มีคนเขาขอร้องว่า เวลาเราพูดอะไร

ถ้ามันหนักเกินไป ก็ชว่ ยตัดๆ ออกบ้าง เราก็ไม่รวู้ า่
มันหนักหรือไม่หนัก เราพูดตามความจริง มันเกิด
ขึ้นได้กับทุกคน แม้กับตัวเรามันก็เกิดขึ้นได้

คำ�ปรารภ เล่ม ๔
สุขา รุกฺขสฺส ฉายาว,
ตโต ญาติมาตาปิตุ;
ตโต อาเจรสฺส รญฺโญ,
ตโต พุทฺธสฺสเนกธาฯ
ร่มเงาต้นไม้นั้นเทียว เป็นเหตุน�ำสุขมาให้,
ร่มเงาของญาติและพ่อแม่ เป็นสุขกว่านั้น;
ร่มเงาแห่งครูอาจารย์ เป็นสุขกว่านั้น,
ร่มเงาแห่งพระราชามหากษัตริย์ เป็นสุขกว่านั้น,
ส่วนร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา เป็นร่มเงาที่น�ำสุขมาให้
เป็นอเนกอนันต์กว่าร่มเงาเหล่านั้นอย่างแท้จริง.
กวิทปฺปณนีติ ๑๘๔, โลกนีติ ๕๐, ธมฺมนีติ ๑๑

ด้วยเมตตาไม่มปี ระมาณ ท่านอาจารย์สชุ าติ อภิชาโต น�ำร่มเงาของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามายังความร่มเย็นสูศ่ ษิ ย์ทงั้ ปวงทุกกาล
และทุกสถานที่ ร่มเงาของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์จงึ ยังความสุข
แห่งจิตดังนี้แลฯ
ด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงสุด
ศิษยานุศิษย์
มิถุนายน ๒๕๕๘

สารบัญ

กัณฑ์ที่

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ผู้หาความสุขเจอ
งานภายนอก งานภายใน
โชคลาภอันมหาศาล
หยุดความอยาก
ปรับใจให้เป็นกลาง

๓
๗๑
๑๔๓
๒๑๕
๒๗๓

การที่จะไม่อาศัยสิ่งต่างๆ ให้ความสุข
กับตนได้ ก็ต้องหาความสุขภายใน
ตัวเองให้เจอ อันนีเ้ ขาเขียนไว้ใต้ภาพ
ของหลวงตาว่า “ผู้หาความสุขเจอ”
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วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
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เป็นเรือ่ งทีค่ นไม่คาดการณ์ไม่คดิ กัน แต่สำ� หรับเรา เราถือว่าเป็นเรือ่ ง
ธรรมดาปกติ มีเกิดมีดับ มีเหตุมีผล อีกอย่างอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้
ดังนัน้ เราพิจารณาหมดแล้ว ในโลกนีไ้ ม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน มีแน่นอน
ก็คอื ธรรมะ ธรรมะของพระพุทธเจ้า “อกาลิโก” กีภ่ พกีช่ าติกกี่ ปั กีก่ ลั ป์
ก็เหมือนเดิม ธรรมะของพระพุทธเจ้า
อริยสัจ ๔ นี้เหมือนเดิม ทุกข์เกิดจากตัณหาความอยาก การดับทุกข์
ก็ดับด้วยการปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา นี่คือทางดับทุกข์ ไม่ว่าจะกี่ยุค
กี่สมัย พระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตรัสรู้ก็ตรัสรู้ความจริงอันเดียวกัน
ความจริงที่เป็นสากล ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปตรัสรู้บนดาวอังคาร
หรือดาวพฤหัส ถ้าดาวเหล่านั้นเป็นที่อยู่ของมนุษย์ได้ก็จะตรัสรู้เรื่อง
เดียวกัน เรื่อง “อริยสัจ ๔” เรื่อง “ไตรลักษณ์” ทุกอย่างไม่เที่ยง
ทุกอย่างมีเกิดมีดบั มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทุกอย่างเป็นทุกข์
ถ้าไปยึดไปติด ไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เพราะทุกอย่าง
เราไปสัง่ เขาไม่ได้ เราไปสัง่ ให้เขาเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนีไ้ ม่ได้ พอไม่ได้
เป็นอย่างทีเ่ ราสัง่ ก็ไม่สบายใจ ทุกข์ใจ เช่นสัง่ ให้รา่ งกายไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ย
พอมันไม่ยอมฟังค�ำสั่ง มันขอเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา เราก็ไม่สบายใจ
เพราะเราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วย สั่งไม่ให้มันตาย มันก็ถึงเวลา
4
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มันจะตายขึน้ มาก็ไปสัง่ มันไม่ได้ ถ้าไม่สงั่ ก็ไม่ทกุ ข์เท่านัน้ เอง เพราะใจ
ไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆ ใจไปหลงคิดว่าตนเองเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วก็คิดว่า
สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตัวเองเป็นของตน พออะไรเป็นของตนก็อยากจะ
ให้อยู่กับตนไปนานๆ ให้ความสุขกับตนไปนานๆ พอเวลาสิ่งที่เคย
ให้ความสุขมันเปลี่ยนไปหรือหมดไปดับไป เวลานั้นไม่มีอะไรให้
ความสุขก็เกิดความทุกข์ขนึ้ มา เพราะว่าอาศัยสิง่ ต่างๆ มาให้ความสุข
ถ้าไม่อาศัยสิ่งต่างๆ มาให้ความสุขก็ไม่เดือดร้อน เวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้
ดับไปหรือเปลี่ยนไปก็เหมือนเดิม
การทีจ่ ะไม่อาศัยสิง่ ต่างๆ ให้ความสุขกับตนได้กต็ อ้ งหาความสุขภายใน
ตัวเองให้เจอ อันนีเ้ ขาเขียนไว้ใต้ภาพของหลวงตาว่า “ผูห้ าความสุขเจอ”
ตอนนีพ้ วกเรายังหาความสุขไม่เจอกัน เจอความสุขปลอม เจอความสุข
เดีย๋ วเดียว สุขแล้วเดีย๋ วก็หายไป ไปกินเลีย้ งก็มคี วามสุขกัน พอกินเสร็จ
ก็หายไป ไปเที่ยวก็มีความสุข พอกลับมาก็หายไป ไปท�ำอะไรต่างๆ
ทีใ่ ห้ความสุข พอไม่ได้ทำ� ก็หายไป นีค่ อื ความสุขปลอม ถ้าความสุขจริง
มันต้องอยู่กับเราไปตลอด ความสุขจริงมีอยู่ในตัวเรานี่เอง เส้นผม
บังภูเขา มองไม่เห็น ภูเขาเบ้อเริ่มเทิ่ม เพราะเส้นผมเส้นนิดเดียว
เส้นผมตัวนีก้ ค็ อื ความหลง หลงว่าสิง่ ต่างๆ ในโลกนีใ้ ห้ความสุขกับตน
ธรรมะบนเขา
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มองไม่เห็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเองอยู่ในใจของตัวเอง มันลึกลับ
จริงๆ นะ
ความสุขที่แท้จริงเกิดจากความไม่อยาก แต่ความอยากมันสร้าง
ความรูส้ กึ ว่าต้องได้สงิ่ ทีอ่ ยากถึงจะได้ความสุข ถ้าไม่ได้สงิ่ ทีอ่ ยากแล้ว
จะได้ความทุกข์ มันทุกข์จริงอยู่เวลาที่ไม่ได้สิ่งที่อยาก แต่ถ้าเราทน
ไปได้เดี๋ยวความอยากมันก็หายไปเอง เพราะเมื่อมันไม่ได้สิ่งที่อยาก
ต่อไปมันก็ไม่อยาก เช่น อยากจะดื่มสุรา ทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุรา
ก็อย่าไปดืม่ มัน มันก็ทกุ ข์ตอนทีอ่ ยากจะดืม่ แต่พอเราไม่ดมื่ ไม่ทำ� ตาม
ความอยาก ต่อไปความอยากมันก็ไม่รจู้ ะอยากไปท�ำไม อยากก็ไม่ได้ดมื่
อยู่ดี พอไม่อยากแล้วก็สบาย ดูคนที่ไม่ดื่มสุรา เขาเดือดร้อนไหม
เวลาเขามีสุราหรือไม่มีสุราดื่ม เขาไม่เดือดร้อน เขาสบาย แต่คนที่
ดื่มนี่เดือดร้อน ถ้าได้ดื่มก็มีความสุขแต่เดี๋ยวเดียว แล้วก็ไม่ได้ท�ำให้
ความอยากดื่มหายไป กลับท�ำให้ความอยากดื่มกลับเพิ่มขึ้นไปอีก
ตอนแรกดื่มครึ่งขวดก็พอแล้ว ต่อไปก็ขวดหนึ่ง เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
ความอยากมันจะท�ำให้ไม่พออยูเ่ รือ่ ยๆ ถ้าหยุดความอยากได้ ตอนต้น
ตอนต่อสู้กับความอยากมันทรมาน ถ้าไม่มีเครื่องมือมันสู้ไม่ไหว
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เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะทำ�ให้ เ ราไม่ ก ระทำ�
ตามความอยากได้กค็ อื ศีล สมาธิ
ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา
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เพราะว่าความทุกข์ทรมานใจนี้มันรุนแรง แต่ถ้ามีเครื่องมือนี้สู้ได้
เวลาอยากก็เข้าสมาธิไป ท�ำใจให้สงบ ความอยากนัน้ ก็จะสงบตัวลงไป
พอออกจากสมาธิมา ถ้าอยากอีกก็ใช้เหตุผลว่าอยากแล้วมันเป็น
อย่างไร อยากแล้วมันก็อยากไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด แล้วเวลาไม่ได้
ดังใจอยากก็จะทุกข์ไปเรือ่ ยๆ แต่ถา้ ไม่ทำ� ตามความอยาก ต่อไปความ
อยากก็จะอ่อนก�ำลังลงไป แล้วก็หมดไปในที่สุด พอไม่มีความอยาก
แล้วทีนี้ก็สบาย
ดังนั้นมาแก้ปัญหาที่แท้จริงกันดีกว่า ก็คือความอยาก ต้นเหตุของ
ความอยากก็คอื ความหลง ไม่รวู้ า่ ความสุขอยูท่ คี่ วามไม่อยาก อยูท่ กี่ าร
ไม่กระท�ำตามความอยาก ก็มเี ท่านีแ้ หละ และเครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้เรา
ไม่กระท�ำตามความอยากได้กค็ อื ศีล สมาธิ ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา
ทาน ก็คือเอาเงินที่จะไปใช้ตามความอยากนี้เอาไปให้คนอื่นเขา หรือ
ไม่ให้คนอื่นก็เอาไปเผาไฟทิ้งก็ได้ มันก็แค่กระดาษนี้เอง ไม่อย่างนั้น
ก็เก็บไว้เฉยๆ ไม่ต้องไปใช้มัน เก็บไว้ เก็บไว้ในบ้านเก็บไว้ในธนาคาร
แต่ไม่ตอ้ งไปใช้ อย่าไปใช้ตามความอยากเท่านัน้ จะเก็บไว้กไ็ ด้ จะให้ใคร
ก็ได้ ที่บอกให้เอาไปให้มันจะได้สบายกว่า เพราะให้แล้วมันก็จะได้
หมดปัญหา ถ้ายังอยู่เดี๋ยวมันก็ยังอยากอยู่นั่น ยังอยากจะเอาไปซื้อ
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ของฟุม่ เฟือย ซือ้ ของหรูหรา ซือ้ ของทีไ่ ม่จำ� เป็น เอาไปเทีย่ ว เอาไปดืม่
เอาไปรับประทาน ถ้าไม่มีเงินมันก็ไม่มีความอยากจะเที่ยว เพราะ
ไม่มีเงินมันก็ไปเที่ยวไม่ได้ ถ้ามีเงินเดี๋ยวก็อยากจะไปฮ่องกง ไปญี่ปุ่น
ไปเกาหลี ดังนัน้ เวลาอยากจะใช้เงินเพือ่ ซือ้ ความสุขก็เอาไปให้คนอืน่ เสีย
ช่วยเหลือคนอื่นกลับได้ความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่อิ่มที่พอ ความสุข
ที่ดับความอยากไปเที่ยวได้ ทุกครั้งอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินที่จะไป
เทีย่ วนีไ้ ปท�ำบุญ มันก็มคี วามอิม่ ใจสุขใจขึน้ มา ความอยากไปเทีย่ วมันก็
หายไป ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะไปเทีย่ วก็ทำ� อย่างนี้ ต่อไปมันก็ไม่อยากเทีย่ ว
รับรองได้มันไม่ไป เพราะเราหยุดความอยากได้ ดับความอยากได้
เพราะเรามีทานเป็นตัวช่วย เวลาท�ำทานแล้วท�ำให้ใจอิม่ ใจมีความสุข
นี่คือเรื่องของทาน ทานมีไว้เพื่อสกัดเรื่องการใช้เงินใช้ทองไปในทาง
ของกิเลสตัณหาเท่านัน้ เอง เป้าหมายของการท�ำทานอยูต่ รงนี้ เพือ่ ไม่ให้
เราเอาเงินทองไปรับใช้กเิ ลสตัณหา เพราะการรับใช้กเิ ลสตัณหาก็เป็น
การส่งเสริมเลี้ยงดูกิเลสตัณหาให้มีก�ำลังมากขึ้น
อย่างทีบ่ อกตอนต้นก็ขอดืม่ แค่ครึง่ ขวดก็พอ ต่อไปก็ ๒ ขวด ๓ ขวด มันจะ
เพิ่มก�ำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเที่ยวตอนต้นก็เที่ยวในเมืองไทยก่อน
ต่อไปก็อยากจะไปเที่ยวเมืองนอก เริ่มต้นก็ไปแถวใกล้ๆ บ้านก่อน
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ต่อไปก็ไปไกลๆ หน่อย ต่อไปก็ไปมันทุกแห่งทุกหนทีไ่ ม่เคยไป ถ้ามีทวั ร์
พาไปโลกพระจันทร์ก็ไปกัน ต่อไปนี้ก็จะมีคนไปเที่ยวโลกพระจันทร์
เพราะตอนนีเ้ ขาก�ำลังสร้างยานอวกาศทีจ่ ะพาคนไปเทีย่ วโลกพระจันทร์
นีแ่ หละคือความอยาก ถ้าลองท�ำตามมันแล้ว มันไม่นอ้ ยลง มันจะเพิม่
มากขึน้ ถ้ามีเงินมาสนับสนุน ถ้าไม่มี มันก็จะบังคับให้เราไปท�ำมาหากิน
ไปหาเงินทองมาให้ได้มากๆ ขึ้น การหาเงินหาทองก็ต้องเหนื่อยยาก
ต้องวุ่นวาย ต้องท�ำบาปท�ำกรรมบ้างในบางเวลาบางโอกาส ท�ำมาก
ท�ำน้อยก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสและอยู่ที่ความอยาก ถ้าอยากมาก
อยากได้มากๆ มีโอกาสท�ำบาปแล้วได้ก็เอา ก็จะท�ำบาปมาก อันนี้แล
เป็นทางของการใช้เงินเพื่อไปรับใช้กิเลสตัณหา ไปรับใช้ความอยาก
ไปส่งเสริมความอยาก ส่งเสริมความอยากให้มากเท่าไรก็จะส่งเสริม
ความทุกข์ให้มากขึ้น
ดังนั้นเงินทองให้มีเก็บไว้ส�ำหรับดูแลร่างกายเท่านั้นพอ ใช้กับสิ่ง
ที่จ�ำเป็น ร่างกายยังจ�ำเป็นอยู่เพราะยังต้องเป็นเครื่องมือในการฆ่า
กิเลสตัณหา ยังต้องปฏิบัติธรรม ยังต้องรักษาศีล ยังต้องภาวนาอยู่
ดังนั้นพยายามอย่าใช้เงินใช้ทองไปในทางกามสุข ทางกามตัณหา
คนส่วนใหญ่ที่ใช้เงินทองก็เพื่อกามตัณหานี้ทั้งนั้น เห็นกระเป๋าสวยๆ
10
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เห็นเสือ้ ผ้าสวยๆ เห็นรองเท้าสวยๆ ก็อยากได้ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มมี นั ก็ไม่ตาย
ทัง้ ๆ ทีม่ กี ระเป๋าอยูห่ ลายใบ มีเสือ้ อยูห่ ลายชุดแล้ว รองเท้าอยูห่ ลายคู่
เคยได้ยินข่าวไหมคนมีรองเท้าตั้งพันคู่ มีเท้าอยู่คู่เดียวแต่มีรองเท้า
ตัง้ พันคู่ มันมีเหตุมผี ลไหม มีเสือ้ ผ้าเป็นพันชุด มีรา่ งกายเพียงร่างเดียว
อย่างนี้เรียกว่าไม่มีเหตุมีผล คนไม่มีเหตุมีผลก็เหมือนคนบ้านี่แหละ
เพราะฉะนัน้ ต้องคอยควบคุมการใช้เงินใช้ทอง ถ้าเราไม่ใช้มาก เราก็
จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินทอง มีเวลามาอยู่ปฏิบัติธรรมได้
ถ้ายังอยากใช้เงิน ยังอยากเป็นไฮโซอยู่ ยังอยากจะมีหน้ามีตาอยู่
ก็ต้องท�ำงานเพื่อจะได้มีเงินทองเข้าสังคมเข้าไฮโซ ก็จะไม่มีเวลา
มาภาวนา แต่ถ้าเราต้องการมีเพียงปัจจัย ๔ มาดูแลร่างกายของเรา
เราก็อาจจะไม่ต้องท�ำแล้วก็ได้ถ้าท�ำมามากพอแล้ว ถ้ามีมากพอแล้ว
ลองค�ำนวณดูสิค่าอาหารวันละสักเท่าไร ค่าที่พักวันละเท่าไร และดู
ปริมาณทีเ่ รามีอยูพ่ อไหม แล้วก็ไม่ตอ้ งมีไปจนถึงวันตายหรอก ถ้าเรา
มีพอท�ำให้เราปฏิบตั ไิ ปจนถึงขัน้ หนึง่ ทีเ่ ราบวชได้เราก็สบาย พอบวชได้
แล้วก็ไปกินข้าวก้นบาตร กินเศษอาหารของวัดก็ได้ อยู่ในวัดเป็นแม่ชี
อาศัยช่วยวัดท�ำงานนิดหน่อยเพื่อจะได้มีที่อยู่ มีอาหารรับประทาน
มีสถานที่สงบไว้ภาวนา แค่นั้นพอแล้ว พอบวชได้แล้วอยู่วัดได้แล้ว
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ถ้าเป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นพระนี่
ถ้าไม่หวือหวา ไม่ฟู่ฟ่า ไม่ขอโน่นขอนี่
อยู่ไปตามมีตามเกิด มักน้อยสันโดษ
ไม่ต้องกลัวอดตาย ไม่มีวันตาย
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ไม่มีเงินมีทองก็ไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวมีคนศรัทธาเขามาดูแลเราเอง
ยิ่งถ้าเราสมถะเรียบง่าย ไม่ขอใคร ไม่อะไรกับใคร อยู่แบบตามมี
ตามเกิด ไม่มีใครเขาปล่อยให้เราตายหรอก ถ้าเป็นนักบวชเป็นแม่ชี
เป็นพระนี่ ถ้าไม่หวือหวา ไม่ฟู่ฟ่า ไม่ขอโน่นขอนี่ อยู่ไปตามมีตามเกิด
มักน้อยสันโดษ ไม่ต้องกลัวอดตาย ไม่มีวันตาย
เรามีเพียงหกพันบาทนีเ่ ราก็บวชได้แล้ว ใช้เงินหกพันบาทแค่ปเี ดียวไว้
ปฏิบัติธรรม แล้วยังมีเหลือด้วยนะ ไม่ใช่ไม่มีเหลือ สมัยก่อนกินข้าว
มื้อละ ๕ บาทก็อยู่ได้แล้ว ก๋วยเตี๋ยวชามละ ๒ บาท ข้าวหมูแดง
ข้าวมันไก่ จานละ ๓ บาท กิน ๕ บาทนีก้ อ็ ยูไ่ ด้ หรือข้าวแกงก็เหมือนกัน
ข้าวแกงจานละ ๒ บาท ๓ บาท กิน ๒ จานก็อยู่ได้ เราไม่มีอะไร
ต้องใช้นี่ เราไม่ไปดูไม่ไปฟังไม่ไปเที่ยวที่ไหน เราก็เอาแต่เดินจงกรม
นั่งสมาธิอยู่ในบ้าน อ่านหนังสือธรรมะ ต่อสู้กับความอยากต่างๆ
ถ้าอยากออกไปเที่ยวนี้มันจะต้องเสียเงินเสียทอง หรืออยากจะไป
ซื้อโน่นซื้อนี่
ตัง้ แต่เราอ่านหนังสือธรรมะมานี้ เราจับประเด็นได้เลยว่า อ๋อ ตัวปัญหา
ก็คอื ความอยาก ต้องสูก้ บั ไอ้ตวั นีใ้ ห้ได้ตวั เดียว ธรรมะของพระพุทธเจ้า
ทุกขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อสกัดความอยากเท่านั้น ทานก็สกัดความอยาก
14
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ศีลก็สกัดความอยาก ภาวนาก็สกัดความอยาก พอไม่มคี วามอยากแล้ว
สบาย เหมือนไม่มเี ชือ้ โรค ร่างกายไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ เวลามีเชือ้ โรคนี้
ร่างกายก็ไม่สบาย เป็นไข้หวัดเป็นมาลาเรีย เป็นโรคอะไรต่างๆ
ที่เกิดจากการติดเชื้อโรค ใจไม่สบายก็เพราะความอยาก แล้วแทนที่
จะหยุดความอยากก็ไปท�ำตามความอยากเพือ่ จะได้สบายใจ อยากได้
อะไรก็ไปซื้อมา อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไป มันก็เลยไม่มีวันหมด
ต้องหยุดความอยากทุกรูปแบบ ลองนั่งบนเก้าอี้สักสองสามชั่วโมง
ขึน้ ไปก่อนก็ได้ นัง่ เฉยๆ ถ้าภาวนาได้กภ็ าวนาไปก็จะท�ำให้สบายหน่อย
ถ้าภาวนาไม่ได้กใ็ ช้ความอดทนสูก้ บั มันดู สูแ้ บบไม่ตอ้ งใช้อะไร ใช้ขนั ติ
ตัวเดียว เดีย๋ วเวลาความอยากมันหยุดนี้ ความตึงเครียดหายหมดเลย
เวลามันอยากนี้ โอ้โห มันปั่นป่วนอยู่ในใจ แต่เราไม่ยอมท�ำตาม
ความอยาก มันจะให้ลกุ ไปตรงนูน้ ก็ไม่ไป ลุกไปตรงนัน้ ก็ไม่ไป ก็นง่ั มัน
ตรงนี้แหละวะ จนพอมันรู้ว่ามันไปไม่ได้ปั๊บ มันก็หยุดอยาก พอหยุด
อยากปั๊บ ความปั่นป่วนนี้มันหายไปเลย มันหายฟุ้ง จะว่ามันรวม
มันก็ไม่รวม มันเครียด มันฟุ้ง มันปั่นป่วน แต่พอมันรู้ว่าไม่มีทางที่จะ
ได้ตามทีม่ นั ต้องการแล้ว พอมันยอม มันหยุดแล้ว หายไปเลย กลับมา
เป็นปกติอย่างตอนที่เรานั่งอยู่ เราถึงเห็นฤทธิ์ของความอยาก และ
เห็นคุณของการต่อสู้กับความอยาก
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ต้องรู้ว่า
ความอยากนี้
เป็นพิษเป็นภัย
เป็นเหมือนศัตรู
ต้องฆ่ามันเพียงอย่างเดียว

การชนะความอยากแต่ละครั้งนี่รู้สึกว่า โอ้ย มันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์
แต่กอ่ นจะขึน้ สวรรค์นมี้ นั ต้องผ่านนรกก่อน ตอนทีม่ นั ออกฤทธิอ์ อกเดช
ตอนนั้นนะต้องทนเดินฝ่านรกไปให้ได้ ถ้าผ่านนรกไปได้ก็จะไปเจอ
สวรรค์ อย่างพวกเรานี้เป็นคนมีโชคไม่ต้องท�ำงานกัน แต่ต้องขัง
ตัวเองบ้าง ขังกิเลสบ้าง อย่าไปท�ำอะไร หาเวลาว่างๆ นัง่ เฉยๆ สูก้ บั
ความอยากดูบ้าง ไม่ต้องท�ำอะไร ไม่ต้องดูอะไร ไม่ต้องฟังอะไร
ไม่ต้องดื่ม ไม่ต้องรับประทาน นั่งเฉยๆ ถ้าจะใช้ธรรมะก็ได้ ถ้ามี
ธรรมะก็ใช้ไป ถ้าพุทโธได้ก็พุทโธไป ดูลมได้ก็ดูลมไป ภาวนาไป มันก็
จะท�ำให้สบายหน่อย เวลาผ่านไปเร็วหน่อย แต่มนั ก็ยงั สูก้ นั แบบเพียวๆ
ไม่ได้ ต้องปล่อยให้ความอยากเกิด ให้มนั ดิน้ สุดๆ สุดฤทธิแ์ ล้วมันหยุด
ของมันไปเอง
ถ้าเรารู้แล้วว่านี่คือเป้าหมายของเรา การเข้าสมาธิก็เป็นการหลบ
เท่านั้นเอง หลบหรือหยุดการผลิตความอยากขึ้นมาชั่วคราว แล้วพอ
ออกจากสมาธิมามันก็ผลิตขึ้นมาใหม่ ถ้าจะให้มันหายก็ต้องไม่ท�ำ
ตามมัน ต้องรู้ว่าความอยากนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นเหมือนศัตรู ต้องฆ่า
มันเพียงอย่างเดียว
ธรรมะบนเขา
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ผู ้ ที่ บ วชแล้ ว เขานึ ก ว่ า เขารู ้ ธ รรมบรรลุ
แล้วเนีย่ เขาสึกออกไปโดยทีเ่ ขาตัง้ ความคิด
ไว้วา่ เขาออกไปนีเ่ ขาจะท�ำตัวคล้ายพระ ไม่มี
ทางเหมือนพระอยู่แล้ว แบบประพฤติดี
หรืออะไรนี้ มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ
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๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

ค�ำถามจากเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
และค�ำถามจากในศาลา

ศิษย์ : พระอาจารย์คะคือลูกถือศีล ๘ มา ๒ ปี
ตัวปัญหาอืน่ ก็ไม่คอ่ ยมี มีแต่ปญ
ั หาตัวร้อนนีน้ ะคะ
พระอาจารย์ เวลาอากาศร้อนมากๆ มันจะนัง่ สมาธิ
ไม่ได้ มันจะร้อนปวดศีรษะ แล้วลูกแก้โดยวิธอี าบน�ำ้
มันทั้งวันเลยค่ะ

พระอาจารย์ : ก็ปล่อยให้มนั ร้อนไปสิ อยูก่ บั มันไป

อาบแค่วนั ละหนก็พอ อาบเพือ่ ช�ำระร่างกาย ไม่ได้
อาบเพือ่ ดับความร้อน ก็คดิ ว่าเราเป็นไข้มาลาเรีย
ก็แล้วกันที่มันร้อนเป็นเวลา เป็นไข้ก็ปล่อยให้มัน
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ร้อนไป ทีม่ นั ปวดหัวเพราะใจเรามันต้าน ตัณหาเรามันออกฤทธิ์ ใจมัน
อยากจะให้ความร้อนหายไป มันไม่ยอมรับกับความร้อน มันก็เลยผลิต
อาการต่างๆ ขึ้นมาทางร่างกาย ปล่อยให้มันดิ้นไปสุดๆ เดี๋ยวพอมัน
ยอมรับความร้อนได้แล้วมันจะหาย ไม่ต้องไปอาบ อยู่กับมันไป

ศิษย์ : การนั่งสมาธิกับความร้อนครับพระอาจารย์ มีกลุ่มที่ไปกับ

หลวงพ่อบัวเกตุลา่ สุดครับ แล้วหลวงพ่อบัวเกตุ ท่านก็ไปนัง่ กลางแจ้ง
อากาศร้อนเหมือนเมืองไทยอย่างนีน้ ะครับ เขาว่าหลวงพ่อไม่รอ้ นมัง๊ เหรอ
คือนั่งลุยเลยกี่ชั่วโมงก็ลุยเลย ท่านบอกว่าข้างในมันเย็น ใจมันเย็น

พระอาจารย์ : ใช่ พอจิตมันสงบมันเย็น มันไม่ร้อน ถ้าจิตไม่สงบนี้

มันจะดิน้ มันจะต่อต้านความร้อน ยิง่ ท�ำให้ขา้ งในร้อนยิง่ กว่าข้างนอก
ที่มันทนไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันร้อนข้างนอกแต่มันร้อนข้างใน ใจเราร้อน
ไม่ใช่ร่างกายร้อน ร่างกายร้อนอยู่จริง แต่ความร้อนของใจนี้มัน
หลายเท่ากว่า เพราะความอยากให้ความร้อนของร่างกายหายไป ก็เหมือน
ทุกขเวทนาอย่างทีพ่ ดู แบบเดียวกัน นัง่ แล้วเจ็บ ก็อยากจะให้มนั หายเจ็บ
เจ็บข้างในมันเลยยิง่ รุนแรงกว่าเจ็บข้างนอก คนทีไ่ ม่เจ็บข้างในจึงนัง่ ได้
สบาย ร่างกายจะเจ็บอย่างไรก็รับมันได้ อันนี้ต้องใช้ให้มันเย็นข้างใน
ให้มันไม่เจ็บข้างใน ก็ท�ำได้สองวิธี
20
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ถ้าอุบายของสมาธิกพ็ ทุ โธไป สวดมนต์ไป เช่น เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมไป
มันเพลินกับการฟังธรรมมันก็ไม่รสู้ กึ อะไร จะร้อนยังไงมันก็ไม่เดือดร้อน
เพราะใจมันไม่ได้ไปคิดถึงเรือ่ งความร้อน ใจมันอยูก่ บั ร่างกาย อันนีเ้ ป็น
การเบี่ยงเบน
ถ้าจะแก้แบบปัญญาก็ตอ้ งบอกว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา ความร้อนเป็นธรรมดา
ร้อน หนาว เย็น เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา ต้องอยู่กับ
มันให้ได้ อะไรจะเกิดก็ต้องอยู่กับมันไป รับรู้มันไป ใจเราอย่าไปร้อน
กับมัน แล้วรับได้กับทุกสภาพเหตุการณ์ ใจเราอย่าไปอยากให้มัน
เป็นอื่น มันเป็นอย่างนี้ก็ให้เป็นอย่างนี้ อย่าไปอยากให้มันหายไป
ความอยากให้มนั หายไปนี้ สร้างความทุกข์ใจความร้อนขึน้ มาภายในใจ
เราจึงต้องฝึกสติกันก่อนเพื่อจะได้ควบคุมตัณหาความอยากที่จะใช้
ความคิดเป็นตัวแสดงออกมา ถ้าเราใช้สติควบคุมได้ เราก็หยุดตัณหาได้
อันนี้ก็หยุดด้วยสมาธิด้วยสติ แต่พอเรามีก�ำลังที่จะใช้ปัญญา คือใจ
มีก�ำลังต้านตัณหา คือสมาธิน้ีช่วยต้านตัณหาได้ แต่ดับตัณหาไม่ได้
พอมีกำ� ลังต้านตัณหาได้กใ็ ช้ปญ
ั ญามาดับตัณหาได้ดว้ ยเหตุผล เหตุผล
ก็คือเราต้องยอมรับความจริง เราอย่าหนีความจริง เราอย่าไปให้
ความจริงหายไป ความจริงมันไม่หายหรอก เช่น ฝนตกนีจ้ ะให้มนั หาย
ธรรมะบนเขา
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มันหยุด มันไม่หยุดหรอก เราต้องยอมรับความจริง ตกก็ตกไป ร่างกาย
จะเจ็บจะร้อนจะปวดก็ปล่อยมันเจ็บไปปวดไปร้อนไป อยู่กับมันไป
ถ้ารับความจริงได้ ไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่น มันก็จะสงบมันก็จะ
สบายภายในใจ ร้อนยังไงก็อยูก่ บั มันได้ แม้กระทัง่ ถึงร้อนขนาดถูกเผา
เวลาร่างกายถูกจับเข้าเตาเผานี่ ถ้าใจยังรับรู้อยู่ มันก็ไม่เดือดร้อน
ก็ปล่อยให้มนั เผาไป นีแ่ หละใจ พลังจิต อุเบกขาวางเฉย เพราะไปเปลีย่ น
ความจริงไม่ได้

ศิษย์ : พระอาจารย์ครับพูดถึงความร้อนแล้ว นึกถึงการปกป้อง

พุทธศาสนาของประเทศอะไร ผมจ�ำไม่ได้ครับ ทิเบตหรืออะไรสักอย่างครับ
ที่พระเผาตัวเอง อันนั้นผิดหรือถูกครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ผิดนะสิ มันไม่ใช่วิธีที่พระพุทธเจ้าสอนสักหน่อย

พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างมันไม่เทีย่ ง ต้องยอมรับความจริง ศาสนา
พุทธนีก้ ไ็ ม่เทีย่ งไม่เกินห้าพันปี พระพุทธเจ้าบอกมันก็ตอ้ งหมดไป

ศิษย์ : ท�ำอย่างนั้นจะมีอานิสงส์ในส่วนของฝ่ายกรรมบาปน่ะมีแน่
แต่ส่วนของกรรมดีมีไหมครับพระอาจารย์
22
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พระอาจารย์ : ไม่มี เพราะท�ำบาปมันจะมีส่วนดีได้ไง
ศิษย์ : อ๋อ การท�ำบาปก็คอื ฆ่าตัวตาย ส่วนดีกค็ อื ปกป้องพุทธศาสนา
จะเกี่ยวกันไหมครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ไม่ใช่เป็นวิธีปกป้อง วิธีปกป้องก็คือต้องมาปฏิบัติสิ

ไปฆ่าตัวตายท�ำไม มานั่งสมาธิมาให้มันเห็นอริยสัจ ๔ พอมีอริยสัจ ๔
แล้วก็สอนคนได้เยอะแยะ ศรัทธาของคนอยูท่ คี่ นสอนนะ มันไม่ได้อยูท่ ี่
ตัววัด ตัวเจดีย์ ตัวศาสนา ศาสนาแท้อยูใ่ นใจของคนสอน ถ้าคนสอน
มีศาสนามีธรรมก็จะรักษาศรัทธาคนไว้ได้ แต่ถ้าคนสอนไม่มีธรรม
นี้เห็นไหมเนี่ย พอไม่มีธรรมก็ลาสิกขาไป อันนี้ท�ำให้เสื่อมแล้ว เพราะ
คนที่ติดตามคนที่พึ่งค�ำสอนนี้เขาก็เคว้งแล้ว เขาก็ไม่มีที่ยึดเกาะแล้ว
อย่างหลวงตาเสียไปองค์หนึ่งเป็นอย่างไร ลูกศิษย์ก็วุ่นกันหาที่เกาะ
หาที่พึ่งกันใหม่
พระพุ ท ธเจ้ า ไม่ เ คยสอนให้ ฆ ่ า ตั ว ตายเพื่ อ รั ก ษาพระพุ ท ธศาสนา
ท่านสอนให้รกั ษาพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษา ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ
อันนีแ้ หละเป็นวิธที จี่ ะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ ไม่มใี ครสามารถท�ำลายได้
ธรรมะทีอ่ ยูภ่ ายในใจของคนนีท้ ำ� ลายไม่ได้ เขาอาจจะเผาวัด ทุบเจดีย์
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ทุบพระพุทธรูป ของเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นศาสนา มันเป็นสัญลักษณ์
เท่านั้นเอง เป็นเหมือนป้ายบอกทาง ตัวศาสนาจริงอยู่ในใจของคน
แม้จะฆ่าร่างกายของคนที่มีศาสนา มันก็จะฆ่าได้แต่ร่างกาย ใจของ
ผู้มีศาสนาก็ยังสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ก็ยังสอนเทวดาได้
ดังนัน้ มันไม่ใช่วธิ ี การฆ่า ไม่วา่ ฆ่าผูอ้ นื่ หรือว่าฆ่าตัวเองนีม้ นั บาปอยูแ่ ล้ว
มันโง่อยูแ่ ล้ว อยูด่ ๆี ไปฆ่าตัวเองท�ำไม ร่างกายของตนเองมีประโยชน์
มากจะตาย ท�ำไมไม่มาศึกษา ไม่มาปฏิบตั ิ ไม่มาบรรลุธรรมกัน ศึกษา
แล้วปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมก็หลุดพ้น ตัวเองก็หลุดพ้นจากความทุกข์
แล้วก็ได้ช่วยเหลือให้คนอื่นได้หลุดพ้นอีกเป็นจ�ำนวนมาก
ดูหลวงปู่มั่นองค์เดียว เห็นไหม ถ้าหลวงปู่มั่นไปเผาตัวเองประท้วง
ทีไ่ หนนี้ แล้วจะมีใครมาเป็นหลวงปูม่ นั่ มาสอน หลวงปูม่ นั่ ท่านก็ศกึ ษา
ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ บรรลุแล้วท่านก็มาสัง่ สอน ก็มพี ระทีไ่ ปศึกษารับธรรมะ
มาปฏิบตั กิ บ็ รรลุกนั ศิษย์ของหลวงปูม่ นั่ ทีเ่ ป็นพระนีท้ เี่ ป็นพระอรหันต์นี้
ก็ไม่ใช่นอ้ ยนะ นับเป็นหลายสิบองค์ดว้ ยกัน แล้วลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของ
ท่านอีกก็มาถ่ายทอดกันอีก เมือ่ ก่อนนีไ้ ม่มใี ครรูจ้ กั พระป่า พระกรรมฐาน
แต่เดีย๋ วนีด้ งั แล้ว ดังไปทัว่ ประเทศ ใครได้สมั ผัสรับรูก้ เ็ กิดศรัทธาขึน้ มา
เห็นศาสนาจริง วิถชี วี ติ ของศาสนาจริงอยูแ่ บบเรียบง่าย มักน้อย สันโดษ
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อยู่ในตามสถานที่สงบสงัด ไม่ได้อยู่แบบวัดที่เราเห็นกันในบ้าน
ในเมือง ถ้าอย่างนั้นไม่มีใครอยากจะเข้า เข้าไปแล้วเหมือนกับเข้าไป
ศูนย์การค้า มีของขายมีของกินของซื้อของใช้ บางทีก็เป็นตลาดนัด
ไปเลย มีมหรสพ มีหนังกลางแปลง สมัยก่อนเราเข้าวัดก็เพราะว่า
มีงาน งานประจ�ำปีนี้เราชอบไป มีร�ำวง มีหนัง มีเครื่องเล่นต่างๆ

ศิษย์ : ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ยังมีอยู่หรือ ยังไม่เลิกอีกหรือ
ศิษย์ : เป็นตลาดครับ กลายเป็นตลาดนัดเต็มไปหมด
พระอาจารย์ : แต่งานประจ�ำปีไม่มีแล้วนี่ตอนกลางคืนที่เขาจัด
ศิษย์ : มันมีหลายงานครับพระอาจารย์ มีงานเยอะไปหมด ไม่รงู้ านไหน
เป็นงานไหนครับ

พระอาจารย์ : สมัยเด็กๆ เราก็ไม่รู้เรื่องศาสนาหรอก ก็รู้ว่าวัด

มีหนัง เราก็ไปแล้ว ได้ดูหนังฟรี หนังกลางแปลง ได้ดูเขาร�ำวงกัน
มีลิเก มีอะไรหลายๆ อย่าง มีร้านอาหาร อาหารการกิน โอ้โห
เยอะแยะไปหมด มีของเล่น ยิงปืน เขวี้ยงบอลให้เขาตกน�้ำ
ธรรมะบนเขา
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ศิษย์ : สาวน้อยตกน�้ำครับ
พระอาจารย์ : อันนั้นอย่าไปรักษามันเลย ใครอยาก

จะท�ำลายมันก็ท�ำไปเลย

ศิษย์ : อย่างนี้แสดงว่าวัดที่มุ่งแต่การค้าทางธุรกิจนี้
เราก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำนุบ�ำรุงใช่ไหมครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ไม่ต้องหรอก
ศิษย์ : ท�ำบุญกับวัดป่าวัดปฏิบัติดีกว่าใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : ความจริงวัดป่าก็ไม่ต้องการอะไรมาก

ขอให้ใส่บาตรให้ท่านได้ฉันเท่านี้ท ่านก็ พอแล้ว กุ ฏิ
ถ้าท่านอยู่ในป่าไม่มีใครถวายอะไร ท่านก็หาไม้ในป่า

28
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ท�ำกันเองก็ได้ วัดป่าบ้านตาดยุคแรกๆ นี่เป็นกระต๊อบ
แบบใช้หญ้านะ แล้วฝาก็ใช้ไม้ไผ่ขดั พวกถุงปูนน่ะเป็นฝา

ศิษย์ : เอาอย่างนั้นเลยนะครับ
พระอาจารย์ : เอ้า ไม่เคยดูภาพเก่าๆ หรือ เขามีกระต๊อบ

อยู่หลังหนึ่งของวัดป่าบ้านตาดที่เขาเอามาตั้งไว้ใน
วัดบวรฯ วัดบวรฯ นี้มีตึกอยู่ตึกหนึ่งเรียกว่าตึกภปร.
มีอยูส่ ชี่ นั้ มัง๊ ชัน้ บนเขาก็ทำ� เป็นนิทรรศการพระกรรมฐาน
แล้วก็มีนิทรรศการชีวิตของพระป่าเป็นอย่างไร

ศิษย์ : แล้วท�ำไมตอนหลังนีม่ าท�ำเป็นแคร่แล้วไม่มผี นัง
ครับพระอาจารย์
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พระอาจารย์ : ก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยสร้างกุฏิ กุฏินี้มักจะต้องอยู่ใน

ทีโ่ ล่งหน่อย เพราะว่าถ้ามันอยูใ่ นทีป่ า่ นี้ ๑. กระเบือ้ งมันจะแตกเพราะ
กิ่งไม้ ๒. อากาศมันจะทึบ มันจะท�ำให้อยู่แล้วจะไม่สบาย ชื้น บางที
เป็นไข้ได้ง่าย กุฏิเลยต้องออกมาอยู่ที่โล่งหน่อย ดังนั้นแต่ละกุฏินี้
พระจะไปสร้างแคร่อยู่ในป่าไว้ส�ำหรับไปใช้ชั่วคราว ในช่วงที่อยาก
จะไปภาวนาก็เข้าไปใช้ในแคร่ เวลาจะพักอยากจะมานอนก็มานอน
ข้างนอก

ศิษย์ : เป็นที่โล่งก็จะมีญาติโยมเห็น ดังนั้นก็ต้องปิดเป็นส่วนตัวของ

ใครของมันใช่ไหมครับ แต่ถ้าในป่าก็จะเปิดสี่ด้าน

พระอาจารย์ : คือมันสร้างแคร่ง่ายๆ เพราะเป็นที่อยู่ชั่วคราว

ไม่ได้ไปพักผ่อนหลับนอน เป็นทีไ่ ปนัง่ สมาธิหลบแดดหลบฝนเท่านัน้ เอง
ทีนี้ต่อมามีพระเข้าไปเยอะ อยากจะไปอยู่กันเยอะ แต่ไม่มีกุฏิพอ
พระเขาก็เลยไปสร้างแคร่กนั ในป่าแทน เพราะท่านไม่ตอ้ งการให้สร้าง
กุฏิมากเกินไปเพราะมันใช้เวลามาก และก็ท�ำลายความสงบ ท�ำลาย
เวลาที่จะภาวนา ถ้าสร้างเดี๋ยวมันจะสร้างไปเรื่อยๆ คนศรัทธาก็จะ
บริจาคสร้างไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะไม่มีป่า มันจะตัดต้นไม้สร้างกุฏิ
ไปเรื่อยๆ ท่านก็เลยปล่อย ใครอยากจะอยู่ก็ไปสร้างแคร่ในป่าเอา
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ตอนทีเ่ ราไปยุคแรกๆ นีม้ ที งั้ กุฏมิ ที งั้ แคร่ แต่ตอ่ มามีพระเข้าไปเยอะๆ
ก็เลยต้องแบ่งกัน คนอยู่กุฏิก็อยู่กุฏิ คนอยู่แคร่ก็อยู่แคร่

ศิษย์ : คนอยูแ่ คร่ ท่านก็อยูแ่ คร่ตลอดไปเลยอย่างนัน้ หรือครับ
พระอาจารย์ : ก็อยู่อย่างนั้นแหละ ก็มันไม่มีที่อยู่
ศิษย์ : ของก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับ มีแค่บาตร จีวร
พระอาจารย์ : ก็เท่านั้นเอง ก็เหมือนกับไปธุดงค์ในป่า
ศิษย์ : เนื้อที่กี่ไร่ครับพระอาจารย์ที่วัดป่าบ้านตาด
พระอาจารย์ : ๑๖๐ ไร่
ศิษย์ : ตอนที่พระอาจารย์อยู่มีพระเยอะไหมครับ
พระอาจารย์ : ตอนทีเ่ ราเข้าไปท่านรับเพียง ๑๖-๑๗ รูป แต่ตอนเรา

ออกมานี่มี ๒๐ กว่าเข้าไปแล้ว ๒๖-๒๗ ตอนที่หลวงตายังมีชีวิตอยู่
ก่อนที่ท่านเสียมี ๕๐ กว่า ๖๐ แต่ท่านไม่สร้างกุฏิเพิ่ม

ศิษย์ : ไม่อยากให้วัดกลายเป็นเมืองไป
32

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

พระอาจารย์ : ต้องอนุรักษ์ป่าไว้ เรามาอยู่นี่ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ นี่เรา

ไม่ได้ตดั ต้นไม้ ไม่ได้สร้างกุฏอิ ะไรเพิม่ เลย เพิง่ มาสร้างแคร่ ๗ หลังนี่
เมื่อปีที่แล้วนี้เอง

ศิษย์ : เอ้า มีพระ ๑๒ รูป แล้วที่เหลือนอนกันที่ไหนล่ะครับ
ถ้ามี ๗ หลังครับ มีพระข้างบนอยู่ ๑๐ กว่ารูป

พระอาจารย์ : มีกฏุ อิ ยู่ ๑๐ กว่าหลัง อยูไ่ ด้ประมาณสัก ๑๒-๑๓ หลัง

แล้วมาสร้างแคร่เพิ่มไว้ เผื่อมีคนโน้นคนนี้อยากจะมาขอพักชั่วครั้ง
ชั่วคราว

ศิษย์ : ท่านพระอาจารย์ยังต้องการใช้น�้ำอยู่หรือเปล่าคะ
พระอาจารย์ : ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นล่ะ ถ้าต้องการก็มีเงินซื้อ

เยอะแยะไปหมดแล้ว เราไม่ต้องขอใคร เราเป็นเศรษฐี

ศิษย์ : ไม่ให้โอกาสคนอื่นท�ำบุญ
พระอาจารย์ : ก็ท�ำมาสิ ท�ำแล้วเราก็เก็บไว้ๆ พอเราจะใช้อะไร

เราก็เอาไปซื้อใช้ไป
ธรรมะบนเขา
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ศิษย์ : พระอาจารย์ครับตอนนี้ผมเนี่ยก็น�้ำหนักเยอะใช่ไหมครับ

ผมก็เลยใช้วธิ ลี ดน�ำ้ หนัก มันก็ลดลงได้บา้ งนะครับ โดยใช้วธิ พี จิ ารณา
ความอยากของเรา สมมติว่าตอนนี้เราอยาก เราก็ดูมันไปๆ แล้วมันก็
ไม่อยากครับพระอาจารย์ แต่บางทีมนั หิวนี้ เดีย๋ วมันจะเป็นโรคกระเพาะ
เราก็ใช้วิธีหาอะไรกินรองท้องให้มันไม่หิวไปโดยที่ไม่ให้มันกระเทือนกับ
ตัวร่างกายมากนัก ให้มนั อยูต่ อ่ ไป คือให้มนั ไม่เกิดความอยากมากนัก
ครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ไม่ เราต้องพิจารณาความจริงสิ อย่าไปพิจารณา

ความอยาก ความจริงก็คอื ครูบาอาจารย์ทา่ นกินวันละมือ้ ท่านก็อยูไ่ ด้
ไม่เห็นท่านเป็นโรคกระเพาะเลย เราลองกินวันละมื้อดูสิ เท่านั้นเอง
ง่ายจะตายไป

ศิษย์ : ครับ บางทีมนั หิวก็ตอ้ งเอาอะไรบ้าง น�ำ้ บ้าง นมบ้าง ใส่ไปบ้าง
พระอาจารย์ : มันหิวที่ใจอย่างที่บอก ไม่ใช่หิวที่กาย เวลาหิวที่ใจก็

นึกถึงอาหารทีเ่ ราจะกิน เวลามันอยูใ่ นปากเรานี้ เราอยากจะกินมันไหม
ให้นกึ ถึงตอนออกหรือตอนทีอ่ ยูใ่ นท้องหรือตอนทีอ่ ยูใ่ นปาก อย่าไปมอง
ตอนที่มันอยู่ในจาน ถ้าอยู่ในจานขนาดกินอิ่มๆ มันยังอยากจะกินเลย
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ความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นถ้าจะสู้กับปัญหาต้องใช้ความจริง
ต้องดูครูบาอาจารย์ ต้องถือศีล ๘ เพียงแต่ว่าเอาข้อที่ ๖ ก่อนก็ได้
ข้ออื่นยังไม่ต้องก็ได้ เอาแค่ไม่กินข้าวหลังจากเที่ยงวัน ไม่กินมื้อเย็น
ไปก่อนก็ได้ พอไม่กนิ มือ้ เย็นแล้วต่อไปลองเอามือ้ เดียวดู ดืม่ น�ำ้ ปานะ
ดื่มน�้ำผึ้งน�้ำอะไรไปตอนเย็นถ้าหิว แต่อย่าไปกินมันดีกว่า มันก็หา
เรื่องกินอยู่เรื่อยๆ มันไม่ได้หิวที่ร่างกาย

ศิษย์ : ครับ
พระอาจารย์ : เอามันเพียวๆ เลย กินมื้อเดียว หลังจากนั้นก็กินแต่

น�้ำเปล่าๆ จะได้ตัดปัญหาไปหมด

ศิษย์ : อีกอย่างหนึง่ ทีส่ งั เกตคือถ้านอนดึก เดีย๋ วมันก็จะหิว ก็พยายาม

นอนเร็ว นอนเร็วของพัทยาก็คอื ห้าทุม่ เทีย่ งคืนถึงได้นอนครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : พัทยามันเมืองคนบาปนะ
ศิษย์ : พวกคนทีท่ ำ� งานในพัทยา พวกผูห้ ญิงนะครับพระอาจารย์
ผมว่าน่าสงสารนะครับ พวกนีเ้ ขามีความรู้ เขาให้ได้แค่ทาน และก็ทำ� ทาน
ไม่ถูกวิธีด้วย ให้ใครก็ไม่รู้ พระมายืนรอหน้าตลาด
ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

35

พระอาจารย์ : ก็ไม่รู้ล่ะ เขาขอให้ได้ท�ำ เขาเชื่อว่าท�ำบุญกับพระ

พระแบบไหนก็เหมือนกัน เขาไม่รู้ว่าพระมีแตกต่างกัน

ศิษย์ : ตอนผมบวชอายุ ๒๐ ผมไปบวชวัดบ้านๆ ครับ พอผม
มารู้จักพระจริงๆ แล้ว ผมบอกได้ว่าบวชครั้งที่แล้วแทบไม่ได้บุญ
ผมบอกแม่ยังนี้เลยพระอาจารย์ ผมบอกเลยว่าแม่ไม่น่าจะได้บุญเลย

พระอาจารย์ : บางทีบุญได้ไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่แม่หรอก อยู่ที่

ตัวคนบวชนั่นแหละ

ศิษย์ : ที่เขาบอกว่าแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองใช่ไหมครับพระอาจารย์
ผมก็เลยบอกแม่ว่าไม่รู้จะได้เกาะหรือเปล่า

พระอาจารย์ : ก็ถา้ ผมไม่ได้บญุ แล้วแม่จะได้บญุ มาจากผมได้อย่างไร
ศิษย์ : นัน่ สิ ตัวผมเองมัน่ ใจเลยครับว่ายังไม่ใช่นะ เรายังไม่รจู้ กั ศาสนา
ตอนนั้น

พระอาจารย์ : ถ้าใช่ เราก็สอนแม่ให้รู้จักธรรมะได้
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ศิษย์ : พยายามช่วยกันอยู่ครับระหว่างผมกับแม่ ก็ภาวนาอย่างที่

พระอาจารย์บอก พอพระอาจารย์บอกไป ผมก็ไปบอกแม่อีกที

พระอาจารย์ : นี่แหละบุญก็คือการได้ศึกษาความจริง ได้ศึกษาทาง

ทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามดับทุกข์ อันนีเ้ รียกว่าบุญ ทีเ่ กาะชายผ้าเหลืองก็เพือ่
จะได้เข้าถึงตัวศาสนา แต่ในเมื่อคนบวชเองนี่ยังเข้าไม่ถึงตัวศาสนา
แล้วคนทีเ่ กาะชายผ้าเหลืองมันก็ไม่ได้ไปถึงด้วยกัน แต่ถา้ ไปบวชอยูก่ บั
วัดป่าอยูก่ บั หลวงตาอย่างนี้ มันจะได้เยอะแยะเลย มันจะได้รคู้ วามจริง
ต่างๆ ที่เราไม่รู้กันมาก่อน

ศิษย์ : แต่ว่าตัวอานิสงส์ของแม่เขาก็ได้ตอนที่ปีติ ตอนที่บวช
พระอาจารย์ : ได้ ยังได้ทาน เขาได้แต่มนั ก็ยงั ได้แบบในทางทีม่ นั ผิด

อีกนะ

ศิษย์ : แล้วอานิสงส์ภาวนานีเ่ ห็นผลจริงๆ ครับพระอาจารย์ พ่อผม

เป็นคนติดเหล้าตัง้ แต่ไหนแต่ไรจนผมโตมาทุกวันนี้ ช่วงแม่ภาวนา เขาภาวนา
พุทโธอย่างเดียว แล้วผมก็บอกว่าเดีย๋ วทุกคนจะดีขนึ้ ฟังตามทีพ่ ระอาจารย์
พูดบ้างอะไรบ้าง ผมก็บอกเขา จนทุกวันนี้พ่อผมไม่กินเหล้า เขาเลิก
ของเขาเอง ไม่มีใครไปบังคับ
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พระอาจารย์ : ของพวกนีบ้ งั คับกันไม่ได้ ต้องเกิดจากศรัทธา เห็นไหม

พอพระพุทธเจ้าบวช แม่ของพระพุทธเจ้าก็อยากจะบวชตาม นี่เกาะ
ชายผ้าเหลืองต้องเกาะแบบนี้ นีเ่ รายังบวชไม่ทนั ไรสึกเสียแล้ว แม่เขา
จะไปบวชตามได้ยังไง

ศิษย์ : ตอนนั้นบวชตามประเพณีครับ
พระอาจารย์ : ก็ถึงบอกว่าเป็นความเชื่อแบบตามประเพณีไป คือ

ได้บุญแบบประเพณีไป แต่ไม่ได้บุญแบบจริงๆ

ศิษย์ : พอมารู้จักหลวงตามหาบัวนี่ก็มาทางนี้โดยตรงเลยครับ
พระอาจารย์ : เมือ่ สองวันก่อนมีคนมาบอกว่ามีหมอคนหนึง่ เป็นหมอ

ศิริราช หมอผ่าตัดมะเร็งทางช่องท้องของผู้หญิง เกี่ยวกับโรคของ
สูตนิ ารีเวช อายุมากแล้ว ๖๕ ปีแล้วกระมัง ใกล้จะเกษียณแล้ว ไม่ทราบ
ไปอ่านหนังสือธรรมะอะไรมา แล้วเกิดศรัทธาอยากจะบวช มีกำ� หนดว่า
จะไปบวชวัดบวรฯ แล้วก็จะไปอยูก่ บั วัดพระอาจารย์ตนั๋ แต่เพือ่ นหมอ
ทีเ่ ขามาเล่าให้ฟงั เขากลัวว่าอาจจะอ่านหนังสืออย่างเดียวยังไม่รเู้ รือ่ ง
ของการบวช เพราะว่าเวลาอ่านหนังสือมันอาจจะไม่ได้พดู เรือ่ งเกีย่ วกับ
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ข้อวัตรปฏิบัติของพระ การอยู่ของพระอยู่กันอย่างไร เพียงแต่พูด
แต่เรื่องภาวนา เรื่องนั่งสมาธิ เรื่องอะไร แต่พอมาบวชนี้มันมี
อุปสรรคอีกนะ คือ การเป็นพระ การรักษาธรรมวินัย การปฏิบัติ
ข้อวัตรปฏิบัตินี้มันก็ไม่ง่าย

ศิษย์ : เรือ่ งหมอศิรริ าชครับพระอาจารย์ ผมไปเจอหลวงปูอ่ งค์หนึง่

ท่านบวชได้ประมาณ ๑๐ กว่าพรรษาแล้วครับพระอาจารย์ แต่ว่า
ท่านบวชเมื่อตอนอายุประมาณ ๘๐ ปี แล้วตอนนี้ท่านก็ ๙๐ กว่า
แข็งแรงมาก ร่างใหญ่แบบคนสมัยโบราณ ท่านภาวนาอยูใ่ นถ�ำ้ ทีจ่ นั ทบุรี
ท่านเคยเป็นนักเรียนทุนญีป่ นุ่ แล้วก็ได้เกียรตินยิ มมาครับ ท่านเล่าให้ฟงั
คือญี่ปุ่นเขาต้องการจะเก็บไว้ คนเก่งขนาดนี้นะครับ ในหลวงไปเชิญ
ท่านให้กลับมาเป็นอาจารย์ใหญ่ทศี่ ริ ริ าช ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เกีย่ วกับ
เรือ่ งผ่าตัดเรือ่ งอะไรนีค่ รับ เก่ง แต่วา่ พออายุ ๘๐ กว่า ท่านออกบวช
ตอนนี้ ๑๐ กว่าพรรษา

พระอาจารย์ : ยังบวชอยู่หรือ
ศิษย์ : ยังอยู่ครับ ๙๐ กว่าแล้วครับ ยังแข็งแรงอยู่เลยครับ แต่ว่า

ตอนนีไ้ ม่รอู้ ยูไ่ หน ผมไปเจอท่านทีจ่ นั ทบุรแี ถวชายแดนนะครับ แต่ออก
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อภินิหารเยอะ แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งครับเรื่องหลวงปู่ซื้อล็อตเตอรี่ แต่ว่า
ท่านก็เก่งครับ ดูๆ แล้วจะออกแนวฤทธิ์ๆ พอสมควร

พระอาจารย์ : แนวฤทธิ์ก็ยังเป็นแนวของกิเลสอยู่ ยังอยากมีฤทธิ์
มีเดช ยังอยากจะใช้ฤทธิ์เดชมาท�ำประโยชน์ ยังไม่ใช่แนวทาง

ศิษย์ : ท่านบอกว่าอย่างสมมติซอื้ ล็อตเตอรีแ่ ล้วถ้าเกิดว่าถูก ท่านก็
จะเอามาท�ำประมาณบ�ำรุงศาสนา อย่างนัน้ ถูกหรือผิดครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ผิด เพราะไปท�ำตามความอยาก ดูหลวงตาสิ ท่านไม่เห็น

ต้องซือ้ ล็อตเตอรีเ่ ลย คนถวายทองไม่รกู้ ตี่ นั ผิดทัง้ นัน้ นะ หนึง่ ตัวเอง
ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะตัวเองแทนทีจ่ ะมาหยุดความอยากกลับมาเสริม
ความอยาก ถึงแม้อยากจะท�ำประโยชน์ให้แก่คนอืน่ ก็เป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะไม่ใช่หน้าที่ ตอนนีไ้ ม่ใช่หน้าทีไ่ ปดูแล
ช่วยเหลือคนอื่น ตอนนี้เป็นหน้าที่ดูแลตัวเองก่อน

ศิษย์ : แล้วตั้ง ๙๐ กว่าแล้วนะครับ ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน
พระอาจารย์ : ใช่ พอตัวเองรอดแล้วทีนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นเท่าไร

ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะมันไม่ชว่ ยด้วยความอยาก มันช่วยด้วยเหตุดว้ ยผล
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ช่วยได้เท่าไรก็ช่วยเท่านั้น ไม่ต้องไปซื้อล็อตเตอรี่เพื่อจะได้เอาเงินมา
ช่วยคนอืน่ ถ้ามีขา้ วก้นบาตรก็ให้เขาแค่นนั้ นะ มีอะไรก็ให้ได้เท่านัน้ เอง
แต่ของวัตถุมนั ไม่สำ� คัญ สิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื ธรรมะ คนทีป่ ฏิบตั แิ ละบรรลุ
แล้วนีจ้ ะช่วยคนได้มาก ไม่ได้ชว่ ยด้วยวัตถุ ไม่ได้ชว่ ยด้วยเงินทอง แต่ชว่ ย
ด้วยธรรมะ เพราะธรรมะนี้ดับความทุกข์ใจได้ แต่วัตถุเงินทองนี้ดับ
ความทุกข์ใจไม่ได้ ได้ก็เพียงแต่ดับความทุกข์ทางร่างกาย
ดังนั้น ถ้าคนมุ่งไปทางวัตถุทางร่างกาย ทางช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน ถึงแม้ว่าในสายตาของทางโลกจะดูว่าเป็นการกระท�ำที่
น่ายกย่อง แต่ในทางธรรมแล้วจะว่าหลงทาง หลงประเด็น เข้าใจไหม
ไม่รวู้ า่ การบวชนัน้ บวชเพือ่ อะไร บวชเพือ่ ให้ตนเองได้บรรลุธรรม เพือ่
จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมา และ
หลังจากนั้นก็เอาธรรมะนี่แหละมาช่วยเหลือคนอื่น ธรรมะนี่มีคุณค่า
ราคามากกว่าของทุกอย่างในโลกนีเ้ ป็นล้านเท่า พูดง่ายๆ ก็ได้ เป็นเศรษฐี
ร้อยล้านแสนล้านมันก็ดบั ความทุกข์ใจไม่ได้ แต่ธรรมะนีด้ บั ได้ คนเรา
ทีย่ งั มีกเิ ลสนีจ้ ะมองไม่เห็นประเด็นนี้ บางทีคนเรามาบวชเนีย่ มีพระอยู่
รูปหนึง่ ก่อนจะบวชได้มาศึกษาฟังเทศน์เราอยูพ่ กั หนึง่ แล้วก็มาขอบวช
บวชแล้วก็ไม่ปฏิบัติ ไปเป็นอาจารย์แล้วไปสอนเด็กนักเรียนที่มา
เข้าค่ายทีว่ ดั มาบวชได้ไม่ถงึ เดือนก็ไปเข้าทีมของวิทยากรแล้ว เพราะ
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ตอนก่อนมาบวชก็เคยท�ำงานเกี่ยวกับการสอนพิเศษ สอนภาษา
พอมาบวชปั๊บก็อยากจะเป็นอาจารย์ต่อ พอดีที่วัดนี้รับเด็กมาอบรม
เข้าค่ายก็เลยไปเป็นวิทยากร เดี๋ยวนี้เป็นอาจารย์สอน ไม่ต้องเป็น
ลูกศิษย์แล้ว ยังไม่ทันปฏิบัติเลย

