได ้
สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้น้อย
ลงไปกจ็ะทำาใหเ้รามพีลังใจมกีำาลังใจ 
ทีจ่ะมาปฏบิตัไิดอ้ยา่งเตม็ทีเ่ลย คอื
ยุติการทำามาหากินหาเงินหาทอง 
ยุติการใช้เงินใช้ทอง แล้วก็มาอยู่
แบบนักบวช ถ้าบวชไม่ได้ เช่น 

สุภาพสตรี ไม่มีที่บวชก็อยู่แบบ
นักบวช จะโกนศีรษะก็ได้ ไม่โกน 
ศรีษะกไ็ด ้แตอ่ยูอ่ยา่งผูม้ศีลีบรสุิทธิ ์
แล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับการภาวนา
เพียงอยา่งเดยีว วนัทัง้วนัไมท่ำาอะไร 
นอกจากการเจริญสติ นั่งสมาธิ 
และเจริญปัญญา ถ้าจะทำาก็ทำา
ภารกิจที่จำาเป็นเล็กๆ น้อยๆ เช่น 
การดูแลรักษาที่อยู่อาศัยให้สะอาด
เรียบร้อย ดูแลร่างกายให้มีอาหาร
รับประทาน ให้มีเสื้อผ้าที่สะอาดไว้
สวมใส่ ดูแลร่างกายให้อยู่เพ่ือจะ 
ได้ปฏิบัติธรรมไปจนถึงจุดหมาย 
ปลายทางคือพระนิพพาน 

นีแ่หละคอืการดำาเนนิชวีติทีถ่กูตอ้ง 
ต้องดำาเนินชีวิตอย่างที่พระพทุธเจ้า
ได้ทรงดำาเนินมา เพราะเป็นวิถีชีวิต
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ที่จะนำาพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ ความสุขที่
ไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันหมดไป ความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด 
นี่คือวิถีชีวิตที่พระพทุธเจ้าได้ทรงบำาเพญ็ไปแล้วได้ทรงนำามาเผยแผ่สั่งสอน 
กป็รากฏมผีูม้ศีรัทธานอ้มนำาไปปฏบิตัแิล้วไปถงึจุดหมายปลายทางเดยีวกนั
กับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำาเนินไปถึง ก็คือได้ไปถึงพระนิพพาน ได้เป็น 
พระอรหันตสาวกปรากฏมีเป็นจำานวนมากมายตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล
มาจนถึงปัจจุบันนี้ และจะมีอย่างนี้ต่อไปตราบใดที่ยังมีพระพุทธศาสนา 
นำาทางอยู ่แตไ่มช่า้กเ็ร็วสักวนัหนึง่กจ็ะตอ้งหมดไปตามหลักของอนจิจังของ
ความไม่เที่ยง พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะอยู่ได้ 
ประมาณ ๕,๐๐๐ ปี เพราะว่าหลังจากนั้นก็จะไม่มีผู้ที่สามารถจะเข้าถึง 
หรือเข้าใจความสำาคัญของการปฏิบัติตามคำาสอนของพระพุทธเจ้าได้  
ไมม่ใีครสนใจภาวนา มวัแตจ่ะสนใจกบัการหาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุข 
ทางตาหูจมูกล้ินกายกัน ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงกึ่งพุทธกาล เราก็เห็นแล้วว่า 
คนส่วนใหญน่ีจ้ะไมเ่หน็ความสำาคญัของการเขา้วดั ของการทำาทาน รักษาศลี 
ของการภาวนาแล้ว มนีอ้ยมากคนทีจ่ะสนใจทีจ่ะปฏบิตัทิางของพระพุทธเจ้า
ได้อย่างเต็มที่ มีก็ทำากันไม่ครบกัน ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เข้าวัดกันก็ขอทำาทาน
เพียงอย่างเดียว ยังไม่อยากจะรักษาศีล ยังไม่อยากจะอยู่วัดถือศีล ๘ 
ภาวนากันเพราะยังติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย 
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คนทีจ่ะภาวนาไดน้ีจ้ะตอ้งสละความ
สุขทางตาหูจมูกล้ินกายไป คือ
แทนที่จะถือศีล ๕ ก็ต้องถือศีล ๘ 
เพราะว่าศีล ๕ นี้ ไม่มีกำาลังมาก
พอที่จะสนับสนุนการที่จะทำาใจให้
เข้าสู่ความสงบได้นั่นเอง จำาเป็น
จะต้องใช้ศีล ๘ เหมือนกับเวลาที่ 
เราขบัรถยนตข์ึน้ทีสู่ง เราไมส่ามารถ
ใช้เกียร์สูงได้ ไม่สามารถใช้เกียร์ 
๔ เกียร์ ๕ ได้ เวลาจะขึ้นเขานี้
จะต้องเปล่ียนเกียร์จากเกียร์ ๕  
ก็เข้าเกียร์ ๔ ถ้าเกียร์ ๔ กำาลัง 
ไม่พอก็ต้องเข้าเกียร์ ๓ เกียร์ ๒ 
ขึน้ไปตามลำาดบั ฉนัใด ถา้เราอยาก
จะภาวนานี้ การใช้ศีล ๕ ก็จะไม่มี 
กำาลังพอทีจ่ะหยดุความอยากของใจ 
หยุดความฟุ้งซ่านต่างๆ ของใจได้  
จำาเปน็จะตอ้งถอืศลี ๘ กนั ศลี ๘ นี ้
จะช่วยตัดกำาลังของความอยาก 

ศีล ๘

 เราควรจะหัดถือกันบ้าง

ในวันที่เราจะมาอยู่วัด

หรืออยู่บ้าน

เพื่อบำาเพ็ญจิตตภาวนา
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ของใจที่ทำาให้ใจฟุ้งซ่าน เช่น ความอยากร่วม
หลับนอนกับคนนั้นกับคนนี้ ถ้าถือศีล ๘ เราก็
ตัดความอยากนั้นไปได้เลย เพราะเรารู้ว่าตอนนี้ 
เราจะไม่ร่วมหลับนอนกับเขาแล้ว พอเรารู้ว่าเรา
ไม่ทำา ความอยากมันก็ไม่เกิดขึ้นมา เร่ืองการ 
รับประทานอาหารมากเกินไปก็เช่นเดียวกัน  
เราถือศีล ๘ เราก็จะรับประทานอาหารไม่เกิน
เที่ยงวัน หลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับ
การหาอาหารมารับประทานในตอนเย็นตอนค่ำา
หรือตอนก่อนจะนอน แล้วถ้าเราไม่รับประทาน
อาหารหลังจากเทีย่งวนัไปแล้ว ตอนบา่ยตอนเยน็
เวลาเราจะภาวนานัง่สมาธจิะไมง่่วงเหงาหาวนอน 
จะไม่สัปหงก ถ้าเรารับประทานอาหารอิ่มๆ แล้ว
เรามานัง่สมาธนิีจ้ะนัง่ไมไ่ด ้พอนัง่แล้วจะสัปหงก 

นี่ก็คือศีล ๘ นอกจากนั้นเราก็ต้องมาตัดการ
หาความสุขจากการบันเทิงต่างๆ เช่น ไม่ดูหนัง 
ไม่ดูโทรทัศน์ ไม่ดูละคร ไม่ร้องรำาทำาเพลง  
ไม่หาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 
ไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัว ไม่หา 
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ความสุขจากการใช้เคร่ืองสำาอาง ใช้เคร่ืองหอมต่างๆ 
น้ำาหอมต่างๆ อันน้ีเป็นความสุขปลอม เป็นความสุข 
เดีย๋วเดยีวไมน่านมนักจ็างหายไป สู้มาหาความสุข 
ที่เกิดจากการภาวนาทำาใจให้สงบไม่ได้ ถ้าเราไป
ดูหนัง ไปดูละคร ไปร้องรำาทำาเพลง เราก็จะไม่มี
เวลามานั่งสมาธิกันนั่นเอง พอเราไม่ต้องดูหนัง 
ดูละคร ไม่ต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เรา
ก็มีเวลามานั่งทำาใจให้สงบ มาเจริญสติควบคุม
ความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธๆ ด้วยการ 
สวดมนต์ ด้วยการเฝ้าดูการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เราจะถนัด  
เราชอบบริกรรมพุทโธ เราก็พุทโธไป เราชอบ
สวดมนต์ เราก็สวดมนต์ไป เราชอบเฝ้าดูการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย เราก็เฝ้าดูไป พอเวลาที่ 
เราไมต่อ้งทำาภารกจิตา่งๆ เรากม็านัง่หลับตาแล้วก ็
ทอ่งพุทโธตอ่ไป สวดมนตต์อ่ไป ดลูมหายใจตอ่ไป 
ไม่นานใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบ พอสงบ
แล้วใจก็จะมีความสุขยิ่งกว่าการได้ไปเที่ยว  
ตามสถานทีต่า่งๆ ยิง่กว่าการไดด้หูนงั ไดด้ลูะคร 
ได้ร้องรำาทำาเพลง 
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นี่แหละคือศีล ๘ ที่เราจะต้องถือกัน ถ้าเราอยากจะภาวนาได้ผล ทำาใจให้
สงบได้อย่างง่ายดาย ต้องอาศัยศีล ๘ เป็นเครื่องมือช่วยเหลือ เพราะจาก
การไม่ดูหนังฟังเพลงแล้วก็ต้องมีอีกข้อหนึ่งก็คือต้องไม่นอนบนฟูกหนาๆ 
นอนบนเตยีงใหญ่ๆ  ทีม่ฟูีกหนาๆ นอนหลับแล้วสบาย เพราะวา่จะนอนมาก 
เกินไป ตามปกติร่างกายนี้ถ้าได้พักประมาณ ๔-๕ ชั่งโมงก็จะตื่นขึ้นมา  
แตถ่า้นอนบนฟูกหนาๆ พอตืน่ขึน้มาแล้วกจ็ะไมอ่ยากจะลุก กจ็ะหลับตอ่อกี 
๓-๔ ชัว่โมง กเ็สียเวลาอนัมคีา่ทีจ่ะเอามาภาวนา กจ็ะไมไ่ดภ้าวนา จะหมดไป 
กับการหลับนอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆ มีความสุขเดี๋ยวเดียว พอตื่นขึ้นมา 
ความสุขทีไ่ดจ้ากการหลับนอนนัน้กห็ายไปหมด สู้เอามาภาวนาไมไ่ด ้เพราะ
ถา้เราภาวนาไดแ้ล้ว ตอ่ไปเราสามารถรักษาความสงบไดไ้ปเรือ่ยๆ ตลอดเวลา 
เวลาใดเราอยากจะให้ใจสงบ เราก็ทำาให้สงบได้

