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ธรรมะบนเขา

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

“ความจริงของร่างกาย”
ช่ ว งนี้ ก็ เ ป็ น ช่ ว งที่ ป ระชาชนชาวจี น ถื อ ธรรมเนี ย ม
ไปเยีย่ มป่าช้ากัน ในสมัยครัง้ พุทธกาลก็มธี รรมเนียม
เยีย่ มป่าช้าเหมือนกันสำ�หรับพระภิกษุผบู้ วช แต่เจตนารมณ์
ของการเยีย่ มป่าช้าของพระกับของฆราวาสนีจ้ ะต่างกัน
คื อ ของพระนี้ ต้ อ งการไปดู ค วามจริ ง ของร่ า งกาย
เพราะสมัยก่อนเวลาคนตายไป เขาจะเอาร่างกายไปทิง้
ไว้ท่ปี ่าช้าเป็นซากศพโดยที่ไม่ได้ไปฝัง แล้วก็จะเห็น
สภาพของร่างกายทีต่ ายไปในสภาพต่างๆ ตัง้ แต่ตาย
๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน จะมีสภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลง ขึน้ อืด
พอง แตก หรือมีพวกแมลงสัตว์กดั แทะ มีสนุ ขั มีอะไร
มากัดมากินร่างกาย แขน ขา บางทีก็กระจัดกระจาย
ไปคนละทิศคนละทาง
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การไปดูภาพเหล่านี้เป็นการสอนใจไม่ให้ลืมความจริงของร่างกาย ให้ศึกษา
ให้รู้ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงส่วนประกอบของอาการ ๓๒ เช่น ผม ขน
เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และผลิตมาจากดิน น้ำ� ลม ไฟ และ
เมื่อร่างกายตายไปหยุดทำ�งาน ก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิม คือกลับคืนสู่ดิน
น้�ำ ลม ไฟ ไม่มสี ตั ว์ ไม่มบี คุ คล ไม่มตี วั ตนอยูใ่ นร่างกายอยูใ่ นอาการ ๓๒
อยู่ในดิน น้ำ� ลม ไฟ เป็นการให้ใจได้ร้คู วามจริงว่าร่างกายที่ใจกำ�ลัง
ครอบครองอยูน่ ก้ี เ็ ป็นเช่นนัน้ เหมือนกัน และจะได้ไม่ยดึ ติด ไม่หลงไปคิด
ว่าเป็นตัวเราของเรา เพราะถ้าเราไม่หลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา เราก็จะ
ไม่ยดึ ติด เมือ่ เราไม่ยดึ ติดเราก็จะไม่มคี วามอยากกับของทีไ่ ม่ใช่เป็นของเรา
เวลาอะไรเกิดขึน้ กับของทีไ่ ม่ใช่เป็นของเรา เราก็จะไม่ทกุ ข์ไม่เดือดร้อน เช่น
ร่างกายของคนอืน่ ทีเ่ ราไม่รจู้ กั เขาจะเเก่จะเจ็บจะตายอย่างไร เราก็ไม่เดือดร้อน
แต่ถา้ เป็นร่างกายของคนทีเ่ รามีความผูกพันมีความยึดติดอยู่ เช่น บิดามารดา
พีน่ อ้ ง บุตรธิดา สามีภรรยา เวลาเกิดเหตุการณ์กบั ร่างกายของเขา ใจของเรา
ก็จะทุกข์ไปด้วย ทัง้ ๆ ทีค่ วามทุกข์นก้ี ไ็ ม่ได้ไปเปลีย่ นแปลงความจริงแต่อย่างใด
ความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่อย่างนั้น ก็คือต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป
เหมือนกัน ไม่มีใครยับยั้ง ไม่มีใครหักห้ามได้ เพราะนี่คือธรรมชาติของ
ร่างกาย ธรรมชาติของดิน น้ำ� ลม ไฟ
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ร่างกายของเราก็ได้มาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป น้ำ�ที่เราดื่ม อากาศ
ที่เราหายใจเข้าไป และเมื่อเข้าไปผสมกันก็แปลงไปเป็นอาการ ๓๒ เป็นผม
เส้นผมก็จะยาวออกมาเรือ่ ยๆ ถ้าเรามีการรับประทานอาหารอยูเ่ รือ่ ยๆ มีการ
ดืม่ น้�ำ มีการหายใจอยูเ่ รือ่ ยๆ ร่างกายก็จะผลิตผมให้ยาวออกไปเรือ่ ยๆ แต่ถา้
เราไม่ได้รับประทานอาหาร ไม่ได้ดื่มน้ำ� ไม่ได้หายใจ ผมก็จะไม่มีทางที่จะ
ยาวออกมาได้ มีแต่จะเสื่อม แยกหลุดออกไปจากร่างกาย เพราะร่างกาย
เมื่อไม่มีธาตุ ๔ มาประคับประคองมาหล่อเลี้ยง มันก็จะต้องแยกทางออก
จากกัน พอร่างกายหยุดหายใจเท่านั้น สภาพของร่างกายก็จะเสื่อมลงทันที
เสือ่ มลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กว่ี นั ก็จะเป็นเหมือนกับไม่เคยเห็นมาก่อน
นี่คือการไปเยี่ยมป่าช้าในสมัยครั้งพุทธกาล
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คำ�ว่า ออกจากกาม
ก็คือให้เรายุติการหาการใช้ร่างกาย
เป็นเครื่องมือหาความสุข เพราะว่าร่างกายนี้ไม่ถาวร ไม่จีรัง

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุ
ไปเยี่ ย มป่ า ช้ า กั น เพื่ อ จะได้ ตั ด
อุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นใน
ร่างกาย เพื่อจะได้ตัดความอยาก
ในร่างกาย ความอยากให้ร่างกาย
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย หรือความอยาก
ในกามารมณ์ที่เห็นร่างกายว่าเป็น
ร่างกายที่สวยงาม ถ้าไปเห็นสภาพ
ของร่างกายทีต่ ายไปแล้วก็จะไม่เกิด
กามารมณ์ขึ้นมา เหมือนในสมัย
ครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุอยูร่ ปู หนึง่
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกามารมณ์
พอดีมโี สเภณีนางหนึง่ ได้เสียชีวิตไป
เธอเป็นมนุษย์ทมี่ ชี อื่ เสียงว่าสวยงาม
เป็นบุคคลที่สวยงามแต่ได้ตายไป
พระพุทธเจ้าเลยให้พระภิกษุรูปนี้
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ไปพิ จ ารณาดู ศ พของโสเภณี ค นนี้
พอได้ ไ ปพิ จ ารณา ใจของท่ า น
ก็ บ รรลุ ห ยุ ด ระงั บ ความอยากใน
กามารมณ์ได้ ไม่มีกามารมณ์ต่อไป
เพราะทุกครั้งที่เห็นรูปร่างหน้าตา
ที่ ส วยงามก็ จ ะนึ ก ถึ ง รู ป ร่ า งของ
โสเภณี ที่ ต ายไปก็ จ ะมาลบล้ า ง
ดับกามารมณ์ได้ กามารมณ์นี้เกิด
จากการที่เรามองเห็นภาพเห็นรูป
ทีส่ วยงามนัน่ เอง ถ้าเราต้องการทีจ่ ะ
ดับกามารมณ์ เราต้องเจริญอสุภะ
คือรูปภาพที่ไม่สวยงามอยู่เรื่อยๆ
ให้ตดิ ตาติดใจ เพราะถ้าติดตาติดใจ
แล้ว เวลาเกิดกามารมณ์เพียงแต่
นึ ก ถึ ง ภาพที่ ไ ม่ ส วยงามเท่ า นั้ น
กามารมณ์ ก็ จ ะดั บไป ผู้ ที่ จ ะทำ �

ถ้าเราต้องการที่จะดับกามารมณ์
เราต้องเจริญอสุภะ
คือรูปภาพที่ไม่สวยงามอยู่เรื่อยๆ ให้ติดตาติดใจ

อย่ า งนี้ ก็ เ พราะว่ า เห็ น โทษของ
กามารมณ์ แต่สำ�หรับผู้ที่ยังไม่เห็น
โทษนี้ก็คงจะไม่อยากจะเห็นภาพ
ที่ไม่สวยงาม
อั น นี้ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ระดั บ สติ ปั ญ ญา
ของแต่ละบุคคล บุคคลที่เห็นว่า
กามารมณ์นเ้ี ป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ
ก็ จ ะต้ อ งพยายามหาวิ ธี กำ � จั ด
กามารมณ์ให้หมดไปให้ได้ เพราะ
ถ้าไม่มีกามารมณ์แล้วก็จะสามารถ
อยู่ ค นเดี ย วได้ อยู่ ต ามลำ � พั งได้
ไม่ ต้ อ งมาหาคู่ ค รอง ไม่ ต้ อ งมา
วิตกกังวลห่วงใยดูแลคูค่ รองของตน
แล้วไม่ต้องมาทุกข์นั่นเอง เพราะว่า
ถ้ า มี คู่ ค รองก็ จ ะต้ อ งมี ค วามรั ก

ความผูกพัน มีความอยากให้คคู่ รอง
ของตนดี สวยงาม และก็อยูก่ บั ตนไป
นานๆ มีความซือ่ สัตย์กบั ตน แต่ถา้
ไม่ ไ ด้ เ ป็ นไปตามความอยากก็ จ ะ
เกิดความเสียใจ เกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมาเป็นอันมาก
ดังมีเรื่องในสมัยยุคของหลวงปู่มั่น
มีพระอาจารย์รูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์
ของหลวงปู่ มั่ น ก่ อ นที่ ท่ า นจะ
ออกบวชท่านก็มีภรรยา แล้วท่าน
ก็ ไ ปพบว่ า ภรรยาท่ า นแอบไปมี ชู้
ตอนที่ท่านทราบเข้าเท่านั้น ท่าน
ก็หน้ามืด ท่านคิดว่าอยากจะฆ่าชู้
และภรรยา แต่ พ อดี ท่ า นได้ ส ติ
ก็ คิ ด ว่ า การที่ ไ ปฆ่ า เขานี้ ทำ � ให้
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การมีคคู่ รองนีเ้ ป็นความทุกข์อย่างมาก
ทุกข์ทั้งในขณะที่อยู่ด้วยกัน เพราะ
ถ้ารักกันมากก็หว่ งกัน กลัวว่าจะมี
อะไรเกิดขึ้นกับคนที่เรารัก ถ้าไม่
รักกันก็จะทะเลาะแบาะแว้งกัน มีเรือ่ ง
มีราวกันอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่ซื่อสัตย์
ต่อกันก็จะทำ�ให้เสียอกเสียใจ
ตนเองนั้ น เลวกว่ า การมี ชู้ เ สี ย อี ก
ท่านก็เลยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
ของชีวติ ของคนว่าคนเรานีไ้ ม่มอี ะไร
เที่ยงแท้แน่นอน จิตใจของคนนี้
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เสมอ วันนี้
เขาอาจจะรักเรา พรุ่งนี้เขาอาจจะ
ไม่รกั เราก็ได้ วันนีเ้ ขาอาจจะอยูก่ บั เรา
พรุ่ ง นี้ เ ขาอาจจะไม่ อ ยู่ กั บ เราก็ ไ ด้
ท่านก็เลยปลงได้ ยอมรับความจริงว่า
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ท่ า น ก็ เ ล ย ตั ด สิ นใ จ อ อ ก บ ว ช
ขอไปอยู่ แ บบพระดี ก ว่ า ไปอยู่
แบบไม่ต้องมีคู่ครอง ท่านก็เลย
ประกาศบอกให้ชาวบ้านได้ทราบว่า
ท่ า นเลิ ก กั บ ภรรยาของท่ า นแล้ ว
ท่ า นยิ น ดี ย กให้ กั บ เเฟนใหม่ ข อง
ภรรยาท่ า นไป ส่ ว นตั ว ท่ า นก็ จ ะ
ออกบวชติดตามหาพระอาจารย์มั่น
ต่ อ ไป จนในที่ สุ ด ก็ ไ ด้ ไ ปศึ ก ษา
และปฏิบตั ธิ รรมกับพระอาจารย์มนั่

และได้ บ รรลุ เ ป็ น พระอรหั น ต์
ก็คงจะทราบก็คือหลวงปู่ขาวนี่เอง
ประวัติของท่านที่หลวงตามหาบัว
ท่านเขียนไว้ก็โดยคร่าวๆ ก็เป็น
อย่ า งนี้ นี่ คื อ เรื่ อ งของโทษของ
กามารมณ์ ผู้ที่ยังมีกามารมณ์อยู่ก็
จะต้องหาคูค่ รอง เมือ่ หาคูค่ รองแล้ว
ก็จะต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษา
คู่ ค รองของตนเพราะอยากจะให้
คูค่ รองของตนนัน้ อยูก่ บั ตนไปนานๆ
ให้ความสุขกับตนไปนานๆ แต่ถ้า
คูค่ รองนัน้ ตายจากไปหรือเปลีย่ นไป
ความสุขทีไ่ ด้กก็ ลายเป็นความทุกข์ไป
สวรรค์ที่ได้ก็จะกลายเป็นนรกไป
และถ้าไม่มีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่มี
ธรรมะสติปัญญาพอ ก็อาจจะต้อง
ไปทำ�บาปทีร่ า้ ยแรงต่อไป ยังจะต้อง

ไปตกนรกหมกไหม้เนื่องจากความ
โกรธแค้นความเสียใจ
นี่ คื อ เรื่ อ งของร่ า งกายของเราที่ มี
ทัง้ คุณและมีทง้ั โทษ คุณนัน้ มีนอ้ ยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับโทษ ร่างกาย
ของเรา เราก็อาศัยใช้เป็นเครื่องมือ
หาความสุ ข ทางตาหู จ มู ก ลิ้ น กาย
ทุ ก วั น นี้ ที่ เ ราสุ ข ก็ เ พราะว่ า เรามี
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ทุกวันนี้ที่เราสุข
ก็เพราะว่าเรามีร่างกาย
ให้เราได้เสพรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
นั่นเอง แต่มันเป็น
ความสุขที่ชั่วคราว
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ร่างกายให้เราได้เสพรูปเสียงกลิ่น
รสโผฏฐัพพะนั่นเอง แต่มันเป็น
ความสุ ข ที่ ช่ั ว คราว เวลาได้ เ สพ
ได้สมั ผัสก็มคี วามสุข แต่พอผ่านไป
แล้วก็จางหายไปหมด จึงทำ�ให้ต้อง
คอยเสพอยูเ่ รือ่ ยๆ คอยหารูปเสียง
กลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเสพอยู่เรื่อยๆ
ต้องจัดงานเลีย้ งอยูเ่ รือ่ ยๆ เพราะว่า
มั น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง
ไม่ได้เป็นความสุขทีถ่ าวร และเวลาใด
ที่ไม่ได้เสพ เวลานั้นก็จะมีความ
รู้สึกว้าเหว่เศร้าสร้อย หงอยเหงา
และเวลาที่ร่างกายเกิดความเสื่อม
ขึ้ น มาก็ จ ะทำ �ให้ เ กิ ด ความทุ ก ข์ ใ จ
ขึ้นมา เพราะว่าจะไม่สามารถใช้
ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข
ได้อีกต่อไป
นี่คือโทษของการอาศัยร่างกายเป็น
เครื่องมือหาความสุข แต่เนื่องจาก

ใจของผู้ ที่ ยั ง ต้ อ งหาร่ า งกายมา
เป็นเครื่องมืออยู่นี้ขาดสติปัญญาที่
จะเห็นโทษของการอาศัยร่างกายนี้
จึ ง ทำ � ให้ ต้ อ งกลั บ มาเวี ย นว่ า ย
ตายเกิ ด หลายรอบหลายครั้ ง
โดยนับไม่ถ้วนจนกว่าจะได้พบกับ
นักปราชญ์ เช่น พระพุทธเจ้า ผู้ที่
เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิด
เห็นโทษของร่างกาย และเห็นทาง
ที่ จ ะทำ � ให้ ป ล่ อ ยวางร่ า งกายได้
เห็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ากว่าร่างกายก็คอื ใจ
เห็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุข
ที่ได้รับจากร่างกายก็คือความสงบ
ของใจ ถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้า
ห รื อ พ ร ะ ส า ว ก ทั้ ง ห ล า ย แ ล้ ว
เราก็ จ ะได้ รั บ คำ � สอนที่ จ ะสอน
ให้ เ ราออกจากกามกั น คำ � ว่ า
ออกจากกามก็ คื อ ให้ เ รายุ ติ ก าร
หาการใช้ ร่ า งกายเป็ น เครื่ อ งมื อ

หาความสุ ข เพราะว่ า ร่ า งกายนี้
ไม่ ถ าวร ไม่ จี รั ง เวลาแข็ ง เเรง
ก็ ใ ช้ ทำ � ตามคำ � สั่ ง ทำ � ตามความ
ต้องการได้ แต่เวลาที่ร่างกายเสื่อม
หรือไม่สามารถทำ�หน้าทีไ่ ด้ เวลานัน้
จิ ต ใจจะทุ ก ข์ ท รมานมากถึ ง กั บ
ไม่อยากจะอยู่ต่อไป เช่น คนที่
ไม่สามารถใช้ร่างกายทำ�งานได้คือ
คนพิ ก ารเป็ น อั ม พฤกษ์ อั ม พาต
ไม่ ส ามารถใช้ ร่ า งกายพาไปเที่ ย ว
ตามสถานที่ต่างๆ ได้ ก็จะมีความ
หงุดหงิดรำ�คาญใจ มีอารมณ์ไม่ดี
อยู่ตลอดเวลา บางครั้งก็คิดอยาก
จะฆ่าตัวตายไป นี่คือโทษของการ
ที่เราไปยึดติดกับร่างกาย เพราะว่า
เรามี ก ามารมณ์ นั่ น เอง ถ้ า เรา
ไม่ มี ก ามารมณ์ ไม่ มี ก ามตั ณ หา
เราก็ไม่จำ�เป็นที่จะต้องใช้ร่างกาย
ถ้ า เราไม่ อ ยากดู ไม่ ไ ด้ อ ยากฟั ง
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ไม่ได้อยากลิ้มรสดมกลิ่น ไม่อยากจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆ การมีร่างกายก็
ไม่มีความจำ�เป็น
ดังนั้น ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว เราก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่
จะทำ�ให้เราหลุดพ้นจากการยึดติดกับร่างกาย หลุดพ้นจากกามารมณ์ได้
เพราะพระพุทธศาสนาจะสอนว่ามีความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าความสุขทีเ่ ราได้จาก
การใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ
ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือความสงบของใจนี่เอง นัตถิ สันติ
ปะรัง สุขัง ไม่มีสุขอันใดในโลกนี้จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจาก
ความสงบของใจ อันนีแ้ หละเป็นสิง่ ทีเ่ ราจะไม่ได้รจู้ กั กัน ถ้าไม่ได้พบ
กับพระพุทธศาสนา และจะไม่รู้จักวิธีที่จะทำ�ให้เราได้พบกับความสุข
อั น นี้ แ ละรั ก ษาความสุ ข อั น นี้ ไ ว้ อ ยู่ กั บ เราไปตลอดอนั น ตกาล
เพราะใจของเรานี้ไม่ตาย
ความสุขที่อยู่ในใจนี้ก็ไม่เสื่อมไปกับการเสื่อมของร่างกาย ร่างกายนี้ต้อง
เสือ่ มไป แต่เมือ่ ความสุขของเราไม่ได้ใช้รา่ งกายเป็นเครือ่ งมือ ความสุขของเรา
ที่ได้จากความสงบของใจก็ไม่ได้เสื่อมไปกับร่างกาย เวลาร่างกายหมด
สมรรถภาพไม่สามารถทำ�งานอะไรได้ ใจก็ยงั มีความสุขได้ เช่น หลวงปูช่ อบ
ท่านก็ต้องนั่งรถเข็น ท่านเป็นอัมพาต แต่ท่านมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใส
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เพราะใจของท่านไม่ได้ขาดความสุข เพราะไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ
หาความสุข ท่านใช้ธรรมะให้ความสุขแก่ใจ ธรรมะที่จะทำ�ให้ใจของเรา
สงบนั้น ก็คือ สติ
แต่กอ่ นทีเ่ ราจะสร้างสติขนึ้ มาได้เราก็ตอ้ งมีศลี ก่อน ก่อนทีเ่ ราจะมีศลี ได้เรา
ก็ต้องทำ�ทานก่อน ผู้ที่ยังทำ�ทานไม่ได้แสดงว่ายังมีความโลภ มีความอยาก
ได้เงินทอง ยังเสียดาย ยังหวงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่ ก็จะเป็น
ผู้ที่จะรักษาศีลไม่ค่อยได้ เพราะเวลามีความอยากจะได้ทรัพย์อะไรมาก็
อยากจะได้มาแบบวิธีง่าย วิธีง่ายก็คือวิธีไม่รักษาศีลนั่นเอง เช่น พ่อค้า
แม่คา้ นีม้ กั จะบ่นกันเสมอว่ารักษาศีลยากเหลือเกินเพราะพูดความจริงไม่ได้
ต้องพูดโกหกกัน เพราะถ้าพูดความจริงแล้วกลัวว่าจะขายของไม่ได้ คนจะ
ไม่ซื้อ อันนี้เป็นความเข้าใจผิด คนที่เขาทำ�บุญทำ�ทานอยู่อย่างสม่ำ�เสมอ
เขาจะไม่รสู้ กึ ว่าการทำ�มาหากินกับการรักษาศีลนีข้ ดั กันแต่อย่างใด เพราะเขา
ไม่ได้เดือดร้อนว่าเขาจะได้มากหรือได้นอ้ ย เขาถือหลักความถูกต้องคือการมี
ศีลเป็นหลัก เขามีอะไรจะพูดก็พดู ไปตามความเป็นจริง หรือว่าถ้าความจริง
พูดไม่ได้กไ็ ม่พดู เสียดีกว่า ก็เท่านัน้ เอง ส่วนคนจะซือ้ ของหรือไม่อนั นัน้ ก็เป็น
เรือ่ งของเขา ไม่ได้เดือดร้อน คืออาจจะไม่ได้ขายดิบขายดีแต่กพ็ อทีจ่ ะได้มี
รายได้มาพอจุนเจือชีวติ ตามอัตภาพ ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ขาต้องการเท่านัน้ ก็คอื มีทรัพย์ไว้
สำ�หรับจุนเจือชีวติ ตามอัตภาพ แต่ไม่ได้อยากจะมีทรัพย์แบบมากมายก่ายกอง
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เพื่ อ จะได้ ไ ปอวดเเข่ ง กั บ ชาวบ้ า นทั้ ง หลาย
ว่าเราร่ำ�เรารวย เรายิ่งเราใหญ่ ถ้ามีก็ไม่ได้
เก็บเอาไว้ก็จะเอาไปทำ�บุญทำ�ทาน เพราะการ
ทำ�บุญนี้ก็จะทำ�ให้จิตใจมีความอิ่มเอิบ มีความ
สุขใจ และก็จะทำ�ให้มีความเมตตากรุณา ทำ�ให้
ไม่ตอ้ งทำ�บาปทำ�กรรม ทำ�ให้มเี วลามาเจริญสติได้
มาปฏิบัติเจริญสมาธิได้ เพราะไม่จำ�เป็นจะต้อง
ทำ�งานหามรุ่งหามค่ำ� ทำ�พอประมาณ ทำ�พอได้
ปัจจัย ๔ มาจุนเจืออัตภาพชีวติ ก็พอแล้ว เอาเวลา
ทีม่ คี ณ
ุ ค่านีม้ าสร้างความสุขทีเ่ งินทองไม่สามารถ
ซื้ อให้ ไ ด้ ดี ก ว่ า ต่ อให้ เ ป็ น มหาเศรษฐี ร ะดั บ
เเสนล้านก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่ได้จากการ
ทำ�ใจให้สงบได้ เพราะจะไม่มีเวลามาเจริญสติ
เพราะว่ า การเจริ ญ สติ นี้ จ ะต้ อ งอยู่ ใ นสถานที่
ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆ จากเหตุการณ์ต่างๆ
เพราะถ้ายังต้องอยู่ในเหตุการณ์ เช่น การทำ�มา
หากิน จิตใจก็จะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำ�มา
หากิน เรื่องปัญหาต่างๆ การแก้ปัญหาต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหยุดความคิด
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ปรุ ง เเต่ งได้ ถ้ า หยุ ด ความคิ ด ปรุ ง เเต่ งไม่ ไ ด้
ก็จะไม่สามารถทำ�ใจให้สงบได้ เมื่อใจไม่สงบก็
จะไม่ได้พบกับความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่จากการทำ�ใจให้
สงบได้ เมื่อไม่มีความสงบ ไม่มีความสุข ก็เลย
ต้องอาศัยความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองซื้อ
แต่กเ็ ป็นความสุขทีเ่ ป็นโทษเพราะว่าเป็นความสุข
ชัว่ คราว และเป็นความสุขทีต่ อ้ งคอยเติมอยูเ่ รือ่ ยๆ
เติมเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ แล้วพอถึงเวลาที่
ไม่สามารถที่จะเติมได้ เวลานั้นก็จะมีแต่ความ
เศร้าสร้อยหงอยเหงา มีแต่ความว้าเหว่ มีแต่
ความทุกข์ใจ
นี่ คื อ เรื่ อ งที่ เ ราควรที่ จ ะคำ � นึ ง นี่ คื อ วิ ธี ก ารที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างมาหา
ความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในใจ
ของเรา แต่เราต้องหาเวลามาสร้าง เราต้องมี
วันว่างบ้างเพือ่ เราจะได้อยูห่ า่ งไกลจากเเสงสีเสียง
ห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเราจะได้มา
ควบคุมความคิดของเราให้สงบให้นิ่งให้ได้ เช่น
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การใช้การบริกรรมพุทโธๆ ถ้าเราบริกรรมพุทโธๆ ไปอย่างต่อเนื่อง เราก็
จะไม่สามารถคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ เพราะใจจะคิดได้ทีละเรื่อง ถ้าเรา
คิดอยูก่ บั พุทโธ เราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงคนนัน้ คนนี้ เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีไ้ ด้
ถ้าเราอยูก่ บั พุทโธ อารมณ์ตา่ งๆ ก็จะสงบตัวลง ความคิดต่างๆ ก็จะเบาลงไป
และในที่สุดก็จะสงบในที่สุด
นีค่ อื การสร้างความสุขทีจ่ ะมาทดแทนความสุขทีเ่ ราได้จากการใช้รา่ งกายเป็น
เครื่องมือ พอเราได้รับความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้ว เราก็สามารถ
ปล่อยวางร่างกายได้ เราก็ไม่เดือดร้อนกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ของร่างกาย เพราะว่าเราไม่ตอ้ งใช้รา่ งกาย เหมือนกับถ้าเราไม่ตอ้ งใช้รถยนต์
เราก็ไม่ต้องมากังวลกับการดูแลกับการรักษารถยนต์หรือคอยซื้อรถยนต์
คันใหม่มาทดแทนคันเก่า เพราะเราไม่ได้ออกจากบ้าน เราไม่ต้องออก
ไปหาความสุขนอกบ้าน ในเมื่อในบ้านเรามีความสุขที่ดีกว่าที่ยิ่งใหญ่กว่า
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เราจะออกไปหาความสุขที่เลวกว่าทำ�ไม เราก็ไม่จำ�เป็นต้องใช้รถยนต์พาเรา
ไปตามสถานที่ต่างๆ รถยนต์ก็ไม่มีความหมายสำ�หรับเราต่อไป ร่างกายนี้
ก็เป็นเหมือนรถยนต์ทเ่ี ราใช้เป็นเครือ่ งมือหาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย
นี่เอง แต่เมื่อเรามีความสุขที่ดีกว่าที่ไม่ต้องมีร่างกาย ไม่ต้องใช้ร่างกาย
เป็นเครื่องมือ เราก็ไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมของร่างกาย ร่างกายจะเสื่อม
เมือ่ ไร จะเจ็บไข้ได้ปว่ ยเมือ่ ไร จะตายไปเมือ่ ไร เราจะไม่เดือดร้อน เพราะเรา
ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออีกต่อไป
นี่คือใจของผู้ที่หลุดออกจากกามารมณ์ หลุดออกจากความหลงที่ไปยึด
ไปติดกับร่างกาย ทีไ่ ปคิดว่าร่างกายนีเ้ ป็นตัวเราของเรา เป็นตัวทีจ่ ะหาความสุข
ให้กบั เรา ตอนนีเ้ ราพบความจริงแล้วว่าความสุขทีแ่ ท้จริงนีไ้ ม่ตอ้ งมีรา่ งกาย
ไม่ต้องมีคู่ครอง ไม่ต้องมีสามี ไม่ต้องมีภรรยา นักบวชทั้งหลายท่านจึงอยู่
คนเดียวในป่าได้อย่างมีความสุข เช่น พระพุทธเจ้า พระองค์หลังจากเสด็จออก
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จ า ก พ ร ะ ร า ช วั ง แ ล้ ว ก็ ไ ม่ เ ค ย
หวนกลับคืนสู่พระราชวังเพื่อไปหา
พระมเหสีอีกต่อไป เพราะพระองค์
ทรงเห็ น ทรงได้ พ บความสุ ข ที่
ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า ความสุ ข ที่ ไ ม่ มี โ ทษ
ไม่ มี ค วามทุ ก ข์ ต ามมา นี่ แ หละ
คือเรื่องที่พระพุทธศาสนาจะมอบ
ให้แก่พวกเรา จะช่วยให้พวกเรา
ได้ ห ลุ ด ออกจากห้ ว งของมาร
ก็ คื อ ความหลงที่ ห ลอกให้ เ รา
ไปหลงหาความสุขผ่านทางร่างกาย
มี พ ระพุ ท ธเจ้ า นี่ แ หละที่ เ ป็ น ผู้ ที่
เห็นทาง เห็นความจริง เห็นวิธีที่จะ
ทำ�ให้พวกเราไม่ต้องอาศัยร่างกาย
เป็ น เครื่ อ งมื อ เราก็ เ ลยต้ อ งไป
เยี่ยมป่าช้ากันก็เพื่อสาเหตุอย่างนี้
เราต้ อ งพิ จ ารณาร่ า งกายก็ เ พราะ
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ด้ ว ยสาเหตุ อ ย่ า งนี้ เพราะถ้ า เรา
ไม่ พิ จ ารณา เราก็ ยั ง จะหลงติ ด
อยู่กับร่างกาย เห็นว่าร่างกายเป็น
ตัวเราของเรา เห็นว่าร่างกายสวยงาม
เราก็ อ ยากจะได้ ร่ า งกายนั้ น มาให้
ความสุขกับเรา แต่ถา้ เราได้พจิ ารณา
ได้ไปเยี่ยมป่าช้าบ้าง ไปเห็นสภาพ
ความเป็ น จริ ง ของร่ า งกายว่ า ที่
แท้จริงนั้นไม่สวยงามเลย มีอาการ
๓๒ ที่จะต้องเสื่อม ที่จะต้องเน่า
ต้องสูญไป เราก็จะได้มีเครื่องมือ
มาแก้ความหลง ทุกครั้งที่เราเห็น
ร่างกายที่สวยงาม เราก็จะคิดถึง
ร่างกายที่เราไปพบไปเห็นในป่าช้า
นี่คือวิธีที่จะทำ�ให้เราหลุดพ้นจาก
ห้วงของกามารมณ์ ห้วงของความ
หลงทีไ่ ปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็น
ตัวเราของเรา เราจะได้ไม่ต้องทุกข์
กับร่างกายอีกต่อไป และไม่ต้อง

กลับมาเวียนว่ายตายเกิด มาหา
ร่ า งกายอั นใหม่ มาเเก่ มาเจ็ บ
มาตายอย่ า งที่ พ วกเราเป็ น กั น อยู่
ทุกวันนี้
ถ้าเรายังไม่สามารถเห็นความจริง
ของร่ า งกายว่ า เป็ น เพี ย งดิ น น้ำ �
ลม ไฟ ว่าไม่สวยไม่งาม ถ้าเรา
ยั ง ไม่ ส ามารถดั บ กามารมณ์ ไ ด้
เราตายไปกีร่ อบเราก็ตอ้ งกลับมาหา
ร่างกายใหม่อกี ต่อไป เพราะเรายังหิว
กับรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะอีก
เราก็ ต้ อ งมี ต าหู จ มู ก ลิ้ น กายเป็ น
เครื่ อ งมื อ แต่ ถ้ า เราไม่ หิ ว แล้ ว
เราเบื่อแล้ว เห็นความไม่สวยงาม
ของร่างกายแล้ว เห็นสภาพความจริง
ของร่างกายว่าเป็นเพียงดิน น้ำ� ลม
ไฟ สักวันหนึง่ ก็จะต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตายไป เพราะว่าร่างกายนี้เป็น
เพียงดินน้�ำ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราของเรา
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ถ้ า มี ปั ญ ญาพิ จ ารณาอย่ า งนี้ อ ยู่
เรือ่ ยๆ ก็จะสามารถรักษาความสงบ
ที่ ไ ด้ จ ากการนั่ ง สมาธิ ไ ว้ ต่ อไปได้
เพราะใจจะไม่มีความอยากที่เป็น
ตัวทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความไม่สงบขึน้ มา
นั่นเอง นี่คือหน้าที่ของปัญญา
หลั ง จากที่ อ อกจากสมาธิ ม าแล้ ว
ถ้าอยากจะรักษาความสงบต่อไปก็
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ต้องใช้ปญ
ั ญา เพราะถ้าไม่ใช้ปญ
ั ญา
พอเห็ น ร่ า งกายก็ จ ะเกิ ด อารมณ์
ขึ้นมา เกิดความไม่สงบขึ้นมา เกิด
ความวิตกกังวล เกิดความใคร่ขนึ้ มา
แต่ถ้ามีปัญญามาสกัดไว้ เวลาเห็น
ภาพสวย ก็จะเห็นภาพทีไ่ ม่สวยด้วย
ความใคร่ ก็ จ ะระงั บ สงบตั ว ลงไป
เวลาเกิดความวิตกกังวลกับความแก่
ความเจ็ บ ความตาย พอเห็ น
ความจริงของร่างกายว่าจะต้องเป็น
อย่างนี้ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ยอมรับความจริง
ทางใจได้ ก็ปล่อยวางร่างกายไป
ยิ่งถ้ารู้ว่าร่างกายเป็นเพียงดิน น้�ำ
ลม ไฟ เราเป็นเพียงผู้ที่มาอาศัย
อยู่ชั่วคราวเท่านั้น เราไม่ได้เป็น
ร่างกาย เราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อน
กับการแก่ การเจ็บ การตายของ
ร่ า งกายแต่ อ ย่ า งใด ปั ญ ญานี้
จะทำ�ให้เรารักษาความสงบได้อย่าง

ถาวร ถ้าเรายังไม่ได้ปัญญา เราได้
เพียงขัน้ สมาธิ พอเราออกจากสมาธิ
มาไม่นาน ความสงบก็จะจางหายไป
เหมือนกับน้�ำ เย็นทีเ่ ราเเช่ไว้ในตูเ้ ย็น
เวลาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆ มันก็
จะเย็น แต่ถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง
มันก็จะหายเย็น ถ้าเราอยากจะให้
มันเย็นอีกเราก็ต้องเอากลับเข้าไป
ในตู้เย็นใหม่ ฉันใด ผู้ที่เจริญได้
แต่ ส มาธิ ยั ง เจริ ญ ปั ญ ญาไม่ ไ ด้
พอเวลาจิตหายจากความสงบแล้ว
ก็ ต้ อ งกลั บไปนั่ ง สมาธิ ใ หม่ ถึ ง จะ
รักษาความสงบได้ ถ้าปฏิบตั อิ ย่างนี้
เขาก็ เ รี ย กว่ า เป็ น การฝึ ก สมาธิ
จะติดอยู่ในขั้นสมาธิ ไม่สามารถ
ก้าวขึ้นสู่ขั้นสูงกว่านั้นได้ ถ้าอยาก
จะก้าวขึ้นสูงกว่านั้นก็ต้องรู้จักการ
เจริญปัญญา ต้องรูจ้ กั การพิจารณา
ร่ า งกายว่ า เป็ น อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง

อนัตตา ร่างกายไม่เที่ยง เกิด แก่
เจ็ บ ตาย ร่ า งกายเป็ น อนั ต ตา
ก็คือเป็นเพีย งดินน้ำ�ลมไฟ เป็น
อาการ ๓๒ ร่างกายไม่สวยไม่งาม
ให้พิจารณาอย่างนี้ไป แล้วต่อไป
ใ จ จ ะ ไ ม่ ต้ อ ง เ ข้ า ไ ป ใ น ส ม า ธิ
ถ้าปล่อยวางร่างกายได้แล้วใจจะ
สงบตลอดเวลา ไม่ต้องเข้าไปใน
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สมาธิ เพราะว่าไม่มีตัวที่จะมาทำ�
ให้ใจปั่นป่วน ไม่สงบนั่นเอง นี่คือ
ขั้นปัญญา
ส่วนใหญ่นักปฏิบัติถ้าไม่มีอาจารย์
สอนก็ จ ะติ ด อยู่ ที่ ขั้ น สมาธิ กั น
เป็นส่วนใหญ่ พอเวลาจิตสงบก็
มีความสุข ออกมาแล้วก็ออกไป
ทำ�ธุระปะปังอะไรต่างๆ พอใจวุน่ วาย
ก็กลับมานัง่ สมาธิใหม่ ไม่เคยคิดถึง
เรือ่ งของการเจริญปัญญา ไม่รวู้ า่ การ
เจริญปัญญานัน้ ทำ�อย่างไร ทำ�เมือ่ ไร
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บางคนก็คดิ ว่าพอจิตสงบแล้วต้องเจริญปัญญาทันที อย่างนีก้ ไ็ ม่ใช่ เวลาสงบ
เราไม่ต้องการให้จิตทำ�อะไร เพราะเวลาสงบนี้เหมือนเวลาพักผ่อนของจิต
เหมือนเวลาที่เราพักผ่อนนอนหลับของร่างกาย ตอนนั้นเราไม่ต้องการให้
ร่างกายทำ�อะไร ต้องการให้ร่างกายนอนให้เต็มที่ พอร่างกายตื่นขึ้นมาแล้ว
ถึงค่อยเอาออกไปทำ�งานต่อได้ ฉันใด จิตเวลาทีส่ งบตอนนัน้ ก็ไม่ใช่เป็นเวลา
ที่จะเจริญปัญญา เป็นเวลาที่ให้จิตพักให้มีความสุขอย่างเต็มที่ เติมพลัง
ให้อย่างเต็มที่ พอออกมาแล้วถึงจะเป็นเวลาที่จะให้จิตพิจารณาทางปัญญา
ถ้าไม่พิจารณา เดี๋ยวไม่นานจิตก็จะหายจากความสงบก็จะไม่สามารถ
พิจารณาได้ เพราะกิเลสจะเริ่มออกมาเพ่นพ่าน จะไม่ยอมรับความจริง
จะไม่อยากจะดูความจริง ไม่มีใครอยากจะดูภาพที่ไม่สวยไม่งาม ไม่มี
ใครอยากจะคิดถึงเรื่องของความแก่ ความเจ็บ ความตาย เพราะว่ากิเลส
มาคอยฉุดลากให้ไปคิดเรื่องอื่น ให้ไปคิดแต่เรื่องสวยๆ งามๆ คิดแต่
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เรื่องเจริญ ไม่ให้คิดถึงเรื่องเสื่อม
นั่นเอง เราเลยลืมความจริง ไปคิด
ว่าร่างกายเราจะเจริญไปอยู่เรื่อยๆ
ลืมความเสื่อมของร่างกาย คิดว่า
ร่ า งกายนี้ ส วยงามไปอยู่ เ รื่ อ ยๆ
ไม่มองเห็นส่วนที่ไม่สวยงาม ก็เลย
ติดอยูก่ บั ร่างกาย ติดกับกามารมณ์
ติดกับความหลงที่เห็นว่าร่างกาย
เป็นตัวเราของเราไป
ดังนั้น ถ้าเราอยากจะเจริญถึงขั้น
สูงสุด เวลาออกจากสมาธิแล้วเรา
ก็ตอ้ งพิจารณาร่างกายเป็นจุดเริม่ ต้น
หรือถ้าเรายังติดอยูก่ บั เรือ่ งอืน่ เช่น
ลาภยศสรรเสริญ สมบัติข้าวของ
เงินทอง เราก็ตอ้ งพิจารณาสิง่ เหล่านัน้
ก่อนว่าสิง่ เหล่านัน้ ก็ไม่เทีย่ งเหมือนกัน
มี เ จริ ญ มี เ สื่ อ ม มี ท รั พ ย์ ก็ เ สื่ อ ม
ทรั พ ย์ ไ ด้ มี ย ศก็ เ สื่ อ มยศได้
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มี ส รรเสริ ญ ก็ มี นิ น ทาได้ มี สุ ข ก็
มีทุกข์ได้ พิจารณาเพื่อเราจะได้
ปล่อยวาง ไม่ไปยึดติดกับลาภยศ
สรรเสริญ ไม่ไปยึดติดกับความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย พอเรา
ปล่อยสิง่ เหล่านัน้ ได้แล้ว เราจึงค่อย
มาพิจารณาร่างกายต่อไป พิจารณา
ความไม่สวยงามเพื่อดับกามารมณ์
พิจารณาความไม่เที่ยงว่าเกิด แก่
เจ็บ ตาย พิจารณาความไม่มตี วั ตน
ก็ให้เห็นว่าเป็นเพียงอาการ ๓๒
ทำ�มาจากดินน้ำ�ลมไฟ นี่คือการ
พิ จ ารณากายเพื่ อ ละสั ก กายทิ ฏ ฐิ

เพื่อละกามราคะ นี่คือขั้นของพระอริยบุคคล ๓ ขั้นแรก คือขั้นโสดาบัน
ขัน้ สกิทาคามี ขัน้ อนาคามี ท่านจะต้องผ่านร่างกายไปให้ได้กอ่ น ต้องปล่อยวาง
สักกายทิฏฐิ ต้องปล่อยวางกามราคะ พอปล่อยได้แล้วก็จะบรรลุเป็นพระ
อนาคามี
ทีนกี้ จ็ ะเหลือแต่กเิ ลส กิเลสชนิดละเอียดทีไ่ ม่ได้อยูท่ ร่ี า่ งกายแต่อยูภ่ ายในใจ
ก็คือ มานะ ความถือตัว อวิชชา คือไม่เห็นอริยสัจ ๔ ที่ละเอียด ที่ยัง
มีอยู่ภายในใจ อันนี้เป็นหน้าที่ของพระอนาคามีที่จะต้องเจริญปัญญา
ต่อไปให้เห็นว่าไม่มีมานะ ไม่มีตัวตน มานะ ก็คือการถือตัวนี้เป็นความ
หลงของจิตเท่านั้นเอง ตัวตนแท้จริงไม่มี ตัวจิตไม่ใช่ตัวตน ตัวจิตก็คือ
ตัวรูเ้ ท่านัน้ เอง ให้จติ เป็นสักแต่วา่ รู้ ไม่ให้คดิ ว่าเป็นตัวเป็นตน ไม่ให้คดิ ว่า
เป็นเรา แต่ความคิดเป็นเรานี้มันยังมีอยู่ ต้องใช้ปัญญามาให้รู้ทันว่าเป็น
เพียงความคิด ความจริงแล้วไม่มีตัวตน มีแต่ตัวรู้ หน้าที่ของตัวรู้ ก็คือ
ให้รู้เฉยๆ ให้สักแต่ว่ารู้
25

ขณะเดินจงกรม
ขวา พุท ซ้าย โธ ตามเท้ากระทบพื้น
ถูกต้องหรือเปล่าครับ
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๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ศิษย์

: ขณะทำ�งานพยายามท่องพุทโธในใจด้วย ทำ�งาน
อย่างอื่นไปด้วย ถูกต้องหรือเปล่าครับ

พระอาจารย์ : เวลาทำ�งาน ถ้าต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับ

งานก็ตอ้ งหยุดท่องไปก่อน เพราะไม่เช่นนัน้ เดีย๋ วมันจะทำ�งาน
ไม่รู้เรื่อง เช่น จะต้องบวกเลขอย่างนี้ เราจะไปท่องพุทโธ
มันก็คงจะไม่ได้ แต่ถา้ ทำ�งานแบบทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ความคิด ก็ทอ่ ง
พุทโธไปได้ เช่น ขับรถขับรานี้ มันไม่จ�ำ เป็นจะต้องใช้ความคิด
ก็สามารถท่องพุทโธได้ หรือให้สังเกตดูว่าใจเราคิดอะไรอยู่
หรือเปล่า ถ้ามันไม่คดิ อะไร เราก็ไม่ตอ้ งท่องพุทโธก็ได้ เพราะ
พุทโธนีก้ เ็ ป็นเหมือนเบรคความคิดนีเ่ อง ถ้ามันไม่มคี วามคิด
มันไม่คิดอะไร เราก็ไม่ต้องท่องพุทโธก็ได้ถ้าใจมันว่าง ถ้าใจ
มันไม่ว่าง มันคิดโน้นคิดนี่ เราถึงต้องใช้พุทโธมาดึงมัน
27

ศิษย์

: ขณะนั่งสมาธิท่องพุทโธ
ในใจ จะทำ�อย่างไรให้พทุ โธแนบแน่นกับใจ
เพราะรู้สึกเคว้งๆ เหมือนใจไม่มีที่เกาะ

พระอาจารย์

: เพราะยังท่อง
พุทโธไม่พอ ไม่บ่อย ต้องพยายาม
ท่องทั้งวัน ในเวลาใดที่ไม่ต้องใช้
ความคิด แล้วใจมันยังคิดเรื่องนั้น
เรือ่ งนีอ้ ยู่ เราก็ตอ้ งท่องมันไปจนกว่า
มั น จะหยุ ด คิ ด จนใจมั น จะว่ า ง
แล้วตอนนัน้ พอมานัง่ ภาวนานีม้ นั จะ
สงบง่าย ท่องพุทโธไม่กคี่ �ำ มันก็รวม
เข้าสู่ความสงบได้

ศิษย์ : ขณะเดินจงกรม ขวา พุท

ซ้าย โธ ตามเท้ากระทบพื้น ถูกต้อง
หรือเปล่าครับ
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พระอาจารย์ : ถูกต้อง จะใช้

อย่ า งอื่ น ก็ ไ ด้ จะใช้ ซ้ า ยขวาก็ ไ ด้
เวลาเดิ น เท้ า ซ้ า ยเหยี ย บก็ ว่ า ซ้ า ย
เท้าขวาเหยียบก็ว่าขวาก็ได้ จะใช้
ซ้ายพุทโธก็ได้ ขวาพุทโธก็ได้ อันนี้
แล้วแต่อุบายของแต่ละคนจะถนัด
อย่างไร บางคนพุทขวา โธซ้าย
ก็ได้ บางคนซ้ายก็พทุ โธ ขวาก็พทุ โธ
ก็ได้ บางคนซ้ายก็ว่าซ้าย ขวาก็ว่า
ขวาก็ได้ อันนี้เป็นอุบายเป็นเบรค
เพื่อไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
เท่านั้นเอง ไม่ใช่ซ้ายก็พ่อ ขวาก็แม่
อย่างนี้ ซ้ายก็เรือ่ งเงิน ขวาก็เรือ่ งเทีย่ ว
อย่างนีม้ นั ไม่ได้ เข้าใจไหม มันจะเป็น
เรื่องเป็นราวขึ้นมา คิดเพื่อไม่ให้
มันเกิดเรื่องไม่ให้มีเรื่อง ซ้าย ๑
ขวา ๒ ๓ ๔ ไปเรื่อยๆ ก็ได้ คือ
มันเป็นอุบายที่จะดึงใจไม่ให้ไปคิด
เรื่องราวต่างๆ เท่านั้นเอง
29
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ธรรมะบนเขา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

“การเยี่ยมป่าช้าแบบพระ”
วันนีค้ นมาเยอะเพราะว่ามีเทศกาลเชงเม้งอยูช่ ว่ งนี้ เสาร์อาทิตย์ ญาติพน่ี อ้ งก็ไปเยีย่ มสุสาน ไปเยีย่ มป่าช้า การเยีย่ ม
ป่าช้านี้ก็มีการเยี่ยมหลายแบบ เยี่ยมแบบญาติโยมก็
เยีย่ มแบบหนึง่ เยีย่ มแบบพระก็เยีย่ มอีกแบบหนึง่ เยีย่ ม
แบบญาติโยมก็ไประลึกถึงอดีตของผู้มีพระคุณ เช่น
บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ถ้าเยี่ยมแบบพระก็ไประลึกถึง
อนาคตคือร่างกายของเรา ต่อไปร่างกายของเราก็ต้องไป
อยูท่ สี่ สุ านถ้าไม่เอาไปเผา ถ้าเอาไปฝังก็ตอ้ งไปทีส่ สุ านกัน
การไปเยี่ยมป่าช้าก็เพื่อที่จะเตือนสติให้เราเห็นอนาคต
ของเราทีจ่ ะต้องเกิดขึน้ อย่างแน่นอน ก็คอื เรือ่ งของร่างกาย
ของเราทีจ่ ะต้องหมดสภาพไปเพราะเป็นกฎของธรรมชาติ
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ร่ า ง ก า ย นี้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ธรรมชาติทำ�มาจากดิน น้ำ� ลม ไฟ
ดิน น้ำ� ลม ไฟก็เป็นธรรมชาติ
ที่ ไ ม่ นิ่ ง ที่ มี ก ารรวมตั ว และมี ก าร
แยกตัวอยู่เรื่อยๆ เช่น น้ำ� น้ำ�นี้
มันก็จะรวมตัวกันแล้วก็ตกลงมา
เป็นฝนแล้วมันก็ระเหยขึ้นไปใหม่
แล้ ว ก็ ร วมตั ว กั น เป็ น เมฆแล้ ว ก็
ตกลงมาเป็นฝน เวลามารวมกับดิน
น้�ำ ลม ไฟก็ปรากฎเป็นร่างกายของ
สัตว์ของมนุษย์ขนึ้ มา สัตว์เดรัจฉาน
ก็ มี ดิ น น้ำ � ลม ไฟ ร่ า งกาย
ของมนุ ษ ย์ ก็ มี ดิ น น้ำ � ลม ไฟ
น้ำ� เราดื่มตลอดเวลา ลม เราก็
หายใจอยู่ตลอดเวลา ดิน เราก็รับ
ประทานกันอยูท่ ง้ั วัน วันละสามสีม่ อื้
เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน เราก็
รับประทานอาหารรับประทานขนม
นมเนย ของพวกนี้ก็ทำ�มาจากดิน
32
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ปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้
มีไว้เพื่อตัดกิเลส ตัดความหลง
ตัดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ตัดความอยาก

เป็นส่วนใหญ่ ข้าวก็มาจากดิน ขนม
ที่ทำ�จากข้าวก็มาจากดินเหมือนกัน
เราเติมดิน เติมน้ำ� เติมลม เติมไฟ
ให้กบั ร่างกายทีเ่ ป็นเหมือนตัวทีร่ วม
ของดิน น้�ำ ลม ไฟ แล้วการรวมตัว
ของดิน น้�ำ ลม ไฟนีก้ จ็ ะอ่อนกำ�ลัง
ไปเรื่อยๆ ระยะใหม่ๆ จะมีกำ�ลัง
ดึ ง ดู ด เข้ า หากั น ทำ �ให้ ร่ า งกายนี้
เจริญเติบโต แต่พอถึงขีดสูงสุดแล้ว
กำ�ลังของการดึงดูดการรวมตัวของ
ธาตุสี่ก็จะอ่อนกำ�ลังลง กำ�ลังที่จะ
แยกธาตุสี่ก็จะมีมากขึ้น ร่างกาย
แทนที่ จ ะเจริ ญ เติ บโตให้ ใ หญ่ ขึ้ น
ให้ แ ข็ ง แรงขึ้ น ก็ เ ริ่ ม ชราภาพลง
เริ่มมีการอ่อนกำ�ลังลงไปตามลำ�ดับ
34

จนในที่ สุ ด ก็ ไ ม่ ส ามารถรวมตั ว
อยู่ ด้ ว ยกั น ได้ ธาตุ ทั้ ง สี่ ก็ ต้ อ ง
แยกทางกันไป เวลาคนตายใหม่ๆ นี้
ธาตุ ที่ ไ ปก่ อ นก็ คื อ ธาตุ ไ ฟ ถ้ าไป
จับตัวร่างกายของคนตายนี้ร่างจะ
เย็นเฉียบ แล้วลมก็จะออกไปเรือ่ ยๆ
ลมก็ คื อ กลิ่ น ที่ ร ะเหยออกมาจาก
ร่างกาย ต่อมาน้ำ�ก็จะไหลออกมา
ถ้าทิง้ ไปนานๆ เข้า ร่างกายก็จะแห้ง
ก ร อ บ แ ล้ ว ก็ ก ล า ย เ ป็ น ดิ นไ ป
กลายเป็นฝุ่นไป
นี่ คื อ การไปเยี่ ย มป่ า ช้ า ของพระ
ซึ่ ง ต่ า งกั บ การไปเยี่ ย มป่ า ช้ า ของ
ญาติ โ ยม ของญาติ โ ยมไปจะไม่

เรามีความอยาก ก็เพราะเรามีความยึดติด
ว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเรา แล้วเหตุที่ทำ�ให้เรายึดติด
ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญานั่นเอง

เห็นร่างกายที่ตายไปแล้ว แต่พระนี้
จะไปดูรา่ งกายของคนทีต่ ายไปแล้ว
ซึ่ ง ในสมั ย ครั้ ง พุ ท ธกาลนี้ เ ขา
ไม่ฝงั ศพกัน เขาเอาศพไปไว้ในป่าช้า
ปล่อยให้เสื่อมไป ให้ถูกแมลงสัตว์
กัดแทะ ถูกสุนัขถูกสัตว์ต่างๆ มา
กัดมากินไป การไปดูปา่ ช้าแบบนีน้ นั้
เรียกว่าเป็นการเสริมสร้างปัญญา
ปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้มีไว้
เพือ่ ตัดกิเลส ตัดความหลง ตัดอุปาทาน
ความยึดมั่นถือมั่น ตัดความอยาก
ความหลงก็คือหลงคิดว่าร่างกายนี้
เป็นตัวเราของเราจึงเกิดความยึดมัน่
ถือมั่นยึดติดกับร่างกาย ทำ�ให้เกิด

ความอยากให้รา่ งกายนีอ้ ยูไ่ ปนานๆ
แต่พอเราไปดูไปเยีย่ มป่าช้าไปเห็นศพ
เราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ในที่สุดก็
จะต้องตายไป จะต้องเปื่อย ต้อง
แยกออกจากกันไป ธาตุสี่จะต้อง
แยกออกจากกัน เหลือแต่ธาตุดิน
ธาตุน้ำ�ก็ซึมเข้าไปในดินไหลออกมา
ธาตุ ล มก็ ร ะเหยเข้ า ไปในอากาศ
ธาตุไฟก็หายไป เหลือแต่ดินให้เรา
เห็นก็คือซาก เช่น โครงกระดูก
ถ้าดูอย่างนี้บ่อยๆ มันก็จะทำ�ให้เรา
ติดตาติดใจ ทำ�ให้เราเห็นความจริง
ทำ � ให้ เ ราปล่ อ ยวางอุ ป าทานได้
เพราะเห็นว่ามันเป็นเพียงดิน น้ำ�
ลม ไฟ ถ้าเราปล่อยวางได้แล้ว
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เราก็จะไม่มีความอยากในร่างกาย
เช่น ไม่มคี วามอยากไม่ให้เเก่ อยาก
ไม่ให้เจ็บ อยากไม่ให้ตาย เพราะว่า
มันไม่สามารถทีจ่ ะเป็นไปตามความ
อยากได้ อยากไปก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ
เพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของ
ความทุกข์ใจ
สิง่ ทีพ
่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรูก้ ค็ อื เหตุ
ของความทุกข์ใจนี่เอง มนุษย์เรา
หรือสัตว์ทงั้ หลายในโลกนีท้ มี่ คี วาม
ทุกข์กนั นีไ้ ม่ได้ทกุ ข์จากอะไร ทุกข์
จากความอยากของตนเอง เวลา
เกิดความอยากแล้วใจก็จะไม่สบาย
ใจจะหงุดหงิด ใจจะวุ่นวาย เช่น
เวลาเราคิ ด ถึ ง ร่ า งกายแล้ ว เห็ น
ความชรา เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วย
เห็นความตายที่ติดมากับร่างกาย
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ถ้าเรายังมีความอยากอยู่ เราจะ
ไม่สบายใจทันทีทเี่ วลาคิดว่าร่างกาย
เราสักวันหนึ่งนี้จะต้องแก่ จะต้อง
เจ็บไข้ได้ป่วย และจะต้องตายไป
นั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีความอยาก
อยากไม่ให้แก่ อยากไม่เจ็บ อยาก
ไม่ตายนั่นเอง ที่เรามีความอยากก็
เพราะเรามีความยึดติดว่าร่างกายนี้
เป็นตัวเราเป็นของเรา แล้วเหตุที่
ทำ�ให้เรายึดติดก็เพราะว่าเราไม่มี
ปัญญานั่นเอง เราไม่เห็นความจริง
ไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดิน น้�ำ
ลม ไฟ ไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็น
ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่
แล้วเราก็ใช้ตกุ๊ ตาตัวนีท้ �ำ อะไรต่างๆ
พาเราไปตามสถานที่ ต่ า งๆ เช่ น
วันนี้เราก็ให้ร่างกายพาเรามาที่วัด
นี่คือเรื่องของร่างกาย

ร่างกายเป็นเหมือนพาหนะ เป็นเหมือน
เครื่องมือของใจ ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย
ใจเป็นนาย ร่างกายนี้เป็นบ่าว ใจก็คือ
ตัวเรานี้เอง เรานี้แหละเป็นใจ เป็นผู้รู้
เป็นผู้ส่งั การ สั่งการให้ร่างกายทำ�อะไร
ต่างๆ สั่งด้วยความคิด เเต่เนื่องจาก
เราไม่เข้าใจธรรมชาติของใจว่าความสุข
ความทุ ก ข์ ข องใจนี้เ กิ ด ขึ้นได้ อ ย่ า งไร
เราก็มกั จะผลิตแต่ความทุกข์ออกมา
เนือ่ งจากเราไปหลงยึดติดกับสิง่ ต่างๆ ในโลกนีว้ า่ เป็นสุข คิดว่ามีรา่ งกายแล้ว
จะมีความสุขจะสามารถทำ�อะไรต่างๆ ได้ ก็เลยไปคิดว่าร่างกายนีเ้ ป็นตัวเรา
ของเรา ก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆ ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย
แต่ธรรมชาติของร่างกายนีเ้ ขามีวฏั จักรของเขา เขามีการเกิด มีการแก่ มีการเจ็บ
มีการตายเป็นธรรมดา ถ้ามองไม่เห็นความจริงอันนีห้ รือไม่ยอมมองก็จะเกิด
ความกลัวความแก่ กลัวความเจ็บ กลัวความตาย แต่ถ้ามองอยู่เรื่อยๆ
พิจารณาอยูบ่ อ่ ยๆ เห็นว่าเป็นยังไงก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายอย่างแน่นอน
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เวลาร่างกายแก่
ใจก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกาย
เวลาร่างกายเจ็บ
ใจก็ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกาย
ใจจะเจ็บก็ต่อเมื่อ
มีความอยาก

ไม่มที างเลือก ไม่มที างอืน่ แล้วใจก็จะ
ยอมรับความจริง พอยอมรับความ
จริ ง ได้ แ ล้ ว ก็ จ ะไม่ ก ลั ว ความแก่
กลั ว ความเจ็ บ กลั ว ความตาย
ปล่อยวางร่างกายได้ ไม่ทุกข์กับ
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ของร่างกาย อันนี้คืออานิสงส์หรือ
ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการไป
เยือนสุสาน ไปเยีย่ มป่าช้าแบบของ
พระพุทธศาสนา คือไปแล้วต้องไป
เห็นคนตายเพือ่ เราจะได้โอปนยิโก
น้อมเอาคนตายนัน้ มาเข้าสูร่ า่ งกายเรา
สอนใจเราให้รวู้ า่ ต่อไปร่างกายเราก็
ต้องไปอยูท่ สี่ สุ าน ต่อไปร่างกายเรา
ก็ จ ะต้ อ งเป็ น ซากศพเหมื อ นกั บ
ซากศพที่เราเห็นอยู่นี้
ถ้ า เห็ น อย่ า งนี้ แ ล้ ว ใจก็ จ ะสงบ
ใจก็จะปล่อยวางได้ พอปล่อยวางได้
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แล้วทีนี้ก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย
จะไม่ ทุ ก ข์ จะไม่ ห วาดกลั ว กั บ
ความเป็นไปของร่างกาย จะไม่กลัว
ร่างกายจะตายเมื่อไร จะตายที่ไหน
เวลาใด จะไม่ ก ลั ว ความเจ็ บ ไข้
ได้ ป่ ว ยของร่ า งกาย จะไม่ ก ลั ว
ความแก่ ข องร่ า งกายเพราะรู้ ว่ า
ใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจเป็นเพียงผู้
ดูแลร่างกายเท่านัน้ เวลาร่างกายแก่
ใจก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกาย เวลา
ร่ า งกายเจ็ บ ใจก็ ไ ม่ ไ ด้ เ จ็ บ ไป
กับร่างกาย ใจจะเจ็บก็ต่อเมื่อมี
ความอยาก เช่ น เวลาร่ า งกาย
เกิดความเจ็บขึ้นมา ใจเกิดความ
อยากให้ความเจ็บหายไป ถ้าเกิด
ความเจ็บขึ้นมาก็จะเกิดความเจ็บที่
ใจอีกชั้นหนึ่ง เป็นเจ็บสองชั้น เจ็บ
ที่ร่างกายแล้วก็ต้องมาเจ็บที่ใจต่อ
อีกชั้นหนึ่ง แต่ถ้าได้รับการฝึกฝน

ความเจ็บของร่างกาย
ให้รู้เฉยๆ ว่าร่างกายเจ็บ
แต่ใจไม่เจ็บ
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อบรมให้ ป ล่ อ ยวางความเจ็ บ ของ
ร่างกาย ให้รู้เฉยๆ ว่าร่างกายเจ็บ
แต่ใจไม่เจ็บ ให้รู้ว่าความเจ็บของ
ร่างกายนี้ไม่สามารถถ่ายทอดเข้าสู่
ความเจ็บของใจได้ ให้รวู้ า่ ความเจ็บ
ของใจเกิดจากความอยากของใจเอง
คือความอยากให้ความเจ็บหายไป
หรือความอยากที่จะหนีจากความ

เจ็บไป ถ้าเกิดความอยากแบบนีแ้ ล้ว
ก็ จ ะสร้ า งความเจ็ บ ขึ้ น มาอี ก ชั้ น
ภายในใจ ซึง่ เป็นความเจ็บทีร่ นุ แรง
มี น้ำ � หนั ก มากกว่ า ความเจ็ บ ของ
ร่ า งกาย ผู้ ที่ รู้ ค วามจริ ง นี้ ก็ จ ะ
สามารถยับยั้งความเจ็บของใจได้
แล้ ว ก็ จ ะอยู่ กั บ ความเจ็ บ ของ
ร่ า งกายได้ อ ย่ า งไม่ ส ะทกสะท้ า น
อย่างไม่หวัน่ ไหว อย่างไม่เดือดร้อน
เพราะว่ า เป็ น ความเจ็ บ ส่ ว นย่ อ ย
ความเจ็บของร่างกายนี้เป็นความ
เจ็บส่วนย่อย
แต่ ค วามเจ็ บ ของใจนี้ เ ป็ น ความ
เจ็ บ ส่ ว นใหญ่ ที่ ส ามารถป้ อ งกั น
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ได้ ด้ ว ยการควบคุ ม ใจ
ให้นง่ิ สงบ ไม่ให้เกิดความอยากขึน้ มา
ด้ ว ยอำ � นาจของสติ ของสมาธิ
และของปัญญา ถ้ามีการเจริญสติ

40

อยู่เรื่อยๆ มีการนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆ
มีการพิจารณาทางปัญญาอยูเ่ รือ่ ยๆ ว่า
ความเจ็ บ นี้ เ ป็ น อนั ต ตา คื อ ไม่
สามารถไปสั่งเขาได้ ไม่สามารถไป
ห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บได้ ร่างกาย
จะเจ็ บ ก็ ต้ อ งปล่ อ ยเขาเจ็ บ ไป
เหมื อ นกั บ เสี ย งที่ ไ ด้ ยิ น ตอนนี้
เราไม่สามารถไปสัง่ เขาห้ามเขาไม่ให้
ส่งเสียงดังได้ เวลาเขาจะส่งเสียงดัง
ก็ปล่อยเขาส่งเสียงดังไป ถ้าใจเรา
ไม่ไปอยากให้เขาหยุด ใจของเราจะ
ไม่วนุ่ วาย ใจของเราจะไม่เดือดร้อน
แต่ ถ้ า เราอยากให้ เ ขาหยุ ด แล้ ว
ใจของเราก็จะวุน่ วายขึน้ มา จะทุกข์
ขึ้ น มาทั น ที เ หมื อ นกั บ ความเจ็ บ
ของร่ า งกาย เวลาร่ า งกายเจ็ บ
ถ้าเราอยากจะให้ความเจ็บหายไป
ใจของเราก็ จ ะเกิ ด ความวุ่ น วาย
เกิดความทุกข์ขึ้นมา ซึ่งเป็นความ

ทุ ก ข์ ท่ี รุ น แรงกว่ า ความเจ็ บ ของ
ร่างกายหลายเท่าด้วยกัน
ดังนั้น ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรม
คำ � สอนของพระพุ ท ธเจ้ า และได้
ปฏิ บั ติ ต ามที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรง
สั่งสอนแล้ว เราก็จะสามารถทำ�ใจ
ของเราให้เป็นอุเบกขาได้ ทำ�ใจของเรา
ให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้
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ถ้าเรามีปัญญา มีสมาธิ มีสติ เราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา คือไม่อยู่
ในการควบคุ ม บั ง คั บ ของเรา เราไม่ ส ามารถสั่ งให้ เ ขาเป็ น อย่ า งนั้ น
เป็นอย่างนีไ้ ด้ เช่น ร่างกาย เราไม่สามารถสัง่ ให้เขาไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้
เสียงต่างๆ ที่เราได้ยิน เราไม่สามารถไปสั่งให้เขาส่งเสียงที่เราชอบแล้ว
ก็ไม่ส่งเสียงที่เราไม่ชอบได้ เราจะได้ยินทั้งเสียงที่เราชอบและเสียงที่เรา
ไม่ชอบ เสียงที่เราชอบก็เช่น สรรเสริญ เสียงที่เราไม่ชอบก็คือ นินทา
เวลาเราได้ยินเสียงสรรเสริญ เราจะมีความสุขใจเพราะเราชอบ เเต่เวลา
เราได้ยนิ เสียงนินทา เราจะไม่สบายใจ เราจะทุกข์ใจเพราะเราไม่ชอบ แต่ถา้
เรามีปัญญา มีสติ มีสมาธิ เราก็จะทำ�ใจให้เป็นอุเบกขาแล้วรับฟังเสียงได้
ทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็นเสียงสรรเสริญ หรือเป็นเสียงนินทา เพราะเราห้ามเขา
ไม่ได้นั่นเอง
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เช่นเดียวกับสิง่ ต่างๆ ทัง้ หลายในโลกนีก้ เ็ ป็นอย่างนัน้ ไม่ได้อยูภ่ ายใต้อ�ำ นาจ
ของเราที่เราจะสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ เราไม่สามารถสั่งให้คนนั้น
คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอ บางเวลาก็สั่งได้ บางเวลาก็สั่งไม่ได้
เวลาสั่งไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริง อย่าไปทุกข์กับสิ่งที่เราสั่งไม่ได้
เช่น ลูกของเราตอนเด็กๆ เราก็สั่งสอนเขาได้ทุกอย่าง สอนให้เขาทำ�อะไร
เขาก็เชื่อ เขาก็ฟังเรา แต่พอเขาเริ่มโตขึ้นๆ เขาก็จะเริ่มเป็นตัวของเขาเอง
เขาก็มีความรู้สึกนึกคิดของเขา เวลาเราสั่งให้เขาทำ�อะไรบางอย่าง เขาก็
จะไม่ทำ�ตามเรา เราก็ต้องยอมรับความจริงว่านี่เขาเป็นอนัตตา เขาไม่ใช่
เป็นลูกของเราอย่างแท้จริง ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา เราไปห้ามเขาไม่ได้
สักวันหนึง่ เขาก็ตอ้ งแยกไปอยูก่ บั คนอืน่ ต่อไป เขาก็ตอ้ งมีครอบครัวของเขา
มีสามี มีภรรยาของเขา แล้วสักวันหนึ่งเขาก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ และต้องตาย
จากเราไปเช่นเดียวกัน นีค่ อื เรือ่ งของปัญญา ถ้าเรามีปญ
ั ญาแล้ว ใจของเรา
จะเป็นอุเบกขาคือเป็นกลาง ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ ไม่ยินดีไม่ยินร้าย
เพราะรูว้ า่ ไม่สามารถทีจ่ ะไปควบคุมบังคับเขาได้ ถ้าเกิดความอยากควบคุม
บังคับแล้วก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา นี่คือความจริงที่ไม่มีใครรู้
มาก่อน มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงตรัสรู้ได้ด้วย
พระองค์เอง ก็คือพระอริยสัจ ๔ นี่เอง
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พระอริยสัจสีข่ อ้ ที่ ๑ ก็คอื ความทุกข์ ความไม่สบายใจ ทรงเห็นว่าความทุกข์
ความไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากของเราเอง พอเราเกิดความอยากได้
อะไรแล้ว ใจของเราก็จะกระวนกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีทั้งๆ ที่
ยังไม่ได้เลย แล้วถ้าไม่ได้จริงๆ ก็เกิดความเสียใจขึ้นมาอีก ถ้าได้ก็เกิด
ความดีใจขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นก็เกิดความห่วงใยขึ้นมา เกิดความวิตก
กังวลขึน้ มา เพราะกลัวว่าสิง่ ทีไ่ ด้มาจะไม่ได้อยูก่ บั ตนไปนานๆ นัน่ เอง นีค่ อื
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยาก และสิ่งที่เราอยากได้มาก็จะไม่สามารถ
อยู่ภายใต้ความอยากของเราได้เสมอ ได้มาไม่กี่วันก็อาจจะจากเราไปก็ได้
แต่ถ้าเรามีปัญญา เราก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า มรรค

ทุกข์ ก็คือความไม่สบายใจ สมุทัย ก็คือต้นเหตุของความ

ไม่สบายใจ ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์คือ
มีมรรค มรรค ก็คือ สติ สมาธิ

นิโรธ เราก็ต้อง
ปัญญา นี่เอง

ถ้าเรามีสติควบคุมความคิดได้ ทำ�ใจให้สงบได้ สอนใจให้ปล่อยวางได้
เราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ เพราะเราจะควบคุมความอยากได้นั่นเอง
ความอยากของเราเกิดจากความคิดของเรา เราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้ว
เราก็อยากตามมา คิดถึงคนนั้นก็อยากจะเห็นหน้าเขา คิดถึงเรือ่ งนั้นเรือ่ งนี้
ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา พอเกิดความอยากแล้วก็เกิด
ความไม่สบายใจขึน้ มา แต่ถา้ เราคิดทางปัญญา คิดว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเขาต้อง
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เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา
เราไปสัง่ ไม่ได้ ไปควบคุมบังคับไม่ได้
เสมอไป อาจจะบั ง คั บ ควบคุ ม
ได้ บ างเวลา เเต่ ต้ อ งมี เ วลาใด
เวลาหนึ่งที่เราจะไม่สามารถไปห้าม
ไปสั่งเขาได้ เช่น ร่างกายของเรา
ตอนนี้ เ ราก็ ดู แ ลรั ก ษากั น ไปได้
ให้อยู่อย่างปกติสุขได้ ให้ทำ�สิ่งนั้น
สิ่งนี้ได้ แต่วันหนึ่งก็จะต้องมีเหตุ
หรื อ มี เ วลาที่ เ ราจะไม่ ส ามารถสั่ ง
เขาได้ เช่น เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วย
จะไปสั่งไม่ให้เขาเจ็บก็ไม่ได้ จะสั่ง
ให้เขาหายเลยก็ไม่ได้ ก็ต้องไปหา
หมอไปเข้าโรงพยาบาล ไปรับยา
มาแล้วก็หวังว่าจะรักษาให้หายได้
ซึ่ ง บางครั้ ง ก็ รั ก ษาได้ บางครั้ ง ก็
รักษาไม่ได้ รักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่
กับโรคนั้นไป อยู่ไปจนกว่ามันจะ
หายหรือไม่เช่นนั้นร่างกายก็ตายไป
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นี่คือเรื่องของปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเรามองทุกสิ่ง
ทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็น อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ให้เห็นว่าทุกอย่าง
ไม่นิ่ง ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
มีการเจริญ มีการเสื่อม มีการมา
มีการไปอยู่ตลอดเวลา มีการเกิด
มีการดับ ถ้าเราไปยึดติดกับเขา
เวลาเขาเสื่อม เวลาเขาดับไป เราก็
จะไม่สบายใจ เราก็จะทุกข์ใจ เพราะ
เรามี ค วามอยากให้ เ ขาอยู่ กั บ เรา
ไปนานๆ ไม่อยากให้เขาเปลีย่ นแปลง
ไม่อยากให้เขาจากเราไป
ความอยาก ความไม่อยาก นีแ่ หละ
ทีเ่ ป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ อันนี้
เราไปอยากในสิง่ ทีเ่ ป็นอนิจจัง ก็เลย
เกิดความทุกขังขึ้นมา เกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา ก็เพราะว่าเขาเป็น
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อนัตตา เราไม่สามารถไปควบคุม
บังคับไปสัง่ ให้เขาเป็นไปตามความ
อยากของเราได้นั่นเอง แต่ถ้าเรา
เห็นว่าเขาเป็นอนิจจัง เห็นว่าเขาเป็น
อนัตตาแล้ว เราระงับความอยาก
ในสิ่งนั้นได้ เราก็จะไม่ทุกข์กับเขา
เขาจะอยู่เขาจะไปก็เรื่องของเขา
เขาเจริญหรือจะเสือ่ มก็เรือ่ งของเขา
ถ้าเราสามารถมองทุกสิง่ ทุกอย่างว่า
เป็นไตรลักษณ์ได้ เราก็จะปล่อย
วางได้ เราก็จะไม่มีความอยากกับ
สิ่งต่างๆ แต่เราก็ยังสามารถอยู่กับ
เขาได้ สามารถทำ�อะไรต่างๆ กับ
เขาได้ เหมือนกับตอนที่ไม่รู้ว่าเขา
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต่างกัน
ตรงที่ว่าเราไม่มีความอยากให้เขา
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเอง
เราก็ยังอยู่กันไป อยู่กับสามีอยู่กับ
ภรรยาไป อยูก่ บั พ่ออยูก่ บั แม่ อยูก่ บั

เพื่ อ น อยู่ กั บ ลู ก อยู่ กั บ หลานไป
แต่เราไม่ไปยุ่งกับเขา เขาจะเป็น
อย่างไรเราก็รู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้
เราไปสั่งเขาไม่ได้เท่านั้นเอง เราก็
จะอยู่อย่างมีความสุขกับทุกๆ คน
พวกเราทุกวันนีท้ เี่ ราอยูด่ ว้ ยกันแล้ว
มีความทุกข์กนั ก็เพราะว่าเราอยาก
ในตัวคนนั้นคนนี้นั่นเอง อยากให้
เขาเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ อยากให้
เขาทำ�ตามความอยากของเรา พอเขา
ไม่ ไ ด้ ทำ � ตามความอยากของเรา
เราก็ทุกข์ใจ ไม่สบายใจ เสียใจ
บางทีก็โกรธเกลียดขึ้นมา นี่แหละ
อานิ ส งส์ ห รื อ ผลของความอยาก
ต่างๆ ทีพ่ วกเราไม่คอ่ ยพิจารณากัน
ถ้าเราพิจารณาอยูเ่ รือ่ ยๆ แล้วต่อไป
เราจะไม่กล้าอยาก เราจะอยู่ตามมี
ตามเกิด
47