ศิษย์ : คือใช้ทฤษฎีสอน ฉะนั้นก็จะได้เบื้องต้นใช่ไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ก็ได้ทฤษฏี ต่างคนต่างก็ได้ทฤษฎี เด็กก็ได้ทฤษฎี

คนสอนก็ได้ทฤษฎี แต่พอเกิดกิเลสขึ้นมาก็ล้มกันไประเนระนาดหมด
ทฤษฎีนสี่ กู้ เิ ลสไม่ได้นะ อย่างทีส่ กึ ไปนีก่ แ็ สดงว่ามีแต่ทฤษฎี ถ้ามีธรรม
ของจริงมันไม่สกึ หรอก รับรองได้ สึกไปหาอะไร มีแต่คนทีเ่ ขามีธรรม
ในใจแล้วบวชกัน ไม่ใช่เขาสึกกัน เห็นไหมสมัยพุทธกาลพอฟังเทศน์
ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุกข็ อบวชเลย นีไ่ ม่ใช่ มาขอสึกกัน
นีพ่ อฟังเทศน์ฟังธรรมพอบรรลุแล้วขอสึกกัน ถ้าขอสึกก็แสดงว่าเป็น
ธรรมทฤษฎี ไม่ใช่ธรรมปฏิบัติ เรียกว่าปริยัติธรรม ไม่ใช่ปฏิบัติธรรม
ถ้าปฏิบตั ธิ รรมนีร่ บั รองได้รอ้ ยทัง้ ร้อยไม่มวี นั สึก คนทีอ่ อกจากกองไฟ
มาแล้วจะขอกลับเข้าไปในกองไฟนี้เป็นไปไม่ได้
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นี่การสึกนี่เหมือนกับการกลับเข้าไปในกองไฟรู้หรือเปล่า กองไฟแห่ง
ราคะ ตัณหา โทสะ กามราคะ ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา ไฟแห่ง
ความราคะ ไฟแห่งความโทสะ ไฟแห่งความหลง คนทีส่ กึ ก็ยงั หลงกับ
รูปเสียงกลิน่ รสอยู่ ยังหลงกับสังขารร่างกายอยู่ นีป่ ว่ ยไข้กลัวเป็นพระ
รักษาไม่ได้เต็มที่ เดี๋ยวกินข้าวเย็นไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ แต่ความจริง
เป็นเบาหวานมันไม่น่าจะเป็นนะคนที่บวชมา ฉันมื้อเดียวนี่ ก็อย่าไป
กินข้าวมันสักพักหนึ่ง

ศิษย์ : ท่านก็รูปร่างค่อนข้างใหญ่ครับ
พระอาจารย์ : แสดงว่ากินแบบไม่ควบคุมตัณหานะสิ เป็นเบาหวาน

ก็เพราะมันกินมาก กินน�ำ้ ตาลมาก กินของหวานมาก ร่างกายคนเรานี้
พอมีอายุมากขึน้ ๆ ความต้องการอาหาร ความต้องการของหวาน มันจะ
น้อยลงไปๆ แต่ถา้ เรายังกินในปริมาณเดิมอยู่ ร่างกายมันก็ไม่สามารถ
ที่จะขับมันออกไปได้ มันสะสมอยู่ในร่างกายมันก็กลายเป็นพิษขึ้นมา
ก็ไม่อยากจะพูดจ�ำเพาะเจาะจง นี่พูดแบบทั่วไป เพราะเราก็ไม่รู้ว่า
เหตุการณ์จริงๆ ของเขาว่าเขามีเหตุผลกลไกอันใด แต่ถา้ พูดโดยรวม
การบวชแล้วไปสึกนีส้ ว่ นใหญ่กจ็ ะอ้างเหตุผลอะไรก็ตาม แต่ลกึ ๆ แล้ว
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เป็นเรื่องของตัณหาทั้งนั้นแหละ แม้แต่บอกจะสึกไปเพื่อดูแลพ่อแม่
เป็นพระก็ดูแลได้ พระพุทธเจ้าอนุญาต อาหารที่บิณฑบาตนี้ก็มาแบ่ง
ให้พ่อแม่กินได้เลย ธรรมดาห้ามไม่ให้คนอื่นก่อน

ศิษย์ : ฉันมื้อเย็นเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่สบายอาพาธนี้ก็ฉันได้นี่ครับ
พระอาจารย์ : ไม่ได้
ศิษย์ : อ๋อ ไม่ได้หรือครับ
พระอาจารย์ : ไม่ได้ ฉันไปท�ำไม มันไม่เกี่ยว มันไม่ได้เป็นยานี่

มันไม่จ�ำเป็นจะต้องกิน ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกิน ไม่มีเหตุผลทาง
การแพทย์ว่าจะต้องกิน มันไม่ได้เป็นยา นอกจากว่ามันมีเหตุผล
เช่น ยาบางชนิดต้องกินขณะที่มีอาหารอยู่ในท้องเพื่อกันไม่ให้มัน
กัดกระเพาะ อันนั้นก็จะเป็นปัญหาได้

ศิษย์ : แต่ระดับนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอในการลาสิกขาใช่ไหม
ครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ก็อยู่มาได้ตั้ง ๓๘ ปีแล้ว
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ศิษย์ : เพราะว่าน่าจะรู้ มันก็ต้องเกิดขึ้นดับไปเป็นปกติ
พระอาจารย์ : สังขารร่างกายนีม้ ันน่าจะผ่านไปตั้งนานแล้ว บวชมา

๓๘ ปี เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นพระหรือ
เป็นฆราวาส มันก็เกิด แก่ เจ็บ ตายเหมือนกัน สึกไปแล้วมันจะหาย
หรือโรคภัยไข้เจ็บ มันไม่หายหรอก มันไม่ได้เป็นเพราะตอนที่บวช
เป็นเพราะเกิดจากการบวชที่ไหน ถ้ามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะ
เกิดจากการบวช พอสึกไปแล้วมันก็หาย มันก็น่าสึกเหมือนกันนะ
ถ้าอยากจะหาย

ศิษย์ : ผู้ที่บวชแล้วเขานึกว่าเขารู้ธรรมบรรลุแล้วเนี่ย เขาสึกออกไป
โดยที่เขาตั้งความคิดไว้ว่าเขาออกไปนี่เขาจะท�ำตัวคล้ายพระ ไม่มีทาง
เหมือนพระอยูแ่ ล้ว แบบประพฤติดหี รืออะไรนี้ มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ถ้าอยากเป็นพระ ท�ำไมต้องสึกออกไปจากพระ ก็อยู่

เป็นพระต่อไปสิ

ศิษย์ : ยังไงก็ปฏิบัติแบบพระไม่ได้ใช่ไหมครับ
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พระอาจารย์ : ถ้าอยากจะปฏิบัติแบบพระก็อยู่เป็นพระต่อไปสิ

มันต่างกันตรงไหนล่ะ ท�ำไมจะต้องไปเป็นฆราวาส เป็นฆราวาสแสดงว่า
กิเลสยังอยากจะท�ำในสิ่งที่พระท�ำไม่ได้ใช่ไหม อยากจะขับรถอย่างนี้
สมมติว่าจะไม่ได้เป็นกิเลสรุนแรงแต่ชอบขับรถชอบซิ่งอย่างนี้

ศิษย์ : ไม่ว่าสิ่งที่ออกไปนี่จะด้วยตั้งใจดีไม่ดีก็แพ้กิเลสไปแล้ว
พระอาจารย์ : อันนัน้ เป็นข้ออ้างมากกว่า จริงๆ ก็คอื กิเลสมันต้องการ

ที่จะท�ำอะไรตามใจมัน เป็นพระนี่มันโดนบล็อคหมดนี่ ๒๒๗ ข้อ
แบบดิน้ ไม่ได้เลย ไอ้นนั่ ก็ทำ� ไม่ได้ ขนาดมองผูห้ ญิงยังไม่ให้มองอย่างนี้
คุยกับผู้หญิงก็ไม่ให้คุยอย่างนี้ มันก็อึดอัดไปหมด เช่น บางคนอาจ
จะคิดว่าตนเองเป็นโสดาบันแล้ว สึกก็ไม่เป็นไร สึกก็รักษาศีล ๕ ได้
แต่โสดาบันนี้ยังมีเมียได้ยังมีผัวได้ ยังเสพกามได้ เป็นพระเสพไม่ได้

ศิษย์ : มีด้วยเหรอครับพระอาจารย์ที่เป็นพระแล้วรู้สึกว่าตนเองเป็น

โสดาบันแล้วสึกไปอย่างนี้ครับ

พระอาจารย์ : ก็มีอยู่องค์หนึ่งเพิ่งสึกไปเร็วๆ นี้ ท่านบอกว่าท่าน

ไม่สงสัยแล้ว ถ้าค�ำว่าไม่สงสัยนี่ส่วนใหญ่ก็หมายถึงเป็นโสดาบันแล้ว
มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว ไม่สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
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ศิษย์ : แล้วสรุปว่าใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : เอ้า ถ้าใช่แล้วคุณก็รู้แล้วมันจะไปสึกหาอะไร
ศิษย์ : แล้วอย่างพระ...ล่ะครับ ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่สึก ที่เขาออกมา
ถอนหมั้นเลย ผมคิดว่าเขาคงจะเห็นอะไรสักอย่าง

พระอาจารย์ : มันต้องรู้ว่า เออ งานต่อไปก็คือต้องหยุด อันนี้เรา

ไม่สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้วก็จริง แต่เรายังมีงาน
ที่ต้องท�ำต่ออีก กิเลสตัวอื่นที่เรายังไม่ได้ฆ่า เราต้องฆ่ามัน ไม่ใช่กลับ
ไปรับใช้มันด้วยการสึกไป ออกไปเสพกามนี่นา

ศิษย์ : แต่พระ....นี่ครับ สมมติถ้ามองในเรื่องของการบวช ก็คือคน
คนหนึง่ บวชธรรมดานีค่ รับ แต่วา่ ในด้านของตัวอย่างนีค่ รับ ผมถือว่า
เขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับ

พระอาจารย์ : ทางสังคมเขามองคนมีชื่อมีเสียง
ศิษย์ : ใช่ครับ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับผม
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พระอาจารย์ : แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าปิ๋วไปทุกที บวชไปสักพักก็...
ศิษย์ : รอดูครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : เห็นไหม พีเ่ บิรด์ บวชก็ดงั กันไปสักพักหนึง่ ดังนัน้ โบราณ

ท่านถึงมีค�ำพูดว่า “ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า เวลาเป็นเครื่อง
พิสูจน์คน” ม้ามันมีหลายแบบ ม้าตีนต้น ม้าตีนปลาย ม้าบางตัวเวลา
ออกต้นนีก่ ข็ ะมักเขม้นวิง่ ดี พอนานไปๆ แผ่วไปๆ ในทีส่ ดุ ก็หยุดวิง่ เลย
ม้าบางตัวกว่าจะวิ่งนี่ตอนต้นก็เตาะแตะๆ ไปก่อน ล้มลุกคลุกคลาน
ไปก่อน แล้วต่อไปก็ โอ้โห วิ่งอย่างสุดๆ เลย
ดังนัน้ ไม่วา่ ใครจะท�ำอะไรอย่าเพิง่ ไปสรุปเข้าใจไหม เห็นภาพๆ เดียวนี่
มันยังไม่ชดั พอ มันต้องเห็นหลายๆ ภาพ ต้องดูไปนานๆ ก็ไม่ได้วา่ ใคร
ไม่อะไร เพียงแต่ว่าให้เราฉลาด เราอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ ต้องรอดู
บางอย่างต้องใช้เวลารอดู สมัยก่อนก่อนจะแต่งงานกัน เขาให้หมั้น
กันก่อน ให้ดูใจกันก่อน ดูนิสัยใจคอกันก่อน คนที่จะมาบวชที่วัดนี่เขา
ก็ให้ดูแลดูใจกันก่อน ไม่ให้บวชทันที ให้อยู่เป็นผ้าขาวไปก่อน ดูไปจน
กระทั่งดูว่าศรัทธาจริงหรือเปล่า มีความตั้งใจจริงหรือเปล่า
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ก็ที่มีเรื่องของโปฐิละ เคยได้ยินไหม เคยได้ฟังไหม พระโปฐิละนี่ท่าน
เป็นพระบวชมานาน ท่านเก่งทางปริยตั ธิ รรม ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
นีท่ กุ บททุกบาทท่านจ�ำได้หมด แต่เวลาพระพุทธเจ้าเจอหน้าพระโปฐิละ
ทีไรก็บอกว่า โปฐิละ เธอนีม่ นั ใบลานเปล่า เธออยูไ่ ปเปล่าๆ เธอไม่ได้
ประโยชน์อะไรจากใบลานจากธรรมะทีเ่ ธอได้ศกึ ษามาเลย พูดอย่างนี้
เจอทีไรก็โดนอย่างนีท้ กุ ที จนในทีส่ ดุ เราต้องปฏิบตั แิ ล้วมัง๊ ก็เลยไปหา
ส�ำนักที่มีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเลย แม้แต่สามเณรก็เป็นพระอรหันต์
ก็ไปกราบเจ้าส�ำนัก เจ้าส�ำนักก็บอก โอ้ย ผมพรรษาน้อยกว่าท่าน
ผมไม่กล้าสอนท่านหรอก ท่านบวชมาแก่กว่าผม ผมจะเป็นอาจารย์ทา่ น
มันก็ไม่ดี ท่านก็ปฏิเสธไป ท่านก็เลยไปหาองค์รอง องค์รองก็ตอบ
เหมือนกัน ไปองค์ไหนก็ตอบเหมือนกันจนถึงสามเณร สามเณรก็จะ
ตอบเหมือนกัน ทางเจ้าอาวาสท่านก็เลยบอกว่า เณร ไม่สงเคราะห์
ท่านเสียหน่อยเหรอ เณรก็เลยรับไปเป็นลูกศิษย์ ไปเป็นลูกศิษย์เณร
แต่กอ่ นจะสอนนี้ เณรไม่สอนทันทีนะ เณรเอามาทดสอบดูศรัทธาก่อน
แต่เณรเป็นพระอรหันต์นะ เณรรู้วิธีที่จะฝึกคนสอนคนนี่ต้องทดสอบ
อย่างไร ต้องทดสอบทิฐกิ อ่ น ดูวา่ เชือ่ ฟังหรือไม่ ดือ้ หรือเปล่า เลยให้
ใช้ท�ำงานทุกแบบเลย ล้างบาตร ล้างกระโถน กวาดถูกุฏิ
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ศิษย์ : ทัง้ ๆ ทีเ่ ก่งรูท้ กุ อย่างมาตลอด ถ้าไม่ปฏิบตั กิ ไ็ ม่มคี า่ อะไรเลย
พระอาจารย์ : ไม่มคี วามหมายอะไรเลย สูก้ เิ ลสไม่ได้ แม้กระทัง่ หลอก

ให้ลงไปเอาของในน�ำ้ พอลุยลงไปครึง่ ทางเปียกครึง่ ตัว ก็บอกไม่เอาล่ะ
เปลี่ยนใจ ไม่ต้องล่ะ ไม่เอาแล้ว ดูว่าท่านจะมีอาการโกรธหรือไม่
มีการแสดงความไม่เคารพหรือไม่ ไม่มอี าการต่างๆ เลย พอสามเณร
เห็นว่าท่านเชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เริ่มสอนธรรมะ สอนว่าวิธี
จะจับตัวกะปอม กะปอมก็คงจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในรู
มันมีทางเข้าออก ๖ ทางด้วยกัน ให้ปดิ เสีย ๕ ทาง แล้วก็มานัง่ เฝ้าอยู่
ทางทีเ่ หลือทางเดียว มันต้องออกทางนัน้ เพราะมันออกทางอืน่ ไม่ได้
ความหมายก็คือกิเลสมันออกได้ ๖ ทาง ตัณหานี่มันออกได้ ๖ ทาง
ออกทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และออกทางใจ บอกว่าให้ปดิ เสีย ๕ ทาง
ปิดทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ออกไปปลีกวิเวกอยูใ่ นป่าคนเดียว แล้วก็
มีสติจดจ่ออยูท่ ใี่ จ นีแ่ หละ กิเลสมันจะออกทางนัน้ เวลาออกมาก็เอาสติ
สมาธิ ปัญญา ไปฆ่ามันเลย ไม่นานท่านก็บรรลุได้ นี่สามเณรสอน
พระเถระ แต่สมัยนี้บวชกันง่ายเหลือเกิน ใครอยากจะบวชเมื่อไร
ไปกราบพระปั้บ ท่านก็รับบวชทันทีเลย พอบวชมาปั้บก็เป็นครูเป็น
อาจารย์สอนเลย เอากิเลสออกมาแสดงฤทธิเ์ ลย เป็นใหญ่เป็นโตแล้ว
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ศิษย์ : วันที่ ๙ น่ะค่ะที่ผ่านมาที่ท่านพระอาจารย์พูดถึงว่าให้เราดูแล
ร่างกายเราเหมือนกับมันเป็นหมาตัวหนึ่ง ถ้าอย่างนี้ลูกก็ผิดศีลซ้อน
เลยนะคะ เพราะลูกเลีย้ งหมาเหมือนลูก มันก็เลยกลายเป็นว่าแกะไม่ออก

พระอาจารย์ : ขัดกับหลักธรรม ไปเลีย้ งตัวทีไ่ ม่ใช่เป็นลูกมาเป็นลูกอีก

กิเลสมันเป็นอย่างนัน้ นะ มันชอบอยากจะมีอะไรเป็นของตนเองอยูเ่ รือ่ ยๆ
เราไม่รโู้ ทษของการทีม่ อี ะไรเป็นของตนเอง นีจ่ ะท�ำให้เกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมาทีหลัง ถ้าเลี้ยงแบบเป็นของคนอื่นนี้มันจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไร
เพราะในความจริงมันไม่มอี ะไรเป็นของเราอยูแ่ ล้ว แม้แต่ตวั เราก็ไม่มี
แต่อันนี้มันลึก ตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเรามีหรือไม่มี ตอนนี้
เอาของเราให้มันไม่เป็นของเราก่อน ถ้าไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วทีนี้
ค่อยมาดูวา่ ตัวเรานีจ้ ริงๆ มันเป็นอะไรกันแน่ ตัวเรามันไม่ใช่ตวั เราหรอก
มันเป็นตัวรู้ แต่มันคิดไปว่ามันเป็นตัวเรา ถ้ามันรู้ว่าเป็นตัวรู้ มันก็จะ
รู้เฉยๆ มันก็จะไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา

ศิษย์ : มันรวมๆ อยู่กับเมตตาด้วยค่ะพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ไม่หรอก มันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละ แต่มัน

หลอกว่าเป็นเมตตา ถ้ามันเมตตา ท�ำไมเราไม่ไปเมตตาของทีม่ นั ไม่เป็น
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ของเราล่ะใช่ไหม ไปเมตตาคนทีเ่ ป็นศัตรูกบั เราดูสิ อันนัน้ ล่ะเมตตาจริง
ไปรักคนที่เขาโกรธเราเกลียดเราดูสิ อันนี้ล่ะถึงจะทดสอบว่าเมตตา
จริงหรือไม่

ศิษย์ : ถ้าไม่รักกันแต่วางเฉยได้ไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : อุเบกขาใช่ไหม ก็ได้ แต่ถ้าเมตตาได้มันยิ่งดี เอาเขา

มาเป็นเพือ่ นเลย แต่ถา้ บางทีมนั สุดวิสยั ท�ำยังไงมันก็ไม่ยอมเป็นเพือ่ น
อย่างน้อยก็ไม่เป็นศัตรูกัน ต่างคนต่างอยู่กันไป ก็อุเบกขาไป แต่ถ้า
เปลีย่ นศัตรูมาเป็นเพื่อนได้ นีค่ ิดดูสบายแค่ไหนดีแค่ไหน คนที่เคยคิด
จะท�ำลายเรากลับมาคอยดูแลรักษาเราอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือ

ศิษย์ : พระอาจารย์ครับในหมวดทาน คือว่าบางต�ำราเขาบอกว่า
ธรรมทานคือสูงสุด แต่อย่างทีเ่ ห็นคืออภัยทาน ตัวไหนคือสูงสุดนะครับ

พระอาจารย์ : คือค�ำว่าทานนี้มันเป็นค�ำที่มันดิ้นได้ คือทานนี้คือ

การให้ ซึ่งความจริงการให้มันก็ต้องมีของให้ เช่น วัตถุทาน หรือ
หนังสือธรรมะ หรืออะไรอย่างนี้ แต่อภัยทานนี้จะว่าเป็นการให้ก็ได้
แต่ความจริงคือมันไม่ได้ให้อะไรเขา เพียงแต่ว่าเราไม่ไปเอาเรื่องเขา
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ไม่เอาโทษ ไม่ถือโทษโกรธเคืองเขา อันนี้เรียกว่าเป็น อะเวรา โหนตุ
ไม่จองเวรจองกรรมกัน นี้จะมาเรียกว่าเป็นการให้ทานก็ได้เหมือนกัน
แต่ค�ำว่าทานจริงๆ มันน่าจะเป็นวัตถุทาน วิทยาทาน ธรรมทาน
ให้กบั เขา เขาได้รบั ของจากเราไป ให้ขา้ วให้ของนีก่ เ็ ป็นวัตถุทาน ให้วชิ า
ความรูเ้ ขา เขาก็ได้เอาวิชาความรูไ้ ปท�ำมาหากินได้ ให้ธรรมะไป เขาก็
เอาไปปฏิบัติดับความทุกข์ใจเขาได้ ส่วนการให้อภัยทานนี่เราไม่ได้
ให้อะไรเขา ความจริงเราให้เราเองมากกว่า ให้เราไม่ไปมีเรือ่ งกับเขา

ศิษย์ : ดับกิเลสตัวเองมากกว่า
พระอาจารย์ : ใช่ ทีนมี้ นั มีคำ� ว่าทานอยู่ จะเอาไปรวมกลุม่ กันกับทาน

เหล่านัน้ ก็ได้ แต่ความจริงทานทีส่ งู สุดจริงๆ แล้ว คือ ธรรมทาน การให้
ธรรมะชนะการให้ทง้ั ปวง ทีนพี้ อดีคำ� ว่าอภัยทานมันดันมีคำ� ว่าทานอยู่
ข้างหลัง ความจริงมันให้อภัย คือได้ที่ตัวเรา เขาไม่ได้อะไรจากเรา

ศิษย์ : แล้วตัวสุขล่ะครับพระอาจารย์ สุขจากการให้ครับพระอาจารย์
อย่างทุกวันนีท้ ที่ ำ� อยูก่ ค็ อื เราก็ให้เขา เราเป็นตัวกลางสือ่ เราสุขกับมัน
ได้ขนาดไหนครับพระอาจารย์
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ถ้าเราไม่อธิษฐาน
เราไม่ตั้งเป้า
เราก็จะไม่ทำ�
กิเลสจะไม่ยอมให้เราทำ�หรอก
ถ้าเราไม่ตั้งเป้า
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พระอาจารย์ : อยูท่ วี่ า่ เราท�ำด้วยการต้องการผลประโยชน์ตอบแทน
มากน้อย

ศิษย์ : อ๋อ ไม่ครับพระอาจารย์ สมมติวา่ เราไม่มผี ลประโยชน์อะไรเลย
ไม่ต้องการอะไรเลย จิตเราไม่ต้องการอะไร แม้แต่ตัวบุญนั่นนะเรายัง
ไม่อยากได้เลย แต่มันเป็นตัวสุขที่มันเกิดขึ้นมา สุขนั้นนะเราก็ไม่ยึด
ครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : นั่นละคือตัวบุญล่ะ ตัวสุขใจนี่แปลว่าบุญ แปลว่า

ความสุขใจ

ศิษย์ : จ�ำเป็นต้องปล่อยมันไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ไม่ตอ้ งปล่อย มันเป็นผลโดยธรรมชาติ เหมือนกินข้าว
มันต้องอิ่มละ ถ้าเราบอกผมไม่อยากอิ่ม มันไม่ได้หรอก

ศิษย์ : เพราะกลัวว่าถ้าสุขกับมันมากจะกลายเป็นกิเลส
พระอาจารย์ : ไม่หรอก เพียงแต่ว่ามันเป็นกิเลสต่อเมื่อคุณไม่ยอม

ปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไป คุณจะท�ำแต่ทานอย่างเดียว ความจริงถ้าคุณ
ท�ำทานได้แล้วคุณจะรักษาศีลได้งา่ ยขึน้ คุณก็ควรเริม่ รักษาศีล รักษาศีล
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ให้มากขึ้น ถ้าอิ่มใจแล้วต่อไปกินข้าวน้อยลงได้ จริงๆ วันไหนคุณ
มาท�ำบุญแล้วมีความสุขใจ วันนั้นคุณไม่กินข้าวเย็นก็ได้ หรือว่ามา
นอนวัดไปเลยถือว่าวันนั้นมาท�ำบุญเสร็จก็มาอยู่ปฏิบัติวัตรไปเลย
รับรองอดได้ แต่ถา้ กลับไปบ้านนีอ้ ดไม่ได้เพราะมีคนอืน่ กินอยู่ มีกลิน่
อาหารโชยมาอยู่ ไม่เชือ่ วันไหนทีค่ ณ
ุ มาบนเขา พอท�ำงานเสร็จ คุณก็
ไม่ต้องกลับ นอนที่นี่ อดข้าวเย็นสักคืนหนึ่ง ก็มาดื่มน�้ำปานะกับพระ
ตอนเย็นๆ สี่ห้าโมง รับรองได้น�้ำหนักคุณลดลงเยอะแยะเลย อยู่ที่
คุณต้องตัง้ เป้า ต้องก�ำหนดว่าเราต้องท�ำ คืออธิษฐาน ถ้าเราไม่อธิษฐาน
เราไม่ตงั้ เป้า เราก็จะไม่ทำ� กิเลสจะไม่ยอมให้เราท�ำหรอกถ้าเราไม่ตงั้ เป้า
อย่างโยมนีถ่ า้ ไม่ตงั้ เป้าว่าจะมาอยูค่ นเดียวนีม่ นั ก็จะไม่มาหรอก มันก็
จะมีเรื่องอย่างโน้นเรื่องอย่างนี้อยู่เรื่อย อย่างหมอก็ต้องตั้งเป้าว่า
ว่างเมือ่ ไหร่กม็ าฟังเทศน์ฟงั ธรรม ถ้าไม่ตงั้ เป้าเดีย๋ วมันก็มเี รือ่ งอืน่ ดึงไป
การทีจ่ ะมาทางธรรมนีม่ นั ยาก เพราะกิเลสมันพยายามสร้างอุปสรรค
สร้างเหตุสร้างอะไรต่างๆ กีดกันเราหมด ถ้าเราไม่แน่วแน่ มีศรัทธา
ความเชื่อ มีความอยากความชอบไปทางนี้แล้ว มันไม่มาง่ายๆ หรอก

ศิษย์ : แต่บางทีอุปสรรคบางอย่างก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะคะ
อย่างวันศุกร์นี้ต้องพาหมาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ธรรมะบนเขา
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พระอาจารย์ : ก็เอาหมาให้คนอื่นไปสิ บริจาคไปให้หมด อุปสรรค

มันมีก็ท�ำลายมันสิ เก็บมันไว้ท�ำไม

ศิษย์ : ถ้าเราให้ไปมันก็ตาย
พระอาจารย์ : มันอยู่กับเรามันก็ตาย
ศิษย์ : มันตายเร็วค่ะท่านอาจารย์
พระอาจารย์ : ไม่แน่หรอก คนอื่นเขาอาจจะเลี้ยงดูดีกว่าเราก็ได้
ศิษย์ : ก็ไม่มีใครเอาแล้วค่ะมันอายุเยอะแล้ว แล้ววันเสาร์ลูกเขาก็
ติดตามนายไปท�ำงาน โยมก็ตอ้ งเฝ้าบ้านอยูอ่ ย่างนีล้ ะ่ ค่ะ มันเลยไปไหน
ไม่ได้

พระอาจารย์ : ก็ชว่ ยไม่ได้ ถ้าคุณตัดไม่ได้ ถ้าคุณยังไปไม่ได้ เหมือน

เรือเนี่ย ถ้าไม่ถอนสมอเรือ เรือมันก็วิ่งไม่ได้ ถ้าวิ่งไปแล้วคอย
ทอดสมอเรือ มันก็จอดอยูเ่ รือ่ ย ไปได้พกั หนึง่ ก็จอดอีกแล้ว ถ้าเป็นรถ
ก็แบบรถไฟจอดทุกสถานี ไม่ใช่รถด่วน เดี๋ยวอาจจะไม่ทันการณ์ก็ได้
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ศิษย์ : ลูกแชร์ไปทีเ่ ฟซบุก๊ ลูกนะคะเพือ่ นเข้ามาดูกนั เต็มเลยค่ะ เขาไม่เคย
ฟังธรรม เขาชอบใจกันใหญ่

ศิษย์ : ที่นี่เหรอครับ ที่ศาลานี่เหรอครับ
ศิษย์ : ค่ะ ก็จะดึงไปทุกครั้งเลยค่ะ แชร์ไปทุกครั้ง
พระอาจารย์ : เรามีคนที่แชร์กับเรากี่คน
ศิษย์ : เยอะค่ะ
พระอาจารย์ : เยอะเหรอ
ศิษย์ : เยอะค่ะ พวกนีเ้ ขาแบบชอบเทีย่ ว พอฟังธรรมแล้วเขาก็ชอบค่ะ
พระอาจารย์ : พอเขาชอบเขาก็จะเข้ามาที่เฟซบุ๊กอันนี้เลย
ศิษย์ : ค่ะ แล้วให้เขาเข้าที่ท่านพระอาจารย์เอง
พระอาจารย์ : แล้วเขาก็ไปคลิกชอบขึน้ มา ก็เลยมีจำ� นวนคนเพิม่ ขึน้ ไป

เรื่อยๆ
ธรรมะบนเขา
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ศิษย์ : คนเพิ่มไปเรื่อยๆ ครับ ไม่ต้องโฆษณาครับ ถ้าโฆษณาเสีย

สตางค์ไม่เอาครับ

พระอาจารย์ : เราไม่ได้ทำ� นี่เขาเป็นคนท�ำ คนมาหาเราก็พูดไป

เท่านั้นเอง แล้วก็เอาไปใส่เพื่อความสะดวกของผู้ที่ไม่ได้มา ไม่ได้
เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน

ศิษย์ : เพราะไม่มีเรี่ยไร ไม่มีงานบุญ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับ
พระอาจารย์ : มีแต่ให้อย่างเดียว เป็นธรรมทาน
ศิษย์ : บรรยากาศบนเขาสวยมากนะคะมันเป็นศิลปะดีค่ะ แล้วศาลานี้

คลาสสิกนะคะ ทุกมุมเลยดีมาก มันเรียบง่ายค่ะพระอาจารย์

ศิษย์ : ค�ำว่า ธรรมะบนเขา นีพ่ ระอาจารย์เป็นคนตัง้ นะครับ ตอนแรก
ผมเขียนแค่ว่าพระธรรมเทศนาพระอาจารย์สุชาติ พระอาจารย์บอกให้
เปลี่ยนเป็นธรรมะบนเขา

ศิษย์ : คนก็เลยนึกภาพออก
ศิษย์ : โอเคเลย ธรรมะบนเขา
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พระอาจารย์ : เปล่า เราต้องการจะแยกเพราะเรามีกำ� ลังใจ มีจลุ ธรรม

อันนี่ของคุณก็เลยเอาธรรมะบนเขา มันจะได้ไม่ปนกัน ก็มีคนไป
ดาวน์โหลดเยอะเหมือนกันนะ

ศิษย์ : แล้วที่ตอบค�ำถามเป็นภาษาอังกฤษมีบ้างไหมคะ
พระอาจารย์ : มี
ศิษย์ : น้องเขาอ่านนะคะ เขาบอกพระอาจารย์เก่งภาษาอังกฤษมาก
ศัพท์บางตัวหนูยังไม่รู้เลย

ศิษย์ : พูดถึงภาษาอังกฤษครับพระอาจารย์ ผมว่าเดีย๋ วจะมีสกั เทปหนึง่
ผมจะขอให้พระอาจารย์ให้กำ� ลังใจผูป้ ฏิบตั เิ ป็นภาษาอังกฤษ เป็นก�ำลังใจ
แนวทางคงไม่ต้องครับ หรือเป็นก�ำลังใจผสมแนวทางก็ได้ครับ

พระอาจารย์ : คือทุกปีจะมีนกั เรียนนานาชาติเขาจะมาเรียนซัมเมอร์

ที่ Asian U. แล้วเขาจะส่งมาฟังเทศน์เราประมาณเดือนสิงหา ทีเ่ ป็น
ภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งเราสอนพวกนี้อยู่

ศิษย์ : อ๋อ สอนคนที่มาเหรอครับ
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พระอาจารย์ : พวกนี้เขาจะมาเรียนซัมเมอร์ที่ Asian U. เขามี

หลักสูตรล่อใจคือให้อยู่ที่แคมปัสสองอาทิตย์ แล้วไปอยู่ที่โรงแรม
พัทยาสองอาทิตย์ แล้วให้ไปอยู่ที่กรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่

ศิษย์ : ก็เลยพามาที่นี่ด้วย
พระอาจารย์ : เขาก็ได้เรียนรู้หลายอย่าง ได้เรียนรู้คือมาศึกษา

หลักสูตรนี้เขาเรียกว่า Asian Business and Culture เป็นหลักสูตร
ส�ำหรับทีจ่ ะเอาไปใช้กบั ปริญญาโทก็ได้ ปริญญาตรีกไ็ ด้ เป็นหลักสูตร
เสริม ส่วนใหญ่จะมีนักศึกษาชาวยุโรปมา ออสเตรีย เยอรมัน สเปน

ศิษย์ : บางทีอ่านหนังสือมันก็เข้าใจดีลึกซึ้งอยู่เหมือนกันนะคะ
แบบกระชับ

ศิษย์ : หนูอา่ นหนังสือปัญหาคาใจ อ่านตัง้ แต่เล่มหนึง่ ไล่ๆ ไป เพิง่ เข้าใจ
เรื่องทาน ศีล สติ สมาธิ ปัญญา

พระอาจารย์ : มีผู้จัดเขาท�ำกัน มีญาติโยมเขาคัดออกมาจาก

จุลธรรมอีกทีหนึง่ เขาแยกเป็นกลุม่ ไป กลุม่ ทาน กลุม่ ศีล กลุม่ ภาวนา
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ศิษย์ : หนูว่าหนูอ่านแล้วหนูมีก�ำลังใจมากขึ้นค่ะ ที่ท่านบอกว่าสิบวัน

จะท�ำอะไร หนูก็ก�ำลังจะขยันแล้วมันก็จะขึ้นๆ ลงๆ ถ้าท�ำไปเรื่อยๆ แล้ว
มันจะแกว่งน้อยที่สุด ถ้าท�ำไปเรื่อยๆ หมายความว่าก�ำลังใจจะมากขึ้น

พระอาจารย์ : มันจะเสถียรขึ้น
ศิษย์ : มันจะไม่เสื่อมไปนานหรือเสื่อมไปเยอะ
พระอาจารย์ : น้อยลงไปเรื่อยๆ มีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งท�ำมาก

เท่าไรก�ำลังจะมากขึ้นไปเรื่อยๆ

ศิษย์ : หนูรู้สึกว่าหมดแรง
พระอาจารย์ : แต่ถ้าท�ำแล้วหยุด นี่มันจะกลับมาแล้วมันจะยาก
อย่าหยุด

ศิษย์ : ตัวหนูเหมือนอยากๆ พอมันอยากจะให้มันดีแล้วก็ไม่ได้
พระอาจารย์ : ไม่ได้ ยิง่ ทุกข์ใหญ่ พออยากแล้วไม่ได้ดกี ท็ อ้ แท้ขนึ้ มา

อย่าไปอยากเกินก�ำลังความสามารถของเรา
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งานภายนอกเป็นงานชัว่ คราว แต่งานภายใน
นีเ้ ป็นงานถาวร คือผลงานที่ได้รับเป็นผล
ทีถ่ าวร ผลงานภายนอกเป็นผลงานชัว่ คราว
สร้างไปสักระยะหนึ่งไม่กี่ปีมันก็พังหมดไป
หมดสภาพไป แต่งานภายในนี้ ถ้าสร้างขึ้น
มาแล้วมันไม่มีวันหมดถ้ารู้จักรักษา

ธรรมะบนเขา
กัณฑ์ที่

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

งานภายนอก งานภายใน
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ตอนนี้ที่กว้างเลย นั่งตรงไหนก็ได้ เมื่อก่อนต้องมาเบียดกันในศาลา
เดีย๋ วหลังใหม่เสร็จก็ยงิ่ กว้างใหญ่ เป็นระบบแบบเซลลูลา่ ร์ เซลลูลา่ ร์
ก็คอื ไม่ตอ้ งเอาอันเดียวใหญ่ๆ เอาอันเล็กๆ หลายๆ อันมาใช้ประโยชน์
อันเดียวกัน ถ้าแบบอันเดียวก็คือต้องมีศาลาหลังใหญ่หลังเดียว
สมัยนี้เรามีระบบไร้สาย เครื่องขยายเสียงเราสามารถไปตั้งไว้ตาม
จุดต่างๆ ได้ เรามีศาลาเล็กๆ สองสามแห่งก็ได้ ก็ได้ฟงั เสียงเท่าๆ กัน
เหมือนกับอยูใ่ นศาลาหลังใหญ่หลังเดียว อันนีก้ ท็ ำ� ไปตามสภาวะของ
สถานที่ สถานทีบ่ นเขานีม้ นั เป็นทีไ่ ม่กว้าง เพราะเป็นหิน แล้วสูงๆ ต�ำ่ ๆ
มันไม่ใช่เป็นที่ราบที่กว้าง แล้วก็เป็นที่ของป่าไม้ ไม่ได้เป็นของวัด
พระมาอาศัยอยู่บนเขานี้เพื่อมาปลีกวิเวก เพื่อมาบ�ำเพ็ญสมณธรรม
สมณธรรมก็คอื ธรรมของผูแ้ สวงหาความสงบ ไม่สามารถทีจ่ ะสร้างสิง่
ปลูกสร้างได้อย่างเต็มทีซ่ งึ่ ก็ถอื ว่าเป็นสิง่ ทีด่ ี เพราะว่าหน้าทีข่ องพระ
ไม่ได้อยู่ที่การก่อสร้างสิ่งถาวรวัตถุต่างๆ หน้าที่ของพระหน้าที่ของ
นักบวชในพระพุทธศาสนามีหน้าที่สร้างสมณะ คือความเป็นผู้สงบ
ขึ้นมาด้วยการปลีกวิเวกอยู่ตามสถานที่ห่างไกลจากแสง สี เสียง
ที่คอยยั่วยวนกวนใจ ที่คอยยุแหย่ส่งเสริมให้ใจเกิดกิเลส เกิดตัณหา
เกิดความทุกข์ขนึ้ มา ทีบ่ นเขานีจ้ งึ เป็นทีท่ เี่ หมาะต่อการภาวนา ต่อการ
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บ�ำเพ็ญสมณธรรม แต่จะไม่เหมาะกับการที่จะรับประชาชนเป็น
จ�ำนวนมากเพราะว่าเป็นสถานที่ป่าเขา เป็นสถานที่บ�ำเพ็ญ ก็รับได้
พอประมาณเท่าที่เป็นอยู่นี้
ทีบ่ นเขานีต้ งั้ แต่มาอยูก่ ไ็ ม่ได้สร้างถาวรวัตถุอะไรมากเลย ศาลาหลังนี้
ก็สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ก็มีการบูรณะซ่อมแซมกัน ครั้งแรก
สร้างหลังคานี้ใช้มุงด้วยหญ้า ต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นมุงด้วยสังกะสี
เนื่องจากหญ้านี้ใช้ไปได้ประมาณสัก ๔-๕ ปี ก็ผุเปื่อย จ�ำเป็นต้องมี
การรื้อออกแล้วมุงใหม่ ก็ต้องท�ำอยู่ทุก ๔-๕ ปี ถ้าเปลี่ยนเป็นสังกะสี
แล้วมันก็ใช้ได้นาน นี่ก็ใช้มาตั้งแต่เปลี่ยนครั้งแรกแล้วก็ยังไม่ได้
เปลี่ยนนะ
การงานภายนอกนีเ้ ป็นอันตรายเป็นอุปสรรคต่องานภายใน งานภายนอก
ถ้าท�ำโดยไม่มีขอบไม่มีเขต ก็จะท�ำไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหมด แล้วก็จะมา
เอาเวลาทีจ่ ะมาท�ำงานภายในนีไ้ ป ท�ำให้ไม่มเี วลาทีจ่ ะมาท�ำงานภายใน
ซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของนักบวช ของผู้แสวงหาความหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ ของผู้แสวงหาความสุขที่ถาวรที่แท้จริง
การงานภายนอกจึงท�ำเท่าที่จ�ำเป็น ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องท�ำก็ท�ำ
เช่น จ�ำเป็นจะต้องมีทอี่ ยูอ่ าศัย ก็สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยขึน้ มาแบบเรียบง่าย
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แบบพอใช้กบั จุดประสงค์ คือมีทหี่ ลบแดดหลบฝนเท่านัน้ ก็พอ ไม่จำ� เป็น
จะต้องสร้างแบบวิจติ รพิสดารมโหฬารใหญ่โต สร้างพอทีจ่ ะใช้หลบแดด
หลบฝน เป็นทีน่ งั่ สมาธิ เป็นทีพ่ กั ผ่อนร่างกายได้กพ็ อแล้ว ถ้าพยายาม
จะสร้ า งถาวรวั ต ถุ ที่ ส วยงามวิ จิ ต รพิ ส ดารก็ จ ะต้ อ งใช้ เ วลามาก
ใช้ทรัพยากรมาก ประโยชน์ทไี่ ด้กไ็ ม่ได้มากไปกว่าการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
แบบเรียบง่ายที่ไม่ต้องใช้เวลามาก ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมาก ทุกเวลา
ทุกขณะที่สร้างก็จะมีเสียงดังอึกทึกครึกโครม จะรบกวนการบ�ำเพ็ญ
สมณธรรม
ดังนั้นเรื่องงานภายนอกจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
ถ้าจะท�ำก็ต้องจ�ำเป็นจริงๆ และท�ำแบบเรียบง่ายที่สุด และให้เสร็จ
ให้รวดเร็วที่สุด เพื่อจะได้มีเวลามาบ�ำเพ็ญงานภายใน
งานภายนอกเป็นงานชัว่ คราว แต่งานภายในนีเ้ ป็นงานถาวร คือผลงาน
ที่ได้รับเป็นผลที่ถาวร ผลงานภายนอกเป็นผลงานชั่วคราว สร้างไป
สักระยะหนึ่งไม่กี่ปีมันก็พังหมดไป หมดสภาพไป แต่งานภายในนี้
ถ้าสร้างขึน้ มาแล้วมันไม่มวี นั หมดถ้ารูจ้ กั รักษา ถ้าสร้างแล้วรูจ้ กั รักษา
สิ่งที่สร้างอยู่ภายในใจก็จะอยู่กับใจไปไม่มีวันสิ้นสุด ใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มี
วันตาย ไม่มีวันสิ้นสุด สิ่งที่สร้างขึ้นไว้ภายในใจจึงไม่มีวันสูญหมดไป
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ไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆ ที่สร้างผ่านทางร่างกาย เช่น ถาวรวัตถุต่างๆ
ไม่ว่าจะสร้างให้วิจิตรพิสดารขนาดไหนก็ตาม เวล�่ำเวลามันก็จะเป็น
ผู้ท�ำลายถาวรวัตถุเหล่านั้น
อย่างสถานที่สังเวชนียสถาน ๔ ในประเทศอินเดีย ที่พุทธศาสนิกชน
ไปจาริกไปกราบไหว้บชู า ตอนนีก้ เ็ หลือแต่ซากปรักหักพัง แทบจะไม่
เหมือนของเดิมที่มีอยู่ นี่แหละคือผลงานภายนอก หลังจากที่เวลา
ผ่านไปแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง แต่ผลงาน
ภายในที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้สร้างไว้ยัง
เหมือนเดิมเหมือนในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ พระทัยของ
พระพุทธเจ้าในสมัยนั้นกับพระทัยของพระพุทธเจ้าในสมัยนี้ก็ยังเป็น
ปรมัง สุขัง อยู่เหมือนเดิม ยังเป็นปรมัง สุญญัง อยู่เหมือนเดิม
เพราะธรรมทีป่ รากฏขึน้ ในใจนีเ้ ป็นอกาลิโก ไม่มวี นั เสือ่ ม ไม่มวี นั หมด
ไปนั่นเอง นี่แหละคือสิ่งที่ผู้ที่ออกบวชผู้ที่บ�ำเพ็ญปฏิบัติพึงสร้างกัน
เพราะเป็นที่พึ่งที่แท้จริง เป็นที่อยู่อาศัยที่แท้จริง ที่จะปกป้องรักษา
จิตใจไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆ เข้ามาเหยียบย�่ำท�ำลายได้เลย งานของ
นักบวช งานของผูบ้ ำ� เพ็ญสมณธรรม จึงเป็นงานภายในไม่ใช่เป็นงาน
ภายนอก
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บางท่านนี้แทบจะไม่ท�ำงานภายนอกเลย เช่น สมัยพระพุทธเจ้าทรง
บ�ำเพ็ญ สมัยพระอริยสงฆ์สาวกบ�ำเพ็ญ ตามรอยพระพุทธบาทของ
พระพุทธเจ้าแทบจะไม่มกี ารก่อสร้างถาวรวัตถุตา่ งๆ เลย จะสร้างทีพ่ กั
ก็สร้างแบบเรียบง่าย เอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ต้นไม้ใบหญ้า
ใบไม้มามุงมาบังหลังคา แค่นี้ก็พอหลบแดดหลบฝนได้ บางท่าน
ก็ใช้ถ�้ำ เงื้อมผา บางท่านก็อยู่ตามโคนไม้ เพราะท่านไม่ต้องการ
เสียเวลากับเรื่องภายนอกนั่นเอง และการบ�ำเพ็ญบางครั้งก็จ�ำเป็น
ที่จะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่เพื่อจะได้กระตุ้นความเพียร เพื่อจะได้
เป็นการทดสอบพลังของธรรมที่ได้เจริญว่าเป็นธรรมแท้หรือเป็น
ธรรมเทียม เป็นธรรมปลอม เช่น เวลาทีเ่ ราอยูใ่ นสถานทีท่ เี่ ราเคยชิน
เราจะไม่รู้สึกกลัว ถ้าเราเจริญธรรมคืออนิจจัง ตอนพิจารณาว่า
ร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แล้วเราก็คิดว่า
เรายอมรับความจริงอันนีไ้ ด้ แต่มนั เป็นความจริงหรือยัง อันนีเ้ ราไม่รู้
บางทีเราอาจจะต้องย้ายสถานทีไ่ ปอยูใ่ นสถานทีท่ เี่ ราหวาดกลัวเพือ่ เรา
จะได้ทดสอบดูวา่ เรายังหวาดกลัวอยูห่ รือเปล่า เพราะความหวาดกลัวนี้
ก็คือความกลัวความตายนี้เอง ถ้าเรายอมรับความจริงว่าร่างกายนี้
สักวันหนึ่งจะต้องตายไปอย่างแน่นอน ถ้าเราคิดว่าเราพร้อมที่จะให้
มันตายแล้ว เราก็ต้องไปหาสถานที่พิสูจน์ดู ไปสถานที่ที่คิดว่ามีภัย
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อันตรายต่อร่างกาย เช่น สมัยก่อนท่านก็จะไปหาเสือ หาสัตว์ต่างๆ
เป็นเครือ่ งพิสจู น์ใจว่าเมือ่ ได้ไปอยูใ่ กล้กบั สัตว์ทเี่ ป็นอันตรายแล้ว ใจยัง
มีความหวาดกลัวอยู่หรือไม่
นีค่ อื เรือ่ งราวของพระปฏิบตั ขิ องผูป้ ฏิบตั ธิ รรม จะแสวงหาทีส่ งบสงัด
วิเวก ที่ล�ำบากล�ำบน อดอยากขาดแคลน เพราะเป็นที่ท้าทายต่อการ
สร้างบารมี เช่น ขันติบารมี วิริยะบารมี ปัญญาบารมี ถ้าอยู่ในที่
สะดวกสบาย อยูใ่ นทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ยากล�ำบาก ก็ไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องต่อสู้ ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ขันติ ความอดทน อยู่อย่างสุข
อย่างสบาย แต่เวลาทีต่ อ้ งเข้าอยูใ่ นภาวะคับขัน เช่น ในเวลาทีร่ า่ งกาย
เจ็บไข้ได้ปว่ ย เวลาทีอ่ ดอยากขาดแคลน เวลาทีจ่ ะต้องเผชิญความตาย
เวลานั้นใจจะมีธรรมคุ้มครองได้หรือไม่ ถ้าไม่เคยสร้างธรรมขึ้นมา
ถึงเวลาธรรมที่จะคุ้มครองใจจะปรากฏขึ้นมาได้อย่างไร แต่ถ้าได้ไป
อยู่ในสถานที่คับขัน สถานที่อัตคัดขัดสนยากล�ำบาก มีภัยรอบด้าน
ก็จะจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสร้างธรรมขึน้ มาเพือ่ รักษาใจให้ตงั้ อยูใ่ นความสงบ
ให้ตั้งอยู่ในความเป็นปกติให้ได้ พอมีธรรมรักษาใจให้อยู่อย่างสงบ
อยู่อย่างปกติได้แล้วก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปในเวลาที่เกิดเหตุการณ์
คับขัน เหตุการณ์อตั คัดขัดสนทุกข์ยากล�ำบาก ในขณะทีจ่ ะต้องเผชิญ
78

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

ภัยอันตรายต่างๆ ใจจะมีธรรม
มาคุ้มครองปกป้องรักษาไม่ให้
ใจหวาดกลัว ไม่ให้ใจทุกข์ไปกับ
เหตุการณ์ต่างๆ สามารถอยู่กับ
เหตุการณ์ตา่ งๆ นัน้ ได้อย่างปกติ
อย่างสงบ
นี่ แ หละคื อ เรื่ อ งของผู ้ ป ฏิ บั ติ
เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ พ ระพุ ท ธเจ้ า มา
จนถึงพระสาวกทั้งหลาย ท่าน
บ�ำเพ็ญแบบนีก้ นั ทัง้ นัน้ ท่านไม่ได้
บ� ำ เพ็ ญ อยู ่ ใ นสถานที่ เ ต็ ม ไป
ด้วยความสุขความสบาย เช่น
พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงบ�ำเพ็ญ
อยู ่ ใ นพระราชวั ง พระสาวก
ทั้งหลายก็ไม่ได้บ�ำเพ็ญอยู่ตาม
บ้านตามเรือนที่มีสิ่งต่างๆ คอย
อ�ำนวยความสะดวกความสบาย
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อ�ำนวยความสุข มีสงิ่ ต่างๆ คอย
ปกป้องภัยอันตรายต่างๆ จึงท�ำ
ให้ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องผลิตธรรม
ขึ้นมาเพื่อปกป้องใจ พอเวลาสิง่
ต่างๆ ที่มีอยู่นั้นเสื่อมไปหมดไป
ใจก็ จ ะไม่ มี อ ะไรมาคุ ้ ม ครอง
ปกป้องรักษา เวลานัน้ ใจก็จะทุกข์
ทรมาน ท่านเหล่านัน้ เห็นความจริง
ว่าสิง่ ต่างๆ ในโลกนีเ้ ป็นทีพ่ งึ่ ไม่ได้
อย่างแท้จริง เพราะทุกสิง่ ทุกอย่าง
ในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงนั่นเอง
มีการเจริญ มีการตั้งอยู่ และ
มี ก ารเสื่ อ มดั บ ไปเป็ น ธรรมดา
ถ้าอาศัยสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้ เวลา
ที่ สิ่ ง เหล่ า นั้ น เสื่ อ มหรื อ ดั บ ไป
เวลานั้ น ก็ จ ะไม่ มี ที่ พึ่ ง แต่ ถ ้ า
ไม่อาศัยสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้ มาเป็น
ที่พึ่ง แต่อาศัยธรรมที่เกิดจาก

การมาบวชนี้ไม่ใช่เป็นงานสังคม ไม่ใช่มาหามิตร
มาสร้างเครือข่ายมิตรภาพ งานนีเ้ ป็นการตัดภพ
ตัดชาติ งานตัดทุกสิง่ ทุกอย่าง ตัดความผูกพันกับ
ทุกสิง่ ทุกอย่าง ทุกบุคคล ตัง้ แต่บดิ ามารดาลงมา
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สามีภรรยา บุตร ธิดา ทีจำ่ �เป็นจะต้องตัดก็เพราะ
ว่าไม่ตดั วันนี้ วันหน้าก็จะต้องถูกตัดอยูด่ ี เพราะว่า
หลักของธรรมชาติของความเป็นจริงก็คอื จะต้อง
พลัดพรากจากกันในที่สุด
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การปฏิ บั ติ นี้ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ก็ จ ะมี
ธรรมนี้ ค อยกปกป้ อ งรั ก ษาใจ
ไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ
นี่ คื อ ความจริ ง ที่ นั ก บ� ำ เพ็ ญ
นั ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง หลายยอมรั บ กั น
จึงต้องบากบั่นมุ่งเข้าสู่ป่าสู่เขา
สูส่ ถานทีอ่ ตั คัดขัดสนยากล�ำบาก
อย่ า งหลวงปู ่ มั่ น เท่ า ที่ ไ ด้ อ ่ า น
ประวัติของท่าน ท่านก็มุ่งขึ้น
ไปบ� ำเพ็ ญ ในป่ า ทางภาคเหนื อ
บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ อยู่กับ
ชาวป่าชาวเขา การบิณฑบาต
ของท่านก็อตั คัดขัดสน อาหารนี้
ก็ ไ ม่ ใ ช่ อ าหารของคนในบ้ า น
ในเมือง แต่เป็นของคนป่าคนเขา
เขารับประทานกัน ที่อยู่อาศัย
ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของ

คนบ้านคนเมือง ก็เป็นกระต๊อบ
เล็กๆ หรือไม่มีกระต๊อบ อาจจะ
มีเพียงแคร่มีหลังคาไว้กันแดด
กั น ฝน อาศั ย มุ ้ ง กลดเป็ น ที่
ป้ อ งกั น แมลงสั ต ว์ ต ่ า งๆ แต่
การบ�ำเพ็ญของท่านนี้สามารถ
บ�ำเพ็ญได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มี
อะไรมาเป็ น อุ ป สรรคขวางกั้ น
มีเวลาที่จะบ�ำเพ็ญตลอดทั้งวัน
ทั้ ง คื น ยกเว้ น เวลาหลั บ เท่ า นั้ น
นั่ น ละหลวงปู ่ ท ่ า นจึ ง ได้ บ รรลุ
มรรคผลนิ พ พานในสถานที่
อย่างนั้น ก่อนหน้านั้นหลวงปู่
ท่านก็อยู่ตามวัดตามวา ออก
ธุดงค์บา้ งเป็นบางครัง้ บางคราว
แต่ ไ ม่ ไ ด้ อ อกอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ออกไปช่วงระยะสัน้ ๆ แล้วก็ตอ้ ง
กลั บ มาอยู ่ วั ด เพื่ อ มาท� ำ หน้ า ที่
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ของพระทีม่ วี ดั ต้องคอยดูแลรักษา มีศรัทธาญาติโยมพีน่ อ้ งคอยมาขอ
ท่านให้เป็นที่พึ่ง ก็ต้องมีการอบรมสั่งสอน มีการดูแลถาวรวัตถุต่างๆ
ซ่อมแซมบูรณะหรือสร้างใหม่ เวลาบ�ำเพ็ญจึงไม่ค่อยมี ตลอดระยะ
เวลาก่อนที่จะได้ไปปลีกวิเวกอยู่ที่เชียงใหม่ตามล�ำพังอย่างแท้จริงนี้
อายุของท่านก็ปาเข้าไปตั้ง ๖๐ ปีแล้ว ช่วง ๖๐-๗๐ ปีนี้ ท่านบ�ำเพ็ญ
อยู่ในป่าทางภาคเหนือ และหลังจากนั้นอายุ ๗๐-๘๐ ปี ท่านก็ได้รับ
การอาราธนาจากลูกศิษย์ของท่านให้มาโปรด เพราะว่าอยากจะได้รบั
ฟังธรรมอันเลิศอันประเสริฐทีท่ า่ นได้พบได้บรรลุถงึ ท่านก็เลยได้ออก
จากป่ามา แล้วก็ลงมาโปรดญาติโยมลูกศิษย์ลกู หาแถวบริเวณจังหวัด
สกลนคร อุดรธานี จนมรณภาพไปในวัย ๘๐ ปี
ระหว่าง ๖๐-๗๐ ปีนี้ ท่านบ�ำเพ็ญอยูใ่ นป่าในเขาตามล�ำพัง มีพระเณร
ไปขออยูศ่ กึ ษาบ้างเป็นครัง้ เป็นคราว ถ้าในพรรษาก็จะอนุญาตให้อยูไ่ ด้
พอออกพรรษาต่างคนก็ตา่ งปลีกวิเวกกัน ไม่ไปอยูเ่ กาะติดกัน เปลีย่ น
สถานที่ไป ถ้าอยู่ที่เดิมเดี๋ยวคนอื่นจะตามมาเกาะมาอยู่กัน พออยู่กัน
มากๆ แล้วมันก็จะถ่วงกัน เพราะก็จะต้องมาคอยพะวักพะวนมา
กังวลมาห่วงกัน ก็จะท�ำให้การบ�ำเพ็ญนี้เป็นไปไม่ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ผู้บ�ำเพ็ญที่แท้จริงจึงมักจะปลีกวิเวกเสมอ ไม่เกาะติดอยู่
กับใครนานจนเกินไป อาจจะต้องพบกันบ้างเป็นบางครั้งบางเวลา
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แต่ถ้าไม่มีเหตุแล้วก็ไม่พบกับใคร เพราะการมาบวชนี้ไม่ใช่เป็นงาน
สังคม ไม่ใช่มาหามิตรมาสร้างเครือข่ายมิตรภาพ งานนีเ้ ป็นการตัดภพ
ตัดชาติ งานตัดทุกสิ่งทุกอย่าง ตัดความผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่าง
ทุกบุคคล ตั้งแต่บิดามารดาลงมา สามีภรรยา บุตร ธิดา ที่จ�ำเป็น
จะต้องตัดก็เพราะว่าไม่ตดั วันนี้ วันหน้าก็จะต้องถูกตัดอยูด่ ี เพราะว่า
หลักของธรรมชาติของความเป็นจริงก็คือจะต้องพลัดพรากจากกัน
ในที่สุด แต่การพลัดพรากแบบที่ธรรมชาติบังคับนี้ มันเป็นการ
พลัดพรากอย่างทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าพลัดพรากด้วยการเต็มใจ
ด้วยการพร้อมที่จะพลัดพรากนี้ จะพลัดพรากกันอย่างสุขอย่าง
สบายใจ จึงจ�ำเป็นต้องตัด แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเมตตา
ต่ อ กั น หรื อ ไม่ มี ค วามปรารถนาดี ห รื อ ความสงสารอะไรต่ อ กั น
เพียงแต่ไม่มีอุปาทานความยึดติดอยู่กับบุคคลต่างๆ เพราะรูว้ า่ ไม่ชา้
ก็เร็วก็จะต้องแยกกันไปคนละทิศคนละทาง แต่ในขณะที่บ�ำเพ็ญก็
จ�ำเป็นที่จะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่ตามล�ำพัง เพื่อจะได้
มีเวลาบ�ำเพ็ญอย่างเต็มที่ แต่หลังจากทีเ่ สร็จภารกิจของการบ�ำเพ็ญแล้ว
ก็สามารถกลับมาโปรดมาสงเคราะห์บดิ ามารดา สามีภรรยา บุตรธิดา
ญาติสนิทมิตรสหายได้ และเป็นการสงเคราะห์ที่ได้ผลประโยชน์
อย่างมากทีเดียวดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสงเคราะห์มา หลังจากที่
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พระองค์ได้ทรงตรัสรูแ้ ล้ว ก็ได้ทรงเสด็จกลับไปโปรดบรรดาญาติสนิท
มิตรสหาย พระราชบิดา พระมารดาเลี้ยง พระมเหสี พระราชโอรส
ที่พระราชวัง ทรงแสดงธรรมเป็นที่ประทับใจต่อผู้ฟังเป็นอย่างมาก
ท�ำให้เกิดมีศรัทธาตามเสด็จออกบวชกันหลายรูปหลายองค์ด้วยกัน
นี่คือเรื่องของการตัด ตัดเพราะว่าใจยังผูกพันอยู่ ต้องตัดให้มันขาด
ไม่ให้มคี วามผูกพัน ไม่ให้มคี วามห่วงใย เพราะห่วงไปก็ไม่ได้เปลีย่ นแปลง
ความจริง ต้องพลัดพรากจากกันอยูด่ ี จะห่วงหรือไม่หว่ ง จะหวงหรือ
ไม่หวง ก็ตอ้ งพลัดพรากจากกันอยูด่ ี แต่ถา้ ไม่หวงไม่หว่ ง เวลาพลัดพราก
จากกันจะไม่เศร้าโศกเสียใจ เวลาที่ยังหวงยังห่วงอยู่ เวลาต้อง
พลัดพรากจากกัน เวลานั้นก็จะเศร้าโศกเสียใจ อาจจะถึงกับอยาก
จะตายตามไปด้วย เพราะเหมือนกับว่าไม่มีที่พึ่งแล้ว เหมือนกับไม่มี
ความสุขแล้วทีจ่ ะอยูต่ อ่ ไปในโลกนี้ นัน่ ก็เป็นเพราะว่าไปผูกความสุขไว้
กับบุคคลต่างๆ ที่จะต้องพลัดพรากจากกัน ไปผูกความสุขของตนไว้
กับวัตถุสงิ่ ของต่างๆ พอวัตถุสงิ่ ของเหล่านัน้ พลัดพรากจากไปก็เหมือน
กับว่าไม่มที ใี่ ห้ความสุขกับตนแล้ว ก็ไม่อยากจะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไป เพราะ
จะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานใจ แต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นวิธีที่จะ
ดับความทุกข์ทรมานใจ เพราะเวลาฆ่าตัวตายนี้ไปฆ่าร่างกายที่ไม่รู้
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อิโหน่อเิ หน่ ร่างกายไม่ได้ทำ� อะไรผิด ไม่ได้ทำ� อะไรเสียหาย ผูท้ ที่ ำ� ผิด
ท�ำเสียหายก็คือใจที่ไปมีความผูกพัน ที่ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆ ที่ไป
อาศัยสิ่งต่างๆ บุคคลต่างๆ ให้ความสุขกับตนนั่นเอง ต้องฆ่าตัวนี้
ต่างหาก ฆ่าตัวหลง หลงทีไ่ ปผูกพันไปยึดติดกับบุคคลต่างๆ กับสิง่ ต่างๆ
การฆ่าก็คือการตัดความผูกพัน ความมีความต้องอาศัยสิ่งต่างๆ มา
เป็นที่พึ่งมาให้ความสุขกับตน
นี่คือการตัดของนักปฏิบัติ ตัดแล้วก็ไปหาที่พึ่งของตนเองในป่าในเขา
ไปหาความสุขภายในใจทีเ่ ป็นความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่ ทีเ่ ป็นความสุขทีแ่ ท้จริง
ที่เป็นความสุขที่ถาวร พอได้พบกับความสุขอันนี้แล้ว ทีนี้กส็ ามารถ
กลับไปพบกับบุคคลต่างๆ กับสิ่งต่างๆ ได้อย่างไม่มีความผูกพัน
ไม่ได้พงึ่ พาอาศัยบุคคลต่างๆ สิง่ ต่างๆ แล้ว แต่กลับไปเพือ่ ไปโปรดไป
ช่วยให้เขาได้ตดั ตัวเขาออกจากสิง่ ต่างๆ เพือ่ เขาจะได้พบกับความสุข
ที่มีอยู่ในตัวของเขาเอง ความสุขที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริง เป็นความสุขที่
ถาวร ไม่มีวันหมดสิ้นไป
นีค่ อื หน้าทีท่ พี่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบ�ำเพ็ญมา ภารกิจทีไ่ ด้ทรงบ�ำเพ็ญมา
ในเบื้องต้น ๖ ปีแรกของการบ�ำเพ็ญของการออกบวชนี้ไม่ได้ไป
ยุง่ เกีย่ วกับใครเลย ไม่มกี ารสร้างถาวรวัตถุตา่ งๆ ไม่มกี ารสร้างโบสถ์
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ผู้บำ�เพ็ญที่แท้จริง
จึงมักจะปลีกวิเวกเสมอ
ไม่เกาะติดอยู่กับใคร
นานจนเกินไป