นี่คือศีล ๘ ที่เราควรจะหัดถือกันบ้างในวันที่เราจะมาอยู่วัดกันหรืออยู่บ้าน 
เพื่อบำาเพ็ญจิตตภาวนากัน ถ้าเราถือศีล ๘ ได้แล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องไป 
อยูวั่ดหรือไปอยูต่ามสถานทีท่ีไ่มม่ใีครมารบกวนใจ อยูค่นเดยีว ถงึแมจ้ะอยู ่
วัดหลายๆ คน แต่เวลาไปอยู่ตามที่พักก็จะแยกกันอยู่ จะไม่อยู่ด้วยกัน 
ตา่งคนตา่งอยู ่เพ่ือจะไดค้วบคมุความคดิของตนได ้ถา้อยูห่ลายคนกจ็ะคยุกนั 
ก็จะควบคุมความคิดไม่ได้ แต่ถ้าอยู่คนเดียว เราก็จะพุทโธๆ ไปได้เรื่อยๆ 
หรือสวดมนต์ไปภายในใจได้เร่ือยๆ หรือจะเฝ้าดูการเคล่ือนไหวของ
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ร่างกายไปได้เรื่อยๆ ถ้าเราอยากจะนับ ๑ ๒ ๓ 
ไปแทนก็ได้ ขอให้เราหยุดความคิดเท่านั้นเอง  
อย่าไปคิดถึงเร่ืองนั้นเร่ืองนี้ ถ้าไม่ชอบพุทโธ  
ไม่ชอบสวดมนต์ ไม่ชอบเฝ้าดูการเคล่ือนไหว
ของร่างกาย ชอบนับ ๑  ๒  ๓ ก็นับ ๑ ๒ ๓  
ไปแทนกไ็ด ้นบัไปเร่ือยๆ เพ่ือทีเ่ราจะไมค่ดิอะไร 
พอเรามีเวลาที่จะมานั่งได้ เราก็มานั่งหลับตา
แล้วก็นับต่อไป ไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้  
พอใจสงบแล้วกจ็ะมคีวามสุข มคีวามอิม่ ความหวิ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถือศีล ๘ คือการไม่ 
รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะ
หายไป อาหารเย็นไม่รับประทานก็ไม่เดือดร้อน
ถ้าใจมีความสงบ ไม่ได้ดูหนัง ไม่ได้ดูละคร  
ก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขจากความสงบนี้ 
มาทดแทน เป็นความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่า 
ความสุขทีไ่ดจ้ากการรับประทานอาหาร การดหูนงั 
ดูละคร การร้องรำาทำาเพลง 
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ถ้าเราอยากจะรักษาความสงบนี้ หลังจากที่ 
เราออกจากสมาธิมาแล้ว เราก็ต้องเฝ้าดูใจเรา 
เวลาใจเราไมส่งบ เรากต็อ้งหาเหตวุ่าอะไรทำาใหใ้จ 
ไม่สงบ ถ้าเราสังเกตุดู เราก็จะรู้ว่าใจเราจะ 
ไม่สงบก็เพราะว่าเกิดความอยากขึ้นมา เวลาเรา 
เกดิความอยากไดอ้ะไร อยากจะทำาอะไร นีใ่จเรา 
จะไม่น่ิงแล้ว จะอยู่เฉยๆ ไม่ได้จะกระวนกระวาย 
กระสับกระส่าย ถ้าเราเห็นว่าการที่จะทำาให้ใจเรา 
กลับเข้าสู่ความสงบก็คือการยุติความอยาก  
เราก็ต้องบอกใจว่าอย่าไปอยากเลย อยากแล้ว 
ก็จะไม่ได้ความสงบอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้  
หยุดความอยากได้จะดีกว่า เราจะได้มีความสงบน่ิง 
ของใจต่อไปได้ ถ้าเราไปทำาตามความอยาก 
ความสงบก็จะหายไป ความสุขที่เราได้จาก 
ความอยากก็จะเป็นความสุขเด๋ียวเดียว หลังจากน้ัน  
ก็จะทำาให้ เราเกิดความอยากขึ้นมาใหม่อีก  
เราก็ต้องไปทำาตามความอยากอีก ยิ่งทำาตาม
ความอยากมากเทา่ไหร่ กย็ิง่เกดิความอยากมาก
ขึ้นไปเท่านั้น จนในที่สุดใจก็จะไม่มีความสงบ
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หลงเหลืออยูเ่ลย ถา้เราปล่อยใหใ้จไปทำาตามความอยาก หลังจากทีเ่ราออก
มาจากสมาธแิล้ว ทางทีด่เีวลาออกจากสมาธ ิเรากค็วรทีจ่ะควบคมุความคดิ  
ของเราตอ่ไป อยา่ปล่อยใหค้ดิไปในทางความอยาก ถา้คดิไปในทางความอยาก 
กต็อ้งสอนใจใหรู้้วา่การกระทำาตามความอยากนีไ้มไ่ดน้ำาความสุขมาใหก้บัใจ 
แตน่ำาความทกุขม์าใหก้บัใจ เพราะความอยากไดน้ีจ้ะไมม่วีนัพอ ไดอ้ะไรมา
มากน้อยเท่าไรก็จะไม่พอ อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆ 

นี่คือวิธีที่เราจะสอนใจให้หยุดความอยากเพ่ือที่จะรักษาใจให้สงบต่อไปได้ 
ถ้าเราสอนใจแล้วใจเชื่อ ยอมหยุดความอยากได้ เราอยู่เฉยๆ ก็มีความสุข 
เพราะเรารักษาความสุขทีไ่ดจ้ากการทำาสมาธไิดน้ัน่เอง ถา้ใจยงัดือ้ยงัไมย่อม 
เชื่อเรา เราก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่เวลาเกิดความอยากแล้ว เช่น อยาก 
จะออกไปเทีย่วแล้ว อยากจะไปดหูนงั ดลูะครแล้ว ตอนนีเ้รากต็อ้งกลับมาทำา
สมาธใิหม ่ทำาใจใหส้งบใหม ่พอใจสงบแล้ว ความอยากไปดหูนงั อยากไปเทีย่ว 
ก็จะหายไปชั่วคราว แล้วพอออกจากสมาธิมา เราก็คอยควบคุมความคิด 
ของเราอย่าให้ไปคิดถึงความอยากไปเที่ยว ถ้าควบคุมไม่ได้ เวลาที่อยาก
จะไปเที่ยวก็ใช้ปัญญามาแก้มาสอนว่ามันเป็นการเดินไปหาความทุกข์  
ไม่ใช่เป็นการเดินไปหาความสุข ถ้าไม่เชื่ออีก ก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิอีก  
ทำาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะยอม ใจจะเชื่อ ถ้าเชื่อแล้วต่อไปก็จะหมด
ความอยากไป หมดความอยากที่จะไปหาความสุขทางตา ทางหู ทางจมูก 
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ทางล้ิน ทางกาย เมื่อไม่มีความ
อยากแล้ว เราก็ไม่ต้องทำาอะไร 
อีกแล้ว อยู่เฉยๆ ก็จะไม่มีอะไร 
มารบกวนใจ มาทำาลายความสงบที่
ได้รับจากการทำาใจให้สงบนี้ ต่อไป 
ใจของเรากจ็ะสงบตลอดเวลา เพราะ 
เราสามารถยตุคิวามอยากตา่งๆ ทีม่ี
อยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ 

น่ีแหละก็คือพระนิพพาน อยู่ตรงน้ีเอง 
อยู่ท่ีการยุติความอยากท้ังหลาย  
เมือ่ไมม่คีวามอยากแล้ว ใจกจ็ะไมม่ ี

ความกระวนกระวาย กระสับกระส่าย 
ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความหิวต่อไป 
ไมต่อ้งการทีจ่ะตอ้งไปเกดิอกีตอ่ไป 
เพราะว่ามีความสุขพร้อมบริบูรณ์
อยู่แล้วภายในใจนี้เอง ใจน้ีแหละ

ท่ีเป็นพระนิพพาน พระนิพพานน้ี 

ไม่ได้เป็นสถานท่ี แต่เป็นสภาพของใจ 

ท่ีปราศจากความอยากต่างๆ เป็นใจ 

ท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความสุข ท่ีเรียกว่า 

ปรมัง สุขัง 

นี่แหละคือการพัฒนาจิตใจของเรา 
การสร้างความสุข สรา้งความเจริญ 
ทีแ่ทจ้ริงใหแ้กช่วิีตของเรา ตอ้งสร้าง 
ด้วยการทำาทาน ด้วยการรักษาศีล 
ด้วยการภาวนา ด้วยการบรรลุถึง
พระนิพพาน ดังที่พระพุทธเจ้าและ
พระอรหนัตสาวกทัง้หลายไดป้ฏบิตัิ
มากัน การปฏิบัตินี้ไม่เป็นส่ิงที่
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เหนือวิสัยของมนุษย์ ถ้าเหนือวิสัย
แล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามา
เผยแผ่สั่งสอน แล้วก็จะไม่ปรากฏ
มีพระอรหันตสาวกขึ้นมา แต่นี่ 
ปรากฏมพีระอรหนัตสาวกขึน้มากนั 
เป็นจำานวนมาก ก็เพราะว่ามีผู้ฟัง
แล้วมีจิตศรัทธา มีผู้ที่กล้าที่จะ 
ปฏิบัติตามที่พระพุทธเ จ้ าทรง 
ส่ังสอน ไดเ้ปน็ผูท้ีฉ่ลาด ผูท้ีเ่หน็โทษ 
ของการตดิอยูก่บัความอยาก ตดิอยู ่
กับความสุขทางร่างกาย ทางรูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ถ้าเรา 
เ ห็ นโทษของคว าม สุ ข เห ล่ านี้ 
เพราะว่าเราต้องกลับมาเวียนว่าย
ตายเกิด เมื่อกลับมาเวียนว่าย 
ตายเกดิกต็อ้งมาแก ่มาเจ็บ มาตาย 
ถ้าเห็นความทุกข์แบบนี้ เห็นโทษ
ของความสุขแบบนี้ เราก็จะได้ยุติ 
เหมอืนกบัคนทีเ่หน็โทษของการดืม่

สุรา เหน็โทษของการสูบบหุร่ี เหน็โทษ 
ของการเสพยาเสพตดิ ถา้เหน็โทษก็
จะเลิกได ้ในตอนทีเ่ลิกกอ็าจจะตอ้ง 
ใช้ความเข้มเเข็ง ความอดทนต่อสู้
กบัความอยากไปสักระยะหนึง่ ถา้มี
เคร่ืองมือก็คือมีการทำาใจให้สงบได้ 
กจ็ะไมย่ากเยน็ ถา้ไมม่กีารทำาสมาธนิี ้
มักจะทำาไม่สำาเร็จกันเพราะว่ามัน
ทรมานใจเกนิไป แตถ่า้มสีมาธ ิเวลา
เกิดความทรมานใจก็เหมือนกับ 
เวลาเกดิอาการปวดศรีษะ กม็ยีาแก้
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ปวดศีรษะรับประทาน ก็ช่วยประทังความปวดศีรษะไป พอทำาให้อยู่ไปได้ 
ตอ่ไป ถา้เราทำาสมาธไิด ้เวลาทีเ่ราจะหยดุความอยากแล้วเกดิความทกุขข์ึน้มา 
ใจทีม่สีมาธกิจ็ะพอตา้นกบัความทกุขท์รมานใจได ้หรือถา้ตา้นไมไ่หวกเ็ขา้ไป
ในสมาธเิลยกไ็ด ้ถา้เขา้ไปในสมาธเิลยกจ็ะไมท่กุขเ์ลย เเตเ่วลาออกมากอ็าจ 
จะทุกข์บ้าง แต่ถ้ามีสมาธิมีปัญญามาช่วยมาเสริมก็จะสามารถหยุดหรือ 
สู้กับความอยากต่างๆ ได้ 

