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เป็นเรือ่งทีค่นไม่คาดการณ์ไม่คดิกนั แต่ส�าหรบัเรา เราถอืว่าเป็นเรือ่ง
ธรรมดาปกติ มีเกิดมีดับ มีเหตุมีผล อีกอย่างอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้  
ดงัน้ันเราพจิารณาหมดแล้ว ในโลกน้ีไม่มอีะไรเทีย่งแท้แน่นอน มแีน่นอน 
กค็อืธรรมะ ธรรมะของพระพทุธเจ้า “อกาลโิก” กีภ่พกีช่าตกิีก่ปักีก่ลัป์ 
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  
ทกุอย่างมเีกดิมดีบั มกีารเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทกุอย่างเป็นทกุข์ 
ถ้าไปยึดไปติด ไปอยากให้เป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี เพราะทุกอย่าง 
เราไปส่ังเขาไม่ได้ เราไปส่ังให้เขาเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ีไม่ได้ พอไม่ได้ 
เป็นอย่างทีเ่ราส่ังกไ็ม่สบายใจ ทกุข์ใจ เช่นส่ังให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย  
พอมันไม่ยอมฟังค�าส่ัง มันขอเจ็บไข้ได้ป่วยข้ึนมา เราก็ไม่สบายใจ 
เพราะเราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วย สั่งไม่ให้มันตาย มันก็ถึงเวลา
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มนัจะตายขึน้มากไ็ปส่ังมนัไม่ได้ ถ้าไม่ส่ังกไ็ม่ทกุข์เท่าน้ันเอง เพราะใจ 
ไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆ ใจไปหลงคิดว่าตนเองเป็นสิ่งน้ันสิ่งนี้ แล้วก็คิดว่า
สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตัวเองเป็นของตน พออะไรเป็นของตนก็อยากจะ 
ให้อยู่กับตนไปนานๆ ให้ความสุขกับตนไปนานๆ พอเวลาส่ิงที่เคย 
ให้ความสุขมันเปล่ียนไปหรือหมดไปดับไป เวลาน้ันไม่มีอะไรให้ 
ความสุขกเ็กดิความทกุข์ขึน้มา เพราะว่าอาศยัสิง่ต่างๆ มาให้ความสุข  
ถ้าไม่อาศัยส่ิงต่างๆ มาให้ความสุขก็ไม่เดือดร้อน เวลาส่ิงน้ันส่ิงน้ี 
ดับไปหรือเปลี่ยนไปก็เหมือนเดิม 

การทีจ่ะไม่อาศยัส่ิงต่างๆ ให้ความสุขกบัตนได้กต้็องหาความสุขภายใน
ตวัเองให้เจอ อันน้ีเขาเขยีนไว้ใต้ภาพของหลวงตาว่า “ผู้หาความสุขเจอ”  
ตอนน้ีพวกเรายงัหาความสขุไม่เจอกนั เจอความสุขปลอม เจอความสุข 
เดีย๋วเดยีว สุขแล้วเดีย๋วกห็ายไป ไปกนิเล้ียงกม็คีวามสุขกนั พอกนิเสรจ็ 
ก็หายไป ไปเที่ยวก็มีความสุข พอกลับมาก็หายไป ไปท�าอะไรต่างๆ  
ทีใ่ห้ความสุข พอไม่ได้ท�ากห็ายไป น่ีคอืความสุขปลอม ถ้าความสุขจรงิ 
มันต้องอยู่กับเราไปตลอด ความสุขจริงมีอยู่ในตัวเรานี่เอง เส้นผม 
บังภูเขา มองไม่เห็น ภูเขาเบ้อเริ่มเทิ่ม เพราะเส้นผมเส้นนิดเดียว 
เส้นผมตวัน้ีกค็อืความหลง หลงว่าส่ิงต่างๆ ในโลกน้ีให้ความสุขกบัตน  
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มองไม่เห็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเองอยู่ในใจของตัวเอง มันลึกลับ
จริงๆ นะ 

ความสุขที่แท้จริงเกิดจากความไม่อยาก แต่ความอยากมันสร้าง 
ความรูสึ้กว่าต้องได้ส่ิงทีอ่ยากถงึจะได้ความสขุ ถ้าไม่ได้ส่ิงทีอ่ยากแล้ว
จะได้ความทุกข์ มันทุกข์จริงอยู่เวลาที่ไม่ได้สิ่งที่อยาก แต่ถ้าเราทน 
ไปได้เดี๋ยวความอยากมันก็หายไปเอง เพราะเมื่อมันไม่ได้ส่ิงที่อยาก 
ต่อไปมันก็ไม่อยาก เช่น อยากจะดื่มสุรา ทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุรา 
กอ็ย่าไปดืม่มนั มนักท็กุข์ตอนทีอ่ยากจะดืม่ แต่พอเราไม่ดืม่ไม่ท�าตาม
ความอยาก ต่อไปความอยากมนักไ็ม่รูจ้ะอยากไปท�าไม อยากกไ็ม่ได้ดืม่ 
อยู่ดี พอไม่อยากแล้วก็สบาย ดูคนที่ไม่ดื่มสุรา เขาเดือดร้อนไหม 
เวลาเขามีสุราหรือไม่มีสุราดื่ม เขาไม่เดือดร้อน เขาสบาย แต่คนที่ 
ดื่มนี่เดือดร้อน ถ้าได้ดื่มก็มีความสุขแต่เดี๋ยวเดียว แล้วก็ไม่ได้ท�าให้ 
ความอยากดื่มหายไป กลับท�าให้ความอยากดื่มกลับเพิ่มข้ึนไปอีก  
ตอนแรกดื่มครึ่งขวดก็พอแล้ว ต่อไปก็ขวดหน่ึง เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 
ความอยากมนัจะท�าให้ไม่พออยูเ่รือ่ยๆ ถ้าหยดุความอยากได้ ตอนต้น 
ตอนต่อสู้กับความอยากมันทรมาน ถ้าไม่มีเครื่องมือมันสู้ไม่ไหว  
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เคร่ืองมือท่ีจะท�ให้เราไม่กระท�
ตามความอยากได้กค็อื ศลี สมาธิ 
ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา
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เพราะว่าความทุกข์ทรมานใจน้ีมันรุนแรง แต่ถ้ามีเครื่องมือน้ีสู้ได้  
เวลาอยากกเ็ข้าสมาธไิป ท�าใจให้สงบ ความอยากน้ันกจ็ะสงบตวัลงไป  
พอออกจากสมาธิมา ถ้าอยากอีกก็ใช้เหตุผลว่าอยากแล้วมันเป็น
อย่างไร อยากแล้วมันก็อยากไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด แล้วเวลาไม่ได้ 
ดงัใจอยากกจ็ะทกุข์ไปเรือ่ยๆ แต่ถ้าไม่ท�าตามความอยาก ต่อไปความ
อยากก็จะอ่อนก�าลังลงไป แล้วก็หมดไปในที่สุด พอไม่มีความอยาก
แล้วทีนี้ก็สบาย 

ดังน้ันมาแก้ปัญหาที่แท้จริงกันดีกว่า ก็คือความอยาก ต้นเหตุของ
ความอยากกค็อืความหลง ไม่รูว่้าความสุขอยูท่ีค่วามไม่อยาก อยูท่ีก่าร 
ไม่กระท�าตามความอยาก กม็เีท่าน้ีแหละ และเครือ่งมอืทีจ่ะท�าให้เรา
ไม่กระท�าตามความอยากได้กค็อื ศลี สมาธ ิปัญญา ทาน ศลี ภาวนา 

ทาน ก็คือเอาเงินที่จะไปใช้ตามความอยากนี้เอาไปให้คนอื่นเขา หรือ
ไม่ให้คนอื่นก็เอาไปเผาไฟทิ้งก็ได้ มันก็แค่กระดาษนี้เอง ไม่อย่างนั้น 
ก็เก็บไว้เฉยๆ ไม่ต้องไปใช้มัน เก็บไว้ เก็บไว้ในบ้านเก็บไว้ในธนาคาร  
แต่ไม่ต้องไปใช้ อย่าไปใช้ตามความอยากเท่าน้ัน จะเกบ็ไว้กไ็ด้ จะให้ใคร 
ก็ได้ ที่บอกให้เอาไปให้มันจะได้สบายกว่า เพราะให้แล้วมันก็จะได้ 
หมดปัญหา ถ้ายังอยู่เดี๋ยวมันก็ยังอยากอยู่นั่น ยังอยากจะเอาไปซื้อ
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ของฟุม่เฟือย ซ้ือของหรหูรา ซ้ือของทีไ่ม่จ�าเป็น เอาไปเทีย่ว เอาไปดืม่  
เอาไปรับประทาน ถ้าไม่มีเงินมันก็ไม่มีความอยากจะเที่ยว เพราะ 
ไม่มีเงินมันก็ไปเที่ยวไม่ได้ ถ้ามีเงินเดี๋ยวก็อยากจะไปฮ่องกง ไปญี่ปุ่น  
ไปเกาหลี ดงัน้ันเวลาอยากจะใช้เงนิเพือ่ซ้ือความสุขกเ็อาไปให้คนอ่ืนเสีย  
ช่วยเหลือคนอื่นกลับได้ความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่อิ่มที่พอ ความสุข
ที่ดับความอยากไปเที่ยวได้ ทุกครั้งอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินที่จะไป
เทีย่วน้ีไปท�าบุญ มนักม็คีวามอ่ิมใจสุขใจขึน้มา ความอยากไปเทีย่วมนัก็
หายไป ทกุครัง้ทีอ่ยากจะไปเทีย่วกท็�าอย่างน้ี ต่อไปมนักไ็ม่อยากเทีย่ว  
รับรองได้มันไม่ไป เพราะเราหยุดความอยากได้ ดับความอยากได้ 
เพราะเรามทีานเป็นตวัช่วย เวลาท�าทานแล้วท�าให้ใจอ่ิม ใจมคีวามสุข  
นี่คือเรื่องของทาน ทานมีไว้เพื่อสกัดเรื่องการใช้เงินใช้ทองไปในทาง
ของกเิลสตณัหาเท่าน้ันเอง เป้าหมายของการท�าทานอยูต่รงน้ี เพือ่ไม่ให้ 
เราเอาเงนิทองไปรบัใช้กเิลสตณัหา เพราะการรบัใช้กเิลสตณัหากเ็ป็น 
การส่งเสริมเลี้ยงดูกิเลสตัณหาให้มีก�าลังมากขึ้น 

อย่างทีบ่อกตอนต้นกข็อดืม่แค่ครึง่ขวดกพ็อ ต่อไปก ็๒ ขวด ๓ ขวด มนัจะ 
เพิ่มก�าลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเที่ยวตอนต้นก็เที่ยวในเมืองไทยก่อน  
ต่อไปก็อยากจะไปเที่ยวเมืองนอก เริ่มต้นก็ไปแถวใกล้ๆ บ้านก่อน  
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ต่อไปกไ็ปไกลๆ หน่อย ต่อไปกไ็ปมนัทกุแห่งทกุหนทีไ่ม่เคยไป ถ้ามทีวัร์ 
พาไปโลกพระจันทร์ก็ไปกัน ต่อไปน้ีก็จะมีคนไปเที่ยวโลกพระจันทร์ 
เพราะตอนน้ีเขาก�าลังสร้างยานอวกาศทีจ่ะพาคนไปเทีย่วโลกพระจันทร์

น่ีแหละคอืความอยาก ถ้าลองท�าตามมนัแล้ว มนัไม่น้อยลง มนัจะเพิม่ 
มากขึน้ถ้ามเีงนิมาสนับสนุน ถ้าไม่ม ีมนักจ็ะบังคบัให้เราไปท�ามาหากนิ 
ไปหาเงินทองมาให้ได้มากๆ ขึ้น การหาเงินหาทองก็ต้องเหนื่อยยาก  
ต้องวุ่นวาย ต้องท�าบาปท�ากรรมบ้างในบางเวลาบางโอกาส ท�ามาก 
ท�าน้อยก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสและอยู่ที่ความอยาก ถ้าอยากมาก
อยากได้มากๆ มีโอกาสท�าบาปแล้วได้ก็เอา ก็จะท�าบาปมาก อันนี้แล
เป็นทางของการใช้เงินเพื่อไปรับใช้กิเลสตัณหา ไปรับใช้ความอยาก 
ไปส่งเสริมความอยาก ส่งเสริมความอยากให้มากเท่าไรก็จะส่งเสริม
ความทุกข์ให้มากขึ้น

ดังน้ันเงินทองให้มีเก็บไว้ส�าหรับดูแลร่างกายเท่าน้ันพอ ใช้กับส่ิง 
ที่จ�าเป็น ร่างกายยังจ�าเป็นอยู่เพราะยังต้องเป็นเครื่องมือในการฆ่า
กิเลสตัณหา ยังต้องปฏิบัติธรรม ยังต้องรักษาศีล ยังต้องภาวนาอยู่  
ดังน้ันพยายามอย่าใช้เงินใช้ทองไปในทางกามสุข ทางกามตัณหา  
คนส่วนใหญ่ที่ใช้เงินทองก็เพื่อกามตัณหาน้ีทั้งน้ัน เห็นกระเป๋าสวยๆ 

ธรรมะบนเขา
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เหน็เส้ือผ้าสวยๆ เหน็รองเท้าสวยๆ กอ็ยากได้ ทัง้ๆ ทีไ่ม่มมีนักไ็ม่ตาย 
ทัง้ๆ ทีม่กีระเป๋าอยูห่ลายใบ มเีส้ืออยูห่ลายชดุแล้ว รองเท้าอยูห่ลายคู่  
เคยได้ยินข่าวไหมคนมีรองเท้าตั้งพันคู่ มีเท้าอยู่คู่เดียวแต่มีรองเท้า 
ตัง้พนัคู ่มนัมเีหตมุผีลไหม มเีส้ือผ้าเป็นพนัชุด มร่ีางกายเพยีงร่างเดยีว  
อย่างนี้เรียกว่าไม่มีเหตุมีผล คนไม่มีเหตุมีผลก็เหมือนคนบ้านี่แหละ 

เพราะฉะน้ันต้องคอยควบคมุการใช้เงนิใช้ทอง ถ้าเราไม่ใช้มาก เราก็ 
จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินทอง มีเวลามาอยู่ปฏิบัติธรรมได้ 
ถ้ายังอยากใช้เงิน ยังอยากเป็นไฮโซอยู่ ยังอยากจะมีหน้ามีตาอยู่  
ก็ต้องท�างานเพื่อจะได้มีเงินทองเข้าสังคมเข้าไฮโซ ก็จะไม่มีเวลา
มาภาวนา แต่ถ้าเราต้องการมีเพียงปัจจัย ๔ มาดูแลร่างกายของเรา 
เราก็อาจจะไม่ต้องท�าแล้วก็ได้ถ้าท�ามามากพอแล้ว ถ้ามีมากพอแล้ว 
ลองค�านวณดูสิค่าอาหารวันละสักเท่าไร ค่าที่พักวันละเท่าไร และดู 
ปรมิาณทีเ่รามอียูพ่อไหม แล้วกไ็ม่ต้องมไีปจนถงึวันตายหรอก ถ้าเรา
มพีอท�าให้เราปฏิบัตไิปจนถงึข้ันหน่ึงทีเ่ราบวชได้เรากส็บาย พอบวชได้
แล้วก็ไปกินข้าวก้นบาตร กินเศษอาหารของวัดก็ได้ อยู่ในวัดเป็นแม่ชี  
อาศัยช่วยวัดท�างานนิดหน่อยเพื่อจะได้มีที่อยู่ มีอาหารรับประทาน  
มีสถานที่สงบไว้ภาวนา แค่น้ันพอแล้ว พอบวชได้แล้วอยู่วัดได้แล้ว 

ธรรมะบนเขา
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ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 13

ถ้าเป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นพระนี่ 
ถ้าไม่หวือหวา ไม่ฟู่ฟ่า ไม่ขอโน่นขอนี่ 
อยู่ไปตามมีตามเกิด มักน้อยสันโดษ 
ไม่ต้องกลัวอดตาย ไม่มีวันตาย



ไม่มีเงินมีทองก็ไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวมีคนศรัทธาเขามาดูแลเราเอง 
ยิ่งถ้าเราสมถะเรียบง่าย ไม่ขอใคร ไม่อะไรกับใคร อยู่แบบตามมี
ตามเกิด ไม่มีใครเขาปล่อยให้เราตายหรอก ถ้าเป็นนักบวชเป็นแม่ชี
เป็นพระนี ่ถ้าไม่หวอืหวา ไม่ฟู่ฟ่า ไม่ขอโน่นขอนี ่อยู่ไปตามมีตามเกิด 
มักน้อยสันโดษ ไม่ต้องกลัวอดตาย ไม่มีวันตาย 

เรามเีพยีงหกพนับาทน่ีเรากบ็วชได้แล้ว ใช้เงนิหกพนับาทแค่ปีเดยีวไว้
ปฏิบัติธรรม แล้วยังมีเหลือด้วยนะ ไม่ใช่ไม่มีเหลือ สมัยก่อนกินข้าว
มื้อละ ๕ บาทก็อยู่ได้แล้ว ก๋วยเตี๋ยวชามละ ๒ บาท ข้าวหมูแดง  
ข้าวมนัไก่ จานละ ๓ บาท กนิ ๕ บาทน้ีกอ็ยูไ่ด้ หรอืข้าวแกงกเ็หมอืนกนั  
ข้าวแกงจานละ ๒ บาท ๓ บาท กิน ๒ จานก็อยู่ได้ เราไม่มีอะไร
ต้องใช้นี่ เราไม่ไปดูไม่ไปฟังไม่ไปเที่ยวที่ไหน เราก็เอาแต่เดินจงกรม
น่ังสมาธิอยู่ในบ้าน อ่านหนังสือธรรมะ ต่อสู้กับความอยากต่างๆ  
ถ้าอยากออกไปเที่ยวน้ีมันจะต้องเสียเงินเสียทอง หรืออยากจะไป 
ซื้อโน่นซื้อนี่ 

ตัง้แต่เราอ่านหนังสือธรรมะมาน้ี เราจับประเดน็ได้เลยว่า อ๋อ ตวัปัญหา 
กค็อืความอยาก ต้องสู้กบัไอ้ตวัน้ีให้ได้ตวัเดยีว ธรรมะของพระพทุธเจ้า 
ทุกข้ันตอนน้ีมีไว้เพื่อสกัดความอยากเท่าน้ัน ทานก็สกัดความอยาก  

ธรรมะบนเขา
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ศลีกส็กดัความอยาก ภาวนากส็กดัความอยาก พอไม่มคีวามอยากแล้ว
สบาย เหมอืนไม่มเีช้ือโรค ร่างกายไม่มโีรคภยัไข้เจ็บ เวลามเีชือ้โรคน้ี 
ร่างกายก็ไม่สบาย เป็นไข้หวัดเป็นมาลาเรีย เป็นโรคอะไรต่างๆ  
ที่เกิดจากการติดเชื้อโรค ใจไม่สบายก็เพราะความอยาก แล้วแทนที่
จะหยดุความอยากกไ็ปท�าตามความอยากเพือ่จะได้สบายใจ อยากได้ 
อะไรก็ไปซ้ือมา อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไป มันก็เลยไม่มีวันหมด  
ต้องหยุดความอยากทุกรูปแบบ ลองน่ังบนเก้าอ้ีสักสองสามชั่วโมง
ขึน้ไปก่อนกไ็ด้ น่ังเฉยๆ ถ้าภาวนาได้กภ็าวนาไปกจ็ะท�าให้สบายหน่อย  
ถ้าภาวนาไม่ได้กใ็ช้ความอดทนสู้กบัมนัด ูสู้แบบไม่ต้องใช้อะไร ใช้ขันติ
ตวัเดยีว เด๋ียวเวลาความอยากมนัหยดุน้ี ความตงึเครยีดหายหมดเลย  
เวลามันอยากน้ี โอ้โห มันปั่นป่วนอยู่ในใจ แต่เราไม่ยอมท�าตาม 
ความอยาก มนัจะให้ลุกไปตรงนู้นกไ็ม่ไป ลุกไปตรงน้ันกไ็ม่ไป กน่ั็งมนั 
ตรงนี้แหละวะ จนพอมันรู้ว่ามันไปไม่ได้ปั๊บ มันก็หยุดอยาก พอหยุด
อยากปั๊บ ความปั่นป่วนน้ีมันหายไปเลย มันหายฟุ้ง จะว่ามันรวม 
มันก็ไม่รวม มันเครียด มันฟุ้ง มันปั่นป่วน แต่พอมันรู้ว่าไม่มีทางที่จะ
ได้ตามทีม่นัต้องการแล้ว พอมนัยอม มนัหยดุแล้ว หายไปเลย กลับมา 
เป็นปกติอย่างตอนที่เรานั่งอยู่ เราถึงเห็นฤทธิ์ของความอยาก และ
เห็นคุณของการต่อสู้กับความอยาก

ธรรมะบนเขา
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ต้องรู้ว่า
ความอยากนี้
เป็นพิษเป็นภัย
เป็นเหมือนศัตรู 

ต้องฆ่ามันเพียงอย่างเดียว



การชนะความอยากแต่ละครั้งนี่รู้สึกว่า โอ้ย มันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ 
แต่ก่อนจะขึน้สวรรค์น้ีมนัต้องผ่านนรกก่อน ตอนทีม่นัออกฤทธิอ์อกเดช  
ตอนน้ันนะต้องทนเดินฝ่านรกไปให้ได้ ถ้าผ่านนรกไปได้ก็จะไปเจอ
สวรรค์ อย่างพวกเราน้ีเป็นคนมีโชคไม่ต้องท�างานกัน แต่ต้องขัง 
ตวัเองบ้าง ขังกเิลสบ้าง อย่าไปท�าอะไร หาเวลาว่างๆ น่ังเฉยๆ สู้กบั 
ความอยากดูบ้าง ไม่ต้องท�าอะไร ไม่ต้องดูอะไร ไม่ต้องฟังอะไร  
ไม่ต้องดื่ม ไม่ต้องรับประทาน น่ังเฉยๆ ถ้าจะใช้ธรรมะก็ได้ ถ้ามี
ธรรมะก็ใช้ไป ถ้าพุทโธได้ก็พุทโธไป ดูลมได้ก็ดูลมไป ภาวนาไป มันก็ 
จะท�าให้สบายหน่อย เวลาผ่านไปเรว็หน่อย แต่มนักย็งัสู้กนัแบบเพยีวๆ  
ไม่ได้ ต้องปล่อยให้ความอยากเกดิ ให้มนัดิน้สดุๆ สุดฤทธิแ์ล้วมนัหยดุ 
ของมันไปเอง

ถ้าเรารู้แล้วว่าน่ีคือเป้าหมายของเรา การเข้าสมาธิก็เป็นการหลบ
เท่านั้นเอง หลบหรือหยุดการผลิตความอยากขึ้นมาชั่วคราว แล้วพอ 
ออกจากสมาธิมามันก็ผลิตขึ้นมาใหม่ ถ้าจะให้มันหายก็ต้องไม่ท�า 
ตามมัน ต้องรู้ว่าความอยากนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นเหมือนศัตรู ต้องฆ่า
มันเพียงอย่างเดียว

ธรรมะบนเขา
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ผู้ท่ีบวชแล้วเขานึกว่าเขารู ้ธรรมบรรลุ 
แล้วเน่ีย เขาสึกออกไปโดยท่ีเขาตัง้ความคดิ 
ไว้ว่าเขาออกไปน่ีเขาจะท�าตวัคล้ายพระ ไม่มี
ทางเหมือนพระอยู่แล้ว แบบประพฤติดี 
หรืออะไรนี้ มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ

ธรรมะบนเขา
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ศษิย์ : พระอาจารย์คะคอืลูกถือศลี ๘ มา ๒ ปี  
ตวัปัญหาอ่ืนก็ไม่ค่อยมี มีแต่ปัญหาตวัร้อนน้ีนะคะ
พระอาจารย์ เวลาอากาศร้อนมากๆ มันจะน่ังสมาธ ิ
ไม่ได้ มันจะร้อนปวดศรีษะ แล้วลูกแก้โดยวธิอีาบน�า้ 
มันท้ังวันเลยค่ะ

พระอาจารย์ : กป็ล่อยให้มนัร้อนไปสิ อยูก่บัมนัไป  
อาบแค่วันละหนกพ็อ อาบเพือ่ช�าระร่างกาย ไม่ได้
อาบเพือ่ดบัความร้อน กค็ดิว่าเราเป็นไข้มาลาเรยี
ก็แล้วกันที่มันร้อนเป็นเวลา เป็นไข้ก็ปล่อยให้มัน

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

ค�าถามจากเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 
และค�าถามจากในศาลา

ธรรมะบนเขา
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ร้อนไป ทีม่นัปวดหวัเพราะใจเรามนัต้าน ตณัหาเรามนัออกฤทธิ ์ใจมนั 
อยากจะให้ความร้อนหายไป มนัไม่ยอมรบักบัความร้อน มนักเ็ลยผลิต
อาการต่างๆ ขึ้นมาทางร่างกาย ปล่อยให้มันดิ้นไปสุดๆ เดี๋ยวพอมัน
ยอมรับความร้อนได้แล้วมันจะหาย ไม่ต้องไปอาบ อยู่กับมันไป

ศิษย ์ : การนั่งสมาธิกับความร้อนครับพระอาจารย์ มีกลุ่มที่ไปกับ
หลวงพ่อบัวเกตลุ่าสุดครบั แล้วหลวงพ่อบัวเกต ุท่านก็ไปน่ังกลางแจ้ง  
อากาศร้อนเหมือนเมืองไทยอย่างน้ีนะครบั เขาว่าหลวงพ่อไม่ร้อนม๊ังเหรอ  
คือนั่งลุยเลยกี่ชั่วโมงก็ลุยเลย ท่านบอกว่าข้างในมันเย็น ใจมันเย็น

พระอาจารย ์: ใช่ พอจิตมันสงบมันเย็น มันไม่ร้อน ถ้าจิตไม่สงบนี้ 
มนัจะดิน้ มนัจะต่อต้านความร้อน ยิง่ท�าให้ข้างในร้อนยิง่กว่าข้างนอก  
ที่มันทนไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันร้อนข้างนอกแต่มันร้อนข้างใน ใจเราร้อน 
ไม่ใช่ร่างกายร้อน ร่างกายร้อนอยู่จริง แต่ความร้อนของใจน้ีมัน 
หลายเท่ากว่า เพราะความอยากให้ความร้อนของร่างกายหายไป กเ็หมอืน 
ทกุขเวทนาอย่างทีพ่ดู แบบเดยีวกนั น่ังแล้วเจ็บ กอ็ยากจะให้มนัหายเจ็บ  
เจ็บข้างในมนัเลยยิง่รนุแรงกว่าเจ็บข้างนอก คนทีไ่ม่เจ็บข้างในจึงน่ังได้ 
สบาย ร่างกายจะเจ็บอย่างไรก็รับมันได้ อันนี้ต้องใช้ให้มันเย็นข้างใน 
ให้มันไม่เจ็บข้างใน ก็ท�าได้สองวิธี 

ธรรมะบนเขา
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ถ้าอุบายของสมาธกิพ็ทุโธไป สวดมนต์ไป เช่น เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมไป  
มนัเพลนิกบัการฟังธรรมมนักไ็ม่รูสึ้กอะไร จะร้อนยงัไงมนักไ็ม่เดอืดร้อน  
เพราะใจมนัไม่ได้ไปคดิถงึเรือ่งความร้อน ใจมนัอยูก่บัร่างกาย อันน้ีเป็น 
การเบี่ยงเบน 

ถ้าจะแก้แบบปัญญากต้็องบอกว่าเป็นเรือ่งธรรมดา ความร้อนเป็นธรรมดา  
ร้อน หนาว เย็น เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา ต้องอยู่กับ
มันให้ได้ อะไรจะเกิดก็ต้องอยู่กับมันไป รับรู้มันไป ใจเราอย่าไปร้อน
กับมัน แล้วรับได้กับทุกสภาพเหตุการณ์ ใจเราอย่าไปอยากให้มัน 
เป็นอ่ืน มันเป็นอย่างน้ีก็ให้เป็นอย่างน้ี อย่าไปอยากให้มันหายไป 
ความอยากให้มนัหายไปน้ี สร้างความทกุข์ใจความร้อนขึน้มาภายในใจ  
เราจึงต้องฝึกสติกันก่อนเพื่อจะได้ควบคุมตัณหาความอยากที่จะใช้
ความคดิเป็นตวัแสดงออกมา ถ้าเราใช้สตคิวบคมุได้ เรากห็ยดุตณัหาได้  
อันนี้ก็หยุดด้วยสมาธิด้วยสติ แต่พอเรามีก�าลังที่จะใช้ปัญญา คือใจ
มีก�าลังต้านตัณหา คือสมาธิน้ีช่วยต้านตัณหาได้ แต่ดับตัณหาไม่ได้  
พอมกี�าลังต้านตณัหาได้กใ็ช้ปัญญามาดบัตณัหาได้ด้วยเหตผุล เหตผุล
ก็คือเราต้องยอมรับความจริง เราอย่าหนีความจริง เราอย่าไปให้
ความจรงิหายไป ความจรงิมนัไม่หายหรอก เช่น ฝนตกน้ีจะให้มนัหาย 
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มนัหยดุ มนัไม่หยดุหรอก เราต้องยอมรบัความจรงิ ตกกต็กไป ร่างกาย 
จะเจ็บจะร้อนจะปวดก็ปล่อยมันเจ็บไปปวดไปร้อนไป อยู่กับมันไป  
ถ้ารับความจริงได้ ไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่น มันก็จะสงบมันก็จะ
สบายภายในใจ ร้อนยงัไงกอ็ยูก่บัมนัได้ แม้กระทัง่ถงึร้อนขนาดถกูเผา  
เวลาร่างกายถูกจับเข้าเตาเผาน่ี ถ้าใจยังรับรู้อยู่ มันก็ไม่เดือดร้อน  
กป็ล่อยให้มนัเผาไป น่ีแหละใจ พลังจิต อุเบกขาวางเฉย เพราะไปเปล่ียน 
ความจริงไม่ได้

ศิษย์ : พระอาจารย์ครับพูดถึงความร้อนแล้ว นึกถึงการปกป้อง 
พทุธศาสนาของประเทศอะไร ผมจ�าไม่ได้ครับ ทิเบตหรอือะไรสักอย่างครบั  
ที่พระเผาตัวเอง อันนั้นผิดหรือถูกครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ผิดนะสิ มันไม่ใช่วิธีที่พระพุทธเจ้าสอนสักหน่อย 
พระพทุธเจ้าสอนว่าทกุอย่างมนัไม่เทีย่ง ต้องยอมรบัความจรงิ ศาสนา
พทุธน้ีกไ็ม่เทีย่งไม่เกนิห้าพนัปี พระพทุธเจ้าบอกมนักต้็องหมดไป

ศิษย์ : ท�าอย่างน้ันจะมีอานิสงส์ในส่วนของฝ่ายกรรมบาปน่ะมีแน่  
แต่ส่วนของกรรมดีมีไหมครับพระอาจารย์
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พระอาจารย ์: ไม่มี เพราะท�าบาปมันจะมีส่วนดีได้ไง

ศษิย์ : อ๋อ การท�าบาปก็คอืฆ่าตวัตาย ส่วนดก็ีคอืปกป้องพทุธศาสนา  
จะเกี่ยวกันไหมครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์: ไม่ใช่เป็นวิธีปกป้อง วิธีปกป้องก็คือต้องมาปฏิบัติสิ 
ไปฆ่าตัวตายท�าไม มานั่งสมาธิมาให้มันเห็นอริยสัจ ๔ พอมีอริยสัจ ๔  
แล้วกส็อนคนได้เยอะแยะ ศรทัธาของคนอยูท่ีค่นสอนนะ มนัไม่ได้อยูท่ี่ 
ตวัวัด ตวัเจดย์ี ตวัศาสนา ศาสนาแท้อยูใ่นใจของคนสอน ถ้าคนสอน 
มีศาสนามีธรรมก็จะรักษาศรัทธาคนไว้ได้ แต่ถ้าคนสอนไม่มีธรรม  
นี้เห็นไหมเนี่ย พอไม่มีธรรมก็ลาสิกขาไป อันนี้ท�าให้เสื่อมแล้ว เพราะ
คนที่ติดตามคนที่พึ่งค�าสอนนี้เขาก็เคว้งแล้ว เขาก็ไม่มีที่ยึดเกาะแล้ว 
อย่างหลวงตาเสียไปองค์หน่ึงเป็นอย่างไร ลูกศิษย์ก็วุ่นกันหาที่เกาะ
หาที่พึ่งกันใหม่ 

พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ฆ่าตัวตายเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา  
ท่านสอนให้รกัษาพระพทุธศาสนาด้วยการศกึษา ปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ  
อันน้ีแหละเป็นวิธทีีจ่ะรกัษาพระพทุธศาสนาไว้ ไม่มใีครสามารถท�าลายได้  
ธรรมะทีอ่ยูภ่ายในใจของคนน้ีท�าลายไม่ได้ เขาอาจจะเผาวัด ทบุเจดย์ี 
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ทุบพระพุทธรูป ของเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นศาสนา มันเป็นสัญลักษณ์
เท่านั้นเอง เป็นเหมือนป้ายบอกทาง ตัวศาสนาจริงอยู่ในใจของคน 
แม้จะฆ่าร่างกายของคนที่มีศาสนา มันก็จะฆ่าได้แต่ร่างกาย ใจของ
ผู้มีศาสนาก็ยังสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ก็ยังสอนเทวดาได้

ดงัน้ันมนัไม่ใช่วิธ ีการฆ่า ไม่ว่าฆ่าผู้อ่ืนหรอืว่าฆ่าตวัเองน้ีมนับาปอยูแ่ล้ว  
มนัโง่อยูแ่ล้ว อยูด่ีๆ  ไปฆ่าตวัเองท�าไม ร่างกายของตนเองมปีระโยชน์
มากจะตาย ท�าไมไม่มาศกึษา ไม่มาปฏบัิต ิไม่มาบรรลุธรรมกนั ศกึษา
แล้วปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมก็หลุดพ้น ตัวเองก็หลุดพ้นจากความทุกข์ 
แล้วก็ได้ช่วยเหลือให้คนอื่นได้หลุดพ้นอีกเป็นจ�านวนมาก 

ดูหลวงปู่มั่นองค์เดียว เห็นไหม ถ้าหลวงปู่มั่นไปเผาตัวเองประท้วง
ทีไ่หนน้ี แล้วจะมใีครมาเป็นหลวงปู่มัน่มาสอน หลวงปูม่ัน่ท่านกศ็กึษา
ปฏบัิต ิปฏเิวธ บรรลุแล้วท่านกม็าส่ังสอน กม็พีระทีไ่ปศกึษารบัธรรมะ 
มาปฏบิตักิบ็รรลุกนั ศษิย์ของหลวงปู่มัน่ทีเ่ป็นพระน้ีทีเ่ป็นพระอรหนัต์น้ี 
กไ็ม่ใช่น้อยนะ นับเป็นหลายสิบองค์ด้วยกนั แล้วลูกศษิย์ของลูกศษิย์ของ
ท่านอีกกม็าถ่ายทอดกนัอีก เมือ่ก่อนน้ีไม่มใีครรูจั้กพระป่า พระกรรมฐาน  
แต่เดีย๋วน้ีดงัแล้ว ดงัไปทัว่ประเทศ ใครได้สัมผัสรบัรูก้เ็กดิศรทัธาขึน้มา  
เหน็ศาสนาจรงิ วิถชีีวิตของศาสนาจรงิอยูแ่บบเรยีบง่าย มกัน้อย สันโดษ  
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อยู่ในตามสถานที่สงบสงัด ไม่ได้อยู ่แบบวัดที่เราเห็นกันในบ้าน 
ในเมือง ถ้าอย่างนั้นไม่มีใครอยากจะเข้า เข้าไปแล้วเหมือนกับเข้าไป
ศูนย์การค้า มีของขายมีของกินของซื้อของใช้ บางทีก็เป็นตลาดนัด
ไปเลย มีมหรสพ มีหนังกลางแปลง สมัยก่อนเราเข้าวัดก็เพราะว่า
มีงาน งานประจ�าปีนี้เราชอบไป มีร�าวง มีหนัง มีเครื่องเล่นต่างๆ 

ศิษย ์: ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์: ยังมีอยู่หรือ ยังไม่เลิกอีกหรือ 

ศิษย ์: เป็นตลาดครับ กลายเป็นตลาดนัดเต็มไปหมด

พระอาจารย ์: แต่งานประจ�าปีไม่มีแล้วนี่ตอนกลางคืนที่เขาจัด

ศษิย์ : มันมีหลายงานครบัพระอาจารย์ มีงานเยอะไปหมด ไม่รูง้านไหน 
เป็นงานไหนครับ

พระอาจารย์ : สมัยเด็กๆ เราก็ไม่รู้เรื่องศาสนาหรอก ก็รู้ว่าวัด 
มีหนัง เราก็ไปแล้ว ได้ดูหนังฟรี หนังกลางแปลง ได้ดูเขาร�าวงกัน  
มีลิเก มีอะไรหลายๆ อย่าง มีร้านอาหาร อาหารการกิน โอ้โห  
เยอะแยะไปหมด มีของเล่น ยิงปืน เขวี้ยงบอลให้เขาตกน�้า
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ศิษย ์: สาวน้อยตกน�้าครับ 

พระอาจารย ์ : อันนั้นอย่าไปรักษามันเลย ใครอยาก
จะท�าลายมันก็ท�าไปเลย 

ศิษย ์ : อย่างนี้แสดงว่าวัดที่มุ่งแต่การค้าทางธุรกิจนี้ 
เราก็ไม่จ�าเป็นต้องท�านุบ�ารุงใช่ไหมครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์: ไม่ต้องหรอก

ศิษย ์: ท�าบุญกับวัดป่าวัดปฏิบัติดีกว่าใช่ไหมครับ

พระอาจารย ์: ความจริงวัดป่าก็ไม่ต้องการอะไรมาก  
ขอให้ใส่บาตรให้ท่านได้ฉันเท่าน้ีท่านก็พอแล้ว กุฏิ  
ถ้าท่านอยู่ในป่าไม่มีใครถวายอะไร ท่านก็หาไม้ในป่า
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ท�ากันเองก็ได้ วัดป่าบ้านตาดยุคแรกๆ นี่เป็นกระต๊อบ 
แบบใช้หญ้านะ แล้วฝากใ็ช้ไม้ไผ่ขดัพวกถงุปูนน่ะเป็นฝา

ศิษย ์: เอาอย่างนั้นเลยนะครับ

พระอาจารย์ : เอ้า ไม่เคยดภูาพเก่าๆ หรอื เขามกีระต๊อบ 
อยู่หลังหน่ึงของวัดป่าบ้านตาดที่เขาเอามาตั้งไว้ใน 
วัดบวรฯ วัดบวรฯ น้ีมีตึกอยู่ตึกหน่ึงเรียกว่าตึกภปร.  
มอียูส่ี่ช้ันมัง๊ ชัน้บนเขากท็�าเป็นนิทรรศการพระกรรมฐาน  
แล้วก็มีนิทรรศการชีวิตของพระป่าเป็นอย่างไร

ศิษย ์ : แล้วท�าไมตอนหลังน่ีมาท�าเป็นแคร่แล้วไม่มีผนัง
ครบัพระอาจารย์
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พระอาจารย ์ : ก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยสร้างกุฏิ กุฏินี้มักจะต้องอยู่ใน 
ทีโ่ล่งหน่อย เพราะว่าถ้ามนัอยูใ่นทีป่่าน้ี ๑. กระเบ้ืองมนัจะแตกเพราะ
กิ่งไม้ ๒. อากาศมันจะทึบ มันจะท�าให้อยู่แล้วจะไม่สบาย ชื้น บางที 
เป็นไข้ได้ง่าย กุฏิเลยต้องออกมาอยู่ที่โล่งหน่อย ดังน้ันแต่ละกุฏิน้ี 
พระจะไปสร้างแคร่อยู่ในป่าไว้ส�าหรับไปใช้ชั่วคราว ในช่วงที่อยาก 
จะไปภาวนาก็เข้าไปใช้ในแคร่ เวลาจะพักอยากจะมานอนก็มานอน
ข้างนอก

ศิษย ์: เป็นที่โล่งก็จะมีญาติโยมเห็น ดังนั้นก็ต้องปิดเป็นส่วนตัวของ
ใครของมันใช่ไหมครับ แต่ถ้าในป่าก็จะเปิดสี่ด้าน

พระอาจารย์ : คือมันสร้างแคร่ง่ายๆ เพราะเป็นที่อยู่ช่ัวคราว  
ไม่ได้ไปพกัผ่อนหลบันอน เป็นทีไ่ปน่ังสมาธหิลบแดดหลบฝนเท่าน้ันเอง  
ทีน้ีต่อมามีพระเข้าไปเยอะ อยากจะไปอยู่กันเยอะ แต่ไม่มีกุฏิพอ  
พระเขากเ็ลยไปสร้างแคร่กนัในป่าแทน เพราะท่านไม่ต้องการให้สร้าง
กุฏิมากเกินไปเพราะมันใช้เวลามาก และก็ท�าลายความสงบ ท�าลาย
เวลาที่จะภาวนา ถ้าสร้างเดี๋ยวมันจะสร้างไปเรื่อยๆ คนศรัทธาก็จะ
บริจาคสร้างไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะไม่มีป่า มันจะตัดต้นไม้สร้างกุฏิ 
ไปเรื่อยๆ ท่านก็เลยปล่อย ใครอยากจะอยู่ก็ไปสร้างแคร่ในป่าเอา 

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔30



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 31



ตอนทีเ่ราไปยคุแรกๆ น้ีมทีัง้กฏิุมทีัง้แคร่ แต่ต่อมามพีระเข้าไปเยอะๆ 
ก็เลยต้องแบ่งกัน คนอยู่กุฏิก็อยู่กุฏิ คนอยู่แคร่ก็อยู่แคร่

ศิษย ์: คนอยู่แคร่ ท่านก็อยูแ่คร่ตลอดไปเลยอย่างน้ันหรอืครบั 

พระอาจารย ์: ก็อยู่อย่างนั้นแหละ ก็มันไม่มีที่อยู่ 

ศิษย ์: ของก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับ มีแค่บาตร จีวร

พระอาจารย ์: ก็เท่านั้นเอง ก็เหมือนกับไปธุดงค์ในป่า

ศิษย ์: เนื้อที่กี่ไร่ครับพระอาจารย์ที่วัดป่าบ้านตาด

พระอาจารย ์: ๑๖๐ ไร่ 

ศิษย ์: ตอนที่พระอาจารย์อยู่มีพระเยอะไหมครับ

พระอาจารย์ : ตอนทีเ่ราเข้าไปท่านรบัเพยีง ๑๖-๑๗ รปู แต่ตอนเรา 
ออกมานี่มี ๒๐ กว่าเข้าไปแล้ว ๒๖-๒๗ ตอนที่หลวงตายังมีชีวิตอยู่ 
ก่อนที่ท่านเสียมี ๕๐ กว่า ๖๐ แต่ท่านไม่สร้างกุฏิเพิ่ม

ศิษย ์: ไม่อยากให้วัดกลายเป็นเมืองไป

ธรรมะบนเขา
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พระอาจารย ์: ต้องอนุรักษ์ป่าไว้ เรามาอยู่นี่ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ นี่เรา
ไม่ได้ตดัต้นไม้ ไม่ได้สร้างกฏุอิะไรเพิม่เลย เพิง่มาสร้างแคร่ ๗ หลังน่ี 
เมื่อปีที่แล้วนี้เอง

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

พระอาจารย์ : มกีฏุอิยู ่๑๐ กว่าหลัง อยูไ่ด้ประมาณสัก ๑๒-๑๓ หลัง  
แล้วมาสร้างแคร่เพิ่มไว้ เผ่ือมีคนโน้นคนน้ีอยากจะมาขอพักชั่วครั้ง
ชั่วคราว

ศิษย ์: ท่านพระอาจารย์ยังต้องการใช้น�้าอยู่หรือเปล่าคะ 

พระอาจารย์ : ไม่ต้องการอะไรทั้งน้ันล่ะ ถ้าต้องการก็มีเงินซ้ือ 
เยอะแยะไปหมดแล้ว เราไม่ต้องขอใคร เราเป็นเศรษฐี

ศิษย ์: ไม่ให้โอกาสคนอื่นท�าบุญ

พระอาจารย์ : ก็ท�ามาสิ ท�าแล้วเราก็เก็บไว้ๆ พอเราจะใช้อะไร  
เราก็เอาไปซื้อใช้ไป
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ศิษย์ : พระอาจารย์ครับตอนน้ีผมเน่ียก็น�้าหนักเยอะใช่ไหมครับ 
ผมก็เลยใช้วธิลีดน�า้หนัก มันก็ลดลงได้บ้างนะครบั โดยใช้วธิพีจิารณา
ความอยากของเรา สมมติว่าตอนนี้เราอยาก เราก็ดูมันไปๆ แล้วมันก็
ไม่อยากครบัพระอาจารย์ แต่บางทมีนัหวินี ้เดีย๋วมันจะเป็นโรคกระเพาะ 
เราก็ใช้วิธีหาอะไรกินรองท้องให้มันไม่หิวไปโดยท่ีไม่ให้มันกระเทือนกับ 
ตวัร่างกายมากนัก ให้มันอยูต่่อไป คอืให้มันไม่เกิดความอยากมากนัก 
ครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์ : ไม่ เราต้องพิจารณาความจริงสิ อย่าไปพิจารณา
ความอยาก ความจรงิกค็อืครบูาอาจารย์ท่านกนิวันละมือ้ท่านกอ็ยูไ่ด้  
ไม่เห็นท่านเป็นโรคกระเพาะเลย เราลองกินวันละมื้อดูสิ เท่านั้นเอง 
ง่ายจะตายไป

ศิษย์ : ครบั บางทีมันหิวก็ต้องเอาอะไรบ้าง น�า้บ้าง นมบ้าง ใส่ไปบ้าง

พระอาจารย ์: มันหิวที่ใจอย่างที่บอก ไม่ใช่หิวที่กาย เวลาหิวที่ใจก็
นึกถงึอาหารทีเ่ราจะกนิ เวลามนัอยูใ่นปากเราน้ี เราอยากจะกนิมนัไหม 
ให้นึกถงึตอนออกหรอืตอนทีอ่ยูใ่นท้องหรอืตอนทีอ่ยูใ่นปาก อย่าไปมอง 
ตอนที่มันอยู่ในจาน ถ้าอยู่ในจานขนาดกินอิ่มๆ มันยังอยากจะกินเลย  

ธรรมะบนเขา
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ความอยากมันไม่มีที่ส้ินสุด ดังน้ันถ้าจะสู้กับปัญหาต้องใช้ความจริง 
ต้องดูครูบาอาจารย์ ต้องถือศีล ๘ เพียงแต่ว่าเอาข้อที่ ๖ ก่อนก็ได้  
ข้ออื่นยังไม่ต้องก็ได้ เอาแค่ไม่กินข้าวหลังจากเที่ยงวัน ไม่กินมื้อเย็น 
ไปก่อนกไ็ด้ พอไม่กนิมือ้เยน็แล้วต่อไปลองเอามือ้เดยีวด ูดืม่น�า้ปานะ 
ดื่มน�้าผ้ึงน�้าอะไรไปตอนเย็นถ้าหิว แต่อย่าไปกินมันดีกว่า มันก็หา 
เรื่องกินอยู่เรื่อยๆ มันไม่ได้หิวที่ร่างกาย

ศิษย ์: ครับ

พระอาจารย ์: เอามันเพียวๆ เลย กินมื้อเดียว หลังจากนั้นก็กินแต่
น�้าเปล่าๆ จะได้ตัดปัญหาไปหมด

ศษิย์ : อีกอย่างหน่ึงท่ีสังเกตคอืถ้านอนดกึ เดีย๋วมันก็จะหิว ก็พยายาม 
นอนเร็ว นอนเรว็ของพทัยาก็คอืห้าทุ่มเท่ียงคนืถึงได้นอนครบัพระอาจารย์

พระอาจารย ์: พัทยามันเมืองคนบาปนะ

ศษิย์ : พวกคนท่ีท�างานในพทัยา พวกผูห้ญงินะครบัพระอาจารย์ 
ผมว่าน่าสงสารนะครบั พวกน้ีเขามีความรู ้เขาให้ได้แค่ทาน และก็ท�าทาน 
ไม่ถูกวิธีด้วย ให้ใครก็ไม่รู้ พระมายืนรอหน้าตลาด
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พระอาจารย ์ : ก็ไม่รู้ล่ะ เขาขอให้ได้ท�า เขาเชื่อว่าท�าบุญกับพระ 
พระแบบไหนก็เหมือนกัน เขาไม่รู้ว่าพระมีแตกต่างกัน

ศิษย ์: ตอนผมบวชอายุ ๒๐ ผมไปบวชวัดบ้านๆ ครับ พอผม 
มารู้จักพระจริงๆ แล้ว ผมบอกได้ว่าบวชครั้งท่ีแล้วแทบไม่ได้บุญ  
ผมบอกแม่ยังนี้เลยพระอาจารย์ ผมบอกเลยว่าแม่ไม่น่าจะได้บุญเลย

พระอาจารย ์: บางทีบุญได้ไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่แม่หรอก อยู่ที่
ตัวคนบวชนั่นแหละ

ศิษย์ : ท่ีเขาบอกว่าแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองใช่ไหมครับพระอาจารย์ 
ผมก็เลยบอกแม่ว่าไม่รู้จะได้เกาะหรือเปล่า

พระอาจารย์ : กถ้็าผมไม่ได้บุญแล้วแม่จะได้บญุมาจากผมได้อย่างไร

ศษิย์ : น่ันสิ ตวัผมเองม่ันใจเลยครบัว่ายังไม่ใช่นะ เรายังไม่รูจ้กัศาสนา 
ตอนนั้น

พระอาจารย ์: ถ้าใช่ เราก็สอนแม่ให้รู้จักธรรมะได้

ธรรมะบนเขา
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ศิษย ์ : พยายามช่วยกันอยู่ครับระหว่างผมกับแม่ ก็ภาวนาอย่างที่
พระอาจารย์บอก พอพระอาจารย์บอกไป ผมก็ไปบอกแม่อีกที

พระอาจารย ์: นี่แหละบุญก็คือการได้ศึกษาความจริง ได้ศึกษาทาง
ทีจ่ะน�าไปสู่ความดบัทกุข์ อันน้ีเรยีกว่าบญุ ทีเ่กาะชายผ้าเหลืองกเ็พือ่
จะได้เข้าถึงตัวศาสนา แต่ในเมื่อคนบวชเองน่ียังเข้าไม่ถึงตัวศาสนา 
แล้วคนทีเ่กาะชายผ้าเหลืองมนักไ็ม่ได้ไปถงึด้วยกนั แต่ถ้าไปบวชอยูก่บั 
วัดป่าอยูก่บัหลวงตาอย่างน้ี มนัจะได้เยอะแยะเลย มนัจะได้รูค้วามจรงิ 
ต่างๆ ที่เราไม่รู้กันมาก่อน

ศิษย ์: แต่ว่าตัวอานิสงส์ของแม่เขาก็ได้ตอนที่ปีติ ตอนที่บวช

พระอาจารย์ : ได้ ยงัได้ทาน เขาได้แต่มนักย็งัได้แบบในทางทีม่นัผิด 
อีกนะ

ศษิย์ : แล้วอานิสงส์ภาวนาน่ีเห็นผลจรงิๆ ครบัพระอาจารย์ พ่อผม
เป็นคนตดิเหล้าต้ังแต่ไหนแต่ไรจนผมโตมาทุกวนัน้ี ช่วงแม่ภาวนา เขาภาวนา 
พทุโธอย่างเดียว แล้วผมก็บอกว่าเด๋ียวทุกคนจะดขีึน้ ฟังตามท่ีพระอาจารย์ 
พูดบ้างอะไรบ้าง ผมก็บอกเขา จนทุกวันนี้พ่อผมไม่กินเหล้า เขาเลิก
ของเขาเอง ไม่มีใครไปบังคับ
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เ ห็ น ไ ห ม 
พอพระพุทธเจ ้าบวช แม ่ของ
พระพุทธเจ้าก็อยากจะบวชตาม  
นีเ่กาะชายผ้าเหลอืงต้องเกาะแบบนี้



พระอาจารย์ : ของพวกน้ีบงัคบักนัไม่ได้ ต้องเกดิจากศรทัธา เหน็ไหม 
พอพระพุทธเจ้าบวช แม่ของพระพุทธเจ้าก็อยากจะบวชตาม นี่เกาะ
ชายผ้าเหลืองต้องเกาะแบบน้ี น่ีเรายงับวชไม่ทนัไรสึกเสียแล้ว แม่เขา 
จะไปบวชตามได้ยังไง

ศิษย ์: ตอนนั้นบวชตามประเพณีครับ

พระอาจารย ์ : ก็ถึงบอกว่าเป็นความเชื่อแบบตามประเพณีไป คือ
ได้บุญแบบประเพณีไป แต่ไม่ได้บุญแบบจริงๆ

ศิษย ์: พอมารู้จักหลวงตามหาบัวนี่ก็มาทางนี้โดยตรงเลยครับ

พระอาจารย์ : เมือ่สองวันก่อนมคีนมาบอกว่ามหีมอคนหน่ึง เป็นหมอ 
ศิริราช หมอผ่าตัดมะเร็งทางช่องท้องของผู้หญิง เกี่ยวกับโรคของ 
สูตนิารเีวช อายมุากแล้ว ๖๕ ปีแล้วกระมงั ใกล้จะเกษียณแล้ว ไม่ทราบ 
ไปอ่านหนังสือธรรมะอะไรมา แล้วเกดิศรทัธาอยากจะบวช มกี�าหนดว่า
จะไปบวชวัดบวรฯ แล้วกจ็ะไปอยูก่บัวัดพระอาจารย์ตัน๋ แต่เพือ่นหมอ 
ทีเ่ขามาเล่าให้ฟังเขากลัวว่าอาจจะอ่านหนังสืออย่างเดยีวยงัไม่รูเ้รือ่ง
ของการบวช เพราะว่าเวลาอ่านหนังสือมนัอาจจะไม่ได้พดูเรือ่งเกีย่วกบั 
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ข้อวัตรปฏิบัติของพระ การอยู่ของพระอยู่กันอย่างไร เพียงแต่พูด 
แต่เรื่องภาวนา เรื่องน่ังสมาธิ เรื่องอะไร แต่พอมาบวชน้ีมันมี
อุปสรรคอีกนะ คือ การเป็นพระ การรักษาธรรมวินัย การปฏิบัติ 
ข้อวัตรปฏิบัตินี้มันก็ไม่ง่าย

ศษิย์ : เรือ่งหมอศริริาชครบัพระอาจารย์ ผมไปเจอหลวงปู่องค์หน่ึง 
ท่านบวชได้ประมาณ ๑๐ กว่าพรรษาแล้วครับพระอาจารย์ แต่ว่า 
ท่านบวชเมื่อตอนอายุประมาณ ๘๐ ปี แล้วตอนนี้ท่านก็ ๙๐ กว่า 
แขง็แรงมาก ร่างใหญ่แบบคนสมัยโบราณ ท่านภาวนาอยู่ในถ�า้ท่ีจนัทบุรี 
ท่านเคยเป็นนักเรยีนทุนญีปุ่่นแล้วก็ได้เกียรตนิิยมมาครบั ท่านเล่าให้ฟัง 
คือญี่ปุ่นเขาต้องการจะเก็บไว้ คนเก่งขนาดนี้นะครับ ในหลวงไปเชิญ 
ท่านให้กลับมาเป็นอาจารย์ใหญ่ท่ีศริริาช ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เก่ียวกับ 
เรือ่งผ่าตัดเรือ่งอะไรน่ีครบั เก่ง แต่ว่าพออาย ุ๘๐ กว่า ท่านออกบวช 
ตอนนี้ ๑๐ กว่าพรรษา

พระอาจารย ์: ยังบวชอยู่หรือ

ศิษย ์: ยังอยู่ครับ ๙๐ กว่าแล้วครับ ยังแข็งแรงอยู่เลยครับ แต่ว่า 
ตอนน้ีไม่รูอ้ยู่ไหน ผมไปเจอท่านท่ีจนัทบุรแีถวชายแดนนะครบั แต่ออก 
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อภินิหารเยอะ แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งครับเรื่องหลวงปู่ซื้อล็อตเตอรี่ แต่ว่า
ท่านก็เก่งครับ ดูๆ แล้วจะออกแนวฤทธิ์ๆ พอสมควร

พระอาจารย ์: แนวฤทธิ์ก็ยังเป็นแนวของกิเลสอยู่ ยังอยากมีฤทธิ์ 
มีเดช ยังอยากจะใช้ฤทธิ์เดชมาท�าประโยชน์ ยังไม่ใช่แนวทาง

ศิษย์ : ท่านบอกว่าอย่างสมมตซ้ืิอล็อตเตอรีแ่ล้วถ้าเกิดว่าถูก ท่านก็
จะเอามาท�าประมาณบ�ารงุศาสนา อย่างน้ันถูกหรอืผดิครบัพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ผิด เพราะไปท�าตามความอยาก ดหูลวงตาสิ ท่านไม่เหน็ 
ต้องซ้ือล็อตเตอรีเ่ลย คนถวายทองไม่รูก้ีต่นั ผิดทัง้น้ันนะ หน่ึงตวัเอง
กไ็ม่ได้ประโยชน์เพราะตวัเองแทนทีจ่ะมาหยดุความอยากกลับมาเสรมิ
ความอยาก ถงึแม้อยากจะท�าประโยชน์ให้แก่คนอ่ืนกเ็ป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะไม่ใช่หน้าที ่ตอนน้ีไม่ใช่หน้าทีไ่ปดแูล
ช่วยเหลือคนอื่น ตอนนี้เป็นหน้าที่ดูแลตัวเองก่อน

ศิษย ์: แล้วตั้ง ๙๐ กว่าแล้วนะครับ ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน

พระอาจารย ์ : ใช่ พอตัวเองรอดแล้วทีนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นเท่าไร 
กไ็ม่เป็นปัญหา เพราะมนัไม่ช่วยด้วยความอยาก มนัช่วยด้วยเหตดุ้วยผล  
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ช่วยได้เท่าไรก็ช่วยเท่านั้น ไม่ต้องไปซื้อล็อตเตอรี่เพื่อจะได้เอาเงินมา
ช่วยคนอ่ืน ถ้ามข้ีาวก้นบาตรกใ็ห้เขาแค่น้ันนะ มอีะไรกใ็ห้ได้เท่าน้ันเอง 
แต่ของวัตถมุนัไม่ส�าคญั ส่ิงทีส่�าคญักค็อืธรรมะ คนทีป่ฏบัิตแิละบรรลุ
แล้วน้ีจะช่วยคนได้มาก ไม่ได้ช่วยด้วยวัตถ ุไม่ได้ช่วยด้วยเงนิทอง แต่ช่วย 
ด้วยธรรมะ เพราะธรรมะนี้ดับความทุกข์ใจได้ แต่วัตถุเงินทองนี้ดับ
ความทุกข์ใจไม่ได้ ได้ก็เพียงแต่ดับความทุกข์ทางร่างกาย 

ดังนั้น ถ้าคนมุ่งไปทางวัตถุทางร่างกาย ทางช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์
ด้วยกัน ถึงแม้ว่าในสายตาของทางโลกจะดูว่าเป็นการกระท�าที่ 
น่ายกย่อง แต่ในทางธรรมแล้วจะว่าหลงทาง หลงประเดน็ เข้าใจไหม 
ไม่รูว่้าการบวชน้ันบวชเพือ่อะไร บวชเพือ่ให้ตนเองได้บรรลุธรรม เพือ่
จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมา และ 
หลังจากนั้นก็เอาธรรมะนี่แหละมาช่วยเหลือคนอื่น ธรรมะนี่มีคุณค่า
ราคามากกว่าของทกุอย่างในโลกน้ีเป็นล้านเท่า พดูง่ายๆ กไ็ด้ เป็นเศรษฐี 
ร้อยล้านแสนล้านมนักด็บัความทกุข์ใจไม่ได้ แต่ธรรมะน้ีดบัได้ คนเรา 
ทีย่งัมกีเิลสน้ีจะมองไม่เหน็ประเดน็น้ี บางทคีนเรามาบวชเน่ีย มพีระอยู ่
รปูหน่ึง ก่อนจะบวชได้มาศกึษาฟังเทศน์เราอยูพ่กัหน่ึงแล้วกม็าขอบวช  
บวชแล้วก็ไม่ปฏิบัติ ไปเป็นอาจารย์แล้วไปสอนเด็กนักเรียนที่มา 
เข้าค่ายทีวั่ด มาบวชได้ไม่ถงึเดอืนกไ็ปเข้าทมีของวิทยากรแล้ว เพราะ
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ตอนก่อนมาบวชก็เคยท�างานเกี่ยวกับการสอนพิเศษ สอนภาษา 
พอมาบวชปั๊บก็อยากจะเป็นอาจารย์ต่อ พอดีที่วัดน้ีรับเด็กมาอบรม
เข้าค่ายก็เลยไปเป็นวิทยากร เดี๋ยวน้ีเป็นอาจารย์สอน ไม่ต้องเป็น 
ลูกศิษย์แล้ว ยังไม่ทันปฏิบัติเลย

ศิษย ์: คือใช้ทฤษฎีสอน ฉะนั้นก็จะได้เบื้องต้นใช่ไหมครับพระอาจารย์ 

พระอาจารย ์ : ก็ได้ทฤษฏี ต่างคนต่างก็ได้ทฤษฎี เด็กก็ได้ทฤษฎี 
คนสอนก็ได้ทฤษฎี แต่พอเกิดกิเลสขึ้นมาก็ล้มกันไประเนระนาดหมด 
ทฤษฎน่ีีสู้กเิลสไม่ได้นะ อย่างทีสึ่กไปน่ีกแ็สดงว่ามแีต่ทฤษฎ ีถ้ามธีรรม
ของจรงิมนัไม่สึกหรอก รบัรองได้ สึกไปหาอะไร มแีต่คนทีเ่ขามธีรรม
ในใจแล้วบวชกัน ไม่ใช่เขาสึกกัน เห็นไหมสมัยพุทธกาลพอฟังเทศน์ 
ฟังธรรมจากพระพทุธเจ้าแล้วบรรลุกข็อบวชเลย น่ีไม่ใช่ มาขอสึกกนั 
นีพ่อฟังเทศน์ฟังธรรมพอบรรลุแล้วขอสึกกัน ถ้าขอสึกก็แสดงว่าเป็น
ธรรมทฤษฎี ไม่ใช่ธรรมปฏิบัติ เรียกว่าปริยัติธรรม ไม่ใช่ปฏิบัติธรรม 
ถ้าปฏบัิตธิรรมน่ีรบัรองได้ร้อยทัง้ร้อยไม่มวัีนสึก คนทีอ่อกจากกองไฟ
มาแล้วจะขอกลับเข้าไปในกองไฟนี้เป็นไปไม่ได้
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นี่การสึกนี่เหมือนกับการกลับเข้าไปในกองไฟรู้หรือเปล่า กองไฟแห่ง 
ราคะ ตณัหา โทสะ กามราคะ ราคคัคนิา โทสัคคนิา โมหคัคนิา ไฟแห่ง 
ความราคะ ไฟแห่งความโทสะ ไฟแห่งความหลง คนทีสึ่กกย็งัหลงกบั
รปูเสียงกล่ินรสอยู ่ยงัหลงกบัสังขารร่างกายอยู ่น่ีป่วยไข้กลัวเป็นพระ
รักษาไม่ได้เต็มที่ เดี๋ยวกินข้าวเย็นไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ แต่ความจริง 
เป็นเบาหวานมันไม่น่าจะเป็นนะคนที่บวชมา ฉันมื้อเดียวนี่ ก็อย่าไป
กินข้าวมันสักพักหนึ่ง

ศิษย ์: ท่านก็รูปร่างค่อนข้างใหญ่ครับ

พระอาจารย ์: แสดงว่ากินแบบไม่ควบคุมตัณหานะสิ เป็นเบาหวาน 
กเ็พราะมนักนิมาก กนิน�า้ตาลมาก กนิของหวานมาก ร่างกายคนเราน้ี
พอมอีายมุากขึน้ๆ ความต้องการอาหาร ความต้องการของหวาน มนัจะ
น้อยลงไปๆ แต่ถ้าเรายงักนิในปรมิาณเดมิอยู ่ร่างกายมนักไ็ม่สามารถ 
ที่จะขับมันออกไปได้ มันสะสมอยู่ในร่างกายมันก็กลายเป็นพิษขึ้นมา 
ก็ไม่อยากจะพูดจ�าเพาะเจาะจง น่ีพูดแบบทั่วไป เพราะเราก็ไม่รู้ว่า 
เหตกุารณ์จรงิๆ ของเขาว่าเขามเีหตผุลกลไกอันใด แต่ถ้าพดูโดยรวม 
การบวชแล้วไปสึกน้ีส่วนใหญ่กจ็ะอ้างเหตผุลอะไรกต็าม แต่ลึกๆ แล้ว 
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เป็นเรื่องของตัณหาทั้งนั้นแหละ แม้แต่บอกจะสึกไปเพื่อดูแลพ่อแม่ 
เป็นพระก็ดูแลได้ พระพุทธเจ้าอนุญาต อาหารที่บิณฑบาตนี้ก็มาแบ่ง
ให้พ่อแม่กินได้เลย ธรรมดาห้ามไม่ให้คนอื่นก่อน

ศิษย ์: ฉันมื้อเย็นเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่สบายอาพาธนี้ก็ฉันได้นี่ครับ

พระอาจารย ์: ไม่ได้

ศิษย ์: อ๋อ ไม่ได้หรือครับ

พระอาจารย์ : ไม่ได้ ฉันไปท�าไม มันไม่เกี่ยว มันไม่ได้เป็นยาน่ี  
มันไม่จ�าเป็นจะต้องกิน ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกิน ไม่มีเหตุผลทาง 
การแพทย์ว่าจะต้องกิน มันไม่ได้เป็นยา นอกจากว่ามันมีเหตุผล 
เช่น ยาบางชนิดต้องกินขณะที่มีอาหารอยู่ในท้องเพื่อกันไม่ให้มัน 
กัดกระเพาะ อันนั้นก็จะเป็นปัญหาได้

ศิษย ์: แต่ระดับนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอในการลาสิกขาใช่ไหม 
ครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์: ก็อยู่มาได้ตั้ง ๓๘ ปีแล้ว
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ศิษย ์: เพราะว่าน่าจะรู้ มันก็ต้องเกิดขึ้นดับไปเป็นปกติ

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

ศิษย ์: ผู้ที่บวชแล้วเขานึกว่าเขารู้ธรรมบรรลุแล้วเนี่ย เขาสึกออกไป 
โดยท่ีเขาตั้งความคิดไว้ว่าเขาออกไปน่ีเขาจะท�าตัวคล้ายพระ ไม่มีทาง
เหมือนพระอยู่แล้ว แบบประพฤตดีิหรอือะไรน้ี มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครบั

พระอาจารย ์: ถ้าอยากเป็นพระ ท�าไมต้องสึกออกไปจากพระ ก็อยู่ 
เป็นพระต่อไปสิ

ศิษย ์: ยังไงก็ปฏิบัติแบบพระไม่ได้ใช่ไหมครับ
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พระอาจารย์ : ถ้าอยากจะปฏิบัติแบบพระก็อยู่เป็นพระต่อไปสิ 
มนัต่างกนัตรงไหนล่ะ ท�าไมจะต้องไปเป็นฆราวาส เป็นฆราวาสแสดงว่า 
กิเลสยังอยากจะท�าในสิ่งที่พระท�าไม่ได้ใช่ไหม อยากจะขับรถอย่างนี้ 
สมมติว่าจะไม่ได้เป็นกิเลสรุนแรงแต่ชอบขับรถชอบซิ่งอย่างนี้

ศิษย ์: ไม่ว่าสิ่งที่ออกไปนี่จะด้วยตั้งใจดีไม่ดีก็แพ้กิเลสไปแล้ว

พระอาจารย์ : อันน้ันเป็นข้ออ้างมากกว่า จรงิๆ กค็อืกเิลสมนัต้องการ
ที่จะท�าอะไรตามใจมัน เป็นพระน่ีมันโดนบล็อคหมดน่ี ๒๒๗ ข้อ  
แบบดิน้ไม่ได้เลย ไอ้น่ันกท็�าไม่ได้ ขนาดมองผู้หญงิยงัไม่ให้มองอย่างน้ี  
คุยกับผู้หญิงก็ไม่ให้คุยอย่างนี้ มันก็อึดอัดไปหมด เช่น บางคนอาจ
จะคิดว่าตนเองเป็นโสดาบันแล้ว สึกก็ไม่เป็นไร สึกก็รักษาศีล ๕ ได้ 
แต่โสดาบันนี้ยังมีเมียได้ยังมีผัวได้ ยังเสพกามได้ เป็นพระเสพไม่ได้

ศิษย ์: มีด้วยเหรอครับพระอาจารย์ที่เป็นพระแล้วรู้สึกว่าตนเองเป็น
โสดาบันแล้วสึกไปอย่างนี้ครับ

พระอาจารย ์ : ก็มีอยู่องค์หนึ่งเพิ่งสึกไปเร็วๆ นี้ ท่านบอกว่าท่าน 
ไม่สงสัยแล้ว ถ้าค�าว่าไม่สงสัยนี่ส่วนใหญ่ก็หมายถึงเป็นโสดาบันแล้ว 
มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว ไม่สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
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ศิษย ์: แล้วสรุปว่าใช่ไหมครับ

พระอาจารย ์: เอ้า ถ้าใช่แล้วคุณก็รู้แล้วมันจะไปสึกหาอะไร

ศิษย ์: แล้วอย่างพระ...ล่ะครับ ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่สึก ที่เขาออกมา
ถอนหมั้นเลย ผมคิดว่าเขาคงจะเห็นอะไรสักอย่าง

พระอาจารย ์: มันต้องรู้ว่า เออ งานต่อไปก็คือต้องหยุด อันนี้เรา
ไม่สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้วก็จริง แต่เรายังมีงาน
ที่ต้องท�าต่ออีก กิเลสตัวอื่นที่เรายังไม่ได้ฆ่า เราต้องฆ่ามัน ไม่ใช่กลับ
ไปรับใช้มันด้วยการสึกไป ออกไปเสพกามนี่นา

ศิษย ์: แต่พระ....นี่ครับ สมมติถ้ามองในเรื่องของการบวช ก็คือคน
คนหน่ึงบวชธรรมดาน่ีครบั แต่ว่าในด้านของตวัอย่างน่ีครบั ผมถือว่า 
เขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับ

พระอาจารย ์: ทางสังคมเขามองคนมีชื่อมีเสียง

ศิษย ์: ใช่ครับ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับผม
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พระอาจารย ์: แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าปิ๋วไปทุกที บวชไปสักพักก็...

