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พวก เ ร ามาหา
ธรรมะ มาหาทีพ่ึง่ 

ทางใจ เพราะเรามีท้ังสองส่วน  
เรามีทั้งร่างกายและมีจิตใจ 
ร ่ า ง ก า ย ก็ 
ต้องการที่พึ่ง  
จิตใจกต้็องการ 
ที่พึ่ง ถ้าเรามี 
ที่ พึ่ ง ท า ง
ร่างกายเพียง
อ ย ่ า ง เ ดี ย ว 
เราก็จะมีท่ีพ่ึง
เพียงครึ่งเดียว 
เพราะว ่าเรา 
มสีองส่วน และ
ส่วนท่ีส�าคัญที่สุดก็คือจิตใจ  
ร่างกายนี้เป็นส่วนที่ส�าคัญ

น้อยกว่าจิตใจ เพราะว่า
ร ่างกายเป็นของชั่วคราว 
ส ่ วนจิ ต ใ จนี้ ส� า คัญกว ่ า 
เ พ ร า ะ จิ ต ใ จ เ ป ็ น ข อ ง 

ถาวร แล้วก็ 
ค ว า ม สุ ข
ความทุกข ์
ของร่างกายก็
เป็นส่วนย่อย  
ความสขุความ
ทุกข ์ของใจ 
เป็นส่วนใหญ่  
ค ว า ม สุ ข 
ความทุ กข  ์
ของร่างกาย

เป็นของชัว่คราว ส่วนความสขุ 
ความทุกข์ของใจนี้เป็นของ
ยั่งยืนยาวนาน 
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สิ่ ง ที่ ส� า คั ญ
จึงอยู ่ที่จิตใจ 

ร่างกายนี้ไม่ส�าคัญ เพราะว่า
ร่างกายนี้ต่อให้เราดูแลรักษา
ให้ดีอย่างไรก็ตาม ร่างกาย
ก็มีกฎที่จะบังคับที่จะท�าให้
ร่างกายน้ีต้องเส่ือมต้องหมด
สภาพไป แต่ใจของเรานี้ไม่มี
กฎท่ีจะมาบังคับให ้ใจของ
เรานั้นเสื่อมหมดสภาพไปได้ 
ความสุขหรือความทุกข์ท่ีเรา
สร้างขึ้นมาในใจ มันก็จะ
อยู่ยาวไปกับใจ แต่ความสุข
ความทุกข์ของร่างกายมันก็
จะอยู ่ชั่วที่ร่างกายมีชีวิตอยู่  
พอร่างกายตายไปแล้ว ความสขุ 
ความทุกข์ทางร่างกายก็หมด 

สภาพไป แต่ความสุขความทกุข์ 
ของใจไม่ได้หมดสภาพไปกับ
การหมดสภาพของร่างกาย  
เพราะใจยงัไม่ได้หมดสภาพไป  
ใ จ ไ ม ่ มี วั น ห ม ด ส ภ า พ 
พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่า 
ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นสิง่ท่ีส�าคญั 
ท่ีสดุในบรรดาสิง่ต่างๆ ท้ังหลาย 
ในสากลโลกนี ้ไม่มอีะไรส�าคัญ
ที่ย่ิงใหญ่เท่ากับใจ ผู ้ที่ได ้
ดูแลรักษาใจให้มีความสุข 
ได้ตลอดเวลา ก็จะได้พบ
กับความสุขท่ียิ่งใหญ่ท่ีถาวร  
ดังน้ันการรักษาใจจงึเป็นเร่ือง
ส�าคัญ การรักษาใจ กคื็อการมี 
ทีพ่ึ่งทางใจน่ันเอง ทีพ่ึ่งทางใจ  
ก็คือพระพุทธ พระธรรม  
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พระสงฆ์ ทีเ่รายดึถอืเป็นสรณะ
เป็นท่ีพ่ึง เป็นที่พึ่งทางใจ  
ไม่ใช่เป็นที่พึ่งทางกาย ที่พึ่ง 
ทางกายนี ้กคื็อปัจจยั ๔ อาหาร  
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยา
รักษาโรค อันนี้เป็นที่พึ่งทาง
ร่างกาย แต่ทีพ่ึง่ทางใจนีก้ค็อื 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง 
สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง  
คจัฉาม ิผูใ้ดมพีระพทุธ พระธรรม  
พระสงฆ์ ประดษิฐานอยูภ่าย 
ในใจ ผู้นั้นก็จะมีที่พึ่งทางใจ 
ผู้นั้นจะมีแต่ความสุข จะไม่มี
ความทุกข์อยู่ภายในใจ 

การที่เราจะเข้าถึง 
พ ร ะ พุ ท ธ  

พระธรรม พระสงฆ์ได้ ก็เกิด 
จ ากก า รศึ ก ษ าพร ะพุ ท ธ  
พระธรรม พระสงฆ์ ว่าท่าน
เป็นใคร เป็นอะไร ท่านด�าเนนิ 
ชีวิตอย่างไร ท่านส่ังสอนให้
เราด�าเนนิชวีติของเราอย่างไร 
ถ้าเราได้ศึกษาแล้ว เราก็จะได้
ปฏิบัติตามได้ พอเราปฏิบัติ
ตามได้แล้ว เรากจ็ะมพีระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ภาย 
ในใจของเรา ตอนนี้พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ยังไม่ได้
อยู่ในใจของเรา เพราะใจของ
เรายังมีความทุกข์อยู่ ถ้าใจ
ของเราไม่มีความทุกข์เมื่อไร 
หมดความทุกข์เมื่อไร ก็แสดง
ว่าเรามีพระพุทธ พระธรรม 
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พระสงฆ์ อยู ่ในใจของเรา
สมบูรณ์เต็มสมบูรณ์ ดังนั้น
การให้มีพระพุทธ พระธรรม  
พระสงฆ์ อยูภ่ายในใจของเราน้ัน  
จึงต้องเกิดจากการศึกษาใน
เบื้องต้น หลังจากศึกษาแล้ว
ก็ต ้องน�าเอาสิ่งที่ ได ้ศึกษา 
เอามาปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้ว 
ผลก็คือ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ ก็จะปรากฏขึ้นมา
ภายในใจ พอมีพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ ปรากฏ
ภายในใจ ความทกุข์ภายในใจ

ก็จะถูกดับไป เพราะพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ นีเ้ป็นเหมอืน 
แสงสว่าง ส่วนความทุกข์ 
ภายในใจนีเ้ป็นเหมือนความมดื  
ทีไ่หนมีความสว่างมแีสงสว่าง 
ที่นั่นก็จะไม่มีความมืด ที่ไหน
ไม่มีแสงสว่าง ที่นั่นก็จะมี
ความมดื ตอนน้ีใจของพวกเรา 
ยังมีความมืดอยู ่ ความมืด 
ที่เกิดจากความหลง โมหะ 
เกิดจากอวิชชา ความไม่รู ้ 
ไม่รู ้ความจริงของพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ นี้เอง
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นี้เป็นเหมือนแสงสว่าง ส่วนความทุกข์

ภายในใจนี้เป็นเหมือนความมืด



เ ราจึ งต ้ อง
ศึ กษ า ให ้ รู  ้

ค ว า ม จ ริ ง ข อ งพ ร ะพุ ท ธ  
พระธรรม พระสงฆ์ ว่าคอือะไร
เป็นอะไร เช่น พระพุทธเจ้า
เป็นใคร ท�าไมเราจึงถือว่า
ท ่ าน เป ็นสรณะเป ็นที่ พึ่ ง 
ของเรา เราก็ต ้องศึกษา
พระพุทธประวัติ พระธรรม
ค�าสอนท่านสอนว่าอย่างไร 
เราก็ต้องศึกษาดูเพื่อเราจะได้
ปฏิบัติได้ พระอริยสงฆ์สาวก
ท่านเป็นใคร ท�าไมท่านจงึเป็น 
ที่พึ่งของพวกเราได้ ท่านก็คือ 
ผู ้ที่ ได ้ ศึกษาและได ้ปฏิ บัติ
ตามพระธรรมค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า จนปรากฏมี

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  
ปรากฏขึ้นภายในใจของท่าน  
ท� า ให ้ท ่ านมี ท่ีพึ่ ง และก็
สามารถเอาที่พ่ึงที่ท่านได้มีน้ี 
เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก ่
ผูอ่ื้นต่อไป น่ีแหละคือเร่ืองของ 
การศกึษาพระพทุธ พระธรรม  
พระสงฆ ์ ศึกษาให ้ รู ้ ว ่ า
พระพุทธเจ้าเป็นใคร ท่าน
ด�าเนินชวีติอย่างไร ท่านปฏบิติั 
อย่างไรจึงท�าให้ท่านกลาย 
จากปุถุชนคนธรรมดาอย่าง
เราอย่างท่าน มากลายเป็น
พระพทุธเจ้า เป็นพระอรหันต-
สมัมาสัมพทุธเจ้า ผูท้ีไ่ด้ตรสัรู้ 
ธรรมที่ท�าให้พระทัยของท่าน
หลุดพ้นจากความทกุข์ทัง้หลาย  
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หลุดพ้นจากการเวียนว ่าย 
ตายเกิดทั้งหลาย 

เราก็ต้องเริ่มศึกษา 
พุ ท ธ ป ร ะ วั ติ  

ถ้าเป็นชาวพุทธแล้วไม่รู ้จัก 
ว ่ าพระพุทธ เจ ้ า เป ็น ใคร  
แสดงว่าไม ่ใช ่ เป ็นพุทธแท้ 
พุทธแท้ต้องรู้พระประวัติของ
พระพุทธเจ้า เช่น พระประสูติ 
ตรสัรู ้ทรงแสดงธรรมครัง้แรก
ท่ีไหนเม่ือไร และทรงเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานไปที่ไหน
เมื่อไร อันนี้แหละเป็นการ
ศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้า 
ดงันัน้เราต้องรูว่้าพระพทุธเจ้า
เป ็นใคร ท ่านเกิดมาใน 
ตระกูลใด ท่านมีสถานภาพ

อย่างไร แล้วสาเหตุอะไรถึง
ท�าให้ท่านออกบวช ท�าให้ท่าน 
แสวงหาความหลุดพ้นจาก
ความทกุข์ด้วยการไปอยูใ่นป่า 
ในเขา เจริญ ศีล สมาธิ ปัญญา 
จนได้ตรัสรู้พบพระอริยสัจ ๔ 
ต้นเหตุความจริงของความสุข 
และความทุ กข ์ ภายในใจ  
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หลังจากท่ีได้ทรงตรัสรู ้แล้ว 
ก็ทรงน�าเอาสิ่งที่พระองค์ได้
ทรงตรัสรู ้มาเผยแผ่สั่งสอน 
สิ่งท่ีทรงน�ามาเผยแผ่ส่ังสอน
ก็คือพระธรรมค�าสอน ถ้าไม่มี
พระธรรมค�าสอน พวกเรากจ็ะ 
ไม ่รู ้ วิธีปฏิบัติ ถึงแม ้จะรู ้
พุทธประวัติว ่าพระพุทธเจ้า
ทรงประสูติในตระกูลของ
กษตัรย์ิ และทรงออกบวช และ
ทรงตรัสรู ้เป็นพระพุทธเจ้า 
แต่ถ้าไม่มีพระธรรมค�าสอน  
เราก็จะไม่รู้ว่าการที่จะท�าให้
เป็นพระพทุธเจ้า ท�าให้หลดุพ้น 
จากความทุกข์จากการเวยีนว่าย
ตายเกิดนั้นท�าอย่างไร เช่น 
มีพระพุทธเจ้าบางพระองค์ 
ที่หลังจากทรงตรัสรู ้แล ้วก ็

ไม่ประกาศพระธรรมค�าสอน  
พระองค์ก็เป็นปัจเจกพทุธเจ้า  
ทรงรู้เฉพาะตน รู้แล้วไม่เอา 
ความรู ้ที่ ได ้ รู ้ น้ีมาเผยแผ ่
สัง่สอนให้แก่ผูอ้ืน่ แต่ถ้ารูแ้ล้ว
น�าเอาความรู้ที่รู ้น้ีมาเผยแผ่
สัง่สอนให้แก่ผูอ่ื้น ผูอ่ื้นกจ็ะได้ 
รูจ้กัว่านีค่อืพระอรหันตสมัมา- 
สัมพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้า
ข อ ง เ ร า น้ี 

หลังจากที่ทรงตรัส รู ้ แล ้ว 
ในเบื้องต้นก็มีความท้อแท้
พระทัย ไม่ทรงอยากที่จะน�า 
เอาพระธรรมค�าสั่งสอนมา
เผยแผ่ให้แก่สตัว์โลก เน่ืองจาก
ทรงเห็นว่าเป็นค�าสอนที่ยาก 
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ส�าหรับสัตว ์ โลกทั้ งหลาย
ที่สามารถจะปฏิบัติตามได้  
นี่ ค ง จ ะ เ ป ็ น เ หตุ ท่ี ท� า ใ ห ้
พระพุทธเจ้าบางองค์บางรูป
ไม่ประกาศพระธรรมค�าสอน
เพราะทรงท้อพระทัย ทรงเหน็ 
ว่าสอนแล้วกจ็ะไม่เกดิประโยชน์  
ผู้ฟังไม่สามารถที่จะน้อมน�า
เอาไปปฏิบัติได้ เหมือนกับ
อาจารย ์มหาวิทยาลัยเห็น
เด็กอนุบาลนี้ จะสอนวิชา
แพทยศาสตร์ให้แก่เดก็อนบุาล
นีก้ค็งเห็นว่าไม่ไหว สอนไม่ได้  
ความรู ้ของเด็กสติป ัญญา
ของเด็กอนุบาลนี้ มันไม่อยู ่
ในข้ันที่จะรับความรู ้ระดับ
แพทยศาสตร์ได้ อันนี้ก็อาจ

จะเป็นเหตุทีท่�าให้พระปัจเจก- 
พุทธ เจ ้ า ไม ่ทรงประกาศ 
พระธรรมค�าสอน แต่ส�าหรับ 
พระพุทธเจ้าของเรานี ้ในเบือ้งต้น 
พระองค์กเ็กดิความท้อพระทยั  
แต ่หลั งจากที่ ไ ด ้ ใ ช ้ เ วลา 
พิจารณาดู ก็ทรงเห็นว่าคนนี้ 
สัตว์โลกน้ีไม่เป็นเหมือนกัน
ทุกคน สัตว์โลกนี้มีระดับสติ
ปัญญาต่างกัน ระดับอนุบาล 
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ก็มี ระดับประถมก็มี ระดับ
มัธยมก็มี ระดับปริญญาตรี  
โท เอก กม็ ีเมือ่ทรงพจิารณา
เห็นอย่างนั้น ก็เลยทรงเกิดมี 
พระอตุสาหะวริยิะว่ายงัมพีวก
ที่ยังสามารถที่จะรับรู้ค�าสอน
ของพระองค์ได้อยู่ เช่น ผู้ที่
เป็นอาจารย์ทางแพทยศาสตร์
ก็ยังเห็นว่ามีเด็กที่ เรียนจบ
ระดับมัธยมเป็นผู ้ที่พร้อมที่
จะรับค�าสอนได้อยู่ พระองค์
ก็เลยทรงมุ ่งไปที่บุคคลที่จะ
รับค�าสอนได้ 

ที่ ท ร ง
แ ย ก แ ย ะ 

ก็มี ๔ ระดับ ระดับอนุบาล 
ระดับประถม ระดับมัธยม 

และระดับอุดมศึกษา ระดับ
มหาวทิยาลยั บคุคล ๔ ระดบั 
นี้เป็นภาษาปัจจุบัน ถ้าภาษา
โบราณท่านก็เรียกว่า บุคคล
บวั ๔ เหล่า ทรงเปรยีบมนษุย์ 
สตัว์โลกนีเ้ป็นเหมอืนบวั ๔ เหล่า  
เป็นบัวที่พร้อมที่จะบาน บัวที่ 
อยู่เหนอืน�า้แล้วพร้อมทีจ่ะบาน  
พอได้สัมผสักบัแสงพระอาทติย์  
นี้เป็นบัวเหล่าที่หนึ่ง บัวเหล่า 
ที่สองก็เป็นบัวที่อยู ่ปริ่มน�้า  
ต้องรอให้โผล ่ขึ้นมาเหนือ
น�้าก่อน ใช้เวลาวันสองวัน  
แล ้ วพอ ได ้ สั มผั สกั บแสง
พระอาทติย์กจ็ะบานขึน้มา และ 
บัวพวกที่สามก็บัวกลางน�้า  
บัวที่ยังอยู่กลางน�้าอยู่ ต้องใช้ 
เวลาหลายวันกว่าที่จะโผล่ 
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ขึน้มาเหนอืน�า้ได้ และบัวเหล่า 
ท่ี สี่ ก็ บั วที่ ยั ง อยู ่ กั บ โคลน 
กบัตมอยู ่เพิง่จะเจรญิงอกงาม  
เพิ่ งจะ เจริญเติบโต ข้ึนมา
จากโคลนตม บัวชนิดที่สี่นี้
โอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน�้า 
นี้จะยาก เพราะจะกลาย
เป็นอาหารของปูของปลาไป 
เสียก่อน นี่คือการพิจารณา
ของพระพุทธเจ้าในสถานภาพ
คือสติป ัญญาความรู ้ ของ 
สตัว์โลก ทรงเหน็ว่ามอียู ่๔ ระดบั 
ด้วยกัน ระดับที่อยู่ต�่าสุดก็
คือบัวที่อยู ่กับโคลนกับตมนี้  
ทรงต ้ อ งตั ด ไป เพราะจะ
ไม ่สามารถรับค�าสอนของ
พระองค์ได้ มีบัวอีกสามเหล่า 
คือ บวักลางน�า้ บวัปริม่น�า้ และ

บัวที่เหนือน�้า ที่จะพร้อมรับ
แสงสว่างแห่งธรรมซ่ึงเหมือน
กับแสงสว่างของพระอาทิตย์
ที่จะท�าให้บัวนั้นบานขึ้นมาได้ 

จึงทรง 
ไปโปรด 

พวกที่บัวเหนือน�้าก่อน เพราะ
ว่าจะบรรลุได้ง่ายและรวดเร็ว
นัน่เอง เพราะพร้อมแล้ว พอได้
สัมผัสกับกระแสแสงสว ่าง 
แห่งธรรมที่ทรงแสดงก็จะ
บรรลุทันทีเลย ดังที่ครั้งแรก
ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
ให้กับพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้า  
ธรรมะที่ทรงแสดงมีชื่อว ่า  
ธั มมจั ก กั ปป วั ตตนสู ต ร  
ทรงแสดงถึงพระอริยสัจ ๔ 
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ธรรมท่ีท�าให้พระองค์ทรงดับ
ความทุกข์ท้ังหลายได้หมด
สิ้นไป พอทรงแสดงเสร็จแล้ว  
หนึ่ ง ในพระป ัญจ วัคคีย ์ ก็ 
บรรลธุรรมขึน้มา บรรลุธรรม
ขั้นที่หนึ่ง ธรรมนี้มีอยู่สี่ข้ัน
ด้วยกัน ขั้นที่หนึ่ง ก็คือข้ัน
พระโสดาบัน ขั้นที่สอง ก็คือ
พระสกทิาคาม ีข้ันท่ีสาม กค็อื 
พระอนาคามี ขั้นที่สี่ ก็คือ 
พระอรหนัต์ ในแต่ละขัน้นีก้จ็ะ 
ดับความทุกข์ไปตามล�าดับ 
พอถงึขัน้ท่ีสีก่จ็ะดับความทกุข์
ได้หมดสิ้นไป เช่น ขั้นที่หนึ่ง
ก็จะดับความทุกข์ได้ประมาณ
หนึ่งในสี่ ขั้นที่สองก็จะดับ 
ความทกุข์ได้สองในสี ่ข้ันทีส่าม 

กส็ามในสี ่ขัน้ทีส่ีก่ส็ีใ่นสี ่น่ีคือ 
ขั้นตอนของการบรรลุธรรม
ของการดบัความทกุข์ต่างๆ ที่
มอียูภ่ายในใจ เป็นไปเป็นขัน้ๆ  
การจะบรรลทุัง้สีข่ัน้นีใ้นแต่ละ 
บุคคลก็มีความแตกต่างกัน  
บางท่านก็บรรลุพรวดพราด
ได้รวดเรว็ บางท่านกใ็ช้เวลา 
ไต่เต้าข้ึนไปทลีะขัน้ ข้ึนอยูก่บั 
ความพากเพยีรของการปฏบิตัิ  
ถ้ามีความพากเพียรอย่าง 
เข้มข้น ไม่มอีะไรมาคอยขดัขวาง 
ความพากเพียร การปฏิบัติ
การบรรลุผลก็จะเป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าปฏบิตัไิป
แล้วกมี็อปุสรรคบ้าง มีภารกิจ
อย่างอืน่มาดงึไปบ้าง อย่างนี ้
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ก็จะท�าให้บรรลุช้า อย่าง 
พระอานนท์นี้ ท่านบรรลุเป็น 
พระโสดาบัน ๒๐ กว่าปี แล้ว 
ถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ 
เพราะเนื่องจากท่านมีภารกิจ
ต้องคอยอปัุฏฐากพระพทุธเจ้า 
แต่พอพระพุทธเจ้าทรงเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานไปแล ้ว 
พระอานนท์ก็ใช ้เวลาเพียง 
สามเดือนเร ่งความเพียรก็
บรรลเุป็นพระอรหนัต์ได้ น่ีคอื 
บุคคลบัวเหล่าที่หนึ่ง บัวที่อยู่ 
เหนือน�้าพร้อมท่ีจะรับกับแสง
พระอาทิตย์เพื่อจะบานขึ้นมา  
บุ ค คล ท่ี จ ะ รั บพร ะ ธ ร รม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าและ
บรรลุได้ก็ต ้องเป็นบุคคลที ่

มีศีลแล้ว มีสมาธิแล้ว เช่น 
พระปัญจวัคคีย์น้ีก็เป็นผู้ที่ได้
บรรลุฌานสมาบัติกันแล ้ว  
ได้รูปฌาน ได้อรูปฌานกนัแล้ว  
ได้รักษาศีลกันอย่างบริสุทธ์ิ 
ตลอดเวลา แต่สิ่งที่ขาดก็คือ 
ป ัญญาความรู ้ ที่ จ ะท� า ให ้
เห็นเหตุและผลของความสุข 
และความทุกข์ที่ปรากฏขึ้น
ภายในใจ พอมีผู ้มาแสดง
คือพระพุทธเจ้าทรงมาแสดง
เหตุและผลของความสุข และ 
ความทกุข์ภายในใจ กส็ามารถ
ระงับเหตุที่ท�าให้เกิดความ
ทุกข์ขึ้นมาได้ สามารถสร้าง
เหตุที่ท�าให้เกิดความสุขขึ้น 
มาได้ ก็เลยท�าให้ใจนั้นมีแต่ 
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ความสขุ ดับความทกุข์ท้ังหลาย 
ที่มีอยู่ภายในใจจนหมดไปได้  
นี่คือแสงสว่างแห่งธรรม คือ
พระอริยสัจ ๔ นั่นเอง ที่ทรง 
แสดงทกุข์ สมุทยั นโิรธ มรรค 

ก็ คื อความ ทุกข ์
ภายในใจ สมุทัย 

กคื็อเหตทุีท่�าให้เกดิความทกุข์
ภายในใจ นโิรธ กค็อืความดบั
ทุกข์หรือความสุขใจ นิโรธนี้ 
กคื็อความสขุใจดีๆ  น่ีเอง เวลา

ที่เรามีความสุขใจก็แสดงว่า
เราไม่มีความทุกข์ใจ นิโรธ  
แปลว่า การไม่มีความทกุข์ใจ 
การมีความสขุใจ และนิโรธนี้
เกดิได้อย่างไร นโิรธก็เกดิขึน้
จากการเจรญิมรรค มรรคทีม่ ี
องค์แปดหรอืองค์สาม องค์แปด  
กคื็อสมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัโป  
ซึง่เป็นส่วนประกอบของปัญญา  
สัมมากัมมันโต สัมมาวาจา  
สมัมาอาชโีว อนันีก้เ็ป็นส่วน 
ประกอบของศลี สมัมาวายาโม  
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ อันนี้
กเ็ป็นส่วนประกอบของสมาธิ 
เราจึงมีมรรคที่เป็นองค์สาม
และองค์แปด องค์แปดก็คือ
สมัมาต่างๆ เหล่านี ้องค์สาม
กคื็อ ศลี สมาธ ิปัญญา หรอื

ผู้ ใดมีมรรค

ผู้นั้นก็จะดับความทุกข์

ที่มีอยู่ภายในใจได้
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ทาน ศีล ภาวนา นีคื่อ มรรค 
คือทางเดินหรือเครื่องมือที่ 
จะท�าให้เกิดนิโรธ เกิดความ
สขุใจขึน้มา เกดิความดบัทุกข์
ขึน้มา ผูใ้ดมีมรรค ผูน้ัน้กจ็ะดบั 
ความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้  
เช่น พระปัญจวัคคีย์ก็มีศีล  
มีสมาธิ พอได้รับปัญญาจาก
พระพุทธเจ ้าก็ได ้พบมรรค 
ทั้งสามส่วน ได้ศีล ได้สมาธิ 
ได้ปัญญา พอได้ศีล สมาธิ 
ปัญญา นิโรธคือความสุขใจ
หรือความดับของความทุกข์
ภายในใจกป็รากฏข้ึนมา นีค่อื 
พระอริยสัจ ๔ ที่ไม่มีใครรู้ 
มาก่อน แม้แต่พระพทุธเจ้าเอง
ก็ทรงไม่รู้ พยายามไปศึกษา

กับใครในโลกน้ีก็ไม่มีใครรู ้  
จงึต้องค้นคว้าด้วยพระองค์เอง  
เนื่องจากทรงมีพระปัญญาที่
เฉลยีวฉลาดแหลมคม เก่งกาจ
แก่กล้า สามารถมองเห็นทกุสิง่ 
ทุกอย่างที่ไม่มีใครสามารถ
มองเห็นได้ จึงได้กลายเป็น
พระพุทธเจ้าขึ้นมา เป็นที่พึ่ง 
ของสัตว์โลกข้ึนมา แล้วกน็�าเอา 
ความรู้น้ีแลทีเ่รียกว่าพระธรรม 
ค�าสอนมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลก 
ทั้งหลาย เช่น บัวเหล่าที่หนึ่ง  
คอืพระปัญจวคัคย์ีท้ังห้า พอท่าน 
ได้ฟังแล้วท่านก็บรรลุเป็น 
พระอรหันตสาวกกันขึ้นมา 
ขั้นต้นก็เป็นพระโสดาบันก่อน  
แล้วหลังจากน้ันฟังพระธรรม
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ค�าสอนอีกครั้ งสองครั้ งก็
บรรลุเป็นพระอรหันตสาวก
ขึ้นมา เป็นผู ้ที่ได ้หลุดพ้น  
เป ็นผู ้ที่ ได ้ เห็นอริยสัจ ๔ 
เหมือนกับที่พระพุทธเจ ้ า
ได้ทรงรู้ทรงเห็น ก็เป็นผู้ท่ี
สามารถท่ีจะน�าเอาพระธรรม
ค�าสอนของพระพุทธเจ้ามา
เผยแผ่สัง่สอนให้แก่ผูอ้ืน่ต่อไป 
ท่านจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์ 
เป็นพระรัตนตรัยองค์ที่สาม 
เป็นสังฆะรัตนะ สังฆัง สรณัง  
คัจฉามิ ขึ้นมานั่นเอง นี่คือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
เกิดจากการศกึษาและเกดิจาก
การปฏบิตั ิเมือ่ปฏบัิตแิล้วกจ็ะ
บรรลุธรรมขึ้นมา 

ได ้ทรงแสดง
ธ ร ร ม ใ ห ้ กั บ

บคุคลเหล่าทีห่น่ึง ในเบือ้งต้นน้ี 
พระองค์จะทรงไปโปรดพวก
บัวเหล่าที่หน่ึง พวกนักบวช 
ทัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นฤาษชีไีพร 
หรือบวชในลัทธิไหนก็ตาม 
ถ้ามีศีลมีสมาธินี้พร้อมที่จะ
รับค� าสอนคือป ัญญาของ
พระพุทธเจ้าได้หมด เวลาไป
ทรงแสดงในส�านักใด ผู้ท่ีฟัง
ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กัน
ขึ้นมาพร้อมๆ กันเลย เช่น
มีอยู่ครั้งหนึ่งไปแสดงให้พวก 
ทีม่ลัีทธบูิชาไฟ หลังจากท่ีทรง 
แสดงพระอริยสัจ ๔ ให้เขาฟัง 
เขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์
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ขึ้นมาพร้อมกันทั้ง ๕๐๐ รูป  
นีเ่ขาเป็นบวัเหล่าทีห่น่ึง พวกเขา 
มีศีลมีสมาธิเต็มร้อยอยู ่แล้ว  
สิ่ งที่ เ ข าขาดก็ คื อป ัญญา  
พอได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจ ๔ 
ก็ท�าให้ใจของเขาหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ ท�าให้ใจของเขา
สร้างความสขุทีเ่ป็น ปรมงั สขุงั  
ขึ้นมาได้ทันที นี่คือบัวเหล่า
ที่หนึ่ง

บัวเ ห ล ่ า ท่ี ส อ ง ก็ คื อ 
พวกไหน ก็พวกที่มี

ศีลแต่ยังไม่มีสมาธิ ยังก�าลัง
เจริญสมาธิอยู่ ยังฝึกสมาธิ  
ยังหดัเจรญิสตอิยู ่บรกิรรมพทุโธ  
หรอืเฝ้าดรู่างกายทุกอิรยิาบถ
การเคลื่อนไหว เรียกว ่า  

กายคตาสติ หรือวธีิใดวธีิหน่ึงที่
จะควบคมุใจให้เข้าสูค่วามสงบ 
ให้เป็นสมาธิได้ พวกน้ีก็ต้อง 
สร้างสมาธิให ้เกิดขึ้นก ่อน  
ถ้าได้สมาธิแล้ว พอได้ยิน 
ได้ฟังพระอริยสัจ ๔ ก็จะได้ 
ปัญญา ก็จะสามารถบรรลุ 
เป็นพระอรหันต์ได้ นี่เป็นบัว
เหล่าที่สอง

บัวเหล ่าที่สาม 
ก็ คื อพ วกที่ ยั ง

ไม่มศีลี ยงัไม่มสีมาธ ิก�าลังฝึก 
รกัษาศลีกนัอยู ่รกัษาศลีได้บ้าง 
ไม่ได้บ้าง บางวันก็ได้บางวัน 
กไ็ม่ได้ สมาธนิีอ้ย่าไปพดูถงึเลย  
ถ้าศีลยังไม่ได้นี้ สมาธินี้ยัง
ไม่มีวันที่จะได้ ต้องรักษาศีล
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ให้ได้ก่อน และการที่จะรักษา
ศีลได้ก็ต้องมีใจเป็นทานก่อน 
ใจต้องเสียสละ ใจต้องไม่หวง 
ไม่โลภกบัทรพัย์สมบัติข้าวของ 
เงินทองต่างๆ ถ้าตราบใด
ยังมีความโลภความหวงใน
ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง  
ตราบนั้นจะรักษาศีลยาก 
เพราะยังอยากจะได้ทรัพย์ 
ยังอยากจะเก็บรักษาทรัพย์
ของตนไว้ ซึง่อาจจะต้องท�าให้ 
ต้องท�าบาปในบางเวลาเพือ่จะ 
ให้ได้ทรัพย์สมบัติข ้าวของ
เงินทอง หรือเก็บรักษาเอาไว้  
บางครั้งอาจต้องโกงบ้างต้อง 
โกหกบ้างอย่างนี้ เพราะยังมี 
ความโลภยังมีความอยากได้ 

ทรพัย์ ถ้าอยากจะรักษาศีลให้
ได้บรสิทุธิน์ีต้้องตดัความโลภ 
ความอยากได้ทรพัย์ คอืท�ามา 
หากินท�าได้แต่อย่าไปโลภ  
ได้เท่าไหร่ก็เท่าน้ัน ไม่ต้องการ 
ความร�่ารวย ต้องการพอมี 
พอกนิเท่านัน้ ถ้าท�ามาหากนิ
แบบพอมีพอกินนี้ไม่จ�าเป็น
จะต้องท�าบาปท�ากรรม รกัษา
ศลีได้ แต่ถ้ายงัโลภยงัอยากได้ 
เงินมากๆ เพ่ือจะได้เอาเงนิทอง 
ไปใช้ซื้อความสุขต่างๆ หรือ
เพื่อจะได้มีหน้ามีตาให้คนอื่น 
เขาเคารพนับถือ ไม ่ดูถูก
ดูแคลนว่าเราเป็นคนยากจน 
ถ้ายังมีความโลภอย่างน้ีอยู ่ 
กจ็ะรกัษาศีลได้ยาก ดังน้ัน ผูท้ี ่
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อยากจะรักษาศีล ใจต้องสละ 
ใจต้องไม่อยากร�่าอยากรวย  
ไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโต ไม่อยาก 
จะให้ใครยกย่องเคารพนับถือ  
ไม่อยากใช้เงนิทองซือ้ความสขุ 
ต่างๆ แต่หาเงินทองเพ่ือมา 
เลี้ยงปากเล้ียงท้องเท่านั้น  
ถ้าหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเล้ียง
ท้องนี้จะไม่ต้องใช้เงินมาก  
จะไม่ต้องท�าบาป จะรักษาศีล 
ได้อย่างง่ายดาย นีค่อืกลุม่ทีส่าม 
คือต้องรักษาศีลให้ได้ก ่อน  
เพราะเม่ือรกัษาศลีได้แล้วกจ็ะ
สามารถเจรญิสตเิจรญิสมาธไิด้  
พอได้สมาธิแล้ว พอได้สัมผัส
กับพระธรรมค� าสอนของ
พระพทุธเจ้า เข้าถึงพระอริยสัจ ๔  

กจ็ะบรรลไุด้ น่ีเป็นบวัเหล่าทีส่าม  
บุคคลกลุ่มที่สาม

ก ลุ ่ ม ที่ สี่ ก็
เป ็นบุคคล 

ที่ไม ่สนใจไยดีกับเร่ืองการ 
ท�าทาน กับเรื่องการรักษาศลี  
กับเ ร่ืองของการน่ังสมาธิ  
กับเร่ืองการศึกษาพระธรรม
ค� าสอนของพระพุทธ เจ ้ า  
เป็นบุคคลที่ยังติดอยู่กับบ่วง
ของอบายมุขต่างๆ ยังชอบ
เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน  
เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร  
เกียจคร้าน ชอบท�าบาปท�าการ
ฆ่าสัตว ์ตัดชีวิต ลักทรัพย์  
ประพฤติผิดประเวณี พูดปด
มดเท็จโกหกหลอกลวง นี่คือ 
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บคุคลกลุม่ทีส่ีห่รือบวัเหล่าทีส่ี่  
บุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถ 
รับแสงสว่างแห่งธรรมของ 
พระพทุธเจ้าได้เลย เพราะจะ 
ไม่มศีรทัธาความเชือ่ เพราะจะ 
คดิว่าเป็นค�าโกหกหลอกลวง 
หรือจะมองเห็นว่าท�าไปแล้ว
ไม่ได้ความสุข ไม่เหมือนกับ
การได้ด่ืมสุรายาเมา ได้เล่น
การพนัน ได้เที่ยวกลางคืน 
มีความเกียจคร้าน พวกนี้เขา 
จะเหน็กลบัตาลปัตร เหน็ทกุข์ 
ว่าเป็นสุข เหน็นรกว่าเป็นสวรรค์  

บุคคลเหล ่านี้ก็ เป ็นบุคคล 
ที่ จ ะ ไ ม ่ มี วั น ที่ จ ะ ไ ด ้ รั บ 
แสงสว่างแห่งธรรม ได้รับ
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  
เป็นสรณะเป็นที่พึ่ง ถ้าจะได้
ก็ได้แต่พระพุทธรูปห้อยคอ
เท่านั้นเอง การมีพระพุทธรูป 
ห้อยคอนี้ไม่ได้หมายความว่า
เราได้เข้าถงึพระพทุธ พระธรรม  
พระสงฆ์ ถ้าห้อยพระแล้วยัง 
ดืม่สรุา ยงัเล่นการพนัน ยงัเทีย่ว 
กลางคืน ยังคบคนชัว่เป็นมติร  
ยังมีความเกียจคร้านอยู ่ห้อยไป 

พระพุทธรูปที่เราห้อยไว้นี้
ไว้เพื่อเตือนสติเตือนใจให้เราระลึกถึง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
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ก็หนกัคอไปเปล่าๆ อย่าห้อยไป 
ให้เสียเวลา การห้อยพระนี้ 
ไม่ได้เป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ แต่เป็น 
การเตือนสติ เป็นการเตอืนใจ 
ให ้ เราคิดถึงค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า ให้เราปฏิบัติ
ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า  
พระพทุธรปูทีห้่อยคอนีม้หีน้าที ่
เพียงเท่านี้ แต่ไม่สามารถ 
ปกป้องให้เราไม่แก่ ไม่เจ็บ  
ไม่ตาย ตายแล้วไม่ให้ไปนรกได้  
นีไ่ม่ใช่หน้าท่ีของพระพทุธรปู
ท่ีเราห้อยคอกนัไว้ พระพทุธรปู 
ที่เราห้อยไว้น้ีไว้เพื่อเตือนสต ิ
เตอืนใจให้เราระลึกถงึพระพทุธ  
พระธรม พระสงฆ์ ให้ระลกึถงึ
วิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าของ

พระอรหันตสาวกทั้งหลาย  
ให้ระลึกถึงพระธรรมค�าสอน 
ทีท่รงสอนให้เราปฏบิตั ิท�าบญุ 
ละบาป หยดุความอยากต่างๆ 
อนัน้ีคือหน้าทีข่องพระพุทธรูป
ที่เราห้อยคอไว้

ดังนั้น เราต้องศึกษาพ ร ะ พุ ท ธ -
ประวัติ พระสาวกประวัติ  
เพ่ือเราจะได ้ รู ้วิถีชีวิตการ
ด�าเนนิของท่านว่าท่านด�าเนนิ 
อย่างไรจึงท�าให้ท่านได้เป็น
พระพุทธเจ้า ได้ท�าให้ท่าน
เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมา 
เช่น พระพุทธเจ้าเกิดในวัง  
มีความสุขรอบด้านในเรื่อง 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  
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แต่พระองค์กลับมคีวามทกุข์ใจ 
ไม่สบายใจ เพราะทรงเห็น 
คนแก่ เหน็คนเจบ็ เห็นคนตาย  
แล้วกเ็หน็นกับวช นีค่อืเทวทตูสี ่
เพื่อเตือนสติให้พระพุทธเจ้า
ต่ืนจากความหลงติดอยู ่กับ
การเวยีนว่ายตายเกดิ พอทรง 
เห็นเทวทูตส่ีป ั ๊บก็ทรงเห็น
ทางออก เห็นทางออกจาก 
การเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ทางออก 
กค็อืการไปเป็นนกับวชนัน่เอง  
จึงทรงสละราชสมบัติเสด็จ
ออกบวช เจรญิศลี สมาธ ิปัญญา  
ได้บรรลเุป็นพระพทุธเจ้าขึน้มา 
ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิด หลดุพ้นจากความทกุข์ 
ทั้งหลาย พระสาวกทั้งหลาย

ก็เช ่นเดียวกัน หลังจากที่
พิจารณาเห็นว่าตนเองเกิดมา
แล้วต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย 
ถ้าไม่หยุดการเกิดก็จะต้อง
กลับมาแก่ มาเจ็บ มาตาย 
แล้วพอได้พบกบัสมณะนักบวช
คือได ้พบกับพระพุทธเจ ้า  
หรือได้พบกับพระสาวกที่ได้
บรรลุแล้ว พอได้ยินได้ฟัง
พระธรรมค�าสอนกเ็กดิศรทัธา 
ออกบวชกัน ปฏิบัติกันอย่าง
เต็มที่ ก่อนจะออกบวชก็สละ
ข ้าวของเงินทองทั้งหลาย 
ไปหมด นี่เป็นการท�าทานที ่
ย่ิงใหญ่ของชีวิต ท�าหนเดียว 
ท�าแล้วไม่ต้องท�าอีก 
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พอออกบวชแล้วทีนี้
ไม่ต้องมายุ่งกับ

เรื่องการท�าบุญท�าทานแล้ว 
ทีนี้มายุ ่ งกับการรักษาศีล  
มายุ่งกับการภาวนา เจริญ 
สมถภาวนา คอืสมาธ ิและเจรญิ
วิปัสสนาภาวนา คือปัญญา  
จนกว่าจะได้ตรสัรูห้ลดุพ้นจาก
ความทุกข์ นักบวชที่แท้จริง 
ไม่ต้องท�าทานแล้ว ไม่ต้องไป
ใส่บาตร ไม่ต้องไปจัดผ้าป่า 
ไปท�างานบญุต่างๆ อนัน้ีไม่ใช่
หน้าที่ของนักบวช นักบวช 
ได้ท�าบญุไปหมดแล้ว เงนิทอง 
หมดแล้ว ไม่มีหลงเหลอือยูแ่ล้ว  
ไม่ต้องไปเรีย่ไรขอเงนิชาวบ้าน 
เพ่ือที่จะมาทอดผ้าป่าทอด

กฐินกัน อันนี้เป็นหน้าที่ของ 
ชาวบ ้านหรือของคนที่ ยัง 
มีทรัพย์สมบัติข ้าวของเงิน 
ทองอยู ่ แต่นักบวชน้ีสละ 
หมดแล้วข้าวของเงินทอง  
มีสมบัติเหลืออยู่เพียง ๘ ชิ้น
เท่าน้ัน ก็คอือฐับริขาร หน้าที่
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ของนักบวชไม่ใช่การหาเงิน 
หาทอง มาสร้างโบถส์สร้างเจดย์ี 
สร้างวดัสร้างวาสร้างอะไรต่างๆ  
หน้าที่ของนักบวชมีหน้าที่
สร้างมรรคผลนพิพานเท่าน้ัน 
ยกเว้นนักบวชที่ได้หลุดพ้น 
จากการเวยีนว่ายตายเกดิแล้ว  
ได้บรรลมุรรคผลนพิพานแล้ว  
ปรากฏมศีรทัธาทีเ่คารพนบัถือ 
ถวายจตุปัจจยัข้าวของเงนิทอง 
ทรพัย์สมบัตต่ิางๆ ท่านกจ็ะ
เอาไปสงเคราะห์โลกต่อไป  
แต่การท�าบุญของท่านไม่ได้ 
ท� าบุญ เ พ่ื อ ตัดภพตัดชาติ  
ตัดกิเลสตัณหา เพราะท่าน
ตัดไปหมดแล้ว ท่านท�าไป
เพราะว่ามนัเป็นภาวะทีเ่กดิขึน้ 

เม่ือได้มาแล้วไม่ได้ใช้จะเก็บ
ไว้ท�าไม ก็เอาไปสงเคราะห์
ผู ้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน
เท่านั้นเอง แต่ตัวท่านไม่ได้ 
รับประโยชน์อะไรจากการ
สงเคราะห์โลกจากการท�าบุญ 
เพราะบุญของท ่ านมั นมี 
เต็มเป ี ่ยมอยู ่ ในหัวใจแล ้ว 
เหมือนน�า้ทีเ่ตม็แก้วแล้ว ต่อให้ 
เทน�้าเข้าไปอีกกี่ขวดมันก็ได ้
แค่น้ัน น�า้มนัจะไม่ได้มากกว่านัน้  
มันจะล้นออกมาหมด ฉันใด 
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ใจท่ีเป็นนิพพานแล้ว เป็น  
ปรมงั สุขัง แล้วนี ้ต่อให้ท�าบญุ 
อีกมากมายก่ายกองเป ็น 
หมืน่ล้านแสนล้าน มันก็ไม่ได้ 
ท�าให ้ใจมีบุญเพ่ิมมากขึ้น 
แต่อย่างใด แต่ทีท่�าไปกเ็พราะว่า 
อยูใ่นภาวะท่ีต้องท�า กม็คีนให้ 
เงินมาแล ้วจะท�าอย ่างไร 
จะเกบ็เอาไว้หรอืจะเอาไปฝังดนิ 
มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร  
กเ็อาไปท�าประโยชน์สงเคราะห์
โลกต่อไปเท่านั้นเอง 

นี่คือการศึกษาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพือ่ที่ 
เราจะได้รู้วิถีชีวิตการด�าเนิน
ของท่าน เพ่ือท่ีเราจะได้รู้ว่า

ท่านสอนให้เราปฏิบัติให้เรา 
ท�าอะไรกนั สิง่ทีท่่านสอนกค็อื 
ให้ท�าบุญ ละบาป หยุดความ
อยากต่างๆ ด้วยการภาวนา 
สมถภาวนาและวิป ัสสนา
ภาวนา จะหยุดความอยาก
ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์  
ต้นเหตุของการเวียนว่ายตาย
เกิด ถ้าปฏิบัติได้ทั้งสามข้อนี้ 
ก็จะมีพระพุทธ พระธรรม  
พระสงฆ์ สถติอยูใ่นใจเป็นทีพ่ึง่  
จะปกป้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์
กบัเรือ่งราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
เร่ืองของความแก่ ความเจ็บ  
ความตาย เรื่องของการ
พลดัพรากจากกนั จากสิง่ทีรั่ก 
สิ่งที่ชอบ จากบุคคลที่รัก
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บุคคลที่ชอบ จะไม่เป็นปัญหา
กั บ ใ จของผู ้ ที่ มี พ ร ะพุ ทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ สถิตอยู่
ภายในใจ ใจนั้นจะไม่วุ่นวาย
ไม่เดือดร้อนกับการเจริญและ
เสือ่มของลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ  
ทัง้หลายในโลกนี ้เพราะไม่ได้ 
ยึดไม่ได้ติด เป็นเหมือนน�้า 
บนใบบัวนีเ้อง บวันีน้�า้จะไม่ซมึ 
เข้าไปในใบบัว เพราะใบบัว 
ไม่ดูดน�้า ใจของพระอรหันต์ 
ไม่ดดูลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ 
เพียงแต่สมัผสัรับรู้เท่าน้ันเอง  
ดังนั้น ลาภ ยศ สรรเสริญ  
จ ะ เ จ ริญหรื อ เ สื่ อ มก็ จ ะ 
ไม ่ไปเปลี่ยนแปลงใจของ 
พระอรหันต์ได้ แต่ใจของ

ปุถชุนนีไ้ม่ได้เป็นใบบวั แต่เป็น 
เหมอืนกระดาษซบักระดาษซมึ  
พอหยดน�้าเข้าไปที่กระดาษ 
กระดาษซับน้ีจะดูดน�้าหายไป 
หมดเลย น่ีคือใจของปุถุชน  
พอสัมผสักับลาภ ยศ สรรเสรญิ  
สุข ก็จะดีอกดีใจเหมือนข้ึน
สวรรค ์ พอสัมผัสกับการ 
เสือ่มลาภ ยศ สรรเสรญิ สมัผสั 
กับความทุกข์ ก็เหมือนกับ 
ตกนรก อันนี้คือใจของปุถุชน  
เพราะยงัไม่มพีระพทุธ พระธรรม  
พระสงฆ์ มาแยกใจให้ออกจาก
สิ่งต่างๆ ทั้งหลายไม่ให้หลง 
ยึดติดกับความสุขและความ
เสื่อมของสิ่งทั้งหลาย 
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นี่คือ เ ร่ืองของพระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์ เรือ่ง 
ของสรณะ ท่ีพึ่ ง ท่ีพวกเรา 
เข้ามาหากัน ขอให้พวกเรา
จงพยายามศึกษาให้เกดิความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วขอให้
เราน�าเอาไปปฏิบัติด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ รับรองได้ว่า

ไม่ช้าก็เร็วก็จะได้ที่พ่ึงทางใจ 
จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ 
หลุดพ้นจากการเวยีนว่ายตาย
เกิดอย่างแน่นอน 

การแสดงก็ เห็ น
ว่าสมควรแก่

เวลา ก็ขอยติุเอาไว้เพียงเท่าน้ี  

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 27



ท่ีพระอาจารย์เทศน์ว่า
เหมือนอยู่ในกองเพลิง 
หมายความว่าชีวิตตอน
เป็นฆราวาสมันแย่หรือ
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ศษิย์ : ฟังท่านอาจารย์ทุกเช้าเลยครบั ฟังในรถ 
ก่อนเข้าที่ท�างานครับ

พระอาจารย์ : ถ้าจะให้ดีฟังแบบนั่งเฉยๆ  
จะดกีว่า จะได้เตม็ร้อย ถ้านัง่ฟังแล้วขบัรถไป
มันจะได้ครึ่งเดียว

ศิษย ์: นั่งฟังครับ ไม่ได้ขับครับ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

คำ�ถ�มจ�กเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ท่�นพระอ�จ�รย์สุช�ติ อภิช�โต 
และคำ�ถ�มจ�กในศ�ล�
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พระอาจารย ์: ถ้านั่งเฉยๆ ดี  
ถ ้าขับรถไปฟังไปมันจะได ้ 
ครึ่งเดียว เพราะอีกครึ่งหนึ่ง
มนัต้องคอยดถูนน บางทมีนัก ็
เข้าบางทีมันกอ็อก แต่กยั็งดกีว่า 
ฟังเพลงนะ แต่ถ้าอยากจะฟัง 
ให้มนัได้เต็มร้อยนีต้่องนัง่เฉยๆ  
อย่างท่ีเรามานัง่ฟังกนัอย่างนี้  
อันนี้ ใจมันจะจดจ ่อฟ ังได ้  
จะไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอ่ืน 
ก็ดีฟังไปเถอะ

ศิษย์ : แต่บางทีหลวงพ่อ 
ผมไม่หลับนะ บางทีเคยมีน้อง
มาแอบถ่ายวา่พี่น่ะหลบัหรอืเปล่า 
ผมว่าผมไม่หลับ

พระอาจารย ์: มันเพลินแล้ว
บางทีมันก็เผลอได้ ไม่เป็นไร
หลับก็หลับไป แสดงว่าสติ
เรายังไม่มากพอ พอใจเรา
สบายแล้วมันก็จะหลับ ต้อง
มาอยู่ที่น่ากลัวๆ แล้วมันจะ
ไม่หลับ ลองมาอยู ่ที่ น่ี สัก 
คนืหนึง่ส ิทีแ่คร่ในป่า ไม่มฝีา
ไม่มีอะไร กางมุ้งแล้วก็นั่งอยู่ 
ในมุง้เหมอืนพระธดุงค์ อันนัน้ 
มนัจะไม่ค่อยหลับหรอก เพราะ 
มันจะหวาดระแวง คอยจะ
ตื่นตัว การอยู ่ในป่าในเขา 
มีอานิสงส์ช่วยเสริมสติ ช่วย
สร้างให้จิตตื่นตัว ไม่ประมาท
นอนใจ ให้มีความระมัดระวัง
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ความระมัดระวังนี้ก็คือสติ 
ถ้าท�าอะไรเราท�าด้วยความ
ระมัดระวังนี้ เรียกว่า “สติ” 
ถ้าท�าด้วยความรอบคอบ 
เรยีกว่า “ปัญญา” รอบคอบก็
คือต้องคิด คดิว่าเรยีบร้อยไหม 
ถูกต้องไหม นี้เรียกปัญญา 
เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ ท�า
กิจวัตรอะไรต่อหน้าท่านนี่
ต้องเรียบร้อยรอบคอบ ต้อง
ระมัดระวัง ท�าผิดไม่ได้ ท�า
เสียงดังไม่ได้ ช้อนชามอะไร
อย่างนี้ เช็ดนี่ดังโก๊งเก๊งๆ นี่
โดนเลย นั่นคือท�าโดยไม่มีสติ 
จะเช็ดถ้วยเช็ดชามจะท�าอะไร
ต้องเงียบ เรียกว่ามีความ
ระมัดระวัง เวลาระมัดระวังนี้

ก็เท่ากับเรามีสติ ใจเราจดจ่อ
อยู่กับงานที่เราท�า ถ้าเราท�า 
แล้วไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้  
เดีย๋วกเ็สยีงดงัป้ึงป้ังโป้งป้างไป

เวลาฉันก็เหมือนกัน เวลาฉัน 
น่ีก็ต ้องมีสติอยู ่กับการฉัน 
การเคีย้ว ถ้าเคีย้วผกับุ้งเสียงดงั 
กรอบๆ พระน่ังเงียบๆ น่ีได้ 
ยนิกันทัง้ศาลา เชือ่ไหม องค์ที ่
ยังเค้ียวกรอบๆ ไม่หยุดน่ี 
เดีย๋วโดน แสดงว่าก�าลงัเพลนิ
กับการเคี้ยว นี่เรียกว่าฉัน
แบบไม่มีสต ิถ้าฉนัแบบมสีตินี่  
พอมันดังกรึ๊บก็ต้องหยุดนะ 
หันไปมองว่ามีใครมองไหม 
ถ้าไม่มองก็อีกกรึ๊บหนึ่ง ถ้ามี
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คนมองก็ไม่กินดีกว่า เอาของ
ทีไ่ม่มเีสยีงดีกว่า การท�าอะไร
ต้องระมัดระวังมาก ไม่ให้
เสียงดังกรึ๊บกรั๊บจุ๊บจั๊บอะไร
อย่างนี้ พระกรรมฐานนี้จะ 
ไม ่นิยมใช ้ช ้อนตักอาหาร 
ในบาตร เพราะเวลาใช้ช้อน
บางทช้ีอนมันไปเคาะกบับาตร  
เพร า ะบาตรสมั ย ก ่ อนนี ้
ไม่เหมือนบาตรสมัยนี้ บาตร
สมัยก่อนเป็นบาตรเหล็กที ่

ข้ึนสนมิได้ ก่อนทีจ่ะเอาบาตร
เหล็กมาใช้ได ้นี้ต ้องเอาไป 
เผาก่อน เผาเพื่อให้มันเกิด 
ผิวเคลือบตัวเหล็กอีกทีหนึ่ง  
เขาเรียก บ่มบาตร ไม่ได้เผา 
หรอกเหมอืนกบัไปอบ เอาบาตร 
ไปใส่ไว้ในครอบเหล็กอีกทีหนึง่ 
แล้วกเ็อาไฟเผา เอาความร้อนน้ี 
ท� า ให ้ เหล็กมันจะผลิต ผิว 
ขึน้มาครอบ แต่มนัเป็นผวิบางๆ  
ถ้าเราเอาบาตรไปกระแทก
กับอะไรปั๊บ นี่มันจะหลุดเลย  
พอหลดุแล้วน่ีก็ใช้ไม่ได้ เพราะ
เดี๋ยวน�้ามันเข ้าไปเด๋ียวมัน
จะเกิดสนิมได้ เวลาพระฉัน 
สมัยก่อนนี้ต ้องระมัดระวัง
รักษาบาตรกันมาก ไม่ให้
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มันกระทบกระแทกกับอะไร 
เพราะไปกระทบกระแทกปั๊บ 
เดี๋ยวผิวที่มันเคลือบบาตรนี่
มันจะหลุด พอหลุดแล้วก็
ต้องมาลอกมันออกให้หมด
แล้วก็เผาใหม่ ถ้าเผาสักสอง
สามรอบ บาตรมันก็ทะลุเลย 
เหล็กมันหมด เนื้อเหล็กหมด 
สมยัก่อนนีค้รบูาอาจารย์ท่าน
ไม่ให้ใครแตะบาตรของท่าน
ง่ายๆ เพราะว่าคนไม่รู้เดี๋ยว
ไปจับแล้วไม่ระมัดระวัง เวลา
วางบาตรก็ไปตั้งกับของแข็ง 
เวลาล้างบาตรนี้ไม่ให้ตั้งบน
ของแข็ง ไม้แข็งๆ นี้ไม่ให้วาง 
เห็นไหม เขาให้มีตีนบาตร 
เวลาล้างบาตรก็มีห่วงยางล้อ

วางไว้ ไม่ให้ต้ังบนพื้นแข็ง
เพราะเดี๋ยวผิวมันจะหลุดได้

แต่สมัยนี้มันเป็นยุคสแตนเลส
แล้ว ไม่ต้องเผาแล้ว สนิม
ไม ่ขึ้นแล ้ว แต ่สมัยก ่อน
ระมัดระวังมากเรื่องบาตรน่ี 
ถ้าคนที่ไม่รู้จักจะมาขอเอาไป
ล้างบาตรนี่ ท่านจะไม่ให้ล้าง 
ท่านกลัว พอล้างบาตรแล้วแต่ 
ท่านต้องไปเผาบาตรใหม่  
เผาบาตรนี่มันใช้เวลาทั้งคืน 
ต้องไปหาไม้ไผ่หาไม้ฟืนมา 
กองไว้ก่อน มันไม่คุ้ม ให้เขา
เอาไปล้างบาตรเด๋ียวเดียวแล้ว
เขามาท�าแตก ไม่คุ้มค่า ดังน้ัน  
คนทีไ่ม่รูเ้รือ่งนีท่้านจะไม่ให้แตะ 
บาตรของท่าน ไม่ให้รบับาตร
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คนต้องรู ้ก ่อนว ่าวิธีปฏิบัต ิ
ต่อบาตรเป็นอย่างไร แล้วการ
ปฏิบัติก็ต้องระมัดระวังเรียก
ว่าต้องมีสติรอบคอบ ต้องม ี
ปัญญา จะวางไว้ตรงไหน 
เป็นภัยต่อบาตรหรือไม่

ครูบาอาจารย์ท่านเอาเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ นี้มาเป็นตัวสอน
ให้เราเกดิสตเิกดิปัญญาขึน้มา 
แต่ทางโลกจะเหน็ว่าเรือ่งอะไร 
จิ๊บจ๊อย ท�าไมต้องมาพิถีพิถัน
กันเหลือเกินกับบาตรใบเดียว 
กับช้อนอันหนึ่ง กับอะไรแค่นี้  
แต่เขาไม่เห็นว่าของเหล่านี้
ไม่ใช่เป็นตัวปัญหา ไม่ใช่ 
ตัวส�าคัญ ไอ้ตัวส�าคัญก็คือ
ธรรมทีจ่ะเกดิข้ึนภายในใจเรา 

เพราะถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญา 
ปราบกิเลสไม่ได้ สู้กิเลสไม่ได้  
โดนมันน็อคทุกที กิเลสมัน
ร้อยสันพันคม มันถึงเป็น 
เจ้าโลก มนัเป็นเจ้าของวฏัจกัร 
สัตว์โลกทั้งหลายน้ีเป็นข้ีข้า
ของมันทั้งนั้น มันเป็นผู้สั่งให้ 
มาเวยีนว่ายตายเกดิ มนัไม่ให้ 
หลุดออกจากวัฏฏะ มันไม่ให้ 
ลาออกจากเป็นสมาชกิ ถ้าเป็น 
ลูกศิษย ์ของกิ เลสแล ้วมัน 
ไม่ยอมให้ลาออกกันง่ายๆ  
ถ้าไม ่ เจอพระพุทธเจ ้าเจอ 
พระอรหนัตสาวก นีไ้ม่มีทางที่
จะไปเอง ยาก แม้แต่มหีนงัสอื
ธรรมะของพระพุทธเจ้าอ่านก็
ยังหลงได้ แต่ถ้ามีผู้ที่ปฏิบัติดี 
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ปฏบิตัชิอบท่ีรูแ้ล้ว หลดุพ้นแล้ว 
นี้มาสอนมันง ่ายกว ่าเยอะ  
ง ่ายกว ่าเรียนจากหนังสือ 
แต่หนังสือเรียนไว้ก็ดีจะได้
รู ้แนวทาง เผื่อไปเจอคนท่ี
ไม่รู ้จริงมาหลอกจะได้รู ้ว ่า 
เขาหลอกเรา อย่างตอนนี้ 
ชาวพุทธโดนพระหลอกกัน
ฉิบหายวายวอด ใครมาพูดว่า
เป็นอะไรก็ตื่นเต้นกัน

ศิษย์ : วันน้ีจะมาขอเมตตา 
พร ะอาจ ารย ์ ช ่ วยสอนการ 
วางจิตให้คนท่ีก�าลังเสพส่ือข่าว
พระต่างๆ นานาอยู่ครับ ผมว่า 
บางทีคนท่ีเสพน้ีบางทีก็ยังไม่
ได ้พิจารณาอะไรเลยก็แสดง 

ความคดิเห็นออกมาในทางท่ีไม่ดี
อย่างนี้โดยไม่ใช้ปัญญาเลย

พระอาจารย ์ : คือเขามีอคติ
อยู ่แล้ว เขาไม่ชอบอยู ่แล้ว 
เขาก็สะใจ ได้เหยียบย�่าใหญ่  
พวกที่ เ คารพนับถื อก็ เ ลย 
เส่ือมศรัทธาไป ท้อแท้ไป 
หมดศรทัธาไป เพราะว่าไม่ได้ 
ใช้เหตุใช้ผล ไม่ได้ฟัง ไม่ได้
แยกแยะว่า อ๋อ มันก็เหมือน
ปลาทเูน่าในเข่ง ปลาเน่าในเข่ง 
ปลาไหนเน่าก็โยนมันทิ้งไปส ิ
น่ีมันเททิ้งทั้งเข่งเลย พอเจอ
พระไม่ดีองค์เดียว กูไม่เข้าวัด
เลยต่อไปนี้ อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ 
ไม่ใช้ปัญญา พอใครเขาร�่าลือ 
ว่าองค์นี้ดีวิ เศษก็แห่กันไป 
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เป็นพายอุย่างนี ้ไม่รู้ว่าเขาวเิศษ 
อย่างไรตรงไหน พอเขาว่าวิเศษ 
ก็เอากันใหญ่เลย

จงึบอกว่าต้องศกึษาพระธรรม 
ค�าสอนบ้าง อย่างน้อยถ้าไม่ม ี
ค รูบาอาจารย ์ ก็ เ อ าจาก 
พระไตรป ิฎก ขอให ้รู ้ ว ่า 
อรยิสจั ๔ มรรค ผล นพิพาน 
เป็นอย่างไร ขอให้รู้ว่าอะไร
เป็นธรรม อะไรไม่เป็นธรรม 
อย่างอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์นี้ 
ไม ่ใช ่ เป ็นธรรมนะ เป ็น
เดรัจฉานวชิา ไม่ได้เป็นธรรม
ที่จะท�าให้สู่การหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิด ไม่ได้ 
เป็นธรรมที่จะท�าให้บรรลุ
มรรคผลนิพพาน เดรัจฉาน

วิชานี้ก็เป็นเหมือนวิชาทาง
โลกดีๆ นี้เอง สมัยนี้มนุษย์
เราก็บินกันได้ทุกคนแล้วไม่ใช่
เหรอ มีเงินซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน 
ก็บินกันได้แล้ว บินได้แล้ว
มันท�าให้เราวิเศษอยู ่ เหนือ
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กิเลสได้หรือเปล่า ฆ่ากิเลสได้ 
หรอืเปล่า ตัดกเิลสได้หรอืเปล่า  
เม่ือสองวันก่อนก็เล ่าเรื่อง 
ฤาษีองค์หนึ่งบินได้และเข้า 
ไปในวัง พระราชาชอบใจ 
เคารพนับถือใหญ่ เหาะเหิน

เดินอากาศได้ วันหนึ่งบินไป
ผ่านหน้าห้องของมเหสีก�าลัง
แก้ผ้าอยู่ ก็เลยเกิดกามราคะ
เกดิขึน้ ขอเข้าไปเสพกาม น่ีมนั 
บินได้แต่มันฆ่ากิเลสไม่ได ้ 
ระลึกชาติได้แต่มันฆ่ากิเลส 
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ไม่ได้ ธรรมะของพระพทุธเจ้า
นี้มีไว ้เพ่ือฆ่ากิเลส เพราะ
ไม่มีอะไรที่จะโหดร้ายทารุณ 
ต่อชวีติจติใจของเรายิง่เท่ากบั
กิเลสตัณหา ทุกวันนี้ที่เราคิด
วุ่นวายกันทุกวันก็เพราะกิเลส
ตัณหาทั้งนั้น ไม่ใช่อะไร

ดงัน้ัน ต้องศกึษาว่าพระพทุธเจ้า 
สอนอะไร สอนให้ปฏิบัติเพื่อ 
อะไร และการปฏิบัตินี้จะเจอ 
อะไรบ ้าง เวลานั่งสมาธิ  
อทิธฤิทธปิาฏหิารย์ิมนัเจอได้  
ระลึกชาติได้ เจอเทวดา เจอ 
อะไรต่างๆ เหล่านี้ได้ แต่มัน 
ไม่มีประโยชน์กบัการฆ่ากเิลส  
ดังนั้นอย่าไปตื่นเต้น

ศิษย ์: จะเกิดเป็นการยึดติดอีก  
พอวันรุ่งขึน้จะมาน่ังก็อยากเห็นอีก 
พอมันไม่ได้แล้ว ตอนน้ีจติตกแล้ว

พระอาจารย์ : ก็เหมือนไป 
ดูหนัง พอวันนี้ดูเดี๋ยวพรุ่งน้ี 
ก็อยากจะดูอีก นั่งสมาธิแล้ว 
ได้ไปเที่ยวสวรรค์ ได้สัมผัส 
อะไรท่ีสวยสดงดงาม สนกุสนาน 
เฮฮา ตื่นเต้นเร้าใจ เดี๋ยวครั้ง
ต่อไปก็จะติด ถ้าระลึกชาติได้ 
กอ็ยากจะระลึกต่อไป ชาตก่ิอน 
เป็นอะไรๆ มนักเ็หมอืนกับเปิด 
ดูทีวีดีๆน่ีเอง ไม่ได้ฆ่ากิเลส  
แต่กลับท�าให้กิเลสมากขึ้น 
เกิดความอยากมากขึ้น 

ทุกวันนี้ประชาชนจะเห่อกับ
ของพวกนีก้นั ถ้ามพีระออกมา 
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ทางฤทธิ์ทางเดชนี้ โอ ้โห  
แห่กันไปเป็นหมื่นเป็นแสน 
ถ้ามีพระมาสอนให้ดับกิเลสนี้ 
ถอยกันหมดเลย พอมาสอน
ให้พิจารณาอสุภะ สอนให ้
พจิารณาความตายนีไ้ม่เอาแล้ว  
ไปดกีว่า ถ้ามาสอนให้ร�า่ให้รวย  
โอ้โห ไปกัน ไปวัดนี้แล้ว 
ถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง โอ้โห  
ไปกันใหญ่เลย

ศิษย์ : แล้วอย่างน้ีถ้าเกิด 
เรารู้ว่าท่านยังติดอยู่ในฤทธิ์เดช  
แล้วบางทีเราไปปรามาสอย่างน้ี 
เราจะบาปไหมครับ เพราะขนาดท่าน 
ยังติดอยู่ในส่ิงน้ีอยู่เลย แต่เรา
คิดในใจของเรา เราไม่ได้พูด

พระอาจารย์ : มันอยู่ที่ว่า
เราคิดดีหรือคิดไม่ดี ถ้าเรา 
คิดตามหลักธรรม มันก็ 
ไม่บาป แต่ถ้าเราคิดเพราะว่า 
เราเกลียดท่านโกรธท่าน ถ้าเป็น 
อารมณ์ ไม่ได้ แต่ถ้าพิจารณา
ด้วยเหตุผลแล้ว นี่มันเป็น
อย่างน้ี มนัไม่ดี แต่เราไม่ต้อง 
ไปว่าใครหรอก ว่าไปก็ไม่เกิด 
ประโยชน์อะไร เขาไม่ฟังเรา 
อยู่แล้วใช่ไหม เราจะว่าใคร 
ก็ต ้องดูว ่าเขาให ้เราว ่าได ้
หรอืเปล่า เขาฟังเราหรอืเปล่า 
ถ้าเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเรา 
เรามีหน้าที่ต้องว่าเขา เราก็
ว่าเขา
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การไปปรามาสดูถูกเหยียด
หยามเขามนัไม่เกิดประโยชน์
อะไร น่าจะสมเพชเวทนากนั 
ดีกว่า ต้องแผ่เมตตาต้อง
สงสารไปดกีว่า สมเพชสงสาร 
นี ่เหน็ไหมคนมนัหลงทางกเ็ป็น 
อย่างนี้แหละ น่าสงสาร

ศิษย ์ : ถ้าพิจารณาแบบนี้คือ
ไม่บาปใช่ไหมครับ

พระอาจารย ์: ไม่บาป

ศิษย ์ : อยาก เรี ยนถาม 
พระอาจารย์ค่ะว่า ค�าบาลีท่ีตรง
กับค�าว่า “ทุกข์เท่าน้ันท่ีเกิดขึ้น 
ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป” 

พระอาจารย์ : กค็อืว่าประเดน็
ส�าคัญในชีวิตของเราก็มีแค่นี้ 
มีที่ทุกข์ตัวเดียว

ศษิย์ : ค่ะ เรยีนถามเป็นค�าบาลีค่ะ

พระอาจารย ์: เราไม่ได้เรียน
มาเหมือนกันนะ เรายังไม่มี
นกัธรรมตรีเลยต้ังแต่บวชมาน่ี  
พอบวชกไ็ปอยูว่ดัป่าเลย วดัป่า 
ก็ไม ่มี เรียน มันไม ่ส�าคัญ
จะบาลีไม่บาลี ขอให้เข้าใจ 
ความหมายกแ็ล้วกนั ลองเสร์ิช  
(search) เข ้าไปในกูเกิ้ล  
(google) ดูก็ได้ ทุกข์เท่านั้น
ท่ีเกิด แล้วเขียนว่าค�าบาลี  
เดี๋ยวมันก็จะหาให้ หาง่าย
เดี๋ยวน้ี มีห้องสมุดใหญ่โต 
อยากจะรู้อะไร บางทีเราไม่รู้
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เราก็เข้าไป บางคนมาถาม
ธรรมะบางข้อ เราไม่รูจ้ะตอบ
อย่างไร เราก็เข้าไปในกูเกิ้ล 
คือเราเอาค�าที่มันชัดๆ มาพูด 
ไม่ได้ บางทีเราก็เข้าไป เรารู้ 
ค�าอยู ่ในใจแต่มันนึกไม่ออก
ภาษาท่ีจะมาใช ้สละสลวย
เหมอืนค�าพดูของพระพทุธเจ้า 
ก็เข้าไปหาในนั้น

ศิษย์ : มีข ้อหน่ึงท่ีสงสัย
อย่างท่ีเป็นข่าวอยู่ในขณะน้ีครับ 
มั นจ ะ มีค ลิป วีดี โ อห น่ึ งค รับ  
ท่ีลูกศิษย์ถามเก่ียวกับปฏิจจ- 
สมุปบาทน่ะครับ ท่านก็ตอบ 
กลับมาประมาณว่ามันคืออะไร
อย่างน้ีครับ แล้วท่านก็บอกว่า

เรารู้แต่ผลลัพธ์ แต่เราไม่รู้วิธ ี
พวกน้ี ค�าน้ีมันส�าคญัมากไหมครบั  
มันจ�าเป็นต้องรู้ไหมครับ หรือ 
ไม่ต้องรู้ก็ได้

พระอาจารย ์ : คือคนที่รู้ผล 
ก็ต้องรู้เหตุใช่ไหม รู้ว่าเกิดผลน้ี 
ขึ้นมาได้อย่างไร เช่น ทุกข์
ดับได้อย่างไร และมันก็ต้อง 
รู ้ว ่าเพราะเห็นต้นเหตุของ 
ความทุกข์ก็คือความอยาก 
และเห็นว่าความอยากน้ีก็เกิด
จากความหลง ความหลงกคื็อ
ไปอยากในสิ่งที่มันเป็นทุกข์
น่ันเอง สิง่ทีเ่ป็นสขุไม่ไปอยาก 
กลับไปอยากในสิ่งที่เป็นทุกข์ 
มนักเ็ลยทกุข์น่ะส ิคอืไปเหน็ว่า 
รูป เสียง กลิ่น รส ลาภ ยศ 
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สรรเสริญ นี้เป็นสุข อันนี่
เรียกว่าความหลง ทุกวันนี้
คนหาเงินหาทองเพราะอะไร 
เพื่อความสุขใช่ไหม หาผัว 
หาเมียเพื่ออะไร เพื่อความสุข 
ใช่ไหม แล้วพอได้มาแล้วมนัสุข 
หรือทุกข์ นั่นแหละดูตรงนั้น 
มนัทกุข์ใช่ไหม มันสุขนดิเดยีว 
สุขแบบยาขมเคลือบน�้าตาล 
สุขใหม ่ๆ แต ่งงานใหม ่ๆ  
หม้อข้าวยังไม่ทันด�าสมัยน้ี 
เมื่อสองวันก่อนมีคนมาหา 
เราบอก เอ๊ะ เมื่อก่อนนี้คุณ
ก�าลังจะแต่งงานไม่ใช่หรือ 
เขาว่าหย่าแล้ว ไม่กี่เดือน 
ก็หย่าแล้ว ก่อนจะแต่งงานก็
มาหา ตอนน้ันทัง้แฟนทัง้อะไร 
มาขอพร แล้วนี่วันก่อนมา 

คนเดยีว แฟนไม่ได้มา เราถาม 
ว่าแฟนไปไหน เขาว่าหย่ากนัแล้ว  
นี่มันสุขหรือทุกข์ ถ้ามันสุข 
มันกต้็องอยูกั่นต่อสใิช่ไหม เน่ีย  
มันหลงไง

ข อ ง ทุ ก อ ย ่ า ง ใ น โ ล ก นี้
พระพทุธเจ้าบอกเป็นทุกข์หมด  
อนจิจัง ทกุขงั อนตัตา เพราะ
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มันอนิจจัง มันไม่เที่ยง มัน
อนัตตา เพราะเราไปสั่งมัน 
ไม่ได้ ถ้าเราเห็นอนจิจงั ทกุขงั  
อนัตตา เราก็จะไม่หลง เราก็
จะไม่อยาก มนักต้็องรูอ้ย่างนี้  
ถ้าไม่พูดอย่างนี้ บอกว่าฉัน 
ดับทุกข์หมดแล้วโดยที่ไม่รู ้
ว่าฉันดับอย่างไร ก็โมเมแล้ว  
อย ่าไปเชื่อ พระพุทธเจ ้า
แสดงทั้ ง เหตุ แสดงทั้ งผล  
ใช่ไหม คุณได้เงินร้อยล้าน
มาได้อย่างไร คุณต้องมา 
เล่าให้เราฟังหน่อยสิใช่ไหม  
ไม่ใช่ว่าไม่รูอ้ยูด่ีๆ  มนักม็าเอง  
ฝัน พอตื่นขึ้นมามันก็มาเอง 
อย่างนี้ก็มีด้วยหรือ

ศิษย ์: พระอาจารย์ครับ แล้ว
วินาทีแรกของผู ้รับรู ้ข ่าวสาร 
น่ีควรจะวางจิตให้เป็นอย่างไร  
ใช้หลักธรรมข้อไหนครับ

พระอาจารย์ : ใช้ กาลามสตูร  
แปลว่า ไม่ให้เช่ือเม่ือเราได้ยนิ
ได้ฟังจากใครก็ตาม จะเป็น
อาจารย์ของเราก็ดี เป็นคน 
ที่เราเคารพนับถือก็ดี เขา 
ร�่าลือมาอย่างไรก็ดี เราต้อง
ฟังหูไว้หูก่อน

ศิษย์ : แล้วถ้าเกิดว่าเช่ือแล้ว
มาพิจารณาดูแล้วว่ามันเป็นจริง
อย่างน้ัน ต้องท�าอย่างไรต่อครบั
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พระอาจารย ์ : ก็ต้องไปดูว่า
มนัจรงิหรอืเปล่า เช่น ไฟไหม้
บ้านของคุณ คนเขาโทรศัพท์
มาบอกคุณตอนนี้ คุณจะ 
ตืน่เต้นตกใจ หรอืเสียใจ หรอื
เฉยๆ มันก็ไม่รู ้อยู ่ดีใช่ไหม 
คุณต้องไปถึงที่บ ้านถึงจะรู ้ 
คนมันอาจจะหลอกเล่นก็ได้ 
เอพริลฟูล (April Fool) ก็ได้ 
ใช่มั้ย

ศิษย์ : เพราะสมัยน้ีครับ 
ส่ือทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
มันง่ายเหลือเกินท่ีคนๆ หน่ึง 
จะปรามาสไปถึงพระพุทธศาสนา
หรือพระสงฆ์

พระอาจารย์ : ต้องเขียน 
กาลามสูตร ๑๐ ประการไว้ 
เขาไม่ให้เชือ่ ไม่ได้หมายความ
ว่าไม่ให้เชื่อเลย เพียงแต่ว่า 
ฟังหูไว้หู เขาพูดอะไรมาก็ฟัง 
รับฟังไว้ แต่อย่าไปเชื่อร้อย
เปอร์เซน็ต์ ต้องไปพสิจูน์ก่อน 
อย่างหมอบอกเอายาน้ีไปกิน
แล้วจะหายอย่างนี้ คุณก็ต้อง
เชื่อก่อนใช่ไหม แต่คุณยังไม่รู้
จะหายไม่หายจนกว่าคุณจะ
กินยานั้น ก็ต้องกินยาต้องไป
พิสูจน์ก่อน พอหายแล้วทีน้ี 
หมอบอกว่ายาน้ีกเ็ชือ่ทันทเีลย 
กินได้ ต่อไปใครเป็นอะไรก็
เอายานี้ให้เขากินได้เลย
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ศษิย์ : พระอาจารย์ครบั แล้วถ้า 
พสูิจน์แล้วเป็นจรงิตามข้อเท็จจรงิ  
ต้องวางใจอย่างไรต่อครับ 

พระอาจารย ์: อุเบกขา เป็น
กรรมของสัตว์ไป จะดีจะชั่วก็
เป็นกรรมเป็นบุญของเขาไป  
สตัว์ทัง้หลายมีบุญมีกรรมเป็น
ของตน จะท�ากรรมอันใดไว้ 
ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผล
ของกรรมนั้น เราไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเขาเท่านั้นเอง 
อุเบกขาเป็นตัวส�าคัญ

ศิษย์ : คนสมัยน้ี เขาเก ่ง  
คือออกความคิดเห็นกันเร็วไป
หน่อยครบั ด่าต่างๆ นานาจนขาด 
การพิจารณา ผมก็เลยกังวลใน 

จดุน้ี ก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์
สอนพวกเขาน่ะครับ

พระอาจารย ์: โลกนี้มันเป็น
อย่างนี้มาแต่ดั้งเดิมแล้วล่ะ 
เร่ืองสรรเสริญนินทาน้ีมีอยู ่
คู่กับโลกมาตลอด มันก็เป็น
เรื่องธรรมดา

ศิษย์ : อย ่างล ่าสุดครับ 
พระอาจารย์ ในเฟซบุ๊กน่ีเองครบั  
มีคนเข้ามาถามเป็นวัยรุ่นหน่อย 
ว่าพระอาจารย์สุชาติเป ็นใคร
ท่ีไหนยังไง และก็มีคนท่ีอาจจะ 
รูจ้กักันมาว่าค้นมาแล้วเป็นลูกศษิย์ 
หลวงตามหาบัว พอพูดอย่างนี้ 
เขาเขียนว่า ปกติไม่ฟังลูกศิษย์  
ฟังแต่อาจารย์ อะไรอย่างน้ีล่ะครบั  
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คนที่มาตั้งก็มาพูดเอง อ๋อ เป็น
แนวศิษย์หลวงตามหาบัวก็คง
เหมือนพระอาจารย์อีกองค์หน่ึง
ท่ีพูดจาโผงผางๆ อะไรอย่างน้ี 
เหมือนกับว่าอย่างน้ีเขาไม่ตดิตามล่ะ  
เขาก็ออกไปเลย แต่เราก็เฉย  
แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้

พระอาจารย์ : เป็นนานาจิตตงั  
ไม่เป็นอะไร เพราะเตรยีมตวัรบั 
เตรียมใจเถอะว่าเดี๋ยวก็จะ
มีคนด่า เดี๋ยวก็จะมีประวัติ 
อนัไม่ดขีองเราออกมาให้เขาฟัง  
เดี๋ยวต่อไปมันก็จะไปขุดคุ้ย
สมัยเราเป็นฆราวาส เคยเป็น 
ฮปิป้ี (Hippie) เคยเทีย่วผูห้ญงิ  
เคยไปเล่นการพนัน เราก็เคย 
เราไม่ปกปิด เราไม่กลัวหรอก 

แถวพัทยาใต้ไปถามคนเก่าๆ 
แก่ๆ ดู เป็นฆราวาสก็ต้องอยู่
แบบฆราวาส จะไปอยูแ่บบพระ 
ได้ไง 

ศิษย์ : พระอาจารย์ตอบข้อ
สงสัยว่าพระอาจารย์เคยใช้ชีวิต
แบบคนปกติมาหรือเปล่า

พระอาจารย์ : ปกติ เป็น
เหมือนคนธรรมดาทุกคน 
เพียงแต่ว่ามันล้ิมรสแล้วมัน 
รูผ้ดิรูถ้กูแล้วมนัไม่เอาล่ะ พอรู้ 
ไม่ใช่มนักไ็ม่เอา แต่ตอนเป็นเด็ก 
มันก็อยากจะลองทุกอย่าง

ศิษย์ : ท่ีพระอาจารย์เทศน์
ว ่ า เ ห มือนอ ยู ่ ใ นกอง เพ ลิง 
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หมายความว ่าชีวิตตอนเป ็น
ฆราวาสมันแย่หรือ

พระอาจารย ์: มันมีแต่ความ
ทุกข์ส่วนใหญ่ สุขน้อยมาก 
ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตของ
นักบวชแล้วมันต่างกันเยอะ 
โดยเฉพาะถ้าชีวิตท่ีได้ธรรมะ
แล้วนี่มันต่างกันมาก ชีวิตที ่
มีธรรมะนีแ่ทบจะไม่มทีกุข์เลย  
หมายถึงว่าถ้ายังไม่หมดนะ 
แต ่มันจะน ้อยลงไปเรื่อยๆ  

จนไม่มีหลงเหลืออยู่เลย แต่ 
ชีวิตฆราวาสน้ีมันสุขนิดเดียว  
สุ ข เ หมื อน เหยื่ อ ที่ ติ ด อยู  ่
ปลายเบด็ แล้วกถ็กูเบด็เกีย่วปาก 
อยูต่ลอดเวลา มนัทกุข์อย่างนัน้  
มีวันไหนที่ไม่ทุกข์บ้างไหม 
เป็นทุกข์มากหรือทุกข์น้อย
เท่าน้ันเอง มนัไม่ทกุข์เร่ืองน้ัน 
ก็ทุกข์เรื่องน้ี น่ังรถไปมันก็ 
หงุดหงิดใจ นี่ก็ทุกข ์แล ้ว 
บางทีเราไม่รู ้ว ่ามันทุกข์แต่
มันทุกข์ตลอดเวลา พอไม่ได้
ดังใจหน่อยก็ทุกข์แล้ว ใคร
ปาดหน้ารถเรา เรากท็กุข์แล้ว 
ไปไม่ถึงที่ก็ทุกข์แล้ว อยากจะ
ไปเร็วๆ ไม่ได้ไปก็ทุกข์แล้ว  
ส่ังก๋วยเต๋ียวแล้วเอาบะหมี่

อยู่แบบเรียบง่าย

มักน้อย สันโดษ

อันนี้ล่ะเป็นวิธีที่จะก�าจัด

ความทุกข์ได้เยอะ
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มาให้ก็ทุกข์แล้ว ทุกข์เพราะ
ความอยาก ไม่ได้ดังใจอยาก  
เป็นพระนีไ่ม่ต้องสัง่ ได้อะไรมา 
ก็กินไปอย่างนั้น 

พระพุทธเจ้ารูจั้กวธิกี�าจดัทุกข์  
ท ่านถึงได ้สอนวิธีอยู ่แบบ 
เรียบง่าย มักน้อย สันโดษ 
อัน น้ีล ่ ะ เป ็นวิธี ท่ี จะก� าจัด 
ความทุกข์ได้เยอะ ไม่หมด
แต่ก็ได้เยอะ สันโดษ ก็ยินดี
ตามมีตามเกิด วันนี้ภรรยา
ท�าอะไรให้กนิกกิ็นไป อย่าบ่น  
กนิไม่ได้กอ็ย่ากนิ อดไปเสยีเลย  
ตดัไปเลย ถ้าอดสกัสองสามมือ้  
เดี๋ยวข้าวเปล่าคลุกน�้าปลา 
ก็อร่อย มันอยู่ที่ใจเรา ใจเรา 
ไปผูกพันกับมันเอง ของอร่อยนี ้

ให้กินสักสิบวันมันก็ไม่อยาก 
กนิแล้ว มนัเบือ่ สมยัอยูเ่มอืงนอก 
เราไปท�างานร้านอาหาร ใหม่ๆ 
เขาให้กินฟรี กินแหลกเลย  
พอท�างานสักสองสามเดือน 
ไม่อยากจะกนิอะไรแล้ว ของใน 
โลกนี้มันเป็นอย่างนี้ ถ้ามัน
ใหม่ๆ ก็มัน หวานมัน พอมัน
จ�าเจแล้วมันก็เบื่อหน่ายแล้ว 
ไม่เอร็ดอร่อยเหมือนใหม่ๆ 
มันก็อยากจะหาของใหม่ๆ 
มาเรื่อยๆ เปลี่ยนไปเร่ือยๆ 
เสือ้ผ้าน่ีกเ็ปล่ียนไปเร่ือยๆ นะ 
เดี๋ยวก็เอาสีน้ีเด๋ียวก็เอาสีน้ัน 
เดี๋ยวก็สั้นเดี๋ยวก็ยาว เดี๋ยวก ็
เป็นกางเกงเด๋ียวกเ็ป็นกระโปรง  
มนักเ็ปลีย่นไปเรือ่ยๆ เปลีย่นไป 
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ตามอารมณ์ นีล่่ะคอืความทกุข์ 
ของฆราวาส คือไม่ควบคุม
อารมณ์ ไม่ควบคมุความอยาก  
ความอยากตวัเดยีวเท่าน้ันแหละ