ดังนั้น ขอให้เราพยายามทำาทาน รักษาศีล ภาวนากันให้มากๆ เพราะนี่เป็น
ทางเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริง ที่จะพาให้เราหลุดพ้น 
จากความทุกข์ทั้งหลาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีทางอื่น  
ถ้ามีทางอื่นพระพุทธเจ้าก็จะนำามาสอน พระพุทธเจ้าทรงพบทางนี้ซึ่งเป็น 
ทางเดยีว เพราะฉะนัน้ ขอใหเ้ราพยายามปฏบิตัติามทีพ่ระพุทธเจา้ทรงส่ังสอน 
ด้วยความขยันหมั่นเพียร ทำาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ รับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็ว 
สักวันหนึ่งผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย  
ได้รับกันก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับต่อไปอย่างแน่นอน 
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ทุกข์ให้รู้นั้น 

ขอบเขตของการรู้ตัวทุกข์

หรือขอบเขตของตัวทุกข์นั้นมีขอบเขตหรือไม่อย่างไร
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พระอาจารย ์: เป็นไง สบายดี

ศษิย์ : สบายดคีะ่พระอาจารย์ พระอาจารยส์บายดนีะคะ?

พระอาจารย์ : ยังพอหายใจได้อยู่ หายใจได้ 
กส็บาย หายใจไมไ่ดย้ิง่สบายใหญ่ เอา้ จริงๆ ร่างกายนี ้
เปน็ภารา หเว ปญัจกัขันธา ตอ้งแบกมนัเหมอืนภเูขา 
ไมม่ีรา่งกายนี้สบาย หลบัยาวไปเลย หลบัแบบไม่ตื่น 
ไม่ต้องมีร่างกายสบายกว่า

ศิษย์ถาม
พระอาจารย์ตอบ 

๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
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ศษิย์ : ท่านยังตอ้งเมตตตาลูกศษิย์
อีกเยอะนะคะหลวงพ่อ 

พระอาจารย ์ : ก็เมตตาเท่าที่ 
มันจะอยู่ได้แหละ ถ้ามันไม่อยู่ 
ก็ไม่รู้จะทำายังไง ไปส่ังมันไม่ได้  
ก็ขอให้ลูกศิษย์เมตตาคนสอนด้วย 
ไม่ใช่สอนไปแล้วไม่ปฏิบัติ เลย  
สอนไปก็เหน่ือยเปล่าๆ สอนเข้าหูซ้าย
ออกหูขวา กลับมากี่วันกี่เดือนก็
อยู่ที่เดิมอย่างนี้ แหม สอนอย่างนี้
แล้วมนัทอ้แท ้สอนแล้วอยูแ่ต ่ป.๑  
ไม่ยอมขึ้น ป.๒ ป.๓ ไม่ยอมจบ
ปริญญากันสักที สงสารเมตตา 
คนสอนดว้ย อยา่ใหค้นสอนเมตตา 
แต่คนเรียนอย่างเดียว คนเรียนก็
ตอ้งเมตตาคนสอนดว้ย ถา้เรียนแล้ว 
จบนี้ โห คนสอนจะมีกำาลังใจ 
อยากจะอยู่ต่อไปนานๆ เพราะว่า

สอนแล้วเกดิผล เหน็คนไดห้ลุดพ้น 
จากความทุกข์น้ีมันไม่มีอะไรจะดีเท่า 
เห็นคนร้องไห้แล้วมันเป็นยังไง  
มันน่าสงสารเขาไหม อยากจะเห็น
คนเขาหัวเราะกัน อยากจะเห็น
คนเขามีความสุขกัน ซึ่งความจริง 
ถ้าเรามีธรรมะน้ี เราหัวเราะได้  

แก่เราก็หัวเราะได้ เจ็บไข้ได้ป่วย

เราก็หัวเราะได้ เราเวลาจะตาย

ก็หัวเราะได้ เพราะธรรมะมันจะ

สอนให้เรารู้ว่าร่างกายมันไม่ใช่ 

ตวัเราไมใ่ชข่องเรา มนัเปน็กองทกุข์  

มันเป็นภูเขาที่กลบจิตใจของเรา 

ทุ ก วั นนี้ ที่ เ ร าหนั กอกหนั กใ จ
ก็ไม่ใช่เร่ืองร่างกายหรือ ทุกวัน
นี้ ห นั ก อกหนั กใ จก็ เ ร่ื อ ง ข อ ง
ร่างกาย เรื่องการหากิน เรื่องการ
ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปไม่ให้ 



313

เจ็บไข้ได้ป่วย เร่ืองของร่างกายทั้งนั้นแหละ ถ้าไม่มีร่างกายแล้วมัน 
เบาอกเบาใจ หรือถ้าไม่ไปยึดติด ไม่ไปถือว่าเป็นของเรา มันก็เบาอก 
เบาใจได้เหมือนกัน 

ขอให้เอาไปปฏิบัตินะ แล้วมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้สบายใจแล้ว ไม่ทุกข์กับ
ร่างกายแล้ว ร่างกายจะเปน็จะตายนีรั้บมนัได ้ไมเ่ปน็ปญัหาอะไร ถา้อยา่งนี ้
มาแล้วจะเมตตาอยู่ไปนานๆ 

ศิษย ์: สาธุ ขอให้ธาตุขันธ์หลวงพ่อแข็งแรง 

พระอาจารย์คะ ทำาไมเหมือนกับช่วงหลังเวลาน่ังปฏิบัติมันจะปวดมาก ไม่แน่ใจว่า 
ไปเพ่งมันมากไปหรือเปล่าคะพระอาจารย์ มันจะปวดหัว มันเหมือนจะตึงอย่างนี้คะ 

พระอาจารย ์: ก็มีส่วน ถ้าเราไปมีความมั่นหมายมากเกินไป ทำาแล้ว
อยากจะให้ได้ผล ความอยากจะให้ได้ผลนี้มันจะทำาให้เกิดอาการตึงเครียด
ขึ้นมาได้ เวลาทำาแล้วเราอย่าไปอยากให้มันได้ผล ขอให้เราทำาหน้าที่ที่เรา 
ต้องทำา ก็คือให้เราท่องอยู่กับพุทโธ ก็อยู่กับพุทโธไป ส่วนผลจะเกิดไม่เกิด
มนักเ็ปน็เร่ืองของมนั อกีส่วนหนึง่กอ็าจจะเปน็เพราะวา่ใจไมค่อ่ยชอบทำาของ
อย่างนี้ พอเวลาต้องทำาอะไรที่ไม่ชอบนี้ มันจะมีอาการต่างๆ ขึ้นมา แต่ถ้า
ทำาอะไรทีช่อบนี ้มนัจะเบา มนัจะสบาย พอทำาอะไรทีไ่มช่อบมนัจะอดึอดัใจ
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ศิษย์ : ไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงหลัง
เหมือนกับว่าเราจะเป็นกังวลว่า เอ๊ะ! 
ตอนนี้เราควรจะมาพิจารณา

พระอาจารย ์ : ใช่ อันนั้นก็ 
เป็นส่วนได้ เวลาทำาก็อย่าไปกังวล 
เราต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า 
เราต้องทำาอะไรก่อน ทำาอะไรหลัง  
ส่ิงที่เราต้องทำาก่อนส่ิงแรก ก็คือ
เจริญสติให้ได้ก่อน คือควบคุม
ความคิดให้ อยู่ กั บอ ารมณ์ ใด
อารมณห์นึง่ เร่ืองปญัญานีเ้ปน็เร่ือง 
มาทหีลัง โดยเฉพาะเวลาทีน่ัง่สมาธนิี ้
ไม่ใช่ เวลาที่จะมาพิจารณาทาง
ปัญญา ควรจะให้อยู่กับอารมณ์เดียว 
ให้อยู่กับพุทโธไป ให้อยู่กับการ
สวดมนต์ไป หรือให้อยู่กับการ 
ดูลมหายใจเข้าออกไป ไม่ต้อง
ไปทำาอย่างอื่น เร่ืองของปัญญานี้ 

ตอ้งมาหลังจากทีอ่อกจากสมาธแิล้ว 
สมาธมิากอ่นปญัญา นอกจากมกีรณี
ยกเว้นที่ เราเป็นคนที่ชอบคิดไป 
ในทางปญัญา แล้วไมส่ามารถใหใ้จ 
อยู่กับพุทโธได้ เวลานั่งสมาธิเราก็
ต้องใช้ปัญญามากล่อมให้ใจเข้าสู่ 
ความสงบ เช่น ใจไม่สงบเพราะมี 
ปัญหาอยู่กับเ ร่ืองอะไร ก็ต้อง 
ใช้ปัญญาเข้าไปแยกแยะ เข้าไป
พิจารณาแล้วยุติปัญหานั้น ถ้ายุติ
ปญัหานัน้ได ้ใจกจ็ะกลับเขา้สู่ความ
สงบได ้แตถ่า้นัง่แล้วไมม่ปีญัหาอะไร 
ก็ไม่ต้องใช้ปัญญา ก็เพียงแต่ให้ดู
ลมหายใจเข้าออก หรือให้ใช้การ 
บริกรรมพุทโธๆ ไป ตอนน้ันยัง 
ไม่ต้องพิจารณาทางปัญญา ก่อนที่ 
จะพิจารณาทางปัญญาได้ เหตุ 
ได้ผล ต้องทำาใจให้สงบ ถ้าใจ
ไม่สงบแล้วพิจารณาจะมีกิเลสมา
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คอยต่อต้าน มาคอยขัดขวาง พิจารณาได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ถูกดึง
ไปพิจารณาทางอื่นแทน แต่ถ้าใจสงบนี้กิเลสจะไม่มีกำาลังมากพอที่
จะมาต่อต้านหรือมาขัดขวาง การพิจารณาทางปัญญาก็จะสามารถ 
พิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผล ได้เหตุได้ผล ก็จะมีความรู้แจ้งเห็นจริง 
ตามมาได้ 

