“จะพูดธรรมะแล้วนะ
ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบ”
ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ธรรมะบนเขาชีโอน วัดญาณสังวราราม
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ธรรมะบนเขา

๒๐ เมษายน ๒๕๕๖

๐๗

“แผนที่พ้นทุกข์”

วันนี้ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าง
จากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ใช้เวลาว่างนี้
ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาวัด
เพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรม มาท�ำบุญ
มาปฏิบตั ธิ รรม เพราะการฟังเทศน์
ฟั ง ธรรมนั้ น เป็ น เหมื อ นได้ รั บ
แสงสว่าง ใจของเรานี้เป็นเหมือน
สถานทีม่ ดื เพราะถูกโมหะความหลง

อวิชชาความไม่รคู้ รอบง�ำจิตใจ จึงท�ำ
ให้เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักร
เป็นดอกบัว เหมือนกับเวลาอยู่
ในที่มืด ไม่สามารถมองเห็นอะไร
ตามความเป็นจริงได้
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ใจของผู้ที่มีโมหะความหลง มีอวิชชาความไม่รู้ครอบง�ำจิตใจ ก็จะไม่รู้
ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน จะไปหลงกับความสุขที่เป็น
ความทุกข์ว่าเป็นความสุข ชีวิตของเราจึงวนเวียนอยู่กับการหาความสุข
แล้วก็หนีความทุกข์ เพราะทุกครั้งที่เราวิ่งเข้าหาความสุข เราก็วิ่งเข้าหา
ความทุกข์กัน พอเจอความทุกข์ เราก็วิ่งหนีความทุกข์เพื่อจะไปหา
ความสุขใหม่ ก็วงิ่ เข้าไปหาความทุกข์ใหม่อกี เพราะความสุขทีเ่ ราเข้าใจว่า
เป็นความสุขนั้น ความจริงแล้วเป็นความทุกข์ ที่เป็นความทุกข์ก็เพราะว่า
ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา เวลาเราได้มา
เราก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้สิ่งที่เราได้มา ความสุขที่เราได้มา นั้นอยู่กับเรา
ไปตลอดไม่ มี วั น เปลี่ ย นแปลง เพราะทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งในโลกนี้ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงเป็นธรรมดา มีการเกิด มีการดับ เป็นธรรมดา เวลาทีเ่ ราได้มา
เราก็จะดีอกดีใจ เวลาที่เราสูญเสียไป เราก็จะเศร้าโศกเสียใจ
นัน่ ก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยพบกับความสุขทีไ่ ม่มวี นั เสือ่ ม ไม่มวี นั หมดไป
นั่นเอง เราไม่รู้ว่ามีความสุขอย่างนี้อยู่ และไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน จนกว่าเราจะ
ได้พบกับพระพุทธศาสนา พบกับพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้
เราถึงจะได้พบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขที่เป็นความสุข ไม่ใช่เป็น
ความทุกข์อย่างที่เราพบกันทุกวันนี้ เราพบกับความสุขที่เป็นความทุกข์
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เพราะเวลาที่ความสุขหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานั้นเปลี่ยนไป ความสุข
ที่เราได้รับจากสิ่งนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ไป เช่นความสุขที่เราได้จาก
บุคคล เวลาบุคคลนัน้ เขาดีกบั เรา เราก็มคี วามสุข พอเวลาทีเ่ ขาไม่ดกี บั เรา
เราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่นเดียวกับสิ่งของต่างๆ เวลาที่สิ่งของที่เรา
ได้มานี้ดี เราก็มีความสุข พอสิ่งที่เราได้มามีการเปลี่ยนไป มีการเสียไป
เสื่อมคุณภาพไป เวลานั้นเราก็ทุกข์ใจ เพราะว่าไม่ได้รับความสุขอย่าง
ที่เคยได้รับ เช่น เครื่องบันเทิงต่างๆ เวลาที่เราได้มาใหม่ๆ ก็มีคุณภาพดี
มีคุณสมบัติดี สามารถให้ความบันเทิงกับเราได้ แต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่ง
ก็จะเสือ่ มได้เสียได้ พอของใหม่กลายเป็นของเก่า คุณภาพก็ไม่ดี ไม่สามารถ
ให้ความสุขเราได้เหมือนกับของใหม่ๆ นั่นก็เป็นเพราะว่านี่คือความทุกข์
ที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ ที่เราเสาะแสวงหากัน เพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆ
ในโลกนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลง คือมีการเจริญแล้วก็มกี ารเสือ่ มไปเป็นธรรมดา
เช่น มีลาภก็มีการเจริญลาภ แล้วก็มีการเสื่อมลาภ มียศก็มีการเจริญยศ
มีการเสื่อมยศ มีสรรเสริญก็มีนินทา มีความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ก็มีความทุกข์เวลาที่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เราได้เสพสัมผัสนั้น
หายไปหรือหมดไป เช่น เวลาเราอยู่ใกล้กับคนที่เรารัก เราก็มีความสุข
เวลาที่เราอยู่ห่างไกลจากคนที่เรารัก เราก็มีความเศร้าสร้อยหงอยเหงา
มีความว้าเหว่ เวลาคนทีเ่ รารักหรือสิง่ ทีเ่ รารักจากเราไป เราก็มคี วามเศร้าโศก
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เสียใจอาลัยอาวรณ์ นี่คือธรรมชาติ
ของความสุ ข ที่ พ วกเราแสวงหากั น
เป็นความสุขที่ไม่แน่นอน

ความสุขที่เกิดจาก
ความสงบของใจนี้
เป็นความสุขที่จะ
ไม่มีวันเสื่อมจากใจเรา
ถ้าเรารู้จักวิธีรักษา
รู้จักวิธีสร้าง
ความสุขนี้ขึ้นมา
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สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ เ รามี ค วามทุ ก ข์ กั บ
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพราะเรามีความอยาก
อยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเรา ให้ความสุข
กับเราไปเรื่อยๆ เวลาที่เขาไม่ได้อยู่
กับเรา เราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเรา
ไปนานๆ อยากให้ความสุขกับเราไปเรือ่ ยๆ
เวลาที่ เ ขาไม่ อ ยู ่ ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสุ ข
กับเรา เราก็จะไม่ทกุ ข์ นีค่ อื ความจริงที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ก็คือความ
ทุกข์ใจความไม่สบายใจของเราทัง้ หลาย
เกิดจากตัวเราเอง เกิดจากใจ เกิดจาก
ความอยากของเราที่อยากจะให้สิ่งที่
ไม่เทีย่ งแท้แน่นอนนัน้ เทีย่ งแท้แน่นอน

อยากให้สิ่งที่ไม่ได้ให้ความสุขกับเรา
อย่างตลอดเวลานั้นให้ความสุขกับเรา
ตลอดเวลา อยากให้สิ่งที่เราชอบให้
เป็นตามความอยากของเรา พอเขา
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามความอยากของเรา
เราก็จะไม่สบายใจ ทุกข์ใจ
ดั ง นั้ น ความทุ ก ข์ ใ จนั้ น เกิ ด จาก
ความอยากของเราเอง เพราะเราไม่ไป
หาความสุขจากสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ทีอ่ ยูก่ บั เราได้ตลอดเวลา ทีเ่ ราสามารถ
สั่งให้อยู่กับเรา ให้ความสุขกับเราได้
ตลอดเวลา ความสุขนั้นก็คือความสุข
ที่ เ กิ ด จากการท� ำ ใจให้ ส งบนั่ น เอง
ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้
เป็นความสุขทีจ่ ะไม่มวี นั เสือ่ มจากใจเรา
ถ้าเรารูจ้ กั วิธรี กั ษา รูจ้ กั วิธสี ร้างความสุข
นีข้ นึ้ มา เราก็สามารถทีจ่ ะสร้างขึน้ มาได้

ใจของเราไม่มีวันตาย
ใจของเราก็ต้องไปตาม
วิบากกรรมที่เราท�ำมา
ไปตามบุญตามกรรม
ตามบาปที่เราท�ำมา
ถ้าเราท�ำบุญท�ำความดี
เราก็จะมีบุญไปกับเรา

7

เรื่อยๆ รักษาให้อยู่กับเราไปได้เรื่อยๆ ไม่ว่าร่างกายเราจะเสื่อมไปอย่างไร
ไม่ว่าโลกนี้จะเสื่อมไปอย่างไร แต่ความสุขภายในใจของเรานี้ เราสามารถ
รักษาไม่ให้เสื่อมได้
นี่คือความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ติดอยู่กับใจของเรา ไม่ได้ติดอยู่กับ
ร่างกาย ไม่เหมือนกับความสุขต่างๆ ทีเ่ ราแสวงหากัน เช่น ความสุขจากลาภ
ยศ สรรเสริญ ความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นความสุข
ที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เวลาที่ร่างกายแข็งแรง เราก็พอที่จะหา
ความสุขต่างๆ เหล่านีไ้ ด้ แต่เวลาใดทีร่ า่ งกายเจ็บไข้ได้ปว่ ย เวลาใดทีร่ า่ งกาย
ไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ ความสุขต่างๆ เหล่านั้น
ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา หรือเวลาที่ไม่มีร่างกายนี้แล้ว เวลาที่ร่างกายนี้ตาย
ไปแล้ว ความสุขต่างๆ ทีเ่ ราได้สร้างขึน้ มาก็จะหมดสภาพไป กลายเป็นสมบัติ
ของคนอื่นไป เช่น เวลาที่เราตายไป ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ
ที่เราหาได้มานี้ ก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไป เพราะเราไม่สามารถเอาติดไป
กับใจของเราได้ ร่างกายตายไป แต่ใจของเรานี้ยังไม่ตาย ใจของเราไม่มี
วันตาย ใจของเราก็ตอ้ งไปตามวิบากกรรมทีเ่ ราท�ำมา ไปตามบุญตามกรรม
ตามบาปที่เราท�ำมา ถ้าเราท�ำบุญท�ำความดี เราก็จะมีบุญไปกับเรา เช่น
ถ้าเราปฏิบตั ธิ รรม ท�ำใจให้สงบ เราก็เอาความสงบนีไ้ ปกับเราได้ เอาความสุข
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ทีเ่ กิดจากความสงบนีไ้ ปได้ เราจึงไม่เดือดร้อนเวลาทีร่ า่ งกายนีต้ ายไป เพราะ
เรามีความสุขติดไปกับเรา แต่ถา้ เราไม่สามารถสร้างความสงบให้เกิดขึน้
ภายในใจได้ ไม่สามารถท�ำบุญให้ใจสงบ ไม่สามารถรักษาศีลให้ใจสงบ
เราก็จะไม่มีความสงบติดตัวเราไป จะมีแต่ความหิว มีแต่ความอยาก
ติดตัวเราไป ใจของเราก็จะไปแบบขอทาน ทีจ่ ะต้องไปคอยขอรับส่วนบุญ
ของผู้อื่น เพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เราไม่สนใจกับการสร้างบุญกัน
ไม่สนใจกับการท�ำทาน ไม่สนใจกับการรักษาศีล ไม่สนใจกับการนั่งสมาธิ
ท�ำใจให้สงบ และไม่สนใจกับการพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลาย ให้เห็นว่า
ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ของเรา เป็นทุกข์ เพราะเราไปอยากให้เป็นของเรา อยากให้
9

เที่ยงนั่นเอง ถ้าเราได้ปฏิบัติตามที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน เราก็
จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ
ตามล�ำดับของการปฏิบัติ
การปฏิบัติทานเราก็จะได้ความสุข
ในระดับหนึ่ง การปฏิบัติศีลเราก็
จะได้ความสุขอีกระดับหนึ่ง การ
ปฏิบัติสมาธิเราก็จะได้ความสุขอีก
ระดับหนึง่ การเจริญปัญญาเราก็จะ
ได้ความสุขอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็น
ความสุ ข ที่ ม ากขึ้ น ไปตามล� ำ ดั บ
จนกลายเป็นปรมัง สุขงั ขึน้ มา คือ
เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ ความสุข
ที่ไม่มีความทุกข์ ความสุขที่ไม่มี
ความเสือ่ ม นีเ่ ป็นผลทีจ่ ะเกิดจาก
การปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีเ่ ป็นเหมือนแสงสว่าง
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น� ำ ทางให้ เ ราได้ ไ ปสู ่ ค วามสุ ข ที่
แท้จริง ให้เราได้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์อย่างแท้จริง เกิดขึ้นจากการ
ที่เราได้เข้ามาหาพระพุทธศาสนา
เข้ามาศึกษา มาฟังเทศน์ ฟังธรรม
ฟังพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ฟังแล้วเราก็นำ� เอาไปปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
แล้วผลก็คือความสงบสุขก็จะเป็น
ผลตามมา
นี่ คื อ การเข้ า หาพระพุ ท ธศาสนา
เข้าหาเพือ่ ศึกษาแนวทางพระพุทธศาสนา นี้เป็นเหมือนแผนที่ที่เรา
จ� ำ เป็ น จะต้ อ งใช้ ใ นการเดิ น ทาง
ถ้าเราต้องการที่จะเดินทางไปถึง
จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้า
และพระสาวกทั้งหลายได้ด�ำเนิน
ไปถึง ถ้าเราไม่มีแผนที่ เราก็จะ

หลงทาง เราก็จะไปไม่ถึงจุดหมาย
ปลายทางที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า และ
พระสาวกทั้ ง หลายได้ ไ ปถึ ง กั น
นี่ คื อ ความส� ำ คั ญ ของการเข้ า หา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง เป็นผู้พาเรา
ไปสู ่ จุ ด หมายปลายทางที่ เ ลิ ศ ที่
ประเสริฐนี้
การเข้ า หาพระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ์ ก็คือการเข้าหาด้วยการ
ศึกษา เช่น การฟังเทศน์ฟังธรรม
หรือการอ่านหนังสือธรรมะ หรือ
การศึกษาจากสื่อต่างๆ เมื่อเรา
ได้ศึกษาแล้ว เราก็ต้องน�ำเอาไป
ปฏิบัติต่อ เพราะการศึกษาเพียง
อย่างเดียวนี้ยังไม่สามารถท�ำให้

เกิดผลทีเ่ ราต้องการได้ การศึกษาก็
เป็นเพียงการดูแผนทีเ่ ท่านัน้ เมือ่ ดู
แผนที่แล้วเราก็ต้องออกเดินทาง
ถ้ า ดู แ ผนที่ แ ล้ ว ไม่ อ อกเดิ น ทาง
เราก็ยงั จะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราออกเดินทาง
โดยที่ไม่ดูแผนที่ ไม่มีแผนที่ เราก็
จะหลงทาง เพราะเราจะไม่รู้ว่า
จะไปทางไหนที่จะพาให้เราไปถึง
จุดหมายปลายทางที่เราต้องการ
ไปได้ เราจึงต้องศึกษาก่อน
การศึกษาก็ต้องศึกษาจากแหล่ง
ค� ำ สอนที่ ถู ก ต้ อ งนั่ น เอง เช่ น
สวากขาโต ภควตา ธัมโม ธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้ว
เราต้องศึกษาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริง
เช่น พระพุทธเจ้า หรือพระอรหันต11

สาวกทัง้ หลาย ตอนนีพ้ ระพุทธเจ้า
ท่านก็จากพวกเราไปแล้ว แต่ท่าน
ก็ทรงมีตวั แทน ก็คอื “ธรรมวินยั ”
ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอน และ
ได้รับการจารึกไว้ในพระไตรปิฎก
นี่ก็เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ทีเ่ ราสามารถศึกษายึดเป็นแนวทาง
ของการปฏิบัติไ ด้ หรือถ้าเรามี
โอกาสได้พบกับพระอรหันตสาวก
เราก็สามารถที่จะศึกษาจากท่าน
ได้เหมือนกัน เพราะพระพุทธเจ้า
กับพระอรหันตสาวกนี้มีความรู้
เหมือนกัน คือรูใ้ นอริยสัจ ๔ รูใ้ น
มรรค ๘ ทางที่จะน�ำพาไปสู่การ
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ดับทุกข์ เพราะพระพุทธเจ้า และ
พระอรหันตสาวกนี้ ได้ปฏิบัติตน
จนได้ ห ลุ ด พ้ น จากความทุ ก ข์
ทั้งหลายแล้ว พระพุทธเจ้ากับ
พระอรหั น ตสาวกนี้ มี จิ ต ใจที่
บริสทุ ธิเ์ หมือนกัน ต่างกันตรงทีว่ า่
พระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นผู้มีความ
สามารถพิ เ ศษที่ ส ามารถปฏิ บั ติ
ได้ โ ดยที่ ไ ม่ มี ค รู ม าสั่ ง สอน คื อ
มี พ ระปั ญ ญาที่ ฉ ลาดแหลมคม
ที่ จ ะสามารถศึ ก ษาดู ท างได้ ด ้ ว ย
ตนเองไม่ต้องอาศัยแผนที่ เพราะ
ในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงด�ำเนิน
นั้นไม่ มี แ ผนที่ ใ ห้ ดูนั่ นเอง ไม่ มี
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พระพุทธเจ้า ไม่มีพระอรหันตสาวกมาสอน บุคคลต่างๆ ที่ไปทรงศึกษาก็
ยังเป็นปุถุชนอยู่ สอนได้ก็เพียงแต่ขั้นระดับฌานสมาบัติ พอได้ทรงบรรลุ
ขั้นฌานสมาบัติแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรต่อ ไม่มีใครสอนให้ไปจากนั้น
ได้วา่ ให้ไปอย่างไร พระพุทธองค์เลยต้องศึกษาทดลอง ลองผิดลองถูกไป
จนในที่สุดก็ได้พบทาง ทางแห่งสมถภาวนา วิปัสสนาภาวนา
สมถภาวนา พระองค์ได้ทรงศึกษามาแล้วจากผู้อื่น แต่วิปัสสนาภาวนานี้
ยังไม่มใี ครรู้ พระองค์เลยต้องศึกษาด้วยพระองค์เอง จนในทีส่ ดุ ก็ทรงเห็น
สัจธรรมความจริงว่าเหตุของความทุกข์นั้นเกิดจากความอยาก และวิธี
ที่จะดับความทุกข์ก็จะต้องดับด้วยปัญญา หรือต้องเห็นว่าความอยากนี้
เป็นต้นเหตุของความทุกข์ และสิง่ ทีอ่ ยากนัน้ ก็เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถตอบสนองความอยาก คือให้ความสุขได้อย่างแท้จริง
จึงต้องละความอยากเท่านั้น ไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย ให้หา
ความสุขจากการหยุดความอยาก เพราะถ้าหยุดความอยากได้เมือ่ ไร ความสงบ
ความสุขก็จะเกิดขึน้ และเมือ่ เกิดขึน้ แล้วความทุกข์ตา่ งๆ ก็จะหายไปดับไป
นี่คือความสามารถของพระพุทธเจ้า
ส่วนพระอรหันตสาวกนี้ ท่านต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรูก้ อ่ น จึงจะสามารถ
ปฏิบตั แิ ละบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้า
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มาตรัสรูแ้ ละมาประกาศพระธรรมค�ำสอน ก็จะไม่มพี ระอรหันตสาวกแม้แต่
รูปเดียว เพราะพระอรหันตสาวกนัน้ ท่านไม่มภี มู ปิ ญ
ั ญาทีส่ งู พอทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ให้หลุดพ้นได้ด้วยตนเอง
ค�ำว่าสาวกนี้ก็แปลว่าผู้ฟัง ส่วนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แปลว่า
ผู้ตรัสรู้ได้ด้วยตนเอง พระอรหันตสาวกนี้เป็นพระอรหันต์ที่บรรลุได้ด้วย
การฟังธรรมจากผูอ้ นื่ แต่การบรรลุธรรมนีม้ คี วามเท่าเทียมกัน เหมือนกัน
ก็คอื จิตใจทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์ จิตใจทีป่ ราศจากตัณหาความอยากต่างๆ นีเ้ ป็น
เหมือนกันหมด จิตใจของพระพุทธเจ้าก็สะอาดบริสทุ ธิ์ ไม่ตอ้ งไปเวียนว่าย
ตายเกิด จิตใจของพระอรหันตสาวกก็เช่นเดียวกัน สะอาดบริสุทธิ์
เหมือนกัน ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ปัญญา
ของพระพุทธเจ้านี้มีมากกว่าพระสาวกมากหลายร้อยเท่า การใช้ปัญญา
ของพระพุทธเจ้าในการสั่งสอนจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ปัญญา
ของพระอรหันตสาวก พระพุทธเจ้าสามารถสัง่ สอนสัตว์โลกให้บรรลุธรรม
ได้มากกว่าพระอรหันตสาวกแต่ละรูปที่จะท�ำได้ เพราะปัญญาบารมี
ของพระพุทธเจ้านี้มีมากมายก่ายกองมากกว่าของพระอรหันตสาวก
พระอรหั น ตสาวกนี้ ก็ มี ป ั ญ ญาในระดั บ ที่ ส อนให้ ต นเองบรรลุ เ ป็ น
พระอรหันต์ได้ แต่อาจจะไม่มปี ญ
ั ญาทีจ่ ะสอนให้ผอู้ นื่ บรรลุได้อย่างรวดเร็ว
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เหมื อ นกั บ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรง
สามารถสอนได้ พระอรหั น ต์ ก็
สอนให้ ผู ้ อื่ น บรรลุ ไ ด้ แ ต่ อ าจจะ
ไม่กว้างขวางเหมือนกับการสัง่ สอน
ของพระพุทธเจ้า ดังนั้น การที่เรา
ได้ พ บกับ พระพุทธเจ้าโดยตรงนี้
ก็จะเหมือนกับเราได้พบครูทเี่ ก่งมาก
อาจารย์ที่เก่งมาก ถ้าเราได้พบกับ
พระอรหันต์น้ี ก็เหมือนกับว่าเรา
ก็ได้พบกับอาจารย์ทเี่ ก่ง เพียงแต่วา่
เก่งสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้
นี่ คื อ ความแตกต่ า งในเรื่ อ งของ
ปัญญา แต่ในเรื่องของความรู้ที่จะ
ท� ำ ให้ ห ลุ ด พ้ น จากการเวี ย นว่ า ย
ตายเกิด การทีจ่ ะท�ำให้บรรลุมรรค
ผลนิ พ พานนี้ ท่ า นมี เ หมื อ นกั น
แต่อุบายวิธีการสั่งสอนให้ผู้ฟังนั้น
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ความรู้ที่เราต้องมี
ในการบรรลุ
มรรคผลนิพพาน ก็คือ
ความรู้ในพระอริยสัจ ๔
เกิดความเข้าอกเข้าใจ เกิดศรัทธานี้
อาจจะมีไม่เท่ากัน พระพุทธเจ้า
ทรงตรั ส สอนคนฟั ง แล้ ว จะเกิ ด
ศรัทธา เกิดความเข้าใจได้ง่ายกว่า
การได้ ยิ นได้ ฟ ั งจากพระอรหั นต์
ซึง่ แม้บางรูปนีท้ า่ นไม่ได้สงั่ สอนเลย
ก็มี บางรูปท่านก็ไม่มคี วามสามารถ
ในการสั่ ง สอนด้ ว ยอุ บ ายวิ ธี ก าร

ถ้าต้องการที่จะยุติ
การเวียนว่ายตายเกิด
ต้องการดับความทุกข์ภายในใจ
ก็ต้องละกามตัณหา
ภวตัณหา และวิภวตัณหา

ต่างๆ สั่งสอนก็สั่งสอนแบบรวมๆ
ไม่แยก ไม่มีรายละเอียดให้เกิด
ความเข้าใจชัดเจนขึ้น
เช่ น ในยุ ค สมั ย ปั จ จุ บั น นี้ ก็ มี
พระอาจารย์ของหลวงปู่มั่น คือ
พระอาจารย์ เ สาร์ ท่ า นก็ บ รรลุ
เป็ น พระอรหั น ต์ แต่ ท ่ า นไม่ มี
ความสามารถในการสั่งสอนผู้อื่น

ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางเหมื อ นกั บ
พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์มั่นนี้
ท่ า นมี ป ั ญ ญาความฉลาดในการ
สั่งสอนเผยแผ่วิธีการปฏิบัติให้แก่
ผู้อื่นได้มากกว่า พระอาจารย์มั่น
จึงมีสาวกมีลูกศิษย์ลูกหามากกว่า
พระอาจารย์เสาร์ อันนีม้ นั เป็นเรือ่ ง
ของปัญญาบารมีของแต่ละท่านที่
ได้บ�ำเพ็ญมาไม่เท่ากัน บางท่านก็
บ�ำเพ็ญมามาก บางท่านก็บ�ำเพ็ญ
มาน้อย บางท่านก็บ�ำเพ็ญมาพอที่
จะท�ำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้
บางท่านก็บ�ำเพ็ญมาจนมีมากกว่า
ที่ จ ะมาใช้ ใ นการบรรลุ ม รรคผล
นิพพาน ก็เอามาใช้ในการเผยแผ่
สั่ ง สอนให้ แ ก่ ผู ้ อื่ น ให้ เ กิ ด ความ
เข้าอกเข้าใจได้อย่างง่ายดายและ
รวดเร็ว
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นี่ คื อ ความแตกต่ า งเรื่ อ งของปั ญ ญาบารมี จึ ง ท� ำ ให้ พ ระอรหั น ต์ กั บ
พระพุทธเจ้ามีความแตกต่างกัน พระอรหันต์ก็มีความแตกต่างกัน เช่น
พระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องพระสารีบุตรให้เป็นอัครสาวกขวา คือเป็นผู้มี
ปัญญาทีแ่ ก่กล้ารองจากพระพุทธเจ้า มีมากกว่าพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ส่วนพระโมคคัลลานะก็ทรงยกย่องว่าเป็นอัครสาวกซ้าย ก็คือท่านมี
ความสามารถในทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากกว่าพระอรหันตสาวกรูปอื่น
แต่ระหว่างความสามารถในเรือ่ งของอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริยก์ บั ความสามารถ
ในการเผยแผ่สงั่ สอนธรรมะให้แก่ผอู้ นื่ ด้วยปัญญานี้ พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสว่าการเผยแผ่สงั่ สอนผูอ้ นื่ ด้วยธรรมะด้วยปัญญานีเ้ ป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
กว่าการมีความสามารถในการมีอทิ ธิฤทธิป์ าฏิหาริยต์ า่ งๆ พระสารีบุตร
จึงเป็นอัครสาวกขวา ส่วนพระโมคคัลลานะจึงเป็นอัครสาวกซ้าย
แต่นมี่ นั เป็นความรูพ้ เิ ศษ ไม่ได้เป็นความรูท้ จี่ ะมาใช้ในการตรัสรูห้ รือบรรลุ
มรรคผลนิพพาน ความรู้ที่เราต้องมีในการบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็คือ
ความรูใ้ นพระอริยสัจ ๔ ให้เรารูว้ า่ ทุกข์นนั้ อยูใ่ นใจของเรา สมุทยั ต้นเหตุ
ของความทุกข์กค็ อื ตัณหาความอยาก ได้แก่ กามตัณหา ความอยากในกาม
ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็น
นีค่ อื ต้นเหตุของความทุกข์ใจ ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าต้องการ
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ที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิด ต้องการดับความทุกข์ภายในใจ ก็ต้องละ
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ถ้าเป็นฆราวาสก็ต้องใช้ทาน ศีล
ภาวนา ถ้าเป็นนักบวชใช้ศีล สมาธิ ปัญญา
ฆราวาสยังมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่ ก็ต้องสละทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองไปก่อนด้วยการท�ำทาน ถ้าไม่สละก็จะออกบวชไม่ได้
เพราะยังจะติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินซื้อความสุขต่างๆ อยู่ ใช้เงินดับ
ความทุกข์ ซึง่ เป็นการดับความทุกข์เพียงชัว่ คราว ไม่ได้ดบั ความทุกข์อย่าง
ถาวร ถ้าต้องการดับความทุกข์อย่างถาวรก็ตอ้ งไม่ใช้เงินทอง ในการมาดับ
ความทุกข์ตอ้ งใช้ศลี สมาธิ ปัญญา ก็ตอ้ งออกบวช เวลาพระพุทธเจ้าทรง
สอนมรรคให้แก่ผทู้ ยี่ งั ไม่บวช ก็ทรงสอนทาน ศีล ภาวนา หรือ ทาน ศีล
สมาธิ ปัญญา เวลาทรงแสดงธรรมให้แก่นกั บวช ก็ทรงแสดงศีล สมาธิ
ปัญญา ไม่ได้แสดงเรื่องทาน เพราะนักบวชนี้ได้ผ่านขั้นทานมาแล้ว
ได้สละทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองหมดไปแล้ว ดังนัน้ ทาน ศีล ภาวนา
กับศีล สมาธิ ปัญญานี้ ก็เป็นมรรคอันเดียวกัน ต่างกันตรงที่ว่า ส�ำหรับ
ฆราวาสนีต้ อ้ งท�ำทาน ต้องสละทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองให้หมดไปก่อน
เท่านั้นเอง
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นี่คือทางที่จะน�ำพาไปสู่การดับทุกข์ ยุติการเวียนว่ายตายเกิด ต้องอยู่ที่
มรรคนีเ้ อง การปฏิบตั ขิ องเราทัง้ หมด ปัญญาของเราทัง้ หมด ก็ตอ้ งทุม่ มา
ตรงที่การท�ำทาน การรักษาศีล การภาวนานี้เท่านั้น ถ้าเรามีปัญญารู้ว่า
เราต้องท�ำทาน เราต้องรักษาศีล เราต้องท�ำใจให้สงบ เราต้องสอนใจ
ให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในสภาวธรรมทั้งหลาย ในสิ่งต่างๆ เช่น
ลาภ ยศ สรรเสริญ ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ในบุคคลต่างๆ ว่า
เขาไม่เทีย่ ง ทุกคนมีการเกิดเเก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ร่างกายของคนทุกคนนี้
ไม่ได้เป็นสมบัตขิ องใครทัง้ นัน้ ไม่มตี วั ไม่มตี นในร่างกาย ในร่างกายมีเพียง
อาการ ๓๒ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก หัวใจ ตับ
ปอด ล�ำไส้ตา่ งๆ อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายนี้ เป็นอาการ ๓๒ ไม่มตี วั ตน
ในผม ในขน ในเล็บ ในฟัน มาจากดิน น�้ำ ลม ไฟ มาจากอาหาร
อาหารก็มาจากดินจากน�้ำจากลมจากไฟ เวลาร่างกายนี้แตกสลายไปก็
กลับคืนสูด่ นิ น�ำ้ ลมไฟไป ตัวตนไม่มใี นร่างกายนี้ ผูท้ มี่ ายึดติดกับร่างกายนี้
เป็นใจ เวลาร่างกายนี้เกิดการแตกดับไป ใจนี้ไม่ได้แตกดับกับร่างกาย
ใจก็ไปสู่ทิศทางของใจต่อไป เหมือนกับน�้ำที่อยู่ในแก้ว เวลาที่แก้วแตก
น�้ำก็ไปทางหนึ่ง แก้วก็ไปอีกทางหนึ่ง ไปคนละทิศคนละทางกัน ฉันใด
เวลาร่างกายนีแ้ ตกดับไป ใจก็ไปอีกทางหนึง่ ไปตามวาระของบุญของบาป
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ที่ได้ท�ำไว้ ถ้าได้ท�ำบุญถึงขั้นสูงสุดก็ไปพระนิพพานเลย ถ้ายังไม่ถึง
ขัน้ นิพพานก็ไปขัน้ ของพระอนาคามี ของพระสกิทาคามี ของพระโสดาบัน
ถ้าต�่ำลงมาก็ไปขั้นของสมาธิ คือไปขั้นสวรรค์ชั้นพรหม ถ้าต�ำ่ ลงมาก็ไป
สวรรค์ชั้นเทพ ถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นเทพ ก็มาเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้ไป
ท�ำบาปท�ำกรรม ถ้าไปท�ำบาปท�ำกรรมก็ต้องไปอบาย ไปเป็นเปรตบ้าง
ไปเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง นี่คือที่ไปของใจหลังจากที่ร่างกายนี้
ได้แตกดับไปแล้ว
ฉะนัน้ การทีเ่ ราจะไปไหนนี้ มันไม่ได้อยูท่ ี่ใครทัง้ นัน้ อยูท่ กี่ รรม กรรมนี้
แปลว่า การกระท�ำ การกระท�ำทางกาย วาจา ใจ ทีพ่ วกเราท�ำกันอยูท่ กุ วันนี้
ถ้าเราคิดท�ำทาน รักษาศีล ภาวนา เราก็จะพูดเกีย่ วกับเรือ่ งท�ำทาน รักษาศีล
ภาวนา เราก็จะท�ำทาน รักษาศีล ภาวนา เราตายไปเราก็จะไปตามทาง
ที่เราได้ท�ำเอาไว้ ก็คือไปสวรรค์ชั้นเทพ ไปสวรรค์ชั้นพรหม ไปเป็น
พระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ไปพระนิพพาน เพราะนี่คือทางไปที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ เกิดจากการกระท�ำของเราทางกายทางวาจาและทางใจ ถ้าเรา
คิดท�ำบาป คิดเสพอบายมุข เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน เสพสุรายาเมา
คบคนชัว่ เป็นมิตร มีความเกียจคร้าน ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติ
ผิดประเวณี โกหกหลอกลวง นี่ก็จะพาเราไปสู่อบายหลังจากที่ร่างกายนี้
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ตายไปแล้ว เมื่อท�ำแล้วก็ไม่มีใครที่จะมายับยั้งได้ แม้แต่พระพุทธเจ้า
ก็ไม่สามารถยับยั้งกรรมของพระองค์ได้ กรรมนี้เป็นกฎสากล เป็นกฎที่
ควบคุมวิถชี วี ติ ของจิตใจของพวกเราทุกคน เรียกว่ากฎแห่งกรรม ไม่ตอ้ ง
มีกฎหมายมาคอยตามจับเหมือนกับเวลาที่มีชีวิตอยู่ คนบางคนท�ำผิด
กฎหมายแล้วยังสามารถหลบหลีกกฎหมายได้ แต่เวลาท�ำบาปแล้ว เวลา
ตายไปแล้วนีห้ ลบหลีกกฎแห่งกรรมไม่ได้ กฎแห่งกรรมนีไ้ ม่ตอ้ งมีตำ� รวจ
มาคอยตามจับ กฎแห่งกรรมนี้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีใครสามารถที่จะ
ล่วงล�้ำไปได้ มีผู้เดียวที่จะล่วงล�้ำไปได้ก็คือผู้ไม่ท�ำบาปไม่ท�ำกรรมนั่นเอง
ก็ต้องเป็นพระอรหันต์ ผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป
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ถ้าพวกเราอยากจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรม อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิด
เราก็ต้องยุติการเวียนว่ายตายเกิด เราก็ต้องปฏิบัติมรรค คือศีล สมาธิ
ปัญญา หรือทาน ศีล ภาวนานีใ้ ห้ได้เต็มที่ เป็นเหมือนกับการรับประทานยา
เราต้องรับประทานยาให้ครบตามทีห่ มอสัง่ ถ้าเราอยากจะให้โรคภัยไข้เจ็บ
หายไป ถ้าเรารับประทานตามทีห่ มอสัง่ แล้ว ไม่นานโรคภัยไข้เจ็บก็จะหมดไป
ฉันใด ถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิด เราอยากจะหนีจากกฎ
แห่งกรรมไป เราก็ตอ้ งท�ำทาน รักษาศีล ภาวนา อย่างเต็มทีต่ ามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสอน คือ ต้องท�ำอย่างมืออาชีพ คือเราไม่มีงานอย่างอื่นต้องท�ำแล้ว
นอกจากรักษาศีลให้สะอาดบริสทุ ธิ์ แล้วเดินจงกรม นัง่ สมาธิ ท�ำใจให้สงบ
ตลอดเวลา สลับกับการเจริญปัญญา พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
จนสามารถละความอยากทัง้ หลายให้หมดไปจากใจได้ เมือ่ ไม่มคี วามอยาก
หลงเหลืออยู่ภายในใจ ใจก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เหมือนกับ
ร่างกายเมือ่ ไม่มเี ชือ้ โรคหลงเหลืออยูแ่ ล้ว เพราะถูกยาท�ำลายไปหมดแล้ว
โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายก็จะหมดไปเช่นเดียวกัน
ดังนั้น หน้าที่ของพวกเราก็อยู่ที่การศึกษาให้ถ่องแท้ ให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติ
อะไร เหมือนกับเวลาหมอให้ยามา เราก็ต้องตั้งใจฟังค�ำสั่งของหมอว่า
หมอให้รบั ประทานยานี้ วันละกีค่ รัง้ ครัง้ ละกีเ่ ม็ด เราก็ตอ้ งท�ำตามทีห่ มอสัง่
26

พอเราท�ำตามแล้ว โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไป ตอนนี้เราก็ต้องมาศึกษา
จากพระพุทธเจ้าทีเ่ ป็นเหมือนหมอทีจ่ ะให้ธรรมโอสถแก่เราเอามารักษาใจ
ของเราให้หายจากโรคของการเวียนว่ายตายเกิด เราจึงต้องตัง้ ใจศึกษาให้รู้
อย่างถ่องแท้วา่ เราต้องท�ำอะไรบ้าง เมือ่ เรารูแ้ ล้วเราก็นำ� เอาไปปฏิบตั อิ ย่าง
เต็มทีเ่ ต็มก�ำลัง ไม่ชา้ ก็เร็วความอยากต่างๆ ก็จะหมดไปจากใจ ความสิน้ สุด
ของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลตามมา
จึงขอฝากเรือ่ งของการมาวัดเพือ่ ใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ ด้วยการ
มาฟังเทศน์ฟังธรรม มาปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้
ให้ทา่ นได้นำ� เอาไปพินจิ พิจารณาแล้วปฏิบตั ิ เพือ่ ความหลุดพ้นจากความทุกข์
และการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไป
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โยมอยากทราบว่า ถ้าชาติที่แล้วของเราไม่ได้สร้าง
กรรมกุศลดีมาค่ะ ชาตินี้เราจะสามารถที่จะถึง
นิพพานได้หรือเปล่า หรือว่าสามารถสร้างภายใน
ชาตินี้ได้หรือเปล่า
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๐๗

๒๐ เมษายน ๒๕๕๖

ศิษย์ถาม พระอาจารย์ตอบ
ศิษย์

: ถ้านั่งสมาธิโดยที่ไม่ได้เดินจงกรม อันนี้

ได้ไหมคะ

พระอาจารย์

: ได้ จะเดินก็ได้ จะนั่งก็ได้
เดินจงกรมนี้ก็เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถ ในกรณีที่เรา
นั่งมากๆ ก็จะเกิดอาการเมื่อยหรือปวดตามล�ำตัว
ต่างๆ ก็ต้องมีการผ่อนคลาย ก็เปลี่ยนอิริยาบถ
จากนั่งมาเดิน แต่การภาวนาเราก็ยังภาวนาต่อ เช่น
เราจะเดินสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ เดินบริกรรม
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พุทโธๆ ไปก็ได้ คือการปฏิบตั เิ บือ้ งต้นนี้
สิ่งที่เราต้องการท�ำก็คือการเจริญสติ
คือควบคุมความคิดไม่ให้คดิ ไปเรือ่ งราว
ต่างๆ เพื่อจะได้ไม่ฟุ้งซ่าน เพื่อท�ำใจให้
ว่าง ใจให้สงบนั่นเอง เราก็ต้องใช้การ
สวดมนต์หรือใช้การบริกรรมพุทโธ ซึ่ง
เราสามารถท�ำได้ในทุกอิริยาบถ ไม่ใช่
แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเพียงอย่างเดียว
เราสามารถท�ำได้ทั้งวันเลย ไม่ว่าเรา
ท�ำอะไรถ้าการท�ำงานของเรานี้ไม่ต้อง
ใช้ความคิด เช่น เวลาล้างถ้วยล้างชาม
ล้างหน้า อาบน�ำ้ แต่งตัวนี้ ถ้าเราไม่ตอ้ ง
ใช้ความคิด เราก็บริกรรมพุทโธๆ ไป
เพือ่ สกัดความคิดต่างๆ ไม่ให้คดิ ฟุง้ ซ่าน
แต่ในกรณีที่เราท�ำงานต้องใช้ความคิด
เช่น ต้องบวกเลข หรือต้องใช้การ
วางแผน คิดวางแผน หรือท�ำอะไรต่างๆ
ต้องใช้ความคิดตอนนั้น เราก็ต้องพัก
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การบริ ก รรมพุ ท โธไว้ ชั่ ว คราวก่ อ น
ไว้รอจนกว่าเราไม่ต้องคิดแล้ว เราก็ใช้
พุทโธต่อ ถ้าเราไม่คิดเราจะหยุดพุทโธ
ก็ได้ ถ้าใจเรารูเ้ ฉยๆ ไม่คดิ ปรุงเเต่ง รูอ้ ยู่
กับปัจจุบัน รู้ว่าเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่
แต่ไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้
เราก็ ไ ม่ ต ้ อ งใช้ พุ ท โธก็ ไ ด้ ไม่ ต ้ อ ง
บริกรรมก็ได้ ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้
เเต่เวลาใดทีใ่ จเราเริม่ คิดฟุง้ ซ่าน เริม่ คิด
เรื่องไร้สาระต่างๆ ตอนนั้นเราควรที่จะ
ใช้การสวดมนต์หรือการบริกรรมพุทโธ
สกัดไว้ พอเราควบคุมความคิดได้แล้ว
ต่อไปเราก็จะสอนให้คดิ ไปในทางทีเ่ ป็น
ปัญญาได้ สอนให้คิดไปในทางความ
ไม่เที่ยงได้ เช่น ให้คิดว่าร่างกายเรานี้
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองต่างๆ ก็ต้องหมดไป
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ต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว ให้คิดถึงความเสื่อมบ่อยๆ แล้วเราจะได้ปลงได้
วางได้ ถ้าเรายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่กับเรา เราก็จะหวง เราก็จะ
ไม่อยากให้เขาจากเราไป เเต่เราไม่รู้ว่าเขาจะจากเราไปเมื่อไหร่ ถ้าเรา
ไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน เวลาเกิดการพลัดพรากกันก็จะเกิดความ
เศร้าโศกเสียใจ แต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ เวลาจากกันไปเราก็จะ
รู้สึกเฉยๆ ไม่เดือดร้อน

(ไม่ได้ยินค�ำถาม)

พระอาจารย์ : คือมันเป็นภาษาในพระไตรปิฎก ความหมายก็คอื ให้ดกู าย
ดูจติ เท่านัน้ เอง ในทางปฏิบตั มิ นั ไม่มคี วามหมายอะไรนอกเหนือไปจากนัน้
เช่น ให้ดกู าย ก็คอื ให้เราพิจารณาอาการ ๓๒ พิจารณาความไม่เทีย่ งของ
ร่างกาย พิจารณาว่าร่างกายเป็นดินน�ำ้ ลมไฟ อันนีเ้ รียกว่า ดูกายในกาย

ดูจิตในจิต ก็คือดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเรา ตอนนี้จิตของเรา
เป็นอย่างไร ก�ำลังโลภหรือก�ำลังโกรธ ก�ำลังหลงหรือสงบ ให้รแู้ ล้วก็ให้รจู้ กั
วิธีที่จะก�ำจัดส่วนที่ไม่ดีออกไป เช่น อารมณ์ที่ไม่ดี เราก็ต้องหาวิธีก�ำจัด
ก็ตอ้ งใช้สติ สมาธิ และปัญญา เป็นเครือ่ งมือ ถึงจะก�ำจัดความโลภ ความ
โกรธ ความหลงได้ ท�ำให้ใจมีอารมณ์ที่สงบเย็นสบายได้
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ดูเวทนา ก็ดูว่าเวทนาตอนนี้เป็นอย่างไร ตอนนี้สุขหรือทุกข์ หรือไม่สุข
ไม่ทกุ ข์ เวทนานีเ้ ราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ เช่น เวลาร่างกายเจ็บ เราจะไป
สัง่ ให้เขาหายไปก็ไม่ได้ เราก็ตอ้ งเข้าใจแล้วก็ตอ้ งพิจารณาปล่อยวาง อย่าไป
อยากให้ความเจ็บหายไป ถ้าอยากให้ความเจ็บหายไป ก็จะสร้างความทุกข์ใจ
ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทุกข์ที่เกิดจากความอยาก ที่เป็น
ความทุกข์มากกว่าความเจ็บของร่างกาย นี่คือการดูเวทนา ดูจิต ดูกาย
ถ้าดูธรรม ก็ให้ดวู า่ ตอนนีใ้ นใจเรามีธรรมหรือไม่มี มีสติหรือเปล่า มีสมาธิ
หรือเปล่า มีปัญญาหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ให้เจริญสติ ให้นั่งสมาธิมากๆ
ให้พจิ ารณาไตรลักษณ์มากๆ ต่อไปก็จะเกิดสติ เกิดสมาธิ เกิดปัญญาขึน้ มา
นี่คือดูการปฏิบัติของเรา
ดังนัน้ อย่าไปติดกับค�ำว่า ดูกายในกาย ดูจติ ในจิต เพราะว่าเวลาปฏิบตั แิ ล้ว
มันก็ไม่มีสาระอะไร ความหมายอะไร นอกจากให้เราดูกาย ถ้าจะดูกาย
ก็ให้ดูทั้งกายนอกและกายใน เช่น กายนอกก็คือกายของผู้อื่น กายใน
ก็คือกายของเรา ให้ดูว่าร่างกายของเรากับร่างกายของผู้อื่นก็เหมือนกัน
มาจากดินน�้ำลมไฟเหมือนกัน เกิด แก่ เจ็บ ตายเหมือนกัน ไม่มีค�ำว่า
สูงหรือต�่ำ ค�ำว่าสูงหรือต�่ำ รวยหรือจน นี้มันเป็นสมมุติ แต่ว่าร่างกายนี้
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มันไม่รวย มันไม่จน มันไม่สูงไม่ต�่ำ มันมีเหมือนกันหมดทุกอย่างตั้งแต่
ขอทานขึ้นไปจนถึงพระราชามหากษัตริย์ ก็มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน เกิด
แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกัน มาจากธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ เหมือนกัน
ให้พจิ ารณาอย่างนีเ้ พือ่ เราจะได้ปล่อยวางร่างกาย เวลาทีร่ า่ งกายเแก่ เจ็บ ตาย
เราจะได้ไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เพราะเรารูว้ า่ สิง่ ทีต่ ายไปนัน้ ไม่มใี คร
ไม่มีบุคคล ไม่มีใครอยู่ในร่างกาย บุคคลนั้นก็คือดวงจิตดวงใจที่มาใช้
ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นหุ่นเชิดเท่านั้นเอง ร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นที่ใจ
ใช้เชิดให้ท�ำอะไรต่างๆ ให้แสดงบทบาทต่างๆ ให้แสดงเป็นหญิง เป็นชาย
เป็นผู้สูง ผู้ต�่ำ เป็นผู้ดี ผู้ร้าย ใจนี้ต่างหากเป็นผู้เชิดร่างกายนี้ แต่เวลา
ร่างกายนี้ตายไป ใจผู้เชิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เช่น เวลาร่างกายของ
พ่อแม่ตายไป เราก็ไม่ตอ้ งเสียอกเสียใจ เพราะเรารูว้ า่ ผูท้ เี่ ป็นพ่อเป็นแม่นนั้
ไม่ได้เป็นร่างกาย เป็นใจ ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พ่อแม่ทมี่ าเชิดร่างกายนี้
ก็ต้องไปรับผลบุญผลกรรมของท่านเอง ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่มี
ใครตาย ไม่มอี ะไรตาย สิง่ ทีต่ ายก็ไม่ใช่เป็นสิง่ ทีม่ คี วามรับรูอ้ ะไร เป็นเหมือน
ศาลาหลังนี้ เวลาศาลาหลังนี้พังไป เขาก็ไม่รู้ว่าเขาพังไป แต่เจ้าของศาลา
นี้รู้ ถ้ายังมีความยึดติดก็จะเสียอกเสียใจ แต่ถ้ามีความรู้ล่วงหน้าไว้ก่อน
ว่าสักวันหนึ่งศาลาหลังนี้จะต้องพังไป ก็เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นั้นไป
เวลาเกิดเหตุการณ์ก็จะรู้สึกเฉยๆ ไม่เดือดร้อน
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การที่เราดูกาย ดูจิต ดูเวทนา ดูธรรมนี้ ก็เพื่อสอนใจให้เราปล่อยวาง
ให้เป็นอุเบกขานีเ้ อง ไม่ให้ทกุ ข์กบั ร่างกาย ไม่ให้ทกุ ข์กบั เวทนา ไม่ให้ทกุ ข์
กับจิต ไม่ให้ทุกข์กับธรรม ให้รู้แล้วก็ปล่อยวาง

ศิษย์

: โยมอยากทราบว่า ถ้าชาติที่แล้วของเราไม่ได้สร้างกรรมกุศล
ดีมาค่ะ ชาตินี้เราจะสามารถที่จะถึงนิพพานได้หรือเปล่า หรือว่าสามารถ
สร้างภายในชาตินี้ได้หรือเปล่า