48

พระอาจารย์

อะไรหรือเปล่า

: หมอมีปัญหา

ศิษย์

: ฝึกที่จีนนะครับ อยากรู้
หลักคำ�สอนที่เขานับถือพระพุทธเจ้า
หลายองค์ พระโพธิสัตว์หลายองค์
อย่างนี้นะครับ เขาจะสอนเหมือนที่ไทย
เราไหมครับอาจารย์

พระอาจารย์ : พระพุทธเจ้ามี

ร้อยองค์แสนองค์ก็สอนเหมือนกัน
หมด หมอกี่คนก็สอนวิธีรักษาโรค
แบบเดียวกันทัง้ นัน้ ถ้าเป็นโรคหวัด
หมอเขาก็รักษาแบบเดียวกันทั้งนั้น
จะไปหาหมอไหนก็ ไ ด้ จะไปหา
พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ได้ เพราะ
สอนเหมือนกันหมด คำ�สอนของ
พระพุทธเจ้านีส้ อนเหมือนกันอยู่ ๓ ข้อ
ให้ทำ�บุญ ละบาป แล้วก็ช�ำ ระใจ

ให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่เป็นคำ�สอน
ของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
ดังนัน้ ไม่ส�ำ คัญว่าจะเจอพระพุทธเจ้า
รูปไหนองค์ไหน จะไหว้องค์ไหน
ก็ ไ ม่ สำ � คั ญ การไหว้ ห รื อไม่ ไ หว้
ก็ ไ ม่ สำ � คั ญ พระพุ ท ธเจ้ า ไม่ ไ ด้
สอนให้ ไ หว้ พระพุ ท ธเจ้ า สอน
ให้ฟงั ให้ฟงั เทศน์ฟงั คำ�สอน ไม่ให้
ไหว้เเบบไหว้พระเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่
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พระพุ ท ธเจ้ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น พระเจ้ า
พระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์
คนที่จะเข้าหาพระพุทธเจ้านี้ต้อง
ตั้งใจฟังถึงจะได้รับประโยชน์จาก
พระพุ ท ธเจ้ า ไม่ ใ ช่ ไ ปนั่ ง กราบ
พระพุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้จะแตะ
ชายผ้าเหลือง แต่ไม่สนใจที่จะฟัง
ธรรมของพระองค์ก็เหมือนกับว่า
ไม่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า แต่ผู้
ที่อยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็น
แสนกิโล แต่ถา้ ตัง้ ใจฟังตัง้ ใจศึกษา
พระธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
ก็ เ หมื อ นเกาะชายผ้ า เหลื อ งอยู่
ใกล้พระพุทธเจ้า นี่คือการเข้าหา
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พระพุทธเจ้า ต้องเข้าหาด้วยการ
ตัง้ ใจทีจ่ ะศึกษาทีจ่ ะรับฟังคำ�สอน และ
องค์ไหนก็เหมือนกัน พระพุทธโคดม
หรื อ พระศรี อ าริ ย์ ก็ เ หมื อ นกั น
เพราะว่าสิ่งที่ทรงตรัสรู้ก็เหมือนกัน
ก็คือ พระอริยสัจสี่ ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ มรรค
มรรค ก็คือ ให้ทำ�บุญ ละบาป
ชำ � ระจิ ต ใ จใ ห้ ส ะอ าด บ ริ สุ ท ธิ์
ถ้ า มี ม รรคแล้ ว ก็ จ ะละตั ณ หาได้
หยุดความทุกข์ได้ ดับความทุกข์ได้
เท่านีแ้ หละคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
มีสั้นๆ แค่นี้เอง สอนให้เรามาดับ
ความทุกข์ภายในใจของเรา

ศิ ษ ย์

: แล้ ว อย่ า งคำ � สอนที่ ว่ า
พระพุทธเจ้าเมื่อนิพพานไปแล้วไปแดน
อะไร เราไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : อันนี้ก็เป็นการ

จินตนาการว่านิพพานเป็นอย่างไร
เท่านั้นเอง ซึ่งเป็นเรื่องอจินไตย
ไม่ควรทีจ่ ะไปสนใจ เรือ่ งนีต้ อ้ งเป็น
สันทิฏฐิโก ต้องปฏิบัติและรู้เห็นได้
ด้วยตนเองเท่านัน้ ผูท้ ยี่ งั ไม่ปฏิบตั นิ ี้
ผู้ ที่ ยั ง ไปไม่ ถึ ง พระนิ พ พานนี้
จะไม่รู้ว่าพระนิพพานเป็นอย่างไร
ต่อให้วาดภาพอย่างไรก็ไม่ใช่เป็น
พระนิพพาน ดังนั้นไม่ต้องไปสนใจ
พระพุทธเจ้าว่าหน้าที่ของเราอยู่ที่
การเจริ ญ มรรคเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
มรรคต้องเจริญให้มาก
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มรรคก็คอื มรรคแปด คือศีล สมาธิ ปัญญา หรือทาน ศีล ภาวนา นีแ่ หละ
คือมรรค ก็คือให้เราละบาป ทำ�บุญ ชำ�ระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่คือมรรค
ที่จะพาให้เราไปถึงแดนแห่งการสิ้นสุดของความทุกข์ แดนที่มีแต่ความสุข
ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด
อันนี้เราไปจินตนาการไม่ได้ เหมือนกับเราไม่เคยไปสถานที่ใด
สถานที่ ห นึ่ ง แล้ วไปนั่ ง จิ น ตนาการก็ จ ะไม่ เ หมื อ นกั บ ของจริ ง
เราต้องไปถึงที่นั่นแล้วเราก็จะเห็นกับตาของเราเอง คนที่ไปมาแล้ว
มาเล่าให้เราฟัง เราก็ฟังแล้วเราก็คิดไปในใจของเรา แต่พอ
เราไปเจอของจริ ง มั น ก็ จ ะไม่ เ หมื อ นกั บ ความจิ น ตนาการ
ของเรา ฉะนั้น อย่าไปจินตนาการให้เสียเวลาเพราะว่ามันไม่ได้เป็น
เหมือนของจริง อยากจะได้ของจริงก็ให้เราปฏิบัติ
ก็ขอให้รอู้ ย่างเดียวว่าตอนนีพ้ ระพุทธเจ้ายังอยู่ ยังไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่
อยูท่ เี่ ราไม่สามารถทีจ่ ะติดต่อกับท่านได้ หลวงตาก็ยงั อยู่ ใจของท่านยังอยู่
ใจของเราก็อยู่ เพียงแต่ว่าเวลาร่างกายของเราตายไป ใจของเราก็ไปหา
ร่างกายอันใหม่ แต่ใจของพระพุทธเจ้า ใจของหลวงตานี้ไม่ไปหาร่างกาย
อันใหม่เท่านั้นเอง ต่างกันแค่ตรงนี้เอง ใจของพวกเราไม่มีวันตาย ฉันใด
ใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่มวี นั ตายฉันนัน้ ต่างกันตรงทีว่ า่ พระพุทธเจ้าท่านไม่ไป
หาร่างกายอันใหม่มาแบกเหมือนพวกเรา พวกเรานีย้ งั ไม่เบือ่ ร่างกายนี้ ตายไป
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ก็ ไ ปหาร่ า งกายอั นใหม่ ม าแบกต่ อ
มาแก่ ม าเจ็ บ มาตายต่ อ เท่ า นั้ น เอง
ไม่มอี ะไรต่างกัน ฉะนัน้ ไม่ตอ้ งกลัว
ว่ า ปฏิ บั ติ ธ รรมไปถึ ง พระนิ พ พาน
แล้วเราจะอันตรธานหายไป เราไม่มี
วันหาย ใจเราไม่มวี นั สูญ สิง่ ทีส่ ญ
ู ก็
คือความทุกข์เท่านั้นเอง
ใจของทุ ก คนไม่ ว่ า จะเป็ น ปุ ถุ ช น
ธ ร ร ม ด า อ ย่ า ง พ ว ก เ ร า ห รื อ
พระพุทธเจ้านี้ เป็นใจเหมือนกัน
ต่างกันที่ใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์
ไม่ มี กิ เ ลส ใจของพวกเรานี้ ยั ง
ไม่บริสุทธิ์ ยังมีกิเลสอยู่ มีตัณหา
มีความอยากอยู่ พอมีความอยาก
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ก็เลยต้องไปหาร่างกายมาตอบสนองความอยาก ยังอยากดู ยังอยากฟัง
ก็ต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้น ก็ต้องไปมีร่างกาย แต่มีร่างกายแล้วมันก็ต้องมี
ทุกข์ตามมา เพราะว่าต้องคอยดูแลเลีย้ งดูรา่ งกาย ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ต่างกันแค่ตรงนัน้ เอง ใจของพระพุทธเจ้าไม่ตอ้ งการมีรา่ งกาย เพราะไม่อยาก
จะไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย ไม่อยากต้องมาเฝ้าดูเลีย้ งดูรา่ งกายทุกวัน ต้องกินข้าว
วันละสามมือ้ ต้องทำ�โน่นทำ�นีว่ นุ่ วายไปตลอดเวลา สูอ้ ยูใ่ นความสงบดีกว่า
ใจของพระพุทธเจ้าอยู่ในความสงบเหมือนนั่งสมาธิตลอดเวลา นั่งได้
ตลอดเวลาเพราะไม่มีร่างกาย ถ้ามีร่างกายจะนั่งได้ไม่นาน เดี๋ยวร่างกาย
มันก็ต้องขยับตัว ก็ต้องออกมา ออกมาก็ต้องมาทำ�ภารกิจกับการเลี้ยงดู
ร่างกายต่อไป พอไม่มีร่างกายแล้วก็เข้าสมาธิได้เป็นแสนปีเป็นล้านปีไปเลย

นิ พ พานก็ คื อ ความสงบนี่ เ อง
คือสมาธิ ใจที่สงบนี่เอง แต่เป็น
ความสงบทีถ่ าวร เราก็เลยเรียกว่า
นิพพาน ถ้าเป็นความสงบแบบ
ชั่วคราว เราก็เรียกว่า สมาธิ
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เช่น เรานัง่ สมาธิแล้ว พอสักระยะหนึง่ ร่างกายมันทนไม่ไหว
มันก็จะต้องออกจากสมาธิมา ถ้าไม่มีร่างกายก็นั่งสมาธิได้
ยาวไปเลย เพราะไม่มีตัวที่จะมาดึงจิตให้ออกมาจากสมาธิ
มันต่างกันแค่ตรงนี้เอง ใจของพวกเราก็ไม่ตาย ใจของ
พระพุทธเจ้าก็ไม่ตาย เพียงแต่ว่าใจของเรายังต้องกลับมา
เกิดใหม่ ยังต้องมาแบกหามร่างกายอันใหม่ มาทุกข์กับ
ร่างกายอันใหม่ แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าเรา
จะเข้าถึงพระนิพพานก็มีเท่านี้เอง เพราะฉะนั้น เราไม่ต้อง
กลัวว่าเราปฏิบตั พิ อไปถึงพระนิพพานแล้วเราจะสูญไป อย่าง
บางคนคิดว่าพอตายไปก็สญ
ู จบ ไม่มอี ะไรเหลืออยู่ มีแต่เรา
ไม่เห็นเท่านั้น เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร
เพราะฉะนัน้ ขอให้เราทำ�ไปเถอะ เพราะว่ามันจะมีแต่ความสุข
อย่างเดียว ไม่เหมือนกับตอนนี้ เรามีความสุขเพียงนิดเดียว
เดีย๋ วเดียว ไปเทีย่ วไปทำ�อะไรปับ๊ ก็มคี วามสุข พอหลังจากนัน้
มาก็หายไปหมดแล้ว ต้องหาใหม่แล้ว ต้องทำ�ใหม่แล้ว
ต้องกินใหม่ ต้องเทีย่ วใหม่ ทำ�อย่างนีซ้ �ำ้ แล้วซ้�ำ อีกมากีร่ อ้ ยรอบ
แล้วพอพ้นจากความสุขแล้วก็มีความทุกข์มีเรื่องราวต่างๆ
ให้แก้ให้เดือดร้อนให้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา
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ดังนั้น อย่าไปคิดว่าการกลับมาเกิดนี้ดี เพราะการกลับมาเกิด
ก็เหมือนกับการเดินกลับเข้าไปในกองไฟนัน้ เอง การไม่กลับมาเกิด
ก็เหมือนกับการเดินออกจากกองไฟ กองไฟของการเกิด แก่
เจ็บ ตายนี่เอง
การเกิด แก่ เจ็บ ตายนี้เป็นทุกข์
แต่ เ รามองไม่ เ ห็ น กั น เราไม่ ใ ช้
ปั ญ ญาพิ จ ารณา เราก็ เ ลยคิ ด ว่ า
การเกิดนีด้ ี เกิดแล้วจะได้ท�ำ อะไรได้
แต่ไม่มองส่วนของที่เป็นส่วนของ
ความทุ ก ข์ ว่ า ที่ ร้ อ งห่ ม ร้ อ งไห้ กั น
ทีจ่ ะเป็นบ้ากัน ทีฆ่ า่ กัน ทีว่ นุ่ วายกันนี้
มันเป็นอะไรกันแน่ เราไม่คิดถึง
ส่วนนั้นกันก็เลยอยากจะกลับมา
เกิ ด กั น พอเกิ ด แล้ ว ก็ ม าบ่ น กั น
บ่ น ว่ า ทุ ก ข์ ทุ ก ข์ แ ต่ ก็ ไ ม่ รู้ วิ ธี แ ก้
ถ้ าไม่ มี พ ระพุ ท ธศาสนาก็ จ ะไม่ มี
ใครสอน ตอนนี้โชคดีเราได้มาเจอ
พระพุ ท ธศาสนา ได้ เ จอคำ � สอน
ของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเดิน
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ออกจากกองทุกข์ด้วยการทำ�บุญ
ละบาป ด้วยการชำ�ระใจให้สะอาด
บริสุทธิ์
ขอให้พวกเราพยายามทำ�สามข้อนี้
การทำ�บุญ ก็คือเอาข้าวเอาของมา
ให้ผู้อื่นนี้ เรียกว่าเป็นการทำ�บุญ
สงเคราะห์ผู้อื่น เรียกว่าทาน เรามี
ของมากเกินความจำ�เป็น ไม่ต้อง
เก็บเอาไว้ เอาไปแบ่งปันให้ผู้อื่น
แล้ ว จะทำ � ให้ ใ จเรามี ค วามสุ ข
แล้วก็ให้รักษาศีล คือไม่ทำ�บาป
การทำ�บาปทำ�ให้ใจเราทุกข์ วุ่นวาย
ถ้าเราไม่ทำ�บาป รักษาศีลได้ ใจเรา
จะเย็น จะสบาย มีความสุขอีก

ระดับหนึง่ และถ้าอยากจะมีความสุข
มากไปกว่านั้น เราก็ต้องภาวนา
ต้องชำ�ระกิเลส ต้องทำ�ใจให้สงบ
เวลาใจสงบ กิ เ ลสทำ � งานไม่ ไ ด้
ก็เหมือนกับกำ�จัดกิเลส เพียงแต่วา่
ความสงบของสมาธินมี้ นั ไม่สามารถ
ทำ�ลายกิเลสได้อย่างถาวร มันเพียง
กดกิเลสเอาไว้เหมือนกับหินทับหญ้า
เวลาเอาหินไปทับหญ้าไว้ หญ้าก็
ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้ พอเรายก
เอาหิ น ออกไปทิ้ งไว้ สั ก ระยะหนึ่ ง
หญ้ า ก็ ยั ง งอกขึ้ น มาใหม่ ถ้ า เรา
อยากจะให้หญ้านั้นมันตายไปเลย
เราก็ต้องถอนรากถอนโคนมัน วิธี
ถอนรากถอนโคนของกิเลสก็ต้อง
ถอนด้วยปัญญา เพราะรากโคน
ของกิเลสก็คือความหลง

ความหลงคืออะไร คือความไม่เห็น
อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตานั่ น เอง
ดังนัน้ ถ้าเราสอนให้ใจเราเห็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ใจก็จะหายหลง
ตอนนีเ้ รายังไม่เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
เป็ น อนิ จ จั ง ไม่ เ ที่ ย ง เป็ น ทุ ก ข์
เพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็น
อย่างนี้ เป็นอนัตตา เพราะเราห้าม
เขาไม่ได้ สั่งเขาไม่ได้ ถ้าเราเห็นว่า
ทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เราก็จะหายหลง พอหายหลงก็จะ
หายจากความโลภ ความอยากได้
พอไม่มคี วามอยากได้กจ็ ะไม่มคี วาม
โกรธ ความโกรธนีเ้ กิดจากเวลาเกิด
ความโลภแล้วไม่ได้ดงั ใจอยาก เช่น
เวลาอยากทำ�อะไรแล้วคนมาขัดขวาง
ไม่ให้ทำ� เราก็จะเกิดความโกรธ
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ขึน้ มา แต่ถา้ เราไม่มคี วามโลภ ไม่มี
ความอยากแล้ว เราจะไม่มีความ
โกรธ ใครจะทำ�อะไร เราจะเฉยๆ
เพราะเราไม่ได้เดือดร้อน แต่ถ้า
เรามีความโลภความอยาก เราจะ
เดือดร้อนทันทีเวลาใครมาขัดขวาง
เราก็จะโกรธขึ้นมาทันที ความโลภ
ความโกรธนี้ ก็ เ กิ ด จากความหลง
ความไม่รู้ว่าทุก สิ่งทุกอย่างที่โลภ
ที่อยากได้นี้เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง
เป็ น ทุ ก ข์ เป็ น อนั ต ตา ดั ง นั้ น
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ถ้ า เรามี ปั ญ ญาสอนใจให้ รู้ ว่ า
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นอนัตตา เราก็จะไม่มีความโลภ
ไม่มีความอยาก
นีค่ อื วิธถี อนกิเลส ฆ่ากิเลสอย่างถาวร
ต้องฆ่าด้วยปัญญา ฆ่าด้วยความจริง
เพราะกิ เ ลสเกิ ด จากความหลง
นัน่ เอง เกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบ
เห็นความไม่จริง ของจริงมองไม่เห็น
กลับมองกลับตาลปัตร ของจริง

ก็คือไม่เที่ยง กลับไปเห็นว่าเที่ยง ของเป็นทุกข์ ก็กลับไปเห็นว่าเป็นสุข
ของไม่ใช่ของเรา ก็เห็นว่าเป็นของเรา เช่นร่างกายนี้ก็ไปเห็นว่าเป็นของเรา
เป็นตัวเรา ทั้งๆ ที่มันไม่ใช่ตัวเราของเรา เราต้องแก้ด้วยปัญญา
การที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อน ใจต้องสงบก่อน ถ้าใจไม่สงบจะ
ไม่มกี �ำ ลังทีจ่ ะมองให้เห็นความจริงได้ เพราะกิเลสจะคอยบอกว่าเป็นตัวเรา
ของเราอยู่ตลอดเวลา เราต้องกดกิเลสไว้ชั่วคราว ให้กิเลสสงบตัวลง
พอสงบตัวลงก็จะไม่มีคนมาคอยกระซิบบอกเราว่านี่เป็นตัวเราของเรา
พอเราพิจารณาตามเหตุผลตามความเป็นจริงก็จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรา
นี่คือธรรมะที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงสอน ให้พวกเรา
ปฏิบัติกันก็คือ มรรค เราไม่ต้องไปทำ�อะไร ไม่ต้องไปทำ�พิธีบูชา
พระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ ก็คือ

ให้เราปฏิบตั บิ ชู าเท่านัน้ เอง ให้เราปฏิบตั บิ ชู า

ก็คือให้ทำ�ตามคำ�สอน ก็คือให้เจริญมรรคให้มาก เพราะมรรคนี้เป็น
เหมือนยารักษาโรค รักษาโรคใจ ตอนนี้ใจเรามีโรค โรคของใจก็คือ
ความทุกข์ใจ ถ้าอยากจะหายจากความทุกข์ใจ เราก็ตอ้ งเอายามาฆ่าเชือ้ โรค
เชื้อโรคก็คือต้นเหตุที่ทำ�ให้เราทุกข์ใจ ก็คือความอยากต่างๆ พอเรามี
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สติ มีสมาธิ มีปัญญา มีมรรค เราก็มียาเรียกว่าธรรมโอสถ พอมียา
ก็สามารถที่จะมาทำ�ลายความโลภ ความอยากต่างๆ ได้ พอไม่มีความโลภ
ความอยากแล้ว ใจเราก็จะหายทุกข์
นี่คือเป้าหมายของการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า เผยแผ่ให้พวกเรา
ได้สร้างธรรมะขึน้ มาภายในใจ ธรรมะก็คอื มรรคนีเ่ อง มรรคก็ได้แก่ ศีล สมาธิ
ปัญญา หรือทาน ศีล ภาวนา คือให้ทำ�บุญ ละบาป ชำ�ระใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ อันนี้เป็นมรรคเหมือนกัน ถ้าทำ�แล้ว ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์
ปราศจากความโลภ ความอยากต่างๆ พอไม่มีความโลภ ความอยากแล้ว
ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ จะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้น
ดังนั้น หน้าที่ของเราก็อยู่ที่การปฏิบัตินี่เอง ถ้าอยากจะกราบพระพุทธเจ้า
อยากจะบูชาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชา
การบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้ อานิสงส์มีน้อยมาก ทำ�ให้ใจเรามีความ
สุขใจเพียงเดี๋ยวเดียว เวลาเรากราบพระ เราก็เย็นใจ สบายใจ แต่พอเรา
ออกไปจากวัดปั๊บ เห็นเรื่องนั้นเห็นเรื่องนี้ เห็นคนนั้นเห็นคนนี้ ใจก็ร้อน
ขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราปฏิบัติบูชา มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาแล้ว ไม่ว่าเรา
จะไปที่ไหน เห็นอะไร ใจเราจะเย็นอยู่ตลอดเวลา ขอให้เรามุ่งไปที่การ
ปฏิบัติบูชาเป็นหลัก อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำ�กันในวันนี้ ก็เรียกว่า
เป็นการปฏิบตั บิ ชู า เบือ้ งต้นก็ให้ศกึ ษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วก็น�ำ เอาไปปฏิบตั ิ
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ไปทำ � ทานกั น ไปรั ก ษาศี ล กั น
แล้ ว ก็ ไ ปเจริ ญ สติ กั น ควบคุ ม
ความคิดของเรา อย่าปล่อยให้มัน
คิดเรื่อยเปื่อย ลองท่องพุทโธๆ ไป
เรือ่ ย ๆ ดู อย่าไปคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้
แล้วเราจะเห็นความแตกต่างเกิด
ขึ้นมาภายในใจของเราเลย ใจของ
เราจะว่าง จะเย็นลง จะสงบลง
จะสบายขึน้ จะมีความเบาอกเบาใจ
มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะไม่เเบก
กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ เวลาเราคิดถึง
เรื่ อ งนั้ น เรื่ อ งนี้ ก็ เ หมื อ นกั บ เราไป
แบกเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเอง พอเรา
ไม่ไปคิดถึงเขาก็เหมือนเราปล่อย
วางชั่วคราว เราปล่อยได้ด้วยการ
บริกรรมพุทโธๆ ไป แล้วต่อไปเรา
ก็ปล่อยด้วยปัญญา

ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าเรื่องต่างๆ นี้
เป็ น อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา
เราก็จะปล่อย เราก็จะไม่ไปแบกมัน
เราฉลาด เราหลงมันไปเอง เราไป
แบกของหนักทำ�ไม แบกแล้วเกิด
ประโยชน์อะไร รถจอดอยู่เฉยๆ
ดีอยู่แล้ว เราไปแบกมันทำ�ไม อย่า
ไปแบกมัน ปล่อยมันไป มันจะจอด
ตรงไหนก็ปล่อยมันจอดไป ไม่ต้อง
ไปยุง่ กับเขา คนนัน้ เขาจะเป็นอย่างนัน้
เป็นอย่างนี้ ก็ไม่ต้องไปแบกเขา
ปล่ อ ยเขาไป ไม่ ต้ อ งไปแบกเขา
สิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ก็ปล่อยเขาไป พวกเราชอบแบกกัน
เห็นอะไรก็แบกไปหมด เห็นอะไร
ก็ ช อบไปยุ่ ง ไปจั ด การไปหมด
อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็น
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อย่างนี้ แล้วก็มาบ่นกันว่าวุ่นวาย
ใจหนอ ไม่สบายใจหนอ ก็เพราะ
เราไปแบกมันเอง ไปยุ่งกับเขาเอง
เราปล่ อ ยวางไม่ เ ป็ น เพราะเรา
ไม่ มี พุ ทโธมาคอยหยุ ด ความคิ ด
หยุดความอยากของเรา
ดั ง นั้ น ขอให้ เ ราฝึ ก เจริ ญ สติ
ให้มากๆ ฝึกท่องพุทโธไปมากๆ
แล้วใจเราจะเบาลง สบายขึ้น แล้ว
เราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำ�ไมเราต้อง
มีพุทโธ ทำ�ไมเราต้องมีสติ ต้องทำ�
ต้องปฏิบตั ิ ถึงจะเข้าใจ ถ้าไม่ปฏิบตั ิ
ไม่ทำ� มันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจของเรา การเปลี่ยนแปลง
ทางจิ ต ใจของเราจะเปลี่ ย นได้
ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติ ควบคุม
ความคิ ด ของเรา หยุ ด ความคิ ด
ของเรา ทำ � ความคิ ด ของเราให้
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น้ อ ยลงไปจนหยุ ด ได้ อ ย่ า งสนิ ท
แล้วหลังจากนั้นเราก็มาสอนให้คิด
ไปในทางที่ถูกต้อง คิดไปในทาง
ปล่ อ ยวาง คิ ดไปในทางอนิ จ จั ง
ทุกขัง อนัตตา
แต่ตอนต้นนีเ้ ราสัง่ ให้ไปคิดทางโน้น
ไม่ได้ เราก็ตอ้ งหยุดมันก่อน ตอนนี้
ถ้าเราปล่อยมันคิดไป มันก็จะคิด
เป็ น เรื่ อ งตรงกั น ข้ า มกั บ อนิ จ จั ง
ทุกขัง อนัตตาทันที ตอนนีเ้ ราต้องหยุด
ความคิดก่อน ต้องบริกรรมพุทโธๆ
ไปก่อน เหมือนกับเราขับรถแล้ว
หลงทาง เดินผิดทาง แทนที่จะไป
อีกทางหนึ่ง เรากลับไปอีกทางหนึ่ง
สิง่ แรกทีเ่ ราต้องทำ�ก็ตอ้ งจอดรถก่อน
หยุดรถก่อน หยุดรถแล้วเราค่อย
ยูเทิร์น ยูเทิร์นแล้วก็กลับรถ วิ่งไป
ในทางทีค่ วรจะวิง่ ไป ฉันใด ความคิด
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ของเราตอนนี้กำ�ลังคิดไปในทางที่ผิด คิดไปในทางมิจฉาทิฏฐิ คิดไปใน
ทางนิจจัง สุขขัง อัตตา เราต้องหยุดมันก่อน หยุดความคิดเหล่านี้ก่อน
พอเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้แล้ว ทีนี้เราก็ให้มันมาคิดทางอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาต่อไป
ต่อไปพอเราคิดในทางอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้แล้ว เราก็จะ
ปล่ อ ยวาง ปล่ อ ยวางไปเรื่ อ ยๆ ลดความอยากไปเรื่ อ ยๆ
ลดความโลภไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะไม่มีความโลภ ความอยาก
หลงเหลืออยู่ภายในใจ พอไม่มีความโลภ ความอยาก ก็จะไม่มี
ความทุกข์ใจหลงเหลืออยู่ ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์
ด้วยการเจริญสติเป็นเบื้องต้น เจริญสติเพื่อให้หยุดความคิด การหยุด
ความคิดเขาเรียกว่าสมาธิ พอหยุดความคิดได้แล้ว ทีนี้ให้คิดไปในทาง
ที่ถูก เขาเรียกว่าปัญญา นี่คือ สติ สมาธิ ปัญญา เหมือนกับการขับรถ
แล้วก็ยูเทิร์นนี่เอง เราไปผิดทางแทนที่จะไปทางทิศเหนือ เรากำ�ลังวิ่งไป
ทางทิศใต้ เราก็ต้องจอดรถ หยุดรถแล้วก็กลับรถยูเทิร์นให้วิ่งไปในทาง
ทิศเหนือต่อไป
ก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณาและปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำ�ให้
เกิดผล การฟังนี้สำ�คัญอย่างมากก็ตาม แต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติตาม ก็จะ
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ไม่เกิดผล แต่ถ้าไม่ฟังเลยแล้วไป
ปฏิ บั ติ ก็ จ ะหลงทางได้ ถ้ า เรา
ไม่รจู้ กั ทางแล้วเราเดินทางไปโดยที่
ไม่รจู้ กั ทางว่าทางนีเ้ ราไปถูกหรือไม่
เราก็ ห ลงทางได้ ก่ อ นที่ เ ราจะ
ออกเดินทาง เราต้องมีความมั่นใจ
ก่อนว่าเรารู้จักทางแล้ว ว่าทางที่
เราไปนี้ถูก ถ้าเราไม่รู้ เราก็ต้อง
ไปถามผู้ รู้ ก่ อ น ไปศึ ก ษาก่ อ น
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ศกึ ษาก่อน
ให้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมก่อน พอฟังเทศน์
ฟั ง ธรรมแล้ ว พอรู้ แ ล้ ว ว่ า จะต้ อ ง
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งไร ก็ ต้ อ งนำ � เอาไป
ปฏิบัติต่อ ต้องมีทั้งการศึกษาและ
มีการปฏิบัติถึงจะมีการสำ�เร็จผล
ขึน้ มาได้ บรรลุมรรคผลนิพพานได้
ต้ อ งมี ป ริ ยั ติ มี ป ฏิ บั ติ ถึ ง จะมี
ปฏิเวธ ปฏิเวธก็คือการบรรลุผล
ปริยตั กิ ค็ อื การศึกษา ถ้าปฏิบตั โิ ดย

ไม่มปี ริยตั ิ ก็เหมือนกับการเดินทาง
โดยไม่ รู้ ว่ า ทางที่ ตั ว เองจะไปนั้ น
จะพาไปทางไหน จะไปถึงที่ไหน
ปฏิบัติไปแล้วก็ไปไม่ถึงจุดหมาย
ปลายทาง
ดังนั้น การปฏิบัตินี้จำ�เป็นจะต้องมี
ครูมีอาจารย์ แต่ไม่ได้หมายความ
ว่ า จะต้ อ งมี ค รู อ าจารย์ นั่ ง ปฏิ บั ติ
ควบคู่ กั น ไปตลอดเวลา เวลา
นั่งสมาธิต้องมีอาจารย์มานั่งด้วย
อันนี้ไม่ใช่ เราศึกษาแนวทางให้รู้
ว่าควรจะปฏิบัติ ควรจะทำ�อย่างไร
แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติ แล้วเราก็
กลับมา มาเล่าให้ครูอาจารย์ฟังว่า
ทำ�อย่างนี้ๆ ทำ�ถูกหรือไม่ เหมือน
ทำ�การบ้านแล้วเอาการบ้านมาส่ง
อาจารย์ก็จะตรวจการบ้านดู ถ้าถูก
ก็จะบอกว่าถูก ถ้าผิดก็จะบอกว่า
ต้องแก้ไขอย่างไร
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นีค่ อื การศึกษาและการปฏิบตั ติ อ้ งเป็นอย่างนี้ ต้องมีครูมอี าจารย์ ไม่เช่นนัน้
ก็อาจจะหลงทาง หลงทางการปฏิบัติก็คือกลายเป็นคนบ้าไปได้ ที่เขาว่า
ปฏิบัติแล้วเป็นบ้ากันไป ก็เพราะปฏิบัติแบบไม่มีครูไม่มีอาจารย์นี่เอง
พอนั่งไปแล้วไปเห็นอะไรเข้าก็หลงคิดว่าตนเองกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมา
ทัง้ ๆ ทีส่ งิ่ ทีต่ นเห็นนัน้ ไม่มคี วามหมายอะไรเลย แต่ตนเองไปให้ความสำ�คัญ
มัน่ หมายเอง อันนีก้ ต็ อ้ งระมัดระวังเวลาปฏิบตั ิ ต้องศึกษาให้ถอ่ งแท้กอ่ นว่า
เราปฏิบตั เิ พือ่ อะไร ทีเ่ รานัง่ สมาธินเี้ พือ่ อะไร สมาธิกเ็ พือ่ ความสงบ ความนิง่
ของใจ ความเป็นอุเบกขา ความว่างของใจ เราไม่ได้ต้องการนั่งเพื่อให้เห็น
นรกเห็นสวรรค์ เห็นเทวบุตรเห็นเทวดา เราไม่ได้นั่งเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหารย์ อันนี้เราต้องเข้าใจ แต่เวลานั่งนี้สิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่ความสงบ
ความนิ่ง มันก็มีปรากฎขึ้นมาได้ เราต้องระมัดระวัง อย่าไปหลงเท่านั้นเอง
รูแ้ ล้วก็ปล่อยวาง เราต้องพุง่ ไปทีค่ วามสงบเพียงอย่างเดียว ถ้ายังไม่ถงึ ความ
สงบ เราก็ต้องภาวนาต่อไป ต้องบริกรรมพุทโธต่อไป อย่าหยุด เหมือนกับ
การเดินทางจากนี่ไปกรุงเทพฯ กลางทางอาจจะมีสถานที่บันเทิงต่างๆ
เราก็อย่าหยุดเเวะเข้าไปในสถานที่บันเทิง เราก็ขับรถต่อไปจนกว่าเราจะ
ถึงกรุงเทพฯ แล้วเราก็หยุดขับ ถ้าเราขับรถไปแล้ว เราเห็นมีสถานบันเทิง
เราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าไปแวะไป 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
หายปุบ๊ แล้วรูส้ กึ เหมือนหลับ พอรูส้ กึ ตัวอีกทีกเ็ หมือน
กับว่ารู้ก็ไม่รู้ หรือจะว่าหลับก็ไม่แน่ใจ มารู้ตัวอีกที
ตอนที่มีเวทนาอย่างนี้นะครับ
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ศิษย์ถาม

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

พระอาจารย์ตอบ
ศิษย์

: ถ้าเกิดพระท่านอยากมากราบ แล้วบางที
ท่านอยากมาอยู่มาจำ�พรรษาอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ

พระอาจารย์ : ก็ตอ้ งมาดูกอ่ น รับปากไม่ได้วา่

จะอยูไ่ ด้ ไม่ได้ แต่จะมาทดลองดูกอ่ น เหมือนกับ
แต่งงานนีย้ งั ไม่เห็นหน้า จะบอกว่าจะแต่งกันเลย
มันไม่ได้ ต้องเห็นหน้าเห็นตาก่อนว่ารักกันได้
หรือเปล่า ถ้ารักกันไม่ได้ก็แต่งกันไม่ได้
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ศิษย์ : คราวนี้หนูเลยบอกว่า เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสไป หนูจะลองกราบเรียนถาม

พระอาจารย์ดู

พระอาจารย์ : ที่นี่มีพระสิงคโปร์อยู่รูปหนึ่ง และก็มีพระชาวเยอรมัน
อยู่อีกรูปหนึ่ง

ศิษย์

: หมายถึงที่ท่านเคยบอกหนูเพราะเหมือนกับว่าแบบพระอาจารย์ในเรื่อง
ภาษาอย่างนี้ เวลาพูดสื่อกันคะ แต่ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนที่แล้ว หนูไปที่วัดท่าน
อาจารย์ไชยชาญ คือท่านยังอยู่ แล้วท่านก็บอกว่าท่านจะไปกราบหลวงพ่อจันทร์เรียน
แล้วเดี๋ยวตอนช่วงเดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ท่านจะกลับ
มาแล้วก็อาจจะมาจำ�พรรษาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์ไชยชาญ แต่ถ้ามีโอกาส
จะมากราบพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ก็เเวะมา แล้วก็จะได้มีเวลาสนทนากับพระชาวสิงคโปร์

จะได้รวู้ า่ ทีน่ เ่ี ราอยูก่ นั อย่างไร ทำ�กันอย่างไร คือส่วนใหญ่นเ้ี ราก็ศกึ ษากันเองได้
มีหนังสือของหลวงตาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้อ่าน มีหลายเล่มด้วยกัน
ก็ ต้ อ งศึ ก ษาก่ อ นด้ ว ยตนเอง และถ้ าไม่ เ ข้ าใจในส่ ว นไหนก็ ม าถามได้
เพราะการปฏิบัตินี้มันไม่ต้องศึกษามาก มันอยู่ที่การปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่
แต่ถ้าปฏิบัติแล้วเกิดไปติดหรือมีปัญหาก็มาถามได้ มาแก้ได้ ฉะนั้น เรื่อง
การสอนนี้ไม่ลำ�บาก สมัยยุคแรกๆ ที่มีพระฝรั่งไปอยู่กับหลวงพ่อชา

70

ท่านก็พดู ภาษาอังกฤษไม่ได้ เขาก็ยังศึกษากับท่านได้ ศึกษาด้วยการดูท่าน
ท่านปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามท่าน ดังนั้น การปฏิบัติส่วนใหญ่มันไม่ได้
อยู่ที่การนั่งฟังอย่างเดียว มันอยู่ที่การเข้าใจ ให้รู้ว่าต้องทำ�อะไรแล้วทำ�ไป
ซึง่ คำ�ว่าสติค�ำ เดียวนีก้ พ็ อแล้ว ให้มพี ทุ โธไปทัง้ วันนีท้ �ำ ให้ได้กพ็ อแล้ว ไม่ตอ้ ง
รู้มาก ดังนั้น บอกเขา ถ้าเขาอยากจะมาก็มาได้ แต่จะอยู่กันได้หรือไม่
ก็ต้องดูกันไปก่อน มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่จะต้องมาวิเคราะห์
มาพิจารณาดู แต่อยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาอยู่ชั่วคราวก่อนก็ลองมาดู
หนังสือ ซีดี เชิญหยิบกันไปได้ เอาไปแล้วขอให้เอาไปอ่านก็แล้วกันนะ
ถ้าไม่อา่ นมันก็เป็นเศษกระดาษ ไม่มปี ระโยชน์อะไร ถ้าอ่านแล้วมันก็จะเป็น
ทองคำ�ขึ้นมานะ จะได้ทรัพย์อันยิ่งใหญ่

ศิษย์ : ถ้าพุทโธยังไม่ดี ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับหลวงพ่อ
พระอาจารย์ : อะไรก็ได้ ขอให้ควบคุมความคิดไว้กแ็ ล้วกัน แต่อย่าให้

คิดมาก เอ้า ว่ายังไง กลับมาแล้วเหรอ ยังปฏิบัติกันอยู่หรือเปล่า

ศิษย์ : ปฏิบัติอยู่ค่ะ
พระอาจารย์ : ทีเ่ รียนมาเขาให้ท�ำ อะไรต่อ เรียนมาแล้วเขาให้ไปปฏิบตั เิ อง

ใช่ไหม

71

ศิษย์ : สาธุค่ะ
พระอาจารย์

ศิษย์ : ไปปฏิบัติเองที่บ้านค่ะ
พระอาจารย์ : ไม่ใช่เรียน

จบแล้วก็หยุดปฏิบัตินะ เพราะยัง
ไม่ถือว่าจบ เพียงแต่จบหลักสูตร
การเรียนแต่ยังไม่จบหลักสูตรของ
การปฏิบัติ

ศิษย์ : ค่ะ
พระอาจารย์

: ต้ อ งเอา
ไปปฏิ บั ติ จ นกว่ า จะได้ ม รรคผล
นิพพาน
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: ถ้าปฏิบัติก็
ต้องได้อย่างแน่นอน เหมือนกินข้าว
ถ้ากินแล้วมันก็ตอ้ งอิม่ อย่างแน่นอน
ถ้าไม่กินมันก็ไม่อิ่ม ดังนั้น ต้อง
ขยั น นะ มี วิ ริ ย ะ มี ค วามขั น ติ
มีความอดทน ต้องมีตาราง ต้องมี
วินัย ต้องสั่งตัวเอง บังคับตัวเอง
ว่าถึงเวลานี้ต้องทำ�อย่างนั้นต้องทำ�
อย่างนี้ ไม่ใช่ปล่อยให้ปฏิบตั ไิ ปตาม
อารมณ์ ถ้าปฏิบัติตามอารมณ์นี้
บางที มั น ไม่ มี อ ารมณ์ มั น ก็ จ ะ
ไม่ปฏิบตั ิ เพราะส่วนใหญ่มนั จะไม่มี
อารมณ์ปฏิบัติ เราต้องบังคับมัน
ว่าตืน่ เช้าขึน้ มาต้องนัง่ สมาธิ ไหว้พระ
สวดมนต์ ฟั ง เทศน์ ฟั ง ธรรม
ก่อนนอนก็ต้องไหว้พระสวดมนต์
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม อย่างน้อยก็กลางวัน

เวลาไหนว่างก็ตอ้ งฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ต้องมีกำ�หนดเวลา เหมือนกินข้าว
ทำ�ไมเรามีเวลากินข้าวได้ ทำ�ไมเรามี
เวลาปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้ การปฏิบตั ธิ รรม
ก็เหมือนกับให้อาหารทางใจ เราให้
อาหารทางกายได้ตามเวลา เราก็
ต้ อ งให้ อ าหารทางใจได้ ต ามเวลา
เหมือนกัน
พยายามให้มากๆ เพราะใจนี้สำ�คัญกว่าร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกัน
ร่างกายเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ตายแล้ว แต่ใจนี้ไม่มีวันตาย แต่ใจมัน
จะหิวอยู่ตลอดเวลา เพราะเราไม่ได้ให้อาหาร คือเราไม่ปฏิบัติธรรมนั่นเอง
ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้ว ต่อไปใจเราจะอิ่มตลอดเวลา ขอให้เอาความสำ�คัญ
ของใจเป็นหลัก
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ขอให้เราพยายามทำ�ให้มาก ให้อาหารใจให้มากกว่าให้อาหารทางร่างกาย
เพราะร่างกายให้มนั มากน้อยเพียงไร ในทีส่ ดุ มันก็ตอ้ งตายไป แต่ใจไม่ตาย
ใจไม่ได้อาหาร ใจก็จะได้แต่ความทุกข์ ได้แต่ความหิว ถ้าใจได้อาหาร
ได้ธรรมะก็จะได้แต่ความสุข ได้เเต่ความอิ่ม อันนี้ไม่มีใครทำ�ให้เราได้
เราต้องเป็นคนทำ�เอง เวลาเรากินข้าว คนอื่นก็กินแทนเราไม่ได้ เวลา
ปฏิบัติธรรม คนอื่นก็ปฏิบัติแทนเราไม่ได้ ต้องถือหลัก อัตตาหิ อัตตโน
นาโถ พยายามไปปฏิบัติกันนะ

ศิษย์ : พระอาจารย์คะ แล้วคุณ...
พระอาจารย์ : คุณ… เดือนที่แล้วไม่ได้มา

เห็นว่าเขามีอาการดีขึ้น
ไปหาหมอ หมอก็ให้ยา ภาวนาไม่ได้ก็ต้องอาศัยยา กินยากล่อมประสาท

ศิษย์ : พระอาจารย์คะ นีม้ นั เป็นวิบาก
พระอาจารย์ : คือมันเป็นที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์

พอใครเขาพูดอะไร
เขาก็เกิดวิตกกลัว ไม่มคี วามหนักแน่น ไม่มหี ลักใจ เป็นเหมือนกระต่ายตืน่ ตูม
พอเขาบอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ตกใจตื่น กลัวไปหมด
ทำ�อะไรไม่ได้เลย ทำ�อะไรก็กลัวว่าจะเกิดตามที่เขาพูดไปหมด เพราะว่า
วิตกจริต ไม่มีสติ ไม่ควบคุมความคิดของตนเอง นี่ความสำ�คัญของสติ
ถ้าเรามีสตินี้ พอใจเราไม่สบาย เราก็พุทโธๆ ไปอย่างเดียว เดี๋ยวมันก็หาย
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ถ้ า ยิ่ ง คิ ด ก็ ยิ่ ง ไม่ ส บายใจใหญ่
ยิ่งเครียดมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะ
มันจะคิดไปในทางที่ทำ�ให้เกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา ไม่รู้จักคิดแบบปลง
หรือวาง งั้นต้องเจริญสติให้มาก

ศิษย์

: หลายคนบอกว่าเห็นแล้ว
หดหูค่ ะ่ พระอาจารย์ เพราะว่าเขาก็ท�ำ บุญ
มาขนาดนี้ แต่ วั น นี้ พ อไม่ มี ห ลวงตา
คนอื่นกลัวเขาจะบ้า

พระอาจารย์

: ก็ เ พี ย งทำ �
แต่ ท านอย่ า งเดี ย วไม่ พ อไง ต้ อ ง
ทำ � บุ ญ ด้ ว ยการเจริ ญ สติ ถึ ง จะพอ
ที่จะรักษาใจได้ ดังนั้น ระมัดระวัง
ต้องมีความแน่วแน่ต่อคำ�สอนของ
พระพุทธเจ้า ถ้าเราแน่วแน่เราจะ
ไม่หวั่นไหว นี่ใจไม่แน่วแน่ คำ�สอน
ของพระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดมาแล้ว
ต้องตายเป็นธรรมดา ไปกลัวทำ�ไม

อย่างมากมันก็แค่ตายใช่ไหม อะไร
จะเกิ ด ก็ ต้ อ งเกิ ด นี่ ก ลั วไปหมด
กลั ว จะล้ ม ละลาย กลั ว จะอะไร
กลัวไปทำ�ไม ล้มก็ล้มไปซิ ละลายก็
ละลายไป ถ้าห้ามไม่ได้ มันจะเกิด
มันก็ตอ้ งเกิด เกิดก็เกิด ก็อยูก่ บั มันไป
อย่ า งมากก็ แ ค่ ต ายให้ คิ ด อย่ า งนี้
ถ้ า ยอมตายแล้ ว ปั ญ หาต่ า งๆ นี้
มั น จะกลายเป็ น เรื่ อ งเล็ กไปหมด
ถ้ากลัวตายนีอ้ ะไรก็กลายเป็นปัญหา
ไปหมด ต้องพิจารณาความตายอยู่
เรือ่ ยๆ พระพุทธเจ้าบอกว่าให้คดิ ว่า
เกิ ด มาแล้ ว ต้ อ งแก่ เ ป็ น ธรรมดา
ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ ต้องเจ็บไข้
ได้ป่วยเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความ
เจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ ต้องตายเป็น
ธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้
ให้สอนใจอย่างนีอ้ ยูท่ กุ วันเพือ่ มันจะ
ได้ไม่ลมื พอมันไม่ลมื แล้วใจมันก็จะ
ยอมรับได้
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ดังนั้น ต้องคิดว่าเป็นของที่จะต้องเกิด ไม่ว่าจะทำ�บุญหรือไม่ทำ�บุญ มันก็
ต้องแก่ เจ็บ ตาย เหมือนกัน ปฏิบตั ธิ รรมไม่ปฏิบตั ธิ รรม มันก็ตอ้ งแก่ เจ็บ
ตายเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ว่ามันไม่ทุกข์กับการแก่ การเจ็บ การตาย
ถ้าเราปฏิบัติธรรม ถ้าเรามีสติ ถ้าเรามีปัญญา ถ้าเรายอมรับความจริง
มันก็จะถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา เหมือนฝนตกแดดออกไม่ใช่เป็นเรื่อง
ใหญ่โต เพราะใจไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ผู้ที่ตื่นเต้น
ตกใจไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเขาไม่เดือดร้อน ร่างกายเขาไม่กลัวความแก่
กลัวความเจ็บ กลัวความตาย เพราะเขาไม่มคี วามรูใ้ นตัวเขาว่าเขาจะต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่ผู้ที่ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายนี้กลับไปเดือดร้อนแทน
ร่างกายเท่านั้นเอง ก็ต้องสอนให้เขาไม่ต้องไปเดือดร้อน เราไม่ได้แก่
ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราเป็นใจ เราเป็นผูร้ ู้ ให้รเู้ ฉยๆ เท่านัน้ เอง
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แต่ใจเรามีกเิ ลส มีความหลง หลอกให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกาย พอร่างกายเรา
เป็นอะไร เราก็ตื่นเต้นตกใจไปกับร่างกาย เราต้องแยกร่างกายออกจากใจ
ใจต้องแยกออกจากร่างกายให้ได้ ถ้าแยกได้แล้วก็จะไม่ทุกข์ใจ

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

พระอาจารย์ : สติออ่ น หมดสติไป ต้องฝึกสติ ต้องไปนัง่ ทีม่ นั น่ากลัว

แล้วมันจะไม่งว่ ง ถ้านัง่ อยูท่ ปี่ ลอดภัย มันจะง่วงได้ หรือไม่กต็ อ้ งอดอาหาร
ต้องลดอาหารลงให้มนั หิวหน่อย มันจะได้ไม่งว่ ง ถือศีล ๘ ดู ไม่กนิ ข้าวเย็น
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ศิษย์ : ก็มีวันพระก็ลองดูอยู่ครับ
พระอาจารย์ : ก็ลองทำ�ดู แต่ความสำ�คัญ

ก็คืออยู่ที่สติ ก็ต้องฝึกสติให้มากๆ เวลาทำ�งาน
ทำ�อะไรก็ให้มีสติ ท่องพุทโธๆ ไป

ศิษย์ : เราจะสามารถเจริญวิปัสสนาได้ไหม
พระอาจารย์ : ตอนนี้ถ้ายังไม่มีสมาธิ

มันจะเจริญได้ยากกว่า ให้มีสติ ให้มีสมาธิก่อน

ศิษย์ : ครับ ต้องไปเจริญสติให้มาก
พระอาจารย์ : แต่ถ้าอยากจะพิจารณาบ้าง

ก็ได้ ก็เจริญอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้กค็ ดิ ไปได้
ให้คิดว่าร่างกายเราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
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ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นเพียงดิน น้ำ� ลม
ไฟ ร่างกายไม่สวยไม่งาม เวลาตายไปไม่สวย
ไม่งาม เวลาไปดูคนตาย คนสวยขนาดไหน
คนหล่ อ ขนาดไหน เวลาตายก็ ไ ม่ ส วยแล้ ว
ไม่ ห ล่ อ แล้ ว ให้ คิ ด อย่ า งนี้ ไ ปเพื่ อ จะได้ ตั ด
ความอยากต่างๆ ให้น้อยลงไป ถ้าคิดได้ก็คิด
แต่ถา้ คิดไม่ได้กพ็ ทุ โธๆ ไปก่อน ทำ�ใจให้นงิ่ ให้สงบ
ไปก่อน แล้วจะคิดได้นาน

ศิษย์ : ตอนที่นั่งก็ยังเหมือนกับหลับ
พระอาจารย์ : ถ้านั่งหลับก็ลุกขึ้นมาเดิน

แทนก่อน ลุกขึ้นมาเจริญสติก่อน เดินพุทโธๆ
ไปก่อน เดินจนกว่ามันจะหายง่วง หูตาสว่างแล้ว
ค่อยกลับไปนั่งใหม่
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ศิษย์

: พระอาจารย์คะปฏิบัติมาประมาณ ๑๐
กว่ า ปี แ ล้ ว จนกระทั่ ง วั น หนึ่ ง จิ ต มั น เป็ น อั ตโนมั ติ
ซึง่ มันไม่ตอ้ งคอยมาทำ�เอง แต่มนั ทำ�หน้าทีข่ องมันเอง
อารมณ์มันเข้าไม่ถึงจิต แต่ก่อนที่จะได้สภาวะนี้คือ
ตัวรู้มันเห็นกายและจิตทำ�งานของมันเอง มันไม่ใช่เรา
มันเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น แล้วมันเกิดบ่อยๆ
โดยเฉพาะตอนที่ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์
สภาวะของจิตอัตโนมัติเป็นอยู่ ๓ เดือนค่ะ ก็คิดว่า
สภาวะนั้นมันคงไม่เปลี่ยนแล้ว ปรากฎว่ามันเสื่อมค่ะ
หลังจากนั้นไม่เป็นจิตอัตโนมัติเลย มีแต่ตัวรู้แยกออก
จากขันธ์ ๕ แต่เป็นเฉพาะตอนนั่งสมาธินะคะ ควรจะ
ปฏิบตั ติ อ่ อย่างไรดีคะ และอยากทราบว่าตัวรูท้ เี่ ห็นกาย
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
การเปลีย่ นแปลง อารมณ์ดบี า้ ง อารมณ์ไม่ดบี า้ ง
อารมณ์ ผ่ อ งใส อารมณ์ ขุ่ น มั ว อั น นี้ เ ป็ น สิ่ ง
ที่ เ ปลี่ ย นแปลง แต่ ตั ว รู้ คื อ ใจนี้ ไ ม่ มี วั น
เปลี่ยนแปลง รู้อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ว่าจะ
รู้แบบปัญญา หรือรู้แบบหลง ถ้ารู้แบบหลง
ก็จะยึดติด ก็จะเกิดตัณหาเกิดความอยากในสิ่ง
ที่ยึดติดให้เป็นไปตามความอยากของตน พอไม่
เป็ นไปตามความอยากของตนก็ จ ะเกิ ด ความ
ทุกข์ใจขึ้นมา จึงจำ�เป็นต้องสอนใจ สอนตัวรู้นี้
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ให้ปล่อยวาง ไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆ ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่ตัวรู้มารับรู้
มาเกี่ยวข้องด้วยนี้เป็นของไม่เที่ยง มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา มีเจริญมีเสื่อม
เป็นธรรมดา มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา เช่น เวทนาความรู้สึกนี้
มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ บางทีก็สุข บางทีก็ทุกข์ บางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์
ถ้าไปอยากให้สขุ เพียงอย่างเดียว เวลาความสุขหายไป ก็จะเกิดความอยากให้
ความสุขกลับมา พอไม่กลับมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึน้ มา นีค่ อื การสอนใจ
ให้ฉลาด ถ้าอยากจะให้ใจนี้อยู่ในสภาวะที่เย็น ที่สบาย ที่ปล่อยวาง ก็ต้อง
มีปัญญาถึงจะรักษาความเป็นหนึ่ง ความเป็นกลางของใจได้
ถ้าไม่สอนใจ เวลาออกมารับรู้มาสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ถ้ามีความหลงก็จะ
คิดว่าสิ่งที่ตนเองชอบนั้น ก็อยากจะให้สิ่งที่ตนชอบนั้นอยู่กับตนไปนานๆ
แต่ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปนานๆ ทุกสิ่งทุกอย่างมีวาระของเขา มีเวลา
ของเขา มีมามีไป มีเกิดมีดับ มีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา ต้องคอย
สอนใจไม่ให้ไปยึดไปติดไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
เราถึงจะสามารถรักษาสภาวะความว่างความสงบของใจได้
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ถ้าเราไม่มปี ญ
ั ญา ใจก็จะถูกความหลง
บอกให้ ไ ปเกิ ด ความอยากขึ้ น มา
ถ้าเราชอบสิง่ ใด เราก็อยากจะให้สง่ิ นัน้
อยูก่ บั เราไปนานๆ ถ้าเราไม่ชอบสิง่ ใด
เราก็จะอยากให้สิ่งนั้นหายไปเร็วๆ
แต่ เ ราไม่ ส ามารถไปสั่ ง เขาได้
ไปควบคุมบังคับเขาได้ เช่น เวลา
เจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ชอบ เราอยาก
จะให้มันหายไปทันทีทันใด มันก็
ไม่หาย ถ้าเราอยากให้หายแล้วมัน
ไม่หาย เราก็จะเครียด เราก็จะทุกข์
แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของเหตุ
เรื่องของปัจจัย ตอนนี้มีเหตุทำ�ให้
ร่างกายไม่สบาย ก็ตอ้ งอยูก่ บั มันไป
จนกว่าเหตุทที่ �ำ ให้รา่ งกายไม่สบายนี้
มันหายไป เช่น เชื้อโรคถูกทำ�ลาย
ไปด้ ว ยการรั บ ประทานยาอย่ า งนี้
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พอเชื้อโรคถูกทำ�ลายไป โรคภัย
ไข้เจ็บก็จะหายไปเอง ความเจ็บไข้
ได้ป่วย ความทุกข์ในร่างกายก็จะ
หายไป แต่ไม่ได้หายไปเพราะว่า
เราสัง่ ให้มนั หาย ขณะทีไ่ ม่หายเราก็
ต้องทำ�ใจเป็นกลาง ปล่อยวาง ต้อง
อยูก่ บั มันไป มันจะมาก็ปล่อยมันมา
มันจะไปก็ปล่อยมันไป บางทีเรา
ก็ทำ�ให้มันหายได้ บางทีเราก็ทำ�ให้
มันหายไม่ได้ ถ้าทำ�ให้หายไม่ได้ก็
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ต้องอยู่กับมันไป เช่น เป็นโรคภัย
บางอย่าง เป็นแล้วรักษาไม่หายก็มี
เช่น เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างนี้
รั ก ษาไม่ ห ายก็ ต้ อ งอยู่ กั บ มั น ไป
ถ้าอยากให้มันหายก็จะมีแต่ความ
ทุกข์ตลอดเวลา คนเราไม่จำ�เป็น
จะต้ อ งไปทุ ก ข์ กั บ ความเจ็ บ ไข้
ของร่างกาย เพราะว่าความทุกข์นี้
มันเกิดจากความอยากของเราเอง
อยากให้ ร่ า งกายนี้ ห ายเป็ น ปกติ
ในเมือ่ มันไม่ยอมหาย ยิง่ อยากก็ยงิ่
ทุกข์ใหญ่ ถ้าเรายอมรับความจริง
ว่าไม่หายก็ไม่เป็นไร อยู่กับมันไป
เราก็ ม านั่ ง ทำ � สมาธิ ทำ �ใจให้ ส งบ
เราต้องมีความสุขได้เหมือนกับว่า
ร่ า งกายนี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น อะไร เพราะ
การหาความสุขภายในใจนี้ไม่ต้อง

ใช้ ร่ า งกายเป็ น เครื่ อ งมื อ ถ้ า เรา
สามารถสร้างความสุขภายในใจได้
เราก็จะไม่เดือดร้อนกับความเป็น
ความตายของร่างกาย จะไม่เดือดร้อน
กับความเจ็บไข้ได้ปว่ ยกับความเป็น
อัมพฤกษ์อัมพาต หรือพิกลพิการ
ของร่างกาย เพราะเรายังสามารถ
หาความสุขได้อยู่ตลอดเวลา และ
เป็นความสุขที่ดีกว่า ยิ่งใหญ่กว่า
ความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกาย
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรา
หมั่นภาวนากัน ทำ�ใจให้สงบกัน
สร้างความสุขทีใ่ จดีกว่า สร้างความสุข
ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ
เพราะร่ า งกายของเรานี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่
ไม่แน่นอน เราไม่สามารถทีจ่ ะไปพึง่

ร่างกายได้ตลอดเวลา เวลาที่พึ่ง
ไม่ได้ เวลานั้นเราจะทุกข์ใจมาก
เพราะเราไม่ มี ค วามสามารถที่ จ ะ
หาความสุขโดยไม่ต้องใช้ร่างกาย
แต่ถ้าเราได้ฝึกทำ�สมาธิอยู่เรื่อยๆ
ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุข เวลา
ร่ า งกายเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ยหรื อ พิ ก ล
พิการไป เราก็ยังหาความสุขได้อยู่
อั น นี้ ไ ม่ ท ราบว่ า ตอบคำ � ถามที่ เ ขา
ถามหรือยัง พูดไปแล้วก็เลยไปเลย
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ศิ ษ ย์

: อี ก ข้ อ หนึ่ ง นะครั บ
พระอาจารย์ ผมเรี ย นดู จิ ต ดู ใ จมา
ระยะหนึ่งแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านก็บอก
ว่าให้รกู้ ายรูใ้ จลงปัจจุบนั ด้วยจิตทีต่ ง้ั มัน่
และเป็นกลาง จนจิตเขาชำ�นาญแล้ว
เขาก็พอของเขาเอง เขาจะรู้ของเขาเอง
ขอโอกาสถามพระอาจารย์วา่ นอกจากนี้
มีอะไรอีกหรือไม่ครับ ทำ�อย่างไรถึงจะ
เดินถูกทางครับ

พระอาจารย์ : คือก่อนทีเ่ ราจะ

ดูกายดูจิตได้นี้เราต้องมีสมาธิก่อน
การดูกายดูจิตนี้เป็นขั้นของปัญญา
ถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้ ใจเป็นกลางนี้
เราจะดูกายดูจิตให้เป็นกลางไม่ได้
เพราะใจของเราจะมี ค วามโลภ
ความโกรธ ความหลงมาเกี่ยวข้อง
อยู่ตลอดเวลา ดูกายก็จะดูด้วย
ความโลภด้วยความอยาก อยาก
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ให้กายอยู่กับเราไปนานๆ ไม่อยาก
ให้กายเราเจ็บไข้ได้ป่วย อยากให้
กายของเราไม่ตาย เราจะดูแบบนั้น
ถ้าดูแบบนั้นดูแล้วมันก็จะทุกข์ใจ
เพราะคิดถึงความแก่ ความเจ็บ
ความตาย มันก็จะทุกข์ใจขึ้นมา
เพราะใจมี ค วามอยากไม่ ใ ห้ แ ก่
ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายนั่นเอง ดังนั้น
การทีเ่ ราจะดูแบบดูใจเป็นอุเบกขาได้
ปล่อยวางร่างกายได้ ใจต้องเป็น
อุเบกขาก่อน ใจต้องมีสมาธิก่อน
การทำ�ใจให้สงบเป็นสมาธินี้แหละ

เป็ น การทำ �ใจให้ เ ป็ น อุ เ บกขา ใจต้ อ งรวมเป็ น หนึ่ ง เป็ น เอกั ค คตารมณ์
สักแต่ว่ารู้ เวลานั้นแหละใจจะเป็นอุเบกขา ใจจะเป็นกลาง
พอออกจากสมาธิ ม า เราจึ ง ค่ อ ยมาดู ก ายดู จิ ตได้ ดู เ พื่ อ
ปล่อยวาง ดูเพื่อไม่ให้เกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ดังนัน้ ถ้าเรายังไม่มสี มาธิ ใจเรายังไม่สงบ ไม่เป็นหนึง่ ไม่เป็นกลางอยู่
อย่าไปดูกายดูใจดูจิตให้เสียเวลาเลย ดูไปก็ดูแบบเป็นกลางไม่ได้
ดูแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมา เกิดภวตัณหา เกิดวิภวตัณหาขึ้นมา
แต่ถ้าใจเป็นกลางแล้ว เป็นสมาธิแล้ว ทีนี้เราถึงจะดูได้ ดูเพื่อที่เราจะ
ได้รักษาความเป็นกลางของสมาธิไว้ต่อไป เพราะถ้าเราไม่ดูด้วยปัญญา
พอออกจากสมาธิมาเราก็จะหมดกำ�ลัง กำ�ลังของอุเบกขาก็จะค่อยๆ หมดไป
พอหมดไปก็จะเกิดความโลภความอยากต่างๆ ขึ้นมา ใจก็จะไม่เป็นกลาง
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ใจก็จะไม่สงบ ใจก็จะทุกข์กบั เรือ่ งราว
ต่างๆ ต่อไป
การทำ�สมาธินี้ทำ�ให้ใจเป็นกลางได้
ชัว่ ระยะสัน้ ๆ คือขณะทีอ่ ยูใ่ นสมาธิ
และขณะที่ออกมาจากสมาธิใหม่ๆ
เหมือนกับเวลาที่เราเอาน้ำ�ไปแช่ใน
ตู้เย็น เวลาน้ำ�แช่อยู่ในตู้เย็น น้ำ�ก็
จะเย็น พอออกมาจากตู้เย็นทิ้งไว้
สักพักหนึ่ง ความเย็นก็จะค่อยๆ
จางหายไป ความเป็ น อุ เ บกขานี้
ก็เป็นเหมือนความเย็นของใจ เวลา
อยู่ในสมาธินี้ใจจะเย็น ใจจะสบาย
เป็นกลาง ไม่ว้าวุ่นขุ่นมัว ไม่ทุกข์
ไม่เดือดร้อนกับ ร่างกายกับ จิตใจ
แต่พอออกมาจากสมาธิใหม่ๆ ก็ยัง
จะเย็นอยู่ จะรู้สึกเฉยๆ ไม่วุ่นวาย
ไปกับเรื่องราวต่างๆ ของร่างกาย
หรื อ ของจิ ตใจ แต่ พ อปล่ อ ยไป
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นานๆ เข้า ความเย็นของใจก็จะ
ค่อยๆ จางไป ถ้าเราไม่ใช้ปัญญา
มาสอนใจให้ปล่อยวางไม่ให้ไปอยาก
ความเย็นมันก็จะหายไปหมด แล้วใจ
ก็จะเกิดความวุ่นวายทางใจขึ้นมา
แต่ถา้ เราใช้ปญ
ั ญามาสอนใจหลังจาก
ที่ออกจากสมาธิมาแล้ว เราก็จะ
สามารถระงับความอยากที่เป็นตัว
ที่ทำ�ให้ใจนี้ร้อนขึ้นมาได้ เราก็ยัง
จะสามารถรักษาความเย็น รักษา
ความเป็นกลางของใจได้ด้วยการ
ใช้ปัญญา เช่น พิจารณาร่างกายว่า
ร่างกายนีไ้ ม่เทีย่ ง มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ
มีตายเป็นธรรมดา อย่าไปอยาก
ให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
เป็นอันขาด เพราะถ้าอยากแล้ว
ก็จะสร้างความทุกข์ใจ สร้างความ
ร้อนใจขึน้ มา พอเราไม่มคี วามอยาก
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ใจของเราก็

จะเย็นต่อไปได้ เป็นกลางได้ เช่นเดียวกับเวทนา ก็อย่าไปอยากให้มีแต่
สุขเวทนาเพียงอย่างเดียว เพราะร่างกายนี้มันต้องเปลี่ยนไปตามภาวะตาม
ปัจจัย เวลาอากาศร้อนมันก็ทกุ ขเวทนา เวลาอากาศเย็นมันก็สขุ เวทนา เวลาหิว
มันก็ทุกขเวทนา เวลาอิ่มมันก็เป็นสุขเวทนา เราก็ต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนไป
เปลี่ยนมา เราก็ต้องรับกับมันไป ไม่ต้องไปอยากให้มันสุขเพียงอย่างเดียว
เพราะความอยากนี้จะไปทำ�ลายความสงบความเย็นของใจ ทำ�ให้ใจรุ่มร้อน
ขึ้นมา
นี่คือการดูกาย ดูจิต ดูเวทนา เพื่อรักษาความเป็นกลาง รักษา
ความสงบ ความนิ่ ง ของใจหลั ง จากที่ อ อกมาจากสมาธิ แ ล้ ว
แต่ถ้าเรายังไม่มีความนิ่ง ความสงบ เราก็ไม่สามารถใช้ปัญญา
ทำ�ให้มันสงบให้มันนิ่งได้
มั น จะวุ่ นไปกั บ เรื่ อ งราวต่ า งๆ ที่ ใ จมั น สั ม ผั ส รั บ รู้ พอเห็ น ผมหงอก
ขึ้ น มาใจก็ วุ่ น แล้ ว เห็ น หนั ง เหี่ ย วขึ้ น มาใจก็ วุ่ น แล้ ว เห็ น คนเจ็ บ
ไข้ ไ ด้ ป่ ว ยทั้ ง ๆ ที่ เ รายั ง ไม่ เ จ็ บ เราก็ วุ่ น ขึ้ น มาก่ อ น เห็ น คนตายนี้
เรายังไม่ทันตาย เราก็วุ่นขึ้นมาก่อนแล้ว นั่นก็เพราะว่าใจเรามันไม่นิ่ง
มันไม่สามารถให้มนั เป็นกลาง ให้มนั ดูเฉยๆ ได้ เราจึงต้องทำ�สมาธิกอ่ น เราข้าม
ขัน้ นีไ้ ปไม่ได้ การปฏิบตั ถิ า้ ใจยังไม่สงบไม่เป็นอุเบกขานี้ จะเข้าไปขัน้ ปัญญา
ไม่ได้ ต้องมีสมาธิก่อน และการจะมีสมาธิได้ ต้องมีการเจริญสติอย่าง
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ต่อเนื่อง ก่อนที่จะมานั่งนี้ เราต้อง
สร้างสติขนึ้ มาก่อน ต้องทำ�สติทงั้ วัน
เจริญสติทั้งวัน การเจริญสติก็คือ
การควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราว
ต่างๆ ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียว เช่น
ให้คดิ อยูก่ บั พุทโธๆ ไป หรือให้คดิ อยู่
กับร่างกาย ให้ดรู า่ งกายตลอดเวลา
ร่างกายทำ�อะไรก็ให้เฝ้าดูการกระทำ�
ของร่างกาย จดจ่ออยูก่ บั การกระทำ�
เพียงอย่างเดียว ไม่ให้ไปคิดเรือ่ งนัน้
เรื่องนี้ในขณะที่กำ�ลังทำ�กิจกรรม
ต่างๆ อย่างนีใ้ จถึงจะมีสติ พอมีสติ
เวลามานั่ ง สมาธิ ใจก็ จ ะสงบได้
พอใจสงบแล้ว ออกจากสมาธิทีนี้ก็
สามารถทีจ่ ะมาดูกายดูจติ ตามความ
เป็ น จริ ง ของกายของจิ ตได้ ดู ว่ า
ร่างกายต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายได้
ดูวา่ จิตนีม้ เี ปลีย่ นไปได้ บางวันก็สขุ
บางวันก็ทุกข์ บางวันก็หงุดหงิด
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บางวันก็ร�ำ คาญ บางวันก็เย็นสบาย
บางวั น ก็ เ บิ ก บาน มั น เปลี่ ย นไป
เปลี่ ย นมาเราก็ อ ย่ า ไปวุ่ น วายไป
กั บ มั น ให้ รู้ ใ ห้ ศึ ก ษาดู ว่ า มี เ หตุ
มีปจั จัยอะไรทีท่ �ำ ให้มนั เป็นอย่างนัน้
เป็นอย่างนี้ แล้วเราสามารถที่จะ
เปลีย่ นแปลงมันได้หรือเปล่า ถ้าเรา
เปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยน เช่น ถ้าจิต
มีความทุกข์นี้ เราก็รู้แล้วว่ามันเกิด
จากความอยาก เราก็ เ ปลี่ ย นได้
เราหยุดความอยาก ความทุกข์ใจ
ก็จะหายไป เเต่บางอย่างเราเปลี่ยน
ไม่ได้ เราก็ต้องอยู่กับมันไป เช่น
ทุ ก ขเวทนาที่ เ กิ ด จากการเจ็ บ ไข้
ได้ป่วย จะสั่งให้มันหายไปในทันที
ทันใดมันก็ไม่หาย แต่ถ้าเรารู้ว่าเรา
รับประทานยาแล้วไม่ชา้ มันก็จะหายได้
เราก็ รั บ ประทานยาไป เดี๋ ย ววั น
สองวั น มั น ก็ ห ายได้ เ หมื อ นกั น

แต่ตอ้ งใช้เวลา ขณะทีม่ นั ยังไม่หาย
เราก็ตอ้ งทำ�ใจเป็นอุเบกขาอยูก่ บั มัน
ไปก่อน หรือว่าไปเจอโรคที่รักษา
ไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปเรื่อยๆ
นีค่ อื การใช้ปญ
ั ญาสอนใจให้ปล่อยวาง
ให้ ทำ �ในสิ่ ง ที่ ทำ �ได้ สิ่ ง ที่ ทำ �ไม่ ไ ด้
เราก็ต้องยอมรับ ก็ต้องอยู่กับมัน
ไปจนกว่าจะจากกันไป คือเวลา
ร่างกายตายไป ทุกอย่างมันก็จะ
หมดไป โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะหาย
ไปหมด ไม่ตอ้ งกลัว เวลาเป็นโรคภัย
ไข้ เ จ็ บ ขอให้ เ รารู้ ว่ าไม่ ช้ า ก็ เ ร็ ว มั น
ต้องหายแน่ๆ มันไม่หายด้วยยา
มั น ก็ ต้ อ งหายด้ ว ยการไม่ ห ายใจ
ไม่ต้องกลัว เพราะว่าร่างกายไม่ใช่
ตัวเราของเรา เราไปหลงไปยึดติด
ว่าเป็นตัวเราของเรา มันเป็นหุ่น
ที่ เ ราเอามาเชิ ด ใจเป็ น ผู้ เ ชิ ด หุ่ น
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ใจเป็นผู้สั่งให้หุ่นนี้ทำ�อะไรต่างๆ สั่งให้ร่างกายมาที่นี่ ไม่ใช่ร่างกายเป็น
ผูส้ งั่ ไม่ใช่สมอง ใจเป็นผูส้ งั่ ใจไม่ใช่สมอง ใจเป็นผูร้ ู้ ใจเป็นผูค้ ดิ สมองนี้
มีไว้สำ�หรับควบคุมการเคลื่อนไหวการทำ�งานของร่างกาย
นี่ คื อ การปฏิ บั ติ ต้ อ งมี ส มาธิ ก่ อ น ก่ อ นจะมี ส มาธิ ไ ด้ ก็ ต้ อ งมี ส ติ ก่ อ น
การจะมีสติได้ก็ต้องมีเวลา ให้อยู่ห่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆ ต้องไม่มี
งานทำ� เพราะเวลาทำ�งานต้องใช้ความคิด ก็ไม่สามารถทีจ่ ะมาหยุดความคิด
ต่างๆ ได้ ถ้าหยุดความคิดไม่ได้ เวลามานัง่ สมาธิกจ็ ะไม่สงบ นัง่ ยังไงก็ไม่สงบ
เพราะมันไม่ยอมหยุดคิด เราจึงต้องหาวันหยุด หาเวลาว่างไปปลีกวิเวก
ไปอยู่ตามป่าตามเขา ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆ
ห่างไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลจากภารกิจการงาน เพือ่ เราจะได้มาควบคุมใจ
ให้คิดอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียว หรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ตัง้ แต่ตนื่ จนหลับ ทุกเวลานาทีให้ใจจดจ่ออยูก่ บั การเคลือ่ นไหวกับการกระทำ�
ของร่างกาย มีเวลาว่างเราก็มานัง่ หลับตา ถ้าเราใช้การเฝ้าดูรา่ งกาย เวลานัง่
เราก็ดลู มหายใจเข้าออก อย่าให้ไปคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ แล้วเดีย๋ วใจของเราก็จะ
เข้าสูค่ วามสงบได้ ถ้าเราใช้พทุ โธเป็นเครือ่ งกำ�กับใจ เวลาเรานัง่ เราก็บริกรรม
พุทโธไป ถ้าเวลานัง่ เฉยๆ บริกรรมพุทโธไม่คดิ อะไร เดีย๋ วใจก็เข้าสูค่ วามสงบ
พอมีความสงบแล้ว ใจเป็นอุเบกขาแล้ว ก็ปล่อยให้มันสงบให้นานที่สุด
จนกว่ามันจะถอนออกมาเอง พอถอนออกมาแล้ว มานั่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
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มารับรูเ้ รือ่ งร่างกายเรือ่ งอะไรต่างๆ เราก็ตอ้ งใช้ปญ
ั ญามาสอนใจให้ปล่อยวาง
สอนให้ รู้ ว่ า ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งมั น เป็ น อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา เราไปสั่ ง
ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ไม่ ไ ด้ ถ้ า เราอยากแล้ ว จะทำ �ให้ ค วามสงบที่ เ ราได้ จ ากสมาธิ นี้ ห ายไป
แล้วจะทำ�ให้ใจเราร้อนขึน้ มา ถ้าเราหยุดความอยากได้ เราก็จะรักษาความเย็น
ความสงบของใจต่อไปได้ นี่คือการปฏิบัติ
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ธรรมะบนเขา