ฉะนัน้ เร่ืองของปญัญานีเ้ปน็เร่ืองทีต่อ้งมาหลังจากทีเ่ราไดส้มาธกิอ่น ถา้ใจเรา 
ยังไม่สงบ พยายามทำาใจให้สงบก่อน เหมือนกับแพทย์ที่จะผ่าตัดคนไข้ 
ก่อนที่จะผ่าตัดคนไข้ได้ ต้องทำาให้คนไข้สลบก่อน ต้องให้ยาสลบก่อน  
ถ้าไม่ให้ยาสลบ เวลาไปผ่าคนไข้ คนไข้จะด้ิน ผ่าไม่ได้ แต่ถ้าคนไข้สลบแล้ว ไม่รับรู้ 
เรื่องการผ่าตัดแล้ว เวลาหมอผ่าก็ไม่ดิ้น ไม่ทำาอะไรทั้งนั้น หมอก็สามารถ
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ผ่าตัดได้อย่างเรียบร้อย ดังนั้น ใจของเรานี้ต้องสงบก่อน 
ถึงจะสอนใจได้ ถ้าใจไม่สงบ กิเลสจะมาค้าน จะมาดึงใจ 
ไปคดิทางอืน่แทน เชน่ สอนใหค้ดิถงึความตาย มนัจะไมย่อมคดิ 
ถ้าใจไม่สงบ พอคิดความตายปั๊บก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา 
ไม่อยากจะคิด ไม่อยากจะพิจารณา แต่ถ้าใจสงบนี้ จะไม่มี
อารมณ์ไม่ดี เวลาที่เราคิดถึงความตาย ความแก่ ความเจ็บ 
เราก็จะพิจารณาได้บ่อยเข้านานเข้า พอเราพิจารณาได้นาน 
ได้บ่อย เราก็จะไม่ลืมความจริง เราก็จะไม่หลอกตัวเราเองว่า
เราจะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย นี่คือเรื่องของปัญญา

การพิจารณาปัญญาก็เพ่ือสอนความจริงให้กับใจ ให้ฝังอยู่
ในใจเท่านั้นเอง การจะให้มันฝังอยู่ในใจก็ต้องคิดอยู่บ่อยๆ 
พิจารณาอยู่บ่อยๆ เหมือนกับเวลาที่เราจะท่องสูตรคูณ  
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จำาสูตรคูณได้นี้ เราก็ต้องท่องมันบ่อยๆ หรือท่อง ก.ไก่ หรือ 
ข.ไข่ ไปบ่อยๆ จนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจ ฉันใด เราก็ต้อง
พิจารณาเรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตาย เรื่องของการ
พลัดพราก เรื่องของการสูญเสียสิ่งต่างๆ ไปอยู่บ่อยๆ ให้มัน
ฝงัอยูใ่นใจเราใหไ้ด ้ถา้มนัฝงัอยูใ่นใจแล้ว เราจะไมเ่สียใจเวลา
ทีเ่ราแก ่เวลาเราเจบ็ เวลาทีเ่ราสูญเสียส่ิงตา่งๆ เพราะเรารูอ้ยู่
ล่วงหนา้แล้ว เราคดิอยูต่ลอดเวลา พอเรารูว้า่เราจะตอ้งสูญเสีย 
เราก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้ว เหมือนกับเรารู้ว่าเดือนนี้ 
เราต้องจ่ายค่าโทรศัพท์เท่าไหร่ จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าไหร่ ค่าน้ำา
เท่าไหร่ เราก็เตรียมตัวจ่ายทันที แต่ถ้าเราไม่คิดว่าเดือนนี้
เราต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำาค่าไฟ พอบิลมาเราก็จะตกใจ  
เอะ๊ เราตอ้งจ่ายคา่โนน้คา่นีด้ว้ยหรือ อนันีแ้หละคอืการสอนใจ 
สอนใจให้เตรียมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นเอง 
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เมือ่ใจรู้วา่จะตอ้งมอีะไรเกดิขึน้ กเ็ตรียมตวัเตรียมใจไว ้พอเตรียมแล้วกรั็บได ้
ไมต่กใจ ไมต่ืน่เตน้ ไมท่กุข ์นีค่อืเรือ่งของปญัญา จะคดิเรือ่งตา่งๆ เหล่านี ้
ได้ใจต้องสงบ เพราะถ้าใจไม่สงบ กิเลสจะให้เราไปคิดเรื่องที่อยากจะไม่แก่ 
อยากไมเ่จ็บ อยากไมต่าย อยากจะเปน็สาวไปตลอด อยากจะสวยไปตลอด 
อยากจะไมเ่จ็บไขไ้ดป้ว่ย อยากจะไมต่าย พอถงึเวลาแกข่ึน้มากต็กใจ เหน็มผีม 
สีขาวโผล่ขึ้นมาก็ตกใจแล้ว มีหนังเหี่ยวอยู่นิดหนึ่งก็ตกใจ ไปเห็นอุบัติเหตุ
ที่ไหนขึ้นมาก็ตกใจ เพราะว่าเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเรานั่นเอง แต่ถ้าเรา
คอยสอนใจอยู่เสมอว่ามันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เกิดมาแล้วต้องแก่  
ต้องเจ็บ ต้องตาย อย่างแน่นอน ต้องสูญเสียคนที่เรารักไปอย่างแน่นอน 
จะเสียกอ่นเสียหลังเสียชา้หรือเสียเร็วเทา่นัน้เอง แตม่นัตอ้งเสียแน่ๆ  ถา้เรา 
รู้ล่วงหน้าแล้ว เวลาเสียก็จะเฉยๆ ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวาย ไม่ทุกข์ใจ  
ถ้าไม่รู้ล่วงหน้า ไม่เตรียมตัวเตรียมใจ เวลาเกิดขึ้นก็จะโวยวายขึ้นมาทันที 
สมมตุเิราไปเช่าอาคารทีพั่กทีไ่หนอยู ่แล้วเขาไมไ่ดบ้อกวา่เรากต็อ้งเสียคา่โนน้ 
คา่นี ้พอถงึเวลาส่งบลิมาใหน้ี ้เราจะตกใจทนัท ีเอะ๊ เวลาเขา้ไปไมไ่ดบ้อกวา่ 
จะต้องเสียอะไรเลย พอถึงส้ินเดือนส่งบิลมาเก็บแล้ว ดังนั้น เราก็ต้อง 
ถามเขาก่อนใช่ไหมว่าต้องเสียค่าอะไรบ้าง เพื่อเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ 
เตรียมเงินเตรียมทองไว้จ่ายได้ ฉันใด เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องถามว่า 
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แล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดมาแล้ว ก็ต้องรู้ว่าต้องแก่ ต้องเจ็บ 
ต้องตายตามมา เราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ เเต่เราเคยคิดไหม
เร่ืองความแก่ ความเจ็บ ความตาย เราคิดอยู่บ่อยๆ หรือเปล่า 
อย่างพระพุทธเจ้าสอนให้คิดทั้งวันเลย เมื่อไหร่ก็ให้คิดว่า เราต้องแก่  
ต้องเจ็บ ต้องตาย มันถึงจะพอ ถึงจะไม่ลืม แต่ถ้าวันหนึ่งเราคิดหนเดียว 
คิดครั้งสองครั้งนี้เดี๋ยวมันก็ลืมแล้ว พอไปทำางานเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ลืมไป
หมดแล้ว ถ้าตราบใดถ้าเราคิดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตายแล้วเรา 
ไมส่บายใจ กแ็สดงวา่เราลืมแล้ว เราลืมวา่เราตอ้งแก ่เราตอ้งเจ็บ เราตอ้งตาย 
การทีจ่ะคดิอยา่งนีไ้ดใ้จกต็อ้งมคีวามสงบและตอ้งไมม่ภีารกจิไปคดิเร่ืองอืน่ 
ถ้ามีต้องไปทำางานทำาการ ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็จะไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่อง
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย พอไม่ได้คิดไปสักพักหนึ่งก็จะลืมไป ใจเรา
ลืมง่าย ของอะไรทีเ่กดิขึน้ผา่นไปถา้เราไมค่ดิถงึมนันีเ้ดีย๋วลืมแล้ว เมือ่เชา้นี ้
กนิอะไรจำาไดห้รือเปล่าใชไ่หม ถา้ไมม่านัง่นกึบอ่ยๆ เดีย๋วลืมแล้ว กนิอะไรไป
จำาไมไ่ด ้เพราะมนัมเีร่ืองอ่ืนมากลบอยูเ่ร่ือยๆ มเีร่ืองใหมเ่ขา้มากลบอยูเ่ร่ือยๆ 
ถ้าเราไม่อยากให้เร่ืองต่างๆ มากลบความจริงที่เราจะต้องรู้อยู่ตลอดเวลา 
เราก็ต้องคิดมันอยู่ตลอดเวลา 
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การจะคิดอยู่ตลอดเวลาได้ ก็ต้อง 
มีความสงบ แล้วก็ต้องไม่มีงาน
อย่างอ่ืนให้คิด เช่น ต้องมาเป็น
นกับวชหรืออยูแ่บบนกับวช นกับวช
ไม่มีงาน ไม่มีเร่ืองอย่างอื่นให้คิด  
ก็จะคิดแต่เ ร่ืองเกิดแก่เจ็บตาย 
เร่ืองการพลัดพรากเรือ่งการสูญเสีย 
เร่ืองของความเส่ือมของส่ิงต่างๆ 
คิดอยู่บ่อยๆ มันก็ไม่ลืมไม่หลง  
พอไมลื่ม มนักไ็มห่ลง พวกเราลืมกนั 
หลงกนั พอหลงกเ็ลยคดิวา่จะอยูไ่ป
นานๆ จะไมแ่ก ่จะไมเ่จบ็ จะไมต่าย 
พอมาเจอความแก่ ความเจ็บ ความตาย 
ข้ึนมาก็ตกใจเลย กินไม่ได้นอน 
ไม่หลับเลย นี่ถ้าเกิดไปหาหมอ 
หมอบอกเปน็โรคมะเร็ง มเีวลาอยูอ่กี 
๓ เดือน ๖ เดือนนี้ ยังหัวเราะได้
หรือเปล่า แต่ถ้าเราเตือนใจสอนใจ
อยู่เรื่อยๆ พอไปหาหมอ หมอบอก 

เราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องตายแล้ว ทีนี้
หมอมาช่วยยืนยันความจริงนี้ให้
กับเราแล้วเราจะได้เตรียมตัวอย่าง
จริงจังแล้วทีนี้ เมื่อก่อนเรายัง 
ไม่เตรียมตัวอย่างจริงจังเพราะยัง
ไม่รู้ว่ามันจะจริงขนาดไหน แต่พอ 
หมอมายืนยันให้กับเรา ทีนี้ เรา 
ก็ต้องเตรียมแล้วต้องสู้มันจริงๆ 
ต้องทำาใจให้ได้แล้ว ต้องปล่อยวาง 
ร่ างกายให้ ได้แล้ว ถ้ ามีสมาธิ  
มีปัญญาปล่อยได้แน่นอน 
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แตก่อ่นทีจ่ะมสีมาธ ิมปีญัญาได ้กต็อ้งฝกึฝนสร้างมนัขึน้มา แตน่ีเ่ราไมค่อ่ย 
ทำากันเลย เรานั่งสมาธิกันมากน้อยเพียงไร เราพิจารณาทางปัญญากันมาก
น้อยเพียงไร แทบจะเส้ียวเดียวมั้ง นิดเดียวเท่านั้นเอง มันไม่พอหรอก  
มันต้องทำาเเบบเต็มเวลา ต้องเป็นมืออาชีพ ต้องเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ  
ถ้าเป็นมือสมัครเล่นนี้สู้เขาไม่ได้ สู้กิเลสไม่ได้ 