พระอาจารย์ : ได้ ท�ำบาปมายังไปถึงนิพพานได้เลย อย่างองคุลมี าลนี้

ฆ่าคนมาตั้ง ๙๙๙ คน พอมาพบกับพระพุทธเจ้า ปัญญาบารมีของ
พระพุทธเจ้าทีม่ มี ากนีส้ ามารถเปลีย่ นใจขององคุลมี าลจากการเป็นมหาโจร
มาเป็นนักบวชได้ กลับมาบวชมาปฏิบตั จิ นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในชาติ
นีเ้ ลย ทุกคนมีสทิ ธิไม่วา่ จะท�ำบาปท�ำบุญมามากน้อยเพียงไร ต่างกันตรงทีว่ า่
ถ้าท�ำบุญมามาก การปฏิบัตินั้นก็จะง่าย เพราะว่ามันสนับสนุนกัน คนดี
คนใจบุญนี้ท�ำบุญง่าย ท�ำบาปยาก ส่วนคนไม่ดีคนใจบาปนี้ ท�ำบุญยาก
ท�ำบาปง่าย มันเป็นการเปลี่ยนนิสัยของเรา ถ้าเราเคยท�ำบุญมาแล้วมัน
ก็งา่ ย ท�ำบุญต่อไปได้เลย ถ้าเราท�ำบาปมาแล้วจะมาท�ำบุญนี้ เราจะรูส้ กึ ว่า
มันยาก เช่น คนที่ชอบดื่มสุราแล้วต้องมาเลิกดื่มสุรานี้ มันก็ต้องฝืน
35
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ต้องบังคับใจตัวเองถึงจะหยุดได้
แต่ ก็ ไ ม่ มี อ ะไรที่ สุ ด วิ สั ย ที่ จ ะท� ำ
ไม่ได้ เพียงแต่วา่ จะยากหรือจะง่าย
เท่านั้นเอง นักปฏิบัติจึงมีความ
แตกต่างกันในการบรรลุนไี่ ง บางคน
ก็บรรลุง่าย บรรลุเร็ว บางคนก็
บรรลุชา้ บรรลุยาก ก็ขนึ้ อยูก่ บั บุญ
หรือบาปที่ได้ท�ำมาในอดีตนั้นเป็น
ส่วนทีจ่ ะท�ำให้ยากหรือง่าย เร็วหรือช้า
แต่ถ้าพยายามก็ไปถึงที่เดียวกันได้

เพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วต่างกัน
เท่านั้นเอง
พระสาวกบางคนนีฟ้ งั ธรรมหนเดียว
ก็บรรลุได้ พระสาวกบางคน เช่น
พระอานนท์ เกาะติดชายผ้าเหลือง
อยู่เป็น ๒๐ กว่าปี ก็ยังไม่ได้บรรลุ
ต้องรอให้พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
ไปก่อน จึงมีเวลาที่จะไปปฏิบัติได้
อย่างเต็มที่ ขณะที่พระพุทธเจ้า
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ยังมีชวี ติ อยู่ พระอานนท์กไ็ ม่มเี วลาทีจ่ ะไปปลีกวิเวกไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มที่
เพราะมีภารกิจที่จะต้องอุปถัมภ์อุปัฏฐากดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ แต่พอ
พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วเพียง ๓ เดือน พระอานนท์ก็สามารถ
บรรลุได้เลย
เพราะฉะนั้น มันอยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติ
มากน้อยเพียงไรด้วย ถ้ามีเวลาปฏิบัติมาก มันก็มีโอกาสที่จะบรรลุได้เร็ว
ถ้ามีเวลาน้อย โอกาสที่จะบรรลุได้เร็วก็มีไม่มาก เหมือนกับตักน�้ำใส่ตุ่ม
ถ้าเรามีเวลาตักแค่วันละ ๑๐ ขัน กับมีเวลาตักทั้งวันนี้ เราตักวันเดียว
เราก็ตักได้เต็มตุ่ม ถ้าเราตักวันละ ๑๐ ขันนี้ ก็อาจจะต้องใช้เวลา ๑๐ วัน
หรือ ๒๐ วันน�้ำถึงจะเต็มตุ่ม ฉะนั้น มันอยู่ที่การปฏิบัติของเรา ถ้าเรา
ปฏิบตั มิ าก ปฏิบตั ถิ กู ต้อง มันก็จะไปได้เร็ว ถ้าปฏิบตั นิ อ้ ย ปฏิบตั ไิ ม่ถกู
ก็อาจจะไปไม่ถึงเลยก็ได้
ท่านถึงทรงสอนให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็คือ สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน
ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน นัน้ เอง ปฏิบตั ดิ ี ก็คอื ปฏิบตั เิ ต็มทีเ่ ต็มเวลา
ตั้งเเต่ตื่นจนหลับนี้ปฏิบัติอย่างเดียว เรียกว่าปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ก็คอื
ปฏิบตั เิ พือ่ หลุดพ้นจากความทุกข์ ปฏิบตั ติ รงตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
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ทุกประการ ไม่ไปปฏิบตั อิ ย่างอืน่ เช่น การปฏิบตั นิ ี้ บางครัง้ บางคราวเราก็
อาจจะหลงทางได้ ออกนอกลู่นอกทางได้ เช่น พวกที่นั่งสมาธิแล้ว
มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ หรือมีตาในสามารถเห็นสวรรค์ เห็นนรก แทนที่จะ
นัง่ สมาธิเพือ่ ท�ำใจให้สงบให้วา่ ง ให้เป็นกลาง ก็มวั ไปเทีย่ วนรกเทีย่ วสวรรค์
ไปเล่นกับเรือ่ งอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริย์ อันนีก้ แ็ สดงว่าไม่ปฏิบตั ติ รง ถ้าปฏิบตั ติ รง
นี้ต้องปฏิบัติเพื่อความสงบเพียงอย่างเดียว และก็ปฏิบัติญายปฏิปันโน
ก็คือ ปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์อย่างเดียว ละกิเลสอย่างเดียว ละตัณหา
อย่างเดียว ละกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ปฏิบตั ชิ อบ ก็คอื ปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้อง ไม่ผิดจากค�ำสอนทุกประการ
นี่คือการปฏิบัติ ๔ ลักษณะด้วยกันที่ท�ำให้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวก
ทัง้ ๔ ขัน้ คือ ขัน้ พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี พระอรหันต์ ท่านเหล่านี้
เราจึงเรียกว่า สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน
นี่คือปัจจัยที่จะท�ำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุกัน ไม่ส�ำคัญกับเรื่องบุญเก่า บาปเก่า
ในอดีต ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราบรรลุกันได้ทุกคน ช้าหรือเร็ว
เท่านั้นเอง ยากหรือง่ายเท่านั้นเอง ฉะนั้น ถ้ายากก็พยายามท�ำให้มาก
ช้าก็พยายามท�ำให้มาก ถ้าง่ายก็รีบท�ำเสีย เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาของเรา
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พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ
เพื่อเตือนใจเราไม่ให้ประมาท ไม่ให้นิ่งนอนใจ
ไม่ให้ผลัดวันประกันพรุ่ง ให้รีบท�ำเสียแต่บัดนี้

จะมีมากหรือมีน้อย อย่าประมาท อย่าเป็นเหมือนกระต่ายที่คิดว่าเราวิ่ง
เร็วกว่าเต่า แล้วเราแทนที่จะมาปฏิบัติ เรากลับไปท�ำภารกิจอย่างอื่นแทน
พอถึงเวลาใกล้ตายขึ้นมาก็อาจจะไม่มีเวลาปฏิบัติได้
ฉะนัน้ ตอนนีเ้ รามีชวี ติ มีรา่ งกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง สามารถท�ำบุญให้ทานได้
รักษาศีลได้ นัง่ สมาธิ เดินจงกรมได้ ก็รบี ๆ ท�ำเสีย อย่าไปประมาทนอนใจ
คิดว่า โอ๊ย เรายังมีเวลาอีกมาก เพราะเราไม่รวู้ า่ เราจะตายกันเมือ่ ไหร่นนั้ เอง
ความตายนีไ้ ม่มใี ครรับประกันได้ แม้แต่บริษทั ประกันชีวติ เขาก็ไม่รบั ประกัน
เขารับประกันว่าถ้าเราตายแล้ว เขาจะชดเชยเงินให้กบั คนทีย่ งั อยูเ่ ท่านัน้ เอง
แต่เขาไม่รบั ประกันชีวติ ของเรา เขาไม่บอกว่าคุณจะอยูไ่ ด้ถงึ ๘๐ ปี ๙๐ ปี
หรือ ๑๐๐ ปี
ดังนัน้ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ระลึกถึงความตายอยูเ่ รือ่ ยๆ เพือ่ เตือนใจเรา
ไม่ให้ประมาท ไม่ให้นิ่งนอนใจ ไม่ให้ผลัดวันประกันพรุ่ง ให้รีบท�ำเสียแต่
บัดนี้ น�้ำขึ้นให้รีบตัก เพราะเวลาน�้ำลดหรือน�้ำหมดแล้วจะไม่มีน�้ำให้ตัก
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เวลาไม่มชี วี ติ แล้ว ท�ำอะไรไม่ได้แล้ว ท�ำได้ตอนทีเ่ รา
มีชวี ติ อยูใ่ นตอนนี้ ยิง่ ตอนทีเ่ รามีกำ� ลังวังชาสมบูรณ์
แข็งแรงยิง่ ดีใหญ่ เพราะถ้าร่างกายชราภาพลงไปก็จะ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้

ศิษย์ : พระอาจารย์คะ เวลานั่งสมาธิน่ะค่ะ สมาธิ

มันแวบ จะไปไหนต่อไม่ได้เลย

พระอาจารย์

: ก็ ไ ม่ ต ้ อ งการให้ ไ ปไหนไง
การนัง่ สมาธินตี้ อ้ งการให้เข้าสูค่ วามสงบ ให้นงิ่ ให้ใจ
เป็นอุเบกขา สักแต่ว่ารู้อย่างเดียว ไม่ต้องการให้ไป
เห็นนรก เห็นสวรรค์ หรือเห็นอะไรทั้งหลายต่างๆ
อันนั้นเป็นเรื่องของปัญญาขั้นต่อไป ซึ่งเราต้องรอ
ให้ออกจากสมาธิก่อน
ขณะที่อยู่ในสมาธินี้ เราต้องการให้นิ่งนานๆ เพราะ
เป็นเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ ใจของเราจะ
มีพลัง มีกำ� ลังต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา ถ้าใจได้พกั นานๆ
ได้ชาร์จเเบตนานๆ ต้องปล่อยให้นงิ่ นานๆ นัง่ ไปแล้ว
41

นิง่ เป็นชัว่ โมงได้ยงิ่ ดี แต่ไม่ใช่นงิ่ หลับนะ นิง่ รู้ รูส้ กั แต่วา่ รู้ รูอ้ ยูต่ ลอดเวลา
ไม่ใช่นั่งหลับ นั่งไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย พอลืมตาขึ้นมา บอกเอ๊ะ
เป็นอะไรไปนี่ อันนี้แสดงว่านั่งหลับ แต่ถ้านั่งเข้าสมาธินี้จะรู้ตลอดเวลา
เหมือนกับที่เรานั่งคุยกันอยู่ตอนนี้ เพียงแต่รู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้คุยกัน
ตอนนี้เราไม่ได้คิดอะไร ใจเราเย็น ใจเรามีความสงบ มีความสุข ไม่หิว
ไม่อยาก ไม่ต้องการอะไร นั่นแหละคือสมาธิที่ถูกต้อง ถ้าเป็นอย่างนั้น
ก็ปล่อยให้นิ่งไปนานๆ จนกว่าจะถอนออกมา
การถอนก็คือเริ่มมารับรู้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เริ่มมารับรู้เรื่อง
ของร่างกาย เริ่มมาคิดปรุงเเต่ง คิดถึงคนนั้น คิดถึงคนนี้ ตอนนี้ล่ะ
เป็นตอนที่เราต้องใช้ความคิดนี้มาคิดในทางปัญญา เช่น ถ้าให้ดูกาย ก็ให้
พิจารณาร่างกายว่าร่างกายเรามีอะไรบ้าง เรารูจ้ กั ร่างกายของเราหรือเปล่า
มีอาการ ๓๒ เราเคยเห็นอาการ ๓๒ ของร่างกายเราบ้างไหม เคยเห็น
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ
ตับ พังผืด ไต ปอด หรือเปล่า มาพิจารณาดูให้เห็น ดูร่างกายของเรา
แล้วก็ดูร่างกายของคนอื่นด้วย เพื่อจะได้ไม่หลงรักร่างกายของคนอื่น
เราจะหลงรักร่างกายของคนอืน่ ก็เพราะเราเห็นเพียงบางส่วน เช่น เห็นแต่
ผิวหนังเท่านัน้ เอง เห็นแต่หน้าตา เราไม่เห็นโครงกระดูกของเขา เราไม่เห็น
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ปอด ตับ ไต ไส้ พุงของเขา ไม่เห็นอุจจาระ ปัสสาวะของเขา ถ้าเรา
เห็นอาการ ๓๒ เราก็จะไม่หลงไปรักใคร เราก็จะสามารถตัดกามารมณ์ได้
แล้วเราก็จะไม่หลงยึดติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา หรือร่างกายของ
คนอื่นก็ไม่ได้เป็นตัวของพ่อ ของแม่ ของพี่ ของน้อง ของลูก เป็นเพียง
อาการ ๓๒ เท่านั้นเอง
นีค่ อื การดูรา่ งกาย ดูเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเป็นเพียงดิน น�ำ้
ลม ไฟ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคลอยู่ในร่างกายนี้ ค�ำว่าสัตว์
ค�ำว่าบุคคล หญิง ชาย นี้เป็นสมมุติ เป็นป้ายที่เราติดไว้กับร่างกาย
พอร่างกายนี้ออกมาก็ติดไว้ว่า ชื่อนาย ก นาย ข เป็นลูกของนาง ก
นาย ข ไป เท่านั้นเอง เป็นป้าย แต่ความจริงแล้วก็เป็นเพียงอาการ ๓๒
เป็นดินน�้ำลมไฟ ที่จะต้องแก่ เจ็บ ตายไป
นี่คือการพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจะได้ปฏิบัติ
กับร่างกายได้อย่างถูกต้อง ก็คอื ปล่อยวาง ไม่ไปหลงคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่
เป็นพี่เป็นน้อง เป็นสามีเป็นภรรยา เป็นเพียงอาการ ๓๒ เป็นเพียงดิน
น�้ำ ลม ไฟ ที่ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไปเท่านั้นเอง ให้พิจารณาอย่างนี้
เรียกว่าเจริญปัญญา อันนี้ต้องท�ำตอนที่ออกจากสมาธิแล้ว ต้องมาคิด
อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก เหมือนกับการสับหมูสับเนื้อนี้ ต้องสับ
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ให้มนั เละไปเลย เราต้องคิดจนกระทัง่ มันฝังอยูใ่ นใจของเราเลย จ�ำได้เลย
ไม่ลืมเลย เวลาเห็นร่างกายใครก็จะไม่เห็นว่าเป็น นาย ก นาง ข เป็นพ่อ
เป็นแม่ เป็นพี่ เป็นน้อง เพียงอย่างเดียว จะเห็นว่าเป็นอาการ ๓๒
เป็นดิน น�ำ้ ลม ไฟ เป็นเกิด แก่ เจ็บ ตาย เห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่มี
ความหลงไปยึดติดว่าเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นพี่ เป็นน้อง จะไม่มีความอยาก
ให้เขาไม่เเก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ความอยากนี้
กลับเป็นโทษกับเรา เพราะท�ำให้ใจเราไม่สบาย ใจเราทุกข์เพราะความอยาก
ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ตอ้ งไม่อยาก การทีเ่ ราจะไม่อยากได้ เราก็ตอ้ งรู้
ความจริงว่าเป็นอย่างไร แล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงนั้น พอเรารับ
ความจริงได้ เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไป
นี่คือการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา ต้องออกมาจากสมาธิก่อน แล้วพอ
พิจารณาไปแล้วรู้สึกว่าเริ่มพิจารณาไม่ได้ คือจิตเริ่มไปคิดเรื่องอื่นหรือ
เรื่องฟุ้งซ่าน ก็ให้หยุดการพิจารณาแล้วก็กลับมานั่งสมาธิใหม่ แสดงว่า
ก�ำลังของสมาธินนั้ หมดไปแล้ว อุเบกขาหมดไปแล้ว กิเลสตัณหา ความโลภ
ความอยากเริ่มโผล่ขึ้นมา เริ่มอยากจะไปดู ไปฟัง อยากจะไปดื่ม อยาก
จะไปรับประทาน ตอนนั้นเราก็ต้องกลับเข้าไปนั่งในสมาธิใหม่ ท�ำใจให้
สงบใหม่
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นีค่ อื การปฏิบตั ริ ะหว่างสมาธิและปัญญา ต้องสลับกันท�ำงาน เวลาไม่มี
ก�ำลัง ใจไม่สงบ ไม่เป็นอุเบกขา ก็นงั่ สมาธิ ท�ำใจให้เป็นอุเบกขา พอใจ
มีอุเบกขาแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกาย เวทนา จิต ต่อไป จนกว่าจะ
เข้าใจ ไม่หลง ไม่ลืม ไม่ยึด ไม่ติด ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทเี่ กิดจากการไปยึดติดร่างกาย ยึดติดเวทนา
ยึดติดกับจิต
นีค่ อื เรือ่ งของการปฏิบตั ทิ างปัญญา ต้องท�ำหลังจากทีไ่ ด้สมาธิแล้ว หลังจาก
ออกจากสมาธิมาแล้ว แล้วก็ทำ� ได้จนถึงขีดทีห่ มดก�ำลังของสมาธิกต็ อ้ งหยุด
แล้วก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ เหมือนกับเราใช้โทรศัพท์มือถือ เวลาเรา
ชาร์จเเบต เราก็ไม่ใช้ เราก็ปล่อยให้ชาร์จให้เต็มที่ พอเเบตเต็มแล้วเราก็
เอาไปใช้งานได้ พอเเบตหมดเราก็ต้องเอากลับไปชาร์จใหม่ สมาธิก็เป็น
เหมือนที่ชาร์จแบตของจิตใจ ใจจะมีก�ำลังมีความสงบต่อสู้กับตัณหาได้
ก็ต้องมีความสงบ มีอุเบกขา พออุเบกขาความสงบหมดไป กิเลสก็จะ
ออกมาเพ่นพ่านได้ ความโลภ ความอยากต่างๆ ก็จะออกมาเพ่นพ่านได้
แทนที่อยากจะพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็อยากจะไปหาสิ่งนั้นมาดู
หาสิ่งนั้นมาท�ำ หาสิ่งนั้นมาดื่ม มารับประทาน นี่แสดงว่าใจเริ่มหมดก�ำลัง
ของอุเบกขาแล้ว เราก็ตอ้ งหยุดการพิจารณา แล้วก็กลับเข้าไปนัง่ ในสมาธิ
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ท�ำสลับกันไปจนกว่าปัญญาจะสามารถดับความอยากต่างๆ ดับความทุกข์
ต่างๆ ให้หมดไปได้ เมื่อหมดไปแล้ว ก็ไม่จ�ำเป็นจะต้องพิจารณาอีกต่อไป
ไม่จำ� เป็นจะต้องกลับเข้าไปนัง่ ในสมาธิอกี ต่อไป เพราะว่าสมาธิและปัญญานี้
ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคนี่เอง ยารักษาโรคนี้ เราก็กินเวลาที่เราไม่สบาย
พอเราหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว เราก็หยุดกินยา ยาก็ไม่จำ� เป็นจะต้องกิน
อีกต่อไป
ถ้าใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายแล้ว เราก็ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ ไม่ตอ้ ง
เจริญปัญญาอีกต่อไป การนั่งสมาธิก็เป็นการนั่งแบบพักผ่อนอิริยาบถไป
เท่านัน้ เอง ไม่ได้นงั่ เพือ่ ทีจ่ ะเอามาใช้ตอ่ สูก้ บั กิเลส มารักษาโรคใจ เพราะว่า
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหลงเหลืออยู่ในใจแล้ว การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม
ของพระอรหันต์ ของพระพุทธเจ้านี้ ไม่ได้เป็นไปเพื่อการดับกิเลส
เป็นการพักผ่อนจิตใจเท่านั้นเอง
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ศิษย์ : การเห็นความจริงของโลกพร้อมกับ

เห็นความจริงของตัวเอง เกิดความเบื่อหน่าย
สลดสังเวชยิ่งนัก ได้พยายามสกัดทุกอย่าง
ออกจากจิต แต่มีภาระทางโลกที่ต้องอยู่ช�ำระ
และชดใช้ด้วยความทนทุกข์แต่ละวัน อยากจะให้
พระอาจารย์เมตตาแนะน�ำการจะอยู่กับโลกให้ได้
ในระหว่างรอช�ำระภาระทางโลกอันหนักนี้

พระอาจารย์

: ก็ให้คิดว่าเราเหมือนกับ
ขับรถยนต์บนท้องถนน รถมันติดก็ต้องทนอยู่
กับมันไป จะให้มันไม่ติดได้อย่างไร อยากจะ
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ให้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง แต่มันไม่มีถนนให้วิ่ง มีแต่รถติด
ทั้งข้างหน้าและทั้งข้างหลัง ก็ต้องรอให้รถเขาขยับไปแล้วเราค่อยขยับไป
ก็ต้องรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไป จะไปดิ้นรนกวัดแกว่ง จะอยากจะไป
มันก็ไปไม่ได้ เป็นแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ถ้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ก็อมมันไปก่อน หาความสุขกับการอมไปก่อน เวลารถติดก็หาความสุขกับ
การรถติดนั่นแหละ พุทโธๆ ไปก่อนก็ได้ เวลารถติดเราก็นั่งภาวนาพุทโธ
เปิดธรรมะฟังเสียงธรรมะไป ปฏิบัติไป อย่าไปอยากให้มันเป็นไปในสิ่งที่
มันเป็นไปไม่ได้ เพราะมันจะเกิดความทุกข์ขนึ้ มาโดยใช่เหตุ บอกให้เขาว่า
ถ้ายังติดอยูก่ ห็ าความสุขจากการติดนัน้ เสีย อย่าไปทุกข์กบั มัน ไว้รอเวลา
มันไม่ติดแล้วค่อยไป กลัวว่าเดี๋ยวมันติดแล้วมันจะไม่ยอมไปเสียเอง
เพราะมันสุขแล้วมันจะไม่ไป
จะท�ำไงได้ ก็คิดว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกัน หรือเป็นความโง่ของเรา
ที่ยังไม่รู้มากพอ ถ้ารู้มากพอมันก็ต้องไปได้ นี่มันรู้แต่มันรู้ไม่เต็มที่ รู้แบบ
ครึ่งๆ กลางๆ รู้สัจธรรมความจริงแต่รู้ไม่ทะลุปรุโปร่ง รู้แล้วก็ยังเห็นว่า
เขาเป็นภรรยา เป็นลูก เป็นพ่อ เป็นแม่อยู่ ถ้าเห็นทะลุปรุโปร่งแล้ว
มันจะเห็นว่าเป็นเพียงธาตุ ๔ ดินน�้ำลมไฟ เห็นว่าเกิดแก่เจ็บตาย เห็นว่า
อยู่ก็ตาย ไปก็ตาย ถ้าเห็นอย่างนี้ไปได้แล้ว วันนี้ก็ไปได้ แต่ถ้ายังเห็นว่า
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เขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง
เป็ น ลู ก เป็ น สามี เ ป็ น ภรรยาอยู ่
ก็ไม่มีวันจะไปได้ แต่ถ้าเห็นว่าเขา
ต้องตายกันหมด เราก็ต้องตาย
กันหมด เราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตาย
เหมือนกัน อย่างนีก้ ไ็ ปได้ เพราะผล
มันเท่ากัน ไปก็ตาย ไม่ไปก็ตาย
เขาก็ตาย เราก็ตาย แต่เราไปเรา
อาจจะหลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดได้ แต่ถ้าเราไม่ไป เราก็
จะไม่ มี วั น ที่ จ ะหลุ ด พ้ น จากการ
เวียนว่ายตายเกิด ถ้าจะเห็นต้องเห็น
อย่างนี้ ถ้าเห็นสัจธรรมความจริง
ต้องเห็นว่าตายหมด ไม่มใี ครอยูไ่ ป
ตลอดรอดฝั ่ ง จะช่ ว ยกั น ยั ง ไง
ก็เหมือนกับลอยคออยูก่ ลางทะเล
นั่นแหละ ว่ายไม่ถึงฝั่งกันสักคน
หรอก จมน�้ำตายกันหมดทุกคน
50

ดั ง นั้ น ต่ า งคนต่ า งว่ า ยดี ก ว่ า
ใครว่ า ยได้ ก็ อ าจจะไปถึ ง ฝั ่ ง ได้
ใครว่ายไม่ได้ก็จมน�้ำตายไป
ดั ง นั้ น ไม่ ต ้ อ งมาห่ ว งกั น เรื่ อ ง
ท�ำมาหากิน เรื่องปากเรื่องท้อง
เรื่อ งหาความสุ ข กั บชี วิ ต นี้ ห รอก
หาไปยั ง ไง มั น จะสุ ข ขนาดไหน
มันก็ตายเหมือนกัน สูต้ า่ งคนต่างหา
การหลุดพ้นกันจะดีกว่า ถ้าเราไป
เขาอาจจะตามเราไปก็ได้ ท�ำไม
ไม่คิดอย่างนี้บ้าง ดูพระพุทธเจ้า
เป็นตัวอย่าง พอพระพุทธเจ้าไปปับ๊
คนอื่นก็ตามไปเลย พระอานนท์
ก็ตามไป พระนางปชาบดีโคตมี
แม่เลี้ยงก็ตามไป พุทธมารดาที่อยู่
บนสวรรค์ พระพุทธบิดาก็ตามไป
ลูกก็ตามไป พระราหุลก็บวชและ

เป็นพระอรหันต์ พระมเหสีกต็ ามไป
ตามกันไปได้หมดเลย แต่ถ้าอยู่
ด้วยกันก็กอดคอจมกันตายไปหมด
ไปไม่ถงึ ฝัง่ กันแม้แต่คนเดียว ให้คดิ
อย่างนีแ้ ล้วรับรองได้วา่ วันนีไ้ ปได้เลย
เตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของ
ไปได้เลย คืนนีอ้ อกจากบ้านไปเลย
ไม่ต้องบอกใคร ไปให้ไกล ไม่ให้
เขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหน ไม่ต้องติดต่อ
กันเลย ถือว่าตายจากกันไปแล้ว
แล้วพอเราบรรลุแล้วค่อยกลับมา
มาเจอกั น ใหม่ กลั บ มาคราวนี้
เรากลั บ มาเป็ น แบบซู เ ปอร์ แ มน
กลับมาพาเขาไปสวรรค์ไปนิพพาน
กันได้หมดเลย ถ้ายังอยู่ด้วยกันก็
กอดคอกันจมกันตายไป จมน�ำ้ ตาย
ไปเลย อันนีค้ วามจริงนะไม่ได้พดู เล่น
พิจารณาดูเอา

พระพุทธเจ้าท่านคิดอย่างนีท้ า่ นถึง
ไปได้ ถ้าท่านคิดเหมือนพวกเรา
คิดเหมือนกับคนทีถ่ ามค�ำถามนีอ้ ยู่
ก็คงจะติดไปเรื่อยๆ หมดเรื่องนี้
มันก็มีเรื่องอื่นมาให้ติดต่ออยู่นั่น
เดีย๋ วเรือ่ งภรรยาแล้ว เดีย๋ วเรือ่ งลูก
เดี๋ยวเรื่องลูกแล้วก็เรื่องหลานต่อ
เรือ่ งหลานแล้วก็มเี รือ่ งเหลนมาต่อ
มีเรือ่ งให้ตอ่ อยูเ่ รือ่ ยๆ เรือ่ งทางโลก
ไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าไม่มองว่าเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าเห็นว่า
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้ว
ก็ไปได้ ไม่มีใครตาย ที่ว่าตายๆ นี้
ไม่มีใครตาย ไอ้ที่ตายมันไม่รู้ว่า
มันตาย ร่างกายมันไม่รู้ว่ามันตาย
ร่ า งกายมั น ก็ เ ป็ น เหมื อ นแว่ น ตา
เราเนีย่ แว่นตามันแตกมันก็ไม่รวู้ า่
มันแตก ร่างกายแตกมันก็ไม่รู้ว่า
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มันแตก ผูท้ ร่ี กู้ ไ็ ม่ได้แตกไปกับร่างกาย แต่ตอ้ งทุกข์ไปกับร่างกายเพราะไป
หลงคิดว่าเป็นร่างกาย ดังนัน้ ถ้ารูอ้ นิจจัง ทุกขัง อนัตตาจริงแล้วก็ไปได้เลย
ท�ำไมไม่คิดบ้างว่า ถ้าเกิดวันนี้เราตายไปแล้วคนอื่นเขาจะอยู่ได้หรือเปล่า
เขาจะท�ำอย่างไร เกิดเราเกิดหัวใจวายขึ้นมาตายไปนี้ เกิดอุบัติเหตุ
เดินข้ามถนน เผลอไม่ได้มองรถวิง่ เข้ามาชนตาย เขาก็อยูต่ อ่ ไปได้ แทนที่
เขาจะเป็นภาระกับเรา เรากลับไปเป็นภาระต่อเขา เขาต้องมาท�ำงานศพเรา
เราไม่ใช่ซเู ปอร์แมน เราจะคิดว่าเราจะตายทีหลังเขาเหรอ เราจะดูแลรักษา
ท�ำศพของเขาหรือ ดีไม่ดเี ขาอาจจะต้องมาท�ำศพของเราก็ได้ ถ้าคิดอย่างนี้
แล้วรับรองได้ว่าไปได้ ไปเมื่อไหร่ก็ไปได้

ศิษย์ : เวลานั่งภาวนาไปนานๆ ประมาณ ๒ ชม. จะเกิดเวทนารุนแรง

มากจนทนไม่ไหว เคยทดลองใช้อบุ ายทางปัญญาก็สามารถนัง่ ได้นานขึน้
เวทนาก็ยังเกิดแต่ไม่กระเทือนไปถึงจิต สามารถนั่งไปได้เรื่อยๆ แต่พอ
ออกจากภาวนาแล้วผ่านไปหลายชัว่ โมง พอมานัง่ แล้วเกิดเวทนา พอจะใช้
อุบายเดิมไม่สามารถใช้ได้ ท�ำยังไงก็ไม่ได้ ไม่ทราบเป็นเพราะอุบายที่มัน
กลายเป็นสัญญาไปหรือเปล่า ไม่ใช่ปญ
ั ญา และมีวธิ แี ก้ไขอย่างไร พอเวลา
เจอเวทนา จิตก็จะจ�ำแต่อุบายแบบเดิมตลอด
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พระอาจารย์

: ก็ต้องใช้อุบายใหม่ เริ่มต้นใหม่ อย่าไปใช้วิธีเดิม
ให้พจิ ารณาใหม่ เหมือนกับเริม่ ต้นใหม่ อย่าไปคิดถึงว่า เอ คราวทีแ่ ล้วเรา
ท�ำอย่างนี้แล้วเราได้ แล้วท�ำไมคราวนี้เราไม่ได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็แสดงว่า
เราไม่ได้ใช้ปญ
ั ญาแล้ว เราใช้สญ
ั ญาแล้ว เราต้องไม่ไปคิดถึงคราวทีแ่ ล้วว่า
เราท�ำอย่างไร คราวนีเ้ รามีปญ
ั หากับมัน เราก็ใช้หลักธรรมมาพิจารณาต่อว่า
พิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นอนิจจัง พิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตา คือเวทนานี้
มีการเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เป็นปกติ มีสขุ บ้าง มีทกุ ข์บา้ ง มีไม่สขุ ไม่ทกุ ข์บา้ ง
อนัตตาก็คือเราไปปรับไปสั่งให้มันเป็นสุขอย่างเดียวไม่ได้ ไม่เหมือนกับ
เครือ่ งปรับอากาศทีเ่ ราสามารถไปตัง้ เบอร์ได้วา่ จะเอาเย็นขนาดไหน จะไม่
เอาเย็นขนาดไหน เราไปตัง้ เบอร์ได้ แต่เวทนานีเ้ ราไปตัง้ เบอร์ไม่ได้ มันจะ
ร้อนก็ต้องปล่อยมันร้อนไป มันจะเย็นก็ปล่อยมันเย็นไป มันจะครึ่งร้อน
ครึ่งเย็นก็ปล่อยมันครึ่งร้อนครึ่งเย็นไป ใจของเราอย่าไปรักอย่าไปชัง
เท่านั้นเอง ปัญหาอยู่ที่ความรักความชัง ความชอบความเกลียด ใจชอบ
สุขเวทนา ใจเกลียดทุกขเวทนา ดังนัน้ เราต้องปรับมัน คือ เอาความรัก
มาดับความเกลียด เอาความชอบมาดับความเกลียด เอาความเกลียดมาดับ
ความชอบ เช่น เราเกลียดความทุกข์ เราก็เอาความชอบความทุกข์มาดับมัน
ถ้ามันทุกข์ ก็บอกว่าดี ดีใจที่ได้พบกับเธอ ยินดีต้อนรับ พอยินดีต้อนรับ
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มันก็จะไม่ทุกข์แล้ว เวลาเราเจอ
คนที่เราไม่ชอบ ถ้าเราท�ำใจ เอ๊า
ไม่ชอบก็ตอ้ งหัดชอบเขาน่ะ เจอกัน
แล้ ว นิ วั น นี้ ไปเกลี ย ดเขาท� ำไม
พอชอบปั ๊ บ มั น ก็ มี ค วามสุ ข แล้ ว
มันไม่ทุกข์แล้ว
ดังนั้น เราต้องใช้วิธีหนามยอก
ต้องเอาหนามบ่ง ถ้ารักอะไรก็ต้อง
เอาความชั ง เอาความเกลี ย ดมา
เเก้ความรัก ถ้าชังอะไรก็ต้องเอา
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ความรั ก มาแก้ ค วามชั ง ดั ง นั้ น
ถ้าเวลาเราเกลียดทุกขเวทนา เวลา
ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมา วันนี้เราต้อง
ชอบเขาแล้วล่ะ ไม่มที างเลือกแล้ว
เพราะว่ า เกลี ย ดหรื อ ไม่ เ กลี ย ด
เขาก็ไม่หนี เขาไม่ไปแล้วล่ะ เขาต้อง
อยูก่ บั เราแล้ว ถ้าเขาต้องอยูก่ บั เรา
เราก็อยูแ่ บบรักดีกว่าอยูแ่ บบเกลียด
ถ้ารักแล้วมันก็สบาย ถ้าเกลียดแล้ว
มันก็เครียด มันก็ทุกข์ ใช้หลักนี้
พยายามสอนใจว่าอย่าไปต่อต้าน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบอย่าไป
ต่ อ ต้ า น สิ่ ง ที่ เ ราชอบก็ อ ย่ า ไป
เหนีย่ วรัง้ เอาไว้ เพราะว่าเวลาเขาไป
เราก็เหนี่ยวรั้งเขาไว้ไม่ได้ สิ่งที่
เราไม่ชอบ เราจะไปขับไล่ไสส่งให้
เขาไป เขาก็ไม่ไป เพราะเขาเป็น
อนัตตา

ขอให้ เ ราจ� ำ ค� ำ ว่ า อนั ต ตานี้ ไ ว้ ว ่ า
เหมือนกับฝนตกเเดดออก เราไม่ไป
ต่อต้านใช่ไหมเวลาฝนตกแดดออก
ฝนตกเราก็ปล่อยเขาตกไป แดดออก
เราก็ ป ล่ อ ยเขาออกไป ฉั น ใด
ทุกขเวทนาปรากฏขึ้นก็ปล่อยให้
เขาปรากฎขึ้นไป สุขเวทนาเกิดขึ้น
ก็ปล่อยให้เขาปรากฏขึ้นไป อย่า
ไปยุ่งกับเขา อย่าไปจัดการกับเขา
เพราะเราจัดการกับเขาไม่ได้ เขา
เป็นอนัตตา เขาไม่อยู่ภายใต้ค�ำสั่ง
ของเรา เหมือนกับเขาไม่ได้เป็น
คนงานของบริษทั เรา เราจะไปสัง่ ให้
เขาท�ำงานอย่างนั้นท�ำงานอย่างนี้
สั่ ง เขาไม่ ไ ด้ เ พราะเขาไม่ ไ ด้ กิ น
เงินเดือนของเรา แต่คนที่เขากิน
เงินเดือนของเรานีเ้ รายังพอสัง่ เขาได้
สัง่ ให้เขาท�ำนัน้ ท�ำนี้ เขาก็ตอ้ งท�ำตาม

ดังนัน้ เราก็ตอ้ งรูว้ า่ อะไรเป็นอนัตตา
อะไรไม่เป็นอนัตตา อันไหนสั่งได้
อันไหนสั่งไม่ได้ อันไหนสั่งไม่ได้
ก็ตอ้ งท�ำใจ ต้องสัง่ ใจ สัง่ ใจว่าอย่าไป
สัง่ เขา อยูเ่ ฉยๆ ไป อย่าไปต่อต้าน
แล้ ว ก็ เ อาใจมาท� ำ ความสงบกั บ
การท�ำสมาธิไปก็ได้ แต่นี่ต้องใช้
ปัญญาก่อน ใช้ปัญญาท�ำความ
เข้ า ใจก่ อ นว่ า เราก� ำ จั ด เขาไม่ ไ ด้
ให้เขาหายไปไม่ได้ พอเรารู้แล้ว
ทีนี้เราอย่าไปยุ่งกับเขา เราก็มา
พุทโธๆ ดูลมของเราไป เดี๋ยวมัน
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ก็จะสงบ แล้วมันก็จะไม่วุ่นวายกับความเจ็บของร่างกาย อันนี้ใช้ปัญญา
กับสมาธิผสมผสานกัน ปัญญาก็คือสอนให้เรารู้ว่าเราไปท�ำอะไรไม่ได้
ไปท�ำให้ทุกขเวทนานี้ดับไปไม่ได้ หายไปไม่ได้ เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย
มันปวด กินยาแล้วก็ไม่หายปวด ก็ต้องอยู่กับมันไป วิธีที่อยู่อย่างสบาย
ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลย อย่าไปอยากให้มันหายปวด พุทโธๆ ไป ท�ำใจให้
ยอมรับกับความปวด พอใจรับกับความปวดแล้ว ความปวดจะลดลงไป
เหลือนิดเดียว เพราะความปวดส่วนใหญ่นี้มันถูกขยายขึ้นในใจ ตัณหา
ความอยากนีเ้ ป็นตัวขยายความปวดของร่างกายให้รนุ แรงขึน้ ให้ใหญ่โตขึน้
ด้วยการสร้างความทุกข์ทางใจขึน้ มาทีเ่ กิดจากความอยากให้ความเจ็บของ
ร่างกายหายไป พอเราระงับความอยาก ปล่อยให้ความเจ็บมันแสดงไป
มันจะมีก�ำลังมากน้อยเพียงไร อยากจะปวดมากน้อยเพียงไรก็ปล่อย
ให้มันปวดไป เราไม่ต้องไปยุ่งกับมัน แล้วความเจ็บปวดทางใจนี้จะหาย
ไปหมดเลย แล้วความเจ็บปวดทางร่างกายนี้จะรู้สึกว่ามันเล็กน้อย
เพราะความเจ็บปวดส่วนใหญ่อยู่ที่ใจ แต่มันหายไปหมดแล้ว
นี่คือวิธีพิจารณาทุกขเวทนาทุกครั้งที่เกิดขึ้น อย่าไปคิดถึงวิธีเก่า วิธีเดิม
ให้คดิ ถึงหลักความเป็นจริงของเวทนาว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อนิจจัง
ก็คือเขาไม่เที่ยงแท้เเน่นอน เขามีเกิด มีตั้งอยู่ มีดับไป เขาเป็นอนัตตา
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เราไปสั่งเขาไม่ได้ เวลาเขาเกิดจะสั่งให้เขาดับไม่ได้ เวลาเขาดับจะไปสั่ง
ให้เขาเกิดก็ไม่ได้ ถ้าเราไปสัง่ ไปอยาก เราก็จะเกิดความทุกข์ขนึ้ มา ทุกข์ใน
อริยสัจ ๔ ทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไป
ความทุกข์ตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่รุนแรงที่เป็นอันตรายต่อจิตใจ ความเจ็บ
ของร่างกายนีไ้ ม่ได้เป็นอันตรายต่อจิตใจ ถ้าจิตใจเฉยปล่อยวางได้ ความเจ็บ
ทางร่างกายนี้จะไม่มีผลกระทบที่รุนแรงต่อจิตใจ แต่ผลกระทบที่รุนแรงนี้
เกิดจากความอยาก ตัณหาความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไป
แต่ถา้ เราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนัตตา สัง่ ให้มนั หายไม่ได้ เมือ่ มันสัง่ ให้
มันหายไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปเท่านั้นเอง อยู่กับมัน ใช้พุทโธบริกรรมไป
ปล่อยเขาไป แล้วมันก็จะสงบตัวลง
นี่คือวิธีพิจารณา ถ้าเราท�ำอย่างนี้ แล้วทุกครั้งที่มันเกิดเราก็ใช้วิธีนี้อีก
เพียงแต่ว่าเราอย่าไปนึกถึงวิธีเก่า แต่มันมีวิธีเดียวนี้แหละ แต่ต้องท�ำ
ในขณะปัจจุบัน เป็นปัจจุบัน ไม่ใช่เอามาฉายภาพของอดีตมาดูปัจจุบัน
ต้องผลิตมันขึ้นมาใหม่ ต้องพิจารณาใหม่ พิจารณาว่ามันเป็นอนัตตา
ห้ามมันไม่ได้ พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ถา้ เราไปอยากให้มนั หายไป พิจารณา
ว่ามันไม่เที่ยง มันมีมามีไป เวลามันมาก็ต้องอยู่กับมัน ท�ำอย่างนี้แล้ว
รับรองได้ต่อไปจะสามารถผ่านทุกขเวทนาไปได้ ต้นเหตุของความทุกข์
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กับเวทนาก็คือความอยากนี่เอง อยากให้มันหายไปหรืออยากไม่เจอมัน
อย่าให้มคี วามอยากนีแ้ ล้วรับรองได้จะไม่มปี ญ
ั หา เวลาเจอมันก็อยูก่ บั มันไป
หัดชอบไป เหมือนเวลาเราต้องกินข้าว กินกับข้าวทีเ่ ราไม่ชอบก็คดิ ว่าดีกว่า
ไม่ได้กิน ยอมฝืนกินเข้าไป กินแล้วอย่างน้อยมันก็อิ่ม อันนี้ก็เหมือนกัน
เจอทุกขเวทนาก็ตอ้ งกินมัน อย่าไปไม่กนิ มัน เพราะความไม่กนิ มันจะท�ำให้
เราหิว ท�ำให้เราทุกข์ใจ ถ้าเรากินมันก็คืออยู่กับมันไป สัมผัสรับรู้มันไป
มั น ก็ จ ะไม่ ทุ ก ข์ ใ จ ปั ญ หาของคนเราก็ อ ยู ่ ที่ ก ารไม่ ย อมรั บ ความจริ ง
ทุกขเวทนาก็เป็นความจริงอย่างหนึ่ง การสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่
เรารักก็เหมือนกัน เวลาสูญเสียนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะรับไม่ได้
อยากจะให้เขากลับคืนมาอีก นี่เขาไม่กลับมาแล้ว เขาตายไปแล้วจะให้
เขากลับมาได้อย่างไร หรือว่าเขาไปแล้ว เขาไม่กลับมาหาเราแล้ว เขาเลิก
กับเราแล้ว เราต้องยอมรับความจริง แล้วเราก็จะหยุดสร้างความทุกข์ให้
กับใจเราที่เกิดจากความอยากให้เขากลับมาหาเรา
นีค่ อื วิธแี ก้ความทุกข์ตา่ งๆ แก้ดว้ ยปัญญา แก้ดว้ ยการเห็นว่าทุกอย่างเป็น
อนิจจัง เป็นทุกขัง เป็นอนัตตา ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
เขาเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนัน้ เขาอยูก่ ป็ ล่อยเขาอยูไ่ ป เขาไป
ก็ปล่อยให้เขาไป แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์
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ศิษย์ : กราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะ

สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ไ ม่ ก ้ า วหน้ า
มีอะไรบ้าง ควรส�ำรวจข้อธรรมอันไหน
ทีต่ รงต่อการปฏิบตั เิ พือ่ ความหลุดพ้น

พระอาจารย์

: ปัญหาข้อแรกก็
คือปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
ก็คอื การไม่ปฏิบตั นิ นั่ เอง ไม่ยอมปฏิบตั ิ
ถึงเวลาแทนที่จะปฏิบัติ ก็ไปเปิดทีวีดู
ดูละครกัน แล้วมันจะปฏิบัติได้อย่างไร
ค�ำตอบง่ายๆ ไม่น่าจะเอามาแกล้งถาม
กันเลย ปฏิบัติไปซิ เหมือนกินข้าว
ถึงเวลากินข้าวท�ำไมกินได้ ถึงเวลา
ปฏิบัติท�ำไมปฏิบัติไม่ได้ ถ้าไม่กินข้าว
แล้วเป็นอย่างไร หิวไหม ตายไหม
แล้วกินข้าวนี้ท�ำไมกินได้ แต่ท�ำไมเรื่อง
ปฏิบตั นิ มี้ อี ปุ สรรคกันเหลือเกิน ทัง้ ๆ ที่
การปฏิบัติก็เป็นเหมือนการกินข้าวดีๆ
นี่เอง
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การปฏิบัติก็เป็นการให้อาหารกับใจ ใจของเราหิวโหยด้วยกิเลสตัณหา
ถ้าเราปฏิบตั เิ ราก็จะดับความหิวโหยดับกิเลสตัณหาได้ ปัญหาความหิวโหย
ก็จะหมดไป เพราะฉะนัน้ เราต้องบังคับตัวเราเองให้ปฏิบตั เิ ท่านัน้ เอง มันไม่ได้
อยู่ตรงไหน อยู่ที่เราไม่มีวินัยในตัวเราเอง เราขาดคุณธรรม ๔ ประการ
เอ้า พูดง่ายๆ ถ้าอยากจะรู้
ขาดอธิษฐาน ความตัง้ ใจ ตัง้ ใจจะปฏิบตั นิ ไี้ ม่มี ต้องตัง้ ใจซิวา่ ต่อไปนีเ้ วลานี้
ต้องปฏิบัติ จะเอาเวลาไหนก�ำหนดไปเลย จะตื่นขึ้นมาตอนเช้าก่อนจะ
ลุกขึ้นไปท�ำอะไรก็ปฏิบัตินี้ ตั้งเวลาไว้ ก�ำหนดไว้ นี้เรียกว่า อธิษฐาน
การอธิษฐานนี้ไม่ได้ให้ไปอธิษฐานที่ผล ให้อธิษฐานที่เหตุ ส่วนใหญ่
เราจะไปอธิษฐานทีผ่ ลกัน ขอให้ได้มรรคผลนิพพานกัน ถ้าขอไปจนวันตาย
ก็ไม่ได้เพราะผลไม่ได้เกิดจากการขอ ผลเกิดจากการท�ำ ดังนั้น เราต้อง
อธิษฐานทีเ่ หตุคอื การกระท�ำ ว่าเราจะนัง่ สมาธิ เราจะปฏิบตั ธิ รรมเวลานัน้
เวลานี้ ข้อที่ ๑ คือ “อธิษฐานบารมี”
ข้อที่ ๒ ก็คือ “สัจจบารมี” คือ ความจริงใจ เราต้องมีความจริงใจต่อการ
ตั้งใจของเราต่อการอธิษฐานของเรา ไม่ใช่ตั้งใจแล้วพอถึงเวลาจะปฏิบัติ
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ก็ไปเปลีย่ นใจไปเปิดทีวดี แู ทน อย่างนีแ้ สดงว่ามีอธิษฐานแต่ไม่มคี วามจริงใจ
นี่เข้าใจนะ ต้องจริงใจ อย่าเปลี่ยนใจต่อการตั้งใจของเรา ตั้งใจอะไรแล้ว
จะต้องท�ำ ต้องท�ำตามความตัง้ ใจของเรา ถึงจะเรียกว่ามีสจั จะ มีความจริงใจ
พอมีความจริงใจแล้วก็ต้องท�ำ
ต้องมีข้อที่ ๓ ก็คือ “วิริยบารมี” ก็คือ ความขยัน ไม่ใช่พอถึงเวลา
จะท�ำก็ท�ำแบบเยาะๆ แยะๆ ท�ำพอหอมปากหอมคอ ท�ำได้สัก ๕ นาที
๑๐ นาทีก็เลิกแล้ว อย่างนี้เรียกว่าไม่มีวิริยบารมี มีอธิษฐาน มีสัจจะ
แต่ท�ำไม่เต็ม ๑๐๐ ท�ำแค่ ๕ นาที ๑๐ นาที แทนที่จะท�ำชั่วโมง ๒ ชั่วโมง
อย่างนี้เรียกว่าไม่มีวิริยบารมี ท�ำอย่างนี้ก็จะไม่ได้ผล
ข้อที่ ๔ ทีต่ อ้ งมี ก็คอื “ขันติ” ความอดทน เวลาท�ำนีม้ นั จะมีอปุ สรรคเยอะ
กิเลสมันจะสร้างความรู้สึกอะไรต่างๆ ขึ้นมา มาคอยมาขัดมาขวาง
หงุดหงิดร�ำคาญใจ เป็นอุปสรรคไปหมด คันตรงนัน้ ปวดตรงนี้ หิวอย่างนัน้
หิวอย่างนี้ ร้อนมากเกินไป หนาวเกินไป เหนื่อยเกินไป มันจะสร้าง
อุปสรรคขึน้ มาร้อยแปดพันประการ ถ้าไม่มขี นั ติความอดทนแล้ว จะฟันฝ่า
อุปสรรคเหล่านี้ไปไม่ได้
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นี่แหละคือคุณธรรม ๔ ประการ ที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้เราสามารถปฏิบัติได้
คื อ อธิ ษ ฐาน สั จ จะ วิ ริ ย ะ ขั น ติ
พระพุทธเจ้าทรงตัง้ สัจจอธิษฐานตอนที่
ประทับอยูใ่ ต้โคนต้นโพธิ ดูพระพุทธเจ้า
เป็นตัวอย่าง พระองค์ทรงตั้งอธิษฐาน
ว่าจะนั่งภาวนาตรงนี้ไปจนกว่าจะตรัสรู้
ถ้ า ยั ง ไม่ ต รั ส รู ้ จ ะไม่ ลุ ก จากที่ นั่ ง นี้ ไ ป
โดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าเลือดในร่างกาย
นี้จะเหือดแห้งไป ก็จะปล่อยให้มัน
เหือดแห้งไป ยอมตายถ้ายังไม่บรรลุ
จะไม่ มี วั น ลุ ก จากที่ น้ี ไ ปเป็ น อั น ขาด
อั น นี้ แ หละเป็ น วาจาเป็ น ความตั้ ง ใจ
อันแน่วแน่ของพระพุทธเจ้า และก็ทรง
กระท�ำตามทีท่ รงได้ตงั้ สัจจะไว้ ภาวนาไป
จนในทีส่ ดุ ก็ฟนั ฝ่าอุปสรรคได้ มีมารมา
ล่อมายั่วยวนกวนใจ พระองค์ก็ทรงใช้
ขันติบารมีอดทนอดกลัน้ จนในทีส่ ดุ ก็ได้
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ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา พวกเราผู้เป็นสาวก ผู้เป็น
พุทธบริษทั ๔ ผูท้ ตี่ ดิ ตามเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ตอ้ งยึดพระพุทธเจ้า
เป็นแบบเป็นฉบับ ถ้าเราอยากจะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ผลมา
ดังนัน้ ปัญหาไม่ได้อยูท่ ใี่ คร อยูท่ ตี่ วั เรา อยูท่ เี่ ราไม่ปฏิบตั ิ อยูท่ เี่ ราไม่สร้าง
บารมีทั้ง ๔ ประการนี้ขึ้นมาเท่านั้นเอง