๖ เมษายน ๒๕๕๖

“ความสันโดษ”
วันนี้พวกเราก็มาทำ�กิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำ�
ทรงสอนว่าควรจะเจริญให้มาก สิ่งที่เราควรจะเจริญ
ให้มากก็คอื ทาน ศีล ภาวนา เพราะนีเ่ ป็นเหมือนบันได
ที่จะพาให้เราได้ขึ้นไปสู่ความสูง ความดี ความสุข
ที่ เ ลอเลิ ศ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า และพระอรหั น ตสาวก
ทั้งหลายได้ไปถึงกัน ถ้าเราทำ�มากเราก็จะไปถึงเร็ว
ถ้าเราทำ�น้อยก็จะไปถึงช้า ไม่มีใครจะทำ�ให้มันช้า
หรือเร็วได้นอกจากตัวเราเอง ตัวเราเป็นผู้เดินทาง
เป็นผู้เดินขึ้นบันได
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การปฏิบัติธรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำ�ทานก็ดี
รักษาศีลก็ดี นั่งสมาธิก็ดี หรือเจริญวิปัสสนาก็ดี
นี้เป็นการกระทำ�ของใจล้วนๆ ไม่ใช่เป็นการกระทำ�ของร่างกาย

บันไดนี้ก็คือมรรค มรรค แปลว่า ทาง บันไดที่จะพาจิตใจให้ก้าวขึ้นไป
สูงขึ้นไปตามลำ�ดับ ขึ้นไปจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพ จากเทพก็ให้ไปเป็น
พรหม จากพรหมก็ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบัน
ขั้นพระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ นี่คือชั้นต่างๆ ที่บันได
คือมรรค คือทาน ศีล ภาวนา จะพาให้เราไป
ถ้าเราทำ�ทาน รักษาศีล เราก็จะไปขั้นเทพ ขั้นเทพก็มีหลายชั้นขึ้นอยู่ว่า
เราทำ�มากทำ�น้อย ศีลบริสุทธิ์มากบริสุทธิ์น้อย ทานทำ�มากทำ�น้อย ก็จะได้
เป็นเทพชัน้ ต่างๆ เหมือนกับนักเรียนทีเ่ รียนหนังสือ เวลาสอบก็จะได้คะแนน
ต่างๆ กัน บางคนก็ได้ที่หนึ่ง บางคนก็ได้ที่สิบ บางคนก็ได้ที่สามสิบ อันนี้
ก็อยู่ที่ความสามารถในการทำ�ทาน ในการรักษาศีล ศีลก็คือศีลห้าสำ�หรับ
ผู้ที่จะไปเป็นเทพ
ทาน ก็คือ การสละทรัพย์ข้าวของต่างๆ ที่มีเกินความจำ�เป็น เกินความ
ต้องการของร่างกาย เก็บเอาไว้ก็จะเป็นภาระเป็นสิ่งที่จะต้องคอยวิตกคอย
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กังวล ถ้าสละไป บริจาคไป แจกจ่ายไป แบ่งปันไป
ให้แก่ผู้ที่ไม่มี ให้ผู้ที่มีน้อยกว่า ผู้ที่เดือดร้อน
ให้เขาไปแล้วใจก็จะเบาขึ้น ใจก็จะมีความสุขขึ้น
ศีล ก็คือ ศีลห้า จะรักษาได้ครบทั้งห้าข้อทุกวัน
ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือไม่ อันนี้ก็เป็น
เครื่องวัดความสูงของจิตใจ ถ้าสามารถรักษาได้
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับก็จะได้ขึ้นไปสู่ชั้น
ทีส่ งู ถ้ายังรักษาได้บา้ งไม่ได้บา้ ง ขาดบ้างเกินบ้าง
อย่างนี้ก็จะไม่ได้ชั้นที่สูง
นีค่ อื อานิสงส์ทจี่ ะได้รบั จากการทำ�ทาน รักษาศีล
ถ้านั่งสมาธิทำ�ใจให้สงบได้ด้วย ก็จะเลื่อนจาก
ชั้นเทพขึ้นไปสู่ชั้นพรหม ชั้นพรหมก็มีหลายชั้น
เช่ น เดี ย วกั น เพราะสมาธิ คื อ ความสงบก็ มี
หลายขั้นด้วยกัน มีอยู่ ๙ ขั้น คือ รูปฌาน ๔
อรูปฌาน ๔ และนิโรธสมาบัติ นี่คือความสงบ
ของจิต เวลานัง่ สมาธิควบคุมใจให้อยูก่ บั อารมณ์ใด
อารมณ์หนึง่ ไม่ให้คดิ ปรุงเเต่งไปกับเรือ่ งราวต่างๆ
ถ้าควบคุมให้ใจอยูก่ บั อารมณ์เดียวได้ ใจก็จะสงบ
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เข้าไปตามลำ�ดับของกำ�ลังของสติ
ที่คอยควบคุมใจไม่ให้แว๊บ ไม่ให้
เผลอไปคิดไปปรุงเเต่งถึงเรื่องนั้น
เรื่องนี้ ความสงบก็มีอยู่ถึง ๙ ขั้น
ด้วยกัน ๔ ขั้นแรก ท่านเรียกว่า
ความสงบของรูปฌาน ๕ ขั้นหลังนี้
มีความสงบของอรูปฌานอยู่ ๔ ขัน้
และขัน้ สงบทีส่ งู สุด คือ นิโรธสมาบัติ
แต่ความสงบนีก้ เ็ ป็นความสงบทีข่ นึ้
อยูก่ บั กำ�ลังของสติ ถ้าสติมกี �ำ ลังมาก
ก็จะสงบได้มาก สงบได้ลึก ถ้าสติ
มีก�ำ ลังน้อย ก็จะสงบได้ไม่นานและ
สงบได้ไม่ลึก ดังนั้น ถ้าอยากจะ
ได้ความสงบทีน่ านและลึก ก็จ�ำ เป็น
จะต้องสร้างสติให้มกี �ำ ลังมาก สตินี้
ก็เป็นเหมือนกับเชือกที่จะดึงสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เช่น เรือ ถ้าต้องการจะดึง
เรือให้จอดนิ่ง ไม่ให้เรือไหลไปไหน
เชื อ กก็ ต้ อ งมี กำ � ลั ง มากกว่ า กำ � ลั ง
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ของเรือ ถ้าเชือกมีก�ำ ลังอ่อนกว่ากำ�ลัง
ของเรือที่จะไหลไปตามกระแสน้ำ�
เชือกก็ขาดได้ พอเชือกขาด เรือก็
ลอยไป เรือก็จะไม่นิ่ง ใจของเราก็
เช่นเดียวกัน ถ้าสติมกี �ำ ลังอ่อน ใจก็
จะไหลลอยไปกับความคิดปรุงเเต่ง
ต่ า งๆ ถ้ า เชื อ กมี กำ � ลั ง มากกว่ า
กำ�ลังของใจที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
ใจก็จะนิ่ง แต่จะนิ่งได้นานไม่นาน
ก็อยู่ที่กำ�ลังของเชือกว่าจะสามารถ
ต้ า นกำ � ลั ง ของความคิ ด ปรุ ง เเต่ ง
ได้หรือไม่ เชือกบางชนิดก็ต้านได้
เดี๋ยวเดียวแล้วก็ขาด สติบางชนิด
สงบได้เดี๋ยวเดียว
ความสงบท่านจึงแยกเป็น ๒ แบบ
เรียกว่า “ขณิกะ” กับ “อัปปนา”
ถ้ า สงบได้ เ ดี๋ ย วเดี ย วก็ เ รี ย กว่ า
ขณิกสมาธิ ถ้าสงบได้นาน ก็เรียกว่า

อัปปนาสมาธิ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเริ่ม
จากขณิกะขึ้นไปหาอัปปนา เพราะ
การปฏิบัติก็ต้องไล่ข้ึนไปจากสติที่
มีก�ำ ลังน้อยขึน้ ไปสูส่ ติทมี่ กี �ำ ลังมาก
ขึน้ ไปตามลำ�ดับ ยกเว้นผูท้ ไี่ ด้เจริญ
สติมาอย่างโชกโชนในอดีตชาติแล้ว
เวลามานัง่ สมาธิ ใจก็รวมเข้าสูค่ วาม
สงบ เข้าสูอ่ ปั ปนาได้และตัง้ อยูไ่ ด้นาน
อย่างนัน้ ถือว่าเป็นผลของการเจริญ
สมาธิมาในอดีตชาติ คือการปฏิบัติ
ธรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำ�ทานก็ดี
รักษาศีลก็ดี นัง่ สมาธิกด็ ี หรือเจริญ
วิปสั สนาก็ดี นีเ้ ป็นการกระทำ�ของใจ
ล้วนๆ ไม่ใ ช่เป็น การกระทำ�ของ
ร่างกาย เวลาร่างกายตายไป การกระทำ�
เหล่ า นี้ จ ะติ ด อยู่ กั บใจ พอไปได้
ร่างกายใหม่ ใจก็จะสามารถทำ�งาน
เหล่านี้ต่อได้เลย ไม่ต้องกลับไป
เริ่มต้นใหม่

คนทีเ่ คยชอบทำ�ทาน พอมาเกิดใหม่
ก็จะชอบทำ�ทานต่อ คนทีช่ อบรักษา
ศีล เคยรักษาศีลมาแล้ว ก็จะรักษา
ศีลต่อ คนที่เคยนั่งสมาธิมาแล้ว
ก็จะมานั่งสมาธิต่อ คนที่พิจารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตามาแล้ว ก็จะ
มาพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาต่อ
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีใครสอน มันเป็นของ
ทีต่ ดิ มาเป็นนิสยั คูก่ บั ใจ เหมือนกับ
ความถนัดการใช้มืออย่างนี้เป็นต้น
ถ้าเคยถนัดใช้มอื ขวา พอมาเกิดใหม่
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ในชาตินี้ก็จะใช้มือขวาต่อ ถ้าถนัดใช้มือซ้ายก็จะกลับมาใช้มือซ้ายต่อ อันนี้
เป็นของทีต่ ดิ มากับใจ คือการกระทำ�ต่างๆ นีจ้ ะติดมากับใจ ทำ�อะไรแล้วมัน
จะติดเป็นนิสัย ถ้าชอบดื่มสุรา เคยดื่มสุรามาอย่างต่อเนื่อง พอมาเกิดใน
ชาตินี้ พอมีโอกาสได้ดมื่ สุราก็จะดืม่ สุราทันที เคยเล่นการพนัน พอมีโอกาส
ได้เล่นการพนันก็จะเล่นทันที เคยเทีย่ วกลางคืน พอมีโอกาสได้เทีย่ วกลางคืน
ก็จะเที่ยวทันที เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต พอมีโอกาสก็จะทำ�ทันที เคยลักทรัพย์
เคยประพฤติผิดประเวณี เคยพูดปด เคยเสพสุรายาเมา พอมีโอกาสให้
ทำ�ก็จะทำ�ทันที เพราะมันเป็นนิสยั เป็นความถนัด เหมือนกับการใช้มอื ขวา
หรือมือซ้าย ของพวกนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย มันติดอยู่กับใจ เราถึง
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เรียกว่า มันเป็นบุญหรือเป็นบาปนั่นเอง ถ้าทำ�สิ่งที่เป็นโทษต่อผู้อื่น เราก็
เรียกว่าบาป ถ้าทำ�สิ่งที่เป็นคุณต่อผู้อื่น เราก็เรียกว่าบุญ
นีค่ อื เรือ่ งของบุญของบาปทีต่ ดิ อยูก่ บั ใจของสัตว์โลกทุกดวง แต่นสิ ยั เหล่านี้
ก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวร สามารถเปลี่ยนมันได้ ถ้าเราเคยดื่มสุราแล้วเราได้
มาพบนักปราชญ์ หรือว่าเราได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเห็นว่าการดื่ม
สุรานี้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ เราก็สามารถเลิกได้ ตอนที่เลิกเราก็ต้องใช้
ความพยายาม เพราะการที่จะเลิกกระทำ�สิ่งที่เราเคยชอบทำ�นี้จะลำ�บาก
จะยาก จะทำ�ให้เรามีความรู้สึกหงุดหงิด รู้สึกไม่สบายใจ คนที่เคยดื่มสุรา
แล้วเวลาต้องหยุดจากการดื่มสุรานี้จะรู้สึกไม่สบายใจ แต่ถ้ามีสถานที่
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ความโกรธนั้นเกิดขึ้น
จากความอยาก
แล้วความอยาก
ก็เกิดจากความหลง
อีกทีหนึ่ง
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มี บุ ค คลที่ ค อยสอน มี เ ครื่ อ งไม้
เครื่องมือที่จะต่อสู้กับการอยากดื่ม
สุราก็สามารถเลิกได้ สถานที่ก็คือ
ต้องอยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่มีการ
จำ�หน่ายสุรา ห่างไกลจากบุคคลที่
ดืม่ สุรา เช่นมาอยูว่ ดั บางทีอยากจะ
เลิกดืม่ สุรานีต้ อ้ งมาอยูว่ ดั โดยเฉพาะ
ถ้าอยู่ที่วัดป่าวัดเขานี้ จะไม่มีคน
ดื่มสุรา จะอยู่ห่างไกลจากร้านขาย
สุรายาเมา แล้วเป็นสถานที่สงบ
ไม่มีแสงสีเสียงที่เกี่ยวข้องกับสุรา
มาหลอกล่ อ ใจ แล้ ว ผู้ ที่ อ ยู่ นั้ น
ก็ ไ ม่ มี ใ ครดื่ ม สุ ร า มี แ ต่ ผู้ ป ฏิ บั ติ
ธรรม นั่งสมาธิทำ�ใจให้สงบ ถ้าได้
อยู่ ใ นแวดวงของบุ ค คลเหล่ า นี้
ก็จะไม่มีความทุกข์มากเวลาไม่ได้
ดื่ ม สุ ร า เพราะมี กิ จ กรรมอื่ น มา
ทดแทน เช่น เวลาอยากดื่มสุรา
ก็มีการนั่งสมาธิกัน เวลาทำ�สมาธิ

ถ้าใจสงบได้ ความอยากดืม่ สุราก็จะ
ถูกระงับไป แล้วเมือ่ ความอยากดืม่
สุรานีไ้ ม่ได้รบั การตอบสนอง ไม่นาน
ความอยากดื่มสุรานี้ก็จะหายไป
นี่ คื อ เรื่ อ งของนิ สั ย ที่ ไ ม่ ดี ที่ เ รี ย ก
ว่าบาป เราเลิกได้ถ้าเรายังมีนิสัย
เหล่านี้อยู่ เพียงแต่ว่าเราต้องต่อสู้
เราต้องพยายาม ไม่ว่าจะเป็นความ
โกรธ เราก็เลิกได้ ถ้าเรารู้จักวิธี
ทำ�ให้เราหายโกรธ ความโกรธนีท้ า่ น
แสดงว่ า มั น มาจากความผิ ด หวั ง
ความไม่ได้ดังใจ ความไม่ได้อะไร
ตามความอยาก เวลาอยากได้
อะไรแล้วมีคนมาขัดขวาง ก็จะเกิด
ความโกรธขึ้นมา เวลาอยากให้ใคร
เป็นอะไร ทำ�อะไรแล้วไม่ได้ท�ำ ดังใจ
ไม่ได้เป็นดังใจ ก็จะเกิดความโกรธ
เกิดความเสียใจขึน้ มา ดังนัน้ ต้นเหตุ

ความสันโดษก็คือ
ให้ยินดีตามมีตามเกิด
ยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้น
ยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เราได้รับ
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ของความโกรธนี้ ก็ เ กิ ด จากความ
อยากนั่นเอง อยากให้เป็นอย่างนั้น
เป็นอย่างนี้ อยากได้สิ่งนั้นอยากได้
สิ่งนี้ ถ้าไม่อยากจะโกรธ ก็หยุด
ความอยากเสีย เอาหลักของธรรม
ทีท่ รงแสดงไว้วา่ ให้ถอื ความสันโดษ
ความสั นโดษก็ คื อให้ ยิ น ดี ต ามมี
ตามเกิด ยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้น ยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เราได้รับ อย่างนี้เราก็จะไม่โกรธ
แต่ถา้ เราจูจ้ จี้ กุ จิก อยากจะได้สงิ่ นัน้
อยากจะได้สิ่งนี้ อยากจะมีสิ่งนั้น
อยากจะมีสงิ่ นี้ อยากจะเป็นอย่างนัน้
อยากจะเป็นอย่างนี้ หรืออยากจะให้
คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
อันนีก้ จ็ ะทำ�ให้เกิดความโกรธขึน้ มาได้
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เวลาที่ไม่ได้ดังใจ แต่ถ้ายินดีตามมี
ตามเกิด คนนั้นเขาจะเป็นอย่างนั้น
ก็ได้ เป็นอย่างนี้ก็ได้ ได้สิ่งนั้นมา
ก็ได้ ได้สงิ่ นีม้ าก็ได้ เช่น เวลาทำ�งาน
ให้ท�ำ งานตำ�แหน่งไหนก็ท�ำ ไป ไม่จจู้ ี้
จุกจิก ให้เป็นผู้จัดการก็ได้ ให้เป็น
ภารโรงก็ได้ ถ้าทำ�ใจอย่างนี้แล้วจะ
ไม่มีวันโกรธใคร
ความโกรธนัน้ เกิดขึน้ จากความอยาก
แล้วความอยากก็เกิดจากความหลง
อี ก ที ห นึ่ ง ฉะนั้ น รากเหง้ า ของ
ปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากความหลง
ความหลงคืออะไร ความหลง ก็คอื
ไม่ รู้ ว่ า ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง นั้ น อยู่
ที่ไหนนั่นเอง

ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง อยู่ ที่ ค วามสงบของใจ ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ก ารได้
สิ่งนั้นสิ่งนี้ ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เป็นเศรษฐีก็ทุกข์ได้
เป็ น ภารโรงก็ ทุ ก ข์ ไ ด้ ถ้ า ไม่ รู้ จั ก คำ � ว่ า พอ ถ้ า ไม่ รู้ จั ก คำ � ว่ า
สันโดษ คือไม่รู้จักคำ�ว่าพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ พอใจกับสิ่งที่ได้รับ
พอใจกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น นี่คือปัญหาของพวกเรา
ทั้งหลาย คือเราไม่รู้ความจริงว่าเราจะสุขได้อย่างแท้จริงนั้น
เราต้องทำ�ใจให้เป็นสันโดษให้ได้ ให้เราพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่าง
ทุกสภาพทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด ทำ�ใจให้พอเสมอ
พอใจเสมอ ยิ น ดี เ สมอ ตอนนี้ ร้ อ นก็ ยิ น ดี กั บ ความร้ อ น
เดี๋ ย วหนาวก็ ยิ น ดี กั บ ความหนาว เดี๋ ย วได้ ยิ น คนเขาชม
ก็ยินดีกับคำ�ชม เดี๋ยวได้ยินเสียงคนเขาด่าก็ยินดีกับเสียงคนด่า
ถ้าเรายินดีกบั ทุกสิง่ ทุกอย่าง ทุกสภาพทุกเวลา เราจะมีความสุขมาก อันนีแ้ หละ
คือความจริงที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
ความจริงอันนี้ว่าเรานี้หลงทางกัน เราไปหลงคิดว่าเราต้องมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้
เราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขกัน แต่ความจริงแล้ว
เราต้องมีสันโดษ มีความพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้
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เราไม่รวู้ า่ เราคือใคร นีก่ เ็ ป็นความหลงอีกอันหนึง่
ความหลงทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ก็คอื เราไม่รวู้ า่ เราเป็นใคร
เราเลยถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าเราเป็น
ร่างกาย ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ร่างกายเป็นตุ๊กตา
ตัวหนึ่ง เป็นหุ่นตัวหนึ่งที่เราได้มาเชิด ร่างกายนี้
เป็นหุ่น ส่วนใจนี้เป็นผู้เชิดหุ่นตัวนี้ เป็นผู้สั่งการ
หุ่นตัวนี้ให้ทำ�อะไรต่างๆ ให้มาที่นี่ก็ใจเป็นผู้สั่ง
เราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายมาที่น่ี สั่งให้ร่างกายมา
ทำ�บุญ สัง่ ให้รา่ งกายมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ใจเป็น
ผูส้ งั่ เราเป็นผูส้ งั่ ใจ ร่างกายไม่ใช่เป็นผูส้ งั่ ร่างกาย
เป็นผูร้ บั คำ�สัง่ ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ใจเป็นสิง่
ทีไ่ ม่ตาย ร่างกายเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งตาย นีค่ อื ความจริง
ที่เราไม่รู้กัน เราหลงกัน เราหลงไปคิดว่าเราเป็น
ร่างกาย เราไม่รวู้ า่ เรามีใจทีต่ า่ งจากร่างกาย เราเป็น
เหมือนฝาแฝด เรามี ๒ คนอยู่ เรามีตัวจริง
กับตัวแทน ร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวแทนของเรา
ตัวจริงก็คือใจ ที่เราต้องใช้ร่างกายเป็นตัวแทน
ก็เพราะว่าใจเราไม่มีรูปร่างหน้าตา ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เราต้องใช้ร่างกายเป็น
106

ตัวแทนกัน ตอนนี้เราเอาร่างกายมาเป็นตัวแทน
ของใจเรา เราทำ�อะไรกับใคร ติดต่อธุระอะไร
กับใคร เราใช้ร่างกายนี้เป็นตัวแทนตัวติดต่อกัน
แต่ บ างเวลาในสมั ย นี้ เ ราสามารถใช้ อ ย่ า งอื่ น
แทนร่างกายได้ เช่น เราอยู่ห่างไกลกัน เราก็ใช้
โทรศัพท์มอื ถือติดต่อกันได้ ผูท้ ตี่ ดิ ต่อกันนีไ้ ม่ใช่
ร่างกายติดต่อกัน เป็นใจเป็นผู้ติดต่อกัน เพราะ
ใจนี้เป็นผู้คิดเป็นผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ใจสั่งผ่าน
ทางร่างกาย ผ่านทางโทรศัพท์มือถืออีกทีหนึ่ง
เพือ่ ไปถึงโทรศัพท์มอื ถืออีกเครือ่ งหนึง่ เพือ่ ไปถึงหู
ของร่างกายอีกร่างหนึ่ง เพื่อไปถึงใจอีกใจหนึ่ง
ใจติดต่อกันผ่านตัง้ ๔ ขัน้ ตอน จากใจไปสูร่ า่ งกาย
จากร่างกายไปสูโ่ ทรศัพท์ จากโทรศัพท์ไปสูโ่ ทรศัพท์
อีกเครื่องหนึ่ง จากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไปสู่
ร่างกายอีกร่างหนึ่ง จากร่างกายอีกร่างหนึ่งไปถึง
ใจอีกใจหนึ่ง ที่เราติดต่อกันนี้ก็คือใจติดต่อใจ
แต่เราไม่มีความสามารถที่จะติดต่อใจกับใจได้
โดยตรง เราก็เลยต้องใช่ร่างกาย ถ้าอยู่ใกล้กัน
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เราก็ใช้รา่ งกายต่อร่างกายติดต่อกัน
ถ้าอยูไ่ กล ร่างกายไม่สามารถติดต่อ
กั บ ร่ า งกายได้ เราก็ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์
ติดต่อกันอีกที ฉะนั้น เราต้องมอง
ให้ เ ห็ น ว่ า ร่ า งกายนี้ ก็ เ ป็ น เหมื อ น
โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเท่านั้นเอง
ตั ว เราไม่ ใ ช่ เ ป็ น ร่ า งกาย ตั ว เรา
เป็นใจ เป็นผู้รู้ เป็นผู้คิด นี่แหละ
คือใจ เพียงแต่ว่าใจมันไม่มีรูปร่าง
หน้าตา มันเป็นเหมือนความว่าง
ที่มีอยู่รอบตัวเรา อันนี้แหละเป็น
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เหมื อ นใจ เพราะเราไม่ ส ามารถ
มองเห็นได้ แต่ถา้ ไม่มใี จ ร่างกายนี้
ก็ไม่สามารถทีจ่ ะทำ�อะไรได้ ไม่สามารถ
รับรูอ้ ะไรได้ เช่น เวลาคนตายไปแล้ว
ตอนนัน้ ร่างกายไม่มใี จรับรูร้ บั ผิดชอบ
ไม่มีใจคอยเชิดคอยสั่งให้ทำ�อะไร
ต่างๆ เวลาไปพูดกับคนตาย พูดจน
วันตายก็ไม่มกี ารรับรู้ ไม่มกี ารตอบ
ถามปัญหาก็ตอบไม่ได้ หิวข้าวไหม
ลองไปถามคนตายดูว่าหิวข้าวไหม
เจ็บไหม ปวดไหม จะไม่มีคำ�ตอบ

จากคนตาย เพราะคนตายก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือนี้
ไม่สามารถตอบเราได้ถ้าไม่มีคนที่รับสายอยู่อีกเครื่องหนึ่ง เราจะพูดกับ
โทรศัพท์มอื ถือได้กต็ อ่ เมือ่ มีผรู้ บั สายอยูอ่ กี ทางหนึง่ เราพูดเข้าไปในโทรศัพท์
โทรศัพท์ก็จะพูดตอบกลับมาได้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
นีค่ อื ความหลงทีพ่ วกเราไม่รกู้ นั ความหลงนีแ้ หละทีท่ �ำ ให้เราต้องทุกข์ทรมานใจ
เพราะเมื่อเราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรา เราก็เกิดความผูกพัน เกิด
ความยึดติด เกิดความอยากให้รา่ งกายนีอ้ ยูไ่ ปตลอด เพราะเราไม่อยากตาย
ไม่มใี ครอยากตาย เราอยากจะอยูไ่ ปตลอด ซึง่ ความจริงเราก็อยูไ่ ปตลอดเเล้ว
แต่เราไม่รู้เอง แต่เราไม่อยู่ตลอดในคราบของร่างกาย เราอยู่ตลอดใน
คราบของใจ ถ้าร่างกายตายไป ใจทีไ่ ม่ตายก็ยงั อยูต่ อ่ แต่อยูใ่ นสภาพไหน
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เท่านัน้ เอง อยูใ่ นสภาพทีม่ คี วามสุข
ก็เรียกว่าเป็นเทพ เป็นพรหมกันไป
ถ้าอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์ ก็เป็น
เปรต เป็นสัตว์นรกไป จนกว่าจะ
กลับมาได้ร่างกายอันใหม่อีกทีหนึ่ง
พอกลับมาได้รา่ งกายใหม่ ก็มาหลง
คิ ด ว่ า ร่ า งกายใหม่ นี้ เ ป็ น ตั ว เรา
อีกแล้ว ก็เกิดความอยากให้รา่ งกายนี้
อยู่ไปนานๆ อยากไม่ให้ร่างกายแก่
อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย
อยากไม่ให้ร่างกายตาย พอเกิด
ความอยากเหล่ า นี้ ขึ้ น มา ก็ เ กิ ด
ความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา เพราะ
ความอยากนีเ้ ป็นเหมือนกับมีดทีจ่ ะ
ทิ่มแทงใจเรา ทุกครั้งที่เรามีความ
อยาก เราจะเกิดความไม่สบายใจ
ขึ้ น มาทั น ที หงุ ด หงิ ด รำ � คาญใจ
กระวนกระวาย กระสับกระส่าย
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กินไม่ได้นอนไม่หลับ อยากจะให้ได้
ดั งใจ เวลาเกิ ด ความอยากแล้ ว
ใจมันจะสั่นไปหมด อันนี้แหละคือ
ปัญหาที่แท้จริงของใจ ก็คือความ
อยากนี่เอง แล้วเหตุที่ทำ�ให้เกิด
ความอยากก็คือความหลง ถ้าเรา
ไม่หลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้ว
เราจะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของ
ร่างกาย ร่างกายจะแก่ จะเจ็บไข้
ได้ปว่ ย จะตายไป เราจะไม่ทกุ ข์กบั
การเป็นไปของร่างกายเลย เพราะ
เราไม่ได้มีความอยาก เหมือนกับ
เรารู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นเหมือน
ร่างกายของคนที่เราไม่รู้จัก คนที่
ไม่รจู้ กั นีเ่ วลาเขาตายไป เราไม่ทกุ ข์เลย
เวลาเขาเจ็บไข้ได้ปว่ ย เราไม่ทกุ ข์เลย
เวลาเขาแก่ เราไม่ทุกข์เลย เพราะ
เราไม่ได้ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเรา เป็น

ของเรา แต่ถ้าเราไปหลงคิดว่าเป็นของเรา เช่น เป็นสามีเรา เป็นภรรยาเรา
เป็นพ่อแม่เรา เป็นลูกเรา เป็นพี่เป็นน้องเรา เป็นเพือ่ นเรา พอไปคิดอย่างนี้
เวลาเขาเป็นอะไรก็ทุกข์ไปกับเขาได้ เกิดความทุกข์ใจได้ เพราะเราไม่อยาก
ให้เขาเป็น
ฉะนั้น เราต้องแก้ความหลงนี้ให้ได้ คอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆ ให้รู้ว่า
ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวใครทั้งนั้น เป็นตัวแทนเท่านั้น เป็นหุ่นเป็น
ตุก๊ ตาทีใ่ จของแต่ละดวงของแต่ละคนนีใ้ ช้เป็นเครือ่ งมือ เหมือนกับ
โทรศัพท์มือถือดีๆ นี่เอง เราสามารถมองร่างกายนี้ว่าเป็น
โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งก็ได้ เวลาร่างกายนี้ตายไปก็เหมือนกับ
เสียโทรศัพท์มือถือไปเครื่องหนึ่ง เราก็ซื้อเครื่องใหม่มาแทนได้
ร่างกายนี้ตายไป เราก็กลับมาเกิดใหม่ได้ ทีนี้จะกลับมาเกิดได้ร่างกายที่ดี
กว่าเก่าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสะสมเงินไว้มากน้อยเพียงไร เงินที่จะซื้อ
ร่างกายนี้ก็คือ “บุญ” ส่วนเงินที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือ ก็คือเงินทองที่เรามี
อยู่นี้ ถ้าโทรศัพท์เครื่องเก่าเสียไปหรือหายไป ถ้าเรามีเงินมาก เราก็จะซื้อ
เครื่องใหม่ที่ดีกว่าเครื่องเก่าได้ แต่ถ้าเรามีเงินน้อย เราก็อาจจะซื้อเครื่อง
ที่ไม่ดีเท่ากับเครื่องเก่าก็ได้ อยู่ที่ฐานะการเงินของเรา
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การทีเ่ ราจะได้รา่ งกายใหม่ทจ่ี ะดีกว่าเก่า
หรือไม่ดีกว่าเก่า หรือแย่กว่าเก่า
ก็อยูท่ ฐ่ี านะบุญของเรา เรามีบญ
ุ มาก
หรื อ มี บุ ญ น้ อ ย มี บ าปมากหรื อ
มีบาปน้อย
มี บ าปมากกว่ า บุ ญ นี้ เราก็ จ ะได้ ร่ า งกายของ
เดรัจฉานไปก่อน ได้ร่างกายของนก ของแมว
ของสุนขั ของวัว ของควาย ไปก่อน จนกว่าบุญจะ
มีมาก อันนีก้ ต็ อ้ งอยูท่ กี่ ารทำ�บุญ อยูท่ กี่ ารละบาป
เหมือนกับเราอยากจะซื้อของใหม่ที่ดีกว่าของเก่า
เราก็ต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีเงินฝาก
มากกว่ามีหนี้ ถ้ามีหนี้มากกว่าเงินฝาก เราก็จะ
ไม่สามารถที่จะซื้อของใหม่ที่ดีกว่าเก่าได้ แต่ถ้า
เรามีเงินฝากมากกว่ามีหนี้ เราก็จะมีเงินเหลือที่
จะซือ้ ของใหม่ทดี่ กี ว่าของเก่าได้ อันนีก้ พ็ ดู เปรียบ
เทียบให้ฟงั ให้รวู้ า่ การเวียนว่ายตายเกิดของเราที่
ขึ้นๆ ลงๆ สูงๆ ต่ำ�ๆ นี้เกิดจากอะไร ก็เกิดจาก
การทำ�บุญหรือทำ�บาป แล้วความทุกข์ของเราทีม่ ี
อยู่ในชีวิตประจำ�วันของเรานี้เกิดขึ้นจากอะไร
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ก็เกิดจากความอยาก เกิดจากความหลง ไปหลง
ในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรา แล้วก็ไป
อยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ เช่น อยากไม่ให้
ร่างกายแก่ ไม่ให้รา่ งกายเจ็บ ไม่ให้รา่ งกายตายนี้
เป็ นไปไม่ ไ ด้ เมื่ อ เกิ ด มาแล้ ว ย่ อ มมี ค วามแก่
มีความเจ็บ มีความตายเป็นธรรมดาด้วยกัน
ทุกร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใคร แม้แต่
ของพระพุ ท ธเจ้ า และของพระอรหั น ตสาวก
ทัง้ หลาย ก็ตอ้ งแก่ เจ็บ ตาย เหมือนกัน ไม่มขี อ้
ยกเว้นเหมือนกันหมด ร่างกายของคนทุกคนนี้
เหมือนกันหมด ทำ�มาจากสิ่งเดียวกัน ทำ�มาจาก
ดินน้ำ�ลมไฟ มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน มีผม
มีขน มีเล็บ มีฟัน มีหนัง มีเนื้อ มีเอ็น มีกระดูก
มีม้าม มีหัวใจ มีตับ มีไต มีลำ�ไส้ มีปอด
มีน้ำ�เลือด มีน้ำ�เหลือง มีน้ำ�เสลด มีน้ำ�เหงื่อ
มีน้ำ�มันข้น มีน้ำ�ตา มีน้ำ�มันเหลว น้ำ�ไขข้อ
น้ำ�มูตร น้ำ�มูก นี่คืออาการ ๓๒ ของร่างกาย
ของทุกๆ คน เหมือนกันหมด มีแล้วก็มีเกิดแก่
เจ็บตาย เวลาตายไปก็แยกกันกลับคืนสู่ธาตุเดิม
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เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ มีความเจ็บ มีความตายเป็นธรรมดา
ด้วยกันทุกร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใคร
แม้แต่ของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
ก็ต้องแก่ เจ็บ ตาย เหมือนกัน ไม่มีข้อยกเว้นเหมือนกันหมด

ดินก็ไปสู่ส่วนดิน น้ำ�ก็ไปสู่ส่วนน้ำ�
ลมก็ไปสู่ส่วนลม ไฟก็ไปสู่ส่วนไฟ
แยกกันไป
นี่คือความจริงที่เราต้องศึกษาเกี่ยว
กับร่างกายให้มากๆ เพื่อเราจะได้
ไม่หลงไปยึดไปติดไปคิดว่าร่างกาย
เป็นตัวเราของเรา เราต้องศึกษาให้รู้
ว่าร่างกายนีต้ อ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ร่ า งกายนี้ เ ป็ น เพี ย งดิ น น้ำ � ลมไฟ
ไม่ใช่ตวั เราของเรา ร่างกายนีม้ าจาก
อาหาร อาหารก็มาจากดินน้ำ�ลมไฟ
ข้าวก็มาจากดินน้ำ�ลมไฟ ผักก็มา
จากดินน้ำ�ลมไฟ ผลไม้ต่างๆ ก็มา
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จากดินน้ำ�ลมไฟ เนื้อสัตว์เนื้ออะไร
ต่างๆ ก็ต้องมีกินผักกินอะไรถึงจะ
เป็นตัวสัตว์ขึ้นมาได้ ดังนั้น ทุกสิ่ง
ทุกอย่างมาจากดินน้�ำ ลมไฟ เมือ่ มา
รวมตัวกันก็กลายเป็นอาการ๓๒ ไป
กลายเป็นผม เป็นขน เป็นเล็บไป
พอถึงเวลาทีจ่ ะแยกกันก็แยกกันไป
น้ำ � ก็ ไ ปทางหนึ่ ง เวลาคนตายนี้
ถ้ า ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ เ ดี๋ ย วน้ำ � ก็ จ ะไหล
ออกมา ไฟก็ออกไปแล้ว ร่างกาย
ของคนตายนี้ ไ ปจั บ ดู มั นไม่ อุ่ น
เหมื อ นกั บ ร่ า งกายของคนเป็ น
ลมก็ ร ะเหยออกมาเรื่ อ ยๆ ก็ คื อ
กลิ่นที่เราได้รับ กลิ่นของร่างกาย

ถ้าอยากจะรู้ว่าเรารู้จริงเห็นจริงหรือไม่
เราปล่อยวางได้จริงหรือไม่ เราไม่หลงแล้วหรือไม่
ก็ต้องดูที่ใจเป็นหลัก เวลาใดที่ใจยังมีความทุกข์อยู่นี้
แสดงว่ายังมีความหลงอยู่

ที่ระเหยออกมาปล่อยไปนานๆ เข้า
ก็จะเเห้งกรอบกลายเป็นดินไป
นี่คือธรรมชาติของร่างกาย ไม่มีตัว
ไม่มตี น ไม่มเี ราอยูใ่ นนัน้ เราอยาก
จะรู้ว่าเรายึดติดกับร่างกายหรือไม่
ก็ตอ้ งดูทใี่ จของเราเป็นหลัก ถ้าเรา
ยังทุกข์กับร่างกาย แสดงว่าเรา
ยังหลง เรายังยึดติดอยู่ แต่ถ้า
เราไม่ทุกข์กับร่างกาย ก็แสดงว่า
เราฉลาด เรารู้ทัน เราไม่หลงแล้ว
เรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา
เช่น เวลาร่างกายแก่ เราไม่ทุกข์กับ
ความแก่ของร่างกาย เวลาร่างกาย

เจ็ บไข้ ไ ด้ ป่ ว ย เราไม่ ไ ปทุ ก ข์ กั บ
ความเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ยของร่ า งกาย
เวลาร่างกายตาย เราไม่ทุกข์กับ
ความตายของร่างกาย ใจเราเฉย
ใจเราเป็นสันโดษ พอใจอยู่เสมอ
พอใจกับความแก่ พอใจกับความ
เจ็บไข้ได้ป่วย พอใจกับความตาย
ของร่างกาย
นี่แหละคือการมีปัญญา การที่จะ
แก้ความหลงต้องแก้แบบนี้ และ
การที่จะรู้ว่าเราแก้ได้หรือยังก็ดูที่
ใจของเราว่าใจของเรายังทุกข์อยูก่ บั
ร่างกายหรือไม่ ถ้าเรายังทุกข์อยูก่ บั
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ร่างกาย ก็แสดงว่าเรายังหลงอยู่
ถึงแม้ว่าเราจะเห็นร่างกายในสภาพ
ต่างๆ ก็ตาม แต่ตอนที่เราเห็นนั้น
มันเป็นสภาพ ยังเป็นเวลาที่ไม่มี
อะไรเกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น เวลา
นั่ ง สมาธิ แ ล้ ว เราพิ จ ารณาปั ญ ญา
เราก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นอย่างที่
ได้ แ สดงไว้ นี้ หรื อ ขณะที่ เ ราฟั ง

อยู่ตอนนี้ เราก็ได้ยินได้ฟังเราก็รู้
ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรา
เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ง แต่พอถึงเวลา
เกิดปวดท้องขึน้ มานี้ ใจเราเป็นยังไง
ใจเราวุ่นวายหรือเปล่า เวลาปวด
ศีรษะขึน้ มานี้ ใจเราวุน่ วายหรือเปล่า
เวลาเห็นผมหงอกขึ้นมานี้ ใจเรา
วุ่นวายหรือเปล่า นี่คือข้อทดสอบ
ของเรา ถ้าอยากจะรู้ว่าเรารู้จริง
เห็นจริงหรือไม่ เราปล่อยวางได้
จริงหรือไม่ เราไม่หลงแล้วหรือไม่
ก็ตอ้ งดูทใี่ จเป็นหลัก เวลาใดทีใ่ จยัง
มีความทุกข์อยูน่ แี้ สดงว่ายังมีความ
หลงอยู่
เพราะฉะนั้ น เวลาปฏิ บั ติ นั่ ง
ส ม า ธิ แ ล้ ว เ ห็ นโ น้ น เ ห็ น นี้ นั้ น
ไม่ ไ ด้ จ ะหมายความว่ า บรรลุ แ ล้ ว
เห็นแล้ว หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว
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เวลาออกจากการนั่ง เวลามาเจอ
เหตุการณ์ต่างๆ นั้นแหละ จะเป็น
ตัววัดดูวา่ เราบรรลุจริงหรือไม่ เวลา
เจอเหตุ ก ารณ์ ที่ ทำ �ให้ เ สี่ ย งภั ย ต่ อ
ความเป็นความตาย ใจเราหวั่นไหว
หรือเปล่า ใจเราสงบนิง่ หรือไม่ หรือ
ใจเรายังวุ่นวาย อันนี้แหละจะเป็น
ตั ว ที่ จ ะบ่ ง บอกว่ า เราได้ ห ลุ ด พ้ น
จากความทุ ก ข์ ห รื อ ยั ง ไม่ ใ ช่ ใ น
ขณะทีเ่ รานัง่ อยูใ่ นสมาธิคนเดียวอยู่
ในห้องอย่างนี้ เพราะตอนนั้นยัง
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเอง
ต้องรอดูเวลาทีร่ า่ งกายเจ็บไข้ได้ปว่ ย
เวลาร่างกายใกล้จะตายอย่างนี้ เช่น
เวลาไปหาหมอ ไปตรวจโรคแล้ว
หมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็ง จะมี
เวลาอยู่ได้ไม่เกิน ๓ เดือน หรือ
๖ เดื อ น ตอนนั้ น ดู ซิ ว่ าใจเป็ น
อย่างไร ใจตื่นเต้นตกใจ วุ่นวาย

ไม่มีกำ�ลังจิตกำ�ลังใจที่จะทำ�อะไร
ต่อไป หรือว่าเฉยๆ หรือว่ารูแ้ ล้วว่า
มันจะต้องเป็นอย่างนี้ พิจารณามัน
อยู่ตลอดเวลา รักษาได้ ก็รักษาไป
รักษาไม่ได้ ก็ปล่อยมันไป นี่คือ
ผู้ รู้ จ ริ ง จะต้ อ งรู้ อ ย่ า งนี้ รู้ อ ย่ า ง
ไม่สะทกสะท้าน รูอ้ ย่างไม่เดือดร้อน
รู้อย่างไม่หวั่นไหว
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อั น นี้ แ ห ล ะ คื อ เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร
มาทำ�บุญ ทำ�ทาน มารักษาศีล
มานัง่ สมาธิ มาเจริญปัญญา เพือ่ ให้
ใจของเราเข้าสู่ความเป็นสันโดษที่
แท้จริง ก็คือใจยินดีกับทุกสภาพ
ไม่วา่ จะเป็นสภาพใด กับใครก็ตาม
กับร่างกายของใครก็ตาม ของคนที่
เรารู้จัก ของคนที่เรารัก เช่น บิดา
มารดา ปู่ ย่ า ตายาย ญาติ ส นิ ท
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มิตรสหาย สามีภรรยา บุตรธิดา
เราต้ อ งให้ เ ห็ น ว่ า ร่ า งกายของ
ทุกคนนีเ้ หมือนกันหมด เป็นตุก๊ ตา
เท่านั้นเอง เป็นดินน้ำ�ลมไฟ ไม่มี
ตัวตน ตัวตนนั้นอยู่ในใจ ตัวที่
สั่งให้ร่างกายเป็นนั่นเป็นนี้ ทำ�นั่น
ทำ�นีน้ นั้ ไม่ได้อยูใ่ นร่างกาย อยูใ่ นใจ
ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เวลาเขา
ตายไปแทนทีเ่ ราจะทุกข์ เรากลับคิด
ว่าดีแล้ว ดีกว่าทรมานนอนอยู่ใน
โรงพยาบาลเป็นเดือนๆ อยูไ่ ปทำ�ไม
ทิ้งมันไปดีกว่า ไปเปลี่ยนร่างกาย
อันใหม่ไม่ดกี ว่าหรือ ใช้มอื ถือเครือ่ ง
เก่าทำ�ไม ใช้โทรได้บา้ ง โทรไม่ได้บา้ ง
เปลี่ ย นเครื่ อ งใหม่ ไ ม่ ดี ก ว่ า หรื อ
ถ้าเรารูว้ า่ มันไม่ใช่ตวั เรา เหมือนกับ
เรารู้ ว่ าโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ มั น ไม่ ใ ช่
ตัวเรา เราก็เปลี่ยนมันทันที จะไป
เสียดายมันทำ�ไม ไปหวงมันไว้ท�ำ ไม

ของที่ มั น ใช้ ไ ม่ ไ ด้ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว
เมื่อถึงเวลามันจะไปก็ปล่อยมันไป
คนที่ รู้ ค วามจริ ง เหล่ า นี้ แ ล้ ว จะไป
อย่ า งสบาย จะตายอย่ า งสบาย
จะเจ็ บ อย่ า งสบาย ที่ ส บายนี้ ก็
หมายถึงใจ ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกาย
เจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป ความเจ็บ
ของร่ า งกายนี้ มั น ไม่ มี กำ � ลั ง มาก
เท่ากับความสบายความสุขของใจ
ถ้ าใจมี ค วามสุ ข แล้ ว ความเจ็ บ
ของร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้า
ร่างกายสบายแต่ใจเจ็บแล้ว ความ
สบายของร่ า งกายนี้ ไ ม่ ส ามารถที่
จะไปกลบความไม่สบายของใจได้
เพราะความไม่สบายใจ หรือความ
สบายของใจนี้ มั น มี น้ำ � หนั ก ที่
มากกว่าเป็นหลายสิบเท่ากับน้�ำ หนัก
ของความสบายหรือไม่สบายของ
ร่างกาย ดังนัน้ พวกเราจึงอย่าไปหลง

กับการชอบดูแลรักษาร่างกายมาก
จนเกินไป เพราะรักษาอย่างไรมัน
ก็ไม่สามารถที่จะไประงับความแก่
ความเจ็บ ความตายได้อยูด่ ี เราควร
ที่จะทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจมากับการ
ดูแลรักษาใจของเราดีกว่า วิธีดูแล
ก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้
พวกเรามากระทำ � กั น ที่ พ วกเรา
กำ�ลังกระทำ�กันอยู่ในเวลานี้นั้นเอง
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ก็คอื ทำ�ทาน รักษาศีล แล้วก็ภาวนา สมถภาวนา
และวิปัสสนาภาวนา สมถะ ก็คือ ทำ�ใจให้สงบ
ก่อนที่จะวิปัสสนาได้ ใจต้องสงบก่อน ถ้าใจ
ไม่สงบ จะไม่มีกำ�ลังสู้กับความจริง จะไม่มี
กำ � ลั ง รั บ ความจริ งได้ จะไม่ มี กำ � ลั ง ที่ จ ะต่ อ สู้
กับความหลงได้ ความหลงจะหลอกให้เราเห็น
กลับตาลปัตร ให้เราเห็นว่าเป็นตัวเราของเรา
ให้เห็นว่าจะอยูก่ บั เราไปนานๆ ให้เราเห็นว่าเป็นสุข
แต่ถ้าเรามีสมถภาวนาแล้ว มีความสงบแล้ว
ใจจะสามารถรับคำ�สอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเห็นได้
ว่ามันไม่ใช่ของเรา มันไม่ใช่เป็นสุข มันเป็นทุกข์
มันจะไม่อยูก่ บั เราไปตลอด นีถ่ งึ ต้องมีทงั้ ๒ ส่วน
มีทงั้ สมถะและมีวปิ สั สนา ถ้าไม่ปฏิบตั สิ มถะก่อน
ไม่เจริญสมาธิก่อนไปเจริญปัญญา ก็จะเป็น
ปัญญาปลอมไป ไม่ใช่เป็นปัญญาจริง เป็นปัญญา
ที่ดับความทุกข์ใจไม่ได้ เวลาเกิดความเจ็บไข้
ได้ปว่ ยก็วนุ่ วายไปหมด เวลาใกล้ตายก็ยง่ิ วุน่ วาย
ไปใหญ่ เวลาแก่กว็ นุ่ วายใจ ปัญญาทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั
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ตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นปัญญาจริง อันนี้เป็นปัญญา
ที่จะนำ�ไปสู่ปัญญาจริงอีกที ก็คือต้องนำ�เอาไป
ปฏิบัติ ต้องเจริญสมถภาวนาก่อน ต้องทำ�ใจให้
สงบก่อน พอทำ�ใจให้สงบได้แล้วทีนี้ เอาความรู้
ที่ได้ยินได้ฟังนี้มาสอนใจ ใจก็จะรับได้ เวลาแก่
ใจก็จะไม่เดือดร้อน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ใจก็จะ
ไม่เดือดร้อน เวลาตาย ใจก็จะไม่เดือดร้อน
ถ้าไม่เดือดร้อน ก็แสดงว่ามีปญ
ั ญาจริง อันนัน้ แหละ
ถึงจะเรียกว่าปัญญาที่แท้จริง เพราะเป็นปัญญา
ที่เกิดกับในเหตุการณ์จริง เกิดกับเวลาแก่จริงๆ
เจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆ เวลาตายจริงๆ นี่คือสิ่งที่เรา
ควรทำ�เจริญให้มาก คือ มรรค
มรรค ก็คือ ทาน ศีล ภาวนา เพราะว่าเมื่อ
เรามีมรรคแล้ว เราจะมีกำ�ลังที่จะหยุดตัณหา
ความอยากได้ ความอยากนี้ก็เป็นเหมือนมีดที่
คอยทิ่มแทงใจเรานั่นเอง เราก็สามารถถอดถอน
มีดต่างๆ ที่อยู่ในใจของเรานี้ให้หมดไปได้ ระงับ
ความอยากต่างๆ อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น
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เป็นอย่างนี้ อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็จะไม่มีอยู่ในใจเรา
ใจเราก็จะเป็นสันโดษขึน้ มา ยินดีตามมีตามเกิด พอใจตามมีตามเกิด ได้อะไร
ก็พอใจ ได้รับคำ�ชมก็พอใจ ได้รับคำ�ด่าก็พอใจ ได้รับรางวัลก็พอใจ ได้รับ
การลงโทษก็พอใจ ถ้ามันจะเกิด เราห้ามมันไม่ได้ มันจะเกิดก็ตอ้ งปล่อยมัน
เกิดไป พอใจกับความแก่ พอใจกับความเจ็บไข้ได้ปว่ ย พอใจกับความตาย
พอใจกับอากาศที่ร้อนอยู่ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ไม่ต้องไปหาเครื่องปรับอากาศ
ไม่ต้องไปหาพัดลมให้มันยุ่งยากไปเปล่าๆ ติดพัดลมติดเครื่องปรับอากาศ
ในใจเราดีกว่า ก็คือ ความสันโดษ นี่เอง
ถ้าเรามีสนั โดษแล้วก็เท่ากับมีเครือ่ งปรับอากาศภายในใจ ใจเย็นแล้วดีกว่า
ร่างกายเย็น ร่างกายเย็นแต่ถ้าใจร้อน อยู่ในห้องแอร์มันก็ยังร้อนอยู่
ความร้อนของใจนีม้ นั รุนแรงกว่าความร้อนของทางร่างกาย ดังนัน้ ขอให้เรา
เห็นความสำ�คัญของการรักษาใจ ดูแลใจ ให้มีแต่ความเย็น ให้มีแต่ความ
สงบ ให้มีแต่ความสุข ด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่าง
สม่�ำ เสมออย่างต่อเนือ่ งทุกวันทุกเวลา ไม่ใช่เฉพาะวันสำ�คัญๆ หรือวันทีเ่ รา
ว่างจากภารกิจการงานเท่านัน้ ความจริงเราสามารถปฏิบตั ไิ ด้ทกุ วัน เพราะเรา
มีเวลาว่างพอทีจ่ ะทำ�ทาน มีเวลาพอทีจ่ ะรักษาศีล มีเวลาพอทีจ่ ะภาวนาทำ�ใจ
ให้สงบได้ แต่เราไม่ทำ�กันเท่านั้นเอง เราเอาเวลาไปทำ�ให้ใจเราวุ่นวายไปกัน
เสียมากกว่า ไปดูหนัง ไปฟังเพลง ไปดืม่ สุรายาเมา ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ า่ งๆ
นีเ่ ป็นการทำ�ใจให้เราวุน่ วาย ทำ�ใจให้เราไม่สบายใจ เพราะเราทำ�ตามความอยาก
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นั่นเอง แต่การกระทำ�ตามพระพุทธเจ้านี้
เป็นการกระทำ�ที่หยุดความอยาก เหมือน
กับถอนมีดที่ทิ่มแทงหัวใจของเราให้ออกไป
จากใจของเรา ทำ�ได้มากเท่าไร ความสงบ
ความสุข ความสบายใจ ก็ยิ่งมีมากขึ้นไป
เท่านั้น ไม่มีใครทำ�ให้เราได้ เราจะได้มาก
ได้น้อย ได้เร็วได้ช้าอยู่ที่การกระทำ�ของเรา
ทำ�มากก็จะได้มากได้เร็ว ทำ�น้อยก็จะได้
น้อยได้ช้า ดังนั้น เราควรที่จะทำ�ให้มาก
เพราะว่าชีวิตของเรานี้มันไม่แน่นอน เวลา
ที่เราจะทำ�นี้มันไม่รู้ว่าจะมีต่อไปได้อีกนาน
หรือไม่นาน ตอนนี้มีเวลารีบทำ�เสีย น้ำ�ขึ้น
ให้รีบตัก เพราะถ้าเกิดน้ำ�ลดไปแล้ว จะตัก
ก็ไม่มีน้ำ�ให้ตัก เพราะถ้าตายไปแล้ว หรือ
เจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้
ก็ขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้นำ�เอาไป
พินิจพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุข
ที่จะตามมาต่อไป
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บางทีมนั มีความคิดอกุศลขึน้ มาแว๊บๆ ขึน้ มา คือไม่ได้คดิ
ด้วยตัวเอง ไม่ได้คิดแต่อยู่ดีๆ บางทีมันก็พรึ่บขึ้นมา
ของมันเอง ก็พยายามจะกด พยายามจะตัดมันไป
มันก็ยังแพล๊บๆ ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ
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๖ เมษายน ๒๕๕๖

ศิษย์ถาม

พระอาจารย์ตอบ
ศิษย์

: พระอาจารย์ครับ ถ้ามันขี้เกียจปฏิบัติอย่างนี้
มีอะไรที่จะชักนำ�ให้เราขยันบ้างครับ

พระอาจารย์ : มันมี แต่ถ้ามันไม่ทำ� มันก็ไม่ทำ�

อยู่ดี ก็มีหลายวิธีด้วยกัน วิธีแรกก็คือ ให้เราคิดถึง
ความตายอยู่เรื่อยๆ ให้เราคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้
พรุง่ นีก้ ไ็ ด้ แล้วตายไปแล้ว เราก็จะไม่ได้ปฏิบตั ิ ขอให้
เรามองให้เห็นว่าการปฏิบัตินี้เป็นเหมือนการขุดทอง
เป็นของที่มีคุณค่าราคามากกว่าทองในโลกนี้ เพราะ
ธรรมะนีเ้ ป็นสมบัตทิ เี่ ราเอาติดไปกับเราได้ เราจะไปดี
หรือไปไม่ดี ไปสบายหรือไปไม่สบาย ก็อยู่กับการ
ขุ ด ทองของเราในปั จ จุ บั น นี้ การทำ � บุ ญให้ ท าน
การรักษาศีล การปฏิบัตินี้จะทำ�ให้เรามีทรัพย์ติดตัว
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ไปกับเรา เรียกว่า ทรัพย์ภายใน หรือ
อริยทรัพย์ ถ้าเราไม่ทำ� เราก็จะไป
แบบเป็นขอทาน ตายแล้วก็ต้องมา
คอยรอรับส่วนบุญส่วนกุศลของผูท้ ี่
เขาทำ�บุญให้กับเรา ถ้าเขาไม่ได้ทำ�
วั น นั้ น เราก็ อ ด ถ้ า วั นไหนเขาทำ �
วันนั้นเราก็ได้ เป็นเหมือนขอทาน
แต่ถ้าเราทำ�อยู่เรื่อยๆ เราก็จะไป
แบบเป็นเศรษฐี มีทรัพย์ติดตัวไป
อยากจะทำ�อะไรก็ทำ�ได้ อยากจะ
ซื้ออะไรก็ซื้อได้ อยากจะไปที่ไหน
ก็ไปได้ ให้เราคิดอย่างนี้ว่าเวลา
มันมีแต่จะค่อยๆ หมดไป อาจจะ
หมดไปเมือ่ ไหร่กไ็ ม่รู้ วันดีคนื ดีอาจ
จะเจ็บไข้ได้ปว่ ย เป็นอัมพฤกษ์เป็น
อัมพาต ทำ�อะไรไม่ได้ หรือตายไป
อย่างกะทันหัน ตายไปแล้วนีท้ �ำ อะไร
ไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ล่ ะ ต้ อ งไปรั บ ผลบุ ญ
ผลบาปต่อไปจนกว่าจะหมดผลบุญ
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หมดผลบาปแล้วถึงจะกลับมาเกิด
ใหม่ กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้
พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือเปล่า
เพราะพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้มีอยู่
ในโลกนีต้ ลอดเวลา นานๆ จะปรากฏ
ขึ้ น มาสั ก ครั้ ง หนึ่ ง แล้ ว ก็ อ ยู่ ไ ด้
ไม่นาน ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน
กับเวลาทีเ่ ราจุดไม้ขดี อย่างนี้ ไม้ขดี
พอจุ ด แล้ ว ไม่ น านมั น ก็ จ ะดั บ ไป
ไม่ถึงนาทีหนึ่ง พระพุทธศาสนา
ก็ เ ป็ น เหมื อ นเวลาที่ เ ราจุ ด ไม้ ขี ด
นานๆ จะโผล่ ขึ้ น มาสั ก ครั้ ง หนึ่ ง
แล้วการทีเ่ รามาเกิดในโลกนีก้ ไ็ ม่รวู้ า่
จะได้ ม าเจอกั บ พระพุ ท ธศาสนา
หรือไม่ ครัง้ ต่อไปไม่รวู้ า่ จะได้พบอีก
หรือเปล่า หรือไม่รู้ว่าจะต้องกลับ
มาเกิดใหม่อีกไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านชาติ
กว่ า จะได้ ม าเจอพระพุ ท ธศาสนา
ถ้ าไม่ ไ ด้ เ จอพระพุ ท ธศาสนาก็ จ ะ

ไม่มใี ครสอนเรือ่ งราวเหล่านี้ ถ้ามีศาสนาอืน่ ก็จะสอนได้เพียงให้ไปถึงสวรรค์
ชั้นพรหมเท่านั้น
อย่ า งสมั ย ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงบำ � เพ็ ญ สมั ย นั้ น ไม่ มี พ ระพุ ท ธศาสนา
ก่อนเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชนี้ ตอนนัน้ ไม่มพี ระพุทธศาสนา ไม่มใี คร
รู้จักทางที่จะพาไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้าเลย
ต้องหาทางเอง ถ้าไม่เป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มีความสามารถ
ที่จะค้นพบทางที่พาไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเลย ก็จะไม่มี
พระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาให้พวกเราได้อาศัยเป็นแผนที่เป็นผู้นำ�ทาง
ตอนนีพ้ วกเรามีโชคมีวาสนามาก มีแผนทีม่ ผี นู้ �ำ ทางทีจ่ ะพาเราไปสูข่ มุ ทรัพย์
อันยิ่งใหญ่ ขุมทรัพย์ที่เราจะกินแบบไม่มีวันหมด ใช้ไม่มีวันหมด ไม่มีวัน
สิ้นสุด ก็คือ

นิพพานัง ปรมัง สุขงั นีเ่ อง นิพพานเป็นความสุข
ที่ยิ่งใหญ่ กินเท่าไร ใช้เท่าไร ก็ไม่มีวันหมด
ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะได้สมบัติที่มีวันหมด เช่น พรหมสมบัติก็มี
วันเสื่อมหมดไป เทวสมบัติก็มีวันเสื่อมหมดไป เมื่อเสื่อมจากพรหมสมบัติ
เสื่ อ มจากเทวสมบั ติ ก็ ก ลั บ มาเกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ ใ หม่ ต้ อ งมาขุ ด ทองใหม่
มาสร้างใหม่ ถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนาก็จะขุดได้แต่สมบัตทิ ไ่ี ม่ถาวร ได้พรหมสมบัติ
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ได้เทวสมบัติไปเท่านั้นเอง ก็จะเวียนว่าย
ตายเกิ ด อยู่ อ ย่ า งนี้ ไ ปเรื่ อ ยๆ นี่ ห มายถึ ง
คนที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลนะ แต่ถ้าเกิดไม่ใฝ่บุญ
ไม่ใฝ่กุศล ชอบกินเหล้า ชอบเล่นการพนัน
ชอบเที่ ย วกลางคื น ชอบฆ่ า สั ต ว์ ตั ด ชี วิ ต
ลั ก ทรั พ ย์ ประพฤติ ผิ ด ประเวณี โกหก
หลอกลวง พวกนี้ตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็น
เปรตไปตกนรก ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน พอหมด
จากบาปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พอเกิด
เป็ น มนุ ษ ย์ ใ หม่ ก็ ม าทำ � บาปทำ � กรรมใหม่
มาดื่มสุรา มาเล่นการพนัน มาเที่ยวมาเล่น
กลางคืน มาคบคนชั่วเป็นมิตร มามีความ
เกียจคร้านใหม่ ความเกียจคร้านนี่แหละ
เป็นตัวที่จะฉุดลากให้เราไปอบาย ถ้าเวลา
ขีเ้ กียจ ก็ให้นกึ ถึงคำ�สอนของพระพุทธเจ้าว่า
ความเกียจคร้านนี้เป็นเหตุที่จะพาไปสู่อบาย
เพราะว่าเป็นอบายมุขนั้นเอง
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อบายมุขนี้มีอยู่ ๕ ตัวด้วยกัน ก็คือการดื่มสุรายาเมา การเล่นการพนัน
การเที่ยวกลางคืน การคบคนชั่วเป็นมิตร และความเกียจคร้าน ถ้าเรา
ไม่อยากจะไปอบาย เราต้องฆ่าตัวความเกียจคร้านนี้ให้ได้ ฆ่าอบายมุข
ทัง้ หลายให้ได้ อย่าไปยุง่ กับมัน อย่าไปดืม่ สุรา อย่าไปเล่นการพนัน อย่าเทีย่ ว
กลางคื น อย่ า คบคนชั่ ว เป็ น มิ ต ร คนชั่ ว ก็ คื อ คนที่ ช อบเล่ น การพนั น
เที่ยวกลางคืน ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี
คนเกียจคร้าน อย่าไปคบกับคนพวกนี้ อย่าให้มีความเกียจคร้านอยู่
ในตัวของเรา ต้องกำ�จัดมัน ต้องรังเกียจมัน เหมือนกับเป็นเชื้อเอชไอวี
อย่าให้มนั ติดเข้ามาในร่างกายของเรา เพราะว่าถ้ามันมีแล้วมีแต่จะตายลูกเดียว
คนที่ติดเชื้อเอชไอวีนี้มีแต่จะต้องตาย เพียงแต่ว่าสมัยนี้เริ่มมียาพอที่จะมา
ช่วยไม่ให้ตายแบบทันทีทนั ใดได้ แต่กย็ งั อยูแ่ บบต้องกินยาไปตลอด ถ้าเรา
คิดอย่างนีเ้ ราจะได้ไม่มคี วามเกียจคร้าน คือให้คดิ ว่า อัตตา หิ อัตตโน นาโถ
ตนเป็นที่พึ่งของตน ไม่มีใครทำ�เเทนเราได้เหมือนกับกินข้าว ถ้าเราไม่กิน
เราก็ไม่มวี นั ทีจ่ ะอิม่ ได้ เราอยากจะอดข้าวหรือเราอยากจะกินข้าว เราอยาก
จะหิวข้าวหรือเราอยากจะอิ่ม ถ้าอยากจะอิ่มก็ต้องพยายามกินเข้าไป
ถึงแม้วนั ไหนไม่อยากจะกินก็ยงั บังคับให้กนิ เลย เพราะรูว้ า่ ถ้าไม่กนิ แล้วเดีย๋ ว
มันหิว ก็ให้คิดว่าถ้าเราขี้เกียจปฏิบัติเราก็จะต้องทุกข์ ให้คิดอย่างนี้
เราก็จะได้เกิดความเพียรขึ้นมา เกิดความขยันขึ้นมา
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ศิษย์

: บางทีมันมีความคิดอกุศล
ขึ้นมาแว๊บๆ ขึ้นมา คือไม่ได้คิดด้วย
ตัวเอง ไม่ได้คิดแต่อยู่ดีๆ บางทีมันก็
พรึบ่ ขึน้ มาของมันเอง ก็พยายามจะกด
พยายามจะตัดมันไป มันก็ยังแพล๊บๆ
ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ

พระอาจารย์

: ก็ ต้ อ งฝึ ก
เจริญสติไว้ให้มากๆ เพราะถ้ามี
สติแล้วจะคุมความคิดต่างๆ ได้
เช่น ถ้าเราบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆ
ความคิดต่างๆ ก็จะไม่เกิดทั้งกุศล
และอกุศล ตอนต้นนี้เราต้องระงับ
ความคิดต่างๆ ให้หมดทัง้ กุศลและ
อกุศล แต่ส่วนใหญ่แล้วความคิด
ของเราก็มักจะไปทางอกุศลอยู่แล้ว
ฉะนั้น การระงับความคิดด้วยการ
บริ ก รรมพุ ทโธนี้ เ ป็ น วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด
เพราะว่าจะทำ�ให้ความคิดต่างๆ นัน้
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มันเบาบางลงไป จนในทีส่ ดุ เราสามารถหยุดมันได้
พอเราหยุดได้แล้วทีน้ี เราก็จะสามารถที่จะสั่ง
ให้มันคิดไปในทางที่ดีได้ คิดไปในทางกุศลได้
หรือเวลาทีม่ นั เกิดอกุศลขึน้ มา เราสามารถดึงมัน
ให้คดิ ไปในทางกุศลได้ แต่ตอนนีเ้ รายังไม่มกี �ำ ลัง
ที่จะควบคุมความคิดของเรา เราจึงไม่ควรเจริญ
ปัญญาในตอนนี้เพราะมันไม่เป็นปัญญา มันจะ
เป็ น ปั ญ ญาตอนต้ น แล้ ว พอตอนปลายมั น ก็
จะกลายเป็นอวิชชา กลายเป็นกิเลสไป ดังนั้น
ให้เจริญสติก่อน ควบคุมความคิดให้ได้ก่อน
สามารถหยุดความคิดต่างๆ ให้ได้ก่อน พอหยุด
ได้แล้ว สั่งได้แล้วให้คิดไปในทางดีได้ 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
เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนีข้ นึ้ มา จะไม่ได้ผล แต่ถา้ เรามีสมาธิแล้ว เราสามารถ
สอนให้ใจคิดไปในทางกุศลได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าเราสอนแล้วมันไม่ยอมไป
ก็แสดงว่าสมาธิเราหมดกำ�ลัง เราก็ต้องหยุด แล้วเรากลับมาทำ�สมาธิใหม่
เหมือนมาชาร์ตแบตใหม่ เพราะว่าเมือ่ เราใช้ไปเรือ่ ยๆ ใจมันก็ออ่ นกำ�ลังลงได้
สมาธิกอ็ อ่ นกำ�ลังลงได้ พอมันไม่คดิ ไปในทางไตรลักษณ์แล้ว มันเริม่ คิดไป
ในทางโลกแล้ว เราก็ตอ้ งหยุดมัน แล้วก็กลับมาทำ�สมาธิใหม่ ทำ�ใจให้สงบใหม่
พอใจสงบแล้วก็คอ่ ยออกมา แล้วก็สงั่ ให้มนั คิดไปในทางปัญญาใหม่ คิดไป
ในทางกุศลใหม่
ทำ�อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะคิดไปในทางปัญญาอยู่เรื่อยๆ
จนใจนี้จะหมุนไปเป็นปัญญาแบบอัตโนมัติ อย่างที่หลวงตาท่าน
เทศน์ว่า ถ้าปฏิบัติเจริญปัญญาไปเรื่อยๆ ต่อไปปัญญานี้มันจะ
กลายเป็นอัตโนมัติไป
มันจะคิดแต่ทางปัญญา แต่ตอนต้นนี้มันจะล้มลุกคลุกคลาน คิดได้บ้าง
ไม่คิดบ้าง เพราะตอนนั้นมันยังเหมือนเด็กอยู่ แต่ถ้าสอนมันอยู่เรื่อยๆ
ฝึกมันอยู่เรื่อยๆ ให้มันคิดอยู่เรื่อยๆ แล้วมันเห็นผลดีที่เกิดจากการคิดไป
ในทางปัญญา คิดไปในทางกุศล คิดไปในทางปล่อยวาง มันก็จะมีศรัทธา
มากขึ้น มีความยินดีที่จะคิดไปในทางปัญญามากขึ้น จนในที่สุดมันจะคิด
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แต่ทางปัญญาอย่างเดียว เห็นอะไร
ก็ จ ะเห็ น เป็ น ไตรลั ก ษณ์ ทั น ที
เห็นอะไรก็จะเห็นว่าเป็นอสุภะทันที
เห็นคนนี้จะไม่เห็นว่าเป็นสุภะแล้ว
เห็ น ดาราภาพยนตร์ เห็ น ติ ด อยู่
บนหน้าปกนิตยสาร มันก็ยังเห็น
กลายเป็ น อสุ ภ ะได้ ต่ อ หน้ า ต่ อ ตา
ถ้ามันคิดอยู่เรื่อยๆ พิจารณาอยู่
เรื่อยๆ ต่อไปมันจะเห็นแต่อสุภะ
เท่านั้น เพราะมันมีอยู่เพียงแต่ถูก
ผิวหนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นเอง แต่ถ้า
ใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ มอง
ทะลุเข้าไปอยูเ่ รือ่ ยๆ มองผ่าเข้าไป
ข้างใน เปิดอกดู เปิดอกดูแล้วจะ
เห็นว่า โอ้ย มีแต่ปอด มีแต่หัวใจ
มีแต่ตับ มีไต มีลำ�ไส้ พิจารณา
อย่างนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ต่อไปเวลาเห็นใคร
มันจะเห็นทะลุไปหมด อันนี้แหละ
ท่านว่าแม้แต่แสงพระอาทิตย์ยัง

ไม่ ส ามารถมองทะลุ ผิ ว หนั ง ได้
แต่แสงสว่างแห่งปัญญานี้มันเห็น
ได้หมด มันทะลุได้หมด แสงสว่าง
แห่งปัญญานีม้ พี ลังมากกว่าแสงสว่าง
ของดวงอาทิตย์ ถ้าเรายังไม่สามารถ
ที่ จ ะดึ งให้ คิ ดไปในทางปั ญ ญาได้
เราก็ต้องมาทำ�ใจให้สงบให้ได้ก่อน
เพราะการเจริญปัญญาที่แท้จริงนี้
ทีจ่ ะให้ได้ผลอย่างแท้จริงนี้ มันต้อง
ต่ อ เนื่ อ งทุ ก เวลาเลย ตั้ ง แต่ ตื่ น
จนหลับ ต้องคิดไปในทางปัญญา
มันถึงจะทันกิเลส เพราะว่ากิเลส
มันคิดไปในทางกิเลสทั้งวันอยู่แล้ว
ดังนั้น คู่ต่อสู้เราเขาทำ�งานตลอด
เวลา แล้วเรามาทำ�งานเพียงบาง
เวลานี้ เราจะสู้ เ ขาได้ อ ย่ า งไร
เราต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องจน
กระทั่ ง มั น หมุ น ไปโดยอั ตโนมั ติ
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ทุกๆ เวล่ำ�เวลา มองอะไรก็เห็น
ไปในทางปัญญาทางธรรมะ ถ้ามัน
เห็นอย่างนี้ กิเลสมันก็ไม่มีช่องที่
จะโผล่ขึ้นมาได้ อวิชชา ความหลง
มันก็จะไม่มโี อกาสทีจ่ ะโผล่ขนึ้ มาได้
ความคิ ด ที่ ว่ า เป็ น ตั ว เราของเรา
มันจะโผล่ขนึ้ มาไม่ได้ ความคิดทีว่ า่
ร่างกายนี้สวยงามมันจะโผล่ขึ้นมา
ไม่ได้ ความคิดที่ว่าร่างกายนี้จะอยู่
ไปนานๆ มั น จะโผล่ ขึ้ น มาไม่ ไ ด้
เพราะความจริ ง มั น มี อ ยู่ ใ นใจเรา
ตลอดเวลา คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
แต่ตอนนี้ไม่มีเลย แทบจะไม่มีเลย
ต้องไปงานศพสักครั้งหนึ่งถึงจะนึก
ได้วา่ สักวันเราจะต้องตายเหมือนเขา
แล้ ว พอสั ก วั น สองวั น ต่ อ มาก็ ลื ม
ไปแล้ว กลับมาเฮฮาปาร์ตเ้ี หมือนเดิม
เวลาใหม่ ๆ เห็ น คนตายนี้ โอ้ ย
กินไม่ได้นอนไม่หลับ มีคนมาเล่า

ให้ฟังว่าจะจัดงานวันเกิด พอดีมี
ญาติ ป่ ว ยเข้ าโรงพยาบาลเท่ า นั้ น
ยกเลิกจัดงานเลย ไม่มกี ระจิตกระใจ
จะจัดงาน พออีกสักพักเดี๋ยวก็ลืม
เดี๋ยวค่อยมาจัดฉลองทีหลังแทน
ก็ได้ ตอนนี้ไม่มีอารมณ์ แต่ถ้ามี
ปัญญาอยู่นี้ มันจะไม่มีใจที่อยาก
จะจัดงานอะไรทั้งนั้น มันไม่หลง
มันไม่มีความอยากจะหาความสุข
จากของชั่วคราวเช่นร่างกายนี้
ดังนัน้ ต้องได้สมาธิกอ่ นถึงจะสามารถ
พิจารณาให้เป็นปัญญาได้ ปัญญานี้
ต้องเป็นปัญญาอย่างต่อเนือ่ ง อย่างที่
พระพุ ท ธเจ้ า สอนพระอานนท์ ใ ห้
ระลึกถึงความตาย บอกพระอานนท์
ว่าต้องระลึกทุกลมหายใจเข้าออก
ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญา ถ้ายังระลึก
เพียงแค่วันละครั้งสองครั้งสามสี่
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ครั้ ง นี้ มั น ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น ปั ญ ญา
ท ร ง บ อ ก ว่ า ยั ง ป ร ะ ม า ท อ ยู่
ถ้ า ไม่ ป ระมาทแล้ ว ต้ อ งระลึ ก
ทุ ก ลมหายใจเข้ า ออก เพราะถ้ า
เราระลึกทุกลมหายใจเข้าออกแล้ว
เราจะได้ไม่เกิดความอยากที่จะอยู่
ไปนานๆ เพราะเรารู้ว่ามันเป็นไป
ไม่ได้ เราก็อยูก่ นั ไปตามมีตามเกิดไป
ใจของเราก็จะเป็นสันโดษ ยิ่งถ้าเรา
รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา เรายิ่ง
ไม่เดือดร้อนใหญ่ เมื่อมันไม่เป็น
ของเรา มันจะเป็นอะไรก็เรือ่ งของมัน
แต่ตอนนี้เรายังไปยึดไปติดอยู่ว่า
เป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ เราต้อง
แก้ความหลงตัวนีใ้ ห้ได้ ถ้าแก้ได้แล้ว
ที นี้ ส บ า ย อ ยู่ กั บ ร่ า ง ก า ย นี้
เหมือนกับอยูก่ บั ร่างกายของคนอืน่
ร่ า ง ก า ย ข อ ง ค น อื่ น เ ป็ น อ ะไ ร
ไม่เดือดร้อน ร่างกายนี้เป็นอะไร
136

เราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกัน อันนี้
คือการเจริญปัญญา
ตอนต้นนี้ต้องมีสมาธิก่อน แล้วก็
เจริ ญ ปั ญ ญาสลั บ กั บ เจริ ญ สมาธิ
เพราะว่ า เจริ ญ ไปสั ก ระยะหนึ่ ง
แล้วมันจะฟุ้งได้ มันจะหมดกำ�ลัง
ก็ตอ้ งพักจิตกลับเข้ามาในสมาธิกอ่ น
การปฏิบัติพอเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้ว
มันจะสลับกันทำ�งานระหว่างปัญญา
กั บ สมาธิ แต่ เ วลาขั้ น เริ่ ม ต้ น นี้
มั น จะสลั บ ทำ � งานระหว่ า งสติ กั บ
สมาธิ เวลาเริ่มต้นนี้เราจะเจริญสติ
พุทโธๆ ไป แล้วเวลาเรานั่งสมาธิ
ใจสงบ เราก็จะอยูใ่ นสมาธิ พอออก
จ า ก ส ม า ธิ เ ร า ก็ ก ลั บ ม า เ จ ริ ญ
สติ ใ หม่ ก่ อ น ทำ � อย่ า งนี้ จ นเรา
สามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดาย
อย่างรวดเร็วอย่างชำ�นาญ อย่างนัน้

เราถึ ง จะเรี ย กว่ า เรามี ส มาธิ แ ล้ ว สั่ ง ได้ แ ล้ ว
สั่งให้เข้าเมื่อไหร่ก็ได้ นั่งหลับตากำ�หนดเพียง
สองสามวิ น าที ห รื อ สองสามนาที มั น ก็ นิ่ ง แล้ ว
อันนี้ถึงจะเรียกว่ามีสมาธิ อย่าไปกลัวคำ�ที่คน
เขาพูดว่าเดี๋ยวจะติดสมาธินะ ตอนนี้ยังไม่ติด
ยังไม่มสี มาธิ มันจะไปติดสมาธิได้อย่างไร แต่ถา้
มีแล้ว ชำ�นาญแล้ว เข้าออกได้แล้ว นั่งได้ตลอด
เวลาเมื่อไหร่ก็ได้แล้ว ทีนี้เวลาออกมาไม่เจริญ
ปัญญา อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าติดสมาธิ
ตอนต้นนี้ต้องฝึกเดินให้ได้ก่อน ก่อนที่จะวิ่ง
ไม่ใช่เดินได้สองสามก้าวก็จะวิ่งแล้ว วิ่งก็ล้ม
เดิ นให้ ชำ � นาญก่ อ น ให้ เ ท้ า มั น เเข็ ง แรงก่ อ น
เมื่อเเข็งแรงแล้วทีนี้เราค่อยวิ่ง เจริญสติก่อน
ให้มสี ติอย่างต่อเนือ่ งก่อน พอมีสติอย่างต่อเนือ่ ง
เวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ แล้วก็หัดนั่งบ่อยๆ
นั่งจนกระทั่งมันชำ�นาญ พอเวลาอยากจะเข้า
สมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้เลย ถ้าชำ�นาญแล้วบางที
ไม่ต้องนั่งก็ได้ ยืนอยู่ตรงไหนก็ได้ ไม่ต้องไป
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นัง่ ขัดสมาธิ หลับตา บางทีสงั่ ให้มนั
หยุดคิด มันก็หยุดคิด มันก็สงบได้
ถ้ามันทำ�อย่างนั้นได้แล้ว ทีนี้ค่อย
มาออกทางปัญญาได้ ถ้าออกทาง
ปัญญาแล้ว ทีนี้มันก็จะตัดกิเลสได้
ดับความทุกข์ได้ หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยปัญญา
อันนีเ้ ป็นขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิ สติ
ต้องมาก่อนสมาธิ สมาธิตอ้ งมาก่อน
ปัญญา การดับความทุกข์ ปัญญา
ต้องมาก่อน ก่อนทีจ่ ะดับความทุกข์ได้
ปัญญาต้องมาก่อน

ศิษย์ : พระอาจารย์คะ แล้วเดินจงกรม

ล่ะคะ

พระอาจารย์ : ก็เช่นเดียวกัน

การเดินจงกรมนี้ก็มี ๒ เป้าหมาย
เดิ น จงกรมเพื่ อ เจริ ญ สติ หรื อ
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เดินจงกรมเพื่อเจริญปัญญา อยู่ที่ว่าเราได้สมาธิ
หรือยัง ถ้าเรายังไม่ได้สมาธิ เราก็ต้องเจริญสติ
เพือ่ ให้มนั ได้สมาธิกอ่ น ก็คอื เดินไปแล้วไม่ให้คดิ
ทางปัญญาเลย คือให้คิดแต่พุทโธๆ ไป หรือว่า
ให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น ให้ดู
ที่เท้าก็ได้ กำ�ลังก้าวเท้าไหนอยู่ เท้าซ้าย เท้าขวา
คือป้องกันไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้

ศิษย์ : ต้องสลับกันกับการนั่งสมาธิหรือไม่คะ
พระอาจารย์ : ก็เดินกระทั่งมันเมื่อย เมื่อย

แล้วก็ต้องนั่งใช่ไหม ถ้านั่งแล้วมันเมื่อยก็ลุกขึ้น
มาเดิน แต่การปฏิบตั กิ เ็ พือ่ ควบคุมความคิดเพือ่
ทำ�ใจให้สงบ อันนีค้ อื ขัน้ ของสมาธิ แต่พอเราได้ขน้ั
ของสมาธิแล้ว เวลาเราออกจากสมาธิ เรานัง่ นานๆ
แล้วเราเมื่อย เราก็มาเดินจงกรมใหม่ แต่แทนที่
เราจะมาเฝ้าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกาย เท้าซ้าย
เท้าขวา หรือพุทโธๆ เราก็มาพิจารณาร่างกาย
เราได้ พิจารณาอาการ ๓๒ พิจารณาอสุภะ
พิจารณาว่าร่างกายเกิดแก่เจ็บตาย เป็นดินน้ำ�
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ลมไฟ พิจารณาไปเรือ่ ยๆ ให้เห็นว่า
มั น เป็ น ตุ๊ ก ตาตั ว หนึ่ ง ใจเป็ น ผู้
มาครอบครองเป็นสมบัติชั่วคราว
เป็นเหมือนโทรศัพท์มอื ถือเครือ่ งหนึง่
เท่านั้นเอง ให้มองให้เห็นอย่างนั้น
ให้ได้ จนปล่อยวางมันได้ ไม่ทุกข์
ไม่กลัวความแก่ ไม่กลัวความเจ็บ
ไม่กลัวความตาย อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้
อยู่คนเดียวไปอยู่ตรงไหนก็ไม่กลัว

ศิษย์ : แล้วถ้าถึงขัน้ ไม่กลัวความตาย
แล้วจะต่อยังไงคะ

พระอาจารย์

: ก็ต้องไปละ
ความอยากในกามารมณ์ต่อ ก็ต้อง
ไปละความอยากกลัวความเจ็บก่อน
ต้ อ งนั่ ง สมาธิ ใ ห้ มั น เจ็ บ ปวดไป
ทั้งร่างกายแล้วปล่อยให้มันหายเอง
ไม่ต้องไปขยับ ทำ�ใจให้เป็นสันโดษ
ยินดีตามมีตามเกิด มันจะเจ็บก็ให้
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มันเจ็บไป ถ้าอยู่กับความเจ็บของ
ร่างกายได้ ต่อไปร่างกายเจ็บไข้ได้ปว่ ย
มั น จะไม่ เ ดื อ ดร้ อ น ไม่ ต้ อ งวิ่ ง
ไปหาหมอ ไม่ต้องกินยาแก้ปวด
ปล่อยให้มนั หายเอง ไม่หายก็ปล่อย
มันตายไป ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะไม่มเี งิน
รักษา มีธรรมโอสถแล้ว มีเครือ่ งมือ
ที่จะรักษา คือร่างกายนี้ปล่อยมันก็
หายเองได้ ถ้ า มั น จะหาย ถ้ า มั น
ไม่หายก็ช่วยไม่ได้ ก็ยอมตายแล้ว
ไปกลัวทำ�ไม ถ้าไม่กลัวตายแล้ว
ก็ ต้ อ งไม่ ก ลั ว เจ็ บ ต้ อ งฝึ ก อยู่
กับความเจ็บให้ได้ นั่งสมาธิเป็น
ชั่วโมงๆ ไป ไม่ต้องไปลุก ไม่ต้อง
ไปขยับ พยายามทำ�ใจให้ปล่อยวาง
ความเจ็ บให้ ไ ด้ อย่ าไปอยากให้
ความเจ็บหายไป แล้วจะไม่ทุกข์ใจ
ที่ มั น ทนอยู่ ไ ม่ ไ ด้ เ พราะมั น กลั ว
ความเจ็ บ มั นไม่ ช อบความเจ็ บ

มันอยากให้ความเจ็บหายไป ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วมันทนอยู่ไม่ได้
เราต้องหัดชอบมัน ถ้าชอบมันแล้วมันอยู่ได้ เหมือนคนกินพริกกับคน
ไม่กนิ พริก คนชอบกินพริกนีก้ นิ แล้วไม่เผ็ดหรอก อร่อย แต่คนทีไ่ ม่ชอบกินนี่
กินแล้วทรมาน มันอยูท่ ชี่ อบหรือไม่ชอบ ดังนัน้ เวลาเราไม่ชอบอะไร เราต้อง
หัดชอบมัน เพื่อใจของเราจะได้สันโดษ จะได้พอใจ
ถ้าเราแก้ความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ แก้ความกลัวเจ็บได้ แก้ความกลัวตายได้
ขั้นต่อไปเราก็ต้องไปแก้กามารมณ์ เรายังมีความอยากในกามารมณ์อยู่
ยังอยากร่วมเสพกามกับคนนั้นคนนี้อยู่ เราก็ต้องพิจารณาอสุภะ ดูความ
ไม่สวยงามของร่างกาย ให้เห็นว่าร่างกายนีม้ นั ก็เป็นเหมือนซากศพดีๆ นีเ่ อง
เพียงแต่วา่ ตอนนีม้ นั ยังหายใจได้ ถ้าเกิดว่าเขาไม่หายใจแล้ว เรายังอยากจะ
ไปนอนกับเขาหรือเปล่า มองให้เห็นว่าเป็นซากศพ ไปเยี่ยมป่าช้าดูเวลาเขา
ล้างป่าช้านี้ เราไปดูความจริงว่าร่างกายนีม้ นั เป็นอย่างไรกันแน่ ถ้าคิดอย่างนี้
บ่อยๆ มองถึงส่วนที่น่าขยะแขยง มันก็จะดับกามารมณ์ได้ มองเข้าไป
ในตับไตไส้พุงดู มองไปในสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่ถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายดู
อย่างนี้มันก็จะระงับดับกามารมณ์ได้
นีค่ อื ปัญหาทีต่ ดิ อยูก่ บั ร่างกาย เราต้องแก้มนั ให้ได้ คือความกลัวความเจ็บ
กลัวความตาย แล้วก็ความรักใคร่ในร่างกาย เห็นว่าร่างกายนีส้ วยงาม เราก็
ต้องแก้โดยอย่าไปเห็นว่ามันสวยงาม ต้องมองในส่วนที่มันไม่สวยงาม
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ตายไป เพราะไม่คิดว่าจะตายไป
ก่อนวัยนั้นเอง อายุเพิ่ง ๕๐ ตาย
ไปแล้ ว อยู่ ด้ ว ยกั น มา ๓๐ ปี
มีความสุขกันมาตลอด พอตอนนี้
เขาตายไป กินไม่ได้นอนไม่หลับ
อดคิดถึงเขาไม่ได้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเขา
ตายไปแล้ว
มันมีทั้ง ๒ ส่วน ถ้ามองในส่วนที่
สวยงาม มันจะเกิดกามารมณ์ขนึ้ มา
ถ้ามองในส่วนที่ไม่สวยงาม มันก็
จะดับกามารมณ์ เวลามีกามารมณ์
แล้ วใจมั น หงุ ด หงิ ด เศร้ า สร้ อ ย
หงอยเหงา ว้าเหว่ อยูค่ นเดียวไม่ได้
คนที่มีแฟนนี้เวลาไม่อยู่ด้วยกันนี้
รู้สึกยังไง มีคนหนึ่งสามีตายไปนี้
โอ้โห ทุกข์มากเลย บอกไม่เคยทุกข์
อย่างนี้มาก่อน ไม่เคยรู้ว่าความ
ทุกข์เป็นยังไง ได้มารู้ตอนที่สามี
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นี่คือปัญหาของพวกเราที่เกี่ยวกับ
ร่ า งกาย ถ้ า เราแก้ ปั ญ หาเหล่ า นี้
ได้แล้ว ต่อไปร่างกายก็จะไม่เป็น
ปัญหาต่อไป เมื่อเราผ่านปัญหา
เหล่านี้ไปได้ เราก็ไม่ต้องพิจารณา
เรื่องของร่างกายแล้ว ทีนี้เราก็ไป
พิจารณาเรื่องของใจ เรื่องของจิต
เพราะจิตเรานี้ยังมีกิเลสอยู่ ยังมี
ความหลงอยู่ ยังมีอัตตาตัวตนอยู่
ยังมีความถือตัวอยู่ ยังมีความรัก
ความสุขอยู่ ความสุขนี้มันก็เป็น

ความสุขที่ไม่เที่ยงนั่นเอง ตัวตนก็ไม่ใช่
เป็นตัวตนที่แท้จริง อันนี้ก็ต้องเข้าไป
พิจารณาอีกทีหนึง่ ให้เห็นว่าความสุขใจนี้
ไม่ใช่เป็นความสุขทีแ่ ท้จริง ต้องปล่อยวาง
ตัวตนก็ไม่มี เป็นความหลงที่ผลิตขึ้นมา
ก็ต้องปล่อยวาง ไม่ไปยึดติด ไม่ถือตัว
ถือตน ใครจะดูถูกดูแคลนจะเหยียบย่ำ�
เราก็ ไ ม่ เ ดื อ ดร้ อ น เพราะไม่ มี ตั ว ตน
ใจเป็นตัวรู้ ไม่ใช่ตวั ตน ก็รบั รูไ้ ปว่าเขาด่า
เรารับรู้ไปว่าเขาดูถูกเรา ก็เท่านั้นเอง
ถ้ า เราไปเต้ น เเร้ ง เต้ น กาก็ แ สดงว่ า เรา
หลงว่าเรายังมีตัวตนอยู่ เรายังเป็นใหญ่
เป็ นโตอยู่ ยั ง มี ห น้ า มี ต ามี ฐ านะอยู่
อันนี้เป็นตัวความหลง อันนี้มันอยู่ในจิต
มั น ต้ อ งผ่ า นร่ า งกายไปก่ อ น มั น ต้ อ ง
ปล่ อ ยวางร่ า งกายให้ ไ ด้ ก่ อ นมั น ถึ ง จะ
เข้าถึงตัวนี้ได้ เอาไปปฏิบัติดู ถ้าไม่เป็น
อย่างนี้ก็มาว่ากันใหม่
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ศิษย์

: อยากจะขอถามหน่อยครับ
คนมีกิเลสอยู่ ที่พระอาจารย์บอกว่า
ถ้าเกิดคนเราตายไปเนีย่ ถ้าเกิดมีบญ
ุ มาก
หรือว่ามีบาปมาก ถ้ามีบาปมากจะเกิด
เป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้ามีบุญมากจะได้
เกิดเป็นมนุษย์ แล้วถ้าเกิดเรามีบุญ
เรามี สิ ท ธิ์ ไ ด้ เ กิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ อี ก ครั้ ง
เรามีสิทธิที่จะเลือกได้ไหมว่าเราจะเกิด
เป็นคนประเทศไหน เกิดเป็นเพศไหน
หรือเกิดเป็นลูกคนรวยหรือลูกคนจน
จากผลบุญที่เราสะสมมา
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พระอาจารย์ : คือเราเลือกไม่ได้หรอก บุญกรรมมันจะจัดสรรให้เราเอง

เหมือนกับเราไปสอบเอ็นทรานซ์นี้ ผลคะแนนการสอบของเรามันจะเป็น
ตัวจัดสรรให้เราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอันไหนเอง ขอให้เราทำ�มากๆ มันก็
จะได้มหาวิทยาลัยทีด่ ี ถ้าเราได้คะแนนดี มันก็จะได้สงิ่ ทีเ่ ราอยากได้ พูดง่ายๆ
แต่ถ้าเราทำ�ไม่ถึง มันก็ไม่ได้ มันไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาไปเลือกไปชี้เอา จะเอา
ตรงนั้นตรงนี้ มันไม่ได้หรอก เพียงแต่ว่าถ้าเราทำ�บุญมาก มันก็จะได้มาก
ได้สงิ่ ทีเ่ ราอยากได้มาก เพียงแต่วา่ เราเลือกสถานทีไ่ ม่ได้ เช่น จะไปเกิดเป็น
ฝรัง่ หรือไปเกิดเป็นนิโกรนีม้ นั เลือกไม่ได้ บางทีมนั ก็อยูท่ จี่ งั หวะ เหมือนกับ
เวลาเราไปขับรถหาที่จอดรถอย่างนี้ เราไปเลือกที่จอดไม่ได้ ตรงไหนว่าง
เราก็เลีย้ วเข้าไปจอดเลย ถึงแม้วา่ มันจะเดินไกลหน่อยก็ยงั ดีกว่าไม่มที จี่ อด
บางทีมันก็อยู่ที่จังหวะ บางทีมันก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำ� มันมีหลายเหตุ
หลายปัจจัย แต่ที่แน่ๆ ก็คือบุญ ถ้าหากเราเกิดจากร่างกายที่พ่อแม่เจ็บไข้
ได้ป่วยแล้ว เราก็ต้องรับร่างกายที่ไม่ดีผ่านมาทางพ่อแม่ แต่ถ้าใจเรามีบุญ
ใจเราก็มีความสุขได้ ใจเราก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกาย
คนทีม่ บี ญ
ุ นี้ ใจจะเย็น ใจจะอิม่ จะไม่จจู้ จี้ กุ จิก จะไม่วนุ่ วายมาก คนทีไ่ ม่มี
บุญนี้จะจู้จี้จุกจิก จะอยากได้นั่นอยากได้นี่ ได้เท่าไหร่ก็ยังไม่มีความสุข
คนบางคนเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีก็ยังไม่มีความสุขเพราะจู้จี้จุกจิก ไม่พอใจ
ได้อะไรก็ไม่พอใจ แต่คนทีไ่ ม่มคี วามจูจ้ จี้ กุ จิก มีสนั โดษ มีใจทีส่ งบมากๆ นี้
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เกิดเป็นลูกขอทานก็ไม่เดือดร้อน
มีความสุขได้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะใด
ก็ตาม
ดังนั้น อย่าไปกังวลเกี่ยวกับเรื่อง
ฐานะทางเงินทองหรือทางร่างกาย
เพียงอย่างเดียว ให้ดทู างจิตใจด้วย
ถ้ า มี จิ ตใจที่ ส งบนี้ เกิ ด เป็ น ลู ก
คนจนนี้ดีกว่าเพราะจะได้บวชง่าย
ถ้ า เป็ น ลู ก คนรวยนี้ มี ส มบั ติ ม าก
พ่อแม่ไม่ยอมให้บวช ในสมัยครั้ง
พุทธกาล มีลูกเศรษฐีอยากจะบวช
พ่ อ แม่ ไ ม่ ย อมให้ บ วชเพราะว่ า
มี ลู ก ชายคนเดี ย ว ถ้ า บวชแล้ ว
ไม่ รู้ จ ะให้ ส มบั ติ กั บใคร ขอบวช
หลายครั้ ง พ่ อ แม่ ก็ ไ ม่ อ นุ ญ าต
ให้บวช ก็เลยต้องอดข้าว ไม่ยอม
กิ น ข้ า ว จนในที่ สุ ด พ่ อ แม่ ก็ ต้ อ ง
อ่อนใจยอมให้ลูกบวช นั่นแสดงว่า
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ใจของเขามี ค วามใฝ่ ใ นการบวช
ใฝ่ ใ นความสงบอยู่ ม าก เคยทำ �
มามาก ชาติก่อนคงเคยเป็นพระ
มาก่ อ น เคยบวชมาก่ อ น เคย
ปฏิบตั ธิ รรมมาก่อน ชอบความสงบ
มาก่อน ของพวกนี้มันติดมากับ
ใจเรา อันนี้เป็นธรรมขั้นสูง ดังนั้น
พยายามทำ�ให้ถึงธรรมขั้นสูงให้ได้
ให้เข้าสู่ขั้นสมาธิ ขั้นปัญญาให้ได้
ขั้นทานและขั้นศีลนี้ก็ดี แต่เพียงว่า
มันได้มาแล้วใจมันก็ยังไม่พอใจอยู่
ได้อะไรมามันก็ยังหงุดหงิดรำ�คาญ
ใจได้ ยังอยากจะได้สิ่งที่ไม่มีอยู่
แต่ ถ้ า มี ใ จที่ ส งบแล้ ว มั น จะ
ไม่ ค่ อ ยหิ ว ไม่ ค่ อ ยอยากเท่ าไร
มีความยินดี มีความพอใจ
ดั ง นั้ น ต้ อ งพยายามทำ �ให้ ม าก
ทำ�ทั้งทาน ทำ�ทั้งศีล ทำ�ทั้งสมาธิ

ทำ�ทัง้ ปัญญา ค่อยๆ ทำ�ไป แล้วมัน
ก็ จ ะขยั บ ขึ้ นไปเอง ทานก็ ทำ �ให้
มากขึน้ อย่าเสียดายสมบัตขิ า้ วของ
เงินทอง อย่าเอาเงินไปซื้อความสุข
ต่างๆ เอามาทำ�บุญดีกว่า แทนที่
จะเอาเงินนี้ไปเที่ยว ก็เอาเงินที่จะ
ไปเที่ยวนี้มาทำ�บุญ หรือว่าจะเอา
เงินนี้ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ รองเท้า
ใหม่ ๆ ทั้ ง ๆ ที่ เ ราก็ มี ร องเท้ า อยู่
เต็ ม ตู้ มี ก ระเป๋ า อยู่ เ ต็ ม ตู้ แ ล้ ว
ก็เอาเงินนีไ้ ปทำ�บุญดีกว่า ไปบริจาค
ทำ�กับวัดก็ได้ ทำ�กับโรงเรียนก็ได้
ทำ � กั บโรงพยาบาลก็ ไ ด้ ทำ � กั บ
องค์ ก รสาธารณประโยชน์ ต่ า งๆ
ก็ได้ การกุศลต่างๆ ขอให้ทำ�ให้
แก่ ผู้ อื่ น ก็ แ ล้ ว กั น อย่ า ทำ �ให้ กั บ
ตั ว เรา เพราะทำ �ให้ กั บ ตั ว เราก็
เหมือนกับไปซื้อยาเสพติดมาเสพ
เสพเท่าไหร่ก็ไม่พอ ซื้อกระเป๋าใหม่

วันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะซื้อใหม่
อีกใบแล้ว แต่ถ้าไม่ซื้อวันนี้ พรุ่งนี้
ก็จะไม่อยากซื้อ เพราะเวลาเอาเงิน
ไปทำ � บุ ญ นี้ มี ค วามสุ ขใจมากกว่ า
เห็นคนอื่นที่เขาทุกข์เดือดร้อนแล้ว
เขาได้ ผ่ อ นคลายจากความทุ ก ข์
ความเดือดร้อน เห็นเขามีความสุขนี้
เราก็ มี ค วามสุ ข ใจอิ่ ม ใจขึ้ น มา
เราจะเห็นว่าการทำ�บุญนีเ้ ป็นความสุข
ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อ
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ของต่างๆ ที่ไม่จำ�เป็น พยายามอย่าเอาเงินไปใช้กับสิ่งที่ไม่จำ�เป็นเพราะมัน
จะเป็นเหมือนกับไปซื้อยาเสพติด ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอ เอาเงินมาทำ�บุญแล้ว
จะทำ�ให้ใจอิ่ม ใจพอ แล้วใจจะมีความเมตตา จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น
จะไม่ชอบทำ�ร้ายผู้อื่น ก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดาย คนที่รักษาศีลไม่ได้
ก็เพราะว่าใจยังไม่เป็นใจบุญนั้นเอง ใจยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พออยากได้
ก็อยากจะได้มาแบบง่ายๆ วิธงี า่ ยๆ ก็คอื ทำ�ผิดศีล โกหก หลอกลวง ฉ้อโกง
อย่างนี้ แต่คนที่ไม่มีความอยากได้เงินทองจะไม่คิดจะทำ�อย่างนี้ เพราะมัน
ไม่รู้ว่าจะเอาเงินทองมาทำ�อะไร เอามาแล้วก็ต้องเอาไปให้คนอื่น ถ้าจะเอา
ไปให้คนอื่นก็เพราะมันมีมากเกินไป หรือมันมาเองโดยที่เราไม่ได้ไปดิ้นรน
แต่จะไม่มีวันที่จะไปหาเงินทองเพื่อเอามาให้คนอื่นให้เสียเวลา
การทำ�บุญนีไ้ ม่ได้หมายความว่าให้เราไปหาเงินหาทองมาเพือ่ เอามาทำ�ให้คนอืน่
แต่การหาเงินหาทองนี้ก็เพราะว่าเราต้องดูแลตัวเอง แต่การหาเงินหาทอง
อาจจะได้เงินทองมากเกินความต้องการของร่างกาย ถ้ามีสว่ นเกินเราก็เอาไป
แจกจ่ายให้แก่ผอู้ นื่ อย่าเก็บเอาไว้เพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไร นอกจาก
จะกลายเป็นภาระทางจิตใจไป ทำ�ให้เราต้องมาห่วงมาหวงกับเงินทอง คนหวง
เงินทองก็ไม่มีความสุข เวลาเสียเงินทองไปก็เสียใจ แต่คนที่ไม่หวงนี้ เวลา
ทำ�บุญไปนี้มีความสุขใจ เเล้วใจก็จะมีความเมตตากรุณา ก็จะรักษาศีลได้
รักษาศีลได้ ใจก็จะเย็น ใจก็จะสงบมากขึน้ ก็จะทำ�ให้เจริญสติ นัง่ สมาธิได้
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ทำ�ใจให้สงบได้ มันเป็นการปฏิบตั ทิ ี่
สนับสนุนกัน ดังนั้น การทำ�บุญนี้
อย่าทำ�เพื่อหวังให้เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้
ทำ�เพื่อตัดกิเลส ทำ�เพื่อตัดความ
อยากได้ ทำ�ไปแล้วจะได้ไม่อยากรวย
เข้าใจไหม คนที่อยากรวยอย่ามา
ทำ�บุญเพราะมันขัดกัน คนทีท่ �ำ บุญนี้
อยากจะจน อยากจะมีเงินน้อยๆ
จะได้ ไ ม่ ต้ อ งมาดู แ ล ไม่ ต้ อ งมา
วุ่นวายกับเงินทอง จะได้มีความ
เมตตา จะได้รักษาศีลได้ นี่คือ
เป้าหมายของการทำ�บุญ เพื่อเรา
จะได้ไต่ขึ้นบันไดที่สูงขึ้นไป ขั้นที่
สูงขึ้นไป รักษาศีลได้ก็จะภาวนาได้
อยู่วัดได้ รักษาศีล ๕ ได้ ก็จะ
รักษาศีล ๘ ได้ ถ้ารักษาศีล ๘ ได้
ก็ทำ�สมาธิได้ มีสมาธิแล้วก็เจริญ
ปัญญาได้ มีปัญญาก็จะดับความ
ทุกข์ได้

ดังนัน้ อย่าทำ�เพือ่ ความร่�ำ รวย หรือ
อย่าทำ�เพื่อให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เช่น
คนเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ยมาทำ � บุ ญ กั น
ทำ�บุญมันไม่รักษาให้ร่างกายหาย
ได้หรอก ถ้าอยากจะรักษาให้หาย
ต้องไปหาหมอ ไปอยู่โรงพยาบาล
การทำ�บุญนีไ้ ม่ได้มารักษาชีวติ ให้หาย
ให้ อ ยู่ ย าวนาน แต่ เ ป็ น การผ่ อ น
ส่งร่างกายอันใหม่ เหมือนกับไป
ดาวน์คอนโดหลังใหม่ บ้านหลังเก่า
มันกำ�ลังจะพังแล้ว ร่างกายอันเก่า
มันจะพังแล้วก็ต้องเปลี่ยนร่างกาย
อันใหม่ ต้องไปซื้อร่างกายอันใหม่
การทำ�บุญนี้ก็เป็นเหมือนกับผ่อน
ส่ ง ร่ า งกายอั นใหม่ ตายไปจะได้
ร่างกายที่ดีกว่าเก่าเท่านั้นเอง แล้ว
ก็ทำ�ใจให้สงบ ทำ�ใจให้ไม่วุ่นวาย
กับการพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทอง ถ้าเราไม่หวงสมบัติ
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ข้าวของเงินทอง เวลาตายไปจะตายไปอย่างสงบ ถ้ายังหวง
ยังห่วงอยูน่ จ้ี ะตายแบบวุน่ วาย ใครจะเอาเงินเราไป ใครจะได้ไป
ดังนั้น พยายามจัดสรรเงินทองทั้งหลายให้มันเรียบร้อยแล้ว
เราจะได้อยูอ่ ย่างสบาย ตายอย่างสงบ อย่าไปหวง เพราะว่ามัน
ไม่สามารถทีจ่ ะทำ�ให้เราอยูไ่ ปมีอายุยนื ยาวนานได้ รักษามัน
ก็รักษาไม่ได้หรอกถ้ามันจะตาย ถ้ามันจะไม่หาย ต่อให้
ใช้เงินเท่าไรมันก็ไม่หาย รักษาไปตามอัตภาพตามธรรมดา
นี่เอง มันจะหาย มันก็หายเอง มันไม่หาย มันก็ตาย คนเรา
ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายด้วยกันทุกคน เอาความสบายใจดีกว่า
เอาความสุขใจดีกว่า อยู่อย่างสงบ อยู่อย่างไม่วุ่นวายใจ
อยูอ่ ย่างสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิด ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ปว่ ย
ก็อยู่กับมันไป พอใจกับมันไป อย่าไปเกิดความอยากให้มัน
หายป่วยหายเจ็บ เพราะมันเกิดความอยากแล้วก็เหมือนเอามีด
มาทิ่มแทงหัวใจ ทำ�ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
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ศิษย์ : ทำ�อย่างไรถึงจะรูส้ กึ สนุกและรักในการปฏิบตั คิ ะ
สาธุคะ

พระอาจารย์ : ก็ต้องทำ�ให้ได้ผล ถ้าได้ผล

แล้วมันมันส์ มันสนุก เหมือนกับทำ�งานแล้ว
ได้เงินเดือนนีม้ นั สนุก ถ้าทำ�แล้วไม่ได้เงินเดือนนี้
มันท้อ เพราะฉะนั้น ต้องทำ�ให้มันได้ผล วิธีที่
จะได้ผลก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจทำ�แบบมืออาชีพ
ถ้าทำ�แบบมือสมัครเล่นก็จะไม่สนุก เพราะมัน
ยังไม่เห็นผล
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ศิษย์

: กราบหลวงพ่อครับ คือ
อยากรูว้ า่ จิตไม่นง่ิ มันส่ายไปส่ายมาครับ

พระอาจารย์ : เพราะไม่มีสติ

ไม่เจริญสติ ไม่บริกรรมพุทโธๆ ไป
อย่างต่อเนื่อง หรือไม่เฝ้าดูร่างกาย
อย่างต่อเนื่อง คือไม่มีอะไรผูกใจ
เหมือนกับเรือไม่ได้ถอดสมอ ต้องมี
สมอถอดไว้ กรรมฐาน ๔๐ นี้เป็น
เหมือนสมอเรือของใจ จะเลือกใช้
อั นไหนก็ ไ ด้ จะใช้ ก ารบริ ก รรม
พุทโธก็ได้ ใช้การสวดอิติปิโสก็ได้
จะนับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ไปเรื่อยๆ
ก็ได้ จะท่องอาการ ๓๒ ผม ขน
เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
ไปก็ได้ ขอให้มีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้
ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวใจก็
จะนิ่งเอง
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ศิษย์ : กราบหลวงพ่อคะ หนูขอวิธี

การปฏิบตั ทิ �ำ สมาธิเบือ้ งต้นจากศูนย์คะ่
กราบขอบพระคุณคะ

พระอาจารย์

: ก็ขอให้ฟัง
เทศน์ทเี่ ราแสดงไว้เรือ่ ยๆ ก็แล้วกัน
การปฏิบตั กิ ต็ อ้ งมีทานก่อน ใจต้อง
ใจบุญสุนทาน ไม่ใช้เงินทองไปซื้อ
ความสุขจากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ให้เราเอาเงินที่ซื้อความสุขจากรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะนี้มา
ทำ � บุ ญ ทำ � ทาน ก็ จ ะทำ �ให้ ใ จสงบ
ทำ�ให้ใจไม่หวิ กับรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ทำ�ให้รักษาศีล ๘ ได้
พอรักษาศีล ๘ ได้ ก็จะมีเวลาเข้า
วัดได้ เจริญภาวนาได้ เจริญสติได้
ก็นงั่ สมาธิท�ำ ใจให้สงบได้ พอใจสงบ
ก็ใช้ปัญญาบรรลุได้

ศิษย์ : อนาคามีผล ละกามคุณ ๕ หมด ศิษย์ : เวลาปฏิบัติเกิดเวทนามากๆ
รวมทั้งเมถุนสังโยชน์ ๗ และปฏิฆะ
ไหมครับ

พระอาจารย์

: ละหมดล่ะ
ละกามราคะ ปฏิฆะ ละสังโยชน์
เบื้องต่ำ� ๕ ข้อ ก็คือสักกายทิฏฐิ
วิ จิ กิ จ ฉ า สี ลั พ พ ต ป ร า ม า ส
กามราคะ และปฏิฆะ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของร่ า งกายที่ ส อนไว้ เ มื่ อ กี้ นี้ ที่ ใ ห้
พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ก็เพื่อละสักกายทิฏฐิ ละสีลัพพตะ
ละวิจกิ จิ ฉา แล้วก็ให้พจิ ารณาอสุภะ
เพื่ อ ละปฏิ ฆ ะกั บ ละกามราคะ
ถ้าเห็นอสุภะแล้ว ก็จะไม่มกี ามราคะ
พอไม่มีกามราคะ ก็จะไม่มีปฏิฆะ
ไม่มีความหงุดหงิดรำ�คาญใจ

จนเกื อ บทนไม่ ไ ด้ แต่ อุ เ บกขาต่ อ
ไม่ขยับเขยื้อน จนความปวดหายวับไป
กั บ จิ ต ที่ มี ส ติ ต ามรู้ นั้ น ควรวางใจ
อย่างไรดีคะ แต่ตอนนั้นรู้สึกแปลกใจ
และตกใจ ระฆังหมดเวลาพอดี

พระอาจารย์ : เป็นการกระทำ�

ทีถ่ กู แล้ว ควรจะนัง่ ต่อไป ถ้าใจเป็น
อุเบกขาแล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับ
ความเจ็บปวดของร่างกาย ตอนนัน้
จะนัง่ ต่อไปได้อย่างสบายเหมือนกับ
ไม่มีเวทนาเลย ถึงแม้ว่าเวทนายัง
ตัง้ อยูก่ ต็ าม แต่ใจจะไม่ระส่�ำ ระสาย
ไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บปวดของ
ร่างกายถ้าใจเป็นอุเบกขา ถ้าทำ�ได้
ครัง้ หนึง่ แล้วควรจะทำ�ต่อไป ทุกครัง้
เวลานั่ ง แล้ ว เกิ ด ความเจ็ บ ก็ ค วร
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รักษาอุเบกขาไว้ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ ไป หรือถ้าเราดูลม
ก็ ดู ล มต่ อไป หรื อ จะใช้ ก ารสวดมนต์ ก็ ไ ด้ ใช้ อ ะไรก็ ไ ด้ ที่ จ ะ
ดึงใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับความเจ็บปวดของร่างกาย จนกระทั่งใจ
ปล่อยวางได้ อันนี้เรียกว่าเป็นอุบายของสมาธิ การใช้คำ�บริกรรม
การใช้การสวดมนต์ หรือการใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่อง
ผูกใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับความเจ็บของร่างกาย แต่ถ้าอยากจะใช้
อีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าปัญญา ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกขเวทนานี้
เป็นอนัตตา เราไปห้ามเขาไม่ได้ เราไปสัง่ เขาไม่ได้ แล้วความทุกข์
ของเรานี้มันเกิดจากความอยากที่เราอยากให้ความทุกขเวทนานี้
หายไป ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราอยากจะอยู่กับทุกขเวทนาได้
อย่างไม่เดือดร้อน เราก็ต้องหยุดความอยาก เหมือนกับที่เรา
หยุดความอยาก อยากไม่ตาย อยากไม่เจ็บ ก็เหมือนกัน อย่าไป
อยากไม่เจ็บ มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป ไม่ต้องกลัวความเจ็บ
ความเจ็บมันทำ�ลายเราไม่ได้ เราอยูก่ บั มันได้ เราไม่รคู้ วามจริงอันนี้
เพราะว่าเรามีความเกลียดมันมาฝังลึกอยูใ่ นใจ พอเจอความเจ็บปับ๊
จะอยากหนีจากมัน หรืออยากจะให้มันหายทันที ตอนนี้ถ้าเรามี
สมาธิแล้ว เราจะสามารถใช้ปัญญาสอนใจได้ว่าไม่ต้องไปกลัวมัน
มันทำ�อะไรเราไม่ได้
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ศิษย์ : การมีสติรตู้ วั ทำ�ให้ไม่งว่ งนอน

เหมื อ นคนนอนไม่ ห ลั บ และไม่ เ พลี ย
จะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เกิดความ
พอดี และสามารถใช้สติดังกล่าวในการ
พิจารณาธรรมอย่างไร จะยกธรรมขึ้น
มาพิจารณาเองหรือว่าจะคอยให้ธรรม
เกิดขึ้นมาเอง กรุณาให้คำ�ชี้แนะด้วยค่ะ

พระอาจารย์ : คือถ้าเรามีสติ

แล้วใจเราตืน่ ก็แสดงว่าความเพียร
เรามีความแก่กล้าขึ้น ก็ขอให้เรา
ปฏิบัติไปเต็มที่เลย ๓ วัน ๓ คืน
ไม่นอนได้ยิ่งดีใหญ่ ไม่ต้องกลัว
เมื่ อ ถึ ง ขั้ น หนึ่ ง เเล้ ว ร่ า งกายมั น
ไม่ไหวจริงๆ มันก็จะหยุดพักไปเอง
ปั ญ หาไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ก ารมี ส ติ แ ล้ ว มี
การตื่น ปัญหามักจะมีการง่วงเหงา
หาวนอนเสียมากกว่า ดังนั้น ขอให้
เราดี ใ จว่ า เราไม่ ง่ ว งนอน เราไม่

เกียจคร้าน เรามีสติ มีความขยัน
หมั่นเพียร เราปฏิบัติได้กี่ชั่วโมง
กี่เวลาก็ปฏิบัติไปเลย ไม่ต้องกลัว
ว่าเป็นการฝึกตนเเต่อย่างใด อันนี้
เป็นพลังของธรรม ปฏิบตั ไิ ปแล้วถึง
เวลาทีร่ า่ งกายมันไม่ไหวจริงๆ มันก็
ต้ อ งหยุ ด ไปเอง หยุ ด พั ก ผ่ อ น
แล้ ว ต่ อไปเราจะรู้ ค วามพอดี ข อง
ร่างกายว่าร่างกายนัน้ ต้องการพักผ่อน
มากน้ อ ยเพี ย งใด ไม่ ต้ อ งกั ง วล
ไม่ต้องกลัว เพราะนี่แหละเป็นการ
ปฏิบัติที่ถูกแล้ว
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ส่วนใหญ่เราต้องยกธรรมขึ้นมาพิจารณา เช่น พิจารณาร่างกายว่าต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่การปรากฏของธรรมขึ้นมานี้ก็มีโอกาสปรากฏขึ้นได้
เหมือนกัน บางเวลาก็จะปรากฏเห็นว่าร่างกายเรานอนตายอยู่นี้ก็เป็นไปได้
แต่เราไม่ต้องรอ

เราควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ถึงความจริงของ
ร่างกาย ว่าร่างกายต่อไปจะต้องแก่ หนังต้องเหีย่ ว
ผมต้องหงอก หนังต้องหย่อน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
เบียดเบียน แล้วต่อไปก็ต้องไปนอนในโรงศพ
ต่อไปก็ต้องถูกเขาจับเข้าไปเผาในเตา ก็พิจารณา
ไปจนกระทั่ ง กลายเป็ น ขี้ เ ถ้ า กลายเป็ น เศษ
กระดูกไปเลย ให้พิจารณาอย่างนี้ไป
อย่ารอให้มนั ปรากฏขึน้ มา เพราะถ้ามันไม่ปรากฏ เราก็จะไม่กา้ วหน้า แต่ถา้
เราพิจารณาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้ว เวลามันปรากฏขึ้นมา เราจะรู้จักวิธี
ปฏิบัติกับมัน เราจะมีอุเบกขา ปล่อยวางมันได้ ถ้าเราไม่เตรียมตัวสอนมัน
ไว้กอ่ น พอเกิดเหตุการณ์นขี้ นึ้ มา เราอาจจะตกใจกลัวจนไม่กล้าทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ต่อไปก็ได้
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ศิษย์

: ถ้าผมเป็นลูกแล้วพ่อแม่
มีเงินทองแล้วอยูอ่ ย่างไม่ล�ำ บาก ผมจะ
หนีออกมาปฏิบตั ธิ รรมโดยไม่ใช้เเรงกาย
ดูแลปรนนิบัติท่าน แต่หนีมาบวชเสีย
มาเอามรรคผลและนิพพานเสีย ผมจะ
ถือว่าใจไม้ไส้ระกำ� ไม่ดูแลพ่อแม่ยาม
แก่เฒ่าหรือเปล่าครับ

พระอาจารย์

: ถ้าพ่อแม่เขา
อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ดูแลตัวเขา
เองได้ ก็ไม่มีความจำ�เป็นที่เราต้อง
ไปดูแลเขา แต่ถา้ เขาอยูใ่ นช่วงทีเ่ ขา
ต้ อ งมี ค นดู แ ลแล้ ว ไม่ มี ใ ครดู แ ล
นอกจากเรา อันนั้นเราก็ต้องดูแล
เขาไป แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็อยู่
ของเขาได้ ครูบาอาจารย์ท่านก็มี
พ่อแม่กันทุกคน ท่านก็ไปบวชกัน
แล้วท่านก็กลับมาดูแลพ่อแม่ต่อได้
แม้ แ ต่ พ่ อ แม่ ต ายไปแล้ ว ยั ง ดู แ ล

ได้เลย เช่น พระพุทธเจ้า พระพุทธมารดาตายไปตั้งแต่ตอนที่ประสูติ
พระพุ ท ธเจ้ า มาเพี ย ง ๗ วั น
หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว
ก็ ยั ง เสด็ จ ไปบนสวรรค์ โ ดยทาง
กระแสจิตติดต่อกับพระพุทธมารดา
ทรงสัง่ สอนพระพุทธมารดาให้บรรลุ
เป็ นโสดาบั นได้ ถ้ า พระพุ ท ธเจ้ า
ไม่ได้ออกบวช ก็จะไม่มีวันที่จะ
สอนพระพุทธมารดาได้
ดังนัน้ การทีป่ ล่อยให้พอ่ แม่อยูต่ าม
ลำ�พังแล้วเราไปบวชนี้ ไม่เป็นเรื่อง
ของการเห็นแก่ตวั แต่อย่างใด ขอให้
เราเห็นว่าการบวชนี้เป็นเหมือนการ
ไปรักษาโรคใจ เราเป็นเหมือนคนไข้
เวลาร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะ
อยู่เฝ้าดูพ่อแม่เราได้ไหม เราต้อง
ไปรักษาตัวเราที่โรงพยาบาล รักษา
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จนกว่าจะหาย หายแล้วเราก็มาดูแลพ่อแม่ของเราต่อ ฉันใด ใจของเราก็เป็น
เหมือนร่างกายที่ต้องรับการดูแลรักษาเช่นเดียวกัน ใจของพวกเราทุกคน
ตอนนีเ้ ป็นโรคใจกัน เป็นโรคจิตกัน โรคของความทุกข์กนั เราต้องไปรักษา
ให้หายทุกข์กอ่ น พอเราหายทุกข์แล้วทีนเี้ รากลับมารักษาพ่อแม่เราได้ดกี ว่า
รักษาร่างกาย ร่างกายเป็นของชัว่ คราว แต่ใจนีเ้ ป็นของถาวร ถ้ารักษาได้แล้ว
มันจะหายไปตลอดอนันตกาล ไม่ต้องมาเจ็บ ไม่ต้องมาเป็นโรคจิตโรคใจ
อีกต่อไป ถ้ารักษาเพียงร่างกายไม่รักษาใจ โรคจิตโรคใจก็ยังมีอยู่ไปทุกภพ
ทุกชาติ
ดังนั้น การที่เราไปบวชนี้เหมือนกับไปรักษาใจ เราไปศึกษาวิธีรักษาใจเรา
และรักษาผูอ้ นื่ พอเรารักษาของเราได้แล้ว เราก็มารักษาใจของผูอ้ นื่ ต่อไปได้
พ่อแม่ของเราจะได้รับประโยชน์มากกว่าการที่เราจะอยู่เลี้ยงดูเขาเสียอีก
ถ้าเราไปบวชแล้วเราไปปฏิบตั จิ นบรรลุธรรมได้ เราก็จะกลับมาโปรดพ่อแม่ได้
เหมือนกับครูบาอาจารย์ต่างๆ เหมือนกับพระพุทธเจ้า พอท่านบรรลุแล้ว
ท่านก็มาโปรดพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ดังที่มีพระญาติของพระพุทธเจ้าเสด็จ
ออกบวชตามตั้งหลายพระองค์ พ่อก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เเม่เลี้ยงก็
เป็นพระอรหันต์ ลูกก็เป็นพระอรหันต์ ถ้าไม่บวชนี้ ไม่มีใครได้เป็นแม้แต่
คนเดียว
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ธรรมะบนเขา

๗ เมษายน ๒๕๕๖

“หน้าที่ของสาวก”
ที่มีหนังสือมีซีดีนี้ก็เป็นเพราะว่าในการที่เราจะปฏิบัติ
ก่อนทีเ่ ราจะปฏิบตั ไิ ด้ เราต้องศึกษาวิธขี องการปฏิบตั กิ อ่ น
ถ้าเราไม่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เวลาปฏิบัติ
ก็จะปฏิบตั ไิ ปแบบผิดๆ ถูกๆ ก็จะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง
แต่จะได้ผลอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทั้ ง หลายท่ า นได้ รั บ ผลกั น นั้ น ย่ อ มเป็ นไปไม่ ไ ด้
เนื่องจากใจของปุถุชนนี้ยังไม่มีสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ที่จะหยั่งเข้าถึงสัจธรรมความจริง
ที่ เ ป็ น เหตุ ที่ ทำ �ให้ สั ต ว์ โ ลกต้ อ งเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด
ที่ทำ�ให้สัตว์โลกยังต้องเกิดแก่เจ็บตาย ยังต้องทุกข์
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กับเรื่องราวต่างๆ ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองจนไป
ถึงพระนิพพานได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว นอกนั้นแล้ว
ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ ไม่มีผู้สั่งสอน จะไม่สามารถปฏิบัติให้ไปถึงมรรคผล
นิพพานได้

ดังนั้น การศึกษาจากครูบาอาจารย์ จากพระพุทธเจ้า
จากพระอริ ย สงฆ์ ส าวกทั้ ง หลาย จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ จำ � เป็ น
เรื่ อ งที่ สำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง สำ � หรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการจะปฏิ บั ติ ดี
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
คำ�ว่า “สาวก” นี้ก็เเปลว่า ผู้ฟัง พระอรหันต์นี้มี ๒ ประเภทด้วยกัน คือ
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระอรหันต์ผตู้ รัสรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง บรรลุ
เป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเอง ส่วนพระอรหันตสาวกนี้ก็คือพระอรหันต์
ผูท้ ตี่ อ้ งฟังจากคำ�สอนของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้
ดังนัน้ ในพระพุทธศาสนานีจ้ ะมีเพียงบุคคลเดียวเท่านัน้ ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้
โดยที่ไม่ต้องศึกษาจากผู้ใดก่อน สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วย
ตนเอง นั่นก็คือพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์
จึงนำ�เอาพระธรรมคำ�สอน ความจริงทีไ่ ด้ตรัสรูน้ มี้ าเผยแผ่ให้แก่ผอู้ นื่ ต่อไป
ผู้ที่รับคำ�สอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้
แต่เมื่อบรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์ ก็จะเรียกว่า พระอรหันตสาวก คือไม่ได้
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เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยตนเอง
แต่เป็นพระอรหันต์ด้วยอำ�นาจของ
คำ � สอนของพระพุ ท ธเจ้ า คำ � ว่ า
“สาวก” จึงแปลว่าผู้ฟัง พวกเราก็
เป็นเหมือนสาวก เป็นผูฟ้ งั เพราะว่า
ก่อนทีเ่ ราจะปฏิบตั ไิ ด้ เราต้องฟังก่อน
เราต้ อ งรู้ จั ก วิ ธี ข องการปฏิ บั ติ ที่
ถู ก ต้ อ ง ถ้ า เราไม่ รู้ จั ก วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ที่ถูกต้อง การปฏิบัติของเราก็จะ
ล้ ม เหลว ก็ จ ะไปไม่ ถึ ง มรรคผล
นิพพานดังที่เราต้องการที่จะไปกัน
ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่า
ขั้นแรกนั้นต้องมีปริยัติธรรมก่อน
คำ�ว่า ปริยัติธรรม ก็คือการศึกษา
พระธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
ซึง่ มีหลายรูปแบบด้วยกัน จะศึกษา
จากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้ ถ้าเกิด

ในสมั ย ที่ มี พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงมี
พระชนมชีพอยู่ เช่น ในยุคแรกๆ
ตอนที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงประกาศ
พระธรรมคำ�สอนใหม่ๆ พระองค์
เป็นผูส้ อนให้แก่ผฟู้ งั ครัง้ แรกก็ทรง
ประกาศสอนให้แก่พระปัญจวัคคีย์
ทั้ง ๕ หลังจากที่ทรงแสดงแล้ว
ก็ปรากฏมีพระอัญญาโกณฑัญญะ
มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา บรรลุเป็น
พระโสดาบัน เป็นพระอริยบุคคล
ขั้นแรกขั้นที่ ๑ แล้วหลังจากนั้น
ทรงแสดงพระธรรมอีกครัง้ สองครัง้
พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ รูปก็ได้บรรลุ
เป็นพระอรหันต์พร้อมกัน ต่อจากนัน้
พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้แก่นกั บวช
ในสำ�นักต่างๆ ครั้งหนึ่งทรงแสดง
ให้แก่นกั บวชในสำ�นักหนึง่ ทีม่ จี �ำ นวน
ประมาณ ๕๐๐ รูป หลังจากที่ทรง
แสดงเสร็จ นักบวชทัง้ ๕๐๐ รูปนัน้
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ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทนั ที เหตุที่
พวกทีฟ่ งั แล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
ได้ทันทีนั้น เนื่องจากเขามีธรรม
ที่รองรับไว้ ก็คือ มีศีล มีสมาธิ
พอได้ ฟั ง ธรรมะซึ่ ง เป็ น ปั ญ ญา
ก็ ทำ � ให้ บ รรลุ ม รรคผลนิ พ านได้
ถ้าฟังแล้วไม่ได้บรรลุ ก็แสดงว่า
ยังไม่มีสมาธิ ยังไม่มีศีล หรือมีศีล
แต่ ไ ม่ มี ส มาธิ ถ้ า ไม่ มี ส มาธิ นี้
ฟั ง ยั งไงก็ จ ะไม่ ส ามารถบรรลุ ไ ด้
อย่างสมัยปัจจุบันพวกเราฟังเทศน์
ฟังธรรมกันจนหูฉีกกันแล้ว แต่ใจ
ไม่บรรลุ เพราะใจเราไม่สงบพอ
ใจเราไม่ ตั้ ง มั่ น พอ ใจเราไม่ เ ป็ น
กลางพอ ใจเราต้องเป็นอุเบกขา
สักแต่วา่ รู้ ถ้าใจเป็นกลางแล้ว ใจจะ
มีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่จะ
คอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ ดังนัน้
ถ้าเราฟังธรรมแล้วเรายังไม่บรรลุ
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ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้น
ที่ ค วรจะบรรลุ ไ ด้ ก่ อ นที่เ ราจะมี
ปั ญ ญาได้ ฟั ง ธรรมแล้ ว เกิ ด
ปั ญ ญาได้ ใจเราต้ อ งสงบเป็ น
อุเบกขาก่อน ต้องเป็นจิตทีเ่ ป็นหนึง่
สักแต่ว่ารู้ เอกัคคตารมณ์ ใจเป็น
กลาง เป็ น อุ เ บกขา มี ค วามอิ่ ม

มีความสุข ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้อง
พยายามปฏิบัติให้ถึงจุดนั้นก่อน
ก่ อ นที่ เ ราจะปฏิ บั ติ ขั้ น สมาธิ ไ ด้
เราก็ต้องมีศีลที่สมบูรณ์ คือต้อง
รั ก ษาศี ล ๕ ศี ล ๘ หรื อ ศี ล
๒๒๗ ข้อ ให้ได้ก่อน เพราะว่า

ถ้าใจยังไม่สามารถรักษาศีลต่างๆ ได้
ใจจะไม่มีความสงบพอที่จะเจริญ
สติเพื่อทำ�ใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้
แล้วก่อนที่จะรักษาศีลได้ ใจต้อง
ทำ�บุญให้ทานให้ได้ก่อน ต้องเสีย
สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง
ให้ได้กอ่ น ต้องไม่ยดึ ติด ต้องไม่หวง
ในทรั พ ย์ ส มบั ติ ต้ อ งไม่ ห ลงกั บ
ทรั พ ย์ ส มบั ติ ว่ า เป็ น เหตุ ที่ จ ะนำ �
ความสุขมาให้ ต้องเห็นว่าทรัพย์
สมบัตนิ เ้ี ป็นเหตุทน่ี �ำ ความทุกข์มาให้
เป็ น เหตุ ที่ ทำ �ให้ ไ ม่ ส ามารถรั ก ษา
ศีลได้ ผู้ที่ยังโลภยังอยากได้ทรัพย์
สมบัตเิ งินทอง ยังอยากร่�ำ อยากรวย
จะรูส้ กึ ว่าการรักษาศีลนีเ้ ป็นอุปสรรค
เพราะว่าจะไม่สามารถรวยได้อย่าง
ง่ายๆ แต่ถา้ อยากจะรวยอย่างง่ายๆ นัน้
ก็ต้องไม่รักษาศีล ต้องฉ้อโกงได้
ต้องโกหกหลอกลวงได้ ถึงจะรวย
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ได้เร็ว ได้เงินทองมามากๆ ถ้าใจ
ยังมีความชอบ ความอยากได้ในทรัพย์
สมบัติข้าวของเงินทอง ยังอยากร่ำ�
อยากรวย ยั ง อยากใช้ เ งิ น ทอง
เพื่ อ ซื้ อ ความสุ ข ชนิ ด ต่ า งๆ อยู่
ก็จะรักษาศีลไม่ค่อยได้ เมื่อรักษา
ศี ลไม่ ค่ อ ยได้ ก็ จ ะภาวนาทำ �ใจให้
สงบไม่ได้ และการที่เรายังมีความ
ผูกพันกับการหาเงินกับการใช้เงินอยู่
มั น ก็ จ ะทำ � ให้ ไ ม่ มี เ วลาที่ จ ะมา
ปฏิบตั ธิ รรม มาเจริญสติ มาภาวนา
มานั่งสมาธิ เพราะว่าการจะเจริญ
ภาวนานี้จำ�เป็นจะต้องอยู่ในที่สงบ
สงั ด อยู่ ใ นที่ วิ เ วกห่ า งไกลจาก
แสงสีเสียง ห่างไกลจากรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่คอยยั่วยวน
กวนใจ หลอกล่อให้ใจเกิดอารมณ์
ความอยากต่างๆ ขึ้นมา
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ดังนั้น ถ้าอยากที่จะปฏิบัติให้มีศีล
มีสมาธิเพื่อรองรับปัญญาคำ�สอน
ของพระพุทธเจ้า ก็จำ�เป็นที่จะต้อง
ไม่หาความสุขจากการใช้เงินทองซือ้
ความสุขต่างๆ เมือ่ เราไม่ใช้เงินทอง
ซื้อความสุขต่างๆ เราก็ไม่จำ�เป็นจะ
ต้องหาเงินทองมามาก เราเพียงแต่
หาเพือ่ ให้ได้ปจั จัย ๔ เพือ่ มาจุนเจือ
อั ต ภาพร่ า งกาย เราก็ จ ะมี เ วลา
ว่ า งมากพอที่ เ ราจะไปปลี ก วิ เ วก
ไปรักษาศีล ไปภาวนาได้ ไปทำ�ใจ
ให้สงบได้ พอใจเราสงบแล้ว พอเรา
ได้ ยิ น ได้ ฟั ง พระธรรมคำ � สอน
ของพระพุ ท ธเจ้ า ไม่ ว่ า จะมาโดย
สือ่ ใดก็ตาม จะศึกษาจากพระไตรปิฏก
ก็ได้ อ่านจากหนังสือในพระไตรปิฏก
หรืออ่านหนังสือของพระปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบทั้งหลาย หรือฟังเทศน์

ฟังธรรมที่ได้บันทึกไว้ในสื่อต่างๆ
ถ้าใจมีความสงบมีสมาธิแล้ว และ
ธรรมทีแ่ สดงนัน้ เป็นธรรมทีถ่ กู ต้อง
ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้
ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเรื่องสำ�คัญ
อย่างยิง่ เช่น การฟังเทศน์ฟงั ธรรม
อย่างทีพ่ วกเรากำ�ลังมานัง่ ฟังกันอยู่
ในขณะนี้ การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้
ก็เป็นเหมือนกับการศึกษาแผนที่
ดูแผนที่ เราจะเดินทางไปสูจ่ ดุ หมาย
ปลายทางได้ เราต้องรู้จักทางที่จะ
พาให้ เ ราไปสู่ จุ ด หมายปลายทาง
ถ้ า เราไม่ มี แ ผนที่ แ ล้ ว เราไม่ เ คย
เดิ น ทางไปที่ จุ ด นั้ น ที่ จุ ด หมาย
ปลายทางนั้น เราก็จะไม่สามารถ
เดินทางไปให้ถงึ จุดหมายปลายทางได้
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การที่เราจะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกัน เป็นเหมือน
การเดินทางทีจ่ �ำ เป็นจะต้องมีแผนทีห่ รือต้องมีผนู้ �ำ ทาง ครูบาอาจารย์ตา่ งๆ นี้
ท่านก็เป็นเหมือนแผนที่ เป็นผู้นำ�ทาง ถ้าได้อยู่หรือได้ศึกษากับท่านก็จะ
ได้ยนิ ได้ฟงั วิธขี องการปฏิบตั ทิ จี่ ะสอนให้เรานำ�เอาไปปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง เมือ่ เรา
ปฏิบัติถูกต้องแล้ว เราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไป
ในทางพระพุทธศาสนานี้ ท่านให้ความสำ�คัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก
เช่น พระพุทธเจ้าทรงบังคับให้พระที่บวชใหม่นี้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์
อย่างน้อย ๕ พรรษาก่อน ต้องอยูศ่ กึ ษากับครูบาอาจารย์ เพราะถ้าไม่ศกึ ษา
แล้วไปปฏิบัติตามลำ�พังนี้จะหลงทางได้ เหมือนกับนักบิน ก่อนที่จะบินได้
ก็ต้องศึกษาวิธีการบินจากผู้ที่รู้จักการบินมาก่อน ถ้าจะขึ้นเครื่องแล้วไป
ขับเลยเพราะคิดว่าเคยขับรถมาเเล้ว ขับเครื่องบินก็คงจะเหมือนกับขับรถ
ขับโดยที่ไม่มีครูสอนก็คงจะไม่สามารถนำ�เครื่องให้บินขึ้นไปสู่อากาศได้
ฉันใด การเป็นฆราวาส ก่อนที่จะมาบวชก็มีความรู้ความสามารถที่จะทำ�
อะไรต่างๆได้ พอมาบวชแล้วก็คิดว่าไม่จำ�เป็นจะต้องศึกษา ไม่ต้องอยู่กับ
ครูบาอาจารย์ก็ได้ สามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยตนเองเลย สมัยนี้จึงมักมี
พระที่บวชแล้วไม่อยู่กับครูบาอาจารย์กัน บวชแล้วก็ไปตั้งสำ�นักกลายเป็น
เจ้าสำ�นักไป แล้วก็ปรากฏเรื่องราวที่ฉาวโฉ่ตามมาต่อไป นั่นก็เป็นเพราะว่า
ไม่ได้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่จะสอนวิธีอยู่แบบพระให้แก่ผู้ที่บวชใหม่
168

ผู้ที่บวชใหม่นี้ยังไม่ถือว่าเป็นพระจริง เป็นพระเฉพาะรูปร่างเท่านั้น ก็คือ
ได้โกนศีรษะ ได้ห่มผ้าเหลือง แต่ใจนั้นก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ ดังที่หลวงตา
ท่านเคยพูดว่ากิเลสมันไม่กลัวผ้าเหลือง มันไม่กลัวการโกนศีรษะ อย่าไป
คิดว่าห่มผ้าเหลืองแล้วโกนศีรษะกิเลสมันจะตายไปทันทีทันใด กิเลสมัน
ก็ยงั มีอยูเ่ ต็มหัวใจ มันต้องอยูศ่ กึ ษากับครูบาอาจารย์ถงึ วิธชี �ำ ระกิเลสถึงวิธี
การอยูท่ ถี่ กู ต้องของสมณะนักบวชว่าจะต้องอยูอ่ ย่างไร ต้องมีกริ ยิ ามารยาท
อย่างไร ต้องรู้จักพระธรรมวินัย คือศีล ๒๒๗ ข้อก่อน แล้วต้องรู้จัก
ศึกษารู้จักปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงต้องใช้เวลานานพอสมควรอย่างน้อยก็
๕ พรรษาด้วยกัน

สำ�หรับหลวงตามหาบัวนี้ ใครไปอยู่ศึกษากับท่าน ท่านก็จะ
ไม่ให้ออกไปถ้ายังไม่ได้อยู่กับท่านถึง ๕ พรรษา และ
บางองค์ถึงแม้ได้อยู่ถึง ๕ พรรษาแล้ว ถ้าท่านเห็นว่า
ยั งไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะไปตามลำ � พั ง ท่ า นก็ จ ะไม่ อ นุ ญ าตให้ ไ ป
เพราะผู้ที่บวชใหม่ก็เป็นเหมือนกับเด็กเพิ่งคลอดออกมา
นี่เอง จำ�เป็นต้องอยู่กับพ่อแม่ก่อน
ให้พอ่ แม่สอนวิธกี ารขับถ่าย วิธกี ารรับประทานอาหาร วิธเี ดิน วิธนี งั่ วิธยี นื
วิธีทำ�อะไรต่างๆ ก่อน จนกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะแล้ว อย่างใน
ขณะเป็นฆราวาสนี้ ก่อนที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ก็ต้องอายุ ๒๑ ปีไปแล้ว
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การจะเป็ น พระก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ต้ อ งศึ ก ษาก่ อ น อั น นี้ เ ป็ น เพี ย งศึ ก ษา
ขัน้ ธรรมวินยั ส่วนเรือ่ งศีล เรือ่ งการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมกับการเป็นพระควบคู่
กับการปฏิบัติทางด้านจิตใจ คือทางด้านธรรมะ เราจึงมักได้ยินได้ฟังคำ�ว่า
ธรรมวินัย คำ�ว่า วินัย ก็แปลว่า ศีล คำ�ว่า ธรรม ก็คือ คำ�สอนที่จะทำ�ให้
ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน

ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็นนักบวชหรือฆราวาส ถ้าต้องการจะเข้าสู่
ทางของพระพุทธศาสนา ก็จ�ำ เป็นจะต้องศึกษาด้วยกันทัง้ นัน้
ฆราวาสก็ต้องศึกษา ต้องมีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกัน
นักบวชก็ตอ้ งมีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกัน พอมีครูบาอาจารย์
มีผสู้ งั่ สอนแล้วก็จะได้ซมึ ซาบความรูต้ า่ งๆ เมือ่ ได้ความรู้
แล้วนำ�เอามาปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง ผลก็จะปรากฏตามขึน้ มา
ในพระธรรมคำ�สอนท่านจึงสอนว่า ขั้นที่ ๑ คือ ปริยัติธรรม ให้ศึกษา
พระธรรมคำ�สอน ขัน้ ที่ ๒ เรียกว่า ปฏิบตั ธิ รรม ก็คอื ให้น�ำ เอาสิง่ ทีไ่ ด้ศกึ ษา
มาปฏิบัติ ขั้นที่ ๓ ก็เรียกว่า ปฏิเวธ คือการบรรลุผล รู้จักวิธีที่ปฏิบัติตน
สามารถบรรลุผลทีต่ อ้ งการได้ พอได้ขนั้ ที่ ๓ แล้วจึงไปสูข่ นั้ ที่ ๔ ต่อไป ก็คอื
การเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนให้แก่ผทู้ ไี่ ม่รตู้ อ่ ไป นีค่ อื วิธที เี่ ราพุทธศาสนิกชน
สืบทอดและถ่ายทอดพระพุทธศาสนามาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ ต้องถ่ายทอด
ด้วยปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ เพราะว่าถ้าข้ามขัน้ ใดขัน้ หนึง่ ไปแล้วก็จะไม่ถกู ต้อง
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จะไม่ ไ ด้ ถ่ า ยทอดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่
ถูกต้องได้ ถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติ
ก็ยงั ไม่รจู้ ริงเห็นจริง ถ้าจะนำ�เอาไป
เผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็สั่งสอน
แบบงูๆ ปลาๆ แบบตาบอดคลำ�ช้าง
คือรู้บางส่วนบางเรื่องแต่ไม่รู้ครบ
ทุกเรื่องทุกส่วน เช่น คนตาบอด
๔ คนคลำ � ตั ว ช้ า ง แต่ ล ะคนก็ รู้
ความจริ งในส่ ว นที่ ต นเองไปคลำ �
เช่น ไปคลำ�ท้องช้างก็ว่าช้างนี้เป็น
เหมือนฝาผนัง ไปจับงวงก็ว่าช้างนี้
เป็นเหมือนงู ไปจับหางก็ว่าช้างนี้
เป็นเหมือนเชือก ไปจับงาก็ว่าช้างนี้
เป็ น เหมื อ นหอก ถู ก ทั้ ง นั้ น แต่
ไม่ถูกหมด แล้วก็มาถกเถียงกันว่า
ช้างเป็นอย่างนั้นช้างเป็นอย่างนี้
ในบรรดาผู้ที่ศึกษาธรรมแต่ไม่ได้
ปฏิบัติธรรม มักจะมีการถกเถียง

เรื่ อ งธรรมกั น อยู่ ม าตลอดเวลา
เพราะฝ่ายหนึ่งก็ว่าไม่ต้องนั่งสมาธิ
ให้เจริญปัญญาเลย อีกฝ่ายหนึง่ ก็วา่
ก็ต้องเจริญสติก่อนถึงจะได้สมาธิ
มีสว่ นถูกทัง้ นัน้ ผูท้ ว่ี า่ ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ
ก็อ้างว่าตอนสมัยพระพุทธเจ้าทรง
ประกาศพระธรรมคำ�สอน คนฟัง
เวลาฟังธรรมปั๊บก็บรรลุได้เลย นี่ก็
เรี ย กว่ าให้ ฟั ง แล้ วใช้ ปั ญ ญาเลย
แต่ เ ขาไม่ รู้ ว่ า คนที่ ฟั ง นั้ น มี ส มาธิ
อยู่ แ ล้ ว จิ ต ของเขามี ค วามสงบ
อยูแ่ ล้ว พระพุทธเจ้าจึงไม่จ�ำ เป็นจะ
ต้องสอนเรื่องสมาธิ พระพุทธเจ้า
ก็ เ ป็ น เหมื อ นครู อ าจารย์ ส มั ย นี้
ที่ ดู เ ด็ ก ก็ รู้ ว่ า เด็ ก คนนี้ จ บชั้ นไหน
มาแล้ว ถ้าจบชั้นประถมมาแล้วก็
ไม่จ�ำ เป็นจะต้องสอนเรือ่ งชัน้ ประถม
สอนชั้ น มั ธ ยมไปเลย ถ้ า จบชั้ น
มัธยมไปแล้วก็ไม่ต้องมาสอนชั้น
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มัธยม สอนระดับปริญญาตรีไปเลย
เวลาพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรม
ให้แก่ใครนี้ ทรงดูใจของผู้ฟังก่อน
พระองค์ ท รงมี ญ าณสามารถดู
สมรรถภาพหรื อ ความสามารถ
ของจิตแต่ละดวงได้ว่า จิตดวงนี้
มี อ ะไรอยู่ แ ล้ ว มี ศี ล อยู่ ห รื อ ยั ง
มีสมาธิอยู่หรือยัง ถ้ายังไม่มี ก็ทรง
สอนในสิ่งที่ต้องมีก่อน เช่น สอน
กับฆราวาส ท่านก็สอนให้ทำ�บุญ
ให้ทานก่อน เพราะใจยังไม่เป็นบุญ
เป็นกุศล ยังคิดโลภอยากได้เงิน
ได้ทองอยู่ ก็ต้องสอนให้เสียสละ
ให้บริจาคทรัพย์ ผู้ที่ไม่มีศีลก็ทรง
สอนให้รักษาศีล พวกที่ไม่มีสมาธิ
ก็สอนให้เจริญสมาธิ แต่พวกทีม่ ศี ลี
มีสมาธิแล้วก็สอนเรื่องปัญญาเลย
สอนอริ ย สั จ ๔ สอนมรรค ๘
สอนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นีแ่ หละ
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คือการสัง่ สอนทีถ่ กู ต้อง ถ้าเป็นหมอ
ก็ ใ ห้ ย าถู ก ต้ อ งกั บ คนไข้ คนไข้
ปวดท้องก็ให้ยาแก้ปวดท้อง คนไข้
ปวดหัวก็ให้ยาแก้ปวดหัว อย่างนี้
รักษาแป๊บเดียว หนเดียวก็หายได้
นีก่ ค็ อื เรือ่ งของการศึกษา การปฏิบตั ิ
การสืบทอดพระพุทธศาสนา จำ�เป็น
จะต้ อ งศึ ก ษาให้ ล ะเอี ย ดก่ อ น
อย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้จักมรรค ๘
ให้รู้ว่านี่แหละเป็นแก่นของศาสนา
แก่ น ของศาสนาก็ คื อ มรรค ๘
หรือ พระอริยสัจ ๔ คำ�สอนของ
พระพุทธเจ้าทุกๆ คำ�สอนนี้ออกมา
จากพระอริยสัจ ๔ ทั้งนั้น เพราะ
พระองค์ ท รงตรั ส ว่ า คำ � สอนของ
ตถาคตนี้ ถึ ง แม้ จ ะมี ม ากมาย
ก่ายกองแต่ทกุ คำ�สอนของตถาคตนี้
มี ร สชาติ เ หมื อ นรสของน้ำ � ทะเล

ทีม่ จี �ำ นวนปริมาณมากมาย น้�ำ ทะเลในมหาสมุทรนีม้ ปี ริมาณมาก แต่น�้ำ ทะเล
ในมหาสมุทรนี้มีรสอันเดียวกัน เหมือนกันหมด ก็คือรสของความเค็ม
ฉันใด คำ�สอนของตถาคตนั้นก็มีรสอยู่รสเดียว ก็คือ การดับทุกข์ สอนให้
ดับทุกข์เท่านัน้ เอง และวิธที จี่ ะดับทุกข์กค็ อื มรรค มรรคทีเ่ ป็นองค์ที่ ๔ ของ
อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ที่ทรงสอนทุกข์ สมุทัย ก็เพราะว่า
เป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายนั่นเอง ใจของพวกเราทุกคนนี้
มีทุกข์ มีสมุทัย ทุกวันนี้เราไม่สบายใจกัน มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่มีความ
ไม่สบายใจ ต้องมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆ ไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้ แล้วเหตุ
ทีท่ �ำ ให้ไม่สบายใจก็ไม่ใช่อะไรก็คอื สมุทยั สมุทยั แปลว่า ต้นเหตุของความ
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
อยากไปเทีย่ วตามสถานทีต่ า่ งๆ อยากจะร่วมหลับนอนกับคนนัน้ คนนี้ อยาก
จะดื่มอยากจะรับประทาน นี่เรียกว่า กามตัณหา ถามตัวเราเองว่ามีอยู่
หรือเปล่า มีอยูใ่ นใจหรือเปล่า ถ้ามีแล้วรับรองได้วา่ ความไม่สบายใจของเรา
ส่วนหนึง่ ก็ตอ้ งออกมาจากกามตัณหานีเ่ อง เวลาอยูค่ นเดียวรูส้ กึ เป็นอย่างไร
มีความสุขไหม หรือเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่ ทีเ่ ศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่
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ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทอง เราก็ไม่ต้องหาเงินทอง
เราก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญมรรคได้อย่างเต็มที่
จะมีเวลารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้
จะมีเวลาเจริญสติอย่างต่อเนื่อง

ก็เพราะเกิดความอยาก อยากจะมีเพื่อน อยากจะอยู่ใกล้รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ชนิดนั้นชนิดนี้ พออยู่ตามลำ�พังไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ มาให้สัมผัสก็รู้สึกว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมา นี่แหละ
ก็คือความทุกข์แล้ว เกิดจากความอยาก อยากในกาม
อยากชนิดที่ ๒ ก็คอื ภวตัณหา อยากมี อยากเป็น อยากได้อะไรหรือเปล่า
อยากรวยหรือเปล่า อยากมีภรรยาหรือเปล่า อยากมีสามีหรือเปล่า อยากได้
ทรัพย์สมบัติมากๆ อยากได้ตำ�แหน่งสูงๆ หรือเปล่า อันนี้ก็เรียกว่า
ภวตัณหาแล้ว ถ้ามีความอยากอันนี้อยู่ก็จะอยู่ไม่เป็นสุข อยู่เฉยๆ ไม่ได้
เช่น ถ้าอยากจะเป็นส.ส. ก็ต้องไปหาเสียง ต้องไปวิ่งเต้น อยากจะได้
ตำ�แหน่ง ถ้าไม่สามารถแต่งตั้งตนเองได้ก็ต้องวิ่งเต้น ต้องหาคนที่เขา
แต่งตั้งเราให้ตั้งเราให้ได้ ถ้าอยู่เฉยๆ กลัวจะไม่ได้ แต่ถ้าไม่อยากได้
ก็ไม่ตอ้ งไปวิง่ เต้นให้เหนือ่ ยยาก อยูเ่ ฉยๆ สบายจะตายไป กลับอยูก่ นั ไม่ได้
เพราะอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเอง
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ฆราวาสนี้ยังมีทรัพย์อยู่มาก
ยังยึดติดกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง
ยังอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่
ก็ต้องสอนให้เขาเลิกหาทรัพย์ เลิกใช้ทรัพย์
เพื่อที่จะได้มารักษาศีล มาภาวนาได้นั่นเอง