ศิษย ์: รอดูครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : เหน็ไหม พีเ่บิร์ดบวชกด็งักนัไปสักพกัหน่ึง ดงัน้ันโบราณ
ท่านถึงมีค�าพูดว่า “ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า เวลาเป็นเครื่อง 
พิสูจน์คน” ม้ามันมีหลายแบบ ม้าตีนต้น ม้าตีนปลาย ม้าบางตัวเวลา
ออกต้นน่ีกข็ะมกัเขม้นว่ิงด ีพอนานไปๆ แผ่วไปๆ ในทีส่ดุกห็ยดุว่ิงเลย 
ม้าบางตัวกว่าจะวิ่งนี่ตอนต้นก็เตาะแตะๆ ไปก่อน ล้มลุกคลุกคลาน
ไปก่อน แล้วต่อไปก็ โอ้โห วิ่งอย่างสุดๆ เลย

ดงัน้ัน ไม่ว่าใครจะท�าอะไรอย่าเพิง่ไปสรปุเข้าใจไหม เหน็ภาพๆ เดยีวน่ี 
มนัยังไม่ชัดพอ มนัต้องเหน็หลายๆ ภาพ ต้องดไูปนานๆ กไ็ม่ได้ว่าใคร 
ไม่อะไร เพียงแต่ว่าให้เราฉลาด เราอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ ต้องรอด ู 
บางอย่างต้องใช้เวลารอด ูสมัยก่อนก่อนจะแต่งงานกัน เขาให้หมั้น
กันก่อน ให้ดูใจกันก่อน ดูนิสัยใจคอกันก่อน คนที่จะมาบวชที่วัดนี่เขา
ก็ให้ดูแลดูใจกันก่อน ไม่ให้บวชทันที ให้อยู่เป็นผ้าขาวไปก่อน ดูไปจน
กระทั่งดูว่าศรัทธาจริงหรือเปล่า มีความตั้งใจจริงหรือเปล่า

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔52



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

ก็ที่มีเรื่องของโปฐิละ เคยได้ยินไหม เคยได้ฟังไหม พระโปฐิละนี่ท่าน
เป็นพระบวชมานาน ท่านเก่งทางปรยัิตธิรรม ค�าสอนของพระพทุธเจ้า
น่ีทกุบททกุบาทท่านจ�าได้หมด แต่เวลาพระพทุธเจ้าเจอหน้าพระโปฐิละ 
ทไีรกบ็อกว่า โปฐิละ เธอน่ีมนัใบลานเปล่า เธออยูไ่ปเปล่าๆ เธอไม่ได้ 
ประโยชน์อะไรจากใบลานจากธรรมะทีเ่ธอได้ศกึษามาเลย พดูอย่างน้ี 
เจอทไีรกโ็ดนอย่างน้ีทกุท ีจนในทีสุ่ดเราต้องปฏบัิตแิล้วมัง๊ กเ็ลยไปหา
ส�านักที่มีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเลย แม้แต่สามเณรก็เป็นพระอรหันต์  
ก็ไปกราบเจ้าส�านัก เจ้าส�านักก็บอก โอ้ย ผมพรรษาน้อยกว่าท่าน  
ผมไม่กล้าสอนท่านหรอก ท่านบวชมาแก่กว่าผม ผมจะเป็นอาจารย์ท่าน 
มันก็ไม่ดี ท่านก็ปฏิเสธไป ท่านก็เลยไปหาองค์รอง องค์รองก็ตอบ
เหมือนกัน ไปองค์ไหนก็ตอบเหมือนกันจนถึงสามเณร สามเณรก็จะ
ตอบเหมือนกัน ทางเจ้าอาวาสท่านก็เลยบอกว่า เณร ไม่สงเคราะห์
ท่านเสียหน่อยเหรอ เณรก็เลยรับไปเป็นลูกศิษย์ ไปเป็นลูกศิษย์เณร 
แต่ก่อนจะสอนน้ี เณรไม่สอนทนัทนีะ เณรเอามาทดสอบดศูรทัธาก่อน 
แต่เณรเป็นพระอรหันต์นะ เณรรู้วิธีที่จะฝึกคนสอนคนนี่ต้องทดสอบ
อย่างไร ต้องทดสอบทฐิิก่อน ดวู่าเช่ือฟังหรอืไม่ ดือ้หรอืเปล่า เลยให้ 
ใช้ท�างานทุกแบบเลย ล้างบาตร ล้างกระโถน กวาดถูกุฏิ
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ศิษย ์: ท้ังๆ ท่ีเก่งรูทุ้กอย่างมาตลอด ถ้าไม่ปฏบัิติก็ไม่มีค่าอะไรเลย

พระอาจารย์ : ไม่มคีวามหมายอะไรเลย สู้กเิลสไม่ได้ แม้กระทัง่หลอก
ให้ลงไปเอาของในน�า้ พอลุยลงไปครึง่ทางเปียกครึง่ตวั กบ็อกไม่เอาล่ะ 
เปล่ียนใจ ไม่ต้องล่ะ ไม่เอาแล้ว ดูว่าท่านจะมีอาการโกรธหรือไม่  
มกีารแสดงความไม่เคารพหรอืไม่ ไม่มอีาการต่างๆ เลย พอสามเณร
เห็นว่าท่านเชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เริ่มสอนธรรมะ สอนว่าวิธ ี
จะจับตัวกะปอม กะปอมก็คงจะเป็นพวกสัตว์เล้ือยคลานที่อยู่ในรู  
มนัมทีางเข้าออก ๖ ทางด้วยกนั ให้ปิดเสีย ๕ ทาง แล้วกม็าน่ังเฝ้าอยู่
ทางทีเ่หลือทางเดยีว มนัต้องออกทางน้ัน เพราะมนัออกทางอ่ืนไม่ได้

ความหมายก็คือกิเลสมันออกได้ ๖ ทาง ตัณหานี่มันออกได้ ๖ ทาง  
ออกทางตา ห ูจมกู ล้ิน กาย และออกทางใจ บอกว่าให้ปิดเสีย ๕ ทาง  
ปิดทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ออกไปปลีกวิเวกอยูใ่นป่าคนเดยีว แล้วก็ 
มสีตจิดจ่ออยู่ทีใ่จ น่ีแหละ กเิลสมนัจะออกทางน้ัน เวลาออกมากเ็อาสติ  
สมาธิ ปัญญา ไปฆ่ามันเลย ไม่นานท่านก็บรรลุได้ นี่สามเณรสอน 
พระเถระ แต่สมัยน้ีบวชกันง่ายเหลือเกิน ใครอยากจะบวชเมื่อไร 
ไปกราบพระปั้บ ท่านก็รับบวชทันทีเลย พอบวชมาปั้บก็เป็นครูเป็น
อาจารย์สอนเลย เอากเิลสออกมาแสดงฤทธิเ์ลย เป็นใหญ่เป็นโตแล้ว

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔54



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

ศิษย ์: วันที่ ๙ น่ะค่ะที่ผ่านมาที่ท่านพระอาจารย์พูดถึงว่าให้เราดูแล
ร่างกายเราเหมือนกับมันเป็นหมาตัวหนึ่ง ถ้าอย่างนี้ลูกก็ผิดศีลซ้อน
เลยนะคะ เพราะลูกเล้ียงหมาเหมือนลูก มันก็เลยกลายเป็นว่าแกะไม่ออก

พระอาจารย์ : ขัดกบัหลักธรรม ไปเล้ียงตวัทีไ่ม่ใช่เป็นลูกมาเป็นลูกอีก  
กเิลสมนัเป็นอย่างน้ันนะ มนัชอบอยากจะมอีะไรเป็นของตนเองอยูเ่รือ่ยๆ  
เราไม่รูโ้ทษของการทีม่อีะไรเป็นของตนเอง น่ีจะท�าให้เกดิความทกุข์ใจ 
ขึ้นมาทีหลัง ถ้าเล้ียงแบบเป็นของคนอ่ืนน้ีมันจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไร 
เพราะในความจรงิมนัไม่มอีะไรเป็นของเราอยูแ่ล้ว แม้แต่ตวัเรากไ็ม่มี 
แต่อันน้ีมันลึก ตอนน้ียังไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเรามีหรือไม่มี ตอนน้ี 
เอาของเราให้มันไม่เป็นของเราก่อน ถ้าไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วทีนี้
ค่อยมาดวู่าตวัเราน้ีจรงิๆ มนัเป็นอะไรกนัแน่ ตวัเรามนัไม่ใช่ตวัเราหรอก  
มันเป็นตัวรู้ แต่มันคิดไปว่ามันเป็นตัวเรา ถ้ามันรู้ว่าเป็นตัวรู้ มันก็จะ
รู้เฉยๆ มันก็จะไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา

ศิษย ์: มันรวมๆ อยู่กับเมตตาด้วยค่ะพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ไม่หรอก มันเรื่องของกิเลสทั้งน้ันแหละ แต่มัน 
หลอกว่าเป็นเมตตา ถ้ามนัเมตตา ท�าไมเราไม่ไปเมตตาของทีม่นัไม่เป็น
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ของเราล่ะใช่ไหม ไปเมตตาคนทีเ่ป็นศตัรกูบัเราดสิู อันน้ันล่ะเมตตาจรงิ  
ไปรักคนที่เขาโกรธเราเกลียดเราดูสิ อันนี้ล่ะถึงจะทดสอบว่าเมตตา
จริงหรือไม่

ศิษย ์: ถ้าไม่รักกันแต่วางเฉยได้ไหมครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์: อุเบกขาใช่ไหม ก็ได้ แต่ถ้าเมตตาได้มันยิ่งดี เอาเขา 
มาเป็นเพือ่นเลย แต่ถ้าบางทมีนัสุดวิสัย ท�ายงัไงมนักไ็ม่ยอมเป็นเพือ่น 
อย่างน้อยก็ไม่เป็นศัตรูกัน ต่างคนต่างอยู่กันไป ก็อุเบกขาไป แต่ถ้า
เปลีย่นศัตรูมาเป็นเพื่อนได้ นีค่ิดดูสบายแคไ่หนดีแคไ่หน คนที่เคยคิด
จะท�าลายเรากลับมาคอยดูแลรักษาเราอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือ

ศิษย์ : พระอาจารย์ครับในหมวดทาน คือว่าบางต�าราเขาบอกว่า 
ธรรมทานคอืสูงสุด แต่อย่างท่ีเห็นคอือภยัทาน ตัวไหนคอืสูงสุดนะครบั

พระอาจารย์ : คือค�าว่าทานน้ีมันเป็นค�าที่มันดิ้นได้ คือทานน้ีคือ
การให้ ซ่ึงความจริงการให้มันก็ต้องมีของให้ เช่น วัตถุทาน หรือ
หนังสือธรรมะ หรืออะไรอย่างนี้ แต่อภัยทานนี้จะว่าเป็นการให้ก็ได้ 
แต่ความจริงคือมันไม่ได้ให้อะไรเขา เพียงแต่ว่าเราไม่ไปเอาเรื่องเขา 

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔56



ไม่เอาโทษ ไม่ถือโทษโกรธเคืองเขา อันนี้เรียกว่าเป็น อะเวรา โหนตุ  
ไม่จองเวรจองกรรมกัน นี้จะมาเรียกว่าเป็นการให้ทานก็ได้เหมือนกัน  
แต่ค�าว่าทานจริงๆ มันน่าจะเป็นวัตถุทาน วิทยาทาน ธรรมทาน  
ให้กบัเขา เขาได้รบัของจากเราไป ให้ข้าวให้ของน่ีกเ็ป็นวัตถทุาน ให้วิชา 
ความรูเ้ขา เขากไ็ด้เอาวิชาความรูไ้ปท�ามาหากนิได้ ให้ธรรมะไป เขาก ็
เอาไปปฏิบัติดับความทุกข์ใจเขาได้ ส่วนการให้อภัยทานน่ีเราไม่ได้ 
ให้อะไรเขา ความจรงิเราให้เราเองมากกว่า ให้เราไม่ไปมเีรือ่งกบัเขา

ศิษย ์: ดับกิเลสตัวเองมากกว่า

พระอาจารย์ : ใช่ ทน้ีีมนัมคี�าว่าทานอยู ่จะเอาไปรวมกลุ่มกนักบัทาน
เหล่าน้ันกไ็ด้ แต่ความจรงิทานทีสู่งสุดจรงิๆ แล้ว คอื ธรรมทาน การให้ 
ธรรมะชนะการให้ทัง้ปวง ทน้ีีพอดคี�าว่าอภยัทานมนัดนัมคี�าว่าทานอยู่
ข้างหลัง ความจริงมันให้อภัย คือได้ที่ตัวเรา เขาไม่ได้อะไรจากเรา

ศิษย ์: แล้วตัวสุขล่ะครับพระอาจารย์ สุขจากการให้ครับพระอาจารย์ 
อย่างทุกวันน้ีท่ีท�าอยู่ก็คอืเราก็ให้เขา เราเป็นตวักลางส่ือ เราสุขกับมัน
ได้ขนาดไหนครับพระอาจารย์

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 57



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔58

ถ้าเราไม่อธิษฐาน
เราไม่ตั้งเป้า
เราก็จะไม่ท�
กิเลสจะไม่ยอมให้เราท�หรอก
ถ้าเราไม่ตั้งเป้า



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 59



พระอาจารย์ : อยูท่ีว่่าเราท�าด้วยการต้องการผลประโยชน์ตอบแทน
มากน้อย

ศิษย์ : อ๋อ ไม่ครบัพระอาจารย์ สมมตว่ิาเราไม่มีผลประโยชน์อะไรเลย  
ไม่ต้องการอะไรเลย จิตเราไม่ต้องการอะไร แม้แต่ตัวบุญนั่นนะเรายัง 
ไม่อยากได้เลย แต่มันเป็นตัวสุขท่ีมันเกิดขึ้นมา สุขน้ันนะเราก็ไม่ยึด
ครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์ : นั่นละคือตัวบุญล่ะ ตัวสุขใจนี่แปลว่าบุญ แปลว่า
ความสุขใจ

ศิษย ์: จ�าเป็นต้องปล่อยมันไหมครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ไม่ต้องปล่อย มนัเป็นผลโดยธรรมชาต ิเหมอืนกนิข้าว 
มันต้องอิ่มละ ถ้าเราบอกผมไม่อยากอิ่ม มันไม่ได้หรอก

ศิษย ์: เพราะกลัวว่าถ้าสุขกับมันมากจะกลายเป็นกิเลส

พระอาจารย ์: ไม่หรอก เพียงแต่ว่ามันเป็นกิเลสต่อเมื่อคุณไม่ยอม
ปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไป คุณจะท�าแต่ทานอย่างเดียว ความจริงถ้าคุณ 
ท�าทานได้แล้วคณุจะรกัษาศลีได้ง่ายข้ึน คณุกค็วรเริม่รกัษาศลี รกัษาศลี 

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔60



ให้มากขึ้น ถ้าอ่ิมใจแล้วต่อไปกินข้าวน้อยลงได้ จริงๆ วันไหนคุณ 
มาท�าบุญแล้วมีความสุขใจ วันน้ันคุณไม่กินข้าวเย็นก็ได้ หรือว่ามา
นอนวัดไปเลยถือว่าวันน้ันมาท�าบุญเสร็จก็มาอยู่ปฏิบัติวัตรไปเลย 
รบัรองอดได้ แต่ถ้ากลับไปบ้านน้ีอดไม่ได้เพราะมคีนอ่ืนกนิอยู ่ มกีล่ิน 
อาหารโชยมาอยู ่ ไม่เช่ือวันไหนทีค่ณุมาบนเขา พอท�างานเสรจ็ คณุก็
ไม่ต้องกลับ นอนที่นี่ อดข้าวเย็นสักคืนหนึ่ง ก็มาดื่มน�้าปานะกับพระ 
ตอนเย็นๆ สี่ห้าโมง รับรองได้น�้าหนักคุณลดลงเยอะแยะเลย อยู่ที่ 
คณุต้องตัง้เป้า ต้องก�าหนดว่าเราต้องท�า คอือธษิฐาน ถ้าเราไม่อธษิฐาน  
เราไม่ตัง้เป้า เรากจ็ะไม่ท�า กเิลสจะไม่ยอมให้เราท�าหรอกถ้าเราไม่ตัง้เป้า 
อย่างโยมน่ีถ้าไม่ตัง้เป้าว่าจะมาอยูค่นเดยีวน่ีมนักจ็ะไม่มาหรอก มนัก็ 
จะมีเรื่องอย่างโน้นเรื่องอย่างน้ีอยู่เรื่อย อย่างหมอก็ต้องตั้งเป้าว่า 
ว่างเมือ่ไหร่กม็าฟังเทศน์ฟังธรรม ถ้าไม่ตัง้เป้าเดีย๋วมนักม็เีรือ่งอ่ืนดงึไป 

การทีจ่ะมาทางธรรมน่ีมนัยาก เพราะกเิลสมนัพยายามสร้างอุปสรรค 
สร้างเหตุสร้างอะไรต่างๆ กีดกันเราหมด ถ้าเราไม่แน่วแน่ มีศรัทธา
ความเชื่อ มีความอยากความชอบไปทางนี้แล้ว มันไม่มาง่ายๆ หรอก

ศิษย์ : แต่บางทีอุปสรรคบางอย่างก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงนะคะ  
อย่างวันศุกร์นี้ต้องพาหมาไปหาหมอที่โรงพยาบาล

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 61



พระอาจารย ์: ก็เอาหมาให้คนอื่นไปสิ บริจาคไปให้หมด อุปสรรค
มันมีก็ท�าลายมันสิ เก็บมันไว้ท�าไม

ศิษย ์: ถ้าเราให้ไปมันก็ตาย

พระอาจารย ์: มันอยู่กับเรามันก็ตาย

ศิษย ์: มันตายเร็วค่ะท่านอาจารย์

พระอาจารย ์: ไม่แน่หรอก คนอื่นเขาอาจจะเลี้ยงดูดีกว่าเราก็ได้

ศิษย์ : ก็ไม่มีใครเอาแล้วค่ะมันอายุเยอะแล้ว แล้ววันเสาร์ลูกเขาก็
ตดิตามนายไปท�างาน โยมก็ต้องเฝ้าบ้านอยูอ่ย่างน้ีล่ะค่ะ มันเลยไปไหน 
ไม่ได้

พระอาจารย์ : กช่็วยไม่ได้ ถ้าคณุตดัไม่ได้ ถ้าคณุยงัไปไม่ได้ เหมอืน 
เรือเน่ีย ถ้าไม่ถอนสมอเรือ เรือมันก็ว่ิงไม่ได้ ถ้าว่ิงไปแล้วคอย
ทอดสมอเรอื มนักจ็อดอยูเ่รือ่ย ไปได้พกัหน่ึงกจ็อดอีกแล้ว ถ้าเป็นรถ 
ก็แบบรถไฟจอดทุกสถานี ไม่ใช่รถด่วน เดี๋ยวอาจจะไม่ทันการณ์ก็ได้
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ศษิย์ : ลูกแชร์ไปท่ีเฟซบุ๊กลูกนะคะเพือ่นเข้ามาดกัูนเตม็เลยค่ะ เขาไม่เคย 
ฟังธรรม เขาชอบใจกันใหญ่

ศิษย ์: ที่นี่เหรอครับ ที่ศาลานี่เหรอครับ

ศิษย ์: ค่ะ ก็จะดึงไปทุกครั้งเลยค่ะ แชร์ไปทุกครั้ง

พระอาจารย ์: เรามีคนที่แชร์กับเรากี่คน

ศิษย ์: เยอะค่ะ

พระอาจารย ์: เยอะเหรอ

ศษิย์ : เยอะค่ะ พวกน้ีเขาแบบชอบเท่ียว พอฟังธรรมแล้วเขาก็ชอบค่ะ 

พระอาจารย ์: พอเขาชอบเขาก็จะเข้ามาที่เฟซบุ๊กอันนี้เลย

ศิษย ์: ค่ะ แล้วให้เขาเข้าที่ท่านพระอาจารย์เอง

พระอาจารย์ : แล้วเขากไ็ปคลิกชอบขึน้มา กเ็ลยมจี�านวนคนเพิม่ขึน้ไป 
เรื่อยๆ
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ศิษย ์: คนเพิ่มไปเรื่อยๆ ครับ ไม่ต้องโฆษณาครับ ถ้าโฆษณาเสีย
สตางค์ไม่เอาครับ

พระอาจารย ์ : เราไม่ได้ท�า น่ีเขาเป็นคนท�า คนมาหาเราก็พูดไป
เท่าน้ันเอง แล้วก็เอาไปใส่เพื่อความสะดวกของผู้ที่ไม่ได้มา ไม่ได ้
เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน

ศิษย ์: เพราะไม่มีเรี่ยไร ไม่มีงานบุญ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับ

พระอาจารย ์: มีแต่ให้อย่างเดียว เป็นธรรมทาน

ศิษย ์: บรรยากาศบนเขาสวยมากนะคะมันเป็นศิลปะดีค่ะ แล้วศาลานี้
คลาสสิกนะคะ ทุกมุมเลยดีมาก มันเรียบง่ายค่ะพระอาจารย์ 

ศษิย์ : ค�าว่า ธรรมะบนเขา น่ีพระอาจารย์เป็นคนต้ังนะครบั ตอนแรก 
ผมเขียนแค่ว่าพระธรรมเทศนาพระอาจารย์สุชาติ พระอาจารย์บอกให้
เปลี่ยนเป็นธรรมะบนเขา

ศิษย ์: คนก็เลยนึกภาพออก

ศิษย ์: โอเคเลย ธรรมะบนเขา
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พระอาจารย์ : เปล่า เราต้องการจะแยกเพราะเรามกี�าลังใจ มจุีลธรรม  
อันน่ีของคุณก็เลยเอาธรรมะบนเขา มันจะได้ไม่ปนกัน ก็มีคนไป
ดาวน์โหลดเยอะเหมือนกันนะ

ศิษย ์: แล้วที่ตอบค�าถามเป็นภาษาอังกฤษมีบ้างไหมคะ

พระอาจารย ์: มี

ศิษย ์: น้องเขาอ่านนะคะ เขาบอกพระอาจารย์เก่งภาษาอังกฤษมาก 
ศัพท์บางตัวหนูยังไม่รู้เลย

ศษิย์ : พดูถึงภาษาองักฤษครบัพระอาจารย์ ผมว่าเดีย๋วจะมีสักเทปหน่ึง 
ผมจะขอให้พระอาจารย์ให้ก�าลังใจผูป้ฏบัิตเิป็นภาษาอังกฤษ เป็นก�าลังใจ  
แนวทางคงไม่ต้องครับ หรือเป็นก�าลังใจผสมแนวทางก็ได้ครับ

พระอาจารย์ : คอืทกุปีจะมนัีกเรยีนนานาชาตเิขาจะมาเรยีนซัมเมอร์
ที ่Asian U. แล้วเขาจะส่งมาฟังเทศน์เราประมาณเดอืนสิงหา ทีเ่ป็น
ภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งเราสอนพวกนี้อยู่

ศิษย ์: อ๋อ สอนคนที่มาเหรอครับ
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พระอาจารย ์ : พวกนี้เขาจะมาเรียนซัมเมอร์ที่ Asian U. เขามี
หลักสูตรล่อใจคือให้อยู่ที่แคมปัสสองอาทิตย์ แล้วไปอยู่ที่โรงแรม
พัทยาสองอาทิตย์ แล้วให้ไปอยู่ที่กรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่

ศิษย ์: ก็เลยพามาที่นี่ด้วย

พระอาจารย์ : เขาก็ได้เรียนรู้หลายอย่าง ได้เรียนรู้คือมาศึกษา 
หลักสูตรนี้เขาเรียกว่า Asian Business and Culture เป็นหลักสูตร
ส�าหรบัทีจ่ะเอาไปใช้กบัปรญิญาโทกไ็ด้ ปรญิญาตรกีไ็ด้ เป็นหลักสูตร
เสริม ส่วนใหญ่จะมีนักศึกษาชาวยุโรปมา ออสเตรีย เยอรมัน สเปน

ศิษย์ : บางทีอ่านหนังสือมันก็เข้าใจดีลึกซ้ึงอยู่เหมือนกันนะคะ  
แบบกระชับ 

ศษิย์ : หนูอ่านหนังสือปัญหาคาใจ อ่านตัง้แต่เล่มหน่ึงไล่ๆ ไป เพิง่เข้าใจ 
เรื่องทาน ศีล สติ สมาธิ ปัญญา

พระอาจารย์ : มีผู้จัดเขาท�ากัน มีญาติโยมเขาคัดออกมาจาก 
จุลธรรมอีกทหีน่ึง เขาแยกเป็นกลุ่มไป กลุ่มทาน กลุ่มศลี กลุ่มภาวนา
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ศิษย ์: หนูว่าหนูอ่านแล้วหนูมีก�าลังใจมากขึ้นค่ะ ที่ท่านบอกว่าสิบวัน
จะท�าอะไร หนูก็ก�าลังจะขยันแล้วมันก็จะขึ้นๆ ลงๆ ถ้าท�าไปเรื่อยๆ แล้ว
มันจะแกว่งน้อยที่สุด ถ้าท�าไปเรื่อยๆ หมายความว่าก�าลังใจจะมากขึ้น

พระอาจารย ์: มันจะเสถียรขึ้น

ศิษย ์: มันจะไม่เสื่อมไปนานหรือเสื่อมไปเยอะ

พระอาจารย ์ : น้อยลงไปเรื่อยๆ มีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งท�ามาก
เท่าไรก�าลังจะมากขึ้นไปเรื่อยๆ

ศิษย ์: หนูรู้สึกว่าหมดแรง

พระอาจารย์ : แต่ถ้าท�าแล้วหยุด น่ีมันจะกลับมาแล้วมันจะยาก 
อย่าหยุด

ศิษย ์: ตัวหนูเหมือนอยากๆ พอมันอยากจะให้มันดีแล้วก็ไม่ได้

พระอาจารย์ : ไม่ได้ ยิง่ทกุข์ใหญ่ พออยากแล้วไม่ได้ดกีท้็อแท้ขึน้มา  
อย่าไปอยากเกินก�าลังความสามารถของเรา
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งานภายนอกเป็นงานชัว่คราว แต่งานภายใน 
น้ีเป็นงานถาวร คือผลงานท่ีได้รับเป็นผล 
ท่ีถาวร ผลงานภายนอกเป็นผลงานชัว่คราว  
สร้างไปสักระยะหน่ึงไม่กี่ปีมันก็พังหมดไป 
หมดสภาพไป แต่งานภายในนี้ ถ้าสร้างขึ้น
มาแล้วมันไม่มีวันหมดถ้ารู้จักรักษา



วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

งานภายนอก งานภายใน

ธรรมะบนเขา 

กัณฑ์ที่
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ตอนนี้ที่กว้างเลย นั่งตรงไหนก็ได้ เมื่อก่อนต้องมาเบียดกันในศาลา 
เดีย๋วหลังใหม่เสรจ็กย็ิง่กว้างใหญ่ เป็นระบบแบบเซลลลู่าร์ เซลลูล่าร์ 
กค็อืไม่ต้องเอาอันเดยีวใหญ่ๆ เอาอันเล็กๆ หลายๆ อันมาใช้ประโยชน์
อันเดียวกัน ถ้าแบบอันเดียวก็คือต้องมีศาลาหลังใหญ่หลังเดียว  
สมัยน้ีเรามีระบบไร้สาย เครื่องขยายเสียงเราสามารถไปตั้งไว้ตาม 
จุดต่างๆ ได้ เรามศีาลาเล็กๆ สองสามแห่งกไ็ด้ กไ็ด้ฟังเสียงเท่าๆ กนั  
เหมอืนกบัอยู่ในศาลาหลังใหญ่หลังเดยีว อันน้ีกท็�าไปตามสภาวะของ
สถานที ่สถานทีบ่นเขาน้ีมนัเป็นทีไ่ม่กว้าง เพราะเป็นหนิ แล้วสงูๆ ต�า่ๆ  
มันไม่ใช่เป็นที่ราบที่กว้าง แล้วก็เป็นที่ของป่าไม้ ไม่ได้เป็นของวัด

พระมาอาศัยอยู่บนเขานี้เพื่อมาปลีกวิเวก เพื่อมาบ�าเพ็ญสมณธรรม 
สมณธรรมกค็อืธรรมของผู้แสวงหาความสงบ ไม่สามารถทีจ่ะสร้างส่ิง 
ปลูกสร้างได้อย่างเตม็ทีซ่ึ่งกถ็อืว่าเป็นส่ิงทีด่ ีเพราะว่าหน้าทีข่องพระ
ไม่ได้อยู่ที่การก่อสร้างส่ิงถาวรวัตถุต่างๆ หน้าที่ของพระหน้าที่ของ
นักบวชในพระพุทธศาสนามีหน้าที่สร้างสมณะ คือความเป็นผู้สงบ 
ข้ึนมาด้วยการปลีกวิเวกอยู่ตามสถานที่ห่างไกลจากแสง สี เสียง  
ที่คอยยั่วยวนกวนใจ ที่คอยยุแหย่ส่งเสริมให้ใจเกิดกิเลส เกิดตัณหา 
เกดิความทกุข์ขึน้มา ทีบ่นเขาน้ีจึงเป็นทีท่ีเ่หมาะต่อการภาวนา ต่อการ 
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บ�าเพ็ญสมณธรรม แต่จะไม่เหมาะกับการที่จะรับประชาชนเป็น 
จ�านวนมากเพราะว่าเป็นสถานที่ป่าเขา เป็นสถานที่บ�าเพ็ญ ก็รับได ้
พอประมาณเท่าที่เป็นอยู่นี้ 

ทีบ่นเขาน้ีตัง้แต่มาอยูก่ไ็ม่ได้สร้างถาวรวัตถอุะไรมากเลย ศาลาหลังน้ี 
ก็สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ก็มีการบูรณะซ่อมแซมกัน ครั้งแรก
สร้างหลังคาน้ีใช้มุงด้วยหญ้า ต่อมาก็เปล่ียนมาเป็นมุงด้วยสังกะสี 
เนื่องจากหญ้านี้ใช้ไปได้ประมาณสัก ๔-๕ ปี ก็ผุเปื่อย จ�าเป็นต้องมี 
การรื้อออกแล้วมุงใหม่ ก็ต้องท�าอยู่ทุก ๔-๕ ปี ถ้าเปลี่ยนเป็นสังกะสี
แล้วมันก็ใช้ได้นาน น่ีก็ใช้มาตั้งแต่เปล่ียนครั้งแรกแล้วก็ยังไม่ได ้
เปลี่ยนนะ 

การงานภายนอกน้ีเป็นอันตรายเป็นอุปสรรคต่องานภายใน งานภายนอก 
ถ้าท�าโดยไม่มีขอบไม่มีเขต ก็จะท�าไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหมด แล้วก็จะมา
เอาเวลาทีจ่ะมาท�างานภายในน้ีไป ท�าให้ไม่มเีวลาทีจ่ะมาท�างานภายใน 
ซ่ึงเป็นงานที่แท้จริงของนักบวช ของผู้แสวงหาความหลุดพ้นจาก 
ความทุกข์ ของผู้แสวงหาความสุขที่ถาวรที่แท้จริง

การงานภายนอกจึงท�าเท่าที่จ�าเป็น ถ้ามีความจ�าเป็นต้องท�าก็ท�า  
เช่น จ�าเป็นจะต้องมทีีอ่ยูอ่าศยั กส็ร้างทีอ่ยูอ่าศยัข้ึนมาแบบเรยีบง่าย  
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แบบพอใช้กบัจุดประสงค์ คอืมทีีห่ลบแดดหลบฝนเท่าน้ันกพ็อ ไม่จ�าเป็น 
จะต้องสร้างแบบวิจิตรพสิดารมโหฬารใหญ่โต สร้างพอทีจ่ะใช้หลบแดด 
หลบฝน เป็นทีน่ั่งสมาธ ิเป็นทีพ่กัผ่อนร่างกายได้กพ็อแล้ว ถ้าพยายาม 
จะสร้างถาวรวัตถุที่สวยงามวิจิตรพิสดารก็จะต้องใช้เวลามาก  
ใช้ทรพัยากรมาก ประโยชน์ทีไ่ด้กไ็ม่ได้มากไปกว่าการสร้างทีอ่ยูอ่าศยั
แบบเรียบง่ายที่ไม่ต้องใช้เวลามาก ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมาก ทุกเวลา
ทุกขณะที่สร้างก็จะมีเสียงดังอึกทึกครึกโครม จะรบกวนการบ�าเพ็ญ
สมณธรรม 

ดังนั้นเรื่องงานภายนอกจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง 
ถ้าจะท�าก็ต้องจ�าเป็นจริงๆ และท�าแบบเรียบง่ายที่สุด และให้เสร็จ
ให้รวดเร็วที่สุด เพื่อจะได้มีเวลามาบ�าเพ็ญงานภายใน

งานภายนอกเป็นงานช่ัวคราว แต่งานภายในน้ีเป็นงานถาวร คอืผลงาน 
ที่ได้รับเป็นผลที่ถาวร ผลงานภายนอกเป็นผลงานชั่วคราว สร้างไป
สักระยะหน่ึงไม่กี่ปีมันก็พังหมดไป หมดสภาพไป แต่งานภายในน้ี  
ถ้าสร้างขึน้มาแล้วมนัไม่มวัีนหมดถ้ารูจั้กรกัษา ถ้าสร้างแล้วรูจั้กรกัษา
สิ่งที่สร้างอยู่ภายในใจก็จะอยู่กับใจไปไม่มีวันสิ้นสุด ใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มี
วันตาย ไม่มีวันสิ้นสุด สิ่งที่สร้างขึ้นไว้ภายในใจจึงไม่มีวันสูญหมดไป 
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ไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆ ที่สร้างผ่านทางร่างกาย เช่น ถาวรวัตถุต่างๆ 
ไม่ว่าจะสร้างให้วิจิตรพิสดารขนาดไหนก็ตาม เวล�่าเวลามันก็จะเป็น 
ผู้ท�าลายถาวรวัตถุเหล่านั้น

อย่างสถานที่สังเวชนียสถาน ๔ ในประเทศอินเดีย ที่พุทธศาสนิกชน 
ไปจารกิไปกราบไหว้บูชา ตอนน้ีกเ็หลือแต่ซากปรกัหกัพงั แทบจะไม่ 
เหมอืนของเดิมที่มีอยู่ น่ีแหละคือผลงานภายนอก หลังจากที่เวลา
ผ่านไปแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง แต่ผลงาน 
ภายในที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้สร้างไว้ยัง
เหมือนเดิมเหมือนในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ พระทัยของ
พระพุทธเจ้าในสมัยน้ันกับพระทัยของพระพุทธเจ้าในสมัยน้ีก็ยังเป็น 
ปรมัง สุขัง อยู่เหมือนเดิม ยังเป็นปรมัง สุญญัง อยู่เหมือนเดิม 
เพราะธรรมทีป่รากฏขึน้ในใจน้ีเป็นอกาลิโก ไม่มวัีนเส่ือม ไม่มวัีนหมด
ไปน่ันเอง น่ีแหละคือส่ิงที่ผู้ที่ออกบวชผู้ที่บ�าเพ็ญปฏิบัติพึงสร้างกัน 
เพราะเป็นที่พึ่งที่แท้จริง เป็นที่อยู่อาศัยที่แท้จริง ที่จะปกป้องรักษา
จิตใจไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆ เข้ามาเหยียบย�่าท�าลายได้เลย งานของ
นักบวช งานของผู้บ�าเพญ็สมณธรรม จึงเป็นงานภายในไม่ใช่เป็นงาน
ภายนอก
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บางท่านนี้แทบจะไม่ท�างานภายนอกเลย เช่น สมัยพระพุทธเจ้าทรง
บ�าเพ็ญ สมัยพระอริยสงฆ์สาวกบ�าเพ็ญ ตามรอยพระพุทธบาทของ
พระพทุธเจ้าแทบจะไม่มกีารก่อสร้างถาวรวัตถตุ่างๆ เลย จะสร้างทีพ่กั 
ก็สร้างแบบเรียบง่าย เอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ต้นไม้ใบหญ้า  
ใบไม้มามุงมาบังหลังคา แค่น้ีก็พอหลบแดดหลบฝนได้ บางท่าน 
ก็ใช้ถ�้า เงื้อมผา บางท่านก็อยู่ตามโคนไม้ เพราะท่านไม่ต้องการ 
เสียเวลากับเรื่องภายนอกน่ันเอง และการบ�าเพ็ญบางครั้งก็จ�าเป็น
ที่จะต้องมีการเปล่ียนสถานที่เพื่อจะได้กระตุ้นความเพียร เพื่อจะได้ 
เป็นการทดสอบพลังของธรรมที่ได้เจริญว่าเป็นธรรมแท้หรือเป็น 
ธรรมเทยีม เป็นธรรมปลอม เช่น เวลาทีเ่ราอยูใ่นสถานทีท่ีเ่ราเคยชิน 
เราจะไม่รู้สึกกลัว ถ้าเราเจริญธรรมคืออนิจจัง ตอนพิจารณาว่า 
ร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แล้วเราก็คิดว่า 
เรายอมรบัความจรงิอันน้ีได้ แต่มนัเป็นความจรงิหรอืยงั อันน้ีเราไม่รู้  
บางทเีราอาจจะต้องย้ายสถานทีไ่ปอยูใ่นสถานทีท่ีเ่ราหวาดกลัวเพือ่เรา 
จะได้ทดสอบดวู่าเรายงัหวาดกลัวอยูห่รอืเปล่า เพราะความหวาดกลัวน้ี 
ก็คือความกลัวความตายน้ีเอง ถ้าเรายอมรับความจริงว่าร่างกายน้ี
สักวันหน่ึงจะต้องตายไปอย่างแน่นอน ถ้าเราคิดว่าเราพร้อมที่จะให้
มันตายแล้ว เราก็ต้องไปหาสถานที่พิสูจน์ดู ไปสถานที่ที่คิดว่ามีภัย
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อันตรายต่อร่างกาย เช่น สมัยก่อนท่านก็จะไปหาเสือ หาสัตว์ต่างๆ 
เป็นเครือ่งพสูิจน์ใจว่าเมือ่ได้ไปอยูใ่กล้กบัสัตว์ทีเ่ป็นอันตรายแล้ว ใจยงั 
มีความหวาดกลัวอยู่หรือไม่

น่ีคอืเรือ่งราวของพระปฏบัิตขิองผู้ปฏบัิตธิรรม จะแสวงหาทีส่งบสงดั 
วิเวก ที่ล�าบากล�าบน อดอยากขาดแคลน เพราะเป็นที่ท้าทายต่อการ
สร้างบารมี เช่น ขันติบารมี วิริยะบารมี ปัญญาบารมี ถ้าอยู่ในที่
สะดวกสบาย อยูใ่นทีไ่ม่มคีวามทกุข์ยากล�าบาก กไ็ม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะ
ต้องต่อสู้ ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ขันติ ความอดทน อยู่อย่างสุข 
อย่างสบาย แต่เวลาทีต้่องเข้าอยูใ่นภาวะคบัขนั เช่น ในเวลาทีร่่างกาย
เจ็บไข้ได้ป่วย เวลาทีอ่ดอยากขาดแคลน เวลาทีจ่ะต้องเผชญิความตาย  
เวลาน้ันใจจะมีธรรมคุ้มครองได้หรือไม่ ถ้าไม่เคยสร้างธรรมขึ้นมา 
ถึงเวลาธรรมที่จะคุ้มครองใจจะปรากฏข้ึนมาได้อย่างไร แต่ถ้าได้ไป
อยู่ในสถานที่คับขัน สถานที่อัตคัดขัดสนยากล�าบาก มีภัยรอบด้าน  
กจ็ะจ�าเป็นทีจ่ะต้องสร้างธรรมข้ึนมาเพือ่รกัษาใจให้ตัง้อยูใ่นความสงบ  
ให้ตั้งอยู่ในความเป็นปกติให้ได้ พอมีธรรมรักษาใจให้อยู่อย่างสงบ 
อยู่อย่างปกติได้แล้วก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปในเวลาที่เกิดเหตุการณ์
คบัขนั เหตกุารณ์อัตคดัขดัสนทกุข์ยากล�าบาก ในขณะทีจ่ะต้องเผชิญ
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ภัยอันตรายต่างๆ ใจจะมีธรรม
มาคุ้มครองปกป้องรักษาไม่ให้
ใจหวาดกลัว ไม่ให้ใจทุกข์ไปกับ
เหตุการณ์ต่างๆ สามารถอยู่กับ
เหตกุารณ์ต่างๆ น้ันได้อย่างปกติ
อย่างสงบ 

น่ีแหละคือเรื่องของผู ้ปฏิบัติ  
เริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้ามา 
จนถึงพระสาวกทั้งหลาย ท่าน 
บ�าเพญ็แบบน้ีกนัทัง้น้ัน ท่านไม่ได้ 
บ�าเพ็ญอยู ่ ในสถานที่ เต็มไป
ด้วยความสุขความสบาย เช่น 
พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงบ�าเพ็ญ
อยู ่ในพระราชวัง พระสาวก
ทั้งหลายก็ไม่ได้บ�าเพ็ญอยู่ตาม
บ้านตามเรือนที่มีสิ่งต่างๆ คอย
อ�านวยความสะดวกความสบาย 

อ�านวยความสุข มส่ิีงต่างๆ คอย
ปกป้องภัยอันตรายต่างๆ จึงท�า 
ให้ไม่จ�าเป็นที่จะต้องผลิตธรรม
ขึ้นมาเพื่อปกป้องใจ พอเวลาสิง่ 
ต่างๆ ที่มีอยู่นั้นเสื่อมไปหมดไป  
ใจก็จะไม ่มีอะไรมาคุ ้มครอง 
ปกป้องรกัษา เวลาน้ันใจกจ็ะทกุข์ 
ทรมาน ท่านเหล่าน้ันเหน็ความจรงิ 
ว่าส่ิงต่างๆ ในโลกน้ีเป็นทีพ่ึง่ไม่ได้ 
อย่างแท้จรงิ เพราะทกุส่ิงทกุอย่าง 
ในโลกน้ีเป็นของไม่เที่ยงน่ันเอง 
มีการเจริญ มีการตั้งอยู่ และ
มีการเส่ือมดับไปเป็นธรรมดา  
ถ้าอาศยัส่ิงต่างๆ เหล่าน้ัน เวลา
ที่ ส่ิงเหล่าน้ันเส่ือมหรือดับไป 
เวลาน้ันก็จะไม่มีที่พึ่ง แต่ถ้า 
ไม่อาศยัส่ิงต่างๆ เหล่าน้ันมาเป็น 
ที่พึ่ง แต่อาศัยธรรมที่เกิดจาก
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การมาบวชนี้ไม่ใช่เป็นงานสังคม ไม่ใช่มาหามิตร
มาสร้างเครอืข่ายมิตรภาพ งานนีเ้ป็นการตัดภพ
ตดัชาต ิงานตดัทกุสิง่ทกุอย่าง ตดัความผกูพนักบั
ทกุส่ิงทกุอย่าง ทกุบคุคล ตัง้แต่บดิามารดาลงมา  
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สามีภรรยา บตุร ธดิา ทีจ่�เป็นจะต้องตดักเ็พราะ
ว่าไม่ตดัวนันี ้วนัหน้ากจ็ะต้องถกูตดัอยู่ด ีเพราะว่า 
หลักของธรรมชาตขิองความเป็นจรงิกค็อืจะต้อง
พลัดพรากจากกันในที่สุด



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

การปฏิบัติ น้ีเป ็นที่พึ่ง ก็จะมี
ธรรมน้ีคอยกปกป้องรักษาใจ 
ไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ 

น่ีคือความจริ งที่ นั กบ� า เพ็ญ 
นักปฏิบัติทั้งหลายยอมรับกัน  
จึงต้องบากบั่นมุ่งเข้าสู่ป่าสู่เขา  
สู่สถานทีอั่ตคดัขดัสนยากล�าบาก  
อย่างหลวงปู ่มั่นเท่าที่ได้อ่าน
ประวัติของท่าน ท่านก็มุ ่งข้ึน 
ไปบ�าเพ็ญในป่าทางภาคเหนือ 
บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ อยู่กับ
ชาวป่าชาวเขา การบิณฑบาต
ของท่านกอั็ตคดัขัดสน อาหารน้ี 
ก็ไม ่ใช ่อาหารของคนในบ้าน 
ในเมอืง แต่เป็นของคนป่าคนเขา 
เขารับประทานกัน ที่อยู่อาศัย 
ก็ ไม ่ ได ้ เป ็นที่ อยู ่ อาศัยของ 

คนบ้านคนเมือง ก็เป็นกระต๊อบ
เล็กๆ หรือไม่มีกระต๊อบ อาจจะ
มีเพียงแคร่มีหลังคาไว้กันแดด 
กันฝน อาศัยมุ ้งกลดเป ็นที่
ป ้องกันแมลงสัตว์ต่างๆ แต่
การบ�าเพ็ญของท่านน้ีสามารถ
บ�าเพ็ญได้อย่างต่อเน่ือง ไม่มี
อะไรมาเป ็นอุปสรรคขวางกั้น  
มีเวลาที่จะบ�าเพ็ญตลอดทั้งวัน
ทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่าน้ัน 
น่ันละหลวงปู่ท่านจึงได้บรรลุ
มรรคผลนิพพานในสถานที่
อย่างน้ัน ก่อนหน้าน้ันหลวงปู ่
ท่านก็อยู ่ตามวัดตามวา ออก
ธดุงค์บ้างเป็นบางครัง้บางคราว 
แต่ไม ่ได ้ออกอย่างต ่อเน่ือง  
ออกไปช่วงระยะส้ันๆ แล้วกต้็อง 
กลับมาอยู ่วัดเพื่อมาท�าหน้าที่
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ของพระทีม่วัีดต้องคอยดแูลรกัษา มศีรทัธาญาตโิยมพีน้่องคอยมาขอ
ท่านให้เป็นที่พึ่ง ก็ต้องมีการอบรมสั่งสอน มีการดูแลถาวรวัตถุต่างๆ 
ซ่อมแซมบูรณะหรือสร้างใหม่ เวลาบ�าเพ็ญจึงไม่ค่อยมี ตลอดระยะ
เวลาก่อนที่จะได้ไปปลีกวิเวกอยู่ที่เชียงใหม่ตามล�าพังอย่างแท้จริงน้ี 
อายุของท่านก็ปาเข้าไปตั้ง ๖๐ ปีแล้ว ช่วง ๖๐-๗๐ ปีนี้ ท่านบ�าเพ็ญ
อยู่ในป่าทางภาคเหนือ และหลังจากนั้นอายุ ๗๐-๘๐ ปี ท่านก็ได้รับ
การอาราธนาจากลูกศษิย์ของท่านให้มาโปรด เพราะว่าอยากจะได้รบั
ฟังธรรมอันเลิศอันประเสรฐิทีท่่านได้พบได้บรรลุถงึ ท่านกเ็ลยได้ออก
จากป่ามา แล้วกล็งมาโปรดญาตโิยมลูกศษิย์ลูกหาแถวบรเิวณจังหวัด
สกลนคร อุดรธานี จนมรณภาพไปในวัย ๘๐ ปี

ระหว่าง ๖๐-๗๐ ปีน้ี ท่านบ�าเพญ็อยู่ในป่าในเขาตามล�าพงั มพีระเณร 
ไปขออยูศ่กึษาบ้างเป็นครัง้เป็นคราว ถ้าในพรรษากจ็ะอนุญาตให้อยูไ่ด้  
พอออกพรรษาต่างคนกต่็างปลีกวิเวกกนั ไม่ไปอยูเ่กาะตดิกนั เปลีย่น
สถานที่ไป ถ้าอยู่ที่เดิมเดี๋ยวคนอื่นจะตามมาเกาะมาอยู่กัน พออยู่กัน 
มากๆ แล้วมันก็จะถ่วงกัน เพราะก็จะต้องมาคอยพะวักพะวนมา
กังวลมาห่วงกัน ก็จะท�าให้การบ�าเพ็ญน้ีเป็นไปไม่ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ผู้บ�าเพ็ญที่แท้จริงจึงมักจะปลีกวิเวกเสมอ ไม่เกาะติดอยู่
กับใครนานจนเกินไป อาจจะต้องพบกันบ้างเป็นบางครั้งบางเวลา 
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แต่ถ้าไม่มีเหตุแล้วก็ไม่พบกับใคร เพราะการมาบวชน้ีไม่ใช่เป็นงาน
สังคม ไม่ใช่มาหามติรมาสร้างเครอืข่ายมติรภาพ งานน้ีเป็นการตดัภพ 
ตัดชาติ งานตัดทุกสิ่งทุกอย่าง ตัดความผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่าง  
ทุกบุคคล ตั้งแต่บิดามารดาลงมา สามีภรรยา บุตร ธิดา ที่จ�าเป็น
จะต้องตดักเ็พราะว่าไม่ตดัวันน้ี วันหน้ากจ็ะต้องถกูตดัอยูด่ ีเพราะว่า 
หลักของธรรมชาติของความเป็นจริงก็คือจะต้องพลัดพรากจากกัน 
ในที่สุด แต่การพลัดพรากแบบที่ธรรมชาติบังคับน้ี มันเป็นการ
พลัดพรากอย่างทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าพลัดพรากด้วยการเต็มใจ
ด้วยการพร้อมที่จะพลัดพรากน้ี จะพลัดพรากกันอย่างสุขอย่าง
สบายใจ จึงจ�าเป็นต้องตัด แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเมตตา
ต่อกันหรือไม่มีความปรารถนาดีหรือความสงสารอะไรต่อกัน  
เพียงแต่ไม่มีอุปาทานความยึดติดอยู่กับบคุคลต่างๆ เพราะรูว่้าไม่ช้า 
ก็เร็วก็จะต้องแยกกันไปคนละทิศคนละทาง แต่ในขณะที่บ�าเพ็ญก็
จ�าเป็นที่จะต้องตัดทุกส่ิงทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่ตามล�าพัง เพื่อจะได ้
มเีวลาบ�าเพญ็อย่างเตม็ที ่แต่หลังจากทีเ่สรจ็ภารกจิของการบ�าเพญ็แล้ว  
กส็ามารถกลับมาโปรดมาสงเคราะห์บิดามารดา สามภีรรยา  บุตรธดิา  
ญาติสนิทมิตรสหายได้ และเป็นการสงเคราะห์ที่ได้ผลประโยชน ์
อย่างมากทีเดียวดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสงเคราะห์มา หลังจากที่
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พระองค์ได้ทรงตรสัรูแ้ล้ว ก็ได้ทรงเสด็จกลับไปโปรดบรรดาญาติสนิท
มิตรสหาย พระราชบิดา พระมารดาเลี้ยง พระมเหสี พระราชโอรส 
ที่พระราชวัง ทรงแสดงธรรมเป็นที่ประทับใจต่อผู้ฟังเป็นอย่างมาก 
ท�าให้เกิดมีศรัทธาตามเสด็จออกบวชกันหลายรูปหลายองค์ด้วยกัน 

นี่คือเรื่องของการตัด ตัดเพราะว่าใจยังผูกพันอยู่ ต้องตัดให้มันขาด  
ไม่ให้มคีวามผูกพนั ไม่ให้มคีวามห่วงใย เพราะห่วงไปกไ็ม่ได้เปล่ียนแปลง 
ความจรงิ ต้องพลัดพรากจากกนัอยูด่ ีจะห่วงหรอืไม่ห่วง จะหวงหรอื 
ไม่หวง กต้็องพลัดพรากจากกนัอยูด่ ีแต่ถ้าไม่หวงไม่ห่วง เวลาพลัดพราก 
จากกันจะไม่เศร้าโศกเสียใจ เวลาที่ยังหวงยังห่วงอยู่ เวลาต้อง
พลัดพรากจากกัน เวลาน้ันก็จะเศร้าโศกเสียใจ อาจจะถึงกับอยาก
จะตายตามไปด้วย เพราะเหมือนกับว่าไม่มีที่พึ่งแล้ว เหมือนกับไม่มี
ความสุขแล้วทีจ่ะอยูต่่อไปในโลกน้ี น่ันกเ็ป็นเพราะว่าไปผูกความสุขไว้
กับบุคคลต่างๆ ที่จะต้องพลัดพรากจากกัน ไปผูกความสุขของตนไว้
กบัวัตถส่ิุงของต่างๆ พอวัตถส่ิุงของเหล่าน้ันพลัดพรากจากไปกเ็หมอืน 
กบัว่าไม่มทีีใ่ห้ความสุขกบัตนแล้ว กไ็ม่อยากจะมชีวิีตอยูต่่อไป เพราะ
จะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานใจ แต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นวิธีที่จะ 
ดับความทุกข์ทรมานใจ เพราะเวลาฆ่าตัวตายน้ีไปฆ่าร่างกายที่ไม่รู้ 
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อิโหน่อิเหน่ ร่างกายไม่ได้ท�าอะไรผิด ไม่ได้ท�าอะไรเสียหาย ผู้ทีท่�าผิด 
ท�าเสียหายก็คือใจที่ไปมีความผูกพัน ที่ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆ ที่ไป 
อาศัยสิ่งต่างๆ บุคคลต่างๆ ให้ความสุขกับตนนั่นเอง ต้องฆ่าตัวนี้ 
ต่างหาก ฆ่าตวัหลง หลงทีไ่ปผูกพนัไปยดึตดิกบับคุคลต่างๆ กบัส่ิงต่างๆ  
การฆ่าก็คือการตัดความผูกพัน ความมีความต้องอาศัยสิ่งต่างๆ มา
เป็นที่พึ่งมาให้ความสุขกับตน 

นี่คือการตัดของนักปฏิบัติ ตัดแล้วก็ไปหาที่พึ่งของตนเองในป่าในเขา  
ไปหาความสุขภายในใจทีเ่ป็นความสุขทีย่ิง่ใหญ่ ทีเ่ป็นความสุขทีแ่ท้จรงิ  
ที่เป็นความสุขที่ถาวร พอได้พบกับความสุขอันน้ีแล้ว ทีน้ีกส็ามารถ
กลับไปพบกับบุคคลต่างๆ กับส่ิงต่างๆ ได้อย่างไม่มีความผูกพัน  
ไม่ได้พึง่พาอาศยับุคคลต่างๆ ส่ิงต่างๆ แล้ว แต่กลับไปเพือ่ไปโปรดไป 
ช่วยให้เขาได้ตดัตวัเขาออกจากส่ิงต่างๆ เพือ่เขาจะได้พบกบัความสุข
ที่มีอยู่ในตัวของเขาเอง ความสุขที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริง เป็นความสุขที่
ถาวร ไม่มีวันหมดสิ้นไป 

น่ีคอืหน้าทีท่ีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงบ�าเพญ็มา ภารกจิทีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็มา  
ในเบ้ืองต้น ๖ ปีแรกของการบ�าเพ็ญของการออกบวชน้ีไม่ได้ไป 
ยุง่เกีย่วกบัใครเลย ไม่มกีารสร้างถาวรวัตถตุ่างๆ ไม่มกีารสร้างโบสถ์  
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ผู้บ�เพ็ญที่แท้จริง
จึงมักจะปลีกวิเวกเสมอ 
ไม่เกาะติดอยู่กับใคร