แตก่ต็อ้งเร่ิมจากการเปน็มอืสมคัรเล่นกอ่น กข็อใหท้ำาในเวลาทีเ่รามเีวลาวา่ง
ก็แล้วกัน เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดงาน แทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยว
ไปหาความสุขที่เป็นของปลอมนี้ เอามาปฏิบัติกันดีกว่า เอามาถือศีล ๘  
เอามาภาวนากนั เขา้วดัไมไ่ดก้ท็ำาบา้นใหเ้ปน็วดักไ็ด ้เขยีนปา้ยไวท้ีห่นา้ประตู
ว่านี่เป็นวัด ถือศีล ๘ ภาวนา ไม่มีทีวี ไม่มีเครื่องบันเทิงต่างๆ ในวันเสาร์ 
วันอาทิตย์ วันหยุด ถ้าไม่ทำาอย่างนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้ 
ตอ้งฝกึทำาจากนอ้ยไปหามาก ทำาจากจดุทีเ่ราทำาได ้ตอนนีเ้ราทำาอะไรไดท้ำาไป 
แล้วกม็องกา้วตอ่ไป เชน่ ตอนนีเ้รารักษาศลี ๕ ได ้เรากต็อ้งมองกา้วตอ่ไปวา่ 
คือศีล ๘ ศีล ๘ แล้วก็จะมาลองรักษาในวันพระหรือวันหยุดที่เรา 
ไม่ต้องไปทำางานดู เอาวันไหนที่เราไม่ต้องทำางานเป็นวันพระของเราก็ได้  
แล้ววันนั้นเรามาถือศีล ๘ กันดู ลองปิดทีวี ลองไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัว 
แต่งหน้าทาปาก ไม่ต้องใช้น้ำาหอมน้ำาอะไรต่างๆ ไม่ต้องดูละครดูหนัง  
ไม่ต้องร้องรำาทำาเพลง ไม่ต้องออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ เก็บตัว
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อยู่ในบ้าน เดินจงกรม นั่งสมาธิไป 
ต้องค่อยทำาไปทีละขั้น ไม่ใช่อยู่ๆ 
จะขา้มกระโดดไปทำาทเีดยีว ไปบวช
เลยอย่างนี้ก็ทำาไม่ได้ อยู่ไปก็ทุกข์
ทรมานใจเพราะทำาไม่เป็น ทำาไม่ได้ 
ไม่เคยทำามาก่อน แต่ถ้าเราฝึกทำา 
มากอ่นเร่ือยๆ พอถงึเวลาเราไปบวช 
เรากจ็ะบวชไดอ้ยา่งสบาย ไปปฏบิตั ิ
แบบมอือาชพีได ้พวกทีเ่ปน็มอือาชพี 
ตอนตน้เขากเ็ปน็มอืสมคัรเล่นกอ่น 
พอเขาเร่ิมไปเร่ือยๆ แล้วเขาเห็น
ความสามารถของเขาวา่สามารถกา้ว 
ข้ึนสู่มืออาชีพได้ เขาก็ก้าวขึ้นไป  
ตอนต้นเราก็ปฏิบัติแบบมือสมัครเล่น 
ไปก่อน พอปฏิบัติไปแล้วเราเห็นว่า 
ต่อไปเราสามารถปฏิบัติแบบมือ
อาชีพได้ เราก็ไปปฏิบัติแบบมือ
อาชีพได้เลย ถ้าเราไม่เร่ิมทำาเลย 
มันก็จะไม่มีวันที่จะก้าวหน้า 
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ฉะนั้น ขอให้เราเริ่มทำากัน เริ่มหัด
รักษาศีล ๘ กัน ถ้ายังรักษาศีล ๕ 
ไมไ่ดก้รั็กษาศลี ๕ ใหไ้ดก้อ่น ถา้ยงั
ทำาบญุทำาทานไมไ่ด ้กท็ำาบญุทำาทาน
ไปก่อน อย่าหวงสมบัติ อย่าหวง
ข้าวของเงินทอง อย่าเอาเงินทองไป
ซื้อความสุข มันจะเป็นการขัดขวาง 
ความเจริญก้าวหน้าในทางการรักษาศีล 
ในทางปฏิบัติ เพราะถ้าเราเอาเงิน
ไปซื้อความสุข เราต้องหาเงินมาซื้อ
ตอ่ไปเร่ือยๆ เรากจ็ะรกัษาศลีไมไ่ด ้
ดังนั้น อย่าเอาเงินไปซื้อความสุข 
เอาเงินมาทำาบุญแทน ซื้อความสุข 
ที่แท้จริง การทำาบุญนี้เป็นการซื้อ 
ความสุขใจ แล้วจะทำาให้ใจรักษาศีลได้ 
แล้วจะไมต่อ้งหาเงินมาก แล้วพอเรา 
ได้ความสุขมากขึ้น ความอยากจะ
ซือ้ขา้วซือ้ของใชเ้งินใชท้องกจ็ะนอ้ย
ลงไป เรากจ็ะมเีงินทำาบญุไดม้ากขึน้ 
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พอเราทำาบุญได้มากขึ้น ใจก็สงบ 
มากขึน้ รักษาศลีไดม้ากขึน้ ปฏบิตัไิด ้
มากขึ้น มันก็จะช่วยกันไปอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ 

ศิษย์ : พระอาจารย์คะ ถ้าช่วง 
ท่ีน่ังสมาธิ จิตมันก็โอเคเหมือนกับรู้
อยู่ตลอด อย่างเวลาทำางานล้างจาน 
ล้างชามแล้วตัวรู้มันหายไป 

พระอาจารย ์: ก็ดี ไม่ต้องไป
สนใจ ใหเ้ราสนใจอยูก่บังานทีเ่ราทำา 
เท่านั้นเอง 

ศิษย ์: ก็คือเราดูไปเรื่อยๆ ตามนั้น 
ถูกไหมคะ เราล้างจาน เราก็ดูกาย  
ดูไปเรื่อย ดูต่อไปเรื่อยๆ

พระอาจารย์ : เราก็ดูงาน 
ที่เราทำาเท่านั้นเอง ส่วนเร่ืองอื่น

เราไม่ต้องไปสนใจ ถ้าเราไม่ต้องม ี
ความจำาเปน็ทีเ่ราตอ้งเกีย่วขอ้งดว้ย 
ถ้าใครมาคุยอะไรเราก็ต้องรับรู้ 
แล้วกพิ็จารณาวา่ควรจะพูด ควรจะ 
ตอบอย่างไร ถ้าไม่ควรพูด ไม่ควรตอบ 
ก็ไม่ต้องพูด ไม่ต้องตอบ เราก็ทำา
อะไรของเราต่อไป จะไม่รับรู้อะไร
ไมเ่ปน็ปญัหาอะไร คอืมนัรู้เพียงแต ่
ว่ามันไม่มีอารมณ์กับส่ิงที่เรารับรู้ 
เท่านั้นเองก็ดี อารมณ์มันทำาให้
จิตใจเราว้าวุ่นขุ่นมัว เวลาไปรับรู้ 
แล้วเดี๋ยวใจก็ไม่สบายใจขึ้นมา  
ถ้ารับรู้แล้วเฉยก็ดี ถ้ารับรู้แล้วมี
อารมณก์ไ็มด่ ีทีน่ัง่สมาธกิเ็พ่ือทำาให้
ใจเราไม่มีอารมณ์กับเรื่องราวต่างๆ 

ศิษย ์ : คืออย่างหนูดูลมหายใจไป
เริ่มชินแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ชินกับที่ว่า
ดูกาย คือหนูก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆ 
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พระอาจารย์ : คอืเดนิดกูายนีม้นัดไูด ้๒ ลักษณะ ดเูพ่ือเปน็การเจริญสต ิ
เพ่ือดึงให้ใจไม่ลอยไปคิดเรื่องนั้นเร่ืองนี้ อันนี้เรียกว่าการเจริญสติ การ
ดูกายอีกแบบหนึ่งก็คือดูให้เกิดปัญญา ก็คือดูร่างกายว่าเดี๋ยวมันต้องแก่
ลงไป มันต้องเจ็บไข้ได้ป่วย มันจะต้องตายไป ดูว่าร่างกายนี้มันมีส่วน 
ทีไ่มส่วยงามอยู ่เชน่ ภายใตผ้วิหนงันีม้นัมอีาการอวยัวะตา่งๆ ดทูัง้ของเรา 
และดูทั้งคนอื่น โดยเฉพาะคนที่เรามีความใคร่มีความยินดี ถ้าเราต้องการ 
ที่จะตัดความใคร่ความยินดี เราก็ต้องมองในส่วนที่ไม่สวยงามของเขา 
เพราะถา้เราเหน็ในส่วนทีไ่มส่วยงามแล้ว ตอ่ไปเรากจ็ะไมอ่ยากจะอยูใ่กล้เขา 
ไม่อยากจะให้เขาเข้ามาเป็นคู่ครองของเรา เราก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้ 
ถ้าเวลาเขาจากเราไป ถ้าเราไม่ดูเลย เราก็จะเกิดความใคร่ความยินดี  
อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ อยู่กับเราไปเรื่อยๆ ถ้าเวลาใดที่เขาไม่อยู่ 
กับเรา เวลานั้นเราก็จะว้าเหว่จะเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมาเพราะเรายังมี
ความอยากให้เขาอยู่กับเราอยู่ แต่ถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขา  
เราก็จะไม่อยากจะอยู่ใกล้เขา อันนี้เรียกว่าดูร่างกายเพ่ือให้เกิดปัญญา  
ต้องดูว่ามันไม่เที่ยง มันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องดูว่ามันไม่สวยงาม 
ต้องดูว่ามันไม่ใช่ตัวเรา มันไม่มีตัวตนในร่างกาย ในร่างกายมีเพียง ดินน้ำา
ลมไฟเท่านั้นเอง ทุกชิ้นทุกส่วนของร่างกายนี้ทำามาจากดินน้ำาลมไฟ ดินน้ำา
ลมไฟก็มาจากทางอาหารที่เรารับประทานเข้าไป อาหารที่เรารับประทานก็
ต้องมาจากดินน้ำาลมไฟ ข้าวก็ต้องมีดินน้ำาลมไฟ ผักก็ต้องมีดินน้ำาลมไฟ 
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เนือ้สัตวก์ต็อ้งกนิผักกนิขา้ว ดงันัน้ 
ทุกอย่างท่ีมารวมตัวกันเป็นร่างกายน้ี 
กค็อืดนิน้ำาลมไฟดีๆ  นีเ่อง ซึง่วนัหนึง่ 
มนักจ็ะตอ้งแยกสลายกลับคนืสู่ดนิ
น้ำาลมไฟไป