ส่วนข้อที่ ๓ ก็คอื วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ย่างนัน้ ไม่อยากเป็นอย่างนัน้
เช่น ไม่อยากจน ไม่อยากมีตำ�แหน่งต่ำ�ๆ ไม่อยากจะถูกครหานินทา
ไม่ อ ยากจะถู ก จั บ เข้ า คุ ก เข้ า ตะราง ไม่ อ ยากจะถู ก ขั บไล่ อ อกจากงาน
ไม่อยากจะแก่ ไม่อยากจะเจ็บ ไม่อยากจะตาย ถ้าเรามีความอยากเหล่านี้
อยู่ในใจแล้ว มันก็จะเกิดความไม่สบายใจ ทำ�งานก็กลัวจะถูกปลดออก
จากงาน มีตำ�แหน่งก็กลัวจะถูกปลดออกจากตำ�แหน่ง ก็จะไม่สบายใจ
แต่ถา้ ใจไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับตำ�แหน่งกับสถานภาพต่างๆ จะเป็นอย่างไรก็เป็นได้
ก็จะไม่ทกุ ข์ จะไม่เดือดร้อน
ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้ ต้องอยู่
คนเดียวได้ ไม่ต้องเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต้องไม่อยากมี
อยากเป็น เป็นอะไรก็ได้ตอนนี้ เป็นอะไรก็ต้องเจ็บต้องตาย ก็อยู่กับมันไป
ถึ ง เวลาแก่ ก็ ใ ห้ มั น แก่ ไ ป ถึ ง เวลาเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ยก็ ใ ห้ มั น เจ็ บ ไป
ถึงเวลาตายก็ให้มันตายไป เพราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับ
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ไปห้ามมันได้นั่นเอง ไปห้ามมันก็จะเหนื่อยไปเปล่าๆ จะทุกข์ใจไปเปล่าๆ
เพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่ดี วิธีที่จะทำ�ให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ ก็คือ
เราต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้ การที่จะหยุดความอยากก็เป็นเหมือน
กับรถยนต์ รถยนต์จะหยุดได้ก็ต้องมีเบรค ถ้าไม่มีเบรคนี้รถมันก็จะวิ่ง
ไปเรือ่ ยๆ ถึงแม้วา่ คนขับอยากจะให้รถหยุด แต่เหยียบเบรคแล้วไม่มเี บรค
รถมันก็จะไม่หยุด ฉันใด เราอยากจะหยุดความอยากต่างๆ แต่ถ้าเรา
ไม่มีเบรคที่จะหยุดความอยาก เราก็หยุดความอยากไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึง
สร้างเบรคขึ้นมาให้พวกเรามาเบรคใจเรา เบรคที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างก็
เรียกว่ามรรคนีเ่ อง มรรคก็คอื เครือ่ งมือทีจ่ ะเอามาใช้หยุดความอยาก มรรคนี้
ท่านก็ทรงแสดงหลายรูปแบบหลายลักษณะ แต่ก็มีความจริง มีสาระ
อันเดียวกัน ขึน้ อยูก่ บั สถานภาพของผูฟ้ งั ถ้าสอนให้กบั นักบวชก็ทรงสอนศีล
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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แต่ถา้ เวลาทรงแสดงมรรคให้แก่ฆราวาสญาติโยม ก็ทรงแสดงทาน ศีล ภาวนา
เนื่องจากว่าฆราวาสนี้ยังมีทรัพย์อยู่มาก ยังยึดติดกับทรัพย์สมบัติข้าวของ
เงินทอง ยังอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ ก็ต้องสอนให้เขาเลิก
หาทรัพย์ เลิกใช้ทรัพย์ เพื่อที่จะได้มารักษาศีลมาภาวนาได้นั่นเอง อันนี้ก็
เป็นมรรคเหมือนกัน ทาน ศีล ภาวนา ในภาวนาก็มีทั้งสมาธิและมีปัญญา
สมถภาวนา ก็แปลว่าทำ�ใจให้สงบ ให้เป็นสมาธิ วิปัสสนาภาวนา ก็คือ
ความรู้แจ้ง เห็นจริง ทำ�ให้ใจรู้แจ้งเห็นจริง จะรู้เเจ้งเห็นจริงก็ต้องรู้ด้วย
ปัญญา ต้องรู้อริยสัจ ๔ ต้องรู้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รู้ไตรลักษณ์
อันนีแ้ หละคือเบรคทีเ่ ราจะใช้ในการหยุดตัณหาความอยากต่างๆ ถ้าเราหยุด
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
หรือ ทาน ศีล ภาวนา ขึน้ อยูก่ บั สถานภาพของเรา
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ถ้าเรายังมีเงินมีทองอยู่ เราก็ต้องใช้ให้มันหมดไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้อง
ใช้เงินทองอีกต่อไป ไม่ต้องหาเงินทองอีกต่อไป เราจะได้เป็นนักบวชได้
ถ้าบวชแล้วนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินทอง อาศัยการบิณฑบาต อาศัยการสนับสนุน
จากผู้ที่มีจิตศรัทธา ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทอง เราก็ไม่ต้องหาเงินทอง เราก็
จะมีเวลาที่จะมาเจริญมรรคได้อย่างเต็มที่ จะมีเวลารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้
จะมีเวลาเจริญสติอย่างต่อเนื่อง เพราะการที่จะทำ�ใจให้สงบเป็นสมาธิได้
ใจจะต้องมีสติคอยกำ�กับดูแลคอยควบคุมไม่ให้ไปคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ เพราะ
ว่าการคิดนีแ่ หละทีท่ �ำ ให้ใจไม่นงิ่ ทำ�ให้ใจไม่สงบ ถ้ามีสติคอยควบคุมใจอยู่
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ความสงบก็จะตามมา สมาธิก็จะตามมา พอได้
ความสงบแล้วก็จะมีความสุข เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆ
ทั้งหลายในโลกนี้ ก็จะทำ�ให้สามารถละความอยากต่างๆ ได้
การมีสมาธินไี้ ม่ได้หมายความว่าความอยากต่างๆ นีจ้ ะหมดไปโดยอัตโนมัติ
ความสงบนี้เป็นความสงบที่ยังเป็นเป้าของความอยากอยู่ คือความอยากนี้
ยังมีโอกาสที่จะมาทำ�ลายความสงบนี้ได้อยู่ เช่น เวลาออกจากสมาธิ
ถ้าออกมาแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็จะเกิดความอยาก
ขึ้นมาได้ถ้าไม่ใช้ปัญญามาสกัด ก็จะไปทำ�ตามความอยากต่อไป แต่ถ้า
ออกมาจากสมาธิแล้ว เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญามาสอนใจ
ให้รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันให้ความสุขเพียงเล็กน้อย นอกจากเป็นความสุข
178

เล็กน้อยแล้ว ยังให้ความทุกข์ที่
มากตามมาด้วย และก็เป็นความสุข
ที่ สู้ ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ จ ากสมาธิ ไ ม่ ไ ด้
ถ้าสอนอย่างนีก้ จ็ ะหยุดความอยากได้
เช่น พอออกจากสมาธิมา อยากจะ
ไปเปิดดูทวี ี อยากจะไปเปิดเพลงฟัง
อยากจะไปเปิดตู้เย็นหาเครื่องดื่ม
หาขนมมารับประทาน ก็ตอ้ งสอนใจ
ว่ า อย่ าไปเสพสิ่ ง เหล่ า นี้ มั น เป็ น
ความสุขแค่ปลายลิ้น เป็นความสุข
ชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว สูท้ �ำ ใจให้สงบ
ระงับความอยากดีกว่า เพราะเวลา
ระงับความอยากได้แล้ว ความสงบ
ก็จะกลับคืนมา ความสุขที่ยิ่งใหญ่
ก็จะกลับคืนมา
นี่คือวิธีใช้ปัญญาสอนใจคอยสกัด
คอยต่ อ สู้ กั บ ความอยากต่ า งๆ
ถ้าไม่มีความสงบแล้ว ใจจะไม่มี

กำ�ลังต่อสูก้ บั ความอยาก เวลาอยาก
อะไรแล้วจะต้องทำ�ตามความอยาก
ทั น ที เพราะว่ า ถ้ า ไม่ ไ ด้ ทำ � แล้ ว
เหมือนจะต้องดิ้นตายให้ได้ คนที่
ติดยาเสพติด ติดบุหรี่ ติดสุรานี้
จะรูส้ กึ เลิกยากมากถ้าไม่มคี วามสงบ
ถ้าฝึกทำ�สมาธิได้ นัง่ สมาธิได้ ทำ�ใจ
ให้สงบ เวลาเกิดความอยากที่จะ
เสพยาเสพติ ด อยากจะดื่ ม สุ ร า
อยากจะสู บ บุ ห รี่ พอใช้ ปั ญ ญา
พิจารณาว่า ถ้าเสพก็ต้องเสพไป
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เรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด ก็จะต้องติดเป็นเหมือนปลาติดเบ็ด แต่ถ้าไม่เสพ
หยุดเสีย ก็ไม่ต้องเสพอีกต่อไป ใจที่มีความสงบนี้ก็จะมีกำ�ลังที่จะหยุด
ความอยากได้ เพราะว่าความสงบนี้มีความสุขอยู่ในตัว

หยุด
ความอยาก

สุข

พอ
ความอยากเท่านั้น ความ ก็กลับคืนมาทันที
พอเวลาเกิด
ปับ๊ ความสุขนัน้ ก็
ทันที

หายไป

นี่คือการปฏิบัติที่จะต้องมีทานก่อน ก่อนที่จะมีศีลได้ ก่อนที่จะมีสมาธิได้
ก็ต้องมีศีลก่อน ก่อนที่จะมีปัญญาหรือก่อนที่จะใช้ปัญญามาตัดกิเลสได้
ก็ต้องมีสมาธิความสงบเป็นเครื่องสนับสนุนก่อน ก่อนที่จะหลุดพ้นได้
ก็จะต้องมีปัญญา นี่เป็นธรรมแต่ละขั้นที่เราจำ�เป็นจะต้องเจริญไปตาม
ขัน้ ตอน ข้ามขัน้ ตอนไม่ได้ เหมือนกับตอนทีเ่ ป็นเด็ก ก่อนทีเ่ ราจะยืนได้ เราก็
ต้องคลานก่อน พอเราคลานได้เราก็ยืนได้ ก่อนที่เราจะเดินได้เราก็ต้อง
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ยืนก่อน ก่อนทีเ่ ราจะวิง่ ได้ เราก็ตอ้ งเดินก่อน ต้องหัดไปเป็นขัน้ เป็นตอนไป
การปฏิบตั กิ เ็ ป็นอย่างนี้ ถ้าเราปฏิบตั โิ ดยทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาขัน้ ตอนก่อน เราก็จะ
ข้ามขั้นตอนไป พอเราปฏิบัติข้ามขั้นตอนไป ผลก็จะไม่เกิด หรือถ้าเกิดก็
ไม่ใช่เป็นผลจริง เป็นผลเทียม ทำ�ให้หลงตนเองคิดว่าตนเองได้บรรลุแล้ว
ได้หลุดพ้นแล้ว ทั้งๆ ที่ยังมีกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจ ก็ต้องระมัดระวัง เพราะ
ไม่เช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นคนบ้าไปได้ ที่คนเรามาปฏิบัติแล้วเป็นบ้ากัน
ก็เพราะเหตุผลอันนี้ คือไม่ศึกษา ไม่รู้จักวิธีของการปฏิบัติ ปฏิบัติไปแล้ว
ก็เหมาเอาว่าเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนีข้ น้ึ มาเอง สรุปสุดท้ายก็กลายเป็นคนบ้าไป
ไม่ยอมฟังใคร ไม่เชื่อใคร
ดังนั้น การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานี้จึงจำ�เป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์
หรือถ้าไม่มีครูอาจารย์ก็ต้องมีหนังสือของพระพุทธเจ้า มีหนังสือของครูบา
อาจารย์ แต่กย็ งั สามารถทำ�ให้หลงทางได้ เพราะการอ่านหนังสือนีเ้ ราอาจจะ
แปลความหมายผิดไปก็ได้ ดังนัน้ เราต้องระมัดระวัง ถ้าเราปฏิบตั ติ ามลำ�พัง
โดยไม่มคี รูบาอาจารย์ เราต้องยึดหลักใจเป็นหลัก เราต้องดูใจเราตลอดเวลา
ว่าใจเรายังมีความอยากอยู่หรือไม่ มีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่
หรือไม่ มีความทุกข์ มีความไม่สบายใจอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่าเรายังไป
ไม่ถึงไหน อย่าไปคิดว่าเราเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ว คิดว่าเราหลุดพ้นแล้ว
เพราะว่าเรายังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่จะพิสูจน์ความจริงว่าใจของเรานั้น
ไม่มีกิเลสหรือไม่อย่างไร เพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราจงยึดแนวทางที่
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ผู้อื่นหลงทางได้ แทนที่เขาจะได้รับ
ประโยชน์ เขากลับจะได้รบั โทษจาก
การสัง่ สอนของเราก็ได้ ดังนัน้ อย่าเพิง่
รีบร้อนไปสั่งสอนผู้อื่น พยายาม
สอนตัวเราให้ฉลาดก่อน ให้รู้จริง
เห็นจริงก่อน ให้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ก่อนแล้วค่อยไปสอนผู้อื่น
การแสดงคิ ด ว่ า สมควรแก่ เ วลา
ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อน
พระพุทธเจ้าทรงดำ�เนินให้พวกเรา
ดำ�เนินกัน ก็คือ ปริยัติ การศึกษา
ปฏิ บั ติ คื อ การนำ � เอาสิ่ ง ที่ เ ราได้
ศึกษามาปฏิบัติจนกว่าเราจะบรรลุ
คือ ปฏิเวธ แล้วหลังจากนั้นเราจึง
จะนำ�เอาสิ่งที่เรารู้จริงเห็นจริงนี้มา
เผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นให้ได้
รับประโยชน์ตอ่ ไป ถ้าเราศึกษาแล้ว
ไม่ ป ฏิ บั ติ แล้ ว เราเอาไปเผยแผ่
สัง่ สอนให้แก่ผอู้ นื่ เราก็อาจจะพาให้
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อยู่ตรงไหน มีปัญหาอะไรหรือมีอะไรดีๆ มาเล่าให้ฟัง มาแบ่งกันฟังก็ได้
เพือ่ จะได้มาช่วยกันยืนยันว่าพระธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้านีไ้ ม่เป็นโมฆะ
สามารถยังประโยชน์ยงั ผลให้เกิดขึน้ ให้แก่ผปู้ ฏิบตั ไิ ด้ทกุ ยุคทุกสมัย เป็นอกาลิโก
ไม่ใช่เป็นธรรมเฉพาะสมัยครั้งพุทธกาลเท่านั้น แต่เป็นธรรมอยู่ตลอดเวลา
ผู้ ใ ดปฏิ บั ติ ดี ปฏิ บั ติ ช อบ ผู้ นั้ น ย่ อ มได้ รั บ ผลที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ดี
ปฏิบัติชอบนั้นอย่างแน่นอน ถ้าใครมีอะไรดีๆ มาเล่าสู่กันฟังก็จะทำ�ให้เกิด
กำ�ลังใจต่อกันและกัน ทำ�ให้มีความปีติ มีความดี มีความสุข มีความดีใจ
ที่มีเพื่อนปฏิบัติด้วยกันได้มีโอกาสได้สัมผัสรับรู้ธรรมอันยิ่งใหญ่นี้
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อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นว่าจะนำ�เอาไป
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ห รื อไม่ มี ศ รั ท ธาที่ จ ะ
ปฏิบัติหรือไม่ มีอิทธิบาท ๔ คือ
ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา หรือไม่
นีเ่ ป็นธรรมทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ถ้าไม่มี
อิ ท ธิ บ าท ๔ คื อ ไม่ มี ฉั น ทะ
ความยินดี ความพอใจที่จะปฏิบัติ
ไม่มีวิริยะ ความอุตสาหะ ความ
พากเพียรที่จะปฏิบัติ ไม่มีจิตตะ
คื อใจจดจ่ อ กั บ การปฏิ บั ติ ไม่ มี
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วิมงั สา คือใคร่ครวญคิดอยูก่ บั เรือ่ ง
ของการปฏิบัติ ถ้าไม่มีคุณธรรม
ทัง้ ๔ ประการนีแ้ ล้วก็ยากทีจ่ ะสามารถ
ปฏิบัติให้บรรลุผลได้
ดังนั้น ถ้าเรายังไม่มีฉันทะ วิริยะ
จิตตะ วิมังสา เราก็ต้องควรที่จะ
ปลุ กให้ เ กิ ด ขึ้ น มา การที่ จ ะเกิ ด
ฉันทะได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษา
นั่นเอง ศึกษาถึงผลที่เราจะได้รับ
เหมือนกับเวลาเราไปสมัครงานนี้
สิ่งที่เราอยากจะรู้คืออะไร จะได้
เงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหม เราไม่สนใจ
ว่างานจะหนักหรือจะเบา จะยาก
หรื อ จะง่ า ย อั น นั้ น ไม่ ต้ อ งถาม
ไม่ ส นใจ อยากจะรู้ เ ท่ า นั้ น ว่ า จะ
ได้เงินเดือนเท่าไร ฉันใด การปฏิบตั ิ
ตามคำ � สอนของพระพุ ท ธเจ้ า

ก็เช่นเดียวกัน เราต้องรูว้ า่ จะได้อะไร
จากการปฏิ บั ติ จะได้ เ งิ น กี่ ล้ า น
ถ้ารู้ว่าได้ร้อยล้านพันล้านนี้ เราก็
จะมีฉันทะขึ้นมาทันที มีความยินดี
มีความพอใจ มีความอยากจะปฏิบตั ิ
ทันที เราก็ต้องพยายามศึกษาให้รู้
ว่าผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัตินี้
มู ล ค่ า ของมั น มี มู ล ค่ า มหาศาลยิ่ ง
กว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้
มหาเศรษฐีลำ�ดับหนึ่งของโลกก็ยัง
ไม่ ร วยเท่ า กั บ ผู้ ที่ บ รรลุ ม รรคผล
นิพพาน ให้คิดอย่างนี้ ถ้าเรารู้ว่า
เราจะรวยยิง่ กว่ามหาเศรษฐีล�ำ ดับหนึง่
ของโลกแล้ว เราก็จะมีความพอใจ
มีความยินดี มีความอยากทีจ่ ะปฏิบตั ิ
แล้ ว เมื่ อ เรามี ค วามพอใจ ความ
ยิ น ดี แ ล้ ว เราก็ จ ะมี ค วามขยั น
ปฏิบัติเอง

ดั ง นั้ น ถ้ า เรารู้ ว่ า เราทำ � งานชิ้ น นี้
แล้วเราจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำ�นี้
เราจะไม่นอนหลับขี้เกียจ เราจะ
ไม่ไปเที่ยวไปเถลไถลที่ไหน เราจะ
รีบทำ�งานนี้ให้เสร็จ เพื่อเราจะได้
รับผลงาน ได้รับเงินรางวัลจากการ
กระทำ�งานของเรา อันนีส้ �ำ คัญทีส่ ดุ
เราต้ อ งศึ ก ษาให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของ
มรรคผลนิพพานให้ได้ ให้เห็นว่า
ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่มีคุณค่ายิ่งกว่า
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การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
แม้แต่มหาเศรษฐีล�ำ ดับหนึง่ ของโลกนี้
ก็ยังหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้
คิ ด ดู เ อาก็ แ ล้ ว กั น มี เ งิ น เป็ น
แสนๆ ล้าน ยังไม่สามารถเอาเงิน
แสนล้านนี้มาดับความทุกข์ภายใน
ใจได้เลย ยังต้องทุกข์กับเรื่องนั้น
ทุกข์กับเรื่องนี้ ทุกข์กับความแก่
ทุกข์กบั ความเจ็บไข้ได้ปว่ ย ทุกข์กบั
ความตาย ทุกข์กับความเสื่อมของ
ลาภ ของยศ ของสรรเสริญ ของรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ
นี่คือสิ่งที่เงินทองระดับมหาเศรษฐี
ร้อยล้านแสนล้านไม่สามารถทำ�ได้
แต่ผทู้ บ่ี รรลุมรรคผลนิพพานได้แล้ว
จะไม่มคี วามทุกข์กบั เรือ่ งอันใดทัง้ นัน้
ไม่ ว่ า จะเป็ น ความเสื่ อ มของลาภ
ยศ สรรเสริญ หรือของรูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ หรือความเสือ่ ม
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ของร่างกาย เช่น ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นทุกข์
กั บใ จ ข อ ง ผู้ ที่ บ ร ร ลุ ม ร ร ค ผ ล
นิพพานเลย ให้คิดอย่างนี้ ถ้าคิด
อย่างนีแ้ ล้วเราก็จะมีความยินดีทจี่ ะ
ปฏิ บั ติ เพราะไม่ มี ใ ครอยากจะ
ทุกข์กัน ไม่มีใครอยากจะกลับมา
เวียนว่ายตายเกิดกัน กลับมาเกิด
แต่ละครัง้ ก็ตอ้ งมาแก่ มาเจ็บ มาตาย
กว่าจะโตได้ก็ต้องเหนื่อย ต้องหัด

คลาน หัดยืน หัดเดิน หัดกิน
หัดทำ� หัดพูด หัดเรียนหนังสือ
กว่ า จะโตกว่ า จะสามารถทำ � มา
หากิ น เลี้ ย งปากเลี้ ย งท้ อ งได้ ก็
เหนื่อยยากแสนยาก แล้วพอมา
ทำ�มาหากินก็เหนื่อยยากแสนยาก
กับการทำ�มาหากินอีก นานๆ ถึงจะมี
เวลาว่ า งหาความสุ ข สั ก ครั้ ง หนึ่ ง
เช่น อาทิตย์หนึง่ ก็มี ๒ วัน คือวันเสาร์
วันอาทิตย์กจ็ ะต้องพักผ่อน หลังจาก

ทำ�งานมา ๕ วันด้วยกัน ทัง้ เหนือ่ ย
ทั้งเครียดกับการงาน ไม่ค่อยจะมี
เวลาหาความสุขได้เท่าไหร่
การมาเกิ ด นี้ มั นไม่ ใ ช่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ดี
การเกิดนี้เป็นการมาหาความทุกข์
เป็นการเดินเข้าหากองเพลิงกองไฟ
ไม่ใช่เข้าหาความสุข ไม่ได้เข้าหา
ทรั พ ย์ อั น มหาศาล ผู้ ฉ ลาดจะ
ไม่อยากจะกลับมาเกิด เพราะเกิด
แล้วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ต้ อ งวุ่ น วายไปกั บ เรื่ อ งราวต่ า งๆ
ไม่มีวันจบสิ้น แต่ถ้าได้ปฏิบัติจน
บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ทีนี้
จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด
อีกต่อไป ไม่ต้องเเก่ ไม่ต้องเจ็บ
ไม่ ต้ อ งตาย ไม่ ต้ อ งเดื อ ดร้ อ น
ไม่ ต้ อ งวุ่ น วายกั บ เรื่ อ งราวต่ า งๆ
ขอให้เราคิดอย่างนีอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ แล้วเรา
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จะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติ เมื่อ
เห็นคุณค่าแล้วทีนี้ก็จะมีความยินดี
ที่จะปฏิบัติ ถึงแม้จะยากลำ�บาก
อย่างไรก็จะมีความพากเพียรที่จะ
ปฏิบตั ใิ ห้ได้ พอเราปฏิบตั แิ ล้วทีนกี้ ็
จะเห็นผล พอได้ผลแล้วทีนกี้ จ็ ะยิง่ มี
ฉันทะ วิรยิ ะ ขึน้ มาใหญ่ เหมือนกับ
เวลาทำ�งานชิน้ แรกสำ�เร็จ แล้วได้เงิน
ตอบแทนมาเป็นกอบเป็นกำ�อย่างนี้
ทีนี้ก็อยากจะทำ�ให้มากขึ้นไปล่ะ
เพราะฉะนั้ น ขอให้ เ ราพยายาม
ขั้ น ต้ น สร้ า งฉั น ทะ ความพอใจ
ความยินดีกบั การปฏิบตั ธิ รรมให้ได้
ให้เราเห็นคุณค่าของผลที่เราจะได้
รับจากการปฏิบัติว่ามันเป็นคุณค่า
อันมหาศาลมากมายกว่าสิ่งต่างๆ
ทั้งหลายในโลกนี้ที่จะให้กับเราได้
พอเราเห็ น อย่ า งนี้ เ ราก็ จ ะมี ค วาม
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พากเพียร มีความขยันที่จะปฏิบัติ
จิตใจของเราก็จะคิดแต่เรื่องปฏิบัติ
เราไม่เถลไถลไปคิดว่าจะไปเที่ยว
ไหนดี ไปทำ�อะไรดีทไี่ หน จะเอาแต่
ปฏิบตั อิ ย่างเดียว ใครมาชวนไปไหน
ไม่ไป ถ้าชวนไปปฏิบตั ไิ ป ชวนไปวัดไป
แต่ถ้าชวนไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี้จะ
ไม่ไป นีเ่ รียกว่า จิตตะ ใจจดจ่ออยู่
กับการปฏิบตั ิ วิมงั สา ก็ใคร่ครวญ
คิดแต่เรือ่ งปฏิบตั ิ คิดว่าปฏิบตั ติ อ้ ง
ปฏิบัติอย่างไร เจริญสติอย่างไร

นั่ ง สมาธิ อ ย่ า งไร พิ จ ารณาทาง
ปัญญาอย่างไร จะคิดแต่เรื่องราว
เหล่ า นี้ คิ ด แต่ เ รื่ อ งศี ล สมาธิ
ปั ญ ญา คิ ด แต่ เ รื่ อ งอริ ย สั จ ๔
คิดแต่เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อันนี้เรียกว่า วิมังสา
ถ้าเรามีอิทธิบาท ๔ อย่างนี้แล้ว
ผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน
พอได้ ผ ลแล้ ว ที นี้ เ ราก็ ส บาย
เหมือนกับได้รางวัล ได้รบั เงินเดือน
ความเหนื่อยยากทั้งหลายที่เราต้อง

ฟันฝ่ามา มันก็จะหายไปหมดเหมือน
ปลิดทิง้ เวลาเราได้รบั รางวัล เวลาจิต
หลุ ด พ้ น นี้ มั น เหมื อ นกั บ ยกภู เ ขา
ที่หนักออกจากอกเราไป ทีนี้ใจของ
เรามีแต่ความเบาอกเบาใจ สบายอก
สบายใจ อยู่ในอิริยาบถใด อยู่ใน
สถานที่ใด เวลาใด อยู่ในสภาพใด
ใจจะไม่มีความหนักอกหนักใจอีก
ต่อไป มีแต่ความเบาใจสบายใจ
เหมือนลอยอยู่ในอวกาศ นี่คือผล
ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรม
จากการบรรลุมรรคผลนิพพาน อยูท่ ี่
ใจของเรา เราไม่ได้เปลี่ยนอะไร
ภายนอก ภายนอกเรายังเป็นคนปกติ
เหมื อ นเดิ ม อยู่ คนข้ า งนอกเขา
ไม่รู้หรอกว่าใจของเราเป็นอย่างไร
มีเราเท่านัน้ ทีร่ หู้ รือผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ว้ ยกัน
จะรู้ แต่ ค นที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ นี้ จ ะไม่ รู้
แต่มนั ก็ไม่ใช่เป็นเรือ่ งสำ�คัญ เพราะว่า
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เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ใครรู้ เราปฏิบัติเพื่อให้เรารู้เท่านั้นเอง เรารู้ว่าเรา
พ้นจากความทุกข์แล้ว เอาแค่นี้ก็พอใจแล้ว คนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่สำ�คัญ
เขารู้ก็ไม่ได้ทำ�ให้เขาพ้นทุกข์ เขาไม่รู้ก็ไม่ได้ทำ�ให้เขาพ้นทุกข์เหมือนกัน
นอกจากว่าถ้าเขารูว้ า่ เราพ้นทุกข์แล้ว เขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากเรา
ให้เราช่วยสอนให้เขาพ้นทุกข์เท่านัน้ เอง แต่การปฏิบตั นิ เี้ ราไม่ตอ้ งการรางวัล
เราไม่ตอ้ งการผลตอบแทนจากใครเลย เราต้องการผลตอบแทนทีป่ รากฏขึน้
ภายในใจของเราเท่านัน้ เอง ไม่ตอ้ งการรางวัลจากใคร ไม่ตอ้ งการการยกย่อง
สรรเสริญอะไรต่างๆ จากใครทั้งนั้น เพราะใจมันอิ่มนั่นเอง ผู้ปฏิบัติธรรม
บรรลุธรรมแล้ว ใจจะอิ่มอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับคนที่รับประทาน
อาหารอิ่มเเล้ว ต่อให้ยกอาหารมีราคาแพงขนาดไหน เอร็ดอร่อยขนาดไหน
มาวางไว้ขา้ งหน้าก็รบั ประทานไม่ลง เพราะไม่หวิ แล้ว อิม่ แล้ว ฉันใด ผูป้ ฏิบตั ิ
บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจะไม่หิว จะไม่อยาก จะไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น
จะอยูอ่ ย่างมีความสุข แล้วความอิม่ ความพอนีก้ ไ็ ม่มวี นั หมดไป ไม่เหมือนกับ
การรับประทานอาหาร เวลาอิม่ ก็อมิ่ เพียงชัว่ คราวเท่านัน้ เอง พออีกสักสองสาม
ชั่วโมงก็เกิดความหิว เกิดความอยากขึ้นมาอีก แต่ใจที่อิ่มด้วยมรรคผล
นิพพานนี้จะไม่มีวันหิวอีกต่อไป
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อันนีแ้ หละเป็นสิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั จากการปฏิบตั ิ ถ้าเราคิดอย่างนี้ ศึกษาอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ เราก็จะเกิดฉันทะขึ้นมา พอเกิดฉันทะ ก็จะเกิดวิริยะ เกิดจิตตะ
เกิดวิมงั สาตามมา การปฏิบตั ขิ องเราก็จะเป็นไปด้วยความเข้มข้นด้วยความ
ต่อเนือ่ งจนกว่าทีจ่ ะบรรลุมรรคผลนิพพาน เหมือนกับไฟพอเริม่ จุดแล้วมันก็
จะไหม้ไปเรือ่ ยๆ ตราบใดตรงไหนยังมีเชือ้ อยู่ มันก็จะไหม้ไปจนกระทัง่ ไม่มี
เชื้อเหลืออยู่แล้วไฟมันถึงจะดับ ผู้ที่มีอิทธิบาท ๔ แล้ว ก็จะปฏิบัติไป
จนกว่าจะสำ�เร็จ ถ้ายังไม่ส�ำ เร็จก็จะปฏิบตั ไิ ป ผูท้ มี่ อี ทิ ธิบาท ๔ พระพุทธเจ้า
ทรงพยากรณ์ไว้เลยว่าไม่เกิน ๗ ปีเป็นอย่างมาก ถ้ามีความรู้ มีความฉลาด
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ความสามารถสูงก็ภายใน ๗ วัน
ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้
ถ้ า ไม่ มี พ ระพุ ท ธศาสนา ไม่ มี
พระพุทธเจ้ามาสัง่ สอน ต่อให้ปฏิบตั ิ
ไปอีก ๗๐๐ กัปป์ ก็จะไม่มีวัน
บรรลุได้ เพราะไม่มีคนสอน ไม่มี
คนบอกทาง เมื่อไม่มีคนบอกทาง
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ก็ จ ะไม่ ส ามารถมาปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ไปให้ ถึ ง จุ ด หมายปลายทางได้
แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วนี้
สามารถไปได้ภายใน ๗ วัน ถึง
๗ ปี อั น นี้ คื อ ความวิ เ ศษของ
พระพุทธศาสนา ถ้าเราไม่ได้เกิด
มาพบกับพระพุทธศาสนา เราจะ
ไม่ มี โ อกาสที่ ไ ด้ บ รรลุ ภ ายใน
๗ วัน ถึง ๗ ปีได้ ดังนั้น โอกาสนี้
จึ ง เป็ น โอกาสทองนานๆ จะมี
สักครั้งหนึ่ง ถ้าเปรียบเทียบก็เป็น
เหมื อ นกั บ บริ ษั ท เขากำ � ลั ง จะปิ ด
เขาจะลดราคาสิ น ค้ า ลดเหลื อ แค่
๑๐ เปอร์ เ ซนต์ ตอนนี้ ถ้ าใคร
ไม่ไปรีบซือ้ เดีย๋ วก็ไม่มโี อกาสเพราะ
เดีย๋ วก็จะหมด เคยขาย ๑,๐๐๐ บาท
เดี๋ ย วนี้ ก็ ข ายเพี ย งร้ อ ยเดี ย ว
รับรองได้ว่าขายไม่กี่วันก็ต้องหมด
อย่างแน่นอนไม่เกิน ๗ วัน ฉันใด

พวกเรามาเจอพระพุทธศาสนาก็เป็น
เหมือนกับมาเจอโอกาสทอง เพราะ
เปิดโอกาสให้เราซื้อของถูกๆ แล้ว
ปฏิบตั เิ พียง ๗ วัน ถึง ๗ ปีเท่านัน้ เอง
ถ้ า ไม่ รี บ ปฏิ บั ติ ตายไปแล้ ว กลั บ
มาเกิด ถ้าไม่เจอพระพุทธศาสนานี้
ปฏิบัติไปเป็น ๗๐๐ กัปป์ ก็ไม่มีวัน
ที่จะบรรลุได้ เพราะฉะนั้น พยายาม
รีบตักตวงโอกาสอันดีนี้เถิด น้ำ�ขึ้นให้
รีบตัก เพราะถ้าน้ำ�ลดไม่มีน้ำ�ให้ตัก
แล้วก็จะไม่มีโอกาส
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เวลานั่งสมาธิจะมีอาการปวดศีรษะด้านขวาและเบ้าตา
ด้านขวา เป็นอยู่ข้างเดียว และเป็นเวลานั่งสมาธิค่ะ
พระอาจารย์มีคำ�แนะนำ�ไหมคะ
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๗ เมษายน ๒๕๕๖

ศิษย์ : รบกวนสอบถาม เวลานั่งสมาธิไม่สามารถทำ�ให้

เกิดสมาธิได้ จิตมีความฟุ้งซ่านอยู่มาก กราบขอคำ�แนะนำ�
เพื่อปรับปรุงด้วยครับ?

พระอาจารย์

: ก็เพราะว่าไม่เจริญสติมาก่อน
นั่นเอง สติยังไม่มี สติก็คือผู้ที่จะควบคุมความคิด
ไม่ ใ ห้ คิ ดไปเรื่ อ งราวต่ า งๆ เช่ น ให้ คิ ด แต่ คำ � ว่ า
พุทโธๆ อย่างเดียวตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิ คือ
ให้ถอื การเจริญสตินเี้ ป็นงานทีเ่ ราต้องทำ�อย่างต่อเนือ่ ง
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ตั้ ง แต่ ตื่ น ขึ้ น มาจนถึ ง เวลาที่ เ รา
มานั่ ง สมาธิ เ ลย เพราะถ้ า เรามา
นั่ ง สมาธิ แ ล้ ว ค่ อ ยมาเจริ ญ สติ
มันก็จะไม่มกี �ำ ลังทีจ่ ะหยุดความคิด
ปรุงแต่งต่างๆ ได้ เราต้องฝึกตัง้ แต่
ตืน่ ขึน้ มา พอตืน่ ขึน้ มาลืมตาได้กใ็ ห้
ท่องพุทโธไปเลย แล้วเวลาลุกไปทำ�
อะไรต่างๆ ก็ทอ่ งพุทโธควบคูไ่ ปด้วย
นอกจากเวลาที่เราต้องใช้ความคิด
เราก็หยุดพุทโธ แล้วก็คิดถึงเรื่องที่
เราต้องคิด แต่คิดในเรื่องที่ต้องคิด
เท่านัน้ เรือ่ งทีจ่ �ำ เป็น เช่น คิดว่าวันนี้

วันอะไร มีธุระอะไร จะต้องไป
ทำ�อะไรอย่างนี้ พอรู้แล้วว่าต้องทำ�
อะไร เราก็เตรียมตัวไปทำ�ภารกิจนัน้
ขณะที่เตรียมตัว เราก็ท่องพุทโธ
ต่อไป ท่องพุทโธอย่างเดียวอย่าไป
คิดเรื่องอะไรอย่างนี้ พอมีเวลาว่าง
ที่จะมานั่งสมาธิ มันก็จะสงบง่าย
เพราะเราควบคุมความคิดมาก่อน
ที่เราจะมานั่งสมาธิ ใจมันสงบไป
บางส่วนแล้ว มันคิดน้อยลงไปแล้ว
แล้วมันมีตัวควบคุมความคิดแล้ว
พอมานั่งแล้วควบคุมให้ท่องพุทโธ
ต่อไปเดี๋ยวมันก็สงบได้

ปั ญ หาของผู้ ที่ นั่ ง สมาธิ แ ล้ วไม่ เ กิ ด ผลทั้ ง หมดนี้ ก็ อ ยู่ ที่
สตินี่เอง ไม่เจริญสติกันก่อน มาถึงเวลาก็จะมานั่งเลย
เหมือนกับนัก มวยไม่ซ้อมเลย พอถึ ง เวลาก็ ขึ้ นเวที เลย
ขึ้นไปโดนหมัดเดียวก็ล้มแล้ว น็อคไปนับ ๑๐ ตั้งแต่ยก ๑
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เพราะว่ า ไม่ ย อมชกกระสอบ
ไม่ยอมวิง่ ไม่ยอมซ้อมกับคูซ่ อ้ มเลย
คิดว่าสบายมากเดีย๋ วขึน้ ไปก็จดั การ
กับคู่ต่อสู้ได้เลย พอขึ้นเวทีได้ปั๊บ
ถูกหมัดเดียวก็สลบเลย นีก่ เ็ หมือนกัน
เวลานั่ ง สมาธิ ปั๊ บ ก็ จ ะพุ ทโธแล้ ว
ก็จะให้มนั สงบเลย มันไม่สงบหรอก
พุทโธได้ ๒ คำ� มันก็ไปแล้ว ไปคิด
เรือ่ งนัน้ คิดเรือ่ งนี้ ใจจึงไม่สงบ ดังนัน้
จึงขอสรุปคำ�ตอบว่า “อยูท่ สี่ ติ” ต้อง
เจริญสติให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้
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ศิษย์ : ตอนนีเ้ วลานัง่ สมาธิยงั ติดการ

บริกรรม ๒ แบบ คือ พุทโธแบบย้�ำ ฐานจิต
กับตามลม และบริกรรมพุทโธหายใจ
เข้าออกไปด้วย แต่ถ้าจะเข้าภวังค์ได้
เท่าทีส่ งั เกตตัวเอง คือต้องบริกรรมพุทโธ
แบบย้�ำ ฐาน แต่บางครัง้ มีอาการเหนือ่ ย
เลยตามลมหายใจแทน อยากสอบถาม
พระอาจารย์ควรแก้ไขอย่างไรครับ

พระอาจารย์ : ความจริงแล้ว

ถ้ า เป็ น ไปได้ ค วรจะเอาอย่ า งใด
อย่างหนึ่งจะดีกว่า ถ้าจิตคิดมาก
ก็ ใ ช้ คำ � ว่ า พุ ทโธไปก่ อ นเพื่ อ หยุ ด
ความคิดต่างๆ ถ้าจิตไม่คิดแล้ว
รู้ สึ ก เหนื่ อ ย หยุ ด พุ ทโธดู ล มต่ อ
ก็ได้ ดูลมเฉยๆ อย่างเดียว ไม่ตอ้ ง
พุทโธ อย่าทำ�ทั้ง ๒ อย่าง มันจะ
เป็ น การสร้ า งงานให้ กั บ จิ ต มาก
จนเกินไปโดยไม่จำ�เป็น นอกจาก
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บางท่ า นบางกรณี ที่ ถ นั ด จะใช้ ล ม
ควบไปกับพุทโธ ก็ขอให้เป็นเรื่อง
ของแต่ละบุคคลไป แต่ละคนนี้จะ
มีอุบายทำ�ใจให้สงบนี้ไม่เหมือนกัน
อย่าไปคิดว่าเขาทำ�อย่างนี้สงบแล้ว
เราจะทำ � สงบเหมื อ นเขา เพราะ
ระดับจิตของเขากับระดับจิตของเรานี้
อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ เขาอาจจะ
สูงกว่าเรา ต่ำ�กว่าเรา เพราะฉะนั้น
ขอให้เราลองใช้ของเราดูไปว่าอันไหน
จะถูกกับเรา จะเหมาะกับเรา เท่าที่
สังเกตดู ถ้าจิตคิดมากนี้ ถ้าจะดูลม
อย่างเดียวนี้มันจะไม่อยู่ ก็ไม่ต้อง
ดูลม ใช้พทุ โธไปก่อนก็ได้ หรือถ้าใช้
พุทโธยังไม่อยู่ ก็ใช้การสวดมนต์
ไปก่อน สวดไปให้จติ มันเหนือ่ ยเลย
พอมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหยุดคิด
หยุดคิดแล้วก็จะมาพุทโธอย่างเดียว
ก็ได้ หรือจะดูลมอย่างเดียวก็ได้

หรื อ ถ้ า สวดมนต์ แ ล้ ว ยั ง ไม่ อ ยู่
ยังคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีอ้ ยูก่ ล็ องฟังเทศน์
ฟังธรรมไปก่อน เปิดหนังสือธรรมะ
อ่านไปก่อนก็ได้ เพือ่ ดึงใจให้อยูก่ บั
ปัจจุบัน ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆ
พออ่ า นไปแล้ วใจรู้ สึ ก เย็ น สบาย
แล้วเราค่อยนัง่ หลับตา ดูลมหายใจ
ต่อไปก็ได้

การนั่ ง สมาธิ นี้ มั น เหมื อ นกั บ ขั บ
รถยนต์ รถยนต์อยู่ในสภาพไหน
ถ้าจอดอยู่ เวลาออกรถก็ต้องออก
ด้วยเกียร์ ๑ จะไปออกด้วยเกียร์ ๔
เกียร์ ๕ เครื่องมันก็ดับ แต่ถ้ารถ
มันวิ่งเร็วแล้วไปเข้าเกียร์ ๑ รถมัน
ก็ จ ะน็ อ คได้ รถมั น ก็ จ ะจอดได้
ต้องรู้ว่าตอนนี้รถมันวิ่งหรือไม่วิ่ง
มันจอดอยู่หรือวิ่งอยู่ มันขึ้นที่สูง
หรือไม่ ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปตาม
ความจำ�เป็น ฉันใด การภาวนาก็
ต้องดูภาวะจิตของเราว่าจิตมันดื้อ
หรือไม่ดื้อ มันฟุ้งหรือไม่ฟุ้ง การใช้
กรรมฐานร่วมกันกับอารมณ์อาจจะ
ต้องเปลีย่ นไปมาตามความเหมาะสม
ของสถานภาพของจิตในเวลานั้น
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ศิษย์ : เวลานัง่ สมาธิจะมีอาการปวด
ศีรษะด้านขวาและเบ้าตาด้านขวา เป็นอยู่
ข้ า งเดี ย ว และเป็ น เวลานั่ ง สมาธิ ค่ ะ
พระอาจารย์มีคำ�แนะนำ�ไหมคะ

พระอาจารย์ : ไม่ตอ้ งไปสนใจ

เป็นเรือ่ งของกิเลสมาร เวลานัง่ ดูหนัง
มั น ไม่ เ ป็ นใช่ ไ หม เวลานั่ ง อ่ า น
หนังสือ นัง่ เล่นเกมส์นไี้ ม่เป็น แต่พอ
มานั่งสมาธิเป็น ก็แสดงว่าเป็นเรื่อง
ของกิเลส กิเลสจะคอยขัดขวางการ
ทำ�ใจให้สงบ เพราะเวลาใจสงบแล้ว
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กิเลสออกมาเพ่นพ่านไม่ได้ กิเลส
ไม่ชอบการนั่งสมาธิ กิเลสจะสร้าง
ความรูส้ กึ อึดอัดต่างๆ ขึน้ มา ปวด
ตรงนั้นเจ็บตรงนี้ ไม่ต้องไปสนใจ
บางที นั่ งไปนิ ด เดี ย วก็ คั น ตรงนั้ น
คันตรงนี้ขึ้นมา อย่าไปสนใจ ขอให้
เราจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ใน
การภาวนา ถ้าเราพุทโธก็พทุ โธไปต่อ
อย่ าไปรั บ รู้ เ รื่ อ งความรู้ สึ ก ต่ า งๆ
ของร่างกาย และเดี๋ยวสักพักหนึ่ง
มันก็จะหายไปเอง

ศิษย์

: ลูกมีความทุกข์มากจาก
การป่วยของคุณแม่ จิตใจท่านเปลี่ยน
ตลอดเวลา ท่านเป็นมะเร็งสำ�ไส้ ผ่าตัด
ลำ�ไส้ได้ปีกว่า มะเร็งไม่มี สามเดือน
ก่อนท่านเอวทรุด ท่านอ่อนแอมาก
จากร่ า เริ ง เป็ น ซึ ม เศร้ า ไม่ ค่ อ ยพู ด
ลูกทุกข์ใจมาก ขอความเมตตาชี้ทาง
ลูกด้วยเจ้าค่ะ

พระอาจารย์

: ความทุกข์
ของเราเกิ ด จากการมองไม่ เ ห็ น
ความจริงนั้นเอง เราไม่เห็นอนิจจัง
ของร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย เรามองไม่เห็น
อนั ต ตาว่ า เราไปควบคุ ม บั ง คั บให้
เป็นไปตามความอยากของเราไม่ได้
ความทุกข์ใจของเราเกิดจากความ
อยากให้ทา่ นเป็นปกติ อยากให้ทา่ นสุข

ให้ท่านสบาย แต่พอเราเห็นท่านอยู่
สภาพเจ็บไข้ได้ป่วย เห็นในสภาพ
ที่ท่านทุกข์ทรมาน เราก็เกิดความ
ทุกข์ใจ ความทุกข์ของเราเกิดจาก
การที่เราไม่มีสติปัญญาสอนใจว่า
ร่างกายนีไ้ ม่เทีย่ ง เกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็นธรรมดา ร่างกายนี้ไม่มีใครไป
สัง่ มันได้ ความทุกข์ของเราเกิดจาก
ความอยากไม่ ใ ห้ ท่ า นเป็ น อย่ า งนี้
เราต้ อ งหยุ ด ความอยากของเรา
เราต้ อ งยอมรั บ ความจริ ง ว่ า เป็ น
เรื่ อ งธรรมดาของร่ า งกายของ
ทุกๆ คน แม้แต่ของเราเองต่อไป
ก็ จ ะต้ อ งเป็ น อย่ า งนี้ เ ช่ น เดี ย วกั น
ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้ว เราหยุด
ความอยากได้ ความทุกข์ใจของเรา
ก็จะหายไป
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พระอาจารย์

: ก็ต้องทำ�ต่อไป
คราวนี้สู้ไม่ไหว คราวหน้าก็กลับมา
สู้กันใหม่ ข้อสำ�คัญขอให้เราอยู่กับ
คำ � บริ ก รรมอย่ า งเดี ย ว อย่ าไปทำ �
อย่างอื่น ถ้าเรายังไม่มีสมาธิ ใช้การ
บริกรรมเป็นการต่อสู้กับทุกขเวทนา
ไปก่อน อย่าไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนัน้
เป็นอย่างนี้ เรายังไม่มีปัญญา ไม่มี
กำ�ลังพอที่จะไปใช้ปัญญาสู้กับเขาได้
เบื้องต้นนี้เราต้องใช้แต่คำ�บริกรรม

ศิษย์ : เวลานัง่ สมาธิไปได้สกั ประมาณ

๓๐ นาที จะเริ่มมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น
ได้ พ ยายามใช้ คำ � บริ ก รรมพุ ทโธถี่ ข้ึ น
แล้วบอกตัวเองว่าเวทนาไม่ใช่เรา อย่าเพิง่
เปลีย่ นท่าตามทีก่ เิ ลสมันบอก อยูก่ บั มัน
และดูมันไป แต่ในที่สุดเมื่อเวทนาแรงขึ้น
เรื่อยๆ สติเอาไม่อยู่ ต้องยอมแพ้มัน
อยู่เรื่อย เราจะนั่งสมาธิให้ข้ามพ้นจุดนี้
ไปให้พบความสงบได้อย่างไรคะ
202

ไปอย่างเดียว พุทโธๆ ไปอย่างเดียว
ไม่ต้องไปสนใจกับความเจ็บ อย่าไป
อยากให้ความเจ็บหายไปเป็นอันขาด
เพราะถ้ามีความอยากให้ความเจ็บ
หายไป ความทุกข์ใจจะเพิม่ ทวีคณ
ู ขึน้ ไป
ที่เราทนไม่ได้นี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บ
ของร่ า งกาย แต่ ท นไม่ ไ ด้ เ พราะ
ความทุ ก ข์ ใ จที่ เ กิ ด จากความอยาก
ให้ ค วามเจ็ บ หายไป เพราะฉะนั้ น
เราต้องปิดประตูนี้ให้ได้ อย่าให้เกิด
ความอยากให้ ค วามเจ็ บ หายไป
อย่าให้เกิดความรังเกียจความกลัว
ความอยาก อย่ าให้ ใ จมี โ อกาส
ไปคิดถึงความกลัวความเจ็บหรือ
อยากให้ความเจ็บหายไป ให้อยู่กับ
พุทโธไปอย่างเดียว ความเจ็บจะ
หายไปไม่หายไปไม่เป็นไร ขอให้ไม่มี
ความทุกข์ใจเท่านั้นแหละ แล้วใจ
จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้
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ศิษย์

: เราจะมีวิธีทราบได้อย่างไรว่ากิเลสที่ลดน้อยลงไปนั้นเกิดจากความรู้และ
ความเข้าใจ หรือปัญญาญาณ ไม่ได้เกิดจากกำ�ลังของสมาธิหรือญาณ

พระอาจารย์

: ถ้าไปเกิดจากกำ�ลังของสมาธิ เวลาออกจากสมาธิมา
ความอยากก็จะกลับมาที่เดิม เคยอยากอย่างไร ก็อยากอย่างนั้นต่อ แต่ถ้า
เกิดจากปัญญาญาณแล้ว มันจะไม่เกิด

ศิษย์

: ผมมีคำ�ถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ ขอความรู้จากพระอาจารย์เมตตา
สอนพิจารณาจิตตานุสปัสสนา ผมกำ�ลังฝึกเดินจงกรมไปด้วยนั่งไปด้วย และ
พยายามกำ�หนดสติรลู้ มหายใจตลอดทุกอิรยิ าบถเท่าทีจ่ ะนึกระลึกได้ครับ นึกขึน้ ได้ก็
กำ�หนดรูล้ มแต่ยงั เเค่เด็กหัดเดินอยู่ อยากฝึกกำ�หนดจิตเป็น ต้องกำ�หนดอย่างไรครับ
ถึงจะถูกต้อง

พระอาจารย์ : คือก่อนทีจ่ ะเข้าไปถึงขัน้ ระดับจิตได้นตี้ อ้ งผ่านขัน้ ร่างกาย

กับผ่านขั้นเวทนาไปก่อน คือเราต้องสามารถปล่อยวางร่างกายได้ก่อน
เข้าใจธรรมชาติของร่างกายได้ก่อนว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องตาย
เป็นธรรมดา เข้าใจถึงเวทนา เข้าใจธรรมชาติของเวทนาว่ามีเกิดมีดบั เป็นธรรมดา
เช่น มีการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นธรรมดา ใจเราต้องเป็นอุเบกขากับร่างกาย
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กับเวทนา คือ ร่างกายแก่กเ็ ฉย ร่างกาย
ตายก็เฉย เวลาร่างกายเกิดอาการ
เจ็บไข้ได้ปว่ ยใจก็เฉย ไม่เดือดร้อน
ไม่วุ่นวาย ถ้าเรายังไม่ผ่าน ๒ ขั้นนี้
ไปได้ เราจะเข้าไปถึงขั้นจิตไม่ได้
เพราะขัน้ จิตนีเ้ ป็นขัน้ ทีล่ ะเอียดกว่า
สติ ปั ญ ญาของเรานี้ ยั งไม่ มี กำ � ลั ง
พอทีจ่ ะเข้าไปถึงขัน้ ทีล่ ะเอียดนัน้ ได้
เราต้ อ งฝึ ก ฝนสติ ปั ญ ญาของเรา
ผ่านทางขั้นของร่างกาย ผ่านทาง
ขั้ น ของเวทนาไปก่ อ น ต้ อ งผ่ า น
เรือ่ งของร่างกายไปให้ได้หมด ไม่วา่
จะเป็นความแก่ ความเจ็บ หรือ
ความตาย หรือความสวยงาม ต้อง
ปล่ อ ยให้ ห มดก่ อ นแล้ ว จะเข้ าไป
สู่ขั้นจิตได้

ดังนั้น การดูจิตตอนนี้
ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ดูไปก็จะไม่สามารถควบคุมจิตได้
จะควบคุมจิตได้
ก็เพียงแต่การใช้สติ
เท่านั้นเอง
ถ้ า อยากจะใช้ ปั ญ ญาไปดู จิ ต แล้ ว
สั่ ง ให้ จิ ต สงบ สั่ ง ให้ จิ ต เชื่ อ งนี้
เป็นไปไม่ได้ เวลาจิตเกิดอาการพยศ
ขึ้นมานี้จะทำ�อะไรไม่ได้เลย เพราะ
ไม่มีกำ�ลังสติปัญญา สมาธิยังไม่มี
กำ�ลังมากพอที่จะไปควบคุมจิตได้
จะไปดูจิตได้
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ดังนั้น อย่าเพิ่งไปกังวลกับเรื่องของการดูจิต ถ้าเรายังไม่มีสตินี้ ขอให้เรา
มากังวลกับเรือ่ งของการสร้างสติกอ่ น ถ้ายังไม่มสี มาธิกข็ อให้เรามานัง่ สมาธิ
ทำ�จิตให้รวมก่อน ถ้าจิตไม่รวมแล้วจะไม่เห็นตัวจิต จะไม่รู้ว่าตัวจิตเป็น
อย่างไร ตัวจิตนีก้ ค็ อื ตัวรูเ้ ฉยๆ ตัวทีเ่ ป็นอุเบกขา ตัวนีแ้ หละคือตัวจิต แต่พอ
ออกจากสมาธิมาสักพัก ความปรุงเเต่งมันก็ฉดุ ลากให้จติ ออกจากตัวรูไ้ ปเป็น
ตัวหลงทันที จากเป็นอุเบกขากลับไม่เป็นอุเบกขาทันที เรายังไม่มีกำ�ลังพอ
ที่จะรักษาตัวจิตนี้ให้รู้เฉยๆ ให้เป็นอุเบกขาได้ จนกว่าเราจะดับตัณหา
ความอยากทางร่างกายกับทางเวทนาไปก่อน ถ้าดับ ๒ ตัวนี้ได้แล้ว ทีนี้
จะเข้าไปถึงตัวจิตได้ เข้าไปควบคุมไปจัดการกับการพยศของจิตได้
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เพราะฉะนั้น ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเด็ก ถ้ายัง
ยืนไม่ได้ก็ต้องหัดยืนให้ได้ก่อน อย่าไปเดิน หรืออย่า
ไปวิ่ง พอยืนได้แล้วค่อยหัดเดิน พอเดินได้แล้วค่อย
หัดวิ่ง พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเจริญปัญญาจากขั้น
หยาบไปสู่ขั้นละเอียด ขั้นร่างกายนี้มันหยาบกว่า
ขั้นเวทนา ขั้นเวทนามันหยาบกว่าขั้นจิต มันต้องไป
เป็นขั้นๆ อย่าข้ามขั้น ไม่เกิดประโยชน์ ทำ�อะไรไม่ได้

ศิษย์

: กระผมปฏิบัติโดยการรู้ทันจิตคิดอะไรตัดหมด ประสานกับพุทโธ
ทำ�ไปเรือ่ ยๆ จิตเหมือนไปติดอยูใ่ นสภาวะว่างๆ บอกไม่ถกู ครับ ว่างแบบไม่ตอ้ งรักษา
มีของมันอยู่อย่างนั้น แต่กิเลสยังมีเหมือนเดิม แต่ก็เหมือนแยกส่วนกันกับจิต
ทีว่ า่ งๆ นัน้ เวลาโกรธเหมือนจะเป็นอีกคนไปเลย เวลาโกรธ สภาวะทีว่ า่ ว่างๆ นัน้ ก็จะไปรู้
จิตทีโ่ กรธอีกทีหนึง่ ครับ ไม่ได้ตงั้ ท่าทางให้จติ อีกอันเป็นแต่มนั ก็เป็นอยูอ่ ย่างนัน้ ครับ
ขอแนวทางปฏิบัติต่อครับ

พระอาจารย์

: ก็ต้องทำ�ให้มันว่างตลอดเวลา ไม่ให้มันมีความโลภ
ความโกรธ ความหลง ถ้ายังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ ก็ยัง
ว่างไม่มากพอ ก็ต้องทำ�ให้มันว่างตลอดเวลาเท่านั้นเอง ถ้ามันว่างจริงแล้ว
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มันจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ถ้ามันว่างไม่จริง มันว่างแบบชัว่ คราว พอมันเผลอ
มันก็กลับไปโลภไปโกรธไปหลงได้
การที่จะทำ�ให้ว่างอย่างถาวรนี้ต้องทำ�ด้วยปัญญา ต้องถอดถอนความหลง
ทีเ่ ป็นตัวเหตุท�ำ ให้เกิดความโลภความโกรธความหลง ตัวทีจ่ ะทำ�ให้ถอดถอน
ความโลภโกรธหลงได้ ก็คอื อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องเห็นทุกสิง่ ทุกอย่าง
ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วใจจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไปกับสิง่ ต่างๆ
อีกต่อไป

ศิษย์

: มีฆราวาสฝรั่งอีกคนเขาว่าเขา awaking แล้วจากการพิจารณา
การทำ�งานของ conscious mind และ subconscious mind พอเข้าใจจิต
เขาก็เป็นอิสระ กิเลสทั้งหลายหายหมด ไม่มีเลยมาครึ่งค่อนปี เขาเคยพิจารณา
อสุภะมาแล้ว แต่ดูเหมือนยังไม่รอบก็ไปจิตอย่างนี้ เป็นวิปัสสนาหรือยังหรือแค่
สัญญาวิปลาส

พระอาจารย์

: คือถ้าพิจารณาแล้วยังตัดไม่ได้ก็แสดงว่ายังพิจารณา
ไม่ต่อเนื่อง บางเวลาก็พิจารณา บางเวลาก็ไม่พิจารณา ก็จะเป็นเหมือนกับ
เวลาทีเ่ ราฟันคูต่ อ่ สู้ เขาก็จะตาย เวลาทีเ่ ราหยุดฟันคูต่ อ่ สู้ เขาก็จะบุกเข้ามา
ได้อีก เพราะฉะนั้น เราต้องพยายามพิจารณาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะไม่มี
กามารมณ์อกี ต่อไป นีพ้ ดู ถึงเรือ่ งของการพิจารณาอสุภะ ถ้าเราหยุดพิจารณา
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เราเผลอไปเห็นว่าสวยงาม มันก็จะเกิดกามารมณ์
ขึน้ มา ถ้าเราพิจารณาอสุภะอย่างไม่เผลอ มองทีไร
ก็มองเห็นเป็นอสุภะอยู่ กามารมณ์ก็จะไม่เกิด
ขึ้นมา
ดังนั้น ต้องดูตรงนั้น ดูที่ว่ายังมีกามารมณ์อยู่
หรื อ เปล่ า ถ้ า ยั ง มี ก ามารมณ์ อ ยู่ ก็ แ สดงว่ า
ยั ง พิ จ ารณาไม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พิ จ ารณาบ้ า ง
ไม่พจิ ารณาบ้าง มองว่าสวยบ้าง มองว่าไม่สวยบ้าง
เวลามองว่าไม่สวยก็ไม่มีกามารมณ์ เวลามอง
ว่าสวยก็จะเกิดกามารมณ์ขึ้นมาเท่านั้นเอง อยู่ที่
การมองของเรามองว่าสวยหรือไม่สวย อย่างนี้
ไม่ใช่เรื่องสัญญาหรือวิปลาสอะไรทั้งนั้น อยู่ที่
เรื่องของการพิจารณาว่ายังพิจารณาไม่เพียงพอ
เหมือนกับฟันไม้ ยังฟันไม่ขาดต้องฟันต่อไป
ฟันไปจนกว่ามันจะขาด ถ้าขาดแล้วเราก็จะรู้เอง
รู้ ภ ายในใจเองว่ า ตอนนี้ ไ ม่ มี ก ามารมณ์ แ ล้ ว
เห็นอะไรมันเบื่อไปหมด มันเห็นซากศพแล้ว
มันจะไปมีกามารมณ์ได้อย่างไร
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ธรรมะบนเขา

๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

“ที่พึ่งทางใจ”
วันนี้พวกเรามาวัดเพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจ ที่พึ่งทาง
ร่างกายพวกเราก็มพี อเพียงกันแล้ว ร่างกายก็พอทีจ่ ะ
ให้ ค วามสุ ข กั บ เราได้ ไ ปวั น ๆ หนึ่ ง แต่ ค วามสุ ข
ทางร่างกายนั้น ก็เป็นความสุขที่ไม่ถาวรเพราะว่า
ร่างกายไม่ถาวร สักวันหนึง่ ร่างกายก็ตอ้ งหมดสภาพไป
ไม่สามารถหาความสุขต่างๆ มาให้กบั เราได้ เราก็ตอ้ ง
อาศัยทีพ่ ง่ึ ทางใจ เพราะทีพ่ ง่ึ ทางใจนีส้ ามารถให้ความสุข
กับเราได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยร่างกาย อาศัยธรรมะของ
พระพุทธเจ้า ก็คอื อาศัยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
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ความสุขทางร่างกาย
ทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
เป็นความสุขที่ขึ้นๆ ลงๆ มีบ้างไม่มีบ้าง
แต่ความสุขทางใจนี้
เราสามารถที่จะทำ�ให้มีอยู่กับเราได้ตลอดเวลา

ถ้าเรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นที่พึ่งทางใจ เราก็จะมีความสุข
เราก็ จ ะดั บ ความทุ ก ข์ ต่ า งๆ ได้
แต่ ถ้ า เรามี ที่ พึ่ ง ทางร่ า งกายเพี ย ง
ส่วนเดียว เวลาร่างกายเป็นอะไรไป
เวลาร่างกายไม่สามารถนำ�ความสุข
มาให้กบั เราได้ เวลานัน้ เราก็จะทุกข์
จะเดือดร้อน จะไม่สบายใจ
ดังนัน้ เราจึงควรหาทีพ่ งึ่ ทัง้ ๒ ส่วน
ที่พึ่งทางร่างกาย เราก็หาไว้เพื่อใช้
กับร่างกาย ทีพ่ งึ่ ทางใจ เราก็ตอ้ งหา
ไว้ส�ำ หรับใช้กบั จิตใจ เวลาทีร่ า่ งกาย
ไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้
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เราก็ตอ้ งอาศัยทีพ่ ง่ึ ทางใจให้ความสุข
กั บ เราต่ อ หรื อ เราจะไม่ พึ่ ง ทาง
ร่างกายเลยก็ได้ เพราะว่าความสุข
ทางใจนั้นมีคุณค่ากว่า มีความสุข
มากกว่าความสุขทางร่างกาย ถ้าเรา
พึ่ ง ทางร่ า งกายเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
เรามั ก จะมี ค วามทุ ก ข์ อ ยู่ เ รื่ อ ยๆ
เพราะความสุขทางร่างกายนี้ไม่ได้
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งนัน่ เอง บางเวลา
เราก็มีความสุข เพราะเราอยากได้
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราสามารถหาสิ่งนั้น
มาได้ เราก็มีความสุข แต่เวลาที่เรา
สูญเสียสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราได้มาไป
เวลานั้นเราก็จะมีความทุกข์ หรือ

เวลาทีเ่ ราอยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถได้ตามความอยาก เราก็จะมีความ
ทุกข์ใจ นีค่ อื ความสุขทางร่างกาย ทางรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย เป็นความสุขที่ขึ้นๆ ลงๆ มีบ้างไม่มีบ้าง แต่ความสุข
ทางใจนี้เราสามารถที่จะทำ�ให้มีอยู่กับเราได้ตลอดเวลา เพราะว่าความสุข
ทางใจนี้ไม่ต้องอาศัยร่างกาย ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆ อาศัยเพียงพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นผู้สอน เป็นผู้บอกวิธีสร้างความสุขใจนี้ให้กับเรา
เท่านั้นเอง ความสุขทางใจก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้า
พระอริยสงฆ์สาวกได้สงั่ สอนให้ปฏิบตั แิ ละได้ปฏิบตั มิ าแล้ว ก็คอื การปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบัติชอบนั่นเอง

สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน
การปฏิบตั ดิ ี การปฏิบตั ติ รงต่อพระนิพพาน การปฏิบตั เิ พือ่
ดับความทุกข์ ดับกิเลสตัณหา การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเรียกว่า
สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน
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การที่ เ ราจะปฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบ
ก็ คื อ เราก็ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามคำ � สอน
ของพระพุ ท ธเจ้ า ก็ คื อให้ เ จริ ญ
มรรค ๘ เจริญศีล สมาธิ ปัญญา
หรือเจริญทาน ศีล ภาวนานี่เอง
นี่ ก็ คื อ การสร้ า งสรณะให้ เ กิ ด ขึ้ น
มาภายในใจของเรา สร้ า งด้ ว ย
การปฏิ บั ติ สรณะภายนอกนี้
ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สรณะที่ พึ่ ง ของเรา
เช่น พระพุทธรูปที่พวกเรากราบ
ไหว้นั้น เป็นเพียงสัญลักษณ์ของ
พระพุทธเจ้า สัญลักษณ์ก็หมายถึง
วิ ถี ชี วิ ต ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ได้ ท รง
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ดำ � เนิ น มา พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ท รง
เสี ย สละทำ � ทานด้ ว ยการสละ
ราชสมบัติแล้วก็ออกบวชรักษาศีล
เจริ ญ ภาวนา สมถภาวนาและ
วิ ปั ส สนาภาวนา พระอริ ย สงฆ์
สาวกทั้ ง หลายก็ ดำ � เนิ น รอยตาม
พระพุ ท ธเจ้ า สละทรั พ ย์ ส มบั ติ
ข้าวของเงินทองออกบวช รักษาศีล
ปฏิ บั ติ ธ รรม เจริ ญ จิ ต ตภาวนา
จนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขัน้ ต่างๆ
จนถึ ง ขั้น สู ง สุ ด พอได้ บ รรลุ แ ล้ ว
ท่ า นก็ นำ � เอาความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการ
บรรลุนมี้ าเผยแผ่สงั่ สอนให้แก่ผอู้ นื่

ต่อไป ก็คือสั่งสอนวิธีที่จะได้เข้าถึง
มรรคผลนิพพาน เข้าถึงทีพ่ งึ่ ทีถ่ าวร
ก็ คื อ ความสงบสุ ข ของใจที่ ถ าวร
ที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ม รรค ๘
เกิดจากการปฏิบตั ศิ ลี สมาธิ ปัญญา
เกิดจากการปฏิบตั ิทาน ศีล ภาวนา
นี่เอง
พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูปนี้
เป็นเพียงสัญลักษณ์ หรือเครื่อง
เตื อ นสติ ใ ห้ เ ราระลึ ก ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต
ของพระพุ ท ธเจ้ า พระอริ ย สงฆ์
สาวกที่เรากราบไหว้ก็เช่นเดียวกัน

ท่านก็เป็นแบบฉบับถึงการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบว่าเป็นอย่างไร ถึงการ
บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไร
ท่านก็จะเป็นตัวอย่างที่จะทำ�ให้เรา
เกิดศรัทธา เกิดฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ
วิมงั สา ทีจ่ ะปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบตาม
พระธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้าก็ดี
หรือของพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย
ก็ดี ก็สอนให้เราปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
นัน่ เอง ให้เราทำ�ทาน ให้เรารักษาศีล
ให้ เ ราภาวนา เจริ ญ สมถภาวนา
และวิปัสสนาภาวนา ถ้าเราสามารถ
ปฏิบัติตามแนวคำ�สอนได้ ผลที่
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จะตามมาก็ คื อ มรรคผลนิ พ พาน
ความสงบ ความสุข ความปราศจาก
ความทุกข์ พอเราไม่มีความทุกข์
ก็ ถื อ ว่ า เราได้ มี ที่ พึ่ ง แล้ ว นั่ น เอง
แต่ตอนนีพ้ ระพุทธรูปก็ดี พระอริยสงฆ์
สาวก พระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบทีเ่ รา
ไปกราบไหว้กด็ ี หรือพระธรรมคำ�สอน
ที่เราได้ยินได้ฟังมาก็ดี ตอนนี้ยัง
ไม่ได้เป็นสรณะที่แท้จริง เพราะว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในใจของเรา
ตอนนี้ ยั ง อยู่ ข้ า งนอกอยู่ ยั ง ไม่
สามารถดั บ ความทุ ก ข์ ความไม่
สบายใจต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ ภ ายในใจ
ของเราได้ ยั ง ไม่ ส ามารถทำ �ใจ
ของเราให้ ส งบ ให้ มี ค วามสุ ขได้
อย่างต่อเนื่องและถาวร
การทีเ่ ราจะดับความทุกข์ทง้ั หลายได้
มี ค วามสงบสุ ข ได้ อ ย่ า งถาวรนั้ น
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เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบ
นี่ เ อง การที่ เ ราเข้ า หาพระพุ ท ธ
พระธรรม พระสงฆ์ ก็เพื่อจะได้
รับเอาคำ�สอน รับเอากำ�ลังใจที่จะ
ผลั ก ดั นให้ เ รามี ค วามพากเพี ย ร
มี วิ ริ ย ะ อุ ต สาหะ บากบั่ น ที่ จ ะ
พยายามปฏิบัติมรรค ๘ ปฏิบัติศีล
สมาธิ ปัญญา ปฏิบัติทาน ศีล
ภาวนานี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง
ทุกครั้งเวลาที่เราได้ยินได้ฟังธรรม
จะทำ�ให้เราเกิดมีกำ�ลังจิตกำ�ลังใจ
เพราะมีผู้บอกทางให้กับเรา บางที

เราเดินไปแล้ว ถ้าเราไม่ดูแผนที่
เราก็ อ าจจะหลงทางได้ พอเรา
หลงทาง เราก็ เ กิ ด ความไขว้ เ ขว
เ กิ ด ค ว า ม ย่ อ ท้ อ แ ต่ พ อ เ ร า
เปิดแผนที่ดู เราก็รวู้ ่า อ๋อ เรากำ�ลัง
เดินผิดทาง เราก็เปลี่ยนทางเดิน
ของเราใหม่ พอเราเปลี่ยนทางเดิน
เราเดินตรงไปตามแผนที่ เราก็จะ
เดิ น เข้ าใกล้ สู่ จุ ด หมายปลายทาง
ของเรา เราก็จะมีก�ำ ลังจิตกำ�ลังใจที่
จะเดินทางต่อไป