นานจนเกินไป
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สร้างเจดย์ี สร้างกฏุ ิสร้างวัดสร้างวา มแีต่การบ�าเพญ็เพือ่ความหลุดพ้น 
เพื่อความสงบของใจเพียงอย่างเดียว พอได้พบกบัผลทีท่รงปรารถนา
แล้วก็ทรงท�าหน้าที่โปรดช่วยเหลือผู้อ่ืนต่อไปด้วยการอบรมส่ังสอน 
ทีเ่ป็นพทุธกจิทีท่รงบ�าเพญ็อยู่ทุกวันทุกเวลาตลอดระยเวลา ๔๕ ปี 
ด้วยกนัหลังจากทีต่รสัรูแ้ล้วในวัย ๓๕ ปี พระองค์กเ็ริม่ส่ังสอนธรรมะ 
ตั้งแต่วัย ๓๕ ปี จนถึงวัย ๘๐ ปี วันหนึ่งนี้ทรงสั่งสอนสามเวลา 
ด้วยกัน ตอนบ่ายก็สั่งสอนญาติโยม ตอนค�่าก็สั่งสอนภิกษุสามเณร 
ตอนดกึกส่ั็งสอนเทวดา และตอนเช้าก่อนทีจ่ะทรงเสดจ็ออกบณิฑบาต
ก็ทรงเล็งญาณดูว่ามีใครบ้างที่จิตพร้อมที่จะรับธรรมอันประเสริฐน้ี
ได้เป็นบุคคลที่สมควรไปโปรดในวันน้ัน พระองค์กจ็ะทรงมุง่ไปโปรด
บุคคลน้ัน ไปส่ังสอนบุคคลน้ัน ให้ได้มดีวงตาเหน็ธรรม ให้ได้หลุดพ้น
จากการเวยีนว่ายตายเกดิ หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ 

ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีนี้ไม่ปรากฏมีข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงสร้างวัด 
เลยแม้แต่วัดเดียว ไม่ได้สร้างเจดีย์แม้แต่องค์เดียว ไม่ได้สร้างโบสถ์ 
สร้างวิหารเลย แต่ทรงสร้างพระอริยบุคคล สร้างพระโสดาบัน  
พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ข้ึนมาเป็นจ�านวนมาก 
เพียงระยะเวลา ๗ เดือนแรกเท่าน้ันที่ทรงประกาศพระศาสนา 
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คือวันเพ็ญเดือน ๘ ไปถึงวันเพ็ญเดือน ๓ ระยะเวลา ๗ เดือน
ด้วยกัน ก็ปรากฏเป็นหลักฐานที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วว่ามี
พระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ในวันเพ็ญ
เดือน ๓ วันที่เราเรียกว่า “วันมาฆบูชา” น้ี เป็นเวลา ๗ เดือน
หลังจากที่ทรงประกาศพระธรรมค�าสอนเป็นครั้งแรก คือวันเพ็ญ
เดือน ๘ “วันอาสาฬหบูชา” ได้ทรงประกาศ “พระธัมมจักกัปป- 
วัตตนสูตร” ประกาศหลักของพระพทุธศาสนา คอือรยิสัจ ๔ มรรค ๘  
พอผู้ที่ได้ยินได้ฟังน้อมน�าเอาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา 
เป็นจ�านวนมาก อย่างน้อยภายใน ๗ เดือนแรกนี้ก็ ๑,๒๕๐ รูปแล้ว 
สมัยน้ีมีพระองค์ใดบ้างที่จะสามารถสร้างพระอรหันต์ข้ึนมาภายใน  
๗ เดอืน ให้มพีระอรหนัต์ปรากฏขึน้มา ๑,๒๕๐ รปูบ้าง มแีต่สร้างเจดย์ี  
สร้างโบสถ์ สร้างวัด สร้างกฏุ ิกนัเตม็ไปหมด แต่โบสถ์ เจดย์ี กฏุ ิเหล่าน้ี  
ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ เป็นวัตถุเท่าน้ันเอง อย่างน้ีเรียกว่าหลงทาง
หรือเปล่า ชาวพุทธเราเคยพิจารณากันบ้างหรือเปล่าว่าเราก�าลัง
สร้างอะไรกันอยู่ เราก�าลังสร้างพระหรือว่าเราก�าลังสร้างถาวรวัตถุ 
สร้างส่ิงของต่างๆ สร้างไปท�าไม สร้างแล้วท�าให้เราได้เป็นพระขึน้มา 
หรือเปล่า 
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เราอย่าประมาทตวัเราเอง อย่าไปคดิว่าเราเป็นฆราวาส เราไม่มสิีทธิ ์
ที่จะบรรลุมรรค ผล นิพพานได้ ในสมัยพระพุทธกาลน้ีมีฆราวาส
ที่ไม่ใช่เป็นนักบวชน้ีบรรลุมรรค ผล นิพพาน กันเป็นจ�านวนมาก  
เพราะสมยัก่อนเขาไม่ได้บ้าสร้างโบสถ์ สร้างเจดย์ี สร้างอะไรกนัต่างๆ  
เหมอืนสมยัน้ีกนั เขาบ้าท�าบุญให้ทาน เขาบ้ารกัษาศลี เขาบ้าภาวนากนั  
จึงปรากฏเป็นพระอรยิสงฆ์สาวกขึน้มาเป็นจ�านวนมาก อยูท่ีเ่หตน้ีุเอง  
อยูท่ีก่ารกระท�า ถ้ามวัแต่สร้างโบสถ์ สร้างเจดย์ี สร้างถาวรวัตถตุ่างๆ  
ก็จะไม่มีวันที่จะได้สร้างพระอริยบุคคลขึ้นมา ถ้าอยากจะสร้าง 
พระอรยิบคุคลกต้็องภาวนา ต้องรกัษาศลีด้วย ทานกท็�าไป แต่ทานท�า 
ด้วยเหตุด้วยผล ท�ากับสิ่งที่ควรจะท�า เช่น ใส่บาตร กุฏิอะไรต่างๆ  
ก็ไม่ต้องสร้างแบบมโหฬารวิจิตรพิสดาร สร้างวัดป่า สร้างสถานที ่
สงบสงัดวิเวกเพื่อการบ�าเพ็ญธรรมกัน อย่าไปสร้างวัดจนกลายเป็น 
ศูนย์การค้าไป สมัยนี้มีตลาดนัดในวัดกัน มีมหรสพในวัดกัน มีอะไร 
ต่างๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาเต็มไปอยู่ในวัด เต็มไปในวัดหมด เรื่อง 
ของศาสนาคือความสงบน้ีหายไปหมด สถานที่จะบ�าเพ็ญน้ีเดี๋ยวน้ี 
ไม่ได้อยู่ที่วัดเสียแล้ว วัดไม่ใช่เป็นที่บ�าเพ็ญที่จะให้ความสงบ บางคน
เดี๋ยวนี้บวชแล้วอยู่บ้านกลับได้ภาวนาได้บ�าเพ็ญดีกว่าไปอยู่วัด ถ้าอยู่
บ้านคนเดียวก็สามารถที่จะบ�าเพ็ญได้ ไปอยู่วัดก็ไปเจอกับกิจกรรม
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ต่างๆ มากมายหลายรูปแบบ มีทั้งงานศพ งานบวช งานมหรสพ  
งานอะไรต่างๆ งานฉลอง งานสมโภช งานบูรณะซ่อมแซม งานอะไร 
ร้อยแปดพันประการเต็มไปหมด ลองไปดูตารางของวัดต่างๆ ดูสิว่า
เขามีอะไรบ้างกิจกรรมต่างๆ งานภาวนานี้ไม่เห็นมีเลย 

น่ีแสดงว่าสมัยน้ีชาวพุทธเราได้ออกนอกลู่นอกทางของพระบรม
ศาสดาแล้ว ไม่ได้เจรญิรอยตามพระบรมศาสดากนั ไม่ได้ปลีกวิเวกกนั  
ไม่ได้บ�าเพ็ญกัน มัวแต่ท�าบุญท�าทานเพียงอย่างเดียว มัวแต่สร้าง 
ส่ิงต่างๆ แล้วผลเป็นยงัไง ใจได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน กนับ้างหรอืยงั  
หรือยังวุ่นวายเหมือนเดิมอยู่ เพราะการท�าบุญท�าทานนี้ไม่มีก�าลังพอ  
ที่จะท�าให้ใจสงบได้ ต้องรักษาศีล ๘ ต้องรักษาศีลของนักบวช  
แล้วก็ต้องปลีกวิเวก ต้องอยู่ตามสถานที่สงบสงัด ต้องเจริญสติอยู่
ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับ ต้องส�ารวมอินทรีย์ ตาหูจมูกลิ้นกาย 
ไม่ให้ส่งไปหารูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะที่จะท�าให้เกิดความฟุ้งซ่าน 
เกิดตัณหาเกิดกิเลสขึ้นมา ต้องคอยควบคุม สิ่งที่ไม่ควรดูก็ต้องไม่ดู  
ส่ิงที่ไม่ควรฟังก็ไม่ต้องฟัง ส่ิงที่ไม่ต้องล้ิมรสดมกล่ินก็ไม่ต้องท�า  
ถ้าไม่มีมาตรการเหล่านี้แล้ว การบ�าเพ็ญที่จะท�าให้ใจสงบ ท�าให้ใจได้
พบกบัความสุขทีแ่ท้จรงิน้ีจะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ตะเกยีกตะกาย 
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อย่าไปสร้างโบสถ์
สร้างเจดีย์
สร้างวัดอะไร
ให้มันมากจนเกินไป
สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม
กันขึ้นมาดีกว่า 
ให้มีที่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้ไปปฏิบัติ
เพราะนี่คือแก่นของพระศาสนา



ไม่บังคับตัวเราให้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา สิ่งต่างๆ ที่ดีที่ประเสริฐ คือ
ความสงบภายในใจนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เลย 

ดงัน้ันเราต้องย้อนกลับมาดทูีต่วัเราว่าก�าลังเดนิตามรอยพระพทุธบาท  
ตามรอยทางของพระอรหันตสาวกกันหรือเปล่า หรือเราก�าลังเดิน
ตามรอยกเิลสตณัหา ก�าลังหาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหู
จมกูล้ินกาย ท�าบุญท�าทานกท็�าแบบไม่เอ้ือต่อพระศาสนา กลับเป็นการ
ท�าลายพระศาสนา เพราะไม่ได้ไปส่งเสริมในส่ิงที่ควรจะส่งเสริม  
ส่ิงที่ควรส่งเสริมก็คือการเผยแผ่ธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้า  
ควรจะผลิตส่ือหนังสือหรอือะไรต่างๆ ค�าสอนของพระพทุธเจ้า ค�าสอน 
ของพระอรหันต์ทั้งหลาย แล้วก็สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบสงัด 
เพือ่เป็นทีบ่�าเพญ็ของผู้ทีต้่องการจะบ�าเพญ็ อย่างน้ีต่างหากทีเ่ราควร
จะส่งเสรมิกนั อย่าไปสร้างโบสถ์ สร้างเจดย์ี สร้างวัดอะไรให้มนัมาก 
จนเกนิไป สร้างสถานทีป่ฏบิตัธิรรมกนัขึน้มาดกีว่า ให้มทีีท่ีผู้่ปฏบัิตธิรรม 
ได้ไปปฏบัิต ิเพราะน่ีคอืแก่นของพระศาสนา เป็นหวัใจของพระศาสนา 
กค็อืธรรมปฏิบตัน่ีิเอง ถ้าไม่มธีรรมปฏบิตัแิล้ว ปฏเิวธกค็อืการบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ก็จะไม่เป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอน แต่ก่อนที่จะ 
มธีรรมปฏบิตัไิด้ กต้็องมกีารศกึษาพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า
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เสียก่อน กต้็องมกีารเผยแผ่ธรรมะทีส่ามารถน�าพาผู้ปฏบิตัใิห้ไปปฏบัิต ิ
และหลุดพ้นและบรรลุผลได้ 

ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้ว่าจะมีคุณมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ 
เป็นธรรมะทีห่ลากหลายด้วยกนั ซ่ึงไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาพระไตรปิฎก 
ให้รู ้หมด ขอให้เราศึกษาธรรมะที่เป็นแก่นที่จะพาให้เราหลุดพ้น
ก็พอแล้ว ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า พระธรรมค�าสอนของ
พระองค์นี้ถึงแม้จะมีมากมายก่ายกอง แต่มีเนื้อหาสาระอยู่อันเดียว
เท่านั้น คือการดับทุกข์ วิธีการดับทุกข์เท่านั้นเอง ดังนั้นไม่ว่าเราจะ 
ฟังธรรมะหรอือ่านธรรมะในรปูแบบไหนกต็าม เราต้องพจิารณาให้เหน็ว่า  
เราเอามาปฏบัิตเิพือ่ดบัทกุข์ได้อย่างไร เราต้องการเพยีงเท่าน้ัน ต้องการ 
วิธีทีจ่ะท�าให้เราเอาธรรมะน้ีมาดบัความทกุข์ภายในใจของเราให้ได้

ดังน้ันถ้าเราอยากจะท�าบุญก็ให้เราท�าในลักษณะเพื่อเป็นการ 
ส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้า สนับสนุนการ
ปฏิบัติธรรม เช่น การสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม อันนี้แหละที่จะท�าให้
ได้มกีารบรรลุมรรค ผล นิพพานกนั ถ้าเรามวัแต่สร้างโบสถ์ สร้างเจดย์ี  
มนักจ็ะเป็นการสร้างทีอ่ยูอ่าศยัให้กบันกพริาบให้กบัสุนัขของวัดน่ันแหละ  
ไปดูเถอะตามโบสถ์ตามเจดีย์มีนกพิราบมีสุนัขอยู ่กันเต็มไปหมด  
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ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการสร้างถาวรวัตถเุหล่าน้ี การสร้าง
เจดีย์ก็ดี สร้างองค์หนึ่งก็พอแล้ว ส�าหรับประเทศไทยเราก็มี
องค์ใหญ่เบ้อเริม่อยูท่ีน่ครปฐมแล้ว ใครอยากจะกราบพระบรม 
สารรีกิธาต ุกไ็ปนครปฐมกก็ราบได้แล้ว ไม่จ�าเป็นจะต้องสร้าง
มันทุกต�าบลทุกวัดทุกวาในประเทศ สร้างไปก็เท่าน้ันเอง 
การสร้างเจดีย์น้ีก็เป็นเหมือนกับเป็นอนุสรณ์ให้เราร�าลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เท่านั้นเอง ให้เราระลึกถึง 
พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้น�าเอาไป
ปฏิบตัเิพือ่เราจะได้บรรลุผลเท่าน้ันเอง มอียูต่รงน้ันเท่าน้ันเอง  
ถ้าเรากราบพระเจดีย์แล้วท�าให้เราเกิดศรัทธาสละสมบัติ
ออกบวชได้ อันนัน้คือเจตนาของการสรา้งเจดีย์ มีเพื่อให้เรา
เกิดศรัทธา ให้เกิดฉันทะ วิริยะ ที่จะตัดความผูกพันอยู่กับ 
ลาภยศสรรเสริญ ผูกพันกับความสุขทางตาหูจมูกล้ินกาย  
เพื่อให ้เราเกิดศรัทธาที่อยากจะออกบ�าเพ็ญออกบวช 
ออกปฏิบัติกัน อันน้ีแหละคือหน้าที่ขององค์พระเจดีย์  
มีไว้เพียงเท่านั้นเอง
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องค์พระเจดีย์เองน้ันไม่มีความวิเศษวิโสอะไร ไม่สามารถ
ท�าให้ผู้ไปกราบผู้สร้างบรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้ ผู้ทีจ่ะบรรลุ 
มรรค ผล นิพพาน ได้น้ันจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
เท่าน้ัน คอืสุปฏิปันโน อุชปุฏปัินโน ญายปฏปัินโน สามจิีปฏปัินโน  
ซ่ึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัย ไม่ว่าเป็นหญิง เป็นชาย เป็น
ฆราวาส เป็นนักบวช เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ ก็สามารถปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบได้ด้วยกัน ไม่มีอะไรมาเป็นข้อห้ามแต่อย่างใด  
ข้อห้ามกค็อืความหลงทีไ่ปคดิว่าตนเองไม่อยูใ่นฐานะทีค่วรจะ
ปฏิบัติได้เท่านั้นเอง

ทีพ่ดูน้ีกไ็ม่ได้ห้ามไม่ให้สร้างเจดย์ีนะ อยากจะสร้างกส็ร้างไป  
แต่ผลทีไ่ด้รบัมนักร็ูก้นัเองว่าผลมนัได้อะไรบ้างจากการสร้าง
เจดีย์ ถ้าเราอยากจะได้ผลจากการสร้างเจดีย์ เราก็ไปสร้าง
เจดีย์ ถ้าเราอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติ เราก็ไปปฏิบัติ  
มันต่างกัน อย่างถ้าท�าก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินก๋วยเตี๋ยว ท�าข้าวต้ม
ก็ได้กินข้าวต้ม
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จึงขอฝากเรื่องของการมาสู่สถานที่สงบสงัดที่วิเวกน้ีเพื่อมา
ศึกษาและน�าเอาส่ิงที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาน้ีเป็นคติเตือนใจ
สอนใจให้เดนิอยูใ่นร่องในรอยของพระพทุธบาท เพือ่ความสุข 
ความเจรญิ เพือ่ความหลุดพ้นจากความทกุข์ต่างๆ ให้ท่านได้
น�าเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติต่อไป
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ดฉัินเดินจงกรมแบบไม่มีแบบแผน เอาตามแบบ 
ตวัเองมีสติรู้ เราเป็นโครงกระดูก เดนิขวาซ้ายสลับ  
ก�าหนดตามการเดินแบบปกติ ช้ากว่าปกติ แต่
ไม่ช้ามาก พอตอนกลับก็ก�าหนดยืนเห็นรูป
โครงกระดูกยืนหายใจ ซ่ีโครงยกมือออกลง 
ค่อยเดนิต่อ ท�าเช่นน้ีได้ไหม รูสึ้กชัดเจน ตวัเอง 
มีสติตามการเคลื่อนไหว

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔100



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

พระอาจารย์ : เอ้า เข้ามา เป็นอะไรหนู เป็นยาหรอื

ศิษย ์: ยาสามัญประจ�าบ้านค่ะ

พระอาจารย ์: ได้หนังสือซีดีหรือยัง

ศิษย ์: ว่าจะ search ทางอินเทอร์เน็ตเจ้าค่ะ

พระอาจารย์ : ของจริงไม่เอา จะไปหาของ  
มาถึงที่แล้วมีของ เจอของแล้วกลับไม่เอา จะไป 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

ค�าถามจากเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 
และค�าถามจากในศาลา
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หาเอง เจอพระพทุธเจ้าแล้วบอกไม่เอา จะไปเป็นพระพทุธเจ้าเองดกีว่า  
ขอบ�าเพ็ญบารมีต่อไป ไม่เช่ือไม่ฟังพระพุทธเจ้ากลัวเดี๋ยวจะเป็น 
พระอรหนัต์แล้วไม่ได้เป็นพระพทุธเจ้า เพราะพระพทุธเจ้าน้ียิง่ใหญ่กว่า 
เป็นพระอรหันต์ เนี่ย คนที่ติดพุทธภูมิก็จะถูกหลอก แทนที่จะปฏิบัติ
ให้บรรลภุายในชาตน้ีิกต้็องไปบ�าเพญ็บารมอีีกไม่รูก้ีก่ปักีก่ลัป์กว่าจะได้ 
บรรลุกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา

อย่างหลวงปู่มัน่น่ีกเ็คยได้ฟังว่าท่านกเ็คยตดิพทุธภมูอิยู ่พทุธภมูกิต้็อง
มคีวามเมตตาความห่วงใยคนน้ันคนน้ี ไม่กล้าไปปลีกวิเวกเหมอืนกบัว่า 
เป็นการตัดช่องน้อยทิ้งคนอ่ืนไว้ไปหลุดพ้นคนเดียว ก็ต้องอยู่ปฏิบัติ
ร่วมกัน สอนกันไปเดินกันไปร่วมกัน แต่ไปด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่นี้ 
มนักไ็ปไม่รอด เหมอืนคนว่ายน�า้ไม่เป็นมาเกาะกนั มนักจ็มด้วยกนัหมด  
ถ้าต่างคนต่างแยกหัดไปว่ายกันเอง มันก็จะรอด พอมาว่ายมาเกาะ
ตดิกนั ต่างคนกต่็างว่ายไม่เป็น ต่างคนกต่็างเกาะกนัไป แต่ถ้าต่างคน 
ก็ต่างว่ายกันเอง ถ้าไม่ว่ายก็จม มันก็ต้องว่ายจนได้ มันก็ว่ายได้  
แต่ถ้าเกาะกนักอ็าศยัคนอ่ืนว่ายเราไม่ว่าย เอารดัเอาเปรยีบ พอไม่ว่าย  
คนว่ายคนเดียวมันก็ตาย คนเป็นสิบมาเกาะคนว่ายคนเดียว คนว่าย
มนักว่็ายไม่ไหว มนักจ็มไปด้วยกนั ดงัน้ันต้องแยกกนัไป หดัว่ายกนัเอง 
ไปปลีกวิเวก ต่างคนต่างไป 

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔102



การเป็นพระอรหันต์ 
กับพระพุทธเจ้านี้
ไม่ต่างกันนะ
หลุดพ้นเหมือนกัน
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การเป็นพระอรหนัต์กบัพระพทุธเจ้าน้ีไม่ต่างกนันะ หลุดพ้นเหมอืนกนั  
ถ้าตีตั๋วเครื่องบินช้ันหน่ึงก็ได้อยู่ช้ันหน่ึงเหมือนกัน เพียงแต่ซ้ือตั๋ว
จากคนละบริษัทเท่าน้ันเอง ซ้ือจากบริษัทของการบินกับซ้ือจาก 
บริษัททัวร์ พอถึงเวลาขึ้นเครื่องเขาก็ให้น่ังช้ันหน่ึงเหมือนกัน เป็น
พระอรหันต์ก็ถึงนิพพานเหมือนกัน เป็นพระพุทธเจ้าก็ถึงนิพพาน
เหมือนกัน หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ไม่มีอะไร
แตกต่างกันเลย ต่างตรงที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าน้ีต้องหาทางเอง  
เป็นพระอรหนัต์น้ีไม่ต้อง มพีระพทุธเจ้าน�าทาง เพยีงแต่เดนิตามเท่าน้ัน  
ง่ายกว่าหลายร้อยหลายล้านเท่าด้วยกัน พระพุทธเจ้าน่ียากล�าบาก
ต้องหาทางเอง แต่พวกเราน้ีไม่ต้องหาทางเพราะพระพทุธเจ้าน�าทาง 
อยูแ่ล้ว เพยีงแต่เดนิตามเท่าน้ันเอง ง่ายกว่าเป็นล้านเท่า ถ้าไม่เดนิตาม 
ก็ถือว่าฉลาดหรือโง่ก็ไปคิดดูเอาเอง มีทางให้เดินตาม มีคนน�าทาง 
ไม่เดินตามเขา กลับต้องหาทางเอาเอง อยากจะหาเอง อย่างนี้มา
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ได้หนังสือแล้วก็ไม่เอา จะไปหาเองในอินเทอร์เน็ต เหมือนกันเลย  
แบบเดียวกัน อยากจะแสดงความสามารถว่าเราเก่งเราฉลาด ใช่  
มันก็ดีเหมือนกันความเก่งความฉลาด การพึ่งตนเอง นี่ก็ดีเหมือนกัน 
แต่เรื่องการบรรลธุรรมนี้ มันพึ่งตนเองโดยที่ไม่มีคนสอนนี้ เป็นเรื่อง
เดียวเท่านั้นที่พึ่งไม่ได้ ต้องพึ่งคนอื่น ยกเว้นว่าเราเป็นพระโพธิสัตว์ 
อย่างพระพุทธเจ้าเท่าน้ัน แต่ถ้าพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธเจ้า  
ท่านกค็งจะไม่ไปบ�าเพญ็ให้เหน่ือยยาก แต่ท่านต้องบ�าเพญ็ให้เหน่ือยยาก 
ก็เพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนท่าน ตอนที่พระพุทธเจ้าบ�าเพ็ญน้ัน 
ไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ ไม่มีใครสอน ไม่มีใครบอกทาง เมื่อไม่มีใคร
สอนใครบอกก็ต้องหาทางเองเท่าน้ันเอง แต่ถ้ามีคนสอนมีคนบอก
ทางอยู่แล้ว ไปหาทางเองให้เหน่ือยท�าไม อย่างคุณเดินทางมาที่น่ี  
ไม่รู้จักทาง ถามคนที่เขารู้ เขาบอกทีสองทีก็มาถึงแล้ว ถ้าไม่บอก  
ขับไปเถอะ วนไปเวียนมาอยู่นั่นแหละ
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ศิษย ์: เรื่องอสุภะนะครับ การใช้อสุภะที่ผมรู้สึกที่ปฏิบัติมาช่วยถอน
ออกจากความยึดความอยากในรูปความเป็นตัวตน ผมรู้สึกความ 
เป็นกลาง ณ ขณะจิตนั้น แต่เพื่อให้ได้ผล ต้องท�าบ่อยๆ อย่างเดยีว 
หรอืต้องปรบัการพจิารณา หรอืมีอุบายท่ีละเอียดหรือไม่ครบั

พระอาจารย ์ : ต้องท�ามันจนช�านาญจนมันเป็นนิสัย มองทีไรก็จะ 
เห็นอสุภะทุกครั้งไป ไม่มีการที่จะเห็นว่าเป็นสุภะอีกต่อไป ถ้ายังเห็น 
การเป็นสุภะเมื่อไรก็จะเกิดกามารมณ์ขึ้นมาทันที ต้องหัดดูไปเรื่อยๆ 
ดูจนกระทั่งมันติดเป็นนิสัย มองทีไรก็จะเห็นเป็นอสุภะไปตลอดเวลา 
ถ้ามันเห็นว่าเป็นอสุภะแล้วกามารมณ์จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ เวลาเรา 
ไปเห็นกองขยะ เราเกิดกามารมณ์ขึ้นมาไหม เราเห็นกองอุจจาระนี ้
เราจะเกดิอารมณ์ขึน้มาหรอืเปล่า ไม่เกดิหรอก แต่ถ้าเราไปมองภาพ
สวยๆ งามๆ ทีเ่ขาถ่ายในนิตยสารต่างๆ น้ีเป็นอย่างไร ดแูล้วเป็นอย่างไร  
วูบขึ้นมาเลย

ดังนั้นอยู่ที่เราดูมันเองนะ เราดูอะไร ถ้าเราดูสิ่งที่มันเป็นปฏิกูลเป็น
อสุภะ มนักจ็ะเกดิความขยะแขยง มนัจะไม่มกีามารมณ์ ถ้าเราไปมอง 
ในสิ่งที่มันสวยมันงาม มันก็จะเกิดกามารมณ์ขึ้นมา ดังนั้นขณะที่เรา
มองส่ิงที่สวย ในใจเราก็ต้องมีส่ิงที่ไม่สวยขึ้นมาคอยสกัดไว้ คือเรา 
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ไม่ห้าม เรามองได้ทกุอย่าง แต่เราต้องมยีามเีครือ่งมอือาวุธคอยสกดั 
ตัวกามารมณ์ ถ้าดูสิ่งที่สวยแต่ไม่เกิดกามารมณ์ก็ดูไป ไม่เป็นปัญหา
อะไร แต่พอเกิดกามารมณ์ขึ้นมา เราต้องมีเครื่องมือมีอาวุธที่จะฆ่า 
กามารมณ์น้ันทันที อาวุธที่จะฆ่ากามารมณ์ก็คือการเห็นอสุภะใน
ลักษณะต่างๆ นี้เอง การจะเห็นอสุภะได้ก็ต้องพยายามดูอยู่เรื่อยๆ 
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ จนมันจ�าได้ เหมือนกับเราท่องสูตรคูณ หรือท่อง
บทสวดมนต์อย่างนี้ ถ้าเราไม่ท่องอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็ลืมได้ แต่ถ้า
เราท่องอยู่เรื่อยๆ ทุกวันทุกคืนทุกเวลาจนกระทั่งมันไม่ลืม เวลาเกิด 
กามารมณ์ขึน้มา เรากด็งึมนัข้ึนมาป๊ับ กามารมณ์มนักด็บัไป ถ้าอย่างน้ี 
เราไม่ต้องท่องก็ได้ เรารู้ว่าเรามีเครื่องมืออยู่ในใจเราแล้ว แต่ถ้า
มันจางหายไป เราก็ต้องสร้างมันข้ึนมาใหม่ พิจารณามันข้ึนมาใหม ่
ทบทวนมันขึ้นมาใหม่ ดังน้ันเราทบทวนมันได้อยู่เรื่อยๆ เวลาว่างๆ 
เราก็ทบทวนไป พิจารณาอสุภะไปบ้าง

ศิษย์ : แล้วถ้าสติพัฒนาไปถึงจุดหน่ึงโดยมีก�าลังสมาธิตั้งม่ัน 
ไม่หวัน่ไหวด้วย เรายงัจ�าเป็นต้องเอาอสุภะมาคัน่แทนท่ีจะรูเ้ฉยๆ อีกหรอื
ไม่ครับ หรือต้องใช้อสุภะไปถึงเม่ือไรครับเพื่อพัฒนาให้เกิดปัญญา 
ตัวจริงในการตัดขาดราคะ
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สตินี้ไม่สามารถ
ตัดขาดราคะได้อย่างถาวร 
สติเพียงแต่สะกดสกัด
ให้มันหยุดเท่านั้นเอง 
แต่อสุภะนี่แหละจะเป็นตัว
ที่จะก�จัดกามารมณ์ได้อย่างถาวร



พระอาจารย์ : คอืสตน้ีิไม่สามารถตดัขาดราคะได้อย่างถาวร สตเิพยีง 
แต่สะกดสกัดให้มันหยุดเท่าน้ันเอง แต่อสุภะน่ีแหละจะเป็นตัวที่จะ
ก�าจัดกามารมณ์ได้อย่างถาวร ถ้าตราบใดยงัมกีามารมณ์อยู ่ตราบน้ัน 
กย็งัต้องเจรญิอสุภะอยู ่เหมอืนกบัคนไข้ ถ้ายงัมไีข้อยูก่ย็งัต้องกนิยา
ลดไข้ไปจนกว่าไข้จะหมดเท่านั้นแหละ จึงจะเลิกกินยาลดไข้

ศษิย์ : เม่ือคนืน้ีขณะน่ังสมาธไิด้เปิดคลิปเสียงสนทนาปฏสัินถารธรรม
ระหว่างหลวงปู่หล้ากับหลวงปู่บุญฤทธิ์ การท่ีเปิดเสียงเทศนาธรรม 
ของครูอาจารย์ระหว่างน่ังสมาธิก็เพื่อหวังให้ช่วยน�าสมาธิ พอน่ังได้ 
สักพกัก็รูอ้าการปวดขา ปวดหลัง ก่อนน่ังสมาธจิะสวดมนต์โดยเฉพาะ
บทชัยยะน้อยหรอืนะโม เม พอวางใจยอมรบัอาการปวดขาก็จะมีอาการวบู  
ลักษณะเหมือนน่ังรถลงเนินเขา แต่หูได้ยินเสียงเทศนาธรรมของ 
หลวงปู่หล้าจากคลิป คอืตลอดช่วงท่ีน่ังสมาธจิะมีอาการวูบน้ีสามครัง้ 
และอาการวูบน้ีจะเกิดขึน้ช่วงรอยต่อตรงกลางระหว่างรูป้วดขาปวดหลัง
แล้ววางใจยอมรับ

พระอาจารย ์: ก็แสดงว่าใจสงบ เวลามันวูบมันก็สงบ เพียงแต่ว่า
มนัสงบได้หลายระดบัด้วยกนั บางทสีงบจากระดบัร้อยลงมาถงึระดบั
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แปดสิบอย่างน้ี มนัยงัไม่สงบถงึระดบัศนูย์เท่าน้ันเอง ถ้าสงบถงึระดบั
ศูนย์น้ีทุกอย่างมันจะหายไปหมด อันน้ีก็เพียงแต่ว่ามันลดระดับมัน 
ลงมา เหมอืนกบัขบัรถ เวลาเราเปล่ียนเกยีร์น้ีรถกจ็ะว่ิงเรว็ขึน้ เงยีบลง  
ถ้าไม่เปล่ียนเกียร์ ว่ิงไปเสียงมันก็จะดัง เวลาน่ังสมาธิไปน่ีสักพัก 
มนักจ็ะวูบลงไปหน่อย เบาลงมาหน่อย สบายขึน้ไปหน่อย เดีย๋วน่ังไปอีก 
สักระยะหน่ึงกวู็บลงไปอีกหน่อย อันน้ีเรยีกว่าลงแบบเป็นข้ันๆ ลงทลีะข้ัน 
เหมอืนเปล่ียนเกยีร์รถ แต่อีกแบบหน่ึงกค็อืแบบลงสุดๆ เลย คอืลงแบบ 
ตกลิฟต์ ตกหลุมตกบ่อ วูบลงไปถงึจุดต�า่สุดเลย อันน้ีกม็ไีด้สองลักษณะ 
ด้วยกัน

ศิษย ์: ดิฉันเดินจงกรมแบบไม่มีแบบแผน เอาตามแบบตัวเองมีสติรู้  
เราเป็นโครงกระดูก เดินขวาซ้ายสลับก�าหนดตามการเดินแบบปกติ  
ช้ากว่าปกต ิแต่ไม่ช้ามาก พอตอนกลับก็ก�าหนดยนืเห็นรปูโครงกระดกู 
ยนืหายใจ ซ่ีโครงยกมือออกลง ค่อยเดินต่อ ท�าเช่นน้ีได้ไหม รูสึ้กชัดเจน  
ตัวเองมีสติตามการเคลื่อนไหว

พระอาจารย ์: คือการเดินจงกรมนี้สามารถเดินได้ในหลายลักษณะ
ด้วยกัน เดินช้าก็ได้ เดินเร็วก็ได้ อันน้ีเป็นรูปแบบ ตัวส�าคัญก็คือ 
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ตวัใจว่าก�าลังท�าอะไรอยู ่การเดนิจงกรมน้ีกท็�าได้สองอย่าง คอืเจรญิ
สติหรือเจริญปัญญา ถ้าเจริญสติก็คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้น
เรือ่งน้ี ให้อยู่กบัเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง เช่น อยูก่บัการเดนิกไ็ด้ จะก�าหนด
ว่าร่างกายน้ีเป็นโครงกระดกูเดนิไปเดนิมาอย่างน้ีกไ็ด้ อย่างน้ีกจ็ะอยู่
ในลักษณะของปัญญา คือพิจารณาเห็นร่างกายว่าเป็นโครงกระดูก

ศิษย์ : ก�าหนดจิตให้เห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกก็คือจินตนาการ 
ใช่ไหมคะ

พระอาจารย ์ : ตอนต้นก็ต้องจินตนาการไปก่อน แต่ความจริงมัน 
กเ็ป็นอยูแ่ล้ว ลองเคาะหวัดสิู ลองจับแขนจับขาดสิู นึกข้ึนมาให้มนัเหน็ 

ศษิย์ : คอืมันอยู่ข้างใน เรามองไม่เห็น มันก็ต้องนึก เวลาเราเดนิสมถะ  
แล้วภาวนาเข้าไปข้างใน อย่างเช่นว่าเรานึกภาวนาค�าว่าอัฐิอย่างน้ี  
ถ้าเกิดอัฐิเราอาจจะเพ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่ง เช่น สมมติที่หัวแล้วก็เพ่งไป
จินตนาการไป 

พระอาจารย์ : จินตนาการไปจนกระทัง่มนักลายเป็นความจรงิขึน้มา 
ในใจ คือสามารถมองเห็นได้ทันที

ธรรมะบนเขา
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ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔

ศษิย์ : ก็เหมือนกับของสายธรรมกายท่ียึดเป็นดวงแก้วก็จะจนิตนาการ
จากตรงนั้น

พระอาจารย์ : ใช่ แต่จินตนาการดวงแก้วน้ีมนัจะไม่ได้ปัญญา มนัจะ 
ได้ความสงบ แต่ถ้าจินตนาการเป็นโครงกระดกูน้ี มนัจะได้ทัง้สมาธด้ิวย 
ได้ทัง้ปัญญาด้วย มนัจะท�าให้เราไม่หลงกบัร่างกายของคนอ่ืน เวลาเรา 
เห็นร่างกายที่สวยงาม เราก็บอกมันก็แค่หนังหุ้มกระดูกนี้เอง เราไป
หลงใหลกับมันเอง

ศิษย ์: แล้วอย่างกรณีม้างกายล่ะคะ

พระอาจารย์ : ม้างกาย กค็อืให้เราหดัฆ่าร่างกายน้ี กต็ดัคอ ตดัแขน  
ตัดขา หรือแยกเอาจับเอามากองมันไว้ต่างๆ

ศิษย ์: ก็ต้องนึกเอาใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : กต้็องนึกเอาสินะ ทกุอย่างทีเ่ราท�าน่ีกนึ็กทัง้น้ันแหละ 
มาทีน่ี่กนึ็กใช่ไหม ไปกนิก๋วยเตีย๋วกต้็องนึกก่อน ไปนอนกบัคนโน้นคนน้ี 
ก็ต้องนึกก่อน มันก็นึกทั้งนั้นแหละ เพียงแต่นึกไปในทางที่ผิด ให้มัน
นึกไปในทางที่ถูก
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ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 115

เราปฏิบัติธรรมนี้
เพื่อฆ่ากิเลสตัณหา
เราไม่ได้ไปฆ่าใจ

แล้วใจมันจะตายได้อย่างไร



ศิษย์ : แล้วในกรณีท่ีตัวเองปฏิบัติทางสายวิปัสสนาท่ีเป็นยุบหนอ
พองหนอ มันจะไม่ใช่นึกค่ะ

พระอาจารย ์ : นึกทั้งนั้นแหละ มันไม่มีอะไรไม่นึกหรอก ทุกอย่าง
มันมาจากตัวนึกทั้งน้ันแหละ สังขารความคิดปรุงแต่ง เพียงแต่มัน
ปรุงแต่งไปในทางสมุทัย มันปรุงแต่งไปในทางกามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา ตอนน้ีเราต้องการให้มันมานึกในทางที่ท�าให้ไม่เกิด
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

ศิษย ์: งั้นที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นใจนี้จะไม่ตาย ถ้าเกิดกรณีเรา
เจริญปฏิบัติไปจนถึงสิ้นกิเลส ตัวใจนี้ยังอยู่ไหมคะ

พระอาจารย์ : กเ็ราไปฆ่ามนัหรอืเปล่าล่ะเวลาทีเ่ราเจรญิ เวลาทีเ่รา 
ปฏบิตัธิรรมน้ีเราไปฆ่าใจหรอืเปล่า เราไม่ได้ฆ่าใจ เราฆ่ากเิลสทีม่นัอยู่ 
ในใจ เหมือนหมอเวลารักษาคนไข้ หมอฆ่าคนไข้หรือเปล่า หมอฆ่า 
เชื้อโรคที่มันอยู่ในร่างกาย พอเช้ือโรคหมดแล้วร่างกายก็ยังอยู่ 
เหมอืนเดมิ เข้าใจไหม กเิลสตณัหามนัอยูใ่นใจ เราปฏบิตัธิรรมน้ีเพือ่ฆ่า
กเิลสตณัหา เราไม่ได้ไปฆ่าใจ แล้วใจมนัจะตายได้อย่างไร ถงึแม้จะฆ่า 

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔116



มันก็ไม่ตาย เพราะมันไม่มี มันไม่มีรูปไม่มีร่าง มันเหมือนความว่าง
อย่างนี้ คุณจะไปทุบให้มันหายไปได้หรือเปล่า ที่ปฏิบัตินี้ไม่ได้ไปฆ่าใจ  
ฆ่ากิเลสที่อยู่ในใจ

ศิษย ์: ทราบค่ะ

พระอาจารย ์: เอ้า ทราบแล้วจะมาถามท�าไม

ศิษย ์: แต่ว่าตัวใจ คือตัวใจนี่ยังอยู่ไหม

พระอาจารย ์: มันจะหายไปได้ยังไง ก็ไม่ได้ไปท�าอะไรมันจะหายไป 
ได้อย่างไร คุณไปเอาความคิดน้ีมาจากที่ไหน คุณไปคิดอย่างน้ีได้ 
อย่างไรว่าใจมนัหายไป คณุไปคดิอย่างน้ันได้อย่างไร ไปฟังมาจากทีไ่หน  
กข็องมนัมอียูเ่ราไม่ได้ไปท�าอะไรมนั ไม่ได้ไปแตะต้องมนั มนัจะหายไป 
ได้อย่างไร อย่างกุฏิศาลาหลังน้ี มันก็อยู่อย่างน้ี เราไม่ได้ไปรื้อ 
ไปถอนมนั มนัจะหายไปได้อย่างไร เรามากวาดถศูาลาอย่างเดยีวอย่างน้ี  
มันจะหายไปได้อย่างไร เรามาท�าความสะอาดศาลา เรามาท�าความ
สะอาดใจ ใจเรามีเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตัณหา ก็เท่าน้ันเอง  
แล้วใจมันจะหายไปไหน ที่มาหายก็มาคิดถึงค�าว่า ปรมัง สุญญัง  

ธรรมะบนเขา
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ธรรมะบนเขา
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ธรรมะบนเขา
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นี่เอง เข้าใจหรือเปล่า เพราะว่าสูญ ก็เลยคิดว่าใจสูญ พอนิพพาน 
แล้วสูญ กแ็สดงว่าใจสูญ มนัไม่สูญ สิง่ทีสู่ญกค็อืกเิลสตณัหาทีม่อียูใ่นใจ  
ใจสะอาดบริสุทธิ์ สูญจากความสกปรกต่างๆ สูญจากกิเลสเครื่อง 
เศร้าหมองทัง้หลาย น่ีคอืค�าว่าสูญ มนัจะหายไปตรงไหน คณุไปหาหมอ  
หมอรักษาคุณเสร็จแล้วร่างกายคุณหายหรือเปล่า นอกจากร่างกาย
มันตายก็ช่วยไม่ได้ แต่ใจไม่ตายเหมือนร่างกาย 

กม็คีวามคดิแปลกๆ ดเีหมอืนกนันะ บางทไีปอ่านธรรมขัน้สูงโดยทีเ่รา
ไม่มีปัญญารองรับน่ีมันก็จะท�าให้เราหลงได ้ ส่วนใหญ่ที่ชอบไปเรียน
อภธิรรมกนัน่ี แต่พืน้ฐานตวัเองยงัไม่มปัีญญาในระดบัน้ัน ศกึษาไปแล้ว 
กจิ็นตนาการปรงุแต่งไป นึกวาดภาพไปต่างๆ นานา บางคนถงึกบัวาด
พระนิพพานให้ดูได้เลย เป็นเหมือนแผนที่เลย รอบนอกเป็นโสดาบัน 
รอบที่สองเป็นสกิทาคามี รอบที่สามเป็นอนาคามี เป็นแบบวงแหวน
เข้าไปเลย อันน้ีเป็นจินตนาการล้วนๆ เวลาปฏิบัติเราไม่เห็นหรอก
ของพวกน้ีที่จะเกิดขึ้นมาในใจ แต่มันจะเห็นใจเบาขึ้นสุขขึ้นมากขึ้น  
ความทกุข์น้อยลง ความหลงน้อยลง ความโง่น้อยลง แต่ใจไม่หายหรอก  
หายแล้วพระพทุธเจ้าจะเอาใจมาประกาศพระธรรมค�าสอนได้อย่างไร 
พระพทุธเจ้าตรสัรูต้ัง้แต่วันเพญ็เดอืนหก อาย ุ๓๕ ตอนน้ันใจเป็นปรมงั  
สุญญังแล้ว แล้วเอาอะไรมาสั่งสอนอีกตั้ง ๔๕ ปี เอาร่างกายที่ไม่มี 

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔120



ใจหรือ ร่างกายที่ไม่มีใจก็คือซากศพนี่เอง จะมาสั่งสอนใครได้ให้เกิด 
สัมมาทิฏฐินะ 

มีปัญหาอีกไหม หมดแล้วหรือ มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม หรือ
ยังไม่หายสงสัยก็ถามอีกได้ เราไม่ได้บังคับนะ

ศิษย ์ : ได้ปฏิบัติด้วย แต่ไม่เข้าใจในระดับที่ลึกไปถึงในที่สุดนิพพาน 
ก็ต้องไม่มี หมายถึงมันสูญหมด คอืมันไม่สามารถจะให้ค�าจ�ากัดความได้ 
ในกรณีที่เป็นสมมติบัญญัติ 

พระอาจารย ์: มันสูญแต่มันไม่ได้สูญอย่างที่เราคิด มันไม่ได้มีอย่าง
ที่เราคิดว่ามี 

ศิษย ์: ก็เข้าใจค่ะว่าหลวงปู่มั่นพูดถึงเลขศูนย์ 

พระอาจารย ์: เลขศูนย์มี แต่ค่าของศูนย์มันไม่มี ใช่ไหม แต่ตัวเลข 
มอียู ่เช่น ไปดบูญัชีมนัเหลือแต่เลขศนูย์ในบัญชี แต่ไม่มเีงนิ (หวัเราะ) 
ไปศึกษาปฏิบัติกับใครมาบ้างล่ะ

ศษิย์ : ไม่ใช่ค่ะ คอืเดมิปฏบัิตทิางด้านสมาธ ิแล้วก็จะมีสภาวธรรมเกิด
ขึน้เยอะ ก็เลยได้แค่สมาธขิัน้ต้น แต่ตอนน้ีชอบทางด้านปรยิติั อภธิรรม 

ธรรมะบนเขา
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พระอาจารย์ : คอืสมาธน้ีิมวิีธ ี๔๐ วิธด้ีวยกนั กรรมฐาน ๔๐ การเจรญิ 
สมาธินี่มีหลากหลายวิธีแล้วแต่จริตของแต่ละคน อันนี้ไม่เป็นปัญหา 
แต่ปัญญาน้ีมันต้องไปทางเดียวกัน มันต้องเข้าสู่ไตรลักษณ์ เข้าสู่
อริยสัจ ๔ หมด ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ ไม่เห็นอริยสัจ ๔ นี้บรรลุไม่ได้  
แต่สมาธิน่ียุบหนอก็ได้ เพ่งลูกแก้วก็ได้ พุทโธก็ได้ มันมีหลายวิธี  
เพ่งกสิณต่างๆ ได้ พจิารณาอสุภะกไ็ด้ แผ่เมตตากไ็ด้ เจรญิพรหมวิหาร ๔  
ลองไปศึกษากรรมฐาน ๔๐ ดูสิ 

กรรมฐาน คือ อารมณ์ที่ใช้ในการท�าใจให้สงบ มีอยู่ ๔๐ ชนิดด้วยกัน 
อนุสติก็มีอยู่ ๑๐ ประการ เช่น พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ 
อานาปานสติ เทวานุสติ มรณานุสติ อันน้ีก็เป็นการระลึกถึงส่ิงใด 
ส่ิงหน่ึง เพื่อจะเบี่ยงเบนไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องน้ันเรื่องน้ีเท่าน้ันเอง  
ผูกใจไว้ดึงใจไว้ การท�าสมาธิก็เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่ง ถ้าไม่มีงาน 
ให้ใจท�า มันก็จะนั่งคิดเรื่อยเปื่อย ก็ต้องหางานให้มันท�า ให้มันท่อง 
พทุโธไป ให้มนัสวดมนต์ไป ให้มนัดลููกแก้วไป ให้มนัดยูบุหนอพองหนอไป  
หรืออะไรก็ตามที่ชอบที่ถูกกับจริตก็ใช้ไปท�าไปเท่าน้ันเอง เป้าหมาย 
ก็คือให้มันเป็นอุเบกขา เป็นสักแต่ว่ารู้ เอกัคคตารมณ์ ว่าง ถ้าไปรู้ 
ไปเห็นเทวดา เห็นกายทิพย์ รูปทิพย์ ไปเที่ยวสวรรค์ ไปอะไรอย่างนี้  

ธรรมะบนเขา
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ไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้ว เป็นมิจฉาสมาธิ ถ้าไปตรงน้ันแล้วต้องถอน 
กลับมา ดึงกลับมา อย่าตามไป ต้องเข้าสู่ความว่างความสงบเพียง
อย่างเดียว เพราะที่นั่นเป็นฐานของจิต เป็นที่สร้างพลังที่จะต่อสู้กับ
กิเลสตัณหาได้ ไปเที่ยวสวรรค์ ไปเที่ยวอะไรนี้ ท�าให้เกิดกิเลสขึ้นมา  
ไม่ได้ท�าให้กิเลสหยุดท�างาน เวลาน่ังทีไรก็อยากจะไปเที่ยวทุกที  
อยากจะไปท่องที่น่ันท่องที่น่ี อยากจะเห็นส่ิงน้ันส่ิงน้ี รู้เรื่องน้ัน 
รู้เรื่องนี้ ถ้าจะรู้ขอให้รู้เรื่องเดยีว ให้รู้เรื่องไตรลักษณ์ อนจิจงั ทุกขัง  
อนัตตา รู้เรื่องอสุภะเท่าน้ัน ถ้าน่ังสมาธิแล้วเกิดเห็นส่ิงเหล่าน้ี  
เห็นไปเลย เห็นร่างกายเป็นซากศพ กลายเป็นซากศพถูกเขาจับไป 
เผาไฟ จนกระทั่งมันกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไป ถ้าเห็น
อย่างนี้ได้เป็นประโยชน์ เป็นวิปัสสนาเป็นปัญญา

ศิษย ์: คือที่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเห็นข้างใน เห็นภายนอกเลยไม่ได้
หรือคะ 

พระอาจารย ์: ก็ต้องเห็นตลอดเวลา ที่เห็นนั้นเป็นเพียงแต่เป็นจุด
เริ่มต้นเพื่อเป็นการจุดประกาย พอออกมาแล้วก็ต้องเห็นตลอดเวลา

ศิษย ์: ลืมตานี่เหรอคะ

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 123



พระอาจารย ์ : ต้องนึกอยู่เรื่อยๆ นึกถึงเขานึกถึงเรา นึกถึงคนที่ 
เรารกัหรอืคนทีเ่ราเกลียดกไ็ด้ นึกถงึคนทีเ่ราเกลียดเราจะได้หายเกลียด  
เพราะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นข้ีเถ้าไปแล้ว ก็ไม่ต้องไปท�าอะไรมันหรอก 
ให้เหน่ือยยากเปล่าๆ เดีย๋วมนักต็ายแล้ว นึกถงึคนรกักจ็ะได้เตรยีมตวั 
เตรียมใจว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปแล้วนะ แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจาก
เขาไปแล้ว เพื่อจะได้ดับความทุกข์เท่านั้นเอง 

การเห็นในสมาธิน้ีเป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่พอออกมาแล้ว 
กไ็ม่นึกต่อ ไปคดิถงึเรือ่งโน้นเรือ่งน้ีต่อ ลืมเรือ่งความตายไป อย่างน้ี 
ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ให้เห็นมันแล้วจะได้ไม่ลืม แล้วเอามาคิดอยู่
เรือ่ยๆ เหน็หน้าใครเหน็รปูร่างของใครกนึ็กว่าต่อไปกต้็องเป็นซากศพ 
ต่อไปก็ต้องกลายเป็นขี้เถ้าเป็นเศษกระดูกไป ให้นึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ 
เห็นใครก็เห็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ต่อไปจะได้ไม่หลง ทุกวันน้ีเราหลง  
เราเหน็ว่าเขาเป็นคนเป็นรปูเป็นร่าง เขาจะต้องอยูอ่ย่างน้ีเป็นอย่างน้ี
ไปเรือ่ยๆ พอเขาไม่เป็นป๊ับกท็กุข์ใจเสียใจ น่ีปฏบัิตเิพือ่ดบัความทกุข์ใจ 
ความเสียใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจ เวลา
เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเกิดคือความตาย 

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔124



ศษิย์ : มีค�าถามตวัเองครบัพระอาจารย์ อย่างบางช่วงถ้าเราไม่มีเรือ่ง
อะไรเข้ามามากๆ สตขิองเราก็จะอยู่ในระดับปกต ิจะไม่ไปสนใจเรือ่งคนอ่ืน 
จะไม่อะไรทั้งสิ้นอย่างนี้ครับ แต่ยกตัวอย่าง วันนี้ขับรถมา ช่วงนี้มันมี
อะไรเข้ามาคดิเยอะ พอขบัรถมาปกตเิน่ีย ถ้ารถคนัน้ีมันมาปาดหน้าเรา  
เราจะนิ่ง เรื่องของเขา แต่วันนี้มันมีอารมณ์บางตัว นี่ มาปาดหน้า 
รถเราท�าไมเนี่ย อารมณ์นั้นนะครับ แต่เราไปรู้เลยว่าอารมณ์โมโหรถ
คันนี้เกิดขึ้นแล้ว และพอรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับอัตโนมัติเอง อย่างนี้ 
คือปล่อยให้มันเกิดไปใช่ไหมครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์ : คือเรายังไม่มีสติปัญญาเร็วพอที่จะสกัดอารมณ์ได้  
ถ้าเรามสีตปัิญญา พอมนัจะแวบข้ึนมา เราจะหยดุมนัได้แล้ว แต่เรายงั 
ไม่ไปถงึจุดน้ัน เราไม่ได้เฝ้าอยูท่ีป่ากประตมูนั เราอยูห่่างไกลมนั เราต้อง 
ออกมาจากประตูแล้วถึงจะเห็นตัวมัน แต่ก็ยังดีที่เรายังมีสติพอที่จะ
หยุดมันได้

ศิษย ์ : อ๋อ ปกติบางทีมันก็อยู่ที่ปากประตูครับพระอาจารย์ แต่ว่า
อย่างช่วงน้ีมีอะไรให้คิดเยอะ แล้วอาจจะมีความเครียดผสมเล็กน้อย 
พอเกิดปุ๊บ เราไปปล่อยให้มันเกิด แต่เรามาตามรูที้หลัง เราไม่ได้รูท่ี้ต้น  
เรามารู้ทีหลัง

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 125



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔126

ถ้ามองเป็นไตรลักษณ์
มันก็จะนิ่ง



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 127



พระอาจารย์ : ใช่ เพราะตอนน้ันเราไม่ได้เฝ้าอยูท่ีต้่นไง เรามาวุ่นวาย 
อยู่กบัไอ้เรือ่งราวต่างๆ เราจึงต้องตดัมนัเรือ่งราวต่างๆ ใช้ไตรลักษณ์
ตดัมนั อะไรจะเกดิกเ็กดิ ท�าได้กท็�า ท�าไม่ได้กช่็างหวัมนั ใช่ บางวันมนั
มีอารมณ์ มันมีเรื่องมาสัมผัสมาท�าให้เราต้องคิดต้องอะไร มันก็เลย 
ท�าให้เราเผลอสติ

ศษิย์ : ถ้าวันไหนสมาธดิสีตดิเีน่ีย เราจะไปอยูท่ี่ต้นเลย แต่วนัไหนท่ีมัน 
หลุดหน่อย มันจะไปตามท่ีปลาย แต่นานๆ ก็จะมีท่ีหลุดไปเลยไม่ตามท้ังต้น 
ทั้งปลาย

พระอาจารย ์: เขาเรียกตบะแตกไง (หัวเราะ) อาละวาดเลย

ศิษย์ : ไม่ขนาดน้ันครับ แต่พอผ่านไปแล้วเราจะรู้เลย แต่เราก็ 
เหมือนกับว่าก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ ไม่สนใจ แต่ว่าจะเป็นส่วนน้อย 
ครบั แต่ส่วนใหญ่จะรูต้ัง้แต่ต้น พอเริม่มีอะไรเครยีดๆ ขึน้มาจะไปรูป้ลาย  
แต่พอนิดหน่อยครับท่ีหลุดเลย แต่ถ้าหลุดน่ีก็ดึงกลับมาก็เป็นปกต ิ
ใช่ไหมครับพระอาจารย์

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔128



พระอาจารย์ : ทกุอย่างมนักก็ลับไปเป็นปกต ิเหมอืนน�า้น่ะ มนัมคีล่ืน 
สักระยะ พอมนัสงบ มนักก็ลบัมาน่ิงเหมอืนเดมิ ปัญหาคอืเราจะรกัษา
ให้มันนิ่งไปเรื่อยๆ ไม่ให้มันกระเพื่อมได้หรือเปล่า

ศิษย ์: การที่จะให้มันนิ่งไปเรื่อยๆ

พระอาจารย ์: ต้องมีสติปัญญา

ศิษย ์: ส่วนใหญ่จะมองให้มันเป็นไตรลักษณ์

พระอาจารย ์: มองเป็นไตรลักษณ์มันก็จะนิ่ง

ศษิย์ : ทุกอย่างปกตก็ิเป็นเรือ่งของเขา ใครจะท�าดที�าช่ัวก็เรือ่งของเขา  
เขาจะท�าช่ัวต้องตกนรกก็เรือ่งของเขา เราจะไปสนใจท�าไม

พระอาจารย ์ : แต่พอมันไม่เป็นไตรลักษณ์ปั๊บ มันก็วุ่นขึ้นมาทันที 
ถ้ายังเป็นตัวเราของเราอยู่ มันก็วุ่นขึ้นมาทันที

ศิษย ์ : มีใครถามอีกไหมครับ ปัญหายิ่งถามเยอะยิ่งดีครับ บางที
พระอาจารย์เทศน์นี่ถ้ามีคนถามจะได้เรื่องใหม่ๆ ขึ้นมา 

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 129



พระอาจารย ์: มีคนเขาขอร้องว่าเวลาเราพูดอะไรถ้ามันหนักเกินไป 
กช่็วยตดัๆ ออกบ้าง เรากไ็ม่รูว่้ามนัหนักหรอืไม่หนัก เราพดูตามความจรงิ  
มันเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้กับตัวเรามันก็เกิดขึ้นได้ ถ้ามันมีธรรม 
มเีหตกุารณ์มอีะไรในใจมนักต้็องเกดิได้ ถ้ามนัยงัมกีเิลสอยู ่มนักเ็กดิได้  
ใช่ไหม หรอืมปัีญหาอะไรมนักจ็ะเกดิเหตกุารณ์อย่างน้ีได้ มนัเกดิข้ึนได้ 
กับทุกคน

ถ้าคนฟังธรรมะด้วยความเป็นธรรมแล้วจะไม่เป็นปัญหาเลย แต่ถ้า
ฟังด้วยอคติว่าเป็นอาจารย์ของเรา เป็นคนที่เราเคารพบูชา ฟังแล้ว
มันก็จะกระเทือนใจ แต่ถ้าฟังแล้วเป็นหลักธรรม เป็นเรื่องธรรมดา 
เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน เรื่องที่ครูบาอาจารย์ส่ังสอนมา  
มันก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไร การเป็นอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์อยู่ 
อยากจะกราบไหว้บูชาตอนนี้ก็ยังกราบไหว้ได้อยู่ ไม่เห็นมีเป็นปัญหา 
ไม่มีใครห้าม คือจะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าแตะต้องไม่ได้ก็ไม่จริง แม้แต่
พระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ต�าหนิติเตียนได้ 
เช่นวันออกพรรษานี้เขาจะมีวันปวารณา 

ค�าว่า ปวารณา ก็คือเปิดโอกาสให้พระที่อยู่ในวัดด้วยกันน้ีมีสิทธิ์ 
มีโอกาสที่เห็นว่าการประพฤติของพระรูปหน่ึงรูปใดไม่เหมาะไม่ควร 

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔130



อย่างไรกพ็ดูออกมาได้เลย พดูกนัต่อหน้าต่อตาน้ีเลย ไม่ต้องไปพดูกนั
ลับหลัง พดูกนัเลยว่าท่านท�าอย่างน้ีไม่ถกูนะ ผิดหลักพระวินัยอย่างน้ัน 
อย่างน้ี พูดได้เลย พระพุทธเจ้าเองก็เปิดโอกาสให้กับพระทุกรูปที่
ศึกษาอยู่กับพระองค์ว่า ถ้าพระองค์ประพฤติอะไรที่ไม่เหมาะไม่สม 
ก็สามารถที่จะพูดได้เลย วันออกพรรษานี้จะมี เขาเรียกวันปวารณา  
ปวารณา กคื็อการเปิดโอกาสเปิดตวัเองให้ผู้อ่ืน คอืยอมเป็นเป้าหน่ึงวัน  
เป็นเป้าน่ิง ใครมปืีนชนิดไหนอยากจะทดลองยงิกย็งิมาเลย แล้วผู้ฟัง 
กจ็ะฟังด้วยเหตดุ้วยผล ถ้าเป็นส่ิงทีเ่ป็นเหตเุป็นผลเป็นความจรงิเป็น
ประโยชน์ก็จะรับเอามาแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุ 
ไม่มผีล แล้วเป็นส่ิงทีส่ามารถช้ีแจงได้กจ็ะช้ีแจงไป กเ็ท่าน้ันเอง ไม่เหน็ 
มีปัญหาอะไร ไม่มีใครอยู่เหนือธรรม น่ีคือหลักของพระพุทธเจ้า 
แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่อยู่เหนือธรรม พระพุทธเจ้ายอมให้ผู้อ่ืน
วิพากษ์วิจารณ์ได้ ว่ากล่าวตักเตือนได้

ศิษย ์: พระอาจารย์มีข้อหนึ่งครับ คือว่าผมเห็นพระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง 
ประมาณส่ีห้าโมงเย็นน่ีครบั เขามาอยูห่น้าตลาด แล้วเขาก็มาชักชวนให้ 
คนบวชครับ เหมือนกับโครงการอะไรน้ันครับ มันไม่ใช่กิจของสงฆ ์
ถูกไหมครับพระอาจารย์

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 131



พระอาจารย์ : ไม่ใช่หรอก พระพทุธเจ้าไม่ได้ท�าอย่างน้ัน ครบูาอาจารย์ 
ท่านก็ไม่ได้ท�าอย่างนั้น คือการสั่งสอนธรรมะนี้ต้องมีกาลเทศะ เช่น 
วันน้ีใครมาสนใจมาฟังธรรมเราก็ชวนให้บวช ที่เทศน์วันน้ีก็ชวนให ้
บวชกันไม่ใช่หรือ ใช่ไหม ถ้ายังงี้ไม่เป็นไรใช่ไหม ขอให้มันมีกาลเทศะ  
ดคูนฟังด้วย ไม่ใช่คนไม่รูอิ้โหน่อิเหน่เข้ามาซ้ือข้าวซ้ือของกม็าชวนเขา
ไปบวชกนัเถดิ อันน้ีมนัจะท�าให้ศาสนาเส่ือม เขาหาว่าศาสนาบ้า ใช่ไหม  
จะชวนใครกต้็องดวู่าเขาสนใจหรอืเปล่า ถ้าเขาสนใจกช็วนเขาว่าดนีะ 
ยังงัน้ยงังีน้ะ เช่น เราขายของ คนมาซ้ือของร้านเราใช่ไหม เรากบ็อก 
อันนี้ดีอย่างโน้นอย่างนี้ บอกเขาได้ ไม่ใช่คนเดินผ่านไปผ่านมาก็ลาก
เข้ามาในร้านเรา ต้องดูว่าเขาสนใจหรือเปล่า

