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“จะพูดธรรมะแล้วนะ
ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบ”

ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ธรรมะบนเขาชีโอน วัดญาณสังวราราม
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ธรรมะบนเขา 
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เพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรม มาท�าบุญ 

มาปฏิบติัธรรม เพราะการฟังเทศน์

ฟ ังธรรมนั้นเป ็นเหมือนได ้รับ 

แสงสว่าง ใจของเรานี้เป็นเหมือน 

สถานท่ีมดื เพราะถกูโมหะความหลง  

“แผนที่พ้นทุกข์”
๐๗ธรรมะบนเขา 

๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

วันนี้ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าง

จากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ใช้เวลาว่างนี้

ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาวัด 

อวิชชาความไม่รูค้รอบง�าจิตใจ จึงท�า 

ให้เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักร

เป็นดอกบัว เหมือนกับเวลาอยู่

ในที่มืด ไม่สามารถมองเห็นอะไร 

ตามความเป็นจริงได้ 
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ใจของผู้ท่ีมีโมหะความหลง มีอวิชชาความไม่รู้ครอบง�าจิตใจ ก็จะไม่รู้

ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน จะไปหลงกับความสุขที่เป็น 

ความทุกข์ว่าเป็นความสุข ชีวิตของเราจึงวนเวียนอยู่กับการหาความสุข

แล้วก็หนีความทุกข์ เพราะทุกครั้งที่เราวิ่งเข้าหาความสุข เราก็วิ่งเข้าหา

ความทุกข์กัน พอเจอความทุกข์ เราก็ว่ิงหนีความทุกข์เพื่อจะไปหา 

ความสขุใหม่ กว็ิง่เข้าไปหาความทกุข์ใหม่อีก เพราะความสขุทีเ่ราเข้าใจว่า 

เป็นความสุขนั้น ความจริงแล้วเป็นความทุกข์ ที่เป็นความทุกข์ก็เพราะว่า  

ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา เวลาเราได้มา  

เราก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้สิ่งที่เราได้มา ความสุขที่เราได้มา นั้นอยู่กับเรา 

ไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการ

เปลีย่นแปลงเป็นธรรมดา มกีารเกดิ มกีารดับ เป็นธรรมดา เวลาทีเ่ราได้มา  

เราก็จะดีอกดีใจ เวลาที่เราสูญเสียไป เราก็จะเศร้าโศกเสียใจ 

นัน่กเ็ป็นเพราะว่าเราไม่เคยพบกบัความสขุทีไ่ม่มวัีนเสือ่ม ไม่มวัีนหมดไป

นั่นเอง เราไม่รู้ว่ามีความสุขอย่างนี้อยู่ และไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน จนกว่าเราจะ

ได้พบกบัพระพทุธศาสนา พบกบัพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าเท่านัน้  

เราถึงจะได้พบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขท่ีเป็นความสุข ไม่ใช่เป็น 

ความทุกข์อย่างที่เราพบกันทุกวันนี้ เราพบกับความสุขที่เป็นความทุกข์ 
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เพราะเวลาที่ความสุขหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานั้นเปลี่ยนไป ความสุข

ที่เราได้รับจากสิ่งนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ไป เช่นความสุขที่เราได้จาก 

บคุคล เวลาบุคคลนัน้เขาดีกบัเรา เรากม็คีวามสขุ พอเวลาทีเ่ขาไม่ดีกบัเรา  

เราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่นเดยีวกับสิ่งของต่างๆ เวลาที่สิ่งของที่เรา 

ได้มานี้ดี เราก็มีความสุข พอสิ่งที่เราได้มามีการเปลี่ยนไป มีการเสียไป 

เสื่อมคุณภาพไป เวลานั้นเราก็ทุกข์ใจ เพราะว่าไม่ได้รับความสุขอย่าง 

ที่เคยได้รับ เช่น เครื่องบันเทิงต่างๆ เวลาที่เราได้มาใหม่ๆ ก็มีคุณภาพดี  

มีคุณสมบัติดี สามารถให้ความบันเทิงกับเราได้ แต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่ง  

กจ็ะเสือ่มได้เสยีได้ พอของใหม่กลายเป็นของเก่า คุณภาพกไ็ม่ดี ไม่สามารถ 

ให้ความสุขเราได้เหมือนกับของใหม่ๆ นั่นก็เป็นเพราะว่านี่คือความทุกข์ 

ที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ ที่เราเสาะแสวงหากัน เพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆ  

ในโลกนีม้กีารเปลีย่นแปลง คือมกีารเจรญิแล้วกม็กีารเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

เช่น มีลาภก็มีการเจริญลาภ แล้วก็มีการเสื่อมลาภ มียศก็มีการเจริญยศ 

มีการเสื่อมยศ มีสรรเสริญก็มีนินทา มีความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ก็มีความทุกข์เวลาที่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เราได้เสพสัมผัสนั้น 

หายไปหรือหมดไป เช่น เวลาเราอยู่ใกล้กับคนที่เรารัก เราก็มีความสุข 

เวลาที่เราอยู่ห่างไกลจากคนที่เรารัก เราก็มีความเศร้าสร้อยหงอยเหงา  

มคีวามว้าเหว่ เวลาคนทีเ่รารกัหรอืสิง่ทีเ่รารกัจากเราไป เรากม็คีวามเศร้าโศก 
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เสียใจอาลัยอาวรณ์ นี่คือธรรมชาติ

ของความสุขที่พวกเราแสวงหากัน  

เป็นความสุขที่ไม่แน่นอน 

สาเหตุที่ท� าให ้ เรามีความทุกข ์กับ 

สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพราะเรามีความอยาก 

อยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเรา ให้ความสุข

กับเราไปเรื่อยๆ เวลาที่เขาไม่ได้อยู่

กับเรา เราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา 

ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเรา 

ไปนานๆ อยากให้ความสขุกบัเราไปเรือ่ยๆ  

เวลาที่เขาไม่อยู ่ ไม่ได้ให้ความสุข 

กบัเรา เรากจ็ะไม่ทกุข์ นีคื่อความจรงิที ่

พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ก็คือความ

ทกุข์ใจความไม่สบายใจของเราทัง้หลาย

เกิดจากตัวเราเอง เกิดจากใจ เกิดจาก 

ความอยากของเราที่อยากจะให้สิ่งท่ี 

ไมเ่ทีย่งแท้แน่นอนนัน้เทีย่งแท้แน่นอน 

ความสุขที่เกิดจาก

ความสงบของใจนี้ 

เป็นความสุขที่จะ

ไม่มีวันเสื่อมจากใจเรา 

ถ้าเรารู้จักวิธีรักษา 

รู้จักวิธีสร้าง

ความสุขนี้ขึ้นมา
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อยากให้สิ่งที่ไม่ได้ให้ความสุขกับเรา

อย่างตลอดเวลาน้ันให้ความสุขกับเรา

ตลอดเวลา อยากให้สิ่งที่เราชอบให้

เป็นตามความอยากของเรา พอเขา 

ไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเรา  

เราก็จะไม่สบายใจ ทุกข์ใจ 

ดังนั้น ความทุกข ์ใจนั้นเกิดจาก 

ความอยากของเราเอง เพราะเราไม่ไป 

หาความสุขจากสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

ทีอ่ยูก่บัเราได้ตลอดเวลา ทีเ่ราสามารถ

สั่งให้อยู่กับเรา ให้ความสุขกับเราได้

ตลอดเวลา ความสุขนั้นก็คือความสุข 

ที่ เกิดจากการท�าใจให ้สงบนั่นเอง  

ความสุขท่ีเกิดจากความสงบของใจนี้ 

เป็นความสขุทีจ่ะไม่มวัีนเสือ่มจากใจเรา 

ถ้าเรารูจั้กวธิรีกัษา รูจั้กวิธสีร้างความสขุ

น้ีขึน้มา เรากส็ามารถทีจ่ะสร้างขึน้มาได้

 ใจของเราไม่มีวันตาย

 ใจของเราก็ต้องไปตาม

วิบากกรรมที่เราท�ามา

 ไปตามบุญตามกรรม

ตามบาปที่เราท�ามา 

ถ้าเราท�าบุญท�าความดี

 เราก็จะมีบุญไปกับเรา 
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เรื่อยๆ รักษาให้อยู่กับเราไปได้เรื่อยๆ ไม่ว่าร่างกายเราจะเสื่อมไปอย่างไร 

ไม่ว่าโลกนี้จะเสื่อมไปอย่างไร แต่ความสุขภายในใจของเรานี้ เราสามารถ

รักษาไม่ให้เสื่อมได้ 

นี่คือความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ติดอยู่กับใจของเรา ไม่ได้ติดอยู่กับ

ร่างกาย ไม่เหมอืนกบัความสขุต่างๆ ทีเ่ราแสวงหากนั เช่น ความสขุจากลาภ  

ยศ สรรเสริญ ความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นความสุข 

ที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เวลาที่ร่างกายแข็งแรง เราก็พอที่จะหา 

ความสขุต่างๆ เหล่านีไ้ด้ แต่เวลาใดทีร่่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาใดทีร่่างกาย 

ไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ ความสุขต่างๆ เหล่านั้น 

ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา หรือเวลาที่ไม่มีร่างกายนี้แล้ว เวลาที่ร่างกายนี้ตาย 

ไปแล้ว ความสขุต่างๆ ทีเ่ราได้สร้างขึน้มากจ็ะหมดสภาพไป กลายเป็นสมบติั 

ของคนอื่นไป เช่น เวลาที่เราตายไป ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ 

ที่เราหาได้มานี้ ก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไป เพราะเราไม่สามารถเอาติดไป

กับใจของเราได้ ร่างกายตายไป แต่ใจของเรานี้ยังไม่ตาย ใจของเราไม่มี

วนัตาย ใจของเรากต้็องไปตามวิบากกรรมทีเ่ราท�ามา ไปตามบญุตามกรรม

ตามบาปที่เราท�ามา ถ้าเราท�าบุญท�าความดี เราก็จะมีบุญไปกับเรา เช่น  

ถ้าเราปฏิบติัธรรม ท�าใจให้สงบ เรากเ็อาความสงบนีไ้ปกบัเราได้ เอาความสขุ 
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ทีเ่กดิจากความสงบนีไ้ปได้ เราจงึไม่เดือดร้อนเวลาทีร่่างกายนีต้ายไป เพราะ

เรามคีวามสขุติดไปกบัเรา แต่ถ้าเราไม่สามารถสร้างความสงบให้เกดิขึน้

ภายในใจได้ ไม่สามารถท�าบุญให้ใจสงบ ไม่สามารถรักษาศีลให้ใจสงบ 

เราก็จะไม่มีความสงบติดตัวเราไป จะมีแต่ความหิว มีแต่ความอยาก

ตดิตัวเราไป ใจของเรากจ็ะไปแบบขอทาน ทีจ่ะต้องไปคอยขอรับส่วนบญุ 

ของผู้อื่น เพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เราไม่สนใจกับการสร้างบุญกัน 

ไม่สนใจกับการท�าทาน ไม่สนใจกับการรักษาศีล ไม่สนใจกับการนั่งสมาธิ

ท�าใจให้สงบ และไม่สนใจกับการพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลาย ให้เห็นว่า 

ไม่เท่ียง ไม่ใช่ของเรา เป็นทกุข์ เพราะเราไปอยากให้เป็นของเรา อยากให้ 
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เที่ยงนั่นเอง ถ้าเราได้ปฏิบัติตามที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน เราก็

จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ

ตามล�าดับของการปฏิบัติ 

การปฏิบัติทานเราก็จะได้ความสุข

ในระดับหนึ่ง การปฏิบัติศีลเราก็

จะได้ความสุขอีกระดับหนึ่ง การ 

ปฏิบัติสมาธิเราก็จะได้ความสุขอีก 

ระดับหนึง่ การเจรญิปัญญาเรากจ็ะ 

ได้ความสุขอีกระดับหน่ึง ซ่ึงเป็น 

ความสุขที่มากข้ึนไปตามล�าดับ  

จนกลายเป็นปรมัง สุขงั ขึน้มา คือ 

เป็นความสุขท่ีย่ิงใหญ่ ความสุข 

ที่ไม่มีความทุกข์ ความสุขที่ไม่มี

ความเสือ่ม นีเ่ป็นผลทีจ่ะเกดิจาก

การปฏิบติัตามพระธรรมค�าสอนของ

พระพทุธเจ้า ทีเ่ป็นเหมอืนแสงสว่าง 

น�าทางให้เราได้ไปสู ่ความสุขที ่

แท้จริง ให้เราได้หลุดพ้นจากความ 

ทุกข์อย่างแท้จริง เกิดขึ้นจากการ 

ท่ีเราได้เข้ามาหาพระพุทธศาสนา  

เข้ามาศึกษา มาฟังเทศน์ ฟังธรรม  

ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

ฟังแล้วเรากน็�าเอาไปปฏิบติั ปฏิบติั

แล้วผลก็คือความสงบสุขก็จะเป็น

ผลตามมา 

นี่คือการเข้าหาพระพุทธศาสนา 

เข้าหาเพือ่ศึกษาแนวทางพระพทุธ-

ศาสนา นี้เป็นเหมือนแผนที่ที่เรา

จ�าเป็นจะต้องใช้ในการเดินทาง  

ถ้าเราต้องการที่จะเดินทางไปถึง 

จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้า

และพระสาวกท้ังหลายได้ด�าเนิน

ไปถึง ถ้าเราไม่มีแผนที่ เราก็จะ 
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หลงทาง เราก็จะไปไม่ถึงจุดหมาย

ปลายทางที่พระพุทธเจ ้ าและ

พระสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกัน 

นี่คือความส�าคัญของการเข้าหา

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง เป็นผู้พาเรา 

ไปสู ่ จุดหมายปลายทางที่เลิศที่

ประเสริฐนี้

การเข้าหาพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ ก็คือการเข้าหาด้วยการ

ศึกษา เช่น การฟังเทศน์ฟังธรรม 

หรือการอ่านหนังสือธรรมะ หรือ

การศึกษาจากสื่อต่างๆ เมื่อเรา

ได้ศึกษาแล้ว เราก็ต้องน�าเอาไป

ปฏิบัติต่อ เพราะการศึกษาเพียง

อย่างเดียวนี้ยังไม่สามารถท�าให้

เกดิผลท่ีเราต้องการได้ การศึกษาก็ 

เป็นเพยีงการดูแผนทีเ่ท่านัน้ เมือ่ดู 

แผนที่แล้วเราก็ต้องออกเดินทาง 

ถ้าดูแผนที่แล้วไม่ออกเดินทาง  

เรากย็งัจะไปไม่ถงึจุดหมายปลายทาง 

ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราออกเดินทาง

โดยที่ไม่ดูแผนที่ ไม่มีแผนที่ เราก็ 

จะหลงทาง เพราะเราจะไม่รู ้ว่า 

จะไปทางไหนที่จะพาให้เราไปถึง 

จุดหมายปลายทางที่เราต้องการ 

ไปได้ เราจึงต้องศึกษาก่อน 

การศึกษาก็ต้องศึกษาจากแหล่ง

ค�าสอนที่ถูกต ้องนั่นเอง เช ่น  

สวากขาโต ภควตา ธัมโม ธรรมที่ 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้ว 

เราต้องศึกษาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริง 

เช่น พระพทุธเจ้า หรอืพระอรหนัต- 
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สาวกท้ังหลาย ตอนนีพ้ระพทุธเจ้า

ท่านก็จากพวกเราไปแล้ว แต่ท่าน 

กท็รงมตัีวแทน กคื็อ “ธรรมวนิยั” 

ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงตรสัสอน และ

ได้รับการจารึกไว้ในพระไตรปิฎก  

นี่ก็เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ท่ีเราสามารถศึกษายดึเป็นแนวทาง

ของการปฏิบัติได้ หรือถ้าเรามี

โอกาสได้พบกบัพระอรหันตสาวก 

เราก็สามารถที่จะศึกษาจากท่าน

ได้เหมือนกนั เพราะพระพุทธเจ้า

กับพระอรหันตสาวกนี้มีความรู้

เหมือนกนั คอืรู้ในอริยสัจ ๔ รู้ใน

มรรค ๘ ทางที่จะน�าพาไปสู่การ 

ดับทุกข์ เพราะพระพุทธเจ้า และ

พระอรหันตสาวกนี้ ได้ปฏิบัติตน 

จนได ้หลุดพ ้นจากความทุกข ์

ทั้งหลายแล้ว พระพุทธเจ้ากับ

พระอรหันตสาวกน้ีมี จิตใจที่

บริสุทธ์ิเหมือนกนั ต่างกนัตรงท่ีว่า

พระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นผู้มีความ

สามารถพิเศษที่สามารถปฏิบัติ

ได้โดยที่ไม่มีครูมาสั่งสอน คือ 

มีพระปัญญาที่ฉลาดแหลมคม

ที่จะสามารถศึกษาดูทางได้ด้วย 

ตนเองไม่ต้องอาศัยแผนที่ เพราะ 

ในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงด�าเนิน 

น้ันไม่มีแผนที่ให้ดูนั่นเอง ไม่มี
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พระพุทธเจ้า ไม่มีพระอรหันตสาวกมาสอน บุคคลต่างๆ ที่ไปทรงศึกษาก็
ยังเป็นปุถุชนอยู่ สอนได้ก็เพียงแต่ขั้นระดับฌานสมาบัติ พอได้ทรงบรรลุ
ขั้นฌานสมาบัติแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรต่อ ไม่มีใครสอนให้ไปจากนั้น
ได้ว่าให้ไปอย่างไร พระพทุธองค์เลยต้องศึกษาทดลอง ลองผดิลองถกูไป 
จนในที่สุดก็ได้พบทาง ทางแห่งสมถภาวนา วิปัสสนาภาวนา 

สมถภาวนา พระองค์ได้ทรงศึกษามาแล้วจากผู้อื่น แต่วิปัสสนาภาวนานี้ 
ยังไม่มใีครรู ้พระองค์เลยต้องศึกษาด้วยพระองค์เอง จนในท่ีสดุกท็รงเห็น 
สัจธรรมความจริงว่าเหตุของความทุกข์นั้นเกิดจากความอยาก และวิธี
ที่จะดับความทุกข์ก็จะต้องดับด้วยปัญญา หรือต้องเห็นว่าความอยากนี้
เป็นต้นเหตุของความทกุข์ และสิง่ท่ีอยากนัน้กเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่เทีย่งแท้แน่นอน 
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถตอบสนองความอยาก คือให้ความสุขได้อย่างแท้จริง  
จึงต้องละความอยากเท่านั้น ไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย ให้หา 
ความสขุจากการหยดุความอยาก เพราะถ้าหยดุความอยากได้เมือ่ไร ความสงบ 
ความสขุก็จะเกดิข้ึน และเมือ่เกดิขึน้แล้วความทกุข์ต่างๆ กจ็ะหายไปดับไป  
นี่คือความสามารถของพระพุทธเจ้า 

ส่วนพระอรหนัตสาวกนี ้ท่านต้องมพีระพทุธเจ้ามาตรสัรูก่้อน จึงจะสามารถ
ปฏิบติัและบรรลหุลดุพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิได้ ถ้าไม่มพีระพทุธเจ้า
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มาตรสัรูแ้ละมาประกาศพระธรรมค�าสอน กจ็ะไม่มพีระอรหนัตสาวกแม้แต่

รปูเดียว เพราะพระอรหนัตสาวกนัน้ท่านไม่มภูีมปัิญญาทีส่งูพอทีจ่ะปฏิบติั

ให้หลุดพ้นได้ด้วยตนเอง 

ค�าว่าสาวกนี้ก็แปลว่าผู้ฟัง ส่วนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แปลว่า 

ผู้ตรัสรู้ได้ด้วยตนเอง พระอรหันตสาวกนี้เป็นพระอรหันต์ที่บรรลุได้ด้วย

การฟังธรรมจากผูอ่ื้น แต่การบรรลธุรรมนีม้คีวามเท่าเทยีมกนั เหมอืนกนั 

กคื็อจติใจทีส่ะอาดบรสิทุธิ ์จติใจทีป่ราศจากตัณหาความอยากต่างๆ นีเ้ป็น

เหมอืนกนัหมด จติใจของพระพทุธเจ้ากส็ะอาดบรสิทุธิ ์ไม่ต้องไปเวยีนว่าย 

ตายเกิด จิตใจของพระอรหันตสาวกก็เช่นเดียวกัน สะอาดบริสุทธิ์

เหมือนกัน ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ปัญญา

ของพระพุทธเจ้าน้ีมีมากกว่าพระสาวกมากหลายร้อยเท่า การใช้ปัญญา

ของพระพุทธเจ้าในการสั่งสอนจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ปัญญา 

ของพระอรหนัตสาวก พระพทุธเจ้าสามารถสัง่สอนสตัว์โลกให้บรรลธุรรม 

ได้มากกว่าพระอรหันตสาวกแต่ละรูปที่จะท�าได้ เพราะปัญญาบารมี 

ของพระพุทธเจ้านี้มีมากมายก่ายกองมากกว่าของพระอรหันตสาวก  

พระอรหันตสาวกน้ีก็มีป ัญญาในระดับที่สอนให้ตนเองบรรลุเป ็น 

พระอรหนัต์ได้ แต่อาจจะไม่มปัีญญาทีจ่ะสอนให้ผูอ่ื้นบรรลไุด้อย่างรวดเรว็ 
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เหมือนกับที่พระพุทธเจ ้ าทรง

สามารถสอนได้ พระอรหันต์ก ็

สอนให้ผู ้ อ่ืนบรรลุได้แต่อาจจะ 

ไม่กว้างขวางเหมอืนกบัการสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้า ดังนั้น การที่เรา

ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงน้ี  

กจ็ะเหมอืนกบัเราได้พบครท่ีูเก่งมาก 

อาจารย์ที่เก่งมาก ถ้าเราได้พบกับ 

พระอรหันต์นี้ ก็เหมือนกับว่าเรา 

ก็ได้พบกบัอาจารย์ทีเ่ก่ง เพยีงแต่ว่า 

เก่งสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ 

นี่คือความแตกต่างในเรื่องของ

ปัญญา แต่ในเรื่องของความรู้ที่จะ 

ท�าให้หลุดพ้นจากการเวียนว่าย 

ตายเกดิ การทีจ่ะท�าให้บรรลมุรรค 

ผลนิพพานนี้ ท่านมีเหมือนกัน 

แต่อุบายวิธีการสั่งสอนให้ผู้ฟังนั้น 

เกดิความเข้าอกเข้าใจ เกดิศรทัธานี้  

อาจจะมีไม่เท่ากัน พระพุทธเจ้า

ทรงตรัสสอนคนฟังแล้วจะเกิด

ศรัทธา เกิดความเข้าใจได้ง่ายกว่า

การได้ยินได้ฟังจากพระอรหันต์  

ซ่ึงแม้บางรปูนีท่้านไม่ได้สัง่สอนเลย 

กม็ ีบางรปูท่านกไ็ม่มคีวามสามารถ

ในการสั่งสอนด้วยอุบายวิธีการ

ความรู้ที่เราต้องมี

ในการบรรลุ

มรรคผลนิพพาน ก็คือ

ความรู้ในพระอริยสัจ ๔
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ต่างๆ สั่งสอนก็สั่งสอนแบบรวมๆ 
ไม่แยก ไม่มีรายละเอียดให้เกิด
ความเข้าใจชัดเจนขึ้น 

เช ่ น ในยุ คสมั ยป ั จ จุ บั นนี้ ก็ ม ี
พระอาจารย์ของหลวงปู่มั่น คือ
พระอาจารย์เสาร์ ท่านก็บรรลุ
เป็นพระอรหันต์ แต่ท ่านไม่มี
ความสามารถในการสั่งสอนผู้อ่ืน 

ถ้าต้องการที่จะยุติ

การเวียนว่ายตายเกิด 

ต้องการดับความทุกข์ภายในใจ 

ก็ต้องละกามตัณหา 

ภวตัณหา และวิภวตัณหา 

ได ้อย ่างกว ้างขวางเหมือนกับ 

พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์มั่นนี้ 

ท่านมีปัญญาความฉลาดในการ 

สั่งสอนเผยแผ่วิธีการปฏิบัติให้แก่

ผู้อ่ืนได้มากกว่า พระอาจารย์มั่น

จึงมีสาวกมีลูกศิษย์ลูกหามากกว่า

พระอาจารย์เสาร์ อันนีม้นัเป็นเรือ่ง

ของปัญญาบารมีของแต่ละท่านที่

ได้บ�าเพ็ญมาไม่เท่ากัน บางท่านก็

บ�าเพ็ญมามาก บางท่านก็บ�าเพ็ญ

มาน้อย บางท่านก็บ�าเพ็ญมาพอที่

จะท�าให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ 

บางท่านก็บ�าเพ็ญมาจนมีมากกว่า

ท่ีจะมาใช้ในการบรรลุมรรคผล

นิพพาน ก็เอามาใช้ในการเผยแผ่

สั่งสอนให้แก่ผู ้ อ่ืนให้เกิดความ

เข้าอกเข้าใจได้อย่างง่ายดายและ

รวดเร็ว 
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นี่คือความแตกต่างเรื่องของปัญญาบารมี จึงท�าให้พระอรหันต์กับ

พระพุทธเจ้ามีความแตกต่างกัน พระอรหันต์ก็มีความแตกต่างกัน เช่น 

พระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องพระสารีบุตรให้เป็นอัครสาวกขวา คือเป็นผู้มี

ปัญญาทีแ่ก่กล้ารองจากพระพทุธเจ้า มมีากกว่าพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย  

ส่วนพระโมคคัลลานะก็ทรงยกย่องว่าเป็นอัครสาวกซ้าย ก็คือท่านมี

ความสามารถในทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากกว่าพระอรหันตสาวกรูปอ่ืน  

แต่ระหว่างความสามารถในเร่ืองของอทิธิฤทธ์ิปาฏหิาริย์กบัความสามารถ

ในการเผยแผ่ส่ังสอนธรรมะให้แก่ผู้อืน่ด้วยปัญญาน้ี พระพุทธเจ้าทรง 

ตรัสว่าการเผยแผ่ส่ังสอนผูอ้ืน่ด้วยธรรมะด้วยปัญญาน้ีเป็นส่ิงทีมี่คณุค่า

กว่าการมีความสามารถในการมีอทิธิฤทธ์ิปาฏหิารย์ิต่างๆ พระสารีบุตร 

จึงเป็นอัครสาวกขวา ส่วนพระโมคคัลลานะจึงเป็นอัครสาวกซ้าย 

แต่นีม่นัเป็นความรูพ้เิศษ ไม่ได้เป็นความรูท้ีจ่ะมาใช้ในการตรสัรูห้รอืบรรลุ

มรรคผลนิพพาน ความรู้ท่ีเราต้องมีในการบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็คือ

ความรูใ้นพระอรยิสจั ๔ ให้เรารูว่้าทกุข์น้ันอยูใ่นใจของเรา สมุทยั ต้นเหตุ

ของความทกุข์กคื็อตัณหาความอยาก ได้แก่ กามตัณหา ความอยากในกาม  

ภวตัณหา ความอยากมอียากเป็น วภิวตัณหา ความอยากไม่มอียากไม่เป็น  

นีคื่อต้นเหตุของความทกุข์ใจ ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกดิ ถ้าต้องการ
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ที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิด ต้องการดับความทุกข์ภายในใจ ก็ต้องละ

กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ถ้าเป็นฆราวาสก็ต้องใช้ทาน ศีล 

ภาวนา ถ้าเป็นนักบวชใช้ศีล สมาธิ ปัญญา 

ฆราวาสยังมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่ ก็ต้องสละทรัพย์สมบัติ 

ข้าวของเงินทองไปก่อนด้วยการท�าทาน ถ้าไม่สละก็จะออกบวชไม่ได้ 

เพราะยังจะติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินซ้ือความสุขต่างๆ อยู่ ใช้เงินดับ

ความทุกข์ ซ่ึงเป็นการดับความทกุข์เพยีงช่ัวคราว ไม่ได้ดับความทกุข์อย่าง

ถาวร ถ้าต้องการดับความทุกข์อย่างถาวรก็ต้องไม่ใช้เงินทอง ในการมาดับ

ความทกุข์ต้องใช้ศีล สมาธ ิปัญญา กต้็องออกบวช เวลาพระพุทธเจ้าทรง

สอนมรรคให้แก่ผูท้ียั่งไม่บวช กท็รงสอนทาน ศลี ภาวนา หรือ ทาน ศลี 

สมาธิ ปัญญา เวลาทรงแสดงธรรมให้แก่นกับวช กท็รงแสดงศลี สมาธิ 

ปัญญา ไม่ได้แสดงเร่ืองทาน เพราะนักบวชน้ีได้ผ่านขั้นทานมาแล้ว  

ได้สละทรพัย์สมบัติข้าวของเงินทองหมดไปแล้ว ดงันัน้ ทาน ศลี ภาวนา 

กับศีล สมาธิ ปัญญานี้ ก็เป็นมรรคอันเดียวกัน ต่างกันตรงที่ว่า ส�าหรับ 

ฆราวาสนีต้้องท�าทาน ต้องสละทรพัย์สมบัติข้าวของเงินทองให้หมดไปก่อน 

เท่านั้นเอง 
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นี่คือทางที่จะน�าพาไปสู่การดับทุกข์ ยุติการเวียนว่ายตายเกิด ต้องอยู่ที่ 

มรรคน้ีเอง การปฏิบติัของเราทัง้หมด ปัญญาของเราทัง้หมด กต้็องทุม่มา 

ตรงที่การท�าทาน การรักษาศีล การภาวนานี้เท่านั้น ถ้าเรามีปัญญารู้ว่า 

เราต้องท�าทาน เราต้องรักษาศีล เราต้องท�าใจให้สงบ เราต้องสอนใจ

ให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในสภาวธรรมทั้งหลาย ในสิ่งต่างๆ เช่น  

ลาภ ยศ สรรเสริญ ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ในบุคคลต่างๆ ว่า 

เขาไม่เทีย่ง ทุกคนมกีารเกดิเเก่เจบ็ตายเป็นธรรมดา ร่างกายของคนทกุคนนี้  

ไม่ได้เป็นสมบติัของใครท้ังนัน้ ไม่มตัีวไม่มตีนในร่างกาย ในร่างกายมเีพยีง

อาการ ๓๒ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก หัวใจ ตับ  

ปอด ล�าไส้ต่างๆ อวยัวะต่างๆ ภายในร่างกายนี ้เป็นอาการ ๓๒ ไม่มตัีวตน 

ในผม ในขน ในเล็บ ในฟัน มาจากดิน น�้า ลม ไฟ มาจากอาหาร 

อาหารก็มาจากดินจากน�้าจากลมจากไฟ เวลาร่างกายนี้แตกสลายไปก็

กลบัคืนสูดิ่นน�า้ลมไฟไป ตัวตนไม่มใีนร่างกายนี ้ผูท้ีม่ายดึติดกบัร่างกายนี้ 

เป็นใจ เวลาร่างกายนี้เกิดการแตกดับไป ใจนี้ไม่ได้แตกดับกับร่างกาย 

ใจก็ไปสู่ทิศทางของใจต่อไป เหมือนกับน�้าที่อยู่ในแก้ว เวลาที่แก้วแตก  

น�้าก็ไปทางหนึ่ง แก้วก็ไปอีกทางหนึ่ง ไปคนละทิศคนละทางกัน ฉันใด 

เวลาร่างกายนีแ้ตกดับไป ใจกไ็ปอีกทางหนึง่ ไปตามวาระของบญุของบาป 
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ที่ได้ท�าไว้ ถ้าได้ท�าบุญถึงขั้นสูงสุดก็ไปพระนิพพานเลย ถ้ายังไม่ถึง 

ขัน้นพิพานกไ็ปขัน้ของพระอนาคาม ีของพระสกทิาคาม ีของพระโสดาบนั 

ถ้าต�่าลงมาก็ไปขั้นของสมาธิ คือไปขั้นสวรรค์ช้ันพรหม ถ้าต�า่ลงมาก็ไป 

สวรรค์ช้ันเทพ ถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ช้ันเทพ ก็มาเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้ไป

ท�าบาปท�ากรรม ถ้าไปท�าบาปท�ากรรมก็ต้องไปอบาย ไปเป็นเปรตบ้าง  

ไปเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง นี่คือที่ไปของใจหลังจากที่ร่างกายนี้

ได้แตกดับไปแล้ว 

ฉะนัน้ การทีเ่ราจะไปไหนนี ้มนัไม่ได้อยูท่ี่ใครทัง้นัน้ อยูท่ีก่รรม กรรมนี้

แปลว่า การกระท�า การกระท�าทางกาย วาจา ใจ ทีพ่วกเราท�ากนัอยูท่กุวนันี้  

ถ้าเราคิดท�าทาน รกัษาศีล ภาวนา เรากจ็ะพดูเกีย่วกบัเรือ่งท�าทาน รกัษาศีล  

ภาวนา เราก็จะท�าทาน รักษาศีล ภาวนา เราตายไปเราก็จะไปตามทาง

ที่เราได้ท�าเอาไว้ ก็คือไปสวรรค์ช้ันเทพ ไปสวรรค์ช้ันพรหม ไปเป็น 

พระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ไปพระนิพพาน เพราะนี่คือทางไปที่เกิดจากการ

ปฏิบัติ เกิดจากการกระท�าของเราทางกายทางวาจาและทางใจ ถ้าเรา 

คิดท�าบาป คิดเสพอบายมุข เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน เสพสุรายาเมา 

คบคนช่ัวเป็นมติร มคีวามเกยีจคร้าน ฆ่าสตัว์ตัดชีวติ ลกัทรพัย์ ประพฤติ

ผิดประเวณี โกหกหลอกลวง นี่ก็จะพาเราไปสู่อบายหลังจากที่ร่างกายนี้ 
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ตายไปแล้ว เมื่อท�าแล้วก็ไม่มีใครที่จะมายับยั้งได้ แม้แต่พระพุทธเจ้า 

ก็ไม่สามารถยับยั้งกรรมของพระองค์ได้ กรรมนี้เป็นกฎสากล เป็นกฎที่

ควบคุมวถิชีีวติของจติใจของพวกเราทกุคน เรียกว่ากฎแห่งกรรม ไม่ต้อง 

มีกฎหมายมาคอยตามจับเหมือนกับเวลาที่มีชีวิตอยู่ คนบางคนท�าผิด

กฎหมายแล้วยังสามารถหลบหลีกกฎหมายได้ แต่เวลาท�าบาปแล้ว เวลา

ตายไปแล้วน้ีหลบหลกีกฎแห่งกรรมไม่ได้ กฎแห่งกรรมนีไ้ม่ต้องมตี�ารวจ 

มาคอยตามจับ กฎแห่งกรรมนี้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีใครสามารถที่จะ

ล่วงล�้าไปได้ มีผู้เดียวที่จะล่วงล�้าไปได้ก็คือผู้ไม่ท�าบาปไม่ท�ากรรมนั่นเอง 

ก็ต้องเป็นพระอรหันต์ ผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป 
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ถ้าพวกเราอยากจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรม อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิด  

เราก็ต้องยุติการเวียนว่ายตายเกิด เราก็ต้องปฏิบัติมรรค คือศีล สมาธิ  

ปัญญา หรอืทาน ศีล ภาวนาน้ีให้ได้เต็มที ่เป็นเหมอืนกบัการรบัประทานยา  

เราต้องรบัประทานยาให้ครบตามทีห่มอสัง่ ถ้าเราอยากจะให้โรคภัยไข้เจบ็

หายไป ถ้าเรารบัประทานตามทีห่มอสัง่แล้ว ไม่นานโรคภัยไข้เจบ็กจ็ะหมดไป  

ฉันใด ถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิด เราอยากจะหนีจากกฎ 

แห่งกรรมไป เรากต้็องท�าทาน รกัษาศีล ภาวนา อย่างเต็มท่ีตามทีพ่ระพทุธเจ้า 

ทรงสอน คือ ต้องท�าอย่างมืออาชีพ คือเราไม่มีงานอย่างอื่นต้องท�าแล้ว 

นอกจากรกัษาศีลให้สะอาดบรสิทุธิ ์แล้วเดินจงกรม นัง่สมาธ ิท�าใจให้สงบ 

ตลอดเวลา สลับกับการเจริญปัญญา พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

จนสามารถละความอยากทัง้หลายให้หมดไปจากใจได้ เมือ่ไม่มคีวามอยาก

หลงเหลืออยู่ภายในใจ ใจก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เหมือนกับ

ร่างกายเมือ่ไม่มเีช้ือโรคหลงเหลอือยูแ่ล้ว เพราะถกูยาท�าลายไปหมดแล้ว 

โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายก็จะหมดไปเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น หน้าที่ของพวกเราก็อยู่ที่การศึกษาให้ถ่องแท้ ให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติ

อะไร เหมือนกับเวลาหมอให้ยามา เราก็ต้องต้ังใจฟังค�าสั่งของหมอว่า 

หมอให้รบัประทานยาน้ี วันละกีค่รัง้ ครัง้ละกีเ่มด็ เรากต้็องท�าตามทีห่มอสัง่  
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พอเราท�าตามแล้ว โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไป ตอนนี้เราก็ต้องมาศึกษา

จากพระพทุธเจ้าทีเ่ป็นเหมอืนหมอทีจ่ะให้ธรรมโอสถแก่เราเอามารกัษาใจ 

ของเราให้หายจากโรคของการเวยีนว่ายตายเกดิ เราจึงต้องต้ังใจศึกษาให้รู้

อย่างถ่องแท้ว่าเราต้องท�าอะไรบ้าง เมือ่เรารูแ้ล้วเรากน็�าเอาไปปฏิบติัอย่าง

เต็มทีเ่ต็มก�าลงั ไม่ช้ากเ็รว็ความอยากต่างๆ กจ็ะหมดไปจากใจ ความสิน้สดุ 

ของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลตามมา 

จึงขอฝากเรือ่งของการมาวัดเพือ่ใช้เวลาให้เกดิคุณเกดิประโยชน์ ด้วยการ 

มาฟังเทศน์ฟังธรรม มาปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้  

ให้ท่านได้น�าเอาไปพนิจิพจิารณาแล้วปฏิบติั เพือ่ความหลดุพ้นจากความทกุข์ 

และการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไป
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โยมอยากทราบว่า ถ้าชาติที่แล้วของเราไม่ได้สร้าง
กรรมกุศลดีมาค่ะ ชาติน้ีเราจะสามารถท่ีจะถึง
นิพพานได้หรือเปล่า หรือว่าสามารถสร้างภายใน
ชาตินี้ได้หรือเปล่า



29

ศิษย ์: ถ้านั่งสมาธิโดยที่ไม่ได้เดินจงกรม อันนี้
ได้ไหมคะ

พระอาจารย์ : ได้ จะเดินก็ได้ จะนั่งก็ได้  

เดินจงกรมนี้ก็เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถ ในกรณีที่เรา

นั่งมากๆ ก็จะเกิดอาการเมื่อยหรือปวดตามล�าตัว 

ต่างๆ ก็ต้องมีการผ่อนคลาย ก็เปลี่ยนอิริยาบถ 

จากนั่งมาเดิน แต่การภาวนาเราก็ยังภาวนาต่อ เช่น 

เราจะเดินสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ เดินบริกรรม 

ศิษย์ถาม พระอาจารย์ตอบ 
๒๐ เมษายน ๒๕๕๖๐๗
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พทุโธๆ ไปกไ็ด้ คือการปฏิบติัเบือ้งต้นนี้  

สิ่งท่ีเราต้องการท�าก็คือการเจริญสติ 

คือควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปเรือ่งราว

ต่างๆ เพื่อจะได้ไม่ฟุ้งซ่าน เพื่อท�าใจให้

ว่าง ใจให้สงบนั่นเอง เราก็ต้องใช้การ

สวดมนต์หรือใช้การบริกรรมพุทโธ ซึ่ง

เราสามารถท�าได้ในทุกอิริยาบถ ไม่ใช่

แต่เฉพาะเวลาท่ีเรานั่งเพียงอย่างเดียว 

เราสามารถท�าได้ทั้งวันเลย ไม่ว่าเรา

ท�าอะไรถ้าการท�างานของเรานี้ไม่ต้อง 

ใช้ความคิด เช่น เวลาล้างถ้วยล้างชาม  

ล้างหน้า อาบน�า้ แต่งตัวนี ้ถ้าเราไม่ต้อง 

ใช้ความคิด เราก็บริกรรมพุทโธๆ ไป  

เพือ่สกดัความคิดต่างๆ ไม่ให้คิดฟุง้ซ่าน 

แต่ในกรณีที่เราท�างานต้องใช้ความคิด 

เช่น ต้องบวกเลข หรือต้องใช้การ

วางแผน คิดวางแผน หรอืท�าอะไรต่างๆ 

ต้องใช้ความคิดตอนนั้น เราก็ต้องพัก 
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การบริกรรมพุทโธไว ้ ช่ัวคราวก ่อน  

ไว้รอจนกว่าเราไม่ต้องคิดแล้ว เราก็ใช้

พุทโธต่อ ถ้าเราไม่คิดเราจะหยุดพุทโธ

กไ็ด้ ถ้าใจเรารูเ้ฉยๆ ไม่คิดปรงุเเต่ง รูอ้ยู่ 

กับปัจจุบัน รู้ว่าเราก�าลังท�าอะไรอยู่  

แต่ไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้  

เราก็ไม ่ต ้องใช้พุทโธก็ได ้ ไม่ต ้อง

บริกรรมก็ได้ ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ 

เเต่เวลาใดท่ีใจเราเริม่คิดฟุง้ซ่าน เริม่คิด 

เรื่องไร้สาระต่างๆ ตอนนั้นเราควรที่จะ

ใช้การสวดมนต์หรือการบริกรรมพุทโธ 

สกดัไว้ พอเราควบคุมความคิดได้แล้ว  

ต่อไปเรากจ็ะสอนให้คิดไปในทางทีเ่ป็น

ปัญญาได้ สอนให้คิดไปในทางความ 

ไม่เที่ยงได้ เช่น ให้คิดว่าร่างกายเรานี้

ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ทรพัย์สมบติั

ข้าวของเงินทองต่างๆ ก็ต้องหมดไป 
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ต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว ให้คิดถึงความเสื่อมบ่อยๆ แล้วเราจะได้ปลงได้ 

วางได้ ถ้าเรายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่กับเรา เราก็จะหวง เราก็จะ 

ไม่อยากให้เขาจากเราไป เเต่เราไม่รู้ว่าเขาจะจากเราไปเมื่อไหร่ ถ้าเรา 

ไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน เวลาเกิดการพลัดพรากกันก็จะเกิดความ

เศร้าโศกเสียใจ แต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ เวลาจากกันไปเราก็จะ

รู้สึกเฉยๆ ไม่เดือดร้อน 

(ไม่ได้ยินค�าถาม)

พระอาจารย์ : คือมนัเป็นภาษาในพระไตรปิฎก ความหมายกคื็อให้ดูกาย
ดูจิตเท่านัน้เอง ในทางปฏิบติัมนัไม่มคีวามหมายอะไรนอกเหนอืไปจากนัน้  

เช่น ให้ดูกาย กคื็อให้เราพจิารณาอาการ ๓๒ พจิารณาความไม่เทีย่งของ

ร่างกาย พจิารณาว่าร่างกายเป็นดินน�า้ลมไฟ อันนีเ้รยีกว่า ดกูายในกาย 

ดูจิตในจิต ก็คือดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเรา ตอนนี้จิตของเรา 

เป็นอย่างไร ก�าลงัโลภหรอืก�าลงัโกรธ ก�าลงัหลงหรอืสงบ ให้รูแ้ล้วกใ็ห้รูจั้ก

วิธีที่จะก�าจัดส่วนที่ไม่ดีออกไป เช่น อารมณ์ที่ไม่ดี เราก็ต้องหาวิธีก�าจัด  

กต้็องใช้สติ สมาธ ิและปัญญา เป็นเครือ่งมอื ถงึจะก�าจดัความโลภ ความ

โกรธ ความหลงได้ ท�าให้ใจมีอารมณ์ที่สงบเย็นสบายได้ 
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ดูเวทนา ก็ดูว่าเวทนาตอนนี้เป็นอย่างไร ตอนนี้สุขหรือทุกข์ หรือไม่สุข 

ไม่ทกุข์ เวทนานีเ้ราไปควบคุมบงัคับเขาไม่ได้ เช่น เวลาร่างกายเจ็บ เราจะไป 

สัง่ให้เขาหายไปกไ็ม่ได้ เรากต้็องเข้าใจแล้วกต้็องพจิารณาปล่อยวาง อย่าไป 

อยากให้ความเจบ็หายไป ถ้าอยากให้ความเจบ็หายไป กจ็ะสร้างความทกุข์ใจ 

ขึ้นมาอีกช้ันหนึ่ง ทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทุกข์ท่ีเกิดจากความอยาก ที่เป็น

ความทุกข์มากกว่าความเจ็บของร่างกาย นี่คือการดูเวทนา ดูจิต ดูกาย 

ถ้าดูธรรม ก็ให้ดูว่าตอนนีใ้นใจเรามธีรรมหรอืไม่ม ีมสีติหรอืเปล่า มสีมาธิ

หรือเปล่า มีปัญญาหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ให้เจริญสติ ให้นั่งสมาธิมากๆ  

ให้พจิารณาไตรลกัษณ์มากๆ ต่อไปกจ็ะเกดิสติ เกดิสมาธ ิเกดิปัญญาขึน้มา  

นี่คือดูการปฏิบัติของเรา 

ดังนัน้ อย่าไปติดกบัค�าว่า ดูกายในกาย ดูจิตในจติ เพราะว่าเวลาปฏิบติัแล้ว  

มันก็ไม่มีสาระอะไร ความหมายอะไร นอกจากให้เราดูกาย ถ้าจะดูกาย

ก็ให้ดูทั้งกายนอกและกายใน เช่น กายนอกก็คือกายของผู้อื่น กายใน

ก็คือกายของเรา ให้ดูว่าร่างกายของเรากับร่างกายของผู้อ่ืนก็เหมือนกัน  

มาจากดินน�้าลมไฟเหมือนกัน เกิด แก่ เจ็บ ตายเหมือนกัน ไม่มีค�าว่า  

สูงหรือต�่า ค�าว่าสูงหรือต�่า รวยหรือจน นี้มันเป็นสมมุติ แต่ว่าร่างกายนี้
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มันไม่รวย มันไม่จน มันไม่สูงไม่ต�่า มันมีเหมือนกันหมดทุกอย่างตั้งแต่

ขอทานขึ้นไปจนถึงพระราชามหากษัตริย์ ก็มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน เกิด 

แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกัน มาจากธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ เหมือนกัน  

ให้พจิารณาอย่างนีเ้พือ่เราจะได้ปล่อยวางร่างกาย เวลาทีร่่างกายเแก่ เจ็บ ตาย 

เราจะได้ไม่เกดิความเศร้าโศกเสยีใจ เพราะเรารูว่้าสิง่ทีต่ายไปนัน้ไม่มใีคร  

ไม่มีบุคคล ไม่มีใครอยู่ในร่างกาย บุคคลนั้นก็คือดวงจิตดวงใจที่มาใช้

ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นหุ่นเชิดเท่านั้นเอง ร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นที่ใจ 

ใช้เชิดให้ท�าอะไรต่างๆ ให้แสดงบทบาทต่างๆ ให้แสดงเป็นหญิง เป็นชาย 

เป็นผู้สูง ผู้ต�่า เป็นผู้ดี ผู้ร้าย ใจนี้ต่างหากเป็นผู้เชิดร่างกายนี้ แต่เวลา

ร่างกายนี้ตายไป ใจผู้เชิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เช่น เวลาร่างกายของ

พ่อแม่ตายไป เรากไ็ม่ต้องเสยีอกเสยีใจ เพราะเรารูว่้าผูท้ีเ่ป็นพ่อเป็นแม่นัน้ 

ไม่ได้เป็นร่างกาย เป็นใจ ใจไม่ได้ตายไปกบัร่างกาย พ่อแม่ทีม่าเชิดร่างกายนี ้

ก็ต้องไปรับผลบุญผลกรรมของท่านเอง ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่มี 

ใครตาย ไม่มอีะไรตาย สิง่ทีต่ายกไ็ม่ใช่เป็นสิง่ทีม่คีวามรบัรูอ้ะไร เป็นเหมอืน 

ศาลาหลังนี้ เวลาศาลาหลังนี้พังไป เขาก็ไม่รู้ว่าเขาพังไป แต่เจ้าของศาลา

นี้รู้ ถ้ายังมีความยึดติดก็จะเสียอกเสียใจ แต่ถ้ามีความรู้ล่วงหน้าไว้ก่อน

ว่าสักวันหนึ่งศาลาหลังน้ีจะต้องพังไป ก็เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นั้นไป 

เวลาเกิดเหตุการณ์ก็จะรู้สึกเฉยๆ ไม่เดือดร้อน 
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การที่เราดูกาย ดูจิต ดูเวทนา ดูธรรมนี้ ก็เพื่อสอนใจให้เราปล่อยวาง  

ให้เป็นอุเบกขานีเ้อง ไม่ให้ทุกข์กบัร่างกาย ไม่ให้ทกุข์กบัเวทนา ไม่ให้ทกุข์

กับจิต ไม่ให้ทุกข์กับธรรม ให้รู้แล้วก็ปล่อยวาง 

ศิษย ์: โยมอยากทราบว่า ถ้าชาติที่แล้วของเราไม่ได้สร้างกรรมกุศล
ดีมาค่ะ ชาตินี้เราจะสามารถที่จะถึงนิพพานได้หรือเปล่า หรือว่าสามารถ
สร้างภายในชาตินี้ได้หรือเปล่า