การปฏิ บั ติ จึ ง ต้ อ งมี ก ารฟั ง เทศน์
ฟังธรรม การเข้าหาครูบาอาจารย์
เป็นระยะๆ แต่ไม่ได้หมายความว่า
จะต้ อ งฟั ง เทศน์ ฟั ง ธรรมทุ ก วั น
จะต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ทุกวัน
บางครั้ ง บางเวลาก็ ต้ อ งมี ค วาม
จำ�เป็นทีจ่ ะต้องออกไปปลีกวิเวกไป
อยู่ตามลำ�พัง ในเบื้องต้นนั้นก็ต้อง
อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก่อนเพื่อจะได้
รับการอบรมวิชาความรู้ต่างๆ แต่
พอได้มวี ชิ าความรูแ้ ล้วก็อาจจะต้อง
ออกไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำ�พัง
เพราะการปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ ทำ � จิ ต
ให้สงบ เพือ่ ทดสอบจิตใจว่าสามารถ
ปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆ ได้หรือไม่นั้น
บางทีกต็ อ้ งอาศัยสถานทีท่ สี่ งบสงัด
วิเวก ห่างไกลจากสิง่ ต่างๆ ห่างไกล
จากบุคคลต่างๆ เพือ่ จะได้พสิ จู น์วา่
เราจะเป็นที่พึ่งของเราเองได้หรือไม่
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เพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์ เราก็อาศัยบารมีของครูบาอาจารย์
คุ้มครอง มีความปลอดภัย มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ แต่เวลาที่เรา
ต้องไปอยู่คนเดียว ไปปลีกวิเวกอยู่ในป่าในเขา เวลานั้นเราจะไม่มีบารมี
ของครูบาอาจารย์คอยคุ้มครอง ตอนนั้นก็ต้องอาศัยบารมีของเราเองก็คือ
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรา ต้องอาศัยธรรมะที่เราได้ศึกษาร่ำ�เรียนมานี้
มาเป็นบารมีคมุ้ ครองเรา เป็นเครือ่ งทดสอบใจเราว่าใจเรานีส้ ามารถเป็นทีพ่ งึ่
ของเราเองได้หรือไม่ ถ้าเราสามารถเป็นที่พึ่งของเราเองได้ เป็นอัตตา หิ
อัตตโน นาโถ ได้ ไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรก็ถือว่าเรามีพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว
ถ้าเรายังอาศัยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้างนอกอยู่ เราก็ยังไม่รู้แน่
ว่าเราเป็นที่พึ่งของเราเองได้หรือยัง ถ้าเราปฏิบัติไปแล้ว ต่อไปเราจะรู้ว่า
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ที่แท้จริงนี้อยู่ข้างในใจเรา ไม่ได้อยู่ข้างนอก
ตอนต้นเราอาจจะยังติดกับการห้อยพระพุทธรูปอยู่ มีสร้อย มีพระพุทธรูป
หรือมีรปู ของครูบาอาจารย์หอ้ ยอยู่ แต่ถา้ เราปฏิบตั ไิ ปแล้ว จิตของเราได้รบั ผล
จากการปฏิบัติ มีธรรมะปรากฏขึ้นมาภายในใจ เราก็จะรู้ทันทีเลยว่าพระ
ที่เราห้อยคอนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง เพราะว่าเวลาเรามีความทุกข์ใจ
พระที่เราห้อยคออยู่นี้ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ แต่เวลา
ที่เรามีความทุกข์ใจแล้วเราใช้ธรรมะคำ�สอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ
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มาแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในใจ
มาดับความทุกข์ภายในใจได้ เรา
ก็จะรู้ว่านี่แหละคือธรรมะที่แท้จริง
ธรรมะที่ปรากฏขึ้นภายในใจ
เมื่อเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะ
ต้องมีมรรค คือปัญญามาพิจารณา
ให้เห็นว่าทุกข์ที่กำ�ลังเกิดขึ้นภายใน
ใจนีเ้ กิดจากความอยาก เกิดจากตัณหา
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ทุกข์ที่เป็นสมุทัย เป็นอริยสัจ ข้อที่ ๒ อริยสัจ
ข้อที่ ๑ ก็คือ ความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ
เราก็ต้องใช้อริยสัจ ข้อที่ ๔ คือมรรค คือ
สติ ปั ญ ญามาพิ จ ารณาหาต้ น เหตุ ข องความ
ไม่ ส บายใจ เราก็ จ ะเห็ น ว่ า ต้ น เหตุ ข องความ
ไม่สบายใจก็คอื ความอยากต่างๆ นัน่ เอง เวลาเรา
อยากได้อะไรขึน้ มานี้ ใจของเราจะกระวนกระวาย
กระสับกระส่าย จะกินไม่ได้ นอนไม่หลับ จะไม่สงบ
ไม่นงิ่ ไม่สบาย ถ้าเราเห็นว่ามันเกิดจากความอยาก
แล้วเราหยุดความอยากได้ ความทุกข์กจ็ ะหายไป
ความทุ ก ข์ ห ายไปก็ เ รี ย กว่ า นิ โ รธ นิ โ รธก็ คื อ
อริยสัจข้อที่ ๓
อริยสัจมี ๔ ข้อ อริยสัจข้อที่ ๑ เรียกว่า ทุกขสัจ
ข้อที่ ๒ เรียกว่า สมุทัยสัจ ข้อที่ ๓ คือนิโรธสัจ
ข้อที่ ๔ คือ มรรคสัจ เวลาเกิดความทุกข์ใจ
เราต้องใช้มรรคสัจเป็นผู้มาพิจารณามาศึกษา
เป็นหมือนหมอ เวลาเกิดความทุกข์ใจนีเ้ ป็นเหมือน
เวลาไม่สบายก็ต้องหาหมอ ให้หมอมาวิเคราะห์
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ดูว่าไม่สบายเพราะอะไร ไม่สบายตรงไหน เป็น
เพราะอะไร ถ้าหมอวินิจฉัยแล้วเห็นว่าเกิดจาก
เชื้อโรคอย่างนั้น เชื้อโรคอย่างนี้ หมอก็ใช้ยามา
ทำ�ลายเชื้อโรคนั้น พอทำ�ลายเชื้อโรคนั้นหมดไป
โรคก็หายไป เช่นเดียวกับเวลาไม่สบายใจ เราก็
ต้องหาหมอใจ หมอใจก็คือมรรค ๘ ก็คือสติ
ปัญญา สติปัญญาก็ต้องวินิจฉัยหาเหตุว่าความ
ไม่สบายใจเกิดจากอะไร ก็จะรู้ว่าเกิดจากความ
อยากอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง อยากได้ สิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้
หรือว่าอยากมีอย่างนั้นอย่างนี้ หรืออยากเป็น
อย่างนั้นหรืออยากเป็นอย่างนี้ หรืออยากไม่ให้
เป็นอย่างนั้นหรือไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ พอเกิด
ความอยากเหล่ า นี้ ขึ้ น มาแล้ วใจก็ จ ะไม่ ส บาย
ถ้าใช้ม รรคพิจารณาว่าเราไปห้ามได้ห รือเปล่า
สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ไม่ให้เขาเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ เช่น
ไปห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่า
ไปห้ามไม่ให้รา่ งกายตายได้หรือเปล่า ไปห้ามไม่ให้
ร่างกายแก่ได้หรือเปล่า
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ถ้าเราห้ามไม่ได้ แล้วเราไปอยาก
ไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายไป
ทำ�ไม ถ้าเราอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ
อยากไม่ตาย เราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ
ไม่ เ กิ ด ประโยชน์ อ ะไร เราก็ จ ะ
ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริง คือ
เราไม่ ส ามารถไปเปลี่ ย นแปลง
ความแก่ ความเจ็บ ความตายได้
มันเป็นความจริง มันเป็นสัจธรรม
นี่คือการทำ�งานของสติปัญญาของ
มรรค ๘
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ก่ อ นที่ เ ราจะมี ส ติ ปั ญ ญาได้ เ ราก็
ต้ อ งมี ส มาธิ ก่ อ น ก่ อ นที่ เ ราจะมี
สมาธิได้ เราก็ตอ้ งมีศลี ก่อน ก่อนที่
จะมี ศี ลได้ เราก็ ต้ อ งมี ท านก่ อ น
มันเป็นขัน้ ของมรรค ๘ พระพุทธเจ้า
ก่อนที่จะรักษาศีลได้ ก็ต้องสละ
ราชสมบัติก่อน ต้องทำ�ทานก่อน
ออกบวช พอทำ�ทานได้หมด สละ
สมบัตไิ ด้หมด ก็รกั ษาศีลได้ เพราะ
เมื่ อ เราไม่ มี ค วามอยากได้ ท รั พ ย์
สมบัติข้าวของเงินทอง เราก็ไม่มี
ความจำ�เป็นจะต้องไปทำ�บาป คนที่

ทำ � บาปก็ เ พราะว่ า ยั ง มี ค วามโลภ
ยั ง อยากได้ ท รั พ ย์ ส มบั ติ ข้ า วของ
เงินทอง อยากจะได้มาโดยวิธีง่ายๆ
และรวดเร็วก็มกั จะต้องทำ�บาป เช่น
คนที่ไม่เงิน เวลาอยากจะได้เงินก็
ต้องไปปล้นธนาคาร แต่ถ้าคนไม่มี
ความอยากได้เงินแล้ว ก็ไม่มีความ
จำ�เป็นทีจ่ ะต้องไปปล้นธนาคาร คนที่
ไม่ต้องใช้เงินทอง เช่น นักบวชนี้ก็
ไม่มคี วามจำ�เป็นจะต้องไปทำ�บาปเพือ่
หาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง

การที่ เ ราทำ � ทานก็ เ พื่ อ ที่ เ ราจะ
ต้องการตัดการใช้เงินใช้ทองออกไป
จากชีวิตของเรา เราไม่ต้องการที่จะ
อาศัยเงินอาศัยทองเป็นเครื่องมือ
ซือ้ ความสุขต่างๆ ให้กบั เรา เพราะว่า
มั น เสี่ ย งต่ อ การจะต้ อ งทำ � บาป
เวลาทีเ่ ราไม่สามารถหาเงินทองมาได้
แต่ เ รายั ง มี ค วามอยากที่ จ ะใช้
เงิ น ทองอยู่ เราก็ ต้ อ งไปทำ � บาป
แ ต่ ถ้ า เ ร า ไ ม่ ต้ อ งใ ช้ เ งิ น ท อ ง
เป็ น เครื่ อ งมื อ ซื้ อ ความสุ ข ต่ า งๆ
223

การที่จะทำ�ใจให้สงบนี้ เราจะต้อง
มีสติควบคุมใจอยู่ตลอดเวลานาที
ไม่ให้คิดปรุงเเต่ง ให้ลดความคิด
ปรุงแต่งให้น้อยลงไปเรื่อยๆ ตาม
ลำ�ดับ จนสามารถหยุดความคิด
ปรุงเเต่งได้

ซื้อสิ่งต่างๆ เราก็ไม่ต้องไปทำ�บาป
พอไม่มีเงิน เราก็ไม่เดือดร้อนอะไร
พอเราเป็ น นั ก บวชแล้ ว เราก็ ไ ม่
เดือดร้อนอะไรกับเรือ่ งการหาเงินทอง
หรือใช้เงินทอง เราก็จะสามารถ
รักษาศีลได้อย่างสบาย ไม่มวี นั ทีจ่ ะ
ต้องไปทำ�บาปทำ�กรรม พอเรารักษา
ศีลได้ ใจของเราก็พร้อมทีจ่ ะภาวนาได้
ใจก็ พ ร้ อ มที่ จ ะเข้ า สู่ ค วามสงบได้
มีเวลาทีจ่ ะเจริญสติได้อย่างต่อเนือ่ ง
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ถ้าหยุดความคิดปรุงเเต่งได้ ใจก็จะ
เข้าสู่ความสงบได้ พอใจเข้าสู่ความ
สงบก็เป็นสมาธิขึ้นมา คำ�ว่าความ
สงบนี้แหละคือ “สมาธิ”
แต่ในทางโลกนี้ เรามักจะใช้คำ�ว่า
“สมาธิ” แทน “สติ” กัน เช่น
เรามักจะพูดว่า วันนี้ไม่มีสมาธิกับ
การทำ�งานเลย ไม่มีสมาธิกับการ
เรียนหนังสือเลย อันนี้ความจริง
หมายความว่าไม่มีสติ ใจไม่จดจ่อ
อยูก่ บั การทำ�งาน ใจไม่จดจ่ออยูก่ บั
การเรียนหนังสือ ความจริงคำ�นี้

ควรจะใช้ “สติ” แทน “สมาธิ”
เพราะว่าสมาธินพี้ วกเราไม่เคยมีกนั
จึงจะไปเรียกว่า “สมาธิ” ไม่ได้
“สมาธิ” นี้ก็คือเวลาใจสงบรวมลง
เป็นหนึง่ เป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่คดิ
ปรุงเเต่ง เพราะถ้ารวมลงมากๆ ก็ไม่
รับรูร้ ปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะเลย
หายไปจากความรูส้ กึ ชัว่ คราว แต่ถา้
สงบไม่เต็มทีก่ ย็ งั รับรูอ้ ยู่ ยังสามารถ
รับรูร้ ปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะได้
แต่ใจไม่ไปวุ่นวาย ไม่มีอารมณ์กับ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ที่ ม าปรากฏให้ รั บ รู้ รั บ รู้ แ ล้ ว ก็
ปล่อยวาง ใจเป็นกลาง ใจเฉยได้
อย่างนี้ถึงเรียกว่าสมาธิ
ถ้าเรามีสมาธิแล้วทีน้ี เราก็จะสามารถ
คิดด้วยเหตุคิดด้วยผลได้ เพราะ
เวลาทีใ่ จมีสมาธิน้ี อารมณ์ตา่ งๆ จะถูก

กำ�จัดหรือว่าถูกกดไว้ไม่ให้มีกำ�ลัง
มากจนเกินไป มันก็ยงั มีอารมณ์อยู่
แต่ก็ยังสามารถที่จะใช้สติปัญญา
ข่มได้ก�ำ จัดได้ ถ้าไม่มสี มาธินอ้ี ารมณ์
จะแรงมาก เวลาเกิดความโกรธก็
จะหยุดไม่ได้ เวลาเกิดความโลภ
เกิ ด ความอยากก็ จ ะหยุ ด ไม่ ไ ด้
แต่ถา้ มีสมาธิแล้ว เวลาเกิดความโลภ
ก็ จ ะไม่ รุ น แรง แต่ ก็ จ ะรู้ ว่ า เป็ น
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ความโลภ รูว้ า่ เป็นความโกรธ และถ้าใช้ปญ
ั ญาเข้ามาพิจารณา
ก็จะสามารถหยุดความโลภ หยุดความโกรธได้ เช่น เวลา
อยากได้อะไร เราก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าสิ่งที่อยากได้นั้น
มันไม่ได้เป็นความสุขทีแ่ ท้จริง ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุข
ประเดี๋ยวประด๋าว แล้วเดี๋ยวก็จะมีความทุกข์ตามมา เพราะ
สิง่ ทีไ่ ด้ยอ่ มเปลีย่ นไป ย่อมหมดไป เวลาเปลีย่ นไปหรือหมดไป
สิ่งนั้นก็จะไม่ได้ให้ความสุขกับเรา แทนที่จะให้ความสุขก็จะ
ให้ความทุกข์กับเรา สู้ไม่เอามาดีกว่า สู้อย่ามีดีกว่า มีแล้ว
ก็จะมาเป็นภาระทางจิตใจ จะต้องคอยดูแลรักษา จะต้องหวง
จะต้องห่วง และเมือ่ สูญเสียไปก็จะต้องทุกข์ใจ พอใช้ปญ
ั ญา
สอนใจอย่างนี้ก็จะหยุดความโลภความอยากได้ส่งิ นั้นสิ่งนี้ได้
หรือถ้าอยากได้ในสิง่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้ ก็สอนใจว่ามันเป็นไปไม่ได้
ทีจ่ ะไปอยากให้ไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ย ทีจ่ ะไปอยากไม่ให้ตาย เมือ่ ถึง
เวลามันจะเจ็บไข้ได้ปว่ ย ก็อยูก่ บั มันไป อย่าไปเกิดความอยาก
ให้ความเจ็บไข้ได้ปว่ ยหายไป เพราะถ้าเกิดความอยากนีแ้ ล้ว
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จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา
ที่ รุ น แรงกว่ า ความเจ็ บไข้ ไ ด้ ป่ ว ย
ของทางร่างกาย นี่คือการใช้ปัญญา
ระงับความอยากต่างๆ
เราจะใช้ปญ
ั ญาได้ ใจต้องมีความสงบ
มีสมาธิพอทีจ่ ะควบคุมอารมณ์หรือ
ต่อสู้กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ถ้า
ไม่มสี มาธิแล้ว อารมณ์นจ้ี ะรุนแรงมาก
ถ้าเปรียบเหมือนกับแพทย์ เวลาที่
จะทำ�การผ่าตัดคนไข้ ถ้าไม่ฉดี ยาสลบ
ก่อนนี้จะผ่าคนไข้ไม่ได้เพราะคนไข้
จะดิน้ แต่ถา้ เวลาคนไข้ได้รบั การฉีดยา
หรือการดมยาสลบแล้ว คนไข้กจ็ ะนอน
เฉยๆ เวลาผ่าก็จะไม่ดนิ้ ไม่ตอ่ ต้าน
หมอก็สามารถจะทำ�ศัลยกรรมต่างๆ
ได้จนสำ�เร็จ เช่นเดียวกับการปฏิบตั ิ
ถ้าใจไม่นงิ่ พอ จะใช้ปญ
ั ญาพิจารณา
ไม่ได้ เพราะจะมีอารมณ์มาต่อต้าน

ถ้าจะให้พจิ ารณาสิง่ ทีอ่ ารมณ์ไม่ชอบ
กิเลสไม่ชอบ ก็จะพิจารณาไม่ได้
อะไรที่กิเลสไม่ชอบ ก็คือความแก่
ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความตายหรือ
ความไม่ ส วยงาม อวั ย วะต่ า งๆ
ของร่ า งกายที่ ไ ม่ ส วยงาม หรื อ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายทีเ่ ป็นปฏิกลู
กิเลสจะไม่ชอบพิจารณา จะมอง
ไม่เห็น พอไม่เห็นส่วนนี้ก็จะเกิด
ความหลง คิดว่าร่างกายนี้น่ารัก
น่าเอ็นดู ร่างกายนี้สวยงามน่ามีไว้
ครอบครองเป็นเจ้าของ แต่ถ้ามี
สมาธิ แ ล้ ว ก็ จ ะสามารถสอนใจให้
พิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยได้ ให้ดู
ส่ ว นที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ผิ ว หนั งได้ เช่ น
อาการต่างๆ อวัยวะต่างๆ ที่มีอยู่
ภายในใต้ผวิ หนังก็จะเห็นได้ พอเห็น
อาการต่างๆ เหล่านี้แล้วก็จะคลาย
ความรั ก ความกำ � หนั ด ยิ น ดี ไ ด้
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จะระงับกามารมณ์ได้ จะอยูค่ นเดียวได้ จะไม่รสู้ กึ เหงาหรือว้าเหว่ ไม่เหมือนกับ
คนทีไ่ ม่มปี ญ
ั ญา เวลาเห็นรูปทีส่ วย เห็นรูปทีช่ อบ ก็จะเกิดตัณหา เกิดกามารมณ์
อยากจะได้มาให้ความสุขกับตน แล้วก็ตอ้ งมีรปู นัน้ อยูก่ บั ตนไปเรือ่ ยๆ เวลาใด
ที่อยู่ห่างไกลกัน เวลานั้นก็จะมีความรู้สึกว้าเหว่ เศร้าสร้อยหงอยเหงา
อันนีเ้ ป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องใช้ปญ
ั ญาพิจารณา ถ้าเราไม่มสี มาธินี้ เราจะพิจารณา
ไม่ได้ หรือพิจารณาได้ไม่นาน พิจารณาได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอารมณ์อยาก
ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากในของสวยของงามก็จะมาคิดแทน พอคิดแทนแล้ว
ก็เลยไม่เห็นความจริง ก็จะต้องไปหาร่างกายคนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครอง
แล้วเวลาอยู่ด้วยกันก็ต้องมาเป็นภาระต่อกัน ต้องมาดูแลมากันห่วงใยกัน
แล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจเวลาที่จะต้องจากกัน หรือว่าเวลาที่ทะเลาะกัน
มีความเห็นไม่ตรงกัน ความสุขที่ได้ก็จะหายไปหมด เวลาที่เกิดความทุกข์
กับคนที่เรารักปรากฏขึ้นมา ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้ว เราก็
จะหยุดความอยากมีคู่ครองได้ อยู่คนเดียวก็สบายใจกว่า ไม่ต้องมาทุกข์
กับคนอืน่ ไม่ตอ้ งมาคอยดูแลกัน ไม่ตอ้ งมาหวงมาห่วงกัน จะทำ�อะไรก็สามารถ
ทำ�ได้ทันที ไม่ต้องมาขออนุญาตกัน จะไปไหนมาไหนก็ไปได้เลย มีอิสระ
เต็มที่ ถ้ามีคู่ครองแล้วก็จะไปไหนมาไหนจะทำ�อะไรเองก็ทำ�ไม่ได้ ถ้าจะไป
คนเดียวก็ต้องขออนุญาตกันก่อน
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นี่คือปัญญา ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเราก็
จะสามารถหยุดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจ
ของเราได้ คือความอยากในกาม คืออยากในรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เช่น อยากจะมีแฟน
อยากจะมีสามีมภี รรยา หรืออยากจะไปเทีย่ วตาม
สถานทีต่ า่ งๆ สถานบันเทิงต่างๆ ก็ไปหารูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะนี่เอง หากามารมณ์มาเสพ
หรือการไปดื่มการไปรับประทานนี้ก็เช่นเดียวกัน
ถ้าเราไม่ได้ดมื่ หรือรับประทานตามความต้องการ
ของร่างกาย ดื่มหรือรับประทานตามความอยาก
ก็ เ รี ย กว่ า เป็ น ตั ณ หาเหมื อ นกั น อั น นี้ ก็ เ ป็ น
ความอยากในกาม
แล้วก็กลุ่มที่ ๒ ก็คือความอยากมี อยากเป็น
ไม่พอใจกับสถานภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ อยากจะ
เป็นมากกว่านี้ เป็นคนธรรมดาก็อยากจะเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกำ�นัน เป็นอบจ. เป็นอะไร
ต่างๆ เป็นส.ส. เป็นรัฐมนตรี เป็นนายกฯ อันนี้
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ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ต้องลงมาที่เหตุ อยู่ที่เหตุ
และเหตุก็ไม่ได้อยู่ที่ใคร เหตุก็อยู่ที่ตัวเรา
อยู่ที่อัตตา หิ อัตตโน นาโถ นี้เอง
อยู่ที่ตนเป็นที่พึ่งของตน

ก็ เ รี ย กว่ า ความอยากมี อ ยากเป็ น
หรื อ มี เ งิ น น้ อ ย ก็ อ ยากจะมี เ งิ น
มากกว่านี้ มีภรรยาคนเดียวก็อยาก
จะมีสองคน มีสามีคนเดียวก็อยาก
จะมีสองคนสามคน อันนี้เรียกว่า
ความอยากมีอยากเป็น พอมีแล้ว
มันก็จะเกิดปัญหาตามมา คืออยู่
ไม่เป็นสุข อยู่เฉยๆ ไม่ได้ ก็ต้อง
ไปดิ้นรนแสวงหามา แล้วถ้าอยาก
ได้มากๆ ก็อาจจะต้องไปทำ�บาป
ทำ�กรรม ไปทำ�ผิดกฎหมาย ทำ�ผิด
กฎกติกาต่างๆ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่
ตนเองอยากได้
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ส่วนข้อที่ ๓ ความอยากไม่มี อยาก
ไม่เป็น ก็คือ อยากไม่แก่ อยากจะ
ไม่เจ็บ อยากไม่ตาย อันนีก้ ม็ อี ยูใ่ นใจ
ฝังลึกอยูท่ กุ คน เวลาคิดถึงความแก่
แล้วสบายใจหรือไม่สบายใจ เวลาที่
จะต้องเจ็บไข้ได้ปว่ ยรูส้ กึ ว่าสบายใจ
หรือไม่สบายใจ เวลาที่จะต้องตาย
อั น นี้ แ หละ ถ้ า เรามี ค วามรู้ สึ ก
ไม่ ส บายใจก็ แ สดงว่ า เรามี ค วาม
อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยาก
ไม่ตาย แต่ถ้าเราคิดถึงความแก่
คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย คิดถึง
ความตายแล้ ว เรามี ค วามสุ ข ใจ
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เราดี ใ จ อย่ า งนี้ แ สดงว่ า เราไม่ มี
ความอยาก เราพอใจ เรารับมันได้
ถึงเวลาแก่ เราก็ยังมีความสุขได้
ถึงเวลาทีเ่ ราเจ็บไข้ได้ปว่ ย เราก็ยงั มี
ความสุขได้ ถึงเวลาเราตาย เราก็ยงั
มีความสุขได้ ถ้าเรามีความสงบแล้ว
เราจะไม่กลัวความแก่ กลัวความเจ็บ
กลัวความตาย เพราะว่าความสงบนี้
จะอยู่เหนือความทุกข์ของความแก่
ของความเจ็บไข้ได้ปว่ ย ของความตาย
ความทุกข์ของความแก่ ความเจ็บ
ความตายนี้ จะไม่สามารถเข้ามา
ทำ�ลายใจที่มีความสงบได้ ใจที่มี
ความสงบนีจ้ ะมีความสุขตลอดเวลา
เช่น เวลาพระพุทธเจ้าทรงเสด็จ
ดับขันธปรินพิ พาน พระองค์ไม่มจี ติ ใจ
ที่หวั่นไหวหรือทุกข์เดือดร้อนกับ
ความตายเลย พระองค์ทรงนอน
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ประทั บ อยู่ อ ย่ า งสงบ ไม่ มี กิ ริ ย า
อาการใดๆ ทีแ่ สดงถึงความทุกข์เลย
เพราะพระทั ย ของพระองค์ นี้
มีความสงบตลอดเวลา มีความสุข
อยู่ตลอดเวลา เป็นปรมัง สุขัง
อยู่ตลอดเวลานั่นเอง เป็นผลที่เกิด
จากการได้เจริญมรรค ๘ ได้เจริญ
ศีล สมาธิ ปัญญา ได้เจริญทาน ศีล
ภาวนามา ได้มีสรณะที่พึ่งทางใจ
ที่แท้จริง มีพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ คือผูป้ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ
มีความสงบ มีธรรมะก็คอื ความสงบ
เป็นที่พึ่ง
พวกเราก็สามารถมีสรณะที่แท้จริง
ได้ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบ
ก็คือทำ�ทานอย่างเต็มที่ รักษาศีล
อย่ า งเต็ ม ที่ ภาวนาอย่ า งเต็ ม ที่
ถ้าทำ�อย่างเต็มทีแ่ ล้ว ผลก็จะปรากฏ

ขึ้ น มาอย่ า งเต็ ม ที่ เ ช่ น เดี ย วกั น เพราะเหตุ กั บ ผลเป็ น อย่ า งนี้ ม าตั้ ง แต่
ดึกดำ�บรรพ์แล้ว มีเหตุก็มีผล มีเหตุมากก็มีผลมาก มีเหตุน้อยก็มีผลน้อย
ดังนัน้ ทุกสิง่ ทุกอย่างนีก้ ต็ อ้ งลงมาทีเ่ หตุ อยูท่ เี่ หตุ และเหตุกไ็ ม่ได้อยูท่ ใี่ คร
เหตุกอ็ ยูท่ ตี่ วั เรา อยูท่ อี่ ตั ตา หิ อัตตโน นาโถ นีเ้ อง อยูท่ ตี่ นเป็นทีพ่ งึ่ ของตน
ตนต้องเป็นผูป้ ฏิบตั เิ อง ไม่มใี ครปฏิบตั ทิ านให้กบั เราได้ ไม่มใี ครปฏิบตั ศิ ลี
ให้กับเราได้ ไม่มีใครปฏิบัติภาวนาให้กับเราได้ เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอง
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ ดับกิเลสตัณหา
อันนีแ้ หละคือหนทางทีจ่ ะทำ�ให้เรามีทพี่ งึ่ ทางใจต่อไป พอเรามีทพี่ งึ่ ทางใจแล้ว
เวลาร่างกายเสื่อมสภาพไป แก่ลงไป เจ็บไข้ได้ป่วย หรือตายไป ใจเราจะ
ไม่เดือดร้อนเลยเพราะเรามีทพี่ งึ่ ทีด่ กี ว่า มีความสุขทีด่ กี ว่า เราไม่ตอ้ งอาศัย
ร่างกายให้ความสุขกับเรา ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งของเรา นี่คือเรื่อง
ของการที่เรามาวัด มาวัดเพื่อมาศึกษาวิธีที่จะทำ�ใจของเราให้เป็นที่พึ่ง ให้มี
ที่พึ่ง ให้มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พอเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้ว
เราก็ตอ้ งนำ�เอาไปปฏิบตั ติ อ่ พอเราปฏิบตั แิ ล้วผลก็จะปรากฏขึน้ มาตามลำ�ดับ
อย่างแน่นอน
ดังนั้น ก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้เอาธรรมะคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
ทีส่ อนให้เราปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบนี้ ให้เอาไปพินจิ พิจารณาและปฏิบตั เิ พือ่ เป็น
ที่พึ่งทางใจที่จะตามมาต่อไป
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พระอาจารย์คะ
โยมน่ะโดนหมากัดที่ขา
มันเป็นกรรมอะไรของโยม

234

๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

ศิษย์ถาม

พระอาจารย์ตอบ
ศิษย์

: อาทิตย์แรกตกใจค่ะพระอาจารย์ สวดอิติปิโส
ไม่ได้เลยคะ งงตลอดเวลาเลยคะท่านอาจารย์ งงว่า
เราเป็นใคร ทำ�ไม อะไรอย่างงี้ กว่ามันจะหาย มันน่ากลัว
มากเลยค่ะพระอาจารย์ ถึงจะบอกว่าไม่มีสติก็ไม่ได้

พระอาจารย์ : ใช่ พยายามฝึกสติให้มาก ทำ�ใจ
ให้สงบ แล้วจะมีเหตุมีผล พยายามเจริญสติกัน
ให้มากๆ นะ ภาวนากันให้มากๆ อันนีเ้ ป็นการปฏิบตั ิ
ที่สำ�คัญที่สุด
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มีใครอยากจะถามอะไรไหม มีปญ
ั หา
อะไรจะมาเล่าให้ฟังก็ได้ เผื่อจะได้
มาช่วยกันวิเคราะห์และแก้กัน
อย่าไปเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง
เรื่ อ งการโดนของโดนยาอะไร
มันเป็นไปไม่ได้หรอก ถ้าเป็นไปได้
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ป่ า นนี้ มั น ก็ ใ ช้ กั น ทั่ วไปหมดแล้ ว
ไม่ ช อบใครก็ เ อาของใส่ เ ข้ า ไป
มันใส่เข้าไปไม่ได้หรอก มันหลอกเรา
พอเราเชื่อใจ มันก็ตื่นเต้นเหมือน
กระต่ายตืน่ ตูมอย่างนัน้ นะ เห็นไหม
กระต่ า ยนอนหลั บ อยู่ ใ ต้ ต้ น ตาล
พอลู ก ตาลหล่ น ลงมาก็ คิ ด ว่ า
แผ่นดินถล่ม พอคิดว่าก็เชื่อเลยว่า
แผ่นดินถล่ม จึงรีบวิง่ หนี พอสัตว์อนื่
เห็นเข้าก็ถามว่าเป็นอะไร ก็บอกว่า
แผ่นดินถล่ม สัตว์อนื่ ฟังแล้วตืน่ ตาม
เชื่อตาม จนไปเจอราชสีห์ ราชสีห์
ถามว่าทำ�อะไรกัน วิง่ หนีอะไรกันมา
บอกว่ า หนี แ ผ่ น ดิ น ถล่ ม ราชสี ห์
บอกถล่ ม ตรงไหนพาไปดู ห น่ อ ย
ราชสีห์เป็นโพธิสัตว์ มีสติมีปัญญา
ไม่ ตื่ น ข่ า วง่ า ยๆ ก่ อ นที่ จ ะตื่ น
ก่อนที่จะอะไร ต้องรู้ให้จริงก่อนว่า
มันเป็นอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่า

ก็เลยไปพิสูจน์กันเลย บังคับให้
กระต่ า ยพาไปหาที่ แ ผ่ น ดิ น ถล่ ม
ไปถึงก็เห็นลูกตาลอยู่โคนต้นตาล
อ๋ อ นี่ มั น ถล่ ม ตรงนี้ ลู ก ตาล
มันหล่นลงมา ดังนัน้ ไม่ตอ้ งไปกลัว
เรื่ อ งคุ ณ ไสย์ เรื่ อ งอะไรต่ า งๆ
ไม่ มี ใ ครทำ � อะไรเราได้ น อกจาก
ความโง่ของเราเอง ความตืน่ ตระหนก
ของเราเองเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่มี
ความโง่ ไม่ตนื่ ตระหนกแล้ว มันไม่มี
อะไรจะทำ�อะไรเราได้ เรื่องของใจ
เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญา ใช้เหตุ
ใช้ผล แต่จะมีเหตุมีผลได้ก็ต้อง
มีสมาธิ ต้องมีสติ ดังนั้น ไม่ต้อง
ไปตื่นเต้นตกใจกับข่าวอะไรต่างๆ
ถ้ามีสติมีปัญญาแล้วก็จะรู้ว่าจะมี
อะไรเกิดขึ้น มันก็ไม่เปลี่ยนแปลง
ความจริง จะมีหรือไม่มเี ราก็ตายแน่ๆ
ให้รู้อย่างนี้ แล้วเราจะได้ไม่ต้องไป

ตื่นตกใจ มันมีอะไรมาถล่มโลกนี้
หรือไม่ถล่มโลกนี้ เราก็ตายเหมือนกัน
เราหนีความตายไปไม่ได้แล้ว แล้วสิง่
ที่ตายก็ไม่ใช่เราด้วย ให้คิดอย่างนี้
สิ่งที่ตายเป็นเพียงเครื่องมือของเรา
เป็นตุ๊กตาของเรา ร่างกายนี้เป็น
เหมื อ นตุ๊ ก ตาที่ เ ราใช้ อ าศั ย เป็ น
เครื่ อ งมื อ ไว้ ดู รู ป ไว้ ฟั ง เสี ย งไว้
ดมกลิ่นไว้ลิ้มรสเท่านั้นเอง ใจนี้
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ร่ า งกาย เวลาร่ า งกาย
ตายไป เวลาโลกนี้ระเบิดไปพร้อม
กับร่างกาย ใจนี้ไม่ได้ระเบิดตาม
ไปด้วย
ใจเป็นเหมือนคนดูหนัง หนังเวลา
ระเบิ ด เวลาเกิ ด การระเบิ ดใน
จอหนั ง นี้ คนดู ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ระเบิ ด
คนดู ก็ ดู ไ ปเฉยๆ ใจนี้ เ ป็ น ผู้ รู้
จะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ
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ร่างกาย ไม่ว่าร่างกายจะเจริญหรือ
ร่างกายจะเสือ่ ม มันก็รบั รูเ้ ท่านัน้ เอง
มันเป็นเหมือนคนดู สิ่งที่เกิดขึ้น
กับร่างกาย สิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกที่
ร่างกายอยู่นี้ไม่ไปกระทบกระเทือน
กับใจ ผูร้ บั รูเ้ รือ่ งราวต่างๆ ใจเหมือน
อยู่ กั บ อี กโลกหนึ่ ง มองมาจาก
อี ก โลกหนึ่ ง เหมื อ นคนที่ นั่ ง
ดูหนังดูทีวีนี้ เหตุการณ์ในจอหนัง
ในจอทีวีนี้ไม่ไปกระทบกระเทือน
กับคนที่นั่งดู แต่ถ้าคนนั่งดูไม่ได้
ดูด้วยสติ ก็จะตื่นเต้นตกใจไปกับ
ภาพที่ดูได้ เวลาดูหนังผีบางทีกลัว
มากๆ ถึงกลับต้องหลับตา ไม่กล้าดู
ทั้งๆ ที่มันไม่ได้ทำ�อะไรคนดูเลย
แต่คนดูกลับไม่กล้าดู เพราะความ
โง่เขลา เบาปัญญา การไม่มีสติ
การไปหลงคิดว่าตนเองเป็นคนที่
อยู่ในจอ อะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่
238

อยู่ในจอก็ไม่กล้าดู เกิดความกลัว
ขึน้ มา ขอให้เรารูค้ วามจริงอย่างนีแ้ ล้ว
เราจะไม่ตื่นเต้นหวั่นไหวกับอะไร
ต่างๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าชีวิตของเรา
จะตกต่ำ�ขนาดไหน เราก็จะรับกับ
มันได้ เราก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่อง
ธรรมดาของการเจริญและการเสือ่ ม

การทำ�บาปทีเ่ ราทำ�มา ซึง่ ทัง้ ๒ อย่าง
เราก็ไปเปลี่ยนไม่ได้ ไปแก้ไม่ได้
เพราะเป็นสิ่งที่เราทำ�ไปแล้วในอดีต
เราต้องเป็นผูร้ บั ผลของมันเท่านัน้ เอง

โลกนี้ มี ก ารเจริ ญ และการเสื่ อ ม
ชีวิตของเราก็มีการเจริญและมีการ
เสื่อม การเจริญก็อาจจะเจริญตาม
เหตุการณ์ ตามภาวะต่างๆ หรืออาจ
จ ะ เ จ ริ ญ เ พ ร า ะ อ า นิ ส ง ส์ ข อ ง
บุญที่เราได้ทำ�มา เวลาเสื่อมก็อาจ
จ ะ เ สื่ อ ม เ พ ร า ะ เ ป็ น อ า นิ ส ง ส์

เพราะฉะนั้น เราอย่าไปหวั่นไหว
เวลาที่ชีวิตเราตกต่ำ� ขอให้เราใช้
ขันติ ใช้อุเบกขา ใช้ธรรมะยอมรับ
ไปว่าอันนี้เป็นภาวะของเรา เป็น
สภาพชีวติ ของเรา เหมือนกับขับรถ
บางทีก็ขึ้นเขา บางทีก็ลงห้วย เวลา
ลงห้วยก็ลงไป เราก็ขบั ของเราต่อไป
เพราะเดี๋ยวก็ขึ้นไปใหม่ ขึ้นๆ ลงๆ
อยู่ อ ย่ า งนี้ คื อ ชี วิ ต ของเรา ถ้ าไม่
อยากจะขึน้ ๆ ลงๆ ก็อย่ากลับมาเกิด
ถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วชีวิตของเรา
ก็จะไม่มีวันขึ้น ไม่มีวันลง จะมีแต่
สุขสงบไปตลอดเวลา นีค่ อื ชีวติ ของ
พระพุทธเจ้าและชีวติ ของพระอรหันต์
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ทัง้ หลาย ท่านหยุดการเดินทางแล้ว ท่านไม่ขบั รถ
ขึ้นเขาลงห้วยแล้ว ท่านพักอยู่ที่บ้านของท่าน
สบายกว่า บ้านก็คอื พระนิพพาน เพราะท่านไม่มี
ความอยาก ท่านก็ไม่ต้องออกเดินทาง พวกเรา
ยังเดินทางกันอยูเ่ พราะยังอยากไปกันอยู่ อยูบ่ า้ น
ไม่ได้ อยูไ่ ม่เป็นสุข อยูแ่ ล้วเบือ่ ต้องออกนอกบ้าน
พอออกนอกบ้านก็ตอ้ งไปเจอสิง่ ทีด่ แี ละสิง่ ทีไ่ ม่ดี
สลับกันไป เพราะฉะนั้น อย่าไปโทษใครเวลาที่
ชีวติ เราตกต่�ำ โทษตัวเราเองทีไ่ ม่อยูเ่ ฉยๆ อยูเ่ ฉยๆ
ไม่เป็นสุข ถ้าทำ�ใจให้สงบแล้วต่อไปเราจะอยู่
เฉยๆ ได้ ไม่ต้องไปไหนมาไหน ไม่ต้องไปรับ
กับเรื่องราวต่างๆ ปัญหาต่างๆ ขอให้เรามีความ
หนักแน่น ใช้สติ ใช้ปญ
ั ญา แล้วพยายามสอนใจ
ให้ยอมรับความจริง แยกความจริง แยกใจออก
จากร่างกาย ให้รวู้ า่ ใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกัน
เราอยูท่ ใี่ จ อยูส่ ว่ นทีถ่ าวรไม่มวี นั ดับ ไม่มวี นั หมด
เราไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ร่างกายนี้เป็นส่วนชั่วคราว
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ทีจ่ ะมีวนั หมด มีการเปลีย่ นแปลง มีการเสือ่ ม ดังนัน้ ถ้าเรายอมรับความจริง
ของร่างกายว่าจะต้องแก่ จะต้องเจ็บ จะต้องตาย แล้วรูว้ า่ เราไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ
ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราก็จะไม่หวัน่ ไหว เราก็จะไม่เดือดร้อน เราก็จะอยู่
อย่างเป็นปกติสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไร
นีค่ อื ปัญญาทีเ่ ราต้องคอยสอนใจ ต้องแยกใจออกจากกาย วิธจี ะแยกก็ตอ้ ง
ทำ�ใจให้สงบนี่เอง เวลานั่งสมาธิแล้วใจจะปล่อยวางร่างกายชั่วคราว เวลา
สงบแล้วร่างกายเป็นอะไร ใจจะไม่เดือดร้อน จะเจ็บตรงนั้น ปวดตรงนี้
ก็จะไม่รู้สึกอะไร นี่คือการเเยกด้วยสมาธิ พอออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้
ปัญญาสอนให้จำ�ไว้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกัน ร่างกายต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่ใจไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ใจเป็นเพียงเป็นผู้รับรู้
รับผิดชอบดูแลร่างกายไปตามอัตภาพของเขาเท่านั้นเอง แต่ไม่สามารถ
ไปห้ามเขาไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายได้ แต่ใจไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตาย
ไปกับร่างกาย จึงไม่ต้องไปหวั่นไหว ไม่ต้องไปตกใจ ไม่ต้องไปหวาดกลัว
เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะทำ�ให้ทกุ ข์ไปเปล่าๆ เหนือ่ ยไปเปล่าๆ
นีค่ อื ความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และพวกเราจะสามารถรูเ้ ห็นได้ถา้ เรา
ปฏิบัติ ทำ�ใจให้สงบ
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ศิษย์

: พระอาจารย์คะ โยมน่ะโดน
หมากัดที่ขา มันเป็นกรรมอะไรของโยม

พระอาจารย์ : ก็เดินไปหาหมา
มันก็กัดเอาละซิ

ศิษย์ : เดินผ่านหน้าบ้านเขา มันวิ่ง
มาหาค่ะ

พระอาจารย์ : ก็มันกัด ก็กัด

แล้วจะไปทำ�อย่างไรได้ กัดแล้วก็
รักษาแผลไป ถ้าเราไม่ไปอยูใ่ กล้หมา
หมามันก็ไม่กัดเรา

ศิษย์

: มันวิ่งมาจากบ้านแม่เขา
โยมเดินผ่านหน้าบ้านเขา มันติดถนน

พระอาจารย์ : ถ้ามันกัดแล้ว
ก็ยอมรับกรรมไปก็แล้วกัน
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ศิษย์ : โยมก็คิดอย่างนั้นแหละ รับกรรมไป
พระอาจารย์ : เพราะว่าเราไปทำ�อะไรไม่ได้แล้ว

มันเกิดขึ้นแล้ว
ก็รักษาไป หายก็หาย ไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไป ใจเราไม่ได้ถูกกัดนะ
ร่างกายถูกกัด ใจเราไม่ตอ้ งไปตกใจ ไม่ตอ้ งไปตืน่ เต้น ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั มัน
แล้วเราก็ไปสั่งให้แผลมันหายทันทีทันใดไม่ได้ มันอยู่ที่ร่างกาย ถึงเวลา
มันจะหาย มันก็หายเอง ถ้ายังไม่หายก็อยูก่ บั มันไป ถ้าเราไม่มคี วามอยากให้
มันหาย เราก็จะไม่ทกุ ข์ใจ ถ้าเรามีความอยาก เราก็จะทุกข์ใจ เพราะฉะนัน้
ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจ เราก็อย่าไปอยากให้มันหาย อยู่กับมันไปจนกว่า
มันจะหายเอง นัง่ พุทโธๆ สวดมนต์ไหว้พระไป ปล่อยวาง ถ้าปล่อยวางได้แล้ว
ก็จะไม่ทุกข์ใจ ความทุกข์ใจนี้มันรุนแรงกว่าความทุกข์กาย ความทุกข์
กายนี้ มันเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นของความทุกข์ใจ เหมือนกับเวลาไป
หาหมอ หมอบอกว่าจะฉีดยา ยังไม่ทันฉีดเลย ใจมันทุกข์ไปก่อนแล้ว
ใจมันเจ็บไปก่อนแล้ว เพราะฉะนั้น ทำ�ใจให้เฉยๆ แล้วจะไม่เดือดร้อนกับ
ความเจ็บของร่างกาย ก็อย่างทีพ่ ดู ว่า ไปห้ามไม่ให้รา่ งกายเจ็บไข้ได้ปว่ ยไม่ได้
มันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยวันใดวันหนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง ด้วยเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่ง ถูกหมากัดนี้ก็เป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนึ่ง เดินลื่นหกล้มนี้
ก็เป็นการเจ็บไข้ได้ปว่ ยอีกอย่าง กินอาหารแล้วเสียต้องถ่ายท้องปวดท้องอันนี้
ก็เจ็บไข้ได้ป่วย มันมีเหตุ ถ้าไม่มีเหตุ มันก็จะไม่มีผลตามมา ถ้าเราไป
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อยู่ใกล้หมาก็ถูกหมากัดได้ ถ้าไปกินอาหารที่ไม่ถูก อาหารเสีย อาหารบูด
มันก็ทำ�ให้ปวดท้องเจ็บท้องได้ ทุกอย่างมันมีเหตุ ผลมันจึงเกิดขึ้น เมื่อมัน
เกิดขึน้ แล้วเราก็ตอ้ งให้มนั หมดสภาพไปเอง ถ้าไม่หมดก็ตอ้ งอยูก่ บั มันต่อไป
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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ดั ง นั้ น หน้ า ที่ ข องเราก็ อ ยู่ ต รงนี้
อยู่ ที่ ก ารหยุ ด ความอยากไม่ แ ก่
อยากไม่ เ จ็ บ อยากไม่ ต ายให้ ไ ด้
ถ้าหยุดความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ
ไม่ตายได้แล้ว เราก็อยู่อย่างสบาย
อยูอ่ ย่างไม่ทกุ ข์ใจ เราทำ�ได้เท่านีเ้ อง
เราทำ�ทีใ่ จ ใจเป็นของเรา เป็นตัวเรา
เราแก้ทต่ี วั เรา เราไปแก้ทร่ี า่ งกายไม่ได้
เหมื อ นกั บ เราไปแก้ ค นอื่ น ไม่ ไ ด้
แก้ให้คนนัน้ เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้
ไม่ได้ คนนัน้ เขาดืม่ เหล้า เราไม่อยาก
ให้เขาดื่มเหล้า เราไปทำ�ให้เขาหยุด
ดื่มไม่ได้ เขาต้องหยุดของเขาเอง
ถ้าเขาจะหยุด เขาก็หยุดเอง แต่เรา
ไปทำ�ให้เขาหยุดไม่ได้ ฉันใด เราไป
ทำ�ให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
ไม่ได้ แต่เราทำ�ใจเราไม่ให้ไปทุกข์
กับความแก่ ความเจ็บ ความตายได้
ทำ�ไมเราไม่ท�ำ กัน เราต้องทำ�ในส่วน

ทีเ่ ราทำ�ได้ซิ เพราะส่วนทีเ่ ราทำ�ได้นี้
มีประโยชน์กว่าส่วนที่เราทำ�ไม่ได้
เพราะว่าเราไปทำ�ให้ร่างกายไม่แก่
ไม่เจ็บ ไม่ตาย เดีย๋ วก็มคี วามอยาก
ขึ้นมาอีก อยากให้มันแก่ อยากให้
มันเจ็บ เพราะอยู่ไปนานๆ ชักจะ
เบือ่ แล้ว ถ้าต้องอยูไ่ ปสัก ๑,๐๐๐ ปี
จะเป็นอย่างไร เดีย๋ วก็อยากตายกันแล้ว
ความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุด
พระพุทธเจ้าบอกว่า น้�ำ ในมหาสมุทรนี้
จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตาม
มันยังมีขอบยังมีฝงั่ แต่ความอยากนี้
มันไม่มีขอบไม่มีฝั่ง ได้เท่าไหร่ก็
ไม่พอ ได้อย่างนีก้ อ็ ยากจะได้อย่างนัน้
จู้จี้จุกจิกอยู่ตลอดเวลา ไม่มีวันที่
จะมีความพอถ้าเราไม่ควบคุมมัน
ไม่บังคับมัน ไม่ทำ�ใจให้สงบแล้ว
เราหยุดความอยากไม่ได้ เราต้อง
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ทำ�ใจให้สงบ ต้องเจริญสติ ต้องควบคุมความคิด ถ้าเราควบคุมความคิด
หยุดความคิดได้ ใจก็จะสงบได้ ความอยากก็จะสงบตัวลงไปได้ แล้วเราก็
จะไม่อยากได้ เพราะความสงบนีม้ นั มีความสุข มีความอิม่ นัน่ เอง แล้วต่อไป
เราก็พยายามรักษาความสงบไปเรื่อยๆ เรารักษาความสงบได้ เราก็หยุด
ความอยากได้
สิง่ ทีเ่ ราต้องทำ�ก็คอื ทำ�ใจให้สงบนัน่ เอง ต้องมีสติ ต้องเจริญสติ ต้องควบคุม
ความคิด หยุดความคิดให้ได้ หยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้
ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยให้เห็นว่าการกระทำ�ตามความอยากนี้จะไม่มีวัน
สิน้ สุด ทำ�แล้วก็จะต้องทำ�ไปเรือ่ ยๆ ถ้าหยุดความอยาก ไม่ท�ำ ตามความอยาก
ก็ไม่ต้องทำ�ต่อไป เช่น อยากบุหรี่ ถ้าเราหยุดสูบ คือไม่ทำ�ตามความอยาก
ต่อไปมันก็จะไม่อยากสูบอีก แต่ถ้าเราอยากแล้วเราสูบทำ�ตามความอยาก
เดี๋ยวมันก็อยาก พอสูบมวนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็สูบมวนใหม่อีก มันก็
อยากไปจนวันตาย แต่ถ้าเราอยากแล้วเราไม่สูบตามความอยาก เดี๋ยว
ความอยากมันก็จะหมดไปเอง เพราะเวลามันอยากแล้วมันไม่ได้สูบ มันก็
ไม่รู้จะอยากไปทำ�ไม นี่คือวิธีแก้ปัญหา ต้องแก้ด้วยสติ สมาธิ และปัญญา
จึงขอให้นำ�เอาไปปฏิบัติกันนะ
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ศิษย์

: ทำ�ไมเขาว่าภพภูมิมนุษย์นี้
ปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าเทวดาอะไรอย่างงี้
จริงหรือเปล่าครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ก็เทวดาเป็นแบบ

พวกเศรษฐีไง เขามีความสุขแล้ว
เขาก็จะขี้เกียจ ส่วนมนุษย์นี้เรามี
ความทุกข์แล้วก็อยากจะดับความ
ทุกข์กัน ก็เลยต้องทำ�ให้เราต้อง
ขวนขวายกันมากกว่า ต้องปฏิบตั กิ นั
อย่ า งพระพุ ท ธเจ้ า ถึ ง แม้ เ ป็ น

กษัตริย์ ก็ยงั มีความทุกข์อยู่ แต่ถา้
ไม่ เ ป็ น พระพุ ท ธเจ้ า นี้ คนระดั บ
กษั ต ริ ย์ นี้ จ ะออกบวชกั น ไม่ ไ ด้
เพราะเขาติ ด ความสุ ข กั น ที นี้
พระพุทธเจ้าท่านทรงบำ�เพ็ญบารมี
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มาอย่างแก่กล้า ท่านสามารถมองเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสุข
ของกษัตริย์ได้ ท่านรู้ว่าอยู่ต่อไปเดี๋ยวก็ต้องตาย ต้องทุกข์กับมัน เพราะ
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆ แต่เป็นเทวดานี้
มันไม่มวี นั แก่ เวลามันเสือ่ มมันก็เเว๊บหายไปเลย มันเสือ่ มแบบนัน้ ส่วนใหญ่
มันจะอยู่กับรูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ อยู่กับความสุข เทวดานี้เป็น
พวกทีเ่ ป็นเหมือนพวกเศรษฐี มหาเศรษฐี กำ�ลังเสพความสุขกันอยู่ จึงไม่คอ่ ย
ปฏิบัติธรรมกัน นอกจากพวกที่มีบารมีใฝ่ธรรมอยู่ก่อน พวกที่ชอบไป
ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้า ไปฟังธรรมกับพระอรหันต์ พวกนี้เขาเป็นพวกที่
ใฝ่ธรรม เขาก็ปฏิบตั ไิ ด้ บรรลุได้ เช่น แม่ของพระพุทธเจ้าทีเ่ ป็นเทพก็บรรลุ
เป็นพระโสดาบันได้ นั่นก็เป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปโปรดไปสั่งไปสอน
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ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไป ท่านก็คงจะไม่สนใจ ท่านก็คงจะมีความสุขอยู่กับ
รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์อยู่ มันไม่มีความทุกข์มากระตุ้นใจ คนเรานี้
เวลาจะเข้าวัดเข้าวาทำ�บุญกันนี้ ก็เพราะมันไม่สบายใจ

เช่ น เวลาคนที่ ไ ปหาหมอ หมอบอกว่ า เป็ น มะเร็ ง นี้
อยากจะมาอยู่ วั ด มาปฏิ บั ติ ธ รรมกั น แล้ ว เพราะมั น
เริ่ ม เห็ น ทุ ก ข์ แ ล้ ว อยากจะดั บ ความทุ ก ข์ กั น ก็ เ ลย
ต้องปฏิบัติธรรม ฉะนั้น คนที่มีความสุขนี้จะมีโอกาส
น้อยกว่าคนที่มีความทุกข์ คนที่มีความทุกข์นี้จะมีโอกาส
ได้เข้าหาธรรมะมากกว่า
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ศิ ษ ย์

: แต่ ก็ มี โ อกาสบรรลุ ไ ด้
ทั้ง ๒ ประเภท เพียงแต่ว่าโอกาสยาก
ง่ายต่างกัน

พระอาจารย์

: จะบรรลุได้
เทวดาก็ต้องมีคนที่มีความสามารถ
ทีจ่ ะติดต่อกับเทวดา สัง่ สอนเทวดาได้
เช่น หลวงปูม่ นั่ นีม้ เี ทวดามาฟังเทศน์
ฟังธรรม แต่ถ้าไม่มีคนที่จะสั่งสอน
เขาก็ไม่สามารถบรรลุได้

ศิษย์ : เป็นเหตุให้ยากยิ่งขึ้น
พระอาจารย์ : ยากกว่ามนุษย์

แต่ ม นุ ษ ย์ ก็ เ หมื อ นกั น ถึ ง แม้
มนุษย์จะมีคนสั่งคนสอน แต่ไม่
สนใจไปหา มันก็เหมือนกับไม่มี
อยู่ดี เข้าใจไหม การเป็นเทวดานี้
มั น เป็ น ภพที่ ส บาย มี ค วามสุ ข
มั น ก็ เ ลยไม่ อ ยากจะปฏิ บั ติ ธ รรม
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ส่วนพวกที่ไปอยู่นรก มันก็ทุกข์
มากจนกระทั่งไม่มีสติสตังที่จะหา
ทางออก มันก็ต้องทนทุกข์ เหมือน
พวกที่ติดคุกก็ปฏิบัติธรรมลำ�บาก
พวกเศรษฐี มั น ก็ จ ะไปเที่ ย วกั น
อย่างเดียว สงกรานต์นก้ี ไ็ ปเมืองนอก
กันแล้วแทนทีจ่ ะเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม
๔-๕ วัน ก็ไปเทีย่ วฮ่องกงกัน ๔-๕ วัน
แต่ ถ้ า ถั ง แตกนี้ อ าจจะเข้ า วั ด กั น
ต้องมีทกุ ข์นคี่ นเรา เหมือนกับคนไข้
คนสบายมันจะเข้าโรงพยาบาลทำ�ไม
ใช่ไหม ต้องไม่สบายก่อนใช่ไหม
ถึงไปหาหมอกัน คนเราต้องมีเหตุ
ถึงจะเข้าวัดกัน มีความทุกข์ ทุกข์
อย่างใดอย่างหนึง่ ทุกข์เพราะสูญเสีย
คนรักไป ทุกข์เพราะว่าขาดแคลน
รายได้ไม่สามารถไปเที่ยวได้ ไม่รู้
จะไปไหนดี ก็ ไ ปอยู่ วั ด น้ อ ยคน
ที่จะเข้าวัดเพราะมีศรัทธาอยากจะ

ปฏิบตั จิ ริงๆ แต่กม็ คี นพวกนี้ ถ้าเข้าแล้วมักจะเข้าจริง เข้าแล้วเข้าเลยมักจะ
ไม่กลับออกมา
พวกทีม่ ศี รัทธา มีความมุง่ มัน่ ต่อมรรคผลนิพพาน พวกนีเ้ ข้าแล้ว
จะไม่มวี นั ถอย แต่พวกทีเ่ ข้าไปเพราะว่าทุกข์ พอเข้าไปอยู่ พอหายทุกข์
ก็อยากจะออกมาแล้ว พอใจสบายแล้วทีนี้ลืมเรื่องความทุกข์ที่หนี
มาแล้ว อยากจะกลับไปหาอีกแล้ว บางคนถึงบวชแล้วสึก บวชแล้ว
สึกอยู่เรื่อยๆ เอาล่ะนะ เข้าใจนะ
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าประมาท ตอนนี้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบาย
ก็ให้เราคิดถึงอนาคตบ้าง คิดถึงอนาคตทีเ่ ราจะต้องแก่ จะต้องเจ็บ จะต้องตาย
ถ้าเราคิดแล้วมันจะกระตุ้นให้เรามีความขวนขวายที่จะปฏิบัติ เพื่อจะได้รับ
กับเหตุการณ์ทเี่ ราไม่ปรารถนากันได้ ถ้าเราไม่คดิ เลย พอเวลาเกิดเหตุการณ์
ขึ้นมา เราจะไม่สามารถรับกับเหตุการณ์ได้ ตอนนั้นมันจะสายเกินแก้
เหมือนกับนักศึกษานักเรียน ถ้าไม่คอยทำ�การบ้าน ไม่คอยดูหนังสือ พอถึง
เวลาจะเข้าห้องสอบนี่ก็จะสอบไม่ได้ สอบไม่ผ่าน แต่ถ้าคอยทำ�การบ้านอยู่
เรื่อยๆ คอยดูหนังสืออยู่เรื่อยๆ พอถึงเวลาเข้าห้องสอบก็จะทำ�ข้อสอบได้
อย่างสบาย ข้อสอบของพวกเราก็นี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ก็คือ
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความสูญเสียสิ่งที่เรารักไป หรือการประสบ
กับสิ่งที่เราไม่ปรารถนา สิ่งที่เราไม่ชอบกัน นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามคิด
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อยู่เรื่อยๆ หัดจำ�ลองมันขึ้นมาว่าถ้าเราต้องแก่ เราจะทำ�อย่างไร ถ้าเรา
ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะต้องทำ�อย่างไร เราต้องตาย เราต้องสูญเสียคนที่
เรารักไป เราต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนา ให้คิดอย่างนี้ คิดแล้วเราจะ
ได้หาวิธที จี่ ะมาสอนใจ หรือหาวิธเี ตรียมตัวเตรียมใจให้เราพร้อมทีจ่ ะรับกับ
เหตุการณ์ตา่ งๆ เหล่านีไ้ ด้ ไม่มใี ครชอบความแก่ ไม่มใี ครชอบความเจ็บไข้
ได้ป่วย ไม่มีใครชอบความตาย ไม่มีใครชอบการพลัดพรากจากสิ่งที่รักไป
ไม่มีใครอยากจะเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบ แต่เราอยู่ในโลกที่ไม่มีความเที่ยงแท้
แน่นอน มีโอกาสที่จะได้เจอของเหล่านี้อย่างแน่นอน ถ้าเราไม่เตรียมตัว
เตรียมใจไว้ก่อน พอเวลาได้พบกับสิ่งเหล่านี้ เราจะทำ�ใจไม่ได้ เราจะทำ�ใจ
ให้เฉย ให้สงบ ไม่ให้วนุ่ วาย ไม่ให้เดือดร้อนไม่ได้ แต่ถา้ เราเตรียมตัวเตรียม
ใจไว้อยู่เรื่อยๆ เเล้วเวลาเจอเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาจะไม่เดือดร้อนเลย
อย่างพระพุทธเจ้านี้ ท่านก็ได้พบกับสิ่งที่ท่านไม่ปรารถนาตอนที่ท่านเสด็จ
ออกไปเทีย่ วนอกพระราชวัง ทรงไปเห็นคนแก่ซงึ่ ไม่เคยเห็นมาก่อน เพราะว่า
อยู่ในวังนี้พระราชบิดาไม่ยอมให้มีคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ให้พระราชโอรส
ได้เห็นเลย เพราะกลัวว่าเห็นแล้วเดี๋ยวจะทำ�ให้พระพุทธเจ้านั้นจะต้อง
ออกบวช พอมาเห็นแล้วใจก็จะต้องหาวิธีแก้ปัญหา เมื่อไม่เห็นในวัง
ท่ า นเลยหนี อ อกไปเที่ ย วนอกวั ง เมื่ อ หนี อ อกไปเที่ ย วก็ เ ห็ น ความจริ ง
เห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บ เห็นคนตาย แล้วก็เห็นนักบวช เขาเรียกว่า
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เทวทูต ๔ นี่คือตัวที่จะกระตุ้นให้
พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ส ละราชสมบั ติ
ได้ออกบวช ได้ปฏิบตั ธิ รรม ได้บรรลุ
เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา
พวกเราก็เหมือนกัน ถ้าเราต้องการ
ทีจ่ ะบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ขอให้
เราระลึกถึงเทวทูต ๔ นี้อยู่เรื่อยๆ
นึกถึงคนแก่ นึกถึงคนเจ็บไข้ได้ปว่ ย
นึกถึงคนตาย นึกถึงนักบวช แล้วเรา
ก็ จ ะได้ มี ศ รั ท ธามี ค วามกล้ า หาญ
ที่ จ ะออกบวชออกปฏิ บั ติ ธ รรม
อย่างจริงๆ จังๆ เพราะไม่มที างอืน่
ที่จะทำ�ให้เราหลุดพ้นจากความแก่
ความเจ็บ ความตายไปได้ นอกจาก
การบวช นอกจากการปฏิบัติธรรม
อย่างจริงๆ จังๆ เท่านั้นเอง

ปฏิบตั นิ ี้ ถ้าปฏิบตั แิ บบลุม่ ๆ ดอนๆ
ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างนี้ ผลมัน
ไม่ต่อเนื่อง เพราะว่ากิเลสตัณหา
มันทำ�งานตลอดเวลา คู่ต่อสู้เรา
เขาก็ทำ�งานตลอดเวลา แต่เราทำ�
เป็นบางเวลาแล้วเราจะไปสู้เขาได้
อย่างไร เพราะฉะนัน้ เราต้องทำ�งาน

ถ้าไม่บวช ก็ตอ้ งปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
เหมือนกับเป็นนักบวช เพราะว่าการ
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อย่างตลอดเวลา ต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา
ตลอดทุ ก เวลานาที ที่ เ ราตื่ น นี้
เราต้ อ งคอยควบคุ ม กิ เ ลสตั ณ หา
คอยตัดกิเลสตัณหา ดับกิเลสตัณหา
เราถึงจะเอาชนะมันได้ ถ้าเราทำ�บ้าง
หยุ ด บ้ า ง โดยเฉพาะทำ � เฉพาะ
ช่ ว งวั น หยุ ด สงกรานต์ ปี ห นึ่ ง มี
สักหนหนึ่งอย่างนี้ อีกทั้งปีก็ปล่อย
ให้ขา้ ศึกมันทำ�ร้ายเรา บุกทำ�ร้ายเรา
เราก็ ไ ม่ มี วั น ที่ จ ะสู้ เ ขาได้ วิ ธี ที่
จะทำ�ให้เราสู้ ก็คือเราต้องนึกถึง
เทวทูตอยู่เรื่อยๆ พระพุทธเจ้าจึง
ทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณา
อยู่ เ นื อ งๆ ว่ า เรามี ค วามแก่ เ ป็ น
ธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้
เรามี ค วามเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ยเป็ น
ธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้
ป่วยไปไม่ได้ เรามีความตายเป็น
ธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้
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เราต้องพลัดพรากจากของรักของ
เจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไป ล่วงพ้น
ไปไม่ได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ
แล้ ว เราจะมามั ว อยู่ กั บ สิ่ ง ต่ า งๆ
เหล่านี้ทำ�ไม ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้อง
สู ญ เสี ย ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ เ รามี ไ ป
แล้ ว เราพร้ อ มที่ จ ะสู ญ เสี ย มั น
หรือยัง ถ้าพร้อมแล้ว เราก็ไม่ต้อง
ไปปฏิบัติก็ได้ ถ้าเราพร้อมที่จะแก่
พร้อมทีเ่ จ็บ พร้อมทีจ่ ะตาย พร้อมที่
จะสูญเสียสิ่งที่เรารักไป ก็ถือว่าเรา
บรรลุแล้ว ผูท้ บ่ี รรลุแล้วเท่านัน้ แหละ
จะเป็นผู้ท่พี ร้อมจะรับกับความจริง
ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ ถ้าเรายังไม่พร้อม

ใจเรายังไม่สงบ ไม่นิ่ง ยังหวั่นไหว
ยังทุกข์อยู่ เราก็ตอ้ งพยายามปฏิบตั ิ
เพื่ อ ทำ �ใจของเราให้ น่ิ ง ให้ ส งบ
ให้ปล่อยวางให้ได้ ถ้าเราปล่อยวางได้
สงบได้ นิ่งได้ แล้วทีนี้อะไรจะเกิด
ก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป
ขอให้เราเจริญเทวทูต ๔ อยู่เรื่อยๆ
คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และก็นกั บวช
เป็ น นั ก บวชดี ที่ สุ ด เป็ น รางวั ล
ที่ ดี ที่ สุ ด สำ � หรั บ ชี วิ ต ของพวกเรา
ไม่มอี ะไรจะดีเท่ากับการเป็นนักบวช
เพราะการเป็ น นั ก บวชนี้ แ หละ
ที่ จ ะทำ �ให้ เ ราได้ ห ลุ ด พ้ น จากการ
เวียนว่ายตายเกิด ได้บรรลุมรรคผล
นิพพาน ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ออกบวช
ก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ถ้าพระสงฆ์
สาวกทั้งหลายไม่ออกบวชก็ไม่ได้
เป็นพระสงฆ์สาวก น้อยนักที่จะ

มี ส าวกที่ เ ป็ น ฆราวาส พวกนี้
ถื อ ว่ า เป็ น พวกกรณี พิ เ ศษ เป็ น
พวกที่มีบารมีแก่กล้า หรือว่ามีเหตุ
มีปัจจัยบางอย่างที่ทำ�ให้ออกบวช
ไม่ได้ แต่ถึงแม้เขาออกบวชไม่ได้
เขาก็ยังสามารถปฏิบัติเหมือนกับ
เป็นนักบวชได้ บรรลุได้ เหมือนพ่อ
พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ออกบวช แต่ก็
อาศัยบารมีของพระพุทธเจ้ามาโปรด
๗ วั น ก่ อ นที่ จ ะเสด็ จ สวรรคตก็
สามารถบรรลุ ไ ด้ อย่ า งนี้ ต้ อ งมี
พระพุทธเจ้า ต้องมีพระอริยสงฆ์
ต้องมีพระอรหันต์มาโปรดเท่านั้น
ถึงจะสามารถบรรลุได้โดยที่ไม่ต้อง
บวช แล้วต้องมีเหตุการณ์บังคับให้
ปฏิบัติ เช่น ใกล้จะตายแล้วอย่างนี้
ตอนนัน้ จะมีก�ำ ลังพอหรือเปล่าก็อยู่
ที่บารมีของแต่ละคน ถ้าไม่มีบารมี
ถึงแม้มพี ระอรหันต์มาสอนถึงข้างเตียง
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ก็บรรลุไม่ได้ ถ้าทำ�ใจให้สงบไม่เป็น
ปลงไม่เป็น ต่อให้มีพระอรหันต์มา
สอนก็ไม่สามารถบรรลุได้ มันก็ตอ้ ง
มีทั้ง ๒ ส่วน ส่วนของตนเองและ
ส่วนของผู้สอนด้วยช่วยกัน เพราะ
ถ้ าไม่ มี ผู้ ส อนก็ จ ะไม่ รู้ จั ก วิ ธี ป ลง
ไม่ รู้ จั ก วิ ธี ว าง แต่ ถ้ า ตนเองไม่ มี
ความสงบ ทำ�ใจให้เป็นสมาธิไม่ได้
ก็ปลงไม่ลง
ดั ง นั้ น ตอนนี้ ถ้ า ยั ง บวชไม่ ไ ด้
ก็พยายามทำ�ใจให้สงบให้ได้ ให้มี
สมาธิ ใ ห้ ไ ด้ เผื่ อ เวลาใกล้ ต ายก็
อาศัยธรรมะของครูบาอาจารย์ช่วย
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ให้ปลงตอนนั้นก็ได้ คนเราบางที
มั น จะบรรลุ ก็ บ รรลุ ต อนตายกั น
นี่แหละ เพราะตอนนั้นมันไม่มีทาง
เลือกแล้ว ถ้าไม่ปลง มันก็จะทุกข์มาก
ถ้ า ไม่ ป ล่ อ ย มั น ก็ จ ะทุ ก ข์ ม าก
ถ้ามันปล่อยแล้ว มันก็สบาย มันก็
หายทุ ก ข์ ไ ด้ นี่ คื อ หน้ า ที่ ข องเรา
งานของเราที่แท้จริง ผลที่ได้รับ
ก็ จ ะเป็ น สมบั ติ ข องเราที่ แ ท้ จ ริ ง

มรรคผลนิ พ พานขั้ น ต่ า งๆ นี้
เป็ น ของเรา เราเอาติ ด ตั วไปได้
แต่ ส มบั ติ เ งิ น ทองต่ า งๆ บุ ค คล
ต่างๆ ยศฐาบรรดาศักดิ์นี้เราเอาไป
ไม่ได้ ตายไปแล้วเขาก็เอาไปกอง
ไว้ ที่ ข้ า งโลงศพเท่ า นั้ น เอง มี ย ศ
มี ตำ � แหน่ ง อะไร เขาก็ เ อาไปติ ด
ไว้ข้างโลงศพ แต่เราเอาไปไม่ได้
แต่เราจะเอามรรคผลนิพพานไปได้

เอาขั้นโสดาบันไปได้ ขั้นสกิทาคามี
ขั้นอนาคามีไปได้ ขอให้เรามาทางนี้
กั น ดี ก ว่ า ทางของพระพุ ท ธเจ้ า
ทางธรรม อย่าไปทางโลก ทางโลก
เป็นทางหลอก ทางปลอม ไปไม่ถงึ ไหน
วนอยู่ที่เก่า ไปแล้วก็กลับ มาอยู่
ที่เดิม เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้
ตายแล้ว ก็กลับมาเกิดใหม่ เกิดแล้ว
ก็มาแก่ มาเจ็บ มาตายใหม่ วนไป
เวียนมาอยู่อย่างนี้ ถ้าไปทางธรรม
ก็ จ ะไปไม่ ก ลั บ ไปสู่ ม รรคผล
นิพพาน ไปสู่ความสุขที่ถาวร
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ต้องมาวันที่ไม่ใช่วันหยุด คนจะ
น้อยหน่อย ถ้ามาวันเสาร์ อาทิตย์
วันหยุดนีก้ ม็ คี นมาอยูเ่ รือ่ ยๆ เดีย๋ วนี้
จะนั่ ง คุ ย กั น สองต่ อ สองไม่ ไ ด้ น ะ
เพราะเนือ้ ทีม่ นั ไม่พอ เวลามันไม่พอ
ก็เลยต้องมานั่งคุยกันตรงนี้

ศิษย์ : เดีย๋ วนีญ้ าติโยมมาเยอะใช่ไหม
ครับท่าน

วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ
บางวั น ก็ ไ ม่ มี เ ลย บางวั น ก็ มี ม า
คนเดียวอะไรอย่างนี้

พระอาจารย์ : ก็มีมากขึ้น
ศิษย์ : ถ้าวันธรรมดาล่ะครับ
ศิษย์ : ต้องเล็ง ต้องมาใหม่ เพราะ
พระอาจารย์ : บางวันก็มาก ไม่ค่อยคุ้นกับโยมเยอะ
เหมือนกัน ไม่แน่ แต่เสาร์ อาทิตย์ พระอาจารย์ : ก็ไม่เป็นไร
วั น หยุ ด ราชการนี้ ค นมั น มากกว่ า
วันธรรมดา วันธรรมดาก็แล้วแต่
จังหวะ บางวันคนก็มาพร้อมๆ กัน
ก็มากหน่อย แต่ก็จะไม่มากเท่ากับ
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ก็เป็นเพื่อนเดินทางด้วยกัน ปัญหา
ก็คล้ายๆ กัน

ศิษย์ : มีกรรมเหมือนกัน

พระอาจารย์ : ปัญหาก็ความ

อยากเหมื อ นกั น อยากให้ เ ป็ น
อย่างนัน้ อยากให้เป็นอย่างนี้ อยากได้
อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ พอไม่ได้
ก็หงุดหงิดรำ�คาญใจ เหมือนกัน
มีเท่านั้น ทำ�ใจให้นิ่งไม่ได้ ทำ�ใจให้
สงบไม่ได้ ถ้าทำ�ใจนิ่งสงบแล้วไม่มี
ปัญหาอะไร ปัญหาอยู่ที่ใจไม่นิ่ง
ถ้าเวลานิ่งแล้วมันอิ่มมันสุขมันพอ
พอไม่นิ่งมันก็หิวมันก็อยากขึ้นมา
แล้ วได้ เ ท่ าไหร่ ก็ ไ ม่ พ อ ได้ คื บ ก็
อยากได้ศอก ได้ศอกก็อยากได้วา

ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้น การทำ�ตาม
ความอยากจึงไม่ใช่เป็นวิธีที่หยุด
ความอยาก ต้องทำ�ใจให้สงบ ต้องหยุด
ต้องไม่ทำ�ตามความอยาก ต้องทำ�
ทั้งสองส่วน ต้องหยุด ทำ�ใจให้สงบ
ให้ได้ ถ้าใจไม่สงบ ก็จะหยุดทำ�
ตามความอยากไม่ได้ ถ้าใจสงบแล้ว
เวลาเกิดความอยากจะบอกไม่ท�ำ ตาม
ก็ทำ�ได้ เพราะว่าความสงบนี้มันมี
ความสุขเองอยู่ในตัว

ศิษย์ : ต้องฝืนใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : ไม่ต้องฝืน

ถ้าเรามีความสงบแล้ว เพียงแต่เวลา
เกิดความอยากขึ้นมาเราก็บอกว่า
อย่าไปทำ�นะ ทำ�แล้วมันไม่พอ ทำ�แล้ว
ทุกข์ไปเปล่าๆ เรามีความสุขอยูแ่ ล้ว
เรามีความสงบอยูแ่ ล้ว แต่ความสงบนี้
มันหยุดความอยากไม่ได้อย่างถาวร
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มันหยุดได้ชั่วคราว พอออกจากความสงบมา ความอยากมันก็
โผล่ขึ้นมา แต่พอมันโผล่ข้ึนมา ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่า เฮ้ย
อย่าไปทำ�ตามความอยากนะ ทำ�แล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุด ทำ�แล้วแทนที่
จะสุขมากขึ้นกลับทุกข์มากขึ้น พอรู้แค่นี้มันก็หยุด พอหยุดมัน
ก็ ก ลั บ มาสู่ ค วามสงบเหมื อ นเดิ ม อั น นี้ แ หละต้ อ งมี ค วามสงบ
เป็นพืน้ ฐานก่อน เหมือนทำ�การค้า ถ้าเรามีก�ำ ไรแล้วทีนี้ เราก็ไม่ตอ้ ง
กังวลมากนักว่าจะมีรายได้เพิม่ อีกหรือไม่ ถ้าต้องไปเสีย่ งไปอะไรมา
เราก็ไม่เอาดีกว่า เรามีก�ำ ไรแล้ว เรารักษาผลกำ�ไรนีไ้ ว้กพ็ อ เวลาเรามี
สมาธินี้ก็เหมือนเรามีผลกำ�ไร มีความสุขแล้ว ไม่ต้องมีความสุข
เพิ่มมากไปกว่านี้ก็ได้ เพราะไม่มีอะไรที่จะมีความสุขมากกว่า
ความสงบแล้ว อันนี้เราต้องสอนใจเพราะใจมันยังไม่รู้ ทั้งๆ ที่มันมี
ความสงบแล้ว มันก็ยงั คิดว่าได้สงิ่ นัน้ มาได้สงิ่ นีม้ าจะดีขนึ้ มันไม่ดขี นึ้
อันนี้ต้องใช้ปัญญา เป็นความรู้พิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ขึ้นมาเอง
เมือ่ ก่อนทีจ่ ะมีพระพุทธเจ้า พวกฤาษีชไี พรนีเ้ ขามีฌานมีความสงบกัน
แต่เขาก็ยังไม่พอ เวลาที่เขาออกจากสมาธิ เขาก็ยังมีความอยาก
เขาก็ยังอยากได้โน้นได้นี่ มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ว่า อ๋อ
ความอยากได้เพิ่มมันไม่ได้ทำ�ให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้น กลับมี
ความทุกข์เพิ่มมากขึ้น ท่านเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความ
ทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ เวลามีความสงบแล้ว ใจยังเกิดความอยาก
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ขึน้ มาก็ใช้ปญ
ั ญาหยุดได้ ทีนกี้ จ็ ะหยุดอย่างถาวร เพราะรูแ้ ล้วว่าความอยากนี้
เป็นโทษก็ไม่ทำ�ตามความอยาก เราไม่ทำ�ตามความอยากแล้ว ก็ไม่ต้องทำ�
อีกต่อไป ความอยากก็จะสลายหายไป ก็จะอยู่อย่างสบาย ไม่มีอะไรมา
คอยกระตุ้นมาคอยผลักดันให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้

ศิษย์ : บางทีความอยากลดลงแต่ความสงสัยก็เกิดขึน้ อีก สงสัยเรือ่ งโน้นเรือ่ งนี้
ในธรรมอีกอย่างนี้ครับ

พระอาจารย์

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

ศิษย์

: พอสงสัยปุ๊บ ก็มีสติรู้ รู้แล้วก็ตัดทิ้งไปเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์
ไม่ต้องสงสัย