ศิษย์ : ตอนเริม่ ต้นภาวนา เราเอาสติไปก�ำหนดรูท้ ลี่ มหายใจเข้าออก พุทโธ

แต่พอภาวนาไปสักระยะหนึง่ สติเราก็ยา้ ยไปก�ำหนดรูท้ หี่ น้าผากระหว่างคิว้
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะสติเราไม่มั่นคงหรืออย่างไรเจ้าคะ

พระอาจารย์

: คือการภาวนานี้ควรจะอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งอย่างใด
อย่างหนึ่งไป ถ้าเคลื่อนไปก็แสดงว่าสติไม่มีก�ำลังที่จะควบคุมใจให้อยู่ใน
จุดนัน้ ได้ ดังนัน้ ก็ตอ้ งพยายามฝึกสติให้มกี ำ� ลังมากขึน้ อย่ามาฝึกสติเฉพาะ
ตอนทีเ่ วลานัง่ สมาธิเท่านัน้ จะไม่มกี ำ� ลังพอ จะต้องฝึกสติทงั้ วันเลย ไม่วา่
เราจะท�ำอะไรเราต้องดึงใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว หรือให้อยู่กับอารมณ์ใด
อารมณ์หนึง่ เช่น จะให้อยูก่ บั พุทโธก็บริกรรมพุทโธไป ไม่วา่ จะก�ำลังท�ำอะไร
ก�ำลังอาบน�้ำ ก�ำลังล้างหน้าแปรงฟัน คือการกระท�ำอะไรที่เราไม่ต้องใช้
ความคิด แล้วใจไปคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ เราก็ดงึ กลับมาให้คดิ อยูก่ บั ค�ำบริกรรม
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พุทโธๆ ไป เราต้องเจริญสติให้มากก่อน ถ้าไม่เจริญสติให้มาก สติจะไม่มี
ก�ำลัง พอมานัง่ สมาธิกำ� หนดให้ดลู มตรงจุดใดจุดหนึง่ แล้วเดีย๋ วจะเคลือ่ นไป
ตามเพราะสติมันจะไม่มีก�ำลัง
ดังนั้น ต้องพยายามฝึกสติ เราต้องการให้ใจตั้งมั่นอยู่ที่เดียว ใจจะนิ่ง
จะสงบได้ตอ้ งอยูท่ เี่ ดียว ไม่เคลือ่ นไปเคลือ่ นมา ไม่ลอยไปลอยมา ดังนัน้
ปัญหาของผูท้ ภ่ี าวนาแล้วไม่ได้ผลนี้ ร้อยทัง้ ร้อยก็เกิดจากการไม่ได้เจริญสติ
มาก่อนหน้า มาเจริญสติตอนที่นั่งเลย ถ้าเป็นนักมวยก็ไม่เคยซ้อมเลย
ไม่ชกกระสอบทราย ไม่วงิ่ ไม่ซอ้ มชกกับคูซ่ อ้ มเลย พอถึงเวลาก็ขนึ้ เวทีเลย
พอขึ้นเวทีก็โดนหมัดเดียวก็น๊อคเลย ต้องเจริญสติให้มากๆ ตลอดเวลา
ถ้าอยากจะได้ผลจากการนั่งสมาธิ

ศิษย์ : ในการนั่งภาวนา บางครั้งนั่งยังไม่ถึง ๕ นาที จะเริ่มมีอาการ
เวียนศีรษะและรูส้ กึ ว่าตัวหมุน แต่กพ็ ยายามฝึกนัง่ ภาวนาต่อไป แต่ยงิ่ ฝืน
ยิ่งเป็นหนักกว่าเดิมจนต้องเลิกภาวนา และหลังจากเลิกภาวนาแล้วกว่า
อาการนั้นจะหายไปก็ใช้เวลานานพอสมควร อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร
เพราะบางครั้งนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่ปรากฎอาการเหล่านี้

พระอาจารย์ : บางครั้งเป็น บางครั้งไม่เป็นเหรอ
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ศิษย์ : บางครั้งนั่ง ๕ นาทีก็เป็น บางครั้งนั่งเป็น ๒ ชม. ก็ไม่เป็น
พระอาจารย์ : ก็ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องของทางร่างกายก็ได้ ร่างกาย

อาจจะมีอะไรผิดปกติ ถ้าเป็นเรือ่ งของร่างกายก็ตอ้ งหาแพทย์ปรึกษาแพทย์
ถ้าเป็นเรื่องของใจก็ต้องว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาที่สร้างอุปสรรค
ขึ้นมา บางวันกิเลสตัณหาเขาไม่สร้างก็ภาวนาได้สบาย วันไหนที่เขาสร้าง
ปัญหาขึ้นมาสร้างอุปสรรคขึ้นมา ก็จะมีปัญหาต่างๆ เหล่านี้ตามมาได้
วิธีแก้ก็คือให้เรามีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วไม่ต้อง
ไปสนใจกับอาการต่างๆ ทีป่ รากฎขึน้ มา ถ้าเป็นเรือ่ งของกิเลสแล้วเดีย๋ วมัน
จะหายไปเอง แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของร่างกายมันอาจจะไม่หาย เพราะมัน
ไม่เกีย่ วกับเรือ่ งของสติ สติไม่สามารถทีจ่ ะไปแก้ปญ
ั หาของร่างกายได้ เช่น
ร่างกายอาจจะมีเลือดลมไหลเวียนผิดปกติ หัวใจท�ำงานไม่ปกติ อย่างนี้
ก็ต้องไปหาแพทย์ ต้องไปแก้ที่ทางด้านร่างกาย
ถ้าเป็นทางด้านของจิตใจก็ให้ใช้สติ สตินแี้ ก้ปญ
ั หาทางจิตใจได้ เช่น กิเลส
เริ่มก่อกวนเริ่มสร้างปัญหาต่างๆ ให้เกิดความรู้สึกอะไรต่างๆ ขึ้นมานี้
ก็อย่าไปสนใจ ให้อยูก่ บั การบริกรรมพุทโธๆ ไปอย่างเดียว อย่าไปสนใจ
เดี๋ยวอาการต่างๆ เหล่านั้นมันจะหายไปเอง
65

เอาล่ะนะตอบปัญหา ใครมีปัญหา
อะไรอยากจะถามต่ อ หรื อ ยั ง ไม่
ชัดเจนก็ถามใหม่ได้ หรือถ้าให้ดี
มาถามทีน่ เี่ ลยดีกว่า จะได้ถามตอบ
กันได้อย่างรวดเร็ว

ศิษย์

: เรียนถามท่านอาจารย์
เขาบอกว่ า สวดมนต์ ท� ำ วั ต รเย็ น
หลังจาก ๑๘.๐๐ น. ไปแล้ว สวดได้
ไหมคะ

พระอาจารย์ : เวลาไม่สำ� คัญ

การท� ำ วั ต รเย็ น นี้ เ ป็ น อุ บ ายของ
การนั่ ง สมาธิ เป็ น การท� ำ สมาธิ
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จะท�ำวัตรเย็นวัตรเช้าเวลาไหนก็ได้ บทสวดบทไหนก็ได้ การสวดนี้เพื่อ
ท�ำใจให้สงบ ถ้าท�ำวัตรเย็นตอนเย็นมันไม่สงบ ก็ท�ำวัตรเย็นตอนเช้าก็ได้
ขอให้ดูที่ผลอย่างเดียว อย่าไปดูว่ามันเย็นหรือเช้านะ ดูว่ามันสงบหรือ
ไม่สงบ แต่อย่าไปท�ำกับชาวบ้านเขานะเดีย๋ วเขาจะว่าเรา อันนีเ้ ราท�ำคนเดียว
ของเรา แต่ถา้ ท�ำกับชาวบ้านเขา เขาท�ำตอนไหน เขาท�ำสวดอันไหน เราก็
ต้องสวดไปกับเขา

67

68

ธรรมะบนเขา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๖

๐๙

“ศึกษาแผนที่พ้นทุกข์”

ถ้ามีการเคลื่อนไหวทางร่างกาย ทางวาจา ก็แสดงว่าใจไม่นิ่ง
ใจไม่ตั้งใจฟัง พอไม่ตั้งใจฟังก็จะฟังไม่รู้เรื่อง ฟังไม่รู้เรื่อง
ก็จะไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้
การฟั ง ธรรมเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
บรรลุ ธ รรมจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ศี ล
มีสมาธิ เป็นพื้นฐานรับรองธรรมะ
ที่จะไหลเข้าสู่ใจ เหมือนกับการจะ
เทน�้ำให้เข้าไปในแก้วนั้น แก้วจะ

ต้องตัง้ อยูเ่ ฉยๆ แล้วก็ตอ้ งหงายขึน้
ถ้าแก้วยังเคลือ่ นไปเคลือ่ นมาหรือ
แก้วมันคว�่ำอยู่ เทน�้ำเข้าไปเท่าไร
ก็จะไม่มีวันเข้าไปในแก้วได้ ฉันใด
ถ้ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็จะไม่มี
69

การรับรู้สิ่งที่ได้ยินได้ฟัง เมื่อไม่รับรู้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็จะไม่รู้ว่าก�ำลังพูด
เรื่องอะไร ได้ยินแต่เสียงแต่ใจไม่ได้รับเข้าไปไว้ในใจ เรียกว่า เข้าหูซ้าย
ออกหูขวา หรืออย่างค�ำพูดที่พูดไว้ว่าเป็นเหมือนทัพพีในหม้อแกง ทัพพี
ในหม้อแกงก็คอื ไม่รบั รูร้ สชาติของแกง ไม่เหมือนลิน้ กับแกง การฟังธรรม
โดยทีไ่ ม่มศี ลี ไม่มสี มาธิรองรับ ก็เป็นเหมือนทัพพีในหม้อแกง ไม่รรู้ สชาติ
ของแกงว่าเป็นรสอย่างไร แต่การฟังธรรมเเบบมีศลี มีสมาธินกี้ เ็ ป็นเหมือน
ลิน้ กับแกง เพียงสัมผัสหยดเดียวก็จะรูว้ า่ รสชาติของแกงนัน้ เป็นรสชนิดใด
เป็นแกงเผ็ดหรือเป็นแกงจืด อร่อยหรือไม่อร่อย ฉันใด การฟังธรรมนี้
ก็เป็นเหมือนกับการลิม้ รสแกง ถ้าฟังแบบลิน้ กับแกง ก็จะได้รบั รู้ ได้ประโยชน์
ถ้าฟังเเบบทัพพีในหม้อแกง ฟังไปจนวันตายก็จะไม่ได้รับรู้ ไม่ได้รับ
ประโยชน์อะไร
ดังนัน้ เวลามีการแสดงธรรมเทศนานัน้ ในธรรมเนียมของทางพระป่านีจ้ ะมี
แต่ความนิง่ สงบ ผูฟ้ งั นีจ้ ะนัง่ ด้วยอาการกิรยิ าทีส่ งบ ไม่ขยับเขยือ้ นร่างกาย
ไม่พูดไม่คุย ใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรม
ที่เข้ามาสัมผัสในหูแล้วก็รับรู้เข้าไปในใจ การฟังธรรมนี้ก็ฟังได้ ๒ ระดับ
ด้วยกัน ฟังระดับสมาธิ และฟังระดับปัญญา
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การฟังระดับสมาธิ ก็คอื เวลาฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายของธรรมทีแ่ สดง
เพราะยังมีภูมิปัญญาไม่ถึงที่จะเข้าใจได้ ก็ฟังด้วยการจดจ่อกับเสียงธรรม
ทีเ่ ข้ามาสัมผัสกับใจให้เป็นอารมณ์ยดึ เหนีย่ วจิตใจไม่ให้ไปคิดเรือ่ งราวต่างๆ
ฟังอยู่กับเสียงไปเรื่อยๆ เสียงธรรมนี้ก็จะกล่อมให้ใจสงบเป็นสมาธิได้
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาธิแบบเต็มที่ คือรวมเป็นอัปปนา แต่ก็เป็นสมาธิ
แบบระงับดับความฟุ้งซ่านต่างๆ ได้ เวลาที่มีจิตใจฟุ้งซ่านหรือไม่สบาย
ถ้าฟังเทศน์ฟังธรรมไปแล้วใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหู
กับใจ แล้วก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใจก็จะระงับความฟุ้งซ่าน ใจก็
จะเข้ า สู ่ ค วามปกติ ค วามสงบได้ นี่ เ รี ย กว่ า การฟั ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด สมาธิ
ส�ำหรับผู้ท่ียังไม่มีภูมิปัญญาพอที่จะเข้าใจความหมายของธรรมที่ก�ำลัง
ได้ยินได้ฟัง ก็ฟังเอาเสียงมากล่อมใจมาผูกใจไว้ ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราว
ต่างๆ เหมือนกับการใช้การบริกรรมพุทโธ การบริกรรมพุทโธนี้ เราต้อง
เป็นคนบริกรรมเอง ซึ่งถ้าเราไม่มีก�ำลัง เราก็จะไม่สามารถบริกรรมได้
อาจจะบริกรรมได้เพียง ๒ ๓ ครั้ง แล้วก็จะลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อ
แต่ถ้าเราไม่มีก�ำลัง เราใช้การฟังธรรมเป็นเครื่องดึงใจ เป็นเครื่องผูกใจไว้
มันก็จะง่ายกว่า เพราะเราไม่ตอ้ งท่องบริกรรมพุทโธๆ เราเพียงแต่หงายใจ
ให้รองรับกระแสธรรมทีเ่ ป็นเหมือนกระแสน�ำ้ ใจของเราทีเ่ ป็นเหมือนแก้วน�ำ้
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การฟังธรรมนี้ก็มีหลายขั้นด้วยกัน ฟังไปเข้าใจขั้นไหน
ก็จะหายสงสัย จะรู้ว่าการปฏิบัติการกระท�ำของเรานี้
ท�ำมาถูกทางแล้ว แล้วก็ฟังต่อไปให้รู้ว่าจะต้องท�ำอะไรอีก

ให้กระแสธรรมเข้าไปสูแ่ ก้วน�ำ้ สูใ่ จ เพือ่ จะได้กล่อมใจให้สงบได้
นี่คือการฟังธรรมระดับสมาธิ
ส่วนการฟังธรรมระดับปัญญา ก็คอื ฟังแล้วเราเข้าใจความหมาย
เราไตร่ตรองพิจารณาตามเหตุตามผลของธรรมทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั
ถ้าเราเข้าใจ เราก็จะได้บรรลุธรรมขั้นนั้น
การฟังธรรมนีก้ ม็ หี ลายขัน้ ด้วยกัน ฟังไปเข้าใจขัน้ ไหนก็จะหาย
สงสัย จะรู้ว่าการปฏิบัติการกระท�ำของเรานี้ท�ำมาถูกทางแล้ว
แล้วก็ฟังต่อไปให้รู้ว่าจะต้องท�ำอะไรอีก เรายังปฏิบัติไม่ถึง
เราจะได้รลู้ ว่ งหน้าไว้กอ่ นว่าพอเราถึงตรงนีแ้ ล้ว เราก็จะต้องไป
ตรงนัน้ ต่อ พอไปถึงตรงนัน้ แล้วเราก็ตอ้ งไปตรงนัน้ ต่อ ไปเรือ่ ยๆ
จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
72

ในสมัยพระพุทธกาลที่มีผู้ที่ฟังเทศน์ฟังธรรม
แล้วบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจ�ำนวนมาก
นั่นก็เพราะว่าเขาฟังในระดับปัญญา

การฟังธรรมจึงเป็นเหมือนกับการบอกทาง รับรู้ รับฟัง ผูบ้ อกทาง
ผู้ปฏิบัติ ผู้ฟังธรรมก็เป็นเหมือนผู้เดินทางที่ยังไม่รู้ว่าจุดหมาย
ปลายทางที่ตนต้องการไปถึงนั้นไปอย่างไร ไปตรงไหน ไปถึง
ตรงนัน้ แล้วต้องไปตรงไหนต่อ การฟังธรรมนีก้ จ็ ะเป็นการบอก
เป็นขัน้ ๆ ไป ตัง้ แต่ขนั้ ทาน ขัน้ ศีล ขัน้ สติ ขัน้ สมาธิ ขัน้ ปัญญา
ขัน้ หลุดพ้น ขัน้ ต่างๆ ตัง้ แต่หลุดพ้นขัน้ ของพระโสดาบัน ขัน้ ของ
พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ขั้นหลุดพ้น
เป็นอย่างไร
อันนี้ฟังไปแล้วพอเราเข้าใจ เราก็น�ำเอาไปปฏิบัติต่อ บางทีเรา
อาจจะปฏิบตั ไิ ด้ในขณะทีเ่ ราฟังเลย อย่างในสมัยพระพุทธกาล
ที่มีผู้ที่ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็น
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จ�ำนวนมาก นั่นก็เพราะว่าเขาฟัง
ในระดับปัญญา เขาได้ท�ำทานแล้ว
เขาได้รกั ษาศีลแล้ว เขามีสมาธิแล้ว
พอฟังธรรมขั้นปัญญาเขาก็เข้าใจ
สามารถท� ำ ใจได้ ทั น ที เ ลย เช่ น
ในครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่พระ
ปัญจวัคคีย์ หนึง่ ในพระปัญจวัคคีย์
ก็ บ รรลุ เ ป็ น พระโสดาบั น ขึ้ น มา
เพราะว่ า พระพุ ท ธเจ้ า ทรงแสดง
พระอริยสัจ ๔ ทรงแสดงว่าทุกข์
คืออะไร ทุกข์กค็ อื การเกิด การแก่
การเจ็บ การตาย เป็นความจริง
ที่เป็นความทุกข์ ผู้ใดมาเกิดแล้ว
ผู้นั้นจะต้องแก่ ผู้นั้นจะต้องเจ็บ
ผู ้ นั้ น จะต้ อ งตายด้ ว ยกั น ทุ ก คน
การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย
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จึงไม่ใช่เป็นความสุข เป็นความ
ทุกข์ แล้วทรงแสดงต้นเหตุของ
ความทุกข์ว่าคืออะไร ต้นเหตุของ
ความทุกข์ก็คือความไม่อยากแก่
ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย ความ
อยากเกิด แต่ไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เกิด
แล้วจะต้องมาแก่ มาเจ็บ มาตาย
พอเกิดความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ
ไม่ตายขึน้ มา ก็จะเกิดความทุกข์ใจ
ทุ ก ครั้ ง เวลาที่ คิ ด ถึ ง ความแก่
ถึงความเจ็บ ถึงความตาย ใจจะมี
ความทุกข์ทันที เพราะว่าไม่อยาก
ให้ร่างกายแก่ ไม่อยากให้ร่างกาย
เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อยากให้ร่างกาย
ตายไป
ที นี้ พ ระพุ ท ธเจ้ า ก็ ท รงแสดงวิ ธี
ที่จะดับความทุกข์ใจอันนี้ด้วยการ

เจริญมรรค มรรค ก็คอื เครือ่ งมือทีจ่ ะน�ำเอามาสอนใจให้หยุดความอยาก
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ก็คือสอนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ผู้ที่
ตายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ผู้ที่แก่ ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้ ไม่ใช่ตัวเราของเรา
เราเป็นใจ ร่างกายเป็นดิน น�้ำ ลม ไฟ ร่างกายเป็นเหมือนคนไข้ ใจนี้
เป็นเหมือนหมอทีด่ แู ลคนไข้ หมอก็ดแู ลคนไข้ไปตามอาการ คนไข้ตอ้ งการ
ยาชนิดไหนก็หายาชนิดนั้นมาให้รับประทาน ถึงเวลาต้องอาบน�้ำ ต้อง
รับประทานอาหาร ต้องดื่มน�้ำ ก็จัดหาสิ่งที่ร่างกายต้องการมาให้ หมอกับ
คนไข้นเี้ ป็นคนละคนกัน เหมือนกับใจกับร่างกายนีเ้ ป็นคนละคนกัน ใจจึง
ไม่ตอ้ งไปตกใจ ไม่ตอ้ งไปอยากไม่ให้รา่ งกายแก่ ไม่ให้รา่ งกายเจ็บไข้ได้ปว่ ย
ไม่ให้ร่างกายตาย เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะความจริงของร่างกาย
ทุกๆ ร่างกายทีม่ าเกิดนี้ จะต้องแก่ จะต้องเจ็บ แล้วจะต้องตายไปทัง้ หมด
นี่คือสอนใจให้รู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตาย
ไปกับร่างกาย ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นใจ ใจไปห้ามไม่ให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ
ไม่ตาย ไม่ได้ ห้ามไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย ไม่ได้ พอใจเข้าใจ ใจก็
ปล่อยวางร่างกาย ระงับความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย พอระงับได้
หยุดความอยากได้ ความทุกข์ใจก็หายไป ก็รขู้ นึ้ มาว่าตนเองนัน้ ไม่มคี วาม
ทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตายของร่างกายแล้ว ผู้ที่รู้ความจริง
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อันนีก้ ค็ อื พระโสดาบัน ผูล้ ะสักกายทิฏฐิ ความเห็นผิดเป็นชอบ ทีเ่ ห็นว่า
ร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา ละความอยากไม่เเก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ จึงละ
สีลัพพตปรามาสได้ คือการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อสะเดาะเคราะห์
ต่างๆ สะเดาะเคราะห์เพื่อให้อยู่ไปนานๆ เพื่อไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ
ไม่ให้ตาย รู้ว่าท�ำไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร เป็นเหมือนเล่นละครกันไป
ไม่มีสาระประโยชน์ ไม่มีเหตุไม่มีผล
การไปท�ำสะเดาะเคราะห์บชู าอะไรต่างๆ เช่น บูชาราหู ไปเดินลอดใต้โบสถ์
ไปท�ำพิธกี รรมอะไรต่างๆ ย้ายบ้าน ย้ายช่อง สุดแท้แต่จะท�ำอะไร บูชายัญ
เพือ่ ทีจ่ ะสะเดาะเคราะห์ ท�ำลายความเสือ่ มทีจ่ ะมาเกิดขึน้ กับชีวติ ของตน
ผู้ที่เห็นความจริงแล้วว่าความเสื่อมนี้เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของ
ทุกๆ คน มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ มีเจ็บ มีตาย ไปยับยั้ง ไปเปลี่ยนแปลง
ความจริงอันนีไ้ ม่ได้ ก็ไม่ไปท�ำบุญสะเดาะเคราะห์ให้เสียเวลาเปล่าๆ แล้ว
ก็รู้ว่าส่วนหนึ่งของเหตุที่จะท�ำให้ร่างกายเสื่อม เช่น ตายไป หรือว่าเจ็บไข้
ได้ป่วย ก็เพราะการท�ำบาปท�ำกรรมนี้เอง ถ้าไปท�ำร้ายผู้อื่น ก็มีโอกาสที่
จะให้ผู้อื่นเขามาท�ำร้าย ถ้าไปฆ่าผู้อื่น ก็จะมีโอกาสที่จะท�ำให้ผู้อื่นเขาจะ
ต้องมาฆ่าเรา
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ดั ง นั้ น พระโสดาบั น ก็ จ ะไม่ ท� ำ บาปโดย
เด็ดขาด เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะระงับภัย
อันตรายต่างๆ ที่จะมาเกิดขึ้นกับร่างกาย
ผูท้ มี่ ศี ลี นีจ้ ะปลอดภัยจากภัยต่างๆ เช่น ยาพิษ
ศาสตราวุธ เพราะว่าไม่ได้ไปท�ำร้ายผู้อ่ืน
ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผอู้ น่ื ผูอ้ นื่
ก็จะไม่มาคิดท�ำร้าย มาสร้างความเดือดร้อน
ให้กับตน ถ้าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น ก็ถือว่า
เป็นเรือ่ งของความจริงในโลกนีท้ เี่ กิดมาแล้ว
ก็จะต้องเจอกับความเจ็บชนิดต่างๆ กัน
เป็นเรือ่ งธรรมดา เช่น ถ้าเดินทางโดยรถยนต์
ก็มโี อกาสทีจ่ ะประสบอุบตั เิ หตุ เดินทางโดย
เครือ่ งบินก็มโี อกาสทีจ่ ะประสบอุบตั เิ หตุทาง
เครื่องบิน อยู่ในที่เปลี่ยว ในที่ล่อแหลมต่อ
อันตรายจากมิจฉาชีพก็มีโอกาสที่จะรับภัย
ต่างๆ เหล่านี้ได้ ผู้ที่ฉลาดจึงไม่ประมาท
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ท�ำอะไรก็ต้องรอบคอบ ต้องพิจารณาอยู่ว่าควรจะท�ำหรือไม่ท�ำ เช่น
ดืม่ สุราแล้วควรจะขับรถหรือไม่ควรขับรถ ถ้าไม่ใช้สติปญ
ั ญา ไม่รอบคอบ
ก็มีโอกาสที่จะพบกับอุบัติภัยต่างๆ ได้ อุบัติเหตุต่างๆ ได้
อันนี้เป็นเรื่องของโลก เรื่องของการมาเกิดในโลกนี้ มีโอกาสที่จะต้องมา
รับกับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ เพราะเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นอนัตตา
เป็นเรื่องสุดวิสยั เหนือความสามารถของเราทีจ่ ะไปควบคุมบังคับได้ นี่คอื
ความรูข้ องพระโสดาบัน ท่านจึงไม่ไปเสียเวลากับการท�ำบุญสะเดาะเคราะห์
ต่างๆ หรือหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มาปกป้องคุ้มครอง เช่น หาพระพุทธรูป
หาพระมาห้อยคอ พระที่มีราคาแพงๆ พระราคาแพงเท่าไรก็เป็นเพียง
วัตถุเท่านัน้ เอง ทีม่ รี าคาแพงก็เพราะมีการสมมุตขิ นึ้ มาว่ามีความศักดิส์ ทิ ธิ์
อย่างนั้นอย่างนี้ ก็เลยท�ำให้เกิดมีความอยากได้กัน พอมีความอยากมาก
ก็ มี ก ารแข่ง ขัน ประมูลราคากันเท่านั้นเอง แต่ ผู ้ ที่ ไ ด้ ม าห้ อยคอหรื อ
ได้พระพุทธรูปมาบูชาที่บ้านก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากภัยต่างๆ ได้
ถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสที่ภัยเหล่านั้นจะเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นได้
กับทุกคน ไม่วา่ จะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นปุถชุ น เมือ่ ถึงเวลาทีม่ นั จะเกิด
มันก็เกิด เช่น เมื่อหลายสิบปีมาก่อนก็มีครูบาอาจารย์พระป่า ๕ รูป
ทีต่ กเครือ่ งบินตายกันไป นีก่ เ็ พราะว่าท่านไปขึน้ เครือ่ งบินนัน่ เอง ถ้าไม่ขนึ้
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เครื่องบินมันจะตกเครื่องบินได้อย่างไร ถ้าเดินมาอย่างนี้มันก็ไม่มีวันที่
จะตกเครื่องบินได้ แต่เดินมาก็อาจจะถูกมะพร้าวหล่นใส่ศีรษะได้ มันก็
ตายได้เหมือนกัน
ดังนัน้ ผูท้ มี่ ปี ญ
ั ญาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็รวู้ า่ ท�ำยังไงก็หนีความตาย
ไม่พ้น จะนั่งเครื่องบินก็ตายได้ จะนั่งรถยนต์ก็ตายได้ จะนั่งเรือก็ตายได้
จะเดินมาก็ตายได้เหมือนกัน จะอยู่บ้านอยู่วัดก็ตายได้เหมือนกัน ท่านจึง
ไม่ไปกังวลกับเรือ่ งของความตาย เพราะท่านรูว้ า่ มันเป็นสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึน้
อย่างแน่นอน ท่านจึงหยุดความอยากไม่ตายได้ เพราะรู้ว่าความอยาก
ไม่ตายนี้ ท�ำให้ทุกข์ทรมานใจไปเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่คือ
พระโสดาบัน และท่านก็ไม่สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะ
การทีท่ ำ� ให้ทา่ นได้เห็นพระอริยสัจ ๔ ทีป่ รากฏขึน้ ในใจของท่าน เห็นความ
ทุกข์ใจทีเ่ กีย่ วกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย เห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ
ก็คือความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย เห็นมรรคก็คือ
สติปัญญาที่พิจารณาร่างกายจนเห็นชัดว่าเป็นเพียงธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ
ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ใช่ใจ ไม่ใช่เป็นตัวของท่านของผู้พิจารณา
ผู้พิจารณาคือใจ ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ท่านจึงดับความทุกข์
ภายในใจได้ ท�ำให้นิโรธคือการดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาด้วยการหยุดความ
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อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายได้ ท่านก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้า
มีจริงหรือเปล่า ถึงแม้ว่าไม่เคยพบกับพระพุทธเจ้ามาก่อน แต่เมื่อได้
เอาธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนปรากฏขึ้นมาภายในใจ
พิสจู น์ได้ชดั เจนว่าอริยสัจ ๔ นีเ้ ป็นความจริง เป็นอกาลิโก ไม่วา่ จะเป็นในช่วง
สมัยพระพุทธกาล สมัยทีม่ พี ระพุทธเจ้ารับรองอยูห่ รือไม่กต็ าม เหมือนกับ
สมัยปัจจุบันนี้ ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยการปฏิบัติ จะพบกับพระอริยสัจ ๔
ที่เกิดขึ้นภายในใจ เช่น เวลาไปอยู่ในที่น่ากลัว ที่เสี่ยงภัยอันตรายต่อ
ความเป็นความตาย ตอนนั้นจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่างมาก
แล้วถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องพิจารณาว่าหยุดยับยั้งไม่ให้ร่างกายนี้
ตายได้ไหมถ้ามันถึงเวลาจะตาย ถ้ายับยั้งมันไม่ได้แล้วไปกลัวมันท�ำไม
ไปอยากไม่ให้มันตายท�ำไม ถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไป
พอพิจารณาอย่างนี้ ยอมรับความตายเท่านั้นเอง ความทุกข์ที่เกิดจาก
ความกลัวตายก็จะหายไป ผูน้ นั้ ก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่า
พระธรรมค� ำ สอนมี จ ริ ง หรื อ ไม่ เพราะก� ำ ลั ง เห็ น อยู ่ ภ ายในใจแล้ ว
เห็นอริยสัจ ๔ แล้ว เห็นทุกข์ก็คือความตายแล้ว เห็นสมุทัยก็คือความ
กลัวตายแล้ว ความไม่อยากตายแล้ว เห็นมรรคคือสติปญ
ั ญาแล้ว เห็นว่า
ร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตาย ร่างกายนี้เป็นดิน น�้ำ ลม ไฟ ร่างกายไม่ใช่
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ตัวเราของเรา เราไม่ได้เป็นร่างกาย แล้วเราจะไปกลัวท�ำไม เราจะไปอยาก
ไม่ให้ร่างกายตายไปท�ำไม กลัวแล้วเราทุกข์ ถ้าไม่กลัวแล้วเราไม่ทุกข์
จะเอาอะไร มันก็ตอ้ งเอาไม่ทกุ ข์ ถ้าเอาไม่ทกุ ข์มนั ก็ตอ้ งไม่กลัว มันก็ตอ้ ง
หยุดไม่อยากตาย พอมันหยุดความไม่อยากตายได้ ความทุกข์กด็ บั ไปทันที
อั น นี้ แ หละคื อ การบรรลุ ข องพระโสดาบั น ท่ า นมี ด วงตาเห็ น ธรรม
เห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทีเ่ กีย่ วกับความแก่ ความเจ็บ
ความตายของร่างกาย
พอท่านเห็นธรรม ท่านก็ไม่สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่าน
ก็ไม่หวังทีจ่ ะใช้สลี พั พตปรามาส คือการท�ำบุญสะเดาะเคราะห์ดว้ ยวิธกี าร
ต่างๆ มาเป็นการป้องกันไม่ให้ตนต้องตายไป หรือต้องเสือ่ มต้องเสียอะไรไป
เพราะถึงเวลามันจะต้องเสียก็ตอ้ งเสีย ไม่วา่ จะเป็นร่างกายของเราเองก็ดี
ร่างกายของคนอืน่ ก็ดี หรือทรัพย์สมบัตขิ า้ วของต่างๆ ก็ดี เมือ่ ถึงเวลาแล้ว
ที่เขาจะเสื่อม เขาก็ต้องเสื่อม ไม่มีใครไปยับยั้งไปหยุดมันได้
นีค่ อื การฟังธรรมแล้วเกิดการบรรลุธรรมขึน้ มาทันที ฟังแล้วพิจารณาตามที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ จนมีพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมขึน้ มา
ปรากฏว่าท่านเปล่งวาจาว่า “สิง่ ใดทีม่ กี ารเกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ นัน้ ย่อมมี
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การดับไปเป็นธรรมดา” ท่านเห็นความเสือ่ ม การดับของสรรพสิง่ ทัง้ หลาย
ไม่มอี ะไรทีเ่ กิดมาแล้วไม่ดบั ไม่มอี ะไรทีจ่ ะอยูค่ งเส้นคงวาไปตลอด แม้แต่
โลกใบกลมๆ โลกใบนีก้ เ็ ช่นเดียวกัน สักวันหนึง่ ก็จะต้องเสือ่ มสภาพหมดไป
เพราะนีเ่ ป็นกฎของธรรมชาติในโลกนีน้ นั่ เอง ท่านพิจารณาด้วยสมาธิ และ
พิจารณาด้วยปัญญา
(มีเสียงคนคุยกัน)
ขอความกรุณา ถ้าจะไปคุยกันก็ให้ไปคุยกันที่อื่นนะ ที่นี่ไม่ใช่ที่คุยกัน
ถ้าจะคุยกันไปคุยกันทีอ่ นื่ แล้วค่อยกลับมาก็ได้ ตอนนีเ้ ป็นเวลาฟัง ถ้าไม่ฟงั
ก็ ข อให้ ไ ปคุ ย กั น ที่ อื่ น เพราะว่ า เป็ น การรบกวนผู ้ อื่ น เขา ถ้ า คุ ย กั น
สองสามคนแล้ว มันฟังกันไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าจะฟังคนไหนดี คนพูดก็
เสียสมาธิไปกับการพูด
นี่ถึงบอกว่าเรื่องของการฟังธรรมจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศีล ก็คือ
ความสงบทางกาย ทางวาจา ร่างกายก็ไม่ขยับเขยื้อน ไม่ท�ำอะไร วาจา
ก็ไม่มีการพูดอะไร ใจก็ต้องมีสมาธิ คือตั้งอยู่ในความสงบ ไม่มีความคิด
ปรุงเเต่ง มีแต่สติจดจ่ออยูก่ บั การฟังเทศน์ฟงั ธรรม ฟังเสียงทีม่ าสัมผัสกับ
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หูเท่านั้น ถ้าไม่ฟังเเบบนี้ก็เสียเวลาไปเปล่าๆ ฟังไปแล้วไม่เกิดประโยชน์
อะไร คนพูดก็เสียเวลาไปเปล่าๆ เสียน�้ำลาย เสียก�ำลังใจ เพราะว่า
พูดไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ซึง่ เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธทุกวันนีแ้ ล้ว
เวลาพระเริ่มเทศน์ปั๊บก็เริ่มคุยกันเลย เวลาพระเริ่มสวดก็เริ่มคุยกันเลย
ไปงานศพนีม้ ใี ครฟังพระสวดกันบ้าง มีใครฟังพระเทศน์กนั บ้าง มีแต่คยุ กัน
ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกัน นินทากาเลกัน ฟังไปแล้วแทนที่จะฉลาดก็ไม่
ฉลาดขึ้น เพราะฟังแบบทัพพีในหม้อแกง ไม่ฟังแบบลิ้นกับแกงนั้นเอง
แล้วก็ไปท�ำให้ผู้อื่นเขาเสียสมาธิด้วย ท�ำให้ทุกอย่างล้มเหลวไปหมด
นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ท�ำไมเราไม่ชอบรับนิมนต์ไปเทศน์ตามสถานที่ต่างๆ
เพราะเคยไปมาแล้ว ไปแล้วก็เหมือนกับพูดกับเสา พูดกับก�ำแพง คนที่
ไปฟังเขาไม่ได้ฟังกัน เห็นเขานั่งคุยกัน บางคนก็เปิดหนังสืออ่านกัน
บางคนก็คยุ โทรศัพท์กนั ไปอย่างนีไ้ ปท�ำไม ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ คนฟัง
ไม่ได้รับอะไร ไม่ได้เข้าใจอะไร คนพูดก็เสียเวลาไปเปล่าๆ จึงไม่ค่อย
อยากจะรับนิมนต์ไปเทศน์ทไี่ หน เพราะว่าคนทีม่ าฟังนีส้ ว่ นหนึง่ ก็ถกู เกณฑ์
มาให้มาฟัง เช่น บริษทั อยากจะให้คนงานมีธรรมะก็เลยนิมนต์พระไปเทศน์
คนงานในบริษัทไม่อยากฟังแต่ก็ต้องมาฟัง เพราะถ้าไม่ฟังก็อาจจะ
ถูกลดเงินเดือนหรือถูกไล่ออกจากงานได้ ก็ต้องมาฟังด้วยความจ�ำใจ
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ไม่ได้มาฟังด้วยความศรัทธาความยินดีแต่อย่างใด ก็เหมือนกับเอาแก้ว
มาคว�่ำไว้แล้วก็ให้เทน�้ำใส่ในแก้ว เทไปจนวันตายมันก็จะไม่มีน�้ำใส่เข้าไป
ในแก้วแม้แต่หยดเดียว เพราะไม่ได้หงายแก้วขึน้ มารับน�ำ้ นัน่ เอง คนเทน�ำ้
มันก็มีตามันก็รู้ เทไปท�ำไมเสียดายน�้ำ เก็บน�้ำเอาไว้ให้คนที่เขาอยากดื่ม
ดีกว่า เทไปแล้วน�้ำก็ไหลทิ้งหมด เทไปท�ำไมเสียดายน�้ำที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
นี่คือเรื่องของการฟังธรรม ฟังได้ ๒ แบบ ฟังเเบบทัพพีในหม้อแกงหรือ
ฟังแบบลิน้ กับแกง ถ้าฟังเเบบทัพพีในหม้อแกง ฟังไปจนวันตายก็ไม่ได้รบั
ประโยชน์อะไร ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกง ถ้ามีภูมิที่จะรับธรรมะก็จะสามารถ
บรรลุได้เลย อย่างในสมัยพระพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้น
ปรากฏมีผู้บรรลุเป็นพระอริยะขั้นต่างๆ กันเป็นจ�ำนวนมาก เพราะท่าน
เหล่านั้นฟังเเบบลิ้นกับแกง ฟังด้วยศีล ฟังด้วยสมาธิ ฟังด้วยปัญญา
สมัยนีม้ ปี รากฏเป็นข่าวบ้างไหมว่าผูน้ นั้ บรรลุขนั้ นัน้ ขัน้ นีใ้ นขณะทีฟ่ งั เทศน์
ฟังธรรม ไม่มีเลย ไม่เคยมีข่าวปรากฏออกมาเลย เพราะผู้ฟังนี้ไม่ได้ฟัง
ด้วยศีล ไม่ได้ฟังด้วยสมาธิ ไม่ได้ฟังด้วยปัญญานั่นเอง ฟังไปแต่หู แต่ใจ
ไม่ได้พิจารณา ฟังเข้าหูซ้าย ออกหูขวา ใจไปคุยกัน คุยกับคนนั้นคุยกับ
คนนี้ ถ้าไม่คุยกัน ก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ หรือไม่เช่นนั้นก็อ่าน
หนังสือพิมพ์บา้ ง อ่านหนังสืออะไรต่างๆ ไป ธรรมะทีม่ คี ณ
ุ ค่าก็เลยกลายเป็น
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เหมือนไม่มคี ณ
ุ ค่าไป เหมือนกับเอาเงินให้เด็กเล็กอย่างนี้ เด็กเล็กมันเห็น
เงินมันก็มาฉีกเล่น เอาแบงค์ไปให้เด็กเล่น เด็กมันก็ฉกี เล่นกัน เพราะเด็ก
มันไม่รคู้ ณ
ุ ค่าของแบงค์ของธนบัตรว่ามีคณ
ุ ค่าอย่างไร เราจึงไม่ให้เงินทอง
กับเด็กๆ เพราะรู้ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเด็กๆ
การแสดงธรรมะก็เป็นเหมือนกับการให้เงินทองเหมือนกัน ก็ต้องดูว่า
คนฟังนี้เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็ก ถ้าเป็นเด็กก็ไม่พูดธรรมะให้เสียเวลา
ไปเปล่าๆ ให้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าเห็นกิริยาอาการไม่สงบ
ไม่นิ่ง คุยกันอย่างนี้ ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้ว่า
ตอนนี้ก�ำลังท�ำอะไรกันอยู่ ต้องรู้จักกาลเทศะ รู้จักกาลและสถานที่ รู้ว่า
ตอนนี้เราควรที่จะท�ำตนอย่างไร ตอนนี้ต้องการความสงบหรือว่าต้องการ
เสียงเฮฮา ถ้าเราไปงานเลี้ยง เราไปนั่งสมาธิในงานเลี้ยงมันก็ไม่ถูก
กาลเทศะ ก็จะไปท�ำลายท�ำให้วงเขาแตกได้ คนเขาก�ำลังนัง่ คุยกันเฮฮากัน
เราไปนัง่ หลับตาขัดสมาธิ อย่างนีก้ ไ็ ม่ถกู เหมือนกัน เวลามาวัดมาฟังเทศน์
ฟังธรรม เราก็มานั่งคุยกันเฮฮากันอย่างนี้ก็ไม่ถูกกาลเทศะ
คนที่ไม่รู้จกั กาลเทศะก็เป็นเหมือนเด็กนั่นเอง เป็นคนปัญญาอ่อน คนทีม่ ี
ปัญญาจะต้องรูก้ าลเทศะ รูว้ า่ เวลานีค้ วรจะท�ำอย่างไร ไปสถานทีใ่ ด ควรจะ
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ท�ำตัวอย่างไร ควรจะแต่งกายแบบใด ไปงานแต่งงานเราควรจะเเต่งกาย
แบบใด ไปงานศพเราควรจะแต่งกายแบบใด ควรจะมีกิริยาอาการแบบใด
มันต้องรู้กัน ถ้าไม่รู้ก็ต้องมีการสอนกัน ถ้าไม่รู้ก็แสดงว่ายังเป็นเด็กอยู่
จึงต้องมีผใู้ หญ่คอยสอน เวลาทีเ่ ราเลีย้ งเด็กเลีย้ งลูกนีเ้ ราก็ตอ้ งคอยสอน
เขาเรือ่ งราวเหล่านี้ ให้เขารูจ้ กั กาลเทศะ ให้เขารูว้ า่ เขาควรจะท�ำตนอย่างไร
ในขณะทีเ่ ขาอยูใ่ นสถานทีใ่ ด เพราะถ้าเขาไปท�ำตนไม่ถกู กับกาลเทศะก็จะ
เกิดความเสียหายให้กับสถานที่นั้น และเกิดความเสียหายให้กับตนเอง
สถานทีน่ นั้ ก็จะแตกกระเจิงไป แล้วตัวเราก็จะกลายเป็นทีไ่ ม่มใี ครอยากจะ
คบค้าสมาคมด้วย ไม่มีใครอยากจะเชิญให้ไปร่วมเสวนาให้ไปร่วมวงด้วย
นี่คือการรู้จักกาลเทศะ เป็นสัญลักษณ์ของผู้มีปัญญาหรือของผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้บุคคล รู้สังคม รู้ประมาณ รู้กาลเทศะ
นั่นเอง ส่วนเด็กนี้จะไม่รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้บุคคล รู้สังคม รู้ประมาณ
รู้กาลเทศะ
ดังนั้น ขอให้เราใช้ปัญญาทุกครั้งเวลาที่เราไปเข้าในสังคมใด ให้รู้ว่าสังคม
นัน้ เขาก�ำลังท�ำอะไรกันอยู่ และเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีดงี ามอย่างไร
เขาท�ำอะไรกันอย่างไร เราก็ควรจะกระท�ำกันอย่างนั้น ไม่เช่นนั้นเราก็จะ
กลายเป็นคนแปลกไป กลายเป็นคนทีส่ งั คมรังเกียจ ถ้าท�ำให้สงั คมเดือดร้อน
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เขาก็ต้องแยกเราอยู่อีกที่หนึ่ง เช่น จับไปขังคุกขังตะราง อย่างคนที่ดื่ม
สุรายาเมาแล้วอาละวาด ท�ำร้ายข้าวของ ท�ำร้ายบุคคลต่างๆ ก็ต้องมีการ
มาจับคนนั้นเข้าไปสงบสติอารมณ์ เพราะถ้าปล่อยไว้ก็จะมีแต่สร้างความ
เสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเอง คนที่เมาสุรานี้ก็เป็นคน
ที่ไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่รู้จักการประคับประคองตนให้ตั้งอยู่ในความสงบ
เรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน เช่นเดียวกับคนที่ฆ่าสัตว์
ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี โกหกหลอกลวง ก็เหมือนกัน
เป็นคนทีจ่ ะสร้างความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผอู้ นื่ คนเหล่านี้
จึงมักจะถูกกักบริเวณ เช่น ถูกขังอยู่ในคุกในตะรางนั่นเอง เพราะว่าเขา
ไม่ได้เป็นมนุษย์เสียแล้ว ร่างกายเขาเป็นมนุษย์ก็ตาม แต่ใจเขานี้ไม่มี
ปัญญาของมนุษย์ ปัญญาของมนุษย์ก็คือการรู้เหตุรู้ผล รู้ว่าการกระท�ำ
ของตนนี้เกิดผลอย่างไรต่อผู้อื่น
เมื่อไม่ได้เป็นมนุษย์ เป็นเหมือนเดรัจฉาน เป็นเหมือนเสือสิงกระทิงแรด
ก็ตอ้ งถูกจับขังไว้ในกรง ไม่ปล่อยให้ออกมาอยูก่ บั สังคมทัว่ ไป เราเคยเห็น
สิงสาราสัตว์ถูกปล่อยให้มาอยู่ในสังคมของมนุษย์หรือไม่ พอเห็นเสือนี้
จะเรียกต�ำรวจมาตามจับกัน ฆ่ากันอย่างทันทีเลย เพราะรูว้ า่ เสือนีม้ นั เป็น
อันตรายต่อชีวิตของผู้อื่น ฉันใด ผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เหมือนกับเสือดีๆ
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นี้ เอง คนที่ฆ่า สัตว์ในสมัยโบราณเขาถึ ง จะเรี ย กมี ส มญานามว่ าเสื อ
ชือ่ แดงเขาก็เรียกว่าเสือแดง ชือ่ ด�ำเขาก็เรียกว่าเสือด�ำ ค�ำว่าเสือก็แสดงว่า
เขาเป็นสัตว์แล้ว เขาไม่เป็นคน ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วนั่นเอง
นี่แหละความจ�ำเป็นว่าท�ำไมเราจึงต้องมีศีลกัน เพราะถ้าไม่มีศีลแล้ว ก็จะ
ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น นี่คือศีลหยาบ ส่วนศีลละเอียดก็คือ
การนั่งอยู่เฉยๆ ไม่ท�ำอะไร ไม่พูดอะไร เช่น เวลาฟังเทศน์ฟังธรรม อันนี้
เรียกว่า ศีลละเอียด เพราะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์
ประพฤติผิดประเวณี แต่ถ้าเราท�ำอะไรส่งเสียงดังก๊อกแก๊ก กิ๊กๆ รับฟัง
โทรศัพท์คุยกันอย่างนี้ มันก็ไปรบกวนความสงบ ไปรบกวนสมาธิของผู้ที่
เขาฟังธรรมได้ ก็เป็นเหมือนกับท�ำตัวให้เราไม่เป็นมนุษย์เหมือนกัน
จึงขอให้ท่านทั้งหลายสังวรเวลาที่ท่านไปในสถานที่ต่างๆ ให้ใช้ปัญญา
พิจารณาดูว่าตอนนี้เขาก�ำลังท�ำอะไรกันอยู่ แล้วเราก็ควรที่จะท�ำตามที่
เขาท�ำกัน สิ่งที่เราอยากจะท�ำนั้น เราอาจจะต้องรอให้เป็นเวลาอื่น เช่น
เราอยากจะคุย อยากจะสนทนา อยากจะถามปัญหาอะไร เราก็ต้องรอให้
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมนีย้ ตุ ไิ ปก่อน หรือเราอยากจะถวายข้าวของอะไรต่างๆ
ก็เช่นเดียวกัน ทุกอย่างมันมีเวลาของมัน ไม่ใช่จะท�ำกันมัว่ ไปหมดจนกลาย
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เป็นสังคมที่มีแต่ความสับสน มีแต่ความวุ่นวาย สังคมพุทธนี้เป็นสังคม
ทีล่ ะเอียดมาก เป็นสังคมของผูท้ เี่ จริญ เวลาท�ำอะไรนีจ้ ะท�ำด้วยความสงบ
เรียบร้อย ไม่มเี หตุการณ์วนุ่ วายต่างๆ ถ้าไม่มคี ำ� สอนของพระพุทธศาสนา เช่น
ไปดูสงั คมของคนป่าคนเขา เขาจะท�ำอะไรกันแบบสับสนวุน่ วายกันไปหมด
นี่คือเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรม การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จะเกิดผล
ก็คือจะต้องฟังด้วยกายวาจาที่สงบที่เรียกว่าศีล ใจสงบเรียกว่าสมาธิ
และปัญญาก็คือพิจารณาตามเหตุตามผลที่ได้ยินได้ฟังมา ถ้าพิจารณา
แล้วเข้าใจก็จะบรรลุธรรมได้ อย่างที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้พิจารณา
พระอริยสัจ ๔ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
พระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกข์ใจนี้อยู่ที่การแก่ อยู่ที่การเจ็บ อยู่ที่การตาย
ต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่สบายใจอยู่ที่ความไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ
ไม่อยากตาย การที่จะท�ำให้ความทุกข์ใจไม่สบายใจนี้หายไปได้ ก็ต้องใช้
สติปัญญา คือต้องสอนใจให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตาย แต่ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา เราไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายไปกับ
ร่างกาย เพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นใจ เราเป็นผู้สั่งให้ร่างกาย
ท�ำอะไรต่างๆ เราไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย
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พระอริยสัจ ๔
ที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงนั้น
มีอยู่ในใจของเรานี้เอง
ไม่ได้อยู่ที่ไหน
เห็นธรรมในใจนี่เอง
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พอพิจารณาอย่างนีก้ เ็ ข้าใจ ก็หยุดความ
อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายได้
ก็ท�ำให้ความทุกข์ใจไม่สบายใจหายไป
ก็เข้าใจทันทีว่า อ๋อ พระอริยสัจ ๔
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมีอยู่ในใจ
ของเรานี้เอง ไม่ได้อยู่ที่ไหน เห็นธรรม
ในใจนีเ่ อง รูแ้ ล้วว่าค�ำสอนนีเ้ ป็นค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน เพราะ
ไม่มีใครสอนอย่างนี้มาก่อน ไม่มีใครรู้
พระอริยสัจ ๔ มาก่อน มีพระพุทธเจ้า
เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ได้ด้วย
พระองค์เอง และเมื่อรู้แล้วก็น�ำเอา
มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น ถึงแม้ว่า
ในสมัยนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว
ก็ตาม ถ้าเราเอาพระอริยสัจ ๔ เข้ามา
ในใจเราจนปรากฏเห็นชัดอยู่ในใจเรา
เห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจาก
ความอยากของเรา เช่น อยากไม่แก่

อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย เราก็พจิ ารณาดูรา่ งกายว่า แล้วท�ำอย่างไรไม่ให้
มันแก่ ไม่ให้มนั เจ็บ ไม่ให้มนั ตายได้หรือเปล่า เราก็พจิ ารณาแล้วก็จะเห็น
ว่าไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตา มันไม่ใช่เป็นของเรา เราไม่สามารถทีจ่ ะไปสัง่
ให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ เมื่อเราไม่สามารถท�ำให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ
ไม่ตายได้ แล้วเราจะไปอยากท�ำไม อยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร อยากไป
ก็ทุกข์ไปเปล่าๆ ก็เลยหยุดความอยากเสีย ปล่อยให้มันแก่ ปล่อยให้
มันเจ็บ ปล่อยให้มันตายไป พอปล่อยปั๊บ ใจก็หายทุกข์ หายจากความ
ไม่สบายใจทันที ก็รู้ว่า อ๋อ นี่แลคืออริยสัจ ๔ รู้แล้วว่าเป็นของจริง ธรรม
ของพระพุทธเจ้านีเ้ ป็นของจริง เมือ่ ธรรมค�ำสอนเป็นของจริง พระพุทธเจ้า
ก็ต้องเป็นของจริงเหมือนกัน ผู้ที่แสดงธรรมก็ต้องมี ผู้ที่แสดงธรรม
คนแรกก็คอื พระพุทธเจ้านีเ่ อง และผูท้ เี่ ข้าถึงธรรมมีดวงตาเห็นธรรมก็คอื
พระอริยสงฆ์นเี้ อง ก็คอื ผูป้ ฏิบตั ดิ ี ผูป้ ฏิบตั ชิ อบ ผูท้ ฟี่ งั ธรรมแล้วบรรลุธรรม
ในขณะนั้นนั่นเอง พระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรก
ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรก
วันนัน้ จึงมีพระรัตนตรัยปรากฏขึน้ มาพร้อมกันทัง้ ๓ องค์ มีพระพุทธเจ้าแสดง
พระธรรมค�ำสอน มีพระอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมจนบรรลุธรรมขึ้นมา
บรรลุธรรมเป็นผูม้ ดี วงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นพระโสดาบัน พระอริยบุคคล
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ขัน้ ที่ ๑ วันนัน้ จึงปรากฏว่ามีพระรัตนตรัยปรากฏขึน้ มาพร้อมกัน นีเ่ ป็นครัง้ แรก
ของพระพุทธศาสนา ตอนต้นนี้ปรากฏแต่พระพุทธเจ้า คือพระพุทธรัตนะ
เพียงองค์เดียว ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน ๖ นี่เกิด
พระพุทธรัตนะขึน้ มาแล้ว แต่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้แสดงธรรม จน ๒ เดือน
ต่อมาในวันเพ็ญเดือน ๘ จึงได้ทรงแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
พอฟังแล้วหนึง่ ในพระปัญจวัคคียก์ บ็ รรลุเป็นพระโสดาบันขึน้ ก็เลยปรากฏ
มีพระธรรมปรากฏให้แก่โลกเป็นครั้งแรก และก็ปรากฏมีพระอริยสาวก
ขึ้นมาจากการฟังธรรมครั้งแรกนี้ ๑ คน ก็เลยมีพระรัตนตรัยครบองค์
ในวันเพ็ญเดือน ๘ นี้เอง
นี่แหละคือความรู้ที่เราจะรู้จากการได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน แล้วก็จะ
สามารถน�ำเอาไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตของเราได้ เวลาใดที่เราเกิดความ
ไม่สบายใจ เราจะรูว้ า่ มันไม่ได้เกิดจากใครทัง้ นัน้ เกิดจากความอยากของเรา
ต้องอยากได้อะไรสักอย่าง ต้องอยากให้อะไรเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง
อย่างแน่นอน เช่น อยากให้สามีซอื่ สัตย์กบั เรา อยากให้อยูก่ บั เรา ไม่อยาก
ให้เขาไปเทีย่ วผูห้ ญิง ไม่อยากให้เขาดืม่ สุรา เราก็ไม่สบายใจเวลาเขาไปเทีย่ ว
ไปดืม่ สุรา พอเรามาพิจารณาว่าแล้วเราห้ามเขาได้หรือเปล่า ห้ามเขาไม่ได้
แล้วเราไปอยากท�ำไม อยากจะให้ทุกข์ไปเปล่าๆ ท�ำไม ห้ามเขาก็ไปอยู่ดี
ไม่หา้ มเขาก็ไปอยูด่ ี อยากไม่ให้เขาไป เขาก็ไปอยูด่ ี อยากไปท�ำไม อยากให้
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เหนื่อยไปเปล่าๆ ให้ไม่สบายใจไปเปล่าๆ ก็ปล่อยเขาไปซิ เขาอยากจะไป
ก็เรือ่ งของเขา เขาอยากจะตายก็เรือ่ งของเขา เราอยูไ่ ด้ เมือ่ ก่อนเราไม่มเี ขา
เราก็อยูไ่ ด้ แล้วเวลาตอนนีถ้ า้ ไม่มเี ขา เราท�ำไมจะอยูไ่ ม่ได้ ทีเ่ ราอยูก่ นั ไม่ได้
เพราะเราไม่ใช้ปัญญา ใช้ความอยากกัน พอเกิดความอยากแล้วมันก็ดิ้น
เหมือนปลาติดเบ็ด ถ้าใช้ปัญญาก็อยู่เฉยๆ มันก็จะไม่เจ็บ ปลาที่ติดเบ็ด
ถ้ามันไม่ดนิ้ มันไม่เจ็บ แต่ถา้ มันดิน้ มันอยากจะให้หลุดจากเบ็ดนัน้ มันจะเจ็บ
ฉันใด ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยาก ต้องยอมรับความจริง เขาจะดี
เขาจะชัว่ เราไปห้ามเขาไม่ได้ ไปสัง่ เขาไม่ได้ เป็นความผิดของเราเองทีเ่ รา
ไปเลือกเขาเอง ไม่มใี ครเขาบังคับเรา เราเป็นคนเลือกเขาเอง เลือกเขาแล้ว
เราก็ตอ้ งรับผลจากการเลือกของเรานัน่ เอง ถ้าเราฉลาดก็เป็นเหมือนปลา
ถ้าเห็นเหยือ่ ก็อย่าไปฮุบเหยือ่ เสียมันก็จะไม่ถกู เบ็ดเกีย่ วปาก แต่ถา้ ไปฮุบ
เหยื่อปั๊บมันก็จะถูกเบ็ดเกี่ยวปากทันที
ถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆ ว่าเป็นทุกข์ เห็นบุคคลต่างๆ เป็นทุกข์ อย่าไปมีอะไร
กับเขาดีกว่า อย่าไปให้เขามาเป็นสามี เป็นภรรยาเรา เราอยูค่ นเดียวดีกว่า
เราก็จะไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั เขา พอได้เขามาแล้วทีนกี้ ต็ อ้ งมาทุกข์กบั เขาแล้ว
เขาดีกท็ กุ ข์ไปอย่าง เขาไม่ดกี ท็ กุ ข์ไปอีกอย่างหนึง่ เขาดีกท็ กุ ข์อยากจะให้
เขาอยูไ่ ปนานๆ อยากจะไม่ให้มอี ะไรเกิดขึน้ กับเขา พอเกิดอะไรขึน้ กับเขา
เราก็ตกใจกลัว เศร้าโศกเสียใจ ถ้าเขาไม่ดกี ท็ กุ ข์ไปอีกแบบหนึง่ ความไม่ดี
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ของเขาก็ทำ� ให้เราไม่สบายอกไม่สบายใจ เขาชอบเล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน
เสพสุรายาเมา คบคนชั่วเป็นมิตร พอเราเห็นเขาท�ำสิ่งเหล่านี้เราก็จะ
ไม่สบายใจ ถ้าเราไม่มีเขา เราก็จะไม่มีความไม่สบายใจต่างๆ เหล่านี้
คนฉลาดจึงอยูค่ นเดียว คนโง่เท่านัน้ แหละทีจ่ ะแต่งงานกัน เพราะเเต่งแล้ว
มันต้องมาทุกข์ ทุกข์กับคู่ครอง แล้วต้องมาทุกข์กับลูกอีก ทุกข์ไปจน
วันตายจนกว่าจะจากกัน
นี่คือการฟังเทศน์ฟังธรรม วันนี้ท่านที่อยู่คนเดียวอาจจะบรรลุธรรมขึ้นมา
ก็ได้ว่าไม่เอาแล้ว ไม่อยากจะมีแฟนแล้ว ท่านที่มีแฟนแล้วก็อาจจะต้อง
ท�ำใจว่าติดเบ็ดแล้ว อย่าไปดิ้น อยู่เฉยๆ ปล่อยให้เบ็ดมันหลุดเอง ถ้าเขา
อยากจะไปก็ปล่อยเขาไป พอเขาไปแล้วก็เหมือนกับเบ็ดหลุดจากปากเรา
พอจากกันแล้วมันก็ไม่ต้องทุกข์กันอีกต่อไป
เอาละนะ การแสดงก็สมควรแก่เวลา ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน
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การเดินจงกรม
เป็นกายานุปัสสนาไหมครับ
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๐๙

๒๗ เมษายน ๒๕๕๖

ศิษย์ถาม พระอาจารย์ตอบ
ศิษย์

: ขอหลวงพ่ออธิบายสติปัฏฐาน ๔
ที่หลวงพ่อบอกว่า จากฐานกายสามารถเจริญสติ
สมาธิและก็เป็นวิปัสสนาญาณ ขอหลวงพ่อขยาย
ความด้วยครับ

พระอาจารย์

: ก็คือกายนี้มันเป็นเหมือน
ด่านแรก เป็นที่ตั้งรับของกิเลสด่านแรก กิเลสนี้
มันมีหลายด่าน ด่านสุดท้ายมันจะอยูใ่ นจิต ด่านแรกนี้
มันจะอยู่ที่ร่างกาย อยู่ของที่ต่อเนื่องกับร่างกาย
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เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นของที่
เกี่ยวกับร่างกาย เราต้องฆ่ากิเลส
ที่ใช้ร่างกายเป็นฐาน ตอนนี้กิเลส
มันครอบครองลาภ ยศ สรรเสริญ
ครอบครองรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ครอบครองร่างกาย
มันท�ำให้ใจต้องทุกข์กบั ร่างกาย ต้อง
ทุกข์กับลาภ ยศ สรรเสริญ ทุกข์
กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ในเบื้ อ งต้ น จึ ง ต้ อ งใช้ ร ่ า งกายนี้
เป็นที่ตั้งของการเจริญสติ เป็น
สนามรบสนามแรกระหว่างธรรม
กับกิเลส ขั้นต้นก็ต้องใช้กายนี้มา
เป็นที่ตั้งสติก่อน ถ้าใจของเรานี้
ไม่มีที่ตั้งไม่ท่ียึดก็เป็นเหมือนเรือ
ที่ ไ ม่ มี ส มอ เรื อ มั น ก็ จ ะไหลไป
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ตามกระแสน�้ำ มันจะไม่จอดนิ่งๆ
เช่น เวลาเราจะจอดเทียบท่าเรือ
เพื่อถ่ายสินค้าหรือถ่ายผู้โดยสาร
ถ้าเรือไม่ได้ทอดสมอ เรือมันก็จะ
ไม่จอดอยู่ที่ท่า มันจะไหลไปตาม
กระแสน�้ำ ผู้โดยสารก็ไม่สามารถ
ขึ้นลงเรือได้ สินค้าก็ไม่สามารถ
ผ่านขึน้ ลงได้ ฉันใด ใจทีไ่ ม่นงิ่ ใจมัน
ก็จะไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องราว
ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจได้ เบื้องต้นนี้
ต้องท�ำใจให้นิ่งก่อน ให้สงบก่อน
ก็เลยให้เจริญกายคตาสติ เช่น
ให้มีสติเฝ้าอยู่กับการเคลื่อนไหว
ของร่างกายทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่น
ขึน้ มาจนหลับ ไม่ให้ใจไปคิดเรือ่ งอืน่
ให้รู้อยู่กับเรื่องของร่างกายเพียง
อย่างเดียวว่าตอนนี้ร่างกายก�ำลัง
ท�ำอะไรอยู่ ก�ำลังเดิน ก�ำลังยืน

ก�ำลังนั่ง ก�ำลังนอน ก�ำลังเดินเข้าไปท�ำธุระในห้องน�้ำ ไปล้างหน้าล้างตา
อาบน�้ำ แปรงฟัน แต่งเนื้อแต่งตัว ท�ำอะไรก็ตาม ให้ใจจดจ่ออยู่กับการ
ท�ำงานของร่างกาย ไม่ใช่ท�ำ ๒ อย่างพร้อมๆ กัน เช่น ร่างกายอาบน�้ำ
ใจไปคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปท�ำอะไรบ้าง ไปติดต่อกับใคร ไปคุยกับใคร
หรือคิดถึงเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ทีผ่ า่ นมาเมือ่ วานนีแ้ ล้วว่าท�ำอะไรไปบ้าง มีปญ
ั หา
อะไรกับใครต่างๆ เหล่านี้ ไม่ให้คิดต่างๆ เพราะถ้าปล่อยให้คิดใจมันก็จะ
ไม่นิ่ง เวลามานั่งท�ำใจให้สงบ มันก็จะไม่สงบ เช่น เวลามานั่งหลับตาดู
ลมหายใจเข้าออก มันก็จะไม่ดูลม มันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แทน นั่งไป
นานเท่าไหร่ใจก็จะไม่สงบ ถ้าใจไม่สงบก็จะไม่เป็นฐานของการเจริญปัญญา
ของการพิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายว่าไม่เที่ยง ว่าไม่ใช่ตัวเรา
ของเรา ว่าเป็นทุกข์ ถ้าเราไปหลง ไปยึด ไปติด ไปอยากให้ร่างกายเป็น
ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง เช่น อยากให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
อันนี้เกิดจากความหลง เกิดจากความที่ไม่มีปัญญา แต่ถ้ามีสมาธิ เราก็จะ
สามารถสั่งให้ความคิดของเรานี้คิดไปในทางปัญญาได้ ให้คิดว่าร่างกายนี้
จะต้องแก่ จะต้องเจ็บ จะต้องตาย ร่างกายนีเ้ ป็นเพียงดิน น�ำ้ ลม ไฟ ท�ำมา
จากธาตุ ๔ ผ่านมาทางอาหาร ข้าวนี้ก็มาจากดิน น�้ำก็ที่เราดืม่ เข้าไปทุกวัน
ลมก็ที่เราหายใจอยู่ทุกเวลานาที ไฟก็คือความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์
ทีเ่ กิดจากอาหารทีอ่ ยูใ่ นร่างกาย ทีเ่ กิดจากการท�ำงานของร่างกาย ท�ำให้เกิด
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ความร้อนขึน้ มา ซึง่ ธาตุทงั้ ๔ นี้ เมือ่ ถึงเวลาเขาก็จะแยกทางกันไป เวลาที่
ร่างกายนีห้ ยุดหายใจเมือ่ ไหร่ เวลานัน้ ก็ถงึ เวลาทีธ่ าตุ ๔ จะต้องแยกกันไป
คนละทิศคนละทาง พอไม่หายใจแล้วร่างกายก็เย็นเฉียบ ธาตุน�้ำถ้าทิ้งไว้
เดี๋ยวก็จะไหลออกมา น�้ำเลือด น�้ำหนอง น�้ำอะไรต่างๆ ก็จะไหลออกมา
ตามทวารต่างๆ ทิ้งไปนานๆ เข้าร่างกายก็จะแห้งกรอบ กลายเป็นดินไป
นี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายนี้ไม่เที่ยง
ถ้าไปอยากให้มันเที่ยง อยากให้มันท�ำตามค�ำสั่งของเรา เราก็จะผิดหวัง
เราก็จะทุกข์ใจ ถ้าเรารู้แล้ว เราไม่ไปสั่งให้มันเป็นไปนอกเหนือจากความ
เป็นจริง คือเรารู้ว่าสั่งเขาไม่ให้แก่ไม่ได้ ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ ไม่ให้
เขาตายไม่ได้ พอเรายุติความอยากให้เขาไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เราก็จะ
ไม่ทกุ ข์กบั ร่างกาย นีเ่ ราได้ทำ� ลายความอยากทีเ่ ป็นกิเลสทีเ่ ป็นศัตรูของใจ
เป็นผูท้ สี่ ร้างความทุกข์ให้แก่ใจ เราได้ใช้ปญ
ั ญาทีใ่ ช้ในการพิจารณาร่างกายนี้
มาดับความอยาก มาดับกิเลส กิเลสที่เกิดเกี่ยวกับการยึดติดกับร่างกาย
ก็จะตายไป เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไป
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อีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่เรายังไม่ได้
พิจารณาที่เราต้องพิจารณาต่อไป ก็คือ
ส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย ส่วนที่
สกปรกของร่างกาย เช่น อวัยวะต่างๆ
ทีม่ อี ยูภ่ ายใต้ผวิ หนัง โครงกระดูก หัวใจ
ตับ ปอด ไต ล�ำไส้ สมองในศีรษะ
อย่างนีเ้ ป็นต้น ถ้าเราเห็นแล้วเราก็จะเกิด
ความขยะแขยงแทนทีจ่ ะเกิดความรักใคร่
เหมือนกับเวลาที่เราเห็นแต่ภายนอก
เวลาเห็ น รู ป ภายนอกนี้ เ ราจะเกิ ด
กามารมณ์ ขึ้ น มาได้ เกิ ด ความใคร่
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เกิดความชอบ เกิดความอยากได้มาเป็นสมบัติของเรา มาเป็นคู่ครอง
ของเรา มาให้ความสุขกับเรา แต่ถ้าเรามองเข้าไปข้างใน เห็นว่าเรา
ก�ำลังนอนกับโครงกระดูก นอนกับตับไตไส้พุง นอนกับอุจจาระปัสสาวะ
ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะดับกามารมณ์ได้ เราก็จะได้ไม่ต้องมีคู่ครอง
เราจะได้อยู่คนเดียวได้ ไม่ต้องมาทุกข์กับคู่ครอง เพราะเวลามีคู่ครองนี้
มันมีปัญหามาก มีความทุกข์มาก ความสุขที่ได้มันไม่คุ้มกับความทุกข์
ที่ได้มา ไม่เชื่อลองไปถามคนที่เขามีคู่ครองดูซิ ถามเขาว่าเขามีความสุข
มากกว่าตอนที่เขาไม่มีคู่ครองหรือเปล่า แต่เมื่อมีแล้ว มันก็เหมือนปลา
ทีต่ ดิ เบ็ดนัน้ เอง จะถอนเบ็ดออกมันก็เจ็บ จะเก็บเบ็ดไว้มนั ก็เจ็บ มันก็เลย
ไม่กล้าที่จะถอน ยอมทนอยู่กับความเจ็บมันไป
นี่คือเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน ที่เป็นทั้งสติ เป็นทั้งสมาธิ และเป็น
ทั้งปัญญา ขั้นต้นก็เป็นสติก่อน ใช้ร่างกายผูกใจไว้ไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระท�ำของร่างกายไปทั้งวันเลย เรามีร่างกาย
อยู่กับเราตลอดเวลา เเต่เราไม่ค่อยได้อยู่กับร่างกายเราเลยวันๆ หนึ่ง
เราอาจจะไปอยูก่ บั คนนัน้ คนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนีเ้ สียมากกว่า จนลืมร่างกาย
ของเรา บางทีเดินไปร่างกายลื่นหกล้ม นี่ก็เพราะว่าเราไม่ได้เฝ้าดูร่างกาย
เวลาเดิน ไม่สังเกตดูว่าข้างหน้ามันมีอะไรอยู่หรือไม่ มันลื่นหรือไม่ลื่น
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มันเปียกหรือไม่เปียก ใจก�ำลังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ อันนี้แสดงว่า
ไม่มีสติ ถ้ามีสตินี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหา ไม่มีการลื่นหกล้ม นอกจากมัน
เป็นเรื่องสุดวิสัย มันไม่รู้ว่ามันลื่นจริงๆ
นี่คือเรื่องการใช้ร่างกาย ขั้นต้นก็เจริญสติ พอมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิ
อานาปานสติ ก็ให้ดลู มต่อ ถ้าตอนนีร้ า่ งกายไม่ได้เคลือ่ นไหวแล้ว ก็มสี งิ่ เดียว
ที่เคลื่อนไหวก็คือลมเข้าลมออก ก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของลมเข้า
ลมออกเป็นทีผ่ กู ใจ ลมเข้าก็รู้ ลมออกก็รู้ ให้รแู้ ค่นี้ ไม่ตอ้ งไปรูเ้ รือ่ งคนนัน้
เรื่องคนนี้ เรื่องอดีตเรื่องอนาคต ถ้ารู้อยู่กับลมอย่างเดียว เดี๋ยวจิต
จะรวมเข้าสู่ความสงบ พอจิตสงบแล้วก็จะพบกับความสุขอันยิ่งใหญ่
ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง ไม่มีสุขใดในโลกนี้
จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ
พอเราได้ความสุขอันนี้แล้ว ทีนี้เราปล่อยวางร่างกายได้แล้ว เรารู้ว่าเรา
ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้ว ก่อนหน้านี้เรายังต้องใช้
ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ เราต้องมีตา หู จมูก ลิ้น กาย เพื่อ
เราจะได้เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เช่น เราดื่มน�้ำ ดื่มเครื่องดื่ม
ที่เราชอบ รับประทานอาหารที่เราชอบ ดูรูปที่เราชอบ ฟังเสียงที่เราชอบ
อันนีต้ อ้ งมีรา่ งกายถึงจะท�ำได้ ถ้าไม่มรี า่ งกายก็จะท�ำไม่ได้ เช่น เวลาเจ็บไข้
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ได้ป่วยนี้มีความสุขไหม ดูอะไรก็ไม่มีความสุข ฟังอะไรก็ไม่มีความสุข
เพราะตอนนัน้ มันไม่ได้ทำ� อย่างสุขอย่างสบาย ต้องให้รา่ งกายสบาย จึงเป็น
ปัญหาถ้าเกิดร่างกายไม่สบาย เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตพิกลพิการไปก็จะ
ไม่สามารถท�ำได้อย่างเต็มที่ ท�ำได้บ้างในบางส่วน แต่ถ้าเราไม่ใช้ร่างกาย
เป็นเครื่องมือ เช่น เราใช้ใจ ใช้การนั่งสมาธิท�ำใจให้สงบเป็นเครื่องมือนี้
เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับความเป็นความไปของร่างกาย ร่างกายจะเป็น
จะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้ว
เราใช้สติควบคุมใจควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดปรุงเเต่งเท่านั้นเอง
พอหยุดความคิดปรุงเเต่งได้ใจก็สงบ ใจก็เกิดความสุขขึน้ มา เกิดความสุข
ทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าความสุขทีไ่ ด้ผา่ นทางร่างกาย เราก็จะตัดการยึดติดกับร่างกายได้
การอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆ ก็จะหายไป อยากไม่ให้มันเจ็บก็หายไป
อยากไม่ให้มันตายก็หายไป เพราะรู้ว่าเวลาเกิดความอยากเหล่านี้แล้ว
มันทุกข์ทรมานใจ พอเราไม่มีความอยาก เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่
ความเจ็บ ความตายของร่างกาย
อันนีเ้ ป็นการพิจารณาร่างกายและเวทนา ความเจ็บก็คอื เวทนานีเ่ อง เวลา
ร่างกายเจ็บก็คือทุกขเวทนา ทุกขเวทนาก็เป็นเหมือนกับร่างกาย เราไป
สัง่ มันไม่ได้ สัง่ ไม่ให้มนั ไม่แก่ ไม่ตายไม่ได้ ฉันใด เราก็สงั่ ไม่ให้ทกุ ขเวทนา
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ไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ หรือเวลามันเกิดขึ้นแล้ว ไปสั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้
ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราก็ต้องไม่สั่ง ต้องไม่อยาก ต้องอยู่กับมันให้ได้
ต้องปล่อยวางมันไป มันจะทุกข์กป็ ล่อยมันทุกข์ไป เราก็มหี น้าทีท่ ำ� ใจให้นงิ่
ให้สงบเท่านั้น ถ้าใจนิ่งใจสงบ ไม่เกิดความอยาก มันจะไม่เดือดร้อน
การปฏิบัติให้มีสติก็เพื่อที่จะควบคุมใจให้มันสงบ ไม่ให้มันไปวุ่นวาย
กับร่างกาย ไม่ให้มันไปวุ่นวายกับเวทนานั่นเอง นี่คือสติปัฏฐานขั้นที่ ๑
ขัน้ ที่ ๒ กายกับเวทนา พอผ่านกายกับเวทนาได้ ก็ไปเจอปัญหาทีใ่ นจิตในใจ
อีกต่อหนึ่ง จิตเรายังมีอารมณ์ต่างๆ อยู่ ดีใจบ้าง เสียใจบ้าง ขุ่นมัวบ้าง
สดใสบ้าง สงบบ้าง ฟุง้ ซ่านบ้าง อันนีก้ ต็ อ้ งศึกษาหาเหตุผลดูวา่ อันไหนท�ำได้
อันไหนท�ำไม่ได้ อันไหนท�ำไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไป อันไหนท�ำได้ก็ท�ำไป
เช่น ถ้าเกิดความทุกข์ใจ อันนี้เกิดจากความอยาก เราก็หยุดความอยาก
ความทุกข์ใจก็หายไป แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราหาสาเหตุไม่ได้ มันจะเป็น
อย่างนี้ก็ปล่อยมันเป็นไป ไม่ต้องไปอยากให้มันหาย มันจะว้าวุ่นขุ่นมัว
ก็ปล่อยมันวุน่ ไป แต่การว้าวุน่ ขุน่ มัวนีเ้ ราแก้ได้ ถ้าเราท�ำใจให้สงบ มันก็หายได้
เรือ่ งของจิตนีเ้ ราแก้ได้ อารมณ์ตา่ งๆ เราแก้ได้ อารมณ์ต่างๆ นี้เกิดจาก
ความไม่สงบของจิตนี้เอง การไม่มีสติควบคุมจิต ถ้ามีสติแล้วจิตจะว้าวุ่น
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ขุน่ มัวไม่ได้ จิตจะสงบจะใสจะเย็น
ไปเรื่ อ ยๆ ถ้ า เกิ ด ความอยาก
ขึ้นมา เราก็ใช้สติปัญญามาล้าง
ระงับความอยาก ซึ่งในจิตนี้ก็ยังมี
ความอยากทีล่ ะเอียดทีไ่ ม่เกีย่ วกับ
ร่างกาย เช่น การถือตัวถือตนนี้
ยังมีอยู่ในจิต ผู้ที่ละร่างกายได้นี้
ยังละอัตตาตัวตนไม่ได้ สักกายทิฏฐิ
กับมานะนีค้ นละตัวกัน สักกายทิฏฐิ
นี้คือ การถือ การหลง ว่าร่างกาย
เป็นตัวเราของเรา ปล่อยได้แล้ว
คือพระโสดาบัน พระสกิทาคามี
ส่วนพระอนาคามี ละสักกายทิฏฐิ
ละกามราคะได้แล้ว แต่ยงั ละมานะ
การถือตัวไม่ได้
อั น นี้ ต ้ อ งใช้ ป ั ญ ญาพิ จ ารณาว่ า
แล้วตัวมันมีจริงหรือเปล่า ตัวเรา
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วิธีที่จะปล่อยวางตัวตน
ก็ต้องคิดว่าเราเป็นเหมือน
ปฐพี เป็นเหมือนแผ่นดิน
อยู่ตรงไหน เราถือตัวนี้ ตัวที่เรา
ถื อ นี้ มั น อยู ่ ต รงไหน มั น ก็ อ ยู ่ ที่
ตัวรู้นี่เอง ตัวจิตนี่เอง ตัวจิตมัน
เป็ น ตั ว ตนที่ ไ หน มั น ก็ เ ป็ น ตั ว รู ้
เท่านั้นเอง เราไปคิดว่ามันเป็น
ตัวตนขึ้นมาก็เลยเป็นปัญหา ถ้ามี
ตัวตนเมื่อไหร่มันก็จะมีปัญหาขึ้น
มาทันที พอใครท�ำอะไรไม่ถกู ใจเรา
เราก็จะโกรธขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่มี

การละตัวตน ให้รู้ว่าใจไม่ใช่
ตัวตน ใจเป็นตัวรู้เฉยๆ
ให้รู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้น
ตัวตน เป็นตัวรู้เฉยๆ ใครท�ำอะไร
ก็รู้ไป ไม่ถือว่าเขาต้องท�ำให้ถูก
ใจเราหรือไม่ถูกใจเรา เราเพียงแต่
รับรู้เฉยๆ เขาจะด่าเราก็รู้ เขาจะ
ชมเราก็รู้ เราก็จะไม่เ ดือ ดร้อน
เราก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเราถือว่าเขา
ต้องท�ำอย่างนัน้ ท�ำอย่างนีใ้ ห้กบั เรา
ถ้าเขาไม่ท�ำ เราก็จะโกรธ เราก็จะ
ทุกข์ขึ้นมา เราต้องละตัวตนให้ได้

อย่าถือตัวว่าเราเป็นหมอ คุณเป็น
พยาบาล คุ ณ เป็ น ลู ก น้ อ งเรา
คุ ณ ต้ อ งเคารพเรา คุ ณ ต้ อ งฟั ง
ค�ำสัง่ เรา วันดีคนื ดีถา้ เกิดเขาด่าเรา
ขึ้นมาเราจะท�ำอย่างไร เราก็จะ
โกรธขึ้นมา เพราะว่าการเป็นหมอ
ก็ดี เป็นพยาบาลก็ดี มันเป็นเพียง
สมมุ ติ เ ท่ า นั้ น เอง เราเป็ น หมอ
เพราะเราเรียนหนังสือจบมา เขาก็
ให้เราเป็นหมอ เขาเรียนพยาบาลมา
เขาจบเขาก็เป็นพยาบาล ต่างคนก็มี
บทบาทของตนเองทั้งนั้น แต่ไม่ใช่
เป็นของแท้ของจริง
ของแท้ของจริงก็คอื ตัวใจนี้ ตัวจิตนี้
เท่านัน้ เอง ตัวรูน้ เี้ ท่านัน้ เอง ตัวรูน้ ี้
เท่ากันหมด ตัวรู้ของหมอ ตัวรู้
ของพยาบาล ตัวรู้ของสามี ตัวรู้
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ของภรรยานีเ้ ป็นเหมือนกันหมด เป็นตัวรูเ้ ฉยๆ เเต่ตวั สมมุตนิ ไี้ ม่เหมือนกัน
ตัวสมมุติก็เหมือนป้ายที่เราติดไว้ในหน้าอกเรา ชื่อของเรา เวลาเราไป
โรงเรียนเขาก็ปักชื่อของเราไว้ว่า คนนี้ชื่อ ก ชื่อ ข ความจริงมันก็ร่างกาย
เหมือนกันทุกคน ไม่มีความแตกต่างกัน มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน
นี่คือการละตัวตน ให้รู้ว่าใจไม่ใช่ตัวตน ใจเป็นตัวรู้เฉยๆ ให้รู้สักแต่ว่ารู้
เท่านัน้ รับรูแ้ ล้วก็ปล่อยวางถ้ามีปญ
ั ญา ถ้าหลงก็คดิ ว่าฉันเป็นนัน่ ฉันเป็นนี่
คุณต้องปฏิบัติกับฉันอย่างนั้นอย่างนี้ พอเขาไม่ปฏิบัติก็เกิดความโกรธ
เกิดความเสียใจขึ้นมา เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คือเรื่องของตัวตน
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วิธที จี่ ะปล่อยวางตัวตนก็ตอ้ งคิดว่าเราเป็นเหมือนปฐพี เป็นเหมือนแผ่นดิน
ท�ำตัวเราให้เป็นเหมือนแผ่นดิน ใครจะอุจจาระปัสสาวะใส่แผ่นดิน แผ่นดิน
มันไม่เดือดร้อน ใครจะขุดดิน ใครจะเอาขยะไปฝังดิน ท�ำอะไรกับดิน
ดินมันไม่เคยบ่น มันไม่เคยว่า ใจของผู้รู้ก็ต้องเป็นอย่างนั้น ให้รู้เฉยๆ
ใครเขาจะด่าก็ให้รู้ ใครเขาจะทุบจะตีก็รู้ ใครเขาจะฆ่าก็ให้รู้ รู้เฉยๆ
เขาไม่ได้ฆา่ เรา เขาฆ่าเราไม่ได้ ฆ่าใจไม่ได้ ฆ่าตัวรูไ้ ม่ได้ เขาฆ่าได้กแ็ ค่รา่ งกาย
ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้ว เป็นเพียงดิน น�้ำ ลม ไฟ นี่คือการพิจารณา
ปล่อยวางปัญหาที่มีอยู่ในใจคือมานะการถือตัว นี่คือ สติปัฏฐาน ๔
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ธรรม ก็คือ เราก็ดูว่าในใจเราตอนนี้เรามีธรรมอะไรแล้ว มีสติ มีปัญญา
หรือเปล่า หรือยังมีกเิ ลสตัณหาอยู่ ก็คอื การดูพจิ ารณาธรรม ถ้ายังมีกเิ ลส
ก็ตอ้ งตัดกิเลสให้หมดไป ถ้ายังมีธรรมน้อยไปก็ตอ้ งสร้างธรรมให้มากขึน้ ไป
ถ้าสติยงั ไม่พอก็ตอ้ งสร้างสติตอ่ ไป ถ้าสมาธิยงั ไม่พอก็ตอ้ งสร้างสมาธิตอ่ ไป
ถ้าปัญญายังไม่พอก็ตอ้ งสร้างต่อไปจนกว่าจะมีครบบริบรู ณ์ แล้วดับกิเลส
ได้หมด ความทุกข์หายไปหมด เท่านัน้ แหละถึงจะรูว้ า่ ธรรมนีส้ มบูรณ์แล้ว
กิจที่จะต้องท�ำไม่มีอีกต่อไปแล้ว เหมือนนักศึกษาเรียนจบปริญญาแล้ว
ไม่ตอ้ งไปเรียนอีกแล้ว ไปท�ำมาหากินได้แล้ว ผูป้ ฏิบตั ทิ างธรรมก็เหมือนกัน
มีวันส�ำเร็จปริญญาเหมือนกัน การบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่แหละเป็นวันที่
ส�ำเร็จปริญญา
พระโสดาบันก็เป็นเหมือนขัน้ ปริญญาตรี สกิทาคามี อนาคามีกเ็ หมือนขัน้
ปริญญาโท พระอรหันต์นกี่ เ็ ป็นเหมือนขัน้ ปริญญาเอก พอจบปริญญาเอก
แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเรียนอีกแล้ว กิจอย่างอื่นไม่มีต้องท�ำอีกแล้ว วุสิตัง
พรัหมจริยงั กิจในพรหมจรรย์นไี้ ด้เสร็จสิน้ แล้ว ไม่มกี จิ ทีย่ งิ่ กว่านีท้ จี่ ะต้องท�ำ
อีกต่อไป นอกจากกิจแถม ก็คอื เอาธรรมะมาแจกจ่ายตามความเหมาะสม
ถ้ามีผู้สนใจอยากจะศึกษาก็สอน ถ้าไม่มีใครสนใจก็ไม่ต้องสอน
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พระพุทธเจ้าจึงมี ๒ แบบ มีพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ถ้ามีผสู้ นใจจะฟังธรรมของท่าน
ท่านก็ประกาศพระธรรมค�ำสอน พระปัจเจกนีไ้ ม่มใี ครสนใจ ท่านก็เลยไม่สอน
ท่านก็เลยอยู่เฉยๆ เหมือนกับไม่มีใครรู้ว่าท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว
เพราะคนไม่สนใจธรรมะ คนสนใจแต่การหาความสุขผ่านทางร่างกาย
จึงไม่มาสนใจทีจ่ ะมาศึกษา มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เมือ่ ครูไม่มลี กู ศิษย์กจ็ ะไป
สอนใคร โรงเรียนถ้าเปิดแล้วไม่มีนักเรียนมาเรียน โรงเรียนก็ต้องปิดไป
ใช่ไหม ฉันใด อาจารย์ถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็ต้องหุบปากไปเท่านั้นเอง
นี่ถึงมีพระพุทธเจ้า ๒ แบบ มีพระปัจเจกพุทธเจ้า รู้เฉพาะตน ไม่เผยแผ่
สัง่ สอนแก่ผอู้ นื่ ไม่ใช่เพราะท่านไม่อยากจะสอน แต่มนั ไม่มคี นอยากจะเรียน

ศิษย์ : การเดินจงกรม เป็นกายานุปัสสนาไหมครับ
พระอาจารย์ : การเดินจงกรมนี้เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถ ร่างกายนี้

ต้องมีการเปลีย่ นอิรยิ าบถอยูเ่ รือ่ ยๆ เพือ่ รักษาความสมดุล ถ้าไม่เช่นนัน้
ร่างกายก็จะพิกลพิการได้ การเดิน การนัง่ การยืน การนอน นีไ้ ม่ใช่เป็นการปฏิบตั ิ
ตัวปฏิบัติคือใจ คือตัวสติ เดินก็ยังกายคตาสติอยู่ นั่งก็ยังกายคตาสติอยู่
ท�ำภารกิจการงานต่างๆ ก็ยังกายคตาสติอยู่ มีสติจดจ่อเฝ้าอยู่ที่ร่างกาย
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เฝ้าอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกาย เวลานั่งก็เฝ้าดูลมหายใจเข้าออก
ก็เป็นอานาปานสติ เวลาเดินก็ดกู ารเคลือ่ นไหวของเท้า ซ้ายขวา ซ้ายขวา
อันนีก้ เ็ ป็นกายคตาสติ เวลาท�ำงาน เวลารับประทานอาหาร ตักข้าวเข้าปาก
เคีย้ วอาหารกลืนอาหาร อันนีก้ เ็ ป็นกายคตาสติ ถ้าเราเฝ้าดูอยูท่ กุ ๆ ระยะ
ของการเคลื่อนไหว ฉะนั้น การเปลี่ยนอิริยาบถนี้มันไม่ได้เป็นตัวส�ำคัญ
ตัวส�ำคัญอยู่ที่สติว่าเฝ้าดูการกระท�ำของร่างกายอยู่หรือไม่

ศิษย์ : ยังอยู่ในขั้นสติ
พระอาจารย์ : อยู่ในขั้นสติ ขั้นสมาธิก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจ

เข้าออก จนกว่าจิตจะรวมเป็นอัปปนา เวลารวมลงก็ปล่อยให้รวมอยูอ่ ย่างนัน้
อย่าดึงออกมา เป็นเวลาชาร์จเเบตเตอรี่ เป็นการชาร์จก�ำลังของใจก็คือ
อุเบกขา อุเบกขานี่แหละที่จะเป็นตัวหยุดตัณหา หยุดกิเลสได้ พอมี
อุเบกขามากๆ ออกมา ก็ใช้อุเบกขาสู้กับกิเลส พอกิเลสอยากจะไปหารูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ปัญญาก็สอนว่าอย่าไป มันเป็นการหาความทุกข์
พอปัญญาบอกเป็นความทุกข์ อุเบกขาก็เข้ามาหยุดได้เลย ถ้าไม่มอี เุ บกขา
อย่างตอนนี้เรารู้ เรามีปัญญา แต่เราไม่มีอุเบกขา บอกว่าอย่าไปมีเมีย
อย่าไปมีผัว ก็ยังอยากมีอยู่ หยุดไม่ได้ เพราะไม่มีอุเบกขา ดังนั้น ต้องมี