พระอาจารย์ : ได้ ท�าบาปมายงัไปถงึนพิพานได้เลย อย่างองคุลมีาลนี ้

ฆ่าคนมาต้ัง ๙๙๙ คน พอมาพบกับพระพุทธเจ้า ปัญญาบารมีของ

พระพทุธเจ้าทีม่มีากน้ีสามารถเปลีย่นใจขององคุลมีาลจากการเป็นมหาโจร

มาเป็นนกับวชได้ กลบัมาบวชมาปฏิบติัจนบรรลเุป็นพระอรหนัต์ได้ในชาติ 

นีเ้ลย ทกุคนมสีทิธไิม่ว่าจะท�าบาปท�าบญุมามากน้อยเพยีงไร ต่างกนัตรงทีว่่า 

ถ้าท�าบุญมามาก การปฏิบัตินั้นก็จะง่าย เพราะว่ามันสนับสนุนกัน คนดี 

คนใจบุญนี้ท�าบุญง่าย ท�าบาปยาก ส่วนคนไม่ดีคนใจบาปนี้ ท�าบุญยาก 

ท�าบาปง่าย มันเป็นการเปลี่ยนนิสัยของเรา ถ้าเราเคยท�าบุญมาแล้วมัน 

ก็ง่าย ท�าบุญต่อไปได้เลย ถ้าเราท�าบาปมาแล้วจะมาท�าบญุนี ้เราจะรูส้กึว่า 

มันยาก เช่น คนที่ชอบด่ืมสุราแล้วต้องมาเลิกด่ืมสุรานี้ มันก็ต้องฝืน 
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ต้องบังคับใจตัวเองถึงจะหยุดได้  
แต่ก็ไม่มีอะไรที่สุดวิสัยที่จะท�า 
ไม่ได้ เพยีงแต่ว่าจะยากหรอืจะง่าย
เท่านั้นเอง นักปฏิบัติจึงมีความ 
แตกต่างกนัในการบรรลนุีไ่ง บางคน 
ก็บรรลุง่าย บรรลุเร็ว บางคนก็
บรรลชุ้า บรรลยุาก กข็ึน้อยูก่บับญุ 
หรือบาปท่ีได้ท�ามาในอดีตน้ันเป็น 
ส่วนท่ีจะท�าให้ยากหรอืง่าย เรว็หรอืช้า  
แต่ถ้าพยายามก็ไปถึงที่เดยีวกันได้  

เพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วต่างกัน

เท่านั้นเอง 

พระสาวกบางคนนีฟั้งธรรมหนเดียว 

ก็บรรลุได้ พระสาวกบางคน เช่น

พระอานนท์ เกาะติดชายผ้าเหลอืง

อยู่เป็น ๒๐ กว่าปี ก็ยังไม่ได้บรรลุ 

ต้องรอให้พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 

ไปก่อน จึงมีเวลาที่จะไปปฏิบัติได้

อย่างเต็มที่ ขณะที่พระพุทธเจ้า 
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ยงัมชีีวติอยู ่พระอานนท์กไ็ม่มเีวลาทีจ่ะไปปลกีวเิวกไปปฏิบติัได้อย่างเต็มที่  

เพราะมีภารกิจท่ีจะต้องอุปถัมภ์อุปัฏฐากดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ แต่พอ

พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วเพียง ๓ เดือน พระอานนท์ก็สามารถ

บรรลุได้เลย

เพราะฉะนั้น มันอยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติ 

มากน้อยเพียงไรด้วย ถ้ามีเวลาปฏิบัติมาก มันก็มีโอกาสที่จะบรรลุได้เร็ว  

ถ้ามีเวลาน้อย โอกาสที่จะบรรลุได้เร็วก็มีไม่มาก เหมือนกับตักน�้าใส่ตุ่ม 

ถ้าเรามีเวลาตักแค่วันละ ๑๐ ขัน กับมีเวลาตักทั้งวันนี้ เราตักวันเดียว

เราก็ตักได้เต็มตุ่ม ถ้าเราตักวันละ ๑๐ ขันนี้ ก็อาจจะต้องใช้เวลา ๑๐ วัน

หรือ ๒๐ วันน�้าถึงจะเต็มตุ่ม ฉะนั้น มันอยู่ที่การปฏิบัติของเรา ถ้าเรา

ปฏบิติัมาก ปฏบิตัถิกูต้อง มันกจ็ะไปได้เร็ว ถ้าปฏบิตัน้ิอย ปฏบิติัไม่ถกู  

ก็อาจจะไปไม่ถึงเลยก็ได้ 

ท่านถึงทรงสอนให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็คือ สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน  

ญายปฏิปันโน สามจีปิฏิปันโน นัน้เอง ปฏบิตัดิ ีกคื็อ ปฏิบติัเต็มทีเ่ต็มเวลา 

ตั้งเเต่ตื่นจนหลับนี้ปฏิบัติอย่างเดียว เรียกว่าปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง กค็อื 

ปฏิบติัเพือ่หลดุพ้นจากความทกุข์ ปฏิบติัตรงตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า 
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ทกุประการ ไม่ไปปฏิบติัอย่างอ่ืน เช่น การปฏิบติันี ้บางครัง้บางคราวเราก ็

อาจจะหลงทางได้ ออกนอกลู่นอกทางได้ เช่น พวกที่นั่งสมาธิแล้ว 

มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ หรือมีตาในสามารถเห็นสวรรค์ เห็นนรก แทนที่จะ 

นัง่สมาธเิพือ่ท�าใจให้สงบให้ว่าง ให้เป็นกลาง กม็วัไปเท่ียวนรกเทีย่วสวรรค์ 

ไปเล่นกบัเรือ่งอิทธฤิทธิป์าฏิหารย์ิ อันนีก้แ็สดงว่าไม่ปฏิบติัตรง ถ้าปฏิบติัตรง 

น้ีต้องปฏิบัติเพื่อความสงบเพียงอย่างเดียว และก็ปฏิบัติญายปฏิปันโน  

ก็คือ ปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์อย่างเดียว ละกิเลสอย่างเดียว ละตัณหา

อย่างเดียว ละกามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา ปฏบิติัชอบ กคื็อ ปฏิบติั

อย่างถูกต้อง ไม่ผิดจากค�าสอนทุกประการ 

นี่คือการปฏิบัติ ๔ ลักษณะด้วยกันที่ท�าให้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวก 

ทัง้ ๔ ขัน้ คือ ข้ันพระโสดาบนั สกทิาคาม ีอนาคาม ีพระอรหนัต์ ท่านเหล่านี้ 

เราจึงเรียกว่า สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน 

นี่คือปัจจัยที่จะท�าให้ผู้ปฏิบัติบรรลุกัน ไม่ส�าคัญกับเรื่องบุญเก่า บาปเก่า

ในอดีต ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราบรรลุกันได้ทุกคน ช้าหรือเร็ว

เท่านั้นเอง ยากหรือง่ายเท่านั้นเอง ฉะนั้น ถ้ายากก็พยายามท�าให้มาก  

ช้าก็พยายามท�าให้มาก ถ้าง่ายก็รีบท�าเสีย เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาของเรา
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จะมีมากหรือมีน้อย อย่าประมาท อย่าเป็นเหมือนกระต่ายที่คิดว่าเราวิ่ง

เร็วกว่าเต่า แล้วเราแทนที่จะมาปฏิบัติ เรากลับไปท�าภารกิจอย่างอื่นแทน 

พอถึงเวลาใกล้ตายขึ้นมาก็อาจจะไม่มีเวลาปฏิบัติได้ 

ฉะนัน้ ตอนนีเ้รามชีีวิต มร่ีางกายทีส่มบรูณ์แขง็แรง สามารถท�าบญุให้ทานได้  

รกัษาศีลได้  น่ังสมาธ ิเดินจงกรมได้ กร็บีๆ ท�าเสยี อย่าไปประมาทนอนใจ 

คิดว่า โอ๊ย เรายงัมเีวลาอีกมาก เพราะเราไม่รูว่้าเราจะตายกนัเมือ่ไหร่นัน้เอง  

ความตายนีไ้ม่มใีครรบัประกนัได้ แม้แต่บรษิทัประกนัชีวติเขากไ็ม่รบัประกนั  

เขารบัประกนัว่าถ้าเราตายแล้ว เขาจะชดเชยเงินให้กบัคนทีย่งัอยูเ่ท่านัน้เอง  

แต่เขาไม่รบัประกนัชีวิตของเรา เขาไม่บอกว่าคุณจะอยูไ่ด้ถงึ ๘๐ ปี ๙๐ ปี  

หรือ ๑๐๐ ปี 

ดังนัน้ พระพทุธเจ้าจึงสอนให้ระลกึถงึความตายอยูเ่รือ่ยๆ เพือ่เตือนใจเรา 

ไม่ให้ประมาท ไม่ให้นิ่งนอนใจ ไม่ให้ผลัดวันประกันพรุ่ง ให้รีบท�าเสียแต่

บัดนี้ น�้าขึ้นให้รีบตัก เพราะเวลาน�้าลดหรือน�้าหมดแล้วจะไม่มีน�้าให้ตัก 

พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ 
เพื่อเตือนใจเราไม่ให้ประมาท ไม่ให้นิ่งนอนใจ 
ไม่ให้ผลัดวันประกันพรุ่ง ให้รีบท�าเสียแต่บัดนี้
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เวลาไม่มชีีวติแล้ว ท�าอะไรไม่ได้แล้ว ท�าได้ตอนทีเ่รา

มชีีวติอยู่ในตอนนี ้ยิง่ตอนทีเ่รามกี�าลงัวงัชาสมบรูณ์

แขง็แรงยิง่ดีใหญ่ เพราะถ้าร่างกายชราภาพลงไปกจ็ะ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้ 

ศิษย ์: พระอาจารย์คะ เวลานั่งสมาธิน่ะค่ะ สมาธิ
มันแวบ จะไปไหนต่อไม่ได้เลย 

พระอาจารย์ : ก็ไม่ต้องการให้ไปไหนไง  

การน่ังสมาธน้ีิต้องการให้เข้าสูค่วามสงบ ให้นิง่ ให้ใจ 

เป็นอุเบกขา สักแต่ว่ารู้อย่างเดียว ไม่ต้องการให้ไป

เห็นนรก เห็นสวรรค์ หรือเห็นอะไรทั้งหลายต่างๆ 

อันน้ันเป็นเรื่องของปัญญาขั้นต่อไป ซ่ึงเราต้องรอ

ให้ออกจากสมาธิก่อน 

ขณะที่อยู่ในสมาธินี้ เราต้องการให้นิ่งนานๆ เพราะ

เป็นเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ ใจของเราจะ 

มพีลงั มกี�าลงัต่อสูก้บักเิลสตัณหา ถ้าใจได้พกันานๆ 

ได้ชาร์จเเบตนานๆ ต้องปล่อยให้นิง่นานๆ นัง่ไปแล้ว 
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นิง่เป็นช่ัวโมงได้ยิง่ดี แต่ไม่ใช่นิง่หลบันะ นิง่รู ้รูส้กัแต่ว่ารู ้รูอ้ยูต่ลอดเวลา  

ไม่ใช่น่ังหลับ น่ังไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย พอลืมตาขึ้นมา บอกเอ๊ะ 

เป็นอะไรไปนี่ อันนี้แสดงว่านั่งหลับ แต่ถ้านั่งเข้าสมาธินี้จะรู้ตลอดเวลา 

เหมือนกับที่เราน่ังคุยกันอยู่ตอนนี้ 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

พจิารณาร่างกายว่าร่างกายเรามอีะไรบ้าง เรารูจั้กร่างกายของเราหรอืเปล่า 

มีอาการ ๓๒ เราเคยเห็นอาการ ๓๒ ของร่างกายเราบ้างไหม เคยเห็น

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ 

ตับ พังผืด ไต ปอด หรือเปล่า มาพิจารณาดูให้เห็น ดูร่างกายของเรา

แล้วก็ดูร่างกายของคนอ่ืนด้วย เพื่อจะได้ไม่หลงรักร่างกายของคนอ่ืน  

เราจะหลงรกัร่างกายของคนอ่ืนกเ็พราะเราเหน็เพยีงบางส่วน เช่น เหน็แต่ 

ผวิหนงัเท่าน้ันเอง เหน็แต่หน้าตา เราไม่เหน็โครงกระดูกของเขา เราไม่เหน็ 
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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 

นีคื่อการดูร่างกาย ดูเพือ่ให้เกดิความเข้าใจอย่างถกูต้องว่าเป็นเพยีงดิน น�า้ 

ลม ไฟ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคลอยู่ในร่างกายนี้ ค�าว่าสัตว์  

ค�าว่าบุคคล หญิง ชาย นี้เป็นสมมุติ เป็นป้ายที่เราติดไว้กับร่างกาย  

พอร่างกายนี้ออกมาก็ติดไว้ว่า ชื่อนาย ก นาย ข เป็นลูกของนาง ก  

นาย ข ไป เท่านั้นเอง เป็นป้าย แต่ความจริงแล้วก็เป็นเพียงอาการ ๓๒ 

เป็นดินน�้าลมไฟ ที่จะต้องแก่ เจ็บ ตายไป

นี่คือการพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจะได้ปฏิบัติ

กับร่างกายได้อย่างถกูต้อง กคื็อปล่อยวาง ไม่ไปหลงคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่  

เป็นพี่เป็นน้อง เป็นสามีเป็นภรรยา เป็นเพียงอาการ ๓๒ เป็นเพียงดิน 

น�้า ลม ไฟ ที่ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไปเท่านั้นเอง ให้พิจารณาอย่างนี้  

เรียกว่าเจริญปัญญา อันนี้ต้องท�าตอนที่ออกจากสมาธิแล้ว ต้องมาคิด

อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ซ�้าแล้วซ�้าอีก เหมือนกับการสับหมูสับเนื้อนี้ ต้องสับ 
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ให้มนัเละไปเลย เราต้องคิดจนกระทัง่มนัฝังอยูใ่นใจของเราเลย จ�าได้เลย  

ไม่ลืมเลย เวลาเห็นร่างกายใครก็จะไม่เห็นว่าเป็น นาย ก นาง ข เป็นพ่อ  

เป็นแม่ เป็นพี่ เป็นน้อง เพียงอย่างเดียว จะเห็นว่าเป็นอาการ ๓๒  

เป็นดนิ น�า้ ลม ไฟ เป็นเกดิ แก่ เจบ็ ตาย เห็นอย่างนี้แลว้ต่อไปกจ็ะไมม่ี

ความหลงไปยึดตดิว่าเป็นพ่อ เปน็แม ่เป็นพี่ เปน็น้อง จะไมม่ีความอยาก 

ให้เขาไม่เเก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ความอยากนี ้

กลบัเป็นโทษกับเรา เพราะท�าให้ใจเราไม่สบาย ใจเราทกุข์เพราะความอยาก  

ถ้าเราไม่อยากจะทกุข์เรากต้็องไม่อยาก การทีเ่ราจะไม่อยากได้ เรากต้็องรู ้

ความจริงว่าเป็นอย่างไร แล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงนั้น พอเรารับ 

ความจริงได้ เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไป 

นี่คือการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา ต้องออกมาจากสมาธิก่อน แล้วพอ

พิจารณาไปแล้วรู้สึกว่าเริ่มพิจารณาไม่ได้ คือจิตเริ่มไปคิดเรื่องอ่ืนหรือ

เรื่องฟุ้งซ่าน ก็ให้หยุดการพิจารณาแล้วก็กลับมานั่งสมาธิใหม่ แสดงว่า 

ก�าลงัของสมาธน้ัินหมดไปแล้ว อุเบกขาหมดไปแล้ว กเิลสตัณหา ความโลภ  

ความอยากเริ่มโผล่ขึ้นมา เริ่มอยากจะไปดู ไปฟัง อยากจะไปดื่ม อยาก

จะไปรับประทาน ตอนนั้นเราก็ต้องกลับเข้าไปนั่งในสมาธิใหม่ ท�าใจให้

สงบใหม่ 
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นีค่อืการปฏบิติัระหว่างสมาธิและปัญญา ต้องสลับกนัท�างาน เวลาไม่มี

ก�าลงั ใจไม่สงบ ไม่เป็นอเุบกขา กน็ัง่สมาธิ ท�าใจให้เป็นอเุบกขา พอใจ

มีอุเบกขาแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกาย เวทนา จิต ต่อไป จนกว่าจะ

เข้าใจ ไม่หลง ไม่ลืม ไม่ยึด ไม่ติด ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ 

ใจกจ็ะหลดุพ้นจากความทกุข์ทีเ่กดิจากการไปยดึติดร่างกาย ยดึติดเวทนา 

ยึดติดกับจิต 

น่ีคือเรือ่งของการปฏิบติัทางปัญญา ต้องท�าหลงัจากทีไ่ด้สมาธแิล้ว หลงัจาก 

ออกจากสมาธมิาแล้ว แล้วกท็�าได้จนถงึขดีทีห่มดก�าลงัของสมาธกิต้็องหยดุ  

แล้วก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ เหมือนกับเราใช้โทรศัพท์มือถือ เวลาเรา

ชาร์จเเบต เราก็ไม่ใช้ เราก็ปล่อยให้ชาร์จให้เต็มที่ พอเเบตเต็มแล้วเราก็

เอาไปใช้งานได้ พอเเบตหมดเราก็ต้องเอากลับไปชาร์จใหม่ สมาธิก็เป็น

เหมือนที่ชาร์จแบตของจิตใจ ใจจะมีก�าลังมีความสงบต่อสู้กับตัณหาได้ 

ก็ต้องมีความสงบ มีอุเบกขา พออุเบกขาความสงบหมดไป กิเลสก็จะ

ออกมาเพ่นพ่านได้ ความโลภ ความอยากต่างๆ ก็จะออกมาเพ่นพ่านได้  

แทนที่อยากจะพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็อยากจะไปหาสิ่งนั้นมาดู  

หาสิ่งนั้นมาท�า หาสิ่งนั้นมาดื่ม มารับประทาน นี่แสดงว่าใจเริ่มหมดก�าลัง

ของอุเบกขาแล้ว เรากต้็องหยดุการพจิารณา แล้วกก็ลบัเข้าไปนัง่ในสมาธิ 
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ท�าสลับกันไปจนกว่าปัญญาจะสามารถดับความอยากต่างๆ ดับความทุกข์

ต่างๆ ให้หมดไปได้ เมื่อหมดไปแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นจะต้องพิจารณาอีกต่อไป  

ไม่จ�าเป็นจะต้องกลบัเข้าไปนัง่ในสมาธอีิกต่อไป เพราะว่าสมาธแิละปัญญานี ้

ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคนี่เอง ยารักษาโรคนี้ เราก็กินเวลาที่เราไม่สบาย 

พอเราหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว เรากห็ยดุกนิยา ยากไ็ม่จ�าเป็นจะต้องกนิ 

อีกต่อไป 

ถ้าใจเราหลดุพ้นจากความทกุข์ทัง้หลายแล้ว เรากไ็ม่ต้องนัง่สมาธ ิไม่ต้อง

เจริญปัญญาอีกต่อไป การนั่งสมาธิก็เป็นการนั่งแบบพักผ่อนอิริยาบถไป

เท่านัน้เอง ไม่ได้นัง่เพือ่ทีจ่ะเอามาใช้ต่อสูก้บักเิลส มารกัษาโรคใจ เพราะว่า 

ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหลงเหลืออยู่ในใจแล้ว การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม 

ของพระอรหันต์ ของพระพุทธเจ้านี้ ไม่ได้เป็นไปเพ่ือการดับกิเลส 

เป็นการพักผ่อนจิตใจเท่านั้นเอง
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ศิษย ์: การเห็นความจริงของโลกพร้อมกับ
เห็นความจริงของตัวเอง เกิดความเบื่อหน่าย 
สลดสังเวชยิ่งนัก ได้พยายามสกัดทุกอย่าง
ออกจากจิต แต่มีภาระทางโลกท่ีต้องอยู่ช�าระ
และชดใช้ด้วยความทนทุกข์แต่ละวัน อยากจะให้
พระอาจารย์เมตตาแนะน�าการจะอยู่กับโลกให้ได้
ในระหว่างรอช�าระภาระทางโลกอันหนักนี้

พระอาจารย์ : ก็ให้คิดว่าเราเหมือนกับ

ขับรถยนต์บนท้องถนน รถมันติดก็ต้องทนอยู่

กับมันไป จะให้มันไม่ติดได้อย่างไร อยากจะ 
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ให้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง แต่มันไม่มีถนนให้ว่ิง มีแต่รถติด 

ทั้งข้างหน้าและทั้งข้างหลัง ก็ต้องรอให้รถเขาขยับไปแล้วเราค่อยขยับไป 

ก็ต้องรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไป จะไปดิ้นรนกวัดแกว่ง จะอยากจะไป 

มันก็ไปไม่ได้ เป็นแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ถ้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

กอ็มมนัไปก่อน หาความสขุกบัการอมไปก่อน เวลารถติดกห็าความสขุกบั

การรถติดนั่นแหละ พุทโธๆ ไปก่อนก็ได้ เวลารถติดเราก็นั่งภาวนาพุทโธ 

เปิดธรรมะฟังเสียงธรรมะไป ปฏิบัติไป อย่าไปอยากให้มันเป็นไปในสิ่งที่

มนัเป็นไปไม่ได้ เพราะมนัจะเกดิความทกุข์ขึน้มาโดยใช่เหตุ บอกให้เขาว่า 

ถ้ายังติดอยู่ก็หาความสขุจากการติดนัน้เสยี อย่าไปทกุข์กบัมนั ไว้รอเวลา

มันไม่ติดแล้วค่อยไป กลัวว่าเด๋ียวมันติดแล้วมันจะไม่ยอมไปเสียเอง 

เพราะมันสุขแล้วมันจะไม่ไป

จะท�าไงได้ ก็คิดว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกัน หรือเป็นความโง่ของเรา 

ที่ยังไม่รู้มากพอ ถ้ารู้มากพอมันก็ต้องไปได้ นี่มันรู้แต่มันรู้ไม่เต็มที่ รู้แบบ 

ครึ่งๆ กลางๆ รู้สัจธรรมความจริงแต่รู้ไม่ทะลุปรุโปร่ง รู้แล้วก็ยังเห็นว่า

เขาเป็นภรรยา เป็นลูก เป็นพ่อ เป็นแม่อยู่ ถ้าเห็นทะลุปรุโปร่งแล้ว 

มันจะเห็นว่าเป็นเพียงธาตุ ๔ ดินน�้าลมไฟ เห็นว่าเกิดแก่เจ็บตาย เห็นว่า

อยู่ก็ตาย ไปก็ตาย ถ้าเห็นอย่างนี้ไปได้แล้ว วันนี้ก็ไปได้ แต่ถ้ายังเห็นว่า 
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เขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง

เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาอยู ่ 

ก็ไม่มีวันจะไปได้ แต่ถ้าเห็นว่าเขา

ต้องตายกันหมด เราก็ต้องตาย

กันหมด เราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตาย

เหมอืนกัน อย่างนีก้ไ็ปได้ เพราะผล 

มันเท่ากัน ไปก็ตาย ไม่ไปก็ตาย 

เขาก็ตาย เราก็ตาย แต่เราไปเรา

อาจจะหลุดพ้นจากการเวียนว่าย

ตายเกิดได้ แต่ถ้าเราไม่ไป เราก ็

จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการ 

เวียนว่ายตายเกดิ ถ้าจะเหน็ต้องเหน็ 

อย่างน้ี ถ้าเห็นสัจธรรมความจริง 

ต้องเหน็ว่าตายหมด ไม่มใีครอยูไ่ป 

ตลอดรอดฝั ่ง จะช่วยกันยังไง  

กเ็หมอืนกับลอยคออยูก่ลางทะเล

นั่นแหละ ว่ายไม่ถึงฝั่งกันสักคน

หรอก จมน�้าตายกันหมดทุกคน  

ดังนั้น ต ่างคนต ่างว ่ายดีกว ่า  

ใครว่ายได้ก็อาจจะไปถึงฝั ่งได้  

ใครว่ายไม่ได้ก็จมน�้าตายไป

ดังนั้น ไม่ต ้องมาห่วงกันเรื่อง 

ท�ามาหากิน เรื่องปากเรื่องท้อง 

เรื่องหาความสุขกับชีวิตนี้หรอก 

หาไปยังไง มันจะสุขขนาดไหน  

มนักต็ายเหมอืนกนั สูต่้างคนต่างหา 

การหลุดพ้นกันจะดีกว่า ถ้าเราไป

เขาอาจจะตามเราไปก็ได้ ท�าไม 

ไม่คิดอย่างนี้บ้าง ดูพระพุทธเจ้า

เป็นตัวอย่าง พอพระพทุธเจ้าไปป๊ับ 

คนอ่ืนก็ตามไปเลย พระอานนท์

ก็ตามไป พระนางปชาบดีโคตม ี

แม่เลี้ยงก็ตามไป พุทธมารดาที่อยู่

บนสวรรค์ พระพุทธบิดาก็ตามไป 

ลูกก็ตามไป พระราหุลก็บวชและ 
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เป็นพระอรหนัต์ พระมเหสกีต็ามไป  

ตามกันไปได้หมดเลย แต่ถ้าอยู่

ด้วยกันก็กอดคอจมกนัตายไปหมด 

ไปไม่ถงึฝ่ังกนัแม้แต่คนเดียว ให้คิด 

อย่างนีแ้ล้วรบัรองได้ว่าวันนีไ้ปได้เลย 

เตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของ 

ไปได้เลย คืนนีอ้อกจากบ้านไปเลย

ไม่ต้องบอกใคร ไปให้ไกล ไม่ให้

เขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหน ไม่ต้องติดต่อ

กันเลย ถือว่าตายจากกันไปแล้ว 

แล้วพอเราบรรลุแล้วค่อยกลับมา 

มาเจอกันใหม่ กลับมาคราวนี้ 

เรากลับมาเป็นแบบซูเปอร์แมน 

กลับมาพาเขาไปสวรรค์ไปนิพพาน

กันได้หมดเลย ถ้ายังอยู่ด้วยกันก็

กอดคอกนัจมกนัตายไป จมน�า้ตาย 

ไปเลย อันนีค้วามจรงินะไม่ได้พดูเล่น  

พิจารณาดูเอา

พระพทุธเจ้าท่านคิดอย่างนีท่้านถงึ

ไปได้ ถ้าท่านคิดเหมือนพวกเรา  

คิดเหมอืนกบัคนทีถ่ามค�าถามนีอ้ยู่ 

ก็คงจะติดไปเรื่อยๆ หมดเรื่องนี้

มันก็มีเรื่องอ่ืนมาให้ติดต่ออยู่นั่น 

เด๋ียวเรือ่งภรรยาแล้ว เด๋ียวเรือ่งลกู  

เด๋ียวเรื่องลูกแล้วก็เรื่องหลานต่อ  

เรือ่งหลานแล้วกม็เีรือ่งเหลนมาต่อ  

มเีรือ่งให้ต่ออยูเ่รือ่ยๆ เรือ่งทางโลก 

ไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าไม่มองว่าเป็น

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าเห็นว่า

เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้ว

ก็ไปได้ ไม่มีใครตาย ที่ว่าตายๆ นี้

ไม่มีใครตาย ไอ้ที่ตายมันไม่รู ้ว่า

มันตาย ร่างกายมันไม่รู้ว่ามันตาย 

ร่างกายมันก็เป็นเหมือนแว่นตา 

เราเนีย่ แว่นตามนัแตกมนักไ็ม่รูว่้า

มันแตก ร่างกายแตกมันก็ไม่รู้ว่า
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มนัแตก ผูท้ีรู่ก้ไ็ม่ได้แตกไปกบัร่างกาย แต่ต้องทกุข์ไปกบัร่างกายเพราะไป

หลงคิดว่าเป็นร่างกาย ดังน้ัน ถ้ารูอ้นจิจัง ทกุขงั อนตัตาจรงิแล้วกไ็ปได้เลย

ท�าไมไม่คิดบ้างว่า ถ้าเกิดวันนี้เราตายไปแล้วคนอื่นเขาจะอยู่ได้หรือเปล่า  

เขาจะท�าอย่างไร เกิดเราเกิดหัวใจวายขึ้นมาตายไปนี้ เกิดอุบัติเหตุ 

เดินข้ามถนน เผลอไม่ได้มองรถวิง่เข้ามาชนตาย เขากอ็ยูต่่อไปได้ แทนที่

เขาจะเป็นภาระกบัเรา เรากลบัไปเป็นภาระต่อเขา เขาต้องมาท�างานศพเรา  

เราไม่ใช่ซูเปอร์แมน เราจะคิดว่าเราจะตายทหีลงัเขาเหรอ เราจะดูแลรกัษา

ท�าศพของเขาหรอื ดีไม่ดีเขาอาจจะต้องมาท�าศพของเรากไ็ด้ ถ้าคิดอย่างนี้ 

แล้วรับรองได้ว่าไปได้ ไปเมื่อไหร่ก็ไปได้

ศิษย ์: เวลานั่งภาวนาไปนานๆ ประมาณ ๒ ชม. จะเกิดเวทนารุนแรง
มากจนทนไม่ไหว เคยทดลองใช้อุบายทางปัญญาก็สามารถน่ังได้นานขึน้
เวทนาก็ยังเกิดแต่ไม่กระเทือนไปถึงจิต สามารถน่ังไปได้เรื่อยๆ แต่พอ 
ออกจากภาวนาแล้วผ่านไปหลายช่ัวโมง พอมาน่ังแล้วเกิดเวทนา พอจะใช้ 
อุบายเดิมไม่สามารถใช้ได้ ท�ายังไงก็ไม่ได้ ไม่ทราบเป็นเพราะอุบายที่มัน
กลายเป็นสัญญาไปหรอืเปล่า ไม่ใช่ปัญญา และมีวธิแีก้ไขอย่างไร พอเวลา 
เจอเวทนา จิตก็จะจ�าแต่อุบายแบบเดิมตลอด
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พระอาจารย ์ : ก็ต้องใช้อุบายใหม่ เริ่มต้นใหม่ อย่าไปใช้วิธีเดิม  

ให้พจิารณาใหม่ เหมอืนกบัเริม่ต้นใหม่ อย่าไปคิดถงึว่า เอ คราวทีแ่ล้วเรา

ท�าอย่างนี้แล้วเราได้ แล้วท�าไมคราวนี้เราไม่ได้ ถ้าเราคดิอย่างนี้ก็แสดงว่า

เราไม่ได้ใช้ปัญญาแล้ว เราใช้สญัญาแล้ว เราต้องไม่ไปคิดถงึคราวทีแ่ล้วว่า

เราท�าอย่างไร คราวนีเ้รามปัีญหากบัมนั เรากใ็ช้หลกัธรรมมาพจิารณาต่อว่า 

พิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นอนิจจัง พิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตา คือเวทนานี้ 

มกีารเปลีย่นไปเปลีย่นมา เป็นปกติ มสีขุบ้าง มทีกุข์บ้าง มไีม่สขุไม่ทกุข์บ้าง  

อนัตตาก็คือเราไปปรับไปสั่งให้มันเป็นสุขอย่างเดียวไม่ได้ ไม่เหมือนกับ

เครือ่งปรบัอากาศทีเ่ราสามารถไปต้ังเบอร์ได้ว่าจะเอาเยน็ขนาดไหน จะไม่

เอาเยน็ขนาดไหน เราไปต้ังเบอร์ได้ แต่เวทนานีเ้ราไปต้ังเบอร์ไม่ได้ มนัจะ 

ร้อนก็ต้องปล่อยมันร้อนไป มันจะเย็นก็ปล่อยมันเย็นไป มันจะครึ่งร้อน

ครึ่งเย็นก็ปล่อยมันครึ่งร้อนครึ่งเย็นไป ใจของเราอย่าไปรักอย่าไปชัง

เท่านั้นเอง ปัญหาอยู่ที่ความรักความชัง ความชอบความเกลียด ใจชอบ

สุขเวทนา ใจเกลียดทกุขเวทนา  ดงันัน้ เราต้องปรบัมัน คอื เอาความรัก 

มาดับความเกลยีด เอาความชอบมาดับความเกลยีด เอาความเกลยีดมาดับ 

ความชอบ เช่น เราเกลยีดความทกุข์ เราก็เอาความชอบความทกุข์มาดับมนั  

ถ้ามันทุกข์ ก็บอกว่าดี ดีใจที่ได้พบกับเธอ ยินดีต้อนรับ พอยินดีต้อนรับ 
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มันก็จะไม่ทุกข์แล้ว เวลาเราเจอ 

คนที่เราไม่ชอบ ถ้าเราท�าใจ เอ๊า  

ไม่ชอบกต้็องหดัชอบเขาน่ะ เจอกนั 

แล้วนิวันน้ี ไปเกลียดเขาท�าไม  

พอชอบปั ๊บมันก็มีความสุขแล้ว  

มันไม่ทุกข์แล้ว

ดังนั้น เราต้องใช้วิธีหนามยอก

ต้องเอาหนามบ่ง ถ้ารักอะไรก็ต้อง

เอาความชังเอาความเกลียดมา 

เเก้ความรัก ถ้าชังอะไรก็ต้องเอา

ความรักมาแก้ความชัง ดังนั้น  
ถ้าเวลาเราเกลยีดทกุขเวทนา เวลา
ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมา วันนี้เราต้อง
ชอบเขาแล้วล่ะ ไม่มทีางเลอืกแล้ว 
เพราะว่าเกลียดหรือไม่เกลียด 
เขากไ็ม่หน ีเขาไม่ไปแล้วล่ะ เขาต้อง 
อยูก่บัเราแล้ว ถ้าเขาต้องอยูก่บัเรา  
เรากอ็ยูแ่บบรกัดีกว่าอยูแ่บบเกลยีด  
ถ้ารกัแล้วมนักส็บาย ถ้าเกลยีดแล้ว 
มันก็เครียด มันก็ทุกข์ ใช้หลักนี้
พยายามสอนใจว่าอย่าไปต่อต้าน
สิง่ทีเ่กดิขึน้ สิง่ทีเ่ราไม่ชอบอย่าไป 
ต่อต้าน สิ่งที่เราชอบก็อย่าไป
เหนีย่วรัง้เอาไว้ เพราะว่าเวลาเขาไป  
เราก็เหนี่ยวรั้งเขาไว้ไม่ได้ สิ่งที่ 
เราไม่ชอบ เราจะไปขับไล่ไสส่งให้
เขาไป เขาก็ไม่ไป เพราะเขาเป็น

อนัตตา
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ขอให้เราจ�าค�าว่าอนัตตานี้ไว้ว่า

เหมอืนกบัฝนตกเเดดออก เราไม่ไป 

ต่อต้านใช่ไหมเวลาฝนตกแดดออก  

ฝนตกเรากป็ล่อยเขาตกไป แดดออก 

เราก็ปล ่อยเขาออกไป ฉันใด 

ทุกขเวทนาปรากฏขึ้นก็ปล่อยให้

เขาปรากฎขึ้นไป สุขเวทนาเกิดขึ้น

ก็ปล่อยให้เขาปรากฏขึ้นไป อย่า 

ไปยุ่งกับเขา อย่าไปจัดการกับเขา  

เพราะเราจัดการกับเขาไม่ได้ เขา 

เป็นอนัตตา เขาไม่อยู่ภายใต้ค�าสั่ง 

ของเรา เหมือนกับเขาไม่ได้เป็น 

คนงานของบรษิทัเรา เราจะไปสัง่ให้

เขาท�างานอย่างน้ันท�างานอย่างนี้  

สั่งเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้กิน 

เงินเดือนของเรา แต่คนที่เขากิน 

เงินเดือนของเรานีเ้รายงัพอสัง่เขาได้  

สัง่ให้เขาท�าน้ันท�านี ้เขากต้็องท�าตาม

ดังนัน้ เรากต้็องรูว่้าอะไรเป็นอนตัตา  

อะไรไม่เป็นอนัตตา อันไหนสั่งได้

อันไหนสั่งไม่ได้ อันไหนสั่งไม่ได ้

กต้็องท�าใจ ต้องสัง่ใจ สัง่ใจว่าอย่าไป 

สัง่เขา อยูเ่ฉยๆ ไป อย่าไปต่อต้าน 

แล้วก็เอาใจมาท�าความสงบกับ 

การท�าสมาธิไปก็ได้ แต่นี่ต้องใช้

ปัญญาก่อน ใช้ปัญญาท�าความ

เข้าใจก่อนว่าเราก�าจัดเขาไม่ได้ 

ให้เขาหายไปไม่ได้ พอเรารู้แล้ว

ทีนี้เราอย่าไปยุ่งกับเขา เราก็มา

พุทโธๆ ดูลมของเราไป เดี๋ยวมัน
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ก็จะสงบ แล้วมันก็จะไม่วุ่นวายกับความเจ็บของร่างกาย อันนี้ใช้ปัญญา

กับสมาธิผสมผสานกัน ปัญญาก็คือสอนให้เรารู้ว่าเราไปท�าอะไรไม่ได้  

ไปท�าให้ทุกขเวทนานี้ดับไปไม่ได้ หายไปไม่ได้ เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย 

มันปวด กินยาแล้วก็ไม่หายปวด ก็ต้องอยู่กับมันไป วิธีที่อยู่อย่างสบาย 

ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลย อย่าไปอยากให้มันหายปวด พุทโธๆ ไป ท�าใจให้

ยอมรับกับความปวด พอใจรับกับความปวดแล้ว ความปวดจะลดลงไป

เหลือนิดเดียว เพราะความปวดส่วนใหญ่นี้มันถูกขยายขึ้นในใจ ตัณหา

ความอยากนีเ้ป็นตัวขยายความปวดของร่างกายให้รนุแรงขึน้ ให้ใหญ่โตขึน้  

ด้วยการสร้างความทกุข์ทางใจขึน้มาทีเ่กดิจากความอยากให้ความเจ็บของ

ร่างกายหายไป พอเราระงับความอยาก ปล่อยให้ความเจ็บมันแสดงไป  

มันจะมีก�าลังมากน้อยเพียงไร อยากจะปวดมากน้อยเพียงไรก็ปล่อย

ให้มันปวดไป เราไม่ต้องไปยุ่งกับมัน แล้วความเจ็บปวดทางใจนี้จะหาย 

ไปหมดเลย แล้วความเจ็บปวดทางร่างกายนี้จะรู ้สึกว่ามันเล็กน้อย  

เพราะความเจ็บปวดส่วนใหญ่อยู่ที่ใจ แต่มันหายไปหมดแล้ว

นี่คือวิธีพิจารณาทุกขเวทนาทุกครั้งที่เกิดขึ้น อย่าไปคิดถึงวิธีเก่า วิธีเดิม  

ให้คิดถงึหลกัความเป็นจรงิของเวทนาว่าเป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา อนจิจัง

ก็คือเขาไม่เที่ยงแท้เเน่นอน เขามีเกิด มีตั้งอยู่ มีดับไป เขาเป็นอนัตตา 
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เราไปสั่งเขาไม่ได้ เวลาเขาเกิดจะสั่งให้เขาดับไม่ได้ เวลาเขาดับจะไปสั่ง 
ให้เขาเกดิกไ็ม่ได้ ถ้าเราไปสัง่ไปอยาก เรากจ็ะเกดิความทกุข์ขึน้มา ทกุข์ใน 
อริยสัจ ๔ ทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไป

ความทุกข์ตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่รุนแรงที่เป็นอันตรายต่อจิตใจ ความเจ็บ
ของร่างกายนีไ้ม่ได้เป็นอันตรายต่อจิตใจ ถ้าจติใจเฉยปล่อยวางได้ ความเจ็บ 
ทางร่างกายนี้จะไม่มีผลกระทบที่รุนแรงต่อจิตใจ แต่ผลกระทบที่รุนแรงนี้
เกิดจากความอยาก ตัณหาความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไป 
แต่ถ้าเราเหน็ด้วยปัญญาว่ามนัเป็นอนตัตา สัง่ให้มนัหายไม่ได้ เมือ่มนัสัง่ให้
มันหายไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปเท่านั้นเอง อยู่กับมัน ใช้พุทโธบริกรรมไป  
ปล่อยเขาไป แล้วมันก็จะสงบตัวลง

นี่คือวิธีพิจารณา ถ้าเราท�าอย่างนี้ แล้วทุกครั้งที่มันเกิดเราก็ใช้วิธีนี้อีก 
เพียงแต่ว่าเราอย่าไปนึกถึงวิธีเก่า แต่มันมีวิธีเดียวนี้แหละ แต่ต้องท�า 
ในขณะปัจจุบัน เป็นปัจจุบัน ไม่ใช่เอามาฉายภาพของอดีตมาดูปัจจุบัน 
ต้องผลิตมันขึ้นมาใหม่ ต้องพิจารณาใหม่ พิจารณาว่ามันเป็นอนัตตา  
ห้ามมนัไม่ได้ พจิารณาว่ามนัเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มนัหายไป พจิารณา
ว่ามันไม่เท่ียง มันมีมามีไป เวลามันมาก็ต้องอยู่กับมัน ท�าอย่างนี้แล้ว
รับรองได้ต่อไปจะสามารถผ่านทุกขเวทนาไปได้ ต้นเหตุของความทุกข ์
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กับเวทนาก็คือความอยากนี่เอง อยากให้มันหายไปหรืออยากไม่เจอมัน  

อย่าให้มคีวามอยากนีแ้ล้วรบัรองได้จะไม่มปัีญหา เวลาเจอมนักอ็ยูก่บัมนัไป  

หดัชอบไป เหมอืนเวลาเราต้องกนิข้าว กนิกบัข้าวทีเ่ราไม่ชอบกคิ็ดว่าดีกว่า 

ไม่ได้กิน ยอมฝืนกินเข้าไป กินแล้วอย่างน้อยมันก็อิ่ม อันนี้ก็เหมือนกัน 

เจอทุกขเวทนากต้็องกนิมนั อย่าไปไม่กนิมนั เพราะความไม่กนิมนัจะท�าให้

เราหิว ท�าให้เราทุกข์ใจ ถ้าเรากินมันก็คืออยู่กับมันไป สัมผัสรับรู้มันไป  

มันก็จะไม่ทุกข์ใจ ปัญหาของคนเราก็อยู ่ที่การไม่ยอมรับความจริง 

ทุกขเวทนาก็เป็นความจริงอย่างหนึ่ง การสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่ 

เรารักก็เหมือนกัน เวลาสูญเสียนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะรับไม่ได้ 

อยากจะให้เขากลับคืนมาอีก นี่เขาไม่กลับมาแล้ว เขาตายไปแล้วจะให้

เขากลบัมาได้อย่างไร หรอืว่าเขาไปแล้ว เขาไม่กลบัมาหาเราแล้ว เขาเลกิ 

กับเราแล้ว เราต้องยอมรับความจริง แล้วเราก็จะหยุดสร้างความทุกข์ให้

กับใจเราที่เกิดจากความอยากให้เขากลับมาหาเรา

นีคื่อวธิแีก้ความทกุข์ต่างๆ แก้ด้วยปัญญา แก้ด้วยการเหน็ว่าทกุอย่างเป็น

อนิจจัง เป็นทุกขัง เป็นอนัตตา ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ 

เขาเป็นอย่างไรกป็ล่อยให้เขาเป็นอย่างนัน้ เขาอยูก่ป็ล่อยเขาอยูไ่ป เขาไป 

ก็ปล่อยให้เขาไป แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์
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ศษิย์ : กราบเรยีนถามพระอาจารย์นะคะ  
สาเหตุท่ีท�าให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้า 
มีอะไรบ้าง ควรส�ารวจข้อธรรมอันไหน
ท่ีตรงต่อการปฏบัิตเิพือ่ความหลุดพ้น

พระอาจารย์ : ปัญหาข้อแรกก็
คือปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
กคื็อการไม่ปฏิบติันัน่เอง ไม่ยอมปฏิบติั 
ถึงเวลาแทนที่จะปฏิบัติ ก็ไปเปิดทีวีดู  
ดูละครกัน แล้วมันจะปฏิบัติได้อย่างไร 
ค�าตอบง่ายๆ ไม่น่าจะเอามาแกล้งถาม
กันเลย ปฏิบัติไปซิ เหมือนกินข้าว  
ถึงเวลากินข้าวท�าไมกินได้ ถึงเวลา 
ปฏิบัติท�าไมปฏิบัติไม่ได้ ถ้าไม่กินข้าว
แล้วเป็นอย่างไร หิวไหม ตายไหม 
แล้วกินข้าวนี้ท�าไมกินได้ แต่ท�าไมเรื่อง
ปฏิบติันีม้อุีปสรรคกนัเหลอืเกนิ ทัง้ๆ ที ่
การปฏิบัติก็เป็นเหมือนการกินข้าวดีๆ 

นี่เอง
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การปฏิบัติก็เป็นการให้อาหารกับใจ ใจของเราหิวโหยด้วยกิเลสตัณหา  

ถ้าเราปฏิบติัเรากจ็ะดับความหวิโหยดับกเิลสตัณหาได้ ปัญหาความหวิโหย 

กจ็ะหมดไป เพราะฉะนัน้เราต้องบงัคับตัวเราเองให้ปฏิบติัเท่านัน้เอง มนัไม่ได้ 

อยู่ตรงไหน อยู่ที่เราไม่มีวินัยในตัวเราเอง เราขาดคุณธรรม ๔ ประการ 

เอ้า พูดง่ายๆ ถ้าอยากจะรู้

ขาดอธษิฐาน ความต้ังใจ ต้ังใจจะปฏิบติันีไ้ม่ม ีต้องต้ังใจซิว่าต่อไปนีเ้วลานี ้

ต้องปฏิบัติ จะเอาเวลาไหนก�าหนดไปเลย จะต่ืนขึ้นมาตอนเช้าก่อนจะ 

ลุกขึ้นไปท�าอะไรก็ปฏิบัตินี้ ตั้งเวลาไว้ ก�าหนดไว้ นี้เรียกว่า อธิษฐาน

การอธิษฐานนี้ไม่ได้ให้ไปอธิษฐานที่ผล ให้อธิษฐานที่เหตุ ส่วนใหญ ่

เราจะไปอธษิฐานทีผ่ลกนั ขอให้ได้มรรคผลนพิพานกนั ถ้าขอไปจนวันตาย

ก็ไม่ได้เพราะผลไม่ได้เกิดจากการขอ ผลเกิดจากการท�า ดังนั้น เราต้อง

อธษิฐานท่ีเหตุคือการกระท�า ว่าเราจะนัง่สมาธ ิเราจะปฏิบติัธรรมเวลานัน้

เวลานี้ ข้อที่ ๑ คือ “อธิษฐานบารมี”

ข้อที่ ๒ ก็คือ “สัจจบารมี” คือ ความจริงใจ เราต้องมีความจริงใจต่อการ

ต้ังใจของเราต่อการอธิษฐานของเรา ไม่ใช่ต้ังใจแล้วพอถึงเวลาจะปฏิบัติ 
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กไ็ปเปลีย่นใจไปเปิดทีวดูีแทน อย่างนีแ้สดงว่ามอีธษิฐานแต่ไม่มคีวามจรงิใจ 

นี่เข้าใจนะ ต้องจริงใจ อย่าเปลี่ยนใจต่อการตั้งใจของเรา ตั้งใจอะไรแล้ว 

จะต้องท�า ต้องท�าตามความต้ังใจของเรา ถงึจะเรยีกว่ามสีจัจะ มคีวามจรงิใจ  

พอมีความจริงใจแล้วก็ต้องท�า

ต้องมีข้อที่ ๓ ก็คือ “วิริยบารมี” ก็คือ ความขยัน ไม่ใช่พอถึงเวลา 

จะท�าก็ท�าแบบเยาะๆ แยะๆ ท�าพอหอมปากหอมคอ ท�าได้สัก ๕ นาที 

๑๐ นาทีก็เลิกแล้ว อย่างนี้เรียกว่าไม่มีวิริยบารมี มีอธิษฐาน มีสัจจะ  

แต่ท�าไม่เต็ม ๑๐๐ ท�าแค่ ๕ นาที ๑๐ นาที แทนที่จะท�าชั่วโมง ๒ ชั่วโมง 

อย่างนี้เรียกว่าไม่มีวิริยบารมี ท�าอย่างนี้ก็จะไม่ได้ผล 

ข้อที ่๔ ทีต้่องม ีกคื็อ “ขนัต”ิ ความอดทน เวลาท�านีม้นัจะมอุีปสรรคเยอะ  

กิเลสมันจะสร้างความรู้สึกอะไรต่างๆ ขึ้นมา มาคอยมาขัดมาขวาง 

หงุดหงิดร�าคาญใจ เป็นอุปสรรคไปหมด คันตรงนัน้ปวดตรงนี ้หวิอย่างนัน้ 

หิวอย่างนี้ ร้อนมากเกินไป หนาวเกินไป เหนื่อยเกินไป มันจะสร้าง

อุปสรรคขึน้มาร้อยแปดพนัประการ ถ้าไม่มขีนัติความอดทนแล้ว จะฟันฝ่า

อุปสรรคเหล่านี้ไปไม่ได้ 
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นี่แหละคือคุณธรรม ๔ ประการ ที่จะ 