พระอาจารย์

: ถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ ๔ ก็อย่าไปรู้มันให้
เสียเวลา เช่น รู้ว่าโลกนี้เกิดมาเมื่อไหร่ รู้ไปทำ�ไม รู้แล้วมันแก้ปัญหาเรื่อง
ความทุกข์ใจเราได้หรือเปล่า ไม่ได้หรอก ไปรู้เรื่องของคนอื่นทำ�ไม คนนี้
เขาเป็นพระอรหันต์หรือเปล่า เขาเป็นพระอะไรหรือเปล่า เขาเป็นแล้วมัน
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มาเกี่ยวอะไรกับเราหรือเปล่า เขามาทำ�ให้เราเป็น
ขึ้นมาหรือเปล่า นอกจากเขามาหลอกเรา เราก็
ต้ อ งอยากจะรู้ เ ท่ า นั้ น เอง ถ้ า เขามาหลอกว่ า
เขาเป็นนั่นเป็นนี่ เราก็ต้องหาพิสูจน์ดู ถ้ามีเหตุ
เราก็ต้องศึกษาดู ถ้าอยู่เฉยๆ เราไม่ต้องไปยุ่ง
กับเขาแล้วเขาจะว่าเขาเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไป
ในเมือ่ เราไม่ถกู เขาหลอก เราไม่ถกู เขาตักตวงเอา
ผลประโยชน์จากเรา เราก็ไม่ตอ้ งไปรูก้ ไ็ ด้ รูใ้ นเรือ่ ง
ที่เราควรจะรู้ดีกว่า รู้เรื่องความทุกข์ใจของเราว่า
ตอนนี้ใจเราทุกข์หรือเปล่า ถ้าทุกข์แล้วเกิดจาก
อะไรแล้วแก้อย่างไรถึงจะหาย ให้รแู้ ค่นี้ นักปฏิบตั ิ
ต้องเข้าข้างใน ครูบาอาจารย์ทา่ นบอกจิตต้องเข้า
ข้างใน ถ้าจิตออกนอกนีเ้ ป็นกิเลส จิตเข้าข้างใน
เป็นมรรค เข้ามาทีใ่ จดูทใ่ี จอย่างเดียว ดูวา่ ตอนนี้
ใจสุขหรือใจทุกข์ ถ้าใจทุกข์ก็ต้องดับมันให้ได้
วิธจี ะดับก็ตอ้ งหาเหตุทท่ี �ำ ให้ใจทุกข์วา่ เกิดจากอะไร
ก็อาศัยคำ�สอนของพระพุทธเจ้าว่ามันเกิดจาก
ความอยาก แล้วต้องถามว่า ตอนนี้เราอยาก
อะไร พอเรารู้ว่าเราอยากสิ่งนี้ เราก็สอนใจว่า
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อย่าไปอยาก อยากแล้วมันไม่เป็นสุข มันเป็นทุกข์มากกว่า เราสอนใจ
ใจยอมรับก็หยุดความอยากได้

ศิษย์ : สอนไปเรือ่ ยๆ พอจิตมันรับรู้ อิม่ มันก็ถอดถอนมันเองใช่ไหมครับ

ท่านอาจารย์

พระอาจารย์ : พอมันดับปุ๊บแล้ว มันก็หมดปัญหาไป มันก็จะ

ไม่อยากกับเรื่องนั้นอีกต่อไป เช่น อยากจะให้แฟนเป็นอย่างนั้น
เป็นอย่างนี้ ก็ไม่สบายใจ แล้วเราไปเปลี่ยนแฟนได้หรือเปล่า เราไป
สัง่ เขาได้หรือเปล่า เราไปสัง่ เขาไม่ได้ สัง่ เขาได้กอ็ าจจะสัง่ ได้บางครัง้
บางเวลา แต่ถา้ เราหยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนีไ้ ด้
เราก็ไม่เดือดร้อน เขาจะเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่เรือ่ งของเรา เราก็จะไม่ทกุ ข์
กับเขา เราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไป
ตามเรือ่ งของกรรม อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนีเ้ พราะ
ไม่สามารถทำ�ได้เสมอไป บางเวลาก็ท�ำ ได้ บางเวลาก็ท�ำ ไม่ได้ เวลาทำ�
ไม่ได้กจ็ ะทุกข์ใจ จะเสียใจ จะโกรธ ถ้าปล่อยวางได้แล้วก็จะสบายใจ
ตลอดเวลา เขาจะเอาหน้าเดินหรือเอาหลังเดินก็เรือ่ งของเขา เขาจะเอา
ศีรษะเดินหรือเอาเท้าเดินก็เรือ่ งของเขา เขาจะกินเหล้าหรือไม่กนิ เหล้า
ก็เรือ่ งของเขา เขาจะไปยุง่ กับคนนัน้ คนนีก้ เ็ รือ่ งของเขา เราไปห้ามเขา
ได้ที่ไหน ใช่ไหม ต้องปล่อยวาง ปล่อยวางแล้วจะไม่ทุกข์
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ศิษย์

: บางทีมันก็ไม่ปล่อยครับ
บางทีมันพยายามจะสาวเหตุว่ากรรม
อะไรที่เป็นเหตุอย่างนี้ พยายามจะสาว
ไปเรือ่ ยๆ ว่ากรรมเพราะอะไร เหมือนกับ
มั น มี สั ง ขารความสงสั ย มั ก จะถามว่ า
เหตุปัจจัยนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร แต่พอ
มันสาวไปเรื่อยๆ มันก็ไม่ปล่อยครับ
พระอาจารย์ เพราะมันไม่เห็นทุกข์

พระอาจารย์

: ถึงแม้เห็นก็
ทำ�อะไรไม่ได้เพราะมันเรื่องของเขา
ไม่ใช่เรื่องของเรา เหตุของเขาก็คือ
กิเลสของเขานั่นแหละ ความอยาก
ของเขาทำ � ให้ เ ขาเป็ น อย่ า งนั้ น
เขายังหยุดความอยากของเขาไม่ได้
แล้วเราไปหยุดความอยากของเขา
ได้หรือ ถ้าเราหยุดความอยากของ
คนติดยาเสพติดได้ เราก็สั่งให้คน
ที่ติดยาเสพติดทั้งประเทศนี้หยุด
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อยากเสียก็หมดเรือ่ ง มันสัง่ เขาไม่ได้
นอกจากสอนเขาให้ เ ขาหยุ ด เอง
ให้ เ ขาเห็ น โทษของความอยาก
ให้ เ ขาใช้ ส มาธิ ช่ ว ยทำ �ให้ เ ขาหยุ ด
ความอยาก ทำ�ได้เท่านี้ ถ้าเขาทำ�ได้
เขาก็เลิกติดยาเสพติดได้ ดังนั้น
อย่าไปแก้คนอื่น ตัวเราเรายังแก้
ไม่ได้ แล้วเราไปแก้คนอื่นทำ�ไม
แก้ตวั เราให้ได้กอ่ น อย่างพระพุทธเจ้า
ท่านแก้ตัวของท่าน ได้แล้วท่านถึง
เข้าไปช่วยคนอื่นแก้ อย่างนี้ไม่เห็น
แก่ตวั อย่าไปคิดว่าการช่วยตัวเองนี้
แก้ปัญหาของตัวเองนี้เป็นการเห็น
แก่ตัว เราต้องแก้ปัญหาของเรา
ให้ได้ก่อน แล้วเราถึงค่อยไปช่วย
คนอืน่ แก้ปญ
ั หาของเขาต่อไป ถ้าเรา
แก้ปญ
ั หาของเราไม่ได้ เราไปช่วยให้
คนอื่นแก้ปัญหาของเขาได้อย่างไร
ถ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้ จะไป

สอนให้คนอื่นตรัสรู้ได้อย่างไร เห็นไหม เหมือนกับนักเรียน
ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ได้ก็ต้องเรียนจบปริญญาก่อน ถ้าเรียน
จบปริญญาแล้วทีนี้ค่อยมาเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนคนอื่นได้
ต่อไป ดังนั้น ต้องกลับมาที่ตัวเรานี้แหละ กลับมาแก้ทุกข์ที่
ใจเรานี้ มาหยุดต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากให้ได้
หยุดด้วยการปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา
ถ้าปฏิบัติได้ก็หยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากได้ก็ดับ
ความทุกข์ได้ พอดับความทุกข์ได้ทนี กี้ ไ็ ปสอนคนอืน่ ได้ แต่ไปแก้
ให้เขาไม่ได้ สอนให้เขาแก้ตัวเขาเอง เพราะถ้าสอนแล้วเขาไม่แก้
ก็ทำ�อะไรไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เป็นตัวเขา เขาต้องเป็นคนที่ต้อง
แก้เองเพราะปัญหาอยูใ่ นใจของเขา เราเข้าไปในใจเขาไม่ได้ ถ้าเขา
แก้ไม่ได้ เราก็ตอ้ งปล่อยวาง อย่าไปอยากให้เขาแก้ให้ได้ พอเขา
แก้ไม่ได้ เราก็เสียใจ อย่างนี้ก็ไม่ถูก พระพุทธเจ้าไม่เคยเสียใจ
ไม่เคยทุกข์กับลูกศิษย์ของท่าน คนไหนแก้ได้ ท่านก็ไม่ได้ดีใจ
คนไหนแก้ไม่ได้ ท่านก็ไม่เสียใจ เพราะไม่ได้เป็นหน้าที่ของท่าน
ดังนั้น เราทำ�หน้าที่ของเราเถอะ เรื่องของคนอื่นอย่าไปสนใจ
เหนือ่ ยเปล่าๆ เสียเวลาเปล่าๆ คนเราส่วนใหญ่ไม่ชอบแก้ปญ
ั หา
ของตัวเอง ชอบไปแก้ปัญหาของชาวบ้าน
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ศิษย์

: จะให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องศีล ๕ และ
ศีล ๘ อย่างละเอียดค่ะ เช่น ไอศกรีมที่ผสมเหล้า
เช่น รัมเรซิ่น ถือว่าผิดศีลข้อ ๕ ไหมคะ หรือการที่
มี ผู้ ช ายเข้ า มาพู ด คุ ยในวั น ที่ ถื อ ศี ล ๘ จะถื อ ว่ า
ผิดศีลข้อ ๓ ของศีล ๘ ไหมคะ และแบบไหนถือว่า
ผิดและไม่ผิดบ้างคะ

พระอาจารย์

: คือเรื่องที่มีสุราผสมอยู่ใน
อาหาร ถ้ามันมีสุราก็ต้องถือว่าผิด เพียงแต่ว่า
จะผิดมากหรือผิดน้อย ถ้ามีเพียงหยดสองหยด
เหมือนกับชูรสนี้ มันก็ผิดไม่มาก เพราะมัน
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ไม่ ส ามารถทำ �ให้ เ ราขาดสติ
เผลอสติ ไ ปทำ � บาปข้ อ อื่ น ได้
นั่ น เอง การที่ ไ ม่ ใ ห้ ดื่ ม สุ ร า
เพราะว่ากลัวว่าเมื่อดื่มไปแล้ว
พอไม่ มี ส ติ ค วบคุ ม ความคิ ด
การกระทำ � การพู ด ก็ จ ะ
สามารถไปทำ � บาปข้ อ อื่ น ได้
ไปฆ่ า สั ต ว์ ไ ด้ ไปลั ก ทรั พ ย์
ไ ป ป ร ะ พ ฤ ติ ผิ ด ป ร ะ เ ว ณี
ไปโกหกหลอกลวงได้ ถ้ า มี
ปริ ม าณน้ อ ยแล้ วไม่ ไ ด้ ทำ �ให้
เราขาดสติ แล้วทำ�ให้เรารักษา
ศี ล ข้ อ อื่ นได้ ก็ ไ ม่ น่ า จะเป็ น
ปัญหาอะไร
บางครั้งยาบางชนิดก็อาจจะมี
สุราผสมอยู่บ้าง แต่ถ้าผสม
เพื่อเป็นการรักษา เพราะว่า
ยาบางชนิ ด อาจจะต้ อ งมี สุ ร า
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เป็นส่วนผสมอย่างนี้ แล้วรับประทาน
เข้าไปแล้ว ไม่ได้ทำ�ให้เกิดอาการ
มึนเมาขึ้นมา อย่างนี้ก็จะไม่ถือว่า
เป็นการผิดมาก จะว่าไม่ผิดเลย
ก็ ไ ม่ ไ ด้ เพราะว่ า การดื่ ม สุ ร าก็
หมายถึงว่าถ้ามีสรุ าแม้แต่หยดเดียว
มันก็เป็นสุรา มันก็ผิด เพียงแต่ว่า
ผิดมากผิดน้อย เกิดโทษมากหรือ
เกิ ดโทษน้ อ ยเท่ า นั้ น เอง อาจจะ
ไม่เกิดโทษเลยก็ได้ ถ้าเพียงเป็น
ส่วนผสมของอาหารเล็กๆ น้อยๆ หรือ
เป็นส่วนผสมของยา เพราะฉะนั้น
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อย่ าไปกั ง วลกั บ เรื่ อ งเหล่ า นี้ ม าก
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

ก็คอื ให้อยูห่ า่ งกันได้จะดีกว่า ถ้าอยู่
ใกล้กนั ถ้าได้คยุ กันแล้วเดีย๋ วเผลอ
มันก็อาจจะมีการแตะเนือ้ ต้องตัวกัน
แล้วพอเกิดการแตะเนื้อต้องตัวกัน
เดี๋ยวก็เกิดการอยากที่จะร่วมหลับ
นอนกันได้ ท่านถึงบอกว่าให้แยกกัน
ไว้อยูก่ นั คนละห้องจะดีกว่า ไม่ควร
จะอยูด่ ว้ ยกันสองต่อสองตามลำ�พัง
ในที่ลับหูลับตา เพราะจะเป็นเหตุ
ที่ จ ะทำ �ให้ ไ ม่ ส ามารถรั ก ษาศี ล ข้ อ
ที่ ๓ นี้ได้

ศิ ษ ย์

: การบวชพระทำ �ให้ เ รามี
ความสุขหรือไม่ครับ และการอยู่เป็น
พระมี ค วามยากหรื อ ความลำ � บาก
อย่ า งไร ทำ �ไมท่ า นทั้ ง หลายจึ ง สละ
ออกจากเรือน และเราจะรู้หรือมีวิธี
สังเกตตัวเองได้อย่างไรว่าเราพร้อมจะ
บวชและอยู่ได้แล้วจริงๆ

พระอาจารย์

: การที่จะบวช
และมีความสุขได้นนั้ ก็ตอ้ งสามารถ
ควบคุมความอยากในกามารมณ์
ให้ได้ เพราะถ้ายังมีความอยากใน
กามารมณ์ ยังอยากเสพรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ยังอยากจะ
ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ การเป็น
พระนี้ก็จะไม่มีความสุข เพราะจะ
มีแต่ความทุกข์ทรมานใจที่ไม่ได้ทำ�
ตามความอยากทางตา หู จมูก ลิน้
กายนั่นเอง แต่ถ้าสามารถควบคุม
ความอยากในกามารมณ์ ไ ด้ แ ละ
สามารถทำ�ใจให้สงบได้ บวชแล้วก็
จะมีความสุข
ส่ ว นจะรู้ ไ ด้ อ ย่ า งไรว่ า เราพร้ อ ม
จะบวชหรือไม่นั้น เราก็ต้องหัดอยู่
แบบพระอยู่ ก่ อ นที่ เ ราบวช เช่ น
อย่ า งน้ อ ยเราลองถื อ ศี ล ๘ ดู
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สักวันหนึ่ง แล้วเราก็ขังตัวเองไว้
ในบ้าน ไม่ออกไปนอกบ้าน ทำ�บ้าน
ของเราเป็นเหมือนวัด แล้วก็ลองดูซิ
ว่ า เราอยู่ ใ นบ้ า นโดยที่ เ ราไม่ ต้ อ ง
มี เ ครื่ อ งบั น เทิ ง ต่ า งๆ ได้ ห รื อไม่
เช่น ไม่มที วี ี ไม่มวี ทิ ยุ ไม่มหี นังสือ
ทางโลก เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือ
นิตยสารอะไรต่างๆ ถ้าจะดูหนังสือ
ก็ดูแต่หนังสือธรรมะ ฟังก็ฟังแต่
ฟังเทศน์ ถ้าจะดูแต่ไม่จำ�เป็นจะ
ต้องดูก็อย่าดูดีกว่า ฟังเทศน์ก็พอ
เพราะถ้าเราจะอ้างว่าเอาทีวีไว้ดูการ
แสดงธรรม เดีย๋ วก็เผลอไปเปิดช่อง
ที่ไม่มีธรรมขึ้นมาได้ ดังนั้น ถ้าเรา
อยากจะรูว้ า่ เราบวชเป็นพระได้หรือไม่
เราก็ตอ้ งขังตัวเราเองให้อยูใ่ นบ้านได้
หรื อโดยที่ เ ราไม่ ต้ อ งทำ � งานอะไร
นอกจากทำ�ภารกิจที่ต้องทำ� เช่น
กวาดบ้ า น ถู บ้ า น ทำ � กั บ ข้ า ว
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รับประทานอาหาร ล้างถ้วยล้างชาม
อะไรต่างๆ เหล่านี้ เวลาอื่นเราก็
นัง่ สมาธิหรือเดินจงกรม อ่านหนังสือ
ธรรมะ ถ้าเราทำ�อย่างนี้ได้เป็นเวลา
อย่างต่อเนือ่ ง เราก็จะรูว้ า่ เราจะบวช
ได้หรือไม่
อย่างตัวเราเอง เราก็ให้เวลากับ
ตัวเราเอง ๑ ปี ตอนที่เราเริ่ม
ศึกษาธรรมะ และลองนั่งสมาธิดู

เราก็เห็นว่าเวลานั่งสมาธิใจสงบดี
แต่เวลาไปทำ�งานนี้ ความสงบก็หายไป
เพราะต้องใช้ความคิดเกีย่ วกับเรือ่ ง
งานเรือ่ งการ เราก็เลยคิดว่า การทำ�งาน
กับการทำ�สมาธินม้ี นั เป็นคนละทางกัน
เราก็เลยตัดสินใจลาออกจากงาน
แล้วจะลองปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้าน
สัก ๑ ปี พอดีเรามีห้องแถวอยู่
ห้องหนึ่ง เราอยู่คนเดียว ไม่ได้อยู่
กับใคร เราก็ขงั ตัวเองอยูใ่ นห้องแถว

เป็นส่วนใหญ่ คือจะไม่ออกไปหา
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
จะไม่ออกไปหาแหล่งบันเทิงต่างๆ
ถ้าออกไป ก็ตอ้ งออกไปด้วยเหตุผล
เช่ น ไปหาอาหารมารั บ ประทาน
หรือไปเปลี่ยนสถานที่ภาวนาบ้าง
อย่างนีก้ ไ็ ป แต่ถา้ จะไปเพือ่ ทีจ่ ะไปดู
ไปฟั ง ไปหาความสุ ข ทางตา หู
จมูก ลิน้ กายนีจ้ ะไม่ไป จะควบคุม
บังคับให้เดินจงกรม นั่งสมาธิ อ่าน
หนั ง สื อ ธรรมะสลั บ กั น ไปทั้ ง วั น
ทั้งคืนนอกจากเวลาหลับ ก็ได้ทำ�
อยู่ถึงประมาณ ๑ ปี ตามที่ได้
กำ�หนดเวลาไว้ พอครบปีกต็ ดั สินใจ
ว่าบวชได้ เพราะว่าเราไม่เดือดร้อน
กับการที่จะต้องไปหาความสุขทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย เราสามารถ
หาความสุ ข จากการเดิ น จงกรม
นั่งสมาธิ ทำ�ใจให้สงบได้ ถ้าเรา
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ปฏิบัติอย่างนี้ได้ เราก็บวชได้อย่าง
สบาย เวลาที่บวชนี้เราก็บวชเพื่อ
หาสถานที่ปฏิบัติ เพราะรู้ว่าการ
จะปฏิบัติได้ผลดีก็ต้องมีที่สงบสงัด
วิเวก ตอนนั้นเราก็พุ่งไปหาวัดป่า
วั ด ที่ มี แ ต่ ก ารภาวนาเป็ น ภารกิ จ
ของวั ด ได้ ท ราบจากผู้ รู้ ว่ า มี วั ด
ทางภาคอีสาน วัดสายหลวงปู่มั่น
ทีม่ กี ารปฏิบตั ภิ าวนากันอย่างจริงจัง
ก็เลยได้ไปอยู่กับหลวงตามหาบัว
หลังจากที่บวชที่กรุงเทพฯ แล้วก็
ไปอยู่ที่นั่น ก็ได้พบกับสถานทีท่ ด่ี ี
ได้พบกับอาจารย์ท่ีเก่ง ก็ เ ลยได้
อยู่กับท่านถึง ๙ พรรษาด้วยกัน
ไม่มคี วามรูส้ กึ ว่าทุกข์เลย ในขณะที่
บวชมีบ้างเป็นบางเวลาที่เผลอสติ
แล้ ว กิ เ ลสออกมาหลอกล่ อ จิ ต ใจ
แต่ก็ไม่ทุกข์นานพอรู้ตัวปั๊บก็กลับ
มาภาวนา กลั บ มาเจริ ญ สติ ใ หม่
ความทุกข์เหล่านั้นก็หายไป
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ศิษย์

: เรียนถามพระอาจารย์ครับ
การเข้าภวังค์จากการนั่งสมาธิ อาการ
ทีส่ งั เกตของตนเองมีลกั ษณะเหมือนวูบ
ตกเหว หูดบั จำ�เป็นหรือไม่ครับทีต่ อ้ งวูบ
เหมือนคนตกเหว ถ้าจิตมันรวมเฉยๆ
แบบมี ปี ติ แ ละสุ ข ถื อ ว่ า เข้ า ภวั ง ค์ ห รื อ
ยังครับ และจำ�เป็นหรือไม่ครับที่จะต้อง
เข้าภวังค์บอ่ ยๆ เปรียบเทียบกับแค่จติ รวม
แล้วมีสติตามรู้ อย่างไงดีกว่าครับ

พระอาจารย์ : คือการรวมลง

ไปแบบตกหลุมตกบ่อนีอ้ าจจะไม่ได้
ลงบ่อยครั้งหรือทุกครั้งไป อาจจะ
ลงเป็นบางครั้งบางเวลา การลงมัน
ลงได้ ๒ แบบ ลงแบบวูบลงไปแบบ
ตกหลุมตกบ่อแล้วก็นงิ่ สงบ หรือลง
แบบเป็นขัน้ ๆ เหมือนกับเราเปลีย่ น
เกียร์รถยนต์จากเกียร์ ๑ เราก็เข้า
เกียร์ ๒ จากเกียร์ ๒ เราก็เข้า

เกียร์ ๓ ความสงบก็มไี ด้ ๒ แบบ คือสงบเป็นขัน้ ๆ สงบปับ๊ วูบลงไปนิดหนึง่
แต่ไม่ถึงกับตกหลุมตกบ่อ รู้สึกเบาอกเบาใจลงขั้นหนึ่งแล้วภาวนาต่อไป
มันก็เบาลงไปอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งมันนิ่งไปในที่สุด
การภาวนานี้ก็เพื่อต้องการจะพักใจ พักความคิดปรุงเเต่งต่างๆ ดังนั้น
ถ้าเราภาวนา เป้าหมายของเราก็คอื ให้ใจเข้าสูค่ วามเป็นอุเบกขา นิง่ สงบ ไม่มี
ความคิดปรุงเเต่ง ร่างกายจะหายไปหรือไม่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
จะรับรู้หรือไม่นี้ไม่เป็นประเด็นสำ�คัญ บางทีร่างกายหายไป รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หายไป แต่บางทีร่างกายไม่หาย รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ไม่หาย แต่ใจไม่วุ่นวาย ไม่มีอารมณ์กับรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ไม่มอี ารมณ์กบั เวทนาของร่างกาย ร่างกายถึงจะเจ็บบ้างจะปวดบ้าง
แต่ ก็ รู้ สึ ก ว่ าไม่ เ ป็ น ปั ญ หาแต่ อ ย่ า งใด ใจอยู่ ใ นความสงบจดจ่ อ อยู่ กั บ
อุเบกขาเพียงอย่างเดียว อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำ�สมถภาวนา เป็นการ
ทำ�สมาธิได้ ถ้าได้แบบนี้ก็ดี เพียงแต่ว่าเวลาสงบนี้พยายามรักษาให้มันสงบ
ให้นานทีส่ ดุ ใหม่ๆ อาจจะไม่นาน แต่ถา้ เราพยายามปฏิบตั ติ อ่ ไป พอออกจาก
สมาธิมา เราก็มาเจริญสติต่อ ควบคุมความคิดของเราต่อ แล้วพอเราเดิน
จนเมื่อยแล้วเราก็กลับไปนั่งใหม่ มันก็จะนั่งได้นานขึ้นไปเรื่อยๆ
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ศิษย์

: เวลานั่งภาวนาพุทโธ จิตมักคิดสอดส่าย
ไปคิดเรื่องอื่นอยู่เรื่อย มีวิธีไหนบ้างที่จะทำ�ให้จิต
เป็นสมาธิ อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง หลวงปู่มั่นอธิบายว่า
การนั่งสมาธิภาวนานั้น ท่านให้คิดได้แต่ให้มีสติตามรู้
พิจารณาถึงสภาพความเป็นจริง อนิจลักษณะอยู่
ตลอดเวลา อยากให้ท่านพระอาจารย์อธิบายครับ

พระอาจารย์

: คือการภาวนานี้ก็มีอุบาย
หลายอุบายด้วยกัน อุบายหนึ่ง ก็คือให้อยู่กับ
พุทโธเพียงอย่างเดียว ไม่ให้คิดอะไร แต่ถ้าใจ
เป็นนิสัยที่ชอบคิดปรุงแต่ง ไม่สามารถอยู่กับ
พุทโธได้ ถ้าจะคิดก็ให้ดงึ มาคิดมาทางไตรลักษณ์เสีย
ให้ คิ ด ว่ า ทุ ก อย่ า งไม่ เ ที่ ย ง ทุ ก อย่ า งเป็ น ทุ ก ข์
ทุกอย่างเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา
ถ้ า คิ ดในทางปั ญ ญา คิ ดไปในทางอนั ต ตาได้
ใจก็เข้าสูค่ วามสงบได้ แบบนีท้ า่ นเรียกว่าปัญญา
อบรมสมาธิ ส่วนพวกที่บริกรรมพุทโธๆ นี้ท่าน
ใช้สติอบรมสมาธิคือการเจริญพุทธานุสติและ
จะท่องบริกรรมพุทโธก็ได้ ธัมโมก็ได้ สังโฆก็ได้
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บางท่านมาเล่าว่ามันสั้นไป บางท่านก็ใช้พุทธัง
สรณัง คัจฉามิ ก็ได้ แล้วแต่บางท่านก็สวดมนต์
ไปก็ได้
อย่างตอนทีเ่ ราเริม่ ทำ�ใหม่ๆ เราก็นงั่ สวดพระสูตร
ไปประมาณสัก ๓๐ ๔๐ นาทีดว้ ยกัน สวดไปแล้ว
ใจมันก็เย็นสบาย มันไม่คิดปรุงเเต่ง แล้วเราก็ดู
ลมหายใจต่อไป พอดูลมหายใจไม่ไปคิดเรือ่ งนัน้
เรื่องนี้ ใจก็จะสงบเข้าไปทีละขั้น เหมือนกับ
เปลี่ยนเกียร์รถยนต์ วูบไปที นิ่งไป สงบลดไป
ทีละระดับเป็นขัน้ ๆ ไป จนถึงขัน้ อิม่ นิง่ ไปในทีส่ ดุ
ก็มี ดังนั้น การภาวนา อุบายของการทำ�สมาธินี้
มีหลากหลายด้วยกัน มีกรรมฐานถึง ๔๐ ชนิด
ด้วยกัน ดังนัน้ จริตของแต่ละคน อุบายแต่ละคนนี้
อาจจะไม่เหมือนกัน ผู้ปฏิบัติอาจจะต้องทดลอง
ดูว่าอุบายแบบไหน ชนิดไหน กรรมฐานวิธีใดจะ
เหมาะกับตน ก็ต้องลองทำ�ดู แต่อย่าเปลี่ยนไป
เปลีย่ นมาโดยทีป่ ญ
ั หาไม่ได้อยูท่ อี่ บุ ายก็ได้ อาจจะ
อยู่ที่ไม่มีสติ ถ้าไม่มีสติแล้ว ต่อให้จะใช้อุบาย
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แบบไหน วิธไี หน กรรมฐานชนิดไหนก็อาจจะไม่ได้ผล ดังนัน้ เราต้องสังเกต
ดูว่าเรามีสติหรือไม่ เราดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่ คือให้อยู่กับพุทโธ
ได้หรือไม่ หรือให้คิดแต่เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้หรือไม่ เช่น คิดแต่
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไม่ว่าจะเป็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ของเรา หรือของผู้อื่นก็ได้ หรือจะพิจารณาอสุภะดูความไม่สวยงามของ
ร่างกายของเราก็ได้ ถ้าอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้ไม่ไปคิดเรื่องหาเงินหาทอง
หาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็จะสงบได้ แต่ถ้าคิดปั๊บ
แล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่างนี้ก็อย่าไปโทษว่ากรรมฐานเป็นปัญหา
ปัญหาอยู่ที่ไม่มีสติไม่จดจ่ออยู่กับกรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่ง

ศิษย์ : ภาวนาโดยดูลมหายใจมาตลอด แต่ถา้ ตอนกำ�ลังจะเสียชีวติ แล้วเกิดภาวนา
พุทโธ จะเป็นไรไหมคะ

พระอาจารย์ : จะภาวนาแบบไหนก็ได้ ถ้าควบคุมใจให้สงบได้ก็ใช้ได้

ถ้าควบคุมใจให้สงบไม่ได้ เกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัวขึน้ มาอย่างนีก้ ไ็ ม่ดี ต้องเอา
วิธีไหนก็ได้ที่จะทำ�ให้ใจนิ่งสงบ ถ้าไม่ภาวนาพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออก
ถ้าสามารถปลงได้ ใช้ปัญญาได้ก็ยิ่งดีใหญ่ ถ้ายอมรับว่าในที่สุดร่างกายนี้
ก็จะต้องตายไป และร่างกายนี้ความจริงก็ไม่ใช่ตัวเรา เป็นเพียงการรวมตัว
ของดินน้�ำ ลมไฟ ถ้าคิดอย่างนีไ้ ด้ ปลงได้ ยอมตาย ไม่กลัวตาย ก็จะบรรลุ
ธรรมเลย จะเป็นธรรมขั้นของปัญญา ไม่ใช่เป็นธรรมขั้นของสมาธิ ถ้าดูลม
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หรือบริกรรมพุทโธนี้ เป็นเพียงกดความกลัวกดความทุกข์ไว้เท่านั้นเอง
แต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วจะเป็นการดับความทุกข์ได้อย่างถาวร

ศิษย์ : เวลานัง่ สมาธิไม่ได้งว่ งนอนค่ะ แต่ตอ้ งสัปหงกทุกทีเพราะอะไรคะ พอมีสติ

ก็รู้ว่าสัปหงกอีกแล้วค่ะ

พระอาจารย์

: เวลาจิตจะสงบนี้ก็จะเกิดอาการอย่างนี้กับนักภาวนา
ด้วยกัน ดังนั้น ถ้าอยากจะกำ�จัดปัญหานี้ก็ต้องผ่อนอาหาร ต้องลดการ
รับประทานอาหารให้น้อยลง หรือถ้าทำ�ได้ก็อดอาหารบ้างก็ได้จะไม่เกิด
อาการอย่างนี้ หรือถ้าอดอาหารไม่ได้ ไม่ถูกกับจริต ก็อาจจะต้องไปอยู่
ตามสถานที่ที่น่ากลัว เช่น ไปนั่งอยู่ตามป่าช้า และนั่งอยู่ตามเมรุอย่างนี้
ก็จะทำ�ให้ไม่เกิดอาการสัปหงกขึ้นมา
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ศิษย์ : อยากให้หลวงพ่อสอนการดูลมหายใจและการเดินจงกรมที่ถูกต้องคะ
พระอาจารย์ : การดูลมหายใจ ก็คือให้มีสติดูลมที่ปลายจมูก เวลา

ลมเข้าลมออกก็ไม่ต้องตามเข้าตามออก ให้เฝ้าดูอยู่ตรงที่จุดลมสัมผัส
เข้าออกก็คือที่ปลายจมูก หรือบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมา จุดนั้นเป็นจุดที่
ลมจะสัมผัสเวลาลมเข้าหรือเวลาลมออก เราไม่ตอ้ งตามลมเข้า ไม่ตอ้ งตาม
ลมออก เพราะใจจะไม่นิ่ง ถ้าจะให้ใจนิ่ง ต้องเฝ้าดูอยู่เพียงจุดเดียว
ก็คือจุดตรงที่ลมเข้าออก อันนี้เป็นการภาวนาเบื้องต้น แต่ถ้าจิตสงบแล้ว
อาจจะรู้สึกว่าลมอยู่กลางอกก็ให้เฝ้าดูที่กลางอกแทนก็ได้ แต่ขอให้อยู่ที่
จุดใดจุดหนึ่งอย่าไปเปลี่ยน
การเดินจงกรมก็เป็นการภาวนาเหมือนกับการดูลมหายใจ เพียงแต่ว่าเวลา
เดินนี้ลมจะละเอียดมาก อาจจะไม่ง่ายต่อการจับดูลม เราก็เปลี่ยนจาก
การจับดูลม มาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทน เช่น ดูที่เท้าก็ได้ เวลา
ก้าวเท้าซ้ายก็รหู้ รือพูดว่าซ้าย เวลาก้าวเท้าขวาก็วา่ ขวา เพือ่ จะดึงใจไม่ให้ไป
คิดเรือ่ งต่างๆ นีค่ อื เรือ่ งของการเดินจงกรม หรือถ้าเราอยูใ่ นขัน้ ปัญญาและ
ถ้าเราไม่ต้องการจะเจริญสติ เราจะเจริญปัญญาก็ได้ เช่น เราก็พิจารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ลาภ ยศ สรรเสริญ
ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือ
ของใครก็ตาม เราพิจารณาว่าเขาต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย มีเกิดมีตายกัน
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ทุกแห่งทุกหนอย่างนีก้ ไ็ ด้ เวลาเดิน
จงกรมนี้สามารถทำ�ได้ ๒ อย่าง
จะเจริ ญ สติ ก็ ใ ห้ ดู เ ท้ าไป ถ้ า จะ
เจริญปัญญาก็ให้พิจารณาอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตาไป

ศิ ษ ย์

: ตั้ งใจภาวนาแต่ จิ ต มั น
ไม่สงบครับ มันคิดโน้นคิดนี้ คิดถึง
เรื่ อ งที่ ผิ ด พลาดในอดี ต ที่ ผ่ า นมา
มันทรมานครับ ทำ�อย่างไรจึงจะเข้าสู่
ความสงบได้ครับพระอาจารย์

พระอาจารย์

: ก็เป็นคำ�ตอบ
แบบเดียวกับคำ�ตอบทีถ่ ามครัง้ แรก
เกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติ จะใช้
การบริ ก รรมพุ ทโธก็ ไ ด้ ห รื อ จะใช้
ปัญญาก็ได้ แล้วแต่วา่ เราจะมีความ
สามารถจะใช้อะไร ถ้าเราใช้ปัญญา
ไม่เป็นในการตัดความคิดปรุงเเต่ง
เราก็ต้องใช้การบริกรรมพุทโธ หรือ

จะใช้การสวดมนต์ไปภายในใจ หรือ
จะท่องอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเพื่อ
ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ จะนับ
๑ ๒ ๓ ไปก็ได้ ลองหาอุบายอย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่ต้องทำ�ทั้งวันไม่ใช่
ทำ�แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิ
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เพราะเวลานัน้ เรายังเหมือนกับยังไม่ได้เตรียมสติมานัน้ เอง ยังไม่มเี ครือ่ งไม้
เครื่องมือ พอเวลามานั่งแล้วจะค่อยมาหาเครื่องมือนี้มันก็จะไม่ทันกาล
เราต้องเตรียมเครือ่ งไม้เครือ่ งมือ คือสติไว้กอ่ น เราต้องฝึกเจริญสติไปทัง้ วัน
ไม่ว่าเราทำ�อะไรขอให้เรามีสติ จะอยู่กับพุทโธก็ได้ จะอยู่กับการงานที่เรา
ทำ�อยู่ก็ได้ ข้อสำ�คัญขอให้เราอย่าไปคิดปรุงเเต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจาก
เรื่องที่จำ�เป็นที่เกี่ยวกับงานการที่เรากำ�ลังทำ�อยู่ในขณะนั้น ถ้าเราไม่มีสติ
เตรียมมาก่อน เวลานัง่ มันก็ไม่มกี �ำ ลังทีจ่ ะหยุดความคิดปรุงเเต่งต่างๆ ได้
ไม่มีกำ�ลังที่จะบังคับให้บริกรรมพุทโธๆ อย่างต่อเนื่องได้ เพราะเราไม่เคย
บังคับมาก่อนนั้นเอง เราต้องฝึกก่อน ต้องซ้อมก่อน เหมือนนักกีฬา
ก่อนทีจ่ ะไปแข่งขันกับคูต่ อ่ สูก้ ต็ อ้ งซ้อมก่อน ถ้าเป็นนักวิง่ ก็ตอ้ งซ้อมวิง่ ก่อน
ถ้าเป็นนักชกมวยก็ตอ้ งซ้อมชกกับคูซ่ อ้ มก่อน ไม่ใช่พอถึงเวลาก็ขนึ้ เวทีไปเลย
อย่างนี้ก็โดนหมัดเดียวก็ล้ม ถูกน็อคไป พอมานั่งสมาธิปั๊บ ท่องพุทโธได้
๒ คำ� ความคิดปรุงเเต่งก็ไหลมาเป็นเหมือนกับลูกกระสุนปืนออกมา เพราะ
ไม่มกี ารยับยัง้ มันไว้เลย ปัญหาของนักภาวนาทัง้ หลายทีน่ ง่ั ภาวนาแล้วไม่สงบ
ก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมสติมาก่อนนัน่ เอง ไม่รวู้ า่ ต้องเตรียมสติมาก่อน ไม่รวู้ า่
การเจริญสตินต้ี อ้ งเจริญอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ตน่ื จนหลับ
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ศิษย์ : แล้วเรื่องความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา
ล่ะครับพระอาจารย์ ที่มันทรมาน

พระอาจารย์ : อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจ

ว่าอดีตนั้นเป็นเหมือนความฝัน เช่น เมื่อคืนนี้
คุณฝันว่าคุณไปฆ่าคนนั้นคนนี้ มันก็ผ่านไปแล้ว
คุณย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้ คุณต้องใช้อดีต
เป็นบทเรียนสอนใจว่าถ้ามันไม่ดีต่อไปก็อย่าไป
ทำ�มัน แล้วก็ตอ้ งยอมรับกับวิบากของการกระทำ�
ของเราในอดีต ถ้ามันจะเกิดก็ไม่มีใครไปห้ามได้
พระพุ ท ธเจ้ า ก็ ห้ า มไม่ ไ ด้ พระพุ ท ธเจ้ า ห้ า ม
เทวทัตมาจองเวรจองกรรมกับพระพุทธเจ้าไม่ได้
แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามใจของพระพุทธเจ้าไม่ให้
กลัวได้ ไม่ให้หวัน่ ไหวกับวิบากกรรมได้ ขอให้เรา
มาแก้ที่ใจเรา อย่าไปแก้ที่อดีต ให้ใจเรายอมรับ
กับวิบากกรรมที่เราทำ�ไว้แล้ว และให้เราเอาอดีต
ที่ไม่ดีนี้มาเป็นครูสอนเราว่าถ้าไม่อยากจะอยู่ใน
สภาพนี้ก็อย่าไปทำ�แบบนั้นอีก เราทำ�ได้เท่านั้น
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ธรรมะบนเขา

๑๔ เมษายน ๒๕๕๖

“ปัจจัย ๔ ของใจ”
พวกเราวันนี้มาร่วมกันทำ�บุญ เพราะบุญนี้เป็นเหตุ
ปัจจัยทีส่ �ำ คัญต่อความสุขและความเจริญของพวกเรา
ถ้าเราทำ�บุญแล้ว ใจของเราก็จะมีความสุข มีความเจริญ
เรานี้แหละที่อาศัยอยู่กับใจ เพราะว่าเรากับใจเป็น
อันเดียวกันก็ได้ เพราะใจเป็นผูผ้ ลิตเราขึน้ มา คำ�ว่าเรา
ก็ออกมาจากความคิดปรุงเเต่งของใจนีเ่ อง ความจริงแล้ว
เราก็คือใจ คือผู้รู้ ผู้ที่ยังหลงอยู่ ยังไม่รู้จักตัวเอง
ยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครกันแน่ เวลาเราได้ร่างกายมา
เราก็ถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าร่างกายเป็น
ตัวเราเป็นของเรา เราเลยไปดูแลร่างกายมากกว่า
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เราจะมาดูแลใจ ร่างกายของเราจึงอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างอิ่มหมีพีมัน
มีความสุขมากเกินไปเสียด้วยซ้ำ�ไปเพราะมีน้ำ�หนักมากเกินไป แล้วพอมี
น้ำ�หนักมากเกินไปความสุขที่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไป เพราะร่างกาย
จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย มีอายุไม่ยืนยาวนาน เพราะว่าเราไปดูแลส่วนที่เรา
ไม่ควรดูแล เราดูแลได้แต่ควรจะรูจ้ กั ประมาณในการดูแล ต้องรูว้ า่ ร่างกาย
ต้องการอะไรมากน้อยเพียงไร เหมือนกับรถยนต์ เราก็ดูแลรถยนต์ตาม
ประมาณ เช่น น้ำ�มัน เราก็เติมได้เพียงเต็มถัง เราไม่เติมจนล้นถังออกมา
เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่คนทีค่ วรจะดูแลมากกว่ารถยนต์กค็ อื คนขับรถ
คนขับรถถ้าไม่ได้ดแู ล คนขับรถก็จะไม่มเี รีย่ วไม่มแี รงทีจ่ ะมาขับรถ เรานีแ่ หละ
เป็นคนขับร่างกาย เป็นเหมือนคนขับรถยนต์

ใจนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำ�อะไรต่างๆ นานา และ
ใจนี่ แ หละที่ จ ะสุ ข หรื อ ทุ ก ข์ จ ากการสั่ ง ของใจเอง
ใจจึ ง ควรรู้ ว่ า อะไรเป็ น เหตุ ที่ ทำ � ให้ ใ จมี ค วามสุ ข
อะไรเป็นเหตุที่ทำ�ให้ใจมีความทุกข์ แล้วพยายาม
สร้างเหตุที่ทำ�ให้ใจมีความสุข แล้วละเหตุที่ทำ�ให้ใจ
มีความทุกข์
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เพื่อใจจะได้อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างไม่มี
ความทุกข์ เราต้องรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงของ
ชั่วคราว เป็นเพียงเครื่องมือของใจ ไม่มีร่างกาย
ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจ ใจสามารถอยูไ่ ด้โดยที่
ไม่มีร่างกาย
เราจึงอย่าเสียเวลากับการดูแลรักษาร่างกายให้
มากจนลืมดูแลรักษาใจของเรา อย่างทุกวันนี้
เราจะเสียเวลาทุ่มเทเวลาให้กับร่างกายมากจน
เกินไปจนแทบจะไม่มเี วลามาดูแลรักษาใจของเรา
สิ่งที่จะดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็น
เป็นสุข ปราศจากความทุกข์ตา่ งๆ ก็คอื การทำ�ทาน
การรักษาศีล การภาวนา อันนีแ้ หละเป็นปัจจัย ๔
หรือว่าเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ของใจ แต่เรา
ส่วนใหญ่จะทุม่ เทเวลากับการหาลาภ ยศ สรรเสริญ
สุ ข ของร่ า งกายกั น เรามั ก จะหาเงิ น ทองกั น
อยากได้มากๆ หาตำ�แหน่งสูงๆ อยากมีหน้ามีตา
มีเกียรติ อยากให้คนนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญ
อยากจะมีความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
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การดำ�เนินชีวิตที่ถูกต้อง ต้องดำ�เนินชีวิตอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำ�เนินมา
เพราะเป็นวิถีชีวิตที่จะนำ�พาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริง
ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ ความสุขที่ไม่มีวันเสื่อม
ไม่มีวันหมดไป ความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด

แต่การหาความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขปลอม ความสุขที่ไม่ได้ให้
ความสุขแก่ใจอย่างแท้จริง ไม่ได้ให้ความอิ่ม ความพอแก่ใจ เพียงแต่ให้
ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานชัว่ ขณะทีไ่ ด้เสพได้สมั ผัส พอผ่านไปแล้ว
ก็เหมือนกับว่าไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสอะไรเลย
ดังนัน้ เราอย่าไปหลงกับการหาความสุขทางร่างกาย ทางลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะมันเป็นความสุขชั่วคราว และจะต้อง
หมดไปในทีส่ ดุ เวลาทีร่ า่ งกายไม่สามารถทีจ่ ะหาความสุขต่างๆ เหล่านีไ้ ด้เเล้ว
เช่น เวลาแก่ชราภาพ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเวลาตายไป เวลานั้นจะเป็น
เวลาที่ทุกข์ทรมานใจ เพราะใจไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆ ได้
เพราะใจไม่รจู้ กั วิธหี าความสุขโดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้รา่ งกาย วิธที หี่ าความสุขให้กบั ใจ
โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือทำ�ทาน รักษาศีล ภาวนา ดังนั้น พระพุทธเจ้า
จึงสอนให้พวกเราหมั่นทำ�ทานกันอยู่เรื่อยๆ หมั่นรักษาศีลกันอยู่เรื่อยๆ
หมัน่ ภาวนาทำ�จิตใจให้สงบ แล้วก็เจริญปัญญาสอนใจให้ฉลาด ให้รคู้ วามจริง
ของใจของร่างกาย ให้รคู้ วามจริงของความสุขของความทุกข์ ให้รคู้ วามจริง
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ถ้าไม่อยากจะทุกข์ ก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้น
ตราบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ ตราบนั้นก็ยังจะมีความทุกข์อยู่
การที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องทำ�ใจให้อิ่ม
ทำ�ใจให้พอ ทำ�ใจให้หมดความอยาก

ของเหตุของความสุขและความทุกข์
เมื่อรู้ความจริงแล้วเราจะได้จัดการ
กั บ ความสุ ข ความทุ ก ข์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง ความสุข เราก็ผลิตขึ้นมา
ความทุกข์ เราก็ก�ำ จัดมันไป พอเรา
สามารถผลิตแต่ความสุข ไม่ผลิต
ความทุกข์ เพราะความทุกข์ถกู กำ�จัด
ไปหมดแล้ว ใจของเราก็จะมีแต่
ความสุขไปตลอด
นี่ แ หละคื อ วิ ถี ท างที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า
ได้ ท รงบำ � เพ็ ญ ได้ ท รงดำ � เนิ น มา
แล้ ว ได้ นำ � เอามาเผยเเผ่ สั่ ง สอน
ให้ แ ก่ พ วกเราที่ ยั งไม่ รู้ ค วามจริ ง
เราจึงต้องมีศรัทธามีความเชื่อใน

พระธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
แล้วพยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุด
เท่ า ที่ จ ะมากได้ เพราะว่ า ถ้ า เรา
ปฏิบัติมาก เราก็จะได้ผลมากได้
ผลเร็ว ถ้าปฏิบตั นิ อ้ ยก็จะได้ผลน้อย
และได้ผลช้า และอาจจะไม่ทนั กับเวลา
คื อ ชี วิ ต ของเรานี้ มี เ วลาจำ � กั ด
เหมื อ นแสงสว่ า งของเเสงเที ย นที่
เราจุดไว้ในยามค่�ำ คืน ถ้าเรามีภารกิจ
อะไรที่เราจะต้องทำ� เรารู้ว่าถ้าเรา
ไม่รบี ทำ� เดีย๋ วพอเเสงเทียนหมดไป
มั น ก็ จ ะมองอะไรไม่ เ ห็ น จะไม่
สามารถทำ�อะไรได้ ร่างกายเราก็เป็น
เหมือนเทียนที่จะค่อยๆ ละลายไป
ทีละเล็กทีละน้อยและหมดไปในทีส่ ดุ
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ดังนั้น ขณะที่ร่างกายนี้ยังสามารถทำ�บุญทำ�ทาน รักษาศีล ภาวนาได้
ก็ ข อให้ เ ราควรจะทุ่ ม เทเวลาที่ เ รามี อ ยู่ นั้ นให้ กั บ การทำ � ทาน รั ก ษาศี ล
กับการภาวนา ส่วนการดูแลรักษาร่างกายก็ท�ำ ไปตามความจำ�เป็นก็พอ เช่น
ร่างกายก็หาอาหารให้พอเพียง หาเสื้อผ้าให้สวมใส่พอเพียง ให้มีที่อยู่อาศัย
พอเพียง ให้มียารักษาโรคพอเพียง ถ้าเรามีปัจจัย ๔ พอเพียงแล้ว เราก็
ควรที่จะหยุดหาได้แล้ว ควรที่จะมาหาความสุขความเจริญทางใจต่อไป
ทำ�ทานให้มากขึน้ รักษาศีลให้มากขึน้ ภาวนาให้มากขึน้ เจริญสติให้มากขึน้
นั่งสมาธิให้มากขึ้น เจริญปัญญาให้มากขึ้น แล้วความสุขก็จะมีมากขึ้น
ความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปจนหมดไปในที่สุด พอไม่มีความทุกข์แล้วใจก็
จะมีแต่ความสุขไปตลอด ใจที่มีความสุขไปตลอดก็ไม่ต้องไปหาร่างกาย
เป็นเครือ่ งมือหาความสุขอีกต่อไป ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่ ไม่ตอ้ งมีรา่ งกาย
ใจสามารถอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ขโดยที่ ไ ม่ ต้ อ งมี ร่ า งกายเป็ น เครื่ อ งมื อ
เหมือนกับคนที่ไม่ต้องออกเดินทางไปไหนมาไหนแล้ว อยู่บ้านได้แล้ว
มีของทุกอย่างพร้อมเพรียงแล้ว มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการอยู่ในบ้านแล้ว
ก็ไม่จ�ำ เป็นจะต้องออกนอกบ้าน เมื่อไม่ออกนอกบ้าน ก็ไม่จ�ำ เป็นจะต้องไป
ซื้อรถยนต์มาเป็นพาหนะพาไปไหนมาไหน
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ใจก็เหมือนกัน เมือ่ ใจได้ปฏิบตั ธิ รรม
ถึงพระนิพพานแล้วก็เหมือนได้ไป
ถึงบ้านที่มีความสุขพร้อมบริบูรณ์
ทุกรูปแบบ ไม่มคี วามจำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
ออกไปหาความสุ ข ภายนอกบ้ า น
อีกต่อไป
เมือ่ ไม่ตอ้ งไปหาความสุขภายนอกบ้าน
ก็ ไ ม่ ต้ อ งมี ร่ า งกายเป็ น เครื่ อ งมื อ
ผู้ ใ ดที่ ยั ง ต้ อ งกลั บ มาเกิ ด มามี
ร่ า งกายใหม่ ก็ แ สดงว่ าใจยั งไม่ มี
ความสุ ข พร้ อ มบริ บู ร ณ์ นั่ น เอง
เรายังขาดสิง่ นัน้ สิง่ นีอ้ ยู่ ยังอยากได้
สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ เมื่ออยากได้ก็เลย
ต้องมีร่างกาย เช่น อยากจะดูรูป
ก็ต้องมีตา อยากจะฟังเสียงก็ต้อง
มีหู ก็ต้องมีร่างกายถึงจะสามารถ
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ทำ�ได้ พอมาได้รา่ งกายก็ตอ้ งมาแบก
ความทุ ก ข์ ข องร่ า งกาย เพราะ
ร่างกายนี้ต้องมีปัจจัย ๔ ก็ต้อง
ดิ้นรนต่อสู้หาปัจจัย ๔ มาเลี้ยงดู
ร่ า งกาย แล้ ว ก็ ต้ อ งคอยปกป้ อ ง
ภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย
แทนที่จะได้ความสุข แต่กลับจะได้
ความทุกข์เพิ่มมากขึ้น เพราะว่า
เป็นภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษา
ร่างกายนั่นเอง และเวลาที่ร่างกาย
แก่ลงไป เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย
ลงไป ก็ ยิ่ ง ทำ �ให้ เ กิ ด ความทุ ก ข์
เพิม่ มากขึน้ ไปอีก แล้วเวลาทีจ่ ะต้อง
จากร่างกายไป เวลาทีร่ า่ งกายจะต้อง
ตายไป เวลานั้นก็ยิ่งทุกข์ทรมานใจ
เพิ่มมากขึ้นไปอีกหลายเท่าด้วยกัน
ดังนั้น ขอให้เราจงเห็นโทษของการ
ที่จะกลับมาเกิด เห็นโทษของความ
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ไม่อิ่มของใจ เห็นโทษของความ
อยากของใจ เห็นโทษว่าความไม่อมิ่
ความอยากของใจนี้เกิดจากการที่
เราไม่เลี้ยงดูใจของเราให้อิ่มนั่นเอง
ให้เราเห็นว่าเราทำ�ทานน้อยเกินไป
เรารักษาศีลน้อยเกินไป เราภาวนา
น้อยเกินไป เหมือนกับคนทีผ่ อมแห้ง
เเรงน้อย เขารู้ว่าสาเหตุที่ทำ�ให้เขา
ผอมแห้งแรงน้อยก็เพราะว่าเขารับ
ประทานอาหารน้อยไป ดืม่ น้�ำ น้อยไป
พักผ่อนหลับนอนน้อยไป ก็เลย
ทำ�ให้ร่างกายเขาซูบผอม ไม่มีเรี่ยว

ไม่มีแรง ฉันใด ใจของเราที่ไม่มี
ความอิม่ ไม่มีความพอ ที่ต้องออก
ไปหารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
มาบำ�รุงมาบำ�เรออยู่เรื่อยๆ ก็เป็น
เพราะว่าใจไม่ได้รบั การเลีย้ งดูให้มี
ความอิ่มนั่นเอง ใจไม่ได้ทำ�ทาน
ใจไม่ได้รักษาศีล ใจไม่ได้ภาวนา
ดังนัน้ หน้าทีข่ องเราก็คอื การทำ�ทาน
การรักษาศีล การภาวนา อันนี้เป็น
ภารกิจที่สำ�คัญกว่าการดูแลรักษา
ร่างกายด้วยปัจจัย ๔ แต่ก็จำ�เป็น
ที่ จ ะต้ อ งมี ร่ า งกายในการทำ � ทาน

ในการรักษาศีล ในการปฏิบตั ิ ในการ
ภาวนา เราก็ตอ้ งดูแลร่างกายไปด้วย
แต่ดูแลเท่าที่จำ�เป็น เหมือนกับเรา
ดูแลรถยนต์ เราดูแลเท่าที่จำ�เป็น
ให้รถยนต์วงิ่ ไปไหนมาไหนพาเราไป
ทำ�อะไรต่างๆ ได้ก็พอ เราไม่ต้อง
มาเสียเวลาทั้งหมดกับการมาดูแล
รักษารถยนต์ เรามีภารกิจอย่างอื่น
เช่น เรามีงานทำ� เราต้องใช้รถยนต์
เราก็ตอ้ งคอยเติมน้�ำ มัน คอยเติมน้�ำ
เติมลมให้กบั รถยนต์ เวลารถยนต์เสีย
เราก็นำ�เข้าอู่ เราทำ�เท่านี้ก็พอแล้ว
เพราะถ้าเรามามัวแต่ท�ำ แต่การดูแล
รั ก ษารถยนต์ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว
เราไม่ไปทำ�ภารกิจอย่างอื่น เราก็
จะไม่สามารถที่จะมีเงินทองมาดูแล
รถยนต์ได้ ไม่มเี งินทองทีจ่ ะทำ�อะไร
ต่างๆ ให้เรามีความสุขได้ ฉันใด
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ทรงดู แ ลรั ก ษาใจเช่ น เดี ย วกั น
แต่ทรงดูแลร่างกายเพียงเท่าทีจ่ �ำ เป็น
เท่านั้น เช่น เรื่องอาหารก็ทรงออก
บิณฑบาต ฉันวันละมื้อ ที่อยู่อาศัย
ก็ ห าที่ ห ลบแดดหลบฝนได้ ก็ พ อ
อยูใ่ นกระต๊อบ อยูต่ ามโคนไม้ อยูต่ าม
เรือนร้าง อยู่ในถ้ำ� เพียงเท่านี้ก็พอ
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ก็มีผ้าไตรจีวร
มีผ้า ๓ ผืนก็พอแล้ว พอปกปิด
ร่างกาย พอรักษาป้องกันร่างกาย
การดู แ ลร่ า งกายเพื่ อให้ นำ � มาทำ �
ภารกิจทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกัน
ขอให้เราทำ�เท่าที่จำ�เป็น ทำ�เท่าที่
ให้ ร่ า งกายอยู่ ไ ด้ สามารถทำ �ให้
เรามาวั ด มาทำ � บุ ญ ให้ ท านได้
มารักษาศีลได้ มาภาวนาได้ก็พอ
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบตั มิ า
พระพุ ท ธเจ้ า ก็ ดู แ ลรั ก ษาร่ า งกาย
ของท่ า นในขณะเดี ย วกั น ท่ า นก็
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จากความหนาว ความเย็นต่างๆ
หรือจากแมลงสัตว์กัดต่อย เท่านี้
ก็พอเพียง ส่วนยา ก็หายาไปตามมี
ตามเกิด ยาสมุนไพรหรือยาอะไรที่
จะหาได้ก็หาไปใช้ไป ร่างกายอยู่ได้
ก็อยู่ไป อยู่ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขา
ตายไป แต่เวลาทั้งหมดนี้จะทุ่มเท
เวลาให้กับการเลี้ยงดูใจ ให้ใจเกิด
ความอิ่ม เกิดความพอขึ้นมาให้ได้
เพราะเมื่อไหร่ที่ใจเกิดความอิ่มเกิด
ความพอแล้ว เวลานัน้ ก็ไม่ตอ้ งกลับ
มาเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด อี ก ต่ อ ไป
ไม่ต้องมาหาร่างกายใหม่อีก เพราะ
ถ้าได้ร่างกายใหม่ ก็ต้องมาทุกข์กับ
การเลี้ยงดูร่างกายใหม่ มาทุกข์กับ
ความแก่ของร่างกาย ทุกข์กบั ความ
เจ็บไข้ได้ปว่ ยของร่างกาย และทุกข์
กับความตายของร่างกาย
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ดังนั้น ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้อง
ไม่ ก ลั บ มาเกิ ด เท่ า นั้ น ตราบใด
ถ้ายังมีการเกิดอยู่ ตราบนั้นก็ยัง
จะมีความทุกข์อยู่ การที่จะไม่กลับ
มาเกิดก็ตอ้ งทำ�ใจให้อมิ่ ทำ�ใจให้พอ
ทำ�ใจให้หมดความอยาก หมดความ
อยากในรู ป เสี ย ง กลิ่ น รส
โผฏฐั พ พะ หมดความอยากมี
อยากเป็น หมดความอยากไม่มี
อยากไม่เป็น วิธีที่จะทำ�ให้ความ
อยากเหล่ า นี้ ห มดไปก็ ต้ อ งใช้ ก าร
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ภาวนา ก่อนที่จะภาวนาได้ก็ต้อง
รักษาศีลให้ได้ก่อน ก่อนที่จะรักษา
ศีลได้ก็ต้องทำ�ทานให้หมดไปก่อน
หรือทำ�ทานให้ได้ก่อน ถ้าอยากจะ
รักษาศีลได้อย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลา
ก็ต้องทำ�ทาน คือสละทรัพย์สมบัติ
ไปให้หมดเลย ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยว
กั บ การหาทรั พ ย์ ส มบั ติ คื อ เป็ น
นักบวช เวลาเป็นนักบวชนีก้ ไ็ ม่ตอ้ ง
ทำ�มาหากิน เมื่อไม่ต้องทำ�มาหากิน
ก็ ไ ม่ ต้ อ งทำ � บาป คนเราที่ ต้ อ ง
ทำ � บาปเพราะว่ า เรายั ง ต้ อ งทำ � มา
หากิน อยากได้เงินแบบง่ายๆ เร็วๆ
เช่น คนบางคนก็มีอาชีพฆ่าสัตว์
ตัดชีวิตอย่างนี้เพราะว่าเป็นอาชีพ
ที่ง่าย หาเงินได้เร็ว แต่มันเป็นการ
ทำ�บาป หรือบางคนก็ทำ�มาค้าขาย
แล้ ว ก็ ช อบโกง ค้ า กำ �ไรเกิ น ควร
บางคนก็โกหกหลอกลวงลูกค้าว่า

จะทำ � ให้ อ ย่ า งนั้ น ทำ � ให้ อ ย่ า งนี้
แต่ พ อถึ ง เวลาก็ ไ ม่ ไ ด้ ทำ �ให้ ต ามที่
พูดเอาไว้ นี่คือสาเหตุที่ทำ�ให้คนเรา
รั ก ษาศี ลไม่ ไ ด้ ก็ เ พราะความโลภ
อยากได้เงินมากๆ อยากได้เงินเร็วๆ
นั่นเอง แต่ถ้าเราไม่มีความจำ�เป็น
จะต้องหาเงิน ไม่มีความอยากได้
เงินมากๆ อยากได้เงินเร็วๆ เช่น
ออกบวชเป็นนักบวช เราก็จะไม่มี
ความจำ�เป็นจะต้องทำ�บาป เพราะ
เราไม่ต้องการเงินทอง เพราะว่า
ปัจจัย ๔ นี้เรามีคนสนับสนุนดูแล
ให้เราอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปฉ้อโกง
เพื่อหาปัจจัย ๔ มา เราไม่ต้องไป
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อไปหาปัจจัย ๔
มาเลี้ยงร่างกายของเรา
นี่คือเรื่องของการทำ�ทานขั้นสูงสุด
การทำ�ทานก็มหี ลายขัน้ ขัน้ เริม่ แรก

ก็ คื อ ทำ � ที ล ะเล็ ก ที ล ะน้ อ ย เช่ น
ทำ�บุญวันเกิด ทำ�บุญวันขึ้นปีใหม่
ทำ�บุญวันเทศกาลต่างๆ อย่างนี้
เป็นการทำ�ทานขั้นเริ่มต้นไปก่อน
แต่ ถ้ า เราได้ ศึ ก ษาได้ ฟั ง เทศน์
ฟังธรรมมากขึ้น เห็นความสำ�คัญ
ของการทำ�ทานเพราะว่าเป็นบันได
ที่จะนำ�พาให้เราไปสู่การรักษาศีล
สู่การภาวนา สู่การบรรลุมรรคผล
นิพพาน สู่การสิ้นสุดแห่งการเวียน
ว่ายตายเกิด เราก็จะมีความยินดีที่
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จะเสียเงินทองมากขึน้ ทำ�ทานมากขึน้ เพราะเรารูว้ า่ การมีทรัพย์มากๆ หรือ
การหาทรัพย์มามากๆ นี้ ไม่ได้เป็นทางที่จะนำ�พาเราไปสู่ความหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ หลาย ไม่ได้น�ำ พาเราไปสูก่ ารสิน้ สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
มีแต่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกไม่มีวันสิ้นสุด
ผู้ที่เห็นโทษของการหาทรัพย์และการใช้ทรัพย์เพื่อหาความสุขก็จะยุติ หรือ
จะค่อยๆ ลดปริมาณการหาทรัพย์ การใช้ทรัพย์ให้น้อยลงไปเรื่อยๆ จนถึง
ขีดทีส่ ามารถไม่ตอ้ งหาทรัพย์ ไม่ตอ้ งใช้ทรัพย์ได้เลย ก็คอื สามารถออกบวช
ได้เลย ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นก็อาจจะต้องมีการปฏิบัติรักษาศีลและภาวนา
ไปด้วยควบคู่กันไป ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์ตลอดเวลา
ถึงแม้จะไม่ได้ภาวนาให้ได้รับความสงบอย่างเต็มที่ แต่อย่างน้อยเราก็จะได้
สัมผัสกับผลที่เกิดจากการรักษาศีล ผลที่เกิดจากการภาวนา ทำ�ให้เราเห็น
คุณค่าของการมีศลี ของการมีใจทีส่ งบ พอเราเห็นว่าเราสามารถทำ�ใจให้สงบ
และมีความสุขจากความสงบก็จะทำ�ให้เราสามารถทีจ่ ะลดปริมาณการใช้เงิน
ใช้ทองเพือ่ ซือ้ ความสุขต่างๆ ให้นอ้ ยลงไป เมือ่ เราไม่ใช้เงินมาก ใช้เงินน้อย
ลงไป เราก็ไม่ต้องหาเงินมาก เราก็จะมีเวลามารักษาศีลได้มากขึ้น มีเวลา
มาภาวนาได้มากขึ้น
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ตอนต้ น เราอาจจะมาอยู่ วั ด ได้
อาทิตย์ละ ๑ วัน เช่น วันพระ
ต่อไปเราก็อาจจะมาอยู่อาทิตย์ละ
๓ วัน ต่อไปเดือนหนึง่ อาจจะมาอยู่
๑๕ วันก็ได้ เพราะเราไม่ตอ้ งทำ�งาน
ทั้งเดือน เราแบ่งเวลาโดยทำ�งาน
ครึ่งเดือน อีกครึ่งเดือนเราเอาเวลา
มาทำ�ทาน มารักษาศีล มาภาวนาได้
แล้ ว พอเราทำ � ไปอย่ า งนี้ เ รื่ อ ยๆ
ทำ�มากขึน้ ๆ ผลทีไ่ ด้จากการกระทำ�
มีมากขึ้นก็คือความอิ่มใจมีมากขึ้น
ความสุขใจมีมากขึน้ ความอยากได้
สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้น้อย
ลงไปก็จะทำ�ให้เรามีพลังใจมีก�ำ ลังใจ
ทีจ่ ะมาปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มทีเ่ ลย คือ
ยุ ติ ก ารทำ � มาหากิ น หาเงิ น หาทอง
ยุติการใช้เงินใช้ทอง แล้วก็มาอยู่
แบบนักบวช ถ้าบวชไม่ได้ เช่น

สุ ภ าพสตรี ไม่ มี ที่ บ วชก็ อ ยู่ แ บบ
นักบวช จะโกนศีรษะก็ได้ ไม่โกน
ศีรษะก็ได้ แต่อยูอ่ ย่างผูม้ ศี ลี บริสทุ ธิ์
แล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับการภาวนา
เพียงอย่างเดียว วันทัง้ วันไม่ท�ำ อะไร
นอกจากการเจริ ญ สติ นั่ ง สมาธิ
และเจริ ญ ปั ญ ญา ถ้ า จะทำ � ก็ ทำ �
ภารกิจที่จำ�เป็นเล็กๆ น้อยๆ เช่น
การดูแลรักษาที่อยู่อาศัยให้สะอาด
เรียบร้อย ดูแลร่างกายให้มีอาหาร
รับประทาน ให้มีเสื้อผ้าที่สะอาดไว้
สวมใส่ ดูแลร่างกายให้อยู่เพื่อจะ
ได้ปฏิบัติธรรมไปจนถึงจุดหมาย
ปลายทางคือพระนิพพาน
นีแ่ หละคือการดำ�เนินชีวติ ทีถ่ กู ต้อง
ต้องดำ�เนินชีวิตอย่างที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงดำ�เนินมา เพราะเป็นวิถีชีวิต
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ที่จะนำ�พาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ ความสุขที่
ไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันหมดไป ความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด
นี่คือวิถีชีวิตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำ�เพ็ญไปแล้วได้ทรงนำ�มาเผยแผ่สั่งสอน
ก็ปรากฏมีผมู้ ศี รัทธาน้อมนำ�ไปปฏิบตั แิ ล้วไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกัน
กับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำ�เนินไปถึง ก็คือได้ไปถึงพระนิพพาน ได้เป็น
พระอรหันตสาวกปรากฏมีเป็นจำ�นวนมากมายตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล
มาจนถึงปัจจุบันนี้ และจะมีอย่างนี้ต่อไปตราบใดที่ยังมีพระพุทธศาสนา
นำ�ทางอยู่ แต่ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึง่ ก็จะต้องหมดไปตามหลักของอนิจจังของ
ความไม่เที่ยง พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะอยู่ได้
ประมาณ ๕,๐๐๐ ปี เพราะว่าหลังจากนั้นก็จะไม่มีผู้ที่สามารถจะเข้าถึง
หรื อ เข้ าใจความสำ � คั ญ ของการปฏิ บั ติ ต ามคำ � สอนของพระพุ ท ธเจ้ าได้
ไม่มใี ครสนใจภาวนา มัวแต่จะสนใจกับการหาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงกึ่งพุทธกาล เราก็เห็นแล้วว่า
คนส่วนใหญ่นจี้ ะไม่เห็นความสำ�คัญของการเข้าวัด ของการทำ�ทาน รักษาศีล
ของการภาวนาแล้ว มีนอ้ ยมากคนทีจ่ ะสนใจทีจ่ ะปฏิบตั ทิ างของพระพุทธเจ้า
ได้อย่างเต็มที่ มีก็ทำ�กันไม่ครบกัน ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เข้าวัดกันก็ขอทำ�ทาน
เพียงอย่างเดียว ยังไม่อยากจะรักษาศีล ยังไม่อยากจะอยู่วัดถือศีล ๘
ภาวนากันเพราะยังติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
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คนทีจ่ ะภาวนาได้นจี้ ะต้องสละความ
สุ ข ทางตาหู จ มู ก ลิ้ น กายไป คื อ
แทนที่จะถือศีล ๕ ก็ต้องถือศีล ๘
เพราะว่าศีล ๕ นี้ ไม่มีกำ�ลังมาก
พอที่จะสนับสนุนการที่จะทำ�ใจให้
เข้าสู่ความสงบได้นั่นเอง จำ�เป็น
จะต้องใช้ศีล ๘ เหมือนกับเวลาที่
เราขับรถยนต์ขนึ้ ทีส่ งู เราไม่สามารถ
ใช้เกียร์สูงได้ ไม่สามารถใช้เกียร์
๔ เกียร์ ๕ ได้ เวลาจะขึ้นเขานี้
จะต้องเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ ๕
ก็เข้าเกียร์ ๔ ถ้าเกียร์ ๔ กำ�ลัง
ไม่พอก็ต้องเข้าเกียร์ ๓ เกียร์ ๒
ขึน้ ไปตามลำ�ดับ ฉันใด ถ้าเราอยาก
จะภาวนานี้ การใช้ศีล ๕ ก็จะไม่มี
กำ�ลังพอทีจ่ ะหยุดความอยากของใจ
หยุดความฟุ้งซ่านต่างๆ ของใจได้
จำ�เป็นจะต้องถือศีล ๘ กัน ศีล ๘ นี้
จะช่ ว ยตั ด กำ � ลั ง ของความอยาก

ศีล ๘
เราควรจะหัดถือกันบ้าง
ในวันที่เราจะมาอยู่วัด
หรืออยู่บ้าน
เพื่อบำ�เพ็ญจิตตภาวนา
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ของใจที่ทำ�ให้ใจฟุ้งซ่าน เช่น ความอยากร่วม
หลับนอนกับคนนั้นกับคนนี้ ถ้าถือศีล ๘ เราก็
ตัดความอยากนั้นไปได้เลย เพราะเรารู้ว่าตอนนี้
เราจะไม่ร่วมหลับนอนกับเขาแล้ว พอเรารู้ว่าเรา
ไม่ทำ� ความอยากมันก็ไม่เกิดขึ้นมา เรื่องการ
รั บ ประทานอาหารมากเกิ น ไปก็ เ ช่ น เดี ย วกั น
เราถือศีล ๘ เราก็จะรับประทานอาหารไม่เกิน
เที่ยงวัน หลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับ
การหาอาหารมารับประทานในตอนเย็นตอนค่ำ�
หรือตอนก่อนจะนอน แล้วถ้าเราไม่รับประทาน
อาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ตอนบ่ายตอนเย็น
เวลาเราจะภาวนานัง่ สมาธิจะไม่งว่ งเหงาหาวนอน
จะไม่สัปหงก ถ้าเรารับประทานอาหารอิ่มๆ แล้ว
เรามานัง่ สมาธินจี้ ะนัง่ ไม่ได้ พอนัง่ แล้วจะสัปหงก
นี่ก็คือศีล ๘ นอกจากนั้นเราก็ต้องมาตัดการ
หาความสุขจากการบันเทิงต่างๆ เช่น ไม่ดูหนัง
ไม่ดูโทรทัศน์ ไม่ดูละคร ไม่ร้องรำ�ทำ�เพลง
ไม่หาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
ไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัว ไม่หา
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ความสุขจากการใช้เครือ่ งสำ�อาง ใช้เครือ่ งหอมต่างๆ
น้�ำ หอมต่างๆ อันนีเ้ ป็นความสุขปลอม เป็นความสุข
เดีย๋ วเดียวไม่นานมันก็จางหายไป สูม้ าหาความสุข
ที่เกิดจากการภาวนาทำ�ใจให้สงบไม่ได้ ถ้าเราไป
ดูหนัง ไปดูละคร ไปร้องรำ�ทำ�เพลง เราก็จะไม่มี
เวลามานั่งสมาธิกันนั่นเอง พอเราไม่ต้องดูหนัง
ดูละคร ไม่ต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เรา
ก็มีเวลามานั่งทำ�ใจให้สงบ มาเจริญสติควบคุม
ความคิ ด ด้ ว ยการบริ ก รรมพุ ทโธๆ ด้ ว ยการ
สวดมนต์ ด้ ว ยการเฝ้ า ดู ก ารเคลื่ อ นไหวของ
ร่ า งกายอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แล้ ว แต่ เ ราจะถนั ด
เราชอบบริกรรมพุทโธ เราก็พุทโธไป เราชอบ
สวดมนต์ เราก็สวดมนต์ไป เราชอบเฝ้าดูการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย เราก็เฝ้าดูไป พอเวลาที่
เราไม่ตอ้ งทำ�ภารกิจต่างๆ เราก็มานัง่ หลับตาแล้วก็
ท่องพุทโธต่อไป สวดมนต์ตอ่ ไป ดูลมหายใจต่อไป
ไม่นานใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบ พอสงบ
แล้ วใจก็ จ ะมี ค วามสุ ข ยิ่ ง กว่ า การได้ ไ ปเที่ ย ว
ตามสถานทีต่ า่ งๆ ยิง่ กว่าการได้ดหู นัง ได้ดลู ะคร
ได้ร้องรำ�ทำ�เพลง
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นี่แหละคือศีล ๘ ที่เราจะต้องถือกัน ถ้าเราอยากจะภาวนาได้ผล ทำ�ใจให้
สงบได้อย่างง่ายดาย ต้องอาศัยศีล ๘ เป็นเครื่องมือช่วยเหลือ เพราะจาก
การไม่ดูหนังฟังเพลงแล้วก็ต้องมีอีกข้อหนึ่งก็คือต้องไม่นอนบนฟูกหนาๆ
นอนบนเตียงใหญ่ๆ ทีม่ ฟี กู หนาๆ นอนหลับแล้วสบาย เพราะว่าจะนอนมาก
เกินไป ตามปกติร่างกายนี้ถ้าได้พักประมาณ ๔-๕ ชั่งโมงก็จะตื่นขึ้นมา
แต่ถา้ นอนบนฟูกหนาๆ พอตืน่ ขึน้ มาแล้วก็จะไม่อยากจะลุก ก็จะหลับต่ออีก
๓-๔ ชัว่ โมง ก็เสียเวลาอันมีคา่ ทีจ่ ะเอามาภาวนา ก็จะไม่ได้ภาวนา จะหมดไป
กับการหลับนอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆ มีความสุขเดี๋ยวเดียว พอตื่นขึ้นมา
ความสุขทีไ่ ด้จากการหลับนอนนัน้ ก็หายไปหมด สูเ้ อามาภาวนาไม่ได้ เพราะ
ถ้าเราภาวนาได้แล้ว ต่อไปเราสามารถรักษาความสงบได้ไปเรือ่ ยๆ ตลอดเวลา
เวลาใดเราอยากจะให้ใจสงบ เราก็ทำ�ให้สงบได้
นี่คือศีล ๘ ที่เราควรจะหัดถือกันบ้างในวันที่เราจะมาอยู่วัดกันหรืออยู่บ้าน
เพื่อบำ�เพ็ญจิตตภาวนากัน ถ้าเราถือศีล ๘ ได้แล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องไป
อยูว่ ดั หรือไปอยูต่ ามสถานทีท่ ไี่ ม่มใี ครมารบกวนใจ อยูค่ นเดียว ถึงแม้จะอยู่
วัดหลายๆ คน แต่เวลาไปอยู่ตามที่พักก็จะแยกกันอยู่ จะไม่อยู่ด้วยกัน
ต่างคนต่างอยู่ เพือ่ จะได้ควบคุมความคิดของตนได้ ถ้าอยูห่ ลายคนก็จะคุยกัน
ก็จะควบคุมความคิดไม่ได้ แต่ถ้าอยู่คนเดียว เราก็จะพุทโธๆ ไปได้เรื่อยๆ
หรือสวดมนต์ไปภายในใจได้เรื่อยๆ หรือจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของ
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ร่างกายไปได้เรื่อยๆ ถ้าเราอยากจะนับ ๑ ๒ ๓
ไปแทนก็ได้ ขอให้เราหยุดความคิดเท่านั้นเอง
อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าไม่ชอบพุทโธ
ไม่ชอบสวดมนต์ ไม่ชอบเฝ้าดูการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย ชอบนับ ๑ ๒ ๓ ก็นับ ๑ ๒ ๓
ไปแทนก็ได้ นับไปเรือ่ ยๆ เพือ่ ทีเ่ ราจะไม่คดิ อะไร
พอเรามีเวลาที่จะมานั่งได้ เราก็มานั่งหลับตา
แล้วก็นับต่อไป ไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้
พอใจสงบแล้วก็จะมีความสุข มีความอิม่ ความหิว
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถือศีล ๘ คือการไม่
รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะ
หายไป อาหารเย็นไม่รับประทานก็ไม่เดือดร้อน
ถ้าใจมีความสงบ ไม่ได้ดูหนัง ไม่ได้ดูละคร
ก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขจากความสงบนี้
มาทดแทน เป็ น ความสุ ข ที่ เ หนื อ กว่ า ที่ ดี ก ว่ า
ความสุขทีไ่ ด้จากการรับประทานอาหาร การดูหนัง
ดูละคร การร้องรำ�ทำ�เพลง
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ถ้ า เราอยากจะรั ก ษาความสงบนี้ หลั ง จากที่
เราออกจากสมาธิมาแล้ว เราก็ต้องเฝ้าดูใจเรา
เวลาใจเราไม่สงบ เราก็ตอ้ งหาเหตุวา่ อะไรทำ�ให้ใจ
ไม่สงบ ถ้าเราสังเกตุดู เราก็จะรู้ว่าใจเราจะ
ไม่สงบก็เพราะว่าเกิดความอยากขึ้นมา เวลาเรา
เกิดความอยากได้อะไร อยากจะทำ�อะไร นีใ่ จเรา
จะไม่นง่ิ แล้ว จะอยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้จะกระวนกระวาย
กระสับกระส่าย ถ้าเราเห็นว่าการที่จะทำ�ให้ใจเรา
กลั บ เข้ า สู่ ค วามสงบก็ คื อ การยุ ติ ค วามอยาก
เราก็ต้องบอกใจว่าอย่าไปอยากเลย อยากแล้ว
ก็ จ ะไม่ ไ ด้ ค วามสงบอย่ า งที่ เ รามี อ ยู่ ใ นขณะนี้
หยุดความอยากได้จะดีกว่า เราจะได้มคี วามสงบนิง่
ของใจต่ อไปได้ ถ้ า เราไปทำ � ตามความอยาก
ความสงบก็ จ ะหายไป ความสุ ข ที่ เ ราได้ จ าก
ความอยากก็จะเป็นความสุขเดีย๋ วเดียว หลังจากนัน้
ก็ จ ะทำ � ให้ เ ราเกิ ด ความอยากขึ้ น มาใหม่ อี ก
เราก็ต้องไปทำ�ตามความอยากอีก ยิ่งทำ�ตาม
ความอยากมากเท่าไหร่ ก็ยงิ่ เกิดความอยากมาก
ขึ้นไปเท่านั้น จนในที่สุดใจก็จะไม่มีความสงบ
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หลงเหลืออยูเ่ ลย ถ้าเราปล่อยให้ใจไปทำ�ตามความอยาก หลังจากทีเ่ ราออก
มาจากสมาธิแล้ว ทางทีด่ เี วลาออกจากสมาธิ เราก็ควรทีจ่ ะควบคุมความคิด
ของเราต่อไป อย่าปล่อยให้คดิ ไปในทางความอยาก ถ้าคิดไปในทางความอยาก
ก็ตอ้ งสอนใจให้รวู้ า่ การกระทำ�ตามความอยากนีไ้ ม่ได้น�ำ ความสุขมาให้กบั ใจ
แต่น�ำ ความทุกข์มาให้กบั ใจ เพราะความอยากได้นจี้ ะไม่มวี นั พอ ได้อะไรมา
มากน้อยเท่าไรก็จะไม่พอ อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆ
นี่คือวิธีที่เราจะสอนใจให้หยุดความอยากเพื่อที่จะรักษาใจให้สงบต่อไปได้
ถ้าเราสอนใจแล้วใจเชื่อ ยอมหยุดความอยากได้ เราอยู่เฉยๆ ก็มีความสุข
เพราะเรารักษาความสุขทีไ่ ด้จากการทำ�สมาธิได้นนั่ เอง ถ้าใจยังดือ้ ยังไม่ยอม
เชื่อเรา เราก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่เวลาเกิดความอยากแล้ว เช่น อยาก
จะออกไปเทีย่ วแล้ว อยากจะไปดูหนัง ดูละครแล้ว ตอนนีเ้ ราก็ตอ้ งกลับมาทำ�
สมาธิใหม่ ทำ�ใจให้สงบใหม่ พอใจสงบแล้ว ความอยากไปดูหนัง อยากไปเทีย่ ว
ก็จะหายไปชั่วคราว แล้วพอออกจากสมาธิมา เราก็คอยควบคุมความคิด
ของเราอย่าให้ไปคิดถึงความอยากไปเที่ยว ถ้าควบคุมไม่ได้ เวลาที่อยาก
จะไปเที่ ย วก็ ใ ช้ ปั ญ ญามาแก้ ม าสอนว่ า มั น เป็ น การเดิ นไปหาความทุ ก ข์
ไม่ใช่เป็นการเดินไปหาความสุข ถ้าไม่เชื่ออีก ก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิอีก
ทำ�อย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะยอม ใจจะเชื่อ ถ้าเชื่อแล้วต่อไปก็จะหมด
ความอยากไป หมดความอยากที่จะไปหาความสุขทางตา ทางหู ทางจมูก
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ทางลิ้น ทางกาย เมื่อไม่มีความ
อยากแล้ ว เราก็ ไ ม่ ต้ อ งทำ � อะไร
อีกแล้ว อยู่เฉยๆ ก็จะไม่มีอะไร
มารบกวนใจ มาทำ�ลายความสงบที่
ได้รับจากการทำ�ใจให้สงบนี้ ต่อไป
ใจของเราก็จะสงบตลอดเวลา เพราะ
เราสามารถยุตคิ วามอยากต่างๆ ทีม่ ี
อยู่ในใจของเราให้หมดไปได้
นีแ่ หละก็คอื พระนิพพาน อยูต่ รงนีเ้ อง
อยู่ท่ีก ารยุ ติค วามอยากทั้ง หลาย
เมือ่ ไม่มคี วามอยากแล้ว ใจก็จะไม่มี
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ความกระวนกระวาย กระสับกระส่าย
ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความหิวต่อไป
ไม่ตอ้ งการทีจ่ ะต้องไปเกิดอีกต่อไป
เพราะว่ามีความสุขพร้อมบริบูรณ์
อยู่แล้วภายในใจนี้เอง ใจนี้แหละ
ทีเ่ ป็นพระนิพพาน พระนิพพานนี้
ไม่ได้เป็นสถานที่ แต่เป็นสภาพของใจ
ทีป่ ราศจากความอยากต่างๆ เป็นใจ
ทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความสุข ทีเ่ รียกว่า
ปรมัง สุขงั
นี่แหละคือการพัฒนาจิตใจของเรา
การสร้างความสุข สร้างความเจริญ
ทีแ่ ท้จริงให้แก่ชวี ติ ของเรา ต้องสร้าง
ด้วยการทำ�ทาน ด้วยการรักษาศีล
ด้วยการภาวนา ด้วยการบรรลุถึง
พระนิพพาน ดังที่พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ปฏิบตั ิ
มากั น การปฏิ บั ติ นี้ ไ ม่ เ ป็ น สิ่ ง ที่

เหนือวิสัยของมนุษย์ ถ้าเหนือวิสัย
แล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามา
เผยแผ่สั่งสอน แล้วก็จะไม่ปรากฏ
มี พ ระอรหั น ตสาวกขึ้ น มา แต่ นี่
ปรากฏมีพระอรหันตสาวกขึน้ มากัน
เป็นจำ�นวนมาก ก็เพราะว่ามีผู้ฟัง
แล้ ว มี จิ ต ศรั ท ธา มี ผู้ ที่ ก ล้ า ที่ จ ะ
ปฏิ บั ติ ต ามที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรง
สัง่ สอน ได้เป็นผูท้ ฉี่ ลาด ผูท้ เี่ ห็นโทษ
ของการติดอยูก่ บั ความอยาก ติดอยู่
กับความสุขทางร่างกาย ทางรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ถ้าเรา
เห็ น โทษของความสุ ข เหล่ า นี้
เพราะว่าเราต้องกลับมาเวียนว่าย
ตายเกิ ด เมื่ อ กลั บ มาเวี ย นว่ า ย
ตายเกิดก็ตอ้ งมาแก่ มาเจ็บ มาตาย
ถ้าเห็นความทุกข์แบบนี้ เห็นโทษ
ของความสุขแบบนี้ เราก็จะได้ยุติ
เหมือนกับคนทีเ่ ห็นโทษของการดืม่

สุรา เห็นโทษของการสูบบุหรี่ เห็นโทษ
ของการเสพยาเสพติด ถ้าเห็นโทษก็
จะเลิกได้ ในตอนทีเ่ ลิกก็อาจจะต้อง
ใช้ความเข้มเเข็ง ความอดทนต่อสู้
กับความอยากไปสักระยะหนึง่ ถ้ามี
เครื่องมือก็คือมีการทำ�ใจให้สงบได้
ก็จะไม่ยากเย็น ถ้าไม่มกี ารทำ�สมาธินี้
มักจะทำ�ไม่สำ�เร็จกันเพราะว่ามัน
ทรมานใจเกินไป แต่ถา้ มีสมาธิ เวลา
เกิ ด ความทรมานใจก็ เ หมื อ นกั บ
เวลาเกิดอาการปวดศีรษะ ก็มยี าแก้
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ปวดศีรษะรับประทาน ก็ช่วยประทังความปวดศีรษะไป พอทำ�ให้อยู่ไปได้
ต่อไป ถ้าเราทำ�สมาธิได้ เวลาทีเ่ ราจะหยุดความอยากแล้วเกิดความทุกข์ขนึ้ มา
ใจทีม่ สี มาธิกจ็ ะพอต้านกับความทุกข์ทรมานใจได้ หรือถ้าต้านไม่ไหวก็เข้าไป
ในสมาธิเลยก็ได้ ถ้าเข้าไปในสมาธิเลยก็จะไม่ทกุ ข์เลย เเต่เวลาออกมาก็อาจ
จะทุกข์บ้าง แต่ถ้ามีสมาธิมีปัญญามาช่วยมาเสริมก็จะสามารถหยุดหรือ
สู้กับความอยากต่างๆ ได้
ดังนั้น ขอให้เราพยายามทำ�ทาน รักษาศีล ภาวนากันให้มากๆ เพราะนี่เป็น
ทางเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริง ที่จะพาให้เราหลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งหลาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีทางอื่น
ถ้ามีทางอื่นพระพุทธเจ้าก็จะนำ�มาสอน พระพุทธเจ้าทรงพบทางนี้ซึ่งเป็น
ทางเดียว เพราะฉะนัน้ ขอให้เราพยายามปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน
ด้วยความขยันหมั่นเพียร ทำ�ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ รับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็ว
สักวันหนึ่งผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย
ได้รับกันก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับต่อไปอย่างแน่นอน
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ทุกข์ให้รู้นั้น
ขอบเขตของการรู้ตัวทุกข์
หรือขอบเขตของตัวทุกข์นั้นมีขอบเขตหรือไม่อย่างไร

310

ศิษย์ถาม

๑๔ เมษายน ๒๕๕๖

พระอาจารย์ตอบ
พระอาจารย์ : เป็นไง สบายดี
ศิษย์ : สบายดีคะ่ พระอาจารย์ พระอาจารย์สบายดีนะคะ?
พระอาจารย์ : ยังพอหายใจได้อยู่ หายใจได้

ก็สบาย หายใจไม่ได้ยงิ่ สบายใหญ่ เอ้า จริงๆ ร่างกายนี้
เป็นภารา หเว ปัญจักขันธา ต้องแบกมันเหมือนภูเขา
ไม่มีรา่ งกายนี้สบาย หลับยาวไปเลย หลับแบบไม่ตื่น
ไม่ต้องมีร่างกายสบายกว่า
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ศิษย์ : ท่านยังต้องเมตตตาลูกศิษย์
อีกเยอะนะคะหลวงพ่อ

พระอาจารย์

: ก็เมตตาเท่าที่
มั น จะอยู่ ไ ด้ แ หละ ถ้ า มั นไม่ อ ยู่
ก็ ไ ม่ รู้ จ ะทำ � ยั งไง ไปสั่ ง มั นไม่ ไ ด้
ก็ขอให้ลูกศิษย์เมตตาคนสอนด้วย
ไม่ ใ ช่ ส อนไปแล้ ว ไม่ ป ฏิ บั ติ เ ลย
สอนไปก็เหนือ่ ยเปล่าๆ สอนเข้าหูซา้ ย
ออกหูขวา กลับมากี่วันกี่เดือนก็
อยู่ที่เดิมอย่างนี้ แหม สอนอย่างนี้
แล้วมันท้อแท้ สอนแล้วอยูแ่ ต่ ป.๑
ไม่ยอมขึ้น ป.๒ ป.๓ ไม่ยอมจบ
ปริ ญ ญากั น สั ก ที สงสารเมตตา
คนสอนด้วย อย่าให้คนสอนเมตตา
แต่คนเรียนอย่างเดียว คนเรียนก็
ต้องเมตตาคนสอนด้วย ถ้าเรียนแล้ว
จบนี้ โห คนสอนจะมี กำ � ลั งใจ
อยากจะอยู่ต่อไปนานๆ เพราะว่า
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สอนแล้วเกิดผล เห็นคนได้หลุดพ้น
จากความทุกข์นม้ี นั ไม่มอี ะไรจะดีเท่า
เห็ น คนร้ อ งไห้ แ ล้ ว มั น เป็ น ยั ง ไง
มันน่าสงสารเขาไหม อยากจะเห็น
คนเขาหั ว เราะกั น อยากจะเห็ น
คนเขามีความสุขกัน ซึ่งความจริง
ถ้ า เรามี ธ รรมะนี้ เราหั ว เราะได้
แก่เราก็หัวเราะได้ เจ็บไข้ได้ป่วย
เราก็หัวเราะได้ เราเวลาจะตาย
ก็หัวเราะได้ เพราะธรรมะมันจะ
สอนให้ เ รารู้ ว่ า ร่ า งกายมั น ไม่ ใ ช่
ตัวเราไม่ใช่ของเรา มันเป็นกองทุกข์
มันเป็นภูเขาที่กลบจิตใจของเรา
ทุ ก วั น นี้ ที่ เ ร า ห นั ก อ ก ห นั กใ จ
ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งร่ า งกายหรื อ ทุ ก วั น
นี้ ห นั ก อ ก ห นั กใ จ ก็ เ รื่ อ ง ข อ ง
ร่างกาย เรื่องการหากิน เรื่องการ
ดู แ ลรั ก ษาร่ า งกายให้ อ ยู่ ไ ปไม่ ใ ห้

เจ็บไข้ได้ป่วย เรื่องของร่างกายทั้งนั้นแหละ ถ้าไม่มีร่างกายแล้วมัน
เบาอกเบาใจ หรือถ้าไม่ไปยึดติด ไม่ไปถือว่าเป็นของเรา มันก็เบาอก
เบาใจได้เหมือนกัน
ขอให้เอาไปปฏิบัตินะ แล้วมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้สบายใจแล้ว ไม่ทุกข์กับ
ร่างกายแล้ว ร่างกายจะเป็นจะตายนีร้ บั มันได้ ไม่เป็นปัญหาอะไร ถ้าอย่างนี้
มาแล้วจะเมตตาอยู่ไปนานๆ

ศิษย์ : สาธุ ขอให้ธาตุขันธ์หลวงพ่อแข็งแรง
พระอาจารย์คะ ทำ�ไมเหมือนกับช่วงหลังเวลานั่งปฏิบัติมันจะปวดมาก ไม่แน่ใจว่า
ไปเพ่งมันมากไปหรือเปล่าคะพระอาจารย์ มันจะปวดหัว มันเหมือนจะตึงอย่างนี้คะ

พระอาจารย์ : ก็มีส่วน ถ้าเราไปมีความมั่นหมายมากเกินไป ทำ�แล้ว

อยากจะให้ได้ผล ความอยากจะให้ได้ผลนี้มันจะทำ�ให้เกิดอาการตึงเครียด
ขึ้นมาได้ เวลาทำ�แล้วเราอย่าไปอยากให้มันได้ผล ขอให้เราทำ�หน้าที่ที่เรา
ต้องทำ� ก็คือให้เราท่องอยู่กับพุทโธ ก็อยู่กับพุทโธไป ส่วนผลจะเกิดไม่เกิด
มันก็เป็นเรือ่ งของมัน อีกส่วนหนึง่ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าใจไม่คอ่ ยชอบทำ�ของ
อย่างนี้ พอเวลาต้องทำ�อะไรที่ไม่ชอบนี้ มันจะมีอาการต่างๆ ขึ้นมา แต่ถ้า
ทำ�อะไรทีช่ อบนี้ มันจะเบา มันจะสบาย พอทำ�อะไรทีไ่ ม่ชอบมันจะอึดอัดใจ
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ศิษย์

: ไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงหลัง
เหมือนกับว่าเราจะเป็นกังวลว่า เอ๊ะ!
ตอนนี้เราควรจะมาพิจารณา

พระอาจารย์

: ใช่ อันนั้นก็
เป็นส่วนได้ เวลาทำ�ก็อย่าไปกังวล
เราต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้วา่
เราต้องทำ�อะไรก่อน ทำ�อะไรหลัง
สิ่งที่เราต้องทำ�ก่อนสิ่งแรก ก็คือ
เจริ ญ สติ ใ ห้ ไ ด้ ก่ อ น คื อ ควบคุ ม
ความคิ ด ให้ อ ยู่ กั บ อารมณ์ ใ ด
อารมณ์หนึง่ เรือ่ งปัญญานีเ้ ป็นเรือ่ ง
มาทีหลัง โดยเฉพาะเวลาทีน่ งั่ สมาธินี้
ไม่ ใ ช่ เ วลาที่ จ ะมาพิ จ ารณาทาง
ปัญญา ควรจะให้อยูก่ บั อารมณ์เดียว
ให้ อ ยู่ กั บ พุ ทโธไป ให้ อ ยู่ กั บ การ
สวดมนต์ ไ ป หรื อให้ อ ยู่ กั บ การ
ดู ล มหายใจเข้ า ออกไป ไม่ ต้ อ ง
ไปทำ�อย่างอื่น เรื่องของปัญญานี้
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ต้องมาหลังจากทีอ่ อกจากสมาธิแล้ว
สมาธิมาก่อนปัญญา นอกจากมีกรณี
ยกเว้ น ที่ เ ราเป็ น คนที่ ช อบคิ ด ไป
ในทางปัญญา แล้วไม่สามารถให้ใจ
อยู่กับพุทโธได้ เวลานั่งสมาธิเราก็
ต้องใช้ปัญญามากล่อมให้ใจเข้าสู่
ความสงบ เช่น ใจไม่สงบเพราะมี
ปั ญ หาอยู่ กั บ เรื่ อ งอะไร ก็ ต้ อ ง
ใช้ปัญญาเข้าไปแยกแยะ เข้าไป
พิจารณาแล้วยุติปัญหานั้น ถ้ายุติ
ปัญหานัน้ ได้ ใจก็จะกลับเข้าสูค่ วาม
สงบได้ แต่ถา้ นัง่ แล้วไม่มปี ญ
ั หาอะไร
ก็ไม่ต้องใช้ปัญญา ก็เพียงแต่ให้ดู
ลมหายใจเข้าออก หรือให้ใช้การ
บริกรรมพุทโธๆ ไป ตอนนั้นยัง
ไม่ตอ้ งพิจารณาทางปัญญา ก่อนที่
จะพิ จ ารณาทางปั ญ ญาได้ เ หตุ
ได้ ผ ล ต้ อ งทำ �ใจให้ ส งบ ถ้ าใจ
ไม่สงบแล้วพิจารณาจะมีกิเลสมา

คอยต่ อ ต้ า น มาคอยขั ด ขวาง พิ จ ารณาได้ เ ดี๋ ย วเดี ย วเดี๋ ย วก็ ถู ก ดึ ง
ไปพิ จ ารณาทางอื่ น แทน แต่ ถ้ าใจสงบนี้ กิ เ ลสจะไม่ มี กำ � ลั ง มากพอที่
จะมาต่ อ ต้ า นหรื อ มาขั ด ขวาง การพิ จ ารณาทางปั ญ ญาก็ จ ะสามารถ
พิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผล ได้เหตุได้ผล ก็จะมีความรู้แจ้งเห็นจริง
ตามมาได้
ฉะนัน้ เรือ่ งของปัญญานีเ้ ป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งมาหลังจากทีเ่ ราได้สมาธิกอ่ น ถ้าใจเรา
ยังไม่สงบ พยายามทำ�ใจให้สงบก่อน เหมือนกับแพทย์ที่จะผ่าตัดคนไข้
ก่อนที่จะผ่าตัดคนไข้ได้ ต้องทำ�ให้คนไข้สลบก่อน ต้องให้ยาสลบก่อน
ถ้าไม่ให้ยาสลบ เวลาไปผ่าคนไข้ คนไข้จะดิน้ ผ่าไม่ได้ แต่ถา้ คนไข้สลบแล้ว ไม่รบั รู้
เรื่องการผ่าตัดแล้ว เวลาหมอผ่าก็ไม่ดิ้น ไม่ทำ�อะไรทั้งนั้น หมอก็สามารถ
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ผ่าตัดได้อย่างเรียบร้อย ดังนั้น ใจของเรานี้ต้องสงบก่อน
ถึงจะสอนใจได้ ถ้าใจไม่สงบ กิเลสจะมาค้าน จะมาดึงใจ
ไปคิดทางอืน่ แทน เช่น สอนให้คดิ ถึงความตาย มันจะไม่ยอมคิด
ถ้าใจไม่สงบ พอคิดความตายปั๊บก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา
ไม่อยากจะคิด ไม่อยากจะพิจารณา แต่ถ้าใจสงบนี้ จะไม่มี
อารมณ์ไม่ดี เวลาที่เราคิดถึงความตาย ความแก่ ความเจ็บ
เราก็จะพิจารณาได้บ่อยเข้านานเข้า พอเราพิจารณาได้นาน
ได้บ่อย เราก็จะไม่ลืมความจริง เราก็จะไม่หลอกตัวเราเองว่า
เราจะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย นี่คือเรื่องของปัญญา
การพิจารณาปัญญาก็เพื่อสอนความจริงให้กับใจ ให้ฝังอยู่
ในใจเท่านั้นเอง การจะให้มันฝังอยู่ในใจก็ต้องคิดอยู่บ่อยๆ
พิ จ ารณาอยู่ บ่ อ ยๆ เหมื อ นกั บ เวลาที่ เ ราจะท่ อ งสู ต รคู ณ
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จำ�สูตรคูณได้นี้ เราก็ต้องท่องมันบ่อยๆ หรือท่อง ก.ไก่ หรือ
ข.ไข่ ไปบ่อยๆ จนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจ ฉันใด เราก็ต้อง
พิจารณาเรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตาย เรื่องของการ
พลัดพราก เรื่องของการสูญเสียสิ่งต่างๆ ไปอยู่บ่อยๆ ให้มัน
ฝังอยูใ่ นใจเราให้ได้ ถ้ามันฝังอยูใ่ นใจแล้ว เราจะไม่เสียใจเวลา
ทีเ่ ราแก่ เวลาเราเจ็บ เวลาทีเ่ ราสูญเสียสิง่ ต่างๆ เพราะเรารูอ้ ยู่
ล่วงหน้าแล้ว เราคิดอยูต่ ลอดเวลา พอเรารูว้ า่ เราจะต้องสูญเสีย
เราก็ เ ตรี ย มตั ว เตรี ย มใจแล้ ว เหมื อ นกั บ เรารู้ ว่ า เดื อ นนี้
เราต้องจ่ายค่าโทรศัพท์เท่าไหร่ จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าไหร่ ค่าน้ำ�
เท่าไหร่ เราก็เตรียมตัวจ่ายทันที แต่ถ้าเราไม่คิดว่าเดือนนี้
เราต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ�ค่าไฟ พอบิลมาเราก็จะตกใจ
เอ๊ะ เราต้องจ่ายค่าโน้นค่านีด้ ว้ ยหรือ อันนีแ้ หละคือการสอนใจ
สอนใจให้เตรียมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นเอง
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เมือ่ ใจรูว้ า่ จะต้องมีอะไรเกิดขึน้ ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ พอเตรียมแล้วก็รบั ได้
ไม่ตกใจ ไม่ตนื่ เต้น ไม่ทกุ ข์ นีค่ อื เรือ่ งของปัญญา จะคิดเรือ่ งต่างๆ เหล่านี้
ได้ใจต้องสงบ เพราะถ้าใจไม่สงบ กิเลสจะให้เราไปคิดเรื่องที่อยากจะไม่แก่
อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย อยากจะเป็นสาวไปตลอด อยากจะสวยไปตลอด
อยากจะไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ย อยากจะไม่ตาย พอถึงเวลาแก่ขนึ้ มาก็ตกใจ เห็นมีผม
สีขาวโผล่ขึ้นมาก็ตกใจแล้ว มีหนังเหี่ยวอยู่นิดหนึ่งก็ตกใจ ไปเห็นอุบัติเหตุ
ที่ไหนขึ้นมาก็ตกใจ เพราะว่าเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเรานั่นเอง แต่ถ้าเรา
คอยสอนใจอยู่เสมอว่ามันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เกิดมาแล้วต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย อย่างแน่นอน ต้องสูญเสียคนที่เรารักไปอย่างแน่นอน
จะเสียก่อนเสียหลังเสียช้าหรือเสียเร็วเท่านัน้ เอง แต่มนั ต้องเสียแน่ๆ ถ้าเรา
รู้ล่วงหน้าแล้ว เวลาเสียก็จะเฉยๆ ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวาย ไม่ทุกข์ใจ
ถ้าไม่รู้ล่วงหน้า ไม่เตรียมตัวเตรียมใจ เวลาเกิดขึ้นก็จะโวยวายขึ้นมาทันที
สมมุตเิ ราไปเช่าอาคารทีพ่ กั ทีไ่ หนอยู่ แล้วเขาไม่ได้บอกว่าเราก็ตอ้ งเสียค่าโน้น
ค่านี้ พอถึงเวลาส่งบิลมาให้นี้ เราจะตกใจทันที เอ๊ะ เวลาเข้าไปไม่ได้บอกว่า
จะต้องเสียอะไรเลย พอถึงสิ้นเดือนส่งบิลมาเก็บแล้ว ดังนั้น เราก็ต้อง
ถามเขาก่อนใช่ไหมว่าต้องเสียค่าอะไรบ้าง เพื่อเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ
เตรียมเงินเตรียมทองไว้จ่ายได้ ฉันใด เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องถามว่า
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แล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดมาแล้ว ก็ต้องรู้ว่าต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตายตามมา เราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ เเต่เราเคยคิดไหม
เรื่ อ งความแก่ ความเจ็ บ ความตาย เราคิ ด อยู่ บ่ อ ยๆ หรื อ เปล่ า
อย่างพระพุทธเจ้าสอนให้คิดทั้งวันเลย เมื่อไหร่ก็ให้คิดว่า เราต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย มันถึงจะพอ ถึงจะไม่ลืม แต่ถ้าวันหนึ่งเราคิดหนเดียว
คิดครั้งสองครั้งนี้เดี๋ยวมันก็ลืมแล้ว พอไปทำ�งานเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ลืมไป
หมดแล้ว ถ้าตราบใดถ้าเราคิดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตายแล้วเรา
ไม่สบายใจ ก็แสดงว่าเราลืมแล้ว เราลืมว่าเราต้องแก่ เราต้องเจ็บ เราต้องตาย
การทีจ่ ะคิดอย่างนีไ้ ด้ใจก็ตอ้ งมีความสงบและต้องไม่มภี ารกิจไปคิดเรือ่ งอืน่
ถ้ามีต้องไปทำ�งานทำ�การ ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็จะไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่อง
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย พอไม่ได้คิดไปสักพักหนึ่งก็จะลืมไป ใจเรา
ลืมง่าย ของอะไรทีเ่ กิดขึน้ ผ่านไปถ้าเราไม่คดิ ถึงมันนีเ้ ดีย๋ วลืมแล้ว เมือ่ เช้านี้
กินอะไรจำ�ได้หรือเปล่าใช่ไหม ถ้าไม่มานัง่ นึกบ่อยๆ เดีย๋ วลืมแล้ว กินอะไรไป
จำ�ไม่ได้ เพราะมันมีเรือ่ งอืน่ มากลบอยูเ่ รือ่ ยๆ มีเรือ่ งใหม่เข้ามากลบอยูเ่ รือ่ ยๆ
ถ้าเราไม่อยากให้เรื่องต่างๆ มากลบความจริงที่เราจะต้องรู้อยู่ตลอดเวลา
เราก็ต้องคิดมันอยู่ตลอดเวลา
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การจะคิดอยู่ตลอดเวลาได้ ก็ต้อง
มี ค วามสงบ แล้ ว ก็ ต้ อ งไม่ มี ง าน
อย่างอื่นให้คิด เช่น ต้องมาเป็น
นักบวชหรืออยูแ่ บบนักบวช นักบวช
ไม่มีงาน ไม่มีเรื่องอย่างอื่นให้คิด
ก็ จ ะคิ ด แต่ เ รื่ อ งเกิ ด แก่ เ จ็ บ ตาย
เรือ่ งการพลัดพรากเรือ่ งการสูญเสีย
เรื่องของความเสื่อมของสิ่งต่างๆ
คิดอยู่บ่อยๆ มันก็ไม่ลืมไม่หลง
พอไม่ลมื มันก็ไม่หลง พวกเราลืมกัน
หลงกัน พอหลงก็เลยคิดว่าจะอยูไ่ ป
นานๆ จะไม่แก่ จะไม่เจ็บ จะไม่ตาย
พอมาเจอความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ขึ้ น มาก็ ต กใจเลย กิ นไม่ ไ ด้ น อน
ไม่ ห ลั บ เลย นี่ ถ้ า เกิ ดไปหาหมอ
หมอบอกเป็นโรคมะเร็ง มีเวลาอยูอ่ กี
๓ เดือน ๖ เดือนนี้ ยังหัวเราะได้
หรือเปล่า แต่ถ้าเราเตือนใจสอนใจ
อยู่เรื่อยๆ พอไปหาหมอ หมอบอก
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เราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องตายแล้ว ทีนี้
หมอมาช่ ว ยยื น ยั น ความจริ ง นี้ ใ ห้
กับเราแล้วเราจะได้เตรียมตัวอย่าง
จริ ง จั ง แล้ ว ที นี้ เมื่ อ ก่ อ นเรายั ง
ไม่เตรียมตัวอย่างจริงจังเพราะยัง
ไม่รู้ว่ามันจะจริงขนาดไหน แต่พอ
หมอมายื น ยั นให้ กั บ เรา ที นี้ เ รา
ก็ ต้ อ งเตรี ย มแล้ ว ต้ อ งสู้ มั น จริ ง ๆ
ต้องทำ�ใจให้ได้แล้ว ต้องปล่อยวาง
ร่ า งกายให้ ไ ด้ แ ล้ ว ถ้ า มี ส มาธิ
มีปัญญาปล่อยได้แน่นอน

แต่กอ่ นทีจ่ ะมีสมาธิ มีปญ
ั ญาได้ ก็ตอ้ งฝึกฝนสร้างมันขึน้ มา แต่นเี่ ราไม่คอ่ ย
ทำ�กันเลย เรานั่งสมาธิกันมากน้อยเพียงไร เราพิจารณาทางปัญญากันมาก
น้อยเพียงไร แทบจะเสี้ยวเดียวมั้ง นิดเดียวเท่านั้นเอง มันไม่พอหรอก
มันต้องทำ�เเบบเต็มเวลา ต้องเป็นมืออาชีพ ต้องเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ
ถ้าเป็นมือสมัครเล่นนี้สู้เขาไม่ได้ สู้กิเลสไม่ได้
แต่กต็ อ้ งเริม่ จากการเป็นมือสมัครเล่นก่อน ก็ขอให้ท�ำ ในเวลาทีเ่ รามีเวลาว่าง
ก็แล้วกัน เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดงาน แทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยว
ไปหาความสุขที่เป็นของปลอมนี้ เอามาปฏิบัติกันดีกว่า เอามาถือศีล ๘
เอามาภาวนากัน เข้าวัดไม่ได้กท็ �ำ บ้านให้เป็นวัดก็ได้ เขียนป้ายไว้ทหี่ น้าประตู
ว่านี่เป็นวัด ถือศีล ๘ ภาวนา ไม่มีทีวี ไม่มีเครื่องบันเทิงต่างๆ ในวันเสาร์
วันอาทิตย์ วันหยุด ถ้าไม่ทำ�อย่างนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้
ต้องฝึกทำ�จากน้อยไปหามาก ทำ�จากจุดทีเ่ ราทำ�ได้ ตอนนีเ้ ราทำ�อะไรได้ท�ำ ไป
แล้วก็มองก้าวต่อไป เช่น ตอนนีเ้ รารักษาศีล ๕ ได้ เราก็ตอ้ งมองก้าวต่อไปว่า
คือศีล ๘ ศีล ๘ แล้วก็จะมาลองรักษาในวันพระหรือวันหยุดที่เรา
ไม่ต้องไปทำ�งานดู เอาวันไหนที่เราไม่ต้องทำ�งานเป็นวันพระของเราก็ได้
แล้ววันนั้นเรามาถือศีล ๘ กันดู ลองปิดทีวี ลองไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัว
แต่งหน้าทาปาก ไม่ต้องใช้น้ำ�หอมน้ำ�อะไรต่างๆ ไม่ต้องดูละครดูหนัง
ไม่ต้องร้องรำ�ทำ�เพลง ไม่ต้องออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ เก็บตัว
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อยู่ในบ้าน เดินจงกรม นั่งสมาธิไป
ต้องค่อยทำ�ไปทีละขั้น ไม่ใช่อยู่ๆ
จะข้ามกระโดดไปทำ�ทีเดียว ไปบวช
เลยอย่างนี้ก็ทำ�ไม่ได้ อยู่ไปก็ทุกข์
ทรมานใจเพราะทำ�ไม่เป็น ทำ�ไม่ได้
ไม่เคยทำ�มาก่อน แต่ถ้าเราฝึกทำ�
มาก่อนเรือ่ ยๆ พอถึงเวลาเราไปบวช
เราก็จะบวชได้อย่างสบาย ไปปฏิบตั ิ
แบบมืออาชีพได้ พวกทีเ่ ป็นมืออาชีพ
ตอนต้นเขาก็เป็นมือสมัครเล่นก่อน
พอเขาเริ่มไปเรื่อยๆ แล้วเขาเห็น
ความสามารถของเขาว่าสามารถก้าว
ขึ้นสู่มืออาชีพได้ เขาก็ก้าวขึ้นไป
ตอนต้นเราก็ปฏิบตั แิ บบมือสมัครเล่น
ไปก่อน พอปฏิบัติไปแล้วเราเห็นว่า
ต่ อไปเราสามารถปฏิ บั ติ แ บบมื อ
อาชีพได้ เราก็ไปปฏิบัติแบบมือ
อาชีพได้เลย ถ้าเราไม่เริ่มทำ�เลย
มันก็จะไม่มีวันที่จะก้าวหน้า
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ฉะนั้น ขอให้เราเริ่มทำ�กัน เริ่มหัด
รักษาศีล ๘ กัน ถ้ายังรักษาศีล ๕
ไม่ได้กร็ กั ษาศีล ๕ ให้ได้กอ่ น ถ้ายัง
ทำ�บุญทำ�ทานไม่ได้ ก็ท�ำ บุญทำ�ทาน
ไปก่อน อย่าหวงสมบัติ อย่าหวง
ข้าวของเงินทอง อย่าเอาเงินทองไป
ซื้อความสุข มันจะเป็นการขัดขวาง
ความเจริญก้าวหน้าในทางการรักษาศีล
ในทางปฏิบัติ เพราะถ้าเราเอาเงิน
ไปซื้อความสุข เราต้องหาเงินมาซื้อ
ต่อไปเรือ่ ยๆ เราก็จะรักษาศีลไม่ได้
ดังนั้น อย่าเอาเงินไปซื้อความสุข
เอาเงินมาทำ�บุญแทน ซื้อความสุข
ที่แท้จริง การทำ�บุญนี้เป็นการซื้อ
ความสุขใจ แล้วจะทำ�ให้ใจรักษาศีลได้
แล้วจะไม่ตอ้ งหาเงินมาก แล้วพอเรา
ได้ความสุขมากขึ้น ความอยากจะ
ซือ้ ข้าวซือ้ ของใช้เงินใช้ทองก็จะน้อย
ลงไป เราก็จะมีเงินทำ�บุญได้มากขึน้
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พอเราทำ�บุญได้มากขึ้น ใจก็สงบ
มากขึน้ รักษาศีลได้มากขึน้ ปฏิบตั ไิ ด้
มากขึ้น มันก็จะช่วยกันไปอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ

ศิษย์

: พระอาจารย์คะ ถ้าช่วง
ที่น่ังสมาธิ จิตมันก็โอเคเหมือนกับรู้
อยู่ตลอด อย่างเวลาทำ�งานล้างจาน
ล้างชามแล้วตัวรู้มันหายไป

พระอาจารย์ : ก็ดี ไม่ต้องไป
สนใจ ให้เราสนใจอยูก่ บั งานทีเ่ ราทำ�
เท่านั้นเอง

ศิษย์ : ก็คือเราดูไปเรื่อยๆ ตามนั้น
ถูกไหมคะ เราล้างจาน เราก็ดูกาย
ดูไปเรื่อย ดูต่อไปเรื่อยๆ

พระอาจารย์

: เราก็ดูงาน
ที่ เ ราทำ � เท่ า นั้ น เอง ส่ ว นเรื่ อ งอื่ น
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เราไม่ต้องไปสนใจ ถ้าเราไม่ต้องมี
ความจำ�เป็นทีเ่ ราต้องเกีย่ วข้องด้วย
ถ้ าใครมาคุ ย อะไรเราก็ ต้ อ งรั บ รู้
แล้วก็พจิ ารณาว่าควรจะพูด ควรจะ
ตอบอย่างไร ถ้าไม่ควรพูด ไม่ควรตอบ
ก็ไม่ต้องพูด ไม่ต้องตอบ เราก็ทำ�
อะไรของเราต่อไป จะไม่รับรู้อะไร
ไม่เป็นปัญหาอะไร คือมันรูเ้ พียงแต่
ว่ามันไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้
เท่ า นั้ น เองก็ ดี อารมณ์ มั น ทำ �ให้
จิตใจเราว้าวุ่นขุ่นมัว เวลาไปรับรู้
แล้ ว เดี๋ ย วใจก็ ไ ม่ ส บายใจขึ้ น มา
ถ้ารับรู้แล้วเฉยก็ดี ถ้ารับรู้แล้วมี
อารมณ์กไ็ ม่ดี ทีน่ งั่ สมาธิกเ็ พือ่ ทำ�ให้
ใจเราไม่มีอารมณ์กับเรื่องราวต่างๆ

ศิษย์

: คืออย่างหนูดูลมหายใจไป
เริ่มชินแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ชินกับที่ว่า
ดูกาย คือหนูก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆ

พระอาจารย์ : คือเดินดูกายนีม้ นั ดูได้ ๒ ลักษณะ ดูเพือ่ เป็นการเจริญสติ

เพื่อดึงให้ใจไม่ลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ อันนี้เรียกว่าการเจริญสติ การ
ดูกายอีกแบบหนึ่งก็คือดูให้เกิดปัญญา ก็คือดูร่างกายว่าเดี๋ยวมันต้องแก่
ลงไป มันต้องเจ็บไข้ได้ป่วย มันจะต้องตายไป ดูว่าร่างกายนี้มันมีส่วน
ทีไ่ ม่สวยงามอยู่ เช่น ภายใต้ผวิ หนังนีม้ นั มีอาการอวัยวะต่างๆ ดูทงั้ ของเรา
และดูทั้งคนอื่น โดยเฉพาะคนที่เรามีความใคร่มีความยินดี ถ้าเราต้องการ
ที่จะตัดความใคร่ความยินดี เราก็ต้องมองในส่วนที่ไม่สวยงามของเขา
เพราะถ้าเราเห็นในส่วนทีไ่ ม่สวยงามแล้ว ต่อไปเราก็จะไม่อยากจะอยูใ่ กล้เขา
ไม่อยากจะให้เขาเข้ามาเป็นคู่ครองของเรา เราก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้
ถ้าเวลาเขาจากเราไป ถ้าเราไม่ดูเลย เราก็จะเกิดความใคร่ความยินดี
อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ อยู่กับเราไปเรื่อยๆ ถ้าเวลาใดที่เขาไม่อยู่
กับเรา เวลานั้นเราก็จะว้าเหว่จะเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมาเพราะเรายังมี
ความอยากให้เขาอยู่กับเราอยู่ แต่ถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขา
เราก็จะไม่อยากจะอยู่ใกล้เขา อันนี้เรียกว่าดูร่างกายเพื่อให้เกิดปัญญา
ต้องดูว่ามันไม่เที่ยง มันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องดูว่ามันไม่สวยงาม
ต้องดูว่ามันไม่ใช่ตัวเรา มันไม่มีตัวตนในร่างกาย ในร่างกายมีเพียง ดินน้ำ�
ลมไฟเท่านั้นเอง ทุกชิ้นทุกส่วนของร่างกายนี้ทำ�มาจากดินน้ำ�ลมไฟ ดินน้ำ�
ลมไฟก็มาจากทางอาหารที่เรารับประทานเข้าไป อาหารที่เรารับประทานก็
ต้องมาจากดินน้ำ�ลมไฟ ข้าวก็ต้องมีดินน้ำ�ลมไฟ ผักก็ต้องมีดินน้ำ�ลมไฟ
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เนือ้ สัตว์กต็ อ้ งกินผักกินข้าว ดังนัน้
ทุกอย่างทีม่ ารวมตัวกันเป็นร่างกายนี้
ก็คอื ดินน้�ำ ลมไฟดีๆ นีเ่ อง ซึง่ วันหนึง่
มันก็จะต้องแยกสลายกลับคืนสูด่ นิ
น้ำ�ลมไฟไป
นี่ คื อ การดู ร่ า งกาย สอนใจให้ รู้
ความจริ ง ของร่ า งกายเพื่ อ จะได้
ไม่ไปหลงยึดติดไปอยากให้รา่ งกาย
เป็นของเรา อยูก่ บั เราไปนานๆ หรือ
ไปหลงร่างกายของคนอื่น อยากให้
เขาอยู่ กั บ เราให้ ค วามสุ ข กั บ เรา
เพราะความจริ ง เขาไม่ ส วยงาม
อย่างที่เราคิด เราไม่มองในส่วน
ที่ไม่สวยงามกัน เรามองแต่ส่วน
ที่สวยงามก็เลยเกิดความกำ�หนัด
เกิดความใคร่ ความยินดี เกิด
ความสุ ข จากการที่ ไ ด้ อ ยู่ กั บ เขา
ได้อยูใ่ กล้เขา แต่มนั ก็มโี ทษตามมา
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เวลาที่เขาไม่อยู่กับเรา เวลาที่เขา
จากเราไป ตอนนั้ น เราก็ จ ะอยู่
คนเดียวไม่ได้ จะทุกข์ทรมานใจ
ก็ ต้ อ งไปหาคนอื่ น มาทดแทนเขา
ถ้าเขาตายไปแล้วก็ตอ้ งหาคนใหม่มา
ก็ต้องหามาเรื่อยๆ ตายไปกลับมา
ก็ต้องกลับมาหาคนใหม่อีก แต่ถ้า
เราเห็นความไม่สวยงามแล้ว ต่อไป
เราก็ไม่อยากจะอยู่กับใคร แม้แต่
ร่างกายเรา เราก็ไม่อยากจะมีรา่ งกาย

ของเรามันก็ไม่สวยงามเหมือนกัน
ร่างกายของคนทุกคนเหมือนกันหมด
มีอาการ ๓๒ มีสภาพที่จะต้อง
กลายเป็นซากศพไในที่สุด มอง
อย่ า งนี้ บ้ า งเพื่ อ ที่ จ ะได้ ไ ม่ ไ ปหลง
ยึดติดกับร่างกาย ไปรักร่างกาย
ไปอยากมี ร่ า งกายทั้ ง ของเราและ
ทั้งของคนอื่น นี่คือการดูร่างกาย
เพื่อให้เกิดปัญญา แต่ถ้าดูร่างกาย
เพื่ อ ให้ เ กิ ด สติ ก็ คื อ เฝ้ า ดู ก าร

เคลื่อนไหวของร่างกายไม่ให้ไปคิด
เรื่องนั้นเรื่องนี้ เพื่อใจจะไม่ฟุ้งซ่าน
ใจจะได้ ส งบเป็ น สมาธิ ดั ง นั้ น
การดูร่างกายนี้ดูได้ ๒ แบบ ดูเพื่อ
เป็นสมาธิ หรือดูเพื่อให้เป็นปัญญา
ขั้ น ต้ น ก็ ต้ อ งดู ใ ห้ เ ป็ น สมาธิ ก่ อ น
พอใจมี ส มาธิ แ ล้ ว จึ ง จะดู ร่ า งกาย
ให้เป็นปัญญาได้อีกทีหนึ่ง
นี่ คื อ การปฏิ บั ติ ต้ อ งเป็ น ขั้ น
เป็นตอนไป เวลาใจสงบมันก็จะ
ไม่รับรู้เรื่องของร่างกาย ไม่รับรู้
เรื่องที่ผ่านมาทางร่างกาย เช่น รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ บางที
รับรูก้ ไ็ ม่มอี ารมณ์กบั สิง่ ทีร่ บั รูเ้ ฉยๆ
ใครจะพูด ใครจะอะไรๆ ก็ไม่ได้สนใจ
กำ�ลังนิ่งอยู่ มันก็จะนิ่งอยู่เฉยๆ
อย่างนั้น อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตสงบ
จิตเป็นสมาธิ มันสงบได้ ๒ แบบ
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สงบแบบเต็มที่ คือร่างกายหายไปเลย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
หายไปเลย เหลือแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวตามลำ�พัง หรือสงบแบบไม่เต็มที่
ก็คือจิตสงบ แต่ยังรับรู้เสียง รับรู้จิต รับรู้ร่างกายอยู่ แต่ไม่ไปกังวล ไม่ไป
วุ่นวายกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เรื่องของร่างกาย ปล่อยให้เขาอยู่
ตามสภาพของเขาไป เช่น เวลานัง่ แล้วเจ็บ ก็จะไม่รสู้ กึ เจ็บมาก เจ็บก็รบั ได้
อันนีค้ อื ความสงบ มันเป็นอย่างนี้ ถ้ามันสงบก็ปล่อยมันสงบไปให้นานทีส่ ดุ
จนกว่ามันจะถอนออกมา จนกว่ามันจะออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็ต้อง
เอาความคิดนีม้ าคิดเพือ่ สอนใจให้เข้าใจถึงความจริงของร่างกาย แทนทีจ่ ะไป
คิดหาเงินหาทอง ไปเที่ยวที่ไหนดี ไปกินไปดื่มที่ไหนดี ก็มาคิดว่าร่างกาย
เรานี้ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ร่างกายของคนที่เรารู้จักก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตาย เช่น ร่างกายของพ่อของแม่ ของพี่ของน้อง ของลูกของหลาน
ของญาติสนิทมิตรสหาย ให้คดิ ไปในทางนี้ ให้คดิ ว่าร่างกายของเขาเป็นเพียง
ดินน้ำ�ลมไฟ ไม่ใช่ตัวที่แท้จริงของเขา ตัวที่แท้จริงของเขาอยู่ที่ใจ ตัวเขา
ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เวลาทีเ่ ขาตาย เราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะเรา
รู้ว่าเขาไม่ได้ตาย ส่วนที่ตายนั้นเป็นเพียงตัวแทนของเขา ร่างกายนี้เป็น
เหมือนตัวแทนของเขา เหมือนกับร่างกายนี้ก็เป็นตัวแทนของเรา ตัวเราอยู่
ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย
329

330

ดังนัน้ เวลาร่างกายตาย เราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจเรายังอยู่ ทีนใี้ จเราก็
ต้องไปต่อไปตามภูมขิ องเรา ถ้าเรายังต้องการมีรา่ งกายใหม่ เราก็ไปเกิดใหม่
ได้รา่ งกายใหม่ ถ้าเราไม่ตอ้ งการมีรา่ งกายใหม่ เราก็ไม่ตอ้ งไปเกิดใหม่ ถ้าเรา
รูค้ วามจริงว่าร่างกายนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ เราก็จะไม่อยากได้
ร่างกายอันใหม่ เราก็ไม่ต้องเกิดใหม่ เมื่อไม่เกิดใหม่ก็ไม่ต้องมาทุกข์กัน
อย่างทีเ่ ราเป็นอยูอ่ ย่างวันนี้ ก็มเี ท่านี้ ทำ�เพือ่ สอนใจให้ปล่อยวาง ให้อยูต่ าม
ลำ�พังให้ได้ เพราะว่าใจจะมีความสุขอย่างยิง่ ถ้าอยูต่ ามลำ�พัง ถ้าอยูก่ บั สิง่ นัน้
สิง่ นีก้ จ็ ะต้องไปทุกข์กบั เขา ถ้าไม่มสี งิ่ นัน้ สิง่ นีก้ ไ็ ม่มอี ะไรจะทุกข์ดว้ ย เห็นไหม
มีลูกก็ต้องทุกข์นะ เมื่อก่อนนี้ไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับเขา ตอนนี้มีแล้วก็
ต้องทุกข์ เวลาเขาดีกท็ กุ ข์แบบหนึง่ เวลาเขาไม่ดกี ท็ กุ ข์อกี แบบหนึง่ ไม่วา่ ดี
หรือชั่วก็ทุกข์เหมือนกัน ดีก็กลัวเขาจะจากเราไป ทุกข์ก็ปวดหัว ถ้าไม่มี
ก็สบาย เข้าใจไหม
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ศิษย์ : อยากเรียนถามพระอาจารย์วา่ เราจะทราบชัดเจน

ได้อย่างไรถึงการพัฒนาขึ้นจากการนั่งสมาธิของฌาน
แต่ละฌาน เช่น จากฌาน ๑ ไปฌาน ๒ จากฌาน ๒
ไปฌาน ๓ ครับ

พระอาจารย์ : คือปฏิบตั ไิ ปมันก็จะรูเ้ อง เหมือนกับ

การรับประทานอาหาร เวลารับประทานอาหารเราก็
จะรู้ว่าเราอิ่มมากหรืออิ่มน้อย ถ้ารับประทานไม่หยุด
เดี๋ยวมันก็ถึงจุดที่มันจะรับประทานไม่ลงก็จะรู้ว่ามัน
อิ่มเต็มที่แล้ว ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆ เจริญสติไป
เรื่อยๆ เช่น อานาปานสติ ก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆ
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หรือบริกรรมพุทโธ ถ้าเป็นพุทธานุสสติกท็ �ำ ไปเรือ่ ยๆ พอมันถึงจุดอิม่ เต็มที่
แล้วมันจะหยุดเอง มันจะรูเ้ องว่าได้ถงึ ขัน้ นีแ้ ล้ว แต่ขณะทีท่ �ำ มันจะไม่มปี า้ ย
บอกนะว่านี่เป็นฌานขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ หรือขั้นที่ ๔ แต่มันจะมี
ความเบาใจ ความสงบลงไปตามลำ�ดับ บางทีกล็ งไปเหมือนเป็นขัน้ บันไดก็มี
ลงไปวูบหนึ่ง ลงไปทีละวูบ ทีละวูบ เบาลงไปทีละเล็ก ทีละน้อย บางครั้ง
มันก็ลงแบบหนเดียวแบบตกหลุมตกบ่อเลย อันนี้เราไปกำ�หนดไม่ได้
เราไม่ตอ้ งไปกังวล สิง่ ทีเ่ ราต้องกังวลหรือกำ�หนดก็คอื ให้มสี ติอยูต่ ลอดเวลา
ถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกก็ให้ดูลมอย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
ให้จดจ่อเฝ้าดูการเข้าออกของลมหายใจ และให้เฝ้าดูอยู่ตรงจุดเดียว คือ
จุดที่ลมสัมผัสที่เด่นชัดที่สุด ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณปลายจมูก หรืออยู่
บริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมา ก็เฝ้าดูอยู่ตรงนั้น อย่าให้เผลอไปคิดเรื่องนั้น
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คิดเรือ่ งนี้ แล้วความสงบมันก็จะมา
เป็ น ขั้ น ๆ หรื อ มาแบบรวดเร็ ว ก็
สุดแท้แต่ อันนีไ้ ม่ส�ำ คัญ สำ�คัญทีส่ ติ
การเจริญสติเท่านัน้ อย่าเผลอไปคิด
เรื่องอื่นเป็นอันขาด แม้แต่ไม่ควร
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ผ ลที่ กำ � ลั ง เกิ ด ขึ้ น
หรืออย่าไปหลงยินดีกับผลที่กำ�ลัง
เกิดขึ้น เช่น เวลานั่งแล้วเกิดปีติ
ขึ้นมาก็เฝ้าดูปีติ หยุดการภาวนา
อันนี้ก็จะจอดอยู่ตรงนั้น ก็จะหยุด
ตรงที่ ปี ติ ถ้ า ภาวนาต่ อไปเดี๋ ย ว
ก็ จ ะผ่ า นปี ติ ไ ปจนถึ ง ป้ า ยสุ ด ท้ า ย
ถ้าเป็นรถเมล์กป็ า้ ยสุดท้าย อย่าเพิง่
ไปลงกลางทาง นั่งรถไปจนกว่ารถ
จะหยุด รถที่จะหยุดแล้วก็ไม่ขับ
เคลื่อนไปไหนอีกต่อไป จิตที่เรา
ต้ อ งการให้ ไ ปนี้ ก็ คื อ ที่ เ รี ย กว่ า
เอกัคคตารมณ์ ที่ว่าเป็นอุเบกขา
สักแต่วา่ รู้ ไม่คดิ ปรุงเเต่ง ไม่มอี ะไร
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ว่าง ปีตกิ ห็ ายไป สุขก็หายไป เหลือแต่
อุเบกขา เหลือแต่ความสุขทีเ่ กิดจาก
อุเบกขาทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าความสุขทีเ่ กิด
จากปีติ อันนี้ก็ขอให้เราภาวนาไป
เหมือนกับการรับประทานอาหารขอให้
รับประทานไป อย่าหยุดรับประทาน
จนกว่าจะรับประทานไม่ลง แล้วอันนัน้
ถึงจะรู้ว่าอิ่มแล้ว พอแล้ว

ศิ ษ ย์

: ทุ ก ข์ ใ ห้ รู้ นั้ น ขอบเขต
ของการรู้ ตั ว ทุ ก ข์ ห รื อ ขอบเขตของ
ตัวทุกข์นั้นมีขอบเขตหรือไม่อย่างไร

พระอาจารย์ : ขอให้รู้ว่าเวลา

ที่เราไม่สบายใจคือไม่ใช่เป็นเรื่อง
ของร่างกาย แต่เป็นเรื่องของใจ
เช่น ร่างกายเราเป็นปกติ ไม่เจ็บไข้

ได้ปว่ ย กินข้าวอิม่ นอนหลับสบาย
แต่ เ ราไม่ ส บายใจ อั น นี้ แ หละ
คือทุกข์ที่เราต้องรู้ว่านี่คือทุกข์ใจ
ความไม่สบายใจ ความวิตกกังวล
ความห่วงใย ความว้าวุน่ ขุน่ มัว นีค่ อื
ความทุกข์ทางใจ แล้วก็ให้รวู้ า่ ความ
ทุ ก ข์ ท างใจนี้ เ กิ ด จากความอยาก
ของเราเอง อยากให้เป็นอย่างนั้น
เป็นอย่างนี้ พอไม่เป็นอย่างนั้นเป็น
อย่างนี้ ก็เกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัวขึน้ มา
ไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมา ทุกข์
ทางใจนี้ ต้ อ งแก้ ที่ ใ จ ต้ อ งแก้ ที่
ความอยาก เพราะความอยาก
เป็นต้นเหตุ เช่น อาจจะมีบุคคล
มาเกี่ยวข้อง แต่เราไม่ต้องไปแก้
ที่บุคคล เช่น เราอยากให้บุคคลนี้
เขาทำ�อย่างนั้นทำ�อย่างนี้ พอเขา
ไม่ ทำ � อย่ า งที่ เ ราอยากให้ เ ขาทำ �
เราก็ไม่สบายใจ ถ้าเราต้องการจะ
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แก้ความไม่สบายใจ เราอย่าไปแก้ทบี่ คุ คล อย่าไปต่อว่าเขา อย่าไปบังคับเขา
ให้ทำ�ตามความอยากของเรา แต่ให้เรามาหยุดความอยากของเรา ให้เรามา
พิจารณาว่าบุคคลทีท่ �ำ ให้เราไม่สบายใจนี้ เขาเป็นอนัตตา เราไม่สามารถทีจ่ ะไป
สั่งเขา ไปควบคุมบังคับเขาให้ทำ�ตามความอยากของเราได้ ถ้าเราอยากจะ
หายจากความไม่สบายใจ ก็ขอให้เราหยุดความอยากทีจ่ ะให้เขาเป็นอย่างนัน้
เป็นอย่างนี้เท่านั้นเอง นี่คือขอบเขตของการรู้ทุกข์ ให้รู้ว่าทุกข์ที่เราพูดถึงนี้
เป็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราเอง แล้วก็เป็นทุกข์ที่มีอยู่ในใจ ไม่ใช่
เป็นทุกข์ของร่างกาย แต่ความทุกข์ของร่างกายคือความเจ็บไข้ของร่างกาย
ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำ�ให้เกิดความทุกข์ทางใจได้เช่นเดียวกัน เช่น เวลาที่
ร่างกายเจ็บไข้ได้ปว่ ย ถ้าเรามีความอยากให้รา่ งกายหายเจ็บไข้ได้ปว่ ย หรือ
ถ้าเรากลัวว่ามันจะรักษาไม่หาย กลัวว่าร่างกายจะต้องตายไป นี่ก็เป็น
ความอยาก อยากให้รา่ งกายไม่เจ็บ อยากจะให้หายจากเจ็บไข้ได้ปว่ ย อยากจะ
ไม่ให้ร่างกายตายไป เราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ถ้าเราไปแก้ที่
ร่างกาย เราก็อาจจะแก้ได้ชั่วคราว เช่น ร่างกายไม่สบาย เราไปหาหมอ
รั ก ษาให้ ห ายได้ พอหาย ความไม่ ส บายใจของเราก็ ห ายไปชั่ ว คราว
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เดี๋ยวคราวหน้าพอร่างกายไม่สบายขึ้นมาใหม่ ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้น
มาใหม่อีก ถ้าเราอยากจะแก้ความทุกข์ใจอย่างถาวรเราต้องแก้ที่ใจ แก้ที่
ความอยากของใจทีอ่ ยากให้รา่ งกายไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ย เราต้องยอมรับความจริง
ว่าร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเสมอ และสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องตายไป
ไม่มใี ครไปยับยัง้ ความตาย ความเจ็บของร่างกายได้ ถ้าเราหยุดความอยาก
ไม่ให้รา่ งกายเจ็บ ไม่ให้รา่ งกายตายได้ เราก็จะหายจากความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ
ที่เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วย ที่เกี่ยวกับความตายของร่างกายอย่างถาวร
ร่างกายจะเจ็บกี่ครั้งก็จะไม่ทำ�ให้ใจของเราเดือดร้อน ไม่ได้ทำ�ให้ใจของเรา
ทุกข์ หรือไม่สบายใจแต่อย่างใด
นี่คือแก้ปัญหา ต้องแก้ที่ใจ ต้องแก้ที่ความอยาก อย่าไปแก้ที่ร่างกาย
ร่างกายก็แก้ไปแต่ต้องรู้ว่าอันนี้เป็นส่วนย่อย ส่วนไม่สำ�คัญ ส่วนสำ�คัญ
คือความทุกข์ใจ และเหตุที่ทำ�ให้ทุกข์ใจคือความอยากให้ร่างกายไม่แก่
ไม่เจ็บ ไม่ตายนั่นเอง ถ้าเราแก้ส่วนที่สำ�คัญได้แล้ว ร่างกายจะแก่ จะเจ็บ
จะตาย จะหาย ไม่หาย ก็จะไม่เป็นปัญหากับใจเราอีกต่อไป
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ศิษย์

: การเจริญสติ ไม่ว่าจะใช้
สติปัฏฐานใดก็แล้วแต่ มีความสัมพันธ์
อย่ า งไรกั บ กิ จ ในอริ ย สั จ ข้ อ แรก
ที่ให้รู้ทุกข์

พระอาจารย์

: คือการเจริญ
สตินี้มันเป็นอริยสัจข้อที่ ๔ คือ
มรรค มรรค ก็คือให้มีสติเฝ้าดู
การเคลื่ อ นไหวของร่ า งกาย คื อ
มันมี ๔ ฐานด้วยกัน การเจริญ
สติ มีกาย เวทนา จิต และธรรม
แต่ในเบื้องต้นนี้จะต้องใช้ร่างกาย
เป็นฐานก่อนเพราะเป็นการกระทำ�
ที่ง่ายที่สุด เวทนา จิต และธรรม
นี้เป็นส่วนที่ละเอียดที่ลึกเข้าไปที่
ยากต่อการทีผ่ เู้ ริม่ ปฏิบตั จิ ะเข้าถึงได้
ต้องตั้งสติที่กายก่อน ต้องฝึกสติ
ให้ ใ จนี้ ไ ม่ ล อยไปลอยมา ให้ ใ จ
ตั้ ง อยู่ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อใจจะได้ เ ป็ น
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สมาธิ เพราะถ้าใจเป็นสมาธิแล้ว
ก็ จ ะสามารถเห็ น ความทุ ก ข์ ใ จได้
เห็นอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๑ ได้ ถ้าใจ
ไม่สงบไม่ตง้ั มัน่ อยู่ ใจลอยไปลอยมา
ใจจะไม่เห็นอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๑ เวลาที่
ไม่ ส บายใจก็ จ ะไปโทษสิ่ ง ที่ ใ จไป
เห็นแทน เห็นคนนั้นทำ�อย่างนั้น
ทำ�อย่างนี้ ก็ไปโทษเขา ไปว่าเขา
ว่า ทำ�ให้เราไม่สบายใจ แต่ความจริง
แล้วความไม่สบายใจของเราเกิดจาก
ความอยากของเรา อยากให้เขาเป็น
อย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ดังนั้น ก่อนที่จะเห็นอริยสัจ ๔
เห็นอริยสัจข้อที่ ๑ ได้คือเห็นทุกข์
เห็นความไม่สบายใจ เราต้องทำ�ใจ
ให้เป็นสมาธิให้สงบก่อน เราต้อง
เจริญสติก่อน เพราะสตินี้จะเป็น
เหตุ ที่ จ ะทำ �ให้ ใ จตั้ ง มั่ น เป็ น สมาธิ

ใจสงบ พอใจสงบแล้ ว เวลาเกิ ด
ความทุกข์ใจขึ้นมา จะเห็นความ
แตกต่างทันที เพราะใจจะกระเพือ่ ม
เวลาสงบนี้ใจเหมือนน้ำ�นิ่ง เวลา
เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี้เหมือนกับ
โยนก้ อ นหิ น ลงไปในน้ำ � น้ำ � ก็ จ ะ
กระเพื่อมเป็นลูกคลื่นขึ้นมาทันที
ใจของผู้ที่สงบแล้วจะเห็นเวลาเกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ใจของผู้ที่
ยังไม่มีความสงบนี้จะไม่เห็นเวลา
ใจกระเพื่อม เพราะกระเพื่อมอยู่
ตลอดเวลาอยู่แล้ว ดังนั้น การที่จะ
เห็นอริยสัจข้อที่ ๑ ได้ คือเห็นทุกข์ได้
จะต้ อ งสร้ า งสติ สร้ า งสมาธิ ข้ึ น
มาก่อน ถึงจะเห็นได้ พระพุทธเจ้า
ถึ ง สอนว่ าให้ เ จริ ญ มรรคให้ ม าก
มรรคต้องเจริญ มรรค ก็คือ ทาน
ศีล ภาวนา ภาวนาก็มีสติ สมาธิ
และปัญญา นี่เอง
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ศิษย์ : เกล้ากระผมอยากขออุบาย
ในการระงับราคะครับ

พระอาจารย์

: ราคะนี้เป็น
ผลที่เกิดจากการมองสิ่งที่สวยงาม
การจะดั บ ราคะก็ ต้ อ งมองสิ่ ง ที่
ตรงกันข้ามกับความสวยงาม ถ้าเห็น
สิ่ ง ที่ ส วยงามก็ จ ะเกิ ด ความยิ น ดี
ความใคร่ ขึ้ น มา ถ้ า เห็ น ส่ ว นที่
ไม่สวยงามก็จะเกิดความไม่อยาก
ขึ้นมา ไม่ชอบขึ้นมา เกิดความ
รังเกียจขึ้นมา ดังนั้น เราต้องมอง
ส่ ว นที่ จ ะไม่ ส วยงามของร่ า งกาย
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ส่ ว นที่ น่ า รั ง เกี ย จของร่ า งกาย
ถ้ า เรามองแต่ ส่ ว นที่ ส วยงามก็ จ ะ
เกิดความใคร่ เกิดความกำ�หนัด
ยิ น ดี ถ้ า เรามองส่ ว นที่ ไ ม่ ส วย
ไม่ ง ามก็ จ ะระงั บ ความใคร่ ค วาม
ยินดีได้ เช่น จะดูอาการภายใน
ร่างกาย อย่าดูเฉพาะผิวหนัง ให้มอง
เข้าไปภายใต้ผิวหนังว่าร่างกายนี้มี
อะไรบ้าง มีโครงกระดูกไหม เห็น
กระโหลกศีรษะหรือไม่ เวลาเห็น
รูปร่างหน้าตาที่สวยงามนั้นเราเห็น
อะไร เราเห็นหนังใช่ไหม เราไม่เห็น
สิ่งที่หนังกำ�ลังหุ้มห่ออยู่ สิ่งที่หนัง
หุ้มห่ออยู่คืออะไร ก็คือกระโหลก
ศีรษะนีเ่ อง ถ้าเห็นกระโหลกศีรษะแล้ว
เราจะมีความกำ�หนัดยินดีหรือไม่
หรือเราเห็นอวัยวะต่างๆ ภายใน
ร่างกาย เห็นหัวใจ เห็นปอด เห็นตับ
เห็นไต เห็นลำ�ไส้ต่างๆ ก็ลองไปที่

ตลาดดูกไ็ ด้ ดูล�ำ ไส้ ดูตบั ไตของวัว
ของควาย ของสุกร ก็ได้เหมือนกัน
เห็นแล้วเราเกิดความใคร่ความยินดี
หรื อ ไม่ นี่ คื อ วิ ธี ดั บ ราคะความ
กำ�หนัดยินดีความใคร่ ต้องมอง
ส่ ว นที่ ไ ม่ ส วยไม่ ง ามของร่ า งกาย
เราต้องฝึกดูไปเรือ่ ยๆ ก่อน เพราะว่า
ถ้ า เรามาดู ต อนที่ เ กิ ด ความใคร่ นี้
มันไม่ทันกัน เพราะเราไม่มีกำ�ลัง
พอที่จะมองส่วนที่ไม่สวยไม่งามได้
เหมือนกับไฟไหม้ ถ้าเราไม่เตรียม
น้ำ�ไว้ก่อน พอถึงเวลาจะไปหาน้ำ�
มาดั บไฟมั นไม่ ทั น กาล เราต้ อ ง
เตรียมน้�ำ เตรียมเครือ่ งดับไฟไว้กอ่ น
พอเวลาเกิดไฟลุกขึ้นมา เราก็จะได้
เอาน้�ำ มาดับไฟได้ทนั ที ฉันใด เราก็
ต้องพิจารณาอสุภะ ความไม่สวย
ไม่งาม พิจารณาปฏิกลู ความสกปรก
ความไม่ ส ะอาดน่ า รั ง เกี ย จของ

ร่างกาย เช่น พิจารณาเหงื่อไคล
กลิ่ น เหม็ น ต่ า งๆ พิ จ ารณาสิ่ ง ที่
ขั บ ถ่ า ยออกมาตามทวารต่ า งๆ
หรือพิจารณาเวลาที่ร่างกายนี้เป็น
ซากศพ หรือพิจารณาดูอวัยวะที่มี
อยู่ภายใต้ผิวหนัง ต้องพิจารณาไว้
ก่อนเตรียมการไว้กอ่ น พอเวลาเกิด
กามราคะขึ้นมาก็จะได้ดึงออกมาใช้
ได้ทันที ถ้าไม่เตรียมการไว้แล้ว
จะไม่สามารถที่จะดึงออกมาใช้ได้
เพราะไม่มีกำ�ลังพอที่จะเอาอสุภะ
ออกมาดับกามราคะนั้นเอง
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ศิษย์

: ทำ�อย่างไรถึงจะสื่อสารกันโดยทางจิตได้คะ พูดคุยแบบไม่ต้องใช้เสียง
(มีแนวทางวิธีปฏิบัติอย่างไร)

พระอาจารย์

: ก็ต้องทำ�ใจให้สงบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ทำ�ใจ
ให้สงบนี้ จะเกิดอภิญญาชนิดนีข้ นึ้ มา แล้วแต่วาสนาบารมี ถ้าเคยได้ฝกึ ฝน
ทางนี้มาก่อนในอดีต พอจิตสงบก็จะสามารถติดต่อกับจิตได้โดยตรง เช่น
จิตของพระพุทธเจ้านีส้ ามารถติดต่อกับกายทิพย์ทง้ั หลายได้ จิตของหลวงปูม่ น่ั
ท่านก็ติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้ ท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้มีพระคุณต่อเทวดา
เพราะเขาสามารถมาศึกษาฟังธรรมได้เหมือนกับพวกเรามาฟังธรรมกันใน
ตอนนี้ แต่ผทู้ แี่ สดงธรรมถ้าไม่มอี ภิญญา ไม่สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้
เขาก็ไม่สามารถมาฟังธรรมจากท่านนั้นได้ แล้วเรื่องของอภิญญานี้มัน
เป็นเรื่องของแถม ถ้ามีก็ดี สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ แต่ต้อง
ระมัดระวัง ถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็อาจจะถูกกิเลสหลอกเอาไปใช้ในทางที่จะ
ทำ�ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ ดังนั้น ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นหลุดพ้น
เราอย่าไปสนใจ อย่าไปยุง่ กับเรือ่ งอภิญญาต่างๆ เพราะจะกลายเป็นเครือ่ งมือ
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ของกิเลสไป แทนที่จะมาฆ่ากิเลส กลับมาส่งเสริมกิเลสให้มีกำ�ลังมากขึ้น
อย่างพระเทวทัตนี้เป็นตัวอย่าง ต้องระมัดระวังและจะทำ�ให้เสียเวลา
จะทำ�ให้การปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นนี้ล้มเหลวไปเพราะจะไม่ปฏิบัตินั่นเอง
เวลาเข้าฌาน เข้าสมาธิ ก็อยากจะติดต่อคนนั้นคนนี้ กับจิตดวงนั้นกับจิต
ดวงนี้ หรืออยากจะระลึกชาติว่าชาติก่อนๆ นั้นไปทำ�อะไรมา หรืออยาก
จะรู้ว่าตอนนี้คนนั้นกำ�ลังคิดอะไรอยู่ อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่มัน
ไม่เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้น แต่ถา้ หลุดพ้นแล้วก็สามารถ
ใช้ความรู้ใช้ความสามารถพิเศษเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือสอนได้ มาเป็น
เครือ่ งมือประกอบการสัง่ สอน ทำ�ให้ผฟู้ งั นัน้ เกิดศรัทธาความเชือ่ ขึน้ มา และ
สามารถนำ�เอาไปปฏิบัติธรรมได้
อย่างพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์กับพระองคุลีมาล องคุลีมาลนี้
พยายามไล่ฆา่ พระพุทธเจ้า แต่วงิ่ ไล่เร็วขนาดไหนก็วงิ่ ไล่ไม่ทันพระพุทธเจ้า
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงมี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ป าฏิ ห าริ ย์ ที่ ทำ � ให้ วิ่ ง เร็ ว กว่ า องคุ ลี ม าล
จนในที่สุดองคุลีมาลเลยต้องขอร้องว่า โปรดเถิดท่านหยุดวิ่งหนีผมเถิด
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พระพุทธเจ้าก็เลยได้โอกาสสอนธรรมะกับองคุลีมาลว่า เรานั้นหยุดแล้ว
เธอต่างหากที่ยังไม่หยุด องคุลีมาลก็ตอบไปว่า ก็ผมวิ่งไล่อยู่นี้ ทำ�ไมท่าน
บอกว่าท่านหยุดได้ยังไง ถ้าท่านหยุดผมก็ต้องไล่ตามทัน พระพุทธเจ้าก็
บอกว่า เราหยุดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง พอพูดเท่านี้เขาก็ได้
สติขึ้นมาทันที ยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำ�นั้นเป็นการหลงทาง เป็นการเดิน
ผิดทาง แล้วก็ยอมน้อมเอาคำ�สอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ มาละความโลภ
ความโกรธ ความหลง จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด นี่คือการใช้
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ แต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่
ร้ อ ยทั้ ง ร้ อ ยจะเอาไปใช้ ใ นทางของกิ เ ลส แล้ ว ก็ จ ะมาทำ� ลายผู้ ที่ มี อิ ท ธิ
ปาฏิหาริย์นั้น เช่น พระเทวทัต เป็นต้น
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เอาละนะ
ก็ขอให้นำ�เอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟัง
ไปปฏิบัติ เพื่อความสุข
ความเจริญก้าวหน้า
ในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