นี่คือการดูร่างกาย สอนใจให้ รู้ 
ความจริงของร่างกายเพ่ือจะได้ 
ไม่ไปหลงยึดติดไปอยากให้รา่งกาย 
เปน็ของเรา อยูก่บัเราไปนานๆ หรือ
ไปหลงร่างกายของคนอื่น อยากให้ 
เขาอยู่กับเราให้ความสุขกับเรา 
เพราะความจริงเขาไม่สวยงาม
อย่างที่เราคิด เราไม่มองในส่วน
ที่ไม่สวยงามกัน เรามองแต่ส่วน 
ที่สวยงามก็เลยเกิดความกำาหนัด 
เกิดความใคร่ ความยินดี เกิด
ความสุขจากการที่ได้อยู่กับเขา 
ไดอ้ยูใ่กล้เขา แตม่นักม็โีทษตามมา 

เวลาที่เขาไม่อยู่กับเรา เวลาที่เขา
จากเราไป ตอนนั้นเราก็จะอยู่ 
คนเดียวไม่ได้ จะทุกข์ทรมานใจ 
ก็ต้องไปหาคนอื่นมาทดแทนเขา  
ถ้าเขาตายไปแล้วก็ต้องหาคนใหม่มา 
ก็ต้องหามาเร่ือยๆ ตายไปกลับมา 
ก็ต้องกลับมาหาคนใหม่อีก แต่ถ้า 
เราเหน็ความไมส่วยงามแล้ว ตอ่ไป
เราก็ไม่อยากจะอยู่กับใคร แม้แต่
ร่างกายเรา เรากไ็มอ่ยากจะมร่ีางกาย 
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ของเรามันก็ไม่สวยงามเหมือนกัน 
ร่างกายของคนทุกคนเหมือนกันหมด  
มีอาการ ๓๒ มีสภาพที่จะต้อง 
กลายเป็นซากศพไในที่สุด มอง
อย่างนี้บ้างเพ่ือที่จะได้ไม่ไปหลง 
ยึดติดกับร่างกาย ไปรักร่างกาย  
ไปอยากมีร่างกายทั้งของเราและ 
ทั้งของคนอ่ืน นี่คือการดูร่างกาย
เพื่อให้เกิดปัญญา แต่ถ้าดูร่างกาย
เ พ่ือให้ เกิดสติ ก็คือเฝ้าดูการ

เคล่ือนไหวของร่างกายไม่ให้ไปคิด
เรื่องนั้นเรื่องนี้ เพื่อใจจะไม่ฟุ้งซ่าน 
ใจจะได้สงบเป็นสมาธิ ดังนั้น  
การดูร่างกายนี้ดูได้ ๒ แบบ ดูเพื่อ
เป็นสมาธิ หรือดูเพื่อให้เป็นปัญญา 
ขั้นต้นก็ต้องดูให้เป็นสมาธิก่อน 
พอใจมีสมาธิแล้วจึงจะดูร่างกาย 
ให้เป็นปัญญาได้อีกทีหนึ่ง 

นี่ คื อการปฏิบัติ  ต้ อง เป็นขั้ น 
เป็นตอนไป เวลาใจสงบมันก็จะ 
ไม่รับรู้เร่ืองของร่างกาย ไม่รับรู้
เรื่องที่ผ่านมาทางร่างกาย เช่น รูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ บางที 
รับรู้กไ็มม่อีารมณก์บัส่ิงทีรั่บรู้เฉยๆ 
ใครจะพูด ใครจะอะไรๆ กไ็มไ่ดส้นใจ 
กำาลังนิ่งอยู่ มันก็จะนิ่งอยู่เฉยๆ 
อย่างนั้น อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตสงบ 
จิตเป็นสมาธิ มันสงบได้ ๒ แบบ 
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สงบแบบเต็มที่ คือร่างกายหายไปเลย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
หายไปเลย เหลือแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวตามลำาพัง หรือสงบแบบไม่เต็มที่  
ก็คือจิตสงบ แต่ยังรับรู้เสียง รับรู้จิต รับรู้ร่างกายอยู่ แต่ไม่ไปกังวล ไม่ไป 
วุ่นวายกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เรื่องของร่างกาย ปล่อยให้เขาอยู่ 
ตามสภาพของเขาไป เชน่ เวลานัง่แล้วเจ็บ กจ็ะไมรู้่สึกเจ็บมาก เจ็บกรั็บได ้ 
อนันีค้อืความสงบ มนัเปน็อยา่งนี ้ถา้มนัสงบกป็ล่อยมนัสงบไปใหน้านทีสุ่ด
จนกว่ามันจะถอนออกมา จนกว่ามันจะออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็ต้อง
เอาความคดินีม้าคดิเพ่ือสอนใจใหเ้ขา้ใจถงึความจริงของร่างกาย แทนทีจ่ะไป
คิดหาเงินหาทอง ไปเที่ยวที่ไหนดี ไปกินไปดื่มที่ไหนดี ก็มาคิดว่าร่างกาย
เรานี้ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ร่างกายของคนที่เรารู้จักก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ 
ต้องตาย เช่น ร่างกายของพ่อของแม่ ของพี่ของน้อง ของลูกของหลาน 
ของญาตสินทิมติรสหาย ใหค้ดิไปในทางนี ้ใหค้ดิวา่ร่างกายของเขาเปน็เพียง 
ดินน้ำาลมไฟ ไม่ใช่ตัวที่แท้จริงของเขา ตัวที่แท้จริงของเขาอยู่ที่ใจ ตัวเขา 
ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เวลาทีเ่ขาตาย เราจะไดไ้มเ่ศร้าโศกเสียใจ เพราะเรา 
รู้ว่าเขาไม่ได้ตาย ส่วนที่ตายนั้นเป็นเพียงตัวแทนของเขา ร่างกายนี้เป็น
เหมือนตัวแทนของเขา เหมือนกับร่างกายนี้ก็เป็นตัวแทนของเรา ตัวเราอยู่
ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย 
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ดงันัน้ เวลาร่างกายตาย เราไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ใจเรายงัอยู ่ทนีีใ้จเราก็
ตอ้งไปตอ่ไปตามภมูขิองเรา ถา้เรายงัตอ้งการมร่ีางกายใหม ่เรากไ็ปเกดิใหม ่
ไดร่้างกายใหม ่ถา้เราไมต่อ้งการมร่ีางกายใหม ่เรากไ็มต่อ้งไปเกดิใหม ่ถา้เรา 
รู้ความจริงวา่ร่างกายนีเ้ปน็ส่ิงทีเ่ปน็โทษมากกวา่เปน็คณุ เรากจ็ะไมอ่ยากได ้
ร่างกายอันใหม่ เราก็ไม่ต้องเกิดใหม่ เมื่อไม่เกิดใหม่ก็ไม่ต้องมาทุกข์กัน
อยา่งทีเ่ราเปน็อยูอ่ยา่งวนันี ้กม็เีทา่นี ้ทำาเพ่ือสอนใจใหป้ล่อยวาง ใหอ้ยูต่าม
ลำาพังใหไ้ด ้เพราะวา่ใจจะมคีวามสุขอยา่งยิง่ถา้อยูต่ามลำาพัง ถา้อยูก่บัส่ิงนัน้ 
ส่ิงนีก้จ็ะตอ้งไปทกุขก์บัเขา ถา้ไมม่ส่ิีงนัน้ส่ิงนีก้ไ็มม่อีะไรจะทกุขด์ว้ย เหน็ไหม 
มีลูกก็ต้องทุกข์นะ เมื่อก่อนนี้ไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับเขา ตอนนี้มีแล้วก็
ตอ้งทกุข ์เวลาเขาดกีท็กุขแ์บบหนึง่ เวลาเขาไมด่กีท็กุขอ์กีแบบหนึง่ ไมว่า่ด ี
หรือชั่วก็ทุกข์เหมือนกัน ดีก็กลัวเขาจะจากเราไป ทุกข์ก็ปวดหัว ถ้าไม่มี 
ก็สบาย เข้าใจไหม
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ศษิย์ : อยากเรยีนถามพระอาจารยว่์า เราจะทราบชัดเจน
ได้อย่างไรถึงการพัฒนาขึ้นจากการน่ังสมาธิของฌาน 
แต่ละฌาน เช่น จากฌาน ๑ ไปฌาน ๒ จากฌาน ๒ 
ไปฌาน ๓ ครับ

พระอาจารย์ : คอืปฏบิตัไิปมนักจ็ะรู้เอง เหมอืนกบั 
การรับประทานอาหาร เวลารับประทานอาหารเราก็
จะรู้ว่าเราอิ่มมากหรืออิ่มน้อย ถ้ารับประทานไม่หยุด 
เดี๋ยวมันก็ถึงจุดที่มันจะรับประทานไม่ลงก็จะรู้ว่ามัน
อิ่มเต็มที่แล้ว ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆ เจริญสติไป
เร่ือยๆ เช่น อานาปานสติ ก็ดูลมหายใจไปเร่ือยๆ 
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หรือบริกรรมพุทโธ ถา้เปน็พุทธานสุสตกิท็ำาไปเร่ือยๆ พอมนัถงึจุดอิม่เตม็ที ่
แล้วมนัจะหยดุเอง มนัจะรู้เองวา่ไดถ้งึขัน้นีแ้ล้ว แตข่ณะทีท่ำา มนัจะไมม่ปีา้ย
บอกนะว่านี่เป็นฌานขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ หรือขั้นที่ ๔ แต่มันจะมี
ความเบาใจ ความสงบลงไปตามลำาดบั บางทกีล็งไปเหมอืนเปน็ขัน้บนัไดกม็ ี
ลงไปวูบหนึ่ง ลงไปทีละวูบ ทีละวูบ เบาลงไปทีละเล็ก ทีละน้อย บางครั้ง 
มันก็ลงแบบหนเดียวแบบตกหลุมตกบ่อเลย อันนี้เราไปกำาหนดไม่ได้  
เราไมต่อ้งไปกงัวล ส่ิงทีเ่ราตอ้งกงัวลหรือกำาหนดกค็อืใหม้สีตอิยูต่ลอดเวลา 
ถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกก็ให้ดูลมอย่างเดียว อย่าไปคิดเร่ืองนั้นเร่ืองนี้  
ให้จดจ่อเฝ้าดูการเข้าออกของลมหายใจ และให้เฝ้าดูอยู่ตรงจุดเดียว คือ 
จุดที่ลมสัมผัสที่เด่นชัดที่สุด ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณปลายจมูก หรืออยู่
บริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมา ก็เฝ้าดูอยู่ตรงนั้น อย่าให้เผลอไปคิดเรื่องนั้น
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คดิเร่ืองนี ้แล้วความสงบมนักจ็ะมา 
เป็นขั้นๆ หรือมาแบบรวดเร็วก็ 
สุดแทแ้ต ่อันนีไ้มส่ำาคญั สำาคญัทีส่ต ิ
การเจริญสตเิทา่นัน้ อยา่เผลอไปคดิ
เร่ืองอื่นเป็นอันขาด แม้แต่ไม่ควร 
วิพากษ์วิจารณ์ผลที่กำาลังเกิดข้ึน 
หรืออย่าไปหลงยินดีกับผลที่กำาลัง
เกิดขึ้น เช่น เวลานั่งแล้วเกิดปีติ
ขึ้นมาก็เฝ้าดูปีติ หยุดการภาวนา 
อันนี้ก็จะจอดอยู่ตรงนั้น ก็จะหยุด
ตรงที่ปีติ ถ้าภาวนาต่อไปเดี๋ยว 
ก็จะผ่านปีติไปจนถึงป้ายสุดท้าย  
ถา้เปน็รถเมล์กป็า้ยสุดทา้ย อยา่เพ่ิง
ไปลงกลางทาง นั่งรถไปจนกว่ารถ
จะหยุด รถที่จะหยุดแล้วก็ไม่ขับ
เคล่ือนไปไหนอีกต่อไป จิตที่เรา 
ต้องการให้ ไปนี้ก็คือที่ เ รียกว่ า  
เอกัคคตารมณ์ ที่ว่าเป็นอุเบกขา 
สักแตว่า่รู ้ไมค่ดิปรุงเเตง่ ไมม่อีะไร 