สร้างเจดีย์ สร้างกุฏิ สร้างวัดสร้างวา มีแต่การบ�ำเพ็ญเพือ่ ความหลุดพ้น
เพื่อความสงบของใจเพียงอย่างเดียว พอได้พบกับผลทีท่ รงปรารถนา
แล้วก็ทรงท�ำหน้าที่โปรดช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปด้วยการอบรมสั่งสอน
ทีเ่ ป็นพุทธกิจทีท่ รงบ�ำเพ็ญอยู่ทุกวันทุกเวลาตลอดระยเวลา ๔๕ ปี
ด้วยกันหลังจากทีต่ รัสรูแ้ ล้วในวัย ๓๕ ปี พระองค์กเ็ ริม่ สัง่ สอนธรรมะ
ตั้งแต่วัย ๓๕ ปี จนถึงวัย ๘๐ ปี วันหนึ่งนี้ทรงสั่งสอนสามเวลา
ด้วยกัน ตอนบ่ายก็สั่งสอนญาติโยม ตอนค�่ำก็สั่งสอนภิกษุสามเณร
ตอนดึกก็สงั่ สอนเทวดา และตอนเช้าก่อนทีจ่ ะทรงเสด็จออกบิณฑบาต
ก็ทรงเล็งญาณดูว่ามีใครบ้างที่จิตพร้อมที่จะรับธรรมอันประเสริฐนี้
ได้เป็นบุคคลที่สมควรไปโปรดในวันนั้น พระองค์กจ็ ะทรงมุง่ ไปโปรด
บุคคลนัน้ ไปสัง่ สอนบุคคลนัน้ ให้ได้มดี วงตาเห็นธรรม ให้ได้หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ
ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีนี้ไม่ปรากฏมีข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงสร้างวัด
เลยแม้แต่วัดเดียว ไม่ได้สร้างเจดีย์แม้แต่องค์เดียว ไม่ได้สร้างโบสถ์
สร้างวิหารเลย แต่ทรงสร้างพระอริยบุคคล สร้างพระโสดาบัน
พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ขึ้นมาเป็นจ�ำนวนมาก
เพียงระยะเวลา ๗ เดือนแรกเท่านั้นที่ทรงประกาศพระศาสนา
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คือวันเพ็ญเดือน ๘ ไปถึงวันเพ็ญเดือน ๓ ระยะเวลา ๗ เดือน
ด้วยกัน ก็ปรากฏเป็นหลักฐานที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วว่ามี
พระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ในวันเพ็ญ
เดือน ๓ วันที่เราเรียกว่า “วันมาฆบูชา” นี้ เป็นเวลา ๗ เดือน
หลังจากที่ทรงประกาศพระธรรมค�ำสอนเป็นครั้งแรก คือวันเพ็ญ
เดือน ๘ “วันอาสาฬหบูชา” ได้ทรงประกาศ “พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ประกาศหลักของพระพุทธศาสนา คืออริยสัจ ๔ มรรค ๘
พอผู้ที่ได้ยินได้ฟังน้อมน�ำเอาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
เป็นจ�ำนวนมาก อย่างน้อยภายใน ๗ เดือนแรกนี้ก็ ๑,๒๕๐ รูปแล้ว
สมัยนี้มีพระองค์ใดบ้างที่จะสามารถสร้างพระอรหันต์ขึ้นมาภายใน
๗ เดือน ให้มพี ระอรหันต์ปรากฏขึน้ มา ๑,๒๕๐ รูปบ้าง มีแต่สร้างเจดีย์
สร้างโบสถ์ สร้างวัด สร้างกุฏิ กันเต็มไปหมด แต่โบสถ์ เจดีย์ กุฏิ เหล่านี้
ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ เป็นวัตถุเท่านั้นเอง อย่างนี้เรียกว่าหลงทาง
หรือเปล่า ชาวพุทธเราเคยพิจารณากันบ้างหรือเปล่าว่าเราก�ำลัง
สร้างอะไรกันอยู่ เราก�ำลังสร้างพระหรือว่าเราก�ำลังสร้างถาวรวัตถุ
สร้างสิง่ ของต่างๆ สร้างไปท�ำไม สร้างแล้วท�ำให้เราได้เป็นพระขึน้ มา
หรือเปล่า
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เราอย่าประมาทตัวเราเอง อย่าไปคิดว่าเราเป็นฆราวาส เราไม่มสี ทิ ธิ์
ที่จะบรรลุมรรค ผล นิพพานได้ ในสมัยพระพุทธกาลนี้มีฆราวาส
ที่ไม่ใช่เป็นนักบวชนี้บรรลุมรรค ผล นิพพาน กันเป็นจ�ำนวนมาก
เพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้บา้ สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ สร้างอะไรกันต่างๆ
เหมือนสมัยนีก้ นั เขาบ้าท�ำบุญให้ทาน เขาบ้ารักษาศีล เขาบ้าภาวนากัน
จึงปรากฏเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึน้ มาเป็นจ�ำนวนมาก อยูท่ เี่ หตุนเี้ อง
อยูท่ กี่ ารกระท�ำ ถ้ามัวแต่สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ สร้างถาวรวัตถุตา่ งๆ
ก็จะไม่มีวันที่จะได้สร้างพระอริยบุคคลขึ้นมา ถ้าอยากจะสร้าง
พระอริยบุคคลก็ตอ้ งภาวนา ต้องรักษาศีลด้วย ทานก็ทำ� ไป แต่ทานท�ำ
ด้วยเหตุด้วยผล ท�ำกับสิ่งที่ควรจะท�ำ เช่น ใส่บาตร กุฏิอะไรต่างๆ
ก็ไม่ต้องสร้างแบบมโหฬารวิจิตรพิสดาร สร้างวัดป่า สร้างสถานที่
สงบสงัดวิเวกเพื่อการบ�ำเพ็ญธรรมกัน อย่าไปสร้างวัดจนกลายเป็น
ศูนย์การค้าไป สมัยนี้มีตลาดนัดในวัดกัน มีมหรสพในวัดกัน มีอะไร
ต่างๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาเต็มไปอยู่ในวัด เต็มไปในวัดหมด เรื่อง
ของศาสนาคือความสงบนี้หายไปหมด สถานที่จะบ�ำเพ็ญนี้เดี๋ยวนี้
ไม่ได้อยู่ที่วัดเสียแล้ว วัดไม่ใช่เป็นที่บ�ำเพ็ญที่จะให้ความสงบ บางคน
เดี๋ยวนี้บวชแล้วอยู่บ้านกลับได้ภาวนาได้บ�ำเพ็ญดีกว่าไปอยู่วัด ถ้าอยู่
บ้านคนเดียวก็สามารถที่จะบ�ำเพ็ญได้ ไปอยู่วัดก็ไปเจอกับกิจกรรม
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ต่างๆ มากมายหลายรูปแบบ มีทั้งงานศพ งานบวช งานมหรสพ
งานอะไรต่างๆ งานฉลอง งานสมโภช งานบูรณะซ่อมแซม งานอะไร
ร้อยแปดพันประการเต็มไปหมด ลองไปดูตารางของวัดต่างๆ ดูสิว่า
เขามีอะไรบ้างกิจกรรมต่างๆ งานภาวนานี้ไม่เห็นมีเลย
นี่แสดงว่าสมัยนี้ชาวพุทธเราได้ออกนอกลู่นอกทางของพระบรม
ศาสดาแล้ว ไม่ได้เจริญรอยตามพระบรมศาสดากัน ไม่ได้ปลีกวิเวกกัน
ไม่ได้บ�ำเพ็ญกัน มัวแต่ท�ำบุญท�ำทานเพียงอย่างเดียว มัวแต่สร้าง
สิง่ ต่างๆ แล้วผลเป็นยังไง ใจได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน กันบ้างหรือยัง
หรือยังวุ่นวายเหมือนเดิมอยู่ เพราะการท�ำบุญท�ำทานนี้ไม่มีก�ำลังพอ
ที่จะท�ำให้ใจสงบได้ ต้องรักษาศีล ๘ ต้องรักษาศีลของนักบวช
แล้วก็ต้องปลีกวิเวก ต้องอยู่ตามสถานที่สงบสงัด ต้องเจริญสติอยู่
ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับ ต้องส�ำรวมอินทรีย์ ตาหูจมูกลิ้นกาย
ไม่ให้ส่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะท�ำให้เกิดความฟุ้งซ่าน
เกิดตัณหาเกิดกิเลสขึ้นมา ต้องคอยควบคุม สิ่งที่ไม่ควรดูก็ต้องไม่ดู
สิ่งที่ไม่ควรฟังก็ไม่ต้องฟัง สิ่งที่ไม่ต้องลิ้มรสดมกลิ่นก็ไม่ต้องท�ำ
ถ้าไม่มีมาตรการเหล่านี้แล้ว การบ�ำเพ็ญที่จะท�ำให้ใจสงบ ท�ำให้ใจได้
พบกับความสุขทีแ่ ท้จริงนีจ้ ะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ตะเกียกตะกาย
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อย่าไปสร้างโบสถ์
สร้างเจดีย์
สร้างวัดอะไร
ให้มันมากจนเกินไป
สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม
กันขึ้นมาดีกว่า
ให้มีที่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้ไปปฏิบัติ
เพราะนี่คือแก่นของพระศาสนา

ไม่บังคับตัวเราให้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา สิ่งต่างๆ ที่ดีที่ประเสริฐ คือ
ความสงบภายในใจนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เลย
ดังนัน้ เราต้องย้อนกลับมาดูทตี่ วั เราว่าก�ำลังเดินตามรอยพระพุทธบาท
ตามรอยทางของพระอรหันตสาวกกันหรือเปล่า หรือเราก�ำลังเดิน
ตามรอยกิเลสตัณหา ก�ำลังหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหู
จมูกลิน้ กาย ท�ำบุญท�ำทานก็ทำ� แบบไม่เอือ้ ต่อพระศาสนา กลับเป็นการ
ท�ำลายพระศาสนา เพราะไม่ได้ไปส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริม
สิ่งที่ควรส่งเสริมก็คือการเผยแผ่ธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ควรจะผลิตสือ่ หนังสือหรืออะไรต่างๆ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ค�ำสอน
ของพระอรหันต์ทั้งหลาย แล้วก็สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบสงัด
เพือ่ เป็นทีบ่ ำ� เพ็ญของผูท้ ตี่ อ้ งการจะบ�ำเพ็ญ อย่างนีต้ า่ งหากทีเ่ ราควร
จะส่งเสริมกัน อย่าไปสร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ สร้างวัดอะไรให้มนั มาก
จนเกินไป สร้างสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมกันขึน้ มาดีกว่า ให้มที ที่ ผี่ ปู้ ฏิบตั ธิ รรม
ได้ไปปฏิบตั ิ เพราะนีค่ อื แก่นของพระศาสนา เป็นหัวใจของพระศาสนา
ก็คอื ธรรมปฏิบตั นิ เี่ อง ถ้าไม่มธี รรมปฏิบตั แิ ล้ว ปฏิเวธก็คอื การบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ก็จะไม่เป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอน แต่ก่อนที่จะ
มีธรรมปฏิบตั ไิ ด้ ก็ตอ้ งมีการศึกษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
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เสียก่อน ก็ตอ้ งมีการเผยแผ่ธรรมะทีส่ ามารถน�ำพาผูป้ ฏิบตั ใิ ห้ไปปฏิบตั ิ
และหลุดพ้นและบรรลุผลได้
ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้ว่าจะมีคุณมีประโยชน์มากมาย แต่ก็
เป็นธรรมะทีห่ ลากหลายด้วยกัน ซึง่ ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องศึกษาพระไตรปิฎก
ให้รู้หมด ขอให้เราศึกษาธรรมะที่เป็นแก่นที่จะพาให้เราหลุดพ้น
ก็พอแล้ว ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า พระธรรมค�ำสอนของ
พระองค์นี้ถึงแม้จะมีมากมายก่ายกอง แต่มีเนื้อหาสาระอยู่อันเดียว
เท่านั้น คือการดับทุกข์ วิธีการดับทุกข์เท่านั้นเอง ดังนั้นไม่ว่าเราจะ
ฟังธรรมะหรืออ่านธรรมะในรูปแบบไหนก็ตาม เราต้องพิจารณาให้เห็นว่า
เราเอามาปฏิบตั เิ พือ่ ดับทุกข์ได้อย่างไร เราต้องการเพียงเท่านัน้ ต้องการ
วิธที จี่ ะท�ำให้เราเอาธรรมะนีม้ าดับความทุกข์ภายในใจของเราให้ได้
ดั ง นั้ น ถ้ า เราอยากจะท� ำ บุ ญ ก็ ใ ห้ เ ราท� ำ ในลั ก ษณะเพื่ อ เป็ น การ
ส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้า สนับสนุนการ
ปฏิบัติธรรม เช่น การสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม อันนี้แหละที่จะท�ำให้
ได้มกี ารบรรลุมรรค ผล นิพพานกัน ถ้าเรามัวแต่สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์
มันก็จะเป็นการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั นกพิราบให้กบั สุนขั ของวัดนัน่ แหละ
ไปดู เ ถอะตามโบสถ์ ต ามเจดี ย ์ มี น กพิ ร าบมีสุนัขอยู่กันเต็มไปหมด
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เล่ม ๔

95

ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการสร้างถาวรวัตถุเหล่านี้ การสร้าง
เจดีย์ก็ดี สร้างองค์หนึ่งก็พอแล้ว ส�ำหรับประเทศไทยเราก็มี
องค์ใหญ่เบ้อเริม่ อยูท่ นี่ ครปฐมแล้ว ใครอยากจะกราบพระบรม
สารีรกิ ธาตุ ก็ไปนครปฐมก็กราบได้แล้ว ไม่จ�ำเป็นจะต้องสร้าง
มันทุกต�ำบลทุกวัดทุกวาในประเทศ สร้างไปก็เท่านั้นเอง
การสร้างเจดีย์นี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นอนุสรณ์ให้เราร�ำลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เท่านั้นเอง ให้เราระลึกถึง
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้น�ำเอาไป
ปฏิบตั เิ พือ่ เราจะได้บรรลุผลเท่านัน้ เอง มีอยูต่ รงนัน้ เท่านัน้ เอง
ถ้าเรากราบพระเจดีย์แล้วท�ำให้เราเกิดศรัทธาสละสมบัติ
ออกบวชได้ อันนัน้ คือเจตนาของการสร้างเจดีย์ มีเพื่อให้เรา
เกิดศรัทธา ให้เกิดฉันทะ วิริยะ ที่จะตัดความผูกพันอยู่กับ
ลาภยศสรรเสริญ ผูกพันกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
เพื่ อ ให้ เ ราเกิ ด ศรั ท ธาที่ อ ยากจะออกบ� ำ เพ็ ญ ออกบวช
ออกปฏิ บั ติ กั น อั น นี้ แ หละคื อ หน้ า ที่ ข ององค์ พ ระเจดี ย ์
มีไว้เพียงเท่านั้นเอง
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องค์พระเจดีย์เองนั้นไม่มีความวิเศษวิโสอะไร ไม่สามารถ
ท�ำให้ผไู้ ปกราบผูส้ ร้างบรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้ ผูท้ จี่ ะบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เท่านัน้ คือสุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน
ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัย ไม่ว่าเป็นหญิง เป็นชาย เป็น
ฆราวาส เป็นนักบวช เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ ก็สามารถปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบได้ด้วยกัน ไม่มีอะไรมาเป็นข้อห้ามแต่อย่างใด
ข้อห้ามก็คอื ความหลงทีไ่ ปคิดว่าตนเองไม่อยูใ่ นฐานะทีค่ วรจะ
ปฏิบัติได้เท่านั้นเอง
ทีพ่ ดู นีก้ ไ็ ม่ได้หา้ มไม่ให้สร้างเจดียน์ ะ อยากจะสร้างก็สร้างไป
แต่ผลทีไ่ ด้รบั มันก็รกู้ นั เองว่าผลมันได้อะไรบ้างจากการสร้าง
เจดีย์ ถ้าเราอยากจะได้ผลจากการสร้างเจดีย์ เราก็ไปสร้าง
เจดีย์ ถ้าเราอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติ เราก็ไปปฏิบัติ
มันต่างกัน อย่างถ้าท�ำก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินก๋วยเตี๋ยว ท�ำข้าวต้ม
ก็ได้กินข้าวต้ม
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จึงขอฝากเรื่องของการมาสู่สถานที่สงบสงัดที่วิเวกนี้เพื่อมา
ศึกษาและน�ำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี้เป็นคติเตือนใจ
สอนใจให้เดินอยูใ่ นร่องในรอยของพระพุทธบาท เพือ่ ความสุข
ความเจริญ เพือ่ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ตา่ งๆ ให้ทา่ นได้
น�ำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติต่อไป
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ดิฉนั เดินจงกรมแบบไม่มแี บบแผน เอาตามแบบ
ตัวเองมีสติรู้ เราเป็นโครงกระดูก เดินขวาซ้ายสลับ
ก�ำหนดตามการเดินแบบปกติ ช้ากว่าปกติ แต่
ไม่ช้ามาก พอตอนกลับก็ก�ำหนดยืนเห็นรูป
โครงกระดูกยืนหายใจ ซี่โครงยกมือออกลง
ค่อยเดินต่อ ท�ำเช่นนีไ้ ด้ไหม รูส้ กึ ชัดเจน ตัวเอง
มีสติตามการเคลื่อนไหว
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

ค�ำถามจากเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
และค�ำถามจากในศาลา

พระอาจารย์ : เอ้า เข้ามา เป็นอะไรหนู เป็นยาหรือ
ศิษย์ : ยาสามัญประจ�ำบ้านค่ะ
พระอาจารย์ : ได้หนังสือซีดีหรือยัง
ศิษย์ : ว่าจะ search ทางอินเทอร์เน็ตเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ : ของจริงไม่เอา จะไปหาของ
มาถึงที่แล้วมีของ เจอของแล้วกลับไม่เอา จะไป
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หาเอง เจอพระพุทธเจ้าแล้วบอกไม่เอา จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเองดีกว่า
ขอบ�ำเพ็ญบารมีต่อไป ไม่เชื่อไม่ฟังพระพุทธเจ้ากลัวเดี๋ยวจะเป็น
พระอรหันต์แล้วไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้านีย้ งิ่ ใหญ่กว่า
เป็นพระอรหันต์ เนี่ย คนที่ติดพุทธภูมิก็จะถูกหลอก แทนที่จะปฏิบัติ
ให้บรรลุภายในชาตินกี้ ต็ อ้ งไปบ�ำเพ็ญบารมีอกี ไม่รกู้ กี่ ปั กีก่ ลั ป์กว่าจะได้
บรรลุกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา
อย่างหลวงปูม่ นั่ นีก่ เ็ คยได้ฟงั ว่าท่านก็เคยติดพุทธภูมอิ ยู่ พุทธภูมกิ ต็ อ้ ง
มีความเมตตาความห่วงใยคนนัน้ คนนี้ ไม่กล้าไปปลีกวิเวกเหมือนกับว่า
เป็นการตัดช่องน้อยทิ้งคนอื่นไว้ไปหลุดพ้นคนเดียว ก็ต้องอยู่ปฏิบัติ
ร่วมกัน สอนกันไปเดินกันไปร่วมกัน แต่ไปด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่นี้
มันก็ไปไม่รอด เหมือนคนว่ายน�ำ้ ไม่เป็นมาเกาะกัน มันก็จมด้วยกันหมด
ถ้าต่างคนต่างแยกหัดไปว่ายกันเอง มันก็จะรอด พอมาว่ายมาเกาะ
ติดกัน ต่างคนก็ตา่ งว่ายไม่เป็น ต่างคนก็ตา่ งเกาะกันไป แต่ถา้ ต่างคน
ก็ต่างว่ายกันเอง ถ้าไม่ว่ายก็จม มันก็ต้องว่ายจนได้ มันก็ว่ายได้
แต่ถา้ เกาะกันก็อาศัยคนอืน่ ว่ายเราไม่วา่ ย เอารัดเอาเปรียบ พอไม่วา่ ย
คนว่ายคนเดียวมันก็ตาย คนเป็นสิบมาเกาะคนว่ายคนเดียว คนว่าย
มันก็วา่ ยไม่ไหว มันก็จมไปด้วยกัน ดังนัน้ ต้องแยกกันไป หัดว่ายกันเอง
ไปปลีกวิเวก ต่างคนต่างไป
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การเป็นพระอรหันต์
กับพระพุทธเจ้านี้
ไม่ต่างกันนะ
หลุดพ้นเหมือนกัน
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การเป็นพระอรหันต์กบั พระพุทธเจ้านีไ้ ม่ตา่ งกันนะ หลุดพ้นเหมือนกัน
ถ้าตีตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่งก็ได้อยู่ชั้นหนึ่งเหมือนกัน เพียงแต่ซื้อตั๋ว
จากคนละบริษัทเท่านั้นเอง ซื้อจากบริษัทของการบินกับซื้อจาก
บริษัททัวร์ พอถึงเวลาขึ้นเครื่องเขาก็ให้นั่งชั้นหนึ่งเหมือนกัน เป็น
พระอรหันต์ก็ถึงนิพพานเหมือนกัน เป็นพระพุทธเจ้าก็ถึงนิพพาน
เหมือนกัน หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ไม่มีอะไร
แตกต่างกันเลย ต่างตรงที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้านี้ต้องหาทางเอง
เป็นพระอรหันต์นไี้ ม่ตอ้ ง มีพระพุทธเจ้าน�ำทาง เพียงแต่เดินตามเท่านัน้
ง่ายกว่าหลายร้อยหลายล้านเท่าด้วยกัน พระพุทธเจ้านี่ยากล�ำบาก
ต้องหาทางเอง แต่พวกเรานีไ้ ม่ตอ้ งหาทางเพราะพระพุทธเจ้าน�ำทาง
อยูแ่ ล้ว เพียงแต่เดินตามเท่านัน้ เอง ง่ายกว่าเป็นล้านเท่า ถ้าไม่เดินตาม
ก็ถือว่าฉลาดหรือโง่ก็ไปคิดดูเอาเอง มีทางให้เดินตาม มีคนน�ำทาง
ไม่เดินตามเขา กลับต้องหาทางเอาเอง อยากจะหาเอง อย่างนี้มา
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ได้หนังสือแล้วก็ไม่เอา จะไปหาเองในอินเทอร์เน็ต เหมือนกันเลย
แบบเดียวกัน อยากจะแสดงความสามารถว่าเราเก่งเราฉลาด ใช่
มันก็ดีเหมือนกันความเก่งความฉลาด การพึ่งตนเอง นี่ก็ดีเหมือนกัน
แต่เรื่องการบรรลุธรรมนี้ มันพึ่งตนเองโดยที่ไม่มีคนสอนนี้ เป็นเรื่อง
เดียวเท่านั้นที่พึ่งไม่ได้ ต้องพึ่งคนอื่น ยกเว้นว่าเราเป็นพระโพธิสัตว์
อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ถ้าพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธเจ้า
ท่านก็คงจะไม่ไปบ�ำเพ็ญให้เหนือ่ ยยาก แต่ทา่ นต้องบ�ำเพ็ญให้เหนือ่ ยยาก
ก็เพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนท่าน ตอนที่พระพุทธเจ้าบ�ำเพ็ญนั้น
ไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ ไม่มีใครสอน ไม่มีใครบอกทาง เมื่อไม่มีใคร
สอนใครบอกก็ต้องหาทางเองเท่านั้นเอง แต่ถ้ามีคนสอนมีคนบอก
ทางอยู่แล้ว ไปหาทางเองให้เหนื่อยท�ำไม อย่างคุณเดินทางมาที่นี่
ไม่รู้จักทาง ถามคนที่เขารู้ เขาบอกทีสองทีก็มาถึงแล้ว ถ้าไม่บอก
ขับไปเถอะ วนไปเวียนมาอยู่นั่นแหละ
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ศิษย์ : เรื่องอสุภะนะครับ การใช้อสุภะที่ผมรู้สึกที่ปฏิบัติมาช่วยถอน

ออกจากความยึดความอยากในรูปความเป็นตัวตน ผมรู้สึกความ
เป็นกลาง ณ ขณะจิตนั้น แต่เพื่อให้ได้ผล ต้องท�ำบ่อยๆ อย่างเดียว
หรือต้องปรับการพิจารณา หรือมีอบุ ายที่ละเอียดหรือไม่ครับ

พระอาจารย์ : ต้องท�ำมันจนช�ำนาญจนมันเป็นนิสัย มองทีไรก็จะ

เห็นอสุภะทุกครั้งไป ไม่มีการที่จะเห็นว่าเป็นสุภะอีกต่อไป ถ้ายังเห็น
การเป็นสุภะเมื่อไรก็จะเกิดกามารมณ์ขึ้นมาทันที ต้องหัดดูไปเรื่อยๆ
ดูจนกระทั่งมันติดเป็นนิสัย มองทีไรก็จะเห็นเป็นอสุภะไปตลอดเวลา
ถ้ามันเห็นว่าเป็นอสุภะแล้วกามารมณ์จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ เวลาเรา
ไปเห็นกองขยะ เราเกิดกามารมณ์ขึ้นมาไหม เราเห็นกองอุจจาระนี้
เราจะเกิดอารมณ์ขนึ้ มาหรือเปล่า ไม่เกิดหรอก แต่ถา้ เราไปมองภาพ
สวยๆ งามๆ ทีเ่ ขาถ่ายในนิตยสารต่างๆ นีเ้ ป็นอย่างไร ดูแล้วเป็นอย่างไร
วูบขึ้นมาเลย
ดังนั้นอยู่ที่เราดูมันเองนะ เราดูอะไร ถ้าเราดูสิ่งที่มันเป็นปฏิกูลเป็น
อสุภะ มันก็จะเกิดความขยะแขยง มันจะไม่มกี ามารมณ์ ถ้าเราไปมอง
ในสิ่งที่มันสวยมันงาม มันก็จะเกิดกามารมณ์ขึ้นมา ดังนั้นขณะที่เรา
มองสิ่งที่สวย ในใจเราก็ต้องมีสิ่งที่ไม่สวยขึ้นมาคอยสกัดไว้ คือเรา
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ไม่หา้ ม เรามองได้ทกุ อย่าง แต่เราต้องมียามีเครือ่ งมืออาวุธคอยสกัด
ตัวกามารมณ์ ถ้าดูสิ่งที่สวยแต่ไม่เกิดกามารมณ์ก็ดูไป ไม่เป็นปัญหา
อะไร แต่พอเกิดกามารมณ์ขึ้นมา เราต้องมีเครื่องมือมีอาวุธที่จะฆ่า
กามารมณ์นั้นทันที อาวุธที่จะฆ่ากามารมณ์ก็คือการเห็นอสุภะใน
ลักษณะต่างๆ นี้เอง การจะเห็นอสุภะได้ก็ต้องพยายามดูอยู่เรื่อยๆ
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ จนมันจ�ำได้ เหมือนกับเราท่องสูตรคูณ หรือท่อง
บทสวดมนต์อย่างนี้ ถ้าเราไม่ท่องอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็ลืมได้ แต่ถ้า
เราท่องอยู่เรื่อยๆ ทุกวันทุกคืนทุกเวลาจนกระทั่งมันไม่ลืม เวลาเกิด
กามารมณ์ขนึ้ มา เราก็ดงึ มันขึน้ มาปับ๊ กามารมณ์มนั ก็ดบั ไป ถ้าอย่างนี้
เราไม่ต้องท่องก็ได้ เรารู้ว่าเรามีเครื่องมืออยู่ในใจเราแล้ว แต่ถ้า
มันจางหายไป เราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ พิจารณามันขึ้นมาใหม่
ทบทวนมันขึ้นมาใหม่ ดังนั้นเราทบทวนมันได้อยู่เรื่อยๆ เวลาว่างๆ
เราก็ทบทวนไป พิจารณาอสุภะไปบ้าง

ศิษย์ : แล้วถ้าสติพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งโดยมีก�ำลังสมาธิตั้งมั่น
ไม่หวัน่ ไหวด้วย เรายังจ�ำเป็นต้องเอาอสุภะมาคัน่ แทนทีจ่ ะรูเ้ ฉยๆ อีกหรือ
ไม่ครับ หรือต้องใช้อสุภะไปถึงเมื่อไรครับเพื่อพัฒนาให้เกิดปัญญา
ตัวจริงในการตัดขาดราคะ
ธรรมะบนเขา
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สตินี้ไม่สามารถ
ตัดขาดราคะได้อย่างถาวร
สติเพียงแต่สะกดสกัด
ให้มันหยุดเท่านั้นเอง
แต่อสุภะนี่แหละจะเป็นตัว
ที่จะกำ�จัดกามารมณ์ได้อย่างถาวร
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พระอาจารย์ : คือสตินไี้ ม่สามารถตัดขาดราคะได้อย่างถาวร สติเพียง

แต่สะกดสกัดให้มันหยุดเท่านั้นเอง แต่อสุภะนี่แหละจะเป็นตัวที่จะ
ก�ำจัดกามารมณ์ได้อย่างถาวร ถ้าตราบใดยังมีกามารมณ์อยู่ ตราบนัน้
ก็ยงั ต้องเจริญอสุภะอยู่ เหมือนกับคนไข้ ถ้ายังมีไข้อยูก่ ย็ งั ต้องกินยา
ลดไข้ไปจนกว่าไข้จะหมดเท่านั้นแหละ จึงจะเลิกกินยาลดไข้

ศิษย์ : เมือ่ คืนนีข้ ณะนัง่ สมาธิได้เปิดคลิปเสียงสนทนาปฏิสนั ถารธรรม
ระหว่างหลวงปู่หล้ากับหลวงปู่บุญฤทธิ์ การที่เปิดเสียงเทศนาธรรม
ของครูอาจารย์ระหว่างนั่งสมาธิก็เพื่อหวังให้ช่วยน�ำสมาธิ พอนั่งได้
สักพักก็รอู้ าการปวดขา ปวดหลัง ก่อนนัง่ สมาธิจะสวดมนต์โดยเฉพาะ
บทชัยยะน้อยหรือนะโม เม พอวางใจยอมรับอาการปวดขาก็จะมีอาการวูบ
ลักษณะเหมือนนั่งรถลงเนินเขา แต่หูได้ยินเสียงเทศนาธรรมของ
หลวงปูห่ ล้าจากคลิป คือตลอดช่วงทีน่ งั่ สมาธิจะมีอาการวูบนีส้ ามครัง้
และอาการวูบนีจ้ ะเกิดขึน้ ช่วงรอยต่อตรงกลางระหว่างรูป้ วดขาปวดหลัง
แล้ววางใจยอมรับ

พระอาจารย์ : ก็แสดงว่าใจสงบ เวลามันวูบมันก็สงบ เพียงแต่ว่า

มันสงบได้หลายระดับด้วยกัน บางทีสงบจากระดับร้อยลงมาถึงระดับ
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แปดสิบอย่างนี้ มันยังไม่สงบถึงระดับศูนย์เท่านัน้ เอง ถ้าสงบถึงระดับ
ศูนย์นี้ทุกอย่างมันจะหายไปหมด อันนี้ก็เพียงแต่ว่ามันลดระดับมัน
ลงมา เหมือนกับขับรถ เวลาเราเปลีย่ นเกียร์นรี้ ถก็จะวิง่ เร็วขึน้ เงียบลง
ถ้าไม่เปลี่ยนเกียร์ วิ่งไปเสียงมันก็จะดัง เวลานั่งสมาธิไปนี่สักพัก
มันก็จะวูบลงไปหน่อย เบาลงมาหน่อย สบายขึน้ ไปหน่อย เดีย๋ วนัง่ ไปอีก
สักระยะหนึง่ ก็วบู ลงไปอีกหน่อย อันนีเ้ รียกว่าลงแบบเป็นขัน้ ๆ ลงทีละขัน้
เหมือนเปลีย่ นเกียร์รถ แต่อกี แบบหนึง่ ก็คอื แบบลงสุดๆ เลย คือลงแบบ
ตกลิฟต์ ตกหลุมตกบ่อ วูบลงไปถึงจุดต�ำ่ สุดเลย อันนีก้ ม็ ไี ด้สองลักษณะ
ด้วยกัน

ศิษย์ : ดิฉันเดินจงกรมแบบไม่มีแบบแผน เอาตามแบบตัวเองมีสติรู้
เราเป็นโครงกระดูก เดินขวาซ้ายสลับก�ำหนดตามการเดินแบบปกติ
ช้ากว่าปกติ แต่ไม่ชา้ มาก พอตอนกลับก็กำ� หนดยืนเห็นรูปโครงกระดูก
ยืนหายใจ ซีโ่ ครงยกมือออกลง ค่อยเดินต่อ ท�ำเช่นนีไ้ ด้ไหม รูส้ กึ ชัดเจน
ตัวเองมีสติตามการเคลื่อนไหว

พระอาจารย์ : คือการเดินจงกรมนี้สามารถเดินได้ในหลายลักษณะ

ด้วยกัน เดินช้าก็ได้ เดินเร็วก็ได้ อันนี้เป็นรูปแบบ ตัวส�ำคัญก็คือ
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ตัวใจว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ การเดินจงกรมนีก้ ท็ ำ� ได้สองอย่าง คือเจริญ
สติหรือเจริญปัญญา ถ้าเจริญสติก็คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้น
เรือ่ งนี้ ให้อยูก่ บั เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เช่น อยูก่ บั การเดินก็ได้ จะก�ำหนด
ว่าร่างกายนีเ้ ป็นโครงกระดูกเดินไปเดินมาอย่างนีก้ ไ็ ด้ อย่างนีก้ จ็ ะอยู่
ในลักษณะของปัญญา คือพิจารณาเห็นร่างกายว่าเป็นโครงกระดูก

ศิษย์ : ก�ำหนดจิตให้เห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกก็คือจินตนาการ
ใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : ตอนต้นก็ต้องจินตนาการไปก่อน แต่ความจริงมัน

ก็เป็นอยูแ่ ล้ว ลองเคาะหัวดูสิ ลองจับแขนจับขาดูสิ นึกขึน้ มาให้มนั เห็น

ศิษย์ : คือมันอยูข่ า้ งใน เรามองไม่เห็น มันก็ตอ้ งนึก เวลาเราเดินสมถะ
แล้วภาวนาเข้าไปข้างใน อย่างเช่นว่าเรานึกภาวนาค�ำว่าอัฐิอย่างนี้
ถ้าเกิดอัฐิเราอาจจะเพ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่ง เช่น สมมติที่หัวแล้วก็เพ่งไป
จินตนาการไป

พระอาจารย์ : จินตนาการไปจนกระทัง่ มันกลายเป็นความจริงขึน้ มา

ในใจ คือสามารถมองเห็นได้ทันที
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ศิษย์ : ก็เหมือนกับของสายธรรมกายทีย่ ดึ เป็นดวงแก้วก็จะจินตนาการ
จากตรงนั้น

พระอาจารย์ : ใช่ แต่จนิ ตนาการดวงแก้วนีม้ นั จะไม่ได้ปญั ญา มันจะ

ได้ความสงบ แต่ถา้ จินตนาการเป็นโครงกระดูกนี้ มันจะได้ทงั้ สมาธิดว้ ย
ได้ทงั้ ปัญญาด้วย มันจะท�ำให้เราไม่หลงกับร่างกายของคนอืน่ เวลาเรา
เห็นร่างกายที่สวยงาม เราก็บอกมันก็แค่หนังหุ้มกระดูกนี้เอง เราไป
หลงใหลกับมันเอง

ศิษย์ : แล้วอย่างกรณีม้างกายล่ะคะ
พระอาจารย์ : ม้างกาย ก็คอื ให้เราหัดฆ่าร่างกายนี้ ก็ตดั คอ ตัดแขน

ตัดขา หรือแยกเอาจับเอามากองมันไว้ต่างๆ

ศิษย์ : ก็ต้องนึกเอาใช่ไหมคะ
พระอาจารย์ : ก็ตอ้ งนึกเอาสินะ ทุกอย่างทีเ่ ราท�ำนีก่ น็ กึ ทัง้ นัน้ แหละ

มาทีน่ กี่ น็ กึ ใช่ไหม ไปกินก๋วยเตีย๋ วก็ตอ้ งนึกก่อน ไปนอนกับคนโน้นคนนี้
ก็ต้องนึกก่อน มันก็นึกทั้งนั้นแหละ เพียงแต่นึกไปในทางที่ผิด ให้มัน
นึกไปในทางที่ถูก

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

113

เราปฏิบัติธรรมนี้
เพื่อฆ่ากิเลสตัณหา
เราไม่ได้ไปฆ่าใจ
แล้วใจมันจะตายได้อย่างไร
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ศิษย์ : แล้วในกรณีที่ตัวเองปฏิบัติทางสายวิปัสสนาที่เป็นยุบหนอ
พองหนอ มันจะไม่ใช่นึกค่ะ

พระอาจารย์ : นึกทั้งนั้นแหละ มันไม่มีอะไรไม่นึกหรอก ทุกอย่าง

มันมาจากตัวนึกทั้งนั้นแหละ สังขารความคิดปรุงแต่ง เพียงแต่มัน
ปรุงแต่งไปในทางสมุทัย มันปรุงแต่งไปในทางกามตัณหา ภวตัณหา
วิ ภ วตั ณ หา ตอนนี้ เ ราต้ อ งการให้ มั น มานึ ก ในทางที่ ท� ำให้ ไ ม่ เ กิ ด
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

ศิษย์ : งั้นที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นใจนี้จะไม่ตาย ถ้าเกิดกรณีเรา
เจริญปฏิบัติไปจนถึงสิ้นกิเลส ตัวใจนี้ยังอยู่ไหมคะ

พระอาจารย์ : ก็เราไปฆ่ามันหรือเปล่าล่ะเวลาทีเ่ ราเจริญ เวลาทีเ่ รา

ปฏิบตั ธิ รรมนีเ้ ราไปฆ่าใจหรือเปล่า เราไม่ได้ฆา่ ใจ เราฆ่ากิเลสทีม่ นั อยู่
ในใจ เหมือนหมอเวลารักษาคนไข้ หมอฆ่าคนไข้หรือเปล่า หมอฆ่า
เชื้อโรคที่มันอยู่ในร่างกาย พอเชื้อโรคหมดแล้วร่างกายก็ยังอยู่
เหมือนเดิม เข้าใจไหม กิเลสตัณหามันอยูใ่ นใจ เราปฏิบตั ธิ รรมนีเ้ พือ่ ฆ่า
กิเลสตัณหา เราไม่ได้ไปฆ่าใจ แล้วใจมันจะตายได้อย่างไร ถึงแม้จะฆ่า
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มันก็ไม่ตาย เพราะมันไม่มี มันไม่มีรูปไม่มีร่าง มันเหมือนความว่าง
อย่างนี้ คุณจะไปทุบให้มันหายไปได้หรือเปล่า ที่ปฏิบัตินี้ไม่ได้ไปฆ่าใจ
ฆ่ากิเลสที่อยู่ในใจ

ศิษย์ : ทราบค่ะ
พระอาจารย์ : เอ้า ทราบแล้วจะมาถามท�ำไม
ศิษย์ : แต่ว่าตัวใจ คือตัวใจนี่ยังอยู่ไหม
พระอาจารย์ : มันจะหายไปได้ยังไง ก็ไม่ได้ไปท�ำอะไรมันจะหายไป

ได้อย่างไร คุณไปเอาความคิดนี้มาจากที่ไหน คุณไปคิดอย่างนี้ได้
อย่างไรว่าใจมันหายไป คุณไปคิดอย่างนัน้ ได้อย่างไร ไปฟังมาจากทีไ่ หน
ก็ของมันมีอยูเ่ ราไม่ได้ไปท�ำอะไรมัน ไม่ได้ไปแตะต้องมัน มันจะหายไป
ได้อย่างไร อย่างกุฏิศาลาหลังนี้ มันก็อยู่อย่างนี้ เราไม่ได้ไปรื้อ
ไปถอนมัน มันจะหายไปได้อย่างไร เรามากวาดถูศาลาอย่างเดียวอย่างนี้
มันจะหายไปได้อย่างไร เรามาท�ำความสะอาดศาลา เรามาท�ำความ
สะอาดใจ ใจเรามีเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตัณหา ก็เท่านั้นเอง
แล้วใจมันจะหายไปไหน ที่มาหายก็มาคิดถึงค�ำว่า ปรมัง สุญญัง
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นี่เอง เข้าใจหรือเปล่า เพราะว่าสูญ ก็เลยคิดว่าใจสูญ พอนิพพาน
แล้วสูญ ก็แสดงว่าใจสูญ มันไม่สญ
ู สิง่ ทีส่ ญ
ู ก็คอื กิเลสตัณหาทีม่ อี ยูใ่ นใจ
ใจสะอาดบริสุทธิ์ สูญจากความสกปรกต่างๆ สูญจากกิเลสเครื่อง
เศร้าหมองทัง้ หลาย นีค่ อื ค�ำว่าสูญ มันจะหายไปตรงไหน คุณไปหาหมอ
หมอรักษาคุณเสร็จแล้วร่างกายคุณหายหรือเปล่า นอกจากร่างกาย
มันตายก็ช่วยไม่ได้ แต่ใจไม่ตายเหมือนร่างกาย
ก็มคี วามคิดแปลกๆ ดีเหมือนกันนะ บางทีไปอ่านธรรมขัน้ สูงโดยทีเ่ รา
ไม่มีปัญญารองรับนี่มันก็จะท�ำให้เราหลงได้ ส่วนใหญ่ที่ชอบไปเรียน
อภิธรรมกันนี่ แต่พนื้ ฐานตัวเองยังไม่มปี ญ
ั ญาในระดับนัน้ ศึกษาไปแล้ว
ก็จนิ ตนาการปรุงแต่งไป นึกวาดภาพไปต่างๆ นานา บางคนถึงกับวาด
พระนิพพานให้ดูได้เลย เป็นเหมือนแผนที่เลย รอบนอกเป็นโสดาบัน
รอบที่สองเป็นสกิทาคามี รอบที่สามเป็นอนาคามี เป็นแบบวงแหวน
เข้าไปเลย อันนี้เป็นจินตนาการล้วนๆ เวลาปฏิบัติเราไม่เห็นหรอก
ของพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นมาในใจ แต่มันจะเห็นใจเบาขึ้นสุขขึ้นมากขึ้น
ความทุกข์นอ้ ยลง ความหลงน้อยลง ความโง่นอ้ ยลง แต่ใจไม่หายหรอก
หายแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาใจมาประกาศพระธรรมค�ำสอนได้อย่างไร
พระพุทธเจ้าตรัสรูต้ งั้ แต่วนั เพ็ญเดือนหก อายุ ๓๕ ตอนนัน้ ใจเป็นปรมัง
สุญญังแล้ว แล้วเอาอะไรมาสั่งสอนอีกตั้ง ๔๕ ปี เอาร่างกายที่ไม่มี
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ใจหรือ ร่างกายที่ไม่มีใจก็คือซากศพนี่เอง จะมาสั่งสอนใครได้ให้เกิด
สัมมาทิฏฐินะ
มีปัญหาอีกไหม หมดแล้วหรือ มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม หรือ
ยังไม่หายสงสัยก็ถามอีกได้ เราไม่ได้บังคับนะ

ศิษย์ : ได้ปฏิบัติด้วย แต่ไม่เข้าใจในระดับที่ลึกไปถึงในที่สุดนิพพาน

ก็ตอ้ งไม่มี หมายถึงมันสูญหมด คือมันไม่สามารถจะให้คำ� จ�ำกัดความได้
ในกรณีที่เป็นสมมติบัญญัติ

พระอาจารย์ : มันสูญแต่มันไม่ได้สูญอย่างที่เราคิด มันไม่ได้มีอย่าง

ที่เราคิดว่ามี

ศิษย์ : ก็เข้าใจค่ะว่าหลวงปู่มั่นพูดถึงเลขศูนย์
พระอาจารย์ : เลขศูนย์มี แต่ค่าของศูนย์มันไม่มี ใช่ไหม แต่ตัวเลข

มีอยู่ เช่น ไปดูบญ
ั ชีมนั เหลือแต่เลขศูนย์ในบัญชี แต่ไม่มเี งิน (หัวเราะ)
ไปศึกษาปฏิบัติกับใครมาบ้างล่ะ

ศิษย์ : ไม่ใช่คะ่ คือเดิมปฏิบตั ทิ างด้านสมาธิ แล้วก็จะมีสภาวธรรมเกิด

ขึน้ เยอะ ก็เลยได้แค่สมาธิขนั้ ต้น แต่ตอนนีช้ อบทางด้านปริยตั ิ อภิธรรม
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พระอาจารย์ : คือสมาธินมี้ วี ธิ ี ๔๐ วิธดี ว้ ยกัน กรรมฐาน ๔๐ การเจริญ

สมาธินี่มีหลากหลายวิธีแล้วแต่จริตของแต่ละคน อันนี้ไม่เป็นปัญหา
แต่ปัญญานี้มันต้องไปทางเดียวกัน มันต้องเข้าสู่ไตรลักษณ์ เข้าสู่
อริยสัจ ๔ หมด ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ ไม่เห็นอริยสัจ ๔ นี้บรรลุไม่ได้
แต่สมาธิน่ียุบหนอก็ได้ เพ่งลูกแก้วก็ได้ พุทโธก็ได้ มันมีหลายวิธี
เพ่งกสิณต่างๆ ได้ พิจารณาอสุภะก็ได้ แผ่เมตตาก็ได้ เจริญพรหมวิหาร ๔
ลองไปศึกษากรรมฐาน ๔๐ ดูสิ
กรรมฐาน คือ อารมณ์ที่ใช้ในการท�ำใจให้สงบ มีอยู่ ๔๐ ชนิดด้วยกัน
อนุสติก็มีอยู่ ๑๐ ประการ เช่น พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ
อานาปานสติ เทวานุสติ มรณานุสติ อันนี้ก็เป็นการระลึกถึงสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เพื่อจะเบี่ยงเบนไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเอง
ผูกใจไว้ดึงใจไว้ การท�ำสมาธิก็เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่ง ถ้าไม่มีงาน
ให้ใจท�ำ มันก็จะนั่งคิดเรื่อยเปื่อย ก็ต้องหางานให้มันท�ำ ให้มันท่อง
พุทโธไป ให้มนั สวดมนต์ไป ให้มนั ดูลกู แก้วไป ให้มนั ดูยบุ หนอพองหนอไป
หรืออะไรก็ตามที่ชอบที่ถูกกับจริตก็ใช้ไปท�ำไปเท่านั้นเอง เป้าหมาย
ก็คือให้มันเป็นอุเบกขา เป็นสักแต่ว่ารู้ เอกัคคตารมณ์ ว่าง ถ้าไปรู้
ไปเห็นเทวดา เห็นกายทิพย์ รูปทิพย์ ไปเที่ยวสวรรค์ ไปอะไรอย่างนี้
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ไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้ว เป็นมิจฉาสมาธิ ถ้าไปตรงนั้นแล้วต้องถอน
กลับมา ดึงกลับมา อย่าตามไป ต้องเข้าสู่ความว่างความสงบเพียง
อย่างเดียว เพราะที่นั่นเป็นฐานของจิต เป็นที่สร้างพลังที่จะต่อสู้กับ
กิเลสตัณหาได้ ไปเที่ยวสวรรค์ ไปเที่ยวอะไรนี้ ท�ำให้เกิดกิเลสขึ้นมา
ไม่ได้ท�ำให้กิเลสหยุดท�ำงาน เวลานั่งทีไรก็อยากจะไปเที่ยวทุกที
อยากจะไปท่องที่นั่นท่องที่นี่ อยากจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ รู้เรื่องนั้น
รู้เรื่องนี้ ถ้าจะรู้ขอให้รู้เรื่องเดียว ให้รู้เรื่องไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา รู้เรื่องอสุภะเท่านั้น ถ้านั่งสมาธิแล้วเกิดเห็นสิ่งเหล่านี้
เห็นไปเลย เห็นร่างกายเป็นซากศพ กลายเป็นซากศพถูกเขาจับไป
เผาไฟ จนกระทั่งมันกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไป ถ้าเห็น
อย่างนี้ได้เป็นประโยชน์ เป็นวิปัสสนาเป็นปัญญา

ศิษย์ : คือที่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเห็นข้างใน เห็นภายนอกเลยไม่ได้
หรือคะ

พระอาจารย์ : ก็ต้องเห็นตลอดเวลา ที่เห็นนั้นเป็นเพียงแต่เป็นจุด

เริ่มต้นเพื่อเป็นการจุดประกาย พอออกมาแล้วก็ต้องเห็นตลอดเวลา

ศิษย์ : ลืมตานี่เหรอคะ
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พระอาจารย์ : ต้องนึกอยู่เรื่อยๆ นึกถึงเขานึกถึงเรา นึกถึงคนที่

เรารักหรือคนทีเ่ ราเกลียดก็ได้ นึกถึงคนทีเ่ ราเกลียดเราจะได้หายเกลียด
เพราะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นขี้เถ้าไปแล้ว ก็ไม่ต้องไปท�ำอะไรมันหรอก
ให้เหนือ่ ยยากเปล่าๆ เดีย๋ วมันก็ตายแล้ว นึกถึงคนรักก็จะได้เตรียมตัว
เตรียมใจว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปแล้วนะ แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจาก
เขาไปแล้ว เพื่อจะได้ดับความทุกข์เท่านั้นเอง
การเห็นในสมาธินี้เป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่พอออกมาแล้ว
ก็ไม่นกึ ต่อ ไปคิดถึงเรือ่ งโน้นเรือ่ งนีต้ อ่ ลืมเรือ่ งความตายไป อย่างนี้
ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ให้เห็นมันแล้วจะได้ไม่ลืม แล้วเอามาคิดอยู่
เรือ่ ยๆ เห็นหน้าใครเห็นรูปร่างของใครก็นกึ ว่าต่อไปก็ตอ้ งเป็นซากศพ
ต่อไปก็ต้องกลายเป็นขี้เถ้าเป็นเศษกระดูกไป ให้นึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
เห็นใครก็เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปจะได้ไม่หลง ทุกวันนี้เราหลง
เราเห็นว่าเขาเป็นคนเป็นรูปเป็นร่าง เขาจะต้องอยูอ่ ย่างนีเ้ ป็นอย่างนี้
ไปเรือ่ ยๆ พอเขาไม่เป็นปับ๊ ก็ทกุ ข์ใจเสียใจ นีป่ ฏิบตั เิ พือ่ ดับความทุกข์ใจ
ความเสียใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจ เวลา
เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเกิดคือความตาย
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ศิษย์ : มีคำ� ถามตัวเองครับพระอาจารย์ อย่างบางช่วงถ้าเราไม่มเี รือ่ ง

อะไรเข้ามามากๆ สติของเราก็จะอยูใ่ นระดับปกติ จะไม่ไปสนใจเรือ่ งคนอืน่
จะไม่อะไรทั้งสิ้นอย่างนี้ครับ แต่ยกตัวอย่าง วันนี้ขับรถมา ช่วงนี้มันมี
อะไรเข้ามาคิดเยอะ พอขับรถมาปกติเนีย่ ถ้ารถคันนีม้ นั มาปาดหน้าเรา
เราจะนิ่ง เรื่องของเขา แต่วันนี้มันมีอารมณ์บางตัว นี่ มาปาดหน้า
รถเราท�ำไมเนี่ย อารมณ์นั้นนะครับ แต่เราไปรู้เลยว่าอารมณ์โมโหรถ
คันนี้เกิดขึ้นแล้ว และพอรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับอัตโนมัติเอง อย่างนี้
คือปล่อยให้มันเกิดไปใช่ไหมครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : คือเรายังไม่มีสติปัญญาเร็วพอที่จะสกัดอารมณ์ได้

ถ้าเรามีสติปญ
ั ญา พอมันจะแวบขึน้ มา เราจะหยุดมันได้แล้ว แต่เรายัง
ไม่ไปถึงจุดนัน้ เราไม่ได้เฝ้าอยูท่ ปี่ ากประตูมนั เราอยูห่ า่ งไกลมัน เราต้อง
ออกมาจากประตูแล้วถึงจะเห็นตัวมัน แต่ก็ยังดีที่เรายังมีสติพอที่จะ
หยุดมันได้

ศิษย์ : อ๋อ ปกติบางทีมันก็อยู่ที่ปากประตูครับพระอาจารย์ แต่ว่า

อย่างช่วงนี้มีอะไรให้คิดเยอะ แล้วอาจจะมีความเครียดผสมเล็กน้อย
พอเกิดปุบ๊ เราไปปล่อยให้มนั เกิด แต่เรามาตามรูท้ หี ลัง เราไม่ได้รทู้ ตี่ น้
เรามารู้ทีหลัง
ธรรมะบนเขา
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ถ้ามองเป็นไตรลักษณ์
มันก็จะนิ่ง
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พระอาจารย์ : ใช่ เพราะตอนนัน้ เราไม่ได้เฝ้าอยูท่ ตี่ น้ ไง เรามาวุน่ วาย

อยูก่ บั ไอ้เรือ่ งราวต่างๆ เราจึงต้องตัดมันเรือ่ งราวต่างๆ ใช้ไตรลักษณ์
ตัดมัน อะไรจะเกิดก็เกิด ท�ำได้กท็ ำ� ท�ำไม่ได้กช็ า่ งหัวมัน ใช่ บางวันมัน
มีอารมณ์ มันมีเรื่องมาสัมผัสมาท�ำให้เราต้องคิดต้องอะไร มันก็เลย
ท�ำให้เราเผลอสติ

ศิษย์ : ถ้าวันไหนสมาธิดสี ติดเี นีย่ เราจะไปอยูท่ ตี่ น้ เลย แต่วนั ไหนทีม่ นั

หลุดหน่อย มันจะไปตามทีป่ ลาย แต่นานๆ ก็จะมีทหี่ ลุดไปเลยไม่ตามทัง้ ต้น
ทั้งปลาย

พระอาจารย์ : เขาเรียกตบะแตกไง (หัวเราะ) อาละวาดเลย
ศิษย์ : ไม่ขนาดนั้นครับ แต่พอผ่านไปแล้วเราจะรู้เลย แต่เราก็
เหมือนกับว่าก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ ไม่สนใจ แต่ว่าจะเป็นส่วนน้อย
ครับ แต่สว่ นใหญ่จะรูต้ งั้ แต่ตน้ พอเริม่ มีอะไรเครียดๆ ขึน้ มาจะไปรูป้ ลาย
แต่พอนิดหน่อยครับที่หลุดเลย แต่ถ้าหลุดนี่ก็ดึงกลับมาก็เป็นปกติ
ใช่ไหมครับพระอาจารย์
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พระอาจารย์ : ทุกอย่างมันก็กลับไปเป็นปกติ เหมือนน�ำ้ น่ะ มันมีคลืน่

สักระยะ พอมันสงบ มันก็กลับมานิง่ เหมือนเดิม ปัญหาคือเราจะรักษา
ให้มันนิ่งไปเรื่อยๆ ไม่ให้มันกระเพื่อมได้หรือเปล่า

ศิษย์ : การที่จะให้มันนิ่งไปเรื่อยๆ
พระอาจารย์ : ต้องมีสติปัญญา
ศิษย์ : ส่วนใหญ่จะมองให้มันเป็นไตรลักษณ์
พระอาจารย์ : มองเป็นไตรลักษณ์มันก็จะนิ่ง
ศิษย์ : ทุกอย่างปกติกเ็ ป็นเรือ่ งของเขา ใครจะท�ำดีทำ� ชัว่ ก็เรือ่ งของเขา
เขาจะท�ำชัว่ ต้องตกนรกก็เรือ่ งของเขา เราจะไปสนใจท�ำไม

พระอาจารย์ : แต่พอมันไม่เป็นไตรลักษณ์ปั๊บ มันก็วุ่นขึ้นมาทันที

ถ้ายังเป็นตัวเราของเราอยู่ มันก็วุ่นขึ้นมาทันที

ศิษย์ : มีใครถามอีกไหมครับ ปัญหายิ่งถามเยอะยิ่งดีครับ บางที
พระอาจารย์เทศน์นี่ถ้ามีคนถามจะได้เรื่องใหม่ๆ ขึ้นมา
ธรรมะบนเขา
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พระอาจารย์ : มีคนเขาขอร้องว่าเวลาเราพูดอะไรถ้ามันหนักเกินไป

ก็ชว่ ยตัดๆ ออกบ้าง เราก็ไม่รวู้ า่ มันหนักหรือไม่หนัก เราพูดตามความจริง
มันเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้กับตัวเรามันก็เกิดขึ้นได้ ถ้ามันมีธรรม
มีเหตุการณ์มอี ะไรในใจมันก็ตอ้ งเกิดได้ ถ้ามันยังมีกเิ ลสอยู่ มันก็เกิดได้
ใช่ไหม หรือมีปญ
ั หาอะไรมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนีไ้ ด้ มันเกิดขึน้ ได้
กับทุกคน
ถ้าคนฟังธรรมะด้วยความเป็นธรรมแล้วจะไม่เป็นปัญหาเลย แต่ถ้า
ฟังด้วยอคติว่าเป็นอาจารย์ของเรา เป็นคนที่เราเคารพบูชา ฟังแล้ว
มันก็จะกระเทือนใจ แต่ถ้าฟังแล้วเป็นหลักธรรม เป็นเรื่องธรรมดา
เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เรื่องที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมา
มันก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไร การเป็นอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์อยู่
อยากจะกราบไหว้บูชาตอนนี้ก็ยังกราบไหว้ได้อยู่ ไม่เห็นมีเป็นปัญหา
ไม่มีใครห้าม คือจะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าแตะต้องไม่ได้ก็ไม่จริง แม้แต่
พระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ต�ำหนิติเตียนได้
เช่นวันออกพรรษานี้เขาจะมีวันปวารณา
ค�ำว่า ปวารณา ก็คือเปิดโอกาสให้พระที่อยู่ในวัดด้วยกันนี้มีสิทธิ์
มีโอกาสที่เห็นว่าการประพฤติของพระรูปหนึ่งรูปใดไม่เหมาะไม่ควร
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อย่างไรก็พดู ออกมาได้เลย พูดกันต่อหน้าต่อตานีเ้ ลย ไม่ตอ้ งไปพูดกัน
ลับหลัง พูดกันเลยว่าท่านท�ำอย่างนีไ้ ม่ถกู นะ ผิดหลักพระวินยั อย่างนัน้
อย่างนี้ พูดได้เลย พระพุทธเจ้าเองก็เปิดโอกาสให้กับพระทุกรูปที่
ศึกษาอยู่กับพระองค์ว่า ถ้าพระองค์ประพฤติอะไรที่ไม่เหมาะไม่สม
ก็สามารถที่จะพูดได้เลย วันออกพรรษานี้จะมี เขาเรียกวันปวารณา
ปวารณา ก็คอื การเปิดโอกาสเปิดตัวเองให้ผอู้ นื่ คือยอมเป็นเป้าหนึง่ วัน
เป็นเป้านิง่ ใครมีปนื ชนิดไหนอยากจะทดลองยิงก็ยงิ มาเลย แล้วผูฟ้ งั
ก็จะฟังด้วยเหตุดว้ ยผล ถ้าเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงเป็น
ประโยชน์ก็จะรับเอามาแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุ
ไม่มผี ล แล้วเป็นสิง่ ทีส่ ามารถชีแ้ จงได้กจ็ ะชีแ้ จงไป ก็เท่านัน้ เอง ไม่เห็น
มีปัญหาอะไร ไม่มีใครอยู่เหนือธรรม นี่คือหลักของพระพุทธเจ้า
แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่อยู่เหนือธรรม พระพุทธเจ้ายอมให้ผู้อื่น
วิพากษ์วิจารณ์ได้ ว่ากล่าวตักเตือนได้