ช่วยส่งเสริมให้เราสามารถปฏิบัติได้ 

คือ อธิษฐาน สัจจะ วิริยะ ขันติ 

พระพทุธเจ้าทรงตัง้สัจจอธษิฐานตอนที่

ประทบัอยูใ่ต้โคนต้นโพธ ิดูพระพทุธเจ้า

เป็นตัวอย่าง พระองค์ทรงตั้งอธิษฐาน

ว่าจะนั่งภาวนาตรงนี้ไปจนกว่าจะตรัสรู้ 

ถ้ายังไม่ตรัสรู ้จะไม่ลุกจากท่ีนั่งนี้ไป

โดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าเลือดในร่างกาย

นี้จะเหือดแห้งไป ก็จะปล่อยให้มัน

เหือดแห้งไป ยอมตายถ้ายังไม่บรรลุ 

จะไม่มีวันลุกจากที่นี้ไปเป็นอันขาด  

อันนี้แหละเป็นวาจาเป็นความต้ังใจ 

อันแน่วแน่ของพระพุทธเจ้า และก็ทรง

กระท�าตามทีท่รงได้ต้ังสจัจะไว้ ภาวนาไป

จนในทีส่ดุกฟั็นฝ่าอุปสรรคได้ มมีารมา

ล่อมายั่วยวนกวนใจ พระองค์ก็ทรงใช้ 

ขนัติบารมอีดทนอดกลัน้ จนในทีส่ดุกไ็ด้
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ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา พวกเราผู้เป็นสาวก ผู้เป็น 

พทุธบรษิทั ๔ ผูท้ีติ่ดตามเป็นลกูศิษย์ของพระพทุธเจ้ากต้็องยดึพระพทุธเจ้า 

เป็นแบบเป็นฉบับ ถ้าเราอยากจะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ผลมา

ดังน้ัน ปัญหาไม่ได้อยู่ทีใ่คร อยู่ทีต่วัเรา อยู่ทีเ่ราไม่ปฏบิติั อยูท่ีเ่ราไม่สร้าง 

บารมีทั้ง ๔ ประการนี้ขึ้นมาเท่านั้นเอง

ศิษย์ : ตอนเริม่ต้นภาวนา เราเอาสตไิปก�าหนดรูท่ี้ลมหายใจเข้าออก พทุโธ  
แต่พอภาวนาไปสักระยะหน่ึง สตเิราก็ย้ายไปก�าหนดรูท่ี้หน้าผากระหว่างคิว้  
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะสติเราไม่มั่นคงหรืออย่างไรเจ้าคะ

พระอาจารย์ : คือการภาวนานี้ควรจะอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งอย่างใด

อย่างหนึ่งไป ถ้าเคลื่อนไปก็แสดงว่าสติไม่มีก�าลังที่จะควบคุมใจให้อยู่ใน 

จุดน้ันได้ ดังน้ันกต้็องพยายามฝึกสติให้มกี�าลงัมากขึน้ อย่ามาฝึกสติเฉพาะ

ตอนทีเ่วลานัง่สมาธเิท่านัน้ จะไม่มกี�าลงัพอ จะต้องฝึกสติทัง้วันเลย ไม่ว่า 

เราจะท�าอะไรเราต้องดึงใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว หรือให้อยู่กับอารมณ์ใด

อารมณ์หน่ึง เช่น จะให้อยูก่บัพทุโธกบ็รกิรรมพทุโธไป ไม่ว่าจะก�าลงัท�าอะไร  

ก�าลังอาบน�้า ก�าลังล้างหน้าแปรงฟัน คือการกระท�าอะไรที่เราไม่ต้องใช ้

ความคิด แล้วใจไปคิดเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้เรากดึ็งกลบัมาให้คิดอยูก่บัค�าบรกิรรม 
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พุทโธๆ ไป เราต้องเจริญสติให้มากก่อน ถ้าไม่เจริญสติให้มาก สติจะไม่มี

ก�าลงั พอมาน่ังสมาธกิ�าหนดให้ดูลมตรงจุดใดจุดหนึง่แล้วเด๋ียวจะเคลือ่นไป 

ตามเพราะสติมันจะไม่มีก�าลัง

ดังนั้น ต้องพยายามฝึกสติ เราต้องการให้ใจต้ังมั่นอยู่ที่เดียว ใจจะนิ่ง 

จะสงบได้ต้องอยูท่ีเ่ดียว ไม่เคลือ่นไปเคลือ่นมา ไม่ลอยไปลอยมา ดังนัน้ 

ปัญหาของผูท้ีภ่าวนาแล้วไม่ได้ผลนี ้ร้อยทัง้ร้อยกเ็กดิจากการไม่ได้เจรญิสติ 

มาก่อนหน้า มาเจริญสติตอนที่นั่งเลย ถ้าเป็นนักมวยก็ไม่เคยซ้อมเลย  

ไม่ชกกระสอบทราย ไม่วิง่ ไม่ซ้อมชกกบัคู่ซ้อมเลย พอถงึเวลากข็ึน้เวทเีลย  

พอขึ้นเวทีก็โดนหมัดเดียวก็น๊อคเลย ต้องเจริญสติให้มากๆ ตลอดเวลา 

ถ้าอยากจะได้ผลจากการนั่งสมาธิ

ศิษย ์: ในการนั่งภาวนา บางครั้งนั่งยังไม่ถึง ๕ นาที จะเริ่มมีอาการ
เวยีนศรีษะและรูสึ้กว่าตวัหมุน แต่ก็พยายามฝึกน่ังภาวนาต่อไป แต่ยิง่ฝืน
ยิ่งเป็นหนักกว่าเดิมจนต้องเลิกภาวนา และหลังจากเลิกภาวนาแล้วกว่า
อาการนั้นจะหายไปก็ใช้เวลานานพอสมควร อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร 
เพราะบางครั้งนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่ปรากฎอาการเหล่านี้

พระอาจารย ์: บางครั้งเป็น บางครั้งไม่เป็นเหรอ



65

ศิษย ์: บางครั้งนั่ง ๕ นาทีก็เป็น บางครั้งนั่งเป็น ๒ ชม. ก็ไม่เป็น

พระอาจารย ์: ก็ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องของทางร่างกายก็ได้ ร่างกาย

อาจจะมอีะไรผดิปกติ ถ้าเป็นเรือ่งของร่างกายกต้็องหาแพทย์ปรกึษาแพทย์ 

ถ้าเป็นเรื่องของใจก็ต้องว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาท่ีสร้างอุปสรรค

ขึ้นมา บางวันกิเลสตัณหาเขาไม่สร้างก็ภาวนาได้สบาย วันไหนที่เขาสร้าง

ปัญหาขึ้นมาสร้างอุปสรรคขึ้นมา ก็จะมีปัญหาต่างๆ เหล่านี้ตามมาได้

วิธีแก้ก็คือให้เรามีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วไม่ต้อง 

ไปสนใจกบัอาการต่างๆ ทีป่รากฎขึน้มา ถ้าเป็นเรือ่งของกเิลสแล้วเด๋ียวมนั 

จะหายไปเอง แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของร่างกายมันอาจจะไม่หาย เพราะมัน 

ไม่เกีย่วกบัเรือ่งของสติ สติไม่สามารถทีจ่ะไปแก้ปัญหาของร่างกายได้ เช่น 

ร่างกายอาจจะมีเลือดลมไหลเวียนผิดปกติ หัวใจท�างานไม่ปกติ อย่างนี้ 

ก็ต้องไปหาแพทย์ ต้องไปแก้ที่ทางด้านร่างกาย 

ถ้าเป็นทางด้านของจิตใจกใ็ห้ใช้สติ สตินีแ้ก้ปัญหาทางจติใจได้ เช่น กเิลส

เริ่มก่อกวนเริ่มสร้างปัญหาต่างๆ ให้เกิดความรู้สึกอะไรต่างๆ ขึ้นมานี้  

กอ็ย่าไปสนใจ ให้อยู่กบัการบริกรรมพุทโธๆ ไปอย่างเดยีว อย่าไปสนใจ 

เดี๋ยวอาการต่างๆ เหล่านั้นมันจะหายไปเอง 
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เอาล่ะนะตอบปัญหา ใครมีปัญหา 

อะไรอยากจะถามต่อหรือยังไม ่

ชัดเจนก็ถามใหม่ได้ หรือถ้าให้ดี 

มาถามทีน่ีเ่ลยดีกว่า จะได้ถามตอบ 

กันได้อย่างรวดเร็ว

ศิษย ์ : เรียนถามท่านอาจารย์ 
เขาบอกว่าสวดมนต์ท�าวัตรเย็น
หลังจาก ๑๘.๐๐ น. ไปแล้ว สวดได้ 
ไหมคะ

พระอาจารย์ : เวลาไม่ส�าคัญ  

การท�าวัตรเย็นนี้เป็นอุบายของ

การนั่งสมาธิ เป็นการท�าสมาธิ  
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จะท�าวัตรเย็นวัตรเช้าเวลาไหนก็ได้ บทสวดบทไหนก็ได้ การสวดนี้เพื่อ

ท�าใจให้สงบ ถ้าท�าวัตรเย็นตอนเย็นมันไม่สงบ ก็ท�าวัตรเย็นตอนเช้าก็ได้ 

ขอให้ดูที่ผลอย่างเดียว อย่าไปดูว่ามันเย็นหรือเช้านะ ดูว่ามันสงบหรือ 

ไม่สงบ แต่อย่าไปท�ากบัชาวบ้านเขานะเด๋ียวเขาจะว่าเรา อันนีเ้ราท�าคนเดียว 

ของเรา แต่ถ้าท�ากบัชาวบ้านเขา เขาท�าตอนไหน เขาท�าสวดอันไหน เราก็ 

ต้องสวดไปกับเขา 
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ธรรมะบนเขา 
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ธรรมะบนเขา ๐๙
“ศึกษาแผนที่พ้นทุกข์”

๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ 

การฟ ั งธรรมเพื่ อ ให ้ เกิ ดการ 

บรรลุธรรมจึงจ�าเป ็นต ้องมีศีล  

มีสมาธิ เป็นพื้นฐานรับรองธรรมะ 

ที่จะไหลเข้าสู่ใจ เหมือนกับการจะ

เทน�้าให้เข้าไปในแก้วนั้น แก้วจะ

ถ้ามีการเคลื่อนไหวทางร่างกาย ทางวาจา ก็แสดงว่าใจไม่นิ่ง 

ใจไม่ตั้งใจฟัง พอไม่ตั้งใจฟังก็จะฟังไม่รู้เรื่อง ฟังไม่รู้เรื่อง 

ก็จะไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ 

ต้องต้ังอยูเ่ฉยๆ แล้วกต้็องหงายขึน้  

ถ้าแก้วยงัเคลือ่นไปเคลือ่นมาหรอื

แก้วมันคว�่าอยู่ เทน�้าเข้าไปเท่าไร

ก็จะไม่มีวันเข้าไปในแก้วได้ ฉันใด 

ถ้ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็จะไม่มี
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การรับรู้สิ่งที่ได้ยินได้ฟัง เมื่อไม่รับรู้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็จะไม่รู้ว่าก�าลังพูด

เรื่องอะไร ได้ยินแต่เสียงแต่ใจไม่ได้รับเข้าไปไว้ในใจ เรียกว่า เข้าหูซ้าย

ออกหูขวา หรืออย่างค�าพูดที่พูดไว้ว่าเป็นเหมือนทัพพีในหม้อแกง ทัพพี 

ในหม้อแกงกคื็อ ไม่รบัรูร้สชาติของแกง ไม่เหมอืนลิน้กบัแกง การฟังธรรม 

โดยท่ีไม่มศีีล ไม่มสีมาธริองรบั กเ็ป็นเหมอืนทพัพใีนหม้อแกง ไม่รูร้สชาติ

ของแกงว่าเป็นรสอย่างไร แต่การฟังธรรมเเบบมศีีลมสีมาธนิีก้เ็ป็นเหมอืน

ลิน้กบัแกง เพยีงสมัผสัหยดเดียวกจ็ะรูว่้ารสชาติของแกงนัน้เป็นรสชนดิใด  

เป็นแกงเผ็ดหรือเป็นแกงจืด อร่อยหรือไม่อร่อย ฉันใด การฟังธรรมนี้ 

กเ็ป็นเหมอืนกบัการลิม้รสแกง ถ้าฟังแบบลิน้กบัแกง กจ็ะได้รบัรู ้ได้ประโยชน์  

ถ้าฟังเเบบทัพพีในหม้อแกง ฟังไปจนวันตายก็จะไม่ได้รับรู้ ไม่ได้รับ

ประโยชน์อะไร 

ดังนัน้ เวลามกีารแสดงธรรมเทศนานัน้ ในธรรมเนยีมของทางพระป่านีจ้ะมี

แต่ความนิง่สงบ ผูฟั้งนีจ้ะน่ังด้วยอาการกริยิาทีส่งบ ไม่ขยบัเขยือ้นร่างกาย 

ไม่พูดไม่คุย ใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรม 

ที่เข้ามาสัมผัสในหูแล้วก็รับรู้เข้าไปในใจ การฟังธรรมนี้ก็ฟังได้ ๒ ระดับ

ด้วยกัน ฟังระดับสมาธิ และฟังระดับปัญญา 
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การฟังระดบัสมาธิ กคื็อ เวลาฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายของธรรมทีแ่สดง 

เพราะยังมีภูมิปัญญาไม่ถึงที่จะเข้าใจได้ ก็ฟังด้วยการจดจ่อกับเสียงธรรม 

ทีเ่ข้ามาสมัผสักบัใจให้เป็นอารมณ์ยดึเหนีย่วจิตใจไม่ให้ไปคิดเรือ่งราวต่างๆ 

ฟังอยู่กับเสียงไปเรื่อยๆ เสียงธรรมนี้ก็จะกล่อมให้ใจสงบเป็นสมาธิได้  

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาธิแบบเต็มที่ คือรวมเป็นอัปปนา แต่ก็เป็นสมาธิ

แบบระงับดับความฟุ้งซ่านต่างๆ ได้ เวลาที่มีจิตใจฟุ้งซ่านหรือไม่สบาย 

ถ้าฟังเทศน์ฟังธรรมไปแล้วใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมท่ีมาสัมผัสกับหู 

กับใจ แล้วก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใจก็จะระงับความฟุ้งซ่าน ใจก ็

จะเข้าสู ่ความปกติความสงบได้ นี่เรียกว่าการฟังเพื่อให้เกิดสมาธ ิ

ส�าหรับผู้ท่ียังไม่มีภูมิปัญญาพอที่จะเข้าใจความหมายของธรรมที่ก�าลัง

ได้ยินได้ฟัง ก็ฟังเอาเสียงมากล่อมใจมาผูกใจไว้ ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราว

ต่างๆ เหมือนกับการใช้การบริกรรมพุทโธ การบริกรรมพุทโธนี้ เราต้อง 

เป็นคนบริกรรมเอง ซ่ึงถ้าเราไม่มีก�าลัง เราก็จะไม่สามารถบริกรรมได้ 

อาจจะบริกรรมได้เพียง ๒ ๓ ครั้ง แล้วก็จะลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อ 

แต่ถ้าเราไม่มีก�าลัง เราใช้การฟังธรรมเป็นเครื่องดึงใจ เป็นเครื่องผูกใจไว้  

มนักจ็ะง่ายกว่า เพราะเราไม่ต้องท่องบรกิรรมพทุโธๆ เราเพยีงแต่หงายใจ

ให้รองรบักระแสธรรมทีเ่ป็นเหมอืนกระแสน�า้ ใจของเราทีเ่ป็นเหมอืนแก้วน�า้  
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ให้กระแสธรรมเข้าไปสูแ่ก้วน�า้ สูใ่จ เพือ่จะได้กล่อมใจให้สงบได้  
นี่คือการฟังธรรมระดับสมาธิ 

ส่วนการฟังธรรมระดบัปัญญา กคื็อฟังแล้วเราเข้าใจความหมาย  
เราไตร่ตรองพจิารณาตามเหตุตามผลของธรรมทีเ่ราได้ยนิได้ฟัง 
ถ้าเราเข้าใจ เรากจ็ะได้บรรลธุรรมขั้นนั้น 

การฟังธรรมนีก้ม็หีลายขัน้ด้วยกนั ฟังไปเข้าใจขัน้ไหนกจ็ะหาย
สงสัย จะรู้ว่าการปฏิบัติการกระท�าของเรานี้ท�ามาถูกทางแล้ว  
แล้วก็ฟังต่อไปให้รู้ว่าจะต้องท�าอะไรอีก เรายังปฏิบัติไม่ถึง 
เราจะได้รูล่้วงหน้าไว้ก่อนว่าพอเราถงึตรงนีแ้ล้ว เรากจ็ะต้องไป 
ตรงนัน้ต่อ พอไปถงึตรงน้ันแล้วเรากต้็องไปตรงนัน้ต่อ ไปเรือ่ยๆ  

จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง

การฟังธรรมนี้ก็มีหลายขั้นด้วยกัน ฟังไปเข้าใจขั้นไหน
ก็จะหายสงสัย จะรู้ว่าการปฏิบัติการกระท�าของเรานี้
ท�ามาถูกทางแล้ว แล้วก็ฟังต่อไปให้รู้ว่าจะต้องท�าอะไรอีก
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การฟังธรรมจงึเป็นเหมอืนกบัการบอกทาง รบัรู ้รบัฟัง ผูบ้อกทาง  

ผู้ปฏิบัติ ผู้ฟังธรรมก็เป็นเหมือนผู้เดินทางที่ยังไม่รู้ว่าจุดหมาย

ปลายทางที่ตนต้องการไปถึงนั้นไปอย่างไร ไปตรงไหน ไปถึง

ตรงนัน้แล้วต้องไปตรงไหนต่อ การฟังธรรมนีก้จ็ะเป็นการบอก

เป็นขัน้ๆ ไป ต้ังแต่ขัน้ทาน ขัน้ศีล ขัน้สติ ขัน้สมาธ ิขัน้ปัญญา  

ขัน้หลดุพ้น ขัน้ต่างๆ ต้ังแต่หลดุพ้นขัน้ของพระโสดาบนั ขัน้ของ 

พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ขั้นหลุดพ้น

เป็นอย่างไร 

อันนี้ฟังไปแล้วพอเราเข้าใจ เราก็น�าเอาไปปฏิบัติต่อ บางทีเรา

อาจจะปฏิบติัได้ในขณะทีเ่ราฟังเลย อย่างในสมยัพระพทุธกาล 

ที่มีผู้ที่ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็น

ในสมัยพระพุทธกาลที่มีผู้ที่ฟังเทศน์ฟังธรรม
แล้วบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจ�านวนมาก 

นั่นก็เพราะว่าเขาฟังในระดับปัญญา
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จ�านวนมาก นั่นก็เพราะว่าเขาฟัง

ในระดับปัญญา เขาได้ท�าทานแล้ว 

เขาได้รกัษาศีลแล้ว เขามสีมาธแิล้ว 

พอฟังธรรมขั้นปัญญาเขาก็เข้าใจ 

สามารถท�าใจได้ทันทีเลย เช่น 

ในครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่พระ

ปัญจวคัคีย์ หน่ึงในพระปัญจวคัคีย์

ก็บรรลุเป ็นพระโสดาบันขึ้นมา 

เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดง

พระอริยสัจ ๔ ทรงแสดงว่าทุกข์ 

คืออะไร ทกุข์กคื็อ การเกดิ การแก่  

การเจ็บ การตาย เป็นความจริง 

ที่เป็นความทุกข์ ผู้ใดมาเกิดแล้ว  

ผู้นั้นจะต้องแก่ ผู้น้ันจะต้องเจ็บ  

ผู ้นั้นจะต้องตายด้วยกันทุกคน 

การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย 

จึงไม่ใช่เป็นความสุข เป็นความ 
ทุกข์ แล้วทรงแสดงต้นเหตุของ 
ความทุกข์ว่าคืออะไร ต้นเหตุของ 
ความทุกข์ก็คือความไม่อยากแก่ 
ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย ความ
อยากเกิด แต่ไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เกิด
แล้วจะต้องมาแก่ มาเจ็บ มาตาย 
พอเกิดความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ 
ไม่ตายขึน้มา กจ็ะเกดิความทกุข์ใจ  
ทุกครั้ ง เวลาที่ คิดถึ งความแก ่  
ถึงความเจ็บ ถึงความตาย ใจจะมี
ความทุกข์ทันที เพราะว่าไม่อยาก 
ให้ร่างกายแก่ ไม่อยากให้ร่างกาย
เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อยากให้ร่างกาย
ตายไป 

ที น้ีพระพุทธเจ ้าก็ทรงแสดงวิธ ี
ที่จะดับความทุกข์ใจอันนี้ด้วยการ
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เจรญิมรรค มรรค กคื็อ เครือ่งมอืทีจ่ะน�าเอามาสอนใจให้หยดุความอยาก
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ก็คือสอนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ผู้ที่
ตายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ผู้ที่แก่ ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้ ไม่ใช่ตัวเราของเรา 
เราเป็นใจ ร่างกายเป็นดิน น�้า ลม ไฟ ร่างกายเป็นเหมือนคนไข้ ใจนี้ 
เป็นเหมอืนหมอทีดู่แลคนไข้ หมอกดู็แลคนไข้ไปตามอาการ คนไข้ต้องการ
ยาชนิดไหนก็หายาชนิดนั้นมาให้รับประทาน ถึงเวลาต้องอาบน�้า ต้อง 
รับประทานอาหาร ต้องดื่มน�้า ก็จัดหาสิ่งที่ร่างกายต้องการมาให้ หมอกับ
คนไข้นีเ้ป็นคนละคนกนั เหมอืนกบัใจกับร่างกายนีเ้ป็นคนละคนกนั ใจจงึ
ไม่ต้องไปตกใจ ไม่ต้องไปอยากไม่ให้ร่างกายแก่ ไม่ให้ร่างกายเจบ็ไข้ได้ป่วย 
ไม่ให้ร่างกายตาย เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะความจริงของร่างกาย
ทกุๆ ร่างกายท่ีมาเกดิน้ี จะต้องแก่ จะต้องเจ็บ แล้วจะต้องตายไปทัง้หมด

นี่คือสอนใจให้รู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตาย
ไปกับร่างกาย ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นใจ ใจไปห้ามไม่ให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ  
ไม่ตาย ไม่ได้ ห้ามไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย ไม่ได้ พอใจเข้าใจ ใจก็ 
ปล่อยวางร่างกาย ระงับความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย พอระงับได้ 
หยุดความอยากได้ ความทกุข์ใจกห็ายไป กร็ูข้ึน้มาว่าตนเองนัน้ไม่มคีวาม
ทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตายของร่างกายแล้ว ผู้ท่ีรู้ความจริง 
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อันนีก้คื็อ พระโสดาบัน ผูล้ะสกักายทฏิฐ ิความเหน็ผดิเป็นชอบ ทีเ่หน็ว่า 

ร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา ละความอยากไม่เเก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ จึงละ

สีลัพพตปรามาสได้ คือการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อสะเดาะเคราะห์ 

ต่างๆ สะเดาะเคราะห์เพื่อให้อยู่ไปนานๆ เพื่อไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ  

ไม่ให้ตาย รู้ว่าท�าไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร เป็นเหมือนเล่นละครกันไป 

ไม่มีสาระประโยชน์ ไม่มีเหตุไม่มีผล

การไปท�าสะเดาะเคราะห์บชูาอะไรต่างๆ เช่น บชูาราห ูไปเดินลอดใต้โบสถ์  

ไปท�าพธิกีรรมอะไรต่างๆ ย้ายบ้าน ย้ายช่อง สดุแท้แต่จะท�าอะไร บชูายญั 

เพือ่ท่ีจะสะเดาะเคราะห์ ท�าลายความเสือ่มทีจ่ะมาเกดิขึน้กบัชีวิตของตน 

ผู้ที่เห็นความจริงแล้วว่าความเสื่อมนี้เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของ 

ทุกๆ คน มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ มีเจ็บ มีตาย ไปยับยั้ง ไปเปลี่ยนแปลง

ความจรงิอันนีไ้ม่ได้ กไ็ม่ไปท�าบญุสะเดาะเคราะห์ให้เสยีเวลาเปล่าๆ แล้ว

ก็รู้ว่าส่วนหนึ่งของเหตุที่จะท�าให้ร่างกายเสื่อม เช่น ตายไป หรือว่าเจ็บไข้

ได้ป่วย ก็เพราะการท�าบาปท�ากรรมนี้เอง ถ้าไปท�าร้ายผู้อื่น ก็มีโอกาสที่

จะให้ผู้อื่นเขามาท�าร้าย ถ้าไปฆ่าผู้อื่น ก็จะมีโอกาสที่จะท�าให้ผู้อื่นเขาจะ

ต้องมาฆ่าเรา 
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ดังนั้น พระโสดาบันก็จะไม่ท�าบาปโดย

เด็ดขาด เป็นวิธีเดียวเท่าน้ันที่จะระงับภัย

อันตรายต่างๆ ท่ีจะมาเกิดขึ้นกับร่างกาย  

ผูท้ีม่ศีีลนีจ้ะปลอดภัยจากภัยต่างๆ เช่น ยาพษิ  

ศาสตราวุธ เพราะว่าไม่ได้ไปท�าร้ายผู้อ่ืน  

ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผูอ่ื้น ผูอ่ื้น 

กจ็ะไม่มาคิดท�าร้าย มาสร้างความเดือดร้อน

ให้กับตน ถ้าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น ก็ถือว่า

เป็นเรือ่งของความจรงิในโลกนีท้ีเ่กดิมาแล้ว 

ก็จะต้องเจอกับความเจ็บชนิดต่างๆ กัน  

เป็นเรือ่งธรรมดา เช่น ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ 

กม็โีอกาสทีจ่ะประสบอุบัติเหตุ เดินทางโดย

เครือ่งบนิกม็โีอกาสทีจ่ะประสบอุบติัเหตุทาง

เครื่องบิน อยู่ในที่เปลี่ยว ในที่ล่อแหลมต่อ

อันตรายจากมิจฉาชีพก็มีโอกาสที่จะรับภัย

ต่างๆ เหล่านี้ได้ ผู้ที่ฉลาดจึงไม่ประมาท 
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ท�าอะไรก็ต้องรอบคอบ ต้องพิจารณาอยู่ว่าควรจะท�าหรือไม่ท�า เช่น  

ด่ืมสรุาแล้วควรจะขบัรถหรอืไม่ควรขบัรถ ถ้าไม่ใช้สติปัญญา ไม่รอบคอบ 

ก็มีโอกาสที่จะพบกับอุบัติภัยต่างๆ ได้ อุบัติเหตุต่างๆ ได้ 

อันนี้เป็นเรื่องของโลก เรื่องของการมาเกิดในโลกนี้ มีโอกาสที่จะต้องมา

รับกับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ เพราะเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นอนัตตา  

เป็นเรื่องสดุวสิยัเหนือความสามารถของเราทีจ่ะไปควบคุมบังคบัได้ นี่คอื

ความรูข้องพระโสดาบนั ท่านจึงไม่ไปเสยีเวลากบัการท�าบญุสะเดาะเคราะห์ 

ต่างๆ หรือหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มาปกป้องคุ้มครอง เช่น หาพระพุทธรูป  

หาพระมาห้อยคอ พระที่มีราคาแพงๆ พระราคาแพงเท่าไรก็เป็นเพียง

วตัถเุท่านัน้เอง ทีม่รีาคาแพงกเ็พราะมกีารสมมติุขึน้มาว่ามคีวามศักด์ิสทิธิ์ 

อย่างนั้นอย่างนี้ ก็เลยท�าให้เกิดมีความอยากได้กัน พอมีความอยากมาก 

ก็มีการแข่งขันประมูลราคากันเท่าน้ันเอง แต่ผู ้ที่ได้มาห้อยคอหรือ 

ได้พระพุทธรูปมาบูชาที่บ้านก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากภัยต่างๆ ได้  

ถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสที่ภัยเหล่านั้นจะเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นได้

กบัทกุคน ไม่ว่าจะเป็นพระอรหนัต์หรอืเป็นปถุชุน เมือ่ถงึเวลาทีม่นัจะเกดิ 

มันก็เกิด เช่น เมื่อหลายสิบปีมาก่อนก็มีครูบาอาจารย์พระป่า ๕ รูป  

ทีต่กเครือ่งบินตายกนัไป นีก่เ็พราะว่าท่านไปขึน้เครือ่งบนินัน่เอง ถ้าไม่ขึน้ 
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เครื่องบินมันจะตกเครื่องบินได้อย่างไร ถ้าเดินมาอย่างนี้มันก็ไม่มีวันที ่

จะตกเครื่องบินได้ แต่เดินมาก็อาจจะถูกมะพร้าวหล่นใส่ศีรษะได้ มันก็

ตายได้เหมือนกัน

ดังน้ัน ผูท้ีม่ปัีญญาพจิารณาอย่างรอบคอบแล้วกร็ูว่้าท�ายงัไงกห็นคีวามตาย

ไม่พ้น จะนั่งเครื่องบินก็ตายได้ จะนั่งรถยนต์ก็ตายได้ จะนั่งเรือก็ตายได้ 

จะเดินมาก็ตายได้เหมือนกัน จะอยู่บ้านอยู่วัดก็ตายได้เหมือนกัน ท่านจึง 

ไม่ไปกงัวลกบัเรือ่งของความตาย เพราะท่านรูว่้ามนัเป็นสิง่ทีจ่ะต้องเกดิขึน้ 

อย่างแน่นอน ท่านจึงหยุดความอยากไม่ตายได้ เพราะรู้ว่าความอยาก

ไม่ตายนี้ ท�าให้ทุกข์ทรมานใจไปเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่คือ 

พระโสดาบัน และท่านก็ไม่สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะ 

การทีท่�าให้ท่านได้เหน็พระอรยิสจั ๔ ทีป่รากฏขึน้ในใจของท่าน เหน็ความ

ทกุข์ใจทีเ่กีย่วกบัความแก่ ความเจบ็ ความตาย เหน็ต้นเหตุของความทกุข์ใจ 

ก็คือความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย เห็นมรรคก็คือ  

สติปัญญาที่พิจารณาร่างกายจนเห็นชัดว่าเป็นเพียงธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ  

ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ใช่ใจ ไม่ใช่เป็นตัวของท่านของผู้พิจารณา 

ผู้พิจารณาคือใจ ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ท่านจึงดับความทุกข ์

ภายในใจได้ ท�าให้นิโรธคือการดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาด้วยการหยุดความ
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อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายได้ ท่านกจ็ะไม่สงสยัว่าพระพทุธเจ้า

มีจริงหรือเปล่า ถึงแม้ว่าไม่เคยพบกับพระพุทธเจ้ามาก่อน แต่เมื่อได้ 

เอาธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนปรากฏขึ้นมาภายในใจ 

พสิจูน์ได้ชัดเจนว่าอรยิสจั ๔ นีเ้ป็นความจรงิ เป็นอกาลโิก ไม่ว่าจะเป็นในช่วง 

สมยัพระพทุธกาล สมยัทีม่พีระพทุธเจ้ารบัรองอยูห่รอืไม่กต็าม เหมอืนกบั 

สมัยปัจจุบันน้ี ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยการปฏิบัติ จะพบกับพระอริยสัจ ๔  

ที่เกิดขึ้นภายในใจ เช่น เวลาไปอยู่ในที่น่ากลัว ที่เสี่ยงภัยอันตรายต่อ

ความเป็นความตาย ตอนนั้นจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่างมาก 

แล้วถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องพิจารณาว่าหยุดยับยั้งไม่ให้ร่างกายนี้

ตายได้ไหมถ้ามันถึงเวลาจะตาย ถ้ายับยั้งมันไม่ได้แล้วไปกลัวมันท�าไม  

ไปอยากไม่ให้มันตายท�าไม ถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไป 

พอพิจารณาอย่างน้ี ยอมรับความตายเท่านั้นเอง ความทุกข์ท่ีเกิดจาก

ความกลวัตายกจ็ะหายไป ผูน้ัน้กจ็ะไม่สงสยัว่าพระพทุธเจ้ามจีรงิหรอืเปล่า  

พระธรรมค�าสอนมีจริงหรือไม่ เพราะก�าลังเห็นอยู ่ภายในใจแล้ว  

เห็นอริยสัจ ๔ แล้ว เห็นทุกข์ก็คือความตายแล้ว เห็นสมุทัยก็คือความ

กลวัตายแล้ว ความไม่อยากตายแล้ว เหน็มรรคคือสติปัญญาแล้ว เหน็ว่า 

ร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตาย ร่างกายนี้เป็นดิน น�้า ลม ไฟ ร่างกายไม่ใช่
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ตัวเราของเรา เราไม่ได้เป็นร่างกาย แล้วเราจะไปกลวัท�าไม เราจะไปอยาก

ไม่ให้ร่างกายตายไปท�าไม กลัวแล้วเราทุกข์ ถ้าไม่กลัวแล้วเราไม่ทุกข์  

จะเอาอะไร มนักต้็องเอาไม่ทกุข์ ถ้าเอาไม่ทกุข์มนักต้็องไม่กลวั มนักต้็อง

หยดุไม่อยากตาย พอมนัหยดุความไม่อยากตายได้ ความทกุข์กดั็บไปทนัที  

อันนี้แหละคือการบรรลุของพระโสดาบัน ท่านมีดวงตาเห็นธรรม  

เหน็อรยิสจั ๔ เหน็ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค ทีเ่กีย่วกบัความแก่ ความเจบ็  

ความตายของร่างกาย

พอท่านเหน็ธรรม ท่านกไ็ม่สงสยัในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่าน 

กไ็ม่หวงัทีจ่ะใช้สลีพัพตปรามาส คือการท�าบญุสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธกีาร

ต่างๆ มาเป็นการป้องกนัไม่ให้ตนต้องตายไป หรอืต้องเสือ่มต้องเสยีอะไรไป  

เพราะถึงเวลามนัจะต้องเสยีกต้็องเสยี ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองกดี็ 

ร่างกายของคนอ่ืนกดี็ หรอืทรพัย์สมบติัข้าวของต่างๆ กดี็ เมือ่ถงึเวลาแล้ว

ที่เขาจะเสื่อม เขาก็ต้องเสื่อม ไม่มีใครไปยับยั้งไปหยุดมันได้ 

นีคื่อการฟังธรรมแล้วเกดิการบรรลธุรรมขึน้มาทนัท ีฟังแล้วพจิารณาตามที ่

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ จนมพีระอัญญาโกณฑญัญะบรรลธุรรมขึน้มา  

ปรากฏว่าท่านเปล่งวาจาว่า “ส่ิงใดทีมี่การเกดิขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ย่อมมี
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การดับไปเป็นธรรมดา” ท่านเหน็ความเสือ่ม การดับของสรรพสิง่ทัง้หลาย 

ไม่มอีะไรทีเ่กดิมาแล้วไม่ดับ ไม่มอีะไรทีจ่ะอยูค่งเส้นคงวาไปตลอด แม้แต่

โลกใบกลมๆ โลกใบนีก้เ็ช่นเดียวกนั สกัวันหนึง่กจ็ะต้องเสือ่มสภาพหมดไป  

เพราะนีเ่ป็นกฎของธรรมชาติในโลกน้ีน่ันเอง ท่านพจิารณาด้วยสมาธ ิและ

พิจารณาด้วยปัญญา

(มีเสียงคนคุยกัน) 

ขอความกรุณา ถ้าจะไปคุยกันก็ให้ไปคุยกันที่อ่ืนนะ ที่นี่ไม่ใช่ที่คุยกัน  

ถ้าจะคุยกนัไปคุยกนัทีอ่ื่นแล้วค่อยกลบัมากไ็ด้ ตอนนีเ้ป็นเวลาฟัง ถ้าไม่ฟัง 

ก็ขอให้ไปคุยกันท่ีอ่ืน เพราะว่าเป็นการรบกวนผู ้อ่ืนเขา ถ้าคุยกัน 

สองสามคนแล้ว มันฟังกันไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าจะฟังคนไหนดี คนพูดก ็

เสียสมาธิไปกับการพูด 

นี่ถึงบอกว่าเรื่องของการฟังธรรมจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศีล ก็คือ

ความสงบทางกาย ทางวาจา ร่างกายก็ไม่ขยับเขยื้อน ไม่ท�าอะไร วาจา

ก็ไม่มีการพูดอะไร ใจก็ต้องมีสมาธิ คือตั้งอยู่ในความสงบ ไม่มีความคิด

ปรงุเเต่ง มแีต่สติจดจ่ออยูก่บัการฟังเทศน์ฟังธรรม ฟังเสยีงทีม่าสมัผสักบั
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หูเท่านั้น ถ้าไม่ฟังเเบบนี้ก็เสียเวลาไปเปล่าๆ ฟังไปแล้วไม่เกิดประโยชน์

อะไร คนพูดก็เสียเวลาไปเปล่าๆ เสียน�้าลาย เสียก�าลังใจ เพราะว่า 

พดูไปแล้วกไ็ม่ได้ประโยชน์อะไร ซ่ึงเป็นธรรมเนยีมของชาวพทุธทกุวนันีแ้ล้ว  

เวลาพระเริ่มเทศน์ปั๊บก็เริ่มคุยกันเลย เวลาพระเริ่มสวดก็เริ่มคุยกันเลย 

ไปงานศพนีม้ใีครฟังพระสวดกนับ้าง มใีครฟังพระเทศน์กนับ้าง มแีต่คุยกนั  

ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกัน นินทากาเลกัน ฟังไปแล้วแทนที่จะฉลาดก็ไม ่

ฉลาดขึ้น เพราะฟังแบบทัพพีในหม้อแกง ไม่ฟังแบบลิ้นกับแกงนั้นเอง  

แล้วก็ไปท�าให้ผู้อื่นเขาเสียสมาธิด้วย ท�าให้ทุกอย่างล้มเหลวไปหมด 

นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ท�าไมเราไม่ชอบรับนิมนต์ไปเทศน์ตามสถานที่ต่างๆ 

เพราะเคยไปมาแล้ว ไปแล้วก็เหมือนกับพูดกับเสา พูดกับก�าแพง คนที่ 

ไปฟังเขาไม่ได้ฟังกัน เห็นเขานั่งคุยกัน บางคนก็เปิดหนังสืออ่านกัน  

บางคนกคุ็ยโทรศัพท์กนั ไปอย่างน้ีไปท�าไม ไปแล้วไม่เกดิประโยชน์ คนฟัง 

ไม่ได้รับอะไร ไม่ได้เข้าใจอะไร คนพูดก็เสียเวลาไปเปล่าๆ จึงไม่ค่อย

อยากจะรบันมินต์ไปเทศน์ทีไ่หน เพราะว่าคนทีม่าฟังนีส่้วนหนึง่กถ็กูเกณฑ์ 

มาให้มาฟัง เช่น บรษิทัอยากจะให้คนงานมธีรรมะกเ็ลยนมินต์พระไปเทศน์  

คนงานในบริษัทไม่อยากฟังแต่ก็ต้องมาฟัง เพราะถ้าไม่ฟังก็อาจจะ 

ถูกลดเงินเดือนหรือถูกไล่ออกจากงานได้ ก็ต้องมาฟังด้วยความจ�าใจ  
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ไม่ได้มาฟังด้วยความศรัทธาความยินดีแต่อย่างใด ก็เหมือนกับเอาแก้ว
มาคว�่าไว้แล้วก็ให้เทน�้าใส่ในแก้ว เทไปจนวันตายมันก็จะไม่มีน�้าใส่เข้าไป 
ในแก้วแม้แต่หยดเดียว เพราะไม่ได้หงายแก้วขึน้มารบัน�า้นัน่เอง คนเทน�า้ 
มันก็มีตามันก็รู้ เทไปท�าไมเสียดายน�้า เก็บน�้าเอาไว้ให้คนที่เขาอยากดื่ม 
ดีกว่า เทไปแล้วน�้าก็ไหลทิ้งหมด เทไปท�าไมเสียดายน�้าที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง 

นี่คือเรื่องของการฟังธรรม ฟังได้ ๒ แบบ ฟังเเบบทัพพีในหม้อแกงหรือ
ฟังแบบลิน้กบัแกง ถ้าฟังเเบบทพัพใีนหม้อแกง ฟังไปจนวันตายกไ็ม่ได้รบั
ประโยชน์อะไร ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกง ถ้ามีภูมิที่จะรับธรรมะก็จะสามารถ
บรรลุได้เลย อย่างในสมัยพระพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้น 
ปรากฏมีผู้บรรลุเป็นพระอริยะขั้นต่างๆ กันเป็นจ�านวนมาก เพราะท่าน
เหล่านั้นฟังเเบบลิ้นกับแกง ฟังด้วยศีล ฟังด้วยสมาธิ ฟังด้วยปัญญา 

สมยันีม้ปีรากฏเป็นข่าวบ้างไหมว่าผูน้ัน้บรรลขุัน้นัน้ขัน้นีใ้นขณะทีฟั่งเทศน์
ฟังธรรม ไม่มีเลย ไม่เคยมีข่าวปรากฏออกมาเลย เพราะผู้ฟังนี้ไม่ได้ฟัง
ด้วยศีล ไม่ได้ฟังด้วยสมาธิ ไม่ได้ฟังด้วยปัญญานั่นเอง ฟังไปแต่หู แต่ใจ 
ไม่ได้พิจารณา ฟังเข้าหูซ้าย ออกหูขวา ใจไปคุยกัน คุยกับคนนั้นคุยกับ 
คนนี้ ถ้าไม่คุยกัน ก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ หรือไม่เช่นนั้นก็อ่าน

หนังสอืพมิพ์บ้าง อ่านหนงัสอือะไรต่างๆ ไป ธรรมะทีม่คุีณค่ากเ็ลยกลายเป็น 
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เหมอืนไม่มคุีณค่าไป เหมอืนกบัเอาเงินให้เด็กเลก็อย่างนี ้เด็กเลก็มนัเหน็

เงินมนักม็าฉกีเล่น เอาแบงค์ไปให้เด็กเล่น เด็กมนักฉ็กีเล่นกนั เพราะเด็ก

มนัไม่รูคุ้ณค่าของแบงค์ของธนบตัรว่ามคุีณค่าอย่างไร เราจงึไม่ให้เงินทอง

กับเด็กๆ เพราะรู้ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเด็กๆ 

การแสดงธรรมะก็เป็นเหมือนกับการให้เงินทองเหมือนกัน ก็ต้องดูว่า 

คนฟังน้ีเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็ก ถ้าเป็นเด็กก็ไม่พูดธรรมะให้เสียเวลา 

ไปเปล่าๆ ให้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าเห็นกิริยาอาการไม่สงบ  

ไม่น่ิง คุยกันอย่างนี้ ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้ว่า 

ตอนนี้ก�าลังท�าอะไรกันอยู่ ต้องรู้จักกาลเทศะ รู้จักกาลและสถานที่ รู้ว่า

ตอนนี้เราควรที่จะท�าตนอย่างไร ตอนนี้ต้องการความสงบหรือว่าต้องการ

เสียงเฮฮา ถ้าเราไปงานเลี้ยง เราไปนั่งสมาธิในงานเลี้ยงมันก็ไม่ถูก

กาลเทศะ กจ็ะไปท�าลายท�าให้วงเขาแตกได้ คนเขาก�าลงันัง่คุยกนัเฮฮากนั  

เราไปนัง่หลบัตาขดัสมาธ ิอย่างนีก้ไ็ม่ถกูเหมอืนกนั เวลามาวัดมาฟังเทศน์

ฟังธรรม เราก็มานั่งคุยกันเฮฮากันอย่างนี้ก็ไม่ถูกกาลเทศะ 

คนที่ไม่รู้จกักาลเทศะกเ็ปน็เหมือนเดก็นั่นเอง เป็นคนปญัญาอ่อน คนทีม่ี

ปัญญาจะต้องรูก้าลเทศะ รูว่้าเวลานีค้วรจะท�าอย่างไร ไปสถานทีใ่ด ควรจะ 
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ท�าตัวอย่างไร ควรจะแต่งกายแบบใด ไปงานแต่งงานเราควรจะเเต่งกาย

แบบใด ไปงานศพเราควรจะแต่งกายแบบใด ควรจะมีกิริยาอาการแบบใด 

มันต้องรู้กัน ถ้าไม่รู้ก็ต้องมีการสอนกัน ถ้าไม่รู้ก็แสดงว่ายังเป็นเด็กอยู ่ 

จงึต้องมผีูใ้หญ่คอยสอน เวลาทีเ่ราเลีย้งเด็กเลีย้งลกูนีเ้รากต้็องคอยสอน

เขาเรือ่งราวเหล่าน้ี ให้เขารูจั้กกาลเทศะ ให้เขารูว่้าเขาควรจะท�าตนอย่างไร

ในขณะทีเ่ขาอยูใ่นสถานทีใ่ด เพราะถ้าเขาไปท�าตนไม่ถกูกบักาลเทศะกจ็ะ

เกิดความเสียหายให้กับสถานที่นั้น และเกิดความเสียหายให้กับตนเอง 

สถานทีน่ัน้กจ็ะแตกกระเจงิไป แล้วตัวเรากจ็ะกลายเป็นทีไ่ม่มใีครอยากจะ

คบค้าสมาคมด้วย ไม่มีใครอยากจะเชิญให้ไปร่วมเสวนาให้ไปร่วมวงด้วย  

นี่คือการรู้จักกาลเทศะ เป็นสัญลักษณ์ของผู้มีปัญญาหรือของผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้บุคคล รู้สังคม รู้ประมาณ รู้กาลเทศะ

นั่นเอง ส่วนเด็กนี้จะไม่รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้บุคคล รู้สังคม รู้ประมาณ  

รู้กาลเทศะ

ดังนั้น ขอให้เราใช้ปัญญาทุกครั้งเวลาที่เราไปเข้าในสังคมใด ให้รู้ว่าสังคม

น้ันเขาก�าลงัท�าอะไรกนัอยู ่และเขามขีนบธรรมเนยีมประเพณีดีงามอย่างไร 

เขาท�าอะไรกันอย่างไร เราก็ควรจะกระท�ากันอย่างนั้น ไม่เช่นนั้นเราก็จะ

กลายเป็นคนแปลกไป กลายเป็นคนทีส่งัคมรงัเกยีจ ถ้าท�าให้สงัคมเดือดร้อน  
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เขาก็ต้องแยกเราอยู่อีกที่หนึ่ง เช่น จับไปขังคุกขังตะราง อย่างคนที่ดื่ม

สุรายาเมาแล้วอาละวาด ท�าร้ายข้าวของ ท�าร้ายบุคคลต่างๆ ก็ต้องมีการ

มาจับคนนั้นเข้าไปสงบสติอารมณ์ เพราะถ้าปล่อยไว้ก็จะมีแต่สร้างความ

เสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเอง คนที่เมาสุรานี้ก็เป็นคน

ที่ไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่รู้จักการประคับประคองตนให้ต้ังอยู่ในความสงบ

เรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน เช่นเดียวกับคนท่ีฆ่าสัตว์ 

ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี โกหกหลอกลวง ก็เหมือนกัน 

เป็นคนทีจ่ะสร้างความเสยีหาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผูอ่ื้น คนเหล่านี้ 

จึงมักจะถูกกักบริเวณ เช่น ถูกขังอยู่ในคุกในตะรางนั่นเอง เพราะว่าเขา 

ไม่ได้เป็นมนุษย์เสียแล้ว ร่างกายเขาเป็นมนุษย์ก็ตาม แต่ใจเขานี้ไม่มี

ปัญญาของมนุษย์ ปัญญาของมนุษย์ก็คือการรู้เหตุรู้ผล รู้ว่าการกระท�า

ของตนนี้เกิดผลอย่างไรต่อผู้อื่น

เมื่อไม่ได้เป็นมนุษย์ เป็นเหมือนเดรัจฉาน เป็นเหมือนเสือสิงกระทิงแรด 

กต้็องถกูจับขงัไว้ในกรง ไม่ปล่อยให้ออกมาอยูก่บัสงัคมทัว่ไป เราเคยเหน็

สิงสาราสัตว์ถูกปล่อยให้มาอยู่ในสังคมของมนุษย์หรือไม่ พอเห็นเสือนี้ 

จะเรยีกต�ารวจมาตามจับกนั ฆ่ากนัอย่างทนัทเีลย เพราะรูว่้าเสอืนีม้นัเป็น

อันตรายต่อชีวิตของผู้อื่น ฉันใด ผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เหมือนกับเสือดีๆ  
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นี้เอง คนที่ฆ่าสัตว์ในสมัยโบราณเขาถึงจะเรียกมีสมญานามว่าเสือ  

ช่ือแดงเขากเ็รยีกว่าเสอืแดง ช่ือด�าเขากเ็รยีกว่าเสอืด�า ค�าว่าเสอืกแ็สดงว่า 

เขาเป็นสัตว์แล้ว เขาไม่เป็นคน ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วนั่นเอง 

นี่แหละความจ�าเป็นว่าท�าไมเราจึงต้องมีศีลกัน เพราะถ้าไม่มีศีลแล้ว ก็จะ

ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น นี่คือศีลหยาบ ส่วนศีลละเอียดก็คือ

การนั่งอยู่เฉยๆ ไม่ท�าอะไร ไม่พูดอะไร เช่น เวลาฟังเทศน์ฟังธรรม อันนี้

เรียกว่า ศีลละเอียด เพราะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ 

ประพฤติผิดประเวณี แต่ถ้าเราท�าอะไรส่งเสียงดังก๊อกแก๊ก กิ๊กๆ รับฟัง

โทรศัพท์คุยกันอย่างนี้ มันก็ไปรบกวนความสงบ ไปรบกวนสมาธิของผู้ที่

เขาฟังธรรมได้ ก็เป็นเหมือนกับท�าตัวให้เราไม่เป็นมนุษย์เหมือนกัน 

จึงขอให้ท่านท้ังหลายสังวรเวลาที่ท่านไปในสถานที่ต่างๆ ให้ใช้ปัญญา

พิจารณาดูว่าตอนนี้เขาก�าลังท�าอะไรกันอยู่ แล้วเราก็ควรที่จะท�าตามท่ี

เขาท�ากัน สิ่งที่เราอยากจะท�านั้น เราอาจจะต้องรอให้เป็นเวลาอื่น เช่น  

เราอยากจะคุย อยากจะสนทนา อยากจะถามปัญหาอะไร เราก็ต้องรอให้ 

การฟังเทศน์ฟังธรรมนีย้ติุไปก่อน หรอืเราอยากจะถวายข้าวของอะไรต่างๆ  

กเ็ช่นเดียวกัน ทกุอย่างมนัมเีวลาของมนั ไม่ใช่จะท�ากนัมัว่ไปหมดจนกลาย
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เป็นสังคมที่มีแต่ความสับสน มีแต่ความวุ่นวาย สังคมพุทธนี้เป็นสังคม 