ศษิย์ : เอาปรมิาณครับ เหมือนอย่างเช่นเฟซบุ๊กทุกวันน้ีครบัพระอาจารย์  
คอืว่าลักษณะของเฟซบุ๊กหรอืเวบ็ไซต์น่ี เขาจะต้องมีการประชาสัมพนัธ์
ต่างๆ หรอือะไรต่างๆ เพือ่ให้คนเข้ามาสนใจเยอะท่ีสุดใช่ไหมครบั แต่ว่า 
ผมใช้หลักท่ีว่า ถ้าวาระธรรมวาระกรรมมันตรงกัน เดี๋ยวเขามาเอง  
เราไม่ต้องไปโฆษณาให้คนอื่นมาสนใจเหมือนเป็นการสร้างมูลค่า

พระอาจารย์ : เราไม่ต้องการปริมาณ เราต้องการใช้น้ีเป็นส่ือ
เผยแผ่ธรรมะเท่าน้ันเอง เช่น วันน้ีคนมาทีน่ี่ได้กีค่น แต่คนทีไ่ม่ได้มาน้ี 

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔132



สามารถได้รับความรู้เท่าๆ กับคนที่มาที่น่ี เราต้องการเท่าน้ันเอง  
เราไม่ต้องการดูตัวเลขว่าวันนี้ใครชอบเท่าไร ใครเกลียดเท่าไร 

ศษิย์ : แรกๆ ก็ดวู่าชอบก่ีคนแล้ว ตอนหลังก็แล้วแต่เขาเถอะ ถ้าเผือ่ 
ช่วงวาระมันถึงกันเดี๋ยวเขาก็มาเอง

พระอาจารย ์: เราถือว่าเป็นแหล่งเผยแผ่ธรรมะเท่านั้นเอง เป็นสื่อ 
เท่านั้นเอง ให้คนที่เขาไม่มีโอกาสได้มาเหมือนกับได้มา บางคนนี่เขา 
ดใีจมาก เขาบอกเดีย๋วน้ีเขาสามารถตดิตาม ถ้าไม่มคีณุน้ีเรากไ็ม่สามารถ 
เผยแผ่ได้เพราะไม่มใีครท�า แล้วเรากค็งจะไม่ไปขอร้องใคร เพราะว่า 
มันเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะท�า แต่อยู่ดีๆ คุณก็มาเสนอตัวเอง

ศิษย ์ : แต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นพวกแบบวุ่นวายๆ นะครับพระอาจารย์  
เดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนี่ พระอาจารย์ก็คงจะไม่อนุญาตเหมือนกัน แต่ผมก็มา 
แนวไม่เอาอะไรเหมือนกัน เอาแต่ธรรมะอย่างเดยีว ไม่สนใจอะไรเหมือนกัน  
สนใจแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเดียว

พระอาจารย์ : อย่าเรี่ยไรเป็นอันขาดนะ อย่าหาเงินผ่านทางส่ือ  
เงนิไม่ส�าคญั ตอนน้ีพออยูพ่อกนิแล้ว ไม่เดอืดร้อน อย่าไปให้ชาวบ้าน 
เขาด่าเลย
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ขอให้เราท�าด้วยจิตใจทีส่ะอาดบรสุิทธิ ์ไม่มอีะไรแอบแฝงอยูเ่ท่าน้ันเอง  
ท�าเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา รับใช้พระพุทธเจ้า ในฐานะที่เรายังเป็น
ฆราวาสอยู่ แต่ถ้าเป็นนักบวช เราก็จะไม่ให้ท�า

เพราะถ้าเป็นนักบวชก็อยากจะให้ไปปลีกวิเวก อย่างพระบนเขาน้ี 
เราไม่ให้มายุง่เลย บอกท่านอย่าออกมาตอนทีม่คีนมา ให้ท่านไปภาวนา  
อยากจะออกมากห็ลังจากทีญ่าตโิยมกลับกนัไปหมดแล้ว เพราะมนัอยู่ 
ต่างฐานะแล้ว นักบวชนี้ต้องปลีกวิเวกต้องอยู่คนเดียว ต้องไม่รับรู้
เรือ่งราวภายนอก แต่นักบุญน่ียงัต้องท�า ท�าได้ท�า มอีะไรอยากจะแจก 
จะจ่ายอยากจะเสียสละก็ท�าไปเลย ท�าตามฐานะนะ ไม่ให้ท�ามากกว่า
ที่เราจะท�าได้ เราท�าได้มากได้น้อยก็ท�าไป 

ศิษย ์ : พระอาจารย์คะ มีเรื่องสงสัยอยู่ข้อหนึ่งเรื่องที่ให้ขังตัวเอง 
ถ้าเราภาวนาพุทโธไปด้วยก็เหมือนกับเรากดกิเลสเราไว้ แล้วถ้าเรา 
ไม่ภาวนา เราก็นั่งไปเฉยๆ หรือคะ

พระอาจารย ์ : นั่งเฉยๆ แต่มันจะทรมานมากไง เพราะจิตมันจะ
คิดมากฟุ้งมาก ถ้าเราพุทโธมันก็จะช่วย เหมือนกับเรากินยาแก้ปวด 
ถ้าเรามีไข้แล้วเราไม่กิน ปล่อยให้ไข้มันแสดงฤทธิ์ของมัน มันก็จะ 
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ปวดมาก แต่ถ้าเรากินยาแก้ปวด มันก็ช่วยลดความปวดลง แต่มัน 
ก็เพียงแต่ลดเท่านั้นเอง มันไม่ได้แก้แบบถาวร

ถ้าแก้แบบถาวรก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่า น่ี เห็นไหมเน่ีย 
ความอยากของเราท�าให้เราอยู่ไม่เป็นสุข ฉะน้ันเราอย่าอยากดีกว่า 
พอเราเห็นความจริงนี้ เราหยุดความอยากได้ปั๊บ มันก็นั่งเฉยๆ ได้
อย่างสบาย

ศิษย ์: อย่างนี้เราก็ลองปล่อยให้มันฟุ้งไป

พระอาจารย ์: ฟุ้งแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปสกัดมันดูว่า เนี่ย เห็นไหม 
ฟุง้เพราะอะไร ฟุง้เพราะความอยากใช่ไหม เราอย่าไปอยากสิ เราอยากได้ 
อะไรก็เปล่ียนใจ เราอยากจะลุกก็อย่าไปลุกเท่าน้ันเอง ก็น่ังต่อไป  
ถ้าเปล่ียนใจได้ว่าไม่ลุกกไ็ด้ น่ังต่อไปกไ็ด้ มนักจ็ะหายฟุง้ทนัท ีทีม่นัฟุง้ 
เพราะมันอยากจะลุก

ศิษย ์: โยมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ฟุ้ง 

พระอาจารย ์: คือไม่ขอท�าตามความอยาก เช่น ตอนนี้อยากจะลุก 
แต่จะไม่ลุก จะนั่งอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่ามันสงบตัวเมื่อไรแล้วถึง
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ความอยากนี้
ตัวเดียวเท่านั้น

ที่เป็นปัญหาโลกแตก
อยู่ทุกวันนี้

โลกวุ่นวายกัน
ก็เพราะความอยาก

นี่เอง
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ค่อยลุก เราเคยนะน่ังอยูต่รงน้ี มนัอยากจะไปตรงโน้น ไม่ไป มงึจะไป  
มึงไปเอง กูไม่ไป คุยกะมัน สู้กะมัน เดี๋ยวในที่สุดมันก็ยอมแพ้ มันก็
หยุดอยากไปเอง มันก็สงบหายฟุ้งเลย ไม่ต้องท�าอะไร

น่ีล่ะคือการสู้กับความอยากแบบให้รู้กันว่ามึงคือศัตรู ท�าตามความ
อยากไม่ได้โดยเด็ดขาด แต่ถ้าเราใช้พุทโธๆ ความอยากมันก็จะลืม
ไปสักพักหนึ่ง เพราะเราไปอยู่กับพุทโธมันก็หายฟุ้งได้ พอหยุดพุทโธ 
เดี๋ยวมันก็กลับข้ึนมาใหม่ อยากข้ึนมาใหม่ ดังน้ันสู้มันไปจนกระทั่ง 
สุดฤทธิห์มดแรงแล้วมนัหายอยากไปเองเลย พอมนัหายแล้วมนักส็บาย

ศิษย ์: อย่างนี้ต้องเอาเชือกผูกตัวเองไว้

พระอาจารย์ : ได้ เพยีงแต่จะสู้กบัมนัได้หรอืเปล่าเท่าน้ันเอง จะสู้กบั 
ความฟุง้กบัความเครยีดได้หรอืเปล่า มนัทรมานใจมาก มนัเหมอืนขัน้
จะเป็นบ้า มันปั่นป่วนมากในใจ

ศิษย ์: อย่างที่พระอาจารย์พูดอยากจะไป ไปเอง ตรงนี้ท่านใช้ขันติ
หรือว่าใช้อะไร 

พระอาจารย์ : กใ็ช้เหตผุลนะ มนัอยากจะไปกไ็ป แต่กไูม่ไปกบัมงึ คอื
ใจเราเป็นสองคนไง คนหน่ึงอยากจะไป คนหน่ึงอยากจะอยู ่คนอยาก 
จะไปก็ไปสิ ไม่ห้าม คุณอยากจะไปก็ไป แต่เราไม่ไปกับคุณนะ
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ศิษย ์: เหมือนสังขาร

พระอาจารย์ : มันก็ต่างคนต่างคิดกันไง คิดฝ่ายหนึ่งอยากจะไป  
อีกฝ่ายหน่ึงอยากจะอยู่ ฝ่ายไหนมีแรงมากกว่า ฝ่ายที่อยากจะอยู ่
มีแรงมากกว่า ฝ่ายที่อยากจะไปมันก็หมดแรงไปเอง ถ้าฝ่ายที่อยาก
จะไปมีแรงมากกว่า ฝ่ายอยู่สู้ไม่ไหวก็ต้องไปกับเขา

ศิษย ์: ต้องฝึกบ่อยๆ 

พระอาจารย ์: ก็ลองท�าดูสิ ไม่ต้องก�าหนดชั่วโมงก็ได้ ก�าหนดตรง
แค่น้ีตรงทีว่่าน่ังอยูไ่ปเรือ่ยๆ จนกว่ามนัจะไม่อยากจะลุก ปล่อยให้มนั
อยากจนกระทั่งมันหายอยากหายเครียดไป

ศิษย ์: กลัวแพ้มันแล้วหลับไปเลย

พระอาจารย์ : หลับกไ็ม่ได้ หลับน้ันกเ็ป็นทางเล่ียง เอ้า เดก็บางคน 
เราทรมานเขาอย่างน้ันนะ เขาอยากจะท�านู่นท�าน่ี เราไม่ให้ท�า มนัร้องไป  
ร้องจนกระทั่งมันเหนื่อย มันก็หลับไปเอง ไม่ได้ท�าตามใจ
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ศิษย์ : เหมือนพ่อแม่พาเด็กคนหน่ึงมาโรงพยาบาล เด็กซนมาก  
ซนผิดปกติ อยู่บ้านถือไม้ทั้งวัน เด็กอ้วนปั๊ก อยู่บ้านไม่ท�าอะไรเลย
กินกับนอนทั้งวัน 

พระอาจารย์ : ความอยากน้ีตัวเดียวเท่าน้ันที่เป็นปัญหาโลกแตก 
อยู่ทุกวันน้ี โลกวุ่นวายกันก็เพราะความอยากน่ีเอง ฆ่ากันก็เพราะ
ความอยาก ทะเลาะกันก็เพราะความอยาก 
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พวกเราน้ีต้องถือว่าเป็นโชค มหาโชค 
ทีเดียวท่ีได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนา  
เพราะว่าได้พบแผนท่ีน่ันเอง ได้พบผูท่ี้จะ
บอกทางให้เราได้เดินทางไปถงึจุดหมาย
ปลายทางได้ภายในชาตินี้เลย



วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

โชคลาภอันมหาศาล

ธรรมะบนเขา 

กัณฑ์ที่
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วันน้ีเป็นวันพระ เป็นวันธรรมสวนะ เป็นวันฟังธรรม เป็นวันศกึษา เพือ่เรา 
จะได้รู ้ว่าเราควรจะด�าเนินชีวิตของเราไปในทิศทางใด ถ้าเราไม่ 
ศึกษาแล้วออกเดินทาง เราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เรา
ต้องการจะไปกันได้ เหมือนกับเวลาที่เราจะเดินทางไปที่ใดสักที่หน่ึง 
ถ้าเราไม่รู้จักทาง เราก็ต้องศึกษาทางดูก่อน เช่น เปิดแผนที่ดู หรือ 
ไม่เช่นน้ันกต้็องถามผู้ทีเ่ขารูท้างให้เขาช่วยแนะช่วยบอกว่าจะไปอย่างไร  
ถ้ามีคนบอกทาง มีแผนที่ การเดินทางเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมาย 
ปลายทางย่อมเป็นไปได้อย่างง่ายดาย จะไม่หลงทางอย่างแน่นอน 
แต่ถ้าไม่มีแผนที่ ไม่มีผู้บอกทาง ไปแบบสุ่มส่ีสุ่มห้าไป ลองทางไป  
ลองไปทางน้ีบ้าง ลองไปทางน้ันบ้าง โอกาสที่จะไปถึงจุดหมาย 
ปลายทางได้ก็จะยาก หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ ถ้าไม่มีความ
พยายามพอ พอไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เกิดความท้อแท้ แล้วก็ 
เลยเลิกเดินทาง 

แต่ส�าหรับบางคนบางท่านอันน้ีเป็นกรณีพิเศษ ที่ไม่มีแผนที่ไม่มีผู ้
บอกทาง แต่เป็นผู้ทีม่คีวามมมุานะ มคีวามอดทน มคีวามพากเพยีรสูง  
ยอมทดลองทางต่างๆ ยอมลองผิดลองถกู กม็โีอกาสทีจ่ะไปถงึจุดหมาย 
ปลายทางได้ บคุคลทีจ่ะลองผิดลองถกูและไปถงึได้น้ีกค็อื พระโพธสัิตว์ 



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 145

เช่น สมณโคตมะ ในสมยัทีย่งัประกอบความเพยีรอยู ่ยงัไม่ได้ตรสัรูเ้ป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็ต้องลองผิดลองถูก ปฏิบัติ 
หลายอย่างหลายประการด้วยกนั แต่เน่ืองจากพระองค์ทรงมพีระปัญญา 
ทีจ่ะรูจั้กแยกแยะว่าอะไรถกูอะไรผิด ถ้าผิดพระองค์กท็รงเลิก ถ้าถกู
ก็ทรงด�าเนินต่อไป จนในที่สุดก็ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ บรรลุ
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ บุคคลอย่างนี้มีน้อย นานๆ จะมี
สักครัง้หน่ึง เป็นบคุคลเลิศประเสรฐิอย่างยิง่ แต่ก่อนทีจ่ะเป็นบคุคล
อย่างน้ีได้ ก็ต้องสร้างสะสมบุญบารมีต่างๆ มาอย่างโชกโชนถึงจะ
สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยตนเอง 

พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญบารมี ๑๐ ประการมาในทุกภพทุกชาติที่ 
ได้เกดิมาเป็นมนุษย์ ทรงบ�าเพญ็มาอย่างต่อเน่ือง ไม่ย่อท้อ ไม่ท้อถอย 
ไม่หยุดไม่หย่อน จนถึงชาติสุดท้ายคือตอนที่ได้มาเกิดเป็นเจ้าชาย 
สิทธัตถะ และได้เสด็จออกบวชเป็นสมณโคตมะและได้บรรลุเป็น 
พระอรหนัตสัมมาสัมพทุธเจ้าตามล�าดบั ได้เป็นพระศาสดาให้แก่มนุษย์
และเทวดาทั้งหลาย เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงปัจจุบันน้ี 
อันน้ีเกดิจากพระบารมทีีพ่ระองค์ได้ทรงสะสมสร้างขึน้มาในแต่ละภพ 
ในแต่ละชาติ
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แต่ส�าหรบัพวกเราน้ีต้องถอืว่าเป็นโชคมหาโชคทเีดยีวทีไ่ด้มาเกดิมาพบ 
กบัพระพทุธศาสนา เพราะว่าได้พบแผนทีน่ั่นเอง ได้พบผู้ทีจ่ะบอกทาง 
ให้เราได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ภายในชาติน้ีเลยโดยที่ 
ไม่ต้องสะสมบุญบารมอีย่างโชกโชนอย่างทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสะสม
มาในแต่ละภพแต่ละชาติ ผู้ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาได้ยิน
ได้ฟังพระธรรมค�าสอนอันประเสริฐก็เท่ากับได้ดูแผนที่ ได้พบกับ 
ผู้บอกทาง พอด�าเนินไปตามแผนที่ ปฏิบัติไปตามที่ผู้บอกทางบอกให้
ปฏิบัติ ก็บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจ�านวนมาก

น่ีคอืความแตกต่างระหว่างพวกเรากบัพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าน้ีต้อง
ลองผิดลองถูก ต้องหาทางด้วยพระองค์เอง แต่เนื่องจากพระองค์
ทรงได้สะสมบารมีมาอย่างมากมาย จึงสามารถท�าให้พระองค์ตรัสรู้
เป็นพระพทุธเจ้าขึน้มาได้โดยทีไ่ม่ต้องมผู้ีอ่ืนสอนบอก กเ็พราะว่าไม่มี
ใครรู้ทางนี้มาก่อนนั่นเอง ทรงไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆ ท่านก็
สอนได้แค่ศลี สมาธ ิคอืสอนให้รกัษาศลี สอนให้น่ังสมาธ ิให้เข้าฌาน 
เข้ารูปฌาน เข้าอรูปฌาน แต่ไม่มีใครรู้เรื่องของวิปัสสนา เรื่องของ
ปัญญา เรื่องของอริยสัจ ๔ เรื่องของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา จึงไม่มีใครสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้ 
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ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้และมาประกาศพระธรรมค�าสอนให้ 
แก่สัตว์โลก การปฏิบัติก็จะปฏิบัติได้แค่ชั้นรูปฌาน อรูปฌาน ตายไป 
ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ช้ันรูปพรหมและอรูปพรหม แต่เป็นสวรรค์ที่ 
ไม่เที่ยง ที่ยังอยู่ภายใต้กฎของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หลังจาก
บุญที่ได้สะสมที่ได้ส่งพาให้ขึ้นไปถึงสวรรค์ช้ันพรหมน้ีแล้วก็จะค่อยๆ 
เสื่อมหมดไป พอหมดไปแล้วจิตก็ต้องร่วงลงมาจากอรูปพรหมก็ลงสู่
รูปพรหม จากรูปพรหมก็ลงสู่เทวโลกมาอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ชั้นเทพ
ต่างๆ แล้วกจ็ะเสือ่มลงมาตามล�าดบั กจ็ะลงมาสู่ช้ันของมนุษย์ต่อไป  
พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาบ�าเพ็ญหาทางที่จะพาให้หลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดใหม่ ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา  
ก็บ�าเพ็ญได้แค่ช้ันอรูปพรหม แต่ถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา  
ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เร็ว  
ผู้ใดที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา จึงถือว่าเป็นผู้ที่ได้พบกับ 
โชคลาภอันมหาศาล สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายใน 
ชาติน้ีเลย ไม่ต้องสะสมบุญบารมีอย่างโชกโชนหลายกัปหลายกัลป์
ด้วยกัน
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ดงัน้ันพวกเราได้มาพบกบัพระพทุธศาสนาแล้ว เรามคีวามสามารถทีจ่ะ 
ปฏบัิตติามพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าได้แล้ว เรากไ็ม่ควรทีจ่ะ 
ปล่อยโอกาสอนัดนีีห้ลดุมอืไป อย่าคว้าน�า้เหลวแล้วจะเสียใจภายหลัง 
เพราะโอกาสอย่างน้ีจะไม่ได้เกดิขึน้บ่อยๆ คราวหน้าถ้ายงัต้องเวียนว่าย
ตายเกดิอยู ่แล้วต้องกลับมาเกดิเป็นมนุษย์ใหม่ กไ็ม่รูว่้าจะได้มาพบกบั 
พระพุทธศาสนาอีกเมื่อไร เพราะหลังจากศาสนาพุทธในปัจจุบันน้ี 
หมดสภาพไปแล้ว ก็จะใช้เวลาเป็นกัปเป็นกัลป์ด้วยกันกว่าจะมี
พระพทุธเจ้าองค์ใหม่มาตรสัรู ้มาประกาศพระธรรมค�าสอน มาสถาปนา 
พระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอีก เราอาจจะไม่ได้มาเกิด
ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ หรือถ้าจะเกิดมีพระพุทธศาสนาอีก
ก็อาจจะเป็นเวลาอันยาวนาน คือจังหวะมันอาจจะไม่ตรงกัน เช่น 
พระพุทธศาสนาองค์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นมานี้ เวลามาปรากฏขึ้นในโลก 
อาจจะไม่ใช่เป็นเวลาที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ อาจจะมาเกิดเป็น
เดรัจฉาน อย่างมากก็ได้เป็นสุนัขมาอาศัยวัดอยู่ อาศัยร่มบุญของ
พระพุทธศาสนา แต่ไม่สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้ ได้อย่างมากก็อาศัยข้าวก้นบาตรที ่
พระเมตตาแบ่งให้กินให้รับประทาน อาศัยสถานที่ภายในวัดเป็นที่อยู่
อาศัย เป็นที่ปลอดภัยจากผู้ที่มีใจโหดร้ายทารุณต่างๆ ก็จะได้เพียง 
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เท่าน้ันถ้ากลับมาเกดิเป็นเดรจัฉานในยคุทีม่พีระพทุธศาสนา ถ้ามาเกดิ 
ในยคุทีไ่ม่มพีระพทุธศาสนาแต่ได้มาเกดิเป็นมนุษย์ กจ็ะไม่มผู้ีบอกทาง  
ไม่มแีผนทีบ่อกทาง กจ็ะไม่สามารถทีจ่ะศกึษาและปฏบิตัเิพือ่ให้ยตุกิาร
เวียนว่ายตายเกดิได้ จะท�าได้อย่างมากกค็อืศกึษาและปฏบัิตสู่ิสวรรค์ 
ชั้นพรหม 

น่ีคอืเรือ่งของพวกเรา ตอนน้ีพวกเราได้มาพบกบัพระพทุธศาสนา ได้มา 
เป็นมนุษย์ เราจึงไม่ควรทีจ่ะปล่อยโอกาสอันดน้ีีให้หลุดมอืไป การปล่อย 
ให้หลุดมอืไปกเ็ป็นเพราะว่าเรายงัรกักบัความสุขเล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ราได้ 
จากการหาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหจูมกูล้ินกาย แต่เรา
ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเท่าน้ันเอง 
เป็นอาหารชิน้เล็กๆ น้อยๆ ไม่สามารถทีจ่ะท�าให้อ่ิมได้เลย พอฮุบเหยือ่ 
เข้าไปแล้วก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก แล้วก็ถูกเขาลากขึ้นไปจับ
ไปฆ่าไปแกงไปรับประทาน น่ีแหละคือความสุขที่พวกเราตอนน้ีหลง 
ยึดตดิกนัอยู ่เป็นความสุขแบบน้ัน เป็นความสุขทีไ่ม่ให้ความอ่ิมความพอ  
ให้ความเพลิดเพลินประเดี๋ยวประด๋าวเท่าน้ันเอง แต่ต้องติดอยู่กับ
การหาความสุขอย่างน้ีไปเรื่อยๆ เวลาใดที่ไม่ได้หาความสุขทางตาหู
จมูกลิ้นกาย เวลาใดที่ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญ เวลานั้นก็จะเป็นเวลา



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔152

ที่ทุกข์ทรมานใจ หรือเวลาใดที่ต้องสูญเสียลาภยศสรรเสริญ สูญเสีย
ความสุขทางตาหจูมกูล้ินกายไป เวลาน้ันกจ็ะเป็นเวลาทีท่กุข์ทรมานใจ  
เช่น เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นเวลาที่จะไม่สามารถหาลาภยศ
สรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ตอนนั้นก็จะเป็นเวลา
ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจ ถ้าเปรียบเทียบกับปลาที่ฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ 
ปลายเบ็ด ก็เป็นเวลาที่ตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วถูกกระตุกถูกฉุด
กระชากลากไป ตอนนั้นจะทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก

ดงัน้ันเราควรทีจ่ะพจิารณาอยูเ่รือ่ยๆ ว่าความสุขทีพ่วกเราก�าลังหากนั 
อยู่น้ี เป็นความสุขทีเ่ป็นเหมอืนเหยือ่ทีต่ดิอยูป่ลายเบ็ด จะท�าให้เราต้อง 
ตดิอยูก่บัการเวียนว่ายตายเกดิ เพราะเรายงัตดิอยูก่บัความสุขแบบน้ี 
พอเราไม่มคีวามสุขแบบน้ี เรากห็ามนัใหม่ เช่น เสียส่ิงใดไปกห็าสิง่น้ัน 
มาทดแทนใหม่ เสียสามีไปเสียภรรยาไปก็หาภรรยาคนใหม่หาสาม ี
คนใหม่ เสียส่ิงทีใ่ห้ความสุขทางตาหจูมกูล้ินกายไป กห็ามาทดแทนใหม่  
เสยีรา่งกายนีไ้ปกต้็องหารา่งกายใหมม่าทดแทน หารา่งกายใหมก่ค็อื 
ต้องกลับมาเกิดใหม่ กลับมาแก่ มาเจ็บ มาตายใหม่ มาฮุบเหยื่อที่ติด
อยู่ปลายเบ็ดใหม่ แล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากไว้ให้ทุกข์ทรมานใจ
ไปเรื่อยๆ 
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เราควรทีจ่ะพจิารณาความสุขต่างๆ ทีเ่ราน้ันมอียูใ่นขณะน้ี เช่น ความสุข 
ที่ได้จากการได้ทรัพย์ เวลาได้ทรัพย์มาก็มีความสุข แต่เราลืมไปว่า
ทรัพย์นี้เราเอามาสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไป ถ้าเราไม่หามาเพิ่มใหม่ 
เราเอามาใช้เราก็ได้ความสุขเดี๋ยวเดียว แล้วความสุขนั้นก็จะหมดไป 
ทรพัย์กห็มดไป ถ้าเราอยากจะได้ความสุขใหม่ เรากต้็องหาทรพัย์ใหม่ 
การหาทรัพย์ก็เป็นการหาความทุกข์ไปพร้อมๆ กัน เพราะทรัพย์น้ี 
ไมไ่ดม้าอย่างงา่ยดาย ไมเ่หมือนกับฝนทีต่กลงมาเพียงแตเ่อาภาชนะ
ไปรองรับ ทรัพย์น้ีต้องขวนขวาย ต้องตะเกียกตะกาย ต้องดิ้นรน  
ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ กว่าทีจ่ะได้ทรพัย์มา อันน้ีกเ็ป็นความทกุข์ 
ในอีกรปูแบบหน่ึง แล้วกจ็ะต้องหาไปเรือ่ยๆ ตราบใดทีเ่รายงัต้องการ
ใช้ทรัพย์ซื้อความสุขต่างๆ อยู่ แต่ถ้าเราสามารถหยุดการใช้ทรัพย์ได้ 
ไม่ต้องหาความสุขจากการใช้ทรัพย์ หันมาหาความสุขจากการท�าบุญ 
จากการรักษาศีล จากการภาวนา เราก็จะได้พบกับความสุขอีกรูป
แบบหนึ่ง ความสุขที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์ ไม่ต้องหาทรัพย์ ความสุขที่เกิด
จากการควบคุมจิตใจ ควบคุมความอยาก ควบคุมความคิดปรุงแต่ง
ต่างๆ ให้อยู่ในความสงบ พอใจสงบแล้ว ใจก็จะเย็นจะสบาย จะอิ่ม
จะมีความพอ ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆ 
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ดังน้ันเราควรที่จะพิจารณาและเปล่ียนทิศทางเดินของเราได้แล้ว 
เพราะว่าทศิทางทีเ่ราเดนิน้ีเป็นทางทีไ่ม่ใช่อยูใ่นแผนทีน้ั่นเอง เป็นทาง
ทีไ่ปคนละทางกนั แผนทีบ่อกให้ไปทางน้ี แต่เราไปทางน้ัน แผนทีบ่อก
ให้เราหยุดหาทรัพย์หยุดใช้ทรัพย์ มีทรัพย์เหลืออยู่ก็เอาไปจ�าหน่าย
จ่ายแจก หรือเวลาที่อยากจะเอาทรัพย์ไปซ้ือความสุข ก็เอาไปซ้ือ
ความสุขทีเ่กดิจากการท�าบุญให้ทานแทน ไม่ใช่เอาทรพัย์ไปซ้ือส่ิงต่างๆ  
ที่อยากได้ เอาทรัพย์ไปใช้กับค่าใช้จ่ายในการที่จะไปเที่ยวตามสถานที ่
ต่างๆ ถ้าใช้ทรัพย์แบบน้ันจะได้ความสุขเดี๋ยวเดียว แต่จะไม่ได้ 
ความอ่ิมความพอ กลับจะได้ความหิวความอยากเที่ยวเพิ่มข้ึนไปอีก 
ไปเทีย่วกลับมาแล้วกอ็ยากจะกลับไปเทีย่วใหม่ กต้็องไปหาทรพัย์ใหม่ 
หรือถ้ามีทรัพย์อยู่ก็ต้องใช้ทรัพย์นี้ต่อไป ใช้ไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งมัน 
กต้็องหมด พอหมดแต่ความอยากเทีย่วยงัไม่หมด กต้็องไปหางานท�า 
ไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอาทรัพย์ไปเที่ยวต่อ ท�าอย่างน้ีไปเรื่อยๆ  
ต่อไปร่างกายกจ็ะแก่ลงไปเรือ่ยๆ กจ็ะถงึเวลาทีไ่ม่สามารถหาทรพัย์ได้  
ไม่สามารถไปเที่ยวได้ ต้องอยู่บ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้ เวลานั้นก็จะ
มีความเศร้าสร้อยหงอยเหงา มีความว้าเหว่ มีความทุกข์ทรมานใจ  
เพราะความอยากไปเที่ยวจะท�าให้เกิดความรู้สึกเหล่าน้ีเกิดขึ้นมา  
แต่ถ้าเราเอาทรัพย์ที่จะไปเที่ยวน้ีมาท�าบุญ เอามาสงเคราะห์ผู้ที่เขา
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ตกทกุข์ได้ยากเดอืดร้อน กจ็ะท�าให้เราเกดิความสุขใจ เกดิความอ่ิมใจ 
เกิดความพอใจที่จะท�าให้เราไม่อยากไปเที่ยวที่ไหน อยู่บ้านเฉยๆ ได้ 
ถ้าเราท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มันก็จะติดเป็นนิสัยไป ทุกครั้งที่เราอยาก
จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อสิ่งต่างๆ ซื้อความสุขชนิดต่างๆ เราก็เอาเงิน
มาท�าบุญ มาสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อน ผู้ที่ทุกข์ยากล�าบาก เราเห็น
เขาได้รับความสุขก็จะท�าให้เรามีความสุข และเป็นความสุขที่ท�าให้
เราอ่ิม ท�าให้เราพอ ท�าให้เราไม่อยากที่จะไปเที่ยวที่ไหน ท�าให้เรา 
ไม่อยากไปซ้ือข้าวซ้ือของซ้ือส่ิงต่างๆ มาให้ความสุขกบัเรา เรากจ็ะได้ 
ยุติการหาทรัพย์ได้ 

ถ้าเราไม่ต้องหาทรพัย์ เรากจ็ะมเีวลาทีจ่ะมาบ�าเพญ็บุญข้ันสูงต่อไปได้  
ก็คือการรักษาศีล คือศีล ๘ หรือศีล ๒๒๗ หรือศีล ๑๐ และมีเวลา
ที่จะมาบ�าเพ็ญจิตภาวนาเพ่ือท�าใจให้สงบให้เกิดความสุขเพิ่มมากขึ้น 
ความสุขทีไ่ด้รบัจากการท�าบญุให้ทานน้ีเป็นความสขุระดบัต้นๆ ยงัไม่มี 
พลังมาก ไม่เหมือนกับความสุขที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๘ รักษา
ศีล ๑๐ รักษาศีล ๒๒๗ แต่ก็ยังสู้ความสุขที่ได้รับจากการเจริญ 
จิตภาวนาไม่ได้ แต่ก่อนที่จะเจริญจิตภาวนาได้ ก็จ�าเป็นจะต้อง
ถือศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ไปก่อน เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีก�าลังที่
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จะบ�าเพ็ญจิตภาวนาได้ เพราะใจยังจะไม่ได้ถูกบีบรัดหรือกีดกั้นไม่ให้
ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นั่นเอง เช่น ถ้าถือศีล ๕ นี้ 
ยังไม่สามารถที่จะหยุดกามฉันทะ คือความอยากในกามารมณ์ต่างๆ  
ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เช่น อยากร่วมหลับนอนกับ
คนนั้นคนนี้ อยากรับประทานอาหารตลอดเวลา จะรับเวลาไหนก็รับ
ทนัท ีอยากจะหาความสขุจากเครือ่งบันเทงิส่ิงบันเทงิต่างๆ กส็ามารถ
หาได้ทันที อยากจะหลบันอนกี่ชัว่โมงก็หลับนอนได้ เพราะว่าศีล ๕ นี้ 
ไม่ได้ห้ามน่ันเอง ถ้าไม่ได้ห้ามก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญจิตภาวนา 
มาท�าใจให้สงบ เวลากจ็ะหมดไปกบัการรบัประทาน จะหมดไปกบัการ
ดกูารฟังส่ิงบนัเทงิต่างๆ จะหมดไปกบัการร่วมหลับนอนกบัคนน้ันคนน้ี 
จะหมดไปกบัการพกัผ่อนหลับนอนแบบไม่มขีอบไม่มเีขต พอตืน่ข้ึนมา 
กจ็ะไม่มกี�าลงัทีจ่ะมาภาวนา ตืน่ขึน้มากจ็ะเกดิความหวิ เกดิความอยาก
ทีจ่ะเสพส่ิงต่างๆ ต่ออีก อยากจะรบัประทานอยากจะดืม่ พอได้ดืม่ได้
รับประทานแล้วก็อยากจะดูอยากจะฟัง อยากจะออกไปตามสถานที ่
ต่างๆ นี่คือขอบเขตของศีล ๕ ศีล ๕ ไม่สามารถระงับหรือเบรก 
กามฉันทะ คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ได้ 
ถ้าอยากจะเบรกหรือหยุดความอยากในกามฉันทะนี้ ก็จ�าเป็นจะต้อง
ถือศีลของนักบวช คือศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ 
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อย่างธรรมเนียมของชาวพุทธเรา ในวันพระนี้ก็จะถือว่าเป็นวันพิเศษ 
เป็นวันที่จะมาถือศีลของนักบวชกัน เพื่อจะได้เป็นการฝึกฝนอบรม
ให้ได้ก้าวสู่การบ�าเพ็ญจิตภาวนา เพื่อที่จะได้เข้าหาความสุขที่ยิ่งใหญ่ 
ความสุขทีใ่ห้ความอ่ิมความพอ ความสุขทีจ่ะดบัความทกุข์ทัง้หลายให้
หมดไปจากจิตจากใจได้ แต่เน่ืองจากยงัเป็นฆราวาส ยงัต้องมภีารกจิ
ในการท�ามาหากินเล้ียงดูปากท้องของตนเองและของครอบครัว  
จึงท�าได้เพียงอาทิตย์ละหน่ึงครั้ง ก็คือในวันธรรมสวนะน้ีเอง จึงมี
ชาวพุทธที่จะเข้าวัดเพื่อรักษาศีลอุโบสถกัน

ค�าว่าศีลอุโบสถ ก็คือ ศีล ๘ นี่เอง เพียงแต่เรียกว่าอุโบสถเพราะว่า
จะไม่กลับบ้าน จะไม่กลับไปนอนทีบ้่าน จะนอนปฏบัิตอิยูใ่นพระอุโบสถ 
ก็เลยเรียกว่าเป็นศีลอุโบสถ แต่ความจริงก็คือศีล ๘ 

ถ้าเราถือศีล ๘ แล้วจะกลับไปบ้านไปปฏิบัติต่อที่บ้านก็ไม่เป็นปัญหา
อะไร ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสถานที่ที่บ้านมันอาจจะไม่เอ้ือต่อการรักษา
ศีล ๘ ยกเว้นว่าเราอยู่คนเดียว ไม่ได้อยู่กับใคร อันนี้ก็พอที่จะรักษา
ศีล ๘ ได้เหมือนกับอยู่ในพระอุโบสถอยู่ในวัด แต่ถ้ากลับไปบ้านแล้ว 
เราไม่ได้อยู่คนเดียว มีคนอ่ืนอยู่ด้วย คนอ่ืนเขาไม่ได้ถือศีล ๘  
เหมอืนเรา เขากจ็ะท�าให้เราเขวได้ เวลาเขารบัประทานอาหารเยน็กนั  
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เวลาเขาเปิดดูเปิดฟังสิ่งบันเทิงต่างๆ อันนี้ก็จะท�าให้เราไม่สามารถที่
จะรกัษาศลี ๘ ได้อย่างสะดวกสบาย จึงนิยมรกัษาศลีอุโบสถกนั กค็อื 
อยูใ่นวัด เช่น ตอนเช้าญาตโิยมทีไ่ปวัดกนักจ็ะท�าบญุตกับาตร หลังจาก 
รบัประทานอาหารแล้วกเ็ข้าโบสถ์ฟังเทศน์ฟังธรรม เสรจ็แล้วกอ็าจจะ 
มีการเปล่ียนอิริยาบถ เดินจงกรม น่ังสมาธิกันไป สวดมนต์กันไป 
สลับกันไปจนถึงสว่าง จึงค่อยกลับบ้านกัน

อันน้ีก็คือการเข้าสู่ธรรมขั้นสูงสองระดับ ก็คือขั้นศีลและขั้นภาวนา  
ศลีกค็อืรกัษาศลีอุโบสถ ศลี ๘ แล้วกบ็�าเพญ็จิตภาวนาด้วยการฟังเทศน์ 
ฟังธรรม ด้วยการน่ังสมาธิ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ ด้วยการ 
เดนิจงกรม ด้วยการพจิารณาความไม่เทีย่ง ความเป็นทกุข์ ความไม่มี 
ตัวตนของสภาวธรรมทั้งหลาย อันน้ีแหละก็คือการปฏิบัติของ
พทุธศาสนิกชนในวันธรรมะสวนะ แต่สมยัน้ีจะมน้ีอยมากผู้ทีจ่ะอยูวั่ด 
ถือศีล ๘ กัน ส่วนใหญ่น้ีจะเข้าวัดตอนเช้าตักบาตร พอพระท่าน 
ให้พรเสรจ็ รบัประทานอาหารเสรจ็กก็ลับบ้านกนั ตอนเช้าอาจจะมมีา 
สองสามร้อยคน แต่ทีจ่ะอยูต่่ออาจจะมยีีสิ่บสามสิบคน ส่วนใหญ่กเ็ป็น
คนอายุ ๖๐, ๗๐, ๘๐ ปีขึ้นไป เพราะไม่มีภารกิจที่จะต้องไปท�าต่อ 
แต่คนหนุ่มคนสาวจะไม่ได้อยู่ต่อเพราะเน่ืองจากสมัยน้ีวันพระไม่ได้
ตรงกบัวันหยดุ ท�าให้ต้องออกไปท�ามาหากนิต่อ จึงไม่ได้อยูถ่อืศลีทีวั่ด 
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ดังนั้นเราจึงควรปรับวันพระให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัย คือแทนที่จะ
ถือวันพระตามวันขึ้นแรม ๘ ค�่า ๑๕ ค�่า ๑๔ ค�่า ก็ให้มาถือวันพระ
ในวันหยุดท�างานของเรา เช่น วันเสาร์วันอาทิตย์ วันนั้นเรามาถือว่า
เป็นวันพระกัน เรามาอยู่วัดมาภาวนา มารักษาศีล ๘ กัน หรือ 
ถ้าไม่สะดวกก็กลับไปที่บ้าน ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ท�าที่บ้านเราให้ 
เป็นพระอุโบสถข้ึนมาเป็นวัดขึ้นมา ด้วยการถอดปล๊ักออกให้หมด
เกี่ยวกับเครื่องบันเทิงทั้งหลาย ไม่ดูไม่ฟังเรื่องบันเทิงต่างๆ แล้วก็ไม่ 
รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว จะใช้เวลาอยู่กับการฟัง
เทศน์ฟังธรรม อยูก่บัการสวดมนต์ อยูก่บัการบรกิรรมพทุโธ เจรญิสติ  
เดินจงกรม น่ังสมาธิ ถ้าได้สมาธิแล้วก็ให้เจริญปัญญาต่อได้เลย 
พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา เช่น 
ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะ ไม่เที่ยง มีเกิดมีดับ  
มีเจริญมีเสื่อม เป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาเจริญอย่างเดียว ไม่ให้ 
เส่ือม เพราะเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่น  
อยากจะให้ร�า่รวยมากขึน้ไปเรือ่ยๆ พอไม่รวยมากขึน้ไปเรือ่ยๆ กจ็ะเกดิ 
ความทกุข์ใจ หรอืถ้าอยากไม่ให้จน พอจนกจ็ะเกดิความทกุข์ใจ เพราะ
เส่ือมลาภน่ันเอง เมือ่เงนิทองหมดกเ็รยีกว่าเส่ือมลาภ เมือ่เส่ือมลาภ 
ก็เกิดความยากจนข้ึนมา พอยากจนก็จะทุกข์ทรมานใจ แต่เราไป 
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ความสุขภายในใจนี้เหมือนฟ้า
ความสุขภายนอกใจ 
ความสุขของลาภยศสรรเสริญ
นี้เป็นเหมือนดิน
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ถ้าได้ความสุขทางใจแล้ว
จะไม่ต้องการความสุขทางร่างกาย

อีกต่อไป
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ห้ามเขาไม่ได้ เขาเป็นอนัตตา เขาไม่ได้อยู่ภายใต้ค�าสั่งของเราว่าจะ
ต้องรวยอย่างเดียว จะจนไม่ได้ 

น่ีคือส่ิงที่เราต้องพิจารณาเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงยึดติดกับส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ี เราต้องพร้อมทีจ่ะให้เขาเจรญิและเส่ือมไปตามเหตตุามปัจจัย 
ถ้าเราพจิารณาได้ เรากจ็ะปล่อยวางได้ เรากจ็ะไม่ยดึไม่ตดิกบัลาภยศ
สรรเสรญิ ไม่ยดึไม่ตดิกบัรปูเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ เขาจะ 
เจริญก็ปล่อยให้เขาเจริญไป เขาจะเส่ือมก็ต้องปล่อยให้เขาเส่ือมไป 
ยกเว้นถ้าเราป้องกันได้ ท�าไม่ให้เขาเสื่อมได้ก็ท�าไป ถ้าท�าไม่ได้ก็ต้อง
ยอมรับความจริง ถ้ารับความจริงได้ ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเส่ือม 
ของลาภยศสรรเสริญ ของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เพราะเราได้
เจรญิปัญญาน่ันเอง เราได้เหน็สัจธรรมความจรงิ กค็อื อนิจจัง ทกุขงั  
อนัตตา ของลาภยศสรรเสริญ สุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ว่าไม่เที่ยง  
มีเจริญมีเสื่อม เราไปบังคับเขาไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราต้อง
ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี ต้องยนิดตีามมตีามเกดิ เจรญิ
ก็ได้ เสื่อมก็ได้ 

วิธีที่จะท�าใจให้เจริญให้ยินดีให้พอใจกับการเจริญและเส่ือมก็คือ
ต้องไม่ไปอาศัยเขาเป็นเครื่องมือให้ความสุขน่ันเอง คือจะไม่อาศัย 
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เงินทอง ไม่อาศัยยศถาบรรดาศักดิ์ ไม่อาศัยการสรรเสริญ ไม่อาศัย 
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ มาให้ความสุข วิธีที่จะไม่อาศัย 
ส่ิงเหล่าน้ีก็คือต้องมาท�าใจให้สงบเท่าน้ัน เพราะเมื่อท�าใจให้สงบ
ได้แล้ว จะมีความสุขภายในใจที่ดีกว่าความสุขที่จะได้จากลาภยศ
สรรเสรญิ ได้จากรปูเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะน้ันเอง เมือ่เรามคีวามสุข 
ภายในใจแล้ว เราก็ไม่ต้องไปอาศัยลาภยศสรรเสริญ ไม่ต้องอาศัย
รปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐัพพะให้ความสุขกบัเรา เขาจะเจรญิหรอืจะเส่ือม 
กจ็ะไม่เป็นปัญหากบัเรา เพราะเรามคีวามสุขทีเ่รามอียูภ่ายในใจทีด่กีว่า  
เหมือนกับเราได้รถยนต์คันใหม่ที่มีราคาแพงกว่ารถยนต์คันเก่า 
หลายสิบเท่าด้วยกัน เรายังจะไปใช้รถยนต์คันเก่าอีกหรือเปล่าหรือ
เราจะใช้รถยนต์คันใหม่ 

นี่แหละคือความสุขภายในใจ เป็นเหมือนรถยนต์คันใหม่ที่มีคุณภาพดี
กว่ารถยนต์คันเก่าหลายสิบเท่าด้วยกัน เรายังจะไปใช้รถยนต์คันเก่า
หรอืไม่ เราจะไม่ใช้หรอกเพราะมนัเปรยีบกนัไม่ได้ สู้กนัไม่ได้ เหมอืนฟ้า 
กับดิน ความสุขภายในใจนี้เหมือนฟ้า ความสุขภายนอกใจ ความสุข
ของลาภยศสรรเสรญิสุขน้ีเป็นเหมอืนดนิ ถ้าได้ความสุขทางใจแล้วจะ 
ไม่ต้องการความสุขทางร่างกายอีกต่อไป เราก็จะไม่เดือดร้อนกับ
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การเจริญหรือการเส่ือมของลาภยศสรรเสริญ ของรูปเสียงกล่ินรส
โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ เราอยูค่นเดยีวได้ อยูแ่บบไม่ใช้เงนิได้ เมือ่ไม่ใช้เงนิ 
ก็ไม่ต้องหาเงิน ก็อยู่แบบพระพุทธเจ้า อยู่แบบพระอรหันต์ทั้งหลาย
นั่นเอง ท่านอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินเพราะท่านมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า 
อยู่ภายในใจของท่านแล้ว ท่านไม่ต้องอาศัยความสุขเล็กๆ น้อยๆ  
ที่ได้จากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ 
นั่นเอง

นี่แหละคือเหตุที่ท�าไมเราจึงต้องท�าทานกัน การท�าทานก็เพื่อยุติการ
ใช้เงนิซ้ือความสขุ ทกุครัง้ทีเ่ราจะเอาเงนิไปซ้ือความสุข เรากเ็อาเงนิ 
มาท�าทานแทน แล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการ 
ไปซ้ือความสุขต่างๆ เพราะเป็นความอ่ิมใจสุขใจ แล้วก็จะท�าให้ 
เราไม่ต้องหาเงินหาทองเพื่อมาซ้ือความสุขต่างๆ เราก็จะได้มี
เวลาไปอยู่วัดหรือมีเวลาปฏิบัติได้ มีเวลารักษาศีล ๘ มีเวลารักษา 
ศีล ๒๒๗ ได้ มีเวลาภาวนา เจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้  
พอเรามีเวลาแล้วทีน้ีผลที่จะเกิดจากการรักษาศีล ผลที่จะเกิดจาก
การภาวนา ก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน เหมือนกับชาวนาชาวไร่  
ถ้าเขาไม่มีเวลาปลูกข้าว เขาจะได้ข้าวหรือไม่ แต่ถ้าเขามีเวลามา 
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ปลูกข้าว มาไถนา มาหว่านข้าว มาคอยเฝ้าดูข้าว คอยให้น�้าเข้าไป 
ในนาหล่อเล้ียงข้าวไปเรื่อยๆ ไม่ช้าข้าวก็จะเจริญงอกงามออกรวง
ออกมา จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะได้ข้าวมาเป็นจ�านวนมาก เพราะเขา
มีเวลาที่จะมาปลูกข้าวมาดูแลข้าว นั่นเอง

นี่คือเรื่องของเหตุและผล ไม่ได้อยู่ที่ความลึกลับมหัศจรรย์อะไรเลย 
อยู่ที่การกระท�าของเราเท่านั้นเอง เราท�าอะไร เราก็จะต้องได้รับผล 
ของสิ่งที่เราท�า ถ้าเราปลูกต้นมะละกอ เราก็จะต้องได้มะละกอ  
เป็นไปไม่ได้ที่เราไม่ได้ปลูกมะละกอแล้วอยู่ดีๆ เราก็จะได้มะละกอ 
ออกมา ฉันใด มรรคผลนิพพาน ก็เกิดจากการภาวนา เกิดจากการ
รักษาศีล เกิดจากการท�าทาน นี้เอง ถ้าเราท�าทาน เราก็จะมีเวลา
มารักษาศีล มาภาวนา มาเจริญสมถภาวนาท�าใจให้สงบ แล้วพอ 
ใจสงบแล้วก็จะมีก�าลังที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อจะได้ตัดหรือ 
หยุดความอยากต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งหมด 

ปัญหาทัง้หมดน้ีเกดิจากความอยากทัง้น้ัน การมาเกดิน้ีกเ็กดิจากความ
อยาก พอได้เกดิแล้วกเ็กดิปัญหา อยากจะอยูไ่ปนานๆ อยากจะมคีวามสุข  
ก็จะต้องดิ้นรนต่อสู้ขวนขวายแสวงหากระเสือกกระสนทุกวิถีทาง  
แต่จะสู้อย่างไรจะดิ้นรนอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะได้ความสุขไปอย่าง
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การเดินทาง
ระยะทาง

แม้จะยาวเป็นพันกิโล 
ก็ต้องเริ่มต้นจาก

การย่างก้าวก้าวแรกนี้เอง 
ถ้าไม่ย่างก้าวแรกนี้ 
ต่อให้เวลาผ่านไป

กี่ร้อยกี่พันปี
ก็จะไม่สามารถเดินทาง

ไปถึงจุดหมายปลายทาง
นั้นได้
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ถาวร เพราะว่าความสุขที่จะได้จากร่างกายน้ีเป็นความสุขช่ัวคราว
เท่าน้ันเอง แต่ถ้าเราได้มาภาวนามาท�าใจให้สงบและหยุดความ
อยากได้ เราจะพบกับความสุขที่ถาวร นี่คือความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน  
นอกจากพระพทุธเจ้าเพยีงพระองค์เดยีว ถ้าไม่มพีระพทุธเจ้ามาส่ังสอน 
พวกเรา พวกเราจะไม่รูค้วามจรงิอันน้ี พวกเรากจ็ะเดนิตามความอยาก 
ต่อไป อยากได้อะไรก็หามาแต่ไม่เคยคิดเลยว่าหามาได้เท่าไร ไม่เคย 
พบกับค�าว่าอ่ิม ค�าว่าพอเสียที ไม่เคยพบกับความสุขที่ถาวรสักที  
ได้ความสุขมาเดีย๋วเดยีวแล้วกจ็างหายไป แล้วกเ็กดิความหวิ เกดิความ 
อยากได้ความสุขใหม่อีก ก็ต้องหาไปอยู่เรื่อยๆ หาไปเท่าไหร่ก็จะ 
ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธเจ้าแล้ว ได้มาพบกับ 
พระพุทธศาสนาแล้ว เราก็ได้พบกับเคล็ดลับความจริงของความสุข 
ว่าอยู่กับการหยุดความอยากน้ีเอง ถ้าเราหยุดความอยากได้แล้ว  
ก็จะมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจของเรา ดังที่พระพุทธเจ้า 
ได้หยุดมาแล้ว พระสาวกทั้งหลายได้หยุดมาแล้ว แล้วก็น�ามาเผยแผ่ 
ส่ังสอนให้แก่พวกเรา ถ้าพวกเราหยดุได้ พวกเรากจ็ะได้พบกบัความสุข 
เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบกันอย่าง
แน่นอน 
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ดงัน้ันมนัขึน้อยูท่ีต่วัเราแล้ว ข้ึนอยูท่ีก่ารศกึษาให้รูจั้กทางเดนิ เมือ่รูจั้ก 
ทางเดนิแล้วกต้็องเดนิตาม รูแ้ล้วว่าเราต้องยตุกิารใช้เงนิซ้ือความสุข 
ต่างๆ เราต้องเอาเงินที่เราจะซ้ือความสุขต่างๆ น้ีเอามาแบ่งปัน  
มาบริจาคให้แก่ผู้อื่น ไปช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้มีความสุข แล้วเราจะ
ได้มีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา แล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการไป
หาเงนิหาทองอีกต่อไป เราจะได้มเีวลามาหาความสงบกนั มารกัษาศลี  
แล้วก็มาภาวนากัน 

เราควรจะเริม่ต้นตัง้แต่บัดน้ี ควรจะเอาวันใดวันหน่ึงในสัปดาห์หน่ึงน้ี
มาเป็นวันพระ มาเป็นวันทีเ่ราจะมาเดนิตามทางทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรง
ด�าเนินมา ถ้าเราเริ่มแล้วต่อไปเราก็จะท�าเพิ่มมากขึ้นไปได้ ตอนต้นก็
ท�าอาทิตย์ละวัน ต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวัน สามวัน สี่วัน เพิ่มไปเรื่อยๆ 
จนในทีสุ่ดกจ็ะท�าได้ทัง้เจ็ดวัน ท�าได้เจ็ดวันกอ็อกบวชได้ และกจ็ะได้ผล 
อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอน อยู่ที่
การก้าว อยู่ที่ก้าวแรกนี้เอง 

การเดินทางระยะทางแม้จะยาวเป็นพันกิโล ก็ต้องเริ่มต้นจาก
การย่างก้าวก้าวแรกน้ีเอง ถ้าไม่ย่างก้าวแรกน้ี ต่อให้เวลาผ่านไป 
กี่ร้อยกี่พันปีก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางน้ันได้  
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แต่ถ้าเริม่ย่างก้าวแล้ว พอก้าวทีห่น่ึงแล้วกจ็ะก้าวทีส่อง ทีส่าม  
ทีส่ี่ ต่อไป เดีย๋วเดยีวกจ็ะได้หน่ึงกโิล และเดีย๋วกจ็ะได้สิบกโิล  
เดี๋ยวก็จะได้ร้อยกิโล เดี๋ยวก็จะได้พันกิโล เดี๋ยวก็จะได้ถึง 
จุดหมายปลายทาง การบ�าเพ็ญของเราก็เป็นเหมือนกับการ 
เดนิทางน้ีเอง เราต้องเริม่ออกเดนิทางกนัได้แล้ว ด้วยการปฏบิตั ิ
ในวันธรรมสวนะอย่างวันน้ี ถ้าเราปฏบัิตไิด้แล้ว ผลทีพ่ระพทุธเจ้า 
และพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะต้องเป็นผลของพวกเรา
อย่างแน่นอน เพราะว่าพระพทุธเจ้ากป็ฏบัิตแิบบน้ี พระสาวก
ทัง้หลายกป็ฏบิตัแิบบน้ี ถ้าเราปฏบัิตแิบบน้ีเรากต้็องได้รบัผล
เช่นเดียวกันอย่างแน่นอน 

จึงขอฝากเรือ่งของการมาวัดในวันธรรมสวนะเพือ่มาฟังเทศน์
ฟังธรรมน้ี ให้ท่านได้น�าเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าในธรรมที่จะตามมาต่อไป 
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หากภาวนาไปจนจิตสงบ (ไม่มีความคิด 
ไม่มีความฟุง้ แต่ยงัได้ยนิเสียงอยู ่แต่ไม่
รวมลงเป็นหน่ึง) ถึงตรงน้ีเริม่ใช้ปัญญา
พิจารณาได้หรือยังครับ
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ค�าถามจากเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 
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พระอาจารย ์: หมอมีอะไรไหม

ศษิย์ : ความอยากน้ีเราสามารถท�าให้มันเบาบางลง 
ในแต่ละส่วนแตกต่างกันใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ก็อยู่ที่ความพยายาม ถ้าเรา 
หยุดมัน มันก็จะเบาบางลงไป ถ้าเราไม่หยุดมัน 
มนักจ็ะพอกพนูทวีคณูขึน้ไปเรือ่ยๆ น่ีคอืธรรมชาติ
ของความอยาก ถ้าท�าตามความอยาก ความอยาก 
กจ็ะหนาขึน้ มากขึน้ ถ้าฝืนความอยาก ความอยาก 

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
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กจ็ะเบาลงอ่อนลง ถ้าฝืนไปได้นานๆ ความอยากมนักจ็ะหายไปในทีสุ่ด 
ถ้ามปัีญญาถ้าเหน็ว่าความอยากเป็นโทษเป็นต้นเหตขุองความทกุข์ใจ
ก็จะหายขาด ต้องเห็นจากการปฏิบัติว่าเวลาอยากนี้ใจมันร้อนขึ้นมา
เหมอืนไฟนรก เวลาหยดุความอยากได้แล้ว ไฟนรกน้ีดบัไป มนัจะเหน็
โทษของความอยากทันที ถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะไม่อยากอีกต่อไป 

ตอนนี้เราเห็นแบบทฤษฎี เราฟังอยู่แต่เรายังไม่เห็นฤทธิ์ของมันเวลา
ที่มันอยาก เพราะเวลามันอยากทีไรเรายอมมันทุกที เราเลยไม่เห็น
ไฟนรกทีม่นัจะผลิตเผาใจเราในตอนทีเ่ราไม่ท�าตามความอยาก อยาก
จะดูไฟนรกก็ดูพวกที่ติดยาเสพติดน่ันละ เวลาอยากจะเสพแล้วไม่มี
ยาจะให้เสพเป็นอย่างไร คนที่อยากจะสูบบุหรี่แล้วเวลาไม่มีบุหรี่ให้ 
สูบน้ันเป็นอย่างไร หรืออย่างเวลาที่เราอยากจะดื่มกาแฟแล้วไม่มี
กาแฟให้ดืม่มนัจะเป็นอย่างไร เราไม่เคยต่อสู้กบัมนัเลย เราเลยไม่เหน็ 
ฤทธิข์องมนั ไม่เหน็โทษของมนั ทกุครัง้ทีม่นัต้องการอะไร เรารบีประเคน 
ให้มันทันที ต้องการกาแฟหรือ มาทันที ต้องการขนมหรือ มาทันที 
ต้องการดอูะไรหรอื มาทนัท ีไม่มบีอกว่าเดีย๋วก่อนหยดุก่อน วันน้ีขอหยดุ 
สักหนึ่งวัน ถ้าจะหยุดก็ต้องหยุดแบบถูกบังคับ เช่น ไฟดับ ตอนนั้น 
ก็หงุดหงิดงึ้ดงัดๆ ไปจนกว่าไฟจะติด พอไฟติดก็หายหงุดหงิดกัน  
ลองสังเกตดูถ้าในเมืองนี้เกิดไฟดับขึ้นมาทั้งวันนี้วุ่นกันทั้งเมืองเลย
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ดังน้ันต้องเห็นโทษของความอยากว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ 
เหมือนกับหมอที่เห็นว่าเช้ือโรคเอชไอวีน้ีเป็นต้นเหตุของโรคเอดส์
อย่างน้ีก็จะไม่เสริมเช้ือเข้าไปให้มีมากข้ึน มีแต่จะหาวิธีก�าจัดมันให้
มันหมดไป ฉันใด ถ้าเราเห็นโทษของความอยาก เราก็จะพยายาม 
ทกุวิถทีางทีจ่ะหยดุความอยาก พระพทุธเจ้ากท็รงมอบเครือ่งมอืทีจ่ะ
ช่วยให้หยดุความอยากไม่ทรมานมากจนเกนิไป กค็อืให้เรามสีมาธก่ิอน 
ถ้าเรามีสมาธิแล้ว ใจเรามีความสุขส�ารองอยู่ เวลาขาดความสุขจาก
ส่ิงที่เราอยากได้ก็จะไม่ทรมานใจมาก คนที่มีสมาธิแล้วรับรองได้ว่า 
เลิกกินกาแฟได้ เลิกเสพยาเสพติดได้ เลิกไปเที่ยวได้ แต่ถ้ายังไม่มี
สมาธินี้ยาก อยู่บ้านก็หงุดหงิด เศร้าสร้อย หงอยเหงา ว้าเหว่ ขึ้นมา  
แต่ถ้ามีสมาธิ มันจะไม่เศร้าสร้อยหงอยเหงา มันจะสบาย สมาธิจึง
เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญอย่างมากต่อการต่อสู้กับความอยาก ถ้าไม่มี
สมาธิแล้วสู้ความอยากไม่ได้ 

ศิษย ์: สมาธิหรือปัญญาแบบไหนก็ได้หรือครับ

พระอาจารย์ : แบบไหนกไ็ด้ วิธกีารอบรมใจให้มคีวามสงบเป็นสมาธน้ีิ 
มอียู ่๔๐ วิธด้ีวยกนั ทีเ่รยีกว่ากรรมฐาน ๔๐ จะใช้กรรมฐานชนิดใดกไ็ด้
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แล้วแต่จริต ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านได้แบบไหน ท่านก็จะสอน 
แบบน้ัน แต่มันอาจจะไม่ถูกจริตกับเราก็ได้ หรือว่าถูกแต่เราไม่ได้
ปฏิบัติให้มันได้ผลขึ้นมา เพราะกว่าจะได้ผลน้ีมันต้องมีการปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง คือการเจริญสติน่ีต้องเจริญสติอย่างต่อเน่ืองถึงจะ 
ได้ผล เหมอืนกบัการปลูกต้นไม้ ปลูกแล้วต้องคอยหมัน่รดน�า้พรวนดนิ  
ไม่ใช่ปลูกวันหน่ึงแล้วพรุง่น้ีกย้็ายไปอีกทีห่น่ึง หรอืปลูกแล้วกท็ิง้มนัไว้  
สักสิบวันค่อยมารดน�า้สักครัง้หน่ึง ถ้าอย่างน้ีมนักจ็ะไม่ปรากฏผลขึน้มา 

การเจริญสติน้ีต้องเจริญอย่างต่อเน่ืองทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับ 
ถ้าสามารถท�าให้มันต่อเน่ืองได้ ไม่เผลอเลย การท�าใจให้สงบน้ีจะ 
เป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พอใจสงบแล้วก็จะมีความอ่ิม 
ความสุข พอออกจากความสงบนี้มา ความสงบนี้ก็ยังติดมากับใจอยู่ 
เหมอืนกบัน�า้เยน็ทีเ่ราแช่ไว้ในตูเ้ยน็ เวลาออกจากตูเ้ยน็ใหม่ๆ ความเยน็ 
มนัไม่หายไปทนัท ีมนัยงัเยน็อยู ่แต่มนักจ็ะค่อยๆ จางไปเรือ่ยๆ ความสุข 
ที่ได้จากสมาธิก็เช่นเดียวกัน เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆ น้ียังจะมี 
ความสุขเต็มที่เหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิ แล้วจะค่อยๆ จางไปเรื่อยๆ 
ตอนน้ันแหละจึงเป็นเวลาทีเ่ราจะต้องมาต่อสู้กบัความอยากต่างๆ เช่น 
เวลาออกจากสมาธมิา พออยากจะดืม่กาแฟกบ็อกว่าไม่ดืม่ ถ้ายงัไม่มี
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ท่านว่ามหาสมุทรนั้น 
ถึงแม้ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตาม 