ศิษย์ : พระอาจารย์มีข้อหนึ่งครับ คือว่าผมเห็นพระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง
ประมาณสีห่ า้ โมงเย็นนีค่ รับ เขามาอยูห่ น้าตลาด แล้วเขาก็มาชักชวนให้
คนบวชครับ เหมือนกับโครงการอะไรนั้นครับ มันไม่ใช่กิจของสงฆ์
ถูกไหมครับพระอาจารย์
ธรรมะบนเขา
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พระอาจารย์ : ไม่ใช่หรอก พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำ� อย่างนัน้ ครูบาอาจารย์

ท่านก็ไม่ได้ท�ำอย่างนั้น คือการสั่งสอนธรรมะนี้ต้องมีกาลเทศะ เช่น
วันนี้ใครมาสนใจมาฟังธรรมเราก็ชวนให้บวช ที่เทศน์วันนี้ก็ชวนให้
บวชกันไม่ใช่หรือ ใช่ไหม ถ้ายังงี้ไม่เป็นไรใช่ไหม ขอให้มันมีกาลเทศะ
ดูคนฟังด้วย ไม่ใช่คนไม่รอู้ โิ หน่อเิ หน่เข้ามาซือ้ ข้าวซือ้ ของก็มาชวนเขา
ไปบวชกันเถิด อันนีม้ นั จะท�ำให้ศาสนาเสือ่ ม เขาหาว่าศาสนาบ้า ใช่ไหม
จะชวนใครก็ตอ้ งดูวา่ เขาสนใจหรือเปล่า ถ้าเขาสนใจก็ชวนเขาว่าดีนะ
ยังงัน้ ยังงีน้ ะ เช่น เราขายของ คนมาซือ้ ของร้านเราใช่ไหม เราก็บอก
อันนี้ดีอย่างโน้นอย่างนี้ บอกเขาได้ ไม่ใช่คนเดินผ่านไปผ่านมาก็ลาก
เข้ามาในร้านเรา ต้องดูว่าเขาสนใจหรือเปล่า

ศิษย์ : เอาปริมาณครับ เหมือนอย่างเช่นเฟซบุก๊ ทุกวันนีค้ รับพระอาจารย์

คือว่าลักษณะของเฟซบุก๊ หรือเว็บไซต์นี่ เขาจะต้องมีการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ หรืออะไรต่างๆ เพือ่ ให้คนเข้ามาสนใจเยอะทีส่ ดุ ใช่ไหมครับ แต่วา่
ผมใช้หลักที่ว่า ถ้าวาระธรรมวาระกรรมมันตรงกัน เดี๋ยวเขามาเอง
เราไม่ต้องไปโฆษณาให้คนอื่นมาสนใจเหมือนเป็นการสร้างมูลค่า

พระอาจารย์ : เราไม่ต้องการปริมาณ เราต้องการใช้นี้เป็นสื่อ

เผยแผ่ธรรมะเท่านัน้ เอง เช่น วันนีค้ นมาทีน่ ไี่ ด้กคี่ น แต่คนทีไ่ ม่ได้มานี้
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สามารถได้รับความรู้เท่าๆ กับคนที่มาที่นี่ เราต้องการเท่านั้นเอง
เราไม่ต้องการดูตัวเลขว่าวันนี้ใครชอบเท่าไร ใครเกลียดเท่าไร

ศิษย์ : แรกๆ ก็ดวู า่ ชอบกีค่ นแล้ว ตอนหลังก็แล้วแต่เขาเถอะ ถ้าเผือ่
ช่วงวาระมันถึงกันเดี๋ยวเขาก็มาเอง

พระอาจารย์ : เราถือว่าเป็นแหล่งเผยแผ่ธรรมะเท่านั้นเอง เป็นสื่อ

เท่านั้นเอง ให้คนที่เขาไม่มีโอกาสได้มาเหมือนกับได้มา บางคนนี่เขา
ดีใจมาก เขาบอกเดีย๋ วนีเ้ ขาสามารถติดตาม ถ้าไม่มคี ณ
ุ นีเ้ ราก็ไม่สามารถ
เผยแผ่ได้เพราะไม่มใี ครท�ำ แล้วเราก็คงจะไม่ไปขอร้องใคร เพราะว่า
มันเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะท�ำ แต่อยู่ดีๆ คุณก็มาเสนอตัวเอง

ศิษย์ : แต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นพวกแบบวุ่นวายๆ นะครับพระอาจารย์

เดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนี่ พระอาจารย์ก็คงจะไม่อนุญาตเหมือนกัน แต่ผมก็มา
แนวไม่เอาอะไรเหมือนกัน เอาแต่ธรรมะอย่างเดียว ไม่สนใจอะไรเหมือนกัน
สนใจแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเดียว

พระอาจารย์ : อย่าเรี่ยไรเป็นอันขาดนะ อย่าหาเงินผ่านทางสื่อ

เงินไม่สำ� คัญ ตอนนีพ้ ออยูพ่ อกินแล้ว ไม่เดือดร้อน อย่าไปให้ชาวบ้าน
เขาด่าเลย
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ขอให้เราท�ำด้วยจิตใจทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์ ไม่มอี ะไรแอบแฝงอยูเ่ ท่านัน้ เอง
ท�ำเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา รับใช้พระพุทธเจ้า ในฐานะที่เรายังเป็น
ฆราวาสอยู่ แต่ถ้าเป็นนักบวช เราก็จะไม่ให้ท�ำ
เพราะถ้าเป็นนักบวชก็อยากจะให้ไปปลีกวิเวก อย่างพระบนเขานี้
เราไม่ให้มายุง่ เลย บอกท่านอย่าออกมาตอนทีม่ คี นมา ให้ทา่ นไปภาวนา
อยากจะออกมาก็หลังจากทีญ
่ าติโยมกลับกันไปหมดแล้ว เพราะมันอยู่
ต่างฐานะแล้ว นักบวชนี้ต้องปลีกวิเวกต้องอยู่คนเดียว ต้องไม่รับรู้
เรือ่ งราวภายนอก แต่นกั บุญนีย่ งั ต้องท�ำ ท�ำได้ทำ� มีอะไรอยากจะแจก
จะจ่ายอยากจะเสียสละก็ท�ำไปเลย ท�ำตามฐานะนะ ไม่ให้ท�ำมากกว่า
ที่เราจะท�ำได้ เราท�ำได้มากได้น้อยก็ท�ำไป

ศิษย์ : พระอาจารย์คะ มีเรื่องสงสัยอยู่ข้อหนึ่งเรื่องที่ให้ขังตัวเอง

ถ้าเราภาวนาพุทโธไปด้วยก็เหมือนกับเรากดกิเลสเราไว้ แล้วถ้าเรา
ไม่ภาวนา เราก็นั่งไปเฉยๆ หรือคะ

พระอาจารย์ : นั่งเฉยๆ แต่มันจะทรมานมากไง เพราะจิตมันจะ

คิดมากฟุ้งมาก ถ้าเราพุทโธมันก็จะช่วย เหมือนกับเรากินยาแก้ปวด
ถ้าเรามีไข้แล้วเราไม่กิน ปล่อยให้ไข้มันแสดงฤทธิ์ของมัน มันก็จะ
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ปวดมาก แต่ถ้าเรากินยาแก้ปวด มันก็ช่วยลดความปวดลง แต่มัน
ก็เพียงแต่ลดเท่านั้นเอง มันไม่ได้แก้แบบถาวร
ถ้าแก้แบบถาวรก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่า นี่ เห็นไหมเนี่ย
ความอยากของเราท�ำให้เราอยู่ไม่เป็นสุข ฉะนั้นเราอย่าอยากดีกว่า
พอเราเห็นความจริงนี้ เราหยุดความอยากได้ปั๊บ มันก็นั่งเฉยๆ ได้
อย่างสบาย

ศิษย์ : อย่างนี้เราก็ลองปล่อยให้มันฟุ้งไป
พระอาจารย์ : ฟุ้งแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปสกัดมันดูว่า เนี่ย เห็นไหม

ฟุง้ เพราะอะไร ฟุง้ เพราะความอยากใช่ไหม เราอย่าไปอยากสิ เราอยากได้
อะไรก็เปลี่ยนใจ เราอยากจะลุกก็อย่าไปลุกเท่านั้นเอง ก็นั่งต่อไป
ถ้าเปลีย่ นใจได้วา่ ไม่ลกุ ก็ได้ นัง่ ต่อไปก็ได้ มันก็จะหายฟุง้ ทันที ทีม่ นั ฟุง้
เพราะมันอยากจะลุก

ศิษย์ : โยมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ฟุ้ง
พระอาจารย์ : คือไม่ขอท�ำตามความอยาก เช่น ตอนนี้อยากจะลุก

แต่จะไม่ลุก จะนั่งอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่ามันสงบตัวเมื่อไรแล้วถึง
ธรรมะบนเขา
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ความอยากนี้
ตัวเดียวเท่านั้น
ที่เป็นปัญหาโลกแตก
อยู่ทุกวันนี้
โลกวุ่นวายกัน
ก็เพราะความอยาก
นี่เอง
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ค่อยลุก เราเคยนะนัง่ อยูต่ รงนี้ มันอยากจะไปตรงโน้น ไม่ไป มึงจะไป
มึงไปเอง กูไม่ไป คุยกะมัน สู้กะมัน เดี๋ยวในที่สุดมันก็ยอมแพ้ มันก็
หยุดอยากไปเอง มันก็สงบหายฟุ้งเลย ไม่ต้องท�ำอะไร
นี่ล่ะคือการสู้กับความอยากแบบให้รู้กันว่ามึงคือศัตรู ท�ำตามความ
อยากไม่ได้โดยเด็ดขาด แต่ถ้าเราใช้พุทโธๆ ความอยากมันก็จะลืม
ไปสักพักหนึ่ง เพราะเราไปอยู่กับพุทโธมันก็หายฟุ้งได้ พอหยุดพุทโธ
เดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาใหม่ อยากขึ้นมาใหม่ ดังนั้นสู้มันไปจนกระทั่ง
สุดฤทธิห์ มดแรงแล้วมันหายอยากไปเองเลย พอมันหายแล้วมันก็สบาย

ศิษย์ : อย่างนี้ต้องเอาเชือกผูกตัวเองไว้
พระอาจารย์ : ได้ เพียงแต่จะสูก้ บั มันได้หรือเปล่าเท่านัน้ เอง จะสูก้ บั

ความฟุง้ กับความเครียดได้หรือเปล่า มันทรมานใจมาก มันเหมือนขัน้
จะเป็นบ้า มันปั่นป่วนมากในใจ

ศิษย์ : อย่างที่พระอาจารย์พูดอยากจะไป ไปเอง ตรงนี้ท่านใช้ขันติ

หรือว่าใช้อะไร

พระอาจารย์ : ก็ใช้เหตุผลนะ มันอยากจะไปก็ไป แต่กไู ม่ไปกับมึง คือ

ใจเราเป็นสองคนไง คนหนึง่ อยากจะไป คนหนึง่ อยากจะอยู่ คนอยาก
จะไปก็ไปสิ ไม่ห้าม คุณอยากจะไปก็ไป แต่เราไม่ไปกับคุณนะ
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ศิษย์ : เหมือนสังขาร
พระอาจารย์ : มันก็ต่างคนต่างคิดกันไง คิดฝ่ายหนึ่งอยากจะไป

อีกฝ่ายหนึ่งอยากจะอยู่ ฝ่ายไหนมีแรงมากกว่า ฝ่ายที่อยากจะอยู่
มีแรงมากกว่า ฝ่ายที่อยากจะไปมันก็หมดแรงไปเอง ถ้าฝ่ายที่อยาก
จะไปมีแรงมากกว่า ฝ่ายอยู่สู้ไม่ไหวก็ต้องไปกับเขา

ศิษย์ : ต้องฝึกบ่อยๆ
พระอาจารย์ : ก็ลองท�ำดูสิ ไม่ต้องก�ำหนดชั่วโมงก็ได้ ก�ำหนดตรง

แค่นตี้ รงทีว่ า่ นัง่ อยูไ่ ปเรือ่ ยๆ จนกว่ามันจะไม่อยากจะลุก ปล่อยให้มนั
อยากจนกระทั่งมันหายอยากหายเครียดไป

ศิษย์ : กลัวแพ้มันแล้วหลับไปเลย
พระอาจารย์ : หลับก็ไม่ได้ หลับนัน้ ก็เป็นทางเลีย่ ง เอ้า เด็กบางคน
เราทรมานเขาอย่างนัน้ นะ เขาอยากจะท�ำนูน่ ท�ำนี่ เราไม่ให้ทำ� มันร้องไป
ร้องจนกระทั่งมันเหนื่อย มันก็หลับไปเอง ไม่ได้ท�ำตามใจ
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ศิษย์ : เหมือนพ่อแม่พาเด็กคนหนึ่งมาโรงพยาบาล เด็กซนมาก
ซนผิดปกติ อยู่บ้านถือไม้ทั้งวัน เด็กอ้วนปั๊ก อยู่บ้านไม่ท�ำอะไรเลย
กินกับนอนทั้งวัน

พระอาจารย์ : ความอยากนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นปัญหาโลกแตก

อยู่ทุกวันนี้ โลกวุ่นวายกันก็เพราะความอยากนี่เอง ฆ่ากันก็เพราะ
ความอยาก ทะเลาะกันก็เพราะความอยาก
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พวกเรานี้ต้องถือว่าเป็นโชค มหาโชค
ทีเดียวที่ได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนา
เพราะว่าได้พบแผนทีน่ นั่ เอง ได้พบผูท้ จี่ ะ
บอกทางให้เราได้เดินทางไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้ภายในชาตินี้เลย
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วันนีเ้ ป็นวันพระ เป็นวันธรรมสวนะ เป็นวันฟังธรรม เป็นวันศึกษา เพือ่ เรา
จะได้รู้ว่าเราควรจะด�ำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางใด ถ้าเราไม่
ศึกษาแล้วออกเดินทาง เราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เรา
ต้องการจะไปกันได้ เหมือนกับเวลาที่เราจะเดินทางไปที่ใดสักที่หนึ่ง
ถ้าเราไม่รู้จักทาง เราก็ต้องศึกษาทางดูก่อน เช่น เปิดแผนที่ดู หรือ
ไม่เช่นนัน้ ก็ตอ้ งถามผูท้ เี่ ขารูท้ างให้เขาช่วยแนะช่วยบอกว่าจะไปอย่างไร
ถ้ามีคนบอกทาง มีแผนที่ การเดินทางเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมาย
ปลายทางย่อมเป็นไปได้อย่างง่ายดาย จะไม่หลงทางอย่างแน่นอน
แต่ถ้าไม่มีแผนที่ ไม่มีผู้บอกทาง ไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไป ลองทางไป
ลองไปทางนี้บ้าง ลองไปทางนั้นบ้าง โอกาสที่จะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้ก็จะยาก หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ ถ้าไม่มีความ
พยายามพอ พอไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เกิดความท้อแท้ แล้วก็
เลยเลิกเดินทาง
แต่ส�ำหรับบางคนบางท่านอันนี้เป็นกรณีพิเศษ ที่ไม่มีแผนที่ไม่มีผู้
บอกทาง แต่เป็นผูท้ มี่ คี วามมุมานะ มีความอดทน มีความพากเพียรสูง
ยอมทดลองทางต่างๆ ยอมลองผิดลองถูก ก็มโี อกาสทีจ่ ะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้ บุคคลทีจ่ ะลองผิดลองถูกและไปถึงได้นกี้ ค็ อื พระโพธิสตั ว์
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เช่น สมณโคตมะ ในสมัยทีย่ งั ประกอบความเพียรอยู่ ยังไม่ได้ตรัสรูเ้ ป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็ต้องลองผิดลองถูก ปฏิบัติ
หลายอย่างหลายประการด้วยกัน แต่เนือ่ งจากพระองค์ทรงมีพระปัญญา
ทีจ่ ะรูจ้ กั แยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิด ถ้าผิดพระองค์กท็ รงเลิก ถ้าถูก
ก็ทรงด�ำเนินต่อไป จนในที่สุดก็ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ บรรลุ
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ บุคคลอย่างนี้มีน้อย นานๆ จะมี
สักครัง้ หนึง่ เป็นบุคคลเลิศประเสริฐอย่างยิง่ แต่กอ่ นทีจ่ ะเป็นบุคคล
อย่างนี้ได้ ก็ต้องสร้างสะสมบุญบารมีต่างๆ มาอย่างโชกโชนถึงจะ
สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยตนเอง
พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�ำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการมาในทุกภพทุกชาติที่
ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ทรงบ�ำเพ็ญมาอย่างต่อเนือ่ ง ไม่ยอ่ ท้อ ไม่ทอ้ ถอย
ไม่หยุดไม่หย่อน จนถึงชาติสุดท้ายคือตอนที่ได้มาเกิดเป็นเจ้าชาย
สิทธัตถะ และได้เสด็จออกบวชเป็นสมณโคตมะและได้บรรลุเป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตามล�ำดับ ได้เป็นพระศาสดาให้แก่มนุษย์
และเทวดาทั้งหลาย เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงปัจจุบันนี้
อันนีเ้ กิดจากพระบารมีทพี่ ระองค์ได้ทรงสะสมสร้างขึน้ มาในแต่ละภพ
ในแต่ละชาติ
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แต่สำ� หรับพวกเรานีต้ อ้ งถือว่าเป็นโชคมหาโชคทีเดียวทีไ่ ด้มาเกิดมาพบ
กับพระพุทธศาสนา เพราะว่าได้พบแผนทีน่ นั่ เอง ได้พบผูท้ จี่ ะบอกทาง
ให้เราได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ภายในชาตินี้เลยโดยที่
ไม่ตอ้ งสะสมบุญบารมีอย่างโชกโชนอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสะสม
มาในแต่ละภพแต่ละชาติ ผู้ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาได้ยิน
ได้ฟังพระธรรมค�ำสอนอันประเสริฐก็เท่ากับได้ดูแผนที่ ได้พบกับ
ผู้บอกทาง พอด�ำเนินไปตามแผนที่ ปฏิบัติไปตามที่ผู้บอกทางบอกให้
ปฏิบัติ ก็บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจ�ำนวนมาก
นีค่ อื ความแตกต่างระหว่างพวกเรากับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านีต้ อ้ ง
ลองผิดลองถูก ต้องหาทางด้วยพระองค์เอง แต่เนื่องจากพระองค์
ทรงได้สะสมบารมีมาอย่างมากมาย จึงสามารถท�ำให้พระองค์ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้าขึน้ มาได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีผอู้ นื่ สอนบอก ก็เพราะว่าไม่มี
ใครรู้ทางนี้มาก่อนนั่นเอง ทรงไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆ ท่านก็
สอนได้แค่ศลี สมาธิ คือสอนให้รกั ษาศีล สอนให้นงั่ สมาธิ ให้เข้าฌาน
เข้ารูปฌาน เข้าอรูปฌาน แต่ไม่มีใครรู้เรื่องของวิปัสสนา เรื่องของ
ปัญญา เรื่องของอริยสัจ ๔ เรื่องของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา จึงไม่มีใครสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้
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ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้และมาประกาศพระธรรมค�ำสอนให้
แก่สัตว์โลก การปฏิบัติก็จะปฏิบัติได้แค่ชั้นรูปฌาน อรูปฌาน ตายไป
ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นรูปพรหมและอรูปพรหม แต่เป็นสวรรค์ที่
ไม่เที่ยง ที่ยังอยู่ภายใต้กฎของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หลังจาก
บุญที่ได้สะสมที่ได้ส่งพาให้ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมนี้แล้วก็จะค่อยๆ
เสื่อมหมดไป พอหมดไปแล้วจิตก็ต้องร่วงลงมาจากอรูปพรหมก็ลงสู่
รูปพรหม จากรูปพรหมก็ลงสู่เทวโลกมาอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ชั้นเทพ
ต่างๆ แล้วก็จะเสือ่ มลงมาตามล�ำดับ ก็จะลงมาสูช่ นั้ ของมนุษย์ตอ่ ไป
พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาบ�ำเพ็ญหาทางที่จะพาให้หลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดใหม่ ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา
ก็บ�ำเพ็ญได้แค่ชั้นอรูปพรหม แต่ถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา
ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เร็ว
ผู้ใดที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา จึงถือว่าเป็นผู้ที่ได้พบกับ
โชคลาภอันมหาศาล สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายใน
ชาตินี้เลย ไม่ต้องสะสมบุญบารมีอย่างโชกโชนหลายกัปหลายกัลป์
ด้วยกัน
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ดังนัน้ พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว เรามีความสามารถทีจ่ ะ
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้ว เราก็ไม่ควรทีจ่ ะ
ปล่อยโอกาสอันดีนหี้ ลุดมือไป อย่าคว้าน�ำ้ เหลวแล้วจะเสียใจภายหลัง
เพราะโอกาสอย่างนีจ้ ะไม่ได้เกิดขึน้ บ่อยๆ คราวหน้าถ้ายังต้องเวียนว่าย
ตายเกิดอยู่ แล้วต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็ไม่รวู้ า่ จะได้มาพบกับ
พระพุทธศาสนาอีกเมื่อไร เพราะหลังจากศาสนาพุทธในปัจจุบันนี้
หมดสภาพไปแล้ว ก็จะใช้เวลาเป็นกัปเป็นกัลป์ด้วยกันกว่าจะมี
พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ มาประกาศพระธรรมค�ำสอน มาสถาปนา
พระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอีก เราอาจจะไม่ได้มาเกิด
ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ หรือถ้าจะเกิดมีพระพุทธศาสนาอีก
ก็อาจจะเป็นเวลาอันยาวนาน คือจังหวะมันอาจจะไม่ตรงกัน เช่น
พระพุทธศาสนาองค์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นมานี้ เวลามาปรากฏขึ้นในโลก
อาจจะไม่ใช่เป็นเวลาที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ อาจจะมาเกิดเป็น
เดรัจฉาน อย่างมากก็ได้เป็นสุนัขมาอาศัยวัดอยู่ อาศัยร่มบุญของ
พระพุทธศาสนา แต่ไม่สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ได้อย่างมากก็อาศัยข้าวก้นบาตรที่
พระเมตตาแบ่งให้กินให้รับประทาน อาศัยสถานที่ภายในวัดเป็นที่อยู่
อาศัย เป็นที่ปลอดภัยจากผู้ที่มีใจโหดร้ายทารุณต่างๆ ก็จะได้เพียง
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เท่านัน้ ถ้ากลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานในยุคทีม่ พี ระพุทธศาสนา ถ้ามาเกิด
ในยุคทีไ่ ม่มพี ระพุทธศาสนาแต่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะไม่มผี บู้ อกทาง
ไม่มแี ผนทีบ่ อกทาง ก็จะไม่สามารถทีจ่ ะศึกษาและปฏิบตั เิ พือ่ ให้ยตุ กิ าร
เวียนว่ายตายเกิดได้ จะท�ำได้อย่างมากก็คอื ศึกษาและปฏิบตั สิ สู่ วรรค์
ชั้นพรหม
นีค่ อื เรือ่ งของพวกเรา ตอนนีพ้ วกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้มา
เป็นมนุษย์ เราจึงไม่ควรทีจ่ ะปล่อยโอกาสอันดีนใี้ ห้หลุดมือไป การปล่อย
ให้หลุดมือไปก็เป็นเพราะว่าเรายังรักกับความสุขเล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ ราได้
จากการหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กาย แต่เรา
ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเท่านั้นเอง
เป็นอาหารชิน้ เล็กๆ น้อยๆ ไม่สามารถทีจ่ ะท�ำให้อมิ่ ได้เลย พอฮุบเหยือ่
เข้าไปแล้วก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก แล้วก็ถูกเขาลากขึ้นไปจับ
ไปฆ่าไปแกงไปรับประทาน นี่แหละคือความสุขที่พวกเราตอนนี้หลง
ยึดติดกันอยู่ เป็นความสุขแบบนัน้ เป็นความสุขทีไ่ ม่ให้ความอิม่ ความพอ
ให้ความเพลิดเพลินประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้นเอง แต่ต้องติดอยู่กับ
การหาความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เวลาใดที่ไม่ได้หาความสุขทางตาหู
จมูกลิ้นกาย เวลาใดที่ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญ เวลานั้นก็จะเป็นเวลา
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ที่ทุกข์ทรมานใจ หรือเวลาใดที่ต้องสูญเสียลาภยศสรรเสริญ สูญเสีย
ความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กายไป เวลานัน้ ก็จะเป็นเวลาทีท่ กุ ข์ทรมานใจ
เช่น เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นเวลาที่จะไม่สามารถหาลาภยศ
สรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ตอนนั้นก็จะเป็นเวลา
ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจ ถ้าเปรียบเทียบกับปลาที่ฮุบเหยื่อที่ติดอยู่
ปลายเบ็ด ก็เป็นเวลาที่ตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วถูกกระตุกถูกฉุด
กระชากลากไป ตอนนั้นจะทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก
ดังนัน้ เราควรทีจ่ ะพิจารณาอยูเ่ รือ่ ยๆ ว่าความสุขทีพ่ วกเราก�ำลังหากัน
อยูน่ ี้ เป็นความสุขทีเ่ ป็นเหมือนเหยือ่ ทีต่ ดิ อยูป่ ลายเบ็ด จะท�ำให้เราต้อง
ติดอยูก่ บั การเวียนว่ายตายเกิด เพราะเรายังติดอยูก่ บั ความสุขแบบนี้
พอเราไม่มคี วามสุขแบบนี้ เราก็หามันใหม่ เช่น เสียสิง่ ใดไปก็หาสิง่ นัน้
มาทดแทนใหม่ เสียสามีไปเสียภรรยาไปก็หาภรรยาคนใหม่หาสามี
คนใหม่ เสียสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กายไป ก็หามาทดแทนใหม่
เสียร่างกายนีไ้ ปก็ตอ้ งหาร่างกายใหม่มาทดแทน หาร่างกายใหม่กค็ อื
ต้องกลับมาเกิดใหม่ กลับมาแก่ มาเจ็บ มาตายใหม่ มาฮุบเหยื่อที่ติด
อยู่ปลายเบ็ดใหม่ แล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากไว้ให้ทุกข์ทรมานใจ
ไปเรื่อยๆ
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เราควรทีจ่ ะพิจารณาความสุขต่างๆ ทีเ่ รานัน้ มีอยูใ่ นขณะนี้ เช่น ความสุข
ที่ได้จากการได้ทรัพย์ เวลาได้ทรัพย์มาก็มีความสุข แต่เราลืมไปว่า
ทรัพย์นี้เราเอามาสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไป ถ้าเราไม่หามาเพิ่มใหม่
เราเอามาใช้เราก็ได้ความสุขเดี๋ยวเดียว แล้วความสุขนั้นก็จะหมดไป
ทรัพย์กห็ มดไป ถ้าเราอยากจะได้ความสุขใหม่ เราก็ตอ้ งหาทรัพย์ใหม่
การหาทรัพย์ก็เป็นการหาความทุกข์ไปพร้อมๆ กัน เพราะทรัพย์นี้
ไม่ได้มาอย่างง่ายดาย ไม่เหมือนกับฝนทีต่ กลงมาเพียงแต่เอาภาชนะ
ไปรองรับ ทรัพย์นี้ต้องขวนขวาย ต้องตะเกียกตะกาย ต้องดิ้นรน
ต้องต่อสูฝ้ า่ ฟันอุปสรรคต่างๆ กว่าทีจ่ ะได้ทรัพย์มา อันนีก้ เ็ ป็นความทุกข์
ในอีกรูปแบบหนึง่ แล้วก็จะต้องหาไปเรือ่ ยๆ ตราบใดทีเ่ รายังต้องการ
ใช้ทรัพย์ซื้อความสุขต่างๆ อยู่ แต่ถ้าเราสามารถหยุดการใช้ทรัพย์ได้
ไม่ต้องหาความสุขจากการใช้ทรัพย์ หันมาหาความสุขจากการท�ำบุญ
จากการรักษาศีล จากการภาวนา เราก็จะได้พบกับความสุขอีกรูป
แบบหนึ่ง ความสุขที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์ ไม่ต้องหาทรัพย์ ความสุขที่เกิด
จากการควบคุมจิตใจ ควบคุมความอยาก ควบคุมความคิดปรุงแต่ง
ต่างๆ ให้อยู่ในความสงบ พอใจสงบแล้ว ใจก็จะเย็นจะสบาย จะอิ่ม
จะมีความพอ ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆ
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ดังนั้นเราควรที่จะพิจารณาและเปลี่ยนทิศทางเดินของเราได้แล้ว
เพราะว่าทิศทางทีเ่ ราเดินนีเ้ ป็นทางทีไ่ ม่ใช่อยูใ่ นแผนทีน่ นั้ เอง เป็นทาง
ทีไ่ ปคนละทางกัน แผนทีบ่ อกให้ไปทางนี้ แต่เราไปทางนัน้ แผนทีบ่ อก
ให้เราหยุดหาทรัพย์หยุดใช้ทรัพย์ มีทรัพย์เหลืออยู่ก็เอาไปจ�ำหน่าย
จ่ายแจก หรือเวลาที่อยากจะเอาทรัพย์ไปซื้อความสุข ก็เอาไปซื้อ
ความสุขทีเ่ กิดจากการท�ำบุญให้ทานแทน ไม่ใช่เอาทรัพย์ไปซือ้ สิง่ ต่างๆ
ที่อยากได้ เอาทรัพย์ไปใช้กับค่าใช้จ่ายในการที่จะไปเที่ยวตามสถานที่
ต่างๆ ถ้าใช้ทรัพย์แบบนั้นจะได้ความสุขเดี๋ยวเดียว แต่จะไม่ได้
ความอิ่มความพอ กลับจะได้ความหิวความอยากเที่ยวเพิ่มขึ้นไปอีก
ไปเทีย่ วกลับมาแล้วก็อยากจะกลับไปเทีย่ วใหม่ ก็ตอ้ งไปหาทรัพย์ใหม่
หรือถ้ามีทรัพย์อยู่ก็ต้องใช้ทรัพย์นี้ต่อไป ใช้ไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งมัน
ก็ตอ้ งหมด พอหมดแต่ความอยากเทีย่ วยังไม่หมด ก็ตอ้ งไปหางานท�ำ
ไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอาทรัพย์ไปเที่ยวต่อ ท�ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ต่อไปร่างกายก็จะแก่ลงไปเรือ่ ยๆ ก็จะถึงเวลาทีไ่ ม่สามารถหาทรัพย์ได้
ไม่สามารถไปเที่ยวได้ ต้องอยู่บ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้ เวลานั้นก็จะ
มีความเศร้าสร้อยหงอยเหงา มีความว้าเหว่ มีความทุกข์ทรมานใจ
เพราะความอยากไปเที่ยวจะท�ำให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นมา
แต่ถ้าเราเอาทรัพย์ที่จะไปเที่ยวนี้มาท�ำบุญ เอามาสงเคราะห์ผู้ที่เขา
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ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ก็จะท�ำให้เราเกิดความสุขใจ เกิดความอิม่ ใจ
เกิดความพอใจที่จะท�ำให้เราไม่อยากไปเที่ยวที่ไหน อยู่บ้านเฉยๆ ได้
ถ้าเราท�ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มันก็จะติดเป็นนิสัยไป ทุกครั้งที่เราอยาก
จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อสิ่งต่างๆ ซื้อความสุขชนิดต่างๆ เราก็เอาเงิน
มาท�ำบุญ มาสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อน ผู้ที่ทุกข์ยากล�ำบาก เราเห็น
เขาได้รับความสุขก็จะท�ำให้เรามีความสุข และเป็นความสุขที่ท�ำให้
เราอิ่ม ท�ำให้เราพอ ท�ำให้เราไม่อยากที่จะไปเที่ยวที่ไหน ท�ำให้เรา
ไม่อยากไปซือ้ ข้าวซือ้ ของซือ้ สิง่ ต่างๆ มาให้ความสุขกับเรา เราก็จะได้
ยุติการหาทรัพย์ได้
ถ้าเราไม่ตอ้ งหาทรัพย์ เราก็จะมีเวลาทีจ่ ะมาบ�ำเพ็ญบุญขัน้ สูงต่อไปได้
ก็คือการรักษาศีล คือศีล ๘ หรือศีล ๒๒๗ หรือศีล ๑๐ และมีเวลา
ที่จะมาบ�ำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อท�ำใจให้สงบให้เกิดความสุขเพิ่มมากขึ้น
ความสุขทีไ่ ด้รบั จากการท�ำบุญให้ทานนีเ้ ป็นความสุขระดับต้นๆ ยังไม่มี
พลังมาก ไม่เหมือนกับความสุขที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๘ รักษา
ศีล ๑๐ รักษาศีล ๒๒๗ แต่ก็ยังสู้ความสุขที่ได้รับจากการเจริญ
จิตภาวนาไม่ได้ แต่ก่อนที่จะเจริญจิตภาวนาได้ ก็จ�ำเป็นจะต้อง
ถือศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ไปก่อน เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีก�ำลังที่
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จะบ�ำเพ็ญจิตภาวนาได้ เพราะใจยังจะไม่ได้ถูกบีบรัดหรือกีดกั้นไม่ให้
ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นั่นเอง เช่น ถ้าถือศีล ๕ นี้
ยังไม่สามารถที่จะหยุดกามฉันทะ คือความอยากในกามารมณ์ต่างๆ
ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เช่น อยากร่วมหลับนอนกับ
คนนั้นคนนี้ อยากรับประทานอาหารตลอดเวลา จะรับเวลาไหนก็รับ
ทันที อยากจะหาความสุขจากเครือ่ งบันเทิงสิง่ บันเทิงต่างๆ ก็สามารถ
หาได้ทันที อยากจะหลับนอนกี่ชวั่ โมงก็หลับนอนได้ เพราะว่าศีล ๕ นี้
ไม่ได้ห้ามนั่นเอง ถ้าไม่ได้ห้ามก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญจิตภาวนา
มาท�ำใจให้สงบ เวลาก็จะหมดไปกับการรับประทาน จะหมดไปกับการ
ดูการฟังสิง่ บันเทิงต่างๆ จะหมดไปกับการร่วมหลับนอนกับคนนัน้ คนนี้
จะหมดไปกับการพักผ่อนหลับนอนแบบไม่มขี อบไม่มเี ขต พอตืน่ ขึน้ มา
ก็จะไม่มกี ำ� ลังทีจ่ ะมาภาวนา ตืน่ ขึน้ มาก็จะเกิดความหิว เกิดความอยาก
ทีจ่ ะเสพสิง่ ต่างๆ ต่ออีก อยากจะรับประทานอยากจะดืม่ พอได้ดมื่ ได้
รับประทานแล้วก็อยากจะดูอยากจะฟัง อยากจะออกไปตามสถานที่
ต่างๆ นี่คือขอบเขตของศีล ๕ ศีล ๕ ไม่สามารถระงับหรือเบรก
กามฉันทะ คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ได้
ถ้าอยากจะเบรกหรือหยุดความอยากในกามฉันทะนี้ ก็จ�ำเป็นจะต้อง
ถือศีลของนักบวช คือศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗
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อย่างธรรมเนียมของชาวพุทธเรา ในวันพระนี้ก็จะถือว่าเป็นวันพิเศษ
เป็นวันที่จะมาถือศีลของนักบวชกัน เพื่อจะได้เป็นการฝึกฝนอบรม
ให้ได้ก้าวสู่การบ�ำเพ็ญจิตภาวนา เพื่อที่จะได้เข้าหาความสุขที่ยิ่งใหญ่
ความสุขทีใ่ ห้ความอิม่ ความพอ ความสุขทีจ่ ะดับความทุกข์ทงั้ หลายให้
หมดไปจากจิตจากใจได้ แต่เนือ่ งจากยังเป็นฆราวาส ยังต้องมีภารกิจ
ในการท�ำมาหากินเลี้ยงดูปากท้องของตนเองและของครอบครัว
จึงท�ำได้เพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ก็คือในวันธรรมสวนะนี้เอง จึงมี
ชาวพุทธที่จะเข้าวัดเพื่อรักษาศีลอุโบสถกัน
ค�ำว่าศีลอุโบสถ ก็คือ ศีล ๘ นี่เอง เพียงแต่เรียกว่าอุโบสถเพราะว่า
จะไม่กลับบ้าน จะไม่กลับไปนอนทีบ่ า้ น จะนอนปฏิบตั อิ ยูใ่ นพระอุโบสถ
ก็เลยเรียกว่าเป็นศีลอุโบสถ แต่ความจริงก็คือศีล ๘
ถ้าเราถือศีล ๘ แล้วจะกลับไปบ้านไปปฏิบัติต่อที่บ้านก็ไม่เป็นปัญหา
อะไร ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสถานที่ที่บ้านมันอาจจะไม่เอื้อต่อการรักษา
ศีล ๘ ยกเว้นว่าเราอยู่คนเดียว ไม่ได้อยู่กับใคร อันนี้ก็พอที่จะรักษา
ศีล ๘ ได้เหมือนกับอยู่ในพระอุโบสถอยู่ในวัด แต่ถ้ากลับไปบ้านแล้ว
เราไม่ได้อยู่คนเดียว มีคนอื่นอยู่ด้วย คนอื่นเขาไม่ได้ถือศีล ๘
เหมือนเรา เขาก็จะท�ำให้เราเขวได้ เวลาเขารับประทานอาหารเย็นกัน
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เวลาเขาเปิดดูเปิดฟังสิ่งบันเทิงต่างๆ อันนี้ก็จะท�ำให้เราไม่สามารถที่
จะรักษาศีล ๘ ได้อย่างสะดวกสบาย จึงนิยมรักษาศีลอุโบสถกัน ก็คอื
อยูใ่ นวัด เช่น ตอนเช้าญาติโยมทีไ่ ปวัดกันก็จะท�ำบุญตักบาตร หลังจาก
รับประทานอาหารแล้วก็เข้าโบสถ์ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม เสร็จแล้วก็อาจจะ
มีการเปลี่ยนอิริยาบถ เดินจงกรม นั่งสมาธิกันไป สวดมนต์กันไป
สลับกันไปจนถึงสว่าง จึงค่อยกลับบ้านกัน
อันนี้ก็คือการเข้าสู่ธรรมขั้นสูงสองระดับ ก็คือขั้นศีลและขั้นภาวนา
ศีลก็คอื รักษาศีลอุโบสถ ศีล ๘ แล้วก็บำ� เพ็ญจิตภาวนาด้วยการฟังเทศน์
ฟังธรรม ด้วยการนั่งสมาธิ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ ด้วยการ
เดินจงกรม ด้วยการพิจารณาความไม่เทีย่ ง ความเป็นทุกข์ ความไม่มี
ตั ว ตนของสภาวธรรมทั้ ง หลาย อั น นี้ แ หละก็ คื อ การปฏิ บั ติ ข อง
พุทธศาสนิกชนในวันธรรมะสวนะ แต่สมัยนีจ้ ะมีนอ้ ยมากผูท้ จี่ ะอยูว่ ดั
ถือศีล ๘ กัน ส่วนใหญ่นี้จะเข้าวัดตอนเช้าตักบาตร พอพระท่าน
ให้พรเสร็จ รับประทานอาหารเสร็จก็กลับบ้านกัน ตอนเช้าอาจจะมีมา
สองสามร้อยคน แต่ทจี่ ะอยูต่ อ่ อาจจะมียสี่ บิ สามสิบคน ส่วนใหญ่กเ็ ป็น
คนอายุ ๖๐, ๗๐, ๘๐ ปีขึ้นไป เพราะไม่มีภารกิจที่จะต้องไปท�ำต่อ
แต่คนหนุ่มคนสาวจะไม่ได้อยู่ต่อเพราะเนื่องจากสมัยนี้วันพระไม่ได้
ตรงกับวันหยุด ท�ำให้ตอ้ งออกไปท�ำมาหากินต่อ จึงไม่ได้อยูถ่ อื ศีลทีว่ ดั
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ดังนั้นเราจึงควรปรับวันพระให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัย คือแทนที่จะ
ถือวันพระตามวันขึ้นแรม ๘ ค�่ำ ๑๕ ค�่ำ ๑๔ ค�่ำ ก็ให้มาถือวันพระ
ในวันหยุดท�ำงานของเรา เช่น วันเสาร์วันอาทิตย์ วันนั้นเรามาถือว่า
เป็นวันพระกัน เรามาอยู่วัดมาภาวนา มารักษาศีล ๘ กัน หรือ
ถ้าไม่สะดวกก็กลับไปที่บ้าน ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ท�ำที่บ้านเราให้
เป็นพระอุโบสถขึ้นมาเป็นวัดขึ้นมา ด้วยการถอดปลั๊กออกให้หมด
เกี่ยวกับเครื่องบันเทิงทั้งหลาย ไม่ดูไม่ฟังเรื่องบันเทิงต่างๆ แล้วก็ไม่
รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว จะใช้เวลาอยู่กับการฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม อยูก่ บั การสวดมนต์ อยูก่ บั การบริกรรมพุทโธ เจริญสติ
เดินจงกรม นั่งสมาธิ ถ้าได้สมาธิแล้วก็ให้เจริญปัญญาต่อได้เลย
พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา เช่น
ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ไม่เที่ยง มีเกิดมีดับ
มีเจริญมีเสื่อม เป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาเจริญอย่างเดียว ไม่ให้
เสื่อม เพราะเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่น
อยากจะให้รำ�่ รวยมากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ พอไม่รวยมากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ก็จะเกิด
ความทุกข์ใจ หรือถ้าอยากไม่ให้จน พอจนก็จะเกิดความทุกข์ใจ เพราะ
เสือ่ มลาภนัน่ เอง เมือ่ เงินทองหมดก็เรียกว่าเสือ่ มลาภ เมือ่ เสือ่ มลาภ
ก็เกิดความยากจนขึ้นมา พอยากจนก็จะทุกข์ทรมานใจ แต่เราไป
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ความสุขภายในใจนี้เหมือนฟ้า
ความสุขภายนอกใจ
ความสุขของลาภยศสรรเสริญ
นี้เป็นเหมือนดิน
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ถ้าได้ความสุขทางใจแล้ว
จะไม่ต้องการความสุขทางร่างกาย
อีกต่อไป
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ห้ามเขาไม่ได้ เขาเป็นอนัตตา เขาไม่ได้อยู่ภายใต้ค�ำสั่งของเราว่าจะ
ต้องรวยอย่างเดียว จะจนไม่ได้
นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆ
เหล่านี้ เราต้องพร้อมทีจ่ ะให้เขาเจริญและเสือ่ มไปตามเหตุตามปัจจัย
ถ้าเราพิจารณาได้ เราก็จะปล่อยวางได้ เราก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับลาภยศ
สรรเสริญ ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ เขาจะ
เจริญก็ปล่อยให้เขาเจริญไป เขาจะเสื่อมก็ต้องปล่อยให้เขาเสื่อมไป
ยกเว้นถ้าเราป้องกันได้ ท�ำไม่ให้เขาเสื่อมได้ก็ท�ำไป ถ้าท�ำไม่ได้ก็ต้อง
ยอมรับความจริง ถ้ารับความจริงได้ ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อม
ของลาภยศสรรเสริญ ของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เพราะเราได้
เจริญปัญญานัน่ เอง เราได้เห็นสัจธรรมความจริง ก็คอื อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ของลาภยศสรรเสริญ สุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ว่าไม่เที่ยง
มีเจริญมีเสื่อม เราไปบังคับเขาไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราต้อง
ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ ต้องยินดีตามมีตามเกิด เจริญ
ก็ได้ เสื่อมก็ได้
วิธีที่จะท�ำใจให้เจริญให้ยินดีให้พอใจกับการเจริญและเสื่อมก็คือ
ต้องไม่ไปอาศัยเขาเป็นเครื่องมือให้ความสุขนั่นเอง คือจะไม่อาศัย
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เงินทอง ไม่อาศัยยศถาบรรดาศักดิ์ ไม่อาศัยการสรรเสริญ ไม่อาศัย
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ มาให้ความสุข วิธีที่จะไม่อาศัย
สิ่งเหล่านี้ก็คือต้องมาท�ำใจให้สงบเท่านั้น เพราะเมื่อท�ำใจให้สงบ
ได้แล้ว จะมีความสุขภายในใจที่ดีกว่าความสุขที่จะได้จากลาภยศ
สรรเสริญ ได้จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนัน้ เอง เมือ่ เรามีความสุข
ภายในใจแล้ว เราก็ไม่ต้องไปอาศัยลาภยศสรรเสริญ ไม่ต้องอาศัย
รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะให้ความสุขกับเรา เขาจะเจริญหรือจะเสือ่ ม
ก็จะไม่เป็นปัญหากับเรา เพราะเรามีความสุขทีเ่ รามีอยูภ่ ายในใจทีด่ กี ว่า
เหมื อ นกั บ เราได้ ร ถยนต์ คั น ใหม่ ที่ มี ร าคาแพงกว่ า รถยนต์ คั น เก่ า
หลายสิบเท่าด้วยกัน เรายังจะไปใช้รถยนต์คันเก่าอีกหรือเปล่าหรือ
เราจะใช้รถยนต์คันใหม่
นี่แหละคือความสุขภายในใจ เป็นเหมือนรถยนต์คันใหม่ที่มีคุณภาพดี
กว่ารถยนต์คันเก่าหลายสิบเท่าด้วยกัน เรายังจะไปใช้รถยนต์คันเก่า
หรือไม่ เราจะไม่ใช้หรอกเพราะมันเปรียบกันไม่ได้ สูก้ นั ไม่ได้ เหมือนฟ้า
กับดิน ความสุขภายในใจนี้เหมือนฟ้า ความสุขภายนอกใจ ความสุข
ของลาภยศสรรเสริญสุขนีเ้ ป็นเหมือนดิน ถ้าได้ความสุขทางใจแล้วจะ
ไม่ต้องการความสุขทางร่างกายอีกต่อไป เราก็จะไม่เดือดร้อนกับ
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การเจริญหรือการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญ ของรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ เราอยูค่ นเดียวได้ อยูแ่ บบไม่ใช้เงินได้ เมือ่ ไม่ใช้เงิน
ก็ไม่ต้องหาเงิน ก็อยู่แบบพระพุทธเจ้า อยู่แบบพระอรหันต์ทั้งหลาย
นั่นเอง ท่านอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินเพราะท่านมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า
อยู่ภายในใจของท่านแล้ว ท่านไม่ต้องอาศัยความสุขเล็กๆ น้อยๆ
ที่ได้จากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ
นั่นเอง
นี่แหละคือเหตุที่ท�ำไมเราจึงต้องท�ำทานกัน การท�ำทานก็เพื่อยุติการ
ใช้เงินซือ้ ความสุข ทุกครัง้ ทีเ่ ราจะเอาเงินไปซือ้ ความสุข เราก็เอาเงิน
มาท�ำทานแทน แล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการ
ไปซื้อความสุขต่างๆ เพราะเป็นความอิ่มใจสุขใจ แล้วก็จะท�ำให้
เราไม่ ต ้ อ งหาเงิ น หาทองเพื่ อ มาซื้ อ ความสุ ข ต่ า งๆ เราก็ จ ะได้ มี
เวลาไปอยู่วัดหรือมีเวลาปฏิบัติได้ มีเวลารักษาศีล ๘ มีเวลารักษา
ศีล ๒๒๗ ได้ มีเวลาภาวนา เจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้
พอเรามีเวลาแล้วทีนี้ผลที่จะเกิดจากการรักษาศีล ผลที่จะเกิดจาก
การภาวนา ก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน เหมือนกับชาวนาชาวไร่
ถ้าเขาไม่มีเวลาปลูกข้าว เขาจะได้ข้าวหรือไม่ แต่ถ้าเขามีเวลามา
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ปลูกข้าว มาไถนา มาหว่านข้าว มาคอยเฝ้าดูข้าว คอยให้น�้ำเข้าไป
ในนาหล่อเลี้ยงข้าวไปเรื่อยๆ ไม่ช้าข้าวก็จะเจริญงอกงามออกรวง
ออกมา จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะได้ข้าวมาเป็นจ�ำนวนมาก เพราะเขา
มีเวลาที่จะมาปลูกข้าวมาดูแลข้าว นั่นเอง
นี่คือเรื่องของเหตุและผล ไม่ได้อยู่ที่ความลึกลับมหัศจรรย์อะไรเลย
อยู่ที่การกระท�ำของเราเท่านั้นเอง เราท�ำอะไร เราก็จะต้องได้รับผล
ของสิ่งที่เราท�ำ ถ้าเราปลูกต้นมะละกอ เราก็จะต้องได้มะละกอ
เป็นไปไม่ได้ที่เราไม่ได้ปลูกมะละกอแล้วอยู่ดีๆ เราก็จะได้มะละกอ
ออกมา ฉันใด มรรคผลนิพพาน ก็เกิดจากการภาวนา เกิดจากการ
รักษาศีล เกิดจากการท�ำทาน นี้เอง ถ้าเราท�ำทาน เราก็จะมีเวลา
มารักษาศีล มาภาวนา มาเจริญสมถภาวนาท�ำใจให้สงบ แล้วพอ
ใจสงบแล้วก็จะมีก�ำลังที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อจะได้ตัดหรือ
หยุดความอยากต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งหมด
ปัญหาทัง้ หมดนีเ้ กิดจากความอยากทัง้ นัน้ การมาเกิดนีก้ เ็ กิดจากความ
อยาก พอได้เกิดแล้วก็เกิดปัญหา อยากจะอยูไ่ ปนานๆ อยากจะมีความสุข
ก็จะต้องดิ้นรนต่อสู้ขวนขวายแสวงหากระเสือกกระสนทุกวิถีทาง
แต่จะสู้อย่างไรจะดิ้นรนอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะได้ความสุขไปอย่าง
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การเดินทาง
ระยะทาง
แม้จะยาวเป็นพันกิโล
ก็ต้องเริ่มต้นจาก
การย่างก้าวก้าวแรกนี้เอง
ถ้าไม่ย่างก้าวแรกนี้
ต่อให้เวลาผ่านไป
กี่ร้อยกี่พันปี
ก็จะไม่สามารถเดินทาง
ไปถึงจุดหมายปลายทาง
นั้นได้
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ถาวร เพราะว่าความสุขที่จะได้จากร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราว
เท่านั้นเอง แต่ถ้าเราได้มาภาวนามาท�ำใจให้สงบและหยุดความ
อยากได้ เราจะพบกับความสุขที่ถาวร นี่คือความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน
นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาสัง่ สอน
พวกเรา พวกเราจะไม่รคู้ วามจริงอันนี้ พวกเราก็จะเดินตามความอยาก
ต่อไป อยากได้อะไรก็หามาแต่ไม่เคยคิดเลยว่าหามาได้เท่าไร ไม่เคย
พบกับค�ำว่าอิ่ม ค�ำว่าพอเสียที ไม่เคยพบกับความสุขที่ถาวรสักที
ได้ความสุขมาเดีย๋ วเดียวแล้วก็จางหายไป แล้วก็เกิดความหิว เกิดความ
อยากได้ความสุขใหม่อีก ก็ต้องหาไปอยู่เรื่อยๆ หาไปเท่าไหร่ก็จะ
ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธเจ้าแล้ว ได้มาพบกับ
พระพุทธศาสนาแล้ว เราก็ได้พบกับเคล็ดลับความจริงของความสุข
ว่าอยู่กับการหยุดความอยากนี้เอง ถ้าเราหยุดความอยากได้แล้ว
ก็จะมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจของเรา ดังที่พระพุทธเจ้า
ได้หยุดมาแล้ว พระสาวกทั้งหลายได้หยุดมาแล้ว แล้วก็น�ำมาเผยแผ่
สัง่ สอนให้แก่พวกเรา ถ้าพวกเราหยุดได้ พวกเราก็จะได้พบกับความสุข
เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบกันอย่าง
แน่นอน
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ดังนัน้ มันขึน้ อยูท่ ต่ี วั เราแล้ว ขึน้ อยูท่ กี่ ารศึกษาให้รจู้ กั ทางเดิน เมือ่ รูจ้ กั
ทางเดินแล้วก็ตอ้ งเดินตาม รูแ้ ล้วว่าเราต้องยุตกิ ารใช้เงินซือ้ ความสุข
ต่างๆ เราต้องเอาเงินที่เราจะซื้อความสุขต่างๆ นี้เอามาแบ่งปัน
มาบริจาคให้แก่ผู้อื่น ไปช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้มีความสุข แล้วเราจะ
ได้มีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา แล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการไป
หาเงินหาทองอีกต่อไป เราจะได้มเี วลามาหาความสงบกัน มารักษาศีล
แล้วก็มาภาวนากัน
เราควรจะเริม่ ต้นตัง้ แต่บดั นี้ ควรจะเอาวันใดวันหนึง่ ในสัปดาห์หนึง่ นี้
มาเป็นวันพระ มาเป็นวันทีเ่ ราจะมาเดินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
ด�ำเนินมา ถ้าเราเริ่มแล้วต่อไปเราก็จะท�ำเพิ่มมากขึ้นไปได้ ตอนต้นก็
ท�ำอาทิตย์ละวัน ต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวัน สามวัน สี่วัน เพิ่มไปเรื่อยๆ
จนในทีส่ ดุ ก็จะท�ำได้ทงั้ เจ็ดวัน ท�ำได้เจ็ดวันก็ออกบวชได้ และก็จะได้ผล
อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอน อยู่ที่
การก้าว อยู่ที่ก้าวแรกนี้เอง
การเดิ น ทางระยะทางแม้ จ ะยาวเป็ น พั น กิ โ ล ก็ ต ้ อ งเริ่ ม ต้ น จาก
การย่างก้าวก้าวแรกนี้เอง ถ้าไม่ย่างก้าวแรกนี้ ต่อให้เวลาผ่านไป
กี่ร้อยกี่พันปีก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้
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แต่ถา้ เริม่ ย่างก้าวแล้ว พอก้าวทีห่ นึง่ แล้วก็จะก้าวทีส่ อง ทีส่ าม
ทีส่ ี่ ต่อไป เดีย๋ วเดียวก็จะได้หนึง่ กิโล และเดีย๋ วก็จะได้สบิ กิโล
เดี๋ยวก็จะได้ร้อยกิโล เดี๋ยวก็จะได้พันกิโล เดี๋ยวก็จะได้ถึง
จุดหมายปลายทาง การบ�ำเพ็ญของเราก็เป็นเหมือนกับการ
เดินทางนีเ้ อง เราต้องเริม่ ออกเดินทางกันได้แล้ว ด้วยการปฏิบตั ิ
ในวันธรรมสวนะอย่างวันนี้ ถ้าเราปฏิบตั ไิ ด้แล้ว ผลทีพ่ ระพุทธเจ้า
และพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะต้องเป็นผลของพวกเรา
อย่างแน่นอน เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ปฏิบตั แิ บบนี้ พระสาวก
ทัง้ หลายก็ปฏิบตั แิ บบนี้ ถ้าเราปฏิบตั แิ บบนีเ้ ราก็ตอ้ งได้รบั ผล
เช่นเดียวกันอย่างแน่นอน
จึงขอฝากเรือ่ งของการมาวัดในวันธรรมสวนะเพือ่ มาฟังเทศน์
ฟังธรรมนี้ ให้ท่านได้น�ำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าในธรรมที่จะตามมาต่อไป
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หากภาวนาไปจนจิตสงบ (ไม่มีความคิด
ไม่มคี วามฟุง้ แต่ยงั ได้ยนิ เสียงอยู่ แต่ไม่
รวมลงเป็นหนึง่ ) ถึงตรงนีเ้ ริม่ ใช้ปญ
ั ญา
พิจารณาได้หรือยังครับ
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๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

ค�ำถามจากเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
และค�ำถามจากในศาลา

พระอาจารย์ : หมอมีอะไรไหม
ศิษย์ : ความอยากนีเ้ ราสามารถท�ำให้มนั เบาบางลง
ในแต่ละส่วนแตกต่างกันใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ก็อยู่ที่ความพยายาม ถ้าเรา

หยุดมัน มันก็จะเบาบางลงไป ถ้าเราไม่หยุดมัน
มันก็จะพอกพูนทวีคณ
ู ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ นีค่ อื ธรรมชาติ
ของความอยาก ถ้าท�ำตามความอยาก ความอยาก
ก็จะหนาขึน้ มากขึน้ ถ้าฝืนความอยาก ความอยาก
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ก็จะเบาลงอ่อนลง ถ้าฝืนไปได้นานๆ ความอยากมันก็จะหายไปในทีส่ ดุ
ถ้ามีปญ
ั ญาถ้าเห็นว่าความอยากเป็นโทษเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ
ก็จะหายขาด ต้องเห็นจากการปฏิบัติว่าเวลาอยากนี้ใจมันร้อนขึ้นมา
เหมือนไฟนรก เวลาหยุดความอยากได้แล้ว ไฟนรกนีด้ บั ไป มันจะเห็น
โทษของความอยากทันที ถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะไม่อยากอีกต่อไป
ตอนนี้เราเห็นแบบทฤษฎี เราฟังอยู่แต่เรายังไม่เห็นฤทธิ์ของมันเวลา
ที่มันอยาก เพราะเวลามันอยากทีไรเรายอมมันทุกที เราเลยไม่เห็น
ไฟนรกทีม่ นั จะผลิตเผาใจเราในตอนทีเ่ ราไม่ทำ� ตามความอยาก อยาก
จะดูไฟนรกก็ดูพวกที่ติดยาเสพติดนั่นละ เวลาอยากจะเสพแล้วไม่มี
ยาจะให้เสพเป็นอย่างไร คนที่อยากจะสูบบุหรี่แล้วเวลาไม่มีบุหรี่ให้
สูบนั้นเป็นอย่างไร หรืออย่างเวลาที่เราอยากจะดื่มกาแฟแล้วไม่มี
กาแฟให้ดมื่ มันจะเป็นอย่างไร เราไม่เคยต่อสูก้ บั มันเลย เราเลยไม่เห็น
ฤทธิข์ องมัน ไม่เห็นโทษของมัน ทุกครัง้ ทีม่ นั ต้องการอะไร เรารีบประเคน
ให้มันทันที ต้องการกาแฟหรือ มาทันที ต้องการขนมหรือ มาทันที
ต้องการดูอะไรหรือ มาทันที ไม่มบี อกว่าเดีย๋ วก่อนหยุดก่อน วันนีข้ อหยุด
สักหนึ่งวัน ถ้าจะหยุดก็ต้องหยุดแบบถูกบังคับ เช่น ไฟดับ ตอนนั้น
ก็หงุดหงิดงึ้ดงัดๆ ไปจนกว่าไฟจะติด พอไฟติดก็หายหงุดหงิดกัน
ลองสังเกตดูถ้าในเมืองนี้เกิดไฟดับขึ้นมาทั้งวันนี้วุ่นกันทั้งเมืองเลย
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ดังนั้นต้องเห็นโทษของความอยากว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ
เหมือนกับหมอที่เห็นว่าเชื้อโรคเอชไอวีนี้เป็นต้นเหตุของโรคเอดส์
อย่างนี้ก็จะไม่เสริมเชื้อเข้าไปให้มีมากขึ้น มีแต่จะหาวิธีก�ำจัดมันให้
มันหมดไป ฉันใด ถ้าเราเห็นโทษของความอยาก เราก็จะพยายาม
ทุกวิถที างทีจ่ ะหยุดความอยาก พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบเครือ่ งมือทีจ่ ะ
ช่วยให้หยุดความอยากไม่ทรมานมากจนเกินไป ก็คอื ให้เรามีสมาธิกอ่ น
ถ้าเรามีสมาธิแล้ว ใจเรามีความสุขส�ำรองอยู่ เวลาขาดความสุขจาก
สิ่งที่เราอยากได้ก็จะไม่ทรมานใจมาก คนที่มีสมาธิแล้วรับรองได้ว่า
เลิกกินกาแฟได้ เลิกเสพยาเสพติดได้ เลิกไปเที่ยวได้ แต่ถ้ายังไม่มี
สมาธินี้ยาก อยู่บ้านก็หงุดหงิด เศร้าสร้อย หงอยเหงา ว้าเหว่ ขึ้นมา
แต่ถ้ามีสมาธิ มันจะไม่เศร้าสร้อยหงอยเหงา มันจะสบาย สมาธิจึง
เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญอย่างมากต่อการต่อสู้กับความอยาก ถ้าไม่มี
สมาธิแล้วสู้ความอยากไม่ได้