ทีล่ะเอียดมาก เป็นสงัคมของผูท้ีเ่จรญิ เวลาท�าอะไรนีจ้ะท�าด้วยความสงบ  

เรยีบร้อย ไม่มเีหตุการณ์วุน่วายต่างๆ ถ้าไม่มคี�าสอนของพระพทุธศาสนา เช่น  

ไปดูสงัคมของคนป่าคนเขา เขาจะท�าอะไรกนัแบบสบัสนวุ่นวายกนัไปหมด 

น่ีคือเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรม การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จะเกิดผล 

ก็คือจะต้องฟังด้วยกายวาจาที่สงบที่เรียกว่าศีล ใจสงบเรียกว่าสมาธิ  

และปัญญาก็คือพิจารณาตามเหตุตามผลที่ได้ยินได้ฟังมา ถ้าพิจารณา

แล้วเข้าใจกจ็ะบรรลุธรรมได้ อย่างที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้พิจารณา 

พระอริยสัจ ๔ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 

พระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกข์ใจนี้อยู่ที่การแก่ อยู่ที่การเจ็บ อยู่ที่การตาย  

ต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่สบายใจอยู่ที่ความไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ 

ไม่อยากตาย การที่จะท�าให้ความทุกข์ใจไม่สบายใจนี้หายไปได้ ก็ต้องใช้

สติปัญญา คือต้องสอนใจให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ต้องแก่ ต้องเจ็บ  

ต้องตาย แต่ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา เราไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายไปกับ

ร่างกาย เพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นใจ เราเป็นผู้สั่งให้ร่างกาย

ท�าอะไรต่างๆ เราไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย 
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พอพจิารณาอย่างนีก้เ็ข้าใจ กห็ยดุความ

อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายได้  

ก็ท�าให้ความทุกข์ใจไม่สบายใจหายไป 

ก็เข้าใจทันทีว่า อ๋อ พระอริยสัจ ๔  

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมีอยู่ในใจ 

ของเรานี้เอง ไม่ได้อยู่ที่ไหน เห็นธรรม 

ในใจนีเ่อง รูแ้ล้วว่าค�าสอนนีเ้ป็นค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน เพราะ

ไม่มีใครสอนอย่างนี้มาก่อน ไม่มีใครรู้

พระอริยสัจ ๔ มาก่อน มีพระพุทธเจ้า

เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู ้ได้ด้วย

พระองค์เอง และเมื่อรู้แล้วก็น�าเอา

มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น ถึงแม้ว่า 

ในสมัยนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว

ก็ตาม ถ้าเราเอาพระอริยสัจ ๔ เข้ามา 

ในใจเราจนปรากฏเห็นชัดอยู่ในใจเรา 

เห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจาก

ความอยากของเรา เช่น อยากไม่แก่ 

พระอริยสัจ ๔ 

ที่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงนั้น

มีอยู่ในใจของเรานี้เอง 

ไม่ได้อยู่ที่ไหน 

เห็นธรรมในใจนี่เอง 
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อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย เรากพ็จิารณาดูร่างกายว่า แล้วท�าอย่างไรไม่ให้

มนัแก่ ไม่ให้มนัเจ็บ ไม่ให้มนัตายได้หรอืเปล่า เรากพ็จิารณาแล้วกจ็ะเหน็

ว่าไม่ได้เพราะมนัเป็นอนตัตา มนัไม่ใช่เป็นของเรา เราไม่สามารถทีจ่ะไปสัง่ 

ให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ เมื่อเราไม่สามารถท�าให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ  

ไม่ตายได้ แล้วเราจะไปอยากท�าไม อยากไปกไ็ม่เกดิประโยชน์อะไร อยากไป 

ก็ทุกข์ไปเปล่าๆ ก็เลยหยุดความอยากเสีย ปล่อยให้มันแก่ ปล่อยให้

มันเจ็บ ปล่อยให้มันตายไป พอปล่อยปั๊บ ใจก็หายทุกข์ หายจากความ 

ไม่สบายใจทันที ก็รู้ว่า อ๋อ นี่แลคืออริยสัจ ๔ รู้แล้วว่าเป็นของจริง ธรรม

ของพระพทุธเจ้านีเ้ป็นของจรงิ เมือ่ธรรมค�าสอนเป็นของจรงิ พระพทุธเจ้า

ก็ต้องเป็นของจริงเหมือนกัน ผู้ที่แสดงธรรมก็ต้องมี ผู้ที่แสดงธรรม 

คนแรกก็คือพระพทุธเจ้านีเ่อง และผูท้ีเ่ข้าถงึธรรมมดีวงตาเหน็ธรรมกคื็อ 

พระอรยิสงฆ์นีเ้อง กคื็อผูป้ฏิบติัดี ผูป้ฏิบติัชอบ ผูท้ีฟั่งธรรมแล้วบรรลธุรรม 

ในขณะน้ันน่ันเอง พระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรก 

ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรก 

วนันัน้จงึมพีระรตันตรยัปรากฏขึน้มาพร้อมกนัทัง้ ๓ องค์ มพีระพทุธเจ้าแสดง
พระธรรมค�าสอน มีพระอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมจนบรรลุธรรมขึ้นมา 
บรรลธุรรมเป็นผูม้ดีวงตาเหน็ธรรม บรรลเุป็นพระโสดาบนั พระอรยิบคุคล 
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ขัน้ที ่๑ วนันัน้จึงปรากฏว่ามพีระรตันตรยัปรากฏขึน้มาพร้อมกนั นีเ่ป็นครัง้แรก 
ของพระพุทธศาสนา ตอนต้นนี้ปรากฏแต่พระพุทธเจ้า คือพระพุทธรัตนะ
เพียงองค์เดียว ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน ๖ นี่เกิด
พระพทุธรตันะขึน้มาแล้ว แต่พระพทุธเจ้ายงัไม่ได้แสดงธรรม จน ๒ เดือน
ต่อมาในวันเพ็ญเดือน ๘ จึงได้ทรงแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ 
พอฟังแล้วหนึง่ในพระปัญจวัคคีย์กบ็รรลเุป็นพระโสดาบนัขึน้ กเ็ลยปรากฏ 
มีพระธรรมปรากฏให้แก่โลกเป็นครั้งแรก และก็ปรากฏมีพระอริยสาวก
ขึ้นมาจากการฟังธรรมครั้งแรกนี้ ๑ คน ก็เลยมีพระรัตนตรัยครบองค ์
ในวันเพ็ญเดือน ๘ นี้เอง 

นี่แหละคือความรู้ที่เราจะรู้จากการได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน แล้วก็จะ
สามารถน�าเอาไปใช้ในการด�าเนินชีวิตของเราได้ เวลาใดที่เราเกิดความ 
ไม่สบายใจ เราจะรูว่้ามนัไม่ได้เกดิจากใครทัง้นัน้ เกดิจากความอยากของเรา  
ต้องอยากได้อะไรสักอย่าง ต้องอยากให้อะไรเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง 
อย่างแน่นอน เช่น อยากให้สามซ่ืีอสตัย์กบัเรา อยากให้อยูก่บัเรา ไม่อยาก 
ให้เขาไปเทีย่วผูห้ญิง ไม่อยากให้เขาด่ืมสรุา เรากไ็ม่สบายใจเวลาเขาไปเทีย่ว  
ไปดืม่สุรา พอเรามาพิจารณาว่าแล้วเราห้ามเขาได้หรือเปล่า ห้ามเขาไม่ได้
แล้วเราไปอยากท�าไม อยากจะให้ทุกข์ไปเปล่าๆ ท�าไม ห้ามเขาก็ไปอยู่ดี 
ไม่ห้ามเขากไ็ปอยู่ดี อยากไม่ให้เขาไป เขาก็ไปอยูดี่ อยากไปท�าไม อยากให้ 
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เหนื่อยไปเปล่าๆ ให้ไม่สบายใจไปเปล่าๆ ก็ปล่อยเขาไปซิ เขาอยากจะไป 
กเ็รือ่งของเขา เขาอยากจะตายกเ็รือ่งของเขา เราอยูไ่ด้ เมือ่ก่อนเราไม่มเีขา  
เราก็อยู่ได้ แล้วเวลาตอนนีถ้้าไม่มเีขา เราท�าไมจะอยูไ่ม่ได้ ทีเ่ราอยูก่นัไม่ได้ 
เพราะเราไม่ใช้ปัญญา ใช้ความอยากกัน พอเกิดความอยากแล้วมันก็ดิ้น
เหมือนปลาติดเบ็ด ถ้าใช้ปัญญาก็อยู่เฉยๆ มันก็จะไม่เจ็บ ปลาที่ติดเบ็ด  
ถ้ามนัไม่ด้ินมนัไม่เจบ็ แต่ถ้ามนัด้ินมนัอยากจะให้หลดุจากเบด็นัน้มนัจะเจ็บ  
ฉันใด ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยาก ต้องยอมรับความจริง เขาจะดี 
เขาจะช่ัว เราไปห้ามเขาไม่ได้ ไปสัง่เขาไม่ได้ เป็นความผดิของเราเองท่ีเรา
ไปเลอืกเขาเอง ไม่มใีครเขาบงัคับเรา เราเป็นคนเลอืกเขาเอง เลอืกเขาแล้ว 
เรากต้็องรบัผลจากการเลอืกของเราน่ันเอง ถ้าเราฉลาดกเ็ป็นเหมอืนปลา 
ถ้าเหน็เหยือ่ก็อย่าไปฮุบเหยือ่เสยีมนักจ็ะไม่ถกูเบด็เกีย่วปาก แต่ถ้าไปฮุบ
เหยื่อปั๊บมันก็จะถูกเบ็ดเกี่ยวปากทันที 

ถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆ ว่าเป็นทุกข์ เห็นบุคคลต่างๆ เป็นทุกข์ อย่าไปมีอะไร 
กบัเขาดีกว่า อย่าไปให้เขามาเป็นสาม ีเป็นภรรยาเรา เราอยูค่นเดียวดีกว่า  
เรากจ็ะไม่ต้องไปทุกข์กบัเขา พอได้เขามาแล้วทนีีก้ต้็องมาทกุข์กบัเขาแล้ว 
เขาดีกท็กุข์ไปอย่าง เขาไม่ดีกท็กุข์ไปอีกอย่างหนึง่ เขาดีกท็กุข์อยากจะให้
เขาอยูไ่ปนานๆ อยากจะไม่ให้มอีะไรเกดิขึน้กบัเขา พอเกดิอะไรขึน้กบัเขา  
เรากต็กใจกลวั เศร้าโศกเสยีใจ ถ้าเขาไม่ดีกท็กุข์ไปอีกแบบหนึง่ ความไม่ดี 



96

ของเขากท็�าให้เราไม่สบายอกไม่สบายใจ เขาชอบเล่นการพนนั เทีย่วกลางคืน  
เสพสุรายาเมา คบคนช่ัวเป็นมิตร พอเราเห็นเขาท�าสิ่งเหล่านี้เราก็จะ 
ไม่สบายใจ ถ้าเราไม่มีเขา เราก็จะไม่มีความไม่สบายใจต่างๆ เหล่านี้  
คนฉลาดจงึอยูค่นเดียว คนโง่เท่านัน้แหละทีจ่ะแต่งงานกนั เพราะเเต่งแล้ว 
มันต้องมาทุกข์ ทุกข์กับคู่ครอง แล้วต้องมาทุกข์กับลูกอีก ทุกข์ไปจน 
วันตายจนกว่าจะจากกัน 

นี่คือการฟังเทศน์ฟังธรรม วันนี้ท่านที่อยู่คนเดียวอาจจะบรรลุธรรมขึ้นมา
ก็ได้ว่าไม่เอาแล้ว ไม่อยากจะมีแฟนแล้ว ท่านที่มีแฟนแล้วก็อาจจะต้อง
ท�าใจว่าติดเบ็ดแล้ว อย่าไปดิ้น อยู่เฉยๆ ปล่อยให้เบ็ดมันหลุดเอง ถ้าเขา
อยากจะไปก็ปล่อยเขาไป พอเขาไปแล้วก็เหมือนกับเบ็ดหลุดจากปากเรา 
พอจากกันแล้วมันก็ไม่ต้องทุกข์กันอีกต่อไป

เอาละนะ การแสดงก็สมควรแก่เวลา ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน
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การเดินจงกรม 
เป็นกายานุปัสสนาไหมครับ 
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ศิษย์ : ขอหลวงพ่ออธิบายสติปัฏฐาน ๔  
ที่หลวงพ่อบอกว่า จากฐานกายสามารถเจริญสติ 
สมาธิและก็เป็นวิปัสสนาญาณ ขอหลวงพ่อขยาย
ความด้วยครับ 

พระอาจารย์ : ก็คือกายนี้มันเป็นเหมือน 

ด่านแรก เป็นที่ต้ังรับของกิเลสด่านแรก กิเลสนี้ 

มนัมหีลายด่าน ด่านสดุท้ายมนัจะอยูใ่นจติ ด่านแรกนี ้

มันจะอยู่ที่ร่างกาย อยู่ของที่ต่อเนื่องกับร่างกาย 

ศิษย์ถาม พระอาจารย์ตอบ 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๖๐๙
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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  

มนัท�าให้ใจต้องทุกข์กบัร่างกาย ต้อง 

ทุกข์กับลาภ ยศ สรรเสริญ ทุกข์

กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ในเบื้องต้นจึงต้องใช้ร ่างกายนี้

เป็นที่ต้ังของการเจริญสติ เป็น

สนามรบสนามแรกระหว่างธรรม

กับกิเลส ขั้นต้นก็ต้องใช้กายนี้มา

เป็นที่ต้ังสติก่อน ถ้าใจของเรานี้

ไม่มีท่ีต้ังไม่ที่ยึดก็เป็นเหมือนเรือ

ที่ไม่มีสมอ เรือมันก็จะไหลไป

ตามกระแสน�้า มันจะไม่จอดนิ่งๆ 

เช่น เวลาเราจะจอดเทียบท่าเรือ

เพื่อถ่ายสินค้าหรือถ่ายผู้โดยสาร 

ถ้าเรือไม่ได้ทอดสมอ เรือมันก็จะ

ไม่จอดอยู่ที่ท่า มันจะไหลไปตาม

กระแสน�้า ผู้โดยสารก็ไม่สามารถ 

ขึ้นลงเรือได้ สินค้าก็ไม่สามารถ

ผ่านขึน้ลงได้ ฉนัใด ใจทีไ่ม่นิง่ ใจมนั 

ก็จะไม่สามารถที่จะรับรู ้เรื่องราว 

ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจได้ เบื้องต้นนี้

ต้องท�าใจให้นิ่งก่อน ให้สงบก่อน 

ก็เลยให้เจริญกายคตาสติ เช่น 

ให้มีสติเฝ้าอยู่กับการเคลื่อนไหว

ของร่างกายทุกอิริยาบถต้ังแต่ต่ืน 

ขึน้มาจนหลบั ไม่ให้ใจไปคิดเรือ่งอ่ืน  

ให้รู้อยู่กับเรื่องของร่างกายเพียง

อย่างเดียวว่าตอนนี้ร่างกายก�าลัง

ท�าอะไรอยู่ ก�าลังเดิน ก�าลังยืน  
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ก�าลังนั่ง ก�าลังนอน ก�าลังเดินเข้าไปท�าธุระในห้องน�้า ไปล้างหน้าล้างตา  

อาบน�้า แปรงฟัน แต่งเนื้อแต่งตัว ท�าอะไรก็ตาม ให้ใจจดจ่ออยู่กับการ

ท�างานของร่างกาย ไม่ใช่ท�า ๒ อย่างพร้อมๆ กัน เช่น ร่างกายอาบน�้า  

ใจไปคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปท�าอะไรบ้าง ไปติดต่อกับใคร ไปคุยกับใคร  

หรอืคิดถึงเรือ่งทีเ่กดิขึน้ทีผ่่านมาเมือ่วานนีแ้ล้วว่าท�าอะไรไปบ้าง มปัีญหา

อะไรกับใครต่างๆ เหล่านี้ ไม่ให้คิดต่างๆ เพราะถ้าปล่อยให้คิดใจมันก็จะ

ไม่นิ่ง เวลามานั่งท�าใจให้สงบ มันก็จะไม่สงบ เช่น เวลามานั่งหลับตาดู

ลมหายใจเข้าออก มันก็จะไม่ดูลม มันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แทน นั่งไป 

นานเท่าไหร่ใจกจ็ะไม่สงบ ถ้าใจไม่สงบกจ็ะไม่เป็นฐานของการเจรญิปัญญา 

ของการพิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายว่าไม่เที่ยง ว่าไม่ใช่ตัวเรา 

ของเรา ว่าเป็นทุกข์ ถ้าเราไปหลง ไปยึด ไปติด ไปอยากให้ร่างกายเป็น

ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง เช่น อยากให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 

อันนี้เกิดจากความหลง เกิดจากความที่ไม่มีปัญญา แต่ถ้ามีสมาธิ เราก็จะ

สามารถสั่งให้ความคิดของเรานี้คิดไปในทางปัญญาได้ ให้คิดว่าร่างกายนี ้

จะต้องแก่ จะต้องเจ็บ จะต้องตาย ร่างกายนีเ้ป็นเพยีงดิน น�า้ ลม ไฟ ท�ามา

จากธาต ุ๔ ผ่านมาทางอาหาร ข้าวนี้ก็มาจากดนิ น�้าก็ที่เราดืม่เข้าไปทุกวัน 

ลมก็ที่เราหายใจอยู่ทุกเวลานาที ไฟก็คือความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์  

ทีเ่กดิจากอาหารทีอ่ยูใ่นร่างกาย ท่ีเกดิจากการท�างานของร่างกาย ท�าให้เกดิ
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ความร้อนขึน้มา ซ่ึงธาตุทัง้ ๔ นี ้เมือ่ถงึเวลาเขากจ็ะแยกทางกนัไป เวลาที ่

ร่างกายนีห้ยดุหายใจเมือ่ไหร่ เวลานัน้กถ็งึเวลาทีธ่าตุ ๔ จะต้องแยกกนัไป

คนละทิศคนละทาง พอไม่หายใจแล้วร่างกายก็เย็นเฉียบ ธาตุน�้าถ้าทิ้งไว ้

เดี๋ยวก็จะไหลออกมา น�้าเลือด น�้าหนอง น�้าอะไรต่างๆ ก็จะไหลออกมา

ตามทวารต่างๆ ทิ้งไปนานๆ เข้าร่างกายก็จะแห้งกรอบ กลายเป็นดินไป 

นี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายนี้ไม่เที่ยง 

ถ้าไปอยากให้มันเที่ยง อยากให้มันท�าตามค�าสั่งของเรา เราก็จะผิดหวัง  

เราก็จะทุกข์ใจ ถ้าเรารู้แล้ว เราไม่ไปสั่งให้มันเป็นไปนอกเหนือจากความ

เป็นจริง คือเรารู้ว่าสั่งเขาไม่ให้แก่ไม่ได้ ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ ไม่ให้ 

เขาตายไม่ได้ พอเรายุติความอยากให้เขาไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เราก็จะ

ไม่ทกุข์กบัร่างกาย นีเ่ราได้ท�าลายความอยากทีเ่ป็นกเิลสท่ีเป็นศัตรขูองใจ  

เป็นผูท้ีส่ร้างความทกุข์ให้แก่ใจ เราได้ใช้ปัญญาทีใ่ช้ในการพจิารณาร่างกายนี้ 

มาดับความอยาก มาดับกิเลส กิเลสที่เกิดเกี่ยวกับการยึดติดกับร่างกาย

ก็จะตายไป เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไป 
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อีกส่วนหน่ึงของร่างกายที่เรายังไม่ได้

พิจารณาท่ีเราต้องพิจารณาต่อไป ก็คือ

ส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย ส่วนที่

สกปรกของร่างกาย เช่น อวัยวะต่างๆ 

ทีม่อียูภ่ายใต้ผวิหนงั โครงกระดูก หวัใจ 

ตับ ปอด ไต ล�าไส้ สมองในศีรษะ  

อย่างนีเ้ป็นต้น ถ้าเราเหน็แล้วเรากจ็ะเกดิ 

ความขยะแขยงแทนทีจ่ะเกดิความรกัใคร่  

เหมือนกับเวลาที่เราเห็นแต่ภายนอก 

เวลาเห็นรูปภายนอกนี้ เ ราจะเกิด

กามารมณ์ขึ้นมาได้ เกิดความใคร่ 
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เกิดความชอบ เกิดความอยากได้มาเป็นสมบัติของเรา มาเป็นคู่ครอง

ของเรา มาให้ความสุขกับเรา แต่ถ้าเรามองเข้าไปข้างใน เห็นว่าเรา

ก�าลังนอนกับโครงกระดูก นอนกับตับไตไส้พุง นอนกับอุจจาระปัสสาวะ  

ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะดับกามารมณ์ได้ เราก็จะได้ไม่ต้องมีคู่ครอง 

เราจะได้อยู่คนเดียวได้ ไม่ต้องมาทุกข์กับคู่ครอง เพราะเวลามีคู่ครองนี้ 

มันมีปัญหามาก มีความทุกข์มาก ความสุขที่ได้มันไม่คุ้มกับความทุกข์

ที่ได้มา ไม่เชื่อลองไปถามคนที่เขามีคู่ครองดูซิ ถามเขาว่าเขามีความสุข

มากกว่าตอนที่เขาไม่มีคู่ครองหรือเปล่า แต่เมื่อมีแล้ว มันก็เหมือนปลา 

ทีติ่ดเบด็นัน้เอง จะถอนเบด็ออกมนักเ็จบ็ จะเกบ็เบด็ไว้มนักเ็จ็บ มนักเ็ลย 

ไม่กล้าที่จะถอน ยอมทนอยู่กับความเจ็บมันไป 

นี่คือเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน ที่เป็นทั้งสติ เป็นทั้งสมาธิ และเป็น 

ทั้งปัญญา ขั้นต้นก็เป็นสติก่อน ใช้ร่างกายผูกใจไว้ไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ 

ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระท�าของร่างกายไปทั้งวันเลย เรามีร่างกาย

อยู่กับเราตลอดเวลา เเต่เราไม่ค่อยได้อยู่กับร่างกายเราเลยวันๆ หนึ่ง 

เราอาจจะไปอยูก่บัคนนัน้คนนี ้เรื่องนั้นเรื่องนีเ้สียมากกว่า จนลมืรา่งกาย

ของเรา บางทีเดินไปร่างกายลื่นหกล้ม นี่ก็เพราะว่าเราไม่ได้เฝ้าดูร่างกาย

เวลาเดิน ไม่สังเกตดูว่าข้างหน้ามันมีอะไรอยู่หรือไม่ มันลื่นหรือไม่ลื่น  
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มันเปียกหรือไม่เปียก ใจก�าลังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ อันนี้แสดงว่า
ไม่มีสติ ถ้ามีสตินี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหา ไม่มีการลื่นหกล้ม นอกจากมัน
เป็นเรื่องสุดวิสัย มันไม่รู้ว่ามันลื่นจริงๆ 

น่ีคือเรื่องการใช้ร่างกาย ขั้นต้นก็เจริญสติ พอมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิ  
อานาปานสติ กใ็ห้ดูลมต่อ ถ้าตอนนีร่้างกายไม่ได้เคลือ่นไหวแล้ว กม็สีิง่เดียว 
ที่เคลื่อนไหวก็คือลมเข้าลมออก ก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของลมเข้า 
ลมออกเป็นท่ีผกูใจ ลมเข้ากร็ู ้ลมออกกร็ู ้ให้รูแ้ค่นี ้ไม่ต้องไปรูเ้รือ่งคนนัน้ 
เรื่องคนนี้ เรื่องอดีตเรื่องอนาคต ถ้ารู้อยู่กับลมอย่างเดียว เด๋ียวจิต
จะรวมเข้าสู่ความสงบ พอจิตสงบแล้วก็จะพบกับความสุขอันยิ่งใหญ ่
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�้า ดื่มเครื่องดื่ม
ที่เราชอบ รับประทานอาหารที่เราชอบ ดูรูปที่เราชอบ ฟังเสียงที่เราชอบ 

อันน้ีต้องมร่ีางกายถงึจะท�าได้ ถ้าไม่มร่ีางกายกจ็ะท�าไม่ได้ เช่น เวลาเจ็บไข้ 
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ได้ป่วยนี้มีความสุขไหม ดูอะไรก็ไม่มีความสุข ฟังอะไรก็ไม่มีความสุข 

เพราะตอนนัน้มนัไม่ได้ท�าอย่างสขุอย่างสบาย ต้องให้ร่างกายสบาย จึงเป็น

ปัญหาถ้าเกดิร่างกายไม่สบาย เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตพกิลพกิารไปกจ็ะ

ไม่สามารถท�าได้อย่างเต็มที่ ท�าได้บ้างในบางส่วน แต่ถ้าเราไม่ใช้ร่างกาย

เป็นเครื่องมือ เช่น เราใช้ใจ ใช้การนั่งสมาธิท�าใจให้สงบเป็นเครื่องมือนี้ 

เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับความเป็นความไปของร่างกาย ร่างกายจะเป็น 

จะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้ว 

เราใช้สติควบคุมใจควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดปรุงเเต่งเท่านั้นเอง 

พอหยดุความคิดปรงุเเต่งได้ใจกส็งบ ใจกเ็กิดความสขุขึน้มา เกดิความสขุ 

ทีย่ิง่ใหญ่กว่าความสขุทีไ่ด้ผ่านทางร่างกาย เรากจ็ะตัดการยดึติดกบัร่างกายได้  

การอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆ  ก็จะหายไป อยากไม่ให้มันเจ็บก็หายไป  

อยากไม่ให้มันตายก็หายไป เพราะรู้ว่าเวลาเกิดความอยากเหล่านี้แล้ว 

มันทุกข์ทรมานใจ พอเราไม่มีความอยาก เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่  

ความเจ็บ ความตายของร่างกาย 

อันนีเ้ป็นการพจิารณาร่างกายและเวทนา ความเจ็บกคื็อเวทนานีเ่อง เวลา

ร่างกายเจ็บก็คือทุกขเวทนา ทุกขเวทนาก็เป็นเหมือนกับร่างกาย เราไป 

สัง่มนัไม่ได้ สัง่ไม่ให้มนัไม่แก่ ไม่ตายไม่ได้ ฉนัใด เรากส็ัง่ไม่ให้ทกุขเวทนา
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ไม่ให้เกิดข้ึนไม่ได้ หรือเวลามันเกิดขึ้นแล้ว ไปสั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้  

ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราก็ต้องไม่สั่ง ต้องไม่อยาก ต้องอยู่กับมันให้ได้ 

ต้องปล่อยวางมนัไป มนัจะทกุข์กป็ล่อยมนัทกุข์ไป เรากม็หีน้าทีท่�าใจให้นิง่ 

ให้สงบเท่านั้น ถ้าใจนิ่งใจสงบ ไม่เกิดความอยาก มันจะไม่เดือดร้อน 

การปฏิบัติให้มีสติก็เพื่อที่จะควบคุมใจให้มันสงบ ไม่ให้มันไปวุ่นวาย 

กับร่างกาย ไม่ให้มันไปวุ่นวายกับเวทนานั่นเอง นี่คือสติปัฏฐานขั้นที่ ๑  

ขัน้ท่ี ๒ กายกบัเวทนา พอผ่านกายกบัเวทนาได้ กไ็ปเจอปัญหาทีใ่นจิตในใจ 

อีกต่อหนึ่ง จิตเรายังมีอารมณ์ต่างๆ อยู่ ดีใจบ้าง เสียใจบ้าง ขุ่นมัวบ้าง  

สดใสบ้าง สงบบ้าง ฟุง้ซ่านบ้าง อันนีก้ต้็องศึกษาหาเหตุผลดูว่าอันไหนท�าได้  

อันไหนท�าไม่ได้ อันไหนท�าไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไป อันไหนท�าได้ก็ท�าไป 

เช่น ถ้าเกิดความทุกข์ใจ อันนี้เกิดจากความอยาก เราก็หยุดความอยาก 

ความทุกข์ใจก็หายไป แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราหาสาเหตุไม่ได้ มันจะเป็น 

อย่างนี้ก็ปล่อยมันเป็นไป ไม่ต้องไปอยากให้มันหาย มันจะว้าวุ่นขุ่นมัว 

กป็ล่อยมนัวุ่นไป แต่การว้าวุน่ขุน่มวันีเ้ราแก้ได้ ถ้าเราท�าใจให้สงบ มนักห็ายได้ 

เรือ่งของจตินีเ้ราแก้ได้ อารมณ์ต่างๆ เราแก้ได้ อารมณ์ต่างๆ นี้เกิดจาก

ความไม่สงบของจิตนี้เอง การไม่มีสติควบคุมจิต ถ้ามีสติแล้วจิตจะว้าวุ่น
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ขุน่มวัไม่ได้ จิตจะสงบจะใสจะเยน็ 

ไปเรื่อยๆ ถ ้าเกิดความอยาก 

ขึ้นมา เราก็ใช้สติปัญญามาล้าง

ระงับความอยาก ซึ่งในจิตนี้ก็ยังมี

ความอยากทีล่ะเอียดทีไ่ม่เกีย่วกบั

ร่างกาย เช่น การถือตัวถือตนนี ้

ยังมีอยู่ในจิต ผู้ที่ละร่างกายได้นี ้

ยงัละอัตตาตัวตนไม่ได้ สกักายทฏิฐิ

กบัมานะนีค้นละตัวกนั สกักายทฏิฐ ิ

นี้คือ การถือ การหลง ว่าร่างกาย

เป็นตัวเราของเรา ปล่อยได้แล้ว

คือพระโสดาบัน พระสกิทาคามี  

ส่วนพระอนาคามี ละสักกายทิฏฐิ 

ละกามราคะได้แล้ว แต่ยงัละมานะ 

การถือตัวไม่ได้ 

อันนี้ต ้องใช้ป ัญญาพิจารณาว่า  

แล้วตัวมันมีจริงหรือเปล่า ตัวเรา

อยู่ตรงไหน เราถือตัวนี้ ตัวที่เรา

ถือนี้มันอยู ่ตรงไหน มันก็อยู ่ที่ 

ตัวรู้นี่เอง ตัวจิตนี่เอง ตัวจิตมัน

เป็นตัวตนท่ีไหน มันก็เป็นตัวรู ้

เท่านั้นเอง เราไปคิดว่ามันเป็น 

ตัวตนขึ้นมาก็เลยเป็นปัญหา ถ้ามี

ตัวตนเมื่อไหร่มันก็จะมีปัญหาขึ้น

มาทนัท ีพอใครท�าอะไรไม่ถกูใจเรา  

เราก็จะโกรธขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่มี

วิธีที่จะปล่อยวางตัวตน

ก็ต้องคิดว่าเราเป็นเหมือน

ปฐพี เป็นเหมือนแผ่นดิน
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ตัวตน เป็นตัวรู้เฉยๆ ใครท�าอะไร

ก็รู ้ไป ไม่ถือว่าเขาต้องท�าให้ถูก 

ใจเราหรือไม่ถูกใจเรา เราเพียงแต่ 

รับรู้เฉยๆ เขาจะด่าเราก็รู้ เขาจะ

ชมเราก็รู ้ เราก็จะไม่เดือดร้อน  

เราก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเราถือว่าเขา

ต้องท�าอย่างนัน้ท�าอย่างนีใ้ห้กบัเรา 

ถ้าเขาไม่ท�า เราก็จะโกรธ เราก็จะ

ทุกข์ขึ้นมา เราต้องละตัวตนให้ได้ 

อย่าถือตัวว่าเราเป็นหมอ คุณเป็น 

พยาบาล คุณเป ็นลูกน ้องเรา  

คุณต้องเคารพเรา คุณต้องฟัง 

ค�าสัง่เรา วันดีคืนดีถ้าเกดิเขาด่าเรา 

ขึ้นมาเราจะท�าอย่างไร เราก็จะ

โกรธขึ้นมา เพราะว่าการเป็นหมอ

ก็ดี เป็นพยาบาลก็ดี มันเป็นเพียง

สมมุติเท่านั้นเอง เราเป็นหมอ

เพราะเราเรียนหนังสือจบมา เขาก็

ให้เราเป็นหมอ เขาเรยีนพยาบาลมา  

เขาจบเขากเ็ป็นพยาบาล ต่างคนกม็ี

บทบาทของตนเองทั้งนั้น แต่ไม่ใช่ 

เป็นของแท้ของจริง 

ของแท้ของจรงิกคื็อตัวใจนี ้ตัวจตินี้ 

เท่านัน้เอง ตัวรูน้ีเ้ท่านัน้เอง ตัวรูน้ี ้

เท่ากันหมด ตัวรู้ของหมอ ตัวรู้

ของพยาบาล ตัวรู้ของสามี ตัวรู ้

การละตัวตน ให้รู้ว่าใจไม่ใช่

ตัวตน ใจเป็นตัวรู้เฉยๆ 

ให้รู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้น
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ของภรรยานีเ้ป็นเหมอืนกนัหมด เป็นตัวรูเ้ฉยๆ เเต่ตัวสมมติุนีไ้ม่เหมอืนกนั  

ตัวสมมุติก็เหมือนป้ายที่เราติดไว้ในหน้าอกเรา ช่ือของเรา เวลาเราไป

โรงเรียนเขาก็ปักชื่อของเราไว้ว่า คนนี้ชื่อ ก ชื่อ ข ความจริงมันก็ร่างกาย

เหมือนกันทุกคน ไม่มีความแตกต่างกัน มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน 

นี่คือการละตัวตน ให้รู้ว่าใจไม่ใช่ตัวตน ใจเป็นตัวรู้เฉยๆ ให้รู้สักแต่ว่ารู้

เท่านัน้ รบัรูแ้ล้วก็ปล่อยวางถ้ามปัีญญา ถ้าหลงกคิ็ดว่าฉนัเป็นนัน่ ฉนัเป็นนี่  

คุณต้องปฏิบัติกับฉันอย่างนั้นอย่างนี้ พอเขาไม่ปฏิบัติก็เกิดความโกรธ  

เกิดความเสียใจขึ้นมา เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คือเรื่องของตัวตน 
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วธิทีีจ่ะปล่อยวางตัวตนกต้็องคิดว่าเราเป็นเหมอืนปฐพ ีเป็นเหมอืนแผ่นดิน 

ท�าตัวเราให้เป็นเหมอืนแผ่นดิน ใครจะอุจจาระปัสสาวะใส่แผ่นดิน แผ่นดิน 

มันไม่เดือดร้อน ใครจะขุดดิน ใครจะเอาขยะไปฝังดิน ท�าอะไรกับดิน  

ดินมันไม่เคยบ่น มันไม่เคยว่า ใจของผู้รู้ก็ต้องเป็นอย่างนั้น ให้รู้เฉยๆ 

ใครเขาจะด่าก็ให้รู้ ใครเขาจะทุบจะตีก็รู้ ใครเขาจะฆ่าก็ให้รู้ รู้เฉยๆ  

เขาไม่ได้ฆ่าเรา เขาฆ่าเราไม่ได้ ฆ่าใจไม่ได้ ฆ่าตัวรูไ้ม่ได้ เขาฆ่าได้กแ็ค่ร่างกาย  

ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้ว เป็นเพียงดิน น�้า ลม ไฟ นี่คือการพิจารณา

ปล่อยวางปัญหาที่มีอยู่ในใจคือมานะการถือตัว นี่คือ สติปัฏฐาน ๔ 
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ธรรม ก็คือ เราก็ดูว่าในใจเราตอนนี้เรามีธรรมอะไรแล้ว มีสติ มีปัญญา

หรอืเปล่า หรอืยงัมกีเิลสตัณหาอยู ่กคื็อการดูพจิารณาธรรม ถ้ายงัมกีเิลส

กต้็องตัดกเิลสให้หมดไป ถ้ายงัมธีรรมน้อยไปกต้็องสร้างธรรมให้มากขึน้ไป  

ถ้าสติยงัไม่พอกต้็องสร้างสติต่อไป ถ้าสมาธยิงัไม่พอกต้็องสร้างสมาธต่ิอไป  

ถ้าปัญญายงัไมพ่อกต้็องสรา้งต่อไปจนกว่าจะมีครบบรบิรูณ์ แลว้ดบักเิลส

ได้หมด ความทุกข์หายไปหมด เท่านัน้แหละถงึจะรูว่้าธรรมนีส้มบรูณ์แล้ว 

กิจท่ีจะต้องท�าไม่มีอีกต่อไปแล้ว เหมือนนักศึกษาเรียนจบปริญญาแล้ว 

ไม่ต้องไปเรยีนอีกแล้ว ไปท�ามาหากนิได้แล้ว ผูป้ฏิบติัทางธรรมกเ็หมอืนกนั  

มีวันส�าเร็จปริญญาเหมือนกัน การบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่แหละเป็นวันที่

ส�าเร็จปริญญา 

พระโสดาบันก็เป็นเหมอืนขัน้ปรญิญาตร ีสกทิาคาม ีอนาคามกีเ็หมอืนขัน้

ปรญิญาโท พระอรหนัต์น่ีกเ็ป็นเหมอืนขัน้ปรญิญาเอก พอจบปรญิญาเอก

แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเรียนอีกแล้ว กิจอย่างอื่นไม่มีต้องท�าอีกแล้ว วุสิตัง  

พรัหมจรยัิง กจิในพรหมจรรย์นีไ้ด้เสรจ็สิน้แล้ว ไม่มกีจิทีย่ิง่กว่านีท้ีจ่ะต้องท�า 

อีกต่อไป นอกจากกจิแถม กคื็อเอาธรรมะมาแจกจ่ายตามความเหมาะสม 

ถ้ามีผู้สนใจอยากจะศึกษาก็สอน ถ้าไม่มีใครสนใจก็ไม่ต้องสอน 
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พระพุทธเจ้าจึงมี ๒ แบบ มีพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระอรหันตสัมมา- 

สมัพทุธเจ้า พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้านี ้ถ้ามผีูส้นใจจะฟังธรรมของท่าน  

ท่านกป็ระกาศพระธรรมค�าสอน พระปัจเจกนีไ้ม่มใีครสนใจ ท่านกเ็ลยไม่สอน  

ท่านก็เลยอยู่เฉยๆ เหมือนกับไม่มีใครรู้ว่าท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว 

เพราะคนไม่สนใจธรรมะ คนสนใจแต่การหาความสุขผ่านทางร่างกาย  

จึงไม่มาสนใจทีจ่ะมาศึกษา มาฟังเทศน์ฟังธรรม เมือ่ครไูม่มลีกูศิษย์กจ็ะไป 

สอนใคร โรงเรียนถ้าเปิดแล้วไม่มีนักเรียนมาเรียน โรงเรียนก็ต้องปิดไป

ใช่ไหม ฉันใด อาจารย์ถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็ต้องหุบปากไปเท่านั้นเอง 

นี่ถึงมีพระพุทธเจ้า ๒ แบบ มีพระปัจเจกพุทธเจ้า รู้เฉพาะตน ไม่เผยแผ่ 

สัง่สอนแก่ผูอ่ื้น ไม่ใช่เพราะท่านไม่อยากจะสอน แต่มนัไม่มคีนอยากจะเรยีน 

ศิษย ์: การเดินจงกรม เป็นกายานุปัสสนาไหมครับ 

พระอาจารย ์: การเดินจงกรมนี้เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถ ร่างกายนี้ 

ต้องมกีารเปลีย่นอิรยิาบถอยูเ่รือ่ยๆ เพือ่รกัษาความสมดุล ถ้าไม่เช่นนัน้

ร่างกายกจ็ะพกิลพกิารได้ การเดิน การนัง่ การยนื การนอน นีไ้ม่ใช่เป็นการปฏิบติั  

ตัวปฏิบัติคือใจ คือตัวสติ เดินก็ยังกายคตาสติอยู่ นั่งก็ยังกายคตาสติอยู่ 

ท�าภารกิจการงานต่างๆ ก็ยังกายคตาสติอยู่ มีสติจดจ่อเฝ้าอยู่ที่ร่างกาย  
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เฝ้าอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกาย เวลานั่งก็เฝ้าดูลมหายใจเข้าออก  

กเ็ป็นอานาปานสติ เวลาเดินกดู็การเคลือ่นไหวของเท้า ซ้ายขวา ซ้ายขวา  

อันนีก้เ็ป็นกายคตาสติ เวลาท�างาน เวลารบัประทานอาหาร ตักข้าวเข้าปาก 

เค้ียวอาหารกลนือาหาร อันนีก้เ็ป็นกายคตาสติ ถ้าเราเฝ้าดูอยูท่กุๆ ระยะ

ของการเคลื่อนไหว ฉะนั้น การเปลี่ยนอิริยาบถนี้มันไม่ได้เป็นตัวส�าคัญ  

ตัวส�าคัญอยู่ที่สติว่าเฝ้าดูการกระท�าของร่างกายอยู่หรือไม่ 

ศิษย ์: ยังอยู่ในขั้นสติ 

พระอาจารย ์: อยู่ในขั้นสติ ขั้นสมาธิก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจ 

เข้าออก จนกว่าจิตจะรวมเป็นอัปปนา เวลารวมลงกป็ล่อยให้รวมอยูอ่ย่างนัน้  

อย่าดึงออกมา เป็นเวลาชาร์จเเบตเตอรี่ เป็นการชาร์จก�าลังของใจก็คือ

อุเบกขา อุเบกขานี่แหละที่จะเป็นตัวหยุดตัณหา หยุดกิเลสได้ พอมี

อุเบกขามากๆ ออกมา ก็ใช้อุเบกขาสู้กับกิเลส พอกิเลสอยากจะไปหารูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ปัญญากส็อนว่าอย่าไป มนัเป็นการหาความทุกข์  

พอปัญญาบอกเป็นความทกุข์ อุเบกขากเ็ข้ามาหยดุได้เลย ถ้าไม่มอุีเบกขา 

อย่างตอนนี้เรารู้ เรามีปัญญา แต่เราไม่มีอุเบกขา บอกว่าอย่าไปมีเมีย  

อย่าไปมีผัว ก็ยังอยากมีอยู่ หยุดไม่ได้ เพราะไม่มีอุเบกขา ดังนั้น ต้องมี 
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อุเบกขาก่อน ถึงจะใช้ปัญญาได้ ตอนนี้ใช้ปัญญาไปก็ไม่เกิดประโยชน์

อะไร เหมือนขับรถไม่มีเบรค รู้ว่าไฟแดงต้องหยุด แต่ไม่มีเบรคมันจะ

หยุดได้หรือเปล่า คนที่จะขับรถต้องเช็คเบรคดูก่อนว่ามีเบรคหรือไม่  

ถ้าไม่มีเบรคก็ต้องเข้าอู่ไปติดเบรคก่อน ฉันใด ใจก็เหมือนกัน ก่อนที่จะ

ไปใช้ปัญญากต้็องมเีบรคก่อน ต้องมอุีเบกขาก่อน ต้องมสีมาธก่ิอนนัน่เอง

การเจริญปัญญาก็คือการพิจารณาถึงความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ของ

ความไม่มีตัวตน เป็นความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เรามักจะมองข้ามไป  

เรามักจะมองว่าสิ่งน้ันดี สิ่งนั้นมีความสุข เรามองไม่เห็นความทุกข์กัน  

เรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงกัน เรามองไม่เห็นว่าเราสั่งมันไม่ได้ ถ้าเรา

เห็นว่ามันเป็นทุกข์ เราสั่งมันไม่ได้ มันไม่เที่ยง เราก็จะได้ไม่ไปเอามันมา

ให้ยุ่งไปเปล่าๆ ได้มาแล้วปวดหวั สัง่ให้มนัเลีย้วซ้ายมนักเ็ลีย้วขวาอย่างนี้  

ถ้าคุณไปซ้ือรถมาแล้วสัง่มนัไม่ได้แล้วคุณจะซ้ือไหมรถยีห้่อนี ้พอถงึเวลา

ให้มนัเลีย้วซ้ายมนัไปเลีย้วขวาอย่างน้ี หรอืเวลาให้มนัหยดุมนัว่ิงต่ออย่างนี้  

คุณก็คืนบริษัทไป เอามาท�าไม เอามาแล้วมันทุกข์นะ ฉันใด สิ่งต่างๆ  

ก็เหมือนกัน ถ้าได้มาแล้วสั่งให้มันท�าแล้วมันไม่ตามที่เราสั่ง เช่น 

ไมโครโฟนนี ้สัง่ให้มนัออกเสยีง เกดิมนัหยดุขึน้มา เราจะใช้มนัหรอืเปล่า  

ใช่ไหม 
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เราไม่เห็นกันว่าของทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้น  

เราสัง่ได้บางเวลา บางเวลาสัง่ไม่ได้ เวลาสัง่ไม่ได้ 

นั้นก็เป็นเวลาที่เศร้าโศกเสียใจ เวลาทุกข ์

ทรมานใจ เช่น เราสั่งร่างกายไม่ให้แก่ได้ไหม 

สั่งไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไหม สั่งไม่ให ้

มนัตายได้ไหม เราไม่คิดกนั เราไม่พจิารณากนั 

การพิจารณานี้เรียกว่าการเจริญปัญญา พอมี 

ปัญญาแล้วมันก็จะได้ปล่อยวางได้ ปล่อย

ความแก่ ปล่อยความเจ็บ ปล่อยความตายได้  

ถ้าเรามีอุเบกขาเราก็ปล่อยได้ ถ้าเราไม่มี

อุเบกขาก็เหมือนรถไม่มีเบรค มันก็ยังชน

วิ่งชนอยู่ มันยังอยากไม่แก่ อยากจะไม่เจ็บ 

อยากไม่ตายอยู ่มนักย็งัต้องทกุข์กบัความแก่ 

ความเจ็บ ความตายอยู ่เพราะไม่มสีมาธ ิไม่มี

อุเบกขาหยุดความอยากนี่เอง 
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การเจริญสตปัิฏฐาน ๔ จงึเป็นการเจริญทัง้สติ  

สมาธิ ปัญญา ตามขั้นตอนไป ขั้นตอนแรก 

ก็สติ เพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถท�าใจ

ให้สงบเป็นสมาธิได้ ถ้าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม ่

สามารถใช้ปัญญาตัดกิเลสได้ เหมือนมีด 

ที่ยังไม่ลับอย่างนี้ หรือคนฟันมีดยังไม่ได้ 

กินข้าว ไม่หลับนอน ไม่มีก�าลัง ฟันยังไง 

ก็ฟันไม่เข้า ฟันไม่ขาด 

ส่วนกาย เวทนา จิต ธรรม นี้ก็เป็นเป้าของ

การพิจารณา เป็นสนามรบนั่นเอง ที่จะต่อสู้

กบักเิลส กเิลสมนัจะต้ังเป้ารบัเราอยูท่ีร่่างกาย

ก่อน อยู่ที่ลาภ ยศ สรรเสริญ อยู่ที่รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ พอเราท�าลายป้อมนี้ 

ไปได้ มันก็ถอยไปสู่อีกป้อมหนึ่ง ไปสู่เวทนา 
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ไปสู่จิต ไปสู่ธรรม แล้วไปสู้กันที่ธรรมนั้น ดูว่าใจเรายังมีกิเลสเหลืออยู่ 

หรอืเปล่า หรอืมธีรรม ธรรมกบักเิลสจะต่อสูก้นัจนกว่าไม่มกีเิลสหลงเหลอือยู่  

เป็นธรรมล้วนๆ ใจเป็นธรรมล้วนๆ เหมือนกับหมอรักษาโรค หมอก็คอย

ตรวจเลือดอยู่เรื่อยๆ ดูว่าเชื้อหมดหรือยัง ยังไม่หมดก็ต้องเติมยาเข้าไป

เรือ่ยๆ สนามรบของหมอกคื็อการตรวจเลอืดนีเ่อง เวลาหมออยากจะรูว่้า 

คนไข้หาย ไม่หาย จากโรค ก็ต้องใช้การตรวจเลือดดูถึงจะรู้ 

อย่างตอนท่ีเราเคยถกูงูกดั หมอกต้็องเอาเลอืดไปตรวจดู เขาให้วัคซีนมา

แล้วเขาก็เอาเลือดไปตรวจทุก ๖ ชั่วโมง งูที่มากัดเรานี้เป็นงูกะปะ มันจะ 

ท�าให้เลือดไม่เเข็งตัว ปกติเลือดนี้ถ้าเราเอาออกมาทิ้งไว้ไม่กี่นาทีมันก็

จะเเข็งตัว แต่ถ้ามันมีพิษของงูกะปะอยู่นี้มันจะไม่เเข็งตัว พอหมอมาเอา

เลอืดไปเช็คดูครัง้แรกมนัไม่เเขง็ตัว กเ็ลยให้วคัซีนมากล่องหนึง่ ๒๕๐ ซีซี  

กล่องหนึง่เลก็ๆ ครัง้แรกให้ไปแล้วอีก ๖ ชม. กม็าตรวจดู แล้วยงัไม่เเขง็ตัว 

กเ็ลยให้อีกกล่อง พออีก ๖ ชม. มาตรวจดูอีกท ีเเขง็แล้วกลบัมาเป็นปกติ  

แสดงว่าพิษหมดแล้ว ตอนต้นไม่กล้าให้ ตอนต้นเราถึงรีบไปโรงพยาบาล 

ที่ว่าต้องรีบไปเพื่อจะได้รับวัคซีน พอดีหมอเขาบอกว่างูกะปะนี้มันไม ่

ต้องรีบให้ ถ้ารีบให้มันอาจจะเป็นอันตราย เพราะว่าบางทีพิษมันไม่มาก 

มันอาจจะไม่ต้องให้ก็ได้ ถ้าไปให้อาจจะแพ้วัคซีนก็ได้ เลือดเป็นอย่างไร 
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ฉันใด ผู้ปฏิบัติก็ต้องดูที่กาย เวทนา จิต ธรรม ขั้นสุดท้ายก็ดูที่ใจ ดูซิว่า 