เขายังมีฝั่ง มีฝา มีขอบ 
แต่ความอยากนี้ ไม่มีฝั่ง ไม่มีฝา ไม่มีขอบ 

มันจะทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
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เหตุผลจะให้ดื่มก็ไม่ดื่ม ถ้าไม่มีเหตุผลให้รับประทานก็ไม่รับประทาน 
ถ้าจะท�าตามความอยากจะไม่ท�า เราก็จะสู้กับมันไปได้สักระยะหน่ึง 
พอสมาธิเราอ่อนก�าลังลงแล้วทีน้ีความอยากมันเริ่มมีก�าลังมากขึ้น  
มนักจ็ะดงึเราไปท�าตามความอยากได้ ถ้าเราไม่อยากจะท�า เรากต้็อง
กลับเข้าไปในสมาธใิหม่ กลับไปสร้างความสขุ สร้างความสงบขึน้มาใหม่  
เหมอืนกบัน�า้เยน็ทีเ่ราเอามาจากตูเ้ยน็ พอความเยน็มนัหายไปหมดแล้ว  
ถ้าอยากให้มันเย็นใหม่ เราก็ต้องจับเอาน�้ากลับเข้าไปแช่ในตู้ใหม่ 
ฉันใด เวลาเราออกมาจากสมาธมิาเดนิจงกรม มาพจิารณาธรรมต่างๆ  
แล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาจนถึงขีดที่เราไม่สามารถที่จะสู้มันได้  
เราต้องหยุด แล้วเรากลับเข้าไปในสมาธิใหม่ 

การปฏิบัติจึงต้องสลับกันระหว่างสมาธิและปัญญา พอสมาธิอ่อน
ก�าลังลงกเ็หมอืนน�า้มนัรถมนัจะหมดแล้ว กต้็องแวะเข้าป๊ัมเตมิน�า้มนัให้
เตม็ถงัก่อน พอเตมิเตม็ถงัแล้วกอ็อกไปขับรถต่อไป จนกว่าใกล้จะหมด  
ก็กลับเข้าปั๊มใหม่เติมใหม่ น่ีคือการเดินทางสู่มรรคผลนิพพานเป็น
แบบนี้ การเดินทางเพื่อหยุดความอยากต่างๆ ก็เป็นแบบนี้ พอพลัง
ของสมาธิเริ่มอ่อนลงก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้าไปชาร์จก�าลังใหม่  
พอมีก�าลังแล้วก็ออกมาต่อสู้กับความอยากใหม่ต่อไป จนในที่สุด 
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ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆ ให้หมดไปได้ ต้องหยุดด้วยสมาธิ 
ต้องใช้สมาธเิป็นเครือ่งสนับสนุน หยดุด้วยปัญญา ปัญญากต้็องคอย 
สอนใจว่าความอยากน้ีเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ เพราะส่ิงที ่
อยากได้มามนัไม่สามารถให้ความพอได้น่ันเอง ได้เงนิมาล้านหน่ึงกย็งั 
ไม่พออยากจะได้สิบล้าน ได้สิบล้านก็ยังไม่พออยากจะได้ร้อยล้าน  
มันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ

ท่านว่ามหาสมุทรน้ันถึงแม้ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตาม  
เขายังมีฝั่งมีฝามีขอบ แต่ความอยากนี้ไม่มีฝั่งไม่มีฝาไม่มีขอบ มันจะ
ทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ สมัยเด็กๆ เราได้เงินกินขนมวันละยี่สิบบาท
เราก็ดีใจ เราก็อยู่ได้ สมัยน้ีเรามีเงินยี่สิบบาทเราอยู่ไม่ได้เสียแล้ว 
เพราะเราอยากจะใช้เงินมากขึ้นนั่นเอง แต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ 
บางทียี่สิบบาทนี้อาจจะมากเกินไปก็ได้

ศิษย์ : การพิจารณาปัญญาน้ีหลังจากท่ีมีก�าลังสมาธิแล้วก็จะ
พิจารณาไปในทางมรรค 

พระอาจารย์ : ก็ให้พิจารณาไปในการที่จะหยุดความอยากต่างๆ 
น่ันเอง ให้เห็นว่าความอยากของเรากับส่ิงต่างๆ น้ีมันเป็นทุกข์  
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มันไม่ได้เป็นสุข แล้วมันไม่ได้ให้เราสมใจ ได้อะไรมามันก็จะเส่ือม 
หมดไปในที่สุด

ศิษย ์: แล้วถ้าก�าลังสมาธิเริ่มอ่อน 

พระอาจารย์ : เรากห็ยดุ มนักจ็ะพาให้เราไปคดิถงึกาแฟบ้าง ขนมบ้าง  
คิดถึงการไปเที่ยวที่น่ันที่น่ีบ้าง อันน้ันเราก็ต้องหยุดแล้วเราก็กลับ
เข้าไปน่ังสมาธต่ิอ กเิลสมนัจะดงึเราไปทางรปูเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะ 
เวลาที่สมาธิเราอ่อน เพราะว่าใจเริ่มหิวแล้ว กิเลสมันก็จะให้เราไป
หาอาหารทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย เราก็ต้องกลับ
เข้าไปในสมาธิเพื่อเติมอาหารใจ พอใจได้อาหารแล้วก็จะไม่หิวกับ 
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็จะสามารถเจริญปัญญาต่อไปได้

การเจรญิปัญญาน้ีกท็�าแบบท�าการบ้าน คอืถ้าเรายงัไม่ได้เข้าห้องสอบ
หรอืไม่ถกูบงัคบัให้เข้าห้องสอบ เรากท็�าการบ้านไปก่อน เช่น เราต้อง 
เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้น เช่น ความแก่ ความเจ็บ 
ความตาย การพลัดพรากจากบุคคลทีเ่รารกั พลัดพรากจากส่ิงทีเ่รารกั  
หรอืการประสบพบกบัส่ิงทีเ่ราไม่ปรารถนากนั เรากต้็องซ้อมไว้ก่อน
ท�าการบ้านไว้ก่อน พอเราถงึเวลาทีต้่องเข้าห้องสอบกจ็ะได้ท�าข้อสอบได้  
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แต่ถ้าเราถูกบังคับให้เข้าห้องสอบทันทีทันใดก็ต้องแก้ปัญหาในขณะ
นั้นเลย ต้องใช้ปัญญาแบบสดๆ ร้อนๆ เลย เช่น ออกมาจากสมาธิ
ก็มาจ๊ะเอ๋กับงูเลยอย่างน้ี ตอนน้ันก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณารักษาใจ
ไม่ให้กลัวไม่ให้ทุกข์ ด้วยการพิจารณาว่าร่างกายน้ีเกิดแก่เจ็บตาย
เป็นธรรมดา เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้ามันจะต้องตายตรงนี้ 
ก็ต้องปล่อยมันไป แต่จะไม่ตื่นเต้นตกใจหวาดผวาวิ่งหนีหรือหาอาวุธ 
มาท�าร้ายงตูวัน้ัน จะไม่ท�าบาปโดยเดด็ขาด จะไม่ท�าอะไรทัง้น้ัน จะรกัษา 
ความเป็นอุเบกขาของใจไว้เพียงอย่างเดียว อันน้ีถ้าอยู่ในปัจจุบัน 
ทันด่วนต้องใช้ปัญญาทันที ก็ต้องใช้ลักษณะเดียวกันว่าทุกอย่าง 
ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวัเรา ไม่อยูภ่ายใต้อ�านาจของเรา 
ที่จะไปส่ังให้มันเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ีได้ ถ้าเรามีเราก็จะไม่ทุกข์  
ใจของเราก็จะไม่มีความอยาก ไม่อยากจะฆ่างู ไม่อยากจะว่ิงหนี 
จากงู อยู่กับมันไป อยู่ตรงนั้นล่ะ ถ้าเราอยู่เฉยๆ แล้วส่วนใหญ่สัตว์
มันไม่ท�าอะไรเราหรอก แต่ถ้าต่างคนต่างตกใจ ต่างคนต่างท�าท่า
ท�าทาง มันก็เลยเป็นสัญชาตญาณที่จะต้องป้องกันตัวเอง ก็จะต้อง
ท�าร้ายศัตรูทันที 

ดงัน้ันการเจรญิปัญญาน้ีจะเป็นสองลักษณะ ถ้ายงัไม่ต้องเข้าห้องสอบ 
ก็ท�าการบ้านไปก่อน เรายังห่วงเรื่องอะไร ยังทุกข์กับเรื่องอะไร 
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กท็�าการบ้านไปก่อน พจิารณาให้เหน็ว่ามนัเป็นอนิจจัง ทกุขงั อนัตตา  
อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี พอเราเข้าใจแล้ว เราปล่อย 
ได้แล้ว เวลาเกิดเหตุการณ์เราก็จะรู้ว่าปล่อยได้จริงหรือไม่ได้จริง  
เช่น ห่วงพ่อห่วงแม่ พ่อแม่ตายไปหรือเป็นอะไรไป เป็นโรคร้ายรักษา
ไม่หาย ใจของเราจะวุ่นวายหรอืเปล่า หรอืใจของเรากเ็ป็นปกตเิหมอืน
ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ท�าอะไรได้ก็ท�าไป ท�าไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้  
อันนี้คือเรื่องของปัญญา 

ก่อนจะคิดในทางปัญญาได้ก็ต้องมีความสงบก่อน เพราะถ้าไม่สงบ 
ใจมนัจะหวิกบัรปูเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะน่ันเอง ใจกจ็ะมวัแต่คดิเรือ่ง
ลาภยศสรรเสรญิ เรือ่งรปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐัพพะ ตรงไหนมรีปูเสียง
กล่ินรสโผฏฐัพพะดีก็อยากจะไปกัน เกิดความอยากขึ้นมา แต่ถ้าใจ 
มีความสงบมีสมาธิแล้ว มันไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ มันก็ 
จะสามารถท�าการบ้านคือเจริญวิปัสสนาได้เจริญปัญญาได้ พอได้ท�า 
การบ้านแล้ว พอถงึเวลาทีจ่ะต้องเข้าห้องสอบ กจ็ะท�าข้อสอบได้อย่าง
ง่ายดาย ถ้าไม่ได้ท�าการบ้านไว้ก่อน เวลาเข้าห้องสอบก็ต้องสอบตก
เท่าน้ัน อันน้ีเป็นตรรกะ ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรอืทางธรรมเหมอืนกนั 
เป็นนักเรยีนถ้าไม่ท�าการบ้านเลย ถงึเวลาสอบจะผ่านหรอืเปล่า ไม่มวัีน 
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ผ่านได้ ฉนัใด ผู้ทีต้่องการจะหลุดพ้นจากความทกุข์ทีเ่กดิจากความอยาก 
กต้็องท�าการบ้านก่อน ต้องสอนใจให้เหน็โทษของความอยาก ต้องสอนใจ 
ให้เหน็ว่าส่ิงทีอ่ยากได้น้ันไม่ได้เป็นความสุขเพยีงอย่างเดยีว มคีวามทกุข์ 
แถมมาด้วยและเป็นความทกุข์ทีร่นุแรงกว่าความสุขทีไ่ด้มา ได้ไม่คุม้เสีย 
พูดง่ายๆ ถ้าได้รับข้อมูลอย่างน้ีแล้ว ใจก็จะต้องตัดสินใจได้อย่าง 
แน่นอนว่าไม่เอาแล้ว อยูค่นเดยีวดกีว่า อยูก่บัแฟนวุ่นวาย มเีรือ่งมรีาว  
ความสขุกไ็ด้เดีย๋วเดยีว ส่วนใหญ่กจ็ะมามเีรือ่งกนั มาคอยวิตกกงัวล 
มาคอยห่วงใยกนั มาหวงกนั มามคีวามรูสึ้กไม่ไว้วางใจกนับ้าง ไปไหน
คนเดยีวกเ็ริม่สงสัยแล้วไปท�าอะไร น่ีเป็นความทกุข์ทัง้น้ัน ได้ความสุข 
ก็ตอนที่เจอกันเดี๋ยวเดียวเท่าน้ันเอง ให้พิจารณาให้เห็นว่าความสุข
ต่างๆ ในโลกน้ี เป็นความสุขแบบเหยือ่ทีต่ดิอยูป่ลายเบด็น้ีเอง เรามกั 
จะมองไม่เหน็เบด็กนั เรามองไม่เหน็ความทกุข์ทีต่ดิมากบัความสุขเล็กๆ 
น้อยๆ ที่ได้จากลาภยศสรรเสริญ ที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ 
นั่นเอง จึงต้องใช้ปัญญาคอยพิจารณาสอนใจซ�้าแล้วซ�้าอีกอยู่เรื่อยๆ 
จนไม่หลงไม่ลืม พอเกดิความอยากขึน้มากบ็อกว่าเป็นทกุข์นะ พอรูว่้า 
เป็นทุกข์ปั๊บ ไม่เอาดีกว่า 

น่ีคอืการเจรญิปัญญา เป็นสองลกัษณะ แบบท�าการบ้านและแบบเข้า 
ห้องสอบ ถ้าไม่ได้ท�าการบ้านก่อน เวลาเข้าห้องสอบส่วนใหญ่ก็จะ 
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ไม่ผ่าน ต้องท�าการบ้านก่อนถงึจะผ่านได้ เช่น จะระงบักามารมณ์ได้น้ี  
ก็ต้องพิจารณาอสุภะอยู่อย่างต่อเน่ือง ถ้าไม่เห็นอสุภะน้ีเวลาเกิด
กามารมณ์มันดับไม่ได้ แต่ถ้าเห็นอสุภะ มีอสุภะอยู่ภายในใจพร้อม 
ที่จะโผล่ขึ้นมาตามค�าสั่ง พอเกิดกามารมณ์ก็ให้นึกถึงอสุภะปั๊บ มันก็ 
จะดบักามารมณ์ได้ทนัท ีหรอืไม่ต้องส่ังเลย ต้องอัตโนมตัเิลย พอเกดิ 
กามารมณ์ปั๊บ อสุภะก็โผล่ข้ึนมาเลย มันก็จะดับได้ทันที แต่ถ้าเรา 
ไม่เจรญิอสุภะมาก่อนมนัจะโผล่ข้ึนมาได้อย่างไร ถ้าเราไม่สะสมมนัไว้ 
ในใจก่อน เหมือนกับเราไม่ท่องสูตรคูณก่อน ถึงเวลามันจะคูณเลขนี ้
เราจะคูณอย่างไร เราก็ต้องมาน่ังเปิดตารางดูว่าสองคูณสองมัน 
เท่าไรหนอ แปดคณูแปดมนัเท่าไหร่ ถ้าไปเปิดต�าราน้ีมนักไ็ม่ทนัการณ์แล้ว  
มนัไม่อยากจะเปิดแล้วตอนน้ัน เวลามนัเกดิกามารมณ์มนัไม่อยากจะไป 
เปิดดอูสุภะแล้ว มนัอยากจะไปหาคนทีท่�าให้มนัได้เสพกามารมณ์แล้ว 

ดังน้ันเราต้องท�าการบ้านก่อน เวลาเราออกจากสมาธิมาให้เฝ้า
พจิารณาไตรลักษณ์ อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา พจิารณาอสุภะ พจิารณา
ธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ การพิจารณามันก็มีหลายลักษณะแล้วแต่
ปัญหามันอยู่กับเรื่องใด เช่น ถ้าเป็นกามารมณ์ก็ต้องพิจารณาอสุภะ  
ถ้าเป็นเรื่องของกลัวความแก่ ความเจ็บ ความตาย ต้องพิจารณาให้
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ถ้าเป็นกามารมณ์ก็ต้องพิจารณาอสุภะ 
ถ้าเป็นเรื่องของกลัวความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย ต้องพิจารณาให้เห็นว่า 
ร่างกายเป็นเพียงธาตุ ๔ 

ดิน น�้า ลม ไฟ ไม่ใช่ตัวเราของเรา
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เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ ไม่ใช่ตัวเราของเรา  
เป็นตุ๊กตาตัวหน่ึง ใจเป็นผู้ที่ได้รับตุ๊กตาน้ีมาเล้ียงดูไปวันๆ หน่ึง
เท่านั้นเอง ใจไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายแก่ เจ็บ ตาย ไม่ได้ท�าให้ใจนี้ 
แก่ เจ็บ ตาย ตามร่างกายไปด้วย ดงัน้ันการพจิารณาธรรมแต่ละชนิดน้ี 
มันมีเครื่องมือที่ต่างกันไป ต้องศึกษาไปเรื่อยๆ เมื่อถึงจุดนั้นแล้วจะ
ต้องถามครูบาอาจารย์ที่ผ่านมา เพราะถ้ามีครูบาอาจารย์น้ีจะบอก
เครื่องมือ เหมือนกับเรียนแพทย์นี้ จะผ่าตัดตรงไหน มันมีวิธีการผ่า 
ไม่เหมือนกัน อาจจะคล้ายกัน แต่มันก็มีความพิเศษของมันอยู่ที่
ไม่เหมือนกัน ถ้าไม่เคยท�ามาก่อนเดี๋ยวก็ท�าผิดได้ แต่ถ้าถามครูบา
อาจารย์ที่เคยท�ามาแล้วก็จะท�าได้อย่างถูกต้อง

ดงัน้ันการมคีรมูอีาจารย์น้ีเป็นคณุเป็นประโยชน์มาก แต่ต้องเป็นครบูา
อาจารย์ทีผ่่านมาแล้วทีรู่จ้รงิเหน็จรงิ ถ้าไปเจอครบูาอาจารย์ทีไ่ม่รูจ้รงิ 
เหน็จรงิกจ็ะเป็นโทษได้ แทนทีจ่ะเป็นคณุกลับเป็นโทษได้ เพราะแทนที่
จะสอนให้ท�าในส่ิงที่ถูกต้องก็อาจจะสอนให้ท�าในส่ิงที่ไม่ถูกต้องได้ 
พระพทุธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าเชือ่ทนัททีนัใด แม้แต่ครบูาอาจารย์เรา 
เราก็ต้องพิสูจน์ก่อน ท่านสอนให้เราท�าอย่างนี้ เราลองท�าดู แล้วผล
มันตรงกับที่ท่านพูดหรือเปล่า ถ้ามันตรงกันก็แสดงว่าใช้ได้ ถ้าท่าน 
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สอนอย่างหน่ึง ท่านบอกว่าผลเป็นอย่างน้ี พอไปท�าแล้วมนัตรงกนัข้าม 
กับที่ท่านสอน อันน้ีก็ต้องน่าสงสัยแล้วว่าถ้าจะไม่ใช่ทางเสียแล้ว 
แสดงว่าท่านอาจจะไม่รู้จริงแล้วก็ได้ ของอันนี้พิสูจน์กันได้ ปกปิดกัน
ไม่ได้ คนที่จะมาแอบอ้างว่าตนเองรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ จะไม่สามารถ
ปกปิดผู้ที่เขามีปัญญาที่จะพิสูจน์ได้ 

ดังนั้นการเชื่อก็จ�าเป็น การไม่เชื่อก็จ�าเป็น เชื่อก็ต้องเชื่อแบบมีเหตุ 
มผีล ไม่เชือ่กต้็องไม่เช่ือแบบมเีหตมุผีลเหมอืนกนั ไม่ได้เชือ่แบบงมงาย 
ต้องมีเหตุมีผล ต้องพิสูจน์ได้ เช่น นักวิทยาศาสตร์น้ีเขาเช่ือกัน 
เพราะว่าเขาพสูิจน์ได้ เช่น เขาบอกสองบวกสองเป็นส่ีน้ี ทกุคนกเ็ช่ือได้ 
ยอมรบัความจรงิได้ เพราะพสูิจน์ทไีรมนักเ็ป็นอย่างน้ันทกุทไีป เขาบอก 
ว่าโลกน้ีกลมก็เชื่อได้ เพราะเวลาพิสูจน์แล้วมันก็เป็นอย่างน้ันจริงๆ 
พระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน ส่ิงที่พระพุทธเจ้าสอนก็พิสูจน์ได้เหมือนกัน 
พระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก แล้วความอยาก
จะหยุดได้ก็เกิดจากการเห็นไตรลักษณ์ เห็นว่ามันเป็นทุกข์ เห็นว่า 
ส่ิงที่เราอยากน้ีท�าให้เราเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยง 
เพราะมันไม่สามารถท�าตามความอยากของเราได้ อันนี้พิสูจน์ได้ 
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ถ้าเชื่อก็ต้องเชื่อ
แบบมีเหตุมีผล
ไม่เชื่อก็ต้องไม่เชื่อ
แบบมีเหตุมีผล
เหมือนกัน
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พระสาวกแต่ละพระองค์จึงไม่มีใครมาคัดค้านพระพุทธเจ้าว่าทฤษฎี
ของพระพุทธเจ้าน้ีไม่ถูก ว่าอริยสัจ ๔ น้ีไม่ใช่เป็นความจริง ไม่มี 
พระอรยิสงฆ์สาวกแม้แต่รปูเดยีวทีจ่ะมาพดูอย่างน้ันเลย มแีต่ว่า สาธุๆ  
พระอัญญาโกณฑัญญะ พอได้ยินได้ฟังก็เปล่งออกมาเลยว่า “สิ่งใด 
มกีารเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่น้ันย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา” อนิจจัง 
ท่านบอกแล้วเป็นทุกข์ ถ้าไปยึดไปติดกับส่ิงที่เป็นอนิจจัง เพราะว่า 
มนัจะไม่ได้ท�าให้เราสมหวัง มนัเป็นอนัตตา เราไปส่ังให้มนัอยูก่บัเราไป
ตลอดไม่ได้ เช่น ร่างกายนี้เราไปสั่งให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ได้  
แต่ถ้าเรายอมรับความจริงแล้วไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 
เรากจ็ะไม่ทกุข์กบัความแก่ ความเจ็บ ความตาย ของร่างกาย น่ีแหละ 
คือการพิสูจน์

พระพุทธศาสนาจึงเรียกว่า “สันทิฏฐิโก” ผู้ปฏิบัติจะพึงพิสูจน์ได้
ด้วยตนเอง พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างงมงาย สอนให้เอาไป 
พิสูจน์ดู ถ้าจะเชื่อก็แบบคนไข้เช่ือหมอน่ันเอง หมอบอกให้เอายาน้ี 
ไปรับประทาน ถ้าไม่เชื่อหมอ ไม่รับประทาน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายานี้ 
จะรักษาโรคได้หรือไม่ แต่ถ้าเอาไปรับประทานแล้วก็จะรู้เองว่า  
หมอคนน้ีให้ยาเราถูกหรือยาเราผิด ค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็ 
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เหมอืนกนั ท่านไม่ได้บอกว่าต้องเช่ือ ให้เอาไปพสูิจน์ด ูแล้วจะรูว่้าค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้านี้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องปฏิบัติตาม

ศิษย ์: หากภาวนาไปจนจิตสงบ (ไม่มีความคิด ไม่มีความฟุ้ง แต่ยัง
ได้ยนิเสียงอยู่ แต่ไม่รวมลงเป็นหน่ึง) ถึงตรงน้ีเริม่ใช้ปัญญาพจิารณา 
ได้หรือยังครับ

พระอาจารย ์: การจะใช้ปัญญาพิจารณานี้ไม่ว่าจะเป็นสมาธิแบบใด 
ก็ยังพิจารณาไม่ได้ ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อน เหมือนกับขณะที ่
เตมิน�า้มนัรถ อย่าไปขับรถ อย่าขับรถออกจากป๊ัม ต้องรอให้เตมิน�า้มนั
ให้เต็มถังก่อน เมื่อเติมเต็มถังแล้วค่อยขับรถออกจากปั๊มไป ขณะที่ 
จิตสงบเป็นอุเบกขา ไม่ว่าจะเป็นแบบที่ยังรับรู้เสียงหรือไม่ก็ตาม  
ในขณะน้ันไม่ใช่เวลาเจริญปัญญา เวลาน้ันก�าลังเจริญอุเบกขาอยู่ 
ก�าลังเจรญิสมถะความสงบอยู ่ปล่อยให้สงบไปให้นานๆ ทีสุ่ดจนกว่าจะ
อิ่มตัว พออิ่มตัวแล้วจิตจะถอนออกมา พอเริ่มคิดปรุงแต่งนี้แสดงว่า
เริม่ออกแล้ว กต้็องควบคมุความคดิให้คดิไปในทางปัญญา อย่าปล่อย 
ให้คิดไปในทางกิเลส คิดไปในทางความอยาก อย่างนี้จึงจะเรียกว่า
เจริญปัญญา
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ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อน ไม่ว่าจะเป็นสมาธิแบบเต็มรูปแบบ คือ
ทกุอย่างหายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู ้หรอืสงบแบบไม่วุ่นวายไปกบัเสียง
ทีไ่ด้ยนิ อย่างน้ียงัไม่ให้ท�าอะไรทัง้น้ัน ให้จิตพกัให้จิตเตมิความสงบให้
เต็มที่ก่อน พอจิตได้พักได้เติมความสงบอย่างเต็มที่แล้ว พอออกจาก
สมาธิมา พอเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ดึงมาคิดในทางปัญญา คิดไป 
ในทางไตรลักษณ์ เช่น คิดถึงสามีคิดถึงภรรยา ก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวเขา
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เขาต้องจากเราไป เขาไม่แน่นอน วันนี้
เขาอาจจะอารมณ์ดี รักเรา ซื้อของขวัญซื้อขนมมาให้เรากิน พรุ่งนี้
เขาอารมณ์ไม่ด ีเขาอาจจะด่าเราว่าเราตบตเีรากไ็ด้ ให้คดิอะไรต่างๆ 
เหล่าน้ี เพราะมันเป็นส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะเวลาเกิดขึ้นแล้ว 
ถ้าเรามีปัญญารู้ทัน เราก็จะไม่เสียใจ

ศษิย์ : เคยลองพจิารณาดูความโกรธโดยใช้การเดนิจงกรม โดยยกเอา 
เรือ่งท่ีก�าลังมีปัญหากับคนอ่ืน แต่พอพจิารณาไปเหมือนทิฐมิาแสดงตวั 
เพราะพิจารณาไปแล้วกลายเป็นว่าเราไม่ผิด ยิ่งพิจารณามันกลับ
โกรธมากขึ้นจนใจเต้นแรงหายใจแรงเหมือนก�าลังโกรธจริงๆ คิดว่า 
ไม่ได้การแล้ว เลยต้องหยุดพจิารณา หันมาพทุโธข่มใจท่ีโกรธน้ันลงไป 
น่ีหมายถึงว่าเราแพ้ความโกรธใช่ไหมครบั อย่างน้ีควรแก้ไขอย่างไรครบั



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 195

พระอาจารย์ : คือเราพิจารณาไม่ถูกเหตุถูกผลน้ันเอง เหตุของ
ความโกรธไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่เรามีปัญหาด้วย เหตุของความโกรธน้ี 
อยูท่ีค่วามอยากของเราน่ีเอง เราอยากให้เขาท�าตามความอยากของเรา  
พอเขาไม่ท�าตามความอยากของเรา เราก็โกรธเท่านั้นเอง แต่ถ้าเรา
ไม่มคีวามอยากให้เขาท�าตามความต้องการของเรา เรากจ็ะไม่โกรธเขา  
ดังนั้นเวลาเราโกรธใคร เราต้องย้อนกลับมาดูว่าเราอยากให้เขาท�า
อะไรหรือเปล่า เราอยากให้เขาเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ีหรือเปล่า  
ถ้าเราอยาก เราก็ต้องเปลี่ยนใจ เปลี่ยนความอยาก หยุดความอยาก 
เราต้องปล่อยเขาไป เขาอยากจะท�าอะไรกเ็ป็นเรือ่งของเขา เขาอยาก
จะดื่มสุราต่อไปก็ปล่อยเขาดื่มไป แต่เราจะไปควบคุมบังคับไปส่ังไป
ห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตา เท่านั้นเอง 

การพจิารณาความโกรธ พจิารณาปัญหาต่างๆ ต้องมาแก้ทีใ่จของเรา 
อย่าไปแก้ทีอ่ื่น ทีอ่ื่นไม่ใช่เป็นต้นเหตขุองปัญหา ต้นเหตขุองปัญหาอยู ่
ในใจเรา อยูใ่นความอยากนีเ่อง ทีเ่ราโกรธเขากแ็สดงว่าเราทกุข์แล้ว 
เราไม่สบายใจแล้วเราถึงโกรธเขา ความโกรธของเรามันเกิดจากเขา
หรือเกิดจากความอยากของเรา เราต้องพิจารณาให้เห็นอย่างน้ัน  
แล้วเราก็จะได้กลับมาแก้ปัญหาให้ถูกจุด ปัญหาของเราอยู่ที่ความ
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อยากและค�าตอบของเรากค็อือยูท่ี ่อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา ทกุค�าถาม
ทุกค�าตอบมันอยู่แค่นี้แหละ แต่เราไม่รู้กันเอง ทุกค�าถามทุกปัญหา
เกิดจากความอยาก และทุกค�าตอบก็เกิดจากการเห็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา เท่านั้น ถ้าเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันก็จะหยุดความ
อยากได้ เพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้ ไปสั่งเขาไม่ได้ ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ 

ดังน้ันเวลาเกิดความโกรธ เกิดความไม่สบายใจ ให้เข้ามาแก้ที่ใจ 
ของเรา ถามว่าตอนน้ีเราก�าลังอยากอะไรอยู่ บุคคลน้ันที่มีปัญหา 
กับเรา เราก�าลังอยากให้เขาท�าอะไรใช่ไหม อยากให้เขาเป็นอย่างนั้น
เป็นอย่างน้ีใช่ไหม แล้วเขาไม่ยอมท�าตามทีเ่ราอยากใช่ไหม เท่าน้ันเอง  
แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าถ้าเราสั่งเขาไม่ได้ ห้ามเขาไม่ได้ เขาก็ต้อง
เป็นอนัตตา เมือ่เป็นอนัตตา ถ้าเราเหน็ว่าเขาเป็นอนัตตาเรากต้็องหยดุ  
เช่น เราไปส่ังให้ฝนหยดุได้ไหมเวลาฝนตก ไปส่ังให้มนัหยดุได้หรอืเปล่า 
ฝนมันจะตก เราก็ต้องปล่อยให้มันตกไปจนกว่ามันจะหยุดเอง หรือ 
มันไม่หยุดก็ปล่อยมัน เป็นเรื่องของฝนไม่ใช่เรื่องของเรา คนอื่นเขา
จะท�าอะไรกเ็ป็นเรือ่งของเขา ไม่ใช่เรือ่งของเราทีจ่ะไปส่ังให้เขาหยดุ  
เราต้องหยุดความอยากของเราเท่านั้นเอง 
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ท่านจึงบอกว่า การชนะตนเป็นการชนะทีแ่ท้จรงิ การชนะผู้อ่ืน ถ้าชนะ 
กเ็ป็นชนะแบบสร้างเวรสร้างกรรม เพราะไปบงัคบัจิตใจเขา กจ็ะท�าให้ 
เขาโกรธแค้นโกรธเคืองเรา อาฆาตพยาบาทเรา ดังนั้นการแก้ปัญหา
ต้องมาแก้ทีใ่จของเรา ความโกรธกเ็กดิจากความอยาก ความไม่สบายใจ 
ก็เกิดจากความอยาก ต้องมาแก้ที่ใจของเรา แล้วปัญหาทุกอย่าง 
ก็จะหมดไป คือปัญหาภายนอกเราไปแก้ไม่ได้ทุกอย่างหรอก คนเขา
จะท�าอย่างนั้นเขาจะท�าอย่างนี้ เขาจะเผาบ้านเผาเมือง เราก็ไปห้าม
เขาไม่ได้ถ้าเขาจะเผา เขาเผาแล้ว เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลจากการเผา 
ของเขานั่นเองต่อไป จะมีผลหรือไม่ ช้าหรือเร็ว อันนั้นก็ช่วยไม่ได้  
มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว เรื่องของเราก็คือดับความทุกข์ใจของเรา 
ให้ได้เถดิ เราดบัได้ความทกุข์ใจ ความไม่สบายใจ ทีเ่กดิจากความโกรธ  
เกิดจากความอยากนี้ เราดับได้ด้วยการหยุดความอยาก ด้วยการใช้
ปัญญาพจิารณาให้เหน็ว่าทกุส่ิงทกุอย่างมนัเป็นอนัตตา เราไม่สามารถ
ไปควบคมุบังคบัไปส่ังให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ เท่าน้ันเอง 
เรากจ็ะหายจากความทกุข์ใจ น่ังดเูขาเผาบ้านเผาเมอืงได้อย่างสบาย 
มึงมีปัญญาเผาก็เผาไป 

ศิษย ์: ถ้านั่งสมาธิยังไม่ได้เลยค่ะ ก็แสดงว่ายังพิจารณาไม่ได้ 
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การแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ใจของเรา
ความโกรธก็เกิดจากความอยาก
ความไม่สบายใจก็เกิดจากความอยาก
ต้องมาแก้ที่ใจของเรา
แล้วปัญหาทุกอย่างก็จะหมดไป
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พระอาจารย ์: ก็ต้องฝึกสติไปก่อน ง่ายจะตายไป เราขี้เกียจเองน่ะ  
พุทโธ พุทโธ แค่นี้มันยากตรงไหน 

ศิษย ์: มันฟุ้งค่ะ

พระอาจารย์ : กไ็ม่ยอมพทุโธกนั ท่องไปสิ พทุโธ ตอนเดก็ๆ ยงัท่อง  
ก.ไก่ ข.ไข่ ได้เลย เวลาเรียนหนังสือแล้วท�าไมเราท่องวิชาต่างๆ ได้ 
เพราะเรามีฉันทะวิริยะที่จะท�า แต่พอให้มาเจริญสติกลับไม่มีฉันทะ
วิริยะที่จะเจริญ เพราะเราไม่เห็นคุณค่าของการเจริญสติ แต่ถ้าเรา
เห็นคุณค่าแล้วเราจะมีฉันทะวิริยะเหมือนกับการที่เราเรียนหนังสือน่ี  
เราจบแพทย์ได้น่ีก็เพราะเรามีฉันทะวิริยะที่จะเรียนที่จะท�าการบ้าน  
เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้กเ็พราะว่าเรามฉัีนทะทีจ่ะเจรญิสตน่ีิเอง 
อย่าไปโทษอะไรทัง้น้ัน โทษอยูท่ีต่วัเรา คอืเราไม่มฉีนัทะวิรยิะ เราไม่เหน็ 
คุณค่าของการเจริญสติ จึงต้องฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆ ฟังบ่อยๆ 
แล้วจะเข้าใจถึงความส�าคัญของสติ และถ้าเราต้องการมรรคผล
นิพพาน ต้องการหลุดพ้นความทกุข์ จะท�าให้เราขวนขวายกบัการเจรญิ 
สติอย่างแน่นอน พอท�าแล้วจริงๆ มันไม่ยาก เดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอง 
พุทโธมันจะไปยากอะไรค�าเดียว เอาล่ะฟังเทศน์ฟังธรรมไปเรื่อยๆ 
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ศิษย ์: พุทโธไปอย่างเดียว

พระอาจารย์ : ใช่ ท�าอะไรกพ็ทุโธไป ถ้าไม่ต้องใช้ความคดิกบัการงาน 
ต่างๆ แต่ถ้าจ�าเป็นจะต้องคดิ เรากห็ยดุพทุโธไว้ก่อน แต่สิง่ทีไ่ม่จ�าเป็น 
กอ็ย่าปล่อยให้มนัคดิเท่าน้ันเอง เอาพทุโธมาสกดัแทน แล้วต่อไปเวลา
น่ังสมาธิก็จะสงบง่าย สงบเร็ว พอสงบแล้วก็จะมีพลังที่จะต่อสู้กับ
ความอยาก มีพลังที่จะพิจารณาไตรลักษณ์ได้ ไม่ยากเลย อยู่ที่ไม่ท�า 
เท่าน้ันเอง ที่มันยากเพราะไม่ท�า ถ้าท�าแล้วมันจะยากได้อย่างไร  
คนบอกว่าหมอเรียนยาก ท�าไมคนเขาเรียนจบหมอกันได้ ก็เพราะว่า 
เขาตัง้ใจเรยีนกนั คนทีไ่ม่เรยีนกเ็รยีนไม่จบ กเ็ท่าน้ันเอง คนทีไ่ด้มรรค 
ผลนิพพานก็เพราะว่าเขาเจริญสติกัน 

ศิษย ์ : เวลาที่เรานั่งสมาธินะคะ ให้นั่งสมาธิให้เงียบให้สงบไป ไม่ให้
พจิารณาอะไร ลูกก็จ�าค�าพระอาจารย์อยู่ค่ะ แต่พอดีมีอยู่วนัหน่ึงน่ังสมาธิ 
ไปแล้วพอมันสงบแล้ว มันเห็นเป็นนิมิตแบบว่าตอนแรกลูกนึกว่า 
เนื้อหนังของลูกมันถลกลอกออกไปจริงๆ แล้วพอดูๆ ไป เอ๊ะ นี่มัน 
แขนเราเหรอ หนังท่ีถลกๆ ออกไปมันก็เห็นชัดว่าเป็นเส้นเลือด เส้นเอ็น  
เส้นน�า้หนอง เส้นเลือดฝอย อะไรแบบชัดเจนมาก พอมันถลกๆ ออกไป  
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มันเป็นหน้าวัวหน้าควายค่ะออกมาให้เห็นเป็นกระดูกเป็นอะไร ลูกก็ 
ห้ามใจไม่ได้ ท่ีจะพิจารณาค่ะ คือลูกก็บอกว่าลูกท�าไม่ได้แบบท่ี 
พระอาจารย์บอก คือมันพิจารณาของมันไปเองน่ะค่ะในนั้น

พระอาจารย์ : คือถ้าพิจารณาแล้วเป็นประโยชน์ก็ปล่อยให ้
พจิารณาได้ แต่ถ้าพจิารณาแล้วมนัเพ้อเจ้อ มนัไม่เป็นประโยชน์ กต้็อง 
ใช้พุทโธสกัดมันไว้

ศิษย ์: เหมือนมันจะใช่ตัวลูกหรือไม่ใช่ตัวลูกก็ไม่รู้ค่ะ

พระอาจารย ์: นั่นแหละ มันต้องเห็นตัวเราว่าเราต้องแก่ ต้องเจ็บ 
ต้องตาย หนังต้องเหีย่ว อะไรอย่างน้ีดไูด้ ดตูามความเป็นจรงิ แต่ถ้า 
มันเป็นความเพ้อฝันเพ้อเจ้อก็อย่าไปดูมัน

ศิษย ์: เหมือนจะบอกว่าเราก็เป็นเหมือนสัตว์โลกทั่วไป เราก็ต้องแก่  
ต้องเจ็บ ต้องตาย กองกระดูกนี้เหมือนมันแบบว่ามันท่วมท้นไปหมด  
ท้ังกระดูกววั กระดกูควาย กระดูกง ูเราก็เกิดมาไม่รูก่ี้สิบภพก่ีสิบชาตแิล้ว

พระอาจารย ์: ได้ ถ้าดูแล้วท�าให้เราปล่อยวางร่างกายได้ก็ใช้ได้
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ศิษย ์: อ๋อ เราไม่ต้องรอก็ได้

พระอาจารย์ : เราไม่ต้องรอก็ได้ อย่างที่บอกบางทีมันมาให้เรา 
เข้าห้องสอบทนัททีนัใด เรากต้็องใช้มนัให้เป็น เราต้องเอามาใช้เพือ่ดบั
ความยดึตดิในร่างกายของเรา เพือ่ดบัความกลัว ความแก่ ความเจ็บ  
ความตาย ให้ได้เท่านั้นเอง

ศิษย ์ : พระอาจารย์คะ อย่างบางทีเรานั่งๆ ไปแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเรา
คอตกอย่างน้ี แล้วมีคนมาบอกเราว่ามีเสียงมาบอกว่าคนปฏบัิตธิรรม
ต้องสง่าผ่าเผยอย่างนี้ ต้องยกหัวขึ้น ยกคอขึ้นอย่างนี้ 

พระอาจารย ์: แสดงว่าเราเผลอสติ 

ศิษย ์: แล้วตรงนั้นมาจากไหนคะพระอาจารย์

พระอาจารย์ : มนัเป็นธรรมทีม่าเตอืนใจเราเท่าน้ันเอง มนัจะมาจากไหน 
ไม่ส�าคญั อะไรจะมาจากไหนขอให้ดวู่ามนัมปีระโยชน์กบัเราหรอืเปล่า  
ถ้ามีประโยชน์เราก็เอามาใช้ ถ้าไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ต้องไปสนใจ
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ศิษย ์: พระอาจารย์คะ ลูกเคยปฏิบัติแล้วทิ้งไปนาน ตอนนี้กลับมา
ปฏบัิตใิหม่ คอืจดุเริม่ต้นการปฏบัิต ิลูกปฏบัิตสิายของหลวงพ่อสดค่ะ  
แต่ลูกก็ท้ิงมานานไม่ได้ปฏิบัติเลย ล้มลุกคลุกคลานมานาน จนมา
ฟังเทศน์ฟังธรรมของหลวงตามหาบัวแล้วก็เริม่มาปฏบัิตอีิกครัง้หน่ึง  
อยู่ๆ วันน้ันน่ังสมาธอิยู่ แล้วมันกลับมาอย่างไรไม่รู ้ในตวัเราเป็นองค์พระ  
ในองค์พระเป็นตวัเรา แล้วก็ท่องๆ ไปจนมันทะลุไปเลย แล้วในความรูสึ้ก 
ของลูกก็ว่า เอ๊ะ เหมือนลูกผิดหรือเปล่า 

พระอาจารย์ : มนัผิดไม่ผิดไม่ส�าคญัล่ะ เวลาเกดิขึน้ให้เราใช้ปัญญา
แยกแยะดเูอาว่าความจรงิกบัความไม่จรงิมนัเป็นยงัไง ตอนน้ีเราเป็น
อะไรกับส่ิงที่มันมาบอกเราในน้ัน ถ้าไม่ตรงกันเราต้องแยกแยะว่า 
มันไม่เหมือนกัน

ศิษย์ : แต่ก็มีค�าตอบอีกนะคะพระอาจารย์ มีค�าตอบว่าไม่เป็นไร  
เป็นค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน

พระอาจารย ์: ก็คือให้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม อันไหนถ้ามันเป็นคุณ
เป็นประโยชน์ก็เอามาใช้ ถ้าไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโทษก็โยน 
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ทิ้งไป เหมือนเขาให้ของดีมาเราก็เก็บไว้ เขาให้ขยะมาเราก็โยนทิ้งไป 
แค่นั้นเอง เราต้องมีปัญญารู้จักแยกแยะ

ศิษย ์: แล้วสิ่งที่ค�าตอบที่มันออกมานี่มันมาจากไหน

พระอาจารย์ : กไ็ม่ส�าคญั มนัจะมาจากทีไ่หนไม่ส�าคญั ขอให้เรารูว่้า 
มันเป็นคุณหรือเป็นโทษเท่านั้นเอง 

ศิษย ์: คือมันท�าให้เรากระจ่างไปเลยว่าไม่เป็นไร เป็นค�าสั่งสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระอาจารย์ : จะเป็นของใครก็ไม่ส�าคัญทั้งน้ัน ส�าคัญว่ามัน 
เป็นคณุหรอืเป็นโทษ ถ้าเป็นโทษกอ็ย่าไปเอามา ถ้าเป็นคณุกเ็อามาใช้  
เท่านั้นเอง

พระอาจารย ์: เป็นอย่างไรไปถวายสังฆทานมาดีไหม

ศิษย ์: ก็ดีค่ะ อาทิตย์หน้าก็จองเป็นเจ้าภาพไว้

พระอาจารย ์ : ดี ท�าไปเรื่อยๆ แทนที่จะเอาเงินไปซ้ือกระเป๋า 
ก็มาท�าทานแทนนะ
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ต้องท�ทานก่อน
ใจมันจะได้หยุดความอยากได้ในระดับหนึ่ง
แล้วจะได้รักษาศีลต่อไปได้
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พุทโธบ้าง สวดมนต์บ้าง ฟังเทศน์ฟังธรรมบ้าง 
นั่งบ้าง เดินบ้าง ท�ไปเถอะ 

แล้วจะก้าวหน้าอย่างแน่นอน
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ศิษย ์: ค่ะ ตอนนี้ก็คือคิดแต่จะท�าบุญอย่างเดียวค่ะ 

พระอาจารย์ : ด ีท�าแล้วอ่ิมใจสุขใจ ซ้ือกระเป๋ามาแล้วเดีย๋วกห็มดแล้ว  
เดี๋ยวก็อยากจะซื้อใหม่อีกแล้ว

ศิษย ์: คือตอนนี้ก็รู้สึกว่านิ่งขึ้นค่ะ 

พระอาจารย์ : น่ันล่ะต้องท�าทานก่อน ใจมนัจะได้หยดุความอยากได้ 
ในระดับหนึ่ง แล้วจะได้รักษาศีลต่อไปได้

ศิษย์ : ถ้าสมมติว่าวันหน่ึงเราคิดว่าเราจะถือศีล ๘ เราจะต้อง
อาราธนาไหมคะ

พระอาจารย ์: ไม่ต้อง ให้รู้ว่าศีล ๘ มีอะไรเท่านั้นเอง แล้วก็ให้มีที่ 
ที่เหมาะ เช่นอยู่คนเดียว

ศิษย ์: ค่ะ หนูอยู่คนเดียวค่ะ

พระอาจารย ์: นั่นแหละ เพราะถ้าอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวมันรบกวนกัน 
มันขัดกันได้ ให้มีที่สงบสงัด ไม่ยุ่งกับใคร แล้วก็รักษาไปเท่านั้นเอง 
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การขออาราธนาน้ีเป็นการไปถามว่ามีอะไรบ้าง ถ้าเราไม่รู้ก็ต้องไป
ถามพระ ถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ต้องถามแล้ว

ศิษย ์: เหมือนเราตั้งใจจะถือศีล ๘ 

พระอาจารย์ : เรากบ็อกว่าวันน้ีวันพระ จะขอรกัษาศลี ๑ วัน ตัง้แต่
เวลาน้ีถงึเวลาน้ันกว่็าไป พยายามท�าเถอะ ของดขีองวิเศษนะ พวกเรา 
ไปหาขยะมานานแล้ว ตอนนี้หาของดีบ้างสิ

ศิษย ์: มันเป็นความสุขค่ะพระอาจารย์ คือขยะเอาออกไปแล้วค่ะ

พระอาจารย์ : กระป๋งกระเป๋าของฟุม่เฟือยต่างๆ น่ีกองขยะทัง้น้ันน่ะ  
ใช่ไหม เดีย๋วกโ็ยนทิง้กนัหมดแล้ว แต่ศลีน่ี ทานน่ีมนัเป็นทรพัย์ภายในนะ  
อรยิทรพัย์ หล่อเล้ียงจิตใจให้มคีวามอ่ิมเอิบมคีวามสุข ท�าให้มากๆ นะ  
ถือศีล ๘ แล้วก็ต้องภาวนาด้วยนะ ควบคู่กันไป

ศิษย ์: ถ้าว่างๆ คือไม่ได้คิดอะไรก็จะพุทโธค่ะ

พระอาจารย์ : พทุโธบ้าง สวดมนต์บ้าง ฟังเทศน์ฟังธรรมบ้าง น่ังบ้าง  
เดินบ้าง ท�าไปเถอะ แล้วจะก้าวหน้าอย่างแน่นอน
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ศิษย์ : หลวงพ่อคะ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าส่ิงท่ีเราคิดน้ัน 
มันคิดผิดหรือคิดถูกหรือคิดเข้าข้างตัวเอง

พระอาจารย์ : เรากต้็องศกึษาธรรมก่อนแล้วจึงจะรู ้ถ้าเราไม่มธีรรม  
เราจะไปรู้ได้ไงว่ามันถูกหรือไม่ถูก 

ศิษย ์: แล้วศึกษาธรรมนี้คือ

พระอาจารย ์: อ่านหนังสือธรรมะ ฟังเทศน์ฟังธรรมไปเรื่อยๆ แล้ว
ต่อไปก็จะรู้ว่าอะไรถูก อะไรไม่ถูก เข้าใจไหม ถ้าไม่ศึกษาจะไปรู้ได้ไง

ศิษย ์: ถามเรื่องศีลข้อมุสาได้ไหมคะ หน้าตาเป็นอย่างไร 

พระอาจารย ์: ก็คือพูดไม่ตรงกับความจริงก็มุสาแล้วล่ะ

ศิษย ์: พูดไม่เพราะ นินทา 

พระอาจารย์ : มุสาน้ีคือพูดไม่ตรงกับความจริง แต่ศีลข้ออ่ืนน่ี 
เขาเรียกว่าพูดค�าหยาบ

ศิษย ์: แล้วที่เขาบอกพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล ล่ะคะ
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พระอาจารย์ : พดูเพ้อเจ้อ เรือ่งนินทากาเล เรือ่งนิยาย เรือ่งคนน้ัน
คนนี้ อย่าไปพูดให้เสียเวลา พูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ดีกว่า หาเงิน
อย่างไร ท�าอะไรให้เกดิคณุเกดิประโยชน์ พดูในเรือ่งทีเ่ป็นเหตเุป็นผล 
ที่มีสาระ อย่าไปพูดเรื่องนินทากาเล แล้วก็อย่าพูดส่อเสียด ค�าว่า
ส่อเสียด หมายความว่าอย่าไปยุยงให้คนอื่นเขาแตกสามัคคีกัน เช่น 
อย่าไปยุยงสามีภรรยาให้เขาแตกกัน ด้วยการไปหลอกเขาว่าสามีไป
ท�าอย่างนู้นไปท�าอย่างน้ี จะท�าให้ภรรยาเกดิความเคลือบแคลงสงสัย 
เป็นบาป เพราะไปท�าให้เขาแตกแยกกัน เราอาจจะมีผลประโยชน์คือ
เขาแตกแยกแล้วเราจะได้ไปเอาสามีเขาก็ได้ บางคนเขาพูดเพื่อจะ 
หวังผลประโยชน์ แบบน้ีเป็นบาปเป็นกรรมอย่าไปท�า ควรจะพูดให้ 
เขารกักนั เพราะคนรกักนัเขาจะมคีวามสุข ถ้าคนโกรธเกลียดกนัจะมี
ความทกุข์ เราเป็นคนมคีวามเมตตา คนรกัษาศลีน้ีจะไม่อยากจะให้ใคร 
เขามีความทุกข์กัน เราต้องพยายามพูดให้ประสาน อย่าพูดให้เกิด
การแตกแยก 

ดังนั้นค�าพูดที่ไม่เหมาะที่ไม่ควรพูดมี ๔ ข้อ คือ ไม่ให้พูดปดกัน ไม่ให้ 
พูดค�าหยาบ ไม่ให้พูดเพ้อเจ้อ ไม่ให้พูดส่อเสียด
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ศิษย์ : พอดเีม่ือวันท่ี ๑๒ ท่ีผ่านมาเป็นวันเกิดของเขาครบั ก็ไม่ได้มา 
กราบท่านพระอาจารย์ พอดคีณุพ่อเคยมากราบตอนน้ีก็เสียแล้วครบั 

พระอาจารย ์: ก็ไปสู่สุคติแล้วนะ

ศิษย์ : ครบัผม ก็กราบขอบพระคณุในเมตตาของท่านอาจารย์มากๆ 
เลยครับ

พระอาจารย์ : ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ส่ิงที่ตายไม่ใช่เป็นคนนะ  
เป็นดินน�้าลมไฟ คนนี้อยู่ในใจอยู่ในจิต คนไม่ได้ตาย คนไปเกิดใหม่ไป
กบัจิตนะ มนัไม่มใีครตาย ศาลาหลังน้ีมนักเ็ป็นเพยีงดนิน�า้ลมไฟ มนัก็ 
พังไปเท่านั้นเอง ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนศาลา เป็นที่อยู่อาศัยของใจ
ชั่วคราว พอหมดสภาพก็ต้องทิ้งมันไป

ศิษย ์: พอดีเพื่อนมาเป็นศิษย์ร่วมส�านักเดียวกันครับ 

พระอาจารย ์: เชิญมาหยิบหนังสือได้นะ ต้องการหนังสือต้องการ
ซีดีก็หยิบเอา
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มาด้วยกันเหรอ คนนี้เขามาบ่อย จ�าหน้าได้ หยิบหนังสือซีดีไปได้นะ  
หยิบได้ตามสบาย ก็มีเก่าบ้างใหม่บ้าง แผ่นซีดีมีธรรมะบนเขาเป็น 
ชุดใหม่ ธรรมะบนเขาเป็นธรรมที่เราเทศน์บนเขาที่อัดไว้

ศิษย์ : พอดีชุดน้ีสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านตาดอยู่ก็ไปกราบกัน 
เป็นประจ�าสามสี่หนแล้วครับ

พระอาจารย์ : ด ีเข้าหาครบูาอาจารย์กเ็หมอืนเข้าหาแสงสว่าง ใจเรา 
มันมืดบอด ต้องอาศัยแสงสว่างของครูบาอาจารย์ส่องเข้าไปจะได้ 
ไม่หลงทางกัน ไม่อย่างน้ันมันจะหลอกให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ 
อย่างน้ัน ถ้ามแีสงสว่างกจ็ะพาเราเดนิออกจากการเวียนว่ายตายเกดิได้  
พยายามเข้าหาครูบาอาจารย์ ตอนนี้ท่านไม่อยู่แต่ร่างกาย แต่ธรรม
ของท่านยงัอยู ่ธรรมะทีท่่านแสดงไว้ในเทปกด็ ีในซีดกีด็ ีในหนังสือกด็ี  
ก็เป็นองค์ท่านน่ันแหละ ได้อ่านได้ฟังก็เหมือนกับได้ไปกราบท่าน
โดยตรง พยายามศึกษาต่อไป ฟังเทศน์ฟังธรรมต่อไป โอกาสหน้า 
ก็มาใหม่นะ ให้มีความสุขความสมหวังในทุกสิ่งทุกประการเทอญ



ถ้าไม่มีพระพทุธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาประกาศ 
พระธรรมค�าสอน พวกเราจะไม่มีปัญญา จะไม่ 
รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจ ของความ 
ไม่สบายใจของพวกเราน้ันอยู่ท่ีความอยาก 
ของเราเอง อันนี้คือปัญญานะ



๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

หยุดความอยาก
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ธรรมะบนเขา 

กัณฑ์ที่
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หนังสือซีดกีเ็ป็นเหมอืนกบัการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมในขณะน้ี ถ้าเรามา
ไม่ได้เราก็ใช้การฟังหรือการอ่านหนังสือก็ได้ เพราะการฟังการอ่าน 
นี้เป็นกิจที่ส�าคัญ เพราะจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรไม่ควร  
อะไรเป็นเหตุให้เกิดความสุข อะไรเป็นเหตุท�าให้เกิดความทุกข์ เวลา
เราเกิดความทุกข์ เราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุด เหตุที่ท�าให้เราเกิด 
ความทกุข์น้ันไม่ได้อยูท่ีอ่ื่น อยูท่ีต่วัเรา อยูท่ีค่วามอยากของเรา เวลา
เราเหน็อะไรได้ยนิอะไรแล้วเราไม่พอใจเราไม่สบายใจ กเ็ป็นเพราะว่า 
เรามคีวามอยากให้ส่ิงทีเ่ราเหน็ส่ิงทีเ่ราได้ยนิเป็นอย่างหน่ึง แต่ส่ิงทีเ่รา 
เห็นส่ิงที่เราได้ยินกลับเป็นไปอีกอย่างหน่ึง ไม่ถูกใจเรา ไม่ถูกตาม
ความต้องการของเรา ตามความอยากของเรา เราก็เลยเกิดความ
ไม่สบายใจขึ้นมา

ดังนั้นความไม่สบายใจของเราน้ันเกิดที่ตัวเราเอง เกิดที่ความอยาก
ของเรา ถ้าเราไม่มีความอยาก รับรองได้ว่าจะไม่มีอะไรในโลกนี้จะ
ท�าให้เราไม่สบายใจได้ จะท�าให้เราทุกข์ใจได้เลย ดังนั้นเวลามีความ
ทกุข์ใจ เวลามคีวามไม่สบายใจ เราต้องมาแก้ทีใ่จของเรา แก้ทีต้่นเหตุ
ของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจ ก็คือความอยากต่างๆ นี้เอง 
แต่บางทเีรากร็ูว่้าความอยากของเราเป็นต้นเหตขุองความไม่สบายใจ 
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แต่เราไม่สามารถหยุดความอยากของเราได้ก็เพราะว่าเราไม่มีก�าลัง 
เราไม่เคยหยุดมัน เราเคยท�าตามความอยากมาอย่างต่อเน่ืองเป็น
เวลาอันยาวนานจนติดเป็นนิสัย เวลาที่เราอยากจะหยุดความอยาก 
เราก็หยุดไม่ได้ เช่น คนที่เคยสูบบุหรี่มาเป็นประจ�า แสดงว่าท�าตาม 
ความอยากมาตลอดเวลา ทกุครัง้ทีอ่ยากจะสูบบุหรีก่สู็บบหุรี ่หยบิบหุรี ่
มาสูบ การท�าตามความอยากน้ีกเ็ป็นการตอกย�า้ความอยากให้มคีวาม
หนาแน่นมกี�าลังมากขึน้ไปตามล�าดบั ท�าให้หยดุความอยากยากขึน้ไป 
แต่ถ้าทกุครัง้ทีเ่ราเกดิความอยากจะสูบบุหรีแ่ล้วเราไม่สูบ ความอยาก
ครัง้ต่อไปกจ็ะอ่อนก�าลังลง และจะอ่อนก�าลังลงไปตามล�าดบั ถ้าเรา
ฝืนความอยากไปทุกครั้ง แล้วไม่นานความอยากนั้นก็จะหมดก�าลังไป 
แต่ถ้าเราไม่มกี�าลังใจ เราจะหยดุความอยากไม่ได้ เพราะว่าขณะทีเ่กดิ
ความอยากนี้มันเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา เกิดความหงุดหงิดใจ 
ร�าคาญใจ ไม่สบายใจ จนทนไม่ไหวจึงต้องไปหยิบบุหรี่มาสูบ พอได้
สูบบุหรี่ ความหงุดหงิดร�าคาญใจไม่สบายใจก็จะระงับลงไปชั่วคราว 
เดี๋ยวสักระยะหน่ึงความอยากสูบบุหรี่ก็จะกลับข้ึนมาใหม่และจะ 
กลับมามากกว่าเดิม เวลาเริ่มสูบบุหรี่ใหม่ๆ เราอาจจะสูบวันละสอง
สามมวนส่ีห้ามวน ต่อไปเราก็สูบวันละสิบมวน สูบวันละหน่ึงซอง  
คนที่สูบมากๆ ก็วันละสามซองสี่ซอง จนต้องหยุดเพราะว่าร่างกาย 
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อะไรคือก�ลังใจ 
ก�ลังใจก็คือก�ลังหยุด 

ใจเราจะหยุดอะไรได้ 
เราต้องหยุดใจของเราให้ได้ก่อน
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รบัควันบุหรีไ่ม่ไหว เจ็บไข้ได้ป่วยข้ึนมา ตอนน้ันจะหยดุไม่หยดุกต้็องหยดุ  
จะทกุข์หรอืไม่ทกุข์กต้็องหยดุ เพราะว่าสูบกย็ิง่ทกุข์ใหญ่ ถ้าหยดุกท็กุข์ 
ทางใจ ถ้าสูบกท็กุข์ทางร่างกายจนร่างกายรบัไม่ไหว ร่างกายจะเจ็บไข้ 
ได้ป่วยและจะตายไปได้ นี่เป็นเพราะว่าไม่มีก�าลังใจ 

อะไรคอืก�าลังใจ ก�าลังใจกค็อืก�าลังหยดุ ใจเราจะหยดุอะไรได้ เราต้อง 
หยุดใจของเราให้ได้ก่อน ก�าลังใจก็คือการท�าใจให้สงบนี้เอง คือการ 
ท�าสมาธิ เวลาท�าสมาธิน้ีก็เท่ากับหยุดความอยาก หยุดความคิด  
ความอยากน้ีต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ ถ้าเราหยุดความคิดได้ 
ความอยากกท็�างานไม่ได้ ถ้าเราไม่คดิ เรากจ็ะไม่รูว่้าเราอยาก เรากจ็ะ 
ไม่ได้คิดถึงบุหรี่ เมื่อเราไม่ได้คิดถึงบุหรี่ เราก็จะไม่เกิดความอยากที่ 
จะสูบบหุรี ่แต่ถ้าเรายงัคดิถงึบุหรีอ่ยูก่จ็ะเกดิความอยากทีจ่ะสูบบุหรี ่
ตามมา ดงัน้ันเราต้องสร้างก�าลังใจให้เกดิขึน้มา ก�าลังใจกค็อืก�าลังหยดุ  
ก�าลังหยุดก็คือสมาธินี้เอง การหยุดใจท�าใจให้นิ่งท�าใจให้สงบ ใจเป็น
เหมือนรถยนต์ รถยนต์จะหยุดได้ก็ต้องมีเบรค ถ้าไม่มีเบรค รถยนต์
ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ 

ดงัน้ันถ้าเราอยากจะมกี�าลังใจทีจ่ะหยดุความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นต้นเหตุ 
ของความทกุข์ต่างๆ เรากต้็องเจรญิสมาธิกนั น่ังสมาธใิห้มากๆ ท�าใจ
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ให้สงบให้มากๆ ให้นานๆ ให้บ่อยๆ เพื่อใจจะได้มีก�าลังหยุดมากขึ้น
ไปตามล�าดับ ถ้าเราน่ังสมาธิได้ช่ัวโมงหน่ึง เราก็มีก�าลังหยุดได้ใน 
ระดับหนึ่ง ถ้าเรานั่งวันละสองชั่วโมง เราก็จะได้ก�าลังหยุดสองเท่า  
ถ้าเราน่ังวันละสามช่ัวโมง เรากจ็ะได้ก�าลังหยดุสามเท่าขึน้ไปตามล�าดบั  
ถ้าเราปฏิบัติธรรมได้ทั้งวัน นั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมได้ทั้งวัน 
เราจะมีก�าลังหยุดความอยากทุกชนิดได้ เมื่อเรามีก�าลังหยุดความ
อยากแล้วเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆ ภายในใจของเราได้ 