ศิษย์ : จะถามเรื่องการแผ่
เมตตาคะ คือว่าเราท�าอะไรไปแล้ว
เวลาแผ่เมตตาไปแล้ว ส�าหรับ 
ผู้รับเองเน่ียจะได้รับส่ิงท่ีเราส่ง
ไปให้ หรือตัวผู้รับเองต้องเป็น
อย่างไรบ้างถึงจะได้รับ

พระอาจารย ์: ก็เวลาคุณเอา
ของขวัญไปให้เขานี้เขาได้รับ
หรือเปล่า

ศิษย์ : ได้ค่ะ แต่จะเปิดหรือ 
ไม่เปิดนี่อีกเรื่องหนึ่ง

พระอาจารย ์ : เรื่องของเขา 
เราให้เขาแล้วไง เช่น ปีใหม่ 
เราก็ซื้อของขวัญแล้วก็เอาไป
ให้เขา อันนั้นล่ะเมตตาแล้ว 
รู้เปล่า แต่เมตตาแบบลอยๆ 
แบบใจคิดไปนี้มันไม่ใช่เมตตา 
มันเป็นการซ้อม เป็นการ
ท�าการบ้าน เมตตาจริงๆ 
ต้องเวลาเจอกัน เจอกันก็
ยกมือไหว้กัน ยิ้มแย้มแจ่มใส 
ทักทาย ถามสารทุกข์สุขดิบ
อย่างนี้ ให้เขาเกิดความสุขใจ
ขึ้นมา นี่ล่ะความเมตตา หรือ
มีขนมมีอะไรพอแบ่งปันให้
ก็ได้ให้เขาไป อันนี้เรียกว่า
เมตตา หรือเวลาที่เขาท�าให้
เราโกรธแล้วเราก็ให้อภัยเขา 
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ไม่จองเวรจองกรรม อันน้ี
ก็เมตตา หรือเวลาเราโกรธ
อยากจะฆ่าเขา อยากจะตีเขา  
เรากไ็ม่ฆ่า ไม่ต ีไม่ด่า เราหยดุ  
อย่างนีก้เ็รยีกว่าเมตตา ต้องอยู่ 
ในเหตกุารณ์จรงิถงึจะเรียกว่า
แผ่เมตตา

เวลาอยู่คนเดียวอยู ่หน้าหิ้ง 
พระนี ้ แผ่นีเ้ป็นเพยีงการซ้อม 
ท�าการบ้าน ยังไม่ได้แผ่จริง  
แผ่เมตตาเพื่อดับความโกรธ
ดั บค ว ามทุ ก ข ์ ภ า ย ใน ใ จ 
ของเรา ความหมายของการ
แผ่เมตตาไม่ใช่เพ่ือคนอื่น  
แต่เพ่ือใจเรา เพือ่ใจเราจะได้ 
หายจากความโกรธเกลียด
อาฆาตพยาบาท คิดร้ายต่อ

ผู้อื่น เพราะมันเป็นทุกข์แก่ 
ใจเรา แล้วจะท�าให้เราไป
ท�าบาปท�ากรรม แล้วจะเกิด
วิบากตามมาอีก นี่แหละคือ
การแผ่เมตตา ไม่ใช่เพื่อผู้อื่น 
เพื่อตัวเราเอง

ศิษย์ : ไปเข้าคอร์สวิปัสสนา
แล้วเขาบอกว่าปฏิบัติแล้วก็ไป 
แผ่เมตตาสิ

พระอาจารย ์ : เนี่ยคน 
ตาบอดหูหนวกสอนกันก็สอน 
แบบนั้นแหละ ใช่ไหม

ศิษย ์: แต่ก็ท�าได้ใช่ไหมค่ะ

พระอาจารย ์ : ก็ต ้ อง 
ท�าก ่อน ต้องซ ้อมก่อนไง  
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มนัต้องสมมตว่ิา เออ เดีย๋วเรา 
ไปเจอตาสีตาสาเขาด่าเรา  
เราจะท�ายงัไง จะแผ่เมตตาออก 
หรือเปล่า

ศิษย ์: แต่ว่าคนที่ตายไปแล้ว

พระอาจารย ์: ไม่เกี่ยวๆ คน
ที่ตายก็เป็นเรื่องของเขาแล้ว 
อันนี้เรื่องของคนเป็น

ศิษย์ : อย่างน้ีก็แปลว่าเรา 
ไม่สามารถแผ่เมตตาให้คนตายได้

พระอาจารย์ : เราอทุศิบญุได้  
เราต้องสร้างบุญ เช่น มาท�าบุญ 
วนันีก็้ส่งบญุไปให้เขาได้ อทุศิ 
กับแผ่เมตตาคนละเร่ืองกัน  
จะแผ่เมตตาให้กบัคนตายไปแล้ว 

คือถ้าดวงวิญญาณเขาจะมา 
ฆ่าเราอย่างนี ้ เรากแ็ผ่เมตตา 
ให้เขา ถ้าเขาจะมารบกวนเรา 
เราก็แผ่เมตตาให้เขา บอกว่า 
อย่ามเีวรมกีรรมกันเลย เราไม่ 
เอาอะไรคุณหรอก

ศิษย ์: แล้วที่ว่า สัพเพ สัพตา  
ล่ะครับ

พระอาจารย ์: ก็ให้คนทุกคน 
สัตว ์ทุกชนิดไง เวลาเจอ 
หมาเห ่า เราอย่าไปตีมัน  
อย ่าไปโกรธไปเกลียดมัน  
ลิงมันมาท�าลายข้าวของเรา
ก็อย่าไปฆ่ามัน ให้อภัยมัน  
มนัไม่รู้ประสปีระสา เข้าใจไหม
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ศิษย์ : พระอาจารย์คะ แล้วอย่าง 
ฟังพระอาจารย์อยู่บ้าน ทุกครั้ง
ท่ีพระอาจารย์ให้พรน่ีเราสาธดุ้วย 
อย่างนี้ได้ไหมคะ

พระอาจารย์ : พรนีเ้ป็นการให้  
ถ้าแปลความหมายเข้าใจกเ็ป็น
ค�าสอนเท่านัน้เอง เป็นธรรมะ
เท่านัน้เอง ไม่ได้เป็นพรแบบ
ว่าจะให้เราขึ้นสวรรค์หรือ 
ตกนรก เข้าใจหรอืเปล่า จะขึน้ 
สวรรค์หรือตกนรกอยู่ที่เรา
ท�าบุญหรือท�าบาป แต่ที่พระ
ให้พรนี้ความจริงเป็นค�าสอน 
มันมีสองส่วนการให้พร ยถา
กับสัพพี 

ยถา นี้แสดงถึงอานิสงส์ของ
การอุทิศบุญให้แก่ผู้อื่น บุญที่ 

เราท�านี่เราสามารถอุทิศให้
แก่ดวงวิญญาณที่ตายไปแล้ว  
ทีไ่ม่มีบญุ เขาสามารถมาขอแบ่ง 
บุญส่วนนี้ไปได้ เรียกว่า ยถา 

ส่วน สัพพี น้ีเป็นการแสดง
ความยินดีหรือแสดงอานิสงส์
ของการท�าบุญว่าท�าให้เราสุข  
เจรญิด้วยการท�าบญุ เป็นค�าสอน 
เป็นธรรมะ เขาเรียกว่า ยถา
ให้ผ ีสพัพใีห้คน เท่านัน้ เวลา
พระยถา น่ีแสดงว่าท่านก�าลัง
พูดถึงเร่ืองของผี การอุทิศ
บุญให้แก่ผี ยถาให้ผี พอสัพพี  
นีแ่สดงว่าท่านก�าลังอนุโมทนา 
แสดงความชื่นชมยินดีกับการ
ท�าบญุของเราว่าเราท�าอย่างนี้ 
ดแีล้ว ความสุขความเจริญอยู่
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ที่การท�าบุญนี้แหละ ไม่ได้อยู่
ท่ีไหนหรอก มันไม่ได้หรอก 
ท่ีพระสวดๆ ไปนี ้เป็นการสอน 
เพยีงแต่พอมันเป็นภาษาบาลีนี้  
เราไม่เข้าใจ เราเลยแปลเป็น
คาถาอาคมไปเข้าใจไหม เป็น
ค�าสอน อนุโมทนาไง ชื่นชม
ยินดี ให้ก�าลังใจกับเราว่า 
ท�าต ่อไปนะ ท�าอย ่างนี้ดี  
ถูกต้องแล้ว อย่างนี้เรียกว่า 
การให้พรของพระ

ศิษย ์: เหมือนกุศโลบายใช่ไหม
ครับพระอาจารย์ว่าคุณได้บุญ
ไปแล้ว

พระอาจารย์ : ใช่ กค็นท�าบุญ
บางทีก็อยากจะให ้คนเขา

ชืน่ชมยนิด ีสนบัสนนุ อย่างคณุ 
มาท�าบุญอย่างนี้ พอคนเขา
บอกดีเหลือเกินที่ท�าอย่างนี้ 
เกิดก�าลังใจขึ้นมาเลย ถ้าเขา
บอกว่าอย่าท�าเลยพ่ี เกะกะ 
ยุง่ยากเหลอืเกนิ หมดก�าลงัใจ 
เลยใช่ไหม เวลาพระให้พร 
กเ็รยีกอนโุมทนา อนโุมทนาบญุ  
ให้ความยินดีชื่นชมยินดีกับ
การท�าบุญของเรา ให้เรามี
ก�าลังใจที่จะท�าต่อไป

ศิษย ์ : พระอาจารย์ครับ คือ 
ในชีวติประจ�าวนัน่ีครบั คอืคนท่ัวไป 
ใช้ชีวิตเนี่ย แต่ถ้า ณ เวลานั้น 
แม้แต่ตอนท�างาน แม้แต่ตอน
เวลายืนเดินนั่งนอน ไม่เกี่ยวกับ
ธรรมะเลย แต่ในวาระตอนน้ัน 
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จิตเป ็นสมาธิขึ้นมาไม ่ว ่าด ้วย 
เหตใุดก็ตาม อานิสงส์เกิดขึน้ทันที 
มั้ยครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์ : ถ้าเป็นสมาธิ
มันก็เป ็นกุศลทันที บางที
ธรรมะมันเกิดขึ้นได้โดยที่เรา
ไม่ได้ตั้งใจ อย่างพระพุทธเจ้า

ตอนที่เป็นเด็ก พอดีวันน้ัน 
เขามงีานแรกนาขวญัพืชมงคล 
พวกบริวารที่ เคยห้อมล้อม
ต้องไปท�าภารกิจอย่างอ่ืน 
ปล่อยให้ท่านน่ังอยู่ใต้ต้นไม้
คนเดียว พออยู่คนเดียวไม่มี
ใครมายุง่รบกวน รูป เสยีง กล่ิน  
รส ไม่เข้ามาทางใจป๊ับ จติมนั
ก็ด่ิงเข้าสู่อัปปนาเลย เพราะ
ท่านเคยท�ามาแล้วในอดีต  
พอกายวิเวกปั๊บ จิตก็วิเวกเลย  
เกิดสมาธิขึ้นมา อย่างคน 
บางคนก็มาเล่าให้ฟังว่าเขา
เตรียมจัดงานบวชลูกของเขา 
เตรียมข้าวเตรียมของเตรียม
อะไรต่างๆ วุ่นวายไปหมดเลย 
พอถึงเวลาเข้าโบสถ์ ไปนั่งอยู่ 
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ได้ฟังพระสวด จิตสงบเลย  
ส่วนหนึง่กอ็าจจะเป็นบุญเก่าท่ี
เขามีอยู่แล้ว เคยมีความสงบ
อยู่แล้ว พอมีปัจจัยรอบข้าง
เสริมให้เกิดความสงบ มันก็
จะสงบทันที

ศิษย ์: อย่างนี้จะได้อานิสงส์ใน
หมวดของภาวนาใช่ไหมครับ

พระอาจารย ์: สมาธิไง ก็ได้
สมาธ ิทีนีม้นัจะได้มากได้น้อย
ก็อยู ่ที่ว ่าสงบนานหรือสงบ 
ไม่นาน แล้วจะท�าต่อหรอืไม่ท�า 
ต่ออีก

ศิษย์ : จะได้ให้คนท่ีเขารับฟัง
ทราบไว้ว่าไม่จ�าเป็นจะต้องใช้เงิน 

ใช ้ทอง แค ่ เ กิดสมาธิ ก็ เป ็น 
อานิสงส์แล้ว เพราะเยอะครับท่ีเข้าใจ  
ผมว่า ๙๐% ครบัชาวพทุธสมัยน้ี 
ที่เข้าใจว่าท�าบุญต้องใช้เงิน

พระอาจารย์ : ที่ใช้เงินก็
หมายความว่าส�าหรับคนที่มี
เงนิมากเกินไป ไม่ให้เก็บเอาไว้  
ไม่ให้ใช้ เพราะมเีงนิเกบ็เอาไว้
มันจะเป็นโทษกับเรามากกว่า
เป็นคุณ เพราะจะถูกกิเลสดึง
ให้เอาไปใช้ทางกเิลส ถ้ากเิลส 
จะดึงให้เอาไปเที่ยวอย่างนี้  
กใ็ห้เอาเงนิทีจ่ะเอาไปเทีย่วมา
ท�าบุญแทน เข้าใจไหม แต่ถ้า 
ไม่มีเงินมันก็จบ อย่างพระนี้ 
พอออกบวชแล้วไม่มีเงินเลย
สกับาท อย่างนีไ้ม่ต้องไปเร่ียไร 
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ผ้าป่ากฐนิแล้ว ไม่ใช่หน้าท่ีแล้ว  
ต ้องท�าขั้นต ่อไปคือศีลกับ
ภาวนานะ ทานน่ีท�าเพื่อให้
เราปลดภาระของเราที่ต้อง
ไปวุน่วายกบัการหาเงินใช้เงิน 
พอเราไม่ต้องใช้เงินหาเงิน 
เราก็จะได ้มี เวลารักษาศีล 
ภาวนาได้อย่างเต็มที่ ถ้าไม่มี
ก็จบ ถ้าไม่มีเงินจะท�าบุญ 
ท�าทานกจ็บ รกัษาศีลไปได้เลย

ศิษย ์ : ไม่มีเงินท�าบุญ ก็เอา 
แรงงานไปช ่ วยวัด ไปช ่ วย 
พุทธศาสนาแทน

พระอาจารย์ : ได้ๆ ถ้ายงัอยาก 
จะท�าบญุอยูก่ม็อีย่างอ่ืน บุญมี 
ตั้ง ๑๐ ประการ เช่น รับใช้ 

ผู ้ อ่ืนน้ีก็เป็นบุญ ฟังเทศน์ 
ฟังธรรมกเ็ป็นบญุ ช่วยเผยแผ่
ธรรมะก็เป็นบุญ

ศิษย์ : เพราะพบคนมามาก
เหลือเกินครับพระอาจารย ์ ท่ี 
บอกว่าไม่มีตงัค์ ท�าบุญไม่ได้ก็ไป 
ถือศลีภาวนาเอาซิ เราก็ไม่รูจ้ะพดู
ยังไง เขาก็เชื่อมาอย่างนั้น 

พระอาจารย์ : เขาเข้าใจ
ว ่าบุญเกิดจากการให้ทาน 
อย่างเดียวเท่านั้นเอง เราก็
ต้องอธิบายให้เขาฟังเข้าใจว่า  
บุ ญ นี้ มั น มี ห ล า ย ร ะ ดั บ 
ด้วยกนั แต่ส่วนใหญ่คนอ้างกนั 
มากกว่าไม่มีเงินท�าบุญ ข้าว
ช้อนเดยีวกท็�าได้ อย่างในสมยั 

ธรรมะบนเขา56 เล่ม ๕



พระพุ ทธกาลนี้ มี ช ายแก ่ 
คนหนึง่รูส้กึว่าตกัข้าวใส่บาตร
พระสารบุีตรมัง๊ แล้วพออยาก
จะบวช พระพุทธเจ้าก็ถามว่า 
ชายคนนี้ เคยท�าบุญให ้กับ
ศาสนาหรอืเปล่า พระสารบีตุร 
ว่าเคยใส่บาตรให้ผมช้อนหนึง่ 
เออ ดี คนนี้ มีใจเป็นบุญ 
บวชได้ คนที่ไม่ท�ามันอ้างกัน
มากกว่า ใจไม่เป็นทานมันก็
ท�าไม่ได้ ต่อให้มีมากมีน้อย
มันก็ไม่ท�า

ศิษย ์ : แล้วมันมีข้อหนึ่งครับ
พระอาจารย์ ไม่ทราบว่าผมเข้าใจ
ถูกไหม ผมมักจะสอนเพือ่นบอก
เพือ่นบอกคนรูจ้กับอกคนท่ีได้มา
คุยกันเน่ียว่าการท�าสังฆทานน่ี 

ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องมาน่ังต่อหน้า
พระส่ีองค์ ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องเป็น 
ถังสังฆทานหรือชุดสังฆทานมา  
แต่ว่าสังฆทานเน่ียแค่ตักบาตร 
หน่ึงช้อนใส่บาตร หรือท�าอะไร
ให้พระพุทธศาสนา ก็ถือว่าเป็น
สังฆทาน แต่ว่าวาระจิตเรานี้ต้อง
ท�าถวายสงฆ์ อย่างน้ีถูกไหมครบั
พระอาจารย์

พระอาจารย์ : คือทานที่
เราท�ากับพระน่ีมีสองลักษณะ 
หน่ึง เขาเรียก บุคลิกทาน 
สอง เขาเรียก สังฆทาน

บคุลกิทาน กคื็อถวายให้องค์ใด 
องค์หน่ึง เช่น วนัน้ีคุณซือ้ของ 
มาให้เราคนเดียวเป็นของเรา 
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นี้เรียกว่า บุคลิกทาน แต่ถ้า 
คุณซื้อของมาแล ้วบอกว ่า 
ขอให้ถวายของให้กับพระทุก
รูปในวัดนี้ อย่างนี้เรียกว่า 
สังฆทาน

ศิษย ์: อย่างการตักบาตรเนี่ย 
ผมจะให้คิดประมาณว่าตักบาตร
น้ีเราถวายสงฆ์นะ เพราะองค์น้ี 
คือหนึ่งในสงฆ์ แล้วพอท่านฉัน
ท่านก็มีแรงเพื่อไปปฏิบัติธรรม
เพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 
ก็กลายเป็นของสงฆ์ไป อย่างนี้
ถูกไหมครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์ : ถูก อย่างที่ 
พระพุทธเจ้าไม่ยอมรับผ้าจาก
พระพุทธมารดาเล้ียงที่ท่าน 

ตัดเย็บจีวรมาถวายให ้กับ
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
บอกให้เอาไปถวายสงฆ์ไป  
ให้เป็นสังฆทาน ให้สงฆ์เป็น
ผู้พิจารณาว่าใครควรจะได้รับ
ผ้าผนืนี ้คอืถ้าองค์ไหนขาดผ้า
ก็ควรจะได้ ไม่ใช่จะให้แต่เรา
องค์เดียว ให้แต่พระพุทธเจ้า
องค์เดียว พระพุทธเจ้าบอก
ให้เอาไปให้สงฆ์ แล้วสงฆ์
จะไปพิจารณากันเองว่าองค์
ไหนก�าลังขาดแคลนผ้าก็ให้ 
องค์นั้นไป

ศษิย์ : คอืเหตสุ�าคญัไม่ได้อยู่ท่ี
วัตถุทานที่ให้ แต่อยู่ที่จิตของเรา 
ที่ให้สงฆ์ ถวายสงฆ์ หรือให้แค ่
องค์เดียวใช่ไหมครับ
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พระอาจารย์ : คือถ้าสรุป
ง ่ายๆ คือถวายส ่วนรวม 
หรือถวายส่วนตัว ถ้าถวาย
ส่วนตัว พอคนนี้ตายไปบางที
จะเขียนมรดกมอบให้กับใคร
ก็ได้ แต่ถ้าเป็นส่วนรวมนี้จะ
เป็นของพระพุทธศาสนาไป
ตลอด เช่น ศาลาหลังนี้เขา
ก็ถวายเป็นสังฆทาน วัดเขาก็
ถวายเป็นสังฆทาน เขาไม่ได้
ถวายให้เจ้าอาวาส ถ้าถวาย
ให้เจ้าอาวาส เดี๋ยวท่านเขียน

มรดกว่าฉันตายไปขอมอบให้
กับนาย ก นาย ข

ศิษย์ : เพราะว่าคนส่วนใหญ่
ยังยึดติดอยู่ท่ีค�าว่าการถวาย
สังฆทาน คอืบางทีก็พระส่ีรปูและ
ก็ถังชุดสังฆทานอย่างนั้นครับ

พระอาจารย ์: ก็คือพระท่าน 
กเ็ลยมาแก้เคลด็ไงว่า ถ้าอยาก
ถวายสังฆทานให้ถูกตามหลัก 
พระวนัิย กต้็องมพีระอย่างน้อย 
สี่รูป เพราะว่าค�าว่าสงฆ์นี ้
แปลว่าต้องมีพระส่ีรูปถึงจะ
เรียกว่าเป็นองค์สงฆ์ ถึงจะ
ครบองค์สงฆ์

ศิษย์ : เพราะคนส่วนใหญ่ 
ความเข้าใจจะไม่เข้าใจตรงน้ี ก็เลย

ศาสนาพุทธ

จะอยู่ต่อไปได้

ก็อยู่ที่สงฆ์
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ต้องมีกุสโลบายสร้างขึน้มาให้คน
รู้สึกว่านี่คือสงฆ์

พระอาจารย ์: คือความจริง
ขอให้เข้าใจว่าเป็นการถวาย
ส่วนรวม ถวายให้กับศาสนา 
ไม่ได้ถวายให้กับพระรูปหนึ่ง
รูปใด เช่น เวลาถวายศาลา
หลังนี้ก็ ไม ่ ได ้ถวายให ้ เรา 
คนเดียว เพราะถ้าถวายเรา
องค์เดยีว พระองค์อ่ืนจะมาใช้ 
เราจะห้ามได้

ศิษย์ : ถ ้าพูดถึงว ่าไม ่ ใช ่ 
ความอยากนะครับพระอาจารย์ 
ถ ้าพระอาจารย ์ เปรียบเทียบ 
แล้วเน่ียระหว่างถวายพระหน่ึงรูป
ที่เจาะจงกับถวายสงฆ์ อานิสงส์
ต่างกันมากไหมครับ

พระอาจารย์ : เวลาจะบวชพระ 
ต้องมีสงฆ์ไม่ใช่หรือ มีพระ 
กีร่ปูถงึจะบวชได้ ๑๐ รปูใช่ไหม 
ถ้าไปถวายพระองค์เดียวน้ี  
แล้วเกิดพระองค์อื่นเขาไม่มี
ข ้าวกินเขาก็สึกกันไปหมด  
กเ็หลอืพระองค์เดยีว แล้วพระ 
องค์เดียวจะบวชพระใหม่ได้
หรอืเปล่า ไม่ได้ เราต้องมีพระ 
อย่างน้อย ๑๐ รปู เราถงึต้อง
รักษาสงฆ์ไว้ให้ได้ เพราะถ้า
ขาดสงฆ์ไปแล้วกท็�าอะไรไม่ได้ 

ศิษย์ : ง้ันอานิสงส์ก็ต่างกัน
มากใช่ไหมครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ใช่ ศาสนาพทุธ 
จะอยู ่ต ่อไปได ้ก็อยู ่ที่สงฆ ์  
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ถ ้ าถวายแต ่พระพุทธ เจ ้ า 
องค์เดียว ไม่มีใครไปถวายให้
กับพระรูปอื่น พระรูปอื่นก็สึก
ไปกันหมดเพราะไม่มีข้าวกิน  
ไม่มีอะไร อยู ่ไม่ได้ใช่ไหม  
พอพระพทุธเจ้าตายไปศาสนา
พุทธก็จบไป เหมือนพระ
ปัจเจกพระพุทธเจ้า พอท่าน
ตายไปก็จบ

ศิษย์ : สังเกตท่ีศาลาน่ะครับ 
พระอาจารย์ ศาลาฉันครับ เห็น 
ในรูปบ้างอะไรบ้าง มีคนบอก 
มาว ่ า มีแต ่คนต ่อคิวจ ะถวาย 
พระอาจารย์อย่างเดียว

พระอาจารย์ : ไม่ๆ ถวาย 
หวัแถวไง ถวายพระหัวหน้าก่อน  

โดยธรรมเนียมพระป่า  
พระปฏิบัติ น้ีจะต ้องให ้พระ 
ผูใ้หญ่รบัก่อน รบัแล้วต�า่ลงไป
ตามล�าดบั อย่างทีว่ดัป่าบ้านตาด 
กถ็วายหลวงตาก่อน พอหลวงตา 
ตักใส่บาตรท่านแล้ว ท่านก็
ส่งให้พระไปตักบาตรองค์อ่ืน 
ต่อไป ธรรมเนียมของพระป่า
เขาท�ากันอย่างนี้ ทุกอย่างจะ
ต้องไปที่หัวหน้าก่อน เคารพ
หัวหน้ามากพระป่านี่ เวลา 
จะฉันน่ีถ้าหัวหน้ายังไม่ฉัน  
ไม่ฉันนะ นัง่รอดหูวัหน้าฉันก่อน
ถงึจะฉัน มนัต่างกนั ธรรมเนียม 
ของพระป่ากับพระบ้าน 
ไม่เหมอืนกัน พระบ้านนีข่องใคร 
ของมัน บิณฑบาตกลับมาก็
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เข้ากุฏิเลย กุฏิใครกุฏิมันเลย 
ไม่มีเรื่องครูบาอาจารย์เรื่อง
ลูกศิษย์ ส่วนใหญ่ไม่มีความ
สัมพันธ์กัน แล้วบางทีก็จะ
หลงคิดว่าเท่ากันเลย

ศิษย์ : พูดถึงท่ีพระอาจารย์
พูดตะก้ีน้ีว่าพระอาจารย์ยังไม่ได้
นักธรรมตรเีลย เหมือนสมัยผม
ไปบวชอยู่ท่ีแม่ฮ่องสอน ผมบวช 
มาท้ังพรรษา จะหมดพรรษา
อยู่แล้วยังท่องพาหุงไม่ได้เลย 
เพราะว ่าให ้ปฏิบัติอย่างเดียว 
สวดมนต์นี่สวดกันไม่ได้เลย

พระอาจารย์ : เหมือนกัน 
ตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติมา เราไม่ 

เคยสวดมนต์ เราไม่ได้ปฏิบัติ 
ทางการสวดมนต์

ศษิย์ : ถ้าจติเป็นสมาธเิน่ียก็มีค่า 
เท่ากับการสวดมนต์ ไม่ต่างกัน
เลยใช่ไหมครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ใช่ การสวดมนต์ 
ก็เพื่อท�าให้จิตสงบ ถ้ามัน 
สงบแล้วไปสวดมนัท�าไม ถ้าไป 
สวดมันก็ไม่สงบน่ะสิใช่ไหม 
จติสงบแล้วกต้็องปล่อยมนัอยู่
เฉยๆ ดูลมไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่า 
พอจะนั่งจิตสงบแล้วกลับดึง
ให้มาสวดมนต์ๆ เหมือนคน
นอนหลับแล้วปลุกขึ้นมาต่ืน  
ไม่หรอก การสวดมนต์นี้เป็น 
อบุายหยาบๆ เป็นข้ันต้นข้ันง่ายๆ 
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ศิษย์ : วันไหนจิตว้าวุ่นมากๆ 
น่ังสมาธิก็น่ังยาก ก็ต้องเอา 
สวดมนต์นี้มาใช้

พระอาจารย ์: ก็ได้ ฟังธรรม
ก็ได้ 

ศิษย ์ : อย่างวันไหนเรา นะโม  
ตัสสะ เราก็อิติปิ โส เสร็จ เราก ็
ข อ น่ั ง ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ไ ด ้ เ ล ย 
ใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : ได้ เราก็
ต ้องการให้มันสงบเท่านั้น  
จะท�าวิธีไหนก็ได้ ขอให้จิตมัน
สงบอย่างเดียว จะสวดก็ได ้
ไม่สวดก็ได้ จะพุทโธก็ได้ จะดู 
ลมกไ็ด้ จะฟังธรรมกไ็ด้ วธิไีหน 

ที่จะท�าให้จิตมันสงบ อย่าง
พระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวตอน
เป็นเด็กก็สงบแล้ว อย่าให้คน
มาวุ่นวายกับท่าน จิตก็สงบ
ได้แล้ว มันแล้วแต่ก�าลังของ
สติของแต่ละคนมีมากมีน้อย 
ถ้าสติอ่อนนี้มันก็จะไปวุ่นกับ
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เรื่องราวมาก ก็จะท�าให้มัน
สงบยาก

ศิษย ์: บางทีเหมือนพอก�าลัง
สวดมนต์ยังไม่เสร็จ จิตมันเริ่ม
เบาแล้ว สวดไม่รู้เรื่องแล้ว 

พระอาจารย ์ : ก็ไม่ต้องสวด  
ก็ น่ังไปเลย ดูลมต ่อก็ ได ้  
เวลาสวดก็นั่งอยู่ในท่าสมาธิ
ไปเลย นั่งหลับตาแล้วก็สวด
ไปเลยภายในใจ

ศิษย ์ : มันลงไปเลย มันเบา 
พอเริ่มเบาแล้วมันจับไม่ได้แล้ว 
มันเริ่มสงบแล้ว คือปล่อยตาม
เรื่องไปเลย คืออย่างนี้ถูกแล้ว

พระอาจารย ์: ถูก เป้าหมาย
ก็คือท�าใจให้สงบ วิธีใดก็ได้ 
ฟังเทศน์ก็ได้ สวดมนต์ก็ได้ 
พุทโธก็ได้ มันมีตั้ง ๔๐ วิธี 
กรรมฐาน ๔๐ นี้เป็นอุบาย 
ของการท�าใจให้สงบทัง้น้ันเลย  
แล้วแต่ว ่าจะถูกกับจริตเรา
ชนิดไหนเราก็ใช้อันนั้นไป

ศิษย์ : วันไหนไม่อยากสวด
ก็เปิดบทธรรมะของหลวงพ่อ  
พระอาจารย์ ฟังไปเรือ่ยๆ ปล่อย
ไปเลยปล่อยตามท่ีพระอาจารย์
เทศน์ไปเรื่อยๆ ปล่อยแล้วมันก็
วางลงไปเลย

พระอาจารย ์: การฟังธรรม
ก็ท�าให ้จิตสงบได ้แต ่สงบ 
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ระดับหนึ่ง ไม่รวมเต็มร้อย 
อย่างน้อยก็ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
พอเราหยุดฟังปั ๊บ เราก็ดิ่ง
เข้าไปได้ต่อไป เหมือนๆ กับ 
ขับรถน ่ ะ บางวันถ ้ าจิ ต 
ฟุง้ซ่านมากกต้็องเข้าเกยีร์หนึง่  
เหมือนเวลารถจอดเวลาจะ
ออกรถนี้ต ้องเข้าเกียร์หนึ่ง  
แต่ถ้ารถมันว่ิงอยู่แล้วมันก็เข้า
เกียร์สอง เข้าเกียร์สามก็ได้ 
จิตของเราอยู่ระดับความสงบ
ว่าน้อยว่ามาก วุ่นมากหรือ 
วุ่นน้อย ถ้าวุ่นมากน่ีอาจจะ
ต้องใช้การท่องบทสวดมนต์
ไปก ่อน ถ ้าวันไหนมันไม ่
วุ่นวายนัก นั่งเฉยๆ ได้ก็ดูลม
ไปเลย แล้วแต่อุบายของเรา 

เรื่องนี้มันจะไปก�าหนดว่าเป็น
อันน้ันอันน้ีไม่ได้ แต่ละคนน้ี
จะต้องหาธรรมะที่เหมาะกับ
จริตของตน เหมาะกับภาวะ
ของตนในเวลานั้น

ศิษย์ : แล้วอย่างบางคนท่ี
ต้องสวดท�าวัตรเช้าท�าวัตรเย็นน้ี
ล่ะครับ

พระอาจารย์ : กจ็ะได้สวดมนต์ 
แทนที่จะไปดูทีวี บังคับให้มัน
มีกิจทางจิตใจ ไม่ใช่กิจทาง
กิเลส ถ้าไม่มีกิจเลยเดี๋ยวมัน
ต่ืนขึ้นมามันก็จะเปิดทีวีดูแล้ว 
ดูข่าวดูอะไรไปแล้ว ก็ให้มีกิจ
ทางจิตใจบ้าง จิตใจจะได้มี
ความสงบบ้าง
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ศิษย ์: แล้วอย่างตอนนั่งเสร็จ 
เราต้องใช้หัวข้อหลักธรรมมา
พิจารณาให้เกิดปัญญาไหมครับ

พระอาจารย ์: อันนี้ต้องอยู่ที่
ขัน้ตอนของการปฏิบัติของเรา
ว่าเราอยูใ่นระดับไหน มันต้อง
ผ่านสมาธก่ิอนถงึจะใช้ปัญญา
ได้อย่างมีเหตุมีผล 

ศิษย์ : ก็อย่างวันน้ีอันท่ีจริง 
ผมก็คิดมาถามพระอาจารย ์
เหมือนกันว ่าเราเป ็นฆราวาส  
เราไม่รู้หัวข้อธรรมท่ีว่ามรรคเป็น
องค์แปดอะไรเน่ีย ให้มาหาเหตุผล  
ให ้หาจนมันไม ่ มี เหตุผลแล ้ว  
ส่วนมากเขาจะแนะน�าให้เป็นแบบน้ี 
น่ะครับ ให้รู้ว่าเมตตา กรุณา  

เป็นอย่างไร หาเมตตาเป็นอย่างไร 
หาเข้าไปๆ จนละเอียด ละเอียด
ปานกลาง แล้วมันก็จะละเอียดๆ 
เข้าไป แล้วทีน้ีเราเป็นฆราวาส 
เราไม่รู้ตรงจุดนี้น่ะครับ

พระอาจารย์ : บางทขีองพวกนี้ 
มันไม่ต้องรู้หรอก ปฏิบัติไป 
มันจะรู ้เอง ขอให้มันเข้าสู ่
ระดับปัญญาแล้วทุกอย่างมัน
จะแจ่มแจ้งขึ้นมาเอง 

ศิษย ์: อ๋อ แค่นั้นเอง 

พระอาจารย์ : ขอให้ได ้
สมาธิก่อน ก่อนจะได้สมาธ ิ
ก็ขอให้ได้สติก่อน ก่อนจะได้ 
สติก็ขอให้ได้ศีลก่อน ก่อนจะ 
ได ้ ศีลก็ขอให ้ได ้ทานก ่อน  
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เป็นขั้นตอน อย่าไปข้ามข้ัน 
ทุกวันนี้มันมั่วกัน ท�าทุกขั้น
ไปเลย ทานก็เอา ศีลก็เอา 
ปัญญาก็เอา

ศษิย์ : ครบั บางทีมันยากเกินไป  
และบางอย่างเราไม่เคยรับรู้ตรง
จุดนี้

พระอาจารย์ : เอาทีละขั้น 
เหมอืนเรยีนหนงัสอืน่ะ อยูช้ั่น 
ป.หนึง่ กอ็ยูกั่บ ป.หน่ึงไปก่อน  
ท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ ไปก่อน อย่าเพิง่ 
ไปอ่านหนังสือปรัชญาเลย 
มันคนละขั้นกัน 

ศิษย ์: เอาตามจริตเรานะครับ

พระอาจารย ์: ตามฐานะจิต
ของเรา ถ้าจิตของเราอยู่ใน
ขัน้ศลีกข็ึน้ไปสูส่มาธ ิถ้าอยูข้ั่น
สมาธิก็เข้าไปสู่ขั้นปัญญาได้

ศิษย์ : แต่ถ้าศีลไม่สมบูรณ์ 
ล่ะครับพระอาจารย์ เช่น ข้อมุสา
ซึ่งยากที่สุด

พระอาจารย์ : ไม่สมบูรณ์
ก็แสดงว่ายังไม่สมบูรณ์น่ะสิ 
แล้วจะให้ว่ายังไง

บุญล้างบาปไม่ได้

บุญก็เรื่องของบุญ

แต่บุญกับบาป

มันจะมามีผล

ตอนที่เราตาย
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ศิษย ์ : เราจะภาวนาต่อไปเลย
ได้ไหมครับ

พระอาจารย ์ : ก็ได้ แต่มัน 
อาจจะมีอุปสรรค บางที
ภาวนาไปแล้วกังวลว่าเราไป
โกหกคนนั้น มันก็ไม่สบายใจ 
มันเป็นนิวรณ์ 

ศิษย์ : ไอ้ตัวโกหกน่ีตัดได ้
พอสมควร แต่ว่าไอ้พวกเพ้อเจ้อ 
มันยาก

พระอาจารย ์ : บางทีพูดไป
แล้วเรามาน่ังคิดว่าเราไม่น่า
พูดเลยนะ พอมาภาวนาก็
ท�าให้มารบกวนการภาวนา

ศิษย ์: แล้วอย่างนี้มันจริงไหม 
จิตมันจะพาไปเองคือว่าไม่จ�าเป็น
ต้องพูด ให้พูดน้อยๆ ลง

พระอาจารย์ : ถ้ามันเร่ิม
สงบแล้วมันก็จะพูดน้อยลงไป
เรือ่ยๆ เพราะค�าพูดมนัออกมา
จากจิตที่มันไม่สงบไง พอมัน 
สงบแล้วมันไม่อยากจะพูด

ศิษย ์ : บังเอิญตอนนี้มันเป็น
อย่างน้ันครับ ขนาดท่ีบ้านเดิน
สวนไปสวนมายงัไม่อยากจะพดูเลย

พระอาจารย์ : ไม่อยากจะพดู  
บางที ไม ่อยากจะยุ ่ งด ้ วย  
มันเป็นอเุบกขาไง ความสงบนี้ 
จะท�าให้ใจเป็นอุเบกขา

ธรรมะบนเขา68 เล่ม ๕



ศิษย์ : แล้วอย่างน้ีเราจะบาป 
ไหมครับ อย่างพ่อแม่อย่างน้ี
เหมอืนกนั เดินสวนกันไปสวนกันมา

พระอาจารย ์ : จะบาปได้ไง  
เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ เราไม่ได้ไป 
ท�าร้ายใคร แต่ถ้าไปตีท่านน่ะ 
บาป ไปด่าท่านน่ะบาป แต่ถ้า 
ถึ ง เวลาจะต ้องท� าหน ้ า ที่
ปรนนบิติัท่านแล้วไม่ท�า อย่างนี ้
ถึ ง จ ะ เ รี ย ก ว ่ า ไ ม ่ ไ ด ้ บุ ญ  
ไม่กตัญญู แต่ก็ไม่บาปอีก 
น่ะแหละ บาปกค็อืการกระท�า 
ร้ายผู้อื่น แต่ไม่ปฏิบัติหน้าท่ี
ตอบแทนบุญคุณนี้ ก็เรียกว่า 
ไม่กตญัญเูท่านัน้เอง ไม่กตญัญู 
ก็คือไม่ได ้บุญ แต่ไม ่บาป 
เพราะถ้าเกดิคุณเป็นอมัพฤกษ์ 

อัมพาตแล้วคุณไม่ได้ไปดูแล
พ่อแม่ของคุณอย่างน้ีก็บาปสิ 
มันไม่บาปแต่ไม่กตัญญูเพราะ
มันท�าไม่ได้

ศิษย ์: อย่างเมื่อวานนี้มีคนมา 
กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า 
สมมตว่ิาเขากินเหล้าแต่เขาไม่ได้ไป 
ท�าร้ายใคร ไม่ไปสร้างความ 
เดอืดร้อนให้ใคร อย่างน้ีบาปไหม

พระอาจารย์ : ไม่บาป แต่ไม่ได้ 
ประโยชน์ไง ไม่ได้ภาวนา ไม่ได้ 
นั่งสมาธิ

ศิษย ์ : แต่ถ้ากินเยอะแล้วท�าให ้
ร่างกายตัวเองเส่ือมโทรมเร็ว 
นี่บาปไหมครับ
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พระอาจารย์ : ก็ฆ่าตัวเอง
เท่านั้นเอง ก็ท�าร้ายตัวเอง 
ก็จะว่าบาปก็ได้ ถ้าฆ่าตัวตาย
ก็บาป ท�าให้ชีวิตสั้นลง ก็มี
ใครอยากจะอยู่สั้นล่ะ ก็อยาก

จะอยู่ยาวกัน ท�าโทษตัวเอง 
ทางที่ดีไม่ใช้ค�าว่าบาปดีกว่า 
บาปมันจะเก่ียวข้องกับการ
ท�าร้ายผู้อื่น

ศษิย์ : พระอาจารย์คะ เล่นหวย
อย่างนี้ล่ะคะผิดศีลไหมคะ

พระอาจารย์ : ก็เป็นการ 
เล่นการพนัน เป็นอบายมุข  
มนัยงัไม่ผดิศลี แต่ถ้าเล่นมากๆ  
เสียมากๆ เด๋ียวต่อไปเงิน 
ไม่พอเล่น ก็จะไปขโมยเงินมา
เล่นต่อ มนัจะเป็นเหตุทีใ่ห้เรา
จะไปท�าบาปต่อไป

ศิษย์ : ผมสงสัยเรื่องอย่าง
บรษิทัใหญ่ๆ นะครบัพระอาจารย์ 
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ท่ีเขาเล้ียงสัตว์เพือ่ขาย แล้วเขาก็
ท�าบุญใหญ่ๆ เลยนะครับคืนให้

พระอาจารย ์ : บุญล้างบาป 
ไม่ได้ บญุก็เรือ่งของบุญ แต่บุญ 
กับบาปมันจะมามีผลตอนท่ี

เราตาย ถ้าบุญมกี�าลังมากกว่า
บาป บุญมันก็จะดึงไปสวรรค์
ก่อน ยังไม่ต้องไปใช้กรรม  
แต่กรรมยังมีอยู่บาปยังมีอยู่ 
ยงัรอให้บญุมนัหมดก�าลงัก่อน
แล้วมันถึงค่อยดึงเราไป

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 71



ศษิย์ : แต่บาปท่ีการฆ่าสัตว์เป็น
ล้านๆ ตัว ซึ่งมันหนักมากใช่ไหม
ครับพระอาจารย์

พระอาจารย์ : ก็คูณไปไง  
ก็ฆ่าหนึ่งตัว มันก็หนึ่งเท่า  
ฆ่าล้านตัว มันก็ล้านเท่า

ศิษย ์ : ล้างไม่ได้ก็ต้องรอผล
ว่าอันไหนจะมาก่อน แต่ถ้าปีหนึ่ง
เขาจะท�าบุญใหญ่ให้เลย

พระอาจารย ์: มันจะพอหรือ
เปล่าไม่รู้ เวลาตายถึงจะรู้ว่า
ใจไปสวรรค์หรือไปนรก

ศิษย์ : พระอาจารย์คะ พระปัจเจก- 
พุทธเจ ้า ท่ีพระอาจารย ์ เทศน์  

จริงๆ ในยุคของพระพุทธองค์
มีไหมคะ

พระอาจารย ์ : มี ไม ่ ได ้
เพราะคนที่จะบรรลุได้ต้องรู้ 
ค�าสอนและใช ้ค�าสอนของ 
พระพทุธเจ้า จะเป็นแค่พระสาวก  
อย ่างยุคพระพุทธเจ ้าเนี่ย 
คือไม่มีพระพุทธเจ้า ต้องหา
ธรรมะเอง ต้องหาอรยิสจั ๔ เอง  
แต่ตอนน้ีได้ยนิได้ฟังอรยิสจั ๔  
แล้วกไ็ม่ได้ถอืว่าเป็นพระพทุธเจ้า  
เป็นพระอรหนัต์ไป แต่ก็เหมือนกัน  
ใจก็ถึงนิพพานเหมือนกัน

ศิษย ์: และที่บอกว่า “นิพพาน
เป็นบรมสุข” คืออย่างไร
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พระอาจารย์ : คือสุขใจ อ่ิมใจ 
ไม่มีความทุกข์ใจเลย แก่ก็
ไม่ทุกข์ เจ็บก็ไม่ทุกข์ ตายก็
ไม่ทุกข์ โดนคนด่าก็ไม่ทุกข์  
โ ด น ค น ทุ บ ตี อ ย ่ า ง พ ร ะ 
โมคคัลลาน์นี้ เขาจะมาฆ่า  
ท ่ านก็ ไม ่ ใช ้ อิทธิ ฤทธิ์ หนี 
เพราะหนีวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ 
เขาก็ตามมาใหม่ ก็ให้เขาฆ่า
ได้เลยเพราะใจไม่เดือดร้อน 
เพราะใจไม่ได้ถกูฆ่า ส่ิงทีถ่กูฆ่า 
กค็อืร่างกาย เหมอืนคนขบัรถ 
กับรถยนต์น่ะ คนเอาค้อน 
มาทุบรถยนต์ นี่ไม่ได้ตีคนขับ  
แต่คนขับไปเดือดร้อนใช่ไหม  
คนที่หลงก็คิดว่าตนเองเป็น
ร่างกาย พอใครมาท�าร้าย

ร่างกาย ก็คิดว่าท�าร้ายตนเอง 
แต่คนทีบ่รรลธุรรมแล้วจะแยก 
ร่างกายออกจากใจ ใจออกจาก 
ร่างกาย เป็นคนละคนกัน  
ตีน้องแต่ไม่ได้ตีพี่ ใจเป็นนาย 
กายเป็นบ่าว ตีบ่าวแต่ไม่ได ้
ตนีาย นายน้ีตไีม่ได้เพราะใจนี้
ไม่มีรูปร่าง หาตัวนายไม่เจอ  
เข้าใจไหม เจอแต่ลูกน้อง  
เจอแต่ร่างกาย เวลาโกรธใคร
เขามาฆ่าร่างกาย เขาไม่ได้มา
ฆ่าเราหรอก เขาฆ่าร่างกาย 
ฆ่าลูกน้องเรา เพราะเรานี ้
ฆ่าไม่ได้ เราเป็นมนุษย์ล่องหน 
ใจน้ีเป็นมนุษย์ล่องหน ไม่มีรปู
ไม่มีร่าง เหมือนอวกาศอย่างนี้  
คุณยิงอวกาศได้ไหมนี่ ยิงเข้า 
ไปสิในอากาศจะถูกตรงไหนล่ะ
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ศิษย ์: จิตเรานี้ก็เป็นพลังงาน
อยู่ใช่ไหมครับ

พระอาจารย ์: จิตนี้มันไม่ได้ 
อยู่ในมิติของค�าพูดของเรา 
เราพูดได้แต่เพียงว่ามันเป็น
ตวัรู้ตวัคดิ แต่ถ้าเราไปพูดว่า 
เป็นพลงังานนี ้เดีย๋วจะเอาไป
เปรยีบเหมอืนกบัไฟน้ีไม่ใช่แล้ว  
มนัไม่ใช่อย่างนัน้

ศิษย์ : แล้วท�าไมบางอย่าง
พลังจิตสามารถไปบังคับท�าโน่น
ท�านี่ได้

พระอาจารย์ : ก็จิตเหมือนกบั
โทรศัพท์มือถือ ถ้ามันรู้เบอร์
มันก็ติดต่อกันได้ ถ้าเขาปรับ

กระแสจิตให้เข ้ากับกระแส 
ของคณุ เขากร็บัความคดิของ
คุณได้ อย่างวันนี้เราอาจจะ
ปรับตรงกันก็ได้

ศิษย ์ : ใช่ครับ อยู่ๆ ก็เทศน์
เรื่องที่สงสัยอยู่พอดี 

พระอาจารย์ : เรากไ็ม่รู้หรอก 

ศษิย์ : พระอาจารย์เทศน์ค�าแรก
ขึ้นมาปุ๊บ โอ้ ใช่เลย 

พระอาจารย ์: เราไม่รู้เองนะ  
เราไม่ได้ตั้งใจพูด เราก็ปล่อย
มันพูดไปตามธรรม ตาม
กระแสธรรม ดงันัน้เวลาคนมา
หาเราบอกให้เราเทศน์เรื่อง
นั้นเรื่องนี้ เราว่าอย่ามาบอก  
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ไม ่ได ้หรอก ถึงเวลามันก็
ต้องไปตามกระแสของมันเอง  
ถ้าบังคับแล้วมันจะไม่เป็นไป
ตามธรรมชาติ ฟังแล้วจะไม่มี
รสไม่มีชาติ เพราะเหมือนเรา
จะไปปรุงเเต่ง เราไม่ต้องไป
ปรุงเเต่ง ธรรมะต้องให้มัน
เป็นไปตามธรรมชาติของมัน
แล้วมันจะไหลของมันไปเอง 

ศิษย ์: พระอาจารย์ครับตอนนี ้
ผมก�าลังฝึกข้ามเวทนา พอถึง 
เวลามันได้จริงปุ๊บ มันออกกับ
ร่างกายเลย คือท้ังท้องเสีย  
ทั้งตาเจ็บ เจ็บข้างในครับ ตัวนี้
มันเพราะอะไรครับถึงเกิดได้

พระอาจารย์ : คอืใจกบัใจมนั
มส่ีวนสมัพนัธ์กนั มนักก็ระทบ
กระเทือนต่อกันได้ เวลาเรา
ไม่สบายใจน้ี ร่างกายเราก ็
โดนด้วย
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พวกเราก็มีเวลา 
ว ่ างอีกวันหนึ่ ง  

มีเวลาที่เราจะได้มาฟังสิ่งที่
เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิต
จิตใจ สิ่งที่เป็น
ประโยชน ์กับ 
ชี วิ ต จิ ต ใ จ ก ็
คือความสงบ 
แ ต ่ พ ว ก เ ร า 
ไม่รู้กันว่าความ
สงบนี้เป็นสิ่งที่ 
มคีณุมปีระโยชน์
กบัจติใจ เพราะ
ความสงบนีเ้ป็น
ความสขุท่ีเหนอืกว่าความสุข 
ทั้งหลายในโลกน้ี ถ้าไม่มี 
พระพุทธศาสนา ไม่มพีระพทุธเจ้า 

มาตรัสรู้มาเผยแผ่ความจริง
อันน้ี พวกเราก็จะไม่ได้รู้กัน 
และจะไม่ได้พบกับความสุขท่ี
เลิศที่ประเสริฐนี้กัน พวกเรา

ก็จะเป็นเหมือน
กับพวกที่ไม่รู้จัก
พระพุทธศาสนา 
ก็จะหาความสุข
จากส่ิงต่างๆ ทัง้
หลายในโลกนี้ 
เช่น หาความสุข 
จากลาภ ยศ 
ส ร ร เ ส ริ ญ 
ห า ค ว า ม สุ ข 

จากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ 
ซึ่งเป็นความสุขชั่วคราว เป็น 
ความสุขประเดี๋ยวประด๋าว 
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แล ้ วก็ เป ็นความสุขที่ เพิ่ ม 
ความอยากให้อยากได้มากเพิม่ 
ขึ้นไป เพราะว่าเป็นความสุข 
ที่ ไม ่ ให ้ความอ่ิมความพอ  
ต้องคอยเตมิอยูเ่รือ่ยๆ เหมือน
กับอาหารที่เรารับประทาน 
เราต้องรับประทานอยู่เรื่อยๆ 
ให้ความอิม่ความพอเพยีงไม่กี ่
ชัว่โมงแล้วกต้็องรบัประทานอกี  
ถ้าไม ่ได ้รับประทานก็จะมี
ความหวิ ความทกุข์ ความสขุ 
ทางใจที่เราได้จากการได้ลาภ 
ยศ สรรเสริญ จากการที่ได้ 
เสพรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ  
ชนิดต่างๆ ก็เป็นอย่างนั้น 
เวลา เราได ้ เสพได ้ สัมผั ส 
เราจะมีความรู้สึกสุข มีความ 

สบายใจ พอหลังจากน้ันไม่นาน 
ผ่านไป ความสุขเหล่านั้นก็จะ 
จางหายไป แล ้วก็จะเกิด 
ความหิว เกดิความอยากทีจ่ะได้ 
เสพอกี เช่น ได้เงนิมาก้อนหนึง่  
อีกวันสองวันก็อยากจะได้อีก
ก้อนหน่ึง แล้วอยากจะได ้
ก้อนใหญ่กว่าก้อนเดิม เคยได้ 
ร้อยหนึง่กอ็ยากจะได้มากกว่านัน้  
ถ้าได้น้อยกว่าน้ันก็จะไม่พอใจ 
เช่น เราเคยได้รับเงินจาก
คนเขาให้มาครั้งละร้อยบาท  
พอครั้งที่สองเขาให้น้อยกว่า
ร้อยบาท เราก็จะไม่พอใจ 
ไม่อ่ิมใจ แล้วถ้าให้ร้อยบาท
ก็จะไม่ดีอกดีใจ จะรู้สึกเฉยๆ 
แต่ถ ้าให้สองร้อยบาทนี้จะ 
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ดีอกดีใจ พอครั้งต่อไปถ้าให ้
น ้ อยกว ่ าสองร ้ อยบาทก็ 
ไม่พอใจ ให้สองร้อยบาท 
ก็รู้สึกเฉยๆ ต้องให้มากกว่า
สองร้อยบาทถึงจะรู้สึกดีใจ

คือความสุขที่เราจะได้ 
รบัจากสิง่ต่างๆ ในโลกนี้  

ได้รับมามากน้อยเพียงไร 
กจ็ะไม่มวีนัอิม่ไม่มวีนัพอ ยังม ี
ความหิว มคีวามอยากความ 
ต้องการอยูไ่ปเร่ือยๆ ความสขุ 
เหล่านีจ้งึเป็นความสขุปลอม 
เป็นความทุกข์ในรูปแบบของ 
ความสุข เป็นความทุกข์ที่
หลอกเราให้หลงคิดว่าเป็น
ความสุข แต่ความสุขที่เราจะ
ได้รับจากความสงบนี้ จะเป็น 

คว ามสุ ขที่ จ ะ ให ้ เ ร า เ กิ ด 
ความอิม่เกดิความพอขึน้มาได้
แล้วจะไม่หิวไม่อยากได้อะไร  
เพยีงแต่ว่าในเบือ้งต้นความสขุ
ที่เราได้จากความสงบยังเป็น
ส่วนย่อยส่วนน้อย และยังมี 
ไม่มาก และถ้าเราไม่ท�าต่อ  
มนักจ็ะจางหายไปได้เหมือนกนั  
แต่ถ้าเราท�าต่อ ท�าอยู่เรื่อยๆ  
เติมอยู่เรื่อยๆ ความสุขที่เกิด
จากความสงบน้ีก็จะมี เ พ่ิม 
มากขึ้นไปเรื่อยๆ และจะอยู ่
กับใจเราไปเร่ือยๆ จนถึงขั้น 
ทีจ่ะอยูกั่บเราไปตลอด ถ้าเรา 
ส าม า ร ถส ร ้ า ง ค ว ามสุ ข 
สร ้ า ง เหตุ ที่ จ ะท� า ให ้ เ กิ ด 
ความสุขที่ถาวรได้ ความสุข 
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ท่ีเราจะได้รับจากความสงบ
ของใจนี้ก็มีเป็นขั้นๆ

ก็ คื อ ท า น 
เวลาให้ทาน

เสียสละสิ่งของหรือประโยชน์
สขุของตนให้แก่ผูอ้ืน่กจ็ะท�าให้
เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาใน
ระดับหนึ่ง แล้วถ้าเราขยับขึ้น
ไปขั้นท่ีสอง คือรักษาศีลได้  
ไม่ท�าบาป ไม่สร้างความ 
เดือดร้อนให้แก่ผูอ่ื้นได้ เรากจ็ะ 
ได ้รับความสงบที่มากเพิ่ม 
ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง แล ้วพอ 
เราได้ความสงบจากข้ันทาน
ขั้นศีลแล้ว เราก็จะสามารถ 
ก้าวเข้าสู ่ความสงบของข้ัน 
ภาวนาได้ คือเราจะสามารถ 

ท�าใจให้สงบได้ คือมีเวลา
ท�าใจให้สงบเพราะว่าเราได้
ดึงเวลาที่เราเคยเอาไปใช้กับ 
การหาเงนิหาทอง หาความสขุ 
ทางลาภ ยศ สรรเสรญิ ทางรปู  
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
เราเอาเวลาที่เราไปหาเงิน 
หาทองเพือ่มาซือ้ความสขุต่างๆ  
เราเอามาใช้กบัการท�าทานแทน  
เช่น เรามีเงินทอง แทนที่เรา 
จะเอาเงินไปเที่ยว ไปซื้อของ 
ฟุ่มเฟือยที่ไม่จ�าเป็นจะต้องมี  
เราเอาเงนิน้ันมาท�าบญุให้ทาน 
ก็จะท�าให ้ เกิดความสุขใจ 
เกิดความอิ่มใจขึ้นมา ก็จะ
ท�าให้เราไม่อยากจะต้องไป
เที่ยวไปซ้ือข้าวของฟุ่มเฟือย
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ต่างๆ เราก็ไม่จ�าเป็นจะต้อง 
ใช้เงินใช้ทอง เราก็ไม่ต้อง 
ไปหาเงินหาทอง เพราะถ้าไม่
ใช้เงินใช้ทองก็ไม่ต้องหาเงิน
หาทอง

การท� า ท า น นี้ ก็
เพื่อเป็นการ

ตัดการใช้เงินใช้ทองไปกับ
การซื้อความสุขต่างๆ ที่จะท�า 
ให้เกิดความหิว เกิดความ
อยากเพิ่ม อยากจะใช้เงินเพิ่ม
มากขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะต้อง

ไปหาเงินมาใช้ให้มากขึ้นไป
เรื่อยๆ ถ้ายังหมกมุ่นอยู่กับ
การหาเงินกับการใช้เงินอยู ่
ก็จะไม่สามารถที่จะมาท�าใจ
ให้สงบได้จากการไม่ท�าบาป 
ไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน การไป
หาเงินหาทองนี้ก็เป็นเหตุที่จะ
ท�าให้เราไปท�าบาปกนั เวลาที่ 
หาไม่ได้โดยวิธีที่ไม่ท�าบาป 
ถ้ายังมีความอยากที่จะได ้ 
เงินทองหรือได้สิ่งต่างๆ มา 
ก็จะท�าบาป เพราะว่าเวลา
เกิดความอยากแล้วมันรู้สึก
ทุกข์ทรมานใจถ้าไม่ได้สิ่งที่
ตนเองอยากได้ ถ้าไม่ได้ด้วย
ความสุจริต ก็ต้องเอาด้วย

ถ้าเราท�าบุญอยู่เรื่อยๆ

ใจเราจะมีความอิ่มมีความพอ

กลับมาอยู่บ้านเฉยๆ ได้

ไม่รู้สึกหงุดหงิดร�าคาญใจ
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ความทุจริต อันนี้ก็จะท�าให้
ไม่สามารถก้าวผ่านขึน้สูค่วาม
สงบขั้นที่สองคือศีลได้ ถ้ายัง
ไม่ผ่านความสงบขัน้ทีห่นึง่คอื
การท�าทาน การท�าทานก็คือ
ต้องหยุดใช้เงิน แล้วเอาเงินที่
เราจะไปใช้ซือ้ความสขุต่างๆ นี้ 
มาท�าบญุให้ทาน เพราะจะท�า 
ให้ใจเรามีความสุขมีความอ่ิม
พอท่ีจะท�าให้เราหยุดความ
อยากที่ จ ะ ไปหาความสุข 
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้ 
เช่น ออกไปเที่ยวตามสถานที่
ต่างๆ  ถ้าเราท�าบญุอยูเ่รือ่ยๆ 
ใจเราจะมีความอิ่มมีความพอ  
กลบัมาอยูท่ีบ้่านเฉยๆ ได้ ไม่รูสึ้ก 
หงุดหงิดร�าคาญใจ การที่เรา

อยู่บ้านไม่ได้ก็เพราะว่าใจเรา
ไม่มีความสงบที่เกิดจากการ
ท�าทานนีเ้อง กอ็ยากจะออกไป 
หาความสุขภายนอกบ ้าน 
เวลาออกไปนอกบ้านก็ต้อง 
ใช้เงนิใช้ทอง เมือ่ใช้เงนิใช้ทอง 
ก็ต้องไปหาเงินหาทอง ก็จะ
ไม่มี เวลาที่จะมาท�าบุญข้ัน 
ที่สอง ขั้นที่สาม หรือขั้น
ที่หนึ่งได้ มาหาความสงบ
หาความสุขจากการท�าทาน 
จากการรักษาศีล จากการ
ภาวนาไม่ได้ 

ดังนั้น เราต้องยตุกิารใช้เงินใช้ทอง
ซือ้ความสขุต่างๆ เอาเงนิทอง
ที่ เราจะไปซื้อความสุขจาก 
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สิ่งต่างๆ มาท�าทานเพื่อให้ได้
ความสุขที่แท้จริง ให้ใจสงบ 
ให้มีความสุขที่เกิดจากการให้ 
ทีเ่กดิจากการเสยีสละ แล้วกจ็ะ 
ท�าให้เรามจิีตเมตตา ท�าให้เรา 
ไม่มีความอยากถึงกับจะต้อง
ไปท�าบาปเพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีอยาก
ได้มา เพราะเรามีความสุข 
มคีวามอิม่ทีไ่ด้จากการท�าทาน 
มาคอยต ้ านความอยาก 
ที่อยากจะไปเอาส่ิงนั้นสิ่งนี้  
มาด้วยการกระท�าบาป เรากจ็ะ 
สามารถรักษาศีลได้ แล้วเมื่อ
เรารกัษาศลีได้ ใจของเรากจ็ะ 
มคีวามสงบเพ่ิมมากข้ึน กจ็ะท�า 
ให้เราสามารถที่จะเจริญสติ
ควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบ

ได้อย่างเต็มที่ เราจะต้องมี
เวลาด้วย ถ้าเราไม่ต้องไป 
ท�ามาหากินหาเงินหาทอง 
เพือ่มาซือ้ความสขุต่างๆ เราก็ 
จะมเีวลามารกัษาศลี มาภาวนา 
ได้อย่างเต็มที่ ถ้าเราท�าเราก็
อาจจะท�าเท่าที่จ�าเป็น แทนที่
จะต้องท�างานอาทติย์ละ ๕ วนั  
เราอาจจะท�าเพียงอาทิตย์ละ
วันเดียวก็พอ ถ้าเราท�าเพื่อ
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หรือว่า
ไม่สามารถท�างานแบบอาทติย์
ละวันได้ ต้องท�างานทีหน่ึง
อาทิตย์ละ ๕ วัน เราก็ท�า 
มันไปสัก ๕ ปี ๑๐ ปี เก็บ 
เงินเอาไว้ พอเรามีเงินทอง
เหลือกิน เหลือ ใช ้ แล ้ วทีนี ้
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เรากเ็ลิกท�างานได้  
เ อ า เ งิ น ท อ ง นี ้
มาใช้เป็นเครื่อง
สนับสนุนในการ 
รักษาศีลในการ 
ภาวนาของเราได้  
หรือถ ้าเราออก 
บวชได ้ ถ ้าเป ็นชายก็ ไม ่ 
จ�าเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทอง  
ถ้าเป็นหญิงก็ขึ้นอยู่ว่าไปอยู ่
ท่ี ไหนไปอยู ่ วั ด ใดแห ่ ง ใด  
ถ้าไปอยู ่กับวัดที่มีพระดูแล
สนับสนุนก็ไม่จ�าเป็นจะต้อง
มีเงินทองก็อยู ่ได้ อยู ่แบบ
นักบวชได้เหมือนกัน นี่แหละ
คือวิธีการที่จะดึงให้เราได้เข้า
สู่ความสงบ เข้าสู่ความสุขที ่
แท้จริง เราต้องตัดการหา 

ความสุข ทางตา หู จมูก ลิ้น  
กาย ถ้าเราไม่ตัด เราจะ
ไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาได้ 
เราจะต้องวุ ่นกับการหาเงิน
หาทองเ พ่ือที่ เ ราจะได ้ ใช ้ 
เงินทองซื้อความสุขทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ดังนั้นถ้าเรา 
อยากจะปฏบิติั เราต้องควบคุม 
ความอยากในการหาความสุข 
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
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เบื้องต้นก็คือไม่ออก
ไปเที่ยว ไม่ออกไปซื้อ

ข้าวซื้อของ ซื้อความสุขต่างๆ  
ทีม่นัไม่จ�าเป็น แทนทีจ่ะเอาเงนิ 
ไปซื้อความสุข ก็เอาเงินมา
ท�าบุญให้ทานแทนถ้ามพีอทีจ่ะ
ท�าได้ ถ้าไม่มต้ีองเกบ็ไว้เพือ่ที่
จะใช้ในการสนับสนุนในการ 
รกัษาศลีในการภาวนากไ็ม่ต้อง 
ท�าบุญก็ได้ ไม่ต้องให้ทาน
กไ็ด้ แต่ถ้าเราไม่ท�าทาน เราก็ 
ต้องรักษาศีลและเราก็ต้อง 
ภาวนาเลย เพราะว่าเราจะไม่ไป 
หาความสุขจากภายนอกแล้ว 
ไม่ออกไปหารปู เสียง กล่ิน รส  
โผฏฐัพพะ เราจะเข้าข้างใน
หาความสุขภายในใจของเรา 

เราก็ต้องภาวนา ต้องเจริญสติ
อย่างต่อเน่ือง เพราะสติน้ีเป็น
เหมือนเชือกที่จะดึงใจที่ชอบ
ลอยออกไปทางตา หู จมกู ล้ิน 
กาย ลอยออกไปหารูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ให้ดึง 
กลับเข้ามาสู ่ภายในใจด้วย 
อุบายของการเจริญสติที่มี
หลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น 
พุทธานุสติ ก็คือให้ระลึกถึง
พระพุทธเจ้า เช่น ระลึกค�าว่า  
พุทโธๆ ก็ได้ ถ้าธัมมานุสติ 
ก็ระลึกถึงพระธรรมค�าสอน 
เช่น ฟังเทศน์ฟังธรรม หรือ
สวดมนต์ มนต์น้ีก็เป็นค�าสอน 
ของพระพุทธเจ ้า หรือจะ
ระลกึถงึค�าว่า ธัมโมๆ ไปกไ็ด้  
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สังฆานุสติ ก็ให ้ระลึกถึง 
พระสงฆ์ พระอริยสงฆ์สาวก 
จะระลกึด้วยการศกึษาประวตัิ
ของพระอริยสงฆ์สาวกต่างๆ 
เช่น ครูบาอาจารย์ต่างๆ ก็ได้ 
หรือจะฟังค�าสอนของท่าน
ก็ได้ หรือจะบริกรรม สังโฆๆ 
ไปก็ได ้ ขอให้เราดึงใจไว ้
ให้อยู ่กับอย่างใดอย่างหนึ่ง 
อยู่กับพุทโธก็ได้ อยู่กับธัมโม
ก็ได้ อยู่กับสังโฆก็ได้ หรือ
จะอยู่กับลมหายใจก็ได้ แต่จะ 
อยู ่กับลมหายใจนี้ก็ต ้องใช้
ขณะท่ีเวลานั่งเฉยๆ ถ้าเวลา
ท�าภารกิจต่างๆ การดูลมนี้
จะยาก ถ้าท�าอะไรต่างๆ ก็ใช้ 
กายคตาสต ิคอืดูการเคลือ่นไหว 

ของร่างกาย ไม่ว่าร่างกาย
ก�าลังท�าอะไรอยู ่ใจต้องจดจ่อ
เฝ้าดูอยู่ทุกอิริยาบถทุกขณะ
ของการเคลื่อนไหว ไม่ส่งใจ 
ไปทีอ่ืน่ ไม่ส่งไปคดิถงึเรือ่งนัน้ 
เรื่องนี้ คนนั้นคนนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นอดีตหรืออนาคตก็ตาม  
ให้ดงึใจให้อยูใ่นปัจจบุนั ให้อยู ่
กับการกระท�าของร่างกาย 
เช่น ร่างกายก�าลังอาบน�า้กอ็ยู่
กบัการอาบน�า้ ก�าลงัแปรงฟัน
ก็อยู่กับการแปรงฟัน ก�าลัง 
หวผีมกอ็ยูก่บัการหวผีม ก�าลงั
แต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการ
แต่งเน้ือแต่งตวั ไม่ให้ไปคิดถึง
คนน้ันคนน้ี เร่ืองน้ันเร่ืองน้ี 
อย่างนี้ถึงเรียกว่ามีสติดึงใจ
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เอาไว้ไม่ให้ลอยไปหาสิ่งต่างๆ 
ถ้าไม่ดงึใจเอาไว้ เวลาจะท�าใจ
ให้สงบนี้จะท�าไม่ได้ เพราะว่า
ใจไม่ยอมเข้าข้างใน ถ้าไม่เขา้
ข้างใน ใจก็จะไม่สงบ ถ้าใจ
ยังรับรู้กับรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ยังคิดถึงเรื่องนั้น
เรื่องนี้ คนนั้นคนนี้อยู่ ใจก็จะ 
ไม่มีวันท่ีจะเข้าสู่ความสงบได้ 

ถ้าไม่เข้าสูค่วามสงบกจ็ะไม่ได้
พบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบ 
ความสงบที่สมบูรณ์แบบ 

ความสงบที่
ได ้จาก

ทานที่ได้จากศีลน้ีเป็นส่วน
ย่อยเป็นส่วนน้อย เป็นส่วน
ที่จะสนับสนุนให้ได้เจริญสติ  
เพื่ อ ให ้ ได ้ เ ข ้ าสู ่ ค วาม สุข 
ความสงบทีส่มบูรณ์แบบ กค็อื
จติรวมลงเป็นเอกัคคตารมณ์ 
สกัแต่ว่ารู ้เป็นอเุบกขา ว่างจาก 
ความคดิปรุงแต่งต่างๆ บางครัง้ 
ก็ว่างจากรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ว่างจากร่างกาย
หายไปหมด เหลอืแต่สกัแต่ว่ารู้ 
อยู่ตามล�าพงั บางครัง้กร็บัรูก้บั 
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รปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ อยู่  
รบัรูว่้ายงัมร่ีางกายอยู ่แต่ไม่มี 
อารมณ์กับรูป เสียง กลิ่น รส  
โผฏฐัพพะ ใจจะเป็นอุเบกขา
เฉยๆ ร่างกายจะเจ็บตรงนั้น
ปวดตรงนี้ จะคันตรงนั้น 
คันตรงนี้ จะได้ยินเสียงนั้น
เสียงนี้ ก็จะไม่รู้สึกร�าคาญใจ 
จะรู้สึกเฉยๆ รู้สึกมีความสุข 
มีความสบายใจ เบาอกเบาใจ 
อั นนี้ แหละคื อความสุ ขที ่
เกิดจากความสงบและสมาธิ 
แบบนี้แหละที่ เรียกว ่าเป ็น
สัมมาสมาธิ เป็นสมาธิที่จะมี 
ก�าลังในการต ่อสู ้กับกิ เลส
ตัณหาที่ เป ็นข ้าศึกศัตรูต ่อ
ความสุขต่อความสงบ

เป้าหมาย
ของการปฏิบัติก็คือต ้อง
ท�าลายกิเลสตณัหาให้หมดไป
เพือ่ทีจ่ะได้ความสุขความสงบ
ทีถ่าวร การปฏบิตัทิัง้หมดนี ้
มเีป้าหมายอยู่ตรงนีเ้อง อยูท่ี ่
การฆ่ากิเลสดับตัณหาความ 
อยากต่างๆ เพราะว่าถ้าตราบใด 
ยงัมกีเิลสมตีณัหาอยูภ่ายในใจ  
ใจก็ยังจะไม่สงบอย่างเต็มที่
และถาวร พอเกิดกิเลสเกิด
ตัณหาขึ้นมา ความสงบที่ได้ 
จากการท�าทาน ได้จากการ 
รักษาศีล หรือได้จากการ 
นั่งสมาธิ ก็จะถูกท�าลายไป 
ถ้าได้ความสุขความสงบจาก 
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การนัง่สมาธแิล้ว เวลาออกมา 
ต้องต่อสูกั้บความโลภ ต่อสู้กบั 
กเิลส ต่อสูก้บัตณัหาความอยาก 
ต่างๆ ไม่ให้ดึงใจไปหาความสขุ 
จากความโลภความอยากต่างๆ  
เช่น ออกจากสมาธแิล้ว พอเกดิ 
ความอยากเสพสัมผัสกับรูป  
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  
ก็ต้องหยุดมัน ยกเว้นในกรณี
ที่จ�าเป็น เช่นถึงเวลาต้อง
ด่ืมน�้า อันนี้ถ ้าดื่มน�้าเพื่อ
ร่างกายที่กระหายที่ขาดน�้า 
ก็ดื่มได้ หรือถึงเวลาที่จะต้อง
รับประทานอาหารให้อาหาร
แก่ร่างกายเพราะถึงเวลาแล้ว 
ก็ต้องรับประทานไป แต่ไม่ได้
รับประทานเพ่ือจะได้เสพกับ

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ของอาหาร รับประทานเพ่ือ
เติมธาตุ เติมอาหารให ้ กับ
ร่างกายเพ่ือร่างกายจะได้อยู่
ต ่อไป อันน้ีเป็นข้อยกเว้น 
คืออาหารกับน�้าที่จะต้องดื่ม
จะต้องรับประทานตามความ
ต้องการของร่างกาย อาหารน้ี 
รับประทานเพียงวันละคร้ัง 
ก็พอ เหมือนกับการเติม 
น�า้มันรถ เตมิทเีดยีวให้เตม็ถงั 
ไปเลย เติมหนเดียวก็พอ  
ส า ม า ร ถ เ ดิ น ท า ง ไ ป ถึ ง 
จุดหมายปลายทางได้ หรือ
ส�าหรับร่างกาย รับประทาน
วันละมื้ อก็พอที่ จะประคับ 
ประคองไม่ให้ร่างกายอดอยาก 
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ขาดแคลน เจ็บไข้ได้ป่วย หรอื
ตายไปได้ คือรับประทาน 
วันละมือ้นีก้จ็ะอยูไ่ด้อย่างสบาย 

คือข ้อยกเว ้นเวลาท่ี 
ออกมาจากสมาธิแล้ว 

ใจเกดิความอยากขึน้มา กต้็อง
พิจารณาว่าอยากเพราะอะไร 
ถ้าอยากเพราะความต้องการ
ของร่างกาย เช่น อยากจะดืม่น�า้ 
เพราะร่างกายกระหายน�้า 
อย่างนี้ก็ดื่มน�้าเปล่าๆ ก็ได้   
ร ่างกายไม ่ต ้องการอะไร  
ไม่ต้องการรส ไม่ต้องการ 
กล่ินของน�้า ถ้าต้องการดื่ม
เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ อันนี้
เ รี ยกว ่ า เป ็นการดื่ มตาม 
ความอยาก ถ้าเราดื่มตาม

ความอยาก ความอยากนีก้จ็ะ 
มาท�าลายความสงบที่ เรา 
ได้จากสมาธิ ดังน้ันเราต้อง
ระมัดระวังเร่ืองของการดื่ม 
ถ ้าอยากจะดื่มเครื่องดื่มที่ 
มสีี มกีล่ิน มรีส เพราะจะช่วย
ให้ร่างกายมีก�าลังก็ต้องดื่ม
เป็นเวลา เช่นวันละหน่ึงคร้ัง  
พระป ฏิ บั ติ น้ี จ ะมี ก าร ด่ื ม 
น�้าปานะกันวันละหนึ่งครั้ง 
ในช่วงบ่ายๆ จะก่อนปัดกวาด
หรือหลังจากปัดกวาดก็ได้ 
แล ้วแต ่วัดจะก�าหนดเวลา 
ขึ้นมา แต่จะอนุญาตอนุโลม
ให ้ ด่ืมเพียงวันละหน่ึงคร้ัง  
แต่ส�าหรับพระที่ท่านปฏิบัติ
อย่างเข้มข้นน้ี ท่านไม่สนใจ 
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กับเรื่องการดื่มน�้าปานะเลย  
เหตุผลอันหนึ่งก็อาจจะเป็น 
เพราะว่าท่านไปอยูใ่นป่าคนเดียว  
ไม่มีน�้าปานะให้ดื่ม ท่านก็ดื่ม 
แต่น�า้เปล่าไป หรอืเป็นเพราะ 
ว่าท่านต้องการที่จะปิดกั้น 
ทางออกของกเิลสตณัหา ท่าน
ก็เลยไม่ดื่มน�้าปานะทั้งหมด  
เอาแต่น�า้เปล่าๆ เพยีงอย่างเดยีว  
ด่ืมเพื่อร ่างกายเท่านั้นเอง  
รบัประทานเพือ่ร่างกาย แต่จะ
ไม่รับประทานไม่ดื่มเพ่ือกิเลส
ตัณหา เพราะว่าถ้าท�าตาม
กิเลสตัณหาก็จะมาท�าลาย
ความสงบ ท�าลายความสุขที่ 
ได้จากความสงบนี้เอง 

นี่คื อ ค ว า ม ร ะ มั ด ร ะ วั ง หรือหน้าที่ของผู ้ปฏิบัติ 
พอออกจากสมาธมิาแล้ว ใจนี้ 
ต้องคอยตั้งเป้ารับความโลภ 
ความอยาก เวลาเกิดขึ้นมานี้ 
ต้องขัดขวางมัน ต้องต่อสู้มัน 
ทุกวิถีทาง ไม่ปล่อยให้ท�าไป 
ตามความอยากของกิ เลส
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ตัณหาเลย ด้วยการใช้ปัญญา
สอนใจเตือนใจว่า ความอยาก
นี้เป็นตัวที่จะท�าให้ท�าลาย
ความสงบ เป็นตัวท่ีจะท�าให้
เกดิความทกุข์ขึน้มา และเป็น
ตัวที่จะฉุดลากให้จิตนี้ต้อง
อยากไปเรื่อยๆ การท�าตาม
ความอยากเท่ากบัการต่ออาย ุ
ของความอยากให้ยาวขึ้นไป
เรื่อยๆ การฝืนความอยาก  
ไม่ท�าตามความอยาก เป็นการ
ตัดอายุของความอยากให ้
สัน้ลงไปเรือ่ยๆ และให้ก�าลงั
ของความอยากอ่อนลงไป
เรื่อยๆ ทั้งนี้เราหยุดความ
อยากได้ ถ้าสมมตว่ิาเราตดิกบั 
การดื่มกาแฟ พอเราออกจาก

สมาธิมา อยากจะดื่มกาแฟ  
เรากต้็องไม่ดืม่ ถ้าจะดืม่กด็ืม่
น�า้เปล่าให้กบัร่างกาย คร้ังแรก 
ก็จะรู้สึกรุนแรงหน่อย รู้สึก
ทุกข์มากหน่อย แต่พอเรา
รักษาความสงบไว้ได้ เรามี
สมาธิ ความสงบน้ีจะช่วย 
ประคับประคองไม่ให ้รู ้สึก
ทรมานมากจนเกนิไป แล้วพอ 
ครั้งที่สองอยากขึ้นอีก ก็ฝืน 
ไม่ท�าตามอีก ความอยากก็จะ 

การที่จะท�าลาย

ความอยาก

อย่างถาวรนี้

ต้องท�าลาย

ด้วยปัญญา
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เบาลงไปน้อยลงไปตามล�าดับ 
จนไม่มีความอยากดื่มกาแฟ
เกิดขึ้นมาอีกต่อไป ถ้าไม่มี
สมาธิไม่มีความสงบจะรู ้สึก
ทุกข์ทรมานใจ จะไม่มีก�าลัง
ที่จะต่อสู ้กับความอยากดื่ม
กาแฟได้ ดังนั้นการที่เราจะ
ต่อสูห้ยดุความอยากต่างๆ ได้ 
เราต้องมีสมาธิก่อน ถ้าเป็น
ร่างกายก็เหมือนกับว่าต้อง
มีอาหารรองท้องก่อน ถ้ามี
อาหารรองท้องก่อน พออยาก
จะกินอะไรที่ยังไม ่ถึงเวลา  
เรากบ็อกว่าไม่กนิ ยงัไม่ถงึเวลา  
เราก็พอท่ีจะทนได้เพราะว่า 
เรามอีาหารรองท้องอยูบ้่างแล้ว  
ฉันใด ถ้าเรามีความสุขที่เกิด 

จากความสงบจากการน่ัง 
สมาธิแล้ว เวลาออกมานี้จะ
ไม่หิวกระหายเหมือนกับคน 
ที่ไม่มีสมาธิ จะมีความอิ่ม
ความพอ เพียงแต่พอเผลอไป
คิดถึงกาแฟเข้าเท่าน้ันแหละ 
กเ็กดิความอยากขึน้มา ถ้าเรา
มีสติปัญญาระงับความอยาก
นั้นทันที มันก็จะระงับได ้
อย่างง่ายดาย แต่ถ้าเราเผลอ
ปล่อยให้คิดอยูเ่รือ่ยๆ ปรงุแต่ง 
ถึงกาแฟอยู่เร่ือยๆ มันก็จะมี
ก�าลังเพ่ิมมากขึ้นไป ถ้าเรา 
ไม ่หยุดความคิดปรุงแต ่ง 
อันนี้เสีย มันก็จะท�าให้เรา 
ทนไม่ได้ ต้องไปดื่มกาแฟต่อ
ก็ได้ 
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เ ว ล า เ กิ ด
ความอยากนี้

เราต้องหยุดมันทันที อย่าไป
ท�าตามความอยาก อย่าไป
คิดถึงเรื่องที่ท�าให้เราอยาก 
หรือถ ้าจะคิดถึงเรื่องที่ เรา
อยากก็จะต้องคิดถึงมุมกลับ 
คิดถึงส่วนที่มันน่าขยะแขยง  
คดิถงึในส่วนทีไ่ม่น่ารบัประทาน  
เช่น ดูกาแฟที่ดื่มเข้าไปแล้ว  
เวลาปัสสาวะออกมามันก็เป็น
แค่ปัสสาวะนี่เอง ถ้าอยากจะ
ดื่มกาแฟก็ต้องถามตัวเองว่า 
ดื่มปัสสาวะแทนได้ไหม มันก็ 
เป็นกาแฟเหมือนกัน ถ้าคิด
อย่างนี้มันก็อาจจะไม่อยาก
จะด่ืมก็ได้ นี่คือการต่อสู้กับ 

ความอยากหลังจากที่ออกมา 
จากสมาธิแล้ว เราต้องใช้
ป ัญญามาเป ็นเคร่ืองต ่อสู ้  
ต้องพจิารณาว่ามนัเป็นความสขุ 
ชั่วคราวประเดี๋ยวประด๋าว  
ได้มาแล้วด่ืมแล้วก็หมดไป 
แล้วก็จะสร้างความอยากดื่ม 
เพ่ิมขึ้นมาอีก ก็จะกลายเป็น
ทาสของความอยากไป จะต้อง 
ด่ืมไปเร่ือยๆ เวลาใดทีไ่ม่ได้ด่ืม  
เวลานัน้กจ็ะมคีวามหงดุหงดิใจ  
ไม่สบายใจ ทกุข์ใจ ถ้าไม่ดืม่ตาม  
เราหยุดความอยากได้ ไม่ไป
คิดถึงมันได้ ความอยากก็จะ
หายไป นีแ่หละคืองานของเรา 
คืองานต่อสู ้กับความอยาก 
ทกุรปูแบบ จนไม่มคีวามอยาก 
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ต่างๆ หลงเหลืออยู่ภายในใจ  
เบ้ืองต้นก็ต้องท�าใจให้สงบ 
หยดุความอยากด้วยการเจรญิ
สติ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ 
สงัฆานุสติ หรอือานาปานสติ  
กายคตาสติ อย่างใดอย่างหนึง่  
ควบคุมไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องราว 
ต่างๆ พอไม่คิดถึงเรื่องราว
ต่างๆ ก็จะไม่สามารถอยาก 
มันก็จะไม่เกิดความอยากได้  
ใจก็จะเข ้าสู ่ความสงบได ้  
พอออกมาจากความสงบก็ 
จะต้องควบคุมความคิดต่อ  
ถ้าควบคุมความคดิต่อ มนักจ็ะ 
เป็นการเจริญสติต่อ มันก็จะ
ได้เพียงท�าใจให้สงบและหยุด
ความอยากไว้ชั่วคราว แต่ถ้า 

ออกจากสมาธมิาแล้ว ใช้ปัญญา 
คอยสกัดคอยต่อสู้กับความ
อยาก เวลาความอยากเกดิขึน้ 
ถ้าปัญญาสอนใจให้เห็นโทษ 
ของความอยาก แล้วใจเหน็โทษ 
ใจก็จะหยุดความอยากได ้  
แล้วต่อไปจะไม่อยากอีกต่อไป 

การที่ จ ะท� าลาย
ความอยาก

อย่างถาวรนี้ต้องท�าลายด้วย
ปัญญา ต้องท�าลายด้วยเหตผุล  
คอืต้องเห็นโทษของความอยาก 
ว่าจะน�าไปสู่ความอยากทีไ่ม่มี
วันสิ้นสุด น�าไปสู่ความทุกข ์
ทีไ่ม่มวีนัสิน้สุด ถ้าเหน็โทษแล้ว 
ก็จะไม่อยาก พอไม่อยากแล้ว
ต่อไปกอ็ยูเ่ฉยๆ ได้ ไม่มรูีป เสียง  



พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 97

กล่ิน รส โผฏฐพัพะ กไ็ม่เดอืดร้อน  
ไม่มีกาแฟดื่มก็ไม่เดือดร้อน 
ไม่มีทีวีดูก็ไม่เดือดร้อน ไม่มี
เพื่อนไม่มีคู ่ครองอยู่ด้วยกัน 
ก็ไม่เดือดร้อน อยู่คนเดียวได้ 
อย่างสบาย ดีกว่าอยู่สองคน  
เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่คน
สองคนอยู่กันแล้วจะรักกันไป 
ตลอดเวลา จะต้องมีเวลา
ที่จะต้องโกรธกันเกลียดกัน 
เพราะจะมีความเห็นที่ ไม ่ 
เหมอืนกนั เวลาใดทีม่คีวามเหน็ 
ไม่เหมือนกนั เวลานัน้กจ็ะเกดิ 
ความทุกข์ขึ้นมา คนหนึ่ง
อยากจะอยู ่บ ้าน คนหนึ่ง
อยากจะออกนอกบ้าน อันนี ้
กจ็ะเกดิปัญหาข้ึนมาแล้ว แต่ถ้า 

อยู่คนเดียวแล้วจะไม่มีปัญหา 
กับใคร ถ้าอยู ่คนเดียวได ้
มีความสงบแล้ว จะไม่วุ่นวาย
ไม่เดือดร้อน ไม่ต้องมีอะไร 
มีความสุขที่ใจผลิตขึ้นมาด้วย
สติ ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา  
อันน้ีล่ะเป็นความสุขที่แท้จริง 
เป็นความสขุทีถ่าวร เป็นความสขุ 
ที่ไม่มีวันเสื่อม ถ้าเรามีสติ  
มีสมาธิ มีปัญญาสมบูรณ์แล้ว  
สติ สมาธิ ปัญญา นี้จะรักษา 
ความสงบไปตลอดไม่มีวัน 
สิน้สดุ หรอืจะส่งให้ความสุขนี้ 
ไปถึงขีดท่ีไม่มีวันเสื่อม ก็คือ 
ความสขุของพระนพิพาน ปรมงั  
สขุงั ถ้าจติได้เข้าถงึความสขุของ 
พระนิพพานแล้ว ก็หมดหน้าที่
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ของสต ิสมาธ ิปัญญา เพราะว่า 
เมื่ อถึ งขีดนั้ นแล ้ วจะไม ่ม ี
วนัเสือ่มไม่มีวนัหมดไป ไม่ต้อง 
เจรญิสติ ไม่ต้องนัง่สมาธ ิไม่ต้อง 
เจรญิปัญญา อกีต่อไป สต ิสมาธิ  
ปัญญา เป็นเหมอืนบนัไดทีจ่ะ 
พาให้เราไปสูห้่องทีเ่ราต้องการ  
ห้องท่ีมีแต่ความสุข พอเรา 
เข้าห้องนัน้แล้ว เราก็ไม่ต้อง
ใช้บันไดนัน้อกีต่อไป

นี่คือเรื่องของการเข้าหาความสขุทีแ่ท้จรงิด้วยการ
ท�าทาน ด้วยการรักษาศีล  
ด้วยการภาวนา ด้วยการตัดกิเลส  
ตัดความสุขทางตา ห ูจมกู ลิน้  
กาย ไม่เสพความสุขทางตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ศีลก็เป็น

ศีล ๘ เช่น ไม่ร่วมหลับนอน
กบัใคร ไม่รับประทานอาหาร 
แบบไม่มีขอบไม่มีเขต ไม่หา 
ความสุขจากเครื่องบันเทิง
ต่างๆ ไม่หาความสุขจากการ
แต่งเน้ือแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า
อาภรณ์สวยสดพิสดาร หรือ 
ใช ้ เครื่องส�าอางใช ้น�้ ามัน
น�้าหอมต่างๆ ไม่หาความสุข
จากการหลับนอนบนฟูกหนาๆ 
ถ้าหลับนอนกห็ลับเพ่ือพักผ่อน
ร่างกาย ร่างกายนี้นอนบน
พื้นไม้พื้นแข็งก็ได้ ถ้านอนบน
พืน้แขง็ก็จะนอนไม่นาน จะได้
ไม่เสียเวลา จะได้เอาเวลาทีจ่ะ
หมดไปกับการหลบันอนมาใช้ 
ในการภาวนา มาสร้างความสุข 
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ความสงบ มาตัดความอยาก
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย  
ถ้าเราไม่ปฏบิตั ิถ้าเราไม่บงัคบั 
ตัวเราเองให้ปฏิบัติ เราก็จะ 
ไม่สามารถจะปฏบิตัไิด้ เพราะ
ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับ
เราได้ เราต้องเป็นผู้บงัคับตัว 
เราเอง ด้วยการเหน็คณุเหน็โทษ  
ของการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ 
เห็นคุณว่าปฏิบัติแล้วจะได้
ประโยชน์มาก ได้ความสงบ
ได้ความสุขมาก เห็นโทษว่า
ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะถูกความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ความ
อยากต่างๆ มาสั่งการ ก็จะ
กลายเป็นทาสของความโลภ  
ความโกรธ ความหลง ความ 

อยาก ไปอย่างทีเ่คยเป็นอยูอ่ย่าง 
ไม่มีวันหมดสิ้นไป ถ้าเราไม่ 
ต้องการจะเป็นทาส ต้องการ 
มีความเป็นอิสรภาพ เป็นตัว 
ของตัวเอง อยู่เฉยๆ ได้โดย 
ที่ไม่ต้องไปรับใช้ความโลภ 
ความอยาก เราก็ต้องหมั่น
ปฏิบัติ หมั่นท�าบุญให้ทาน 
รักษาศีลและภาวนา เพราะ
นี่คือทางที่จะน�าไปสู ่ความ 
สิน้สดุของกเิลสตณัหา ความ
สิน้สดุของความทุกข์ท้ังหลาย 

การปฏิ บั ติ ข อ ง
เรานี้ เราไม่ 

ต ้องการที่ จะได ้ลาภ ยศ 
สรรเสริญ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้
ร�่ารวย ให้มียศสูงขึ้นใหญ่ขึ้น  
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ไม่ได้ปฏิบัติเพ่ือจะได้ไปเที่ยว 
สวรรค์ไปเที่ยวนรก ไม่ได ้
ปฏิ บั ติ เ พ่ื อ ให ้ มี อิ ท ธิ ฤทธิ์
ปาฏหิารย์ิต่างๆ เช่น มตีาทพิย์  
หทูพิย์ อ่านวาระจิตของผูอ้ืน่ได้  
ติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆ ได้ 
อย่างนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมาย
ของการปฏิบัติ แต่อาจจะ
เกิดผลเหล่านี้ข้ึนมาได้ก็ต้อง 
ไม่ไปหลงไปคิดว่าเป็นผลทีเ่รา 
ต้องการ ขอให้ถอืว่าเป็นของแถม  
เหมือนกบัเวลาไปเตมิน�า้มนัรถ  

สิ่งที่เราต้องการก็คือน�้ามัน  
เราไม่ต้องการของแถม เช่น  
ผ้าขนหนูหรือน�้าดื่ม แต่ถ้า 
เขาให้มาก็รับเอาไว้ก็ได้ แต ่
อย่ารับมาแล้วขับรถออกไป
โดยไม่ได้เติมน�้ามัน เพราะว่า
ถ้าไม่มนี�า้มนัเด๋ียวรถกว็ิง่ไม่ได้ 
ฉันใด การภาวนาการปฏบิติัน้ี 
ก็เพื่อที่จะเติมความสงบให ้
กับใจ เติมอุเบกขาให้กับใจ 
เติมปัญญาให้กับใจ เพื่อจะได้ 
มาท�าลายกิเลสตัณหา แต่พอ 
นั่ งสมา ธิ ไปแล ้ ว ได ้บรร ลุ
อิทธฤิทธ์ิต่างๆ แล้วก็ไปรบัเอา
อิทธิฤทธิ์นี้มาใช้ เอามาเล่น
กับอิทธิฤทธิ์ โดยที่ไม่ได้สนใจ
ที่จะภาวนาให้จิตเข้าสู่ความ

เราไม่ได้ภาวนา

เพื่ออิทธิฤทธิ์

ปาฏิหาริย์ต่างๆ

ถ้ามีก็อย่าไปสนใจ
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สงบเป็นอุเบกขา เวลาออก
จากสมาธิมาก็จะไม่มีก�าลังที่
จะต่อสู้กับกิเลสตัณหา จะไม ่
อยากต ่อสู ้กับกิ เลสตัณหา  
แต่อยากจะท�าตามกเิลสตณัหา  
เช่น กิเลสตัณหาจะบอกว่า
เอาอิทธิฤทธิ์นี้เอามาใช้เป็น
เครื่องมือหาความสุขต่างๆ 
อยากได้อะไรก็ได้อย่างสบาย  
บอกคนอืน่ให้รูว่้าเรามฤีทธิเ์ดช 
ขึน้มา คนอืน่เขากจ็ะตืน่มงคล
ตื่นเต้นดีใจว่าได้ท�าบุญกับผู้ 
มอีทิธฤิทธิป์าฏหิารย์ิ จะได้บญุ 
มากๆ จะได้ร�า่จะได้รวย เขาก็ 
จะเอาเงินเอาทองมาให้อย่าง
มากมายก่ายกอง พอมเีงินทอง 

แล้วทีน้ี อยากจะเสพกามก็
เสพได้แล้ว อยากจะซื้อรถ 
ซือ้เคร่ืองบนิ ซ้ือคอนโดซ้ือบ้าน  
อยากจะไปเท่ียวต่างประเทศ 
กไ็ปได้อย่างสะดวกอย่างสบาย  
นี่แหละถ้าเราไปติดกับเรื่อง
อิท ธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์แล ้ว  
มันก็จะกลายเป็นเครื่องมือ
ของกิเลสตัณหาไป มันก็จะ 
ฉุดลากให ้เราไปเสพกาม 
ต่อไป เราก็จะเป็นทาสของ 
กิเลสตัณหา เราก็จะต้อง 
รับผลท่ีเราเป็นทาสของกิเลส
ตัณหา ก็คือรับความทุกข ์
ต่อไป เวยีนว่ายตายเกดิต่อไป 
ไม่มีวันสิ้นสุด 
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เวลาภาวนา 
ต้องระมดัระวงั  

เราไม่ได้ภาวนาเพื่ออิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ต่างๆ ถ้ามีก็อย่าไป 
สนใจ เป้าหมายของเราก็คือ
การรวมของจิตเข้าสู ่ความ
สงบอย่างเต็มที่ ไม่มีความคิด 
ปรุงแต่ง เป็นอารมณ์เดียว
คือสักแต่ว่ารู ้ เป็นอุเบกขา
เท่านั้นท่ีเราต้องการ ถ้าได้
สมาธิอย่างนี้ก็ให้อยู ่ในนั้น 
ให้นานๆ จนกว่ามันจะถอน
ออกมาเอง ยงัไม่ต้องไปยุง่กบั 
เรือ่งการเจรญิปัญญา การเจรญิ 
ปัญญานีต้้องมายุง่ตอนทีอ่อก
จากสมาธิมาแล้ว เพราะตอน
อยู ่ในสมาธิไม่มีความอยาก 

ไม่มีปัญหา ไม่จ�าเป็นจะต้อง 
เจรญิปัญญา แต่เวลาออกจาก 
สมาธิมาแล ้วนี้ เวลาเกิด
ตณัหาขึน้มา ตอนนัน้แหละจะ
ต้องใช้ปัญญาเข้ามาหยุดมัน 
ให้ได้ ถ้าออกมาใหม่ๆ ยังไม่ 
มีป ัญหาก็ต ้องท�าการบ้าน
เตรียมตัวไว้ก่อน ต้องซ้อม 
ไว้ก่อน สมมตไิว้ก่อนว่าถ้าเกดิ 
ความอยากขึน้มา เราจะหยดุ 
มันได้หรือเปล่า ถ้าอยาก 
จะดื่มกาแฟ อยากจะไปเที่ยว 
ทีน่ัน่ทีน่ี่ อยากจะไปทอดผ้าป่า 
ไปทอดกฐินไปท�าบุญอย่างนี้  
ถ้าเป็นนกัภาวนาแล้วการอยาก 
เหล่านี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกัน 
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ภาวนาแล ้วจะ
ไม ่อยากอะไร 

ท้ังนั้น แม้แต่บุญก็ไม่อยาก 
จะท�า ผู้ที่หยุดความอยากได้
หมดนั่นแหละ ถึงจะเป็นผู้ 
ที่ไม่อยากอะไรทั้งนั้น บุญก็ 
ไม่อยากท�า บาปกไ็ม่อยากท�า  

ภาวนาก็ ไม ่อยากภาวนา 
เพราะถ้าจิตได้หลุดพ้นแล้ว 
หลุดพ้นจากความอยากแล้ว
มันไม่ต้องท�าอะไรแล้ว มันมี 
ความอ่ิมความพอของมัน
อยู่อย่างนั้น ถ้าจะภาวนาก็
ภาวนาไปแบบสบายๆ พกัผ่อน 
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จิตใจไปเท่าน้ันเอง ไม่ได้
ภาวนา เ พ่ือหาความสงบ
หาความสขุแต่อย่างใด เพราะ 
ความสงบความสุ ขมั นมี
อยู ่เต็มหัวใจอยู ่แล้วนั่นเอง  
ดังนั้น ขอให้เราเข้าใจถึง 
เป ้ าหมายของการปฏิบัติ 
ของเราว่าเพือ่อะไร เราปฏบัิติ
เพื่อความสงบความสุขใจ  
ด้วยการท�าลายตัณหาความ
อยากต่างๆ ให้หมดไป นี่คือ 
เป้าหมายของเรา ส่วนของ
อย่างอ่ืนท่ีได้มาก็ถือว่าเป็น
ของแถม ไม่ต ้องไปสนใจ 
ได้มาก็รับเอาไว้แล้วก็ทิ้งไป
ก็ได้ เช่น ได้ผ้ามาก็รับมา
แล้วก็ทิ้งไว้ในรถ ได้น�้ามา

ก็ทิ้งมันไว้ในรถก็ได้ เพราะ
เวลา เราไป เติมน�้ ามันรถ  
เราไม่ต้องการผ้าหรือต้องการ
น�้าดื่ม เราต้องการน�้ามันรถ 
เพือ่ให้รถวิง่ไปได้ การภาวนา
เราต้องการความสงบเท่านัน้ 
เราไม ่ต ้องการอิทธิฤทธ์ิ 
ปาฏิหารย์ิอะไรต่างๆ เหล่านี้  
ไม่ต้องการ ไปเที่ยวนรกไป
เที่ยวสวรรค์ ไม่ต้องไปอ่าน
วาระจติของผูอ้ืน่ ไม่ต้องการ
ระลึกชาติ ของเหล่าน้ีมันไม่ได้ 
เป็นเครื่องมือดับความทุกข ์
ดบัความอยาก ถ้าเราต้องการ
ดับความทุกข์ดับความอยาก 
เวลาออกจากสมาธิเราต้องให้
เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
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ให้เห็นอริยสัจ ๔ ให้เห็นว่า 
ทุกข ์ เกิ ดจากความอยาก  
ให้เห็นว่าเครื่องมือที่จะดับ
ความทุกข์ก็คอืการเห็นอนจิจงั 
เห็นอนัตตา เห็นความทุกข์ 
เห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ได้ให้ 
ความสุขกับเรา มันให้ความ
ทุกข ์กับเรา เพราะว ่าเขา 
ไม่เท่ียง มีการเปล่ียนแปลง  
มกีารเจรญิมกีารเสือ่ม แล้วเรา 
กห้็ามเขาไม่ได้ เขาเป็นอนตัตา  
เป็นเหมือนธรรมชาติ ของ 
ต่างๆ ในโลกนีค้วามจรงิเป็น
ธรรมชาตหิมด แม้แต่ร่างกาย
นีก้เ็ป็นธรรมชาต ิเราจะไปสัง่ 
ให้มนัเป็นไปตามความต้องการ 
ของเราไม่ได้เสมอไป ได้บ้าง

บางเวลา บางเวลาก็สั่งไม่ได้ 
เวลาสั่งไม่ได้เวลานั้นจะทุกข ์
ทรมานใจ ถ้าไม่สั่งแล้วจะ 
ไม่ทกุข์ทรมานใจ เช่น ถ้าไม่
ไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ  
ไม ่ตาย ใจจะไม ่ทุกข ์ กับ 
ความแก่ ความเจบ็ ความตาย 
ของร่างกาย

ดังนั้น ขอให้เราเตือนส ติ ส อ น ใ จ 
อยู ่เรื่อยๆ ว่าการเดินตาม 
ทางพระพุทธเจ ้านี้ท�าเพื่อ 
ความสงบสุขของใจ ท�าเพ่ือ
ความหลุดพ้นจากความทุกข์
ทั้งหลาย ท�าเพื่อดับตัณหา
ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข ์
ทัง้หลายเท่าน้ัน ให้เราพุง่เป้า 
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ไปดพูระพุทธเจ้า ดพูระอรหนัต- 
สาวก และพระธรรมค�าสอน
เท่าน้ัน อันนี้จะท�าให ้เรา 
ไม่หลงทาง ถ้าเราไม่ดูพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ แล้วเรา 
จะถูกกิเลสหลอกให้เราออก 
นอกลูน่อกทางไปได้ แล้วเรา 
กจ็ะต้องพบกบัความเสยีหาย 
พบกบัความผดิหวงัทีเ่ดนิทาง 
ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง 
กลับมาอยู่ที่เดิม เช่น พระที่ 
บวชแล้วสึกนี้ก็ เป ็นเหมือน
กับเดินเป็นวงกลมดีๆ นี่เอง  
เดินออกไปแล้วแทนที่จะไป
ไม่กลับ บวชไปไม่นานก็สู ้
ความอยากไม่ได ้ ก็สิกขา

ลาเพศออกมากลับมาอยู่แบบ
ฆราวาสใหม่ อันนี้เท่ากับ
เดินในวงกลม ไม่ได้เดินแบบ
พระพุทธเจ้าคือเดินไปแบบ
ไม่มีวันกลับ พระพุทธเจ้า
บวชแล้วไม่สึก พระอรหันต-
สาวกท้ังหลายท่านบวชแล้ว 
ไม่สกึ ท่านตายในผ้าเหลอืงกัน  
ครูบาอาจารย์ท้ังหลายท่าน 
กต็ายในผ้าเหลอืงกนั พวกเรา 
นักปฏิบัติ ก็ต ้องตายแบบ
พระพุทธเจ ้ า ตายแบบ 
พระอรหันตสาวก ไม่ใช่ตาย
แบบผู้เสพกาม ถ้ากลับมา 
เสพกามก็ถือว่าเราเดินกลับ
มาที่จุดเดิม ไม่ได้ไปไหน 
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ขอฝากเรื่องของ
การฟ ังเทศน์

ฟังธรรมเกี่ยวกับความสุข 
ความสงบนี้ ให ้ท ่านได ้
น�าเอาไปพินิจพิจารณา
และปฏิบัติ เพื่อความสุข
และความเจริญในธรรมที่
จะตามมาต่อไป การแสดง
ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา 
จึงขอยุติ ไว ้ เพียงเท ่านี้  
ขออนุโมทนาให้พร



ท่านอาจารย์คะ ควรจะ 
เดินจงกรมก่อนการ
นั่งสมาธิไหมคะ
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พระอาจารย์ : ใครมคี�าถามอะไรไหม ฟังแล้ว 
ไม่เข ้าใจหรือต ้องการให้ขยายความให้ 
กว้างข้ึนลกึข้ึนก็ถามได้ เวลาแสดงธรรมกจ็ะพูด 
แบบกลางๆ อาจจะไม่ละเอยีด อาจจะไม่เข้าถงึ 
ประเด็นที่เราติดขัดอยู่ก็ได้ ถ้าต้องการให้ 
เข้าลึกกว่านั้นก็ต้องถามมา

ศิษย ์: ท่านอาจารย์คะ การเดินจงกรมนี่ถือว่า
เป็นการท�าสมาธิตื้นหรือเปล่าคะ
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พระอาจารย์ : การเดนิจงกรม 
นี้ท�าได้สองอย่าง เจริญสติ
หรอืเจรญิปัญญา ถ้าเจรญิสต ิ
ก็ให้จิตอยู ่กับอารมณ์เดียว
หรืออยู ่กับร ่างกาย เช ่น 
ร่างกายเดินก็ให ้เฝ ้าดูการ
เคล่ือนไหวของร่างกายที่เท้า 
เท้าซ้าย เท้าขวา ให้จิตมีงานท�า 
เพื่อจะได้ไม่ไปคิดปรุงแต่ง  
นี่ คื อ เ ป ้ า หม ายขอ งก า ร 
เดินจงกรมเพื่อเจริญสติ คือ
ไม่ให้คดิปรุงแต่ง ให้คดิอยูก่บั
เรื่องเดียว เรื่องการก้าวเท้า
ของร่างกาย หรือจะใช้การ
บริกรรมพุทโธไปก็ได้ อย่างนี้ 
เรยีกว่าเป็นการเจรญิสต ิเพือ่ที ่
จะได้กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่  

เ พื่ อ ส ร ้ า ง ฐ านสม า ธิ ใ ห  ้
ม่ันคงก ่อน เวลาที่ปฏิบัติ 
เบ้ืองต้นนี้จะต้องสร้างสมาธิ
ฐานให้แขง็แรง เหมอืนกบัการ 
ทีจ่ะสร้างอาคารสงูๆ นี ้จะต้อง 
ตอกเสาเข็มให้มันแน่นก่อน 
ให้พืน้มนัแน่นเพ่ือจะได้รองรับ
น�า้หนกัของอาคารได้ สมาธนิี้ 
เป็นฐานของปัญญา ก่อนท่ีจะ 
ออกทางปัญญาได้ สมาธินี ้
จะต้องแข็ง จะต้องแน่น  
จิตจะต้องเป ็นเหมือนหิน  
มีความหนักแน่น มีอุเบกขา 
ความหนักแน่นของจิตก็คือ
อเุบกขา ถ้ามสีมาธมิากๆ จะม ี
อุเบกขามากๆ และต้องม ี
ความช�านาญเข ้าสมาธิได ้
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ตลอดเวลาที่ต้องการ และ
เข้าได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว 
ถึงจะเรียกว่ามีฐานมีสมาธิ 
ถ้าใหม่ๆ นี้ยังแบบล้มลุกคลุก
คลานอยู่ กว่าจะเข้าได้ก็เอา
เข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงหรือ 
ชัว่โมง อย่างน้ียังถอืว่ายังไม่เป็น 
สมาธิท่ีหนาแน่น ยังไม่เป็นฐาน 
ของปัญญา ถ้าเป็นอย่างนี้  
ออกจากสมาธิ ม าก็ ต ้ อ ง 
เจริญสติต่อ ควบคุมใจไม่ให้ 
คิดปรุงแต่งต่อไป ให้อยู่ใน
อารมณ์เดียว จะนัง่กไ็ด้ จะเดนิ 
กไ็ด้ จะยนืกไ็ด้ หรอืจะท�าอะไร 
ก็ได้ เช่น ต้องท�าภารกิจ 
อาบน�า้อาบท่า ล้างถ้วยล้างชาม  
ซักเสื้อผ้า กวาดบ้านถูบ้าน  

ก็ เ จ ริญสติ ไ ป ได ้ ด ้ ว ยกั น 
พร้อมๆ กนั จะให้ใจเฝ้าอยูก่บั 
งานที่ก�าลังท�าอยู่ก็ได้ หรือ
จะให้บริกรรมพุทโธๆ ไปก็ได้  
ข ้ อส� าคัญก็คื ออย ่ า ไปคิด
เรื่องนั้นเรื่องน้ี อันนี้เรียกว่า 
เป็นการเจริญสติ หรือว ่า 
ถ้าน่ังนานๆ แล้วเมือ่ย กล็กุขึน้
มาเดนิจงกรม การเดนินีก้เ็ป็น
ประโยชน์สองส่วน ประโยชน์
ทางร่างกายกค็อืได้ผ่อนคลาย
อริยิาบถทีนั่ง่นานๆ แล้วเมือ่ย

เวลาออกจากสมาธิ

มาแล้วนี้

ถ้าฐานสมาธิยังไม่แน่น

ก็ต้องเจริญสติต่อ
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ก็ต้องลุกข้ึนมาเดิน แล้วก็ได้
ออกก�าลังกายให ้ร ่างกาย
แข็งแรง อันนี้ประโยชน ์
ทางร่างกายท่ีจะได้จากการ 
เดินจงกรม ประโยชน์ทางจิตใจ 
กจ็ะได้สองอย่าง คอืได้สตหิรอื 
ได้ปัญญา ถ้ายงัต้องการเจรญิ 
สมาธใิห้หนาแน่นกเ็จรญิสตต่ิอ  
ควบคุมความคิดให ้อยู ่ กับ
พุทโธอย่างเดียวหรือให้อยู่กับ
การเคลื่อนไหวของร่างกาย 
แต ่ ถ ้ ามี ฐ านของสมาธิ ท่ี 
แน่นหนาม่ันคง มีอุเบกขาที ่
หนาแน่นแล้ว ออกจากสมาธมิา 
ก็เอามาเจริญปัญญาได้ 

การ เจริญป ัญญาก็ มีสอง
ลักษณะ การเจริญแบบท�า 

การบ้าน และการเจริญแบบ 
เข้าห้องสอบ การเจริญแบบ 
ท�าการบ้านก็คือยังไม่มีความ 
อยาก เราก็พจิารณาไตรลกัษณ์ 
ไปก่อน อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา  
เพื่อเตรียมรับกับความอยาก 
เวลาที่จะเกิดขึ้นมา หรอืถ้ามี 
เหตุการณ์ที่จะต้องเข้าห้อง
สอบทันที เกิดความอยาก 
ขึ้นมาทันที ออกมาจากสมาธิ
ก็ได้ยินข่าวว่าไฟไหม้บ้านแล้ว  
ทีนี้ แหละ ก็จะ ดูว ่ า ใจ เป ็น
อย่างไร ใจจะหวั่นไหวจะ 
ตืน่เต้นตกใจหรอืเปล่า คนนัน้
ตายแล้วคนนี้ตายแล้ว อันนี ้
เ ป ็ น เหตุ ก า รณ ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น  
ที่บังคับให้เราเข้าห้องสอบ 
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ต อน น้ั น ก็ ต ้ อ ง ดู ว ่ า ใ จ มี
ความอยากหรือเปล่า ถ้ามี 
ความอยากก็จะเกิดความ 
เสียอกเสียใจ ยังอยากให้บ้าน
อยูเ่หมือนเดมิ อย่างนีก้จ็ะเกดิ
ความเสียใจเกิดความทุกข์ใจ
ขึน้มา ถ้าพจิารณาไว้ล่วงหน้า
ก่อนว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง  
มีเกิดมีดับ บ้านมันก็มีพังได้  
มีท่วมได้ มไีหม้ได้ พอได้ยนิข่าว 
ก็รู้สึกเฉยๆ มันไม่เที่ยง มันก็
อย่างนีแ้หละ อนจิจงั ถ้าอย่างนี ้
ก็แสดงว่าท�าการบ้านไว้แล้ว 
พอเข้าห้องสอบก็ท�าได้เลย 
หรือว่าถ้ายังไม่ท�าการบ้าน 
พอเข้าห้องสอบถูกบังคับให้
ท�าข้อสอบ ก็ต้องพิจารณาให้

เหน็ว่ามนัเป็นไตรลกัษณ์ให้ได้  
ถ้าเหน็ว่ามันเป็นไตรลกัษณ์ได้  
เราไปห้ามมนัไม่ได้ มนัจะไหม้ 
ก็ต้องไหม้ เราไปหยุดไม่ได้ 
เราอยู่ตรงนี้ บ้านอยู่ตรงโน้น  
ป่านนี้มันไหม้หมดแล้ว กลาย 
เป็นขี้เถ้าขี้ถ ่านไปหมดแล้ว  
ไปเศร้าโศกเสยีใจไปเดือดเนือ้ 
ร้อนใจกไ็ปหยดุมนัไม่ได้ ถ้าเรา 
สามารถหยดุความอยาก หยดุ
ความวุน่วาย หยดุความทกุข์ได้  
มันก็เป็นปัญญา ปัญญาน้ีท�า 
ได้สองลักษณะ ท�าแบบท�า 
การบ้านไปก่อน หรือท�าแบบ 
เข้าห้องสอบ ข้ึนอยูก่บัเหตกุารณ์ 
ตอนที่เราออกมาจากสมาธิ 
ว่าใจเราเกดิความอยากขึน้มา 
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หรอืเปล่า ถ้าเกิดความอยาก 
กต้็องใช้ไตรลกัษณ์เข้ามาหยดุ
ความอยาก ถ้าไม่มีความอยาก 
ก็ต้องท�าการบ้านคิดเผื่อไว้ 
ก่อน คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ 
อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว เ ร า  
ของๆ เรา บุคคลของเราได้  
ทกุอย่างมนัจะต้องเกดิข้ึนอย่าง
แน่นอน ต้องมีการพลัดพราก
จากกัน ต้องมีการสูญเสีย
อย่างแน่นอน เพียงแต่ตอนนี้ 
ยังไม่สูญเสีย เราก็ต้องซ้อม
ท�าไว้ก่อน ถามตัวเองไว้ก่อน 
ว่าเวลาเสียแล้วจะตกใจไหม 
จะเสียใจไหม จะทุกข์ใจไหม 
จะอยากให้กลบัคืนมาหรือเปล่า   

ถ้าอยากแล้วมันกลับคืนมา 
ได้หรือเปล่า ของมันไปแล้ว 
มันจะกลับมาได้อย่างไร มัน
เป็นอนัตตา เราไปส่ังให้มัน
กลบัมาไม่ได้ ถ้าเราคดิอย่างนี ้
พอเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา 
เรากจ็ะเฉยได้ ยงัรกัษาอเุบกขา
รักษาความสงบสุขได้ต่อไป 
ยังมีความสุขได้ ดีไม่ดีกลับมี 
ความสขุมากขึน้อกี เออ ดแีล้ว
ไม่ต้องเฝ้าบ้าน ไม่ต้องห่วงบ้าน  
ไม่ต้องกวาดบ้านถูบ้าน สบาย
จะตาย ไปอยูบ้่านคนอ่ืนดกีว่า  
อยู ่ วัดสบาย กวาดถูก็ง ่าย  
มีห้องเดยีวไว้หลบแดดหลบฝน 
ก็พอ นี่คือปัญญา 
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เราต้องพิจารณาทกุสิง่ 
ทุกอย่างว่าไม่เที่ยง  
มเีกิดต้องมีดบั ต้องม ี
การพลดัพรากจากกนั  
เบื้องต้นก็ต้องคิดถึง
เรื่องที่เรารักเราชอบ  
ตั วนี้ แหละ ท่ีจะท� า 
ให้เราทุกข์ อย่าไป
พิ จ า ร ณ า เ รื่ อ ง ที ่
เราไม่ชอบไม่สนใจ  
มันตายไปเราไม่ 
เดือดร้อน อย่างนี้
เราไม่ต้องไปพิจารณาให้มัน
เสียเวลา ให้พิจารณาของ 
ทีเ่วลาเขาตายจากเราไปแล้ว
เราเดือดร้อนน่ันน่ะ เราต้อง
พิจารณาให้เราท�าใจให้ได้  

ให้รับกับการจากไปของเขา 
ให้ได้ ถ้าเหน็ว่าเป็นไตรลักษณ์ 
ห้ามไม่ได ้ สัพเพ ธัมมา 
อนัตตา ทกุส่ิงทกุอย่างเราไป
ห้ามไปสั่งเขาไม่ได้ เวลาเขา
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จะอยู่เขาก็อยู่ เวลาเขาจะไป
เขาก็จะไป เพราะเขาไม่เที่ยง 
ไม่แน่นอน ถ้าไปอยากให้ 
เขาอยู่กจ็ะไปเกดิความทุกข์ใจ 
ขึ้นมา อยากจะให้เขากลับมา  
ถ ้า เขาไปแล ้วก็ เกิดความ 
ทุกข์ใจขึ้นมา นี่แหละคือการ
เจริญปัญญาที่เราจะต้องใช้ 
หลงัจากทีอ่อกจากสมาธิมาแล้ว 
อย่าปล่อยให้ใจคดิเรือ่ยเป่ือย  
ออกจากสมาธิมากคิ็ดถงึตู้เยน็ 
คิดถึงทีวี คิดถึงขนมนมเนย 
มนัจะคิดทนัทีเพราะกเิลสมัน
ยังมีอยู่ กิเลสมันก็อยากจะ 
ด่ืมโค้ก ดื่มกาแฟ อยากกิน 
ขนมขึ้นมาทันที ถ้าเราไม่มี
ปัญญา เราก็จะตัดมันไม่ได้ 

หรือถ ้าเราไม ่มีสติควบคุม
บังคับความคิดของเราไม่ให้
ไปคิด เดี๋ยวเราก็แพ้มัน 

ดังนั้น เวลาออกจากสมาธิ
มาแล้วน้ี ถ้าฐานสมาธิยัง 
ไม่แน่นก็ต้องเจริญสติต่อเพื่อ
จะฝึกการเข้าออกสมาธิให้
คล่องแคล่วว่องไว ให้สามารถ
เข ้าได ้ตามเวลาที่ต ้องการ 
เพราะเวลาเรามีปัญหา เราแก้ 
ไม่ได้ อย่างน้อยเราเข้าไป
ในสมาธิก่อนได้ มีที่หลบภัย  
ถ้าปัญญาผลิตไม่ทนั คิดไม่ออก 
ก็หลบเข ้าไปในสมาธิก ่อน 
เช่น ทุกข์มากๆ กับบ้านที ่
ไฟไหม้ ท�าอย่างไรก็ยังทุกข์
อยู่น่ัน ก็เข้าไปในสมาธิก่อน  
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อย่าไปคดิถงึมนั พอออกมาใหม่ 
จะได้ต้ังหลักใหม่ได้ พอจิต
สงบ มีอเุบกขาแล้ว พอออกมา 
กต้็องสอนว่ามนัไม่เทีย่ง เราทกุข์ 
เพราะ เราไปอยากให ้มัน 
กลับมาให ้ มันเหมือนเดิม  
อันนี้ มันไม่เหมือนเดิมแล้ว  
มันหมดไปแล้ว เราห้ามมัน 
ไม่ได้ ถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆ 
เดี๋ยวมันก็ยอมรับความจริง
เพราะมันไม ่อยากจะทุกข ์  
พอเห็นว ่ ามันทุกข ์ เพราะ 
ความอยาก มันก็ต้องหยุด
ความอยากเอง เหมือนกับ
เราตีหัวเรา นี่เราเจ็บศีรษะ
เพราะเราตี นี่เราไม่รู้ว่าเรา
ตีมันไง เราไม่รู้ว่าความเจ็บ

ศีรษะน่ีเกิดจากการตีหัวของ
เราเอง เราก็ตีมันอยู ่เรื่อย  
อันน้ีก็เหมือนกัน ที่เราทุกข์
ไม่สบายใจกเ็พราะความอยาก
ของเราเอง แต่เราก็ไม่หยุด
ความอยาก ความไม่สบายใจ
มนักไ็ม่หายไป กลบัไปท�าตาม
ความอยากเสียอีก ก็ยิ่งกลับ
มาตีศีรษะมาท�าให้เกิดความ
ทกุข์ใหม่เพิม่ขึน้ไปเรือ่ยๆ การ
ท�าตามความอยากมันก็หยุด 
ความอยากชัว่คราวเท่านัน้เอง  
มนัก็เลยรู้สกึว่าหายทกุข์ พอได้
กินกาแฟแล้วมันก็ไม่อยาก
กินแล้ว ตอนนั้นความอยาก
ดื่มกาแฟก็หายไป แต่เดี๋ยว 
ไม่นานมันก็โผล่ข้ึนมาใหม่ 
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นี่เราต้องเห็นว่าความทุกข์
ของเราเกิดจากความอยาก 
เหมือนกับการเจ็บศีรษะของ
เราเกิดจากการท่ีเอาค้อนมา 
ทุบศีรษะเราเอง นี่เราไม่เห็น 
น ่ะซิ เราไม ่ เห็นว ่าที่ เรา 
ไม่สบายใจเพราะความอยาก
ของเรา เรากลบัไปโทษส่ิงนัน้ 
สิ่งนี้ คนนั้นคนนี้ ท�าให้เรา 
ไม่สบายใจ เราไปดูผิดจุด  
คนนั้นคนนี้เขาไม่ได้เป็นต้น
เหตุของความไม ่สบายใจ  

เขาไม่ท�าตามความต้องการ
ของเรา เราไม่สบายใจเรา
ก็ไปโทษเขาว่าเขาท�าไม่ถูก
ท�าไม่ดี แทนที่จะมาโทษเรา
ว่าไปอยากให้เขาท�าถูกท�าดี  
พอเขาท�าไม่ถูกท�าไม่ดีเราก็ 
ไม่สบายใจ แต่ถ้าเราเฉยๆ 
ไม่มีความอยากให้เขาท�าถูก
ท�าดี เขาจะท�าถูกหรือไม่ถูก  
ท�าดีหรือไม่ดี เราก็จะไม่ทุกข์
ไปกับการกระท�าของเขา 

นี่ คื อ ก า ร เ จ ริ ญ ป ั ญ ญ า  
ต ้อง เจริญอยู ่ ตลอดเวลา 
ถ ้ามีสมาธิแล ้ว ออกจาก 
สมาธิมาแล้ว แต่ไม่เจริญใน 
ขณะที่จิตสงบ ขณะที่สงบนั้น 
เป ็นเวลาชาร ์จแบตเตอ ร่ี  

ปัญหาต่างๆ 

เรื่องราวต่างๆ

ที่เราได้ยินได้ฟังกันนี้

ก็เกิดจาก

ความอยากทั้งนั้น
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เวลาเติมน�้ามัน เติมอุเบกขา 
เติมความสุข เติมความอิ่ม 
เติมความพอ ตอนนั้นไม่ต้อง
ไปพจิารณา ให้ออกจากสมาธิ
ก่อน ออกจากความสงบก่อน 
ทีน้ีพอเริ่มคิดปรุงแต่งแล้ว
ต้องเอาความคิดนี้มาคิดทาง
ธรรมะ คิดทางอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ไม่ไปคิดทางอวิชชา 
ปัจจยา สังขารา ถ้าอวิชชา 
ก็คิดว่านั่นก็ดีนี่ก็ดี นั่นก็สุขนี่ 
ก็สุข ก็อยากได้ขึ้นมาทันที 
ต้องคิดว่านั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดี 
นั่นก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์ ทุกข์เพราะ
ว่ามันไม่เที่ยง ทุกข์เพราะว่า 
เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้  
ให้คดิอย่างนีแ้ล้วมันจะไม่อยาก  

จะไม่เกิดความอยากขึ้นมา 
แล ้วพอเกิดเหตุการณ์จริง 
ก็จะผ่านได้ ท�าข้อสอบผ่าน
ได้อย่างสบาย เช่น เวลาแก่
ก็จะผ่าน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย 
กจ็ะผ่าน เวลาตายกจ็ะผ่านได้ 
อย่างสบาย เพราะว่ามนัไม่เทีย่ง  
เราไปห้ามมันไม่ได้ ถ้าเรา 
ไปอยากให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ 
ไม่ตาย เราก็จะทุกข์ทันที  
ถ้าเราไม่อยากทุกข์ เราก็ต้อง
หยุดความอยาก เหมือนกัน
ถ้าเราไม่อยากจะเจ็บศีรษะ
เราก็อย่าเอาค้อนมาทุบศีรษะ  
นี่แหละคือปัญญา

ปัญหาต่างๆ เรือ่งราวต่างๆ ที่
เราได้ยินได้ฟังกันน้ีก็เกิดจาก 
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ความอยากทั้งนั้น ที่เป็นข่าว
หน ้าหนึ่งทุกวันน้ีก็มาจาก
ความอยากท้ังน้ัน ความอยาก
เสพกามจึงเป็นปัญหาขึ้นมา  
อยากเสพรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ อยากนั่งรถเบนซ์
นีก่เ็ป็นความอยากเสพกามนะ  
อยากจะนั่งเครื่องบินส่วนตัว 
นี้ก็เป็นความอยากเสพกาม  
ความอยากจะใส่แว่นตาหรูๆ 
ใช้กระเป๋าหรูๆ ใช้เครื่องไม้
เครือ่งมอืต่างๆ อนันีเ้ป็นเรือ่ง 
ข อ ง ก า ร เ สพก าม ท้ั ง นั้ น 

นักบวชต ้อง ไม ่ เสพกาม 
นักบวชต้องมักน้อยสันโดษ  
สมถะ เรียบง่าย ดคูรบูาอาจารย์ 
ท่านซ ิใส่แว่นตาหรูๆ  ใช้กระเป๋า 
หรูๆ น่ังเคร่ืองบินส่วนตัว
หรือเปล่า พระพุทธเจ ้ามี
พระราชรถน�าขบวนหรอืเปล่า 
พระพทุธเจ้าเวลาจารกิไปไหน
ไปโปรดสัตว์โลกนี้ท่านเดินไป 
ท่านเดนิภาวนาไป น่ีแหละคอื
แบบฉบบัพทุธงั สรณงั คจัฉามิ  
ชาวพุทธเราไม่มอง มองไม ่
เหน็กนั พอมาเจอพวกห่มเหลอืง 

นักบวชต้องไม่เสพกาม
ถ้าเป็นนักบวชแล้วเสพกามนี้

มันไม่ใช่นักบวชแล้ว เป็นนักเบียด
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ท่ีกลายเป็นผู ้ เหาะเหินเดิน 
อากาศได้ ก็ตื่นเต ้นตกใจ  
มีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ประเคน
ไปให้หมดเลย เพราะหวัง
จะร�่าจะรวยจากการท�าบุญ
กับพระผู ้วิเศษเหาะเหินเดิน
อากาศได้ แล้วท่านก็เอาไป 
เสพกามอย่างสบาย พอเป็นข่าว 
โผล่ขึน้มากต็กใจกนั กเ็ราเป็น
คนส่งเสรมิท่านเอง เอาเงินไป
ให้ท่านเอง เพราะหลงคิดว่า
ท่านเป็นผู้วิเศษ ผู้วิเศษต้อง
แบบพระพทุธเจ้า แบบครูบา 
อาจารย์ทัง้หลาย หลวงปู่ม่ัน 
ที่ท ่านเป็นพ่อแม่ของพระ 
ครบูาอาจารย์ในสมยัปัจจบุนันี้  
ท่านอยู่อย่างไร ท่านมีรถเก๋ง 

มีรถเบนซ์หรือเปล่า ถ้าอ่าน 
ปร ะ วั ติ นี้ ต อนที่ ท ่ า น อ ยู ่
เชียงใหม่ นิมนต์อาราธนา
ท ่ านลงมาจาก เชี ยง ใหม ่
มาโปรดญาติ โยมท่ีอีสาน  
ท่านกน็ัง่รถไฟมา ท่านเดินทาง 
แบบชาวบ้าน ชาวบ้านเขา 
เดินทางกันอย่างไรก็เดินทาง
แบบชาวบ้าน เวลาที่ท่านจะ
ไปตายที่สกลนคร เขาก็ต้อง 
แบกท่านไป ไม่มรีถ ไม่มอีะไร  
ไม่มีเครื่องบิน ท่านไม่ให้
ความส�าคัญกับร่างกาย ไม่ได้ 
ให้ความส�าคญักบัการเสพกาม 
เพราะท่านรู้ว่าการเสพกาม
น้ีมันเป็นบ่วงที่จะรัดสัตว์โลก
ให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ 
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แห่งการเวียนว่ายตายเกิด 
ในกามภพ ผู้ที่เสพกามนี้ก็จะ
ต้องกลับมาเกิดในกามภพ 

กามภพคือภพของใคร ก็ภพ 
ของเทวดาลงมา เทวดา มนษุย์  
เดรจัฉาน เปรต นรก น้ีเป็น 
ผูท้ีเ่สพกามทัง้นัน้ ผูท้ีเ่ป็นเปรต  
เป็นเดรจัฉาน เป็นนรก เพราะ
เสพกามด้วยการท�าบาป เช่น 
ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติ
ผิดประเวณี โกหกหลอกลวง  
เสพอบายมุขต่างๆ พวกนี้ก็
ต ้องเกิดเป็นเดรัจฉานเป็น
เปรตไปตกนรก ผู้ท่ีเสพกาม
ด้วยการรักษาศีลได้ ก็จะไป
สวรรค์ เป็นเทพ เป็นมนุษย์ 
นี่เรียกว่าเป็นผู้เสพกาม ผู้ที่

ไม่เสพกามก็จะไปเป็นพรหม  
คือผู้ที่ถือศีล ๘ ได้ ผู้ที่เข้า 
ฌานได้ ท�าจิตใจให้สงบได้  
หาความสุขจากการท�าใจ 
ให้สงบ พวกนี้ก็จะไปเกิดเป็น
พรหมกัน พวกน้ีไม่เสพกาม  
นั กบวชต ้ อ ง ไม ่ เ สพกาม  
ถ้าเป็นนักบวชแล้วเสพกามนี ้
มันไม่ใช่นักบวชแล้ว เป็น 
นักเบียด ต้องบอกว่าเบียด
ก่อนบวชหรือบวชก่อนเบียด  
นี่ทั้งบวชทั้งเบียดไปด้วยกัน  
บวชด้วยเบียดด้วย ธรรมเนียม
คนไทยก็คือต ้องบวชก ่อน
เบียดใช่ไหม อายุครบยี่สิบ
ก็บวช บวชแล ้วก็ค ่อยไป
แต่งงานแต่งการ แต่สมัยน้ี 
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บวชแล้วก็ เบียดไปพร้อมๆ  
กนัเลย เพราะไม่มใีครควบคมุ
ดูแลพระเณร เพราะญาติโยม 
ไม่รูว้ธิกีารปฏบิตัขิองพระเณร 
ที่ถูกต ้องว ่าควรจะปฏิบัติ
อย ่างไร กลับถูกพระเณร
หลอกให้สนับสนุนเร่ืองการ
เสพกามโดยไม่รู้สึกตัว นี่ออก
ไปข้างนอกจีวรปลิวว่อนไป
หมดนี่เรียกว่าไปเสพกามนะ  
นกับวชท่ีแท้จรงิต้องไปเข้าป่า  
ต้องส�ารวมอนิทรย์ี ตา หู จมกู  
ลิ้น กาย นี่ไปหมด ที่ไหน
ญาติโยมไป พี่เหลืองเราก ็
ไปกันหมด มีเขาถ่ายรูปมา 
ด่ากนัในหนงัสอืพิมพ์กไ็ม่รูส้กึ 
เดอืดร้อนอะไร เพราะว่าไม่มี 

ใครรู้เร่ืองของพระว่าวิถีชีวิต 
ของพระเป็นอย่างไรกัน ก็คิด
ว่าเป็นเร่ืองธรรมดาไปแล้ว
เด๋ียวน้ีพระออกไปข้างนอกวดั 
นีเ้ป็นเร่ืองธรรมดา ไปชอ็ปป้ิง 
ที่โน่นที่นี่เป็นเรื่องธรรมดา
ไปหมดแล้ว ไม่ใช่เป็นเร่ือง 
ต่ืนตระหนก เมื่อก่อนน้ีเป็น
เรื่องตื่นตระหนกนะ มีพระไป 
โผล่ตามสถานอโคจรต่างๆ 
แม้แต่กิจนิมนต์ พระเคร่งๆ  
พระที่ท่านเข้มข้นท่านก็ไม่รับ 
เห็นไหม หลวงตาไม่ให้พระ
รับกิจนิมนต์ก็เพราะไม่อยาก
ให้ออกไปข้างนอก ไม่ให้ออก
ไปเสพกามน่ันเอง ออกไป 
ข้างนอกมันก็เห็นรูป ฟังเสียง 
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ได้กลิ่น มันก็เห็นรูปเสียงของ
ฆราวาสญาติโยม เดี๋ยวมัน 
ก็ เ กิ ดกามอารมณ ์ ข้ึ นมา  
พอกลับมาวัดกว่าจะท�าใจให้
สงบได้กอ็กีหลายวัน เห็นรปูน้ัน 
แล้วมันก็ยังติดตาติดใจอยู ่ 
อย่างนั้น ท่านถึงไม่ให้รับ 
กิจนิมนต ์ เพราะว ่ า มันได ้ 
ไม่คุ้มเสีย ไปโปรดญาติโยม
นิดเดียวแต่ตัวเองกลับมานี้
แทบจะตายเอา แทบจะต้อง
สึกน่ะ บางทีกลับมาอารมณ ์
วุน่มากๆ กว่าจะท�าใจให้สงบได้  
พระเณรที่ยังไม่มีหลักไม่มี
เกณฑ์นี้ ถ้าออกไปข้างนอก
นี่รับรองได้ ไม่สึกก็อยู่แบบ 
ไม่เป็นพระ คือไม่ส�ารวมตา  

หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ส�ารวม
กาย วาจา ใจ ใจมนัก็จะสงบ
ไม่ได้ เม่ือไม่สงบมันก็จะมี
ความอยากความโลภ

ถ้าชาวพทุธเรารู้หน้าทีข่องพระ  
เวลาพระท�าอะไรไม่ถูก เราก็ 
ไม่สนบัสนนุ นีเ่ราไม่รู ้เรากลวั 
บาปกันไปหมด ท่านพูดอะไร
กเ็ช่ือไปหมด ดีไปหมด เพราะ
พระโกหกไม่ได้ใช่ไหม บอกว่า
ระลึกชาตไิด้กต้็องเช่ือ บอกว่า 
ตัดกรรมได้ก็ต้องเชื่อ บอกว่า 
ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรก 
มากต้็องเชือ่ แล้วใครไปพสูิจน์ 
ได้ว่าพูดจริงหรือพูดไม่จริง  
ของบางอย่างถึงแม้จะเป็น
ความจริงก็ไม่กล้าพูด คนที่ 
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รู ้ จริ ง เห็นจริง เขาไม ่กล ้า 
พูดหรอก ถ้าคนเชื่อก็ดีไป  
แต ่คนไม ่ เชื่ อก็อาจจะมา 
กล่าวหาได้ว่าอุตริหรือเปล่า 
หรือว่าถ้าพูดไปแล้วไม่เกิด
ประโยชน์ เรื่องของเดรัจฉาน
วิชาต่างๆ นี้พูดไปแล้วมัน 
ไม่เกิดประโยชน์กับคนฟัง 
ท�าให้คนฟังเกิดความลุ่มหลง
ขึ้นมาก็ไม่ควรพูด ควรจะพูด 
ในเรื่องที่ท�าให้เขาหูตาสว่าง 
พูดเรื่องไตรลักษณ์ พูดเรื่อง
อริยสัจ ๔ ถ้าจะเห็นก็ให้เห็น
ไตรลักษณ์ เห็นอริยสัจ ๔  
แล้วจะพูดก็พูดได ้เต็มปาก  
ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นโทษกบัใคร  
แต่ถ้าพูดเร่ืองเดรัจฉานวิชา 

พูดเรื่องระลึกชาติได้ หรือพูด 
เร่ืองชาติก่อนเป็นอย่างนั้น
อย่างน้ี ชาติน้ีเลยต้องมา
เป็นหลวงปู่ นี่มันไม่รู้พูดไป 
ท�าไม พูดเพื่อสร้างยกตนเอง  
ให้มีความส�าคัญให้น่าเล่ือมใส
ศรัทธา คนทีจ่ะเลือ่มใสศรัทธา
คนแบบน้ีก็คื อคนตาบอด
เท่านัน้ล่ะ คนทีไ่ม่รูธ้รรม คนท่ี 
รู้ธรรมเขาไม่เลื่อมใสศรัทธา
กับเรื่องแบบนี้หรอก 

ชาวพุทธเราต้องฉลาด ต้อง
ศึกษาพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ ให้รู้ว่าพระแท้จริง
เป ็นอย ่างไร พระปลอม
เป็นอย่างไร พระแท้ท่านอยู่
อย่างไร ท่านปฏิบัติอย่างไร 
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ไ ม ่ มี ใ ค รศึ ก ษ าสน ใ จกั น  
เป็นชาวพุทธแท้ๆ แต่สู้คนท่ี 
ไม ่ ใช ่ เป ็นชาวพุทธไม ่ ได ้ 
พวกชาวต่างประเทศนี้ เขา
ศึกษาถึงแก่นเลย เวลาเขา
เข้าหาศาสนานี้เขาเข้าไปใน 
พระไตรป ิฎกเลย ศึกษา
พระพุทธประ วัติ  ศึ กษา 
พระธรรมค�าสอน เขาจึง 
ไม่หลงกัน เขามาเมืองไทยนี้ 

เขามาบวช เขาไม่ได้ 
ม า เ พ่ื อ จ ะ ม า ห า 
ลาภ สักการะต ่ างๆ 
พวกเราเป ็นเหมือน 
ไก่ได้พลอย มีของดี
กลบัเขีย่ทิง้ไป ชอบของ
ไม่ดี ชอบตัวหนอนตัว
ไส้เดือน ชอบอทิธิฤทธ์ิ

ปาฏิหาริย์ ชอบวัตถุมงคล 
ชอบเสกชอบเป่า ชอบฟัง 
พระสวด พระสวดแล้วรู้สึก 
โอ้โห มีความสุขเหลือเกิน 
ได้บุญมาก แต่ไม่รูว่้าสวดอะไร  
ไม ่ เข ้ า ใจความหมายเลย  
การสวดก็คือสวดพระธรรม 
ค�าสอน เป ็นการสั่ งสอน  
เพียงแต่ว่าไปสอนภาษาบาลี 
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ไม่สอนภาษาไทย คนฟังก็เลย 
ไม่เข้าใจ เลยไม่ได้ปัญญา  
ถ้าตั้งใจฟังก็อาจจะได้สมาธิ 
คื อ เ วลาฟ ั งพระสวดแล ้ ว 
ตัวเองไม่ไปคดิเรือ่งนัน้เรือ่งนี้  
ใจจดจ่ออยู่กับการฟัง ก็จะ
ได้อานิสงส์ท�าให้ใจสงบได้ 
แต่จะไม่ได้ปัญญา จะไม่รู้ว่า
พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติ
อะไรกัน สอนให้เราร�่ารวย 
หรอืสอนให้เรายากจน ถ้าปฏบิติั 
ถ้าศึกษาแล้วจะรู ้ว ่าสอนให้
เรายากจน เพราะความรวยนี้ 
เป็นทกุข์ ความรวยดบัความทกุข์ 
ไม่ได้ ความร�่ารวยจะเป็นตัว 
สร้างความทุกข์ให้เกิดมากขึ้น  
เพราะรวยแล ้วก็ ไม ่อยาก 

จะจน กลวัความจน ความกลวั 
ความจนนี้ คื อความทุ กข ์  
แต่พวกเราทุกคนนะในที่สุด
ก็ต้องจนกันหมด เวลาตายก็
ไม่มีสมบัติเหลืออยู่เลยแม้แต่
บาทเดียว เวลาจะตายน้ีจะ
ทุกข์มาก คนที่กลัวความจน 
ความตายนี้มันยังไม่ค่อยกลัว  
แต่กลัวที่จะต้องจากทรัพย์
สมบัติจากส่ิงต่างๆ ไปมากกว่า 
คนที่ไม่มีอะไรน้ี เวลาตาย
เขาไม่ค่อยเดือดร้อน อย่าง
ขอทานนี้ เวลาเขาตายนี ้
เ ขา ไม ่ มีอะ ไรต ้ อง เสี ย ใจ
เสียดาย เขากลับดีใจว่าจะได้
หมดทุกข์เสียที อยู่มาก็ทุกข์
ทรมานเหลือเกิน 
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ศาสนาพุทธสอนเราให ้ม ี
ความสุขใจ ให้รวยทางจิตใจ 
รวยด้วยทรพัย์ภายใน รวยด้วย 
ทาน รวยด้วยศลี รวยด้วยภาวนา  
รวยด ้วยมรรคผลนิพพาน 
เพราะอันนี้แหละเป็นทรัพย์
ที่จะให้ความสุขกับเราอย่าง
แท้จริง และจะเป็นทรัพย์ที่
จะติดไปกับเราทุกภพทุกชาติ  
ก็ขอให้เราศึกษาธรรมะกัน 
ให้มากๆ เราจะได้ไม่หลงทางกนั  
จะได ้ไม ่ถูกหลอก นี่ มันมี
เหตุการณ์แบบน้ีเกิดข้ึนมาตั้ง 
กีค่รัง้กีห่นแล้ว พอจางหายไป 
สักสองสามปีก็โผล่ขึ้นมาใหม่  
ลองนับมาซิ เวลาโผล่ขึน้มาใหม่ๆ  
ก็ตื่นเต้นกันคิดว่ามีศาสดา

องค์ใหม่มากันแล้ว แล้วเดี๋ยว
ก็ เ กิดเรื่ องฉาวกันตามมา  
แล้วพอสงบตัวไปสักพักก็โผล่
ขึน้มาใหม่อีกแล้ว ก็มาแนวเดิม 
แนวอทิธฤิทธิป์าฏิหารย์ิ ชาวบ้าน 
ก็ชอบเพราะชาวบ้านไม่เคย
ศกึษาธรรมะกนั ไม่รูว่้าของที่
วเิศษวิโสจริงๆ น้ันเป็นอย่างไร 
คิดว่าอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์น้ี
เป็นของวิเศษ ไม่ได้คิดว่า 
การดับความทุกข์นี้เป็นของ
วเิศษกัน เวลาสอนให้ดับความ
ทุกข์น้ีไม่ชอบกัน ไม่อยาก  
ให้รักษาศลีไม่เอา ให้ภาวนา
ให้นัง่สมาธน้ีิไม่เอา ถอยหนี  
ให้พจิารณาความแก่ ความเจ็บ  
ความตาย น้ียิง่ไม่เอาใหญ่เลย  
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พอคิดค�าว่าตายเท่าน้ัน โอ้ย  
ไม่เอาแล้ว ไม่เป็นมงคลแล้ว  
เพราะขาดการศกึษา เป็นพทุธ 
แต่ชื่อ พุทธในทะเบียนบ้าน 
ไม่ใช่พุทธแท้ พุทธแท้ต้อง
รู้จักพระพุทธเจ้า ต้องรู้จัก
พระธรรมค�าสอน ต้องรู้จัก
พระอรหนัตสาวก นี่ไม่รู้เลย  
ไม ่รู ้ ว ่ าพระพุทธเจ ้าวิ เศษ 
ตรงไหนวเิศษอย่างไร ค�าสอน
ของพระพุทธเจ้าวเิศษอย่างไร 
พระอรหันตสาวกท่านวิเศษ
อย่างไร พวกนีไ้ม่รูจั้ก จะรูจั้ก
แต่พระทีแ่จกวตัถมุงคลเท่านัน้ 
ถ้าที่ไหนมีแจกวัตถุมงคลนี้  
โอ้ย คนไปเป็นหมืน่เป็นแสน 
พอไปแจกธรรมะนีก้ระจายเลย  

พอต้ังนะโมจะเทศน์เท่าน้ัน 
ลุกไปหนีกันไปแล้ว

ช่วงระหว่างการถวายของ

พระอาจารย ์: ของพวกนี้ได้ 
ถวายแล้วละโยม เพียงแต่ว่า 
ของบางอย่างมนัยงัรับประเคน 
ไม่ได้ เพราะว่าถ้ารับประเคน
แล้วมนัมอีาย ุแต่บุญได้เท่ากนั 
ได้เต็มร้อยแล้ว ได้มากกว่าด้วย
เพราะได้ท�าตามพระธรรม 
วนิยั ไม่ไปบงัคบัให้พระท�าผดิ 
พระวินัย เข้าใจไหม ถ้าจะให้ 
ประเคนของที่ เป ็นของฉัน
นี่ก็ผิดพระวินัยแล้ว บางที
ของสังฆทานที่ใส่มามีทั้งนม
มีทั้งขนมมีทั้งอะไรแล้วจะให้ 
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พระรบัประเคน ถ้าไม่รบัประเคน 
กลวัไม่ได้บุญ ถ้าพระรบัประเคน 
พระท่านกผ็ดิพระวนิยั แล้วของ 
ที่รับประเคนก็เก็บไว้ฉันไม่ได้ 
ต้องสละไป เข้าใจนะ ดังนั้น 
เวลาพระบอกให้ท�าอะไรให้เชือ่  
อันนี้ไม่โกหก เชื่อได้

ศิษย ์: พระอาจารย์คะ ควรจะ
เดินจงกรมก่อนการนั่งสมาธิ

พระอาจารย์ : อ๋อ ไม่ แล้วแต่ 
อัธยาศัย ถ้านั่งมากนั่งนาน 
ก็ต้องลุกข้ึนมาเดิน เดินมาก 
ก็ต ้องกลับไปนั่ง แล ้วแต ่  
การเจรญิสตกิต้็องเจรญิข้ึนมา
ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย ไม่ใช่แต่
เฉพาะเดินจงกรม พอลกุข้ึนมา 

จากเตยีงก่อนจะลกุไปท�าอะไร 
กต็ัง้สตก่ิอนนะ ไม่ให้ใจลอยไป
เรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้ควบคุมอยู่
กบัปัจจบุนั อยูก่บัเหตกุารณ์ที่
ก�าลังเกดิขึน้ หรอือยูกั่บพทุโธ
ไปเลย แล้วพอมีเวลาว่างก็นั่ง
สมาธิไป ทีน้ีคนบางคนเขา
ไม่มภีารกจิจะต้องท�า เขากน็ัง่ 
ทัง้วนั พอเขาน่ังมากๆ เขากเ็ม่ือย  
เขากต้็องลกุขึน้มาเดนิ อย่างพระ 
นีก่ไ็ม่ได้ท�างานอะไร กม็แีต่น่ัง  
นั่ ง เ ส ร็ จ เ มื่ อยก็ ลุ กขึ้ นมา 
เดินจงกรมต่อ พอเดินเม่ือย 
ก็กลับไปนั่งต่อ พระพุทธเจ้า 
ให้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้น
เวลานอนหลับเท่านั้น ดังนั้น  
งานภาวนาของพระส่วนใหญ่ 
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จึงอยู่ที่ท่าเดินกับท่านั่ง แต่
ญาติโยมนี้วันหนึ่งมันไม ่ มี
เวลาปฏิบัติ มัวแต่ไปยุ่งกับ 
การท� างานท� าการหากิน 
หาอะไรอยู่ ก็ท�าได้แค่ควบคุม

ความคิดควบคุมใจให้อยู ่กับ
ปัจจุบัน ให้อยู่กับงานที่ท�า  
ไม่ให้คิดปรุงแต่ง ก็ห้ามไม่ได้ 
บางทีต้องคิดเร่ืองนั้นเร่ืองน้ี  
คุยกับคนน้ันคนน้ีมันก็ไปแล้ว  

พอใจสงบเต็มที่แล้วมันก็ไม่ต้องใช้
สติ สมาธิ ปัญญา อีกต่อไป พอถึงค�าว่า

นิพพานแล้วมันก็จะสงบอย่างถาวร
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มนักล็อยไปฟุ้งไปแล้ว ถ้าอยาก 
จะควบคุมความคิดให้ได้ต้อง
อยู่คนเดียว ปลีกวิเวก อันนั้น
จะได้ต่อสู้กับมัน ไม่มีคนอื่น
มาคอยมาเป็นกองเชียร์ ถ้าอยู่ 
กับคนอื่นเดี๋ยวก็อ ้างได ้ว ่า 
ต้องคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้  
อยูค่นเดยีวนีถ้้ามนัจะคดิ กม็า
บังคับให้มันพุทโธอย่างเดียว

ศษิย์ : พระอาจารย์ครบั เม่ือก่อน 
เวลาผมท�าบุญ เวลามีคนเอา 
ซองผ้าป่าซองอะไรมาให้ แล้วเรา
ใส่ซองแล้วก็จบขอน่ันนู่นน่ีอะไร
อย่างน้ี แต่พอเดีย๋วน้ีพอได้ศกึษา 
ธรรมกับพระอาจารย์ พอใคร
มาปุ๊บ ผมก็จะหยิบเงินใส่แล้วก็
วางไป

พระอาจารย์ : ถือว่าเป็น 
การสละ ถูกทางแล้ว คือเรา 
ไม่เสียดายเงิน ไม่หวงเงิน 
และไม่ต้องการอะไรจากการ
ท�าบุญ เพราะผลที่เราได้ก็คือ
ความสงบ ความไม่ตระหน่ี 
ความไม่ยึดติด ดับความโลภ 
ดับความทุกข์ ที่เกิดจากเรื่อง
เงินทอง ไม่เสียดายเงินทอง 
คนท่ีเสียดายเงินทองเวลา 
เงินหายไปสักบาทหน่ึง น่ี 
กนิไม่ได้นอนไม่หลับ จรงิๆ นะ  
เพราะหวง แต่ถ้าเราท�าบุญ 
ท�าทานนีก็้เป็นการฝึกปล่อยวาง  
ตดัความโลภ ตัดความตระหน่ี 
ตั ดการ ใช ้ เ งิ นทอง ไปซื้ อ 
ความสุขต่างๆ แล้วก็จะได้
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ความสขุใจอิม่ใจ ต่อไปแทนที่
จะเอาเงินไปเท่ียวก็เอาเงิน
ไปท�าบุญแทน แล้วต่อไปเรา
จะได้ไม่ต้องหาเงินมาก เม่ือ
ไม่หาเงินมากก็จะมีเวลามา
รักษาศีลมาภาวนาได้ นี่เสาร์
อาทิตย์คุณก็มีเวลามาวัดได้ 
ถ้าคุณไปเที่ยว วันนี้คุณก็มา
ไม่ได้

ศษิย์ : พระอาจารย์คะ อย่างเวลา 
ท่ี เราพยายามเหมือนกับปลีก
วิเวกแล้วเราท�าสมาธิเดินจงกรม
ท้ังวันอย่างน้ีนะคะ มันจะมีช่วง
เบ่ือค่ะพระอาจารย์ เพราะว่า 
เราไปฝืนสิ่งที่เราเคยท�า

พระอาจารย์ : ไม่หรอก  
เราเผลอ เราไม่ท�าต่อ เราไปคิด 
ปรุงแต่ง ถ้าเราภาวนาต่อมัน
ก็จะไม่เบื่อ พอมันเบ่ือต้อง
รีบภาวนาทันที ต้องนั่งทันที 
ต้องพุทโธทันที หรืออะไร
ทันที อย่าปล่อยให้มันคิด 
ปรุงแต่ง พอมนัคิดปรุงแต่งแล้ว 
มันก็จะเบื่อ เราผ่านมาแล้ว 
เรารู ้กลมัน พอเราภาวนา 
นัง่สมาธป๊ัิบมันกห็ายไป ความ 
เบื่อก็หายไป พอใจสงบไม่คิด
ปรุงแต่งมันก็หายไป

ศิษย ์ : ท่านอาจารย์คะ ลูกก็ 
เดินจงกรมเยอะมากแต่ว ่านั่ง
สมาธิน้อย ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
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พระอาจารย ์ : แล้วแต่ ได้
ทั้งนั้นน่ะ ขอให้ใจไม่เบื่อ 
ไม่ทุกข์ก็แล้วกัน วิธีไหนก็ได้ 
แต่ถ้าอยากให้จิตรวมเข้าสู ่
ความสงบอย่างเตม็ทีก่ต้็องนัง่  
เพราะการเดินนี้ จะท�าให ้ 
รวมยาก ไม่ค่อยรวมเท่าไหร่  
เพราะยังต้องเคลื่อนไหวอยู่  
ร่างกายต้องเคลือ่นไหว ใจต้อง 
ท�างาน เวลานัง่เฉยๆ นีไ้ม่ต้อง
ใช้ใจควบคุมการเคลื่อนไหว 
ของร่างกาย ใจก็จะได้ปล่อย 
วางร ่างกายได ้อย ่างเต็มที่  
ยกเว ้นในกรณีพิเศษ เช่น 
หลวงปู่ชอบนี้ท่านเดินธุดงค์
ในป่าตอนกลางคืน ท่านก ็
เดินจงกรมไป พอท่านเดินไป 
จ๊ะเอ ๋กับเสือ เสือมันก็เลย

บังคับให ้จิตของท ่านรวม
เพราะท่านมสีติ พอเห็นเสือป๊ับ 
ใจมันก็วุ ๊บเข้าไปข้างในเลย 
ดิ่งเข้าไปสงบ เสือก็หายไป 
ร่างกายก็หายไป พอออกมา 
จากสมาธิ เทียนที่จุดไว ้ก ็
มอดไปหมดแล้ว ท่านถือ 
โคมไฟเป็นโคมผ้า มีเทียนอยู่
ข้างใน พอเจอเสือปั๊บ จิตมัน
ก็ดิ่งเข้าข้างในเลย หลบรวม  
ร่างกายกห็ายไป เสอืก็หายไป  
พอถอนออกมาเห็นตัวเอง 
ยืนถือโคมไฟอยู ่แต่เทยีนท่ีอยู่ 
ในโคมไฟน้ันไหม้หมดไปแล้ว 
เสือก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู ้ 
เสือไม่ท�าอะไรเพราะท่านเป็น 
เหมอืนต้นไม้ ท่านยนือยูเ่ฉยๆ  
แต่ถ ้าวิ่งน้ีมันคงจะไล่ตาม 
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แล้วมันจะรวมได้เฉพาะช่วง
ท่ีมันมีเหตุการณ์วิกฤติและ 
สติต้องดี ถ้าสติไม่ดีสติแตก 
กว็ิง่เลยล่ะ หรอืเป็นลมเลย แต่ 
ถ้าสติดีมันจะประคับประคอง
จิตให้เข้าข้างใน อันนี้เป็นวิธ ี
เขาเรียกกรณีพิเศษ 

การเดินจงกรมส่วนใหญ่จะ 
ไม่รวม แต่สงบได้ บางทเีดนิไป 
แล้วจติกจ็ะเป็นอเุบกขาขึน้มา 
รูสึ้กเดนิแบบเดนิบนเมฆเลยล่ะ  
เดินแล้วรู้สึกว่ามันเบาตัวเบา 
เท้าท่ีเหยียบบนพื้นก็นิ่มไป
หมดเลย ใจก็รู้สึกเบาสบาย 
ไม่รู ้สึกเหน่ือยไม่รู ้สึกเม่ือย
อะไรเลย อย่างนี้ก็เกิดขึ้นได ้
เวลาใจสงบจากการเดนิจงกรม

ศิษย ์ : ตรงจุดนั้นนี่ถ้าเกิดขึ้น
แล้วเราต้องหยุดเลยไหมคะ

พระอาจารย ์ : ก็แล้วแต่เรา 
เดินต่อไปก็ได้

ศิษย ์ : กลัวมันหลุด คือมัน
รู้สึกว่ามันไม่นิ่งเหมือนนั่งน่ะค่ะ

พระอาจารย์ : เพราะกลัว
มันหลุด กลัวคือความอยาก 
อยากจะให้มันอยู ่อย่าไปอยาก  
มันน่ิงเราก็ท�าของเราต่อไป 
มนันิง่เพราะอะไร เรากเ็ดนิของ
เราต่อไป ท�าอย่างน้ันต่อไป  
พอเราหยุด น่ีละมันถึงจะ 
หายไป เข้าใจไหม เราก็เดิน 
ต่อไป ท�าเป็นไม่รูไ้ม่ชีเ้ดนิต่อไป  
ดสูมินัจะเป็นยงัไง เดนิของเรา 
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ต่อไปหรือจะยืนเฉยๆ ก็ได้  
ข้อส�าคัญก็คือใจเราอย่าไป 
คดิปรงุแต่ง ถ้าไม่คดิปรุงแต่ง 
มันก็จะอยู ่ เฉยๆ ต่อไปได้  
ถ้าพอไปคิดปรุงแต่ง ไปเกิด
ความอยาก มันก็จะหายไป 
ต้องสักแต่ว่ารู้

ศิษย ์: ท่านอาจารย์เคยพูดถึง
ความสงบและพดูถึงพระพทุธเจ้า
กับพระสาวกท้ังหลายว่าไม่ได้หาย
ไปไหน ท่านยังอยู่ แต่ท่านอยู่ใน
ความสงบ อันนั้นลูกไม่เข้าใจ

พระอาจ ารย ์ :  คื อ ใ จ 
ของเรานี้ไม่ได้อยู ่ที่ร่างกาย 
ใจของเราอยูท่ี่โลกทพิย์ ถ้าเรา 
เปรียบเทียบใจของเรากับ

ร่างกาย กเ็หมอืนกบัผูค้วบคมุ
ยานอวกาศกับยานอวกาศ 
ยานอวกาศตอน น้ีมันอยู ่ 
ดาวอังคารใช ่ ไหม แต ่ผู ้
ควบคุมอยู่ตรงโลกนี้ เราเป็น
ผู ้ควบคุมสั่งยานให้ท�าอะไร
ต่างๆ ถ้าเกิดยานน้ันพังไป 
หมดสภาพไป ผูค้วบคมุกย็งัอยู่
ทีน่ีเ่หมือนเดมิ ใจของพวกเรา
ทกุคนเหมอืนกนั ร่างกายของ
เราเป็นยานอวกาศ ใจของเรา 
เป็นผู ้ควบคุมยาน ใจของ
เราอยู่ในโลกทพิย์ ทนีีใ้จของ 
พวกเรากบัใจของพระพุทธเจ้า 
ต่างกันตรงท่ีว่าใจของเรา
ยงัไม่สงบยงัไม่บริสทุธิ ์ ยงัมี 
ความโลภความอยากอยู่ แต่



พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 137

ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม ่มี
ความโลภความอยากแล้ว 
มีแต่ความสงบ แต่ก็อยู ่ที่
เดียวกัน แต่อยู่คนละแบบ  
อยู ่แบบสุขกับอยู ่แบบทุกข ์
เข้าใจไหม พวกเราอยู่แบบทกุข์  
ท่านอยู่แบบสุข เท่านั้นเอง  
ก็อยู่ในโลกทิพย์เหมือนกัน

ศิษย ์ : แต่ไม่ได้หมายความว่า
พระพทุธเจ้าต้องทรงอยูใ่นสมาธิ
ใช่ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย ์: ท่านท�าสมาธิ 
ท�าปัญญาจนกระท่ังมันสงบ
อย่างถาวรแล้วไง กเ็หมอืนกบัว่า 
สต ิสมาธ ิปัญญา นีเ้ป็นเหมอืน 
บนัไดไง เป็นเคร่ืองมอืทีท่�าให้ 
ใจสงบ พอใจสงบเต็มที่แล้ว 
มนักไ็ม่ต้องใช้สต ิสมาธ ิปัญญา  
อีกต่อไป พอถึงค�าว่านิพพาน
แล้วมันก็จะสงบอย่างถาวร 
ไม่มีวันเส่ือม แต่ถ้ายังไม่ถึง 
พระนพิพานนีม้นัยงัเสือ่มได้อยู่  
เส่ือมมากเสื่อมน้อยอยู ่ที่ขั้น 
ขั้นโสดาบัน ขั้นสกิทาคามี  
ขัน้อนาคาม ีนีม้นัมคีวามเสือ่ม
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ต่างกัน พระโสดาบันนี้ยัง 
เสื่อมมากกว่าพระสกิทาคามี 
พระสกิทาคามีก็จะมีความ
เสื่อมมากกว่าพระอนาคามี 
คือความทุกข์ที่ท่านได้นี่มัน 
จะเสื่อม เพราะมันจะมีความ
อยากตัวอื่นเข ้ามารบกวน  
แต่พระอรหันต์นี้ไม่มีความ
อยากมารบกวน ความสุข
ความสงบของท่านก็จะไม่มี 
วันเสื่อม แต่ใจของท่านกับใจ 
ของเราก็ยังอยู ่ในโลกทิพย์
เหมอืนกนั ไม่มวีนัตาย ใจของ 
พวกเรา ใจของเปรต ใจของ 
เดรัจฉาน ใจของไส้เดือน
ของหนูของแมว ก็อยู ่ ใน 
โลกทิพย์เหมือนกัน เพียงแต ่

ว่าไปท�าบาปก็เลยต้องไปรับ 
ผลบาป ถ้าท�าบุญก็ได้ลาภ 
อยู่ในโลกทิพย์ของเทวดาเป็น
เทวดาไป ถ้าน่ังสมาธก็ิได้เป็น
พรหมไป ถ้าได้เห็นอริยสัจ ๔ 
กเ็ป็นพระโสดาบัน สกทิาคามี 
อนาคามี อรหันต์ไป ก็ยังอยู่
ในโลกทิพย์เหมือนเดิม

ศิษย ์: พระอาจารย์คะ แล้วใน 
สติป ัฏฐานสูตรบอกว ่าให ้ท�า
อวชิชาโทมนัสในโลกให้พนิาศเสีย 
ความหมายตรงน้ีหมายความ 
ว่าไงคะ

พระอาจารย์ : ความทกุข์ต่างๆ  
นี่เอง ให้ท�าใจให้เป็นอุเบกขา 
ดี ใจก็ เป ็นทุกข ์อย ่างหนึ่ ง 
เสียใจก็ทุกข์อย่างหนึ่ง ดีใจก็
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อยากจะให้สิง่ทีเ่รารักเราชอบ
อยู่กับเราไปนานๆ ก็จะเกิด 
ความวิตกเกิดความห่วงใย 
ขึ้นมา แล้วเวลาเขาจากไป
เปลีย่นไป เรากจ็ะทกุข์ใจอยูด่ี  
เวลาเสียใจก็รู ้อยู ่แล้วว่ามัน
ทุกข์อยู่แล้ว แต่ถ้าท�าใจให้เฉยๆ  
เป็นกลาง มันก็ไม่เดือดร้อน  
ไม่ดีใจไม่เสียใจ คนด่าก็ไม่
เสียใจ คนชมก็ไม่ดีใจ เฉยๆ 
เพียงแต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเอง 

นีค่อืเป้าหมายของการภาวนา
ของการปฏิบัติ ให้ใจเข้าสู่
อุเบกขา ให้อยู่ตรงกลาง อยู่
ระหว่างความดีใจกับความ
เสียใจ 

อุเบกขานี้มันเข้าได้สองทาง 
เข้าทางสมาธิก่อน แล้วพอ 
ได้อุเบกขานี้แล้ว ก็ใช้ปัญญา
รักษามันด้วยการสกัดความ 
อยาก ถ ้าไม ่มีสมาธิ เลย 
มีแต่ความอยาก มันก็ไม่ม ี
อเุบกขา อย่างพวกทีไ่ม่ภาวนานี้ 
ไม่มอีเุบกขา พอใครชมหน่อย
ก็ดี ใจตัวลอยขึ้น พอใคร 
ด่าหน่อยก็หน้าขวิดหน้าคว�่า
ขึ้นมาทันที แต่คนที่มีสมาธินี้
เวลาจิตมีอุเบกขาความสงบนี้ 

ใครชมก็อย่าไปหลง

ใครด่าก็อย่าไปหลง

ให้ใช้ปัญญา

พิจารณาว่า

เป็นเพียงเสียง
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ใครชมกเ็ฉย ใครว่ากเ็ฉย แต่พอ 
สมาธิเสื่อมปั๊บ ใครว่าใครชม
ก็จะดีใจเสียใจ ถ้าไม่อยาก
ให้มันเส่ือมก็ต้องรักษาด้วย
ปัญญา เวลาออกจากสมาธิ 
แล้วต้องรกัษาปัญญา สอนให้ 
อย่าไปหลงกบัความดใีจเสยีใจ 
ใครชมก็อย่าไปหลง ใครด่า
ก็อย่าไปหลง ให้ใช้ปัญญา
พิจารณาว่าเป็นเพียงเสียง 
เหมือนเสียงนก เสียงกา  
มนัด่าเรา เรากไ็ม่รูว่้ามันด่าเรา  
เราก็ไม่ดใีจเสยีใจใช่มัย้ เราไป 
หลงมนัเอง เราไปปรงุแต่งขึน้ 
มาเองว่าเขาด่าเรา เขาชมเรา  
ความจริงมันก็เป็นแค่เสียง
เท่านั้นเอง

ศิษย์ : สงสัยว่าเวลาเราไป 
ดูคลิปวีดี โอท่ี เขาผ่าศพอะไร 
อย่างน้ี คือศพน้ีเวลาท่ีมันโดน
กรีดเน้ืออย่างน้ี มันมีเวทนา 
ทางกายตรงน้ันใช่ไหมคะ เพยีงแต่ 
ไม่มีดวงจิตรับรู้

พระอาจารย์ : ไม่มีหรอก  
สิง่ทีไ่ม่มีผูรั้บรู้มันกไ็ม่มีเวทนา 
หรอก เวทนามันอยู ่ที่ จิต  
มันไม่ได้อยู่ที่ศพ ศพเหมือน
ต้นไม้ ต้นไม้เราฟันมันก็
ไม่มีความรู้สึก ไม่มีเวทนา 
นอกจากเวลามีจิตไปรับรู้มัน 
ถงึจะมเีวทนา เวทนามนัอยูใ่น 
จติ ไม่ได้อยูท่ี่ร่างกาย ร่างกาย
เป็นเพยีงส่งความรูส้กึไปให้จติ 
รบัรูอ้กีทหีนึง่ ถงึแม้มีกเ็หมอืน 
กบัไม่ม ีพดูอย่างนัน้ดกีว่า
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ศิษย ์ : เพราะมันเชื่อมกันไม่ได้
แล้วใช่ไหมคะ

พระอาจารย ์: เชื่อมกันไม่ได้  
คนตายเวลาเอาเข็มไปทิ่ม 
มันไม่สะดุ้งหรอกใช่ไหม

ศิษย์ : แต่ว่าโดยธรรมชาติ
ของมันน่ีคอืร่างกายมีการกระทบ 
กระเทือน แต่ว่ามันไม่สามารถส่ง 
ความรู้สึกตรงนี้ให้กับจิตได้

พระอาจารย ์ : มันไม่มีผู้ไป
รับรู้ดีกว่า จิตไม่ได้ไปยึดติด  
เหมอืนกบัสายโทรศพัท์มันขาด  
ด่ากนัยังไงกไ็ม่ได้ยนิแล้ว เวลา
คนด่าเรามากๆ ก็ปิดสายซะ 
วางสายซะ แล้วปล่อย เวลา
เข้าสมาธิก็เหมือนกัน เวลา 

เข้าสมาธแิล้วร่างกายเจบ็ปวด
ยังไงก็ไม่รับรู ้แล ้ว ก็แบบ
เดียวกัน ตอนนั้นจิตถอน
วิญญาณตัวรับรู ้ความเจ็บนี ้
เข้ามาข้างใน เข้ามาในตัวจิต  
ไม่ส่งออกไป มันก็เหมือนกับ 
ไม่มีร ่างกายไป แต่การดู
การผ่าศพนี้ดูให้เห็นความ
ขยะแขยงความน่าเกลียด
ของร่างกายเพื่อจะได้ดับ 
กามอารมณ์ และอกีอย่างหนึง่ 
ดูเพื่อให ้เรารับความจริง
ว่าร่างกายนี้มันไม่มีอะไร  
มันไม่มีตวัไม่มีตน มีแต่อวัยวะ
ต่างๆ ลองไล่ถามมันดูแต่ละ
อวัยวะดูสิน่ีตัวเราหรือเปล่า 
ผมนี้ตัวเราหรือเปล่า ขนนี้
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ของเราหรือเปล่า ปอด หัวใจ 
เป็นเราหรอืเปล่า เป็นของเรา 
หรือเปล่า ถ้าเกิดเราเปลี่ยน
หวัใจนี ้คณุไปเอาหัวใจคนอ่ืน 
มานี ้เป็นของคนอืน่เขาไปแล้ว 
หรอืเปล่า ใช่ไหม มนัเป็นเพยีง 
อะไหล่เป็นชิ้นส่วนเท่านั้นเอง 
คอืร่างกาย แต่ตวัเรามนัอยูท่ี่ 
ตัวจติ เราสร้างตวัจติขึน้มาจาก
ความคิดปรงุแต่งของจตินีเ้อง  
พอคิดว่านี่เป็นเรานี้ เราก ็
เช่ือมัน คิดว่าร่างกายนี้เป็น 
ของเรากเ็ชือ่มนัขึน้มา เขาเรยีก 
ว่าหลงไง เพราะไม่ใช้ปัญญา 
ไม่พิจารณาว่าร่างกายน้ีมัน
มาจากที่ไหน แล้วเรามันมา
จากที่ไหน มันมาเป็นของเรา

ตัง้แต่เมือ่ไร มนัมาเป็นตอนที ่
มันผสมกันในท้องแม ่แล ้ว
เราก็ไปยึดติดว่าเป็นของเรา  
กเ็หมอืนกับเราไปจองรถยนต์
ทีเ่ขาก�าลังสร้างอยูใ่นโรงงาน
ว่ารถคันนี้เป็นของเรา พอรถ
คันน้ีเสร็จเราก็จ่ายเงิน แล้ว 
เราก็ขับรถออกมา แล้วก็อยู ่
กบัมนั กเ็ลยคดิว่าเป็นของเรา  
พอเวลามนัพงัไปต้องทิง้มนัไป
กเ็สียอกเสยีใจ ตอนน้ันมนักบั
เราก็แยกกันไปคนละทางแล้ว 