ใจเรานี้มีธรรมหรือมีกิเลส ยังมีกิเลสเหลืออยู่หรือเปล่า ยังมีตัณหาอยู่

หรอืเปล่า มคีวามทกุข์อยูห่รอืเปล่า ถ้าม ีกต้็องให้ยาเพิม่ขึน้ ปฏิบติัธรรม

เพิม่มากขึน้ พจิารณาปัญญาเพิม่มากขึน้ไปจนไม่มกีเิลสหลงเหลอือยูแ่ล้ว 

ใจบรสิทุธิแ์ล้ว เหมอืนกบัเลอืดบรสิทุธิแ์ล้ว ปราศจากพษิแล้ว เหมอืนกนั  

เข้าใจไหม 

การปฏิบติันีม้นัฟังง่าย แต่เวลาปฏิบติัจรงิๆ นีม้นัยาก เพราะมนัไม่ใช่นัง่คุย 

กันอย่างนี้แล้วก็จะบรรลุ มันต้องสู้กันทุกเวลานาที โดยเฉพาะขั้นต้นนี้ 

ยากทีส่ดุกคื็อการเจรญิสติ การตัดกเิลส การถอืศีล ๘ ขึน้ไปนีเ้ป็นขัน้ยาก  

เราเคยชินกับการหาความสขุทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย พอเราต้องมาจ�ากดั

การหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เราก็จะเหมือนกับคนถูกจับไป

ติดคุก ไม่มีใครอยากจะติดคุกกัน ทุกคนอยากจะเสพรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ตามความต้องการ เราต้องมาหยุด อันนี้ยาก แต่ถ้าตั้งใจแล้ว

ก็จะสู้ได้ ถ้าเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัย เป็นเหมือนกับการให้ยา ให้วัคซีน 

ถงึแม้จะเสีย่งต่อการช็อคกย็งัดีกว่าไม่ให้เลย ไม่ให้กม็แีต่จะตายไปเท่านัน้ 

ถ้าให้นี้ยังมีโอกาสหายได้ ถ้าช็อคก็ยังมีเวลารักษาได้ 
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ตอนนัน้เขาต้องส่งคนมาคอยตรวจ

ชีพจรความดันอยู่ตลอดเวลา เพือ่

จะได้ดูว่ามีอาการอะไรผิดปกติ 

หรือไม่ แต่ใจเราเฉยๆ ใจเราก็เป็น

เหมือนหมอ เราก็ดูมันไป ร่างกาย

ก็เป็นเหมือนคนไข้ มันหายก็ดี  

มันไม่หายก็จบ ก็ท�าอะไรไม่ได้  

ผลมนัจะออกมาอย่างไรเราไปห้าม

มันได้ที่ไหน เหมือนดูฟุตบอล  

ทีมมันจะแพ้ เราไปเปลี่ยนให้มัน

ชนะได้ไหม แพ้กร็บัว่ามนัแพ้ ชนะ

ก็รับว่ามันชนะเท่านั้นเอง 

ชีวิตเราร่างกายเราก็เป็นเหมือน

ทีมฟุตบอล ตอนนี้ชนะอยู่เรื่อยๆ 

เด๋ียวต้องไปเจอรอบสุดท้ายที่ 

ต้องเเพ้เขาแน่ๆ ตอนนัน้จะท�าใจได้ 

หรือเปล่า หัดท�าใจกันไว้หัดแพ้ 

กนับ้าง อย่าเอาแต่ชนะอย่างเดียว  

แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร ถ้าแพ้เป็น

จะสงบ แพ้ไม่เป็นจะทกุข์ จะโวยวาย  

จะโทษคนนั้น โทษคนนี้ โทษ

กรรมการ โทษอะไรไปหมด ไม่โทษ 

ตัวเอง เราต้องโทษตัวเองว่าอยาก

มาเกิด มันก็ต ้องตายแน่นอน  

ถ ้ าไม ่อยากตายก็อย ่ ามาเกิด  

เข้าใจไหม
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ถ้าไม่ถาม ก็จะพูดไปแบบกลางๆ 

ไม่ได้เจาะลกึเข้าไปในรายละเอียด 

บอกภาพรวม บอกทางว่าจะต้องไป 

ตรงจุดไหน ไปท�าอะไร การศึกษา 

ทางพระพทุธศาสนานีเ้ป็นส่วนแรก

เป็นการดูแผนที่ดูทางที่เราจะเดิน

๑๑
“ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ”

ธรรมะบนเขา 
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

มีใครอยากจะถามอะไรไหม มีใครมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจธรรมะ 

ส่วนไหน ฟังแล้วไม่เข้าใจ อยากจะให้อธบิายให้ชัดเจนขึน้ก็ถาม

มาได้นะ

ทางไป ถ้าเราไม่มแีผนทีเ่ราจะหลง

ทางได้ ถ้ามแีผนทีแ่ล้วเราเดินตาม

แผนที่ไป เราก็จะไปถึงจุดหมาย

ปลายทาง ทางศาสนาจึงต้องมีการ

ศึกษาก่อน 
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การศึกษานีภ้าษาพระท่านเรยีกว่า “ปริยัติธรรม” ศึกษาแล้วเรากอ็อกเดินทาง 

ตามแผนท่ีทีเ่ราได้ศึกษา การออกเดินทางนี ้เรยีกว่า การปฏิบติั ภาษาพระ 

ก็เรียกว่า “ปฏิบัติธรรม” พอเราออกเดินทางแล้ว เดินทางไปเรื่อยๆ  

ถ้าไม่ไปหลงทาง ไม่ไปเลีย้วผดิทางกจ็ะไปถงึจุดหมายปลายทาง พอถึงจุดหมาย 

ปลายทาง เราก็เรียกว่า บรรลุธรรม ภาษาพระท่านเรียกว่า “ปฏิเวธ” 

มี ๓ ขั้นด้วยกันในทางศาสนา ขั้นแรกเรียกว่า ปริยัติ ขั้นที่ ๒ เรียกว่า 

ปฏิบัติ ขั้นที่ ๓ เรียกว่า ปฏิเวธ คือส�าเร็จ เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง 

ถ้าเป็นนักศึกษาก็เรียนจบปริญญา ได้รับปริญญา พอได้รับปริญญาแล้วก็

สามารถเอาปรญิญาไปท�าประโยชน์ได้ต่อไป ทางศาสนากม็กีารเอาปรญิญา

ไปท�าประโยชน์ คือเมือ่ได้บรรลธุรรมแล้วกเ็อาไปสัง่สอนเผยแผ่ให้แก่ผูอ่ื้น 

นีคื่อขัน้ตอนการปฏิบติัของผูท้ีจ่ะเข้าในพระพทุธศาสนา จะต้องศึกษาก่อน

แล้วค่อยปฏิบัติ ปฏิบัติไปก่อนจนกว่าจะบรรลุ บรรลุแล้วถึงค่อยเอาไป

เผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อ่ืน ถ้ายังไม่บรรลุแล้วไปเผยแผ่สั่งสอนก็จะสอน

แบบผิดๆ ถูกๆ เพราะตนเองยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ถ้ายังไม่รู้ว่า

ทางท่ีจะไปนัน้ถกูต้องหรอืไม่จากการได้ยนิได้ฟังได้เรยีนมา เพยีงแต่ได้ยนิ

ได้ฟังแล้วยังไม่ได้ไปปฏิบัติ ไปพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานี้เป็น 

ค�าสอนทีถ่กูต้องหรอืไม่ ถ้าเอาไปสอนกจ็ะสอนแบบผดิๆ ถกูๆ เพราะเวลา
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ได้ยินมากับเวลาที่ได้เห็นจากการปฏิบัตินี้ มันจะไม่ตรงกัน คือการได้ยิน 

ได้ฟังนี้ยังเป็นเพียงแต่การจินตนาการถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง แต่ยังไม่ได้ 

เห็นกับตาด้วยตนเอง เหมือนกับคนที่มาเล่าบอกให้เราฟังว่าท่ีบนเขานี้ 

มาอย่างไร เป็นอย่างไร มอีะไร ถ้าเรายงัไม่ได้เดินทางมาเอง เรากจ็ะยงัไม่เหน็ 

กบัตา เรากอ็าจจะจินตนาการไปตามค�าพดูตามทีเ่ราได้ยนิได้ฟังมา ซ่ึงอาจ 

จะไม่ตรงกับความจริง แต่ถ้าเราได้เดินทางจนมาถึงจุดหมายปลายทาง

ถึงสถานท่ีน้ีแล้ว เห็นกับตาเราแล้วว่าเป็นอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร 

สถานที่นี้ร้อนหรือเย็น มีลมพัดหรือไม่มีลมพัด มีเสียงอะไรบ้าง ไม่ม ี

เสียงอะไรบ้าง อันนี้เราจะรู้ชดัเจน สามารถพูดได้อย่างเต็มปาก แต่ถ้าเรา

ยังไม่ได้มา เพยีงแต่ได้ยนิได้ฟังจากผูอ่ื้น เรากจ็ะไม่รูร้ายละเอียด แล้วเรา 

ก็จะจินตนาการไปตามความรู้สึกนึกคิดของเรา ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความ

เป็นจริง 

ดังนั้น ในทางพระพุทธศาสนานี้ท่านจึงบอกว่าอย่าเพ่ิงไปส่ังสอนผู้อื่น  

ให้ส่ังสอนตนเองให้ได้ก่อน สอนใจของตนเองให้สงบให้ได้ก่อน สอนใจ

ของตนเองให้หายพยศก่อน แล้วค่อยไปสอนให้แก่ผูอ้ืน่อกีต่อหนึง่ ถ้ายัง 

ไม่สามารถปราบพยศสอนใจให้หายพยศได้ อย่าไปเสียเวลาส่ังสอนให้แก่

ผูอ้ืน่เลยเพราะจะไม่เกดิประโยชน์ ผูอ่ื้นเขากจ็ะไม่ศรทัธา ในเมือ่ค�าสอน 
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กับการปฏิบัติการกระท�าของเรานี้มันขัดกัน เหมือนแม่ปูสอนลูกปู แม่ปู 

อยากให้ลกูปูเดินตรง กค็อยสอนบอกให้ลกูเดินตรงๆ อย่าเดินเฉไปเฉมา  

แต่ตัวเเม่เองก็ไม่ได้เดินตรงเหมือนกับที่สอนให้กับลูก ลูกเห็นแม่เดิน

อย่างไร ลกูกเ็ดินตามแม่แบบน้ัน ถ้าแม่เดินตรง ลกูกจ็ะเดินตรง ถ้าแม่เดิน 

เฉไปเฉมา ลกูก็จะเดินเฉไปเฉมา อาจารย์เป็นอย่างไร ลกูศิษย์กจ็ะเป็นอย่างนัน้  

ถ้าอาจารย์หูหนวกตาบอด ลูกศิษย์ก็จะหูหนวกตาบอดตาม เหมือนกับ 

นทิานในสมยัพระพทุธกาล ทีม่คีนเลีย้งม้าขาพกิารเดินขากะเผลกๆ ม้ามนั 

ก็เดินกะเผลกๆ ตามคนเลี้ยงม้า 

อันนีข้อให้เราพงึสงัวรว่าการพดูของเราน้ีไม่ส�าคัญเท่ากบัการกระท�าของเรา 

การพูดนี้ง่าย ใครๆ ก็พูดได้ พูดอย่างหนึ่งแล้วไปท�าอีกอย่างหนึ่ง อย่างมี 

กรณีท่านหนึ่งมาบวชเป็นพระแล้วก็ลาสิกขาไป บอกว่าหายสงสัยแล้ว  

หายสงสยัแล้วท�าไมถงึต้องสกึด้วย คนท่ีหายสงสยัคนทีบ่รรลธุรรมเขามกั

จะไม่สึกกัน เช่น พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้สึก ไม่ได้

ลาสกิขาจากการเป็นพระกลบัไปอยูภ่ายในวัง อันนีก้เ็ป็นสิง่ทีผู่ป้ฏิบติัอาจ

จะไม่เข้าใจหรืออาจจะถูกความหลงหลอกตนเองได้ ถ้าศึกษาและปฏิบัติ

โดยไม่ดูครูบาอาจารย์ ดูผู้ที่สั่งสอนเราคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์
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สาวกทั้งหลาย ไม่ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกองค์ใด 

องค์หนึ่งที่หลังจากบรรลุธรรมแล้วจะลาสิกขาไป ไม่มี พวกที่บรรลุแล้ว 

ลาสิกขาไปนี้ไม่ทราบว่าลาไปหาอะไร ลาไปท�าอะไร 

นี่ก็เป็นเพราะว่าศึกษาอย่างเดียว แล้วก็จินตนาการไปตามขั้นตอนของ

การศึกษาว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว ไม่สงสัยแล้ว แต่ใจยังดิ้นพล่านอยู่ข้างใน  

ยังอยากจะดิ้นออกไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ ยังอยากจะออกไปหาแสง 

ส ีเสยีง หาความสขุทางกามรส หาความสขุทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ออก

ไปหาแฟนหาภรรยา แล้วกบ็อกว่าตนเองไม่สงสยั ได้บรรลแุล้ว อันนีก้ต้็อง 

ระมัดระวัง 

การปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อให้ใจอิ่ม ให้ใจพอ ให้ใจไม่หิว ไม่อยากกับสิ่งต่างๆ 

ทัง้หลายในโลกน้ี ไม่ว่าจะเป็นลาภ ยศ สรรเสรญิ หรอืเป็นความสขุทางตา 

ห ูจมกู ลิน้ กาย ถ้าปฏิบติัธรรมไปแล้วใจสงบ ใจจะพบความสขุทีย่ิง่ใหญ่ 

กว่าความสุขต่างๆ ที่จะได้จากสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ ผู้ใดได้รับ 

ความสขุความสงบของใจแล้ว จะไม่อยากได้ลาภ ยศ สรรเสรญิ จะไม่อยากได้ 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วจะไปลาสิกขาไปท�าอะไร
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การลาสิกขาก็แสดงว่าต้องการที่จะไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุข

ทางตา หู จมูก ลิ้น กายนั่นเอง เพราะถ้าไม่ต้องการอย่างนั้น เพียงแต่

ต้องการออกไปท�ามาหากนิเพือ่เลีย้งปากเลีย้งท้องกไ็ม่ต้องสกึกไ็ด้ อยูเ่ป็น 

นกับวชนีก้ลบัสบายกว่าเยอะเเยะในเรือ่งการท�ามาหากนิเลีย้งปากเลีย้งท้อง 

ของตน เพราะมีผู้สนับสนุนอยู่เต็มที่ตลอดเวลา อาหารก็มีรับประทาน

อย่างพอเพยีงอย่างเหลอืเฟือ ทีอ่ยูอ่าศยัก็มี ยารักษาโรคก็มี เครื่องนุ่งห่ม 

ก็มีให้พร้อมทุกอย่าง ท�าไมจะต้องไปดิ้นรนหาเองให้เหนื่อยยากท�าไม 

อันนี้ก็ไม่ได้พูดต�าหนิผู้ที่กระท�า เพียงแต่จะให้เป็นเครื่องเตือนสติให ้

ท่านท่ียังไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ได้ศึกษา และอาจจะคิดว่าตนเองเข้าใจ 

ในพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่สงสัยในพระธรรมค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้าแล้ว จะคิดว่าเป็นการบรรลุแล้ว อันนี้ยังไม่ใช่เป็นตัววัด 

ที่แท้จริง ตัววัดท่ีแท้จริงต้องดูที่ใจว่ายังมีตัณหาความอยากอยู่หรือเปล่า  

อันนีแ้หละตัวทีจ่ะวดัว่าบรรลจุรงิหรอืไม่บรรลจุรงิ ยงัมกีามตัณหาอยูห่รอืเปล่า  

ยงัมคีวามอยากในรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ อยูห่รอืเปล่า ยงัอยากดู  

ยงัอยากฟัง ยังอยากไปเทีย่วไปชม ไปด่ืมไปรบัประทาน ไปร่วมหลบันอน

กับคนนั้นคนนี้อยู่หรือเปล่า ถ้ายังมีอยู่ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุ หรือบรรล ุ

ก็ยังไม่บรรลุถึงขั้นสูงสุด 
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เช่นขั้นแรกนี้ก็ยังมีความอยากใน

กามารมณ์อยู ่คือขัน้พระโสดาบนันี ้ 

ท่านยังมีความอยากในรูป เสียง 

กลิน่ รส อยู ่แต่ท่านได้ละความอยาก 

ในเรื่องของความแก่ ความเจ็บไข้

ได้ป่วย ในเรื่องของความตายของ

ร่างกายได้ คือท่านไม่มคีวามอยาก

ไม่แก่ อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อยาก

ไม่ตาย ท่านยอมรับว่ามีเกิดก็ต้อง

มีตายเป็นธรรมดา มีเจริญก็ต้อง 

มีเสื่อมเป็นธรรมดา ไม่ต้องไป

ท�าบญุสะเดาะเคราะห์แก้ความเสือ่ม 

แก้ความซวยทั้งหลาย เพราะ

ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา 

เกิดมาแล้วก็ต้องมีเจริญ มีเสื่อม 

มีรวยก็มีจนได้ มีเจริญลาภก็มีการ

เสื่อมลาภ มีการเจริญยศก็มีการ 

เสื่อมยศ มีสรรเสริญก็มีนินทา  

มีสุขก็มีทุกข์สลับกันไปสลับกันมา  

ไปท�าบุญสะเดาะเคราะห์ด ้วย

วิธีการต่างๆ ก็จะไม่สามารถมา

ยับยั้งการเสื่อมของสิ่งต่างๆ ได้ 

เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของลาภ

ยศ สรรเสริญ เรื่องของความสุข

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่เป็น 

อนจิจัง คือไม่เทีย่ง ไม่ถาวร ไม่คงเส้น 

คงวา มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา  

มีเจริญแล้วเจริญขึ้นอีกก็ได้ หรือ
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เจริญแล้วก็เสื่อมลง เสื่อมลงไป หรือเสื่อมลงไปแล้วก็เจริญกลับ 

ขึ้นมาใหม่ มันมีขึ้นๆ ลงๆ เป็นปกติของมัน เหมือนน�้าในทะเลที่มีขึ้น 

มีลงเป็นปกติของเขา ผู ้ที่อยู ่ในโลกถ้าไม่ได้เข้าใจหลักของอนิจจัง  

ความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ก็พยายามที่จะท�าให้สิ่งต่างๆ นั้น

แน่นอน เที่ยงแท้ แต่ท�าอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความ 

ไม่แน่นอนได้ แต่ไม่รูว่้าต้นเหตุของความไม่สบายใจของตนนัน้เกดิจากการ

ที่ไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอน อยากให้สิ่งที่ไม่แน่นอน แน่นอนเท่านั้นเอง 

ปัญหาอยู่ตรงนั้น 

ผู ้ท่ีปฏิบัติธรรมได้บรรลุขั้นแรกนี้ก็จะเห็นความไม่สบายใจของตนว่า 

เกิดจากความไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอน แล้วอยากให้สิ่งท่ีไม่แน่นอนนี้

แน่นอน เช่น อยากให้ร่างกายที่จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายนี้ ไม่แก่  

ไม่เจบ็ ไม่ตาย เวลาเหน็ร่างกายแก่ เหน็ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เหน็ร่างกายตาย  

ก็เกิดความไม่สบายใจ เช่น เวลาไปงานศพ ไม่ค่อยมีใครอยากจะไป 

งานศพกัน เพราะว่าไปแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจ แต่ความตายหรือ 

งานศพนีไ้ม่ใช่เป็นตัวต้นเหตุทีท่�าให้เราไม่สบายใจ ต้นเหตุของการท�าให้

เราไม่สบายใจนั้นก็คือความอยากไม่ตายของเรานั้นเอง เห็นซากศพ  

เห็นศพคน เห็นคนตาย ก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเหมือนกัน  
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พอคิดอย่างนั้น ใจก็เกิดอาหารหดหู่ เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา นั่นเป็น

เพราะว่าไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ที่ทรงสอนให้เรารู้ความจริงของร่างกายว่าเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้แน่นอน 

ไม่ถาวร มีเกิดย่อมมีแก่ มีเจ็บมีตาย เป็นธรรมดา อันนี้แหละที่ท�าให้ใจ

ของเราทุกข์ ใจของเราไม่สบาย 

ดังนัน้ เวลาทีเ่ราไม่สบายใจเหน็คนเสือ่ม เหน็คนแก่ เหน็คนตาย แล้วเรา 

กไ็ปท�าบญุสะเดาะเคราะห์ด้วยวธิกีารต่างๆ กจ็ะไม่สามารถทีจ่ะมาท�าให้ใจ

เราหายจากความไม่สบายใจได้ แล้วกไ็ม่สามารถไปยบัยัง้ความแก่ ความเจบ็  

ความตายได้ แต่ถ้าเราเอาค�าสอนของพระพทุธเจ้ามาสอนใจเราให้ยอมรบั

ความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจัง ไม่เท่ียง มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ มีเจ็บ  

มตีายเป็นธรรมดา เป็นอนัตตา คือไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเรา เราไม่สามารถ

ไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ 

ดังนัน้ เราอย่าไปอยากให้เสียเวลา อย่าไปอยากให้ไม่สบายใจไปเปล่าๆ  

ไม่เกดิประโยชน์อะไร ท�าใจเฉยๆ รับรู้ไปตามความจริงเท่านัน้เอง ใจกจ็ะ

หายจากความไม่สบายใจ ไม่ต้องไปท�าบญุสะเดาะเคราะห์ด้วยวธีิการต่างๆ  

น่ีคือการบรรลขุองพระโสดาบนั ท่านบรรลตุรงทีเ่หน็โทษของความทุกข์ใจ
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ของความไม่สบายใจ เห็นเหตุของความไม่สบายใจว่าเกิดจากความอยาก

ในสิง่ท่ีไม่แน่นอน อยากให้สิง่ทีไ่ม่แน่นอนนัน้แน่นอน อยากให้สิง่ทีไ่ม่เท่ียง 

นั้นเที่ยง อยากให้สิ่งที่ไม่สามารถสั่งให้เป็นไปตามความต้องการได้  

ให้เป็นไปตามความต้องการ พระโสดาบนัท่านจงึละสลีพัพตปรามาส กคื็อ

การทีจ่ะไปท�าบญุสะเดาะเคราะห์ต่างๆ ท่านรูแ้ล้วว่าความเสือ่มนีเ้ป็นเรือ่ง

มีเหตุอยู่ ๒ ประการด้วยกัน คือเสื่อมเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของ

ธรรมชาติ ของทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญแล้วก็มีเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย

ของใคร หรือต้นไมใ้บหญ้ากเ็ป็นเช่นเดยีวกนั มเีจริญแลว้กม็ีการเสื่อมไป

เป็นธรรมดา และเหตุของการเสื่อมเหตุที่ ๒ ก็คือ การเสื่อมที่เกิดจาก 

การท�าบาปนีเ้อง เวลาท�าบาปแล้วกจ็ะเสือ่มจากสิง่ต่างๆ ไปได้ เช่น ไปฆ่าสตัว์ 

ตัดชีวิต ก็จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง ก็จะเสื่อมจากความสุขทางตา หู 

จมกู ลิน้ กาย ไป พอเวลาอยูใ่นคุกนีไ้ม่เหมอืนกบัอยูน่อกคุก อยูน่อกคุกนี้ 

ยังหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ชนิดต่างๆ ได้ แต่พอไปติดคุก 

ก็ถูกลิดรอนโอกาสที่จะไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

อันนี้ก็เหมือนกับเสื่อมจากความสุข คือเปลี่ยนจากสุขมาเป็นทุกข์ไป  

ส่วนนี้เกิดจากการกระท�าบาป พระโสดาบันท่านจะไม่ท�าบาปโดยเด็ดขาด  
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ท่านจะรักษาศีล ๕ อย่างบริสุทธิ์ตลอดเวลา ยอมสละแม้แต่ชีวิตเพื่อ

รักษาศีล ๕ เพราะการเสียชีวิตนี้ไม่เป็นโทษแก่จิตใจเหมือนกับการ

ท�าบาป การท�าบาปแล้วจะท�าให้จิตใจไม่สบายใจ แล้วก็จะต้องไปใช้เวร

ใช้กรรมในอบายตามล�าดับต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว จะต้อง 

ไปตกนรกบ้าง ไปเกิดเป็นเปรตบ้าง ไปเป็นเดรัจฉานบ้าง เพราะบาปที่ได้ 

ท�าเอาไว้เป็นเหตุพาให้ไปเกิดในอบายนั้นเอง ถ้าไม่ท�าบาป เวลาตายไป 

ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ไปเกิดในสวรรค์ถ้าได้ท�าบุญ ถ้าไม่ได้ท�าบุญเลย 

ไม่ได้ท�าบาปเลย กก็ลบัมาเกดิเป็นมนษุย์ หรอืถ้าปฏิบติัธรรมให้สงูขึน้ไปได้ 

ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ ก็จะขยับจากขั้นพระโสดาบันขึ้นไปสู่ 

ขั้นพระสกิทาคามี ขั้นพระอนาคามี ขั้นพระอนาคามีนี้เป็นขั้นที่ต้อง

ใช้อสุภกรรมฐาน คือต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายให้เกิด 

ความเบื่อหน่าย ให้คลายความก�าหนัดยินดีในกามารมณ์ ในความอยาก

เสพกามในร่างกาย ต้องให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนซากศพ พิจารณา

ร่างกายตอนที่ตายไปแล้วว่าอยู่ในสภาพอย่างไร น่าดูน่ารัก น่าปรารถนา

หรือไม่ หรือดูในสภาพที่เปลี่ยนไปเวลาเกิดอุบัติเหตุ เช่น โดนไฟไหม้ 

ผวิหนงัถกูไหม้เกรยีม หรอืมอีวัยวะท่ีพกิลพกิารไป แล้วยงัจะมคีวามรูส้กึ

ทางกามารมณ์กับร่างกายหรือไม่
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ให้ดูส่วนไหนก็ได้ แบบไหนก็ได้ ที่ท�าให้เราดับกามารมณ์ได้ บางท่านก็ด ู

เข้าไปข้างใน ดูอวัยวะต่างๆ เช่น ผ่าหน้าอก ผ่าท้องออกมาดู ดูว่าที่

หน้าอก ที่หน้าท้องนี้มีอะไรบ้างข้างใน ก็จะเห็นหัวใจ เห็นปอด เห็นตับ  

เห็นไต เห็นล�าไส้ ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่มีความพิศวาส ไม่มีความก�าหนัด

ยินดีในความสวยงามของร่างกายที่อยู่ภายนอก 

อันนี้เราต้องพิจารณา ถ้าพิจารณาได้ถึงขั้น ๑ ที่เรียกว่าท�าให้กามารมณ์นี้

เบาบางลงไป คือยังไม่หมดไปแต่ก็ไม่รุนแรง ก็เรียกว่าเป็นขั้นสกิทาคามี 

พระสกิทาคามีนี้สามารถท�าให้กามารมณ์เบาบางลงไป ไม่ใช่มีกามารมณ์

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๗ วันต่ออาทิตย์ อาจจะนานๆ สักที ถึงจะเกิด

กามารมณ์ขึ้นมา เวลาช่วงที่เผลอไม่ได้พิจารณาอสุภะ ช่วงไหนที่ไม่เผลอ

พิจารณาอสุภะอยู่ กามารมณ์ก็จะถูกข่มเอาไว้ ถูกตัดไป แต่ถ้าอยาก 

จะให้กามารมณ์นีถ้กูตัดไปอย่างถาวร กจ็�าเป็นจะต้องพจิารณาอสภุะตลอด

สมาธินี้เป็นการเอาหินไปทับหญ้า 
เป็นการเอาสติไปกดกามารมณ์ไว้ให้สงบตัวอยู่ชั่วคราว 
พอสติอ่อนก�าลังลง กามารมณ์ก็จะผุดโผล่ขึ้นมาได้ 
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เวลาจนไม่มีช่องว่างให้กามารมณ์โผล่ขึ้นมา เห็นรูปร่างหน้าตาของใครก็

จะเห็นเป็นซากศพไป เห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆ ภายใต้ผิวหนัง เห็นสิ่ง

ที่เป็นปฏิกูลต่างๆ ที่ถูกขับออกมาทางทวารต่างๆ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะ

ไม่มีกามารมณ์ พอดับกามารมณ์ได้ก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีได้ 

พระอนาคามีน้ีจะไม่มีความอยากได้ร่างกายของใครแล้ว ทั้งของตนเอง

ก็ไม่อยากมี เพราะว่าไม่จ�าเป็นจะต้องมีร่างกายแล้ว การที่มีร่างกาย 

ก็เพราะยังมีกามารมณ์อยู่ ยังมีความอยากในกาม จึงต้องใช้เครื่องมือ

ก็คือร่างกาย ร่างกายมีอะไรที่เป็นเครื่องมือต่อการเสพกามารมณ์ ก็คือ 

มีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกายนี่เอง ที่เราใช้สัมผัสกับรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ให้เกิดความสุขใจขึ้นมา พอไม่มีความอยากที่จะเสพรูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีตา หู จมูก ลิ้น กาย 

พระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้ว 

ถ้าอยากจะให้กามารมณ์นี้ถูกตัดไปอย่างถาวร 
ก็จ�าเป็นจะต้องพิจารณาอสุภะตลอดเวลา

จนไม่มีช่องว่างให้กามารมณ์โผล่ขึ้นมา
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ถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ท่านก็จะไปปฏิบัติธรรมอยู่ในสวรรค์

ช้ันพรหมต่อไป เพราะจิตของผู้ที่ได้ละกามารมณ์แล้วเป็นจิตของพรหม

นี่เอง พรหมก็คือผู้ที่ไม่เสพกาม เหมือนพวกที่นั่งสมาธิหลับตา พวกนี้ 

ก็ไม่มีความอยากในกาม ต่างกันตรงที่ว่ากามารมณ์ของพวกที่นั่งสมาธินี้

ไม่ดับไปอย่างถาวร เป็นเพียงถูกกดไว้เหมือนหินทับหญ้า 

ส่วนกามารมณ์ของพระอนาคามีนี้เป็นกามารมณ์ที่ถูกท�าลายไปหมด  

เพราะว่าเป็นการถอนรากถอนโคนของหญ้า หญ้าไม่มวัีนทีจ่ะโผล่ขึน้มาอีก 

จะมีหินทับอยู่หรือไม่ก็ตาม หญ้าจะไม่มีวันที่จะงอกงามขึ้นมาได้ เพราะ

ถูกถอนรากถอนโคนออกมาหมดแล้ว 

ส่วนสมาธินี้เป็นการเอาหินไปทับหญ้า เป็นการเอาสติไปกดกามารมณ์ไว้

ให้สงบตัวอยู่ช่ัวคราว พอสติอ่อนก�าลงัลง กามารมณ์กจ็ะผดุโผล่ขึน้มาได้  

แต่การถอดถอนรากถอนโคนด้วยการเจริญอสุภะนี้เป็นการถอดถอน 

อย่างถาวร จะไม่มกีามารมณ์ เพราะกามารมณ์นีไ้ม่มทีางทีจ่ะเหน็ร่างกายนี้ 

เป็นอสภุะอยูต่ลอดเวลา ไม่เหน็ว่าสวยว่างาม เหมอืนปถุชุนธรรมดา หรอื

เหมือนพระสกิทาคามี หรือเหมือนพระโสดาบัน พระโสดาบันนี้ยังเห็น

ร่างกายสวยงาม พระสกิทาคามีก็ยังเห็นบางเวลาสวย บางเวลาไม่สวย 
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ส่วนพระอนาคามนีีเ้หน็ตลอดเวลาเลยว่าเป็นอสภุะอย่างเดียว ไม่สวยเลย  

นี่คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ต้องบรรลุที่การดับตัณหาความอยาก  

ถ้าบรรลุแล้วยังมีความอยากอยู่ ก็บรรลุแบบจินตนาการ ไม่ได้บรรลุ 

แบบจริงๆ แล้วก็อยากจะกลับไปอยู่แบบปุถุชนอีกต่อไป บรรลุเป็น 

พระโสดาบนัแล้วแต่กอ็ยากจะกลบัไปอยูแ่บบปถุชุนต่อไป อันนีก้เ็ป็นการ

ขัดกันระหว่างความคิดกับการปฏิบัติ คิดว่าตนบรรลุแล้ว หายสงสัยแล้ว 

แต่ความอยากยงัอยากจะกลบัไปอยูก่บัลาภ ยศ สรรเสรญิ อยูก่บัความสขุ 

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อยู่ เพราะเวลาบวชนี้จะต้องถูกบังคับในเรื่อง

ของกามารมณ์ ในเรือ่งของการกนิอยู ่ต้องอยูแ่บบสมถะเรยีบง่าย อยูแ่บบ 

ไม่มีการเสพกาม ถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุก็ต้องพยายามควบคุมบังคับ 

ด้วยศีล ก็คือ ศีล ๘ หรือ ศีล ๒๒๗ ของพระ ศีลเหล่านี้ก็มีไว้ล้อมคอก

กามารมณ์ เป็นเหมือนรั้วล้อมกามารมณ์ เป็นเหมือนที่เราเอารั้วมาล้อม

สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ถ้าเราไม่ต้องการให้วัวควายนี้ออกไปเพ่นพ่าน  

ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน หรือว่าไปอยู่ที่ห่างไกลจนเวลาจะ

ต้องการเอามาใช้งาน ก็ไม่สามารถเอามาใช้งานได้ ก็ต้องล้อมคอกเอาไว้  

ฉันใด ความอยากในกามก็เป็นอย่างนั้น 
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ถ้าไม่มศีีลเป็นรัว้ล้อมคอกเอาไว้ มนักจ็ะไปเสพกามตามอารมณ์ เวลาเกดิ 
กามารมณ์ก็จะเสพแบบเดรัจฉาน เดรัจฉานนี้ไม่มีแม้แต่ศีล ๕ อยากจะ 
เสพกามกบัใครกเ็สพ ตัวไหนอยูใ่กล้กเ็อาตัวนัน้ ไม่รูว่้าเป็นคู่ของใครหรอืไม่  
แม้กระทัง่เป็นบดิาหรอืมารดาของตนกไ็ม่รู ้เมือ่เกดิกามารมณ์แล้วเหมอืน
คนตาบอด ไม่รู้ว่าเป็นใคร รู้อย่างเดียวว่าเป็นสิ่งที่สามารถเสพกามได้  
เขาก็จะเสพทันที 

อาจจะเป็นปัญหาอันนีท้ีจ่ะต้องลาสกิขาไป ท้ังๆ ทีไ่ด้บรรล ุไม่สงสยัในธรรม 
แล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถอยู่ในกรอบของศีล ๒๒๗ ได้ ไม่สามารถ 
เก็บตัวอยู่ในป่าในเขาได้ ยังอยากจะออกไปเสพสัมผัสกับเเสง สี เสียง 
กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ อันนี้ก็ต้องพูดไว้เพื่อจะได ้
เป็นเครือ่งเตือนสติเตือนใจของนกับวชท้ังหลายว่าระวงัจะถกูตัวเองหลอก  
ถูกกิเลสของตนเองหลอกว่าตนเองบรรลุแล้ว สบายแล้ว ทีนี้จะท�าอะไร
ก็ได้ จะไปตามศูนย์การค้าก็ได้ ไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆ ก็ได้ ใจเรา 
ไม่หวัน่ไหวแล้ว อันนีไ้ม่ใช่ มนัไม่หวัน่ไหวแต่มนัอยากซะอย่าง ต้องไม่อยาก  
ถ้าไม่อยากแล้วมันก็ไม่อยากไป ถ้าอยากไปแล้วมาอ้างว่าไม่หว่ันไหว  
ไม่สงสัยนี้ แสดงว่าเป็นการอ้างที่ผิด ต้องอ้างว่าไม่อยากแล้ว ถ้าไม่อยาก
แล้วไปท�าไม ถ้าไปก็แสดงว่ายังอยากอยู่ เหมือนคนที่กินเหล้าว่าจะเลิก
เมือ่ไรกไ็ด้ แต่ไม่เลกิสกัท ียงักนิอยูน่ัน่ คนสบูบหุรีก่เ็ช่นเดียวกนั จะเลกิสบู 
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เมือ่ไรกเ็ลกิได้แต่ไม่เคยเลกิ สบูมนัไปอยูน่ัน่ อันนีแ้หละเป็นการหลอกตัวเอง 
หรือถูกกิเลสหลอกโดยไม่รู้สึกตัว 

จงึอยากจะให้เวลาทีเ่ราเข้ามาในทางศาสนาพุทธน้ี เราต้องมีผู้สอน ไม่ว่า 
จะเป็นพระพุทธเจ้า หรือเป็นพระอริยสงฆ์ หรือเป็นครูบาอาจารย์ที่
ปฏบิตัดิปีฏบิติัชอบ แล้วเราจะได้มีมาตรฐานไว้เป็นตวัยึดว่าท่านปฏบิตัิ
อย่างนี้ แล้วเราปฏิบัติอย่างท่านหรือเปล่า เราจะมาอ้างว่าเราบรรลุแล้ว  
แต่เรากลบัไปท�าตัวไม่เหมอืนกบัท่านได้อย่างไร ท่านบรรลแุล้วท่านกไ็ม่สกึ  
แต่เราบรรลแุล้วเราสกึอย่างนี ้มนักข็ดักนั ถ้าเราไม่มีครบูาอาจารย์ เราศกึษา 
ไปตามล�าพังของเรา เราก็อาจจะคิดเข้าข้างตัวเราเองได้ตลอดเวลา 

เพราะฉะน้ัน ควรทีจ่ะมคีรบูาอาจารย์เป็นทีย่ดึเหนีย่ว เป็นทีพ่ึง่ เป็นแบบฉบบั  
ถ้าหาครบูาอาจารย์ในพระทีม่ชีีวติอยูไ่ม่ได้ กห็าครบูาอาจารย์ทีต่ายไปแล้ว
ก็ได้เป็นแบบฉบบั ศึกษาประวติัของครบูาอาจารย์ต่างๆ ศึกษาประวัติของ
พระพทุธเจ้า ของพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย แล้วดูว่าท่านบรรลธุรรมแล้ว
ท่านสึกหรือเปล่า ท่านเลิกถือศีลหรือเปล่า ท่านกลับมาดื่มเหล้า กลับมา 
เล่นการพนนั กลบัมาเทีย่วกลางคืนหรอืเปล่า เราต้องดูอย่างนัน้ ไม่เช่นนัน้ 

แล้วเราจะหลอกตัวเราเอง คือเราจะถกูกเิลสหลอก เราจะคิดเข้าข้างตัวเอง 

อยู่ตลอดเวลาว่าเราบรรลุแล้ว เราท�าอะไรก็ได้ อันนี้ก็มีที่หลงกันอย่างนี้ 
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ดังนั้น การปฏิบัติที่จะปลอดภัยต้อง

มีครูบาอาจารย์ ไม่ว่าจะในรูปแบบ 

ของผู้ที่มีชีวิตอยู่ หรือในรูปแบบของ

ผู้ที่ตายไปแล้วก็ได้ ต้องดูชีวประวัติ  

ดกูารประพฤติของท่านว่าเป็นอย่างไร  

ดูว่าท่านบรรลุแล้วท่านสึกหรือเปล่า 

ท่านกลับไปมีภรรยาหรือไม่ ท่านกลบั

ไปหาลาภ ยศ  สรรเสริญ หรือเปล่า อนัน้ี 

คือส่ิงที่เราสามารถใช้เป็นมาตรฐาน

วัดความจริงได้ เหมือนกับเวลาเรา 

ขบัรถยนต์ ถ้าเราไม่มมีาตรวัดความเรว็ 

เราจะไม่รู้ว่าเราวิ่งเร็วหรือวิ่งช้า เราก ็

อาจจะหลอกตวัเราเองได้ว่า เอ๊ะ วิง่ไม่ 

เร็วเลย แต่ท�าไมต�ารวจถึงจับเรา  

ก็เพราะว ่าเขามีมาตรวัดความเร็ว  

เขาแอบซ่อนจับดูเราอยู่ พอเราวิ่งเลย

ความเร็วที่เขาก�าหนดไว้ เขาก็จับเรา 
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มาปรับ แต่ถ้าเรามีมาตรวัดความเร็วอยู่ในรถ เราก็จะดูได้ว่าตอนนี้เรา 
วิ่งช้าหรือวิ่งเร็ว 

นี่แหละคือความที่มีครูบาอาจารย์เป็นเหมือนกับมีมาตรวัดการปฏิบัติ
ของเราว่าเราปฏิบัติไปถูกทางหรือไม่ ถ้าไม่ดูครูบาอาจารย์แล้วก็คิดไป 
ตามความรู้สึกนึกคิดของตน ก็มักจะหลงทางกัน แล้วก็จะท�าให้เกิด
ความเสียหาย แม้แต่อยู่กับครูบาอาจารย์ ถ้าไม่สนใจดูก็เหมือนกับ 
ไม่มีครูบาอาจารย์ เช่น พระเทวทัตนี้ก็บวชกับพระพุทธเจ้า ศึกษาอยู่กับ
พระพุทธเจ้า แต่กลับมาคิดว่าตนเองนี้เก่งกว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
รับนิมนต์ พระเทวทัตไม่รับนิมนต์ พระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์ พระเทวทัต
ไม่ฉันเนื้อสัตว์ พระพุทธเจ้าอยู่ในกุฏิ พระเทวทัตอยู่โคนไม้ พระเทวทัต 
กเ็ลยคิดว่าตนเองเก่งกว่าพระพทุธเจ้า กเ็ลยขอพระพทุธเจ้าเป็นผูป้กครอง
สงฆ์แทนพระพทุธเจ้า นีคื่อความหลงคิดว่าตัวเองนีว้เิศษบรรลแุล้ว บรรลุ
สูงกว่าพระพุทธเจ้า แม้แต่พระพุทธเจ้ายังฉันเนื้อสัตว์ เขาไม่ฉันเนื้อสัตว์ 
แม้แต่พระพทุธเจ้ายงัอยูก่ฏิุ เขาไม่อยูก่ฏิุ ใครจะเคร่งกว่ากนั พระพทุธเจ้า
ยงัรบันมินต์ เขาไม่รบันิมนต์ อันน้ีเป็นเรือ่งปลกีย่อย เป็นเรือ่งทีไ่ม่ส�าคัญ 
แต่เอาเรื่องที่ไม่ส�าคัญมาเป็นตัววัดความเก่งกาจ ไม่ดูตัวส�าคัญก็คือ 
ตัวตัณหาความอยาก พระพุทธเจ้าไม่ได้อยากเป็นใหญ่เป็นโต แต่เทวทัต 
ยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ ยังมีภวตัณหาอยู่ ยังอยากมีอยากเป็นอยู่  
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ถึงกลับต้องขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์เอง อันนี้
กลับมองไม่เห็นกิเลสของตัวเอง อันนี้แหละทั้งๆ ที่อยู่กับพระพุทธเจ้า 
ศึกษากบัพระพทุธเจ้ากย็งัหลงได้ ยงัถกูหลอกได้ แล้วถ้าไม่มพีระพทุธเจ้า 
ไม่มีครูบาอาจารย์เลยนี้โอกาสที่มันจะถูกหลอก มันจะมากแค่ไหน

นี่แหละเรื่องของการปฏิบัติว่าท�าไมจ�าเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ แต่ไม่ใช่
มีครูบาอาจารย์มาคอยนั่งสมาธิกับเรา อันนี้ไม่ใช่แบบนั้น เวลานั่งสมาธินี้ 
ไม่ต้องนั่งกับใคร นั่งคนเดียว ต้องการอยู่คนเดียว ต้องการปลีกวิเวก 
เพราะเวลานั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้มันรบกวนกัน เดี๋ยวคนนั้นก็ไอ คนนั้น
ก็ขยับ เดีย๋วคนนั้นก็ลุกไป อันนี้ไม่ใช่เป็นการนั่งปฏิบัต ิเวลาปฏบิัตนิี้ต้อง
ปฏิบัติคนเดียว แต่เวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้มาฟังพร้อมๆ กัน มีปัญหา
อะไรกถ็ามกนัเพือ่ให้หายสงสยั จะได้ปฏิบติัได้อย่างถกูต้อง ไม่ใช่ว่าต้องมี
ครบูาอาจารย์มาคอยพาเดินพาน่ังทกุอิรยิาบถของการเคลือ่นไหว อันนีเ้ป็น 
การปฏิบติัส่วนตัว ทุกคนต้องมสีติควบคุมใจของตนเอง ควบคุมความคิด 
ไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อย ไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน ให้คิดอยู่กับค�าเดียวก็คือ พุทโธๆ 

ถ้าอยูกั่บพทุโธ ไม่ไปคิดเรือ่งต่างๆ ใจกจ็ะว่าง จะเยน็ จะสบาย ความอยาก 

ต่างๆ ก็จะเบาบางลงไป หรือถูกกดไว้ไม่ให้โผล่ขึ้นมาด้วยอ�านาจของสติ 

เเต่เวลาใดถ้าเผลอสติป๊ับ ไปคิดถงึเรือ่งตู้เยน็กอ็ยากจะด่ืมโน่นด่ืมนี ่อยาก
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จะหยบิขนมออกมารบัประทาน ถ้าคิดถงึโทรทศัน์กอ็ยากจะเปิดดูว่าตอนนี้

มีรายการอะไรบ้าง ต้องไม่คิด ถ้าไม่คิด มันก็ไม่มีความอยาก ความอยาก 

ไม่สามารถท�างานได้ แต่ความอยากจะไม่ตายไปด้วยอ�านาจของสติ แต่ตาย 

ด้วยอ�านาจของปัญญาว่าดูไปท�าไม ดูแล้วมนัได้อะไร ดูแล้วกเ็ท่านัน้ ดูมา

ต้ังแต่เกดิจนวนันีวิ้เศษวโิสขึน้มาหรอืเปล่า พอหรอืยงั เกดิความพอหรอืยงั  

หรือยังอยากดูอยู่ไปอย่างนั้น ดูไปก็เสียเวลา จิตใจไม่สงบ จิตใจไม่สบาย 

ดูไปท�าไม ดูแล้วทุกข์ใจ ไม่สบายใจ เวลาไม่ได้ดูกเ็ครยีด หงุดหงิดร�าคาญใจ  

เพราะติดอยากจะดูนั่นเอง ให้คิดแบบนี้ด้วยปัญญา เพื่อจะได้หยุดความ

อยากต่างๆ ได้ 

อันนีแ้หละถ้าเราอยากจะดู ถ้าไม่มมีาตร ถ้าอยากจะรู้ว่ามาตรวดัการเจริญ

ของการปฏบิตัขิองเราอยู่ตรงไหน กอ็ยู่ตรงทีค่วามอยากนัน่เอง ยงัอยาก 

ในกามหรือเปล่า อยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือเปล่า  

ยงัอยากมอียากเป็นหรอืเปล่า อยากมลีกูศิษย์ลกูหาหรอืเปล่า อยากให้คนเขา 

เคารพนับถือเราหรือเปล่า อยากจะได้ลาภยศสรรเสริญหรือเปล่า เหล่านี้ 
เป็นตัววัดความเจริญของการปฏิบัติ ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ก็ถือว่า
ยังไม่ก้าวหน้า ถ้าความอยากเหล่านี้เบาบางลงไปตามล�าดับ อย่างนี้ถึงจะ
เรยีกว่าก้าวหน้า และต้องปฏิบัติต่อไปจนไม่มคีวามอยากหลงเหลอือยูเ่ลย 
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ดังนั้น ก็ขอให้เราจงใช้แนวทางท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราปฏิบัติ
ด�าเนินกัน คือขั้นต้นก็ให้เราศึกษาพระธรรมค�าสอน แล้วก็น�าเอาสิ่งที่เรา
ได้ยินได้ศึกษาไปปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุ เวลาบรรลุก็ต้องดูมาตรว่าบรรลุ
อะไรกันแน่ บรรลุด้วยการดับความอยากหรือบรรลุด้วยการเกิดความ
อยากใหม่ขึ้นมา อยากจะสึกอย่างนี้ก็เรียกว่าบรรลุได้อย่างไร อยากจะ 
ไปเทีย่วอย่างนีจ้ะบรรลไุด้อย่างไร ให้ดูตรงนัน้ ดูทีค่วามอยากว่าหมดหรอืยงั  
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ๓ ตัวนี้ยังมีอยู่ในใจหรือเปล่า ถ้ายัง 
มีอยู่ในใจก็ยังไม่ถือว่าบรรลุ ถ้าไม่มีแล้วน่ันแหละถึงจะเรียกว่าบรรลุ  
ถ้าบรรลุแล้วทีนี้จะเอาไปสั่งสอนกับใครท่ีไหนก็ได้ ไม่เป็นปัญหาอะไร  
จะสั่งสอนก็ได้ ไม่สั่งสอนก็ได้ สุดแท้แต่ความเหมาะสมของผู้แสดงเอง
และของผู้ฟัง ถ้าอยากจะสอนแต่ไม่มีคนมาฟังก็สอนไม่ได้ ถ้ามีคนมาฟัง
แต่สอนไม่เป็นก็สอนไม่ได้อีกเหมือนกัน 