ดังน้ันส่ิงที่ตอนน้ีเราไม่มีกันก็คือก�าลังที่จะหยุดความอยาก เรามี
ปัญญาแล้ว เราได้ยินได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็น
สุดยอดของปัญญาแล้ว ถ้าไม่มพีระพทุธเจ้ามาตรสัรูแ้ล้ว มาประกาศ 
พระธรรมค�าสอน พวกเราจะไม่มีปัญญา จะไม่รู้ว่าต้นเหตุของความ 
ทกุข์ใจของความไม่สบายใจของพวกเราน้ันอยูท่ีค่วามอยากของเราเอง  
อันน้ีคือปัญญานะ เมื่อก่อนไม่มีใครรู้ แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรง 
ไม่รู้ ทรงรู้วิธีหยุดความอยากได้ช่ัวคราวจากการน่ังสมาธิ แต่พอ 
ออกจากสมาธมิากเ็กดิความไม่สบายใจขึน้มาอีก แต่ไม่ทราบว่าความ 
ไม่สบายใจน้ันเกดิจากความอยากต่างๆ ภายในพระทยัของพระองค์เอง  
จนหลังจากที่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนา พิจารณาดูค้นคว้าหาสาเหต ุ
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ของความทกุข์ใจ ของความไม่สบายใจ กท็รงพบว่าเกดิจากความอยาก 
ต่างๆ นี้เอง จึงสามารถใช้สมาธิที่พระองค์ทรงได้เจริญแล้วมาหยุด
ความอยากต่างๆ ได้ จึงได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าขึน้มา กค็อืรูต้้นเหตุ 
ของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยาก และรู้วิธีดับความทุกข์ก็คือการ
ใช้สมาธิน้ีหยุดความอยาก ใช้ปัญญาสอนใจให้คอยฝืนความอยาก  
ให้รู้ว่าส่ิงต่างๆ ที่ใจอยากได้อยากท�าน้ันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง 
เป็นความสุขช่ัวคราว เป็นความสุขทีจ่ะผลิตความอยากเพิม่ขึน้มาใหม่  
เช่น เวลาได้สูบบุหรี่ก็เกิดความสุขใจเพราะได้ดับความหงุดหงิด  
ความร�าคาญใจไปช่ัวคราว แต่ในขณะเดยีวกนักจ็ะผลิตความอยากใหม่ 
ขึ้นมาอีก 

น่ีคือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วน�ามาเผยแผ่ส่ังสอนให้แก่
พวกเรา สอนให้พวกเรามาแก้ปัญหา แก้ความทกุข์ใจ ความไม่สบายใจ
ทีใ่จของเรา ด้วยการหยดุความอยากของเรา ถ้าเราหยดุความอยากได้  
ก็แสดงว่าเรามีสมาธิ มีก�าลัง มีเบรค ถ้าเป็นรถก็มีเบรค ถ้าเราหยุด 
ไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีเบรค ไม่มีสมาธิ ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องท�ากัน 
ก็คือต้องสร้างเบรคขึ้นมา สร้างสมาธิขึ้นมา 



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 223

การจะสร้างสมาธขิึน้มาได้กจ็ะต้องมเีครือ่งมอื สมาธน้ีิกเ็ป็นเหมอืนกบั 
การจับลิงเข้ากรง จิตน้ีเปรียบเหมือนลิง การที่เราจะส่ังให้จิตสงบ 
ต่อไปนี้อย่าคิด ให้นิ่งๆ ให้สงบ ให้สบาย เราสั่งมันไม่ได้ มันไม่ฟังเรา 
เพราะมันไม่เคยอยู่ภายใต้อ�านาจของเรา มันเป็นผู้อยู่เหนืออ�านาจ
ของเรา เราต่างหากที่เป็นผู้อยู่ใต้อ�านาจของมัน มันต่างหากเป็น 
ผู้ส่ังให้เราไปหาส่ิงน้ันส่ิงน้ีมาให้เกิดความอยากต่างๆ ให้ท�าตาม 
ความอยากต่างๆ ของใจมาโดยตลอด ดังนั้นอยู่ดีๆ วันดีคืนดี ผู้ที่
เป็นทาสจะลุกฮือข้ึนมาแล้วส่ังให้ผู้ที่เป็นเจ้านายน้ีท�าตามค�าสั่งของ
ทาสน้ีย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีอาวุธ อาวุธที่ทาสจะใช้ในการต่อสู้กับ
เจ้านายก็คือสมาธินี้เอง 

ทีน้ีการที่จะท�าให้เกิดสมาธิข้ึนมาได้ก็ต้องมีเครื่องมือที่จะจับลิง 
คอืจิตน้ีทีไ่ม่ยอมอยูใ่นความสงบ เป็นเหมอืนลิง ลิงน้ีโดยปกตกิจ็ะไม่อยู ่
ในความสงบ จะไม่อยู่เฉยๆ จะเล่นจะเที่ยวท�าโน่นท�าน่ีของมันไป 
เวลาต้องการให้ลิงนิ่งอยู่เฉยๆ ต้องจับเข้ากรง การจะจับเข้ากรงได้
ก็ต้องใช้เชือกรัดคอ ถ้ารัดคอลิงได้ก็สามารถลากลิงเข้ากรงได้ จิตก็ 
เหมือนกัน จิตก็เป็นเหมือนลิง ถ้าอยากจะจับให้จิตเข้าสู่ความสงบ  
ให้เป็นสมาธ ิให้น่ิงให้สงบ กจ็�าเป็นจะต้องมเีชอืกผูกรดัคอจิต เชือกที่ 



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔224



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 225



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔226

จะผูกรดัคอจิตน้ีกค็อืสตน่ีิเอง สตน้ีิเป็นธรรมทีส่�าคญัทีสุ่ดในการทีจ่ะ
ควบคมุจิตใจในการทีจ่ะมาดบัความทกุข์ใจ มาหยดุความอยาก จ�าเป็น
จะต้องมีสติก่อน เพราะว่าถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถท�าใจให้สงบให้
เป็นสมาธไิด้ และเมือ่ใจไม่สงบไม่เป็นสมาธ ิใจกจ็ะไม่มกี�าลังทีจ่ะหยดุ
ความอยากต่างๆ ได้นั่นเอง

พระพุทธเจ้าจึงยกย่องสติว่าเป็นธรรมที่ส�าคัญ เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่
ทีสุ่ดในบรรดาธรรมทัง้หลาย เพราะว่าถ้าไม่มสีตแิล้วกจ็ะไม่สามารถท�า 
ให้จิตสงบได้ เมือ่จิตไม่สงบกไ็ม่สามารถหยดุความอยากได้ ไม่สามารถ
ท�าตามปัญญาที่สอนว่าต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจ  
ก็คือความอยากต่างๆ ภายในใจ ดังน้ันภารกิจแรกของนักปฏิบัติ 
นักภาวนากค็อืการเจรญิสต ิซ่ึงการเจรญิสตน้ีิกจ็�าเป็นจะต้องท�าอย่าง
ต่อเน่ือง ถ้าท�าแต่เฉพาะเวลาน่ังสมาธจิะไม่มกี�าลังมากพอ จะไม่มกี�าลัง 
ที่จะดึงจิตให้เข้าสู่สมาธิได้ เพราะเหมือนกับการจะจับลิง ถ้าเรายัง 
ไม่มีเชือก เราต้องไปหาเชือกก่อน แล้วกว่าจะหาเชือกได้กว่าจะเอา 
มาคล้องคอลิงได้ เราก็หมดแรงเสียแล้ว ตอนต้นเวลาน่ังสมาธิก ็
ต้องสู้กับความคิดปรุงแต่งต่างๆ ก่อน เพราะว่าเรายังไม่มีสติที่จะ 
ควบคมุความคดิปรงุแต่งได้ กว่าทีจ่ะควบคมุความคดิปรงุแต่งได้กน่ั็ง 
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ไม่ไหวแล้ว เจ็บแล้ว เจ็บตามร่างกายต่างๆ กต้็องลุกข้ึนมา ไม่สามารถ
ท�าใจให้สงบได้

ดังนั้นเราต้องหาเชือกมาเตรียมคล้องคอจิตไว้ก่อน แล้วพอเวลาเรา
นัง่สมาธิเราจะได้ลากมันเข้ากรงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เราจงึ 
จ�าเป็นจะต้องเจริญสติก่อนที่เราจะมาน่ังสมาธิ เราต้องเจริญสติ 
ตลอดเวลา เพราะเวลาใดทีเ่ราไม่เจรญิสตกิเ็ป็นเวลาทีเ่ชือกขาดน่ันเอง 
เป็นเวลาที่เราปล่อยให้ลิงไปเล่นเพ่นพ่าน ดังน้ันเราต้องเจริญสติ 
ให้มกี�าลังมาก ให้มกี�าลังต่อเน่ืองกนั ไม่ให้ขาด เพราะว่าเวลาใดทีข่าด 
เวลานั้นก็จะไม่สามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ แต่ถ้าเราสามารถ 
ดงึจิตให้อยู่กบัอารมณ์ทีเ่ราก�าหนดไว้ เช่น ถ้าเราใช้พทุโธ เรากก็�าหนด 
ให้จิตบริกรรม พุทโธ พุทโธไป ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ไม่ให้คิดถึง 
เรื่องคนน้ันคนน้ี ส่ิงน้ันส่ิงน้ี อย่าไปคิดให้เสียเวลาเพราะว่าไม่เป็น
ประโยชน์กบัการมาท�าใจให้สงบ คดิแล้วกจ็ะเกดิความฟุง้ซ่าน เกดิความ 
หงดุหงดิ ร�าคาญใจ เกดิความอยากต่างๆ ขึน้มา ถ้าคดิถงึบุหรีก่อ็ยาก 
จะสบูบุหรี ่คดิถงึสถานทีท่่องเทีย่วกอ็ยากจะไปท่องเทีย่ว คดิถงึขนม
นมเนยก็อยากจะรับประทาน คิดถึงเครื่องดื่มต่างๆ ก็อยากจะดื่ม 
คิดถึงภาพยนตร์คิดถึงละครก็อยากจะดู ถ้าเกิดความอยากแล้วก็จะ
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ต้องไปท�าตามความอยาก เพราะถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็จะทุกข์
ทรมานใจ เราก็เลยจะไม่ได้มีเวลามาเจริญสติกัน เพราะเราจะต้อง
ไหลไปกับกระแสของความอยากต่างๆ  

ดังนั้นส่ิงที่เราต้องพยายามเจริญให้มากให้มีขึ้นมาให้ได้ก็คือ “สติ” 
ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่า “สัมปชัญญะ” คือไม่ขาดตอน มีการ
ระลึกถึงพุทโธ พุทโธ อยู่อย่างสม�่าเสมอ ไม่เผลอ ไม่ลืม ท�าอะไรใน
อิริยาบถ ๔ ท�ากิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ต้องใช้ความคิด ก็ใช้การบริกรรม 
พทุโธ พทุโธไป ถ้ากจิกรรมทีจ่�าเป็นจะต้องใช้ความคดิกห็ยดุบรกิรรม
ไว้ชัว่คราว แล้วกใ็ช้ความคดิให้อยูก่บักจิกรรมเท่าน้ัน พอเสรจ็กจิกรรม 
น้ันแล้ว ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็กลับมาบริกรรมพุทโธไปต่อจนกว่า 
จิตไม่คดิอะไร ถ้าไม่คดิอะไรตอนน้ันกจ็ะไม่ต้องบรกิรรมกไ็ด้ ตอนน้ัน 
มีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในปัจจุบัน ไม่คิดปรุงแต่งอะไรต่างๆ ถ้ามี 
เวลาว่างเวลาที่จะน่ังสมาธิได้ก็น่ังได้เลย ถ้าน่ังแล้วจิตก็จะเข้าสู ่
ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเรว็ ภายในห้านาทสีบินาทจิีตกจ็ะ
เข้าสู่ความสงบได้

ความสงบนี้ที่เรียกว่า “สมาธิ” นี้ก็มีสองลักษณะด้วยกัน 
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มีความสงบนิ่งเย็นสบาย มีอารมณ์เดียวเรียกว่า “เอกัคคตารมณ์” 
สักแต่ว่ารู้ ไม่คิดปรุงแต่ง มีอุเบกขา มีความเย็นความสบาย สมาธิ
แบบนี้เรียกว่า “สัมมาสมาธิ”

สมาธิอีกแบบหนึ่งเป็นสมาธิที่ไม่นิ่ง ยังมีการรับรู้เรื่องราวต่างๆ เป็น
ความรูภ้ายใน เช่น พวกรปูทพิย์ เสยีงทพิย์ กล่ินทพิย์ กายทพิย์ต่างๆ  
หรือรู้อดีต รู้อนาคต หรือมีความรู้ความสามารถพิเศษต่างๆ ปรากฏ
ขึ้นจากการท�าใจให้สงบ สมาธิแบบน้ีเรียกว่าเป็น “มิจฉาสมาธิ” 
เพราะว่าจะไม่มีก�าลังที่จะหยุดกิเลสหยุดความอยากได้ เวลาอยู่ใน
สมาธิแบบนี้กิเลสยังท�างานได้ เห็นอะไรสวยงามก็อยากจะเห็นมากๆ 
อยากจะเห็นนานๆ เห็นอะไรที่ไม่สวยไม่งามไม่ชอบก็อยากจะให้มัน
หายไป เกิดความกลัวขึ้นมาได้ ถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะท�าให้ไม่กล้า 
น่ังสมาธต่ิอไป เวลาน่ังแล้วไปรบัรูก้บัภาพหรอืส่ิงทีน่่ากลัว ถ้าเข้าไปแล้ว
เจอสมาธิแบบนี้ก็ให้ถอยออกมา ให้กลับมาหาพุทโธ กลับมาบริกรรม 
พทุโธ พทุโธใหม่ เพือ่ให้เข้าไปสูค่วามสงบน่ิงทีไ่ม่มอีะไรต่างๆ ปรากฏ 
มีแต่ความว่าง มีแต่ความรู้คือผู้รู้ สักแต่ว่ารู้อยู่เพียงอย่างเดียว  
ถ้าได้สมาธิอย่างน้ีก็ปล่อยให้จิตตั้งอยู่ในสมาธิน้ันไปนานเท่าที่จิตจะ
ตั้งอยู่ได้
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ในขณะน้ันไม่ใช่เป็นเวลาที่เรา
จะเจริญปัญญา ปัญญานี้เราจะ 
เจริญหลังจากที่ เราออกจาก
สมาธิมาแล้ว 

การเจรญิปัญญากเ็พือ่ทีจ่ะรกัษา
ความสงบที่ เราได ้จากสมาธิ
น่ีเอง เพราะว่าความสงบน้ีจะ 
หายไปเวลาเกดิความอยากข้ึนมา  
เวลาเกิดความอยากก็ต ้อง
ใช้ปัญญาเป็นผู ้มาเตือนใจว่า  
ความอยากน้ีเป็นต้นเหตุของ
ความทุกข์ใจ เป็นต้นเหตุที่มา
ท�าลายความสงบความสุขใจ  
ถ้ายังอยากจะให้ใจสงบเหมือน
กับเวลาที่ยังอยู่ในสมาธิก็ต้อง
ระงบัความอยากทกุรปูแบบ เช่น  
พอออกจากสมาธิมากเ็ปรีย้วปาก 

อยากจะสูบบุหรี ่อันน้ีกต้็องหยดุ 
พอสูบบุหรี่แล้วได้ความสุขเพียง 
นิดเดยีว แต่จะท�าให้ความสงบน้ัน 
หายไป แล้วก็จะท�าให้เกิดความ
อยากอย่างอ่ืนขึ้นมาอีก อยาก
สูบบุหรี่แล ้วเดี๋ยวก็อยากจะ
ดื่มเครื่องดื่ม อยากดื่มเครื่อง
ดื่มแล้วก็อยากจะรับประทาน
ขนม รับประทานขนมแล้วก็
อยากจะดูอยากจะฟัง อยากจะ 
ไปท�ากิจกรรมอะไรต่างๆ ไป
เที่ยวไปเล ่น ไปท�าอะไรให ้
เพลิดเพลิน เพราะความสงบ
ได้ถูกท�าลายไป ความอ่ิมได้ 
ถูกท�าลายไป ถ้าเราไม่ท�าตาม
ความอยาก ความอิ่มความสงบ
ก็ยังจะอยู่กับจิต ถ้ามีความอ่ิม
ความสงบความสุขก็จะไม่อยาก 
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ไปท�าอะไร จะไม่อยากไปดูไป 
ฟังไปดื่มไปรับประทานอะไร  
ถ้าจะดื่มจะรับประทานก็จะต้อง 
ดื่มตามเวลาที่ ได ้ก� าหนดไว ้  
ดื่มและรับประทานเพื่อร่างกาย 
เพื่อรักษาให้ร่างกายอยู ่ไปได้ 
ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย แต่ไม่ได้ดื่ม
ไม ่ได ้รับประทานเพื่อให ้เกิด
ความสุขขึ้นมาเพราะว่าความ
สุขที่ ไ ด ้ จ ากการ น่ั งสมาธิ น้ี  
มันมีก� า ลังมากกว ่ า ดีกว ่ า  
ให้ความอ่ิมความพอมากกว่า
ความสุขต่างๆ ทั้งหลายที่จะได้
จากการด ูจากการฟัง จากการดืม่  
จากการรับประทานนั้นเอง 

ตอนน้ีล่ะจึงต้องคอยใช้ปัญญา
คอยเฝ้าดูว่าใจของเรามีความ

อยากหรอืเปล่า ถ้ามคีวามอยาก
เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ นอกจาก
ความอยากในรูปเสียงกล่ินรส
โผฏฐัพพะแล้ว ยังมีความอยาก
ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ หรือ
อยากไม่ให ้เป ็นอย่างน้ันเป็น
อย่างน้ีอีก ความอยากเหล่าน้ี
ก็จะท�าให้เราไม่สบายใจได้ เช่น 
เราเห็นคนเขาพูดอะไร ท�าอะไร 
ถ้าเราอยากให้เขาท�าหรอืพดูตาม
ที่เราอยาก เขาไม่ท�า เราก็จะ
หงุดหงิดใจ เราก็จะไม่สบายใจ
ไม่พอใจ แล้วเราก็จะไปแก้ที่เขา 
แทนที่จะมาแก้ที่ตัวเรา เราก็จะ 
ไปบอกเขาว ่าอย่าท�าอย่างน้ี 
อย่าพูดอย่างน้ี พอเราไปพูดไป
บอกเขา เขากไ็ม่พอใจ เขากต็อบ
กลับมา เขากต่็อต้านต่อสู้กบัเรา 
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เดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะวิวาทกัน เกิดปัญหาขึ้นมาลามปามจากน�้าผ้ึง
หยดเดียวกลายเป็นสงครามโลกขึ้นมาได้ เพราะว่าไม่ได้แก้ปัญหาที่
ต้นเหตุนั้นเอง

ต้นเหตุของปัญหาก็คือความอยากของเราเอง ความไม่พอใจของเรา 
ทีเ่ขาไม่ท�าตามความอยากของเรา แต่ถ้าเรามปัีญญารูว่้าความไม่พอใจ 
ความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเรา เราก็มาหยุด
ความอยากของเรา ก็จบ เขาอยากจะท�าอะไรก็ต้องปล่อยเขาท�าไป  
เขาอยากจะพูดอะไรก็ต้องปล่อยให้เขาพูดไป เราไปแก้เขาไม่ได้  
เราต้องมองให้เห็นว่าเขาเป็นเหมือนธรรมชาติ เป็นเหมือนฝนตก 
แดดออก เราไปห้ามฝนตกแดดออกไม่ได้ ฉันใด เรากไ็ปห้ามเหตกุารณ์
ต่างๆ บคุคลต่างๆ สิง่ต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้  
น่ีแหละเรียกว่าปัญญา เห็นว่าเป็นอนัตตา สัพเพ ธัมมา อนัตตา  
ไม่มีอะไรที่เราจะไปส่ังไปบอกให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้
เสมอไป เราอาจจะส่ังได้บ้างบางเวลา บางครัง้บางคราว แต่บางเวลา 
เราจะส่ังไม่ได้ เวลาทีเ่ราส่ังไม่ได้เวลาน้ันน่ะจะท�าให้เราวุ่นวายใจ และ
อาจจะท�าให้เราต้องไปท�าในส่ิงที่เสียหายเป็นเรื่องเป็นราวข้ึนมาได้  
เช่น สั่งเขาแต่เขาไม่ท�า ก็เลยเอาไม้ไปตีศีรษะเขาเพื่อให้เขาหยุดท�า  
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ถ้าตแีล้วพลาดไป เขากลับมาตเีราได้ เรากจ็ะเจ็บเน้ือเจ็บตวั แต่ถ้าเรา 
หยุดความอยากของเราได้ หยุดความอยากมีอยากเป็น อยากให้เป็น
อย่างน้ันอยากให้เป็นอย่างน้ีได้ ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปเหมือนกับ
เราปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปตามเรื่องของเขา ฝนจะตกก็ปล่อยให ้
มันตกไป แดดจะออกก็ปล่อยให้มันออกไป เราก็จะไม่หงุดหงิดใจ  
เราก็ไม่ต้องไปแก้ฝนฟ้าอากาศ ไม่ต้องไปจัดการกับฝนฟ้าอากาศให ้
เหนื่อยยากไปเปล่าๆ แล้วก็เป็นไปไม่ได้ 

น่ีแหละคอืการใช้ปัญญาหลังจากทีอ่อกจากสมาธมิาแล้ว เราต้องคอย
ดจิูต น่ีแหละทีเ่รยีกว่าการดจิูต จะดจิูตได้ต้องดหูลังจากทีม่สีมาธแิล้ว  
ถ้าไม่มสีมาธดิไูปกท็�าอะไรไม่ได้ ดแูล้วเหน็มนัหงดุหงดิ เหน็แล้วมนัอยาก
จะสบูบหุรีก่็เลยต้องสบูบหุรี่จงึจะหายหงดุหงดิ ถา้ดแูบบนีก้็อย่าไปดู
ให้เสียเวลา ดแูล้วไม่สามารถแก้ปัญหาคอืหยดุความอยากต่างๆ ทีเ่ป็น 
ต้นเหตุของความหงุดหงิดใจ ของความไม่สบายใจ ของความ 
ร�าคาญใจได้ เพราะไม่มกี�าลังน่ันเอง ดจิูตแบบน้ีดไูปเสียเวลา ถ้าดแูล้ว 
ไม่สามารถระงบัความอยากต่างๆ ระงบัความหงดุหงดิ ความร�าคาญ
ใจได้ ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะข้ามขั้นตอน เพราะว่ายังไม่มี
สมาธิ ยังไม่มีสติ ไม่เจริญสติก่อน ไม่ฝึกสติก่อน ไม่หาเชือกมาคล้อง 
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คอลิงไว้ก่อน เมือ่มเีชอืกคล้องคอลิงแล้ว ทน้ีีกล็ากลิงเข้าไว้ในกรงได้  
แล้วต่อไปเวลาปล่อยลิงออกมานอกกรงกค็อยเอาเชือกดงึมนัไว้ เวลา
มันจะไปท�าอะไรที่เสียหาย เวลามันจะไปท�าตามความอยากก็ดึงมัน
เอาไว้ ถ้าดงึมนัไว้บ่อยๆ ต่อไปมนักเ็ขด็มนัไม่กล้าไปท�าตามความอยาก

สัตว์เล้ียงน้ีใหม่ๆ เราต้องควบคุมบังคับต้องสอนมันให้ท�าอะไรตาม 
ค�าสั่งของเรา จนกระทั่งมันยอมแพ้เราแล้ว มันเชื่อฟังค�าสั่งของเรา 
หลังจากน้ันเราไม่ต้องใช้เชอืกคล้องคอมนักไ็ด้ เราเพยีงแต่พดูค�าเดยีว 
มนักห็ยดุแล้ว ส่ังมนั มนักห็ยดุเพราะมนักลัว กลัวจะถกูจับขงัอยูใ่นกรง  
เวลามนัไม่ท�าตามค�าส่ังเรากจั็บมนัขังไว้ในกรง ต่อไปมนักจ็ะเขด็หลาบ 
จะไม่กล้าฝืนค�าส่ัง ฉันใด ใจกเ็ป็นอย่างน้ัน ใจจะเชือ่เราถ้าเราสามารถ
ที่จะส่ังมันว่าให้มันเข้าไปอยู่ในความสงบได้ ต่อไปมันจะไม่กล้าฝืน 
ค�าส่ัง ต่อไปใจจะเห็นโทษของความอยาก เห็นว่าเวลาอยากแล้ว
ท�าให้ไม่สบายใจ พอหยุดความอยากแล้วความไม่สบายใจก็จะหายไป  
ความอยากในรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะก็เป็นความอยากที่ได้แสดง
ให้ฟังเป็นตัวอย่างแล้ว เช่น ความอยากสูบบุหรี่ อยากดื่ม อยากรับ
ประทานนอกเวลาทีเ่ราได้ก�าหนดไว้ ส�าหรบัร่างกาย ร่างกายต้องดืม่
ต้องรบัประทาน เรากใ็ห้มนัไปเหมอืนกบัให้ยา เหมอืนกบัรบัประทานยา  
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รบัประทานตามเวลา อาหารเราจะก�าหนดให้รบัประทานกีม่ือ้กก็�าหนดไป  
ถ้าเป็นนักภาวนาก็ไม่เกินสองมื้อหรือมื้อเดียวก็พอ เพราะว่าร่างกาย
ไม่ต้องการมากไปกว่าน้ัน ถ้ารับประทานมากกว่าน้ันก็แสดงว่าไม่ได ้
รบัประทานเพือ่ร่างกาย แต่รบัประทานเพือ่ความอยาก ถ้ารบัประทาน 
ด้วยความอยากกต้็องรบัประทานอยูเ่รือ่ยๆ เวลาไม่ได้รบัประทานกจ็ะ
หงดุหงดิใจ ร�าคาญใจ ไม่สบายใจ อย่างเวลาทีเ่ราฝึกให้ใจรบัประทาน 
เพื่อร่างกาย ถึงเวลาเราก็รับประทาน เวลาไม่ถึงเวลาเราก็ไม่รู้สึกหิว  
ไม่รูสึ้กอยากอะไร เพราะเราไม่ได้ท�าตามความอยาก เราฝืนความอยาก 
จนกระทั่งความอยากจะรับประทานจะไม่มี จะรับประทานเหมือน
กับรับประทานยา เราไม่อยากจะรับประทานยาแต่ถึงเวลาเราก็ 
รบัประทานยากนั เพราะเรารูว่้าถ้าไม่รบัประทานยาโรคภยัไข้เจ็บกจ็ะ 
ไม่หาย ฉันใด ถ้าเราไม่รับประทานอาหารตามเวลา ร่างกายก็จะอยู่ 
อย่างปกติสุขไม่ได้ ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปในที่สุด  
เราก็รับประทานเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ไป แต่เราไม่ได้รับประทาน 
เพื่อความอยากเพื่อให้เกิดความสุขจากการรับประทาน 

นี่เรียกว่าการหยุดกามตัณหา และการหยุดภวตัณหา ความอยากมี
อยากเป็น เราก็ต้องปล่อยวางทุกอย่าง ใครเขาจะเป็นอะไร ใครเขา
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ไม่มีอะไรจะมาท�ลายเราได้ 
แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถ

มาท�ลายใจได้ ท�ลายได้ก็เพียงแต่ร่างกาย 
เพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ 

ใจอยู่อีกโลกหนึ่ง ใจอยู่ในโลกทิพย์
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จะท�าอะไร กต้็องปล่อยเขาท�าไป เราอย่าไปอยากให้เป็นอย่างน้ันเป็น
อย่างน้ี ส่วนความอยากชนิดทีส่ามเรยีกว่าวภิวตัณหา คอืความอยาก
ไม่ให้ส่ิงทีเ่ราไม่ชอบให้เกดิขึน้ เช่น อยากไม่ให้แก่ อยากไม่เจ็บ อยาก
ไม่ตาย อยากไม่ทุกข์ยากล�าบาก อยากไม่พบกับสิ่งต่างๆ ที่ไม่น่าพบ 
ไม่น่าปรารถนา แต่เราอยู่ในโลกที่เราไปสัง่มันไม่ได้ เราไปสั่งร่างกาย
ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย ไม่ได้ เวลามนัจะแก่ มนัจะเจ็บ มนัจะตาย  
มนักต้็องเป็นไปตามเรือ่งของมนั เวลาทีเ่ราจะต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์
ที่เราไม่ชอบก็ห้ามมันไม่ได้ เวลาเราจะต้องพลัดพรากจากบุคคล 
ที่เรารัก สิ่งที่เรารัก เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ อันนี้เราต้องท�าใจ ถ้าเรา 
มีก�าลังสมาธิ มีอุเบกขา เราก็จะหยุดความอยากไม่ให้ส่ิงเหล่าน้ี 
เกิดขึ้นได้ อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไป เราไม่มีวิภวตัณหา ไม่มี
ความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย อยากไม่พลัดพรากจาก
ส่ิงที่เรารัก จากบุคคลที่เรารัก ไม่มีความอยากที่ไม่อยากจะพบใน 
สิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ชอบต่างๆ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด อะไรจะมา
ก็ต้องมา เราอยู่กับมันได้ เราเป็นเพียงผู้รับรู้เท่านั้นเอง

ไม่มีอะไรจะมาท�าลายเราได้ แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถมา
ท�าลายใจได้ ท�าลายได้ก็เพียงแต่ร่างกาย เพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้  
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ใจอยู่อีกโลกหน่ึง ใจอยูใ่นโลกทพิย์ ส่วนร่างกายน้ีอยูใ่นโลกธาต ุร่างกาย
จะพังไปหมดไป ส่ิงของต่างๆ ทรัพย์สมบัติต่างๆ จะพังไปหมดไป  
กเ็ป็นเรือ่งของทรพัย์สมบัตเิรือ่งของร่างกาย ไม่ใช่เรือ่งของใจ ใจไม่ได้ 
พังไปกับสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ เพราะใจอยู่อีกโลกหนึ่ง ร่างกาย
ทรพัย์สมบตัข้ิาวของเงนิทองต่างๆ บุคคลต่างๆ อยูใ่นโลกธาต ุแต่ใจ 
อยู่ในโลกทิพย์

โลกทิพย์กับโลกธาตุน้ีคนละโลกกัน ใจเป็นเพียงส่งสัญญาณมารับรู้
ผ่านทางร่างกาย ร่างกายนี้เป็นเหมือนเครื่องรับความรู้ต่างๆ ข้อมูล
ต่างๆ ส่งไปให้ใจ ส่งภาพไปให้ใจด ูส่งเสียงไปให้ใจฟัง ส่งอะไรต่างๆ ไป  
แต่เวลาเกิดอะไรขึ้นมาเกิดที่ร่างกาย ไม่ได้เกิดที่ใจ แต่ใจไปทุกข์กับ
ร่างกายเพราะว่าใจมีความอยาก อยากให้สิ่งต่างๆ ที่ได้รับผ่านทาง
ร่างกายน้ีมีอยู่ต่อไปให้ดีเหมือนเดิม แต่มันไม่เป็นไปตามความจริง
ของโลกน้ี ความจริงของโลกน้ีก็คือทุกส่ิงทุกอย่างในโลกน้ีมีเจริญ  
มีเสื่อม มีเกิด มีดับ เป็นธรรมดา ถ้าใจรู้ความจริง ใจก็ไม่ทุกข์กับ 
ส่ิงเหล่าน้ีได้ เพราะจะไม่อยากให้เป็นตามความอยาก จะปล่อยให ้
เป็นตามความจรงิ อะไรจะเกดิกป็ล่อยให้เกดิ เวลาอะไรจะดบักป็ล่อย
ให้ดับไปเท่านั้นเอง 
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ของต่างๆ ในโลกนีเ้ป็นเหมอืนโรงละคร 
เป็นของที่อยู่ในจอภาพยนตร์ ใจผู้ที่อยู่โลกทิพย ์

เพยีงแต่มาดภูาพยนตร์ ดโูลกน้ีดเูหมอืนดภูาพยนตร์ 

พอเคร่ืองมอืทีใ่จใช้เป็นผู้ส่งข้อมูลต่างๆ ไปให้กับใจน้ัน 

หยดุท�างาน คอืร่างกายหยดุท�างาน ไม่สามารถส่งภาพ

ส่งเสยีงส่งกลิน่ส่งรสไปให้ใจรับรู้ได้ ตอนน้ันกเ็ท่ากบั

ใจก็ต้องออกจากโรงภาพยนตร์นั้นไป
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น่ีคือเรื่องของการแก้ปัญหาให้ถูกจุด ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ใจของเรา  
ปัญหาของโลก เช่น การเกดิ การแก่ การเจ็บ การตาย น้ีไม่ได้เป็นปัญหา  
เป็นเรือ่งธรรมดา เป็นเรือ่งปกตขิองธรรมชาต ิปัญหาอยูท่ีใ่จไปอยาก
ให้เขาไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่เสื่อม ไม่หมด เท่านั้นเอง จึงท�าให้ใจ 
เกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราหยุดความอยากไม่ให้เขาไม่แก่ ไม่เจ็บ  
ไม่ตายได้ ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย 
ความเส่ือม ความดบัของส่ิงต่างๆ ทัง้หลายในโลกน้ี ใจเราไม่ได้ไม่เสีย 
กับการเกิดหรือกับการดับของส่ิงต่างๆ ใจจะเท่าเดิม เวลามาเกิด  
มาได้ร่างกายก็มามือเปล่าๆ ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมา เวลาร่างกายนี้ 
ตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไป เพียงแต่เหมือนกับคนที่เข้าไปดู
ภาพยนตร์น้ันเอง เวลาเข้าไปดูภาพยนตร์ก็เหมือนกับว่าได้เห็นโน่น
เหน็น่ี เป็นเจ้าของส่ิงน้ันส่ิงน้ี พอภาพยนตร์จบ คนดกูอ็อกจากโรงไป  
ไม่ได้เอาอะไรจากจอภาพยนตร์ไป ของต่างๆ ในโลกน้ีเป็นเหมือน 
โรงละคร เป็นของที่อยู่ในจอภาพยนตร์ ใจผู้ที่อยู่โลกทิพย์เพียงแต่
มาดูภาพยนตร์ ดูโลกนี้ดูเหมือนดูภาพยนตร์ พอเครื่องมือที่ใจใช้เป็น 
ผู้ส่งข้อมูลต่างๆ ไปให้กับใจน้ันหยุดท�างาน คือร่างกายหยุดท�างาน  
ไม่สามารถส่งภาพส่งเสียงส่งกล่ินส่งรสไปให้ใจรับรู ้ได้ ตอนน้ัน 
ก็เท่ากับใจก็ต้องออกจากโรงภาพยนตร์น้ันไป ก็ไปหาโรงภาพยนตร์
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โรงใหม่ดูใหม่ ไปหาร่างกายร่างใหม่ ไปเกิดใหม่ แล้วก็ไปรับรู้ว่าได้
ส่ิงน้ันส่ิงน้ีมาใหม่ ได้เหน็ส่ิงน้ันส่ิงน้ี ได้สัมผัส ได้มคีวามสุขความทกุข์ 
กับส่ิงน้ันส่ิงน้ี ก็เหมือนกับได้ดูภาพยนตร์โรงใหม่ ดูไปจนกระทั่ง
ภาพยนตร์หมดม้วนก็คือร่างกายหยุดท�างาน ร่างกายไม่สามารถส่ง
ข้อมูลมาให้กับใจได้รับรู้ได้ ภาพยนตร์เรื่องนั้นก็จบไป แล้วเดี๋ยวก็ไป
หาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้มาดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ต่อ นี่คือใจ 

ใจเป็นผู้ดูภาพยนตร์มานับไม่รู้กี่ล้านเรื่องแล้ว เราใช้ร่างกายนี้มาเป็น
เครือ่งมอืมารบัรูเ้รือ่งราวต่างๆ แล้วมาท�าอะไรต่างๆ ตามความอยาก 
ของเรา ส่ิงต่างๆ ทีเ่ราได้มาเราคดิว่าเราได้ แต่ความจรงิเราไม่ได้หรอก  
มนักอ็ยูใ่นโลกน้ี เวลาร่างกายน้ีตายไปเรากไ็ม่ได้เอาส่ิงต่างๆ ทีเ่ราได้มา 
ไปกบัเราเลยแม้แต่ช้ินเดยีว ถ้าเรายงัมคีวามอยากอยู ่ ความอยากน้ี 
กจ็ะพาให้เราไปหาโรงใหม่ ไปหาร่างกายอันใหม่ เพือ่จะได้ดภูาพยนตร์
เรื่องใหม่ต่อไปเท่านั้นเอง

น่ีคอืเรือ่งใจของเรา ถ้าไม่มพีระพทุธศาสนา ไม่มพีระพทุธเจ้ามาสอน
มาบอกให้รูว่้าปัญหาของเราอยูท่ีค่วามอยากของเรา เพราะว่าท�าให้เรา 
มคีวามทกุข์ใจกนั แล้วกท็�าให้เราต้องขวนขวายต้องดิน้รนหาความสุข
ต่างๆ ผ่านทางร่างกายมาอย่างนับไม่ถ้วน แต่การหาความสุขผ่านทาง
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ถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่
ภายในใจแล้ว ใจก็จะไม่มีความทุกข์ 
ไม่ต้องว่ิงหาความสุขต่างๆ เพราะ
จะมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายใน
หัวใจตลอดเวลา
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ร่างกายน้ีเป็นความสุขช่ัวคราว เวลาทีจ่ะต้องพลัดพรากจากความสุข
ต่างๆ ไป กจ็ะเป็นเวลาทีท่กุข์ทรมานใจเป็นอย่างยิง่ พระพทุธเจ้าจึงสอน 
ว่าอย่ามร่ีางกายดกีว่า อย่าหาความสุขแบบน้ีดกีว่า ให้มาหาความสุข 
ที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันส้ินที่มีอยู่กับใจอยู่ตลอดเวลาดีกว่า ไม่ต้องใช้
ร่างกายเป็นเครื่องมือ ก็คือการท�าใจให้สงบและรักษาความสงบนั้น 
ด้วยการหยุดความอยากต่างๆ ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจให้มัน 
หมดไป ถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว ใจก็จะไม่ม ี
ความทุกข์ ไม่ต้องวิ่งหาความสุขต่างๆ เพราะจะมีความสุขเต็มเปี่ยม
อยูภ่ายในหวัใจตลอดเวลา ไม่ต้องไปใช้ร่างกายเป็นเครือ่งมอื ร่างกาย
ทีจ่ะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ทีจ่ะต้องให้ความทกุข์กบัใจ เน่ืองจาก
ไปหลงอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ปัญหาต่างๆ เหล่านี้
ก็จะหมดไป หมดที่การหยุดความอยาก 

การจะหยดุความอยากได้กต้็องสร้างสตขิึน้มาเพือ่ให้เกดิสมาธ ิเมือ่ม ี
สมาธิแล้วก็จะมีก�าลังที่จะท�าตามค�าส่ังของปัญญาได้ ก็คือให้หยุด
ความอยากทุกรูปแบบ ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ คือ 
กามตัณหา ความอยากมีอยากเป็น อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ 
อยากมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ อันนี้ก็ต้องตัดไป อย่าไปอยากมัน มีอะไร
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ก็มีไป เป็นอะไรก็เป็นไป มันเป็นของชั่วคราว ไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้
แน่นอน ตายไปมันก็จบ ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ต้องหยุดมัน 
เมือ่มร่ีางกายแล้วมนักต้็องมคีวามแก่ มคีวามเจบ็ มคีวามตาย มนัจะ 
ต้องมีการพลัดพรากจากกัน ให้คิดอย่างน้ี จะได้หยุดความอยาก 
ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจ ที่เป็นต้นเหตุของการพาให้
เราไปเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุดได้ เพราะว่ามันท�าให้ใจเราหิว
อยู่ตลอดเวลา มันไม่ได้ท�าให้ใจเราอิ่ม ความอยากต่างๆ ที่เราท�านี้  
มันไม่ได้ท�าให้ใจอิ่ม แต่ท�าให้ใจหิวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

ดังนั้นเราต้องหยุดความอยากต่างๆ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหยุด 
ด้วยการบ�าเพญ็สต ิสมาธ ิปัญญา ก่อนทีจ่ะบ�าเพญ็สต ิสมาธ ิปัญญา
ได้กต้็องท�าทานให้ได้ก่อน เพือ่เราจะได้ยตุกิารใช้ข้าวของเงนิทองเป็น
เครื่องมือการหาความสุขต่างๆ ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทองหาความสุข
ต่างๆ เราก็ไม่ต้องหาเงินหาทอง เราก็จะมีเวลาที่เราจะมาเจริญสติ 
มานั่งสมาธิ มาหยุดความอยากต่างๆ ได้ นี่คือข้อแรก เราต้องหยุด
การหาเงินหาทอง หยุดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆ แล้วเรา 
กจ็ะมาเจรญิสต ิสมาธ ิปัญญาได้ มารกัษาศลี หยดุความอยากต่างๆ 
ท�ารั้วกั้นไว้ก่อน 
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ศลีน้ีเป็นเหมอืนรัว้กัน้ความอยากต่างๆ เรายงัไม่สามารถหยดุความอยากได้ 
ก็อย่าให้มันออกจากรั้วของศีลธรรม เพราะถ้าออกจากรั้วศีลธรรม 
กจ็ะสร้างความทกุข์ความวุ่นวายใจให้เพิม่มากขึน้ กจ็ะท�าให้การเจรญิสติ  
การหยุดความอยากต่างๆ น้ียากขึ้นไปอีก เราจึงต้องรักษาศีล ๕  
ศีล ๘ กัน เราต้องหยุดการหาเงินหาทองหาความสุขด้วยการหยุด 
ใช้เงินใช้ทองเพื่อเราจะได้มีเวลามารักษาศีลให้บริสุทธิ์ และมีเวลา
เจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับ สลับกับการนั่งสมาธิ 
พอได้สมาธิได้ความสงบแล้ว เวลาออกจากความสงบก็ใช้ปัญญา
รักษาสอนใจว่าอย่าอยาก ถ้าอยากแล้วความสงบที่ได้จากสมาธิ 
จะหายไป จะเกิดความวุ่นวายใจ เกิดความหงุดหงิดร�าคาญใจขึ้นมา  
ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจ เราก็จะหยุดความอยากต่างๆ ได้ ถ้ามีสมาธิ 
ก็หยดุได ้ถา้ไมม่ีสมาธกิ็หยดุไมไ่ด ้ถา้หยดุไมไ่ดก้ต้็องกลบัไปท�าสมาธิ 
ให้มีก�าลังมากขึ้นไป จนกว่าเราจะหยุดความอยากที่เราหยุดไม่ได้จน 
เราสามารถหยุดมันได้ ถ้าเราหยุดได้แสดงว่าเรามีสมาธิเต็มที่แล้ว  
เราก็จะหยุดความอยากทุกรูปแบบได้ อันนี้แหละคืองานของพวกเรา  
งานทีจ่ะยตุงิานทัง้หมดทัง้หลายในโลกน้ี งานต่างๆ ในโลกน้ี ต่อให้ท�าไป 
มากน้อยเพียงไร มันก็จะไม่มีวันหมด เพราะมันจะมีงานใหม่มาต่อ 
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อยู่เรื่อย เพราะความอยากมันไม่มีวันหมดไป ถ้ามีความอยากก็จะ
ท�าให้อยู่เฉยๆ ไม่ได้ ก็อยากจะต้องไปท�าโน่นท�านี่ต่อ 

ดงัน้ันขอให้เราศกึษาให้เกดิปัญญาให้เกดิความเหน็ทีถ่กูต้องว่าปัญหา
ทั้งหมดน้ีอยู่ที่ความอยากของเรา ความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ 
ความหงุดหงิดร�าคาญใจ ความไม่ดีทั้งหลายที่เรามีอยู่ในใจนี้เกิดจาก 
ความอยากของเรา ถ้าเรามกีแ็สดงว่าเราไม่มกี�าลังทีจ่ะหยดุมนั ไม่รูวิ้ธ ี
ที่จะหยุด หรือเราไม่รู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความอยาก ต้นเหตุของ
ความไม่สบายใจต่างๆ ตอนน้ีเรารู้ครึ่งหน่ึงแล้ว เรารู้จักพระธรรม 
ค�าสอนของพระพทุธเจ้าว่าความทกุข์ต่างๆ ความทกุข์ใจ ความไม่สบายใจ 
ต่างๆ น้ีเกิดจากความอยากของเรา หรือทุกครั้งที่เราไม่สบายใจ  
เราต้องย้อนกลับเข้ามาดูที่ใจของเราว่าตอนน้ีเราก�าลังอยากอะไร 
แล้วถ้าเรารู้ว่าอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ ถ้าหยุดไม่ได้ 
เราก็ต้องไปน่ังสมาธิไปฝึกท�าใจให้สงบให้มีก�าลังที่จะหยุดมันให้ได้  
พอเรามีก�าลังมีสมาธิแล้วเราก็จะหยุดมันได้ ต่อไปเราก็จะไม่มีความ 
ไม่สบายใจอยูใ่นใจเราเลย จะมแีต่ความสบายใจ ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้  
ไม่ว่าโลกน้ีจะเกดิหรอืจะดบั น�า้จะท่วม แผ่นดนิจะถล่ม จะเกดิสงคราม  
หรอืจะเกดิอะไรต่างๆ มนัจะไม่มากระทบกระเทอืนใจของเรา ใจของ
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เราจะไม่วุ่นวายไปกับส่ิงต่างๆ เพราะใจเราไม่ได้มีความอยากให้เขา
เป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา 
ตามความเป็นจริงของเขา เพราะอย่างไรเราก็ไปแก้มันไม่ได้ ถ้าเกิด
สงครามวันนี้เราก็ไปหยุดมันไม่ได้ ถ้าเกิดน�้าท่วมวันนี้เราก็ไปหยุดมัน
ไม่ได้ แต่เราหยดุความทกุข์ภายในใจของเราได้ด้วยการหยดุความอยาก
ของเรา ด้วยการเจริญสติ ด้วยการนั่งสมาธิ 

ดงัน้ันกข็อฝากให้ท่านทัง้หลาย จงเอาความจรงิทีท่่านได้ยนิได้ฟังวันน้ี 
ว่าความไม่สบายใจ ความทกุข์ใจต่างๆ น้ีอยูท่ีต่วัเราเอง อยูท่ีค่วามอยาก 
ของเรา ถ้าเราอยากให้ใจเราสบาย ไม่ทกุข์ไม่วุ่นวายใจ เรากต้็องหยดุ 
ความอยากต่างๆ ภายในใจของเรา อย่าไปแก้ข้างนอก แก้ข้างนอก 
แก้เท่าไรกไ็ม่มวัีนหมด แต่ถ้าแก้ข้างในแก้ทีค่วามอยากของเรา รบัรอง
ได้ว่าปัญหาจะหมดไป เพราะมันได้รับการแก้มาแล้ว ได้รับการท�าให้
หมดไปแล้วจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านไม่มี 
ปัญหาแล้วกับเรื่องราวต่างๆ ทั้งหลายในโลกน้ี พวกเราก็จะเป็น 
อย่างนั้นได้เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 251



ท่ีพระอาจารย์บอกว่าคนท่ีภาวนาไป
แล้วรูว้าระจติคนเป็นมิจฉาทิฏฐ ิจะท�าให้
กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้อย่างไรเจ้าคะ

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔252



ค�าถามจากเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 
และค�าถามจากในศาลา

ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 253

พระอาจารย ์: เป็นไง สบายดี

ศิษย ์: สบายดีเจ้าค่ะ

พระอาจารย ์: สบาย เพราะไม่มีความอยาก

ศิษย์ : ต้องตัดความอยากให้ได้เจ้าค่ะ

พระอาจารย์ : ถ้าไม่มีความอยากแล้วสบาย 
ยากดีมีจนก็สบาย

ศิษย ์: ขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
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พระอาจารย์ : ถ้ามีความอยากแล้วเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่สบาย  
ถ้าท่านใดอยากจะถามปัญหาข้อสงสัยอันใดกเ็ชิญถามได้ มใีครอยาก
จะถามอะไรไหม

ศิษย ์: อยากทราบเรื่องทิฏฐิ

พระอาจารย์ : ทิฏฐิก็คือความเห็น ความเห็นผิดก็คือมิจฉาทิฏฐิ  
ต้องมีความเห็นถูก ต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
จึงเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้าเห็นว่าเป็นสุขัง อัตตา นิจจัง นี้แสดง
ว่าเป็นความเห็นผิด ถ้ามีความอยากให้ทุกอย่างเที่ยง ทุกอย่างให ้
ความสุขกบัเราให้เป็นของเราน้ี แสดงว่าเป็นความเหน็ผิดแล้ว ต้องเหน็ 
ว่าทกุอย่างไม่เทีย่ง ต้องมกีารพลัดพรากจากกนัเป็นธรรมดา ต้องเหน็
ว่าเป็นความทุกข์ ถ้าเราไปอยากให้เขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่อยู่กับเรา 
ต้องเห็นว่าเขาเป็นอนัตตา เราไปห้ามเขาไม่ได้ ไปสั่งเขาไม่ได้

ถ้าเราเหน็ว่าเป็นอนิจจัง ทกุขงั อนัตตา เรากจ็ะปล่อยวางได้ เรากจ็ะ 
ไม่ยึดไม่ติด ไม่ว่าจะเป็นใคร เรารักเขาขนาดไหน ถ้าจะตายเราก็
ปล่อยได้เพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอนิจจัง เขาต้องเกิดแล้วเขาต้องดับ  
ถ้าเราไม่อยากจะทกุข์ เราต้องปล่อยเขาไป ถ้าเราอยากเมือ่ไรเรากจ็ะ
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ทุกข์ขึ้นมาทันที เราไปห้ามเขาไม่ให้ตายไม่ได้อยู่ดี เราทุกข์เขาก็ตาย  
แล้วเรื่องอะไรเราต้องไปทุกข์เพราะเขาก็ตายอยู่ดี ถ้าเราท�าอะไร     
ให้กับเขาได้เราก็ท�า ท�าเท่าที่เราท�าได้ ท�าจนกว่าเราจะท�าไม่ได้         
มันก็ต้องจบ ความอยากมันท�าให้เราเกิดความทุกข์ ความหลงท�าให้
เกิดความอยาก หลงว่าเป็นของเรา หลงว่าจะต้องอยู่กับเราจะต้อง
ให้ความสุขกับเรา เราก็พยายามท�าทุกวิถีทางที่จะให้เขาอยู่กับเรา      
ให้ความสุขกับเราให้ได้ ยิ่งพยายามท�าเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่ 

ความสุขอยู่ที่การปล่อยวาง การไม่อยาก การจะไม่อยากก็ต้องเห็น 
ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระพุทธเจ้าถึงสอนให้พิจารณา
ไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ พิจารณาทุกสิ่งว่าไม่เที่ยง เช่น ร่างกายเกิดมา
แล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากกัน
เป็นธรรมดา อันน้ีแหละเป็นไตรลักษณ์ ให้เราพิจารณาไตรลักษณ์ 
พิจารณาอนิจจัง เป็นธรรมดาก็คือเป็นธรรมชาติ เราไปห้ามเขาไม่ได้  
เราไปสั่งเขาไม่ได้ สั่งให้เขาไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ได้ สั่งให้เขา 
ไม่จากเราไปไม่ได้ ถึงเวลาเขาจะแก่ จะเจ็บ จะตาย จะจากเราไป 
เขาก็ไปของเขาอย่างนั้นแหละ
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เราจะทกุข์หรอืไม่ทกุข์กอ็ยูท่ีว่่าเราจะปล่อยหรอืไม่ปล่อย เราจะอยาก
หรือไม่อยาก ถ้าเราไม่อยากให้เขาอยู่ เขาไปเราก็ไม่เดือดร้อน นี่คือ
การปฏิบัติ เป้าหมายก็คือหยุดความอยาก จะหยุดความอยากก็ต้อง
เห็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุ 
ของความทุกข์ อยากในส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ 
อยากไม่ตาย จะหยดุความอยากได้กต้็องมสีมาธ ิจะมสีมาธกิต้็องมสีติ  
จะเจรญิสตสิมาธไิด้กต้็องหยดุหาเงนิหยดุใช้เงนิ กเ็อาเงนิมาท�าบุญแทน  
ถ้ามอียูใ่นตวัเดีย๋วมนัจะไปเทีย่ว จะไปซ้ือโน่นซ้ือน่ี กเ็อามาท�าบุญเสีย 
จะได้ไม่ต้องใช้เงินต่อไป พอเงินหมดแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงิน  
แล้วก็จะได้มีเวลามาเจริญสติมาปฏิบัติธรรมได้

นี่ก็คือต้นเหตุว่าท�าไมเราต้องท�าบุญต้องเสียสละ เพราะเงินเวลามัน
อยู่กับเรามันเป็นอันตราย ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมความอยาก มันจะถูก
ความอยากเอาไปใช้หมด พอหมดแล้วมนักจ็ะบังคบัให้เราไปหามาใหม่ 
เพี่อจะได้มาใช้ใหม่ มันก็จะวนเวียนอยู่กับการหาการใช้ จะไม่มีเวลา
มาเจริญสติ มาปลีกวิเวก มาปฏิบัติธรรมกัน แล้วก็จะมาอ้างกันว่า 
ไม่ว่างอย่างนู้นไม่ว่างอย่างน้ี การท�าทานไม่ได้ต้องการอะไร ต้องการ
ให้เราหยดุการใช้เงนิ หยดุการหาเงนิ เพือ่เราจะได้มเีวลามาปลีกวิเวก
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มาปฏิบัติธรรมกัน มาเจริญสติมาน่ังสมาธิ มาหยุดความอยากกัน  
มาบรรลุมรรคผลนิพพานกนั มแีค่น้ีเองง่ายจะตายไป ไม่ท�ากนัเอง มนัก็ 
เลยยาก ยังอยากใช้เงินยังอยากหาเงินกันอยู่ 

ศิษย์ : ท่ีพระอาจารย์บอกว่าคนท่ีภาวนาไปแล้วรู้วาระจิตคนเป็น 
มิจฉาทิฏฐิ จะท�าให้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้อย่างไรเจ้าคะ

พระอาจารย์ : กอ็ย่าไปรูสิ้ เวลามนัจะไปรูก้อ็ย่าไปรู ้รูแ้ล้วกป็ล่อยวาง  
เหมือนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม อย่าไปสนใจ พยายามเข้าสู่ความสงบ
ให้ได้ เวลาไปรบัรูอ้ะไรขณะทีภ่าวนากด็งึกลับมาหาพทุโธ อย่าไปตามรู้

ศิษย ์: จริงๆ ตรงนั้นเราไม่ได้ไปอยากได้มัน มันมีมาเองน่ะค่ะ

พระอาจารย์ : กห็ยดุมนัได้ไง กอ็ย่าไปรบัรูม้นั มนัมากอ็ย่าไปรบัมนั  
เขาให้ของมาก็ไม่รับ รีบเดินหนีไปเสียก็หมดเรื่อง

ศิษย ์: แต่มีความรู้สึกว่าบางครั้งจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเจ้าค่ะ

พระอาจารย ์ : มันไม่เป็นประโยชน์กับการดับความทุกข์ใจ มันดับ
กเิลสไม่ได้ หยดุความอยากไม่ได้ มนัท�าให้หาเงนิหาทองได้ แต่เงนิทอง 



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔258

มันดับความทุกข์ใจไม่ได้ เข้าใจไหม เราต้องการดับความทุกข์ใจ  
เราต้องการหยดุความอยาก จะหยดุความอยากได้ต้องเป็นสมัมาสมาธิ  
ต้องนิ่งเฉย ต้องสักแต่ว่ารู้ ไม่มีอะไรให้รับรู้

ศิษย์ : ถ้าถึงจดุตรงน้ันมันสามารถจะข้ามไปตรงจดุอ่ืนได้ใช่ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย ์: ก็อยู่ที่เรา เราบังคับมันได้ พอมันจะไปรู้เรื่องอะไร 
เราก็ดึงกลับมาหาพุทโธ ท�าพุทโธต่อไป บริกรรมพุทโธๆ ต่อไป

ศิษย ์: ในความคิดของโยม รู้สึกว่าพอถึงจุดตรงนั้นแล้วมันละเอียด
กว่าที่จะไปอยู่กับพุทโธค่ะ

พระอาจารย์ : ใช่ แต่ละเอียดแบบเป็นโทษ มันไม่ละเอียดแบบ 
เป็นคุณ ต้องให้มันกลับไปช่องที่มันละเอียดเป็นคุณ คือช่องที่มันนิ่ง 
ว่าง สงบ สักแต่ว่ารู้ เป็นอุเบกขา เราเข้าผิดช่อง เข้าไปในช่องร้อน 
ไม่ใช่เข้าไปในช่องเย็น

ศิษย ์: แต่เรื่องบางอย่างคือรู้แล้วเอาไปช่วยคนได้นะเจ้าคะ

พระอาจารย์ : ได้ แต่มนัไม่ได้ช่วยเรา เราต้องการช่วยเรา ไม่ต้องการ 
ช่วยคนอ่ืนตอนน้ี ตวัเรายงัช่วยไม่ได้แล้วเราจะไปช่วยคนอ่ืนได้อย่างไร



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔ 259

ศษิย์ : คอืในความคดิเหมือนว่าเราก�าลังเดนิทางอยู่ ในส่ิงท่ีเราก�าลัง
เดินทางมาอยู่ตรงน้ีแล้วรู้เห็นว่ามันเป็นยังไง ขณะท่ีมีคนเดินผ่านมา 
ซึ่งเขาถามเราถึงจุดตรงนั้น เราอาจจะบอกเขาได้บางส่วน

พระอาจารย ์: ก็อย่างว่าอยากจะได้เลขท้ายสองตัวหรืออยากจะได้
รางวัลทีห่น่ึง เวลาตรวจล็อตเตอรีไ่ด้สองตวักเ็อาไปขึน้เงนิเลย ไม่ไป 
ตรวจดูว่ารางวัลที่หน่ึงเป็นอะไรก่อน รางวัลที่หน่ึงไม่เอาจะเอาแค่ 
สองตวักไ็ม่ว่าอะไร อยากจะไปช่วยเขากไ็ปสิไม่ว่าอะไร อยูท่ีเ่ราต้องการ 
สองตัว พอเปิดเช็คดูถูกสองตัวดีใจใหญ่ไปขึ้นเงินเลย ไม่ไปเช็คดูว่า
รางวัลที่หนึ่งถูกหรือเปล่า รางวัลที่หนึ่งก็มรรคผลนิพพาน ถ้าไปช่วย
คนอื่นก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะเอาอะไร เข้าใจไหม

หลวงปู่มั่นท่านก็ช่วยคนอื่นจนท่านอายุ ๖๐ ปี ท่านจึงปลีกวิเวกไป 
เข้าป่าอยูค่นเดยีวทีเ่ชียงใหม่ ๑๐ ปี ท่านบรรลุทีน่ั่นน่ะ ก่อนหน้าน้ันท่าน
ก็ยังไม่บรรลุ ท่านก็คอยช่วยลูกศิษย์ลูกหา คอยสั่งคอยสอน คอยพา 
เขาภาวนาปฏิบัติธรรมไป แต่ตัวท่านเองก็ยังไม่บรรลุถึงข้ันสูงสุด  
ท่านอาจจะบรรลุบางขัน้แล้วกไ็ด้ ไม่ทราบว่าท่านถงึขัน้ไหน อย่างน้อย
สมาธิคิดว่าได้แน่ๆ แล้ว แต่เรื่องอริยมรรคผลน้ีไม่ทราบว่าท่านได้ 
หรอืยงัตอนน้ัน แต่ท่านมคีวามเมตตาไง มคีนมาศกึษามาพึง่พาอาศยัท่าน  
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ท่านก็สอนพาปฏิบัติทั้งพระทั้งเณรทั้งญาติทั้งโยม แต่ท่านเริ่มเห็นว่า 
เอ๊ะ เราไปไม่ถงึไหนเสียท ีอายกุแ็ก่มากแล้ว เปิดดกีว่า เลยหนีเข้าป่า
ไปอยูอ่งคเ์ดียว ใครจะไปตาม ทา่นกไ็มใ่หต้ดิตาม ใครตามไปพบทา่น
กห็นี เจอกนัวันสองวันกแ็ยกทางกนัไปแล้ว ไม่ยุง่กบัใครเลย ต้องการ
ปลีกวิเวกเพือ่เจรญิสตสิมาธปัิญญาอย่างเตม็ที ่แต่พอท่านส�าเรจ็แล้ว
ทีนี้ท่านก็ออกมาโปรด อายุ ๗๐ ปี ก็มีท่านเจ้าคุณไปอาราธนามาให้
มาโปรด ท่านก็มาสั่งสอนต่ออีก ๑๐ ปี แล้วท่านก็มรณภาพไป

ศษิย์ : คอืบางครัง้มีความรูสึ้กอยากจะกลับไปอย่างน้ันอีกแต่เหมือน
กับว่ามีห่วงอะไรไม่รู้บอกไม่ถูก

พระอาจารย ์ : นั่นแหละเขาเรียกพุทธภูมิไง พวกนี้เขาเรียกพวกที่ 
จิตที่ติดพุทธภูมิอยู่ ยังอยากจะเจริญเมตตาบารมี ทานบารมีอยู่  
ยังไม่อยากจะเจริญเนกขัมมบารมี ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้า ท่านยัง 
ออกจากวังไปเลย ไปอยู่คนเดียว หลวงปู่มั่นท่านก็ไปอยู่คนเดียว  
เราก็ต้องไปอยู่คนเดียว ไปหาวัดที่ไหนอยู่คนเดียว ไม่งั้นก็เวียนว่าย
ตายเกิดแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเอง

ศิษย ์: อย่างนี้ต้องเข้าสมาธิให้ลึกๆ เพื่อถอดถอนไหมคะ
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พระอาจารย์ : กต้็องเข้าไปในอัปปนาสมาธ ิเข้าไปในจิตทีไ่ม่มอีะไรเลย  
มีแต่สักแต่ว่ารู้ อุเบกขา เอกัคคตารมณ์

ศิษย ์ : แสดงว่าอย่างนี้เหมือนเราเคยไปอธิษฐานไว้ พอถึงขั้นตรง
จุดนั้นแล้ว ถ้าเราจะไปถอน เราก็ต้องไปถึงตรงจุดนั้นแล้วค่อยถอน
ออกมา

พระอาจารย์ : กม็นัถงึแล้วเรากต้็องถอนออกมา เหมอืนเราเดนิผ่าน
บาร์แล้วเล้ียวเข้าไปเลย ต่อไปเวลาเจอบาร์กอ็ย่าเข้าไป อย่าเดนิต่อไป 
เราติดเข้าบาร์เข้าใจไหม เราเดินผ่านบาร์นี้ก็ต้องเข้าแวะก่อน ต่อไป
ต้องท�าใจแขง็ๆ เดนิต่อไป ไม่เปิดประตบูาร์เข้าไปแล้ว เดนิเลยไปเลย