ศิษย์ : สมาธิหรือปัญญาแบบไหนก็ได้หรือครับ
พระอาจารย์ : แบบไหนก็ได้ วิธกี ารอบรมใจให้มคี วามสงบเป็นสมาธินี้
มีอยู่ ๔๐ วิธดี ว้ ยกัน ทีเ่ รียกว่ากรรมฐาน ๔๐ จะใช้กรรมฐานชนิดใดก็ได้
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แล้วแต่จริต ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านได้แบบไหน ท่านก็จะสอน
แบบนั้น แต่มันอาจจะไม่ถูกจริตกับเราก็ได้ หรือว่าถูกแต่เราไม่ได้
ปฏิบัติให้มันได้ผลขึ้นมา เพราะกว่าจะได้ผลนี้มันต้องมีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง คือการเจริญสตินี่ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องถึงจะ
ได้ผล เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ปลูกแล้วต้องคอยหมัน่ รดน�ำ้ พรวนดิน
ไม่ใช่ปลูกวันหนึง่ แล้วพรุง่ นีก้ ย็ า้ ยไปอีกทีห่ นึง่ หรือปลูกแล้วก็ทงิ้ มันไว้
สักสิบวันค่อยมารดน�ำ้ สักครัง้ หนึง่ ถ้าอย่างนีม้ นั ก็จะไม่ปรากฏผลขึน้ มา
การเจริญสติน้ีต้องเจริญอย่างต่อเนื่องทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับ
ถ้าสามารถท�ำให้มันต่อเนื่องได้ ไม่เผลอเลย การท�ำใจให้สงบนี้จะ
เป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พอใจสงบแล้วก็จะมีความอิ่ม
ความสุข พอออกจากความสงบนี้มา ความสงบนี้ก็ยังติดมากับใจอยู่
เหมือนกับน�ำ้ เย็นทีเ่ ราแช่ไว้ในตูเ้ ย็น เวลาออกจากตูเ้ ย็นใหม่ๆ ความเย็น
มันไม่หายไปทันที มันยังเย็นอยู่ แต่มนั ก็จะค่อยๆ จางไปเรือ่ ยๆ ความสุข
ที่ได้จากสมาธิก็เช่นเดียวกัน เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆ นี้ยังจะมี
ความสุขเต็มที่เหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิ แล้วจะค่อยๆ จางไปเรื่อยๆ
ตอนนัน้ แหละจึงเป็นเวลาทีเ่ ราจะต้องมาต่อสูก้ บั ความอยากต่างๆ เช่น
เวลาออกจากสมาธิมา พออยากจะดืม่ กาแฟก็บอกว่าไม่ดมื่ ถ้ายังไม่มี
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ท่านว่ามหาสมุทรนั้น
ถึงแม้ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตาม
เขายังมีฝั่ง มีฝา มีขอบ
แต่ความอยากนี้ ไม่มีฝั่ง ไม่มีฝา ไม่มีขอบ
มันจะทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
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เหตุผลจะให้ดื่มก็ไม่ดื่ม ถ้าไม่มีเหตุผลให้รับประทานก็ไม่รับประทาน
ถ้าจะท�ำตามความอยากจะไม่ท�ำ เราก็จะสู้กับมันไปได้สักระยะหนึ่ง
พอสมาธิเราอ่อนก�ำลังลงแล้วทีนี้ความอยากมันเริ่มมีก�ำลังมากขึ้น
มันก็จะดึงเราไปท�ำตามความอยากได้ ถ้าเราไม่อยากจะท�ำ เราก็ตอ้ ง
กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ กลับไปสร้างความสุข สร้างความสงบขึน้ มาใหม่
เหมือนกับน�ำ้ เย็นทีเ่ ราเอามาจากตูเ้ ย็น พอความเย็นมันหายไปหมดแล้ว
ถ้าอยากให้มันเย็นใหม่ เราก็ต้องจับเอาน�้ำกลับเข้าไปแช่ในตู้ใหม่
ฉันใด เวลาเราออกมาจากสมาธิมาเดินจงกรม มาพิจารณาธรรมต่างๆ
แล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาจนถึงขีดที่เราไม่สามารถที่จะสู้มันได้
เราต้องหยุด แล้วเรากลับเข้าไปในสมาธิใหม่
การปฏิบัติจึงต้องสลับกันระหว่างสมาธิและปัญญา พอสมาธิอ่อน
ก�ำลังลงก็เหมือนน�ำ้ มันรถมันจะหมดแล้ว ก็ตอ้ งแวะเข้าปัม๊ เติมน�ำ้ มันให้
เต็มถังก่อน พอเติมเต็มถังแล้วก็ออกไปขับรถต่อไป จนกว่าใกล้จะหมด
ก็กลับเข้าปั๊มใหม่เติมใหม่ นี่คือการเดินทางสู่มรรคผลนิพพานเป็น
แบบนี้ การเดินทางเพื่อหยุดความอยากต่างๆ ก็เป็นแบบนี้ พอพลัง
ของสมาธิเริ่มอ่อนลงก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้าไปชาร์จก�ำลังใหม่
พอมีก�ำลังแล้วก็ออกมาต่อสู้กับความอยากใหม่ต่อไป จนในที่สุด
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ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆ ให้หมดไปได้ ต้องหยุดด้วยสมาธิ
ต้องใช้สมาธิเป็นเครือ่ งสนับสนุน หยุดด้วยปัญญา ปัญญาก็ตอ้ งคอย
สอนใจว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ เพราะสิ่งที่
อยากได้มามันไม่สามารถให้ความพอได้นนั่ เอง ได้เงินมาล้านหนึง่ ก็ยงั
ไม่พออยากจะได้สิบล้าน ได้สิบล้านก็ยังไม่พออยากจะได้ร้อยล้าน
มันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ
ท่านว่ามหาสมุทรนั้นถึงแม้ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตาม
เขายังมีฝั่งมีฝามีขอบ แต่ความอยากนี้ไม่มีฝั่งไม่มีฝาไม่มีขอบ มันจะ
ทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ สมัยเด็กๆ เราได้เงินกินขนมวันละยี่สิบบาท
เราก็ดีใจ เราก็อยู่ได้ สมัยนี้เรามีเงินยี่สิบบาทเราอยู่ไม่ได้เสียแล้ว
เพราะเราอยากจะใช้เงินมากขึ้นนั่นเอง แต่ถ้าเราหยุดความอยากได้
บางทียี่สิบบาทนี้อาจจะมากเกินไปก็ได้

ศิษย์ : การพิจารณาปัญญานี้หลังจากที่มีก�ำลังสมาธิแล้วก็จะ
พิจารณาไปในทางมรรค

พระอาจารย์ : ก็ให้พิจารณาไปในการที่จะหยุดความอยากต่างๆ

นั่นเอง ให้เห็นว่าความอยากของเรากับสิ่งต่างๆ นี้มันเป็นทุกข์
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มันไม่ได้เป็นสุข แล้วมันไม่ได้ให้เราสมใจ ได้อะไรมามันก็จะเสื่อม
หมดไปในที่สุด

ศิษย์ : แล้วถ้าก�ำลังสมาธิเริ่มอ่อน
พระอาจารย์ : เราก็หยุด มันก็จะพาให้เราไปคิดถึงกาแฟบ้าง ขนมบ้าง

คิดถึงการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่บ้าง อันนั้นเราก็ต้องหยุดแล้วเราก็กลับ
เข้าไปนัง่ สมาธิตอ่ กิเลสมันจะดึงเราไปทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
เวลาที่สมาธิเราอ่อน เพราะว่าใจเริ่มหิวแล้ว กิเลสมันก็จะให้เราไป
หาอาหารทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย เราก็ต้องกลับ
เข้าไปในสมาธิเพื่อเติมอาหารใจ พอใจได้อาหารแล้วก็จะไม่หิวกับ
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็จะสามารถเจริญปัญญาต่อไปได้
การเจริญปัญญานีก้ ท็ ำ� แบบท�ำการบ้าน คือถ้าเรายังไม่ได้เข้าห้องสอบ
หรือไม่ถกู บังคับให้เข้าห้องสอบ เราก็ทำ� การบ้านไปก่อน เช่น เราต้อง
เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้น เช่น ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย การพลัดพรากจากบุคคลทีเ่ รารัก พลัดพรากจากสิง่ ทีเ่ รารัก
หรือการประสบพบกับสิง่ ทีเ่ ราไม่ปรารถนากัน เราก็ตอ้ งซ้อมไว้กอ่ น
ท�ำการบ้านไว้กอ่ น พอเราถึงเวลาทีต่ อ้ งเข้าห้องสอบก็จะได้ทำ� ข้อสอบได้
182

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

แต่ถ้าเราถูกบังคับให้เข้าห้องสอบทันทีทันใดก็ต้องแก้ปัญหาในขณะ
นั้นเลย ต้องใช้ปัญญาแบบสดๆ ร้อนๆ เลย เช่น ออกมาจากสมาธิ
ก็มาจ๊ะเอ๋กับงูเลยอย่างนี้ ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณารักษาใจ
ไม่ให้กลัวไม่ให้ทุกข์ ด้วยการพิจารณาว่าร่างกายนี้เกิดแก่เจ็บตาย
เป็นธรรมดา เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้ามันจะต้องตายตรงนี้
ก็ต้องปล่อยมันไป แต่จะไม่ตื่นเต้นตกใจหวาดผวาวิ่งหนีหรือหาอาวุธ
มาท�ำร้ายงูตวั นัน้ จะไม่ทำ� บาปโดยเด็ดขาด จะไม่ทำ� อะไรทัง้ นัน้ จะรักษา
ความเป็นอุเบกขาของใจไว้เพียงอย่างเดียว อันนี้ถ้าอยู่ในปัจจุบัน
ทันด่วนต้องใช้ปัญญาทันที ก็ต้องใช้ลักษณะเดียวกันว่าทุกอย่าง
ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา ไม่อยูภ่ ายใต้อำ� นาจของเรา
ที่จะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ ถ้าเรามีเราก็จะไม่ทุกข์
ใจของเราก็จะไม่มีความอยาก ไม่อยากจะฆ่างู ไม่อยากจะวิ่งหนี
จากงู อยู่กับมันไป อยู่ตรงนั้นล่ะ ถ้าเราอยู่เฉยๆ แล้วส่วนใหญ่สัตว์
มันไม่ท�ำอะไรเราหรอก แต่ถ้าต่างคนต่างตกใจ ต่างคนต่างท�ำท่า
ท�ำทาง มันก็เลยเป็นสัญชาตญาณที่จะต้องป้องกันตัวเอง ก็จะต้อง
ท�ำร้ายศัตรูทันที
ดังนัน้ การเจริญปัญญานีจ้ ะเป็นสองลักษณะ ถ้ายังไม่ตอ้ งเข้าห้องสอบ
ก็ท�ำการบ้านไปก่อน เรายังห่วงเรื่องอะไร ยังทุกข์กับเรื่องอะไร
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ก็ทำ� การบ้านไปก่อน พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ พอเราเข้าใจแล้ว เราปล่อย
ได้แล้ว เวลาเกิดเหตุการณ์เราก็จะรู้ว่าปล่อยได้จริงหรือไม่ได้จริง
เช่น ห่วงพ่อห่วงแม่ พ่อแม่ตายไปหรือเป็นอะไรไป เป็นโรคร้ายรักษา
ไม่หาย ใจของเราจะวุน่ วายหรือเปล่า หรือใจของเราก็เป็นปกติเหมือน
ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ท�ำอะไรได้ก็ท�ำไป ท�ำไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้
อันนี้คือเรื่องของปัญญา
ก่อนจะคิดในทางปัญญาได้ก็ต้องมีความสงบก่อน เพราะถ้าไม่สงบ
ใจมันจะหิวกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนัน่ เอง ใจก็จะมัวแต่คดิ เรือ่ ง
ลาภยศสรรเสริญ เรือ่ งรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ตรงไหนมีรปู เสียง
กลิ่นรสโผฏฐัพพะดีก็อยากจะไปกัน เกิดความอยากขึ้นมา แต่ถ้าใจ
มีความสงบมีสมาธิแล้ว มันไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ มันก็
จะสามารถท�ำการบ้านคือเจริญวิปัสสนาได้เจริญปัญญาได้ พอได้ท�ำ
การบ้านแล้ว พอถึงเวลาทีจ่ ะต้องเข้าห้องสอบ ก็จะท�ำข้อสอบได้อย่าง
ง่ายดาย ถ้าไม่ได้ท�ำการบ้านไว้ก่อน เวลาเข้าห้องสอบก็ต้องสอบตก
เท่านัน้ อันนีเ้ ป็นตรรกะ ไม่วา่ จะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเหมือนกัน
เป็นนักเรียนถ้าไม่ทำ� การบ้านเลย ถึงเวลาสอบจะผ่านหรือเปล่า ไม่มวี นั
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ผ่านได้ ฉันใด ผูท้ ตี่ อ้ งการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทเี่ กิดจากความอยาก
ก็ตอ้ งท�ำการบ้านก่อน ต้องสอนใจให้เห็นโทษของความอยาก ต้องสอนใจ
ให้เห็นว่าสิง่ ทีอ่ ยากได้นนั้ ไม่ได้เป็นความสุขเพียงอย่างเดียว มีความทุกข์
แถมมาด้วยและเป็นความทุกข์ทรี่ นุ แรงกว่าความสุขทีไ่ ด้มา ได้ไม่คมุ้ เสีย
พูดง่ายๆ ถ้าได้รับข้อมูลอย่างนี้แล้ว ใจก็จะต้องตัดสินใจได้อย่าง
แน่นอนว่าไม่เอาแล้ว อยูค่ นเดียวดีกว่า อยูก่ บั แฟนวุน่ วาย มีเรือ่ งมีราว
ความสุขก็ได้เดีย๋ วเดียว ส่วนใหญ่กจ็ ะมามีเรือ่ งกัน มาคอยวิตกกังวล
มาคอยห่วงใยกัน มาหวงกัน มามีความรูส้ กึ ไม่ไว้วางใจกันบ้าง ไปไหน
คนเดียวก็เริม่ สงสัยแล้วไปท�ำอะไร นีเ่ ป็นความทุกข์ทงั้ นัน้ ได้ความสุข
ก็ตอนที่เจอกันเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอง ให้พิจารณาให้เห็นว่าความสุข
ต่างๆ ในโลกนี้ เป็นความสุขแบบเหยือ่ ทีต่ ดิ อยูป่ ลายเบ็ดนีเ้ อง เรามัก
จะมองไม่เห็นเบ็ดกัน เรามองไม่เห็นความทุกข์ทตี่ ดิ มากับความสุขเล็กๆ
น้อยๆ ที่ได้จากลาภยศสรรเสริญ ที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
นั่นเอง จึงต้องใช้ปัญญาคอยพิจารณาสอนใจซ�้ำแล้วซ�้ำอีกอยู่เรื่อยๆ
จนไม่หลงไม่ลมื พอเกิดความอยากขึน้ มาก็บอกว่าเป็นทุกข์นะ พอรูว้ า่
เป็นทุกข์ปั๊บ ไม่เอาดีกว่า
นีค่ อื การเจริญปัญญา เป็นสองลักษณะ แบบท�ำการบ้านและแบบเข้า
ห้องสอบ ถ้าไม่ได้ท�ำการบ้านก่อน เวลาเข้าห้องสอบส่วนใหญ่ก็จะ
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ไม่ผา่ น ต้องท�ำการบ้านก่อนถึงจะผ่านได้ เช่น จะระงับกามารมณ์ได้นี้
ก็ต้องพิจารณาอสุภะอยู่อย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่เห็นอสุภะนี้เวลาเกิด
กามารมณ์มันดับไม่ได้ แต่ถ้าเห็นอสุภะ มีอสุภะอยู่ภายในใจพร้อม
ที่จะโผล่ขึ้นมาตามค�ำสั่ง พอเกิดกามารมณ์ก็ให้นึกถึงอสุภะปั๊บ มันก็
จะดับกามารมณ์ได้ทนั ที หรือไม่ตอ้ งสัง่ เลย ต้องอัตโนมัตเิ ลย พอเกิด
กามารมณ์ปั๊บ อสุภะก็โผล่ขึ้นมาเลย มันก็จะดับได้ทันที แต่ถ้าเรา
ไม่เจริญอสุภะมาก่อนมันจะโผล่ขนึ้ มาได้อย่างไร ถ้าเราไม่สะสมมันไว้
ในใจก่อน เหมือนกับเราไม่ท่องสูตรคูณก่อน ถึงเวลามันจะคูณเลขนี้
เราจะคูณอย่างไร เราก็ต้องมานั่งเปิดตารางดูว่าสองคูณสองมัน
เท่าไรหนอ แปดคูณแปดมันเท่าไหร่ ถ้าไปเปิดต�ำรานีม้ นั ก็ไม่ทนั การณ์แล้ว
มันไม่อยากจะเปิดแล้วตอนนัน้ เวลามันเกิดกามารมณ์มนั ไม่อยากจะไป
เปิดดูอสุภะแล้ว มันอยากจะไปหาคนทีท่ ำ� ให้มนั ได้เสพกามารมณ์แล้ว
ดังนั้นเราต้องท�ำการบ้านก่อน เวลาเราออกจากสมาธิมาให้เฝ้า
พิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาอสุภะ พิจารณา
ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ การพิจารณามันก็มีหลายลักษณะแล้วแต่
ปัญหามันอยู่กับเรื่องใด เช่น ถ้าเป็นกามารมณ์ก็ต้องพิจารณาอสุภะ
ถ้าเป็นเรื่องของกลัวความแก่ ความเจ็บ ความตาย ต้องพิจารณาให้
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ถ้าเป็นกามารมณ์ก็ต้องพิจารณาอสุภะ
ถ้าเป็นเรื่องของกลัวความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ต้องพิจารณาให้เห็นว่า
ร่างกายเป็นเพียงธาตุ ๔
ดิน น�้ำ ลม ไฟ ไม่ใช่ตัวเราของเรา
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เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ไม่ใช่ตัวเราของเรา
เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ง ใจเป็นผู้ที่ได้รับตุ๊กตานี้มาเลี้ยงดูไปวันๆ หนึ่ง
เท่านั้นเอง ใจไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายแก่ เจ็บ ตาย ไม่ได้ท�ำให้ใจนี้
แก่ เจ็บ ตาย ตามร่างกายไปด้วย ดังนัน้ การพิจารณาธรรมแต่ละชนิดนี้
มันมีเครื่องมือที่ต่างกันไป ต้องศึกษาไปเรื่อยๆ เมื่อถึงจุดนั้นแล้วจะ
ต้องถามครูบาอาจารย์ที่ผ่านมา เพราะถ้ามีครูบาอาจารย์นี้จะบอก
เครื่องมือ เหมือนกับเรียนแพทย์นี้ จะผ่าตัดตรงไหน มันมีวิธีการผ่า
ไม่เหมือนกัน อาจจะคล้ายกัน แต่มันก็มีความพิเศษของมันอยู่ที่
ไม่เหมือนกัน ถ้าไม่เคยท�ำมาก่อนเดี๋ยวก็ท�ำผิดได้ แต่ถ้าถามครูบา
อาจารย์ที่เคยท�ำมาแล้วก็จะท�ำได้อย่างถูกต้อง
ดังนัน้ การมีครูมอี าจารย์นเี้ ป็นคุณเป็นประโยชน์มาก แต่ตอ้ งเป็นครูบา
อาจารย์ทผี่ า่ นมาแล้วทีร่ จู้ ริงเห็นจริง ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ทไี่ ม่รจู้ ริง
เห็นจริงก็จะเป็นโทษได้ แทนทีจ่ ะเป็นคุณกลับเป็นโทษได้ เพราะแทนที่
จะสอนให้ท�ำในสิ่งที่ถูกต้องก็อาจจะสอนให้ท�ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าเชือ่ ทันทีทนั ใด แม้แต่ครูบาอาจารย์เรา
เราก็ต้องพิสูจน์ก่อน ท่านสอนให้เราท�ำอย่างนี้ เราลองท�ำดู แล้วผล
มันตรงกับที่ท่านพูดหรือเปล่า ถ้ามันตรงกันก็แสดงว่าใช้ได้ ถ้าท่าน
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สอนอย่างหนึง่ ท่านบอกว่าผลเป็นอย่างนี้ พอไปท�ำแล้วมันตรงกันข้าม
กับที่ท่านสอน อันนี้ก็ต้องน่าสงสัยแล้วว่าถ้าจะไม่ใช่ทางเสียแล้ว
แสดงว่าท่านอาจจะไม่รู้จริงแล้วก็ได้ ของอันนี้พิสูจน์กันได้ ปกปิดกัน
ไม่ได้ คนที่จะมาแอบอ้างว่าตนเองรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ จะไม่สามารถ
ปกปิดผู้ที่เขามีปัญญาที่จะพิสูจน์ได้
ดังนั้นการเชื่อก็จ�ำเป็น การไม่เชื่อก็จ�ำเป็น เชื่อก็ต้องเชื่อแบบมีเหตุ
มีผล ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งไม่เชือ่ แบบมีเหตุมผี ลเหมือนกัน ไม่ได้เชือ่ แบบงมงาย
ต้องมีเหตุมีผล ต้องพิสูจน์ได้ เช่น นักวิทยาศาสตร์นี้เขาเชื่อกัน
เพราะว่าเขาพิสจู น์ได้ เช่น เขาบอกสองบวกสองเป็นสีน่ ี้ ทุกคนก็เชือ่ ได้
ยอมรับความจริงได้ เพราะพิสจู น์ทไี รมันก็เป็นอย่างนัน้ ทุกทีไป เขาบอก
ว่าโลกนี้กลมก็เชื่อได้ เพราะเวลาพิสูจน์แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
พระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็พิสูจน์ได้เหมือนกัน
พระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก แล้วความอยาก
จะหยุดได้ก็เกิดจากการเห็นไตรลักษณ์ เห็นว่ามันเป็นทุกข์ เห็นว่า
สิ่งที่เราอยากนี้ท�ำให้เราเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยง
เพราะมันไม่สามารถท�ำตามความอยากของเราได้ อันนี้พิสูจน์ได้
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ถ้าเชื่อก็ต้องเชื่อ
แบบมีเหตุมีผล
ไม่เชื่อก็ต้องไม่เชื่อ
แบบมีเหตุมีผล
เหมือนกัน
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พระสาวกแต่ละพระองค์จึงไม่มีใครมาคัดค้านพระพุทธเจ้าว่าทฤษฎี
ของพระพุทธเจ้านี้ไม่ถูก ว่าอริยสัจ ๔ นี้ไม่ใช่เป็นความจริง ไม่มี
พระอริยสงฆ์สาวกแม้แต่รปู เดียวทีจ่ ะมาพูดอย่างนัน้ เลย มีแต่วา่ สาธุๆ
พระอัญญาโกณฑัญญะ พอได้ยินได้ฟังก็เปล่งออกมาเลยว่า “สิ่งใด
มีการเกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ นัน้ ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา” อนิจจัง
ท่านบอกแล้วเป็นทุกข์ ถ้าไปยึดไปติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจัง เพราะว่า
มันจะไม่ได้ทำ� ให้เราสมหวัง มันเป็นอนัตตา เราไปสัง่ ให้มนั อยูก่ บั เราไป
ตลอดไม่ได้ เช่น ร่างกายนี้เราไปสั่งให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ได้
แต่ถ้าเรายอมรับความจริงแล้วไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ของร่างกาย นีแ่ หละ
คือการพิสูจน์
พระพุทธศาสนาจึงเรียกว่า “สันทิฏฐิโก” ผู้ปฏิบัติจะพึงพิสูจน์ได้
ด้วยตนเอง พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างงมงาย สอนให้เอาไป
พิสูจน์ดู ถ้าจะเชื่อก็แบบคนไข้เชื่อหมอนั่นเอง หมอบอกให้เอายานี้
ไปรับประทาน ถ้าไม่เชื่อหมอ ไม่รับประทาน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายานี้
จะรักษาโรคได้หรือไม่ แต่ถ้าเอาไปรับประทานแล้วก็จะรู้เองว่า
หมอคนนี้ ใ ห้ ย าเราถู ก หรื อ ยาเราผิ ด ค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ก็
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เหมือนกัน ท่านไม่ได้บอกว่าต้องเชือ่ ให้เอาไปพิสจู น์ดู แล้วจะรูว้ า่ ค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้านี้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องปฏิบัติตาม

ศิษย์ : หากภาวนาไปจนจิตสงบ (ไม่มีความคิด ไม่มีความฟุ้ง แต่ยัง
ได้ยนิ เสียงอยู่ แต่ไม่รวมลงเป็นหนึง่ ) ถึงตรงนีเ้ ริม่ ใช้ปญ
ั ญาพิจารณา
ได้หรือยังครับ

พระอาจารย์ : การจะใช้ปัญญาพิจารณานี้ไม่ว่าจะเป็นสมาธิแบบใด

ก็ยังพิจารณาไม่ได้ ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อน เหมือนกับขณะที่
เติมน�ำ้ มันรถ อย่าไปขับรถ อย่าขับรถออกจากปัม๊ ต้องรอให้เติมน�ำ้ มัน
ให้เต็มถังก่อน เมื่อเติมเต็มถังแล้วค่อยขับรถออกจากปั๊มไป ขณะที่
จิตสงบเป็นอุเบกขา ไม่ว่าจะเป็นแบบที่ยังรับรู้เสียงหรือไม่ก็ตาม
ในขณะนั้นไม่ใช่เวลาเจริญปัญญา เวลานั้นก�ำลังเจริญอุเบกขาอยู่
ก�ำลังเจริญสมถะความสงบอยู่ ปล่อยให้สงบไปให้นานๆ ทีส่ ดุ จนกว่าจะ
อิ่มตัว พออิ่มตัวแล้วจิตจะถอนออกมา พอเริ่มคิดปรุงแต่งนี้แสดงว่า
เริม่ ออกแล้ว ก็ตอ้ งควบคุมความคิดให้คดิ ไปในทางปัญญา อย่าปล่อย
ให้คิดไปในทางกิเลส คิดไปในทางความอยาก อย่างนี้จึงจะเรียกว่า
เจริญปัญญา
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ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อน ไม่ว่าจะเป็นสมาธิแบบเต็มรูปแบบ คือ
ทุกอย่างหายไปเหลือแต่สกั แต่วา่ รู้ หรือสงบแบบไม่วนุ่ วายไปกับเสียง
ทีไ่ ด้ยนิ อย่างนีย้ งั ไม่ให้ทำ� อะไรทัง้ นัน้ ให้จติ พักให้จติ เติมความสงบให้
เต็มที่ก่อน พอจิตได้พักได้เติมความสงบอย่างเต็มที่แล้ว พอออกจาก
สมาธิมา พอเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ดึงมาคิดในทางปัญญา คิดไป
ในทางไตรลักษณ์ เช่น คิดถึงสามีคิดถึงภรรยา ก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวเขา
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เขาต้องจากเราไป เขาไม่แน่นอน วันนี้
เขาอาจจะอารมณ์ดี รักเรา ซื้อของขวัญซื้อขนมมาให้เรากิน พรุ่งนี้
เขาอารมณ์ไม่ดี เขาอาจจะด่าเราว่าเราตบตีเราก็ได้ ให้คดิ อะไรต่างๆ
เหล่านี้ เพราะมันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะเวลาเกิดขึ้นแล้ว
ถ้าเรามีปัญญารู้ทัน เราก็จะไม่เสียใจ

ศิษย์ : เคยลองพิจารณาดูความโกรธโดยใช้การเดินจงกรม โดยยกเอา
เรือ่ งทีก่ ำ� ลังมีปญ
ั หากับคนอืน่ แต่พอพิจารณาไปเหมือนทิฐมิ าแสดงตัว
เพราะพิจารณาไปแล้วกลายเป็นว่าเราไม่ผิด ยิ่งพิจารณามันกลับ
โกรธมากขึ้นจนใจเต้นแรงหายใจแรงเหมือนก�ำลังโกรธจริงๆ คิดว่า
ไม่ได้การแล้ว เลยต้องหยุดพิจารณา หันมาพุทโธข่มใจทีโ่ กรธนัน้ ลงไป
นีห่ มายถึงว่าเราแพ้ความโกรธใช่ไหมครับ อย่างนีค้ วรแก้ไขอย่างไรครับ
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พระอาจารย์ : คือเราพิจารณาไม่ถูกเหตุถูกผลนั้นเอง เหตุของ

ความโกรธไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่เรามีปัญหาด้วย เหตุของความโกรธนี้
อยูท่ คี่ วามอยากของเรานีเ่ อง เราอยากให้เขาท�ำตามความอยากของเรา
พอเขาไม่ท�ำตามความอยากของเรา เราก็โกรธเท่านั้นเอง แต่ถ้าเรา
ไม่มคี วามอยากให้เขาท�ำตามความต้องการของเรา เราก็จะไม่โกรธเขา
ดังนั้นเวลาเราโกรธใคร เราต้องย้อนกลับมาดูว่าเราอยากให้เขาท�ำ
อะไรหรือเปล่า เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
ถ้าเราอยาก เราก็ต้องเปลี่ยนใจ เปลี่ยนความอยาก หยุดความอยาก
เราต้องปล่อยเขาไป เขาอยากจะท�ำอะไรก็เป็นเรือ่ งของเขา เขาอยาก
จะดื่มสุราต่อไปก็ปล่อยเขาดื่มไป แต่เราจะไปควบคุมบังคับไปสั่งไป
ห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตา เท่านั้นเอง
การพิจารณาความโกรธ พิจารณาปัญหาต่างๆ ต้องมาแก้ทใี่ จของเรา
อย่าไปแก้ทอี่ นื่ ทีอ่ นื่ ไม่ใช่เป็นต้นเหตุของปัญหา ต้นเหตุของปัญหาอยู่
ในใจเรา อยูใ่ นความอยากนีเ่ อง ทีเ่ ราโกรธเขาก็แสดงว่าเราทุกข์แล้ว
เราไม่สบายใจแล้วเราถึงโกรธเขา ความโกรธของเรามันเกิดจากเขา
หรือเกิดจากความอยากของเรา เราต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้น
แล้วเราก็จะได้กลับมาแก้ปัญหาให้ถูกจุด ปัญหาของเราอยู่ที่ความ
ธรรมะบนเขา
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อยากและค�ำตอบของเราก็คอื อยูท่ ี่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกค�ำถาม
ทุกค�ำตอบมันอยู่แค่นี้แหละ แต่เราไม่รู้กันเอง ทุกค�ำถามทุกปัญหา
เกิดจากความอยาก และทุกค�ำตอบก็เกิดจากการเห็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เท่านั้น ถ้าเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันก็จะหยุดความ
อยากได้ เพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้ ไปสั่งเขาไม่ได้ ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้
ดังนั้นเวลาเกิดความโกรธ เกิดความไม่สบายใจ ให้เข้ามาแก้ที่ใจ
ของเรา ถามว่าตอนนี้เราก�ำลังอยากอะไรอยู่ บุคคลนั้นที่มีปัญหา
กับเรา เราก�ำลังอยากให้เขาท�ำอะไรใช่ไหม อยากให้เขาเป็นอย่างนั้น
เป็นอย่างนีใ้ ช่ไหม แล้วเขาไม่ยอมท�ำตามทีเ่ ราอยากใช่ไหม เท่านัน้ เอง
แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าถ้าเราสั่งเขาไม่ได้ ห้ามเขาไม่ได้ เขาก็ต้อง
เป็นอนัตตา เมือ่ เป็นอนัตตา ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเราก็ตอ้ งหยุด
เช่น เราไปสัง่ ให้ฝนหยุดได้ไหมเวลาฝนตก ไปสัง่ ให้มนั หยุดได้หรือเปล่า
ฝนมันจะตก เราก็ต้องปล่อยให้มันตกไปจนกว่ามันจะหยุดเอง หรือ
มันไม่หยุดก็ปล่อยมัน เป็นเรื่องของฝนไม่ใช่เรื่องของเรา คนอื่นเขา
จะท�ำอะไรก็เป็นเรือ่ งของเขา ไม่ใช่เรือ่ งของเราทีจ่ ะไปสัง่ ให้เขาหยุด
เราต้องหยุดความอยากของเราเท่านั้นเอง
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ท่านจึงบอกว่า การชนะตนเป็นการชนะทีแ่ ท้จริง การชนะผูอ้ นื่ ถ้าชนะ
ก็เป็นชนะแบบสร้างเวรสร้างกรรม เพราะไปบังคับจิตใจเขา ก็จะท�ำให้
เขาโกรธแค้นโกรธเคืองเรา อาฆาตพยาบาทเรา ดังนั้นการแก้ปัญหา
ต้องมาแก้ทใี่ จของเรา ความโกรธก็เกิดจากความอยาก ความไม่สบายใจ
ก็เกิดจากความอยาก ต้องมาแก้ที่ใจของเรา แล้วปัญหาทุกอย่าง
ก็จะหมดไป คือปัญหาภายนอกเราไปแก้ไม่ได้ทุกอย่างหรอก คนเขา
จะท�ำอย่างนั้นเขาจะท�ำอย่างนี้ เขาจะเผาบ้านเผาเมือง เราก็ไปห้าม
เขาไม่ได้ถ้าเขาจะเผา เขาเผาแล้ว เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลจากการเผา
ของเขานั่นเองต่อไป จะมีผลหรือไม่ ช้าหรือเร็ว อันนั้นก็ช่วยไม่ได้
มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว เรื่องของเราก็คือดับความทุกข์ใจของเรา
ให้ได้เถิด เราดับได้ความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ ทีเ่ กิดจากความโกรธ
เกิดจากความอยากนี้ เราดับได้ด้วยการหยุดความอยาก ด้วยการใช้
ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างมันเป็นอนัตตา เราไม่สามารถ
ไปควบคุมบังคับไปสัง่ ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ เท่านัน้ เอง
เราก็จะหายจากความทุกข์ใจ นัง่ ดูเขาเผาบ้านเผาเมืองได้อย่างสบาย
มึงมีปัญญาเผาก็เผาไป

ศิษย์ : ถ้านั่งสมาธิยังไม่ได้เลยค่ะ ก็แสดงว่ายังพิจารณาไม่ได้
ธรรมะบนเขา
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การแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ใจของเรา
ความโกรธก็เกิดจากความอยาก
ความไม่สบายใจก็เกิดจากความอยาก
ต้องมาแก้ที่ใจของเรา
แล้วปัญหาทุกอย่างก็จะหมดไป

198

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

199

พระอาจารย์ : ก็ต้องฝึกสติไปก่อน ง่ายจะตายไป เราขี้เกียจเองน่ะ

พุทโธ พุทโธ แค่นี้มันยากตรงไหน

ศิษย์ : มันฟุ้งค่ะ
พระอาจารย์ : ก็ไม่ยอมพุทโธกัน ท่องไปสิ พุทโธ ตอนเด็กๆ ยังท่อง

ก.ไก่ ข.ไข่ ได้เลย เวลาเรียนหนังสือแล้วท�ำไมเราท่องวิชาต่างๆ ได้
เพราะเรามีฉันทะวิริยะที่จะท�ำ แต่พอให้มาเจริญสติกลับไม่มีฉันทะ
วิริยะที่จะเจริญ เพราะเราไม่เห็นคุณค่าของการเจริญสติ แต่ถ้าเรา
เห็นคุณค่าแล้วเราจะมีฉันทะวิริยะเหมือนกับการที่เราเรียนหนังสือนี่
เราจบแพทย์ได้นี่ก็เพราะเรามีฉันทะวิริยะที่จะเรียนที่จะท�ำการบ้าน
เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้กเ็ พราะว่าเรามีฉนั ทะทีจ่ ะเจริญสตินเี่ อง
อย่าไปโทษอะไรทัง้ นัน้ โทษอยูท่ ตี่ วั เรา คือเราไม่มฉี นั ทะวิรยิ ะ เราไม่เห็น
คุณค่าของการเจริญสติ จึงต้องฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆ ฟังบ่อยๆ
แล้วจะเข้าใจถึงความส�ำคัญของสติ และถ้าเราต้องการมรรคผล
นิพพาน ต้องการหลุดพ้นความทุกข์ จะท�ำให้เราขวนขวายกับการเจริญ
สติอย่างแน่นอน พอท�ำแล้วจริงๆ มันไม่ยาก เดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอง
พุทโธมันจะไปยากอะไรค�ำเดียว เอาล่ะฟังเทศน์ฟังธรรมไปเรื่อยๆ
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ศิษย์ : พุทโธไปอย่างเดียว
พระอาจารย์ : ใช่ ท�ำอะไรก็พทุ โธไป ถ้าไม่ตอ้ งใช้ความคิดกับการงาน

ต่างๆ แต่ถา้ จ�ำเป็นจะต้องคิด เราก็หยุดพุทโธไว้กอ่ น แต่สงิ่ ทีไ่ ม่จำ� เป็น
ก็อย่าปล่อยให้มนั คิดเท่านัน้ เอง เอาพุทโธมาสกัดแทน แล้วต่อไปเวลา
นั่งสมาธิก็จะสงบง่าย สงบเร็ว พอสงบแล้วก็จะมีพลังที่จะต่อสู้กับ
ความอยาก มีพลังที่จะพิจารณาไตรลักษณ์ได้ ไม่ยากเลย อยู่ที่ไม่ท�ำ
เท่านั้นเอง ที่มันยากเพราะไม่ท�ำ ถ้าท�ำแล้วมันจะยากได้อย่างไร
คนบอกว่าหมอเรียนยาก ท�ำไมคนเขาเรียนจบหมอกันได้ ก็เพราะว่า
เขาตัง้ ใจเรียนกัน คนทีไ่ ม่เรียนก็เรียนไม่จบ ก็เท่านัน้ เอง คนทีไ่ ด้มรรค
ผลนิพพานก็เพราะว่าเขาเจริญสติกัน

ศิษย์ : เวลาที่เรานั่งสมาธินะคะ ให้นั่งสมาธิให้เงียบให้สงบไป ไม่ให้
พิจารณาอะไร ลูกก็จำ� ค�ำพระอาจารย์อยูค่ ะ่ แต่พอดีมอี ยูว่ นั หนึง่ นัง่ สมาธิ
ไปแล้วพอมันสงบแล้ว มันเห็นเป็นนิมิตแบบว่าตอนแรกลูกนึกว่า
เนื้อหนังของลูกมันถลกลอกออกไปจริงๆ แล้วพอดูๆ ไป เอ๊ะ นี่มัน
แขนเราเหรอ หนังทีถ่ ลกๆ ออกไปมันก็เห็นชัดว่าเป็นเส้นเลือด เส้นเอ็น
เส้นน�ำ้ หนอง เส้นเลือดฝอย อะไรแบบชัดเจนมาก พอมันถลกๆ ออกไป
ธรรมะบนเขา
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มันเป็นหน้าวัวหน้าควายค่ะออกมาให้เห็นเป็นกระดูกเป็นอะไร ลูกก็
ห้ า มใจไม่ ไ ด้ ที่ จ ะพิ จ ารณาค่ ะ คื อ ลู ก ก็ บ อกว่ า ลู ก ท� ำ ไม่ ไ ด้ แ บบที่
พระอาจารย์บอก คือมันพิจารณาของมันไปเองน่ะค่ะในนั้น

พระอาจารย์ : คือถ้าพิจารณาแล้วเป็นประโยชน์ก็ปล่อยให้

พิจารณาได้ แต่ถา้ พิจารณาแล้วมันเพ้อเจ้อ มันไม่เป็นประโยชน์ ก็ตอ้ ง
ใช้พุทโธสกัดมันไว้

ศิษย์ : เหมือนมันจะใช่ตัวลูกหรือไม่ใช่ตัวลูกก็ไม่รู้ค่ะ
พระอาจารย์ : นั่นแหละ มันต้องเห็นตัวเราว่าเราต้องแก่ ต้องเจ็บ

ต้องตาย หนังต้องเหีย่ ว อะไรอย่างนีด้ ไู ด้ ดูตามความเป็นจริง แต่ถา้
มันเป็นความเพ้อฝันเพ้อเจ้อก็อย่าไปดูมัน

ศิษย์ : เหมือนจะบอกว่าเราก็เป็นเหมือนสัตว์โลกทั่วไป เราก็ต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย กองกระดูกนี้เหมือนมันแบบว่ามันท่วมท้นไปหมด
ทัง้ กระดูกวัว กระดูกควาย กระดูกงู เราก็เกิดมาไม่รกู้ สี่ บิ ภพกีส่ บิ ชาติแล้ว

พระอาจารย์ : ได้ ถ้าดูแล้วท�ำให้เราปล่อยวางร่างกายได้ก็ใช้ได้
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ศิษย์ : อ๋อ เราไม่ต้องรอก็ได้
พระอาจารย์ : เราไม่ต้องรอก็ได้ อย่างที่บอกบางทีมันมาให้เรา

เข้าห้องสอบทันทีทนั ใด เราก็ตอ้ งใช้มนั ให้เป็น เราต้องเอามาใช้เพือ่ ดับ
ความยึดติดในร่างกายของเรา เพือ่ ดับความกลัว ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ให้ได้เท่านั้นเอง

ศิษย์ : พระอาจารย์คะ อย่างบางทีเรานั่งๆ ไปแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเรา
คอตกอย่างนี้ แล้วมีคนมาบอกเราว่ามีเสียงมาบอกว่าคนปฏิบตั ธิ รรม
ต้องสง่าผ่าเผยอย่างนี้ ต้องยกหัวขึ้น ยกคอขึ้นอย่างนี้

พระอาจารย์ : แสดงว่าเราเผลอสติ
ศิษย์ : แล้วตรงนั้นมาจากไหนคะพระอาจารย์
พระอาจารย์ : มันเป็นธรรมทีม่ าเตือนใจเราเท่านัน้ เอง มันจะมาจากไหน
ไม่สำ� คัญ อะไรจะมาจากไหนขอให้ดวู า่ มันมีประโยชน์กบั เราหรือเปล่า
ถ้ามีประโยชน์เราก็เอามาใช้ ถ้าไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ต้องไปสนใจ

ธรรมะบนเขา
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ศิษย์ : พระอาจารย์คะ ลูกเคยปฏิบัติแล้วทิ้งไปนาน ตอนนี้กลับมา
ปฏิบตั ใิ หม่ คือจุดเริม่ ต้นการปฏิบตั ิ ลูกปฏิบตั สิ ายของหลวงพ่อสดค่ะ
แต่ลูกก็ทิ้งมานานไม่ได้ปฏิบัติเลย ล้มลุกคลุกคลานมานาน จนมา
ฟังเทศน์ฟังธรรมของหลวงตามหาบัวแล้วก็เริม่ มาปฏิบตั อิ กี ครัง้ หนึง่
อยูๆ่ วันนัน้ นัง่ สมาธิอยู่ แล้วมันกลับมาอย่างไรไม่รู้ ในตัวเราเป็นองค์พระ
ในองค์พระเป็นตัวเรา แล้วก็ทอ่ งๆ ไปจนมันทะลุไปเลย แล้วในความรูส้ กึ
ของลูกก็ว่า เอ๊ะ เหมือนลูกผิดหรือเปล่า

พระอาจารย์ : มันผิดไม่ผดิ ไม่สำ� คัญล่ะ เวลาเกิดขึน้ ให้เราใช้ปญั ญา

แยกแยะดูเอาว่าความจริงกับความไม่จริงมันเป็นยังไง ตอนนีเ้ ราเป็น
อะไรกับสิ่งที่มันมาบอกเราในนั้น ถ้าไม่ตรงกันเราต้องแยกแยะว่า
มันไม่เหมือนกัน

ศิษย์ : แต่ก็มีค�ำตอบอีกนะคะพระอาจารย์ มีค�ำตอบว่าไม่เป็นไร
เป็นค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน

พระอาจารย์ : ก็คือให้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม อันไหนถ้ามันเป็นคุณ

เป็นประโยชน์ก็เอามาใช้ ถ้าไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโทษก็โยน
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ทิ้งไป เหมือนเขาให้ของดีมาเราก็เก็บไว้ เขาให้ขยะมาเราก็โยนทิ้งไป
แค่นั้นเอง เราต้องมีปัญญารู้จักแยกแยะ

ศิษย์ : แล้วสิ่งที่ค�ำตอบที่มันออกมานี่มันมาจากไหน
พระอาจารย์ : ก็ไม่สำ� คัญ มันจะมาจากทีไ่ หนไม่สำ� คัญ ขอให้เรารูว้ า่
มันเป็นคุณหรือเป็นโทษเท่านั้นเอง

ศิษย์ : คือมันท�ำให้เรากระจ่างไปเลยว่าไม่เป็นไร เป็นค�ำสั่งสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระอาจารย์ : จะเป็นของใครก็ไม่ส�ำคัญทั้งนั้น ส�ำคัญว่ามัน
เป็นคุณหรือเป็นโทษ ถ้าเป็นโทษก็อย่าไปเอามา ถ้าเป็นคุณก็เอามาใช้
เท่านั้นเอง

พระอาจารย์ : เป็นอย่างไรไปถวายสังฆทานมาดีไหม
ศิษย์ : ก็ดีค่ะ อาทิตย์หน้าก็จองเป็นเจ้าภาพไว้
พระอาจารย์ : ดี ท�ำไปเรื่อยๆ แทนที่จะเอาเงินไปซื้อกระเป๋า
ก็มาท�ำทานแทนนะ
ธรรมะบนเขา
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ต้องทำ�ทานก่อน
ใจมันจะได้หยุดความอยากได้ในระดับหนึ่ง
แล้วจะได้รักษาศีลต่อไปได้
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พุทโธบ้าง สวดมนต์บ้าง ฟังเทศน์ฟังธรรมบ้าง
นั่งบ้าง เดินบ้าง ทำ�ไปเถอะ
แล้วจะก้าวหน้าอย่างแน่นอน
ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

207

ศิษย์ : ค่ะ ตอนนี้ก็คือคิดแต่จะท�ำบุญอย่างเดียวค่ะ
พระอาจารย์ : ดี ท�ำแล้วอิม่ ใจสุขใจ ซือ้ กระเป๋ามาแล้วเดีย๋ วก็หมดแล้ว

เดี๋ยวก็อยากจะซื้อใหม่อีกแล้ว

ศิษย์ : คือตอนนี้ก็รู้สึกว่านิ่งขึ้นค่ะ
พระอาจารย์ : นัน่ ล่ะต้องท�ำทานก่อน ใจมันจะได้หยุดความอยากได้

ในระดับหนึ่ง แล้วจะได้รักษาศีลต่อไปได้

ศิษย์ : ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราคิดว่าเราจะถือศีล ๘ เราจะต้อง
อาราธนาไหมคะ

พระอาจารย์ : ไม่ต้อง ให้รู้ว่าศีล ๘ มีอะไรเท่านั้นเอง แล้วก็ให้มีที่

ที่เหมาะ เช่นอยู่คนเดียว

ศิษย์ : ค่ะ หนูอยู่คนเดียวค่ะ
พระอาจารย์ : นั่นแหละ เพราะถ้าอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวมันรบกวนกัน

มันขัดกันได้ ให้มีที่สงบสงัด ไม่ยุ่งกับใคร แล้วก็รักษาไปเท่านั้นเอง
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การขออาราธนานี้เป็นการไปถามว่ามีอะไรบ้าง ถ้าเราไม่รู้ก็ต้องไป
ถามพระ ถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ต้องถามแล้ว

ศิษย์ : เหมือนเราตั้งใจจะถือศีล ๘
พระอาจารย์ : เราก็บอกว่าวันนีว้ นั พระ จะขอรักษาศีล ๑ วัน ตัง้ แต่

เวลานีถ้ งึ เวลานัน้ ก็วา่ ไป พยายามท�ำเถอะ ของดีของวิเศษนะ พวกเรา
ไปหาขยะมานานแล้ว ตอนนี้หาของดีบ้างสิ

ศิษย์ : มันเป็นความสุขค่ะพระอาจารย์ คือขยะเอาออกไปแล้วค่ะ
พระอาจารย์ : กระป๋งกระเป๋าของฟุม่ เฟือยต่างๆ นีก่ องขยะทัง้ นัน้ น่ะ

ใช่ไหม เดีย๋ วก็โยนทิง้ กันหมดแล้ว แต่ศลี นี่ ทานนีม่ นั เป็นทรัพย์ภายในนะ
อริยทรัพย์ หล่อเลีย้ งจิตใจให้มคี วามอิม่ เอิบมีความสุข ท�ำให้มากๆ นะ
ถือศีล ๘ แล้วก็ต้องภาวนาด้วยนะ ควบคู่กันไป

ศิษย์ : ถ้าว่างๆ คือไม่ได้คิดอะไรก็จะพุทโธค่ะ
พระอาจารย์ : พุทโธบ้าง สวดมนต์บา้ ง ฟังเทศน์ฟงั ธรรมบ้าง นัง่ บ้าง

เดินบ้าง ท�ำไปเถอะ แล้วจะก้าวหน้าอย่างแน่นอน
ธรรมะบนเขา
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ศิษย์ : หลวงพ่อคะ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราคิดนั้น
มันคิดผิดหรือคิดถูกหรือคิดเข้าข้างตัวเอง

พระอาจารย์ : เราก็ตอ้ งศึกษาธรรมก่อนแล้วจึงจะรู้ ถ้าเราไม่มธี รรม

เราจะไปรู้ได้ไงว่ามันถูกหรือไม่ถูก

ศิษย์ : แล้วศึกษาธรรมนี้คือ
พระอาจารย์ : อ่านหนังสือธรรมะ ฟังเทศน์ฟังธรรมไปเรื่อยๆ แล้ว

ต่อไปก็จะรู้ว่าอะไรถูก อะไรไม่ถูก เข้าใจไหม ถ้าไม่ศึกษาจะไปรู้ได้ไง

ศิษย์ : ถามเรื่องศีลข้อมุสาได้ไหมคะ หน้าตาเป็นอย่างไร
พระอาจารย์ : ก็คือพูดไม่ตรงกับความจริงก็มุสาแล้วล่ะ
ศิษย์ : พูดไม่เพราะ นินทา
พระอาจารย์ : มุสานี้คือพูดไม่ตรงกับความจริง แต่ศีลข้ออื่นนี่
เขาเรียกว่าพูดค�ำหยาบ

ศิษย์ : แล้วที่เขาบอกพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล ล่ะคะ
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พระอาจารย์ : พูดเพ้อเจ้อ เรือ่ งนินทากาเล เรือ่ งนิยาย เรือ่ งคนนัน้

คนนี้ อย่าไปพูดให้เสียเวลา พูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ดีกว่า หาเงิน
อย่างไร ท�ำอะไรให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ พูดในเรือ่ งทีเ่ ป็นเหตุเป็นผล
ที่มีสาระ อย่าไปพูดเรื่องนินทากาเล แล้วก็อย่าพูดส่อเสียด ค�ำว่า
ส่อเสียด หมายความว่าอย่าไปยุยงให้คนอื่นเขาแตกสามัคคีกัน เช่น
อย่าไปยุยงสามีภรรยาให้เขาแตกกัน ด้วยการไปหลอกเขาว่าสามีไป
ท�ำอย่างนูน้ ไปท�ำอย่างนี้ จะท�ำให้ภรรยาเกิดความเคลือบแคลงสงสัย
เป็นบาป เพราะไปท�ำให้เขาแตกแยกกัน เราอาจจะมีผลประโยชน์คือ
เขาแตกแยกแล้วเราจะได้ไปเอาสามีเขาก็ได้ บางคนเขาพูดเพื่อจะ
หวังผลประโยชน์ แบบนี้เป็นบาปเป็นกรรมอย่าไปท�ำ ควรจะพูดให้
เขารักกัน เพราะคนรักกันเขาจะมีความสุข ถ้าคนโกรธเกลียดกันจะมี
ความทุกข์ เราเป็นคนมีความเมตตา คนรักษาศีลนีจ้ ะไม่อยากจะให้ใคร
เขามีความทุกข์กัน เราต้องพยายามพูดให้ประสาน อย่าพูดให้เกิด
การแตกแยก
ดังนั้นค�ำพูดที่ไม่เหมาะที่ไม่ควรพูดมี ๔ ข้อ คือ ไม่ให้พูดปดกัน ไม่ให้
พูดค�ำหยาบ ไม่ให้พูดเพ้อเจ้อ ไม่ให้พูดส่อเสียด
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ศิษย์ : พอดีเมือ่ วันที่ ๑๒ ทีผ่ า่ นมาเป็นวันเกิดของเขาครับ ก็ไม่ได้มา
กราบท่านพระอาจารย์ พอดีคณ
ุ พ่อเคยมากราบตอนนีก้ เ็ สียแล้วครับ

พระอาจารย์ : ก็ไปสู่สุคติแล้วนะ
ศิษย์ : ครับผม ก็กราบขอบพระคุณในเมตตาของท่านอาจารย์มากๆ
เลยครับ

พระอาจารย์ : ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา สิ่งที่ตายไม่ใช่เป็นคนนะ

เป็นดินน�้ำลมไฟ คนนี้อยู่ในใจอยู่ในจิต คนไม่ได้ตาย คนไปเกิดใหม่ไป
กับจิตนะ มันไม่มใี ครตาย ศาลาหลังนีม้ นั ก็เป็นเพียงดินน�ำ้ ลมไฟ มันก็
พังไปเท่านั้นเอง ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนศาลา เป็นที่อยู่อาศัยของใจ
ชั่วคราว พอหมดสภาพก็ต้องทิ้งมันไป

ศิษย์ : พอดีเพื่อนมาเป็นศิษย์ร่วมส�ำนักเดียวกันครับ
พระอาจารย์ : เชิญมาหยิบหนังสือได้นะ ต้องการหนังสือต้องการ

ซีดีก็หยิบเอา
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มาด้วยกันเหรอ คนนี้เขามาบ่อย จ�ำหน้าได้ หยิบหนังสือซีดีไปได้นะ
หยิบได้ตามสบาย ก็มีเก่าบ้างใหม่บ้าง แผ่นซีดีมีธรรมะบนเขาเป็น
ชุดใหม่ ธรรมะบนเขาเป็นธรรมที่เราเทศน์บนเขาที่อัดไว้

ศิษย์ : พอดีชุดนี้สมัยพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านตาดอยู่ก็ไปกราบกัน
เป็นประจ�ำสามสี่หนแล้วครับ

พระอาจารย์ : ดี เข้าหาครูบาอาจารย์กเ็ หมือนเข้าหาแสงสว่าง ใจเรา

มันมืดบอด ต้องอาศัยแสงสว่างของครูบาอาจารย์ส่องเข้าไปจะได้
ไม่หลงทางกัน ไม่อย่างนั้นมันจะหลอกให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่
อย่างนัน้ ถ้ามีแสงสว่างก็จะพาเราเดินออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
พยายามเข้าหาครูบาอาจารย์ ตอนนี้ท่านไม่อยู่แต่ร่างกาย แต่ธรรม
ของท่านยังอยู่ ธรรมะทีท่ า่ นแสดงไว้ในเทปก็ดี ในซีดกี ด็ ี ในหนังสือก็ดี
ก็เป็นองค์ท่านนั่นแหละ ได้อ่านได้ฟังก็เหมือนกับได้ไปกราบท่าน
โดยตรง พยายามศึกษาต่อไป ฟังเทศน์ฟังธรรมต่อไป โอกาสหน้า
ก็มาใหม่นะ ให้มีความสุขความสมหวังในทุกสิ่งทุกประการเทอญ
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ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรูแ้ ล้วมาประกาศ
พระธรรมค�ำสอน พวกเราจะไม่มปี ญั ญา จะไม่
รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจ ของความ
ไม่สบายใจของพวกเรานัน้ อยูท่ คี่ วามอยาก
ของเราเอง อันนี้คือปัญญานะ