114

อุเบกขาก่อน ถึงจะใช้ปัญญาได้ ตอนนี้ใช้ปัญญาไปก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไร เหมือนขับรถไม่มีเบรค รู้ว่าไฟแดงต้องหยุด แต่ไม่มีเบรคมันจะ
หยุดได้หรือเปล่า คนที่จะขับรถต้องเช็คเบรคดูก่อนว่ามีเบรคหรือไม่
ถ้าไม่มีเบรคก็ต้องเข้าอู่ไปติดเบรคก่อน ฉันใด ใจก็เหมือนกัน ก่อนที่จะ
ไปใช้ปญ
ั ญาก็ตอ้ งมีเบรคก่อน ต้องมีอเุ บกขาก่อน ต้องมีสมาธิกอ่ นนัน่ เอง
การเจริญปัญญาก็คือการพิจารณาถึงความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ของ
ความไม่มีตัวตน เป็นความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เรามักจะมองข้ามไป
เรามักจะมองว่าสิ่งนั้นดี สิ่งนั้นมีความสุข เรามองไม่เห็นความทุกข์กัน
เรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงกัน เรามองไม่เห็นว่าเราสั่งมันไม่ได้ ถ้าเรา
เห็นว่ามันเป็นทุกข์ เราสั่งมันไม่ได้ มันไม่เที่ยง เราก็จะได้ไม่ไปเอามันมา
ให้ยงุ่ ไปเปล่าๆ ได้มาแล้วปวดหัว สัง่ ให้มนั เลีย้ วซ้ายมันก็เลีย้ วขวาอย่างนี้
ถ้าคุณไปซือ้ รถมาแล้วสัง่ มันไม่ได้แล้วคุณจะซือ้ ไหมรถยีห่ อ้ นี้ พอถึงเวลา
ให้มนั เลีย้ วซ้ายมันไปเลีย้ วขวาอย่างนี้ หรือเวลาให้มนั หยุดมันวิง่ ต่ออย่างนี้
คุณก็คืนบริษัทไป เอามาท�ำไม เอามาแล้วมันทุกข์นะ ฉันใด สิ่งต่างๆ
ก็ เ หมื อ นกั น ถ้ า ได้ ม าแล้ ว สั่ ง ให้ มั น ท� ำแล้ ว มั น ไม่ ต ามที่ เ ราสั่ ง เช่ น
ไมโครโฟนนี้ สัง่ ให้มนั ออกเสียง เกิดมันหยุดขึน้ มา เราจะใช้มนั หรือเปล่า
ใช่ไหม
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เราไม่เห็นกันว่าของทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้น
เราสัง่ ได้บางเวลา บางเวลาสัง่ ไม่ได้ เวลาสัง่ ไม่ได้
นั้นก็เป็นเวลาที่เศร้าโศกเสียใจ เวลาทุกข์
ทรมานใจ เช่น เราสั่งร่างกายไม่ให้แก่ได้ไหม
สั่งไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไหม สั่งไม่ให้
มันตายได้ไหม เราไม่คดิ กัน เราไม่พจิ ารณากัน
การพิจารณานี้เรียกว่าการเจริญปัญญา พอมี
ปัญญาแล้วมันก็จะได้ปล่อยวางได้ ปล่อย
ความแก่ ปล่อยความเจ็บ ปล่อยความตายได้
ถ้าเรามีอุเบกขาเราก็ปล่อยได้ ถ้าเราไม่มี
อุเบกขาก็เหมือนรถไม่มีเบรค มันก็ยังชน
วิ่งชนอยู่ มันยังอยากไม่แก่ อยากจะไม่เจ็บ
อยากไม่ตายอยู่ มันก็ยงั ต้องทุกข์กบั ความแก่
ความเจ็บ ความตายอยู่ เพราะไม่มสี มาธิ ไม่มี
อุเบกขาหยุดความอยากนี่เอง
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การเจริญสติปฏั ฐาน ๔ จึงเป็นการเจริญทัง้ สติ
สมาธิ ปัญญา ตามขั้นตอนไป ขั้นตอนแรก
ก็สติ เพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถท�ำใจ
ให้สงบเป็นสมาธิได้ ถ้าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่
สามารถใช้ปัญญาตัดกิเลสได้ เหมือนมีด
ที่ยังไม่ลับอย่างนี้ หรือคนฟันมีดยังไม่ได้
กินข้าว ไม่หลับนอน ไม่มีก�ำลัง ฟันยังไง
ก็ฟันไม่เข้า ฟันไม่ขาด
ส่วนกาย เวทนา จิต ธรรม นี้ก็เป็นเป้าของ
การพิจารณา เป็นสนามรบนั่นเอง ที่จะต่อสู้
กับกิเลส กิเลสมันจะตัง้ เป้ารับเราอยูท่ รี่ า่ งกาย
ก่อน อยู่ที่ลาภ ยศ สรรเสริญ อยู่ที่รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ พอเราท�ำลายป้อมนี้
ไปได้ มันก็ถอยไปสู่อีกป้อมหนึ่ง ไปสู่เวทนา
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ไปสู่จิต ไปสู่ธรรม แล้วไปสู้กันที่ธรรมนั้น ดูว่าใจเรายังมีกิเลสเหลืออยู่
หรือเปล่า หรือมีธรรม ธรรมกับกิเลสจะต่อสูก้ นั จนกว่าไม่มกี เิ ลสหลงเหลืออยู่
เป็นธรรมล้วนๆ ใจเป็นธรรมล้วนๆ เหมือนกับหมอรักษาโรค หมอก็คอย
ตรวจเลือดอยู่เรื่อยๆ ดูว่าเชื้อหมดหรือยัง ยังไม่หมดก็ต้องเติมยาเข้าไป
เรือ่ ยๆ สนามรบของหมอก็คอื การตรวจเลือดนีเ่ อง เวลาหมออยากจะรูว้ า่
คนไข้หาย ไม่หาย จากโรค ก็ต้องใช้การตรวจเลือดดูถึงจะรู้
อย่างตอนทีเ่ ราเคยถูกงูกดั หมอก็ตอ้ งเอาเลือดไปตรวจดู เขาให้วคั ซีนมา
แล้วเขาก็เอาเลือดไปตรวจทุก ๖ ชั่วโมง งูที่มากัดเรานี้เป็นงูกะปะ มันจะ
ท�ำให้เลือดไม่เเข็งตัว ปกติเลือดนี้ถ้าเราเอาออกมาทิ้งไว้ไม่กี่นาทีมันก็
จะเเข็งตัว แต่ถ้ามันมีพิษของงูกะปะอยู่นี้มันจะไม่เเข็งตัว พอหมอมาเอา
เลือดไปเช็คดูครัง้ แรกมันไม่เเข็งตัว ก็เลยให้วคั ซีนมากล่องหนึง่ ๒๕๐ ซีซี
กล่องหนึง่ เล็กๆ ครัง้ แรกให้ไปแล้วอีก ๖ ชม. ก็มาตรวจดู แล้วยังไม่เเข็งตัว
ก็เลยให้อกี กล่อง พออีก ๖ ชม. มาตรวจดูอกี ที เเข็งแล้วกลับมาเป็นปกติ
แสดงว่าพิษหมดแล้ว ตอนต้นไม่กล้าให้ ตอนต้นเราถึงรีบไปโรงพยาบาล
ที่ว่าต้องรีบไปเพื่อจะได้รับวัคซีน พอดีหมอเขาบอกว่างูกะปะนี้มันไม่
ต้องรีบให้ ถ้ารีบให้มันอาจจะเป็นอันตราย เพราะว่าบางทีพิษมันไม่มาก
มันอาจจะไม่ต้องให้ก็ได้ ถ้าไปให้อาจจะแพ้วัคซีนก็ได้ เลือดเป็นอย่างไร
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ฉันใด ผู้ปฏิบัติก็ต้องดูที่กาย เวทนา จิต ธรรม ขั้นสุดท้ายก็ดูที่ใจ ดูซิว่า
ใจเรานี้มีธรรมหรือมีกิเลส ยังมีกิเลสเหลืออยู่หรือเปล่า ยังมีตัณหาอยู่
หรือเปล่า มีความทุกข์อยูห่ รือเปล่า ถ้ามี ก็ตอ้ งให้ยาเพิม่ ขึน้ ปฏิบตั ธิ รรม
เพิม่ มากขึน้ พิจารณาปัญญาเพิม่ มากขึน้ ไปจนไม่มกี เิ ลสหลงเหลืออยูแ่ ล้ว
ใจบริสทุ ธิแ์ ล้ว เหมือนกับเลือดบริสทุ ธิแ์ ล้ว ปราศจากพิษแล้ว เหมือนกัน
เข้าใจไหม
การปฏิบตั นิ ม้ี นั ฟังง่าย แต่เวลาปฏิบตั จิ ริงๆ นีม้ นั ยาก เพราะมันไม่ใช่นงั่ คุย
กันอย่างนี้แล้วก็จะบรรลุ มันต้องสู้กันทุกเวลานาที โดยเฉพาะขั้นต้นนี้
ยากทีส่ ดุ ก็คอื การเจริญสติ การตัดกิเลส การถือศีล ๘ ขึน้ ไปนีเ้ ป็นขัน้ ยาก
เราเคยชินกับการหาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย พอเราต้องมาจ�ำกัด
การหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เราก็จะเหมือนกับคนถูกจับไป
ติดคุก ไม่มีใครอยากจะติดคุกกัน ทุกคนอยากจะเสพรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ตามความต้องการ เราต้องมาหยุด อันนี้ยาก แต่ถ้าตั้งใจแล้ว
ก็จะสู้ได้ ถ้าเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัย เป็นเหมือนกับการให้ยา ให้วัคซีน
ถึงแม้จะเสีย่ งต่อการช็อคก็ยงั ดีกว่าไม่ให้เลย ไม่ให้กม็ แี ต่จะตายไปเท่านัน้
ถ้าให้นี้ยังมีโอกาสหายได้ ถ้าช็อคก็ยังมีเวลารักษาได้
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ตอนนัน้ เขาต้องส่งคนมาคอยตรวจ
ชีพจรความดันอยูต่ ลอดเวลา เพือ่
จะได้ ดู ว ่ า มี อ าการอะไรผิ ด ปกติ
หรือไม่ แต่ใจเราเฉยๆ ใจเราก็เป็น
เหมือนหมอ เราก็ดูมันไป ร่างกาย
ก็เ ป็น เหมือนคนไข้ มันหายก็ดี
มันไม่หายก็จบ ก็ท�ำอะไรไม่ได้
ผลมันจะออกมาอย่างไรเราไปห้าม
มั น ได้ ที่ ไ หน เหมื อ นดู ฟุ ต บอล
ทีมมันจะแพ้ เราไปเปลี่ยนให้มัน
ชนะได้ไหม แพ้กร็ บั ว่ามันแพ้ ชนะ
ก็รับว่ามันชนะเท่านั้นเอง
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ชีวิตเราร่างกายเราก็เป็นเหมือน
ทีมฟุตบอล ตอนนี้ชนะอยู่เรื่อยๆ
เดี๋ ย วต้ อ งไปเจอรอบสุ ด ท้ า ยที่
ต้องเเพ้เขาแน่ๆ ตอนนัน้ จะท�ำใจได้
หรือเปล่า หัดท�ำใจกันไว้หัดแพ้
กันบ้าง อย่าเอาแต่ชนะอย่างเดียว
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร ถ้าแพ้เป็น
จะสงบ แพ้ไม่เป็นจะทุกข์ จะโวยวาย
จะโทษคนนั้ น โทษคนนี้ โทษ
กรรมการ โทษอะไรไปหมด ไม่โทษ
ตัวเอง เราต้องโทษตัวเองว่าอยาก
มาเกิ ด มั น ก็ ต ้ อ งตายแน่ น อน
ถ้ า ไม่ อ ยากตายก็ อ ย่ า มาเกิ ด
เข้าใจไหม
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ธรรมะบนเขา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๑

“ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ”

มีใครอยากจะถามอะไรไหม มีใครมีขอ้ สงสัย หรือไม่เข้าใจธรรมะ
ส่วนไหน ฟังแล้วไม่เข้าใจ อยากจะให้อธิบายให้ชดั เจนขึน้ ก็ถาม
มาได้นะ
ถ้าไม่ถาม ก็จะพูดไปแบบกลางๆ
ไม่ได้เจาะลึกเข้าไปในรายละเอียด
บอกภาพรวม บอกทางว่าจะต้องไป
ตรงจุดไหน ไปท�ำอะไร การศึกษา
ทางพระพุทธศาสนานีเ้ ป็นส่วนแรก
เป็นการดูแผนที่ดูทางที่เราจะเดิน

ทางไป ถ้าเราไม่มแี ผนทีเ่ ราจะหลง
ทางได้ ถ้ามีแผนทีแ่ ล้วเราเดินตาม
แผนที่ไป เราก็จะไปถึงจุดหมาย
ปลายทาง ทางศาสนาจึงต้องมีการ
ศึกษาก่อน
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การศึกษานีภ้ าษาพระท่านเรียกว่า “ปริยตั ธิ รรม” ศึกษาแล้วเราก็ออกเดินทาง
ตามแผนทีท่ เี่ ราได้ศกึ ษา การออกเดินทางนี้ เรียกว่า การปฏิบตั ิ ภาษาพระ
ก็เรียกว่า “ปฏิบัติธรรม” พอเราออกเดินทางแล้ว เดินทางไปเรื่อยๆ
ถ้าไม่ไปหลงทาง ไม่ไปเลีย้ วผิดทางก็จะไปถึงจุดหมายปลายทาง พอถึงจุดหมาย
ปลายทาง เราก็เรียกว่า บรรลุธรรม ภาษาพระท่านเรียกว่า “ปฏิเวธ”
มี ๓ ขั้นด้วยกันในทางศาสนา ขั้นแรกเรียกว่า ปริยัติ ขั้นที่ ๒ เรียกว่า
ปฏิบัติ ขั้นที่ ๓ เรียกว่า ปฏิเวธ คือส�ำเร็จ เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง
ถ้าเป็นนักศึกษาก็เรียนจบปริญญา ได้รับปริญญา พอได้รับปริญญาแล้วก็
สามารถเอาปริญญาไปท�ำประโยชน์ได้ตอ่ ไป ทางศาสนาก็มกี ารเอาปริญญา
ไปท�ำประโยชน์ คือเมือ่ ได้บรรลุธรรมแล้วก็เอาไปสัง่ สอนเผยแผ่ให้แก่ผอู้ นื่
นีค่ อื ขัน้ ตอนการปฏิบตั ขิ องผูท้ จี่ ะเข้าในพระพุทธศาสนา จะต้องศึกษาก่อน
แล้วค่อยปฏิบัติ ปฏิบัติไปก่อนจนกว่าจะบรรลุ บรรลุแล้วถึงค่อยเอาไป
เผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น ถ้ายังไม่บรรลุแล้วไปเผยแผ่สั่งสอนก็จะสอน
แบบผิดๆ ถูกๆ เพราะตนเองยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ถ้ายังไม่รู้ว่า
ทางทีจ่ ะไปนัน้ ถูกต้องหรือไม่จากการได้ยนิ ได้ฟงั ได้เรียนมา เพียงแต่ได้ยนิ
ได้ฟังแล้วยังไม่ได้ไปปฏิบัติ ไปพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานี้เป็น
ค�ำสอนทีถ่ กู ต้องหรือไม่ ถ้าเอาไปสอนก็จะสอนแบบผิดๆ ถูกๆ เพราะเวลา
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ได้ยินมากับเวลาที่ได้เห็นจากการปฏิบัตินี้ มันจะไม่ตรงกัน คือการได้ยิน
ได้ฟังนี้ยังเป็นเพียงแต่การจินตนาการถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง แต่ยังไม่ได้
เห็นกับตาด้วยตนเอง เหมือนกับคนที่มาเล่าบอกให้เราฟังว่าที่บนเขานี้
มาอย่างไร เป็นอย่างไร มีอะไร ถ้าเรายังไม่ได้เดินทางมาเอง เราก็จะยังไม่เห็น
กับตา เราก็อาจจะจินตนาการไปตามค�ำพูดตามทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั มา ซึง่ อาจ
จะไม่ตรงกับความจริง แต่ถ้าเราได้เดินทางจนมาถึงจุดหมายปลายทาง
ถึงสถานที่นี้แล้ว เห็นกับตาเราแล้วว่าเป็นอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร
สถานที่นี้ร้อนหรือเย็น มีลมพัดหรือไม่มีลมพัด มีเสียงอะไรบ้าง ไม่มี
เสียงอะไรบ้าง อันนี้เราจะรู้ชดั เจน สามารถพูดได้อย่างเต็มปาก แต่ถ้าเรา
ยังไม่ได้มา เพียงแต่ได้ยนิ ได้ฟงั จากผูอ้ นื่ เราก็จะไม่รรู้ ายละเอียด แล้วเรา
ก็จะจินตนาการไปตามความรู้สึกนึกคิดของเรา ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความ
เป็นจริง
ดังนั้น ในทางพระพุทธศาสนานี้ท่านจึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปสั่งสอนผู้อื่น
ให้สงั่ สอนตนเองให้ได้กอ่ น สอนใจของตนเองให้สงบให้ได้กอ่ น สอนใจ
ของตนเองให้หายพยศก่อน แล้วค่อยไปสอนให้แก่ผอู้ นื่ อีกต่อหนึง่ ถ้ายัง
ไม่สามารถปราบพยศสอนใจให้หายพยศได้ อย่าไปเสียเวลาสัง่ สอนให้แก่
ผูอ้ นื่ เลยเพราะจะไม่เกิดประโยชน์ ผูอ้ นื่ เขาก็จะไม่ศรัทธา ในเมือ่ ค�ำสอน
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กับการปฏิบัติการกระท�ำของเรานี้มันขัดกัน เหมือนแม่ปูสอนลูกปู แม่ปู
อยากให้ลกู ปูเดินตรง ก็คอยสอนบอกให้ลกู เดินตรงๆ อย่าเดินเฉไปเฉมา
แต่ตัวเเม่เองก็ไม่ได้เดินตรงเหมือนกับที่สอนให้กับลูก ลูกเห็นแม่เดิน
อย่างไร ลูกก็เดินตามแม่แบบนัน้ ถ้าแม่เดินตรง ลูกก็จะเดินตรง ถ้าแม่เดิน
เฉไปเฉมา ลูกก็จะเดินเฉไปเฉมา อาจารย์เป็นอย่างไร ลูกศิษย์กจ็ ะเป็นอย่างนัน้
ถ้าอาจารย์หูหนวกตาบอด ลูกศิษย์ก็จะหูหนวกตาบอดตาม เหมือนกับ
นิทานในสมัยพระพุทธกาล ทีม่ คี นเลีย้ งม้าขาพิการเดินขากะเผลกๆ ม้ามัน
ก็เดินกะเผลกๆ ตามคนเลี้ยงม้า
อันนีข้ อให้เราพึงสังวรว่าการพูดของเรานีไ้ ม่สำ� คัญเท่ากับการกระท�ำของเรา
การพูดนี้ง่าย ใครๆ ก็พูดได้ พูดอย่างหนึ่งแล้วไปท�ำอีกอย่างหนึ่ง อย่างมี
กรณีท่านหนึ่งมาบวชเป็นพระแล้วก็ลาสิกขาไป บอกว่าหายสงสัยแล้ว
หายสงสัยแล้วท�ำไมถึงต้องสึกด้วย คนทีห่ ายสงสัยคนทีบ่ รรลุธรรมเขามัก
จะไม่สึกกัน เช่น พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้สึก ไม่ได้
ลาสิกขาจากการเป็นพระกลับไปอยูภ่ ายในวัง อันนีก้ เ็ ป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั อิ าจ
จะไม่เข้าใจหรืออาจจะถูกความหลงหลอกตนเองได้ ถ้าศึกษาและปฏิบัติ
โดยไม่ดูครูบาอาจารย์ ดูผู้ที่สั่งสอนเราคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์
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สาวกทั้งหลาย ไม่ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกองค์ใด
องค์หนึ่งที่หลังจากบรรลุธรรมแล้วจะลาสิกขาไป ไม่มี พวกที่บรรลุแล้ว
ลาสิกขาไปนี้ไม่ทราบว่าลาไปหาอะไร ลาไปท�ำอะไร
นี่ก็เป็นเพราะว่าศึกษาอย่างเดียว แล้วก็จินตนาการไปตามขั้นตอนของ
การศึกษาว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว ไม่สงสัยแล้ว แต่ใจยังดิ้นพล่านอยู่ข้างใน
ยังอยากจะดิ้นออกไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ ยังอยากจะออกไปหาแสง
สี เสียง หาความสุขทางกามรส หาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ออก
ไปหาแฟนหาภรรยา แล้วก็บอกว่าตนเองไม่สงสัย ได้บรรลุแล้ว อันนีก้ ต็ อ้ ง
ระมัดระวัง
การปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อให้ใจอิ่ม ให้ใจพอ ให้ใจไม่หิว ไม่อยากกับสิ่งต่างๆ
ทัง้ หลายในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ หรือเป็นความสุขทางตา
หู จมูก ลิน้ กาย ถ้าปฏิบตั ธิ รรมไปแล้วใจสงบ ใจจะพบความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่
กว่าความสุขต่างๆ ที่จะได้จากสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ ผู้ใดได้รับ
ความสุขความสงบของใจแล้ว จะไม่อยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ จะไม่อยากได้
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วจะไปลาสิกขาไปท�ำอะไร
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การลาสิกขาก็แสดงว่าต้องการที่จะไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กายนั่นเอง เพราะถ้าไม่ต้องการอย่างนั้น เพียงแต่
ต้องการออกไปท�ำมาหากินเพือ่ เลีย้ งปากเลีย้ งท้องก็ไม่ตอ้ งสึกก็ได้ อยูเ่ ป็น
นักบวชนีก้ ลับสบายกว่าเยอะเเยะในเรือ่ งการท�ำมาหากินเลีย้ งปากเลีย้ งท้อง
ของตน เพราะมีผู้สนับสนุนอยู่เต็มที่ตลอดเวลา อาหารก็มีรับประทาน
อย่างพอเพียงอย่างเหลือเฟือ ทีอ่ ยูอ่ าศัยก็มี ยารักษาโรคก็มี เครื่องนุ่งห่ม
ก็มีให้พร้อมทุกอย่าง ท�ำไมจะต้องไปดิ้นรนหาเองให้เหนื่อยยากท�ำไม
อันนี้ก็ไม่ได้พูดต�ำหนิผู้ที่กระท�ำ เพียงแต่จะให้เป็นเครื่องเตือนสติให้
ท่านที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ได้ศึกษา และอาจจะคิดว่าตนเองเข้าใจ
ในพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่สงสัยในพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าแล้ว จะคิดว่าเป็นการบรรลุแล้ว อันนี้ยังไม่ใช่เป็นตัววัด
ที่แท้จริง ตัววัดที่แท้จริงต้องดูที่ใจว่ายังมีตัณหาความอยากอยู่หรือเปล่า
อันนีแ้ หละตัวทีจ่ ะวัดว่าบรรลุจริงหรือไม่บรรลุจริง ยังมีกามตัณหาอยูห่ รือเปล่า
ยังมีความอยากในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อยูห่ รือเปล่า ยังอยากดู
ยังอยากฟัง ยังอยากไปเทีย่ วไปชม ไปดืม่ ไปรับประทาน ไปร่วมหลับนอน
กับคนนั้นคนนี้อยู่หรือเปล่า ถ้ายังมีอยู่ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุ หรือบรรลุ
ก็ยังไม่บรรลุถึงขั้นสูงสุด
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เช่นขั้นแรกนี้ก็ยังมีความอยากใน
กามารมณ์อยู่ คือขัน้ พระโสดาบันนี้
ท่านยังมีความอยากในรูป เสียง
กลิน่ รส อยู่ แต่ทา่ นได้ละความอยาก
ในเรื่องของความแก่ ความเจ็บไข้
ได้ป่วย ในเรื่องของความตายของ
ร่างกายได้ คือท่านไม่มคี วามอยาก
ไม่แก่ อยากไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ย อยาก
ไม่ตาย ท่านยอมรับว่ามีเกิดก็ต้อง
มีตายเป็นธรรมดา มีเจริญก็ต้อง
มี เ สื่ อ มเป็ น ธรรมดา ไม่ ต ้ อ งไป
ท�ำบุญสะเดาะเคราะห์แก้ความเสือ่ ม
แก้ ค วามซวยทั้ ง หลาย เพราะ
ยอมรั บ ว่ า มั น เป็ น เรื่ อ งธรรมดา
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เกิดมาแล้วก็ต้องมีเจริญ มีเสื่อม
มีรวยก็มีจนได้ มีเจริญลาภก็มีการ
เสื่อมลาภ มีการเจริญยศก็มีการ
เสื่ อ มยศ มี ส รรเสริ ญ ก็ มี นิ น ทา
มีสุขก็มีทุกข์สลับกันไปสลับกันมา
ไปท� ำ บุ ญ สะเดาะเคราะห์ ด ้ ว ย
วิธีการต่างๆ ก็จะไม่สามารถมา
ยับยั้งการเสื่อมของสิ่งต่างๆ ได้
เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของลาภ
ยศ สรรเสริญ เรื่องของความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่เป็น
อนิจจัง คือไม่เทีย่ ง ไม่ถาวร ไม่คงเส้น
คงวา มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
มีเจริญแล้วเจริญขึ้นอีกก็ได้ หรือ
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เจริ ญ แล้ ว ก็ เ สื่ อ มลง เสื่ อ มลงไป หรื อ เสื่ อ มลงไปแล้ ว ก็ เ จริ ญ กลั บ
ขึ้นมาใหม่ มันมีขึ้นๆ ลงๆ เป็นปกติของมัน เหมือนน�้ำในทะเลที่มีขึ้น
มี ล งเป็ น ปกติ ข องเขา ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นโลกถ้ า ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ใจหลั ก ของอนิ จ จั ง
ความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ก็พยายามที่จะท�ำให้สิ่งต่างๆ นั้น
แน่นอน เที่ยงแท้ แต่ท�ำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความ
ไม่แน่นอนได้ แต่ไม่รวู้ า่ ต้นเหตุของความไม่สบายใจของตนนัน้ เกิดจากการ
ที่ไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอน อยากให้สิ่งที่ไม่แน่นอน แน่นอนเท่านั้นเอง
ปัญหาอยู่ตรงนั้น
ผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้บรรลุขั้นแรกนี้ก็จะเห็นความไม่สบายใจของตนว่า
เกิดจากความไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอน แล้วอยากให้สิ่งที่ไม่แน่นอนนี้
แน่นอน เช่น อยากให้ร่างกายที่จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายนี้ ไม่แก่
ไม่เจ็บ ไม่ตาย เวลาเห็นร่างกายแก่ เห็นร่างกายเจ็บไข้ได้ปว่ ย เห็นร่างกายตาย
ก็เกิดความไม่สบายใจ เช่น เวลาไปงานศพ ไม่ค่อยมีใครอยากจะไป
งานศพกัน เพราะว่าไปแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจ แต่ความตายหรือ
งานศพนีไ้ ม่ใช่เป็นตัวต้นเหตุทที่ ำ� ให้เราไม่สบายใจ ต้นเหตุของการท�ำให้
เราไม่สบายใจนั้นก็คือความอยากไม่ตายของเรานั้นเอง เห็นซากศพ
เห็นศพคน เห็นคนตาย ก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเหมือนกัน
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พอคิดอย่างนั้น ใจก็เกิดอาหารหดหู่ เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา นั่นเป็น
เพราะว่าไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่ทรงสอนให้เรารู้ความจริงของร่างกายว่าเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้แน่นอน
ไม่ถาวร มีเกิดย่อมมีแก่ มีเจ็บมีตาย เป็นธรรมดา อันนี้แหละที่ท�ำให้ใจ
ของเราทุกข์ ใจของเราไม่สบาย
ดังนัน้ เวลาทีเ่ ราไม่สบายใจเห็นคนเสือ่ ม เห็นคนแก่ เห็นคนตาย แล้วเรา
ก็ไปท�ำบุญสะเดาะเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารต่างๆ ก็จะไม่สามารถทีจ่ ะมาท�ำให้ใจ
เราหายจากความไม่สบายใจได้ แล้วก็ไม่สามารถไปยับยัง้ ความแก่ ความเจ็บ
ความตายได้ แต่ถา้ เราเอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราให้ยอมรับ
ความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ มีเจ็บ
มีตายเป็นธรรมดา เป็นอนัตตา คือไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา เราไม่สามารถ
ไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้
ดังนัน้ เราอย่าไปอยากให้เสียเวลา อย่าไปอยากให้ไม่สบายใจไปเปล่าๆ
ไม่เกิดประโยชน์อะไร ท�ำใจเฉยๆ รับรูไ้ ปตามความจริงเท่านัน้ เอง ใจก็จะ
หายจากความไม่สบายใจ ไม่ตอ้ งไปท�ำบุญสะเดาะเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารต่างๆ
นีค่ อื การบรรลุของพระโสดาบัน ท่านบรรลุตรงทีเ่ ห็นโทษของความทุกข์ใจ
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ของความไม่สบายใจ เห็นเหตุของความไม่สบายใจว่าเกิดจากความอยาก
ในสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน อยากให้สงิ่ ทีไ่ ม่แน่นอนนัน้ แน่นอน อยากให้สงิ่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง
นั้นเที่ยง อยากให้สิ่งที่ไม่สามารถสั่งให้เป็นไปตามความต้องการได้
ให้เป็นไปตามความต้องการ พระโสดาบันท่านจึงละสีลพั พตปรามาส ก็คอื
การทีจ่ ะไปท�ำบุญสะเดาะเคราะห์ตา่ งๆ ท่านรูแ้ ล้วว่าความเสือ่ มนีเ้ ป็นเรือ่ ง
มีเหตุอยู่ ๒ ประการด้วยกัน คือเสื่อมเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของ
ธรรมชาติ ของทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญแล้วก็มีเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย
ของใคร หรือต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นเช่นเดียวกัน มีเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไป
เป็นธรรมดา และเหตุของการเสื่อมเหตุที่ ๒ ก็คือ การเสื่อมที่เกิดจาก
การท�ำบาปนีเ้ อง เวลาท�ำบาปแล้วก็จะเสือ่ มจากสิง่ ต่างๆ ไปได้ เช่น ไปฆ่าสัตว์
ตัดชีวิต ก็จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง ก็จะเสื่อมจากความสุขทางตา หู
จมูก ลิน้ กาย ไป พอเวลาอยูใ่ นคุกนีไ้ ม่เหมือนกับอยูน่ อกคุก อยูน่ อกคุกนี้
ยังหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ชนิดต่างๆ ได้ แต่พอไปติดคุก
ก็ถูกลิดรอนโอกาสที่จะไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
อันนี้ก็เหมือนกับเสื่อมจากความสุข คือเปลี่ยนจากสุขมาเป็นทุกข์ไป
ส่วนนี้เกิดจากการกระท�ำบาป พระโสดาบันท่านจะไม่ท�ำบาปโดยเด็ดขาด
136

ท่านจะรักษาศีล ๕ อย่างบริสุทธิ์ตลอดเวลา ยอมสละแม้แต่ชีวิตเพื่อ
รักษาศีล ๕ เพราะการเสียชีวิตนี้ไม่เป็นโทษแก่จิตใจเหมือนกับการ
ท�ำบาป การท�ำบาปแล้วจะท�ำให้จิตใจไม่สบายใจ แล้วก็จะต้องไปใช้เวร
ใช้กรรมในอบายตามล�ำดับต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว จะต้อง
ไปตกนรกบ้าง ไปเกิดเป็นเปรตบ้าง ไปเป็นเดรัจฉานบ้าง เพราะบาปที่ได้
ท�ำเอาไว้เป็นเหตุพาให้ไปเกิดในอบายนั้นเอง ถ้าไม่ท�ำบาป เวลาตายไป
ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ไปเกิดในสวรรค์ถ้าได้ท�ำบุญ ถ้าไม่ได้ท�ำบุญเลย
ไม่ได้ทำ� บาปเลย ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือถ้าปฏิบตั ธิ รรมให้สงู ขึน้ ไปได้
ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ ก็จะขยับจากขั้นพระโสดาบันขึ้นไปสู่
ขั้นพระสกิทาคามี ขั้นพระอนาคามี ขั้นพระอนาคามีนี้เป็นขั้นที่ต้อง
ใช้อสุภกรรมฐาน คือต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายให้เกิด
ความเบื่อหน่าย ให้คลายความก�ำหนัดยินดีในกามารมณ์ ในความอยาก
เสพกามในร่างกาย ต้องให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนซากศพ พิจารณา
ร่างกายตอนที่ตายไปแล้วว่าอยู่ในสภาพอย่างไร น่าดูน่ารัก น่าปรารถนา
หรือไม่ หรือดูในสภาพที่เปลี่ยนไปเวลาเกิดอุบัติเหตุ เช่น โดนไฟไหม้
ผิวหนังถูกไหม้เกรียม หรือมีอวัยวะทีพ่ กิ ลพิการไป แล้วยังจะมีความรูส้ กึ
ทางกามารมณ์กับร่างกายหรือไม่
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สมาธินี้เป็นการเอาหินไปทับหญ้า
เป็นการเอาสติไปกดกามารมณ์ไว้ให้สงบตัวอยู่ชั่วคราว
พอสติอ่อนก�ำลังลง กามารมณ์ก็จะผุดโผล่ขึ้นมาได้

ให้ดูส่วนไหนก็ได้ แบบไหนก็ได้ ที่ท�ำให้เราดับกามารมณ์ได้ บางท่านก็ดู
เข้าไปข้างใน ดูอวัยวะต่างๆ เช่น ผ่าหน้าอก ผ่าท้องออกมาดู ดูว่าที่
หน้าอก ที่หน้าท้องนี้มีอะไรบ้างข้างใน ก็จะเห็นหัวใจ เห็นปอด เห็นตับ
เห็นไต เห็นล�ำไส้ ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่มีความพิศวาส ไม่มีความก�ำหนัด
ยินดีในความสวยงามของร่างกายที่อยู่ภายนอก
อันนี้เราต้องพิจารณา ถ้าพิจารณาได้ถึงขั้น ๑ ที่เรียกว่าท�ำให้กามารมณ์นี้
เบาบางลงไป คือยังไม่หมดไปแต่ก็ไม่รุนแรง ก็เรียกว่าเป็นขั้นสกิทาคามี
พระสกิทาคามีนี้สามารถท�ำให้กามารมณ์เบาบางลงไป ไม่ใช่มีกามารมณ์
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๗ วันต่ออาทิตย์ อาจจะนานๆ สักที ถึงจะเกิด
กามารมณ์ขึ้นมา เวลาช่วงที่เผลอไม่ได้พิจารณาอสุภะ ช่วงไหนที่ไม่เผลอ
พิจารณาอสุภะอยู่ กามารมณ์ก็จะถูกข่มเอาไว้ ถูกตัดไป แต่ถ้าอยาก
จะให้กามารมณ์นถี้ กู ตัดไปอย่างถาวร ก็จำ� เป็นจะต้องพิจารณาอสุภะตลอด
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ถ้าอยากจะให้กามารมณ์นี้ถูกตัดไปอย่างถาวร
ก็จ�ำเป็นจะต้องพิจารณาอสุภะตลอดเวลา
จนไม่มีช่องว่างให้กามารมณ์โผล่ขึ้นมา

เวลาจนไม่มีช่องว่างให้กามารมณ์โผล่ขึ้นมา เห็นรูปร่างหน้าตาของใครก็
จะเห็นเป็นซากศพไป เห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆ ภายใต้ผิวหนัง เห็นสิ่ง
ที่เป็นปฏิกูลต่างๆ ที่ถูกขับออกมาทางทวารต่างๆ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะ
ไม่มีกามารมณ์ พอดับกามารมณ์ได้ก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีได้
พระอนาคามีนี้จะไม่มีความอยากได้ร่างกายของใครแล้ว ทั้งของตนเอง
ก็ไม่อยากมี เพราะว่าไม่จ�ำเป็นจะต้องมีร่างกายแล้ว การที่มีร่างกาย
ก็เพราะยังมีกามารมณ์อยู่ ยังมีความอยากในกาม จึงต้องใช้เครื่องมือ
ก็คือร่างกาย ร่างกายมีอะไรที่เป็นเครื่องมือต่อการเสพกามารมณ์ ก็คือ
มีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกายนี่เอง ที่เราใช้สัมผัสกับรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ให้เกิดความสุขใจขึ้นมา พอไม่มีความอยากที่จะเสพรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีตา หู จมูก ลิ้น กาย
พระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้ว
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ถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ท่านก็จะไปปฏิบัติธรรมอยู่ในสวรรค์
ชั้นพรหมต่อไป เพราะจิตของผู้ที่ได้ละกามารมณ์แล้วเป็นจิตของพรหม
นี่เอง พรหมก็คือผู้ที่ไม่เสพกาม เหมือนพวกที่นั่งสมาธิหลับตา พวกนี้
ก็ไม่มีความอยากในกาม ต่างกันตรงที่ว่ากามารมณ์ของพวกที่นั่งสมาธินี้
ไม่ดับไปอย่างถาวร เป็นเพียงถูกกดไว้เหมือนหินทับหญ้า
ส่วนกามารมณ์ของพระอนาคามีนี้เป็นกามารมณ์ที่ถูกท�ำลายไปหมด
เพราะว่าเป็นการถอนรากถอนโคนของหญ้า หญ้าไม่มวี นั ทีจ่ ะโผล่ขนึ้ มาอีก
จะมีหินทับอยู่หรือไม่ก็ตาม หญ้าจะไม่มีวันที่จะงอกงามขึ้นมาได้ เพราะ
ถูกถอนรากถอนโคนออกมาหมดแล้ว
ส่วนสมาธินี้เป็นการเอาหินไปทับหญ้า เป็นการเอาสติไปกดกามารมณ์ไว้
ให้สงบตัวอยูช่ วั่ คราว พอสติออ่ นก�ำลังลง กามารมณ์กจ็ ะผุดโผล่ขนึ้ มาได้
แต่การถอดถอนรากถอนโคนด้วยการเจริญอสุภะนี้เป็นการถอดถอน
อย่างถาวร จะไม่มกี ามารมณ์ เพราะกามารมณ์นไี้ ม่มที างทีจ่ ะเห็นร่างกายนี้
เป็นอสุภะอยูต่ ลอดเวลา ไม่เห็นว่าสวยว่างาม เหมือนปุถชุ นธรรมดา หรือ
เหมือนพระสกิทาคามี หรือเหมือนพระโสดาบัน พระโสดาบันนี้ยังเห็น
ร่างกายสวยงาม พระสกิทาคามีก็ยังเห็นบางเวลาสวย บางเวลาไม่สวย
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ส่วนพระอนาคามีนเี้ ห็นตลอดเวลาเลยว่าเป็นอสุภะอย่างเดียว ไม่สวยเลย
นี่คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ต้องบรรลุท่ีการดับตัณหาความอยาก
ถ้าบรรลุแล้วยังมีความอยากอยู่ ก็บรรลุแบบจินตนาการ ไม่ได้บรรลุ
แบบจริงๆ แล้วก็อยากจะกลับไปอยู่แบบปุถุชนอีกต่อไป บรรลุเป็น
พระโสดาบันแล้วแต่กอ็ ยากจะกลับไปอยูแ่ บบปุถชุ นต่อไป อันนีก้ เ็ ป็นการ
ขัดกันระหว่างความคิดกับการปฏิบัติ คิดว่าตนบรรลุแล้ว หายสงสัยแล้ว
แต่ความอยากยังอยากจะกลับไปอยูก่ บั ลาภ ยศ สรรเสริญ อยูก่ บั ความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อยู่ เพราะเวลาบวชนี้จะต้องถูกบังคับในเรื่อง
ของกามารมณ์ ในเรือ่ งของการกินอยู่ ต้องอยูแ่ บบสมถะเรียบง่าย อยูแ่ บบ
ไม่มีการเสพกาม ถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุก็ต้องพยายามควบคุมบังคับ
ด้วยศีล ก็คือ ศีล ๘ หรือ ศีล ๒๒๗ ของพระ ศีลเหล่านี้ก็มีไว้ล้อมคอก
กามารมณ์ เป็นเหมือนรั้วล้อมกามารมณ์ เป็นเหมือนที่เราเอารั้วมาล้อม
สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ถ้าเราไม่ต้องการให้วัวควายนี้ออกไปเพ่นพ่าน
ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น หรือว่าไปอยู่ที่ห่างไกลจนเวลาจะ
ต้องการเอามาใช้งาน ก็ไม่สามารถเอามาใช้งานได้ ก็ต้องล้อมคอกเอาไว้
ฉันใด ความอยากในกามก็เป็นอย่างนั้น
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ถ้าไม่มศี ลี เป็นรัว้ ล้อมคอกเอาไว้ มันก็จะไปเสพกามตามอารมณ์ เวลาเกิด
กามารมณ์ก็จะเสพแบบเดรัจฉาน เดรัจฉานนี้ไม่มีแม้แต่ศีล ๕ อยากจะ
เสพกามกับใครก็เสพ ตัวไหนอยูใ่ กล้กเ็ อาตัวนัน้ ไม่รวู้ า่ เป็นคูข่ องใครหรือไม่
แม้กระทัง่ เป็นบิดาหรือมารดาของตนก็ไม่รู้ เมือ่ เกิดกามารมณ์แล้วเหมือน
คนตาบอด ไม่รู้ว่าเป็นใคร รู้อย่างเดียวว่าเป็นสิ่งที่สามารถเสพกามได้
เขาก็จะเสพทันที
อาจจะเป็นปัญหาอันนีท้ จี่ ะต้องลาสิกขาไป ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้บรรลุ ไม่สงสัยในธรรม
แล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถอยู่ในกรอบของศีล ๒๒๗ ได้ ไม่สามารถ
เก็บตัวอยู่ในป่าในเขาได้ ยังอยากจะออกไปเสพสัมผัสกับเเสง สี เสียง
กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ อันนี้ก็ต้องพูดไว้เพื่อจะได้
เป็นเครือ่ งเตือนสติเตือนใจของนักบวชทัง้ หลายว่าระวังจะถูกตัวเองหลอก
ถูกกิเลสของตนเองหลอกว่าตนเองบรรลุแล้ว สบายแล้ว ทีนี้จะท�ำอะไร
ก็ได้ จะไปตามศูนย์การค้าก็ได้ ไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆ ก็ได้ ใจเรา
ไม่หวัน่ ไหวแล้ว อันนีไ้ ม่ใช่ มันไม่หวัน่ ไหวแต่มนั อยากซะอย่าง ต้องไม่อยาก
ถ้าไม่อยากแล้วมันก็ไม่อยากไป ถ้าอยากไปแล้วมาอ้างว่าไม่หวั่นไหว
ไม่สงสัยนี้ แสดงว่าเป็นการอ้างที่ผิด ต้องอ้างว่าไม่อยากแล้ว ถ้าไม่อยาก
แล้วไปท�ำไม ถ้าไปก็แสดงว่ายังอยากอยู่ เหมือนคนที่กินเหล้าว่าจะเลิก
เมือ่ ไรก็ได้ แต่ไม่เลิกสักที ยังกินอยูน่ นั่ คนสูบบุหรีก่ เ็ ช่นเดียวกัน จะเลิกสูบ
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เมือ่ ไรก็เลิกได้แต่ไม่เคยเลิก สูบมันไปอยูน่ นั่ อันนีแ้ หละเป็นการหลอกตัวเอง
หรือถูกกิเลสหลอกโดยไม่รู้สึกตัว
จึงอยากจะให้เวลาทีเ่ ราเข้ามาในทางศาสนาพุทธนี้ เราต้องมีผสู้ อน ไม่วา่
จะเป็นพระพุทธเจ้า หรือเป็นพระอริยสงฆ์ หรือเป็นครูบาอาจารย์ที่
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ แล้วเราจะได้มมี าตรฐานไว้เป็นตัวยึดว่าท่านปฏิบตั ิ
อย่างนี้ แล้วเราปฏิบัติอย่างท่านหรือเปล่า เราจะมาอ้างว่าเราบรรลุแล้ว
แต่เรากลับไปท�ำตัวไม่เหมือนกับท่านได้อย่างไร ท่านบรรลุแล้วท่านก็ไม่สกึ
แต่เราบรรลุแล้วเราสึกอย่างนี้ มันก็ขดั กัน ถ้าเราไม่มคี รูบาอาจารย์ เราศึกษา
ไปตามล�ำพังของเรา เราก็อาจจะคิดเข้าข้างตัวเราเองได้ตลอดเวลา
เพราะฉะนัน้ ควรทีจ่ ะมีครูบาอาจารย์เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ ว เป็นทีพ่ งึ่ เป็นแบบฉบับ
ถ้าหาครูบาอาจารย์ในพระทีม่ ชี วี ติ อยูไ่ ม่ได้ ก็หาครูบาอาจารย์ทตี่ ายไปแล้ว
ก็ได้เป็นแบบฉบับ ศึกษาประวัตขิ องครูบาอาจารย์ตา่ งๆ ศึกษาประวัตขิ อง
พระพุทธเจ้า ของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย แล้วดูวา่ ท่านบรรลุธรรมแล้ว
ท่านสึกหรือเปล่า ท่านเลิกถือศีลหรือเปล่า ท่านกลับมาดื่มเหล้า กลับมา
เล่นการพนัน กลับมาเทีย่ วกลางคืนหรือเปล่า เราต้องดูอย่างนัน้ ไม่เช่นนัน้
แล้วเราจะหลอกตัวเราเอง คือเราจะถูกกิเลสหลอก เราจะคิดเข้าข้างตัวเอง
อยู่ตลอดเวลาว่าเราบรรลุแล้ว เราท�ำอะไรก็ได้ อันนี้ก็มีที่หลงกันอย่างนี้
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ดังนั้น การปฏิบัติที่จะปลอดภัยต้อง
มีครูบาอาจารย์ ไม่ว่าจะในรูปแบบ
ของผู้ที่มีชีวิตอยู่ หรือในรูปแบบของ
ผู้ที่ตายไปแล้วก็ได้ ต้องดูชีวประวัติ
ดูการประพฤติของท่านว่าเป็นอย่างไร
ดูว่าท่านบรรลุแล้วท่านสึกหรือเปล่า
ท่านกลับไปมีภรรยาหรือไม่ ท่านกลับ
ไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ หรือเปล่า อันนี้
คือสิ่งที่เราสามารถใช้เป็นมาตรฐาน
วัดความจริงได้ เหมือนกับเวลาเรา
ขับรถยนต์ ถ้าเราไม่มมี าตรวัดความเร็ว
เราจะไม่รู้ว่าเราวิ่งเร็วหรือวิ่งช้า เราก็
อาจจะหลอกตัวเราเองได้วา่ เอ๊ะ วิง่ ไม่
เร็ ว เลย แต่ ท� ำ ไมต� ำ รวจถึ ง จั บ เรา
ก็ เ พราะว่ า เขามี ม าตรวั ด ความเร็ ว
เขาแอบซ่อนจับดูเราอยู่ พอเราวิ่งเลย
ความเร็วที่เขาก�ำหนดไว้ เขาก็จับเรา
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มาปรับ แต่ถ้าเรามีมาตรวัดความเร็วอยู่ในรถ เราก็จะดูได้ว่าตอนนี้เรา
วิ่งช้าหรือวิ่งเร็ว
นี่แหละคือความที่มีครูบาอาจารย์เป็นเหมือนกับมีมาตรวัดการปฏิบัติ
ของเราว่าเราปฏิบัติไปถูกทางหรือไม่ ถ้าไม่ดูครูบาอาจารย์แล้วก็คิดไป
ตามความรู้สึกนึกคิดของตน ก็มักจะหลงทางกัน แล้วก็จะท�ำให้เกิด
ความเสียหาย แม้แต่อยู่กับครูบาอาจารย์ ถ้าไม่สนใจดูก็เหมือนกับ
ไม่มีครูบาอาจารย์ เช่น พระเทวทัตนี้ก็บวชกับพระพุทธเจ้า ศึกษาอยู่กับ
พระพุทธเจ้า แต่กลับมาคิดว่าตนเองนี้เก่งกว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
รับนิมนต์ พระเทวทัตไม่รับนิมนต์ พระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์ พระเทวทัต
ไม่ฉันเนื้อสัตว์ พระพุทธเจ้าอยู่ในกุฏิ พระเทวทัตอยู่โคนไม้ พระเทวทัต
ก็เลยคิดว่าตนเองเก่งกว่าพระพุทธเจ้า ก็เลยขอพระพุทธเจ้าเป็นผูป้ กครอง
สงฆ์แทนพระพุทธเจ้า นีค่ อื ความหลงคิดว่าตัวเองนีว้ เิ ศษบรรลุแล้ว บรรลุ
สูงกว่าพระพุทธเจ้า แม้แต่พระพุทธเจ้ายังฉันเนื้อสัตว์ เขาไม่ฉันเนื้อสัตว์
แม้แต่พระพุทธเจ้ายังอยูก่ ฏุ ิ เขาไม่อยูก่ ฏุ ิ ใครจะเคร่งกว่ากัน พระพุทธเจ้า
ยังรับนิมนต์ เขาไม่รบั นิมนต์ อันนีเ้ ป็นเรือ่ งปลีกย่อย เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สำ� คัญ
แต่เอาเรื่องที่ไม่ส�ำคัญมาเป็นตัววัดความเก่งกาจ ไม่ดูตัวส�ำคัญก็คือ
ตัวตัณหาความอยาก พระพุทธเจ้าไม่ได้อยากเป็นใหญ่เป็นโต แต่เทวทัต
ยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ ยังมีภวตัณหาอยู่ ยังอยากมีอยากเป็นอยู่
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ถึงกลับต้องขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์เอง อันนี้
กลับมองไม่เห็นกิเลสของตัวเอง อันนี้แหละทั้งๆ ที่อยู่กับพระพุทธเจ้า
ศึกษากับพระพุทธเจ้าก็ยงั หลงได้ ยังถูกหลอกได้ แล้วถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้า
ไม่มีครูบาอาจารย์เลยนี้โอกาสที่มันจะถูกหลอก มันจะมากแค่ไหน
นี่แหละเรื่องของการปฏิบัติว่าท�ำไมจ�ำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ แต่ไม่ใช่
มีครูบาอาจารย์มาคอยนั่งสมาธิกับเรา อันนี้ไม่ใช่แบบนั้น เวลานั่งสมาธินี้
ไม่ต้องนั่งกับใคร นั่งคนเดียว ต้องการอยู่คนเดียว ต้องการปลีกวิเวก
เพราะเวลานั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้มันรบกวนกัน เดี๋ยวคนนั้นก็ไอ คนนั้น
ก็ขยับ เดีย๋ วคนนั้นก็ลุกไป อันนี้ไม่ใช่เป็นการนั่งปฏิบัติ เวลาปฏิบัตนิ ี้ต้อง
ปฏิบัติคนเดียว แต่เวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้มาฟังพร้อมๆ กัน มีปัญหา
อะไรก็ถามกันเพือ่ ให้หายสงสัย จะได้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง ไม่ใช่วา่ ต้องมี
ครูบาอาจารย์มาคอยพาเดินพานัง่ ทุกอิรยิ าบถของการเคลือ่ นไหว อันนีเ้ ป็น
การปฏิบตั สิ ว่ นตัว ทุกคนต้องมีสติควบคุมใจของตนเอง ควบคุมความคิด
ไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อย ไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน ให้คิดอยู่กับค�ำเดียวก็คือ พุทโธๆ
ถ้าอยูก่ บั พุทโธ ไม่ไปคิดเรือ่ งต่างๆ ใจก็จะว่าง จะเย็น จะสบาย ความอยาก
ต่างๆ ก็จะเบาบางลงไป หรือถูกกดไว้ไม่ให้โผล่ขึ้นมาด้วยอ�ำนาจของสติ
เเต่เวลาใดถ้าเผลอสติปบ๊ั ไปคิดถึงเรือ่ งตูเ้ ย็นก็อยากจะดืม่ โน่นดืม่ นี่ อยาก
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จะหยิบขนมออกมารับประทาน ถ้าคิดถึงโทรทัศน์กอ็ ยากจะเปิดดูวา่ ตอนนี้
มีรายการอะไรบ้าง ต้องไม่คิด ถ้าไม่คิด มันก็ไม่มีความอยาก ความอยาก
ไม่สามารถท�ำงานได้ แต่ความอยากจะไม่ตายไปด้วยอ�ำนาจของสติ แต่ตาย
ด้วยอ�ำนาจของปัญญาว่าดูไปท�ำไม ดูแล้วมันได้อะไร ดูแล้วก็เท่านัน้ ดูมา
ตัง้ แต่เกิดจนวันนีว้ เิ ศษวิโสขึน้ มาหรือเปล่า พอหรือยัง เกิดความพอหรือยัง
หรือยังอยากดูอยู่ไปอย่างนั้น ดูไปก็เสียเวลา จิตใจไม่สงบ จิตใจไม่สบาย
ดูไปท�ำไม ดูแล้วทุกข์ใจ ไม่สบายใจ เวลาไม่ได้ดกู เ็ ครียด หงุดหงิดร�ำคาญใจ
เพราะติดอยากจะดูนั่นเอง ให้คิดแบบนี้ด้วยปัญญา เพื่อจะได้หยุดความ
อยากต่างๆ ได้
อันนีแ้ หละถ้าเราอยากจะดู ถ้าไม่มมี าตร ถ้าอยากจะรูว้ า่ มาตรวัดการเจริญ
ของการปฏิบตั ขิ องเราอยูต่ รงไหน ก็อยูต่ รงทีค่ วามอยากนัน่ เอง ยังอยาก
ในกามหรือเปล่า อยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือเปล่า
ยังอยากมีอยากเป็นหรือเปล่า อยากมีลกู ศิษย์ลกู หาหรือเปล่า อยากให้คนเขา
เคารพนับถือเราหรือเปล่า อยากจะได้ลาภยศสรรเสริญหรือเปล่า เหล่านี้
เป็นตัววัดความเจริญของการปฏิบัติ ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ก็ถือว่า
ยังไม่ก้าวหน้า ถ้าความอยากเหล่านี้เบาบางลงไปตามล�ำดับ อย่างนี้ถึงจะ
เรียกว่าก้าวหน้า และต้องปฏิบตั ติ อ่ ไปจนไม่มคี วามอยากหลงเหลืออยูเ่ ลย
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ดังนั้น ก็ขอให้เราจงใช้แนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราปฏิบัติ
ด�ำเนินกัน คือขั้นต้นก็ให้เราศึกษาพระธรรมค�ำสอน แล้วก็น�ำเอาสิ่งที่เรา
ได้ยินได้ศึกษาไปปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุ เวลาบรรลุก็ต้องดูมาตรว่าบรรลุ
อะไรกันแน่ บรรลุด้วยการดับความอยากหรือบรรลุด้วยการเกิดความ
อยากใหม่ขึ้นมา อยากจะสึกอย่างนี้ก็เรียกว่าบรรลุได้อย่างไร อยากจะ
ไปเทีย่ วอย่างนีจ้ ะบรรลุได้อย่างไร ให้ดตู รงนัน้ ดูทคี่ วามอยากว่าหมดหรือยัง
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ๓ ตัวนี้ยังมีอยู่ในใจหรือเปล่า ถ้ายัง
มีอยู่ในใจก็ยังไม่ถือว่าบรรลุ ถ้าไม่มีแล้วนั่นแหละถึงจะเรียกว่าบรรลุ
ถ้าบรรลุแล้วทีนี้จะเอาไปสั่งสอนกับใครที่ไหนก็ได้ ไม่เป็นปัญหาอะไร
จะสั่งสอนก็ได้ ไม่สั่งสอนก็ได้ สุดแท้แต่ความเหมาะสมของผู้แสดงเอง
และของผู้ฟัง ถ้าอยากจะสอนแต่ไม่มีคนมาฟังก็สอนไม่ได้ ถ้ามีคนมาฟัง
แต่สอนไม่เป็นก็สอนไม่ได้อีกเหมือนกัน
พระบางท่านบรรลุแล้วท่านสอนไม่เป็น ท่านก็ไม่สอน ท่านก็พูดสั้นๆ ว่า
ศีล สมาธิ ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆก็สอนได้เพียง
เท่านัน้ แต่จะให้สอนแบบละเอียดทุกขัน้ ทุกตอนนี้ ท่านก็ไม่สามารถสอน
ได้กม็ ี จึงมีพระปัจเจกพุทธเจ้า คือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่สง่ั สอนผูอ้ นื่
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อาจจะเป็นเพราะไม่มผี สู้ นใจจะมารับการสัง่ สอนก็ได้ หรือท่านเองไม่ถนัด
ในการสั่งสอนก็ได้ ท่านถึงไม่สอน พระพุทธเจ้าของเราในเบื้องต้นก็เกิด
มีความรู้สึกไม่อยากจะสอนใครเหมือนกัน แต่เป็นบุญวาสนาของพวกเรา
ที่ท้าวมหาพรหมได้มาอาราธนาให้ท่านมีความเมตตาต่อสัตว์โลก จึงท�ำ
ให้พระองค์ทรงเปลี่ยนพระทัยจากการที่ไม่อยากจะสอน กลับมาสั่งสอน
สัตว์โลก จึงปรากฏมีพระอรหันต์ ปรากฏมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของ
สัตว์โลกมาจนถึงทุกวันนี้ เกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าบรรลุแล้ว ดับความ
อยากต่างๆ แล้ว ไม่ได้เกิดก่อนหน้านัน้ ดังนัน้ พวกเราก็อย่าข้ามขัน้ ตอนกัน
อย่าออกมาสอนทัง้ ๆ ทีใ่ จยังมีตณ
ั หาความอยากอยูเ่ ต็มหัวใจ ถ้าสอนแล้ว
มันจะสอนไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มันจะสอนด้วยความอยาก สอนเพือ่ โน้มน้าว
เอาลาภใส่ตนเอง สอนเพือ่ ให้คนอืน่ เขาเคารพนับถือตน ถ้าเขาไม่นบั ถือตน
ก็โกรธ เสียใจ
ก็ขอให้เอาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และการเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นนี้ น�ำเอาไป
พิจารณาและปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์สขุ ทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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พูด
ท้ายเทศน์
ปัญหาอยูท่ ใี่ จเรา เวลาเรามอง ถ้าเรามองไม่ตรงกับความจริงก็จะเกิดความทุกข์
ขึ้นมา ถ้าเรามองว่าร่างกายเป็นของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา พอมอง
อะไรเป็นของเราก็จะเกิดความอยากให้ของที่เป็นของเราอยู่กับเราไป
ตลอด เเต่ของต่างๆ ที่เราได้มานี้มันไม่ได้เป็นของเราและมันไม่อยู่กับเรา
ไปตลอด เราถึงต้องพยายามมองว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา ไม่มีอะไรจะอยู่
กับเราไปตลอด ถ้าเรามองอย่างนีใ้ จของเราก็จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่ ต่างๆ ไม่ทกุ ข์
กับร่างกายของเรา เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายของเราเขาจะจากเราไป เราก็
ปล่อยเขาจากเราไป ปัญหาของเราตอนนี้คือเราปล่อยไม่เป็น การปล่อย
ก็คือต้องท�ำใจให้เป็นอุเบกขา
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นี่คือสาเหตุที่เราต้องท�ำสมาธิกัน เพราะการท�ำสมาธินี้จะท�ำให้ใจของเรา
เข้าไปสู่จุดอุเบกขาได้ ถ้าเรายังไม่มีสมาธิ ใจของเราจะไม่อยู่ในจุดนั้น
ใจของเราจะอยู่ตรงจุดรักหรือชัง ถ้าเห็นร่างกายที่เราชอบเราก็จะรัก
เห็นร่างกายทีเ่ ราไม่ชอบเราก็จะชัง เราจะดูเฉยๆ ไม่ได้ แต่ถา้ เรามีสมาธิแล้ว
เวลาเราเห็นร่างกายทีเ่ รารักเราก็จะเฉย เวลาเห็นร่างกายทีเ่ ราชังเราก็จะเฉย
ปัญหาของเราคือเราหาจุดความเป็นกลางของใจเราไม่เจอ ถ้าเป็นรถก็หา
เกียร์ว่างไม่เจอ จึงจอดรถไม่ได้ รถมันก็เลยวิ่งเเหลกไปเลย ไม่เดินหน้า
ก็ถอยหลัง หาเกียร์ว่างไม่เจอ ถ้าไปเจอเกียร์ว่างแล้วมันก็จอดสบาย
ใจของเราไม่เฉย เห็นอะไรแล้วต้องรักหรือชังทันที ไอ้ที่จะเฉยๆ ไม่มี
นี่แหละเขาถึงต้องฝึกสมาธิ เพราะการฝึกสมาธินี้เป็นการเข้าสู่เกียร์ว่าง
ของใจ ถ้าเข้าถึงเกียร์วา่ งแล้ว ทีนเี้ ราจะเข้าใจแล้วว่าวิธที จี่ ะรักษาเกียร์วา่ ง
รักษาให้ใจนีอ้ ยูเ่ กียร์วา่ งเป็นอย่างไร ก็คอื หยุดความคิดปรุงเเต่งเท่านัน้ เอง
ให้รู้เฉยๆ รู้แล้วอย่าไปปรุงเเต่งว่าดีหรือชั่ว พอไปปรุงแต่งว่าดี มันก็จะ
ออกจากเกียร์ว่าง พอดีก็อยากจะได้ พอชั่วก็อยากจะหนีหรืออยากจะไป
ท�ำลายมัน แต่ถ้าเราดูมันเฉยๆ มันสักแต่ว่าเป็นภาพที่เราเห็นด้วยตา
เท่านั้นเอง มันไม่ดีไม่ชั่ว เราไปสมมุติว่ามันดีว่ามันชั่วเอง ความจริงมัน
ก็เหมือนกันหมด มันเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันหมด มีเกิดมีดับ
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เหมือนกันหมด ต้นไม้มนั มีเกิดมีดบั ศาลาหลังนีก้ ม็ เี กิดมีดบั แต่เราไปมอง
ว่ามันดีมันชั่วเอง พอมองว่ามันดีก็ไม่อยากจะให้มันดับ พอมองว่ามันชั่ว
ก็อยากจะให้มนั ดับทันที ก็เกิดปัญหาขึน้ มา พอมันไม่เป็นไปตามทีใ่ จเราอยาก
ใจของเราก็ทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าใจเราดูเฉยๆ อยู่เป็นอุเบกขาเฉยๆ มันจะชั่ว
ก็เรื่องของมัน มันจะดีก็เรื่องของมัน เรื่องก็จะจบ เราก็จะอยู่อย่างไม่มี
ปัญหากับใคร ปัญหาของเราตอนนีค้ อื เราไม่อยูเ่ กียร์วา่ งกัน หาเกียร์วา่ งไม่เจอ
ถ้าไม่เข้าเกียร์เดินหน้าก็ตอ้ งเข้าเกียร์ถอยหลัง พอเห็นสิง่ ทีร่ กั ก็ใส่เกียร์หน้า
เดินเข้าหาเลย พอไปเจอสิ่งที่เกลียดก็เข้าเกียร์ถอยหลังเลย ถอยดีกว่า
แต่บางทีถอยก็ไม่ได้ ไม่มีที่ถอยจะท�ำยังไง ก็ทุกข์ ต้องอยู่กับสิ่งที่เรา
ไม่ชอบเพราะท�ำใจเฉยไม่เป็น ถ้าท�ำใจเฉยเป็นแล้ว ถ้าถอยไม่ได้ก็อยู่กับ
มันไป เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย มันไม่หาย ก็ต้องอยู่กับมันไป อยู่แบบเฉยๆ
แล้วจะไม่ทกุ ข์ ถ้าใจเฉยๆ แล้วจะไม่ทกุ ข์ ถ้าใจไม่มคี วามอยากให้มนั หาย
จากการเจ็บไข้ได้ปว่ ยมันจะไม่ทกุ ข์ ก็อยูก่ นั ไป เหมือนกับไม่มคี วามเจ็บไข้
ได้ป่วย
เวลาร่างกายสบายก็ยงั ทุกข์กนั เลย พอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ปว่ ย ยังไม่ทนั เจ็บ
ก็ทุกข์ไปก่อนแล้ว ไม่อยากจะเจ็บ เพราะใจมันไม่เฉย มันปรุงเเต่งไป
ตลอดเวลา ปรุงเเต่งแล้วก็เกิดความรักเกิดความชังขึน้ มา แล้วก็เกิดความ
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อยากขึน้ มา เกิดความอยากแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึน้ มา เราต้องฝึกสมาธิ
กันให้มากๆ สมัยนีร้ สู้ กึ ว่าพุทธศาสนิกชนของเรานีจ้ ะไม่สนใจกันเรือ่ งการ
ท�ำสมาธิเลย จะเอาแต่ดจู ติ กันอย่างเดียว ดูแล้วท�ำให้มนั เฉยได้หรือเปล่า
นัน่ แหละ ถ้าดูจติ ก็ดเู พือ่ ให้มนั เฉย ถ้ามันไม่เฉยก็ตอ้ งท�ำให้มนั เฉย ถึงจะ
เรียกว่าเป็นการดูจติ นีม่ นั ดูจติ มันเฉยไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจสิง่ ทีเ่ ราดู เช่น
ร่างกายเรายังไม่เข้าใจเลย พอเราดูทไี รเราก็จะไม่เฉยทันที ดูรา่ งกายของคน
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ที่เราชอบ เราก็อยากให้เขาอยู่กับเรา พอเจอร่างกายของคนที่เราไม่ชอบ
ก็อยากจะให้เขาตาย เราไม่เข้าใจว่าเราไปสั่งไม่ได้ เข้าใจไหม เราไปสั่ง
ร่างกายของคนนัน้ ของคนนีใ้ ห้อยูใ่ ห้ตายไม่ได้ เราสัง่ ร่างกายของเราให้อยู่
หรือให้ตายไม่ได้ มันต้องอยูต่ อ้ งตายไปตามเรือ่ งของมัน เราถึงจะรักษาใจ
ให้เฉยได้ เป็นกลางได้ ถ้าเรามองเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา
อนัตตา ก็คือเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา
ไม่ใช่เป็นของเรานั่นเอง เรามักจะคิดว่าไอ้นั่นไอ้นี่เป็นของเรา เราจัดการ
กับมันได้สั่งมันได้ เวลาสั่งได้เราก็ดใี จ พอเวลาสั่งไม่ได้ก็เสียใจ มันต้องมี
สักวันหนึ่งที่เราสั่งไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ถึงเวลาที่มันจะไม่ให้
เราสั่งมันก็จะไม่ฟังเราแล้วทีนี้ เพราะฉะนั้น อย่าหลง อย่าไปคิดว่าเราสั่ง
ทุกสิง่ ทุกอย่างได้ เราต้องพร้อมทีจ่ ะรับกับความจริงเสมอว่าสักวันหนึง่ เรา
จะสัง่ อะไรไม่ได้เลย ควบคุมอะไรไม่ได้เลย เราต้องท�ำใจให้เฉยอย่างเดียว
เท่านั้นเราถึงจะปลอดภัยจากความทุกข์ ถ้าใจเราไม่เฉยแล้วใจเราจะทุกข์
ไปกับทุกอย่างทุกเรื่อง เห็นอะไรก็ไม่ชอบเพราะอยากให้เป็นอย่างอื่น
เห็นเป็นอย่างอื่นแล้วก็ไม่ชอบก็อยากจะให้เป็นอย่างอื่นอีก ความอยาก
ของใจมันไม่มีวันสิ้นสุด อยากไปเรื่อยๆ เพราะความจ�ำเจจะท�ำให้เกิด
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ความเบื่อขึ้นมา เวลาได้ของใหม่มาก็ดีอกดีใจ สุขกับมันไป พออยู่กับมัน
ไปนานๆ เข้าก็เบือ่ เบือ่ ก็อยากจะทิง้ มันไป อยากจะหาของใหม่มาทดแทน
นีแ่ หละคือธรรมชาติของความอยากเป็นอย่างนี้ เป็นอันตรายมาก ต่อให้ได้
อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตาม มันจะไม่ให้ความอิ่มความพอ มันจะให้
ความสุขเดีย๋ วเดียว แล้วเดีย๋ วมันก็จะเกิดความเบือ่ หน่าย แล้วก็เกิดความอยาก
ทีจ่ ะทิง้ มันไป อยากจะเปลีย่ นมัน อยากจะได้สงิ่ ใหม่มาทดแทน เราต้องหยุด
ความอยากด้วยการท�ำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขา พอเป็นอุเบกขาแล้วมันจะ
เฉยๆ กับทุกสิง่ ทุกอย่าง อยูก่ บั อะไรมากีป่ กี อ็ ยูไ่ ด้ ไม่รสู้ กึ เบือ่ ไม่รสู้ กึ อะไร
ไม่มีอะไรก็ไม่มีความอยากจะมี อยู่กับการไม่มีได้ มีก็อยู่กับมันได้ ไม่มี
ก็อยู่ได้ ใจจะเฉยๆ กับทุกสภาพ
อันนีแ้ หละเป็นสิง่ ทีช่ าวพุทธเรามองข้ามกัน คือปฏิบตั กิ นั ไปไม่ได้ผลอย่าง
แท้จริง เป็นผลแบบจินตนาการกันไปเอง เดีย๋ วนีม้ พี วกทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั แิ ล้ว
ไม่เป็นนักบวช เป็นอาจารย์กนั เยอะเเยะไปหมด ไม่รเู้ ป็นอาจารย์แบบไหน
อย่าไปมองว่าเรื่องบวชไม่จ�ำเป็น ไม่ส�ำคัญ เรื่องบวชนี่แหละเป็นตัว
วัดกิเลสของเราว่าเราปราบกิเลสได้หรือเปล่า คนที่ยังบวชไม่ได้แสดงว่า
ยังปราบกิเลสของตัวเองไม่ได้ ไม่เชื่อลองมาบวชดูซิคนที่ว่าเก่ง
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ธรรมะบนเขา