วา่ง ปตีกิห็ายไป สุขกห็ายไป เหลือแต ่
อเุบกขา เหลือแตค่วามสุขทีเ่กดิจาก
อเุบกขาทีย่ิง่ใหญ่กวา่ความสุขทีเ่กดิ 
จากปีติ อันนี้ก็ขอให้เราภาวนาไป
เหมือนกับการรับประทานอาหารขอให้
รับประทานไป อยา่หยดุรับประทาน
จนกว่าจะรับประทานไม่ลง แล้วอันน้ัน 
ถึงจะรู้ว่าอิ่มแล้ว พอแล้ว



335

ศิษย์ : ทุกข์ให้รู้ น้ัน ขอบเขต 
ของการรู้ตัวทุกข์หรือขอบเขตของ 
ตัวทุกข์นั้นมีขอบเขตหรือไม่อย่างไร

พระอาจารย ์: ขอให้รู้ว่าเวลา
ที่เราไม่สบายใจคือไม่ใช่เป็นเร่ือง
ของร่างกาย แต่เป็นเร่ืองของใจ 
เช่น ร่างกายเราเป็นปกติ ไม่เจ็บไข้ 

ไดป้ว่ย กนิขา้วอิม่ นอนหลับสบาย 
แต่ เราไม่สบายใจ อันนี้แหละ 
คือทุกข์ที่เราต้องรู้ว่านี่คือทุกข์ใจ 
ความไม่สบายใจ ความวิตกกังวล 
ความหว่งใย ความวา้วุน่ขุน่มวั นีค่อื 
ความทกุขท์างใจ แล้วกใ็หรู้้วา่ความ
ทุกข์ทางใจนี้เกิดจากความอยาก 
ของเราเอง อยากให้เป็นอย่างนั้น
เป็นอย่างนี้ พอไม่เป็นอย่างนั้นเป็น
อยา่งนี ้กเ็กดิความวา้วุน่ขุน่มวัขึน้มา 
ไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมา ทุกข์
ทางใจนี้ต้องแก้ที่ ใจ ต้องแก้ที่ 
ความอยาก เพราะความอยาก
เป็นต้นเหตุ เช่น อาจจะมีบุคคล
มาเกี่ยวข้อง แต่เราไม่ต้องไปแก้ 
ที่บุคคล เช่น เราอยากให้บุคคลนี้ 
เขาทำาอย่างนั้นทำาอย่างนี้ พอเขา
ไม่ทำาอย่างที่ เราอยากให้ เขาทำา  
เราก็ไม่สบายใจ ถ้าเราต้องการจะ
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แกค้วามไมส่บายใจ เราอยา่ไปแกท้ีบ่คุคล อยา่ไปตอ่วา่เขา อยา่ไปบงัคบัเขา 
ให้ทำาตามความอยากของเรา แต่ให้เรามาหยุดความอยากของเรา ให้เรามา
พิจารณาวา่บคุคลทีท่ำาใหเ้ราไมส่บายใจนี ้เขาเปน็อนตัตา เราไมส่ามารถทีจ่ะไป 
สั่งเขา ไปควบคุมบังคับเขาให้ทำาตามความอยากของเราได้ ถ้าเราอยากจะ
หายจากความไมส่บายใจ กข็อใหเ้ราหยดุความอยากทีจ่ะใหเ้ขาเปน็อยา่งนัน้ 
เป็นอย่างนี้เท่านั้นเอง นี่คือขอบเขตของการรู้ทุกข์ ให้รู้ว่าทุกข์ที่เราพูดถึงนี้
เป็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราเอง แล้วก็เป็นทุกข์ที่มีอยู่ในใจ ไม่ใช่
เป็นทุกข์ของร่างกาย แต่ความทุกข์ของร่างกายคือความเจ็บไข้ของร่างกาย 
ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำาให้เกิดความทุกข์ทางใจได้เช่นเดียวกัน เช่น เวลาที่
ร่างกายเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย ถา้เรามคีวามอยากใหร่้างกายหายเจ็บไขไ้ดป้ว่ย หรือ 
ถ้าเรากลัวว่ามันจะรักษาไม่หาย กลัวว่าร่างกายจะต้องตายไป นี่ก็เป็น 
ความอยาก อยากใหร่้างกายไมเ่จ็บ อยากจะใหห้ายจากเจ็บไขไ้ดป้ว่ย อยากจะ 
ไม่ให้ร่างกายตายไป เราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ถ้าเราไปแก้ที่
ร่างกาย เราก็อาจจะแก้ได้ชั่วคราว เช่น ร่างกายไม่สบาย เราไปหาหมอ 
รักษาให้หายได้ พอหาย ความไม่สบายใจของเราก็หายไปชั่วคราว  
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เดี๋ยวคราวหน้าพอร่างกายไม่สบายขึ้นมาใหม่ ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้น 
มาใหม่อีก ถ้าเราอยากจะแก้ความทุกข์ใจอย่างถาวรเราต้องแก้ที่ใจ แก้ที่ 
ความอยากของใจทีอ่ยากใหร่้างกายไมเ่จ็บไขไ้ดป้ว่ย เราตอ้งยอมรับความจริง 
ว่าร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเสมอ และสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องตายไป 
ไมม่ใีครไปยบัยัง้ความตาย ความเจ็บของร่างกายได ้ถา้เราหยดุความอยาก 
ไมใ่หร่้างกายเจบ็ ไมใ่หร่้างกายตายได ้เรากจ็ะหายจากความทกุขใ์จ ไมส่บายใจ 
ที่เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วย ที่เกี่ยวกับความตายของร่างกายอย่างถาวร 
ร่างกายจะเจ็บกี่ครั้งก็จะไม่ทำาให้ใจของเราเดือดร้อน ไม่ได้ทำาให้ใจของเรา
ทุกข์ หรือไม่สบายใจแต่อย่างใด

นี่คือแก้ปัญหา ต้องแก้ที่ใจ ต้องแก้ที่ความอยาก อย่าไปแก้ที่ร่างกาย 
ร่างกายก็แก้ไปแต่ต้องรู้ว่าอันนี้เป็นส่วนย่อย ส่วนไม่สำาคัญ ส่วนสำาคัญ
คือความทุกข์ใจ และเหตุที่ทำาให้ทุกข์ใจคือความอยากให้ร่างกายไม่แก่  
ไม่เจ็บ ไม่ตายนั่นเอง ถ้าเราแก้ส่วนที่สำาคัญได้แล้ว ร่างกายจะแก่ จะเจ็บ 
จะตาย จะหาย ไม่หาย ก็จะไม่เป็นปัญหากับใจเราอีกต่อไป
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ศิษย์ : การเจริญสติ ไม่ว่าจะใช้ 
สติปัฏฐานใดก็แล้วแต่ มีความสัมพันธ์
อย่ า ง ไ ร กับ กิ จในอริ ย สั จข้ อ แรก 
ที่ให้รู้ทุกข์

พระอาจารย ์ : คือการเจริญ
สตินี้มันเป็นอริยสัจข้อที่ ๔ คือ
มรรค มรรค ก็คือให้มีสติเฝ้าดู 
การเคล่ือนไหวของร่างกาย คือ
มันมี ๔ ฐานด้วยกัน การเจริญ
สติ มีกาย เวทนา จิต และธรรม 
แต่ในเบื้องต้นนี้จะต้องใช้ร่างกาย
เป็นฐานก่อนเพราะเป็นการกระทำา
ที่ง่ายที่สุด เวทนา จิต และธรรม
นี้เป็นส่วนที่ละเอียดที่ลึกเข้าไปที่ 
ยากต่อการท่ีผู้เร่ิมปฏิบัติจะเข้าถึงได้ 
ต้องตั้งสติที่กายก่อน ต้องฝึกสติ
ให้ใจนี้ไม่ลอยไปลอยมา ให้ใจ 
ตั้งอยู่ในปัจจุบันเพ่ือใจจะได้เป็น

สมาธิ เพราะถ้าใจเป็นสมาธิแล้ว 
ก็จะสามารถเห็นความทุกข์ใจได้ 
เห็นอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๑ ได้ ถ้าใจ 
ไม่สงบไม่ต้ังม่ันอยู่ ใจลอยไปลอยมา 
ใจจะไมเ่หน็อริยสัจ ๔ ขอ้ที ่๑ เวลาที ่
ไม่สบายใจก็จะไปโทษส่ิงที่ใจไป
เห็นแทน เห็นคนนั้นทำาอย่างนั้น
ทำาอย่างนี้ ก็ไปโทษเขา ไปว่าเขา 
วา่ ทำาใหเ้ราไมส่บายใจ แตค่วามจริง 
แล้วความไม่สบายใจของเราเกิดจาก
ความอยากของเรา อยากใหเ้ขาเปน็
อย่างนั้นเป็นอย่างนี้