ธรรมะบนเขา
กัณฑ์ที่

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

หยุดความอยาก
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หนังสือซีดกี เ็ ป็นเหมือนกับการได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมในขณะนี้ ถ้าเรามา
ไม่ได้เราก็ใช้การฟังหรือการอ่านหนังสือก็ได้ เพราะการฟังการอ่าน
นี้เป็นกิจที่ส�ำคัญ เพราะจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรไม่ควร
อะไรเป็นเหตุให้เกิดความสุข อะไรเป็นเหตุท�ำให้เกิดความทุกข์ เวลา
เราเกิดความทุกข์ เราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุด เหตุที่ท�ำให้เราเกิด
ความทุกข์นนั้ ไม่ได้อยูท่ อี่ นื่ อยูท่ ตี่ วั เรา อยูท่ คี่ วามอยากของเรา เวลา
เราเห็นอะไรได้ยนิ อะไรแล้วเราไม่พอใจเราไม่สบายใจ ก็เป็นเพราะว่า
เรามีความอยากให้สงิ่ ทีเ่ ราเห็นสิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ เป็นอย่างหนึง่ แต่สงิ่ ทีเ่ รา
เห็นสิ่งที่เราได้ยินกลับเป็นไปอีกอย่างหนึ่ง ไม่ถูกใจเรา ไม่ถูกตาม
ความต้องการของเรา ตามความอยากของเรา เราก็เลยเกิดความ
ไม่สบายใจขึ้นมา
ดังนั้นความไม่สบายใจของเรานั้นเกิดที่ตัวเราเอง เกิดที่ความอยาก
ของเรา ถ้าเราไม่มีความอยาก รับรองได้ว่าจะไม่มีอะไรในโลกนี้จะ
ท�ำให้เราไม่สบายใจได้ จะท�ำให้เราทุกข์ใจได้เลย ดังนั้นเวลามีความ
ทุกข์ใจ เวลามีความไม่สบายใจ เราต้องมาแก้ทใี่ จของเรา แก้ทตี่ น้ เหตุ
ของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจ ก็คือความอยากต่างๆ นี้เอง
แต่บางทีเราก็รวู้ า่ ความอยากของเราเป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจ
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แต่เราไม่สามารถหยุดความอยากของเราได้ก็เพราะว่าเราไม่มีก�ำลัง
เราไม่เคยหยุดมัน เราเคยท�ำตามความอยากมาอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลาอันยาวนานจนติดเป็นนิสัย เวลาที่เราอยากจะหยุดความอยาก
เราก็หยุดไม่ได้ เช่น คนที่เคยสูบบุหรี่มาเป็นประจ�ำ แสดงว่าท�ำตาม
ความอยากมาตลอดเวลา ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะสูบบุหรีก่ ส็ บู บุหรี่ หยิบบุหรี่
มาสูบ การท�ำตามความอยากนีก้ เ็ ป็นการตอกย�ำ้ ความอยากให้มคี วาม
หนาแน่นมีกำ� ลังมากขึน้ ไปตามล�ำดับ ท�ำให้หยุดความอยากยากขึน้ ไป
แต่ถา้ ทุกครัง้ ทีเ่ ราเกิดความอยากจะสูบบุหรีแ่ ล้วเราไม่สบู ความอยาก
ครัง้ ต่อไปก็จะอ่อนก�ำลังลง และจะอ่อนก�ำลังลงไปตามล�ำดับ ถ้าเรา
ฝืนความอยากไปทุกครั้ง แล้วไม่นานความอยากนั้นก็จะหมดก�ำลังไป
แต่ถา้ เราไม่มกี ำ� ลังใจ เราจะหยุดความอยากไม่ได้ เพราะว่าขณะทีเ่ กิด
ความอยากนี้มันเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา เกิดความหงุดหงิดใจ
ร�ำคาญใจ ไม่สบายใจ จนทนไม่ไหวจึงต้องไปหยิบบุหรี่มาสูบ พอได้
สูบบุหรี่ ความหงุดหงิดร�ำคาญใจไม่สบายใจก็จะระงับลงไปชั่วคราว
เดี๋ยวสักระยะหนึ่งความอยากสูบบุหรี่ก็จะกลับขึ้นมาใหม่และจะ
กลับมามากกว่าเดิม เวลาเริ่มสูบบุหรี่ใหม่ๆ เราอาจจะสูบวันละสอง
สามมวนสี่ห้ามวน ต่อไปเราก็สูบวันละสิบมวน สูบวันละหนึ่งซอง
คนที่สูบมากๆ ก็วันละสามซองสี่ซอง จนต้องหยุดเพราะว่าร่างกาย
ธรรมะบนเขา
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อะไรคือกำ�ลังใจ
กำ�ลังใจก็คือกำ�ลังหยุด
ใจเราจะหยุดอะไรได้
เราต้องหยุดใจของเราให้ได้ก่อน
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รับควันบุหรีไ่ ม่ไหว เจ็บไข้ได้ปว่ ยขึน้ มา ตอนนัน้ จะหยุดไม่หยุดก็ตอ้ งหยุด
จะทุกข์หรือไม่ทกุ ข์กต็ อ้ งหยุด เพราะว่าสูบก็ยงิ่ ทุกข์ใหญ่ ถ้าหยุดก็ทกุ ข์
ทางใจ ถ้าสูบก็ทกุ ข์ทางร่างกายจนร่างกายรับไม่ไหว ร่างกายจะเจ็บไข้
ได้ป่วยและจะตายไปได้ นี่เป็นเพราะว่าไม่มีก�ำลังใจ
อะไรคือก�ำลังใจ ก�ำลังใจก็คอื ก�ำลังหยุด ใจเราจะหยุดอะไรได้ เราต้อง
หยุดใจของเราให้ได้ก่อน ก�ำลังใจก็คือการท�ำใจให้สงบนี้เอง คือการ
ท�ำสมาธิ เวลาท�ำสมาธินี้ก็เท่ากับหยุดความอยาก หยุดความคิด
ความอยากนี้ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ ถ้าเราหยุดความคิดได้
ความอยากก็ทำ� งานไม่ได้ ถ้าเราไม่คดิ เราก็จะไม่รวู้ า่ เราอยาก เราก็จะ
ไม่ได้คิดถึงบุหรี่ เมื่อเราไม่ได้คิดถึงบุหรี่ เราก็จะไม่เกิดความอยากที่
จะสูบบุหรี่ แต่ถา้ เรายังคิดถึงบุหรีอ่ ยูก่ จ็ ะเกิดความอยากทีจ่ ะสูบบุหรี่
ตามมา ดังนัน้ เราต้องสร้างก�ำลังใจให้เกิดขึน้ มา ก�ำลังใจก็คอื ก�ำลังหยุด
ก�ำลังหยุดก็คือสมาธินี้เอง การหยุดใจท�ำใจให้นิ่งท�ำใจให้สงบ ใจเป็น
เหมือนรถยนต์ รถยนต์จะหยุดได้ก็ต้องมีเบรค ถ้าไม่มีเบรค รถยนต์
ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ
ดังนัน้ ถ้าเราอยากจะมีกำ� ลังใจทีจ่ ะหยุดความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็นต้นเหตุ
ของความทุกข์ตา่ งๆ เราก็ตอ้ งเจริญสมาธิกนั นัง่ สมาธิให้มากๆ ท�ำใจ
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ให้สงบให้มากๆ ให้นานๆ ให้บ่อยๆ เพื่อใจจะได้มีก�ำลังหยุดมากขึ้น
ไปตามล�ำดับ ถ้าเรานั่งสมาธิได้ชั่วโมงหนึ่ง เราก็มีก�ำลังหยุดได้ใน
ระดับหนึ่ง ถ้าเรานั่งวันละสองชั่วโมง เราก็จะได้ก�ำลังหยุดสองเท่า
ถ้าเรานัง่ วันละสามชัว่ โมง เราก็จะได้กำ� ลังหยุดสามเท่าขึน้ ไปตามล�ำดับ
ถ้าเราปฏิบัติธรรมได้ทั้งวัน นั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมได้ทั้งวัน
เราจะมีก�ำลังหยุดความอยากทุกชนิดได้ เมื่อเรามีก�ำลังหยุดความ
อยากแล้วเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆ ภายในใจของเราได้
ดังนั้นสิ่งที่ตอนนี้เราไม่มีกันก็คือก�ำลังที่จะหยุดความอยาก เรามี
ปัญญาแล้ว เราได้ยินได้ฟังพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็น
สุดยอดของปัญญาแล้ว ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรูแ้ ล้ว มาประกาศ
พระธรรมค�ำสอน พวกเราจะไม่มีปัญญา จะไม่รู้ว่าต้นเหตุของความ
ทุกข์ใจของความไม่สบายใจของพวกเรานัน้ อยูท่ คี่ วามอยากของเราเอง
อันนี้คือปัญญานะ เมื่อก่อนไม่มีใครรู้ แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรง
ไม่รู้ ทรงรู้วิธีหยุดความอยากได้ชั่วคราวจากการนั่งสมาธิ แต่พอ
ออกจากสมาธิมาก็เกิดความไม่สบายใจขึน้ มาอีก แต่ไม่ทราบว่าความ
ไม่สบายใจนัน้ เกิดจากความอยากต่างๆ ภายในพระทัยของพระองค์เอง
จนหลังจากที่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนา พิจารณาดูค้นคว้าหาสาเหตุ
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ของความทุกข์ใจ ของความไม่สบายใจ ก็ทรงพบว่าเกิดจากความอยาก
ต่างๆ นี้เอง จึงสามารถใช้สมาธิที่พระองค์ทรงได้เจริญแล้วมาหยุด
ความอยากต่างๆ ได้ จึงได้ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้าขึน้ มา ก็คอื รูต้ น้ เหตุ
ของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยาก และรู้วิธีดับความทุกข์ก็คือการ
ใช้สมาธินี้หยุดความอยาก ใช้ปัญญาสอนใจให้คอยฝืนความอยาก
ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่ใจอยากได้อยากท�ำนั้นไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง
เป็นความสุขชัว่ คราว เป็นความสุขทีจ่ ะผลิตความอยากเพิม่ ขึน้ มาใหม่
เช่น เวลาได้สูบบุหรี่ก็เกิดความสุขใจเพราะได้ดับความหงุดหงิด
ความร�ำคาญใจไปชัว่ คราว แต่ในขณะเดียวกันก็จะผลิตความอยากใหม่
ขึ้นมาอีก
นี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วน�ำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่
พวกเรา สอนให้พวกเรามาแก้ปญ
ั หา แก้ความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ
ทีใ่ จของเรา ด้วยการหยุดความอยากของเรา ถ้าเราหยุดความอยากได้
ก็แสดงว่าเรามีสมาธิ มีก�ำลัง มีเบรค ถ้าเป็นรถก็มีเบรค ถ้าเราหยุด
ไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีเบรค ไม่มีสมาธิ ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องท�ำกัน
ก็คือต้องสร้างเบรคขึ้นมา สร้างสมาธิขึ้นมา
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การจะสร้างสมาธิขนึ้ มาได้กจ็ ะต้องมีเครือ่ งมือ สมาธินกี้ เ็ ป็นเหมือนกับ
การจับลิงเข้ากรง จิตนี้เปรียบเหมือนลิง การที่เราจะสั่งให้จิตสงบ
ต่อไปนี้อย่าคิด ให้นิ่งๆ ให้สงบ ให้สบาย เราสั่งมันไม่ได้ มันไม่ฟังเรา
เพราะมันไม่เคยอยู่ภายใต้อ�ำนาจของเรา มันเป็นผู้อยู่เหนืออ�ำนาจ
ของเรา เราต่างหากที่เป็นผู้อยู่ใต้อ�ำนาจของมัน มันต่างหากเป็น
ผู้สั่งให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เกิดความอยากต่างๆ ให้ท�ำตาม
ความอยากต่างๆ ของใจมาโดยตลอด ดังนั้นอยู่ดีๆ วันดีคืนดี ผู้ที่
เป็นทาสจะลุกฮือขึ้นมาแล้วสั่งให้ผู้ที่เป็นเจ้านายนี้ท�ำตามค�ำสั่งของ
ทาสนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีอาวุธ อาวุธที่ทาสจะใช้ในการต่อสู้กับ
เจ้านายก็คือสมาธินี้เอง
ที นี้ ก ารที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด สมาธิ ขึ้ น มาได้ ก็ ต ้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ ะจั บ ลิ ง
คือจิตนีท้ ไี่ ม่ยอมอยูใ่ นความสงบ เป็นเหมือนลิง ลิงนีโ้ ดยปกติกจ็ ะไม่อยู่
ในความสงบ จะไม่อยู่เฉยๆ จะเล่นจะเที่ยวท�ำโน่นท�ำนี่ของมันไป
เวลาต้องการให้ลิงนิ่งอยู่เฉยๆ ต้องจับเข้ากรง การจะจับเข้ากรงได้
ก็ต้องใช้เชือกรัดคอ ถ้ารัดคอลิงได้ก็สามารถลากลิงเข้ากรงได้ จิตก็
เหมือนกัน จิตก็เป็นเหมือนลิง ถ้าอยากจะจับให้จิตเข้าสู่ความสงบ
ให้เป็นสมาธิ ให้นงิ่ ให้สงบ ก็จำ� เป็นจะต้องมีเชือกผูกรัดคอจิต เชือกที่
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จะผูกรัดคอจิตนีก้ ค็ อื สตินเี่ อง สตินเี้ ป็นธรรมทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการทีจ่ ะ
ควบคุมจิตใจในการทีจ่ ะมาดับความทุกข์ใจ มาหยุดความอยาก จ�ำเป็น
จะต้องมีสติก่อน เพราะว่าถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถท�ำใจให้สงบให้
เป็นสมาธิได้ และเมือ่ ใจไม่สงบไม่เป็นสมาธิ ใจก็จะไม่มกี ำ� ลังทีจ่ ะหยุด
ความอยากต่างๆ ได้นั่นเอง
พระพุทธเจ้าจึงยกย่องสติว่าเป็นธรรมที่ส�ำคัญ เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่
ทีส่ ดุ ในบรรดาธรรมทัง้ หลาย เพราะว่าถ้าไม่มสี ติแล้วก็จะไม่สามารถท�ำ
ให้จติ สงบได้ เมือ่ จิตไม่สงบก็ไม่สามารถหยุดความอยากได้ ไม่สามารถ
ท�ำตามปัญญาที่สอนว่าต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจ
ก็คือความอยากต่างๆ ภายในใจ ดังนั้นภารกิจแรกของนักปฏิบัติ
นักภาวนาก็คอื การเจริญสติ ซึง่ การเจริญสตินกี้ จ็ ำ� เป็นจะต้องท�ำอย่าง
ต่อเนือ่ ง ถ้าท�ำแต่เฉพาะเวลานัง่ สมาธิจะไม่มกี ำ� ลังมากพอ จะไม่มกี ำ� ลัง
ที่จะดึงจิตให้เข้าสู่สมาธิได้ เพราะเหมือนกับการจะจับลิง ถ้าเรายัง
ไม่มีเชือก เราต้องไปหาเชือกก่อน แล้วกว่าจะหาเชือกได้กว่าจะเอา
มาคล้องคอลิงได้ เราก็หมดแรงเสียแล้ว ตอนต้นเวลานั่งสมาธิก็
ต้องสู้กับความคิดปรุงแต่งต่างๆ ก่อน เพราะว่าเรายังไม่มีสติท่ีจะ
ควบคุมความคิดปรุงแต่งได้ กว่าทีจ่ ะควบคุมความคิดปรุงแต่งได้กน็ งั่
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ไม่ไหวแล้ว เจ็บแล้ว เจ็บตามร่างกายต่างๆ ก็ตอ้ งลุกขึน้ มา ไม่สามารถ
ท�ำใจให้สงบได้
ดังนั้นเราต้องหาเชือกมาเตรียมคล้องคอจิตไว้ก่อน แล้วพอเวลาเรา
นัง่ สมาธิเราจะได้ลากมันเข้ากรงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เราจึง
จ�ำเป็นจะต้องเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิ เราต้องเจริญสติ
ตลอดเวลา เพราะเวลาใดทีเ่ ราไม่เจริญสติกเ็ ป็นเวลาทีเ่ ชือกขาดนัน่ เอง
เป็นเวลาที่เราปล่อยให้ลิงไปเล่นเพ่นพ่าน ดังนั้นเราต้องเจริญสติ
ให้มกี ำ� ลังมาก ให้มกี ำ� ลังต่อเนือ่ งกัน ไม่ให้ขาด เพราะว่าเวลาใดทีข่ าด
เวลานั้นก็จะไม่สามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ แต่ถ้าเราสามารถ
ดึงจิตให้อยูก่ บั อารมณ์ทเี่ ราก�ำหนดไว้ เช่น ถ้าเราใช้พทุ โธ เราก็กำ� หนด
ให้จิตบริกรรม พุทโธ พุทโธไป ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ไม่ให้คิดถึง
เรื่องคนนั้นคนนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ อย่าไปคิดให้เสียเวลาเพราะว่าไม่เป็น
ประโยชน์กบั การมาท�ำใจให้สงบ คิดแล้วก็จะเกิดความฟุง้ ซ่าน เกิดความ
หงุดหงิด ร�ำคาญใจ เกิดความอยากต่างๆ ขึน้ มา ถ้าคิดถึงบุหรีก่ อ็ ยาก
จะสูบบุหรี่ คิดถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วก็อยากจะไปท่องเทีย่ ว คิดถึงขนม
นมเนยก็อยากจะรับประทาน คิดถึงเครื่องดื่มต่างๆ ก็อยากจะดื่ม
คิดถึงภาพยนตร์คิดถึงละครก็อยากจะดู ถ้าเกิดความอยากแล้วก็จะ
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ต้องไปท�ำตามความอยาก เพราะถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็จะทุกข์
ทรมานใจ เราก็เลยจะไม่ได้มีเวลามาเจริญสติกัน เพราะเราจะต้อง
ไหลไปกับกระแสของความอยากต่างๆ
ดังนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามเจริญให้มากให้มีขึ้นมาให้ได้ก็คือ “สติ”
ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่า “สัมปชัญญะ” คือไม่ขาดตอน มีการ
ระลึกถึงพุทโธ พุทโธ อยู่อย่างสม�่ำเสมอ ไม่เผลอ ไม่ลืม ท�ำอะไรใน
อิริยาบถ ๔ ท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ต้องใช้ความคิด ก็ใช้การบริกรรม
พุทโธ พุทโธไป ถ้ากิจกรรมทีจ่ ำ� เป็นจะต้องใช้ความคิดก็หยุดบริกรรม
ไว้ชว่ั คราว แล้วก็ใช้ความคิดให้อยูก่ บั กิจกรรมเท่านัน้ พอเสร็จกิจกรรม
นั้นแล้ว ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็กลับมาบริกรรมพุทโธไปต่อจนกว่า
จิตไม่คดิ อะไร ถ้าไม่คดิ อะไรตอนนัน้ ก็จะไม่ตอ้ งบริกรรมก็ได้ ตอนนัน้
มีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในปัจจุบัน ไม่คิดปรุงแต่งอะไรต่างๆ ถ้ามี
เวลาว่างเวลาที่จะนั่งสมาธิได้ก็นั่งได้เลย ถ้านั่งแล้วจิตก็จะเข้าสู่
ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ภายในห้านาทีสบิ นาทีจติ ก็จะ
เข้าสู่ความสงบได้
ความสงบนี้ที่เรียกว่า “สมาธิ” นี้ก็มีสองลักษณะด้วยกัน
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มีความสงบนิ่งเย็นสบาย มีอารมณ์เดียวเรียกว่า “เอกัคคตารมณ์”
สักแต่ว่ารู้ ไม่คิดปรุงแต่ง มีอุเบกขา มีความเย็นความสบาย สมาธิ
แบบนี้เรียกว่า “สัมมาสมาธิ”
สมาธิอีกแบบหนึ่งเป็นสมาธิที่ไม่นิ่ง ยังมีการรับรู้เรื่องราวต่างๆ เป็น
ความรูภ้ ายใน เช่น พวกรูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิน่ ทิพย์ กายทิพย์ตา่ งๆ
หรือรู้อดีต รู้อนาคต หรือมีความรู้ความสามารถพิเศษต่างๆ ปรากฏ
ขึ้นจากการท�ำใจให้สงบ สมาธิแบบนี้เรียกว่าเป็น “มิจฉาสมาธิ”
เพราะว่าจะไม่มีก�ำลังที่จะหยุดกิเลสหยุดความอยากได้ เวลาอยู่ใน
สมาธิแบบนี้กิเลสยังท�ำงานได้ เห็นอะไรสวยงามก็อยากจะเห็นมากๆ
อยากจะเห็นนานๆ เห็นอะไรที่ไม่สวยไม่งามไม่ชอบก็อยากจะให้มัน
หายไป เกิดความกลัวขึ้นมาได้ ถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะท�ำให้ไม่กล้า
นัง่ สมาธิตอ่ ไป เวลานัง่ แล้วไปรับรูก้ บั ภาพหรือสิง่ ทีน่ า่ กลัว ถ้าเข้าไปแล้ว
เจอสมาธิแบบนี้ก็ให้ถอยออกมา ให้กลับมาหาพุทโธ กลับมาบริกรรม
พุทโธ พุทโธใหม่ เพือ่ ให้เข้าไปสูค่ วามสงบนิง่ ทีไ่ ม่มอี ะไรต่างๆ ปรากฏ
มีแต่ความว่าง มีแต่ความรู้คือผู้รู้ สักแต่ว่ารู้อยู่เพียงอย่างเดียว
ถ้าได้สมาธิอย่างนี้ก็ปล่อยให้จิตตั้งอยู่ในสมาธินั้นไปนานเท่าที่จิตจะ
ตั้งอยู่ได้
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ในขณะนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่เรา
จะเจริญปัญญา ปัญญานี้เราจะ
เจริ ญ หลั ง จากที่ เ ราออกจาก
สมาธิมาแล้ว
การเจริญปัญญาก็เพือ่ ทีจ่ ะรักษา
ความสงบที่ เ ราได้ จ ากสมาธิ
นี่เอง เพราะว่าความสงบนี้จะ
หายไปเวลาเกิดความอยากขึน้ มา
เวลาเกิ ด ความอยากก็ ต ้ อ ง
ใช้ ป ั ญ ญาเป็ น ผู ้ ม าเตื อ นใจว่ า
ความอยากนี้ เ ป็ น ต้ น เหตุ ข อง
ความทุกข์ใจ เป็นต้นเหตุที่มา
ท� ำ ลายความสงบความสุ ข ใจ
ถ้ายังอยากจะให้ใจสงบเหมือน
กับเวลาที่ยังอยู่ในสมาธิก็ต้อง
ระงับความอยากทุกรูปแบบ เช่น
พอออกจากสมาธิมาก็เปรีย้ วปาก

อยากจะสูบบุหรี่ อันนีก้ ต็ อ้ งหยุด
พอสูบบุหรี่แล้วได้ความสุขเพียง
นิดเดียว แต่จะท�ำให้ความสงบนัน้
หายไป แล้วก็จะท�ำให้เกิดความ
อยากอย่างอื่นขึ้นมาอีก อยาก
สู บ บุ ห รี่ แ ล้ ว เดี๋ ย วก็ อ ยากจะ
ดื่มเครื่องดื่ม อยากดื่มเครื่อง
ดื่ ม แล้ ว ก็ อ ยากจะรั บ ประทาน
ขนม รั บ ประทานขนมแล้ ว ก็
อยากจะดูอยากจะฟัง อยากจะ
ไปท� ำ กิ จ กรรมอะไรต่ า งๆ ไป
เที่ ย วไปเล่ น ไปท� ำ อะไรให้
เพลิดเพลิน เพราะความสงบ
ได้ ถู ก ท� ำ ลายไป ความอิ่ ม ได้
ถูกท�ำลายไป ถ้าเราไม่ท�ำตาม
ความอยาก ความอิ่มความสงบ
ก็ยังจะอยู่กับจิต ถ้ามีความอิ่ม
ความสงบความสุขก็จะไม่อยาก
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ไปท�ำอะไร จะไม่อยากไปดูไป
ฟั ง ไปดื่ ม ไปรั บ ประทานอะไร
ถ้าจะดื่มจะรับประทานก็จะต้อง
ดื่ ม ตามเวลาที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้
ดื่มและรับประทานเพื่อร่างกาย
เพื่ อ รั ก ษาให้ ร ่ า งกายอยู ่ ไ ปได้
ไม่ เ จ็ บ ไข้ ไ ด้ ป ่ ว ย แต่ ไ ม่ ไ ด้ ด่ื ม
ไม่ ไ ด้ รั บ ประทานเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสุ ข ขึ้ น มาเพราะว่ า ความ
สุ ข ที่ ไ ด้ จ ากการนั่ ง สมาธิ นี้
มั น มี ก� ำ ลั ง มากกว่ า ดี ก ว่ า
ให้ ค วามอิ่ ม ความพอมากกว่ า
ความสุขต่างๆ ทั้งหลายที่จะได้
จากการดู จากการฟัง จากการดืม่
จากการรับประทานนั้นเอง
ตอนนี้ล่ะจึงต้องคอยใช้ปัญญา
คอยเฝ้าดูว่าใจของเรามีความ
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อยากหรือเปล่า ถ้ามีความอยาก
เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ นอกจาก
ความอยากในรู ป เสี ย งกลิ่ น รส
โผฏฐัพพะแล้ว ยังมีความอยาก
ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ หรือ
อยากไม่ ใ ห้ เ ป็ น อย่ า งนั้ น เป็ น
อย่างนี้อีก ความอยากเหล่านี้
ก็จะท�ำให้เราไม่สบายใจได้ เช่น
เราเห็นคนเขาพูดอะไร ท�ำอะไร
ถ้าเราอยากให้เขาท�ำหรือพูดตาม
ที่เราอยาก เขาไม่ท�ำ เราก็จะ
หงุดหงิดใจ เราก็จะไม่สบายใจ
ไม่พอใจ แล้วเราก็จะไปแก้ที่เขา
แทนที่จะมาแก้ที่ตัวเรา เราก็จะ
ไปบอกเขาว่ า อย่ า ท� ำ อย่ า งนี้
อย่าพูดอย่างนี้ พอเราไปพูดไป
บอกเขา เขาก็ไม่พอใจ เขาก็ตอบ
กลับมา เขาก็ตอ่ ต้านต่อสูก้ บั เรา

เดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะวิวาทกัน เกิดปัญหาขึ้นมาลามปามจากน�้ำผึ้ง
หยดเดียวกลายเป็นสงครามโลกขึ้นมาได้ เพราะว่าไม่ได้แก้ปัญหาที่
ต้นเหตุนั้นเอง
ต้นเหตุของปัญหาก็คือความอยากของเราเอง ความไม่พอใจของเรา
ทีเ่ ขาไม่ทำ� ตามความอยากของเรา แต่ถา้ เรามีปญ
ั ญารูว้ า่ ความไม่พอใจ
ความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเรา เราก็มาหยุด
ความอยากของเรา ก็จบ เขาอยากจะท�ำอะไรก็ต้องปล่อยเขาท�ำไป
เขาอยากจะพูดอะไรก็ต้องปล่อยให้เขาพูดไป เราไปแก้เขาไม่ได้
เราต้องมองให้เห็นว่าเขาเป็นเหมือนธรรมชาติ เป็นเหมือนฝนตก
แดดออก เราไปห้ามฝนตกแดดออกไม่ได้ ฉันใด เราก็ไปห้ามเหตุการณ์
ต่างๆ บุคคลต่างๆ สิง่ ต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้
นี่แหละเรียกว่าปัญญา เห็นว่าเป็นอนัตตา สัพเพ ธัมมา อนัตตา
ไม่มีอะไรที่เราจะไปสั่งไปบอกให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้
เสมอไป เราอาจจะสัง่ ได้บา้ งบางเวลา บางครัง้ บางคราว แต่บางเวลา
เราจะสัง่ ไม่ได้ เวลาทีเ่ ราสัง่ ไม่ได้เวลานัน้ น่ะจะท�ำให้เราวุน่ วายใจ และ
อาจจะท�ำให้เราต้องไปท�ำในสิ่งที่เสียหายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้
เช่น สั่งเขาแต่เขาไม่ท�ำ ก็เลยเอาไม้ไปตีศีรษะเขาเพื่อให้เขาหยุดท�ำ
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ถ้าตีแล้วพลาดไป เขากลับมาตีเราได้ เราก็จะเจ็บเนือ้ เจ็บตัว แต่ถา้ เรา
หยุดความอยากของเราได้ หยุดความอยากมีอยากเป็น อยากให้เป็น
อย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ได้ ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปเหมือนกับ
เราปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปตามเรื่องของเขา ฝนจะตกก็ปล่อยให้
มันตกไป แดดจะออกก็ปล่อยให้มันออกไป เราก็จะไม่หงุดหงิดใจ
เราก็ไม่ต้องไปแก้ฝนฟ้าอากาศ ไม่ต้องไปจัดการกับฝนฟ้าอากาศให้
เหนื่อยยากไปเปล่าๆ แล้วก็เป็นไปไม่ได้
นีแ่ หละคือการใช้ปญ
ั ญาหลังจากทีอ่ อกจากสมาธิมาแล้ว เราต้องคอย
ดูจติ นีแ่ หละทีเ่ รียกว่าการดูจติ จะดูจติ ได้ตอ้ งดูหลังจากทีม่ สี มาธิแล้ว
ถ้าไม่มสี มาธิดไู ปก็ทำ� อะไรไม่ได้ ดูแล้วเห็นมันหงุดหงิด เห็นแล้วมันอยาก
จะสูบบุหรีก่ ็เลยต้องสูบบุหรี่จงึ จะหายหงุดหงิด ถ้าดูแบบนีก้ ็อย่าไปดู
ให้เสียเวลา ดูแล้วไม่สามารถแก้ปญ
ั หาคือหยุดความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็น
ต้นเหตุของความหงุดหงิดใจ ของความไม่สบายใจ ของความ
ร�ำคาญใจได้ เพราะไม่มกี ำ� ลังนัน่ เอง ดูจติ แบบนีด้ ไู ปเสียเวลา ถ้าดูแล้ว
ไม่สามารถระงับความอยากต่างๆ ระงับความหงุดหงิด ความร�ำคาญ
ใจได้ ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะข้ามขั้นตอน เพราะว่ายังไม่มี
สมาธิ ยังไม่มีสติ ไม่เจริญสติก่อน ไม่ฝึกสติก่อน ไม่หาเชือกมาคล้อง
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คอลิงไว้กอ่ น เมือ่ มีเชือกคล้องคอลิงแล้ว ทีนกี้ ล็ ากลิงเข้าไว้ในกรงได้
แล้วต่อไปเวลาปล่อยลิงออกมานอกกรงก็คอยเอาเชือกดึงมันไว้ เวลา
มันจะไปท�ำอะไรที่เสียหาย เวลามันจะไปท�ำตามความอยากก็ดึงมัน
เอาไว้ ถ้าดึงมันไว้บอ่ ยๆ ต่อไปมันก็เข็ดมันไม่กล้าไปท�ำตามความอยาก
สัตว์เลี้ยงนี้ใหม่ๆ เราต้องควบคุมบังคับต้องสอนมันให้ท�ำอะไรตาม
ค�ำสั่งของเรา จนกระทั่งมันยอมแพ้เราแล้ว มันเชื่อฟังค�ำสั่งของเรา
หลังจากนัน้ เราไม่ตอ้ งใช้เชือกคล้องคอมันก็ได้ เราเพียงแต่พดู ค�ำเดียว
มันก็หยุดแล้ว สัง่ มัน มันก็หยุดเพราะมันกลัว กลัวจะถูกจับขังอยูใ่ นกรง
เวลามันไม่ทำ� ตามค�ำสัง่ เราก็จบั มันขังไว้ในกรง ต่อไปมันก็จะเข็ดหลาบ
จะไม่กล้าฝืนค�ำสัง่ ฉันใด ใจก็เป็นอย่างนัน้ ใจจะเชือ่ เราถ้าเราสามารถ
ที่จะสั่งมันว่าให้มันเข้าไปอยู่ในความสงบได้ ต่อไปมันจะไม่กล้าฝืน
ค�ำสั่ง ต่อไปใจจะเห็นโทษของความอยาก เห็นว่าเวลาอยากแล้ว
ท�ำให้ไม่สบายใจ พอหยุดความอยากแล้วความไม่สบายใจก็จะหายไป
ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นความอยากที่ได้แสดง
ให้ฟังเป็นตัวอย่างแล้ว เช่น ความอยากสูบบุหรี่ อยากดื่ม อยากรับ
ประทานนอกเวลาทีเ่ ราได้กำ� หนดไว้ ส�ำหรับร่างกาย ร่างกายต้องดืม่
ต้องรับประทาน เราก็ให้มนั ไปเหมือนกับให้ยา เหมือนกับรับประทานยา
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รับประทานตามเวลา อาหารเราจะก�ำหนดให้รบั ประทานกีม่ อื้ ก็กำ� หนดไป
ถ้าเป็นนักภาวนาก็ไม่เกินสองมื้อหรือมื้อเดียวก็พอ เพราะว่าร่างกาย
ไม่ต้องการมากไปกว่านั้น ถ้ารับประทานมากกว่านั้นก็แสดงว่าไม่ได้
รับประทานเพือ่ ร่างกาย แต่รบั ประทานเพือ่ ความอยาก ถ้ารับประทาน
ด้วยความอยากก็ตอ้ งรับประทานอยูเ่ รือ่ ยๆ เวลาไม่ได้รบั ประทานก็จะ
หงุดหงิดใจ ร�ำคาญใจ ไม่สบายใจ อย่างเวลาทีเ่ ราฝึกให้ใจรับประทาน
เพื่อร่างกาย ถึงเวลาเราก็รับประทาน เวลาไม่ถึงเวลาเราก็ไม่รู้สึกหิว
ไม่รสู้ กึ อยากอะไร เพราะเราไม่ได้ทำ� ตามความอยาก เราฝืนความอยาก
จนกระทั่งความอยากจะรับประทานจะไม่มี จะรับประทานเหมือน
กับรับประทานยา เราไม่อยากจะรับประทานยาแต่ถึงเวลาเราก็
รับประทานยากัน เพราะเรารูว้ า่ ถ้าไม่รบั ประทานยาโรคภัยไข้เจ็บก็จะ
ไม่หาย ฉันใด ถ้าเราไม่รับประทานอาหารตามเวลา ร่างกายก็จะอยู่
อย่างปกติสุขไม่ได้ ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปในที่สุด
เราก็รับประทานเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ไป แต่เราไม่ได้รับประทาน
เพื่อความอยากเพื่อให้เกิดความสุขจากการรับประทาน
นี่เรียกว่าการหยุดกามตัณหา และการหยุดภวตัณหา ความอยากมี
อยากเป็น เราก็ต้องปล่อยวางทุกอย่าง ใครเขาจะเป็นอะไร ใครเขา
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ไม่มีอะไรจะมาทำ�ลายเราได้
แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถ
มาทำ�ลายใจได้ ทำ�ลายได้ก็เพียงแต่ร่างกาย
เพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้
ใจอยู่อีกโลกหนึ่ง ใจอยู่ในโลกทิพย์
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จะท�ำอะไร ก็ตอ้ งปล่อยเขาท�ำไป เราอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนัน้ เป็น
อย่างนี้ ส่วนความอยากชนิดทีส่ ามเรียกว่าวิภวตัณหา คือความอยาก
ไม่ให้สงิ่ ทีเ่ ราไม่ชอบให้เกิดขึน้ เช่น อยากไม่ให้แก่ อยากไม่เจ็บ อยาก
ไม่ตาย อยากไม่ทุกข์ยากล�ำบาก อยากไม่พบกับสิ่งต่างๆ ที่ไม่น่าพบ
ไม่น่าปรารถนา แต่เราอยู่ในโลกที่เราไปสัง่ มันไม่ได้ เราไปสั่งร่างกาย
ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย ไม่ได้ เวลามันจะแก่ มันจะเจ็บ มันจะตาย
มันก็ตอ้ งเป็นไปตามเรือ่ งของมัน เวลาทีเ่ ราจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ที่เราไม่ชอบก็ห้ามมันไม่ได้ เวลาเราจะต้องพลัดพรากจากบุคคล
ที่เรารัก สิ่งที่เรารัก เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ อันนี้เราต้องท�ำใจ ถ้าเรา
มีก�ำลังสมาธิ มีอุเบกขา เราก็จะหยุดความอยากไม่ให้สิ่งเหล่านี้
เกิดขึ้นได้ อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไป เราไม่มีวิภวตัณหา ไม่มี
ความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย อยากไม่พลัดพรากจาก
สิ่งที่เรารัก จากบุคคลที่เรารัก ไม่มีความอยากที่ไม่อยากจะพบใน
สิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ชอบต่างๆ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด อะไรจะมา
ก็ต้องมา เราอยู่กับมันได้ เราเป็นเพียงผู้รับรู้เท่านั้นเอง
ไม่มีอะไรจะมาท�ำลายเราได้ แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถมา
ท�ำลายใจได้ ท�ำลายได้ก็เพียงแต่ร่างกาย เพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้
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ใจอยูอ่ กี โลกหนึง่ ใจอยูใ่ นโลกทิพย์ ส่วนร่างกายนีอ้ ยูใ่ นโลกธาตุ ร่างกาย
จะพังไปหมดไป สิ่งของต่างๆ ทรัพย์สมบัติต่างๆ จะพังไปหมดไป
ก็เป็นเรือ่ งของทรัพย์สมบัตเิ รือ่ งของร่างกาย ไม่ใช่เรือ่ งของใจ ใจไม่ได้
พังไปกับสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ เพราะใจอยู่อีกโลกหนึ่ง ร่างกาย
ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองต่างๆ บุคคลต่างๆ อยูใ่ นโลกธาตุ แต่ใจ
อยู่ในโลกทิพย์
โลกทิพย์กับโลกธาตุนี้คนละโลกกัน ใจเป็นเพียงส่งสัญญาณมารับรู้
ผ่านทางร่างกาย ร่างกายนี้เป็นเหมือนเครื่องรับความรู้ต่างๆ ข้อมูล
ต่างๆ ส่งไปให้ใจ ส่งภาพไปให้ใจดู ส่งเสียงไปให้ใจฟัง ส่งอะไรต่างๆ ไป
แต่เวลาเกิดอะไรขึ้นมาเกิดที่ร่างกาย ไม่ได้เกิดที่ใจ แต่ใจไปทุกข์กับ
ร่างกายเพราะว่าใจมีความอยาก อยากให้สิ่งต่างๆ ที่ได้รับผ่านทาง
ร่างกายนี้มีอยู่ต่อไปให้ดีเหมือนเดิม แต่มันไม่เป็นไปตามความจริง
ของโลกนี้ ความจริงของโลกนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญ
มีเสื่อม มีเกิด มีดับ เป็นธรรมดา ถ้าใจรู้ความจริง ใจก็ไม่ทุกข์กับ
สิ่งเหล่านี้ได้ เพราะจะไม่อยากให้เป็นตามความอยาก จะปล่อยให้
เป็นตามความจริง อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิด เวลาอะไรจะดับก็ปล่อย
ให้ดับไปเท่านั้นเอง
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ของต่างๆ ในโลกนีเ้ ป็นเหมือนโรงละคร
เป็นของที่อยู่ในจอภาพยนตร์ ใจผู้ที่อยู่โลกทิพย์
เพียงแต่มาดูภาพยนตร์ ดูโลกนีด้ เู หมือนดูภาพยนตร์
พอเครือ่ งมือทีใ่ จใช้เป็นผูส้ ง่ ข้อมูลต่างๆ ไปให้กบั ใจนัน้
หยุดท�ำงาน คือร่างกายหยุดท�ำงาน ไม่สามารถส่งภาพ
ส่งเสียงส่งกลิน่ ส่งรสไปให้ใจรับรูไ้ ด้ ตอนนัน้ ก็เท่ากับ
ใจก็ต้องออกจากโรงภาพยนตร์นั้นไป
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นี่คือเรื่องของการแก้ปัญหาให้ถูกจุด ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ใจของเรา
ปัญหาของโลก เช่น การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย นีไ้ ม่ได้เป็นปัญหา
เป็นเรือ่ งธรรมดา เป็นเรือ่ งปกติของธรรมชาติ ปัญหาอยูท่ ใี่ จไปอยาก
ให้เขาไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่เสื่อม ไม่หมด เท่านั้นเอง จึงท�ำให้ใจ
เกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราหยุดความอยากไม่ให้เขาไม่แก่ ไม่เจ็บ
ไม่ตายได้ ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ความเสือ่ ม ความดับของสิง่ ต่างๆ ทัง้ หลายในโลกนี้ ใจเราไม่ได้ไม่เสีย
กับการเกิดหรือกับการดับของสิ่งต่างๆ ใจจะเท่าเดิม เวลามาเกิด
มาได้ร่างกายก็มามือเปล่าๆ ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมา เวลาร่างกายนี้
ตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไป เพียงแต่เหมือนกับคนที่เข้าไปดู
ภาพยนตร์น้ันเอง เวลาเข้าไปดูภาพยนตร์ก็เหมือนกับว่าได้เห็นโน่น
เห็นนี่ เป็นเจ้าของสิง่ นัน้ สิง่ นี้ พอภาพยนตร์จบ คนดูกอ็ อกจากโรงไป
ไม่ได้เอาอะไรจากจอภาพยนตร์ไป ของต่างๆ ในโลกนี้เป็นเหมือน
โรงละคร เป็นของที่อยู่ในจอภาพยนตร์ ใจผู้ที่อยู่โลกทิพย์เพียงแต่
มาดูภาพยนตร์ ดูโลกนี้ดูเหมือนดูภาพยนตร์ พอเครื่องมือที่ใจใช้เป็น
ผู้ส่งข้อมูลต่างๆ ไปให้กับใจนั้นหยุดท�ำงาน คือร่างกายหยุดท�ำงาน
ไม่สามารถส่งภาพส่งเสียงส่งกลิ่นส่งรสไปให้ใจรับรู้ได้ ตอนนั้น
ก็เท่ากับใจก็ต้องออกจากโรงภาพยนตร์นั้นไป ก็ไปหาโรงภาพยนตร์
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โรงใหม่ดูใหม่ ไปหาร่างกายร่างใหม่ ไปเกิดใหม่ แล้วก็ไปรับรู้ว่าได้
สิง่ นัน้ สิง่ นีม้ าใหม่ ได้เห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ได้สมั ผัส ได้มคี วามสุขความทุกข์
กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็เหมือนกับได้ดูภาพยนตร์โรงใหม่ ดูไปจนกระทั่ง
ภาพยนตร์หมดม้วนก็คือร่างกายหยุดท�ำงาน ร่างกายไม่สามารถส่ง
ข้อมูลมาให้กับใจได้รับรู้ได้ ภาพยนตร์เรื่องนั้นก็จบไป แล้วเดี๋ยวก็ไป
หาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้มาดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ต่อ นี่คือใจ
ใจเป็นผู้ดูภาพยนตร์มานับไม่รู้กี่ล้านเรื่องแล้ว เราใช้ร่างกายนี้มาเป็น
เครือ่ งมือมารับรูเ้ รือ่ งราวต่างๆ แล้วมาท�ำอะไรต่างๆ ตามความอยาก
ของเรา สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราได้มาเราคิดว่าเราได้ แต่ความจริงเราไม่ได้หรอก
มันก็อยูใ่ นโลกนี้ เวลาร่างกายนีต้ ายไปเราก็ไม่ได้เอาสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราได้มา
ไปกับเราเลยแม้แต่ชนิ้ เดียว ถ้าเรายังมีความอยากอยู่ ความอยากนี้
ก็จะพาให้เราไปหาโรงใหม่ ไปหาร่างกายอันใหม่ เพือ่ จะได้ดภู าพยนตร์
เรื่องใหม่ต่อไปเท่านั้นเอง
นีค่ อื เรือ่ งใจของเรา ถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนา ไม่มพี ระพุทธเจ้ามาสอน
มาบอกให้รวู้ า่ ปัญหาของเราอยูท่ คี่ วามอยากของเรา เพราะว่าท�ำให้เรา
มีความทุกข์ใจกัน แล้วก็ทำ� ให้เราต้องขวนขวายต้องดิน้ รนหาความสุข
ต่างๆ ผ่านทางร่างกายมาอย่างนับไม่ถว้ น แต่การหาความสุขผ่านทาง
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ถ้ า ไม่ มี ค วามอยากหลงเหลื อ อยู ่
ภายในใจแล้ว ใจก็จะไม่มีความทุกข์
ไม่ต้องวิ่งหาความสุขต่างๆ เพราะ
จะมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายใน
หัวใจตลอดเวลา
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ร่างกายนีเ้ ป็นความสุขชัว่ คราว เวลาทีจ่ ะต้องพลัดพรากจากความสุข
ต่างๆ ไป ก็จะเป็นเวลาทีท่ กุ ข์ทรมานใจเป็นอย่างยิง่ พระพุทธเจ้าจึงสอน
ว่าอย่ามีรา่ งกายดีกว่า อย่าหาความสุขแบบนีด้ กี ว่า ให้มาหาความสุข
ที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นที่มีอยู่กับใจอยู่ตลอดเวลาดีกว่า ไม่ต้องใช้
ร่างกายเป็นเครื่องมือ ก็คือการท�ำใจให้สงบและรักษาความสงบนั้น
ด้วยการหยุดความอยากต่างๆ ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจให้มัน
หมดไป ถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว ใจก็จะไม่มี
ความทุกข์ ไม่ต้องวิ่งหาความสุขต่างๆ เพราะจะมีความสุขเต็มเปี่ยม
อยูภ่ ายในหัวใจตลอดเวลา ไม่ตอ้ งไปใช้รา่ งกายเป็นเครือ่ งมือ ร่างกาย
ทีจ่ ะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ทีจ่ ะต้องให้ความทุกข์กบั ใจ เนือ่ งจาก
ไปหลงอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ปัญหาต่างๆ เหล่านี้
ก็จะหมดไป หมดที่การหยุดความอยาก
การจะหยุดความอยากได้กต็ อ้ งสร้างสติขนึ้ มาเพือ่ ให้เกิดสมาธิ เมือ่ มี
สมาธิแล้วก็จะมีก�ำลังที่จะท�ำตามค�ำสั่งของปัญญาได้ ก็คือให้หยุด
ความอยากทุกรูปแบบ ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ คือ
กามตัณหา ความอยากมีอยากเป็น อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
อยากมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ อันนี้ก็ต้องตัดไป อย่าไปอยากมัน มีอะไร
246

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

ก็มีไป เป็นอะไรก็เป็นไป มันเป็นของชั่วคราว ไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้
แน่นอน ตายไปมันก็จบ ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ต้องหยุดมัน
เมือ่ มีรา่ งกายแล้วมันก็ตอ้ งมีความแก่ มีความเจ็บ มีความตาย มันจะ
ต้องมีการพลัดพรากจากกัน ให้คิดอย่างนี้ จะได้หยุดความอยาก
ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจ ที่เป็นต้นเหตุของการพาให้
เราไปเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุดได้ เพราะว่ามันท�ำให้ใจเราหิว
อยู่ตลอดเวลา มันไม่ได้ท�ำให้ใจเราอิ่ม ความอยากต่างๆ ที่เราท�ำนี้
มันไม่ได้ท�ำให้ใจอิ่ม แต่ท�ำให้ใจหิวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
ดังนั้นเราต้องหยุดความอยากต่างๆ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหยุด
ด้วยการบ�ำเพ็ญสติ สมาธิ ปัญญา ก่อนทีจ่ ะบ�ำเพ็ญสติ สมาธิ ปัญญา
ได้กต็ อ้ งท�ำทานให้ได้กอ่ น เพือ่ เราจะได้ยตุ กิ ารใช้ขา้ วของเงินทองเป็น
เครื่องมือการหาความสุขต่างๆ ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทองหาความสุข
ต่างๆ เราก็ไม่ต้องหาเงินหาทอง เราก็จะมีเวลาที่เราจะมาเจริญสติ
มานั่งสมาธิ มาหยุดความอยากต่างๆ ได้ นี่คือข้อแรก เราต้องหยุด
การหาเงินหาทอง หยุดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆ แล้วเรา
ก็จะมาเจริญสติ สมาธิ ปัญญาได้ มารักษาศีล หยุดความอยากต่างๆ
ท�ำรั้วกั้นไว้ก่อน
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ศีลนีเ้ ป็นเหมือนรัว้ กัน้ ความอยากต่างๆ เรายังไม่สามารถหยุดความอยากได้
ก็อย่าให้มันออกจากรั้วของศีลธรรม เพราะถ้าออกจากรั้วศีลธรรม
ก็จะสร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจให้เพิม่ มากขึน้ ก็จะท�ำให้การเจริญสติ
การหยุดความอยากต่างๆ นี้ยากขึ้นไปอีก เราจึงต้องรักษาศีล ๕
ศีล ๘ กัน เราต้องหยุดการหาเงินหาทองหาความสุขด้วยการหยุด
ใช้เงินใช้ทองเพื่อเราจะได้มีเวลามารักษาศีลให้บริสุทธิ์ และมีเวลา
เจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับ สลับกับการนั่งสมาธิ
พอได้สมาธิได้ความสงบแล้ว เวลาออกจากความสงบก็ใช้ปัญญา
รักษาสอนใจว่าอย่าอยาก ถ้าอยากแล้วความสงบที่ได้จากสมาธิ
จะหายไป จะเกิดความวุ่นวายใจ เกิดความหงุดหงิดร�ำคาญใจขึ้นมา
ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจ เราก็จะหยุดความอยากต่างๆ ได้ ถ้ามีสมาธิ
ก็หยุดได้ ถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดไม่ได้ ถ้าหยุดไม่ได้กต็ อ้ งกลับไปท�ำสมาธิ
ให้มีก�ำลังมากขึ้นไป จนกว่าเราจะหยุดความอยากที่เราหยุดไม่ได้จน
เราสามารถหยุดมันได้ ถ้าเราหยุดได้แสดงว่าเรามีสมาธิเต็มที่แล้ว
เราก็จะหยุดความอยากทุกรูปแบบได้ อันนี้แหละคืองานของพวกเรา
งานทีจ่ ะยุตงิ านทัง้ หมดทัง้ หลายในโลกนี้ งานต่างๆ ในโลกนี้ ต่อให้ทำ� ไป
มากน้อยเพียงไร มันก็จะไม่มีวันหมด เพราะมันจะมีงานใหม่มาต่อ
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อยู่เรื่อย เพราะความอยากมันไม่มีวันหมดไป ถ้ามีความอยากก็จะ
ท�ำให้อยู่เฉยๆ ไม่ได้ ก็อยากจะต้องไปท�ำโน่นท�ำนี่ต่อ
ดังนัน้ ขอให้เราศึกษาให้เกิดปัญญาให้เกิดความเห็นทีถ่ กู ต้องว่าปัญหา
ทั้งหมดนี้อยู่ที่ความอยากของเรา ความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ
ความหงุดหงิดร�ำคาญใจ ความไม่ดีทั้งหลายที่เรามีอยู่ในใจนี้เกิดจาก
ความอยากของเรา ถ้าเรามีกแ็ สดงว่าเราไม่มกี ำ� ลังทีจ่ ะหยุดมัน ไม่รวู้ ธิ ี
ที่จะหยุด หรือเราไม่รู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความอยาก ต้นเหตุของ
ความไม่สบายใจต่างๆ ตอนนี้เรารู้ครึ่งหนึ่งแล้ว เรารู้จักพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความทุกข์ตา่ งๆ ความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ
ต่างๆ นี้เกิดจากความอยากของเรา หรือทุกครั้งที่เราไม่สบายใจ
เราต้องย้อนกลับเข้ามาดูที่ใจของเราว่าตอนนี้เราก�ำลังอยากอะไร
แล้วถ้าเรารู้ว่าอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ ถ้าหยุดไม่ได้
เราก็ต้องไปนั่งสมาธิไปฝึกท�ำใจให้สงบให้มีก�ำลังที่จะหยุดมันให้ได้
พอเรามีก�ำลังมีสมาธิแล้วเราก็จะหยุดมันได้ ต่อไปเราก็จะไม่มีความ
ไม่สบายใจอยูใ่ นใจเราเลย จะมีแต่ความสบายใจ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน้
ไม่วา่ โลกนีจ้ ะเกิดหรือจะดับ น�ำ้ จะท่วม แผ่นดินจะถล่ม จะเกิดสงคราม
หรือจะเกิดอะไรต่างๆ มันจะไม่มากระทบกระเทือนใจของเรา ใจของ
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เราจะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆ เพราะใจเราไม่ได้มีความอยากให้เขา
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา
ตามความเป็นจริงของเขา เพราะอย่างไรเราก็ไปแก้มันไม่ได้ ถ้าเกิด
สงครามวันนี้เราก็ไปหยุดมันไม่ได้ ถ้าเกิดน�้ำท่วมวันนี้เราก็ไปหยุดมัน
ไม่ได้ แต่เราหยุดความทุกข์ภายในใจของเราได้ดว้ ยการหยุดความอยาก
ของเรา ด้วยการเจริญสติ ด้วยการนั่งสมาธิ
ดังนัน้ ก็ขอฝากให้ทา่ นทัง้ หลาย จงเอาความจริงทีท่ า่ นได้ยนิ ได้ฟงั วันนี้
ว่าความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจต่างๆ นีอ้ ยูท่ ตี่ วั เราเอง อยูท่ คี่ วามอยาก
ของเรา ถ้าเราอยากให้ใจเราสบาย ไม่ทกุ ข์ไม่วนุ่ วายใจ เราก็ตอ้ งหยุด
ความอยากต่างๆ ภายในใจของเรา อย่าไปแก้ข้างนอก แก้ข้างนอก
แก้เท่าไรก็ไม่มวี นั หมด แต่ถา้ แก้ขา้ งในแก้ทคี่ วามอยากของเรา รับรอง
ได้ว่าปัญหาจะหมดไป เพราะมันได้รับการแก้มาแล้ว ได้รับการท�ำให้
หมดไปแล้วจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านไม่มี
ปัญหาแล้วกับเรื่องราวต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ พวกเราก็จะเป็น
อย่างนั้นได้เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
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ที่พระอาจารย์บอกว่าคนที่ภาวนาไป
แล้วรูว้ าระจิตคนเป็นมิจฉาทิฏฐิ จะท�ำให้
กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้อย่างไรเจ้าคะ

252

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

ค�ำถามจากเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
และค�ำถามจากในศาลา

พระอาจารย์ : เป็นไง สบายดี
ศิษย์ : สบายดีเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ : สบาย เพราะไม่มีความอยาก
ศิษย์ : ต้องตัดความอยากให้ได้เจ้าค่ะ
พระอาจารย์ : ถ้าไม่มีความอยากแล้วสบาย

ยากดีมีจนก็สบาย

ศิษย์ : ขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์
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พระอาจารย์ : ถ้ามีความอยากแล้วเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่สบาย

ถ้าท่านใดอยากจะถามปัญหาข้อสงสัยอันใดก็เชิญถามได้ มีใครอยาก
จะถามอะไรไหม

ศิษย์ : อยากทราบเรื่องทิฏฐิ
พระอาจารย์ : ทิฏฐิก็คือความเห็น ความเห็นผิดก็คือมิจฉาทิฏฐิ

ต้องมีความเห็นถูก ต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
จึงเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้าเห็นว่าเป็นสุขัง อัตตา นิจจัง นี้แสดง
ว่าเป็นความเห็นผิด ถ้ามีความอยากให้ทุกอย่างเที่ยง ทุกอย่างให้
ความสุขกับเราให้เป็นของเรานี้ แสดงว่าเป็นความเห็นผิดแล้ว ต้องเห็น
ว่าทุกอย่างไม่เทีย่ ง ต้องมีการพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา ต้องเห็น
ว่าเป็นความทุกข์ ถ้าเราไปอยากให้เขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่อยู่กับเรา
ต้องเห็นว่าเขาเป็นอนัตตา เราไปห้ามเขาไม่ได้ ไปสั่งเขาไม่ได้
ถ้าเราเห็นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราก็จะปล่อยวางได้ เราก็จะ
ไม่ยึดไม่ติด ไม่ว่าจะเป็นใคร เรารักเขาขนาดไหน ถ้าจะตายเราก็
ปล่อยได้เพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอนิจจัง เขาต้องเกิดแล้วเขาต้องดับ
ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราต้องปล่อยเขาไป ถ้าเราอยากเมือ่ ไรเราก็จะ
254

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

ทุกข์ขึ้นมาทันที เราไปห้ามเขาไม่ให้ตายไม่ได้อยู่ดี เราทุกข์เขาก็ตาย
แล้วเรื่องอะไรเราต้องไปทุกข์เพราะเขาก็ตายอยู่ดี ถ้าเราท�ำอะไร
ให้กับเขาได้เราก็ท�ำ ท�ำเท่าที่เราท�ำได้ ท�ำจนกว่าเราจะท�ำไม่ได้
มันก็ต้องจบ ความอยากมันท�ำให้เราเกิดความทุกข์ ความหลงท�ำให้
เกิดความอยาก หลงว่าเป็นของเรา หลงว่าจะต้องอยู่กับเราจะต้อง
ให้ความสุขกับเรา เราก็พยายามท�ำทุกวิถีทางที่จะให้เขาอยู่กับเรา
ให้ความสุขกับเราให้ได้ ยิ่งพยายามท�ำเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่
ความสุขอยู่ที่การปล่อยวาง การไม่อยาก การจะไม่อยากก็ต้องเห็น
ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระพุทธเจ้าถึงสอนให้พิจารณา
ไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ พิจารณาทุกสิ่งว่าไม่เที่ยง เช่น ร่างกายเกิดมา
แล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากกัน
เป็นธรรมดา อันนี้แหละเป็นไตรลักษณ์ ให้เราพิจารณาไตรลักษณ์
พิจารณาอนิจจัง เป็นธรรมดาก็คือเป็นธรรมชาติ เราไปห้ามเขาไม่ได้
เราไปสั่งเขาไม่ได้ สั่งให้เขาไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ได้ สั่งให้เขา
ไม่จากเราไปไม่ได้ ถึงเวลาเขาจะแก่ จะเจ็บ จะตาย จะจากเราไป
เขาก็ไปของเขาอย่างนั้นแหละ
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เราจะทุกข์หรือไม่ทกุ ข์กอ็ ยูท่ วี่ า่ เราจะปล่อยหรือไม่ปล่อย เราจะอยาก
หรือไม่อยาก ถ้าเราไม่อยากให้เขาอยู่ เขาไปเราก็ไม่เดือดร้อน นี่คือ
การปฏิบัติ เป้าหมายก็คือหยุดความอยาก จะหยุดความอยากก็ต้อง
เห็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุ
ของความทุกข์ อยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ
อยากไม่ตาย จะหยุดความอยากได้กต็ อ้ งมีสมาธิ จะมีสมาธิกต็ อ้ งมีสติ
จะเจริญสติสมาธิได้กต็ อ้ งหยุดหาเงินหยุดใช้เงิน ก็เอาเงินมาท�ำบุญแทน
ถ้ามีอยูใ่ นตัวเดีย๋ วมันจะไปเทีย่ ว จะไปซือ้ โน่นซือ้ นี่ ก็เอามาท�ำบุญเสีย
จะได้ไม่ต้องใช้เงินต่อไป พอเงินหมดแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงิน
แล้วก็จะได้มีเวลามาเจริญสติมาปฏิบัติธรรมได้
นี่ก็คือต้นเหตุว่าท�ำไมเราต้องท�ำบุญต้องเสียสละ เพราะเงินเวลามัน
อยู่กับเรามันเป็นอันตราย ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมความอยาก มันจะถูก
ความอยากเอาไปใช้หมด พอหมดแล้วมันก็จะบังคับให้เราไปหามาใหม่
เพี่อจะได้มาใช้ใหม่ มันก็จะวนเวียนอยู่กับการหาการใช้ จะไม่มีเวลา
มาเจริญสติ มาปลีกวิเวก มาปฏิบัติธรรมกัน แล้วก็จะมาอ้างกันว่า
ไม่วา่ งอย่างนูน้ ไม่วา่ งอย่างนี้ การท�ำทานไม่ได้ตอ้ งการอะไร ต้องการ
ให้เราหยุดการใช้เงิน หยุดการหาเงิน เพือ่ เราจะได้มเี วลามาปลีกวิเวก
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มาปฏิบัติธรรมกัน มาเจริญสติมานั่งสมาธิ มาหยุดความอยากกัน
มาบรรลุมรรคผลนิพพานกัน มีแค่นเี้ องง่ายจะตายไป ไม่ทำ� กันเอง มันก็
เลยยาก ยังอยากใช้เงินยังอยากหาเงินกันอยู่

ศิษย์ : ที่พระอาจารย์บอกว่าคนที่ภาวนาไปแล้วรู้วาระจิตคนเป็น
มิจฉาทิฏฐิ จะท�ำให้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้อย่างไรเจ้าคะ

พระอาจารย์ : ก็อย่าไปรูส้ ิ เวลามันจะไปรูก้ อ็ ย่าไปรู้ รูแ้ ล้วก็ปล่อยวาง

เหมือนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม อย่าไปสนใจ พยายามเข้าสู่ความสงบ
ให้ได้ เวลาไปรับรูอ้ ะไรขณะทีภ่ าวนาก็ดงึ กลับมาหาพุทโธ อย่าไปตามรู้

ศิษย์ : จริงๆ ตรงนั้นเราไม่ได้ไปอยากได้มัน มันมีมาเองน่ะค่ะ
พระอาจารย์ : ก็หยุดมันได้ไง ก็อย่าไปรับรูม้ นั มันมาก็อย่าไปรับมัน
เขาให้ของมาก็ไม่รับ รีบเดินหนีไปเสียก็หมดเรื่อง

ศิษย์ : แต่มีความรู้สึกว่าบางครั้งจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ : มันไม่เป็นประโยชน์กับการดับความทุกข์ใจ มันดับ

กิเลสไม่ได้ หยุดความอยากไม่ได้ มันท�ำให้หาเงินหาทองได้ แต่เงินทอง
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มันดับความทุกข์ใจไม่ได้ เข้าใจไหม เราต้องการดับความทุกข์ใจ
เราต้องการหยุดความอยาก จะหยุดความอยากได้ตอ้ งเป็นสัมมาสมาธิ
ต้องนิ่งเฉย ต้องสักแต่ว่ารู้ ไม่มีอะไรให้รับรู้

ศิษย์ : ถ้าถึงจุดตรงนัน้ มันสามารถจะข้ามไปตรงจุดอืน่ ได้ใช่ไหมเจ้าคะ
พระอาจารย์ : ก็อยู่ที่เรา เราบังคับมันได้ พอมันจะไปรู้เรื่องอะไร

เราก็ดึงกลับมาหาพุทโธ ท�ำพุทโธต่อไป บริกรรมพุทโธๆ ต่อไป

ศิษย์ : ในความคิดของโยม รู้สึกว่าพอถึงจุดตรงนั้นแล้วมันละเอียด

กว่าที่จะไปอยู่กับพุทโธค่ะ

พระอาจารย์ : ใช่ แต่ละเอียดแบบเป็นโทษ มันไม่ละเอียดแบบ

เป็นคุณ ต้องให้มันกลับไปช่องที่มันละเอียดเป็นคุณ คือช่องที่มันนิ่ง
ว่าง สงบ สักแต่ว่ารู้ เป็นอุเบกขา เราเข้าผิดช่อง เข้าไปในช่องร้อน
ไม่ใช่เข้าไปในช่องเย็น

ศิษย์ : แต่เรื่องบางอย่างคือรู้แล้วเอาไปช่วยคนได้นะเจ้าคะ
พระอาจารย์ : ได้ แต่มนั ไม่ได้ชว่ ยเรา เราต้องการช่วยเรา ไม่ตอ้ งการ

ช่วยคนอืน่ ตอนนี้ ตัวเรายังช่วยไม่ได้แล้วเราจะไปช่วยคนอืน่ ได้อย่างไร
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ศิษย์ : คือในความคิดเหมือนว่าเราก�ำลังเดินทางอยู่ ในสิง่ ทีเ่ ราก�ำลัง

เดินทางมาอยู่ตรงนี้แล้วรู้เห็นว่ามันเป็นยังไง ขณะที่มีคนเดินผ่านมา
ซึ่งเขาถามเราถึงจุดตรงนั้น เราอาจจะบอกเขาได้บางส่วน

พระอาจารย์ : ก็อย่างว่าอยากจะได้เลขท้ายสองตัวหรืออยากจะได้

รางวัลทีห่ นึง่ เวลาตรวจล็อตเตอรีไ่ ด้สองตัวก็เอาไปขึน้ เงินเลย ไม่ไป
ตรวจดูว่ารางวัลที่หนึ่งเป็นอะไรก่อน รางวัลที่หนึ่งไม่เอาจะเอาแค่
สองตัวก็ไม่วา่ อะไร อยากจะไปช่วยเขาก็ไปสิไม่วา่ อะไร อยูท่ เี่ ราต้องการ
สองตัว พอเปิดเช็คดูถูกสองตัวดีใจใหญ่ไปขึ้นเงินเลย ไม่ไปเช็คดูว่า
รางวัลที่หนึ่งถูกหรือเปล่า รางวัลที่หนึ่งก็มรรคผลนิพพาน ถ้าไปช่วย
คนอื่นก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะเอาอะไร เข้าใจไหม

หลวงปู่มั่นท่านก็ช่วยคนอื่นจนท่านอายุ ๖๐ ปี ท่านจึงปลีกวิเวกไป
เข้าป่าอยูค่ นเดียวทีเ่ ชียงใหม่ ๑๐ ปี ท่านบรรลุทนี่ นั่ น่ะ ก่อนหน้านัน้ ท่าน
ก็ยังไม่บรรลุ ท่านก็คอยช่วยลูกศิษย์ลูกหา คอยสั่งคอยสอน คอยพา
เขาภาวนาปฏิบัติธรรมไป แต่ตัวท่านเองก็ยังไม่บรรลุถึงขั้นสูงสุด
ท่านอาจจะบรรลุบางขัน้ แล้วก็ได้ ไม่ทราบว่าท่านถึงขัน้ ไหน อย่างน้อย
สมาธิคิดว่าได้แน่ๆ แล้ว แต่เรื่องอริยมรรคผลนี้ไม่ทราบว่าท่านได้
หรือยังตอนนัน้ แต่ทา่ นมีความเมตตาไง มีคนมาศึกษามาพึง่ พาอาศัยท่าน
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ท่านก็สอนพาปฏิบัติทั้งพระทั้งเณรทั้งญาติทั้งโยม แต่ท่านเริ่มเห็นว่า
เอ๊ะ เราไปไม่ถงึ ไหนเสียที อายุกแ็ ก่มากแล้ว เปิดดีกว่า เลยหนีเข้าป่า
ไปอยูอ่ งค์เดียว ใครจะไปตาม ท่านก็ไม่ให้ตดิ ตาม ใครตามไปพบท่าน
ก็หนี เจอกันวันสองวันก็แยกทางกันไปแล้ว ไม่ยงุ่ กับใครเลย ต้องการ
ปลีกวิเวกเพือ่ เจริญสติสมาธิปญ
ั ญาอย่างเต็มที่ แต่พอท่านส�ำเร็จแล้ว
ทีนี้ท่านก็ออกมาโปรด อายุ ๗๐ ปี ก็มีท่านเจ้าคุณไปอาราธนามาให้
มาโปรด ท่านก็มาสั่งสอนต่ออีก ๑๐ ปี แล้วท่านก็มรณภาพไป

ศิษย์ : คือบางครัง้ มีความรูส้ กึ อยากจะกลับไปอย่างนัน้ อีกแต่เหมือน
กับว่ามีห่วงอะไรไม่รู้บอกไม่ถูก

พระอาจารย์ : นั่นแหละเขาเรียกพุทธภูมิไง พวกนี้เขาเรียกพวกที่

จิตที่ติดพุทธภูมิอยู่ ยังอยากจะเจริญเมตตาบารมี ทานบารมีอยู่
ยังไม่อยากจะเจริญเนกขัมมบารมี ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้า ท่านยัง
ออกจากวังไปเลย ไปอยู่คนเดียว หลวงปู่มั่นท่านก็ไปอยู่คนเดียว
เราก็ต้องไปอยู่คนเดียว ไปหาวัดที่ไหนอยู่คนเดียว ไม่งั้นก็เวียนว่าย
ตายเกิดแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเอง

ศิษย์ : อย่างนี้ต้องเข้าสมาธิให้ลึกๆ เพื่อถอดถอนไหมคะ
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พระอาจารย์ : ก็ตอ้ งเข้าไปในอัปปนาสมาธิ เข้าไปในจิตทีไ่ ม่มอี ะไรเลย

มีแต่สักแต่ว่ารู้ อุเบกขา เอกัคคตารมณ์

ศิษย์ : แสดงว่าอย่างนี้เหมือนเราเคยไปอธิษฐานไว้ พอถึงขั้นตรง

จุดนั้นแล้ว ถ้าเราจะไปถอน เราก็ต้องไปถึงตรงจุดนั้นแล้วค่อยถอน
ออกมา

พระอาจารย์ : ก็มนั ถึงแล้วเราก็ตอ้ งถอนออกมา เหมือนเราเดินผ่าน

บาร์แล้วเลีย้ วเข้าไปเลย ต่อไปเวลาเจอบาร์กอ็ ย่าเข้าไป อย่าเดินต่อไป
เราติดเข้าบาร์เข้าใจไหม เราเดินผ่านบาร์นี้ก็ต้องเข้าแวะก่อน ต่อไป
ต้องท�ำใจแข็งๆ เดินต่อไป ไม่เปิดประตูบาร์เข้าไปแล้ว เดินเลยไปเลย