ใจกบัร่างกายกเ็ป็นอย่างน้ี ถ้าใจ 
รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราก็จะ 
ไม่ยึดไม่ติด ก็เหมอืนกับร่างกาย 
ของคนอื่น ร่างกายคนอื่นแก่  
เจ็บ ตาย เราเดือดร้อนไหม 
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คนทีเ่ราไม่รูจ้กั ท�าไมร่างกาย
ที่เรายึดติดอยู่นี้เราเดือดร้อน  
ก็เพราะเราคิดว่าเป็นตัวเรา
ของเรานั่นเอง เราไม่ได้ตาย 
ไปกบัร่างกาย เราไม่รูค้วามจรงิ 
อันนี้ เราคิดว่าเวลาร่างกาย
ตายไปนีเ้ราตายไปกบัร่างกาย 
เวลาร่างกายแก่เราก็คิดว่า
เราแก่ไปกับร่างกาย เวลา
ร่างกายเจบ็เราก็คดิว่าเราเจ็บ
ไปกับร่างกาย แต่ความจริง 
เราเป็นเหมือนกับเป็นหมอ
เท่านัน้เอง ร่างกายเป็นเหมือน 
คนไข ้  หมอก็ดู แลรั กษา
ร่างกายไป เลี้ยงดูร่างกายไป  
แต่พอไปหลงไปคิดว่าเป ็น 
ตัวเราของเราก็เลยอยากจะ
ให้มันอยู่กับเราไปตลอด ทีนี้ 

ถ้าเราพิจารณาด้วยความจริง
ก็รู้ว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรจะ 
อยูไ่ปตลอด ทกุอย่างไม่เทีย่ง  
มีเกิดมีดับ เราไปห้ามไม่ได้  
พอเราเห็นความจรงิอนันีบ่้อยๆ  
มันก็จะฝืนไม่ได้ มันก็ต้อง
ยอมรบัความจรงิ มนักจ็ะหยุด
ต่อต้าน มนักจ็ะหยดุความอยาก 
ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย พอหยดุ 
ได้แล้วเวลาแก่ เจ็บ ตาย ก็ไม่ 
เดือดร้อน จะท�าได้ใจก็ต้อง 
สงบก่อน ต้องมีอุเบกขาก่อน 
ถ้าไม่มีอุเบกขานี้กิเลสมันจะ
ไม่ยอมให้เราคดิ คนบางคนนี ้
เ พียงแต ่ พูดค�าว ่ าตาย น้ีก็ 
ไม่เอาแล้ว หาว่าเป็นอปัมงคล
แล้ว นัน่แสดงว่ากเิลสแรงมาก 
ความหลงแรงมาก
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ศิษย ์ : พระอาจารย์คะ เวลา
หนูน่ังสมาธิอยู ่ท่ีบ้านคนเดียว 
ถ้าเกิดคุณแม่ไม่อยู่นะคะ หนูก็จะ
รูสึ้กกลัวผค่ีะ หนูน่ังๆ สักพกัอยู ่
แล้วก็จินตนาการว่ามีผีมาจ้อง
หนูเลย

พระอาจารย ์: เวลาดูทีวีกลับ
ไม่กลวั ก็อยูค่นเดยีวเหมือนกนั  
จติเราไปปรงุแต่งมนัเอง กอ็ย่า 
ไปปรุงแต่งมันซิ เราหลอก 
ตวัเราเอง มันมทีีไ่หน ถ้ามนัมี
มันก็มาหลอกเราตั้งนานแล้ว 
ท�าไมมันจะมาหลอกตอนที่
เราน่ังสมาธิ ท�าไมเวลาดูทีวี
มันไม่มาหลอกเรา ถ้ามันจะ 
ท�าเรา มันก็ต้องฆ่าเราตั้งแต่ 
เราน่ังดูทีวีแล้ว ใช้ปัญญาสิ 

ใช้เหตุผล แล้วพยายามปลงว่า 
ถึงคราวจะต้องตาย ไปอยู ่
ที่ไหนก็ต้องตาย เวลาไหนก็
ต้องตาย ถ้ามันถึงเวลาที่จะ
ต้องตายกย็อมตาย กจ็บ เวลา
คุณนอนหลับคุณไม่เห็นกลัว
อะไรเลยใช่ไหม เพราะใจไม่ได้ 
ปรงุแต่ง ความกลวัมันเกิดจาก
การปรุงแต่ง มันก็มีสองวิธี  
ถ้าปลงไม่ได้ ยอมรบัความจรงิ 
ไม่ได้ ยอมตายไม่ได้ กอ็ย่าไป 
คดิถึงเรือ่งผ ีให้ท่องพทุโธๆ แทน  
เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้
ท่องพทุโธๆ ไป สวดมนต์ไป 
อย่าให้ไปคดิถงึเร่ืองความกลวั 
พอจิตสงบแล้วความกลัวก็จะ
หายไป เราไม่มีสติที่จะดึงใจ 
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มาสวดน่ะสิเพราะเราไม่ฝึก 
ไว้ก่อนล่วงหน้า ฉะนัน้ต้องฝึก
ตั้งแต่ต่ืนข้ึนมาไม่ว่าเราจะท�า
อะไรก็พุทโธๆ ไป แล้วต่อไป 
เวลาเกิดความกลัว เราจะได้ 
ท่องพทุโธได้อย่างสบาย พอเรา 
ท่องพุทโธได้นี้มันจะหายกลัว

สตนิีส้�าคญัมาก พระพทุธเจ้า
ทรงแสดงไว้เป็นกญุแจดอกแรก 
ที่จะน�าไปสู ่ธรรมทั้งหลาย  
ถ้าไม่มีสตินี้จะเข้าถึงสมาธ ิ
ไม่ได้ เข้าถึงปัญญาไม่ได้ 
เข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้ 
ฉะนั้นอย่าประมาทในความ
ส�าคญัของสต ิพยายามเจรญิ
ให้มากแล้วทุกอย่างจะตาม 
มาเอง มีสติแล้วนั่งสมาธิ

ก็จะได้ผลง่าย มีสมาธิปลง
พจิารณาความจรงิกย็อมรบัได้  
ถ้ารับได้ก็หลุดพ้นได้ ต่อไปนี้ 
จะต้องตั้งเป้าหมายว่าต่อไปน้ี 
จะเจรญิสตไิปตัง้แต่ตืน่จนหลบั  
จะได ้มากหรือได ้น ้อยก็จะ
พยายาม ถ้าไม่พุทโธก็ต้อง
ให้มนัอยูก่บัร่างกาย ไม่ให้มนั 
ไปคิดถึงเ ร่ือง น้ันเ ร่ืองน้ีที ่
ไม่จ�าเป็นจะต้องคดิ ถ้าจ�าเป็น
ก็คิดเด๋ียวเดียว วันน้ีต้องท�า
อะไร คิดแค่สองวินาทีก็เสร็จ
แล้วใช่ไหม แล้วก็กลับมาอยู่
กับสติ อยู่กับพุทโธ หรืออยู่
กับร่างกายต่อไป 

พยายามฝึกไป มนัไม่ยากหรอก  
ถ้าท�าแล้วต่อไปมนักจ็ะง่ายเอง  
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มันเหมือนกับการใช้มือซ้าย 
ถ้าเราถนดัมือขวาแล้วเราต้อง
มาใช้มอืซ้ายใหม่ๆ กจ็ะรูสึ้กว่า 
มันยาก แต่ถ้ามือขวาเราเสีย 
เราต้องใช้มือซ้ายเราจะท�า
อย่างไร เราก็ต้องบังคับใช้
มันไป ใช้มันไปเรื่อยๆ เดี๋ยว
ต่อไปมันก็ช�านาญเอง ตอนนี้
เราถนัดกับการเผลอสติ ชอบ
ปล่อยให้ใจลอยคิดเรื่องนั้น 
เร่ืองนี ้คิดได้ท้ังวัน ท�าไมคดิได้  
พอให้คิดค�าว่าพุทโธหรือให้
สวดมนต์แค่นี้ท�าไม่ได้เพราะ
เราไม่ถนัด เมื่อเราไม่ถนัด
เราก็ต้องฝืนต้องบังคับมัน 
ฝืนบังคับไปแล้วต่อไปมันก็จะ
ถนัด ต่อไปมันจะพุทโธอย่าง
ง่ายดาย เวลากลัวอะไร โกรธ

อะไร เกลียดอะไร ไม่อยาก
จะให้ใจวุ่นวาย ก็พุทโธๆ ไป  
แป๊บเดียวไม่ถึงนาที มันก็ 
หายแล้ว พอมันลืมเรื่องที่
ท�าให้เราวุ่นวายใจปั๊บ มันก็
หายไปแล้ว แต่เราท�าไม่ได้ 
นาทีเดียวเรายังท�าไม่ได้เลย
พทุโธน้ี ลองไปท�าดนูะ แล้วจะ 
เห็นคณุค่า ครบูาอาจารย์ท่าน
ไม่หลอกเราหรอก

ศิษย ์: พระอาจารย์ครับ มีโยม 
เขาถามว่าท่ีบ ้านเขามีต้นโพธิ์ 
น่ ะครับ เขาจะขอมาปลูกท่ีน่ี 
ได้ไหมครับ เล็กๆ ครับ

พระอาจารย์ : ต้นโพธิ์เป็น
มงคลอยู่ที่บ้านแล้วจะเอามา
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ปลูกที่วัดท�าไม คนอุตส่าห์
บนิไปถงึอินเดยีเพือ่จะได้ไปนัง่ 
ใต้ต้นโพธิ์ นี่เรามีต้นโพธิ์ถึง
บ้านเรา เราไม่ต้องบินไปแล้ว 
จะเอามาไว้ที่วัดท�าไม วัดมี
ต้นไม้เต็มไปหมด มีที่ปลูก
ที่ไหน

ศษิย์ : พระอาจารย์ครบั ถ้าต้นโพธิ์ 
มาอยู่หน้าบ้าน อยู่หลายปีแล้ว  
มีนกคาบมาแล้วเป ็นต้นใหญ่
มากๆ เลยครับ ใหญ่แบบว่า
เท่ากับตึกห้าชั้นนี่ครับ

พระอาจารย ์ : เราตอนได้นี่ 
คอยตัดกิ่งมันไว้เรื่อยๆ

ศษิย์ : แล้วทีน้ีบ้านหลังน้ีจะขาย 
จะท�าอย่างไรครับ

พระอาจารย์ : ก็ตัดทิ้งไปสิ 
ต้นโพธ์ิกต็ดัได้ ไม่เหน็มปัีญหา 
อะไร ต้นโพธิก์เ็ป็นต้นไม้ต้นหน่ึง 
แค่น้ันเอง เป็นสัญลักษณ์
เป็นเคร่ืองเตือนใจเราถึงการ 
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ให้ระลึก 
ถึ งการตรั สรู ้ เ ท ่ า น้ัน เอง  
แต่ต้นโพธิ์เองมันไม่มีความ
ศักด์ิสิทธ์ิหรือความวเิศษอันใด 
ทั้งนั้น แม้แต่พระพุทธรูปนี้  
ถ้ามันหักมันแหว่งเขายังทิ้ง
กันเลย เขาไม่เก็บไว้ในบ้าน 
ใช่ไหม มันเป็นสัญลักษณ์
เท ่าน้ันเอง มันไม่ได ้เป ็น 
ของจริง แต่เราไปยึดติดกับ
สัญลักษณ์จนกระทั่งไม่กล้า
ท�าอะไร บางทีไปกองไว้ตาม
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ข้างถนนก็มี พระหักซากปรัก
หักพังเก็บไว้ท่ีบ้านก็กลัวเป็น
อัปมงคลก็เลยเอากองทิ้งไว้ 
ข้างถนน แล้วมาทิ้งไว้ตามวัด 
วัดที่ไหนมีต้นโพธิ์ มักจะไป
โยนกองไว้โคนต้น ความจริง
น่าจะมาทุบให้มนัละเอยีดแล้ว
ก็ท�าให้มันสะอาด เก็บให้มัน
เรียบร้อย ก็มันมาจากดินนี่
คนปั้นขึ้นมา คนปั้นขึ้นมาได้ 
ท�าไมคนทบุทิง้ไม่ได้ มนัเสยีหาย 
ตรงไหน เราไม่ได้ทุบทิ้งด้วย
ความประมาทหรือว่าเราไม่ 
เคารพหรืออะไร มันมีเหต ุ
มีผล เม่ือมันไม่สวยไม่งาม 
และไม่เหมาะสมกับการกราบ
ไหว้บูชาแล้วก็ทุบทิ้งมันไปให้

มันหายไปไม่ดกีว่าหรอื แล้วก็
ไปหาองค์ใหม่มา ถ้ายังอยาก
จะมีก็หาองค์ใหม่มาไหว้ต่อ
ก็ได้

การไหว ้นี้ เราไม ่ได ้ ไหว ้
พระพุทธรูป เราไหว้พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ เราระลกึ
ถงึพระพทุธคณุ พระธรรมคุณ  
พระสังฆคุณ เพื่อจะได้เป็น
เครื่องเตือนสติสอนใจให ้
เรารู ้ วิถีการด�า เ นินชีวิตที ่
ถกูต้องเท่าน้ันเอง พระพทุธรูป 
ไม่สามารถเสกเป่าให้เราร�่า 
ให้รวย ให้เราแคล้วคลาด 
ปลอดภยัจากภตูผปีีศาจต่างๆ ได้  
ภูตผีป ีศาจมันอยู ่ ในใจเรา  
มันไม่ได้อยู่ที่ไหน ใจเราผลิต
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มันขึ้นมาเอง พออยู่คนเดียว
มันมาเลย พออยู ่หลายคน
มันหายไปไหนหมด ถึงต้อง
ไปอยู่คนเดียวเพื่อจะได้ล่อมัน
ออกมาแล้วก็จะได้ใช้พระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ ฆ่ามัน
ให้มันตายไปเลยจะได้หมด
ปัญหาไป พอใจสงบแล ้ว
ภูตผีปีศาจหายไปหมด จะได้
ธรรมะมาแทน ได้ความสงบ 
มาแทน ได้พุทธัง สรณัง ได้
ธมัมงั สรณงั คัจฉาม ิมาแทน  
พระท่ีต้องไปอยู ่ในป่าไปอยู ่
ในที่น่ากลัว ไปอยู ่ป่าช้านี ่
ก็เพื่อจะล่อพวกภูตผีป ีศาจ 
ให้มันออกมา แล้วจะได้ใช้ 
พุทโธฆ ่ า มัน พอจิตสงบ

แล้วหายหมดเลยภูตผีปีศาจ  
หลังจากน้ันจะไม่มวีนักลัวพวก
ภูตผีปีศาจอีกต่อไป อยู่ที่ไหน
ก็อยู่ได้ ไปนอนในป่าคนเดียว
ก็ไม่เดือดร้อน ผีสางเทวดา 
สิงสาราสัตว์ต่างๆ ไม่กลัว 
ไม่มอีะไร ใจเราไปคิดปรงุแต่ง 
สิงสาราสัตว์มันก็ไม่อยากมา
กัดมากินเราเพราะกินเรา 
ไม่ได้ เราไม่ใช่เป็นอาหาร 
ของมัน
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ศิษย์ : บางคนเขาบอกว่า  
ถ้าเรามีเวรกรรมกับเขามาก่อน

พระอาจารย์ : ถ้าเป็นเวรกรรม 
นั่นเรื่องเวรกรรม ไม่ใช่เรื่อง
ภูตผีปีศาจ มันเป็นเรื่องวิบาก  
ดงันัน้ เราอย่าไปท�าบาป ท�าบาป 
แล้วใจมันจะวิตกกังวล บางที 
คนทีเ่ราท�าบาปด้วยเขาไม่รูเ้รือ่ง  
เขาไม่สนใจแล้ว เขาให้อภยัเรา 
ไปแล้วก็ได้ แต่เราก็ยังกลัว 
อยูน่ัน่ ไม่มหีรอก มนัอยูใ่นใจเรา  
ท�าอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะฝัง
อยู่ในใจของเรา

ศิษย ์: แล้วจะแก้ยังไงครับ

พระอาจารย์ : กอ็ย่าไปท�ามนั  
หรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้อง

ยอมรับกรรมไป อย่างมาก 
อะไรจะเกิดก็ต้องเกดิ มนัจะตาย 
ก็ตาย มันจะเป็นอะไรก็ต้อง
ยอมรบัมนัไป พอมนัหมดแล้ว 
มันก็ผ่านไป มันก็หายไปเอง  
สิง่ทีม่นัท�าลายได้กแ็ค่ร่างกายนี้  
ร่างกายนี้ไม่มีใครมาท�าลาย
มันก็ท�าลายตัวมันเองอยู ่ดี 
เมื่อถึงเวลามันก็ต ้องหมด
สภาพไปอยู่ดี ดังนั้น มันจะ 
หมดสภ าพ เ พ ร า ะ ค ว า ม 
เสื่อมความธรรมดาของมัน 
หรือหมดสภาพเพราะเป ็น
วิบากกรรม มันก็เหมือนกัน 
อย่างพระโมคคัลลานะท่าน
มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ท่านก ็
ไม ่ ใช ้ อิทธิฤทธิ์มาปกป ้อง
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รักษาร่างกาย เพราะท่านว่า
ร่างกายนี้ยังไงมันก็ต้องตาย 
อยูดี่ แล้วเวรกรรมนีก็้หนไีม่ได้  
หนีวัน น้ี เดี๋ ยวพรุ ่ งนี้ก็ตาม 
มาใหม่จนกว่าเขาจะได้สิ่ง 
ท่ีเขาต ้องการแล้วเขาก็จะ
เลิกราไป เหมือนที่เราเป็น 
ลูกหนี้ใคร หนีไปเท่าไรเขาก ็
ตามมาทวงหนีอ้ยู่นัน่น่ะ พอเขา 
ได้เงินคืนแล้วเขาก็ไม่มาตาม
ทวงอีกแล้ว เราเป็นหนี้เขา 
เราก็ต้องใช้หนี้เขา อย่าหนี 
หนไีม่พ้นหรอก ถ้าไม่อยากจะ 
เป็นหนีก้อ็ย่าไปก่อหนี ้อย่าไป 
ท�าบาป รักษาศีลห้าไว้ให้ดีๆ 
เท่านั้นเอง เวลาท�าบาปนี้ 
ไม่กลวักนัน่ี พอท�าแล้วค่อยมา

กลัวทีหลัง มันสายไปเสียแล้ว  
ท�าแล ้วก็ต ้องเตรียมตัวรับ 
กับวิบากนะ

ศิษย ์ : เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูด
ถึงอินเดีย อย่างไปน่ังสมาธิ 
ใต้ต้นโพธิท่ี์พทุธคยานะคะ แบบว่า 
อานิสงส์นี้มันจะผิดจากที่อื่นไหม 
เจ้าคะ

พระอาจารย ์: ก็มีใครตรัสรู้
หรือเปล่าล่ะ ถามพวกที่ไปนั่ง  
หลวงปู ่มั่นท่านตรัสรู้ที่ไหน 
หลวงปูม่ัน่ท่านบรรลทุีไ่หนล่ะ  
หลวงตาท่านบรรลุที่ไหนล่ะ 
ต ้องไปที่ อินเดียหรือเปล ่า  
มันบ้ากัน ไม่ดูเหตุดูผลกัน 
หลวงปู่มั่นเคยไปอินเดีย 
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หรือเปล่า หลวงตาเคยไป
อินเดียหรือเปล่า เราเคยไป
อนิเดยีหรือเปล่า มันตรสัรู้ทีใ่จ  
เพียงแต่ต ้องอาศัยสถานท่ี 
ทีส่งบเป็นเครือ่งช่วย เพราะถ้า 
ที่ไม่สงบ มันจะไม่สงบข้างใน 
กายต้องวิเวกก่อนจิตถึงวิเวก 
ตอนนี้ ท่ี พุทธคยาที่ต ้นโพธิ ์
ต้นนัน้มันไม่วเิวกแล้ว มันเป็น 
ที่ท ่องเท่ียวแล้ว ไปนั่งอีก
ร้อยชาติก็ไม่มีวันบรรลุหรอก 
เข ้าใจไหม มันต้องไปอยู ่
คนเดียวในป่า ตอนนั้นที่ท่าน 
นั่งอยู่ใต้ต้นนั้นมันเป็นป่า  
ไม ่มี ใคร แล ้วก็ ไม ่รู ้ เป ็น 
ต้นเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู ้  
นั่นเป็นเรื่องของคนท่ีไม่ใช้

ปัญญา พอเชือ่กเ็ชือ่สดุๆ ไปเลย  
แต่เชื่ออย่างนี้ก็ยังดี ยังดีกว่า
เชือ่ภตูผปีีศาจ ให้เชือ่พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ถึงแม้ยัง
ไม่เช่ือด้วยเหตุผลก็ตามก็ยังดี 
ถึงแม้ว่าเราจะท�าไม่ถูกต้อง
ร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างน้อย 
ก็ยังมีส่วนดีมีส่วนถูกอยู่บ้าง 
อย่างน้อยกไ็ด้นัง่สมาธิ อยูบ้่าน 
มันนั่งไม่ได้

ศษิย์ : สมมตเิราใช้ชีวติประจ�าวนั 
ก็ไม่ได้เจริญสติท้ังวันอย่างน้ีค่ะ 
แต่ว่าพอเรายืนล้างจานไป เราก็
จะเห็นความคิดเข้ามา แล้วเราก็
บอกตัวเองว่าเหตุการณ์อย่างน้ี 
มันเกิดไปแล้ว มันดับไปแล้ว  
มันเป็นอดีตไปแล้ว แล้วเราก็แก้ไข
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อะไรไม่ได้ แล้วมันก็หายไป หรือ
บางจังหวะน่ีมันก็ปรุงแต่งไปแล้ว  
เราก็บอกกับตวัเองว่ามันปรงุแต่ง 
บนพื้นฐานท่ีเป็นอดีตแล้วมันก็
ผ่านไป เราควรท�าแบบนี้ไหมคะ

พระอาจารย์ : มันก็เป็น
ปัญญาเหมือนกัน เพียงแต่ว่า 
มันเป็นปัญญาท่ีมันไม่เกิด
ประโยชน์กับใจเรา เพราะว่า 
ตอนนั้ น เหตุการณ ์มันไม ่
เกิดจริง ต้องเอาตอนที่เกิด
เหตุการณ์จริงตอนที่ใครเขา
ด่าเราแล้ว เราต้องพิจารณา
ว่ามันผ่านไปแล้ว เขาพูดปั๊บ 
มันก็ผ่านไปแล้ว แล้วเราไม ่
ไปทุกข์ ไม่ไปวุ่นวายกับเขา  
อย ่างนั้นน ่ะถึงจะเรียกว ่า 

เป็นปัญญาจริง แต่ถ้าปัญญา
แบบน้ีเรียกว ่าป ัญญาซ้อม 
ไปก่อน ซ้อมคิดไปก่อนว่า 
ทุกอย่างมันเกิดแล้วมันดับ 
ไปแล้ว แล้วเวลาเกดิเหตกุารณ์
จริงข้ึนมาจะได้คิดแบบน้ีได้ 
คิดว่าเขาด่าแล้วมันก็จบไป
แล้วผ่านไปแล้ว เขาตีหัวเรา
มันก็จบไปแล้วผ่านไปแล้ว  
ไม่ต้องไปโกรธเขา ไปเกลียดเขา  
ไม่ต้องไปอาฆาตพยาบาท 

ศิษย์ : เราควรจะท�าไปบางที 
ท่ี เรามีความคิดแบบน้ี เข ้ ามา  
เราควรจะคิดเป็นแบบนี้ไหมคะ

พระอาจารย ์ : ถ้าเราอยู่ใน
ขั้นที่ท�าใจให้สงบให้มีสมาธินี่



ธรรมะบนเขา154 เล่ม ๕

เราไม่ควรจะไปคิดเพราะมัน
จะไม่เป็นประโยชน์ มันข้าม 
ขั้นตอนไปแล้ว มันจะไม่มี 
ผลมาก ไม่มีประโยชน์มาก  
ถงึเวลาจรงิๆ กอ็าจจะท�าไม่ได้  
ถงึเวลาใครท�าให้เราเกดิความ
ทุกข์ใจขึ้นมาก็อาจจะปล่อย 
ไม่ได้ แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้ว 
เราจะปล่อยได้ ถ้ามสีมาธแิล้ว
คดิแบบปัญญานีเ้ราจะปล่อยได้  

ดังนั้น ก็ลองดู อาจจะต้อง
รอให้เจอเหตุการณ์จริงก่อน 
ต้องให้สามีไปมีชู ้ก ่อนแล้ว 
ดูสิว่าเป็นยังไง ดูซิว่าเขาท�า
ไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว เราไป
เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว เรา
ไปทุกข์กับเขาไหม ถ้ายังทุกข์
อยู ่ก็แสดงว่าเราไม่มีสมาธิ 
เราหยุดความโกรธของเรา 
ไม่ได้ ไม่มกี�าลัง ดังน้ัน ถ้ายงั



พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 155

ไม่มีสมาธิ เราอย่าเพิ่งไปทาง
ปัญญา มนัจะไม่เกดิประโยชน์ 
อะไร ควรจะพยายามเจรญิสติ 
ควบคุมความคิดให้จิตรวม
เข้าสมาธิได้ตลอดเวลาท่ีเรา
ต้องการก่อน ให้หยุดกิเลส
ได้ก่อน ให้หยุดกิเลสด้วย
สมาธิให้ได้ก่อน ไม่อย่างนั้น 
เวลาเกิดเหตุการณ์จริงเรา
จะได ้ ใช ้ป ัญญาสอนใจให ้
ปล่อยได้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้  
เหตุการณ์มันก็เกิดข้ึนแล้ว 
เราไปโกรธไปแค้นเรากเ็สยีใจ 
เราก็ทุกข์ไปเปล่าๆ โดยไม่ได้
ไปเปลี่ยนแปลงความจริงแต่
อย่างใด ถ้ามีสมาธิแล้วมันก็
จะหาย มันจะไม่ไปโกรธใคร

เมื่อเช ้าก็มีลูกศิษย์คนหนึ่ง
มาเล่าว ่าก็โกรธเหมือนกัน 
โกรธอยู ่สองชั่วโมง แต่ใน
ที่สุดปัญญากับสมาธิก็หยุด
มนัได้ มคีนกล่าวร้ายป้ายสว่ีา 
เขาเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี  
ตอนต ้นก็ คิดจะปรับความ
เข้าใจมาพูดกับคนที่เขามา
ให้ร้ายป้ายสี แต่หลังจาก
พิจารณาไปแล ้ วก็ เขาพูด 
ไปแล้ว เขาป้ายไปแล้ว เราก็
ไปห้ามเขาไม่ได้ ปากของเขา  
แกพิจารณาไปสองชั่วโมงถึง
จะปลงได้ถึงจะหยุดได้ ก็เลย 
มาเล่าให้ฟัง ดีใจใหญ่ ชนะ
ตัวเองได้
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นี้พวกเราก็ ได ้มา 
ฟังเทศน์ฟังธรรมกนั 

อกีครัง้หนึง่ ธรรมทีพ่ระพุทธเจ้า 
ทรงสั่งสอน เป็นธรรมที่คน
ชาวโลกที่ยังรัก 
กับความสุขของ
ทางโลกอยู ่มัก
จะ ไม ่ ชอบฟ ั ง 
เพราะว ่ า เป ็น
ค�าสอนที่พูดแต่
เรื่องของความ
ทกุข์ พูดถงึเรือ่ง 
ความแก่ ความ
เจ็บ ความตาย 
พดูถงึเรือ่งการพลดัพรากจาก
สิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ไป  
คนทีไ่ม่ฉลาดจงึมองศาสนาพทุธ 

ว่าเป็นศาสนาที่สอนแต่เรื่อง
ไม่เป็นมงคล คือสอนแต่เรื่อง
ของความทุกข์ และวิธีการ 
ดบัทุกข์ ค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

ที่ปรากฏอยู ่ใน
พระ ไตรป ิ ฎก
ทั้ ง ห ม ด ซ่ึ ง มี
จ�านวนมากมาย
ห ล า ย กั ณ ฑ
ด ้ ว ย กั น  คื อ 
มีอยู่ ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ์ 
เป ็นค� าสอนที่ 
มีเน้ือหาเหมือน

กันหมด พระองค์ทรงเปรียบ
ค�าสอนของพระองค์ว่าเป็น
เหมือนน�้าในมหาสมุทรที่ม ี
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รสเพียงรสเดียว คือรสของ 
ความเค็ม มหาสมุทรจะ 
กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน 
จะมากมายขนาดไหน น�้าใน 
มหาสมุทรทั้งหมดก็มีรสอัน 
เดียวกันคือรสเค็ม ฉันใด  
พ ร ะ ธ ร ร ม ค� า ส อ น ข อ ง
พระพุทธเจ ้าจะมีมากมาย
เพียงไรก็ตาม ก็จะมีรสอัน 
เดียวกันเช่นกัน คือเรื่องของ 
ความทุกข์และวิธีการดับทุกข์ 

ถ ้ า เ ข ้ า ห า 
พ ร ะ ธ ร ร ม 

ค�าสอนแล้วอยากจะฟังแต่
เรื่องเจริญหูเจริญใจก็คงจะ
ต้องผิดหวงั แต่ถ้าฟังด้วยเหตุ 
ด้วยผลด้วยจิตใจที่เป็นกลาง 

กจ็ะเหน็ว่าเป็นค�าสอนทีน่่าฟัง 
เป็นค�าสอนทีม่คีณุมปีระโยชน์
แก่จติใจเป็นอย่างมาก เหมอืน
กับโรงพยาบาลและหมอท่ีจะ 
ไม่พดูถงึเร่ืองอืน่ เวลาไปหาหมอ 
ทีโ่รงพยาบาล หมอจะพูดแต่เรือ่ง 
ของโรคภัยไข้เจ็บของคนไข ้ 
และวธีิทีจ่ะรักษาโรคภยัไข้เจบ็
ของคนไข้ให้หายไป คนเรา 
ส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบไปหาหมอ  
ไม ่ชอบไปโรงพยาบาลกัน
เพราะว่าไปแล้วก็จะต้องไป 
ฟังไปรับการรักษาเรื่องของ
โรคภยัไข้เจบ็ แต่จะชอบไม่ชอบ 
ก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาก็ต้อง 
ไปกันทุกคน เมื่อถึงเวลา 
ที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องไป 
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หาหมอ แต ่ คนฉลาดนี ้
เขาจะไม่รอให้เจ็บไข้ได้ป่วย
แล้วค่อยไปโรงพยาบาลไป 
หาหมอ เขาจะไปก่อน เช่น  
ไปตรวจโรคทุกๆ ๖ เดอืน หรอื 
ทกุ ๓ เดอืน หรือทกุปี เพือ่จะ 
ได้รูล่้วงหน้าไว้ก่อนว่าร่างกาย
จะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอะไร
หรือไม่อย่างไร ถ้าไปก่อน
ล ่วงหน้าก็จะมีโอกาสท่ีจะ 
ป้องกนัหรือรกัษาโรคภยัไข้เจบ็ 
ให้หายได้ให้เร็วทันการกับ
เหตุการณ์ ถ้าไปหลังจากที ่
เจบ็ไข้ได้ป่วย ต้องแบกหามเข้า 
ไปในโรงพยาบาล ก็อาจจะ
สายเกินไป

คนฉลาดที่ เ ข ้ าหา
พระพุทธศาสนา

อย่างสม�่าเสมอก็เช่นเดียวกัน 
ก็เป็นเหมือนกับการเข้ามารับ 
การตรวจรักษาโรคของจิตใจ 
ก็คือรักษาความทุกข์ของใจ  
ถ้ามาศึกษาพระธรรมค�าสอน 
อยูเ่รือ่ยๆ ได้ยนิได้ฟังพระธรรม 
ค�าสอนอยู่เรื่อยๆ ก็จะได้รู้จัก 
วิธีท่ีจะปฏิบัติตนเองไม่ให้เกิด
ความทกุข์ใจขึน้มา หรือถ้าเกดิ 
ความทุกข์ใจขึ้นมา ก็จะรู้จัก 
วิธีดับความทุกข์ใจ เพราะว่า 
นอกจากการที่จะต้องรู้จักวิธี 
แล้ว ยังต้องซ้อมวิธีของการ 
ดับความทุกข์ใจด้วย เวลา
ได ้ยินได ้ฟ ังครั้งแรกถึงวิธี 
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ของการรักษาโรคของความ
ทุกข์ใจ การได้ยินได้ฟังเพียง
อย่างเดียวอาจจะไม่พอกับ
การที่จะไปท�าให้โรคภัยคือ
ความทุกข์ใจของใจนั้นหาย 
ไปได้ จะต้องกลบัมาเตรยีมตวั 
ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีก�าลัง 
คือจะต้องรับประทานยาที่ 
ได้รับจากพระพุทธเจ้ามา คือ
เอาพระธรรมค�าสอนของ
พระพุทธเจ้ามาใคร่ครวญต่อ  
ใคร ่ครวญแล้วก็น�าเอามา
ปฏิบัติต่อถึงจะสามารถรักษา
ความทุกข์ใจได้ หรือสามารถ
ป้องกันไม่ให้ความทุกข์ใจเกิด
ขึ้นมาได้

ยาของพระพทุธศาสนา 
ก็คือปัญญา ซึง่มอียู่  

๓ ขัน้ตอนด้วยกนั ขัน้ตอนแรก 
เรยีกว่า สตุตมยปัญญา ขัน้ตอน 
ทีส่องเรยีกว่า จนิตามยปัญญา 
ขัน้ตอนทีส่ามเรียกว่า ภาวนา-
มยปัญญา นี่คือธรรมโอสถ 
ยาดับความทุกข์ใจ สุตตมย-
ปัญญา ก็คือปัญญาความรู้ที่
เกิดจากการได้ยินได้ฟัง เช่น 

สุตตมยปัญญา 

จินตามยปัญญา

ภาวนามยปัญญา

นี่คือธรรมโอสถ

ยาดับความทุกข์ใจ



ธรรมะบนเขา162 เล่ม ๕

เราเข ้าหาพระพุทธศาสนา
แล้วเราก็ได้ศึกษาด้วยการ 
ฟังเทศน์ฟังธรรม ในสมยัก่อน 
จะมีแต ่การฟ ังธรรมเพียง
อย่างเดยีว เพราะสมัยก่อนไม่มี
ภาษา ไม่มีการเขียนหนังสือ  

คนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษา 
ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ 
จึงต ้องอาศัยการฟังเทศน ์
ฟังธรรม การฟังเทศน์ฟังธรรม 
กเ็ป็นเหมอืนกบัการไปรบัยาจาก 
หมอน่ันเอง รบัค�าสัง่จากหมอ 



พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 163

เวลาเราไม่สบาย เช่น เป็น 
ไข้หวัด เราไปหาหมอ หมอก็ 
สั่งให้เอายามารับประทาน
ตามเวลา เช่น วันละ ๔ ครั้ง  
หลังอาหารและก ่อนนอน  
ถ้าเราน�าเอายาที่หมอมอบให ้

กับเรามารับประทานตาม 
ค�าสั่งของหมอ ยาก็จะได้
เข้าไปในร่างกาย แล้วยาก็จะ 
ได้ไปท�าลายเชื้อโรคที่ท�าให้ 
เกิดไข้ขึ้นมา พอเชื้อโรคถูก
ท�าลายไปหมดแล้ว โรคภัย 
ไข้เจบ็กจ็ะหายไป นีค่อืขัน้แรก  
คือการฟ ังเทศน ์ฟ ังธรรม
เพ่ือจะได้รับฟังถึงเร่ืองของ 
ความทุกข์ เร่ืองของวิธีการ
เกิดขึ้นของความทุกข์ และ
เร่ืองของวธีิของการทีจ่ะท�าให้
ความทุกข์นั้นหายไป 

พอเราได้ยินได ้ฟ ัง
แล้ว ข้ันต่อไปเราก็

เอาค�าสอนที่เราได้ยินได้ฟังนี้ 
มาใคร่ครวญมาคิดอยู่เร่ือยๆ  
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มาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เพราะ 
ถ้าเราไม่น�ามาใคร่ครวญมา
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ ก็จะลืม 
ไปได้ เพราะว่าเรามงีานการที ่
ต้องท�า มีภารกิจอะไรต่างๆ  
ที่ต ้องท�าท่ีต้องใช้ความคิด  
พอไปใช้ความคดิเกีย่วกบัเรือ่ง
การท�างานท�าการ วิธีการ 
ดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนให้เรารู้จักก็จะเลือนราง 
จางหายไป เรากจ็ะลมืไป จงึต้อง 
กลับมาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่
เรื่อยๆ อันนี้เป็นเหตุผลหน่ึง 
ที่มี วันพระวันธรรมสวนะ 
ขึน้มา กค็อืวนัฟังธรรม ให้เป็น 
หน้าท่ีของพุทธศาสนิกชนที่
จะหยุดภารกิจการงานต่างๆ 

เพื่อที่จะได้เข้ามาวัดเพื่อมา
ฟังเทศน์ฟังธรรม มาทบทวน 
พระธรรมค�าสอนหรือมารับ 
ค�าสอนเพิม่เตมิ เพราะค�าสอน
ของพระพุทธเจ้านี้มีหลายข้ัน
มีหลายตอน มีหลากหลาย
ตัวอย่าง หรือหลากหลาย
ข้อมูลที่จะต้องน�าเอาไปใช้ใน 
การดับความทุกข์ใจ แล้วพอ 
เราได้ยินได้ฟังแล้วเราน�าเอา
ไปคดิใคร่ครวญอยูเ่ร่ือยๆ เพ่ือ
ไม่ให้หลงไม่ให้ลืม พอเวลา
เกิดเหตุการณ์คือเวลาเกิด 
ความทกุข์ใจขึน้มา เราจะได้ใช้ 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้ามา
ดับความทุกข์ใจได้ ถ้าเรา 
ไม่สามารถดบัความทุกข์ใจได้ 



พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 165

ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ท�า 
การบ้าน คือไม่ได้ท�าตาม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้ามา
ก่อนนั่นเอง ถึงแม้อาจจะ
ใคร่ครวญอยู่ คิดอยู่เรื่อยๆ 
แต่ถ้าไม่น�าสิ่งที่ใคร่ครวญนี ้
มาปฏิบัติมาพิจารณามาท�า  
พอถึงเวลาที่จะใช้ธรรมะมา 
ดบัความทกุข์ ใช้ปัญญามาดับ
ความทุกข์ ก็จะดับไม่ได้ 

คือปัญญา ๓ ขั้น เป็น
เหมือนกับการไปเรียน

หนังสือที่โรงเรียน เวลาเรา 
เข้าห้องเรียนนี้ เราก็จะได ้
ยินได้ฟังค�าสอนของครูบา
อาจารย์ แล้วพอกลับบ้าน
ครูบาอาจารย์ก็ให้การบ้าน 

ไปท�า ถ้าเราไม่ท�าการบ้าน 
ถึงเวลาที่เข้าห้องสอบเราก็จะ
สอบไม่ผ่าน เวลาฟังค�าสอน 
ของครบูาอาจารย์ในห้องเรยีน 
กเ็รยีกว่า สตุตมยปัญญา เวลา
กลับไปบ้านเอาการบ้านกลับ
ไปท�าที่บ้านก็เรียกว่า จินตา-
มยปัญญา เวลาเข้าห้องสอบ
ก็เรียกว่า ปัญญามยปัญญา  
ดงันัน้ จะดบัความทุกข์ได้หรอื
ไม่ได้นัน้จงึต้องดบัด้วยปัญญา 
ภาวนามยปัญญา คือต้องเข้า
ห้องสอบ ความรูท้ีไ่ด้จากการ
ได้ยินได้ฟังและความรู้ที่เกิด
จากการใคร่ครวญพิจารณา 
อยูเ่นอืงๆ นี ้ยงัไม่ได้เป็นความรู ้
ที่จะมาใช ้ดับความทุกข ์ได ้ 
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เพราะว่ายังไม่ได้เข้าห้องสอบ 
ยังไม่ได้เคยเห็น ยังไม่ได้พบ 
กบัเหตกุารณ์จรงิ แต่เวลาเรา
ได้พบกับเหตุการณ์จริง เช่น 
พบกับความแก่ พบกับความ 
เจบ็ไข้ได้ป่วย พบกบัความตาย  
พบกับการพลัดพรากจากส่ิง
ที่รักที่ชอบจากบุคคลท่ีรัก 
ที่ชอบ ตอนนั้นเราจะรู ้ว ่า
เราผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าเรา
ยังทุกข์อยู่กับความแก่ ทุกข์
อยู่กับความเจ็บ ทุกข์อยู่กับ
ความตาย ทุกข์อยู ่กับการ
พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบ  
จากคนท่ีรกัท่ีชอบอยู่ กแ็สดงว่า 
เรายังสอบไม่ผ่าน แต่ถ้าเรา 
สามารถผ่านกับเหตกุารณ์ต่างๆ  

ไปได ้อย ่างไม ่มีความรู ้ สึก 
ทกุข์เลย รู้สกึเฉยๆ เหมอืนไม่มี 
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมา  
อันนั้นน่ะแสดงว่าเราได้สอบ
ผ่านแล้ว การปฏิบัติของเรา
การสอบของเราน้ีไม่ต้องมี
คนอ่ืนมาตรวจข้อสอบให้ 
กบัเรา ไม่มกีารโกงข้อสอบกนั 
อย่างเด็ดขาด เพราะผูส้อบเอง 
จะรูเ้องอยูใ่นใจของตนเองว่า  
ตนเองสอบผ่านหรือสอบ 
ไม่ผ่าน น่ีคือปัญญาความรู้
ทางพระพุทธศาสนาที่จะสอน
ให้สัตว์โลกทั้งหลาย สอนให ้
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้
อยู่เหนือความทุกข์ได้ ได้ดับ
ความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้  
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และป ้องกันไม ่ ให ้มีความ 
ทุกข์ต่างๆ เกิดขึ้นมาอีกได้ 
ถ ้าด�าเนินตามการบ�าเพ็ญ 
เจริญปัญญาทั้งสามขั้นตอนนี้  
ขั้นตอนแรกก็เหมือนอย่างที ่
พวกเราก�าลังมาท�ากันอยู  ่
ตอนนี ้เราก�าลงัมาศกึษามาฟัง 
วธิขีองการดบัทกุข์ มาฟังเหตุ 
ที่ท�าให้เกิดความทุกข์ข้ึนมา 
พอเรารู ้แล ้วเราก็จะได ้ไป
ปฏิบัติ คือไปสอนใจให้ละเหตุ
ท่ีจะท�าให้เกดิความทกุข์ขึน้มา 
ให้เรามาสร้างเหตทุีจ่ะมาหยดุ
ความทกุข์ และมาหยดุต้นเหตุ
ที่ท�าให้เกิดความทุกข์ข้ึนมา  
นีค่อืเรือ่งของพระพุทธศาสนา  
ถ้าพดูโดยสรปุแล้วกง่็ายมาก 

มีหวัใจของค�าสอนนีอ้ยู ่๔ ข้อ
ด้วยกนัเท่านัน้ คอื ให้เรารูว่้า 
ทุกข์นี้เป็นอะไร ให้เรารู้ว่า 
ต้นเหตุของความทุกข์นี้เกิด
จากอะไร ให้เรารู้จักวิธีท่ีจะ
ก�าจัดความทุกข์น้ีให้หมดไป 
ให้เรารูว่้าความทุกข์ท่ีเกิดข้ึน 
ภายในใจนี้ ได ้ถูกก�าจัดไป 
หมดแล้ว นี่คือแก่นของพระ 
ธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า  
ถ้าเราเข้าใจแก่นนี้ ความรู้  
๔ ข้อนี ้ เราก็จะสามารถน�า 
เอาไปเป็นเครือ่งมือเป็นแผนที ่
ทีจ่ะพาให้เราได้ไปสูค่วามดบั
ของความทกุข์ทัง้หลายได้ 

ข้อที ่๑ พระพุทธเจ้าทรง
สอนให้เรารู้จักทุกข ์
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ว่าเป็นอะไร อะไรคอืความทกุข์  
ความทุกข์ในพระพุทธศาสนา 
ก็คือการเกิด การแก่ การเจ็บ  
การตาย การพลัดพรากจาก
สิ่งที่รักที่ชอบไป การพบกับ
สิ่งที่ไม่ชอบ ที่ไม่รักไม่ชอบ 
ไม่ปรารถนา การยดึตดิอยูใ่น
ขันธ์ห้า คือในชวีติจติใจของเรา  
คือ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร  
วิญญาณ รูป ก็คือร่างกาย 
ที่มีอาการ ๓๒ ที่ท�ามาจาก 
ดิน น�้า ลม ไฟ เวทนา ก็คือ 

ความรู้สึก ความรู้สึกทุกข์  
รู ้สึกสุข รู ้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข 
สญัญา ก็คือความจ�าได้หมายรู้ 
ในรปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  
ทีไ่ด้สมัผสัรับรู้ วญิญาณ ก็คือ 
การรบัรูร้ปู เสยีง กลิน่ รส 
โผฏฐพัพะ สงัขาร กค็อืความ 
คดิปรงุแต่ง คดิไปต่างๆ นานา 
คดิไปในทางความอยาก หรอื
คิดไปในทางความไม่อยาก 
หรือคิดไปในทางปล่อยวาง 
เหล่าน้ีคือส่ิงที่เป็นความทุกข์  
เ พ ร า ะ ว ่ า มี ค ว า ม อ ย า ก  
ความอยากนี้ก็คือต้นเหตุที่
ท�าให้เกิดความทุกข์ เช ่น 
อยากเกิด ที่อยากเกิดก็เพราะ
ยงัอยากมคีวามสขุกบัการเสพ

ความอยากนี้

คือต้นเหตุ

ที่ท�าให้เกิด

ความทุกข์
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สมัผัสรบัรูก้บัรปู เสยีง กลิน่ รส  
โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ การ
ที่จะเสพรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะได้ ก็ต้องมีตา หู 
จมกู ลิน้ กาย การทีจ่ะมตีา หู 
จมูก ลิ้น กายได้ ก็ต้องมีการ
เกิด มีร่างกายเกิดขึ้นมา ผู้ที่
มีความอยากก็จะหาร่างกาย
มาเกิด เวลาที่มีการสร้าง
ร่างกายใหม่ขึ้นมา เช่น เวลา
ท่ีมารดาต้ังครรภ์ ตอนนั้น
ก็จะมีใจที่ไม่มีร่างกายเข้าไป
จับจองเป็นเจ้าของ เพราะ
อยากจะได้ร่างกาย อยากจะ
ใช้ร่างกายมาเป็นเครือ่งมือกับ
การเสพรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ พอคลอดออกมา 

ก็ใช ้ร ่างกายนี้แสวงหารูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
ชนิดต่างๆ อย่างต่อเน่ืองไป
จนถึงวันแก่ วันเจ็บ วันตาย  
พอถึงความแก่ ถึงความเจ็บ 
ถงึความตาย กเ็ป็นความทกุข์ 
ขึน้มาอกี เพราะว่าใจไม่อยาก
ทีจ่ะให้ร่างกายแก่ ไม่อยากให้
ร่างกายเจบ็ไข้ได้ป่วย ไม่อยาก
ให้ร ่างกายตายไป เพราะ 
ถ้าแก่ เจ็บ ตาย แล้วจะ
ไม่สามารถใช้ร ่างกายเป็น 
เครื่องมือเสพความสุขทางตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ได้นั่นเอง  
แล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา 
เ ว ล า ที่ จ ะ ต ้ อ ง สู ญ เ สี ย
พลัดพรากจากส่ิงของและ
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บุคคลท่ีรักท่ีชอบไป เพราะ
สิ่งของและบุคคลที่รักที่ชอบ
ก็คือรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ท่ีรักที่ชอบ ที่ใจ 
เสพอยู่หาความสุขอยู่นั่นเอง 
พอสิ่งท่ีใจเสพได้รับความสุข 
จะต้องพลดัพรากจากไปดบัไป 
ก็ เกิดความอยากไม ่ให ้ดับ 
ความอยากนี้จึงท�าให ้ เกิด 
ความทกุข์ใจขึน้มา ถ้าต้องการที ่
จะดับความทกุข์ใจ พระพทุธเจ้า 
ก็ทรงสอนว่าต้องหยุดความ 
อยาก ต้องอย่าไปมคีวามอยาก  
เช่น อย่าไปอยากเสพรปู เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ถ้าสมมติ
ว่าชาตินี้สามารถหยุดความ
อยากเสพรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ ได้ ชาตหิน้ากไ็ม่ต้อง 
กลับมาเกดิเป็นมนษุย์ ไม่ต้อง
มีร่างกาย ถ้าไม่มีร่างกายก ็
จะไม่มีความแก่ ความเจ็บ 
ความตาย ไม่มกีารพลัดพราก
จากสิ่งที่รักที่ชอบจากบุคคล
ท่ีรักที่ชอบไป ก็จะไม่เกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมา หรือถ้า
มีร่างกายแล้ว ถ้าหยุดความ
อยากได้ก็จะไม่เกิดความทุกข์
ใจเหมอืนกนั ถงึแม้ว่าร่างกาย
จะแก่ จะเจ็บ จะตาย ถ้าใจ
ไม่มีความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ 
ไม่ตาย ความแก่ ความเจ็บ 
ความตาย ของร่างกายกจ็ะไม่ 
ท�าให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
แต่อย่างใด เพราะความทกุข์ใจ 
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ไม่ได้เกดิทีค่วามแก่ ความเจ็บ  
ความตาย แต่เกิดจากความ
อยากไม่แก่ อยากไม่เจบ็ อยาก
ไม่ตาย ถ้าหยุดความอยาก 
ไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยาก 
ไม่ตายได้ ใจกจ็ะไม่ทกุข์ การที่ 
จะหยุดความอยากไม่แก่ อยาก 
ไม่เจบ็ อยากไม่ตายได้ กต้็องมี
ปัญญา ต้องมสีมาธ ิต้องมสีติ  
ต้องมศีลี มทีาน เพราะว่าการ 
ทีจ่ะสร้างปัญญาให้เกดิขึน้ได้ 
ต้องมีสมาธิ การที่จะสร้าง
สมาธิให้เกิดข้ึนได้ก็จะต้องมี
สติมศีลี การทีจ่ะสร้างให้มศีลี
ให้เกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีทาน 
ทาน ศีล สต ิสมาธิ ปัญญา 
จึงเป็นเหมือนกับขั้นบันไดที่

เราจะต้องไต่เต้าจากขัน้ต�า่ไป 
สูข่ัน้สงู เป็นไปไม่ได้ทีอ่ยูก่บัพ้ืน 
แล ้วจะไต ่ขึ้นไปขั้นสูงเลย 
โดยที่ไม่ผ่านขั้นต�่าขึ้นไปตาม
ล�าดับก่อน 

เรามีปัญญาอย่างที่
พระพุทธเจ้าได้ทรง

สอนไว้ให้เราหยุดความอยาก 
ถ ้าป ัญญาของเรามีก�า ลัง 
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แก่กล้า มีการสนับสนุนด้วย 
สมาธ ิด้วยสต ิด้วยศีล ด้วยทาน  
ปัญญานัน้กจ็ะเป็นภาวนามย-
ปัญญา คือจะสามารถหยุด
ความอยากได้ หยุดความ 
อยากไม่แก่ ความอยากไม่เจ็บ  
ความอยากไม่ตาย ความอยาก 
ไม่พลดัพรากจากสิง่ทีร่กัทีช่อบ 
จาก บุคคลที่ รั กที่ ช อบ ได ้  
แต่ถ้ายงัไม่สามารถหยุดความ
อยากได้ ก็แสดงว่ายังไม่ใช่
เป็นภาวนามยปัญญา ยังไม่มี 
ก�าลัง สิ่งที่จะให้มีก�าลังใน 
การที่จะหยุดความอยากก็คือ
สมาธิ การที่จะมีสมาธิได้ก็
ต้องมสีตคิอยควบคมุความคดิ 
ไม่ให้คิดเรื่อยเปื ่อย เพราะ

ถ้าคิดเร่ือยเปื ่อยแล้วใจก็จะ 
ไม่สงบ ไม่เป็นสมาธิ การที่ 
จะมาเจริญสติได้ก็ต้องมีศีล  
มีเวลา การที่จะมีศีลมีเวลาได้ 
ก็จะต ้องท�าทาน คือต ้อง
ยุติการหาเงินใช้เงินเพื่อซื้อ 
ความสขุทางตา ห ูจมูก ลิน้ กาย  
ถ้าเรายงัต้องหาเงนิใช้เงนิเพ่ือ
ซ้ือความสุขทางตา หู จมูก 
ลิ้น กายอยู่ เราจะไม่มีเวลา 
ที่จะมารักษาศีล มาเจริญสติ 
มานั่งสมาธิ มาเจริญปัญญา  
ได้นั่นเอง 

คือสาเหตุทีเ่ราต้องหยดุ
การหาเงินใช้เงิน เช่น 

เวลาเรามีเงิน เราไปหาเงิน
มาได้มากเกินความจ�าเป็น 
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ความจ�าเป็นที่เราต้องหาก็คือ 
ปัจจัย ๔ ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งที่ 
เราไปหาเงินหาทองไปท�างาน
ท�าการก็เพราะว่าเราต้องหา
ปัจจัย ๔ มาเล้ียงดูอัตภาพ 
ชีวิตร่างกายของเรา แต่ถ้า 
เราหามาได้มากเกินความ
ต้องการของปัจจัย ๔ เราก ็
จะเอาไปใช้สร้างความอยาก  
แทนท่ีจะเอาไปใช้หยุดความ 
อยาก เรากลับเอาไปใช ้
สร้างความอยาก ด้วยการท�า
ตามความอยาก พอเรามีเงิน
เรากอ็ยากจะไปเทีย่ว อยากจะ
ไปเสพสมัผสักบัรปู เสยีง กลิน่ 
รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ แต่ 
เราไม่รู ้หรอกว่าเราก�าลังไป 

สร้างเชือ้โรคของความทกุข์ใจ 
ให้มกี�าลงัมากขึน้ ให้ผลติความ
ทุกข์ใจให้กับเราเพิ่มมากขึ้น  
เราหลงคิดว ่าการท�าตาม
ความอยากเป็นการดับความ
ทุกข์ใจ เช่น เวลาเราอยู่บ้าน 
แล้วเรามีความรู้สึกหงุดหงิด
ร� า ค าญใจ เศร ้ า สร ้ อ ย
หงอยเหงาว้าเหว่ เราก็คิดว่า
ถ้าเราออกไปเที่ยวข้างนอก 
ไปด ูไปฟัง ไปดืม่ ไปรบัประทาน  
ไ ปพบป ะ กั บ คนนั้ น คนนี้  
ไปกระท�ากิจกรรมอะไรต่างๆ 
ก็ จ ะท� า ให ้ เ ร ามี ค วาม สุข  
เรากต้็องออกไปเทีย่วนอกบ้าน  
ออกไปนอกบ้านเราก็ต้องใช้
เงินใช้ทอง พอเราไปเที่ยว 
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เราก็มีความสุข พอเรากลับ 
มาบ้าน เรากก็ลับมาเจอสภาพ
เดิมอีก ก็คือมีความหงุดหงิด 
ร�าคาญใจ เศร้าสร้อยหงอยเหงา 
ว้าเหว่ ก็ต้องอยากออกไป 
ข้างนอกอกี กจ็ะท�าให้เราต้อง
ใช้เงินอยู่เรื่อยๆ พอเราใช้เงิน
ไปเรือ่ยๆ เงนิมนักจ็ะหมด หรือ 
จะน้อยลงไปเรื่อยๆ เราก็ต้อง
ออกไปท�างานท�าการหาเงิน
หาทองเพื่อที่จะหาเงินมาเพิ่ม 
เพื่อที่เราจะได้เอาเงินมาใช ้
ดบัความทุกข์ใจต่อไป การดับ
ความทุกข์ใจด้วยการใช้เงิน 
ใช้ทองไปซื้อความสุขทางตา 
หู จมูก ลิ้น กาย นี้ไม่ได้เป็น
วธิทีีด่บัความทุกข์ใจทีแ่ท้จริง 

ดับได้เพียงเดี๋ยวเดียว แล้วก็
เพิม่ความอยากทีจ่ะกดดนัให้
เกิดความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมา 
ใหม่อกี นีไ่ม่ใช่วธิทีีเ่ราจะใช้เงนิ 
เพื่อดับความทุกข์ใจ 

พระพุทธเจ้าทรง
ส อน ว ่ า ถ ้ า

มีเงินแล้วอยากจะใช้ให้ดับ
ความทุกข์ใจก็ให้เอาเงินนี้ไป 
ท�าทาน เอาไปแจกจ่าย เอาไป 
แบ่งปันให้แก่ผูอ้ืน่ เช่น แทนที่
เราจะไปเที่ยวข้างนอก เราก็
ไปข้างนอกแต่เราไปวัดหรือ
ไปสถานที่ๆ บริจาคเงินทอง 
เราต้องการจะบริจาคเงนิทอง 
ที่ไหน เราก็ไปที่ น่ัน เช่น 
วันเกิดวันน้ีเราอยากจะเลี้ยง
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อาหารให้กับคนชรา ให้กับ
เด็กก�าพร้า ให้กับคนพิการ 
หรือให้กับวัด ท�าบุญกับพระ 
เราก็ไปตามสถานที่เหล่านั้น 
แล้วเราก็เอาเงินที่เราจะไป
เที่ยวนี้ เอาเงินที่จะไปท�าตาม 
ความอยากทีจ่ะท�าให้เกดิความ
ทุกข์ใจนี้ เอามาท�าทานเสีย  
แบ่งปันความสุขให้แก่ผู ้ อ่ืน 
พอเราเห็นผู ้อื่นมีความสุข 
ใจของเรากเ็กดิความสุขใจข้ึนมา  
เป็นความสุขที่เกิดจากการ
ท่ีเราได้ท�าให้ผู้อื่นมีความสุข
นั่นเอง แล้วก็เป็นการหยุด
ความอยาก ไม่ท�าตามความ
อยาก ความสุขจึงเกิดข้ึน
เพราะความอยากไม่ได้รบัการ
ตอบสนอง เป็นความสุขอีก

รูปแบบหน่ึง คือความอิ่มใจ
สุขใจ ถ้าเราท�าอย่างน้ีไป 
ทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงิน 
ไปซื้ อความสุ ข ไปท� าตาม 
ความอยาก ต่อไปความอยาก
ที่จะใช้เงินก็จะหมดไป เรา 
ไม่ต้องใช้เงินซ้ือความสุขอีก
ต่อไป เพราะว่าเราไม่มีความ
อยากที่จะออกไปเที่ยวตาม 
สถานท่ีต่างๆ เราสามารถอยู่บ้าน 

การปฏิบัติที่จะท�า

ให้ใจสงบได้นี้

ต้องเจริญสติ

อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับ

ถึงจะได้ผลเป็นกอบเป็นก�า



ธรรมะบนเขา176 เล่ม ๕

อยู่เฉยๆ ได้อย่างมีความสุข  
ถึงแม้ว่าถ้าเราไม่มีเงินที่จะ 
ท�าทานอกีต่อไปกไ็ม่เป็นปัญหา 
อะไร เรากไ็ม่ต้องใช้การท�าทาน  
ถ้าเงินที่เรามีมากเกินไปน้ีมัน
หมดไปแล้ว เหลือแต่เงินที่ 
เราต้องส�ารองเก็บเอาไว้เพื่อ
ดูแลรักษาร่างกายของเรา 
การท�าทานก็หมดหน้าที่ไป  
กจ็ะท�าให้เรามีเวลาได้อยูบ้่าน
หรืออยู่ตามสถานที่สงบสงัด 
เช่น ตามวดัวาต่างๆ เพือ่ทีเ่รา 
จะได้รักษาศีล เจรญิสติ นัง่สมาธิ  
และเจรญิปัญญาตามล�าดบัต่อไป

ทานนีเ้ป็นเหมอืน 
กับการถอน 

สมอเรือ การเดินทางของเรา  

เราต้องการจะเดินทางจาก
โลกแห่งการเวยีนว่ายตายเกิด
ไปสู่โลกที่ไม่มีการเวียนว่าย
ตายเกิด เราก็ต้องถอนสมอ
เรอืก่อน ถ้าเรือไม่ถอนสมอเรือ  
เรือก็ไม่สามารถวิ่งออกจาก
ท่าได้ การให้ทานน้ีเรียกว่า
เป็นการถอนสมอเรอื เป็นการ
เปลี่ยนจากการเป็นฆราวาส 
ผูค้รองเรอืน ผู้เสพกาม ไปสู ่
นักบวชผู ้ท่ีละการเสพกาม 
นกับวชผูท่ี้แสวงหาความสงบ 
หาความสขุ หาการดบัทุกข์ 
ต้องเกิดจากการสละทรัพย์
สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ 
ที่มีอยู่ไปให้หมด ไม่ใช้ทรัพย์
สมบัติข้าวของเงินทองเป็น
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เครื่องมือในการหาความสุข 
ต่างๆ แต่จะใช้การปฏบัิตธิรรม 
คอืรกัษาศลี เจรญิสต ินัง่สมาธิ  
เจริญปัญญา เป็นเคร่ืองมือ 
ในการสร้างความสุขให้แก่ใจ  
เพราะเป็นความสุขที่ถาวร 
เป็นความสุขท่ีจะไม่มีความ
ทุกข์ตามมา ไม่เหมือนกับ
ความสุขที่ ใช ้ เ งินทองเป ็น
เครื่องมือ เป็นความสุขที่
ชั่วคราวประเดี๋ยวประด๋าว  
แล้วก็เป็นความสุขท่ีมีความ
ทกุข์ตามมา เพราะไม่มคีวามอิม่ 
ไม่มีความพอ ได้เสพเท่าไรก ็
ยังอยากจะเสพต่อไป เวลา 
ไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจ 
ขึ้นมา เช่น คนเสพสุรายาเมา  

คนสูบบุหรี่ คนเสพยาเสพติด 
พวกนี้จะต้องเสพอยู ่เรื่อยๆ 
เวลาใดที่ไม่ได้เสพ เวลานั้นก็ 
จะเกิดความหงดุหงดิร�าคาญใจ  
เกิดความทกุข์ทรมานใจขึน้มา 
ดังน้ัน ถ้าเราต้องการท่ีจะไปสู่
สถานท่ีๆ ไม่มีความทุกข์ มีแต่ 
ความสุขตลอดเวลาไม่มีวัน
สิน้สดุ เรากต้็องถอนสมอเรอื 
เรือที่จะพาเราเดินทางไปสู่
สถานท่ีนีค้อื ศลี สต ิสมาธิ 
และปัญญานีเ้อง 

พอเราท�าทานได้แล้ว  
เราไม่โลภไม่อยาก 

ได ้ ท รัพย ์ สม บั ติข ้ า วของ
เงินทองแล ้ว เราจะรู ้ สึก
ว ่ารักษาศีลนี้มันง ่ายดาย 
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เห ลือ เกิน เพราะว ่ า เรา 
ไม่ต้องการได้อะไรจากใคร 
เม่ือเราไม่ต้องการได้อะไร
จากใคร เราก็ไม่ต้องท�าบาป 
เช่น ไม่ต้องโกหกหลอกลวง  
ไม่ต้องฉ้อโกง ไม่ต้องฆ่า ไม่ต้อง 
ประพฤติผิดประเวณี เราก็จะ 
รักษาศีลได ้อย ่างง ่ายดาย  
ถ้าเรารกัษาศลีได้ ใจของเราก็
จะตั้งอยู่ในความสงบ จะไม่มี
ความวุ ่นวายใจเกี่ยวกับการ 
กระท�าทีไ่ม่ดต่ีางๆ เพราะว่าเรา 
ไม่ได้ท�าแล้วนัน่เอง การกระท�า 
ทีไ่ม่ดกีค็อื การฆ่าสัตว์ตดัชวีติ  
ลักทรพัย์ ประพฤตผิดิประเวณี 
โกหกหลอกลวง เสพสรุายาเมา  
นีเ่อง พอเราไม่มีความต้องการ 

จะได้อะไรจากใครแล้ว เราก็
ไม่ต้องท�าบาป พอไม่ท�าบาป
ใจก็จะสงบ ใจจะไม่วุ ่นวาย 
ไม่วิตกกังวลกับโทษกับผลที่
จะเกิดจากการกระท�าบาป
นัน่เอง ก็จะท�าให้เราสามารถที่ 
จะควบคุมใจควบคุมความคิด
ให้หยุดได้ ท�าให้ใจว่าง ท�าให้
ใจเยน็ ท�าให้ใจสบาย ท�าให้ใจ
สงบได้ ดงันัน้ ขัน้แรกเราต้อง
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ท�าทานกันให้มากๆ ตอนนี ้
ก็ เป ็นการซ ้อมท�าไปก ่อน  
ท�าทีละเล็กทีละน้อย พอท�า 
ไปแล้วเห็นผลที่เกิดจากการ
ท�าทานก็อยากจะท�าเพิ่มมาก 
ขึน้ไป กท็�าเพิม่มากขึน้ไปเรือ่ยๆ  
จากร้อยละสบิ กเ็ป็นร้อยละยีส่บิ  
เป็นร้อยละสามสบิ ร้อยละส่ีสิบ  
ท�าไปจนกระทั่งไม ่มี เหลือ 
อยู่เลย ก็จะไปบวชได้ หรือจะ 
ไปปฏิบัติธรรมอยู ่ตามวัด 
ตามวา หรอือยู่ในบ้านไม่ต้อง
ออกไปข้างนอกได้ ก็จะไม่
ต้องไปท�าบาปท�ากรรมกบัใคร  
ถ้าอยู ่คนเดียวก็จะสามารถ
เจริญสติได้ทั้งวัน

การปฏิบัติที่จะท�า 
ให้ใจสงบได้

นี้ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะได้ผล
เป็นกอบเป็นก�า ถ้าท�าแบบ
ท�าบ้างไม่ท�าบ้าง บางเวลาก็ท�า 
บางเวลาก็ไม่ท�า อย่างชีวิต
ของฆราวาสน้ีการเจริญสติจะ
ไม่สามารถท�าได้อย่างต่อเน่ือง 
เพราะว่าจะต้องไปท�าภารกิจ
การงานต่างๆ เวลาท�าภารกิจ
การงานพบปะคนนั้นคนนี้ 
เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ การเจริญสติ 
ก็จะล้มเหลว เพราะจะถูก 
เรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามาสัมผัส
ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ดึงไป 
ให้ไปคิดถึงเร่ืองน้ันเรื่องน้ีให้
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เกิดความอยากต่างๆ ขึ้นมา 
เกิดอารมณ์ต่างๆ ขึ้นมา ใจก็ 
จะไม่สามารถควบคมุความคดิ
ท�าใจให้ว่างได้ จึงต้องหยุด 
ภารกิจการท�ามาหากิน หยุด
การออกไปข้างนอก ออกไป
รับรู้กับรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐพัพะ ชนดิต่างๆ เพือ่จะได้ 
ควบคุมความคิดให้สงบให้ได้  
ถ้าอยู ่ข้างในบ้านไม่ออกไป
ข้างนอก ไม่ออกไปตามสถานที ่
มีแสง สี เสยีง มรีปู เสียง กลิน่ 
รส โผฏฐัพพะ หรือมีภารกิจ 

การงานต่างๆ ทีต้่องใช้ความคิด  
การควบคุมความคิดก็จะง่าย 
แต่ถ้าต้องออกไปเพราะว่า 
ยังต้องอยากหาเงินหาทอง 
ยังอยากจะใช้เงินใช้ทองซื้อ
ความสขุอยู ่การบ�าเพญ็ทาง
จิตภาวนาคือการเจริญสติ
เพือ่ให้เกดิสมาธนิีก้จ็ะเป็นสิง่
ที่เป็นไปไม่ได้ ผลยังไม่เกิด
หรือเกิดก็เป็นผลเพียงเล็กๆ  
น้อยๆ ถ้าเป็นฝนตกกเ็หมือน
กับละอองฝน ไม่ได้ตกเป็น 
ห่าใหญ่เหมือนกับพายุฝน  

ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไหน
ปัญหาอยู่ที่เราไม่ยอมมองความจริงกัน
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จะได้ความสงบหรือไม่ได้เลย 
ถ้าได้ก็แบบเล็กๆ น้อยๆ ยัง 
ไม่ถงึรากถงึฐานของความสงบ
อย่างเต็มท่ี อาจจะได้สัมผัส 
เพียงเล็กๆ น้อยๆ เหมือนกับ 
ฝนท่ีท�าท่าจะตก แล้วก็ตก
เพียงละอองลงมาให้รับรู ้ว่า
เวลาฝนตกนั้นความเย็นของ
ฝนเป็นอย่างไรเท่านั้น แต่จะ 
ไม่ได้รับสัมผัสกับฝนแบบท่ี 
พายุฝนน�ามาให้ ถ้าไม่ปฏิบัติ 
ไม ่ เจริญสติอย ่างต ่อเนื่อง
ตั้งแต่ตื่นจนหลับ ถ้าไม่มี
ภารกิจการงานต้องท�าและ
สามารถปลีกวิเวกอยู ่ตาม
ล�าพังได้ สามารถควบคุมรูป 
เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ต่างๆ  

ไม่ให้เข้ามารบกวนกบัจติใจได้  
ก็จะสามารถนั่งสมาธิเข้าถึง
ฐานของสมาธิ คือการรวม
ของจิต รวมเป็นหนึง่ รวมเป็น  
เอกคัคตารมณ์ มแีต่อุเบกขาอยู่  
อนันีแ้ลเป็นผลทีจ่ะได้รบัจาก
การท่ีเจริญสตอิย่างต่อเน่ือง 
ตัง้แต่ต่ืนจนหลบั แล้วก็จะเป็น 
ความสงบที่เต็มที่ เป็นความ
สงบท่ีจะเป็นฐานของการ 
เจริญปัญญาต่อไป ถ้าไม่ได ้
ความสงบในระดับ น้ีแล ้ ว  
การเจริญปัญญาเพื่อจะไปตัด
ความอยากต่างๆ นัน้จะเป็นไป 
ไม่ได้ จะไม่มีก�าลังพอ จะตัด 
ไม่ลง ยงัเสียดายยงัรกัอยู ่ยงัไม่ 
เห็นไตรลักษณ์อย่างเต็มที่  
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ยังไม่เห็นอนิจจังอย่างเต็มท่ี  
ยังไม่เห็นทุกขังอย่างเต็มท่ี  
ยังไม่เห็นอนัตตาอย่างเต็มท่ี  
กจ็ะไม่สามารถทีจ่ะหยดุความ
อยากได้ เวลาเกิดความแก่ 
เกิดความเจ็บ เกิดความตาย 
ขึน้มา กจ็ะต้องทกุข์กบัความแก่  
ความเจบ็ ความตาย เพราะว่า
ยังไม่สามารถหยุดความอยาก
ไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยาก 
ไม่ตายได้ เพราะยังไม่เห็นว่า 
ร่างกายนี้ไม่เที่ยง เกิดมาแล้ว 
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 
ไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียง
ดิน น�้า ลม ไฟ ไม่ใช่ตัวเรา 
ของเรา ไม่เห็นว่าการยึดติด 
กับร ่างกายนี้จะท�าให ้ เกิด

ความทุกข์ใจขึ้นมา นี่เป็น
เพราะว่าไม่มีก�าลังสมาธิมา
คอยสนับสนุน 

เวลาใจไม ่สงบ
ไม่มีสมาธิ

เต็มท่ีน้ี กิเลสความหลงยัง
ท�างานได้อยู ่ความหลงน้ีกจ็ะ 
มาบังตาบังใจไว้ท�าให้มอง 
ไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ได้อย่างชัดเจนนั่นเอง แต่ถ้า
จิตรวมลงเป็นอุเบกขาแล้ว 
เป็นเอกคัคตารมณ์แล้ว สกัแต่ 
ว่ารูแ้ล้ว เวลานัน้ความหลงจะ
หยุดไปชั่วคราว ท�าให้เหมือน
กบัแว่นตาทีใ่สสะอาด มองเห็น 
อะไรตามความเป็นจริงไปหมด  
ไม่เหมือนกับแว่นตาที่ฝ้ามัว 
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เช่น มีละอองน�้าเข้ามา ไอน�้า 
เข้ามา ท�าให้ไม่สามารถมองเห็น 
ผ่านทางแว่นตาได้อย่างชดัเจน 
ว่าสิง่ท่ีเห็นนัน้เป็นอะไรกันแน่  
เป็นสุนัขหรือเป็นแมวหรือ 
เป็นอะไร แต่ถ้าได้เช็ดแว่นตา
ให้ใสสะอาดแล้วก็จะเห็นได้
อย่างชัดเจน ฉันใด ถ้าใจ 
ไม่สงบเต็มที่ จะมองไม่เห็น 
อนจิจัง ทกุขงั อนัตตา ได้อย่าง 
เตม็ทีน่ัน่เอง แต่ถ้าใจสงบแล้ว 
ออกมาใหม่ๆ กเ็หมอืนกบัเพิง่
เชด็แว่นตาใหม่ๆ ให้ใสสะอาด 
พอมองอะไรก็จะ เห็นได ้ 
อย่างชดัเจน เหน็ได้ตามความ
เป็นจรงิ เพราะความเป็นจริง
ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี ้

มนัก็เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา 
นั่นเอง แต่ท�าไมพวกเรามอง
ไม่เห็นกัน ก็เพราะแว่นตา 
ของ เราใจของ เรามัน มัว
น่ันเอง มวัด้วยความหลง ถ้าเรา 
ไม่เข้าสมาธเิขา้ไปสูค่วามสงบ
อย่างเต็มที่ ความหลงมันจะ
ไม่หยดุท�างาน แต่ถ้าเข้าไปใน 
สมาธิเต็มที่แล้ว ความหลง
มันจะหยุดท�างาน ใจจะใส
เหมือนกับแว่นตาท่ีได้รับการ
เช็ดให้ใสสะอาด พอออกจาก
สมาธิมา ถ้าพิจารณาอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา ก็จะเห็นทันที
จะเข้าใจทันที ถ้าพิจารณา
ร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็จะเห็น
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ทนัที ถ้าพิจารณาว่าร่างกายนี้ 
เป็นเพยีงธาต ุ๔ ดนิ น�า้ ลม ไฟ  
ก็จะเห็นทันที เพราะมันเป็น
อย่างนั้นจริงๆ มันไม่ได้เป็น
อะไร มันเกิดมาจากธาตุ ๔  
ดิน น�้า ลม ไฟ 

ต้นตั้งแต่การผสม
ธาตุของพ่อกับของ

แม่มารวมกันก็เป็นธาตุ ๔ 
มารวมกัน แล้วก็ก่อตัวขึ้นมา  
แล้วก็ได้รับการหล่อเล้ียงด้วย 
ธาตุ ๔ ที่เข้าผ่านไปในทาง 
สายเลอืดของมารดาอกีทหีนึง่ 
จนกระท่ังเจริญเติบโต และ
คลอดออกมาก็รับธาตุ ๔  
ต ่อไปอีก ด่ืมน�้ า ดื่มนม  
รับประทานอาหารต่างๆ แล้ว

ก็หายใจเข้าออกก็เป็นธาตุลม 
ความร้อนกไ็ด้จากแสงอาทติย์ 
ความร้อนก็ได้จากอาหารที่
เข้าไปในร่างกาย นี่ก็เป็นธาตุ
ทั้งนั้น เวลาตายไปธาตุทั้ง ๔  
ที่อยู ่ ในร ่างกายก็แยกทาง 
กันไป ลมไปทาง ไฟไปทาง 
น�้าไปทางนึง ที่เหลือก็เป็น
ธาตดุนิ นีค่อืการเจรญิปัญญา 
การมองให ้ เห็นตามความ 
เป็นจรงิ จะต้องมองด้วยสมาธ ิ
ด้วยใจที่ใสสะอาดที่สงบนิ่ง 
นีเ้อง ถ้าใจไม่ใสสะอาด ไม่สงบ 
จะมีโมหะความหลงครอบง�า 
มองยังไงก็มองไม ่ เห็นว ่า 
มันไม่เที่ยง มองยังไงก็คิดว่า 
มันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 
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เพราะมันมองแค่ปัจจุบัน เช่น 
ตอนนี้มองอย่างไรมันก็ไม่แก่ 
ไม่เจ็บ ไม่ตาย มนัมองไม่เป็น  
มันไม่ได้มองทัง้อดตีท้ังอนาคต  
ถ้ามองท้ังอดตี มองทัง้ปัจจบุนั  
มองทัง้อนาคต มนักจ็ะเหน็ว่า 
มันไม่เที่ยง อดีตก็คือตอนท่ี 
ออกมาจากท้องแม่เป็นอย่างไร 
ร่างกายอนันี ้ปัจจบุนันีม้นัเป็น 
อย่างไร และอนาคตเวลา 
มันไม ่หายใจแล ้วมันเป ็น
อย่างไร เวลาเอาเข้าไปในเตา
เผาแล้วออกมาเป็นอย่างไร 
มันไม ่มองกัน มันจึงมอง 
ไม่เหน็กันเพราะความหลงมนั
ไม่อยากให้เรามอง ของอย่างนี้ 
มันมีให้เห็นชัดๆ อยู่ ท�าไม 

ไม่มองกนั เพราะว่าความหลง
ไม่อยากให้เรามอง ไม่อยาก 
ให้เราเห็นความจริง เพราะ
ถ้าเห็นความจริงแล้วความ
หลงมั นก็ จ ะหมดอ� านาจ 
ไม่สามารถที่จะครอบง�าจิตใจ
ของเราได้ต่อไปนัน่เอง ปัญหา
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มนัไม่ได้อยูท่ีไ่หน ความจรงิมัน 
เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลา 
ปัญหาอยู ่ที่ เราไม่ยอมมอง
ความจริงกัน เราก็เลยหลง 
ยึดติดว่าเป็นตัวเราของเรา 
แล้วกเ็กดิความอยากให้มนัอยู่
กับเราไปนานๆ ไม่ให้มันจาก
เราไป ความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้น 
มาจากความอยากไม ่แก ่  
อยากไม่เจบ็ อยากไม่ตาย นีเ้อง  
แล้วเวลาตายไปแล้วก็ยังมี
ความอยากท่ีจะกลับมาเกิด 
ไม่เคยเขด็สกัครัง้ เกดิมากีค่รัง้  
มาแก่ มาเจ็บ มาตาย กี่ครั้ง 
ก็ไม่เคยเข็ดไม่เคยจ�าก็อยาก
จะกลับมาเกิดอีก ตายไปแล้ว 
ก็ อยากจะกลับมา เกิ ดอี ก 

เพราะยงัอยากจะเสพรปู เสยีง 
กลิน่ รส โผฏฐัพพะอีก ยงัอยาก 
จะด่ืมสรุา ยงัอยากจะสูบบหุรี่ 
ยังอยากจะเสพยาเสพติดอีก 
มนักเ็ลยต้องกลับมาอยูเ่ร่ือยๆ 
อย่างนี ้ถ้าไม่มพีระพทุธเจ้ามา 
สอนเรื่องของความทุกข์ใจ 
เรือ่งของเหตุของความทกุข์ใจ  
เรือ่งของการก�าจดัความทกุข์ใจ 
ให้หมดไปจากใจด้วยวิธีการ
ปฏิบัติต่างๆ นี้ พวกเราก็จะ 
ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นเงื้อมมือ
ของความหลงนี้ที่ครอบง�า 
จติใจของเราทีห่ลอกให้พวกเรา 
ต ้องมาเวียนว ่ายตายเกิด  
ต้องมาทกุข์ซ�า้แล้วซ�า้อีกอย่าง
ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ไปเลย จะต้อง



พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 187

เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่า
จะได้มพีระพทุธศาสนาปรากฏ
ขึ้นมา แล้วเราได้เข้ามาพบ 
มาได้ยินได้ฟังและเกิดศรัทธา
ความเชื่อที่จะน้อมน�าเอาไป
ปฏิบัติ เอาไปท�าการบ้าน 
ได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปท�า 
การบ้าน เอาไปใคร่ครวญแล้ว
ก็ปฏิบัติตามค�าสอน สอนให ้
ท�าทานกเ็อาไปท�าทาน สอนให้ 
รักษาศีลก็รักษาศีล สอนให้
เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญ
ปัญญา กเ็จรญิไปเรือ่ยๆ ท�าไป 
เร่ือยๆ พอมีก�าลังมากแล้ว
ก็เข้าห้องสอบ หาห้องสอบ 
พิสูจน ์ดูว ่าความรู ้ของตน
คว ามสามารถของตนนี้ 

สามารถหยุดความอยากได้
หรือยัง พอเข้าห้องสอบก็จะรู้  
ถ้ายังไม่ผ่าน ก็กลับมาท�า 
การบ้านเพิ่มเติมต่อไป ท�าไป 
เรื่อยๆ แล้วก็กลับไปห้อง 
สอบใหม่ สอบมันไปเร่ือยๆ 
จนกว่ามนัจะผ่าน พอผ่านแล้ว
มันก็จะสบาย จะเป็น ปรมัง  
สุขัง มันจะไม่มีความทุกข ์
หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกเลย

คือเรื่องของพระพุทธ
ศาสนาที่สอนแต่เ ร่ือง

ข อ งค ว ามทุ ก ข ์ แ ล ะ ก า ร 
ดับทุกข์ ก็เพราะว่ามันเป็น
ปัญหาของพวกเราที่เราจะ 
ต้องแก้ ถ้าไปสอนในเรื่องที่ 
ไม ่ เป ็นป ัญหาที่จะต ้องแก ้  



ธรรมะบนเขา188 เล่ม ๕

สอนไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆ 
เช่น ถ้าเรามีความสุขแล้ว 
ก็ไม่ต้องสอนกัน ที่ต้องสอน
ก็เพราะว่าเรายังมีความทุกข์
กันอยู ่ ยังไม่มีแต่ความสุข
เพียงอย่างเดียว ยังมีสุขบ้าง
ทุกข์บ้าง สุขน้ีไม่ต้องสอน 
เพรา ะ เ ร ารู ้ จั ก วิ ธี ห า มัน  
เพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขที่
ปลอมเท่านั้นเอง จึงต้องสอน 
ให้รู ้ว ่าความสุขแท้จริงนั้น 
เป็นอย่างไร ความสุขแท้จริง
ก็คือความสุขที่เกิดจากการ 
ดับความทุกข์ หยุดความอยาก
นี่เอง ดังนั้น ขอให้พวกเราจง 
พยายามศึกษาให้มากๆ แล้ว

ก็พยายามหมั่นท�าการบ้าน 
ปฏิบัติกันให้มากๆ แล้วเมื่อ 
พร้อมแล้วก็เตรียมหาห้องสอบ 
เข้าไปพิสูจน์ดูว่าจะผ่านหรือ
ไม่ผ่าน ถ้าไม่ผ่านก็ต้องท�า 
การบ้านต่อไป เข้าห้องเรยีน 
เพิ่มเติม ฟังค�าสอนเพิ่มเติม 
ไปจนกว่าจะผ่าน รับรองได้ว่า 
สักวันหน่ึงไม ่ช ้าก็ เ ร็วก็จะ 
ต้องสอบผ่านกนัอย่างแน่นอน 
เพราะมีผู ้ที่ ได ้ เรียนมาได ้
ท�าการบ้านมาและได้สอบผ่าน 
กันมาแล้วเป็นจ�านวนมาก 
พวกเราก็จะเป็นเหมือนกับ
พวกเหล่านั้นอย่างแน่นอน 
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ขอฝากเรื่องของการ
มาศึกษามาฟังเทศน ์

ฟังธรรม แล้วน�าเอาส่ิงที่
ได ้ยินได ้ฟ ังไปใคร ่ครวญ
พิจารณาและปฏิบัติเพื่อดับ
ความทุกข์ทั้งหลายให้หมด 
ไปจากใจนี้ให้ท่านได้น�าเอา 
ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัต ิ 
เพื่อความสุขและความเจริญ 

ทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็
เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอ
ยุติไว้เพียงเท่าน้ี ขอบุญกุศล
ทีท่่านได้มาบ�าเพ็ญกันในวนัน้ี 
จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่าน 
มีแต่ความสุขและความเจริญ
ในธรรมยิง่ๆ ขึน้ไปโดยทัว่หน้า 
กันทุกคนเทอญ



โยมเคยได้ยินมาว่าการ
อ่านหนังสือธรรมะมากๆ 
น่ีมันท�าให้สับสนเก่ียวกับ
การปฏิบัติ

ธรรมะบนเขา190 เล่ม ๕
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ศษิย์ : ผมปฏบัิตมิาได้หลายปีแล้ว เพราะจรติเป็น 
คนคดิมากเลยใช้ปัญญาอบรมสมาธติามพจิารณา 
ความคดิจนหยดุคดิ ซ่ึงก็ได้ผลดพีอสมควรในการ 
ท�าให้ใจสงบ ช่วยให้ใจท่ีร้อนรนเย็นลงไปได้บ้าง  
แต่ในช่วงอาทิตย์ท่ีผ่านมามันเกิดความรู ้สึก 
กลับกัน ความคดิวุน่วายท่ีเคยมีมันหายไป มันสงบ 
น่ิงๆ ของมัน ไม่อยากคดิไม่อยากพจิารณา รวมถึง 
ไม่อยากเจอ ไม่อยากพูดกับใคร เพราะมันจะท�าให้
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ใจไม่สงบ อยากอยูเ่ฉยๆ อย่างน้ี  
น่ังอยู่เฉยๆ ท้ังวัน ไม่ดูหนัง 
ฟังเพลงเลยก็ได้ เหมือนถ้าคิด
ถ้าคุยกับคนอ่ืนแล้วมันจะเกิด
การกระทบ เกิดความอยาก และ
น�าไปสู่ความทุกข์ เป็นเหมือนการ 
หลบปัญหา เหมือนกลัวความทุกข์  
อยากหลบอยู ่ ในความสงบน้ี  
ท้ังท่ีความจรงิผมยงัต้องท�างาน 
ชีวิตยังมีปัญหาให้แก้มากมาย  
แต่มันวางหมดเลย ไม่อยากจะหยิบ 
ไม่ว่างานทางโลกหรืองานทาง
ธรรมมาพิจารณา ขอหลวงพ่อ
ให้อบุายธรรมเพือ่ให้ผมก้าวหน้า
ต่อไปด้วยครับ

พระอาจารย์ : อย่างน้ีเรยีกว่า 
เป็นการติดในสมาธิ คือเวลา
มีสมาธิจิตสงบก็มีความสุข  
ไม่อยากจะออกไปรับรู้เร่ืองราว 
ต่างๆ แต่ชีวิตความเป็นจริง
ของเรานี้ เราอยู่ในสมาธิไป
ตลอดไม่ได้ เราต้องออกมา
ดูแลร่างกายของเรา มาหา
อาหารรับประทาน มาท�า
ภารกิจอะไรต่างๆ ที่ยังต้อง
ท�าอยู่ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึง
สอนว่าถ้าออกจากสมาธิแล้ว 
ให้ใช้ปัญญา ให้ฝึกสอนใจให้คดิ  
ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็น
อนจิจงั ทกุขงั อนัตตา คืออย่า 
ไปหลง อย่าไปยึด อย่าไปติด  
อย่าไปอยากให้เป็นไปตามความ 
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ต้องการของเราเพยีงอย่างเดียว  
เราพยายามท�าหน้าที่ของ 
เราไป มีอะไรที่เราท�าได้เราก็ 
ท�าไป มีอะไรที่เราต้องท�าก็
ท�าไป ท�าได้มากท�าได้น้อย
เท่าไรก็ต้องพอใจกับผลที่เรา 
ได้รับ หรือให้คิดว่ามันก็เป็น 
ผลชั่วคราว เป็นของชั่วคราว 
ท�าให้ดีขนาดไหนเดีย๋วในทีสุ่ด
ก็ต้องตายจากกันไปอยู่ดี 

ฉะนัน้ ถ้าเรามปัีญญาใช้ปัญญา  
เรากจ็ะสามารถทีจ่ะดแูลรกัษา
ใจของเราให้สงบต่อไปได้ 
หลั งจากที่ ออกจากสมาธิ 
มาแล้ว ถ้าเราใช้ปัญญาไม่เป็น  
เรากต้็องใช้การบรกิรรมพทุโธ 
เป็นการเจริญสติรักษาใจไป

พลางๆ ก่อน เช่น ออกมาแล้ว  
พอใจจะวุ ่นวายกับเรื่องนั้น
เรื่องนี้ ก็ให้เจริญสติด้วยการ
บรกิรรมพทุโธๆ ไป อย่าไปคิด 
ถึงเรื่องที่ท�าให้เราไม่สบายใจ 
แต่ทางที่ ดีควรจะหัดฝึกใช้
ปัญญาได้แล้ว ควรพจิารณาว่า 
ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นอนตัตา คือ
เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไป
ควบคุมบังคับให้เป็นไปตาม 
ความอยากของเราได้เสมอไป  
สิ่งไหนเราท�าได้ เราก็ท�าไป  
ถ้าท�าไม่ได้ เราก็ต้องท�าใจ 
ปล่อยวาง เช่น อย่าไปอยาก
ให้เขาเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี  
พอเขาไม ่ เป ็นอย ่างที่ เรา 
อยากได้ เราก็จะเกิดความ 
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ทกุข์ใจ เรากจ็ะไม่อยากออกมา 
เจอกับเรื่องราวต่างๆ ก็จะท�า 
ให้เราติดอยู่ในสมาธิ ถ้าเรา
ติดอยูใ่นสมาธ ิเรากจ็ะไม่มวีนั
ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้  
เพราะสมาธินี้ไม่สามารถดับ
ความอยากดับความทุกข์ได้
อย่างถาวร ต้องใช้ปัญญา  
ต้องใช้เหตผุล ต้องพจิารณาให้ 
เหน็ว่าทุกสิง่ทุกอย่างในโลกนี้ 
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ถาวร 
เป็นของชั่วคราว มีเกิดแล้ว
มีดับเป็นธรรมดา แล้วเราไป 
สั่งการไปควบคุมบังคับให ้
เขาเป็นไปตามความต้องการ
ของเราไม่ได้ เราไม่ต้องไปหลง 

กับเขา เพราะว่าไม่ช้าก็เร็ว 
เขาก็ต้องจากเราไป หรือไม่ 
เราก็ต ้องจากเขาไปอยู ่ ดี 
แต่เมื่อเรายังอยู ่ร ่วมกันอยู ่  
มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันอยู่ ต้อง
ปฏิบัติอะไรต่อกันอยู่ เราก็ท�า 
ตามหน้าทีข่องเราไปให้ดทีีส่ดุ 
แต่จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็น
ปัญหาอะไร ได้ก็ดี ไม่ได้ก็ดี  
ได้กจ็บ ไม่ได้กจ็บอยูด่ ีให้มอง 
ที่จุดจบของชีวิตของทุกๆ คน 
ไว้ด้วย เราจะได้ไม่หลง ไม่เช่นนัน้ 
เวลาเราท�าอะไรแล้วเราคิดว่า 
สิ่งที่ เราท�าน้ันจะอยู ่ กับเรา 
จะเป็นอย่างน้ีไปตลอด ไม่มี
อะไรจะเป ็นอย ่างน้ีจะอยู ่ 
อย่างน้ีไปตลอด ต่อให้เราท�าดี 
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ขนาดไหนก็ตาม เดีย๋วมนักต้็อง 
เสือ่มหมดไป เช่น เราสร้างบ้าน 
จะให้สวยขนาดไหน วิจิตร
พิสดารขนาดไหน เดี๋ยวมันก็
ต้องกลายเป็นซากปรักหักพัง 
ไปในที่สุด เพราะเวลาจะกลืน 
กินทุก ส่ิงทุกอย ่างไปหมด  
นี่คือการพิจารณาให้เห็นว่า
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
แล้วเราจะได้ปัญญา แล้วต่อไป 

เราไม่ต้องหลบเข้าไปในสมาธิ 
เพราะว่าเราจะมีปัญญาคอย
คุ ้มครองรักษาใจของเรา 
ไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ 
ไม่ให้วุ ่นวายไปกับเรื่องราว
ต่างๆ ดังน้ัน ถ้าเราได้สมาธิแล้ว  
เวลาออกจากสมาธินี้ต้องใช้
ปัญญาสอนใจ เวลามองเห็น 
อะไร พจิารณาอะไร ให้เหน็ว่า 
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
เพื่ อ ใจจะได ้ปล ่ อยวาง 
ไม่ไปวุน่วายกบัเขา เขาเป็น
อย่างไรกเ็ร่ืองของเขา เราท�า 
อะไรได้เรากท็�าไป เป็นเรือ่ง 
ของเราไป แล้วต่อไปเรา
ก็ไม่ต้องหลบอยู ่ในสมาธิ 
เราจะอยู ่กับสังคมอยู ่กับ
เหตุการณ์ต่างๆ อยู ่กับ
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บคุคลต่างๆ ได้อย่างไม่หวัน่ไหว 
ไม่สะทกสะท้าน เพราะเรารูว่้า 
เขาเป็นเพียงอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา เราไม่สามารถจะท�า
อะไรให้เป็นไปตามความอยาก
ของเราได้ และได้มามนักไ็ม่ได้ 
อย่างถาวรอยู่ดี ได้มาเพียง
ชัว่คราวแล้วเด๋ียวมันก็หมดไป
เปลี่ยนไป 

นี่คือความเจริญก้าวหน้าของ
การปฏิบัติ พอได้สมาธิแล้ว
ต้องออกทางปัญญา ต้องฝึก 
สอนใจให ้มองไปในทาง
ไตรลกัษณ์เสมอ หรอืมองไปใน 
ทางอสุภะบ้าง อสภุะ ก็คอืให้
มองส่วนที่ไม่สวยไม่งามบ้าง 
อย่ามองแต่ส่วนท่ีสวยงาม
อย่างเดียว เช่น มองร่างกาย 
อย่าไปมองเฉพาะตอนที่เขา
สวยเขางาม มองตอนที่เขา
ไม่สวยไม่งาม เช่น ตอนที่เขา 
ตายไป ร่างกายของเขาเป็น
ซากศพขึ้นอืดแล้วก็เน่าเปื่อย
พพุองขึน้มา หรอืกลายเป็นเศษ 
กระดูกไป ให้มองอย่างนี้บ้าง  
หรือมองในส่วนที่สกปรกของ

ก่อนที่เราจะมองได้

ตามความเป็นจริง

เราก็ต้องเช็ดแว่นตา

คือใจของเรา

ให้ใสสะอาด

ด้วยการ

เจริญสมาธิ
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ร่างกายบ้าง ร่างกายก็มีสิ่งที่ 
เป็นปฏิกูลขับถ่ายออกมาอยู่
อย่างต่อเนื่องอย่างสม�่าเสมอ 
ถ้าเรามองอย่างนี้แล ้วเรา 
จะได้ไม่หลงไหลคลั่งไคล้ไป
กับความสวยงามของร่างกาย 
เราก็จะได้ไม่ต้องไปมีความ
ผูกพันกับคนอื่น เพราะการมี 
ความผูกพันก็จะต ้องเกิดม ี
ความทกุข์ใจตามมาในภายหลงั  
เวลาทีเ่ขาจากเราไป นีค่อืปัญญา 
ท่ีเราควรจะหมั่นพิจารณากัน 
อยู่เรื่อยๆ แล้วเราจะมีอาวุธ 
ที่จะใช้ฆ่าหรือท�าลายกิเลส
ตัณหาและความทุกข์ต่างๆ 
โดยที่ไม่ต้องหลบเข้าไปอยู ่ 
ในสมาธิ นี่คือค�าตอบ

ศิษย ์ : อยาก เรี ยนถาม 
พระอาจารย ์ ถึงรายละ เ อียด
แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง 
โสดาปฏิมรรค เพื่อไปให้ถึง
โสดาปฏิผล และความสัมพันธ์
กับการท�าสมาธิท่ีเราปฏิบัติอยู่ 
ว่าสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่างไรครับ รวมถึงการวัดผล
ของโสดาปฏิผลเม่ือเดินมรรค
ถูกต้องครับ

พระอาจารย์ : คือการที่จะ 
บรรลุเป็นพระโสดาบันได้น้ี 
ต้องมีสมาธิ มีปัญญา คือ
ปัญญานี้ต้องเป็นภาวนามย- 
ปัญญา ปัญญาที่ เกิดจาก
การได้ยินได้ฟังหรือจากการ
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ใคร่ครวญนี้จะไม่มีก�าลังที่จะ
ละสักกายทิฏฐิ คือความหลง 
ความเห็นผิดว่าร่างกายเวทนา 
นีเ้ป็นตัวเราของเรา อย่างที่ 
เมื่อกี้นี้ได ้แสดงไว้ในธรรม
เบื้องต้นแล้วว่า ถ้าจิตไม่สงบ
เต็มที่นี้ ความหลงมันจะยัง
ครอบง�าจิตใจอยู่ มันก็จะเป็น 
เหมือนแว่นตาที่ฝ้า มองไม่ 
เห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
เราต ้องเช็ดแว ่นตาให ้ มัน 
ใสสะอาดเพ่ือที่เราจะได้มอง
สิง่ต่างๆ ได้ตามความเป็นจรงิ 

ก่อนท่ีเราจะมองได้ตามความ
เป็นจริง เราก็ต้องเช็ดแว่นตา 
คือใจของเราให ้ใสสะอาด 
ด้วยการเจริญสมาธิ ให้เข้าสู่

การรวมที่เรียกว่า อัปปนาฯ  
ฌาน ๔ เป็นสมาธทิีม่แีต่อเุบกขา 
และสักแต่ว่ารู้ ในสมาธินั้น 
กเิลสความหลงต่างๆ จะสงบตัว 
ลงไป จะท�าให้เหน็ทกุสิง่ทกุอย่าง 
ชัดเจนตามความเป ็นจริง 
เวลาออกจากสมาธินี้มาก็ให้
พจิารณาขนัธ์ ๕ คือ รปู เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่า 
เป็นสภาวธรรม เป็นสิง่ทีเ่กดิข้ึน 
ตั้งอยู่และดับไป ไม่มีตัวมีตน 
เช่น ร่างกายน้ีก็ได้สอนไว้แล้ว 
ว ่าให ้พิจารณาให้เห็นเป ็น 
ธาตุ ๔ ให้เห็นว่าไม่เที่ยง  
เกดิ แก่ เจบ็ ตาย เวลาตายไป 
กแ็ยกกนัออกไป ธาต ุ๔ กแ็ยก 
ออกจากร่างกายไป เหลือแต่ 
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ธาตุดิน ร่างกายนี้ถ้าทิ้งไว้
ไม่ได้เอาไปเผาไม่ได้ไปฝัง  
ต่อไปมันก็จะเน่าเปื่อยแล้วก ็
ผเุหลอืแต่เศษกระดกู ถ้าท้ิงไป 
นานๆ มันก็จะกลายเป็นดนิไป  
ส่วนธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ  
ก็แยกออกไปตั้งแต ่ เวลาที่
ร่างกายเริ่มตาย พอร่างกาย 
เร่ิมตายมนักจ็ะเย็นแล้ว ธาตไุฟ 
กห็ายไป แล้วธาตลุมกจ็ะระเหย 
ออกมา กลิ่นที่เราได้กลิ่นนี้ก็
เป็นธาตลุม น�า้กจ็ะไหลออกมา 
จากร่างกาย ทิง้ไปเรือ่ยๆ ต่อไป 

มันก็จะแห้งกรอบกลายเป็น
ดินไป 

ส่วนเวทนาก็ต้องพิจารณาว่า
มันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้น 
ต้ังอยูแ่ล้วดับไป เช่น ความสขุ  
ความทกุข์ ความไม่สุขไม่ทกุข์  
มันไม่เที่ยง มันเปล่ียนไป
เปลี่ยนมา เราไปสั่งมันไม่ได้ 
ให้มนัสขุไปตลอด เวลามนัทกุข์ 
สั่งให้มันหาย มันก็ไม่หาย 
เพราะมนัเป็นอนัตตา มันไม่ใช่ 
ของเราตวัเรา เราไปส่ังมนัไม่ได้  

เวลานั่งสมาธิไปแล้วร่างกายเจ็บ
ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายไป

ใจจะไม่ทุกข์
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เราต้องอยู ่กับมันแบบเฉยๆ 
รับรู้มันไป มันจะสุขก็รู้ว่าสุข 
มันจะทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ มันจะ 
ไม ่สุขไม ่ทุกข ์ก็รู ้ ว ่ าไม ่สุข 
ไม่ทกุข์ อย่าไปเจ้ากีเ้จ้าการไป
จดัการ อย่าไปเกดิความอยาก
ข้ึนมาเป็นอันขาด เพราะถ้า
เกิดความอยากให้มันหายไป
หรือเกิดความอยากให้มันเกิด
ขึ้นมา ก็จะเกิดความทุกข์ใจ 
ถ้ามีความทุกข์ใจก็แสดงว่า 
ไม่ปล่อย ถ้าปล่อยแล้วจะ 
ไม่ทุกข์ เวลานั่งสมาธิไปแล้ว 
ร่างกายเจ็บ ถ้าเราไม่ไปอยาก
ให้มันหายไป ใจจะไม่ทุกข์  
ถ้าเกดิความอยากให้มนัหายไป  
ใจจะทกุข์ขึน้มา จะทนนัง่ต่อไป 
ไม่ได้

นี่คือการปฏิบัติเพื่อปล่อยวาง
รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วญิญาณ ว่าเป็นอนิจจงั ทกุขงั  
อนตัตา เราไปท�าอะไรเขาไม่ได้  
เขาเป็นของเขาอยู ่อย ่างน้ี 
เวทนาเขาเกิดขึ้นตั้งอยู ่แล้ว 
ดบัไป อย่าไปอยาก อยากแล้ว 
จะทุกข์ ร่างกายเกิดมาแล้ว
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 
ก็อย่าไปอยาก ส่วนสัญญา
สังขารก็เป็นผู้ท�าหน้าที่รับรู ้ 
แปลความหมายของรูปของ 
เวทนา แต่ไปแปลความหมายผดิ  
ไปแปลว่าเวทนานี้เป็นตัวเรา
ของเรา ไปแปลว่าร่างกายนี้
เป็นตัวเราของเรา สังขารก็
ไปคิดปรุงแต่งอยากจะให้มัน
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ไม่เจ็บ อยากจะให้มันไม่แก่ 
อยากจะให้มนัไม่ตาย อนันีเ้รา
ก็ต้องมาแก้สัญญา แก้สังขาร 
ด้วยการสอนใจเอาธรรมะเข้า 
มาสอนว่าร่างกายเวทนานี้  
ไม่ใช่ตวัเราของเรา เป็นอนตัตา  
เป็นสภาวธรรมทีเ่กดิขึน้ตัง้อยู ่
แล้วกดั็บไป สงัขารกต้็องไม่ปรุง 
ไปในความอยากให้มันหายไป 
หรืออยากให ้ มันอยู ่นานๆ  
ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความ
เป็นจริงของมัน 

นีค่อืการเจรญิโสดาปัตตมิรรค  
พิจารณาขันธ์ ๕ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ  
ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
ถ้าพิจารณาได้แล้วปล่อยวางได้  
จติกจ็ะบรรลเุป็นพระโสดาบนัได้

ศษิย์ : ขอความเมตตาพระอาจารย์ 
แนะน�าเรือ่งการน่ังสมาธ ิหากเรา
น่ังถึงจุดสงบแล้วไม่ต้องนึกถึง 
ค�าบรกิรรม จติรวมเป็นหน่ึงแล้ว  
แต่ก็สงบจริงๆ แบบนั้น จะเจริญ
ปัญญาต่อไปก็ได้ แต่รู้ว่าก�าลัง
พิจารณากาย มิทราบว่าถูก 
หรือเปล่า

พระอาจารย์ : เวลาจติสงบรวม
ลงแล้ว จิตจะไม่คิดปรุงแต่ง  
จะสักแต่ว่ารู้เฉยๆ เวลานั้น
ไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญา  
ไม ่ ใช ่ เวลาจะใช ้ความคิด  
เวลาน้ันเป็นเวลาที่จะให้เสพ
ความสุขที่เกิดจากความสงบ 
ให้จิตต้ังอยู่ในความสงบนั้น
จนกว่าจิตจะถอนออกมาเอง  
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อย่าไปบงัคบัสัง่จติ เช่น เวลาพอ 
จติสงบป๊ับ ไม่มคีวามคิดแล้ว  
กเ็ริม่สัง่ให้คดิไปในทางปัญญา  
อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูก เรา 
ต้องการให้จิตสงบให้นิ่งให้
นานทีส่ดุ ให้เป็นอเุบกขาให้ได้ 
นานทีส่ดุ เพราะว่าเราต้องการ 
ก�าลังของอุเบกขา ต้องการ
ก�าลงัของความสงบนีม้าเป็น
เคร่ืองมือที่จะสนับสนุนทาง 
ปัญญาต่อไป เราจะใช้ปัญญา 
กต่็อเมือ่จติถอนออกจากความ 
สงบแล้วเร่ิมคิดปรุงแต่ง พอคิด 
ปรุงแต่งแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ใน
ท่านัง่หรอืว่าจะลุกขึน้มาเดิน 
เราก็ต้องสอนใจให้คิดไปใน
ทางปัญญา คือให้พิจารณา

ความเส่ือม พิจารณาความ 
ไม ่ เ ท่ียงของสภาวธรรม 
ทั้งหลาย เช่น ลาภ ยศ 
สรรเสริญ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐพัพะ พจิารณารูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่า
ไม่เทีย่ง ว่าเป็นอนตัตา เราไม่ 
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สามารถควบคุมบังคับ ส่ัง 
ให้เขาเป็นอะไรได้ตามความ
อยากของเรา ถ้าไปอยากให้
เขาเป็นอย่างน้ัน พอไม่ได้ตาม 
ความอยาก ก็จะเกิดความ
ทุกข์ใจข้ึนมา ถ้าไม่อยากจะ 
ทุกข์ใจ ก็ต้องรู้ไว้เฉยๆ แล้ว 

ก็อย่าไปอยาก ท�าอะไรได้ 
กท็�า ท�าไม่ได้กต้็องยอมรับกบั 
สภาพมันไป แต่ใจจะไม่ทุกข์ 
ถึงแม้ว่าจะเสียทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงนิทอง เสียคนรักไป  
ใจจะไม่ทุกข์ ถ้าไม่มีความ
อยากให้เขาอยู่กับเรา 
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นี่ คื อ เรื่ องของการปฏิ บั ติ 
ที่ควรจะปรับนิดหน่อย เวลา
สงบอย่าเพิง่ไปคิดอะไร ให้สงบ 
ให้นานๆ แล้วควรจะท�าสมาธ ิ
ให้ช�านาญด้วย คอืต้องเข้าออก 
ได้อย่างสบายอย่างรวดเร็ว 
ไม่ใช่กว่าจะเข้าได้นี่ต้องใช้
เวลาต้ังครึ่งชั่วโมง อย่างนี ้
แสดงว่ายงัไม่ช�านาญทางสมาธิ  
แสดงว ่ าสติยั งมีก� า ลัง ไม ่ 
มากพอ ถ้าออกมาจากสมาธิ
แบบนั้นก็ควรที่จะมาเจริญ 
สตต่ิอ ควบคมุใจไม่ให้คดิอะไร 
ไปก่อน ควบคุมความคิดไว้ 
ให้ได้ก่อนจนกว่าจะสามารถ
เข ้าสมาธิได ้อย ่างรวดเร็ว
ง่ายดาย แล้วหลังจากนั้น 

ถึงควรท่ีจะออกไปในทาง 
ปัญญาหลังจากที่ออกจาก 
สมาธิมาแล้ว

ศิษย ์ : การบริกรรมพุทโธกับ
การดูลมหายใจ แบบไหนสามารถ
ไปได้ดีกว่ากันครับ ผมไม่แน่ใจ 
ว่าควรปฏิบัติแบบไหนดีกว่ากัน 
ผมสับสนครับ จิตสงบแค่ตอน
แรกๆ ทั้งสองวิธี

พระอาจารย์ : วิธีไหนมัน
ก็ได้ วิธีใดที่ท�าให้จิตสงบก็ได้
ทั้งนั้น เพราะว่าการท�าจิตให้
สงบนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ไว้ถงึ ๔๐ วธิด้ีวยกนัทีเ่รยีกว่า 
กรรมฐาน ๔๐
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สองวิ ธี น้ี อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม ของ
อนุสติ เช ่น ดูลมหายใจ 
ก็ เรียกว ่า อานาปานสติ  
ถ้าบริกรรมพุทโธก็เรียกว่า  
พุทธานุสติ ถ ้ าระ ลึกถึ ง 
พระธรรมค�าสอนหรือท่อง 
บริกรรมธัมโม ก็เรียกว ่า  
ธมัมานสุต ิสงัฆานสุต ิกร็ะลึก 
ถงึพระสงฆ์ หรอืระลึกถงึค�าว่า 
สังโฆ ดังนั้นวิธีไหนก็ได้ เป็น
อุบายที่จะน�าใจให้เข้าสู่ความ 
สงบได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่า 
จริตของแต่ละคนนี้อาจจะม ี
ความชอบมีความถนัดใน
กรรมฐานท่ีไม ่ เหมือนกัน  
บางท ่ านก็ ถนั ดกั บการดู 
ลมหายใจ ก็ดูลมหายใจไป 

บางท่านถนัดกับการบริกรรม
พุทโธ ก็บริกรรมพุทโธไป  
บางท่านก็ชอบผสมกัน เช่น 
เอาท้ังพุทโธเอาท้ังลมหายใจ 
เวลาลมหายใจเข้าก็ว่า พุท 
หายใจออกก็ว่า โธ อันนี้ก็ได้
ทัง้นัน้สดุแท้แต่จรติ การกระท�า 
แบบไหนไม่ส�าคัญ ส�าคัญว่า
ได้ผลหรือไม่ และจะได้ผล
หรือไม่ได้ผล บางคร้ังก็ไม่ได้ 
อยู่ที่การใช้แบบใดแบบหนึ่ง  
การท่ีไม่ได้ผลส่วนใหญ่เพราะ 
ว่าไม่มีสตินั่นเอง ไม่ได้อยู่ 
กับการบริกรรมอย่างจริงจัง  
อยูก่บัพทุโธได้สองสามค�าแล้ว
ก็ลอยไปคิดเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี  
อยู ่ กับลมได้สองสามเฮือก
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ก็หายไปคิดเร่ืองนั้นเร่ืองนี้  
ถ้าท�าอย่างนี้แล ้วต ่อให้ใช ้
กรรมฐานแบบไหนก็จะไม ่ 
เกิดผล จะเกิดผลก็ต่อเมื่อ 
จิตเราจดจ่ออยู่กับงานที่เรา
ก�าหนดให้จิตท�า ถ้าให้ดูลม
ก็ต้องดูลมอย่างเดียว ถ้าให้
บรกิรรมพทุโธ ก็ต้องบรกิรรม
พุทโธไปอย่างเดียว ไม่ให้ 
คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเป็น 
อย่างนัน้แล้วจะเข้าสูค่วามสงบ 
ได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย

ศิษย์ : ขอกราบนมัสการ
เรียนถามพระอาจารย์ ควรปลูก
ศรัทธาแบบไหนให้เพียรได้อย่าง
สม�่าเสมอ

พระอาจารย์ : ศรัทธาก็
ควรจะมีศรัทธาในพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ น้ีเอง 
เพราะนี่เป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง
ทางใจของเรา ขอให้เรามี
ศรัทธาความเชื่อในการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า ให้มีความ
ศรัทธาในวิถีชีวิตการด�าเนิน
ของพระพทุธเจ้า เช่น ทรงสละ 
ราชสมบตัอิอกบวช ปฏบิตัธิรรม 
อยู่ในป่าในเขาจนบรรลุเป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
มีศรัทธาในพระอรหันตสาวก
ทั้งหลายที่ด�าเนินตามวิถีชีวิต
ของพระพุทธเจ้า สละทรัพย์
สมบัติข้าวของเงินทองแล้ว 
ก็ออกบวชอยู่ตามป่าตามเขา 
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จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต-
สาวกขึ้นมา หลังจากนั้นก็
สละอุทิศชีวิตของตนท่ีเหลือ
อยู ่ให้กับการเผยแผ่สั่งสอน 
พระธรรมค�าสอนเพือ่ช่วยเหลอื 
ผู ้อื่นที่ยังไม ่ได ้หลุดพ้นให ้ 
ได้หลุดพ้นต่อไป นี่คือศรัทธา 
ท่ีเราควรจะตัง้มัน่อยู ่ถ้าเรามี
ศรทัธาในพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ แล้วเราก็จะมีที่ยึด
ของจิตใจ จิตใจของเราจะ
ไม่หลงไหลไปกับกระแสของ
ความเห่อต่างๆ อย่างท่ีเป็น
อยู่ในโลกนี้ เวลาที่มีใครมา
เห่อว่าคนนั้นดีอย่างนั้นคนนี ้
ดีอย่างนี้ก็จะไหลกันไป แล้ว 
พอไปถึงก็ไปเจอว่ามันไม่ได้
เป็นที่พึ่งที่แท้จริง ก็ต้องมา

เสียอกเสียใจกนัทหีลงั แต่ถ้ามี 
ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ แล้วรับรองได้ว่า 
จะไม่ผิดหวัง เพราะเป็นที่พึ่ง
ที่แท้จริง เป็นที่พึ่งที่เลิศที่
ประเสริฐทีส่ดุ เวลากไ็ด้พิสจูน์
มาแล้วถงึสองพนัห้าร้อยกว่าปี 
ว่าผู้ใดที่มีศรัทธาในพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ ผู้นั้นจะ 
ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
อย่างแน่นอน

ผู้ ใดที่มีศรัทธา

ในพระพุทธ พระธรรม

พระสงฆ์

ผู้นั้นจะได้หลุดพ้น

จากความทุกข์ได้

อย่างแน่นอน
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ศิษย ์: พระอาจารย์คะ พอดีว่า 
ท่ีในบทท�าวัตรเช้า ค�าว่าธรรมะ
ไม่ใช่ตัวตน 

พระอาจารย์ : สพัเพ ธมัมา  
อนัตตา เป็นสภาวธรรม ทกุอย่าง 
ในโลกนีเ้ป็นสภาวธรรมทั้งนั้น  
แม ้แต ่ธรรมะค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าในที่สุดก็จะจาง

หายไป คือหายไปแต่ไม่ได้
หมายความว่าธรรมะจะหาย 
เพียงแต่ว่าไม่มีการศึกษาไม่มี
การสบืทอดให้กนั กต้็องรอให้ 
มพีระพทุธเจ้าองค์ใหม่มารือ้ฟ้ืน 
ขึ้นมา ธรรมะเป็นอกาลิโก  
ความจริงมันเป ็นอกาลิโก 
ความจริงก็คือ อนิจจัง ทุกขัง  
อนตัตา น้ีเอง มนัไม่มวีนัสญูสิน้ 
หมดไป

ศิษย ์: พระอาจารย์คะ คือหนู
ได้ลองน่ังสมาธโิดยนับลมหายใจ 
หายใจเข้า หายใจออก นับหนึ่ง
แล้วก็นับไปเรื่อยๆ 

พระอาจารย ์: ได้
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ศิษย์ : จากน้ันถ้านับผิดแล้ว 
ก็ต้องเริ่มนับหน่ึงใหม่ หายใจ 
เข้าออกแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆ ค่ะ  
แล้วถ้าเผลอท�าอย่างไรคะ ส�าคญั
ที่สติหรือเปล่าคะ

พระอาจารย์ : จะนับหน่ึงใหม่ 
หรือจะต่อตรงที่เราผิดก็ได้ 
มันส�าคัญที่สติ เท ่านั้น เอง  
คือเราต ้องมีอะไรดึงใจไว ้  
ผกูใจไว้ไม่ให้ลอยไปคดิเรือ่งนัน้ 
เรื่องนี้

ศิษย์ : บางทีถ้านับไปใช้วิธี
พจิารณากาย เช่น ขาขวาเป็นเหน็บ  
ขาซ ้ายสบายดี อย่างน้ีเป ็น 
กายคตาสติไหมคะ

พระอาจารย์ : กเ็ป็นเหมอืนกนั  
เป็นการเจรญิปัญญา ความจริง 
เราต้องการที่อยากจะให้จิต
มนัสงบมากกว่านี ้ให้มนัเข้าไป 
ถึงจุดที่เป็นอุเบกขาให้ได้ก่อน 
แล้วค่อยมาสนใจเรื่องปัญญา
ทหีลงัต่อไป ข้ันต้นน้ีขอให้เรา
ฝึกใจท�าใจให้เข้าสู่อุเบกขา 
ให้ได้ก่อน พอใจมีอุเบกขา
แล้วทีน้ีเราก็จะมาสอนใจให้ 
ปล่อยวางสิง่ต่างๆ ได้ เช่น 
ปล่อยวางความเจบ็ ปล่อยวาง
ความชาของร่างกายได้ ถ้าใจ 
ยังไม่เป็นอุเบกขานี้ มันจะมี
ความอยากให้ความเจบ็หายไป  
มันก็จะทนนั่งไม่ได้ ทนกับ
ความเจ็บไม่ได้
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ศิษย์ : ถ้าเกิดว่าเจ็บซะจน 
ขยับตัวแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นจะต้อง 
รอให้ความเจ็บถึงท่ีสุดเพื่อท่ีจะ 
กลายเป็นทุกระ (ทุกรกิริยา) 

พระอาจารย์ : ขณะนีย้งัไม่ใช่
ทุกระ เป็นการสอบไม่ผ่าน 
สอบตก

ศิษย ์: เป็นว่าสอบไม่ผ่านครั้ง
ที่หน่ึง

พระอาจารย์ : ก็ไม่เป็นไร 
กท็�าต่อไป เพราะเรายงัไม่มสีมาธิ 
ไม่มีก�าลังพอ เราต้องเข้าไป 
ในสมาธก่ิอน ให้มอีเุบกขาก่อน  
ถ้ามีอุเบกขาแล้วต่อไปเวลา
เกิดความเจ็บนี้ เราจะสอนใจ

ให้อยู่เฉยๆ ได้ ดังน้ัน อย่าเพ่ิง
ไปรีบร้อนกับเรื่องทางปัญญา 
พยายามสร้างฐานคืออเุบกขา
ให้มีภายในใจให้เกิดขึ้นก่อน  
ต้องท�าใจให้รวมเป็นเอกัค- 
คตารมณ์ให้ได้ก่อน เข้าไป
รวมสงบน่ิง ไม่คิดปรุงแต่ง 
ไม่รบัรู้เร่ืองอะไร หรือถ้ารับรู้ 
เรื่องอะไรก็ไม่ร�าคาญใจกับ 
สิ่งที่รับรู้ อย่างนั้นแหละถึง 
จะเรียกว่าเป็นอุเบกขา พอม ี
อุเบกขาแบบน้ันแล้ว เวลา 
ร่างกายเจบ็ร่างกายชากบ็อกให้ 
มันไม่ต้องไปยุ่ง มันก็จะไม่ยุ่ง  
แต่ถ้าไม่มีอุเบกขา บอกมัน 
อย่างไรมนักจ็ะอยากให้มนัหาย 
หรอือยากจะลุกหนไีป เราก็จะ 
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บงัคับมันไม่ได้ ฉะนัน้ต้องให้ได้ 
อเุบกขาก่อน ส�าคญัมาก สมาธ ิ
ก็คืออุเบกขานี่เอง

ศิษย ์ : ในบทสวดมนต์ เวลา
ท่ีเราสวดเราก็พิจารณาไปด้วย 
เรียกว่าไม่เป็นปัญญาท่ีเกิดจาก
สมาธิ แต่เป็นปัญญาท่ีเกิดจาก
การเข้าใจของเราใช่ไหมคะ 

พระอาจารย์ : ใช่ เป็นจนิตามย- 
ปัญญา เป็นการศึกษาให้เรา 
เกิดความเข้าใจในแนวทาง
ของการปฏิบัติ แล้วพอเรา
ไปปฏิบัติเข้าห้องสอบ เช่น 
เวลาเจอความทุกข์ เราก็จะ
สามารถเอาปัญญาที่เราได้

เรียนรู้นี้มาท�าข้อสอบ เช่น 
สอนให้ปล่อยวาง สอนให้
พิจารณาว่าเป็นไตรลักษณ์ 
อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ถ้าเรา 
ปล่อยวางได้ เราก็สอบผ่าน 
ถ ้าเรายังปล ่อยวางไม ่ ได ้ 
ก็แสดงว่าเรายังสอบตกอยู ่  
ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิ  
ใจเราไม่มกี�าลงัทีจ่ะหยดุความ 
อยากทีจ่ะปล่อยวางสิง่ต่างๆ ได้  
เราก็ต ้องกลับมาเจริญสติ
พุทโธ พุทโธ นั่งสมาธิท�าใจ
ให้สงบให้ได้ก่อน ถ้าใจสงบ
เป็นอุเบกขาแล้ว เวลาเกิด 
ความอยาก เราจะหยุดความ
อยากได้ ถ้าหยดุความอยากได้ 
ก็จะหยุดความทุกข์ได้
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ศิษย์ : โยมเคยได้ยินมาว่า 
การอ่านหนังสือธรรมะมากๆ น่ีมัน 
ท�าให้สับสนเกี่ยวกับการปฏิบัติ

พระอาจารย์ : อ่านมากเกนิไป 
ก็ไม่ดี อ่านน้อยเกินไปก็ไม่ดี  
ทกุอย่างต้องมัชฌมิา ต้องพอดี  
ถ้าอ ่านน้อยเกินไปความรู ้ 
ไม ่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ไม ่ดี  
มากเกินไปจนท�าให้สับสนก ็
ไม่ด ีควรจะอ่านไปแล้วศกึษา 
ปฏิ บั ติควบคู ่กันไปดีกว ่า  
อย่ารอให้อ ่านจนจบหมด
ทั้งพระไตรปิฎกแล้วค่อยมา 
ปฏิบัติ อย่างนี้ท่านถึงสอน 
ให้เข ้าวัดฟังเทศน์อาทิตย ์ 
ละครั้ง หรือมีซีดีก็เปิดฟังไป 
แล้วก็เอาไปปฏิบัติ พอสงสัย 

อะไร ไม่เข้าใจอะไร ก็ฟังใหม่ 
แล้วกท็�าต่อไป เหมอืนดูแผนที่ 
อย่าไปดแูผนทีต่ัง้แต่จดุเริม่ต้น 
ไปถึ งจุดหมายปลายทาง  
เอาแค่จดุเร่ิมต้นว่ามนัต้องเข้า
ถนนสายไหนไปก่อน พอถึง 
ท า ง แ ย ก น้ี จ ะ เ ลี้ ย ว ซ ้ า ย 
เลี้ยวขวา ก็ดูมันอีกทีเพ่ือไม ่
ให้หลงทาง ดูมากๆ เดีย๋วกจ็�า
ไม่ได้อยู่ดี

ศิษย์ : เดินจงกรมแล้วเรา
ควรมีสติกับการเดิน หรือเรา
จะพิจารณาไปด้วยเดินไปด้วย 
ได้ไหม

พระอาจารย์ : ได้ พจิารณาไป
ด้วยก็ได้ เพียงแต่ไม่อยากจะ 
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ให้ท�าตอนนี ้อยากจะให้เจรญิ
สติให้มากๆ ก่อน ให้ควบคุม
ความคิดให้ได้ก่อน อย่าเพิ่ง
ไปใช้ความคิด ถ้าใช้ความคิด
แล้วจะควบคมุมนัไม่อยู ่ให้เรา
ควบคุมความคิด หยุดความ
คิดให้ได้ก ่อน ถ้าเราหยุด 
ความคดิได้แล้วต่อไปเราจะสัง่ 
ให้มันคิดไปในทางปัญญาได้ 
ถ้าเราพจิารณาทางปัญญาโดย 
ที่เรายังควบคุมความคิดไม่ได้  
พอเราเผลอป๊ับ มันกจ็ะคดิไป 
ในทางโลกทนัท ีการพจิารณา 
ของเราก็เลยกลายเป็นเรื่อง
ของกิเลสโดยท่ีเราไม่รู้สึกตัว
ขึ้นมาได้ ฉะนั้นในเบื้องต้น 
ถ้าเรายังไม่มีสมาธิ อยากจะ 

ให้เจริญสติควบคุมความคิด
ไว้ให้มากๆ จนกว่าเราจะ
หยุดความคิดได้ ยกตัวอย่าง 
เหมือนกบัเราขับรถเดนิทางไป  
เรารูว่้าเราเดนิผดิทาง เราต้อง 
เลีย้วกลบั สิง่แรกทีเ่ราต้องท�า
คอืต้องหยดุรถก่อน พอหยดุรถ 
แล้วเราค่อยเล้ียวกลับ พอเล้ียว 
กลับแล้วเราก็จะขับรถไปใน
เส้นทางทีถ่กูได้ แต่ถ้าเราหยดุ
รถไม่ได้ เลี้ยวกลับไม่ได้ มันก็ 
ไร้ประโยชน์ มันก็จะไม่ไปใน
ทางที่ เราอยากจะให้มันไป  
มนัจะไม่ไปในทางปัญญาถ้าเรา 
หยุดความคิดของเราไม่ได้

ดังน้ัน เบื้องต้นเราต้องหยุด
ความคิดของเราให้ได้ก่อน 
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พอหยุดได้แล้วเราจึงจะสั่ง
ให้มันคิดไปในทางปัญญาได้  
ถ้าเรายงัหยดุมันไม่ได้ มันกจ็ะ 
คิดไปในทางของกิเลสเสมอ  
คิดไปในทางความอยาก 
อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยาก
ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี ้
อยู่เสมอ แต่บางครั้งถ้าเกิด 
มีเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วน 
จ� า เป ็นจะต ้ อง ใช ้ป ัญญา
พิจารณาแก้ไขเหตุการณ์ใน
ปัจจุบนั เช่น เกดิความทกุข์ใจ 
ขึน้มาด้วยความอยากอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ก็ลองพิจารณาใช้
ป ัญญาหยุดความอยากนั้น 
ให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้สตหิยุด
มันไปก่อนช่ัวคราว อย่าไป 
คิดถึงเรื่องที่ท�าให้เราทุกข์ใจ  

ให้บรกิรรมพทุโธ พทุโธไปเรือ่ยๆ  
เช ่น มีคนมาด่ามาว ่าเรา  
มากล่าวหาอะไรต่างๆ นานา 
ที่ไม่เป็นความจรงิ ใจของเรา 
โดยธรรมชาติจะต่อต้านจะต่อสู้ 
ทันทีว่าเราไม่ได้ท�าอย่างน้ัน
ท�าอย่างน้ี เรายิง่คิดกย็ิง่โกรธ 
ยิง่แค้นยิง่เคอืงใหญ่ ยิง่ทกุข์ใหญ่  
ตอนน้ันถ้าเราหยดุไม่ได้ ถ้าเรา 
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ปลงไม่ได้ แต่ถ้าเรามีปัญญา  
เราจะปลงว ่าปากของเขา  
เราห้ามเขาไม่ได้ เท่านั้นมัน
ก็จบ แต่เราจะไม่มีปัญญาคิด 
อย่างนัน้ เราจะต่อว่าต่อขานเขา  
ท�าไมเขาว่าเราอย่างนัน้อย่างนี้  
ไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้น
อย่างนี ้ยิง่คดิกย่ิ็งฟุง้ยิง่เครยีด
ขึน้มาใหญ่ ถ้าเครยีดอย่างนัน้
หยุดไม่ได้ ก็ต้องใช้พุทโธหยุด
ไปก่อน อย่าไปคิดถึงเรื่องที่
ท�าให้เราไม่สบายใจ แต่ถ้า 
เราใช้ปัญญาได้ ปลงได้ว่า ปาก 
ของเขา หขูองเรา เขามหีน้าทีด่่า 
ก็ปล่อยเขาด่าไป หูของเรา
มีหน้าที่ฟังก็ฟังไป ถ้าอย่างนี้
มันก็จบได้ มันก็ไม่ทุกข์ได้

ศษิย์ : ท่านอาจารย์คะ ปฏบัิตธิรรม 
น้ีจ�าเป็นต้องท�าตามรูปแบบแผน
เป็นขั้นๆ หรือเปล่าคะ 

พระอาจารย ์ : คือมันมีหลัก
ของมัน อยู่ที่เราต้องด�าเนิน
ตามขั้ นตอนของหลั กนั้ น  
แต่การปฏิบัติของแต่ละคนน้ี  
มันเร็วช้าหรือกระโดดข้ามชั้น 
อัน น้ีมันอาจจะเป ็นไปได ้ 
เหมือนกับเด็กบางคนฉลาด 

งานของนักบวช

ก็ต้องไปปลีกวิเวก

อยู่คนเดียว

ไม่ไปยุ่งกับใครแล้ว

รักษาศีลภาวนา

อย่างเดียว
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เรียน ป.๑ แล้วข้ามไป ป.๓  
ป.๔ เลยอย่างนี้ก็ได้ แต่เป็น
กรณทีีพ่เิศษ แต่โดยหลกัท่ัวไป
มันก็ต้องไปตามขั้นอนุบาล 
สู่ประถมสู่มัธยมสู่อุดมศึกษา 
เช่น ท�าทานแล้วก็รักษาศีล  
รั กษ าศี ล แล ้ ว ก็ เ จ ริ ญสติ  
นั่งสมาธิท�าใจให้สงบ แล้วก ็
ค่อยออกทางปัญญา ตามล�าดบั 
ต่อไป ถ้าข้ามขั้นตอนแล้วมัน
ก็จะล้ม มันจะไปไม่ถึงไหน  
แต่บางคนนี้ เขาท�าทานมา 
มากแล้ว คือ เขาไม่ยึดไม่ติด 
กับสมบัติข ้าวของเงินทอง  
เขาไม่หวง เขาไม่ห่วง เขาไม่
อยากได้เงินทอง เขาก็ไม่ต้อง
ท�าทานก็ได้ เพราะเขาอาจ 

ไม่มีเงินที่จะท�าทาน เพราะ
เขาไม่ได้หาเงนิหาทอง เขาไม่ 
สนใจกับการหาเงินหาทอง 
เขาสนใจกับการหาความสงบ
กับการรักษาศีล เขาก็ไป
รักษาศีลไปภาวนาเลย ถ้าเรา 
ภาวนาแล้วเราก็ไม่ต ้องมา
กังวลกับเรื่องการท�าบุญให้ 
ทานแล้ว เราเปลีย่นบทบาทแล้ว  
จากนักบุญมาเป ็นนักบวช 
เข้าใจไหม เวลาเป็นนักบุญ 
มี เ งิ นมี ทองก็ ต ้ อ งท� าบุญ 
ไปก่อน แต่พอมาเป็นนักบวช
มาภาวนาแล้วทีน้ีก็อย่ามาท�า
ทานเพราะมันจะมาท�าลาย
งานของนักบวช งานของ
นักบวชต้องเก็บตัว ต้องอยู่
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ตามล�าพัง ต้องปลีกวิเวก  
ต ้ อง เ จริญส ติ นั่ ง สมาธิ  
ไม่สังสรรค์กับใคร ไม่คลุกคลี
กับใคร ไม่สังคมกับใคร นี่คือ 
งานของนักบวช ถ ้าเป ็น
นักบวชแล้วออกมาสังสรรค์
กับคนนั้นคนนี้ ไปงานวัดนั้น
วัดนี้ ผ้าป่านั้นผ้าป่านี้ อันนี้ก็ 
จะไม่ก้าวหน้าไปไหนในงาน
ของนกับวช กจ็ะกลบัมาอยูใ่น 
สถานภาพของนักบุญแต่อยู ่
ในคราบของนักบวช ก็ปน
สับสนกันไป

เราต้องแยกแยะว่าการเป็น
พุทธของเรานี้มีอยู ่สองขั้น  
คอืเป็นนกับญุหรอืเป็นนกับวช 
ถ้านักบุญก็ท�าไปเลย ผ้าป่า

ท่ีไหนก็ไป ใครมาเรี่ยไรให้
พิมพ์หนังสือก็พิมพ์ อย่างน้ี
เรยีกงานของนักบญุ ถ้างาน
ของนกับวชก็ต้องไปปลกีวิเวก 
อยูค่นเดยีว ไม่ไปยุง่กบัใครแล้ว  
รักษาศีลภาวนาอย่างเดียว  
จงึเรยีกว่าเป็นงานของนกับวช  
มฉิะนัน้มนัจะเดนิหน้าถอยหลงั  
พอไปภาวนาสักสองวนัก็ออก
มาไปทอดผ้าป่าที่น่ันที่นี่ต่อ 
มันก็ไปไม่ถึงไหน เดินไป 
ข้างหน้า ๒ ก้าว แล้วถอยหลัง 
กลบัมาอกี ๒ ก้าว ต้องตัดไป  
ต้องแยกแยะว่าตอนนีเ้ราอยู่ใน 
สถานภาพไหน เราเป็นนกับญุ 
หรือเป็นนักบวช ถ ้าเป ็น
นักบวชก็แสดงว่าเราท�าบุญ 
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เต็มท่ีแล้ว เงนิทองทรพัย์สมบัต ิ
ข้าวของเงินทองต่างๆ นี้เรา 
ให้ไปหมดแล้ว สละไปหมดแล้ว  
อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็น
นักบวช ท่านออกบวชแล้ว
ท ่านไม ่ไปยุ ่ง เรื่องกับการ
ท�าบุญแล้ว แต่พวกเราชอบ
ทั้ง ๒ อย่าง อยากจะเป็นทั้ง
นกับญุอยากจะเป็นท้ังนกับวช 
มันก็เลยได้แบบครึ่งๆ กลางๆ  
เหมือนชอบทัง้ร้อนชอบทัง้เย็น 
ก็มาผสมกัน มันก็ เลยได ้ 
น�้าอุ่นไป ร้อนก็ไม่ร้อน เย็นก็ 
ไม่เย็น

ศิษย ์: เจริญสติไปแล้วเหมือน
จิตใจยังไม่เป็นกลาง

พระอาจารย์ : ก็ยังเจริญ 
สติไม่ถูก มันต้องมีอะไรเป็น
อารมณ์ยึดเหน่ียวอย่างเดียว 
เช่น จะใช้พุทโธก็พุทโธไป
อย่างเดียว ไม่ให้ไปคิดเร่ืองน้ัน 
เรื่องนี้ แต่ถ้าเป็นชีวิตของ
ฆราวาสที่ยังต้องท�ามาหากิน
อยู่นี้ท�าไม่ได้หรอก ถ้าอยู่กับ 
พุทโธทั้งวันนี้ เป ็นไปไม ่ได ้  
เดี๋ ย ว ก็ ต ้ อ ง คิด เ ร่ื อ ง งาน 
เรื่องการ เร่ืองคนน้ันคนน้ี  
มันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมา 
มันก็ยังจะไม่สงบ ถ้ายังเป็น
นักบุญอยู ่ น่ี เ รื่ องปฏิบัตินี้ 
อย่าไปหวังผลมากเลย คิดว่า
เป็นเหมือนกับใช้ยาหม่องไป 
กแ็ล้วกนั ทาไปพอคลายความ
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เจ็บแสบไปบ้าง แต่จะให้มัน
หายนี้ มันไม่หายหรอก แผล 
ต้องผ่าตัดต้องใส่ทิงเจอร์ถึง
จะหาย

ศิษย ์ : แล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิ
แล้วเราไม่สงบ

พระอาจารย์ : ก็เพราะไม่มสีติ  
สติควบคุมความคดิไม่ได้ ไม่อยู ่
กับพุทโธ ไปอยู่กับเรื่องนั้น
เรื่องนี้มันก็ฟุ ้ งขึ้นมา สติ
มีก�าลังน้อย มันชักเย่อกัน  
เรามีคนเดียว เขามีสิบคน
อย่างนี ้เขาดงึลากเราไปเรือ่ย 
กิเลสมันจะลากเราไปให้เรา
คิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆ เพราะ
เราไม่มีสติ ก�าลังเราไม่พอ 

เราต้องหาพรรคพวกมาเพิ่ม 
ต้องเจริญสติอยู่บ่อยๆ เรื่อยๆ 
ก็ต้องปลีกวิเวกบ้าง ไปสร้าง
สติขึ้นมาบ้าง เช่น วันหยุด
น้ีแทนที่จะไปเที่ยวสังสรรค์
กับเพื่อนฝูง ก็ไปอยู่วัดบ้าง  
ไปสร้างสติขึ้นมาบ้างเพื่อจะ
ได้มกี�าลงัทีจ่ะหยดุความคดิได้ 
เวลานั่งสมาธิมันจะได้สงบได้ 

ตอนนี้เรามันอยู ่แบบคร่ึงๆ 
กลางๆ เรายังเป็นนักบุญ 
แต่อยากจะเป็นนกับวช ผลของ 
นักบวชก็เลยไม่ค่อยได้เท่าไร 
เพราะเรายังติดภาระของ
นกับญุอยู ่ยงัอยากจะสงัสรรค์
กบัเพือ่นฝงู ยงัอยากจะร่วมท�า 
กจิกรรมท�าบญุไปวดันัน้วดันี้  
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ไปถวายผ้าป่า ถวายเจดีย์ 
ถวายโบสถ์ ถวายศาลากันอยู่  
มันก็เลยไปทางของนักบวช 
ไม่ได้ ถ้าจะไปทางของนกับวช  
คอืต้องการความสงบ ต้องการ 
สมาธินี้ ต ้องตัดการเป ็น
นักบุญไป ถ้าท�าแบบที่เป็น
นักบุญแล้วได้ผลของนักบวช 
พระพุทธเจ ้าก็ไม ่ต ้องออก 
จากวงั อยูใ่นวงัจะไม่ดกีว่าหรอื  
สุขสบาย ภาวนานั่งสมาธิอยู่ 
ในวัง มนัยากเวลาเราอยูใ่กล้คน 
ใกล้เรื่องราวต่างๆ มันจะดึง
ใจให้ออกข้างนอก ไม่ดึงใจ 
ให้เข้าข้างใน แต่เวลาอยู่ใน 
ท่ีสงบอย่างในป่าในเขานี ่
ไม่มีเรื่องท่ีจะดึงใจให้ออกไป 

ข้างนอก พอเราใช ้พุทโธ
ดึงเข้ามา มันก็เข้ามาอย่าง
ง่ายดาย คือเราต้องก�าจัด
ศตัรฝู่ายทีด่งึใจเรา เช่น เวลา
ชักเย่อกัน ถ้าเขามีสิบคน  
เราก็ต ้องพยายามลดคน 
ของเขาให้เหลือแค่คนเดียว 
เขากับเรา ถ้าเขาคนเดียวเรา
คนเดียว เราก็พอจะสู้กับเขาได้  
แต่ถ้าเขาสบิคน เราคนเดยีวนี้  
เราสู้เขาไม่ไหว ถ้าเขามีทั้ง 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
มีเรื่องราวต่างๆ มันก็จะดึงใจ
ให้ออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยๆ 
เรามีของเรา มีพุทโธอยู  ่
คนเดยีว จะไปสูเ้ขาได้อย่างไร 
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ศษิย์ : ท่านอาจารย์คะ การหาเวลา 
ไปปฏบัิตธิรรมสัก ๑๐ วนัอยูเ่นืองๆ  
นี้ก็จะช่วยให้เราเจริญสติได้ดีขึ้น

พระอาจารย์ : ใช่ เราต้องอยู่ 
คนเดียว อยูท่ีส่งบสงดัห่างไกล 
จากแสง สี เสียง อย่างที่พูด 
นี่ลดก�าลังของกิเลสให ้มัน 
น้อยลง ถ้าเราอยู่ใกล้แสง สี  
เสยีง นีก้เิลสมันจะมีพวกเยอะ  
แต่พอไปอยู่คนเดียว มันก ็
เหงาอีก เดี๋ยวมันก็ถูกหลอก
ให้หาเรื่องออกมาอีก ห่วง 
คนนั้นห่วงคนนี้ มีภารกิจ
อย่างนั้นภารกิจอย่างนี้ข้ึนมา 
ทันที เวลาไปเทีย่วต่างประเทศ  
๑๐ วันนี้ไม่มีห่วงใครเลย 

ฉะนั้น เวลาไปอย่าไปหลงกล
มันนะ ไปแล้วก็ตัดใจไปเลย 
ใครจะเป็นใครจะตายนี้ไม่ใช่
เรือ่งของเราแล้ว ตอนนีห้น้าที ่
ของเรากค็อืมาสร้างสต ิมาท�าใจ 
ให้สงบให้ได้ คนจะเป็นคนจะตาย 
เขาเป ็นตายได ้ตลอดเวลา  
เราไม่ต้องมาสร้างเรื่องขึ้นมา 
พอไปอยูค่นเดยีวกไ็ปห่วงคนนัน้ 
ห่วงคนน้ีขึ้นมาเลย ทั้งๆ ที่
เมื่อก่อนน้ีร้อยปีพันปีไม่เคย 
ห่วงเขาเลย กเิลสมนัฉลาดนะ  
ถ้าเราไม่ระมัดระวังน่ีเด๋ียวถูก
มนัต้มตลอดเวลา เป็นเนือ้เป่ือย 
ไปเลย เป็นเนื้อตุ๋น 
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เ ร า ทุ ก ค น
ที่ เข ้ามาหา

พระพุทธศาสนา เข้ามาหาวัด 
ก็เพราะว่าเราต้องการทราบ
ค ว าม จ ริ ง ว ่ า  
ค ว า ม สุ ข ที ่
แท ้จริ งนั้นอยู ่
ที่ไหน การดับ
ทุกข์ที่แท้จริงนี้
ดับได ้อย ่างไร 
เพราะเท่าที่เรา 
ไ ด ้ พ ย า ย า ม
แสวงหากันมา  
พ ย า ย า ม ท� า 
กันมา เราก็ยังไม่ได้พบกับ
ความสุขที่แท้จริงก็คือความ
สุขท่ีถาวรท่ีจะอยู ่กับเราไป

ตลอด การดับความทุกข ์
ของเรากเ็ป็นการดบัความทกุข์ 
ชั่วครั้งชั่วคราว ดับแล้วก็
กลับมาใหม่ ความสุขที่หาได้ 

ห า ม า แ ล ้ ว ก็ 
หายไป ต้องหา
อยู่เรื่อยๆ นั่นก็ 
เป็นเพราะว่าเรา 
ไม่รู ้ว่าความสุข
ที่แท้จริงนั้นอยู ่
ที่ ไ หนนั่ น เ อ ง  
เราเกดิมา ทกุคน 
ก็ ส อ น เ ร า ว ่ า
ค ว าม สุ ข ขอ ง

พวกเรานั้นอยู ่ที่การหาลาภ 
ยศ สรรเสริญ หารูป เสียง 
กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ชนิดต่างๆ  
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หาได้มากเท่าไรกจ็ะมีความสุข 
มากเท่านั้น พวกเราทุกคนก็
พยายามหากันมาตลอดเวลา 
ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน 
ความสุข ท่ี เราหาได ้ มัน ก็ 
ไม่ได้อยูก่บัเราไปตลอด อยูไ่ด้ 
เพียงเดี๋ยวเดียว ได้แค่เวลาที่ 
เราได้เสพได้สัมผัสได้รับมา 
พอได้รับมาแล้วมันก็หายไป 
ท�าให้เราเกิดความอยากได้
ความสขุเพิม่ขึน้อกี ความทกุข์ 
ก็เหมือนกัน ความทุกข์ที่เรา 
พยายามหนีกัน พวกเรา
พยายามจะดับกัน ดับมัน
อย่างไร มนักก็ลบัมาหาเราอยู ่
เรื่อยๆ เพราะเราไม่รู้วิธีท่ีจะ 
ดบัทกุข์ท่ีแท้จรงิว่าดบัอย่างไร 

การหาความสขุทีแ่ท้จรงิ เราก็ 
ไม่รูว่้าหาทีไ่หนกนั จนกว่าเรา 
จะได้มาพบกับพระพุทธเจ้า 
พบกับพระพุทธศาสนา 

พุทธเจ้าเป็น
พระองค์แรก

ทีท่รงค้นพบความสขุทีแ่ท้จรงิ
และการดับทุกข์ที่แท้จริงว่า 
ดบัได้อย่างไร ความสขุทีแ่ท้จรงิ 
พระองค์ทรงค้นพบว่าอยู่ที่
ความสงบของใจเรานีเ้อง และ
การจะดบัความทุกข์ให้หมดไป
ก็ต้องดับที่ใจของเรา เพราะ
ต้นเหตุของความทุกข์ของ 
ใจนั้นก็ไม่ได้อยู ่ ท่ี ส่ิงต่างๆ  
ทั้งหลายในโลกนี้ แต่อยู ่ที่
ความอยากของเรานั่นเอง 
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พวกเรามักจะคิดว่าความทุกข์
ของพวกเราน้ันเกิดจากการ
เสื่อมของลาภ ยศ สรรเสริญ 
ของความสขุทางตา ห ูจมกู ล้ิน  
กาย แต่ความจรงิพระพุทธเจ้า
ได้ทรงค้นพบว่าความทุกข์ 
ของพวกเราน้ันอยู ่ที่ความ
อยากไม่ให้สิ่งต่างๆ เสื่อม 
ความอยากไม่ให้ลาภ ยศ 
สรรเสรญิ ไม่อยากให้ความสขุ 
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
เสื่อมหมดไป จึงท�าให้เราเกิด
ความทกุข์ใจ ถ้าเราไม่มคีวาม
อยากท่ีจะให้สิ่งต่างๆ เช่น 
ลาภ ยศ สรรเสริญ รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิด 
ต่างๆ เสือ่ม เวลาเขาเสือ่มกจ็ะ

ไม่ท�าให้เราทกุข์ใจแต่อย่างใด 
นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงค้นพบว่าความทุกข์ 
ทั้งหลายของพวกเราน้ีไม่ได้
เกิดจากส่ิงต่างๆ ภายนอก 
ไม่ได้เกิดจากการเส่ือมของ
ลาภ ยศ สรรเสรญิ การเสือ่ม 
ของรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ  
แต่เกิดจากความอยากไม่ให้ 
สิ่งต ่างๆ เช ่น ลาภ ยศ 
สรรเสริญ เช่น รูป เสียง 
กล่ิน รส โผฏฐพัพะ เสือ่มจาก
เราไปนั่นเอง ดังนั้น ถ้าเรา 
อยากจะ ดับความทุกข ์ ใจ 
ของเรา เราก็ต้องมาหยุดที่
ความอยากของเรา ดับความ
อยากของเรา อย่าไปอยากให้
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สิ่งต่างๆ ไม่เส่ือม เพราะว่า 
มันเป็นไปไม่ได้

ต่างๆ ทัง้หลายในโลก
นี้ เป ็นปกติของเขา 

ที่ มีการเจริญแล้วก็ต ้องมี
การเส่ือมไปเป็นธรรมดา  
ไม่ว่าจะเป็นใครกต็าม แม้แต่ 
พระพุทธเจ้าก็ต้องพบกับความ 
เส่ือมของลาภ ยศ สรรเสริญ  
ความเสือ่มของรูป เสยีง กล่ิน 
รส โผฏฐัพพะ เช่นเดียวกัน
กับพวกเรา ต่างกันตรงที่ว่า 
พระพุทธเจ้าไม่เดือดร้อน  
ไม่ทุกข์ใจไปกับความเสื่อม
ของสิง่ต่างๆ เพราะพระองค์
ได้ทรงค้นพบต้นเหตุของ
ความทุกข์ใจว่าเกดิจากความ

อยากไม่ให้สิ่งต่างๆ เสื่อมไป 
นัน่เอง พอพระองค์ไม่มคีวาม
อยากให้ส่ิงต่างๆ ไม่เส่ือมไป  
เวลาสิง่ต่างๆ เสือ่มไป พระทยั
ของพระองค์ก็เป็นปกติ ไม่
เดอืดร้อน ไม่ทกุข์ใจ ไม่เหมอืน 
กับพวกเราที่ยังหลงยังไม่รู ้
ความจริงอันน้ีอยู่ เวลาเรา 
สูญเสียลาภ ยศ สรรเสริญ  
สูญเสียความสุขทางตา หู  

การฆ่าร่างกายนี้

ไม่ได้ไปดับความทุกข์

ที่มีอยู่ในใจ 

เพราะร่างกายนี้

ไม่ได้เป็นเหตุ

ของความทุกข์ใจ
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จมูก ลิ้น กายไป ใจของเรา 
จะมีความเศร ้าโศกเสียใจ  
มีความหมดหวังหมดก�าลังใจ  
บางครั้งถึงกับอยากจะฆ ่า
ตัวตาย นั่นก็เป็นเพราะว่า
ยังมีความอยากให้ลาภ ยศ 
สรรเสริญ ให้ความสุขทางตา  
หู จมูก ลิ้น กาย นั้นกลับมา 
มอียูเ่หมอืนเดมิ พอไม่สามารถ 

ให ้ ลาภ ยศ สรร เส ริญ  
ให้ความสุขกลับมามีเหมือน
เดิมได้ เราก็ไม่มีความอยาก 
จะอยู่ เพราะอยู่ไปแล้วมีแต่
ความทกุข์ใจ เพราะไม่รู้ต้นเหตุ 
ของความทุกข์ใจว่าเกิดจาก 
ความอยากให้สิง่ต่างๆ ไม่เสือ่ม  
อยากให้ส่ิงต่างๆ ที่เคยมีอยู่
กลับมาหาเราอีก กลับมา
อยู่กับเราอีก พอไม่ได้ก็เกิด 
ความทุกข์ทรมานใจจนถึงกับ
ไม่อยากจะอยูต่่อไป ก็เลยต้อง
ฆ่าตัวตายไป การฆ่าตัวตาย
ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ใจ 
เพราะการฆ่าร่างกายน้ีไม่ได้
ไปดับความทุกข์ที่มีอยู ่ในใจ 
เพราะว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็น
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เหตขุองความทกุข์ใจ เหตขุอง
ความทุกข์ใจก็คือความอยาก 
ถ้าเรายังไม่ได้ดับความอยาก 
ความทุกข์ใจก็ยังไม่หมดไป 
เช่น เวลาฆ่าตัวตายไปแล้ว
ความทุกข์ใจก็ยังมีอยู่ และ 
กลบัจะมเีพิม่มากขึน้ เพราะว่า 
เวลาที่ จะฆ ่า ตัวตายก็ เกิด 
ความทุกข์ใจขึ้นมาอีกเพราะ
ความจริงแล้วไม่อยากจะตาย 
พอเวลาฆ่าตัวตายก็มีทุกข ์ 
ซ�้าซ้อนข้ึนมาอีก ทุกข์ที่เกิด
จากการฆ่าตวัตาย ทกุข์ท่ีเกิด 
จากความผิดหวัง ส้ินหวัง  
เป็นทุกข์สองกอง จึงท�าให้
เวลาทีต่ายไปน้ันจะต้องไปใช้
กรรมในอบาย ไม่สามารถไป 

สู ่สุคติได้ แต่ถ้ารู ้จักท�าใจ
ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่ง 
ทุกอย ่างมีวันหมดสิ้นไป  
มีวันเสื่อมได้ เม่ือถึงเวลาก็ 
เตรยีมเนือ้เตรยีมตวัท�าใจรบั 
กบัความจรงินี ้เวลาเกดิความ
สญูเสยีเกิดความเสือ่มของส่ิง 
ทีเ่รารกัเราชอบ ถ้าเราท�าใจได้  
เราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจ  
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เราก็ยังสามารถอยู ่อย ่าง 
ปกตสิขุได้ เเละเม่ือถงึเวลาที ่
เราตายไป เรากจ็ะไปสูส่คุติได้ 
ไม่ต้องไปเกิดในอบาย นี่คือ 
เ รื่ อ งของความทุ กข ์ และ 
ต้นเหตุของความทุกข์ที่เกิด
จากความอยากของเราเอง 

ถ้าเรามาฝึก
หยุ ด ค ว าม

อยากต่างๆ ได้ ต่อไปเราจะ
ไม่มคีวามทกุข์ใจ เพราะนัน่แล 
คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
บ�าเพ็ญได้ทรงปฏิบัติจนท�าให้
พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจาก
ความทกุข์ทัง้หลายได้ หลดุพ้น 
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้  
ไม่ต ้องกลับมาเกิด มาแก่ 

มาเจ็บ มาตาย อีกต่อไป 
พระองค์จึงได้ทรงน�าเอาวิธี
ที่ได ้ทรงปฏิบัตินี้มาเผยแผ่ 
สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม ่
รู้จักการหาความสุขที่แท้จริง  
ที่ยังไม่รู้จักการดับความทุกข์ 
ที่ แท ้จ ริง น่ันเอง การหา 
ความสุขที่แท้จริงก็คือต้องหา
ความสุขภายในใจของเรา 
หาความสุขที่เกิดจากความ
สงบของใจ การดับความทกุข์ 
ก็ต ้องมาดับที่ความอยาก 
ของเรา อย่าไปอยากได้อยากมี 
อยากเป็น อย่าไปอยากไม่อยากได้ 
ไม่อยากเป็น จะเป็นอะไรก็
ต้องเป็น จะได้อะไรก็ต้องได้  
เวลาได้ก็อย่าไปปฏิเสธมัน 
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เวลาไม่ได้ก็อย่าไปอยากได้  
ให้ท�าใจเป็นกลาง เป็นอเุบกขา 
ยินดีตามมีตามเกิด ดีก็ได้ 
ชั่วก็ได้ เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้  
สรรเสรญิกไ็ด้นนิทากไ็ด้ ถ้าเรา 
สามารถท�าใจของเราให้เป็น
อุเบกขาได้ แล้วใจของเราก็
จะไม่มีความอยาก พอไม่ม ี
ความอยาก ใจก็จะไม ่ มี 
ความทุกข ์ จะอยู ่อย ่างมี 
ความสุขท่ามกลางการเจริญ
และการเสื่อมของสิ่งต ่างๆ 
การเจริญและเส่ือมของลาภ 
ยศ สรรเสริญ สุข จะไม่มา 
กระท�าให้ใจของเราวุ ่นวาย 
เดือดร้อนแต่อย่างใด ใจของเรา 
จะมีความสงบมีความสุขอยู่

ตลอดเวลา อันน้ีแหละคือ
ความสุขที่แท้จริง อยู่ที่ความ
สงบของใจ และการดับทุกข์
ที่แท้จริงก็ต้องดับความอยาก
ต่างๆ ให้หมดไปจากใจ เพราะ
ถ้าไม่มีความอยากแล้ว ใจของ
เราก็จะสงบจะมีความสุข

คอืหน้าทีข่องเรา หน้าที่
ของการที่ เ รา ได ้มา 

เกิดเป็นมนุษย์ เพราะว่าเป็น 
สิ่งที่เราทุกคนปรารถนากัน  
เราต้องการความสุขที่แท้จริง 
ที่ถาวร และเราต ้องการ 
หลุดพ้นจากความทุกข์อย่าง
ถาวร ไม่ต้องการที่จะพบกับ
ความทกุข์อีกต่อไป อยากจะ 
มีความสุขไปตลอดไม่มีวัน 
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หมดสิน้ เราก็ต้องปฏิบัติตาม
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติ
และทรงน�า เอามาเผยแผ ่ 
สั่งสอนให้แก่พวกเรา คือ  
ทรงสอนให้ท�าทาน ทาน
ที่พระพุทธเจ ้ าทรงสอนนี้
พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญ 
มาแล้ว กค็อืการสละราชสมบัติ  
มทีรพัย์สมบติัข้าวของเงนิทอง
มากน้อยเพยีงไร พระองค์ทรง 
สละหมดสิ้น เสด็จออกจาก
พระราชวังแล้วก็ไปบ�าเพ็ญ
รักษาศีลและภาวนา นี่คือ

งานทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบ�าเพญ็
หลังจากท่ีได้สละราชสมบัติ
แล้ว ได้ท�าทานหมดแล้ว ไม่มี
สมบัติอะไรที่จะท�าอีกแล ้ว  
พระองค ์ก็ทรง เส ด็จออก 
ทรงผนวช ออกบวชแล้วก็
รักษาศีลให้สมบูรณ์ ไม่ให้ 
ด่างพร้อย เพราะการท�าผดิศีล 
การท�าบาปจะท�าให้ใจไม่สงบ 
จะท�าให้ใจวุ่นวาย จะท�าให้ใจ
เกิดความทุกข์ขึ้นมา ก็ต้อง
พยายามรักษาศีล คือการ 
กระท�าทางกายทางวาจาให้
สะอาดบริสุทธิ์ คือ ไม่ฆ่าสัตว์  
ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิด
ประเวณ ีไม่พดูปด ไม่เสพสุรา 
ยาเมา และอบายมขุต่างๆ เช่น  

ถ้าอยากให้

ความสงบนี้เต็มร้อย

ก็จ�าเป็นจะต้อง

เจริญจิตภาวนา
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การเล่นการพนนั เทีย่วกลางคนื  
คบคนชั่วเป ็นมิตร ความ
เกยีจคร้าน การกระท�าเหล่านี้ 
จะท�าให้เกิดความวุ ่นวายใจ  
จะท�าลายความสงบของใจ  
ต ้องหลีกเลี่ยงการกระท�า 
เหล่านี้ถ้าเราอยากจะได้พบ 
กับความสุขที่แท้จริงที่ถาวร 

พอรักษาศีลได้แล้ว 
ขั้นต ่อไปก็ต ้อง

มาท�าใจให้สงบอย่างเต็มที่  
เพราะการท�าทาน การรกัษาศลี 
นี้ไม่ได้ท�าให้จิตสงบได้ร้อย 
เปอร์เซน็ต์ ท�าให้สงบได้บางส่วน 
แต่ไม่ครบร้อย ถ้าอยากจะให้
ความสงบนี้เต็มร้อยก็จ�าเป็น
จะต้องเจริญจิตภาวนา คือ 

ขั้นแรกก็ให้เจริญสมถภาวนา 
ท�าจิตให้สงบ หยุดความคิด
ปรุงแต่งต่างๆ ขั้นที่สองหลัง
จากที่ได้ความสงบจากการ
หยุดความคิดปรุงแต่งแล้ว  
ก็คือรักษาความสงบที่ได้จาก 
การที่ได้นั่งสมาธินี้ ด้วยการ 
ป้องกันไม่ให้เกิดความอยาก  
หรือหยุดความอยากที่จะมา
ท�าลายความสงบทีไ่ด้จากการ
นัง่สมาธ ิการเจรญิสมถภาวนา 
นีค่อืงานทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรง
บ�าเพ็ญได้ทรงปฏิบัติหลังจาก
ที่ได้ทรงออกผนวชแล้วก็ทรง 
รกัษาศลีให้บรสิทุธิต์ลอดเวลา  
แล้วก็ทรงควบคุมความคิด
ของตนด้วยการใช้สติ 
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นี้ จะ เป ็นเหมือน
เชื อกที่ จ ะดึ งจิ ต

ไม่ให้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ 
เพราะถ้าจิตยังคิดเร่ืองนั้น 
คิดเรื่องนี้อยู่ จิตจะไม่สงบ 
เมื่อไม่สงบก็จะไม่มีความสุข  
เมื่ อ ไม ่ มี ค วามสุ ขก็ จ ะมี 
ความอยาก อยากได้รปู เสยีง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อยากมี 
อยากเป็น อยากไม่มีอยาก 
ไม่เป็น พอเกดิความอยากก็ย่ิง 
จะมีความทุกข ์เพิ่มมากข้ึน  
กจ็ะต้องไปท�าตามความอยาก 
เ ม่ือไปท�าตามความอยาก 
ก็จะต้องไปท�าบาปท�ากรรม 
ท�าผิดศีลผิดธรรมได้ ถ้าไม่
ระมัดระวัง ถ้าไม่มีก�าลังที่จะ

รกัษาศลีได้ กจ็ะไปท�าบาปกนั 
พอไปท�าบาปแล้วจิตก็จะยิ่งมี
ความทุกข์ มีความวุ่นวายใจ 
เพิม่มากขึน้ไปอกีเร่ือยๆ ดงัน้ัน 
หลังจากท่ีได้รักษาศีลแล้ว  
สิ่งท่ีจะต้องท�าตลอดเวลา  
ต่อไปกคื็อการควบคมุความคดิ 
ด้วยการเจริญสติ การเจริญ
สตินี้ ก็ มี หลายวิ ธี ด ้ ว ยกั น  
ที่ เรารู ้จักโดยทั่วไปก็คือใช ้
ค�าบรกิรรมพทุโธๆ น่ีเรยีกว่า
พุทธานุสติ คือใช้การระลึก
ถงึพระนามของพระพุทธเจ้า
เป็นเครื่องมือหยุดความคิด
ปรุงแต่งของเรา ถ้าเราระลกึ
ถึงค�าว่าพุทโธๆ ไปเร่ือยๆ  
เราก็จะไม่สามารถไปคิดถึง
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เรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ได้ ถ้า 
เราสามารถควบคมุใจให้อยู่กบั
พุทโธไปได้อย่างต่อเนือ่ง ใจก ็
จะเข้าสู่ความสงบได้ พอเข้า 
สู่ความสงบแล้ว ก็จะพบกับ
ความสขุอนัมหศัจรรย์ท่ีไม่เคย 
พบมาก่อน เป็นความสขุทีเ่ลศิ 
ทีป่ระเสรฐิ เป็นความสขุทีแ่ท้จรงิ  
เป็นความสุขที่จะอยู่ไปกับใจ
ไปตลอด ไม่มีใครจะสามารถ
พรากความสุขที่ ได ้นี้ ไปได ้
นอกจากความอยากเท่านั้น 

หลังจากท่ีได้
ความสุขอันนี้

แล้ว พอออกจากสมาธิมา 
กต้็องใช้วปัิสสนาภาวนา หรอื
ปัญญา มาคอยสอนใจไม่ให้

ไปอยากได้สิ่งน้ันสิ่งน้ี ไม่ให ้
ไปอยากมอียากเป็น หรืออยาก 
ไม่มีอยากไม่เป็น ถ้ามีปัญญา
คอยสอนใจอยู ่เรื่อยๆ ใจก็
จะหยุดความอยากต่างๆ ได้ 
พอไม่มีความอยากอยู่ภายใน
ใจแล้ว ใจก็จะไม่มีความทุกข์  
จะมแีต่ความสุขอยูต่ลอดเวลา  
ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้กับร่างกาย 
ก็ดี หรือเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆ 
หรือบุคคลต่างๆ ก็ดี จะไม่ท�า 
ให้ใจวุน่วาย จะไม่ท�าให้ใจทกุข์ 
หรือเศร้าโศกเสียใจได้เลย 
เพราะใจไม ่ได ้ไปอยากกับ 
สิ่งต่างๆ นั่นเอง เพราะรู้ว่า
ถ้าอยากแล้วจะเกิดความทุกข์
ใจขึ้นมา จึงปล่อยวางทุกส่ิง 
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ทกุอย่างให้เป็นไปตามความจรงิ 
ของเขา ใครจะอยู่ก็ปล่อยเขา 
อยู่ไป ใครจะตายก็ปล่อยเขา 
ตายไป ใครจะเจรญิหรอืใครจะ 
เสื่อมก็ปล่อยเขาเจริญปล่อย 
เขาเส่ือมไป เป็นภาวะปกติ 

เป ็นภาวะธรรมดาของโลก 
ที่มีการเจริญมีการเสื่อมเป็น
ธรรมดา เป ็นสิ่งที่ เราไม ่
สามารถที่จะไปยับยั้งหรือสั่ง
ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ 
เช่น ร่างกายของพวกเราน้ี 
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เราก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้มัน
ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายได้ เมือ่ถงึ 
วาระของเขาที่จะต้องแก่ที่จะ
ต้องเจ็บที่จะต้องตาย เขาก็
ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป
ตามวาระของเขา แต่ใจนีไ้ม่ได้ 

เป็นร่างกาย ใจไม่ได้แก่ไม่ได้
เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย 
ถ้าใจมีปัญญาคอยสอนใจให้
ถอนตัวออกจากร่างกาย ไม่ให้ 
ยดึตดิกบัร่างกาย ให้ปล่อยวาง 
ร่างกายได้ ใจก็จะไม่ทุกข์กับ
ความแก่ ความเจบ็ ความตาย
ของร่างกาย

การที่จะถอนออก
จ า ก ค ว า ม 

ยดึติดในร่างกายได้ ในเบือ้งต้น 
กต้็องท�าใจให้สงบก่อน เพราะ
เวลาใจสงบ ใจจะปล่อยวาง
ร่างกายชั่วคราว เช่น เวลา
นั่งสมาธิท�าใจให้สงบด้วยการ
บรกิรรมพทุโธๆ พอใจรวมเข้า 
สู ่ความสงบ ใจกับร่างกาย 



ธรรมะบนเขา238 เล่ม ๕

ก็จะแยกออกจากกันชั่วคราว 
ตอนน้ันใจจะรู ้ว ่าใจไม ่ม ี
ร่างกาย แต่ใจกไ็ม่ได้เดอืดร้อน 
อะไรกับการไม ่มีร ่างกาย 
พอออกจากสมาธิมา ใจกับ
ร่างกายก็จะกลับมารวมกัน 
ตอนนั้นก็จะต้องใช้ป ัญญา 
คอยเตอืนใจสอนใจว่าร่างกายนี ้
ไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายนี้ 
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป  
อย่าไปอยากให้เขาไม่แก่ ไม่เจบ็  
ไม่ตาย ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจ  
ถ้าท�าใจเฉยๆ ยอมรับกับ
ความจริงของร่างกาย เวลา
ร่างกายแก่ ก็จะไม่รู้สึกทุกข์ 
แต่อย่างใด เวลาร่างกายเจบ็ไข้ 
ได้ป่วย ก็จะไม่รู ้สึกทุกข์แต่

อย่างใด เวลาร่างกายตายไป 
ก็จะไม่รู ้สึกทุกข์แต่อย่างใด 
เพราะตอนที่ร่างกายตายไป
ก็เหมือนกับตอนที่ใจเข ้าสู ่
สมาธินั่นเอง เวลาเข้าสู่สมาธิ
ตอนนั้นใจก็ไม่รับรู้เร่ืองของ
ร่างกายแล้ว

การท� า ส ม า ธ ิ
จึงเป็นงานที ่

ส�าคญัมากในการทีจ่ะช่วยดบั
ความทุกข์ใจ ถ้าไม่มสีมาธถิงึ
แม้จะได้ยินได้ฟังพระธรรม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าอยู่
ตลอดเวลาว่าร่างกายนีไ้ม่ใช่
ตวัเราของเรา ร่างกายต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตาย ไปเป็น
ธรรมดา แต่เราจะไม่สามารถ
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ท�าใจได้ จะไม่สามารถท�าใจให้
หยุดความอยากไม่แก่ อยาก 
ไม่เจบ็ อยากไม่ตายได้ เพราะ
ว่าใจไม่มีก�าลัง ขาดสมาธิ 
เป็นผู้ท่ีจะดึงใจให้ออกจาก 
การยดึตดิอยูก่บัร่างกายนีเ้อง  
ดังนั้น การท�าใจให้สงบท�า
สมาธินี้จึงเป็นงานที่ส�าคัญ 
อย่างยิ่ง ก่อนที่เราจะก้าวสู ่
งานขั้นสุดท ้ายก็คืองาน 
ขัน้ปัญญาขัน้วปัิสสนาได้ต้อง 
มีความสงบก่อน และก่อนท่ี 
เราจะมคีวามสงบได้ เรากต้็อง 
เจริญสติอยู่ตลอดเวลา เช่น  
ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับ ไม่ว่า 
เราจะท�าอะไร เราไม่ควรปล่อย
ให้ใจเราไปคิดเรื่องราวต่างๆ 
ยกเว้นเรื่องที่ เราจ�าเป็นจะ

ต้องคิดเกี่ยวกับการงานที่เรา 
ก�าลังท�าอยู ่เท่านั้น ถ้าเรา 
ไม่ต้องใช้ความคิด แทนที่เรา 
จะไปคดิถงึคนนัน้คนนีเ้รือ่งนัน้ 
เร่ืองน้ี เราก็ใช้การบริกรรม
พุทโธๆ ไปแทน เพื่อจะให้ใจ
มีงานท�า พอมีงานท�าใจจะได้
ไม่ต้องไปคดิถงึเรือ่งนัน้เรือ่งน้ี 
คนนัน้คนนี ้แล้วพอเวลาเรามี 
เวลาว่างสามารถนัง่หลบัตาได้ 
เรากน็ัง่หลบัตาแล้วกบ็รกิรรม

ต่อให้เป็นพระพุทธเจ้า

ก็ห้ามความแก่ 

ห้ามความเจ็บ

ห้ามความตายไม่ได้

เพราะนี่เป็นกฎของ

ธรรมชาติ
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พุทโธๆ ต่อไป ถ้าท�าอย่างนี้
แล้วไม่ช้าก็เร็วใจของเราก็จะ
เข้าสู่ความสงบได้ จะมีสมาธิ 
พอมีสมาธิแล้วเราก็จะมีก�าลัง
ที่จะสอนใจให้แยกตัวเองออก
จากร่างกายได้ ให้ปล่อยวาง 
ร่างกายได้ ให้ยอมรับความจรงิ 

ว่าไม่มีวันที่ เราจะสามารถ
ห้ามความแก่ ห้ามความเจ็บ
ห้ามความตายได้ ต่อให้เป็น
พระพุทธเจ้าก็ห้ามความแก่ 
ห้ามความเจบ็ ห้ามความตาย
ไม่ได้ เพราะนี่เป็นกฎของ
ธรรมชาติ ไม่มีใครที่จะมารื้อ
กฎอนันีไ้ด้ ยบัยัง้ห้ามกฎอนันี ้
ไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่เรา 
สามารถห้ามได้กค็อืความอยาก 
ที่จะท�าให้เกิดความทุกข์ใจ
ข้ึนมา ถ้าไม่มีความอยาก 
ไม่มีความทกุข์ใจแล้ว ความแก่ 
ความเจ็บ ความตาย ของ
ร่างกายจะไม่เป็นปัญหาแต่
อย่างใด จะเป็นเหมอืนกบัไม่มี
เหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้ จะเป็น 
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เหมือนกับตอนท่ีเรานั่งอยู ่
ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ เวลานี้ใจของ 
เราสงบเยน็สบาย ไม่เดอืดร้อน 
ไม่วุ ่นวาย ถ้าเราสามารถ
ควบคุมใจของเราให ้ เป ็น
อย่างนี้ได้ตลอดเวลา เวลาที่
ร่างกายแก่เจบ็ตายกจ็ะไม่เป็น
ปัญหาอะไร 

แลคอืการเข้าหาความสขุ 
ที่แท้จริง การดับทุกข์ที่ 

แท้จรงิ ต้องดบัด้วยการท�าทาน  
ดับด้วยการรักษาศีล ดับด้วย
การภาวนา คือ สมถภาวนา
ท�าใจให้สงบ และวิปัสสนา
ภาวนาสอนใจให้ฉลาด สอนใจ 
ไม่ให้อยากได้ส่ิงต่างๆ ไม่ให ้
อยากให้เป ็นอย่างนั้นเป ็น

อย่างนี้ ถ้าเราสามารถปฏิบัติ
ทกุส่ิงทกุอย่างได้ครบบรบิรูณ์
ตามทีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงสอน
ให้ปฏิบัติ เราก็จะได้พบกับ
ความสุขที่แท้จริง เราก็จะได้ 
หลุดพ้นจากความทกุข์ทัง้หลาย  
เราก็จะได ้ ไม ่ต ้องกลับมา
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เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 
อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเรา 
จะได้รบักนัในฐานะทีไ่ด้มาเกดิ 
เป็นมนุษย์และได้มาพบกับ 
พระพทุธศาสนา ซึง่เป็นโอกาส 
ทีย่ากมากทีจ่ะเกดิข้ึนพร้อมๆ กัน 
ทั้งสองส่วน คือได้เกิดมาเป็น 
มนุษย์และได้เกิดมาพบกับ
พระพทุธศาสนา ส่วนมากจะได้ 
อย่างใดอย่างหนึง่ เช่น มาเกดิเป็น 
มนษุย์แต่ไม่มีพระพทุธศาสนา 
หรือมาเกิดเป็นเดรัจฉานแล้ว
มาพบกับพระพุทธศาสนา  
เช่น สุนัขที่มาอาศัยอยู ่วัด
ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จาก
พระพุทธศาสนา ถ้าเกิดเป็น 
มนษุย์แล้วไม่มพีระพทุธศาสนา  

ก็จะไม่ได้รับประโยชน์เช ่น
เดียวกัน แต่ตอนนี้เราได้รับ
ทัง้สองส่วน เราได้เป็นมนษุย์
และได้พบกับพระพุทธศาสนา 
จึงเป ็นโอกาสอันยิ่งใหญ ่
เป็นโชคอันมหาศาลส�าหรับ
พวกเรา เพราะเป็นโอกาสนี้
โอกาสเดยีว นานๆ สกัคร้ังหนึง่ 
ที่จะเกิดขึ้นที่จะท�าให ้เรา
สามารถที่จะบ�าเพ็ญปฏิบัติ
ให ้ เราได ้พบกับความสุข 
ที่แท้จริง และหลุดพ้นจาก
ความทุกข ์ได ้อย ่างถาวร  
จึงอยากจะให้ท่านจงใช้เวลา
อนัมีค่านีต่้อการบ�าเพญ็ตาม
ค�าสอนของพระพุทธเจ ้า 
เพราะสิ่งที่เราจะได้รับนี้เป็น 
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ของแท้ของจริงของที่จะติด 
ไปกับเราต่อไป คอืของทีจ่ะตดิ 
อยู่ภายในใจของเรา ดีกว่า 
การแสวงหาลาภ ยศ สรรเสรญิ  
หาความสขุทางตา ห ู จมกู  
ลิน้ กาย ทีจ่ะตดิอยูก่บัเพยีง
ร่างกาย พอร่างกายหมด
สภาพไป ร่างกายตายไป ลาภ  
ยศ สรรเสรญิ และความสขุ
ต่างๆ ทัง้หลายก็จะหมดไป 

จึงขอฝากให้ท่านทัง้หลาย 
ได้เอาสิ่งที่ท่านได้ยิน

ได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณา 
และปฏบัิต ิเพือ่ความสุขทีแ่ท้จรงิ 
และการดับทุกข์ที่ถาวรที่จะ 
ตามมาต่อไป การแสดงก็เห็น
ว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้ 
เพียงเท่าน้ี ขอคุณพระศรี-
รัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่าน 
ได้มาบ�าเพ็ญกนัในวนัน้ี จงเป็น 
เหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่
ความสุขและความเจริญด้วย
อาย ุวรรณะ สขุะ พละ โดยทัว่ 
หน้ากันเทอญ 
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จิตมันชอบคิดอกุศล แต่สติ
มันก็รู ้ ขออุบายธรรมมา
ดัดสันดานจิตตัวนี้ด้วยครับ



พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 245

ศิษย ์: เทศน์ทุกวันพระหรือทุกวันครับ

พระอาจารย์ : กท็กุวนั แต่ส่วนใหญ่คนจะมา
มากวันเสาร์กับวันอาทิตย์เพราะเป็นวันหยุด  
แต่วันธรรมดากม็มีาเป็นประจ�าอยู ่ช่วงบ่ายสอง 
ถึงบ่ายสี่โมงก็จะมีคนขึ้นมาท�าบุญถวายของ  
มาสนทนาธรรม มาฟังเทศน์

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

คำ�ถ�มจ�กเฟซบุ๊กและแฟนเพจ ท่�นพระอ�จ�รย์สุช�ติ อภิช�โต 
และคำ�ถ�มจ�กในศ�ล�
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ศิษย ์: มีแต่งกายชุดขาว

พระอาจารย ์: พวกชุดขาวนี้ 
เขาจะมาพักอยู่ท่ีข้างล่างท่ี 
วัดญาณฯ ที่ข้างล่างจะมีที่พัก 
ให้กับพวกชดุขาว อยู่ข้างบนนี้
เป็นที่อยู่ของพระ ที่วัดญาณฯ 
จะมีท่ีพักให้ญาติโยมมาจ�าศีล
อยู่พักได้ครั้งละไม่เกิน ๗ วัน  
ต้องแบ่งกนัเพราะว่าทีม่ไีม่มาก  
อยูไ่ด้ประมาณ ๓๐ ถงึ ๔๐ คน 
ต้องเข้าควิกนั โทรศพัท์มาจอง 
ที่พักกันได้ ถ้าให้อยู่ประจ�า 
คนอื่น ก็จะไม ่สามารถมา 
อยู่กันได้ อันนี้เป็นนโยบาย
ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ 
สมเด็จพระสังฆราช ท่านเป็น
ผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา แล้วก็ทรง

อนุญาตให้พระขึ้นมาพัฒนา
ที่บนเขานี้ ทรงสนับสนุน 
และได้รับการสนับสนุนจาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วฯ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วฯ  
เคยเสด็จขึ้นมาสนทนาธรรม
กับสม เด็ จพระสั งฆราชฯ  
บนศาลาหลังน้ีเม่ือปี ๒๕๒๖ 
ตอนน้ันยังไม่ได้ท�าอะไรมาก  
ยังเป็นเขา ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ 
ป่าไม้มาดูแลรักษา ทรงเสด็จ
มาทอดพระเนตรแล้วกท็รงท�า 
โครงการพระราชด�ารฯิ ให้มกีาร 
ท�าอ่างเก็บน�้าต่างๆ เพ่ือไว ้
ใช ้สอยทั้ งมนุษย ์และสัตว ์ 
ที่อยู่บนเขานี้จะได้อาศัย และ
ทรงให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาดูแล 
รักษา โครงการพระราชด�าริ 
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ทีอ่ยู่ในบรเิวณของวัดญาณฯ นี้  
มีส่วนท่ีอยู ่บนเขาที่เรียกว่า  
เขาชโีอน เขานีมี้เนือ้ท่ีประมาณ 
สองพนักว่าไร่ แล้วกท็รงให้ซือ้ 
ที่เพิ่มครอบบริเวณวัดญาณฯ  
อีกสองพันไร่ โครงการอัน
เนื่องจากพระราชด�าริของ 
วดัญาณฯ นีจ้ะมเีนือ้ทีป่ระมาณ 
สีห้่าพันไร่ด้วยกัน ทรงให้ปลกูป่า  
ให้มีเกษตรมาศึกษาท�าการ
สาธิตปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ

ศิษย ์: วัดญาณฯ นี้ไม่ผูกพัน
อยู่กับวิหารเซียน

พระอาจารย์ : ไม่ วิหารเซียน
เป็นผู้มาขอใช้ที่ของโครงการ 
พระราชด�ารฯิ คอืเซยีนทีส่ร้างน้ี 

เ ดิมมี เจตนารมณ ์ที่ อยาก
จะสร้างวิหารเพ่ือถวายเป็น 
พระราชกุศลแด ่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วฯ ในวาระ 
ที่ทรงอายุครบ ๖๐ พรรษา  
มีชาวจีนที่มีฐานะการเงิน 
การทอง อยากจะร่วมกันสร้าง 
แล้วถวายเป็นพระราชกุศล  
ก็ เ ลยมากราบทู ลสม เด็ จ 
พระสงัฆราชฯ ขอทีส่ร้าง เมือ่
พิจารณาแล้วก็ได้กราบทูล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ก็ทรงอนุญาตให้สร้างตรง 
ทีต้ั่งอยูใ่นปัจจุบันน้ี วหิารเซยีน 
นี้ก็อยู ่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการที่ โครงการ 
พระราชด�าริฯ ตั้งขึ้นมา คือ



ธรรมะบนเขา248 เล่ม ๕

ไม่ได้เป็นของวิหารเซียน เป็น 
ของโครงการพระราชด�าริฯ  
รู้สึกจะมอีงคมนตรเีป็นประธาน 
กรรมการ

ช่วงทีเ่ริม่สร้างวดัใหม่ๆ จนถงึ 
ตอนที่พระองค ์ครบ ๖๐ 
พรรษานี ้พระองค์เสดจ็มาเป็น 
ประจ�าเกือบทุกปี เพราะว่า
มีถาวรวัตถุต่างๆ ท่ีได้สร้าง
ขึ้นมา พระองค์ก็จะทรงมา

เป็นผู้เปิดให้ เช่น เปิดเจดีย์  
เปิดโบสถ์ เปิดวิหารอะไร
ต่างๆ แต่หลงัจากทีส่ร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ไม่ได้
เสด็จมาอีก

ศิษย ์ : ผมเคยอยู ่ ท่ี วั ด 
ป่าบ้านตาดเมื่อสามสิบปี

พระอาจารย ์ : อาตมาบวช 
เมือ่ปี ๒๕๑๘ บวชทีว่ดับวรนเิวศฯ  
บวชกับสมเด็จพระสังฆราชฯ 
แล้วกข็ออนญุาตท่านไปปฏิบตั ิ
อยูท่ีว่ดัป่าบ้านตาดกบัหลวงตา 
มหาบวัจนถึงปี ๒๕๒๖ อยูท่ี่น่ัน 
ตั้งแต่ ๒๕๑๘ ถึง ๒๕๒๖ 

เคยไปพักอยู่ที่นั่นหรือ ก็คง 
จะเคยอยู ่ร ่วมกันแต่ไม่ได้รู ้
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เรื่องกัน เพราะปกติหลวงตา 
ท่านก็จะไม่แจ้งให้ใครทราบ 
เวลามีผู้หลักผู้ใหญ่ใครไปอยู ่
ก็ จ ะ ไปอ ยู ่ กั นแบบเงี ยบๆ  
หลังจากที่อาตมาออกจาก 
วัดป่าบ้านตาดก็ไปพักอยู่วัด 
ที่พัทยาอยู่ ๑ ปี เพราะบ้าน 
ของอาตมาอยู่ท่ีพัทยา แล้ว
พอออกพรรษา ปี ๒๕๒๗  
ก็มาอยู่ที่วัดญาณฯ นี้ อยู่มา 
จนถึงบัดนี้ก็ร่วม ๓๐ ปีแล้ว 
อยู่ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๗ ก็ได้
ขึ้นมาอยู่บนเขา แล้วก็เลย
ได้รับหน้าที่ดูแลสถานที่บนนี้ 
ข้างบนนีท้างต�ารวจไม่ต้องมา
ดูแล เพราะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้
คอยดูแลให้อยู่

ศิษย์ : อยากจะกราบเรียน
ถามพระอาจารย์ เวลากระผมได ้
นั่งสมาธิภาวนา พอเวลาผ่านไป
สักหนึ่งชั่วโมงจะมีเวทนาทางกาย
เกิดขึ้นมากมาย เช่น ปวดหลัง 
ปวดขา เหน็บ ซึ่งยิ่งทนไม่สนใจ 
มันก็จะรุนแรงขึ้น กระผมจะข้าม
อาการเวทนาเหล่าน้ีได้อย่างไร
บ้างครับ
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พระอาจารย์ : ก็คอืต้องมีงาน
อะไรให้จติท�า อย่าให้ไปสนใจ
กับความเจ็บตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย เช่น ถ้าเราใช้
ค�าบริกรรมพุทโธ ก็ขอให้เรา
เกาะติดอยู่กับการบริกรรม
พุทโธ พุทโธๆ ไปอย่างเดียว 
อย่าไปคิดถึงความเจ็บ ถ้าเรา
เกาะติดอยู่กับการบริกรรม
พุทโธได ้ ความเจ็บบางท ี
ก็จะหายไป ถ้าไม่หายก็จะ 
ไม่รุนแรง และจะไม่ท�าให้ 
จติใจเราทนนัง่อยูไ่ม่ได้ เพราะ
เหตุที่ท�าให้ใจเราทนน่ังอยู่ 
ไม่ได้นั้นไม่ใช่อยู่ที่ความเจ็บ 
ของร่างกาย แต่อยูท่ีค่วามอยาก 
ให้ความเจบ็หายไป หรือความ 
อยากจะลุกหนีความเจ็บไป  

อันนี้ต ่ างหากที่ท� าให ้ เกิด 
ความทกุข์ทรมานใจ วุน่วายใจ  
กระวนกระวาย กระสบักระส่าย  
จนถึงกับทนนั่งต่อไปไม่ได้  
ถ้าเรามีงานให้จิตท�า เช่น 
บริกรรมพุทโธๆ ไป หรือ
เราจะใช้การสวดมนต์ไปก็ได้  
สวดอิติปิ โส สวดอะไรไป  
สวดไปเรือ่ยๆ ถ้าไม่ให้ความ
สนใจกับความเจ็บปวดของ
ร่างกาย ความเจบ็ปวดของ
ร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหา 
เพราะความเจบ็ปวดทีแ่ท้จรงิ
นัน้อยู่ทีใ่จ อยู่ที่ความอยาก 
ให้ความเจ็บปวดของร่างกาย 
หายไป พอใจไม่มีโอกาสที่
จะไปคิดถึงความเจ็บปวดของ
ร่างกาย ก็จะไม่ได้มีความ
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อยากที่จะให้ความเจ็บปวด
ของร่างกายหายไป พอไม่มี 
ความอยาก ความทุกข์ทรมานใจ 
ก็จะหายไป ก็จะนั่งอยู ่กับ
ความเจ็บปวดของร่างกายได้
อย่างสบาย เหมือนเวลาเรา 
นัง่เล่นไพ่กนั นัง่ทัง้คนืกน่ั็งได้  
ปวดปัสสาวะก็ ยังไม ่อยาก 
จะลุกไปห้องน�้า หรือเวลา
ดูภาพยนตร์ดูละคร ถ้าใจมี
อะไรให้ท�าแล้วมันเพลิดเพลิน 
มนักจ็ะไม่รูส้กึเจบ็ปวด มนักม็ี
ความเจ็บปวดเหมือนกับเวลา
นั่งสมาธิ แต่มันไม่รู้สึกอะไร
เพราะว่ามนัไม่สนใจ มนัไม่ได้ 
ไปอยากให้มนัหายไป ตอนน้ัน 
มันอยากจะนั่งไปนานๆ เช่น 
เวลาดูภาพยนตร์ พอถึงช่วง

เข้าด้ายเข้าเขม็น้ี ปวดปัสสาวะ
ยงัไงก็ยงัไม่อยากจะลุก ทนน่ัง 
ดูต่อไปจนจบได้ ก็เพราะว่า
ใจไม่มคีวามอยากท่ีจะหนีจาก
ความเจ็บไป ไม่มีความอยาก
ที่จะลุกจากจอไปนั่นเอง 

ดังน้ัน เวลาเกิดความเจ็บ  
ถ้าเรายงัใช้ปัญญาไม่เป็น กข็อ 
ให้เราใช้อุบายของสมาธิก็ 
คอืให้เราบรกิรรมพทุโธๆ ไป 

เวลาใจสงบนี้
ใจจะรู้เฉยๆ

จะเป็นอุเบกขา
จะไม่มีอคติ

ไม่มีรัก ไม่มีชัง
ไม่มีความอยาก
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หรือสวดมนต์ไป แต่ถ้าเรามี
สมาธแิล้ว เราอยากจะแยกแยะ 
ทกุขเวทนาเพ่ือดบัความทกุข์ใจ  
ทีเ่กิดจากการเจบ็ของร่างกาย 
เราก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะ
ให ้ เห็นว ่ า เ วทนานี้ ก็ เป ็น 
สภาวธรรมอย่างหนึง่ ร่างกาย
ก็เป็นสภาวธรรมอีกอย่างหนึง่ 
เป็นคนละส่วนกัน ร่างกายก็
เป็นอาการ ๓๒ เช่น กระดกูนี้ 
ก็ เป ็ น เห มือนกับท ่ อนไม ้ 
ท่อนฟืนดีๆ นี่เอง ท่อนไม้
ท่อนฟืนมันไม่มีความรู้สึกว่า
มนัเจบ็หรอืมนัปวดแต่อย่างใด 
ความเจบ็ความปวดนีม้นัไม่ได้ 
อยูใ่นท่อนไม้ท่อนฟืน ความเจ็บ 
มันเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏ 

ข้ึนมาให้จิตรับรู้ ถ้าจิตไม่มี
อคติคือไม่มีความอยากให้มัน
หายไป จติกจ็ะไม่มคีวามทกุข์  
ถ ้าจิตไม ่มีความทุกข ์แล ้ว 
จิตก็จะอยู ่กับความเจ็บของ 
ร่างกายได้ อยูก่บัทกุขเวทนาได้  
คือต้องพิจารณาให้ปล่อยวาง
ให้ได้ว่าเวทนาน้ีเป็นอนัตตา 
เป็นสภาวธรรมทีเ่กิดขึน้ตัง้อยู่
และดบัไป เราไม่สามารถทีจ่ะ
ไปสั่งให้เขาหายไปได้ หรือให้
เขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนีไ้ด้ 
สิ่งที่เราควรจะท�าก็คือท�าใจ 
ท�าใจให้น่ิง ให้เป็นอุเบกขา 
ด้วยการยอมรับความจริงว่า 
เจบ็กเ็จบ็ไป ใจเป็นเพยีงผูร้บัรู้ 
เท่านั้น ใจไม่ได้เจ็บไปกับ
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ความเจ็บ ร่างกายก็ไม่เจ็บ 
ร่างกายกไ็ม่รูว่้าเขาเจบ็ ทัง้ๆ ที ่
ร่างกายน้ีแหละเป็นท่ีตั้งของ
ความเจ็บ แต่ตัวร่างกายเอง 
เขากลับไม่เดือดร้อน ผู ้ที ่
เดือดร้อนก็คอืใจทีเ่ป็นเพยีงแต่ 
ผู้นั่งดูความเจ็บนี้เท่านั้นเอง 
แต่ทนดูไม่ได้ พอเห็นความเจบ็ 
แล้วก็อยากจะให้ความเจ็บน้ัน
หายไป ต้องฝึกใจให้รู้เฉยๆ  
จะรู้เฉยๆ ก็ต้องมีสมาธิก่อน  
เวลาใจสงบนีใ้จจะรูเ้ฉยๆ จะเป็น 
อุเบกขา จะไม่มีอคติ ไม่มีรัก  
ไม่มีชัง ไม่มีความอยากให้
เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนี ้พอมี 
สมาธิแล้วเวลาเกิดความเจ็บ
ทางร่างกายกใ็ช้ปัญญาสอนใจ 

ให้ปล่อยวางความเจบ็ อย่าไป 
อยากให ้ความเจ็บหายไป 
สอนใจให้ยอมรับความเจ็บ
ว ่า เป ็นเ ร่ืองธรรมดาเป ็น 
เร่ืองปกติ มันไม่เป็นเร่ือง
รุนแรงเกินกว่าที่ใจจะรับรู้ได้ 
ถ้าใจยอมรับรู้เฉยๆ แล้ว ใจก็ 
อยูก่บัความเจบ็ของร่างกายได้  
แล ้ วต ่ อ ไปความเจ็บของ
ร่างกายน้ีจะไม่เป็นปัญหากบัใจ 
อีกต่อไป

ศิษย์ : จิตมันชอบคิดอกุศล 
แต่สติมันก็รู้ ขออุบายธรรมมา
ดัดสันดานจิตตัวนี้ด้วยครับ

พระอาจารย์ : เบ้ืองต้น
ก็คือให้หยุดความคิดอกุศล
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ด้วยการใช้ความคิดกุศลข้ึน 
มาแทนที่ เช่น ให้บริกรรม
พุทโธไป พอเกิดอกุศลขึ้นมา 
ก็ให้บริกรรมพุทโธๆ ไป ถ้า 
เราสามารถบริกรรมพุทโธได้
อย่างต่อเนื่อง ความคิดทาง
อกุศลก็จะหยุดไป แต่จะไม่ 
หยุดอย่างถาวร เวลาใดที่เรา 
เผลอไม่ได้บริกรรมพทุโธ มนัก ็
จะคิดทางอกุศลได้ ถ้าอยาก 
จะดับอกุศลอย่างถาวรก็ต้อง
ใช้ปัญญาสอนใจว่าอกุศลนี้
เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ 
เช่น ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง นีก้เ็ป็นอกศุลทางใจ 
เวลาโลภ โกรธ หลง แล้วใจก็
จะเครยีดขึน้มา ใจกจ็ะวุ่นวาย

ขึ้นมา ใจก็จะกระวนกระวาย 
กระสับกระส่าย กินไม่ได ้
นอนไม่หลับ ถ้าไม่อยากจะ 
กระวนกระวาย กระสบักระส่าย  
ก็ต ้ องหยุดความคิดอัน นี้  
ต้นเหตุของความคิดอันนี้ก็ 
คือความหลงที่ไม่รู ้ว่าความ
อยากนีท้�าให้ใจเราทกุข์ ท�าให้
ใจเราไม่สบาย ท�าให้ใจเรา
คิดไม่ดี คิดอกุศล เวลาเรา
อยากได้อะไร เราก็จะคิดไป
ในทางอกุศลทันที ถ้าได้มา 
โดยวิธีที่ไม่ถูก เราก็จะท�าโดย 
วิธีที่ไม่ชอบ เช่น ชอบภรรยา
ชอบสามีของใครขึ้นมา ถ้าไม่
สามารถหยุดความชอบความ
อยากได้ เด๋ียวก็จะต้องไป
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ท�าบาป ไปยุ่งกับสามีภรรยา
ของผู้อื่น พอไปยุ่งแล้วก็จะ
เกิดปัญหาเกิดโทษตามมา 
อาจจะถึงต้องฆ่ากันตายไป
ก็ได้ ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะหยุด
อกศุลได้ ต้องใช้ปัญญาสอนว่า 
การคิดตามอกุศลนี้เป็นการ
เดินเข้าหาความทุกข์ เข้าหา
เรื่องราวต่างๆ ดังนั้นต้อง 
ไม่กระท�า ต้องไม่คิดไปในทาง
อกุศล ถ้าอยากจะอยู่อย่าง
ร่มเย็นเป็นสุข

ศิษย ์ : ในกระบวนการของศีล 
สมาธิ ปัญญา ถ้าเราเริ่มมีศีล 
เป็นปกติ และมีการเจรญิสมาธบ้ิาง  
เพื่อท�าให้จิตใจอ่อนโยนพร้อม
ส� าหรับการเรียนรู ้ แล ้ว ใน 

ขั้นตอนการเจริญปัญญาใช้วิธี
ฟังธรรมะท่ีพระอาจารย์สอนแทน 
การพิจารณาธรรมเอง อย่างนี้
จะได้ไหมครับ

พระอาจารย ์ : ปัญญานี้ก็มี  
๓ ขั้นด้วยกัน ขั้นแรกเรียกว่า 
ปัญญาที่เกิดจากการได้ยิน
ได ้ฟ ัง ป ัญญาขั้นที่สองก็
คือปัญญาที่เกิดจากการคิด 
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ใคร่ครวญ และปัญญาขัน้ทีส่าม 
ก็ คือป ัญญาที่ เกิดจากการ
ปฏิบัติ

เบื้องต้นเราต้องอาศัยปัญญา
ขัน้แรกก่อน คอืเราไม่มปัีญญา 
ในตัวเรา เรากต้็องอาศยัปัญญา 
ของผู้อื่นมาเป็นแนวทางก่อน 
เช ่น ฟ ังเทศน์ฟ ังธรรมนี้  
ก็เท่ากับฟังแนวความคิดทาง
ป ัญญาของผู ้แสดงนั่นเอง  
ผู้แสดงจะสอนให้คิดอย่างนั้น
คิดอย่างนี้ คิดให้ถูก พอเรา
ฟังบ่อยๆ เข้า เราก็จะรู้จักวิธี
ที่คิดให้เป็นปัญญา คือจะคิด
หยุดความอยาก จะไม่คิดท�า
ตามความอยาก คิดเสียสละ 
คิดรกัษาศลี คดิภาวนา พอเรา 

ฟังไปเรือ่ยๆ แล้วต่อไปเราเอา 
มาคิดเองได้ เราก็ไม่ต้อง
ฟังก็ได้ แต่เบื้องต้นเราต้อง
อาศัยความคิดของผู้อื่นสอน
เราก่อน สอนให้เราคิดไป
ในทางที่ถูกที่ควร พอเรารู ้
แล้วว่าการคิดไปในทางที่ถูก 
ท่ีควร น้ีน�าความสุขมาให ้
กับเรา ดับความทุกข์ภายใน
ใจได้ เราก็จะคิดไปในทางน้ี 
แล้วต่อไปเราก็จะคิดของเรา
เองได้ แล้วเวลาเราไปอยู่ใน
เหตุการณ์ เวลาเราไปปฏิบัติ 
แล้วเจอเหตุการณ์ที่จะต้อง
ใช้ปัญญา เราก็ใช้ปัญญาดับ
ความทกุข์ใจได้ นีค่อืเรือ่งของ
ปัญญา ขัน้ต้นนีเ้ราต้องอาศยั
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การฟังความคิดของผู้อื่นก่อน 
ฟังปัญญาของผู้อื่นก่อน เช่น 
เราฟังปัญญาของพระพทุธเจ้า
เวลาเราฟังธรรม พระพทุธเจ้า
ทรงสอนให้เราคิดดี พูดดี  
ท�าด ีให้เรามองทกุสิง่ทกุอย่าง
ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช ่
ของเรา ถ้าเรามองอย่างนี ้เราก็ 
จะหยุดความอยากต่างๆ ได้  
พอเราหยดุความอยากต่างๆ ได้  
เราก็จะหยุดความทุกข ์ได ้ 
หยุดการกระท�าบาปได้

ดังนั้น ต้องอาศัยการฟังก่อน 
ให ้ เ กิ ดป ัญญาที่ เ รี ย กว ่ า  
สุตตมยปัญญา พอเราได้ 
ยินได้ฟังแล้ว เราก็เอาส่ิงท่ี
เราได้ยินได้ฟังมาทบทวนอยู่

เร่ือยๆ มาใคร่ครวญอยูเ่ร่ือยๆ 
เพราะถ้าเราไม่เอามาคิดมา 
ทบทวนมาใคร่ครวญอยูเ่รือ่ยๆ 
เดี๋ยวความรู้ที่เราได้ยินได้ฟัง
มันก็จะจางหายไป จะลืมไป  
แล ้ว เราก็จะกลับไปคิดใน 
ทางเดิม ก็จะคิดไปในทาง
กิเลสตัณหาต่อไป ถ้าเรา
สามารถคิดใคร ่ครวญอยู ่
เรื่อยๆ ต่อไปเวลาเราเจอ
เหตุการณ์ที่ต ้องใช ้ป ัญญา  
เช่น เกิดความทุกข์ใจเวลา
ที่ เราสูญเสียส่ิงที่ เรารักไป 
เราก็จะได ้ เอาค�าสอนของ
พระพุทธเจ้ามาดับความทุกข์
ใจได้ คือสอนให้เรายอมรับ
ว่าทุกส่ิงทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ 
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แน่นอน มีเจริญมีเสื่อมเป็น 
ธรรมดา มมีามไีปเป็นธรรมดา  
เราห้ามเขาไม่ได้ หยดุเขาไม่ได้  
เช่น เราจะสญูเสียสิง่ทีเ่รารกัไป  
เม่ือสูญเสียไปแล้วเราก็ห้าม 
ไม่ได้ ถ้าเรายอมรบัความจรงิ 
นี้ได้ เราก็จะไม่อยากให้ส่ิงที่
เราสูญเสียไปกลับคืนมาอีก 
ไปแล้วก็ถือว่าไปเลย ถ้าจะ
กลบัมากเ็รือ่งของเขา ไม่กลับ
มาเราก็อยู่ได้ ให้คิดอย่างนี ้
แล้วเราก็จะดับความทุกข์ภาย 
ในใจของเราได ้ อันนี้คือ
ปัญญาขัน้สดุท้าย ปัญญาท่ีจะ
เป็นปัญญาท่ีแท้จริงต้องเป็น
ปัญญาที่ดับความทุกข์ภายใน
ใจได้ ดับความทุกข์ที่ก�าลัง
เกิดขึ้นภายในใจของเราได้

ศิษย์ : ตอนผมบวชเป็นพระ
ท่ีวัดแห่งหน่ึง เวลาน่ังภาวนา
กระผมจะครองจีวรพาดสังฆาฏ ิ
ให้เรยีบร้อยก่อนเหมือนหมู่เพือ่น 
แล้วจึงภาวนา พอมาอยู่วัดป่า 
(วัดมาบจันทร์ จังหวัดระยอง) 
เวลาภาวนาในกุฏิจะสวมอังสะ  
ไม่ห่มจีวร แต่เอาจีวรไว้ห่างช่วง
หน่ึงหัตถบาส พอสึกเป็นโยม
ก็จะใส่เสื้อภาวนา อยู่มาวันหนึ่ง 
ขณะฟังคลิปเทศน์ท่านพระอาจารย์ 
ทางเฟซบุ๊ก แต่ถอดเส้ืออยูกั่บบ้าน 
เพราะอากาศร้อน ฟังไปเกิดปีต ิ

การภาวนานี้

เป็นเรื่องของจิตใจ 

มันไม่ใช่เรื่องของร่างกาย
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ซู ่ซ ่าแล้วเหมือนจิตสงบก�าลัง 
จะรวม ก็กังวลว่าเรายังไม่สวมเส้ือ 
ให้เรียบร้อยเลย จิตก็กังวล
เรื่องยังไม่ได้สวมเสื้อ ท�าให้ถอน
จิตออกมา อย่างน้ีจะเรียกว่ามี 
สีลัพตปรามาส คือยึดติดใน 
รปูแบบเกินไปใช่ไหมครบั เป็นพระ 
ไม่ต้องครองจีวรหรือเป็นโยม 
ถอดเส้ืออยูก็่ภาวนาได้ใช่ไหมครบั  
หรอืน่ังท�าสรรีะกิจในห้องน�า้ ไม่สวม 
เส้ือผ้า ก็ภาวนาก�าหนดได้ทุก
อิริยาบถถูกไหมครับ

พระอาจารย ์: การภาวนานี้ 
ไม่จ�าเป็นจะต้องอยูใ่นรปูแบบ 
อันใด ภาวนาได้ทุกรูปแบบ
ถ้าอยู่ตามล�าพัง แต่ถ้าเรา

อยู ่กับบุคคลอื่น เราก็ต้อง
ค�านึงถึงความเหมาะสมคือ
กาลเทศะ แต่เวลาที่เราอยู ่
คนเดียวอยู่ในห้องหรือว่าอยู่
ในป่า เราจะแต่งกายอย่างไร
ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด 
เพราะเรื่องของการภาวนานี้
ไม่ใช่เรื่องของร่างกาย เรื่อง
ของการภาวนาน้ีคือเรื่อง 
ของใจ ส�าคัญที่ว่าต้องมีสต ิ
คอยควบคมุใจไม่ให้คดิฟุง้ซ่าน 
เท่านัน้เอง หรอืถ้ามปัีญญาก ็
ต้องควบคุมจิตไม่ให้เกิดความ 
อยาก ถ้าเกดิความอยากกต้็อง 
หยดุความอยากให้ได้ อนันีเ้ป็น 
ประเดน็ส�าคญัในการภาวนา  
ไม่ได้อยูท่ี่การแต่งเนือ้แต่งตวั 
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ว่าจะแต่งกายอย่างไรหรือ 
ไม่แต่งกายอย่างไร หรอืจะอยู ่
ที่ใดก็ตาม จะอยู่ในห้องน�้า
จะอยู่ที่ไหนก็สามารถเจริญ
วิปัสสนาได้ เวลาขับถ่ายน้ี
ก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้  
เหน็สิง่ทีเ่ป็นปฏกิลูของร่างกาย 
นีก็้สามารถเอามาสอนใจท�าให้ 
ดับกามราคะได้

ดังนั้น การภาวนานี้เป็นเรื่อง
ของจิตใจ มันไม่ใช่เรื่องของ
ร่างกาย แต่เรือ่งของกาลเทศะ 
ความเหมาะสมนีก้เ็ป็นเรือ่งของ 
ร่างกาย ถ้าเราอยูใ่นสถานทีใ่ด 
ที่ควรจะต้องแต่งกายแบบใด 
ต้องนัง่อยูใ่นอริยิาบถใด เราก ็
ต้องท�าตามกาลเทศะไป แต่เรือ่ง 

ของการภาวนานี้ไม่เกี่ยวกัน  
เรือ่งของการภาวนานีจ้ะได้ผล 
ไม่ได้ผลอยู ่ที่การมีสติหรือ
ไม่มีสติ มีปัญญาหรือไม่มี
ปัญญา มีสมาธหิรือไม่มีสมาธิ  
เท่านั้น

ศิษย ์ : ที่ท่านอาจารย์สอนว่า
เม่ือจิตสงบแล้วอย่าเพิ่งออก 
ทางปัญญา ควรรอให้ออก 
จากสมาธิก่อนค่อยใช้ปัญญา
พิจารณา กระผมสงสัยว่าค�าว่า 
ออกจากสมาธิ หมายถึงยัง
หลับตาอยู ่แล ้วพิจารณาทาง
ปัญญาไป หรือออกจากสมาธิ
โดยลืมตาปกติแล้วจึงพิจารณา
ทางปัญญาเมื่อลืมตาแล้วครับ
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พระอาจารย ์: การออกจาก 
สมาธ ิ กค็อืการออกจากความ 
สงบ เวลาอยู่ในสมาธินี้ จิตจะ 
ไม่คิดปรุงแต่ง พอจิตออก
จากสมาธิก็จะเกิดความคิด 
ปรงุแต่ง ไม่ว่าร่างกายจะลมืตา 
หรอืไม่ลมืตากไ็ม่ส�าคญั ถือว่า 
พอจิตเริ่มคิดปรุงแต่งแล้ว 
ก็ถือว่าออกจากสมาธิแล้ว  
ออกจากความสงบแล้ว ตอนนัน้ 

ก็เป็นเวลาที่ควรจะพิจารณา
ทางปัญญาได้เลย จะนัง่ต่อไป 
กไ็ด้ หลบัตาก็ได้ ลมืตากไ็ด้ 
หรือจะลุกขึ้นมาท�ากิจต่างๆ  
ก็เจริญปัญญาได้ ไม่ได้อยู่ที่ 
ร่างกายแต่อยู่ที่ใจ สมาธิก็คือ 
เวลาที่ไม่มีความคิดปรุงแต่ง 
จิตพักผ่อน เหมือนเวลาที่คน
หลบันอน ร่างกายหลบันอนนี้
ร่างกายก็จะไม่ท�างานท�าการ 
แต่พอร่างกายตื่นขึ้นมาลุก
ขึ้นมาท�านั่นท�านี่ก็แสดงว่า
ร่างกายเริม่ท�างานแล้ว กต้็อง
เอาร่างกายมาท�างานในงานที่
เป็นคุณเป็นประโยชน์ อย่าให้
ร่างกายไปท�างานที่เป็นโทษ 
เช่น ไปลักขโมย ไปฆ่าสัตว ์
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ตัดชวีติ ไปดืม่สรุายาเมา ให้ดงึ 
มาเดนิจงกรม นัง่สมาธ ิไหว้พระ 
สวดมนต์ อย่างนี้ 

จติกเ็ช่นเดยีวกนั เวลาจติสงบนี้ 
เป็นเวลาทีจ่ติพกัผ่อน ตอนนัน้ 
อย่าไปรบกวนเพราะว่าต้องการ 
ให้จิตพักอย่างเต็มท่ี ย่ิงสงบ 
ได้นานเท่าไร ก�าลงัของจิตยิง่
มีมาก ก�าลังที่จะต่อต้านกิเลส
นี้เองก็คือ อุเบกขา ถ้าอยู่ได้
นานเท่าไร ก�าลงัของอเุบกขาก็
จะมมีาก พอออกจากสมาธมิา 
เริม่คิดปรงุแต่ง เหน็สิง่นัน้สิง่นี้  
ได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ ก็เริ่ม
คิดปรุงแต่ง ถ้าคิดไปในทาง
ความอยากก็ต้องใช้ปัญญา 
เข้ามาตัดให้ได้ ต้องสอนใจว่า 

ความอยากนี้เป็นต้นเหตุของ
ความทุกข์ และสิ่งที่อยากได ้
ก็ไม ่ได ้ให ้ความสุขเหมือน
กับความสงบที่ได้จากสมาธิ 
ถ้าหยุดความอยากได้ ใจก็
จะกลับเข้าสู ่ความสงบของ
สมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าไปใน
สมาธ ิคอืรกัษาความสงบทีไ่ด้ 
จากสมาธิแล้วน้ีให้คงอยูต่่อไป  
อันนี้คือหน ้าที่ของป ัญญา  
ถ้าเกิดเหตุการณ์คือเกิดความ
อยากเกิดความทุกข ์ขึ้นมา 
กต้็องใช้ปัญญาดบัความอยาก
ดับความทุกข์ให้ได้ ถ้ายังไม่มี 
เหตกุารณ์คอืยงัไม่มคีวามอยาก  
ไม่มีความทุกข์ ก็ให้พจิารณา 
เหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
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ที่จะท�าให ้ เกิดความอยาก 
เกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่น ให้
พิจารณาตอนทีไ่ปหาหมอแล้ว 
หมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็ง  
เหลือเวลาอยู ่อีกสามเดือน
อย่างนีด้สูว่ิาจะรกัษาใจให้เป็น 
ปกติ ไม่วุน่วายใจได้หรือเปล่า  
ไม ่ให ้ เครียดไม ่ให ้ทุกข ์ได ้
หรือเปล่า ถ้าไม่มีความอยาก
ก็จะไม ่เครียด ถ ้ายอมรับ 
ว ่ าสาม เดื อนก็ สาม เดื อน  
ตายกต็าย ก็จะไม่เครยีด แต่ถ้า 
ใจยังไม่ยอมรับว่าจะต้องตาย  
กจ็ะเกดิความเครยีด เกดิความ 
ทุกข์ เกิดความอยากขึ้นมา  
อยากไม่ตายนัน่เอง ถ้าอย่างนัน้ 
กต้็องใช้ปัญญาสอนใจให้หยดุ 

ความอยาก ดบัความทกุข์ ดบั 
ความเครยีดให้ได้ ถ้าปัญญาทนั 
ปัญญาแหลมคม สมาธมิกี�าลงั 
มากพอก็จะหยุดความอยากได้  
ดับความทกุข์ได้ ไม่กลัวความ
ตายที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา
สามเดือนที่จะตามมาต่อไป

นี่ ก็ คื อสิ่ งที่ เ ราจะต ้องคิด
เตรียมตัวไว้ก่อน ท�าการบ้าน
กันไว้ก่อน ถ้าเป็นนักมวยก็
ซ้อมชกกระสอบทราย ซ้อมชก 
กบัคู่ซ้อมไปเร่ือยๆ ก่อน พอถงึ 
เวลาขึ้นเวทีจะได้ชกชนะได้  
ถ้าเป็นนกัรบ เช่น ทหาร กต้็อง 
ฝึกรบอยูเ่รือ่ยๆ พอเกดิสงคราม 
ก็จะได้ออกรบและชนะข้าศึก
ศัตรูได้ ถ้าไม่ซ้อมรบไว้ก่อน
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ไม่เตรียมตัวไว้ก่อน พอเข้า
สนามสอบเข้าสนามรบก็จะ 
แพ ้ทันที เพราะไม ่รู ้ จะท� า
อย่างไร ถ้าไม่คิดเตรียมตัวไว้ 
ก่อนว่าเราจะต้องตายในวันใด 
วันหนึ่งอย่างแน่นอน ไม่มีวัน
ที่จะหลีกเล่ียงได้ ไม่มีวันท่ี
จะหยุดความตายได้ แล้วเรา
พิจารณาจนกระทั่งใจยอมรับ
ความจริงอันน้ี ใจก็จะสงบ 
เยน็สบาย พอถงึเหตกุารณ์จรงิ 
ไปหาหมอ หมอบอกว่าคุณ
เป็นมะเร็งเหลืออีกสามเดือน  
ใจกจ็ะไม่สะทกสะท้านหวัน่ไหว 
แต่อย่างใด ถ้ายงัสะทกสะท้าน
หวั่นไหวอยู่ก็แสดงว่ายังสอบ
ไม่ผ่าน ยงัหยดุความอยากไม่ได้  

ยังอยากไม่ตายอยู ่ ก็ต้อง
พิจารณาต่อไปให้เห็นว่ามัน
ต้องตาย ไม่มีวันที่จะไม่ตาย
ไม่ว่าใครทั้งนั้น คิดไปเรื่อยๆ 
จนในที่สุดมันต ้องยอมรับ 
หรือมันจะต้องเห็นความทุกข์
ที่เกิดจากความอยากไม่ตาย
ว่ามันทุกข์ทรมานใจ ถ้าไม่
อยากจะทุกข์ทรมานใจก็ต้อง
อย่าไปอยากไม่ตายเท่านัน้เอง 
พอเราหยดุความอยากไม่ตาย
ได้ปั๊บ ความทุกข์ทรมานใจก็
จะหายไป

ศิษย์ : โยมคนหน่ึงเขาอยาก 
จะ ไปช ่วยรุ ่นพี่คนหน่ึงพิมพ ์
หนังสือสวดมนต์ แต่รุ ่นพี่ก็
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เหมือนบ่ายเบ่ียงไม่อยากให้ช่วย 
ประมาณว่างกบุญน่ะครับ แล้ว 
บางงานเวลาเขาท�า เขาก็จะบอก
พี่เขาให้ช่วยกันโดยท่ีเข้าใจว่าการ
ร่วมกันท�าบุญมีอานิสงส์มากกว่า
การท�าคนเดียว และบางคร้ังจะ
ไปไหนก็ตามถ้าเราบอกว่าอาจจะ 
ไม่ไป แต่เขาก็จะไปบอกคนอ่ืนว่าเรา 
ไม่ไปแล้ว ก็จะท�าให้รูสึ้กเสียใจมาก  
เลยอยากขอค�าแนะน�าเร่ืองการ
วางใจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อใจมากไป

พระอาจารย์ : คือเราต้อง 
อย่าไปอยากให้เขาท�าอย่างนัน้ 
ท�าอย่างนี้ ถ้าเราอยากให ้
เขาท�าอย่างนัน้ท�าอย่างนี ้พอ 

เขาไม่ได้ท�าตามที่เราอยาก  
เราก็จะไม่สบายใจ เราต้อง 
ปล่อยวางเขา เขาจะพูดอย่างไร 
เขาจะท�าอย่างไร เขาจะให้เรา 
ร่วมบุญหรือไม่ให้เราร่วมบุญ
ก็เป็นเร่ืองของเขา เราไป 
บงัคบัใจเขาไม่ได้ สิง่ทีเ่ราห้าม 
ได้บังคับได้ก็คือใจของเรา  
ใจของเราอย่าไปมคีวามอยาก
กับเขาก็แล้วกัน ท�าใจให้เป็น
อุเบกขา น่ีเป็นเพราะว่าเรา

เราอย่าไปท�าอะไร

ด้วยความอยาก

ถ้าท�าด้วยความอยากแล้วนี้

ถือว่าเป็นอกุศล

เป็นบาป
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ไม่ได้ฝึกท�าใจให้มีอุเบกขากัน 
พอเราเห็นอะไรเราก็จะเกิด
ความอยากข้ึนมา เห็นเขา
ท�าบุญ ก็อยากจะร่วมท�าบุญ 
พอเขาไม่ให้ร่วมด้วยก็เกิด 
ความเสียใจ น่ีเป็นปัญหา 
ของเรา เราอย่าไปโทษเขา  
ปัญหาอยู่ที่ตัวเราไม่รู้จักท�า 
ใจให้เป็นอเุบกขา ท�าใจให้ไม่ 
มคีวามอยาก ให้ท�าตามเหต ุ
ตามผลจะดีกว่า ถ้าเขาท�าบญุ 
เราร่วมได้ เราก็ท�า ถ้าเรา 
ร่วมไม่ได้ มีที่อื่นที่ท�าอีกตั้ง 
เยอะแยะไป ไม่ได้ท�ากับเขา  
เราท�าเองของเราคนเดียว
กไ็ด้ มนัไม่ส�าคญัหรอกว่าจะได้
มากได้น้อย ส�าคญัทีว่่าท�าแล้ว 

ใจเรามีความสขุ ถ้าท�าแล้วใจ 
ไม่มคีวามสขุ ท�าด้วยความโลภ 
มนักไ็ม่เป็นบญุ กจ็ะเกดิความ 
ทุกข์ใจขึ้นมา เช่น เขาว่า 
ท�าบุญอย ่างนี้ ได ้บุญมาก 
กอ็ยากจะท�ากบัเขา พอไม่ได้ท�า 
ก็เกิดความทุกข์ใจ อันนี้ก็เป็น
บาปแล้ว แทนที่จะเป็นบุญ
ก็กลายเป็นบาปแล้ว บาปที่
เกิดจากความอยากที่ไม่ได้ท�า
ตามทีเ่ขาว่ากันว่าเป็นบุญมาก
นี่เอง

ดงันัน้ เราอย่าไปท�าอะไรด้วย
ความอยาก ถ้าท�าด้วยความ
อยากแล้วนี้ถือว่าเป็นอกุศล
เป็นบาป ท�าให้จิตใจทุกข์  
ถ้าเราอยากจะท�าแล้วท�าให้
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จิตใจเรามีความสุข เราต้อง
ท�าตามเหตตุามผลตามโอกาส 
ถ้ามีโอกาสได้ท�าก็ท�า ถ้าไม่มี
โอกาสก็รอไปก่อน ไม่ได้เป็น
เรื่องคอขาดบาดตาย เพราะ 
มีบุญอย่างอ่ืนทีด่กีว่าเหนอืกว่า 
การท�าทานเยอะแยะไป เช่น 
การรักษาศีล เช่น การปฏิบัติ
ธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม  
เจรญิปัญญา ฟังเทศน์ฟังธรรม  
อันนี้ก็ เป ็นบุญที่ เยอะกว ่า
มากกว่าบญุทีไ่ด้ท�าทานหลาย 
ร้อยเท่าด้วยกัน 

บุญที่เราท�าทานน้ีถ้าเปรียบ
เป็นเงินนี้ก็เหมือนเงินยี่สิบ
เงินห้าสิบบาท แต่บุญที่เรา
จะได้จากการรักษาศีลก็เป็น

เหมือนแบงค์ร้อย ส่วนบุญ 
ที่ เราได ้จากนั่งสมาธิก็จะ
เป็นแบงค์ห้าร้อย ส่วนบุญที่ 
เราได้จากปัญญานี้ก็จะเป็น 
แบงค์พัน ดังนั้น เราอย่าไป 
ยดึตดิอยูก่บัการท�าทานเพยีง 
อย่างเดียว และเฉพาะทาน
อย่างนั้นอย่างนี้ เช่น เขาจะ
เห่อกันว่าท�าทานได้บุญมาก 
ก็ต้องทอดกฐินอย่างนี้ ก็แย่ง
กันทอด แย่งกันเป็นเจ้าภาพ 
ท�าด้วยความทุกข์ใจ เพราะ
เวลาอยากได ้เป ็นเจ ้าภาพ
แล้วไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็เสียใจ 
เลยพาลไม่ยอมท�าบุญอีกเลย 
อันนี้มันไม่ใช่เป็นการท�าบุญ 
การท�าบุญน้ีต้องการเสียสละ 
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ต้องการให้ผู ้อื่นมีความสุข  
ได้รบัประโยชน์จากการกระท�า 
ของเรา แล้วเราต้องการให้ใจ
เราสุขสบายใจ ถ้าเราท�าด้วย
ความอยาก ใจของเราจะไม่สขุ 
ไม่สบายใจ จะมีความเครียด
มีความทุกข์ อันนี้แทนที่จะ
สร้างบุญก็กลับมาสร้างบาป
ให้กับใจ คือสร้างความทุกข์
ให้กับใจ 

ดังนัน้ เราต้องใช้ปัญญา ใช้เหตุ 
ใช้ผล ดูกาลเทศะ ให้ท�าบญุ
แบบปิดทองหลงัพระจะดกีว่า  
จะได้บุญมากกว่า บุญไหนที่ 
เขาแย่งกนั เราไม่ต้องไปแย่ง  
เขาแย่งกนัปิดทองอยูห่น้าพระ
เตม็ไปหมด เราไปอยูห่ลังพระ 

ดกีว่า ท�าคนเดยีว ไม่มีใครมา 
แย่งเรา ปิดของเราไป การท�า 
บุญนี้เราต้องการให้เกิดการ 
ละความโลภ ละความตระหนี่
ต่างหาก คือเราไม่ต้องการ 
ที่จะให้เราหวงทรัพย์สมบัต ิ
ข้าวของเงินทอง ไม่ต้องการ
ให้เราโลภอยากได้เงินทอง
เพิม่มากข้ึน เราต้องดวู่าตอนนี้ 
มีเงินมากเกินไปแล้วเอาไป
ท�าบุญดีกว่า ต้องคิดอย่างนี้
แล้วต่อไปจะไม่โลภ พอมันมี 
มากเกินความจ�าเป็นก็เอาไป 
ท�าบุญอยู่เรื่อยๆ มันก็จะตัด
ความโลภได ้หรือตัดความ 
หวงได้ ถ้าไม่ท�าบญุนีม้นัจะโลภ  
ได้เท่าไรก็ไม่พอ แล้วก็หวง 
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ไม่อยากจะให้ใคร อยูก่ไ็ม่ได้ใช้  
ตายไปก็ไม่ได้เอาไป กลายเป็น
ของคนอื่นไป หามาแทบเป็น
แทบตายไม่ได้รับประโยชน์
จากเงินทองที่หามาได้เลย 
แต่ถ้าท�าบุญด้วยใจที่เสียสละ
หรอืใจท่ีมเีมตตาจะมคีวามสขุ 
มาก เหน็คนอ่ืนเขาเดอืดร้อน 
เรากไ็ปช่วยเหลอืเขา ถ้าตรงนี้ 
มีคนแย่งกันท�าเยอะแล้วเราก็
ไปท�าที่อื่นก็ได้ เช่น เด๋ียวนี้ 
คนมาท�าบญุทีว่ดักนัมาก เราก ็
ไปท�าบุญที่โรงพยาบาลแทน
ก็ได้ ไม่มีใครไปโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลก็ต้องการคนมา 
ท�าบญุเหมอืนกนั เพราะคนไข้ก ็
มมีากขึน้ๆ อยูเ่รือ่ยๆ ค่าใช้จ่าย 

กม็าก ไปท�าบญุทีโ่รงพยาบาล
กไ็ด้บญุเหมอืนกนั ได้ละความ 
ตระหนี่  ได ้ละความโลภ 
เหมอืนกนั การทีเ่ราไปเลือกท�า 
ที่วัดเพราะว่าเราอยากจะได้
ของแถม เข้าใจไหม 

ค�าว ่าของแถมก็เหมือนกับ
เวลาเราไปเติมน�้ามันรถตาม
ปั๊มต่างๆ บางปั๊มเขาก็แจกผ้า 
แจกของ ถ้าเราอยากได้ผ้า 
ได้ของ เราก็ไปเลือกปั ๊มที่
เขาแจก การที่เรามาท�าที่วัด
เพราะเราอยากจะได้ธรรมะ 
ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม ถ้าเรา
ไปท�าบุญที่โรงพยาบาลเราจะ
ไม่ได้ เราต้องการของแถม 
เราจงึมาทีว่ดักนั แล้วเราก็ต้อง 
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เลือกพระท่ีมีธรรมะ เขาถึง
สอนว่า ถ้าอยากจะได้ธรรมะ 
มากๆ ก็ท�าบญุกบัพระพทุธเจ้า  
องค์ที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือ 
พระพุทธเจ้า รองลงมาก็คือ 
พระอรหันต์ รองลงมาก็คือ
พระอนาคาม ีพระสกทิาคามี  
พระโสดาบัน นี่คือพระที่มี
ธรรมะต่างล�าดบักนั ถ้าอยาก
ได้บุญสูงสุด ธรรมะที่สูงสุด 
กต้็องท�ากับพระพุทธเจ้า แต่ถ้า
ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องท�ากับ 
พระอรหนัต์ ถ้าไม่มกีต้็องท�ากบั 
พระอนาคามีไป เลื่อนลงมา 
เรือ่ยๆ กเ็ท่านัน้เอง คือเรา
ต้องการธรรมะเราถงึมาท�าบุญ 
ทีว่ดักนั แต่บญุนีท่�าทีไ่หนกไ็ด้

บญุเหมอืนกนั คอืความสขุใจ 
ถ้าเราท�าโดยไม่มีความโลภ
อยากได้สิง่ตอบแทนจากผูร้บั 
ท�าด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์  
ท�าเพือ่ละความตระหนี ่ท�าเพือ่ 
ละความโลภ ท�าเพือ่สงเคราะห์
ให ้ผู ้อื่น เขาได ้มีความสุข  
เราก็จะได้ความสขุใจกลบัมา  
ความสุขใจนี่ล่ะเรียกว่าบุญ  
ท�ากบัมนษุย์ก็ได้บญุ ท�ากบัสัตว์ 
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เดรัจฉานก็ได้บุญ เช่น เห็น
สุนัขโซเซมาไม่มีอาหารกิน 
เอาอาหารให้มันกิน มันได้
อาหารมันมีความอิ่มมันมี
ความสุข เราก็มีความสุขไป
กับเขาด้วยเหมือนกัน ท�ากับ 
คนขอทานก็ได้ความสุขแบบ
เดียวกัน ท�ากับพระที่มา 
บณิฑบาตมนักไ็ด้ความสขุแบบ 
เดียวกัน มันอยู่ที่ใจของเรา  
อยูท่ีก่ารสละ อยู่ทีก่ารตดัความ 
ตระหนี่ ตัดความโลภต่างๆ 

ดังนั้น อย่าไปหลงยึดติดกบั
รปูแบบกนัมากจนเกนิไป ถ้าม ี
ที่ไหนเขาแย่งกันท�า เข้าไป
แล้วไปตีกันตายเพ่ือท่ีจะไป
ท�าบญุ กอ็ย่าไป ไปทีเ่ขาไม่ 

ต้องไปแย่งกนั อย่างหลวงตานี่ 
ส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ได้ท�าบุญ 
กับวัด หลวงตาได ้เงินมา
ท่านก็สงเคราะห์โลก ท�ากับ
โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่  
ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลซื้อ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ 
สร้างตึกให้กับโรงพยาบาล 
ซื้อรถพยาบาลต่างๆ เพราะ
ท่านเห็นว่าไม่มีใครไปช่วย
ทางโรงพยาบาล มาท�าบญุกบั 
ท่านคนเดียวแล้วท่านจะเอา 
เงนิน้ีไปท�าอะไร วดัของท่าน 
กไ็ม่จ�าเป็นจะต้องใช้เงนิใช้ทอง  
เอามาสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์
ให้มนัวจิติรพิสดารเป็นอาคาร
หม่ืนล้านแสนล้าน มันเกิด
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ประโยชน์อะไร มันก็เป็นที่อยู่
ของสุนัขกับนกพิราบเท่านั้น 
สังเกตไหม ไปดูโบสถ์ดูเจดีย์
แล้วเป็นที่อยู่ของใคร มันก็มี
แต่นกพิราบมีแต่สุนัขที่มันอยู่
แถวนั้นแหละ สร้างไปแล้วได้ 
อะไรขึ้นมา ฉะนั้น เวลาเรา 
ท�าบุญขอให้ใช้ปัญญาคิดถึง 
ความเดอืดร้อนเป็นเป้าหมาย  
แล้วก็คิดถึงความตระหนี่
ความโลภในใจของเราเป็น
เป้าหมาย เราท�าเพือ่แค่นีเ้อง  
ท�าเพ่ือสงเคราะห์ผูท้ีเ่ดือดร้อน  
และก�าจัดความโลภความ
ตระหนี่ของเราเท่าน้ันเอง 
เข้าใจนะ

ศิษย์ : พระอาจารย์เคยสอน
วิธีเดินจงกรม พอเราไปฝึกท�า 
ปรากฏว ่ า มี ส่ิ งห น่ึง ท่ีพอจ ะ 
กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า  
เราจะรับอาการของจิตท่ีปรุง
แต ่งด ้ วยการก� าหนดรู ้ ส้ันๆ  
พออาการไหนรู้ก่อนก็ดับก่อน
แล้วก็รู้ใหม่ เป็นอย่างน้ีเรื่อยไป
เพือ่ท�าให้ใจเราสงบ อย่างน้ีผมมา 
ถูกทางไหมครับ

พระอาจารย์ : ถ้ามันสงบ
ก็ถูกทางแล้วล่ะ วิธีการมัน
มีหลากหลายด้วยกัน อุบาย
การปฏิ บั ติของแต ่ละคนน้ี  
มันไม่เหมือนกัน เราใช้วิธี
ไหนที่ท�าให้ใจเราไม่ฟุ ้งซ่าน  
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ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได ้  
ให้สกัแต่ว่ารู ้ให้อยูก่บัปัจจบุนั  
ให้ใจว่าง อย่างนีก้ถ็อืว่าใช้ได้  
พอรูป๊ั้บมนักห็ยดุปรงุแต่งทนัที  
พอเผลอมันก็ปรุงแต่งใหม่  
พอปรุงแต่งเราก็ต้องหยุดมัน
ให้ได้ ขอให้มีสติดูความคิด 
ปรุงแต่งว ่ามันคิดปรุงแต่ง
หรือเปล่า ถ้าคิดปรุงแต่ง 
เมื่อไหร่ก็หยุดมัน ถ้าหยุดได ้
ก็ถือว่าใช้ได้ ถ้าหยุดไม่ได้ 
ก็ถือว่าใช้ไม่ได้

ศิษย ์: แรกๆ นี่อาจจะก�าหนด
มากเกินไปก็เลยรู้สึกว่าเพ่งตึง
จนเกินไป

พระอาจารย ์: ใช่ เรายังไม่รู้
วิธีการ

ศิษย ์: หลังๆ มานี่รู้สึกว่าอะไร
ก็ตามที่มากระทบก็สบาย

พระอาจารย ์ : มันต ้อง
มชัฌมิา ไม่ท�าด้วยความอยาก 
เพราะถ้าอยากให้มันว่างอยาก
ให้มันสงบมันจะเครียดข้ึนมา 
มันอยากจะทุกข์ข้ึนมาทันที 
เพราะมันจะไม่ได้เป็นไปตาม
ความอยากทันที ต้องคอยดู 
เท่าน้ันเอง ดูความคิดแล้ว 
หาอุบายหยุดความคิดให้ได้  
อ ย ่ า ห ล ง ไ ป คิ ด ต า ม มั น 
เท่านั้นเอง แต่มันชอบมา 
ชวนเราคุยเร่ือย พอมันชวน
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เราคุย เราก็คุยกับมันต่อไป 
พอมันชวนเราให้ท�านู่นท�านี่ 
เอ้า ไป ชวนให้เราคดิเรือ่งนัน้
เรื่องนี้ ก็คิดตามมันไป ต้อง 
ดูมัน เราเป็นผู ้ดู เราอย่า
ไปตอบโต้มัน มันจะชวนเรา 
คิดอย่างไร เราไม่เอาแล้ว  
เราดเูฉยๆ มันคิดไปคนเดียว
ก็แล้วกัน

ศิษย์ : อีกค�าถามหน่ึงก็คือ 
ผู้ท่ีใกล้ชิดเราเขาประสบปัญหา 
คือในสถานท่ีท�างานเขาก็ดีหรือ
เพื่อนบ้านก็ดี มักจะไม่ค่อยยินดี
ในตัวเขาเท่าไรนัก ทั้งๆ ที่เขาก็
ไม่ได้ท�าอะไรให้ ผมจะใช้ปัญญา
สอนว่าอย่างไรครับ

พระอาจารย์ : ปัญหาก็อยู ่
ทีต่วัเขาแหละ ท�าไมคนอืน่เขา
ไม่เป็น ถ้าตัวเองรู้จักท�าตัว 
ให ้ เป ็ นที่ รั กก็ มี แต ่ คน รัก  
นี่ตัวเองท�าตัวให้คนอ่ืนเขา
รักไม ่ เป ็นเท ่าน้ันมันก็ เลย 
มีปัญหา ถ้าเป็นคนเสียสละ  
เป็นคนมคีวามเมตตาเอือ้เฟ้ือ 
เผ่ือแผ่ โอบอ้อมอาร ียิม้แย้ม
แจ่มใส ไม่ถือโทษโกรธเคือง 
ไม่โลภโมโทสนั ไปอยูท่ี่ไหนก็
มแีต่คนรัก แต่ถ้าเราเอาแต่ใจ 
ตัวของเราเอง อยูท่ี่ไหนก็มีแต่ 
คนเขาเกลยีด ปัญหามนัไม่ได้ 
อยูท่ี่คนอืน่หรอก ปัญหาอยูท่ี่ 
ตัวเรา
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ศิษย ์: เคยสอบถามเขาว่าเป็น
เพราะอะไร เขาว่าไม่ถูกกันกับอีก 
คนหน่ึง คนๆ น้ันก็เพือ่นฝงูเยอะ  
พากันมารวมตัวกันไม่ชอบเขา

พระอาจารย์ : ไม่หรอก คนเรา 
มันไม่ยอมมองความผิดของ
ตวัเอง ชอบมองโทษของคนอืน่  
โทษของตนแม้จะกองเท่าภูเขา 
กเ็หมอืนผงธุลี โทษของคนอืน่ 
แม้จะเป็นผงธุลีก็เป็นเหมือน
ภูเขา ความดขีองตนแม้จะเป็น
ผงธลีุกเ็หมอืนภเูขา แต่ความด ี
ของคนอืน่จะเป็นขนาดภเูขา
กเ็ป็นเหมอืนผงธลุ ีปัญหาคอื 
เรามักจะเข้าข้างตัวเราเอง 
ฉะนัน้ ถ้าเราไม่หยดุเข้าข้าง 
ตวัเราเอง เราจะไม่มีวนัทีจ่ะแก้ 

ปัญหาของเราได้ เราต้องมอง 
ตัวเราเองแล้วโทษตัวเราเอง 
อย่าไปมองคนอืน่ อย่าไปโทษ
คนอืน่ เพราะโทษของคนอืน่
เราไปเปลีย่นเขาไม่ได้ แก้เขา
ไม่ได้ แต่เราเปลีย่นโทษของ 
เราได้ แก้ตวัเราได้ เราดตูวัเรา 
ว่าเราไม่ดีตรงไหน แล้วเรา
แก้ให้มนัดเีสยี มนักห็มดเรือ่ง

ศิษย์ : ก็พยายามจะบอกเขา
อย่างน้ัน กลับกลายว่าจิตตก
ไปซะน้ัน เขาคิดว่าตัวเขาไม่ดี  
เขาท�าความดีกับคนอ่ืนไม ่ขึ้น  
เขาคิดไปอย่างนั้นอีก

พระอาจารย ์: เขาคิดผิดเอง  
ปัญหาของเขาคอื หนึง่ เขาท�าตัว 
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ไม่ดี สอง เขามคีวามอยากให้ 
คนอื่นเขาดีกับตน มันก็เลย 
ท� า ให ้ เ กิ ดความทุกข ์ เ กิ ด
ความเครียดขึ้นมา เพราะมัน
เป็นไปไม่ได้ เพราะเขามองไม่ 
เห็นความไม่ดีของเขา เขาจะ 
เห็นแต่ส่วนที่ดีของเขา ส่วนที่ 
ไม่ดีน่ีเขามองไม่เห็น แม้แต่
พระนี่ พระพุทธเจ้ายังต้อง 
มีการปวารณาตัวกัน คือ 
วันสุดท้ายก่อนออกพรรษานี้  
เขาเรียกว่า วันปวารณา คือ
พระพุทธเจ ้าบอกให้พระนี่
ประกาศตนท่ามกลางสงฆ ์
เลยว่า ขอให้สงฆ์ตักเตือน
ข้าพเจ้าได้ ถ้าเห็นก็ดี ได้ยิน 
ก็ดี สงสัยอะไรก็ดี ขอให้ว่า 

กล่าวตักเตือนได้เลย เพราะ
เราจะไม่กล้าว่ากล่าวตักเตือน 
ตัวเรา เราจะไม่เห็นว่าเรา
ไม่ดี ต้องให้คนอื่นเขาเห็น  
เราจึงอย่าไปโกรธแค้นผู้อื่น 
ถ้าผู ้อื่นเขาว่ากล่าวต�าหน ิ
ติเตียนเรา เวลาเราได้ยินได้
ฟังอะไร ขอให้เราฟังด้วยเหตุ
ด้วยผล คือฟังความจริงว่า
สิ่งท่ีเขาพูดน้ีจริงหรือเปล่า 
เช่น เวลาเขาว่าเราเป็นควาย 
อย่างนี ้เราดูซเิรามเีขาหรอืเปล่า  
มสีีเ่ท้าหรอืเปล่า ถ้าเราไม่มเีขา  
ไม่มีสี่เท้า ก็เป็นความมืดบอด
ของเขาเอง คนตาบอดพูด  
เราจะไปเดอืดร้อนท�าไม แต่ถ้า 
เขาว่าเรานิสัยไม่ดีอย่างนั้น 
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อย่างนี้ แล้วเราลองดู เออ  
มันจรงิอย่างทีค่ณุพดู เรากค็วร 
จะยกมือกราบไหว้เขาท่ีเขาช้ี 
ขุมทรัพย์ให้กับเรา เพราะถ้า 
เรามองไม่เห็นเราก็ต้องอาศัย
กระจกใช่ไหม ก่อนออกจากบ้าน 
คุณก็ต้องดูกระจกก่อนใช่ไหม 
ว่าผมเผ้าเรียบร้อยหรือเปล่า 
ล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยดี
หรือเปล่า ไม่ใช่ตื่นข้ึนมาก ็
พรวดพราดออกจากบ้านเลย  
ฉันใด การต�าหนิติเตียนของ 
ผูอ่ื้นกเ็ป็นสองกรณี ตเิตยีนด้วย 
ความจรงิ ติเตยีนด้วยความอคติ  
ถ้าเขาอคต ิ เขาด่าเขาว่าเรา 
เพราะเขาเกลยีดเรา เรากอ็ย่า
ไปถือสาเขาเพราะสิง่ท่ีเขาพูด 

มันไม่เป็นความจริง ก็เข้า 
หูซ้ายก็ออกหูขวาไป แต่ถ้า 
เขาติ เ ตียนด ้วยความรัก 
ด้วยความเมตตา พูดด้วย
ความจริง เช่น ครูบาอาจารย์ 
บดิามารดาว่ากล่าวตกัเตอืน 
เรานี ้ท่านพดูด้วยความเมตตา  
ท่านพดูด้วยความจรงิ เรากค็วร 
จะพิจารณาดู ถ้าจริงเราก็ 
ควรจะกราบท่านเพือ่เราจะได้
แก้ไขส่ิงทีบ่กพร่องในตวัเราได้ 
การฟังท่านสอนให้ฟังอย่างนี้  
อย่าฟังด้วยอารมณ์ ให้ฟัง 
ด้วยเหตุด้วยผล ฟังด้วยสติ
ด้วยปัญญา

ศิษย ์: แล้วกรณีที่เขาสติอ่อน
ก็ให้ใช้ความอดทน
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พระอาจารย์ : อันนั้นเรา
ก็ถือว่าปลงไปว่าเป็นกรรม 
ของเรา แล้วเรากห้็ามเขาไม่ได้  
เขาเป็นอนัตตา ปากของเขา  
แล้วก็เป็นกรรมของเราที่มา
เจอเขา มาเจอคนที่เขาไม ่
ชอบเรา ก็ให้คิดอย่างนี้ก็ได้ 
ให้คิดว่าเขาไม่ชอบเรากด็แีล้ว 
เขายังไม่ด่าเรา ถ้าเขาด่าเรา
ก็ดีแล้วเขายังไม่ตีเรา ถ้าเขา
ตีเราก็ดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเรา 
แล้วถ้าเขาฆ่าเรากค็ดิว่าดแีล้ว  
เกดิมากต้็องตาย บางคนอยาก 

จะตายต ้อง เ สีย เงินไปซื้ อ 
ยาพิษมากิน น่ีเราตายอย่าง
ไม่ต้องเสียเงิน ให้คิดอย่างนี ้
แล้วก็จะไม่มีป ัญหากับใคร  
จะได้มกี�าลงัใจท�าความดต่ีอไป  
แล้วความดีนี้ก็ไม ่ต ้องการ
สิ่งตอบแทนจากใคร สิ่งท่ี
ตอบแทนเราจากความดีนี้ 
มันอยู่ในใจของเรา มีคุณค่า
ยิ่งกว่าเงินทองที่เป็นรางวัล 
เพราะเป็นความสุขใจ อิ่มใจ 
ภมูใิจ ทีไ่ม่มใีครสามารถมอบ
ให้กับเราได้ เราต้องการอันนี้
ต่างหาก ถ้าเราท�าความดเีพือ่ 
รับการชื่นชมยินดีรับรางวัลนี้  
แสดงว่าเราไม่ได้ท�าความด ี
แล้ว เราท�าบาปแล้ว ท�าด้วย

เวลาจิตสงบ

จิตจะสามารถเห็น

ความจริงได้
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ความโลภ ท�าด้วยความอยาก 
เราต้องท�าโดยไม่ต ้องการ 
รั บ สิ่ ง ต อบแทนจ าก ใ ค ร 
ท้ังนั้น แม้แต่ค�าว่าขอบคุณ
ก็ไม่ต้องการ ท�าเพื่อให้เรามี
ความอิ่มใจ สุขใจ ภูมิใจ

ศิษย ์: พอดีเมื่อปลายปีที่แล้ว 
ไปบวชมา ๓ เดือน มีโอกาส
ได้ไปปฏิบัติภาวนา ตอนช่วงท่ี
บวชอยู่ ผมท�าสมถะไปเรื่อยๆ 
ประมาณสองเดือนกว่าๆ จิตมัน
รวมลงไปเอง แล้วโลกท้ังโลก 
มันหายไป มันมืดๆ แล้วมันมี
สภาวะภายในเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับ 
เสร็จแล้วพอจิตเห็นสภาวธรรม 
ท่ีเกิดดับ เกิดดับ อยู่ภายใน  

แล้วจิตมันทวนออกมา เหมือน 
จติมันมีความรูค้วามเข้าใจเกิดขึน้  
มัน เ ห็น เหมือนกับว ่ า มี ส่ิง ใด 
ส่ิงหน่ึงเกิดขึ้น ส่ิงน้ันทุกอย่าง
คือดับไป ความเข้าใจอันน้ีมัน
เหมือนเข้าไปที่จิตครับ 

พระอาจารย์ : เป็นความจริงไง  
เวลาจิตสงบ จิตจะสามารถ 
เห็นความจริงได้ อนัน้ีเป็นการ
เห็นเพียงขั้นต้นเท่าน้ันเอง  
ขั้นต ่อไปคือเราต ้องรักษา
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ความเห็นนี้ให้คงอยู่กับเราไป 
ตลอดเวลา ถงึแม้ว่าเราออกจาก 
สภาวะนัน้แล้ว เวลาเรามาเจอ 
สภาวะความเป็นจรงิ เหน็คนตาย  
เห็นพ่อตาย แม่ตาย เราต้อง
เห็นแบบเห็นธรรมอย่างนั้น 
ถ้าเห็นแบบนั้นใจของเราก็จะ
ไม่ทกุข์กบัการดบัของสิง่ต่างๆ 
ถ้าเห็นในสภาวะที่อยู่ในสมาธิ  
แล ้ วพอออกมาข ้ า งนอก 
เห็นคนตายก็ร้องห่มร้องไห้ 
อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ เข้าใจไหม 
ดังนั้น อย่าไปคิดว ่าการ 
เห็นในสมาธิน้ันเป็นตัวท่ีจะ 
รับประกันว่าเราเห็นแล้ว 
อย่างแท้จรงิ เราต้องมาพสิจูน์ 
ดกูบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กิดขึน้

ศิษย์ : ไปกราบถามครูบา
อาจารย์ท่านอ่ืน ท่านบอกว่าให้
ลองดูสักสามเดือน

พระอาจารย์ : ก็ดูเร่ือยๆ ไม่ว่า 
สามเดือนล่ะ ดูไปจนกระทั่ง 
วนัตาย ถ้าตราบใดยงัมตีวัตน
ผดุขึน้มา กแ็สดงว่ามนัยงัไม่ตาย  
ก็ต ้องเอามันให ้ตายให ้ได ้ 
ถ้ามันโผล่ขึ้นมาเมื่อไรก็ต้อง
ฆ่ามันเมื่อน้ัน ถ้ายังมีความ
ยึดติดในส่ิงต่างๆ ก็แสดง
ว ่ายังมองไม ่ เห็นความดับ 
ของสิ่งต่างๆ ว่าเป็นธรรมดา 
อันนั้น เป ็น เพียงแต ่ภาวะ 
เริม่ต้น ภาวะการเหน็เบือ้งต้น 
เท่าน้ันเองที่จะเป็นเหมือนกับ
เป็นลูกศร เป็นตัวน�าทางให้
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เราด�าเนินชีวิตต่อไปแบบนี้ 
ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิด
มีดับเป็นธรรมดา แล้วเวลา
มีเกิดมีดับจริงๆ ขึ้นมาแล้วใจ
เราเป็นอย่างไร ต้องดตูอนนัน้ 
เช่น เดี๋ยวเกิดมีใครขโมยของ 
กลับไป บ้านนี้ขโมยขึ้นบ้าน 
ขนของหมดเลย ดใูจของคณุซิ
ว่าจะว่าอย่างไร จะโวยวายจะ
เสยีอกเสยีใจ หรอืว่า อ๋อ มเีกดิ 
มีดบัเป็นธรรมดา มนัอยู่ตรงนัน้  
เข้าใจไหม

ศษิย์ : ท�าประมาณน้ีถูกไหมครบั 

พระอาจารย์ : ถกูแล้ว แต่ต้อง 
ท�าต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 

ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดับหมด  
ต ้องพร ้อมที่ จ ะรับกับมัน 
ร ่างกายของเราก็ต ้องดับ 
ร่างกายของคนอื่นก็ต้องดับ 
พร้อมที่จะรับมันหรือเปล่า  
การเห็นน้ันเป็นเหมือนกับ 
เห็นหนังตัวอย่าง เหมือนเรา
ไปดูหนังตัวอย่าง เรายังไม่ได้
ดูทั้งเรื่อง พอเราออกมาจาก
ตรงน้ันแล้วเราก็ต้องด�าเนิน
ต่อไป ต้องเห็นมันตลอดเวลา 
เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิด 
มีดับเป็นธรรมดา

ศษิย์ : การภาวนาคอืท�าแบบเดมิ 
ต่อไป
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พระอาจารย์ : กด็แูลรกัษาใจ
ไม่ให้ยดึไม่ให้ตดิ ให้ปล่อยวาง  
ไม ่ ให ้อยากให ้สิ่ งนั้น เป ็น 
อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เช่น  
อยากไม่ให้ส่ิงนั้นดับ อยาก
ไม่ให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็น 
อย่างนี้ ถ้ามันจะดับก็ต้อง
ปล่อยมันดับไป ถ้ามันจะเป็น
อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต ้อง
ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นเป็น
อย่างนีไ้ป ดทูีใ่จว่าทุกข์กบัมัน
หรือเปล่า ถ้าทุกข์ก็แสดงว่า 
ยงัไม่ปล่อย ถ้าใจไม่ทกุข์ ยิม้ได้ 
ทุกกรณี ใครด่าเราก็ยิ้มได้ 
ใครตบหน้าเรากย็ิม้ได้ อนันีถ้งึ 
จะเรยีกว่าเหน็การเกดิการดบั
อย่างแน่นอน 

ฉะนั้น เวลาภาวนาเห็นอะไร
อย่าเพ่ิงไปต่ืนเต้นดีใจว ่า 
เราเห็นแล้ว เราบรรลุแล้ว  
เราหลุดแล้ว มันยังไม่แน่
เพราะเรายังไม่ได้เข้าสนาม
สอบ เราอยูค่นเดยีว ยงัไม่ได้ 
เจอเหตุการณ์อะไรที่ถึงกับ
ท�าให้เขย่าขวัญเรา ต้องไป
หาเหตุการณ์ที่เขย่าขวัญเรา  
แล้วดูซิว่าใจของเราจะเขย่า
ตามมนัหรอืเปล่า อนันัน้แหละ 
เป็นตัวพิสูจน์จริง เช่น น่ัง
เครื่องบิน เครื่องบินมันจะตก  
อย่างน้ี ดูซิใจมันจะเขย ่า 
หรือเปล่า นั่งรถไปแล้วรถจะ
พลิกคว�่าอย่างนี้เป็นอย่างไร 
มันต้องดูตรงนั้น ตอนนี้มัน



พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 283

ปลอดภยั มนัยงัไม่มีเหตกุารณ์
จริงเกิดขึ้น แต่มันก็เข้าถึง 
ภาวะที่จะปล่อยได้ เข้าใจไหม  
เราภาวนานี้เพื่อให้เราไปอยู่
จุดที่ปล่อยวางได้ทุกอย่าง 
คือจุดที่เป็นอุเบกขา เวลาจิต 
สงบแล้วมนัปล่อยวางทกุอย่าง  
ร่างกายหายไปอย่างที่พูด 
เหมือนกับลอยอยู่ในอวกาศ 
ตอนนั้นจิตอยู่ตามล�าพัง แต่
เวลามันกลับมาอยู่สภาพเดิม 
นี้ มั น จ ะ ยั ง ยึ ด ติ ด อ ยู ่ กั บ 
สภาพเดิมอยู่หรือเปล่า หรือ 
มันจะแยกอยู ่ ในอวกาศได ้
ตลอดเวลาหรือเปล่า อันน้ัน
ต้องรอการพิสูจน์ดู ลองเกิด 
เหตกุารณ์ทีเ่ขย่าขวญัเราด ูดูว่า 

เราจะมคีวามอกสัน่ขวญัแขวน
หรือไม่ หรือเราจะรู้สึกเฉยๆ 
เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

ท�าต่อไปนะ ควบคุมใจดูจิต  
นี่เขาเรียกว่าดูจิต การดูจิต
ที่แท้จริงต้องดูหลังจากที่มัน 
ออกจากสภาวะนัน้แล้ว ออกจาก 
สภาวะที่สงบแล้ว ดูว่ามันจะ
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สงบต่อไปหรือไม่สงบ ถ้ามัน
ไม่สงบกต้็องใช้ปัญญาขยบัมัน 
ให้กลับเข้าไปในความสงบให้ได้  
อันนี้จึงจะเรียกว่าดูจิตจริง  
จะดจิูตได้ต้องดจูติหลงัจากที่
จิตเข้าสู่ฐานแล้วเข้าสู่สมาธิ
แล้วถงึจะดจูติได้อย่างแท้จรงิ 
ถ้ายังไม่เข้าถึงสมาธิ ดูไปก ็
เท่านัน้ ดไูปแล้วกห็ยดุมนัไม่ได้  
ท�าอะไรมันไม่ได้ มันโลภก็
หยดุมนัไม่ได้ มันโกรธกห็ยดุ
มันไม่ได้ ถ้าดูอย่างนั้นดูไปก็
เสยีเวลาไปเปล่าๆ ต้องดแูบบ
หยุดมันได้ เวลาโกรธปั๊บก็
หยดุมนัได้ทนัท ีโลภป๊ับกห็ยุด
มันได้ทันที กลัวปั๊บก็หยุดมัน
ได้ทนัที ต้องพยายามดจูติเรา

แล้วต่อไปนี้ อย่าไปดูคนอื่น  
ถ้าดคูนอืน่ ดป๊ัูบแล้วก็ต้องย้อน
มาดทูีจ่ติเราทนัท ีเหน็ใครป๊ับ 
ก็ต้องกลับมาดูที่จิตเราว่าม ี
ความรู ้ สึกอย่างไรต่อส่ิงที่ 
เราเหน็ มอีคตหิรอืเปล่า หรอื 
เป็นอุเบกขาเหมือนเดิม เฉยๆ 
ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ไม่โลภ  
ไม่โกรธ ไม่หลง หรือเปล่า

ศิษย ์: สถานการณ์ปัจจุบันใน
ขณะน้ีครับเป็นการขุดคุ้ยส่ิงไม่ดี
ของพระสงฆ์ท่ีปฏิบัติไม่ดี แล้ว 
เขาก็จะขุดคุ้ยกันออกมาเรื่อยๆ 
โดยท่ีคนขุดคุ ้ยเน่ียไม่ว่าจะเป็น
ส่ือหรือเป ็นบุคคลธรรมดาน้ี  
ก็จะใช้ค�าว่าออกมาปกป้องพระ 
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พุทธศาสนาครับ แต่ว่าเมื่อออก
มาเป็นส่ือแล้วน่ี คนบางคนท่ี 
รับเสพส่ือน่ี ถ้ามีปัญญาก็จะ
ปล่อยวางได้ แต่ถ้าไม่มีปัญญา
ก็จะมีอารมณ์ร่วมคอืด่าส่งไปเลย 
ดังนั้น การปกป้องพุทธศาสนา
วิธีนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ

พระอาจารย์ : ไม่ถูกหรอก 
คือการประณามคนท่ีไม ่ด ี
ก็เป็นสิ่งที่ควรท�า การยกย่อง
สรรเสริญคนดีก็ควรจะท�า  
แต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะ
พิสูจน ์ได ้ว ่าเขาดีหรือไม ่ดี  
เขาท�าจรงิหรอืไม่ท�าจริง เราก็ 
ยังไม่ควรที่จะตัดสินว่าเขาดี
หรือชั่ว ควรจะเป็นช่วงเวลา
ที่หาข้อมูลก่อน กระบวนการ

ยุติธรรมก็มีอยู่ ตอนนี้ทางสื่อ 
เขาตัดสินไปแล้วว่าผิด แต ่
ความจริงถ้าเอาเรื่องไปถึง
ศาลน้ี ศาลอาจจะบอกว่า 
ไม ่มีหลักฐานก็ได ้ ฉะนั้น  
เราบริโภคสื่อ เราก็ต้องใช้สติ
ใช้ปัญญาฟังไป 

เรื่ องการรักษาพระพุทธ
ศาสนาน้ันมันมีอยู่สองส่วน 
ส ่วนท่ีส�าคัญอยู ่ ท่ีตั ว เรา
มากกว่า ก็คือให้เราศึกษา
ปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีธรรม
อยูภ่ายในใจ เพ่ือเราจะได้น�า 
เอาธรรมน้ีไปเผยแผ่ต่อไป  
ส่วนการจดัการกบับคุคลทีเ่ข้า 
มาท�าลายศาสนา เรากท็�าไป 
ตามเหตุตามก�าลังของเรา 
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ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ดี เขาแปลก 
ปลอมเข้ามา มาสร้างความ
เสียหาย พระพุทธเจ้าก็ทรง
มีการก�าหนดไว้แล้ว เช่น 
ปาราชิก ๔ ใครมาบวชแล้ว
มาท�าผิดปาราชิก ๔ ก็ให้สึก 
สกิขาลาเพศไป กม็ขีัน้ตอนของ 
การรักษาพระพุทธศาสนา 
อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าบางทีเรา
ใจร้อนกัน ยังไม่ทันได้ข้อมูล 
ทีค่รบถ้วนบรบิรูณ์ เราก็ตดัสนิ
กนัแล้ว แม้แต่พระพทุธเจ้าเอง
ยังเคยถูกเขาตู่หาว่าไปท�าให้
เขาท้องเลย แล้วอยู่ๆ  เราจะไป 
ตดัสินว่าพระพุทธเจ้าปาราชกิ 
ได้หรือเปล่า ใช่ไหม เราจะ
ไปฟังฝ่ายเดียวได้หรือเปล่า  

อันน่ีเราไม่ได้พูดเพ่ือที่จะเข้า 
ข้างฝ่ายทีถู่กกล่าวหา แต่เรา 
ต้องให้ความยุติธรรม ถ้าเรา 
อยู่ดีๆ มีคนเข้ามากล่าวหา 
เราอย่างนี้ เราจะว่าอย่างไร  
ทั้งๆ ที่เราไม่รู ้อิโหน่อิเหน่  
ไม่เคยได้ท�าอะไรเลย แล้วเมือ่
ก่อนท�าไมไม่โผล่มา เมือ่ก่อนน้ี 
ท�ามาตั้งกี่ปีแล้ว วันดีคืนดี 
พอมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา 
เหน็เขาล้มทน้ีีกเ็ลยฉวยโอกาส 
จะจรงิหรือไม่จรงิเรากไ็ม่รูอ้กี
นั่นแหละ

ศิษย ์ : ดังนั้น ผู้ที่เสพสื่อนี่
ควรวางใจเป็นอุเบกขา
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พระอาจารย ์ : ใช่ ฟังหูไว้หู  
พระพุทธเจ้าบอกให้ฟังหูไว้ห ู
จนกว ่ ากระบวนการของ
ยตุธิรรม กระบวนการสืบสวน
สอบสวนอะไรต่างๆ ถึงขั้น
สุดท้ายแล้วก็ปล่อยให้เขา
ตัดสินไป ถ้าเราไม่มีหน้าที ่
เกี่ยวข้อง เราเป็นผู้ดูก็ดูไป
เท่านัน้เองใช่ไหม มนัเป็นหน้าที ่
ของผู ้ ท่ีเขามีหน้าที่ต ้องท�า  
ใคร มีหน ้ าที่ ก็ ไ ปสื บสวน