ศิษย ์: แล้วส�าหรับคนฝึกใหม่ล่ะคะ

พระอาจารย ์: คนฝึกใหม่นี้ก็พุทโธๆ ไป เจริญสติไป ส่วนใหญ่ก็จะ 
ไม่เจอปัญหาอะไร มันก็จะเขา้สู่ความสงบ ตอนนีถ้้าเกิดไปเจอปัญหา 
อย่างน้อยเราจะได้รูว่้าไปผิดทีแ่ล้ว เข้าช่องผิดแล้ว เรากถ็อยออกมาได้  
ถ้าไม่รูม้าก่อนกอ็าจจะคดิว่าเป็นทางถกู เพราะคนสมยัน้ีมกัจะคดิว่าน่ัง
แล้วจะต้องเหน็น่ันเหน็น่ี ต้องมฤีทธิม์เีดชถงึจะวิเศษวิโส แต่ฤทธิเ์ดช 
นี้มันจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไป
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เหน็ไหมข่าวทีก่�าลังดงัอยูน้ี่เหน็ไหม พระมฤีทธิม์เีดชเน่ีย เหาะเหนิเดนิ
อากาศได้ กเิลสมนักเ็อาไปใช้ให้ไปซ้ือเครือ่งบิน ซ้ือรถ ซ้ือบ้าบอคอแตก 
อะไรต่างๆ อันนี้มันเรื่องของกิเลสล้วนๆ มีสมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธิ 
ถ้ามีอัปปนาฯ หรือมีสัมมาสมาธินี้ ใจมันจะไม่หิว มันจะอิ่ม มันจะ
ไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ มันจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ 
เพียงแต่ว่ามันอ่ิมช่ัวคราวเวลาอยู่ในสมาธิเท่าน้ันเอง เวลาออกมา 
ถ้าเผลอไปเหน็เข้ามนักห็วิได้ พอมนัหวิกต้็องใช้ปัญญามาหยดุมนั เราจึง 
ต้องใช้ปัญญาว่าอย่าไปอยาก เห็นรถคันยาวๆ ก็อย่าไปอยากได้  
เหน็เครือ่งบนิกอ็ย่าไปอยากได้ อย่าไปอ้างว่าเอาไปใช้กจินิมนต์  กจินิมนต์ 
บ้าบอคอแตกอะไรต้องใช้เครื่องบิน

ศิษย ์: แล้วสีกาล่ะครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์: ก็เหมือนกันแหละ

ศิษย ์: บรรลุนิพพานชาตินี้กับชาติหน้าต่างกันยังไงครับ

พระอาจารย์ : นิพพานกค็อืงานทีเ่ราท�าเสรจ็แล้วไง ถ้าเราท�างานเสรจ็ 
มนักเ็ป็นนิพพาน จะชาตไิหนมนักเ็ป็นนิพพานเหมอืนกนั คณุหมายความ 
ว่าอย่างไร
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ศิษย ์: เร็วกับช้าครับ

พระอาจารย ์: ก็อยู่ที่ท�ามากท�าน้อย ท�ามากมันก็เสร็จเร็ว ท�าน้อย
มันก็เสร็จช้า เหมือนตักน�้าใส่ตุ่ม คุณตักน�้าวันละขันกับตักน�้าวันละ
ร้อยขันน้ีอันไหนมันจะเต็มเร็วกว่ากัน พอเต็มแล้วมันก็เต็มเท่ากัน  
ใจมันเต็มแล้วมันก็เต็ม มันก็อิ่มมันก็พอ ใจของพระพุทธเจ้า ใจของ
พระอรหันตสาวกน่ีเท่ากันในเรื่องของความอ่ิม ต่างกันตรงที่บารมี
ความสามารถที่จะส่ังสอนหรือจะแสดงธรรมน้ีต่างกัน แต่ความอ่ิม 
ความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี้เท่ากัน

ถ้าเปรียบเหมือนคนไข้ก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกัน เพียงแต่ว่า 
เวลาหายแล้วคนหน่ึงสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อีกคนหน่ึง 
ท�าไม่ได้ เดนิดนิไป อันน้ีเป็นเรือ่งของบารมขีองแต่ละคน แต่การเหาะเหนิ 
เดินอากาศได้นั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะท�าให้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้

ศิษย์ : คือเม่ือก่อนช่วงหน่ึงมีความมุ่งม่ันมากว่าจะเอาชาติน้ีให้ได้  
ช่วงนั้นตั้งใจอย่างนี้ พอทุกอย่างกระหน�่าเข้ามานี่รับไม่ไหวเหมือนกัน

พระอาจารย ์: ก็เริ่มใหม่ได้ ท�าใหม่
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ศิษย์ : ตอนน้ันลูกต้องถอนมาตัง้หลักใหม่ ท�าขนาดน้ีมันไม่ไหว เคยไป 
กราบหลวงปู่หล้าที่ภูจ้อก้อ ขณะที่ท่านฉันอาหารเสร็จ ท่านก็สอนว่า 
“ให้มันเขด็นะเรือ่งการเกิด อย่าให้มีการเกิดอกีเลย” คอืท่านพดูกับหนู 
อย่างน้ี ตอนน้ันอยากจะเอาให้ได้จรงิๆ เลย ตัง้ใจมาก แต่มันก็กระหน�า่
มาจนต้องถอยทุกครั้งเลย

พระอาจารย์ : ก็แสดงว่าก�าลังเรายังไม่พอ ต้องพยายามฝึกสติ 
ให้มากๆ สตน่ีิจะท�าให้เรามสีมาธ ิแล้วพอมสีมาธแิล้วใจจะเป็นเหมอืน 
หนิน่ะ อะไรมนัจะมากระหน�า่อย่างไรมนักไ็ม่ขยบั ใจเราตอนน้ีมนัยงัเป็น 
เหมอืนปยุนุ่นอยู ่อะไรมานิดมนักป็ลิวไปตาม ใจเราอ่อน ไม่แขง็ไม่หนัก 
ไม่แน่น ขาดสติ สติไม่มีก�าลังที่จะท�าให้ใจน่ิงให้สงบเป็นเหมือนหิน 
แล้วเราขาดปัญญาด้วย มสีมาธมินักด็ ีแต่ต้องมปัีญญามนัถงึจะดกีว่า  
เพราะมันจะท�าให้แข็งอย่างถาวร ไม่แข็งแต่เฉพาะอยู่ในสมาธิ

ศิษย ์: เรียกว่าต้องฝึกพิจารณาในไตรลักษณ์ให้หมดใช่ไหมคะ

พระอาจารย ์ : ใช่ๆ ต้องเห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะแข็งจะปล่อยวาง 
ทกุอย่างได้ เหน็ว่าทกุอย่างในโลกน้ีเป็นเพยีงดนิน�า้ลมไฟเท่าน้ัน เราไป 
หลงว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล ผู้ทีม่าครอบครองดนิน�า้ลมไฟเขาไม่ได้เป็น 
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ดนิน�า้ลมไฟ เขาเป็นดวงจิต พวกเราแต่ละคนน้ีมดีวงจิตมาครอบครอง
ร่างกายนี้ แต่พวกเรากลับมาห่วงร่างกายของกันและกัน ไม่ไปห่วง
จิตใจของกันและกัน กลัวร่างกายเขาจะแก่ จะเจ็บ จะตาย จะจาก 
เราไป จะเดือดร้อน กลับไม่ไปห่วงจิตใจของเขาทีท่กุข์วุ่นวายเพราะเกดิ
ความอยาก เราควรจะมาช่วยเขาหยุดความอยาก ไม่ใช่มาช่วยเสริม 
ท�าตามความอยาก เข้าใจไหม

ศิษย์ : แสดงว่าจิตของผู้ท่ีฝึกสมาธิจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิจะเป็น
สัมมาทิฏฐิโดยธรรมชาติใช่ไหมคะ

พระอาจารย ์: จะเป็นสัมมาสมาธิ ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ
ต้องเกิดความเห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ต้องเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก เห็นอริยสัจ ๔ จึงจะเรียก
ว่าสัมมาทิฏฐิ

ศิษย ์: ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : ใช่ อย่างพระอัญญาโกณฑัญญะทีเ่ปล่งเสียงว่า “ส่ิงใด 
มีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา” อันน้ันแหละสัมมาทิฏฐิแล้ว 
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ต้องเกิดความเห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ต้องเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก 
เห็นอริยสัจ ๔ จึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
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ไม่หลงแล้ว ละสักกายทิฏฐิได้แล้ว ละว่าร่างกายน้ีเป็นเพียงดินน�้า 
ลมไฟ ไม่มตีวัไม่มตีน เป็นหุน่ ผู้ทีเ่ชดิหุน่กค็อืจิต จิตไม่ได้เป็นร่างกาย 
จิตไปทุกข์กับร่างกายเอง ไปยึดไปติดไปหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็น 
ของเรา พอจะต้องเสียร่างกายไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พอรู้ว่า 
ไม่ใช่ตัวเราของเราก็ปล่อยมันเท่าน้ันเอง มันจะตายก็ปล่อยมันตาย 
จิตก็จะหายทุกข์ทันที 

สัมมาทิฏฐิต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงดินน�้าลมไฟ ธาตุ ๔ ร่างกาย
ของทุกคนนี้เป็นเพียงดินน�้าลมไฟ ไม่มีตัวตน ตัวตนคือตัวจิต ตัวที่
ท�าให้เกิดตัวตนขึ้นมานี้คือตัวจิต ตัวจิตไม่ได้อยู่ในร่างกาย ตัวจิตอยู่
ในโลกทิพย์ ส่ังการผ่านกระแสจิต ส่ังการให้ร่างกายท�าอะไรผ่าน
กระแสความคิด รับรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านทางทวารทั้ง ๕ คือ ตา 
หู จมูก ล้ิน กาย พอไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆ  
ในโลกน้ีได้ ต้องมีร่างกายใหม่ถึงจะรับรู้ได้ใหม่ ถ้ายังมีความอยาก 
ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มารับรู้ต่อ มาทุกข์ต่อไป มาอยากต่อไป 

ศิษย ์ : พระอาจารย์คะ หนูอยากถามเรื่องการฝึกอสุภะค่ะ หนูไม่รู้
ว่าจะเริ่มอย่างไร
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พระอาจารย์ : กนึ็กส่วนทีเ่ราไม่สุข ส่วนทีไ่ม่น่าปรารถนาของร่างกาย 
อย่าไปดสู่วนทีน่่าปรารถนา ส่วนใหญ่เราจะปรารถนาทีห่น้าตาทีร่ปูร่าง 
เราก็ดูส่วนที่ไม่น่าปรารถนา เช่น ดูส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง คิดถึง 
กะโหลกศีรษะโครงกระดูกของเขา นึกถึงตับไตไส้พุง หรือนึกถึง 
กลิ่นเหม็นๆ ที่ออกมาตามร่างกายต่างๆ

ศิษย ์: หนูก็เคยดูวิดีโอเกี่ยวกับที่เขาผ่าตัด หนูก็ยังไม่รู้สึกอะไรค่ะ

พระอาจารย ์: เราต้องดูว่าส่วนไหนที่เราไม่ชอบ ในร่างกายต้องมี
ส่วนที่เราไม่ชอบ เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ อย่างนี้เราไม่ชอบ

ศิษย ์: คิดถึงบ่อยๆ ใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : ใช่ คดิถงึบ่อยๆ คดิถงึว่าเราหยบิอุจจาระของเขาขึน้
มาได้หรอืเปล่า ถ้าเราจับเน้ือต้องตวัเขาได้ เราหยบิอุจจาระของเขาได้ 
หรือเปล่า ให้คิดอย่างนี้ดู หรือเวลาเขาตายแล้วเรายังจะนอนกับเขา
ได้หรือเปล่า ถ้าสมมติวันนี้เขาตาย คืนนี้ให้เขานอนกับเราสักคืนหนึ่ง
จะได้หรือเปล่า

ศิษย ์: ถ้ารู้สึกว่าติดความดีที่ท�าให้กันล่ะคะ
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พระอาจารย ์ : ความดีก็เรื่องของความดี ไม่ใช่เรื่องของร่างกาย  
ความดกีเ็รือ่งความด ีเราต้องใช้ความจรงิมายนืยนัว่าคนน้ีเขาไม่อยูแ่ล้ว  
เหมือนเขาเดินทางไปต่างประเทศแล้ว เราจะอยากให้เขาอยู่ต่อไปก็
อยูไ่ม่ได้แล้ว แต่เราคดิถงึความดขีองเขาได้ ตอนน้ีเรายงัคดิถงึความดี 
ของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เสียหายตรงไหน แต่เราอย่าไปคิดเศร้าโศก
เสียใจร้องห่มร้องไห้ให้เขากลับคนืมา ถ้าเราเศร้าโศกเสียใจ แสดงว่า 
เรายังอยากจะให้เขากลับคืนมา เราต้องยอมรับว่ามันเป็นเหมือน 
ความฝัน เราฝันแล้วพอตืน่ข้ึนมา ความดต่ีางๆ ทีเ่ราได้จากความฝันน้ัน 
มนัหมดไปแล้ว ถ้าจะกลับมาใหม่กต้็องฝันใหม่ กเ็ดีย๋วหาคนใหม่ให้เจอ  
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 คิดถึงตอนตื่นข้ึนมายังไม่ได้แปรงฟัน ยังไม่ 
ล้างหน้า กล่ินขีฟั้นเหมน็อย่างน้ี เวลาเหงือ่ออก ร่างกายไม่ได้อาบน�า้
อาบท่า น่ียงัขณะเป็นนะ เวลาตายกล่ินมนัจะขนาดไหน ให้คดิถงึส่ิงที่
มนัไม่น่าปรารถนาด ูแล้วมนักจ็ะถอนความหลงได้ ถอนความรกัใคร่ได้

ศษิย์ : ภาวนาพุทโธแล้วพทุโธมันหายไป แล้วโยมก็ดใูจไปเรือ่ยๆ ตอนหลัง 
นี่ก็เจริญสติ แล้วก็ไปเข้าอภิธรรม แล้วโยมก็คิดว่าที่เขาสอนมานี่เขา 
ให้ละวางตัวตน ซ่ึงโยมก�าลังคิดว่าโยมอยากจะละวางความเป็นตัวตน 
โยมก็ใช้สติ แล้วเขาก็ให้ดรูปูนาม ทีน้ีโยมก็ใช้สตแิล้วก็ดูรปูนามโดยไม่ได้ 
ภาวนาพุทโธ นี่ไม่ทราบว่าถูกหรือไม่คะ

พระอาจารย ์: คือถ้าไม่มีสมาธินี่ยังไงก็วางไม่ได้ ใจมันวางไม่ได้

ศิษย ์: เพราะตามปกติโยมก็ใช้สมาธิอยู่ เพิ่งไปนี่ละค่ะ

พระอาจารย ์: แล้ววางได้หรือเปล่าล่ะ

ศิษย ์: ก็ยังค่ะ



เราต้องเข้าใจว่าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน 
กับร่างกายผ่านทางร่างกายน้ีเกิดข้ึนท่ี
ร่างกาย ไม่ได้มาถงึใจ ใจเพยีงแต่เป็นผูรั้บรู้ 
เป็นผู้ดูเฉยๆ เท่านั้นเอง เป็นเหมือนกับ 
ผูท่ี้ดูภาพยนตร์ ผูท่ี้ดูภาพยนตร์น้ีไม่ได้อยู่
ในเหตุการณ์



๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

“ปรับใจให้เป็นกลาง”

ธรรมะบนเขา 

กัณฑ์ที่
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วันน้ีฝนฟ้าอากาศกม็ดืครึม้หน่อย เป็นธรรมชาต ิธรรมชาตเิขาไม่แน่นอน  
เขามกีารเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ความจรงิร่างกายของเรา ชีวิต 
ของเรากเ็ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาต ิแต่เราพยายามทีจ่ะฝืนธรรมชาตกินั  
เวลาฝนตก เสียงมันก็ดัง เราจะไปห้ามให้ฝนไม่ตกก็ไม่ได้ สมมติว่า 
ถ้าฝนตก เราก็ต้องปรับสภาพของเราให้เข้ากับความจริง ถ้าฝนตก 
เสียงดัง เราก็ไม่พูดไม่ฟังกัน เราก็นั่งเฉยๆ ท�าใจให้สงบกัน ปัญหา 
กจ็ะไม่เกดิ  ปัญหาเกดิเพราะว่าเราอยากจะพดู อยากจะคยุ อยากจะฟัง  
แต่ฝนตกเสียงดงัเราพดูคยุกนัไม่รูเ้รือ่ง เรากจ็ะมคีวามอึดอัดร�าคาญใจ
ขึน้มา น่ันกเ็ป็นเพราะว่าใจเราไม่ยอมรบัความจรงิ ใจเรามคีวามอยาก
ที่จะท�าในส่ิงที่ฝืนกับความเป็นจริง ถ้าเรามีความอยากจะท�าในส่ิงที่ 
ฝืนกับความเป็นจรงิ เราก็จะเกิดความทุกข์ขึน้มา นีค่ือความจริงของ
จิตใจของเรา จิตใจของเราทกุข์เพราะฝืนความจรงิ ไม่ยอมรบัความจรงิ  
ไม่รูค้วามจรงิ ไม่ยอมมองความจรงิกนั การไม่มองความจรงิจึงท�าให้ 
เรามองไม่เหน็ความจรงิ ไม่รูค้วามจรงิ พอเราไม่รูค้วามจรงิ เรากท็�า
ฝืนความจรงิ พอฝืนความจรงิเรากเ็กดิความทกุข์ใจกนั ไม่สบายใจกนั 

ความทุกข์ใจของพวกเราอยู่ตรงที่พวกเราไม่รู้ความจริง ไม่ศึกษา
ความจริงกัน ไม่ศึกษาว่าทุกส่ิงทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้มามีส่วน
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เกี่ยวข้องด้วยน้ันเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติที่มีการเปล่ียนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา มทีัง้เจรญิ มทีัง้เส่ือม แล้วกเ็ป็นสิง่ทีเ่ราไม่สามารถทีจ่ะ 
ไปควบคมุบังคบัส่ังให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ ถ้าเราศกึษา 
ความจริงอยู่ตลอดเวลา ศึกษาว่าทุกส่ิงทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้  
เป็นส่ิงที่เราไม่สามารถที่จะไปก�าหนดให้ตายตัวได้ ให้เป็นอย่างน้ี 
เป็นอย่างนั้นได้เสมอไป บางเวลาเราก็ก�าหนดได้สั่งได้ บางเวลาเรา
ก็ส่ังไม่ได้ก�าหนดไม่ได้ เราจึงต้องพยายามปรับใจของเราให้เข้ากับ
เหตุการณ์ เข้ากับความจริง ถึงแม้ว่าเราอยากจะให้เป็นอย่างน้ัน 
อย่างน้ี แต่ถ้าเรารูว่้าเราไม่สามารถทีจ่ะท�าให้เขาเป็นอย่างน้ันอย่างน้ีได้  
เรากต้็องปรบัใจตวัเราเอง เปล่ียนใจเปล่ียนความอยาก ถ้าไม่ได้อย่างน้ี 
เอาอย่างนั้นก็ได้

สมมตว่ิาอยากจะให้ฝนฟ้าอากาศไม่แปรปรวน ให้แดดออก แต่ตอนน้ี 
ฝนมนัตก ฝนฟ้าแปรปรวน มทีัง้ลม มทีัง้ฝน มทีัง้เสียง เรากเ็ปล่ียนใจ 
เอาอย่างนี้ก็ได้ วันนี้อากาศเป็นอย่างนี้ ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ เราก็ 
เอาอย่างน้ี เรากป็รบัใจของเราให้อยูก่บัสภาพความเป็นจรงิ เช่น วันน้ี 
ถ้าออกจากบ้านไม่ได้ก็ไม่ต้องออกจากบ้าน อยู่บ้านไป ถ้าฝนตก 
เสียงดังพูดกันฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องพูด ก็หยุด เราก็นั่งเฉยๆ เราก็มา 
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ถ้าใจเราปรับให้รับกับความเป็นจริงได้ 
ใจของเราก็จะนิ่งจะสงบ 
จะไม่ต่อต้าน จะไม่ต่อสู้ 
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ปัญหาของพวกเราอยู่ตรงที่เราไม่ยอมปรับตัวเอง 
เราชอบไปปรับคนอื่น เวลาเราเห็นอะไรแล้วไม่ชอบใจเรา 

แทนที่เราจะปรับใจเราให้ชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบ 
เรากลับพยายามไปปรับสิ่งที่ไม่ชอบให้ท�ตามใจของเรา

ให้เราชอบ มันก็เลยวุ่นวาย 
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เปล่ียนกจิกรรมได้ ถ้าเราไม่ฟังเทศน์ฟังธรรม เรากม็าน่ังสมาธกินักไ็ด้  
ถ้าเราปรับใจของเราให้เข้ากับเหตุการณ์ได้ ไม่ขัดไม่ฝืนกับเหตุการณ์
ความจริงที่เกิดขึ้น ใจของเราจะไม่มีวันทุกข์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  
เราปรบัใจของเราให้รบักบัเหตกุารณ์ได้เสมอ ถ้าเราฝึกฝนอบรมสอน
จิตใจให้รู้จักการปรับตัวเองไม่ให้ยึดติดกับส่ิงหน่ึงส่ิงใด สภาพหน่ึง 
สภาพใด เหตกุารณ์หน่ึงเหตกุารณ์ใด ให้เราเตรยีมรบักบัการเปล่ียนแปลง 
ของสภาวะต่างๆ ตลอดเวลา ถ้าเราฝึกฝนอบรมใจของเราเรือ่ยๆ ต่อไป 
เรากจ็ะสามารถพลิกใจปรบัใจของเราให้เข้ากบัสถานการณ์ให้มคีวามสุข 
กับทุกสถานการณ์ได้ 

ตอนน้ีเรายังปรับกันไม่ได้ เรายังมีความยึดติดกับสภาวะต่างๆ อยู่  
พอสภาวะต่างๆ ทีเ่รายดึตดิอยูเ่กดิการเปล่ียนแปลงไป เรากพ็ยายาม
ทีจ่ะปรบัสภาวะให้กลับมาเหมอืนเดมิ อันน้ีเป็นการกระท�าฝืนความจรงิ  
เป็นการกระท�าทีเ่หน่ือยและไม่ได้ผลและยุง่ยาก ไม่เหมอืนกบัการปรบั
สภาวะจิตใจของเราให้เข้ากับสภาวะที่เกิดขึ้นอยู่ เช่น อากาศร้อน  
เรากป็รบัใจของเราให้รบัความร้อน ถ้าเรารบัความร้อนได้ เรากไ็ม่ต้อง 
ไปซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ไม่ต้องไปซ้ือพดัลม หรอืถ้าเราจะปรบักป็รบั
แบบง่ายๆ ปรบัตามธรรมชาต ิถ้าร้อนมากถ้ามนี�า้อาบกอ็าบน�า้สักหน่อย  
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หรือเอาผ้าชุบน�้ามาเช็ดตัวสักหน่อยให้มันคลายความร้อนลงไปบ้าง  
แต่มันก็สู้ปรับใจไม่ได้ ถ้าเราปรับใจของเราให้รับกับความร้อนได้ 
เราก็ไม่ต้องท�าอะไร ร้อนเราก็อยู่ได้ ร้อนเราก็มีความสุขได้ เย็นก็มี 
ความสุขได้ ฝนตกกม็คีวามสุขได้ ถ้าใจเราปรบัให้รบักบัความเป็นจรงิได้ 
ใจของเราก็จะนิ่งจะสงบ จะไม่ต่อต้าน จะไม่ต่อสู้ ถ้ามีการต่อต้าน
ต่อสู้ก็มีความอยาก มีความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา 

น่ีคือธรรมชาติของใจที่เราต้องศึกษาแล้วก็พยายามสอนใจให้รับกับ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน สภาวะความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร เราก็รับ 
กบัมนัไป แม้แต่ร่างกายของเรากเ็ป็นสภาวะเป็นธรรมชาตเิหมอืนกนั  
ที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ร่างกายเราบางวันก็สุขสบาย  
บางวันก็เจ็บไข้ได้ป่วย ปัญหาของพวกเราอยู่ตรงที่เราไม่ยอมปรับ 
ตัวเอง เราชอบไปปรับคนอ่ืน เวลาเราเห็นอะไรแล้วไม่ชอบใจเรา 
แทนที่เราจะปรับใจเราให้ชอบกับส่ิงที่เราไม่ชอบ เรากลับพยายาม
ไปปรับส่ิงที่ไม่ชอบให้ท�าตามใจของเราให้เราชอบ มันก็เลยวุ่นวาย 
เพราะส่ิงที่เราจะไปปรับน้ันบางทีเขาก็ให้เราปรับ บางทีเขาก็ไม่ให้
เราปรับ พอเขาไม่ให้เราปรับเราก็มีความไม่สบายใจทุกข์ใจ แต่ถ้า 
เราปรับใจเราให้รับกับสภาพหรือบุคคลหรือส่ิงต่างๆ ที่เราไม่ชอบ  
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ถ้าเราไม่ชอบเรากห็ดัชอบเสีย พอเราชอบแล้วต่อไปเรากอ็ยูก่บัเขาได้  
เช่น เราไม่ชอบรบัประทานของเผ็ด แต่เราไปอยูบ้่านทีเ่ขาท�าแต่ของเผ็ด  
ทุกๆ วันเขาก็ท�าของเผ็ดๆ มาให้รับประทาน เราจะบอกให้เขาไม่ท�า
ของเผ็ด เขากไ็ม่ท�าตาม เพราะเขาเคยรบัประทานของเขาอยูอ่ย่างน้ี  
เราก็พยายามหัดรับประทานหัดชอบของเผ็ดไป พอเรารับประทาน
ไปสักระยะหน่ึงแล้วเราก็จะชอบมันเองจะติดใจ แล้วต่อไปเราก็จะ 
รบัประทานของเผ็ดได้ เหมอืนเวลาเราไปอยูต่่างประเทศ เราต้องรบั
ประทานอาหารที่แปลกจากอาหารที่เราเคยรับประทาน เราก็มักจะ 
ไม่อยากรับประทาน เราก็พยายามที่จะรับประทานอาหารที่เราเคย 
รับประทานมา แต่ถ้าเราหัดรับประทานของที่เราไม่เคยรับประทาน 
ใหม่ๆ กอ็าจจะรูสึ้กไม่เอรด็อร่อย ไม่น่ารบัประทาน แต่ถ้าเราพยายาม
รับประทานไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะรับประทานได้ พอเกิดความ
เคยชินแล้วกจ็ะไม่เกดิการต่อต้านข้ึนมา และต่อไปกจ็ะรบัประทานได้
เหมอืนกบัคนทีเ่ขารบัประทานกนั ท�าไมคนอ่ืนเขารบัประทานได้อย่าง
เอรด็อร่อย แต่ท�าไมเรารบัประทานไม่ได้ น่ันกเ็ป็นเพราะว่าเราไม่เคย
รบัประทาน แล้วพอเราไม่เคยรบัประทาน เรากไ็ม่อยากจะรบัประทาน 
เรามคีวามต่อต้าน เราอยากจะรบัประทานอาหารทีเ่ราเคยรบัประทาน 
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อาหารทีเ่ราไม่เคยรบัประทาน เรากจ็ะไม่อยากจะรบัประทาน พอเกดิ
ความอยากแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา

ดังนั้นปัญหาของเราอยู่ที่ตัวเราเอง ไม่ได้อยู่ที่บุคคลต่างๆ สิ่งต่างๆ 
เหตุการณ์ต่างๆ เพราะบุคลต่างๆ สิ่งต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ เขาก็
เป็นของเขาอยูอ่ย่างน้ีมาก่อนตัง้แต่เรามาเกดิ และเขากจ็ะเป็นอย่างน้ี 
ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้ว ปัญหาอยู่ที่เราไม่สามารถปรับตัวเอง
ให้สามารถอยู่กับเขาได้ ความจริงแล้วเราปรับตัวเองให้อยู่กับทุกสิ่ง 
ทกุอย่างได้ให้มคีวามสุข ให้มคีวามสบายใจกบัทกุส่ิงทกุอย่างได้ เพราะ
ว่ามีคนปรับมาแล้ว เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลาย  
ท่านปรับใจของท่านให้เป็นกลาง คือไม่ให้รัก ไม่ให้ชัง ถ้าใจเป็น
อุเบกขา ใจเป็นกลาง ใจจะรบักบัทกุอย่างได้ การจะท�าใจให้เป็นกลาง
กต้็องท�าใจให้สงบ เวลาใจสงบน้ีใจจะอยูใ่นภาวะทีเ่ป็นกลางทีเ่รยีกว่า 
“อุเบกขา” พอเรามอุีเบกขาแล้วทน้ีีเรากจ็ะสามารถทีจ่ะควบคมุใจของ
เราให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาได้ 

ตอนต้นเราต้องอาศยัการท�าสมาธก่ิอนเพือ่ดงึใจให้เข้าจุดทีเ่ป็นกลาง 
ตอนน้ีใจของเราไม่ยอมอยูต่รงกลาง ใจเราจะแกว่งไปแกว่งมาระหว่าง
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ความรกักบัความชงั จะไม่อยูต่รงกลาง คอืเฉยๆ ไม่รกัไม่ชัง ถ้าเราฝึก 
ท�าสมาธิ ต่อไปใจของเรากจ็ะเข้าสู่ความเป็นกลาง พอเข้าสู่ความเป็น 
กลางได้แล้ว ทน้ีีเรากจ็ะสามารถอยูก่บัทกุส่ิงทกุอย่างได้ ไม่ว่าอะไรจะ
เกดิข้ึน จะดหีรอืไม่ด ีเรากจ็ะท�าใจเฉยๆ ได้ เพราะว่าเหตกุารณ์ต่างๆ น้ัน  
ความจริงไม่ได้ไปกระทบกระทั่งกระเทือนใจเลย ความกระเทือนใจนี้
เกิดจากใจเป็นผู้สั่งขึ้นมาเอง เห็นอะไรแล้วใจไม่นิ่ง ใจสั่งขึ้นมาเอง 
เพราะใจไม่เคยถกูฝึกให้อยูน่ิ่งๆ ให้อยูต่รงกลางให้เป็นอุเบกขา ใจถกู 
ปล่อยให้กลิ้งไปกลิ้งมาตามความชอบตามความชัง ถ้าเห็นอะไรชอบ
ก็จะกลิ้งเข้าหา ถ้าเห็นอะไรไม่ชอบก็จะกลิ้งหนีจะถอย ก็จะเกิดการ
หว่ันไหวทั้งขณะที่เข้าหาและขณะที่ถอยออก แต่ถ้าเราฝึกใจให้อยู่
เป็นกลาง ไม่กลิ้งไปกลิ้งมา เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา ใจเราก็
จะไม่หวั่นไหว จะไม่สั่นสะเทือนแต่อย่างใด 

น่ีแหละคือเรื่องของใจของพวกเราที่พวกเราไม่รู้จักควบคุมรักษาให้ 
อยู่ในสภาพที่ให้ความสงบให้ความสุขกับเราไปตลอด ต้องมีคนอย่าง
พระพทุธเจ้ามาตรสัรูแ้ล้วเอาความรูน้ี้มาเผยแผ่ส่ังสอนให้แก่พวกเรา 
สอนให้พวกเรารู้ทันสภาวะความเป็นจริงต่างๆ ให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เรามารับรู้มาสัมผัสน้ีเป็นส่ิงที่เราเพียงรับรู้สัมผัสเท่าน้ัน เราไม่ได้ 
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เป็นผู้ทีแ่ตะต้องเลย ผู้ทีแ่ตะต้องส่ิงต่างๆ น้ีเป็นร่างกาย เช่น ร่างกาย
เราแตะต้องกับความร้อนความหนาว แตะต้องกับข้าวของต่างๆ 
อาหารอะไรต่างๆ ทีร่บัประทานเข้าไปน้ี ร่างกายเป็นผู้แตะต้อง ใจเป็น 
เพียงผู้รับรู ้การสัมผัสการแตะต้องของร่างกายเท่าน้ัน ใจไม่ได ้
รบัประทานอาหารกบัร่างกาย แต่ใจกลับไปวุ่นวายกบัการรบัประทาน
อาหารของร่างกาย ต้องรับประทานอาหารอย่างน้ันอย่างนี้ ชนิดนั้น 
ชนิดน้ีถึงจะมีความสุข ร่างกายเขาไม่ได้บ่น ไม่ได้วุ่นวายกับการ 
รบัประทานเลย เราเอาอาหารอะไรป้อนเข้าไปในร่างกาย ร่างกายเขาก็
รบัได้หมด อาหารเข้าไปในร่างกายท�าให้ร่างกายอ่ิมมนักจ็บเท่าน้ันเอง  
แต่ใจของเราน้ีมันไม่อ่ิม มันไม่สุข ถ้ารับอาหารที่ไม่ถูกปากไม่ถูกใจ 
เพราะว่าใจเราเป็นผู้คิดขึ้นมาเอง คิดว่าอาหารแบบนี้ถึงจะดี อาหาร
แบบนี้ถึงจะให้ความสุขกับเรา ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารอย่างนี้ก็จะ
ไม่ได้ความสุข แต่ความจริงใจไม่ได้รับประทานเลย ผู้ที่รับประทาน 
ก็คอืรา่งกาย ใจเป็นเหมือนพีเ่ลีย้งของรา่งกายทีป้่อนอาหารใส่เข้าไป
ในร่างกาย แล้วเพียงแต่รับรู้กล่ินรสของอาหารที่เข้าไปในร่างกาย 
เท่าน้ันเอง ใจไม่ได้รบัประทานอาหาร ใจไม่ได้อ่ิมตามร่างกาย เพยีงแต่ 
รับรู้ความรู้สึกของความอ่ิมของร่างกาย ถ้าใจอยู่ในความสงบได้  
ใจจะมีความอ่ิมที่จะท�าให้ไม่ต้องกังวลกับความอ่ิมของร่างกาย 
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พระพุทธเจ้า
ทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน 
แต่ใจของพระพุทธเจ้านั้นไม่เดือดร้อน 
เพราะทรงมีความสงบ มีสมาธิ 
มีอุเบกขา มีความอิ่มใจ
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ร่างกายจะอ่ิมไม่อ่ิมไม่เป็นปัญหาถ้าใจมคีวามอ่ิม ร่างกายจะอดอาหาร
ไปส่ีห้าวัน อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน  
แต่ใจของพระพทุธเจ้าน้ันไม่เดอืดร้อน เพราะทรงมคีวามสงบ มสีมาธิ 
มีอุเบกขา มีความอิ่มใจ

ดังน้ันเราต้องเข้าใจว่าทุกส่ิงทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายผ่านทาง
ร่างกายน้ีเกดิขึน้ทีร่่างกายไม่ได้มาถงึใจ ใจเป็นเพยีงแต่เป็นผู้รบัรูเ้ป็น
ผู้ดูเฉยๆ เท่านั้นเอง เป็นเหมือนกับผู้ที่ดูภาพยนตร์ ผู้ที่ดูภาพยนตร์นี้ 
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ผู้ดูภาพยนตร์กลับไปวุ่นวายกับเหตุการณ ์
ที่ปรากฏขึ้นในภาพยนตร์เพราะปล่อยให้ใจปล่อยให้อารมณ์ไหลไป 
ตามเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น เลยเหมือนกับว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์ 
อยู่ในภาพยนตร์ แต่ความจริงตนเองเป็นผู้นัง่ดูเฉยๆ ไม่ว่าเหตุการณ์
อะไรจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์ จะเกิดระเบิดจะเกิดการฆ่าฟันกันตาย
อย่างไรกเ็ป็นเพยีงภาพยนตร์เท่าน้ัน ไม่ได้เกดิกบัคนด ูน่ีคอืใจของเรา 
กบัส่ิงต่างๆ ทีใ่จเรามาสัมผัสรบัรู ้ส่ิงต่างๆ ทีเ่ราสัมผัสรบัรูน้ี้เป็นเหมอืน 
ภาพยนตร์ เป็นเหมือนสิ่งที่ปรากฏอยู่บนจอภาพยนตร์ ใจเป็นเหมือน
ผู้ดู เพียงแต่ว่าใจหลงไปกับสิ่งที่ได้ดูได้เห็นแล้วก็ไปคิดว่าเป็นผู้อยู่ใน 
ภาพยนตร์น้ัน จึงเกิดความสุขความทุกข์ไปกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
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จอภาพยนตร์ แต่พอภาพยนตร์จบลง คนดกูไ็ม่ได้เสียอะไรกบัส่ิงต่างๆ 
ทีเ่กดิข้ึนในจอภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์อาจจะจบ คนทีแ่สดงได้เป็น
มหาเศรษฐี คนดูก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแต่อย่างใด คนดูก็ออกจาก
โรงไป เคยเข้ามาอย่างไรก็ออกไปอย่างนั้น ใจก็เหมือนกัน ใจมาได้ 
ร่างกายเป็นเหมือนกับบัตรเข้าโรงภาพยนตร์ เข้าไปดูภาพยนตร์  
พอร่างกายตายไป ใจก็ออกจากโรงภาพยนตร์นั้นไป ใจก็ไม่ได้อะไร
จากส่ิงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในโรงภาพยนตร์ เช่น ร่างกาย เราได้ร่างกายน้ี 
มาแล้ว ร่างกายเราก็มาท�าโน่นท�าน่ี หาส่ิงน้ันหาสิ่งน้ี ได้ส่ิงน้ัน 
ได้ส่ิงน้ีมา แล้วพอร่างกายตายไป ใจกไ็ม่ได้เอาอะไรไปกบัใจเลย ใจกไ็ป 
ตัวเปล่าๆ เหมือนเดิม 

ถ้าเราศกึษาแล้วเรากจ็ะได้ไม่หลงกบัเหตกุารณ์ต่างๆ กบัส่ิงต่างๆ ทีเ่รา 
มาสัมผัสรบัรูผ่้านทางร่างกาย ถ้าเรารูว่้าร่างกายน้ีเป็นเพยีงเครือ่งมอื 
ทีใ่ห้เรารบัรูเ้หตกุารณ์ต่างๆ เหมอืนกบัดภูาพยนตร์ ส่ิงต่างๆ ทีเ่ราได้
ผ่านทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ลาภยศ 
สรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกล้ินกาย ล้วนเป็นการรับรู้เฉยๆ 
เป็นการดูภาพยนตร์ไปเท่าน้ัน ไม่ได้เป็นของจริงของจังแต่อย่างใด 
พอร่างกายนี้ตายไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่รับรู้ที่ได้รับมาผ่านทางร่างกาย
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ก็จะกลายเป็นของคนอ่ืนไป ใจที่ไม่มีร่างกายก็ต้องไปข้างหน้าต่อไป 
ถ้ามีความอยากก็จะไปหาโรงภาพยนตร์หาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้
เข้าไปดูภาพยนตร์โรงใหม่ต่อไป แต่ถ้าใจที่เบื่อกับการที่จะต้องไปหา
ร่างกายแล้วกไ็ปเหน่ือยยากไปทกุข์กบัการหาส่ิงต่างๆ รกัษาส่ิงต่างๆ 
แล้วก็ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆ ไปในที่สุด ถ้าหยุดความอยากที่จะไปหา 
ส่ิงต่างๆ ได้ หยดุความอยากทีจ่ะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ ต่อไป 
ใจกไ็ม่ต้องไปหาร่างกายใหม่ เพราะว่าหามาได้กีร่่าง มนักเ็ป็นความสุข
ช่ัวคราว เป็นความสขุแบบทีเ่ราเข้าไปดใูนโรงภาพยนตร์สัก ๒ ชัว่โมง 
เป็นความเพลิดเพลินที่มีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์แล้วมันก็หมดไป 
พอออกจากโรงภาพยนตร์ก็ไม่มีอะไรติดมากับเรา เราอยากจะดูอีก 
เราก็ต้องไปหาโรงภาพยนตร์โรงใหม่ดูต่อ 

น่ีคอืเรือ่งของการเวียนว่ายตายเกดิด้วยอ�านาจของความอยากของเรา  
คอืเราไม่ยอมปรบัใจเราให้รบักบัส่ิงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เรายงัอยากให้เป็น 
อย่างน้ันเป็นอย่างน้ีอยู ่เรากเ็ลยต้องไปหาส่ิงต่างๆ อยูเ่รือ่ยๆ ถ้าเจอ 
สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็หนีแล้วก็ไปหาสิ่งที่เราชอบ หาไปเท่าไรมันก็ไม่มี 
วันอ่ิมไม่มวัีนพอ หามาได้แล้วเดีย๋วกอ็ยากจะหาใหม่ อยากจะได้ใหม่อีก  
พอร่างกายตายไปแต่ความอยากยงัไม่ได้ตายไปกบัร่างกาย ความอยาก 
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ก็จะฉุดลากให้เราไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อเราจะได้ไปหาส่ิงต่างๆ 
ตามความอยากของเราอีก การหาอะไรตามความอยากน้ีแหละทีเ่ป็น 
ตัวที่จะท�าให้เราต้องทุกข์ใจ วุ่นวายใจ เดือดร้อนใจ แต่ถ้าเราไม่มี
ความอยากแล้ว เราก็จะอยู่เฉยๆ อย่างสบาย เราสามารถอยู่กับ 
ทุกส่ิงทุกอย่างได้ เราสามารถมีความสุขรับรู้กับทุกส่ิงทุกอย่างได้
เพราะใจเราไม่มคีวามอยากทีจ่ะให้ส่ิงน้ันเป็นอย่างน้ันหรอืเป็นอย่างน้ี 
ใจรบักบัทกุส่ิงทกุอย่างได้เพราะใจไม่ได้มคีวามยนิด ีไม่มคีวามอยากได้ 
อะไรแล้ว ใจมีความสุขมีความอิ่มอยู่ภายในใจ 

น่ีคือส่ิงที่เราควรท�า ก็คือท�าให้ใจของเราอ่ิม ท�าให้ใจของเราพอ 
ท�าให้ใจของเราไม่ยินดียินร้ายกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ถ้าเราท�าได้ 
เราก็ไม่จ�าเป็นจะต้องกลบัมาเกิดอกี เรามีความสุขในตัวของเราเอง  
เป็นความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขต่างๆ ทั้งหลายในโลกน้ี 
เพราะความสุขต่างๆ ในโลกน้ีเป็นความสุขช่ัวคราว และเป็นความสุข
ทีม่คีวามทกุข์แถมมาด้วย เวลาเรามคีวามสุขกบัส่ิงใด เรากอ็ยากจะให้
ส่ิงน้ันอยูก่บัเราไปเรือ่ยๆ พอส่ิงน้ันไม่อยูก่บัเรา เรากเ็กดิความทกุข์ใจ
ขึ้นมา ขณะที่อยู่กับเรา เราก็ไม่ค่อยสบายใจ เราก็มีความวิตกความ
กงัวลว่าสิง่ทีเ่รารกัส่ิงทีเ่ราชอบจะอยูก่บัเราไปได้นานสักเท่าไร พอเขา
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เปล่ียนไปหรอืจากเราไป เรากจ็ะเสียใจ แต่ถ้าเรามคีวามสุขภายในใจ 
ของเราแล้ว มคีวามอ่ิมความพอแล้ว เรากไ็ม่จ�าเป็นจะต้องหาส่ิงต่างๆ  
ทั้งหลายในโลกน้ีมาให้ความสุขกับเรา เราสามารถมีความสุขอยู่ใน 
ตัวเราได้ตลอดเวลา เป็นความสุขที่ไม่มีวันสูญไม่มีวันหมดไปถ้าเรา
รู้จักวิธีดูแลรักษา

ดงัน้ันพวกเราควรทีจ่ะเปล่ียนทศิทางของการหาความสุข คอืแทนทีเ่รา
จะหาความสุขผ่านทางร่างกาย ให้เรามาหาความสุขทางใจดกีว่า การหา 
ความสุขทางใจก็ต้องปล่อยวางความสุขทางร่างกาย เราต้องหยุด 
การหาความสุข เช่น หยดุหาเงินหาทอง หยดุใช้เงนิใช้ทองซ้ือความสขุ 
ต่างๆ ซ้ือส่ิงของต่างๆ ซ้ือรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะต่างๆ มาให้
ความสุขกับเรา ถ้าเราไม่ใช้เงินใช้ทองซื้อความสุข เราก็จะได้ไม่ต้อง 
ไปเสียเวลากับการไปหาเงินหาทอง พอเราไม่ต้องหาเงินหาทอง  
เราก็จะมีเวลามาสร้างความสุขภายในใจของเรา เพราะการสร้าง
ความสุขภายในใจนี้จะต้องท�าอย่างต่อเนื่อง และจะต้องอยู่คนเดียว
ต้องปลีกวิเวกถงึจะสามารถสร้างความสุขภายในใจได้ ถ้าเราไม่มเีวลา 
ถ้าเรายงัต้องท�ามาหากนิต้องหาเงนิหาทอง เรากจ็ะต้องเกีย่วข้องกบั
บุคคลต่างๆ กับเรื่องราวต่างๆ เราก็จะไม่สามารถมาท�าใจของเรา 
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ให้สงบให้เกิดความสุขได้ แต่ถ้าเราหยุดการหาเงินหาทองได้ ถ้าเรา
ไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ จะใช้เงินทองก็เพียงแต่เพื่อดูแล
รักษาร่างกาย เช่น ซ้ืออาหารมารับประทานเท่าน้ันซ่ึงก็ไม่ต้องใช้ 
เงินทองมาก เราอาจจะหาเงินทองไว้สักก้อนหน่ึง หรือไม่เช่นน้ัน 
เราก็ไปอยู่แบบนักบวชที่มีผู้อ่ืนคอยสนับสนุนเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่
อาศยัให้กบัเรา เพือ่เราจะได้มเีวลาสร้างความสุขสร้างความสงบข้ึนมา 
ภายในใจของเรา

การจะสร้างความสุขความสงบน้ีต้องอยู่ตามล�าพัง ต้องปลีกวิเวก 
ต้องอยูต่ามสถานที่ๆ  สงบสงัด ไม่มแีสงสีเสยีงต่างๆ มายัว่ยวนกวนใจ  
มาล่อให้เกดิความอยาก ถ้าเกดิความอยากแล้วกจ็ะทกุข์ทรมาน จะทน
อยูต่ามล�าพงัไม่ได้ จะต้องว่ิงเข้าหาแสงสีเสียงเพือ่จะได้มาตอบสนอง
ความอยาก เพือ่จะได้มาดบัความทกุข์ทรมานใจทีเ่กดิจากความอยาก 
แต่ก็เป็นการระงับเพียงชั่วคราว ไม่นานต่อมาเดี๋ยวก็เกิดความอยาก
ขึ้นมาใหม่ ก็ต้องอยู่ติดกับการเสพแสงสีเสียงไปอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่มี
วันทีจ่ะท�าใจให้สงบได้ การทีจ่ะท�าใจให้สงบได้ให้มคีวามสุขทีแ่ท้จรงิได้ 
จึงต้องปลีกวิเวก ต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียง เช่น ไปอยู่ตามวัด
ทีม่คีวามสงบ วัดป่าวัดเขาต่างๆ ทีไ่ม่มแีสงสีเสียงคอยมาล่อใจให้เกดิ
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การที่จะท�ใจให้สงบได้
ให้มีความสุขที่แท้จริงได้ 

จึงต้องปลีกวิเวก 
ต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียง 
เช่น ไปอยู่ตามวัดที่มีความสงบ 

วัดป่าวัดเขาต่างๆ 
ที่ไม่มีแสงสีเสียง

คอยมาล่อใจ 
ให้เกิดความอยาก
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ความอยาก วัดปฏิบัติส่วนใหญ่จะไม่มีไฟฟ้าเพื่อจะได้ตัดหนทางของ
การเอาแสงสีเสียงเข้ามา ถ้ามไีฟฟ้าแล้วเดีย๋วกจ็ะมส่ิีงต่างๆ เข้ามาได้  
มส่ิีงบนัเทงิแสงสีเสียงต่างๆ เข้ามา ใจทีย่งัไม่มกี�าลังต่อต้าน พออยูใ่กล้  
แสงสีเสียงก็จะถูกแสงสีเสียงดูดกลับเข้าไปให้ติดอยู่ จะไม่มีเวลามา
เจริญสติ ไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาได้ ก็จะไม่มีวันที่จะพบ
กับความสุขความสงบได้

ดงัน้ันการทีจ่ะหาความสุขทีแ่ท้จรงิได้น้ีจึงต้องตดัความสุขทีไ่ม่แท้จรงิ 
ออกไป ตอนน้ีพวกเราก�าลังตดิอยูก่บัความสุขปลอม คอืความสุขชัว่คราว  
ความสุขที่เกิดจากการกระท�าตามความอยาก อยากในรูปเสียงกลิ่น
รสโผฏฐัพพะ เรากไ็ปหารปูเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะมาเสพ พอเสพแล้ว  
เราก็ได้ความสุขชั่วขณะหนึ่ง หลังจากนั้นไม่นานเราก็เกิดความอยาก
ที่จะเสพ เวลาใดที่เราไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัส เวลานั้นเราก็จะเกิดความ
เศร้าสร้อยหงอยเหงา เกิดความหงุดหงิดร�าคาญใจ เกิดความทุกข์
ทรมานใจขึ้นมา

ดงัน้ันถ้าเราเบือ่กบัความสุขแบบน้ีแล้วเราอยากจะได้ความสุขทีด่กีว่า  
ความสุขที่ถาวร ความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย 
ได้รบักนั เรากต้็องตดัความสุขทีไ่ม่ดน้ีีทิง้ไป อย่าไปเสียดาย ตอนทีต่ดั 
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กอ็าจจะทกุข์ทรมานบ้าง แต่ถ้าเรามคีวามเพยีรทีจ่ะเจรญิสตอิยูเ่รือ่ยๆ 
ควบคมุความคดิอยูเ่รือ่ยๆ พยายามปลีกวิเวกอยูห่่างไกลจากความสุข
เดิมๆ ที่คอยจะดึงดูดให้เรากลับไป ถ้าเราไม่คิดถึงความสุขเหล่านั้น 
ใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่น การบริกรรมพุทโธๆ หรือการ 
สวดมนต์ไปก็ได้ จะสวดพระสูตรบทใดก็ได้สวดไป เวลาสวดแล้ว 
ใจของเราจะไม่มเีวลาทีจ่ะไปคดิถงึความสุขเดมิๆ ความสุขทีเ่ราทิง้ไป  
เราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะกลับไปหาความสุขแบบน้ัน แล้วถ้า 
เราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดถึงความอยากต่างๆ ได้ 
เราก็จะสามารถท�าใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้

น่ีเป็นงานที่เราต้องท�า เป็นงานที่เราจะต้องบังคับตัวของเราเองให้
เจริญสติอยู่เรื่อยๆ ให้ควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆ ไม่ปล่อยให้คิดไป
เรือ่ยเป่ือย โดยเฉพาะคดิไปถงึความสุขเก่าๆ ทัง้หลายทีเ่ราเคยเสพเคย
สัมผัสมา ถ้าเราจะคดิกใ็ห้ใช้ปัญญาสอนว่ามนัเป็นความทกุข์มากกว่า 
เป็นความสุข เพราะมันเป็นความสุขแบบของคนที่ติดยาเสพติด  
ตอนน้ีเราต้องการทีจ่ะเลิกเสพยาเสพตดิ เรากต้็องไม่กลับไปเสพมนัอีก  
ถึงแม้จะเกิดความอยากจะเสพ เราก็ต้องบังคับฝืนมันอย่าไปเสพ  
แล้วกบ็งัคบัให้เจรญิสต ิให้ภาวนา ให้พทุโธๆ ให้น่ังสมาธ ิให้เดนิจงกรม  
อยู่ไปเรื่อยๆ ท�าไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปสติก็จะมีก�าลังมากขึ้นก็จะ
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สามารถควบคุมความคิดให้ดีข้ึน ความอยากทีจ่ะกลับไปหาความสุข
แบบเดมิๆ กจ็ะมน้ีอยลงไปตามล�าดบัจนต่อไปก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่
ในใจเลย ก็เป็นเหมือนกับคนที่เลิกเสพยาเสพติดได้ พอไม่ต้องเสพ
ยาเสพติดได้ก็สบาย ไม่ต้องคอยไปหายาเสพติดมาเสพ อยู่คนเดียว
อยู่ที่ไหนตามล�าพังก็มีความสุขได้

ตอนน้ีพวกเรายงัตดิกบัรปูเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะ ตดิกบัแสงสีเสียงอยู่  
ถ้าเราอยากจะเลิกเสพ เรากต้็องอย่าไปเสพมนั แล้วใช้การปฏบัิตธิรรม 
เป็นเครือ่งมอืต่อสู้กบัความอยาก ใช้สตต่ิอสู้ ใช้สมาธต่ิอสู้ ใช้ปัญญา
ต่อสู ้สตกิค็อืควบคมุใจให้อยูก่บัอารมณ์เดยีว อยูก่บัพทุโธ สมาธกิค็อื 
น่ังหลับตาบริกรรมพุทโธ หรือดูลมหายใจเข้าออกจนจิตรวมเข้าสู่
ความสงบรวมเป็นหน่ึง “สักแต่ว่ารู้” เป็นเอกัคคตารมณ์ น่ิงสงบ  
มอุีเบกขา มคีวามสุข พอเรามคีวามสุขทีไ่ด้จากความสงบแล้ว พอออก 
จากสมาธิมาเราก็รักษาความสุขน้ีด้วยการใช้ปัญญา คอยเตือนใจ 
สอนใจว่าอย่ากลับไปหาความสุขทางตาหจูมกูลิน้กาย เพราะถ้ากลับไป 
ก็จะกลับไปอยู่ในสภาพเดิม ก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องทุกข์เวลาที่ 
ไม่ได้เสพ และทุกครั้งเวลาที่เกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจแบบนี้  
ใจก็จะไม่กลับไป ใจก็จะฝืนความอยาก ต่อต้านความอยาก และหยุด 
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ความอยาก พอหมดก�าลังแล้วเราก็ไม่ต้องใช้สติ ไม่ต้องใช้สมาธิ  
ไม่ต้องใช้ปัญญา เพราะว่าสติสมาธิปัญญานี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษา
โรคน่ีเอง ถ้าโรคหมดถ้าเช้ือโรคตายไปหมดแล้วก็ไม่จ�าเป็นจะต้อง 
รบัประทานยาอีกต่อไป ถ้าไม่มคีวามอยากหลงเหลืออยูภ่ายในใจแล้วก็ 
ไม่จ�าเป็นจะต้องใช้สตใิช้สมาธใิช้ปัญญาอีกต่อไป แต่กไ็ม่ได้หมายความว่า 
จะทิง้ไปหรอือย่างไร สต ิสมาธ ิปัญญากย็งัมอียูก่บัใจ กส็ามารถใช้ได้ 
ตามเวลาตามทีต้่องการหากมคีวามจ�าเป็น ถ้ายงัมคีวามอยากหลงเหลือ 
อยู่หรือโผล่ข้ึนมาอยู่ ก็สามารถที่จะใช้สติสมาธิปัญญาดับมันได้ 
เหมอืนกบัยา ถ้าโรคไม่ก�าเรบิแล้วเรากห็ยดุกนิยาได้ พอโรคก�าเรบิข้ึน 
มาใหม่ เรากย็งัมยีาอยู ่เรากร็บัประทานต่อไป รบัประทานจนกระทัง่
โรคไม่ก�าเริบ  

น่ีคอืเรือ่งของการสร้างความสุขให้แก่ใจของเราด้วยการหยดุความอยาก  
ด้วยการปรบัใจของเราให้เข้าอยูต่รงกลาง ให้รบัรูก้บัเหตกุารณ์ต่างๆ 
ได้ทกุรปูแบบ ไม่ว่าจะเจรญิหรอืเสือ่ม จะดหีรอืไม่ด ีเพราะความจรงิ 
เหตุการณ์ต่างๆ น้ันไม่สามารถที่จะมาท�าลายมาลบล้างใจได้เลย  
ใจเป็นเพียงผู้ดูภาพยนตร์ เหตุการณ์ต่างๆ นี้เป็นเหมือนภาพยนตร์
เท่าน้ันเอง แต่ใจผู้ทีด่ภูาพยนตร์น้ีไปหลงคดิว่าอยูใ่นภาพยนตร์ เราจึง 



ธรรมะบนเขา
เล่ม ๔298



ความจริงร่างกายกับเรานี้
เป็นคนละคนกัน 
ร่างกายเป็นเพียงลูกน้องเป็นลูกจ้างเรา
ที่เราใช้เป็นเครื่องมือ
ให้มารับรู้เหตุการณ์ต่างๆ 
ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
เราไม่ต้องไปยินดียินร้าย
เพราะเราไม่ได้ไม่เสียกับเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นผ่านทางร่างกาย

ธรรมะบนเขา
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ต้องใช้ปัญญาใช้สตใิช้สมาธดิงึใจให้ออกมาจากภาพยนตร์ อย่าไปเป็น
ตัวแสดง อย่าไปเป็นผู้ที่อยู่ในจอภาพยนตร์ ให้ออกมาเป็นผู้ดูเฉยๆ  
ให้รู้เฉยๆ ให้สักแต่ว่ารู้ เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็น เห็นแล้วอย่าไปดีใจ 
อย่าไปเสียใจ เพราะถ้าดใีจเสียใจกจ็ะเกดิความยนิดยีนิร้าย เกดิความ 
อยากขึน้มา พอเกดิความอยากข้ึนมากจ็ะเกดิความทกุข์เกดิปัญหาขึน้มา  
ท�าให้ใจอยูเ่ป็นกลางไม่ได้ พอใจไม่อยูเ่ป็นกลาง ออกจากความเป็นกลาง 
เมื่อไรก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที เราต้องเตือนใจอยู่เรื่อยๆ ว่า 
ทุกส่ิงทุกอย่างที่เรารับรู้อยู่เห็นอยู่น้ีเป็นเพียงภาพยนตร์เท่าน้ันเอง 
เป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึนตัง้อยูแ่ล้วดบัไป เขาไม่สามารถทีจ่ะมาท�าลายใจ 
ของเราได้ เราเป็นผู้ท�าร้ายใจของเราเองด้วยความหลง ที่หลงไปคิด
ว่าเราอยูใ่นเหตกุารณ์ ไปคดิว่าเราเป็นร่างกาย ไปคดิว่าเวลาร่างกาย 
เป็นอะไรเราเป็นไปกบัร่างกาย ความจรงิร่างกายกบัเราน้ีเป็นคนละคนกนั  
ร่างกายเป็นเพียงลูกน้องเป็นลูกจ้างเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือให้มา
รับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ผ่านทางตาหูจมูกล้ินกาย เราไม่ต้องไปยินดี
ยินร้ายเพราะเราไม่ได้ไม่เสียกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่านทาง
ร่างกาย ร่างกายจะได้เงินมาร้อยล้านพันล้าน ใจก็ไม่ได้เงินร้อยล้าน 
พนัล้านน้ัน ร่างกายจะเสียทรพัย์สมบัตข้ิาวของเงนิทอง เสียร่างกายไป  
ใจก็ไม่ได้เสยีไปกับสิ่งต่างๆ เหล่านัน้ นีค่ือความจรงิที่เราจะต้องคอย
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พยายามสอนใจเพือ่เราจะได้ไม่หลงไปยดึตดิกบัส่ิงต่างๆ ไปคดิว่าเป็น
ตวัเรา เป็นของเรา ต้องคดิว่าเป็นเพยีงภาพยนตร์ เป็นตวัละครทีเ่ราด ู 
เราเป็นผู้ดู ตัวละครจะได้จะเสียก็เป็นเรื่องของตัวละคร ไม่ใช่เรื่อง
ของคนด ูคนดไูม่ได้ไม่เสียแต่อย่างใด พอออกจากโรงละครไปกไ็ม่ได้ 
เอาอะไรติดตัวไปด้วย 

วิธทีีจ่ะดงึใจให้เราออกจากความหลงกต้็องใช้สต ิต้องใช้สมาธ ิต้องใช้ 
ปัญญาน้ีเอง ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ว่าทุกส่ิงทุกอย่างไม่เที่ยง  
เป็นทกุข์ ไม่ใช่ตวัเราไม่ใช่ของเรา ทกุส่ิงทกุอย่างเป็นเพยีงภาพยนตร์ 
เราเป็นคนดู เราอย่าไปหลงคิดว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในจอภาพยนตร์  
เราเป็นผู้ดูภาพยนตร์เท่านั้นเอง เราต้องคิดอย่างนี้ ต้องคิดว่าทุกสิ่ง 
ทุกอย่างไม่ใช่ของเรา เดี๋ยวเวลาร่างกายน้ีตายไปทุกส่ิงทุกอย่าง 
กห็มดไป เราเอาตดิตวัไปไม่ได้ เราเอาใครไปกบัเราไม่ได้เลย เอาลาภ 
ยศสรรเสริญไปไม่ได้ เอาคนนั้นคนนี้ไปไม่ได้ เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปไม่ได้

ถ้าเรามีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจและเรามีสติสมาธิคอยดึงใจ 
ไม่ให้เข้าไปวุ่นวายกบัเหตกุารณ์ต่างๆ เรากจ็ะไม่มวัีนทีจ่ะต้องทกุข์กบั
เหตกุารณ์ต่างๆ อีกต่อไป และเรากจ็ะไม่กลับมาหาเรือ่งราวต่างๆ เหล่าน้ี  
เรากจ็ะเบ่ือกบัการดภูาพยนตร์เพราะเราดไูปกเ็ท่าน้ัน เราไม่ได้ไม่เสีย  
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ดูไปแล้วก็เหน่ือยไปเปล่าๆ เหน่ือยไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจอ 
ภาพยนตร์ เรากจ็ะเลิกดภูาพยนตร์ เรากจ็ะอยูเ่ฉยๆ อยูก่บัความสงบ 
อยูก่บัความสขุที่ไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีวันหมดไป

นี่แหละคือใจของผู้ที่ได้บรรลุธรรม ใจของผู้ที่รู้ความจริง รู้ว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเรา 
เราเป็นเพียงผู้รู้เท่าน้ันเอง ถ้าเรารู้โดยที่ไม่มีความยึดความติดไม่มี
ความอยาก เรากร็ูอ้ย่างสงบรูอ้ย่างสบาย ถ้าเราหลง เรากจ็ะวุ่นวาย 
ไปกบัส่ิงต่างๆ ทีเ่รารบัรู ้เพราะเราจะคดิว่าเป็นตวัเราของเรา แล้วเวลา 
ส่ิงที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเส่ือมไปหมดไป เราก็จะเกิดความ 
เศร้าโศกเสียใจขึ้นมา