ศิษย์ : แล้วส�ำหรับคนฝึกใหม่ล่ะคะ
พระอาจารย์ : คนฝึกใหม่นี้ก็พุทโธๆ ไป เจริญสติไป ส่วนใหญ่ก็จะ

ไม่เจอปัญหาอะไร มันก็จะเข้าสู่ความสงบ ตอนนีถ้ ้าเกิดไปเจอปัญหา
อย่างน้อยเราจะได้รวู้ า่ ไปผิดทีแ่ ล้ว เข้าช่องผิดแล้ว เราก็ถอยออกมาได้
ถ้าไม่รมู้ าก่อนก็อาจจะคิดว่าเป็นทางถูก เพราะคนสมัยนีม้ กั จะคิดว่านัง่
แล้วจะต้องเห็นนัน่ เห็นนี่ ต้องมีฤทธิม์ เี ดชถึงจะวิเศษวิโส แต่ฤทธิเ์ ดช
นี้มันจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไป
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เห็นไหมข่าวทีก่ ำ� ลังดังอยูน่ เี้ ห็นไหม พระมีฤทธิม์ เี ดชเนีย่ เหาะเหินเดิน
อากาศได้ กิเลสมันก็เอาไปใช้ให้ไปซือ้ เครือ่ งบิน ซือ้ รถ ซือ้ บ้าบอคอแตก
อะไรต่างๆ อันนี้มันเรื่องของกิเลสล้วนๆ มีสมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธิ
ถ้ามีอัปปนาฯ หรือมีสัมมาสมาธินี้ ใจมันจะไม่หิว มันจะอิ่ม มันจะ
ไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ มันจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้
เพียงแต่ว่ามันอิ่มชั่วคราวเวลาอยู่ในสมาธิเท่านั้นเอง เวลาออกมา
ถ้าเผลอไปเห็นเข้ามันก็หวิ ได้ พอมันหิวก็ตอ้ งใช้ปญ
ั ญามาหยุดมัน เราจึง
ต้องใช้ปัญญาว่าอย่าไปอยาก เห็นรถคันยาวๆ ก็อย่าไปอยากได้
เห็นเครือ่ งบินก็อย่าไปอยากได้ อย่าไปอ้างว่าเอาไปใช้กจิ นิมนต์ กิจนิมนต์
บ้าบอคอแตกอะไรต้องใช้เครื่องบิน

ศิษย์ : แล้วสีกาล่ะครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ก็เหมือนกันแหละ
ศิษย์ : บรรลุนิพพานชาตินี้กับชาติหน้าต่างกันยังไงครับ
พระอาจารย์ : นิพพานก็คอื งานทีเ่ ราท�ำเสร็จแล้วไง ถ้าเราท�ำงานเสร็จ

มันก็เป็นนิพพาน จะชาติไหนมันก็เป็นนิพพานเหมือนกัน คุณหมายความ
ว่าอย่างไร
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ศิษย์ : เร็วกับช้าครับ
พระอาจารย์ : ก็อยู่ที่ท�ำมากท�ำน้อย ท�ำมากมันก็เสร็จเร็ว ท�ำน้อย

มันก็เสร็จช้า เหมือนตักน�้ำใส่ตุ่ม คุณตักน�้ำวันละขันกับตักน�้ำวันละ
ร้อยขันนี้อันไหนมันจะเต็มเร็วกว่ากัน พอเต็มแล้วมันก็เต็มเท่ากัน
ใจมันเต็มแล้วมันก็เต็ม มันก็อิ่มมันก็พอ ใจของพระพุทธเจ้า ใจของ
พระอรหันตสาวกนี่เท่ากันในเรื่องของความอิ่ม ต่างกันตรงที่บารมี
ความสามารถที่จะสั่งสอนหรือจะแสดงธรรมนี้ต่างกัน แต่ความอิ่ม
ความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี้เท่ากัน
ถ้าเปรียบเหมือนคนไข้ก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกัน เพียงแต่ว่า
เวลาหายแล้วคนหนึ่งสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อีกคนหนึ่ง
ท�ำไม่ได้ เดินดินไป อันนีเ้ ป็นเรือ่ งของบารมีของแต่ละคน แต่การเหาะเหิน
เดินอากาศได้นั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะท�ำให้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้

ศิษย์ : คือเมื่อก่อนช่วงหนึ่งมีความมุ่งมั่นมากว่าจะเอาชาตินี้ให้ได้
ช่วงนั้นตั้งใจอย่างนี้ พอทุกอย่างกระหน�่ำเข้ามานี่รับไม่ไหวเหมือนกัน

พระอาจารย์ : ก็เริ่มใหม่ได้ ท�ำใหม่
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ศิษย์ : ตอนนัน้ ลูกต้องถอนมาตัง้ หลักใหม่ ท�ำขนาดนีม้ นั ไม่ไหว เคยไป
กราบหลวงปู่หล้าที่ภูจ้อก้อ ขณะที่ท่านฉันอาหารเสร็จ ท่านก็สอนว่า
“ให้มนั เข็ดนะเรือ่ งการเกิด อย่าให้มกี ารเกิดอีกเลย” คือท่านพูดกับหนู
อย่างนี้ ตอนนัน้ อยากจะเอาให้ได้จริงๆ เลย ตัง้ ใจมาก แต่มนั ก็กระหน�ำ่
มาจนต้องถอยทุกครั้งเลย

พระอาจารย์ : ก็แสดงว่าก�ำลังเรายังไม่พอ ต้องพยายามฝึกสติ

ให้มากๆ สตินจี่ ะท�ำให้เรามีสมาธิ แล้วพอมีสมาธิแล้วใจจะเป็นเหมือน
หินน่ะ อะไรมันจะมากระหน�ำ่ อย่างไรมันก็ไม่ขยับ ใจเราตอนนีม้ นั ยังเป็น
เหมือนปุยนุน่ อยู่ อะไรมานิดมันก็ปลิวไปตาม ใจเราอ่อน ไม่แข็งไม่หนัก
ไม่แน่น ขาดสติ สติไม่มีก�ำลังที่จะท�ำให้ใจนิ่งให้สงบเป็นเหมือนหิน
แล้วเราขาดปัญญาด้วย มีสมาธิมนั ก็ดี แต่ตอ้ งมีปญ
ั ญามันถึงจะดีกว่า
เพราะมันจะท�ำให้แข็งอย่างถาวร ไม่แข็งแต่เฉพาะอยู่ในสมาธิ

ศิษย์ : เรียกว่าต้องฝึกพิจารณาในไตรลักษณ์ให้หมดใช่ไหมคะ
พระอาจารย์ : ใช่ๆ ต้องเห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะแข็งจะปล่อยวาง

ทุกอย่างได้ เห็นว่าทุกอย่างในโลกนีเ้ ป็นเพียงดินน�ำ้ ลมไฟเท่านัน้ เราไป
หลงว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล ผูท้ มี่ าครอบครองดินน�ำ้ ลมไฟเขาไม่ได้เป็น
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ดินน�ำ้ ลมไฟ เขาเป็นดวงจิต พวกเราแต่ละคนนีม้ ดี วงจิตมาครอบครอง
ร่างกายนี้ แต่พวกเรากลับมาห่วงร่างกายของกันและกัน ไม่ไปห่วง
จิตใจของกันและกัน กลัวร่างกายเขาจะแก่ จะเจ็บ จะตาย จะจาก
เราไป จะเดือดร้อน กลับไม่ไปห่วงจิตใจของเขาทีท่ กุ ข์วนุ่ วายเพราะเกิด
ความอยาก เราควรจะมาช่วยเขาหยุดความอยาก ไม่ใช่มาช่วยเสริม
ท�ำตามความอยาก เข้าใจไหม

ศิษย์ : แสดงว่าจิตของผู้ที่ฝึกสมาธิจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิจะเป็น
สัมมาทิฏฐิโดยธรรมชาติใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : จะเป็นสัมมาสมาธิ ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ

ต้องเกิดความเห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ต้องเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก เห็นอริยสัจ ๔ จึงจะเรียก
ว่าสัมมาทิฏฐิ

ศิษย์ : ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปใช่ไหมคะ
พระอาจารย์ : ใช่ อย่างพระอัญญาโกณฑัญญะทีเ่ ปล่งเสียงว่า “สิง่ ใด

มีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา” อันนั้นแหละสัมมาทิฏฐิแล้ว
ธรรมะบนเขา
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ต้องเกิดความเห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ต้องเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก
เห็นอริยสัจ ๔ จึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
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ไม่หลงแล้ว ละสักกายทิฏฐิได้แล้ว ละว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน�้ำ
ลมไฟ ไม่มตี วั ไม่มตี น เป็นหุน่ ผูท้ เี่ ชิดหุน่ ก็คอื จิต จิตไม่ได้เป็นร่างกาย
จิตไปทุกข์กับร่างกายเอง ไปยึดไปติดไปหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็น
ของเรา พอจะต้องเสียร่างกายไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พอรู้ว่า
ไม่ใช่ตัวเราของเราก็ปล่อยมันเท่านั้นเอง มันจะตายก็ปล่อยมันตาย
จิตก็จะหายทุกข์ทันที
สัมมาทิฏฐิต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงดินน�้ำลมไฟ ธาตุ ๔ ร่างกาย
ของทุกคนนี้เป็นเพียงดินน�้ำลมไฟ ไม่มีตัวตน ตัวตนคือตัวจิต ตัวที่
ท�ำให้เกิดตัวตนขึ้นมานี้คือตัวจิต ตัวจิตไม่ได้อยู่ในร่างกาย ตัวจิตอยู่
ในโลกทิพย์ สั่งการผ่านกระแสจิต สั่งการให้ร่างกายท�ำอะไรผ่าน
กระแสความคิด รับรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านทางทวารทั้ง ๕ คือ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย พอไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆ
ในโลกนี้ได้ ต้องมีร่างกายใหม่ถึงจะรับรู้ได้ใหม่ ถ้ายังมีความอยาก
ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มารับรู้ต่อ มาทุกข์ต่อไป มาอยากต่อไป

ศิษย์ : พระอาจารย์คะ หนูอยากถามเรื่องการฝึกอสุภะค่ะ หนูไม่รู้

ว่าจะเริ่มอย่างไร
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พระอาจารย์ : ก็นกึ ส่วนทีเ่ ราไม่สขุ ส่วนทีไ่ ม่นา่ ปรารถนาของร่างกาย

อย่าไปดูสว่ นทีน่ า่ ปรารถนา ส่วนใหญ่เราจะปรารถนาทีห่ น้าตาทีร่ ปู ร่าง
เราก็ดูส่วนที่ไม่น่าปรารถนา เช่น ดูส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง คิดถึง
กะโหลกศีรษะโครงกระดูกของเขา นึกถึงตับไตไส้พุง หรือนึกถึง
กลิ่นเหม็นๆ ที่ออกมาตามร่างกายต่างๆ

ศิษย์ : หนูก็เคยดูวิดีโอเกี่ยวกับที่เขาผ่าตัด หนูก็ยังไม่รู้สึกอะไรค่ะ
พระอาจารย์ : เราต้องดูว่าส่วนไหนที่เราไม่ชอบ ในร่างกายต้องมี

ส่วนที่เราไม่ชอบ เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ อย่างนี้เราไม่ชอบ

ศิษย์ : คิดถึงบ่อยๆ ใช่ไหมคะ
พระอาจารย์ : ใช่ คิดถึงบ่อยๆ คิดถึงว่าเราหยิบอุจจาระของเขาขึน้

มาได้หรือเปล่า ถ้าเราจับเนือ้ ต้องตัวเขาได้ เราหยิบอุจจาระของเขาได้
หรือเปล่า ให้คิดอย่างนี้ดู หรือเวลาเขาตายแล้วเรายังจะนอนกับเขา
ได้หรือเปล่า ถ้าสมมติวันนี้เขาตาย คืนนี้ให้เขานอนกับเราสักคืนหนึ่ง
จะได้หรือเปล่า

ศิษย์ : ถ้ารู้สึกว่าติดความดีที่ท�ำให้กันล่ะคะ
ธรรมะบนเขา
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พระอาจารย์ : ความดีก็เรื่องของความดี ไม่ใช่เรื่องของร่างกาย

ความดีกเ็ รือ่ งความดี เราต้องใช้ความจริงมายืนยันว่าคนนีเ้ ขาไม่อยูแ่ ล้ว
เหมือนเขาเดินทางไปต่างประเทศแล้ว เราจะอยากให้เขาอยู่ต่อไปก็
อยูไ่ ม่ได้แล้ว แต่เราคิดถึงความดีของเขาได้ ตอนนีเ้ รายังคิดถึงความดี
ของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เสียหายตรงไหน แต่เราอย่าไปคิดเศร้าโศก
เสียใจร้องห่มร้องไห้ให้เขากลับคืนมา ถ้าเราเศร้าโศกเสียใจ แสดงว่า
เรายังอยากจะให้เขากลับคืนมา เราต้องยอมรับว่ามันเป็นเหมือน
ความฝัน เราฝันแล้วพอตืน่ ขึน้ มา ความดีตา่ งๆ ทีเ่ ราได้จากความฝันนัน้
มันหมดไปแล้ว ถ้าจะกลับมาใหม่กต็ อ้ งฝันใหม่ ก็เดีย๋ วหาคนใหม่ให้เจอ
เจอคนใหม่ก็เจอความดีของคนใหม่ แต่อย่าไปดีเลยเพราะดียังไง
เดี๋ยวเวลาเขาจากเราไปเราก็จะเสียใจอีก ให้ยอมรับว่าเป็นเหมือน
ดูภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจบไปแล้ว เราต้องอยู่ในปัจจุบัน
อย่าไปคิดถึงอดีต ถ้าคิดถึงอดีตก็ต้องอย่าเกิดอารมณ์เศร้าสร้อย
หงอยเหงา คิดถึงความดีได้ คิดถึงความดีของพ่อของแม่ของเพื่อน
ของใครก็ได้ คิดแล้วแต่อย่าไปเศร้าโศกเสียใจ ถ้าเศร้าโศกเสียใจ
ก็คือเป็นกิเลส เป็นตัณหา เป็นความอยากขึ้นมา
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ก็ลองพยายามพิจารณาดูส่วนไหนของร่างกายที่ไม่สวยไม่งาม คิดถึง
ตอนหนังมันเหี่ยวบ้าง คิดถึงตอนตื่นขึ้นมายังไม่ได้แปรงฟัน ยังไม่
ล้างหน้า กลิน่ ขีฟ้ นั เหม็นอย่างนี้ เวลาเหงือ่ ออก ร่างกายไม่ได้อาบน�ำ้
อาบท่า นีย่ งั ขณะเป็นนะ เวลาตายกลิน่ มันจะขนาดไหน ให้คดิ ถึงสิง่ ที่
มันไม่นา่ ปรารถนาดู แล้วมันก็จะถอนความหลงได้ ถอนความรักใคร่ได้

ศิษย์ : ภาวนาพุทโธแล้วพุทโธมันหายไป แล้วโยมก็ดใู จไปเรือ่ ยๆ ตอนหลัง

นี่ก็เจริญสติ แล้วก็ไปเข้าอภิธรรม แล้วโยมก็คิดว่าที่เขาสอนมานี่เขา
ให้ละวางตัวตน ซึ่งโยมก�ำลังคิดว่าโยมอยากจะละวางความเป็นตัวตน
โยมก็ใช้สติ แล้วเขาก็ให้ดรู ปู นาม ทีนโี้ ยมก็ใช้สติแล้วก็ดรู ปู นามโดยไม่ได้
ภาวนาพุทโธ นี่ไม่ทราบว่าถูกหรือไม่คะ

พระอาจารย์ : คือถ้าไม่มีสมาธินี่ยังไงก็วางไม่ได้ ใจมันวางไม่ได้
ศิษย์ : เพราะตามปกติโยมก็ใช้สมาธิอยู่ เพิ่งไปนี่ละค่ะ
พระอาจารย์ : แล้ววางได้หรือเปล่าล่ะ
ศิษย์ : ก็ยังค่ะ
ธรรมะบนเขา
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เราต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น
กั บ ร่ า งกายผ่ า นทางร่ า งกายนี้ เ กิ ด ขึ้ น ที่
ร่างกาย ไม่ได้มาถึงใจ ใจเพียงแต่เป็นผูร้ บั รู้
เป็นผู้ดูเฉยๆ เท่านั้นเอง เป็นเหมือนกับ
ผูท้ ดี่ ภู าพยนตร์ ผูท้ ดี่ ภู าพยนตร์นไี้ ม่ได้อยู่
ในเหตุการณ์
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๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

“ปรับใจให้เป็นกลาง”
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วันนีฝ้ นฟ้าอากาศก็มดื ครึม้ หน่อย เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติเขาไม่แน่นอน
เขามีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ความจริงร่างกายของเรา ชีวติ
ของเราก็เป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ แต่เราพยายามทีจ่ ะฝืนธรรมชาติกนั
เวลาฝนตก เสียงมันก็ดัง เราจะไปห้ามให้ฝนไม่ตกก็ไม่ได้ สมมติว่า
ถ้าฝนตก เราก็ต้องปรับสภาพของเราให้เข้ากับความจริง ถ้าฝนตก
เสียงดัง เราก็ไม่พูดไม่ฟังกัน เราก็นั่งเฉยๆ ท�ำใจให้สงบกัน ปัญหา
ก็จะไม่เกิด ปัญหาเกิดเพราะว่าเราอยากจะพูด อยากจะคุย อยากจะฟัง
แต่ฝนตกเสียงดังเราพูดคุยกันไม่รเู้ รือ่ ง เราก็จะมีความอึดอัดร�ำคาญใจ
ขึน้ มา นัน่ ก็เป็นเพราะว่าใจเราไม่ยอมรับความจริง ใจเรามีความอยาก
ที่จะท�ำในสิ่งที่ฝืนกับความเป็นจริง ถ้าเรามีความอยากจะท�ำในสิ่งที่
ฝืนกับความเป็นจริง เราก็จะเกิดความทุกข์ขนึ้ มา นีค่ ือความจริงของ
จิตใจของเรา จิตใจของเราทุกข์เพราะฝืนความจริง ไม่ยอมรับความจริง
ไม่รคู้ วามจริง ไม่ยอมมองความจริงกัน การไม่มองความจริงจึงท�ำให้
เรามองไม่เห็นความจริง ไม่รคู้ วามจริง พอเราไม่รคู้ วามจริง เราก็ทำ�
ฝืนความจริง พอฝืนความจริงเราก็เกิดความทุกข์ใจกัน ไม่สบายใจกัน
ความทุกข์ใจของพวกเราอยู่ตรงที่พวกเราไม่รู้ความจริง ไม่ศึกษา
ความจริงกัน ไม่ศึกษาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้มามีส่วน
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เกี่ยวข้องด้วยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูต่ ลอดเวลา มีทงั้ เจริญ มีทงั้ เสือ่ ม แล้วก็เป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถทีจ่ ะ
ไปควบคุมบังคับสัง่ ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ ถ้าเราศึกษา
ความจริงอยู่ตลอดเวลา ศึกษาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้
เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปก�ำหนดให้ตายตัวได้ ให้เป็นอย่างนี้
เป็นอย่างนั้นได้เสมอไป บางเวลาเราก็ก�ำหนดได้สั่งได้ บางเวลาเรา
ก็สั่งไม่ได้ก�ำหนดไม่ได้ เราจึงต้องพยายามปรับใจของเราให้เข้ากับ
เหตุการณ์ เข้ากับความจริง ถึงแม้ว่าเราอยากจะให้เป็นอย่างนั้น
อย่างนี้ แต่ถา้ เรารูว้ า่ เราไม่สามารถทีจ่ ะท�ำให้เขาเป็นอย่างนัน้ อย่างนีไ้ ด้
เราก็ตอ้ งปรับใจตัวเราเอง เปลีย่ นใจเปลีย่ นความอยาก ถ้าไม่ได้อย่างนี้
เอาอย่างนั้นก็ได้
สมมติวา่ อยากจะให้ฝนฟ้าอากาศไม่แปรปรวน ให้แดดออก แต่ตอนนี้
ฝนมันตก ฝนฟ้าแปรปรวน มีทงั้ ลม มีทงั้ ฝน มีทงั้ เสียง เราก็เปลีย่ นใจ
เอาอย่างนี้ก็ได้ วันนี้อากาศเป็นอย่างนี้ ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ เราก็
เอาอย่างนี้ เราก็ปรับใจของเราให้อยูก่ บั สภาพความเป็นจริง เช่น วันนี้
ถ้าออกจากบ้านไม่ได้ก็ไม่ต้องออกจากบ้าน อยู่บ้านไป ถ้าฝนตก
เสียงดังพูดกันฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องพูด ก็หยุด เราก็นั่งเฉยๆ เราก็มา
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ถ้าใจเราปรับให้รับกับความเป็นจริงได้
ใจของเราก็จะนิ่งจะสงบ
จะไม่ต่อต้าน จะไม่ต่อสู้
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ปัญหาของพวกเราอยู่ตรงที่เราไม่ยอมปรับตัวเอง
เราชอบไปปรับคนอื่น เวลาเราเห็นอะไรแล้วไม่ชอบใจเรา
แทนที่เราจะปรับใจเราให้ชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบ
เรากลับพยายามไปปรับสิ่งที่ไม่ชอบให้ทำ�ตามใจของเรา
ให้เราชอบ มันก็เลยวุ่นวาย
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เปลีย่ นกิจกรรมได้ ถ้าเราไม่ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม เราก็มานัง่ สมาธิกนั ก็ได้
ถ้าเราปรับใจของเราให้เข้ากับเหตุการณ์ได้ ไม่ขัดไม่ฝืนกับเหตุการณ์
ความจริงที่เกิดขึ้น ใจของเราจะไม่มีวันทุกข์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เราปรับใจของเราให้รบั กับเหตุการณ์ได้เสมอ ถ้าเราฝึกฝนอบรมสอน
จิตใจให้รู้จักการปรับตัวเองไม่ให้ยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด สภาพหนึ่ง
สภาพใด เหตุการณ์หนึง่ เหตุการณ์ใด ให้เราเตรียมรับกับการเปลีย่ นแปลง
ของสภาวะต่างๆ ตลอดเวลา ถ้าเราฝึกฝนอบรมใจของเราเรือ่ ยๆ ต่อไป
เราก็จะสามารถพลิกใจปรับใจของเราให้เข้ากับสถานการณ์ให้มคี วามสุข
กับทุกสถานการณ์ได้
ตอนนี้เรายังปรับกันไม่ได้ เรายังมีความยึดติดกับสภาวะต่างๆ อยู่
พอสภาวะต่างๆ ทีเ่ รายึดติดอยูเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงไป เราก็พยายาม
ทีจ่ ะปรับสภาวะให้กลับมาเหมือนเดิม อันนีเ้ ป็นการกระท�ำฝืนความจริง
เป็นการกระท�ำทีเ่ หนือ่ ยและไม่ได้ผลและยุง่ ยาก ไม่เหมือนกับการปรับ
สภาวะจิตใจของเราให้เข้ากับสภาวะที่เกิดขึ้นอยู่ เช่น อากาศร้อน
เราก็ปรับใจของเราให้รบั ความร้อน ถ้าเรารับความร้อนได้ เราก็ไม่ตอ้ ง
ไปซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ ไม่ตอ้ งไปซือ้ พัดลม หรือถ้าเราจะปรับก็ปรับ
แบบง่ายๆ ปรับตามธรรมชาติ ถ้าร้อนมากถ้ามีนำ�้ อาบก็อาบน�ำ้ สักหน่อย
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หรือเอาผ้าชุบน�้ำมาเช็ดตัวสักหน่อยให้มันคลายความร้อนลงไปบ้าง
แต่มันก็สู้ปรับใจไม่ได้ ถ้าเราปรับใจของเราให้รับกับความร้อนได้
เราก็ไม่ต้องท�ำอะไร ร้อนเราก็อยู่ได้ ร้อนเราก็มีความสุขได้ เย็นก็มี
ความสุขได้ ฝนตกก็มคี วามสุขได้ ถ้าใจเราปรับให้รบั กับความเป็นจริงได้
ใจของเราก็จะนิ่งจะสงบ จะไม่ต่อต้าน จะไม่ต่อสู้ ถ้ามีการต่อต้าน
ต่อสู้ก็มีความอยาก มีความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา
นี่คือธรรมชาติของใจที่เราต้องศึกษาแล้วก็พยายามสอนใจให้รับกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สภาวะความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร เราก็รับ
กับมันไป แม้แต่รา่ งกายของเราก็เป็นสภาวะเป็นธรรมชาติเหมือนกัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ร่างกายเราบางวันก็สุขสบาย
บางวันก็เจ็บไข้ได้ป่วย ปัญหาของพวกเราอยู่ตรงที่เราไม่ยอมปรับ
ตัวเอง เราชอบไปปรับคนอื่น เวลาเราเห็นอะไรแล้วไม่ชอบใจเรา
แทนที่เราจะปรับใจเราให้ชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบ เรากลับพยายาม
ไปปรับสิ่งที่ไม่ชอบให้ท�ำตามใจของเราให้เราชอบ มันก็เลยวุ่นวาย
เพราะสิ่งที่เราจะไปปรับนั้นบางทีเขาก็ให้เราปรับ บางทีเขาก็ไม่ให้
เราปรับ พอเขาไม่ให้เราปรับเราก็มีความไม่สบายใจทุกข์ใจ แต่ถ้า
เราปรับใจเราให้รับกับสภาพหรือบุคคลหรือสิ่งต่างๆ ที่เราไม่ชอบ
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ถ้าเราไม่ชอบเราก็หดั ชอบเสีย พอเราชอบแล้วต่อไปเราก็อยูก่ บั เขาได้
เช่น เราไม่ชอบรับประทานของเผ็ด แต่เราไปอยูบ่ า้ นทีเ่ ขาท�ำแต่ของเผ็ด
ทุกๆ วันเขาก็ท�ำของเผ็ดๆ มาให้รับประทาน เราจะบอกให้เขาไม่ท�ำ
ของเผ็ด เขาก็ไม่ทำ� ตาม เพราะเขาเคยรับประทานของเขาอยูอ่ ย่างนี้
เราก็พยายามหัดรับประทานหัดชอบของเผ็ดไป พอเรารับประทาน
ไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะชอบมันเองจะติดใจ แล้วต่อไปเราก็จะ
รับประทานของเผ็ดได้ เหมือนเวลาเราไปอยูต่ า่ งประเทศ เราต้องรับ
ประทานอาหารที่แปลกจากอาหารที่เราเคยรับประทาน เราก็มักจะ
ไม่อยากรับประทาน เราก็พยายามที่จะรับประทานอาหารที่เราเคย
รับประทานมา แต่ถ้าเราหัดรับประทานของที่เราไม่เคยรับประทาน
ใหม่ๆ ก็อาจจะรูส้ กึ ไม่เอร็ดอร่อย ไม่นา่ รับประทาน แต่ถา้ เราพยายาม
รับประทานไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะรับประทานได้ พอเกิดความ
เคยชินแล้วก็จะไม่เกิดการต่อต้านขึน้ มา และต่อไปก็จะรับประทานได้
เหมือนกับคนทีเ่ ขารับประทานกัน ท�ำไมคนอืน่ เขารับประทานได้อย่าง
เอร็ดอร่อย แต่ทำ� ไมเรารับประทานไม่ได้ นัน่ ก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคย
รับประทาน แล้วพอเราไม่เคยรับประทาน เราก็ไม่อยากจะรับประทาน
เรามีความต่อต้าน เราอยากจะรับประทานอาหารทีเ่ ราเคยรับประทาน
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อาหารทีเ่ ราไม่เคยรับประทาน เราก็จะไม่อยากจะรับประทาน พอเกิด
ความอยากแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
ดังนั้นปัญหาของเราอยู่ที่ตัวเราเอง ไม่ได้อยู่ที่บุคคลต่างๆ สิ่งต่างๆ
เหตุการณ์ต่างๆ เพราะบุคลต่างๆ สิ่งต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ เขาก็
เป็นของเขาอยูอ่ ย่างนีม้ าก่อนตัง้ แต่เรามาเกิด และเขาก็จะเป็นอย่างนี้
ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้ว ปัญหาอยู่ที่เราไม่สามารถปรับตัวเอง
ให้สามารถอยู่กับเขาได้ ความจริงแล้วเราปรับตัวเองให้อยู่กับทุกสิ่ง
ทุกอย่างได้ให้มคี วามสุข ให้มคี วามสบายใจกับทุกสิง่ ทุกอย่างได้ เพราะ
ว่ามีคนปรับมาแล้ว เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลาย
ท่านปรับใจของท่านให้เป็นกลาง คือไม่ให้รัก ไม่ให้ชัง ถ้าใจเป็น
อุเบกขา ใจเป็นกลาง ใจจะรับกับทุกอย่างได้ การจะท�ำใจให้เป็นกลาง
ก็ตอ้ งท�ำใจให้สงบ เวลาใจสงบนีใ้ จจะอยูใ่ นภาวะทีเ่ ป็นกลางทีเ่ รียกว่า
“อุเบกขา” พอเรามีอเุ บกขาแล้วทีนเี้ ราก็จะสามารถทีจ่ ะควบคุมใจของ
เราให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาได้
ตอนต้นเราต้องอาศัยการท�ำสมาธิกอ่ นเพือ่ ดึงใจให้เข้าจุดทีเ่ ป็นกลาง
ตอนนีใ้ จของเราไม่ยอมอยูต่ รงกลาง ใจเราจะแกว่งไปแกว่งมาระหว่าง
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ความรักกับความชัง จะไม่อยูต่ รงกลาง คือเฉยๆ ไม่รกั ไม่ชงั ถ้าเราฝึก
ท�ำสมาธิ ต่อไปใจของเราก็จะเข้าสูค่ วามเป็นกลาง พอเข้าสูค่ วามเป็น
กลางได้แล้ว ทีนเี้ ราก็จะสามารถอยูก่ บั ทุกสิง่ ทุกอย่างได้ ไม่วา่ อะไรจะ
เกิดขึน้ จะดีหรือไม่ดี เราก็จะท�ำใจเฉยๆ ได้ เพราะว่าเหตุการณ์ตา่ งๆ นัน้
ความจริงไม่ได้ไปกระทบกระทั่งกระเทือนใจเลย ความกระเทือนใจนี้
เกิดจากใจเป็นผู้สั่งขึ้นมาเอง เห็นอะไรแล้วใจไม่นิ่ง ใจสั่งขึ้นมาเอง
เพราะใจไม่เคยถูกฝึกให้อยูน่ งิ่ ๆ ให้อยูต่ รงกลางให้เป็นอุเบกขา ใจถูก
ปล่อยให้กลิ้งไปกลิ้งมาตามความชอบตามความชัง ถ้าเห็นอะไรชอบ
ก็จะกลิ้งเข้าหา ถ้าเห็นอะไรไม่ชอบก็จะกลิ้งหนีจะถอย ก็จะเกิดการ
หวั่นไหวทั้งขณะที่เข้าหาและขณะที่ถอยออก แต่ถ้าเราฝึกใจให้อยู่
เป็นกลาง ไม่กลิ้งไปกลิ้งมา เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา ใจเราก็
จะไม่หวั่นไหว จะไม่สั่นสะเทือนแต่อย่างใด
นี่แหละคือเรื่องของใจของพวกเราที่พวกเราไม่รู้จักควบคุมรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ให้ความสงบให้ความสุขกับเราไปตลอด ต้องมีคนอย่าง
พระพุทธเจ้ามาตรัสรูแ้ ล้วเอาความรูน้ มี้ าเผยแผ่สงั่ สอนให้แก่พวกเรา
สอนให้พวกเรารู้ทันสภาวะความเป็นจริงต่างๆ ให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เรามารับรู้มาสัมผัสนี้เป็นสิ่งที่เราเพียงรับรู้สัมผัสเท่านั้น เราไม่ได้
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เป็นผูท้ แี่ ตะต้องเลย ผูท้ แี่ ตะต้องสิง่ ต่างๆ นีเ้ ป็นร่างกาย เช่น ร่างกาย
เราแตะต้องกับความร้อนความหนาว แตะต้องกับข้าวของต่างๆ
อาหารอะไรต่างๆ ทีร่ บั ประทานเข้าไปนี้ ร่างกายเป็นผูแ้ ตะต้อง ใจเป็น
เพียงผู้รับรู้การสัมผัสการแตะต้องของร่างกายเท่านั้น ใจไม่ได้
รับประทานอาหารกับร่างกาย แต่ใจกลับไปวุน่ วายกับการรับประทาน
อาหารของร่างกาย ต้องรับประทานอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ ชนิดนั้น
ชนิดนี้ถึงจะมีความสุข ร่างกายเขาไม่ได้บ่น ไม่ได้วุ่นวายกับการ
รับประทานเลย เราเอาอาหารอะไรป้อนเข้าไปในร่างกาย ร่างกายเขาก็
รับได้หมด อาหารเข้าไปในร่างกายท�ำให้รา่ งกายอิม่ มันก็จบเท่านัน้ เอง
แต่ใจของเรานี้มันไม่อิ่ม มันไม่สุข ถ้ารับอาหารที่ไม่ถูกปากไม่ถูกใจ
เพราะว่าใจเราเป็นผู้คิดขึ้นมาเอง คิดว่าอาหารแบบนี้ถึงจะดี อาหาร
แบบนี้ถึงจะให้ความสุขกับเรา ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารอย่างนี้ก็จะ
ไม่ได้ความสุข แต่ความจริงใจไม่ได้รับประทานเลย ผู้ที่รับประทาน
ก็คอื ร่างกาย ใจเป็นเหมือนพีเ่ ลีย้ งของร่างกายทีป่ อ้ นอาหารใส่เข้าไป
ในร่างกาย แล้วเพียงแต่รับรู้กลิ่นรสของอาหารที่เข้าไปในร่างกาย
เท่านัน้ เอง ใจไม่ได้รบั ประทานอาหาร ใจไม่ได้อม่ิ ตามร่างกาย เพียงแต่
รับรู้ความรู้สึกของความอิ่มของร่างกาย ถ้าใจอยู่ในความสงบได้
ใจจะมี ค วามอิ่ ม ที่ จ ะท� ำ ให้ ไ ม่ ต ้ อ งกั ง วลกั บ ความอิ่ ม ของร่ า งกาย
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พระพุทธเจ้า
ทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน
แต่ใจของพระพุทธเจ้านั้นไม่เดือดร้อน
เพราะทรงมีความสงบ มีสมาธิ
มีอุเบกขา มีความอิ่มใจ
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ร่างกายจะอิม่ ไม่อมิ่ ไม่เป็นปัญหาถ้าใจมีความอิม่ ร่างกายจะอดอาหาร
ไปสี่ห้าวัน อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน
แต่ใจของพระพุทธเจ้านัน้ ไม่เดือดร้อน เพราะทรงมีความสงบ มีสมาธิ
มีอุเบกขา มีความอิ่มใจ
ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายผ่านทาง
ร่างกายนีเ้ กิดขึน้ ทีร่ า่ งกายไม่ได้มาถึงใจ ใจเป็นเพียงแต่เป็นผูร้ บั รูเ้ ป็น
ผู้ดูเฉยๆ เท่านั้นเอง เป็นเหมือนกับผู้ที่ดูภาพยนตร์ ผู้ที่ดูภาพยนตร์นี้
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ผู้ดูภาพยนตร์กลับไปวุ่นวายกับเหตุการณ์
ที่ปรากฏขึ้นในภาพยนตร์เพราะปล่อยให้ใจปล่อยให้อารมณ์ไหลไป
ตามเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น เลยเหมือนกับว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์
อยู่ในภาพยนตร์ แต่ความจริงตนเองเป็นผู้นงั่ ดูเฉยๆ ไม่ว่าเหตุการณ์
อะไรจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์ จะเกิดระเบิดจะเกิดการฆ่าฟันกันตาย
อย่างไรก็เป็นเพียงภาพยนตร์เท่านัน้ ไม่ได้เกิดกับคนดู นีค่ อื ใจของเรา
กับสิง่ ต่างๆ ทีใ่ จเรามาสัมผัสรับรู้ สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราสัมผัสรับรูน้ เี้ ป็นเหมือน
ภาพยนตร์ เป็นเหมือนสิ่งที่ปรากฏอยู่บนจอภาพยนตร์ ใจเป็นเหมือน
ผู้ดู เพียงแต่ว่าใจหลงไปกับสิ่งที่ได้ดูได้เห็นแล้วก็ไปคิดว่าเป็นผู้อยู่ใน
ภาพยนตร์นั้น จึงเกิดความสุขความทุกข์ไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
286

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

จอภาพยนตร์ แต่พอภาพยนตร์จบลง คนดูกไ็ ม่ได้เสียอะไรกับสิง่ ต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในจอภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์อาจจะจบ คนทีแ่ สดงได้เป็น
มหาเศรษฐี คนดูก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแต่อย่างใด คนดูก็ออกจาก
โรงไป เคยเข้ามาอย่างไรก็ออกไปอย่างนั้น ใจก็เหมือนกัน ใจมาได้
ร่างกายเป็นเหมือนกับบัตรเข้าโรงภาพยนตร์ เข้าไปดูภาพยนตร์
พอร่างกายตายไป ใจก็ออกจากโรงภาพยนตร์นั้นไป ใจก็ไม่ได้อะไร
จากสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโรงภาพยนตร์ เช่น ร่างกาย เราได้รา่ งกายนี้
มาแล้ว ร่างกายเราก็มาท�ำโน่นท�ำนี่ หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้ ได้สิ่งนั้น
ได้สงิ่ นีม้ า แล้วพอร่างกายตายไป ใจก็ไม่ได้เอาอะไรไปกับใจเลย ใจก็ไป
ตัวเปล่าๆ เหมือนเดิม
ถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะได้ไม่หลงกับเหตุการณ์ตา่ งๆ กับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ รา
มาสัมผัสรับรูผ้ า่ นทางร่างกาย ถ้าเรารูว้ า่ ร่างกายนีเ้ ป็นเพียงเครือ่ งมือ
ทีใ่ ห้เรารับรูเ้ หตุการณ์ตา่ งๆ เหมือนกับดูภาพยนตร์ สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราได้
ผ่านทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ลาภยศ
สรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ล้วนเป็นการรับรู้เฉยๆ
เป็นการดูภาพยนตร์ไปเท่านั้น ไม่ได้เป็นของจริงของจังแต่อย่างใด
พอร่างกายนี้ตายไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่รับรู้ที่ได้รับมาผ่านทางร่างกาย
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ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไป ใจที่ไม่มีร่างกายก็ต้องไปข้างหน้าต่อไป
ถ้ามีความอยากก็จะไปหาโรงภาพยนตร์หาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้
เข้าไปดูภาพยนตร์โรงใหม่ต่อไป แต่ถ้าใจที่เบื่อกับการที่จะต้องไปหา
ร่างกายแล้วก็ไปเหนือ่ ยยากไปทุกข์กบั การหาสิง่ ต่างๆ รักษาสิง่ ต่างๆ
แล้วก็ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆ ไปในที่สุด ถ้าหยุดความอยากที่จะไปหา
สิง่ ต่างๆ ได้ หยุดความอยากทีจ่ ะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ ต่อไป
ใจก็ไม่ตอ้ งไปหาร่างกายใหม่ เพราะว่าหามาได้กรี่ า่ ง มันก็เป็นความสุข
ชัว่ คราว เป็นความสุขแบบทีเ่ ราเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์สกั ๒ ชัว่ โมง
เป็นความเพลิดเพลินที่มีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์แล้วมันก็หมดไป
พอออกจากโรงภาพยนตร์ก็ไม่มีอะไรติดมากับเรา เราอยากจะดูอีก
เราก็ต้องไปหาโรงภาพยนตร์โรงใหม่ดูต่อ
นีค่ อื เรือ่ งของการเวียนว่ายตายเกิดด้วยอ�ำนาจของความอยากของเรา
คือเราไม่ยอมปรับใจเราให้รบั กับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เรายังอยากให้เป็น
อย่างนัน้ เป็นอย่างนีอ้ ยู่ เราก็เลยต้องไปหาสิง่ ต่างๆ อยูเ่ รือ่ ยๆ ถ้าเจอ
สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็หนีแล้วก็ไปหาสิ่งที่เราชอบ หาไปเท่าไรมันก็ไม่มี
วันอิม่ ไม่มวี นั พอ หามาได้แล้วเดีย๋ วก็อยากจะหาใหม่ อยากจะได้ใหม่อกี
พอร่างกายตายไปแต่ความอยากยังไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความอยาก
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ก็จะฉุดลากให้เราไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อเราจะได้ไปหาสิ่งต่างๆ
ตามความอยากของเราอีก การหาอะไรตามความอยากนีแ้ หละทีเ่ ป็น
ตัวที่จะท�ำให้เราต้องทุกข์ใจ วุ่นวายใจ เดือดร้อนใจ แต่ถ้าเราไม่มี
ความอยากแล้ว เราก็จะอยู่เฉยๆ อย่างสบาย เราสามารถอยู่กับ
ทุกสิ่งทุกอย่างได้ เราสามารถมีความสุขรับรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้
เพราะใจเราไม่มคี วามอยากทีจ่ ะให้สงิ่ นัน้ เป็นอย่างนัน้ หรือเป็นอย่างนี้
ใจรับกับทุกสิง่ ทุกอย่างได้เพราะใจไม่ได้มคี วามยินดี ไม่มคี วามอยากได้
อะไรแล้ว ใจมีความสุขมีความอิ่มอยู่ภายในใจ
นี่คือสิ่งที่เราควรท�ำ ก็คือท�ำให้ใจของเราอิ่ม ท�ำให้ใจของเราพอ
ท�ำให้ใจของเราไม่ยินดียินร้ายกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ถ้าเราท�ำได้
เราก็ไม่จ�ำเป็นจะต้องกลับมาเกิดอีก เรามีความสุขในตัวของเราเอง
เป็นความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้
เพราะความสุขต่างๆ ในโลกนีเ้ ป็นความสุขชัว่ คราว และเป็นความสุข
ทีม่ คี วามทุกข์แถมมาด้วย เวลาเรามีความสุขกับสิง่ ใด เราก็อยากจะให้
สิง่ นัน้ อยูก่ บั เราไปเรือ่ ยๆ พอสิง่ นัน้ ไม่อยูก่ บั เรา เราก็เกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมา ขณะที่อยู่กับเรา เราก็ไม่ค่อยสบายใจ เราก็มีความวิตกความ
กังวลว่าสิง่ ทีเ่ รารักสิง่ ทีเ่ ราชอบจะอยูก่ บั เราไปได้นานสักเท่าไร พอเขา
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เปลีย่ นไปหรือจากเราไป เราก็จะเสียใจ แต่ถา้ เรามีความสุขภายในใจ
ของเราแล้ว มีความอิม่ ความพอแล้ว เราก็ไม่จำ� เป็นจะต้องหาสิง่ ต่างๆ
ทั้งหลายในโลกนี้มาให้ความสุขกับเรา เราสามารถมีความสุขอยู่ใน
ตัวเราได้ตลอดเวลา เป็นความสุขที่ไม่มีวันสูญไม่มีวันหมดไปถ้าเรา
รู้จักวิธีดูแลรักษา
ดังนัน้ พวกเราควรทีจ่ ะเปลีย่ นทิศทางของการหาความสุข คือแทนทีเ่ รา
จะหาความสุขผ่านทางร่างกาย ให้เรามาหาความสุขทางใจดีกว่า การหา
ความสุขทางใจก็ต้องปล่อยวางความสุขทางร่างกาย เราต้องหยุด
การหาความสุข เช่น หยุดหาเงินหาทอง หยุดใช้เงินใช้ทองซือ้ ความสุข
ต่างๆ ซื้อสิ่งของต่างๆ ซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆ มาให้
ความสุขกับเรา ถ้าเราไม่ใช้เงินใช้ทองซื้อความสุข เราก็จะได้ไม่ต้อง
ไปเสียเวลากับการไปหาเงินหาทอง พอเราไม่ต้องหาเงินหาทอง
เราก็จะมีเวลามาสร้างความสุขภายในใจของเรา เพราะการสร้าง
ความสุขภายในใจนี้จะต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง และจะต้องอยู่คนเดียว
ต้องปลีกวิเวกถึงจะสามารถสร้างความสุขภายในใจได้ ถ้าเราไม่มเี วลา
ถ้าเรายังต้องท�ำมาหากินต้องหาเงินหาทอง เราก็จะต้องเกีย่ วข้องกับ
บุคคลต่างๆ กับเรื่องราวต่างๆ เราก็จะไม่สามารถมาท�ำใจของเรา
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ให้สงบให้เกิดความสุขได้ แต่ถ้าเราหยุดการหาเงินหาทองได้ ถ้าเรา
ไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ จะใช้เงินทองก็เพียงแต่เพื่อดูแล
รักษาร่างกาย เช่น ซื้ออาหารมารับประทานเท่านั้นซึ่งก็ไม่ต้องใช้
เงินทองมาก เราอาจจะหาเงินทองไว้สักก้อนหนึ่ง หรือไม่เช่นนั้น
เราก็ไปอยู่แบบนักบวชที่มีผู้อื่นคอยสนับสนุนเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่
อาศัยให้กบั เรา เพือ่ เราจะได้มเี วลาสร้างความสุขสร้างความสงบขึน้ มา
ภายในใจของเรา
การจะสร้างความสุขความสงบนี้ต้องอยู่ตามล�ำพัง ต้องปลีกวิเวก
ต้องอยูต่ ามสถานทีๆ่ สงบสงัด ไม่มแี สงสีเสียงต่างๆ มายัว่ ยวนกวนใจ
มาล่อให้เกิดความอยาก ถ้าเกิดความอยากแล้วก็จะทุกข์ทรมาน จะทน
อยูต่ ามล�ำพังไม่ได้ จะต้องวิง่ เข้าหาแสงสีเสียงเพือ่ จะได้มาตอบสนอง
ความอยาก เพือ่ จะได้มาดับความทุกข์ทรมานใจทีเ่ กิดจากความอยาก
แต่ก็เป็นการระงับเพียงชั่วคราว ไม่นานต่อมาเดี๋ยวก็เกิดความอยาก
ขึ้นมาใหม่ ก็ต้องอยู่ติดกับการเสพแสงสีเสียงไปอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่มี
วันทีจ่ ะท�ำใจให้สงบได้ การทีจ่ ะท�ำใจให้สงบได้ให้มคี วามสุขทีแ่ ท้จริงได้
จึงต้องปลีกวิเวก ต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียง เช่น ไปอยู่ตามวัด
ทีม่ คี วามสงบ วัดป่าวัดเขาต่างๆ ทีไ่ ม่มแี สงสีเสียงคอยมาล่อใจให้เกิด
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การที่จะทำ�ใจให้สงบได้
ให้มีความสุขที่แท้จริงได้
จึงต้องปลีกวิเวก
ต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียง
เช่น ไปอยู่ตามวัดที่มีความสงบ
วัดป่าวัดเขาต่างๆ
ที่ไม่มีแสงสีเสียง
คอยมาล่อใจ
ให้เกิดความอยาก
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ความอยาก วัดปฏิบัติส่วนใหญ่จะไม่มีไฟฟ้าเพื่อจะได้ตัดหนทางของ
การเอาแสงสีเสียงเข้ามา ถ้ามีไฟฟ้าแล้วเดีย๋ วก็จะมีสงิ่ ต่างๆ เข้ามาได้
มีสงิ่ บันเทิงแสงสีเสียงต่างๆ เข้ามา ใจทีย่ งั ไม่มกี ำ� ลังต่อต้าน พออยูใ่ กล้
แสงสีเสียงก็จะถูกแสงสีเสียงดูดกลับเข้าไปให้ติดอยู่ จะไม่มีเวลามา
เจริญสติ ไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาได้ ก็จะไม่มีวันที่จะพบ
กับความสุขความสงบได้
ดังนัน้ การทีจ่ ะหาความสุขทีแ่ ท้จริงได้นจี้ งึ ต้องตัดความสุขทีไ่ ม่แท้จริง
ออกไป ตอนนีพ้ วกเราก�ำลังติดอยูก่ บั ความสุขปลอม คือความสุขชัว่ คราว
ความสุขที่เกิดจากการกระท�ำตามความอยาก อยากในรูปเสียงกลิ่น
รสโผฏฐัพพะ เราก็ไปหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะมาเสพ พอเสพแล้ว
เราก็ได้ความสุขชั่วขณะหนึ่ง หลังจากนั้นไม่นานเราก็เกิดความอยาก
ที่จะเสพ เวลาใดที่เราไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัส เวลานั้นเราก็จะเกิดความ
เศร้าสร้อยหงอยเหงา เกิดความหงุดหงิดร�ำคาญใจ เกิดความทุกข์
ทรมานใจขึ้นมา
ดังนัน้ ถ้าเราเบือ่ กับความสุขแบบนีแ้ ล้วเราอยากจะได้ความสุขทีด่ กี ว่า
ความสุขที่ถาวร ความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย
ได้รบั กัน เราก็ตอ้ งตัดความสุขทีไ่ ม่ดนี ที้ งิ้ ไป อย่าไปเสียดาย ตอนทีต่ ดั
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ก็อาจจะทุกข์ทรมานบ้าง แต่ถา้ เรามีความเพียรทีจ่ ะเจริญสติอยูเ่ รือ่ ยๆ
ควบคุมความคิดอยูเ่ รือ่ ยๆ พยายามปลีกวิเวกอยูห่ า่ งไกลจากความสุข
เดิมๆ ที่คอยจะดึงดูดให้เรากลับไป ถ้าเราไม่คิดถึงความสุขเหล่านั้น
ใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่น การบริกรรมพุทโธๆ หรือการ
สวดมนต์ไปก็ได้ จะสวดพระสูตรบทใดก็ได้สวดไป เวลาสวดแล้ว
ใจของเราจะไม่มเี วลาทีจ่ ะไปคิดถึงความสุขเดิมๆ ความสุขทีเ่ ราทิง้ ไป
เราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะกลับไปหาความสุขแบบนั้น แล้วถ้า
เราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดถึงความอยากต่างๆ ได้
เราก็จะสามารถท�ำใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้
นี่เป็นงานที่เราต้องท�ำ เป็นงานที่เราจะต้องบังคับตัวของเราเองให้
เจริญสติอยู่เรื่อยๆ ให้ควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆ ไม่ปล่อยให้คิดไป
เรือ่ ยเปือ่ ย โดยเฉพาะคิดไปถึงความสุขเก่าๆ ทัง้ หลายทีเ่ ราเคยเสพเคย
สัมผัสมา ถ้าเราจะคิดก็ให้ใช้ปญ
ั ญาสอนว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่า
เป็นความสุข เพราะมันเป็นความสุขแบบของคนที่ติดยาเสพติด
ตอนนีเ้ ราต้องการทีจ่ ะเลิกเสพยาเสพติด เราก็ตอ้ งไม่กลับไปเสพมันอีก
ถึงแม้จะเกิดความอยากจะเสพ เราก็ต้องบังคับฝืนมันอย่าไปเสพ
แล้วก็บงั คับให้เจริญสติ ให้ภาวนา ให้พทุ โธๆ ให้นงั่ สมาธิ ให้เดินจงกรม
อยู่ไปเรื่อยๆ ท�ำไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปสติก็จะมีก�ำลังมากขึ้นก็จะ
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สามารถควบคุมความคิดให้ดีขึ้น ความอยากทีจ่ ะกลับไปหาความสุข
แบบเดิมๆ ก็จะมีนอ้ ยลงไปตามล�ำดับจนต่อไปก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่
ในใจเลย ก็เป็นเหมือนกับคนที่เลิกเสพยาเสพติดได้ พอไม่ต้องเสพ
ยาเสพติดได้ก็สบาย ไม่ต้องคอยไปหายาเสพติดมาเสพ อยู่คนเดียว
อยู่ที่ไหนตามล�ำพังก็มีความสุขได้
ตอนนีพ้ วกเรายังติดกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ติดกับแสงสีเสียงอยู่
ถ้าเราอยากจะเลิกเสพ เราก็ตอ้ งอย่าไปเสพมัน แล้วใช้การปฏิบตั ธิ รรม
เป็นเครือ่ งมือต่อสูก้ บั ความอยาก ใช้สติตอ่ สู้ ใช้สมาธิตอ่ สู้ ใช้ปญ
ั ญา
ต่อสู้ สติกค็ อื ควบคุมใจให้อยูก่ บั อารมณ์เดียว อยูก่ บั พุทโธ สมาธิกค็ อื
นั่งหลับตาบริกรรมพุทโธ หรือดูลมหายใจเข้าออกจนจิตรวมเข้าสู่
ความสงบรวมเป็นหนึ่ง “สักแต่ว่ารู้” เป็นเอกัคคตารมณ์ นิ่งสงบ
มีอเุ บกขา มีความสุข พอเรามีความสุขทีไ่ ด้จากความสงบแล้ว พอออก
จากสมาธิมาเราก็รักษาความสุขนี้ด้วยการใช้ปัญญา คอยเตือนใจ
สอนใจว่าอย่ากลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กาย เพราะถ้ากลับไป
ก็จะกลับไปอยู่ในสภาพเดิม ก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องทุกข์เวลาที่
ไม่ได้เสพ และทุกครั้งเวลาที่เกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจแบบนี้
ใจก็จะไม่กลับไป ใจก็จะฝืนความอยาก ต่อต้านความอยาก และหยุด
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ความอยาก พอหมดก�ำลังแล้วเราก็ไม่ต้องใช้สติ ไม่ต้องใช้สมาธิ
ไม่ต้องใช้ปัญญา เพราะว่าสติสมาธิปัญญานี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษา
โรคนี่เอง ถ้าโรคหมดถ้าเชื้อโรคตายไปหมดแล้วก็ไม่จ�ำเป็นจะต้อง
รับประทานยาอีกต่อไป ถ้าไม่มคี วามอยากหลงเหลืออยูภ่ ายในใจแล้วก็
ไม่จำ� เป็นจะต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปญ
ั ญาอีกต่อไป แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า
จะทิง้ ไปหรืออย่างไร สติ สมาธิ ปัญญาก็ยงั มีอยูก่ บั ใจ ก็สามารถใช้ได้
ตามเวลาตามทีต่ อ้ งการหากมีความจ�ำเป็น ถ้ายังมีความอยากหลงเหลือ
อยู่หรือโผล่ขึ้นมาอยู่ ก็สามารถที่จะใช้สติสมาธิปัญญาดับมันได้
เหมือนกับยา ถ้าโรคไม่กำ� เริบแล้วเราก็หยุดกินยาได้ พอโรคก�ำเริบขึน้
มาใหม่ เราก็ยงั มียาอยู่ เราก็รบั ประทานต่อไป รับประทานจนกระทัง่
โรคไม่ก�ำเริบ
นีค่ อื เรือ่ งของการสร้างความสุขให้แก่ใจของเราด้วยการหยุดความอยาก
ด้วยการปรับใจของเราให้เข้าอยูต่ รงกลาง ให้รบั รูก้ บั เหตุการณ์ตา่ งๆ
ได้ทกุ รูปแบบ ไม่วา่ จะเจริญหรือเสือ่ ม จะดีหรือไม่ดี เพราะความจริง
เหตุการณ์ต่างๆ นั้นไม่สามารถที่จะมาท�ำลายมาลบล้างใจได้เลย
ใจเป็นเพียงผู้ดูภาพยนตร์ เหตุการณ์ต่างๆ นี้เป็นเหมือนภาพยนตร์
เท่านัน้ เอง แต่ใจผูท้ ดี่ ภู าพยนตร์นไี้ ปหลงคิดว่าอยูใ่ นภาพยนตร์ เราจึง
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ความจริงร่างกายกับเรานี้
เป็นคนละคนกัน
ร่างกายเป็นเพียงลูกน้องเป็นลูกจ้างเรา
ที่เราใช้เป็นเครื่องมือ
ให้มารับรู้เหตุการณ์ต่างๆ
ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
เราไม่ต้องไปยินดียินร้าย
เพราะเราไม่ได้ไม่เสียกับเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นผ่านทางร่างกาย
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ต้องใช้ปญ
ั ญาใช้สติใช้สมาธิดงึ ใจให้ออกมาจากภาพยนตร์ อย่าไปเป็น
ตัวแสดง อย่าไปเป็นผู้ที่อยู่ในจอภาพยนตร์ ให้ออกมาเป็นผู้ดูเฉยๆ
ให้รู้เฉยๆ ให้สักแต่ว่ารู้ เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็น เห็นแล้วอย่าไปดีใจ
อย่าไปเสียใจ เพราะถ้าดีใจเสียใจก็จะเกิดความยินดียนิ ร้าย เกิดความ
อยากขึน้ มา พอเกิดความอยากขึน้ มาก็จะเกิดความทุกข์เกิดปัญหาขึน้ มา
ท�ำให้ใจอยูเ่ ป็นกลางไม่ได้ พอใจไม่อยูเ่ ป็นกลาง ออกจากความเป็นกลาง
เมื่อไรก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที เราต้องเตือนใจอยู่เรื่อยๆ ว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้อยู่เห็นอยู่นี้เป็นเพียงภาพยนตร์เท่านั้นเอง
เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ล้วดับไป เขาไม่สามารถทีจ่ ะมาท�ำลายใจ
ของเราได้ เราเป็นผู้ท�ำร้ายใจของเราเองด้วยความหลง ที่หลงไปคิด
ว่าเราอยูใ่ นเหตุการณ์ ไปคิดว่าเราเป็นร่างกาย ไปคิดว่าเวลาร่างกาย
เป็นอะไรเราเป็นไปกับร่างกาย ความจริงร่างกายกับเรานีเ้ ป็นคนละคนกัน
ร่างกายเป็นเพียงลูกน้องเป็นลูกจ้างเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือให้มา
รับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราไม่ต้องไปยินดี
ยินร้ายเพราะเราไม่ได้ไม่เสียกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่านทาง
ร่างกาย ร่างกายจะได้เงินมาร้อยล้านพันล้าน ใจก็ไม่ได้เงินร้อยล้าน
พันล้านนัน้ ร่างกายจะเสียทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง เสียร่างกายไป
ใจก็ไม่ได้เสียไปกับสิ่งต่างๆ เหล่านัน้ นีค่ ือความจริงที่เราจะต้องคอย
300

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

พยายามสอนใจเพือ่ เราจะได้ไม่หลงไปยึดติดกับสิง่ ต่างๆ ไปคิดว่าเป็น
ตัวเรา เป็นของเรา ต้องคิดว่าเป็นเพียงภาพยนตร์ เป็นตัวละครทีเ่ ราดู
เราเป็นผู้ดู ตัวละครจะได้จะเสียก็เป็นเรื่องของตัวละคร ไม่ใช่เรื่อง
ของคนดู คนดูไม่ได้ไม่เสียแต่อย่างใด พอออกจากโรงละครไปก็ไม่ได้
เอาอะไรติดตัวไปด้วย
วิธที จี่ ะดึงใจให้เราออกจากความหลงก็ตอ้ งใช้สติ ต้องใช้สมาธิ ต้องใช้
ปัญญานี้เอง ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรา ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็นเพียงภาพยนตร์
เราเป็นคนดู เราอย่าไปหลงคิดว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในจอภาพยนตร์
เราเป็นผู้ดูภาพยนตร์เท่านั้นเอง เราต้องคิดอย่างนี้ ต้องคิดว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างไม่ใช่ของเรา เดี๋ยวเวลาร่างกายนี้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็หมดไป เราเอาติดตัวไปไม่ได้ เราเอาใครไปกับเราไม่ได้เลย เอาลาภ
ยศสรรเสริญไปไม่ได้ เอาคนนั้นคนนี้ไปไม่ได้ เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปไม่ได้
ถ้ า เรามี ป ั ญ ญาคอยเตื อ นใจสอนใจและเรามี ส ติ ส มาธิ ค อยดึ ง ใจ
ไม่ให้เข้าไปวุน่ วายกับเหตุการณ์ตา่ งๆ เราก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะต้องทุกข์กบั
เหตุการณ์ตา่ งๆ อีกต่อไป และเราก็จะไม่กลับมาหาเรือ่ งราวต่างๆ เหล่านี้
เราก็จะเบือ่ กับการดูภาพยนตร์เพราะเราดูไปก็เท่านัน้ เราไม่ได้ไม่เสีย
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ดูไปแล้วก็เหนื่อยไปเปล่าๆ เหนื่อยไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจอ
ภาพยนตร์ เราก็จะเลิกดูภาพยนตร์ เราก็จะอยูเ่ ฉยๆ อยูก่ บั ความสงบ
อยูก่ บั ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีวันหมดไป
นี่แหละคือใจของผู้ที่ได้บรรลุธรรม ใจของผู้ที่รู้ความจริง รู้ว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเรา
เราเป็นเพียงผู้รู้เท่านั้นเอง ถ้าเรารู้โดยที่ไม่มีความยึดความติดไม่มี
ความอยาก เราก็รอู้ ย่างสงบรูอ้ ย่างสบาย ถ้าเราหลง เราก็จะวุน่ วาย
ไปกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ รารับรู้ เพราะเราจะคิดว่าเป็นตัวเราของเรา แล้วเวลา
สิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเสื่อมไปหมดไป เราก็จะเกิดความ
เศร้าโศกเสียใจขึ้นมา
ดังนัน้ พวกเราจึงต้องพยายามฝึกสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากัน
ขึ้นมา ด้วยการเริ่มต้นที่การหยุดหรือลดละการหาความสุขผ่านทาง
ร่างกาย ผ่านการใช้เงินใช้ทอง ถ้าเราลดการใช้เงินใช้ทองลง เราก็
จะได้ลดการหาเงินหาทองลง เราจะได้มีเวลามาสร้างสติสมาธิและ
ปัญญาที่จะท�ำให้เราได้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์
ต่อไป
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เรือ่ งทีค่ รูบาอาจารย์ทา่ นบอกว่าเวลาพิจารณา
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ขณะที่ท่านพิจารณา
ท่านบอกว่าท่านถอนผมทีละเส้นๆ จนหมดหัว
พอหมดหั ว เสร็ จ ท่ า นก็ เ สี ย บเข้ า ไปที ล ะเส้ น
จนหมดหัว มีความรูส้ กึ ว่า โอ้โห มันใช้เวลานาน
มากเลยนะเจ้าคะ
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๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ค�ำถามจากเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
และค�ำถามจากในศาลา