ดังนั้น ก่อนที่จะเห็นอริยสัจ ๔ 
เห็นอริยสัจข้อที่ ๑ ได้คือเห็นทุกข์ 
เห็นความไม่สบายใจ เราต้องทำาใจ
ให้เป็นสมาธิให้สงบก่อน เราต้อง 
เจริญสติก่อน เพราะสตินี้จะเป็น
เหตุที่จะทำาให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ 
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ใจสงบ พอใจสงบแล้วเวลาเกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมา จะเห็นความ
แตกตา่งทนัท ีเพราะใจจะกระเพ่ือม 
เวลาสงบนี้ใจเหมือนน้ำานิ่ง เวลา
เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี้เหมือนกับ
โยนก้อนหินลงไปในน้ำา น้ำาก็จะ
กระเพ่ือมเป็นลูกคล่ืนขึ้นมาทันที 
ใจของผู้ที่สงบแล้วจะเห็นเวลาเกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ใจของผู้ที่
ยังไม่มีความสงบนี้จะไม่เห็นเวลา
ใจกระเพ่ือม เพราะกระเพ่ือมอยู่
ตลอดเวลาอยู่แล้ว ดังนั้น การที่จะ 
เหน็อริยสัจขอ้ที ่๑ ได ้คอืเหน็ทกุขไ์ด ้
จะต้องสร้างสติ สร้างสมาธิข้ึน 
มาก่อน ถึงจะเห็นได้ พระพุทธเจ้า
ถึงสอนว่าให้เจริญมรรคให้มาก 
มรรคต้องเจริญ มรรค ก็คือ ทาน 
ศีล ภาวนา ภาวนาก็มีสติ สมาธิ 
และปัญญา นี่เอง
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ศิษย ์: เกล้ากระผมอยากขออุบาย
ในการระงับราคะครับ

พระอาจารย์ : ราคะนี้เป็น
ผลที่เกิดจากการมองส่ิงที่สวยงาม  
การจะดับราคะก็ต้องมองส่ิงที่ 
ตรงกนัขา้มกบัความสวยงาม ถา้เหน็ 
ส่ิงที่สวยงามก็จะเกิดความยินดี 
ความใคร่ขึ้นมา ถ้าเห็นส่วนที่ 
ไม่สวยงามก็จะเกิดความไม่อยาก
ข้ึนมา ไม่ชอบขึ้นมา เกิดความ
รังเกียจขึ้นมา ดังนั้น เราต้องมอง
ส่วนที่จะไม่สวยงามของร่างกาย 

ส่วนที่ น่ า รั ง เกียจของ ร่ างกาย  
ถ้าเรามองแต่ส่วนที่สวยงามก็จะ
เกิดความใคร่ เกิดความกำาหนัด
ยินดี ถ้าเรามองส่วนที่ ไม่สวย 
ไม่งามก็จะระงับความใคร่ความ
ยินดีได้ เช่น จะดูอาการภายใน
ร่างกาย อยา่ดเูฉพาะผิวหนงั ใหม้อง 
เข้าไปภายใต้ผิวหนังว่าร่างกายนี้มี
อะไรบ้าง มีโครงกระดูกไหม เห็น
กระโหลกศีรษะหรือไม่ เวลาเห็น
รูปร่างหน้าตาที่สวยงามนั้นเราเห็น
อะไร เราเหน็หนงัใชไ่หม เราไมเ่หน็
ส่ิงที่หนังกำาลังหุ้มห่ออยู่ ส่ิงที่หนัง
หุ้มห่ออยู่คืออะไร ก็คือกระโหลก 
ศีรษะน่ีเอง ถ้าเห็นกระโหลกศีรษะแล้ว 
เราจะมีความกำาหนัดยินดีหรือไม่ 
หรือเราเห็นอวัยวะต่างๆ ภายใน 
ร่างกาย เหน็หวัใจ เหน็ปอด เหน็ตบั 
เห็นไต เห็นลำาไส้ต่างๆ ก็ลองไปที่
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ตลาดดกูไ็ด ้ดลูำาไส้ ดตูบั ไตของววั 
ของควาย ของสุกร กไ็ดเ้หมอืนกนั 
เหน็แล้วเราเกดิความใคร่ความยนิด ี
หรือไม่ นี่คือวิธีดับราคะความ
กำาหนัดยินดีความใคร่ ต้องมอง
ส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกาย  
เราตอ้งฝกึดไูปเร่ือยๆ กอ่น เพราะวา่ 
ถ้าเรามาดูตอนที่เกิดความใคร่นี้
มันไม่ทันกัน เพราะเราไม่มีกำาลัง
พอที่จะมองส่วนที่ไม่สวยไม่งามได้ 
เหมือนกับไฟไหม้ ถ้าเราไม่เตรียม
น้ำาไว้ก่อน พอถึงเวลาจะไปหาน้ำา 
มาดับไฟมันไม่ทันกาล เราต้อง 
เตรียมน้ำา เตรียมเคร่ืองดับไฟไว้ก่อน 
พอเวลาเกิดไฟลุกขึ้นมา เราก็จะได้ 
เอาน้ำามาดบัไฟไดท้นัท ีฉนัใด เราก ็
ต้องพิจารณาอสุภะ ความไม่สวย 
ไมง่าม พิจารณาปฏกิลู ความสกปรก 
ความไม่สะอาดน่ารังเกียจของ

ร่างกาย เช่น พิจารณาเหง่ือไคล 
กล่ินเหม็นต่างๆ พิจารณาส่ิงที่ 
ขับถ่ายออกมาตามทวารต่างๆ 
หรือพิจารณาเวลาที่ร่างกายนี้เป็น
ซากศพ หรือพิจารณาดูอวัยวะที่มี
อยู่ภายใต้ผิวหนัง ต้องพิจารณาไว้
กอ่นเตรียมการไวก้อ่น พอเวลาเกดิ 
กามราคะขึ้นมาก็จะได้ดึงออกมาใช้ 
ได้ทันที ถ้าไม่เตรียมการไว้แล้ว 
จะไม่สามารถที่จะดึงออกมาใช้ได้
เพราะไม่มีกำาลังพอที่จะเอาอสุภะ
ออกมาดับกามราคะนั้นเอง
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ศิษย ์ : ทำาอย่างไรถึงจะสื่อสารกันโดยทางจิตได้คะ พูดคุยแบบไม่ต้องใช้เสียง 
(มีแนวทางวิธีปฏิบัติอย่างไร)

พระอาจารย ์ : ก็ต้องทำาใจให้สงบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ทำาใจ 
ใหส้งบนี ้จะเกดิอภญิญาชนดินีข้ึน้มา แล้วแตว่าสนาบารม ีถา้เคยไดฝึ้กฝน
ทางนี้มาก่อนในอดีต พอจิตสงบก็จะสามารถติดต่อกับจิตได้โดยตรง เช่น  
จิตของพระพุทธเจ้าน้ีสามารถติดต่อกับกายทิพย์ท้ังหลายได้ จิตของหลวงปู่ม่ัน 
ท่านก็ติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้ ท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้มีพระคุณต่อเทวดา 
เพราะเขาสามารถมาศึกษาฟังธรรมได้เหมือนกับพวกเรามาฟังธรรมกันใน
ตอนนี ้แตผู้่ทีแ่สดงธรรมถา้ไมม่อีภญิญา ไมส่ามารถตดิตอ่กบักายทพิยไ์ด ้
เขาก็ไม่สามารถมาฟังธรรมจากท่านนั้นได้ แล้วเร่ืองของอภิญญานี้มัน
เป็นเรื่องของแถม ถ้ามีก็ดี สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ แต่ต้อง
ระมัดระวัง ถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็อาจจะถูกกิเลสหลอกเอาไปใช้ในทางที่จะ
ทำาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ ดังนั้น ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นหลุดพ้น  
เราอยา่ไปสนใจ อยา่ไปยุง่กบัเร่ืองอภญิญาตา่งๆ เพราะจะกลายเปน็เคร่ืองมอื 
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ของกิเลสไป แทนที่จะมาฆ่ากิเลส กลับมาส่งเสริมกิเลสให้มีกำาลังมากขึ้น 
อย่างพระเทวทัตนี้เป็นตัวอย่าง ต้องระมัดระวังและจะทำาให้เสียเวลา  
จะทำาให้การปฏิบัติเพ่ือการหลุดพ้นนี้ล้มเหลวไปเพราะจะไม่ปฏิบัตินั่นเอง 
เวลาเข้าฌาน เข้าสมาธิ ก็อยากจะติดต่อคนนั้นคนนี้ กับจิตดวงนั้นกับจิต
ดวงนี้ หรืออยากจะระลึกชาติว่าชาติก่อนๆ นั้นไปทำาอะไรมา หรืออยาก 
จะรู้ว่าตอนนี้คนนั้นกำาลังคิดอะไรอยู่ อันนี้เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นได้ แต่มัน 
ไมเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตัเิพ่ือการหลุดพ้น แตถ่า้หลุดพ้นแล้วกส็ามารถ
ใช้ความรู้ใช้ความสามารถพิเศษเหล่านี้มาเป็นเคร่ืองมือสอนได้ มาเป็น 
เคร่ืองมอืประกอบการส่ังสอน ทำาใหผู้ฟั้งนัน้เกดิศรัทธาความเชือ่ขึน้มา และ
สามารถนำาเอาไปปฏิบัติธรรมได้ 

อย่างพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์กับพระองคุลีมาล องคุลีมาลนี้
พยายามไลฆ่า่พระพทุธเจา้ แตว่ิง่ไลเ่รว็ขนาดไหนก็วิง่ไลไ่ม่ทันพระพทุธเจา้ 
พระพุทธเจ้าทรงมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่ทำาให้วิ่ ง เ ร็วกว่าองคุลีมาล  
จนในที่สุดองคุลีมาลเลยต้องขอร้องว่า โปรดเถิดท่านหยุดวิ่งหนีผมเถิด 
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พระพุทธเจ้าก็เลยได้โอกาสสอนธรรมะกับองคุลีมาลว่า เรานั้นหยุดแล้ว 
เธอต่างหากที่ยังไม่หยุด องคุลีมาลก็ตอบไปว่า ก็ผมวิ่งไล่อยู่นี้ ทำาไมท่าน
บอกว่าท่านหยุดได้ยังไง ถ้าท่านหยุดผมก็ต้องไล่ตามทัน พระพุทธเจ้าก็
บอกว่า เราหยุดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง พอพูดเท่านี้เขาก็ได้ 
สติขึ้นมาทันที ยอมรับว่าส่ิงที่เขาทำานั้นเป็นการหลงทาง เป็นการเดิน 
ผดิทาง แล้วกย็อมนอ้มเอาคำาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏบิตั ิมาละความโลภ 
ความโกรธ ความหลง จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด นี่คือการใช้ 
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ แต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ 
ร้อยทั้งร้อยจะเอาไปใช้ในทางของกิเลส แล้วก็จะมาทำาลายผู้ที่มีอิทธิ 
ปาฏิหาริย์นั้น เช่น พระเทวทัต เป็นต้น 
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เอาละนะ 

ก็ขอให้นำาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟัง

ไปปฏิบัติ เพื่อความสุข

ความเจริญก้าวหน้า

ในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ