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๒

“ใจที่สูญและไม่สูญ”

วันนี้เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน มาท�ำความเห็นให้ถูกต้อง
โดยเฉพาะความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ
จิตใจของพวกเรานี้มีอยู่ ๒ ชนิด
ด้วยกัน จิตใจทีส่ ญ
ู กับจิตใจทีไ่ ม่สญ
ู
แต่ ค� ำ ว่ า สู ญ หรื อ ไม่ สู ญ นี้ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าหายไปหรือไม่หายไป
จิ ต ใจที่ สู ญ หรื อ จิ ต ใจที่ ไ ม่ สู ญ นี้
ไม่มวี นั หายไป ค�ำว่าสูญนีห้ มายถึง

สู ญ จากความโลภ ความโกรธ
ความหลง สูญจากความอยากต่างๆ
เช่น จิตใจทีไ่ ด้รบั การช�ำระด้วยการ
ปฏิบตั ิ ทาน ศีล ภาวนาแล้ว จิตใจ
ก็จะสะอาดบริสทุ ธิ์ เป็นปรมัง สุญญัง
ที่เรียกว่า นิพพานัง ปรมัง สุญญัง
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ค�ำว่า “นิพพานัง ปรมัง สุญญัง” ก็คือเป็นจิตใจที่สะอาดปราศจาก
ความโลภความอยากต่างๆ แต่ตวั จิตใจนีไ้ ม่ได้สญ
ู หายไป จิตใจของปุถชุ น
ทีย่ งั ไม่ได้รบั การช�ำระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไปก็ยงั ไม่ได้
สูญหายไปเช่นเดียวกัน จิตใจนี้ไม่มีรูปมีร่างเหมือนกับร่างกาย ร่างกาย
มีรปู มีรา่ ง มีอาการ ๓๒ มีความสูง ความกว้าง ความลึก แต่จติ ใจนีเ้ หมือนกับ
อวกาศ เป็นความว่าง เป็นเหมือนกับกระแสวิทยุทเี่ ราไม่สามารถเห็นได้
ด้วยตาเปล่า แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ เช่น กระแสวิทยุที่เราใช้ในการส่งสื่อสาร
เช่น ไมโครโฟนเครือ่ งนีก้ ม็ สี ญ
ั ญาณวิทยุสง่ เข้าไปในเครือ่ งรับ แล้วก็ขยาย
เป็นเสียงออกมา สัญญาณทีส่ ง่ เข้าไปในเครือ่ งนีเ้ ราไม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาของเรา แต่เราก็รู้ว่ามีอยู่ ฉันใด จิตของพวกเราก็เป็นอย่างนั้น
เราไม่สามารถมองเห็นจิตของเราได้ด้วยตาเปล่า แต่เราก็รู้ว่าเรามีจิต
เพราะจิตก็คอื “ผูร้ ู้ ผูค้ ดิ ” นีเ่ อง ส่วนร่างกายนีก้ เ็ ป็นเพียงผูร้ บั ค�ำสัง่ จาก
ผู้รู้ผู้คิดอีกทีหนึ่ง “ผู้รู้ ผู้คิด” สั่งให้ร่างกายลุกขึ้นยืนก็ยืนขึ้นมา สั่งให้
เดินก็เดิน สั่งให้ท�ำอะไรต่างๆ ก็ท�ำตามค�ำสั่งของ “ผู้รู้ ผู้คิด” นอกจาก
เวลาที่ร่างกายพิกลพิการ “ผู้รู้ ผู้คิด” สั่งอย่างไรก็ไม่สามารถท�ำตาม
ค�ำสั่งของ “ผู้รู้ ผู้คิด” ได้ เช่นเวลาที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต “ผู้รู้ ผู้คิด”
สั่งให้ลุกขึ้นยืน สั่งให้ขยับเคลื่อนไหวแขนหรือขาก็ไม่สามารถท�ำตาม
ค�ำสัง่ ได้ นัน่ เป็นเพราะว่าร่างกายเกิดการอาพาธขึน้ มาคือไม่ทำ� งานตามปกติ
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เหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถยนต์ คนขับรถยนต์สั่งให้รถยนต์วิ่งไปตาม
สถานทีต่ า่ งๆ สัง่ ให้ตดิ เครือ่ ง สัง่ ให้หยุด สัง่ ให้ดบั เครือ่ ง บางครัง้ ก็สงั่ ไม่ได้
สั่งให้ติดเครื่องแต่เครื่องไม่ยอมติด แสดงว่าเครื่องมีอาการช�ำรุด ต้องส่ง
เข้าอู่ให้ช่างเขาตรวจดูว่าอาการช�ำรุดนั้นอยู่ตรงไหน พอแก้ไขได้แล้ว
ก็สามารถสั่งให้รถยนต์ท�ำตามค�ำสั่งของคนขับรถได้
ร่างกายกับจิตใจก็เป็นเหมือนกับรถยนต์กบั คนขับรถดีๆ นีเ่ อง คนขับรถนี้
สั่งให้ร่างกายท�ำอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าท�ำไม่ได้ก็ไปโรงพยาบาล ไปหาหมอ
ให้หมอช่วยตรวจดูวา่ เป็นอะไร ถ้าหมอแก้ไขได้ หมอก็แก้ไขให้ ก็จะกลับมา
เป็นปกติได้ ร่างกายกับใจจึงเป็นคนละส่วนกัน เป็นเหมือนคนขับรถ
กับรถยนต์
ร่างกายนี้มีอายุมีขอบเขตคือไม่เกิน ๑๐๐ ปีเป็นส่วนมากก็จะหมดสภาพ
จะต้องหยุดการท�ำงานแล้วก็เสือ่ มสภาพไป ส่วนประกอบของร่างกายก็จะ
แยกทางกันไป ร่างกายนี้เป็นการรวมตัวของธาตุ ๔ คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ
พอถึงเวลาทีร่ า่ งกายหมดสภาพ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ก็จะแยกกันไปคนละทาง
ลมก็ไปทางของลม น�้ำก็ไปทางของน�้ำ ไฟก็ไปตามทางของไฟ ดินก็ไป
ตามทางของดิน
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ร่างกายนี้ไม่มีตัวตน
ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
เปน็ ของดิน น�ำ้ ลม ไฟ
ส่วนใจผู้ที่มาครอบ
ครองร่างกายก็ไม่ได้
เป็นเจ้าของที่แท้จริง
เป็นเจ้าของเพียง
ชั่วระยะหนึ่ง
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สรุปแล้วร่างกายนี้ไม่มีตัวตน ไม่มีใคร
เป็นเจ้าของ เป็นของดิน น�้ำ ลม ไฟ
ส่วนใจผูท้ มี่ าครอบครองร่างกายก็ไม่ได้
เป็นเจ้าของที่แท้จริง เป็นเจ้าของเพียง
ชัว่ ระยะหนึง่ ระยะทีร่ า่ งกายยังท�ำงานได้
ยังไม่เสื่อมยังไม่หมดสภาพไป แต่พอ
หมดไปเสื่อมหมดไป ใจนี้ก็ต้องไปหา
ร่างกายใหม่ ถ้ายังมีความต้องการที่จะ
ใช้รา่ งกายเป็นเครือ่ งมือในการแสวงหา
ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อยู่
ก็จ�ำเป็นจะต้องมีร่างกายที่มีตา หู จมูก
ลิ้น กาย แต่ถ้าใจได้รับการช�ำระความ
อยากหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย จนหมดไปแล้ว เพราะใจได้พบกับ
ความสุขที่ดีกว่า คือความสุขที่เกิดจาก
การช�ำระใจด้วยการท�ำทาน ด้วยการ
รักษาศีล ด้วยการภาวนา ใจก็จะไม่ตอ้ ง
ไปหาร่างกายใหม่

นีค่ อื ใจทีจ่ ะเรียกว่า ปรมัง สุญญัง ใจที่
ว่างจากความอยาก ๓ ประเภทด้วยกัน
คือกามตัณหา ความอยากในรูป เสียง
กลิ่ น รส โผฏฐั พ พะ ภวตั ณ หา
ความอยากมี อยากเป็น วิภวตัณหา
ความอยากไม่มี อยากไม่เป็น
ผู้ใดสามารถช�ำระความอยากทั้ง ๓
ประเภทนี้ ใ ห้ ห มดไปจากใจได้ แ ล้ ว
ก็จะได้ใจที่เป็นปรมัง สุญญัง ถ้าไม่ได้
ปฏิบัติเพียงแต่ศึกษาก็จะคิดว่าผู้ที่ได้
ช�ำระใจจนเป็นปรมัง สุญญัง แล้วนั้น
จะหายสาบสูญไป จะไม่สามารถติดต่อ
กับใจของผู้อื่นได้ เช่น ในประวัติของ
พระอาจารย์ มั่ น ที่ ห ลวงตามหาบั ว
เป็นผู้เขียน ท่านก็เล่าว่ามีพระอรหันต์
มี พ ระพุ ท ธเจ้ า มาโปรดหลวงปู ่ มั่ น
ในทางสมาธิ พอดีมีนักปราชญ์ที่เป็น

ผู้ใดสามารถช�ำระ
ความอยากทั้ง
๓ ประเภทนี้ให้หมดไป
จากใจได้แล้ว
ก็จะได้ใจที่เป็น
ปรมัง สุญญัง
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นักวิชาการแต่ไม่ได้เป็นนักปฏิบัติได้อ่านเข้าก็เกิดความรู้สึกขัดแย้งกับ
วิชาการทีไ่ ด้เรียนมาจากพระไตรปิฏก ก็เกิดความเข้าใจว่า เมือ่ ผูไ้ ด้บรรลุถงึ
ปรมัง สุญญัง ถึงความสูญแล้วก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย ถ้าไม่มี
อะไรหลงเหลืออยู่แล้วจะไปติดต่อกับคนนั้นกับคนนี้ได้อย่างไร อันนี้
เป็นความเข้าใจผิด เพราะจิตผู้ที่มีความอยากอยู่หรือไม่มีความอยากอยู่
ไม่มวี นั สูญ ไม่มวี นั หมดไป เหมือนกับเสือ้ ทีเ่ ราน�ำเอาไปซัก เสือ้ ทีส่ ะอาด
กับเสื้อที่สกปรก มันก็ยังเหลืออยู่ ส่วนที่หายไปก็คือความสกปรก เช่น
เสือ้ เราเปือ้ น เราก็เอาเข้าเครือ่ งไปซัก พอออกมาส่วนทีเ่ ป็นความสกปรก
ก็หายไป แต่เสื้อไม่ได้หายไปกับความสกปรก นี่คือความเห็นที่ถูกต้อง
จิตของผูท้ ปี่ ฏิบตั จิ นช�ำระความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้แล้วนัน้
ไม่ได้สูญหายไปไหน เช่น จิตของพระพุทธเจ้า จิตของพระอรหันตสาวก
จิตของครูบาอาจารย์ต่างๆ เช่น หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ขาว
หลวงปูแ่ หวน หลวงตามหาบัว จิตของท่านไม่ได้สญ
ู หายไปไหน จิตของท่าน
ยังอยู่ และถ้าท่านต้องการจะติดต่อกับจิตดวงไหน ท่านก็จะสามารถติดต่อได้
อยู่ที่ว่าจิตของผู้ที่จะรับนั้นมีพลังจิตรับหรือไม่ ผู้ที่จะมีพลังจิตรับกระแส
จิตของผู้อื่นได้ ต้องเป็นจิตที่มีสมาธิ มีความสงบ เช่น หลวงปู่มั่น
เวลาที่ท่านภาวนาเข้าสมาธิ ท่านก็จะติดต่อกับจิตดวงอื่นได้ ติดต่อกับจิต
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ของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ในอดีตได้ ติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้
เทวดาก็เป็นดวงจิตที่ไม่มีร่างกาย แล้วบางทีท่านยังสามารถติดต่อกับจิต
ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้
เช่น ท่านสามารถติดตามความคิดของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังที่หลวงตาท่าน
ได้เล่าไว้ในประวัติตอนที่หลวงปู่มั่นท่านไปภาวนาที่ถ�้ำสาริกา ท่านพักอยู่
บนเขา แล้วมีหลวงตารูปหนึง่ ท่านพักอยูท่ ตี่ นี เขา ตอนกลางคืนเวลาภาวนา
หลวงปูม่ นั่ ท่านก็สง่ กระแสจิตมาดูจติ ของหลวงตาทีอ่ ยูท่ ตี่ นี เขา ก็ได้พบว่า
ก�ำลังปรุงเเต่งไปทางเรือ่ งโลก ปรุงเเต่งไปทางครอบครัว ห่วงลูกห่วงภรรยา
ตอนเช้าท่านก็เลยแย้มออกมาว่า ท�ำไมต้องไปคิดถึงเขาล่ะ พอท่านพูด
เท่านั้นเขาก็มีความรู้สึกอับอายที่ว่าอุตส่าห์มาปลีกวิเวกมาธุดงค์ แทนที่
จะมาควบคุมความคิด บริกรรมพุทโธๆ ให้จติ เป็นปัจจุบนั ไม่ให้ไปคิดถึงอดีต
ไปคิดถึงอนาคต แต่ทา่ นกลับมาคิดถึงเรือ่ งของอดีต คือครอบครัวของตน
ท่านก็เลยกลัวว่าหลวงปูม่ นั่ จะคอยอ่านจิตใจของท่านตลอดเวลา ท่านเลย
ต้องหนีไปอยู่ที่อื่น
นี่เป็นตัวอย่างเรื่องของจิตใจที่สามารถติดต่อกันได้ ทั้งในขณะที่ตาย
ไปแล้วหรือไม่ตายไป แม้แต่จิตของสัตว์เดรัจฉาน เขาก็ยังติดต่อกับจิต
ของมนุษย์ได้ เช่น เรื่องของคุณแม่แก้ว คุณแม่แก้วท่านก็มักจะมีจิตของ
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สัตว์เดรัจฉาน เช่น วัวป่า ควายที่ตายไปแล้วจะมาติดต่อกับท่าน มีเรื่อง
ของควายตัวหนึ่งในหมู่บ้านถูกชาวบ้านเจ้าของฆ่าตาย พอเขาตายแล้ว
จิตของเขาก็มาเข้าหาจิตของคุณแม่แก้วในตอนดึกตอนทีท่ า่ นเข้าสมาธิอยู่
ก็มาเล่าให้ฟงั ว่า ตนเป็นควาย ถูกเจ้าของบ้านฆ่าตาย คุณแม่แก้วก็เลยสัง่ ให้
เด็กที่อยู่ในส�ำนักตอนเช้าให้ไปตรวจสอบดูว่ามีใครฆ่าควายตายเมื่อคืนนี้
หรือเปล่า ก็ปรากฏว่ามีดังที่ท่านได้ทราบมาจากตัวควายเอง
อันนี้แหละคือเรื่องของใจของจิตที่หลังจากร่างกายตายไปแล้ว ใจไม่ได้
ตายไปกับร่างกาย ใจก็ต้องไปตามอ�ำนาจของตัณหาความอยาก ส่วนจะ
ไปสูงไปต�ำ่ ไปดีหรือไปไม่ดี ก็เป็นไปตามอ�ำนาจของบุญหรือบาปทีท่ ำ� เอาไว้
เวลาทีต่ ายไปนีบ้ ญ
ุ กับบาปเหมือนกับจะมาแย่งดวงจิตดวงนีไ้ ป ใครมีกำ� ลัง
มากกว่าก็จะดึงไปทางของคนที่มีก�ำลังมากกว่า เหมือนการชักเย่อกัน
ถ้าบาปมีก�ำลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปทางอบาย ดึงไปสู่นรก ดึงไปสู่การ
เป็นเปรต ดึงไปสู่การเป็นเดรัจฉาน ถ้าบุญมีก�ำลังมากกว่าบาปก็จะดึงไป
ทางสุคติ ไปทางสวรรค์ ไปเป็นเทพ เป็นพรหม ไปเป็นพระอริยเจ้าขัน้ ต่างๆ
จนกว่าบุญกับบาปนี้จะมีก�ำลังเท่ากัน พอบุญกับบาปมีก�ำลังเท่ากัน ก็คือ
บุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้ หรือดึงให้อยูใ่ นสวรรค์ได้ บาปก็ไม่สามารถ
ดึงให้ไปในอบายได้ ตอนนัน้ ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาเริม่ ต้น
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สร้างบุญสร้างบาปใหม่ พอถึงเวลาตาย บุญกับบาปนี้ก็จะมาแย่งดวงจิต
ดวงใจนี้ไป
ถ้าท�ำบุญได้อย่างเต็มทีจ่ นสามารถช�ำระความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็นตัวผลักดัน
ให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป บุญกับบาปไม่มี
ก�ำลังที่จะฉุดลากให้ไปเกิดในภพใดได้เพราะไม่มีตัณหาความอยากที่เป็น
เหมือนกับตัวผลักดันใจอีกทีหนึ่ง ตัณหานี้เป็นเหมือนตัวผลักดันใจ
ส่วนบุญกับบาปนี้เป็นเหมือนพวงมาลัยที่จะสั่งให้ดวงจิตดวงใจนี้ไปใน
ทิศทางไหน ถ้าบาปมีกำ� ลังมากกว่าก็จะสัง่ ให้ไปทางอบาย ถ้าบุญมีกำ� ลัง
มากกว่าก็จะสั่งให้ไปทางสวรรค์ ไปทางสุคติ แต่ถ้าไม่มีเครื่องผลักดัน
คือไม่มเี ครือ่ งยนต์ ไม่มตี ณ
ั หาความอยาก ใจก็ไม่สามารถไปทางบุญหรือ
ทางบาปได้ เหมือนกับรถยนต์ ถ้าถอดเครือ่ งยนต์ออกจากรถแล้ว ถึงแม้จะ
มีพวงมาลัย จะนัง่ หมุนพวงมาลัยให้ไปทางซ้ายมันก็ไม่ไป หมุนให้ไปทางขวา
มันก็ไม่ไป เพราะรถยนต์ไม่สามารถวิง่ ได้แล้ว ไม่มเี ครือ่ งยนต์ เครือ่ งยนต์
ที่จะผลักดันให้จิตใจไปเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็คือตัณหาความอยากนี้เอง
ถ้าไม่มีตัณหาความอยากแล้วก็ไม่มีพลังที่จะผลักดันให้ใจไปเวียนว่าย
ตายเกิดอีกต่อไป ถึงแม้จะท�ำบุญหรือท�ำบาปมามากเพียงไรก็ตามก็จะ
ไม่ไปแล้ว หมด เป็นผู้ที่ท่านบอกว่า อยู่เหนือบุญ อยู่เหนือบาป นั่นเอง
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ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจ
ให้หยุดความอยาก พอหยุดความอยากได้
ความสงบก็กลับคืนมา ความอิ่มก็กลับคืนมา

ผู้ที่อยู่เหนือบุญเหนือบาปได้ก็คือผู้ที่ช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ให้เป็น
ปรมัง สุญญัง ผูท้ มี่ ปี รมัง สุญญัง ก็จะมีปรมัง สุขงั ผูท้ ไี่ ม่มคี วามอยากแล้ว
ก็เพราะว่ามีความอิ่มเต็มที่นั่นเอง เหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหาร
จนอิ่มเต็มท้องแน่นท้อง เราก็จะไม่อยากจะรับประทานอาหารอีก ฉันใด
ใจก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราสามารถท�ำใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา
ใจก็จะไม่มคี วามอยากในเวลาใดเวลาหนึง่ เลย แต่ถา้ เรายังไม่สามารถท�ำใจ
ของเราให้สงบได้ตลอดเวลา เวลาทีไ่ ม่สงบนัน้ จะเป็นเวลาทีจ่ ะมีความอยาก
เช่น เวลาเรานั่งสมาธิ ใจสงบ ตอนนั้นความอยากก็จะไม่มี แต่พอเรา
ออกจากสมาธิ มารับรูเ้ รือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ มาคิดถึงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ความอยาก
ก็จะตามมา พอคิดถึงตูเ้ ย็นก็อยากจะเปิดตูเ้ ย็นดูวา่ มีอะไรน่ารับประทานบ้าง
พอคิดถึงโทรทัศน์กอ็ ยากจะเปิดดูวา่ ตอนนีม้ รี ายการอะไรบ้าง นีเ่ ป็นเพราะ
ว่าเรายังไม่ควบคุมความคิดของเรา ความสงบของเราตลอดเวลา ถ้าเรา
อยากจะรักษาความสงบต่อไปหลังจากทีเ่ ราออกจากสมาธิมาแล้ว เราต้อง
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ผู้ที่อยู่เหนือบุญเหนือบาปได้ก็คือ
ผู้ที่ช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ให้เป็นปรมัง สุญญัง
ผู้ที่มีปรมัง สุญญัง ก็จะมีปรมัง สุขัง

ใช้สติปัญญา พอออกจากสมาธิมาก็เอาความคิดมาคิดในทางที่จะท�ำให้
ไม่เกิดความอยาก เช่น ให้คิดไปถึงเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน
ของสิง่ ต่างๆ ของอาหาร ของรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ของเครือ่ งดืม่
ต่างๆ ว่าดื่มไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอิ่มวันพอ ดื่มแล้วก็จะเกิดความอยาก
ที่จะดื่มอีก แล้วเวลาไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความหงุดหงิดร�ำคาญใจ เกิดความ
ไม่สบายใจ ถ้าไม่อยากทีจ่ ะต้องพาใจไปสูค่ วามหงุดหงิด สูค่ วามร�ำคาญใจ
สูค่ วามไม่สบายใจ ก็ตอ้ งหยุดความอยากกลับเข้าไปสูค่ วามสงบ พอหยุด
ความอยาก ใจก็จะสงบตัวลง พอสงบตัวลง ใจก็จะอิ่มเหมือนขณะที่
อยู่ในสมาธิ
ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจให้หยุดความอยาก
พอหยุดความอยากได้ ความสงบก็กลับคืนมา ความอิ่มก็กลับคืนมา
ถ้าท�ำอย่างนี้กับความอยากทุกชนิด ต่อไปก็จะไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมา
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นี่ แ หละคื อ หน้ า ที่ ข องปั ญ ญาที่
ต่างจากหน้าที่ของสมาธิ หน้าที่
ของสมาธินี้มีหน้าที่ดึงใจให้เข้าสู่
ความสงบ แต่ก�ำลังของสติที่ดึงใจ
ให้เข้าสู่ความสงบนี้ยังสู้ก�ำลังของ
ตัณหาความอยากที่จะผลักจิตให้
ออกไปหาสิ่งต่างๆ ไม่ได้ ได้เพียง
ชัว่ ระยะหนึง่ ถ้าเจริญสติบอ่ ยๆ มากๆ
ก็จะนั่งสมาธิได้นาน แต่ถ้าไม่มีสติ
หรือมีสติน้อยก็อาจจะไม่สามารถ
ดึงจิตเข้าสู่ความสงบได้ หรือถ้า
เข้าได้ก็เข้าเพียงเดี๋ยวเดียวแล้ว
ก็ ห มดก� ำ ลั ง ก็ จ ะถู ก ก� ำ ลั ง ของ
ตัณหาความอยากดึงจิตออกไปหา
ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
แต่ถา้ เราฝึกสติไปเรือ่ ยๆ แล้วต่อไป
เราก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความ
สงบให้นิ่งอยู่ได้นาน
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ฤาษีบางท่านนี้เข้าฌานได้ครั้งละ
๗ วัน ๑๕ วัน นัน่ เป็นก�ำลังของสติ
ทีส่ ามารถดึงจิตดึงใจให้อยูใ่ นความ
สงบได้ เพียงแต่ว่าเวลาออกจาก
สมาธิมาแล้ว ฤาษีชีไพรเหล่านั้น
เขาไม่มีความรู้ทางปัญญา เขาไม่
สามารถที่จะสกัดความอยากเพื่อ
รักษาความสงบได้ ถ้าเขาอยากได้
ความสงบ เขาก็ต้องกลับเข้าไปใน
สมาธิใหม่ ซึ่งสมาธินี้ก็เป็นอย่างนี้
จะสงบแล้วก็จะต้องออกมาเพราะ
หมดก� ำ ลั ง พอหมดก� ำ ลั ง แล้ ว
ออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็เกิด
ความวุ่นวายใจ ก็ต้องกลับเข้าไป
ในสมาธิใหม่
นีค่ อื สภาพของฤาษีชไี พร นักปฏิบตั ิ
ในยุคทีย่ งั ไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้

แม้แต่พระอาจารย์ของพระองค์ ๒ รูปที่ได้ไปทรงศึกษา ท่านก็ช�ำนาญ
ทางด้านสมาธิ ท่านหนึง่ ก็ชำ� นาญถึงขัน้ รูปฌาน อีกท่านหนึง่ ก็ชำ� นาญถึงขัน้
อรูปฌาน แต่ท่านก็ไม่รู้จักวิธีรักษาความสงบของใจหลังจากที่ออกจาก
สมาธิมาแล้ว นีค่ อื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าอยากจะได้ ก็คอื ความสงบตลอดเวลา
ไม่ ใ ช่ ส งบแต่ ข ณะที่ อ ยู ่ ใ นสมาธิ เ ท่ า นั้ น อยากให้ ใ จสงบตลอดเวลา
พระพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เอง จนในที่สุดก็ได้พบกับ
สัจธรรมความจริงว่าความไม่สงบนัน้ เกิดจากความอยาก ถ้ามีความอยากอยู่
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ความสงบก็ จ ะถู ก ท� ำ ลายไป
ถ้าอยากจะให้จิตกลับสู่ความสงบ
ก็ต้องหยุดความอยาก และสิ่งที่
จะหยุดความอยากได้ ก็คือต้อง
เห็นความจริงว่าความอยากนี้เป็น
ต้นเหตุของการท�ำให้ใจไม่สงบ และ
สิง่ ทีใ่ จอยากได้เพือ่ จะมาให้ความสุข
กั บ ตนนั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ความสุ ข
ที่เที่ยงแท้แน่นอน ที่ถาวร ที่ใจ
ไม่สามารถสัง่ ให้เป็นตามทีต่ อ้ งการ
ได้เสมอไป เช่น ความสุขที่เราได้
จากสิง่ ต่างๆ นี้ เราได้มาแล้วเดีย๋ วเรา
ก็ต้องเสียไปหมดไป เราห้ามไม่ได้
เราสั่ ง ให้ เ ขาอยู ่ กั บ เราไปตลอด
ไม่ได้ สัง่ ให้เขาไม่เปลีย่ นแปลงไม่ได้
เช่น เวลาเราซื้อของมา ของใหม่ๆ
นีก้ จ็ ะดีไปหมด ใช้การได้ดที กุ อย่าง
แต่พอใช้ไปๆ เรือ่ ยๆ เข้า มันก็เริม่
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ถ้าอยากจะให้จิต
กลับสู่ความสงบ
ก็ต้องหยุดความอยาก
เสือ่ ม เริม่ ช�ำรุด เริม่ เสีย ก็ไม่สามารถ
ท�ำตามค�ำสั่งของเราได้
นีค่ อื ปัญญาทีเ่ ราจะต้องมองให้เห็น
ในสิ่งต่างๆ ว่าความสุขที่เราจะ
ได้รับจากสิ่งต่างๆ เป็นความสุข
ชั่วคราว แล้วเวลาเขาหมดไปหรือ
เปลี่ ย นไป ความสุ ข ที่ เ ราได้ รั บ
จากเขาก็จะกลายเป็นความทุกข์
เพราะเราจะต้องเอาไปแก้ไข เช่น

ไม่มีความสุขใดๆ ในโลกนี้
ที่จะดีเท่ากับความสุข
ที่เกิดจากความสงบ

เดีย๋ วก็เสียอีก ใช้ไปนานเข้าๆ ก็จะ
เสียบ่อยเข้าๆ จนในที่สุดความสุข
ที่ได้จากรถก็ไม่เท่ากับความทุกข์
ที่ได้จากรถ ก็ต้องเปลี่ยนรถ ขาย
รถเก่า ซือ้ รถใหม่ ซือ้ รถใหม่เดีย๋ วก็
เป็นเหมือนรถคันเก่าอีก ใหม่ๆ ก็ดี
ต่อไปมันก็จะเสีย ต่อไปมันก็จะมี
ปัญหาต่างๆ

ซื้อรถยนต์มา เวลารถยนต์เสีย
ก็ตอ้ งไปเข้าอูเ่ พือ่ จะซ่อม เวลานัน้
ก็ไม่ใช่เป็นเวลาทีใ่ ห้ความสุขกับเรา
เป็ น เวลาที่ ใ ห้ ค วามทุ ก ข์ กั บ เรา
เราจะไปไหนมาไหนเหมื อ นกั บ
เมื่อก่อนตอนที่รถไม่เสียก็ไปไม่ได้
ต้องเอารถเข้าอู่ ต้องเสียเวลามา
นัง่ รอให้ชา่ งเขาซ่อม ซ่อมเสร็จแล้ว
ก็ เ อากลั บ ไปใช้ ไ ด้ สั ก ระยะหนึ่ ง

นี่คือการพิจารณาให้เห็นความจริง
ของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราอยากได้ อยากให้
ความสุขกับเรา เรามองไม่เห็นว่า
มั น เป็ น เพี ย งความสุ ข ชั่ ว คราว
แล้วเรามองไม่เห็นความทุกข์ที่จะ
ตามมา ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญา
แล้วเห็นว่ามันเป็นทุกข์ เห็นว่า
มันไม่เที่ยง มันไม่ถาวร เป็นของ
ชัว่ คราว เห็นว่าเราไม่สามารถไปสัง่
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ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอ เราก็จะไม่อยากได้อะไร เพราะ
ได้มาแล้วมันได้ไม่คมุ้ เสีย ได้ความสุขไม่คมุ้ กับได้ความทุกข์มา สูไ้ ม่อยาก
ดีกว่า พอไม่อยากได้อะไรกลับได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า ได้ปรมัง สุขัง
สุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลาย นัตถิ
สันติ ปรมัง สุขงั ไม่มคี วามสุขใดๆ ในโลกนีท้ จี่ ะดีเท่ากับความสุขทีเ่ กิดจาก
ความสงบ ความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องระงับความอยาก
นีแ่ หละคือความรูท้ พี่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ทีท่ รงเรียกว่าพระอริยสัจ ๔
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทุกข์ก็คือความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ
สมุทัยก็คือต้นเหตุของความไม่สบายใจ ก็คือความอยากทั้ง ๓ ประเภท
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นิโรธ ก็คือการดับความไม่สบายใจ
เกิดขึน้ ได้จากการเจริญมรรค มรรคก็คอื สติปญ
ั ญานีเ่ อง ทีส่ ามารถมองเห็น
ความจริงของสิง่ ต่างๆ ว่าไม่ใช่เป็นสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขกับใจ พอรูอ้ ย่างนีก้ ห็ ยุด
ความอยากจะได้สิ่งต่างๆ มาให้ความสุขกับตน ก็จะกลับได้สิ่งที่ดีกว่า
ได้ความสงบของใจ ทีเ่ รียกว่าปรมัง สุขงั ปรมัง สุญญัง ค�ำว่า ปรมัง สุญญัง
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ถึงพระนิพพานกัน จิตไม่ได้หาย
ไปไหน พระพุทธเจ้าตรัสรูใ้ นวันเพ็ญ
เดือน ๖ อายุ ๓๕ ปี ท่านยังอยู่
ต่อถึงอายุ ๘๐ ปี แต่นั่นเป็นเพียง
ร่างกายของท่าน หลังจากร่างกาย
ท่านตายไปแล้ว ใจของท่านก็ยงั อยู่
ต่อเหมือนเดิม เหมือนตัง้ แต่วนั แรก
ที่ ท ่ า นตรั ส รู ้ ใ นวั น เพ็ ญ เดื อ นหก
ส่วนใจของพวกเรานี้เหมือนของ
พระพุทธเจ้าตอนก่อนตรัสรู้ ตอนที่
ก็คือว่าใจสะอาดเต็มที่ ไม่มีความ
อยากหลงเหลืออยูเ่ ลยแม้แต่เพียง
นิดเดียวก็ไม่มี
ถ้ามีปรมัง สุญญัง ก็จะปรากฏ
ปรมั ง สุ ขั ง ขึ้ น มา แต่ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าจิตหายไป ผู้ที่ไม่ได้
ปฏิบัตินี้กลัว ไม่อยากจะปฏิบัติไป
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ยังมีความอยากต่างๆ อยู่ ถ้ายังมีความอยากต่างๆ อยู่ พอร่างกายตายไป
ความอยากนีก้ จ็ ะผลักดันให้ไปหาร่างกายอันใหม่ พวกเราจึงกลับมาเกิดกัน
อย่างซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
ปัญหาของพวกเราก็คอื เราเป็นพวกโรคอัลไซเมอร์ จ�ำไม่ได้กนั จ�ำไม่ได้วา่
ชาติก่อนเป็นอะไรกันมาบ้าง แต่บางท่านนี้มีความจ�ำดี เวลาเข้าสมาธิแล้ว
สามารถระลึกชาติได้ ระลึกอดีตชาติได้ว่าตนเองเคยเป็นอะไรมาบ้าง
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นี่แหละคือเรื่องของจิตที่เราพูดถึงกันในวันนี้ อยากจะให้เราเข้าใจว่าจิต
ของเราหรือของผูท้ ไี่ ด้ถงึ พระนิพพานแล้วนัน้ ไม่มวี นั สูญหาย อยูเ่ หมือนกัน
ต่างกันตรงที่ว่าจิตที่ถึงพระนิพพานแล้วไม่มีความทุกข์ มีแต่ความสุข
ไม่มตี ณ
ั หา ไม่มคี วามอยากต่างๆ แต่จติ ของผูท้ ยี่ งั ไม่ถงึ พระนิพพานนีย้ งั มี
ความทุกข์ ยังมีตัณหามีความอยากต่างๆ อยู่ ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิด
เกิดมาแต่ละครัง้ ก็ตอ้ งมาทุกข์กบั ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ต้องมาทุกข์
กับการพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั สิง่ ทีช่ อบ พลัดพรากจากบุคคลทีร่ กั ทีช่ อบไป
ทุกครั้งไป ไม่มีข้อยกเว้น
การเกิดจึงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดเี พราะไม่สามารถท�ำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการไม่เกิดเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้ไม่มคี วามทุกข์ จึงทรง
ตรัสว่า ผู้ไม่มีความทุกข์ก็คือผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้น ผู้ที่จะไม่เกิดก็ต้องท�ำใจ
ให้เป็นปรมัง สุญญัง ต้องท�ำใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์ ปราศจากตัณหาความอยาก
ทั้ง ๓ ประเภท คือกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
นีแ่ หละคือเรือ่ งของศาสนาพุทธทีไ่ ม่เหมือนกับศาสนาอืน่ ๆ ศาสนาอืน่ ๆ นี้
ไม่รเู้ รือ่ งของปัญญา ไม่รเู้ รือ่ งของพระอริยสัจ ๔ ไม่รเู้ รือ่ งของปรมัง สุญญัง
เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด รู้เพียงแต่ว่าถ้าท�ำบุญ รักษาศีล นั่งสมาธิ
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ก็จะไปสูค่ วามสงบทีส่ งู สุดก็คอื ความสงบของขัน้ สมาธิ แต่ไม่รวู้ า่ ความสงบ
ของขัน้ สมาธินเี้ ป็นของชัว่ คราว ไม่ถาวร เมือ่ ได้สมาธิกไ็ ด้จติ ระดับของพรหม
เวลาตายไปก็ได้เป็นพรหม แต่กจ็ ะต้องเสือ่ ม ก�ำลังของสมาธิกจ็ ะเสือ่ มไป
ตามเวลา จะเสื่อมจากชั้นพรหมก็ลงมาสู่ชั้นเทพ เสื่อมจากชั้นเทพก็กลับ
มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้าท�ำบาปท�ำกรรมก็ต้องไปเกิดในอบาย ไปในนรก
ไปเป็นเปรต ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน แล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่
ศาสนาส่วนใหญ่ก็จะสอนได้เพียงแค่ขั้นการเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดี
คือสอนให้ท�ำบุญ สอนให้รักษาศีล สอนให้ไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้า อย่างนี้เป็นต้น เพื่อจะได้ระงับความคิดปรุงเเต่ง
ท�ำใจให้สงบ แต่ไม่มีศาสนาใดที่จะสอนเรื่องอริยสัจ ๔ เรื่องของการยุติ
การเวียนว่ายตายเกิด ด้วยการหยุดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจ ต้องมี
พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงสัจธรรมความจริงอันนีไ้ ด้
พอพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงความจริงอันนี้แล้วก็สามารถน�ำเอาความจริงนี้
มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้ ผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ยุติ
การเวียนว่ายตายเกิดได้ ยุติความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปอย่างถาวร
การได้เกิดมาได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นของที่วิเศษมากที่สุด ไม่มี
อะไรจะวิเศษเท่าในบรรดาสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ เพราะไม่มีอะไร
181

ในโลกนีท้ จี่ ะสามารถพาให้จติ ของเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
มีพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ถ้ามาเกิดแล้วไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา อย่างแรกที่เราจะท�ำได้ก็คอื
ท�ำบุญเพื่อให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมโลกเท่านั้นเอง แล้วก็ต้องเสื่อม
ลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาท�ำบุญท�ำบาปใหม่ ขึ้นๆ ลงๆ อย่างนี้
ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนา มาได้ยินได้ฟัง
เรื่องของพระอริยสัจ ๔ เรื่องของการช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการ
ท�ำทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการเจริญสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา
ถ้าเราได้ยินแล้วเราสามารถน�ำเอาไปปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาได้ยินมาได้
รับรองได้ว่าเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนาภายในชาตินี้
ไม่ต้องรอสะสมบุญบารมีเป็นกัปเป็นกัลป์เพื่อให้ได้เกิดปัญญาที่จะเห็น
พระอริยสัจ ๔ ได้ด้วยตนเอง อย่างที่พระพุทธเจ้าต้องทรงบ�ำเพ็ญมา
เนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาในอดีตเลย
พระองค์เลยต้องสะสมบุญบารมี สะสมปัญญาบารมี มาทีละเล็กทีละน้อย
เป็นกัปเป็นกัลป์ จนถึงชาติสุดท้ายที่มีก�ำลังพอที่จะมองเห็นความจริง
อันนี้ได้ เห็นความจริงก็คือเห็นพระอริยสัจ ๔ ได้
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พวกเรานี้มีบุญมาก เราไม่ต้องมาสะสมปัญญาเพื่อให้เห็นด้วยตัวเราเอง
ตอนนี้มีคนเอามาให้เรามองให้เราดูเลยต่อหน้าของเราเลย เพียงแต่
เราดูแล้วน�ำเอาไปใช้เท่านั้นเอง คนที่ได้รับอริยสัจ ๔ จากพระพุทธเจ้า
จึงสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายในชาตินี้เลย บางคนบรรลุในขณะ
ที่ได้ยินได้ฟังธรรมเลย พอพระพุทธเจ้าเอาพระอริยสัจ ๔ ออกมาแสดง
เขาก็บรรลุกันเลย บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีละ ๕๐๐ รูป ไปแสดงธรรม
ให้กับส�ำนักหนึ่งที่มีนักบวชปฏิบัติอยู่ ๕๐๐ รูป ท่านมีศีลมีสมาธิแล้ว
พอพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรือ่ งปัญญาให้ฟงั เท่านัน้ เขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์
พร้อมกันหมดทั้ง ๕๐๐ รูป ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอน เขาก็ต้อง
บ�ำเพ็ญไปอย่างนี้อีกเป็นกัปเป็นกัลป์ จนกว่าตัวเขาเองจะมีหูตาสว่าง
ที่จะสามารถเห็นพระอริยสัจ ๔ ได้ด้วยตนเอง ถ้าเขาเห็นได้ด้วยตนเอง
เขาก็จะเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าเขาไม่เห็น เขาก็ต้องรอให้พระพุทธเจ้ามา
ปรากฏแล้วเอาพระอริยสัจ ๔ นี้มาเผยแผ่มาสั่งสอน พอเขาได้ยินได้ฟัง
เขาก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้เลย
ผู้ที่ยังไม่ได้ท�ำทาน ยังไม่ได้รักษาศีล ยังไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเต็มที่ ถึงแม้
จะได้ยินได้ฟังเรื่องของพระอริยสัจ ๔ ก็จะไม่สามารถท�ำใจให้หยุด
ความอยากต่างๆ ได้ ไม่สามารถเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้
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ถ้าฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้วไม่บรรลุแสดงว่าเรายังไม่มสี มาธิพอ การทีไ่ ม่มี
สมาธิกเ็ พราะว่ายังไม่มสี ติพอ การทีไ่ ม่มสี ติกเ็ พราะว่าไม่มศี ลี ไม่มที าน
ก่อนที่เราจะมาเจริญสติได้ เราต้องท�ำทานก่อน ท�ำทานชนิดแบบที่ว่า
ไม่ตอ้ งยุง่ กับเรือ่ งเงินทองเลย มีเงินทองเท่าไหร่กส็ ละไปหมด เพือ่ เราจะได้
มีเวลามารักษาศีล มาเจริญสตินั่นเอง ถ้าเรายังท�ำทานเพียงเล็กๆ น้อยๆ
แล้วยังต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินกับการใช้เงินอยู่ เราก็จะไม่สามารถ
มารักษาศีล ๘ ได้ ไม่สามารถมาเจริญสติได้อย่างต่อเนือ่ ง ก็จะไม่สามารถ
ได้สมาธิ ถ้าไม่ได้สมาธิก็จะไม่สามารถมองเห็นพระอริยสัจ ๔ ได้
ดังนัน้ ถ้าเราอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพาน เราจ�ำเป็นจะต้องให้ทานแบบ
หมดเนื้อหมดตัวเลย คือไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของ
เงินทอง ไม่ตอ้ งการท�ำเพือ่ มาหาเงินหาทอง ไม่ตอ้ งการใช้เงินใช้ทอง เพราะ
ความสุขทีไ่ ด้จากการหาเงินหาทอง จากการได้เงินได้ทอง ได้ใช้เงินใช้ทองนี้
สูค้ วามสุขทีไ่ ด้จากการภาวนาไม่ได้ จากการท�ำใจให้สงบ จากการตัดกิเลส
ตัณหาให้หมดไปจากใจไม่ได้ เราต้องเลือกทาง ถ้าเราอยากจะไปทางของ
พระพุทธเจ้า เราก็ต้องสละเรื่องของเงินทองไปให้หมด แล้วเราจะได้มา
ทุ่มเทเวลาให้กับการรักษาศีลกับการเจริญสติเพื่อท�ำใจให้สงบเป็นสมาธิ
พอใจเป็นสมาธิเราก็สามารถพิจารณาอริยสัจ ๔ ได้ เราจะเห็นอริยสัจ ๔
ที่ท�ำงานอยู่ในใจของเรานี้
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อริยสัจ ๔ นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหน การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้ท่านรู้ที่ใจของ
ท่านเอง อริยสัจ ๔ นี้มีในใจของสัตว์ทุกชนิด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นทุกข์
กับสมุทยั จะมีความอยากแล้วก็มคี วามทุกข์สลับกันไปตลอดเวลา นานๆ
จะมีความสงบสักครั้งหนึ่ง หรือน้อยมาก หรือไม่มีเลย
ดังนั้น จึงต้องท�ำใจให้สงบก่อน พอใจสงบ จิตก็จะเห็นจิต จะเห็นธรรม
ที่มีอยู่ในใจ เห็นอริยสัจ ๔ นี้เอง ถ้าไม่สงบจะมองไม่เห็น เพราะเวลา
ไม่สงบจิตจะไม่มองเข้าข้างใน จิตจะมองออกข้างนอก จะออกไปทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ถ้าจะไปหาอริยสัจ ๔ ที่ข้างนอก หาไปจนวันตายก็จะไม่มี
อริยสัจ ๔ นี้อยู่ข้างใน อยู่ในใจของตน ต้องเป็นอริยสัจ ๔ ภายในใจ
อริยสัจ ๔ ในใจของผู้อื่น ในร่างนั้นมันไม่เป็นประโยชน์อะไร แล้วเรา
ก็ไม่เห็น เราอาจจะเห็นอาการของอริยสัจ ๔ ของผูอ้ นื่ เช่น เวลาเห็นผูอ้ นื่
เขาเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ อันนั้นแหละคืออริยสัจ ๔ ก็คอื
ความทุกข์ใจ แต่เราไม่เห็น ถึงเห็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะว่ามัน
ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเราได้ เราต้องเห็นความทุกข์ใจของเรา
ทีเ่ กิดจากตัณหาความอยากของเรา เพือ่ เราจะได้มาหยุดความอยากของเรา
ถ้าเราหยุดความอยากของเราได้ ความทุกข์ใจของเราก็จะหายไป เราก็จะ
หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
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นี่คือเรื่องของพระอริยสัจ ๔ ที่มีอยู่ภายในใจของเราทุกคน แต่เรามอง
ไม่เห็นกัน เพราะเราไปมองข้างนอกกันเสียส่วนใหญ่ เราจะมองแต่รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มองแต่กระเป๋าที่สวยๆ มองแต่เสื้อผ้าที่สวยๆ
มองแต่รองเท้าที่สวยๆ มองแต่ของเล่นที่น่าเล่น มองแต่โทรศัพท์มือถือ
รุ่นใหม่ เครื่องเล่นชนิดใหม่ รถยนต์ชนิดใหม่ จะเห็นแต่สิ่งเหล่านี้ ก็เลย
ท�ำให้เราไม่เห็นอริยสัจ ๔ ที่มีอยู่ในใจ แต่ถ้าเราไปปลีกวิเวก ไปอยู่แบบ
นักบวช ไปควบคุมใจของเราไม่ให้สง่ ออกข้างนอก ดึงใจให้กลับเข้าข้างใน
ด้วยการเจริญสติ พุทโธๆ ไป พอใจเข้าข้างใน ใจก็จะเห็นข้างใน เห็นว่า
ก�ำลังมีอะไรอยูใ่ นใจ เห็นว่าก�ำลังมีความอยากหรือไม่มคี วามอยาก มีความ
ทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ ถ้ามีก็สามารถใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนมา
หยุดความอยากได้ ต่อไปเราก็จะมีปัญญาอยู่ภายในใจของเราเอง
ตอนต้นเราก็ต้องอาศัยค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาจุดประกายปัญญา
ให้เกิดภายในใจของเรา พอเราเริ่มใช้ปัญญาตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรง
สั่งสอน ต่อไปเราก็จะมีปัญญารักษาใจ ปัญญาที่จะคอยระงับความอยาก
ต่างๆ ที่สร้างความทุกข์ให้กับเรานี้ให้หมดไป จนใจของเราก็จะกลายเป็น
ปรมัง สุญญัง ไป เป็นปรมัง สุขัง ไป ภายในชาตินี้เลย พระองค์ทรง
พยากรณ์ไว้แล้ว ถ้าผูใ้ ดสามารถเจริญสติสมาธิได้อย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลา
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พิจารณาปัญญาได้อย่างตลอดเวลา
จะสามารถบรรลุถึงปรมัง สุญญัง
นี้ได้ภายใน ๗ ปี เป็นอย่างช้า
ถ้ า เป็ น ผู ้ ฉ ลาดแหลมคม ผู ้ ที่ มี
ความขยันหมั่นเพียรมาก ผู้ที่มี
กิเลสเบาบางนี้ ก็จะสามารถบรรลุ
ได้ภายใน ๗ วันเลย
นี่ แ หละคื อ เรื่ อ งของจิ ต ใจของ
พระพุ ท ธเจ้ า และของพวกเรา
จิ ต ใจของพระพุ ท ธเจ้ า เมื่ อ ก่ อ น
ก็เป็นเหมือนกับพวกเรา มีกิเลส
ตัณหาเหมือนกับที่พวกเราก�ำลัง
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มีอยู่ในตอนนี้ แต่ท่านสามารถ
พลิกมันให้กลายเป็นจิตใจทีส่ ะอาด
บริสุทธิ์ได้ พวกเราก็สามารถที่จะ
ท�ำได้ โดยเฉพาะในชาตินี้เรามีครู
มีอาจารย์มผี สู้ อนเรา ถ้าเราเชือ่ แล้ว
เราปฏิบัติตามได้ เราก็จะพลิกใจ
ของเราจากใจที่มีแต่กิเลสเครื่อง
เศร้ า หมองให้ ก ลายเป็ น จิ ต ใจที่
สะอาดบริสุทธิ์ เป็นจิตใจที่มีแต่
ปรมัง สุขัง ไปตลอด
นี่คือเรื่องของความเห็นที่ถูกต้อง
ทีพ่ วกเราควรจะเอามาพิจารณากัน

เพราะเราจะได้รบั ประโยชน์ ถ้าเรา
มีความเห็นผิด เช่น เห็นว่าปฏิบัติ
ไปแล้วเดี๋ยวเราจะสูญ ก็ไม่มีใคร
อยากจะปฏิบัติกัน เหมือนท�ำงาน
แล้ ว แทนที่ จ ะเป็ น มหาเศรษฐี
กลับเป็นคนยากจน มีใครอยากจะ
ไปท�ำงานกัน ท�ำแล้วจนไม่มีใคร
อยากจะท� ำ หรอก คนที่ คิ ด ว่ า
ปฏิบัติธรรมแล้วสูญ ก็เหมือนกับ
คิดว่าท�ำงานแล้วต้องยากจนนัน่ เอง
ไม่ใช่อย่างนัน้ ท�ำแล้วจะร�ำ่ รวยเป็น
เศรษฐีธรรม มีอริยทรัพย์อยูภ่ ายใน

มีปรมัง สุขัง ไม่สูญ ใจไม่สูญ
สิง่ ทีส่ ญ
ู คือสิง่ ทีไ่ ม่ดที งั้ หลายทีม่ อี ยู่
ในใจ ก็คอื กิเลสตัณหาต่างๆ นีเ่ อง
จึ ง ขอให้ ท ่ า นจงเอาความเห็ น ที่
ถูกต้องนี้ เอาไปเจริญเอาไปใคร่ครวญ
อยู่เรื่อยๆ เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืม
แล้วจะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งน�ำพา
จิตใจให้ไปสูค่ วามสุข ความหลุดพ้น
จากความทุกข์ต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา
จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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อยากเรียนถามพระอาจารย์ คือปฏิบัติภาวนามา
รูส้ กึ ว่ายังขาดก�ำลังเรือ่ งสมาธิ อยากจะขอค�ำแนะน�ำ
พระอาจารย์ว่าฝึกตรงนี้ให้มันดีขึ้นได้อย่างไรครับ
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๑๒

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ศิษย์ถาม พระอาจารย์ตอบ
(ไม่ได้ยินค�ำถาม)

พระอาจารย์ : เท่าที่ทราบมานั้นคือจะต่างกัน

ทางด้านธรรมเนียมประเพณีการปฏิบตั ขิ องพระ เช่น
พระมหายานนี้ท่านจะไม่ได้ออกบิณฑบาต เพราะ
เนือ่ งจากท่านไปเผยแผ่ธรรมทางประเทศตอนเหนือ
ของอินเดียขึ้นไป เป็นประเทศที่มีความหนาวเย็น
ไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ ท่านก็เลยต้องท�ำ
อาหารกันเองในวัด ส่วนเรือ่ งค�ำสอน พระอริยสัจ ๔ นี้
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ก็เหมือนกัน แต่เรือ่ งพระวินยั นีอ้ าจจะไม่เหมือนกัน เนือ่ งจากทางมหายาน
เขาก็อาจจะมีความเห็นอย่างอื่นเข้ามาแทรกด้วย เช่น ความเชื่อใน
พระโพธิสัตว์ ก็อาจจะมุ่งไปทางเป็นพระโพธิสัตว์กันเสียมากกว่าการที่จะ
ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นในชาตินี้กัน ถ้าพูดก็หมายความว่าหลงทาง
พระพุทธเจ้าสอนให้ไปพระนิพพานในชาตินี้ แต่พวกเขาขอรอไปเป็น
พระโพธิสตั ว์ เขาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้า เขาไม่อยากจะเป็นพระสาวก
เพราะเขาคิดว่าการเป็นพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นพระสาวก
แต่เขาไม่รวู้ า่ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นจี้ ะต้องเสียเวลาไปอีกหลายกัป
หลายกัลป์ด้วยกัน
เขาจึงมีเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมก็เหมือนกับพระโพธิสัตว์ของเรา
คือพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเวสสันดรที่บ�ำเพ็ญทานบารมี เขาก็เชื่อว่า
เจ้าแม่กวนอิมนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป หากเขารู้ความจริงว่า
เขาสามารถเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้ในชาตินี้เลย เขากลับไม่เป็นกัน
เพราะเขาถูกกิเลสหลอก กิเลสยังไม่อยากให้เขาไปปลีกวิเวกไปภาวนา
ยังอยากให้เขามาวุ่นวายกับเรื่องการท�ำบุญช่วยเหลือคนนั้นคนนี้อยู่
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ศิษย์

: อยากเรียนถามพระอาจารย์ คือปฏิบัติภาวนามา รู้สึกว่า
ยังขาดก�ำลังเรื่องสมาธิ อยากจะขอค�ำแนะน�ำพระอาจารย์ว่าฝึกตรงนี้
ให้มันดีขึ้นได้อย่างไรครับ

พระอาจารย์ : คือชีวติ ของฆราวาสนีจ้ ะหวังเรือ่ งผลจากการนัง่ สมาธิ

มากนี้คงจะยาก เพราะว่าไม่สามารถที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง เช่น
ไม่สามารถบริกรรมพุทโธๆ ได้ไปทัง้ วัน เนือ่ งจากเรามีภารกิจการงานต่างๆ
เราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการท�ำมาหากิน แก้ปัญหาต่างๆ เราก็จะ
ไม่สามารถทีจ่ ะมาบริกรรมพุทโธๆ ได้อย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ จิตไม่วา่ ง จิตไม่นงิ่
ก็จะไม่สงบ นั่งสมาธิก็จะคิดถึงงาน คิดถึงปัญหาต่างๆ ที่มันยังตกค้าง
อยู่ในใจ
ดังนั้น ชีวติ ของฆราวาสนีจ้ งึ เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิเป็นอย่างมาก
ผู้ที่ต้องการความสงบจริงๆ จึงจะต้องออกบวชกัน ละการครองเรือนกัน
ในพระไตรปิฎกก็จะมีพูดอยู่เสมอเวลาผู้ที่เห็นโทษของการเป็นฆราวาส
อยากจะออกบวช เขาก็จะบ่นว่า ชีวิตของฆราวาสนี้มันวุ่นวายหนอ
ถ้าอยากที่จะหาความสงบนี้จะต้องไปอยู่แบบนักบวช ไปปลีกวิเวกอยู่
คนเดียว ไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นนอกจากการดูแลรักษาร่างกายนี้
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เท่านั้น อย่างนั้นแหละถึงจะมีเวลาที่จะเจริญสติ สตินี้เป็นเหมือนเชือก
ส่วนใจของเรานี้เป็นเหมือนลิง ถ้าเราต้องการจะจับลิงให้เข้ากรงได้นี้
เราต้องมีเชือกลากคอมัน ผูกคอมันไว้ แล้วลากมันเข้าไปไว้ในกรง
ถ้าไม่มเี ชือกไปตามจับลิงเข้ากรงนี้ วิง่ ไปจับมันจนวันตายก็วงิ่ ไม่ทนั เพราะ
มันเร็วกว่าเรามาก ความคิดของเรานี้มันเร็วกว่าเรามาก เราหยุดมันไม่ได้
เราสั่งมันให้หยุด ให้รู้เฉยๆ ไม่ได้ ไม่ให้คิดไม่ได้ สั่งมันไม่ได้ แต่เราจะมี
อุบายท�ำให้มันไม่คิดได้ถ้าเราเอาไปคิดเรื่องอื่น เอาไปคิดค�ำว่าพุทโธๆ ไป
อย่างนี้ มีอบุ ายหลายอย่าง นอกจากพุทโธก็สวดมนต์ไป ฟังเทศน์ฟงั ธรรมไป
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พิจารณาธรรมเหล่านี้เป็นการดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ท�ำใจให้
เข้าสู่ความสงบได้
อันนี้แหละที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ครองเรือนทั้งหลาย เวลานั่งสมาธิกัน
ไม่วา่ ใครก็ตามมาถามปัญหา ก็เป็นปัญหาแบบเดียวกัน นัง่ แล้วไม่สงบ
ก็เลยหลงไปเชือ่ พวกทีเ่ ขาสอนว่าไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิกนั เขาคิดว่าใช้ปญ
ั ญา
ใช้การดูจิต แล้วสามารถท�ำใจให้สงบได้ ดูไปจนวันตายก็ไม่สงบหรอก
ดูกไ็ ปหยุดเขาไม่ได้ ไม่มกี ำ� ลังทีจ่ ะหยุดใจไม่ให้คดิ ไม่ได้ มันไม่มที างอืน่
ต้องหาเวลาปลีกวิเวก จะมากหรือน้อยก็สุดแท้แต่
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เบื้องต้นก็อาจจะปฏิบัติในช่วงวันหยุดของเรา เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์
แทนทีเ่ ราจะเอาวันเสาร์ วันอาทิตย์ไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย
เราก็ไปอยู่ที่ไหนที่สงบ อยู่ตามล�ำพัง แล้วก็ถือศีล ๘ แล้วก็เจริญสติไป
ทัง้ วันทัง้ คืน นอกจากเวลานอน เราก็อาจจะพอได้สมาธิบา้ ง แม้แต่การเป็น
นักบวช แต่ถ้าต้องไปเรียนหนังสืออย่างที่สมัยหลวงตาท่านบวชใหม่ๆ
ท่านยังไปเรียนหนังสืออยู่ ไปเรียนเปรียญ ไปศึกษานักธรรมตรี โท เอก
ช่วงนั้นท่านก็บอกว่าท่านภาวนา ท่านจ�ำได้ว่าจิตเคยรวมแค่สองสามครั้ง
เท่านั้นเอง ขนาดเป็นพระไม่มีภารกิจท�ำมาหากินอย่างญาติโยม แต่ยังมี
ภารกิจกับการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมอยู่ ก็ยงั ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการท�ำใจ
ให้สงบได้ จนได้ไปพบกับหลวงปู่มั่น ไปขออาศัยศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่น
หลวงปู่มั่นก็พูดเลยวันแรกว่า ท่านได้เรียนรู้มามากแล้ว แต่ความรู้ต่างๆ
เหล่านี้ตอนนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์ มันเป็นอุปสรรค เพราะจะท�ำให้
ท่านคิดกับเรื่องความรู้เหล่านี้ ท�ำให้ท่านไม่สามารถที่จะหยุดความคิดได้
ตอนนี้ขอให้ลืมความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาทั้งหมดนี้ไปก่อน ให้มาท�ำใจให้
สงบด้วยการบริกรรมพุทโธๆ ไปเพียงอย่างเดียว ถ้าใจสงบแล้วความรูต้ า่ งๆ
เหล่านีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ไปในระดับของปัญญา แต่ตอนนีก้ ารท�ำสมาธินี้
ต้องหยุดความคิดทุกอย่าง ต้องหาวิธกี ำ� จัดความคิดต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามารบกวน
ความสงบนี้ให้ได้ ก็ต้องอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆ
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ถ้าอยูใ่ นบ้าน อยูท่ สี่ ำ� นักงาน เดีย๋ ว
ก็ เ ห็ น งานเห็ น การ เห็ น ภรรยา
เห็นลูก มันก็มีเรื่องของลูก เรื่อง
ของภรรยา เรื่องของงานของการ
มาให้ คิ ด อยู ่ มั น ก็ จ ะไม่ มี ท างที่
จะท�ำใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวคือ
อยู่กับพุทโธได้
นี่ แ หละคื อ การปฏิ บั ติ ท างใจ
การท�ำใจให้สงบนี้จ�ำเป็นจะต้อง
ปลี ก วิ เ วกอยู ่ ค นเดี ย ว แล้ ว ก็
ควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย
สั ง วรอิ น ทรี ย ์ คื อ ให้ ถื อ ศี ล ๘
การถือศีล ๘ นีเ้ ป็นการสังวรส�ำรวม
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ให้ดู

ไม่ให้ฟัง รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ทีท่ ำ� ให้ใจฟุง้ ซ่าน ท�ำให้
ใจไม่สงบ เช่น ดูภาพยนตร์ ดูอะไร
ต่างๆ เหล่านี้ ดูไปแล้วใจก็ต้อง
คิดปรุงเเต่งไปด้วย ให้หยุดการดู
เสพ สัมผัส รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ เพื่อใจจะได้มาเจริญ
สติได้
ดังนั้น ต้องลองดู ถ้าอยากจะได้
สมาธิก็ลองไปปลีกวิเวกดูวันเสาร์
วันอาทิตย์ ถ้าไม่สามารถท�ำที่บ้าน
ให้อยู่แบบวัดได้ ก็อาจจะต้องไป
หาวัดที่สงบเงียบอยู่ ลองดู ผลจะ
ต่างกันมาก
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ธรรมะบนเขา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๓

“สร้างสรณะทางใจ”
วันนี้พวกเราก็ได้ตั้งใจมาวัด
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรา
ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
โดยเฉพาะค�ำสอนที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงตรัสสอนไว้เป็นครั้งสุดท้าย
คื อ พระปั จ ฉิ ม โอวาทก่ อ นที่ จ ะ
ทรงเสด็จจากพวกเราไป ทรงสอนว่า
“สังขารทั้งหลายคือร่างกายเป็น
ของไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่

แล้วดับไป จงยังประโยชน์ตน
และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม
ด้ ว ยความไม่ ป ระมาทเถิ ด ”
ทรงตรัสเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะ
จากพวกเราไป ทรงมีความห่วงใย
ในสถานภาพของพวกเราทีย่ งั ไม่ได้
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ส่วนใหญ่พวกเราจะแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ใช่เป็นของเรา
คือเป็นประโยชน์ของร่างกาย หรือเป็นประโยชน์
ของกิเลสตัณหา ความโลภ ความอยากต่างๆ

ท�ำประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผูอ้ นื่ อย่างทีพ่ ระองค์ทรงได้กระท�ำมา
ประโยชน์นหี้ มายถึงทีพ่ งึ่ ทางใจ ทีพ่ งึ่ ทีจ่ ะท�ำให้จติ ใจของเรานัน้ หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ต่างๆ ท�ำให้จิตใจของเรามีแต่ความสุข เป็นบรมสุข ที่เรียกว่า
“ปรมัง สุขัง” อันนี้เป็นประโยชน์ที่แท้จริง เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริง
ส่วนใหญ่พวกเราจะแสวงหาประโยชน์ทไี่ ม่ใช่เป็นของเรา คือเป็นประโยชน์
ของร่างกาย หรือเป็นประโยชน์ของกิเลสตัณหา ความโลภ ความอยากต่างๆ
เช่น การแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
เป็นประโยชน์ทางร่างกาย เป็นประโยชน์แก่กเิ ลสตัณหา ความโลภ ความอยาก
แต่กลับเป็นโทษแก่จิตใจ เพราะจะท�ำให้จิตใจมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป
ตามอ�ำนาจตามก�ำลังของกิเลสตัณหา ความโลภ ความอยากต่างๆ
ถ้าพวกเราไม่ระลึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายว่าเกิดมาแล้ว
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป เราก็จะลืมไปว่าเราจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
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คนฉลาดจึงพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ว่า
เราอาจจะไปในเวลาอันใกล้นี้ก็ได้
เช่น วันนี้หรือพรุ่งนี้ หรืออาทิตย์หน้า หรือเดือนหน้าก็ได้
เพราะเรื่องของความตายนี้ ไม่มีใครจะไปก�ำหนดได้

เราก็จะลุ่มหลงอยู่กับการแสวงหาความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย พอเวลาที่ร่างกายแก่ลงไป เจ็บไข้ได้ป่วย หรือ
จะตายไป เวลานั้นใจก็จะไม่มีที่พึ่ง ใจก็จะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความ
วุน่ วายใจ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราจงอย่าตัง้ อยูใ่ นความประมาท
ก็คอื ต้องให้เราระลึกถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย อย่างเนืองๆ อยูเ่ รือ่ ยๆ
เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืม เหมือนกับเวลาที่เราไปหาหมอ แล้วหมอบอกว่า
เราเป็นโรคร้าย มีเวลาเหลือไม่เกิน ๓ เดือน ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายไป
ภายในเวลา ๓ เดือน เราคงจะไม่มกี ะจิตกะใจทีจ่ ะแสวงหาสิง่ ต่างๆ ทัง้ หลาย
ในโลกนี้ จะไม่มีกะจิตกะใจที่จะแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ แสวงหา
ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้ท�ำให้เราหายจาก
ความทุกข์ทจี่ ะเกิดขึน้ จากความตายนีไ้ ด้ เวลานัน้ เราก็อยากจะหาธรรมะกัน
หาบุญหากุศล หาที่พึ่งทางใจกัน ซึ่งก็ปรากฏมีมาอยู่แล้วในอดีต
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สมัยหนึ่งที่หลวงตามีลูกศิษย์ท่านหนึ่ง
ก็เป็นโรคมะเร็ง เเพทย์กบ็ อกว่ามีเวลา
ไม่เกิน ๖ เดือน เธอก็เลยตัดสินใจ
ขออนุญาตหลวงตาไปปฏิบัติธรรมที่วัด
ของหลวงตา หลวงตาบอกว่าถ้าจะมา
ก็มาได้ แต่ต้องมาเพื่อปฏิบัติ มาเพื่อ
ภาวนา มาเพือ่ มาสร้างสรณะทีพ่ งึ่ ทางใจ
อย่ามาถ้าต้องเอาหมอ เอาพยาบาล
เอาเครือ่ งรักษาร่างกายมา เพราะมันจะ
ขัดกัน มันจะท�ำให้ไม่สามารถสร้างสรณะ
ที่พึ่งทางใจได้ คือต้องยอมสละเรื่อง
ของความสุขของร่างกาย ต้องยอมรับ
สภาพของร่างกายว่าจะต้องตายอย่าง
แน่ น อน จะได้ ไ ม่ ต ้ อ งมาวุ ่ น วายกั บ
การมาคอยดูแลรักษาร่างกายที่รักษา
อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไม่ให้ตายได้
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ร่ า งกายของใครก็ ต าม
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ของพวกเราทุกคนนีอ้ ยูใ่ นสภาพเดียวกัน
ทั้ ง หมด เพี ย งแต่ ว ่ า จะไปเวลาไหน
เท่านั้นเอง
คนฉลาดจึงพยายามพิจารณาอยูเ่ รือ่ ยๆ ว่า
เราอาจจะไปในเวลาอันใกล้นี้ก็ได้ เช่น
วันนี้หรือพรุ่งนี้ หรืออาทิตย์หน้า หรือ
เดือนหน้าก็ได้ เพราะเรือ่ งของความตายนี้
ไม่มีใครจะไปก�ำหนดได้ เป็นเรื่องของ
ธรรมชาติ เหมือนกับฝนฟ้าอากาศทีไ่ ม่มี
ใครไปก�ำหนดได้ว่าจะให้เป็นอย่างไร
ธรรมชาติ มี เ หตุ มี ป ั จ จั ย ของเขาที่ จ ะ
ท� ำ ให้ เ ขาเป็ น อย่ า งนั้ น เป็ น อย่ า งนี้
ร่ า งกายของพวกเราทุ ก คนก็ มี เ หตุ
มี ป ั จ จั ย ที่ จ ะท� ำ ให้ เ ป็ น อย่ า งนั้ น เป็ น
อย่างนี้ได้เหมือนกัน ดังนั้น เราจึงต้อง
เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมเสมอ หรือ
คิดอยู่เสมอว่าเราอาจจะต้องเป็นอะไร
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ไปได้ภายในเวลาอันใกล้น้ี ซึ่งหมายความว่าเวลาที่เราจะได้เอามาสร้าง
ประโยชน์ สร้างที่พึ่งทางใจ ก็จะมีไม่มาก เมื่อเรามีเวลาไม่มาก เราจะได้
รีบขวนขวายสร้างทีพ่ งึ่ ทางใจกันเสียแต่เนิน่ ๆ แต่ถา้ เราไปคิดว่าเราจะอยูไ่ ป
ถึงอายุ ๘๐-๙๐ ตอนนี้เราแค่อายุ ๒๐-๓๐-๔๐ หรือ ๕๐ เราก็จะคิดว่า
เรายังมีเวลามาก มีเวลาเหลืออยูม่ าก ก็อาจจะยังไม่รบี ขวนขวายสร้างสรณะ
สร้างที่พึ่งทางใจกัน เพราะเรายังถูกอ�ำนาจของความโลภ ความอยาก
คอยชักจูงคอยผลักดันให้เราไปแสวงหาความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กัน
ดังนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงต้องทรงสอนให้พวกเราระลึกถึงความแก่
ความเจ็บ ความตาย อยูเ่ รือ่ ยๆ เพือ่ จะได้เป็นการสกัดอ�ำนาจของกิเลสตัณหา
ของความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่จะผลักดันให้เขาไปหาประโยชน์
ทางร่างกาย ซึ่งไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงคือเป็นความสุขชั่วคราว
ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไป
ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เราก็จะได้รีบขวนขวายสร้างสรณะ
ทางใจกั น เราก็ จ ะได้ รี บ ปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า อย่ า ง
ขะมักเขม้น อย่างเอาจริงเอาจัง ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อพอหอมปากหอมคอ
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ถ้าเราระลึกถึงความตาย
อยู่เรื่อยๆ เราก็จะได้รีบ
ขวนขวายสร้างสรณะ
ทางใจกัน เราก็จะได้รีบ
ปฏิบัติตามค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า
อย่างขะมักเขม้น
อย่างเอาจริงเอาจัง
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การปฏิบัติแบบหอมปากหอมคอนี้จะ
ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ ไม่เหมือน
กับการปฏิบตั แิ บบเอาจริงเอาจัง เอาเป็น
เอาตาย อย่ า งที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า และ
พระอรหันต์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์
ทั้ ง หลายปฏิ บั ติ กั น ท่ า นเหล่ า นี้
ท่ า นปฏิ บั ติ กั น เเบบเอาชี วิ ต เป็ น
เดิมพันกันเลย ยอมตายเพื่อที่จะเเลก
เอาสรณะที่ พึ่ ง ทางใจให้ ไ ด้ เพราะ
อย่างไรร่างกายก็ตอ้ งตายอยูแ่ ล้ว ท�ำไม
เราไม่ให้มันตายแบบให้เกิดประโยชน์
อย่ า งสู ง สุ ด ท� ำ ไมเราปล่ อ ยให้ มั น
ตายไปโดยที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ เ ลย
คนเราส่ ว นใหญ่ มั ก จะตายไปโดยที่
ไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการตายของ
ร่างกาย ไม่ได้สร้างที่พึ่งทางใจ ไม่ได้
หลุ ด พ้ น จากการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด
ไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย

มีแต่พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ และ
ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเท่านั้น ที่ท่านได้
รับประโยชน์จากการตายของร่างกาย
หลวงปู่ขาว วัดถ�้ำกลองเพล ท่านก็
เคยพูดไว้ว่า “นิพพานอยู่ฟากตาย”
ผู ้ ที่ จ ะไปนิ พ พานนั้ น ต้ อ งยอมตาย
ต้องไม่กลัวตาย ต้องสละชีวติ ต้องเอา
ชีวิตเข้าแลกถึงจะไปถึงพระนิพพานได้
เพราะอุปสรรคที่จะท�ำให้เราไปไม่ถึง
พระนิพพาน ก็คอื ความกลัวตาย ความ
กลัวตายนีก้ เ็ กิดจากความหลงทีไ่ ม่เห็น
ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา
นัน่ เอง ร่างกายนีเ้ ป็นเพียงตุก๊ ตาตัวหนึง่
พวกเราทุ ก คนเวลาเกิ ด มา เราก็ ไ ด้
ตุ๊กตากันมาคนละตัว แล้วเราก็ไปหลง
คิดว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นตัวเราเป็นของเรา
เราก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาของเรา

นิพพานอยู่ฟากตาย
ผู้ที่จะไปนิพพานนั้น
ต้องยอมตาย
ต้องไม่กลัวตาย
ต้องสละชีวิต
ต้องเอาชีวิตเข้าแลก
ถึงจะไปถึง
พระนิพพานได้
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ทั้งหมดให้กับการดูแลตุ๊กตาตัวนี้ และใช้ตุ๊กตาตัวนี้เป็นเครื่องมือ
หาความสุขให้กับเรา แต่แทนที่เราจะได้ความสุขแต่เรากลับได้
ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีก ความสุขเราก็ได้ แต่เป็นความสุขเพียง
เล็กน้อย เป็นความสุขแบบยาขมเคลือบน�ำ้ ตาล เป็นความสุขเคลือบ
ความทุกข์เท่านัน้ เอง เวลาทีเ่ ราได้ทำ� อะไรตามใจอยาก เราก็มคี วามสุข
แต่พอเราไม่ได้ท�ำ ความสุขนั้นก็หมดไป แล้วความทุกข์ก็จะตามมา
เพราะเราอยากจะท�ำอีก แล้วถ้าเราไม่ได้ท�ำตามความอยาก เราก็จะ
มีความทุกข์ใจ
นี่คือตุ๊กตาที่เราหลงมาคิดว่าเป็นตัวเราของเรา เราจึงไม่อยากจะ
สูญเสียตุก๊ ตาตัวนีไ้ ป กลัวว่าเวลาตุก๊ ตาตัวนีต้ ายไปแล้วเราจะตายไป
กับเขาด้วย กลัวว่าเราจะไม่สามารถหาความสุขได้ เพราะเราต้องอาศัย
ตุ๊กตาตัวนี้เป็นเครื่องมือ เราต้องมีร่างกายนี้เพื่อที่จะได้หาความสุข
ทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
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ถ้าร่างกายเป็นอะไรไป เช่น แก่ลงไป เจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายก็จะ
ไม่สามารถหาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กายได้ เมือ่ เราไม่สามารถ
หาความสุขได้ ใจของเราก็จะมีแต่ความเศร้าสร้อยหงอยเหงา
มีความว้าเหว่ มีความหงุดหงิดร�ำคาญใจ แต่ถา้ พวกเราได้สร้างความสุข
ทางใจ ได้สร้างสรณะทางใจได้ คือถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอนได้ตั้งแต่การท�ำทาน การรักษาศีล การภาวนา ไปตามล�ำดับ
ใจของเราก็จะเกิดความสงบขึ้นมาตามล�ำดับ
ความสงบของใจนีแ้ หละทีเ่ ป็นความสุขทีแ่ ท้จริง และเป็นความสุข
ทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าความสุขหรือความทุกข์ทางร่างกาย เวลาทีเ่ รามีความสุข
ทางใจแล้ว ถ้าเราไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ ใจของเรา
จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน เราสามารถหาความสุขทางใจได้ต่อ เพราะ
ความสุขทางใจนีไ้ ม่จำ� เป็นจะต้องมีรา่ งกายเป็นเครือ่ งมือ ความสุข
ทางใจนีต้ อ้ งมีธรรมะเป็นเครือ่ งมือ เครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้ใจสงบก็คอื
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สติ สมาธิ และปัญญานี่เอง ถ้าเราเจริญสติจนมีความสามารถที่จะใช้สติ
ได้ทกุ เมือ่ ทุกเวลา เราก็จะสามารถควบคุมใจให้สงบได้เป็นระยะๆ ถ้าเรา
ต้องการรักษาความสงบให้ต่อเนื่องอย่างถาวร เราก็ต้องใช้ปัญญา ปัญญา
นีจ้ ะท�ำให้ใจสงบได้อย่างถาวร ส่วนสติและสมาธิจะท�ำใจให้สงบได้ชวั่ คราว
เช่น เวลาทีเ่ ราบริกรรมพุทโธๆ นัง่ หลับตาหรือก�ำหนดดูลมหายใจเข้าออก
จนจิตรวมเข้าสู่ความสงบ เวลานั้นเราก็จะมีความสุข แต่เราจะไม่สามารถ
อยู่ในความสงบนั้นได้ตลอดเวลา ไม่นานเราก็ต้องถอนออกมา ใจก็ต้อง
ถอนออกมาจากสมาธิ พอออกมาจากสมาธิ ความสุขทีไ่ ด้รบั จากความสงบ
ก็จะค่อยๆ จางลงไป จางหายไป เหมือนกับน�้ำเย็นที่เเช่ไว้ในตู้เย็น เวลา
เอาออกมาจากตู้เย็นก็จะคลายความเย็นไปตามล�ำดับ ถ้าทิ้งไว้นานๆ
ความเย็นนัน้ ก็จะหมดไป ถ้าเราอยากจะให้ความสงบ อยากจะให้ความสุข
ทีไ่ ด้จากความสงบนีค้ งอยูต่ อ่ ไป เราก็ตอ้ งใช้ปญ
ั ญาเวลาทีเ่ กิดความอยาก
เพราะความอยากนี้เป็นเหมือนความร้อนที่จะท�ำให้ใจหายเย็น หายสงบ
จะท�ำให้ใจเริ่มมีอาการกระวนกระวายกระสับกระส่าย เวลาอยากจะได้
อะไรนี้ใจจะไม่นิ่ง ใจจะไม่สงบ เพราะจะห่วงจะกังวลว่าจะได้หรือไม่
เราก็ตอ้ งสอนใจว่าสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราอยากได้นนั้ มันไม่ได้ให้ความสุขทีด่ เี ท่ากับ
ความสุขที่เราได้จากความสงบ นอกจากไม่ได้ให้ความสุขที่ดีเท่าแล้ว
ยังแถมให้ความทุกข์กบั เราด้วย เวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดงั ใจ เวลานัน้
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จะเกิดความทุกข์ใจ เกิดความเสียใจ เกิดความไม่สบายใจขึน้ มา เเล้วสิง่ ที่
เราได้มามันก็จะให้ความสุขเราได้เพียงเดี๋ยวเดียว หลังจากนั้นมันก็จะ
จืดจางไป เพราะว่ามันไม่เที่ยง แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุม
บังคับไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้อย่างตลอดเวลา ถ้าเราพิจารณา
เห็นว่ามันไม่เที่ยง มันให้ความทุกข์กับเรา เราไม่สามารถสั่งให้เขาให้
ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา เราก็จะไม่อยากได้ พอเราไม่อยากได้แล้ว
ความสงบก็จะกลับคืนมาใหม่ พอเราหยุดความอยากได้ ความสงบก็จะ
กลับคืนมาใหม่
ดังนั้น เวลาที่เรามีความอยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ อยากได้ความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะมีก�ำลังที่จะสอนใจ
ให้หยุดความอยากได้ เพราะเรามีความสงบ มีความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้ว
เพียงแต่วา่ เราไม่รจู้ กั รักษามันเท่านัน้ เอง ถ้าเราไม่มปี ญ
ั ญาเราจะไม่สามารถ
รักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ได้ เวลาออกจากความสงบมาแล้ว
พอเราเกิดความอยาก เราก็จะไปท�ำตามความอยากทันที เราก็จะไปเปิด
ตูเ้ ย็น ไปเปิดโทรทัศน์ ไปหาขนมนมเนยมารับประทาน ไปหารายการอะไร
ต่างๆ มาดู เราก็ได้ความสุขความเพลิดเพลินชั่วขณะหนึ่ง แล้วพอเวลา
ผ่านไป ความสุขนั้นก็หมดไป เราก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีก เราก็จะ
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ต้องหาใหม่อกี แล้ววันหนึง่ เวลาหนึง่ เวลาทีเ่ ราไม่สามารถหาความสุขทาง
ร่างกายได้ เวลานัน้ เราก็จะหงุดหงิดร�ำคาญใจ เศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่
นีค่ อื เรือ่ งของการหาความสุขทางร่างกาย ซึง่ เป็นการหาความทุกข์มากกว่า
คือเรื่องของการออกจากสมาธิแล้วไม่ใช้ปัญญา ใช้ปัญญาไม่เป็น ผู้ที่
ออกจากสมาธิแล้ว ถ้าอยากจะรักษาความสงบความสุขของใจที่เกิดจาก
ความสงบนี้ จะต้องใช้ปญ
ั ญาพิจารณาไตรลักษณ์เสมอเวลาทีเ่ กิดความอยาก
เวลาอยากได้อะไรก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่าสิง่ ทีอ่ ยากได้นนั้ เป็นไตรลักษณ์
ถ้าเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์กจ็ ะไม่อยากได้ เพราะว่าการเห็นไตรลักษณ์กเ็ ป็น
เหมือนกับเห็นยาพิษนั่นเอง หรือเห็นลูกระเบิดนั่นเอง ถ้าเราเห็นสิ่งที่เรา
ได้มานัน้ จะพ่นพิษใส่เรา จะท�ำให้เราต้องทุกข์ใจ เราก็จะไม่อยากได้ ถ้าเรา
เห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราได้มานัน้ จะต้องระเบิดใส่เรา จะต้องท�ำลายชีวติ ของเรา เราก็
จะไม่อยากได้ ฉันใด การพิจารณาไตรลักษณ์กเ็ พือ่ ให้เห็นความทุกข์นนั่ เอง
ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่ใช่สุข มันเป็นทุกข์ เพราะว่ามันไม่เที่ยง
มันไม่ถาวร มันอาจจะสุขเดี๋ยวเดียว สุขตอนใหม่ๆ สุขตอนได้มา แต่พอ
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เวลาผ่านไปสุขนั้นก็จะหายไป แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับ
ให้เขาให้ความสุขกับเราได้เสมอไป ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ของใหม่ๆ นี้
มักจะดีเสมอ แต่พอใช้ไปนานเข้าๆ ของก็เริ่มเสื่อม เริ่มช�ำรุด เมื่อก่อน
ตอนที่ได้มาใหม่ๆ ให้ความสุขกับเรา แต่พอเก่าแล้วก็จะเริ่มให้ความทุกข์
กับเรา เพราะไม่สามารถท�ำตามที่เราต้องการได้ เช่น รถยนต์ เวลาที่
เราได้มาใหม่ๆ เราก็สามารถขับไปไหนมาไหนใช้งานได้อย่างสบาย แต่พอ
รถเก่าเข้าๆ ถึงเวลาจะใช้กอ็ าจจะใช้ไม่ได้ จะสตาร์ทรถก็สตาร์ทไม่ตดิ ก็ตอ้ ง
ไปเข้าอูไ่ ปซ่อม พอซ่อมกลับมาใช้ได้สกั ระยะหนึง่ ก็เป็นอีกแล้ว เสียอีกแล้ว
จนในที่สุดเราก็ต้องเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่
นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่มีการเจริญ
และมีการเสือ่ มไปเป็นธรรมดา ส่วนใหญ่พวกเราจะไม่มองความเสือ่ มกัน
เรามองแต่ความเจริญ เราจึงคิดว่าเป็นความสุขกัน เราลืมนึกถึงเวลาที่
เขาเสื่อม เวลานั้นเราจะไม่สุข เวลานั้นเราจะทุกข์กัน เช่น สิ่งที่เรารัก
สิง่ ทีเ่ ราชอบ ถ้าเกิดเขาเสือ่ มหรือหมดไปจากเราไป ตอนนัน้ เราก็จะทุกข์กนั
เราไม่คิดถึงเรื่องของความเสื่อมกันนั่นเอง
ดังนัน้ พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราระลึกถึงความเสือ่ ม โดยเฉพาะ
ความเสือ่ มของร่างกาย ก็คอื ความตายของร่างกายนีเ้ อง ถ้าเราไม่ระลึก
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เราก็จะลืมไปและเราจะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด แต่เวลา
ผ่านไปเรื่อยๆ ผ่านไปมากขึ้น ความเสื่อมของร่างกายก็จะปรากฏขึ้นมา
ให้เห็นมากขึน้ ความชราภาพก็จะมีมากขึน้ ความเจ็บไข้ได้ปว่ ยก็จะมีมากขึน้
ตอนนีร้ กั ษาโรคนี้ เดีย๋ วพอรักษาเสร็จ ก็มโี รคใหม่โผล่ขนึ้ มาอีกให้ตอ้ งคอย
รักษาอยูเ่ รือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ ก็จะไม่สามารถรักษาให้หายได้ ในทีส่ ดุ ร่างกาย
ก็ตอ้ งหยุดท�ำงาน ร่างกายก็ตอ้ งตายไป ในขณะทีร่ า่ งกายแก่ ร่างกายเจ็บไข้
ได้ปว่ ย ร่างกายตายไปนัน้ ก็ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ เวลานัน้
ถ้าใจไม่รู้จักการหาความสุขทางใจก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ แต่ถ้าใจรู้จัก
หาความสุขทางใจโดยไม่ตอ้ งใช้รา่ งกาย เวลาร่างกายเกิดเป็นอะไรไป ก็จะ
ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ยังสามารถหาความสุข สร้างความสุขหรือ
สามารถรักษาความสุขที่ได้ทางใจได้ต่อไป เพราะความสุขทางใจนี้ไม่ต้อง
ใช้ร่างกาย ความสุขทางใจใช้ธรรมะ ใช้สติ ใช้สมาธิ ใช้ปัญญา
ดังนัน้ พวกเราจึงควรพยายามเจริญสติ สมาธิ ปัญญากันให้มาก แต่กอ่ นที่
เราจะมีเวลามาเจริญสติ สมาธิ ปัญญาได้ เราต้องหยุดการท�ำภารกิจทางด้าน
หาเงินหาทอง ทางการใช้เงินใช้ทองก่อน เพราะถ้าเรายังต้องใช้เงินทอง
เราก็ตอ้ งหาเงินหาทอง เมือ่ เราต้องหาเงินหาทอง เราก็จะไม่มเี วลาพอทีจ่ ะ
มาเจริญสติ สมาธิ ปัญญา ไม่มเี วลาทีจ่ ะมารักษาศีลให้บริสทุ ธิไ์ ด้ ถ้าใจเรา
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ไม่ มี ศี ล ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ การภาวนานี้
จะยาก เพราะว่าใจไม่สงบพอนัน่ เอง
ใจยังมีความวุ่นวายกับเรื่องของ
การท�ำบาปอยู่ เรื่องของวิบากของ
การท�ำบาปอยู่ ใจก็จะไม่สงบพอที่
จะท�ำให้สามารถเจริญสติเพื่อท�ำ
ให้จิตสงบได้ ดังนั้น ในเบื้องต้น
เราจะต้องท�ำทานก่อน ท�ำทานไป
จนกว่าเราจะไม่ต้องไปเกี่ยวข้อง
กับการหาเงินหาทอง กับการใช้เงิน
ใช้ ท อง เพื่ อ เราจะได้ มี เ วลามา
เจริญสติได้อย่างเต็มที่ มารักษาศีล
ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ก็ คื อ
เป็นนักบวชนั่นเอง
การที่ จ ะสร้ า งจิ ต ใจให้ ไ ด้ ส งบ
อย่างเต็มที่เหมือนที่พระพุทธเจ้า
และพระอรหันต์ทงั้ หลายได้สร้างกัน
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การปฏิบัติศีล สมาธิ
ปัญญานี้ ต้องปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง
เราก็ ต ้ อ งอยู ่ แ บบพระพุ ท ธเจ้ า
อยู ่ แ บบพระอรหั น ต์ ก็ คื อ ต้ อ ง
ออกบวชกัน พระพุทธเจ้าก็ทรง
สละสมบัติข้าวของเงินทอง สละ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สละความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพื่อจะ
ได้มเี วลาทีจ่ ะมารักษาศีล มีเวลามา
เจริญสติ มานัง่ สมาธิ และมาเจริญ
ปัญญา เพราะการปฏิบตั ศิ ลี สมาธิ

สิ่งแรก
ที่เราต้องหมั่นท�ำอยู่เรื่อยๆ
ก็คือการเจริญสติ
ปัญญานี้ ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ วันตัง้ แต่ตนื่ จนหลับ เป็นภารกิจ
ทีห่ ยุดไม่ได้ เพราะว่าเวลาใดทีห่ ยุด
เวลานั้นก็จะเปิดโอกาสให้กิเลส
ตัณหากลับมาสร้างความทุกข์สร้าง
ความอยากต่างๆ ให้แก่ใจ แต่ถ้ามี
การเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา
อย่างต่อเนื่อง กิเลสตัณหาจะไม่มี
โอกาส ไม่มีช่องที่จะโผล่ขึ้นมา

ดึงใจให้ไปท�ำอะไรตามความอยาก
ต่างๆ ได้
ดั ง นั้ น ถ้ า เรามี เ วลาที่ จ ะปฏิ บั ติ
อย่างต่อเนื่องแล้ว สิ่งแรกที่เรา
ต้องหมั่นท�ำอยู่เรื่อยๆ ก็คือการ
เจริญสติ การเจริญสติก็คือการ
ควบคุ ม ใจไม่ ใ ห้ ไ ปคิ ด ไปในทาง
ความอยาก หรือคิดไปในทางไหน
ทั้ ง นั้ น ต้ องหยุ ดความคิ ดให้ ไ ด้
ต้องควบคุมความคิดให้ได้ก่อน
วิธีจะควบคุมความคิด เราก็ต้อง
มีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งผูกใจ
เอาไว้ อารมณ์ทเี่ ราใช้กนั ส่วนใหญ่
ก็คือการบริกรรมพุทโธๆ ถ้าเรา
ไม่ถนัดกับการบริกรรมพุทโธ เราจะ
ใช้ร่างกายเป็นอารมณ์ผูกใจไว้ก็ได้
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เราก็ต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลา เฝ้าดูร่างกายเป็น
เหมือนนักโทษไม่ให้หา่ งไม่ให้คลาดจากสายตาเราไป ต้องเฝ้าดูตลอดเวลา
ทุกขณะทุกเวลานาที ร่างกายอยูต่ รงไหน ใจก็ตอ้ งเฝ้าดูอยู่ ร่างกายก�ำลังยืน
ใจก็ต้องเฝ้าดูว่าร่างกายก�ำลังยืนอยู่ ก�ำลังเดินก็ต้องเฝ้าดู ก�ำลังท�ำอะไร
ต่างๆ ก็ต้องเฝ้าดูการกระท�ำของร่างกาย ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเฝ้าดู
ร่างกายตลอดเวลา ใจก็จะนิง่ ใจก็จะว่าง เวลานัง่ สมาธิกด็ ลู มหายใจเข้าออก
เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกต่อ แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ ถ้าใช้
การบริกรรมพุทโธตั้งแต่ตื่นจนหลับ ไม่ว่าเราจะท�ำภารกิจอะไร เราก็
บริกรรมพุทโธๆ ไปอย่างเดียว ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ นอกจากความคิด
ที่จะต้องใช้กับภารกิจการงานในขณะนั้น เช่น เราก�ำลังท�ำงานที่ต้องใช้
ความคิด ตอนนัน้ เราก็หยุดบริกรรมพุทโธไปก่อน เราก็ใช้ความคิดเกีย่ วกับ
เรื่องการท�ำงานไป แต่ถ้าเราท�ำอะไรที่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ความคิด เราก็ใช้
พุทโธไป เช่น เวลาเราอาบน�้ำแต่งตัว รับประทานอาหารนี้ ส่วนใหญ่เรา
ไม่ต้องใช้ความคิด เราก็ใช้พุทโธๆ ไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้น
เรื่องนี้ คนนั้นคนนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าใจไม่คิดอะไรก็หยุดบริกรรมก็ได้ ถ้าใจ
รูเ้ ฉยๆ รูอ้ ยูก่ บั เหตุการณ์ทกี่ ำ� ลังเกิดขึน้ เช่น รูอ้ ยูก่ บั ร่างกาย รูว้ า่ ร่างกาย
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ แล้วไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ตอนนั้นไม่ต้องบริกรรม
พุทโธก็ได้ จะเฝ้าดูร่างกายไปอย่างเดียวก็ได้
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แล้วพอมีเวลาว่างก็ต้องนั่งสมาธิ ถ้าเป็นนักบวชแล้วก็จะไม่มีภารกิจ
การงานมาก ภารกิจก็มีเฉพาะตอนบิณฑบาต ตอนฉัน แล้วก็ตอน
ท�ำความสะอาดเล็กๆ น้อยๆ พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเวลาว่างไว้
ส�ำหรับการเดินจงกรม นั่งสมาธิ ท�ำสลับกันไป เดินจนเมื่อย เมื่อยแล้ว
ก็มานัง่ นัง่ จนเมือ่ ยแล้วก็ออกไปเดินสลับกันไป เวลาเดินก็เจริญสติ เวลานัง่
ก็เจริญสติต่อ แล้วก็ท�ำสมาธิจนจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบ
เวลาจิตรวมเป็นสมาธิแล้วจิตก็จะไม่ท�ำอะไร ความคิดต่างๆ ก็จะหายไป
ตอนนัน้ จะเป็นอุเบกขา สักแต่วา่ รู้ ใจเป็นกลาง ใจเฉยๆ ใจไม่หวิ ไม่อยาก
ไม่มีความต้องการอะไรทั้งหลาย พอออกจากสมาธิมา ถ้าเกิดความอยาก
ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาคอยระงับคอยสอนใจให้หยุดความอยาก ไม่ให้
ไปท�ำตามความอยาก ให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้น้ันเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข
เพราะว่าไม่เที่ยง เพราะเขาไม่อยู่ภายใต้คำ� สั่งของเรา เราไม่สามารถสั่ง
ให้เขาให้ความสุขกับเราได้เสมอไป มีสิ่งเดียวที่เราสั่งได้ก็คือความสุข
ทางใจ สั่งได้ด้วยสติ สั่งได้ด้วยสมาธิ สั่งได้ด้วยปัญญา สั่งด้วยปัญญา
ก็คือให้เราหยุดความอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย พอเรา
หยุดความอยากได้แล้ว ความสงบก็จะหวนกลับคืนมา ถ้าเราหยุดความ
อยากไม่ได้ ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบก็จะจางหายไป ก็จะท�ำให้เราอยาก
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เพิ่มมากขึ้น พออยากได้สิ่งนี้แล้ว เมื่อได้มาแล้วก็อยากจะได้สิ่งอื่นต่อไป
ถ้าเราไม่หยุด มันก็จะพาเราอยากไปเรื่อยๆ จนท�ำให้เราเกิดความเครียด
เกิดความทุกข์ เกิดความฟุง้ ซ่านขึน้ มา เพราะว่าเวลาอยากได้อะไรมากๆ แล้ว
ไม่สามารถอยากได้ตามความอยาก เวลานัน้ ก็จะทุกข์มาก ก็จะเครียดมาก
ดังนัน้ เราไม่ควรปล่อยให้ใจเราไปถึงขีดนัน้ จุดนัน้ ควรทีจ่ ะสกัดความอยาก
อยู่เรื่อยๆ ควรจะท�ำใจให้สงบอยู่เรื่อยๆ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นนักบวช
แต่ถ้าเรามีเวลาว่างพอ เราก็ควรที่จะเอาเวลาว่างนั้นมาสร้างสรณะสร้าง
ทีพ่ งึ่ ทางใจดีกว่า คือสร้างความสงบ สร้างความสุขทางใจ ดีกว่าเอาเวลานัน้
ไปสร้างความสุขทางร่างกาย สร้างความสุขจากการท�ำตามความอยาก
ต่างๆ เพราะเป็นความสุขเพียงเล็กน้อย แล้วก็มคี วามทุกข์แถมมามากกว่า
หลายเท่าด้วยกัน
นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เวลาที่เราก�ำลังท�ำอะไรกันอยู่
ขอให้เราถามว่า เราก�ำลังท�ำเพือ่ ให้เกิดความสุขทางใจ หรือว่าเราก�ำลังท�ำ
เพื่อให้เกิดความทุกข์ทางใจ ถ้าเป็นการท�ำเพื่อให้เกิดความทุกข์ทางใจ
เราก็ควรจะหยุดเสีย ถ้าเราท�ำตามความอยากทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ทางรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทางลาภ ยศ สรรเสริญ นีเ้ ป็นการกระท�ำ
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เพื่อความอยาก ไม่ได้ท�ำเพื่อจิตใจ ไม่ได้ท�ำให้จิตใจสงบ การกระท�ำที่จะ
ท�ำให้จิตใจสงบนี้ต้องเกิดจากการท�ำทาน เกิดจากการรักษาศีล เกิดจาก
การภาวนา เกิดจากการเจริญสติ เกิดจากการนัง่ สมาธิ เกิดจากการพิจารณา
ทางปัญญาเพื่อระงับดับความอยากต่างๆ
นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะคอยดูคอยสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะ
ในวันๆ หนึ่งนี้ใจของเราจะไปกันอยู่ ๒ ทาง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปทางเดียว
คือไปทางตามความอยากกัน ไปทางการหาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุข
ทางรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะกัน นานๆ จะมาทางธรรมกันสักครัง้ หนึง่
เช่น วันนีเ้ รามาทางธรรมกันเนือ่ งจากมีโอกาส บางท่านก็อาจจะเป็นวันเกิด
ก็อยากจะมาท�ำบุญมาท�ำประโยชน์ให้กบั ชีวติ ของตน ท�ำความสุขให้กบั ใจ
สร้างสรณะที่พึ่งให้กับใจ แต่การท�ำเพียงปีละครั้งนี้มันไม่พอเพียง เพราะ
เหมือนกับการรับประทานอาหารปีละครั้งนี้มันไม่พอที่จะรักษาให้ร่างกาย
อยูไ่ ด้ ร่างกายเราถ้าไม่ได้รบั ประทานอาหารทุกวัน ร่างกายก็จะไม่สามารถ
อยู่ได้ ฉันใด ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าปีหนึ่งเรามาสร้างสรณะสร้างที่พึ่ง
ให้กบั ใจเพียงครัง้ เดียว มันก็ยงั ไม่พอเพียง เราควรทีจ่ ะสร้างทุกวัน ควรจะ
ท�ำทานทุกวัน แล้วก็ควรจะรักษาศีลทุกวัน แล้วก็ควรที่จะภาวนาทุกวัน
มากหรือน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ท�ำเลย
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ขอให้เราท�ำไปให้มันติดเป็นนิสัยไป ท�ำไปเท่าที่เราจะสามารถท�ำได้
แล้วเราจะได้มสี รณะทีพ่ งึ่ ทางใจเจริญขึน้ มาตามล�ำดับจากน้อยขึน้ ไปหามาก
เบื้องต้นก็ท�ำอย่างนี้ไปก่อน พอจิตใจเรามีความสุขมากขึ้น เห็นประโยชน์
จากการท�ำบุญให้ทาน จากการรักษาศีล จากการภาวนา เราก็จะมีก�ำลังใจ
ทีจ่ ะท�ำให้มากขึน้ เราก็จะพยายามหาเวลาแบ่งเวลามาให้กบั การสร้างสรณะ
สร้างทีพ่ งึ่ ทางใจให้มากขึน้ หยุดการหาความสุข หยุดหาความเจริญทางลาภ
ยศ สรรเสริญ ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ทีเ่ ป็นความสุขความเจริญชัว่ คราว
ไม่ถาวร ไม่เหมือนกับความสุขความเจริญของจิตใจทีเ่ ป็นความสุขความเจริญ
ทีถ่ าวร เพราะจิตใจไม่ตาย จิตใจเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย ความสุขความเจริญทีอ่ ยู่
ในใจก็จะไม่ตายไม่หายไป ไม่เหมือนกับความสุขความเจริญทีเ่ ราได้รบั จาก
ทางร่างกาย พอร่างกายหมดสภาพไป ความสุขความเจริญทีเ่ ราได้จากทาง
ร่างกายก็จะหมดไป ลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุขต่างๆ ก็จะกลายเป็นของ
คนอืน่ ไป เงินทองทีเ่ ราหามาได้เท่าไหร่กจ็ ะกลายเป็นของลูกของหลานไป
เราจะไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ แต่ความสุขความสงบทางใจนี้
เราเอาติดไปกับใจได้ ไม่มีใครจะมาพรากจากใจของเราไปได้ เป็นของเรา
อย่างแท้จริง และจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไป จนกว่าเราจะไปถึงจุดที่เรา
ไม่ต้องใช้อะไรเป็นที่พึ่งอีกต่อไป ก็คือเมื่อเราไม่มีความอยากแล้ว เราก็
ไม่จ�ำเป็นจะต้องพึ่งศีล สมาธิ ปัญญา
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ศีล สมาธิ ปัญญา นีก้ เ็ ป็นเพียงเครือ่ งมือทีจ่ ะคอยปกป้องรักษาใจของเรา
ให้อยู่ในความสงบ พอไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
มีศีล สมาธิ ปัญญา อีกต่อไป ใจก็เป็นใจที่เป็นอิสระ เป็นใจที่ไม่ต้อง
พึ่งอะไร เพราะไม่มีโทษ ไม่มีอะไรที่จะมาท�ำลายใจได้
นีค่ อื เรือ่ งของการไม่ประมาท การระลึกถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย
อยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างสม�่ำเสมอ อย่างน้อยวันหนึ่งก็ควรจะระลึกอยู่
เรือ่ ยๆ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสถามพระอานนท์วา่ อานนท์ วันหนึง่
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เธอระลึกถึงความตายสักกีค่ รัง้ พระอานนท์กต็ อบว่า ประมาณสัก ๔-๕ ครัง้
เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน พระพุทธเจ้าบอกว่า เธอยังประมาทอยู่
ถ้าเธอไม่อยากจะประมาท เธอต้องระลึกถึงถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจ
เข้าออก เพราะถ้าเธอไม่ระลึกถึง เวลาใดเวลานัน้ เธอก็จะลืม พอลืมแล้ว
เธอก็จะไม่มาสร้างสรณะสร้างทีพ่ งึ่ ทางใจ เธอก็จะถูกอ�ำนาจของความหลง
อ�ำนาจของตัณหาความอยากหลอกให้ไปสร้างความสุขทางร่างกาย ซึง่ ไม่ใช่
เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจ
นี่คอื สิ่งทีเ่ ราควรจะสังวร ควรทีจ่ ะพิจารณาอยูเ่ นืองๆ ถ้าเราอยากจะสร้าง
ที่พึ่งให้แก่ใจ ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ อยากจะอยู่อย่างมี
ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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การเข้าสมาธิเวลาลืมตากับหลับตาครับ ส่วนส�ำคัญ
จ�ำเป็นต้องใช้คกู่ นั ไหมครับระหว่างลืมตากับหลับตา
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๑๓

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ศิษย์ถาม พระอาจารย์ตอบ
ศิษย์ : การที่จิตมันพิจารณาคิดอยู่ตลอดเวลานี้
มันเป็นการฟุง้ ซ่านหรือเปล่าครับ แล้วท�ำยังไงทีจ่ ะท�ำ
ให้จิตมันดับตอนนั้นได้

พระอาจารย์ : หมายถึงต้องการหยุดพิจารณาหรือ
ศิษย์ : มันต้องใช้สมถะมาเป็นก�ำลังหรือเปล่าครับ
พระอาจารย์ : ใช่ ต้องใช้อะไรเป็นอารมณ์ดงึ ใจ
ให้หยุดคิดก่อน เช่น ให้ระลึกถึงพุทโธๆ ไป แทนทีจ่ ะ
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คิดพิจารณา เพราะว่าบางทีการพิจารณาของเรา มันไม่อยูใ่ นวงของธรรมะ
มันก็จะท�ำให้ใจฟุ้งซ่านได้ ตอนนั้นก็ต้องหยุดคิดพิจารณา แล้วก็บังคับให้
บริกรรมพุทโธๆ ไป หรือจะใช้บทสวดมนต์กไ็ ด้ ท่องบทสวดมนต์ไปเรือ่ ยๆ
จนในที่สุดหยุดคิดได้
การปฏิบตั นิ ถี้ า้ ไม่มสี มาธิแล้วพิจารณานีม้ นั ก็จะฟุง้ ซ่านได้ หรือแม้แต่มสี มาธิ
ถ้าพิจารณาเลยเถิดก็ฟงุ้ ซ่านได้เหมือนกัน เวลาสมาธิหมดก�ำลังแล้วมัน
ก็จะพิจารณาแบบฟุง้ ซ่านไม่ได้เป็นเหตุเป็นผล ถ้าพิจารณาเป็นเหตุเป็นผล
แล้วมันจะสงบ เช่นถ้าเราพิจารณาเห็นอะไรแล้วเราปล่อยวางได้มนั จะสงบ

ศิษย์ : อย่างนี้ใช่ไหมครับที่ท�ำให้เกิดปัญญา
พระอาจารย์ : ใช่ ถ้ามันเห็นไตรลักษณ์แล้วเราปล่อยว่างได้

ใจของเราก็จะสงบ เช่น เราพิจารณาร่างกายจนเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง
ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา เป็นดิน น�ำ้ ลม ไฟ ไม่ใช่ตวั เราของเรา
เราไปห้ามเขาไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายได้ พอเราเห็นอย่างนี้แล้ว
เราก็หยุด หยุดที่จะไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ใจของเรา
ก็จะสงบตัวลง ถ้าพิจารณาเป็นปัญญาแล้วมันจะสงบ ถ้ามันไม่เป็นปัญญา
แล้วมันจะฟุ้งซ่าน
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ดังนัน้ ถ้าพิจารณาไปแล้วรูส้ กึ ว่ามันไม่สงบ มันไม่ได้ขอ้ สรุป มันปลงไม่ได้
วางไม่ได้ มันปล่อยไม่ได้ มันตัดไม่ได้ อย่างนีเ้ ราก็ควรจะหยุดพิจารณาก่อน
แสดงว่าสติและสมาธิของเราไม่มกี ำ� ลังมากพอ ตอนนัน้ เราก็ควรจะกลับไป
ท�ำสมาธิใหม่ กลับไปบริกรรมพุทโธๆ ไป นั่งหลับตาไป จนกว่าจิตจะรวม
เข้าสู่ความสงบ แล้วหยุดคิด ตอนนั้นคือเวลาที่หยุดแล้วก็ปล่อยให้เขา
พักอยู่ในสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ตอนนั้นเป็นเหมือนกับการ
รับประทานอาหาร เป็นการพักผ่อน เติมพลังให้แก่ใจ พอออกจากสมาธิ
มาแล้ว ถ้าเรามาพิจารณาไตรลักษณ์อีก เราก็จะสามารถเห็นได้ และก็จะ
ปล่อยวางสิ่งที่เราหลงยึดติดได้ ถ้าปล่อยได้แล้วใจก็จะเย็น ใจจะสงบ
จะไม่ฟุ้ง เราก็สามารถที่จะพิจารณาเรื่องอื่นต่อไปได้ จนกว่าเราจะรู้สึกว่า
มันพิจารณาแล้วไม่ได้เหตุได้ผล ไม่ได้ความสงบ ปล่อยไม่ได้ ตัดไม่ได้
เราก็ตอ้ งหยุดพิจารณา แล้วก็กลับมาเข้าสมาธิใหม่ ต้องท�ำสมาธิกบั ปัญญา
สลับกันไป ไม่ใช่ทำ� แต่สมาธิอย่างเดียว แล้วพอเข้าขัน้ ปัญญาก็ทำ� แต่ปญ
ั ญา
อย่างเดียว พอได้สมาธิแล้ว พอออกจากสมาธิก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไป
พอพิจารณาจนรู้สึกว่าเริ่มฟุ้งซ่านแล้วก็หยุดพิจารณา แล้วก็กลับมาพัก
ในสมาธิใหม่ พอออกจากสมาธิกอ็ อกไปพิจารณาใหม่ ท่านเปรียบเทียบว่า
เหมือนกับคนตัดไม้ เวลาตัดไปสักระยะหนึง่ แล้วแรงก็จะหมด มีดก็จะทือ่
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ไม้ที่ตัดไม้ที่ฟันนี้ฟันเท่าไรก็ไม่ขาด ท่านบอกว่าตอนนั้นก็ควรที่จะหยุด
หยุดการท�ำงานแล้วก็กลับไปพักผ่อนหลับนอน รับประทานอาหาร พอออก
มาจากการพักผ่อนหลับนอน รับประทานอาหารแล้วก็จะมีกำ� ลัง แล้วก็ลบั
มีดให้คม พอมาฟันไม้ ไม้ท่อนเดิมนั้นฟันเพียง ๒-๓ ครั้ง ไม้ก็จะขาดได้
เพราะมีดก็คม คนที่ฟันก็มีก�ำลัง ฉันใด การท�ำงานก็คือการพิจารณา
ทางปัญญา ถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่หยุดพักผ่อนบ้างเลย มันก็จะ
เกิดการฟุง้ ซ่านได้ คือพิจารณาแล้วไม่ได้เหตุไม่ได้ผล ไม่สามารถตัดกิเลส
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ตัดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นได้ ตอนนั้นเราก็ต้องหยุดพิจารณาแล้ว
กลับมาพักในสมาธิกอ่ น พักจนกระทัง่ จิตอิม่ มีความสุขมีความสบาย แล้วก็
ถอนออกมาเอง พอถอนออกมาเองแล้วเราก็กลับไปพิจารณาเรื่องเดิม
นัน่ แหละ แล้วไม่นานเราก็จะสามารถปล่อยวางอุปาทานตัดกิเลสตัณหาได้
นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติตลอดไปจนถึงขั้นสูงสุดเลย พอเราได้เข้าสู่
ขั้นปัญญาแล้วเราจะต้องใช้ปัญญาสลับกับสมาธิ ท่านเปรียบเทียบว่า
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เป็นเหมือนกับการเดิน เราต้องใช้เท้าซ้ายกับเท้าขวาสลับกันไป เราไม่ได้
ใช้เท้าเดียว ถ้าเราใช้เท้าเดียวเราก็ตอ้ งกระโดดเขย่งไป เราต้องใช้เท้าซ้าย
สลับกับเท้าขวา เช่น เวลาเราก้าวเท้าซ้าย เราก็ไม่ได้ก้าวเท้าขวา พอเรา
จะก้าวเท้าขวา เราก็ไม่ได้กา้ วเท้าซ้าย เวลาท�ำสมาธิ เราก็จะไม่เจริญปัญญา
เวลาเราเจริญปัญญา เราก็จะไม่เข้าไปในสมาธิ เราต้องสลับกัน เวลา
พิจารณาแล้วเหนื่อยหรือว่าไม่ได้เหตุได้ผล เกิดอาการฟุ้งขึ้นมาก็หยุด
แล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิ สงบระงับความฟุง้ ก่อน ท�ำจิตให้สงบ มีพลังใหม่
ขึ้นมา แล้วค่อยออกมาพิจารณาใหม่ พิจารณาไปเรื่อยๆ อย่างนี้ต่อไป
มันก็จะขาด มันก็จะปล่อยวางได้ ไม่ว่าจะท�ำขั้นไหนก็ตาม ขั้นของ
พระโสดาบัน ขั้นของพระสกิทาคามี พระอนาคามี หรือพระอรหันต์
ท่านก็ตอ้ งปฏิบตั แิ บบนีไ้ ป ท่านต้องมีทงั้ ปัญญาและสมาธิสลับกัน ช่วยกัน
สนับสนุนกันไป
แต่ถ้ายังอยู่ในขั้นสมาธิอยู่ ยังไม่มีสมาธิที่ช�ำนาญหรือว่าที่แน่นหนามั่นคง
ช่วงนั้นก็ควรที่จะเจริญสติกับสมาธิให้มากก่อน เช่น เวลาไม่อยู่ในสมาธิ
ก็ควบคุมจิตให้อยู่กับพุทโธ บริกรรมพุทโธๆ ไป อย่าปล่อยให้ไปคิดอะไร
แล้วพอนั่งสมาธิก็ท�ำใจให้รวมเข้าสู่ความสงบ ฝึกไปจนเรามีความช�ำนาญ
สามารถเข้าออกสมาธิได้ทกุ เวลา อยากจะเข้าสมาธิเมือ่ ไหร่กเ็ ข้าได้ ถ้าเรา
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ช�ำนาญแล้วเราค่อยออกมาทางปัญญาต่อไป ถ้าเราไม่ชำ� นาญทางสมาธิแล้ว
เราออกไปทางปัญญา เวลาเราอยากจะกลับเข้าสมาธิบางทีเรากลับเข้าไม่ได้
เพราะว่าเรายังไม่ชำ� นาญ เราอาจจะเคยเข้าได้ครัง้ ๒ ครัง้ ซึง่ อาจจะยังไม่รู้
จุดที่แท้จริงว่าเข้าไปได้อย่างไร อาจจะเป็นแบบว่าเข้าไปโดยฟลุ๊ก โดยที่
เราไม่รู้สึกตัว เราไม่รู้ว่าเข้าไปได้อย่างไร พอครั้งหน้าอยากจะเข้าอีกก็เข้า
ไม่ได้ อย่างนีแ้ สดงว่าเรายังไม่ชำ� นาญ เราต้องจับเคล็ดให้ได้วา่ วิธเี ข้าสมาธิ
เข้าได้เพราะสติเราต่อเนื่อง สติเราใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอให้
ก�ำหนดดูลมหายใจหรือให้ก�ำหนดพุทโธ มันก็จะอยู่กับพุทโธอย่างเดียว
หรืออยู่กับลมอย่างเดียว แล้วก็เข้าไปในสมาธิได้ทุกครั้ง อย่างนี้เราก็จะ
รู้ว่าวิธีเข้าสมาธิที่ถูกต้องเข้าอย่างไร พอเราเข้าเป็นแล้วทีนี้เราก็ออกทาง
ปัญญาได้ พอเราพิจารณาแล้วใจฟุง้ เราก็หยุดพิจารณา แล้วเราก็กลับเข้ามา
ในสมาธิได้
ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเข้าสมาธิ พอเราอยากจะกลับเข้าสมาธิ เราก็อาจจะเข้า
ไม่ได้ ดังนั้นก็ต้องพยายามฝึกสมาธิให้ช�ำนาญก่อน เหมือนกับก่อนที่เรา
จะเดินหรือจะวิ่งได้ เราก็ต้องยืนให้ได้ก่อน ยืนให้ได้มั่นคงก่อน ไม่ใช่
พอยืนขึ้นมาปั๊บแล้วก็ล้มลงไป เราต้องยืนให้ได้อย่างมั่นคงก่อน แล้วเรา
ถึงค่อยออกเดินออกวิ่งต่อไป เข้าใจนะ
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ศิษย์

: การเข้าสมาธิเวลาลืมตากับหลับตาครับ ส่วนส�ำคัญจ�ำเป็น
ต้องใช้คู่กันไหมครับระหว่างลืมตากับหลับตา

พระอาจารย์ : คือการเข้าสมาธินี้เราต้องการปล่อยวางทุกอย่างเลย

เราต้องการปล่อยวางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ถ้าเรายังลืมตาอยู่นี้
มันก็ยงั มีการสัมผัสรับรูก้ นั อยู่ โอกาสทีม่ นั จะเข้าสูค่ วามสงบมันจะยากกว่า
ยากกว่าการหลับตา

ศิษย์ : อันนั้นมันจะยาก แต่ว่ามีการใช้การลืมตาแล้วก็ภาวนาคือให้เป็น

จุดรวมครับ อันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่

พระอาจารย์

: ก็ส่วนใหญ่เราไม่เคยได้ยินนะว่าใช้การลืมตาเพื่อ
เข้าสมาธิ ส่วนใหญ่เวลานัง่ สมาธินจี้ ะหลับตากัน เราต้องปิดทวารทัง้ ๕ คือ ตา
หู จมูก ลิน้ กาย ไม่อย่างนัน้ มันก็จะมีการเข้าออกทางทวารอยู่ คือเห็นรูป
ใจก็จะปรุงเเต่งกิเลสตัณหา มันก็จะออกไปทางตา ทางรูปได้ แม้กระทัง่ เวลา
เรานั่งแล้วได้ยินเสียง ใจของเราบางทียังออกไปคิดตามเสียงที่เราได้ยิน

ศิษย์ : อย่างที่เคยรู้เหมือนกันว่าเวลาลืมตาแล้วเราเติมตัวรู้เข้าไปครับ

ให้รู้แต่ว่าไม่ต้องฟุ้งซ่าน
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พระอาจารย์

: อย่างนั้นก็เป็นการสงบแบบไม่รวม คือไม่ปรุงเเต่ง
ไม่ฟงุ้ ซ่าน แต่มนั ก็ไม่เข้าสูค่ วามสงบอย่างเต็มที่ ทีเ่ รียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิ
มันก็จะไม่มีก�ำลังมากพอ มากพอที่จะใช้ในการตัดกิเลสตัณหา ถ้ามัน
รวมเข้าไปแล้ว แม้แต่ร่างกายก็หายไปจากความรู้สึกเลย ตอนนั้นจิต
มันจะแน่นเป็นหิน เป็นตัวของมันเต็มที่เลย มันไม่เกี่ยวข้องกับร่างกาย
ไม่เกี่ยวข้องกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ตอนนั้นจะมีความรู้สึกที่แตกต่าง
จากการที่ยังติดอยู่กับร่างกายอยู่ มันจะมีความเบาอกเบาใจ มีความสุข
อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน

ศิษย์

: อย่างชีวิตประจ�ำวันของฆราวาสคือว่าเขาต้องมองเห็นทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ไม่ว่าบ้าน รถ ผู้หญิง ผู้ชาย มีทุกอย่างที่มันจะเข้ามาใน
ความรู้สึกของเราครับ ไอ้ตัวนี้เราจะมานั่งหลับตาภาวนาอย่างเดียว แล้ว
ภาวนาตัวนี้มันเป็นตัวตัดให้เกิดการละได้ไหมครับ

พระอาจารย์

: ถ้าเราจะตัด เราก็ต้องมองสิ่งต่างๆ ว่าเป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เช่น เห็นร่างกายของใครก็ตอ้ งเห็นว่าเดีย๋ วก็ตอ้ งตายไปหมด
ต้องเเก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไปหมด เห็นสมบัติข้าวของเงินทองก็ต้องเห็น
ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลายเป็นของคนอื่นไป เราต้องเห็นอย่างนี้เราถึง
237

238

จะตัดมันได้ ถ้าจะตัดในขณะที่ลืมตานี้ต้องใช้ปัญญาตัด ถ้าไม่มีสมาธิ
ก็ไม่มแี รงทีจ่ ะตัด ตัดไม่ได้ รูอ้ ยูว่ า่ ไม่ใช่ของเรา รูอ้ ยูว่ า่ เป็นสมบัตชิ วั่ คราว
แต่ก็ยังอดที่อยากจะให้เขาอยู่กับเราต่อไปไม่ได้ ยังอยากให้เขาอยู่กับเรา
ไปนานๆ ยังอยากจะให้เราอยู่กับเขาไปนานๆ แต่เราไม่มีก�ำลังที่จะตัด
จะปล่อยเขา

ศิษย์ : ตรงนี้ท�ำให้เกิดฟุ้งซ่านใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : ก็ได้ ถ้าเกิดความอยากก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา

เกิดความเครียดต่างๆ ขึน้ มา เวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เนีย่ ใจเรา
จะเครียดมาก ใจเราจะทุกข์มาก คิดฟุง้ ซ่านขึน้ มา คิดปรุงเเต่งพยายามหา
วิธีต่างๆ นานา เพื่อที่จะท�ำให้เราได้ตามความอยากของเรา แล้วถ้ายิ่งคิด
แล้วยิ่งไม่ได้ก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ยิ่งเครียดใหญ่ จนอาจจะกลายเป็นคนบ้าไปก็ได้
เสียสติไปก็ได้

ศิษย์ : ถ้าใช้ตัวนี้คือเป็นการยากส�ำหรับคนที่ปฏิบัติใหม่ๆ ใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : คือคนเรานี้แต่ละคนมีบารมีมาไม่เหมือนกัน บางคน
มีบารมีมามากอยู่แล้ว เพียงแต่พิจารณาทางปัญญาเห็นว่าเป็นทุกข์ เป็น
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อนิจจัง เป็นอนัตตา เขาก็ตัดได้ก็มี อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอน บางที
มีคนมาถามปัญหา พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนแบบสั้นๆ ง่ายๆ เขาก็ท�ำใจได้
เช่น ทรงสอนบอกว่า ให้สักแต่ว่ารู้ เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็น ให้เห็นเฉยๆ
ไม่ใช่เห็นแล้วเกิดความโลภ เกิดความโกรธ เกิดความหลงขึน้ มา เห็นแล้ว
ก็ปล่อยวาง จะไม่เห็นว่าดีหรือชัว่ เห็นว่าเฉยๆ เห็นแล้วใจก็เฉยๆ ไม่ยนิ ดี
ยินร้าย ถ้าอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าตัดได้

ศิษย์ : คือชนะความอยากของตัวเอง
พระอาจารย์ : ปัญหาก็คอื อยูท่ คี่ วามอยากนีเ่ อง ความอยากท�ำให้ใจ

เราไม่สงบ ความอยากท�ำให้ใจเราเครียด ท�ำให้ใจเราทุกข์ ความอยาก
ท�ำให้เราหิว ไม่อมิ่ ไม่พอ ต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่อมิ่ ไม่พอ
คนเราจึงต้องหากันอยูเ่ รือ่ ยๆ ได้มาเท่าไหร่กไ็ ม่พอ หยุดไม่ได้ เพราะหยุด
ความอยากไม่ได้ เพราะไม่รวู้ า่ ความอยากนีเ้ ป็นต้นเหตุของปัญหา ปัญหา
ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากหรือมีน้อย ปัญหาอยู่ที่มีความไม่พอ ความไม่พอก็เกิด
จากความอยากได้นั่นเอง
ดังนั้น การจะท�ำใจให้พอได้เบื้องต้นต้องท�ำใจให้สงบก่อน เวลาใจสงบนี้
มันจะพอ แต่มนั จะพอชัว่ คราว คือเวลาทีอ่ ยูใ่ นสมาธินมี้ นั พอ มันไม่อยาก
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ได้อะไร แต่พอออกจากสมาธิมา ความอยากทีย่ งั มีอยูใ่ นใจมันก็จะโผล่ขนึ้ มา
อยากได้สงิ่ นัน้ อยากได้สงิ่ นี้ ถ้าเราไม่ใช้ปญ
ั ญามาสอนใจให้หยุดความอยาก
เราก็จะไปท�ำตามความอยากต่อ แล้วเราก็จะกลับไปเหมือนเดิม แต่ถา้ เรา
ใช้ปญ
ั ญาหรืออย่างน้อยใช้สติคอยควบคุมไม่ให้คดิ ในเรือ่ งของความอยาก
ให้เราคิดอยู่กับพุทโธๆ ต่อไป ความอยากมันก็จะหายไปชั่วคราว แต่ถ้า
อยากจะให้มันหายไปอย่างถาวร เราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นต้นเหตุของ
ปัญหาทั้งหลาย ความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากของเราเอง ถ้าเรา
ไม่อยากจะทุกข์ ถ้าเราอยากจะมีความสุขต่อไปอย่างถาวร เราก็ตอ้ งอย่าไป
มีความอยาก
ถ้าเห็นโทษของความอยากแล้วเราก็จะหยุดได้ ถ้าเราเห็นความอยาก
เป็นเหมือนงูพิษอย่างนี้ เราก็จะไม่อยากเข้าใกล้ ไม่อยากจะไปท�ำตาม
ความอยาก

ศิษย์ : เราต้องไม่ตามใจตัวเอง เราต้องรู้จักระงับใจตัวเองด้วย
พระอาจารย์ : ท�ำอะไรท�ำด้วยเหตุดว้ ยผล ถ้าจ�ำเป็นก็ทำ� ถ้าไม่จำ� เป็น

ก็ไม่ต้องท�ำ เช่น สิ่งที่จ�ำเป็นก็คือปัจจัย ๔ เราต้องมีปัจจัย ๔ ถึงเวลา
ต้องรับประทานอาหารก็ตอ้ งรับประทานอาหาร แต่ให้รบั ประทานพอประมาณ
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พอต่อความต้องการของร่างกาย อย่ารับประทานไปตามความอยาก
ถ้ารับประทานตามความอยาก มันจะรับประทานมากเกินไป อย่างนี้ก็จะ
ท�ำให้อยากรับประทานมากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ คนเราจึงลดน�ำ้ หนักกันไม่คอ่ ยลง
เพราะเรารับประทานตามความอยากกัน

ศิษย์ : เราดิ้นรนไปหาของกินร้านโน้นอร่อย ร้านนี้อร่อย
พระอาจารย์ : อิ่มแล้วก็ยังอยากจะกินอีก ท้องบอกพอแล้ว แต่ใจ

ยังบอกไม่พอ เราต้องท�ำตามเหตุผล เวลาทีต่ อ้ งรับประทานอาหาร เราก็ตอ้ ง
รับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยา หมอบอกให้กนิ กีเ่ ม็ดก็กนิ ตาม
ที่หมอสั่ง ไม่ใช่กินตามใจอยาก ยานี้อร่อยเอาสัก ๑๐ เม็ดเลย อย่างนี้
ไม่ได้เดี๋ยวก็ตาย ตายเพราะยา คนเราตายเพราะอาหารกันเชื่อไหม ตาย
เพราะรับประทานอาหารมากจนเกินไป เวลารับประทานอาหารมาก โรคภัย
ไข้เจ็บต่างๆ ก็มากขึ้น
ดังนัน้ ถ้าเราท�ำตามเหตุผลนีไ้ ม่เป็นความอยาก แล้วจะไม่ทำ� ให้เกิดความ
ฟุ้งซ่าน จะไม่ท�ำให้เกิดความอยากต่อเนื่อง แต่ถ้าท�ำตามความอยากแล้ว
มันจะมีความอยากต่อเนื่อง ได้นี่มาแล้วก็อยากจะได้นั่นอีก ได้อย่างนั้น
ก็อยากได้อย่างโน้นอีก อยากได้ไปเรื่อยๆ
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ศิษย์ : มันเหมือนเป็นกิเลสที่พอกอยู่ตลอดเวลา
พระอาจารย์ : ใช่ ตัวนี้แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเรา

เป็นปัญหา ถ้าเราแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ความอยาก ต้องตัดความอยาก
ทั้งหมดให้หมดไป ความอยากก็มี ๓ เท่านั้นเอง พระพุทธเจ้าทรงตรัส
สอนไว้ คือกามตัณหา คือความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ภวตัณหา ความอยากมี อยากเป็น วิภวตัณหา ความอยากไม่มี อยากไม่เป็น
เช่น อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย เวลาแก่แล้วไม่อยากแก่นมี้ นั
จะทุกข์ใจมาก เวลาเจ็บแล้วอยากให้มันหาย อยากไม่ให้มันเจ็บนี้มันก็จะ
ทุกข์ทรมานใจ เวลาจะตาย ไม่อยากตาย มันก็เหมือนกัน แต่ถ้าเราหยุด
ความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ เวลาแก่ เวลาเจ็บ เวลาตาย เราจะเฉยๆ
เราจะรูส้ กึ เหมือนกับรับรูเ้ ฉยๆ ว่าร่างกายเขาแก่แล้วนะ ร่างกายเขาเจ็บไข้
ได้ป่วย ร่างกายตอนนี้เขาจะตายแล้วนะ ก็รู้ไปดูไปเฉยๆ เหมือนกับไม่มี
อะไรเกิดขึ้น เพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจเป็น
เหมือนคนดูภาพยนตร์ ร่างกายเป็นเหมือนตัวแสดงอยู่บนจอภาพยนตร์
แต่คนดูบางทีกอ็ ดทีจ่ ะไปตืน่ เต้นหวาดเสียวกับตัวแสดงในภาพยนตร์ไม่ได้
เพราะไม่มีสติ เผลอไป คิดว่าตัวเองเป็นตัวแสดงไป พวกเราไม่มีสติ
ไม่มปี ญ
ั ญาแยกใจออกจากร่างกายกัน เราปล่อยให้ใจไปคิดว่าเป็นร่างกาย
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พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาใจก็หวั่นไหว ทั้งๆ ที่ใจไม่ได้เป็นอะไรเลย
ใจเป็นเหมือนเดิม ร่างกายแก่ไม่แก่ ใจก็ยงั เป็นใจอยูเ่ หมือนเดิม เพราะใจ
ไม่มีวันแก่ ไม่มีวันเจ็บ ไม่มีวันตาย นี่คือธรรมชาติของใจ
ปัญหาของใจอยู่ตรงที่หลง อยู่ที่เผลอไปคิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วก็ไป
เดือดร้อนแทนสิง่ นัน้ สิง่ นีเ้ อง เช่น ไปเดือดร้อนแทนร่างกายของเรา บางที
ก็ไปเดือดร้อนแทนร่างกายของคนอื่น ถ้าเป็นร่างกายของคนที่เรารักนี้
เราก็เดือดร้อนแทนเขาแล้ว ของพ่อ ของแม่ ของสามี ของภรรยา ของลูก
ของหลาน พอเขาเป็นอะไรเราก็วุ่นวายไปกับเขา เพราะว่าเราไม่มีปัญญา
คอยแยก ไม่มีกรรมการมาหย่าศึก พูดง่ายๆ มีแต่จะปล่อยให้เขาไป
ตะลุมบอนกัน เข้าไปผูกพันกันนัวเนียกันไปหมด
ดังนัน้ เราต้องมีสติ สมาธิ ปัญญา มาเป็นกรรมการ มาคอยแยกใจให้ออก
จากทุกสิ่งทุกสิ่งอย่าง ไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไป
เกี่ยวข้องด้วย เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
บุคคลต่างๆ ทีเ่ ราเกีย่ วข้องด้วย เราต้องแยกว่าเขากับเราเป็นคนละส่วนกัน
เราไม่สามารถที่จะไปจัดการให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอ
เขามีเหตุมีปัจจัยที่จะท�ำให้เขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้น เช่น
เขาจะต้องมีความเจริญบ้าง มีความเสือ่ มบ้าง เขาจะต้องมีทกุ ข์บา้ งมีสขุ บ้าง
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เขาจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป ช้าหรือเร็วต่างกันไป ก็ต้องเป็นไป
ด้วยกันทุกคน เราต้องรู้แล้วเราต้องอย่าไปหลง เราต้องรักษาใจของเรา
ให้รู้เฉยๆ อย่าไปมีตัณหาความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เพราะ
จะท�ำให้ใจเราทุกข์ ท�ำให้ใจเราเครียด ท�ำให้ใจเราฟุ้งซ่านขึ้นมานั้นเอง
การปฏิบัติทั้งหมดก็เพื่อสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง

ศิษย์ : ตอนผมนัง่ สมาธิ ผมก็คดิ ถึงว่าตอนผมอายุ ๑๓ จิตของผม
ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้ พออายุ ๕๐ จิตมันก็เป็นอย่างนี้

พระอาจารย์

: ใช่ จิตมันเป็นอย่างนั้นมาตลอด มันจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยอยู่ที่การปฏิบัติของเรา ถ้าเราปฏิบัติตามค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า จิตของเราก็จะเปลี่ยนไปจากสภาพที่ย�่ำแย่เป็นสภาพที่ดีขึ้น
ไปตามล�ำดับ จนเป็นสภาพที่มีแต่ความสุขอย่างเดียว ไม่มีความทุกข์เลย
เพราะเรารู้ทัน เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เขาเจริญ
หรือเสื่อมไม่ได้มาท�ำให้เราเจริญหรือเสื่อมแต่อย่างใด เพราะถ้าเรารู้
อย่างนี้แล้ว เราก็จะไม่เดือดร้อน จะไม่ยึดติด จะไม่มีความอยากให้เขา
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสงบ มีแต่ความสุข
ตลอดเวลา
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อันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติ ก็คือท�ำให้ใจเราสุข ท�ำให้ใจเราสงบอยู่
ตลอดเวลา จะสุขจะสงบตลอดเวลาก็ตอ้ งรูค้ วามจริงว่าไม่มอี ะไรเป็นของเรา
ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็นเหมือนภาพยนตร์ เราเป็นเหมือนคนดู เวลาเราออกจาก
โรงภาพยนตร์ไป เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวไป เวลาภาพยนตร์จบ พระเอก
เขาอาจจะกลายเป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้าน แต่เรา
ออกจากโรงภาพยนตร์ไป เราไม่ได้เอาเงินร้อยล้านพันล้านติดไปกับเรา
ฉันใด ร่างกายของเราจะร�่ำรวยขนาดไหน จะใหญ่โตขนาดไหน เวลาเรา
จากร่างกายนี้ไป เราก็ไม่ได้เอาอะไรของร่างกายนี้ไปด้วยเลย ให้เราคิด
อย่างนี้ ไม่ได้เอาลูก เอาหลาน เอาสามี เอาภรรยา เอาญาติสนิทมิตรสหาย
เอาลาภ ยศ สรรเสริญไปกับเราเลย ใจก็มาด้วยตัวเปล่าๆ แล้วก็จะไป
ด้วยตัวเปล่าๆ ถ้าจะมาก็มากับความโง่เท่านั้นแหละ เวลาไปนี้จะไปกับ
ความโง่ต่อหรือจะไปกับความฉลาด ถ้าไปกับความโง่ต่อก็ต้องกลับมา
โง่ใหม่อกี แต่ถา้ ไปด้วยความฉลาดก็จะไม่กลับมาโง่อกี ต่อไป พระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ท่านถึงไม่กลับมา เพราะท่านหายโง่แล้ว พวกเรายังโง่อยู่
เดี๋ยวก็กลับมาโง่ใหม่อีก กลับมาเกิดใหม่อีก เข้าใจนะ
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การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
ขอคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
จงปกป้องคุม้ ครองรักษาให้ทา่ นมีแต่ความสุขและความเจริญ
แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
โดยทั่วหน้ากันเทอญ
ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