ศิษย์ : มีคนหลายคนที่รู้สึกหวั่นไหวกับการที่
ครูบาอาจารย์บางองค์ทที่ า่ นบวชประมาณ ๓๐-๔๐
พรรษา ได้ลาสิกขาบทออกไป ซึง่ หนูกเ็ ข้าใจว่าพืน้ ฐาน
ของคนฝากมาถามเขามีอนิ ทรียย์ งั อ่อนอยู่ ก็รสู้ ึก
หวั่นไหว และรู้สึกว่าศรัทธาที่มีอยู่อาจลดลงบ้าง
ด้วยอินทรีย์ของเขาที่ยังอ่อนอยู่ ยังไม่มั่นคงใน
พุทธศาสนาอย่างแท้จริง แต่หนูก็ได้ตอบเขาไปว่า
ท่านเป็นท่าน เราเป็นเรา ไม่เกีย่ วกัน เราเป็นชาวพุทธ
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หน้าที่ของเราคือท�ำตัวของเราให้ดีที่สุด รักษาศีลรักษาธรรมในใจเรา
ให้เจริญยิง่ ๆ ขึน้ ไป ไม่นา่ จะมีผลอะไรต่อจิตใจของคนแต่ละบุคคล อย่างนี้
ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ

พระอาจารย์ : เราต้องคิดว่าเราเป็นเหมือนนักรบ เราเข้าสนามรบกัน

บางครัง้ เพือ่ นเราทีร่ บกับเรา เขาถูกกระสุน เขาก็ถกู ยิงตายไป เขาตายไป
ก็ฝงั เขาไป เราก็รบต่อไป เข้าใจไหม คนทีถ่ กู กิเลสฆ่า เขาก็ลม้ ไป เขาก็
ตายไปหรือยอมแพ้ยกธงขาวไปก็เป็นเรื่องของเขา แต่ละคนนี้ให้
เป็นเหมือนกันไม่ได้ เราต้องมองคนที่ยังอยู่หรือมองคนที่ไปถึงแล้ว
ทุกครัง้ ทีเ่ ราเกิดความท้อแท้ พระพุทธเจ้าบอกให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ให้ระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย เพราะท่านเหล่านีท้ า่ นเป็นผูช้ นะ
ท่านไปถึงแล้ว ท่านชนะกิเลส ส่วนผูท้ ตี่ ายไปหรือหยุดปฏิบตั ไิ ปก็ถอื ว่า
ท่านยอมแพ้กิเลส ท่านยกธงขาวไป ก็เท่านั้นเอง เป็นเรื่องธรรมดา
นานาจิตตัง เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เราไม่ควรยึดติด
กับบุคคลแต่ให้ยึดติดกับค�ำสอน

พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมวินยั ทีต่ ถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนีแ้ ล จะเป็นศาสดา
ของพวกเธอต่อไป พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมอบการเป็นศาสดาให้กบั พระ
รูปหนึ่งรูปใด เพราะถ้าเกิดพระรูปที่ท่านมอบให้เป็นศาสดา เกิดท่าน
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ล้มป่วยตายจากไปหรือว่าลาสิกขาไป แล้วพวกเราจะพึง่ ใครได้ แต่ถา้
ท่านมอบให้กบั ธรรมวินยั นี้ ธรรมวินยั นีไ้ ม่มวี นั ทีจ่ ะลาสิกขาไปได้ ไม่มี
วันที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะเป็นอกาลิโก ไม่ว่าเวลาจะผ่านมา
กีพ่ นั ปีแล้ว ธรรมวินยั ของพระพุทธเจ้าก็ยงั เป็นธรรมวินยั อยูเ่ หมือนเดิม
เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้เสมอ
ปัญหาของคนที่เขาเกิดความท้อแท้หรือเกิดความหวั่นไหวก็เพราะว่า
เขาไม่ได้ยดึ ธรรมวินยั เขาไปยึดติดกับตัวบุคคล พอตัวบุคคลเป็นอะไร
ไปเขาก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นมา เช่น เวลาครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่ท่าน
ล้มหายตายจากไปแต่ละครัง้ ลูกศิษย์ลกู หาก็เกิดการปัน่ ป่วนกันขึน้ มา
เพราะเวลาเข้าหาครูบาอาจารย์นี้ไม่ได้เข้าไปหาค�ำสอนของท่าน
ชอบเข้าไปหาองค์ท่าน ไปเห็นหน้าท่าน ได้ไปกราบท่าน ได้ยินเสียง
ของท่านก็เกิดความสุขใจเกิดความสบายใจ พอไม่เห็นหน้าไม่ได้ยนิ เสียง
ก็เกิดความเสียใจเท่านั้นเอง แต่ถ้าเรายึดค�ำสอนของท่านตอนนี้
เราก็ยังสามารถมีท่านอยู่กับเราได้ ค�ำสอนของท่านที่มีไว้ในแผ่นซีดี
มีไว้ในหนังสือนี้ เรามีกันเต็มบ้านแต่ไม่เคยเปิดดู ไม่เคยเปิดฟังกัน
จะชอบออกนอกบ้านกัน ออกไปหาท่าน พอไม่มีท่านแล้วก็เลยไม่รู้จะ
ไปไหนกัน ความจริงตัวท่านอยูท่ บี่ า้ นเรา ไม่ดู ไม่เปิดอ่าน ไม่เปิดฟังกัน
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ท่านอยู่กับเราตลอดเวลา อย่างตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่สึกไปก็ดีหรือ
ตายไปก็ดี หนังสือของท่านก็ยังอยู่ ตัวท่านอยู่ในหนังสือนั่นละ อยู่ที่
ธรรมวินัย อยู่ที่ธรรมะ คนมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป มันก็ต้อง
มีเหตุมีอะไรที่ท�ำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ถ้าเรา
ยึดกับค�ำสอนแล้วเราก็จะไม่เคว้ง เราก็จะมีทยี่ ดึ อยูต่ ลอดเวลา พวกเรา
ไม่ได้เข้าไปหาธรรม เราเข้าไปหารูปของธรรม รูปของผู้แสดงธรรม
พอรูปของผูแ้ สดงธรรมหายไป เราก็วนุ่ วายใจ ถ้าเราเข้าไปหาธรรมแล้ว
ไม่มีวันหาย ธรรมเป็นอกาลิโก
ดังนั้นขอให้เราศึกษาธรรมะให้เกิดความเข้าใจและศึกษาจนให้เกิด
ความยินดีความพอใจที่จะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งของเรา ไม่เอาบุคคล
เป็นที่พึ่งของเรา แล้วเราจะได้ไม่มีวันเสียใจ เราจะมีที่พึ่งไปตลอด

ศิษย์ : เรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเวลาพิจารณาผม ขน เล็บ
ฟัน หนัง ขณะที่ท่านพิจารณา ท่านบอกว่าท่านถอนผมทีละเส้นๆ
จนหมดหัว พอหมดหัวเสร็จท่านก็เสียบเข้าไปทีละเส้นจนหมดหัว นี่มี
ความรู้สึกว่า โอ้โห มันใช้เวลานานมากเลยนะเจ้าคะ
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พระอาจารย์ : ไม่หรอก จิตใจนี้มันเร็วจะตายไป มันท�ำปุ๊บเดียว

เท่านั้นมันก็ถอนได้หมดแล้ว จิตใจนี้มันเร็วมาก ถ้าท่านช�ำนาญนี้มัน
ก็ปบุ๊ เดียวหัวโล้นแล้ว ปุบ๊ เดียวก็เต็มหัวแล้ว คือทีท่ า่ นให้พจิ ารณาเพือ่
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพเวลามีผมเป็นอย่างไร ความรู้สึก
เป็นอย่างไร เวลาไม่มีผมเป็นอย่างไร เวลาหนังตึงเป็นอย่างไร เวลา
หนังเหีย่ วเป็นอย่างไร ให้พจิ ารณาให้เห็นสภาพของความเปลีย่ นแปลง
ของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน แล้วมันจะได้ปลงได้ มันจะได้ไม่หลง
ถ้าเราเห็นผิวเต่งตึง เห็นผมยาวผมเต็มศีรษะ จะเกิดอารมณ์รักใคร่
ขึ้นมาได้ แต่พอเราคิดถึงเวลาเขาไปรักษาไปฉีดคีโม ผมร่วงหมด
ศีรษะโล้นหมด หนังเหี่ยวย่นเวลาที่เขาแก่ลงไป เราเห็นแล้วมันก็จะ
ได้ดับความรู้สึกยินดีความรักใคร่ขึ้นมาได้ คือบางทีเราต้องมองก่อน
ตอนนีเ้ ขายังไม่เป็น ถ้าเรามองแต่ตอนทีเ่ ขาสวยๆ งามๆ เราก็จะเกิด
ความรักความใคร่ พอเขาเปลีย่ นไปเราก็จะเกิดความเสียใจ แต่ถา้ เรา
มองทัง้ สองด้าน เราก็จะเฉยๆ เวลาเห็นความสวยงาม เรามองส่วนที่
ไม่สวยงาม มันก็จะท�ำให้ใจเรากลับมาอยู่ตรงกลาง ไม่เกิดความใคร่
ไม่เกิดความเสียใจ
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ศิษย์ : ในเรือ่ งของการตัดสินใจในการทีจ่ ะออกไปปฏิบตั ภิ าวนา หลายคน
มักก็จะบอกว่าแรกๆ ก็รู้สึกว่ามีก�ำลังที่จะประพฤติปฏิบัติแบบต่อเนื่อง
แต่นานๆ ไป เมือ่ มันยังไม่ถงึ จิตทีจ่ ะเป็นอัปปนาสมาธิหรือยังไม่สงบพอ
ที่จะรักษาตัวให้รอดจากอาสวะทั้งหลายนี้ มันท�ำให้มีความรู้สึกว่ามัน
ไม่กล้าจะเดินออกไปนะเจ้าคะ จะแก้ตรงนั้นมันยังไงเจ้าคะ

พระอาจารย์ : ก็เหมือนตอนที่เราเรียนหนังสือ เราก็เรียนต่อไป

เราอย่าเพิ่งลาออกจากโรงเรียน เรียนไปเรื่อยๆ จาก ป.๑ ก็ขึ้น ป.๒
จาก ป.๒ ก็ขึ้น ป.๓ เรียนไปจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยได้รับปริญญา
ถ้ า เราเรียนอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ออก มั นก็ ต ้ องถึ ง จุ ด หมาย
ปลายทาง ถ้าเราปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง มันก็ตอ้ งถึงจุดหมายปลายทาง
ได้อย่างแน่นอน
ปัญหาคือบางทีปฏิบัติไปได้ครึ่งทางแล้วก็ไปเถลไถล ไปท�ำเรื่องโน้น
เรื่องนี้แทน ไปหลงติดกับลาภสักการะ ติดกับญาติโยม คนมา
พึง่ พาอาศัยก็เลยเกิดความเมตตาสงสารเขาก็เลยมัววุน่ วายไปกับเขา
หลงไปคอยดูแลไปสั่งไปสอนเขา ลืมมาสั่งสอนตัวเอง พอกิเลสมัน
ออกฤทธิข์ นึ้ มาก็โดนน็อคเลย เข้าใจไหม แต่ถา้ เราพยายามคอยควบคุม
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ใจของเรา ควบคุมกิเลสตัณหาของเราอยู่ตลอดเวลา คอยท�ำลาย
มันอยูเ่ รือ่ ยๆ มันก็จะค่อยๆ หมดไปเอง ทีนบี้ างทีเราท�ำไปได้ครึง่ หนึง่
มันตายไปครึ่งหนึ่งแล้ว เราก็เกิดความชะล่าใจ คิดว่าเราเก่งแล้ว
โอ้ย เดี๋ยวเราท�ำต่อก็ได้ ไปท�ำอย่างอื่นก่อน ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเป็น
การประมาท เป็นการฆ่าตัวเอง พอไปท�ำอย่างอืน่ ปับ๊ เดีย๋ วกิเลสมันมี
ก�ำลังขึ้นมาปั๊บ มันใส่หมัดเด็ดเราทีเดียวก็ไปเลย
ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่ให้ประมาท ให้มีความระมัดระวังอยู่
ตลอดเวลา ไม่ให้ชะล่าใจ ตราบใดทีเ่ รายังไปไม่ถงึ ฝัง่ เราต้องไม่หยุดว่าย
ต้องว่ายไปให้ถึงฝั่งก่อน ให้ไปถึงที่ปลอดภัยก่อน แล้วเราค่อยมาท�ำ
อย่างอื่นต่อไป พระพุทธเจ้าขณะที่ทรงบ�ำเพ็ญ ๖ ปีนี้ไม่ได้ไปสั่งสอน
ญาติโยม ไม่ได้ไปสั่งสอนใครเลย มีแต่ศึกษาและปฏิบัติอย่างเดียว
ยังถือว่าตนเองเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเพราะยังเรียนไม่จบ พอเรียน
จบแล้วทีนี้ท่านถึงค่อยมาสั่งสอนผู้อื่น ทีนี้สั่งสอนผู้อื่นขนาดไหน
ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะไม่มีกิเลสที่จะมาน็อคท่านได้ เพราะท่านน็อค
กิเลสทุกตัวจนหมดไปจากใจหมดแล้ว ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ภายใน
ใจแล้ว
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ศิษย์ : ถ้าไปถึงตรงจุดตรงนั้นเราจะสามารถรู้ว่าเราอยู่จุดนั้นได้ด้วย
ตัวเราเอง หรือด้วยการไปกราบเรียนถามครูบาอาจารย์เจ้าคะ

พระอาจารย์ : ถ้ามันถึงจริงมันก็ต้องรู้ แต่ถ้ามันถึงไม่จริงมันก็อาจ

จะหลอกตัวเองได้ บางทีถ้าเราเป็นคนที่ชอบหลอกตัวเอง เราก็อาจ
จะต้องให้คนอื่นคอยมาทดสอบอีกที แต่ถ้าเราให้คนอื่นทดสอบยังไง
ใจของเราก็ยงั งัน้ ไม่มเี ราก็รู้ บางทีเราอยากจะให้คนอืน่ ทดสอบก็ลอง
ไปให้เขาด่าเราดู ให้เขาตบตีเราดู ให้เขากลัน่ แกล้งเรา ให้เขาท�ำอะไร
ต่างๆ นานาดู ดูสิว่าใจของเราจะมีอาการอะไรหรือไม่

ศิษย์ : เคยอ่านประวัตขิ องครูบาอาจารย์ทา่ นหนึง่ เมือ่ คราวทีท่ า่ นอยู่
ในกุฏิ ทีนี้โยมแม่ท่านอยู่นอกกุฏิ แล้วโจรมาปล้นและท�ำร้ายแม่ท่านจน
เสียชีวติ แต่ทา่ นก็ไม่ได้ออกมาช่วย อันนีไ้ ม่ทราบว่าเป็นข้อคิดยังไงเจ้าคะ

พระอาจารย์ : ท่านปล่อยวาง เกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดา

ถือว่าเป็นกรรมของบุคคลนั้นไป เช่น พระโมคคัลลานะนี้ท่านก็ไม่ใช้
อิทธิฤทธิ์มาปกป้องรักษาร่างกายของท่าน ท่านว่าถ้าป้องกันวันนี้ได้
เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่ กรรมถ้ามันยังไม่ส่งผลมันก็จะคอย
ตามมาอยู่เรื่อยๆ จนกว่ามันจะส่งผลแล้วมันก็จะหมดกันไป ท่านมี
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อิทธิฤทธิ์ที่สามารถจะใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยป้องกันท่านได้ แต่ท่านไม่ใช้
เพราะท่านบอกว่าใช้วนั นีเ้ ดีย๋ วพรุง่ นีเ้ ขาก็ตามมาใหม่ ต้องใช้ไปเรือ่ ยๆ
ต้องหนีไปเรื่อยๆ แล้วก็หนีไม่ได้อยู่ดี เพราะในที่สุดก็ต้องตายอยู่ดี
ไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายกัน
ผู้ที่บรรลุแล้วท่านไม่หวั่นไหวกับความตาย ท่านไม่เดือดร้อนกับ
ความตาย เพราะสิ่งที่ตายไม่ใช่ตัวท่าน ท่านเป็นเหมือนคนขับรถ
ส่วนร่างกายของท่านเป็นเหมือนรถ รถมันจะพัง รถมันจะถูกยึดคืนไป
ก็ปล่อยเขายึดคืนไป ธนาคารจะมาเอาคืนไปก็ปล่อยเขาเอาคืนไป
มันไม่ใช่ของเรา เขาไม่ได้เอาตัวเราไปด้วย เขาเอาแต่รถไปก็ให้เขา
เอาไป ร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ถ้าเราไม่ปฏิบัติ
เราจะไม่รู้ ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ เราจะเห็นใจกับร่างกายนี้เป็น
คนละส่วนกัน พอเราเห็นว่าเป็นคนละส่วนกัน เราก็เลยไม่เดือดร้อน
กับความเป็นความตายของร่างกาย

ศิษย์ : พระธุดงค์ทที่ า่ นอยูป่ า่ อยูเ่ ขาจากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี
จนเป็นหลายๆ ปีนี่ ท่านมีข้อธรรมข้อไหนในการที่จะรักษาวิหารธรรม
ให้อยู่ได้คะ
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สติธรรมนี้
เป็นธรรมที่สำ�คัญที่สุด
เพราะเป็นธรรมที่จะทำ�ให้เกิด
ธรรมต่างๆ ขึ้นมา
ถ้าไม่มีสติ สมาธิก็ไม่เกิด
ถ้าไม่มีสมาธิ
ปัญญาก็ไม่เป็นปัญญา
ถ้าไม่เป็นปัญญาก็จะไม่มีวิมุตติ
ไม่มีมรรคผลนิพพานตามมา
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พระอาจารย์ : ธรรมที่ส�ำคัญที่สุดก็คือสติ สติธรรมนี้เป็นธรรมที่

ส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะเป็นธรรมทีจ่ ะท�ำให้เกิดธรรมต่างๆ ขึน้ มา ถ้าไม่มสี ติ
สมาธิก็ไม่เกิด ถ้าไม่มีสมาธิ ปัญญาก็ไม่เป็นปัญญา ถ้าไม่เป็นปัญญา
ก็จะไม่มีวิมุตติ ไม่มีมรรคผลนิพพานตามมา
ดังนั้นต้องมีสติก่อน ถ้ามีสติแล้วก็จะท�ำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ พอใจ
สงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง เพียงแต่เป็นความสุขชั่วคราว
เวลาอยู่ในสมาธิก็มีความสุข เวลาออกจากสมาธิถ้าไม่รักษาไว้ด้วย
ปัญญา มันก็จะถูกความอยากท�ำลายไปได้ เพราะอย่างนั้นเวลาออก
จากสมาธิมาแล้วต้องใช้ปญ
ั ญา ต้องเจริญปัญญา ถ้ายังไม่รจู้ กั ใช้ปญ
ั ญา
ก็ต้องศึกษาว่าท�ำอย่างไรถึงท�ำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้
การจะท�ำให้เกิดปัญญาขึน้ มาได้กจ็ ะต้องพิจารณาไตรลักษณ์ในทุกสิง่
ทุกอย่างทีเ่ รายังยึดติดยังรักยังห่วงอยู่ เรารักอะไรเราต้องมองว่าสิง่ นัน้
ไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้ จะต้องจากเราไป เราจะต้องจากสิง่ นัน้ ไป สิง่ นัน้ จะต้อง
ให้ความทุกข์กบั เรา ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ เวลา
เขาไม่เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ เราก็จะทุกข์ใจ พอเราไม่มคี วามอยาก
ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาจะเป็นอะไร เราก็จะไม่เดือดร้อน
เราจะไม่ทุกข์ใจ เราก็จะรักษาความสงบความสุขใจของเราได้
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ดังนัน้ ทุกอย่างนีต้ วั สตินเี้ ป็นตัวส�ำคัญทีส่ ดุ ผูท้ สี่ นับสนุนก็คอื ความเพียร
มีสติแล้วก็ต้องมีความเพียรที่พยายามที่เจริญสติอยู่เรื่อยๆ ก่อนที่จะ
เจริญสติก่อนที่จะมีความเพียรได้ก็ต้องมีศรัทธาก่อน ศรัทธาเชื่อว่า
การปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนปฏิบตั นิ เี้ ป็นทางทีน่ ำ� ไป
สูค่ วามหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ถ้าเป็นคนไข้กเ็ ชือ่ หมอ เชือ่ ว่า
หมอให้ยานี้มารับประทานแล้วจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเราไม่เชื่อ
เราก็จะไม่กล้ากินยา ถ้าเราไปคิดว่ากินไปแล้วเดี๋ยวตายไปจะท�ำ
อย่างไร ถ้าเราไปคิดว่าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าโดนเสือโดนสัตว์
กัดตายไปแล้วไม่ได้อะไรก็จะไม่กล้าไป แต่ถ้าเราเชื่อว่าการไปอยู่ป่า
อยู่เขาไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกไปอยู่ที่มีภัยรอบตัวนี้เป็นประโยชน์กับใจ
ของเรา จะท�ำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เราก็จะมีศรัทธา
ความกล้าหาญทีจ่ ะไปอยูต่ ามสถานทีอ่ ตั คัดขัดสน สถานทีล่ ำ� บากล�ำบน
สถานที่มีภัยต่างๆ รอบด้าน เราจะมีความศรัทธาความเชือ่ ทีจ่ ะสร้าง
สติขึ้นมาด้วยความพากเพียร ด้วยวิริยะความอุตสาหะ เดิน ยืน
นั่ง นอน นี้ก็จะคอยเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น
ที่เราจะไม่เจริญสติ พอตื่นขึ้นมาปั๊บก็ควบคุมความคิดไว้เลย พุทโธ
ไปเลย ท่องพุทโธไปเลยถ้าใช้พุทโธ ถ้าใช้ร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายไป
ทุกอิรยิ าบถของการเคลือ่ นไหว ไม่ให้ใจไปอยูท่ อี่ นื่ ให้เฝ้าดูการกระท�ำ
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ของร่างกายตลอดเวลา แล้วพอมีเวลาว่างเราก็นั่งสมาธินั่งหลับตา
ท�ำใจให้สงบ ถ้าใช้ร่างกายเป็นเครื่องผูกใจ เวลานั่งก็ใช้ลมหายใจ
เป็นเครือ่ งผูกใจแทน ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว ไม่ไปคิดเรือ่ งนัน้
เรื่องนี้ ใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่ง เป็นเอกัคคตารมณ์ได้
เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้ พอได้พบความสุขอันนี้แล้วทีนี้เราก็ต้อง
รักษามันด้วยปัญญา ต้องสอนใจว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีก่ เิ ลสหลอกให้เรา
ไปอยากได้นนั้ มันเป็นทุกข์ มันไม่เทีย่ ง เพราะว่าเราไม่สามารถไปบังคับ
ให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ เราก็จะได้ไม่ไปอยากได้
สิง่ ต่างๆ เราก็จะกลับมาสูค่ วามสงบของใจได้ หยุดความอยากต่างๆ ได้
ต้องอยู่ที่ศรัทธาก่อน การที่จะท�ำให้เกิดศรัทธาก็ต้องเข้าหาผู้รู้จริง
เห็นจริง เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงนี้ต่างกับเวลาฟัง
ธรรมจากผูท้ ไี่ ม่รจู้ ริงเห็นจริง จะเป็นเหมือนคนละโลกเลย เหมือนไปหา
หมอที่รักษาโรคได้จริงกับหมอที่รักษาโรคไม่ได้จริงนี้จะไม่เหมือนกัน
ถ้าไปหาหมอจริง เขาจะบอกเลยว่าคุณเป็นอย่างนี้ๆ ต้องรักษาด้วย
วิธีนี้ๆ ฟังก็ได้เหตุได้ผล แล้วยิ่งมีคนที่เขามารักษาแล้วมารับรองว่า
หมอคนนี้ดีจริงเก่งจริง รักษาแล้วหาย มันก็จะท�ำให้เราเกิดศรัทธา
ขึน้ มา ท�ำให้เราอยากทีจ่ ะปฏิบตั ทิ ำ� ตามค�ำสัง่ ของหมอ พอเราท�ำตาม
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ค�ำสั่ง โรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่มันก็จะหายไปหมดไป เพราะคนอื่นเขา
รักษากับหมอคนนี้มาเขาหายแล้ว ท�ำไมเราจะไม่หาย เราก็ต้องหาย
เหมือนกัน
คนทีเ่ ชือ่ พระพุทธเจ้า ปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ก็บรรลุเป็น
พระอรหันตสาวกเป็นพระอริยสงฆ์สาวกกันเป็นจ�ำนวนมากมาย
ตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกจนถึง
ปัจจุบนั นี้ ก็ยงั มีพระอริยสงฆ์สาวกปรากฏกันขึน้ มาอยูเ่ รือ่ ยๆ ก็เพราะ
ว่าท่านมีความศรัทธามีความเชื่อ มีวิริยะความพากเพียรที่จะปฏิบัติดี
ปฏิบตั ชิ อบกัน ปฏิบตั ติ ามค�ำสอน ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งไม่หยุดไม่หย่อน
ตราบใดที่ยังไม่ได้ส�ำเร็จยังไม่บรรลุก็จะไม่หยุดปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติไป
ครึ่งทางแล้วเปลี่ยนทิศทางจากการปฏิบัติมาท�ำภารกิจอย่างอื่น
เช่น มาเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นทั้งๆ ที่ภารกิจของตนเองยังไม่หมด
โรคภัยไข้เจ็บยังไม่หมดยังไม่หายจากโรคก็ออกไปท�ำงาน เดีย๋ วท�ำไปได้
กี่วันก็ล้มป่วยอีก
นีป่ ญ
ั หาของพวกทีเ่ ขาไม่สามารถทีจ่ ะอยูต่ อ่ ไปได้ในผ้าเหลืองก็อาจจะ
เป็นเพราะว่าเวลาทีเ่ ขาปฏิบตั นิ นั้ เขาอาจจะยังไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง
เขาอาจจะหลงผิดก็ได้ อาจจะคิดว่าเขาถึงแล้วก็ได้ อันนี้ก็เป็นได้
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เหมือนกัน เมือ่ หลงคิดว่าตนเองหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไปท�ำงาน
พอไปท�ำงานได้ไม่กวี่ นั ก็กลับมาล้มป่วยใหม่ เรือ่ งเหล่านีม้ นั ก็เกิดขึน้ ได้
ผู้ปฏิบัตินี้จึงต้องระมัดระวัง อย่าไปชะล่าใจ อย่าไปมั่นใจ ต้องคอย
ทดสอบทุกรูปแบบ ทดสอบจนมั่นใจตายใจจริงๆ

ศิษย์ : ในกรณีที่ตัววิริยะยังน้อยอยู่ ไม่รู้จะดึงมันกลับมายังไงค่ะ
มันย่อหย่อนลงค่ะ

พระอาจารย์ : เราก็ตอ้ งก�ำหนดตารางไว้สิ บังคับมัน ต้องก�ำหนดตาราง

ว่าต่อไปนีเ้ ราจะนัง่ สมาธิวนั ละกีร่ อบ ครัง้ ละกีน่ าที ครัง้ ละ ๒๐ นาที
๓๐ นาที ชั่วโมงหนึ่งก็ว่าไป แล้วถึงเวลาก็ต้องท�ำตามที่เราก�ำหนดไว้
นี่คนที่เขาไปเรียนตามหลักสูตรกันก็เพราะว่าเขาควบคุมบังคับตัว
เขาเองไม่ได้ ก็เลยต้องไปเข้าหลักสูตรกัน หลักสูตรเขาจะมีเวลา
ตื่นกี่โมง ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เวลาไหนอาบน�้ำ เวลาไหน
รับประทานอาหาร เวลาไหนเดินจงกรม เวลาไหนฟังเทศน์ฟังธรรม
แต่ถา้ ไปท�ำแล้วเวลากลับมาบ้านก็ไม่ทำ� ต่อ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ไปท�ำเพื่อให้ได้เกิดวินัยขึ้นมาเกิดนิสัยขึ้นมา พอเรามีวินัยมีนิสัยแล้ว
เราก็ไม่ต้องไป เราก็สามารถท�ำตามวินัยของเราได้ เราต้องก�ำหนด
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เป้าหมายและก�ำหนดตารางการปฏิบัติของเรา จะท�ำอะไรมากน้อย
เพียงไรเวลาใดก็พยายามท�ำตามตารางนั้นให้ได้

ศิษย์ : พระอาจารย์ครับ ความคิดบางอย่างเวลาเรารู้ว่าเราคิดอะไร
แล้วเราหยุดมันได้ แต่เราตัดมันไม่ขาด อย่างนีม้ นั ขาดปัญญาหรือเปล่าครับ

พระอาจารย์ : ก็ขาดปัญญา ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่ทำ� เรายัง

เห็นว่ามันเป็นสุขอยู่

ศิษย์ : คือเรารูว้ า่ ในจิตใจเราจะมีคนสองคนอยูด่ ว้ ยกัน คนหนึง่ ชอบ
คนหนึ่งชังอะไรประมาณนี้ครับ

พระอาจารย์ : ขาดปัญญาด้วยแล้วก็ขาดสมาธิด้วย ถ้ามีสมาธิแล้ว

มันก็จะมีก�ำลังที่จะต้านความอยากได้

ศิษย์ : แต่เราสามารถทราบได้ว่ามันเกิดขึ้นมาอีกแล้ว
พระอาจารย์ : เราต้องกลับเข้าไปท�ำสมาธิใหม่ ถ้าเรากลับเข้าไป

ท�ำสมาธิจิตสงบ มันก็จะหายไป ความอยากนั้นก็จะหายไป
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เราต้องกำ�หนดเป้าหมายและกำ�หนดตาราง
การปฏิบัติของเรา จะทำ�อะไรมากน้อยเพียงไร
เวลาใด ก็พยายามทำ�ตามตารางนั้นให้ได้
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ศิษย์ : ส่วนมากเป็นเวลาท�ำงาน เดินไปเจอผู้คนก็จะคิดไปแล้ว มันก็
ปรุงไปแล้ว แต่สว่ นมากทุกวันนีจ้ ะหยุดได้นดิ ๆ หน่อยๆ สติมนั ไม่ดคี รับ

พระอาจารย์ : เพราะว่าเราอยูใ่ นทีๆ่ มันไม่เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิ ก็ทำ� ไป

เท่าที่เราจะท�ำได้

ศิษย์ : มีเรือ่ งเล่า คือมีคนไข้เป็นคุณแม่ของพยาบาลและมาผ่าตัดหัวใจ
แล้วมีเหตุฉุกเฉินต้องเข้าไปเปลี่ยนหัวใจ ลูกสาวเขาก็ร้องไห้ เขามาเล่า
บอกหมอเปลี่ยนหัวใจว่าลูกสาวเขาเข้าไปร้องไห้ในห้องน�้ำตั้งนาน

พระอาจารย์ : หมายถึงคนไข้เห็นเหตุการณ์ตา่ งๆ ทัง้ ๆ ทีย่ งั นอนอยู่

อย่างนัน้ จิตเขาอาจจะรับรู้ เขาอาจมีความรูค้ วามสามารถพิเศษก็ได้
แต่ความรูเ้ หล่านีก้ ไ็ ม่เป็นสาระประโยชน์อะไรกับจิตของเขาเอง เพราะ
ความรูเ้ หล่านีม้ นั ก็ไม่ได้มาดับความทุกข์ดบั ความอยากต่างๆ ได้ ก็เป็น
ความรูพ้ เิ ศษเท่านัน้ เอง เป็นความสามารถพิเศษ เขาอาจจะทุกข์กบั เรือ่ ง
ร่างกายของเขาก็ได้ ถ้าเขาไม่ทกุ ข์กบั ร่างกายก็แสดงว่าเขาปล่อยวาง
ร่างกายได้ การจะปล่อยอะไรได้นี่มันต้องเห็นโทษของสิ่งที่เรายึดติด
ว่าเป็นภัยกับเรา เช่น ถ้าเห็นว่าเป็นลูกระเบิดนี้ เราก็ไม่เอาแล้ว แต่ถา้
เรายังคิดว่าเป็นขนม เราก็ขอเก็บไว้ก่อน
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วิธีจะปล่อยต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนลูกระเบิด เหมือนกับ
ถ่านไฟร้อนๆ อย่าไปจับมัน วางมันซะ ปล่อยมัน อย่าไปแตะมัน แต่เรา
ยังจับไว้อยู่ ไม่ยอมปล่อย มันก็เลยทุกข์ใจ ความทุกข์ใจก็เป็นเหมือน
กับไปถูกไฟร้อนๆ แต่ถ้าปล่อยมันแล้วใจจะเข้าสู่ความสงบเลย

ศิษย์ : ที่ปลอดภัยที่หลวงพ่อพูดคือโสดาปัตติผลใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : ถ้าผูท้ ไี่ ม่ยดึ ติดกับร่างกายแล้วไม่กลัวความแก่ ความเจ็บ

ความตาย ก็เป็นพระโสดาบันได้ พระโสดาบันท่านจะไม่หลงกับเรื่อง
ของร่างกาย รูว้ า่ ร่างกายนีเ้ ป็นตุก๊ ตาตัวหนึง่ เป็นดินน�ำ้ ลมไฟ เกิดแก่
เจ็บตาย ไม่ใช่ตัวท่าน ท่านเป็นใจ แต่ท่านยังมีกิเลสอย่างอื่นอยู่ในใจ
ท่านยังมีกามราคะความใคร่ความรักความชอบในร่างกายของผูอ้ นื่ อยู่
ความสวยความงาม

ศิษย์ : เรื่องกามราคะนี่เป็นตัวที่ละได้ยากกว่าตัวอื่น
พระอาจารย์ : ก็ตอ้ งใช้ยาอีกชนิดหนึง่ คือยาทีใ่ ช้ให้เป็นโสดาบันนีไ้ ม่ใช่

ยาทีจ่ ะมารักษาโรคแบบนี้ รักษาโรคแบบนีเ้ ราต้องดูของทีไ่ ม่สวยงาม
ของร่างกาย เราไม่ชอบดูส่วนที่ไม่สวยงามกัน เราชอบปกปิดกัน
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ก่อนจะออกจากบ้านนี่ เราต้องแต่งหน้าแต่งตัว หวีเผ้าหวีผม ล้างหน้า
ล้างตา อาบน�ำ้ อะไรกันให้สะอาดสะอ้าน ให้นา่ ดูนา่ รักก่อน แต่ถา้ เรา
ออกจากบ้านโดยทีต่ นื่ ขึน้ มาก็ไปท�ำงานแบบทีเ่ ราลุกขึน้ มาจากเตียงเลย
คนก็อาจจะถอยหนีจากเราก็ได้ ดังนั้นเราต้องนึกถึงสภาพที่ไม่น่า
ปรารถนาของร่างกายเพื่อจะได้คลายความก�ำหนัดยินดี เพราะเรา
มักจะหันส่วนที่ดีเข้าหากัน เวลาเราเข้าสังคมนี้แต่ละคนก็เอาส่วนทีด่ ี
ออกมาโชว์กนั เราต้องนึกถึงส่วนทีไ่ ม่ดที เี่ ขาซ่อนเอาไว้บา้ ง มันจะได้
ท�ำให้ใจเรากลับเข้าสู่ตรงกลาง ฉะนั้นถ้าเห็นส่วนที่ดี ส่วนที่น่ารักนี้
เราก็จะเกิดความรักใคร่ยินดีขึ้นมา ถ้าเรานึกถึงส่วนที่ไม่ดี มันก็จะได้
ดึงกลับเข้ามาอยูต่ รงกลางได้ ให้อยูเ่ ฉยๆ ได้ ให้ดแู ล้วก็เฉยๆ

ศิษย์ : ถ้าใช้ยาตัวแรงกว่าไปเลยแล้วมันจะรักษาได้ทั้งสองตัวเลย
หรือเปล่า ทั้งร่างกายและจิตใจด้วยหรือเปล่า

พระอาจารย์ : ก็แล้วแต่วา่ เรามองร่างกายว่ามันไม่เทีย่ ง มันไม่ใช่เรา
มันเป็นดินน�้ำลมไฟ มันก็จะปล่อยวางร่างกายของเราได้ มันคนละ
ประเด็นกัน คือประเด็นหนึง่ มันมองเห็นความสวยงาม อีกประเด็นหนึง่
มันมองเห็นว่าเป็นของเราตัวเรา
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ศิษย์ : มันต้องเป็นไปตามล�ำดับใช่ไหมครับหลวงพ่อ หรือไม่ต้อง
ตามล�ำดับ

พระอาจารย์ : ก็ลองท�ำดูสิ ในต�ำราเขาแสดงไว้ตามล�ำดับ ทีนี้เราก็

ไม่อยากจะเอาต�ำรามาเป็นตัวผูกมัด คนบางคนอาจจะพลิกต�ำราย้อน
ต�ำราก็ได้ บางคนบรรลุทีเดียวปุ๊ปปั๊ปในแค่ไม่กี่วินาที ๔ ขั้นไปเลยก็มี
มีกล่าวถึงพระรูปหนึ่งเวลาท่านโกนผม มีดโกนลงครั้งแรกก็เป็น
โสดาบัน ลงครั้งที่สองก็เป็นสกิทาคามี ลงครั้งที่สามก็เป็นอนาคามี
แสดงว่าปัญญาของท่านไปอย่างรวดเร็ว หรือท่านอาจจะเตรียมท�ำ
ข้อสอบท�ำการบ้านมาอยูแ่ ล้ว พอถึงเวลาท่านก็เดินไปเลย แต่ในต�ำรา
เขาก็แสดงตามล�ำดับไป แต่ในการปฏิบตั นิ กี้ ล็ องท�ำดูสิ ลองเอาอสุภะ
ก่อนดู แล้วดูสวิ า่ มันจะได้ทสี ามขัน้ เลยหรือเปล่า เลือ่ นขัน้ เลย แต่มนั
ต้องผ่านทุกขเวทนานะ ความเจ็บไข้ได้ปว่ ยของร่างกายนี่ ตัวนีค้ ณ
ุ ก็ตอ้ ง
ผ่านมันให้ได้ก่อน ก็ต้องนั่งให้มันเจ็บ แล้วมันจะตายเพราะความเจ็บ
ก็ปล่อยให้มันเจ็บไป ปล่อยมันตายไป
อย่าไปยึดติดกับต�ำรามาก อย่าเอาต�ำรามายัดเข้ากับการปฏิบัติ
ของเรา ให้ดูการปฏิบัติของเราเป็นหลัก ดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติ
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แล้วค่อยไปดูทตี่ ำ� ราว่ามันเป็นอย่างไร อย่าไปอ่านต�ำราก่อนแล้วเวลา
ปฏิบัติแล้ว เอ๊ะ เราถึงตรงนี้แล้วนะ ถึงตรงนั้นแล้วนะ มันอาจจะ
เป็นอุปาทานแล้วมันจะท�ำให้เราหลงได้ เราต้องดูที่ใจเราเป็นหลักว่า
ใจเราทุกข์กบั ความแก่ ความเจ็บ ความตายหรือเปล่า ใจเรายังมีความ
ยินดี มีความรักความใคร่กบั รูปสวยๆ งามๆ อยูห่ รือเปล่า ดูตวั นีด้ กี ว่า
ถ้าขั้นสูงกว่านั้นก็ใจเรายังมีอัตตาตัวตนอยู่หรือเปล่า ยังถือตัวถือตน
อยูห่ รือเปล่า ท�ำใจให้เป็นเหมือนปฐพีได้หรือเปล่า ใครจะดูถกู ดูแคลน
ใครจะเหยียดหยาม ใครจะเหยียบย�่ำอย่างไรก็ไม่เดือดร้อน ใครจะ
กลัน่ แกล้ง ใครจะขัดขวาง ใครจะท�ำอะไรต่างๆ นานากับเรา เราเฉยได้
หรือเปล่า

ศิษย์ : ปกติทบี่ า้ นมีทใี่ ห้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ถ้าจะนิมนต์พระอาจารย์ไป
จะได้ไหมครับ

พระอาจารย์ : เอาซีดไี ปแทนก็แล้วกัน ไปเปิดแทนง่ายกว่า เพราะว่า
เรามีคนมาที่นี่เป็นประจ�ำ

ศิษย์ : ที่บ้านจะจัดประมาณทุ่มถึงสองทุ่ม
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พระอาจารย์ : นัน่ แหละแต่เราไม่ไหวน่ะสิ เราต้องหลับต้องนอนบ้าง

เราไม่ใช่เป็นเหล็ก ขนาดนี้ก็ไม่ไหวอยู่แล้ว เต็มที่อยู่แล้ว งั้นก็เอาซีดี
ไปเปิดก็ได้เหมือนกัน เอาซีดีไปเปิด

ศิษย์ : เดี๋ยวเอารูปหลวงพ่อไปตั้งแทน
พระอาจารย์ : เออ ถ้าใครอยากจะเจอตัวจริงเสียงจริงก็มาที่นี่

ก็แล้วกัน เดี๋ยวต่อไปศาลาข้างบนเสร็จก็จะมีที่นั่งเพิ่มขึ้นอีก นั่งได้
ทั้งสองศาลา เอาล�ำโพงมาตั้งไว้ได้ เวลาฝนตกก็จะได้ไม่เดือดร้อน

ศิษย์ : ตรงนี้ก็ดีนะคะท่าน รู้สึกอบอุ่นดีคะ ดูเยอะอบอุ่นดี
พระอาจารย์ : เราท�ำแบบตามธรรมชาติตามมีตามเกิด ไม่ไปวุน่ วายกับ

เรือ่ งราวต่างๆ พวกเราไปสร้างความวุน่ วายให้กบั ตัวเราเองเพราะว่า
เจ้ากี้เจ้าการ เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กัน เราไม่เอา
ตามมีตามเกิด สันโดษ เข้าใจค�ำว่าสันโดษไหม ยินดีตามมีตามเกิด
มีอะไรก็เอามันอย่างนั้นแหละ
เอาตัวเราให้รอดก่อนดีกว่า ไม่ต้องไปห่วงคนอื่นหรอก คนอื่นเขาจะ
ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมหรือไม่ เป็นเรือ่ งของเขา ถ้าเขาอยากจะได้ยนิ ได้ฟงั
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เขาก็หาเองแหละ เราไม่ตอ้ งไปหาให้เขาหรอก บางทีเรานิมนต์ครูบา
อาจารย์ไป เขาก็มาด้วยความเกรงใจเรา พอมาเขาก็ไม่ตั้งใจฟังกัน
บางทีเขาก็นงั่ คุยกัน เราเคยรับกิจนิมนต์ไปสอนคน ไปพูดเขาก็นงั่ คุยกัน
เขาก็ไม่ได้ฟังเรา เราก็บอก เอ๊ะ เรามาท�ำไมนี่ มาเสียเวลาเปล่าๆ
แต่เจ้าภาพเขาอยากจะให้มา ให้คนอืน่ ได้มโี อกาสได้ยนิ ได้ฟงั แต่คนอืน่
เขาไม่ได้มีความอยากจะได้ยินได้ฟัง ไม่เหมือนกับคนที่มาที่นี่ คนที่มา
ทีน่ เี่ ขาอยากจะฟังจริงๆ เขาถึงมากัน คนทีไ่ ม่อยากมาเขาก็ไม่มา จึงไม่มี
คนคุยกันเวลาทีเ่ ราพูด เขามาฟังธรรมะกัน แต่เวลารับกิจนิมนต์ไปเทศน์
ที่อื่นไปสวดที่อื่นนี่ไม่ค่อยมีคนฟังกัน
เมือ่ ก่อนก็เคยรับกิจนิมนต์บา้ ง ไปท�ำบุญบ้าน ไปฉันไปสวด เวลาสวด
ก็มคี นแก่สองสามคนมานัง่ คนหนุม่ คนสาวเจ้าของบ้านก็ไปต้อนรับแขกกัน
อะไรกันก็ไม่รู้ ไม่รเู้ อาพระไปท�ำอะไร เป็นพิธี ความจริงเป็นงานสังคม
แต่อยากจะให้เป็นมงคลด้วยก็เลยนิมนต์พระไปด้วย เช่น งานวันเกิด
ก็จัดงานวันเกิดไปเลยเอาพระไปยุ่งท�ำไม ถ้าอยากจะท�ำบุญวันเกิด
ก็มาทีว่ ดั มาใส่บาตรทีว่ ดั ก็ได้ แยกกันไปเป็นสองงาน งานบุญก็งานบุญ
งานมงคลก็งานมงคล งานเลี้ยงก็เป็นงานเลี้ยง บางทีนิมนต์พระไป
พอพระไปปับ๊ ก็เอาเหล้ามาตัง้ กัน ตอนพระมาก็ มะยัง ภันเต กัน เข้าใจไหม
เหมือนลิงหลอกเจ้า
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ศิษย์ : เวลานั่งสมาธิเนี่ยมันปวดขาค่ะ
พระอาจารย์ : เพราะใจเราไม่อิ่ม ใจเราไม่อยู่กับพุทโธ มันยังไป

คิดถึงเรื่องความเจ็บอยู่ ถ้ามันไม่คิดถึงความเจ็บ มันจะไม่ปวดมาก

ศิษย์ : แต่มันก็ต้องเห็นว่ามันเจ็บ มันก็ไปอยู่ดี
พระอาจารย์ : เราก็อย่าไปเห็นมันสิ ให้เห็นพุทโธอย่างเดียว ให้อยูก่ บั

พุทโธอย่างเดียวแล้วมันจะไม่เจ็บ ถ้าพุทโธไม่ได้ ลองใช้ หนึ่ง สอง
สาม ดูก็ได้

ศิษย์ : ไม่ต้องขยับใช่ไหมคะ
พระอาจารย์ : ไม่ขยับ ไม่ต้องไปสนใจมัน นับ หนึ่ง สอง สาม

ไปให้มนั ขาดใจตายไปกับการนับเลย แล้วเดีย๋ วความเจ็บมันจะหายไป
ความทุกข์มันจะหายไป ใจมันจะสงบ พอสงบปั๊บมันหายไปเลย

ศิษย์ : อย่างตัวเองนะคะก�ำลังหิวข้าวอยู่ แล้วพอความสุขมันมาแทนที่
ความหิวมันหายไปเลย
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พระอาจารย์ : มันไม่หิวเลย มันหายไปเลย แบบเดียวกันน่ะ ใจหิว

ร่างกายไม่หวิ ร่างกายไม่กนิ ข้าวสักสองสามวันก็ได้ อย่างพระปฏิบตั นิ ี่
บางทีท่านอดอาหารสามสี่วัน หลวงตาท่านเคยอดเป็นประจ�ำสมัยที่
ท่านปฏิบัติ เพราะใจเราไม่ได้คิดถึงมัน เราก�ำลังวุ่นวายกับเรื่องอื่น
ก�ำลังคิดถึงเรื่องอื่นหรือมีความสุขกับเรื่องอื่นอยู่ บางทีเด็กเล่น
คอมพิวเตอร์ทงั้ คืนก็ไม่หวิ เล่นเกมส์ได้ทงั้ วัน มันมีสมาธิอยูก่ บั การเล่น

ศิษย์ : แต่ตอนที่หิวเนี่ยเราพยายามนั่งสมาธิเพื่อข่มมัน แต่มันไม่มี
ความสุขมาแทนที่

พระอาจารย์ : เราไม่มีก�ำลังพอที่จะดึงใจให้กลับเข้าไปในสมาธิ

ก�ำลังผลักให้ออกไปหาของกิน มันมีแรงมากกว่า มันก็เลยท�ำให้เราหิว
ขึน้ มา ถ้าเรามีกำ� ลังดึงกลับเข้าไปสูค่ วามสงบได้ ความหิวก็จะหายไปได้
เคยท�ำมาแล้ว เคยอดอาหารมาแล้ว เวลาอดอาหารนี้มันจะคิดถึง
แต่อาหาร เราก็ตอ้ งพยายามนัง่ สมาธิควบคุมความคิดไม่ให้คดิ พอจิต
สงบแล้วมันก็หาย ถ้าใจมันไม่คิดถึงมันก็ไม่หิว ถ้าใจมันคิดถึงมันก็หิว
บางทีกินอิ่มๆ มันยังหิวเลย กินอิ่มๆ ไปเดี๋ยวเห็นขนมเห็นอะไรก็หิว
อีกแล้ว อยากขึ้นมาแล้ว
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หลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านบวชใหม่ๆ ก็เป็นอย่างนี้
ท่านล้างบาตรไม่ทนั เสร็จก็หวิ อีกแล้ว บาตรยังไม่ทนั แห้งเลยท่านบอก
มันหิวอีกแล้ว ท่านบอกมันหิวอย่างนีต้ อ้ งไม่กนิ สักสามวัน ท่านดัดมัน
อย่างนัน้ น่ะ ท่านอดอาหารไปสามวัน ต่อไปมันไม่กล้าหิวละ ถ้ามันหิว
ก็ไม่ให้มนั กิน ถ้าหิวแล้วได้กนิ มันก็ได้ใจ เข้าใจไหม มันก็จะหิวอยูเ่ รือ่ ยๆ
เราต้องมีความเด็ดเดีย่ ว ไม่ตอ้ งกลัวตาย ไม่ตายหรอกอดข้าวสามวัน
เรามีเสบียงสะสมไว้ในร่างกายอยูไ่ ด้เป็นอาทิตย์นะ่ ขอให้มนี ำ�้ ดืม่ แล้ว
รับรองได้ไม่ตาย อดข้าวเจ็ดวันนี้ไม่ตาย กลับได้ประโยชน์เสียอีก
ได้ลดน�ำ้ หนัก ความหิวมันอยูท่ ใี่ จ หิวสองส่วน หิวกายมันเป็นส่วนย่อย
หิวกายมันก็เป็นเรื่องธรรมดา ร่างกายมันถึงเวลามันก็ต้องมีอะไร
ให้มันกิน แต่ถ้าไม่ได้กินมันก็ไม่ตาย มันก็แค่รู้สึกเหนื่อยๆ อิดโรยไป
เท่านัน้ เอง แต่ความหิวทีท่ รมานคือความอยากในใจเรา ไอ้ตวั นีร้ า้ ยกาจ
รุนแรง
พยายามท�ำต่อไปเถอะ ทางพระพุทธเจ้านี่เป็นทางที่ดีที่สุด ไม่มีอะไร
ในโลกนี้จะดีเท่า ถ้าไม่ดีจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะไม่เป็นที่พึ่งของ
สัตว์โลกทั้งหลาย ไม่เป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ผู้ใด
ได้รับค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแล้วมีความเห็นอันเดียวกัน
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ทางพระพุทธเจ้านี่
เป็นทางที่ดีที่สุด
ไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่า
ถ้าไม่ดีจริงแล้ว
พระพุทธเจ้าท่านจะไม่เป็น
ที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลาย
ไม่เป็นศาสดาของมนุษย์
และเทวดาทั้งหลาย
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ว่าดีจริงๆ เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง ดับความทุกข์ต่างๆ ภายในใจได้
ดับความหิวความอยากต่างๆ ได้หมด ขอให้เรามีความเพียรพยายาม
ปฏิบัติไปเท่านั้นเถอะ อย่าขี้เกียจ อย่าท้อแท้ ที่เป็นอุปสรรคของเรา
คือความขี้เกียจ ความท้อแท้ ความรักความสบาย ความสะดวก
ความสบาย ยังติดอยู่กับความสุขแบบเดิมๆ อยู่ แต่ไม่เคยคิดว่ามัน
เป็นความสุขแบบเหยือ่ ทีต่ ดิ อยูป่ ลายเบ็ดเท่านัน้ เอง พอฮุบเข้าไปแล้ว
ทีนี้ก็ติดแล้ว ติดก็ต้องหากินอยู่เรื่อยๆ เวลาใดไม่ได้กินเวลานั้นก็ทุกข์
ทรมานใจ
ยอมอดดีกว่า ลองหัดอด ลองหัดถือศีล ๘ ไปก่อน อดข้าวเย็นไปก่อน
อดดูหนังดูละครอดฟังเพลงไปก่อนอะไรต่างๆ เอาอาทิตย์ละวันก่อน
ก็ได้ ถ้ายังไม่มกี ำ� ลังมากก็เอาสักวันหนึง่ วันพระหรือวันไหนทีเ่ ราสะดวก
สมัยนี้วันพระอาจจะไม่สะดวกเพราะเราอาจจะต้องท�ำงานท�ำการ
เราก็เอาวันที่เราไม่ต้องท�ำงาน แล้วเราก็ถือวันนั้นเป็นวันพระถือ
ศีล ๘ ไป งดหาความสุขทางร่างกายหนึ่งวัน มาหาความสุขจากการ
ท�ำใจให้สงบกัน พอใจสงบแล้วจะเห็นคุณค่าแล้วจะติดใจ ทีนี้จะมี
ก�ำลังแล้วจะกล้าอด กล้าตัดอะไรต่างๆ ได้อย่างง่ายดายเลย เพราะ
มันไม่มีคุณค่าเหมือนกับความสงบของใจ ได้อะไรมาก็ดีใจเดี๋ยวเดียว
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เดี๋ยวก็อยากได้ใหม่อีกแล้ว แล้วก็อยากจะได้มากขึ้นด้วย ได้คืบก็
อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้วา ได้เท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอ แต่ได้
ความสงบนีพ้ อ ไม่อยากจะได้อะไร สบาย อยูเ่ ฉยๆ ก็มคี วามสุข ไม่ตอ้ ง
ไปดิ้นรน ไม่ต้องไปเดือดร้อน ไม่ต้องไปเหนื่อยยากกับการแสวงหา
ได้มาแล้วก็ตอ้ งเดือดร้อนกับการรักษาดูแล ได้มาแล้วก็ตอ้ งมาเศร้าโศก
เสียใจเวลาหายไปจากไป นี่ของต่างๆ ที่เราหานี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้น
ทุกข์ตงั้ แต่การเริม่ ต้น เวลาเริม่ หานีก้ ท็ กุ ข์แล้ว เวลาได้มาก็ทกุ ข์กบั การ
ดูแลรักษา เวลาสูญเสียไปก็ตอ้ งมาทุกข์กบั การสูญเสียไป แต่ความสงบนี้
ถ้าเราได้แล้วเรารักษามันได้ ไม่มีใครเอาจากเราไปได้
ดังนั้นมาหาความสุขแบบนี้ดีกว่า ความสุขทางใจ ความสุขที่เกิดจาก
ความสงบ แม้ตอ่ ไปร่างกายมันเจ็บไข้ได้ปว่ ย เราก็ไม่เดือดร้อน เพราะ
เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เราท�ำใจให้สงบได้ ร่างกายนอน
อยู่บนเตียงอยู่ในโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ยังท�ำใจให้สงบได้
แต่ถ้าเราใช้ร่างกายหาความสุข เช่น จากการดูการฟังการดื่มการ
รับประทาน พอไม่สบายแล้วชักท�ำไม่ได้แล้ว พอท�ำไม่ได้ตอนนัน้ ก็ทกุ ข์ใจ

ศิษย์ : ปกติเป็นคนที่ไม่สวดมนต์ แต่ว่าจะใช้พุทโธ
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พระอาจารย์ : การสวดมนต์นี่ก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่ง จะใช้บท

สวดมนต์กไ็ ด้ จะใช้พทุ โธก็ได้ หรือจะใช้สติกำ� หนดควบคุมความคิดให้ได้
ก็เป็นการภาวนาไปในตัวแล้ว คือเราต้องการหยุดความคิดปรุงแต่ง
ต่างๆ เพราะความคิดปรุงแต่งเป็นเครื่องมือของความอยาก พอคิด
แล้วเดี๋ยวมันอดอยากไม่ได้

ดังนั้นการภาวนามันมีหลายระดับนะ เริ่มต้นถ้าพุทโธไม่ได้ ดูลมไม่ได้
ก�ำหนดควบคุมความคิดไม่ได้ ก็ต้องใช้อุบาย เช่นสวดมนต์ไปก่อน
สวดมนต์ไม่ได้กฟ็ งั เทศน์ฟงั ธรรมไปก่อน อันนีก้ เ็ ป็นอุบายเพือ่ ใช้ดงึ ใจ
ให้หยุดไปคิดเรือ่ งราวต่างๆ เวลาฟังธรรมมันก็ไปคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีไ้ ม่ได้
ใจก็สงบมีความสุขจากการฟังธรรมได้ แต่พอหยุดฟังปั๊บ มันก็เริ่ม
ไปคิดเรื่องอื่นได้ แต่ถ้าเราใช้พุทโธได้ เราก็สามารถที่จะดึงมันไว้ได้
ถ้าพุทโธมีกำ� ลังมาก ต่อไปไม่ตอ้ งใช้พทุ โธก็ได้ เพียงแต่กำ� หนดปับ๊ มัน
ก็หยุด พอดูใจปับ๊ ก�ำลังคิดอะไรอยูห่ รือ พอบอกให้มนั หยุดคิด มันก็หยุด
หยุดได้เพราะเรารูจ้ กั วิธหี ยุดแล้ว เรามีเบรกแล้ว มันเป็นขัน้ ๆ ไป ใหม่ๆ
ก็ต้องใช้เครื่องมือก่อน

340

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

ศิษย์ : อย่างเราไม่ได้เข้าสู่ทางธรรมแบบบวชเป็นพระ อยากจะอยู่
ทางโลกอยู่ ทีนี้สิ่งที่เราท�ำได้คือเราต้องแตะเบรกทุกๆ ครั้งที่เราเกิด
ความอยาก เราไม่ต้องกลับไปเจริญสติหรือท�ำสมาธิก็ได้ใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ถ้าเราหยุดความอยากได้ก็แสดงว่าเรามีเบรกแล้ว
เราจะไม่ทำ� สมาธิกไ็ ด้ เราหยุดได้หรือเปล่าล่ะ ถ้าเราหยุดความอยากได้
เราก็บวชได้ ที่เราบวชไม่ได้เพราะเรายังหยุดความอยากไม่ได้

ศิษย์ : เป็นค�ำถามที่มีค�ำตอบอยู่แล้ว
พระอาจารย์ : คือเราอาจจะหยุดความอยากบางอย่างได้ที่มัน

ไม่รุนแรงที่เราไม่ได้อยากมาก อย่างนั้นมันก็หยุดได้ แต่ความอยาก
ที่เรายังอยากมากๆ อยู่นี้ เราไม่มีก�ำลังจะหยุดมันได้ ถ้าเราไม่สร้าง
ก�ำลังเพิม่ ขึน้ สร้างก�ำลังหยุดให้มนั มีกำ� ลังมากขึน้ เราก็จะหยุดมันไม่ได้

ศิษย์ : สุดท้ายถ้าผมจะต้องสร้างก�ำลังให้มากขึ้น ผมก็จะรู้ว่ามัน
ไม่มีอะไร ผมก็จะต้องลาทุกสิ่งไป
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พระอาจารย์ : เราก็จะเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีความสุขที่แท้จริง เป็น
ความทุกข์ที่ถูกหุ้มห่อด้วยความสุขบางๆ เหมือนยาขมเคลือบน�้ำตาล

ศิษย์ : ผมกลัวว่าผมจะคิดได้แบบนั้น
พระอาจารย์ : กลัวท�ำไม กลัวจะหายโง่เหรอ มีคนแก่หลายคน

มาบ่นว่า แหม เสียดายตอนหนุ่มๆ ไม่สนใจเลย มาสนใจตอนนี้ โอ้ย
จะปฏิบัติแต่ละอย่างมันยากเย็นไปหมด มันไม่เอื้อเสียแล้ว

ศิษย์ : คือตอนนีม้ คี วามรูส้ กึ ว่าเราฟังเรือ่ งราวของคนอืน่ หรืออะไรเนีย่
เรารู้สึกเฉยๆ ไม่ยินดียินร้าย เราไม่สนใจเรื่องอะไร มันไม่เกี่ยวกับเรา
คนว่าเรา เราก็เฉยๆ
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พระอาจารย์ : ก็ดไี ง มันไม่ใช่เรือ่ งของเราอยูแ่ ล้ว เฉยๆ แต่ไม่ควรจะ

เฉยเมยเข้าใจไหม ถ้าช่วยเหลือเขาได้กค็ วรจะมีความเมตตาช่วยเหลือ
กันไป ไม่ใช่ว่าเฉยเพราะไม่อยากจะช่วยเหลือเขา แต่ถ้าช่วยแล้ว
แนะน�ำแล้วเขาไม่เอาก็ช่วยไม่ได้ แต่ไม่ควรจะเฉยแบบไร้เมตตา
ไร้น�้ำใจ ช่วยแล้วก็ต้องปล่อยวาง เช่น เห็นคนอื่นตาย เราเฉยๆ นี้
เราอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนไร้น�้ำใจ ไม่ใช่หรอก เรารับความจริงได้
เรายอมรับว่าการตายเป็นเรือ่ งธรรมดา ต้องตายด้วยกันทุกคน ถ้าตาย
แล้วมาร้องห่มร้องไห้ นี่แสดงว่าใจยังไม่นิ่ง ใจยังไม่สงบ ใจยังไม่รู้
ความจริง ถ้าใจรูค้ วามจริงแล้วจะเฉยเหมือนกับฝนตกแดดออก ตกก็
ตกไป ตายก็ตายไป จะท�ำยังไงล่ะ ไปห้ามเขาไม่ให้ตายได้หรือเปล่า
ใช่ไหม เราเอาเขากลับคืนมาได้หรือเปล่า มันก็ไม่ได้ ร้องไปมันก็เท่านัน้
ร้องไปท�ำไมเสียน�้ำตาไปเปล่าๆ

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

343

344

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

พอผู้ใดได้ดับตัณหา
ความอยากหมดแล้ว
ก็จะได้ ปรมัง สุขัง
ความสุขที่สูงสุดที่ดีที่สุด
เพราะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
กว่าความสุขทั้งหลาย
และเป็นความสุขที่ถาวร
ไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันหมดไป
นี่คือหัวใจของการปฏิบัติธรรม
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