สอบสวนไปหาข้อมูล ก็ปล่อย
เขาท�าไป

ศิษย ์: เพราะการวิจารณ์ต่างๆ 
ไม่ว ่าจะทางหนังสือพิมพ์หรือ 
ทางเฟซบุ๊ก อินเตอร์เน็ต การแชร์ 
ต่างๆ ครบัพระอาจารย์ ผูท่ี้มอง 
ไม่ออกเน่ียมันเส่ียงต่อการลบหลู่ 
พระรัตนตรัยมาก จึงน่าห่วง 
พวกนี้ครับ
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พระอาจารย ์: ใช่ ถ้าเผื่อไป
เชื่อเขาแบบที่สมัยพุทธกาล
ที่เขาไปตู ่ว่าพระพุทธเจ้าว่า
ท�าให้เขาท้องนี่ คนก็จะไป
ตกนรกกัน หรือพวกที่ไปเชื่อ
เทวทัตว่าดีกว่าพระพุทธเจ้า 
เก่งกว่าพระพุทธเจ้า พวกนี ้
ก็จะตามเทวทัตไปตกนรกกัน  
เพราะว ่าบริ โภคฟ ัง เพียง
ข้างเดียว แต่สมัยนั้นสมัย 
ที่ เทวทัตยกตนเองข ่มพระ 
พุทธเจ้านี้ ก็มีพระสารีบุตร 
ที่พระพุทธเจ ้าส ่งไปอธิบาย 
ให้พระที่หลงเชื่อเทวทัตฟัง  
ว่าสาเหตุท�าไมพระพุทธเจ้า 
จงึทรงปฏบิติัอย่างนัน้ พอเขา
เข้าใจ เขากถ็อนออกมา เขาก็

ไม่หลงตามค�าสอนของเทวทตั 
พอเทวทัตไม่มีสมุนไม่มีสาวก 
กเ็ลยตรอมใจตาย เพราะฉะนัน้ 
เราต้องยึดหลักกาลามสูตร
เสมอเวลาฟังอะไร

กาลามสูตรนี้ท่านทรงห้าม 
ไม่ให้เชือ่ ๑๐ ประการด้วยกนั 
เราจ�าไม่ได้แล้ว คือ อย่าไปเชือ่
เพราะเขาเป็นพ่อแม่เรา เป็น
ครบูาอาจารย์เรา เขาพดูร�า่ลอื 
กันมาฟังแล้วน่าฟังน่าเชื่อ 
ก็อย่าเพ่ิงไปเช่ือ คือให้ฟังหู 
ไว้หู แล้วให้ไปพิสูจน์ก่อนว่า 
มนัจริงอย่างทีเ่ขาพดูหรือเปล่า  
อย่างที่เขาว่าพระพุทธเจ้าไป
ท�าให้เขาท้องนีก่ไ็ปพสูิจน์ดวู่า 
มันจริงหรือเปล่า น่ีก็มาว่า 
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ท่านมีลูกกี่คนมีภรรยากี่คน
ก็ ให ้ เขาพิสูจน ์กันไปก ่อน  
ถ้าเป็นจรงิมนักเ็ป็นจรงิ ถ้าไม่
เป็นจริงมนักไ็ม่เป็นจรงิ ตอนนี้ 
ไม่มีใครรู้จริง เป็นเพียงข่าว
โผล่ขึ้นมา มีผู้กล่าวหาโผล ่
ขึน้มากนัว่อนไปหมด กไ็ม่รูว่้า
มีเจตนารมณ์อะไรหรือเปล่า
จากการโผล่ขึ้นมา ท�าไมเมื่อ 
ก่อนนีไ้ม่โผล่ อนันีเ้ราไม่ได้พดู 
เพือ่จะเข้าข้างผูท้ีถ่กูกล่าวหานะ 
เพราะเราก็ไม่รู ้จักท่าน แต ่
เราพูดแบบให้ความเป็นธรรม 
กบัทัง้สองฝ่าย คดิถงึเวลาทีเ่รา 
ถูกเขากล่าวหาบ้างแล้วเรา
จะรู้สึกอย่างไรถ้าเราไม่ได้ท�า
อย่างทีเ่ขาว่ากล่าวหา แล้วเรา 

ถูกเขากล่าวหาอย่างนี้เราจะ 
ท�าอย่างไร เราก็ต้องท�าใจ 
อย่างเดียว ต้องท�าใจเป็น
อุ เบกขาไป แล ้วก็ ให ้ เขา
ค้นหากันเอาเอง หรือถ้าเรา 
มีหลักฐานมีอะไรไปยืนยันว่า 
เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่า 
เราก็เอาหลักฐานนี้ไปยืนยัน 
ก็เท่านั้นเอง

ศิษย ์: ถึงว่ามันจะเป็นเรื่องจริง
หรือไม่จริงเน่ีย มันก็เป็นเรื่อง 
ของท่านเอง เป็นกรรมของท่านเอง  
เราไม่มีสิทธิ์ท่ีจะเข้าไปยุ่งกับเรื่อง
ของท่านใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : คือมันไม่ใช่
หน้าที่ของเรา เวลาเราศึกษา
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หรือได ้ยินได ้ฟ ังเรื่องของ 
คนอ่ืนนี ้เรามหีน้าทีอ่ย่างเดยีว 
กค็อืเอามาเป็นบทเรยีนสอนตวั 
เราเอง ถ้าเป็นการกระท�าที ่
ไม่ดีก็อย่าไปท�าตาม ถ้าเป็นการ 
กระท�าที่ดีก็ท�าตาม เช่น เรา 
ศกึษาประวตัขิองพระพทุธเจ้า 
ว่ามนัด ีเราก็ควรจะท�าตาม เรา 
ศึกษาประวัติของพระเทวทัต
ว่ามนัไม่ด ีเรากอ็ย่าไปท�าตาม
แค่นั้นเอง

ตอนน้ีเห็นพระท่านปฏิบัติตน
ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะกับ 
สมณเพศ อยู ่แบบหรูหรา  
อยู่แบบฟุ่มเฟือย วิบากมันก็ 
ตามมาทันตาเห็นนะ ตกนรก 
กันท้ังเป ็นเห็นๆ อย ่างน้ี 
เพราะตนเองไม่ด�ารงตนให้
เหมาะสมกบัการเป็นสมณเพศ 
อยู ่ดีกว่าฆราวาสผู ้เสพกาม
เสียอีก แล้วจะเป็นสมณเพศ
ได้อย่างไร วิบากมันก็ตามมา
ทันตาเห็น ใครจะเชื่อกรรม 
หรอืไม่เชือ่กรรมกดู็เอาตอนน้ี
ก็แล้วกัน นี่กฎแห่งกรรมมัน
มาปรากฏให้เห็นชัดๆ อยู่แล้ว 
เราไม่ต้องไปซ�้าเติม เราไม ่
ต้องไปเกี่ยวข้อง เราท�าอะไร 

หน้าที่ของเราก็คือ

ควบคุมการกระท�า

ของเราให้มันดีเถิด

จะได้ไม่ต้องไปรับ

เคราะห์กรรมจาก

การกระท�าของเรา
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ไม่ได้หรอกเรื่องของกฎแห่ง
กรรม เขามีหน้าท่ีของเขา  
ถึง เวลาเขาก็จะท�าหน ้าที ่
ของเขาไป ไม่ใช่หน้าทีข่องเรา 
หน้าท่ีของเราก็คือควบคุม
การกระท�าของเราให้มันดเีถดิ  
จะได้ไม่ต ้องไปรับเคราะห์
กรรมจากการกระท�าของเรา 
เดี๋ยวเราไปด่าไปว่าเขา เดี๋ยว
โดนเขาจบัเขาฟ้องร้องว่าหม่ิน
ประมาท เดี๋ยวก็ยุ่งอีก ดังนั้น  
อยู่เฉยๆ เราเป็นคนดูก็ดูไป 

ไม่ใช่เรือ่งของเรา เขาตกนรก
เราก็ไม่ได้ตกกับเขา เขาขึ้น
สวรรค์ เราก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์
กบัเขา เราตกนรกเพราะเรา 
คิดไม่ดี พูดไม่ดี ท�าไม่ดี  
เราขึ้นสวรรค์เพราะเราคิดดี 
พูดดี ท�าดี ขอให้คิดอย่างน้ัน  
รับรู ้ได้ รับรู ้แล้วท�าใจให ้
เป็นกลางเป็นอุเบกขา ถ้าเรา 
มีหน้าที่ต้องตัดสิน เราก็หา 
ข้อมลูมา แต่ถ้าเราไม่มหีน้าที่
ตัดสิน เราก็ไม่ต้องไปหา 
ข้อมูลมา ปล่อยให้คนมีหน้าท่ี
ท�าหน้าท่ีของเขาไป ท�าใจให้ 
สงบดกีว่า มคีวามสขุมากกว่า  
ไปวุ่นวายกับเร่ืองของคนอืน่
เรื่องของชาวบ้านท�าไม

 มัชฌิมา

พระพุทธเจ้า

บอกทางสายกลาง

อยู่ระหว่าง

ความอยาก

กับความไม่อยาก
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ศิษย์ : สถานการณ์ปัจจุบัน
ครับพระอาจารย์ ผมเห็นคน 
มากเหลือเกินท่ีจะตามลงนรกไป 
กับเขาด้วย ไปด่าบ้างอะไรบ้าง 
เกิดอกุศลก็ตามไป ก็เลยกังวล

พระอาจารย ์: เพราะจิตยังมี 
อคตอิยู ่จิตไม่มอีเุบกขา พออะไร 
มากระทบกไ็หลไปตามนัน้ทันที

ศิษย ์ : แล้วเผลอๆ นี่จะลาม 
ไปถึงการเ ส่ือมไม ่ศรัทธาใน 
พระพทุธศาสนาอีก เพราะเห็นว่า
พระประพฤติตนไม่เหมาะสมครับ
พระอาจารย์

พระอาจารย ์ : ทุกครั้ ง 
มันมีเหตุการณ์อย่างนี้มันก ็

คิดอย ่างน้ีกันท้ังนั้นแหละ 
เ ดี๋ ย ว สั ก พั ก มั น ก็ ห า ย ไ ป  
เดี๋ยวก็แห่ไปหาไปกราบไหว้
ศาสดาองค์ใหม่ต่อ อย่าไป
สนใจมาก เรื่องของโลกเป็น
อย่างน้ี มเีจริญมเีส่ือม ให้คิดว่า 
เป็นกรรมของสัตว์ก็แล้วกัน 
ท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว  
กต้็องเป็นผูรั้บผลของกรรมน้ัน  
จบ เอาแค่นี้ล่ะนะ

ศิษย ์: พระอาจารย์คะ เวลาที่ 
เราผ่อนอาหารลง บางม้ือเรา
ก็ไม่ได้ทาน แล้วเราก็ลดลงไป
เรื่อยๆ มันก็ดีขึ้นนะเจ้าค่ะ แต่ว่า
มันจะมีประเภทอย่างนี้คะ คือพอ
ถึงเวลาแล้วมันจะทานไม่ได้เลย 



พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 293

พระอาจารย์ : ก็เป็นไปได ้
เพราะว ่ า มัน ติดนิ สัยการ 
ไม่ทานมา ก็ต้องบังคับมัน 
ต้องเห็นโทษของการไม่รับ 
ประทานว่าถ้าไม่รับประทาน 
เดี๋ ยวร ่ างกายก็ จะ เจ็บ ไข ้ 
ได้ป่วยได้ การอดอาหารนี้ 
เราไม่ต้องการฆ่าร่างกาย  
เราต้องการฆ่าความอยาก  

ฆ่ากิเลสตัณหา เมือ่มนัไม่อยาก 
กินก็ถือว่าเราได้ชนะมันแล้ว 
เราได้ฆ่าความอยากกินแล้ว 
เราก็กลับมากินแบบปกติ  
กินแบบกินยา ถ้ายงัไม่ถึงเวลา 
ก็ไม่กิน ถ้าถึงเวลาก็ต้องกิน 
เหมือนกับรถ ถึงเวลาก็ต้อง
เติมน�้ามัน ถ้ายังไม่เติมน�้ามัน
เด๋ียวรถก็ไม่มีน�้ามันวิ่ง ก็วิ่ง
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ไปไหนมาไหนไม่ได้ ต้องกิน 
ด้วยเหตุผลแต่ไม่ได้กินด้วย
ความอยาก

ศิษย์ : คอืเราก�าหนดว่าวันหน่ึง
เราจะรับเท่าไร

พระอาจารย ์ : ใช่ เท่าไรก็
กินเท่านั้น วันละครั้งก็กินมัน 
เท่านั้นเวลานั้น นอกเวลานั้น 
ก็ไม่รับประทานแล้ว แต่ต้อง

รับประทานถ้ายังอยากให้
ร ่างกายนี้อยู ่อย ่างปกติสุข 
การอดอาหารของเราน้ี เรา
ไม่ต้องการท�าลายร่างกาย 
เราต้องการท�าลายความอยาก  
ตณัหา กามตณัหา ความอยาก
ในรสของอาหาร พอเราไม่มี
ความอยากในรสของอาหาร
แล้วก็ถือว่าเราท�าหน้าที่ของ
เราเรยีบร้อยแล้ว เราได้ฆ่าตวั 
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ที่เป็นปัญหาแล้ว ทีนี้เราก็กิน 
ตามปกตไิป ถงึเวลากก็นิ ไม่ถงึ 
เวลาก็ยังไม่กิน

ศิษย ์: คือให้มันเป็นวงจรของ
มันตามเหตุผล

พระอาจารย ์: ใช่ อย่าไปติด 
อั น น้ี ก็ จ ะ ไ ป ติ ด กิ เ ล ส อี ก 
อย่างหนึ่ง ไม่อยากกินแล้วนี่ 
เป็นวิภวตัณหา ความไม่อยาก 
กินขึ้นมาก็เป็นตัณหาอีกแล้ว 
ฆ่าตัวหน่ึงแล้วก็ไปสร้างอีก
ตัวใหม่เกิดขึ้นมา พอไม่กิน
มากๆ มนักเ็จบ็ไข้ได้ป่วย มนัก ็
ปฏิบัติธรรมไม่ได้ ต้องพอดี 
มัชฌิมา พระพุทธเจ้าบอก 

ทางสายกลาง อยู ่ระหว่าง
ความอยากกับความไม่อยาก 
อยากก็ไม่ดี ไม่อยากก็ไม่ดี 
ต้องเฉยๆ ถึงเวลากินก็กิน  
ไม่ถงึเวลากไ็ม่กนิ ไม่อยากกนิ 
ก็ต ้องบังคับให ้มันกินบ ้าง 
ถ้าอยากจะให้ร่างกายอยู่ ถ้า 
ยังต้องใช้ร่างกายอยู่ต้องให้ 
มนักนิ แต่กนิแบบนีไ้ม่ทกุข์แล้ว  
สบายแล้ว มกีก็นิ ไม่มก็ีไม่กนิ
ก็ได้ ไม่เดือดร้อน คนอื่นน่ี 
เขาเดือดร้อนกันจะตายไป 
ถือศีลแปดไม่กินข้าวเย็นแค่น้ี
กท็�ากนัไม่ได้แล้ว เรานีอ้ดเป็น
วันๆ ได้นี้ก็สบายแล้ว
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การท่ีพวกเราเข้า 
หาพระพุทธ- 

ศาสนา เข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรม  
มาปฏิบัติธรรม ก็เพราะว่า 
เรายังมีปัญหา 
คือเรายงัมคีวาม 
ไม่สบายใจ ยงัม ี
ความทกุข์ใจ และ 
เรายงัไม่สามารถ 
ที่ จ ะ ดั บความ
ทุกข์ใจให้หมด
ไปได้ เราจงึต้อง
เข้าหาพระพุทธ-
ศาสนา เพราะว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นค�าสอน 
ที่จะสอนให ้ เรารู ้ จักวิธีดับ
ความทุกข์ใจให้หมดไป ความ

ทุกข ์ใจนี้พระพุทธเจ ้าทรง
ตรัสรู้ว่าเกิดจากความอยาก 
และความอยากนี้ก็เกิดจาก
ความหลง ความหลง ก็คือ 

ไม่รูค้วามจรงิว่า 
สิง่ต่างๆ ทัง้หลาย 
ในโลกนีเ้ป็นทกุข์  
ไม ่ ใช ่ เป ็นสุ ข 
เพราะสิ่งต่างๆ 
ท้ังหลายในโลก
นีไ้ม่เทีย่ง มีการ 
เกิดแล้วต้องม ี
การดับไปเป็น 
ธรรมดา สิง่ต่างๆ  

ในโลกนี้ เราไม่สามารถที่
จะไปควบคุมบังคับสั่งให ้ 
เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้  
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หรือไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็น
อย่างนีไ้ด้ สิง่ต่างๆ ท้ังหลาย 
เป ็ นสิ่ ง ที่ เ ค ลื่ อ น ไหว ไป
เปลีย่นแปลงไปตามเหตุตาม 
ปัจจัย ไม่อยู่นิ่ง ไม่คงเส้น 
คงวา ไม่เหมือนเดิม ถ้าเรา
อยากที่จะไม่มีความทุกข์ใจ 
เราก็ต้องหยุดความอยากที่
จะให้สิง่ต่างๆ ในโลกนีเ้ป็นไป 
ตามความต้องการของเรา 
เพราะความต้องการของเรา 
ความอยากของเรามันไม ่
เป็นไปตามความเป็นจริง
นั่นเอง คืออยากแล้วก็ไม่ได้ 
ดังใจอยาก อยากเท่าไรก็ไม ่
สามารถที่จะได้สิ่งที่ตนเอง
อยากได้ 

เราอยากได้อะไรกนั  
เราก็ อยากได ้ 

ความสุขที่ เราจะได้จากสิ่ง 
ต่างๆ ในโลกนี้ ซึ่งความสุข
จากสิ่งต่างๆ ในโลกนี้มันไม่มี 
หรือถ้ามันมีมันก็เป็นความ 
สุขปลอม มันไม่ใช่เป็นความ
สุขจริง ไม่ว่าเราจะได้อะไรมา 
เราก็จะต้องทกุข์กบัส่ิงทีเ่ราได้
มาเสมอไป เพราะว่าส่ิงทีเ่ราได้ 
มาน้ันจะต้องมีการเปล่ียนไป  
แล ้วก็ต ้องมีการเสื่อมและ 
มีการดับไปนั่นเอง ดังนั้น 
ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ 
เราก็ต ้องหยุดความอยาก 
อยากจะให้สิง่น้ันเป็นอย่างน้ัน 
เป็นอย่างน้ี หรืออยากจะให้
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สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม ่เป็นอย่างนั้น
ไม่เป็นอย่างน้ี การที่เราจะ
หยุดความอยากได้ เราก็
ต้องหยุดความหลง เราต้อง
สอนใจให้รู้ความจริง เพราะ
ว่าความจริงนี้จะท�าให้เรา 
ไม่หลง ถ้าเราไม่รู้ความจริง
เรากจ็ะหลง หลงกค็อือยากจะ 
ได้สิง่ทีม่นัเป็นไปไม่ได้ หลงคดิ 
ว่าสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ 
เป็นสุข หลงคิดว่าสิ่งต่างๆ  
ทั้งหลายในโลกนี้ เที่ยงแท ้
แน่นอน คงเส้นคงวา หลงไป
คดิว่าสิง่ต่างๆ ทัง้หลายในโลก
นี้เราสามารถควบคุมบังคับ
เขาได้ แต่ความจรงิแล้วเราไม่
สามารถท่ีจะควบคุมสิ่งต่างๆ 

ให้เป็นไปตามความต้องการ
ของเราได้เสมอไป เพราะส่ิง
ต่างๆ เขามีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยู่ตลอดเวลา เมื่อเขามี
การเปลี่ยนแปลงไป เขาย่อม
ให้ความทุกข์ความผิดหวัง 
แก่เรา เพราะเราหวังให้เขา
เป็นอย่างนี้ แต่เขาเปลี่ยนไป
เป็นอย่างนั้น 

สิ่งที่เราควรท่ี 
จะคอยสอนใจ 

ของเราอยู่เรือ่ยๆ กค็อืความจรงิ 
ของสภาวธรรมท้ังหลายในโลก 
นีว่้า ไม่เทีย่ง มกีารเปลีย่นแปลง 
ไปอยูเ่รือ่ยๆ ตลอดเวลา มีการ 
เจริญแล ้วก็มีการเ ส่ือมไป  
มีการหมดไป เราไม่สามารถ 
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ที่จะไปควบคุมบังคับให้เขา
เป็นไปตามความต้องการของ
เราได้ เพราะความต้องการ
ของเราก็คือเราต้องการให ้
ทุกส่ิงทุกอย่างคงเส้นคงวา 
เหมือนเดมิ ไม่มกีารเปลีย่นแปลง  
เราต้องการให้ทุกส่ิงทุกอย่าง
ให้ความสุขกับเราเหมือนเดิม 
แต่เราไม่สามารถที่จะไปสั่ง 
ให ้ เขาเป ็นเหมือนเดิมได ้ 
ให้ความสุขกับเราไปตลอด
เวลาได้ น่ีคือสิ่งท่ีเราควร
จะคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆ 
เพราะถ้าเราไม่สอนใจแล้ว 
ความหลงก็จะหลอกให้เรา
คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้
เราสามารถควบคุมบังคับได้ 

สามารถสั่งได้ ให้ความสุขกับ
เราได้ตลอดเวลา ส่ังให้อยู ่
เป็นเหมือนเดิมได้ตลอดเวลา
นัน่เอง เช่น เราต้องพจิารณา
ลาภ ยศ สรรเสริญ รูป เสียง 
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ว่าม ี
เจริญมีเส่ือมไปเป็นธรรมดา  
เงินทองที่เราได้มาก็คือ ลาภ 
ยศ ก็คือต�าแหน่งต่างๆ ที่เรา 
ได้มา สรรเสริญที่เราได้มา 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ชนิดต่างๆ ที่เราได้เสพได้
สัมผัส มีส่วนที่เจริญแล้วก็มี
ส่วนที่เสื่อมไปเป็นธรรมดา  
เงินทองบางวันก็ไหลมาเทมา  
บางวันก็มี แต ่ ไหลออกไป 
ต�าแหน่งบางทีก็มีการเลื่อน 
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ขึ้นไปเรื่อยๆ บางทีก็ไม่มีการ
เลื่อน มีการติดอยู ่ตรงนั้น 
ตรงนี ้บางทีกม็กีารเสือ่มลงไป  
สรรเสริญก็เป็นเช่นเดียวกัน 
สรรเสริญก็ไม ่ได ้มาตลอด
เวลา บางเวลากไ็ม่มสีรรเสรญิ  
มีนินทามาแทนท่ี ความสุข 
ที่ได้รับจากการเสพสัมผัสกับ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ชนดิต่างๆ กมี็การเส่ือมหมดไป 
มกีารเปลีย่นไป มีการลดน้อย 
ลงไป มกีารหมดไป พอความ 
สขุที่ได้รับจากรูป เสียง กลิ่น  
รส โผฏฐพัพะ เส่ือมไปหมดไป  
ความทุกข ์ก็กลับมาแทนที่ 
เช ่น เราสุขกับสิ่งนั้นส่ิงนี้  
พอสิ่งนั้นสิ่งนี้เสียไปเสื่อมไป

หมดไป เราก็เสียอกเสียใจ 
เช่น บุคคลทีเ่รารักทีเ่ราอาศัย
ให้เขาให้ความสขุกับเรา เวลา
เขาจากเราไป เวลาเขาไม่ได้
อยู่กับเรา เวลานั้นเราก็จะมี
ความทุกข์ใจ เราอยากให้เขา
อยู่กับเรา แต่เราไม่สามารถ
บังคับให ้ เขาอยู ่ กับเราได ้  
พอเขาจากไปเราก็เสยีอกเสยีใจ  
แต่ถ้าเราคอยสอนใจเราอยู ่
เรื่อยๆว่า สิ่งต่างๆ ในโลกนี้ 
มีการมาและมีการไปเป ็น
ธรรมดา สิ่งต่างๆ ทั้งหลาย 
ในโลกนี้เป็นสมบัติชั่วคราว 
สักวันหน่ึงเขากับเราก็ต้อง
แยกทางกันไป 
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เราสอนใจอยู่เรื่อยๆ 
ใจจะได้ไม่ไปยึดติด

กับสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้  
ไม่ไปอยากให้ส่ิงต่างๆ ทัง้หลาย 
ในโลกนี้ เป ็นอย่างนั้นเป ็น
อย่างนี้เสมอไป เราพร้อมที ่
จะรับกับความจริงของการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะรับ 
ความจริงของการที่ เราไม ่
สามารถที่จะไปควบคุมบังคับ 
ไปสั่งให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตาม 
ความต ้องการของเราได ้  
ก็คือเราต ้องควบคุมความ
อยากของเราให้อยู่ในกรอบ
ของความเป็นไปได้ เวลาใด
ที่มันเป็นไปไม่ได้ เราก็ต้อง 
หยุดความอยากนั้นให ้ ได ้  

ถ้าเราหยุดความอยากนั้นได้ 
เราก็จะไม่ทุกข์ใจ เช่น เวลา
เราสญูเสยีสิง่ท่ีเรารกัไป คนที่
เรารกัไป เราก็อย่าไปอยากให้ 
เขากลบัคนืมา อย่าไปอยากให้ 
เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่
เขาอยู่กับเราเพราะว่ามันเป็น 
สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เขาจากเรา
ไปแล้ว เขาไม่กลับมาแล้ว  
เราต้องอยู่กับความจริง คือ
เราไม่มเีขาเรากอ็ยูไ่ด้ เมือ่ก่อน 
เราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ สอนใจ 
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วใจจะได้ 
ควบคุมความอยากไม่ให้มัน
เลยเถิด ไม่ให้มันอยู่ในสภาพ
ทีห่ยดุไม่ได้ดับไม่ได้ เพราะถ้า
เราหยุดไม่ได้ ดับความอยาก
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ไม่ได้ ใจจะทุกข์ทรมานเป็น
อย่างย่ิง นีค่อืสิง่ทีเ่ราต้องคอย
กระท�าอยู่เรื่อยๆ พิจารณาอยู่
เร่ือยๆ ก็คือ ความไม่เท่ียง 
ความไม่มีตัวตน คือความ
ไม่ได้อยู่ในการควบคุมบังคับ
ของเรา เราไม่สามารถสั่งให้ 
สิ่งต่างๆ เจริญอย่างเดียว  
ไม่สามารถสั่งให้สิ่งต่างๆ อยู่ 
กับเราไปเรื่อยๆ ไม่มีวันเสื่อม 
ไม่มวีนัหมดไปได้ สิง่ต่างๆ นัน้ 
เขามีเจรญิและมเีสือ่ม เขามา 
จากศนูย์แล้วเขากก็ลับไปศนูย์  
สิง่ต่างๆ ทีเ่ราได้มานีส้กัวนัหนึง่ 
ก็ต้องเสือ่มหมดไป จะช้าหรอื 
จะเร็วเท่านั้นเอง แต่ต้องมี 
วันเส่ือมหมดไป บางส่ิงก็

เส่ือมเร็ว บางสิ่งก็เสื่อมช้า 
แม้แต่โลกทีเ่ราอยูน่ีส้กัวนัหนึง่
ก็ต้องเส่ือมไปหมดไป ผู ้ที่
อาศัยอยู่บนโลกนี้ก็ต้องหมด
สภาพไปตามความเสื่อมของ
โลกนี้ แต่มีอยู่ส่ิงหน่ึงที่ไม่ม ี
วันเสื่อมไม่มีวันหมดไป นั่นก็
คือตัวเรานี่เอง 

เราคอือะไร ตวัเรา
ก็คือใจ ใจนี่แหละ

เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวัน 
หมดไป แต่ใจไม่รู้จักตัวเอง 
ใจไม่รู้ว่าตัวเองนี้เป็นที่ๆ มี 
ความสุข เป็นท่ีให้ความสุข
กับเราแบบไม่มีวันหมดไม่มี
วันเสื่อม ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า
มาตรัสรู้มาพบความจริงอันนี้
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ว่าใจเป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมไม่ตาย 
ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจ 
เรากจ็ะไม่มีวันท่ีจะรูค้วามจรงิ
อนันี ้พอเราไม่รูค้วามจรงิอนันี ้
เราก็จะถูกความหลงหลอก  
ให้ไปหาความสุขภายนอกใจ  
เช ่น ไปหาความสุขทาง
ร่างกาย พอเราไปหาความสุข 
ทางร่างกาย เราก็จะไปเจอ
กับความทุกข์ต่างๆ เพราะว่า 
ความสุขทางร่างกายนี้ มัน
ไม่เที่ยงนั่นเอง มันไม่ถาวร 
แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไป
ควบคุมบงัคบัรกัษาให้มนัมไีป
ได้ตลอดเวลา พอเราได้พบ
กับค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
พบกับความจรงิแล้ว เรากจ็ะ 

ได้เปล่ียนเป้าหมายของการ
หาความสุข ถ้าเราอยาก
จะได้ความสุขท่ีถาวร เราก ็
ต้องหาความสุขภายในใจ 
ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ 
เราก็ต้องหยุดหาความสุข
ผ่านทางร่างกาย เพราะ
การหาความสุขผ ่านทาง
ร่างกายนี้เป็นเหตุที่ท�าให้ 
เราต้องทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้  
เพรา ะว ่ า เ ป ็ นความสุ ข
ชั่วคราว เป ็นความสุขที ่
ไม่จีรังถาวร เป็นความสุขที่ 
ต้องเสื่อมต้องหมดไป เวลา
เสื่อมเวลาหมดไปก็เป็นเวลา
ทีท่�าให้ใจเกิดความทกุข์ขึน้มา
เพราะความอยากไม่ให้เส่ือม
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หมดไปนั่นเอง เพราะไม่รู้ว่า 
มีความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมอยู่

เ ร า ไ ด ้ ม า
พบกั บพร ะ 

พุทธศาสนา เราได้รู้แล้วว่ามี 
ความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มี 
วนัหมดไป เป็นความสขุทีอ่ยูก่บั 
ตัวเราไปตลอดอยู่ภายในใจ 
ของเราเอง เราควรทีจ่ะเข้าหา
ความสขุอนันี ้การทีเ่ราจะเข้า 
หาความสุขอันนี้ เราก็ต้อง
ถอนจากการหาความสุข 
ทางร่างกาย เพราะว่าเราไม ่
สามารถจะหาความสุขจาก
สถานท่ีสองสถานที่ได้ เช่น  
ถ้าเราอยากจะหาความสุข
ภายในบ้าน เราก็ไม่สามารถ

ท่ีจะออกไปหาความสุขนอก
บ้านได้ภายในเวลาเดียวกัน  
ถ ้าอยากจะมีความสุขภาย 
ในบ้านก็ต้องอยู่บ้าน ถ้าออก
ไปนอกบ้านกจ็ะไม่ได้ความสขุ 
ภายในบ้าน กจ็ะไปได้ความสุข 
นอกบ้านแทน เช่นเดยีวกบัการ 
หาความสขุ ถ้าหาความสุขทาง 
ร่างกายก็จะไม่สามารถได้
ความสขุทางใจ ถ้าหาความสขุ 
ทางใจก็จะไม ่สามารถหา 
ความสุขทางร่างกายได้ ทีนี้
เ ราก็ต ้ องชั่ งน�้ าห นัก ดูว ่ า 
ความสุขทางร ่ างกายกับ 
ความสุขทางใจน้ี ส่วนไหนมี
น�้าหนักมากกว่ากัน ส่วนไหน 
ดีกว่ากัน ถ้าเราพิจารณา 
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เราก็จะเห็นว่าความสุขทางใจ
นี้ดีกว่าความสุขทางร่างกาย 
เพราะความสุขทางใจไม่มี
วันเสื่อมไม่มีวันหมดไป ไม่ม ี
ความทกุข์ตามมา แต่ความสุข 
ทางร่างกาย ทางลาภ ยศ 
สรรเสรญิ ทางรปู เสยีง กลิน่ 
รส โผฏฐัพพะ นี้เป็นความสุข
ที่มีวันหมดไป เป็นความสุขที่ 
มีความทุกข์ตามมา เวลาที ่
ความสุขนั้นเสื่อมไปหมดไป
ความทุกข์ก็ตามมา หรอืเวลาท่ี
ยงัไม่เสือ่มไม่หมดไป เพยีงแต่ 
คิดถึงความเส่ือมที่จะตามมา 
ก็ท�าให้เกิดความทุกข์ใจขึ้น 
มาแล้ว ดังนั้น ถ้าเราได้
พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้ว 

เราก็ต้องเห็นว่าความสุขทาง
ร่างกายนี้เป็นความทุกข์ และ
เป็นความสุขที่เราไม่ควรที่จะ 
แสวงหา เพราะเท่ากบัเป็นการ
แสวงหาความทกุข์ แต่ความสขุ 
ทางใจน้ีแหละเป็นความสุขที ่
แท้จรงิเพราะว่าไม่มคีวามทกุข์ 
ตามมานั่นเอง 

สุ ข ที่
พ ร ะ 

พุทธเจ้าและพระอรหันต-
สาวกทั้งหลายได้เข้าถึงนั้น
เป็นความสขุท่ีเรยีกว่า ปรมงั  
สขุงั เป็นความสขุทีไ่ม่มคีวาม 
ทุกข์ตามมา เป็นความสุข
ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลา
ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะว่าเป็น
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ความสุขที่อยู่กับใจอยู่ในใจ 
และใจเป็นส่ิงที่ไม่มีวันดับ
ไม่มีวันหมดไป จึงไม่มีวันที่
ความสุขที่มีอยู ่ในใจน้ันจะ
หมดไป ไม่เหมอืนกบัความสุข 
ทีไ่ด้ผ่านทางร่างกาย ความสุข 
ที่ได้จากลาภ ยศ สรรเสริญ  
จากรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ  
จะต้องเสื่อมหมดไป ร่างกาย
จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้อง
ตายไป เวลาร่างกายนี้เจ็บไข้
ได้ป่วย ความสุขที่เคยได้รับ

จากทางร่างกายก็จะหายไป
เพราะไม่สามารถใช้ร่างกาย
เป็นเครื่องมือหาความสุขได้
อีกต่อไป เมื่อเช้าน้ีก็มีผู ้มา 
ท�าบุญอยู ่ท ่ านหน่ึงก็ เป ็น
อัมพฤกษ์อัมพาต เดินไม่ได้ 
ต ้องให ้คนอุ ้มเข ้ามาถวาย 
ข้าวของ ดังน้ันก็ไม่สามารถ
ท�าอะไรได้ ไม่สามารถหา 
ความสุขได้ อยู ่ก็อยู ่อย่าง
เศร้าโศกเสียใจ อยู่อย่างไม่มี
ก�าลังจติก�าลงัใจทีจ่ะอยู ่แต่ถ้า 
ได้ฝึกหัดหาความสุขทางใจ 
สามารถเข้าถึงความสุขทาง
ใจได้ ก็จะไม่เดือดร้อนกับ 
การเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย  
กบัการพกิลพกิารของร่างกาย

ความสุขทางร่างกาย

เป็นความสุขปลอม

ความสุขทางใจนี้

เป็นความสุขจริง
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ที่ไม่สามารถหาความสุขให้
กับใจได้ เพราะใจนี้สามารถ
หาความสุขได้ด้วยตนเอง 

ความสุขของ
ใจนี้คือ

อะไร ความสุขของใจนี้ก็คือ 
ความสงบนั่นเอง ความสงบ
ของใจ ถ้าใจมีความสงบ
เมือ่ไร ใจจะมคีวามสุขเมือ่นัน้  
แต ่ส ่วนใหญ่แล ้วใจจะไม ่ 
เคยพบกับความสุขอันน้ีกัน 
เพราะใจไม่เคยมีความสงบ 
มัวแต่คอยคิดหาความสุข
ทางร่างกาย ทางลาภ ยศ 
สรรเสริญ ทางรูป เสียง 
กลิน่ รส โผฏฐพัพะ อยูต่ลอด
เวลา จึงท�าให้ใจไม่เคยมี

ความสงบเลย จึงไม่เคยรู้ว่า 
มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุข 
ที่ วิ เศษอยู ่ภายในตัวของ 
ตวัเอง กม็วัแต่ไปหาความสขุ
ภายนอก ไปหาความสขุทาง
รปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ 
ทางลาภ ยศ สรรเสรญิ ทาง
ร่างกาย จนกว่าจะได้มาพบกับ
พระพทุธศาสนา ได้ยนิได้ฟัง  
แล้วกเ็บือ่ความสขุทางร่างกาย  
เบื่อความสุขทางลาภ ยศ 
สรรเสรญิ กจ็ะมีโอกาสทีจ่ะ
ได้เข้าหาความสขุภายในใจได้  
การที่ เ ร า จ ะหาความสุ ข
ภายในใจได้ เราก็ต้องหยุด
การหาความสุขทางร่างกาย 
เราก็ต้องหยุดหาเงินหาทอง 
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เพราะว่าการหาเงินหาทองนี้
ก็เพื่อที่จะได้เอาเงินทองนี้มา
เป็นเครื่องมือหาความสุขทาง 
ร่างกายนัน่เอง พอเรามเีงินทอง 
เรากส็ามารถท�าอะไรตามความ 
อยากได้ อยากดูอะไรก็ดูได้  
อยากฟังอะไรกฟั็งได้ อยากดืม่ 
อยากรับประทานอะไรก็ 
ดืม่ได้กร็บัประทานได้ พอได้ดู 

ได้ฟัง ได้ดื่ม ได้รับประทาน  
กเ็กดิความสขุใจไปชัว่ขณะหนึง่  
แต่พอไม่ได้ด ูไม่ได้ฟัง ไม่ได้ด่ืม  
ไม่ได้รับประทาน ความสุข
เหล่าน้ันก็หายไป ก็ต้องหา 
มาใหม่ ต้องดใูหม่ ต้องฟังใหม่  
ต้องดืม่ใหม่ ต้องรบัประทานใหม่  
เวลาใดทีไ่ม่สามารถทีจ่ะหาเงนิ 
หาทองเพื่อที่จะได้มาซื้อสิ่ง
ต่างๆ เพื่อที่เราจะได้ดู ได้ฟัง  
ได้ดืม่ ได้รับประทานได้ เวลาน้ัน 
ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา 

ถ้าเราเห็นความทุกข์ที่
เกิดจากการหาความ

สุขผ่านทางร่างกาย หาความ
สขุผ่านทางลาภ ยศ สรรเสริญ 
ผ่านทางรูป เสียง กลิ่น รส
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โผฏฐพัพะ แล้วเราได้มาพบกบั
ค�าสอนของพระพทุธเจ้าท่ีทรง
สอนให้เรารูว่้ามีความสุขทีเ่รา
ไม่ต้องใช้ร่างกาย ไม่ต้องใช้
ลาภ ยศ สรรเสรญิ ไม่ต้องใช้
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  
เป็นเครือ่งมือ และเป็นความสขุ 
ที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไป 
เหมอืนกบัความสขุทีเ่ราได้รบั
จากทางร่างกาย เราก็จะได้มี
ทางเลือก แล้วเราก็จะเลือก
มาทางของพระพทุธเจ้าเพราะ
ว่ามันเป็นความสุขแท้นั่นเอง  
มีใครอยากจะได ้ความสุข
เทียมบ้าง ระหว่างของแท้กับ
ของเทียม ถ้าเราต้องเลือก 
เราจะเลอืกเอาอย่างใด ทองแท้ 

กับทองเทียม แบงค์แท้กับ
แบงค์ปลอม เพราะเรารูค้ณุค่า 
มนัต่างกนั ฉนัใด ความสขุทาง 
ร่างกายก็เป็นความสุขปลอม  
ความสุขทางใจน้ีเป็นความ
สุขจริง ถ้าเราต้องการความ
สุขจริง เราก็ต้องหยุดการหา 
ความสุขปลอม หยุดหาเงิน 
หาทอง หยุดใช้เงินใช้ทอง 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 311



เงินทองที่เรามีอยู่มากน้อย
เพยีงไรเรากโ็ยนทิง้ไปให้หมด 
เอาไปบริจาคท�าบญุท�าทานไป 
แล้วจะได้มเีวลามาหาความสขุ 
ทางใจได้อย่างเตม็ท่ี อนันีพู้ด
ถึงผู ้ที่ต้องการเข้าหาความ 
สุขทางใจอย่างเต็มท่ี ถือว่า
เป็นหน้าท่ีการงานท่ีแท้จริง  
ก็ต ้องหยุดหน้าท่ีการงาน 
ทางร่างกายไปโดยปรยิาย แต่
ส�าหรับผูท้ียั่งกล้าๆ กลวัๆ อยู่  
ยงัอยูแ่บบลกูผลีกูคนอยู่ ยงัรกั
ความสขุทางกาย ยงัเสยีดาย
ความสขุทางร่างกาย แต่กยั็ง 
อยากได้ความสุขทางใจอยู่ 
อันนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป 
เช่น แบ่งปันทรัพย์ส่วนหนึ่ง

ท่ีจะใช้กบัการซือ้ความสขุทาง
ร่างกายเอามาท�าบุญ คือลด
ปริมาณการหาความสุขทาง
ร่างกายให้น้อยลงไป เพราะว่า 
ยังไม ่สามารถที่จะหยุดได ้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือยังต้องหา 
ความสุขผ่านทางร่างกายอยู่  
ก็ควรจะเริ่มต ้นลดการหา 
ความสุขทางร่างกายให้น้อย
ลงไป เช่น แบ่งเอาเงนิทองทีจ่ะ 
ไปซื้อความสุขทางร่างกายนี้
มาซื้อความสุขทางใจ 

เวลาที่เราอยาก
จะเอาเงิน

ไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จ�าเป็น 
จะต้องซือ้ เช่น ซือ้โทรศพัท์มอืถือ 
เครื่องใหม่ ทั้งๆ ที่เครื่องเก่า
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ก็ยังดียังใช้งานได้ทุกประการ 
เพียงแต ่ว ่ามันไม ่ทันสมัย 
เท่านัน้เอง แทนท่ีเราจะเอาเงิน 
ไปซื้อเครื่องใหม่ เราก็เอาเงิน 
นีไ้ปบรจิาคเอาไปท�าบุญ เราก ็
จะได้ความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง 
ความสุขที่ ได ้จากการหยุด
ความอยากซื้อความสุขทาง
ร่างกาย ทางรูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ เป็นความสุข
ที่มีน�้าหนักมากกว่าเพราะว่า 
ท�าให้ใจอิ่ม ไม่ได้ท�าให้ใจหิว  
ค ว า ม สุ ข ใ น ก า ร ซ้ื อ ข อ ง
ฟุ ่มเฟือยน้ีไม่ได้ท�าให้ใจอิ่ม 
แต่กลับจะท�าให้ใจหิวเพิ่มข้ึน  
เพราะอกีไม่นานเด๋ียวกม็รุ่ีนใหม่ 
ออกมาอกี พอเหน็รุน่ใหม่ รุน่เก่า 

ทีม่อียู่กไ็ม่มคีวามหมาย อยาก 
จะได้รุน่ใหม่ แต่ถ้าเราเอาเงนิ
ที่เราจะซื้อรุ่นใหม่ เราเอามา 
ท�าบุญให้ทาน เราก็จะเกิด
ความอิ่ ม ใจพอใจที่ จ ะ ใช ้ 
เครื่องเก่าต่อไปได้ แม้ว่าจะมี
รุ่นใหม่ออกมาสักก่ีรุ่นก็ตาม 
ถ้าเครื่องเก่ายังใช้งานได้ตาม
ปกติตามความจ�าเป็นของเรา 
เราก็ไม่มีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องไปซื้อเคร่ืองใหม่รุ่นใหม่ 
อยู่เรื่อยๆ นี่คือวิธีที่เราจะเริ่ม
เข้าหาความสุขทางใจ เรา 
ต้องแบ่งปันเอาทรัพย์สมบัติ 
ข้าวของเงนิทองทีเ่ราจะเอาไป
ใช้ซื้อความสุขทางตา หู จมูก  
ลิน้ กาย ทางร่างกายนี ้แล้วเอา 
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มาซื้อความสุขทางใจด้วยการ
เอาไปบริจาค เอาไปแจกจ่าย
ให้แก่ผู ้ท่ีเขาตกทุกข์ได้ยาก
เดือดร้อน ของที่เราได้มามัน
ไม่ได้ให้ความสุขเราเหมือน 
กับของคนที่ เขาเดือดร ้อน  
คนทีอ่ดอยากขาดแคลน เขาได้ 
อาหาร ได้เสือ้ผ้า ได้ยารกัษาโรค  
ไดส้ิง่ทีจ่�าเปน็ต่อการด�ารงชพี 
ท�าให้ความทุกข์ยากล�าบาก
ของเขาเบาบางลงไป ท�าให้
ความสุขความสบายของเขา
เพิ่มมากขึ้น การที่เราได้เห็น 
เขามีความสุขเพิ่มมากข้ึน  
มคีวามทกุข์น้อยลงไปนี ้จะท�า 
ให ้ เกิดความสุขภายในใจ 
ข้ึนมา เป็นความสขุทีม่นี�า้หนกั 

มากกว่าความสุขทีไ่ด้จากการ 
ซ้ือของใหม่ๆ มาใช้ ของที ่
ไม่จ�าเป็น

คื อการท�าทานสอง
ระดบัด้วยกนั ระดับมอื 

สมัครเล่นกับระดับมืออาชีพ  
ถ้าอยากจะเป็นมืออาชพีกส็ละ 
หมดเลย เช่น พระพุทธเจ้าและ 
พระสาวกทัง้หลาย ไม่ว่าท่าน 
จะมีสมบัติข้าวของเงินทอง 
มากน้อยเพยีงไร ท่านบอกว่า
ท่านจะไม่หาความสุขผ่านทาง 
ร่างกายอกีต่อไป ไม่หาความสุข 
ผ่านทางทรพัย์สมบตัข้ิาวของ 
เงนิทอง จะไปหาความสขุจาก 
การท�าใจให้สงบเพยีงอย่างเดยีว  
อนันีคื้อระดบัมอือาชพี ส่วน
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ระดับมือสมัครเล่นก็ท�าแบบ
ครึง่ๆ กลางๆ ค่อยๆ ท�าไป  
เพราะว่ายังมีความรกั มคีวาม 
หวงอยูก่บัความสขุทางร่างกาย  
ยงัมคีวามรักความหวงในทรัพย์ 
สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ 
ยังไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าพอ  
คือ ไม่มสีต ิ สมาธ ิ ปัญญา  
ความเข้มแข็ง ความอดทน 
ความพากเพียร ที่จะลุยกับ
การหาความสุขทางจิตใจ  
ก็ เลยยังต ้องพึ่งพาอาศัย 
ความสขุทางร่างกายไปพลางๆ  
ก่อน แต่ก็จะพยายามเข้าหา
ความสุขทางใจ อย่างน้อยก็
อาทติย์ละหนึง่วนั เหมอืนกบั 
คนทีเ่ล่นกฬีาสมัครเล่น คอืเล่น 

เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ 
วันเสาร์อาทิตย์วันที่ไม่ต้องไป
ท�างานท�าการก็ไปตีกอล์ฟกัน
หรือไปเล่นเทนนิสกันหรือไป
เล่นกีฬาทีต่วัเองชอบกัน อนัน้ี 
ก็เป็นแบบมือสมัครเล่น

ที่จะเป็นมือสมัครเล่น
ในการหาความสุขทาง

จิตใจก็หาวันใดวันหน่ึงใน
หน่ึงสัปดาห์ท่ีเป็นวันว่างจาก
ภารกิจการงานต่างๆ ในสมัย
โบราณเขาจะมีวันว ่างจาก
ภารกิจการงานก็คือวันพระ  
วนัพระในสมยัโบราณน้ีจะเป็น
วันที่จะหยุดการท�างานกัน  
ชาวนาชาวไร่จะไม่ไปท�าไร ่
ไถนา เขาจะเข้าวัดกันเพื่อไป 
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หาความสุขทาง จิตใจ กัน 
หาความสุขจากการให้ทาน 
หาความสขุจากการรักษาศีล 
หาความสขุจากการฟังเทศน์
ฟังธรรม หาความสขุจากการ
ปฏบิตัธิรรม เจรญิจติภาวนา 
นีคื่อส่ิงท่ีมอืสมคัรเล่นควรจะ 
กระท�ากนั ควรจะหาวนัปฏบิตั ิ
ธรรมหนึ่งวันเพื่อหาความสุข 
ทางจิตใจ แสวงหาความสุข
ทางจิตใจหนึ่งวัน แล้วพอ
ท�าได้หนึ่งวันแล้ว ขั้นต่อไป
ก็ให้ขยายเพิ่มขึ้นเป็นสองวัน 
เป็นสามวัน เป็นสี่วัน เพิ่มไป 
เรือ่ยๆ จนกว่าจะสามารถท�าได้ 
ครบเจ็ดวัน ถ้าท�าได้ครบเจด็วนั 
ก็ถือว่าได้เป็นมืออาชีพแล้ว  
ก็สามารถทีจ่ะอยูแ่บบนกับวชได้ 

การจะเป็นนกับวช
นีก้เ็ป็นได้สอง

รูปแบบ เป็นทั้งทางร่างกาย
และทางจิตใจ ก็คือไปบวช
เป็นพระหรอืเป็นแม่ชหีรอืเป็น
สามเณร หรือถ้าไม่สามารถ 
ที่จะบวชทางร่างกายได้ คือ  
ไม่สามารถไปเป็นพระหรือ
เป็นแม่ชีหรือเป็นสามเณรได ้ 
ก็บวชทางใจ ก็คือใจยุติการ
หาความสุขผ่านทางร่างกาย
ทกุรปูแบบ แล้วก็ทุม่เทเวลาให้
กับการหาความสุขทางจิตใจ 
ก็คืออาจจะไม่ต้องไปอยู่ที่วัด
กไ็ด้ถ้ามสีถานทีส่งบสงดั เช่น
บ้านของตน ถ้ายงัไม่สามารถ
ท่ีจะไปอยู ่ที่วัดได้ไปบวชได้  
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เพราะอาจจะมภีาระบางอย่าง 
เช ่น อาจจะต้องดูแลบิดา
มารดาหรือบุตรธิดา ก็ยัง 
สามารถทีจ่ะอยูแ่บบนกับวชได้  
ถ้าใจเป็นนกับวช คอืใจยุติการ
หาความสุขผ่านทางร่างกาย 
ผ่านทางรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ แล้วก็ทุ่มเทเวลา
ท้ังหมดให้กับการหาความ
สงบทางใจ ด้วยการเจริญสติ 
ควบคุมความคิด ด้วยการ 
นั่ งสมาธิ ด ้วยการเจริญ
ปัญญาพิจารณาสภาวธรรม
ทั้งหลายว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
ไม่ใช่ของเรา ไม่สามารถที่
จะควบคุมบังคับให้เขาเป็นไป
ตามความต้องการของเราได้ 

แล้วกฟั็งเทศน์ฟังธรรมไปด้วย 
เพราะว่าการฟังเทศน์ฟังธรรม
นี้เป็นการดูแผนที่ ถ้าเราไม่ดู
แผนที่ เราเดินทางไปเราก็จะ
หลงทางได้ แต่ถ้าเราคอยดู 
แผนที่อยู่เรื่อยๆ ว่าเราเดิน 
มาถึงตรงน้ีแล้ว เราควรจะ
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไป  
ถ้าแผนที่บอกให้เลี้ยวซ ้าย  
เราก็เลี้ยวซ้าย แผนที่บอกให้ 
เลีย้วขวา เรากเ็ลีย้วขวา แผนที่
บอกให้ตรงไป เราก็ตรงไป 
อย่างน้ีเรากจ็ะไม่หลงทาง แต่ 
ถ้าเราไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมเลย  
เอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียว เราก็ 
จะหลงทางได้ เพราะว่าการ
ปฏิบัติ น้ีจะมีหลุมดักล ่อให ้ 
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เราหลงติดอยู่กับทางท่ีผิดได้  
เช่น เวลานั่งสมาธิก็จะไป 
หลงทางได้ เพราะว่าการ 
นั่งสมาธิก็มีทางไปได้ ๒ ทาง  
คือ ทางทีเ่ข้าสูค่วามสงบ เป็น 
อุเบกขา กับทางที่ไปสู่ความรู้ 
ต่างๆ เช่น รูน้รก รูส้วรรค์ รูภ้พ 
ชาติต่างๆ ในอดตี หรอืความรู้ 
ความสามารถพเิศษ เช่น สามารถ 
ตดิต่อกบักายทิพย์ได้ สามารถ
อ่านวาระจิตของผู้อื่นได้หรือ
อะไรต่างๆ เหล่าน้ี ถ้าหลง 
ไปทางนี้แล้วก็จะไปทางผิด 
เพราะว่าจะไม่พาไปสู่ความ
สงบท่ีจะดับความอยากได้
นั่นเอง ต้องไปอีกทางหนึ่ง 
ต้องไปในทางท่ีไม่มีการรับรู ้

เรื่องราวต่างๆ ต้องเข้าไป
ในทางที่พาเข้าไปสู่ความน่ิง 
ความสงบ ความว่าง ความเป็น 
อุเบกขา อันน้ีจึงจะเรียกว่า
เป็นสมาธิที่ถูก เพราะจิตที่นิ่ง
ที่สงบเป็นอุเบกขาน้ีจะมีพลัง 
ที่จะสู้กับความอยากต่างๆ ได้  
ถ้าไม่มีความสงบแบบนี้ เวลา
ออกจากสมาธิมาจะไม่มกี�าลัง 
ที่จะต่อสู้กับความอยาก ที่จะ 
พิจารณาความไม่เที่ยง ความ
เป็นทุกข์ ความไม่มตัีวตนของ
สภาวธรรมทั้งหลายได้ ถ้า 
ไม่สามารถพิจารณาให้เห็น 
ความจริงของทุกส่ิงทุกอย่าง
ว่าเป็น อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ได้  
ก็จะไม ่สามารถหยุดความ
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อยากได้ ก็จะไม่สามารถดับ
ความทุกข์ได้

คือสมาธิที่มีทั้งถูกและ 
ผดิ ผูท่ี้ไปทางท่ีผดิแล้ว 

กจ็ะกลายเป็นทาสเป็นลูกน้อง
ของกิเลสไป เวลาได้อภิญญา
ได้อิทธิฤทธิ์ได้ความรู ้พิเศษ
ก็จะเอามาขายเป็นอาชีพไป 
เอามาเผยแผ่บอกชาวบ้านให้ 
รู ้ว ่าเรามีคุณวิเศษอย่างนั้น
คณุวเิศษอย่างนี ้สามารถทีจ่ะ
ท�าอะไรทีค่นธรรมดาท�าไม่ได้ 
ชาวบ้านได้ยินได้ฟังก็จะเกิด
ความเล่ือมใสศรัทธา อยาก
จะได้รับส่วนบุญส่วนนี้ด้วย 
ก็จะมาร่วมท�าบุญหรือถวาย
ลาภสักการะต่างๆ พอได้ลาภ 

สักการะมาแล้ว ก็จะถูกกิเลส 
น�าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกทันที  
เอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ 
ของที่ไม ่เหมาะกับผู ้ปฏิบัติ 
เพ่ือให้หลุดพ้นจากความทุกข์  
หลุดพ้นจากการเวียนว ่าย 
ตายเกดิ สิง่ทีผู่ป้ฏบิตัต้ิองการ
จากการมีทรัพย์ก็เพียงแต่
ปัจจัย ๔ นี้เท่านั้นเอง แล้วก็ 
เป็นปัจจัย ๔ แบบเรียบง่าย 
แบบสมถะ ไม่ใช่เป็นปัจจัย ๔ 
แบบหรูหรา แบบของราชา
มหากษัตริย์ แต่เมื่อได้ลาภ 

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องการ

จากการมีทรัพย์

ก็เพียงแต่ปัจจัย 4 นี้

เท่านั้นเอง
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สักการะมาเป็นจ�านวนมาก 
กิเลสตัณหาท่ีมีอยู ่ภายในใจ 
ก็จะแผลงฤทธิ์ออกมาทันที  
สั่งให้สร้างปัจจัย ๔ แบบของ
ราชามหากษัตริย์ ก็เลยจะ 
ท�าให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้  
ถ้าเป็นนักบวชแต่อยูแ่บบราชา 
มหากษัตริย์ก็จะกลายเป็นที่
ต�าหนติเิตยีน แล้วในทีส่ดุกจ็ะ
เป็นเหตทุีจ่ะท�าลายตนเองได้  
นี่ก็คือผู ้ที่หลงไปในทางนี้  
หลงไปในทางทีผ่ดินีเ้อง ฉะนัน้
เราจึงต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆ ว่า
วถิทีางเดินของผูท้ีห่ลดุพ้นนัน้
เขาเดนิกนัอย่างไร บางท่านก็
บวชไม่ทันได้กี่วันก็เกิดความ
รูส้กึว่ารูแ้ล้วบรรลุแล้ว ซึง่อาจ

จะเป็นการบรรลเุพียงเบือ้งต้น 
ก็คือการท�าใจให้สงบ หรือ 
การเห็นสิง่น้ันสิง่น้ีกเ็ลยตัง้ตน
เป็นอาจารย์ข้ึนมาเป็นครขูึน้มา  
ไม่สนใจทีจ่ะปฏิบัติต่อไป แล้วก ็
มีลูกศิษย์ลูกหามาถวายลาภ
สักการะต่างๆ ก็จะหลงอยู่กับ 
การแสวงหาลาภสักการะไป 
แล้วถ้าไม่ระมัดระวัง ถ้ากิเลส
ตณัหามกี�าลงัมากกว่า กจ็ะมา 
ท�าให้ผ้าร้อนได้ ท�าให้ต้อง 
สกิขาลาเพศออกไปเสพกามต่อ 
ไปได้ กลับไปหาความสขุทาง 
ร่างกายต่อไป อันนี้ก็เป็นเหตุ 
เพราะว่าไม่ศึกษา ไม่คอยฟัง 
เทศน์ฟังธรรม ไม่คอยดูแบบ 
ฉบับของครูบาอาจารย์ต่างๆ 
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บาอาจารย์ทางสาย
ของหลวงปู่มั่นนี้ 

ส่วนใหญ่ท่านจะไม่ตั้งตนเป็น 
อาจารย์จนกว่าท่านจะเข้าสู่วยั 
ท่ีเหมาะสม บวชก็อย่างน้อย 
ยี่สิบสามสิบปีไปแล้ว ท่านจึง 
จะตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์
ขึ้นมา ไม่ใช่บวชแค่บางที
ยังไม่ทันได้พรรษาก็ไปเป็น
เจ ้าส�านัก ไปเป ็นครูเป ็น
อาจารย์เสียแล้วทั้งๆ ที่ใจ
ของตนเองนัน้ยังไม่ได้หลุดพ้น
จากอ�านาจของกิเลสตัณหา  
ความโลภความอยากต่างๆ เลย  
พอไปได้ลาภสักการะก็เลย
ถูกฤทธิ์ ของกิ เลสตัณหานี ้
มาท� าลายตนเองในที่ สุ ด  

แต่ครูบาอาจารย ์ทางสาย
หลวงปู่มั่นนี้ท่านจะเก็บเนื้อ 
เก็บตัว ไม่ว่าท่านจะบรรล ุ
ธรรมถึงขัน้ไหนแล้วก็ตาม ท่าน 
จะไม่ค่อยโผล่ออกมาประกาศให้ 
ชาวโลกชาวบ้านเขารูก้นั ท่าน
จะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไป  
ไม่แซงหน้าแซงตาครบูาอาจารย์ 
ต่างๆ ครูบาอาจารย์พระผู้มี
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พรรษาแก่กว่าท่านจะเป็นผูอ้ยู่
ข้างหน้า ผู้ท่ีมีพรรษาน้อยกว่า 
เดนิตามข้างหลงั จะไม่แก่งแย่ง 
ชิงดีชงิเด่นหาลกูศษิย์ลูกหากนั  
ทา่นจะอยู่ไปตามเวลาของมนั  
เมือ่ถงึเวลาทีท่�าให้ท่านจะต้อง 
เป็นผู้น�า ท่านก็จะน�า แต่เมื่อ 
ยังไม่ถึงเวลา มีผู้ที่แก่กว่าน�า 
หน้าอยู ่ ท่านกจ็ะเดินตามหลัง   
เพราะผูท้ีส่ิน้กเิลสตัณหาแล้ว 
จะไม่มคีวามยินดมีคีวามอยาก 
ที่จะเป ็นผู ้น�าแต ่อย ่างใด  
ท่ีน�ากเ็พราะว่าถงึเวลาต้องน�า  
เพราะว่าผู้ท่ีแก่กว่านั้นตาย 
ไปแล้วหมดไป ทางพระเราน่ี 
จะถอืเรือ่งพรรษาเป็นอย่างมาก  
จะไม่มีการท่ีจะล่วงล�้าผู้ที่มี 

พรรษาแก่กว่า ต้องเคารพ
นับถือ ต้องยกให้ท่านเป็น
ผูน้�าเสมอเวลาทีอ่ยูใ่นสถานท่ี
เดยีวกัน ไม่ใช่แก่งแย่งชิงดีกัน
เป็นผูน้�ากนั ดงัท่ีเราคงจะเคย
ได้ยนิวัดวาต่างๆ เวลาเปลีย่น 
เจ้าอาวาสกนัท ีมกีารวิง่เต้นกนั 
มกีารหาเสียงกนัเพือ่จะได้เป็น 
เจ้าอาวาส หรือการแสวงหา 
ยศถาบรรดาศกัด์ิต่างๆ วิง่เต้น 
หาเส้นสายกนัส่งส่วยกนัเพือ่ 
ที่จะได้รับต�าแหน่งต่างๆ กัน 
อันนี้ไม่ใช่วิสัยของผู ้ท่ีหลุด
พ้นจากความโลภ ความโกรธ 
ความหลง 
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ที่หลุดพ้นจากความโลภ 
ความโกรธ ความหลง นี้ 

จะไม่มีความยินดีในลาภ ยศ 
สรรเสริญ ในความเป็นใหญ่
เป็นโตแต่อย่างใด จะอยูต่าม
อัตภาพของตน ตนอยู ่ใน
ฐานะใด เป็นผู้น้อยก็อยู่แบบ
ผู้น้อย เป็นผู้ใหญ่ก็ค่อยอยู่
แบบผู้ใหญ่ตามล�าดับต่อไป 
จึงไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไร 
เพราะทุกคนรู้จักธรรม รู้จัก 
ความพอด ีรูจ้กัความเหมาะสม  
รู้จักกาลเทศะ รู้จักตน รู้จัก
บุคคล แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษา
ไม่ได้ดูตัวอย่างที่ดีงาม เวลา
ท่ีเราปฏิบัติไปแล้วเราได้ผล
อะไรเพียงเล็กน้อย เราก็จะ

หลงคิดว่าเราได้บรรลุแล้ว 
ได้ส�าเร็จแล้ว แล้วเรากจ็ะเอา 
ความหลงน้ีมาใช้เป็นเครือ่งมอื 
ของความโลภความอยากต่อไป  
พอตนเองคดิว่าบรรลแุล้วทนีี ้
ก็อยากจะมีลาภสกัการะแล้ว  
อยากจะให้คนอืน่เขานบัหน้า 
ถือตา ก็พยายามท่ีจะแสดงตน 
ว่าเป็นผูรู้เ้ป็นผูวิ้เศษ สัง่สอน 
แบบไม่มวีนัหยดุไม่มวีนัหย่อน 
เพื่อสร้างศรัทธาให้แก่ผู้อื่น 
ผู ้ที่ มีศรัทธาก็จะเป็นผู ้ที่มี
ปัญญาอ่อน ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขา
สอนนั้นเป็นธรรมระดับไหน 
เท่านั้นเอง เช่น คนที่ไปหลง 
กับผู ้ที่ สอนเรื่ องอิทธิฤท ธ์ิ
ปาฏหิารย์ิต่างๆ เหล่านี ้แสดงว่า 
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เป็นคนที่ยังมีปัญญาอ่อนอยู่ 
ยังไม่รู ้ว ่าค�าสอนท่ีเป็นคุณ
เป็นประโยชน์ที่แท้จริงนั้นอยู่
ที่การดับความทุกข์ อยู่ที่การ
ดับความอยาก ดับความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ไม่ใช่
อยู ่ที่การส่งเสริมความโลภ  

ความอยาก ความหลง ด้วยการ 
เอาอทิธฤิทธิป์าฏหิารย์ิมาหลอก 
มาล่อว่าถ้าได้ท�าบญุแล้วจะได้
ลาภอย่างน้ันได้ลาภอย่างน้ี 
คนท่ีท�าบญุกท็�าด้วยความโลภ 
ไม่รู ้ว่าการท�าบุญที่แท้จริงนี้
เป็นการหยุดความโลภหยุด
ความอยาก เช่น เวลาอยากได้ 
นาฬิกาเรอืนใหม่ อยากจะได้รถ 
คันใหม่ ทั้งๆ ที่เรือนเก่าก็ยัง 
ใช้ได้อยู ่รถคันเก่ากย็งัใช้ได้อยู่  
ก็ยังอยากได้ ก็เอาเงินไปซื้อ 
ของใหม่มาใช้ อย่างน้ีไม่ใช่เป็น 
การหยุดความโลภ หยดุความ 
อยาก ถ้าหยุดความโลภ หยุด 
ความอยาก กต้็องเอาเงนิทีอ่ยาก 
จะซ้ือของที่ไม่จ�าเป็นนี้เอาไป
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ท�าบญุ อนันีแ้หละเรยีกว่าการ
ท�าบุญ ไม่ได้ท�าเพ่ืออยากจะ
ได้รถคันใหม่ ไม่ได้ท�าเพื่อ
อยากจะได้เงินทองเพิ่มขึ้น 
มากขึ้น แต่ท�าเพื่อต้องการที่ 
จะหยุดการหาความสุขผ่าน
การใช้เงินทองนั่นเอง 

คอืเรือ่งของความจ�าเป็น
ท่ีเราจะต้องศึกษาให้มาก  

ถ้าเราศกึษาไม่มากพอนีเ้ราจะ
ถูกหลอกอยู่เร่ือยๆ อย่างใน
สมยัปัจจบัุนมผู้ีทีอ่อกมาอวด 
ความรูค้วามสามารถต่างๆ เพ่ือ 
ท่ีจะหลอกล่อเอาลาภสกัการะ 
จากประชาชนไป มีมาอยูเ่รือ่ยๆ  
แล้วก็มีการค้นพบความผิด
ของการกระท�าเหล่านีต้ามมา 

อยู่เร่ือยๆ แต่ก็ยังไม่มีการ
เขด็หลาบเสยีท ีระยะเวลาไม่
นานพอข่าวคราวเงียบไปสัก 
ระยะหนึง่ เดีย๋วกจ็ะมรีปูใหม่ 
องค์ใหม่ปรากฏข้ึนมาอีก  
เพราะชาวพุทธเราไม่สนใจ
กบัการศกึษานัน่เอง ไม่สนใจ 
กับการฟังเทศน์ฟ ังธรรม  
ไม่สามารถแยกแยะของจริง
ออกจากของปลอมได้ เหมือน
กับคนที่ไม่สามารถแยกแยะ
ทองแท้ออกจากทองปลอมได ้
กม็กัจะถกูหลอก คนมกัจะเอา
ทองปลอมมาหลอกเอาทอง
จริงไปหรือเอาทองปลอมมา
ขายว่าเป็นทองแท้ กเ็พราะว่า
ดูทองไม่เป็น ไม่เคยไปศึกษา 
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แต่คนที่เขาดูทองเป็นนี้เขาจะ
ไม่ถูกต้มถูกตุ๋น พ่อค้าขายทอง 
นี่เขาจะรู ้จักวิธีทดสอบดูว่า 
ทองแท้กับทองปลอมน้ีเป็น 
อย่างไร ฉันใด ผู้ที่ได้ศึกษา
พ ร ะ ธ ร ร ม ค� า ส อ น ข อ ง
พระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้แล้ว 
ก็จะสามารถแยกแยะของ 
ปลอมออกจากของจริงได้ 
พระแท้ออกจากพระปลอมได้  
ดังนัน้ เราจงึต้องคอยศกึษากนั 
อยู่เรือ่ยๆ เพือ่ทีเ่ราจะได้ไม่ถกู 
ผู้อ่ืนหลอกและไม่ถกูตัวเราเอง 
หลอกด้วย ตัวเราเองก็ชอบ
หลอกตัวเราเอง ชอบหลอก
ให ้ เราไปหาของปลอมกัน 
ตอนน้ีเราก็ยังหาของปลอม

กันอยู่ เพราะว่าเรายังไม่ได้
ศึกษาอย่างถ่องแท้ว่าความ
สุขทางโลก ความสุขทาง 
ร่างกาย ความสขุทางลาภ ยศ  
สรรเสริญ น้ีมนัเป็นความทกุข์ 
มากกว่าเป็นความสุข เพราะ
เรายังไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยง 
เรายังไม่เห็นว ่ามันเป็นสิ่ง
ท่ีเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ 
เพราะว่าเรายังไม่ศึกษาอย่าง
ถ่องแท้นั่นเอง 

การที่เราจะศึกษา 
ได้อย่างถ่องแท้ 

โ ด ย ที่ ท� า ใ ห ้ เ ร า ไ ม ่ ห ล ง 
ไม่หลอกตัวเราเอง เราต้อง
พิจารณาอยู ่ เนืองๆ เช ่น 
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา
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พิจารณาว่า เกิดมาแล้วเรา
ต้องมีความแก่ มีความเจ็บ  
มีความตาย เป็นธรรมดา  
เราต้องพลัดพรากจากลาภ  
ยศ สรรเสริญ จากรูป เสียง  
กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทัง้หลายไป 
ถ้าพิจารณาอยู่เนืองๆ ทุกวัน 
ทุกเวลา ทุกลมหายใจเข้าออก
แล้ว อย่างนั้นจึงจะถือว่าเรา
พิจารณาอย่างถ่องแท้ เราจะ 
ไม่ถูกความหลงมาหลอกเรา 
และจะไม ่มี ใครมาหลอก
เราได้ เพราะส่ิงท่ีเขาจะมา
หลอกเราก็คือเขาจะมาเอา
ความสุขปลอมนี้มาหลอกเรา
นั่นเอง เอาของปลอมมา 
หลอกเรา ในเมื่อเรารู้แล้วว่า

ของต่างๆ ที่เขามาหลอกล่อ 
เราน้ีมันเป็นของปลอมทั้งน้ัน 
เขาจะมาหลอกเราได้อย่างไร  
เช่น เขาจะมาหลอกให้เราไป 
เป็นนายกฯ เรากไ็ม่เป็น จะหลอก 
ให้เราไปเป็นเจ้าอาวาส เราก็ 
ไม่เป็น จะหลอกให้เราเป็น
ประธานบริษัท เราก็ไม่เป็น  
เพราะเรารูว่้ามนัเป็นทกุข์มาก 
กว่าเป็นสุข มันเป็นอนิจจัง  
ทุกขัง อนัตตา แต่ถ้าเราไม่ 
พจิารณานี ้เราจะต่ืนเต้นทนัที 
ถ้าใครมาเสนอชื่อให้เราไป
เป็นนายกรัฐมนตรีนี้ ทั้งๆ ที่
เราจะมีความสามารถไม่มี
ความสามารถ กิเลสมันก็จะ 
บอกว่าเป็นได้ทันที ขอให้
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เสนอมาเถิด จะตอบสนอง
ทันที ถ้าใครจะมาให้เราไป
เป็นประธานบริษัท เราก็จะ
รับทันทีเลย แต่เราไม่รู ้ว ่า
เราถูกเขาหลอกไป หลอกให้ 
เราไปหาความทุกข์กัน ไม่ได้
ไปหาความสุขกัน เพราะว่า
เราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ 
นัน่เอง เราไม่เหน็ว่ามนัไม่เทีย่ง  
เราไม่เห็นว ่าตอนที่ เราตก 
เก้าอีแ้ล้วเป็นอย่างไร พอเวลา
ที่เราถูกเขาปลดออกมานี่เป็น
อย่างไร นี่แหละคือส่ิงที่เรา
ไม่ได้ศึกษากันอย่างถ่องแท้ 
เราจึงถูกตัวเราเองหลอกและ 
ถูกคนอ่ืนหลอกเราได้ แต่ถ้า 
เราศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว 

รับรองได้ว ่าไม่มีใครจะมา
หลอกเราได ้ ตัวเราเองก็
หลอกเราไม่ได้ เพราะเราจะ
ไม่ต้องการอะไรเลย เราจะ
ต้องการเพียงอย่างเดียวก็คือ
ความสงบเท่านั้นเอง

แหละคือเร่ืองของการเข้า 
มาหาพระพุทธศาสนา 

ก็เพื่อที่เราจะได้เข้ามาศึกษา 
ได้มารูว่้าของจรงิของปลอมน้ัน 
อยูต่รงไหน ความสขุแท้ความ
สุขปลอมน้ีอยู่ตรงไหน วันน้ี 
เราได้ยนิได้ฟังแล้ว เรากร็ูแ้ล้ว
ว่าความสุขแท้อยู่ในใจ อยู่ที่ 
ความสงบ ความสขุปลอมอยูท่ี ่
ร่างกาย อยูท่ีล่าภ ยศ สรรเสริญ  
อยูท่ีร่ปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ  
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ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข ์
ที่ได้จากความสุขปลอม เราก็ 
ต้องหยดุการหารปู เสยีง กลิน่  
รส โผฏฐัพพะ หยุดการหา 
ลาภ ยศ สรรเสริญ หยุดการ 
หาร่างกาย แล้วให้เราเข้ามา 
หาความสงบกัน ด้วยการ
รกัษาศลี ด้วยการปฏบิตัธิรรม 
ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม 
แล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เข้า
สู่ความสงบความสุขที่แท้จริง
ต่อไป

การแสดงก็ เห็ น
ว่าสมควรแก่

เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้  
ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและ
บญุกศุลทีท่่านได้มาบ�าเพญ็กนั 

ในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ให้ท่านมีแต่ความสุข และ
ความเจรญิในธรรมยิง่ๆ ขึน้ไป 
โดยทั่วหน้ากันเทอญ
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พระอาจารย์ครับ ตอนท่ี 
พร ะอาจารย ์ บอก ให ้ ใ ช ้
ป ัญญาพิจารณา น่ีค รับ 
ผมพยายามแล ้ ว แต ่ มัน 
ยังไม่แยบคาย 



ศษิย์ : ตอนปฏบัิตมัินเห็นการแยกส่วนกัน เห็นจติ 
ส่วนหน่ึง มันเป็นจิตแล้วมันก็จะแยกออกมาอีก 
ฝั่งหน่ึง มันเกิดแล้วมันก็ดับค่ะ แล้วจิตก็รวม 
กลับเข้ามาก็หมุนรอบตัวเองหนึ่งครั้ง

พระอาจารย ์ : เห็นอย่างนั้นก็ดีแต่ต้องเห็น
บ่อยๆ ไม่ใช่เฉพาะเห็นครั้งเดียว 
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ศิษย ์ : แล้วหลังจากนั้นก็เห็น 
ในตอนน่ังสมาธิค่ะ แล้วพอมา
ในชีวิตประจ�าวันคือได้ยินท่ีหูแล้ว 
ก็ดบั แล้วมันก็เกิดความรูสึ้กน่ะคะ  
นึกปุ๊บแล้วมันก็ดับ มันเหมือนกับ 
ไปคิดอีกน่ะคะ คิดแล้วมันก็ดับ 
แล้วมันก็รู้สึก แล้วมันก็ดับ 

พระอาจารย์ : การเหน็อะไรนี้  
ความส�าคัญของเราก็คือเห็น
แล้วถามว่าเอามาหยุดความ
อยากได้หรือเปล่า 

ศิษย์ : เหมือนกับว่ามันรู้สึก 
แล้วมันก็ดับลง 

พระอาจารย์ : นั้นแหละ 
อะไรท่ีเราเห็นท่ีเรารู้สึกแล้ว
มันจะหยุดความอยากได ้ 

หรือเปล่า หยุดความอยากใน
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ได้หรือเปล่า อยากมีอยาก
เป็นได้หรอืเปล่า ถ้าหยดุไม่ได้ 
กไ็ม่เป็นประโยชน์อะไร เพราะ
ว่าเป้าหมายของการเห็นน้ี 
กเ็พือ่ให้เรามาหยดุความอยาก  
หยุดความโลภ หยดุความโกรธ  
หยุดความหลง ถ้าเห็นแล้ว 
หยดุไม่ได้ก็เหมอืนกบัไปดูหนัง 
ในโรงหนัง ออกจากโรงหนัง 
ก็อยากจะกินไอติม อยากจะ 
กนิขนม อยากจะกนิก๋วยเต๋ียว  
ถ้าเหน็อย่างนีก้ไ็ม่เกดิประโยชน์ 
อะไร ถ้าเห็นแล้วอิ่ม ไม่อยาก 
กินอะไร ไม ่อยากดูอะไร  
ไม่อยากฟังอะไร อย่างนั้นถึง
จะดี ฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิ
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แล้วเราเห็นอะไรก็ตาม ต้อง 
ถามเราว่าสิง่ทีเ่หน็นีท้�าให้เรา 
อิ่มหรือเปล่า ท�าให้เราพอ
หรือเปล่า หรือว่ามีความ
อยากเหมือนเดิมอยู่

ศิษย ์: มันไม่เหมือนเดิมค่ะ

พระอาจารย์ : ความอยากน้อย 
ลงไปหรอืเปล่า ไม่เหมอืนเดมิ
ก็ดี ก็ให้มันหมดไปให้ได้ 

ศิษย์ : รู้สึกเหมือนกับว่ามัน 
ไม่ค่อยโกรธ คือโกรธน้อยลง 

พระอาจารย์ : คือต้องให้
มันไม่มีโกรธเลย การปฏิบัติ
ก็เพื่อตัดความโกรธดับความ 
โกรธ ต้องพยายามท�าไปบ่อยๆ  
ท�าให้มันหมดไปเลย ต่อไป

ใครด่าก็ไม่โกรธ ใครตบหน้า
เราก็ไม่โกรธ ใครแย่งแฟนไป
ก็ไม่โกรธ

ศิษย ์: มันรู้สึกแค่แว้บหนึ่งน่ะค่ะ 
แล้วมันก็ดับไป

พระอาจารย ์: นั่นล่ะ มันไม่ 
พอไง มันเดี๋ยวเดียว เหมือน
ฝนตกแค่แป๊บเดยีว ยงัรองน�า้
ไม่ได้เต็มถังเลย ต้องให้มัน 
ตกบ่อยๆ 

ศิษย ์: ต้องท�าอย่างไรต่อคะ

พระอาจารย์ : ก็ต้องท�าบ่อยๆ 
ท�าแบบที่มันท�าให้เราหยุด
ความอยากได้

ศิษย ์: แบบนั้นถูกใช่ไหมคะ
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พระอาจารย ์ : ก็คุณบอกว่า 
ความโกรธน้อยลงไปมันก็ถูก  
ถ้าความโกรธมากข้ึนก็ไม่ถูก  
ถ้าความโลภมากขึ้นก็ไม่ถูก 
เวลาปฏิบัติแล้วเห็นอะไรต้อง
ถามว่าสิ่งที่เราเห็นนี้มันท�าให ้
เราอิม่หรอืเราหวิ ท�าให้เราพอ 
หรือยังอยากอยู ่ ถ้าท�าให้ 
เรายังอยากอยู่ มันก็ไม่เป็น
ประโยชน์อะไร เหมือนไปดู
ภาพยนตร์เรื่องนี้เสร็จก็อยาก
จะดูอีกเรื่องหนึ่ง เพราะเวลา

ดูภาพยนตร์เร่ืองนี้ เขาก็มี
ฉายหนังตัวอย่างของอีกเร่ือง
มาให้ดู ดูอย่างน้ีก็ไม ่เกิด
ประโยชน์อะไร ดูแล้วมัน 
ต้องอิ่ม เช่น ดูเห็นซากศพ
อย่างน้ี เห็นคนตายอย่างน้ี 
เห็นร่างกายเน่าเฟะอย่างนี้ 
ต่อไปมันจะได้อิ่ม มันจะได้
ไม่อยากจะเสพกาม เห็นแล้ว 
มันก็ไม่อยากจะเสพกามกับ 
ใคร เพราะเห็นทีไรแล้วมันก็  
โอ้ ไม่น่าเสพเลย มันเละเทะ 
มันเฟอะเฟะไปหมด เห็นต้อง
เห็นอย่างน้ัน เห็นแล้วก็ต้อง
เอามาเห็นต่อ เพราะถ้าเรา 
ไม่เห็นต่อ เดี๋ยวมันก็จางหาย
ไปได้ สมมตว่ิาเราเหน็แล้วเรา
ก็ต้องเอามานึกต่ออยู่เรื่อยๆ  

เป้าหมาย

ของการเดินจงกรม

ก็เพื่อให้จิตสงบ

 ไม่คิดปรุงแต่ง ไม่ฟุ้งซ่าน 

ให้มีความเย็นความสบาย
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ไม่ให้มันเลอืนรางไปจากใจเรา  
พอเราเห็นคนสวยคนหล่อ 
ขึน้มา เราก็จะเหน็ความเน่าเฟะ 
ของเขาขึ้นมา พอเห็นความ 
เน่าเฟะของเขาขึน้มา ความสวย 
ความหล่อของเขาก็หมดไป 
ความอยากในกามอารมณ ์
กจ็ะหายไป ความอ่ิมกก็ลบัมา  
อยู่เฉยๆ ได้ ไม่ต้องมีแฟน  
ไม่ต้องมีสามี

ศษิย์ : รูสึ้กว่าอยูค่นเดยีวสบาย 
มีความสุขค่ะ 

พระอาจารย์ : อยู่คนเดียว
สบายกว่ากันเยอะแยะ ที่อยู่
ด้วยกันได้ก็เพราะว่าไม่เห็น 
ความเน่าเฟะของร่างกายนีเ้อง  
ถ ้าเห็นแล ้วมีใครอยากจะ

อยู่กับร่างกายที่เน่าเฟะบ้าง  
เข้าใจไหม ฉะน้ันเวลาท่ีหนูเหน็ 
อะไรในการภาวนาเวลานั่ง 
ต้องแยกแยะว่ามันเป็นคุณ
เป็นประโยชน์หรอืไม่ ถ้าเป็น
คณุเป็นประโยชน์เรากเ็อามา
เจริญต่อ ออกจากสมาธิแล้ว
เราก็ต้องเอามาก�าหนดให ้
มันปรากฏข้ึนมาอยู ่เร่ือยๆ 
จนกระท่ังมันท�าให ้ใจเรา 
หายอยาก เข้าใจนะ 

ศิษย์ : กระผมเดินจงกรม
ก�าหนดรู ้ลมและก ้าวซ ้ายขวา 
ไปพร้อมกัน อะไรเกิดขึ้นตัดไป 
ก�าหนดรูล้มอย่างเดยีว ประมาณ 
๒ ชั่วโมง จิตมันพรึ่บลง ใจมัน
ดิ่งแน่วลงเหมือนไม่มีลม ผม
ตกใจครบั เอะใจ จงึหยดุเดนิแล้ว
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หยิกตวัเองด ูท่ีผวิหนังเหมือนมี
พลังพุง่ออกตลอดเวลา อาการ
ทรงอยูป่ระมาณเกือบครึง่ช่ัวโมง 
กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า 
ถ้าเจออาการแบบน้ีอีกควรท�า
อย่างไรครับ

พระอาจารย์ : ก็ควรจะ 
เฉยๆ ไป ปล่อยให้มันสงบไป  
ถ้ามนัไม่ได้คดิปรุงแต่ง มันไม่มี 

อาการอะไร มันมีความสงบ 
มันมีความเย็นสบาย ก็ปล่อย 
ให้มนัอยูอ่ย่างน้ันไป เพราะน่ัน 
ก็คือเป้าหมายของการเดิน
จงกรมนั่นเอง ก็คือเพื่อให้ใจ 
สงบให้เยน็สบาย ส่วนอาการ 
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็อย่าไปยึด
อย่าไปติด ให้รู ้ว่าเป็นของ 
ไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้ว 
ดบัไป เป้าหมายทีเ่ราต้องการ
ก็ คื อ ค ว าม น่ิ ง ค ว ามสงบ  
ความไม่คิดปรุงแต่งของจิต
เท่านั้นเอง ถ้าจิตยังคิดปรุง
แต่งอยู ่ เราก็ต ้องควบคุม
ความคิดต่อไปด้วยการดูลม
หรือด้วยการดูการก้าวเท้า 
ของเราไปจนกว่าจติจะหยดุคิด 
ปรงุแต่ง น่ิงสงบ ส่วนอย่างอืน่ 
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อะไรจะเกิดขึ้นมาให้เรารับรู ้
ให้รูไ้ปเฉยๆ ไม่ต้องไปยดึไปติด  
จะเกดิขึน้มาหรอืไม่กไ็ม่ส�าคญั 
เพราะอนันัน้ไม่ใช่เป็นเป้าหมาย 
ของการเดินจงกรม 

เป้าหมายของการเดินจงกรม 
กเ็พือ่ให้จติสงบ ไม่คดิปรงุแต่ง  
ไม่ฟุ ้งซ่าน ให้มีความเย็น
ความสบาย ความเป็นอเุบกขา 
ถ้ามันเป็นก็ปล่อยให้มันเป็น
อย่างนั้นไปจนกว่ามันจะเริ่ม
คิดปรุงแต่ง พอมันเริ่มคิด
ปรุงแต่ง เราก็ต้องควบคุม
ความคิดปรุงแต่งต่อไปด้วย
การภาวนาต่อไป ดูลมต่อไป 
ดูเท้าต่อไป

ศิษย์ : การท่ีผมหยุดเดิน 
อาการอย่างน้ีจะมีผลต่อการท�า 
สมาธิภายหลังหรือเปล่า

พระอาจารย์ : ไม่หรอก 
เวลาเราหยุดเดินก็เพราะว่า
จิตมันสงบ ถ้าจิตสงบเราก็ไม่ 
อยากจะเดนิ เรากอ็ยูเ่ฉยๆ ได้ 
เหมือนกับเราน่ัง ทีน้ีตอนที่
เราเดินตอนน้ันจิตยังไม่สงบ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 337



เรากเ็ดินได้ พอจติสงบแล้วมนั
ก็จะไม่อยากเดิน มันก็อยาก
จะยืนเฉยๆ ไม่มีปัญหาอะไร

ศิษย์ : ขอเรียนสอบถาม 
ดังนี้ครับ การเจริญสติด้วยการ
บริกรรมพุทโธ และขณะเดียวกัน
ก็ท�าความรู ้สึกตัวท่ัวพร้อมไป 
กับอิริยาบถต่างๆ ไปด้วย เป็น 
แนวปฏิบัติท่ีถูกต้องหรือไม่ครับ  
จะเป็นการก�าหนดสตสิองอารมณ์ 
หรือไม่ครับ

พระอาจารย์ : ก็ถูกต้อง
เพราะว่าบางทีการดูอาการ
เคลื่ อน ไหวของร ่ า งกาย 
อย่างเดียวนี้ถ ้าสติเราไม่มี
ก�าลงัมากพอ เราจะไม่สามารถ 
หยุดความคิดได้ ถึงแม้เราจะ

เฝ้าดูการกระท�าของร่างกาย 
ใจก็ยังออกไปคิดเรื่องนั้น 
เร่ืองน้ีได้ ถ้าอย่างน้ันเราก็ 
ต้องใช้การบริกรรมพุทโธมา 
ก�ากับด้วย เป็นการใช้เบรค
สองอันก็แล้วกัน ถ้าเบรค 
อันเดียวมันไม่พอก็ต ้องใช ้
เบรคสองอันหยุด เป้าหมาย
ของเราก็คือให้หยุดความคิด
ปรุงแต่งให้ได้เท่านั้นล่ะ จะใช้
เบรคกี่ตัวก็ได้ อย่างบางท่าน 
ก็ใช้พุทโธผสมกับลม เวลานั่ง 
ก็ดูลม ลมหายใจเข้าก็ว่า พุท 
ลมหายใจออกก็ว่า โธ อันนี้ 
ก็ ใช ้สองอย ่ าง เหมือนกัน  
บางท่านมีสติก�าลังมากพอ 
ก็ใช ้อย ่างเดียวก็ได ้ ดูลม 
อย่างเดียวก็ได้ หรือพุทโธ
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อย่างเดียวก็ได้ อันนี้แล้วแต่
ก�าลังของสติของแต่ละท่าน 
ก็แล้วกัน ถ้าเราได้ผลอย่างไร 
ได้ผลจากการใช้พุทโธควบคู่
กับการเฝ้าดูร่างกายก็ใช้ไป 
ถ้าเราได้ผลจากการดรู่างกาย
อย่างเดียวโดยที่ไม ่ต ้องใช ้
พุทโธเรากใ็ช้ไป ถ้าเราใช้ได้ผล 
กบัการบรกิรรมพทุโธอย่างเดียว  
โดยท่ีไม ่ต ้องสนใจกับการ
เคลือ่นไหวของร่างกายกใ็ช้ไป  
ได้ทั้งนั้น

การปฏิบัตินี้แต่ละท่านแต่ละ
จริตมันไม่เหมือนกัน ก�าลัง
ของสติของแต่ละท่านนี้ไม ่
เหมือนกัน ดังนั้น ผู้ปฏิบัต ิ
จะต้องเป็นผูรู้เ้องว่าควรจะใช้
วธิไีหนแนวไหน ขอให้เราดผูล 

เป็นหลกัก็แล้วกันว่าท�าไปแล้ว
จิตสงบหรือไม่ จิตว่างหรือไม่  
จิตหยุดคิดปรุงแต่งหรือไม่  
อย่าไปเกาะอยูที่เ่หตอุย่างเดยีว 
โดยทีไ่ม่ดวู่าได้ผลอย่างไร

ศิษย์ : หากน่ังสมาธิโดยไม ่
ใช้ค�าบริกรรมหรือดูลมหายใจ  
แต่ท�าความรู ้สึกตัวในขณะท่ีน่ัง 
และพยายามรักษาจิตไม่ให้คิด
ปรุงแต่งเร่ืองต่างๆ โดยให้มี
ความรู้สึกอยู่กับร่างกายเพียง 
อย่างเดยีว เป็นแนวปฏบัิตท่ีิถูกต้อง 
หรือไม่ครับ

พระอาจารย์ : ถ้าเวลานั่ง
ก็ต้องดูที่ลมหายใจเข้าออก 
ลมหายใจเข้าออกก็เป็นการ
ดูร่างกาย ถ้าไม่ดูอะไรเลยนี ้
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จะใช้สติควบคุมความคิดนี ้
จะยาก ใจมันจะไม่สงบ มนัต้อง 
มีอะไรผูกใจไว ้ไม ่ให ้ไปคิด 
เรื่องราวต่างๆ ถ้านั่งก็ควรจะ
ดูลมหายใจเข้าออกถ้าไม่ใช้ 
การบริกรรมพุทโธ เพราะว่า 
เวลานัง่ร่างกายไม่ได้เคลือ่นไหว 
ก็ไม่มีอะไรให้ดูนอกจากดูลม 
หายใจเข้าออก หรือถ้าจะดู
ร่างกายก็ต้องดูอาการ ๓๒ 
ก�าหนดนึกถึงอาการต่างๆ 
เช่น ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้  
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก 
ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต 
ปอด ตอนต้นเราอาจจะนกึถงึ
ชื่อของเขาก่อนก็ได้ ท่องชื่อ
ของอาการ ๓๒ ไป ต่อไปเรา
ก็อาจจะนึกภาพของอาการ

ต่างๆ ว่า ผมอยู่ตรงไหนมี
ลักษณะอย่างไร ขนมีลักษณะ
อย่างไร เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ 
มีรปูร่างลกัษณะอย่างไร อนัน้ี 
เป็นการท�างานให้จิตไม่ไปคิด
เรื่องน้ันเรื่องนี้ แล้วจิตก็จะ
เข้าสู่ความสงบได้เหมือนกัน

ศิษย ์: หัวใจของการเจริญสติ  
คือให ้ มีความรู ้ สึกตัวอยู ่ กับ
ปัจจุบัน ซ่ึงอาจจะเป็นวิธีการ
บริกรรม หรือท�าความรู้สึกตัว 
โดยไม่ให ้จิตคิดปรุงแต่งไปใน 
เรื่องต่างๆ ใช่หรือไม่ครับ

พระอาจารย ์ : ใช ่แล ้ว 
ต้องการให้จิตว่าง จิตสงบ 
เป็นอุเบกขา
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ศิษย ์: เวลากระผมได้นั่งสมาธิ
ภาวนาพอเวลาผ่านไปสักหน่ึง
ช่ัวโมง จะมีเวทนาทางกายเกิด
มากมาย เช่น ปวดหลัง ปวดขา 
เหน็บ ซึ่งยิ่งทน ไม่สนใจ มันก็จะ 
รุนแรงขึ้น กระผมจะข้ามอาการ
เวทนาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับ

พระอาจารย ์ : ส�าหรับ 
ผู้ปฏิบัติเริ่มต้นนี้ก็คงจะต้อง 
ใช้การบริกรรมพุทโธๆ ไป  
คือควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึง 
ความเจ็บ พอบริกรรมพุทโธ 
ใจก็จะไม ่ไปกังวลจะไม ่ไป
วุ ่นวายกับความเจ็บ ไม่ไป
อยากให ้ความเจ็บหายไป 
เพราะว ่าถ ้าไปวุ ่นวายกับ 
ความเจ็บ อยากจะให้ความ
เจ็บหายไปนี ้มนัจะผลติความ

ทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง คือ
ความทุกข์ภายในใจ ถ้าเกิด
ความทุกข์ภายในใจแล้วจะ 
ทนน่ังไม่ได้ ที่ทนน่ังไม่ได ้
ไม ่ใช ่ เพราะเป ็นความเจ็บ 
ของร่างกาย แต่เป็นความเจบ็ 
ของใจ แต่ถ้าเราสามารถ
ควบคุมบังคับไม่ให้ใจไปคิด
อยากให้ความเจ็บหายไปได้  
เช่น บริกรรมพุทโธแบบให้ 
มันถ่ีไปเลย แบบไม่ให้มัน
มีโอกาสที่จะแว ๊บไปคิดถึง 
ความเจบ็ ไปอยากให้ความเจ็บ
หายไปเลย ไม่นานจติกจ็ะสงบ 
แล้วความเจ็บของร่างกาย
บางทีก็หายไปเลย หรือถ้า
ไม่หายมันก็จะไม่เป็นปัญหา 
จะรู ้สึกอยู ่กับมันได ้ เพราะ
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ใจสงบ อันนี้เรียกว่าอุบาย 
ของสมาธิ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด 

วิธีที่ยากแต่จะเป็นวิธีที่ได้ผล 
ที่ถาวรก็คือ ต้องใช้ปัญญา 
ต้องแยกแยะต้องพิจารณาว่า
ความเจ็บนี้เป็นสภาวธรรม
ที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ 
ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้น
เป็นอย่างนี้ไม่ได้ เหมือนกับ 
ร่างกายท่ีเราไปอยากให้ไม่แก่
ไม่ได้ อยากให้ไม่ตายไม่ได้ 
อยากให้ไม่เจ็บไม่ได้ ฉันใด 
เราจะไปอยากให้เวทนาหาย
ไปไม่ได้เวลาเขาเกิดขึ้นมา 
สิ่งที่เราต้องท�าก็คือเราต้อง 
อยู่กับเขาให้ได้ รับเขาให้ได้  
ยอมรั บ เ ข า ว ่ า เ ข า เ ป ็ น
ธรรมชาตอิย่างหนึง่ เราเป็น

ผูร้บัรูเ้ท่านัน้เอง เราไม่ได้เจบ็
ไปกับความเจ็บ เพียงแต่ว่า
เรามคีวามไม่ชอบความเจบ็นี้  
กเ็ลยท�าให้เราอยากให้ความ
เจบ็น้ีหายไป ก็เลยท�าให้เรา
เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่เรา
ทนไม่ได้นัน่เอง ถ้าเรายอมรบั
กบัความเจบ็ได้ว่า เอ้า เขาเกดิ
กเ็กดิ เขาต้องอยูกั่บเรา เราก็
อยูก่บัเขาไป ถ้าเราไม่มีความ
อยากให้เขาหายไป เราก็จะ
ไม่เดอืดร้อนกับความเจ็บของ
ร่างกายแต่อย่างใด อันนี้เป็น 

ตราบใด

ที่มีร่างกายนี้อยู่

ตราบนั้น

ยังต้องมีความเจ็บอยู่
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ปัญญา ถ้าเราสามารถสอนใจ 
ให้ยอมรับว่าเราไปควบคุม
บังคับสั่งเขาไม่ได้ เขาเป็น
อนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา  
เขาเกดิขึน้ต้ังอยูด่บัไปตามเหตุ 
ตามปัจจัยของเขา เขาจะดับ 
เขาก็ดับไป เขาไม่ดับเขา 
ก็อยู ่ ไป แต่เราไม ่ต ้องไป 
เดือดร้อนกับเขา ถ้าเราท�าใจ
ให้เป็นอุเบกขาวางเฉยได้ เรา
กจ็ะอยูก่บัเขาได้ ถ้าเราเหน็ว่า
เขาเป็นอนตัตา เราก็จะปล่อย
วางเขาได้ พอปล่อยวางเขา 
ได้แล้ว เราก็จะไม่เดือดร้อน 
ไม่ทุกข ์กับความเจ็บต ่อไป 
แล้วจะไม่กลัวความเจ็บอีก 
ต่อไป ไม่ต้องใช้การบริกรรม
พทุโธหยดุความทกุข์ใจ เพราะ

ถ ้ า ใช ้การบริกรรมพุทโธ 
ทุกครั้งที่เกิดความเจ็บขึ้นมา
ก็จะต ้องบริกรรมพุทโธไป
ทุกครั้งจึงจะหายเจ็บ แต่ถ้า
ใช้ปัญญาว่าความเจ็บนี้เป็น
สิ่งที่ต้องอยู ่กับเราไปตลอด  
มันเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเรา  
ตราบใดที่มี ร ่ างกายนี้ อยู ่ 
ตราบนัน้ยงัต้องมคีวามเจบ็อยู่  
แต่ถ้าเราไม่ไปกลัวมัน ไม่ไป
อยากให้มันหายแล้ว เราก็อยู่
กบัเขาได้อย่างสบาย นีค่อืการ
ใช้ปัญญา ถ้าเราอยู่กับเขาได้
อย่างสบายแล้วเขาจะเกิดขึ้น
มากี่ครั้งกี่ร ้อยครั้งก็ไม่เป็น
ปัญหาอะไรต่อไป
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ศิษย ์: ตัวกระผมเองจะหาเวลา
น่ังสมาธนิานๆ ไม่ได้ เพราะมีภาระ 
ท่ีต้องท�าเยอะ ผมจึงมีเวลาน่ัง
ครัง้ละ ๕ นาทีบ้าง ๑๐ นาทีบ้าง 
๓๐ นาทีบ้าง แล้วแต่โอกาส และ
โดยส่วนมากผมจะตามลมหายใจ 
และก�าหนดค�าภาวนาพุทโธใน 
ทุกอิรยิาบถ เช่น น่ังเฉยๆ เดนิไป 
ท�างาน หรือก่อนนอน ผมก็
จะตามลมหายใจและภาวนาพุทโธ 
จนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู ้ท�าแบบน้ี 
ถูกต้องหรือเปล่าครับ

พระอาจารย์ : ก็ถูกต้อง  
แต่ก็ท�าได้เท่าที่เหตุที่เราท�า 
นั่นแหละ ท�ามากก็ได้มาก  
ท�าน้อยก็ได้น้อย ถ้าอยากจะ 
ได้ผลมากก็ต ้องท�าให้มาก  
ถ้าท�าได้เท่านี้ผลก็จะได้เท่านี้

ศิษย์ : เวลาเราภาวนาเรา 
จะทราบได้อย่างไรว่ากรรมฐาน 
กองใดถูกจริตเรา

พระอาจารย์ : ถ้าเราสงบ
กองนั้นก็ถูกกับเรา ถ้าเรา 
ไม่สงบมันก็ไม่ถูก อาจจะไม่ใช่ 
อยูท่ีก่รรมฐานก็ได้ อยูท่ี่ความ 
เพียร อยูท่ีส่ต ิถ้าความเพยีร 
ไม่ถงึ สตไิม่ถึง ถึงแม้กรรมฐาน 
จะถูก มันก็ไม่เกิดผลข้ึนมา 
เพราะฉะนั้นอย่าไปโทษที่
กรรมฐานเพียงอย่างเดียว 
ต้องดูด้วยว่าเราควบคุมจิต 
ให้อยู่กับกรรมฐานได้อย่าง 
ต่อเน่ืองหรอืเปล่า แล้วเรามี 
ความขยนัทีจ่ะปฏบิตัมิากน้อย 
เพียงไร ถ้านัง่เพยีงห้านาทแีล้ว 
อยากจะให้มนัสงบ พอมนัไม่สงบ 
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ก็ไปโทษกรรมฐาน อย่างนี้ 
ก็ไม่ใช่ น่าจะโทษตัวเราเอง
มากกว ่า ท่ี เราปฏิบัติน ้อย 
เพราะการท่ีจะปฏิบัติได้ผลนี้  
นักปฏิบัติมืออาชีพนี้เขาต้อง
ปฏิบัติกันทั้งวันตั้งแต่ตื่นจน 
หลับ และไม่ใช่ปฏิบัติวันเดียว 
แล้วจะได้ผล บางทีปฏิบัติกัน
เป็นเดือนๆ เป็นปีๆ ก็มีกว่า
จะได้ผลขึ้นมา เพราะฉะน้ัน 
อย่าไปโทษกรรมฐาน ส่วนใหญ่ 
ขอให้โทษความเพยีรของเรา 
โทษสติของเราจะดีกว่าว่า
เราเพียรน้อย มีสติน้อย

ศิษย์ : โยมได้ฟังธรรมะของ
พระอาจารย์ท่ีเทศน์ว่า “ความคดิ 
อย่าไปคิดตามมัน ให้ดูเฉยๆ” 
โยมก็ท�าตามพระอาจารย์ พอเรา 

หยุดดูความคิดว ่าจะคิดอะไร 
ต่อไป แต่ความคิดก็ไม่ยอมคิด 
ขอความเมตตาพระอาจารย์ช้ีแนะ
ด้วยเจ้าค่ะ

พระอาจารย์ : ไม่ยอมคิด 
หมายความว่าความคิดมัน
หยุดเหรอ

ศิษย์ : เหมือนกับว่าพอเรา
หยุดดคูวามคดิว่าจะคดิอะไรต่อไป  
แต่ความคิดก็ไม่ยอมคิด

พระอาจารย์ : ก็แสดงว่า
มันหยุดคิดใช่ไหม หยุดคิด 
กด็แีล้ว เพยีงแต่มนัจะหยดุคดิ 
ได้กี่วินาทีเท่านั้นเอง พอหยุด
คิดปั๊บ เด๋ียวพอเราเผลอปั๊บ
มันก็คิดใหม่อีก ถ้ามันเป็น
แบบนี้ก็เหมือนกับวิ่งไล่จับลิง 
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พอเราวิ่งมันก็หยุด พอเรา
หยุดมันก็วิ่งต่อ อย่างนี้ก็จะ
ไม่ได้ผล วิธีที่จะดีก็คือใช้การ
บริกรรมจะดีกว่า จะใช้พุทโธ
ก็ได้ จะใช้การพิจารณาอสุภะ  
พิจารณาอาการ ๓๒ ก็ได้ 
จะดีกว่าท่ีจะดูเฉยๆ เพราะ
การดูเฉยๆ ของเรานี้ยังไม่มี
ก�าลังที่จะหยุดมันได้อย ่าง 
ร้อยเปอร์เซ็นต์ หยุดมันได้
เพยีงแป๊บเดยีว พอเราไม่ดป๊ัูบ 
มันก็คิดต่อได้อีก

ศิษย์ : สงสัยตอนท่ีพระอาจารย์
เทศน์เรื่องจิต ท่านว่าจิตของ
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์อยู่ 
ในโลกทิพย์ และยังมีอยู ่ไม่ไปไหน  
ค�าถามคอื ถ้าจติของพระอรหันต์ 
ยังมีอยู่แม้ว่าจะถึงพระนิพพาน

แล้ว คือการท่ีจิตมันยังมีอยู ่  
แปลว ่ า จิ ตยั ง เ ท่ี ย งหรื อ ไ ม ่  
จิตของพระอรหันต์ไม่ได้เป็นไป
ตามความไม่เที่ยง คือ เกิด ดับ 
ตามกฎของไตรลักษณ์หรือคะ

พระอาจารย์ : คือจติทัง้หมดน้ี 
ของพระอรหนัต์กบัของปถุชุนนี้ 
กเ็ทีย่งเหมอืนกนัหมด คอืไม่มี
วันหมดไป ไม่มีวันสูญหายไป  
จิตของปุถุชนอย่างพวกเรา
ก็อยู ่ในโลกทิพย์เหมือนกับ
จิตของพระพุทธ เจ ้ า และ 
พระอรหันต์ ต่างกันตรงที ่
จิ ต ข อ งพร ะ พุ ท ธ เ จ ้ า กั บ 
พระอรหันต์น้ีไม่มีความทุกข์
ไม่มีความอยาก แต่จิตของ
ปถุชุนนีย้งัมคีวามทกุข์มคีวาม
อยากอยูเ่ท่านัน้เอง เข้าใจไหม 
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เรือ่งค�าว่าเทีย่งหรอืไม่เทีย่งนี ้
ไม่ส�าคญั จติมนัเทีย่ง ค�าว่า เทีย่ง  
กค็อืไม่มวีนับบุ ไม่มวีนัสลาย 
ไม่มวีนัหายไป ไม่ว่าจะเป็นจิต
ของใครกต็าม จติของตุ๊กแก 
จิตของสุนัข จิตของมนุษย์ 
จิตของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆ  
กม็อียูเ่หมอืนกนั อยูใ่นโลกทพิย์ 
เหมือนกัน ต่างกันตรงที่
คุณภาพของจิตแต่ละดวง
นั่ น เองว ่ าทุ กข ์มากหรือ 
ทุกข์น้อย มีความอยากมาก
หรืออยากน้อย หรือไม่มี
ทกุข์เลย ไม่มคีวามอยากเลย 
เท่านั้นเอง ที่ปฏิบัตินี้ไม่ได ้
ปฏบิตัเิพือ่ท�าลายให้จติหายไป  
จติไม่มวัีนทีจ่ะหายได้ ทีป่ฏบิตัิ
ก็เพื่อจะท�าลายความทุกข์ 

ท�าลายความอยากต่างๆ ท่ีอยู ่
ในใจนีเ้ท่านัน้เอง 

สิ่งที่ไม่เที่ยง ก็คือส่ิงที่เรา 
หลงมายึดติดในโลก นี่คือ 
โลกธาตุ จิตอยู่โลกทิพย์ ถ้า 
เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่า 
โลกที่ เราอยู ่ โลกน้ีกับโลก
พระจันทร์อย่างนี้ เราไปติด
กับของที่อยู ่โลกพระจันทร์ 
เราส่งยานอวกาศไปส�ารวจ
โลกพระจันทร์ ไปหาสิ่งต่างๆ  
จากโลกพระจนัทร์ แต่สิง่ต่างๆ  
ในโลกพระจนัทร์นีมั้นไม่เท่ียง 
มันหมดไป ก็เหมือนกับจิตที่
อยู่ในโลกทิพย์แล้วส่งกระแส
จิตมาหาสิ่งต่างๆ ในโลกธาตุ 
โลกธาตุก็คือโลกที่มนุษย์เรา
อยูน้ี่ ทุกอย่างน้ีมาจากธาตุ ๔  
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ทั้งนั้น ร่างกายนี้ก็มาจาก 
ธาตุ ๔ ดิน น�า้ ลม ไฟ ต้นไม้  
กุฎิ ศาลา นี้ก็มาจากธาตุ ๔ 
ดิน น�้า ลม ไฟ เหมือนกัน 
แล้วก็ไม่เท่ียงเหมือนกัน คือ 
มีเจรญิแล้วกมี็เสือ่มไป พอมนั
เสื่อมไปก็ทุกข์กันเพราะอยาก
จะให้มันอยู่ไป ไม่อยากใหม้นั 
เสื่อม ปัญหาอยู่ที่ความอยาก  
อยากในสิ่งที่มันจะเส่ือมไม่ให ้
มันเสื่อมได้อย่างไร เมื่อไม่ได้ 
ดังใจ มันก็ทุกข ์ใจเสียใจ
เท่านั้นเอง 

ดังนัน้ ถ้าฉลาดกห็ยดุหา ไม่มา 
หาสิ่งต่างๆ ในโลกธาตุนี้อีก 
ต่อไป กไ็ม่กลบัมาเกิด ไม่มาหา 
ร่างกาย เมือ่ไม่มร่ีางกาย กไ็ม่
ต้องมาหาลาภ ยศ สรรเสริญ  

หารปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ  
ให้หาความสงบภายในใจดีกว่า  
ถ้าจิตมีความสงบภายในใจ 
มคีวามสขุ จติกไ็ม่ต้องออกไป
หาความสุขภายนอก แต่จิต 
ของใครกต็ามไม่มวีนัสูญสลาย  
มีเท่าเดิม จิตในจักรวาลใน
สากลโลกนี้เคยมีกี่ดวงมันก ็
ยังมีเท่านั้นอยู่ แต่ร่างกาย
ท่ีจิตไปจับจองเป็นเจ้าของนี ้
มันมีเกิดมีดับ มีเปลี่ยน มีแก่ 
มีเจ็บ มีตาย ทุกร่างกายไป  
ได้ร่างกายนี้มาเดี๋ยวก็แก่ เจ็บ  
ตาย กันไปหมด พอหมด
ร่างกายน้ียังอยากอยู่ก็ไปหา
ร่างกายอันใหม่มาแก่ มาเจ็บ 
มาตายใหม่ ก็เป็นอย่างนี้มา
อยู ่เรื่อยๆ จนกว่าจะฉลาด
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จนกว่าจะพบพระพุทธเจ้าว่า 
นี่เป็นความทุกข์นะ ส่ิงที่เรา
ก�าลังหากันนี้มันไม่ใช ่เป ็น
ความสุข สิ่งที่เป็นความสุข
ก็คือการหยุดหาสิ่งเหล่านี้ 
ให้หาความสขุทีเ่กดิจากความ
สงบภายในใจท่ีเกิดจากการ
หยดุความอยากนีเ้อง ถ้าหยุด
ความอยากได้หมด ความสงบ
ก็จะตามมาเอง 

ดังนั้น ขอให้เราทุ่มเทเวลา
ชีวิตจิตใจไปกับการเข ้าหา 
ความสุขความสงบภายในใจ 
นี้อย่างเดียว อย่าไปหลงกับ
ความสุขทางตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ทางร่างกาย ทาง
ลาภ ยศ สรรเสริญ เพราะ
ว่ามันเป็นความทุกข์นั่นเอง  

เพราะมันไม่เที่ยง เพราะเรา 
ไปส่ังมันไม่ได้ ส่ังให้มันอยู ่
กับเราไปตลอดไม่ได้ แต่ใจ 
เราอยากให้มันอยู ่กับเราไป
ตลอด พอมีอะไรแล้วเราก็
อยากให้มนัอยูก่บัเราไปตลอด 
พอมันไม่อยู ่กับเราไปตลอด
เราก็เศร้าโศกเสียใจ น่ีคือ
ปัญหาของเรา เราโง ่เอง 
เราไปอยากในส่ิงที่ท�าให้เรา
เสยีใจเอง ท�าไมไม่ไปอยากกับ
สิ่งที่ให้ความสุขกับเรา ก็คือ 
อยากกับการหาความสงบ 
ของใจ อันนี้แหละหาไปเถอะ 
หาได้เท่าไรยิง่ดีเท่าน้ัน ท�าบุญ
ได้เท่าไรยิง่ด ีมเีงนิทองเท่าไร
แจกให้คนอื่นไปให้หมดเลย 
จะได้ไม่ต้องไปหาความสุข 
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จากเงินทองอีกต่อไป แล้วจะ 
ได้มารักษาศีล มาบวชได้ 
มาภาวนาได้ มาท�าใจให้สงบ 
มาท�าใจให้ฉลาดได้ มาหยุด
ความอยาก หยุดความทุกข์
ต่างๆ ได้ มแีค่นีเ้อง ปัญหาของ 
พวกเราก็คือมันยากตรงที่ 
ว่าเราไม่อยากมาทางนี้กัน  
เรายังรักพี่เสียดายน้องอยู่ 
ความสุขทางใจก็อยากจะได้  
ค ว า ม สุ ข ท า ง ก า ย ก็ ยั ง
เสยีดาย มนัก็เลยกล้าๆ กลัวๆ  
บางวนักล้ากม็าวดั บางวนักลวั 
ก็ไม่เข้าวัด เข้าโรงหนังแทน  
มนักเ็ลยสุกๆ ดิบๆ อยูอ่ย่างนี้  
สุขบ้างทุกข์บ้างไปเร่ือยๆ 
เพราะเราไม ่เอาอย ่างใด
อย่างหนึ่งให้มันเต็มที่ไปเลย 

ถ้าอยากจะสุขเต็มที่ก็ต้องท�า
แบบพระพทุธเจ้า เสดจ็ออก 
จากวังเลย ออกจากบ้านไปเลย  
ทิง้สามทิีง้ภรรยาทิง้ลกูทิง้ใคร
ไปหมดเลย ไปอยูใ่นป่าในเขา 
ไปบ�าเพญ็รกัษาศลีให้บรสุิทธิ์  
ท�าใจให้สงบ พจิารณาทกุอย่าง 
ว่า ไม่เทีย่ง ไม่ใช่ของเรา แค่นี้ 
กห็ยดุความอยากได้แล้ว ได้พบ 
กบัความสขุทีถ่าวร มนัไม่ยาก 
หรอกการปฏิบัติถ้าเราทุ่มเท
ชีวิตจิตใจ พระพุทธเจ้าทรง
รับรองแล้วว่าภายใน ๗ ปี 
เป็นอย่างมาก ทรงสอนใน
สติปัฏฐานสูตร ผู้ใดปฏิบัติ
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้เจริญสติได้ภายใน ๗ ปี  
เป็นอย่างมาก ถ้าเก่งก็ ๗ วัน  
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กส็ามารถส�าเรจ็ได้ มนัยากตรง 
ทีว่่าเราไม่ยอมท�า เรายงัเสยีดาย 
ความสุขทางร ่ างกายอยู ่  
ยังเสียดายทรัพย์สมบัติข้าว
ของเงินทอง ยังเสียดายสามี
ภรรยา ยงัเสยีดายบตุรธดิาอยู่  
เราจงึตดัเขาไม่ได้ เราถึงไปไม่ได้  
ถ้าเราตัดได้ ไปเดี๋ยวเดียว
เท่านัน้เอง เสรจ็ ฉะนัน้อยูที่เ่รา  
เราต้องเลือกทาง ถ้าเราไม่ 
เลือกมันก็เป็นอย่างนี้ มันก็
เหมือนเหยียบเรือสองแคม  
มันไปไม่ได้ เดี๋ยวเรือมันแยก
ไปคนละทางขากฉ็กีเท่านัน้ล่ะ 

เวลาท่ีจะต้องเลือกทางใด 
ทางห นึ่ งนี้ มั นทรมานที ่
สดุเลย เวลาคดิทีจ่ะตดัสนิใจ 
ออกบวชอย่างถาวรนี้เป็น 

เวลาที่ทรมานใจมากที่สุด  
แต่พอตัดสินใจได้แล ้วมัน 
โล่งเลย เหมือนกับยกภูเขา 
ออกจากอกเลย พอตัดได้  
ไปดีกว่า อยู่ไปก็เท่านี้ อยู่ไป 
ก็ไม่มีวันที่จะเจริญ ไม่มีวันที่
จะพ้นทกุข์ได้ ไปดกีว่า ยอมไป 
ตายเอาดาบหน้า พอยอมนี้  
มันโล่งอกโล่งใจเลย มัน
สบายใจเลย แต่ก ่อนที่จะ
ตัดสินใจได้นี่ โอ้โห มันทุกข์
แสนทุกข์ รักพี่ก็รัก น้องก ็
เสยีดาย ไม่รูจ้ะเอาทางไหนดี 
ใจจะขาดทัง้สองทาง ไปทางน้ี 
ก็ขาด ไปทางน้ันก็ขาด แต่ 
พอยอมตัดสินใจเอาทางใด 
ทางหน่ึงแล้วมันโล่งไปเลย 
คิดถึงพระพุทธเจ้า ท่านก็
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เหมือนเรา ท่านก็อยู่แบบสุข
แบบสบายเหมือนเรา ท่านก็
เห็นว่ามันเป็นความสุขปลอม 
มนัเป็นความสขุทีม่คีวามทกุข์ 
ตามมา ท่านกเ็ลยยอมท้ิงมนัไป  
ยอมไปสู้กับความทุกข์ที่จะพา 
ไปสูค่วามสขุ ความสุขแท้จริง 
นี้ต้องผ่านนรกก่อน ทางที ่
จะไปพระนิพพานได้นี่ต้อง

ผ่านนรกก่อน เพราะจะต้อง
ตกลงมาจากสวรรค์นั่นเอง  
ขณะนีพ้วกเราอยูใ่นสวรรค์กนั  
ขณะน้ีเราอยู ่กับลาภ ยศ 
สรรเสริญ เน่ียเหมือนกับ
เราอยู่บนสวรรค์ พอเราไป
บวชปั ๊บน่ีเหมือนกับเราตก 
ลงจากสวรรค์ ไม่มีลาภ ยศ  
สรรเสริญ ไม่มคีวามสขุทางตา  
หู จมูก ลิ้น กาย ตอนนั้น
ก็เป็นเหมือนกับตอนตกนรก 
แต่ตกเดีย๋วเดยีว ถ้าเราปฏบิตัิ
ธรรม เดีย๋วมนัก็ยกเราขึน้ไปสู่
สวรรค์ทีไ่ม่มวีนัเสือ่มอกีต่อไป 
กค็อืสวรรค์ชัน้นิพพานน่ันเอง  
ถ้าเราไม่ยอมออกจากสวรรค ์ 
เราก็จะไม่มีวันที่จะไปสู่พระ
นิพพานได้ 
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ดังนั้น จึงให้เราศึกษาพระ 
พุทธประวัติอยู่เรื่อยๆ ศึกษา 
พระประวัติของพระสาวก 
ท้ังหลายว่าท่านท�าอย่างไร 
ท่านจึงออกบวชกันได้ เพราะ
ว่าท่านเห็นทุกข์ ท่านเห็น
ความไม่เทีย่ง ท่านเหน็อนตัตา 
เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา 
เห็นว่าทุกอย่างในที่สุดก็ต้อง
เสื่อมหมดไป เดี๋ยวร่างกาย
ตายไป ทุกอย่างที่เรามีอยู่ก ็
หมดไปอยู่ดี สู้หมดไปตอนนี ้
ไม่ดีกว่าหรือ หมดไปตอนที่
เรายังสามารถปฏิบัติธรรมได ้
ไม่ดีกว่าหรือ หมดตอนตายนี้ 
เราไม่สามารถควบคุมจิตของ
เราได้นะ ตอนที่เราตายไป
ตอนนั้นกรรมมันจะมาเป็น

ผู้ควบคุม บุญกรรมจะเป็นผู ้
มาฉุดลากเราไป แต่ตอนน้ี 
เราเป ็นผู ้ฉุดลากมันไปได ้  
ฉุดลากมันไปพระนิพพานได้ 
แต่ถ้ารอเวลาตายน้ีจะมีแต ่
บุญกรรมที่จะฉุดเราไป ท�าไม
เราไม่สมมติว่าเราตายจาก
โลกนี้ไปเสียแต่วันนี้ ตายจาก
ทกุส่ิงทกุอย่างไป แล้วเรากจ็ะ
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ได้ไปบ�าเพ็ญได้ ไปปฏิบัติได้ 
ไปเดนิทางไปสูพ่ระนพิพานได้ 

หนังสือที่เกี่ยวกับแม่ชีแก้วน้ี 
ท่านก็เป็นพระอรหันต์นะ  
อย่าไปคดิว่าเป็นผู้หญิงแล้วเป็น 
พระอรหันต์ไม่ได้นะ แม่ชแีก้วนี ้
ท่านกเ็ป็นศษิย์พระอาจารย์มัน่  
กระดูกของท่านก็กลายเป็น
พระธาตุแล้ว

ศิษย์ : สงสัยเรื่องของจิต  
ถ้าจะเข้านิพพานต้องวางจติวางใจ  
อย่าถือว่าเป็นใจของเรา หมายถึง 
จิตอันเดียวกับท่ีพระอาจารย์พูด 
เมื่อสักครู่หรือไม่คะ

พระอาจารย ์ : จิตดวง
เดียวกันนั่นแหละ แต่ตอนนี้
เรายังไปไม่ถึงจุดนั้น เรายัง

ไม่ต้องไปกังวล ไว้ปล่อยวาง 
อย่างอื่นก่อน ให้ปล่อยวาง
ร่างกายก่อน ปล่อยวางลาภ ยศ  
สรรเสริญก่อน ปล่อยแล้วมัน
ก็จะเข้าไปในจิต แล้วมันก็จะ 
ไปยึดติดอยู่ในจิตอีกที ก็ต้อง
ปล่อยมันอีกทีหนึ่ง พูดตอนนี้
อธิบายตอนน้ีก็จะไม่เข้าใจว่า
จิตเป็นอย่างไร เพราะว่าเรา
ยังไม่เห็นมัน ยังไม่เห็นตัวมัน 
เพราะในน้ันมนัยังมขีองปลอม 
ซ่อนอยูใ่นจติ ยงัมตัีวอวชิชาอยู่  
ที่ให้ปล่อยคือให้ปล่อยตัว
อวิชชา ตัวจิตนี้เราปล่อย 
ไม่ได้หรอก เพราะตัวจิตมัน
เป็นตวัเรา ให้ปล่อยกค็อืตวัที ่
แปลกปลอมเข้ามา อนันีเ้ป็น
ตัวสุดท้าย 
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ปล่อยระดบัประถมก่อน ปล่อย 
ลาภ ยศ สรรเสริญ ปล่อย
ครอบครัวก่อน ปล่อยลูก  
ปล่อยสาม ี ปล่อยภรรยาก่อน  
แล้วค่อยมาปล่อยร่างกาย ปล่อย 
ความเจบ็ความปวด ความสุข 
ทางร่างกาย ปล่อยเวทนา 
ปล่อยสุขเวทนา ทุกขเวทนา  
ไม่สขุไม่ทุกขเวทนา คอืมนัสขุ 
ก็ปล่อยมันสุขไป มันทุกข์ก็
ปล่อยมันทุกข์ไป มันไม่สุข 
ไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันไป ไม่ต้อง 
ไปจัดการกับมัน ตอนนี้เรา
จัดการกับมัน พอมันทุกข์
เรากห็าวธิดีบัมนั ร้อนกห็าน�า้ 
มาอาบ หาพดัลมมาเป่า แทนที ่
จะมาดับความทุกข์ใจที่อยาก
จะให้ความทุกข์กายหายไป

ก็ไม่ท�า กลับไปสร้างความ
ทกุข์ใจขึน้มาด้วยการอยากให้
ความทกุข์กายหายไป เราต้อง 
ดับความทุกข ์ใจด ้วยการ 
ปล่อยวางความทุกข์กาย แล้ว
ค่อยมาปล่อยวางความทุกข์ 
ภายในจิตอกีที ภายในจิตก็มี 
ความทุกข์เพราะก็ยงัมีความ 
อยากให้จติมคีวามสขุอย่างเดยีว  
แต่ความสุขภายในจิตมัน 
ก็เหมือนกับความสุขภาย 
ในร่างกาย มันสุขแล้วมันก็
ทุกข์เหมือนกัน มันไม่เที่ยง 
เหมือนกัน อันนี้มันเข้าไปใน 
จิตอีกที ให้ไปปล่อยตัวน้ี 
ปล่อยเหมือนกับเราปล่อย
ร่างกาย ปฏบิตัไิปมันจะรูเ้อง 
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ศิษย ์: มันถือว่าไม่มีอะไรในโลก
ที่ต้องห่วง 

พระอาจารย ์ : ก็ต้องปล่อย
วางทุกอย่าง ทุกอย่างมัน
เป็นทุกข์ ไปถือว่าเป็นของ
เราท�าไม ถ้าไม่ยึดไม่ถือว่า
เป็นของเรามนัก็จบแล้ว ที่มนั 
เป็นปัญหาก็เพราะว่าไปยึดไป
ติดว่ามันเป็นของเราใช่ไหม 
สามีของคนอื่นเราไม่ได้ไปยึด
ไปติด เขาเป็นอะไร เราเดือด
ร้อนไหม ถ้าเราไปยึดไปติด
กับอะไร เราก็จะไปทุกข์กับ
เรื่องนั้นทันที ถ้าเราไม่อยาก
จะทุกข์ เราก็ต้องไม่ยึดไม่ติด
กับทุกสิ่งทุกอย่าง ตอนนี้เรา 
ยึดตดิกบัอะไร เรากต้็องปล่อย
สิง่นัน้ ตอนนีย้ดึตดิกบัลูกกต้็อง 

ปล่อยลูก ยึดติดกับเงินทองก็ 
ต้องปล่อยเงินทอง ยึดติดกับ 
ร่างกายก็ต้องปล่อยร่างกาย  
ยึด ติดกั บความ รู ้ สึ กทาง
ร่างกาย สขุ ทกุข์ ไม่สขุไม่ทุกข์  
ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตาม
ธรรมชาติของเขา อย่าไปยุ่ง
กบัเขา เขาสขุกป็ล่อยเขาสขุไป  
เขาทุกข์ก็ปล่อยเขาทุกข์ไป 
เขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยเขา 
ไม่สุขไม่ทุกข์ไป เราไม่ต้อง
ไปยุ่งกับเขา เราก็จะไม่ทุกข ์ 
การทีเ่ราจะปล่อยได้ ใจต้องสงบ 
เป็นอุเบกขา ถึงบอกให้เจริญ 
สมาธใิห้มากๆ เจรญิสตใิห้มากๆ  
เพราะสติน้ีจะท�าให้ใจสงบ 
พอใจสงบแล้วใจก็จะปล่อย 
ทกุอย่างเอง เวลาจติเข้าไปใน
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สมาธิแล้วมันปล่อยหมดเลย  
แต่มนัปล่อยช่ัวคราว พอออกมา 
ป๊ับมนักก็ลับมายึดเหมือนเดิม  
ตอนนั้นก็ต ้องใช้ปัญญาให้ 
ปล่อยให้ปัญญาตัดเพื่อจะได้ 
ปล่อย ให้ตดัถ้าเหน็ว่าเป็นทกุข์  
เห็นว่าไม่เที่ยง เป็นอนัตตา
ก็จะปล่อยเอง ต้องสอนใจ
ให้มันเห็นว่าเป็นทุกข์ ลูกนี่
เป็นทุกข์เพราะเขาไม่เที่ยง 
เด๋ียวเวลาเขาตายไปเราจะ
รู ้สึกอย่างไร ถ้าเราปล่อย
แล้วเวลาเขาตายไปเราจะ 
ไม่ทุกข์กับเขา แต่ถ้าเขาเป็น 
ลูกเรา เราก็จะอยากไม่ให ้
เขาตาย พอเขาตาย เราก็จะ 
ทุกข์ขึ้นมาทันที แต่ถ้าเรา
เหน็ว่ายงัไงเขากต้็องตายอยูด่ี  

ไม่ก่อนเราก็ต้องหลังเราหรือ
พร้อมกับเรา คิดอย่างนี้แล้ว
กจ็ะได้ปล่อยวางได้ ปล่อยวาง
แล้วเราก็ไม่ทุกข์กับเขา ที่ให้
ปล่อยทุกส่ิงทุกอย่างในโลกน้ี 
เพือ่เราจะได้ไม่ทกุข์เท่านัน้เอง 

ต้องท�าสมาธิให้มากๆ เจริญ
สติให้มากๆ ต้องปลีกวิเวก 
ต้องอยู่คนเดยีว อย่าส่งใจออก
ข้างนอก ดงึใจเข้าข้างในให้ได้  
ดงึใจเข้ามาหยดุความคดิให้ได้  
หยุดความคิดแล้วใจจะสงบ  
จะเยน็ จะสบาย แล้วพอออกมา 
ก็สามารถใช้ปัญญาสอนใจ
ให้ปล่อยได้ เพราะจะเห็นว่า
ปล่อยแล้วสบาย ถ้ายึดแล้ว 
จะทุกข์ ตอนนี้ไม่เห็น ถ้าใจ 
ไม่สงบไม่เหน็ จะไม่เหน็ว่าทกุข์  
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เวลายดึติดกบัอะไรนีจ้ะคดิว่าดี  
ห่วงยงัไง กนิไม่ได้นอนไม่หลบั  
กย็งัยดึตดิอยู่นัน่ ไม่เห็นความ
ทุกข์ แต่เวลาจิตสงบนี้เวลา 
มันทุกข์นิดเดียวมันจะรู ้เลย 
จติเกดิความทกุข์ขึน้มานดิเดียว  
แค ่คิดถึง เขานี่ ก็ทุกข ์แล ้ว  
นี่ก็รู้แล้ว แม้แต่คิดก็คิดไม่ได้  
พอคิดปั๊บก็จะห่วงขึ้นมาทันท ี
เอ๊ะ เขาเป็นอะไรหรือเปล่า 
ต้องใช้ปัญญาว่าเราอยู่ตรงนี้  
เราก็ท�าอะไรไม่ได้อยู่ดี ถึงไป
อยู่กับเขา เราก็ท�าอะไรไม่ได้
อยูดี่ เขาจะตายต่อหน้าต่อเรา  
เราก็ห้ามเขาไม่ได้อยู่ดี ต้อง
คดิถึงขนาดนัน้มนัถงึจะปล่อยได้

ศิษย์ : แล้วมันจะเรว็ขึน้ไหมครบั

พระอาจารย ์ : ถ้าคิดบ่อยๆ 
มันจะช�านาญขึ้น เหมือนท่อง
สตูรคณู มนักจ็ะช�านาญต่อไป  
มันก็จะคิดแบบนี้ มันจะไม ่
คิดแบบหลง ตอนนี้เราจะคิด 
แบบหลง อยากจะให้เขาอยู่ 
อยากจะให้เขาไม่เจบ็ไข้ได้ป่วย 
ต้องปฏิบัติอยู่เร่ือยๆ บ่อยๆ 
สติต้องไว เพราะฉะนั้นต้อง
ฝึกอยู่เร่ือยๆ ต่อไปมันก็จะ
อัตโนมัติเอง ต่อไปมันจะเฉย

ศิษย ์: อัตโนมัติหมายความว่า
อย่างไรครับ 

พระอาจารย์ : มันจะเฉย  
เห็นอะไรก็เฉย 
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ศิษย์ : กิเลสมันบางหรือว่า 
มันหมดไปแล้ว 

พระอาจารย์ : มันหมดไปเลย  
หรือไม่หมดก็แบบว่าเราไว 
พอมันโผล่ขึ้นมาปั๊บ เราก็ดับ
มันเลย อัตโนมัติเลย พอมัน
ห่วงปั๊บก็ตัดมันเลย

ศษิย์ : บางทีมันนาน ๒-๓ วนั
ถึงรู้ หรือ ๒-๓ ชั่วโมง

พระอาจารย ์ : เพราะว่าเรา
ไม่มีปัญญา ปัญญาเรายัง
ช้ามาก ยังไม่ทันเขา เพราะ
เราไม ่ฝ ึกซ ้อมทางป ัญญา  
ไม่พจิารณาทางอนจิจงั ทกุขงั 
อนัตตา อยู่เรื่อยๆ 

ศิษย์ : ถ้ามันรวม คือสติ
ปัญญามันรวม

พระอาจารย์ : สตปัิญญาและ
ก็สมาธิด้วย ถ้ามีสติก็ถือว่า 
มีสมาธิ ดังน้ัน ถ้ามีสติแล้ว 
ก็จะมีสมาธิ ถ้ามีสมาธิก็จะ 
คิดไปในทางปัญญาได้ ถ้าไม่มี
สมาธินี้ ใจมันจะคิดไปในทาง
กิเลส มันจะไม่คิดไปในทาง 
ปัญญา เพราะว่ามนัมกี�าลงัมาก  
เวลามีสมาธิแล้วสมาธิน้ีจะไป
ตัดก�าลังของกิเลส

ศิษย์ : คือบางทีเรื่องกิเลส
ละเอียด มันมีเรื่องนิดเดียวครับ 
แต่กว่าสติจะตามจบัได้พอมันแว้บ 
ขึ้นมา
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พระอาจารย ์ : มันมาหลาย
รปูแบบ กเิลสมันมาแบบตรงๆ  
ก็มี มาแบบซ่อนๆ ก็มี แบบ
ไม่รูส้กึตัว แต่พอมนัทกุข์ขึน้มา 
กจ็ะรูท้นัทว่ีากเิลสเกิดขึน้อกีแล้ว  
ยึดติดอีกแล้ว อยากอีกแล้ว 
แต่ปัญหาก็คือว่าเวลาทุกข์มัน
ไม่รู ้ว ่ามันทุกข์น่ะซิตอนนั้น 
มันต้องทุกข์แบบจนกระทั่ง
มันทนไม่ไหวจริงๆ จึงจะรู้ว่า 
โอ้ นี่มันทุกข์นี่หว่า ถ้ายังไม่ 
รู้สึกขนาดนั้นก็พยายามที่จะ
ท�าตามกิเลสให้ได้ พยายาม
ที่จะแก้ พยายามที่จะรักษา 
พยายามทีจ่ะท�าให้เป็นไปตาม 
ความอยากของเราให ้ ได ้  
พอท�าไม่ได้แล้วเครียดเต็มท่ี 
มันจึงจะได้สติว่า โอ้ นี่เรา 

ก�าลังทุกข์กับมัน ทุกข์เพราะ 
อะไร อ๋อ ทกุข์เพราะความอยาก  
เราก็อย่าไปอยากซิ ยอมรับ
ความจริง อะไรจะเกิดก็เกิด 
อะไรจะเป็นกเ็ป็น อะไรเป็นไป 
แล้วกป็ล่อยมันเป็นไป เราไปแก้ 
มนัไม่ได้ ยอม หยดุ แล้วก็เยน็  
ให้ใช้สูตร ๓ ย รู้จักสูตร  
๓ ย ไหม ยอม ยอมแล้วกห็ยดุ  
หยุดอยาก พอหยดุอยากแล้วก็
เยน็ นัน่แหละกย็อมแพ้นัน่แหละ  
หยุดที่อยากจะชนะ พอยอม 
แล้วก็จะสบายใจ ถ้าไม่ยอมก็
ดิ้นอยู่นั่นแหละ นี่ก็นาวาเอก  
แต่เขาเป็นแพทย์ เขาสายแพทย์  
เป็นลเิกแท้ๆ แต่เชือ่กนัชอบกนั 
เหลือเกิน เป็นดาวดวงเดียว
ติดบ่า พระก็ต้องมีพัดยศ 
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ศิษย ์ : ไม่ค่อยได้ยินใครเรียก
พระอาจารย์ว่าท่านเจ้าคุณเลย 

พระอาจารย ์: ก็เพราะว่ามัน
ไม่ได้เป็นไง เขาให้เราเป็นแต่
เราไม่ได้เป็น ถ้าเป็นก็ต้องท�า
นามบัตรเเจกเลย ติดป้ายเลย 
บางทีก็ใส่ไปตามธรรมเนียม 
เพือ่ไม่ให้เสยีมารยาท เดีย๋วจะ 
หาว่าไม่เคารพผู้หลักผู ้ใหญ่
อุตส่าห์เมตตาให้แล้วก็ใส่ไป  
บางทกีใ็ส่ชือ่พดัยศไปด้วย แต่ 
ก็ไม่ได้ใช้เพราะเราไม่ได้เข้า 
ไปเกี่ยวข้องกับทางสังคมของ 
โลกเขา ไม่มีกจินมินต์ท่ีจะต้อง 
เอาพดัยศไปด้วย ไม่รบันมินต์ 
ซะอย่างก็จบแล้ว ถ้าใจมันอิ่ม
แล้วมันไม่อยากได้อะไรแล้ว 
ปัญหาอยู่แค่ตรงนี้เอง

ศิษย ์: แล้วไม่กลัวด้วย 

พระอาจารย ์: ก็ไปกลัวอะไร 
มนัไม่มอีะไรน่ากลวั อย่างมาก 
ก็แค ่ตาย อยู ่ ท่ีไหนก็ตาย
เหมอืนกนั เป็นนายพนัก็ตาย 
เป็นนายพลกต็าย เป็นนายสบิ 
กต็ายเหมอืนกนั ไม่มใีครหนี
พ้นความตายไปได้ ไปกลัว
อะไร แล้วสิง่ท่ีตายกไ็ม่ใช่เรา 
เสยีด้วยซ�า้ไป ยิง่ถ้ารูอ้ย่างนี้ 
แล้วจะมีอะไรให้กลัว เวลา 
ร่างกายตายไปแล้วเรากท็�าใจ 
เฉยๆ เราไม่ได้ตายไปกับมัน

ศิษย์ : เวลาเรานอนหลับ  
เราไม่รู ้ว่าเรานอนหลับ บางที 
เราตายเราไม่รู้ตัว
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พระอาจารย ์: ใช่ เวลานอน
เราก็เหมือนตายไปช่ัวคราว 
เราตายเราเกิดทุกวันน่ะ  แต่ 
เราไม่รูส้กึตวั พอเราหลบัตาไป  
นอนหลับไปก็ตายไปแล ้ว  
พอลืมตาขึ้นมาก็เกิดขึ้นมา
ใหม่อีกแล้ว เพียงแต่ยังได้
ร่างกายอันเก่าอยู่

ศิษย์ : ตอนเด็กๆ เราจะ 
ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกน้ีนะครับ 
พอเราแก่ๆ เรารู ้ว ่าเข ้าใกล ้
ความตายแล้ว เราจะเริม่มาสนใจว่า  
เอ๊ เราจะตายยังไง ก็มารู ้ว่า 
มันก็คือนอนหลับแล้วเราตาย  
เราไม่รู้ตัว ไม่ได้สั่งเสียด้วย

พระอาจารย ์: ใช่ เพราะเรา
ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร ก็ต้องสั่ง

ไว้ก่อน ท�าพินัยกรรมไว้ก่อน 
เผื่อไว้ก่อน

ศิษย์ : ท่ีพระอาจารย์พูด
ตอนสุดท้ายน่ากลัวนะคะ ที่บอก 
ว่าตอนน้ีเราลากตัวเราเองไป
นิพพานได ้ แต ่ถ ้าสมมติว ่า 
เราไม่ได้ท�าอะไรก่อนเราตายน่ี 
บุญกรรมจะลากไป

พระอาจารย์ : บุญกรรม
จะลากไปแทน ถ้าบุญเป็น
ระดับนิพพานมันก็จะลากเรา
ไปนิพพานเวลาเราตาย เช่น 
พระพทุธเจ้าเวลาตาย บุญของ
พระพุทธเจ้าก็เป็นนิพพานไง 
กพ็าไปนพิพาน ดงันัน้ เราต้อง 
สร้างบญุให้อยูใ่นระดบันพิพาน 
ให้ได้ตั้งแต่ตอนน้ี พอเป็น
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นิพพานแล้ว เวลาตายบญุนีก้ ็
จะพาเราไปนิพพาน ความจรงิ 
ไม่ได้พา มันถงึอยูแ่ล้ว พอเรา
ปฏิบัติบรรลุถึงพระนิพพาน 
จิตมันถึงนพิพานแล้ว

ศษิย์ : พระอาจารย์ครบั ถ้าเรา
ท�าศีล สมาธิ ปัญญา ไปเรื่อยๆ 
จิตมันถูกจริต

พระอาจารย์ : มนักช็�าระโลภ
โกรธ หลง มันก็สะอาดขึ้นไป
เรือ่ยๆ จนในทีส่ดุมนักบ็รสิทุธิ์
เต็มที่ก็เป็นพระนิพพานไป 

ศิษย์ : มันก็เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย

พระอาจารย ์: ก็เหมือนการ 
กรองน�้ า  ถ ้ าที่ กรองมัน

ละเอียด มันก็กรองได้เยอะ 
กรองไปเรื่อยๆ เดี๋ยวน�้ามันก็
ใสสะอาด ศีล สมาธิ ปัญญา 
นี้เป็นตัวกลั่นกรองสิ่งที่เป็น
เครื่องเศร้าหมองก็คือกิเลส 
เครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย
ให้หมดไปจากใจ ใจก็จะไม่มี 
ความเศร้าหมองหลงเหลอือยู่  
มีแต่ความสว่างไสว มีแต่ความ
สงบ มีความสุขอย่างเดียว  
ใจของพระพุทธเจ้า ใจของ 
พระอรหันต์ทั้งหลายเป็น
อย่างนั้น พอถึงขั้นนั้นแล้วก็
ไม่มีวันเสื่อมด้วยเพราะไม่มี
ตัวที่จะมาท�าให้มันเสื่อม ตัว
ท่ีจะท�าให้เสือ่มถูกกรองออก
ไปหมดแล้วก็คือความเศร้า
หมองต่างๆ กิเลสต่างๆ แต่ถ้า
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ตดัด้วยสมาธนิีมั้นไม่ได้ก�าจดั  
มนัเพยีงแต่ตกตะกอนเหมอืน 
กบัแกว่งสารส้ม สิง่ทีเ่ป็นปฏิกลู 
ทั้งหลายมันก็จะตกตะกอน
แยกออกจากน�า้ไป แต่พอเรา
ไปเขย่าน�้าเข้า ไปคนน�้าเข้า 
ตะกอนมนักจ็ะเกดิขึน้มาใหม่

ศิษย ์: มันไม่ได้มีปัญญาไปดูด
ตะกอนออก 

พระอาจารย์ : ใช่ ถ้ามปัีญญา
มนัจะกรองออกไปเลย พอออก 
ไปแล้วน�้าก็ไม่มีวันที่จะขุ่นได้  
แต่สมาธินี้ขุ่นได้ เวลาอยู่ใน
สมาธินี้ ใสเหมือนกับอยู ่ใน
นิพพานเลย ออกจากสมาธิ
มาปั๊บ ไปคิดเร่ืองนั้นเรื่องนี้  
ความโลภความอยากเกดิขึน้แล้ว  
เริ่มขุ่นมัวขึ้นมาแล้ว

ศษิย์ : สรปุว่าจติน้ีถ้าฝึกสมาธิ
มากๆ จิตจะมีพลังขึ้นใช่ไหมครับ

พระอาจารย ์: มีพลัง แต่มัน
ไม่สามารถก�าจัดกรองกิเลส
ออกไปได้ ต้องใช้ปัญญา ถ้าไม่ 
ระมัดระวัง ออกจากสมาธิ
มาแล้วหลงตัวเองก็อาจจะ
ถูกกิ เลสหลอกให ้ไปท�าใน
สิ่งที่เสียหายกับตนได้ ไปท�า 
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ตามความอยากของกิ เลส  
คิดว่าเป็นผู้วิเศษแล้ว จิตเขา
เข้าฌานเข้าสมาบัติได้แล้ว 
ทีนี้ใครให้เงินให้ทองมาก็ซื้อ
ของแหลกเลย มีใครพิสูจน์ได้
ว่าสิง่ท่ีเขาพดูเป็นจรงิอย่างไร 
ใช่ไหม อย่างว่าคนไทยเรา
เป็นคนเชื่อง่าย ยิ่งผ้าเหลือง 
พูดนี้ยิ่งไม่กล้าที่จะไปสงสัย 
เพราะมี ผ ้ า เห ลืองแท ้ก็ มี 
ผ้าเหลืองปลอมก็มี เดี๋ยวไป 
สงสัยผ้าเหลืองแท้มันก็จะไม ่
ได้รับประโยชน์ใช่ไหม ก็เลย 
เชื่อไว้ก่อนดีกว่า แล้วพอดีไป
ถูกกับความโลภของเขาด้วย  
เพราะว ่าเชื่อองค์นี้แล ้วจะ 
ร�่าจะรวย จะได้เป็นนายพล 
ถ้าไปท�าบญุกับคนนีจ้ะไปไหมล่ะ

ใช่ไหม ที่ เขาไปกันเพราะ 
เขาร�่าลือกันอย ่างนี้แหละ
พวกน้ีเขาคงจะมีพลังทาง
สมาธิ คือคนที่ไปนี้ก็อาศัยว่า 
คนอืน่ได้ เขาก็อยากจะได้ตาม  
คงจะไม่ได้ทุกคนล่ะ แต่ว่า
มนัเป็นกฎของความเป็นไปได้ 
คนร้อยคนไปอาจจะได้สกัสอง
สามคน คนสองสามคนนี่ก็ไป 
โพนทะนาไปประกาศ คนอื่น
ที่ไม่ได้ก็อยากจะได้ก็ไปกัน  
ไม่ได้กถื็อว่ายงับญุไม่ถงึ บญุยงั 
ไม่ถึงก็ท�าต่อไป แต่ความจริง
ของพวกน้ีเราไม่สามารถที่จะ
ไปสัง่มนัได้หรอก ถ้าส่ังมันได้
ก็เป็นนายกฯ กันทุกคนแล้วซิ 
ใช่ไหม เป็นความเชือ่มากกว่า 
เป็นความหลงมากกว่า เห็น
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คนอื่นได้ก็คิดว่าเราก็จะได้
เหมือนเขา

ศิษย์ : ถ้าเขาคิดว่าเขาเป็น
พร ะ โสดา บันแล ้ ว ไปรับรอง 
พระอรหันต์ได้ไหมคะ คอืหนูอ่าน
หนังสือแล้วหนูก็งงๆ เหมือนกัน  
หนูอ่านแล้วธรรมะก็ธรรมดา  
เล ่มไหนก็เหมือนกัน แต่ เขา
ประกาศตัวว่าเขาได้พระโสดาบัน
ด้วยการบวชเพียงพรรษาเดียว 
แล้วปัจจบัุนก็มีช่ือเป็นหน่ึงในสาม 
ท่ี รับรองคนเป ็นพระอรหันต์  
ก็เลยบอกว่า เอ๊ ตกลงสงสัยว่า 
พระอรหันต์ปลอม และพระโสดาบัน 
ปลอม เขาเป็นดอกเตอร์แต่แก ่
หรือเปล่าก็ไม่รู ้ก็มีหนังสือขายอยู่ 

พระอาจารย ์: พระโสดาบัน
ไปรับรองพระอรหันต ์ ได ้
อย่างไร คนจบปริญญาตรี
ไปรับรองคนจบปริญญาเอก
ได้อย่างไร มันคนละระดับกัน

ศิษย์ : ผมเคยไปท�าบุญกับ 
...เน่ียนะครับ แล้วตอนท�าบุญ
ถ้าเราไม่รู ้เน่ียถือว่าเราได้บุญ 
ไหมครับ

พระอาจารย ์: ได้ บุญที่เรา
ท�านี่มันมีสองส่วน บุญที่เกิด
จากการเสียสละน่ีเราได้เต็มที่  
เราชนะกิ เลส ชนะความ
ตระหนี่ ชนะความหวง อันนี้ 
เราได้เต็มที่ไม ่ว ่าเราจะให้ 
กับใคร แต่บุญส่วนที่สอง 
คอืประโยชน์ทีเ่ขาจะเอาไปท�า  
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นี่อาจจะไม่ได้ เหมือนเราถูก
คนหลอกอย่างนี้ หลอกว่าจะ 
เอาเงินไปเรียนหนังสือแล้ว
เอาเงนิไปเท่ียว อย่างลูกหลอก
เราอย่างนี ้เราก็ให้เขาไป 

ดังนั้น ไม่ต้องกังวล ถ้าเรา
ท�าบญุกบัใครแล้วเราท�าด้วย
จิตใจท่ีบริสุทธิ์ คือต้องการ
เสียสละบริจาคเพ่ือให้คนอื่น 
ได้รบัประโยชน์จากการเสยีสละ 
ของเรานี้ เราได้เต็มท่ีแล้ว 
ท�ากับพ่อกับแม่ก็ได้ ท�ากับ
เพือ่นก็ได้ ท�ากบัใครกไ็ด้ทีเ่ขา
เดือดร้อน เขาต้องการความ 
ช่วยเหลอืจากเรานี ้เราท�าให้เขา  
ส่วนเขาจะเอาไปท�าอะไรต่อ
เป็นเรื่องของเขาแล้ว เช่น 
เขามาหลอกเราว่าจะไปเรียน

หนังสือแล้วก็เอาเงินไปเที่ยว 
อันนี้ก็เป็นโทษกับเขาเอง

ศิษย์ : พระอาจารย์ครบั ตอนท่ี 
พระอาจารย์บอกให้ใช้ปัญญา
พจิารณาน่ีครบั ผมพยายามแล้ว 
แต่มันยังไม่แยบคาย 

พระอาจารย ์ : เพราะมันยัง
ไม่เห็นชัด ยังไม่เห็นว่ามันไม่ 
เทีย่ง ยงัไม่เหน็ว่ามนัเป็นทกุข์  
ยังไม่เห็นว่าเป็นลูกระเบดิ ถ้า 
เห็นว่าเป็นลูกระเบิดน้ีไม่กล้า
ไปแตะมนัใช่ไหม ถ้ายงัเหน็ว่า
เป็นขนมอยู่ เรายังเห็นว่ามัน 
ดีอยู่ มองไม่เห็นกัน ให้คิดถึง
ตอนที่มันเสียไปจากเราไปซิ
สมมติว่าเราได้มาแล้วเขาจาก
เราไปนีเ้ป็นอย่างไร ต้องคดิถงึ 
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ตอนนั้น ต้องดูความไม่เที่ยง
ของเขา ได้รถมาแล้วเกิด
โดนขโมยไปอย่างนี้หรือโดน 
ชนอย่างนี้จะรู ้สึกอย ่างไร  
ดูความไม่เที่ยง ให้พิจารณา
ตอนเราสูญเสียเขาไปแล้วเรา
จะไม่อยากได้ ได้มาแล้วเดี๋ยว
ก็เสยีไป เราไม่เห็นความเส่ือม 
ความดับของสิ่งที่เราอยากได้  
เราคิดว่าได้มาแล้วจะอยู่กับ
เราไปตลอด จะดีไปตลอด 
จะไม่มีวันเสีย พอรถเสียแล้ว
ก็ปวดหัว ถ้าเสียแล้วซ่อม 
ไม่หายกย็ิง่ปวดหัวใหญ่ ยิง่รถ 
ออกใหม่น่ีต้องเข้าอูท่กุสามวนั 
ทุกเจ็ดวันนี่อยากจะทุบมันทิง้ 
เลยใช่ไหม ตอนนัน้ทุกข์หรอืเปล่า  
ดูคนท่ีเขาถึงกับประกาศออก 

ทางหนังสือพิมพ์ไหม ซื้อรถ
ออกมาแล้วบริษัทก็ไม่ยอม
เปล่ียนให้อย่างนี้ ต้องคิดถึง
เวลามันเส่ือมเวลามันหมดไป 
โดยเฉพาะเวลาที่เรายังไม่คิด 
ว่ามนัควรจะจากเราไป เวลาที ่
มันจะจากเราไป เราก็อาจจะ 
เตรียมท�าใจได้ แต่ถ้ามันไป
แบบกะทันหัน แบบที่ เรา
ยังไม่ทันคิดว่ามันควรจะไป  
ซื้อมาได้สองวันหายไปแล้ว
อย่างน้ี เราต้องมองโลกใน
แง่ความจริง เราชอบมองใน 
แง่บวกไง ไม่ยอมมองในแง่ลบ  
โลก น้ีมั นมี ทั้ ง บวกทั้ ง ลบ 
ฉะน้ันเราต้องมามองแง่ลบ 
เพราะแง่บวกเรามองชัดอยู ่
ตลอดเวลา ใหม่ๆ เรายังรัก
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ยังเสียดายมันอยู่ แต่ต่อไป 
มันจะดีขึ้น มันจะไม่เสียใจ 
ท�าการบ้านก่อน เวลาเข้า 
ห้องสอบจะได้ผ่านได้

ปัญญามีสามข้ัน ขั้นแรกก็
คือได ้ยินได ้ฟ ังเหมือนเข ้า
ห้องเรียน มาฟังว่าเราต้อง 
มองความจรงิอย่างไร เมือ่เรา 
ได้ยินได ้ฟ ังเราก็เอาไปท�า 
การบ้าน คิดถึงความจริง  
คิดด้านลบบ้าง อย่าไปคิด 
แต่ความจริงด้านบวก แล้ว 
ต่อไปเวลาเกิดความจริงด้าน
ลบขึ้นมา เราจะได้สอบผ่าน 
เราจะได้ไม่ทุกข์กับมัน ถ้าเรา 
ไม่ท�าการบ้านซ้อมไว้ก ่อน  
พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราจะรับ
ไม่ได้ เตรยีมตวัไม่ทนั ปัญญา

มสีามข้ัน สุตตมยปัญญา ก็คือ 
การได ้ยินได ้ฟ ังจากครูบา
อาจารย์ จนิตามยปัญญา กค็อื 
การไปท�าการบ้าน เอาไปคิด
อยู่เรื่อยๆ ภาวนามยปัญญา  
คือเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา 
ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ทุกข์ 
ก็แสดงว่าเราสอบผ่าน

ศิษย ์: ต้องซ้อมอย่างไรคะ 

พระอาจารย์ : ต้องคดิสุดๆ เลย

ศิษย ์: อย่างนี้เราก็ต้องคิดว่า
อยู่ๆ คนที่เรารักต้องจากเราไป
อย่างนี้

พระอาจารย์ : ไม่จากก็ได้ 
เป็นอัมพฤษ์อัมพาต อย่าง
เมื่อเช้าน้ีมีคนหน่ึงผู้ชายอาย ุ
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หกสบิกว่านี ้ท่อนล่างน้ีท�าอะไร 
ไม่ได้เลย ต้องมีคนพยุง แบบนัน้ 
แล้วจะรู ้สึกว ่าเป็นอย่างไร  
ร่างกายของคนเราทกุคนต้อง
เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

ศิษย์ : ย่ิงภาวนาหรือปฏิบัติ
ครับพระอาจารย์ ยิ่งเจอทุกข์
ย่ิงอยากวิ่งเข้าหาเลยครับเพื่อดู
ว่าเราสู้กับมันได้ขนาดไหน

พระอาจารย ์: ก็แสดงว่าเรา
อยากจะเข้าห้องสอบใช่ไหม

ศิษย์ : ครับ พอดีเห็นทุกข์ 
ท้ังท่ีไม่ใช่เรื่องของเรา ลองเข้า 
ไปดูหน่อย แล้วจิตเรามันก็ไม่
กระเพื่อมก็สบาย

พระอาจารย์ : ก็ได้ อย่างพระ 
กว็ิง่เข้าหาป่า ไปป่าช้าอย่างน้ี  
ก็อยากจะไปพิสูจน์ดู ไปหา 
ความทุกข ์ดู ดูว ่าจะผ ่าน 
หรือไม่ ไปอยู่ในที่ยากล�าบาก 
ไปอยู ่ที่อดอยากขาดแคลน 
แล้วดูซิว ่าใจจะทุกข์หรือไม่ 
อย่างนี้วิ่งเข้าหาความทุกข์

ศษิย์ : ท่ีบอกว่าดแูล้วรูสึ้กเฉยๆ 
ใช่ไหมครบัพระอาจารย์ ความหมาย 
คือหมายถึงอะไรครับ

พระอาจารย ์ : ใจไม่กระทบ
กระเทือนไง ใจไม่เดือดร้อน 
ใครด่าเรา เราก็เฉยอย่างนี้ 
ใครตบหน้า เราก็เฉย
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ศิษย ์ : วิธีฝึกง่ายๆ ผมฝึก
อย่างน้ี เช้าๆ น่ี ถ้าเราเปิด 
อินเทอร์เน็ตเจอข่าวท่ีเก่ียวกับ
พระสงฆ์ เ ก่ียวกับข ่าวท่ีคน
เขาไม่ชอบ แล้วเราดูว่าจิตเรา
กระเพื่อมขนาดไหน ถ้าจิตน่ิง  
ก็ว่าปล่อยเป็นเรื่องของเขาไป  
ดูเฉยๆ ถ้าเรายังไปตามเร่ืองน้ี
อีก เราก็ค่อยๆ พฒันาไปเรือ่ยๆ 
แต่ง่ายๆ ก็เปิดหนังสือพมิพ์ดูข่าว

พระอาจารย ์ : น่ีมันยัง 
ไกลตัว เอาของใกล้ตัวดีกว่า 
แต่ก็ต้องลองของไกลตัวก่อน  
ขอเอาของง่ายก่อน ถ้าของง่าย 
ยังท�าไม่ได้ ของใกล้ตัวนี้ของ
ยากยังท�าไม่ได้

ศิษย์ : รู ้อยู่เฉยๆ ถ้ามัน
เป ็นไปตามหลักความจริงคือ
ไตรลักษณ์แล้วมันก็เข้าใจได้

พระอาจารย์ : มันก็ปล่อย
วางได้ รับได้ รับความจริงได้

ศิษย์ : จะถามเรื่องปฏิบัติคะ  
ชอบเป ิดเทปซีดีพระเทศน ์ค ่ ะ  
เราจะรูเ้รือ่งพระเทศน์อยูไ่ด้สิบห้า
นาทีเท่านั้นเอง แล้วมันก็จะได้ยิน
แต่เสียงไปจนจบ ก็จะรู้ว่าจบนะคะ  
ก็โอเคจบ แต่หลังจาก ๑๕ นาที
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ไปแล้วเป็นอย่างน้ีทุกครั้งเลย 
ไม่รู้เรื่องว่าเทศน์อะไร 

พระอาจารย์ : แสดงว่าจิต
เราสงบแล้วไง พอเราสงบ
เราก็ปล่อยวาง เพราะว่าเรา 
ไม่ได้ฟ ังเพื่อให้เกิดปัญญา 
ถ้าเราฟังเพื่อให้เกิดปัญญา
เราจะพิจารณาตาม เราจะ 
ติดตามไปได้ทุกข้ันตอน แต่
บางทปัีญญาเราไม่ถงึ ฟังแล้ว 
พิจารณาตามไม่ได ้ เราก ็
หยุดฟัง เราก็ฟังให้มันสงบ
เท่านั้นเอง แล้วแต่ก�าลังของ
เราว่าระดับจิตของเราตอนนี ้
มันอยู่ระดับไหน ถ้าเราอยู่
ในระดับแค่สมาธิมันก็นั่งฟัง  
พอจติสงบแล้วมนักห็ยดุ มนัก็ 
ไม่ฟังแล้ว มันก็เฉยๆ แล้ว

ศิษย ์ : แต่ไม่ได้หลับไม่ได้อะไร
นะคะ

พระอาจารย์ : ไม่ได้หลับ 
รู้ ได้ยินเสียงแต่ไม่สนใจ จิต 
สงบแล้ว อย่างนี้ก็เป็นการฟัง
เพื่อให้เกิดสมาธิ ถ้าจะฟังให้
เกิดปัญญา เราต้องพิจารณา
ตามด้วยเหตุผลที่ท่านแสดง 
อย ่ างที่ เ รา คุยกันอย ่ างนี้  
เรยีกว่าฟังด้วยปัญญา อย่างนี้ 
จะไม่หยุดฟัง จะฟังต่อไป
เรื่อยๆ จนถึงจบเลย 

ศิษย์ : ฟังได้แค่สิบห้านาที  
แต่ไม่ได้หลับนะคะ

พระอาจารย์ : เราตดิสมาธไิง 
พอเรานัง่แล้วเรากจ็ะตดิ ฟังไป 
เพื่อให้มันสบาย พอมันสบาย
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แล้วมันก็หยุด ไม่ไปคิดไม่ไป
อะไรแล้ว แต่ถ้าเราจะฟังให้เกดิ
ปัญญา เราต้องพิจารณาตาม  
เหมือนที่เราคุยตอนนี้

ศษิย์ : อย่างฟังเทศน์น่ีสงบนะคะ 
แต่ว่าจะให้มาน่ังสมาธิดูลมหายใจ
มันท�าไม่ได้ ไม่เคยท่ีเขาว่าดิ่ง  
ไอ้ดิ่งนี่มันเป็นยังไง ไม่เคย

พระอาจารย์ : กล็องฟังเทศน์
ไปก่อนซิ พอจิตสงบก็ปิดเทป 
แล้วก็ดูลมต่อเลย ดูลมต่อไป  
แล้วต่อไปมันจะดิ่ง ถ้าดูลม
อย่างเดียวนี่มันจะดิ่ง มันจะ 
วบูลงไปเหมอืนตกลฟิท์อย่างนี้  
ลงช้าลงเรว็กแ็ล้วแต่ บางคนก ็
ลงเป็นขั้นๆ ลงปุ๊บหนึ่งแล้วก็
ลงอีกปุ๊บหนึ่งๆ ลงไป อย่าไป 

คิดถึงอดีต อย่าไปอนาคต  
ให้อยู่กบัปัจจบุนั ให้อยูก่บังาน 
ทีเ่ราก�าลังท�าอยู ่ดูลมกดู็ลมไป  
เราใช้อะไรภาวนาเรากภ็าวนา
ต่อไปแล้วผลมันจะตามมา  
แต่ถ้าไปคิดถึงผลว่าเคยเกิด
อย่างนี้ ท�าไมไม่เกิดสักที  
อย่างนี้ไม่มีวันเกิด

ศิษย์ : แต่ตอนผมน่ังให้ดิง่ได้น่ี  
ไม ่ต ้องคิดอะไรเลยครับพระ
อาจารย์

พระอาจารย์ : แสดงว่าจิต
เราว่างพอด ีจิตเราไม่คดิอะไร 
มันก็เลยดิ่งเข้าไป แต่อย่างนี้
มันได้หนเดียว พอให้ท�าใหม่
ก็ท�าไม่ได้ ปัจจัยมันพร้อมไง  
มันก็เลยเข้าล็อคของมันไป  
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เหมือนโฮลอินวัน (hole in 
one) น่ะ ถ้าแน่จริงต้องได้
ทุกครั้ง ลองคิดถึงวิธีนั้นดูซิ
แล้วลองท�าใหม่ เดนิจงกรมไป
ก่อน พอเมื่อยแล้วค่อยมานั่ง 

ศิษย ์ : ดูความเคลื่อนไหวก็ได้
ใช่ไหมครับ

พระอาจารย์ : อะไรก็ได้ 
ขอให้ใจเราอย่าไปคิดเรื่อง
ต่างๆ เท่านั้นเอง ให้มันอยู่
ในปัจจุบัน ให้ว่าง ให้รู้เฉยๆ 
สักแต่ว่ารู้

ศิษย์ : แล้วการน่ังท่ีแบบว่า 
ต้องทน

พระอาจารย์ : นัน่อกีขัน้หนึง่ 
ขั้นวิปัสสนา คือเราต้องการ

ผ่านทุกขเวทนา อันนั้นต้อง
ให ้ เรามีสมาธิมีก�าลังก ่อน  
เราต้องอย่าไปสู้มัน เราต้อง
ชอบมัน ที่เราสู้แปลว่าเรา 
ต่อต้าน เราอย่าไปทนมัน  
เราต้องชอบมัน เวลาเจอมัน
แล้วมีความสุขกับมันอย่างน้ี
แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน

ศิษย ์: แสดงว่าถ้ามันยังไม่ถูก
กับเรา

พระอาจารย ์: เรายังต่อต้าน
มันอยู่ 

ศิษย์ : ใช่คะ ต้องทนกับมัน 
บางทีมันเจ็บมากแล้วบางทีเรา
โมโห
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พระอาจารย์ : เราต้องยอมรบั
ความจริงว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง
ของเราทีเ่ราจะต้องเจอ แล้วถ้า 
เราไม่อยากจะทุกข์ เราก็ต้อง
ท�าใจเป็นอุเบกขาเวลาเจอเขา 
ท�าใจเฉยๆ อย่าไปปฏิเสธเขา 
อย่าไปอยากให้เขาหายไป  
เขาจะมาก็มา ต้อนรับเขา  
เขาเป็นอนตัตา เราไปห้ามเขา 
ไม่ได้ ต่อไปเวลาเราเจ็บไข้
ได้ป่วยเราจะได้ไม่เดือดร้อน 
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกิน
ยาแก้ปวดก็ได้ ไม่มียาก็ไม่
เดอืดร้อน อย่างพระทีท่่านอยู ่
ในป่าไม่มหีมอไม่มยีา ท่านใช้
วปัิสสนา ท่านผ่านเวทนามา
ได้แล้วท่านจะไม่วุน่วายไปกบั
ความเจบ็ของร่างกาย เจบ็ก ็

อยู่กับมันไป ยังท�าอะไรได ้
ก็ท�าไป ยังเดินได้ก็เดิน เดิน
ไม่ได้กน็อน แต่ใจเหมอืนเดมิ  
ใจ เป ็น เห มือนกับตอน ท่ี 
ร่างกายไม่เจ็บ ใจไม่ทุกข ์
ไม่วุน่วายไปกบัความเจบ็ของ 
ร่างกาย อนันีก้ต้็องซ้อมไว้ก่อน  
น่ังแล้วปล่อยให้มันเจ็บแล้ว
ให้มันหายเอง มันหายเองได้ 
แต่ต้องท�าบ่อยๆ ต่อไปมัน
เดี๋ยวเดียว พอมันเกิดปั๊บเรา
ก็ปล่อยได้เลย คือมันไม่หาย 
แต่ใจเราไม่ไปวุ ่นวายกับมัน 
ความทกุข์ใจหาย แต่ความเจบ็ 
ของร่างกายไม่หาย บางทกีห็าย 
บางทีก็ไม่หาย ใจไม่วุ่นวาย 
ใจสบาย ต้องฝึกสมาธิก่อน
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ศิษย์ : ท�า ไมบางครั้ง น่ัง 
ครึ่งชั่วโมงปวดแล้ว แต่บางครั้ง
นั่งได้เป็นชั่วโมงไม่ปวด 

พระอาจารย ์: อยู่ที่สติเราไง 

ศิษย ์ : สมมติว่าปวด พอลุก
ขึ้นมาก็เดินได้ปกติ เพราะอะไร
ครับพระอาจารย์

พระอาจารย ์ : ก็จิตเรามีจิต
ที่สงบไง จิตสงบก็จะไม่ปวด
ไม่เจ็บ 

ศิษย์ : บางครั้งน่ังแค่ครึ่ง
ชั่วโมงลุกเดินไม่ไหว

พระอาจารย์ : ตอนนั้นจิต
ไม่สงบ สติมันควบคุมความ
คดิปรงุแต่งไม่ได้ จติมนัอยาก
จะลุก อยากจะไปท�าโน่นท�านี่  

อยากจะไปคิดเร่ืองน้ันเร่ืองนี้  
ตอนนั้นน่ะมันก็จะเจ็บมันก ็
จะปวด

ศษิย์ : วธิเีข้าสู่สมาธ ิพระอาจารย์ 
ใช้วิธีจ�าหรือเปล่าครับ อย่างผม 
น่ีจะใช้วิธีท่ีว่าอารมณ์ตอนเน่ีย 
น่ิงแล้ว มีสมาธิแล้ว เราก็จ�า
ความรู้สึกน้ันไว้ พอครั้งหน้า 
เรามาเริ่มใหม่ก็เอาอารมณ์ท่ีเรา 
จ�าไว้ตวัน้ันมาต่อเหมือนกับสร้าง 
ขึ้นมาใหม่

พระอาจารย์ : แล้วแต่ ถ้าเรา 
ใช้อะไรให้มันเข้าได้ก็ใช้ได้ 
ทั้งนั้น 

ศิษย์ : พระอาจารย์ใช ้จ�า 
ไหมครับ 
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พระอาจารย์ : เราใช้สติ
อย่างเดียว ใช้ดูลม ใช้หยุด
ความคิด ดูความคิดอย่าให้
มันคิด ดูลมอย่างเดียว เดี๋ยว
มันก็เข้าไปเอง แล้วถ้ามีก�าลัง 
มากๆ ไม่ต้องดูลมไม่ต้องใช้ 
อะไร เพียงแต่หยุดความคิด 
ปั๊บ มันก็เข้าไปเอง 

ศิษย ์ : แต่ก็ต้องเจริญสติมา
ตลอด

พระอาจารย์ : สติมันมี 
ก�าลังมาก สติมันช�านาญแล้ว 
มันสั่ ง ให ้หยุดคิด ได ้ ทัน ที 
เหมือนกับการขับรถใหม่ๆ 
เราขับรถก็ต้องเข้าเกียร์โน่น 
เกียร์นี้ จับโน่นจับนี่ ต่อไป 
ช�านาญแล้วไม่ต ้องคิดเลย  

มันไปของมันโดยอัตโนมัติสติ 
ต่อไปเราไม่ต้องไปส่ังไปดูลม
ไปท�าอะไร เพียงแต่บอกว่า 
อย่าไปคดิอะไรนะ มนักห็ยุดแล้ว  
แต่ต ้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน  
เป็นปีๆ ถ้าชาตินี้ก็ ๗ ปี ถ้า 
ต้ังใจปฏิบัติตามค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าได้ก็ไม่เกิน ๗ ปี

ศษิย์ : พระอาจารย์ไม่มีล็อคเก็ต 
จะได้เอาไว้บูชา

พระอาจารย์ : ของปลอม
ทั้งนั้นละ เอาของจริงนี่ล่ะ 
ธรรมะนี่ของแท้ ของพวกนั้น
ดับความทุกข์ไม่ได้ ธรรมะ 
นี้แหละดับได้
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กิจและเวลาประจำาวันที่สามารถเข้าพบ
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

แผนที่เส้นทางเดิน

เวลา ๐๕.๕๐-๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ) 

 เดินบิณฑบาตพร้อมคณะสงฆ์ วัดญาณฯ บริเวณบ้านอ�าเภอ  
เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เริ่มเดินเมื่อฟ้าสว่างเห็นลายมือ 
ทั้งนี้เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)



เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

 ฉันเช้าทีศ่าลาอเนกกุศล สว.กว. (ศาลาฉนั) โดยจะมกีารแสดงธรรม 
ก่อนฉนัประมาณ ๓๐ นาที ในวันพระ วนัส�าคญัทางศาสนา วนัเสาร์- 
อาทิตย์ และวนัหยดุตามที ่ครม. ประกาศ

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

 ณ จลุศาลา เขตปฏบิติัธรรมเขาชีโอน
 - วนัเสาร์-อาทติย์ และวนัส�าคญัทางศาสนา แสดงธรรมและตอบ

ปัญหาข้อสงสยัเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
 - วนัจนัทร์ถงึศุกร์ (วนัพระ) หรือวนัหยดุตามที ่ครม. ประกาศ สนทนา 

และตอบปัญหาธรรมะ

หมายเหต ุ: ขอความกรณุางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนอืจาก
เวลาดงักล่าว และขอความร่วมมอืสภุาพสตรงีดสวมกางเกงขาสัน้ 
และกระโปรงส้ัน **งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 



ขอให้เรา
ศึกษาธรรมะกันให้มากๆ

เราจะได้ไม่หลงทางกัน
จะได้ไม่ถูกหลอก





ศาสนาพุทธสอนเราใหมีความสุขใจ ใหรวยทางจิตใจ รวยดวยทรัพยภายใน
รวยดวยทาน รวยดวยศีล รวยดวยภาวนา รวยดวยมรรคผลนิพพาน
เพราะอันนี้แหละเปนทรัพยที่จะใหความสุขกับเราอยางแทจริง
และจะเปนทรัพยที่จะติดไปกับเราทุกภพทุกชาติ
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