พระบางท่านบรรลุแล้วท่านสอนไม่เป็น ท่านก็ไม่สอน ท่านก็พูดสั้นๆ ว่า  

ศีล สมาธิ ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ  ก็สอนได้เพียง

เท่านัน้ แต่จะให้สอนแบบละเอียดทกุขัน้ทุกตอนนี ้ท่านกไ็ม่สามารถสอน

ได้กม็ ีจงึมพีระปัจเจกพุทธเจ้า คือเป็นพระพทุธเจ้าแล้วแต่ไม่สัง่สอนผูอ่ื้น 
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อาจจะเป็นเพราะไม่มผีูส้นใจจะมารบัการสัง่สอนกไ็ด้ หรอืท่านเองไม่ถนดั

ในการสั่งสอนก็ได้ ท่านถึงไม่สอน พระพุทธเจ้าของเราในเบื้องต้นก็เกิด

มีความรู้สึกไม่อยากจะสอนใครเหมือนกัน แต่เป็นบุญวาสนาของพวกเรา 

ที่ท้าวมหาพรหมได้มาอาราธนาให้ท่านมีความเมตตาต่อสัตว์โลก จึงท�า 

ให้พระองค์ทรงเปลี่ยนพระทัยจากการที่ไม่อยากจะสอน กลับมาสั่งสอน 

สัตว์โลก จึงปรากฏมีพระอรหันต์ ปรากฏมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของ

สัตว์โลกมาจนถึงทุกวันนี้ เกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าบรรลุแล้ว ดับความ 

อยากต่างๆ แล้ว ไม่ได้เกดิก่อนหน้านัน้ ดังนัน้ พวกเรากอ็ย่าข้ามขัน้ตอนกนั  

อย่าออกมาสอนทัง้ๆ ทีใ่จยังมีตณัหาความอยากอยู่เต็มหัวใจ ถ้าสอนแล้ว

มันจะสอนไม่เทีย่งแท้แน่นอน มันจะสอนด้วยความอยาก สอนเพ่ือโน้มน้าว 

เอาลาภใส่ตนเอง สอนเพ่ือให้คนอืน่เขาเคารพนับถอืตน ถ้าเขาไม่นับถอืตน 

กโ็กรธ เสียใจ 

ก็ขอให้เอาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และการเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นนี้ น�าเอาไป

พจิารณาและปฏิบติัเพือ่ประโยชน์สขุทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงกเ็หน็ว่า

สมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ปัญหาอยูท่ี่ใจเรา เวลาเรามอง ถ้าเรามองไม่ตรงกบัความจรงิกจ็ะเกดิความทกุข์ 

ขึ้นมา ถ้าเรามองว่าร่างกายเป็นของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา พอมอง

อะไรเป็นของเราก็จะเกิดความอยากให้ของที่เป็นของเราอยู่กับเราไป

ตลอด เเต่ของต่างๆ ที่เราได้มานี้มันไม่ได้เป็นของเราและมันไม่อยู่กับเรา 

ไปตลอด เราถึงต้องพยายามมองว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา ไม่มีอะไรจะอยู่

กบัเราไปตลอด ถ้าเรามองอย่างนีใ้จของเรากจ็ะไม่ทกุข์กบัสิง่ต่างๆ ไม่ทกุข์ 

กับร่างกายของเรา เมื่อถึงเวลาท่ีร่างกายของเราเขาจะจากเราไป เราก็

ปล่อยเขาจากเราไป ปัญหาของเราตอนนี้คือเราปล่อยไม่เป็น การปล่อย

ก็คือต้องท�าใจให้เป็นอุเบกขา 

พูด
ท้ายเทศน์
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นี่คือสาเหตุที่เราต้องท�าสมาธิกัน เพราะการท�าสมาธินี้จะท�าให้ใจของเรา

เข้าไปสู่จุดอุเบกขาได้ ถ้าเรายังไม่มีสมาธิ ใจของเราจะไม่อยู่ในจุดนั้น  

ใจของเราจะอยู่ตรงจุดรักหรือชัง ถ้าเห็นร่างกายที่เราชอบเราก็จะรัก  

เหน็ร่างกายทีเ่ราไม่ชอบเรากจ็ะชัง เราจะดูเฉยๆ ไม่ได้ แต่ถ้าเรามสีมาธแิล้ว  

เวลาเราเหน็ร่างกายทีเ่รารกัเรากจ็ะเฉย เวลาเหน็ร่างกายทีเ่ราชังเรากจ็ะเฉย 

ปัญหาของเราคือเราหาจุดความเป็นกลางของใจเราไม่เจอ ถ้าเป็นรถก็หา 

เกียร์ว่างไม่เจอ จึงจอดรถไม่ได้ รถมันก็เลยวิ่งเเหลกไปเลย ไม่เดินหน้า

ก็ถอยหลัง หาเกียร์ว่างไม่เจอ ถ้าไปเจอเกียร์ว่างแล้วมันก็จอดสบาย  

ใจของเราไม่เฉย เห็นอะไรแล้วต้องรักหรือชังทันที ไอ้ที่จะเฉยๆ ไม่มี  

นี่แหละเขาถึงต้องฝึกสมาธิ เพราะการฝึกสมาธินี้เป็นการเข้าสู่เกียร์ว่าง

ของใจ ถ้าเข้าถงึเกยีร์ว่างแล้ว ทนีีเ้ราจะเข้าใจแล้วว่าวธิทีีจ่ะรกัษาเกยีร์ว่าง 

รกัษาให้ใจนีอ้ยูเ่กยีร์ว่างเป็นอย่างไร กคื็อหยดุความคิดปรงุเเต่งเท่านัน้เอง  

ให้รู้เฉยๆ รู้แล้วอย่าไปปรุงเเต่งว่าดีหรือชั่ว พอไปปรุงแต่งว่าดี มันก็จะ

ออกจากเกียร์ว่าง พอดีก็อยากจะได้ พอชั่วก็อยากจะหนีหรืออยากจะไป 

ท�าลายมัน แต่ถ้าเราดูมันเฉยๆ มันสักแต่ว่าเป็นภาพที่เราเห็นด้วยตา 

เท่านั้นเอง มันไม่ดีไม่ชั่ว เราไปสมมุติว่ามันดีว่ามันชั่วเอง ความจริงมัน

ก็เหมือนกันหมด มันเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันหมด มีเกิดมีดับ
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เหมอืนกนัหมด ต้นไม้มนัมเีกดิมดัีบ ศาลาหลงันีก้ม็เีกดิมดัีบ แต่เราไปมอง 

ว่ามันดีมันชั่วเอง พอมองว่ามันดีก็ไม่อยากจะให้มันดับ พอมองว่ามันชั่ว 

กอ็ยากจะให้มนัดับทนัท ีกเ็กดิปัญหาข้ึนมา พอมนัไม่เป็นไปตามทีใ่จเราอยาก  

ใจของเราก็ทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าใจเราดูเฉยๆ อยู่เป็นอุเบกขาเฉยๆ มันจะชั่ว 

ก็เรื่องของมัน มันจะดีก็เรื่องของมัน เรื่องก็จะจบ เราก็จะอยู่อย่างไม่มี 

ปัญหากบัใคร ปัญหาของเราตอนน้ีคือเราไม่อยูเ่กยีร์ว่างกนั หาเกยีร์ว่างไม่เจอ  

ถ้าไม่เข้าเกยีร์เดินหน้ากต้็องเข้าเกยีร์ถอยหลงั พอเหน็สิง่ทีร่กักใ็ส่เกยีร์หน้า 

เดินเข้าหาเลย พอไปเจอสิ่งที่เกลียดก็เข้าเกียร์ถอยหลังเลย ถอยดีกว่า  

แต่บางทีถอยก็ไม่ได้ ไม่มีที่ถอยจะท�ายังไง ก็ทุกข์ ต้องอยู่กับสิ่งท่ีเรา 

ไม่ชอบเพราะท�าใจเฉยไม่เป็น ถ้าท�าใจเฉยเป็นแล้ว ถ้าถอยไม่ได้ก็อยู่กับ

มันไป เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย มันไม่หาย ก็ต้องอยู่กับมันไป อยู่แบบเฉยๆ 

แล้วจะไม่ทุกข์ ถ้าใจเฉยๆ แล้วจะไม่ทกุข์ ถ้าใจไม่มคีวามอยากให้มนัหาย

จากการเจ็บไข้ได้ป่วยมนัจะไม่ทุกข์ กอ็ยูก่นัไป เหมอืนกบัไม่มคีวามเจ็บไข้ 

ได้ป่วย 

เวลาร่างกายสบายกย็งัทกุข์กนัเลย พอคิดถงึความเจ็บไข้ได้ป่วย ยงัไม่ทนัเจบ็ 

ก็ทุกข์ไปก่อนแล้ว ไม่อยากจะเจ็บ เพราะใจมันไม่เฉย มันปรุงเเต่งไป

ตลอดเวลา ปรงุเเต่งแล้วกเ็กดิความรกัเกดิความชังขึน้มา แล้วกเ็กดิความ
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อยากขึน้มา เกดิความอยากแล้วกเ็กดิความทกุข์ใจขึน้มา เราต้องฝึกสมาธิ

กันให้มากๆ สมยันีรู้ส้กึว่าพทุธศาสนกิชนของเรานีจ้ะไม่สนใจกนัเรือ่งการ

ท�าสมาธเิลย จะเอาแต่ดูจิตกนัอย่างเดียว ดูแล้วท�าให้มนัเฉยได้หรอืเปล่า 

นัน่แหละ ถ้าดูจิตกดู็เพือ่ให้มนัเฉย ถ้ามนัไม่เฉยกต้็องท�าให้มนัเฉย ถงึจะ 

เรยีกว่าเป็นการดูจิต น่ีมนัดูจิตมนัเฉยไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจสิง่ทีเ่ราดู เช่น

ร่างกายเรายงัไม่เข้าใจเลย พอเราดูทไีรเรากจ็ะไม่เฉยทนัท ีดูร่างกายของคน 



156

ที่เราชอบ เราก็อยากให้เขาอยู่กับเรา พอเจอร่างกายของคนที่เราไม่ชอบ

ก็อยากจะให้เขาตาย เราไม่เข้าใจว่าเราไปสั่งไม่ได้ เข้าใจไหม เราไปสั่ง

ร่างกายของคนนัน้ของคนนีใ้ห้อยูใ่ห้ตายไม่ได้ เราสัง่ร่างกายของเราให้อยู่

หรอืให้ตายไม่ได้ มนัต้องอยูต้่องตายไปตามเรือ่งของมนั เราถงึจะรกัษาใจ

ให้เฉยได้ เป็นกลางได้ ถ้าเรามองเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา 

อนัตตา ก็คือเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา 

ไม่ใช่เป็นของเรานั่นเอง เรามักจะคิดว่าไอ้นั่นไอ้นี่เป็นของเรา เราจัดการ

กับมันได้สั่งมันได้ เวลาสั่งได้เราก็ดใีจ พอเวลาสั่งไม่ได้ก็เสียใจ มันต้องมี 

สักวันหนึ่งท่ีเราสั่งไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ถึงเวลาท่ีมันจะไม่ให ้

เราสั่งมันก็จะไม่ฟังเราแล้วทีนี้ เพราะฉะนั้น อย่าหลง อย่าไปคิดว่าเราสั่ง 

ทกุสิง่ทกุอย่างได้ เราต้องพร้อมทีจ่ะรบักบัความจรงิเสมอว่าสกัวนัหนึง่เรา

จะสัง่อะไรไม่ได้เลย ควบคุมอะไรไม่ได้เลย เราต้องท�าใจให้เฉยอย่างเดียว

เท่านั้นเราถึงจะปลอดภัยจากความทุกข์ ถ้าใจเราไม่เฉยแล้วใจเราจะทุกข์ 

ไปกับทุกอย่างทุกเรื่อง เห็นอะไรก็ไม่ชอบเพราะอยากให้เป็นอย่างอ่ืน  

เห็นเป็นอย่างอ่ืนแล้วก็ไม่ชอบก็อยากจะให้เป็นอย่างอ่ืนอีก ความอยาก

ของใจมันไม่มีวันสิ้นสุด อยากไปเรื่อยๆ เพราะความจ�าเจจะท�าให้เกิด
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ความเบื่อขึ้นมา เวลาได้ของใหม่มาก็ดีอกดีใจ สุขกับมันไป พออยู่กับมัน

ไปนานๆ เข้ากเ็บือ่ เบือ่กอ็ยากจะทิง้มนัไป อยากจะหาของใหม่มาทดแทน 

นีแ่หละคือธรรมชาติของความอยากเป็นอย่างนี ้เป็นอันตรายมาก ต่อให้ได้ 

อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตาม มันจะไม่ให้ความอ่ิมความพอ มันจะให้ 

ความสขุเด๋ียวเดียว แล้วเด๋ียวมนักจ็ะเกดิความเบือ่หน่าย แล้วกเ็กดิความอยาก 

ทีจ่ะทิง้มนัไป อยากจะเปลีย่นมนั อยากจะได้สิง่ใหม่มาทดแทน เราต้องหยดุ 

ความอยากด้วยการท�าใจให้สงบให้เป็นอุเบกขา พอเป็นอุเบกขาแล้วมนัจะ

เฉยๆ กบัทุกสิง่ทกุอย่าง อยูก่บัอะไรมากีปี่กอ็ยูไ่ด้ ไม่รูส้กึเบือ่ไม่รูส้กึอะไร  

ไม่มีอะไรก็ไม่มีความอยากจะมี อยู่กับการไม่มีได้ มีก็อยู่กับมันได้ ไม่มี 

ก็อยู่ได้ ใจจะเฉยๆ กับทุกสภาพ 

อันนีแ้หละเป็นสิง่ทีช่าวพทุธเรามองข้ามกนั คือปฏิบติักนัไปไม่ได้ผลอย่าง

แท้จรงิ เป็นผลแบบจินตนาการกนัไปเอง เด๋ียวนีม้พีวกทีเ่ป็นผูป้ฏิบติัแล้ว

ไม่เป็นนักบวช เป็นอาจารย์กนัเยอะเเยะไปหมด ไม่รูเ้ป็นอาจารย์แบบไหน  

อย่าไปมองว่าเรื่องบวชไม่จ�าเป็น ไม่ส�าคัญ เรื่องบวชนี่แหละเป็นตัว 

วัดกิเลสของเราว่าเราปราบกิเลสได้หรือเปล่า คนที่ยังบวชไม่ได้แสดงว่า

ยังปราบกิเลสของตัวเองไม่ได้ ไม่เชื่อลองมาบวชดูซิคนที่ว่าเก่ง
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จิตใจของพวกเรานี้มีอยู่ ๒ ชนิด

ด้วยกนั จิตใจทีส่ญูกบัจิตใจทีไ่ม่สญู  

แต่ค�าว ่าสูญหรือไม่สูญนี้ไม ่ได ้

หมายความว่าหายไปหรอืไม่หายไป  

จิตใจที่สูญหรือจิตใจที่ ไม ่สูญนี้ 

ไม่มวัีนหายไป ค�าว่าสญูนีห้มายถงึ 

“ใจที่สูญและไม่สูญ”
๑๒ธรรมะบนเขา 

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

วันน้ีเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน มาท�าความเห็นให้ถูกต้อง 

โดยเฉพาะความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ

สูญจากความโลภ ความโกรธ  

ความหลง สญูจากความอยากต่างๆ  

เช่น จติใจทีไ่ด้รบัการช�าระด้วยการ

ปฏิบติั ทาน ศีล ภาวนาแล้ว จติใจ 

กจ็ะสะอาดบรสิทุธิ ์เป็นปรมงั สญุญัง  

ที่เรียกว่า นิพพานัง ปรมัง สุญญัง 
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ค�าว่า “นิพพานัง ปรมัง สุญญัง” ก็คือเป็นจิตใจท่ีสะอาดปราศจาก 

ความโลภความอยากต่างๆ แต่ตัวจิตใจนีไ้ม่ได้สญูหายไป จิตใจของปถุชุน

ทีย่งัไม่ได้รบัการช�าระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไปกย็งัไม่ได้ 

สูญหายไปเช่นเดียวกัน จิตใจนี้ไม่มีรูปมีร่างเหมือนกับร่างกาย ร่างกาย 

มรีปูมร่ีาง มอีาการ ๓๒ มคีวามสงู ความกว้าง ความลกึ แต่จติใจนีเ้หมือนกบั 

อวกาศ เป็นความว่าง เป็นเหมือนกบักระแสวทิยุทีเ่ราไม่สามารถเห็นได้

ด้วยตาเปล่า แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ เช่น กระแสวิทยุที่เราใช้ในการส่งสื่อสาร 

เช่น ไมโครโฟนเครือ่งน้ีกม็สีญัญาณวทิยสุ่งเข้าไปในเครือ่งรบั แล้วกข็ยาย

เป็นเสยีงออกมา สญัญาณทีส่่งเข้าไปในเครือ่งนีเ้ราไม่สามารถมองเหน็ได้ 

ด้วยตาของเรา แต่เราก็รู้ว่ามีอยู่ ฉันใด จิตของพวกเราก็เป็นอย่างนั้น  

เราไม่สามารถมองเห็นจิตของเราได้ด้วยตาเปล่า แต่เราก็รู้ว่าเรามีจิต 

เพราะจิตกค็อื “ผูรู้้ ผู้คดิ” นีเ่อง ส่วนร่างกายนีก้เ็ป็นเพยีงผูร้บัค�าสัง่จาก

ผู้รู้ผู้คิดอีกทีหนึ่ง “ผู้รู้ ผู้คิด” สั่งให้ร่างกายลุกขึ้นยืนก็ยืนขึ้นมา สั่งให้

เดินก็เดิน สั่งให้ท�าอะไรต่างๆ ก็ท�าตามค�าสั่งของ “ผู้รู้ ผู้คิด” นอกจาก

เวลาที่ร่างกายพิกลพิการ “ผู้รู้ ผู้คิด” สั่งอย่างไรก็ไม่สามารถท�าตาม 

ค�าสั่งของ “ผู้รู้ ผู้คิด” ได้ เช่นเวลาที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต “ผู้รู้ ผู้คิด” 

สั่งให้ลุกขึ้นยืน สั่งให้ขยับเคลื่อนไหวแขนหรือขาก็ไม่สามารถท�าตาม 

ค�าสัง่ได้ น่ันเป็นเพราะว่าร่างกายเกดิการอาพาธขึน้มาคือไม่ท�างานตามปกติ  
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เหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถยนต์ คนขับรถยนต์สั่งให้รถยนต์วิ่งไปตาม

สถานทีต่่างๆ สัง่ให้ติดเครือ่ง สัง่ให้หยดุ สัง่ให้ดับเครือ่ง บางครัง้กส็ัง่ไม่ได้  

สั่งให้ติดเครื่องแต่เครื่องไม่ยอมติด แสดงว่าเครื่องมีอาการช�ารุด ต้องส่ง 

เข้าอู่ให้ช่างเขาตรวจดูว่าอาการช�ารุดนั้นอยู่ตรงไหน พอแก้ไขได้แล้ว 

ก็สามารถสั่งให้รถยนต์ท�าตามค�าสั่งของคนขับรถได้ 

ร่างกายกบัจติใจกเ็ป็นเหมอืนกบัรถยนต์กบัคนขับรถดีๆ นีเ่อง คนขับรถนี ้

สั่งให้ร่างกายท�าอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าท�าไม่ได้ก็ไปโรงพยาบาล ไปหาหมอ  

ให้หมอช่วยตรวจดูว่าเป็นอะไร ถ้าหมอแก้ไขได้ หมอกแ็ก้ไขให้ กจ็ะกลบัมา 

เป็นปกติได้ ร่างกายกับใจจึงเป็นคนละส่วนกัน เป็นเหมือนคนขับรถ 

กับรถยนต์ 

ร่างกายนี้มีอายุมีขอบเขตคือไม่เกิน ๑๐๐ ปีเป็นส่วนมากก็จะหมดสภาพ 

จะต้องหยดุการท�างานแล้วกเ็สือ่มสภาพไป ส่วนประกอบของร่างกายกจ็ะ

แยกทางกันไป ร่างกายนี้เป็นการรวมตัวของธาตุ ๔ คือ ดิน น�้า ลม ไฟ 

พอถงึเวลาทีร่า่งกายหมดสภาพ ดนิ น�้า ลม ไฟ ก็จะแยกกันไปคนละทาง  

ลมก็ไปทางของลม น�้าก็ไปทางของน�้า ไฟก็ไปตามทางของไฟ ดินก็ไป

ตามทางของดิน 
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สรุปแล้วร่างกายนี้ไม่มีตัวตน ไม่มีใคร

เป็นเจ้าของ เป็นของดิน น�้า ลม ไฟ  

ส่วนใจผูท้ีม่าครอบครองร่างกายกไ็ม่ได้

เป็นเจ้าของที่แท้จริง เป็นเจ้าของเพียง

ช่ัวระยะหนึง่ ระยะทีร่่างกายยงัท�างานได้  

ยังไม่เสื่อมยังไม่หมดสภาพไป แต่พอ

หมดไปเสื่อมหมดไป ใจนี้ก็ต้องไปหา

ร่างกายใหม่ ถ้ายังมีความต้องการที่จะ

ใช้ร่างกายเป็นเครือ่งมอืในการแสวงหา

ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อยู่ 

ก็จ�าเป็นจะต้องมีร่างกายที่มีตา หู จมูก 

ลิ้น กาย แต่ถ้าใจได้รับการช�าระความ

อยากหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น 

กาย จนหมดไปแล้ว เพราะใจได้พบกบั 

ความสุขที่ดีกว่า คือความสุขที่เกิดจาก

การช�าระใจด้วยการท�าทาน ด้วยการ

รกัษาศีล ด้วยการภาวนา ใจกจ็ะไม่ต้อง

ไปหาร่างกายใหม่ 

ร่างกายนี้ไม่มีตัวตน 

ไม่มีใครเป็นเจ้าของ 

เป็นของดิน น�า้ ลม ไฟ 

ส่วนใจผู้ที่มาครอบ

ครองร่างกายก็ไม่ได้

เป็นเจ้าของที่แท้จริง

เป็นเจ้าของเพียง

ชั่วระยะหนึ่ง
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น่ีคือใจท่ีจะเรยีกว่า ปรมัง สุญญัง ใจที่

ว่างจากความอยาก ๓ ประเภทด้วยกนั 

คือกามตัณหา ความอยากในรูป เสียง  

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ภวตัณหา  

ความอยากมี อยากเป็น วิภวตัณหา 

ความอยากไม่ม ีอยากไม่เป็น

ผู ้ใดสามารถช�าระความอยากทั้ง ๓ 

ประเภทนี้ให ้หมดไปจากใจได้แล้ว 

ก็จะได้ใจที่เป็นปรมัง สุญญัง ถ้าไม่ได้

ปฏิบัติเพียงแต่ศึกษาก็จะคิดว่าผู้ที่ได้

ช�าระใจจนเป็นปรมัง สุญญัง แล้วนั้น

จะหายสาบสูญไป จะไม่สามารถติดต่อ

กับใจของผู้อื่นได้ เช่น ในประวัติของ

พระอาจารย์มั่น ที่หลวงตามหาบัว 

เป็นผู้เขียน ท่านก็เล่าว่ามีพระอรหันต์

มีพระพุทธเจ ้ามาโปรดหลวงปู ่มั่น 

ในทางสมาธิ พอดีมีนักปราชญ์ที่เป็น 

 ผู้ใดสามารถช�าระ

ความอยากทั้ง 

๓ ประเภทนี้ให้หมดไป

จากใจได้แล้ว 

ก็จะได้ใจที่เป็น

ปรมัง สุญญัง 
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นักวิชาการแต่ไม่ได้เป็นนักปฏิบัติได้อ่านเข้าก็เกิดความรู้สึกขัดแย้งกับ

วชิาการท่ีได้เรยีนมาจากพระไตรปิฏก กเ็กดิความเข้าใจว่า เมือ่ผูไ้ด้บรรลถุงึ 

ปรมัง สุญญัง ถึงความสูญแล้วก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย ถ้าไม่มี

อะไรหลงเหลืออยู่แล้วจะไปติดต่อกับคนนั้นกับคนนี้ได้อย่างไร อันนี้ 

เป็นความเข้าใจผิด เพราะจิตผู้ที่มีความอยากอยู่หรือไม่มีความอยากอยู่ 

ไม่มวีนัสญู ไม่มวัีนหมดไป เหมอืนกบัเสือ้ท่ีเราน�าเอาไปซัก เสือ้ทีส่ะอาด

กับเสื้อที่สกปรก มันก็ยังเหลืออยู่ ส่วนที่หายไปก็คือความสกปรก เช่น 

เสือ้เราเป้ือน เรากเ็อาเข้าเครือ่งไปซัก พอออกมาส่วนทีเ่ป็นความสกปรก

ก็หายไป แต่เสื้อไม่ได้หายไปกับความสกปรก นี่คือความเห็นที่ถูกต้อง 

จติของผู้ทีป่ฏบิตัจินช�าระความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้แล้วน้ัน 

ไม่ได้สูญหายไปไหน เช่น จิตของพระพุทธเจ้า จิตของพระอรหันตสาวก 

จิตของครูบาอาจารย์ต่างๆ เช่น หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่ขาว  

หลวงปูแ่หวน หลวงตามหาบวั จิตของท่านไม่ได้สญูหายไปไหน จติของท่าน 

ยงัอยู ่และถ้าท่านต้องการจะติดต่อกบัจิตดวงไหน ท่านกจ็ะสามารถติดต่อได้  

อยู่ที่ว่าจิตของผู้ที่จะรับนั้นมีพลังจิตรับหรือไม่ ผู้ที่จะมีพลังจิตรับกระแส

จิตของผู้อ่ืนได้ ต้องเป็นจิตที่มีสมาธิ มีความสงบ เช่น หลวงปู่มั่น  

เวลาที่ท่านภาวนาเข้าสมาธิ ท่านก็จะติดต่อกับจิตดวงอื่นได้ ติดต่อกับจิต
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ของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ในอดีตได้ ติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้ 
เทวดาก็เป็นดวงจิตที่ไม่มีร่างกาย แล้วบางทีท่านยังสามารถติดต่อกับจิต
ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ 

เช่น ท่านสามารถติดตามความคิดของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังที่หลวงตาท่าน 
ได้เล่าไว้ในประวัติตอนที่หลวงปู่มั่นท่านไปภาวนาที่ถ�้าสาริกา ท่านพักอยู่
บนเขา แล้วมหีลวงตารปูหนึง่ท่านพกัอยูที่ตี่นเขา ตอนกลางคืนเวลาภาวนา 
หลวงปูม่ัน่ท่านกส่็งกระแสจิตมาดูจิตของหลวงตาทีอ่ยูท่ีตี่นเขา กไ็ด้พบว่า 
ก�าลงัปรงุเเต่งไปทางเรือ่งโลก ปรงุเเต่งไปทางครอบครวั ห่วงลกูห่วงภรรยา  
ตอนเช้าท่านก็เลยแย้มออกมาว่า ท�าไมต้องไปคิดถึงเขาล่ะ พอท่านพูด
เท่านั้นเขาก็มีความรู้สึกอับอายที่ว่าอุตส่าห์มาปลีกวิเวกมาธุดงค์ แทนที ่
จะมาควบคุมความคิด บรกิรรมพทุโธๆ ให้จิตเป็นปัจจบุนั ไม่ให้ไปคิดถงึอดีต  
ไปคิดถงึอนาคต แต่ท่านกลบัมาคิดถงึเรือ่งของอดีต คือครอบครวัของตน  
ท่านกเ็ลยกลวัว่าหลวงปูม่ัน่จะคอยอ่านจิตใจของท่านตลอดเวลา ท่านเลย
ต้องหนีไปอยู่ที่อื่น

น่ีเป็นตัวอย่างเรื่องของจิตใจท่ีสามารถติดต่อกันได้ ทั้งในขณะที่ตาย 
ไปแล้วหรือไม่ตายไป แม้แต่จิตของสัตว์เดรัจฉาน เขาก็ยังติดต่อกับจิต
ของมนุษย์ได้ เช่น เรื่องของคุณแม่แก้ว คุณแม่แก้วท่านก็มักจะมีจิตของ 
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สัตว์เดรัจฉาน เช่น วัวป่า ควายที่ตายไปแล้วจะมาติดต่อกับท่าน มีเรื่อง

ของควายตัวหนึ่งในหมู่บ้านถูกชาวบ้านเจ้าของฆ่าตาย พอเขาตายแล้ว  

จิตของเขากม็าเข้าหาจิตของคุณแม่แก้วในตอนดึกตอนทีท่่านเข้าสมาธอิยู่ 

ก็มาเล่าให้ฟังว่า ตนเป็นควาย ถกูเจ้าของบ้านฆ่าตาย คุณแม่แก้วกเ็ลยสัง่ให้ 

เด็กท่ีอยู่ในส�านักตอนเช้าให้ไปตรวจสอบดูว่ามีใครฆ่าควายตายเมื่อคืนนี้

หรือเปล่า ก็ปรากฏว่ามีดังที่ท่านได้ทราบมาจากตัวควายเอง 

อันนี้แหละคือเรื่องของใจของจิตที่หลังจากร่างกายตายไปแล้ว ใจไม่ได้

ตายไปกับร่างกาย ใจก็ต้องไปตามอ�านาจของตัณหาความอยาก ส่วนจะ 

ไปสงูไปต�า่ ไปดีหรอืไปไม่ดี กเ็ป็นไปตามอ�านาจของบญุหรอืบาปทีท่�าเอาไว้  

เวลาทีต่ายไปนีบุ้ญกบับาปเหมอืนกบัจะมาแย่งดวงจติดวงนีไ้ป ใครมกี�าลงั

มากกว่าก็จะดึงไปทางของคนท่ีมีก�าลังมากกว่า เหมือนการชักเย่อกัน  

ถ้าบาปมีก�าลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปทางอบาย ดึงไปสู่นรก ดึงไปสู่การ 

เป็นเปรต ดึงไปสู่การเป็นเดรัจฉาน ถ้าบุญมีก�าลังมากกว่าบาปก็จะดึงไป

ทางสคุติ ไปทางสวรรค์ ไปเป็นเทพ เป็นพรหม ไปเป็นพระอรยิเจ้าขัน้ต่างๆ  

จนกว่าบุญกับบาปนี้จะมีก�าลังเท่ากัน พอบุญกับบาปมีก�าลังเท่ากัน ก็คือ

บญุกไ็ม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้ หรอืดึงให้อยูใ่นสวรรค์ได้ บาปกไ็ม่สามารถ

ดึงให้ไปในอบายได้ ตอนนัน้กจ็ะกลบัมาเกดิเป็นมนษุย์ใหม่ กลบัมาเริม่ต้น 
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สร้างบุญสร้างบาปใหม่ พอถึงเวลาตาย บุญกับบาปนี้ก็จะมาแย่งดวงจิต

ดวงใจนี้ไป 

ถ้าท�าบญุได้อย่างเต็มทีจ่นสามารถช�าระความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นตัวผลกัดัน 

ให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป บุญกับบาปไม่มี

ก�าลังที่จะฉุดลากให้ไปเกิดในภพใดได้เพราะไม่มีตัณหาความอยากที่เป็น 

เหมือนกับตัวผลักดันใจอีกทีหนึ่ง ตัณหานี้เป็นเหมือนตัวผลักดันใจ  

ส่วนบุญกับบาปนี้เป็นเหมือนพวงมาลัยที่จะส่ังให้ดวงจิตดวงใจน้ีไปใน

ทศิทางไหน ถ้าบาปมีก�าลังมากกว่ากจ็ะส่ังให้ไปทางอบาย ถ้าบญุมีก�าลงั

มากกว่าก็จะสั่งให้ไปทางสวรรค์ ไปทางสุคติ แต่ถ้าไม่มีเครื่องผลักดัน  

คือไม่มีเคร่ืองยนต์ ไม่มีตณัหาความอยาก ใจกไ็ม่สามารถไปทางบญุหรือ

ทางบาปได้ เหมอืนกบัรถยนต์ ถ้าถอดเครือ่งยนต์ออกจากรถแล้ว ถงึแม้จะ 

มพีวงมาลยั จะนัง่หมนุพวงมาลยัให้ไปทางซ้ายมนักไ็ม่ไป หมนุให้ไปทางขวา

มนักไ็ม่ไป เพราะรถยนต์ไม่สามารถวิง่ได้แล้ว ไม่มเีครือ่งยนต์ เครือ่งยนต์ 

ที่จะผลักดันให้จิตใจไปเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็คือตัณหาความอยากนี้เอง  

ถ้าไม่มีตัณหาความอยากแล้วก็ไม่มีพลังที่จะผลักดันให้ใจไปเวียนว่าย 

ตายเกิดอีกต่อไป ถึงแม้จะท�าบุญหรือท�าบาปมามากเพียงไรก็ตามก็จะ 

ไม่ไปแล้ว หมด เป็นผู้ที่ท่านบอกว่า อยู่เหนือบุญ อยู่เหนือบาป นั่นเอง 
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ผู้ที่อยู่เหนือบุญเหนือบาปได้ก็คือผู้ที่ช�าระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ให้เป็น

ปรมงั สญุญัง ผูท้ีม่ปีรมงั สญุญัง กจ็ะมปีรมงั สขุงั ผูท้ีไ่ม่มคีวามอยากแล้ว

ก็เพราะว่ามีความอิ่มเต็มที่นั่นเอง เหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหาร

จนอิ่มเต็มท้องแน่นท้อง เราก็จะไม่อยากจะรับประทานอาหารอีก ฉันใด  

ใจก็เป็นอย่างน้ัน ถ้าเราสามารถท�าใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา  

ใจกจ็ะไม่มคีวามอยากในเวลาใดเวลาหนึง่เลย แต่ถ้าเรายงัไม่สามารถท�าใจ

ของเราให้สงบได้ตลอดเวลา เวลาทีไ่ม่สงบนัน้จะเป็นเวลาทีจ่ะมคีวามอยาก  

เช่น เวลาเรานั่งสมาธิ ใจสงบ ตอนนั้นความอยากก็จะไม่มี แต่พอเรา 

ออกจากสมาธ ิมารบัรูเ้รือ่งน้ันเรือ่งนี ้มาคิดถงึเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้ความอยาก 

ก็จะตามมา พอคิดถงึตู้เยน็กอ็ยากจะเปิดตู้เยน็ดูว่ามอีะไรน่ารบัประทานบ้าง  

พอคิดถงึโทรทศัน์กอ็ยากจะเปิดดูว่าตอนนีม้รีายการอะไรบ้าง นีเ่ป็นเพราะ

ว่าเรายังไม่ควบคุมความคิดของเรา ความสงบของเราตลอดเวลา ถ้าเรา

อยากจะรกัษาความสงบต่อไปหลงัจากทีเ่ราออกจากสมาธมิาแล้ว เราต้อง

ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจ

ให้หยุดความอยาก พอหยุดความอยากได้ 

ความสงบก็กลับคืนมา ความอิ่มก็กลับคืนมา
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ใช้สติปัญญา พอออกจากสมาธิมาก็เอาความคิดมาคิดในทางที่จะท�าให ้

ไม่เกิดความอยาก เช่น ให้คิดไปถึงเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน 

ของสิง่ต่างๆ ของอาหาร ของรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ของเครือ่งด่ืม 

ต่างๆ ว่าดื่มไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอิ่มวันพอ ดื่มแล้วก็จะเกิดความอยาก

ที่จะดื่มอีก แล้วเวลาไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความหงุดหงิดร�าคาญใจ เกิดความ

ไม่สบายใจ ถ้าไม่อยากทีจ่ะต้องพาใจไปสูค่วามหงุดหงิด สูค่วามร�าคาญใจ  

สูค่วามไม่สบายใจ กต้็องหยดุความอยากกลบัเข้าไปสูค่วามสงบ พอหยดุ

ความอยาก ใจก็จะสงบตัวลง พอสงบตัวลง ใจก็จะอ่ิมเหมือนขณะที ่

อยู่ในสมาธิ 

ทุกครั้งท่ีเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจให้หยุดความอยาก 

พอหยุดความอยากได้ ความสงบก็กลับคืนมา ความอ่ิมก็กลับคืนมา  

ถ้าท�าอย่างนี้กับความอยากทุกชนิด ต่อไปก็จะไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมา  

ผู้ที่อยู่เหนือบุญเหนือบาปได้ก็คือ

ผู้ที่ช�าระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ให้เป็นปรมัง สุญญัง 

ผู้ที่มีปรมัง สุญญัง ก็จะมีปรมัง สุขัง
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น่ีแหละคือหน้าที่ของปัญญาที ่

ต่างจากหน้าที่ของสมาธิ หน้าที่ 

ของสมาธิน้ีมีหน้าที่ดึงใจให้เข้าสู่

ความสงบ แต่ก�าลังของสติที่ดึงใจ

ให้เข้าสู่ความสงบนี้ยังสู้ก�าลังของ

ตัณหาความอยากท่ีจะผลักจิตให ้

ออกไปหาสิ่งต่างๆ ไม่ได้ ได้เพียง 

ช่ัวระยะหนึง่ ถ้าเจรญิสติบ่อยๆ มากๆ  

ก็จะนั่งสมาธิได้นาน แต่ถ้าไม่มีสติ

หรือมีสติน้อยก็อาจจะไม่สามารถ

ดึงจิตเข้าสู่ความสงบได้ หรือถ้า

เข้าได้ก็เข้าเพียงเด๋ียวเดียวแล้ว 

ก็หมดก�าลัง ก็จะถูกก�าลังของ

ตัณหาความอยากดึงจิตออกไปหา 

ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย  

แต่ถ้าเราฝึกสติไปเรือ่ยๆ แล้วต่อไป 

เราก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความ

สงบให้นิ่งอยู่ได้นาน 

ฤาษีบางท่านนี้เข้าฌานได้ครั้งละ  

๗ วนั ๑๕ วัน นัน่เป็นก�าลงัของสติ

ทีส่ามารถดึงจติดึงใจให้อยูใ่นความ

สงบได้ เพียงแต่ว่าเวลาออกจาก

สมาธิมาแล้ว ฤาษีชีไพรเหล่านั้น 

เขาไม่มีความรู้ทางปัญญา เขาไม่

สามารถที่จะสกัดความอยากเพื่อ

รักษาความสงบได้ ถ้าเขาอยากได้

ความสงบ เขาก็ต้องกลับเข้าไปใน

สมาธิใหม่ ซึ่งสมาธินี้ก็เป็นอย่างนี้ 

จะสงบแล้วก็จะต้องออกมาเพราะ

หมดก�าลัง พอหมดก�าลังแล้ว

ออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็เกิด

ความวุ่นวายใจ ก็ต้องกลับเข้าไป

ในสมาธิใหม่ 

นีคื่อสภาพของฤาษีชีไพร นกัปฏิบติั 

ในยคุทีย่งัไม่มพีระพทุธเจ้ามาตรสัรู้ 
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แม้แต่พระอาจารย์ของพระองค์ ๒ รูปที่ได้ไปทรงศึกษา ท่านก็ช�านาญ 

ทางด้านสมาธ ิท่านหนึง่กช็�านาญถงึขัน้รปูฌาน อีกท่านหนึง่กช็�านาญถงึขัน้ 

อรูปฌาน แต่ท่านก็ไม่รู้จักวิธีรักษาความสงบของใจหลังจากที่ออกจาก

สมาธมิาแล้ว นีคื่อสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าอยากจะได้ กคื็อความสงบตลอดเวลา  

ไม่ใช่สงบแต่ขณะที่อยู ่ในสมาธิเท่านั้น อยากให้ใจสงบตลอดเวลา 

พระพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เอง จนในที่สุดก็ได้พบกับ

สจัธรรมความจรงิว่าความไม่สงบนัน้เกดิจากความอยาก ถ้ามคีวามอยากอยู่  
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คว ามสงบก็ จ ะถู กท� า ล าย ไป  

ถ้าอยากจะให้จิตกลับสู่ความสงบ 

ก็ต้องหยุดความอยาก และสิ่งที ่

จะหยุดความอยากได้ ก็คือต้อง 

เห็นความจริงว่าความอยากนี้เป็น 

ต้นเหตุของการท�าให้ใจไม่สงบ และ 

สิง่ทีใ่จอยากได้เพือ่จะมาให้ความสขุ 

กับตนน้ัน ก็ไม่ได้เป็นความสุข 

ที่เท่ียงแท้แน่นอน ที่ถาวร ที่ใจ 

ไม่สามารถสัง่ให้เป็นตามทีต้่องการ

ได้เสมอไป เช่น ความสุขที่เราได้ 

จากสิง่ต่างๆ นี ้เราได้มาแล้วเด๋ียวเรา 

ก็ต้องเสียไปหมดไป เราห้ามไม่ได้  

เราสั่งให้เขาอยู ่กับเราไปตลอด 

ไม่ได้ สัง่ให้เขาไม่เปลีย่นแปลงไม่ได้  

เช่น เวลาเราซื้อของมา ของใหม่ๆ 

นีก้จ็ะดีไปหมด ใช้การได้ดีทกุอย่าง 

แต่พอใช้ไปๆ เรือ่ยๆ เข้า มนักเ็ริม่ 

เสือ่ม เริม่ช�ารดุ เริม่เสยี กไ็ม่สามารถ 
ท�าตามค�าสั่งของเราได้ 

นีคื่อปัญญาทีเ่ราจะต้องมองให้เหน็ 
ในสิ่งต่างๆ ว่าความสุขที่เราจะ
ได้รับจากสิ่งต่างๆ เป็นความสุข
ชั่วคราว แล้วเวลาเขาหมดไปหรือ
เปลี่ยนไป ความสุขที่เราได้รับ
จากเขาก็จะกลายเป็นความทุกข์ 
เพราะเราจะต้องเอาไปแก้ไข เช่น 

ถ้าอยากจะให้จิต

กลับสู่ความสงบ 

ก็ต้องหยุดความอยาก
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ซ้ือรถยนต์มา เวลารถยนต์เสีย 

กต้็องไปเข้าอู่เพือ่จะซ่อม เวลานัน้ 

กไ็ม่ใช่เป็นเวลาทีใ่ห้ความสขุกบัเรา  

เป็นเวลาที่ให้ความทุกข์กับเรา  

เราจะไปไหนมาไหนเหมือนกับ

เมื่อก่อนตอนที่รถไม่เสียก็ไปไม่ได้  

ต้องเอารถเข้าอู่ ต้องเสียเวลามา 

นัง่รอให้ช่างเขาซ่อม ซ่อมเสรจ็แล้ว 

ก็เอากลับไปใช้ได้สักระยะหนึ่ง 

เด๋ียวกเ็สยีอีก ใช้ไปนานเข้าๆ กจ็ะ

เสียบ่อยเข้าๆ จนในที่สุดความสุข

ที่ได้จากรถก็ไม่เท่ากับความทุกข์ 

ที่ได้จากรถ ก็ต้องเปลี่ยนรถ ขาย

รถเก่า ซ้ือรถใหม่ ซ้ือรถใหม่เด๋ียวก ็

เป็นเหมอืนรถคันเก่าอีก ใหม่ๆ กดี็  

ต่อไปมันก็จะเสีย ต่อไปมันก็จะมี

ปัญหาต่างๆ 

นี่คือการพิจารณาให้เห็นความจริง

ของสิง่ต่างๆ ทีเ่ราอยากได้ อยากให้ 

ความสุขกับเรา เรามองไม่เห็นว่า 

มันเป ็นเพียงความสุขช่ัวคราว  

แล้วเรามองไม่เห็นความทุกข์ที่จะ

ตามมา ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญา

แล้วเห็นว่ามันเป็นทุกข์ เห็นว่า

มันไม่เที่ยง มันไม่ถาวร เป็นของ

ช่ัวคราว เหน็ว่าเราไม่สามารถไปสัง่ 

ไม่มีความสุขใดๆ ในโลกนี้

ที่จะดีเท่ากับความสุข

ที่เกิดจากความสงบ
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ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอ เรากจ็ะไม่อยากได้อะไร เพราะ 

ได้มาแล้วมนัได้ไม่คุ้มเสยี ได้ความสขุไม่คุ้มกบัได้ความทกุข์มา สูไ้ม่อยาก 

ดีกว่า พอไม่อยากได้อะไรกลับได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า ได้ปรมัง สุขัง 

สุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลาย นัตถิ 

สันต ิปรมัง สุขงั ไม่มคีวามสขุใดๆ ในโลกนีท้ีจ่ะดีเท่ากบัความสขุทีเ่กดิจาก 

ความสงบ ความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องระงับความอยาก 

นีแ่หละคือความรูท้ีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงตรสัรู ้ทีท่รงเรยีกว่าพระอรยิสัจ ๔  

ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทุกข์ก็คือความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ 

สมุทัยก็คือต้นเหตุของความไม่สบายใจ ก็คือความอยากทั้ง ๓ ประเภท 

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นิโรธ ก็คือการดับความไม่สบายใจ  

เกดิข้ึนได้จากการเจรญิมรรค มรรคกคื็อสติปัญญานีเ่อง ทีส่ามารถมองเหน็ 

ความจรงิของสิง่ต่างๆ ว่าไม่ใช่เป็นสิง่ทีจ่ะให้ความสขุกบัใจ พอรูอ้ย่างนีก้ห็ยดุ 

ความอยากจะได้สิ่งต่างๆ มาให้ความสุขกับตน ก็จะกลับได้สิ่งที่ดีกว่า  

ได้ความสงบของใจ ทีเ่รยีกว่าปรมัง สุขงั ปรมัง สุญญงั ค�าว่า ปรมงั สญุญัง  
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ก็คือว่าใจสะอาดเต็มที่ ไม่มีความ

อยากหลงเหลอือยูเ่ลยแม้แต่เพยีง 

นิดเดียวก็ไม่มี

ถ้ามีปรมัง สุญญัง ก็จะปรากฏ

ปรมัง สุขัง ขึ้นมา แต่ไม ่ได ้

หมายความว่าจิตหายไป ผู้ที่ไม่ได้ 

ปฏิบัตินี้กลัว ไม่อยากจะปฏิบัติไป 

ถึงพระนิพพานกัน จิตไม่ได้หาย 

ไปไหน พระพทุธเจ้าตรสัรูใ้นวันเพญ็ 

เดือน ๖ อายุ ๓๕ ปี ท่านยังอยู่

ต่อถึงอายุ ๘๐ ปี แต่นั่นเป็นเพียง

ร่างกายของท่าน หลังจากร่างกาย 

ท่านตายไปแล้ว ใจของท่านกย็งัอยู่ 

ต่อเหมอืนเดิม เหมอืนต้ังแต่วันแรก 

ที่ท่านตรัสรู ้ในวันเพ็ญเดือนหก 

ส่วนใจของพวกเรานี้เหมือนของ

พระพทุธเจ้าตอนก่อนตรสัรู ้ตอนท่ี 
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ยังมีความอยากต่างๆ อยู่ ถ้ายังมีความอยากต่างๆ อยู่ พอร่างกายตายไป  

ความอยากนีก้จ็ะผลกัดันให้ไปหาร่างกายอันใหม่ พวกเราจึงกลบัมาเกดิกนั 

อย่างซ�้าแล้วซ�้าอีก

ปัญหาของพวกเรากคื็อเราเป็นพวกโรคอัลไซเมอร์ จ�าไม่ได้กนั จ�าไม่ได้ว่า 

ชาติก่อนเป็นอะไรกันมาบ้าง แต่บางท่านนี้มีความจ�าด ีเวลาเข้าสมาธิแล้ว

สามารถระลึกชาติได้ ระลึกอดีตชาติได้ว่าตนเองเคยเป็นอะไรมาบ้าง 
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นี่แหละคือเรื่องของจิตที่เราพูดถึงกันในวันนี้ อยากจะให้เราเข้าใจว่าจิต 

ของเราหรอืของผูท้ีไ่ด้ถงึพระนพิพานแล้วนัน้ไม่มีวนัสูญหาย อยูเ่หมอืนกนั  

ต่างกันตรงท่ีว่าจิตที่ถึงพระนิพพานแล้วไม่มีความทุกข์ มีแต่ความสุข  

ไม่มตัีณหา ไม่มคีวามอยากต่างๆ แต่จติของผูท้ีย่งัไม่ถงึพระนพิพานนีย้งัมี 

ความทุกข์ ยังมีตัณหามีความอยากต่างๆ อยู่ ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิด  

เกดิมาแต่ละครัง้กต้็องมาทกุข์กบัความแก่ ความเจบ็ ความตาย ต้องมาทกุข์ 

กบัการพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัสิง่ทีช่อบ พลดัพรากจากบคุคลทีร่กัทีช่อบไป 

ทุกครั้งไป ไม่มีข้อยกเว้น

การเกดิจงึเป็นส่ิงทีไ่ม่ดเีพราะไม่สามารถท�าให้ใจหลุดพ้นจากความทกุข์ได้  

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการไม่เกดิเท่านัน้ทีจ่ะท�าให้ไม่มีความทกุข์ จงึทรง 

ตรัสว่า ผู้ไม่มีความทุกข์ก็คือผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้น ผู้ที่จะไม่เกิดก็ต้องท�าใจ 

ให้เป็นปรมงั สญุญัง ต้องท�าใจให้สะอาดบรสิทุธิ ์ปราศจากตัณหาความอยาก  

ทั้ง ๓ ประเภท คือกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา 

นีแ่หละคือเรือ่งของศาสนาพทุธทีไ่ม่เหมอืนกบัศาสนาอ่ืนๆ ศาสนาอ่ืนๆ นี้

ไม่รูเ้รือ่งของปัญญา ไม่รูเ้รือ่งของพระอรยิสจั ๔ ไม่รูเ้รือ่งของปรมงั สญุญัง  

เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด รู้เพียงแต่ว่าถ้าท�าบุญ รักษาศีล นั่งสมาธิ 
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กจ็ะไปสูค่วามสงบทีส่งูสดุกคื็อความสงบของขัน้สมาธ ิแต่ไม่รูว่้าความสงบ 

ของขัน้สมาธนิีเ้ป็นของช่ัวคราว ไม่ถาวร เมือ่ได้สมาธกิไ็ด้จติระดับของพรหม  

เวลาตายไปกไ็ด้เป็นพรหม แต่กจ็ะต้องเสือ่ม ก�าลงัของสมาธกิจ็ะเสือ่มไป

ตามเวลา จะเสื่อมจากชั้นพรหมก็ลงมาสู่ชั้นเทพ เสื่อมจากชั้นเทพก็กลับ

มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้าท�าบาปท�ากรรมก็ต้องไปเกิดในอบาย ไปในนรก 

ไปเป็นเปรต ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน แล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ 

ศาสนาส่วนใหญ่ก็จะสอนได้เพียงแค่ขั้นการเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดี  

คือสอนให้ท�าบุญ สอนให้รักษาศีล สอนให้ไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลง

สรรเสริญพระเจ้า อย่างนี้เป็นต้น เพื่อจะได้ระงับความคิดปรุงเเต่ง  

ท�าใจให้สงบ แต่ไม่มีศาสนาใดที่จะสอนเรื่องอริยสัจ ๔ เรื่องของการยุติ 

การเวียนว่ายตายเกดิ ด้วยการหยดุความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจ ต้องมี 

พระพทุธเจ้าเพยีงพระองค์เดียวเท่านัน้ท่ีจะเข้าถงึสจัธรรมความจรงิอันนีไ้ด้  

พอพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงความจริงอันนี้แล้วก็สามารถน�าเอาความจริงนี ้

มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อ่ืนได้ ผู้อ่ืนที่ได้ยินได้ฟังก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ยุติ 

การเวียนว่ายตายเกิดได้ ยุติความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปอย่างถาวร  

การได้เกิดมาได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นของที่วิเศษมากที่สุด ไม่มี

อะไรจะวิเศษเท่าในบรรดาสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ เพราะไม่มีอะไร 
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ในโลกนีท้ีจ่ะสามารถพาให้จิตของเราหลดุพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิได้  

มีพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

ถ้ามาเกิดแล้วไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา อย่างแรกที่เราจะท�าได้ก็คอื

ท�าบุญเพื่อให้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันพรหมโลกเท่านั้นเอง แล้วก็ต้องเสื่อม 

ลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาท�าบุญท�าบาปใหม่ ขึ้นๆ ลงๆ อย่างนี้

ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนา มาได้ยินได้ฟัง

เรื่องของพระอริยสัจ ๔ เรื่องของการช�าระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการ 

ท�าทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการเจริญสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา  

ถ้าเราได้ยินแล้วเราสามารถน�าเอาไปปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาได้ยินมาได้ 

รับรองได้ว่าเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนาภายในชาตินี ้

ไม่ต้องรอสะสมบุญบารมีเป็นกัปเป็นกัลป์เพื่อให้ได้เกิดปัญญาที่จะเห็น

พระอริยสัจ ๔ ได้ด้วยตนเอง อย่างที่พระพุทธเจ้าต้องทรงบ�าเพ็ญมา  

เนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาในอดีตเลย 

พระองค์เลยต้องสะสมบญุบารม ีสะสมปัญญาบารม ีมาทลีะเลก็ทีละน้อย 

เป็นกัปเป็นกัลป์ จนถึงชาติสุดท้ายที่มีก�าลังพอท่ีจะมองเห็นความจริง 

อันนี้ได้ เห็นความจริงก็คือเห็นพระอริยสัจ ๔ ได้
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พวกเรานี้มีบุญมาก เราไม่ต้องมาสะสมปัญญาเพื่อให้เห็นด้วยตัวเราเอง 

ตอนนี้มีคนเอามาให้เรามองให้เราดูเลยต่อหน้าของเราเลย เพียงแต่ 

เราดูแล้วน�าเอาไปใช้เท่านั้นเอง คนที่ได้รับอริยสัจ ๔ จากพระพุทธเจ้า

จึงสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายในชาตินี้เลย บางคนบรรลุในขณะ

ที่ได้ยินได้ฟังธรรมเลย พอพระพุทธเจ้าเอาพระอริยสัจ ๔ ออกมาแสดง  

เขาก็บรรลุกันเลย บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีละ ๕๐๐ รูป ไปแสดงธรรม 

ให้กับส�านักหนึ่งที่มีนักบวชปฏิบัติอยู่ ๕๐๐ รูป ท่านมีศีลมีสมาธิแล้ว  

พอพระพทุธเจ้าทรงแสดงเรือ่งปัญญาให้ฟังเท่านัน้ เขากบ็รรลเุป็นพระอรหนัต์ 

พร้อมกันหมดทั้ง ๕๐๐ รูป ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอน เขาก็ต้อง

บ�าเพ็ญไปอย่างนี้อีกเป็นกัปเป็นกัลป์ จนกว่าตัวเขาเองจะมีหูตาสว่าง 

ที่จะสามารถเห็นพระอริยสัจ ๔ ได้ด้วยตนเอง ถ้าเขาเห็นได้ด้วยตนเอง 

เขาก็จะเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าเขาไม่เห็น เขาก็ต้องรอให้พระพุทธเจ้ามา

ปรากฏแล้วเอาพระอริยสัจ ๔ นี้มาเผยแผ่มาสั่งสอน พอเขาได้ยินได้ฟัง

เขาก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้เลย

ผู้ที่ยังไม่ได้ท�าทาน ยังไม่ได้รักษาศีล ยังไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเต็มที่ ถึงแม้ 

จะได้ยินได้ฟังเรื่องของพระอริยสัจ ๔ ก็จะไม่สามารถท�าใจให้หยุด 

ความอยากต่างๆ ได้ ไม่สามารถเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้
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ถ้าฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วไม่บรรลแุสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิพอ การทีไ่ม่มี
สมาธิกเ็พราะว่ายังไม่มีสตพิอ การทีไ่ม่มีสตกิเ็พราะว่าไม่มีศลี ไม่มีทาน 
ก่อนท่ีเราจะมาเจริญสติได้ เราต้องท�าทานก่อน ท�าทานชนิดแบบที่ว่า 
ไม่ต้องยุง่กับเรือ่งเงินทองเลย มเีงินทองเท่าไหร่กส็ละไปหมด เพือ่เราจะได้ 
มีเวลามารักษาศีล มาเจริญสตินั่นเอง ถ้าเรายังท�าทานเพียงเล็กๆ น้อยๆ  
แล้วยังต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินกับการใช้เงินอยู่ เราก็จะไม่สามารถ 
มารกัษาศีล ๘ ได้ ไม่สามารถมาเจรญิสติได้อย่างต่อเนือ่ง กจ็ะไม่สามารถ
ได้สมาธิ ถ้าไม่ได้สมาธิก็จะไม่สามารถมองเห็นพระอริยสัจ ๔ ได้ 

ดังน้ัน ถ้าเราอยากจะบรรลมุรรคผลนพิพาน เราจ�าเป็นจะต้องให้ทานแบบ
หมดเนื้อหมดตัวเลย คือไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของ 
เงินทอง ไม่ต้องการท�าเพือ่มาหาเงินหาทอง ไม่ต้องการใช้เงินใช้ทอง เพราะ 
ความสขุทีไ่ด้จากการหาเงินหาทอง จากการได้เงินได้ทอง ได้ใช้เงินใช้ทองนี้ 
สูค้วามสขุทีไ่ด้จากการภาวนาไม่ได้ จากการท�าใจให้สงบ จากการตัดกเิลส
ตัณหาให้หมดไปจากใจไม่ได้ เราต้องเลือกทาง ถ้าเราอยากจะไปทางของ
พระพุทธเจ้า เราก็ต้องสละเรื่องของเงินทองไปให้หมด แล้วเราจะได้มา
ทุ่มเทเวลาให้กับการรักษาศีลกับการเจริญสติเพื่อท�าใจให้สงบเป็นสมาธิ 
พอใจเป็นสมาธิเราก็สามารถพิจารณาอริยสัจ ๔ ได้ เราจะเห็นอริยสัจ ๔ 
ที่ท�างานอยู่ในใจของเรานี้ 
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อริยสัจ ๔ นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหน การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้ท่านรู้ที่ใจของ

ท่านเอง อริยสัจ ๔ นี้มีในใจของสัตว์ทุกชนิด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นทุกข์

กบัสมทุยั จะมคีวามอยากแล้วกม็คีวามทกุข์สลบักนัไปตลอดเวลา นานๆ 

จะมีความสงบสักครั้งหนึ่ง หรือน้อยมาก หรือไม่มีเลย 

ดังนั้น จึงต้องท�าใจให้สงบก่อน พอใจสงบ จิตก็จะเห็นจิต จะเห็นธรรม 

ที่มีอยู่ในใจ เห็นอริยสัจ ๔ นี้เอง ถ้าไม่สงบจะมองไม่เห็น เพราะเวลา 

ไม่สงบจติจะไม่มองเข้าข้างใน จติจะมองออกข้างนอก จะออกไปทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ถ้าจะไปหาอริยสัจ ๔ ที่ข้างนอก หาไปจนวันตายก็จะไม่มี  

อริยสัจ ๔ นี้อยู่ข้างใน อยู่ในใจของตน ต้องเป็นอริยสัจ ๔ ภายในใจ 

อริยสัจ ๔ ในใจของผู้อื่น ในร่างนั้นมันไม่เป็นประโยชน์อะไร แล้วเรา 

ก็ไม่เหน็ เราอาจจะเหน็อาการของอรยิสจั ๔ ของผูอ่ื้น เช่น เวลาเหน็ผูอ่ื้น 

เขาเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ อนันั้นแหละคืออริยสัจ ๔ ก็คอื 

ความทุกข์ใจ แต่เราไม่เห็น ถึงเห็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะว่ามัน 

ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเราได้ เราต้องเห็นความทุกข์ใจของเรา 

ทีเ่กดิจากตัณหาความอยากของเรา เพือ่เราจะได้มาหยดุความอยากของเรา  

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�าให้เราไม่เห็นอริยสัจ ๔ ที่มีอยู่ในใจ แต่ถ้าเราไปปลีกวิเวก ไปอยู่แบบ 

นักบวช ไปควบคุมใจของเราไม่ให้ส่งออกข้างนอก ดึงใจให้กลบัเข้าข้างใน 

ด้วยการเจริญสติ พุทโธๆ ไป พอใจเข้าข้างใน ใจก็จะเห็นข้างใน เห็นว่า 

ก�าลงัมอีะไรอยูใ่นใจ เหน็ว่าก�าลงัมคีวามอยากหรอืไม่มคีวามอยาก มคีวาม

ทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ ถ้ามีก็สามารถใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนมา 

หยุดความอยากได้ ต่อไปเราก็จะมีปัญญาอยู่ภายในใจของเราเอง 

ตอนต้นเราก็ต้องอาศัยค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาจุดประกายปัญญา 

ให้เกิดภายในใจของเรา พอเราเริ่มใช้ปัญญาตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรง

สั่งสอน ต่อไปเราก็จะมีปัญญารักษาใจ ปัญญาที่จะคอยระงับความอยาก

ต่างๆ ที่สร้างความทุกข์ให้กับเรานี้ให้หมดไป จนใจของเราก็จะกลายเป็น

ปรมัง สุญญัง ไป เป็นปรมัง สุขัง ไป ภายในชาตินี้เลย พระองค์ทรง

พยากรณ์ไว้แล้ว ถ้าผูใ้ดสามารถเจรญิสติสมาธไิด้อย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา 
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พจิารณาปัญญาได้อย่างตลอดเวลา 

จะสามารถบรรลุถึงปรมัง สุญญัง 

นี้ได้ภายใน ๗ ปี เป็นอย่างช้า  

ถ้าเป็นผู ้ฉลาดแหลมคม ผู ้ที่มี

ความขยันหมั่นเพียรมาก ผู้ที่มี

กิเลสเบาบางนี้ ก็จะสามารถบรรลุ

ได้ภายใน ๗ วันเลย 

นี่แหละคือเรื่องของจิตใจของ

พระพุทธเจ ้าและของพวกเรา 

จิตใจของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อน 

ก็เป็นเหมือนกับพวกเรา มีกิเลส

ตัณหาเหมือนกับที่พวกเราก�าลัง 

มีอยู ่ในตอนนี้ แต่ท่านสามารถ 

พลกิมนัให้กลายเป็นจติใจทีส่ะอาด 

บริสุทธิ์ได้ พวกเราก็สามารถที่จะ 

ท�าได้ โดยเฉพาะในชาตินี้เรามีครู 

มอีาจารย์มผีูส้อนเรา ถ้าเราเช่ือแล้ว 

เราปฏิบัติตามได้ เราก็จะพลิกใจ

ของเราจากใจที่มีแต่กิเลสเครื่อง

เศร้าหมองให้กลายเป็นจิตใจที ่

สะอาดบริสุทธิ์ เป็นจิตใจที่มีแต่

ปรมัง สุขัง ไปตลอด 

นี่คือเรื่องของความเห็นที่ถูกต้อง 

ทีพ่วกเราควรจะเอามาพจิารณากนั 
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เพราะเราจะได้รบัประโยชน์ ถ้าเรา

มีความเห็นผิด เช่น เห็นว่าปฏิบัติ

ไปแล้วเด๋ียวเราจะสูญ ก็ไม่มีใคร

อยากจะปฏิบัติกัน เหมือนท�างาน

แล ้วแทนที่จะเป ็นมหาเศรษฐี  

กลบัเป็นคนยากจน มใีครอยากจะ

ไปท�างานกัน ท�าแล้วจนไม่มีใคร 

อยากจะท�าหรอก คนที่ คิดว ่า 

ปฏิบัติธรรมแล้วสูญ ก็เหมือนกับ 

คิดว่าท�างานแล้วต้องยากจนน่ันเอง  

ไม่ใช่อย่างนัน้ ท�าแล้วจะร�า่รวยเป็น

เศรษฐธีรรม มอีรยิทรพัย์อยูภ่ายใน 

มีปรมัง สุขัง ไม่สูญ ใจไม่สูญ  

สิง่ทีส่ญูคือสิง่ทีไ่ม่ดีทัง้หลายทีม่อียู่

ในใจ กคื็อกเิลสตัณหาต่างๆ นีเ่อง 

จึงขอให้ท่านจงเอาความเห็นที ่

ถกูต้องนี ้เอาไปเจรญิเอาไปใคร่ครวญ 

อยู่เรื่อยๆ เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืม 

แล้วจะเป็นสรณะเป็นท่ีพึ่งน�าพา

จิตใจให้ไปสูค่วามสขุ ความหลดุพ้น 

จากความทุกข์ต่อไป

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา 

จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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อยากเรียนถามพระอาจารย์ คือปฏิบัติภาวนามา  
รูสึ้กว่ายงัขาดก�าลังเรือ่งสมาธ ิอยากจะขอค�าแนะน�า 
พระอาจารย์ว่าฝึกตรงนี้ให้มันดีขึ้นได้อย่างไรครับ 
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(ไม่ได้ยินค�าถาม)

พระอาจารย ์: เท่าที่ทราบมานั้นคือจะต่างกัน

ทางด้านธรรมเนยีมประเพณีการปฏิบติัของพระ เช่น 

พระมหายานนี้ท่านจะไม่ได้ออกบิณฑบาต เพราะ

เนือ่งจากท่านไปเผยแผ่ธรรมทางประเทศตอนเหนอื

ของอินเดียขึ้นไป เป็นประเทศที่มีความหนาวเย็น  

ไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ ท่านก็เลยต้องท�า

อาหารกนัเองในวดั ส่วนเรือ่งค�าสอน พระอรยิสจั ๔ นี ้

ศิษย์ถาม พระอาจารย์ตอบ 
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖๑๒
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กเ็หมอืนกนั แต่เรือ่งพระวนิยันีอ้าจจะไม่เหมอืนกนั เนือ่งจากทางมหายาน 

เขาก็อาจจะมีความเห็นอย่างอ่ืนเข้ามาแทรกด้วย เช่น ความเช่ือใน 

พระโพธิสัตว์ ก็อาจจะมุ่งไปทางเป็นพระโพธิสัตว์กันเสียมากกว่าการที่จะ

ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นในชาตินี้กัน ถ้าพูดก็หมายความว่าหลงทาง 

พระพุทธเจ้าสอนให้ไปพระนิพพานในชาตินี้ แต่พวกเขาขอรอไปเป็น 

พระโพธิสัตว์ เขาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้า เขาไม่อยากจะเป็นพระสาวก  

เพราะเขาคิดว่าการเป็นพระพุทธเจ้านี้ย่ิงใหญ่กว่าการเป็นพระสาวก  

แต่เขาไม่รู้ว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นีจ้ะต้องเสียเวลาไปอกีหลายกปั 

หลายกัลป์ด้วยกัน 

เขาจึงมีเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมก็เหมือนกับพระโพธิสัตว์ของเรา

คือพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเวสสันดรที่บ�าเพ็ญทานบารมี เขาก็เชื่อว่า 

เจ้าแม่กวนอิมนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป หากเขารู้ความจริงว่า 

เขาสามารถเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้ในชาตินี้เลย เขากลับไม่เป็นกัน 

เพราะเขาถูกกิเลสหลอก กิเลสยังไม่อยากให้เขาไปปลีกวิเวกไปภาวนา 

ยังอยากให้เขามาวุ่นวายกับเรื่องการท�าบุญช่วยเหลือคนนั้นคนนี้อยู่ 
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ศิษย์ : อยากเรียนถามพระอาจารย์ คือปฏิบัติภาวนามา รู้สึกว่า 
ยังขาดก�าลังเร่ืองสมาธิ อยากจะขอค�าแนะน�าพระอาจารย์ว่าฝึกตรงน้ี 
ให้มันดีขึ้นได้อย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : คือชีวติของฆราวาสนีจ้ะหวังเรือ่งผลจากการนัง่สมาธิ

มากนี้คงจะยาก เพราะว่าไม่สามารถที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 

ไม่สามารถบรกิรรมพทุโธๆ ได้ไปทัง้วนั เนือ่งจากเรามภีารกจิการงานต่างๆ 

เราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการท�ามาหากิน แก้ปัญหาต่างๆ เราก็จะ 

ไม่สามารถทีจ่ะมาบรกิรรมพทุโธๆ ได้อย่างต่อเนือ่ง เมือ่จติไม่ว่าง จิตไม่นิง่ 

ก็จะไม่สงบ นั่งสมาธิก็จะคิดถึงงาน คิดถึงปัญหาต่างๆ ที่มันยังตกค้าง 

อยู่ในใจ 

ดงันั้น ชวีติของฆราวาสนีจ้งึเป็นอปุสรรคต่อการเจรญิสมาธเิป็นอย่างมาก 

ผู้ที่ต้องการความสงบจริงๆ จึงจะต้องออกบวชกัน ละการครองเรือนกัน 

ในพระไตรปิฎกก็จะมีพูดอยู่เสมอเวลาผู้ที่เห็นโทษของการเป็นฆราวาส 

อยากจะออกบวช เขาก็จะบ่นว่า ชีวิตของฆราวาสนี้มันวุ่นวายหนอ  

ถ้าอยากที่จะหาความสงบนี้จะต้องไปอยู่แบบนักบวช ไปปลีกวิเวกอยู ่

คนเดียว ไม่มีภารกิจการงานอย่างอ่ืนนอกจากการดูแลรักษาร่างกายนี้
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เท่านั้น อย่างนั้นแหละถึงจะมีเวลาที่จะเจริญสติ สตินี้เป็นเหมือนเชือก 

ส่วนใจของเรานี้เป็นเหมือนลิง ถ้าเราต้องการจะจับลิงให้เข้ากรงได้นี้  

เราต้องมีเชือกลากคอมัน ผูกคอมันไว้ แล้วลากมันเข้าไปไว้ในกรง  

ถ้าไม่มเีชือกไปตามจบัลงิเข้ากรงนี ้วิง่ไปจับมนัจนวันตายกว่ิ็งไม่ทนั เพราะ

มันเร็วกว่าเรามาก ความคิดของเรานี้มันเร็วกว่าเรามาก เราหยุดมันไม่ได้ 

เราสั่งมันให้หยุด ให้รู้เฉยๆ ไม่ได้ ไม่ให้คิดไม่ได้ สั่งมันไม่ได้ แต่เราจะมี 

อุบายท�าให้มันไม่คิดได้ถ้าเราเอาไปคิดเรื่องอื่น เอาไปคิดค�าว่าพุทโธๆ ไป

อย่างนี ้มอุีบายหลายอย่าง นอกจากพทุโธกส็วดมนต์ไป ฟังเทศน์ฟังธรรมไป  
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พิจารณาธรรมเหล่านี้เป็นการดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ท�าใจให้

เข้าสู่ความสงบได้ 

อันนี้แหละที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ครองเรือนท้ังหลาย เวลานั่งสมาธิกัน  

ไม่ว่าใครกต็ามมาถามปัญหา กเ็ป็นปัญหาแบบเดยีวกนั นัง่แล้วไม่สงบ  

กเ็ลยหลงไปเช่ือพวกทีเ่ขาสอนว่าไม่ต้องน่ังสมาธิกนั เขาคดิว่าใช้ปัญญา  

ใช้การดูจิต แล้วสามารถท�าใจให้สงบได้ ดูไปจนวันตายก็ไม่สงบหรอก  

ดูกไ็ปหยุดเขาไม่ได้ ไม่มีก�าลงัทีจ่ะหยุดใจไม่ให้คดิไม่ได้ มันไม่มีทางอืน่  

ต้องหาเวลาปลีกวิเวก จะมากหรือน้อยก็สุดแท้แต่ 
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เบื้องต้นก็อาจจะปฏิบัติในช่วงวันหยุดของเรา เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์ 
แทนทีเ่ราจะเอาวันเสาร์ วนัอาทติย์ไปหาความสขุทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย  
เราก็ไปอยู่ที่ไหนที่สงบ อยู่ตามล�าพัง แล้วก็ถือศีล ๘ แล้วก็เจริญสติไป 
ทัง้วนัทัง้คืน นอกจากเวลานอน เรากอ็าจจะพอได้สมาธบ้ิาง แม้แต่การเป็น 
นักบวช แต่ถ้าต้องไปเรียนหนังสืออย่างท่ีสมัยหลวงตาท่านบวชใหม่ๆ 
ท่านยังไปเรียนหนังสืออยู่ ไปเรียนเปรียญ ไปศึกษานักธรรมตรี โท เอก 
ช่วงนั้นท่านก็บอกว่าท่านภาวนา ท่านจ�าได้ว่าจิตเคยรวมแค่สองสามครั้ง 
เท่านั้นเอง ขนาดเป็นพระไม่มีภารกิจท�ามาหากินอย่างญาติโยม แต่ยังมี
ภารกจิกบัการศึกษาพระปรยิติัธรรมอยู ่กย็งัท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการท�าใจ
ให้สงบได้ จนได้ไปพบกับหลวงปู่มั่น ไปขออาศัยศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่น 
หลวงปู่มั่นก็พูดเลยวันแรกว่า ท่านได้เรียนรู้มามากแล้ว แต่ความรู้ต่างๆ  
เหล่านี้ตอนนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์ มันเป็นอุปสรรค เพราะจะท�าให้ 
ท่านคิดกับเรื่องความรู้เหล่าน้ี ท�าให้ท่านไม่สามารถท่ีจะหยุดความคิดได้ 
ตอนนี้ขอให้ลืมความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาทั้งหมดนี้ไปก่อน ให้มาท�าใจให้
สงบด้วยการบรกิรรมพทุโธๆ ไปเพยีงอย่างเดียว ถ้าใจสงบแล้วความรูต่้างๆ  
เหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อไปในระดับของปัญญา แต่ตอนนีก้ารท�าสมาธนิี ้
ต้องหยดุความคิดทกุอย่าง ต้องหาวธิกี�าจดัความคิดต่างๆ ทีจ่ะเข้ามารบกวน 
ความสงบนี้ให้ได้ ก็ต้องอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆ 
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ถ้าอยูใ่นบ้าน อยูท่ีส่�านกังาน เด๋ียว

ก็เห็นงานเห็นการ เห็นภรรยา 

เห็นลูก มันก็มีเรื่องของลูก เรื่อง

ของภรรยา เรื่องของงานของการ

มาให้คิดอยู ่ มันก็จะไม่มีทางที่

จะท�าใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวคือ 

อยู่กับพุทโธได้ 

นี่ แหละ คือการป ฏิบั ติ ท า ง ใ จ  

การท�าใจให้สงบนี้จ�าเป็นจะต้อง

ปลีกวิเวกอยู ่คนเดียว แล้วก็

ควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย  

สังวรอินทรีย์ คือให้ถือศีล ๘  

การถอืศีล ๘ นีเ้ป็นการสงัวรส�ารวม  

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ให้ดู  

ไม่ให้ฟัง รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ ทีท่�าให้ใจฟุง้ซ่าน ท�าให้ 

ใจไม่สงบ เช่น ดูภาพยนตร์ ดูอะไร 

ต่างๆ เหล่านี้ ดูไปแล้วใจก็ต้อง

คิดปรุงเเต่งไปด้วย ให้หยุดการดู 

เสพ สัมผัส รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ เพื่อใจจะได้มาเจริญ

สติได้ 

ดังนั้น ต้องลองดู ถ้าอยากจะได้

สมาธิก็ลองไปปลีกวิเวกดูวันเสาร์

วันอาทิตย์ ถ้าไม่สามารถท�าที่บ้าน

ให้อยู่แบบวัดได้ ก็อาจจะต้องไป

หาวัดที่สงบเงียบอยู่ ลองดู ผลจะ 

ต่างกันมาก
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โดยเฉพาะค�าสอนที่พระพุทธเจ้า

ได้ทรงตรัสสอนไว้เป็นครั้งสุดท้าย 

คือพระปัจฉิมโอวาทก ่อนที่จะ 

ทรงเสด็จจากพวกเราไป ทรงสอนว่า 

“สังขารทั้งหลายคือร่างกายเป็น

ของไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่  

๑๓
“สร้างสรณะทางใจ”

ธรรมะบนเขา 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

วันนี้พวกเราก็ได้ตั้งใจมาวัด

เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรา 

ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า

แล้วดับไป จงยังประโยชน์ตน

และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม 

ด ้วยความไม ่ประมาทเถิด”  

ทรงตรัสเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะ

จากพวกเราไป ทรงมีความห่วงใย 

ในสถานภาพของพวกเราทีย่งัไม่ได้ 
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ท�าประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผูอ่ื้นอย่างทีพ่ระองค์ทรงได้กระท�ามา  

ประโยชน์นีห้มายถงึทีพ่ึง่ทางใจ ทีพ่ึง่ทีจ่ะท�าให้จิตใจของเรานัน้หลดุพ้นจาก

ความทุกข์ต่างๆ ท�าให้จิตใจของเรามีแต่ความสุข เป็นบรมสุข ที่เรียกว่า 

“ปรมัง สุขัง” อันนี้เป็นประโยชน์ที่แท้จริง เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริง 

ส่วนใหญ่พวกเราจะแสวงหาประโยชน์ทีไ่ม่ใช่เป็นของเรา คือเป็นประโยชน์

ของร่างกาย หรอืเป็นประโยชน์ของกเิลสตัณหา ความโลภ ความอยากต่างๆ  

เช่น การแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย  

เป็นประโยชน์ทางร่างกาย เป็นประโยชน์แก่กเิลสตัณหา ความโลภ ความอยาก  

แต่กลับเป็นโทษแก่จิตใจ เพราะจะท�าให้จิตใจมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป

ตามอ�านาจตามก�าลังของกิเลสตัณหา ความโลภ ความอยากต่างๆ

ถ้าพวกเราไม่ระลึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายว่าเกิดมาแล้ว

ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป เรากจ็ะลมืไปว่าเราจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย  

ส่วนใหญ่พวกเราจะแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ใช่เป็นของเรา 
คือเป็นประโยชน์ของร่างกาย หรือเป็นประโยชน์
ของกิเลสตัณหา ความโลภ ความอยากต่างๆ
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เราก็จะลุ ่มหลงอยู่กับการแสวงหาความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ  

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย พอเวลาที่ร่างกายแก่ลงไป เจ็บไข้ได้ป่วย หรือ

จะตายไป เวลานั้นใจก็จะไม่มีที่พึ่ง ใจก็จะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความ 

วุ่นวายใจ พระพทุธเจ้าจงึทรงสอนให้พวกเราจงอย่าต้ังอยูใ่นความประมาท 

กคื็อต้องให้เราระลกึถงึความแก่ ความเจบ็ ความตาย อย่างเนอืงๆ อยูเ่รือ่ยๆ  

เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืม เหมือนกับเวลาท่ีเราไปหาหมอ แล้วหมอบอกว่า

เราเป็นโรคร้าย มีเวลาเหลือไม่เกิน ๓ เดือน ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายไป 

ภายในเวลา ๓ เดือน เราคงจะไม่มกีะจิตกะใจทีจ่ะแสวงหาสิง่ต่างๆ ทัง้หลาย 

ในโลกนี้ จะไม่มีกะจิตกะใจที่จะแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ แสวงหา 

ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้ท�าให้เราหายจาก

ความทุกข์ท่ีจะเกดิขึน้จากความตายนีไ้ด้ เวลานัน้เรากอ็ยากจะหาธรรมะกนั  

หาบุญหากุศล หาที่พึ่งทางใจกัน ซึ่งก็ปรากฏมีมาอยู่แล้วในอดีต 

คนฉลาดจึงพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ว่า  
เราอาจจะไปในเวลาอันใกล้นี้ก็ได้ 

เช่น วันนี้หรือพรุ่งนี้ หรืออาทิตย์หน้า หรือเดือนหน้าก็ได้ 
เพราะเรื่องของความตายนี้ ไม่มีใครจะไปก�าหนดได้ 
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สมัยหนึ่งที่หลวงตามีลูกศิษย์ท่านหนึ่ง

กเ็ป็นโรคมะเรง็ เเพทย์กบ็อกว่ามเีวลา

ไม่เกิน ๖ เดือน เธอก็เลยตัดสินใจ 

ขออนุญาตหลวงตาไปปฏิบัติธรรมที่วัด

ของหลวงตา หลวงตาบอกว่าถ้าจะมา

ก็มาได้ แต่ต้องมาเพื่อปฏิบัติ มาเพื่อ

ภาวนา มาเพือ่มาสร้างสรณะทีพ่ึง่ทางใจ  

อย่ามาถ้าต้องเอาหมอ เอาพยาบาล  

เอาเครือ่งรกัษาร่างกายมา เพราะมนัจะ

ขดักนั มนัจะท�าให้ไม่สามารถสร้างสรณะ

ที่พึ่งทางใจได้ คือต้องยอมสละเรื่อง 

ของความสุขของร่างกาย ต้องยอมรับ

สภาพของร่างกายว่าจะต้องตายอย่าง

แน่นอน จะได้ไม่ต้องมาวุ ่นวายกับ

การมาคอยดูแลรักษาร่างกายที่รักษา

อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไม่ให้ตายได้  

ไม่ว ่าจะเป็นร ่างกายของใครก็ตาม  
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ของพวกเราทกุคนนีอ้ยูใ่นสภาพเดียวกนั 

ทั้งหมด เพียงแต่ว่าจะไปเวลาไหน

เท่านั้นเอง

คนฉลาดจึงพยายามพจิารณาอยูเ่รือ่ยๆ ว่า  

เราอาจจะไปในเวลาอันใกล้นี้ก็ได้ เช่น 

วันนี้หรือพรุ่งนี้ หรืออาทิตย์หน้า หรือ 

เดือนหน้าก็ได้ เพราะเรือ่งของความตายน้ี 

ไม่มีใครจะไปก�าหนดได้ เป็นเรื่องของ

ธรรมชาติ เหมอืนกบัฝนฟ้าอากาศทีไ่ม่ม ี

ใครไปก�าหนดได้ว่าจะให้เป็นอย่างไร  

ธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยของเขาที่จะ

ท�าให ้เขาเป ็นอย่างนั้นเป ็นอย่างนี้  

ร ่างกายของพวกเราทุกคนก็มีเหตุ 

มีปัจจัยที่จะท�าให้เป็นอย่างนั้นเป็น 

อย่างนี้ได้เหมือนกัน ดังนั้น เราจึงต้อง 

เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมเสมอ หรือ

คิดอยู่เสมอว่าเราอาจจะต้องเป็นอะไร
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ไปได้ภายในเวลาอันใกล้นี้ ซ่ึงหมายความว่าเวลาที่เราจะได้เอามาสร้าง

ประโยชน์ สร้างที่พึ่งทางใจ ก็จะมีไม่มาก เมื่อเรามีเวลาไม่มาก เราจะได้ 

รบีขวนขวายสร้างทีพ่ึง่ทางใจกนัเสยีแต่เนิน่ๆ แต่ถ้าเราไปคิดว่าเราจะอยูไ่ป 

ถึงอายุ ๘๐-๙๐ ตอนนี้เราแค่อายุ ๒๐-๓๐-๔๐ หรือ ๕๐ เราก็จะคิดว่า 

เรายงัมเีวลามาก มเีวลาเหลอือยูม่าก กอ็าจจะยงัไม่รบีขวนขวายสร้างสรณะ 

สร้างที่พึ่งทางใจกัน เพราะเรายังถูกอ�านาจของความโลภ ความอยาก  

คอยชักจูงคอยผลักดันให้เราไปแสวงหาความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ 

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กัน

ดังน้ัน พระพุทธเจ้าท่านจึงต้องทรงสอนให้พวกเราระลึกถึงความแก่  

ความเจบ็ ความตาย อยูเ่รือ่ยๆ เพือ่จะได้เป็นการสกดัอ�านาจของกเิลสตัณหา 

ของความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่จะผลักดันให้เขาไปหาประโยชน์

ทางร่างกาย ซ่ึงไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงคือเป็นความสุขช่ัวคราว  

ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไป 

ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เราก็จะได้รีบขวนขวายสร้างสรณะ 

ทางใจกัน เราก็จะได้รีบปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่าง

ขะมักเขม้น อย่างเอาจริงเอาจัง ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อพอหอมปากหอมคอ 
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การปฏิบัติแบบหอมปากหอมคอนี้จะ

ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ ไม่เหมือน 

กบัการปฏิบติัแบบเอาจรงิเอาจงั เอาเป็น 

เอาตาย อย่างที่พระพุทธเจ ้าและ 

พระอรหันต์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์

ทั้ งหลายปฏิบั ติกัน ท ่ านเหล ่ านี้ 

ท ่ านปฏิบั ติกัน เ เบบเอา ชี วิต เป ็น 

เดิมพันกันเลย ยอมตายเพื่อที่จะเเลก

เอาสรณะที่พึ่งทางใจให้ได้ เพราะ

อย่างไรร่างกายกต้็องตายอยูแ่ล้ว ท�าไม

เราไม่ให้มันตายแบบให้เกิดประโยชน์

อย่างสูงสุด ท�าไมเราปล่อยให้มัน

ตายไปโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์เลย 

คนเราส่วนใหญ่มักจะตายไปโดยที่

ไม่ได้รับประโยชน์จากการตายของ

ร่างกาย ไม่ได้สร้างที่พึ่งทางใจ ไม่ได ้

หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด  

ไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย 

ถ้าเราระลึกถึงความตาย

อยู่เรื่อยๆ เราก็จะได้รีบ

ขวนขวายสร้างสรณะ

ทางใจกัน เราก็จะได้รีบ

ปฏิบัติตามค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า

อย่างขะมักเขม้น 

อย่างเอาจริงเอาจัง
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มีแต่พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ และ

ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเท่านั้น ที่ท่านได้ 

รับประโยชน์จากการตายของร่างกาย 

หลวงปู่ขาว วัดถ�้ากลองเพล ท่านก็ 

เคยพูดไว้ว่า “นิพพานอยู่ฟากตาย”  

ผู ้ที่จะไปนิพพานนั้นต ้องยอมตาย  

ต้องไม่กลวัตาย ต้องสละชีวิต ต้องเอา

ชีวิตเข้าแลกถึงจะไปถึงพระนิพพานได้  

เพราะอุปสรรคที่จะท�าให้เราไปไม่ถึง 

พระนิพพาน กค็อืความกลัวตาย ความ 

กลัวตายน้ีกเ็กดิจากความหลงทีไ่ม่เห็น 

ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา 

นัน่เอง ร่างกายน้ีเป็นเพยีงตุ๊กตาตัวหน่ึง  

พวกเราทุกคนเวลาเกิดมา เราก็ได้

ตุ๊กตากันมาคนละตัว แล้วเราก็ไปหลง

คิดว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นตัวเราเป็นของเรา 

เราก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาของเรา

นิพพานอยู่ฟากตาย

ผู้ที่จะไปนิพพานนั้น

ต้องยอมตาย 

ต้องไม่กลัวตาย 

ต้องสละชีวิต 

ต้องเอาชีวิตเข้าแลก

ถึงจะไปถึง

พระนิพพานได้ 
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ทั้งหมดให้กับการดูแลตุ๊กตาตัวนี้ และใช้ตุ๊กตาตัวนี้เป็นเครื่องมือ 

หาความสุขให้กับเรา แต่แทนที่เราจะได้ความสุขแต่เรากลับได ้

ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีก ความสุขเราก็ได้ แต่เป็นความสุขเพียง

เลก็น้อย เป็นความสขุแบบยาขมเคลอืบน�า้ตาล เป็นความสขุเคลอืบ

ความทกุข์เท่านัน้เอง เวลาทีเ่ราได้ท�าอะไรตามใจอยาก เรากม็คีวามสขุ  

แต่พอเราไม่ได้ท�า ความสุขนั้นก็หมดไป แล้วความทุกข์ก็จะตามมา  

เพราะเราอยากจะท�าอีก แล้วถ้าเราไม่ได้ท�าตามความอยาก เราก็จะ

มีความทุกข์ใจ

นี่คือตุ๊กตาที่เราหลงมาคิดว่าเป็นตัวเราของเรา เราจึงไม่อยากจะ 

สญูเสยีตุ๊กตาตัวนีไ้ป กลวัว่าเวลาตุ๊กตาตัวนีต้ายไปแล้วเราจะตายไป 

กบัเขาด้วย กลวัว่าเราจะไม่สามารถหาความสขุได้ เพราะเราต้องอาศัย

ตุ๊กตาตัวนี้เป็นเครื่องมือ เราต้องมีร่างกายนี้เพื่อที่จะได้หาความสุข 

ทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย  
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ถ้าร่างกายเป็นอะไรไป เช่น แก่ลงไป เจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายก็จะ 

ไม่สามารถหาความสขุทางตา ห ูจมกู ลิน้ กายได้ เมือ่เราไม่สามารถ

หาความสุขได้ ใจของเราก็จะมีแต่ความเศร้าสร้อยหงอยเหงา  

มคีวามว้าเหว่ มคีวามหงุดหงิดร�าคาญใจ แต่ถ้าพวกเราได้สร้างความสขุ 

ทางใจ ได้สร้างสรณะทางใจได้ คือถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้า

ทรงสอนได้ตั้งแต่การท�าทาน การรักษาศีล การภาวนา ไปตามล�าดับ 

ใจของเราก็จะเกิดความสงบขึ้นมาตามล�าดับ

ความสงบของใจนีแ้หละทีเ่ป็นความสขุทีแ่ท้จริง และเป็นความสุข 

ทีย่ิ่งใหญ่กว่าความสุขหรือความทกุข์ทางร่างกาย เวลาทีเ่รามคีวามสขุ 

ทางใจแล้ว ถ้าเราไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ ใจของเรา

จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน เราสามารถหาความสุขทางใจได้ต่อ เพราะ

ความสุขทางใจน้ีไม่จ�าเป็นจะต้องมีร่างกายเป็นเครือ่งมือ ความสุข

ทางใจน้ีต้องมีธรรมะเป็นเคร่ืองมือ เครือ่งมอืทีจ่ะท�าให้ใจสงบกคื็อ  
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สติ สมาธิ และปัญญานี่เอง ถ้าเราเจริญสติจนมีความสามารถที่จะใช้สติ

ได้ทกุเมือ่ทกุเวลา เรากจ็ะสามารถควบคุมใจให้สงบได้เป็นระยะๆ  ถ้าเรา

ต้องการรักษาความสงบให้ต่อเนื่องอย่างถาวร เราก็ต้องใช้ปัญญา ปัญญา

นีจ้ะท�าให้ใจสงบได้อย่างถาวร ส่วนสติและสมาธจิะท�าใจให้สงบได้ช่ัวคราว 

เช่น เวลาท่ีเราบรกิรรมพทุโธๆ นัง่หลบัตาหรอืก�าหนดดูลมหายใจเข้าออก 

จนจิตรวมเข้าสู่ความสงบ เวลานั้นเราก็จะมีความสุข แต่เราจะไม่สามารถ

อยู่ในความสงบนั้นได้ตลอดเวลา ไม่นานเราก็ต้องถอนออกมา ใจก็ต้อง 

ถอนออกมาจากสมาธ ิพอออกมาจากสมาธ ิความสขุทีไ่ด้รบัจากความสงบ 

ก็จะค่อยๆ จางลงไป จางหายไป เหมือนกับน�้าเย็นที่เเช่ไว้ในตู้เย็น เวลา

เอาออกมาจากตู้เย็นก็จะคลายความเย็นไปตามล�าดับ ถ้าทิ้งไว้นานๆ  

ความเยน็นัน้กจ็ะหมดไป ถ้าเราอยากจะให้ความสงบ อยากจะให้ความสขุ

ทีไ่ด้จากความสงบนีค้งอยูต่่อไป เรากต้็องใช้ปัญญาเวลาทีเ่กดิความอยาก 

เพราะความอยากนี้เป็นเหมือนความร้อนที่จะท�าให้ใจหายเย็น หายสงบ  

จะท�าให้ใจเริ่มมีอาการกระวนกระวายกระสับกระส่าย เวลาอยากจะได้

อะไรนี้ใจจะไม่นิ่ง ใจจะไม่สงบ เพราะจะห่วงจะกังวลว่าจะได้หรือไม่  

เรากต้็องสอนใจว่าสิง่ต่างๆ ทีเ่ราอยากได้นัน้มนัไม่ได้ให้ความสขุทีดี่เท่ากบั

ความสุขท่ีเราได้จากความสงบ นอกจากไม่ได้ให้ความสุขท่ีดีเท่าแล้ว  

ยงัแถมให้ความทุกข์กบัเราด้วย เวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจ เวลานัน้ 
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จะเกดิความทกุข์ใจ เกดิความเสยีใจ เกดิความไม่สบายใจขึน้มา เเล้วสิง่ที ่

เราได้มามันก็จะให้ความสุขเราได้เพียงเด๋ียวเดียว หลังจากนั้นมันก็จะ

จืดจางไป เพราะว่ามันไม่เที่ยง แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุม

บังคับไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้อย่างตลอดเวลา ถ้าเราพิจารณา 

เห็นว่ามันไม่เท่ียง มันให้ความทุกข์กับเรา เราไม่สามารถสั่งให้เขาให้ 

ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา เราก็จะไม่อยากได้ พอเราไม่อยากได้แล้ว  

ความสงบก็จะกลับคืนมาใหม่ พอเราหยุดความอยากได้ ความสงบก็จะ

กลับคืนมาใหม่

ดังนั้น เวลาที่เรามีความอยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ อยากได้ความสุข

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะมีก�าลังที่จะสอนใจ 

ให้หยุดความอยากได้ เพราะเรามีความสงบ มีความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้ว  

เพยีงแต่ว่าเราไม่รูจ้กัรกัษามนัเท่านัน้เอง ถ้าเราไม่มปัีญญาเราจะไม่สามารถ 

รักษาความสุขที่ได้จากความสงบน้ีได้ เวลาออกจากความสงบมาแล้ว 

พอเราเกิดความอยาก เราก็จะไปท�าตามความอยากทันที เราก็จะไปเปิด 

ตู้เยน็ ไปเปิดโทรทศัน์ ไปหาขนมนมเนยมารบัประทาน ไปหารายการอะไร

ต่างๆ มาดู เราก็ได้ความสุขความเพลิดเพลินชั่วขณะหนึ่ง แล้วพอเวลา

ผ่านไป ความสุขนั้นก็หมดไป เราก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีก เราก็จะ
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ต้องหาใหม่อีก แล้ววนัหนึง่เวลาหนึง่ เวลาท่ีเราไม่สามารถหาความสขุทาง

ร่างกายได้ เวลานัน้เรากจ็ะหงุดหงิดร�าคาญใจ เศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่

นีคื่อเรือ่งของการหาความสขุทางร่างกาย ซ่ึงเป็นการหาความทกุข์มากกว่า 

คือเรื่องของการออกจากสมาธิแล้วไม่ใช้ปัญญา ใช้ปัญญาไม่เป็น ผู้ที่

ออกจากสมาธิแล้ว ถ้าอยากจะรักษาความสงบความสุขของใจที่เกิดจาก 

ความสงบน้ี จะต้องใช้ปัญญาพจิารณาไตรลกัษณ์เสมอเวลาทีเ่กดิความอยาก  

เวลาอยากได้อะไรกต้็องพจิารณาให้เหน็ว่าสิง่ทีอ่ยากได้นัน้เป็นไตรลกัษณ์ 

ถ้าเหน็ว่าเป็นไตรลกัษณ์กจ็ะไม่อยากได้ เพราะว่าการเหน็ไตรลกัษณ์กเ็ป็น

เหมือนกับเห็นยาพิษนั่นเอง หรือเห็นลูกระเบิดนั่นเอง ถ้าเราเห็นสิ่งที่เรา 

ได้มานัน้จะพ่นพษิใส่เรา จะท�าให้เราต้องทกุข์ใจ เรากจ็ะไม่อยากได้ ถ้าเรา 

เหน็ว่าสิง่ทีเ่ราได้มานัน้จะต้องระเบดิใส่เรา จะต้องท�าลายชีวติของเรา เราก ็

จะไม่อยากได้ ฉนัใด การพิจารณาไตรลกัษณ์กเ็พ่ือให้เห็นความทกุข์นัน่เอง  

ว่าส่ิงที่เราอยากได้นั้นมันไม่ใช่สุข มันเป็นทุกข์ เพราะว่ามันไม่เที่ยง  

มันไม่ถาวร มันอาจจะสุขเดี๋ยวเดียว สุขตอนใหม่ๆ สุขตอนได้มา แต่พอ 
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เวลาผ่านไปสุขนั้นก็จะหายไป แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับ
ให้เขาให้ความสุขกับเราได้เสมอไป ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ของใหม่ๆ นี้
มักจะดีเสมอ แต่พอใช้ไปนานเข้าๆ ของก็เริ่มเสื่อม เริ่มช�ารุด เมื่อก่อน
ตอนที่ได้มาใหม่ๆ ให้ความสุขกับเรา แต่พอเก่าแล้วก็จะเริ่มให้ความทุกข์
กับเรา เพราะไม่สามารถท�าตามที่เราต้องการได้ เช่น รถยนต์ เวลาที่ 
เราได้มาใหม่ๆ เรากส็ามารถขบัไปไหนมาไหนใช้งานได้อย่างสบาย แต่พอ 
รถเก่าเข้าๆ ถงึเวลาจะใช้กอ็าจจะใช้ไม่ได้ จะสตาร์ทรถกส็ตาร์ทไม่ติด กต้็อง 
ไปเข้าอู่ไปซ่อม พอซ่อมกลบัมาใช้ได้สกัระยะหนึง่กเ็ป็นอีกแล้ว เสยีอีกแล้ว  
จนในที่สุดเราก็ต้องเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่

นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่มีการเจริญ 
และมกีารเสือ่มไปเป็นธรรมดา ส่วนใหญ่พวกเราจะไม่มองความเส่ือมกนั 
เรามองแต่ความเจริญ เราจงึคิดว่าเป็นความสุขกนั เราลมืนกึถงึเวลาที ่
เขาเสื่อม เวลานั้นเราจะไม่สุข เวลานั้นเราจะทุกข์กัน เช่น สิ่งที่เรารัก 
สิง่ทีเ่ราชอบ ถ้าเกดิเขาเสือ่มหรอืหมดไปจากเราไป ตอนนัน้เรากจ็ะทกุข์กนั  
เราไม่คิดถึงเรื่องของความเสื่อมกันนั่นเอง 

ดังนัน้ พระพุทธเจ้าจงึต้องสอนให้พวกเราระลึกถงึความเส่ือม โดยเฉพาะ
ความเส่ือมของร่างกาย กค็อืความตายของร่างกายนีเ้อง ถ้าเราไม่ระลกึ 
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เราก็จะลืมไปและเราจะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด แต่เวลา 

ผ่านไปเรื่อยๆ ผ่านไปมากขึ้น ความเสื่อมของร่างกายก็จะปรากฏขึ้นมา 

ให้เหน็มากขึน้ ความชราภาพกจ็ะมมีากขึน้ ความเจบ็ไข้ได้ป่วยกจ็ะมมีากขึน้  

ตอนนีร้กัษาโรคนี ้เด๋ียวพอรกัษาเสรจ็ กม็โีรคใหม่โผล่ขึน้มาอีกให้ต้องคอย

รกัษาอยู่เรือ่ยๆ จนในทีส่ดุกจ็ะไม่สามารถรกัษาให้หายได้ ในทีส่ดุร่างกาย 

กต้็องหยดุท�างาน ร่างกายกต้็องตายไป ในขณะทีร่่างกายแก่ ร่างกายเจบ็ไข้ 

ได้ป่วย ร่างกายตายไปนัน้ กไ็ม่สามารถหาความสขุผ่านทางร่างกายได้ เวลานัน้ 

ถ้าใจไม่รู้จักการหาความสุขทางใจก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ แต่ถ้าใจรู้จัก