ดงัน้ันพวกเราจึงต้องพยายามฝึกสร้างสตสิร้างสมาธสิร้างปัญญากนั
ขึ้นมา ด้วยการเริ่มต้นที่การหยุดหรือลดละการหาความสุขผ่านทาง
ร่างกาย ผ่านการใช้เงินใช้ทอง ถ้าเราลดการใช้เงินใช้ทองลง เราก็
จะได้ลดการหาเงินหาทองลง เราจะได้มีเวลามาสร้างสติสมาธิและ
ปัญญาที่จะท�าให้เราได้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์
ต่อไป
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เรือ่งท่ีครบูาอาจารย์ท่านบอกว่าเวลาพจิารณา
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ขณะที่ท่านพิจารณา 
ท่านบอกว่าท่านถอนผมทีละเส้นๆ จนหมดหัว  
พอหมดหัวเสร็จท่านก็เสียบเข้าไปทีละเส้น 
จนหมดหัว มีความรูสึ้กว่า โอ้โห มันใช้เวลานาน 
มากเลยนะเจ้าคะ
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ศิษย์ : มีคนหลายคนท่ีรู้สึกหว่ันไหวกับการท่ี
ครบูาอาจารย์บางองค์ท่ีท่านบวชประมาณ ๓๐-๔๐  
พรรษา ได้ลาสิกขาบทออกไป ซ่ึงหนูก็เข้าใจว่าพืน้ฐาน 
ของคนฝากมาถามเขามีอินทรย์ียงัอ่อนอยู่ ก็รูสึ้ก 
หวั่นไหว และรู้สึกว่าศรัทธาท่ีมีอยู่อาจลดลงบ้าง 
ด้วยอินทรีย์ของเขาที่ยังอ่อนอยู่ ยังไม่มั่นคงใน
พุทธศาสนาอย่างแท้จริง แต่หนูก็ได้ตอบเขาไปว่า  
ท่านเป็นท่าน เราเป็นเรา ไม่เก่ียวกัน เราเป็นชาวพทุธ  

ค�าถามจากเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 
และค�าถามจากในศาลา

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
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หน้าที่ของเราคือท�าตัวของเราให้ดีที่สุด รักษาศีลรักษาธรรมในใจเรา 
ให้เจรญิย่ิงๆ ขึน้ไป ไม่น่าจะมีผลอะไรต่อจติใจของคนแต่ละบุคคล อย่างน้ี 
ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ

พระอาจารย์ : เราต้องคดิว่าเราเป็นเหมอืนนักรบ เราเข้าสนามรบกนั  
บางครัง้เพือ่นเราทีร่บกบัเรา เขาถกูกระสุน เขากถ็กูยงิตายไป เขาตายไป 
กฝั็งเขาไป เรากร็บต่อไป เข้าใจไหม คนทีถ่กูกเิลสฆ่า เขากล้็มไป เขาก ็
ตายไปหรือยอมแพ้ยกธงขาวไปก็เป็นเรื่องของเขา แต่ละคนน้ีให ้
เป็นเหมือนกันไม่ได้ เราต้องมองคนที่ยังอยู่หรือมองคนที่ไปถึงแล้ว  
ทกุครัง้ทีเ่ราเกดิความท้อแท้ พระพทุธเจ้าบอกให้เราระลึกถงึพระพทุธเจ้า  
ให้ระลึกถงึพระอรยิสงฆ์สาวกทัง้หลาย เพราะท่านเหล่าน้ีท่านเป็นผู้ชนะ  
ท่านไปถงึแล้ว ท่านชนะกเิลส ส่วนผู้ทีต่ายไปหรอืหยดุปฏบิตัไิปกถ็อืว่า
ท่านยอมแพ้กิเลส ท่านยกธงขาวไป ก็เท่านั้นเอง เป็นเรื่องธรรมดา 
นานาจิตตัง เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เราไม่ควรยึดติด
กับบุคคลแต่ให้ยึดติดกับค�าสอน 

พระพทุธเจ้าบอกว่าธรรมวินัยทีต่ถาคตตรสัไว้ชอบแล้วน้ีแล จะเป็นศาสดา 
ของพวกเธอต่อไป พระพทุธเจ้าไม่ได้ทรงมอบการเป็นศาสดาให้กบัพระ 
รูปหนึ่งรูปใด เพราะถ้าเกิดพระรูปที่ท่านมอบให้เป็นศาสดา เกิดท่าน
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ล้มป่วยตายจากไปหรอืว่าลาสิกขาไป แล้วพวกเราจะพึง่ใครได้ แต่ถ้า 
ท่านมอบให้กบัธรรมวินัยน้ี ธรรมวินัยน้ีไม่มวัีนทีจ่ะลาสิกขาไปได้ ไม่มี
วันที่จะเปล่ียนแปลงไปได้เพราะเป็นอกาลิโก ไม่ว่าเวลาจะผ่านมา 
กีพ่นัปีแล้ว ธรรมวินัยของพระพทุธเจ้ากย็งัเป็นธรรมวินัยอยูเ่หมอืนเดมิ  
เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้เสมอ 

ปัญหาของคนที่เขาเกิดความท้อแท้หรือเกิดความหว่ันไหวก็เพราะว่า
เขาไม่ได้ยดึธรรมวินัย เขาไปยดึตดิกบัตวับุคคล พอตวับคุคลเป็นอะไร
ไปเขาก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นมา เช่น เวลาครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่ท่าน
ล้มหายตายจากไปแต่ละครัง้ ลูกศษิย์ลูกหากเ็กดิการป่ันป่วนกนัขึน้มา  
เพราะเวลาเข้าหาครูบาอาจารย์น้ีไม่ได้เข้าไปหาค�าสอนของท่าน  
ชอบเข้าไปหาองค์ท่าน ไปเห็นหน้าท่าน ได้ไปกราบท่าน ได้ยินเสียง 
ของท่านกเ็กดิความสุขใจเกดิความสบายใจ พอไม่เหน็หน้าไม่ได้ยนิเสียง 
ก็เกิดความเสียใจเท่าน้ันเอง แต่ถ้าเรายึดค�าสอนของท่านตอนน้ี 
เราก็ยังสามารถมีท่านอยู่กับเราได้ ค�าสอนของท่านที่มีไว้ในแผ่นซีดี 
มีไว้ในหนังสือน้ี เรามีกันเต็มบ้านแต่ไม่เคยเปิดดู ไม่เคยเปิดฟังกัน  
จะชอบออกนอกบ้านกัน ออกไปหาท่าน พอไม่มีท่านแล้วก็เลยไม่รู้จะ
ไปไหนกนั ความจรงิตวัท่านอยูท่ีบ้่านเรา ไม่ด ูไม่เปิดอ่าน ไม่เปิดฟังกนั  
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ท่านอยู่กับเราตลอดเวลา อย่างตอนน้ีครูบาอาจารย์ที่สึกไปก็ดีหรือ
ตายไปก็ดี หนังสือของท่านก็ยังอยู่ ตัวท่านอยู่ในหนังสือนั่นละ อยู่ที่ 
ธรรมวินัย อยู่ที่ธรรมะ คนมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป มันก็ต้อง 
มีเหตุมีอะไรที่ท�าให้ต้องเกิดการเปล่ียนแปลงไปเป็นธรรมดา ถ้าเรา 
ยึดกบัค�าสอนแล้วเรากจ็ะไม่เคว้ง เรากจ็ะมทีีย่ดึอยูต่ลอดเวลา พวกเรา 
ไม่ได้เข้าไปหาธรรม เราเข้าไปหารูปของธรรม รูปของผู้แสดงธรรม  
พอรปูของผู้แสดงธรรมหายไป เรากวุ่็นวายใจ  ถ้าเราเข้าไปหาธรรมแล้ว 
ไม่มีวันหาย ธรรมเป็นอกาลิโก  

ดังน้ันขอให้เราศึกษาธรรมะให้เกิดความเข้าใจและศึกษาจนให้เกิด
ความยินดีความพอใจที่จะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งของเรา ไม่เอาบุคคล
เป็นที่พึ่งของเรา แล้วเราจะได้ไม่มีวันเสียใจ เราจะมีที่พึ่งไปตลอด

ศิษย ์: เรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเวลาพิจารณาผม ขน เล็บ 
ฟัน หนัง ขณะท่ีท่านพิจารณา ท่านบอกว่าท่านถอนผมทีละเส้นๆ  
จนหมดหัว พอหมดหัวเสร็จท่านก็เสียบเข้าไปทีละเส้นจนหมดหัว นี่มี
ความรู้สึกว่า โอ้โห มันใช้เวลานานมากเลยนะเจ้าคะ
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พระอาจารย ์ : ไม่หรอก จิตใจนี้มันเร็วจะตายไป มันท�าปุ๊บเดียว
เท่านั้นมันก็ถอนได้หมดแล้ว จิตใจนี้มันเร็วมาก ถ้าท่านช�านาญนี้มัน 
กปุ๊็บเดยีวหวัโล้นแล้ว ปุ๊บเดยีวกเ็ตม็หวัแล้ว คอืทีท่่านให้พจิารณาเพือ่ 
ให้เห็นการเปล่ียนแปลงของสภาพเวลามีผมเป็นอย่างไร ความรู้สึก
เป็นอย่างไร เวลาไม่มีผมเป็นอย่างไร เวลาหนังตึงเป็นอย่างไร เวลา
หนังเหีย่วเป็นอย่างไร ให้พจิารณาให้เหน็สภาพของความเปล่ียนแปลง 
ของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน แล้วมันจะได้ปลงได้ มันจะได้ไม่หลง

ถ้าเราเห็นผิวเต่งตึง เห็นผมยาวผมเต็มศีรษะ จะเกิดอารมณ์รักใคร่
ขึ้นมาได้ แต่พอเราคิดถึงเวลาเขาไปรักษาไปฉีดคีโม ผมร่วงหมด 
ศีรษะโล้นหมด หนังเหี่ยวย่นเวลาที่เขาแก่ลงไป เราเห็นแล้วมันก็จะ
ได้ดับความรู้สึกยินดีความรักใคร่ขึ้นมาได้ คือบางทีเราต้องมองก่อน 
ตอนน้ีเขายงัไม่เป็น ถ้าเรามองแต่ตอนทีเ่ขาสวยๆ งามๆ เรากจ็ะเกดิ
ความรกัความใคร่ พอเขาเปล่ียนไปเรากจ็ะเกดิความเสียใจ แต่ถ้าเรา
มองทัง้สองด้าน เรากจ็ะเฉยๆ เวลาเหน็ความสวยงาม เรามองส่วนที่ 
ไม่สวยงาม มันก็จะท�าให้ใจเรากลับมาอยู่ตรงกลาง ไม่เกิดความใคร่ 
ไม่เกิดความเสียใจ
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ศิษย์ : ในเรือ่งของการตัดสินใจในการท่ีจะออกไปปฏบัิตภิาวนา หลายคน 
มักก็จะบอกว่าแรกๆ ก็รู้สึกว่ามีก�าลังที่จะประพฤติปฏิบัติแบบต่อเนื่อง 
แต่นานๆ ไป เม่ือมันยงัไม่ถึงจติท่ีจะเป็นอัปปนาสมาธหิรอืยังไม่สงบพอ 
ท่ีจะรักษาตัวให้รอดจากอาสวะท้ังหลายน้ี มันท�าให้มีความรู้สึกว่ามัน 
ไม่กล้าจะเดินออกไปนะเจ้าคะ จะแก้ตรงนั้นมันยังไงเจ้าคะ

พระอาจารย์ : ก็เหมือนตอนที่เราเรียนหนังสือ เราก็เรียนต่อไป  
เราอย่าเพิ่งลาออกจากโรงเรียน เรียนไปเรื่อยๆ จาก ป.๑ ก็ขึ้น ป.๒  
จาก ป.๒ ก็ขึ้น ป.๓ เรียนไปจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยได้รับปริญญา  
ถ้าเราเรียนอย่างต่อเน่ืองไม่หยุดไม่ออก มันก็ต้องถึงจุดหมาย 
ปลายทาง ถ้าเราปฏิบัตอิย่างต่อเน่ือง มนักต้็องถงึจุดหมายปลายทาง 
ได้อย่างแน่นอน

ปัญหาคือบางทีปฏิบัติไปได้ครึ่งทางแล้วก็ไปเถลไถล ไปท�าเรื่องโน้น 
เรื่องน้ีแทน ไปหลงติดกับลาภสักการะ ติดกับญาติโยม คนมา 
พึง่พาอาศยักเ็ลยเกดิความเมตตาสงสารเขากเ็ลยมวัวุ่นวายไปกบัเขา  
หลงไปคอยดูแลไปสั่งไปสอนเขา ลืมมาสั่งสอนตัวเอง พอกิเลสมัน 
ออกฤทธิขึ์น้มากโ็ดนน็อคเลย เข้าใจไหม แต่ถ้าเราพยายามคอยควบคมุ
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ใจของเรา ควบคุมกิเลสตัณหาของเราอยู่ตลอดเวลา คอยท�าลาย 
มนัอยูเ่รือ่ยๆ มนักจ็ะค่อยๆ หมดไปเอง ทน้ีีบางทเีราท�าไปได้ครึง่หน่ึง 
มันตายไปครึ่งหน่ึงแล้ว เราก็เกิดความชะล่าใจ คิดว่าเราเก่งแล้ว  
โอ้ย เดี๋ยวเราท�าต่อก็ได้ ไปท�าอย่างอื่นก่อน ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเป็น 
การประมาท เป็นการฆ่าตวัเอง พอไปท�าอย่างอ่ืนป๊ับ เดีย๋วกเิลสมนัมี 
ก�าลังขึ้นมาปั๊บ มันใส่หมัดเด็ดเราทีเดียวก็ไปเลย

ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่ให้ประมาท ให้มีความระมัดระวังอยู่
ตลอดเวลา ไม่ให้ชะล่าใจ ตราบใดทีเ่รายงัไปไม่ถงึฝ่ังเราต้องไม่หยดุว่าย  
ต้องว่ายไปให้ถึงฝั่งก่อน ให้ไปถึงที่ปลอดภัยก่อน แล้วเราค่อยมาท�า
อย่างอื่นต่อไป พระพุทธเจ้าขณะที่ทรงบ�าเพ็ญ ๖ ปีนี้ไม่ได้ไปสั่งสอน
ญาติโยม ไม่ได้ไปส่ังสอนใครเลย มีแต่ศึกษาและปฏิบัติอย่างเดียว  
ยังถอืว่าตนเองเป็นนักศกึษาเป็นนักเรยีนเพราะยงัเรยีนไม่จบ พอเรยีน 
จบแล้วทีน้ีท่านถึงค่อยมาส่ังสอนผู้อ่ืน ทีน้ีส่ังสอนผู้อ่ืนขนาดไหน 
ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะไม่มีกิเลสที่จะมาน็อคท่านได้ เพราะท่านน็อค
กิเลสทุกตัวจนหมดไปจากใจหมดแล้ว ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ภายใน
ใจแล้ว
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ศิษย ์: ถ้าไปถึงตรงจุดตรงนั้นเราจะสามารถรู้ว่าเราอยู่จุดนั้นได้ด้วย
ตัวเราเอง หรือด้วยการไปกราบเรียนถามครูบาอาจารย์เจ้าคะ

พระอาจารย ์: ถ้ามันถึงจริงมันก็ต้องรู้ แต่ถ้ามันถึงไม่จริงมันก็อาจ
จะหลอกตัวเองได้ บางทีถ้าเราเป็นคนที่ชอบหลอกตัวเอง เราก็อาจ
จะต้องให้คนอื่นคอยมาทดสอบอีกที แต่ถ้าเราให้คนอื่นทดสอบยังไง 
ใจของเรากย็งังัน้ ไม่มเีรากร็ู ้บางทเีราอยากจะให้คนอ่ืนทดสอบกล็อง
ไปให้เขาด่าเราด ูให้เขาตบตเีราด ูให้เขากล่ันแกล้งเรา ให้เขาท�าอะไร
ต่างๆ นานาดู ดูสิว่าใจของเราจะมีอาการอะไรหรือไม่

ศษิย์ : เคยอ่านประวัตขิองครบูาอาจารย์ท่านหน่ึง เม่ือคราวท่ีท่านอยู่
ในกุฏิ ทีนี้โยมแม่ท่านอยู่นอกกุฏิ แล้วโจรมาปล้นและท�าร้ายแม่ท่านจน
เสียชีวติแต่ท่านก็ไม่ได้ออกมาช่วย อันน้ีไม่ทราบว่าเป็นข้อคดิยงัไงเจ้าคะ

พระอาจารย ์ : ท่านปล่อยวาง เกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดา 
ถือว่าเป็นกรรมของบุคคลนั้นไป เช่น พระโมคคัลลานะนี้ท่านก็ไม่ใช ้
อิทธิฤทธิ์มาปกป้องรักษาร่างกายของท่าน ท่านว่าถ้าป้องกันวันนี้ได้  
เดี๋ยวพรุ่งน้ีเขาก็ตามมาใหม่ กรรมถ้ามันยังไม่ส่งผลมันก็จะคอย
ตามมาอยู่เรื่อยๆ จนกว่ามันจะส่งผลแล้วมันก็จะหมดกันไป ท่านมี 
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อิทธิฤทธิ์ที่สามารถจะใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยป้องกันท่านได้ แต่ท่านไม่ใช้ 
เพราะท่านบอกว่าใช้วันน้ีเดีย๋วพรุง่น้ีเขากต็ามมาใหม่ ต้องใช้ไปเรือ่ยๆ 
ต้องหนีไปเรื่อยๆ แล้วก็หนีไม่ได้อยู่ดี เพราะในที่สุดก็ต้องตายอยู่ดี 
ไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายกัน

ผู้ที่บรรลุแล้วท่านไม่หว่ันไหวกับความตาย ท่านไม่เดือดร้อนกับ 
ความตาย เพราะส่ิงที่ตายไม่ใช่ตัวท่าน ท่านเป็นเหมือนคนขับรถ  
ส่วนร่างกายของท่านเป็นเหมอืนรถ รถมนัจะพงั รถมนัจะถกูยดึคนืไป  
ก็ปล่อยเขายึดคืนไป ธนาคารจะมาเอาคืนไปก็ปล่อยเขาเอาคืนไป  
มันไม่ใช่ของเรา เขาไม่ได้เอาตัวเราไปด้วย เขาเอาแต่รถไปก็ให้เขา
เอาไป ร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ถ้าเราไม่ปฏิบัต ิ
เราจะไม่รู้ ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ เราจะเห็นใจกับร่างกายน้ีเป็น
คนละส่วนกัน พอเราเห็นว่าเป็นคนละส่วนกัน เราก็เลยไม่เดือดร้อน
กับความเป็นความตายของร่างกาย

ศษิย์ : พระธดุงค์ท่ีท่านอยู่ป่าอยูเ่ขาจากวันเป็นเดอืน จากเดือนเป็นปี  
จนเป็นหลายๆ ปีนี่ ท่านมีข้อธรรมข้อไหนในการที่จะรักษาวิหารธรรม
ให้อยู่ได้คะ
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สติธรรมนี้
เป็นธรรมที่ส�คัญที่สุด 

เพราะเป็นธรรมที่จะท�ให้เกิด
ธรรมต่างๆ ขึ้นมา

ถ้าไม่มีสติ สมาธิก็ไม่เกิด 
ถ้าไม่มีสมาธิ 

ปัญญาก็ไม่เป็นปัญญา 
ถ้าไม่เป็นปัญญาก็จะไม่มีวิมุตติ 
ไม่มีมรรคผลนิพพานตามมา 
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พระอาจารย ์ : ธรรมที่ส�าคัญที่สุดก็คือสติ สติธรรมนี้เป็นธรรมที่
ส�าคญัทีสุ่ด เพราะเป็นธรรมทีจ่ะท�าให้เกดิธรรมต่างๆ ขึน้มา ถ้าไม่มสีติ  
สมาธิก็ไม่เกิด ถ้าไม่มีสมาธิ ปัญญาก็ไม่เป็นปัญญา ถ้าไม่เป็นปัญญา
ก็จะไม่มีวิมุตติ ไม่มีมรรคผลนิพพานตามมา 

ดังนั้นต้องมีสติก่อน ถ้ามีสติแล้วก็จะท�าใจให้สงบเป็นสมาธิได้ พอใจ
สงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง เพียงแต่เป็นความสุขชั่วคราว 
เวลาอยู่ในสมาธิก็มีความสุข เวลาออกจากสมาธิถ้าไม่รักษาไว้ด้วย
ปัญญา มันก็จะถูกความอยากท�าลายไปได้ เพราะอย่างนั้นเวลาออก 
จากสมาธมิาแล้วต้องใช้ปัญญา ต้องเจรญิปัญญา ถ้ายงัไม่รูจั้กใช้ปัญญา 
ก็ต้องศึกษาว่าท�าอย่างไรถึงท�าให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ 

การจะท�าให้เกดิปัญญาข้ึนมาได้กจ็ะต้องพจิารณาไตรลักษณ์ในทกุส่ิง 
ทกุอย่างทีเ่รายงัยดึตดิยงัรกัยงัห่วงอยู ่เรารกัอะไรเราต้องมองว่าส่ิงน้ัน 
ไม่เทีย่ง ส่ิงน้ันจะต้องจากเราไป เราจะต้องจากส่ิงน้ันไป ส่ิงน้ันจะต้อง 
ให้ความทกุข์กบัเรา ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี เวลา
เขาไม่เป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี เรากจ็ะทกุข์ใจ พอเราไม่มคีวามอยาก 
ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาจะเป็นอะไร เราก็จะไม่เดือดร้อน 
เราจะไม่ทุกข์ใจ เราก็จะรักษาความสงบความสุขใจของเราได้
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ดงัน้ันทกุอย่างน้ีตวัสตน้ีิเป็นตวัส�าคญัทีสุ่ด ผู้ทีส่นับสนุนกค็อืความเพยีร  
มีสติแล้วก็ต้องมีความเพียรที่พยายามที่เจริญสติอยู่เรื่อยๆ ก่อนที่จะ
เจริญสติก่อนที่จะมีความเพียรได้ก็ต้องมีศรัทธาก่อน ศรัทธาเช่ือว่า 
การปฏบัิตติามแนวทางทีพ่ระพุทธเจ้าทรงสอนปฏบิตัน้ีิเป็นทางทีน่�าไป 
สู่ความหลุดพ้นจากความทกุข์ทัง้หลาย ถ้าเป็นคนไข้กเ็ช่ือหมอ เชือ่ว่า 
หมอให้ยานี้มารับประทานแล้วจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเราไม่เชื่อ 
เราก็จะไม่กล้ากินยา ถ้าเราไปคิดว่ากินไปแล้วเดี๋ยวตายไปจะท�า
อย่างไร ถ้าเราไปคิดว่าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าโดนเสือโดนสัตว์
กัดตายไปแล้วไม่ได้อะไรก็จะไม่กล้าไป แต่ถ้าเราเช่ือว่าการไปอยู่ป่า 
อยู่เขาไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกไปอยู่ที่มีภัยรอบตัวน้ีเป็นประโยชน์กับใจ
ของเรา จะท�าให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทกุข์ได้ เรากจ็ะมศีรทัธา
ความกล้าหาญทีจ่ะไปอยูต่ามสถานทีอั่ตคดัขดัสน สถานทีล่�าบากล�าบน  
สถานที่มีภัยต่างๆ รอบด้าน เราจะมคีวามศรทัธาความเชือ่ทีจ่ะสร้าง
สติขึ้นมาด้วยความพากเพียร ด้วยวิริยะความอุตสาหะ เดิน ยืน  
นั่ง นอน นี้ก็จะคอยเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น
ที่เราจะไม่เจริญสติ พอตื่นข้ึนมาปั๊บก็ควบคุมความคิดไว้เลย พุทโธ
ไปเลย ท่องพุทโธไปเลยถ้าใช้พุทโธ ถ้าใช้ร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายไป  
ทกุอิรยิาบถของการเคล่ือนไหว ไม่ให้ใจไปอยูท่ีอ่ื่น ให้เฝ้าดกูารกระท�า 
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ของร่างกายตลอดเวลา แล้วพอมีเวลาว่างเราก็น่ังสมาธิน่ังหลับตา
ท�าใจให้สงบ ถ้าใช้ร่างกายเป็นเครื่องผูกใจ เวลาน่ังก็ใช้ลมหายใจ 
เป็นเครือ่งผูกใจแทน ดลูมหายใจเข้าออกอย่างเดยีว ไม่ไปคดิเรือ่งน้ัน 
เรื่องนี้ ใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่ง เป็นเอกัคคตารมณ์ได้  
เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้ พอได้พบความสุขอันน้ีแล้วทีน้ีเราก็ต้อง
รกัษามนัด้วยปัญญา ต้องสอนใจว่าทกุส่ิงทกุอย่างทีก่เิลสหลอกให้เรา
ไปอยากได้น้ันมนัเป็นทกุข์ มนัไม่เทีย่ง เพราะว่าเราไม่สามารถไปบังคบั
ให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ เราก็จะได้ไม่ไปอยากได้ 
ส่ิงต่างๆ เรากจ็ะกลับมาสู่ความสงบของใจได้ หยดุความอยากต่างๆ ได้

ต้องอยู่ที่ศรัทธาก่อน การที่จะท�าให้เกิดศรัทธาก็ต้องเข้าหาผู้รู้จริง
เห็นจริง เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงน้ีต่างกับเวลาฟัง
ธรรมจากผู้ทีไ่ม่รูจ้รงิเหน็จรงิ จะเป็นเหมอืนคนละโลกเลย เหมอืนไปหา 
หมอที่รักษาโรคได้จริงกับหมอที่รักษาโรคไม่ได้จริงน้ีจะไม่เหมือนกัน 
ถ้าไปหาหมอจริง เขาจะบอกเลยว่าคุณเป็นอย่างน้ีๆ ต้องรักษาด้วย
วิธีนี้ๆ ฟังก็ได้เหตุได้ผล แล้วยิ่งมีคนที่เขามารักษาแล้วมารับรองว่า
หมอคนนี้ดีจริงเก่งจริง รักษาแล้วหาย มันก็จะท�าให้เราเกิดศรัทธา 
ขึน้มา ท�าให้เราอยากทีจ่ะปฏบัิตทิ�าตามค�าส่ังของหมอ พอเราท�าตาม
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ค�าสั่ง โรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่มันก็จะหายไปหมดไป เพราะคนอื่นเขา
รักษากับหมอคนนี้มาเขาหายแล้ว ท�าไมเราจะไม่หาย เราก็ต้องหาย 
เหมือนกัน

คนทีเ่ช่ือพระพทุธเจ้า ปฏิบัตติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า กบ็รรลุเป็น 
พระอรหันตสาวกเป็นพระอริยสงฆ์สาวกกันเป็นจ�านวนมากมาย  
ตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกจนถึง
ปัจจุบันน้ี กย็งัมพีระอรยิสงฆ์สาวกปรากฏกนัข้ึนมาอยูเ่รือ่ยๆ กเ็พราะ
ว่าท่านมีความศรัทธามีความเชื่อ มีวิริยะความพากเพียรที่จะปฏิบัติดี 
ปฏบัิตชิอบกนั ปฏบิตัติามค�าสอน ปฏบัิตอิย่างต่อเน่ืองไม่หยดุไม่หย่อน 
ตราบใดที่ยังไม่ได้ส�าเร็จยังไม่บรรลุก็จะไม่หยุดปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติไป 
ครึ่งทางแล้วเปล่ียนทิศทางจากการปฏิบัติมาท�าภารกิจอย่างอ่ืน  
เช่น มาเผยแผ่ส่ังสอนผู้อ่ืนทั้งๆ ที่ภารกิจของตนเองยังไม่หมด  
โรคภัยไข้เจ็บยงัไม่หมดยงัไม่หายจากโรคกอ็อกไปท�างาน เดีย๋วท�าไปได้ 
กี่วันก็ล้มป่วยอีก

น่ีปัญหาของพวกทีเ่ขาไม่สามารถทีจ่ะอยูต่่อไปได้ในผ้าเหลืองกอ็าจจะ 
เป็นเพราะว่าเวลาทีเ่ขาปฏบัิตน้ัินเขาอาจจะยงัไปไม่ถงึจุดหมายปลายทาง  
เขาอาจจะหลงผิดก็ได้ อาจจะคิดว่าเขาถึงแล้วก็ได้ อันน้ีก็เป็นได้
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เหมอืนกนั เมือ่หลงคดิว่าตนเองหายจากโรคภยัไข้เจ็บแล้วกไ็ปท�างาน 
พอไปท�างานได้ไม่กีวั่นกก็ลับมาล้มป่วยใหม่ เรือ่งเหล่าน้ีมนักเ็กดิขึน้ได้ 
ผู้ปฏิบัตินี้จึงต้องระมัดระวัง อย่าไปชะล่าใจ อย่าไปมั่นใจ ต้องคอย
ทดสอบทุกรูปแบบ ทดสอบจนมั่นใจตายใจจริงๆ

ศิษย์ : ในกรณีท่ีตัววิริยะยังน้อยอยู่ ไม่รู้จะดึงมันกลับมายังไงค่ะ  
มันย่อหย่อนลงค่ะ

พระอาจารย์ : เรากต้็องก�าหนดตารางไว้สิ บังคบัมนั ต้องก�าหนดตาราง
ว่าต่อไปน้ีเราจะน่ังสมาธวัินละกีร่อบ ครัง้ละกีน่าท ีครัง้ละ ๒๐ นาที  
๓๐ นาที ชั่วโมงหนึ่งก็ว่าไป แล้วถึงเวลาก็ต้องท�าตามที่เราก�าหนดไว้  
น่ีคนที่เขาไปเรียนตามหลักสูตรกันก็เพราะว่าเขาควบคุมบังคับตัว 
เขาเองไม่ได้ ก็เลยต้องไปเข้าหลักสูตรกัน หลักสูตรเขาจะมีเวลา 
ตื่นกี่โมง ไหว้พระสวดมนต์ น่ังสมาธิ เวลาไหนอาบน�้า เวลาไหน 
รับประทานอาหาร เวลาไหนเดินจงกรม เวลาไหนฟังเทศน์ฟังธรรม 
แต่ถ้าไปท�าแล้วเวลากลับมาบ้านกไ็ม่ท�าต่อ มนักไ็ม่เกดิประโยชน์อะไร 
ไปท�าเพื่อให้ได้เกิดวินัยขึ้นมาเกิดนิสัยขึ้นมา พอเรามีวินัยมีนิสัยแล้ว
เราก็ไม่ต้องไป เราก็สามารถท�าตามวินัยของเราได้ เราต้องก�าหนด
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เป้าหมายและก�าหนดตารางการปฏิบัติของเรา จะท�าอะไรมากน้อย
เพียงไรเวลาใดก็พยายามท�าตามตารางนั้นให้ได้

ศิษย ์: พระอาจารย์ครับ ความคิดบางอย่างเวลาเรารู้ว่าเราคิดอะไร
แล้วเราหยุดมันได้ แต่เราตัดมันไม่ขาด อย่างน้ีมันขาดปัญญาหรอืเปล่าครบั

พระอาจารย์ : กข็าดปัญญา ถ้าเหน็ว่ามนัเป็นทกุข์เรากจ็ะไม่ท�า เรายงั 
เห็นว่ามันเป็นสุขอยู่

ศษิย์ : คอืเรารูว่้าในจติใจเราจะมีคนสองคนอยูด้่วยกัน คนหน่ึงชอบ
คนหนึ่งชังอะไรประมาณนี้ครับ

พระอาจารย ์: ขาดปัญญาด้วยแล้วก็ขาดสมาธิด้วย ถ้ามีสมาธิแล้ว
มันก็จะมีก�าลังที่จะต้านความอยากได้

ศิษย ์: แต่เราสามารถทราบได้ว่ามันเกิดขึ้นมาอีกแล้ว

พระอาจารย ์ : เราต้องกลับเข้าไปท�าสมาธิใหม่ ถ้าเรากลับเข้าไป 
ท�าสมาธิจิตสงบ มันก็จะหายไป ความอยากนั้นก็จะหายไป
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เราต้องก�หนดเป้าหมายและก�หนดตาราง
การปฏิบัติของเรา จะท�อะไรมากน้อยเพียงไร
เวลาใด ก็พยายามท�ตามตารางนั้นให้ได้
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ศิษย ์: ส่วนมากเป็นเวลาท�างาน เดินไปเจอผู้คนก็จะคิดไปแล้ว มันก็
ปรงุไปแล้ว แต่ส่วนมากทุกวนัน้ีจะหยุดได้นิดๆ หน่อยๆ สตมัินไม่ดคีรบั

พระอาจารย์ : เพราะว่าเราอยูใ่นที่ๆ  มนัไม่เอ้ือต่อการปฏบิตั ิกท็�าไป 
เท่าที่เราจะท�าได้

ศษิย์ : มีเรือ่งเล่า คอืมีคนไข้เป็นคณุแม่ของพยาบาลและมาผ่าตดัหัวใจ  
แล้วมีเหตุฉุกเฉินต้องเข้าไปเปลี่ยนหัวใจ ลูกสาวเขาก็ร้องไห้ เขามาเล่า
บอกหมอเปลี่ยนหัวใจว่าลูกสาวเขาเข้าไปร้องไห้ในห้องน�้าตั้งนาน 

พระอาจารย์ : หมายถงึคนไข้เหน็เหตกุารณ์ต่างๆ ทัง้ๆ ทีย่งันอนอยู ่
อย่างน้ัน จิตเขาอาจจะรบัรู ้เขาอาจมคีวามรูค้วามสามารถพเิศษกไ็ด้  
แต่ความรูเ้หล่าน้ีกไ็ม่เป็นสาระประโยชน์อะไรกบัจิตของเขาเอง เพราะ
ความรูเ้หล่าน้ีมนักไ็ม่ได้มาดบัความทกุข์ดบัความอยากต่างๆ ได้ กเ็ป็น 
ความรูพ้เิศษเท่าน้ันเอง เป็นความสามารถพเิศษ เขาอาจจะทกุข์กบัเรือ่ง
ร่างกายของเขากไ็ด้ ถ้าเขาไม่ทกุข์กบัร่างกายกแ็สดงว่าเขาปล่อยวาง 
ร่างกายได้ การจะปล่อยอะไรได้นี่มันต้องเห็นโทษของสิ่งที่เรายึดติด
ว่าเป็นภยักบัเรา เช่น ถ้าเหน็ว่าเป็นลูกระเบิดน้ี เรากไ็ม่เอาแล้ว แต่ถ้า 
เรายังคิดว่าเป็นขนม เราก็ขอเก็บไว้ก่อน 
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วิธีจะปล่อยต้องเห็นว่าร่างกายน้ีเป็นเหมือนลูกระเบิด เหมือนกับ 
ถ่านไฟร้อนๆ อย่าไปจับมนั วางมนัซะ ปล่อยมนั อย่าไปแตะมนั แต่เรา 
ยังจับไว้อยู่ ไม่ยอมปล่อย มันก็เลยทุกข์ใจ ความทุกข์ใจก็เป็นเหมือน
กับไปถูกไฟร้อนๆ แต่ถ้าปล่อยมันแล้วใจจะเข้าสู่ความสงบเลย

ศิษย ์: ที่ปลอดภัยที่หลวงพ่อพูดคือโสดาปัตติผลใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ถ้าผู้ทีไ่ม่ยดึตดิกบัร่างกายแล้วไม่กลัวความแก่ ความเจ็บ  
ความตาย ก็เป็นพระโสดาบันได้ พระโสดาบันท่านจะไม่หลงกับเรื่อง
ของร่างกาย รูว่้าร่างกายน้ีเป็นตุก๊ตาตวัหน่ึง เป็นดนิน�า้ลมไฟ เกดิแก่
เจ็บตาย ไม่ใช่ตัวท่าน ท่านเป็นใจ แต่ท่านยังมีกิเลสอย่างอื่นอยู่ในใจ 
ท่านยงัมกีามราคะความใคร่ความรกัความชอบในร่างกายของผู้อ่ืนอยู่  
ความสวยความงาม

ศิษย ์: เรื่องกามราคะนี่เป็นตัวที่ละได้ยากกว่าตัวอื่น

พระอาจารย์ : กต้็องใช้ยาอีกชนิดหน่ึง คอืยาทีใ่ช้ให้เป็นโสดาบันน้ีไม่ใช่
ยาทีจ่ะมารกัษาโรคแบบน้ี รกัษาโรคแบบน้ีเราต้องดขูองทีไ่ม่สวยงาม
ของร่างกาย เราไม่ชอบดูส่วนที่ไม่สวยงามกัน เราชอบปกปิดกัน  
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ก่อนจะออกจากบ้านน่ี เราต้องแต่งหน้าแต่งตวั หวีเผ้าหวีผม ล้างหน้า 
ล้างตา อาบน�า้อะไรกนัให้สะอาดสะอ้าน ให้น่าดนู่ารกัก่อน แต่ถ้าเรา 
ออกจากบ้านโดยทีต่ืน่ขึน้มากไ็ปท�างานแบบทีเ่ราลุกข้ึนมาจากเตยีงเลย  
คนก็อาจจะถอยหนีจากเราก็ได้ ดังน้ันเราต้องนึกถึงสภาพที่ไม่น่า
ปรารถนาของร่างกายเพื่อจะได้คลายความก�าหนัดยินดี เพราะเรา
มักจะหันส่วนที่ดีเข้าหากัน เวลาเราเข้าสังคมนี้แต่ละคนกเ็อาส่วนทีด่ี 
ออกมาโชว์กนั เราต้องนึกถงึส่วนทีไ่ม่ดทีีเ่ขาซ่อนเอาไว้บ้าง มันจะได้
ท�าให้ใจเรากลับเข้าสู่ตรงกลาง ฉะน้ันถ้าเห็นส่วนที่ดี ส่วนที่น่ารักน้ี 
เราก็จะเกิดความรักใคร่ยินดีขึ้นมา ถ้าเรานึกถึงส่วนที่ไม่ดี มนักจ็ะได้
ดงึกลับเข้ามาอยูต่รงกลางได้ ให้อยูเ่ฉยๆ ได้ ให้ดแูล้วกเ็ฉยๆ

ศิษย์ : ถ้าใช้ยาตัวแรงกว่าไปเลยแล้วมันจะรักษาได้ท้ังสองตัวเลย 
หรือเปล่า ทั้งร่างกายและจิตใจด้วยหรือเปล่า

พระอาจารย์ : กแ็ล้วแต่ว่าเรามองร่างกายว่ามนัไม่เทีย่ง มนัไม่ใช่เรา  
มันเป็นดินน�้าลมไฟ มันก็จะปล่อยวางร่างกายของเราได้ มันคนละ
ประเดน็กนั คอืประเดน็หน่ึงมนัมองเหน็ความสวยงาม อีกประเดน็หน่ึง 
มันมองเห็นว่าเป็นของเราตัวเรา
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ศิษย ์ : มันต้องเป็นไปตามล�าดับใช่ไหมครับหลวงพ่อ หรือไม่ต้อง
ตามล�าดับ

พระอาจารย ์: ก็ลองท�าดูสิ ในต�าราเขาแสดงไว้ตามล�าดับ ทีนี้เราก็
ไม่อยากจะเอาต�ารามาเป็นตวัผูกมดั คนบางคนอาจจะพลิกต�าราย้อน
ต�าราก็ได้ บางคนบรรลุทีเดียวปุ๊ปปั๊ปในแค่ไม่กี่วินาที ๔ ขั้นไปเลยก็มี  
มีกล่าวถึงพระรูปหน่ึงเวลาท่านโกนผม มีดโกนลงครั้งแรกก็เป็น
โสดาบัน ลงครั้งที่สองก็เป็นสกิทาคามี ลงครั้งที่สามก็เป็นอนาคามี 
แสดงว่าปัญญาของท่านไปอย่างรวดเร็ว หรือท่านอาจจะเตรียมท�า
ข้อสอบท�าการบ้านมาอยูแ่ล้ว พอถงึเวลาท่านกเ็ดนิไปเลย แต่ในต�ารา
เขากแ็สดงตามล�าดบัไป แต่ในการปฏบิตัน้ีิกล็องท�าดสิู ลองเอาอสุภะ
ก่อนด ูแล้วดสิูว่ามนัจะได้ทสีามขัน้เลยหรอืเปล่า เล่ือนขัน้เลย แต่มนั
ต้องผ่านทกุขเวทนานะ ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายน่ี ตวัน้ีคณุกต้็อง
ผ่านมันให้ได้ก่อน ก็ต้องนั่งให้มันเจ็บ แล้วมันจะตายเพราะความเจ็บ 
ก็ปล่อยให้มันเจ็บไป ปล่อยมันตายไป 

อย่าไปยึดติดกับต�ารามาก อย่าเอาต�ารามายัดเข้ากับการปฏิบัติ 
ของเรา ให้ดูการปฏิบัติของเราเป็นหลัก ดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติ 
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แล้วค่อยไปดทูีต่�าราว่ามนัเป็นอย่างไร อย่าไปอ่านต�าราก่อนแล้วเวลา
ปฏิบัติแล้ว เอ๊ะ เราถึงตรงนี้แล้วนะ ถึงตรงนั้นแล้วนะ มันอาจจะ
เป็นอุปาทานแล้วมันจะท�าให้เราหลงได้ เราต้องดูที่ใจเราเป็นหลักว่า 
ใจเราทกุข์กบัความแก่ ความเจ็บ ความตายหรอืเปล่า ใจเรายงัมคีวาม
ยนิด ีมคีวามรกัความใคร่กบัรปูสวยๆ งามๆ อยูห่รอืเปล่า ดตูวัน้ีดกีว่า  
ถ้าขั้นสูงกว่านั้นก็ใจเรายังมีอัตตาตัวตนอยู่หรือเปล่า ยังถือตัวถือตน
อยูห่รอืเปล่า ท�าใจให้เป็นเหมอืนปฐพไีด้หรอืเปล่า ใครจะดถูกูดแูคลน 
ใครจะเหยียดหยาม ใครจะเหยียบย�่าอย่างไรก็ไม่เดือดร้อน ใครจะ 
กล่ันแกล้ง ใครจะขัดขวาง ใครจะท�าอะไรต่างๆ นานากบัเรา เราเฉยได้ 
หรือเปล่า

ศิษย์ : ปกติท่ีบ้านมีท่ีให้ฟังเทศน์ฟังธรรม ถ้าจะนิมนต์พระอาจารย์ไป 
จะได้ไหมครับ

พระอาจารย์ : เอาซีดไีปแทนกแ็ล้วกนั ไปเปิดแทนง่ายกว่า เพราะว่า 
เรามีคนมาที่นี่เป็นประจ�า

ศิษย ์: ที่บ้านจะจัดประมาณทุ่มถึงสองทุ่ม
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พระอาจารย์ : น่ันแหละแต่เราไม่ไหวน่ะสิ เราต้องหลับต้องนอนบ้าง  
เราไม่ใช่เป็นเหล็ก ขนาดนี้ก็ไม่ไหวอยู่แล้ว เต็มที่อยู่แล้ว งั้นก็เอาซีดี
ไปเปิดก็ได้เหมือนกัน เอาซีดีไปเปิด 

ศิษย ์: เดี๋ยวเอารูปหลวงพ่อไปตั้งแทน 

พระอาจารย์ : เออ ถ้าใครอยากจะเจอตัวจริงเสียงจริงก็มาที่น่ี 
ก็แล้วกัน เดี๋ยวต่อไปศาลาข้างบนเสร็จก็จะมีที่น่ังเพิ่มขึ้นอีก น่ังได้
ทั้งสองศาลา เอาล�าโพงมาตั้งไว้ได้ เวลาฝนตกก็จะได้ไม่เดือดร้อน

ศิษย ์: ตรงนี้ก็ดีนะคะท่าน รู้สึกอบอุ่นดีคะ ดูเยอะอบอุ่นดี

พระอาจารย์ : เราท�าแบบตามธรรมชาตติามมตีามเกดิ ไม่ไปวุ่นวายกบั
เรือ่งราวต่างๆ พวกเราไปสร้างความวุ่นวายให้กบัตวัเราเองเพราะว่า 
เจ้ากี้เจ้าการ เราอยากให้มันเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ีกัน เราไม่เอา
ตามมีตามเกิด สันโดษ เข้าใจค�าว่าสันโดษไหม ยินดีตามมีตามเกิด 
มีอะไรก็เอามันอย่างนั้นแหละ

เอาตัวเราให้รอดก่อนดีกว่า ไม่ต้องไปห่วงคนอื่นหรอก คนอื่นเขาจะ
ได้ยินได้ฟังธรรมหรอืไม่ เป็นเรือ่งของเขา ถ้าเขาอยากจะได้ยนิได้ฟัง
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เขากห็าเองแหละ เราไมต้่องไปหาใหเ้ขาหรอก บางทีเรานมินต์ครูบา
อาจารย์ไป เขาก็มาด้วยความเกรงใจเรา พอมาเขาก็ไม่ตั้งใจฟังกัน  
บางทเีขากน่ั็งคยุกนั เราเคยรบักจินิมนต์ไปสอนคน ไปพดูเขากน่ั็งคยุกนั  
เขาก็ไม่ได้ฟังเรา เราก็บอก เอ๊ะ เรามาท�าไมนี่ มาเสียเวลาเปล่าๆ  
แต่เจ้าภาพเขาอยากจะให้มา ให้คนอ่ืนได้มโีอกาสได้ยนิได้ฟัง แต่คนอ่ืน 
เขาไม่ได้มีความอยากจะได้ยินได้ฟัง ไม่เหมือนกับคนที่มาที่นี่ คนที่มา 
ทีน่ี่เขาอยากจะฟังจรงิๆ เขาถงึมากนั คนทีไ่ม่อยากมาเขากไ็ม่มา จึงไม่มี 
คนคยุกนัเวลาทีเ่ราพดู เขามาฟังธรรมะกนั แต่เวลารบักจินิมนต์ไปเทศน์ 
ที่อื่นไปสวดที่อื่นนี่ไม่ค่อยมีคนฟังกัน

เมือ่ก่อนกเ็คยรบักจินิมนต์บ้าง ไปท�าบญุบ้าน ไปฉันไปสวด เวลาสวด 
กม็คีนแก่สองสามคนมาน่ัง คนหนุ่มคนสาวเจ้าของบ้านกไ็ปต้อนรบัแขกกนั  
อะไรกนักไ็ม่รู ้ไม่รูเ้อาพระไปท�าอะไร เป็นพธิ ีความจรงิเป็นงานสังคม
แต่อยากจะให้เป็นมงคลด้วยก็เลยนิมนต์พระไปด้วย เช่น งานวันเกิด 
ก็จัดงานวันเกิดไปเลยเอาพระไปยุ่งท�าไม ถ้าอยากจะท�าบุญวันเกิด 
กม็าทีวั่ด มาใส่บาตรทีวั่ดกไ็ด้ แยกกนัไปเป็นสองงาน งานบุญกง็านบุญ  
งานมงคลก็งานมงคล งานเลี้ยงก็เป็นงานเลี้ยง บางทีนิมนต์พระไป  
พอพระไปป๊ับกเ็อาเหล้ามาตัง้กนั ตอนพระมาก ็มะยงั ภนัเต กนั เข้าใจไหม  
เหมือนลิงหลอกเจ้า
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ศิษย ์: เวลานั่งสมาธิเนี่ยมันปวดขาค่ะ

พระอาจารย ์ : เพราะใจเราไม่อิ่ม ใจเราไม่อยู่กับพุทโธ มันยังไป
คิดถึงเรื่องความเจ็บอยู่ ถ้ามันไม่คิดถึงความเจ็บ มันจะไม่ปวดมาก

ศิษย ์: แต่มันก็ต้องเห็นว่ามันเจ็บ มันก็ไปอยู่ดี

พระอาจารย์ : เรากอ็ย่าไปเหน็มนัสิ ให้เหน็พทุโธอย่างเดยีว ให้อยูก่บั 
พุทโธอย่างเดียวแล้วมันจะไม่เจ็บ ถ้าพุทโธไม่ได้ ลองใช้ หนึ่ง สอง 
สาม ดูก็ได้

ศิษย ์: ไม่ต้องขยับใช่ไหมคะ

พระอาจารย ์ :  ไม่ขยับ ไม่ต้องไปสนใจมัน นับ หนึ่ง สอง สาม 
ไปให้มนัขาดใจตายไปกบัการนับเลย แล้วเดีย๋วความเจ็บมนัจะหายไป  
ความทุกข์มันจะหายไป ใจมันจะสงบ พอสงบปั๊บมันหายไปเลย

ศษิย์ : อย่างตวัเองนะคะก�าลังหิวข้าวอยู ่แล้วพอความสุขมันมาแทนท่ี 
ความหิวมันหายไปเลย
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พระอาจารย ์:  มันไม่หิวเลย มันหายไปเลย แบบเดียวกันน่ะ ใจหิว  
ร่างกายไม่หวิ ร่างกายไม่กนิข้าวสักสองสามวันกไ็ด้ อย่างพระปฏบัิตน่ีิ 
บางทีท่านอดอาหารสามส่ีวัน หลวงตาท่านเคยอดเป็นประจ�าสมัยที่
ท่านปฏิบัติ เพราะใจเราไม่ได้คิดถึงมัน เราก�าลังวุ่นวายกับเรื่องอื่น  
ก�าลังคิดถึงเรื่องอ่ืนหรือมีความสุขกับเรื่องอ่ืนอยู่ บางทีเด็กเล่น
คอมพวิเตอร์ทัง้คนืกไ็ม่หวิ เล่นเกมส์ได้ทัง้วัน มนัมสีมาธอิยูก่บัการเล่น

ศิษย ์: แต่ตอนที่หิวเนี่ยเราพยายามนั่งสมาธิเพื่อข่มมัน แต่มันไม่มี
ความสุขมาแทนที่

พระอาจารย์ : เราไม่มีก�าลังพอที่จะดึงใจให้กลับเข้าไปในสมาธิ 
ก�าลังผลักให้ออกไปหาของกนิ มนัมแีรงมากกว่า มนักเ็ลยท�าให้เราหวิ 
ข้ึนมา ถ้าเรามกี�าลังดงึกลบัเข้าไปสู่ความสงบได้ ความหวิกจ็ะหายไปได้  
เคยท�ามาแล้ว เคยอดอาหารมาแล้ว เวลาอดอาหารน้ีมันจะคิดถึง 
แต่อาหาร เรากต้็องพยายามน่ังสมาธคิวบคมุความคดิไม่ให้คดิ พอจิต 
สงบแล้วมันก็หาย ถ้าใจมันไม่คิดถึงมันก็ไม่หิว ถ้าใจมันคิดถึงมันก็หิว 
บางทีกินอิ่มๆ มันยังหิวเลย กินอิ่มๆ ไปเดี๋ยวเห็นขนมเห็นอะไรก็หิว
อีกแล้ว อยากขึ้นมาแล้ว
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หลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านบวชใหม่ๆ ก็เป็นอย่างน้ี  
ท่านล้างบาตรไม่ทนัเสรจ็กห็วิอีกแล้ว บาตรยงัไม่ทนัแห้งเลยท่านบอก
มนัหวิอีกแล้ว ท่านบอกมนัหวิอย่างน้ีต้องไม่กนิสักสามวัน ท่านดดัมนั
อย่างน้ันน่ะ ท่านอดอาหารไปสามวัน ต่อไปมนัไม่กล้าหวิละ ถ้ามนัหวิ 
กไ็ม่ให้มนักนิ ถ้าหวิแล้วได้กนิมนักไ็ด้ใจ เข้าใจไหม มนักจ็ะหวิอยูเ่รือ่ยๆ 
เราต้องมคีวามเดด็เดีย่ว ไม่ต้องกลัวตาย ไม่ตายหรอกอดข้าวสามวัน  
เรามเีสบียงสะสมไว้ในร่างกายอยูไ่ด้เป็นอาทติย์น่ะ ขอให้มนี�า้ดืม่แล้ว
รับรองได้ไม่ตาย อดข้าวเจ็ดวันน้ีไม่ตาย กลับได้ประโยชน์เสียอีก  
ได้ลดน�า้หนัก ความหวิมนัอยูท่ีใ่จ หวิสองส่วน หวิกายมนัเป็นส่วนย่อย  
หิวกายมันก็เป็นเรื่องธรรมดา ร่างกายมันถึงเวลามันก็ต้องมีอะไร
ให้มันกิน แต่ถ้าไม่ได้กินมันก็ไม่ตาย มันก็แค่รู้สึกเหนื่อยๆ อิดโรยไป
เท่าน้ันเอง แต่ความหวิทีท่รมานคอืความอยากในใจเรา ไอ้ตวัน้ีร้ายกาจ 
รุนแรง 

พยายามท�าต่อไปเถอะ ทางพระพุทธเจ้านี่เป็นทางที่ดีที่สุด ไม่มีอะไร
ในโลกนี้จะดีเท่า ถ้าไม่ดีจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะไม่เป็นที่พึ่งของ
สัตว์โลกทั้งหลาย ไม่เป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ผู้ใด
ได้รับค�าสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแล้วมีความเห็นอันเดียวกัน
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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
เป็นความสุขแบบเหยือ่ทีต่ดิอยูป่ลายเบ็ดเท่าน้ันเอง พอฮุบเข้าไปแล้ว
ทีนี้ก็ติดแล้ว ติดก็ต้องหากินอยู่เรื่อยๆ เวลาใดไม่ได้กินเวลานั้นก็ทุกข์
ทรมานใจ 

ยอมอดดกีว่า ลองหดัอด ลองหดัถอืศลี ๘ ไปก่อน อดข้าวเยน็ไปก่อน  
อดดหูนังดลูะครอดฟังเพลงไปก่อนอะไรต่างๆ เอาอาทติย์ละวันก่อน
กไ็ด้ ถ้ายังไม่มกี�าลังมากกเ็อาสักวันหน่ึง วันพระหรอืวันไหนทีเ่ราสะดวก  
สมัยน้ีวันพระอาจจะไม่สะดวกเพราะเราอาจจะต้องท�างานท�าการ  
เราก็เอาวันที่เราไม่ต้องท�างาน แล้วเราก็ถือวันน้ันเป็นวันพระถือ 
ศีล ๘ ไป งดหาความสุขทางร่างกายหนึ่งวัน มาหาความสุขจากการ
ท�าใจให้สงบกัน พอใจสงบแล้วจะเห็นคุณค่าแล้วจะติดใจ ทีน้ีจะม ี
ก�าลังแล้วจะกล้าอด กล้าตัดอะไรต่างๆ ได้อย่างง่ายดายเลย เพราะ
มันไม่มีคุณค่าเหมือนกับความสงบของใจ ได้อะไรมาก็ดีใจเดี๋ยวเดียว  
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เดี๋ยวก็อยากได้ใหม่อีกแล้ว แล้วก็อยากจะได้มากขึ้นด้วย ได้คืบก็
อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้วา ได้เท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอ แต่ได้ 
ความสงบน้ีพอ ไม่อยากจะได้อะไร สบาย อยูเ่ฉยๆ กม็คีวามสุข ไม่ต้อง 
ไปดิ้นรน ไม่ต้องไปเดือดร้อน ไม่ต้องไปเหนื่อยยากกับการแสวงหา  
ได้มาแล้วกต้็องเดอืดร้อนกบัการรกัษาดแูล ได้มาแล้วกต้็องมาเศร้าโศก 
เสียใจเวลาหายไปจากไป นี่ของต่างๆ ที่เราหานี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้น  
ทกุข์ตัง้แต่การเริม่ต้น เวลาเริม่หาน้ีกท็กุข์แล้ว เวลาได้มากท็กุข์กบัการ 
ดแูลรกัษา เวลาสูญเสียไปกต้็องมาทกุข์กบัการสูญเสียไป แต่ความสงบน้ี 
ถ้าเราได้แล้วเรารักษามันได้ ไม่มีใครเอาจากเราไปได้ 

ดังนั้นมาหาความสุขแบบนี้ดีกว่า ความสุขทางใจ ความสุขที่เกิดจาก
ความสงบ แม้ต่อไปร่างกายมนัเจ็บไข้ได้ป่วย เรากไ็ม่เดอืดร้อน เพราะ
เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เราท�าใจให้สงบได้ ร่างกายนอน
อยู่บนเตียงอยู่ในโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ยังท�าใจให้สงบได้ 
แต่ถ้าเราใช้ร่างกายหาความสุข เช่น จากการดูการฟังการดื่มการ 
รบัประทาน พอไม่สบายแล้วชักท�าไม่ได้แล้ว พอท�าไม่ได้ตอนน้ันกท็กุข์ใจ

ศิษย ์: ปกติเป็นคนที่ไม่สวดมนต์ แต่ว่าจะใช้พุทโธ
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พระอาจารย ์: การสวดมนต์นี่ก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่ง จะใช้บท 
สวดมนต์กไ็ด้ จะใช้พทุโธกไ็ด้ หรอืจะใช้สตกิ�าหนดควบคมุความคดิให้ได้ 
ก็เป็นการภาวนาไปในตัวแล้ว คือเราต้องการหยุดความคิดปรุงแต่ง
ต่างๆ เพราะความคิดปรุงแต่งเป็นเครื่องมือของความอยาก พอคิด
แล้วเดี๋ยวมันอดอยากไม่ได้ 

ดังนั้นการภาวนามันมีหลายระดับนะ เริ่มต้นถ้าพุทโธไม่ได้ ดูลมไม่ได้  
ก�าหนดควบคุมความคิดไม่ได้ ก็ต้องใช้อุบาย เช่นสวดมนต์ไปก่อน 
สวดมนต์ไม่ได้กฟั็งเทศน์ฟังธรรมไปก่อน อันน้ีกเ็ป็นอุบายเพือ่ใช้ดงึใจ 
ให้หยดุไปคดิเรือ่งราวต่างๆ เวลาฟังธรรมมนักไ็ปคดิเรือ่งน้ันเรือ่งน้ีไม่ได้  
ใจก็สงบมีความสุขจากการฟังธรรมได้ แต่พอหยุดฟังปั๊บ มันก็เริ่ม
ไปคิดเรื่องอ่ืนได้ แต่ถ้าเราใช้พุทโธได้ เราก็สามารถที่จะดึงมันไว้ได้  
ถ้าพทุโธมกี�าลังมาก ต่อไปไม่ต้องใช้พทุโธกไ็ด้ เพยีงแต่ก�าหนดป๊ับมนั 
กห็ยดุ พอดใูจป๊ับก�าลังคดิอะไรอยูห่รอื พอบอกให้มนัหยดุคดิ มนักห็ยดุ  
หยดุได้เพราะเรารูจั้กวิธหียดุแล้ว เรามเีบรกแล้ว มนัเป็นขัน้ๆ ไป ใหม่ๆ  
ก็ต้องใช้เครื่องมือก่อน
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ศิษย ์ : อย่างเราไม่ได้เข้าสู่ทางธรรมแบบบวชเป็นพระ อยากจะอยู่
ทางโลกอยู่ ทีนี้สิ่งที่เราท�าได้คือเราต้องแตะเบรกทุกๆ ครั้งที่เราเกิด
ความอยาก เราไม่ต้องกลับไปเจริญสติหรือท�าสมาธิก็ได้ใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ถ้าเราหยุดความอยากได้ก็แสดงว่าเรามีเบรกแล้ว  
เราจะไม่ท�าสมาธกิไ็ด้ เราหยดุได้หรอืเปล่าล่ะ ถ้าเราหยดุความอยากได้ 
เราก็บวชได้ ที่เราบวชไม่ได้เพราะเรายังหยุดความอยากไม่ได้ 

ศิษย ์: เป็นค�าถามที่มีค�าตอบอยู่แล้ว 

พระอาจารย์ : คือเราอาจจะหยุดความอยากบางอย่างได้ที่มัน 
ไม่รุนแรงที่เราไม่ได้อยากมาก อย่างนั้นมันก็หยุดได้ แต่ความอยาก
ที่เรายังอยากมากๆ อยู่นี้ เราไม่มีก�าลังจะหยุดมันได้ ถ้าเราไม่สร้าง
ก�าลังเพิม่ข้ึนสร้างก�าลังหยดุให้มนัมกี�าลังมากขึน้ เรากจ็ะหยดุมนัไม่ได้

ศิษย ์ : สุดท้ายถ้าผมจะต้องสร้างก�าลังให้มากขึ้น ผมก็จะรู้ว่ามัน 
ไม่มีอะไร ผมก็จะต้องลาทุกสิ่งไป
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พระอาจารย ์ : เราก็จะเห็นว่าในโลกน้ีไม่มีความสุขที่แท้จริง เป็น
ความทุกข์ที่ถูกหุ้มห่อด้วยความสุขบางๆ เหมือนยาขมเคลือบน�้าตาล

ศิษย ์: ผมกลัวว่าผมจะคิดได้แบบนั้น

พระอาจารย์ : กลัวท�าไม กลัวจะหายโง่เหรอ มีคนแก่หลายคน 
มาบ่นว่า แหม เสียดายตอนหนุ่มๆ ไม่สนใจเลย มาสนใจตอนนี้ โอ้ย  
จะปฏิบัติแต่ละอย่างมันยากเย็นไปหมด มันไม่เอื้อเสียแล้ว

ศิษย์ : คอืตอนน้ีมีความรูสึ้กว่าเราฟังเรือ่งราวของคนอ่ืนหรอือะไรเน่ีย  
เรารู้สึกเฉยๆ ไม่ยินดียินร้าย เราไม่สนใจเรื่องอะไร มันไม่เกี่ยวกับเรา 
คนว่าเรา เราก็เฉยๆ
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พระอาจารย์ : กด็ไีง มนัไม่ใช่เรือ่งของเราอยูแ่ล้ว เฉยๆ แต่ไม่ควรจะ
เฉยเมยเข้าใจไหม ถ้าช่วยเหลือเขาได้กค็วรจะมคีวามเมตตาช่วยเหลือ 
กันไป ไม่ใช่ว่าเฉยเพราะไม่อยากจะช่วยเหลือเขา แต่ถ้าช่วยแล้ว
แนะน�าแล้วเขาไม่เอาก็ช่วยไม่ได้ แต่ไม่ควรจะเฉยแบบไร้เมตตา 
ไร้น�้าใจ ช่วยแล้วก็ต้องปล่อยวาง เช่น เห็นคนอื่นตาย เราเฉยๆ นี้ 
เราอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนไร้น�้าใจ ไม่ใช่หรอก เรารับความจริงได้  
เรายอมรบัว่าการตายเป็นเรือ่งธรรมดา ต้องตายด้วยกนัทกุคน ถ้าตาย 
แล้วมาร้องห่มร้องไห้ นี่แสดงว่าใจยังไม่นิ่ง ใจยังไม่สงบ ใจยังไม่รู้
ความจรงิ ถ้าใจรูค้วามจรงิแล้วจะเฉยเหมอืนกบัฝนตกแดดออก ตกก ็
ตกไป ตายก็ตายไป จะท�ายังไงล่ะ ไปห้ามเขาไม่ให้ตายได้หรือเปล่า  
ใช่ไหม เราเอาเขากลับคนืมาได้หรอืเปล่า มนักไ็ม่ได้ ร้องไปมนักเ็ท่าน้ัน 
ร้องไปท�าไมเสียน�้าตาไปเปล่าๆ
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พอผู้ใดได้ดับตัณหา
ความอยากหมดแล้ว
ก็จะได้ ปรมัง สุขัง 
ความสุขที่สูงสุดที่ดีที่สุด
เพราะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
กว่าความสุขทั้งหลาย
และเป็นความสุขที่ถาวร
ไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันหมดไป
นี่คือหัวใจของการปฏิบัติธรรม



กิจและเวลาประจำาวันที่สามารถเข้าพบ
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แผนที่เส้นทางเดิน
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 เดินบิณฑบาตพร้อมคณะสงฆ์ วัดญาณฯ บริเวณบ้านอ�าเภอ  
เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เริ่มเดินเมื่อฟ้าสว่างเห็นลายมือ 
ทั้งนี้เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)
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หมายเหตุ : ขอความกรณุางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจาก
เวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือสภุาพสตรีงดสวมกางเกงขาสัน้ 
และกระโปรงสัน้ **งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 
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