หาความสขุทางใจโดยไม่ต้องใช้ร่างกาย เวลาร่างกายเกดิเป็นอะไรไป กจ็ะ 

ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ยังสามารถหาความสุข สร้างความสุขหรือ

สามารถรักษาความสุขที่ได้ทางใจได้ต่อไป เพราะความสุขทางใจนี้ไม่ต้อง

ใช้ร่างกาย ความสุขทางใจใช้ธรรมะ ใช้สติ ใช้สมาธิ ใช้ปัญญา

ดังนัน้ พวกเราจึงควรพยายามเจรญิสติ สมาธ ิปัญญากนัให้มาก แต่ก่อนที ่

เราจะมเีวลามาเจรญิสติ สมาธ ิปัญญาได้ เราต้องหยดุการท�าภารกจิทางด้าน 

หาเงินหาทอง ทางการใช้เงินใช้ทองก่อน เพราะถ้าเรายังต้องใช้เงินทอง 

เรากต้็องหาเงินหาทอง เมือ่เราต้องหาเงินหาทอง เรากจ็ะไม่มเีวลาพอทีจ่ะ

มาเจรญิสติ สมาธ ิปัญญา ไม่มเีวลาทีจ่ะมารกัษาศีลให้บรสิทุธิไ์ด้ ถ้าใจเรา 
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ไม่มีศีลที่บริสุทธิ์ การภาวนานี้ 

จะยาก เพราะว่าใจไม่สงบพอนัน่เอง  

ใจยังมีความวุ ่นวายกับเรื่องของ

การท�าบาปอยู่ เรื่องของวิบากของ

การท�าบาปอยู่ ใจก็จะไม่สงบพอที่ 

จะท�าให้สามารถเจริญสติเพื่อท�า 

ให้จิตสงบได้ ดังนั้น ในเบื้องต้น

เราจะต้องท�าทานก่อน ท�าทานไป

จนกว่าเราจะไม่ต้องไปเกี่ยวข้อง 

กบัการหาเงินหาทอง กบัการใช้เงิน 

ใช้ทอง เพื่อเราจะได้มีเวลามา

เจรญิสติได้อย่างเต็มที ่มารกัษาศีล 

ให้บริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ ก็คือ 

เป็นนักบวชนั่นเอง 

การท่ีจะสร ้าง จิตใจให ้ ได ้สงบ 

อย่างเต็มที่เหมือนที่พระพุทธเจ้า 

และพระอรหนัต์ทัง้หลายได้สร้างกนั  

เราก็ต ้องอยู ่แบบพระพุทธเจ ้า 

อยู ่แบบพระอรหันต์ ก็คือต้อง

ออกบวชกัน พระพุทธเจ้าก็ทรง

สละสมบัติข้าวของเงินทอง สละ

ลาภ ยศ สรรเสริญ สละความสุข

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพื่อจะ

ได้มเีวลาทีจ่ะมารกัษาศีล มเีวลามา

เจรญิสติ มานัง่สมาธ ิและมาเจรญิ

ปัญญา เพราะการปฏิบติัศีล สมาธิ 

การปฏิบัติศีล สมาธิ 

ปัญญานี้ ต้องปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง
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ปัญญานี้ ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ทัง้วนัต้ังแต่ต่ืนจนหลบั เป็นภารกจิ 

ทีห่ยดุไม่ได้ เพราะว่าเวลาใดทีห่ยดุ  

เวลานั้นก็จะเปิดโอกาสให้กิเลส

ตัณหากลบัมาสร้างความทกุข์สร้าง

ความอยากต่างๆ ให้แก่ใจ แต่ถ้ามี 

การเจรญิสติ เจรญิสมาธ ิเจรญิปัญญา 

อย่างต่อเนื่อง กิเลสตัณหาจะไม่มี

โอกาส ไม่มีช่องที่จะโผล่ขึ้นมา  

ดึงใจให้ไปท�าอะไรตามความอยาก

ต่างๆ ได้

ดังนั้น ถ้าเรามีเวลาที่จะปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่องแล้ว สิ่งแรกที่เรา

ต้องหมั่นท�าอยู่เรื่อยๆ ก็คือการ

เจริญสติ การเจริญสติก็คือการ

ควบคุมใจไม่ให้ไปคิดไปในทาง

ความอยาก หรือคิดไปในทางไหน

ท้ังนั้น ต้องหยุดความคิดให้ได้ 

ต้องควบคุมความคิดให้ได้ก่อน 

วิธีจะควบคุมความคิด เราก็ต้อง 

มีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งผูกใจ

เอาไว้ อารมณ์ทีเ่ราใช้กนัส่วนใหญ่ 

ก็คือการบริกรรมพุทโธๆ ถ้าเรา 

ไม่ถนดักบัการบรกิรรมพทุโธ เราจะ 

ใช้ร่างกายเป็นอารมณ์ผูกใจไว้ก็ได้ 

สิ่งแรก

ที่เราต้องหมั่นท�าอยู่เรื่อยๆ 

ก็คือการเจริญสติ 
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เราก็ต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลา เฝ้าดูร่างกายเป็น

เหมอืนนักโทษไม่ให้ห่างไม่ให้คลาดจากสายตาเราไป ต้องเฝ้าดูตลอดเวลา

ทกุขณะทุกเวลานาท ีร่างกายอยูต่รงไหน ใจกต้็องเฝ้าดูอยู ่ร่างกายก�าลงัยนื  

ใจก็ต้องเฝ้าดูว่าร่างกายก�าลังยืนอยู่ ก�าลังเดินก็ต้องเฝ้าดู ก�าลังท�าอะไร

ต่างๆ ก็ต้องเฝ้าดกูารกระท�าของร่างกาย ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเฝ้าดู 

ร่างกายตลอดเวลา ใจกจ็ะนิง่ ใจกจ็ะว่าง เวลานัง่สมาธกิดู็ลมหายใจเข้าออก  

เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกต่อ แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ ถ้าใช้ 

การบริกรรมพุทโธต้ังแต่ต่ืนจนหลับ ไม่ว่าเราจะท�าภารกิจอะไร เราก็

บริกรรมพุทโธๆ ไปอย่างเดียว ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ นอกจากความคิด 

ที่จะต้องใช้กับภารกิจการงานในขณะน้ัน เช่น เราก�าลังท�างานที่ต้องใช้

ความคิด ตอนนัน้เรากห็ยดุบรกิรรมพทุโธไปก่อน เรากใ็ช้ความคิดเกีย่วกบั 

เรื่องการท�างานไป แต่ถ้าเราท�าอะไรที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ความคิด เราก็ใช้

พุทโธไป เช่น เวลาเราอาบน�้าแต่งตัว รับประทานอาหารนี้ ส่วนใหญ่เรา

ไม่ต้องใช้ความคิด เราก็ใช้พุทโธๆ ไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้น

เรื่องนี้ คนนั้นคนนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าใจไม่คิดอะไรก็หยุดบริกรรมก็ได้ ถ้าใจ

รูเ้ฉยๆ รูอ้ยูก่บัเหตกุารณ์ทีก่�าลังเกดิขึน้ เช่น รูอ้ยูก่บัรา่งกาย รูว่้ารา่งกาย

ก�าลังท�าอะไรอยู่ แล้วไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ตอนนั้นไม่ต้องบริกรรม

พุทโธก็ได้ จะเฝ้าดูร่างกายไปอย่างเดียวก็ได้ 
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แล้วพอมีเวลาว่างก็ต้องนั่งสมาธิ ถ้าเป็นนักบวชแล้วก็จะไม่มีภารกิจ 

การงานมาก ภารกิจก็มีเฉพาะตอนบิณฑบาต ตอนฉัน แล้วก็ตอน 

ท�าความสะอาดเล็กๆ น้อยๆ พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเวลาว่างไว้

ส�าหรับการเดินจงกรม นั่งสมาธิ ท�าสลับกันไป เดินจนเมื่อย เมื่อยแล้ว 

ก็มาน่ัง น่ังจนเมือ่ยแล้วกอ็อกไปเดินสลบักนัไป เวลาเดินกเ็จรญิสติ เวลานัง่ 

ก็เจริญสติต่อ แล้วก็ท�าสมาธิจนจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบ 

เวลาจิตรวมเป็นสมาธิแล้วจิตก็จะไม่ท�าอะไร ความคิดต่างๆ ก็จะหายไป 

ตอนนัน้จะเป็นอุเบกขา สกัแต่ว่ารู ้ใจเป็นกลาง ใจเฉยๆ ใจไม่หวิ ไม่อยาก  

ไม่มีความต้องการอะไรทั้งหลาย พอออกจากสมาธิมา ถ้าเกิดความอยาก

ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาคอยระงับคอยสอนใจให้หยุดความอยาก ไม่ให้ 

ไปท�าตามความอยาก ให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข 

เพราะว่าไม่เที่ยง เพราะเขาไม่อยู่ภายใต้ค�าสั่งของเรา เราไม่สามารถสั่ง 

ให้เขาให้ความสุขกับเราได้เสมอไป มีสิ่งเดียวที่เราสั่งได้ก็คือความสุข 

ทางใจ สั่งได้ด้วยสติ สั่งได้ด้วยสมาธิ สั่งได้ด้วยปัญญา สั่งด้วยปัญญา 

ก็คือให้เราหยุดความอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย พอเรา 

หยุดความอยากได้แล้ว ความสงบก็จะหวนกลับคืนมา ถ้าเราหยุดความ

อยากไม่ได้ ความสขุทีไ่ด้จากความสงบกจ็ะจางหายไป กจ็ะท�าให้เราอยาก 



222



223

เพิ่มมากขึ้น พออยากได้สิ่งนี้แล้ว เมื่อได้มาแล้วก็อยากจะได้สิ่งอื่นต่อไป  

ถ้าเราไม่หยุด มันก็จะพาเราอยากไปเรื่อยๆ จนท�าให้เราเกิดความเครียด  

เกดิความทกุข์ เกดิความฟุง้ซ่านขึน้มา เพราะว่าเวลาอยากได้อะไรมากๆ แล้ว 

ไม่สามารถอยากได้ตามความอยาก เวลานัน้กจ็ะทกุข์มาก กจ็ะเครยีดมาก

ดังนัน้ เราไม่ควรปล่อยให้ใจเราไปถงึขดีนัน้จุดนัน้ ควรทีจ่ะสกดัความอยาก 

อยู่เรื่อยๆ ควรจะท�าใจให้สงบอยู่เรื่อยๆ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นนักบวช 

แต่ถ้าเรามีเวลาว่างพอ เราก็ควรที่จะเอาเวลาว่างนั้นมาสร้างสรณะสร้าง 

ทีพ่ึง่ทางใจดีกว่า คือสร้างความสงบ สร้างความสขุทางใจ ดีกว่าเอาเวลานัน้ 

ไปสร้างความสุขทางร่างกาย สร้างความสุขจากการท�าตามความอยาก

ต่างๆ เพราะเป็นความสขุเพยีงเลก็น้อย แล้วกม็คีวามทกุข์แถมมามากกว่า 

หลายเท่าด้วยกัน 

นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เวลาที่เราก�าลังท�าอะไรกันอยู่  

ขอให้เราถามว่า เราก�าลงัท�าเพือ่ให้เกดิความสขุทางใจ หรอืว่าเราก�าลงัท�า 

เพื่อให้เกิดความทุกข์ทางใจ ถ้าเป็นการท�าเพื่อให้เกิดความทุกข์ทางใจ  

เราก็ควรจะหยุดเสีย ถ้าเราท�าตามความอยากทางตา หู จมูก ลิ้น กาย  

ทางรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทางลาภ ยศ สรรเสรญิ นีเ้ป็นการกระท�า 



224

เพื่อความอยาก ไม่ได้ท�าเพื่อจิตใจ ไม่ได้ท�าให้จิตใจสงบ การกระท�าที่จะ

ท�าให้จิตใจสงบนี้ต้องเกิดจากการท�าทาน เกิดจากการรักษาศีล เกิดจาก 

การภาวนา เกิดจากการเจรญิสติ เกดิจากการนัง่สมาธ ิเกดิจากการพจิารณา

ทางปัญญาเพื่อระงับดับความอยากต่างๆ

นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะคอยดูคอยสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะ 

ในวันๆ หนึ่งนี้ใจของเราจะไปกันอยู่ ๒ ทาง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปทางเดียว 

คือไปทางตามความอยากกนั ไปทางการหาลาภ ยศ สรรเสรญิ หาความสขุ 

ทางรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะกนั นานๆ จะมาทางธรรมกนัสกัครัง้หนึง่  

เช่น วันนีเ้รามาทางธรรมกนัเนือ่งจากมโีอกาส บางท่านกอ็าจจะเป็นวันเกดิ 

กอ็ยากจะมาท�าบญุมาท�าประโยชน์ให้กบัชีวติของตน ท�าความสขุให้กบัใจ 

สร้างสรณะที่พึ่งให้กับใจ แต่การท�าเพียงปีละครั้งนี้มันไม่พอเพียง เพราะ

เหมือนกับการรับประทานอาหารปีละครั้งนี้มันไม่พอที่จะรักษาให้ร่างกาย

อยูไ่ด้ ร่างกายเราถ้าไม่ได้รบัประทานอาหารทกุวัน ร่างกายกจ็ะไม่สามารถ 

อยู่ได้ ฉันใด ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าปีหนึ่งเรามาสร้างสรณะสร้างที่พึ่ง 

ให้กบัใจเพยีงครัง้เดียว มนักย็งัไม่พอเพยีง เราควรทีจ่ะสร้างทกุวนั ควรจะ 

ท�าทานทุกวัน แล้วก็ควรจะรักษาศีลทุกวัน แล้วก็ควรที่จะภาวนาทุกวัน 

มากหรือน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ท�าเลย 
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ขอให้เราท�าไปให้มันติดเป็นนิสัยไป ท�าไปเท่าที่เราจะสามารถท�าได้  
แล้วเราจะได้มสีรณะทีพ่ึง่ทางใจเจรญิขึน้มาตามล�าดับจากน้อยขึน้ไปหามาก 
เบื้องต้นก็ท�าอย่างนี้ไปก่อน พอจิตใจเรามีความสุขมากขึ้น เห็นประโยชน์
จากการท�าบุญให้ทาน จากการรักษาศีล จากการภาวนา เราก็จะมีก�าลังใจ 
ทีจ่ะท�าให้มากขึน้ เรากจ็ะพยายามหาเวลาแบ่งเวลามาให้กบัการสร้างสรณะ  
สร้างทีพ่ึง่ทางใจให้มากขึน้ หยดุการหาความสขุ หยดุหาความเจรญิทางลาภ  
ยศ สรรเสรญิ ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ทีเ่ป็นความสขุความเจรญิช่ัวคราว 
ไม่ถาวร ไม่เหมอืนกบัความสขุความเจรญิของจิตใจทีเ่ป็นความสขุความเจรญิ 
ทีถ่าวร เพราะจติใจไม่ตาย จติใจเป็นสิง่ทีไ่ม่ตาย ความสขุความเจรญิท่ีอยู่
ในใจกจ็ะไม่ตายไม่หายไป ไม่เหมอืนกบัความสขุความเจรญิทีเ่ราได้รบัจาก
ทางร่างกาย พอร่างกายหมดสภาพไป ความสขุความเจรญิทีเ่ราได้จากทาง
ร่างกายกจ็ะหมดไป ลาภ ยศ สรรเสรญิ ความสขุต่างๆ กจ็ะกลายเป็นของ 
คนอ่ืนไป เงินทองทีเ่ราหามาได้เท่าไหร่กจ็ะกลายเป็นของลกูของหลานไป  
เราจะไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ แต่ความสุขความสงบทางใจนี ้
เราเอาติดไปกับใจได้ ไม่มีใครจะมาพรากจากใจของเราไปได้ เป็นของเรา
อย่างแท้จริง และจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไป จนกว่าเราจะไปถึงจุดที่เรา 
ไม่ต้องใช้อะไรเป็นที่พึ่งอีกต่อไป ก็คือเมื่อเราไม่มีความอยากแล้ว เราก็
ไม่จ�าเป็นจะต้องพึ่งศีล สมาธิ ปัญญา 
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ศีล สมาธ ิปัญญา นีก้เ็ป็นเพยีงเครือ่งมอืทีจ่ะคอยปกป้องรกัษาใจของเรา 

ให้อยู่ในความสงบ พอไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้อง 

มีศีล สมาธิ ปัญญา อีกต่อไป ใจก็เป็นใจที่เป็นอิสระ เป็นใจที่ไม่ต้อง

พึ่งอะไร เพราะไม่มีโทษ ไม่มีอะไรที่จะมาท�าลายใจได้

นีคื่อเรือ่งของการไม่ประมาท การระลกึถงึความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

อยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยวันหนึ่งก็ควรจะระลึกอยู่

เรือ่ยๆ อย่างท่ีพระพทุธเจ้าทรงตรสัถามพระอานนท์ว่า อานนท์ วันหนึง่
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เธอระลกึถงึความตายสกักีค่รัง้ พระอานนท์กต็อบว่า ประมาณสกั ๔-๕ ครัง้  

เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน พระพุทธเจ้าบอกว่า เธอยังประมาทอยู่  

ถ้าเธอไม่อยากจะประมาท เธอต้องระลึกถึงถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจ

เข้าออก เพราะถ้าเธอไม่ระลกึถงึ เวลาใดเวลานัน้เธอกจ็ะลมื พอลมืแล้ว

เธอกจ็ะไม่มาสร้างสรณะสร้างทีพ่ึง่ทางใจ เธอกจ็ะถกูอ�านาจของความหลง  

อ�านาจของตัณหาความอยากหลอกให้ไปสร้างความสขุทางร่างกาย ซ่ึงไม่ใช่ 

เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจ

นี่คอืสิ่งทีเ่ราควรจะสังวร ควรทีจ่ะพิจารณาอยูเ่นืองๆ ถ้าเราอยากจะสร้าง

ที่พึ่งให้แก่ใจ ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ อยากจะอยู่อย่างมี

ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด 

การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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การเข้าสมาธเิวลาลืมตากับหลับตาครบั ส่วนส�าคญั 
จ�าเป็นต้องใช้คูกั่นไหมครบัระหว่างลืมตากับหลับตา
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ศิษย ์: การที่จิตมันพิจารณาคิดอยู่ตลอดเวลานี ้
มันเป็นการฟุง้ซ่านหรอืเปล่าครบั แล้วท�ายังไงท่ีจะท�า 
ให้จิตมันดับตอนนั้นได้

พระอาจารย์ : หมายถงึต้องการหยดุพจิารณาหรอื

ศษิย์ : มันต้องใช้สมถะมาเป็นก�าลังหรอืเปล่าครบั

พระอาจารย์ : ใช่ ต้องใช้อะไรเป็นอารมณ์ดึงใจ

ให้หยดุคิดก่อน เช่น ให้ระลกึถงึพทุโธๆ ไป แทนทีจ่ะ 

ศิษย์ถาม พระอาจารย์ตอบ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖๑๓
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คิดพจิารณา เพราะว่าบางทีการพจิารณาของเรา มนัไม่อยูใ่นวงของธรรมะ 

มันก็จะท�าให้ใจฟุ้งซ่านได้ ตอนนั้นก็ต้องหยุดคิดพิจารณา แล้วก็บังคับให้

บรกิรรมพทุโธๆ ไป หรอืจะใช้บทสวดมนต์กไ็ด้ ท่องบทสวดมนต์ไปเรือ่ยๆ 

จนในที่สุดหยุดคิดได้ 

การปฏบิติันีถ้้าไม่มีสมาธิแล้วพิจารณานีมั้นกจ็ะฟุ้งซ่านได้ หรือแม้แต่มีสมาธิ  

ถ้าพิจารณาเลยเถดิกฟุ้็งซ่านได้เหมือนกนั เวลาสมาธิหมดก�าลังแล้วมัน 

กจ็ะพิจารณาแบบฟุ้งซ่านไม่ได้เป็นเหตเุป็นผล ถ้าพจิารณาเป็นเหตุเป็นผล 

แล้วมนัจะสงบ เช่นถ้าเราพจิารณาเหน็อะไรแล้วเราปล่อยวางได้มนัจะสงบ

ศิษย ์: อย่างนี้ใช่ไหมครับที่ท�าให้เกิดปัญญา

พระอาจารย์ : ใช่ ถ้ามันเห็นไตรลักษณ์แล้วเราปล่อยว่างได้  

ใจของเราก็จะสงบ เช่น เราพิจารณาร่างกายจนเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง 

ต้องเกดิ แก่ เจบ็ ตาย เป็นธรรมดา เป็นดิน น�า้ ลม ไฟ ไม่ใช่ตัวเราของเรา  

เราไปห้ามเขาไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายได้ พอเราเห็นอย่างนี้แล้ว

เราก็หยุด หยุดที่จะไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ใจของเรา 

กจ็ะสงบตัวลง ถ้าพจิารณาเป็นปัญญาแล้วมนัจะสงบ ถ้ามนัไม่เป็นปัญญา 

แล้วมันจะฟุ้งซ่าน



231

ดังนัน้ ถ้าพจิารณาไปแล้วรูส้กึว่ามนัไม่สงบ มนัไม่ได้ข้อสรปุ มนัปลงไม่ได้ 

วางไม่ได้ มนัปล่อยไม่ได้ มนัตัดไม่ได้ อย่างนีเ้รากค็วรจะหยดุพจิารณาก่อน  

แสดงว่าสติและสมาธขิองเราไม่มกี�าลงัมากพอ ตอนนัน้เรากค็วรจะกลบัไป 

ท�าสมาธิใหม่ กลับไปบริกรรมพุทโธๆ ไป นั่งหลับตาไป จนกว่าจิตจะรวม 

เข้าสู่ความสงบ แล้วหยุดคิด ตอนนั้นคือเวลาที่หยุดแล้วก็ปล่อยให้เขา

พักอยู่ในสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ตอนนั้นเป็นเหมือนกับการ 

รับประทานอาหาร เป็นการพักผ่อน เติมพลังให้แก่ใจ พอออกจากสมาธิ

มาแล้ว ถ้าเรามาพิจารณาไตรลักษณ์อีก เราก็จะสามารถเห็นได้ และก็จะ 

ปล่อยวางสิ่งท่ีเราหลงยึดติดได้ ถ้าปล่อยได้แล้วใจก็จะเย็น ใจจะสงบ  

จะไม่ฟุ้ง เราก็สามารถที่จะพิจารณาเรื่องอื่นต่อไปได้ จนกว่าเราจะรู้สึกว่า

มันพิจารณาแล้วไม่ได้เหตุได้ผล ไม่ได้ความสงบ ปล่อยไม่ได้ ตัดไม่ได้  

เรากต้็องหยดุพจิารณา แล้วกก็ลบัมาเข้าสมาธใิหม่ ต้องท�าสมาธกิบัปัญญา 

สลบักนัไป ไม่ใช่ท�าแต่สมาธอิย่างเดียว แล้วพอเข้าขัน้ปัญญากท็�าแต่ปัญญา

อย่างเดียว พอได้สมาธิแล้ว พอออกจากสมาธิก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไป  

พอพิจารณาจนรู้สึกว่าเริ่มฟุ้งซ่านแล้วก็หยุดพิจารณา แล้วก็กลับมาพัก 

ในสมาธใิหม่ พอออกจากสมาธกิอ็อกไปพจิารณาใหม่ ท่านเปรยีบเทยีบว่า 

เหมอืนกบัคนตัดไม้ เวลาตัดไปสกัระยะหนึง่แล้วแรงกจ็ะหมด มดีกจ็ะทือ่  
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ไม้ท่ีตัดไม้ท่ีฟันนี้ฟันเท่าไรก็ไม่ขาด ท่านบอกว่าตอนนั้นก็ควรที่จะหยุด 

หยดุการท�างานแล้วกก็ลบัไปพกัผ่อนหลบันอน รบัประทานอาหาร พอออก

มาจากการพกัผ่อนหลบันอน รบัประทานอาหารแล้วกจ็ะมกี�าลงั แล้วกล็บั

มีดให้คม พอมาฟันไม้ ไม้ท่อนเดิมนั้นฟันเพียง ๒-๓ ครั้ง ไม้ก็จะขาดได้  

เพราะมีดก็คม คนที่ฟันก็มีก�าลัง ฉันใด การท�างานก็คือการพิจารณา 

ทางปัญญา ถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่หยุดพักผ่อนบ้างเลย มันก็จะ

เกดิการฟุง้ซ่านได้ คือพจิารณาแล้วไม่ได้เหตุไม่ได้ผล ไม่สามารถตัดกเิลส
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ตัดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นได้ ตอนนั้นเราก็ต้องหยุดพิจารณาแล้ว 

กลบัมาพกัในสมาธก่ิอน พกัจนกระทัง่จิตอ่ิมมคีวามสขุมคีวามสบาย แล้วก็ 

ถอนออกมาเอง พอถอนออกมาเองแล้วเราก็กลับไปพิจารณาเรื่องเดิม 

นัน่แหละ แล้วไม่นานเรากจ็ะสามารถปล่อยวางอุปาทานตัดกเิลสตัณหาได้ 

นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติตลอดไปจนถึงขั้นสูงสุดเลย พอเราได้เข้าสู ่

ขั้นปัญญาแล้วเราจะต้องใช้ปัญญาสลับกับสมาธิ ท่านเปรียบเทียบว่า 
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เป็นเหมือนกับการเดิน เราต้องใช้เท้าซ้ายกับเท้าขวาสลับกันไป เราไม่ได้ 
ใช้เท้าเดียว ถ้าเราใช้เท้าเดียวเรากต้็องกระโดดเขย่งไป เราต้องใช้เท้าซ้าย 
สลับกับเท้าขวา เช่น เวลาเราก้าวเท้าซ้าย เราก็ไม่ได้ก้าวเท้าขวา พอเรา 
จะก้าวเท้าขวา เรากไ็ม่ได้ก้าวเท้าซ้าย เวลาท�าสมาธ ิเรากจ็ะไม่เจรญิปัญญา  
เวลาเราเจริญปัญญา เราก็จะไม่เข้าไปในสมาธิ เราต้องสลับกัน เวลา
พิจารณาแล้วเหนื่อยหรือว่าไม่ได้เหตุได้ผล เกิดอาการฟุ้งขึ้นมาก็หยุด  
แล้วกก็ลบัเข้าไปในสมาธ ิสงบระงับความฟุง้ก่อน ท�าจิตให้สงบ มพีลงัใหม่ 
ขึ้นมา แล้วค่อยออกมาพิจารณาใหม่ พิจารณาไปเรื่อยๆ อย่างนี้ต่อไป 
มันก็จะขาด มันก็จะปล่อยวางได้ ไม่ว่าจะท�าขั้นไหนก็ตาม ขั้นของ 
พระโสดาบัน ขั้นของพระสกิทาคามี พระอนาคามี หรือพระอรหันต์  
ท่านกต้็องปฏิบติัแบบนีไ้ป ท่านต้องมทีัง้ปัญญาและสมาธสิลบักนั ช่วยกนั 
สนับสนุนกันไป

แต่ถ้ายังอยู่ในขั้นสมาธิอยู่ ยังไม่มีสมาธิที่ช�านาญหรือว่าที่แน่นหนามั่นคง 
ช่วงนั้นก็ควรที่จะเจริญสติกับสมาธิให้มากก่อน เช่น เวลาไม่อยู่ในสมาธิ 
ก็ควบคุมจิตให้อยู่กับพุทโธ บริกรรมพุทโธๆ ไป อย่าปล่อยให้ไปคิดอะไร 
แล้วพอนั่งสมาธิก็ท�าใจให้รวมเข้าสู่ความสงบ ฝึกไปจนเรามีความช�านาญ 
สามารถเข้าออกสมาธไิด้ทกุเวลา อยากจะเข้าสมาธเิมือ่ไหร่กเ็ข้าได้ ถ้าเรา 
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ช�านาญแล้วเราค่อยออกมาทางปัญญาต่อไป ถ้าเราไม่ช�านาญทางสมาธแิล้ว 
เราออกไปทางปัญญา เวลาเราอยากจะกลบัเข้าสมาธบิางทเีรากลบัเข้าไม่ได้  
เพราะว่าเรายงัไม่ช�านาญ เราอาจจะเคยเข้าได้ครัง้ ๒ ครัง้ ซ่ึงอาจจะยงัไม่รู ้
จุดที่แท้จริงว่าเข้าไปได้อย่างไร อาจจะเป็นแบบว่าเข้าไปโดยฟลุ๊ก โดยที่ 
เราไม่รู้สึกตัว เราไม่รู้ว่าเข้าไปได้อย่างไร พอครั้งหน้าอยากจะเข้าอีกก็เข้า 
ไม่ได้ อย่างนีแ้สดงว่าเรายงัไม่ช�านาญ เราต้องจบัเคลด็ให้ได้ว่าวธิเีข้าสมาธิ
เข้าได้เพราะสติเราต่อเนื่อง สติเราใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอให้
ก�าหนดดูลมหายใจหรือให้ก�าหนดพุทโธ มันก็จะอยู่กับพุทโธอย่างเดียว 
หรืออยู่กับลมอย่างเดียว แล้วก็เข้าไปในสมาธิได้ทุกครั้ง อย่างนี้เราก็จะ
รู้ว่าวิธีเข้าสมาธิที่ถูกต้องเข้าอย่างไร พอเราเข้าเป็นแล้วทีนี้เราก็ออกทาง
ปัญญาได้ พอเราพจิารณาแล้วใจฟุง้เรากห็ยดุพจิารณา แล้วเรากก็ลบัเข้ามา 
ในสมาธิได้ 

ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเข้าสมาธิ พอเราอยากจะกลับเข้าสมาธิ เราก็อาจจะเข้า 
ไม่ได้ ดังนั้นก็ต้องพยายามฝึกสมาธิให้ช�านาญก่อน เหมือนกับก่อนที่เรา
จะเดินหรือจะว่ิงได้ เราก็ต้องยืนให้ได้ก่อน ยืนให้ได้มั่นคงก่อน ไม่ใช่ 
พอยืนขึ้นมาปั๊บแล้วก็ล้มลงไป เราต้องยืนให้ได้อย่างมั่นคงก่อน แล้วเรา
ถึงค่อยออกเดินออกวิ่งต่อไป เข้าใจนะ
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ศิษย์ : การเข้าสมาธิเวลาลืมตากับหลับตาครับ ส่วนส�าคัญจ�าเป็น 
ต้องใช้คู่กันไหมครับระหว่างลืมตากับหลับตา

พระอาจารย ์: คือการเข้าสมาธินี้เราต้องการปล่อยวางทุกอย่างเลย 

เราต้องการปล่อยวางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ถ้าเรายังลืมตาอยู่นี้  

มนักย็งัมกีารสมัผสัรบัรูก้นัอยู ่โอกาสทีม่นัจะเข้าสูค่วามสงบมนัจะยากกว่า  

ยากกว่าการหลับตา

ศิษย ์: อันนั้นมันจะยาก แต่ว่ามีการใช้การลืมตาแล้วก็ภาวนาคือให้เป็น
จุดรวมครับ อันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่

พระอาจารย์ : ก็ส่วนใหญ่เราไม่เคยได้ยินนะว่าใช้การลืมตาเพื่อ 

เข้าสมาธ ิส่วนใหญ่เวลานัง่สมาธนิีจ้ะหลบัตากนั เราต้องปิดทวารท้ัง ๕ คือ ตา  

ห ูจมกู ลิน้ กาย ไม่อย่างนัน้มนักจ็ะมกีารเข้าออกทางทวารอยู ่คือเหน็รปู  

ใจก็จะปรงุเเต่งกเิลสตัณหา มนักจ็ะออกไปทางตา ทางรปูได้ แม้กระทัง่เวลา 

เรานั่งแล้วได้ยินเสียง ใจของเราบางทียังออกไปคิดตามเสียงที่เราได้ยิน

ศิษย ์: อย่างที่เคยรู้เหมือนกันว่าเวลาลืมตาแล้วเราเติมตัวรู้เข้าไปครับ 
ให้รู้แต่ว่าไม่ต้องฟุ้งซ่าน
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พระอาจารย ์ : อย่างนั้นก็เป็นการสงบแบบไม่รวม คือไม่ปรุงเเต่ง  

ไม่ฟุง้ซ่าน แต่มนักไ็ม่เข้าสูค่วามสงบอย่างเต็มท่ี ทีเ่รยีกว่าเป็นอัปปนาสมาธ ิ 

มันก็จะไม่มีก�าลังมากพอ มากพอที่จะใช้ในการตัดกิเลสตัณหา ถ้ามัน

รวมเข้าไปแล้ว แม้แต่ร่างกายก็หายไปจากความรู้สึกเลย ตอนนั้นจิต 

มันจะแน่นเป็นหิน เป็นตัวของมันเต็มที่เลย มันไม่เกี่ยวข้องกับร่างกาย  

ไม่เกี่ยวข้องกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ตอนนั้นจะมีความรู้สึกที่แตกต่าง

จากการที่ยังติดอยู่กับร่างกายอยู่ มันจะมีความเบาอกเบาใจ มีความสุข

อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน

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

พระอาจารย ์ : ถ้าเราจะตัด เราก็ต้องมองสิ่งต่างๆ ว่าเป็นอนิจจัง  

ทกุขัง อนตัตา เช่น เหน็ร่างกายของใครกต้็องเหน็ว่าเด๋ียวกต้็องตายไปหมด  

ต้องเเก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไปหมด เห็นสมบัติข้าวของเงินทองก็ต้องเห็น

ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลายเป็นของคนอ่ืนไป เราต้องเห็นอย่างนี้เราถึง
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จะตัดมันได้ ถ้าจะตัดในขณะที่ลืมตาน้ีต้องใช้ปัญญาตัด ถ้าไม่มีสมาธิ 

ก็ไม่มแีรงทีจ่ะตัด ตัดไม่ได้ รูอ้ยูว่่าไม่ใช่ของเรา รูอ้ยูว่่าเป็นสมบติัช่ัวคราว 

แต่ก็ยังอดที่อยากจะให้เขาอยู่กับเราต่อไปไม่ได้ ยังอยากให้เขาอยู่กับเรา

ไปนานๆ ยังอยากจะให้เราอยู่กับเขาไปนานๆ แต่เราไม่มีก�าลังที่จะตัด 

จะปล่อยเขา

ศิษย ์: ตรงนี้ท�าให้เกิดฟุ้งซ่านใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ก็ได้ ถ้าเกิดความอยากก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา  

เกดิความเครยีดต่างๆ ขึน้มา เวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เนีย่ ใจเรา 

จะเครยีดมาก ใจเราจะทกุข์มาก คิดฟุง้ซ่านขึน้มา คิดปรงุเเต่งพยายามหา

วิธีต่างๆ นานา เพื่อที่จะท�าให้เราได้ตามความอยากของเรา แล้วถ้ายิ่งคิด 

แล้วยิ่งไม่ได้ก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ยิ่งเครียดใหญ่ จนอาจจะกลายเป็นคนบ้าไปก็ได้ 

เสียสติไปก็ได้

ศิษย ์: ถ้าใช้ตัวนี้คือเป็นการยากส�าหรับคนที่ปฏิบัติใหม่ๆ ใช่ไหมครับ

พระอาจารย ์: คือคนเรานี้แต่ละคนมีบารมีมาไม่เหมือนกัน บางคน

มีบารมีมามากอยู่แล้ว เพียงแต่พิจารณาทางปัญญาเห็นว่าเป็นทุกข์ เป็น
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อนิจจัง เป็นอนัตตา เขาก็ตัดได้ก็มี อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอน บางที 

มีคนมาถามปัญหา พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนแบบสั้นๆ ง่ายๆ เขาก็ท�าใจได้ 

เช่น ทรงสอนบอกว่า ให้สักแต่ว่ารู้ เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็น ให้เห็นเฉยๆ 

ไม่ใช่เหน็แล้วเกดิความโลภ เกดิความโกรธ เกดิความหลงขึน้มา เหน็แล้ว 

กป็ล่อยวาง จะไม่เหน็ว่าดีหรอืช่ัว เหน็ว่าเฉยๆ เหน็แล้วใจกเ็ฉยๆ ไม่ยนิดี 

ยินร้าย ถ้าอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าตัดได้

ศิษย ์: คือชนะความอยากของตัวเอง

พระอาจารย์ : ปัญหากคื็ออยูท่ีค่วามอยากนีเ่อง ความอยากท�าให้ใจ 

เราไม่สงบ ความอยากท�าให้ใจเราเครียด ท�าให้ใจเราทุกข์ ความอยาก

ท�าให้เราหวิ ไม่อ่ิม ไม่พอ ต่อให้เราได้มามากน้อยเพยีงไรมนักไ็ม่อ่ิมไม่พอ  

คนเราจึงต้องหากนัอยูเ่รือ่ยๆ ได้มาเท่าไหร่กไ็ม่พอ หยดุไม่ได้ เพราะหยดุ

ความอยากไม่ได้ เพราะไม่รูว่้าความอยากนีเ้ป็นต้นเหตุของปัญหา ปัญหา

ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากหรือมีน้อย ปัญหาอยู่ที่มีความไม่พอ ความไม่พอก็เกิด

จากความอยากได้นั่นเอง 

ดังนั้น การจะท�าใจให้พอได้เบื้องต้นต้องท�าใจให้สงบก่อน เวลาใจสงบนี้ 

มนัจะพอ แต่มนัจะพอช่ัวคราว คือเวลาทีอ่ยูใ่นสมาธนิีม้นัพอ มนัไม่อยาก 
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ได้อะไร แต่พอออกจากสมาธมิา ความอยากทีย่งัมอียูใ่นใจมนักจ็ะโผล่ขึน้มา  

อยากได้สิง่นัน้อยากได้สิง่น้ี ถ้าเราไม่ใช้ปัญญามาสอนใจให้หยดุความอยาก  

เรากจ็ะไปท�าตามความอยากต่อ แล้วเรากจ็ะกลบัไปเหมอืนเดิม แต่ถ้าเรา 

ใช้ปัญญาหรอือย่างน้อยใช้สติคอยควบคุมไม่ให้คิดในเรือ่งของความอยาก  

ให้เราคิดอยู่กับพุทโธๆ ต่อไป ความอยากมันก็จะหายไปชั่วคราว แต่ถ้า 

อยากจะให้มันหายไปอย่างถาวร เราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นต้นเหตุของ

ปัญหาทั้งหลาย ความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากของเราเอง ถ้าเรา 

ไม่อยากจะทกุข์ ถ้าเราอยากจะมคีวามสขุต่อไปอย่างถาวร เรากต้็องอย่าไป 

มีความอยาก

ถ้าเห็นโทษของความอยากแล้วเราก็จะหยุดได้ ถ้าเราเห็นความอยาก 

เป็นเหมือนงูพิษอย่างนี้ เราก็จะไม่อยากเข้าใกล้ ไม่อยากจะไปท�าตาม

ความอยาก

ศิษย ์: เราต้องไม่ตามใจตัวเอง เราต้องรู้จักระงับใจตัวเองด้วย

พระอาจารย์ : ท�าอะไรท�าด้วยเหตุด้วยผล ถ้าจ�าเป็นกท็�า ถ้าไม่จ�าเป็น 

ก็ไม่ต้องท�า เช่น สิ่งที่จ�าเป็นก็คือปัจจัย ๔ เราต้องมีปัจจัย ๔ ถึงเวลา 

ต้องรบัประทานอาหารกต้็องรบัประทานอาหาร แต่ให้รบัประทานพอประมาณ  



242



243

พอต่อความต้องการของร่างกาย อย่ารับประทานไปตามความอยาก  

ถ้ารับประทานตามความอยาก มันจะรับประทานมากเกินไป อย่างนี้ก็จะ

ท�าให้อยากรบัประทานมากขึน้ไปเรือ่ยๆ คนเราจึงลดน�า้หนกักนัไม่ค่อยลง 

เพราะเรารับประทานตามความอยากกัน

ศิษย ์: เราดิ้นรนไปหาของกินร้านโน้นอร่อย ร้านนี้อร่อย

พระอาจารย ์: อิ่มแล้วก็ยังอยากจะกินอีก ท้องบอกพอแล้ว แต่ใจ 

ยงับอกไม่พอ เราต้องท�าตามเหตุผล เวลาทีต้่องรบัประทานอาหาร เรากต้็อง 

รบัประทานอาหารเหมอืนกบัรบัประทานยา หมอบอกให้กนิกีเ่มด็กก็นิตาม

ที่หมอสั่ง ไม่ใช่กินตามใจอยาก ยานี้อร่อยเอาสัก ๑๐ เม็ดเลย อย่างนี้

ไม่ได้เดี๋ยวก็ตาย ตายเพราะยา คนเราตายเพราะอาหารกันเชื่อไหม ตาย

เพราะรบัประทานอาหารมากจนเกนิไป เวลารบัประทานอาหารมาก โรคภัย 

ไข้เจ็บต่างๆ ก็มากขึ้น 

ดังนัน้ ถ้าเราท�าตามเหตุผลนีไ้ม่เป็นความอยาก แล้วจะไม่ท�าให้เกดิความ

ฟุ้งซ่าน จะไม่ท�าให้เกิดความอยากต่อเนื่อง แต่ถ้าท�าตามความอยากแล้ว

มันจะมีความอยากต่อเนื่อง ได้นี่มาแล้วก็อยากจะได้นั่นอีก ได้อย่างนั้น 

ก็อยากได้อย่างโน้นอีก อยากได้ไปเรื่อยๆ
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ศิษย ์: มันเหมือนเป็นกิเลสที่พอกอยู่ตลอดเวลา

พระอาจารย ์ : ใช่ ตัวนี้แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเรา  

เป็นปัญหา ถ้าเราแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ความอยาก ต้องตัดความอยาก

ทั้งหมดให้หมดไป ความอยากก็มี ๓ เท่านั้นเอง พระพุทธเจ้าทรงตรัส 

สอนไว้ คือกามตัณหา คือความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ภวตณัหา ความอยากม ีอยากเป็น วภิวตณัหา ความอยากไม่ม ีอยากไม่เป็น  

เช่น อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย เวลาแก่แล้วไม่อยากแก่นีม้นั

จะทุกข์ใจมาก เวลาเจ็บแล้วอยากให้มันหาย อยากไม่ให้มันเจ็บนี้มันก็จะ

ทุกข์ทรมานใจ เวลาจะตาย ไม่อยากตาย มันก็เหมือนกัน แต่ถ้าเราหยุด 

ความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ เวลาแก่ เวลาเจ็บ เวลาตาย เราจะเฉยๆ  

เราจะรูส้กึเหมอืนกบัรบัรูเ้ฉยๆ ว่าร่างกายเขาแก่แล้วนะ ร่างกายเขาเจ็บไข้ 

ได้ป่วย ร่างกายตอนนี้เขาจะตายแล้วนะ ก็รู้ไปดูไปเฉยๆ เหมือนกับไม่มี

อะไรเกิดขึ้น เพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจเป็น

เหมือนคนดูภาพยนตร์ ร่างกายเป็นเหมือนตัวแสดงอยู่บนจอภาพยนตร์ 

แต่คนดูบางทกีอ็ดทีจ่ะไปต่ืนเต้นหวาดเสยีวกบัตัวแสดงในภาพยนตร์ไม่ได้  

เพราะไม่มีสติ เผลอไป คิดว่าตัวเองเป็นตัวแสดงไป พวกเราไม่มีสติ  

ไม่มปัีญญาแยกใจออกจากร่างกายกนั เราปล่อยให้ใจไปคิดว่าเป็นร่างกาย 



245

พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาใจก็หวั่นไหว ทั้งๆ ที่ใจไม่ได้เป็นอะไรเลย  
ใจเป็นเหมอืนเดิม ร่างกายแก่ไม่แก่ ใจกย็งัเป็นใจอยูเ่หมอืนเดิม เพราะใจ 
ไม่มีวันแก่ ไม่มีวันเจ็บ ไม่มีวันตาย นี่คือธรรมชาติของใจ 

ปัญหาของใจอยู่ตรงที่หลง อยู่ที่เผลอไปคิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วก็ไป 
เดือดร้อนแทนสิง่นัน้สิง่นีเ้อง เช่น ไปเดือดร้อนแทนร่างกายของเรา บางที
ก็ไปเดือดร้อนแทนร่างกายของคนอ่ืน ถ้าเป็นร่างกายของคนที่เรารักนี้ 
เรากเ็ดือดร้อนแทนเขาแล้ว ของพ่อ ของแม่ ของสาม ีของภรรยา ของลกู  
ของหลาน พอเขาเป็นอะไรเราก็วุ่นวายไปกับเขา เพราะว่าเราไม่มีปัญญา
คอยแยก ไม่มีกรรมการมาหย่าศึก พูดง่ายๆ มีแต่จะปล่อยให้เขาไป
ตะลุมบอนกัน เข้าไปผูกพันกันนัวเนียกันไปหมด

ดังน้ัน เราต้องมสีติ สมาธ ิปัญญา มาเป็นกรรมการ มาคอยแยกใจให้ออก 
จากทุกสิ่งทุกสิ่งอย่าง ไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไป 
เกี่ยวข้องด้วย เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย  
บคุคลต่างๆ ทีเ่ราเกีย่วข้องด้วย เราต้องแยกว่าเขากบัเราเป็นคนละส่วนกนั  
เราไม่สามารถที่จะไปจัดการให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอ 
เขามีเหตุมีปัจจัยที่จะท�าให้เขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้น เช่น  

เขาจะต้องมคีวามเจรญิบ้าง มคีวามเสือ่มบ้าง เขาจะต้องมทุีกข์บ้างมสีขุบ้าง  
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เขาจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป ช้าหรือเร็วต่างกันไป ก็ต้องเป็นไป
ด้วยกันทุกคน เราต้องรู้แล้วเราต้องอย่าไปหลง เราต้องรักษาใจของเรา 
ให้รู้เฉยๆ อย่าไปมีตัณหาความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เพราะ
จะท�าให้ใจเราทุกข์ ท�าให้ใจเราเครียด ท�าให้ใจเราฟุ้งซ่านขึ้นมานั้นเอง  
การปฏิบัติทั้งหมดก็เพื่อสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง

ศษิย์ : ตอนผมน่ังสมาธ ิผมก็คดิถึงว่าตอนผมอาย ุ๑๓ จติของผม 
ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้ พออายุ ๕๐ จิตมันก็เป็นอย่างนี้

พระอาจารย์ : ใช่ จิตมันเป็นอย่างนั้นมาตลอด มันจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยอยู่ที่การปฏิบัติของเรา ถ้าเราปฏิบัติตามค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า จิตของเราก็จะเปลี่ยนไปจากสภาพที่ย�่าแย่เป็นสภาพที่ดีขึ้น
ไปตามล�าดับ จนเป็นสภาพที่มีแต่ความสุขอย่างเดียว ไม่มีความทุกข์เลย  
เพราะเรารู้ทัน เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เขาเจริญ 
หรือเสื่อมไม่ได้มาท�าให้เราเจริญหรือเสื่อมแต่อย่างใด เพราะถ้าเรารู ้
อย่างนี้แล้ว เราก็จะไม่เดือดร้อน จะไม่ยึดติด จะไม่มีความอยากให้เขา
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสงบ มีแต่ความสุข

ตลอดเวลา 
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อันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติ ก็คือท�าให้ใจเราสุข ท�าให้ใจเราสงบอยู่ 

ตลอดเวลา จะสขุจะสงบตลอดเวลากต้็องรูค้วามจรงิว่าไม่มอีะไรเป็นของเรา  

ทกุสิง่ทุกอย่างเป็นเหมอืนภาพยนตร์ เราเป็นเหมอืนคนดู เวลาเราออกจาก

โรงภาพยนตร์ไป เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวไป เวลาภาพยนตร์จบ พระเอก

เขาอาจจะกลายเป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้าน แต่เรา 

ออกจากโรงภาพยนตร์ไป เราไม่ได้เอาเงินร้อยล้านพันล้านติดไปกับเรา 

ฉันใด ร่างกายของเราจะร�่ารวยขนาดไหน จะใหญ่โตขนาดไหน เวลาเรา

จากร่างกายน้ีไป เราก็ไม่ได้เอาอะไรของร่างกายนี้ไปด้วยเลย ให้เราคิด

อย่างน้ี ไม่ได้เอาลกู เอาหลาน เอาสาม ีเอาภรรยา เอาญาติสนทิมติรสหาย  

เอาลาภ ยศ สรรเสริญไปกับเราเลย ใจก็มาด้วยตัวเปล่าๆ แล้วก็จะไป

ด้วยตัวเปล่าๆ ถ้าจะมาก็มากับความโง่เท่านั้นแหละ เวลาไปนี้จะไปกับ

ความโง่ต่อหรือจะไปกับความฉลาด ถ้าไปกับความโง่ต่อก็ต้องกลับมา 

โง่ใหม่อีก แต่ถ้าไปด้วยความฉลาดกจ็ะไม่กลบัมาโง่อีกต่อไป พระพทุธเจ้า 

พระอรหันต์ท่านถึงไม่กลับมา เพราะท่านหายโง่แล้ว พวกเรายังโง่อยู่ 

เดี๋ยวก็กลับมาโง่ใหม่อีก กลับมาเกิดใหม่อีก เข้าใจนะ
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การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิว้เพยีงเท่าน้ี  
ขอคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
จงปกป้องคุม้ครองรกัษาให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจรญิ
แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตรายท้ังหลายท้ังปวง 
โดยทั่วหน้ากันเทอญ

ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต


