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วันอธิษฐาน

เข้าพรรษา

เป็ น อั น ว่ า พวกเราได้ ตั้ ง สั จ อธิ ษ ฐานว่ า
เราจะอยู่ในวัดนี้ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน
ไม่ไปค้างแรมที่อื่น ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีทมี่ อี นุญาตไว้ในพระวินยั เช่น เวลา
บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เจ็บไข้ได้ป่วย
ต้องไปดูแลอุปัฏฐากท่าน อนุญาตให้ไปได้
ไม่เกิน ๗ วัน ๗ คืน แล้วก็จะต้องกลับมา
ถ้าเกินไม่กลับมาก็ถือว่าขาดพรรษา
ค�ำว่า “ขาดพรรษา” ก็คือจะไม่ได้รับ
อานิสงส์จากการจ�ำพรรษา มี ๕ ข้อด้วยกัน
เช่น จะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากฐิน ผู้ที่จะรับ
ผ้ากฐินนีจ้ ะต้องอยูจ่ ำ� พรรษาครบ ๓ เดือน
ด้วยกันและจะไม่ขาดพรรษา แต่อายุพรรษา
นีไ้ ม่ขาด อายุพรรษานีก้ น็ ับอยูเ่ หมือนเดิม
นี่เป็นตัวอย่างข้ออนุญาตที่ให้ไปโดยลาไป
ได้ ๗ วัน ๗ คืน
การอธิษฐานพรรษา การอยู่จ�ำพรรษา
เราก็ ต ้ อ งรู ้ จั ก เขตที่ เ ราจะอยู ่ จ� ำ พรรษา
ตามปกติวัดทั่วไปก็จะมีก�ำแพงล้อมรอบ
ก็ควรทีจ่ ะต้องรูข้ อบเขตของการจ�ำพรรษา
เเต่เนื่องจากวัดญาณสังวรารามนี้เป็นวัด
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ที่อยู่ในโครงการพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มี
อาณาเขตกว้างขวาง จึงจ�ำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบโดยสังเขปว่า
อยูต่ รงไหนบ้าง โดยจะขอเริม่ ต้นจากหน้าวัดไปเขตของวัด คือตรงที่
เลยซุม้ ประตูวดั ออกไปจะมีวงเวียน แล้วให้เลีย้ วขวาไป เราจะเริม่ จาก
ตรงจุดนั้น แล้วก็จะวิ่งพาไปเขตของวัดจะอยู่ภายในถนน จะวิ่งผ่าน
ศูนย์ผสู้ งู อายุ ผ่านศูนย์เกษตร แล้วก็ไปถึงเขตพัฒนาทีด่ นิ ก็จะสุดเขต
ของโครงการพระราชด�ำริทางด้านนั้น แล้วก็จะเลี้ยวขวาตรงมา
ทางทีอ่ ยูข่ องอุบาสกอุบาสิกา ตรงมาพระต�ำหนักของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ตรงไปอ้อมเขาพระมณฑป พอไปอ้อมเขา
พระมณฑปก็ตรงไปสูเ่ ขาชีโอน เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เขาชีโอน อ้อมบริเวณ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนออกมาก็มาวิ่งตรงถนนที่เรียกว่าถนน
บายพาส ก็จะตรงทางไปอยูท่ างด้านหลังของกุฏพิ ระ ตรงไปสูว่ หิ ารเซียน
แล้วจากวิหารเซียนก็จะมีทางเลี้ยว ให้เลี้ยวมาทางศาลานานาชาติ
จากศาลานานาชาติเราก็จะเลี้ยวขวากลับมาตรงวงเวียนที่เราเป็นที่
จุดเริม่ ต้น นัน่ ก็คอื เขตของการอยูจ่ ำ� พรรษา ห้ามออกจากเขตนีก้ อ่ น
สว่าง คือถ้าไปก่อนสว่างถือว่าขาดการจ�ำพรรษาได้
การที่เราจะขาดหรือไม่ขาดจะขอยกตัวอย่าง สมมุติว่ายังไม่ได้สว่าง
แล้วออกไปบิณฑบาต พอกลับมาสว่างแล้วอย่างนี้ถือว่าขาดการ
จ�ำพรรษาแล้ว ส่วนกรณีมเี หตุจำ� เป็นทีจ่ ะต้องออกไปธุระข้างนอกใน
ยามค�ำ่ คืน แต่กลับมาก่อนทีจ่ ะสว่างอย่างนีก้ ย็ งั ถือว่าไม่ขาดพรรษา
การที่เราจะดูว่าสว่างแล้วหรือยังนี้ มีวิธีให้เราดู ๒ แบบด้วยกัน
วิธีหนึ่งให้สังเกตดูใบไม้ ถ้าเราเห็นใบไม้อย่างชัดเจนแต่ละใบก็ถือว่า
สว่างแล้ว หรือว่าเราจะใช้ดูลายมือของเราก็ได้ ขอให้เรายื่นแขน
ของเราออกไปให้สุดแล้วก็ดูลายมือ ถ้าเห็นลายมืออย่างชัดเจน
ก็เรียกว่าสว่างแล้ว สามารถที่จะออกไปนอกเขตของวัดได้แล้วหากมี
ภารกิจจ�ำเป็น เช่น การบิณฑบาต ดังนัน้ ตอนเช้าตอนทีท่ า่ นทัง้ หลาย
จะออกบิณฑบาตนี้ ท่านไม่ควรเอาผ้าครองไปด้วย เพราะถ้าเอา
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มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
นี่คือเป้าหมายหรือผลของการมาบวช
ผ้าครองไปด้วยก็ถือว่ายังไม่สว่าง จะต้องรอสละผ้าครองให้ได้ก่อน
แล้วค่อยออกไปบิณฑบาต ถ้าเอาผ้าครองไปนีถ้ อื ว่ายังไม่สว่าง ถ้าออก
ไปแล้วกลับมาสว่างแล้วก็ถือว่าขาดการจ�ำพรรษา
นี่คือเรื่องของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพื่อให้ท่านเองได้
มีเวลาอยู่กับที่เพื่อจะได้ศึกษาและได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่อง
เพราะการมาบวชนี้ ก็ เ พื่ อ มาศึ ก ษาพระธรรมค� ำ สอนที่ เ รี ย กว่ า
ปริยัติธรรม ศึกษาเพื่อเราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อรู้จัก
วิธีปฏิบัติแล้วก็น�ำเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติอย่างถูกต้องผลก็จะเกิด
ขึ้นมา เรียกว่า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปฏิเวธ ก็คือผลที่จะเกิดจาก
การปฏิบัติ
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาคืออะไร ก็คือ มรรค ๔
ผล ๔ นิพพาน ๑ นีค่ อื เป้าหมายหรือผลของการมาบวช การมาศึกษา
การมาปฏิบัติ เพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเกิด แก่ เจ็บ
ตาย การบรรลุผลนี้มีอยู่ ๔ ระดับ ระดับแรกเรียกว่า โสดาปัตติผล
คือได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ก็จะตัดภพชาติให้เหลือไม่เกิน ๗ ชาติ
เป็นอย่างมาก แล้วก็จะสามารถบรรลุไปถึงพระนิพพานได้ภายใน
๗ ชาติ และไม่ตอ้ งกลับมาเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้วา่ จะได้ทำ� บาป
ไว้มากมายเพียงใด การบรรลุพระโสดาบันนี้จะปิดกั้นประตูอบายได้
อย่างถาวร ขัน้ ที่ ๒ คือ ขัน้ พระสกิทาคามี ก็จะตัดภพชาติเหลือเพียง
๑ ชาติเป็นอย่างมาก ถ้าจะต้องกลับมาเกิด ก็กลับมาเกิดเพียงชาติ
เดียวคือชาติของมนุษย์ ถ้าได้ถึงขั้นที่ ๓ คือขั้นพระอนาคามี ก็จะ
ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อกี ต่อไป แต่ยงั ต้องไปเกิดอยูบ่ นสวรรค์
ชั้นพรหม และจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามล�ำดับต่อไป
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ถ้าได้ปฏิบัติจนถึงขั้นพระอรหันต์ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตาย
เกิดอีกต่อไป ก็จะได้เข้าสูพ่ ระนิพพานต่อไป ท่านจึงเรียกว่า มรรค ๔
ผล ๔ นิพพาน ๑ มรรค ก็คอื การปฏิบตั เิ พือ่ ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล มรรค
ก็คือการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา ในแต่ละขั้น พระโสดาบันท่าน
ก็ตอ้ งเจริญศีล สมาธิ ปัญญา ในขัน้ ของพระโสดาบัน พระสกิทาคามี
ก็ตอ้ งเจริญศีล สมาธิ ปัญญา ในขัน้ ของพระสกิทาคามี พระอนาคามี
ก็เช่นเดียวกัน พระอรหันต์ก็เช่นเดียวกัน ก็ใช้ศีล สมาธิ ปัญญา
เป็นเครื่องมือในการที่จะบรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆ ได้
ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราในการที่ได้มาอยู่ร่วมกันมาจ�ำพรรษากัน
ก็คือมาศึกษาในขั้นต้น ถ้าเรายังไม่รู้ว่ามรรคเป็นอย่างไร ผลเป็น
อย่างไร ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นเครื่องมือที่จะมาน�ำพาให้เราได้ไป
สูผ่ ลทัง้ หลายคืออะไร เราก็ตอ้ งศึกษาพระธรรมวินยั ศึกษาพระธรรม
ค�ำสอน ซึง่ ในพรรษาก็จะมีการสัง่ สอนหลักสูตรนักธรรมตรี ก็จะมีสอน
พระวินัยที่เป็นศีลของพระ มีอยู่ ๒๒๗ ข้อ แล้วก็สอนธรรมวิภาค
ก็คือค�ำต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ
เจริญสมาธิและปัญญา แล้วก็จะมีศึกษาพุทธประวัติเพื่อที่จะได้รู้
ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ก�ำจัดความลังเลสงสัยว่า
พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นค�ำสอน
ที่แท้จริงถูกต้องหรือไม่ พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายมีจริงหรือไม่
พระอริยสงฆ์สาวกคือใคร คือผู้ที่มีศรัทธาอย่างพวกเรานี่แลที่มี
ศรัทธาที่จะมาศึกษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน�ำเอา
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
อย่างทีเ่ ราสวดกันในบทของพระสังฆคุณ คือ สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน
ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน ถ้าเราปฏิบตั ไิ ด้ทงั้ ๔ ข้อนี้ เราก็จะได้
มรรคผลทัง้ ๔ ขัน้ ตามล�ำดับไป จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน แล้วก็จะได้
ก้าวขึน้ สูพ่ ระสกิทาคามี ก้าวขึน้ สูพ่ ระอนาคามี และก้าวขึน้ สูพ่ ระอรหันต์
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ตามล�ำดับ นี่คือหน้าที่ของพวกเรา หน้าที่ของนักบวช คือการศึกษา
การปฏิบัติ และการบรรลุ
หน้าที่ของเราไม่ใช่อยู่ที่การสร้างถาวรวัตถุต่างๆ หรือเรี่ยไรเงินทอง
เพือ่ ทีจ่ ะมาสร้างถาวรวัตถุตา่ งๆ เรือ่ งการก่อสร้างนีพ้ ระพุทธเจ้าทรง
มอบให้กับศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีก�ำลังทางทุนทรัพย์ มีทรัพย์สมบัติ
มีเงินทอง ที่จะสามารถสร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ สร้างกุฏิ สร้างวิหาร
สร้างอะไรต่างๆ ได้ ส่วนพวกเราที่เป็นพระนี้ไม่มีเงินไม่มีทอง ไม่มี
หน้าที่ๆ จะมาสร้างวัด สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ ขณะที่พระพุทธเจ้า
ทรงมีพระชนมชีพอยู่ พระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียว
วัดทีเ่ กิดมาแต่ละวัดนีเ้ กิดจากผูม้ ศี รัทธาความเลือ่ มใสในพระพุทธเจ้า
และมีความปรารถนาอยากให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลาย
ได้มที อี่ ยูอ่ าศัยเพือ่ จะได้ศกึ ษาเพือ่ ทีจ่ ะได้ปฏิบตั แิ ละบรรลุธรรม นีค่ อื
หน้าทีข่ องฆราวาส คือการสร้างถาวรวัตถุตา่ งๆ หน้าทีข่ องพระ คือ
การบ�ำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา โดยเฉพาะงานส�ำคัญที่สุดก็คือสมาธิ
และปัญญา ศีลเราก็รกั ษาพระวินยั ๒๒๗ ให้เคร่งครัด ส่วนสมาธิและ
ปัญญานี้ก็ต้องใช้การภาวนา คือสมถภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิ และ
วิปสั สนาภาวนาเพือ่ ให้เกิดปัญญา สมาธิอย่างเดียวไม่มกี ำ� ลังพอทีจ่ ะ
ตัดกิเลสตัณหาต่างๆ ให้หมดไปได้อย่างถาวร สมาธิทำ� ได้แต่กดกิเลส
ตัณหาเอาไว้เท่านัน้ เหมือนกับหินทับหญ้า เวลาเราเอาหินทับหญ้าไว้
หญ้าก็จะไม่สามารถงอกงามขึ้นมา แต่พอเราเอาหินออกจากหญ้า
หญ้าก็จะงอกงามขึน้ มาได้ เวลาจิตของเรารวมเข้าสูค่ วามสงบ กิเลส
ตัณหานีจ้ ะหายไปหมด จะพักอยูช่ วั่ คราว จะไม่ทำ� งาน แต่ไม่หายไป
อย่างถาวร พอเราออกจากสมาธิมา เราจะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ กิเลสตัณหาความโลภควาอยาก
ต่างๆ ก็จะโผล่ขึ้นมา ถ้าอยากจะท�ำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปอย่าง
ถาวร จึงต้องใช้ปัญญาด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา
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การเจริ ญ วิ ป ั ส สนาภาวนาก็ ต ้ อ งเจริ ญ ในขณะที่ อ อกจากสมาธิ
มาแล้ว ขณะที่จิตสงบอยู่ในสมาธินี้ไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้
เพราะเป็นเวลาจิตพักผ่อน จิตเติมก�ำลัง เหมือนกับร่างกายเวลาที่
พักผ่อนหลับนอนไม่สามารถไปท�ำงานท�ำการได้ แต่พอตืน่ ขึน้ มาแล้ว
ได้รบั การพักผ่อนอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ก็จะสามารถออกไปท�ำงานท�ำการ
ต่างๆ ได้ วิปสั สนาก็เป็นเหมือนการท�ำงานของร่างกาย จะต้องท�ำตอน
ที่ออกมาจากสมาธิออกมาจากความสงบแล้ว พอออกจากความ
สงบมา เราก็จะต้องมาพิจารณาร่างกายเพราะว่าเป็นตัวทีเ่ รายังหลง
ยังยึดยังทุกข์อยู่กับร่างกาย เราต้องมาพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา ถ้าเราไปหลงไปยึด
ไปติดกับร่างกาย ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา เราจะมีความอยากให้
ร่างกายนี้เที่ยง อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่กับเราไปตลอด พอเราเกิด
ความอยากขึน้ มาก็จะเกิดความทุกข์ขนึ้ มา เราก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็น
ว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ตัวเราของเรา ถ้าเราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้ว
เราก็จะไม่มีความอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอด ไม่มีความอยากให้
มันไม่เปลี่ยนแปลง มันต้องเปลี่ยนไปตามกาลตามเวลา ร่างกายนี้
เกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บไข้ได้ปว่ ย แล้วก็ตอ้ งตายไปในทีส่ ดุ ไม่มี
ใครยับยั้งห้ามมันได้ มันเป็นเรื่องของร่างกาย มันไม่ใช่เป็นของเรา
ไม่ใช่เป็นตัวเรา
วิธีที่อยากจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเรา ท่านสอนให้เราแยก
อาการ ๓๒ ของร่างกายนี้ออกมา ร่างกายของเรานี้ประกอบด้วย
อาการ ๓๒ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อใน
กระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่
อาหารเก่า และน�้ำต่างๆ ท่านบอกว่าให้แยกอาการเหล่านี้ออกมาไว้
เป็นกองๆ แล้วดูซิว่าอาการเหล่านี้มีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้าง มีตัวเรา
อยู่ในผมหรือเปล่า มีตัวเราอยู่ในขนหรือเปล่า มีตัวเราอยู่ในเล็บใน
ฟันในหนังหรือเปล่า แยกมันออกมาเป็นชิ้นๆ เป็นส่วนๆ เราลอง
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พิจารณาดูแต่ละส่วนดูว่าส่วนนี้เป็นตัวเราหรือเปล่า เราเป็นผม
หรือเปล่า เราเป็นขนหรือเปล่า ถ้าพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นได้
อย่างชัดเจน มันเป็นเพียงผม เป็นขน เป็นเล็บ เป็นฟัน เท่านั้น
มันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านีเ้ ลย ความหลงของเราต่างหากทีไ่ ปคิด
ไปหลงว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก เหล่านีเ้ ป็นตัวเรา
ของเรา ให้เราหัดพิจารณาอยู่บ่อยๆ แล้วความเห็นว่ามันไม่ใช่เป็น
ตัวเราก็จะค่อยๆ ปรากฏขึน้ มา แล้วเราจะเห็นว่าตัวเราทีแ่ ท้จริงก็คอื
ผู้ที่ก�ำลังพิจารณามาศึกษานี่เอง ก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่เองที่เป็นตัวแทน
ร่างกายนีเ้ ป็นผูท้ ถ่ี กู พิจารณา ไม่ใช่ตวั เราของเรา ถ้าเราเห็นได้อย่าง
ชัดเจน เราก็จะปล่อยวางร่างกายนี้ได้ จะไม่มคี วามอยากให้ร่างกาย
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เมือ่ ไม่มคี วามอยากก็จะไม่มคี วามทุกข์ ความแก่
ความเจ็บ ความตาย นีไ้ ม่ใช่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ต้นเหตุของ
ความทุกข์ใจอยูท่ คี่ วามอยาก ทีอ่ ยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย
ก็จะเห็นชัดเจนว่ามันต้องเจ็บ มันต้องตาย เพราะมันเป็นอนิจจัง
เพราะมันเป็นอนัตตา เราห้ามมันไม่ได้ เราเก็บมันไว้ไม่ได้ ถ้ามันเป็น
ของเรามันก็ต้องอยู่กับเราไปตลอด ถ้ามันไม่อยู่กับเราไปตลอด
เราจะตูว่ า่ เป็นของเราได้อย่างไร มันก็จะเห็นด้วยเหตุดว้ ยผล แล้วมัน
ก็จะเกิดความกล้าหาญ กล้าที่จะปล่อยวางร่างกายได้ กล้าที่จะไป
ทดสอบดูว่าร่างกายนี้เรายังหลงยึดติดอยู่หรือไม่ ด้วยการไปหา
สถานที่ๆ เราเคยกลัว กลัวความเป็นความตายของร่างกาย ถ้าเรา
เห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา เราจะไม่ห่วง เรายินดี
พร้อมที่จะให้ร่างกายนี้มันเป็นไป เพราะมันเป็นเหมือนกับร่างกาย
ของคนอืน่ ทีเ่ ราไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายของคนอืน่ เป็นอะไรไป ฉันใด
ร่างกายของเรานี้ก็เป็นอย่างนั้น
นี่คือการพิจารณาเพื่อตัดความกลัวในความเจ็บไข้ได้ป่วย กลัว
ความตาย ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกันก็คือทุกขเวทนา มันก็
จะเป็นสิ่งที่อยู่กับร่างกาย มันไม่ได้อยู่กับเรา เราเพียงแต่มาสัมผัส
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รับรู้เท่านั้น ถ้าเราสัมผัสรับรู้เฉยๆ ไม่ไปมีความอยากให้มันหายไป
เราจะไม่มคี วามทุกข์ ความทุกข์เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของ
ร่างกายคือทุกขเวทนาหายไป เราจะต้องนั่งให้มันเจ็บ เจ็บแล้วก็
สอนใจว่ามันเป็นของร่างกาย มันไม่ใช่เป็นของเรา เราเป็นเพียงผูม้ าดู
มารับรู้มาสัมผัสเท่านั้น เราไม่ต้องไปอยากให้มันหาย เพราะถ้า
อยากแล้วมันจะเกิดความทุกข์ ที่เราทนต่อความเจ็บไม่ได้นั้น ไม่ใช่
ทนกับความเจ็บของร่างกาย แต่ทนกับความอยากที่อยากจะให้
ความเจ็บหายไป ถ้าเราไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไป ความ
ทุกข์ใจจะไม่มี แล้วเราก็จะอยูก่ บั ความเจ็บได้อย่างสบาย เวลาเจ็บไข้
ได้ปว่ ยไม่มหี ยูกไม่มยี าก็ไม่เป็นปัญหา ไม่มยี าแก้ปวดก็ไม่เป็นปัญหา
เพราะความปวดส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใจ แล้วถ้าเรามีปัญญาที่จะระงับ
มันโดยการที่ไม่มีความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไป ความ
เจ็บปวดส่วนใหญ่ที่อยู่ในใจจะหายไปหมด เหลืออยู่แต่ความเจ็บ
เพียงเล็กน้อยที่อยู่กับร่างกาย เราก็จะไม่ต้องกินยาแก้ปวด นี่คือ
วิธกี ารพิจารณาร่างกายเพือ่ ทีเ่ ราจะได้ปล่อยวางร่างกาย จะได้ไม่ตอ้ ง
ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไป เพราะพวกเราทุกคนก�ำลังเดินทางไปสู่
ความแก่กัน ก�ำลังเดินทางไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยกัน ก�ำลังเดินทาง
ไปสูค่ วามตายกัน ถ้าเราไม่เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ เวลาทีเ่ ราเจอ
เหตุการณ์ เราจะไม่สามารถที่จะเผชิญได้อย่างไม่มีความทุกข์ นี่คือ
เป้าหมายของการเจริญปัญญาหรือการเจริญวิปัสสนาภาวนา คือ
เพื่อให้เห็นความจริง เห็นสิ่งที่เป็นจริง ไม่ใช่เป็นไปตามความรู้สึก
นึกคิดของเรา ความรู้สึกนึกคิดของเรานี้ออกมาจากความหลง
ออกมาจากความไม่รู้ความจริง มันท�ำให้เราเห็นผิดเป็นชอบ
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นสิ่งที่ไม่ใช่
ตัวเราว่าเป็นตัวเรา เห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุข
นีค่ อื การเจริญวิปสั สนาให้เห็นตามความเป็นจริงของสิง่ ทีม่ อี ยูเ่ ป็นอยู่
เราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไร สิ่งที่เราเปลี่ยนคือใจของเรา เปลี่ยน
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ความโง่ให้กลายเป็นความฉลาดเท่านั้น ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ให้รู้ว่า
ร่างกายนีไ้ ม่ใช่ตวั เราของเรา ให้รวู้ า่ ร่างกายนีไ้ ม่เทีย่ ง ให้รวู้ า่ ความเจ็บ
นี้เป็นความเจ็บของร่างกาย ไม่ใช่เป็นความเจ็บของเรา ถ้าเราเห็น
อย่างชัดเจนแล้ว เราก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ กับความเจ็บ
กับความตายของร่างกาย
อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพิจารณาคือความไม่สวยงามของร่างกาย
เพราะถ้าเรามองเห็นร่างกายว่าสวยว่างาม น่ารัก น่าชืน่ ชม ก็จะเกิด
กามราคะ เกิดกามารมณ์ขนึ้ มา เมือ่ เกิดกามารมณ์กอ็ ยากจะเสพกาม
ถ้าไม่ได้เสพกามก็จะเกิดความทุกข์ทรมานอย่างมาก ถ้าเป็นนักบวช
ก็จะไม่สามารถอยู่กับการเป็นนักบวชได้ ก็จะต้องสิกขาลาเพศไป
เพราะอยากจะไปร่วมหลับนอนกับบุคคลที่เราเห็นว่าสวยว่างาม
นั่นเอง แต่ถ้าเราพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกาย เช่น
ดูตอนที่ร่างกายแก่ ดูตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ดูตอนที่ร่างกาย
ตายไปเป็นซากศพไปหรือดูอวัยวะต่างๆ ทีม่ อี ยูภ่ ายใต้ผวิ หนัง ถ้าเรา
ดูแล้วความอยากที่จะเสพกามนี้มันก็จะหายไปได้ พระอุปัชฌาย์จึง
ต้องสอนให้เราพิจารณาร่างกายตั้งแต่วันที่เราบวช ค�ำที่เราท่องไว้
๕ ค�ำ คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ก็คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
นั่นเอง ท่านสอนให้เราพิจารณาร่างกายให้ดูความไม่สวยงามของ
ร่างกาย ให้ดูอวัยวะอาการต่างๆ ที่มีอยู่ในร่างกาย อย่าดูแต่เฉพาะ
ส่วนภายนอก อย่าดูแต่เฉพาะส่วนที่สวยที่งาม เพราะจะท�ำให้
จิตใจมีกามารมณ์และจะท�ำให้ผา้ เหลืองร้อน จะท�ำให้ไม่สามารถห่ม
ผ้าเหลืองได้ จะต้องสิกขาลาเพศไปในที่สุด
นี่ คื อ เรื่ อ งของการปฏิ บั ติ วิ ป ั ส สนาที่ เ ราเจริ ญ สลั บ กั บ การเจริ ญ
สมถภาวนา เพราะหลังจากทีเ่ ราพิจารณาไปได้สกั ระยะหนึง่ ก็จะเกิด
ความเหนื่อย เกิดความอ่อนล้าขึ้นมา ก็ต้องหยุดพัก เราก็ต้องหยุด
การพิจารณาแล้วก็เข้าไปในสมาธิ ไปเติมก�ำลัง เหมือนกับร่างกายที่
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ท�ำงานมาตลอดทั้งวัน ต้องเหนื่อย ก็กลับบ้านไปพักผ่อนหลับนอน
ไปรับประทานอาหาร แล้วพอตื่นขึ้นมาก็กลับมาท�ำงานต่อ พอเรา
พิจารณาทางปัญญาจนใจเริ่มไม่อยากพิจารณาหรือไปพิจารณา
เรือ่ งอืน่ เราก็ตอ้ งหยุดพิจารณา แล้วก็กลับมาเข้าสูส่ มาธิทำ� ใจให้สงบ
สลับกันไปอย่างนี้จนกว่าเราจะสามารถละตัณหาความอยากต่างๆ
ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ พอเราละตัณหาได้หมดแล้วก็จะไม่มี
ความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจ แต่การพิจารณาร่างกายกับเวทนานี้
ก็เป็นเพียงข้อสอบ ๒ ข้อแรกทีเ่ ราต้องท�ำ ข้อทีพ่ จิ ารณาอสุภะก็เป็น
ข้อที่ ๓ เราก็ต้องมีข้อที่ ๔ คือการพิจารณาจิตของเรา จิตของเรา
ก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกัน เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหมือนกัน
ค�ำว่า จิต นีห้ มายถึงอารมณ์ตา่ งๆ ทีม่ อี ยูภ่ ายในจิตของเรา จิตของเรา
มันจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลง บางวันก็สดใส บางวันก็เบิกบาน
บางวันก็เศร้าหมอง มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราก็ตอ้ งพิจารณา
เพื่อปล่อยวางเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้เรามีความอยากให้จิตเราเป็น
อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ มันเป็นอย่างไรก็รู้ไปตามความจริงของมัน
แล้วใจเราก็จะไม่มคี วามอยาก เมือ่ ไม่มคี วามอยากก็จะไม่มคี วามทุกข์
เมือ่ ไม่มคี วามทุกข์กห็ มดปัญหา ปัญหาอยูท่ คี่ วามทุกข์นเี้ ท่านัน้ และ
ต้นเหตุของความทุกข์ก็อยู่ที่ความอยาก และเครื่องมือที่จะก�ำจัด
ต้นเหตุของความอยากก็คอื ศีล สมาธิ และปัญญา ทีพ่ วกเรามาศึกษา
และปฏิบัติกันนั่นเอง
จึงขอสรุปการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร
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ธรรมะ
บนเขา

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

มารยาท
ของ
การนั่ง
ฟังเทศน์
ฟังธรรม
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ขอความกรุ ณ านั่ ง เฉยๆ เวลาฟั ง ธรรม
เป็นเวลาที่ไม่ควรจะท�ำอะไร ถ้าอยาก
จะท�ำอะไรขอเชิญไปท�ำที่อื่น เพราะว่า
มันรบกวนผูแ้ สดงและผูฟ้ งั ข้างๆ ท�ำให้เขา
เสียสมาธิ เพราะว่ามีเสียงรบกวน มีการ
เคลื่อนไหว ที่จะท�ำให้เขาไม่สามารถฟัง
ธรรมที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องได้
การฟั ง ธรรมนี้ จ ะเกิ ด คุ ณ เกิ ด ประโยชน์
ก็ต่อเมื่อผู้ฟังนั้นฟังด้วยกาย วาจา ใจ
ที่สงบ ถ้ากายวาจาใจไม่สงบ ธรรมนี้จะ
ไม่สามารถเข้าไปสู่ใจได้ ไม่สามารถเป็น
ประโยชน์ให้กับใจได้ เพราะฟังไม่รู้เรื่อง
เพราะไม่ได้ฟัง เหมือนกับการเทน�้ำใส่ไป
ในแก้ว ถ้าไม่หงายแก้วขึ้นมา ต่อให้เทน�้ำ
ลงไปในแก้วมากน้อยเพียงไร จะไม่มนี ำ�้ อยู่
ในแก้วเลยแม้แต่หยดเดียว เสียเวลาเปล่าๆ
เสียน�้ำเปล่าๆ ได้แต่กิริยาแต่ไม่ได้สาระ
ประโยชน์จากการฟัง ฟังแบบนีท้ า่ นเรียกว่า
ฟังแบบทัพพีในหม้อแกง ทัพพีนมี้ นั ไม่รจู้ กั
รสชาติของแกง ต่อให้อยู่ในหม้อแกงนาน
สักเท่าไรก็ตาม มันจะไม่รู้ว่าเป็นแกงเผ็ด

หรือเป็นแกงจืด หรือแกงหวาน มันไม่เหมือนกับลิน้ ทีแ่ ม้แต่สมั ผัสกับ
แกงเพียงหยดเดียวก็จะรูท้ นั ทีวา่ เป็นแกงชนิดใด ฉันใด การฟังธรรม
ก็ฉันนั้น ถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกง ต่อให้ฟังไปทั้งชาติก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร ฟังไปแล้วก็เข้าหูซา้ ยออกหูขวา ไม่รเู้ รือ่ ง แต่ ฟังแบบ
ลิน้ กับแกง นีอ้ าจจะบรรลุธรรมได้ในขณะทีฟ่ งั เลย อย่างทีป่ รากฏขึน้
มาในสมัยพุทธกาลทีม่ ผี ฟู้ งั ธรรมจากพระพุทธเจ้า และสามารถบรรลุ
ธรรมได้ทนั ที บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกกันได้ทนั ทีเลย เพราะผูฟ้ งั
นัน้ ฟังด้วยใจทีจ่ ดจ่อ ฟังด้วยใจทีส่ งบ ฟังด้วยร่างกายและวาจาทีส่ งบ
ร่างกายนีไ้ ม่ขยับเขยือ้ น ไม่ทำ� อะไร วาจาไม่มกี ารพูดไม่มกี ารคุย ใจนี้
ไม่มีการคิดถึงเรื่องอื่นเลยนอกจากคิดถึงเรื่องธรรมที่ก�ำลังแสดงอยู่
เท่านั้น ถ้าฟังแบบนี้สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างแน่นอน เพราะ
มีการบรรลุธรรมมาแล้วในอดีตเป็นจ�ำนวนมากมาย
นี่คือมารยาทของการฟังธรรม ถ้าเราอยากจะเคารพสิทธิของผู้อื่น
ถ้าเราอยู่ในสถานที่ๆ มีความสงบทางกาย ทางวาจา เราก็ควรที่
จะตั้งอยู่ในความสงบ อย่าไปเห็นอะไรที่มันส�ำคัญกว่าการฟังเทศน์
ฟังธรรมอยูใ่ นขณะนัน้ ถ้ามีความจ�ำเป็นจริงๆ ทีจ่ ะต้องท�ำอะไร ก็ควร
จะปลีกตัวไปอยูอ่ กี ทีห่ นึง่ จะดีกว่า ผูอ้ นื่ เขาจะได้ไม่ถกู รบกวน เขาจะ
ได้รบั ประโยชน์จากการฟังธรรม แต่ถา้ มีการกระท�ำอะไรต่างๆ ก็จะไป
ท�ำลายสมาธิของผู้ฟังและท�ำลายสมาธิของผู้แสดงด้วย อย่างน้อย
ผูแ้ สดงก็จะรูส้ กึ เสียดายเวลา เสียอกเสียใจ เหมือนกับเทน�ำ้ ใส่ให้กบั
เขาแต่เขาไม่หงายแก้วขึ้นมา ถ้าเขาไม่หงายแก้วขึ้นมาจะเทน�้ำใส่ไป
ท�ำไม เทไปแล้วมันก็ไม่ได้แม้แต่หยดเดียว อันนีก้ จ็ ะเป็นอย่างนัน้ ถ้าไป
แสดงธรรมที่ไหนแล้วมีคนพูดมีคนคุยกันก็จ�ำเป็นที่จะต้องยุติการ
แสดงไว้ตรงนัน้ เพราะแสดงไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เมือ่ คนฟัง
ไม่ให้ความส�ำคัญต่อการฟัง แล้วคนแสดงจะไปให้ความส�ำคัญต่อ
การแสดงได้อย่างไร มันเป็นเหตุเป็นผล การมาแสดงธรรมนี้ไม่ได้
13

การฟังธรรมนี้จะเกิดคุณเกิดประโยชน์
ก็ต่อเมื่อผู้ฟังนั้น
ฟังด้วยกาย วาจา ใจ ที่สงบ
มาเพราะความอยากจะมา แต่มาด้วยความจ�ำเป็น เป็นหน้าทีอ่ ย่างหนึง่
อีกอย่างหนึ่งคือเห็นความศรัทธาของผู้ที่มาผู้ที่ต้องการจะมารับ
ฟังธรรม ก็เลยต้องผลักดันสังขารให้มานัง่ อยูต่ รงนี้ แล้วก็ตอ้ งสรรหา
ธรรมะออกมาพูดให้ฟงั ถ้าอยูค่ นเดียวนีไ้ ม่ตอ้ งท�ำอะไร ให้จติ อยูเ่ ฉยๆ
ตั้งอยู่ในความสงบ สบายจะตาย
นี่คือเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรม
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บนเขา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการอยู ่ จ� ำ พรรษา
ก็จะท�ำให้เป็นการควบคุมบังคับใจทีฟ่ งุ้ ซ่าน
ที่ยังถูกความอยากต่างๆ คอยผลักดันให้
ไปทีน่ นั่ มาทีน่ จี่ ะได้ตอ้ งอยูก่ บั ที่ จะได้ระงับ
ความอยากไปนั่นมานี่ ซึ่งเป็นประโยชน์
ส�ำหรับพระภิกษุสามเณร และจะได้อยู่
กับครูบาอาจารย์ ได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะการศึกษาและการปฏิบัติ
อย่างต่อเนือ่ งจะเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะปกป้อง
รักษาจิตใจที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆ ใน
โลกนี้ มีคณ
ุ ค่ายิง่ กว่าทรัพย์สมบัตขิ า้ วของ
เงินทอง เพราะใจทีไ่ ด้รบั การปกป้องรักษา
คุ ้ ม ครองด้ ว ยการศึ ก ษาและการปฏิ บั ติ
ธรรมจะน� ำ ความสุ ข ที่ เ หนื อ ความสุ ข
ทัง้ หลายในโลกนีน้ นั่ เอง ไม่มคี วามสุขอันใด
ในโลกนี้ที่จะวิเศษที่จะดีเท่ากับความสุข
ที่เกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติธรรม
เพราะการศึกษาและการปฏิบัติธรรมจะ
ท�ำให้จติ ใจมีความสงบ ความสงบนีแ้ ลเป็น
ความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าความสุขทัง้ ปวง นีค่ อื
เรื่องของการอยู่จ�ำพรรษา

สารคุณ
ของ
การอยู่
จ�ำพรรษา

15

ถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าในพระศาสนา
เราต้องปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เป้าหมายของการอยูจ่ ำ� พรรษาอยูท่ กี่ ารศึกษาพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามค�ำสอน เมื่อปฏิบัติตามแล้ว
ผลก็คอื ความสงบในระดับต่างๆ ก็จะปรากฏขึน้ มาจนถึงระดับทีส่ งู สุด
คือระดับของพระนิพพาน อยูท่ กี่ ารศึกษาและการปฏิบตั ติ ามพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นการอยู่จ�ำพรรษาจึงควรพุ่งไปที่ตรง
จุดนี้ คือการศึกษาและการปฏิบัติ เพื่อรักษาจิตใจที่มีคุณค่ายิ่งกว่า
สิง่ ต่างๆ ทัง้ หลายในโลกนีใ้ ห้ตงั้ อยูใ่ นความสงบ เพราะความสงบของใจ
เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง นี่คือหัวใจอันส�ำคัญของ
การปฏิบัติ
ขอให้เราอย่าไปกังวลกับสถานะของเราว่าเราเป็นฆราวาสหรือ
เป็นนักบวช ให้กงั วลว่าเรามีเวลาให้กบั การปฏิบตั หิ รือไม่ ถ้าเราไม่มี
เวลา เราต้องหาเวลาให้กับการปฏิบัติให้ได้ เพราะถ้าเราไม่มีเวลา
เราก็จะไม่สามารถปฏิบัติ เมื่อไม่ปฏิบัติ มันก็จะไม่เกิดผลขึ้นมา
ดังนั้นอะไรที่มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ เราต้องท�ำลายมันให้ได้
ต้องก�ำจัดมันให้ได้เพื่อให้เราจะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติกัน
ดังนัน้ ในช่วงเข้าพรรษานีเ้ ราอาจจะใช้อบุ ายใช้เหตุของการเข้าพรรษานี้
มาเป็นข้ออ้างก็ได้ว่า ช่วงนี้เข้าพรรษาต้องขอหยุดงานทางโลกไว้
ชัว่ คราว ขอมาใช้เวลากับการศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมตามค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า คนทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ เขายังอ้างศาสนาเป็นข้ออ้างได้เลย
เช่น ศาสนาเขาห้ามไม่ให้กินเนื้อสุกร เขาก็ยังอ้างได้ว่าเขาไม่กิน
เนื้อสุกร ศาสนาเขาห้ามไม่ให้ดื่มสุรา ห้ามไม่ให้เล่นการพนัน เขาก็
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อ้างศาสนาได้ แต่ศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ใจกว้าง ไม่บังคับกัน
ไม่ห้ามกัน ปล่อยให้ท�ำกันตามความสมัครใจ เช่น อบายมุขต่างๆ นี้
ก็ไม่ได้ห้าม เพียงแต่บอกให้รู้ว่ามันไม่ดี ท�ำแล้วมันจะเกิดโทษ
การท�ำบาปก็ไม่ได้ห้ามให้ท�ำ เพียงแต่บอกว่าท�ำแล้วมันจะเกิดโทษ
ขึ้นมา พอเป็นศาสนาที่ใจกว้าง พวกเราก็เลยกว้างตามศาสนาคือ
ไม่ท�ำซะเลย นี่แหละมันก็เลยท�ำให้พวกเราไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าใน
ทางธรรมกัน พวกเราไปเจริญก้าวหน้าในทางโลกกันเเทน ดังนั้น
ถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าในทางศาสนา เราต้องปฏิบตั ติ ามค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า เช่น เข้าพรรษานี้เราจะละเว้นอบายมุขทั้งหมด
การเล่นการพนัน การเสพสุรายาเมา การเที่ยวกลางคืน การคบ
คนไม่ดีเป็นมิตร ความเกียจคร้าน แล้วก็ละการกระท�ำบาป ๕ ข้อ
คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี พูดปด
มดเท็จ ดื่มสุราเมรัย หรือถ้าอยากจะรักษาศีลที่สูงกว่านี้มากกว่านี้
ก็ให้รกั ษาศีล ๘ ไป ข้อ ๓ ก็ให้ละเว้นการร่วมหลับนอนกับผูอ้ นื่ แม้จะ
เป็นคูค่ รองเป็นสามีเป็นภรรยา ก็ขอหยุดไว้หนึง่ พรรษา คือ ๓ เดือน
ละเว้นจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีเวล�่ำเวลา รับประทาน
มากจนเกินไป ก็ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว หรือว่าจะ
รับประทานเพียงมือ้ เดียวก็ได้แต่ตอ้ งก่อนเทีย่ งวัน หลังจากเทีย่ งวัน
แล้วก็จะไม่รบั ประทานอาหาร เพือ่ จะได้มเี วลาปฏิบตั ไิ ด้อย่างสะดวก
สบายหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แล้วก็จะละเว้นจากการหาความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย คือมหรสพบันเทิงต่างๆ ไม่ดูการร้องร�ำ
ท�ำเพลง ดูภาพยนตร์ ดูละคร ไม่ออกไปเทีย่ วตามสถานบันเทิงต่างๆ
นีก่ เ็ ป็นข้อปฏิบตั ทิ เ่ี ราสามารถจะใช้การเข้าพรรษานีม้ าเป็นข้ออ้างได้
แล้วก็จะไม่นอนมากเกินไป วิธจี ะนอนไม่มากเกินไป ก็อย่านอนบนเตียง
ที่มันนอนแล้วสบาย เช่น นอนบนฟูกหนาๆ ให้นอนบนพื้นเเข็ง เช่น
นอนกับพื้น พื้นดิน พื้นไม้ อาจจะปูเสื่อปูผ้ากันความเย็นไว้ อันนี้
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ไม่เป็นไรท�ำได้ เพราะถ้าเรานอนบนที่นอนที่มันนุ่มมันสบาย ถึงแม้
ร่างกายได้พักพอแล้ว แต่ใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันยังสบาย
ร่างกายพักประมาณ ๔ ถึง ๕ ชั่วโมงก็พอ แต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆ
มันก็ไม่อยากจะลุก ก็จะนอนต่ออีก ๔-๕ ชั่วโมง เลยเสียเวลาอันมี
ค่าไป ถ้านอนบนพืน้ เเข็งๆ เช่น พืน้ ไม้ พืน้ ดิน พอร่างกายได้พกั ผ่อน
ตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบาย ก็จะรีบลุกขึ้นมา
ล้างหน้าล้างตา มานั่งสมาธิ มาเดินจงกรม มาปฏิบัติธรรม
นีค่ อื เรือ่ งของการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบเป็นอย่างนี้ ปฏิบตั ติ ามค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสญาติโยม หรือเป็นสมณะ
นักบวช ก็ต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะกิเลสเป็นกิเลสตัวเดียวกัน
ความโลภ ความโกรธ ความหลง นีเ้ ป็นตัวเดียวกัน เครือ่ งไม้เครือ่ งมือ
ที่จะมาใช้ท�ำลายกิเลสตัณหาก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือชนิดเดียวกัน
ผูท้ ใี่ ช้เครือ่ งไม้เครือ่ งมือนีก้ ม็ ตี า่ งเพศต่างวัยได้ เป็นหญิงเป็นชายก็ได้
เป็นเด็กเป็นผูใ้ หญ่กไ็ ด้ เป็นฆราวาสเป็นนักบวชก็ได้ ไม่สำ� คัญ ส�ำคัญ
อยู่ที่การใช้เครื่องมือคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้านีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นเหตุทจี่ ะท�ำให้เราได้สมบัตอิ นั ล�ำ้ ค่าคือ
ความสงบของใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสงบทั้งปวง
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ธรรมะ
บนเขา

๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

การที่จะท�ำให้การปฏิบัติเป็นมรรคเป็นผล
ขึ้นมาได้นี้ อยู่ที่การพัฒนาอินทรีย์ ๕ ให้
เป็นพละ ๕
อินทรีย์ ๕ คืออะไร คือ ๑. ศรัทธา ความ
เชื่อ ๒. วิริยะ ความพากเพียร ๓. สติ
ความระลึกรู้ ๔. สมาธิ ความตั้งมั่น และ
๕. ปัญญา ความฉลาด อินทรีย์ ๕ นี้มี
อยูใ่ นผูป้ ฏิบตั ทิ เี่ ริม่ ต้นปฏิบตั ิ คือในปุถชุ น
ยังไม่ได้เป็นพละ ๕ ถ้าเป็นพละ ๕ นี้ ก็จะ
เข้าสูร่ ะดับของพระอริยบุคคล การปฏิบตั ิ
จึงต้องเน้นในการเจริญอินทรีย์ทั้ง ๕ นี้ให้
เป็นพละ ๕ ขึ้นมา

พัฒนา
อินทรีย์ ๕
ให้เป็น
พละ ๕

อินทรียก์ บั พละนีเ้ ปรียบเหมือนกับร่างกาย
อินทรีย์นี้เป็นเหมือนร่างกายของเด็กที่ยัง
ไม่มกี ำ� ลังวังชาเหมือนกับร่างกายของผูใ้ หญ่
เด็กจะท�ำอะไรให้ได้ผลเหมือนกับผู้หลัก
ผูใ้ หญ่นยี้ อ่ มเป็นไปไม่ได้ แต่ผใู้ หญ่กม็ าจาก
เด็กนี่เอง ก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้ก็ต้องเป็น
เด็กมาก่อน แต่เนื่องจากได้รับการพัฒนา
จากเด็กให้เจริญเติบโตขึน้ มาเป็นผูใ้ หญ่ตาม
ล�ำดับ พอเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วก็สามารถ
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มีศรัทธาแรงก็จะท�ำให้ปฏิบัติได้มาก
มีศรัทธาน้อยก็จะปฏิบัติได้น้อย
ท�ำอะไรต่างๆ ให้ได้ผล ให้ได้รบั ความส�ำเร็จลุลว่ งไปได้อย่างดี ใจของ
พวกเราก็ เ หมื อ นกั น ใจของนั ก ปฏิ บั ติ ใ นตอนเริ่ ม ต้ น ก็ มี เ พี ย ง
อินทรีย์ ๕ มีศรัทธาที่ยังไม่แน่วแน่ มีความเพียรที่ยังไม่แก่กล้า
มีสติทยี่ งั ไม่ตอ่ เนือ่ ง มีสมาธิทยี่ งั ไม่ตงั้ มัน่ มีปญ
ั ญาทีย่ งั ไม่รอบคอบ
ไม่กว้างขวาง ยังมองไม่เห็นทุกสิง่ ทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริง
จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมาพัฒนาศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา
ให้เป็นศรัทธาทีไ่ ม่หวัน่ ไหวทีแ่ น่วแน่มนั่ คง ความเพียรทีแ่ ก่กล้า มีสติ
การระลึกรูอ้ ยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง มีจติ ทีต่ งั้ มัน่ อยูใ่ นความสงบตลอดเวลา
มีปญ
ั ญาทีค่ อยพิจารณาดูสภาวธรรมทัง้ หลายตามความเป็นจริงอยู่
ตลอดเวลา นี่คือสิ่งที่เราจ�ำเป็นจะต้องพัฒนากัน
การที่จะท�ำให้ศรัทธาที่เป็นอินทรีย์นี้เป็นศรัทธาที่เป็นพละหรือพลัง
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ศึกษาพระประวัติ
ของพระพุทธเจ้าอยูเ่ รือ่ ยๆ ศึกษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
อยู่เรื่อยๆ และศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกอยู่เรื่อยๆ ถ้าเรา
ศึกษาไปเรื่อยๆ เราก็จะไม่หลงไม่ลืม แล้วจะท�ำให้เรามีความมั่นใจ
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะท�ำให้เรามีความมั่นใจต่อการ
ปฏิบัติ เพราะเราจะมีความมั่นใจว่าถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้า
และพระอริยสงฆ์สาวกได้ปฏิบัติ เราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับ
พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวก นี่คือการสร้างศรัทธาขึ้นมาให้
เป็นศรัทธาทีแ่ น่วแน่ มัน่ คง ไม่สนั่ คลอน ถ้าเราไม่ได้ศกึ ษา เวลาทีเ่ รา
มีความท้อแท้ เบื่อหน่าย เราก็อาจจะหมดศรัทธาไปก็ได้ หรือเราไป
เห็นอะไรทีไ่ ม่ดไี ม่งามก็อาจจะท�ำให้เราเสือ่ มศรัทธาไปก็ได้ แต่สงิ่ ทีเ่ รา
เห็นทีท่ ำ� ให้เราเสือ่ มศรัทธานี้ มันไม่ได้เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา
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เช่น ไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวก ถ้าเป็นพระอริยสงฆ์สาวกแล้ว
เราจะไม่มีวันที่จะเสื่อมศรัทธากับท่านไป เพราะว่าการประพฤติ
การปฏิบัติของท่านนี้จะเป็นที่ยอมรับ เป็นการปฏิบัติที่น่าเลื่อมใส
ศรัทธา ถ้าเราไปหลงไปเคารพไปศรัทธาในพระสงฆ์รปู ใดรูปหนึง่ ทีย่ งั
ไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์ โอกาสที่ท่านอาจจะพลาดพลั้งหรือประพฤติ
ตนไปในทางเสือ่ มเสียก็ยอ่ มมีอยู่ และเมือ่ ท่านไปประพฤติตนทีไ่ ม่นา่
เลือ่ มใสศรัทธา ถ้าเรายึดในองค์ทา่ นเป็นสรณะเป็นทีพ่ งึ่ ก็อาจจะท�ำให้
เราเสื่อมศรัทธาไปก็ได้
ดังนั้นการที่เรายึดหรือมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่กับพระสงฆ์รูปใด
รูปหนึง่ นัน้ เราต้องระมัดระวัง ต้องพิจารณาหรือต้องคอยเตือนเสมอ
ว่าเราอยูใ่ นโลกอนิจจัง คือโลกทีไ่ ม่มคี วามเทีย่ งแท้แน่นอน บุคคลทีเ่ รา
เคารพเลือ่ มใสศรัทธาอาจจะยังไม่ได้เป็นบุคคลทีจ่ ะไม่มวี นั ทีจ่ ะท�ำให้
เราต้องเสือ่ มศรัทธาลงไป บุคคลทีจ่ ะท�ำให้เราไม่เสือ่ มศรัทธาลงไปนี้
ก็คอื ผูท้ ปี่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบและได้หลุดพ้นและได้จากพวกเราไปแล้ว
ดังนัน้ บางทีเราต้องระลึกถึงผูท้ เี่ ป็นผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ครูบาอาจารย์
ต่างๆ ทีไ่ ด้ลว่ งลับไปแล้ว ถ้าเราไปยึดติดกับบุคคลทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ บางที
ท่านอาจจะไม่ได้เป็นอย่างทีเ่ ราคิดก็ได้ และเวลาทีท่ า่ นมีอะไรเป็นไป
กับท่าน เราก็อาจจะเกิดความเสือ่ มศรัทธาขึน้ มา แต่ถา้ เราผูกศรัทธา
ของเราไว้กบั พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกทีไ่ ด้รบั การยืนยันแล้ว
เช่น ท่านมรณภาพไปแล้วกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุไปแล้ว
อย่างนี้จะไม่ท�ำให้เราเสื่อมศรัทธา เราควรจะศึกษาประวัติของท่าน
แล้วก็เอาแนวทางการปฏิบัติของท่านนี้มาเป็นแบบเป็นฉบับ
นี่คือเรื่องของการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศรัทธาให้มีอยู่ในจิตใจอยู่
เรือ่ ยๆ เพราะถ้าเสือ่ มศรัทธาเมือ่ ไหร่แล้ว มันก็จะไม่มกี ำ� ลังใจทีอ่ ยาก
จะปฏิบัติ จะไม่มีความเพียร แต่ถ้าเรายังมีศรัทธาอยู่ ศรัทธานี้
จะผลักดันให้เรามีความพากเพียร พากเพียรที่จะปฏิบัติอยู่อย่าง
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สม�่ำเสมอ จะท�ำให้เราอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามล�ำดับ และ
เมื่อเราปฏิบัติได้มากขึ้นไป ผลก็จะปรากฏมากขึ้นไปตามล�ำดับ
เมื่อผลปรากฏมากขึ้นเท่าไหร่ ศรัทธาความเชื่อก็ยิ่งจะมีมากขึ้นไป
ตามล�ำดับ เมือ่ ศรัทธามีความเจริญเติบโต วิรยิ ะ คือความพากเพียร
ก็จะมีการเจริญเติบโตตามขึน้ มา มีศรัทธาแรงก็จะท�ำให้ปฏิบตั ไิ ด้มาก
มีศรัทธาน้อยก็จะปฏิบัติได้น้อย ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้การปฏิบัติ
ของเรานั้นได้ผลมาก เราก็ต้องหมั่นเจริญศรัทธาอยู่เรื่อยๆ
การที่เราจะปฏิบัติเจริญความเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่อง นั่งสมาธิ
เจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องนี้ เราต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่น ต้องมี
ภารกิจในการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าเรายังมีภารกิจเกี่ยว
กับการบริหารจัดการทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ที่เรามีอยู่
เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ พระพุทธเจ้าจึงต้อง
สละพระราชสมบัตไิ ป พระสาวกทัง้ หลายท่านก็ตอ้ งสละทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองไป อย่างในสมัยปัจจุบนั ในประวัตขิ องครูบาอาจารย์
ทีเ่ ป็นลูกศิษย์ของหลวงปูม่ นั่ รูปหนึง่ ท่านชือ่ ว่า หลวงปูพ่ รหม ก่อน
ทีท่ า่ นจะออกปฏิบตั ิ ท่านกับภรรยาก็มที รัพย์สมบัติ เป็นชาวนาชาวไร่
ที่มีฐานะดี มีที่มีนามาก มีโคมีกระบือ มีสมบัติอะไรต่างๆ แต่ท่าน
ไม่มีลูกไม่มีหลาน ท่านและภรรยามีศรัทธาที่อยากจะออกไปปฏิบัติ
ไปบวชเพื่อมรรคผลนิพพาน ท่านจึงประกาศให้ชาวบ้านได้ทราบว่า
ถ้าใครขาดเหลืออะไร ต้องการอะไร ขอให้มารับจากท่านไปได้
ใครไม่มที ี่ อยากจะขอที่ ท่านก็ให้ท่ี ใครไม่มโี คไม่มกี ระบือ มาขอท่าน
ก็จะให้ เพราะท่านไม่มคี วามต้องการในทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเหล่านีแ้ ล้ว
สิ่งที่ท่านต้องการก็คือความเป็นอิสระจากภารกิจในการดูแลจัดการ
ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ที่ท่านมีอยู่ ท่านต้องการจะมี
เวลาไว้ในการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา เท่านัน้ แล้วพอท่านสละไป
หมดแล้ว ท่านก็ไปบวชพระ ภรรยาท่านก็ไปบวชชี แล้วก็แยกกันอยู่
ท่านก็ตามหลวงปู่มั่นไป ไปศึกษากับหลวงปู่มั่น ไปยึดค�ำสอนไปยึด
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ปฏิปทาการปฏิบัติของหลวงปู่มั่น และในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์ เวลาทีท่ า่ นตายไปแล้ว กระดูกของท่านก็เลยเป็นพระธาตุ
ขึ้นมา
นี่คือการดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าก็ดี ของพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายก็ดี ท่านปฏิบตั เิ หมือนกันหมด ท่านจะต้องสละทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองที่เป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขต่างๆ ถ้ายังมีอยู่
ก็อดที่จะใช้มันซื้อความสุขต่างๆ ไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีแล้วมันก็จะไม่มี
เครือ่ งมือทีจ่ ะซือ้ ความสุขปลอมได้ ก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องปฏิบตั เิ พือ่ ทีจ่ ะ
เข้าหาความสุขทีแ่ ท้จริง เมือ่ ท่านถูกบังคับด้วยการสละทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทอง ท่านก็หนั หลังกลับไม่ได้ เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะรองรับ
ถ้ากลับไป เงินทองทีส่ ละไปนีก้ ห็ มดแล้ว กลับไปก็ไม่มแี ล้ว จะไปหาเงิน
ทองไปซือ้ ความสุขก็ไม่มแี ล้ว นอกจากต้องไปท�ำงานท�ำการใหม่ ก็จะ
ต้องไปติดอยู่กับการหาเงินการใช้เงินอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าท่านหันหน้า
ไปสูค่ วามสุขของมรรคผลนิพพาน ท่านก็จะมุง่ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ สูก่ าร
เจริญสติ สู่การเจริญสมาธิ และสู่การเจริญปัญญา พอได้ปฏิบัติแล้ว
อินทรีย์ก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นมาจะเจริญขึ้นมาตามล�ำดับ ศรัทธาก็
จะมีก�ำลังมากขึ้น วิริยะก็มีก�ำลังมากขึ้น สติ สมาธิ ปัญญา ก็จะมี
ก�ำลังมากขึ้น พอมีก�ำลังมากขึ้นก็เป็นเหมือนร่างกายที่เจริญเติบโต
ขึ้นไปเรื่อยๆ จากเด็กก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ไป พอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะ
สามารถท�ำงานท�ำการท�ำอะไรต่างๆ ที่ตอนเป็นเด็กไม่สามารถท�ำได้
นีก่ เ็ ช่นเดียวกัน จิตใจทีย่ งั มีอนิ ทรีย์ ๕ อยูน่ กี้ จ็ ะไม่สามารถท�ำอะไร
เป็นกอบเป็นก�ำได้ แต่พอได้พัฒนาอินทรีย์ ๕ ให้เป็นพละ ๕ ขึ้นมา
ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ อยูท่ กี่ ารเจริญศรัทธาเป็นขัน้
ที่ ๑ เมื่อมีศรัทธาแล้ว วิริยะ ความอุตสาหะ ความพากเพียร ก็จะ
ตามมา เหมือนกับเวลาที่เราไปท�ำงาน ถ้าเราท�ำงานแล้วเราไม่รู้ว่า
เราจะได้รบั เงินเดือนหรือได้รบั เท่าไหร่ เราอาจจะไม่คอ่ ยมีความอยาก
ที่จะท�ำนัก จะไม่ค่อยขยันท�ำงานกัน แต่ถ้าเรารู้ว่าเราท�ำงานนี้จะได้
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เงินเดือนมาก มันก็จะท�ำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะท�ำงาน
เพราะเราไม่อยากจะตกงาน เราไม่อยากจะเสียงานทีใ่ ห้เงินเดือนดีๆ
กับเรานั่นเอง ดังนั้นเราต้องพยายามดูผลที่เราพึงจะได้รับจากการ
ปฏิบัติว่าสิ่งที่เราจะได้รับคือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็นผล
ที่ดีกว่าสิ่งต่างๆ ที่เราเคยได้รับมาจากการใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆ
ผลทีเ่ ราได้รบั หรือความสุขทีเ่ ราได้รบั จากลาภ ยศ สรรเสริญ จากรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ นีส้ ผู้ ลทีเ่ ราจะได้รบั จากการบรรลุมรรค ผล
นิพพาน ไม่ได้ ความสุขที่ได้จากมรรค ผล นิพพาน นี้ท่านเรียกว่า
เป็นสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ ปวง คือสุขอืน่ ทีย่ งิ่ กว่าความสงบไม่มี
ดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติของเราจึงอยู่ที่การพัฒนาอินทรีย์
ทั้ง ๕ นี้ คือ พัฒนาศรัทธา พัฒนาวิริยะ พัฒนาสติ พัฒนาสมาธิ
และพัฒนาปัญญา ให้เป็นพละ ๕ ขึ้นมา ถ้าเป็นพละ ๕ แล้วก็จะ
สามารถทีจ่ ะท�ำลายตัณหาความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็นตัวฉุดลากให้จติ
ต้องเสือ่ มลงมาและฉุดลากให้จติ ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่
ไม่มีวันสิ้นสุด พอมีพละ ๕ แล้วก็จะได้มรรค ผล นิพพาน เหมือน
กับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอน
ดั ง นั้ น ขอให้ พ วกเราจงทุ ่ ม เทชี วิ ต จิ ต ใจให้ กั บ การพั ฒ นาอิ น ทรี ย ์
ทัง้ ๕ นี้ ให้กลายเป็นพละ ๕ ขึน้ มาให้ได้ แล้วเราจะได้บรรลุมรรค ผล
นิพพาน กัน ได้หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย กัน จะได้ไม่ต้อง
มาแก่ มาเจ็บ มาตาย อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป
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ธรรมะ
บนเขา

๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

พวกเราทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ เกิดมาเพือ่
หาความสุขกันทุกคน ไม่มีใครเกิดมาเพื่อ
มาหาความทุกข์กัน แต่การหาความสุข
ของพวกเรานั้นเป็นเหมือนการหาของๆ
คนตาบอด คนตาบอดหาของอย่ า งไร
ก็จะไม่มีวันเจอ เพราะไม่มีตาที่จะมองหา
นั่นเอง มีแต่ใช้มือคล�ำไปเรื่อยๆ คล�ำไป
อย่ า งไรก็ ไ ม่ มี วั น ที่ จ ะได้ พ บกั บ ของที่
ต้องการ การหาความสุขของพวกเราก็
เช่นเดียวกัน เราหาความสุขโดยความหลง
เป็นผู้พาเราไป

ความสุข
ของ
คนตาดี

ความหลงก็คืออะไร ความหลงก็คือการ
มองไม่เห็นความทุกข์ เห็นความทุกข์ว่า
เป็นความสุขนั่นเอง เพราะมองไม่เห็น
ความไม่ เ ที่ ย ง มองไม่ เ ห็ น ว่ า ของที่ เ รา
อยากได้นั้นที่เราได้มานั้นไม่ได้เป็นของเรา
อย่างแท้จริง เป็นของเราเพียงชั่วคราว
ได้มาแล้วก็ต้องหมดไป ตราบใดถ้าเรา
ยังหาความสุขแบบที่เราหากันอยู่นี้ คือ
หาความสุขทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย
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การเดินทางย่อมเป็นสิ่งที่ยากล�ำบาก
โดยเฉพาะการเดินทางไปสู่ความสุขที่แท้จริง
เป็นเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขา
มันไม่ใช่เป็นของง่าย
หาความสุขผ่านทางร่างกาย เราจะไม่มีวันที่จะพบกับความสุขที่
แท้จริงได้เลย เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ไม่ได้อยู่ที่ลาภ ยศ สรรเสริญ นั่นเอง ความสุขที่
แท้จริงนัน้ อยูท่ คี่ วามสงบของใจ แต่เป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่รกู้ นั จะมารูก้ ต็ อ่
เมือ่ เราได้มาพบคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้า อย่างพระอรหันตสาวก
เท่านั้น ที่จะรู้ได้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจ
ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้า
ไม่ได้มาพบกับพระอรหันตสาวก หรือไม่ได้มาพบกับพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าความสุขที่แท้จริง
นั้นอยู่ในตัวของเราเอง อยู่ในใจของเราเอง อยู่ในการท�ำใจของเรา
ให้สงบ แต่ชาตินี้ภพนี้เป็นวาสนาของพวกเราเป็นโชคของพวกเรา
ที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ได้พบกับพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าทีน่ ำ� ค�ำสอน
อันวิเศษของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่แบ่งปันให้แก่พวกเรา สอนพวกเรา
ให้หาความสุขจากความสงบของใจ เพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความ
สงบไม่มีนั่นเอง สิ่งที่เราต้องมีก็คือศรัทธาความเชื่อในค�ำสอนอันนี้
เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนวิธีการหาความสุข จากการหาความสุขทาง
ลาภ ยศ สรรเสริญ ทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ให้เข้ามา
หาความสุขทางความสงบกัน ด้วยการท�ำทาน ด้วยการรักษาศีล
ด้วยการภาวนา นี่เป็นทางที่จะน�ำความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มา
ให้แก่เรา
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ถ้าเราไปในทางของการแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ แสวงหาความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เป็นการเดินทางไปสู่ความทุกข์นั่นเอง
เพราะว่าไม่มีใครที่เดินไปในทางนี้ที่ไม่บ่นว่าทุกข์กัน ไม่ว่าจะมีมาก
มีนอ้ ย จะมีลาภมากมีลาภน้อยก็บน่ ว่าทุกข์กนั ทัง้ นัน้ จะมียศสูงหรือต�ำ่
ก็บน่ ว่าทุกข์กนั จะมีการสรรเสริญมากน้อยก็บน่ ว่าทุกข์กนั จะมีการ
เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มากน้อยเพียงไรก็บ่นว่าทุกข์กัน
ทั้งนั้น เพราะลาภ ยศ สรรเสริญ สุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้เป็น
ของชั่วคราวนั่นเอง เวลาได้มาก็มีความสุข เวลาได้เสพได้สัมผัสก็มี
ความสุข พอหยุดเสพหยุดสัมผัส ความสุขนั้นก็หายไป เหลืออยู่แต่
ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ความรู้สึกขาดอะไร ขาดความสุข จึงเกิด
ความอยาก พอเกิดความอยากก็กระตุ้นให้ใจต้องตะเกียกตะกาย
พอเกิดการตะเกียกตะกาย เกิดความขวนขวาย ก็เกิดความไม่สงบ
ขึ้นมาในใจ เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจ ทุกข์ในขณะที่อยากได้ แล้ว
ก็จะสงบลงไปชัว่ คราวเวลาทีไ่ ด้สงิ่ ทีอ่ ยากได้ ถ้าไม่ได้กจ็ ะไม่สงบและ
จะทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆ และอาจจะต้องถึงกลับฆ่าตัวตายไปก็ได้
เพราะทนกับความทุกข์ของความอยากไม่ได้ นี่คือทางไปของการ
แสวงหาความสุขทางร่างกาย การแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย จะน�ำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่าง
แน่นอน
แต่ถ้าเรามาทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามากัน คือมาทางทาน
มาทางศีล มาทางภาวนา เราจะได้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริง แต่การ
เดินทางก็ยอ่ มมีการเหน็ดเหนือ่ ยเป็นธรรมดา แต่เราก็ตอ้ งยอมอดทน
กับการเดินทางต่อความเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยล้าจนกว่าเราจะถึงจุดหมาย
ปลายทาง พอเราถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้าต่างๆ ก็จะหายไปหมด เราจะลืมไปหมดถึงความทุกข์ยาก
ล�ำบากต่างๆ ที่เกิดจากการเดินทางของพระพุทธเจ้านี้ เดินทางของ
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การท�ำทาน เดินทางของรักษาศีล เดินทางของการภาวนา การเดินทาง
ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ยากล�ำบาก โดยเฉพาะการเดินทางไปสู่ความสุขที่
แท้จริง เป็นเหมือนกับการเดินขึน้ ภูเขา มันไม่ใช่เป็นของง่าย ถ้าไม่มี
ความเพียรกับความพยายาม ไม่มคี วามแน่วแน่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
ต่อพระธรรมค�ำสอน ต่อพระอรหันตสาวก เราจะไม่สามารถที่จะ
เดินทางไปถึงยอดของภูเขาได้ ไม่เหมือนกับการหาความสุขทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย ทางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นี้เป็นเหมือนกับการ
เดินลงภูเขา เวลาเราไปหาความสุขแบบนีม้ นั ง่ายเหลือเกิน เวลาไป
เที่ยวนี้ง่ายเหลือเกิน ไม่รู้สึกยากล�ำบากเลย แต่ผลลัพธ์ที่เราจะได้
รับจากการไปหาความสุขเหล่านีใ้ นบัน้ ปลายก็คอื ความทุกข์นนั่ เอง
ทุกข์เพราะไม่มีก�ำลังความสามารถที่จะหาได้เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้
ได้ป่วย เวลาที่ร่างกายแก่ชรา เวลาที่ร่างกายต้องตายไป อันนี้เป็น
ทาง ๒ ทาง ทางหนึง่ คือทางขึน้ เขา ทางหนึง่ คือทางเดินลงเขา ลงไป
สู่ความทุกข์ ขึ้นเขาไปสู่ยอดเขาไปสู่ความสุข การเดินขึ้นก็ต้องยาก
ล�ำบาก แต่เมื่อถึงยอดเขาแล้วก็จะสบาย
ดังนั้นขอให้ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในแนวทางของพระพุทธเจ้านี้ให้มี
ความอดทน ให้มคี วามเข้มแข็ง ให้มคี วามกล้าหาญ ให้มคี วามเพียร
ทีส่ ม�ำ่ เสมอทีม่ มี ากขึน้ ไปตามล�ำดับของการปฏิบตั ิ เวลาปฏิบตั ถิ า้ เรา
ได้รับผล ความเพียรจะมามาก เวลาที่เราไม่ได้รับผล ความเพียร
ก็จะมาน้อย เวลาที่เกิดความท้อแท้ก็อย่าไปยอมแพ้ ขอให้คิดว่า
ตอนนี้ผลยังไม่ปรากฏ ขอให้ท�ำต่อไป ท�ำไปเรื่อยๆ ท�ำได้มากได้น้อย
ก็ท�ำไป หรือถ้าต้องพักก็ต้องพักไป แต่พักไปเพื่อเติมก�ำลัง พอจิตใจ
มีก�ำลังที่จะท�ำต่อก็กลับมาท�ำต่อไป ขอให้เดินไปในทางนี้ไปเรื่อยๆ
ช้าบ้าง เร็วบ้าง ก็ไม่เป็นปัญหา ตราบใดที่เรายังอยู่ในทางนี้ไม่ช้า
ก็เร็วสักวันหนึ่ง เราก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอน
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เมื่อเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ความทุกข์ยากล�ำบากต่างๆ
ที่เกิดจากการเดินทางนั้นก็จะหายไปหมด
เวลาทีเ่ ราเดินทางนี้ ขอให้เรายอมรับว่ามันจะต้องล�ำบาก จะล�ำบากมาก
ล�ำบากน้อยก็อยู่กับอุปสรรคต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานั่นเอง
อุ ป สรรคก็ คื อ กิ เ ลสตั ณ หาที่ พ วกเราได้ ส ะสมกั น มาในแต่ ล ะภพ
แต่ละชาติ อาจจะมีมากมีนอ้ ยต่างกันไป บางท่านมีนอ้ ย ก็อาจจะรูส้ กึ
ว่าอุปสรรคนั้นมีน้อย บางท่านมีมาก อุปสรรคก็มีมาก แต่จะมีมาก
มีน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะสู้กับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ ขอให้เรา
สร้างธรรมของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นมาเถิด สร้างศรัทธาขึ้นมา
สร้างวิริยะขึ้นมา สร้างสติ สร้างสมาธิ สร้างปัญญา ขึ้นมา ถ้าเรา
มีธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ว่าอุปสรรคจะมีมากจะมีน้อยนั้น
จะไม่เป็นปัญหา จะมีชา้ หรือเร็วเท่านัน้ แต่ในทีส่ ดุ อุปสรรคต่างๆ นัน้
ก็จะต้องถูกท�ำลายไปหมดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะธรรม
ย่อมชนะอธรรมเสมอ
ธรรม คือ สติ สมาธิ ปัญญา ศรัทธา วิรยิ ะ อธรรม คือ กิเลสตัณหา
อาสวะต่างๆ เช่น กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ความโลภ
ความโกรธ ความหลง เป็นข้าศึกของธรรม ข้าศึกของธรรมนีส้ ธู้ รรม
ไม่ได้ ถ้าข้าศึกของธรรมชนะธรรมก็จะไม่มพี ระพุทธเจ้าปรากฏขึน้ มา
ให้พวกเราได้กราบไหว้บูชา จะไม่มีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมา
ให้เป็นที่พึ่งของพวกเรา จะไม่มีธรรมค�ำสอนที่สอนว่า “ธรรมย่อม
ชนะอธรรม” นี่คือความหมายที่แท้จริงของธรรมย่อมชนะอธรรม
แต่ พ วกเราบางที มั ก จะคิ ด เตลิ ด เปิ ด เปิ ง ไปทางโลกภายนอกคื อ
ระหว่างความดีกับความชั่ว ถ้าทางโลกภายนอกนี้ความดีมักจะแพ้
ความชั่ว ความชั่วมันต้องชนะความดี แต่สิ่งที่มันชนะไปนั้นมันเป็น
ความทุกข์ ไม่ใช่เป็นความสุข ความชัว่ ต้องการอะไร ความชัว่ ก็ตอ้ งการ
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ลาภ ยศ สรรเสริญ ต้องการความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
คนที่ท�ำความชั่วจึงมักจะชนะ มักจะได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข คนที่
ไปท�ำสงครามนี้ ไปฆ่าคนเป็นแสนเป็นล้านแล้วชนะในที่สุด เขาก็ได้
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ไป แต่สงิ่ ทีไ่ ด้นนั้ มันไม่ใช่เป็นความสุขทีแ่ ท้จริง
มันกลายเป็นความทุกข์เพราะว่าได้มามากน้อยในที่สุดก็ต้องเสื่อม
หมดไป
ดังนัน้ เราอย่าไปวัดธรรมชนะอธรรมในทางโลก ธรรมย่อมชนะอธรรม
ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน ท่านหมายถึงในทางธรรมในทาง
จิตใจ ในจิตใจเรามี ๒ ฝ่าย ฝ่ายธรรมและฝ่ายอธรรม ฝ่ายอธรรม
คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นใจของพวกเรา และธรรม
คือธรรมของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการปราบอธรรม
นั่นเอง ก็คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ขอให้พวกเรามา
สร้างธรรมนี้ให้เกิดขึ้น ถ้าเรามีธรรมมากกว่าอธรรมแล้ว อธรรม
ย่อมหมดย่อมแพ้อย่างราบคาบอย่างแน่นอน

30

ธรรมะ
บนเขา

๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

มีชาวต่างประเทศอยูท่ า่ นหนึง่ ได้มาปรารภ
ขอพรให้กับลูกของหลานสาวที่เพิ่งเกิดมา
ก็ไม่รวู้ า่ จะให้พรอย่างไรดีเพราะว่าคนทีม่ า
เกิดนีก้ เ็ ป็นเหมือนคนทีถ่ กู สาป ถูกสาปให้
มาแก่ ถูกสาปมาให้เจ็บไข้ได้ป่วย ถูกสาป
มาให้ตาย เหมือนกับคนที่ถูกศาลตัดสิน
ประหารชีวิต ไม่ทราบว่าจะให้พรให้เขา
เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ได้
อย่างไร เพราะชีวิตของเขานั้นจะต้องไปสู่
ความแก่ ไปสูค่ วามเจ็บ และไปสูค่ วามตาย
การจะให้พรกับคนทีถ่ กู สาปนีจ้ งึ ท�ำได้ยาก
ท�ำไปก็ไม่ได้เพราะความจริงมันถูกสาป
ให้แก่ ให้เจ็บ ให้ตาย กันนั่นเอง มีวิธีเดียว
เท่านั้นก็คือสอนเขาไม่ให้มาเกิด ถ้าไม่มา
เกิดก็จะไม่ต้องมาแก่ มาเจ็บ มาตายกัน
แล้ ว การที่ จ ะไม่ ม าเกิ ด ก็ ต ้ อ งหยุ ด เหตุ
ที่ท�ำให้มาเกิด

แก้
ค�ำสาป

เหตุที่ท�ำให้มาเกิดก็คือความอยากต่างๆ
ความอยากในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
เรียกว่า “กามตัณหา” ความอยากมีอยาก
เป็น เรียกว่า “ภวตัณหา” และความอยาก
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ไม่มอี ยากไม่เป็น เรียกว่า “วิภวตัณหา” ความอยากทัง้ ๓ ประเภท
นีแ้ หละทีเ่ ป็นผูส้ าปให้พวกเราทัง้ หลายมาเกิดกัน มาเกิดแล้วก็สาป
ให้พวกเราต้องมาแก่ มาเจ็บ และมาตายกัน ถ้าพวกเราอยากจะ
ได้พรที่พระให้กัน คือให้มีความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
เราก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้ ด้วยการละความอยากทั้ง ๓ ประเภทนี้
วิธที จี่ ะละความอยากทัง้ ๓ ประเภทนีก้ ต็ อ้ งละด้วยการเจริญทาน ศีล
ภาวนา นี่เอง ทาน ศีล ภาวนา นี้เป็นเครื่องมือที่จะละความอยาก
ต่างๆ ได้ และเมื่อละความอยากได้ ก็จะยุติการมาเกิดได้ เมื่อยุติ
การมาเกิดได้ ก็จะไม่มีความแก่ ความเจ็บ ความตาย กันอีกต่อไป
นีค่ อื วิธที จี่ ะให้พร แต่ผทู้ จี่ ะรับพรนัน้ ต้องเป็นผูใ้ ห้พรกับตนเอง ผูอ้ นื่
ไม่สามารถปฏิบัติแทนตนเองได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน อัตตา หิ
อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน ตนต้องเป็นผู้หยุดความอยาก
หยุดการมาเกิด แล้วก็จะได้หยุดความแก่ หยุดความเจ็บไข้ได้ป่วย
และหยุดความตายได้ พระพุทธเจ้าและพระสาวกถึงแม้ว่าท่านจะ
สามารถหยุดการเกิด หยุดความแก่ หยุดความเจ็บ หยุดความตาย
ได้ก็ตาม แต่ท่านไม่สามารถที่จะมาหยุดการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของ
พวกเราได้ ไม่มีใครหยุดการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของพวกเราได้
นอกจากตัวของพวกเราเอง เราจึงต้องเป็นผู้ที่เจริญเครื่องมือที่ทรง
เรียกว่า มรรค
มรรค เเปลว่า ทางทีจ่ ะพาไปสูก่ ารยุตขิ องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยการ
ท�ำทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนา ถ้าได้เครือ่ งมือทัง้ ๓ ชนิด
นี้ก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆ ได้ เมื่อหยุดความอยาก
ต่างๆ ได้หมด ก็จะหยุดความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ ก็จะได้มีแต่
ความเจริญด้วยบรมสุข บรมสุข คือจิตที่ไม่ต้องกลับมาเกิด จิตที่มี
ความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่ บรมสุข แปลว่า ความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่หรือความสุข
32

ที่สูงสุด เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อม
ไม่มวี นั หมด ไม่เหมือนกับความสุขทีพ่ วกเราหากันอยู่ เป็นความสุข
ที่เรามีได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เป็นความสุขที่พอได้มาแล้วก็หมดไป
เวลาเราได้เสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เราก็จะมีความสุข พอเรา
หยุดเสพ ความสุขนัน้ ก็หายไป ปล่อยให้ใจของเราอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว
ปล่อยให้ใจเกิดความอยากทีจ่ ะมีความสุขแบบนัน้ อีก ก็ตอ้ งไปเสพรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อีก เสพเสร็จมันก็หมดไป หมดไปก็ต้อง
เสพใหม่เพราะมันไม่ได้ท�ำให้อิ่มท�ำให้พอ มีแต่จะท�ำให้อยากเสพไป
เรือ่ ยๆ เหมือนกับการเสพยาเสพติด ถ้าเสพแล้วก็ตอ้ งเสพไปเรือ่ ยๆ
เวลาใดทีไ่ ม่ได้เสพ เวลานัน้ ก็จะไม่มคี วามสุข แล้วถ้าไม่ได้เสพก็จะเกิด
ความทุกข์ขึ้นมา
ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจ ไม่ได้อยู่ที่รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ไม่ได้อยู่ที่การได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้ ไม่ได้อยู่ที่
การได้เป็นประธานาธิบดี เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรี เป็นอะไรต่างๆ ที่พวกหูหนวกตาบอดทั้งหลายอยาก
จะเป็นกันนั่นเองคือความหลง เพราะว่าเป็นอะไรมันก็เป็นความสุข
ชั่วคราว ขณะที่เป็นก็มีความสุข แต่พอไม่ได้เป็นก็กลายเป็นความ
ทุกข์ไป เพราะว่าไม่มีใครจะเป็นไปได้ตลอดนั่นเอง เพราะร่างกาย
มันถูกสาปให้แก่ ให้เจ็บ ให้ตาย พอร่างกายตายไป การเป็นอะไร
ต่ า งๆ ก็ ห มดไป เป็ น มหาจั ก รพรรดิ เ ป็ น มหากษั ต ริ ย ์ ก็ ห มดไป
เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องหมดไป พระองค์จึง
พิจารณาเห็นว่าการไปหาความสุขนอกจากความสงบนี้จะไม่ใช่เป็น
วิธีที่จะได้ความสุขที่แท้จริง เป็นการได้ความสุขปลอม เพราะว่า
เป็ น ความสุ ข ที่ จ ะต้ อ งเสื่ อ มหมดไปแล้ ว ก็ ก ลายเป็ น ความทุ ก ข์
ในทีส่ ดุ พระองค์ทรงค้นพบว่าต้นเหตุของความทุกข์กค็ อื ความอยาก
นี่เอง เวลาอยากนี้ใจจะกระเพื่อมขึ้นมา ใจที่มีความสงบมีความสุข
33

อยู่ดีๆ พอไปเกิดความอยากขึ้นมานี้ ความสุขที่ได้จากความสงบนี้
จะถูกท�ำลายไป เหมือนน�้ำที่นิ่ง พอโยนก้อนหินลงไปก็จะท�ำให้เกิด
คลื่นขึ้นมาทันที น�้ำที่นิ่งก็จะหายนิ่งไป ใจที่สงบพอเกิดความอยาก
ขึ้นมาก็จะเกิดการกระเพื่อมเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันที
พระองค์จึงทรงเห็นพระอริยสัจ ๔ นี่เอง เห็นว่าความทุกข์ใจ
การกระเพือ่ มของใจ ความไม่สบายใจ นีเ้ กิดจากความอยากทัง้ ๓ ตัว
นีเ้ อง คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา และการทีจ่ ะก�ำจัด
ตัณหาทั้ง ๓ นี้ก็ต้องใช้ความจริงสอนใจ สอนให้รู้ว่าอย่าไปหาความ
สุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว
มันจะต้องมีวันเสื่อมและมีวันหมดไป ถ้าไปหาความสุขทางร่างกาย
ก็ต้องหาอยู่ไม่มีวันสิ้นสุด พอร่างกายอันนี้ตายไปก็จะไปหาร่างกาย
อันใหม่เพื่อที่จะได้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขใหม่
แต่พอได้ร่างกายอันใหม่มา ก็ได้ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ตามมาด้วย มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น ได้ร่างกาย
อันนี้ก็เอามาใช้ในการหาความสุขต่างๆ พอมันแก่ เจ็บ ตาย ก็ต้อง
ทุกข์กับมัน แล้วพอตายไปก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่อีกอย่างที่
พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ เราได้ร่างกายอันนี้มาไม่รู้ว่าเป็นร่างกาย
ที่ล�ำดับที่เท่าไหร่แล้ว ถ้ามีการจดบันทึกไว้มันจะเป็นแบบล้านๆ
ร่างกายมาแล้ว คิดดูก็แล้วกันว่าน�้ำตาที่พวกเราหลั่งในแต่ละภพ
แต่ละชาตินี้ หลัง่ เพราะความทุกข์ทเี่ กิดจากการต้องมาเจอความแก่
ความเจ็บ ความตาย เจอการพลัดพรากจากกันนี้ น�้ำตาที่เราหลั่ง
ในแต่ละภพแต่ละชาติน้ีถ้าเราเอามารวมกันแล้วนี้มันมากยิ่งกว่าน�้ำ
ในมหาสมุทรเสียอีก คิดดูกแ็ ล้วกันว่าชาตินเี้ ราร้องไห้ถงึ ขันหนึง่ ไหม
น�้ำตาที่เราร้องนี้ แล้วคิดดูว่าเราจะต้องมีภพชาติก่ีภพชาติด้วยกัน
ถึงจะมีน�้ำตามากกว่าน�้ำในมหาสมุทร นั่นแหละคือปริมาณจ�ำนวน
ของภพชาติที่พวกเราได้มาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย กัน แล้วจะ
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เป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา
ไม่ได้มาพบกับพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะไม่รจู้ กั วิธยี ตุ ิ
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้ได้เลย
แต่ถ้าเราเกิดมาแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นโชค
อันมหาศาล และเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการถูกล๊อตเตอรี่รางวัลที่ ๑
ร้อยครั้งพันครั้งเสียด้วยซ�้ำไป คิดดูก็แล้วกันว่าการถูกล๊อตเตอรี่
รางวัลที่ ๑ นี้แต่ละครั้งยากเพียงไร ตั้งแต่เราเกิดมานี้เราเคยถูก
ล๊อตเตอรี่รางวัลที่ ๑ กันหรือยัง แล้วคิดดูถ้าต้องถูกรางวัลที่ ๑ เป็น
ร้อยครั้งพันครั้งนี้มันจะยากขึ้นไปอีกขนาดไหน ถ้าเราคิดว่าการถูก
ล๊อตเตอรีร่ างวัลที่ ๑ ร้อยครัง้ พันครัง้ นีย้ ากแสนยาก การทีไ่ ด้มาเกิด
เป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ก็ยากยิ่งกว่าการถูก
ล๊อตเตอรีเ่ ป็นล้านเท่าเสียด้วยซ�ำ้ ไป เพราะนานๆ จะมีพระพุทธศาสนา
จะมาปรากฏขึน้ สักครัง้ หนึง่ ช่วงระยะเวลาของพระพุทธศาสนาแต่ละ
พระพุทธศาสนานี้จะทิ้งช่วงเป็นกัป
ค�ำว่า กัป นี้เป็นเวลาที่เราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลข เขียนไป
จนมือเมื่อยก็ยังไม่ได้หนึ่งกัป ก็คิดดูแล้วกันว่าการที่เรามาเกิดเป็น
มนุษย์แต่ละครั้งนี้เรามาเกิดบ่อยไหม แล้วจังหวะที่เรามาเกิดนี้
จะมาเจอกับพระพุทธศาสนาได้หรือไม่อย่างไรก็ลองเปรียบเทียบดู
เวลาเราขับรถไปจอดอยู่ที่ติดไฟแดงอยู่ แล้วเราสังเกตดูรถที่อยู่
ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างๆ เรา ดู ๔ คัน แล้วลองจดทะเบียนหรือจด
สีของรถไว้ แล้วลองไปดูว่าโอกาสที่จะมาเจอ ๔ คันนี้อีกในไฟแดง
ข้างหน้านีจ้ ะมีไหม จะเป็นไปได้งา่ ยหรือยากอย่างไร เคยเจอรถ ๔ คัน
ที่เราเจอกันในขณะที่เราติดไฟแดงไหม นั่นแหละก็คิดดู การที่จะมา
เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบกับพระพุทธศาสนามันก็ยากยิ่งกว่าการ
ไปเจอรถ ๔ คัน ที่เราเจอในที่เราติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดง
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ดังนั้นการได้มาเจอพระพุทธศาสนานี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสครั้งเดียว
ในชีวติ ของการเวียนว่ายตายเกิดของเราเลยก็ได้ โอกาสทีจ่ ะได้อย่างนี้
ถึงยากมาก อาจจะต้องรอไปอีกหลายล้านภพหลายล้านชาติดว้ ยกัน
ถ้าเราไม่รีบตักตวงประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้
เราก็จะเหมือนกับว่าเสียสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราไปโดยใช่เหตุ
เราสามารถที่จะตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เต็มที่เลย
ทุกคนนี้มีสิทธิ์ยุติการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ ถ้ามีพระพุทธศาสนา
ไม่วา่ จะเป็นหญิง เป็นชาย เป็นเด็ก เป็นผูใ้ หญ่ เป็นนักบวชหรือเป็น
ฆราวาส ไม่สำ� คัญ เรือ่ งของเพศนีไ้ ม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะหยุดการ
เวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่ แต่สงิ่ ทีจ่ ะบอกก็คอื ๑. ต้องมีพระพุทธ
ศาสนา ๒. ต้องปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธศาสนา ถ้าปฏิบัติ
ตามแล้วก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในภพนี้เลย อย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุวา่ ถ้าปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระองค์
แล้ว ไม่ ๗ วัน ก็ ๗ เดือน ไม่ ๗ เดือน ก็ ๗ ปี เป็นอย่างมาก
จะสามารถยุติการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้อย่างแน่นอน
การบ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา จะเป็นในรูปแบบของฆราวาสก็ได้
ของนักบวชก็ได้ ไม่ตา่ งกันตรงไหน ถ้ามีการบ�ำเพ็ญเหมือนกัน ผลก็จะ
ต้องเหมือนกัน การบ�ำเพ็ญของฆราวาสส่วนใหญ่มันไม่ได้บ�ำเพ็ญ
เต็มทีเ่ หมือนกับนักบวชเท่านัน้ เอง จึงท�ำให้ผลนีเ้ กิดความแตกต่างกัน
การบ�ำเพ็ญของฆราวาสนี้อาจจะท�ำเพียงร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐
หรือร้อยละ ๕๐ แต่การบ�ำเพ็ญของนักบวชนี้เขาท�ำกันร้อยละร้อย
ผลจึงเกิดจากพวกที่เป็นนักบวชเสียส่วนใหญ่ บรรดาผู้ที่ได้หลุดพ้น
จากวัฏฏะการเกิด แก่ เจ็บ ตาย นีส้ ว่ นใหญ่จะเป็นนักบวชกันทั้งนั้น
อย่างครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้ที่เราเคารพที่เราเชื่อว่าท่านได้
หลุดพ้นแล้วนี้ ท่านก็เป็นนักบวชทั้งนั้น มีเพียงคนสองคนที่ถือว่า
เป็นฆราวาส ถือศีล ๘ เป็นแม่ชี นอกนัน้ เป็นพระทัง้ นัน้ แต่ความจริง
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การเป็นแม่ชกี บั การเป็นพระก็ไม่ตา่ งกันแล้ว เพราะอยูแ่ บบเดียวกัน
ปฏิบัติแบบเดียวกัน บ�ำเพ็ญแบบเดียวกัน ร้อยเต็มร้อยเหมือนกัน
แต่พวกที่ยังครองเรือนอยู่ ยังรักสามี ยังรักภรรยาอยู่ ยังรักทรัพย์
สมบัติข้าวของเงินทองอยู่ พวกนี้ไม่สามารถที่จะบ�ำเพ็ญได้อย่าง
เต็มร้อย เพราะยังแบ่งให้กับการบ�ำเพ็ญทางร่างกายอยู่ ยังหา
ความสุขทางร่างกายกับสามีกับภรรยา หรือกับการไปท่องเที่ยว
ไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อยู่ จึงท�ำให้การบ�ำเพ็ญทาน
ศีล ภาวนา ไม่สามารถท�ำได้เต็มร้อย ผลจึงไม่เกิดเต็มร้อยเท่านัน้ เอง
นี่คือความแตกต่างระหว่างการเป็นฆราวาสกับการเป็นนักบวช
ต่างกันที่ปริมาณของการปฏิบัติ ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าได้โกนหัว
ห่มผ้าเหลืองแล้วอยูท่ ว่ี ดั กับไม่ได้โกนหัวไม่ได้หม่ ผ้าเหลืองแล้วอยูท่ บี่ า้ น
แต่ตา่ งกันตรงทีป่ ริมาณของการบ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ว่ามีเท่ากัน
หรือไม่ นักบวชนี้เขาท�ำทานร้อยละเต็มร้อย มีทรัพย์สมบัติข้าวของ
เงินทองมากน้อยเพียงไรยกให้คนอืน่ ไปหมดเลย อย่างพระพุทธเจ้า
ของเรา สละราชสมบัตจิ งึ ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึน้ มา ครูบาอาจารย์ตา่ งๆ
เวลาท่านบวช ท่านก็สละทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ไปหมด แล้วการ
รักษาศีล ท่านก็รักษาศีลเต็มร้อย ๒๒๗ ข้อ พวกเราบางทีศีล ๘
ยังรักษาไม่ได้ทุกวัน ขอเอาแค่วันพระเท่านั้น ส่วนวันอื่นก็ยังขอ
เอาแค่ศีล ๕ อย่างนี้เขาเรียกว่าศีลไม่เต็มร้อย เวลาภาวนาก็ไม่ได้
ภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับ ภาวนาวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างนี้
การบ�ำเพ็ญไม่เท่ากัน แล้วจะเอาผลเท่ากันได้อย่างไร เหมือนกับการ
ปลูกข้าวในนา ปลูกร้อยละสิบกับร้อยละร้อยนี้ผลมันจะได้เท่ากัน
หรือไม่ ปลูกข้าว ๓ ไร่ กับ ปลูกข้าว ๑๐ ไร่นี้ ผลทีจ่ ะได้จากข้าวทีเ่ รา
ปลูกนี้มันเท่ากันหรือไม่ ปลูก ๓ ไร่ มันก็จะได้ข้าวปริมาณ ๓ ไร่
ปลูก ๑๐ ไร่ มันก็จะได้ข้าวปริมาณ ๑๐ ไร่นั่นเอง
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ดังนัน้ เราอย่าไปดูทกี่ ารเป็นฆราวาสหรือเป็นนักบวช ให้ดปู ริมาณของ
การปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไร ถ้ายังปฏิบัติน้อย
ก็ต้องเพิ่มขึ้นไปให้มันเต็มร้อยให้ได้ ถ้ามันไม่เต็มร้อย มันก็จะไม่ได้
คะแนนเต็มร้อยนั่นเอง มันก็จะไม่ได้ผลที่เราปรารถนากัน ไม่ได้อยู่
ที่เพศอยู่ที่วัย ไม่ได้อยู่ที่การเป็นฆราวาสหรือเป็นนักบวช แต่อยู่ที่
การบ�ำเพ็ญว่าเราบ�ำเพ็ญมากน้อยเพียงไรเท่านั้นเอง ขอให้ดูตรงนี้
เป็นหลักแล้วเราจะได้ไม่หลงทาง แต่ถ้าจะไปคิดโทษนั่นโทษนี้ว่า
ไปบวชไม่ได้เพราะติดนัน่ ติดนี่ มันติดความอยากเท่านัน้ แหละทีม่ นั ไป
ไม่ได้ ที่ไม่ได้ภาวนาก็เพราะว่ามันติดความอยาก แทนที่จะเอาเวลา
มานัง่ สมาธิ ก็เอาเวลามานัง่ ดูละครกัน ไปดืม่ ไปรับประทานอาหารกัน
แล้วมันจะมีเวลามาบ�ำเพ็ญได้อย่างไร ขอให้เราดูตรงนี้ ถ้าเราอยาก
จะได้ผลก็ตอ้ งดูทเี่ หตุ เหตุกค็ อื การบ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ผลก็คอื
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ที่จะตามมา
จึงขอฝากเรื่องของการให้พรแก่ตัวเราเอง ถ้าเราอยากจะแก้ค�ำสาป
ที่เราถูกสาปมาให้มาแก่ มาเจ็บ มาตาย เราก็ต้องบ�ำเพ็ญ ทาน ศีล
ภาวนา เพื่อที่เราจะได้ละตัณหาความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของ
พวกเรา เมื่อเราละตัณหาความอยากได้แล้ว เราก็จะหยุดการเกิด
แก่ เจ็บ ตาย ได้ เราจะแก้ค�ำสาปได้
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การปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ การบรรลุธรรม จะช้า
หรือจะเร็ว จะง่ายหรือจะยาก ส่วนหนึ่ง
ก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ บุ ญ บารมี ที่ ไ ด้ ท� ำ มาในอดี ต
การปฏิบัติการบรรลุธรรมของแต่ละท่าน
จึ ง ไม่ เ หมื อ นกั น บางท่ า นก็ ป ฏิ บั ติ ง ่ า ย
บางท่านก็ปฏิบัติยาก บางท่านก็บรรลุช้า
บางท่านก็บรรลุเร็ว ส่วนหนึง่ ของเหตุกค็ อื
บุญบารมีที่ได้ท�ำในอดีตนั่นเอง
บุ ญ บารมี น้ี มี อ ยู ่ ๑๐ ประการด้ ว ยกั น
คือ ๑. อธิษฐานบารมี ๒. สัจจะบารมี
๓. วิรยิ ะบารมี ๔. ขันติบารมี ๕. เมตตาบารมี
๖. ทานบารมี ๗. ศีลบารมี ๘. เนกขัมมะ
บารมี ๙. อุเบกขาบารมี และ ๑๐. ปัญญา
บารมี นี่คือบารมี ๑๐ ประการที่พวกเรา
ในอดีตชาติอาจจะได้สั่งสมมามากน้อย
ไม่เท่ากัน จึงท�ำให้ระดับของการปฏิบตั แิ ละ
ระดับของการบรรลุธรรมจึงแตกต่างกัน
ถ้าเราต้องการที่จะให้การปฏิบัติของเรา
คืบหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ง่ายสะดวกยิ่งขึ้นไป
เราก็ ต ้ อ งมาเสริ ม สร้ า งบุ ญ บารมี ต ่ า งๆ
เหล่านี้ เราสามารถสร้างได้ในปัจจุบันนี้
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติของเรา

บุญ
บารมี
๑๐
ประการ
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ถ้าเรามีบุญบารมีมามาก การปฏิบัติของเราก็จะไปง่ายและไปเร็ว
ถ้ามีนอ้ ยก็จะไปช้าและไปยาก แต่กย็ งั ไม่สายเกินแก้ ตอนนีเ้ ราขาดอะไร
เราก็เติมมันไป ถ้าขาดอธิษฐานบารมีก็เติมอธิษฐานเข้าไป ถ้าขาด
สัจจะบารมีกส็ ร้างสัจจะบารมี หัดเป็นคนจริงใจ ไม่โกหกหลอกลวง
ปลิน้ ปล้อน พูดอะไรลัน่ วาจาอะไรไว้กบั ใครก็ตอ้ งรักษาวาจานัน้ ไว้ให้ได้
บางคนลั่นวาจากับพระพุทธรูปขอนั้นขอนี้ ถ้าได้แล้วจะบวช ๗ วัน
๑๐ วัน พอได้มาแล้วก็มาถามว่ามีเหตุอย่างโน้นอย่างนี้ ขอต่อรอง
ได้ไหม เวลาที่เราขอท�ำไมเราไม่ไปต่อรองไว้ก่อนตอนที่เราขอ พอได้
มาแล้วเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากจะท�ำตามที่ได้ให้สัจจะวาจาไว้แล้ว
เลยบอกว่าถ้าท�ำอย่างนีต้ อ่ ไปเราจะล้มเหลว เราจะเป็นคนไม่มสี จั จะ
จะท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จ ต้องรักษาสัจจะไว้ให้ได้
ถ้าเราไม่มวี ริ ยิ ะก็พยายามสร้างวิรยิ ะขึน้ มา หาอะไรท�ำ อย่าอยูเ่ ฉยๆ
เดินจงกรม นัง่ สมาธิไป ถ้ามันขีเ้ กียจก็บงั คับให้มนั เดินทีละ ๓-๔ ชัว่ โมง
ไปเลย ให้มันล้มตายไปเลยก่อนถึงจะหยุดเดิน หรือถ้าจะนั่งก็ให้
มันนัง่ ไปนานๆ ไปเลย นัง่ ก็อย่านัง่ เฉยๆ นัง่ บริกรรมพุทโธๆ เจริญสติ
ฝึกนิสัยให้มีความพากเพียร อย่าปล่อยเวลาที่มีคุณค่านี้ผ่านไปโดย
ไม่ท�ำอะไรให้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่น นี่คือการเสริม
สร้างสิ่งที่เราขาด
ถ้าไม่มีขันติก็ต้องฝึกหัดอดทนเอา หัดอดข้าวเย็นกัน อดมื้อกินมื้อ
อดวันกินวันบ้าง อดเทีย่ ว อดเล่นบ้าง ดูซมิ นั จะเป็นอย่างไร มันจะตาย
ให้มันรู้ไป ฝึกหัดสร้างขันติบารมีขึ้นมา อย่าอยู่อย่างสุขอย่างสบาย
หาวันอยู่แบบทุกข์ยากล�ำบากบ้าง เช่น วันพระนี้ พระพุทธเจ้าสอน
ให้เรามาอยูแ่ บบทุกข์ยากล�ำบากกัน ไม่ให้หาความสุขทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ให้มาอด อดเที่ยว อดเล่น อดกิน อดดื่ม เพื่อที่จะได้สร้าง
ขันติบารมีขึ้นมา สร้างความอดทนขึ้นมา เพราะการเดินทางไปสู่
พระนิพพานนี้ ท่านบอกว่ามันอยู่ฟากตาย ถ้ากลัวตาย กลัวความ
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ทุกข์ยากล�ำบากนี้จะไปไม่ถึง ผู้ที่จะไปให้ถึงได้ต้องมีขันติบารมี ขันติ
ท่านบอกว่าเป็นไฟแผดเผากิเลส ขันติ ปรมัง ตโป ตีตกิ ขา ขันติเป็น
ตบะธรรม เป็นไฟแผดเผากิเลสตัณหาทั้งหลาย ถ้าไม่มีขันติแล้วจะ
ไม่มีก�ำลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้
ถ้าขาดเมตตาบารมีก็เเผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ มีอะไรก็แบ่งปันให้คนนั้น
คนนี้ ยิ้มแย้มแจ่มใส เจอใครก็ทักทาย มีความปรารถนาดี อย่าหน้า
บึ้งตึง ถ้าเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขา วันเกิดเขาก็ซื้อของขวัญไป
ให้เขา เขาโกรธเราเกลียดเราก็อย่าไปโกรธเกลียดตอบ ให้อภัย นีค่ อื
การสร้างเมตตาบารมี
ทานบารมีก็แบ่งปันกัน มีมากมีน้อยพอที่จะแบ่งปันกันได้ อย่าเอา
ไปใช้อย่างอื่นเลย เอาไปซื้อกระเป๋าอีกใบ ซื้อรองเท้าอีกคู่ มันก็ไม่สู้
เอาไปท�ำบุญท�ำทานได้ ผลทีไ่ ด้รบั ต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน ซือ้ กระเป๋า
ซือ้ รองเท้าใหม่ รูส้ กึ ดีใจเดีย๋ วเดียวแล้วมันก็หมดไปเหมือนกับตอนที่
ไม่มกี ระเป๋าใบนัน้ แต่เอาเงินไปท�ำบุญท�ำทานแล้วจะเกิดความสุขใจ
ใจจะสูงขึ้น ใจจะประเสริฐขึ้น จากการที่เราได้เป็นผู้ให้ทานต่อผู้อื่น
ยิ่งได้รักษาศีลยิ่งท�ำให้เราสูงขึ้นเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนใคร ไม่ไป
สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กบั ใคร แล้วความทุกข์ความ
เดือดร้อนนัน้ ก็จะไม่กลับมาหาเรา ให้ทกุ ข์แก่ทา่ น ทุกข์นนั้ ต้องกลับ
มาหาตนเสมอ ให้สุขแก่ท่าน สุขนั้นก็จะกลับมาหาเรา
นี่คือเรื่องการเสริมสร้างบารมีแต่ละชนิดที่เรายังคิดว่าเรายังไม่มี
ยังไม่สายเกินแก้ ท�ำได้ เร่งรีบท�ำกัน แล้วไม่นานมรรคผลนิพพาน
ที่พวกเราทั้งหลายปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน

41

ธรรมะ
บนเขา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ทดแทน
บุญคุณ

วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่พวกเรา
จะมาท�ำการทดแทนบุญคุณของคุณพ่อ
และคุณแม่ผู้บังเกิดเกล้า ด้วยการปฏิบัติ
บูชา ด้วยการปฏิบัติธรรม เพราะการ
ปฏิ บั ติ ธ รรมนี้ จ ะท� ำ ให้ เ ราได้ บ รรลุ เ ป็ น
พระอริยบุคคล เมื่อเราได้เป็นพระอริย
บุคคลแล้ว เราก็จะสามารถสอนบิดามารดา
ให้ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเช่นเดียวกัน
ถ้าได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะหลุดพ้น
จากการที่จะไปเกิดในอบาย และถ้าได้
บรรลุถึงขั้นสูงสุดของพระอริยบุคคล คือ
พระอรหันต์ ก็จะสามารถหลุดพ้นจาก
วัฏฏะแห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้อย่าง
ถาวร
ไม่มีอะไรในโลกนี้ ไม่มีการบูชาแบบไหน
ในโลกนี้ ที่จะสามารถท�ำให้ผู้ปฏิบัติเอง
และญาติพนี่ อ้ งได้หลุดพ้นจากการทีจ่ ะต้อง
ไปเกิดในอบาย หรือหลุดพ้นจากการกลับ
มาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงปฏิบัติบูชามา พระองค์ทรงสละ
ราชสมบัตแิ ล้วก็เสด็จออกบวชเพือ่ ทีจ่ ะได้
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ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมจนในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้า ไม่ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป แล้วหลัง
จากนั้นพระองค์ก็ทรงไปโปรดพระพุทธมารดา พระพุทธบิดา และ
พระญาติทั้งหลาย จนบุคคลเหล่านั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล
ขัน้ ต่างๆ กัน เช่น พระพุทธมารดา หลังจากทีไ่ ด้ประสูตพิ ระพุทธเจ้า
เจ้าชายสิทธัตถะได้ ๗ วัน ก็ทรงเสด็จสวรรคต พอพระพุทธเจ้าอายุ
๓๕ ปี ต่อมา หลังจากทีไ่ ด้ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ทรงใช้กระแส
จิตนี้ติดต่อกับพระพุทธมารดาที่อยู่ในสวรรค์ และได้ใช้กระแสจิตนี้
สัง่ สอนอบรมพระพุทธมารดาอยู่ ๑ พรรษา จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน
เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ ๑ ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะ
ไม่ตอ้ งกลับไปเกิดในอบายอีกต่อไป ไม่วา่ จะเคยท�ำบาปมากหนักหนา
สาหัสขนาดไหนก็ตาม จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายนั้น แล้วก็
จะเหลือภพชาติไม่เกิน ๗ ชาติเป็นอย่างมาก ก็จะได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์และได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไป
ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงออกบวช ไม่ทรงปฏิบตั ธิ รรม ไม่ทรงปฏิบตั บิ ชู า
ถ้าประทับอยู่ในพระราชวังก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิ ดังที่มีโหร
ได้พยากรณ์เอาไว้ แต่การเป็นพระมหาจักรพรรดินี้ไม่สามารถช่วย
บิดามารดาให้เป็นพระอริยบุคคลได้ ไม่สามารถท�ำให้ทา่ นหลุดพ้นจาก
การต้องไปเกิดในอบายได้ คือต่อให้พระพุทธเจ้าเลี้ยงดูพระราชบิดา
และพระราชมารดาให้ดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทดแทน
บุญคุณของบิดามารดาได้เท่ากับการที่ท�ำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระ
อริยบุคคล เพราะจะเลี้ยงดูในฐานะมหาจักรพรรดิแก่บิดามารดา
ให้ดขี นาดไหนก็ตาม ตายไปก็ตอ้ งไปใช้กรรม ไปรับผลบุญผลบาปกัน
ถ้าท�ำบาปไว้มากกว่าท�ำบุญ บาปก็จะต้องดึงให้ไปเกิดในอบาย ไม่วา่
จะเป็นมหากษัตริย์ เป็นบิดามารดาของมหาจักรพรรดิ หรือใครก็ตาม
กฎแห่งกรรมนี้ไม่มีการไว้หน้าใครทั้งนั้น ใครท�ำอะไรไว้แล้วต้องเป็น
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พระอริยบุคคลเท่านั้น
ที่ไม่ต้องไปรับผลบาปอีกต่อไป
ผู้รับผลของกรรมนั้น นั่นคือกฎแห่งกรรม สัตว์ทั้งหลายมีกรรม
เป็นของของตน มีกรรมเป็นผูใ้ ห้กำ� เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรม
เป็นทีพ่ งึ่ อาศัย จะท�ำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะต้องเป็นผูร้ บั ผลของ
กรรมนัน้ ยกเว้นพระอริยบุคคลเท่านัน้ ทีไ่ ม่ตอ้ งไปรับผลบาปอีกต่อไป
มีแต่จะรับผลบุญไปตามล�ำดับขัน้ ไปจนถึงขัน้ สูงสุดคือขัน้ พระนิพพาน
นี่แหละคือการบูชาที่แท้จริง การบูชาที่จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐ
ต้องบูชาแบบพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ทรงบูชาด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ถ้าเรา
อยากจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาของเรา มาปฏิบตั ธิ รรมกันเถิด
มาบรรลุธรรมกันเถิด เมื่อบรรลุแล้วเราจะได้รู้จักวิธีสั่งสอนผู้อื่นให้
บรรลุธรรมได้ ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมนี้ เราจะไม่สามารถสั่งสอน
ผูอ้ นื่ ให้บรรลุธรรมได้ แต่พอเราบรรลุธรรมแล้ว เราจะสามารถสัง่ สอน
ผู้อื่นที่มีความสนใจ มีศรัทธาความเชื่อ มีความปรารถนาที่จะบรรลุ
ธรรมได้บรรลุธรรมกัน โดยเฉพาะบิดามารดาของพวกเราทีเ่ ป็นบุคคล
ที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด เขาจะเป็นคนที่จะมีศรัทธามีความเชื่อ
ในตัวเรามากทีส่ ดุ กว่าเชือ่ คนอืน่ และถ้าเขาเชือ่ ว่าเราได้บรรลุธรรม
ได้หลุดพ้นจากอบาย เขาก็อยากจะหลุดพ้นเหมือนกับเรา เขาก็จะ
ศึกษาจะถามเราเอง เราก็จะสามารถที่จะช่วยให้เขาได้บรรลุเป็น
พระอริยบุคคลได้
ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง บรรดาพระญาติต่างๆ พระราชบิดา
พระราชมารดา ทั้งมารดาเลี้ยง ทั้งมเหสี ทั้งพระราชโอรส ได้บรรลุ
เป็นพระอริยบุคคลกันทั้งนั้น อย่างน้อยที่สุดก็ได้ปิดประตูอบาย
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ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป ส�ำหรับบางท่านทีย่ งั ไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
อย่างพระราชบิดานี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงไปโปรด ๗ วันก่อนทีจ่ ะเสด็จ
สวรรคต ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้า จะมีใครไป
กล้าสอนพระมหากษัตริย์ แล้วพระมหากษัตริย์จะให้ใครไปสอนได้
ถ้ามีลูกเป็นพระพุทธเจ้านี้ ก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าให้ลูกนี้มาช่วย
แล้วพอลูกสอนบอกอย่างไรก็เชื่อท�ำตาม เมื่อท�ำตามผลก็จะเกิดขึ้น
ดังนั้นขอให้พวกเราในวันแม่นี้ ให้เรามาทดแทนบุญคุณแม่ของเรา
และพ่อของเรา และผูม้ พี ระคุณทัง้ หลาย ด้วยการปฏิบตั บิ ชู ากันเถิด
มาปฏิบัติให้พวกเราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกัน เมื่อเราได้บรรลุ
เป็นพระอริยบุคคลแล้ว เราก็จะสามารถสอนให้ผู้อื่นนั้นบรรลุเป็น
พระอริยบุคคลได้ ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุนี้เราจะสอนไม่ได้เพราะเราจะ
ไม่รจู้ กั วิธี ตัวเราเองยังไม่ได้บรรลุแล้วเราจะไปสอนให้ผอู้ นื่ เขาบรรลุ
ได้อย่างไร เหมือนพระพุทธเจ้า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบรรลุเป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมาเลย
แม้แ ต่รูปเดียว แต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงน�ำเอาพระธรรมค�ำสอนนี้
มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นที่สนใจผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อ พอเขาได้ยิน
ได้ฟังแล้วน้อมน�ำเอาไปปฏิบัติ ก็ปรากฏมีพระอริยสาวกขึ้นมาเป็น
จ�ำนวนมาก
นีค่ อื ความมหัศจรรย์ของการปฏิบตั ธิ รรม ท�ำให้ได้สงิ่ ทีเ่ ลิศสิง่ ทีว่ เิ ศษ
คือได้ อริยบุคคล ค�ำว่า อริยะ ก็แปลว่า ผู้ประเสริฐ บุคคลที่
ประเสริฐนี้ไม่มีใครจะประเสริฐเท่ากับบุคคลในพระพุทธศาสนา คือ
พระอริยบุคคล ๔ ระดับด้วยกัน คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันต์
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ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปแล้วถึงเวลา ๒,๕๐๐ กว่าปี
ก็ตาม แต่พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเป็น
ตัวแทนของพระพุทธเจ้า เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า ผูใ้ ดน้อมเอา
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ ก็เหมือนกับได้ฟงั ค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าโดยตรง ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อม
เหมือนกับสิ่งของต่างๆ สิ่งของต่างๆ นี้เขามีวันเสื่อม เหมือนสินค้า
ต่างๆ หรือยาหรืออาหารต่างๆ สมัยนี้เวลาเราไปซื้ออาหาร ซื้อยา
ซือ้ ของใช้ เขามักจะมีฉลากติดไว้วา่ วันเสือ่ ม วันหมดอายุ ต้องบริโภค
ก่อนวันทีเ่ ท่านัน้ เท่านี้ ถ้าบริโภคหลังจากวันนัน้ แล้วจะไม่ได้รบั ประโยชน์
หรืออาจจะได้รับโทษเพราะประสิทธิภาพของสินค้านั้นเสื่อมไปแล้ว
แต่พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีฉลากติดไว้ ถ้ามีก็จะ
เขียนว่า อกาลิโก คือไม่มวี นั เสือ่ มตามกาลตามเวลา มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพุทธกาลในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็น
ผูป้ ระกาศพระธรรมค�ำสอนเอง ในสมัยทีไ่ ม่มพี ระพุทธเจ้าอย่างสมัยนี้
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยงั มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอยู่
ผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องลังเลสงสัย สามารถซื้อสินค้าชนิดนี้ได้เลย ซื้อแล้ว
ก็น�ำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปี
มาแล้ว สินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าชนิดเดียวในโลกที่มีอายุยืนยาวนาน
ที่คงเส้นคงวาอยู่ได้นานกว่าบรรดาสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ นี่คือ
ความวิเศษความประเสริฐความมหัศจรรย์ของพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า
พวกเราจึงไม่ตอ้ งลังเลสงสัย ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากการไปเกิดใน
อบายก็ดี หลุดพ้นจากการทีจ่ ะต้องกลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย
ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกก็ดี เราต้องศึกษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตาม การศึกษาและการปฏิบัตินี้เป็นของ
ที่ต้องไปด้วยกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผลจะไม่เกิด แล้วเรา
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จะได้สิ่งที่วิเศษที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้กับเราได้นอกจากการ
ปฏิบตั ธิ รรม ก็คอื การดับความทุกข์ได้อย่างถาวรและรักษาความสุข
ทีส่ ขุ เหนือกว่าความสุขทัง้ หลายให้อยูค่ กู่ บั เราไปตลอด ไม่มวี นั สิน้ สุด
แล้วจะท�ำให้เรานี้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้หลุดพ้นจากอบาย
ก็ดี จากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ก็ดี ถ้าเขามีศรัทธา
มีความเชือ่ แล้วน้อมน�ำเอาไปปฏิบตั ิ เขาก็จะได้รบั ประโยชน์เหมือนกับ
ที่เราได้รับประโยชน์
นีแ่ หละคือวิธที เี่ ราควรทีจ่ ะกระท�ำกัน ถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณ
ของบิดามารดาของพวกเราให้ได้หมดสิ้นเลย ต้องตอบแทนด้วย
การปฏิบตั บิ ชู าเพือ่ ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล เมือ่ เป็นพระอริยบุคคล
แล้วก็จะสามารถสอนให้พอ่ แม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลด้วย ต่อให้
เราเลี้ยงดูท่านให้ดีขนาดไหนก็ตาม แบกอยู่บนไหล่บนบ่า ให้ท่าน
อุ จ จาระถ่ า ยใส่ ร ่ า งกายเรา พระคุ ณ ที่ ท ่ า นมี ต ่ อ เรานี้ เ ราก็ ยั ง
ไม่สามารถทดแทนได้หมดสิ้นจากการดูแลเลี้ยงดูท่าน แต่ถ้าเรา
สามารถสอนให้ทา่ นท�ำให้ทา่ นได้เป็นพระโสดาบันขึน้ ไปแล้ว พระคุณ
ต่างๆ ทีท่ า่ นมีกบั เรานีจ้ ะหมดสิน้ ไปเลย ดังนัน้ ขอให้พวกเราทดแทน
บุญคุณของแม่ของพวกเราและพ่อของพวกเราด้วยการปฏิบัติบูชา
ด้วยการปฏิบัติธรรมเถิด
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ธรรมะ
บนเขา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

สนทนา
ธรรม
วันพระ

วันนี้เป็นวันพระ เป็นวันที่ลงปาฏิโมกข์
ของพระด้วย พระนี้ต้องลงฟังการสวด
พระปาฏิโมกข์ พระปาฏิโมกข์ ก็คือ ศีล
๒๒๗ ข้อของพระที่ต้องมีการทบทวนอยู่
เรื่อยๆ เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืม จะได้รู้ว่า
จะต้องรักษาศีลอย่างไรข้อไหนบ้าง ถ้าไม่มี
การทบทวนความจ�ำก็อาจจะลืมไป หรือว่า
ผู้ที่มาใหม่อาจจะไม่รู้ เพราะมีผู้มาใหม่อยู่
เรื่อยๆ มารับการศึกษาอบรม มาบวชกัน
เป็นพระนี้ต้องมีศีล ญาติโยมเคารพพระ
ก็ เ พราะว่ า พระมี ศี ล มากกว่ า ญาติ โ ยม
ญาติโยมถือศีล ๕ นีย้ งั รักษาไม่หวาดไม่ไหว
พระนี้ ต ้ อ งรั ก ษาถึ ง ๒๒๗ ข้ อ ด้ ว ยกั น
ความสูงต�ำ่ ของคนเราก็อยูท่ กี่ ารมีศลี หรือ
ไม่มีศีล มีมากมีน้อย ผู้ที่มีศีลมากกว่า
ถือว่าเป็นผูท้ สี่ งู กว่า ทางธรรมท่านวัดกัน
อย่างนี้ ไม่ได้วัดตามวันเกิด ทางโลกเรา
จะวัดกันตามวันเกิด ใครเกิดก่อนก็เป็นพี่
ใครเกิ ด หลั ง ก็ เ ป็ น น้ อ ง คนที่ ใ ห้ ก� ำ เนิ ด
ก็เป็นพ่อเป็นแม่ คนทีก่ ำ� เนิดก็เป็นลูก ลูกก็
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ต้องเคารพพ่อแม่ กราบไหว้พอ่ แม่ แต่พอลูกมาบวชเป็นพระ พ่อแม่
กลับต้องมากราบลูกแทน อันนี้ทางธรรมเป็นอย่างนั้น บางทีลูก
ก็ไม่เข้าใจ มาบวชแล้วเห็นพ่อแม่กราบก็เกรงใจเพราะเคยกราบพ่อ
กราบแม่ ก็เลยกราบพ่อกราบแม่อกี เป็นพระไปกราบพ่อกราบแม่กไ็ ม่ถกู
เพราะว่าเวลาเป็นพระนี้ถือว่าเป็นผู้ที่สูงกว่า ในทางโลก ผู้ที่สูงกว่า
ไม่กราบผู้ที่น้อยกว่าผู้ที่ต�่ำกว่า พ่อแม่ไม่กราบลูก พี่ไม่กราบน้อง
น้องต้องกราบพี่ ลูกต้องกราบพ่อแม่ แต่ในทางธรรม ผูท้ มี่ ศี ลี น้อยกว่า
เช่น ฆราวาสญาติโยมก็ต้องกราบผู้ที่มีศีลมากกว่า แม้แต่ญาติโยม
ด้วยกันเอง ผูท้ มี่ ศี ลี ๕ กับผูท้ มี่ ศี ลี ๘ ก็ถอื ว่ามีความสูงต�ำ่ ไม่เท่ากัน
ผูท้ ถี่ อื ศีล ๘ นีก้ ถ็ อื ว่าเป็นผูท้ สี่ งู กว่าผูท้ ถี่ อื ศีล ๕ แม่ชอี บุ าสิกานีเ้ ป็น
ผูท้ ถี่ อื ศีล ๘ เราก็ให้ความเคารพกับท่านในฐานะทีเ่ ราเป็นผูท้ ถี่ อื ศีล ๕
หรือน้อยกว่าศีล ๕ บางทีไม่ถือเลย จะมาถือก็เฉพาะวันพระ
วันพระบางทีกไ็ ม่ถอื กัน สมัยนีเ้ ขายุคมือถือ เขาเลยไม่ถอื อะไร เขาถือ
มือถือเป็นหลัก ต้องการอะไรก็กดในมือถือ มือถือเลยกลายเป็น
ของวิเศษไป แต่ก็วิเศษทางวัตถุแต่ไม่ใช่วิเศษทางธรรม วัตถุนี้
ดับความทุกข์ใจเราไม่ได้ เป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้ จะมีวัตถุมากน้อย
เพียงไรก็ยงั หนีไม่พน้ ความทุกข์อยู่ เป็นมหาเศรษฐีกต็ อ้ งทุกข์ เป็น
พระราชามหากษัตริย์ก็ต้องทุกข์ แต่ถ้ามีธรรม เป็นพระพุทธเจ้า
เป็นพระอรหันต์นี้จะไม่ทุกข์ ธรรมจึงเหนือโลก เหนือลาภ ยศ
สรรเสริญ เหนือความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย พวกเราเกิดมา
ด้วยความหลง ความหลงจึงหลอกให้พวกเราไปหาสิ่งที่ไม่สามารถ
เป็นที่พึ่งทางใจเราได้ ทุกคนที่เกิดมานี้ถูกความหลงหลอกให้หาเงิน
หาทองกัน หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หาต�ำแหน่ง
หายศกัน หาความสรรเสริญเยินยอกัน แต่ตอ่ ให้ได้มามากน้อยเพียงไร
ก็ตาม มันไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ เดี๋ยวก็มีความทุกข์โผล่
ขึ้นมาให้ปวดหัวอยู่เรื่อยๆ เพราะความทุกข์นี้มันเป็นสิ่งที่สิ่งต่างๆ
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เวลาใจสงบแล้วจะพบกับความสุข
ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง
และเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา
ทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถก�ำจัดมันได้ สิ่งที่จะก�ำจัดมันได้ก็คือ
ธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าและตรัสรู้ข้ึนมา
แล้วน�ำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเรา ทีนี้อยู่ที่
พวกเราว่าจะสนใจมีความศรัทธามากน้อยเพียงไร มีความปรารถนา
ที่ อ ยากจะดั บ ความทุ ก ข์ ใ นใจของพวกเรามากน้ อ ยเพี ย งไร ถ้ า
เรามีความปรารถนาและเราเชื่อ เราก็จะศึกษาอย่างจริงจังตั้งใจ
ศึกษาหาความรู้ว่าจะท�ำอย่างไรที่จะไม่ให้ใจของเรานี้ทุ ก ข์ ต ่ อ ไป
ไม่ตอ้ งร้องห่มร้องไห้เวลาใครเขาจากเราไป ไม่ตอ้ งร้องห่มร้องไห้เวลา
สูญเสียทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองไป ไม่ตอ้ งร้องห่มร้องไห้เวลาใคร
เขาพูดไม่ดี เขาด่าเรา หรือท�ำอะไรกับเราต่างๆ นานา ความทุกข์เหล่านี้
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจะช่วยดับให้เราได้ แต่เงินทองทีเ่ รา
มีอยูน่ ดี้ บั ไม่ได้ ดังนัน้ การหาเงินหาทองต้องระมัดระวัง อย่าไปหามาก
จนเกินความจ�ำเป็น มีไว้เพือ่ หาปัจจัยสีเ่ ท่านัน้ เพือ่ ให้รา่ งกายนีอ้ ยูไ่ ด้
เพื่อให้ร่างกายนี้มาศึกษาพระธรรมค�ำสอนมาปฏิบัติตามพระธรรม
ค�ำสอน ถ้าเรามัวแต่หาเงินหาทองเพื่อร่างกายและเพื่อความอยาก
ต่างๆ เราจะไม่มเี วลาทีจ่ ะมาศึกษาและจะไม่มเี วลามาปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
เต็มที่
ผูท้ มี่ เี วลาศึกษาและปฏิบตั กิ นั เต็มทีก่ พ็ วกนักบวชนีเ้ อง คนทีม่ าบวช
เป็ น พระกั น นี้ เ ป้ า หมายก็ คื อ มาศึ ก ษาค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า
แล้วปฏิบัติตามค�ำสอน ถ้าปฏิบัติได้จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆ
ภายในใจที่เกิดขึ้นได้ และที่ยังไม่เกิดให้มันหมดไปได้ ต้องศึกษา
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ต้องมีเวลา ส�ำหรับญาติโยมนี้มีเฉพาะวันพระหรือวันหยุดท�ำงาน
ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มาวัดเสียด้วยซ�้ำไป หรือมาก็มาเดี๋ยวเดียว บางท่าน
มาเพียงขอให้ได้ใส่บาตร เสร็จแล้วก็ไป ไม่รอฟังเทศน์ฟังธรรม
ไม่อยู่ปฏิบัติ บางท่านก็อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน มาอยู่วัดมาถืออุโบสถศีล
มาท�ำบุญตอนเช้าใส่บาตร ตอนกลางวันก็อยูใ่ นโบสถ์ ไหว้พระสวดมนต์
ฟังเทศน์ฟังธรรม ตอนค�่ำตอนกลางคืนก็ฝึกนั่งสมาธิจนกว่าจะถึง
เวลาพัก ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จนถึงเวลา
สว่างจึงค่อยกลับบ้าน นี่คืออุบาสก อุบาสิกา ที่มีเวลาเข้าวัดกัน
หรือว่ามีศรัทธาทีจ่ ะปฏิบตั จิ ะศึกษา ถ้าไม่เข้าวัดแต่อยูท่ บี่ า้ น มันจะ
ไม่มีการศึกษาจะไม่มีการปฏิบัติ เพราะเวลาคนอยู่ในบ้านส่วนใหญ่
ก็จะหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กัน หาความสุขจากการ
รับประทาน การดู การฟัง การดื่ม การเล่น การร่วมหลับนอนกัน
ความสุขเหล่านีเ้ ป็นความสุขแบบยาเสพติด เวลาได้เสพก็มคี วามสุข
แต่พอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็หายไป ต้องเสพใหม่ แล้วถ้าไม่เสพ
ก็จะทุกข์ เวลาไม่ได้หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เช่น เวลา
เจ็บไข้ได้ป่วย หรือเวลาแก่ชรา ก็จะทุกข์ใจ ไม่สามารถหาความสุข
ที่เคยหาได้ แต่ถ้ามาศึกษามาปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเราหาความสุขอีกแบบหนึง่ คือหาความ
สุขทางใจ หาความสุขจากการปฏิบัติธรรมเพื่อท�ำให้ใจให้สงบ เวลา
ใจสงบแล้วจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง และเป็น
ความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ตามมา เพราะถ้าเราสามารถสร้างความสุข
แบบนี้ขึ้นมาได้ เราก็จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เรื่อยๆ ไม่ต้องใช้
เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนกับความสุขทางร่างกาย มีปัจจัย
หลายอย่างที่เราต้องมี ต้องมีเงินทอง ต้องมีร่างกาย แล้วก็ต้องมี
ของที่เราต้องการจะซื้อถึงจะมีความสุขได้ ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
ก็จะไม่สามารถหาความสุขได้
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ดังนั้นความสุขที่เราใช้เงินใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะกลายเป็น
ความทุกข์ไป พวกเราก�ำลังหาความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัว เพราะ
เราถูกความหลงหลอกให้เรามองความสุขทางร่างกายเพียงครึง่ เดียว
มองแต่เวลาที่ได้เสพได้สัมผัส แต่ไม่ได้มองถึงเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้
สัมผัส แต่ความติดอยู่ในรสของมันนี้ท�ำให้ทุกข์ทรมานใจ เพราะ
สิ่งต่างๆ เช่น เงินทองก็ดี ร่างกายเราก็ดี ของที่เราซื้อมาก็ดี มันก็
เป็นของที่ไม่ถาวร เป็นของที่มีเจริญมีเสื่อม มีเกิดมีดับ มีการ
เปลี่ยนแปลง เวลามันเสื่อมเวลามันเปลี่ยนแปลงไปหรือเวลามัน
ดับไป มันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ นี่คือความทุกข์ที่พวกเรา
มองไม่เห็นกัน ความทุกข์ที่อยู่ในลาภ ยศ สรรเสริญ ความทุกข์
ที่อยู่ในความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะว่ามันเป็นของที่
ไม่ถาวร อนิจจัง อนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่อยูก่ บั เราไปตลอด เวลาใด
เวลาหนึ่งก็อาจจะจากเราไปได้ หรือเราอาจจะจากมันไปได้ พอเกิด
พลัดพรากจากกันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า
มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าเราว่ามันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เราก็จะถอยออกมาเหมือนกับเราเห็นยาเสพติด ท�ำไมเราไม่เสพ
ยาเสพติด ก็เพราะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข มันสุข
ตอนต้นเวลาได้เสพ เวลาทีอ่ ยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพนีม้ นั ทุกข์ หรือ
ถ้าเสพมากๆ มันก็ตาย ยาพวกนี้มีโทษต่อร่างกาย เหมือนกับสุรา
เหมือนกับบุหรี่ ของเหล่านีใ้ ห้ความสุขเดีย๋ วเดียว แต่ให้โทษทัง้ ทางใจ
และทางร่างกาย สูบบุหรีก่ เ็ จ็บไข้ได้ปว่ ย เป็นโรคมะเร็งในปอด ดืม่ สุรา
ก็เป็นโรคมะเร็งต่างๆ เป็นโรคตับโรคไต แล้วก็จะเสียอายุไปก่อนวัย
อันควร ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว
เป็นความสุขทีจ่ ะต้องคอยเติมอยูเ่ รือ่ ยๆ ยิง่ เติมมากก็ยงิ่ เป็นทุกข์กบั
ร่างกายยิ่งเป็นโทษกับร่างกายมาก ยิ่งดื่มมากอายุก็จะยิ่งสั้นลงไป
ยิ่งสูบมากยิ่งเสพมากก็จะยิ่งอายุสั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ
52

นี่คือของที่เรียกว่าเป็นของรุนแรง ยาเสพติดชนิดรุนแรง ชนิดที่ไม่
รุนแรงก็เป็นยาเสพติดเหมือนกัน แต่โทษมันอาจจะน้อยกว่ากัน
เช่น การติดการกินอะไรมากเกินไป กินมากกว่าความต้องการ
ของร่างกาย กินตามความอยาก ดื่มตามความอยาก ดื่มไปมากๆ
ร่างกายก็น�้ำหนักเกิน น�้ำตาลเกิน ไขมันเกิน ก็เดือดร้อนท�ำให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา ในที่สุดก็ต้องหยุดหรือชะลอ ถ้าไม่หยุดหรือ
ไม่ชะลอก็ตาย เป็นเบาหวานอย่างนี้น�้ำตาลขึ้น หมอบอกว่าต้องลด
น�้ำตาล กินของหวานไม่ได้ ถ้ากินแล้วตายก็ทุกข์แล้ว เพราะเคยกิน
ตามใจอยาก ตอนนี้กินไม่ได้เสียแล้ว ก็ต้องเลือกเอาระหว่างกิน
กับตายจะเอาอะไร บางคนก็ยอมตายเพราะว่ามันทนไม่ไหว นีแ่ หละ
คือความทุกข์ตา่ งๆ ทีจ่ ะตามมาหากเราหาความสุขผ่านทางตา หู จมูก
ลิน้ กาย แต่ถา้ เราหาความสุขจากการปฏิบตั ธิ รรมนีจ้ ะไม่มคี วามทุกข์
เหล่านี้เกิดขึ้น กลับจะท�ำให้ร่างกายมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวนาน
ดูหลวงปูห่ ลวงตาทีท่ า่ นปฏิบตั ธิ รรมกันนัง่ สมาธิกนั ร่างกายท่านไม่
ค่อยเจ็บป่วย ท่านไม่คอ่ ยเข้าโรงพยาบาลเหมือนเรา อายุกย็ าวนาน
บางทีร้อยปี ร้อยกว่าปี เพราะท่านหาความสุขทางใจ ไม่ต้องใช้
ร่างกาย ร่างกายไม่ตอ้ งเหนือ่ ย ไม่ตอ้ งไปโน่นมานี่ บางคนต้องบินไป
รอบโลกหาความสุขกัน แล้วกลับมาถึงบ้านเป็นไง ก็เป็นเหมือนเดิม
ความสุขที่ได้มาหายไปหมด เหลือแต่ความทรงจ�ำอยู่ในไอแพด
มานั่งเปิดดู ดูแล้วเกิดความอยากจะกลับไปอีก ก็ต้องดิ้นหาเงิน
เพื่อที่จะได้ไปอีก ไปกี่รอบก็แบบเดิม กลับมาก็หายไปหมด จนกว่า
จะไปไม่ไหว ก็ต้องอยู่บ้านสองตายาย ปล่อยให้ลูกให้หลานเขาไป
เที่ยวกัน ตายายไปไม่ไหวแล้ว แต่ถ้าเราท�ำใจให้สงบได้นี้ ความสุข
ที่ได้จากความสงบนี้มากกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวรอบโลก
เราก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องถ่อไปรอบโลก ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปไม่ใช่ว่าจะสนุกนะ ไปที่ไหนก็สู้บ้านเราไม่ได้หรอก
ไปกินอาหารของเขาก็กินไม่ลงอีก
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นี่ แ หละคื อ ความแตกต่ า งระหว่ า งความสุ ข ของพระพุ ท ธเจ้ า กั บ
ความสุขของพวกเรา ถ้าพวกเราเห็นโทษของความสุขที่พวกเรา
หากันอยู่ เห็นว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีวันหมด ดังที่ค�ำพูดเขาว่า
งานเลีย้ งย่อมมีวนั สิน้ สุดลง ความสุขทางโลกก็เป็นเหมือนงานเลีย้ ง
เลี้ยงกันไปฉลองกันไป เลี้ยงกันฉลองกันมากน้อยเดี๋ยวก็ต้องมีวัน
สิ้นสุด แต่ความสุขทางใจนี้ไม่มีวันสิ้นสุด ร่างกายตายไป แก่ไป
เจ็บไข้ได้ป่วยไป ความสุขนี้ก็ไม่ได้หมดไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วย
กับความแก่กบั ความตายของร่างกาย ไม่มรี า่ งกาย ความสุขนีก้ ย็ งั อยู่
เพราะมันอยู่กับใจ และใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ตาย
จึงขอฝากเรือ่ งของการมาวัดในวันพระนี้ ให้มาหาความสุขทีเ่ กิดจาก
ความสงบของใจนี้ ให้ท่านได้น�ำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ
ความสุขและความเจริญและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไป
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ธรรมะ
บนเขา

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

มี ค� ำ สุ ภ าษิ ต อยู ่ ค� ำ หนึ่ ง ที่ ก ล่ า วไว้ ว ่ า
“สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น” ความ
หมายทางธรรม ก็คือความรู้ความเห็นที่
เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมสิบครั้งก็สู้
ความรู้กับความเห็นที่ได้จากการปฏิบัติ
ธรรมไม่ได้ ดังนัน้ หลังจากทีไ่ ด้ฟงั เทศน์
ฟังธรรมกันแล้ว สิ่งที่ควรจะกระท�ำต่อไป
ก็คือการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตามค�ำสอน
ค�ำสั่งของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ใน
พระธรรมเทศนาต่างๆ เพราะการฟังเทศน์
ฟังธรรมล�ำพังเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่
สามารถที่จะน�ำผลอันเลิศอันประเสริฐให้
ปรากฏขึ้นมาแก่จิตใจได้ ต้องเกิดจากการ
ปฏิบัติ การปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้ปฏิบัติในมรรค ๘ คือ สัมมาวายาโม
ควมเพียรชอบ ความเพียรชอบนี้แหละ
เรียกว่าเป็นการปฏิบัติ

สิบปากว่า
ไม่เท่า
ตาเห็น

ความเพียรชอบนี้มีอยู่ ๔ ลักษณะด้วยกัน
คือ ๑. เพียรสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น
๒. เพี ย รรั ก ษากุ ศ ลที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ไม่ ใ ห้
หดหายไป ๓. เพียรละอกุศลทีย่ งั มีอยูใ่ นใจ
ให้หมดไป ๔. เพียรรักษาป้องกันไม่ให้
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อกุศลทีไ่ ด้ละแล้วหวนกลับคืนมาใหม่ นีค่ อื ลักษณะของความปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบัติชอบอยู่ตรงที่ความเพียรชอบนี่เอง
กุศลคืออะไร กุศล คือการกระท�ำทีฉ่ ลาดทีน่ ำ� มาซึง่ ความสุขและความ
เจริญที่ดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ อกุศล ก็คือการกระท�ำ
ที่ไม่ฉลาดที่น�ำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ นี่คือเรื่อง
ของกุศลและอกุศล อย่างที่หลวงตาท่านเคยพูดไว้อยู่เสมอว่า เวลา
ท่านตายไปแล้วอย่ามาสวดกุสลาให้กบั ท่าน กุสลา คือบทสวดมนต์
ทีพ่ ระสงฆ์ใช้สวดในงานศพ กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพยากตา
ธัมมา ความหมายของการสวดนีค้ อื การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
นั่นเอง แต่เนื่องจากพระสงฆ์ท่านสวดภาษาของพระพุทธเจ้าคือ
ภาษาบาลี ส่วนคนฟังนี้เป็นคนไทย พอฟังภาษาบาลีก็เลยไม่เข้าใจ
ความหมาย ก็เลยคิดว่าสวดให้กับคนตาย ความจริงการแสดง
พระธรรมเทศนานี้ท่านแสดงให้คนอยู่ คนตายนี้ฟังไม่ได้ คนตายนี้
ไม่มีวิญญาณที่จะรับรู้เสียงที่เข้ามากระทบกับหู มีแต่คนเป็นเท่านั้น
ที่ยังมีวิญญาณที่ยังฟังเสียงของพระที่สวดอยู่ได้ เพียงแต่ว่าเป็น
ภาษาคนละภาษากัน คนฟังก็ฟังไม่เข้าใจเลยไม่สนใจที่จะฟัง เวลา
พระสวดกุสลาก็ไปคุยกันสนทนากัน นั่งพนมมือไปให้พระสวดไป
ญาติโยมก็นั่งสนทนากันไป ประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการฟังเทศน์
ฟังธรรมจึงไม่เกิดขึน้ หลวงตาท่านจึงบอกว่าเวลาตายไปแล้วอย่าไป
สวดกุสลา อย่าไปแสดงธรรมให้คนตาย ถ้าอยากจะได้รับประโยชน์
จากกุสลา ธัมมา คือความรู้ความฉลาด ต้องเกิดจากการฟังเทศน์
ฟังธรรมในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ อย่างทีพ่ วกเรามากระท�ำกันในตอนนี้
พวกเราก�ำลังฟังพระสวดกุสลากัน กุสลา ก็คือความรู้ความฉลาด
นีเ่ อง การฟังธรรมนีจ้ ะท�ำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นทีถ่ กู ต้อง
เกิดปัญญา และก็จะช่วยก�ำจัดความลังเลสงสัยต่างๆ ให้หมดไปจากจิต
จากใจได้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์
ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ การที่จะก�ำจัดความทุกข์ต่างๆ
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ให้หมดไปจากใจได้นี้ต้องอยู่ที่สัมมาวายาโม คือความเพียรชอบ
เพียรสร้างกุศล เพียรละอกุศล นี้คือประเด็นของการปฏิบัติของ
พวกเรา เราต้องมาศึกษาดูว่าอะไรเป็นกุศลและอะไรเป็นอกุศล
เพื่อที่เราจะได้สร้างกุศลที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นแล้วรักษากุศลที่เรา
มีอยู่แล้วให้อยู่กับเราไปตลอด ให้เราละอกุศลที่มีอยู่ในใจของเรา
ให้หมดไปแล้วก็ป้องกันอกุศลที่เราได้ช�ำระไปแล้วได้ก�ำจัดไปแล้ว
ไม่ให้ฟื้นกลับคืนมาอีก
อกุศล ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นละกัน ก็คือ ๑. การ
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ๒. การลักทรัพย์ ๓. การประพฤติผิดประเวณี
หรือการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น อันนี้เป็น ๒ กรณีส�ำหรับผู้ที่ยัง
ไม่ปรารถนาที่จะบ�ำเพ็ญเป็นแบบนักบวชก็ละเว้นจากการประพฤติ
ผิดประเวณี แต่ส�ำหรับผู้ที่ปรารถนาการบ�ำเพ็ญแบบนักบวชก็ต้อง
ไม่ร่วมหลับนอนกับใคร ไม่เสพกาม และข้อที่ ๔. ก็คือการไม่พูดปด
รวมถึงการไม่พูดค�ำหยาบ ไม่พูดส่อเสียดคือการยุยงให้เกิดความ
แตกแยกสามัคคี และพูดเพ้อเจ้อ ต่อจากนั้นก็มีการเสพสุรายาเมา
รวมไปถึงการเล่นการพนัน การเทีย่ วกลางคืน การคบคนไม่ดเี ป็นมิตร
และความเกียจคร้าน นีเ่ ป็นอกุศลทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรา
มาละกัน ถ้าเรายังมีอกุศลเหล่านี้อยู่ ก็ให้เราละอกุศลเหล่านี้ไป
ให้หมด ต่อจากนั้นก็มีการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว
อันนี้เป็นอกุศลส�ำหรับผู้ที่เป็นนักบวช ผู้ที่ถือศีลของนักบวช คือ
ศีล ๘ ผู้ที่ต้องการจะละอกุศล คือความสุขทางโลกเพื่อที่จะหากุศล
คือความสุขทางธรรม จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องไม่รบั ประทานอาหารหลังจาก
เทีย่ งวันไปแล้วเพือ่ ทีจ่ ะได้กำ� จัดอกุศลคือ นิวรณ์ เช่น ความง่วงเหงา
หาวนอน
นิวรณ์นกี้ เ็ ป็นอกุศล เช่น กามฉันทะ ความอยากในกาม อยากในรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ความง่วงเหงาหาวนอน ความโกรธ
ความฟุง้ ซ่าน และความลังเลสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
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ในแนวทางของการปฏิบตั ิ นีค่ อื อกุศลทีจ่ ำ� เป็นจะต้องละ ละกามฉันทะ
ด้วยการไม่หาความสุขจากมหรสพและบันเทิงต่างๆ เช่น การดู
ภาพยนตร์ ดูละคร ดูการละเล่นต่างๆ การร้องร�ำท�ำเพลง การไป
เที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย และใจ แล้วก็ละการแสวงหาความสุขจากการเสริม
ความงามของร่างกายด้วยการแต่งเผ้าแต่งผมด้วยการใช้เครื่อง
ส�ำอางใช้น�้ำหอมใช้น�้ำมันต่างๆ ด้วยการใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงาม
วิจิตรพิสดารเพราะเป็นความสวยงามปลอม เป็นความสวยงามที่
จะท�ำให้หลงใหลคลั่งไคล้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ท�ำให้ทุกข์
เวลาทีร่ า่ งกายนัน้ แปลงสภาพจากความสวยกลายเป็นความไม่สวย
ในเวลาทีแ่ ก่ เวลาทีเ่ จ็บไข้ได้ปว่ ย และเวลาทีต่ ายไป อกุศลข้อสุดท้าย
ก็คือการหลับนอนบนฟูกหนาๆ เพื่อหาความสุขทางร่างกายที่เป็น
ความสุขปลอม ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง นี่คืออกุศลที่ผู้บ�ำเพ็ญ
ผู้ปฏิบัติธรรมควรที่จะพยายามละกันให้ได้ ละได้มากก็จะท�ำให้
ความสุขและความเจริญมีเพิ่มมากขึ้น ความทุกข์ความวุ่นวายใจ
ต่างๆ มีน้อยลงไป
ส่วนกุศลที่ควรจะสร้างขึ้นมาก็คือ การท�ำทาน การแบ่งปันการ
เสียสละ การแบ่งทรัพย์ แบ่งความสุข แบ่งประโยชน์ที่มีมากเกินไป
ต่อความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีเก็บไว้กไ็ ม่เป็นประโยชน์กนั ตนเอง ตายไป
ก็เอาไปไม่ได้ ถ้าเอาประโยชน์สขุ เช่น ทรัพย์สมบัติ ข้าวของเงินทอง
มาแบ่งปันให้แก่ผอู้ นื่ ก็จะท�ำให้เกิดความสุขใจขึน้ มา ท�ำให้ลดละความ
ทุกข์ความกังวลใจในเรื่องของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปได้
แล้วก็ให้มาเจริญสติ
สติ คือ การระลึกรู้ การดึงใจให้รู้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียว
เพือ่ ไม่ให้ใจลอยไปลอยมา เพราะการลอยไปลอยมาของใจนัน้ ท�ำให้
เกิดความฟุ้งซ่าน ท�ำให้เกิดความอยาก เกิดอารมณ์วุ่นวายขุ่นมัว
ขึ้นมา ถ้าใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ใจก็จะว่างจะเย็น
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จะสบาย และถ้านั่งสมาธินั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็ดี หรือ
บริกรรมพุทโธๆ ไปก็ดี ใจก็จะสามารถเข้าสู่ภายในเข้าสู่ฐานของจิต
ฐานของใจที่เป็นที่สงบที่มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง
นี่คือกุศลที่เราควรจะพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้ด้วยการเจริญสติ
อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนหลับไป เพราะถ้า
เราไม่เจริญ ใจก็จะลอยไปลอยมา เมื่อลอยไปลอยมา ความสงบสุข
ของใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา ไม่มีอะไรที่จะท�ำให้ใจสงบได้นอกจาก
สตินี้เท่านั้น ถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่มีวันที่จะท�ำใจให้สงบได้ สติจึง
เป็นธรรมที่ส�ำคัญ เป็นกุศลที่ส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาจิตใจ
ต่อการพัฒนามรรค ผล นิพพาน ถ้าปราศจากสติแล้ว ผลอันเลิศ
อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกัน
จะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเรา แต่ถ้าพวกเราสามารถเจริญสติ
ได้อย่างต่อเนือ่ งได้อย่างสม�ำ่ เสมอ ไม่พลัง้ ไม่เผลอ สามารถควบคุมใจ
ให้จดจ่อให้ตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ ใจจะมีความมั่นคง
ใจจะมีความนิ่ง ความสงบ มีความเย็น มีความสุข มีความสบาย
และเมื่ อ สามารถเจริ ญ สติ ไ ด้ แ ล้ ว สามารถควบคุ ม ใจให้ ตั้ ง อยู ่ ใ น
ความสงบให้ตั้งอยู่ในความนิ่งได้แล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องเจริญกุศลที่
เรียกว่าปัญญา
การเจริญกุศลเจริญปัญญา นี้ก็เพื่อมีไว้ป้องกันรักษาความสงบ
ที่สร้างขึ้นมาด้วยสตินี้ให้อยู่ไปอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องมีสติมาคอย
ดูแลรักษา ถ้ายังไม่มีปัญญา เวลาใดที่ไม่มีสติ ใจที่ตั้งมั่นอยู่นั้นก็จะ
ลอยไปลอยมาได้ ใจก็จะเกิดอารมณ์วา้ วุน่ ขุน่ มัวต่างๆ ขึน้ มาได้ ถ้ายัง
ไม่มีปัญญาก็จ�ำเป็นที่จะต้องควบคุมใจด้วยสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่น
จนหลับ ถ้าเวลาใดเผลอขาดสติ เวลานัน้ ก็จะเป็นเวลาทีใ่ จว้าวุน่ ขุน่ มัว
เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดความอยากต่างๆ ขึน้ มาได้
แต่ถา้ มีปญ
ั ญามาท�ำลายความโลภ ความโกรธ ความหลง มาท�ำลาย
ความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ ต่อไปไม่จ�ำเป็นที่จะ
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ต้องใช้สติคอยประคับประคองใจให้ตั้งอยู่ในความสงบ เพราะสิ่งที่
จะมาท�ำลายความสงบนั้นถูกท�ำลายไปหมดแล้วด้วยปัญญา เมื่อ
สิ่งที่ท�ำลายความสงบได้ถูกท�ำลายด้วยปัญญาไปหมดแล้ว ปัญญา
ก็จะไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมีอีกต่อไป ไม่ต้องใช้ปัญญา ไม่ต้องใช้สติ
ใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ใจจะตั้งอยู่ในความสงบไปตลอดเวลา
นี่คือการบรรลุธรรม
การบรรลุผลของการปฏิบตั ธิ รรมเป็นการบรรลุทถี่ าวร ใจทีส่ ะอาด
บริสุทธิ์แล้วจะไม่มีวันเสื่อม จะไม่มีวันกลับไปสกปรกได้อีกต่อไป
ใจทีไ่ ด้รบั การช�ำระด้วยปัญญา ช�ำระความโลภ ความโกรธ ความหลง
ช�ำระความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจแล้ว ใจจะไม่มีวันที่จะมี
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก อีกต่อไป เมื่อไม่มี
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่มีความอยากต่างๆ ก็จะไม่มี
ความทุกข์อกี ต่อไป จะไม่มภี พชาติอกี ต่อไป เพราะภพชาติกเ็ กิดจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆ
นี่เอง เมื่อไม่มีภพไม่มีชาติก็จะไม่มีความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ตามมาอีกต่อไป
นีค่ อื เรือ่ งของกุศลทีเ่ ราจ�ำเป็นจะต้องสร้างกันขึน้ มา เมือ่ เราสร้างขึน้
มาแล้วเราก็ต้องรักษามันไป รักษามันไปจนกว่าใจจะสะอาดบริสุทธิ์
เมือ่ ใจสะอาดบริสทุ ธิแ์ ล้วก็ไม่จำ� เป็นจะต้องรักษาอีกต่อไป ไม่จำ� เป็น
จะต้องเจริญอีกต่อไป สติก็ไม่ต้องเจริญ ปัญญาก็ไม่ต้องเจริญ วุสิตัง
พรัหมจริยัง ปรากฏขึ้นมาแล้ว
ค�ำว่า วุสิตัง พรัหมจริยัง คือกิจในพรหมจรรย์นี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
การช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้ีได้ผลส�ำเร็จแล้ว ใจสะอาดบริสุทธ์
ปราศจากกิเลสตัณหาเครือ่ งเศร้าหมองต่างๆ แล้ว ไม่มีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องเจริญสติเจริญปัญญาอีกต่อไป ใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้ว
ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเจริญกุศลต่างๆ อีกต่อไป เพราะอกุศลต่างๆ ได้
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ถูกท�ำลายไปหมดแล้ว อกุศลต่างๆ เช่น ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความอยากต่างๆ ได้ถูกสติปัญญาก�ำจัดไปหมดแล้ว
เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกก�ำจัดไปหมดแล้ว ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ
ก็หายไปหมดแล้ว เหลือแต่ความสงบสุขเพียงอย่างเดียว การจะ
เจริญสติเจริญปัญญาต่อไปก็ไม่ได้ทำ� ให้มผี ลแตกต่างอะไร เหมือนกับ
น�้ำที่ใส่เต็มแก้วแล้ว จะเติมน�้ำเข้าไปอีกมากน้อยเพียงไรก็จะได้
ปริมาณน�้ำในแก้วเท่าเดิม เพราะว่าน�้ำที่ใส่ลงไปก็จะล้นไหลออกมา
ฉันใด กิจในพระพุทธศาสนา กิจในพรหมจรรย์ นีจ้ งึ มีวนั สิน้ สุดเมือ่
ได้ทำ� เสร็จส�ำเร็จแล้ว กิจในพรหมจรรย์นกี้ จ็ ะหมดไป ไม่เหมือนกับ
กิจกรรมทางโลก ต่อให้ท�ำมากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีวันหมด
จะมีกจิ อย่างอืน่ มาให้ทำ� อยูเ่ รือ่ ยๆ ท�ำภารกิจอันนีเ้ สร็จก็จะมีภารกิจ
อย่างอื่นเข้ามาหา ถ้าไม่สร้างขึ้นมาเองไม่คิดขึ้นมาเองก็จะมีผู้อื่น
เสนอเข้ามา ก็จะมีการกระท�ำอยู่เรื่อยๆ เพราะปัญหาทางโลกนี้เป็น
ปัญหาที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะโลกนี้เป็นโลกของปัญหา แล้วต่อให้
แก้ปัญหากันมามากน้อยเพียงไร ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่มีวันหมด
ดังนั้นจึงต้องพยายามเข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้าหา
เพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลและอะไรเป็นอกุศล เพื่อที่เราจะได้
สร้างกุศลกันขึ้นมา แล้วละอกุศลกัน กุศลที่สร้างได้แล้วก็รักษาไว้
ไม่ให้หดหายไป อกุศลทีล่ ะได้แล้วก็ไม่ให้หวนกลับคืนขึน้ มาใหม่ เช่น
ถ้าเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ได้กอ็ ย่ากลับไปท�ำอีก ละเว้นจาก
การลักทรัพย์ได้แล้วก็อย่ากลับไปท�ำอีก ละเว้นจากการประพฤติผิด
ประเวณีก็อย่ากลับไปท�ำอีก หรือละเว้นจากการเสพกามได้แล้ว
ไม่ต้องร่วมหลับนอนกับใครได้แล้วก็อย่ากลับไปท�ำอีก ละเว้นจาก
การพูดปดพูดเพ้อเจ้อพูดค�ำหยาบพูดส่อเสียดได้แล้วก็อย่ากลับไป
ท�ำอีก ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันได้แล้ว
ก็อย่ากลับไปท�ำอีก ละเว้นจากการหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ด้วยการดูมหรสพเครื่องบันเทิงต่างๆ หรือการฟังเสียงเพลง
ต่างๆ หรือการเเต่งเนือ้ แต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกาย ถ้าเรา
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ละได้แล้วก็อย่ากลับไปท�ำมันอีก ถ้าเรานอนบนพื้นเเข็งๆ ได้แล้ว
ก็อย่ากลับไปนอนฟูกหนาๆ เพราะถ้ากลับไปมันก็หวนกลับไปสูอ่ กุศล
นัน่ เอง อกุศลทีล่ ะได้แล้ว ถ้ากลับไปหามันก็เหมือนกับไม่ได้ละนัน่ เอง
ถ้าละแล้วก็ต้องละเลย ไม่ต้องกลับไปหามันอีก แล้วหมั่นสร้างกุศล
ทีเ่ รายังไม่มใี ห้มเี กิดขึน้ มาเจริญสติกนั ให้มากๆ มาเจริญสมถภาวนา
เพื่อท�ำใจให้สงบ
การเจริญสตินแี่ หละเรียกว่า การเจริญสมถภาวนา การเจริญสตินี้
เพือ่ ควบคุมใจให้ตงั้ มัน่ อยูใ่ นอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่ ไม่ให้ไหลไปไหลมา
กับอารมณ์ตา่ งๆ ทีม่ อี ยูภ่ ายในใจ ถ้าใจตัง้ มัน่ อยูก่ บั อารมณ์ใดอารมณ์
หนึ่งได้ ใจก็จะสงบ ใจก็จะมีความสุข มีความสุขที่เลิศกว่าความสุข
ทั้งปวง แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนา เพราะการ
เจริญวิปสั สนาภาวนานีจ้ ะป้องกันสิง่ ทีจ่ ะมาท�ำลายความสงบสุขที่
ได้จากการเจริญสติ สิ่งที่จะมาท�ำลายก็คือตัณหาความอยากต่างๆ
ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ ซึ่งสิ่งที่จะป้องกันตัณหา
กิเลสต่างๆ ไม่ให้เข้ามาท�ำลายความสงบนีไ้ ด้กค็ อื ปัญญา คือความ
รู้ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา
ถ้าเรายังไม่มีความสงบทางใจก็จะไม่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนา
เจริญปัญญาเพื่อก�ำจัดความอยากต่างๆ ได้เลย เพราะใจของเรา
ไม่มีความสุขที่จะมาต่อต้านกับความอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆ
นั้นเอง เมื่อเราไม่มีความสุขภายในใจของเรา เราก็ต้องดิ้นออกไป
หาความสุขจากภายนอกกัน ไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย กัน แต่ถ้าเรามีความสุขภายในใจแล้วเราจะไม่ต้องดิ้น แต่ถ้าใจ
มันยังดิ้นเพราะมันยังหลงอยู่ เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนมันว่า
อย่าไปหาความสุขภายนอก ความสุขภายในทีเ่ รามีอยูจ่ ากความสงบ
นี้มันดีวิเศษที่สุดแล้ว อย่าไปหลงกับการหาความสุขจากลาภ ยศ
สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย เพราะทุกสิง่ ทุกอย่าง
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มันเป็นของชั่วคราว เวลาได้มาก็มีความสุข แต่เวลามันหมดไปก็จะ
เป็นความทุกข์ขนึ้ มา ถ้าไม่มสี มถภาวนา ไม่มคี วามสงบ จะไม่สามารถ
เจริญวิปัสสนาเพื่อละกิเลสละตัณหาได้ เพราะใจมันจะต้องดิ้น
หาความสุขจากภายนอกเพราะมันไม่มีความสุขภายใน แต่ถ้ามันมี
สมถภาวนา มีความสงบภายใน มีความสุขภายในแล้ว มันก็จะไม่ดนิ้
ถ้ามันยังดิน้ ก็สามารถทีจ่ ะสอนไม่ให้ไปหาความสุขต่างๆ ภายนอกได้
เพราะมันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขนั่นเอง
นี่ คื อ เรื่ อ งของสมถภาวนาและวิ ป ั ส สนาภาวนาที่ จ�ำ เป็ น จะต้ อ ง
มีเป็นขั้นเป็นตอนไป ถ้าจะข้ามสมถภาวนาสู่วิปัสสนาภาวนานั้น
จะท�ำไม่สำ� เร็จ จะไม่สามารถก�ำจัดความทุกข์ความวุน่ วายใจต่างๆ
ที่เกิดจากความอยากได้ เพราะใจไม่มีความสุขภายใน ใจก็จะต้อง
ดิ้นออกไปหาความสุขภายนอก ต่อให้รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ก็ห้าม
มันไม่ไหว สู้มันไม่ไหว เช่น คนที่ติดความสุขภายนอกกัน ไม่ว่าจะ
เป็นความสุขแบบไหนชนิดไหน เพราะว่าเขาไม่มีความสงบภายใน
ไม่มีความสุขภายในกัน แต่ส�ำหรับผู้ที่มีความสงบมีความสุขภายใน
แล้วเขาจะสามารถสู้กับความอยากที่จะไปหาความสุขภายนอกได้
เช่น บรรดานักบวชทั้งหลาย ผู้ที่มีสมถภาวนามีความสงบแล้วนั้น
ก็จะสามารถฝืนความอยากต่างๆ ทีจ่ ะดึงให้ออกไปหาความสุขต่างๆ
ทางภายนอกใจได้ แต่ผทู้ ยี่ งั ต้องดิน้ ออกไปหาความสุขภายนอกใจอยู่
ทั้งๆ ที่เป็นนักบวชอยู่ ก็แสดงว่ายังไม่มีความสุขภายในกัน ไม่มี
ความสงบของใจ แล้วก็ไม่มีวิปัสสนาไม่มีปัญญาคอยเตือนคอย
สอนใจคอยห้ามใจไม่ให้ออกไปหาความสุขภายนอก ในทีส่ ดุ ไม่ชา้ ก็เร็ว
ก็ตอ้ งเปลีย่ นเพศไปจากการเป็นนักบวชกลับคืนไปสูก่ ารเป็นฆราวาส
ผู้ครองเรือนผู้เสพกามไป
นี่คือเรื่องของกุศลและอกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามา
หมั่นปฏิบัติกัน การฟังเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอเพียงที่จะท�ำให้
อกุศลต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจนั้นหายหมดไป และไม่สามารถท�ำให้
63

กุศลต่างๆ ให้เกิดขึน้ มาภายในใจได้ ถ้าไม่มกี ารปฏิบตั สิ มั มาวายาโม
คือความเพียรชอบ เพียรสร้างกุศลทีย่ งั ไม่มอี ยูภ่ ายในใจให้เกิดขึน้ มา
เพียรรักษากุศลที่มีอยู่ในใจแล้วให้คงอยู่ต่อไป เพียรละอกุศลที่ยัง
ไม่ได้ละให้หมดไป แล้วก็เพียรป้องกันอกุศลต่างๆ ที่ได้ละแล้วหวน
กลับคืนมาอีก ถ้าสามารถเพียรปฏิบัติใน ๔ สถานนี้ได้ ผลก็คือผลที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับเช่น มรรค ผล
นิพพาน ก็จะเป็นผลที่เกิดกับผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอน
จึงขอให้พยายามเพียรกันให้มากๆ เพียรกันไปตลอด ขอให้ถือว่า
นี่แหละคือหน้าที่ของพวกเรา เกิดมาท�ำไม เกิดมาเพื่อสร้างกุศล
และละอกุศลนี้เท่านั้น เพราะเป็นกิจที่จะท�ำให้กิจต่างๆ ยุติลงไปได้
อย่างถาวร ถ้ายังสร้างกุศลไม่ได้ ยังละอกุศลไม่ได้ กิจต่างๆ ที่เรา
ท�ำกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะต้องมีต่อไปเรื่อยๆ คือกิจเรื่องของการดูแล
ปากท้อง ดูแลรักษาร่างกาย ป้องกันภัยต่างๆ ทีจ่ ะมาท�ำลายร่างกาย
ต่อให้ท�ำให้ได้ดีขนาดไหน ร่างกายนี้ในที่สุดมันก็จะต้องตายไป
แล้วเมื่อมันตายไปแล้ว อกุศลต่างๆ ที่มีอยู่ในใจก็จะเป็นตัวผลักดัน
ให้เราไปหาร่างกายอันใหม่ขึ้นมา มันก็จะแก้กันไปอยู่เรื่อยๆ ไม่มีวัน
สิ้นสุดลง จะแก้ปัญหาให้มันสิ้นสุดต้องไปแก้ที่ตัวอกุศลนี้เท่านั้น คือ
ต้องช�ำระอกุศลทั้งหมดให้หายไปจากจิตจากใจ เมื่อไม่มีอกุศลแล้ว
จิตก็จะเข้าถึงพระนิพพาน จิตก็จะไม่มีความอยากที่จะไปเกิดอีก
ต่อไป เมือ่ ไม่มคี วามอยากทีจ่ ะเกิดก็ไม่ตอ้ งมีรา่ งกายทีจ่ ะต้องมาคอย
ดูแลรักษาอีกต่อไป
นี่คือกิจที่แท้จริงของพวกเรา กิจที่จะท�ำให้ทุกกิจนั้นสิ้นสุดลงอย่าง
ถาวร ก็คือการละอกุศลและสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมาภายในใจนี้เอง
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ธรรมะ
บนเขา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

การบ�ำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อท�ำใจให้สงบนี้
ผูบ้ ำ� เพ็ญผูป้ ฏิบตั มิ กั จะต้องพบกับอุปสรรค
ทีข่ วางกัน้ ไม่ให้จติ เข้าสูค่ วามสงบได้ อุปสรรค
ที่ ข วางกั้ น การเข้ า สู ่ ค วามสงบของจิ ต นี้
มีอยู่ ๕ ประการด้วยกัน เรียกว่า นิวรณ์ ๕
ผู้ท่ีบ�ำเพ็ญผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความสงบควร
ศึ ก ษาท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ นิ ว รณ์ ทั้ ง ๕ นี้
และศึกษาวิธีที่จะแก้หรือท�ำลายอุปสรรค
เหล่านี้ให้หมดไปเพื่อใจจะได้เข้าสู่ความ
สงบได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย

นิวรณ์ ๕

นิวรณ์ ๕ มีดังต่อไปนี้ ข้อที่ ๑. วิจิกิจฉา
คื อ ความลั ง เลสงสั ย ในพระพุ ท ธเจ้ า ก็ ดี
ในพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี
ในพระอริยสงฆ์สาวกก็ดี ไม่มีความมั่นใจ
ไม่แน่ใจว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้ ว่าเป็นผู้ที่
จะสอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและได้ผลได้
ข้อที่ ๒. ความโกรธ เวลาปฏิบตั นิ บี้ างครัง้
ก็อาจจะเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธ
ขึน้ มาได้ ก็ตอ้ งรูจ้ กั วิธที จี่ ะระงับความโกรธ
ข้อที่ ๓. ความง่วงเหงาหาวนอน เวลานั่ง
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ถึงแม้ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราก็ตาม
หรือมีคนเชื่อกันตามมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
เราก็อย่าเพิ่งไปสรุป ให้ฟังหูไว้หูก่อน
แล้วมักจะหลับกัน นัง่ สัปหงก หรือง่วงนอน ไม่อยากจะนัง่ อยากจะ
นอนเสียมากกว่า ข้อที่ ๔. ความฟุ้งซ่าน ความคิดปรุงเเต่ง คิดแบบ
ไม่หยุดไม่หย่อน ยิ่งคิดก็ยิ่งอยากจะคิด เรียกว่าความฟุ้งซ่าน และ
ข้อที่ ๕. กามฉันทะ ความยินดีความอยากที่จะเสพรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ นีค่ อื นิวรณ์ ๕ ประการ หรืออุปสรรคทีจ่ ะกันไม่ให้เข้า
สู่ความสงบได้ ผู้ที่บ�ำเพ็ญจึงจ�ำเป็นจะต้องศึกษาวิธีแก้หรือท�ำลาย
อุปสรรคเหล่านี้ไปเวลาที่มันเกิดขึ้นมา
ความลังเลสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ต้องอาศัยการศึกษา
เรียนรู้ความจริงของพระพุทธเจ้า ของพระธรรมค�ำสอน และของ
พระอริยสงฆ์สาวก ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผูต้ รัสรูด้ ว้ ยตนเองจริงหรือไม่
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านีส้ ามารถให้ผปู้ ฏิบตั เิ ข้าสูม่ รรค ผล นิพพาน
ได้จริงหรือไม่ และพระอริยสงฆ์สาวกผูท้ สี่ บื ทอดค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นผูท้ รี่ จู้ ริงเห็นจริงเหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ สามารถเป็นทีพ่ งึ่
ของเรา เป็นผู้น�ำทางเป็นผู้สั่งสอนให้เราได้มีความรู้ที่จะน�ำเอาไป
ปฏิบตั สิ มู่ รรค ผล นิพพาน ได้หรือไม่ ถ้าเราได้ศกึ ษาพระพุทธประวัติ
ของพระพุทธเจ้า ได้ศกึ ษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ศกึ ษา
ประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ได้ยินได้ฟังค�ำสอน
ของท่านอยูเ่ รือ่ ยๆ อยูบ่ อ่ ยๆ เราก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจทีด่ ขี นึ้ และ
จะท�ำให้เรามีความมั่นใจว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้เป็น
ของจริง เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน และเป็นผู้ที่จะ
สามารถที่จะน�ำพาการปฏิบัติของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้
เวลาที่เราปฏิบัติแล้วเราเกิดวามสงสัยในธรรมข้อไหนขั้นใด เราก็
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ต้องค้นคว้าหาค�ำตอบจากพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี จาก
ค�ำสอนของครูบาอาจารย์ตา่ งๆ ก็ดี หรือจากการไปศึกษาไปฟังเทศน์
ฟังธรรมไปสอบถามปัญหาจากท่านโดยตรงก็ดี การกระท�ำเหล่านีจ้ ะ
ท�ำให้ความไม่แน่ใจความลังเลสงสัยต่างๆ นั้นหมดไปได้ อย่างเช่น
การมาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้ เป็นต้น หนึ่งในอานิสงส์ของการฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมก็คอื จะช่วยก�ำจัดความลังเลสงสัยต่างๆ ทีม่ อี ยูภ่ ายใน
ใจให้หมดไปได้ นี่คือการแก้ปัญหาข้อที่ ๑ คือความไม่มั่นใจไม่แน่ใจ
หรือความสงสัยในข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่งบทใดบทหนึ่งหรือเรื่องใด
เรือ่ งหนึง่ จะเป็นเรือ่ งของพระพุทธเจ้าเองก็ดี เรือ่ งของพระอริยสงฆ์
สาวกก็ดี เราจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาจากผู้รู้ การศึกษาท่านก็ทรงสอน
ไว้ในเรื่องของกาลามสูตร
กาลามสูตร นี้ท่านสอนว่าไม่ให้เชื่อถึงแม้ว่าเขาจะเชื่อกันมาเป็น
ทอดๆ ไม่ให้เชือ่ เพราะท่านเป็นอาจารย์ของเรา คือทีท่ า่ นไม่ให้เชือ่ นี้
ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ฟงั แต่ให้ฟงั ให้ศกึ ษาไม่วา่ ใครก็ตามจะมาพูด
จะมาสอนจะมาบอกอะไรแล้วเราก็รบั ฟังไว้ แต่อย่าเพิง่ ไปเชือ่ ให้เรา
พิสจู น์ดกู อ่ นว่าสิง่ ทีเ่ ขาบอกเรานีจ้ ะเป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่
ถ้าน�ำเอาไปพิสจู น์แล้วได้ผล หรือรูว้ า่ เป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง เราก็นำ� เอามา
ปฏิบัติต่อ แต่ถ้าเราเอามาพิสูจน์แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดไว้
เราก็ไม่ตอ้ งเอามาปฏิบตั ใิ ห้เสียเวลา ถ้าปฏิบตั แิ ล้วไม่ได้ผล นีค่ อื เรือ่ ง
ของการศึกษา การฟัง เราต้องฟังแบบฟังหูไว้หูก่อน อย่าเป็นแบบ
กระต่ายตืน่ ตูม พอใครพูดอะไรปับ๊ เรายังไม่ทนั เห็นเลยก็เชือ่ ไปก่อนแล้ว
แล้วพอต่อมาความจริงปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดก็ได้
ดังนั้นถึงแม้ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราก็ตาม หรือมีคนเชื่อกัน
ตามมาว่าเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ เราก็อย่าเพิง่ ไปสรุป ฟังหูไว้หกู อ่ น
เราจะต้องไปเห็นกับตาของเรา อย่างที่เมื่อวาน (วันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๘) ได้พดู ไว้วา่ “สิบปากว่าไม่เท่าหนึง่ ตาเห็น” ฟังได้แต่ขอให้ฟงั
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ด้วยเหตุดว้ ยผล ฟังแล้วก็ตอ้ งน�ำเอาไปพิสจู น์กอ่ นถึงจะเชือ่ ได้อย่าง
เต็มที่ ถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อ เพราะอาจจะไม่เป็นไปตาม
ที่เขาพูดกันก็ได้
นิวรณ์ข้อที่ ๒ คือ ความโกรธ เวลาที่เราจะต้องควบคุมใจท�ำใจให้
สงบนี้ เราจะรูส้ ึกใจนีจ้ ะโกรธง่าย เวลาใครท�ำอะไรนิดท�ำอะไรหน่อย
ใครพูดอะไรนิดใครท�ำอะไรหน่อยนี้ จะเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาทันที
เราต้องรีบระงับอารมณ์โกรธนี้ ให้เห็นโทษของอารมณ์ อย่าไปเห็น
โทษของผู้ที่เขาท�ำให้เราเกิดความโกรธขึ้นมา ผู้ที่เขาท�ำให้เราเกิด
ความโกรธนี้ เราไปแก้ไม่ได้ เราไปสั่งเขาไปบอกเขาไม่ให้ท�ำอย่างนั้น
ท�ำอย่างนีไ้ ม่ได้เสมอไป บางเวลาเราก็อาจจะบอกเขาได้ แต่บางเวลา
เราก็อาจจะบอกเขาไม่ได้ ห้ามเขาไม่ได้ สิ่งที่เราต้องท�ำก็คือเราต้อง
มาห้ามความโกรธของเรา ให้เห็นโทษว่าอยู่ที่ความโกรธ ไม่ได้อยู่
ที่บุคคลที่ท�ำให้โกรธ เช่น ความโกรธนี้เหมือนไฟ เวลาไฟลุกแล้ว
เราอย่าไปค้นหาว่าใครเป็นคนมาจุดไฟ หรืออย่าไปว่าไปขอร้องเขาว่า
อย่ามาจุดไฟ เราต้องรีบมาดับไฟที่ก�ำลังไหม้อยู่ ความโกรธนี้เป็น
เหมือนไฟเผาใจของเรา จะท�ำให้ใจของเราวุน่ วายขึน้ มา จะท�ำให้ใจ
ของเรานีไ้ ม่สามารถเข้าสูค่ วามสงบได้ เราจึงต้องใช้วธิ กี ารต่างๆ ก็คอื
การใช้ธรรมะซึ่งเป็นเหมือนน�้ำดับไฟของความโกรธนี้ให้หมดไป
ธรรมะก็มีหลายวิธี วิธีอย่างที่พูดนี้ก็คือปัญญา คือให้พิจารณาว่า
สิ่งที่ท�ำให้เราโกรธหรือบุคคลที่ท�ำให้เราโกรธนี้เป็นอนัตตา เป็นสิ่ง
ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามได้เสมอ บางเวลา
อาจจะสั่งจะห้ามได้ แต่บางเวลาอาจจะสั่งอาจจะห้ามไม่ได้ ดังนั้น
เราอย่าไปแก้ตรงบุคคลหรือสิ่งที่ท�ำให้เราโกรธ เราต้องมาแก้ที่
ความโกรธ วิธที จี่ ะแก้ความโกรธคือต้องยอมรับความจริงของสิง่ หรือ
บุคคลที่ท�ำให้เราโกรธ อย่าไปแก้ที่สิ่งหรือบุคคล มันยิ่งจะท�ำให้เรา
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โกรธมากยิง่ ขึน้ ถ้าเราไม่สามารถทีจ่ ะไปแก้ได้ ไม่สามารถทีจ่ ะไปห้าม
ไปพูดไปบอกเขาได้ ให้เรามาแก้ที่ความโกรธนี้ด้วยสติ พอมีสติรู้ว่า
โกรธ เราก็พยายามบริกรรมพุทโธๆ ไป อย่าไปคิดถึงคนหรือสิ่งที่
ท�ำให้เราโกรธ ถ้าเราไม่ไปคิดถึงคนหรือสิง่ ทีท่ ำ� ให้เราโกรธ เราอยูก่ บั
ค�ำบริกรรมพุทโธๆ ไป เดี๋ยวความโกรธนั้นก็จะระงับดับไปเอง หรือ
เราจะใช้หลักของการไม่จองเวรก็ได้ ให้อภัย คิดเสียว่าเป็นการใช้เวร
เก่าไป ใครเขามาท�ำร้ายเราท�ำลายเรา ท�ำให้เราต้องเกิดความโกรธ
ขึ้นมาก็ให้คิดว่าเราคงเคยไปท�ำให้เขาโกรธแค้นโกรธเคืองมาก่อน
เขาจึงต้องมาท�ำกับเรา คิดว่าเป็นวิบากกรรมเป็นเรื่องของกฎแห่ง
กรรมเรื่องของเวรกรรม ซึ่งการจะระงับเวรนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรง
แสดงไว้แล้วว่า เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร คือด้วยการตอบโต้กัน
เขาด่าเรา เราด่าเขา เขาตีเรา เราตีเขา ฟันต่อฟัน อย่างนี้ไม่ใช่
เป็นวิธีที่จะหยุดเวรหยุดกรรม เพราะถ้าเขาท�ำเราแล้วเราไปท�ำเขา
เขาก็จะต้องกลับมาท�ำเราอีก ท�ำกันไปท�ำกันมาจนถึงกับฆ่ากันตาย
ฆ่ากันตายก็ยังไม่หมด ไปเกิดภพหน้าชาติหน้าถ้าไปเจอกันที่ไหน
เมื่อไหร่ก็จะจองเวรจองกรรมกันอีก ถ้าต้องการที่จะระงับเวรระงับ
กรรมให้มันหมดไปก็ต้องให้อภัย ยอมแพ้ ท่านเรียกว่า แพ้เป็นพระ
ชนะเป็นมาร ให้เรายอมแพ้แล้วเราจะเป็นผู้ชนะ คือเราจะชนะ
ความโกรธด้วยการยอมแพ้บุคคลที่ท�ำให้เราโกรธ พอเรายอมแพ้
เราไม่ไปตอบโต้ เรายอมหยุด พอยอมแล้วก็จะหยุดไม่ไปตอบโต้
พอเราหยุด ไม่ตอบโต้ ใจของเราก็จะเย็นขึ้นมา ใจของเราก็กลับมา
สู่ความปกติ แล้วก็จะท�ำให้เราสามารถนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธไป
หรือดูลมหายใจไปจนเข้าสู่ความสงบได้ อันนี้เป็นการแก้อุปสรรค
หรือนิวรณ์ชนิดที่ ๒ ที่เรียกว่าความโกรธ
นิวรณ์ชนิดทีส่ าม คือ ความง่วงเหงาหาวนอน อันนีก้ ต็ อ้ งแก้ดว้ ยวิธี
รูจ้ กั ประมาณในการรับประทานอาหาร ไม่ควรรับประทานอาหารมาก
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จนเกินไป เพราะเวลารับประทานมากๆ แล้วหนังท้องจะตึง หนังตา
จะหย่อน ก็จะง่วง เวลานั่งท�ำสมาธินี้จะหาวแล้วก็จะอยากนอน
มากกว่าที่อยากจะนั่งบริกรรมพุทโธๆ หรือดูลมหายใจเข้าออก
ผู้บ�ำเพ็ญจิตภาวนาจึงมักจะต้องรักษาศีล ๘ กัน เพราะหนึ่งในศีล ๘
ก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ถ้าเรายัง
รับประทานอาหารเย็นอยู่ เราจะไม่สามารถภาวนาในช่วงบ่ายได้
เพราะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวคิดถึงเรื่องการรับประทานอาหารกัน
แล้วเราก็จะต้องเสียเวลาต้องรอให้อาหารที่เรารับประทานนี้ย่อย
หมดไปก่อนถึงจะคลายความง่วงเหงาหาวนอนได้ เวลาทีเ่ ราจะไปใช้
ในการบ�ำเพ็ญก็จะมีไม่มาก แต่ถ้าเราไม่รับประทานอาหารหลังจาก
เที่ยงวันไปแล้ว พอช่วงบ่ายอาหารที่เรารับประทานมันก็จะย่อย
หมดไป แล้วเราก็จะสามารถบ�ำเพ็ญตั้งแต่บ่ายๆ ไปได้โดยไม่ต้อง
มาพบกับปัญหาของเรื่องการง่วงเหงาหาวนอน ถ้ารับประทาน
อาหารเย็น กว่าอาหารจะย่อยหมดก็จะเข้าสู่เวลาค�่ำเวลากลางคืน
ถึงเวลานั้นก็อยากจะนอน การภาวนาก็จะไม่สามารถเป็นผลดัง
ที่ปรารถนาเพราะจะเจอกับอุปสรรคของการง่วงเหงาหาวนอน
จึงจ�ำเป็นที่อย่างน้อยที่สุดในเบื้องต้นก็ต้องถือศีล ๘ ถ้าเราไม่เคย
อดข้าวเย็นก็ต้องมาฝึกหัดอดข้าวเย็นกัน แล้วถ้าเราถือศีล ๘ ได้
อดข้าวเย็นได้แล้วยังรู้สึกว่ามันยังง่วงอยู่ ก็ต้องลดปริมาณการรับ
ประทานอาหารให้น้อยลงไป แทนที่จะรับประทานสองมื้อ คือเช้า
กับกลางวัน ก็อาจจะเอามื้อเดียว จะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อกลางวัน
ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม ถึงแม้จะเป็นมื้อเดียวก็ต้องรับประทาน
พอประมาณ รับพอให้ร่างกายนี้อยู่ได้ ไม่ขาดแคลนสารอาหารต่างๆ
ทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อการดูแลรักษาร่างกายให้อยูเ่ ป็นปกติ รับประทาน
พอประมาณ พอรูส้ กึ ว่าจะอิม่ ก็ให้หยุด แล้วก็ให้ดมื่ น�ำ้ เข้าไปแทนเพือ่
ที่จะได้ท�ำให้ไม่อิ่มมากจนเกินไป ท่านสอนอย่างนี้
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แต่ถ้าเรารับประทานมื้อเดียวแล้วก็ยังรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนอยู่
เราก็อาจจะต้องงดรับประทานเป็นวันๆ ไป อดอาหารไป อาจท�ำแบบ
วันสลับวันไปก็ได้ วันนีร้ บั ประทาน พรุง่ นีไ้ ม่รบั ประทาน รับประทาน
วันเว้นวันไป ถ้าภาวนาแล้วได้ผลดีจากการอดอาหาร ก็อาจจะเพิ่ม
การอดเป็นสองวันเป็นสามวันบ้างก็ได้ เพราะว่าเวลาอดอาหารนี้
จะบังคับให้เราต้องภาวนากัน จะอยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้ เพราะถ้าไม่ควบคุมใจ
ด้วยสติ ใจจะคิดถึงอาหาร แล้วก็จะเกิดความหิวเกิดความทรมานใจ
ขึ้นมา เพราะความทุกข์ส่วนใหญ่ความหิวส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่ใจ ไม่ได้
อยูท่ รี่ า่ งกาย ความหิวทีร่ า่ งกายนีเ้ ป็นส่วนย่อย เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ความหิวทางใจเป็นส่วนใหญ่ ความหิวทางใจก็เกิดจากความอยาก
รับประทานอาหาร การเกิดความอยากรับประทานอาหารก็เพราะว่า
ไม่ควบคุมความคิดปรุงเเต่ง ปล่อยให้ใจคิดไปถึงเรื่องอาหารอยู่
อย่างเดียวก็ท�ำให้เกิดความอยากรับประทานอาหารขึ้นมา พอเกิด
ความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึน้ มา ผูท้ อี่ ดอาหารจึงจ�ำเป็นจะต้อง
เจริญสติอย่างต่อเนื่อง คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอาหาร
ให้อยูก่ บั ค�ำบริกรรมพุทโธๆ หรือให้เฝ้าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกาย
ในขณะที่ท�ำภารกิจการงานต่างๆ เวลาที่นั่งสมาธิก็ดูลมหายใจ
เข้าออกก็ได้ หรือใช้คำ� บริกรรมพุทโธก็ได้ หรือจะใช้กรรมฐานแบบอืน่
ก็ได้ ซึ่งมีอยู่ ๔๐ วิธีด้วยกัน วิธีไหนก็ได้ถ้านั่งแล้วถ้าใช้แล้วท�ำให้
ใจสงบได้ บางท่านก็อาจจะต้องใช้การพิจารณาอาหาเรปฏิกลู สัญญา
ถ้าใช้แบบนีเ้ รียกว่าใช้ปญ
ั ญา แทนทีจ่ ะใช้สติ ใช้ปญ
ั ญาได้ยงิ่ ดี เพราะ
จะเป็ น การก� ำ จั ด ความอยากในการรั บ ประทานอาหารได้ อ ย่ า ง
ถาวร ผู้ที่มีอาหาเรปฏิกูลสัญญาแล้ว เวลารับประทานอาหารนี้
จะไม่ได้รับประทานอาหารด้วยความอยากเลย แต่จะรับประทาน
อาหารด้วยความจ�ำเป็นเหมือนกับการรับประทานยา จะรับประทาน
เฉพาะเวลาที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น นอกเวลานั้นจะไม่มีความอยาก
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ถ้ารับประทานด้วยความอยาก
ด้วยความเอร็ดอร่อย ด้วยความสุข
ก็ต้องใช้อาหาเรปฏิกูลสัญญามาระงับไว้
รับประทานอาหารเลย เพราะจะมีอาหาเรปฏิกูลสัญญานี้มาคอย
ระงับความอยากรับประทานอาหารอยู่เรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา
อาหาเรปฏิกูลสัญญา คือให้มองการแปรสภาพของอาหารที่น่า
รับประทานที่อยู่ในจานนั้นให้เห็นว่ามันแปรรูปไปอย่างไร จากจาน
ไปสู่ปาก จากปากไปสู่ท้อง จากท้องไปสู่ทวารหนัก จากทวารหนัก
ออกไปสู่ส้วมที่ถ่ายอุจจาระ อุจจาระนี่แหละคืออาหารที่อยู่ในจาน
ที่ถูกแปรรูปแปรสภาพไปจากการที่เอาเข้าไปขบเคี้ยวในปากแล้ว
กลืนเข้าไปในท้องแล้วก็ย่อยไปตามล�ำไส้แล้วก็ออกมาจากทาง
ทวารหนัก ถ้าพิจารณาการเดินทางการแปรสภาพของอาหาร ต่อไป
จะไม่มีความอยากจะรับประทานอาหาร แล้วก็ต้องระมัดระวังว่า
อย่าไปพิจารณามากจนถึงขัน้ รับประทานอาหารไม่ลง การพิจารณานี้
เพื่อระงับความอยากรับประทานเวลาที่ไม่ได้รับประทานหรือเวลา
หรือขณะทีก่ ำ� ลังรับประทาน ถ้ารับประทานด้วยความอยากด้วยความ
เอร็ดอร่อยด้วยความสุขก็ต้องใช้อาหาเรปฏิกูลสัญญามาระงับไว้
ให้รับประทานด้วยความจ�ำใจ เหมือนกับเวลาที่เรารับประทานยา
เรารับประทานยานี้เราไม่ได้อยากรับประทานด้วยความสุข เรา
รับประทานเพราะว่ามันต้องรับประทาน ไม่เช่นนั้นโรคภัยไข้เจ็บจะ
ไม่หาย การรับประทานอาหารก็เพือ่ เยียวยาโรคภัยไข้เจ็บของความ
หิวของร่างกายนีเ้ อง ความหิวของร่างกายนีก้ ถ็ อื ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
แบบหนึง่ และการรับประทานอาหารนีก้ เ็ ป็นเหมือนการรับประทาน
ยาแบบหนึ่ง เป็นยาที่จะมาเยียวยาความหิวของร่างกายให้หายไป
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นี่คือเรื่องของการแก้ปัญหา คือนิวรณ์ที่เกิดจากความง่วงเหงา
หาวนอน ต้องรับประทานพอประมาณ อย่ารับประทานมากจนเกินไป
รับประทานเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อรับประทาน ถ้าอยู่เพื่อรับประทาน
ก็อยู่เพื่อกิเลสตัณหานี่เอง การภาวนานี้มีเป้าหมายอยู่ที่การฆ่า
อยู่ที่การท�ำลายกิเลสตัณหา เพราะกิเลสตัณหาเป็นตัวที่สร้างความ
ทุกข์ทรมานใจให้เกิดขึ้นและเป็นตัวฉุดลากจิตใจให้ไปเวียนว่าย
ตายเกิดซ�้ำแล้วซ�้ำอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าต้องการที่จะหลุดพ้น
จากความทุกข์ต่างๆ ก็ต้องท�ำลายกิเลสตัณหา จึงอย่ารับประทาน
ด้วยความอยาก ให้รับประทานเพื่อระงับความหิวของร่างกาย
รับประทานแบบรับประทานยา นีค่ อื การแก้ปญ
ั หาของนิวรณ์ขอ้ ที่ ๓
คือการง่วงเหงาหาวนอน
นิวรณ์ข้อที่ ๔ ก็คือ ความคิดฟุ้งซ่าน คิดเรื่อยเปื่อย คิดแล้วก็ท�ำให้
เกิดความวุ่นวายความวิตกกังวลอะไรต่างๆ ขึ้นมา อารมณ์ว้าวุ่น
ขุ่นมัวก็เพราะเกิดจากการเผลอสติ ปล่อยให้ใจคิดไป ก็ต้องใช้การ
เจริญสติ จ�ำเป็นจะต้องเจริญสติตลอดเวลา เพราะความคิดนี้เขา
ท�ำงานตลอดเวลา เขาจะหยุดก็ต่อเมื่อมีสติมาระงับไว้ เหมือนกับ
รถยนต์ทวี่ งิ่ อยู่ ถ้าต้องการให้รถยนต์หยุดวิง่ ก็ตอ้ งใช้เบรก เหยียบเบรก
ไปเรื่อยๆ เหยียบไปจนกว่ารถยนต์จะหยุดวิ่งถึงจะปล่อยเบรกได้
การเจริญสตินี้ก็เป็นเหมือนกับการใช้เบรก หยุดความคิดปรุงเเต่ง
ต่างๆ ถ้ามีสติแล้วความคิดปรุงเเต่งจะสงบตัวลงได้ ถ้าความคิด
ปรุงเเต่งหยุดสงบตัวลงได้ เราก็หยุดบริกรรมได้ เช่น เราใช้คำ� บริกรรม
พุทโธๆ เวลาที่ใจยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ เราก็ต้องใช้ค�ำบริกรรม
พุทโธๆ เพือ่ หยุดความคิดเหล่านัน้ เวลาทีเ่ ราเริม่ ต้นใหม่ๆ นี้ ความคิด
เขาจะไม่หยุดไปทันทีทนั ใด เวลาทีเ่ ราบริกรรมพุทโธๆ มันเหมือนจะ
ต้องเเข่งความคิดกัน เขาก็ยังคิดอยู่ เราก็ต้องใช้พุทโธมาแข่งกับเขา
เราไม่ต้องไปสนใจกับความคิดที่เรายังมีอยู่ที่เรายังดับไม่ได้ ให้เรา
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สนใจอยู่กับค�ำบริกรรมพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ หรือถ้าเราใช้การดูร่างกาย
เป็นการสร้างสติ เราก็คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่า
ร่างกายก�ำลังท�ำอะไรก็ให้เฝ้าดูไป อย่าไปสนใจกับความคิดต่างๆ ทีย่ งั
อาจจะมีคิดอยู่ ให้สนใจอยู่กับงานที่ร่างกายก�ำลังท�ำอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นการอาบน�้ำอาบท่า ล้างหน้า แปรงฟัน หวีเผ้าหวีผม แต่งเนื้อ
แต่งตัว หรือท�ำภารกิจการงานต่างๆ ให้เฝ้าดูงานที่เราก�ำลังท�ำอยู่
ส่วนความคิดนัน้ เขาจะคิดก็ปล่อยเขาคิดไป อย่าไปสนใจ ถ้าเราไม่ไป
สนทนากับความคิด เดี๋ยวความคิดเหล่านั้นมันก็จะจางหายไปแล้ว
หมดไปเอง แต่ถ้าเรายังไปสนทนาหรือยังอยากให้มันหาย เราก็จะ
เกิดความหงุดหงิดเกิดความร�ำคาญใจขึ้นมาได้ เราต้องท�ำความ
เข้าใจว่าความคิดเหล่านีก้ เ็ ป็นอนัตตาเหมือนกัน เป็นสิง่ ทีเ่ รายังห้าม
ไม่ได้ เมื่อยังห้ามไม่ได้ก็ปล่อยเขาคิดไป สติของเรายังมีก�ำลังน้อย
เหมือนรถที่แตะเบรกเพียงครั้งแรกนี้ยังไม่สามารถท�ำให้รถหยุด
อย่างสนิท ก็ต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆ เหยียบไปจนกว่ารถจะหยุด
สนิทในทีส่ ดุ เราก็บริกรรมพุทโธๆ ไปเรือ่ ยๆ หรือเฝ้าดูการกระท�ำของ
ร่างกายไปเรื่อยๆ อย่าไปกังวลอย่าไปสนใจกับความคิดปรุงเเต่ง
ที่ยังคิดอยู่ บริกรรมพุทโธเฝ้าดูการกระท�ำต่างๆ ไป เดี๋ยวไม่นาน
ความคิดปรุงเเต่งมันก็จะจางหายไป
นี่คือวิธีระงับดับความฟุ้งซ่านต่างๆ ต้องใช้สติเป็นเบื้องต้นถ้าเราไม่
รูจ้ กั การใช้ปญ
ั ญา ถ้าเรารูจ้ กั ใช้ปญ
ั ญา รูจ้ กั ค�ำว่าไตรลักษณ์ เราสามารถ
ที่จะใช้ไตรลักษณ์นี้มาระงับความคิดปรุงเเต่งที่เกี่ยวกับเรื่องราว
ต่างๆ ได้ เพราะเรื่องราวต่างๆ นั้นมันเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดนั่นเอง
มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นสิ่งที่มีการเกิด การดับ มีการ
เปลีย่ นแปลง เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา มีขนึ้ มีลง มีเจริญ มีเสือ่ ม เป็นสิง่
ทีเ่ ราไม่สามารถทีจ่ ะไปควบคุมบังคับได้ เวลาทีเ่ ราฟุง้ ซ่านกับเรือ่ งราว
ต่างๆ ก็เพราะว่าเราไม่เห็นไตรลักษณ์ เราจึงเกิดความอยากให้เป็น
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อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา พอไม่สามารถท�ำให้มันเป็นตามที่
ต้องการได้ ใจก็จะฟุ้ง ใจก็จะคิดหาวิธีการต่างๆ คิดอย่างไรมันก็จะ
ไม่สามารถที่จะไปท�ำให้เป็นไปตามความอยากได้ แต่ถ้ามองเห็นว่า
เป็นไตรลักษณ์ ยอมรับความเป็นจริงว่ามันเหนือวิสัยที่เราจะไป
ท�ำให้มนั เป็นไปตามความต้องการของเราได้ ใจของเราก็จะหยุดคิด
หยุดอยาก แล้วใจก็จะกลับมาเป็นปกติ ไม่ฟงุ้ ซ่าน แล้วก็จะสามารถ
เจริญสติเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ นี่ก็คือการแก้ปัญหาที่เรียกว่า
ความคิดฟุ้งซ่านต่างๆ
นิวรณ์ขอ้ ที่ ๕ อุปสรรคข้อที่ ๕ ทีท่ ำ� ให้ใจเราไม่สงบ เข้าสูค่ วามสงบ
ไม่ได้ ก็คือ กามฉันทะ ความชอบความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้อยู่ข้างนอกใจ ถ้าใจ
ไปชอบสิ่งเหล่านี้ ใจก็ต้องออกไปข้างนอก ถ้าใจออกข้างนอกแล้ว
ใจจะไม่สงบ การที่จะท�ำให้ใจสงบนี้จะต้องดึงใจให้เข้าข้างใน การจะ
ดึงใจเข้าข้างในได้ใจจะต้องปล่อยวาง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
คือความยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี่เอง คือกามฉันทะ
วิธีที่จะก�ำจัดกามฉันทะนี้ก็มีหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรกท่านก็ให้
ถือศีล ๘ คือให้ส�ำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย คืออย่าไปดู อย่าไปฟัง
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ทีเ่ รารักเราชอบ เช่น เรือ่ งของ
การบันเทิง เรื่องของการรับประทานอาหาร เรื่องของการหลับนอน
กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ เช่น สามีหรือภรรยาของเรา ถ้าเราต้องการ
ทีจ่ ะท�ำใจให้สงบ เราต้องตัดความสุขทางด้านร่างกาย ทางตา หู จมูก
ลิ้น กายไป เราจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ สุขนอกกับสุขใน ความสุข
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย นีเ้ รียกว่า สุขนอก ส่วนความสุขทีเ่ กิดจาก
ความสงบของใจนี้เรียกว่า สุขใน ความสุขทั้งสองชนิดนี้เกิดขึ้น
พร้อมๆ กันไม่ได้ จะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึง่ ถ้าจะเอาความสุขนอก
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ก็ตอ้ งสละความสุขในไป ถ้าต้องการความสุขในก็ตอ้ งสละความสุขนอก
ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะรู้จัก
ว่าความสุขนอกนั้นเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่มีน�้ำหนัก
น้อยกว่าความสุขในทีเ่ ป็นความสุขแท้ ค�ำว่าแท้หรือปลอมก็เพราะว่า
ความสุขนอกมันไม่เที่ยง มันไม่ถาวร มันเป็นของชั่วคราว จึงเรียก
ว่าเป็นความสุขปลอม และมีน�้ำหนักสู้ความสุขในไม่ได้ ความสุขใน
คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ นี้เป็นความสุขที่มีน้�ำหนัก
มากกว่าความสุขทัง้ ปวง ดังทีท่ า่ นคงได้ยนิ ค�ำพูดว่า นัตถิ สันติ ปรัง
สุขัง อยู่เสมอ แปลว่า สุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ
นี้ไม่มี ผู้ใดได้พบกับความสุขในแล้วก็จะทิ้งความสุขนอกได้อย่าง
ไม่มเี ยือ่ ใยไม่มอี าลัยอาวรณ์หลงเหลืออยูเ่ ลย เพราะว่าความสุขในนี้
มันประทับใจยิ่งกว่าความสุขนอกนั้นเอง
ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขใน ได้ความสงบ เราจ�ำเป็นจะต้อง
สละความสุขนอกไปเพือ่ จะได้ดงึ ใจให้หาความสุขข้างใน วิธที จี่ ะสละ
ความสุขนอก ก็คอื การรักษาศีล ๘ ซึง่ เป็นขัน้ ตอนเบือ้ งต้น แต่ไม่ใช่
ว่าจะเป็นขัน้ ตอนเดียวเท่านัน้ เพราะการรักษาศีล ๘ นีเ้ ป็นเพียงแต่
การกั้นเอาไว้เท่านั้นเอง แต่ถ้าความอยากมันมีก�ำลังมากกว่า มันก็
อาจจะท�ำลายก�ำแพงทีข่ วางกัน้ นีไ้ ว้ได้ คนทีถ่ อื ศีล ๘ บางครัง้ จึงเกิด
การศีลขาดกันขึ้นมา ตั้งใจว่าจะไม่กินข้าวเย็น พอถึงเวลาเข้าจริงๆ
แล้วมันอดไม่ได้ ในที่สุดก็ต้องไปกินข้าวเย็นกัน หรืออยู่ดีๆ เพื่อนก็
โทรศัพท์มาชวนไปกินข้าวเย็น พอดีวนั นีว้ นั เกิดอยากจะเลีย้ งอาหาร
ศีลทีต่ งั้ ใจจะรักษาไว้กข็ อแขวนไว้กอ่ น วันนีข้ อยกเว้นไว้หนึง่ วัน อันนี้
ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของศี ล ที่ มั น ยั ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะท� ำ ลายกามฉั น ทะได้
อย่างราบคาบ เป็นเพียงแต่เป็นก�ำแพงกั้นมันไว้เท่านั้น ศีล ๘
ท่านก็คงจะทราบโดยเฉพาะศีลข้อที่ ๓ คือการไม่รว่ มหลับนอนกับใคร
ศีลข้อที่ ๕ คือไม่เสพสุรายาเมา อันนี้เป็นเรื่องของศีล ๕ อยู่แล้ว
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ศีลข้อที่ ๖ คือ การไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว
ศีลข้อที่ ๗ คือการไม่ดูไม่ฟังมหรสพบันเทิงต่างๆ และการไม่เสริม
ความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารสวยสด
งดงาม หรือการเสริมความงามของร่างกายด้วยการแต่งเผ้าแต่งผม
แต่งหน้าทาปาก การใช้น�้ำมันน�้ำหอมอะไรต่างๆ อันนี้เรียกว่าเป็น
การหาความสุขทางร่างกาย เป็นกามฉันทะ และข้อที่ ๘ คือการไม่หลับ
นอนมากจนเกินไป การหลับนอนมากกว่าความต้องการของร่างกาย
เรียกว่าเป็นกามฉันทะแบบหนึง่ คือหาความสุขจากการนอนนัน่ เอง
วิธที จี่ ะแก้ ท่านก็ให้นอนบนพืน้ แข็ง อย่าไปนอนบนฟูกหนาๆ เพราะ
เวลาที่นอนบนฟูกหนา ความนุ่มของฟูกหนาๆ มันสุขมันสบายก็จะ
ท�ำให้ไม่อยากจะลุกขึ้นมา ก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมง เป็นการเสพ
กามฉันทะไป แต่ถา้ นอนบนพืน้ แข็ง เวลาร่างกายได้พกั ผ่อนแล้ว พอตืน่
ขึน้ มานีจ้ ะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สขุ มันไม่สบาย สูล้ กุ ขึน้ มา
นั่งหรือมาเดินจงกรมมาเจริญสติมาท�ำใจให้สงบดีกว่า เพื่อที่จะได้
ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้รับจากการหลับนอน
นีค่ อื การก�ำจัดนิวรณ์ขอ้ ที่ ๕ ขัน้ นีเ้ รียกว่าเป็นการป้องกัน ถ้าอยาก
จะก�ำจัดก็ตอ้ งพิจารณาว่า ความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ทางรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้เป็นความสุขชั่วคราว เป็นความทุกข์
มากกว่าเป็นความสุข เหมือนเป็นความสุขของคนติดยาเสพติด
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้เป็นเหมือนยาเสพติด ถ้าเราเสพ
แล้วเราจะต้องติด แล้วเราจะต้องเสพมันเรื่อยๆ เวลาที่เราไม่ได้เสพ
เราก็จะเกิดความทุกข์ขนึ้ มา เพราะว่าเวลาเราเสพ ความสุขทีเ่ ราได้
รับมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียว เกิดขึ้นในขณะที่เสพ พอหยุดเสพไป
ความสุขนั้นก็หายไป พอความสุขนั้นหายไป ความอยากจะเสพนั้น
ก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ แล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะเสพได้
ความสุขที่ได้จากสิ่งที่เสพก็จะกลายเป็นความทุกข์ไป ถ้าใช้ปัญญา
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พิจารณาเห็นความไม่เทีย่ งของรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เห็นความ
ทุกข์ที่ตามมาเวลาไม่สามารถที่จะเสพได้ ก็จะท�ำให้ไม่อยากเสพ
ไม่อยากจะหาความสุขแบบนี้ ก็จะสามารถทีจ่ ะท�ำลายกามฉันทะได้
อย่างถาวรต่อไป
นี่ คื อ เรื่ อ งของการศึ ก ษาท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ นิ ว รณ์ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ขวางกัน้ การทีจ่ ะท�ำให้ใจเข้าสูค่ วามสงบ เป็นเหมือนก�ำแพงทีข่ วางกัน้
ทางหรือประตูที่จะเข้าสู่ความสงบ ถ้าเราต้องการเข้าสู่ความสงบ
เราจะต้องท�ำลายก�ำแพงทีข่ วางกัน้ นี้ ก�ำแพงนีม้ อี ยู่ ๕ ชัน้ หรือ ๕ ชนิด
ด้วยกันดังที่ได้แสดงไว้ คือ ความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ดี
ในพระธรรมค�ำสอนก็ดี ในพระอริยสงฆ์สาวกก็ดี ความโกรธ ความ
หงุดหงิดร�ำคาญใจ ความไม่พอใจ ก็จะท�ำให้ใจสงบไม่ได้ และความ
ง่วงเหงาหาวนอน ข้อที่ ๔ ก็คอื ความฟุง้ ซ่าน ข้อที่ ๕ ก็คอื กามฉันทะ
ความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ถ้าเรารู้จักวิธีก�ำจัด
นิวรณ์เหล่านีไ้ ด้ การทีจ่ ะท�ำใจให้เข้าสูค่ วามสงบได้กจ็ ะเป็นไปได้อย่าง
ง่ายดาย ปราศจากอุปสรรคต่างๆ อย่างที่พวกเราก�ำลังเป็นกันอยู่นี้
นอกเหนือจากอุปสรรคทั้ง ๕ ประการนี้แล้ว ถ้าจะว่ามีอุปสรรค
อย่างอื่นไหม ก็คิดว่ายังมีอยู่ ก็คือจิตใจของผู้ปฏิบัติเองว่ามี ฉันทะ
วิริยะ จิตตะ วิมังสา หรือไม่ มีอิทธิบาท ๔ หรือไม่ มีความยินดีที่จะ
ปฏิบตั หิ รือไม่ มีความวิรยิ ะอุตสาหะความพากเพียรทีจ่ ะปฏิบตั ทิ จี่ ะ
เจริญสติเพือ่ จะท�ำใจให้เข้าสูค่ วามสงบหรือไม่ มีใจทีจ่ ดจ่ออยูก่ บั เรือ่ ง
ของการปฏิบตั หิ รือไม่ มีใจคิดอยูเ่ กีย่ วกับเรือ่ งของการปฏิบตั หิ รือไม่
หรือยังคิดไปท�ำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ ไปหาความสุขกับ
เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ ถ้าใจไม่คิดอยู่กับการหาความสุขอยู่กับการ
เจริญสติการเจริญปัญญาเพือ่ ท�ำให้ใจสงบ ถ้าใจยังไปคิดหาความสุข
ในรูปแบบอืน่ อยู่ การทีจ่ ะท�ำให้ใจเข้าสูค่ วามสงบก็อาจจะเป็นไปไม่ได้
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หรือเป็นไปได้นอ้ ย อย่างญาติโยมทีเ่ ป็นฆราวาสผูค้ รองเรือนนีย้ งั ขาด
ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา เพราะยังแบ่งความคิดไปคิดหาความสุข
ในรูปแบบอื่น ยังคิดอยู่กับการหาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อยู่ ความสุขนอกก็อยากได้ ความสุขใน
ก็อยากมี ก็เลยต้องแบ่งเวลา ถ้าเป็นวันพระก็มาหาความสุขใน
ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ไปหาความสุขนอก เช่น วันพระก็ถือศีล ๘ กัน
วันธรรมดาก็คือศีล ๕ หรือบางท่านก็อาจจะไม่ถือศีล ๕ เลยก็ได้
เพราะมันไม่สะดวกกับการทีจ่ ะหาความสุขภายนอก ถ้ามีศลี มันรูส้ กึ
ว่ามันเหมือนมีกฎกติกามีข้อบังคับที่จะท�ำให้การหาความสุขนอกนี้
ยากล�ำบากขึ้น ก็เลยอาจจะไม่ถือศีล ๕ เลยก็ได้ในช่วงที่ไม่ใช่เป็น
วันพระ มาถือศีล ๕ เฉพาะวันพระหนึ่งวัน ส�ำหรับบางท่านที่ถือ
ศีล ๕ ได้แล้วก็อาจจะมาถือศีล ๘ ในวันพระ แต่ถ้าผู้ที่มีอิทธิบาท ๔
จริงๆ มีฉนั ทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา มีความปรารถนาทีจ่ ะได้ความสุข
ภายในเพียงอย่างเดียว เขาก็จะทุ่มเทด้วยการรักษาศีล ๘ ทุกวัน
อยู่แบบนักบวช หรือถ้าบวชได้ก็อาจจะออกไปบวชเลย แล้วก็ทุ่มเท
ชี วิ ต จิ ต ใจและเวลาทั้ ง หมดตั้ ง แต่ ตื่ น จนหลั บ ให้ กั บ การบ� ำ เพ็ ญ
สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ต้องมีอิทธิบาท ๔ ด้วยถึงจะ
สามารถท�ำให้เกิดความสงบสุขขึน้ มาภายในใจได้ การก�ำจัดนิวรณ์นี้
ก็เป็นส่วนหนึง่ แต่ถา้ ไม่มฉี นั ทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา ก็จะไม่มจี ติ ใจ
ที่อยากจะปฏิบัติ เมื่อไม่อยากปฏิบัติก็จะไม่เจอนิวรณ์อยู่ดี นิวรณ์
เหล่านี้มันมักจะเกิดตอนที่เราปฏิบัติกัน เวลาเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่
โผล่ขึ้นมา เวลาไปเที่ยวนี้มันไม่ค่อยง่วงเหงาหาวนอนเลย สังเกตดู
เที่ยวได้ทั้งคืน ตีสองตีสามยังไม่ง่วง ยังไม่อยากจะหลับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนา เรื่องของการบ�ำเพ็ญเพื่อให้จิตใจ
เข้าสู่ความสงบ ต้องมีอิทธิบาท ๔ มี ฉันทะ ความยินดีที่จะปฏิบัติ
ถ้ามีความยินดีทจี่ ะปฏิบตั แิ ล้วความเพียรมันจะมาเอง เวลาเราชอบ
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ท�ำอะไรนี้เราจะขยัน เราจะท�ำในสิ่งที่เราชอบกัน แต่ถ้าเราไม่ชอบ
แล้วเราจะไม่กระท�ำกัน เราจะหาข้ออ้างต่างๆ ร้อนเกินไป เย็นเกินไป
เหนื่อยเกินไป อิ่มเกินไป หิวเกินไป อะไรต่างๆ นานา แต่ถ้าเราชอบ
แล้วเราจะไม่มีข้ออ้าง ดูเด็กที่ชอบเล่นเกมส์ เขาจะไม่มีข้ออ้าง ไม่มี
เวล�่ำเวลา ให้เขาเล่นเขาก็เล่นได้ทั้งวันทั้งคืน เวลาหิวไม่มีข้าวกิน
เขาก็ยังเล่นกันอยู่ได้เพราะเขามีฉันทะ มีความยินดีที่จะเล่นเกมส์
นัน่ เอง เพียงแต่วา่ น่าเสียดายทีเ่ ขาไม่มคี วามยินดีทจี่ ะมาปฏิบตั ธิ รรม
ถ้าเขามีความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมเหมือนกับการยินดีกับการ
เล่นเกมส์ ป่านนีเ้ ขาก็อาจจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันไปหมดเเล้ว
เครื่องมืออันเดียวกันคืออิทธิบาท ๔ นี้อันเดียวกัน การกระท�ำ
อะไรต่างๆ ไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรมนี้ คนที่ประสบกับ
ความส�ำเร็จนี้เป็นคนที่มีอิทธิบาท ๔ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ
ในระดับไหนก็ตาม ถ้าไม่มีอิทธิบาท ๔ ก็จะเรียนไม่จบ ไม่ว่าท�ำงาน
ท�ำการจะส�ำเร็จลุล่วงได้ดีก็ต้องอาศัยอิทธิบาท ๔ ต้องมีความยินดี
ในสิ่งที่เรากระท�ำ ถ้าเราอยากจะให้มีความยินดีกับการปฏิบัติธรรม
เราก็ต้องดูผลของการปฏิบัติ ดูตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลจากการ
ปฏิบตั ิ เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย หลังจากทีท่ า่ น
ได้ปฏิบัติแล้วท่านได้มรรค ได้ผล ได้พระนิพพานกัน ท่านได้หลุดพ้น
จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย กัน ท่านได้บรมสุข ปรมัง สุขัง กัน
ท่านไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของท่านเลยไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด
ถ้าเราเห็นรางวัลที่เกิดจาการปฏิบัติธรรมแล้ว ก็จะท�ำให้เราเกิด
มีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติ พอมีความยินดีแล้ว ความขยัน
หมัน่ เพียรก็จะตามมา ความจดจ่อของใจเกีย่ วกับเรือ่ งของการปฏิบตั ิ
ก็จะตามมา จะคิดจะท�ำจะภาวนาอย่างเดียวจะปฏิบัติอย่างเดียว
ใครจะมาชวนไปไหนก็จะไม่ไป ความคิดก็จะคิดอยู่กับเรื่องของการ
ภาวนาเท่านัน้ จะไม่คดิ ไปเทีย่ วทีน่ นั่ ทีน่ ี่ จะไม่ไปท�ำกิจกรรมอย่างโน้น
80

จะไม่ไปท�ำกิจกรรมอย่างนี้ จะคิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการภาวนา
เรื่องของการปฏิบัติเพื่อมรรค เพื่อผล เพื่อนิพพาน นี้เท่านั้น
นี่ก็คือเรื่องราวของการบ�ำเพ็ญจิตใจเพื่อให้เข้าสู่ความสงบ เพื่อให้
หลุดพ้นจากความทุกข์ตา่ งๆ จะต้องมีทงั้ อิทธิบาท ๔ และจะต้องรูจ้ กั
วิธีก�ำจัดนิวรณ์ทั้ง ๕ ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นของการปฏิบัติ ถ้าเรา
มีความรู้และรู้จักวิธีก�ำจัดนิวรณ์ทั้ง ๕ แล้วมีอิทธิบาท ๔ เรื่องของ
มรรค ผล นิพพาน นีม้ นั ก็จะเป็นเรือ่ งแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทั้งหลาย เพราะท่านก็ใช้อิทธิบาท ๔ และใช้วิธี
ก�ำจัดนิวรณ์ทงั้ ๕ นีใ้ ห้หมดไป เหมือนกับทีท่ า่ นน�ำเอาเผยแผ่สงั่ สอน
ให้กับพวกเรา เราก็จะได้รับผลแบบเดียวกันอย่างแน่นอน
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พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชน
รูจ้ กั การเสียสละ จาคะ แปลว่าการเสียสละ
การเสียสละนี้จะท�ำให้เราได้สิ่งที่มีคุณค่า
กว่าชีวิตจิตใจก็คือธรรม ธรรมก็คือการ
เสียสละ ถ้าเราเสียสละ เราก็จะได้ธรรม
ธรรมในที่นี้ก็คือความสงบนั่นเอง ความ
สงบของใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า
ความสุขทั้งปวง ถ้าเราอยากจะได้ความ
สงบ อยากจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า
ความสุขทัง้ ปวง เราก็ตอ้ งรูจ้ กั การเสียสละ
เพราะว่าสิ่งที่เราต้องเสียสละนั้นเป็นสิ่ง
ที่ ท� ำ ให้ เ ราเกิ ด ความทุ ก ข์ ขึ้ น มานั่ น เอง
เพราะสิ่งที่เรารักเราหวงที่เราไม่อยากจะ
เสียสละเป็นสิ่งที่จะต้องจากเราไปในที่สุด
เพราะเป็นของชั่วคราว เช่น ทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองต่างๆ อวัยวะของเรา ชีวติ
ของเรา ของเหล่านี้เป็นของที่เรารักมาก
หวงมาก แต่เป็นของทีจ่ ะท�ำให้เราต้องทุกข์
มากเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเรารู้จักเสียสละ
รูจ้ กั ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับทรัพย์สมบัติ
ไม่ยึดไม่ติดกับอวัยวะ ไม่ยึดไม่ติดกับชีวิต

เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับมัน แล้วเราก็จะได้ความสงบได้ความสุข
ที่เกิดจากการปล่อยวาง
ความสุขและความทุกข์ของใจเรานี้อยู่ที่การปล่อยวางหรือยึดติด
นี่เอง ถ้าเรารู้จักปล่อยวาง เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ ถ้าเรายึดติด
กับสิง่ ต่างๆ เราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุน่ วายใจขึน้ มา เพราะ
สิง่ ต่างๆ ในโลกนีเ้ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของ
เราได้ คือความปรารถนาที่จะให้เขานั้นอยู่กับเราไปตลอดให้ความ
สุขกับเราไปตลอด เพราะเขาเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร เป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมไป
ต้ อ งหมดไปเป็ น ธรรมดา ถ้ า เราไปยึ ด ไปติ ด กั บ สิ่ ง ที่ ต ้ อ งสู ญ สิ้ น
ต้องหมดไปเป็นธรรมดา เราก็จะต้องเสียอกเสียใจเวลาที่เกิดการ
พลัดพรากจากกัน แต่ถา้ เรารูจ้ กั การเสียสละ รูจ้ กั การปล่อยวาง รูจ้ กั
การท�ำใจให้สงบ เราก็จะไม่เสียใจ เราจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายใจ
กับการสูญเสียสิง่ ต่างๆ ทีเ่ รารักทีเ่ ราหวงไป การปฏิบตั ขิ องพวกเรานี้
ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางสิ่งต่างๆ ที่เรารักเราหวงนั่นเอง สิ่งที่
เรารักเราหวงกันก็คือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง อวัยวะของ
ร่างกาย และชีวิตของร่างกาย นี้เป็นสิ่งที่เรารักเราหวงมาก แต่เป็น
สิ่งที่จะท�ำให้เราทุกข์มาก สิ่งที่เราควรจะรักควรจะหวง ไม่ควรเป็น
ทรัพย์ ไม่ควรเป็นอวัยวะ ไม่ควรเป็นชีวิต แต่ควรเป็นธรรม ธรรม
ก็คือความสงบ ที่เรียกว่า อุเบกขาธรรม
อุเบกขาธรรม เป็นธรรมทีจ่ ะท�ำให้ใจเรามีความสุข ไม่ทกุ ข์ไม่วนุ่ วาย
กับการพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ ไป ถ้าเรามีอเุ บกขาธรรม มีความสงบ
เราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจไปกับการพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทอง จากอวัยวะของร่างกาย จากชีวติ ของร่างกาย ทีจ่ ะ
ต้องมีวนั เกิดขึน้ อย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้าทีจ่ ะตามมานี้ เราจะ
ต้องมีการพลัดพรากจากทรัพย์ จากอวัยวะ และจากชีวติ ของร่างกาย
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นี้ไป พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาฝึกฝนการเสียสละกัน
ให้เสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และ
สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม ธรรมก็คือความสงบนั่นเอง
การเสียสละทรัพย์ คือการไม่ไปหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง
มาให้มนั มากเกินความต้องการเกินความจ�ำเป็นต่อการรักษาอวัยวะ
ต่ อ การรั ก ษาชี วิ ต นั่ น เอง เพื่ อ ที่ เ ราจะได้ มี เ วลามารั ก ษาธรรม
มารักษาความสงบของใจ ถ้าเรามัวแต่ไปหาทรัพย์มามากๆ เพือ่ จะมา
ซื้อมาหาความสุขทางร่างกาย ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เราก็จะ
ไม่มีเวลาที่จะมารักษาความสงบของใจ มาสร้างความสงบของใจ
ให้เกิดขึ้น สร้างอุเบกขาธรรมให้เกิดขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องสละทรัพย์
ด้วยการไม่หาทรัพย์มากเกินกว่าที่เราต้องมีไว้ส�ำหรับในการดูแล
รักษาอวัยวะดูแลรักษาชีวิตของร่างกายนี้ เพื่อที่เราจะได้มีเวลามา
รักษาธรรม มารักษาอุเบกขา มารักษาความสงบ มารักษาความสุข
ที่เกิดจากความสงบนี้ ถ้าเราไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาทรัพย์
เราก็จะมีเวลาทีจ่ ะมาหาความสงบมาหาความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ
เราจะได้ไปอยูต่ ามสถานทีส่ งบสงัดวิเวกเพือ่ ทีเ่ ราจะได้เจริญสติทเี่ ป็น
ธรรมที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ ให้เข้าสู่อุเบกขาธรรม ถ้าเราไม่มี
เวลาไปปลีกวิเวกไปอยูต่ ามล�ำพังเพือ่ ไปเจริญสติ มัวแต่หาทรัพย์แล้ว
ก็มัวแต่ใช้ทรัพย์ที่ได้มา เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสงบสุข
ทางใจได้ ดังนั้นการสละทรัพย์นี้ความหมายก็คือถ้าเรามีทรัพย์มาก
จนเกินไป ก็อย่าใช้ทรัพย์เหล่านั้นไปกับการหาความสุขทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ทางร่างกาย เพราะมันไม่ได้เป็นการสร้างอุเบกขา
ให้เกิดขึ้น ไม่ได้สร้างความสงบสุขให้แก่จิตใจ แต่เป็นการสร้าง
ตัณหาความอยากให้มีมากขึ้น การสร้างตัณหาก็เท่ากับการสร้าง
ความทุกข์นั่นเอง เพราะตัณหานี้แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ใจ
ของความวุ่นวายใจของความไม่สบายใจต่างๆ เราจึงไม่ควรที่จะใช้
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ทรัพย์ทเี่ รามีมากเกินความจ�ำเป็นทีเ่ ราจะต้องมีไว้สำ� หรับดูแลรักษา
ร่างกายของเรา ถ้าเรามีมากเกินไป เราก็ควรที่จะบริจาคเสียสละให้
แก่ผอู้ นื่ ไปเพือ่ เราจะได้ไม่ตอ้ งมาคอยดูแลรักษา ถ้าเราเอาทรัพย์ทเี่ รา
ไปซือ้ ความสุขต่างๆ นีเ้ อามาบริจาคให้แก่ผอู้ นื่ สิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั ก็คอื
ความสงบสุขของใจ เราจะไม่เสียดาย เราจะไม่หวงทรัพย์ที่เรามีอยู่
หรือทรัพย์ที่เราเสียไป แต่เรากลับจะมีความสุขมีอุเบกขาเกิดขึ้นมา
ความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจนีเ้ ป็นคนละทิศทางกัน เป็น
คนละแบบกัน ไม่สามารถทีจ่ ะมีความสุขทัง้ สองแบบได้ เราต้องเลือก
เอาแบบใดแบบหนึง่ ถ้าเราเอาความสุขทางทรัพย์ทางร่างกาย เราก็
จะต้องทุกข์ เพราะว่าทรัพย์กด็ ี ร่างกายของเราก็ดี จะต้องมีวนั เสือ่ ม
มีวันหมดไป มีวันที่เราจะไม่สามารถใช้ทรัพย์ใช้ร่างกายหาความสุข
ให้กบั เราได้ แต่ถา้ เรามาหาความสุขทางใจ เราจะได้ความสุขไปตลอด
เพราะใจของเรานีไ้ ม่มวี นั เสือ่ ม ไม่มวี นั สลาย ไม่มวี นั สิน้ สุด ความสุข
ความสงบทีเ่ ราได้จากใจก็จะไม่มวี นั สิน้ สุดเช่นเดียวกัน จะอยูค่ กู่ นั ไป
ตลอด เช่น ความสุขของพระพุทธเจ้าและความสุขของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ที่เราเรียกว่าบรมสุขนี้ เป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจ
ไปตลอด ถึงแม้ว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าจะดับไปนานถึง ๒,๕๐๐
กว่าปีแล้วก็ตาม แต่ความสุขใจของพระพุทธเจ้านั้นก็ยังอยู่คู่กับใจ
ของพระพุทธเจ้าจนบัดนี้ และจะอยู่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
ใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพวกเรานี้เป็นใจเหมือนกัน เป็นใจที่
ไม่มวี นั เสือ่ ม ไม่มวี นั สลาย ไม่มวี นั สิน้ สุดเหมือนกัน ต่างกันตรงทีว่ า่
ใจของพระพุทธเจ้านีเ้ ต็มไปด้วยบรมสุข คือความสุขทีเ่ กิดจากความ
สงบของใจ ส่วนใจของพวกเรานี้เต็มไปด้วยบรมทุกข์ที่เกิดจาก
ตัณหาความอยากต่างๆ ที่พวกเราคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนอยู่
อย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่เราอยากได้อะไร แทนที่เราจะคิดว่าเป็นการ
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สร้างความทุกข์ให้กับเรา เรากลับไปคิดว่าเป็นการสร้างความสุข
ให้กับเรา แต่ความจริงแล้วมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้อยู่กับเรา
ต่อไปเรือ่ ยๆ นัน่ เอง ทุกวันนีเ้ ราจึงยังไม่พน้ จากความทุกข์กนั เพราะว่า
เรายังท�ำตามความอยากกันอยู่ เราอยากจะได้อะไรเราก็ไปหามา
พอได้มาแล้วความอยากนั้นก็จะหยุดพักชั่วคราว แล้วต่อมาไม่นาน
ความอยากใหม่กจ็ ะโผล่ขนึ้ มา เราก็จะต้องไปหามาอีก หามาเรือ่ ยๆ
หามาได้เท่าไหร่ก็จะไม่พออยู่นั้นเพราะความอยากไม่มีวันหมดไป
จากการกระท�ำตามความอยาก ความอยากนีจ้ ะหมดไปก็ตอ่ เมือ่ เรา
ไม่ทำ� ตามความอยาก ถ้าเราไม่ทำ� ตามความอยาก ต่อไปความอยาก
ก็จะหมดไปเอง พอไม่มีความอยาก ใจของเราก็จะตั้งอยู่ในอุเบกขา
ตั้งอยู่ในความสงบได้
วิธีที่จะท�ำให้จิตไม่คิดไปในทางที่เกิดความอยาก ก็ให้คิดไปตาม
ความจริงของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราไปรักไปชอบไปอยากได้นนั่ เอง เราชอบ
เงินทอง อยากได้เงินทอง เราก็ตอ้ งคิดไปว่าเงินทองนีเ้ ป็นของไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน เวลาได้มาก็ดีอกดีใจกัน แต่เวลาเสียไปหรือเวลาไม่ได้มา
ก็เป็นเวลาที่เสียอกเสียใจ ให้คิดอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมัน
ไม่แน่นอน เวลาได้ก็ดีใจ แต่เวลาเสียก็จะเสียใจ แล้วไม่ว่าจะได้อะไร
มามากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปหมดในที่สุด เพราะเราจะต้องจาก
โลกนี้ไปไม่ช้าก็เร็ว เราจะต้องเสียทรัพย์ เสียอวัยวะ เสียชีวิตไป
แล้วเวลาทีเ่ ราเสีย เราก็จะเสียอกเสียใจ เศร้าโศกกัน ทุกข์ทรมานกัน
ถ้าเราคิดแบบนีเ้ วลาทีเ่ ราอยากจะได้ทรัพย์หรือได้อะไรต่างๆ เราก็จะ
เห็นโทษของมัน เห็นว่าเป็นการเดินเข้าสู่กองทุกข์ ไม่ใช่เป็นการเดิน
เข้าสู่กองสุข ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้ เราก็จะระงับ
ความอยากได้สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่เที่ยง
เขาเป็นทุกข์ เขาไม่ใช่เป็นสมบัติของเรา เขาเป็นสมบัติชั่วคราว
เป็นเหมือนกับสมบัติยืมเขามา ถึงเวลาก็จะต้องคืนเขาไป สู้อย่าไป
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หาสมบัตเิ หล่านีด้ กี ว่า ให้มาหาสมบัตทิ เี่ ป็นของเราอย่างแท้จริง ก็คอื
ความสงบหรืออุเบกขาธรรมนี้ที่เราได้จากการควบคุมใจด้วยสติ
ควบคุมใจไม่ให้คดิ ปรุงเเต่งไปในทางความอยาก พอใจเราไม่คดิ ไปใน
ทางความอยาก อุเบกขาธรรมหรือความสงบที่เราได้จากการท�ำใจ
ให้สงบ มันก็จะอยู่กับเราต่อไป มันจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆ
ตราบใดที่ไม่มีความอยากปรากฏขึ้นมา ตราบใดที่มีความอยาก
ปรากฏขึ้นมา ความสงบหรืออุเบกขาก็จะหายไป ความอยากกับ
อุเบกขานีเ้ ป็นเหมือนเหรียญอันเดียวกัน แต่เป็นคนละด้านกัน ถ้าเรา
หงายเหรียญด้านหนึง่ ขึน้ มา เหรียญอีกด้านหนึง่ ก็จะคว�ำ่ ลงไว้ ถ้าเรา
หงายความอยากขึ้นมา ด้านอุเบกขาก็จะถูกคว�่ำเอาไว้ ถ้าเราหงาย
อุเบกขาขึ้นมา ด้านตัณหาก็จะถูกคว�่ำเอาไว้ ธรรมทั้งสองอันนี้เป็น
ธรรมที่สลับกันแสดงตัว ถ้ามีอุเบกขา ก็จะไม่มีตัณหา ถ้ามีตัณหา
ก็จะไม่มีอุเบกขา ถ้ามีอุเบกขาก็จะมีความสุข ถ้ามีตัณหาก็จะมี
ความทุกข์ นี่คือธรรมชาติของใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้ ที่มี
สุขมีทกุ ข์กนั อยูท่ กุ วันนีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั อุเบกขาและตัณหานีเ่ อง เวลาเกิด
ตัณหานีค้ วามสงบหายไป ความทุกข์ความวุน่ วายใจเกิดขึน้ มา เวลา
ตัณหาหายไป อุเบกขาปรากฏขึน้ มา ก็จะเกิดความสงบ เกิดความสุข
เกิดความสบายขึ้นมา
ดังนั้นเราจึงต้องมาท�ำลายตัณหาเพื่อที่จะรักษาอุเบกขาให้อยู่คู่
กับใจไปตลอด การจะท�ำลายตัณหาได้กต็ อ้ งท�ำลายด้วยปัญญา ด้วย
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความจริงมันฟังน่าจะง่ายนะ เพราะทุกสิ่ง
ทุกอย่างในโลกนี้มันเหมือนกันหมด มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เหมือนกันหมด ท�ำไมเราไม่เห็นมัน ท�ำไมเรายังไปหลงไปรักไปชอบ
ยังไปอยากได้มันอยู่ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ สิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจัง มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดา
แต่พอเราได้อะไรมาแล้ว เรามักจะลืมความจริงไปแล้วเราก็จะถูก
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ความหลงหลอกให้เราอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆ อยากจะให้มัน
เจริญเพียงอย่างเดียว ไม่อยากให้มนั เสือ่ ม ซึง่ มันเป็นการฝืนธรรมชาติ
ฝืนความจริง เพราะว่าธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญ
ต้องมีเสือ่ มเป็นธรรมดา เราจึงต้องคอยสอนใจเตือนใจอยูเ่ รือ่ ยๆ ว่า
อย่าไปยุง่ อย่าไปเกีย่ วข้อง อย่าไปมีความสัมพันธ์ มีความผูกพันกับ
สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ มันเป็นของปลอม มันเป็นความสุขปลอม
มันเป็นความสุขตอนที่มันเจริญ แต่เวลาที่มันเสื่อมมันจะกลายเป็น
ความทุกข์ไป เราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับเราได้ เพราะมีสิ่ง
ทีด่ กี ว่าให้ความสุขกับเรา สิง่ ทีด่ กี ว่าทีใ่ ห้ความสุขทีด่ กี ว่ากับเราก็คอื
ความสงบนี่เอง คืออุเบกขาธรรม คือการนั่งสมาธิ การท�ำใจให้รวม
เป็นหนึ่งเรียกว่าอัปนาสมาธิ
ดังนัน้ ขอให้พวกเราพยายามเพียรกัน พยายามเจริญสติกนั พยายาม
เจริญปัญญากัน พยายามบริจาคเสียสละกัน มีอะไรที่ไม่จ�ำเป็น
อย่าหวง อย่ารัก อย่าเก็บเอาไว้ มันจะท�ำให้เกิดเป็นภาระทางด้านจิตใจ
จะถ่วงความเจริญในการสร้างความสงบให้แก่จิตใจ สิ่งใดที่มา
รบกวนใจท�ำให้ใจเราไม่สงบ เราควรจะตัดมันไป อย่าไปเสียดาย
เพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไป หรือเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดี
ขอให้เราจากด้วยความยินดีดีกว่าเพราะจะท�ำให้เราได้ความสงบ
ถ้าเราจากด้วยความไม่ยินดี เราจะได้ความวุ่นวายได้ความทุกข์
จึงขอฝากเรื่องของการมาหัดเสียสละ มาหัดเจริญสติ มาหัดเจริญ
ปัญญากัน นี้ให้ท่านได้น�ำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความ
สงบที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของพวกเราที่จะตามมาต่อไป
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ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุด
ของโลก ค� ำ ตอบก็ ต ้ อ งเป็ น พระพุ ท ธ
พระธรรม พระสงฆ์ ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์
ที่สุดยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ ที่ได้รับ
การจัดอันดับอยู่ในโลกนี้ เพราะพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ นี้เป็นบุคคลและเป็น
ค� ำ สอนที่ ไ ด้ บ รรลุ ถึ ง การสิ้ น สุ ด ของการ
เวียนว่ายตายเกิด และจะสามารถท�ำให้
ผู้ที่ได้มาพบปะได้หลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิดเช่นเดียวกัน สิ่งมหัศจรรย์
ต่างๆ อื่นๆ ในโลกนี้ไม่สามารถท�ำให้ผู้ได้
ไปพบปะได้เห็นได้ดูสามารถหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้ ความมหัศจรรย์
ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้จึง
เป็นความมหัศจรรย์ที่แท้จริง เพราะไม่มี
อะไรจะมหัศจรรย์เท่ากับการได้หลุดพ้น
จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้หลุดพ้น
จากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิด แก่ เจ็บ
ตาย ทีส่ ตั ว์โลกทัง้ หลายต้องประสบพบกัน
รวมไปถึงผู้ที่ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ
ของโลกขึน้ มา เขาเหล่านัน้ ก็ยงั ไม่หลุดพ้น

สิ่ง
มหัศจรรย์
ที่แท้จริง
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การได้มาเกิดเป็นมนุษย์
ท่านได้ทรงแสดงไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นของง่าย
มันเป็นของมหัศจรรย์
จากการเวียนว่ายตายเกิด แต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้เป็น
ผู้ที่สามารถท�ำให้ตนเองได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด และ
สามารถท�ำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยการ
สั่งสอน นี่คือความมหัศจรรย์ที่สูงสุดหรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือความ
อัศจรรย์ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่พวกเราได้มีวาสนา
มาพบ มาเห็น มาได้ยิน มาได้ฟังกัน และถ้าพวกเรามีความศรัทธา
มีความอุตสาหะพากเพียรทีจ่ ะศึกษาและปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย พวกเราก็จะสามารถได้พบกับสิง่ มหัศจรรย์คอื การหลุดพ้น
จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างแน่นอน
โอกาสอย่างนีจ้ งึ ไม่ใช่เป็นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้งา่ ยๆ และบ่อยๆ เป็นโอกาส
ทีน่ านๆ จะเกิดขึน้ สักครัง้ หนึง่ การปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
นี้ใช้เวลาอันยาวนานมากที่จะมาปรากฏให้โลกได้พบปะได้กราบไหว้
บูชาได้ศกึ ษาได้ปฏิบตั ติ ามกัน เวลาระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
นี้นับด้วยกัปด้วยกัลป์ ไม่ใช่นับด้วยล้านปีหรือแสนล้านปี เป็นเวลา
ที่ยาวนานกว่าแสนล้านปี ไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขว่ามันยาว
ขนาดไหน นีค่ อื หนึง่ ของความมหัศจรรย์ คือนานๆ จะมีพระพุทธเจ้า
มาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลาย ให้เป็นผู้น�ำพาสัตว์โลก
ได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด แล้วการได้มาเกิด
เป็นมนุษย์ในวาระเดียวกับการเกิดของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือการเกิด
ของพระธรรมของพระอรหันตสาวกก็ดี ก็เป็นสิง่ ทีม่ หัศจรรย์อย่างยิง่
เช่นเดียวกัน การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทรงแสดงไว้ว่ามันไม่ใช่
เป็นของง่าย มันเป็นของมหัศจรรย์ เมื่อเปรียบเทียบกับการเกิด
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ของสัตว์ชนิดอืน่ ๆ แต่ละครัง้ มนุษย์นจี้ ะมีลกู ได้กค็ นหนึง่ สามีภรรยา
คูห่ นึง่ ก็มลี กู ได้ไม่กคี่ น ไม่เหมือนกับบรรดาสัตว์ตา่ งๆ ทีม่ ลี กู ได้เป็นฝูง
นีค่ อื ความยากของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และความมหัศจรรย์ทไี่ ด้
มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในช่วงที่มีพระพุทธศาสนา มีสิ่งมหัศจรรย์ที่สุด
ของโลกให้ได้กราบไหว้บูชาให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตาม
พวกเราจึงควรที่จะใช้โอกาสอันมหัศจรรย์นี้ให้เกิดความมหัศจรรย์
เกิดผลที่มหัศจรรย์ที่พึงจะเกิดกับพวกเราได้ ถ้าพวกเราไม่ประมาท
นอนใจ ไม่ประมาทตนเองว่าเป็นผู้ด้อยวาสนาผู้ไม่มีความสามารถ
ที่จะปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เพราะพวกเราทุกคนนี้
มีวาสนามีศรัทธาที่จะมาศึกษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
มีความอุตสาหะพากเพียรที่จะปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ด้วยกันทุกคน มีความสามารถเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นเพศใด
จะเป็นหญิงหรือเป็นชาย ก็สามารถที่จะปฏิบัติตามค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าได้ เป็นฆราวาสญาติโยมหรือเป็นบรรพชิตนักบวช
ก็สามารถจะปฏิบตั ไิ ด้เช่นเดียวกัน เป็นเด็ก เป็นผูใ้ หญ่ เป็นชนชาติ
เผ่าพันธุ์ใดก็ตาม ถ้าสามารถเข้าถึงค�ำสอนได้ก็สามารถที่จะปฏิบัติ
ได้ดว้ ยกันทัง้ นัน้ เช่น ชาวต่างประเทศทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศทีม่ ตี า่ งภาษา
เขาก็ยังสามารถเข้าถึงพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เพราะ
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ ไป
หลายภาษาด้วยกัน ผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยหรือภาษาบาลีก็สามารถ
ที่จะเข้าถึงพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้ และเมื่อได้เข้าถึง
แล้วก็เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่า
ในบ้านเขาในประเทศเขาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระพุทธศาสนา
ทีจ่ ะคอยสนับสนุนส่งเสริมในการปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เขาก็สามารถเดินทางจากบ้านเขาจากประเทศเขามาสู่บ้านเราที่มี
พระพุทธศาสนาเป็นระบบที่คอยสนับสนุนในการปฏิบัติให้บรรลุ
มรรคผลนิพพาน เขาอยู่ไกลแสนไกลจากเรา เขายังอุตส่าห์ข้ามน�้ำ
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ข้ า มเรื อ ข้ า มทะเลมาศึ ก ษามาปฏิ บั ติ ต ามพระธรรมค� ำ สอนของ
พระพุทธเจ้า พวกเรานี้อยู่กับพระพุทธศาสนา เกิดมากับพระพุทธ
ศาสนา พวกเรานี้มีโอกาสมีวาสนามากกว่าเขา พวกเรามีโอกาสที่
จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานมากกว่าเขา ถ้าพวกเราไม่ฉวยโอกาสนี้
ก็เป็นที่น่าเสียดายถ้าจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือจากเราไปโดย
ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์คือมรรคผลนิพพาน จากการได้มาเกิดเป็น
ชาวพุทธได้มาอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้เข้าถึงพระอริยสงฆ์
สาวกต่างๆ ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างเป็นกิจลักษณะ เราต้อง
ถามตัวเราเองว่าท�ำไมไม่ได้ปฏิบัติกัน มีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกั้น
ท�ำไมเราไม่รีบฉวยโอกาสตักตวงสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ที่สุดของโลกนี้
ที่อยู่แค่เอื้อมมือของพวกเราแล้ว เพียงแต่เอื้อมมือไปจับก็ถึงแล้ว
ได้แล้ว ท�ำไมไม่เอือ้ มมือกันไป ท�ำไมกลับไปให้ความส�ำคัญกับสิง่ ต่างๆ
ที่ไม่มหัศจรรย์กัน ท�ำไมไปให้ความส�ำคัญกับลาภ ยศ สรรเสริญ
กับความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กันท�ำไม มันเป็นความสุข
ที่ไม่มหัศจรรย์เลย และนอกจากเป็นความสุขที่ไม่มหัศจรรย์แล้ว
มันยังเป็นความทุกข์แสนสาหัสเสียด้วยซ�ำ้ ไป แต่กลับมองไม่เห็นกัน
เพราะอ�ำนาจของโมหะอวิชชาความหลงครอบง�ำจิตใจ ท�ำให้เห็น
กงจักรเป็นดอกบัวไป เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไป แล้วเห็นสิ่งที่
เป็นสุขว่าเป็นทุกข์ไป แทนทีเ่ ราจะเดินเข้าหาสิง่ ทีเ่ ป็นสุข กลับเดินหนี
จากสิง่ ทีเ่ ป็นสุขแล้วก็เดินเข้าไปหาสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ เพราะความเห็นผิด
เป็นชอบนี่เอง คือมิจฉาทิฏฐิ
การที่จะแก้มิจฉาทิฏฐินี้ก็ต้องแก้ด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐินี้มีอยู่
ในมรรค ๘ ของพระพุทธเจ้านี่เอง และการที่จะท�ำให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
ขึน้ มาในเบือ้ งต้น ท่านก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม
นี่เอง อานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้มีอยู่ ๕ ประการด้วยกัน
คือ ๑. จะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน ๒. ธรรมทีเ่ คย
ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วเมือ่ ได้ฟงั ซ�ำ้ อีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขนึ้ ไปตามล�ำดับ
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๓. จะก�ำจัดความลังเลสงสัยให้หายไปได้ ๔. ท�ำให้มีสัมมาทิฏฐิ
ความเห็นที่ถูกต้อง และ ๕. ท�ำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขเป็น
อย่างยิ่ง นี่คืออานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรม
อานิสงส์ที่เราต้องการกันในขณะนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
ความเห็นทีถ่ กู ต้อง ความเห็นว่าทุกข์เป็นทุกข์ ความเห็นว่าสุขเป็นสุข
เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มาแก้ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดเป็นชอบ ทีไ่ ปเห็นสิง่
ที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข แล้วมาเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นทุกข์ เพื่อที่เรา
จะได้ปรับการเดินของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง ก็คือ
เดินทางไปสูค่ วามสุขนัน่ เอง เดินทางออกจากกองทุกข์ กองทุกข์ ก็คอื
ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี่แหละ
ทีพ่ วกเรายังเดินเข้าหากันอยูอ่ ย่างไม่สะทกสะท้าน อย่างไม่หวัน่ ไหว
อย่างไม่หวาดกลัว ต่างกับนักปราชญ์ทั้งหลายที่จะเห็นลาภ ยศ
สรรเสริญ และความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย นีเ้ ป็นสิง่ ทีน่ า่ หวาดกลัว
เป็นอย่างมาก เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรจะเข้าหาไม่ควรจะเข้าใกล้เลย ควรจะ
ถอยห่างออกมาเพราะเป็นเหมือนกับกองเพลิงดีๆ นี่เอง
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ต้องเห็นว่าทุกข์เป็นทุกข์ ทุกข์เพราะ
อะไร ทุกข์เพราะไม่เที่ยงนั่นเอง ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย นีจ้ ะให้ความสุขกับเราตอนทีเ่ จริญเท่านัน้ เอง
เวลาเจริญลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย
ก็เป็นความสุข แต่ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นเดียวกับลาภ ยศ
สรรเสริญและความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้ก็เป็นของที่มีการ
เจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา แต่คนโง่นี้จะมองไม่เห็น
ความเสือ่ มกัน จะเห็นแต่ความเจริญของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กัน
จึงไม่กลัว จึงเดินเข้าหาอย่างไม่มคี วามสะทกสะท้าน แล้วพอไปเจอ
ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความเสือ่ มก็ตอ้ งทนทุกข์ทรมานไป ถ้าทนไม่ไหว
ก็อาจจะถึงกับการฆ่าตัวตายไป นี่คือความหลงหรือความเห็นผิด
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เป็นชอบทีจ่ ะผลักดันให้ผไู้ ม่รผู้ ไู้ ม่มสี มั มาทิฏฐินเี้ ดินเข้าหากองทุกข์กนั
แทนที่จะเดินออกจากกองทุกข์กัน แทนที่จะเดินเข้าสู่กองสุขกัน
กองสุขนีไ้ ปทางไหน ก็ไปทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงได้ดำ� เนินไป ทางที่
พระอรหันตสาวก ทางที่ครูบาอาจารย์ต่างๆ ท่านได้เดินไปกัน แล้ว
ท่านก็นำ� เอามาเผยแผ่สงั่ สอนให้กบั พวกเราทีม่ มี จิ ฉาทิฏฐิให้กลับมา
มีสัมมาทิฏฐิกัน ให้เดินเข้าหากองสุขกัน อย่างที่พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกได้เดินกัน ท่านเดินเข้าสูม่ รรคผลนิพพานกัน ทางที่
พาให้ทา่ นไปสูม่ รรคผลนิพพานคืออะไร ก็คอื ทาน ศีล ภาวนา นีเ่ อง
ทางทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก ครูบาอาจารย์ตา่ งๆ ทีเ่ รา
เคารพกราบไหว้บชู า ท่านเดินทางนีก้ นั ทัง้ นัน้ ท่านท�ำทานกันทัง้ นัน้
ท่านรักษาศีลกันทั้งนั้น ท่านภาวนากันทั้งนั้น ท่านไม่ได้ไปหาลาภ
ยศ สรรเสริญ ไม่ได้ไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย กันทัง้ นัน้
ท่านจึงได้เดินทางไปถึงมรรคผลนิพพานได้
พวกเราผูท้ มี่ คี วามเคารพรักเชือ่ ฟังครูบาอาจารย์ของพวกเรา เราก็
ต้องเดินตามทางของครูบาอาจารย์ถงึ จะเรียกว่า “ศิษย์ทมี่ คี รู” อย่าง
หลวงตาเคยพูดอยู่เสมอว่าต้องเป็นศิษย์ที่มีครู ครูสอนให้ท�ำอะไร
ครูทำ� อย่างไร ถ้าจะเป็นลูกศิษย์กนั จริงๆ ก็ตอ้ งท�ำตามค�ำสอนท�ำตาม
การกระท�ำของครูบาอาจารย์ ถึงจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ ไม่ใช่มาขอ
กราบเป็นลูกศิษย์แต่การกระท�ำนี้มันไม่ได้กระท�ำตามเลย บางคนนี้
มาขอกราบเป็นลูกศิษย์ ขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์ ฟังแล้วมันก็ข�ำ
ท�ำไมต้องถวายด้วย เพราะของเหล่านีม้ นั ไม่ใช่ของทีจ่ ะต้องถวายกัน
แต่เป็นของที่จะต้องปฏิบัติกัน ลูกศิษย์ก็ต้องท�ำหน้าที่ของลูกศิษย์
ครูบาอาจารย์ก็ต้องท�ำหน้าที่ของครูบาอาจารย์ หน้าที่ของครูบา
อาจารย์คืออบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์มีสัมมาทิฏฐิ ให้ลูกศิษย์เดินไป
ในทางที่จะพาไปสู่มรรคผลนิพพาน นี่คือหน้าที่ของครูบาอาจารย์
ถ้าได้ทำ� หน้าทีอ่ ย่างนีแ้ ล้วก็ถอื ว่าได้เป็นครูบาอาจารย์แล้ว ส่วนหน้าที่
ของลูกศิษย์คือต้องฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ฟังหรือฟังแล้ว
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ไม่ปฏิบตั ติ าม ก็จะไม่ถอื ว่าเป็นลูกศิษย์ตามค�ำนิยามของค�ำว่า ลูกศิษย์
หรือค�ำว่าสาวก สาวก ก็คือ ผู้ฟัง ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็จะได้
กลายเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า
ท่านเหล่านีท้ า่ นฟังพระพุทธเจ้า ฟังแล้วท่านก็ปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้ทรงสอน
ให้ปฏิบัติ พอได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้า เป็น
ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมากราบมาขอถวายตัวเองเป็น
ลูกศิษย์แต่อย่างใด เป็นลูกศิษย์โดยความเป็นจริง ความเป็นจริงก็คอื
ปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของครูบาอาจารย์แล้วบรรลุถงึ จุดหมายปลายทาง
ที่ครูบาอาจารย์ได้เดินทางไปถึง ก็จะได้เป็นลูกศิษย์โดยปริยายไป
โดยธรรมชาติ ไม่ต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมากราบขอเป็นลูกศิษย์
ให้เสียเวลาไปเปล่าๆ เพราะการขอเป็นลูกศิษย์แบบนั้น ขอไปจน
วันตายก็ไม่ได้เป็นอยูด่ ี ถ้าไม่ได้ปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของครูบาอาจารย์
มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็กลับไปหาเงินหาทอง หาลาภ ยศ
สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ขออย่างนี้ขอไป
ก็ไม่ได้ผลไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด แต่ถ้าเชื่อฟังแล้วน�ำเอา
ค�ำสอนของครูบาอาจารย์ไปปฏิบตั ิ จะมาน�ำดอกไม้ธปู เทียนมาขอ
ฝากตนเองเป็นลูกศิษย์หรือไม่ มันก็เป็นลูกศิษย์โดยความเป็นจริง
อยู่แล้วด้วยการปฏิบัติ
นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะถามตัวเราเองว่า ท�ำไมเราจึงไม่ได้ไปในทาง
ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนให้พวกเราไปกัน ท�ำไมพวกเรายังไปในทาง
ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ได้ทรงสั่งสอนให้
พวกเราไปกัน ท�ำไมยังไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ ยังไปหาสุขทางตา หู
จมูก ลิน้ กาย อยู่ ก็เพราะถูกกิเลสแอบอ้างว่า เพราะพ่อบ้าง เพราะ
แม่บ้าง เพราะลูกบ้าง เพราะงานบ้าง แต่อันนี้เป็นข้ออ้างทั้งนั้น
ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของตัณหา ความอยาก คือ กามตัณหา
ความอยากในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ภวตัณหา ความอยากมี
อยากเป็น วิภวตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต่างหาก ที่เป็น
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ตัวผลักดันให้เราเดินสวนทางกับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
ไม่ใช่พอ่ ไม่ใช่แม่ ไม่ใช่พไี่ ม่ใช่นอ้ ง ไม่ใช่ลกู ไม่ใช่ครอบครัว ไม่ใช่กจิ การ
ทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรต่างๆ ที่เราต้องไปดูแลรักษาไปจัดการ
แต่เป็นเรือ่ งของตัณหาดีๆ นีเ่ อง ถ้าคิดว่าเป็นเรือ่ งของพ่อของแม่จริง
ก็ต้องอย่าไปท�ำอะไรตามตัณหาความอยาก อยู่กับพ่อกับแม่ก็ดูแล
พ่อกับแม่ไป แต่อย่าไปท�ำตามความอยากของตัณหา ทางตา หู
จมูก ลิน้ กาย กามตัณหา ภวตัณหา หรือวิภวตัณหา ถ้าท�ำอย่างนัน้
จึงจะเรียกว่าท�ำตามเหตุผลจริงๆ คือต้องดูแลพ่อแม่ ต้องเลี้ยงดูลูก
ต้องดูแลทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของต่างๆ ก็ท�ำไปด้วยการไม่มี
ตัณหาซิ ไม่ไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ไปอยากให้
สิง่ ต่างๆ เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ หรือไม่อยากให้สงิ่ นัน้ ไม่เป็นอย่างนัน้
ไม่เป็นอย่างนี้ ถึงจะเรียกว่าท�ำตามเหตุผลจริงๆ แต่ส่วนใหญ่แล้ว
เหตุผลที่แท้จริงคือเดินสวนทางกับพระพุทธเจ้าก็เพราะความอยาก
เพราะตัณหาทัง้ สามนีเ่ อง คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
ไม่เชื่อลองส�ำรวจดูตัวเองว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้าไม่ได้ท�ำเพื่อตัณหาแล้วก็ต้องจะไปทาง
ทาน ศีล ภาวนา อย่างแน่นอน แต่ถ้ายังไปทางลาภ ยศ สรรเสริญ
ยังไปทางของความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อยู่ ต่อให้จะอ้าง
เหตุนั้นเหตุนี้ก็ตาม มันก็อ้างไม่ขึ้น เพราะการกระท�ำมันบ่งบอก
อยู่ในตัวของมันเอง
เช่น สมมุติว่าถ้าเราไปท�ำเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเพราะพ่อเพราะแม่
หรือเพราะใครก็ตาม อย่างน้อยเราก็ตอ้ งแสดงว่าเราไม่มตี ณ
ั หา ไม่ได้
ท�ำเพื่อตัณหา อย่างน้อยก็ต้องรักษาศีล ๘ กัน ไม่ใช่ไปรักษาศีล ๕
หรือบางทีศีล ๕ ก็ไม่ได้รักษา รักษาได้บ้าง รักษาไม่ได้บ้าง แล้วก็ไป
อ้างว่าไปท�ำเพือ่ พ่อเพือ่ แม่เพือ่ ลูกเพือ่ อะไรต่างๆ ก็ตาม ถ้าท�ำอย่างนี้
ก็ถูกโมหะอวิชชาหลอกไปเท่านั้นเอง อันนี้ก็ไม่ได้ต�ำหนิติเตียนว่า
กล่าวตักเตือนใครทัง้ นัน้ เป็นเรือ่ งของธรรมะทีม่ นั ออกมาตามกระแส
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ของมัน ตามเหตุตามผลของมัน ก็พูดไปเพื่อให้ได้มีข้อคิด เพื่อจะได้
แก้โมหะอวิชชาคือมิจฉาทิฏฐิ เพื่อจะได้ให้มีสัมมาทิฏฐิ แล้วจะ
ได้กลับไปในทางที่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ท่านสอนให้
น�ำไปปฏิบัติกัน ดูท่านเป็นตัวอย่าง ท่านก็มีพ่อมีแม่มีลูกเหมือนกัน
มีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของเหมือนกัน ท�ำไมท่านไปในทางทาน
ศีล ภาวนา ได้ พวกเราที่มีพ่อมีแม่ มีลูก มีทรัพย์สมบัติข้าวของ
เงินทอง ท�ำไมเราไปกันไม่ได้ ถ้าเราใช้เหตุผลพิจารณากัน เราจะได้
เห็นข้อบกพร่องของเรา แล้วเราจะได้แก้ไขปรับการเดินทางของเรา
ให้ไปในทางของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าเราอยากจะ
ได้ผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
ได้รบั เราก็ตอ้ งปรับการเดินทางของเราให้เป็นไปในทางเดียวกับของ
พระพุทธเจ้า และของพระอรหันตสาวก ถ้าการเดินทางของพวกเรา
เป็นทางเดียวกัน จุดหมายปลายทางก็ต้องเป็นจุดหมายปลายทาง
เดียวกัน ก็คือ มรรคผลนิพพาน
นี่ คื อ เรื่ อ งของเหตุ แ ละผล เหตุ เ กิ ด จากการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของเรา
ผลคือมรรคผลนิพพาน ถ้าเราเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายท่านเดินกันไป ถ้าเดินไปในทางตรงข้ามกับ
ของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันตสาวก คือเราเดินไปสู่ลาภ ยศ
สรรเสริญ ไปสู่สุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กัน จุดหมายปลายทาง
ของพวกเราก็คอื สังสารวัฏนีเ่ อง คือวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
วัฏฏะแห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่เป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่
กว่ากองทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ ต่อให้มีไฟเผาโลกทั้งโลกนี้ไป
ความทุกข์ของไฟที่เผาโลกนี้ยังสู้ไฟของวัฏฏะแห่งการเวียนว่าย
ตายเกิดของพวกเราไม่ได้ เพราะเราเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นแสนล้าน
หรือล้านๆ ชาติ มันมากมายก่ายกอง อย่างทีเ่ คยเปรียบเทียบให้ฟงั
ว่าน�้ำตาที่พวกเราได้หลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติ ถ้าได้สะสมมา
รวบรวมกันไว้แล้วจะมีมากกว่าน�้ำในมหาสมุทรเสียอีก นั่นแหละ
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คือความทุกข์ที่พวกเราได้ประสบพบกันมาและจะประสบพบกัน
ต่ อ ไปอี ก ถ้ า เรายั ง เดิ น ทางสวนกั บ ทางของพระพุ ท ธเจ้ า และ
พระอรหันตสาวก คือทางสู่ลาภ ยศ สรรเสริญ ทางสู่ความสุขทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้
ขอให้พวกเราทุ่มเทศรัทธาและความเพียรให้กับการศึกษาและกับ
การปฏิบัติเถิด พยายามดึงตัวเราออกจากความหลง ออกจากการ
เดินทางไปสู่ลาภ ยศ สรรเสริญ ไปสู่ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ให้เราเดินทางไปสู่ทางของทาน ศีล ภาวนา กัน นี่แหละคือ
ทางของพระพุทธเจ้า ทางของพระอรหันตสาวก และจุดหมายปลาย
ทางทีม่ หัศจรรย์ทสี่ ดุ ของโลกอยูใ่ นการบ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา นีเ่ อง
อยู่ในการที่เราได้มาพบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลก คือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ดังนั้นขอให้พวกเรารีบฉวยโอกาสนี้ รีบดึงเอา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้ให้มาเป็นที่พึ่งของพวกเรา ให้มา
สร้างสิง่ มหัศจรรย์ให้กบั พวกเรากันเถิด อย่ามัวไปหลงกับการหาลาภ
ยศ สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กันเลย เพราะ
จะท�ำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง
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ธรรมะ
บนเขา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

พระพุ ท ธเจ้ า ทรงสอนให้ พ วกเรามาหา
ความสุขอีกทางหนึ่ง ความสุขทางจิตใจ
ที่ใช้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือแทนที่
จะใช้ร่างกาย เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทุกข์
เวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้
กับเราได้ เช่น เวลาที่ร่างกายแก่ ร่างกาย
เจ็บไข้ได้ปว่ ย ร่างกายตายไป ถ้าเรามีธรรม
ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราบ�ำเพ็ญ
ให้พวกเราปฏิบัติ ธรรมนี้จะผลิตความ
สุ ข ให้ แ ก่ ใ จโดยที่ ไ ม่ ต ้ อ งใช้ ร ่ า งกายเป็ น
เครื่องมือ

อิทธิบาท ๔

คือธรรม
ที่เป็น
ก�ำลังใจ

ความสุขทางจิตใจนีเ้ ป็นความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่
กว่าความสุขทางร่างกาย พอได้รับสัมผัส
กับความสุขทางจิตใจแล้วก็จะเกิดความ
ยินดีที่จะสัมผัสให้มากขึ้น ก็จะปฏิบัติให้
มากขึ้น จะหาเวลามาปฏิบัติให้มากขึ้น
ถ้าเราปฏิบัติได้ผลแล้ว ท�ำจิตใจให้สงบได้
พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว
เราก็จะมีฉนั ทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา ขึน้ มา
คือมีอิทธิบาท ๔ มีก�ำลังใจ
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ศัตรูของพวกเราที่คอยกีดกัน
ไม่ให้พวกเราเข้าสู่โลกุตรธรรม
ไม่ให้เข้าสู่พระนิพพาน
ก็คือตัณหาความอยากนี่เอง
อิทธิบาท ๔ นีแ่ หละคือก�ำลังใจ ธรรมทีใ่ ห้กำ� ลังใจ ถ้าใครมีอทิ ธิบาท ๔
แล้วสามารถท�ำอะไรได้อย่างสะดวกง่ายดายและรวดเร็ว และบรรลุ
ถึงเป้าหมายได้อย่างสบาย อิทธิบาท ๔ นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
เราได้สัมผัสกับผลของการปฏิบัติของเรา ถ้าเราปฏิบัติแล้วยังไม่ได้
สัมผัสกับผลนี้ เราจะไม่ค่อยมีก�ำลังจิตก�ำลังใจที่อยากจะปฏิบัติกัน
เพราะไม่รู้ว่าปฏิบัติไปแล้วจะได้หรือไม่ และสิ่งที่ได้นั้นเป็นอย่างไร
ก็ไม่รู้ แต่ถา้ ได้สมั ผัสกับผลทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั แิ ล้วจะรูว้ า่ เป็นสิง่ ที่
ดีกว่าสิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยูท่ ไี่ ด้รบั มา ก็จะเห็นคุณค่าของผลทีไ่ ด้รบั จากการ
ปฏิบตั ธิ รรม ก็อยากจะสร้างผลนีใ้ ห้เกิดมากขึน้ ถ้าได้รบั ผลแล้วต่อไป
ก็จะเพิ่มวันปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นไปเอง ตอนต้นก็อาทิตย์ละวันก่อน
พอปฏิบัติได้ผลแล้วทีนี้ก็เพิ่มเป็น ๒ วันบ้าง ๓ วันบ้าง มากน้อยขึ้น
อยูก่ บั ความผูกพันพันธะต่อเรือ่ งราวต่างๆ ต่อบุคคลต่างๆ ซึง่ อาจจะ
มีมากมีนอ้ ยต่างกันไป บางคนยังต้องมีภาระดูแลบุคคลนัน้ บุคคลนีอ้ ยู่
ก็ยังไม่สามารถที่จะตัดภาระต่างๆ เหล่านี้ให้หมดในทันทีทันใด
แล้วก็เข้ามาปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบได้ ก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้กันไป
ตามกรณี บางคนนี้พอสัมผัสเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะตัดพันธะ
ต่างๆ ให้หมดไปเลย เพราะว่ามีน้อยและไม่ส�ำคัญ ก็เลยสามารถ
ตัดได้อย่างง่ายดาย สามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมเพื่อ
ความสุขเพื่อผลอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ เรื่องเหล่านี้ก็เป็น
เรื่องของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน
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นี่คือวิธีการเข้าสู่ธรรมของพระพุทธเจ้าในวันธรรมสวนะนี่แล คือ
วันพระที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด
เข้าวากัน เพือ่ มาศึกษามาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ฟังวิธสี ร้างความสุขทางใจ
สร้างความเจริญทางใจทีม่ อี ยู่ ๒ ระดับด้วยกัน คือระดับทีย่ งั ไม่ถาวร
คือเป็นระดับที่เจริญแล้วยังเสื่อมได้ และระดับที่ถาวร คือเจริญแล้ว
จะไม่เสื่อม ระดับที่ไม่ถาวรนี้เราเรียกว่า โลกียธรรม ระดับที่ถาวร
เราเรียกว่า โลกุตรธรรม แต่ก่อนจะเข้าถึงโลกุตรธรรมได้ ก็ต้องผ่าน
ขั้นโลกียธรรมไปก่อน
ขั้นโลกียธรรมคืออะไร ก็คือขั้นสวรรค์ชั้นต่างๆ เช่น สวรรค์ชั้นเทพ
สวรรค์ชั้นพรหมที่มีหลายระดับด้วยกัน ขึ้นอยู่กับการสร้างบุญ
สร้างกุศลทีเ่ ป็นเหตุให้ได้ไปเป็นเทพเป็นพรหม ท�ำมากสร้างมากก็จะ
ได้ไปขัน้ ทีส่ งู มาก ท�ำน้อยก็ไปขัน้ ต�ำ่ ขึน้ อยูก่ บั การกระท�ำบุญกุศลหรือ
เหตุทพี่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำ� เพ็ญก็คอื การท�ำทาน การรักษาศีล
และการภาวนา ขั้นโลกียะนี้มีอยู่ ๓ ระดับ อย่างที่ได้มีการปฏิบัติอยู่
คือ ทาน ศีล และสมถภาวนา ถ้าได้บำ� เพ็ญธรรม ๓ ระดับ ก็จะได้รบั
ผลระดับเทพและระดับพรหม เช่น ถ้าได้รักษาศีล ๕ และท�ำทาน
อย่างสม�่ำเสมอ เวลาตายไปหรือเวลาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ จิตใจ
ก็ได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้ว เป็นเทพตั้งแต่ยังไม่ตาย เพราะจิตใจนี้
ไม่ได้เป็นร่างกาย จิตใจเป็นเทพ เพราะว่าได้ทำ� บุญท�ำทานได้รกั ษาศีล
ถ้าไม่ได้ทำ� บุญท�ำทาน เพียงแต่รกั ษาศีล จิตใจก็จะเป็นมนุษย์ อยูใ่ น
ระดับของมนุษย์ ถ้าได้ท�ำทาน ได้รักษาศีล จิตใจก็จะได้เป็นเทพ
แล้วถ้าบ�ำเพ็ญสมถภาวนาคือเจริญสติเพื่อท�ำใจให้สงบเป็นสมาธิ
ก็จะได้ธรรมระดับชัน้ พรหม เป็นสวรรค์ชนั้ พรหม แต่ผลทีไ่ ด้รบั จาก
การเป็นเทพหรือเป็นพรหมนี้เป็นผลชั่วคราวคือจะต้องเสื่อมลงมา
ท�ำบุญ ท�ำทาน รักษาศีล เจริญสมถภาวนา ก็จะได้ไปเกิดเป็นพรหม
เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว แต่พอก�ำลังของบุญกุศลที่ได้บ�ำเพ็ญไว้
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เสื่อมลง จิตก็ต้องเสื่อมลงมา จากสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องลงมาสู่
สวรรค์ชนั้ เทพ จากสวรรค์ชนั้ เทพก็ตอ้ งกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่
แล้วก็จะกลับมาบ�ำเพ็ญใหม่ เพราะมันจะเป็นนิสยั เคยท�ำบุญ ท�ำทาน
เคยรักษาศีล เคยภาวนามาในอดีต พอได้กลับมาก็จะกลับมาท�ำบุญ
ท�ำทาน มารักษาศีล มาภาวนาต่อ ก็จะบ�ำเพ็ญอย่างนีไ้ ปแล้วก็จะได้
รับผลตามขัน้ ต่างๆ ขึน้ ไป จะท�ำได้เพียงระดับนีถ้ า้ ไม่มพี ระพุทธศาสนา
มาสอนธรรมขัน้ โลกุตระ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรูธ้ รรมทีเ่ ป็น
โลกุตรธรรมนี้ สัตว์โลกก็จะไม่สามารถที่จะขยับขึ้นสู่ธรรมสู่ความ
เจริญระดับทีไ่ ม่เสือ่ มได้ คือระดับโลกุตรธรรม ต้องรอให้มพี ระพุทธเจ้า
มาตรัสรู้โลกุตรธรรมก่อน แล้วน�ำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้
แก่สตั ว์โลก พอสัตว์โลกได้ยนิ ได้ฟงั วิธกี ารเจริญโลกุตรธรรมก็สามารถ
น�ำเอาไปปฏิบัติและเจริญและบรรลุถึงขั้นโลกุตรธรรมขั้นต่างๆ ได้
ที่มีอยู่ ๔ ขั้นด้วยกัน คือ ขั้นโสดาบัน ขั้นสกิทาคามี ขั้นอนาคามี
ขั้นอรหันต์ นี่คือโลกุตรธรรม ๔ ขั้น ที่เมื่อได้แล้วจะไม่เสื่อม เช่น
ถ้าได้ขนึ้ จากระดับปุถชุ น คือระดับโลกียะ ถึงแม้จะเป็นเทพเป็นพรหม
ก็ยังถือว่าเป็นปุถุชนอยู่ ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล แต่พอได้เจริญ
โลกุตรธรรมก็คือได้เจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วบรรลุถึงผลของการ
เจริญวิปัสสนาภาวนา ก็จะได้บรรลุโลกุตรธรรมขั้นที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓
ขั้นที่ ๔ ขึ้นไปตามล�ำดับ
ขัน้ แรกก็จะได้เป็นพระโสดาบัน พอได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่เสือ่ ม
ลงมาเป็นปุถุชนอีกต่อไป และจะมีภพชาติเหลือไม่เกิน ๗ ชาติ
เป็นอย่างมาก ถ้ายังไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในชาติปจั จุบนั
ถ้าตายไปด้วยเหตุผลที่ห้ามไม่ได้ เช่น อุบัติเหตุ แล้วยังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ถึงขั้นพระอรหันต์ ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกิน
๗ ครั้ง แล้วก็จะสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ และก็ไม่ต้อง
ไปเกิดในอบายอีกต่อไป อบาย ก็คือที่ไปเกิดของผู้ที่ท�ำบาป คือผู้ที่
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ไม่รักษาศีล ๕ นั่นเอง อบายก็มีอยู่ ๔ ระดับ คือ เดรัจฉาน เปรต
อสูรกาย และนรก แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะไม่กลับไปเกิดใน
อบายอีกต่อไป ถึงเเม้วา่ ในอดีตเคยได้ทำ� บาปแล้วยังไม่ได้ใช้ผลบาป
ก็ตาม แล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์ไม่เกิน ๗ ชาติ เพือ่ มาปฏิบตั ธิ รรมต่อ
แล้วก็จะเจริญขึ้นไปสู่ขั้นที่ ๒ คือ ขั้นพระสกิทาคามี
พอได้ขั้นพระสกิทาคามี จิตใจก็จะเหลือภพชาติเพียงชาติเดียว
จะกลับมาเกิดอีกเพียงหนึ่งครั้งในภพของมนุษย์ แล้วถ้าได้ขั้นที่ ๓
ก็จะได้เป็นพระอนาคามี พระอนาคามีนกี้ จ็ ะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์
อีกต่อไป แต่ยงั ต้องไปเกิดอยูใ่ นสวรรค์ชนั้ พรหมอยู่ แล้วก็จะบรรลุ
เป็นพระอรหันต์ตามล�ำดับต่อไป ถ้าได้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้อง
กลับมาเกิดในไตรภพอีกต่อไป ไม่ตอ้ งมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ตอ้ งกลับ
มาเกิดเป็นเทวดา ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นพรหมอีกต่อไป จะอยู่ใน
พระนิพพานที่มีแต่ ปรมัง สุขัง คือบรมสุข ปราศจากความทุกข์
ความวุน่ วายต่างๆ และจะอยูก่ บั บรมสุขนัน้ ไปอย่างถาวรอย่างไม่มี
วันจบสิน้ อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ใจของ
ท่านไม่ได้สญ
ู หายไปไหนหลังจากทีร่ า่ งกายของท่านได้แตกดับไปแล้ว
ใจของท่านก็อยู่ในพระนิพพาน อยู่กับความสุขที่ถาวร ไม่มีวันเสื่อม
อีกต่อไป
นี่คือธรรมระดับโลกุตระที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้
และน�ำเอาโลกุตรธรรมนี้มาแจกจ่ายสั่งสอนให้แก่สัตว์โลก สัตว์โลก
ที่มีศรัทธาความเชื่ออย่างพวกเรา ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมน�ำเอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไป
ปฏิบตั ิ ด้วยความอุตสาหะ วิรยิ ะ ด้วยอิทธิบาท ๔ ด้วยฉันทะ วิรยิ ะ
จิตตะ วิมังสา ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆ ผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามล�ำดับ
จนถึงขัน้ สูงสุด การปฏิบตั ถิ า้ มีการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง ผลก็จะต้อง
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ปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติแบบท�ำแล้วหยุด
หยุดแล้วท�ำนี้ โอกาสที่จะให้ผลเกิดขึ้นมานั้นก็ยากหรือช้ามาก
ดังนัน้ ผูบ้ ำ� เพ็ญเมือ่ เกิดฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา แล้ว ควรพยายาม
ทีจ่ ะรักษาอิทธิบาท ๔ นีไ้ ว้ดว้ ยการพยายามปฏิบตั ใิ ห้มากขึน้ ไปตาม
ก�ำลังของตน อย่าปฏิบตั เิ กินก�ำลังเพราะจะท�ำให้เกิดความท้อแท้ได้
เพราะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้นนั่ เอง ขอให้ปฏิบตั ติ ามก�ำลังทีม่ อี ยูก่ อ่ น
แล้วก็ขยับขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับ ถ้าได้รับ
ผลมากก็สามารถที่จะขยับขึ้นไปได้เร็ว เหตุที่จะท�ำให้เกิดผลขึ้นมา
ก็คอื สติ ถ้ามีสติแล้วผลก็จะปรากฏขึน้ มาอย่างรวดเร็ว เมือ่ ผลปรากฏ
ขึน้ มาก็จะเกิดอิทธิบาท ๔ ขึน้ มา จะท�ำให้มคี วามยินดี มีความวิรยิ ะ
อุตสาหะ พากเพียร มีใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติ มีการใคร่ครวญ
อยู่กับเรื่องของการปฏิบัติ ก็จะท�ำให้การปฏิบัติก้าวหน้าไปได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว
ดังนัน้ ถ้าอยากจะให้การปฏิบตั นิ คี้ บื หน้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากๆ สตินี้เป็นกุญแจดอกที่ส�ำคัญที่สุด
ในการปฏิบตั ิ เหมือนกับการทีจ่ ะขับรถเดินทางไปสถานทีท่ เี่ ราต้องการ
จะไป เราต้องมีกญ
ุ แจรถก่อน ถ้าไม่มกี ญ
ุ แจรถจะไม่สามารถเปิดประตู
เข้าไปได้ เมื่อเข้าไปในรถไม่ได้ก็ขับรถไม่ได้ รถก็ไม่ขับเคลื่อนไปไหน
รถก็จะจอดอยู่เฉยๆ แต่ถ้ามีกุญแจเปิดประตูรถเข้าไปได้แล้ว พอจะ
ขับรถก็ใช้กุญแจสตาร์ทรถได้ เมื่อสตาร์ทรถแล้ว รถก็จะสามารถวิ่ง
ไปตามทางที่เราต้องการไปได้ ธรรมต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน มรรคผล
นิพพานที่เราปรารถนากัน โลกุตรธรรม ๔ ขั้น คือขั้นโสดาบัน ขั้น
สกิทาคามี ขัน้ อนาคามี ขัน้ พระอรหัตตผล ก็ตอ้ งเกิดจากการเจริญ
สติเป็นจุดเริ่มต้นเสียก่อน เพราะถ้าไม่มีสติ ก็จะไม่สามารถท�ำใจให้
สงบได้ เมื่อใจไม่สงบก็จะไม่เห็นความเลิศความวิเศษของความสงบ
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ของใจว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งขนาดไหน แต่ถ้ามีสติแล้วจะสามารถ
ควบคุมใจให้เข้าสูค่ วามสงบได้ แล้วพอใจสงบแล้วก็จะเห็นความสุขที่
ยิง่ ใหญ่กว่าความสุขทัง้ ปวง ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้วา่ นัตถิ สันติ
ปรัง สุขงั สุขอืน่ ทีย่ งิ่ กว่าความสุขทีเ่ กิดจากความสงบไม่มี ไม่มคี วามสุข
อันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ พอได้สัมผัสกับ
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบนีแ้ ล้ว เราเรียกว่าได้สมาธิแล้ว เราจะมี
ก�ำลังจิตก�ำลังใจที่จะออกเจริญทางปัญญาได้ มีก�ำลังที่จะต่อต้าน
ต่อสู้หรือท�ำลายข้าศึกศัตรูผู้ที่มาคอยขัดขวางการเข้าสู่พระนิพพาน
ของพวกเรา
ศัตรูของพวกเราที่คอยกีดกันไม่ให้พวกเราเข้าสู่โลกุตรธรรม ไม่ให้
เข้าสู่พระนิพพาน ก็คือ ตัณหาความอยากนี่เอง และตัณหาความ
อยากนี้จะถูกท�ำลายไปได้ก็ต้องมีสมาธิและมีปัญญา ถ้ามีสมาธิ
อย่างเดียวจะไม่สามารถที่จะท�ำลายตัณหาความอยากได้ เพราะ
สมาธิก็เป็นเหมือนหินทับหญ้าดีๆ นี่เอง เป็นพลังที่กดตัณหาความ
อยากไม่ให้ท�ำงานได้ชั่วคราว แต่พอก�ำลังของสมาธิอ่อนลง ตัณหา
ความอยากก็จะมีก�ำลังออกมาสร้างความทุกข์มาขัดขวางการเจริญ
โลกุตรธรรมได้ จึงต้องอาศัยปัญญาผู้ที่จะคอยสอนบอกใจให้รู้ว่า
ได้เกิดตัณหาขึน้ มาแล้ว เกิดความอยากขึน้ มาแล้ว ปัญญาก็จะบอกว่า
นี่คือตัวปัญหาคือตัวที่จะมาขัดขวางการเข้าสู่โลกุตรธรรมขั้นต่างๆ
ถ้าอยากจะเข้าสู่โลกุตรธรรมขั้นต่างๆ นี้ต้องท�ำลายตัณหาความ
อยากให้ได้
เช่น ขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันนี้ ก็จะเจอกับความอยากไม่แก่
อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย เวลาเราเห็นความแก่ในตัวเรา เห็นความ
เจ็บไข้ได้ป่วยในตัวเรา เห็นความตายในตัวเรา แล้วเกิดความทุกข์
ทรมานใจขึน้ มา แสดงว่าตัณหาความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยาก
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การที่จะเข้าสู่โลกุตรธรรมได้นี้
จ�ำเป็นจะต้องมีทั้งสมาธิ
และมีปัญญา
ไม่ตาย ได้ออกท�ำงานแล้ว ถ้าเราอยากทีจ่ ะท�ำลายตัณหาความอยากนี้
เราก็ตอ้ งพิจารณาร่างกายนีใ้ ห้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันไม่เทีย่ ง มันเกิด
แล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ แล้วก็ตอ้ งตายไปเป็นธรรมดา มันไม่ใช่ตวั เรา
มันไม่ใช่ของเรา มันเป็นเพียงดิน น�้ำ ลม ไฟ เป็นเพียงอาการ ๓๒
เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก ทีไ่ ม่มตี วั เราอยูใ่ นอาการ
ทั้ง ๓๒ นี้ ไม่มีตัวเราอยู่ใน ดิน น�้ำ ลม ไฟ นี้เลย เพียงแต่ความหลง
ของเราหลอกให้ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็เลยเกิดความ
อยากขึน้ มา อยากให้อยูก่ บั เราไปตลอด อยากไม่ให้แก่ อยากไม่ให้เจ็บ
อยากไม่ให้ตาย พอไปพบกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็เกิด
ความทุกข์ใจขึน้ มา ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าความทุกข์ใจนีเ้ กิดจากความ
อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย และถ้าต้องการก�ำจัดความ
ทุกข์ใจนีก้ จ็ ำ� เป็นทีจ่ ะต้องหยุดความอยาก หยุดความอยากก็ตอ้ งใช้
ปัญญาสอนใจว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ และอยากไป
ก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายได้
พอยอมรับว่าร่างกายต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็เลยปล่อย แก่กแ็ ก่ไป
เจ็บก็เจ็บไป ตายก็ตายไป พอปล่อยแล้วความอยากก็จะหายไป
ความทุกข์กจ็ ะหายไป ใจก็เข้าสูค่ วามสงบระดับพระโสดาบันได้ ท�ำให้
ไม่ทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย อีกต่อไป ขณะที่ร่างกาย
จะตายก็จะสงบจะสบาย ไม่เดือดร้อนกับความตาย เวลาร่างกายจะ
เจ็บไข้ได้ปว่ ยก็จะไม่เดือดร้อน เวลาเเก่กจ็ ะไม่เดือดร้อน เพราะมีปญ
ั ญา
และมีสมาธิ ถ้ามีปญ
ั ญาแต่ไม่มสี มาธิ ถึงแม้จะรูว้ า่ ร่างกายจะต้องแก่
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จะต้องเจ็บ จะต้องตาย ถึงแม้จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา แต่ถ้า
ไม่มีสมาธิก็จะไม่มีก�ำลังหยุดความอยาก ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้
ดั ง นั้ น การที่ จ ะเข้ า สู ่ โ ลกุ ต รธรรมได้ นี้ จ� ำ เป็ น จะต้ อ งมี ทั้ ง สมาธิ
และมีปัญญา เพราะถ้ามีสมาธิแล้วใจจะมีความสุข เมื่อมีความสุข
ก็ไม่ตอ้ งยึดไม่ตอ้ งอาศัยร่างกายเป็นเครือ่ งมือหาความสุข พอรูว้ า่ จะ
ต้องเสียร่างกายไปก็ไม่เดือดร้อน ปล่อยได้ ยินดีให้เสียไปได้ เพราะ
ใจยังมีความสุขอยูเ่ หมือนเดิม ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบนีเ่ อง นีค่ อื
ความจ�ำเป็นความส�ำคัญของสมาธิ เป็นผู้ที่สร้างความสุขทดแทน
ให้แก่ใจ เพือ่ ใจจะได้ไม่ตอ้ งใช้รา่ งกายเป็นเครือ่ งมือในการหาความ
สุขอีกต่อไป การที่จะเข้าสู่โลกุตรธรรมจึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีทั้งสมาธิ
และมีทั้งปัญญา ต้องเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องเห็นอริยสัจ ๔
เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจาก
ความอยากของใจที่อยากให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แต่พอ
มีปัญญามาชี้บอกว่าจะไปทุกข์กับร่างกายท�ำไม ทุกข์อย่างไรมันก็
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย อยู่ดี ไม่เกิดประโยชน์อะไร สู้ปล่อยมันไป
ดีกว่า เพราะยังไงเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้แล้ว เพราะเรามีสมาธิ
มีความสงบทีเ่ กิดจากการเจริญสติทำ� ใจให้สงบได้แล้ว เราก็ไม่ตอ้ งใช้
ร่างกาย พอเห็นด้วยปัญญาอย่างนีก้ จ็ ะปล่อยร่างกายได้ ก็จะไม่ทกุ ข์
กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ของร่างกายอีกต่อไป นีค่ อื ขัน้ ของ
พระโสดาบัน
ขั้นของพระสกิทาคามี ก็ไปทุกข์กับความอยากทางกามอารมณ์
นั่นเอง ยังอยากที่จะมีแฟน ยังอยากที่จะมีสามี มีภรรยา ยังอยาก
จะร่วมหลับนอนกันอยู่ ยังอยากจะหาความสุขจากร่างกายของ
ผู้อื่นอยู่ วิธีที่จะแก้ความอยากอันนี้ก็ต้องใช้การพิจารณาความไม่
สวยไม่งามของร่างกาย ดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกาย อย่าไปดู
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แต่ส่วนที่สวยที่งามเพียงด้านเดียว เพราะร่างกายมีอาการตั้ง ๓๒
อาการ ไม่ใช่มีเพียงแต่ผม แต่หน้า แต่หนัง แต่เนื้อ เท่านั้น ภายใต้
ผิวหนังภายใต้เนื้อก็ยังมีกระดูก มีโครงกระดูก มีกะโหลกศีรษะ
มีกระดูกซี่โครง มีกระดูกแขน กระดูกนิ้ว กระดูกขา กระดูกเท้า
มีกระดูกให้มองเห็นชัดๆ แต่มองไม่เห็นกัน มีอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด
หัวใจ ตับ พังผืด ไส้น้อย ไส้ใหญ่ เยื่อในสมองศีรษะ ของเหล่านี้
มันเป็นของไม่นา่ ดู แต่เรามองไม่เห็นกันในร่างกาย เราก็เลยไปหลงรัก
มีความใคร่กบั ร่างกายของผูอ้ นื่ อยากจะหาความสุขจากร่างกายของ
ผู้อื่น แต่ถ้าเราหมั่นเจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆ ดูเวลาที่ร่างกายไม่สวย
ดูส่วนที่ไม่สวย มองเข้าไปใต้ผิวหนัง หรือมองตอนที่เวลาเจ็บไข้
ได้ปว่ ย มองเวลาทีแ่ ก่หนังเหีย่ วย่น ผมร่วง ผมหงอก หลังค่อม หรือ
ดูเวลาเขาตายไป ดูเวลาร่างกายตายไป น่าดูหรือไม่ เวลาขึน้ อืด เวลา
ที่เน่าเปื่อย เวลาที่กลายเป็นขี้เถ้าไป อันนี้เป็นเรื่องของร่างกายเขา
ความไม่สวยไม่งามของร่างกาย ผูท้ จี่ ะต้องการขยับขึน้ จากขัน้ ระดับ
โสดาบันนี้จะต้องพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ ถ้าสามารถที่จะท�ำให้
กามตัณหา คือความรักความใคร่ในร่างกายของผู้อื่นนั้นเบาบาง
ลงไปก็ได้บรรลุถึงขั้นพระสกิทาคามี คือท�ำให้ความอยากความรัก
ความใคร่นเ้ี บาบางลงไป แต่ยงั ท�ำได้ไม่หมด ท�ำได้บางเวลา บางเวลา
ก็ยงั ท�ำไม่ได้ แต่ไม่มากเหมือนกับตอนทีเ่ ป็นพระโสดาบัน พระโสดาบัน
นีย้ งั ไม่ได้พจิ ารณาอสุภะเลย พอเห็นภาพเห็นรูปร่างหน้าตาทีส่ วยงาม
น่ารักก็จะเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาทันที แต่พอได้เจริญอสุภะอยู่
เรือ่ ยๆ ก็จะสามารถท�ำลายความรักความใคร่นไี้ ด้ลงไปในระดับหนึง่
ทีเ่ รียกว่าท�ำให้เบาบางลงไป ผูใ้ ดสามารถท�ำให้กามราคะเบาบางลงไป
ก็เรียกว่าได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ ๒ คือขั้นพระสกิทาคามี
ถ้าพิจารณาอสุภะต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความ
ไม่สวยไม่งามของร่างกายได้ตลอดเวลา เวลาเห็นร่างกายของใคร
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ก็ตาม แทนทีจ่ ะเห็นว่าสวยว่างาม กลับเห็นว่าไม่สวยไม่งามตลอด
เวลา ก็จะสามารถท�ำลายกามราคะให้หมดไปจากใจได้ ผูท้ สี่ ามารถ
ท� ำ ลายความรั ก ความใคร่ ใ ห้ ห มดไปจากใจอย่ า งราบคาบได้
นีเ้ รียกว่า พระอนาคามี ท่านจะไม่มคี วามสนใจกับเรือ่ งของร่างกาย
ของผู้อื่นอีกต่อไป ท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ต้องมามี
ร่างกาย เพราะการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมามีร่างกายนี้ก็เพื่อ
ที่จะใช้ร่างกายนี้ไว้เสพกามนั่นเอง ไว้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่น แต่เมื่อ
เห็นว่าร่างกายของผูอ้ นื่ นัน้ น่าขยะแขยง ไม่นา่ ดู ไม่นา่ รักเลย เต็มไป
ด้วยสิ่งที่สกปรกเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่าดู ก็ท�ำให้ไม่มีกามอารมณ์
อีกต่อไป ท่านจึงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ท่านจึงไปเกิดบนสวรรค์
ชั้นพรหม พรหม ก็คือผู้ที่ไม่มีกามอารมณ์นั่นเอง
การไม่มีกามอารมณ์นี้มีได้ ๒ แบบ แบบโลกียะ ก็คือการใช้สมาธิ
กดเอาไว้ เช่น การนัง่ สมาธิทำ� ใจให้สงบ สมาธิกจ็ ะกดกามอารมณ์ไว้
ไม่ให้โผล่ขนึ้ มา เพราะตอนสงบนี้ ใจไม่สามารถคิดถึงรูปทีส่ วยงามได้
ก็เลยไม่เกิดมีกามอารมณ์ขึ้นมา แต่พอออกจากสมาธิมา พอเห็น
รูปที่สวยงาม หรือคิดถึงรูปที่สวยงามก็จะท�ำให้เกิดกามอารมณ์ขึ้น
มาใหม่ได้ นี่คือพรหมระดับโลกียะที่ได้จากการเจริญสติ ได้จากการ
นั่งสมาธิ ท�ำใจให้สงบ ท�ำใจให้เป็นอุเบกขา แต่เป็นอุเบกขาแบบ
ชั่วคราว พอออกจากสมาธิมา พอเห็นภาพสวยๆ งามๆ รูปร่าง
หน้าตาดีๆ ก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาทันที อุเบกขาก็จะหายไป
แต่ ถ ้ า ได้ เ ข้ า สู ่ ขั้ น พรหมโลกด้ ว ยวิ ธี ข องปั ญ ญา คื อ การเจริ ญ
อสุภกรรมฐานนี้จะไม่เสื่อม เข้าไปสู่ขั้นพรหมโลกแล้วจะไม่เสื่อม
ลงมาเป็นเทพ ไม่เสือ่ มลงมาเป็นมนุษย์ เพราะมีปญ
ั ญานีร้ กั ษาป้องกัน
ใจไม่ให้มีกามอารมณ์น่ันเอง มีแต่จะพัฒนาสูงขึ้นไป คือสู่ขั้นของ
พระอรหันต์ต่อไป
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วัดที่แท้จริง
ก็คือที่ห่างไกลจากแสง สี เสียง
จากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี่เอง
ขั้นของพระอรหันต์ต้องไปพบกับปัญหาอยู่ ๕ ประการด้วยกัน
คือความติดในรูปฌาน ความติดอยูใ่ นอรูปฌาน ความถือตัว ความ
ฟุง้ ซ่านของจิต และอวิชชาความไม่รู้ ยังไม่รไู้ ม่เห็นอริยสัจขัน้ ละเอียด
ที่สุด ขั้นสูงสุด ยังมีความทุกข์ยังมีความอยากอยู่นั่นเอง ยังอยาก
มีความสงบจากรูปฌาน อยากมีความสงบความสุขจากอรูปฌาน
อยากมีความสุขจากการเป็นผูม้ หี น้ามีตา มีคนนับหน้าถือตา ยกย่อง
สรรเสริญ ยังมีมานะ ความสุขจากการถือตัวอยู่ ก็จะท�ำให้ยงั มีความ
ทุกข์อยู่ ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าความอยากเหล่านี้เป็นต้นเหตุ
ของความทุกข์ ท�ำให้ใจไม่สามารถเข้าสู่ความสุขที่ถาวรได้ พอเห็น
ว่าเป็นความทุกข์เพราะเกิดจากความอยาก พอละความอยากได้
ความทุกข์ก็จะหายไป ก็จะเหลือแต่ความสงบ ความสะอาดบริสุทธิ์
ของจิตใจที่เรียกว่าเป็นพระนิพพาน เมื่อไม่มีความอยากหลงเหลือ
อยู่ภายในใจแล้ว ปัญหาทั้งหลายก็หมดไป ความทุกข์ทั้งหลาย
ก็หมดไป เมือ่ ความทุกข์หายไปก็จะเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว
เรียกว่าบรมสุข ปรมัง สุขัง ที่เกิดขึ้นเพราะได้ท�ำลายอุปสรรคความ
อยากต่างๆ ความหลงต่างๆ ที่หลอกล่อให้ใจไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้
แต่เมื่อเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ เห็นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะตัณหาความอยาก ทุกข์ สมุทยั เห็นว่าวิธที จี่ ะ
ดับความทุกข์คือต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยง ทุกอย่างไม่ใช่ของเรา
ทุกอย่างเป็นสภาวธรรมที่เป็นธรรมชาติ ไปสั่งเขาไม่ได้ ไปควบคุม
บังคับเขาไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติภายนอกใจหรือธรรมชาติ
ภายในใจก็เป็นเหมือนกัน ธรรมชาติภายนอกใจก็สิ่งที่เห็นด้วยตา
110

หู จมูก ลิ้น กาย ธรรมชาติภายในก็สิ่งที่สัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจ คือ
อารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะสุข จะทุกข์ จะดี จะชั่ว ที่มีอยู่ในใจ ก็เป็น
ของไม่เที่ยงเหมือนกัน มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดา ถ้าไป
มีความอยากให้เขาเจริญเพียงอย่างเดียวก็จะเกิดความทุกข์ใจ
ขึน้ มา ถ้ามีปญ
ั ญาก็จะเห็นว่าไปอยากไม่ได้กจ็ ะไม่อยาก พอไม่อยาก
ก็จะไม่มคี วามทุกข์ ไม่วา่ จะเป็นกับเรือ่ งของธรรมชาติภายนอก หรือ
ธรรมชาติภายในใจ เป็นเหมือนกันหมด เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันหมด
พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็จะสงบอย่างถาวร จะไม่มีความทุกข์ความ
วุ่นวายใจตามมาอีกต่อไป จะไม่มีวันเสื่อม จะไม่กลับมาเป็นมนุษย์
จะไม่กลับมาเป็นเทพ มาเป็นพรหมอีกต่อไป จะอยู่ในพระนิพพาน
ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด
ความจริงจิตของพวกเรากับจิตของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ถาวร
เหมือนกัน จิตของพระพุทธเจ้าไม่มีวันตาย จิตของพวกเราก็ไม่มี
วันตาย ต่างกันตรงทีจ่ ติ ของพวกเรานีย้ งั วุน่ อยู่ ยังหาเรือ่ งอยูเ่ รือ่ ยๆ
ยังสร้างความอยากขึน้ มาอยูเ่ รือ่ ยๆ จึงสร้างความทุกข์ให้กบั พวกเรา
อยู ่ เ รื่ อ ยๆ ส่ ว นจิ ต ของพระพุ ท ธเจ้ า กั บ จิ ต ของพระอรหั น ต์ นี้
ท่านไม่วนุ่ แล้ว ท่านไม่สร้างเรือ่ งแล้ว ท่านไม่สร้างความอยาก สร้าง
ความทุกข์ขนึ้ มาแล้ว ท่านอยูเ่ ฉยๆ สบายกว่า สบายกว่าพวกเราทีย่ งั
อยากได้สงิ่ นัน้ สิง่ นี้ ยังอยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ ยังอยากได้ความสุข
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ยังอยากได้สามี อยากได้ภรรยา อยากได้โน้น
อยากได้นี่ ความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่ท�ำให้พวกเรานี้วุ่นวายใจ
ทุกข์ใจกัน และพาให้พวกเราไปเกิด แก่ เจ็บ ตาย กันอยูเ่ รือ่ ยๆ นีค่ อื
ความแตกต่างระหว่างใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้ามีแค่นเี้ อง
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรายุติการหาความสุขผ่านทาง
ร่างกายกัน ด้วยการหยุดความอยากต่างๆ การจะหยุดความอยากได้
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ก็ตอ้ งท�ำทาน รักษาศีล และก็ภาวนา นีค่ อื การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นขัน้ เป็นตอน
ก่อนทีจ่ ะภาวนาได้จะต้องรักษาศีล ๘ ให้ได้กอ่ น ก่อนทีจ่ ะรักษาศีล ๘ ได้
ก็ต้องรักษาศีล ๕ ให้ได้ก่อน ก่อนที่จะรักษาศีล ๕ ได้ก็ต้องท�ำทาน
ให้ได้กอ่ น เพราะการท�ำทานนีจ้ ะท�ำให้ใจมีความเมตตา มีความคิดทีด่ ี
ปรารถนาดีตอ่ ผูอ้ นื่ ก็จะท�ำให้ไม่อยากทีจ่ ะท�ำร้ายผูอ้ นื่ ก็จะสามารถ
ละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ ละเว้นจากการลักทรัพย์ได้ ละเว้นจากการ
ประพฤติผดิ ประเวณีได้ ละเว้นจากการพูดปดได้ ละเว้นจากการเสพ
สุรายาเมาและอบายมุขต่างๆ ได้ พอรักษาศีล ๕ ได้ วันพระก็มารักษา
ศีล ๘ ได้ เริ่มรักษาในช่วงวันพระก่อน พอรักษาศีล ๘ ก็จะเจริญสติ
บ�ำเพ็ญสมถภาวนาได้ ท�ำใจให้สงบได้ พอใจสงบเห็นความสุขที่
เกิดจากความสงบก็จะอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้น ก็จะเข้าวัดให้ถี่ขึ้น
มากขึ้น จากอาทิตย์ละวันก็อาจจะเป็นสองวันหรือสามวัน ถ้าไม่ได้
เข้าวัดก็อยูท่ บี่ า้ นก็ได้ ท�ำบ้านให้เป็นวัดก็ได้ วัดทีแ่ ท้จริงก็คอื ทีห่ า่ งไกล
จากแสง สี เสียง จากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ นีเ่ อง เป็นทีส่ งบ
ทีไ่ ม่มอี ะไรมาคอยรบกวนใจ เป็นทีจ่ ะสามารถเจริญสติ เช่น การบริกรรม
พุทโธๆ ให้ได้อย่างต่อเนื่อง และท�ำให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิได้
นีก่ ค็ อื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชนพุทธบริษทั ปฏิบตั กิ นั
จะได้รบั ขัน้ อริยมรรคอริยผลกัน ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันต์กนั อยูท่ กี่ ารปฏิบตั ขิ องเรา พระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ปฏิบตั ใิ ห้เราไม่ได้ ท่านเพียงบอกวิธใี ห้กบั เราเท่านัน้ เอง
เราต้องเป็นผู้ผลักดันตัวเราเองให้ปฏิบัติให้ได้ ไม่มีใครจะสามารถ
ผลักดันเราได้นอกจากตัวเราเอง และทุกคนก็สามารถผลักดันตนเองได้
พระอรหันต์รู้ว่าการผลักดันตนเองนี้จะน�ำสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐให้
กับตน
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จึงขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าง
สม�่ำเสมอและให้มากขึ้นไปตามล�ำดับตามก�ำลังของเรา จนกว่าเรา
จะถึงจุดหมายปลายทางก็คือการบรรลุถึงพระนิพพาน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่สดุ วิสยั ของพวกเรา ถ้าเป็นสิง่ ทีส่ ดุ วิสยั พระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลา
มาสั่งมาสอนพวกเรา แต่ทรงเห็นว่าพวกเรานี้มีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติตามได้ จึงได้ทรงอุทิศเวลาที่ทรงเหลืออยู่หลังจากที่ได้ตรัสรู้
แล้วเป็นเวลาหลังจาก ๔๕ ปีดว้ ยกัน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นพระศาสดาเพียง
อย่างเดียว เพราะทรงเห็นว่าไม่มอี ะไรมีคณ
ุ ค่ายิง่ กว่าธรรมทีพ่ ระองค์
ทรงสั่งสอนและธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงได้ เพราะจะได้ไม่ต้องกลับ
มาแบกกองทุกข์ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกอย่างที่พวกเราก�ำลังท�ำกันอยู่ ยังต้อง
แบกความแก่ ความเจ็บ ความตาย กันอยู่ แต่ถ้าพวกเราได้ปฏิบัติ
ตามแล้ว กองทุกข์แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็จะหมดไป จะมีแต่
ความสุขของพระนิพพานอยู่คู่กับใจของเราไปตลอด
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ธรรมะ
บนเขา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผู้เสร็จกิจ
ในพระ
อริยสัจ ๔

ก า ร ต รั ส รู ้ ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ เ จ ้ า ท� ำ ใ ห ้
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เกิดจากการตรัสรู้
ในพระอริยสัจ ๔ คือเป็นความรู้ที่ไม่มีใคร
รู้มาก่อน ไม่มีใครรู้จักค�ำว่าอริยสัจ ๔
มาก่อน ผูท้ รี่ อู้ ริยสัจ ๔ จะเป็นผูท้ หี่ ลุดพ้น
จากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิด แก่ เจ็บ
ตาย ที่ เ กิ ด จากการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด
พระอริยสัจ ๔ นีเ้ ป็นผูผ้ ลิตพระพุทธเจ้าหรือ
ผูผ้ ลิตพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เพราะว่า
ผูท้ จี่ ะเป็นพระพุทธเจ้าได้ เป็นพระอรหันตสาวกได้ ต้องพบกับพระอริยสัจ ๔ ต้องรูจ้ กั
พระอริยสัจ ๔ ว่าเป็นอะไร
พระอริยสัจ ๔ นี้ก็มีอยู่ ๔ ข้อด้วยกัน
ข้อที่ ๑. เรียกว่า ทุกข์ ข้อที่ ๒. เรียกว่า
สมุ ทั ย แปลว่ า ต้ น เหตุ ข องความทุ ก ข์
ข้อที่ ๓. เรียกว่า นิโรธ คือการดับทุกข์ และ
ข้อที่ ๔. เรียกว่า มรรค แปลว่า หนทาง
สู่ความดับทุกข์ นี่คือความรู้ ๔ ประการ
ด้วยกันที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ทรงรู้ได้รู้กัน และรู้ด้วยการปฏิบัติ
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การปฏิบตั นิ ที้ า่ นเรียกว่าเป็นการปฏิบตั ใิ นอริยสัจ ๔ คือ กิจ ๔ ประการ
ด้วยกันทีผ่ ปู้ ฏิบตั จิ ะต้องปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ให้ได้ เพราะถ้าปฏิบตั ไิ ด้แล้วก็จะ
ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด
ถ้าเรามีศรัทธาเรามีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกับที่พระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก
ทั้งหลายได้หลุดพ้น พวกเราก็ต้องศึกษาว่าเราจะต้องปฏิบัติกับ
พระอริยสัจ ๔ อย่างไรนัน่ เอง การปฏิบตั กิ บั พระอริยสัจ ๔ นัน้ มีอยู่
๔ ข้อด้วยกัน
ข้อที่ ๑ ทรงสอนว่า ทุกข์ตอ้ งก�ำหนดรู้ ต้องศึกษาให้ชดั เจนว่าความ
ทุกข์คอื อะไร พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าความทุกข์กค็ อื การเกิด
เมือ่ เกิดแล้วก็มคี วามแก่ตามมา มีความเจ็บไข้ได้ปว่ ยตามมา มีความ
ตายตามมา มีการพลัดพรากจากกันตามมา นีค่ อื ความทุกข์ทเี่ ราจะ
ต้องท�ำความรู้จักเพื่อที่เราจะได้ไม่เดินเข้าไปหา เหมือนกับเรารู้ว่า
สถานทีต่ รงไหนมีอนั ตราย เราก็จะไม่ไปในสถานทีน่ นั้ เช่น สถานทีน่ นั้
มีลกู ระเบิด ชอบเกิดเหตุระเบิดขึน้ อยูเ่ รือ่ ยๆ หรือสถานทีน่ นั้ มีไฟไหม้
อยูเ่ รือ่ ยๆ สถานทีน่ นั้ มีนำ�้ ท่วมอยูเ่ รือ่ ยๆ สถานทีเ่ หล่านัน้ ก็เป็นเหมือน
สถานที่ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเรา เราต้องศึกษาเวลาเรา
จะไปสร้างบ้านปลูกบ้านอยูท่ ไี่ หน เราต้องรูว้ า่ ทีต่ รงนีม้ นั เป็นอันตราย
ต่อชีวติ หรือไม่ สร้างบ้านแล้วน�ำ้ ท่วมหรือไม่ ถ้าน�ำ้ ท่วมสร้างไปแล้ว
เดีย๋ วก็พงั หรือไปสร้างบ้านในสถานทีท่ มี่ แี ผ่นดินไหว นีก่ ค็ อื การรูภ้ ยั
ทางธรรมชาติ
ส่วนการรู้ภัยทางจิตใจก็คือให้รู้ว่าอะไรที่ท�ำให้เกิดความทุกข์แก่ใจ
ของเรา สิ่งที่ท�ำให้เกิดความทุกข์แก่ใจของเราก็คือ การเกิด การแก่
การเจ็บ การตาย การพลัดพรากจากกัน นีค่ อื สถานทีท่ เี่ ป็นภัยต่อจิตใจ
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การที่จะละตัณหาได้
ก็ต้องใช้เครื่องมือคือมรรคนี่เอง
ของพวกเรา เหมือนกับสถานที่ที่มีน�้ำท่วม มีแผ่นดินไหว มีไฟไหม้
มีพายุ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของพวกเรา เราต้องศึกษาให้รู้
เพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ตามสถานที่นั้น ถ้าเราไม่อยากจะมี
ความทุกข์ทางจิตใจ เราต้องรู้ว่าการมาเกิดนี้ท�ำให้เกิดความทุกข์
เกิดมาแล้วก็มีความแก่ ความแก่ก็ท�ำให้เกิดความทุกข์ ความเจ็บ
ไข้ได้ป่วยก็ท�ำให้เกิดความทุกข์ ความตายก็ท�ำให้เกิดความทุกข์
แล้วการพลัดพรากจากกันก็ท�ำให้เกิดความทุกข์ ถ้าเราไม่อยาก
จะมีความทุกข์ เราก็ตอ้ งหลีกเลีย่ งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพราก
จากกัน พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราศึกษาเตือนใจเราอยูเ่ รือ่ ยๆ ว่า
ความทุกข์คืออะไร ก็ทรงสอนว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็น
ธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ปว่ ยเป็นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็น
ธรรมดา ย่อมมีความพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา สอนให้เราเตือน
ใจเราอยูเ่ รือ่ ยๆ ว่าอย่ามาเกิด เพราะมาเกิดแล้วจะต้องมาแก่ มาเจ็บ
มาตาย มาพลัดพรากจากกัน สอนเราให้หลีกเลี่ยงการเกิด เมื่อเรา
รูแ้ ล้วว่าการเกิดไม่ดี เราก็จะได้ศกึ ษาขัน้ ต่อไปว่าอะไรท�ำให้เรามาเกิด
อะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์
ต้นเหตุของความทุกข์ พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่า มีอยู่
๓ ประการด้วยกัน คือ ตัณหา ๓ ข้อ ๓ ประการ ๑. กามตัณหา
ความอยากในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ๒. ภวตัณหา ความอยากมี
อยากเป็น อยากร�ำ่ อยากรวย อยากมียศถาบรรดาศักดิ์ อยากเป็นใหญ่
เป็นโต อยากมีอำ� นาจวาสนา นีเ่ รียกว่า ภวตัณหา และข้อที่ ๓ ก็คอื
วิภวตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น เช่น ความอยากไม่แก่
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อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย อันนี้เป็นต้นเหตุที่ท�ำให้เกิดความทุกข์ใจ
ขึน้ มา ต้นเหตุทที่ ำ� ให้กลับมาเกิดกัน เวลาเรามีความอยากในรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เราก็ต้องมีตา หู จมูก ลิ้น กาย เวลาเราอยาก
เป็นใหญ่เป็นโต อยากร�่ำอยากรวย อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็ต้องมี
ร่างกาย เมื่อเรามีความอยากมีร่างกาย เราก็มีความอยากไม่แก่
อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย เพราะถ้าเราแก่ เราเจ็บ เราตาย เราก็จะ
ไม่สามารถท�ำตามความอยากได้ ไม่สามารถท�ำตามความอยาก
ในกาม ในรูป เสียง กลิ่น รส ได้ ไม่สามารถท�ำตามความอยากมี
อยากเป็นได้ ถ้าเรามีความอยากเหล่านี้เราก็จะต้องกลับมาเกิด
อยู่เรื่อยๆ เพราะว่าเมื่อร่างกายที่เรามีอยู่นี้ตายไป เราก็ต้องไปหา
ร่างกายอันใหม่ เมื่อได้ร่างกายอันใหม่มา เราก็ต้องมาแก่ มาเจ็บ
มาตาย ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เราต้องมาพลัดพรากจากกัน
และกันอยู่เรื่อยๆ เพราะคนทุกคนที่มาเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตาย
จากกันไป ถ้าเราสามารถหยุดตัณหาทั้ง ๓ นี้ได้ หยุดกามตัณหา
หยุดภวตัณหา และหยุดวิภวตัณหาได้ เราก็ไม่ต้องมามีร่างกาย
อันใหม่ เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ เพราะเราไม่มีความอยากที่จะ
ต้องดูรปู ฟังเสียง ดมกลิน่ สัมผัส ลิม้ รสอะไรต่างๆ ผ่านทางร่างกาย
ไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโต ไม่ต้องร�่ำไม่ต้องรวย เราก็ไม่มีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีร่างกาย เมื่อเราไม่มีร่างกาย เราก็ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ
ไม่ต้องตาย
นีค่ อื กิจข้อที่ ๒ ในพระอริยสัจ ๔ คือ ต้องละตัณหา ละสมุทยั ละเหตุ
ของความทุกข์ ต้นเหตุของความทุกข์คอื กามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา ถ้าเราละได้ เราก็จะท�ำให้ความทุกข์ดับไปก็คือนิโรธ
คือความดับของความทุกข์ นิโรธก็ปรากฏขึ้นมา ท่านบอกท�ำนิโรธ
ให้แจ้ง ท�ำความดับทุกข์ให้แจ้ง ด้วยการละตัณหาความอยาก ด้วยการ
ก�ำหนดรู้ความทุกข์ให้รู้ว่าความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากความอยาก
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ทั้ง ๓ เพราะเมื่อมีความอยากทั้ง ๓ ก็ต้องอยากมาเกิดมามีร่างกาย
เมือ่ มีรา่ งกายแล้วก็ตอ้ งมาแก่ มาเจ็บ มาตาย มาพลัดพรากจากกัน
ซึง่ ไม่มใี ครอยากจะมีกนั ไม่มใี ครอยากจะแก่กนั ไม่มใี ครอยากจะเจ็บ
ไข้ได้ป่วยกัน ไม่มีใครอยากจะตายกัน ไม่มีใครอยากจะพลัดพราก
จากกัน แต่เมื่อมาเกิดแล้วก็จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้อง
พลัดพรากจากกัน ล่วงพ้นความจริงอันนี้ไปไม่ได้ ท่านจึงสอนให้เรา
สอนใจอยูเ่ รือ่ ยๆ ให้รวู้ า่ การมาเกิดนีน้ ำ� มาสูค่ วามทุกข์ทงั้ หลาย น�ำมา
สู่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากกัน ให้เรา
สอนใจอยู่เรื่อยๆ ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ลืม เมื่อเรารู้แล้ว
ว่าการมาเกิดนีเ้ ป็นทุกข์ เราก็จะได้ละตัณหาตัวต้นเหตุทจี่ ะท�ำให้เรา
มาเกิด
การทีจ่ ะละตัณหาได้กต็ อ้ งใช้เครือ่ งมือคือ มรรค นีเ่ อง มรรคนีเ้ ราต้อง
สร้างขึน้ มา ต้องเจริญต้องสร้างให้สมบูรณ์ มรรคทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สอนให้พวกเราสร้างก็คือ ทาน ศีล และภาวนา นี่เอง การปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนาอยู่ที่การมาสร้างทาน ศีล ภาวนา เพื่อที่จะมา
ละตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ เมื่อละตัณหาได้
ความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาก็จะหายไปจะดับไป นิโรธคือความไม่มี
ความทุกข์กจ็ ะปรากฏขึน้ มา ดังนัน้ กิจข้อที่ ๔ ทีเ่ ราต้องท�ำถ้าเราอยาก
จะท�ำให้นโิ รธแจ้งขึน้ มาปรากฏขึน้ มา ก็คอื เราจะต้องสร้างมรรคกัน
เจริญมรรคกัน มรรคที่เราต้องสร้างก็คือ ทาน ศีล และภาวนา
ทาน ก็คือการท�ำลายเครื่องมือของตัณหา คือข้าวของเงินทอง
ต่างๆ ตัณหานี้เวลาอยากจะได้อะไรก็ใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือซื้อ
อยากจะดู อยากจะฟัง อยากจะดืม่ อยากจะรับประทานอะไร ก็ตอ้ ง
มีเงินมีทองไปซื้อข้าวของมา แต่ถ้าเราเอาเงินทองที่เราจะเอามาใช้
ตามความอยากนี้ เอามาให้ทานเสีย เราก็จะไม่มเี งินทองทีจ่ ะเอามา
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ท�ำตามความอยากต่างๆ การท�ำทานนี้จึงเป็นการตัดสะพานของ
ตัณหาทีใ่ ช้เงินทองเป็นทางเดินเป็นการสร้างตัณหาสร้างความอยาก
ขึ้นมา ถ้ามีความอยากแล้วแต่ไม่มีเงินที่จะไปท�ำตามความอยาก
ก็จะไม่สามารถท�ำตามความอยากได้ เมื่อไม่ท�ำตามความอยาก
ก็เท่ากับการละความอยากหยุดความอยาก พระพุทธเจ้าก็ทรงท�ำทาน
ตอนทีเ่ ป็นเจ้าชายสิทธัตถะ พระองค์มที รัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง
แต่พระองค์ทรงเห็นว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองนี้ล้วนเป็น
เครื่องมือของตัณหาความอยากทั้งนั้น เวลาอยากจะได้อะไรก็ใช้
ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองซือ้ มาหามา ความสุขทีไ่ ด้จากการท�ำตาม
ความอยากก็เป็นความสุขเดีย๋ วเดียว เป็นความสุขทีไ่ ด้มาปับ๊ ก็หายไป
แล้วก็ตอ้ งหามาอยูเ่ รือ่ ยๆ เวลาใดทีห่ าไม่ได้ เวลานัน้ ก็ไม่ได้ความสุข
แต่ได้ความทุกข์กลับมาแทน พระองค์จึงเห็นโทษของการมีทรัพย์
เห็นโทษของการใช้ทรัพย์ท�ำตามความอยากต่างๆ พระองค์จึงสละ
ให้ทานสละพระราชสมบัติเพื่อที่จะได้ไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือ
ในการท�ำตามความอยากต่างๆ ก็ถือว่าเป็นการละความอยากได้ใน
ระดับหนึง่ เมือ่ ไม่มเี งินทอง ใจอยากไปเทีย่ วก็เทีย่ วไม่ได้ อยากจะไป
ซือ้ ของฟุม่ เฟือยต่างๆ ก็ซอื้ ไม่ได้ อันนีเ้ รียกว่าเป็นการสร้างมรรคขึน้ มา
สร้างเครื่องมือที่จะมาท�ำลายความอยากขั้นที่ ๑ คือการท�ำทาน
ขั้นที่ ๒ คือ การรักษาศีล เป็นการที่จะป้องกันหรือหยุดความ
อยากที่จะไปท�ำบาปนั่นเอง เวลาเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้
ทีไ่ ม่สามารถไปซือ้ มาได้เพราะไม่มเี งินมีทอง ก็อาจจะต้องไปลักขโมย
เงินทองของผู้อื่นมาซื้อสิ่งที่ตนเองอยากได้ แล้วถ้าเกิดการต่อสู้กัน
ก็อาจจะต้องไปฆ่าผูอ้ นื่ ได้ เมือ่ ไปฆ่าผูอ้ นื่ แล้วก็จะมีโทษตามมา ก็จะ
ถูกเจ้าหน้าที่จับเข้าคุกเข้าตะรางไป ก็จะท�ำให้ไม่สามารถที่จะมา
ปฏิบัติการสร้างมรรคได้ ผู้ที่ต้องการจะสร้างมรรคที่จะมาท�ำลาย
ตัณหาความอยากต่างๆ จึงต้องมีศลี เริม่ ตัง้ แต่ศลี ๕ ขึน้ ไป มีศลี ๕
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แล้วก็ต้องมีศีล ๘ เพราะศีล ๘ นี้เป็นเหมือนตาข่ายหรือรั้วกั้น
ความอยากได้อกี ชัน้ หนึง่ เช่น เวลาเรามีความอยากทีจ่ ะไปหลับนอน
กับแฟนของเรา ถ้าเราถือศีล ๘ นีเ้ ราก็จะท�ำไม่ได้ การถือศีล ๘ นีเ้ พือ่
จะเป็นการระงับกามตัณหานั่นเอง คือการขีดเส้นไม่ให้กระท�ำไม่ให้
หาความสุขด้วยกามตัณหา การรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกัน
ถ้ารับประทานแบบไม่มขี อบเขต ไม่มเี หตุไม่มผี ล ก็จะเป็นการส่งเสริม
ตัณหาความอยาก ไม่ใช่เป็นการละตัณหาความอยาก การถือศีลข้อ ๖
นี้ก็เป็นเหมือนกับการละความอยาก เพราะจะรับประทานอาหาร
เท่าทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ รับประทานเพือ่ ให้รา่ งกายพออยูไ่ ด้กพ็ อ ไม่จำ� เป็น
จะต้ อ งรั บ ประทานอาหารตลอดเวลา ๓-๔ เวลาด้ ว ยกั น รั บ
ประทานอาหารก่อนเที่ยงวันก็พอ หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่
รับประทานอีก เพราะถ้ารับประทานหลังจากเที่ยงวันไปก็ถือว่า
รับประทานเพื่อตัณหาเพื่อความอยาก แทนที่จะละความอยาก
กลับมาส่งเสริมความอยาก ถ้าเราถือศีล ๘ เราก็จะละตัณหาไปได้
อีกในระดับหนึ่ง ละตัณหาคือกามตัณหา ความอยากหาความสุข
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ด้วยการร่วมหลับนอนกับผูอ้ นื่ ก็ดี ด้วยการ
รับประทานอาหารก็ดี ด้วยการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ ก็ดี
ด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารมีสีมีสัน
มีความสวยความงาม หรือการแต่งหน้าทาปากเสริมสวยท�ำเผ้าท�ำผม
การใช้นำ�้ หอมใช้นำ�้ มันต่างๆ การกระท�ำเหล่านีเ้ ป็นการส่งเสริมตัณหา
ไม่ใช่เป็นการละตัณหา แต่การรักษาศีล ๘ จะไม่กระท�ำสิ่งเหล่านี้
จึงเรียกว่าเป็นการละตัณหา เช่นเดียวกับการหลับนอน ก็จะนอน
บนพื้นเเข็ง ไม่ได้หลับนอนบนฟูกหนาๆ เพราะการหลับนอนบนฟูก
หนาๆ ก็เป็นการส่งเสริมตัณหาความอยากนอน ความอยากสบาย
กับการหลับนอน ถ้าหลับนอนเพือ่ พักผ่อนร่างกายนี้ นอนบนพืน้ เเข็ง
ก็นอนหลับได้เหมือนกัน พอร่างกายได้พกั ผ่อนพอแล้วก็จะตืน่ ขึน้ มา
แล้วก็จะไม่นอนต่อไปเพราะนอนแล้วมันไม่สบาย แต่ถ้านอนบนฟูก
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หนาๆ พอร่างกายได้พกั ผ่อนพอแล้ว พอตืน่ ขึน้ มาความสบายจากการ
หลับนอน ความสุขจากการหลับนอนที่เป็นกามตัณหานี้ก็จะท�ำให้
อยากจะนอนต่อ นอนต่อก็เลยไม่ลุกขึ้นมา นอนต่ออีกหลายชั่วโมง
แทนทีจ่ ะเอาเวลาจากการหลับนอนมาปฏิบตั มิ าสร้างมรรค มาท�ำใจ
ให้สงบเพื่อจะได้ก�ำจัดตัณหาความอยากให้หมดไป ก็ต้องเสียไปกับ
การหลับนอน แทนที่จะละตัณหาก็เลยกลายเป็นการสร้างตัณหา
สะสมตัณหาเพิม่ ขึน้ มาอีก นีค่ อื เรือ่ งของศีล หน้าทีข่ องศีลมีไว้เพือ่ ตัด
ก�ำลังของตัณหาความอยากต่างๆ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ให้เบาบางลงไป
แล้วขัน้ ที่ ๓ ก็คอื การภาวนา เครือ่ งมือชิน้ ที่ ๓ สร้างขึน้ มาเพือ่ จะได้
ท�ำลายตัณหาความอยากให้หมดไปอย่างถาวร ภาวนานี้มี ๒ ขั้น
ด้วยกัน ขัน้ ที่ ๑ เรียกว่า สมถภาวนา ขัน้ ที่ ๒ เรียกว่า วิปสั สนาภาวนา
ก่อนทีจ่ ะขึน้ สูข่ นั้ ที่ ๒ ได้ ต้องผ่านขัน้ ที่ ๑ ไปก่อน เหมือนกับการเรียน
หนังสือ ก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้นอุดมศึกษาได้ก็ต้องผ่านชั้นมัธยมก่อน
ฉันใด การภาวนาก็เช่นเดียวกัน การภาวนานี้ก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้น
วิปัสสนาภาวนาได้ ก็ต้องผ่านขั้นสมถภาวนาก่อน ขั้นสมถภาวนา
ก็คือการท�ำใจให้สงบ แต่ความสงบจากสมถภาวนานี้ไม่สามารถ
ทีจ่ ะท�ำลายความอยากได้อย่างถาวร เพียงแต่หยุดไว้ชวั่ คราวขณะที่
อยู่ในความสงบ แต่พอออกจากความสงบมา พอใจคิดถึงเรื่องนั้น
เรื่องนี้ก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาใหม่ได้ เพราะตัณหานี้ไม่ได้
ตายด้วยการท�ำใจให้สงบ แต่การท�ำใจให้สงบนี้จะท�ำให้ใจมีพลัง
มีก�ำลังที่จะต้านความอยากได้ เวลาเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ถ้ามี
ปัญญาสอนใจบอกให้รวู้ า่ ตอนนีเ้ กิดความอยากขึน้ มาแล้ว และไม่ควร
ท�ำตามความอยาก เพราะการท�ำตามความอยากนั้นเป็นการสร้าง
ความทุกข์ ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์ อันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะ
คอยเตือนใจสอนใจว่าเกิดกามตัณหาแล้วอย่าไปท�ำตามกามตัณหา
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เกิดภวตัณหาแล้วอย่าไปท�ำตาม เกิดวิภวตัณหาแล้วอย่าไปท�ำตาม
เพราะถ้าท�ำตามจะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ไม่ใช่เกิดความสุขขึ้นมา
ถ้ามีวปิ สั สนาคอยเตือนใจคอยสอนใจ แล้วก็มสี มถภาวนาทีม่ พี ลังที่
จะหยุดความอยากได้ พอปัญญาบอกให้หยุดความอยาก สมถภาวนา
ก็จะหยุดได้ ใช้สมถภาวนาหยุด ถ้าหยุดด้วยปัญญาต่อไปตัณหาความ
อยากต่างๆ ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา สมถภาวนานี้ไม่รู้ว่าความอยากนี้
เป็นทุกข์ เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ผู้ที่รู้ก็คือปัญญา คือวิปัสสนา
ภาวนา วิปสั สนาจะรูว้ า่ การท�ำตามความอยากนีไ้ ม่ได้นำ� ไปสูค่ วามสุข
ที่แท้จริง น�ำไปสู่ความสุขชั่วคราวแล้วก็น�ำไปสู่ความทุกข์ เพราะ
เวลาใดที่ไม่สามารถท�ำตามความอยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา
หรือเวลาใดสูญเสียสิง่ ทีอ่ ยากได้มา เวลานัน้ ก็จะเกิดความทุกข์ขนึ้ มา
ความรู้นี้สมถภาวนาไม่มีความสามารถที่จะรู้ สมถภาวนาเพียงแต่
มีความสามารถที่จะหยุดตัณหาความอยากไว้ได้ชั่วคราวด้วยการ
ท�ำใจให้สงบนิง่ แต่ไม่สามารถท�ำลายตัณหาความอยากได้อย่างถาวร
ผู้ท่ีจะท�ำลายตัณหาความอยากได้ก็คือวิปัสสนาภาวนา คือความรู้
ว่าการท�ำตามความอยากนี้น�ำไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดน�ำไปสู่
ความอยากทีไ่ ม่มวี นั สิน้ สุด อยากได้อะไร พอได้มาแล้วก็ไม่พอ จะอยาก
ได้ใหม่อกี อยากจะได้ใหม่อยูเ่ รือ่ ยๆ นีค่ อื ปัญญาหรือวิปสั สนาภาวนา
จะเห็นโทษของความอยาก เมื่อเห็นโทษของความอยากก็จะไม่
ท�ำตามความอยากอีกต่อไป นี่คือการสร้างวิปัสสนาภาวนาขึ้นมา
สร้างปัญญาขึน้ มาให้เห็นโทษของความอยาก ให้เห็นว่าความอยากนี้
เป็นต้นเหตุของการเกิดความทุกข์ต่างๆ ความทุกข์ที่เกิดจากการ
ไปเกิด เพราะเมื่อเกิดแล้วก็จะเกิดความแก่ ความเจ็บ ความตาย
เกิดการพลัดพรากจากกันขึ้นมา
ผู้ใดได้สร้างมรรคขึ้นมาครบถ้วนบริบูรณ์ ได้ท�ำทานเต็มที่แล้ว
รักษาศีลได้เต็มทีแ่ ล้ว บ�ำเพ็ญจิตภาวนาทัง้ สมถภาวนาและวิปสั สนา
122

ภาวนาได้เต็มทีแ่ ล้ว ก็จะได้ มรรคเต็มที่ เมือ่ มี มรรคเต็มที่ ก็จะสามารถ
ละตัณหาละสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้อย่างเต็มที่ นิโรธ
คือการดับทุกข์อย่างเต็มร้อยก็จะปรากฏขึ้นมา การดับทุกข์ที่
เต็มร้อยก็เรียกว่า นิพพาน นี่เอง นิพพานก็คือจิตที่ไม่มีความทุกข์
มีแต่ความสุขตลอดเวลา ที่เรียกว่า ปรมัง สุขัง นี่เอง บรมสุขที่
เกิดจากการเจริญมรรคได้อย่างเต็มร้อยเต็มที่ เจริญทาน ศีล ภาวนา
ได้อย่างเต็มที่ แล้วก็จะได้นโิ รธอย่างเต็มที่ เพราะมรรคนีจ้ ะไปท�ำลาย
สมุทัยได้อย่างราบคาบหมดสิ้นไป ด้วยการก�ำหนดรู้ทุกข์อยู่ตลอด
เวลา รู้ว่าทุกข์นี้คือการเกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากกัน
ถ้าไม่อยากจะมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ต้องละสมุทัยคือตัณหาความ
อยากให้หมดไปจากใจ พอละตัณหาได้แล้ว ความทุกข์ทั้งหลายก็จะ
ไม่มี เพราะจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนั่นเอง
พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลายนี้ ท่านไม่กลับมาเกิดแล้ว
เพราะท่านได้ท�ำกิจในพระอริยสัจ ๔ ได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว คือ
ทุกข์ก็ได้ศึกษาได้ก�ำหนดรู้แล้ว สมุทัยก็ได้ละแล้ว นิโรธก็ได้ท�ำให้
แจ้งแล้ว มรรคก็ได้เจริญอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อได้บ�ำเพ็ญภารกิจ
ทัง้ ๔ ประการนีแ้ ล้ว การสิน้ สุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผล
ตามมา ไม่วา่ ใครก็ตาม ไม่วา่ จะอยูใ่ นยุคใดสมัยใดก็ตาม ถ้าสามารถ
บ�ำเพ็ญกิจในพระอริยสัจ ๔ ทั้ง ๔ ประการนี้ได้ ก็จะหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้ จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ พระพุทธเจ้า
พระอรหันตสาวกจึงมีมาปรากฏอยูเ่ รือ่ ยๆ เพราะสัจธรรมความจริง
ทั้ง ๔ ประการนี้เป็นอกาลิโกนั่นเอง เป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับโลกมาตลอด
เวลา ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดนี้มีพระอริยสัจ ๔ อยู่ตลอดเวลา
เพียงแต่ว่าจะมีผู้รู้ผู้เห็นพระอริยสัจ ๔ นี้หรือไม่เท่านั้นเอง ถ้าไม่รู้
ไม่เห็นก็ยงั จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ถ้ารูแ้ ล้วเห็นและสามารถ
บ�ำเพ็ญกิจในพระอริยสัจ ๔ ได้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นสมัยใดก็ตาม จะเป็นสมัย
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พระพุทธกาลก็ได้ สมัยปัจจุบันนี้ก็ได้ สมัยอนาคตที่จะตามมาต่อไป
สมัยทีไ่ ม่มพี ระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ ก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ปรากฏขึน้
ผู้ที่มาเห็นพระอริยสัจ ๔ และสามารถปฏิบัติกิจในพระอริยสัจ ๔
ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
อย่างในสมัยปัจจุบันนี้พวกเราก็คงจะได้พบได้กราบไหว้พระเกจิ
อาจารย์ทงั้ หลาย พระทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบทัง้ หลาย ท่านเหล่านัน้
เป็นผูท้ ไี่ ด้เรียนรูพ้ ระอริยสัจ ๔ จากพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
แล้วหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้ว ท่านก็น�ำเอามาปฏิบัติ มาปฏิบัติกิจ
ในพระอริยสัจ ๔ มาก�ำหนดรู้ทุกข์ มาละสมุทัย มาท�ำนิโรธให้แจ้ง
มาเจริญมรรคให้สมบูรณ์ พอท่านปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจ ๔ ได้สมบูรณ์
ท่านก็ได้เป็นพระอรหันตสาวกขึน้ มา หลังจากทีท่ า่ นตายไปแล้ว อัฐกิ ็
กลายเป็นพระธาตุไป อันนีเ้ ป็นเครือ่ งยืนยันว่าบุคคลนีไ้ ด้หลุดพ้นแล้ว
จิตของท่านได้สะอาด บริสทุ ธิ์ ได้ทำ� ลายตัณหาต่างๆ หมดไปจากจิต
จากใจแล้ว ไม่ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตายอีกต่อไป
นีค่ อื เรือ่ งของพระอริยสัจ ๔ คือสิง่ ทีผ่ ปู้ รารถนาการยุตขิ องการเวียน
ว่ายตายเกิด การท�ำลายต้นเหตุของความทุกข์ตา่ งๆ ให้หมดไปจากใจ
จะต้องเข้าถึงจะต้องปฏิบตั ใิ ห้ได้ คือปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจ ๔ นีเ่ อง
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ธรรมะ
บนเขา

๕ กันยายน ๒๕๕๘

ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติ
ควรจะเจริญอยูเ่ รือ่ ยๆ ควรจะเจริญให้มากๆ
ก็คือ สัลเลขธรรม ๑๐ ประการด้วยกัน
คือ ๑. ความมักน้อย ๒. สันโดษ ยินดี
ตามมีตามเกิด ๓. ความวิเวก ๔. การไม่
คลุกคลีกนั ๕. ความเพียร ๖. ศีล ๗. สมาธิ
๘. ปัญญา ๙. วิมุตติ การหลุดพ้น และ
๑๐. วิมตุ ติญาณทัสสนะ การรูว้ า่ ได้หลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ หลายแล้ว นีค่ อื ธรรม ๑๐
ประการด้วยกันทีผ่ ปู้ ฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้น
จากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ควรที่
จะเจริญอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้ามีธรรม
ทั้ง ๑๐ ประการนี้แล้ว การหลุดพ้นจาก
วัฏสงสารย่อมเป็นผลที่จะตามมาอย่าง
แน่นอน

คุณธรรม

๑๐ ประการ

ส�ำหรับ

การหลุดพ้น

ข้อที่ ๑. ความมักน้อย คือความไม่มกั มาก
นั่นเอง ความไม่โลภอยากได้อะไรมากๆ
อยากได้พอประมาณ พอกับความต้องการ
ของร่างกายเท่านั้น เช่น ปัจจัย ๔ อาหาร
เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
ไม่ต้องการมากกว่าความจ�ำเป็น ต้องการ
125

พอให้รา่ งกายนีอ้ ยูไ่ ปได้วนั ๆ หนึง่ ไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ย ไม่พกิ ลพิการ หรือ
ไม่ตายไปเท่านั้นพอ ไม่ต้องการของหรูหราของฟุ่มเฟือยต่างๆ
ต้องการเพียงที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อที่จะได้
น�ำมาใช้ปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย
ความมักน้อยในอาหาร เช่น ส�ำหรับนักปฏิบัติก็มีตั้งแต่การไม่รับ
ประทานอาหารหลังเทีย่ งวันไปแล้ว หรือการรับประทานอาหารเพียง
วันละหนึ่งครั้ง หรือถ้ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความง่วงเหงาหาวนอน
ความเกียจคร้าน ก็ถึงกับมีการผ่อนอาหารให้รับประทานไม่ให้ถึง
กับอิม่ หลวงตาท่านเคยพูดไว้วา่ รับประทานสัก ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์
ก็พอแล้ว พอให้อยู่ได้ นี่คือความหมายของความมักน้อย เพราะถ้า
ทานแล้วไม่อิ่มนี้จะท�ำให้ไม่เกียจคร้านในการที่จะปฏิบัติเดินจงกรม
นั่งสมาธิ จะท�ำให้ไม่ง่วงเหงาหาวนอน ความมักน้อยนี้จะเป็นธรรม
ที่ส่งเสริมในการปฏิบัติได้อย่างดี บางท่านถึงกับอดอาหารเป็นวันๆ
ก็มี เพราะบางทีขณะลดอาหารลงไปแล้วก็ยังมีความเกียจคร้านอยู่
ยังมีความง่วงเหงาหาวนอนอยู่ ก็ต้องจ�ำเป็นที่จะต้องอดอาหารไป
เป็นวันๆ ไป เรือ่ งของการอดอาหารก็ตอ้ งอยูท่ จี่ ริตของผูป้ ฏิบตั ดิ ว้ ย
ว่าเหมาะหรือไม่กับตนเอง ถ้าอดไปแล้วแทนที่จะท�ำให้ความเพียร
เป็นไปได้ดี กลับท�ำให้เป็นอุปสรรคก็อาจจะไม่เหมาะ เช่น เกิดความ
ฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของอาหารจนไม่มีกระจิตกระใจที่จะบ�ำเพ็ญ
ทีจ่ ะปฏิบตั ิ อย่างนีก้ อ็ าจจะไม่เหมาะไม่ควรทีจ่ ะใช้มาตรการของการ
อดอาหารเพื่อมาส่งเสริมความเพียร แต่ถ้าอดแล้วท�ำให้มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการเดินจงกรม นั่งสมาธิ แทนที่จะหลับจะนอน
กลับไม่หลับไม่นอน เดินจงกรมนั่งสมาธิได้เป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง
เวลานอนก็นอนไม่กี่ชั่วโมง ๒-๓ ชั่วโมงก็พอแล้ว ถ้าอย่างนี้การ
อดอาหารก็จะเป็นอุบายทีด่ สี ำ� หรับผูป้ ฏิบตั เิ พราะจะท�ำให้การปฏิบตั ิ
เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว นี่คือประโยชน์ของการมีความ
มักน้อยในเรื่องของการรับประทานอาหาร
126

นอกจากการรับประทานอาหารแล้วก็มเี รือ่ งของเครือ่ งนุง่ ห่ม เครือ่ ง
นุ่งห่มนี้ก็เอาพอประมาณ พอไว้สวมใส่ก็พอแล้ว ไม่ต้องหรูหราหรือ
วิจิตรพิสดาร ให้มันเรียบง่าย ให้ท�ำหน้าที่ของเครื่องนุ่งห่มได้ก็พอ
หน้าที่ของเครื่องนุ่มห่มก็มีไว้ปกป้องรักษาร่างกายนี้นั่นเอง ไม่ได้
มีหน้าที่จะมาเสริมความงามให้แก่ร่างกาย เพราะร่างกายนี้ถ้ามอง
ด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่มีความสวยงามเลย มีแต่ความ
ไม่นา่ ดูตา่ งๆ เพียงแต่มองไม่เห็นกันเท่านัน้ เอง ถูกผิวหนังปิดบังเอาไว้
ถ้าผิวหนังนี้ใสเหมือนพลาสติกก็จะสามารถเห็นส่วนที่ไม่น่าดูคือ
อวัยวะต่างๆ ที่มีอยู่ภายในร่างกายได้ ดังนั้นการนุ่งห่มเสื้อผ้านี้
จึงไม่ได้มเี ป้าหมายอยูใ่ นการเสริมความสวยความงามของร่างกาย
แต่เป็นการปกป้องรักษาร่างกายจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
เช่น ความหนาวเย็น หรือเเมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆ นี่คือเรื่องของ
ความมักน้อยในเสือ้ ผ้า เอาเพียง ๒-๓ ชุดก็พอ เช่น ชุดหนึง่ เอาไว้ใส่
ชุดหนึ่งไว้ซัก ชุดหนึ่งไว้ส�ำรองเผื่อชุดที่ซักแล้วยังไม่แห้ง แห้งไม่ทัน
ก็มีชุดส�ำรองไว้ส�ำหรับใส่ได้
ความมักน้อยของที่อยู่อาศัย ก็อยู่ที่ไหนที่พอหลบแดดหลบฝนได้
เป็นห้องเล็กๆ เป็นที่หลับนอนได้ก็พอแล้ว ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเป็น
บ้านใหญ่โตเป็นคฤหาสน์มหี ลายห้องมีอะไร มีหอ้ งหลากหลายต่างๆ
มีมากก็จะเป็นภาระต่อการดูแลรักษา แทนที่จะมีเวลามาบ�ำเพ็ญ
มาปฏิบัติ ก็จะเสียเวลาไปกับการดูแลรักษาบ้าน เก็บกวาดเช็ดถู
ถ้ามีห้องเล็กๆ อยู่ห้องเดียว จะเช็ดจะถูจะกวาดก็แป๊บเดียว ไม่ต้อง
เสียเวลามาก จะได้มีเวลามาบ�ำเพ็ญมาปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่
ส�ำหรับพระภิกษุนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้อยู่ตามโคนไม้ ถ้าไม่มี
กุฏิอยู่ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อน ก็ให้ไปอยู่ตามโคนไม้หรือไปอยู่ตาม
เรือนร้าง หรือไปอยู่ตามเงื้อมผาตามถ�้ำ อันนี้ท�ำให้การอยู่นี้ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเอง
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ส่วนยารักษาโรค ก็รักษาไปตามมีตามเกิด มีอะไรรับประทานได้
ก็รับประทานไปรักษาไป ยาที่นักปฏิบัติมักนิยมใช้กันมากที่สุดนั้น
ไม่ใช่ยาทีท่ างโลกเขาใช้กนั แต่เป็นธรรมโอสถ รักษาด้วยธรรมะของ
พระพุทธเจ้า คือการท�ำใจให้สงบ ปล่อยวางร่างกาย ปล่อยให้รา่ งกาย
รักษาตนเอง เวลาเจ็บไข้ได้ปว่ ยท่านมักจะไม่ฉนั ยากัน ท่านจะใช้การ
ภาวนาท�ำใจให้สงบแล้วโรคภัยต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในร่างกายมันก็จะ
รักษาของมันไปเอง ถ้ามันหายก็หาย ถ้าไม่หายก็อยูก่ บั มันไป ถ้ามัน
จะตายก็ตอ้ งยอมรับว่ามันถึงเวลา คนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ตอ้ งตาย
ด้วยกันทุกคน ไม่มีใครไม่ตาย ต่อให้หมอวิเศษขนาดไหน มียาวิเศษ
ขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่สามารถยุติความตายของร่างกายได้เมื่อถึง
เวลาของมัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยกังวลเรื่องหยูกยากันเท่าไร
ท่านจะมากังวลกับเรื่องของการรักษาใจเสียมากกว่า เพราะโรค
ของใจนี้มันร้ายแรงกว่าโรคของร่างกาย ความทุกข์ของโรคทางใจนี้
มั น หนั ก หนาสาหั ส ยิ่ ง กว่ า ความทุ ก ข์ ข องโรคของทางร่ า งกาย
ถ้ารักษาโรคของใจได้แล้ว โรคของร่างกายจะไม่เป็นปัญหา จะอยูก่ บั
มันได้อย่างสบายไม่เดือดร้อน แต่ถา้ รักษาโรคทางใจไม่ได้ ถึงแม้วา่ จะ
รักษาโรคทางร่างกายให้หายไปได้แล้วก็ตาม ความทุกข์ความทรมาน
ใจก็ยังมีอยู่ต่อไป นักปฏิบัติท่านจึงไม่ค่อยกังวลกับเรื่องหยูกยา
กับการรักษาร่างกายมากจนเกินไป รักษากันแบบมักน้อย รักษาเท่า
ที่จะรักษาได้ ถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ไป ถ้ามันจะไม่อยู่ก็ต้องปล่อย
มันไป ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้ ใจก็จะได้ธรรมะได้การหลุดพ้น นี่คือเรื่อง
ของความมักน้อยในปัจจัย ๔ ของผู้ปฏิบัติ
ข้อที่ ๒ ความสันโดษ แปลว่า ความยินดีตามมีตามเกิด อย่าไป
จู้จี้จุกจิก อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ อยากมีอย่างนั้นอยากมีอย่างนี้
ยินดีตามมีตามเกิด อย่างพระนีท้ า่ นก็ให้ไปบิณฑบาต บิณฑบาตแล้ว
ได้อะไรมาก็ให้ยินดีกับสิ่งที่ได้มา ได้มากได้น้อย ได้สิ่งที่ถูกอกถูกใจ
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หรือไม่กต็ ามก็ให้ยนิ ดีกบั สิง่ นัน้ เพราะจะท�ำให้จติ ใจไม่วนุ่ วาย จะท�ำให้
จิตใจสงบ จะท�ำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติ ถ้ามีความจู้จี้จุกจิกนี้
จะวุ่นวายจะล�ำบาก จะมีปัญหาต่างๆ ที่จะมาคอยเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบตั ิ นีค่ อื เรือ่ งของความสันโดษ ขอให้ยนิ ดีตามมีตามเกิดของ
ปัจจัย ๔ และสภาพของชีวิตของตนเอง คนเราทุกคนนั้นได้ท�ำบุญ
ท�ำบาปกันมาในอดีตแล้วจะต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ผลบุญและบาปทีไ่ ด้ทำ� ไว้
ชีวิตจึงมักจะมีขึ้นบ้างมีลงบ้าง มีสูงบ้างมีต�่ำบ้าง มีดีบ้างมีไม่ดีบ้าง
เป็นธรรมดา ถ้ามีสันโดษแล้วจะไม่เดือดร้อนกับวิบากกรรมของตน
จะดีก็ไม่ยินดี จะร้ายก็ไม่เสียใจ พอใจที่จะรับกับสภาพที่ก�ำลังเกิด
ขึ้นอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน จะบ�ำเพ็ญตรงไหน จะไม่เป็นปัญหาไม่เป็น
อุปสรรค อยู่ที่ไหนก็บ�ำเพ็ญได้ปฏิบัติได้เพราะไม่ได้จู้จี้จุกจิกเลือก
สถานที่ บางท่านนี้กว่าจะหาที่ปฏิบัติได้นี้ต้องเลือกกันอยู่หลายแห่ง
หลายหนด้วยกัน ไปตรงนั้นก็ดีอย่างเสียอย่าง ไปตรงนี้ก็ดีอย่าง
เสียอย่าง ไม่วา่ จะไปอยูท่ ไี่ หนก็ไม่มที ไี่ หนทีจ่ ะดีไปทุกอย่าง มันก็ดบี า้ ง
ไม่ดีบ้าง ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ ปัญหาอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติเอง
ถ้าไม่จู้จี้จุกจิกจนเกินเหตุเกินผลแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร ถ้า
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเลือกก็ขอให้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผล อย่าให้
เป็นไปด้วยความชอบหรือไม่ชอบ ความอยากต่างๆ เพราะว่า
มันไม่มีขอบไม่มีเขต แต่ถ้าเป็นเหตุเป็นผลนี้มันยังพอที่จะมีขอบ
มีเขต ถ้ามีสนั โดษแล้วก็มกั จะไม่คอ่ ยมีปญ
ั หาเท่าไรกับสิง่ ต่างๆ กับ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับ
สิ่งที่ได้รับ นี่คือลักษณะของความสันโดษ จะท�ำให้การปฏิบัตินี้เป็น
ไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค
ข้อที่ ๓ การปลีกวิเวก ผู้ที่จะบ�ำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อท�ำใจให้สงบ
จ�ำเป็นจะต้องมีสถานทีส่ งบสงัดวิเวก เพราะ กายวิเวก จะท�ำให้ จิตวิเวก
นั่นเอง ความวิเวกของกาย คือความวิเวกของสถานที่ที่ร่างกายไป
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อยู่อาศัย จะท�ำให้จิตสงบจิตวิเวกขึ้นมา ถ้าอยู่ในที่ไม่สงบไม่วิเวก
การจะท�ำให้จติ วิเวกก็จะเป็นไปได้ยาก เช่น ถ้าไปอยูท่ า่ มกลางเเสง สี
เสียง ต่างๆ เช่น อยู่ในบ้านอยู่ในเมือง การที่จะบ�ำเพ็ญสมถภาวนา
ท�ำใจให้สงบนีจ้ ะเป็นได้ยากมาก นอกจากผูท้ มี่ กี ำ� ลังของสติทแี่ ก่กล้า
แล้วถึงจะสามารถจะบ�ำเพ็ญได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด แต่ส�ำหรับ
ผู้ที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆ ผู้ท่ียังไม่มีสติก�ำลังที่แก่กล้าพอที่จะสามารถ
ควบคุมจิตใจไม่ให้ไหลไปตามอิทธิพลของเเสง สี เสียง ต่างๆ จึงจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องไปอยูใ่ นสถานทีห่ า่ งไกลจากแสง สี เสียง จากรูป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะ ต่างๆ เพราะจะได้ไม่สร้างความวุน่ วายให้เกิดขึน้ กับใจ
นั่นเอง ใจของผู้ที่ยังมีกามฉันทะนี้ เวลาได้สัมผัสรับรู้กับรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นีจ้ ะเกิด ความอยาก ขึน้ มาทันที จะเกิดความ
กระวนกระวาย กระสับกระส่าย ดิ้นรนทะเยอทะยานขึ้นมาทันที
จะท�ำให้ควบคุมใจที่จะเข้าสู่ความสงบนั้นเป็นไปได้อย่างยากมาก
แต่ถา้ ได้ไปอยูใ่ นสถานทีส่ งบสงัดวิเวก ห่างไกลจากรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ เวลาเจริญสติเพื่อควบคุมจิตให้เข้าสู่ความสงบจะเป็นไป
ได้อย่างง่ายดาย การปลีกวิเวก จึงควรเป็นสิ่งที่จะเจริญให้มาก
ส�ำหรับผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ ผู้ที่มีความ
ปรารถนาที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆ จ�ำเป็นจะต้องไปปลีกวิเวกกัน
แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงต้องไปปลีกวิเวก ทรงต้องเสด็จออกจาก
พระราชวังและไปอยู่ตามป่าตามเขาตามล�ำพังเพื่อที่จะได้เจริญ
จิตภาวนาเพื่อให้เกิดวิมุตติความหลุดพ้นขึ้นมานั่นเอง นี่ก็คือเรื่อง
ของการปลีกวิเวก ซึ่งเป็นข้อที่ ๓
ข้อที่ ๔ การไม่คลุกคลีกนั ปกติผปู้ ฏิบตั มิ กั จะต้องอยูร่ ว่ มกันเพราะ
จะต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องอยูร่ ว่ มกัน ขณะที่
อยู่ร่วมกันนี้ท่านก็สอนว่าอย่าคลุกคลีกัน ถ้าจะมาคลุกคลีหรือมา
รวมกันก็ต้องมีเหตุมีผล เช่น เวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างที่เรา
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ก�ำลังท�ำกันอยู่ตอนนี้ หรือว่าเวลาที่จะต้องท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น
การขบฉันอาหารหรือการมาช่วยกันท�ำความสะอาดบริเวณที่พัก
อันนีก้ ท็ ำ� ไปแต่ทำ� ด้วยการมีสติ ถึงแม้วา่ จะมาร่วมกันท�ำภารกิจ ต่าง
ฝ่ายจะไม่สนทนากันจะไม่คุยกัน ต่างฝ่ายต่างใช้สติอยู่กับการงาน
ทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่ ใจจดจ่ออยูก่ บั งานเพียงอย่างเดียว ไม่สนทนากัน แล้ว
ก็ท�ำงานควบคู่กันไป ถ้าในทางโลกก็เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างไม่ให้
ความส�ำคัญต่อกัน ไม่แยแสกัน เหมือนกับว่าโกรธกันหรือเกลียดกัน
อย่างในสมัยพุทธกาลก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ มีชาวบ้านเห็นพระเณร
ออกมาท�ำภารกิจ แต่ต่างฝ่ายต่างท�ำโดยที่ไม่ได้พูดจาไม่ได้คุยกัน
ชาวบ้านก็คดิ ว่าพระเณรไม่ชอบขีห้ น้ากัน โกรธเกลียดกันหรืออย่างไร
จึงไม่มีการสนทนาปราศรัยทักทายกันเลย ต่างคนก็ต่างท�ำหน้าที่
ของตนไป อันนี้ก็คือลักษณะของผู้ที่ไม่คลุกคลีกัน เวลาจ�ำเป็นที่จะ
ต้องมาท�ำกิจกรรมร่วมกันก็ทำ� โดยการทีไ่ ม่มกี ารสนทนาปราศรัยกัน
ต่างฝ่ายต่างท�ำหน้าที่ของตน ถ้าจ�ำเป็นจะต้องพูดก็พูดเกี่ยวกับงาน
ที่ก�ำลังท�ำอยู่เท่านั้น แต่จะไม่มานั่งสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนั้น
เรื่องนี้ คนนั้นคนนี้ อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติพึงจะกระท�ำกัน
เพราะถ้าได้ปล่อยให้พูดได้คุยกันแล้ว เดี๋ยวจิตก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้
เกิดอารมณ์ต่างๆ ขึ้นมาได้ จึงต้องควบคุมการสนทนากันเพราะ
การสนทนากันนีจ้ ะท�ำให้จติ ต้องคิดปรุงเเต่งนัน่ เอง เมือ่ คิดปรุงเเต่ง
จิตก็จะไม่สงบ จิตก็จะฟุ้งซ่าน ท่านจึงไม่นิยมให้คลุกคลีกัน ไม่ให้
ไปหาไปสังคมกัน ไม่ไปนัง่ ท�ำอะไรแล้วก็คยุ กัน นัง่ รับประทานสิง่ นัน้
สิ่งนี้ นั่งคุยกันไป เวลาที่มาขบมาฉันมาดื่มน�้ำปานะ ท่านก็ไม่คุยกัน
ให้รีบฉันให้รีบดื่ม เสร็จแล้วก็ให้แยกกันไป
หลวงตานีท้ า่ นต้องมาคอยเดินตรวจทีโ่ รงน�ำ้ ปานะอยูเ่ รือ่ ยๆ ท่านจะมา
๒-๓ รอบด้วยกัน รอบแรกถ้าเห็นเรา ท่านก็จะไม่พดู อะไร ถ้ารอบทีส่ อง
ท่านกลับมาเห็นเรานี้ ท่านก็จะเริ่มปรารภขึ้นมาแล้วว่า ท�ำไมถึงยัง
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ถ้ามีสัลเลขธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้แล้ว
มรรคผลนิพพาน
ย่อมจะเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอน
ไม่กลับ ท�ำไมถึงยังต้องนั่งอยู่ตรงนี้ ยังรับประทานยังดื่มกันไม่เสร็จ
หรืออย่างไร ท�ำไมไม่ไปเข้าทางจงกรม ไปเดินไปภาวนากัน ถ้ากลับ
มาเห็นรอบที่สามนี้ ท่านก็จะไล่เลย แสดงว่าหูหนวกหรืออย่างไร
หรือเป็นแบบกระเบื้องตราสามห่วงหรืออย่างไร ไม่มีความรับรู้ใน
การว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์เลย นี่คือเรื่องของการไม่
คลุกคลีกนั การคลุกคลีกนั ไม่เกิดประโยชน์ในการบ�ำเพ็ญจิตภาวนา
การบ�ำเพ็ญจิตภาวนานี้ต้องบ�ำเพ็ญตามล�ำพัง
ข้อที่ ๕ เรื่องของความพากเพียร สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องเจริญให้มาก
คือ วิรยิ ะ ความพากเพียร พยายามปฏิบตั ติ ลอดเวลา ยกเว้นเวลาที่
หลับเท่านัน้ สิง่ ทีเ่ ราสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตลอดเวลายกเว้นเวลาทีห่ ลับ
ก็คือการเจริญสติ เราสามารถเจริญสติได้ในทุกอิริยาบถของการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่าร่างกายจะท�ำอะไร เราสามารถเจริญ
สติได้ ถ้าใจของเราจดจ่ออยูก่ บั การกระท�ำของร่างกายเพียงอย่างเดียว
ไม่ปล่อยให้ใจไปอยู่ที่อื่น ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไปอยู่ในอดีต หรือ
ไปอยู่ในอนาคต ให้ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันธรรมนี่แหละเป็น
ธรรมที่ท�ำให้เกิดธรรมต่างๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นสติ สมาธิ ปัญญา
วิมตุ ติ วิมตุ ติญาณทัสสนะ นีจ้ ะเกิดขึน้ ก็เกิดในปัจจุบนั ไม่เกิดในอดีต
ไม่เกิดในอนาคต ถ้าจิตส่งไปอดีตหรือส่งไปอนาคต จะไม่ได้ธรรมที่
ต้องการ
อย่างพระอานนท์ ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันธปรินพิ พาน
พระองค์ทรงปลอบใจพระอานนท์ที่มีความเศร้าโศกเสียใจที่รู้ว่า
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พระพุทธเจ้าจะจากไป พระองค์ทรงบอกว่า “อานนท์ หลังจากทีเ่ รา
จากเธอไปแล้ว ภายใน ๓ เดือน เธอก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
เธอจะได้หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างแน่นอน” ค�ำพยากรณ์
ของพระพุทธเจ้านี้จึงฝังอยู่ในใจของพระอานนท์มาตลอด ท�ำให้มี
ก�ำลังใจทีจ่ ะบ�ำเพ็ญ พอหลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าจากไปแล้ว พระอานนท์
ก็ไปปลีกวิเวกไปบ�ำเพ็ญอยู่ตามล�ำพัง จนถึงคืนสุดท้าย การบ�ำเพ็ญ
ก็ยงั ไม่ได้บรรลุผล จนท�ำให้พระอานนท์เริม่ เกิดความวิตกกังวลขึน้ มา
ค�ำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นคงจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เสียแล้ว เพราะ
ได้บ�ำเพ็ญมาตลอดเวลานี่ก็เกือบจะครบ ๓ เดือนแล้ว แต่ยังไปไม่
ถึงไหน ยังไม่ได้อะไรเลย นี่แสดงว่าจิตของพระอานนท์ก�ำลังไปอยู่
ในอดีต ไปอยู่ในอนาคต อดีตก็คือค�ำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า
อนาคตก็คือเวลาที่จะครบ ๓ เดือน จิตก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ระหว่างอดีต
กับอนาคต ไม่ได้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน จิตก็เลยไม่บรรลุผลขึ้นมา แต่พอ
ใกล้จะสว่าง พระอานนท์ก็เลยปลงว่าค�ำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า
ครั้งนี้คงไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน ตนเองนี้คงไม่มีทางที่จะได้บรรลุ
อย่างแน่นอน พยายามเดินจงกรมนัง่ สมาธิอย่างไร มันก็ไม่บรรลุเสียที
ก็เลยหยุด ปลง คิดว่าชาตินี้คงจะไม่ได้บรรลุแล้วก็เลยเตรียมตัว
ทีจ่ ะนอน ขณะทีจ่ ะนอนนัน้ ระหว่างท่านัง่ กับท่านอน จิตก็ปล่อยวาง
ทุกอย่าง ปล่อยวางอดีต ปล่อยวางอนาคต กลับมาอยู่ที่ปัจจุบัน
พอกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันปั๊บ จิตที่พร้อมจะหลุดมันก็หลุดทันทีเลย
หลุดตรงนั้น หลุดในปัจจุบัน
นี่คือเรื่องของการเจริญสติ ควบคุมจิตใจให้อยู่ในปัจจุบัน อย่า
ปล่อยให้จติ คิดไปในอดีต คิดไปในอนาคต คิดถึงเรือ่ งนัน้ คิดถึงเรือ่ งนี้
ไม่ว่ามันจะเป็นปัญญาหรือไม่เป็นปัญญาก็ตาม ถ้ามันเป็นปัญญา
มันจะต้องอยู่ในปัจจุบัน มันจะต้องสงบ ถ้ามันไม่สงบนี้แสดงว่า
มันไม่ใช่ปญ
ั ญา ดังนัน้ ถ้าคิดแล้วมันไม่สงบ อย่าไปคิดมันดีกว่า ใช้คำ�
133

บริกรรมพุทโธๆ ไป ดูลมหายใจเข้าออกไปจะดีกว่า การท�ำใจให้สงบ
นีเ้ ราต้องการหยุดความคิด ไม่ใช่คดิ ยกเว้นในกรณีทเี่ รียกว่าปัญญา
อบรมสมาธิ ถ้าปัญญาอบรมสมาธิมันก็ต้องสงบ ถ้ามันคิดแล้ว
ฟุ้งซ่านอย่างนี้มันไม่เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ แต่เป็นสังขาร
อบรมความฟุ้งซ่านในนามของปัญญาอบรมสมาธิ นี่คือกิเลสที่มัน
จะแฝงแอบอ้างปัญญาอบรมสมาธิมาหลอกให้สงั ขารคิดปรุงเเต่งจน
ฟุง้ ซ่านขึน้ มา แล้วก็มาบ่นว่าปัญญาอบรมสมาธิไม่ได้ผล ก็เพราะว่า
มันไม่ได้เป็นปัญญานั่นเอง มันเป็นสังขารความคิดปรุงเเต่ง ปัญญา
ก็เป็นสังขารความคิดปรุงเเต่ง แต่มันปรุงเเต่งไปในทางที่จะท�ำให้
ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างท�ำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ แต่ถ้าปรุงเเต่ง
แล้วกลับไปเกิดความผูกพันเกิดความยึดติดอยู่ อย่างนี้ไม่เรียกว่า
เป็นปัญญา ปัญญาคือพิจารณาเพื่อให้ตัด ให้ปล่อย ให้วาง เพราะ
ถ้าปล่อยได้ ตัดได้ วางได้ จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้
ดังนั้นผู้ที่บ�ำเพ็ญปัญญาอบรมสมาธิจะต้องรู้ว่าก�ำลังพิจารณาเพื่อ
ตัดเพื่อปล่อยเพื่อวางหรือไม่ ถ้าพิจารณาแล้วตัดไม่ได้ปล่อยไม่ได้
วางไม่ได้ก็อย่าไปพิจารณา กลับมาใช้อุบายของสมาธิดีกว่า กลับมา
ใช้อุบายของสติดีกว่า คือการบริกรรมพุทโธๆ ไป หรือการก�ำหนดรู้
ลมหายใจเข้าออกไป อย่าปล่อยให้ใจไปอดีต ไปอนาคต ให้อยูใ่ นปัจจุบนั
ให้สักแต่ว่ารู้ไป รู้อยู่กับค�ำบริกรรมหรือรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไป
จะดีกว่า วิธีนี้แน่นอนกว่า วิธีนี้จะท�ำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ในที่สุด
นี่คือเรื่องของการบ�ำเพ็ญความเพียรที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถเจริญได้
ตลอดเวลา คือการเจริญสติ ไม่วา่ จะนัง่ สมาธิกด็ ี เดินจงกรมก็ดี หรือ
ท�ำภารกิจต่างๆ ก็ดี สามารถเจริญสติได้ตลอดเวลา เวลาท�ำภารกิจก็ให้
จิตจดจ่ออยูก่ บั ภารกิจทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่ ไม่วา่ จะท�ำอะไร แม้จะรับประทาน
อาหารก็ให้มสี ติจดจ่ออยูก่ บั การรับประทานอาหารนับตัง้ แต่ตกั อาหาร
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เข้าปากเคี้ยวกลืนเข้าไป ให้รู้อยู่กับการกระท�ำเหล่านี้ไป ไม่ให้ไปคิด
ถึงเรื่องต่างๆ แล้วใจก็จะมีสติที่จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน พอเวลาไม่มี
ภารกิจที่จะต้องท�ำ เวลามานั่งเฉยๆ นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออก
หรือบริกรรมพุทโธๆ ถ้าสามารถท�ำได้อย่างต่อเนื่อง ไม่แวบไปที่อื่น
เดีย๋ วใจก็จะเข้าสูค่ วามสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว การเจริญสติ
จึงเป็นธรรมที่ส�ำคัญอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีสติแล้ว ธรรมอื่นๆ นี้
จะตามมาไม่ได้ สตินี้พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดที่ส�ำคัญที่สุด ทรงเปรียบเทียบสติเป็นเหมือนรอยเท้าช้าง
รอยเท้ า ช้ า งนี้ เ ป็ น รอยเท้ า ที่ ใ หญ่ ก ว่ า รอยเท้ า ของสั ต ว์ ทั้ ง หมด
ในป่า สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมด ธรรมคือสตินี้
ก็เช่นเดียวกัน มีความส�ำคัญกว่าธรรมทัง้ หมด เพราะถ้าไม่มสี ติแล้ว
ธรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลย เช่น คนที่ไม่มีสตินี้จะไม่สามารถ
ปฏิบัติธรรมได้ คนที่ไม่มีสติคืออะไร คือคนนอนหลับ คนเมาสุรา
คนบ้า คนตาย คนเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้เลย
ไม่สามารถเจริญความมักน้อยสันโดษ ไม่สามารถไปปลีกวิเวก
ไม่สามารถไม่คลุกคลีกันได้ ไม่สามารถบ�ำเพ็ญความเพียรได้ เพราะ
ไม่มสี ตินนั่ เอง พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ผปู้ ฏิบตั นิ หี้ มัน่ เจริญสติอยู่
ตลอดเวลา สร้างสติขึ้นมาก่อน ต้องมีสติ ไม่เช่นนั้นเวลานั่งสมาธิ
ใจจะไม่สงบ นั่งสมาธิแล้วก็จะฟุ้งไปอดีต ไปอนาคต ไปเรื่องนั้นไป
เรื่องนี้ แล้วก็นั่งดูนาฬิกาว่านั่งมาเป็นชั่วโมงๆ นั่งแล้วไม่เห็นได้อะไร
ก็เพราะว่ามันไม่มสี ตินนั่ เอง ถ้ามีสติ นัง่ ๕ นาที ๑๐ นาทีกไ็ ด้ผลแล้ว
ถ้าใจจดจ่ออยูก่ บั เรือ่ งเดียวได้อย่างต่อเนือ่ ง ๕ นาที ๑๐ นาที มันจะ
เข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอน การที่จะเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้อง
มีสติที่สามารถควบคุมใจให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่จะใช้ในการท�ำให้
ใจสงบนั่นเอง ให้อยู่กับพุทโธๆ ไปเพียงอย่างเดียว หรือให้อยู่กับ
การดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียว รับรองได้ว่าใจจะเข้าสู่
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ความสงบได้ จะได้สมาธิ ได้อุเบกขา พอได้สมาธิได้อุเบกขา ก็จะได้
ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง จะท�ำให้สามารถปล่อยวาง
ความสุขชนิดอื่นได้หมด ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้จะไม่มี
ความหมายส�ำหรับใจของผู้ที่ได้ความสงบ
พอได้ความสงบแล้ว เวลาออกจากความสงบแล้วเกิดตัณหาความ
อยากที่จะไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ปัญญาก็จะมา
สอนใจว่าอย่าไปทางนั้น เพราะการไปทางของกามตัณหาเป็นการ
ไปสู่ความทุกข์ ไม่ใช่ไปสู่ความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขเบื้องต้น
แต่จะเป็นความทุกข์ที่จะตามมาในบั้นปลาย เวลาที่ความสุขนั้น
หายไป ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ พอปัญญาสอนใจว่าอย่าไป
ท�ำตามตัณหาความอยาก ใจที่มีความสงบมีความสุขอยู่ในตัวก็จะ
สามารถฝืนความอยากได้ ไม่กระท�ำตามความอยาก พอไม่กระท�ำ
ตามความอยาก ความอยากนั้นก็จะหมดอิทธิพลต่อจิตใจไป เหตุที่
ความอยากยังมีอิทธิพลต่อใจก็เพราะว่าใจไม่มีความสุขในตนเอง
และไม่มีปัญญาคอยเตือนใจคอยสอนตนเองว่าการท�ำตามความ
อยากนี้เป็นการเดินไปสู่ความทุกข์ ไม่ใช่เดินไปสู่ความสุข เพราะ
ความสุขที่ได้จากการท�ำตามความอยากนี้เป็นความสุขชั่วคราว
ได้มาแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งหมดไป เวลาหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ตามมา
แต่ ถ ้ า ใจมี ค วามสงบมี ค วามสุ ข แล้ ว พอมี ป ั ญ ญาคอยเตื อ นใจ
สอนใจว่าอย่าไปท�ำตามความอยากเพราะความสุขทีไ่ ด้เป็นความสุข
ชัว่ คราว ใจก็จะไม่ทำ� ตาม ใจก็จะไม่เดือดร้อน อิทธิพลของความอยาก
จะไม่มกี ำ� ลังทีจ่ ะดึงใจไปท�ำตามความอยากได้ แต่ถา้ ใจไม่มคี วามสงบ
ไม่มคี วามสุขอยูใ่ นตัวนี้ พอตัณหาความอยากสัง่ ให้ไปปับ๊ มันจะต้อง
กระโดดไปทันที พอสั่งให้ไปเที่ยวปั๊บก็จะออกทันที สั่งให้ไปดูไปดื่ม
ไปรับประทานอะไรนี้จะท�ำได้อย่างทันทีเลย เพราะว่าไม่มีความสุข
ในตัวเอง ต้องหาความสุขจากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทาน
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แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตาม
มา เวลาที่ไม่สามารถดูหรือฟังหรือดื่มหรือรับประทานได้ ซึ่งจะต้อง
เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว เวลาไม่มีเงินไม่มีทองไปเที่ยวนี้ก็ไม่
สามารถไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานได้ หรือเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้
ได้ป่วย เวลาที่ร่างกายแก่ หรือเวลาที่ร่างกายจะตายไป เวลานั้นจะ
ไม่สามารถหาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ได้อกี ต่อไป เวลานัน้
ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าใจมีความสงบจากการได้นั่ง
สมาธิแล้ว ก็จะสามารถฝืนความอยากได้ทกุ ชนิด นีแ่ หละธรรมต่างๆ
ทีจ่ ะเกิดตามมาหลังจากทีไ่ ด้สติ พอได้สติแล้วก็จะได้สมาธิ ได้สมาธิ
แล้วก็จะได้อเุ บกขา ได้ความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าความสุขทัง้ ปวง เมือ่ ได้
สมาธิแล้วก็จะเจริญปัญญาได้ ใช้ปัญญามาตัดตัณหาความอยาก
ต่างๆ ได้ พอตัดตัณหาความอยากต่างๆ ได้ วิมุตติก็จะตามมา
วิมุตติ คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยการละความอยาก
ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นเอง ความทุกข์เกิดจากความอยาก
ความทุกข์หายไปเพราะว่าความอยากหายไปนั่นเอง เหมือนกับไฟ
ถ้าเชื้อไฟหายไปก็จะหมดไป ไฟเกิดขึ้นมาได้เพราะมีเชื้อไฟ เช่น
น�ำ้ มันหรือฟืน ถ้ามีฟนื หรือมีนำ�้ มันก็จะมีไฟลุกได้ แต่ถา้ ไม่มฟี นื ไม่มี
น�ำ้ มันแล้วไฟก็จะลุกขึน้ มาไม่ได้ ฉันใด ความทุกข์ของใจก็เช่นเดียวกัน
ความทุกข์ของใจก็เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆ นั่นเอง เช่น
กามตัณหา ความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ภวตัณหา
ความอยากมีอยากเป็น อยากให้ได้อย่างนัน้ อยากให้มอี ย่างนี้ และ
วิภวตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น อยากไม่ให้เป็นอย่างนั้น
อยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ ถ้ามีตณ
ั หาทัง้ ๓ รูปแบบนีอ้ ยูภ่ ายในใจแล้ว
ใจก็จะต้องมีความทุกข์อย่างแน่นอน แต่ถา้ มีสมาธิและมีปญ
ั ญาแล้ว
ความทุกข์เหล่านี้จะหายไปเพราะตัณหาความอยากจะได้รับการ
ก�ำจัดด้วยสมาธิและปัญญานี่เอง
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นีค่ อื ความเพียรทีผ่ ปู้ ฏิบตั คิ วรจะเจริญให้มาก ก่อนทีจ่ ะเพียรเจริญสติ
ก็ต้องเพียรรักษาศีล ศีลคือธรรมที่ผู้ปฏิบัติควรจะบ�ำเพ็ญควรจะ
ต้องรักษา ถ้าส�ำหรับผู้ปฏิบัติก็ต้องศีล ๘ ขึ้นไป ถ้าผู้ที่ยังไม่ได้
ปฏิบัติก็เริ่มต้นที่ศีล ๕ ไปก่อน เพราะการรักษาศีลจะช่วยรักษาใจ
ไม่ให้ทกุ ข์ไม่ให้วนุ่ วายไปกับการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้อง การท�ำบาปนีจ้ ะท�ำ
ให้ใจทุกข์ใจวุ่นวายขึ้นมา ผู้ที่ต้องการดับความทุกข์ความวุ่นวายใจ
จึงต้องดับการกระท�ำบาปต่างๆ ตัง้ แต่ศลี ๕ ขึน้ ไปจนถึงศีล ๘ ศีล ๑๐
ศีล ๒๒๗ ตามล�ำดับ ตามภาวะของผูป้ ฏิบตั ิ พอมีศลี แล้วก็ให้เจริญสมาธิ
ด้วยการเจริญสติ พอเจริญสมาธิได้แล้วก็จะสามารถเจริญปัญญา
ได้ต่อไป พอมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาก็จะสามารถท�ำลายตัณหา
ความอยากต่างๆ ให้หมดไปได้ ก็จะได้วิมุตติขึ้นมาได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ พอได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็จะเกิด วิมตุ ติญาณทัสสนะ
ขึ้นมา คือการได้รู้ว่าตัวเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว
เหมือนกับคนทีม่ โี รคภัยไข้เจ็บ พอหมอให้ยามารับประทานก็รบั ประทาน
ไปตามหมอสัง่ แล้ววันหนึง่ โรคภัยไข้เจ็บทีม่ อี ยูใ่ นตัวก็จะหายไปหมด
พอโรคภัยไข้เจ็บหายไป คนไข้ก็จะรู้ตัวขึ้นมาเลยว่า อ๋อ ตอนนี้ไม่ได้
เจ็บไข้ได้ปว่ ยแล้ว ฉันใด วิมตุ ติญาณทัสสนะ ก็ฉนั นัน้ เวลาทีไ่ ด้ทำ� ลาย
ตัณหาความอยากหมดไปแล้ว ความทุกข์ตา่ งๆ ก็จะหายไป พอความ
ทุกข์ต่างๆ หายไปหมดแล้ว ผู้ปฏิบัติจะรู้ขึ้นมาเองว่าได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ หลายแล้ว นีเ่ รียกว่า สันทิฏฐิโก ซึง่ ผูป้ ฏิบตั พิ งึ รูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง รู้ได้ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะนี่เอง
นี่คือธรรม ๑๐ ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติ
หมั่นเจริญกันให้มาก หมั่นเจริญให้เต็มที่ เพราะถ้ามีธรรมทั้ง ๑๐
ประการนี้แล้ว การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด
จะตามมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใด ธรรมนี้เป็น
อกาลิโก สัลเลขธรรมทัง้ ๑๐ ประการนีไ้ ม่มฉี ลากติดไว้วา่ จะหมดอายุ
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ภายในวันนั้นหรือวันนี้ เป็น อกาลิโก ไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลา
มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพระพุทธกาลในสมัยที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกยุค
ทุกสมัย เช่นในสมัยนี้ ผูใ้ ดได้เจริญสัลเลขธรรมทัง้ ๑๐ ประการนีแ้ ล้ว
ย่อมได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอน ไม่วา่ จะเป็น
เพศใดก็ตาม จะเป็นผู้ครองเรือนหรือจะเป็นบรรพชิตนักบวช เพศ
ไม่ใช่ตัวที่จะมาบ่งบอกว่าจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้น ธรรมทั้ง ๑๐
ประการนีต้ า่ งหากทีจ่ ะเป็นผูบ้ ง่ บอก ถ้ามีธรรมทัง้ ๑๐ ประการนีแ้ ล้ว
หลุดพ้นได้อย่างแน่นอน ไม่วา่ จะเป็นหญิงหรือเป็นชาย เป็นเด็กหรือ
เป็นผูใ้ หญ่ เป็นนักบวชหรือเป็นผูค้ รองเรือน ไม่สำ� คัญ เพศไม่สำ� คัญ
สถานภาพต่างๆ ไม่ส�ำคัญ ส�ำคัญที่คุณธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ ถ้ามี
คุณธรรมทัง้ ๑๐ ประการนีแ้ ล้ว การหลุดพ้นนีจ้ ะต้องเป็นผลทีต่ ามมา
อย่างแน่นอน เหมือนกับชาวนาชาวไร่ที่ปลูกพืชต่างๆ เมื่อปลูก
ลงไปแล้ว ไม่ว่าจะไปปลูกที่ไหน พืชเหล่านั้นก็จะเจริญงอกงาม
ออกดอกออกผลอย่างแน่นอน ไม่ว่าเป็นใครจะเอาไปปลูกก็ตาม
จะเป็นผู้หญิงเอาไปปลูก เป็นผู้ชายเอาไปปลูก ผลมันก็จะออกมา
เหมือนกัน ถ้าปลูกข้าวมันก็จะได้เมล็ดข้าวออกมา ถ้าปลูกส้มมันก็
จะได้ผลส้ม อยู่ที่การปลูก ไม่ได้อยู่ที่ผู้ปลูกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย
เป็นเด็กหรือเป็นผูใ้ หญ่ ฉันใด การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงนีก้ ไ็ ม่ได้อยูท่ เี่ พศอยูท่ วี่ ยั แต่อยูท่ ี่
คุณธรรมทั้ง ๑๐ ประการที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้ผู้ปฏิบัติน�ำเอา
ไปปฏิบัติ เป็นเหมือนกับมอบเมล็ดพืชพันธุ์พืชให้ไปปลูกนั่นเอง
พระพุทธเจ้าทรงมอบพันธุ์พืชของวิมุตติของพระนิพพานให้แก่
พุทธศาสนิกชนน�ำเอาไปปลูกกัน เอาสัลเลขธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้
ไปปลูกกัน ไปเจริญกัน ถ้าเจริญแล้วไปปลูกแล้ว มรรคผลนิพพานก็จะ
เป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเอาไปปลูกในยุคใดสมัยใด
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อยู่สถานที่ใดเมืองใด จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ถ้ามีสัลเลขธรรม
ทั้ง ๑๐ ประการนี้แล้ว มรรคผลนิพพานย่อมจะเป็นสิ่งที่จะตามมา
อย่างแน่นอน
จึงขอให้พวกเราอย่าไปลังเลสงสัยอย่าไปวิตกกังวลว่าไม่มพี ระพุทธเจ้า
แล้วจะสามารถปฏิบตั ใิ ห้หลุดพ้นได้หรือไม่ เพราะผูป้ ฏิบตั ทิ ไี่ ด้หลุดพ้น
แล้วยังมีอยู่ แม้แต่ในปัจุจบันนี้ครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่เรากราบไหว้นี้
ท่านก็หลุดพ้นในยุคปัจจุบนั ในยุคทีไ่ ม่มพี ระพุทธเจ้า และจะเป็นอย่างนี้
ต่อไปเรือ่ ยๆ ตราบใดถ้ามีผปู้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรมอยู่ พระอรหันต์
จะไม่มีหมดไปจากโลกนี้ นี่คือค�ำพูดที่หลวงตามักจะพูด ผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรมก็คอื ผูท้ ปี่ ฏิบตั สิ ลั เลขธรรมทัง้ ๑๐ ประการนีเ้ อง
ถ้าท่านทัง้ หลายอยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ อยากจะหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิด ก็ขอให้ทา่ นน�ำเอาสัลเลขธรรมทัง้ ๑๐ ประการ
ที่ได้แสดงไว้ในวันนี้น�ำเอาไปปฏิบัติอย่างเข้มข้นเถิด รับรองได้ว่า
ผลที่ท่านปรารถนาจะตามมาและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
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ธรรมะ
บนเขา

๖ กันยายน ๒๕๕๘

การปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
คือ การท�ำทาน การรักษาศีล การภาวนา
เป็ น การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพของใจ
จากใจที่เวียนว่ายตายเกิดไปสู่การเป็นใจ
ที่ไม่เวียนว่ายตายเกิด เหมือนกับเวลา
ชายโสดหรือหญิงโสดเปลี่ยนสถานภาพ
เป็ น ชายไม่ โ สดหญิ ง ไม่ โ สดด้ ว ยการ
แต่งงานกัน การท�ำทาน การรักษาศีล การ
ภาวนา ก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของจิต จิตที่ไม่ได้ท�ำทาน ไม่ได้
รักษาศีล ไม่ภาวนา จะเป็นจิตที่จะต้อง
เวียนว่ายตายเกิดไปเรือ่ ยๆ เหมือนชายโสด
หญิงโสดที่ไม่ยอมแต่งงาน ก็จะเป็นโสด
ไปเรื่อยๆ

เปลี่ยน

สถานภาพ

ใจ

การเปลี่ยนสถานภาพจากการเวียนว่าย
ตายเกิ ด ไปสู ่ ก ารไม่ เ วี ย นว่ า ยตายเกิ ด
นี้ มี ผ ลที่ ต ่ า งกั น ถ้ า ยั ง เวี ย นว่ า ยตาย
เกิ ด อยู ่ ก็ จ ะต้ อ งมี ค วามทุ ก ข์ อ ยู ่ เ รื่ อ ยๆ
เพราะเวลาเกิดแล้วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตาย เวลาแก่ เวลาเจ็บ เวลาตาย
ก็เป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ ถ้ายุติการ
เวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ได้ ก็ จ ะมี แ ต่ ค วามสุ ข
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เพราะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย
นั่นเอง นี่คือเรื่องของจิตใจพวกเราและจิตใจของพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวก จิตใจของพวกเรานี้ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่
ยังต้องมาทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ทุกข์กับการ
พลัดพรากจากกันอยู่ แต่จติ ของพระพุทธเจ้า จิตของพระอรหันตสาวก
ท่านไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แล้ว ท่านจึงไม่ต้องมามีความทุกข์
กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย กับการพลัดพรากจากกัน
ถ้าพวกเรายังไม่เห็นโทษของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ พวกเราก็จะ
ไม่เห็นความส�ำคัญของการท�ำทาน ของการรักษาศีล ของการภาวนา
เพราะเรายังไม่เห็นทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย
อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่แก่ ยังไม่เจ็บ ยังไม่ตายกัน เรา
ก็เลยยังไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเรายังสามารถหาความสุขต่างๆ
ผ่านทางร่างกายได้ แต่เวลาใดทีเ่ ราไปเจอความเจ็บไข้ได้ปว่ ย ไปเจอ
ความตาย หรือไปเจอความแก่ เวลานั้นเราก็จะเริ่มมีความรู้สึก
เดือดร้อนและอาจจะอยากหาวิธีแก้ปัญหาความเดือดร้อนของใจ
เวลาที่ได้พบกับความแก่ พบกับความเจ็บ พบกับความตาย ถ้ารอ
ให้เวลานัน้ มาถึงมันอาจจะไม่ทนั การณ์ เพราะการทีเ่ ราจะมาท�ำทาน
มารักษาศีล มาภาวนา ในเวลาที่เราแก่มันก็จะเป็นความล�ำบาก
ยากเย็น ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นกับนอนบนเตียงก็จะไม่สามารถ
ที่จะท�ำทาน รักษาศีล มาภาวนา ได้ หรือถ้าถึงเวลาใกล้ตายก็จะไม่
สามารถท�ำได้
ดังนัน้ เราจึงต้องจ�ำลองเหตุการณ์วา่ เวลาเราแก่เป็นอย่างไร เวลาเรา
เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไร เวลาเราตายเป็นอย่างไร ให้เราหมั่นระลึก
ถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่เรื่อยๆ ถ้าเราเห็นความแก่
เห็นความเจ็บ เห็นความตาย อยู่เรื่อยๆ เราจะได้ไม่หลงไม่ลืม
ปัญหาของคนเราที่ไม่สนใจจะมาเตรียมตัวแก้ปัญหาของความแก่
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ความเจ็บ ความตาย ก็คอื ความลืม ลืมไปว่าตนเองจะต้องแก่ ลืมไปว่า
ตนเองจะต้องเจ็บ ลืมไปว่าตนเองจะต้องตาย ก็เลยไม่รสู้ กึ เดือดร้อน
กับความแก่ กับความเจ็บ กับความตาย เพราะยังไม่เกิดขึ้นนั่นเอง
แต่พอเกิดขึ้นแล้วก็จะอยู่ในสภาพที่ท�ำอะไรไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึง
ทรงสอนให้พวกเราหมั่นเจริญมรณานุสติกันไว้อยู่เรื่อยๆ ให้เรา
คิดอยู่เรื่อยๆ ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้น
ความแก่ไปไม่ได้ จะต้องเจ็บไข้ได้ปว่ ยเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บ
ไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ จะต้องตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้
เราจะต้องพลัดพรากจากกันจากสิง่ ทีเ่ รารักสิง่ ทีเ่ ราชอบ ล่วงพ้นการ
พลัดพรากจากกันไปไม่ได้ ถ้าเราระลึกถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย
อยูเ่ รือ่ ยๆ เราจะได้ไม่ประมาท เราจะได้รบี เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ ถ้าเราได้มาเกิดในยุคสมัยทีม่ พี ระพุทธศาสนา เราก็จะ
มีคนสอนให้เรารู้จักวิธีรับกับเหตุการณ์ รับกับความแก่ รับกับ
ความเจ็บ รับกับความตาย ได้อย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่เดือดร้อน
ด้วยการท�ำทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนา
การปฏิบตั ทิ าน ศีล ภาวนา นีแ่ หละทีจ่ ะท�ำให้จติ ใจของเรานัน้ ไม่ตอ้ ง
ทุกข์กบั ความแก่ ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ความเจ็บ ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ความตาย
และไม่ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ดังนั้นถ้าเรายัง
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญต่อการท�ำทาน ต่อการรักษาศีล ต่อการภาวนา
เราก็ควรทีจ่ ะระลึกถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย ให้มากๆ อย่าให้ลมื
ถ้าเราไม่ลืมแล้วเราก็จะรีบท�ำทาน รักษาศีล และภาวนา เช่น เวลา
คนที่ไม่สบายแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาล หมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็น
โรคมะเร็งจะอยูไ่ ด้ไม่เกิน ๓ เดือน ๖ เดือน เวลานัน้ จิตใจจะไม่มคี วาม
อยากที่จะท�ำอะไร อยากจะหาวิธีรักษา ถ้ารักษาได้ก็รักษา ถ้ารักษา
ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีรักษาใจ รักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความตายที่ก�ำลังจะ
เข้ามา เมือ่ ก่อนนีก้ ไ็ ม่ได้คดิ ถึงความตายมากนัก ทัง้ ๆ ทีร่ อู้ ยูว่ า่ เกิดมา
แล้วก็ตอ้ งตาย แต่มนั ยังรูส้ กึ ว่าเป็นสิง่ ทีห่ า่ งไกลจนเหมือนกับเป็นสิง่
ที่ไม่จริง แต่พอมาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วได้ไปพบเเพทย์ แพทย์บอกว่า
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ไม่มวี ธิ รี กั ษาแล้ว ต้องเตรียมตัวตายเพียงอย่างเดียว เวลานัน้ ก็ไม่อยาก
จะท�ำอะไร ถ้าเคยท�ำทาน เคยรักษาศีล เคยภาวนา อยู่บ้าง ก็จะท�ำ
ให้มภี มู มิ พี นื้ ฐานทีจ่ ะท�ำทาน รักษาศีล ภาวนา ให้มากขึน้ ได้ แต่สำ� หรับ
คนทีไ่ ม่เคยท�ำทาน ไม่รกั ษาศีล ไม่ภาวนาเลย เวลาพบกับความตายนี้
จะไม่มีก�ำลังจิตก�ำลังใจที่จะท�ำอะไรเลย
ดังนั้น เราจึงต้องพยายามบังคับตัวเราเองให้พิจารณาความแก่
ความเจ็บ ความตาย อยู่เรื่อยๆ และบังคับตัวเราเองให้มาปฏิบัติ
ทาน ศีล ภาวนา กันอยูเ่ รือ่ ยๆ และท�ำให้มากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ จนกว่าใจ
ของเรานีจ้ ะหลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย จะหลุดพ้นจากความทุกข์
ของความแก่ ของความเจ็บ และของความตาย เมื่อใจของเรา
หลุดพ้นแล้ว เราจะอยู่อย่างสบาย ไม่มีความวิตกกังวล ไม่มีความ
ห่วงใยกับเรือ่ งของความแก่ ของความเจ็บ และความตาย ใจของเรานี้
สามารถอยู่เหนือความทุกข์ของความแก่ ของความเจ็บ และ
ของความตายได้ ถ้าเราท�ำทาน รักษาศีล และภาวนา ตามวิธีที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�ำเพ็ญมาและน�ำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่
สัตว์โลกอย่างพวกเรา ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าก็นอ้ มน�ำเอาไปปฏิบตั ิ เอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้า
มาเป็นตัวอย่าง พอปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติ
ไม่ชา้ ก็เร็วก็สามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ตา่ งๆ ได้ หลุดพ้นจาก
ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สดุ วิสยั ไม่เหนือวิสยั ของมนุษย์
อย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถบ�ำเพ็ญที่จะสามารถปฏิบัติกันได้
ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อและเรามีความรู้เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆ ว่า
เราจะต้องแก่ จะต้องเจ็บ และจะต้องตาย เมื่อเรารู้แล้วเราจะได้รีบ
ขวนขวายปฏิบัติยกระดับจิตใจของเราให้สู่ระดับของพระพุทธเจ้า
และสู่ระดับของพระอรหันตสาวกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับ
ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
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พวกเราท�ำได้ถ้าพวกเราจะท�ำกัน อยู่ท่ีว่าจะท�ำหรือไม่ท�ำนั่นเอง
ส่วนใหญ่กไ็ ม่ทำ� กันเพราะว่าลืมความตายกัน ลืมความแก่ ลืมความ
เจ็บกัน ก็เลยผัดวันประกันพรุ่งว่าไว้รอให้แก่ก่อนแล้วค่อยเข้าวัด
บางทีมนั ไม่ทนั แก่ มันจะตายก่อน มันจะเจ็บเสียก่อน พอถึงเวลานัน้
ก็จะสายไป สายเกินแก้ ดังนั้น เราต้องจ�ำลองต้องสมมุติว่าวันนี้
หรือพรุ่งนี้เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้ เราอาจจะตายขึ้นมา
ก็ได้ ไม่มีใครรู้ ไม่เช่นนั้นเขาจะมีบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันภัย
ไว้ท�ำไม เพราะไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นเอง ให้เราคิด
แบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจ เพื่อที่เราจะได้มาเตรียมตัว
มาสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วออกไปบวช ออกไปอยู่
แบบนักบวช เพื่อที่จะได้รักษาศีลและภาวนาได้อย่างเต็มที่ได้อย่าง
ตลอดเวลา เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ทำ� ลายตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ทมี่ อี ยู่
ในใจของพวกเราให้หมดไปได้
นี่คือหน้าที่ของพวกเราที่ไม่มีใครจะมาท�ำให้กับเราได้ ทุกคนจะต้อง
ท�ำงานนี้เอง พ่อแม่ท�ำให้เราไม่ได้ ไม่เหมือนงานทางร่างกาย พ่อแม่
ยั ง พอท� ำ ให้ เ ราได้ เ วลาเราเป็ น เด็ ก เป็ น เล็ ก พ่ อ แม่ ก็ เ ลี้ ย งดู เ รา
หาอาหารหาอะไรมาให้เรารับประทาน แต่เรื่องของจิตใจไม่มีใครที่
จะดูแลให้ใครได้ ทุกคนจะต้องดูแลให้กันเอง ทุกคนจะต้องบ�ำเพ็ญ
จิตภาวนา ทุกคนจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถึงจะช�ำระใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ได้ ถึงจะได้เปลี่ยนใจจากใจที่เวียนว่ายตายเกิดไปสู่ใจที่ไม่
เวียนว่ายตายเกิด ขอให้ทา่ นจงร�ำลึกถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย
อยู่เรื่อยๆ เพื่อจะได้ไม่ประมาทนอนใจ เพื่อจะได้รีบเร่งปฏิบัติเพื่อ
ให้ได้บรรลุถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด บรรลุถึงความ
สิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวง

145

ธรรมะ
บนเขา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

ล�ำดับขั้น
การ
ปฏิบัติ

พระธรรมค�ำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัตินั้นเป็นธรรมที่
ต้องปฏิบัติเป็นขั้นๆ ไป ปฏิบัติจากขั้นต�่ำ
ไปสูข่ นั้ สูง เพราะธรรมแต่ละขัน้ จะสนับสนุน
ธรรมที่สูงขึ้นไป ถ้าจะปฏิบัติธรรมขั้นสูง
โดยไม่ปฏิบัติธรรมขั้นต�่ำก่อนจะไม่ได้ผล
ดังที่ปรารถนากัน เหมือนกับการศึกษา
ทางโลกที่ต้องศึกษาจากขั้นต�่ำไปสู่ขั้นสูง
เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ขั้ น อนุ บ าลไปสู ่ ขั้ น ประถม
ขั้นมัธยม และขั้นอุดมศึกษาตามล�ำดับ
ข้ามขัน้ กันไปไม่ได้เพราะจะท�ำให้ไม่สามารถ
ที่จะสอบผ่านได้
การปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้น จ�ำเป็นจะต้อง
ปฏิบัติเป็นขั้นๆ เริ่มต้นจากขั้นแรกไปสู่
ขั้นสุดท้าย
ขั้นแรกของปฏิบัติธรรม คือ การให้ทาน
ขั้นที่สอง คือ การรักษาศีล
ขัน้ ทีส่ าม คือ ขัน้ ภาวนา ทีแ่ บ่งเป็น ๒ ขัน้
คือ สมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา
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ธรรมเหล่านีจ้ ำ� เป็นจะต้องปฏิบตั จิ ากขัน้ แรกขึน้ ไปเพราะจะสนับสนุน
ธรรมที่สูงขึ้นไปตามล�ำดับ เหมือนกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
จ�ำเป็นจะต้องสร้างจากฐานรากขึน้ ไปก่อน ฐานรากแล้วถึงจะขึน้ เสา
ขึ้นคาน ขึ้นหลังคา ขึ้นชั้นต่างๆ ได้ ถ้ายังไม่มีฐานรากหรือฐานราก
ไม่แข็งแรง ตัวอาคารก็อาจจะพังลงมาได้ การปฏิบัติธรรมก็เป็น
อย่างนั้น จ�ำเป็นจะต้องปฏิบัติจากทานขึ้นไปก่อน แต่ส�ำหรับผู้ที่
ในอดีตชาติเคยได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนแล้ว พอมาเกิดชาติใหม่นี้
ก็สามารถปฏิบัติขั้นที่ได้ปฏิบัติไว้แล้วต่อไปได้ ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้น
ใหม่ก็ได้ เช่น คนที่เคยบวชแล้วในอดีต พอกลับมาเกิดใหม่ก็บวช
ต่อไปเลยก็ได้
อย่างครูบาอาจารย์บางรูป เช่น สมเด็จพระสังฆราชที่ทรงเสด็จ
นิพพานหรือสวรรคตไปนี้ ท่านก็บวชตัง้ แต่เป็นเด็กเป็นสามเณร นัน่ เป็น
เพราะว่าในอดีตชาติท่านได้บวชมาแล้ว แต่ส�ำหรับคนที่ยังไม่เคย
ท�ำทาน ไม่เคยรักษาศีล จะให้ไปบวชนัน้ ก็เป็นการบวชชัว่ คราว ไม่ได้
บวชเอาจริงเอาจังแบบเป็นจริตนิสยั ของตน บวชเพราะเป็นธรรมเนียม
ทีส่ งั คมนิยมปฏิบตั กิ นั เช่น บวชเพือ่ ทดแทนพระคุณบิดามารดา ก็บวช
ช่วงระยะสัน้ ๆ สมัยก่อนก็ประมาณ ๑ พรรษา ๓ เดือน สมัยปัจจุบนั เป็น
ยุคทีม่ คี วามเจริญทางด้านวัตถุมาก เวลาทีจ่ ะมาบวชจึงมีนอ้ ยเพราะ
จะต้องเอาเวลาที่มีอยู่นี้ไปหาเงินหาทองหาวัตถุข้าวของต่างๆ กัน
การบวชจึงลดระยะเวลาลง เดีย๋ วนีบ้ างทีกบ็ วชกัน ๑๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง
หรือถ้าบวชเป็นพิธกี บ็ วชเช้าสึกเย็น อย่างบวชหน้าไฟในงานศพเวลา
บิดามารดาตายไป ยังไม่มีโอกาสบวชทดแทนก็เลยถือโอกาสบวช
ในวันทีจ่ ะเผาศพ การบวชแบบนีไ้ ม่ได้ถอื ว่าเป็นการบวชแบบจริงจัง
การบวชจริงจังนีต้ อ้ งเป็นการบวชแบบไม่สกึ จึงถือว่าเป็นการบวช
ทีแ่ ท้จริง
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาศีล
คือท�ำให้จิตใจมีความสงบ
มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
ดังนัน้ การปฏิบตั ธิ รรมของแต่ละท่านจึงต่างกันไป บางท่านก็ทำ� ทาน
ได้อย่างง่ายดาย ชอบใส่บาตรชอบไปท�ำบุญตามวัดตามวาต่างๆ
มีงานบุญที่ไหนก็ชอบไป แสดงว่าในอดีตชาติเคยได้ท�ำบุญมาอย่าง
โชกโชนแล้ว ติดเป็นนิสัยแล้ว มีความรู้สึกที่ดีกับการท�ำบุญ คือได้
ความสุขใจ เวลามีโอกาสมีก�ำลังก็จะไปท�ำบุญ ส�ำหรับผู้ที่ไม่เคย
ท�ำบุญท�ำทานมาในอดีตก็จะไม่ทำ� จะไม่ชอบท�ำ ชอบทีจ่ ะเอาเงินทอง
ไปซื้อข้าวซื้อของไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ถ้าจะท�ำ
ก็ท�ำแบบเสียไม่ได้ เช่น ถูกรับเชิญให้ไปร่วมงานท�ำบุญ หรือมีการ
แจกซองกฐินผ้าป่าก็อาจจะท�ำไปเพื่อไม่ให้เสียมารยาท หรือท�ำไป
เนื่องในวันมงคลต่างๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เช่น วันวิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา เป็นต้น ก็เป็นการท�ำไป
ตามธรรมเนียม ยังไม่ได้ท�ำจากนิสัยใจคอ ไม่ได้ท�ำจากความชอบ
ที่จะท�ำ เพราะในอดีตชาติไม่ได้สะสมการกระท�ำบุญนี้ไว้จึงไม่ได้ติด
มาเป็นนิสยั ส�ำหรับผูท้ ไี่ ด้ทำ� มาแล้ว ติดเป็นนิสยั แล้ว จะชอบท�ำบุญ
ท�ำทาน ถ้าท�ำบุญแล้วก็จะท�ำให้มีก�ำลังที่จะปฏิบัติธรรมขั้นที่ ๒ ได้
ก็คือการรักษาศีล
เบือ้ งต้นก็รกั ษาศีล ๕ ไป อาจจะรักษาเป็นบางวันไปก่อนในระยะเริม่
แรก ส�ำหรับบางท่านถ้าอดีตเคยรักษาศีลมาตลอดเวลาแล้วก็จะรักษา
ศีลได้ทุกวัน บางท่านยังรักษาไม่ได้ทุกวัน ก็ขอรักษาในวันพระก่อน
เช่น วันนี้ก็เป็นวันพระ คนที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะมารักษาศีลกันใน
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วันพระ ก็จะเป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารรักษาศีลทีม่ ากขึน้ ไป รักษา
จาก ๑ วัน เป็น ๒ วัน เป็น ๓ วัน เพราะเมื่อเริ่มรักษาศีลก็จะเห็น
คุณค่าของการรักษาศีล เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาศีล คือ
ท�ำให้จิตใจมีความสงบมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ความวิตกกังวล
ความหวาดกลัวต่างๆ ก็น้อยลงไป เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ไม่รกั ษาศีลก็หายไป เห็นคุณค่าของการรักษาศีล ก็จะท�ำให้รกั ษามาก
ขึ้นไปจนสามารถรักษาได้ทุกวัน พอรักษาศีล ๕ ได้แล้วก็อยากจะ
รักษาศีล ๘ ขึ้นมา ก็จะลองรักษาในวันพระก่อน วันแรกถ้าไปอยู่วัด
เขาก็เรียกว่าไปรักษาอุโบสถศีล
ค�ำว่า อุโบสถศีล ก็คือศีล ๘ ที่รักษากันในพระอุโบสถ เพราะ
ศรัทธาญาติโยมเวลาไปรักษาศีลในวันพระก็จะไปปฏิบัติธรรมกันใน
พระอุโบสถ สถานทีๆ่ มีพระสงฆ์นำ� สวดมนต์ไหว้พระ มีพระสงฆ์แสดง
พระธรรมเทศนา แล้วก็นำ� พาปฏิบตั ธิ รรมขัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไปก็คอื สมถภาวนา
และวิปสั สนาภาวนา นีก่ เ็ ป็นการเริม่ ต้นท�ำไปในวันพระ วันหยุดท�ำงาน
ไม่ตอ้ งไปท�ำมาหากิน มีเวลาว่างก็ไปวัดไปปฏิบตั ธิ รรม เพราะทีว่ ดั จะมี
อุปกรณ์มีบุคลากรสมบูรณ์กว่าการปฏิบัติอยู่ที่บ้าน บรรยากาศก็จะ
ดีกว่า สิ่งแวดล้อมก็จะดีกว่าสงบกว่า จะไม่มีพวกรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ มาคอยยัว่ ยวนกวนใจ ถ้าอยูท่ บี่ า้ นจะมีบคุ คลทีไ่ ม่ได้รกั ษา
ศีลไม่ได้ภาวนา เขาก็จะวุน่ อยูก่ บั การหากิน การหาความสุขทาง ตา
หู จมูก ลิน้ กาย ดูภาพยนตร์ดอู ะไรต่างๆ ฟังอะไรต่างๆ ไป ถ้าอยูใ่ กล้
ก็จะร�ำคาญใจรบกวนใจได้ จะท�ำให้การรักษาศีลยากล�ำบาก เช่น
เวลาตอนเย็นคนรอบข้างเขารับประทานอาหารกัน กลิ่นอาหารโชย
เข้ามาในจมูกก็จะท�ำให้ใจที่ยังไม่แข็งแกร่งยังไม่มีหลักมีเกณฑ์นี้
อ่อนไหวได้ และอาจจะท�ำให้ศีลขาดได้เพราะทนไม่ไหวกับการที่จะ
ต้องอยากรับประทานอาหารร่วมกับเขา
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นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ว่าท�ำไมผู้ที่รักษาศีล ๘ ศีลอุโบสถ และ
เจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา ต้องไปอยู่วัดกัน เพราะที่วัดนี้
มีบรรยากาศที่ดีกว่า สงบกว่า ห่างไกลจากแสง สี เสียง รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วอยู่ร่วมกับบุคคลที่ปฏิบัติคล้ายคลึงกัน
รักษาศีล ๘ ด้วยกัน ไม่รับประทานอาหารเย็นด้วยกัน ร่วมปฏิบัติ
ธรรมกัน ร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมกัน บรรยากาศการไปอยู่วัดจึงเอื้อ
ต่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้
ผูป้ ฏิบตั เิ มือ่ เริม่ เข้าสูข่ นั้ ภาวนา ขัน้ รักษาศีล ๘ ก็มกั จะต้องไปปฏิบตั ิ
ที่วัด หรือไปปฏิบัติในสถานที่เหมือนกับวัด คือเป็นที่ห่างไกลจาก
แสง สี เสียง รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีส่ งบสงัดวิเวก ทีไ่ ม่มารบกวน
มาท�ำลายการท�ำความสงบของใจ การภาวนาสมถภาวนา ถ้าได้เริม่
ท�ำแล้ว ถ้าได้รับผลเห็นผลที่เกิดจากการภาวนา เห็นผลจากการ
ศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ จะได้พบกับอานิสงส์ของการฟัง
ธรรมอยู่ถึง ๕ ประการด้วยกันคือ ๑. จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคย
ได้ยินได้ฟังมาก่อน ๒. ธรรมที่จะได้ยินได้ฟังมาแล้ว เมื่อได้ฟังซ�้ำอีก
ก็จะเกิดความเข้าใจดี เข้าไปลึก เข้าไปกว้างออกไป ๓. จะช่วยก�ำจัด
ความลังเลสงสัยต่างๆ ให้หมดไปได้ ๔.ท�ำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็น
ที่ถูกต้อง และ ๕.ท�ำให้จิตใจสงบผ่องใส ถ้าได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
และมีสติจดจ่ออยูก่ บั การปฏิบตั ิ ผลก็ยอ่ มจะเกิดขึน้ มาดังทีไ่ ด้แสดงไว้
เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้วได้ผลเหล่านีก้ จ็ ะท�ำให้เห็นคุณค่าของการ
ฟังเทศน์ฟังธรรมที่เป็นเหมือนกับการเจริญวิปัสสนาภาวนา เจริญ
วิปสั สนา ก็เพือ่ ทีจ่ ะเจริญสัมมาทิฏฐิ ความเห็นทีถ่ กู ต้อง คือการเจริญ
ปัญญานัน่ เอง ปัญญาทีจ่ ะมาท�ำให้จติ ใจได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์
แห่งการเวียนว่ายตายเกิด กองทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยาก
ต่างๆ ถ้าไม่มปี ญ
ั ญาจะไม่เห็นโทษของตัณหาความอยากต่างๆ จะไม่
รูจ้ กั วิธหี ยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอยูเ่ รือ่ ยๆ
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ก็จะได้ยนิ วิธที จี่ ะหยุดการเวียนว่ายตายเกิด จะได้ยนิ ว่ากิเลสตัณหา
ความโลภความอยากต่างๆ นี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ
และของการเวียนว่ายตายเกิด และการทีจ่ ะก�ำจัดกิเลสตัณหานีก้ ต็ อ้ ง
ใช้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
นีค่ อื เรือ่ งของการไปอยูว่ ดั ในวันอุโบสถ วันนีก้ เ็ ป็นวันพระ พุทธบริษทั
สาธุชนที่ใฝ่การปฏิบัติใฝ่การฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะไปอยู่วัดกันเป็น
ธรรมเนียมซึง่ ได้ปฏิบตั กิ นั ตัง้ แต่สมัยพระพุทธกาล แต่ในสมัยปัจจุบนั นี้
เราก็อาจจะไม่ต้องไปอยู่วัดก็ได้ เพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถฟังเทศน์
ฟังธรรมที่ไหนก็ได้ ถ้ามีเครื่องเสียงไว้เปิดฟัง หรือมีหนังสือธรรมะ
ไว้อา่ น แล้วถ้ามีสถานทีส่ งบเงียบไม่มใี ครมารบกวน ไม่มแี สง สี เสียง
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็สามารถที่จะอยู่ในสถานที่เหล่านั้น
ได้โดยไม่ต้องไปวัด เพราะเดี๋ยวนี้การไปวัดอาจจะไม่สงบไปเสียแล้ว
แทนทีจ่ ะมีกจิ กรรมเกีย่ วกับการปฏิบตั ธิ รรม กลับมีกจิ กรรมทางโลก
เข้ามาแทรก เช่น วัดต่างๆ ก็จะมีเมรุเผาศพกัน มีผู้คนเข้าออกกัน
เป็นจ�ำนวนมากเพือ่ มาท�ำฌาปนกิจกัน หรือมีงานบุญงานฉลองงาน
อะไรต่างๆ แทนที่วัดจะเป็นสถานที่สงบ กลับกลายเป็นเหมือน
ศูนย์การค้าไป มีคนพลุกพล่าน มีการเสพรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ กัน บางแห่งถึงกับมีมหรสพเข้ามาถึงในวัดเลย วัดแบบนัน้
ก็ถือว่าไม่เป็นวัดของพระพุทธเจ้า
ถ้าเป็นวัดของพระพุทธเจ้าต้องเป็นวัดทีส่ งบสงัดปราศจากกิจกรรม
ต่างๆ นอกจากการปฏิบัติธรรม คือมีการเจริญสมถภาวนาและ
วิปสั สนาภาวนาเท่านัน้ ถึงจะเรียกว่าเป็นวัดของพระพุทธเจ้า เป็นวัด
ที่สามารถบ�ำเพ็ญธรรมขั้นสูงได้ คือ ขั้นศีล ๘ และขั้นสมถะและ
วิปัสสนาภาวนา พอรักษาศีล ๘ ได้ การภาวนาก็จะเป็นไปได้อย่าง
ง่ายดายต่างจากการรักษาศีล ๕ ถ้ารักษาศีล ๕ นีก้ เิ ลสตัณหายังมีชอ่ ง
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ใจจะสงบนี้จะต้องกักกันร่างกาย
เพราะการกักกันร่างกาย
ก็เท่ากับการกักกันจิตใจไปในตัว
ออกมาสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายให้แก่ใจได้ เพราะ ศีล ๕ นี้
ยังไม่ละเอียดพอ ถ้าเป็นกรงก็ยงั ห่าง ยังมีชอ่ งให้เล็ดลอดออกจาก
กรงได้ แต่ถ้าเป็นศีล ๘ แล้ว ลูกกรงมันจะถี่ ไม่สามารถเล็ดลอด
ออกมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้ ศีล ๘ ยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับการ
ไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ทีศ่ ลี ๕ ไม่ได้หา้ มไว้ ศีล ๕ นี้
จะไปเทีย่ วข้างนอกบ้านก็ไปได้ จะไปดูภาพยนตร์ไปงานต่างๆ งานเลีย้ ง
ตอนค�่ำตอนกลางคืนไปได้หมด ไม่ได้ห้าม แต่ถ้าถือศีล ๘ แล้วจะไป
ไม่ได้ จะต้องส�ำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ไปหาความสุขจากการดู
การฟัง การดื่ม การรับประทาน อันนี้จะท�ำให้มีเวลามาภาวนาได้
มาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมได้ ถ้าไปเที่ยวกันก็จะไม่มีเวลาที่จะมา
ศึกษามาภาวนากัน นี่คือความแตกต่างระหว่างศีล ๕ กับศีล ๘
ถ้าอยากจะให้ศีลละเอียดมากกว่านี้ก็ต้องถือศีลของนักบวชเลยคือ
ศีลของพระ ๒๒๗ ข้อ ของภิกษุณกี ็ ๓๐๐ กว่าข้อ แต่เดีย๋ วนีไ้ ม่มแี ล้ว
เป็นข้อควบคุมบังคับให้จิตใจอยู่ข้างใน ให้อยู่ในวัดวาอาราม ให้อยู่
ในบริเวณที่จ�ำกัด ไม่ปล่อยให้ออกไปเพ่นพ่านทั่วไปหมดเพราะจะ
เป็นอุปสรรคต่อการบ�ำเพ็ญจิตภาวนา โดยเฉพาะสมถภาวนาคือ
การท�ำใจให้สงบ ใจจะสงบนี้จะต้องกักกันร่างกาย เพราะการกักกัน
ร่างกายก็เท่ากับการกักกันจิตใจไปในตัว จิตใจจะไปโน่นมานีก่ ไ็ ปไม่ได้
ถ้าเราบังคับให้ร่างกายอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งไม่ให้ออกไปจาก
ในบริเวณนั้น เช่น ถ้าเป็นญาติโยมที่เริ่มปฏิบัติก็จะไปรวมกันอยู่ใน
พระอุโบสถ ส�ำหรับผูท้ กี่ า้ วหน้าแล้ว สามารถปฏิบตั อิ ยูต่ ามล�ำพังได้
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ก็จะไปอยูท่ พี่ กั ทีส่ งบทีใ่ ดก็ได้ แล้วก็ควบคุมบังคับกายไม่ให้ไปท�ำอะไร
นอกจากเดินจงกรม นั่งสมาธิ
การเดินจงกรมกับนัง่ สมาธินกี้ เ็ ป็นการภาวนา สาเหตุทตี่ อ้ งเดินสลับ
กับการนัง่ ก็เพือ่ ผ่อนคลายความปวดเมือ่ ยของร่างกายนัน่ เอง แต่การ
ภาวนานี้ก็เหมือนกัน เดินจงกรมก็เป็นการภาวนา นั่งสมาธิก็เป็น
การภาวนา เช่น ถ้าเดินจงกรมแล้วบริกรรมพุทโธๆ ไปก็เรียกว่า
เป็นการเจริญสมถภาวนา เป็นการเจริญสติ เวลานัง่ บริกรรมพุทโธๆ
ก็เหมือนกัน ต่างกันตรงที่ร่างกายอยู่ในท่านั่งหรือท่าเดินเท่านั้น
แต่งานของจิตใจนี้เป็นงานอันเดียวกันคืองานท�ำใจให้สงบ การจะ
ท�ำใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติควบคุมบังคับไม่ให้ใจลอยไปกับอารมณ์
ความคิดต่างๆ ใจนี้ก็เป็นเหมือนกับคนที่ตกลงไปในน�้ำที่มีกระแสน�้ำ
ไหลเชีย่ ว ถ้าไม่ตอ้ งการให้นำ�้ พัดพาไปก็ตอ้ งหาทีเ่ กาะ ถ้าไม่ทมี่ เี กาะ
น�้ำก็จะพัดพาไปแล้วอาจจะท�ำให้จมน�้ำตายได้ แต่ถ้ามีที่ยึดที่เกาะ
ก็จะปลอดภัย ใจก็เหมือนกัน ถ้าใจไม่มที ยี่ ดึ ทีเ่ กาะ ไม่มสี ติ ใจก็จะลอย
ไปตามกระแสอารมณ์ความคิดต่างๆ แล้วก็จะไปพบกับความทุกข์
ความวุน่ วายใจต่างๆ แต่ถา้ มีทยี่ ดึ มีทเี่ กาะ เช่น มีสติยดึ เหนีย่ วจิตใจ
จะเป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ อานาปานสติ มรณานุสติ
เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ
สังฆานุสติ ก็คอื พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ
พระธรรมคุ ณ พระสั ง ฆคุ ณ เช่ น การสวดบทพระพุ ท ธคุ ณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ หรือถ้าจะใช้การระลึกถึงชื่อก็ได้ เช่น
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ระลึกไปเพียงอย่างเดียว อย่าให้คดิ เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้
ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ หรือถ้านั่งเฉยๆ ไม่อยากจะบริกรรมเวลา
นั่งสมาธิ ก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ การดูลมหายใจเข้าออก
ก็เรียกว่า อานาปานสติ
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อานาปานะ แปลว่า ลมเข้า ลมออก สติก็คือให้รู้อยู่กับการเข้า
ออกของลมหายใจ เรียกว่า อานาปานสติ ให้รู้อยู่เฉยๆ อย่าไป
ควบคุมบังคับลม ลมจะสั้นลมจะยาวปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ของลม การภาวนาไม่ได้มาควบคุมบังคับการหายใจ แต่มาควบคุม
ความคิดปรุงเเต่งของสังขาร ความคิดปรุงเเต่งของใจ ด้วยการดูลม
หายใจเข้าออก ให้ดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งที่เห็นชัด บางท่านก็ดูที่ปลาย
จมูก บริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมา เป็นลมเข้าออกสัมผัสร่างกาย
ก็เฝ้าดูอยูต่ รงนัน้ ให้รเู้ ฉยๆ เท่านัน้ เองว่าตอนนีล้ มก�ำลังเข้าหรือก�ำลัง
ออก ลมหยาบหรือลมละเอียด ลมยาวหรือลมสั้น ให้รู้ไปตามความ
เป็นจริงของลม ถ้าลมละเอียดเข้าไปมากๆ จนไม่สามารถรับรู้ว่า
ลมมีหรือไม่มีก็ให้สักแต่ว่ารู้ไป รู้อยู่กับความว่างไป รู้อยู่กับการที่
ไม่มลี มไป ตราบใดทีไ่ ม่มคี วามคิดปรุงเเต่งก็ยงั ถือว่าก�ำลังภาวนาอยู่
ก�ำลังน�ำใจให้เข้าสู่ความสงบ ถ้าไม่เกิดอาการตกใจกลัว หรือเกิด
ความคิดปรุงเเต่งขึ้นมา จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบตามล�ำดับต่อไป
ถ้าเกิดความตกใจกลัวว่าไม่มีลมหายใจ กลัวว่าจะตาย ใจก็จะถอน
ออกมาหาลมเพราะกลัวว่าไม่มีลมแล้วจะตาย ส�ำหรับผู้ที่ภาวนา
อานาปานสติ นี้ ท่ า นสอนว่ า ไม่ ต ้ อ งกั ง วลไม่ ต ้ อ งกลั ว เวลาไม่
สามารถรับรู้ว่ามีลมหายใจเข้าออกหรือไม่นั้น ตราบใดที่มีสติมี
ผู้ระลึกรู้อยู่นี้ ร่างกายนี้จะไม่ตายอย่างแน่นอน เพราะผู้ที่ปฏิบัติ
อานาปานสติมานัน้ ไม่มใี ครตาย ในเวลาทีไ่ ม่สามารถรับรูว้ า่ มีลมอยู่
หรือไม่แล้ว เพราะเวลานั้นจิตละเอียด ลมก็ละเอียด พร้อมที่จะเข้า
สู่ความสงบ ถ้าประคับประคองสติให้สักแต่ว่ารู้ไว้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยว
ไม่นานมันก็จะวูบลงไปเข้าสู่ความสงบได้ เวลาเข้าสู่ความสงบ เรื่อง
ของลมเรือ่ งของร่างกายก็หายไปจากการรับรูข้ องใจ อยูก่ บั ความว่าง
เหมือนลอยอยู่ในอวกาศ แต่เป็นความสุขมาก เป็นความสุขที่
เหนือกว่าความสุขทัง้ หลาย ถ้าได้พบกับความสุขอันนีแ้ ล้วก็จะท�ำให้
เกิดก�ำลังจิตก�ำลังใจที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นและให้สูงขึ้น
154

ตอนต้ น ก็ พ ยายามปฏิ บั ติ ใ ห้ ม ากขึ้ น ปฏิ บั ติ ใ ห้ จิ ต สงบไปก่ อ น
ให้ช�ำนาญ ให้สามารถเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการและตั้งอยู่ได้นานๆ
ไปก่อน ยังไม่ตอ้ งไปกังวลว่าจะติดสมาธิ เพราะยังไม่มสี มาธิทจี่ ะติด
นั่นเอง ต้องพยายามท�ำไปบ่อยๆ ท�ำให้มากๆ ท�ำให้จิตสงบมากๆ
สงบนานๆ สงบอยูเ่ รือ่ ยๆ ก่อน จนมีความมัน่ ใจว่าสามารถเข้าสมาธิ
ได้ทุกเวลาแล้ว หลังจากนั้นถึงค่อยก้าวขึ้นไปสู่ธรรมขั้นสูงต่อไป
ก็คือการภาวนาวิปัสสนาภาวนา
การเข้าสูว่ ปิ สั สนาภาวนานีไ้ ม่ได้หมายความว่าจะให้ทงิ้ สมถภาวนา
แต่ให้ท�ำสลับกันไป คือตอนต้นก็ให้เข้าไปในสมาธิก่อน เข้าไปพักจิต
เข้าไปชาร์จแบตเตอรี่ เข้าไปสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้น แล้วเวลาออก
จากสมาธิมาถึงค่อยมาเจริญวิปัสสนาภาวนา อย่าเจริญวิปัสสนา
ภาวนาในขณะทีจ่ ติ ตัง้ อยูใ่ นความสงบสักแต่วา่ รู้ ตอนนัน้ ไม่ใช่เวลา
ทีจ่ ะมาเจริญวิปสั สนาภาวนา เป็นเวลาทีเ่ จริญสมถภาวนาเพือ่ สร้าง
อุเบกขาธรรมให้เกิดขึน้ เพราะจ�ำเป็นจะต้องใช้อเุ บกขาธรรมในการ
ที่จะสนับสนุนในการเจริญวิปัสสนาภาวนา
การเจริญวิปสั สนาภาวนา ก็คอื ให้พจิ ารณาธรรมต่างๆ ทีใ่ จยังไปหลง
ยังไปเห็นว่าดิบเห็นว่าดี เห็นว่าสุขอยู่ ยังอยากมียังอยากได้อยู่กับ
สิ่งใด ก็ต้องพิจารณาให้เห็นสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข
มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง มันเป็นของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้น
เวลามันจากเราไปเป็นของคนอืน่ ก็จะท�ำให้เราเสียอกเสียใจ และอาจจะ
เป็นบ้ากระโดดตึกฆ่าตัวตายไปก็ได้ เพราะอ�ำนาจของความทุกข์ใจ
ของความเสียใจที่จะรุนแรงมากเพราะไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้มาที่ตนรักที่ตนหวงนี้จะต้องมีการพลัดพราก
จากกันไปในทีส่ ดุ ไม่ชา้ ก็เร็ว นีค่ อื วิปสั สนาภาวนา ออกจากสมถภาวนา
ก็มาพิจารณาสภาวธรรมต่างๆ ที่ใจยังหลงรักหลงชอบ ยังอยากได้
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ค�ำว่าของเราๆ ทั้งหมดนี้
มันไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริง
มันเป็นอนัตตา
อยากมีอยู่ ถ้ายังรักชอบลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ต้องพิจารณาให้
เห็นว่ามันเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข ให้เห็นว่ามันเป็นสมบัติชั่วคราว
ได้มาแล้วก็ต้องเสียไปหมดไป ถ้าปล่อยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ได้
ก็ ม าพิ จ ารณาบุ ค คลต่ า งๆ ที่ เ รารั ก เราชอบที่ เ รามี ค วามผู ก พั น
ที่เราอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ อยู่กับเราไปตลอด เราก็ต้อง
พิจารณาว่าเขาเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ไปในที่สุด เขาจะไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอด สักวันหนึ่งเขา
ก็ตอ้ งจากเราไปตลอด ไม่วา่ จะเป็นพ่อแม่ของเรา สามีภรรยาของเรา
พีน่ อ้ งของเรา บุตรธิดาของเรา เพือ่ นของเรา ค�ำว่าของเราๆ ทัง้ หมดนี้
มันไม่ใช่เป็นของเราทีแ่ ท้จริง มันเป็นอนัตตา เป็นของชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว
อยูก่ บั เราไม่นานแล้วก็ตอ้ งมีการจากไป เขาไม่ไป เราก็ไป นีค่ อื สิง่ ต่างๆ
เป็นอย่างนี้
แล้วก็เข้ามาพิจารณาร่างกายของเรา ร่างกายของเราก็เป็นแบบ
เดียวกัน มีเกิดแล้วก็ตอ้ งมีแก่ มีเจ็บ มีตาย เป็นธรรมดา ต้องสอนใจ
ให้รับกับสภาพของความแก่ให้ได้ รับกับสภาพของความเจ็บปวด
ของร่างกายให้ได้ รับกับสภาพของความตายของร่างกายให้ได้
ด้วยการยกประเด็นขึ้นมาสอบถามใจ ด้วยการไปดูตัวอย่างดูคน
ที่แก่แล้วน้อมกลับเข้ามาที่ร่างกายของตนว่าต่อไปร่างกายของตน
ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ ไปดูคนเจ็บไข้ได้ปว่ ยตามโรงพยาบาลหรือเวลา
ที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเรารับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือไม่ ไปดู
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ความตายของบุคคลทีเ่ ขาตายไปแล้ว แล้วก็นอ้ มกลับเข้ามาทีร่ า่ งกาย
ของตนเองว่าต่อไปร่างกายของตนก็จะต้องเป็นอย่างนี้ หนีไม่พ้น
เป็นสิง่ ทีร่ า่ งกายของทุกคนจะต้องพบกัน ถ้าสอนใจทีม่ อี เุ บกขา ใจจะ
ไม่รู้สึกหวั่นไหว ไม่รู้สึกเดือดร้อน ใจจะน้อมเข้ามารับได้ เพราะใจ
เป็นเพียงผู้รู้เท่านั้น ใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บไปกับ
ร่างกาย ใจเป็นเพียงแต่ผมู้ าครอบครองร่างกาย เป็นเหมือนเจ้านาย
ส่วนร่างกายนีเ้ ป็นเหมือนคนรับใช้ เวลาคนรับใช้เป็นอะไรไป เจ้านาย
ก็ดูแลไปตามความเหมาะสม รักษาได้ก็รักษากันไป รักษาไม่ได้
ตายไปก็เอาไปฌาปนกิจ ใจไม่ได้ตาย เจ้านายไม่ได้ตายไปกับคนรับใช้
จะไปตืน่ เต้นตกใจหวาดกลัวไปท�ำไมเพราะไม่ได้ตาย ผูท้ ตี่ นื่ เต้นตกใจ
หวาดกลัวนีไ้ ม่ใช่รา่ งกาย ร่างกายทีแ่ ก่ ทีเ่ จ็บ ทีต่ าย นีเ้ ขากลับไม่รสู้ กึ
อะไร เพราะเขาไม่มีความรู้สึกในตัวของเขา เขาไม่มีการรับรู้อะไร
ทั้งนั้น เขาเป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืน เวลาที่เราเอาท่อนไม้
ท่อนฟืนมาผ่ามาตัดมาโยนเข้ากองไฟ ท่อนไม้ทอ่ นฟืนเขาไม่รสู้ กึ อะไร
ร่างกายก็อย่างนั้น เขาไม่รู้สึกอะไร เขาเป็นธาตุเหมือนกัน เป็นธาตุ
ดิน น�้ำ ลม ไฟ พอโยนเข้ากองไฟเขาก็ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้ เขาไม่ได้
ต่อต้านไม่ได้พยายามดิน้ ทีจ่ ะหนีจากกองไฟนัน้ ผูท้ ตี่ อ่ ต้านผูท้ ดี่ นิ้ นัน้
ก็คอื ใจทีค่ รอบครองร่างกาย แต่เวลาทีร่ า่ งกายหมดลมหายใจไปแล้ว
ใจก็จะไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วนั่นเอง ร่างกายจึงกลายเป็นเหมือน
ท่อนไม้ทอ่ นฟืนไป ไม่เดือดร้อนกับการกระท�ำต่างๆ ของร่างกาย ไม่วา่
จะไปผ่าไปตัด ไปเย็บไปฝัง ไปเผา หรือไปท�ำอะไรกับร่างกาย ร่างกาย
เขาไม่เดือดร้อน ผู้ที่เดือดร้อนคือใจที่ไม่ตายไปกับร่างกาย แต่ถูก
ความหลงหลอกให้คิดว่าเป็นร่างกาย เวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย
ก็จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมา
วิปสั สนา คือการมาสอนใจให้รวู้ า่ ใจกับร่างกายนีเ้ ป็นคนละส่วนกัน
ใจไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปหวาดกลัวกับความเป็นไปของร่างกาย
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ที่จะต้องเป็นไปอย่างแน่นอน ถ้าใจมีก�ำลังของอุเบกขาที่ได้จาก
สมถภาวนา ใจจะไม่ รู ้ สึ ก สะทกสะท้ า นเวลาพิ จ ารณาความแก่
ความเจ็บ ความตาย จะสามารถรับรู้ได้อย่างสงบ แต่ถ้ามีอาการที่
ไม่สงบเกิดขึน้ ก็แสดงว่าก�ำลังของอุเบกขานัน้ อ่อนลงไปหรือหมดแล้ว
เวลานัน้ ก็เป็นเวลาทีจ่ ะต้องพักการเจริญวิปสั สนาภาวนาไว้ชวั่ คราว
แล้วกลับมาบ�ำเพ็ญสมถภาวนาเพื่อสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นมาใหม่
กลับเข้าไปอยู่ในความสงบ อยู่ให้นานเท่าที่จิตต้องการอยู่ พอจิตได้
พักเต็มที่แล้ว จิตก็จะถอนออกมาเอง เมื่อถอนออกมาแล้วก็เอาไป
เจริญวิปัสสนาต่อไป ไปท�ำโจทย์ที่ยังท�ำไม่ได้ ไปทดสอบถามใจว่า
ถ้าเสียคนนีไ้ ปแล้วจะร้องห่มร้องไห้หรือเปล่า จะเดือดร้อนหรือเปล่า
ถ้าเสียคนนี้ไปจะเดือดร้อนไหม ถ้าเสียร่างกายไปจะเดือดร้อนไหม
ถ้าร่างกายเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะเดือดร้อนไหม ถามไปเรื่อยๆ
พิสูจน์ไปเรื่อยๆ จนในที่สุดจะมีความมั่นใจว่าไม่เดือดร้อนแล้วกับ
ความแก่ กับความเจ็บ กับความตาย ของร่างกาย
อันนี้ก็เป็นขั้นแรกของการบ�ำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาที่จ�ำเป็นจะต้อง
ท�ำสลับกับการเจริญสมถภาวนา วิปัสสนาเป็นที่ท�ำงานของใจ
สมถภาวนาเป็นที่พักผ่อนของใจ ถ้าใจเจริญแต่วิปัสสนาเพียง
อย่างเดียวโดยไม่มสี มถภาวนา ไม่มอี เุ บกขา ใจก็จะเกิดความฟุง้ ซ่าน
ขึ้นมา เป็นอุทธัจจะไป ดังนั้นการภาวนาที่จะให้ได้ผลจ�ำเป็นจะต้อง
มีทั้งสมถภาวนาสลับไปกับวิปัสสนาภาวนา
สมถภาวนานีม้ สี มาธิคอื ความสงบอยู่ ๒ รูปแบบด้วยกัน ทีเ่ รียกว่า
มิจฉาสมาธิกบั สัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิ คือสมาธิทไี่ ม่นงิ่ เป็นสมาธิ
ที่มีเหตุการณ์ต่างๆ ปรากฏให้รับรู้ เช่น รูปเสียงภายในใจ เห็นโน่น
เห็นนี่ พบโน่นพบนี่ ถ้ามีการเห็นเหล่านี้แล้วไปสนใจให้ความส�ำคัญ
ติดตามไป อันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิ เหตุที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิ
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ก็เพราะว่าเป็นสมาธิที่ไม่มีอุเบกขา เป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะ
สนับสนุนการเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ ถ้าออกจากสมาธิแบบนี้มา
พอไปพิจารณาความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะไม่สามารถ
พิจารณาได้ ไม่อยากจะพิจารณา มีความหดหู่ มีการต่อต้าน
มีความรู้สึกไม่ดี มีความกลัวจากการที่จะต้องพิจารณาธรรมที่จะ
เกิดขึ้น ดังนั้นผู้ใดที่มีจริตนิสัยที่ชอบสมาธิแบบนี้ พอเข้าไปแล้วจะ
ต้องเห็นโน่นเห็นนี่ จะต้องไปเทีย่ วสวรรค์เทีย่ วนรก ไปพบกับกายทิพย์
ต่างๆ ขอให้รู้ว่าสมาธิแบบนี้เป็นมิจฉาสมาธิ เป็นสมาธิที่ไม่เอื้อต่อ
การบ�ำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาที่จะน�ำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ ปวง ถ้าติดสมาธิแบบนีแ้ ล้วก็จะติดอยูก่ บั การเวียนว่ายตายเกิดอีก
ต่อไป เพราะจะไม่มีปัญญาที่จะมาท�ำลายตัณหาความอยากที่คอย
ฉุดลากจิตใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยูเ่ รือ่ ยๆ ส�ำหรับผูท้ มี่ นี สิ ยั จริตทางนี้
ขอให้หยุดไว้ก่อน เวลานั่งสมาธิแล้วมีสิ่งต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ มา
ให้รับรู้ ก็ให้ใช้วิธีแก้ด้วยการจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่อง
กล่อมใจ จะใช้พุทโธก็ได้ จะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ สิ่งใดที่เราใช้
ที่เราถนัดให้ใช้อันนั้น แล้วเกาะติดไปจนกว่าจิตจะสงบ จิตจะว่าง
จิตจะเย็น จิตจะสบาย แล้วภาพต่างๆ หรือเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีป่ รากฏ
ขึน้ มาภายในใจจะหายไปหมด อันนัน้ เราก็จะได้เข้าสูส่ มั มาสมาธิ จะได้
อุเบกขาเป็นผลตอบแทน เวลาออกจากสมาธิแบบสัมมาสมาธิก็จะ
มีก�ำลังมามองความจริงมาพิจารณาความจริง สัจธรรมความจริง
คือความทุกข์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปหลงคิดว่าเป็นความสุขกัน
เราจะไม่กลัวความแก่ ไม่กลัวความเจ็บ ไม่กลัวความตาย กล้าที่
จะมองกล้าที่จะเผชิญ ไม่หวั่นไหว เพราะรู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย
ใจเป็นผูพ้ จิ ารณาร่างกาย สิง่ ทีถ่ กู พิจารณาเป็นคนละคนกัน ร่างกาย
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่ใจที่พิจารณาร่างกายนี้ไม่ได้แก่ ไม่ได้
เจ็บ ไม่ได้ตาย ไปกับร่างกาย จึงไม่มีความรู้สึกสะทกสะท้านหรือ
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หวั่นไหวแต่อย่างใด แต่จะปล่อยวางเพราะรู้ว่าถ้าเกิดความอยาก
ไม่แก่ ความอยากไม่เจ็บ ความอยากไม่ตาย ขึ้นมาก็เท่ากับเป็นการ
สร้างสมุทัยขึ้นมาในใจ
สมุทัย ก็คือต้นเหตุของความทุกข์ใจ ทุกขสัจเกิดจากสมุทัยสัจ
สมุทัยสัจ คือความอยากต่างๆ เช่น ความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ
อยากไม่ตาย นี้เอง พอเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตาย ถ้าเกิดความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย ก็จะ
เกิดความทุกข์ขึ้นมาและก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใด
ร่างกายก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไปอยู่ดี แต่ใจกลับต้องมา
ทุกข์ทรมาน แทนที่จะตั้งอยู่ในความสงบ แต่ถ้าพิจารณาเห็นโทษ
ของความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย ว่าเป็นตัวสร้าง
ความทุกข์ทรมานใจ ก็หยุดมันเท่านั้นเอง พอหยุดความอยากนี้ได้
ความทุกข์ทรมานใจก็หายไป ตายอย่างสบาย อยู่อย่างสบาย เจ็บ
อย่างสบาย แก่อย่างสบาย คือ นิโรธ ก็คือความดับทุกข์ ไม่มีทุกข์
ภายในใจทีเ่ กีย่ วกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย เพราะไม่มคี วาม
อยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้
มันเป็นอนัตตา มันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย มันไม่เทีย่ ง ต้องเปลีย่ นไป
จากหนุ่มสาวก็ต้องเป็นคนแก่ จากสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็ต้อง
เจ็บไข้ได้ปว่ ย จากการมีชวี ติ อยูก่ ต็ อ้ งกลายเป็นการไม่มชี วี ติ อยูต่ อ่ ไป
ถ้าเราอยากจะก�ำจัดความทุกข์ต่างๆ เราต้องมาหยุดความอยาก
ของเรา ถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์ใจ นี่เรียกว่า
วิ ป ั ส สนาหรื อ ปั ญ ญาที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ธ รรมที่ เ ราปรารถนากั น ก็ คื อ
วิมุตติ การหลุดพ้นจากความทุกข์ ความทุกข์มันมีหลายกองหลาย
รูปแบบ เราก็ตอ้ งดับมันไปเรือ่ ยๆ จนกว่าเราจะดับมันได้หมดทุกกอง
พอดับหมดทุกกองท่านก็เรียกว่า นิพพาน ไม่มคี วามทุกข์หลงเหลือ
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อยูใ่ นใจ แต่ตราบใดยังมีความทุกข์อยู่ ก็ตอ้ งหาสาเหตุของความทุกข์
ให้เจอ ก็คือหาความอยากให้เจอว่าก�ำลังอยากกับอะไรแล้วหาวิธี
หยุดมัน ต้องหาไตรลักษณ์เข้ามาหยุดมันให้ได้ ให้เห็นสิง่ ทีเ่ ราอยากว่า
มันไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเราให้ได้ ถ้าเห็นแล้วมันจะดับได้เสมอ
แล้วดับได้ทกุ ขัน้ ทุกตอนทุกรูปทุกอย่าง ดับด้วยไตรลักษณ์นที้ งั้ หมด
นี่คือธรรมขั้นต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติจ�ำเป็นจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม
ขั้นตามตอน ถ้าไม่อยากจะคว้าน�้ำเหลว อย่าข้ามขั้น อย่ารีบร้อน
จะเสียเวลาไปเปล่าๆ นีค่ อื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ผูใ้ ดปฏิบตั ติ าม
ผู้นั้นก็จะได้รับผล เช่น พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ท่านปฏิบัติตาม
พระพุทธเจ้า ท่านจึงมีสถานภาพที่เรียกว่า สุปฏิปันโน คือปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ เพราะปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ
นั่นเอง พวกเราก็สามารถบรรลุผลได้เช่นเดียวกันถ้าพวกเราปฏิบัติ
ตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกขั้นทุกตอนทุกประการ
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ธรรมะ
บนเขา

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ฟังธรรม
เพื่อให้ได้
ธรรม
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การฟังธรรมเพือ่ ให้ได้ผลได้ประโยชน์อย่าง
เต็ ม ที่ ค วรจะฟั ง ด้ ว ยกายวาจาใจที่ ส งบ
ความสงบกาย สงบวาจา ก็คือศีล ความ
สงบใจก็คือสมาธิ ถ้าผู้ฟังเป็นผู้ที่มีศีล
มีสมาธิและผูแ้ สดงเป็นผูไ้ ด้บรรลุธรรมแล้ว
เวลาฟังก็จะเกิดประโยชน์เกิดการบรรลุ
ธรรมขึ้นมาได้ อย่างในสมัยพระพุทธกาล
ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมครัง้
แรกโปรดพระปัญจวัคคีย์ พระปัญจวัคคียน์ ี้
ก็เป็นนักบวชผู้ทรงศีลอยู่แล้ว ได้ฌาน
ได้สมาธิแล้ว แต่ขาดปัญญาที่จะท�ำให้
บรรลุธรรมขั้นต่างๆ เช่น ขั้นโสดาบัน
ขัน้ สกิทาคามี ขัน้ อนาคามี และขัน้ อรหันต์
พอพระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ได้บรรลุเป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้ทรง
แสดงธรรมคื อ พระอริ ย สั จ ๔ ให้ แ ก่
พระปัญจวัคคีย์ หนึง่ ในพระปัญจวัคคียค์ อื
พระอัญญาโกณฑัญญะก็มดี วงตาเห็นธรรม
ขึ้นมา เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมา เห็นความ
ไม่เที่ยงของสภาวธรรมทั้งปวงว่า สิ่งใดที่
มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั้น สิ่งนั้นย่อม

มีการดับไปเป็นธรรมดา พอเห็นแล้วก็สามารถละตัณหาความอยากได้
พอละตัณหาความอยากได้แล้ว ความทุกข์กด็ บั ไปก็เลยได้บรรลุธรรม
ขึ้นมา ผู้ที่จะบรรลุธรรมนี้ต้องเห็นพระอริยสัจ ๔ เห็นความทุกข์ใจ
ของตนเองว่าเกิดจากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่ง อยากในกาม
ก็เรียกว่ากามตัณหา อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ก็เรียกว่า ภวตัณหา
อยากให้สิ่งนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่า วิภวตัณหา
ถ้ามีตัณหาทั้ง ๓ นี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นภายในใจก็จะเกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา และการที่จะแก้ความทุกข์ใจให้หายไปก็ต้องแก้ที่การ
ละตัณหาหยุดตัณหาความอยากนี้ และสิง่ ทีจ่ ะดับตัณหาความอยากได้
ก็คือปัญญาที่เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่ใช่
ของเรานั่นเอง
นี่คือเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วมีผู้ฟังได้บรรลุธรรมกัน
ทันที เพราะผู้ฟังมีกายวาจาที่สงบ ไม่ได้ท�ำอะไรขณะที่ฟัง ร่างกาย
นั่งอยู่เฉยๆ หรือยืนอยู่เฉยๆ วาจาก็ไม่พูดอะไร ใจก็ไม่คิดอะไร ใจมี
สติจดจ่ออยู่กับการฟังและพิจารณาตามเหตุตามผลที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงแสดงไว้ พอฟังปั๊บเข้าใจปั๊บ ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
อย่างมีชายคนหนึ่งที่ขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดแสดงธรรมให้ฟัง
ตอนที่พระพุทธเจ้าก�ำลังเดินบิณฑบาตอยู่ พระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธว่า
เวลานีไ้ ม่ใช่เวลาทีจ่ ะแสดงธรรม แต่ชายคนนัน้ ก็มคี วามอยากฟังเป็น
อย่างมาก ก็กราบขอให้ได้โปรดแม้แต่ธรรมสัน้ ๆ ก็ยงั ดี พระพุทธเจ้า
ก็ตรัสว่า เธอเห็นอะไรก็ให้สกั แต่วา่ เห็น เธอได้ยนิ อะไรก็ให้สกั แต่วา่
ได้ยิน สัมผัสรับรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ พอแสดงเท่านั้นเขาก็เข้าใจ
ใจเขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ หลังจากนั้นเขาเลยขออนุญาต
ไปเตรียมตัวเพื่อที่จะมาบวช แต่ระหว่างทางได้ถูกกระทิงขวิดตาย
พระพุทธเจ้าทรงทราบข่าวก็ทรงบอกให้ท�ำฌาปนกิจให้ชายคนนั้น
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และให้สร้างสถูปเพือ่ บรรจุอฐั ชิ ายคนนัน้ ในสมัยก่อนนัน้ การสร้างสถูป
หรือสร้างเจดียเ์ พือ่ บรรจุอฐั นิ กี้ ม็ ไี ว้เพือ่ บุคคลส�ำคัญๆ เช่น พระพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ หรือพระมหาจักรพรรดิ เท่านั้น
ในกรณีของชายคนนี้คงจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เพียงแต่ได้ฟัง
ธรรมสั้นๆ จากพระพุทธเจ้า แต่เขามีปัญญาที่จะสามารถเข้าใจถึง
ค�ำสัง่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้ และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ก�ำจัดตัณหา
ความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเขาให้หมดไปได้ เขาก็เลยได้
บรรลุธรรม
นี่คือสมัยพระพุทธกาลที่มีผู้ฟังธรรมนั้นส่วนใหญ่ในระยะแรกๆ นี้
จะเป็นนักบวชทั้งนั้น เป็นนักบวชผู้ทรงศีล ผู้มีสมาธิแต่ขาดปัญญา
พอได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุ
ธรรมได้ขณะที่ฟังเลย เพราะผู้ฟังเป็นผู้ที่พร้อมจะรับธรรมระดับ
ปัญญาได้ เพราะมีศีลบริสุทธิ์ มีสมาธิมีจิตใจที่สงบตั้งมั่น ไม่ลอยไป
ตามกระแสความคิดปรุงเเต่งต่างๆ พอได้สัมผัสกับธรรมความจริง
คือพระอริยสัจ ๔ ก็จะบรรลุธรรมได้ทันที ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้นี้ออกมาจากพระอริยสัจ ๔ ทั้งนั้น ธรรมที่มีอยู่มากมาย
ก่ายกอง มีอยูถ่ งึ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
มีเนื้อหาสาระอันเดียวกันเหมือนกัน เหมือนกับน�้ำในมหาสมุทร
ที่กว้างใหญ่ไพศาลมีจ�ำนวนมากมายก่ายกอง แต่มีรสชาติอันเดียว
เหมือนกันคือความเค็ม ฉันใด ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนทรงตรัส
ทรงแสดงนัน้ ก็เกีย่ วกับเรือ่ งทุกข์ เรือ่ งต้นเหตุของความทุกข์ เกีย่ วกับ
วิธีการดับทุกข์ทั้งนั้น ถ้าผู้ใดฟังแล้วพิจารณาตามได้ปฏิบัติตามได้
ก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ได้
ดังนั้น เวลาฟังธรรม ถ้าอยากจะให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
ได้สมั มาทิฏฐิความเห็นทีถ่ กู ต้อง ได้ปญ
ั ญาทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารบรรลุธรรม
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ก็จ�ำเป็นจะต้องนั่งด้วยกาย วาจา ใจ ที่สงบ สมัยนี้ญาติโยมบาง
ท่านชอบฟังธรรมในขณะทีท่ ำ� อะไรกัน เช่น ขับรถไปไหนมาไหนก็เปิด
ธรรมฟัง หรืออยูใ่ นบ้านท�ำงานก็เปิดธรรมฟัง ถ้าถามว่ามีประโยชน์ไหม
ก็ได้ประโยชน์ ดีกว่าฟังเพลง หรือฟังลิเก หรือฟังละคร แต่ถา้ ถามว่า
จะได้ประโยชน์มากกว่านีไ้ ด้หรือไม่ ก็ตอ้ งตอบว่าไม่ได้ คือจะได้ไม่เต็มที่
ถ้าเรามีกายวาจาทีไ่ ม่สงบ เช่น คุยกันแล้วก็ฟงั ธรรมไปอย่างนี้ เพราะ
ธรรมจะไม่เข้ามาสู่ใจอย่างเต็มที่ จะเข้ามาในช่วงที่หันมาฟังในช่วง
ที่ฟัง แต่ในช่วงที่หันมาพูดมาท�ำอะไรช่วงนั้นธรรมก็จะไม่เข้าไปสู่ใจ
ดังนั้นจะไม่ได้ธรรมครบถ้วนทุกกระบวนการ ก็จะท�ำให้ไม่สามารถที่
จะบรรลุธรรมได้ แต่ถ้านั่งอยู่เฉยๆ และมีใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรม
ที่เข้ามาสัมผัสที่หูและเข้ามาสู่ใจแล้ว ถ้าสามารถพิจารณาตามได้
ก็จะได้ปัญญา จะบรรลุธรรมได้ ถ้าไม่สามารถจะพิจารณาตามได้
ยังไม่เข้าใจ แต่ใจไม่คิดเรื่องอื่น ใจเกาะติดอยู่กับกระแสธรรมกับ
เสียงธรรม ก็จะได้ความสงบคือสมาธิ บางท่านจึงนิยมที่จะนั่ง
ฟังธรรมเพือ่ ท�ำใจให้สงบ เพราะเวลานัง่ โดยการใช้การบริกรรมพุทโธ
หรื อ ดู ล มหายใจเข้ า ออกนี้ สติ ไ ม่ มี ก� ำ ลั ง พอที่ จ ะดึ ง ใจให้ อ ยู ่ กั บ
ค�ำบริกรรมพุทโธหรือให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออก ในเบื้องต้น
จึงต้องอาศัยการฟังธรรมเป็นเครื่องเจริญสติไปก่อน ฟังธรรมไป
ใจก็จดจ่ออยูก่ บั กระแสธรรมทีเ่ ข้ามาสัมผัสกับหู แล้วถ้าพิจารณาได้
ก็จะได้ความเห็นทีถ่ กู ต้อง ได้ละความลังเลสงสัยบางอย่างบางเรือ่ งได้
ถ้าพิจารณาตามไม่ได้ ฟังไม่เข้าใจ แต่จดจ่ออยู่กับเสียงธรรม ไม่ไป
คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ หรือถ้ายังไม่เข้าสู่ความ
สงบอย่างเต็มที่ อย่างน้อยก็ดงึ ให้ใจหยุดคิดปรุงเเต่งเกีย่ วกับเรือ่ งราว
ต่างๆ แล้วท�ำให้สามารถที่จะมาบริกรรมพุทโธๆ หรือดูลมหายใจ
เข้าออกต่อไป การฟังธรรมก็มปี ระโยชน์ ถึงแม้วา่ จะไม่ได้บรรลุธรรม
ก็เป็นการเจริญสติเจริญสมาธิ
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ขณะที่ฟังธรรมนั้น
ไม่ควรที่จะบริกรรมพุทโธ
ไม่ควรที่จะดูลมหายใจเข้าออก
เพราะจะท�ำให้งานสองอย่างแข่งกัน
ดังนั้นผู้ฟังธรรมก็ต้องพิจารณาว่าฟังเพื่ออะไร ถ้าฟังเพื่อที่จะให้
บรรลุธรรมแต่ยังไปท�ำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ เช่น ขับรถอยู่หรือท�ำงานบ้าน
กวาดบ้านถูบ้าน อะไรท�ำนองนี้ โอกาสที่จะบรรลุธรรมจากการ
ฟังธรรมนี้ก็จะเป็นไปได้ยาก ถ้าอยากจะบรรลุธรรมก็ต้องนั่งเฉยๆ
ไม่ท�ำอะไร เพื่อใจจะได้รับกระแสธรรมเข้าไปสู่ใจได้อย่างเต็มที่
ถ้ามัวไปท�ำงาน ไปขับรถ ใจก็ตอ้ งแบ่งไปอยูก่ บั การขับรถ อยูก่ บั การ
ท�ำงาน แล้วก็กลับมาฟังธรรม ใจก็จะต้องแบ่งไป ๒ ที่ เวลาที่อยู่
กับการขับรถก็จะไม่ได้อยู่กับการฟังธรรม เวลาฟังธรรมก็จะไม่ได้
อยู่กับการขับรถ ซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายได้ ดังนั้นถ้าอยากจะฟัง
ธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ควรจะฟังด้วยกายวาจาใจทีส่ งบ
ร่างกายไม่ท�ำอะไร วาจาไม่พูดกับใคร ใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆ
ตัง้ อยูใ่ นปัจจุบนั ฟังเสียงธรรมทีเ่ ข้ามาสัมผัสกับหูไปเรือ่ ยๆ ก็จะได้
รับอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าพิจารณาตามได้ก็จะได้สัมมาทิฏฐิ
ได้ปัญญา ได้ความเห็นที่ถูกต้อง ก�ำจัดความสงสัยได้ ถ้าพิจารณา
ตามไม่ได้ ฟังเฉยๆ ก็จะได้สมาธิ ความสงบ จะสงบในระดับไหน
ก็สุดแท้แต่ก�ำลังของสติ ถ้ารวมได้ก็มีก็เป็นไปได้ ถ้ารวมไม่ได้ก็ท�ำให้
ใจไม่ฟงุ้ ซ่าน ไม่คดิ ถึงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีก้ จ็ ะท�ำให้สามารถบริกรรมพุทโธ
ต่อไปได้หลังจากที่ฟังธรรมเสร็จแล้ว
ขณะที่ฟังธรรมนั้นไม่ควรที่จะบริกรรมพุทโธ ไม่ควรที่จะดูลมหายใจ
เข้าออก เพราะจะท�ำให้งานสองอย่างแข่งกัน บริกรรมพุทโธไปแล้ว
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ก็ฟังธรรมไป นี่ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้น
ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เวลาท�ำใจให้สงบต้องมีอารมณ์เดียว
ถ้าใช้การฟังธรรมก็ไม่ตอ้ งบริกรรมพุทโธๆ ไม่ตอ้ งดูลมหายใจเข้าออก
ให้ตั้งใจฟังเสียงธรรม เกาะติดอยู่กับเสียงธรรมเพียงอย่างเดียว
ก็ เ หมื อ นกั บ การดู ล มหายใจเข้ า ออกเหมื อ นกั น เพี ย งแต่ ใ ช้ ส ติ
ควบคุมใจให้รับกระแสเสียงของธรรมเท่านั้น บางท่านที่นั่งฟังธรรม
ก็คดิ ว่าจะต้องบริกรรมพุทโธๆ ไปด้วย หรือดูลมหายใจเข้าออกไปด้วย
อย่างนี้จะท�ำให้ไม่เกิดผล เพราะว่าใจจะต้องแบ่งไปกับการฟังธรรม
และกับการบริกรรมพุทโธ หรือกับการดูลมหายใจเข้าออก มันก็จะ
เหมือนกับการที่ขับรถแล้วฟังธรรม หรือท�ำงานแล้วฟังธรรม ดังนั้น
การทีเ่ ราจะฟังธรรมให้ได้ประโยชน์จงึ ควรมีใจจดจ่ออยูก่ บั การฟังธรรม
ไม่ตอ้ งวิพากษ์วจิ ารณ์ ไม่ตอ้ งท�ำอะไร ให้ฟงั เสียงธรรมแล้วก็พจิ ารณาไป
ถ้าพิจารณาได้ ถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ให้เกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไป
จะได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไม่ได้ปัญญาก็จะได้สมาธิได้ความสงบ
นี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง คือการฟังเทศน์
ฟังธรรม เพราะเป็นการศึกษาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้
ที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง พวกเรานี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามา
ตรัสรู้ พวกเราจะไม่รู้ธรรมคือพระอริยสัจ ๔ เราก็จะไม่รู้วิธีที่จะ
ปฏิบตั ทิ จี่ ะดับความทุกข์ตา่ งๆ ทีม่ อี ยูภ่ ายในใจของพวกเราให้หมดไป
จะไม่รจู้ กั วิธยี ตุ กิ ารเวียนว่ายตายเกิด ต้องอาศัยธรรมของพระพุทธเจ้า
และการที่จะรู้จักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีการศึกษาค�ำสอน
ศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรและ
ทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไร การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จึงเป็นเรื่อง
ที่ส�ำคัญอย่างมากเพราะเป็นเหมือนกับศึกษาแผนที่ของจุดหมาย
ปลายทางทีเ่ ราจะต้องเดินทางไป ถ้าเราไม่รวู้ า่ จะเดินไปในทิศทางไหน
เราก็จะไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้
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เราต้องมีแผนทีด่ ทู างบอกทางว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางนีจ้ ะต้อง
เดินทางออกไปทิศทางไหน ถึงตรงไหนแล้ว ต้องเลี้ยวซ้ายแล้ว
เลีย้ วขวาหรือต้องตรงไป ต้องมีแผนทีบ่ อกทางมิเช่นนัน้ ก็จะหลงทาง
ดังนั้นการมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้อง
ท�ำตาม ถ้าตอนนี้เราฟังแล้วเราเข้าใจ เราเลิกความอยากต่างๆ ได้
เราจะรูส้ กึ ว่าใจของเราเบาขึน้ มาทันที สุขขึน้ มาทันที สบายขึน้ มาทันที
ถ้าเราก�ำลังทุกข์อยูก่ บั เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ กับคนใดคนหนึง่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่
อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วว่า
ความไม่สบายใจของเรานีเ้ กิดจากความอยากของเราเอง ถ้าเราอยาก
จะให้ความไม่สบายใจของเราหายไป เราก็ต้องหยุดความอยากให้
สิง่ นัน้ เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนีไ้ ป พอเราหยุดได้แล้วความไม่สบายใจ
ก็จะหายไป ส่วนสิง่ นัน้ เขาจะเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะ
ไม่วา่ จะเป็นอะไรก็ตามในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งเสือ่ มหมดไปอยู่ดีนั่นเอง ได้มา
เท่าไรท�ำให้มนั ดีเท่าไร เดีย๋ วไม่ชา้ ก็เร็วมันก็ตอ้ งเปลีย่ นไปต้องเสือ่ มไป
ต้องหมดไปอยู่ดี
ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงไม่ได้ไปแก้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้เป็นไป
ตามความต้องการของเรา แต่ต้องมาแก้ที่ใจคือความอยากของเรา
อย่าไปอยากให้สิ่งต่างๆ เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ให้รู้ว่าเขาเป็น
อนัตตา คือเขาไม่ได้อยูภ่ ายใต้การควบคุมบังคับของเรา เขาอาจจะอยู่
ภายใต้การควบคุมบังคับในบางเวลา แต่บางเวลาเขาจะไม่อยู่ เช่น
ร่างกายของเรานี้ บางเวลาเราก็ควบคุมบังคับเขาได้ สั่งให้เขาเดิน
สั่งให้เขาท�ำอะไรได้ แต่พอเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ไปสั่งให้
เขาเดินเขาก็ไม่เดิน เช่น เวลาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต จิตก็จะสั่งให้
ร่างกายยกเเขนยกเท้าแต่ร่างกายมันบอกว่ามันไม่ท�ำตามเสียแล้ว
พอร่างกายไม่ท�ำตาม ใจก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่ คนบางคนถึงคิดอยาก
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จะฆ่าตัวตายเพราะทนกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ได้
อยากให้ร่างกายของตนเองกลับมาเป็นปกติ สามารถท�ำอะไรตาม
ค�ำสั่งของตนเองได้ แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียแล้ว เพราะร่างกาย
นี้มันไม่ใช่ของเรานั่นเอง มันเป็นอนัตตา มันเป็นของธรรมชาติ
ธรรมชาติท�ำให้เขาเสื่อม ท�ำให้เขาต้องเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตไป
และเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ ถ้าเราไม่มาหยุด
ความอยากทีจ่ ะสัง่ ให้รา่ งกายอยูภ่ ายใต้คำ� สัง่ ของเรา เราก็จะยิง่ ทุกข์
ขึ้นไปใหญ่ อยากจะให้มันหาย อยากจะให้มันดี ยิ่งอยากมากขึ้น
เท่าไหร่กย็ งิ่ ทุกข์มากขึน้ เท่านัน้ แต่ถา้ ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนีแ้ หละ
ร่างกาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย ดูแลรักษามันไปเท่าที่จะดูแลรักษาได้
ถ้ามันไม่สามารถรักษาได้กต็ อ้ งอยูก่ บั มันไป เราสามารถอยูก่ บั มันได้
อย่างมีความสุขถ้าเราไม่มีความอยาก การที่เราจะไม่มีความอยาก
เราก็ต้องปฏิบัติธรรมกัน ต้องท�ำใจให้สงบให้ได้ เพราะเวลาใจสงบ
ใจจะมีความสุข และใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข
เหตุทเี่ ราต้องใช้รา่ งกายหาความสุขให้กบั เรา พาเราไปหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้
ท�ำอย่างนั้นท�ำอย่างนี้ ดูหรือฟังหรือดื่มหรือรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้
ก็เพราะเราไม่มคี วามสุขภายในใจ เราจึงต้องออกไปหาความสุขทาง
ร่างกายแทน ให้ร่างกายไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ให้
แต่พอร่างกายไม่สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้ ความอยากของเรายังไม่หมดไป
ความอยากนี้ก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมา อยากใช้ร่างกายให้เหมือน
เมื่อก่อนที่ร่างกายจะไม่สบาย แต่เราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายกลับ
ไปเป็นเหมือนตอนที่ไม่มีความไม่สบาย ตอนที่ร่างกายไม่เจ็บไข้
ได้ป่วยได้
ดังนัน้ เราต้องมาแก้ปญ
ั หาทีใ่ จ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ทรมานกับการ
อยู่กับร่างกายที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้ท�ำอะไรตามความ
ต้องการของเราได้ ถ้าเราท�ำใจให้สงบได้ หยุดความอยากได้ เราจะ
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ไม่เดือดร้อนกับความเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตของร่างกาย เช่น ครูบา
อาจารย์ที่พวกเราเคารพนับถือรู้จัก เช่น หลวงปู่ชอบ ท่านก็ต้อง
นั่งรถเข็น ท่านก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต แต่ใจของท่านกลับร่าเริง
ยิ้มแย้มผ่องใส เพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขให้กับท่าน
ท่านมีธรรมหาความสุขให้กบั ท่าน มีความสงบเป็นความสุขตลอดเวลา
จึงไม่ตอ้ งอาศัยไม่ตอ้ งใช้รา่ งกายเป็นเครือ่ งมือ ท่านจึงไม่มคี วามอยาก
ที่จะให้ร่างกายหายหรือไม่หาย ท่านพอใจกับสภาพของร่างกาย
จะหายก็ได้ ไม่หายก็ได้ จะอยู่ก็ได้ จะตายก็ได้ ใจไม่ต้องพึ่งร่างกาย
อีกแล้ว ใจมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้ว คือความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติ
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือท�ำใจให้สงบแล้วให้ใช้ปัญญาตัด
ความอยากต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นมาเวลาที่ใจไม่สงบ เวลาใจออกจาก
ความสงบมาแล้ว เริม่ คิดปรุงเเต่งถึงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ถ้าเกิดความอยาก
ก็อย่าไปท�ำตามความอยาก เพราะถ้าท�ำแล้วความอยากจะไม่หมดไป
ไม่หายไป แต่ความอยากจะกลับมีเพิม่ มากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ความอยากมี
เพิม่ มากขึน้ ไปเท่าไร ความทุกข์กม็ เี พิม่ มากขึน้ ไปเท่านัน้ แต่ถา้ ฝืนได้
ตัดได้ ความอยากก็จะน้อยลงไปความทุกข์กจ็ ะน้อยลงไปตามล�ำดับ
และหมดไปในที่สุด
นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาพบกับพระพุทธศาสนา ได้มี
โอกาสมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมค�ำสอน แล้วก็น�ำเอา
มาแก้ปัญหาที่พวกเรามีกันอยู่ทุกคนนี้ ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมา
จะไม่มคี วามทุกข์กนั ไม่วา่ จะเป็นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ เช่น พระเจ้าแผ่นดิน
พระมหาจักรพรรดิ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรือผูท้ มี่ ที รัพย์มาก
มหาเศรษฐี หรือคนธรรมดา คนยากคนจน คนขอทาน คนพิการ
มีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้น มีความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้น เพราะยังมี
ความอยากอยู่ในใจเหมือนกันทุกคน เพราะว่ายังไม่ได้รับพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินั่นเอง เพราะถ้ารับพระธรรม
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ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั แิ ล้วก็จะสามารถก�ำจัดความอยาก
ต่างๆ ให้หมดไปได้ ก็จะไม่กลับมาเกิด ก็จะไม่มีบุคคลอย่างนั้นมา
ให้เราเห็นกัน เพราะว่าพระอรหันต์แต่ละองค์นี้ หลังจากทีท่ า่ นตาย
ไปแล้ว ท่านจะไม่กลับมาเกิดอีก เพราะท่านไม่มตี ณ
ั หาความอยาก
หลงเหลืออยูภ่ ายในใจแล้ว พวกทีก่ ลับมาเกิดทุกคนยังเป็นพวกทีม่ ี
ความอยากอยู่ ยังมีความทุกข์อยู่ แล้วถ้าไม่เข้าหาพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครือ่ งมือใช้ในการดับความทุกข์ ก็จะไม่มวี นั
ทีจ่ ะดับความทุกข์ภายในใจได้ ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหน ต่อให้
ร�่ำรวยขนาดไหนก็ตาม จะไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจ
ได้เลย เพราะว่าความใหญ่โตหรือความร�่ำรวยนี้ไม่สามารถที่จะ
มาหยุดตัณหาความอยากได้ แต่กลับจะเป็นเหตุท�ำให้เกิดตัณหา
มากขึ้นไปเสียอีก เพราะเวลาเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากจะเป็นไปนานๆ
เวลาร�่ำรวยก็อยากจะรวยมากขึ้นหรือรวยไปนานๆ ก็จะไม่อยากแก่
ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย แทนที่จะมีความทุกข์น้อยลงกลับท�ำให้
มีความทุก ข์เพิ่มมากขึ้นเพราะมีความอยากเพิ่ม มากขึ้นนั่นเอง
ในทางตรงกันข้าม คนที่ยากจนแร้นแค้นพวกขอทาน ถึงแม้ว่าจะมี
ความอยากให้รำ�่ ให้รวยแต่บางทีกไ็ ม่คอ่ ยกลัวเรือ่ งความแก่ ความเจ็บ
ความตาย เท่าไร เพราะรูว้ า่ ไม่มที างทีจ่ ะท�ำอะไรได้ และคิดว่าดีเสียอีก
ตายไปจะได้หมดความทุกข์ หมดความยากล�ำบาก
ดังนัน้ ขอให้พวกเราจงเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าของ
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นสิง่ เดียวในโลกนีท้ เ่ี ป็นทีพ่ งึ่
ทีแ่ ท้จริงของพวกเรา ว่าเป็นสิง่ เดียวในโลกนีท้ จี่ ะท�ำให้เรานัน้ หลุดพ้น
จากความทุกข์ต่างๆ ได้ ท�ำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด
ท�ำให้เราไม่ตอ้ งมาทุกข์กบั ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ทีก่ ำ� ลังจะ
เข้ามาหาเราอยูใ่ นอนาคตอันใกล้และไม่ไกลนี้ พวกเราทุกคนนีก้ ำ� ลัง
เดินเข้าสู่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย กัน แต่พวกเราสามารถ
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ที่จะเจอความแก่ ความเจ็บ ความตาย อย่างไม่สะทกสะท้าน
อย่างไม่ทุกข์อย่างไม่เดือดร้อนได้ ถ้าเรามีพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้ามาเป็นทีพ่ งึ่ ของใจเรา ดังนัน้ เราควรทีจ่ ะพยายามเข้าหา
พระธรรมค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ด้ ว ยการศึ ก ษาคื อ ฟั ง เทศน์
ฟังธรรมแล้วก็น�ำเอามาปฏิบัติ เพราะธรรมที่เราได้ยินได้ฟังยังไม่ได้
เป็นธรรมที่จะมาท�ำหน้าที่ดับความทุกข์ใจต่างๆ ของพวกเราได้
เป็นที่พึ่งของพวกเราได้ ธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้จะต้องเข้ามาสู่ใจ
ของเราอีกทีหนึง่ เหมือนกับยารักษาโรคทีเ่ ราไปรับจากแพทย์ เวลาที่
เราเจ็บไข้ได้ปว่ ย แพทย์กจ็ ะให้ยามาแล้วบอกว่าให้เอาไปรับประทาน
ถ้าเรารับยามาจากแพทย์แล้วเราไม่รบั ประทานยา ยาก็จะไม่สามารถ
เข้าไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายได้ ฉันใด พระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า ก็ฉนั นัน้ เป็นเหมือนยารักษาโรคใจ รักษาความทุกข์ใจ
ถ้าเราไม่เอาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้รับจาก
พระพุทธเจ้ามานี้มาปฏิบัติ ก็เหมือนกับเราไม่ได้รับประทานยา
พอเราไม่ปฏิบตั ิ ธรรมก็จะไม่เข้าสูใ่ จ เมือ่ ธรรมไม่เข้าสูใ่ จ โรคภัยของใจ
คือความทุกข์ใจต่างๆ ที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆ ก็ยังจะอยู่
ภายในใจต่อไป ใจก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไป
จึงขอฝากเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยกาย วาจา ใจ ที่สงบนี้
เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังธรรมนี้ ให้ท่านได้น�ำเอาไป
พินจิ พิจารณาและปฏิบตั เิ พือ่ ความสุขและความดับทุกข์ทจี่ ะตามมา
ต่อไป
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ธรรมะ
บนเขา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

การเข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อมาศึกษา
มาปฏิ บั ติ ต ามพระธรรมค� ำ สอนของ
พระพุทธเจ้านี้ เรียกว่าเป็นการเข้าหาทีพ่ งึ่
อันใหม่ จากที่พึ่งอันเก่ามาสู่ที่พึ่งอันใหม่
ทีพ่ งึ่ อันใหม่นดี้ กี ว่าทีพ่ งึ่ อันเก่า เพราะทีพ่ งึ่
อันเก่านี้มันไม่เที่ยง มันไม่ถาวร เป็นที่พึ่ง
ชั่วคราว ส่วนที่พึ่งอันใหม่นี้เป็นที่พึ่งถาวร
เป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขกับเราต่างจากที่พึ่ง
อันเก่าที่ให้ความทุกข์กับเรา ที่พึ่งอันเก่า
ไม่ใช่เป็นของเรา แต่ที่พึ่งอันใหม่นี้เป็น
ของเรา และจะอยู่กับเราไปตลอด ถ้าเรา
ไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เราก็จะ
ไม่รู้ว่ามีที่พึ่งที่ดีกว่าที่เรามีกันอยู่ คือที่พึ่ง
ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า และพระอรหั น ตสาวก
ทั้งหลายได้ค้นพบได้มาครอบครองเป็น
สมบัติ ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอน
ให้เราปฏิบัติ เราก็ต้องพึ่งที่พึ่งอันเก่า

ที่พึ่ง
ถาวร

ที่พึ่งอันเก่าของเราก็คือร่างกายของเรา
และสิ่งที่ร่างกายของเราจะแสวงหามาได้
เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่สิ่งเหล่านี้
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ไม่ต้องรอพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
เพราะพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
ก็จะสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
คือจะสอนแบบเดียวกัน ให้ท�ำแบบเดียวกัน
เป็นสิ่งที่ชั่วคราว ไม่ถาวร ไม่อยู่กับเราไปตลอด ไม่ได้เป็นของเรา
ไปตลอด เป็นของเราชั่วคราวแล้วก็ต้องจากเราไป หรือไม่เช่นนั้น
เราก็ต้องจากเขาไป เวลาที่ต้องจากกันก็เป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์
ไม่ได้เป็นความสุข แต่ที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและได้น�ำ
เอามาเผยแผ่สงั่ สอนให้แก่สตั ว์โลกอย่างพวกเรานีเ้ ป็นทีพ่ งึ่ ทีถ่ าวร
เป็นที่พ่ึงที่ให้ความสุขเสมอ เป็นที่พึ่งที่เป็นของเราตลอดเวลา
ไม่มีวันที่จะพลัดพรากจากเราไปได้ การเข้าหาพระพุทธศาสนาก็
เพือ่ มาศึกษามาปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเพือ่ มาสร้างทีพ่ งึ่
ที่ถาวรที่ให้ความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดนั่นเอง ถ้าเรามีที่พึ่ง
ทีถ่ าวรนีแ้ ล้ว เราก็จะอยูอ่ ย่างมีความสุขไปตลอด จะไม่มคี วามทุกข์
เหมือนกับที่พวกเรามีกันอยู่ในตอนนี้ เพราะตอนนี้พวกเราก�ำลังพึ่ง
ที่พึ่งที่ไม่ถาวรนั่นเอง เวลาที่เขาต้องจากเราไปก็เป็นเวลาที่เราต้อง
ทุกข์ทรมานใจ
ดังนัน้ พวกเราจึงควรทีจ่ ะเปลีย่ นทีพ่ งึ่ กัน อย่าพึง่ ทีพ่ งึ่ ทีม่ นั ต้องท�ำให้
เราทุกข์ในภายหลัง ให้มาพึง่ ทีพ่ งึ่ ทีจ่ ะให้ความสุขเราตลอดเวลาตัง้ แต่
ปัจจุบันไปจนถึงอนาคตที่ไม่มีวันสิ้นสุด ที่พึ่งนี้คือความสงบของใจ
นี่เอง ความสงบของใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�ำเพ็ญได้ทรงค้นพบ
และได้ทรงรักษาไว้ให้อยู่คู่กับพระทัยของพระองค์ไปตลอด จะเป็น
ทีพ่ งึ่ ทีพ่ วกเราสามารถได้มาครอบครองเป็นสมบัตขิ องพวกเราถ้าเรา
มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า มีความ
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อุตสาหะ วิริยะพากเพียร ที่จะปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างเคร่งครัดอย่างไม่ท้อถอย สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ที่พึ่ง
ที่ถาวรนี้เป็นสมบัติคู่กับใจของเราไปตลอด
นีค่ อื เรือ่ งของการมาเปลีย่ นทีพ่ งึ่ ทีพ่ งึ่ ทีไ่ ม่ถาวร ทีพ่ งึ่ ทีใ่ ห้ความทุกข์
ทีพ่ งึ่ ทีไ่ ม่ใช่ของเรา มาเป็นทีพ่ งึ่ ทีถ่ าวร ทีพ่ งึ่ ทีใ่ ห้ความสุขตลอดเวลา
ทีพ่ งึ่ ทีจ่ ะเป็นของเราตลอดเวลา ด้วยการเข้าหาพระพุทธศาสนาเพือ่
มาศึกษาและมาปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า นีเ่ ป็น
วิธีที่สร้างที่พึ่งที่ได้ท�ำกันมาในทุกยุคทุกสมัยที่มีพระพุทธศาสนา
มาปรากฏให้แก่สตั ว์โลกเป็นทีพ่ งึ่ พระพุทธศาสนาในทุกยุคทุกสมัยนี้
จะสอนแบบเดียวกันหมด สอนให้ท�ำทาน ให้รักษาศีล ให้ภาวนา
ให้เจริญสมถภาวนา วิปสั สนาภาวนา เพือ่ ให้ใจมีความสงบ เพือ่ ให้ใจ
มีความสุขอย่างถาวร เพื่อให้ใจมีที่พึ่งอย่างถาวร เพราะฉะนั้น
ไม่ตอ้ งมารอพบพระพุทธเจ้าองค์ตอ่ ไป เพราะพระพุทธเจ้าองค์ตอ่ ไป
ก็จะสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ปจั จุบนั คือจะสอนแบบเดียวกัน
ให้ท�ำแบบเดียวกัน ให้ท�ำทาน ให้รักษาศีล ให้ภาวนา แบบเดียวกัน
ถ้ามัวแต่มาบอกว่าจะรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก่อนแล้วค่อยมา
ท�ำทาน มารักษาศีล มาภาวนา ก็จะเป็นเหมือนกับคนไข้ทปี่ ฏิเสธหมอ
ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั บอกว่าจะรอให้หมออนาคตมารักษา ถ้าไม่รบี รักษา
ด้วยหมอปัจจุบันที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ จะรอหมอ
ที่จะมาในอนาคตก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปอีกเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนาน เพราะกว่าทีจ่ ะมีหมอคนใหม่มารักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราได้
ก็ใช้เวลาเป็นกัปเป็นกัลป์ เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมา
สัง่ สอนพวกเราให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด
ก็จะต้องรอเวลาไปเป็นกัปเป็นกัลป์ด้วยกัน ขณะที่รอนี้เราต้องมา
เวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป ต้องมาทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ทุกครัง้ ทีเ่ ราต้องมาเกิดกัน แล้วพอได้พบกับพระพุทธเจ้า
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องค์ตอ่ ไป ซึง่ อาจจะพบก็ได้หรืออาจจะไม่พบก็ได้ เพราะจังหวะของ
การมาเกิดนี้มันไม่แน่นอนว่าจะมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาเกิด
หรือไม่
ตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามีค�ำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอยู่
แล้วที่จะสอนให้เราปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคต
ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย เราจะมัวเสียเวลารออีกท�ำไมให้ทุกข์ไป
เปล่าๆ ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ตอนนีม้ หี มอทีจ่ ะรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ของเราให้หายได้แล้ว ท�ำไมไม่รักษา ท�ำไมบอกว่าจะรอหมอคนใหม่
หมอคนใหม่กับคนนี้ก็เหมือนกัน วิธีรักษา ยารักษา ก็วิธีเดียวกัน
ยาก็ชนิดเดียวกัน รักษาแล้วก็หายเหมือนกัน อันนีเ้ ป็นเรือ่ งของเล่หก์ ล
ของกิเลสตัณหาที่จะหลอกล่อให้เราไม่เข้าสู่กระบวนการศึกษาของ
การปฏิบัติ จะหลอกเราว่าให้เรารอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะดีกว่า
จะได้ฟงั ธรรมอย่างสดๆ ร้อนๆ ธรรมในปัจจุบนั นีเ้ ป็นธรรมเหมือนกับ
ไม่สดๆ ร้อนๆ เสียแล้ว เพราะไม่ได้ฟังจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรง
แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกแล้วว่า ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ นั้ เห็นเรา ผูเ้ ห็นเรา
ก็คือผู้เห็นธรรม ธรรมกับพระพุทธเจ้านี้เป็นองค์เดียวกัน ทดแทน
กันได้ ถึงแม้วา่ พระพุทธเจ้าจะไม่ได้มาเป็นคนแสดงธรรมเอง แต่ถา้
เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงไว้ในอดีต เมื่อผู้อื่นน�ำมา
แสดงแทนพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมอันเดียวกันที่จะสามารถท�ำให้
เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกัน
ดังนัน้ อย่าไปหลงเล่หก์ ลของกิเลสตัณหาทีจ่ ะบอกให้เราคอยผัดเวลา
ไปเรือ่ ยๆ ตอนนีเ้ รายังหนุม่ ยังสาวอยู่ ยังไม่ตอ้ งพึง่ ธรรม ขอพึง่ ทีพ่ งึ่
ชัว่ คราวนีไ้ ปก่อน แต่พอเวลาแก่แล้วมันจะไม่ทนั การณ์ เรีย่ วแรงก็จะ
ไม่มี ตอนนี้ก�ำลังมีเรี่ยวมีแรงมีก�ำลังวังชามีความสามารถที่จะสร้าง
ที่พึ่งอันใหม่ได้ ถ้าไม่ท�ำเสีย มัวเเต่จะรอเวลาให้ผ่านไปก่อน รอให้
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ใกล้ตายก่อนแล้วมาสร้าง อาจจะไม่มเี วลาใกล้ตายก็ได้เพราะอาจจะ
ตายแบบปัจจุบันทันด่วนก็ได้ หรืออาจจะตายแบบรวดเร็ว เจ็บไข้
ได้ปว่ ยไม่กวี่ นั ตายก็มี หรืออย่าไปรอว่าต้องให้มพี ระพุทธเจ้าองค์ใหม่
มาสั่งมาสอนก่อน อันนี้เป็นเล่ห์กลของกิเลสตัณหาที่จะหลอกล่อ
ไม่ให้เราเข้าสู่กระบวนการของการก�ำจัดกิเลสตัณหานั่นเอง
ดังนั้นขอให้เราดูผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้ว เช่น ครูบาอาจารย์ต่างๆ ว่า
ท่านไม่คิดเหมือนเรา ท่านคิดว่าตอนนี้มีโอกาสแล้วรีบตักตวงเสีย
น�้ำขึ้นให้รีบตัก เพราะเวลาที่น�้ำหมดหรือเวลาเราไม่มีก�ำลังจะตัก
เราจะไม่สามารถตักน�้ำได้ ไม่มีน�้ำไว้ใช้สอยได้ ตอนนี้เรามีชีวิตเรา
สามารถปฏิบัติได้ เรามีพระธรรมค�ำสอนเราสามารถศึกษาได้ ให้รีบ
ฉวยโอกาสนี้เพราะต่อไปเราอาจจะไม่มีชีวิตที่จะมาปฏิบัติหรือไม่มี
พระธรรมค�ำสอนหลงเหลืออยู่ในโลกมาสั่งสอนให้กับพวกเราได้
ปฏิบตั ไิ ด้หลุดพ้นจากความทุกข์กนั ดังนัน้ อย่าตัง้ อยูใ่ นความประมาท
ให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอน อะไรก็
เกิดขึน้ ได้เสมอ ดังนัน้ เวลานี้ มีชวี ติ มีเวลา มีโอกาส ขอให้รบี ตักตวง
โอกาสนีเ้ ถิดเพราะไม่ใช้เวลามากเลย ท�ำไปไม่กปี่ กี จ็ ะสามารถบรรลุ
มรรคผลนิพพานได้ เมือ่ บรรลุได้แล้วทีนจี้ ะท�ำไม่ทำ� ไม่เป็นปัญหาแล้ว
จะแก่ จะเจ็บ จะตาย หรือไม่กไ็ ม่เป็นปัญหาแล้ว เพราะเราได้ทำ� งาน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมืออีกต่อไป
จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาสร้างที่พึ่งอันใหม่นี้ให้ท่านได้น�ำเอา
ไปพินจิ พิจารณาไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้ได้ทพี่ งึ่ ทีแ่ ท้จริงทีถ่ าวรทีจ่ ะให้ความ
สุขทีจ่ ะเป็นของเราไปตลอดนีใ้ ห้ทา่ นได้นำ� เอาไปปฏิบตั เิ พือ่ ความสุข
และความเจริญที่จะตามมาต่อไป
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ธรรมะ
บนเขา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

เกราะกัน
ความ
ทุกข์ใจ

พระพุ ท ธเจ้ า ทรงสอนให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ธ รรม
ทั้งหลาย ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุด
พ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าย
ตายเกิด แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้ตั้ง
อยู่ในความไม่ประมาท ด้วยการให้ระลึก
ถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ดังที่ทรงตรัสถาม
พระอานนท์ ผู ้ ที่ เ ป็ น พระอุ ป ั ฏ ฐากของ
พระองค์ว่า
“อานนท์ วันๆ หนึ่งนี้ เธอระลึกถึงความ
ตายมากน้อยเพียงไร”
พระอานนท์ทลู ตอบไปว่า “วันละ ๔-๕ ครัง้ ”
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “อานนท์ เธอ
ยั ง ตั้ ง อยู ่ ใ นความประมาทอยู ่ ถ้ า เธอ
ไม่อยากจะตั้งอยู่ในความประมาท เธอ
ต้ อ งระลึ ก ถึ ง ความตายทุ ก ลมหายใจ
เข้าออกเลย เวลาหายใจเข้าก็ให้คิดว่า
ถ้าไม่หายใจออกก็ตาย เวลาหายใจออกก็
ให้คิดว่าถ้าไม่หายใจเข้าก็ตาย ความตาย
อยู่แค่ปลายจมูกนี้เอง อยู่ที่ลมหายใจ
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เข้าออกนี่เอง ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เราจะได้ไม่
ประมาทนอนใจ เราจะได้รีบขวนขวายกิจที่เราจะกระท�ำ กิจที่จะ
ท�ำให้เราได้หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย”
นีค่ อื เรือ่ งของความไม่ประมาท ถ้าเราไม่ระลึกถึงความตายเราจะลืมไป
แล้วเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆ แต่เราไม่รู้หรอกว่าวันตายของ
เรานี้จะเป็นวันไหน และอายุเท่าไร มันไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถ
ก�ำหนดรู้ได้ อย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วนี้ๆ ก็มีพระราชโอรสของกษัตริย์
ประเทศดูไบ อายุ ๓๔ ปี หัวใจวายตายไปอย่างกะทันหัน ยังเป็นหนุม่
ยังมีก�ำลังวังชา มีสุขภาพเเข็งแรง แต่หัวใจวายไปโดยที่ไม่มีใครคาด
ฝันมาก่อน นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน โดยเฉพาะผู้ที่
ปฏิบัติธรรม ผู้ที่มีความปรารถนาจะหลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ
ตาย จะต้องไม่ประมาทนอนใจ จะต้องไม่ปล่อยเวลาอันมีค่าของ
ชีวิตนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรม ไม่ได้เจริญสติ ไม่ได้เจริญสมาธิ
ไม่ได้เจริญปัญญา เพราะจะท�ำให้ไม่สามารถก้าวข้ามสู่การเวียน
ว่ายตายเกิดไปได้ ไม่สามารถก้าวเข้าสู่ขั้นพระนิพพานได้ เพราะ
ความประมาทนอนใจ คิดว่าชีวิตของเรายังน้อยอยู่ เรายังจะอยู่ไป
อีกนาน นี่คือความคิดที่เรียกว่าประมาท เราต้องคิดว่าชีวิตของเรา
นี้มันสั้นเท่ากับลมหายใจเข้าออกนี่เอง จะหยุดหายใจเมื่อไรก็ได้
จะอายุเท่าไรก็ได้ ไม่จำ� เป็นว่าจะต้องอายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี แล้วค่อยตาย
คนตายนี้มีอายุทุกวัย ตายตั้งแต่อายุ ๑ วันก็มี ๗ วันก็มี ๗ เดือน
ก็มี ๗ ปีก็มี ๗๐ ปีก็มี มีทุกวัย
ดังนั้นเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เราอย่าประมาทนอนใจ อย่าไปคิดว่า
เรายังมีเวลาอีกมาก ตอนนีข้ อไปท�ำอะไรก่อน แล้วรอให้เวลาใกล้ตาย
แล้วค่อยมาปฏิบัติธรรม ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะไม่มีวันที่จะปฏิบัติได้
เพราะถ้ารอจนถึงอายุ ๗๐-๘๐ ปี แล้วค่อยมาปฏิบัติก็จะไม่มีก�ำลัง
179

วังชาที่จะปฏิบัติธรรมได้ ดังนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ขอให้เรารีบ
ขวนขวายปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าย
ตายเกิดกัน ด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ระลึกทุกครั้งที่
เรานึกถึงความตาย ระลึกเวลาที่เราได้สติว่าเราก�ำลังลืมความตาย
ก็ขอให้เราระลึกกันไว้เถิด เพราะถ้าเราระลึกถึงความตายแล้วเรา
จะเห็นว่าการกระท�ำอะไรของเราต่างๆ นั้นเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้น
เป็นเรื่องที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับการที่จะช่วยให้เราได้หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดเลย กลับมีแต่จะดึงเราไว้ผูกเราไว้ให้ติด
อยูก่ บั วัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราแสวงหากันอยู่
เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย นีไ้ ม่สามารถ
ที่จะช่วยให้เราหลุดออกจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้เลย แต่กลับ
จะดึงให้เราต้องมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่เรื่อยๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุด
คนทีไ่ ม่มพี ระพุทธศาสนา เวลาทีพ่ บกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย
จะไม่รจู้ ักวิธีทำ� ใจให้มีความสุขได้ จะคิดแต่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจ
ด้วยความอยากหาความสุขต่างๆ อย่างที่เคยหาได้ แต่เมื่อร่างกาย
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของใจได้กเ็ กิดความทุกข์ทรมาน
ใจเป็นอย่างยิ่งจนถึงกลับไม่อยากจะอยู่ต่อไป ต้องไปหาหมอให้ช่วย
ฉีดยาให้เพื่อจะตายอย่างรวดเร็วจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานรอ
ความตายทีจ่ ะตามมา ซึง่ อาจจะยังต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือน
ด้วยกัน แต่หมอก็บอกว่าท�ำไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย หมอมีหน้าที่
รักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มหี น้าทีม่ าฆ่าร่างกาย ดังนัน้
จึงมีการพยายามในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วทีเ่ จริญแล้วให้ออกกฎหมาย
อนุญาตให้หมอฉีดยาฉีดสารพิษให้แก่ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะฆ่า
ตัวตายเพื่อจะได้หนีความทุกข์ของความแก่ ความทุกข์ของความ
เจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ของความตาย แต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันไม่ได้
เป็นวิธีที่จะหนีความทุกข์ มันเป็นเพียงแต่วิธีที่จะเลื่อนความทุกข์
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ออกไปเท่านั้นเอง พอตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ พอกลับมา
เกิดใหม่กต็ อ้ งมาแก่ มาเจ็บ มาตายใหม่อกี นีค่ อื ผลของการไม่สนใจ
ค�ำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า มัวแต่ให้ความส�ำคัญกับการ
หาความสุขทางร่างกายกัน หาความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ
หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย โดยไม่เคยนึกถึงความแก่
ความเจ็บ ความตาย ทีจ่ ะตามมาเลยว่าถ้าต่อไปเราแก่ เราเจ็บ เราตาย
เราไม่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้แล้วเราจะท�ำ
อย่างไร ก็จะต้องฆ่าตัวตายนั่นเอง
แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้ยินได้ฟังวิธีการสร้างความสุข
อีกรูปแบบหนึ่ง คือความสุขทางใจ ความสุขที่เกิดจากความสงบที่
จะสามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจ
ได้เลย ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ทางลาภ ยศ สรรเสริญ นี้
สู้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความทุกข์ที่
เกิดจากการพลัดพรากกันไม่ได้ พอเกิดความแก่ ความเจ็บ ความตาย
การพลัดพรากจากกัน ความสุขทีไ่ ด้จากลาภ ยศ สรรเสริญ จากรูป
เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ นี้หายไปหมดเลย ไม่สามารถมาเป็นที่
พึง่ ของใจได้เลย ปล่อยให้ใจนัน้ ต้องทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจน
ถึงกลับอยากจะฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายกันเป็นจ�ำนวนมากแล้ว
และคิดว่าการฆ่าตัวตายนี้เป็นการดับความทุกข์กัน แต่ไม่รู้หรอกว่า
ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย
ถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่ จะเจ็บ จะตาย มันก็เป็นเรื่องของร่างกาย
ใจนี้ไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตาย ไปกับร่างกาย แต่ใจขาดปัญญา
ขาดค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรารู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็น
ร่างกาย ใจไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตาย ไปกับร่างกาย สาเหตุของความ
ทุกข์ใจเวลาทีร่ า่ งกายแก่ ร่างกายเจ็บ ร่างกายตาย ก็เพราะอยากจะให้
ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เพื่อที่จะได้รับใช้ความอยากของใจ
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ต่อไป คือรับใช้หาความสุขให้กับใจต่อไปนั่นเอง แต่ธรรมชาติของ
ร่างกายของทุกๆ คน มันเป็นสิ่งที่จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป
ต่อให้มคี วามอยากมีความปรารถนามากน้อยเพียงไรไม่ให้รา่ งกายแก่
ไม่ให้รา่ งกายเจ็บ ไม่ให้รา่ งกายตาย ก็ไม่สามารถทีจ่ ะยับยัง้ ความแก่
ความเจ็บ ความตาย ของร่างกายได้ แต่เนือ่ งจากมีความหลง มีความ
ยึดติดกับร่างกาย เพราะต้องอาศัยร่างกายเป็นเครือ่ งมือหาความสุขให้
จึงอยากให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ทั้งๆ ที่ความอยากนี้ท�ำให้
ตนเองต้องทุกข์ทรมานใจ แต่กห็ ยุดมันไม่ได้ เพราะเคยอาศัยร่างกาย
มาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันที่แก่ ที่เจ็บ ที่ตาย ก็อยากจะให้มันไม่แก่
ไม่เจ็บ ไม่ตาย เพือ่ ทีจ่ ะได้หาความสุขผ่านทางร่างกายได้ตอ่ ไป แต่มนั
ไม่สามารถท�ำให้ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ และนอกจากไม่ท�ำให้ไม่แก่
ไม่เจ็บ ไม่ตายแล้ว ยังท�ำให้ใจนี้ทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง
ความทุกข์ใจของพวกเราทุกคนนี้เกิดจากความอยากของเราเอง
ไม่ได้เกิดจากสิง่ อันใดในโลกนีเ้ ลย สิง่ ต่างๆ ในโลกนี้ เขามีอยูเ่ ขาเป็นอยู่
ของเขาอย่างนีม้ าตลอดเวลา มีเจริญมีเสือ่ มมาตลอดเวลา มีเกิดมีดบั
มีตายอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่ฉลาดผู้ที่รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆ ในโลก
เขาเป็นอยู่อย่างนี้ ห้ามเขาไม่ได้ และความทุกข์ของใจที่มาทุกข์กับ
เรือ่ งราวต่างๆ ในโลกนีก้ เ็ พราะว่ามีความอยากให้สงิ่ ต่างๆ เป็นไปตาม
ความอยากของตนเท่านัน้ เอง ผูท้ ฉี่ ลาดก็จะหยุดความอยาก แล้วไป
แก้ปัญหาที่ความอยาก ไม่ได้แก้ปัญหาที่ร่างกาย ร่างกายจะอยู่
จะตายมันไม่ได้ท�ำให้ความทุกข์ในใจของเราหมดไปหรือหายไป
แต่อย่างใด ความทุกข์ในใจของเรานี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเราสามารถ
หยุดความอยากทีม่ อี ยูใ่ นใจของเราได้เท่านัน้ เอง วิธแี ก้ปญ
ั หาต้องมา
แก้ที่ใจ มาแก้ที่ความอยาก และการปฏิบัติธรรมนี้ก็พุ่งเป้าหมาย
มาทีต่ รงนีน้ นั่ เอง เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ไม่ตอ้ งฆ่าตัวตายกัน เวลาทีเ่ ราพบ
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กับความผิดหวังในชีวติ เวลาทีเ่ ราจะต้องสูญเสียสิง่ ทีเ่ รารัก สูญเสีย
บุคคลที่เรารักไป สูญเสียร่างกายที่เรารักไป เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์
ทรมานใจ ไม่ต้องมาฆ่าตัวตายกัน เพราะเรามีวิธีที่เราสามารถจะ
หยุดความอยากต่างๆ ภายในใจของเราได้ เวลาเราเสียอะไร เราก็จะ
ท�ำใจได้ จะท�ำใจเฉยๆ สักแต่ว่ารู้ ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดา มีการ
พลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา เวลาแก่กท็ ำ� ใจเฉยๆ ได้ เพราะล่วงพ้น
ความแก่ไปไม่ได้ เวลาเจ็บไข้ได้ปว่ ยก็จะท�ำใจเฉยๆ ได้ เพราะล่วงพ้น
ความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ เวลาจะตายก็ท�ำใจเฉยๆ ได้ เพราะรู้ว่า
ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ แต่สามารถล่วงพ้นความทุกข์ได้ เพราะ
สามารถท�ำใจให้เฉยได้ เพราะไม่ประมาทนอนใจ พยายามปฏิบัติ
ธรรมอยู่เรื่อยๆ สร้างเกราะคุ้มกันขึ้นมาให้แก่ใจ
การเจริญสติ การเจริญสมาธิ การเจริญปัญญา นี้เป็นการสร้าง
เกราะคุ้มครองจิตใจ เหมือนกับสมัยปัจจุบันที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเขา
จะต้องใส่เสื้อหุ้มเกราะกันกระสุนเวลาออกปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิด
การต่อสู้กัน เวลาถูกกระสุนก็จะปลอดภัย กระสุนไม่สามารถทะลุ
ทะลวงเข้าไปในร่างกายได้เพราะมีเสื้อหุ้มเกราะกันเอาไว้ ฉันใด
การปฏิบตั ธิ รรม คือ การเจริญสติ เจริญสมาธิ การเจริญปัญญา นีก้ เ็ ป็น
การสร้างเกราะคุ้มกันให้แก่ใจ ถ้าใจมีสติ มีสมาธิ มีปัญญาแล้ว
รับรองได้วา่ ความทุกข์อะไรต่างๆ ในโลกนีจ้ ะไม่สามารถเข้ามาสูใ่ จได้
จะอยูข่ า้ งนอกใจ จะไม่ทำ� ให้ใจทุกข์ทรมานสะทกสะท้านหวัน่ ไหวเลย
จะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เวลาพบกับการสูญเสีย เวลาพบ
กับการพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากบุคคลที่รัก เวลาพบกับความแก่
ความเจ็บ ความตาย ของร่างกาย เวลาพบกับความเสื่อมของลาภ
ยศ สรรเสริญ ก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใด เพราะมีเกราะ
คุ้มครองใจนั่นเอง
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นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างเกราะคุ้มครองใจป้องกันใจ
ไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเหยียบย�่ำจิตใจมาท�ำลายจิตใจจนอยากจะ
ฆ่าตัวตาย ผู้ที่ฆ่าตัวตายนี้คือผู้ที่ไม่มีเกราะคุ้มกันนั่นเอง ไม่รู้จัก
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่รจู้ กั วิธสี ร้างเกราะคุม้ กันให้กบั จิตใจของ
ตนเอง พอถูกความทุกข์รุมเร้าก็ไม่รู้จักวิธีแก้ ก็แก้ด้วยวิธีที่มาสร้าง
ความทุกข์เพิม่ ให้กบั ใจอีกด้วยการฆ่าตัวตาย เพราะการฆ่าตัวตายนี้
ก็คอื ความอยากอีกรูปแบบหนึง่ เป็นความทุกข์แบบหนึง่ อยากไม่ตาย
ก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่ง วิธีที่ถูกต้องคือต้องอยู่เฉยๆ เวลายัง
ไม่ตายก็อยูไ่ ป เวลาตายก็ปล่อยให้มนั ตายไป แต่ใจจะไม่มคี วามอยากอยู่
หรืออยากไม่ตาย เวลาอยู่ก็อยู่ไป ไม่มีความอยากตาย ถึงแม้ว่า
ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ปว่ ย จะพิกลพิการ จะท�ำอะไรไม่ได้กต็ าม ใจก็อยู่
กับมันไป ไม่มีความอยากที่จะให้มันตาย และเวลาต้องตายก็จะไม่มี
ความอยากอยู่ เวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไป นี่คือวิธีปฏิบัติ
ที่ถูกต้องกับความเป็นความตายของร่างกาย ใจต้องอยู่ตรงกลาง
ใจต้องไม่มีความอยากอยู่หรืออยากตาย เพราะถ้ามีความอยาก
แบบใดก็จะท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา แล้วก็จะสร้างภพ
สร้างชาติใหม่ขึ้นมา เพราะภพชาตินี้ก็เกิดจากตัณหาความอยาก
นี่เอง พอร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ใจถ้ายังมีความอยากอยู่ ยังอยาก
มีร่างกายใหม่อยู่ ใจก็จะไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ แต่พอเกิดมา
แล้วก็ตอ้ งมาเจอปัญหาเก่าอีก ก็คอื ความแก่ ความเจ็บ ความตายอีก
แล้วก็จะแก้ปัญหาแบบเก่าอีก แก้ด้วยความทุกข์ทรมานใจ แก้ดว้ ย
การฆ่าตัวตาย หรือตายอย่างทรมาน เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างทรมาน
แก่อย่างทรมาน เพราะไม่มีเกราะคุ้มครองใจนั่นเอง ถ้าไม่ได้พบกับ
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ได้เอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ
ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างทุกข์ทรมานใจไปทุกภพทุกชาติ
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แต่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านีแ้ ต่ละบทแต่ละบาทมีเป้าหมาย
อยู่ที่การลดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้น้อยลงไปตาม
ล�ำดับ แล้วก็จะท�ำให้การเวียนว่ายตายเกิดนัน้ เป็นไปอย่างสบาย คือ
ทุกข์น้อย ไม่ทุกข์ทรมานเหมือนกับการไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตาม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า และถ้ามีความสามารถก็อาจจะยุติการ
เวียนว่ายตายเกิดภายในชาติปจั จุบนั นีเ้ ลย วิธกี ารของพระพุทธเจ้านี้
เป็นวิธีการที่มีผู้ปฏิบัติและหลุดพ้นกันมาแล้วเป็นจ�ำนวนมาก ก็คือ
บรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านก็หลุดพ้นกันในชาติปัจุบัน
นั้นเลย พอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมน�ำเอาไป
ปฏิบัติ บางท่านก็หลุดพ้นในขณะที่ฟังธรรมกันเลยก็มี บางท่าน
ก็กลับไปปฏิบัติอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็หลุดพ้นกันไป
ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ไม่มพี ระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
มาเผยแผ่สงั่ สอนให้แก่สตั ว์โลก สัตว์โลกทัง้ หลายจะไม่มวี นั ทีม่ โี อกาส
จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลย เพราะความรู้ความ
สามารถของสัตว์โลกนั้นไม่สามารถที่จะค้นพบวิธีการดับความทุกข์
วิธีการยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองเลย ต้องรอคนอย่าง
พระพุทธเจ้าเท่านั้น ซึ่งนานๆ จะมีขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง นานๆ นี้ก็คือ
เป็นกัปเป็นกัลป์เลย ค�ำว่า เป็นกัปเป็นกัลป์ นีเ้ ป็นเวลาทีแ่ สนยาวนาน
มากจนไม่สามารถทีจ่ ะวัดได้วา่ นานสักแค่ไหน ยาวสักแค่ไหน นัน่ แหละ
ถึงจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง พอมีพระพุทธเจ้า
ปรากฏขึน้ มาแล้ว ก็มผี ทู้ สี่ ามารถปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ได้หลุดพ้นกันขึ้นมาเป็นจ�ำนวนมากเลย อย่างในสมัยปัจจุบันนี้เรา
ก็คงจะทราบเรื่องของหลวงปู่มั่น ผู้มีศรัทธามีความเชื่อในค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า และมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้น พอหลวงปู่มั่น
ท่านหลุดพ้นแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปศึกษากับหลวงปู่มั่น ก็บรรลุ
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หลุดพ้นกันเป็นจ�ำนวนมาก อันนีค้ อื ความวิเศษของพระพุทธศาสนา
ความวิเศษของพระพุทธเจ้า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และการ
น�ำเอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลก
อย่างพวกเรา พวกเราจึงมีโอกาสในปัจจุบัน ณ ชาตินี้ที่จะสามารถ
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
การจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องหลุดพ้นด้วยสติและปัญญา
สติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะหลุดพ้นได้ เช่น การใช้การบริกรรม
พุทโธๆ ไปนี้จะได้เพียงแต่สติกับสมาธิเท่านั้น แต่จะไม่ได้ปัญญา
ก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆ ได้
แต่ถ้าเจริญมรณานุสติคือคิดถึงความตายนี้ จะสามารถหยุดความ
อยากต่างๆ ได้ เช่น เวลาทีเ่ ราเจ็บไข้ได้ปว่ ยแล้วไปหาหมอ หมอบอก
ว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายภายใน ๓ เดือน ความอยากเที่ยวนี้
หายไปหมดเลย ความอยากหาเงินหาทอง ความอยากหาความสุข
ทางร่างกายนีห้ ายไปหมดเลย เพราะมันรูว้ า่ จะอยูไ่ ด้ไม่นานแล้ว ทีนี้
มันก็อยากจะหาธรรมะแล้ว อยากจะหาความสงบ เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่ตอ้ ง
มาทุกข์ทรมานกับความตายของร่างกายที่ก�ำลังจะตามมา นี่แหละ
คือเครื่องมือคือปัญญา การพิจารณาความตาย นี้คือปัญญา ไม่ใช่
เป็นความอัปมงคลเหมือนที่คนทางโลกเขาคิดถึงกัน คนทางโลกนี้
จะไม่ยอมใช้ค�ำว่าตายเลย เวลาตายนี้ก็จะใช้ค�ำว่าไม่หายใจบ้าง
ไปสวรรค์บ้าง แต่ไม่ยอมใช้ค�ำว่าตาย เพราะว่าพอคิดถึงความตาย
แล้วตนเองจะตายขึน้ มาทันทีทนั ใด ถ้าความคิดของตนวิเศษอย่างนัน้
ก็ดซี ิ เวลาคิดเป็นมหาเศรษฐีมนั จะได้เป็นมหาเศรษฐีขนึ้ มาทันทีทนั ใด
มันก็ไม่เป็นอย่างนัน้ การจะเป็นอะไรนีม้ นั ไม่ได้ขนึ้ อยูท่ คี่ วามคิดของ
เราเพียงอย่างเดียว มันมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่จะท�ำให้เกิดขึ้นมา
คิดว่าตายแล้วมันยังไม่ตายหรอกถ้ายังไม่ถงึ เวลาทีร่ า่ งกายมันจะตาย
นอกจากเอาปืนมายิงตัวเองตายเท่านั้นมันถึงจะตาย แค่พอคิดว่า
186

ตัวเองจะต้องตายนีม้ นั ไม่ทำ� ให้เราตายหรอก แต่มนั จะท�ำให้ กิเลสตาย
มันจะท�ำให้ ตัณหาความอยากตาย เพราะคนเราถ้ารู้ว่าจะต้องตาย
วันนี้พรุ่งนี้ยังอยากจะไปเที่ยวอยู่หรือเปล่า เช่น วันนี้อาจจะเตรียม
แผนแล้วว่าเย็นนี้จะไปงานเลี้ยง งานวันเกิดของเพื่อน งานครบรอบ
งานอะไรต่างๆ งานแต่งงาน แต่พอรูว้ า่ วันนีจ้ ะต้องตายนีย้ งั อยากจะ
ไปเที่ยวกันอยู่หรือไม่ จะไม่อยากไปแล้ว จะอยากหาวิธีท�ำใจให้สงบ
เพื่อจะได้ไม่ทุกข์กับความตายนี่เอง เพราะเวลารู้ว่าจะต้องตายนี้
ใจจะไม่สงบอย่างแน่นอนถ้าไม่เคยฝึกฝนอบรมมาก่อน แต่ถา้ ได้ฝกึ ฝน
อบรมด้วยการเจริญสติ ด้วยการเจริญสมาธิ ด้วยการเจริญปัญญาแล้ว
เวลาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาก็จะสามารถใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานี้
ดับความวุน่ วายใจได้อย่างทันท่วงที ใจจะสงบ จะเย็น จะสบาย จะไม่
เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายเลย
นี่คือประโยชน์ของการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ผู้ใดระลึกถึง
ความตายอยู่เรื่อยๆ ผู้นั้นมักจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
กันทั้งนั้น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านระลึกถึง
ความตายกันตลอดเวลา ท่านจึงไม่หลงใหลกับการหาลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข ท่านกลับมาหาความสุขทางการปฏิบตั ธิ รรม หาความ
สงบทางใจที่จะเป็นที่พึ่งของใจได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ จะไม่มีความ
ทุกข์ตา่ งๆ เข้ามาเหยียบย�ำ่ ท�ำลายใจของผูท้ สี่ งบได้เลย จึงขอฝากเรือ่ ง
ของการระลึกถึงความตายนี้ให้ท่านได้น�ำเอาไปพินิจพิจารณาและ
ปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไป
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พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ท รงตรั ส สอนไว้ ว ่ า
ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นส่วนที่
ส�ำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเรา เพราะ
ใจเป็นสิง่ ทีถ่ าวร ส่วนร่างกายของพวกเรา
นี้เป็นส่วนที่ไม่ถาวร มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่
มีเจ็บ มีตายไป พระองค์จึงทรงสอนให้
พวกเรามารักษาใจกัน อย่าไปรักษาสิ่งที่
เรารักษาไม่ได้ เช่น ร่างกายของพวกเรา
และสิ่ ง ที่ ร ่ า งกายของพวกเราหาให้ กั บ
พวกเราก็คอื ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย สิ่งเหล่านี้เป็น
ของชั่วคราว เวลามีก็ดี แต่เวลาไม่มีจะ
ท�ำให้ใจของเราทุกข์อย่างมาก แต่ถา้ เรามา
ดูแลรักษาใจด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่
ทรงได้ตรัสรู้ เป็นธรรมทีท่ ำ� ให้พระพุทธเจ้า
ได้พบกับความสุขที่ถาวรความสุขที่อยู่
กับใจ ใจเป็นสิง่ ทีถ่ าวร ความสุขทีเ่ กิดในใจ
อยู่ในใจก็จะเป็นความสุขที่ถาวร ไม่ว่า
อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตาม ร่างกาย
จะแก่ จะเจ็บ จะตาย จะสูญเสียลาภ ยศ
สรรเสริญ สูญเสียความสุขทางตา หู จมูก

ลิ้น กาย ไป จะไม่ท�ำให้ใจทุกข์เลยถ้าใจมีธรรมดูแลรักษาให้ใจตั้งอยู่
ในความสงบตลอดเวลา เพราะความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่
ยิง่ ใหญ่กว่าความสุขทัง้ หลายในโลกนี้ ดังทีไ่ ด้ทรงตรัสไว้วา่ นัตถิ สันติ
ปรัง สุขัง สุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มี มีสุขเดียวนี่แหละ
ทีเ่ ป็นสิง่ ทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐทีถ่ าวรทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทั้งหลายได้มาเป็นสมบัติได้มาครอบครองไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด
อกาลิโก ไม่มวี นั เสือ่ มตามกาลตามเวลา เป็น ปรมัง สุขงั บรมสุขอยู่
ตลอดเวลา
ใจของพวกเราตอนนี้เป็นบรมทุกข์ ไม่ใช่เป็นบรมสุข เพราะใจของ
พวกเราไม่ได้รับการดูแลรักษาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเอง
ใจของเราได้รบั การดูแลด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ด้วยความสุขทางตา หู
จมูก ลิน้ กาย ทีเ่ ป็นความสุขทีไ่ ม่แน่นอน มีเกิดก็ตอ้ งมีดบั ไป มีเจริญ
ก็ตอ้ งมีเสือ่ ม จะสร้างความวิตกกังวลให้กบั ใจของพวกเราตลอดเวลา
เพราะไม่รู้ว่ามันจะเสื่อมเมื่อไรจะหมดไปเมื่อไร และก็ไม่สามารถที่
จะยับยั้งห้ามปรามมันได้เมื่อถึงเวลาที่มันจะเสื่อม เช่น ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ของพวกเรา มันก�ำลังเดินไปสู่ความเสื่อมไปสู่ความสิ้นสุด
ต่อไป ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของพวกเราจะไม่สามารถเป็นเครื่องมือ
หาความสุขทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ได้ ใจของเราจึงมี
ความทุกข์อยูต่ ลอดเวลา ทุกข์เพราะความวิตกกังวลทัง้ ๆ ทีค่ วามเสือ่ ม
ยังไม่เกิดก็เกิดความวิตกกังวลไว้ล่วงหน้าแล้ว พอเวลาเสื่อมจริงๆ
ก็ทุกข์อีก ทุกข์ก่อนที่มันจะเสื่อมแล้วก็มาทุกข์กับตอนที่มันเสื่อมไป
ผู้ที่รับความทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ร่างกาย ผู้ที่รับความทุกข์ส่วนใหญ่ก็คือใจ
นั่ น แหละคื อ ความทุ ก ข์ ข องพวกเราที่ เ ป็ น มาและจะเป็ น ต่ อ ไป
ถ้าพวกเราไม่นอ้ มเอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ ถ้าเราน้อม
เอามาปฏิบัติก็จะสามารถก�ำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจ
ก�ำจัดภพชาติตา่ งๆ ทีเ่ ราจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปให้หมดไปได้
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ถ้าไม่ได้ปฏิบัติ เพียงแต่ศึกษา
จะไม่สามารถรู้วิธีการดับความทุกข์ต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ
อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ก�ำจัดมาแล้ว
วิธีที่ท่านใช้ในการก�ำจัดก็เป็นวิธีที่ท่านน�ำเอามาสั่งสอนให้พวกเรา
เป็นวิธีเดียวกัน แก้ปัญหาชนิดเดียวกัน แก้ได้ เพราะถ้าไม่ได้จะไม่มี
พระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจ�ำนวนมาก พระอรหันตสาวก
ท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราในขณะนี้ที่ยังมีความทุกข์กับ
ลาภ ยศ สรรเสริญ ยังมีความทุกข์กับตา หู จมูก ลิ้น กาย ยังมี
ความทุกข์กับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่พอท่านได้พบกับพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเชื่อมั่นว่าเป็นค�ำสอนที่จะ
สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ ท่านก็
น้อมเอามาปฏิบัติ พอเอามาปฏิบัติแล้วไม่นานท่านก็กลายเป็น
พระอรหันตสาวก หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ในลาภ ยศ สรรเสริญ ในความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย เพราะท่านไม่ตอ้ งพึง่ ร่างกาย ท่านไม่ตอ้ งพึง่ ลาภ ยศ สรรเสริญ
ไม่ต้องพึ่งตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะท่านมีที่พึ่งที่ดีที่ถาวร ที่พึ่งที่ดี
ที่ถาวรก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการปฏิบัติตามค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้านี่เอง
พระพุ ท ธศาสนาอยู ่ ม าได้ จ นปั จ จุ บั น นี้ ก็ เ พราะว่ า มี ผู ้ มี ศ รั ท ธา
ความเชื่อในค�ำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุ
เป็นพระอรหันตสาวก แล้วก็เอาความรู้ที่ได้บรรลุนี้เอามาเผยแผ่
สัง่ สอนให้แก่ผอู้ นื่ ต่อไป การเผยแผ่สงั่ สอนนีต้ อ้ งเผยแผ่สงั่ สอนด้วย
พระอรหันตสาวกผู้ที่ได้พิสูจน์ธรรมของพระพุทธเจ้าจากการปฏิบัติ
รูแ้ ล้วว่าท�ำอย่างไรท�ำให้ความทุกข์ดบั ไป รูแ้ ล้วว่าท�ำอย่างไรถึงท�ำให้
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ความสุขอยูค่ กู่ บั ใจไปตลอด ถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิ เพียงแต่ศกึ ษา จะไม่สามารถ
รูว้ ธิ กี ารดับความทุกข์ตา่ งๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ จะไม่สามารถรักษา
ความสุขต่างๆ ทีเ่ กิดจากความสงบนีใ้ ห้อยูก่ บั ใจไปตลอด การศึกษา
จากผู้รู้จริงกับผู้ไม่รู้จริงจึงมีความแตกต่างกัน ศึกษาจากผู้ไม่รู้จริง
ก็เหมือนกับการศึกษากับคนตาบอดคล�ำช้างนี่เอง
คนตาบอดคล�ำช้างนี้ เขาไปคล�ำส่วนไหนของช้างเขาก็ว่าช้างเป็น
อย่างนัน้ คนทีไ่ ปลูบคล�ำงวงก็จะว่าช้างนีเ้ ป็นเหมือนงู ถ้าไปลูบคล�ำงา
ก็จะว่าเป็นเหมือนหอก ถ้าไปลูบคล�ำท้องช้างก็จะว่าเป็นเหมือนฝา
ก�ำแพง ถ้าไปลูบคล�ำหางก็จะว่าเป็นเหมือนเชือก ซึ่งเป็นความจริง
แต่ไม่ใช่เป็นความจริงครบถ้วนบริบรู ณ์ เพราะไม่สามารถเห็นตัวช้าง
ได้อย่างชัดเจนเหมือนกับคนตาดี พระอรหันตสาวกนีเ้ ปรียบเหมือน
คนตาดีดูช้าง ท่านจะบอกว่ามันเป็นทั้งหมดนี่แหละ เป็นทั้งเชือก
เป็นทั้งงู เป็นทั้งหอก เป็นทั้งฝาผนัง แต่พวกที่ตาบอดคล�ำส่วนใด
ก็จะคิดว่าเป็นส่วนนั้นเพียงส่วนเดียว ก็จะมาทะเลาะกันปากเปียก
ปากฉีก ฉันใด ในวงการของผู้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้านี้มักจะมี
การโต้วาทีกันอยู่เรื่อยๆ คนหนึ่งก็ว่าอยากนั้น คนหนึ่งก็ว่าอย่างนี้
แต่ไม่รวู้ า่ ถูกหรือผิดอย่างไร เพราะไม่ได้รบั การพิสจู น์จากการปฏิบตั ิ
นัน่ เอง ดังนัน้ ผูท้ ตี่ อ้ งการแสวงหาธรรมจึงมักมุง่ ไปสูผ่ ทู้ ปี่ ฏิบตั ธิ รรม
มากกว่ามุ่งไปสู่ผู้ที่ศึกษาธรรมเพียงอย่างเดียว
การปฏิบัตินี้ก็ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงสั่งสอน วิธีการปฏิบัติที่จะบ�ำบัดก�ำจัดความทุกข์ให้หมดไป
จากใจนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ๒ ลักษณะเช่นกัน โดยขึน้ อยูก่ บั บุคคล
ที่ทรงแสดงทรงสอน ถ้าสอนให้กับนักบวช พระองค์ก็จะทรงสอนให้
บ�ำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา แต่ถา้ สอนฆราวาสญาติโยมผูค้ รองเรือนผูท้ ี่
ยังมีทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง พระองค์กท็ รงสอนให้ทำ� ทานก่อน
ทรงสอนให้ก�ำจัดทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้หมดไป เพราะ
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ถ้าต้องใช้เงินทองซือ้ ความสุขต่างๆ ก็จะไม่สามารถมาปฏิบตั ศิ ลี สมาธิ
ปัญญา ได้ สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพระภิกษุนักบวชกับฆราวาส
ผู้ครองเรือน การปฏิบัติต่างกันตรงทานนี่เอง ตอนเป็นฆราวาส
ก็มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง พอจะบวชก็ต้องสละทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองไปหมด ยกให้ผู้อื่นไป พระพุทธเจ้าเป็นผู้ด�ำเนิน
เป็นตัวอย่างมาเป็นบุคคลแรก พระพุทธเจ้าทรงสละพระราชสมบัติ
ไม่ใช้สมบัติหาความสุขทางร่างกาย ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพื่อ
จะได้ไม่ตอ้ งมาเสียเวลากับการหากับการใช้เงินทองซือ้ ความสุข ก็จะ
มีเวลาไปปลีกวิเวกเพื่อที่จะได้บ�ำเพ็ญจิตภาวนา เพราะการบ�ำเพ็ญ
จิตภาวนาให้จิตสงบนี้ต้องอาศัยความวิเวกทางกายก่อน
ความวิเวกทางกาย หมายถึง ความวิเวกความสงบสงัดทางที่อยู่
อาศัยของร่างกายนี่เอง ถ้าอยู่ในวังอยู่ในบ้านนี้ความวิเวกจะไม่มี
เมื่อความวิเวกทางกายไม่มี ความวิเวกทางใจนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้
ถ้าอยูก่ บั รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ถึงแม้วา่ เราจะถือศีล ๘ แต่มนั
ก็จะมาคอยรบกวนใจ เวลาคนอื่นท�ำอาหารกลิ่นโชยเข้ามาในจมูก
เราถื อ ศี ล ๘ ไม่ ไ ด้ รั บ ประทานอาหารหลั ง จากเที่ ย งวั น ไปแล้ ว
พอกลิน่ อาหารโชยเข้ามาในจมูกก็ทำ� ให้ใจหวัน่ ไหวได้ ใจทีจ่ ะสงบก็จะ
ฟุ้งขึ้นมา เพราะกิเลสตัณหาอยากจะกินอยากจะรับประทานอาหาร
เช่นเดียวกับรูปกับเสียงที่คนอยู่ในบ้านเขาเสพกัน ดูภาพยนตร์
ฟังเพลง ร้องร�ำท�ำเพลง หรือแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตร
พิสดาร แต่งหน้าทาปากใช้เครื่องส�ำอาง นี่เป็นบรรยากาศส�ำหรับ
ผู้เสพกาม ไม่ใช่เป็นบรรยากาศของผู้ที่แสวงหาความสงบทางใจ
ถ้าต้องการความสงบทางใจจะต้องอยู่ห่างจากบรรยากาศเหล่านี้
ต้องไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขา หรือถ้าสามารถก�ำหนดบริเวณที่อยู่
ของเราแล้วปิดมันอย่างมิดชิดได้ เช่น สมัยนี้มีเครื่องปรับอากาศ
เราสามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องแล้วก็ปิดประตูหน้าต่าง
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ทั้งหมด ไม่รับรู้เรื่องรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วก็ปฏิบัติอยู่
ในห้องนั้น อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปลีกวิเวกได้ในระดับหนึ่งถ้ายัง
ไม่สามารถไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาได้ ก็ให้สร้างที่วิเวกขึ้นมาในบ้าน
ท�ำห้องก�ำจัดเสียง ไม่รับรู้เสียง ไม่รับรู้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ต่างๆ แล้วก็บ�ำเพ็ญ
การบ�ำเพ็ญในบ้านนี้ถ้าไม่สามารถเดินจงกรมในบ้านได้ ก็ใช้วิธีง่ายๆ
ก่อนก็ได้ เช่น บังคับให้จิตนี้นั่งอยู่เฉยๆ สัก ๘ ชั่วโมง หรือ ๖ ชั่วโมง
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ไม่ต้องรับประทานอาหารอีก
ต่อไป หาเก้าอี้สบายๆ สักตัวหนึ่ง ไม่ต้องการทรมานร่างกายใน
เบือ้ งต้น ต้องการทรมานใจทรมานความอยาก ปกติใจนีม้ นั จะดิน้ หา
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดิ้นหาสิ่งนั้นดิ้นหาสิ่งนี้ เราจะ
ก�ำหนดกรอบของการปฏิบัติ คือไม่ให้มันดิ้นไปหารูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ต่างๆ ให้มันนั่งอยู่เฉยๆ แล้วถ้าต้องให้น�้ำกับร่างกาย
ก็เตรียมน�ำ้ เอาไว้ใกล้ๆ เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งลุกไปหยิบน�ำ้ มาดืม่ อยูเ่ รือ่ ยๆ
จะลุกไปเฉพาะเวลาเข้าห้องน�้ำเท่านั้น เวลาอื่นก็ให้ใช้สติใช้สมาธิ
ใช้ปัญญาต่อสู้กับตัณหาความอยากที่อยากจะลุกอยากจะไปท�ำโน่น
ท�ำนี่ ใช้พทุ โธเวลาเกิดความอยากขึน้ มา เวลาเกิดความอยากจะเกิด
ความตึงเครียดภายในใจ ถ้าพยายามใช้พุทโธแบบไม่หยุดไม่หย่อน
ไม่ช้าก็เร็วความอยากจะสงบตัวลงไปชั่วคราว แล้วความตึงเครียด
ก็จะหายไป อันนี้เป็นการเจริญสติในเบื้องต้น ใช้สติต่อสู้กับตัณหา
ความอยากก่อน เมื่อมีสติแล้วก็สามารถนั่งก�ำหนดพุทโธหรือดู
ลมหายใจเข้าออก จิตก็จะเข้าสู่ความสงบพบกับความสุขที่เกิดจาก
ความสงบ ก็จะรูส้ กึ ไม่เดือดร้อนกับการทีจ่ ะต้องนัง่ อยูเ่ ฉยๆ แต่เวลา
ที่ออกมาจากความสงบ ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมเดี๋ยวความอยาก
ก็จะโผล่ออกมาได้ ถ้าอยากจะก�ำจัดความอยากให้มันหมดไปอย่าง
ถาวรก็ต้องใช้ปัญญา
193

ความอยากที่อยากจะท�ำบุญ
อยากจะรักษาศีล อยากจะปฏิบัติธรรม
อยากจะไปพระนิพพาน
นี้ไม่ใช่เป็นตัณหาความอยาก แต่เป็นมรรค
ปัญญา ก็คอื การเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นว่าความอยากนีท้ ำ� ให้
เกิดความทุกข์ใจขึน้ มา เวลาใจสงบไม่มคี วามอยาก ใจนัง่ อยูเ่ ฉยๆ ได้
ไม่เดือดร้อน แต่พอใจออกจากความสงบมา พอปล่อยให้ใจคิดไป
ในทางตัณหาความอยาก ความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะเกิดขึ้น
ก็มีอยู่ ๒ วิธีที่จะแก้ แก้ด้วยสติ ก็พุทโธไป ดูลมหายใจไป ถ้าจะแก้
แบบถาวรก็ใช้ปญ
ั ญา ให้รวู้ า่ ต้นเหตุของความไม่สบายใจทีเ่ ป็นอยูใ่ น
ปัจจุบนั นีเ้ กิดจากความอยากนีเ่ อง อยากจะไปท�ำอะไร อยากจะลุก
อยากจะไปท�ำโน่นท�ำนี่ ท�ำแล้วมันหายอยากหรือเปล่า ท�ำแล้วมัน
ก็อยากใหม่ ไปตรงโน้นเดี๋ยวก็กลับมาตรงนี้ ใจมันจะดิ้นไปเรื่อยๆ
มันจะไม่ชอบอยู่กับที่ ดังนั้นถ้าเราใช้ปัญญาแล้วพิจารณาให้เห็น
ว่าการท�ำตามความอยากนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการดับความทุกข์ แต่เป็น
การเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นมา อาจจะมีความสงบความสุขอยู่
ชั่วคราวตอนที่ได้ท�ำตามความอยาก แต่พอไม่นานความอยากใหม่
ก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะต้องท�ำตามความอยากไปเรื่อยๆ ท�ำเท่าไรก็จะ
ไม่ได้พบกับความสงบที่แท้จริงที่ถาวรได้ แต่ถ้าเห็นว่าการท�ำตาม
ความอยากมันเป็นการได้ความสุขชั่วคราว เพราะความสุขที่ได้เป็น
อนิจจัง คือความไม่เที่ยง เป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเก็บ
เอาไว้อยู่กับเราไปตลอด ไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะหายไป พอหายไปก็เกิด
ความอยากได้ความสุขขึ้นมาใหม่ พอเกิดความอยากก็ต้องท�ำตาม
ความอยาก ถ้าไม่ท�ำตามความอยากก็จะทุกข์ แต่ถ้าใช้สติใช้ปัญญา
สอนใจว่ายอมทุกข์ดกี ว่า ท�ำใจให้สงบดีกว่า อย่าไปท�ำตามความอยาก
194

ดีกว่า ถ้าฝืนได้เดี๋ยวความอยากมันหมดก�ำลังไปเอง พอหมดแล้ว
ต่อไปมันจะไม่กลับมาเพราะมันรูว้ า่ เราท�ำลายมันได้ เราชนะมันแล้ว
เหมือนกับคูต่ อ่ สู้ ถ้าเราชนะเขาครัง้ หนึง่ แล้ว เราจะชนะเขาไปเรือ่ ยๆ
เขาก็รู้ว่าเขาจะไม่มีวันที่จะชนะเราได้ เขาก็จะยอมแพ้หายไปเอง
เราก็จะนัง่ อยูเ่ ฉยๆ ได้อย่างสบาย ไม่มคี วามทุกข์ทเี่ กิดจากความอยาก
นี่ คื อ อุ บ ายของการปฏิ บั ติ ธ รรมในบ้ า น ถ้ า ไม่ ส ามารถไปวั ด ได้
ไม่สามารถไปอยู่ตามป่าตามเขาได้ ก็ท�ำบ้านให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม
ท�ำบ้านให้เป็นที่วิเวก กั้นห้องไว้ปิดเสียงปิดอะไรต่างๆ ไม่ให้เข้ามา
รบกวนใจ แล้วก็เจริญสติไปเรื่อยๆ เจริญปัญญาสลับกันไปก็ได้
ข้อส�ำคัญคือไม่ทำ� ตามความอยาก ต้องฝืนความอยาก ต้องละความ
อยาก
ส่วนความอยากที่อยากจะท�ำบุญ อยากจะรักษาศีล อยากจะ
ปฏิบัติธรรม อยากจะไปพระนิพพาน นี้ไม่ใช่เป็นตัณหาความอยาก
แต่เป็นมรรค เป็นทางเดินสูก่ ารสิน้ สุดของความทุกข์ เป็นธรรม หรือ
จะเรียกว่าเป็นอิทธิบาท ๔ ก็ได้ ฉันทะ ยินดีในการท�ำบุญท�ำทาน วิรยิ ะ
มีความเพียรในการท�ำบุญท�ำทาน ในการรักษาศีล ในการภาวนา
จิตตะ ใจมีการจดจ่ออยู่กับการท�ำทาน รักษาศีล ภาวนา วิมังสา
ใจคิดใคร่ครวญอยูก่ บั การท�ำทาน รักษาศีล ภาวนา นีค่ อื อิทธิบาท ๔
ไม่ใช่ตณ
ั หาความอยาก ญาติโยมสบายใจได้ เดีย๋ วจะถูกกิเลสหลอก
เอาได้ เวลาอยากจะไปนิพพานก็อยาก ไม่ใช่เป็นตัณหา ไปนิพพาน
เป็นการดับทุกข์ เป็นมรรค เป็นอิทธิบาท ๔ เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะพาให้
จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ดังนั้นต้องเข้าใจว่าตัณหามี
อยู่เพียง ๓ กามตัณหา ความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น อยากให้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
มีอยูเ่ รือ่ ยๆ เป็นอยูเ่ รือ่ ยๆ และวิภวตัณหา ความอยากไม่ให้ลาภ ยศ
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สรรเสริญ สุข เสื่อมไปหมดไปนั่นเอง นี่คือตัณหาความอยากที่เรา
ต้องก�ำจัด เพราะไม่มีมันเราก็ไม่เดือดร้อน ดีเสียอีกเพราะจะท�ำให้
เราไม่ทุกข์กับความเสื่อมของลาภ ยศ สรรเสริญ ของรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ นี่แหละคือเรื่องของการดูแลรักษาใจที่เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่สุดของชีวิตเรา
พวกเรามี ๒ ส่วน มีใจกับมีร่างกาย ร่างกายนี้เป็นของชั่วคราว
ต่อให้เราดูแลรักษาให้ดีขนาดไหน มันก็จะต้องเสื่อมหมดไป เวลาที่
มันเสื่อมหมดไปก็เป็นเวลาที่จะท�ำให้ใจทุกข์ทรมาน แต่ถ้าเราดูแล
รักษาใจด้วยธรรม ให้ใจสงบ ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง เวลาทุกสิ่ง
ทุกอย่างเกิดการเสื่อมจะไม่ท�ำใจให้ทุกข์เลย นี่แหละคือเรื่องของใจ
ที่มี ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ที่มีความส�ำคัญที่สุดในชีวิตของ
พวกเรา ต้องดูแลรักษาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า คือการปฏิบัติ
ทาน ศีล ภาวนา ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยม ถ้าเป็นพระภิกษุคือ
ศีล สมาธิ ปัญญา เหมือนกันต่างกันตรงที่มีทานหรือไม่มีทาน
เท่านัน้ เอง
จึงขอให้พวกเราให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาจิตใจด้วยการพยายาม
ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทั้งหลายได้ปฏิบัติ และเราก็จะได้รับผลอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกได้รับคือ นิพพานัง ปรมัง สุขัง นี่เอง
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ธรรมะ
บนเขา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นธรรม
ที่ส�ำคัญที่สุดคืออะไร ก็คือ สติ นี่เอง
สตินี้เป็นธรรมที่จะท�ำให้ธรรมอย่างอื่น
เกิดขึ้นมาได้ เช่น สมาธิ ปัญญา วิมุตติ
การหลุดพ้น ต้องมีสติเป็นผูใ้ ห้กำ� เนิด ถ้าไม่
มี ส ติ นั่ ง สมาธิ ไ ปใจก็ จ ะไม่ มี วั น สงบได้
นั่งไปนานเท่าไรก็จะมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่
ตลอดเวลา แต่ถา้ มีสติจดจ่ออยูก่ บั อารมณ์
ที่ให้ก�ำหนดไว้เพื่อให้เกิดสติ เช่น การ
บริกรรมพุทโธ ถ้าเกาะติดอยูก่ บั ค�ำบริกรรม
ได้อย่างต่อเนื่อง ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้
อย่างง่ายดาย เพียง ๕ นาที ๑๐ นาที
ก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้ เมื่อได้ความ
สงบก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า
ความสุขทัง้ ปวง ก็จะสามารถใช้ปญ
ั ญามา
ตัดกิเลสตัณหาได้ ถ้าไม่มีสมาธินี้ ปัญญา
จะไม่มีก�ำลังที่จะสู้กับตัณหาได้

สติ

ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ก็ดี ปัญญา
ที่เกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญก็ดี อันนี้
ยังไม่ได้เป็นปัญญาทีส่ ามารถดับความทุกข์
ละกิ เ ลสตั ณ หาได้ เ พราะไม่ มี ก� ำ ลั ง หยุ ด
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จิตนี้ต้องหยุด หยุดกิเลส หยุดตัณหา ธรรมที่จะท�ำให้หยุดกิเลส
ตัณหาได้ก็คือสติ ถ้ามีสติแล้วก็จะหยุดได้ แต่ต้องมีปัญญาเป็น
ผู้บอกให้รู้ว่าอะไรเป็นกิเลส อะไรไม่ใช่เป็นกิเลส ปัญญาจะเป็น
ผู้ที่ชี้เป้าให้กับจิต ให้จิตมุ่งไปสู่การท�ำลายเป้านั้น เป้าที่ปัญญา
จะส่งให้ไปก็คอื กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา นี่เอง
พระองค์ทรงตรัสว่า ธรรมทัง้ หลายมีการเกิดขึน้ ย่อมมีการดับไปเป็น
ธรรมดา ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่ว่าจะ
เป็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สิ่งเหล่านี้จะต้องมีวันเสื่อม มีวัน
หมดไป ร่างกาย คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ก็ตอ้ งมีวนั เสือ่ มมีวนั หมดไป
เช่นกัน แต่ใจที่ไม่มีความสุขในตัวเอง ไม่มีสมาธิ ไม่มีความสงบ
ก็ต้องอาศัยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อาศัยลาภ ยศ สรรเสริญ
นี้มาเป็นสิ่งที่ให้ความสุข พอต้องเจอความเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์
เพราะใจไม่อยากให้เสื่อม อยากจะให้เจริญ แต่ธรรมทั้งปวงนั้น
เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา อันนี้ถ้าไม่มีสติที่จะ
ท�ำให้ใจเข้าสู่สมาธิได้ การปฏิบัติจะไม่มีวันคืบหน้าได้ เพราะจะไม่มี
ก�ำลังที่จะถอดถอนตัณหาความอยากต่างๆ ให้ออกไปจากใจได้
การจะมีความสงบมีสมาธิก็ต้องมีสติ คือธรรมที่จะระงับความ
คิดปรุงเเต่งต่างๆ เพราะความคิดปรุงเเต่งต่างๆ นี้เป็นเหตุที่ท�ำให้ใจ
ไม่สงบ ท�ำให้เกิดตัณหาความอยากต่างๆ ขึ้นมา ถ้าท�ำใจให้สงบได้
ตัณหาก็จะถูกระงับไว้ชั่วคราว สมาธินี้จะตัดก�ำลังของตัณหาลงไป
เพราะใจมีความสุขในตัวเอง ใจไม่ต้องไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ใจไม่ต้องหาลาภ ยศ สรรเสริญ มาให้ความสุข เพราะ
มีความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบ เป็นความสุข
ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้ก�ำกับใจ
ก�ำกับความคิดปรุงเเต่ง ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่อง ความคิดปรุงเเต่ง
ก็จะไม่สามารถปรุงได้ เมือ่ ไม่ปรุง ใจก็จะเข้าสูค่ วามสงบได้ การเจริญ
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สตินี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่ ๔๐ วิธีด้วยกัน ที่เรียกว่า
กรรมฐาน ๔๐ อันนี้เป็นวิธีที่ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกเอาไปปฏิบัติได้
แต่ไม่จำ� เป็นจะต้องปฏิบตั ทิ งั้ ๔๐ วิธี เอาวิธเี ดียวเท่านัน้ เอง วิธไี หน
ทีถ่ กู จริต วิธไี หนทีท่ ำ� แล้วเกิดผลขึน้ มาก็ให้เอาวิธนี นั้ ส�ำหรับพวกเรา
ครูบาอาจารย์ทา่ นก็เห็นว่าการบริกรรมพุทโธนีเ้ หมาะกับพวกเราและ
ก็ง่าย เพียงแต่บริกรรมพุทโธๆ ไปเท่านั้นเอง ถ้าบริกรรมพุทโธก็จะ
ไม่สามารถคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดถึงคนนั้นคนนี้ได้ ถ้าอยู่กับพุทโธ
เดี๋ยวเดียวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้
คนทีจ่ ะก้าวหน้าในธรรมนีอ้ ยูท่ สี่ ติเป็นหลัก ใครมีสติแล้วนีจ้ ะหลุดพ้น
ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว แต่ถา้ ไม่มสี ตินจี้ ะไม่มวี นั ทีจ่ ะหลุดพ้นได้เลย
ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงจ�ำเป็นจะต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะอยู่
ทีไ่ หน จะท�ำอะไร อย่ามาเจริญสติเฉพาะเวลาทีน่ งั่ สมาธิ เพราะถ้าท�ำ
อย่างนัน้ จะไม่มกี ำ� ลังทีจ่ ะหยุดความคิดปรุงเเต่งได้ ต้องหยุดความคิด
ปรุงเเต่งก่อนที่จะมานั่ง หรือท�ำให้ความคิดปรุงเเต่งนี้เบาบางลงไป
เมื่อเบาบางลงไป เวลามานั่งก็จะไม่ฟุ้ง แล้วถ้ามีใจจดจ่ออยู่กับ
ค�ำบริกรรมอย่างต่อเนือ่ งก็จะเข้าสูค่ วามสงบได้ เวลาบริกรรมก็อย่า
ไปคาดคะเนว่าเมื่อไหร่จะสงบ อย่าไปสนใจกับอนาคต ให้อยู่กับ
ปัจจุบันคือค�ำบริกรรม ถ้าไปกังวลหรือไปคาดว่าเมื่อไหร่จะสงบ
จิตก็ไปอนาคตแล้ว ถ้าจิตไปอนาคตแล้วจะไม่มสี ติ จิตต้องอยูป่ จั จุบนั
เขาเรียกว่า ปัจจุบันธรรม สติคือปัจจุบันธรรม ต้องดึงจิตให้อยู่ใน
ปัจจุบนั ต้องดึงจิตไม่ให้คดิ ถึงเรือ่ งราวต่างๆ ทัง้ ทีผ่ า่ นมาแล้วในอดีต
และไม่คดิ ถึงเรือ่ งราวทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ในอนาคต ให้อยูก่ บั ปัจจุบนั อยูก่ บั
ค�ำบริกรรม พุทโธๆ ไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ
ความสงบนี้ก็มีอยู่ ๒ รูปแบบ ที่ท่านเรียกว่า อัปปนา กับ อุปจาระ
อัปปนา คือ จิตรวมเข้าสูค่ วามสงบแล้วก็นงิ่ มีอเุ บกขา มีความว่าง
เป็นอารมณ์ แต่ส�ำหรับผู้ที่มีอุปจารสมาธิ ท่านแสดงไว้ว่า เมื่อจิต
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รวมลงแล้วจิตก็จะถอนออกมาเพือ่ มารับรูเ้ รือ่ งราวต่างๆ รับรูน้ มิ ติ
ต่างๆ รับรูอ้ ภิญญาต่างๆ อภิญญา คือ ความสามารถพิเศษต่างๆ อ่าน
วาระจิตของผู้อื่น ระลึกชาติได้ เหาะเหินเดินอากาศได้ อันนี้อยู่ใน
อุปจารสมาธิ แต่อุปจารสมาธินี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญ
วิปัสสนา เพราะผู้ที่อยู่ในอุปจารสมาธินี้จะไม่มีอุเบกขา ใจยังมี
ความโลภความอยากอยู่ เวลาเห็นนิมิตอะไรก็เกิดความอยากหรือ
เกิดความกลัวขึน้ มา ถ้าเห็นนิมติ ทีน่ า่ ดูกอ็ ยากให้อยูไ่ ปนานๆ ถ้าเห็น
นิมติ ทีน่ า่ กลัวก็อยากจะให้มนั หายไป ดังนัน้ ผูท้ ปี่ ฏิบตั ติ อ้ งระมัดระวัง
ถ้ามีจริตทางด้านอุปจารสมาธิ ซึ่งมีไม่มาก ครูบาอาจารย์ท่าน
บอกว่ามีประมาณร้อยละ ๕ เท่านั้นเองที่จะเป็นจิตแบบผาดโผน
ก็คือจิตไม่นิ่งไม่สงบ ถ้าเป็นแบบนี้ท่านบอกให้ใช้สติดึงกลับเข้าไป
ในความสงบ อย่าตามรู้เรื่องราวต่างๆ ที่มาปรากฏให้รับรู้ เพราะ
จะเสียเวลาแล้วจะไม่ได้ก�ำลังจะไม่ได้อุเบกขาที่จะต้องเอาไปใช้ใน
การต่อสู้กับกิเลสตัณหา
ผู้ที่ต้องการเจริญทางวิปัสสนานี้ต้องดึงจิตเข้าไปสู่ความสงบที่
เรียกว่า อัปปนาสมาธิ คือ สักแต่ว่ารู้ แล้วก็ไม่มีอะไรให้รับรู้ มีแต่
อุเบกขา มีแต่ความว่าง สมาธิแบบนีแ้ หละเป็นประโยชน์ เพราะว่า
จะท�ำให้จิตใจมีก�ำลัง เพราะเวลาอยู่ในสมาธิแบบนี้จิตสามารถที่จะ
กดตัณหาต่างๆ ไม่ให้ออกมาท�ำงานได้ อัปปนากับขณิกสมาธิก็เป็น
สมาธิแบบเดียวกัน ต่างกันตรงที่ขณิกสมาธินี้สงบเพียงเดี๋ยวเดียว
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในระยะเเรกในเวลาที่นั่งสมาธิ พอจิตรวมลงไปปั๊บ
พอสงบแล้วก็เกิดความตกใจเพราะไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน แล้วก็
จะถอนออกมา แต่ถ้าท�ำต่อไปก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเสียหาย เวลาที่
รวมลงก็ใช้สติประคับประคอง อย่าปล่อยให้ตกใจ อย่าปล่อยให้ถอน
ออกมา แล้วพยายามเข้าไปอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ให้นานๆ ให้บ่อยๆ
เหมือนกับการเอาน�้ำเข้าไปเเช่ในตู้เย็น ให้แช่นานๆ น�้ำถึงจะเย็น
น�้ำเย็นจะได้มาดับความร้อนต่างๆ ได้ ถ้าเข้าไปแป๊บเดียวแล้วเอา
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ออกมานี้ยังไม่มีความเย็นพอ ยังไม่มีอุเบกขาพอ ก็จะหยุดตัณหา
ความอยากไม่ได้ เวลาทีป่ ญ
ั ญาพิจารณาว่าสิง่ ต่างๆ เป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ถึงแม้จะรู้ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่ถ้าไม่มีอุเบกขา
กิเลสตัณหาก็จะออกมาแล้วก็พาจิตให้ไปท�ำตามสิง่ ทีต่ ณ
ั หาต้องการ
พาไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส พาไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ถ้า
จิตมีอเุ บกขามีอปั ปนาสมาธิ จิตก็จะมีกำ� ลังทีจ่ ะต่อต้าน เพราะจิตที่
เป็นอัปปนานีเ้ ป็นจิตทีม่ คี วามสุข เป็นจิตทีไ่ ม่หวิ โหยกับอารมณ์ตา่ งๆ
แต่ต้องพยายามท�ำให้มากๆ ในเบื้องต้นนี้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะ
ติดสมาธิ ขอให้มีสมาธิก่อนเถิด บางคนกลัวจะไปติดสมาธิ ถ้าไม่มี
สมาธิแ ล้วไปกลัวติดสมาธิ มันก็เป็นทางของตัณหากิเลสนี่เอง
ที่ไม่อยากให้ใจมีสมาธิเพราะถ้ามีสมาธิแล้วมันจะฆ่ากิเลสตัณหา
มันจะกดกิเลสตัณหาไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านได้ อันนีก้ ค็ อื เรือ่ งของสมาธิ
เวลาที่นั่งไปแล้วเกิดผลอะไรก็ขอให้ระมัดระวัง เพราะสมัยนี้ก็มี
การสอนกันบอกว่านั่งแล้วให้เห็นนรก ให้เห็นสวรรค์ ให้ไปเที่ยว
ตามภพภู มิ ต ่ า งๆ การเห็ น เหล่ า นี้ ไ ม่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การดั บ
ความทุกข์ ละตัณหา ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ต้องเป็น
สมาธิที่ว่าง สักแต่ว่ารู้ แล้วก็มีความสงบที่เป็นความสุขอย่างยิ่ง
อันนี้ต้องพยายามท�ำให้ได้ท�ำให้บ่อย แล้วต่อไปมันจะเป็นไปตลอด
ทัง้ วันเลย พอเราออกมาปับ๊ เปลีย่ นอิรยิ าบถสักแป๊บก็กลับไปนัง่ ใหม่
แล้วต่อไปบางทียังไม่ทันเข้าไปนั่ง มันก็สงบมาโดยอัตโนมัติ มันมา
ของมันเองเพราะจิตมันเคยเข้าไปเวลาใด มันก็จะเหมือนกับมีนาฬิกา
ปลุกที่จะดึงให้จิตเข้าสู่ความสงบ บางทีไม่ต้องนั่งสมาธิ เพียงแต่
อยูเ่ ฉยๆ ตามล�ำพัง พอไม่คดิ อะไรเท่านัน้ เอง จิตมันก็สงบได้ นีแ่ หละ
เป็นผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเจริญสติ เพราะถ้าไม่มสี ติ สมาธิจะไม่เกิด
เมื่อสมาธิไม่เกิด ภาวนามยปัญญาก็จะไม่เกิด
ภาวนามยปั ญ ญานี้ เ ป็ น ปั ญ ญาที่ ดั บ ความทุ ก ข์ ไ ด้ เพราะมี ทั้ ง
สมถภาวนาและมีวิปัสสนาภาวนา พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ แล้วมี
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ความสงบเป็นเครื่องอยู่อาศัย พอเห็นอะไรเป็นทุกข์ก็จะปล่อยได้
วางได้ แต่ถา้ ไม่มสี มาธิ ไม่มสี มถภาวนา เห็นอะไรเป็นทุกข์กย็ งั ปล่อย
ไม่ได้ ยังอยากได้อยู่ ดังนัน้ ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วถ้ามีสมาธิกจ็ ะ
ปล่อยวางได้ จะยอมรับกับสภาพของการเจริญและการเสือ่ มได้ จะไม่
หวัน่ ไหวเวลามีอะไรเสือ่ มไป จะไม่ดอี กดีใจเวลามีอะไรจะเจริญขึน้ มา
เพราะจะเห็นว่าการเจริญนีก้ เ็ พือ่ ไปสูค่ วามเสือ่ มนีเ่ อง เพราะไม่มอี ะไร
ทีเ่ จริญแล้วจะไม่เสือ่ ม ยกเว้นธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ิ
เท่านั้น อันนี้เป็นธรรมที่อยู่ภายในใจ ต่างกับธรรมที่อยู่ภายนอก
สภาวธรรมที่อยู่ภายนอกใจนี้มีเจริญมีเสื่อม แต่ธรรมที่มีอยู่ภาย
ในใจ เช่น สติ สมาธิ ปัญญา นีจ้ ะไม่วนั เสือ่ ม เพราะจะสามารถดูแล
รักษามันได้นั่นเอง ถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้ง
ทุกเวลา แล้วถ้ามีปัญญาก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆ ที่ท�ำให้
เกิดความทุกข์ใจได้ จนไม่มีความทุกข์ใจหลงเหลืออยู่ ใจก็จะเป็นใจ
ที่มีแต่บรมสุข ปรมัง สุขัง
นี่คือเรื่องของการมีสติเพื่อให้มีสมาธิ เมื่อมีสมาธิก็จะพิจารณาทาง
ปัญญาได้ เพราะถ้าไม่มีสมาธิ จิตจะหิวกับอารมณ์ต่างๆ หิวกับรูป
เสียง กลิน่ รส หิวกับลาภ ยศ สรรเสริญ จะไม่สามารถดึงมาพิจารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้ จะไม่สามารถดึงมาพิจารณาอสุภะ จะไม่
สามารถดึงมาพิจารณาอาหาเรปฏิกลู สัญญาได้ จะพิจารณาทางตรง
กันข้าม อาหารทีไ่ หนเอร็ดอร่อยจะคิดไปอย่างนัน้ ทีเ่ ทีย่ วทีไ่ หนน่าไป
ที่ไหนดี ถามคนนั้นถามคนนี้ ได้อะไรมาแล้วนี้ต้องอยู่กับเราไปเสมอ
อันนี้เป็นความคิดไปในทางตัณหากิเลสที่จะท�ำให้เราต้องทุกข์เวลา
ที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด แต่ถ้าเราหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าเรา
มีสมาธินี้ จิตจะไม่มีอารมณ์หิวโหยกับเรื่องราวต่างๆ ก็จะสามารถ
พิจารณาไตรลักษณ์ได้ พิจารณาอสุภะได้ พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาได้ ก็สามารถที่จะละตัณหาต่างๆ ละกามตัณหา ภวตัณหา
และวิภวตัณหา ได้
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เมือ่ ละตัณหาทัง้ ๓ ได้ กิจในทางพระพุทธศาสนาก็มวี นั สิน้ สุด วุสติ งั
พรัหมจริยัง กิจในพรหมจรรย์นี้ได้ถึงที่สุดแล้ว ไม่เหมือนกิจ
ทางโลกนี้ ท�ำไปมากเท่าไหร่ก็ยังมีกิจให้ท�ำอยู่เรื่อยๆ ต้องถึงกับ
ไม่สามารถจะท�ำได้ เช่น แก่หรือตายไปเท่านั้นถึงจะหยุดท�ำ เพราะ
ตัณหาความอยากท�ำให้อยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้ ทัง้ ทีม่ ลี าภ ยศ สรรเสริญ สุข
อยู่เต็มที่เลย แต่มันไม่มีความสุข มันไม่มีความอิ่ม มันเลยต้องหา
อะไรท�ำ เพราะคิดว่าได้ท�ำแล้วมันจะท�ำให้มีความสุข อย่างน้อย
ก็ระงับความหงุดหงิดที่เกิดจากความอยากได้ แต่ก็ต้องท�ำไปเรื่อยๆ
ไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าก�ำจัดความอยากทั้ง ๓ หมดไปได้ จะไม่มีอะไร
กระตุ้นจะไม่มีอะไรมาผลักดันให้ไปท�ำอะไรอีกต่อไป ถ้าท�ำก็ท�ำเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น อย่างพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ต่างๆ หลังจาก
ทีท่ า่ นได้กำ� จัดตัณหาความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจของท่านแล้ว
ท่านก็เอาเวลาที่เหลืออยู่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะ แต่ท่านไม่ได้ท�ำ
ด้วยความอยาก คือมีคนมาฟังก็สอน ไม่มคี นมาฟังก็จะไม่ไปติดป้าย
ติดประกาศว่าใครอยากจะฟังมาฟังได้ อันนีจ้ ะไม่มี เพราะใจของท่าน
ไม่มีความอยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทน ถ้ายังมีความอยากมีอะไร
เป็นการตอบแทน อยากจะให้คนมาฟังเทศน์เพราะเวลาคนมาฟัง
เทศน์ก็จะได้มาท�ำบุญนั่นเอง แต่ส�ำหรับท่านผู้เสร็จกิจแล้วนี้ ท่าน
ท�ำกิจนี้เพื่อสงเคราะห์โลก เป็นกิจที่เมตตาต่อโลก ถ้าพระพุทธเจ้า
ครูบาอาจารย์ตา่ งๆ นีไ้ ม่แสดงธรรม พวกเราก็ไม่มวี นั ทีจ่ ะรูเ้ รือ่ งราว
ต่างๆ ของธรรมะได้เลย เราก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปหาลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข เหมือนกับคนที่เขาไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรม เขาจะพุ่ง
ไปที่หาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
แล้วก็ตอ้ งมีความทุกข์ตามมา เพราะมันจะต้องมีวนั สิน้ สุด มีวนั เสือ่ ม
มีวันหมด
ดังนั้นพวกเราถือว่าเป็นพวกที่มีวาสนามีบุญที่ได้มาเจอค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าที่จะสามารถน�ำพาชีวิตของเราให้ไปสู่การสิ้นสุดของ
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การเวียนว่ายตายเกิดได้ ไปสู่การสิ้นสุดของการท�ำภารกิจต่างๆ ได้
จะอยูเ่ ฉยๆ อย่างมีความสุขอย่างสบาย จะไม่รสู้ กึ หงุดหงิดร�ำคาญใจ
เหมือนกับข้าราชการที่สิ้นเดือนกันยายนนี้ต้องเกษียณอายุ เคยไป
ท�ำงานทุกวัน พอ ๑ ตุลาคมนี้ ไม่มงี านให้ทำ� แล้ว อยูเ่ ฉยๆ ก็หงุดหงิด
ร�ำคาญ เคยมีลูกน้องบริษัทบริวารคอยมาให้บริการมาให้ความสุข
ก็จะไม่มแี ล้ว แต่ถา้ เป็นคนทีป่ ฏิบตั ธิ รรมควบคูก่ บั การท�ำงานทางโลก
พองานทางโลกหมดไปก็หันมาท�ำงานทางธรรมต่อได้เลย ก็จะไม่
หงุดหงิด เพราะว่าจะมีงานให้ท�ำและเป็นงานที่จะน�ำไปสู่การไม่
หงุดหงิดอย่างถาวร
นีค่ อื เรือ่ งของสติธรรมของพระพุทธเจ้าทีพ่ ระองค์ทรงสอนให้พวกเรา
พยายามเจริญกันให้มากๆ ก็คือ สติ เจริญสติด้วยความวิริยะ
อุตสาหะพากเพียร ถ้าขี้เกียจไม่มีวิริยะก็จะไม่สามารถเจริญสติได้
ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้ เพราะการดับทุกข์นตี้ อ้ งเกิดจากการ
มีวริ ยิ ะมีความพากเพียรนัน่ เอง พากเพียรท�ำอะไร พากเพียรเจริญสติ
พอได้สติกเ็ จริญสมาธิ พอได้สมาธิกเ็ จริญปัญญา พอได้ปญ
ั ญาก็จะได้
วิมตุ ติได้มรรคผลนิพพานขัน้ ต่างๆ จนถึงขัน้ สูงสุด จึงขอให้พวกเราจง
มีความยินดีทชี่ าตินไี้ ด้มาพบกับพระพุทธศาสนา และขอให้พยายาม
ตักตวงโอกาสอันเลิศอันประเสริฐนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
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ธรรมะ
บนเขา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

การเข้าหาพระพุทธศาสนานีเ้ ป็นการเข้าหา
ทีพ่ งึ่ ทางใจ ชีวติ ของเรานัน้ มี ๒ ส่วนด้วยกัน
มีรา่ งกายและมีจติ ใจ ร่างกายของเรามีทพี่ งึ่
แบบหนึ่ง ใจของเราก็มีที่พึ่งอีกแบบหนึ่ง
เป็นที่พึ่งที่ไม่เหมือนกัน ที่พึ่งทางร่างกาย
คือปัจจัย ๔ อาหาร ทีอ่ ยู่ อาศัย ยารักษาโรค
เครื่องนุ่งห่ม อันนี้เป็นที่พึ่งทางร่างกาย
ถ้าร่างกายปราศจากอาหาร ปราศจากทีอ่ ยู่
อาศัย ปราศจากยารักษาโรค ปราศจาก
เครื่องนุ่งห่ม ร่างกายก็จะอยู่อย่างไม่ปกติ
หรื อ อาจจะถึ ง กลั บ ตายไปก็ ไ ด้ ส่ ว นใจ
ก็เช่นเดียวกัน ใจก็ต้องมีที่พึ่งทางใจ ที่พึ่ง
ทางใจก็ คื อ พระรั ต นตรั ย คื อ พระพุ ท ธ
พระธรรม และพระสงฆ์ ถ้าใจขาดพระพุทธ
ขาดพระธรรม ขาดพระสงฆ์ ใจก็จะอยูอ่ ย่าง
ไม่ปกติ อยูอ่ ย่างทุกข์ทรมาน อยูอ่ ย่างวุน่ วาย
อยู่อย่างหวาดกลัว อยู่อย่างวิตกกังวล
เพราะว่าไม่มีที่พึ่งทางใจ

ธรรมะ
คือที่พึ่ง
ทางใจ

ทีพ่ งึ่ ทางร่างกายนีพ้ วกเราสามารถหากันได้
ทุกคน เพราะถ้าเราไม่สามารถหาได้ ป่านนี้
ร่างกายของเราก็คงจะตายไป แต่เนือ่ งจาก
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การที่จะน้อมเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เข้าสู่ภายในใจของพวกเรานั้น
ก็จะต้องน้อมด้วยการศึกษา
น้อมด้วยการปฏิบัติ และน้อมด้วยการบรรลุธรรม
ร่างกายของเรายังอยู่ได้อย่างปกติสุขก็แสดงว่าพวกเรามีความ
สามารถที่จะหาปัจจัย ๔ ให้แก่ร่างกายได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์
ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ส่วนทีพ่ งึ่ ทางใจนีพ้ วกเรายังหากันไม่ได้ หรือ
ได้บา้ งไม่ได้บา้ ง ใจของพวกเราจึงยังไม่อยูอ่ ย่างปกติเหมือนกับร่างกาย
ยังวุ่นกับเรื่องนั้นยังเดือดร้อนกับเรื่องนี้ ยังหาความสงบสุขไม่ได้กัน
เพราะใจยังไม่มีพระรัตนตรัยนั่นเอง ยังขาดพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ อยู่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เรารู้จักกันนั้นเป็น
พระรัตนตรัยที่อยู่ข้างนอกใจ ยังไม่ได้เข้ามาสู่ใจของพวกเรา จึงยัง
ไม่สามารถเป็นทีพ่ งึ่ ทางใจได้ ยังไม่สามารถรักษาใจให้ตงั้ อยูใ่ นความ
สงบได้ตลอดเวลา
พระรัตนตรัยภายนอกนี้คืออะไร ก็คือพระพุทธรูปต่างๆ ที่เรา
กราบไหว้บูชา หรือที่เรามีติดตัวไว้แขวนคอเราหรือใส่อยู่ในส่วนใด
ส่วนหนึ่งในเสื้อผ้าของเรา หรือพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักจากการได้
ศึกษาร�่ำเรียนคือเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ที่สละราชสมบัติได้ออกบวช
และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา นี่คือพระพุทธรัตนะภายนอก
เป็นทีพ่ งึ่ ของสัตว์โลกทัง้ หลายได้ตอ่ เมือ่ เราน้อมเอาพระพุทธเจ้านัน้
เข้ามาสูใ่ จของพวกเรา แต่ถา้ ยังไม่ได้นอ้ มเข้ามา พระพุทธเจ้าก็ยงั ไม่
สามารถที่จะมาเป็นที่พึ่งของพวกเราได้
ส่วนพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ทีอ่ ยูภ่ ายนอกก็คอื
ทีอ่ ยูใ่ นพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงฆ์สาวก หรือที่
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ถูกจารึกไว้ในสื่อต่างๆ เช่น ในหนังสือ ในแผ่นซีดี ยังถือว่าไม่ได้เป็น
ธรรมรัตนะภายใน ยังอยูข่ า้ งนอกใจ ยังไม่สามารถทีจ่ ะปกป้องรักษา
ใจของพวกเราให้อยูอ่ ย่างปราศจากความทุกข์ความวุน่ วายใจได้ เช่น
เดียวกับพระอริยสงฆ์สาวกคือพระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ พระสุปฏิปนั โน
ที่พวกเราไปกราบไหว้กัน ไปรับฟังโอวาทไปรับฟังค�ำสอนกัน ท่านก็
ยังถือว่าเป็นพระสังฆรัตนะภายนอกอยู่ ยังไม่ได้เป็นพระสังฆรัตนะ
ภายในใจ ท่านจึงไม่สามารถจะปกป้องคุ้มครองป้องกันใจของเรา
ไม่ให้ถูกความทุกข์ต่างๆ เข้ามาเหยียบย�่ำท�ำลายได้ เพราะว่าเรายัง
ไม่ได้น้อมเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่อยู่ภายนอกใจนี้ให้
เข้ามาสู่ภายในใจเพื่อที่จะได้เข้ามาปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเรา
ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
นี่คือเรื่องของที่พึ่งทางใจ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่มีอยู่
๒ รูปแบบด้วยกัน ที่อยู่ภายนอกกับที่อยู่ภายใน เปรียบเทียบก็
เหมือนกับยาทีอ่ ยูภ่ ายนอกร่างกายกับยาทีอ่ ยูภ่ ายในร่างกาย ยาทีอ่ ยู่
ภายนอกร่างกายต่อให้เป็นยาทีว่ เิ ศษขนาดไหนก็ตาม จะไม่สามารถ
ท� ำ ประโยชน์ อ ะไรให้ กั บ ร่ า งกายได้ จะไม่ ส ามารถรั ก ษาโรคภั ย
ไข้เจ็บต่างๆ ของร่างกายให้หายไปได้ แต่ถ้าได้รับประทานยาเข้ามา
ในร่างกาย พอยาได้เข้าสู่ร่างกายแล้ว ยาก็จะสามารถรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บต่างๆ ของร่างกายให้หายไปหมดได้ ดังนั้นเราต้องน้อมเอา
พระรัตนตรัยภายนอก น้อมเอาพระพุทธเจ้า น้อมเอาพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า น้อมเอาพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เข้าสู่
ภายในใจของพวกเราให้ได้ถ้าพวกเราอยากจะได้ที่พึ่งทางใจที่จะ
ปกป้องรักษาพวกเรานั้นให้อยู่อย่างปกติสุข อยู่อย่างปราศจาก
ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ
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การที่จะน้อมเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้าสู่ภายในใจของ
พวกเรานั้น ก็จะต้องน้อมด้วยการศึกษา น้อมด้วยการปฏิบัติ และ
น้อมด้วยการบรรลุธรรม นี่คือ ๓ ขั้นตอนส�ำคัญของการน้อมเอา
พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ให้เข้ามาสู่จิตใจ
ของพวกเรา
วิธีที่น้อมเอาพระพุทธรัตนะเข้ามา ก็คือเราศึกษาพระประวัติของ
พระพุทธเจ้าดูวา่ ทรงบ�ำเพ็ญทรงปฏิบตั อิ ย่างไร เราก็ตอ้ งเอาวิธกี าร
ของพระพุ ท ธเจ้ า ที่ ท รงได้ บ� ำ เพ็ ญ ได้ ป ฏิ บั ติ นี้ ม าเป็ น แบบฉบั บ
พระพุทธเจ้าทรงท�ำอะไร เราก็ตอ้ งท�ำอย่างนัน้ ทรงสละราชสมบัตอิ นั นี้
เรียกว่าเป็นการท�ำทาน ทานนีก้ ม็ ที ำ� ได้หลายระดับด้วยกัน แต่ในทีส่ ดุ
ก็ตอ้ งไประดับทีส่ งู สุด ก็คอื ระดับเต็ม ๑๐๐ คือสละหมด พระพุทธเจ้า
ก็ทรงบ�ำเพ็ญแบบนั้น ทรงสละราชสมบัติ ตอนนี้พวกเราก็ท�ำทาน
เหมือนกันแต่ยังไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้า เรายังท�ำเพียงเล็กๆ
น้อยๆ อยู่ พอหอมปากหอมคออยู่ เพราะเรายังอาศัยทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงิน เรายังไม่ยอมเลิกอาศัยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง
เราจึงไม่สามารถที่จะสละทรัพย์สมบัติท�ำทานได้อย่างเต็มร้อย ผู้ที่
สามารถท�ำทานได้เต็มร้อยอย่างพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าท่านไม่ตอ้ งการ
อาศัยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นที่พึ่งอีกต่อไป ท่านเห็นว่า
มันไม่ได้เป็นทีพ่ งึ่ ทีแ่ ท้จริงของใจ ไม่สามารถดับความทุกข์ใจต่างๆ ได้
ไม่สามารถปกป้องคุม้ ครองรักษาใจไม่ให้ทกุ ข์ไม่ให้วนุ่ วายได้ ท่านจึง
สละเพื่อที่จะได้ไปหาที่พึ่งอันใหม่ ที่พึ่งอันใหม่ก็คือที่พึ่งทางใจ ที่พึ่ง
ที่จะได้จากการปฏิบัติจิตภาวนากับการรักษาศีล
นี่คือการบ�ำเพ็ญของพระพุทธเจ้า ทรงบ�ำเพ็ญทานแล้วบ�ำเพ็ญศีล
รักษากาย วาจา ให้ตั้งอยู่ในความสงบเรียบร้อย ไม่สร้างความทุกข์
ความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและกับตนเอง เพื่อที่จะได้
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ไม่มปี ญ
ั หาไม่มอี ปุ สรรคต่อการทีจ่ ะบ�ำเพ็ญจิตภาวนา ผูท้ จี่ ะบ�ำเพ็ญ
จิตภาวนาจ�ำเป็นจะต้องมีศีลที่จะเป็นธรรมที่จะคอยปกป้องรักษา
ไม่ให้ไปมีปัญหามีเรื่องมีราวกับใคร เพื่อจะได้มีเวลามาบ�ำเพ็ญ
จิตภาวนาได้อย่างเต็มที่ พระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติแล้วก็
ออกบวช เป็นนักบวช ค�ำว่านักบวชก็คอื ผูม้ ศี ลี มีธรรมนีเ่ อง ศีลของ
นักบวชนี้จะสูงกว่าศีลของผู้ครองเรือน ศีลของผู้ครองเรือนก็คือ
ศีล ๕ ศีลของผู้บ�ำเพ็ญจิตภาวนา ก็คือศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๘ ศีล ๑๐
ศีล ๒๒๗ ศีล ๓๐๐ กว่าข้อ ศีลเหล่านีเ้ ป็นศีลของผูบ้ ำ� เพ็ญจิตภาวนา
ที่จ�ำเป็นจะต้องมีไว้คุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้มีปัญหามีเรื่อง
มีราวกับใครเพื่อจะได้มีเวลาบ�ำเพ็ญจิตภาวนาได้อย่างเต็มที่
พอได้บำ� เพ็ญจิตภาวนาได้เต็มร้อยก็จะได้บรรลุพระธรรมทีเ่ ป็นสรณะ
ทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ ของใจ ธรรมกับพระพุทธเจ้านีท้ า่ นบอกว่าเป็นองค์เดียวกัน
เป็นเหมือนกัน และเหมือนกับพระอริยสงฆ์สาวกด้วย พระรัตนตรัย
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นีเ้ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ผูใ้ ดเห็น
ธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต ตถาคต คือพระนามที่พระพุทธเจ้าทรง
เรียกพระองค์เอง ผูใ้ ดเห็นตถาคต ผูน้ นั้ เห็นธรรม เพราะตถาคตคือ
ธรรม ธรรมก็คอื ตถาคตนัน่ เอง และผูท้ จี่ ะเห็นธรรมเห็นตถาคตได้กค็ อื
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ผู้ที่เป็นสุปฏิปันโน ก็คือพระอริยสงฆ์สาวก
นีเ่ อง พระรัตนตรัยองค์ที่ ๓ คือพระสังฆรัตนะ ผูท้ บี่ ำ� เพ็ญตามค�ำสอน
ตามตัวอย่างของพระพุทธเจ้า ผูบ้ ำ� เพ็ญตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ก็จะได้บรรลุธรรม เมือ่ ได้บรรลุธรรมก็จะได้พบกับพระพุทธเจ้า ได้รจู้ กั
หน้าตาของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงว่ามีหน้าตาอย่างไร และผู้ที่จะได้
เห็นหน้าตาของพระพุทธเจ้า ได้เห็นพระธรรมของพระพุทธเจ้า
ก็คอื ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ คือพระอริยสงฆ์สาวกตัง้ แต่พระโสดาบัน
ขึ้นไป
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ถ้ามีการศึกษา มีการปฏิบัติ
ผลก็คือการบรรลุก็จะตามมาเสมอ
อันนี้เป็นหลักเหตุผลสากล
นี่คือที่มาที่ไปของพระรัตนตรัยของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ที่ เ ราจ� ำ เป็ น จะต้ อ งน้ อ มเข้ า มาสู ่ ใ จของพวกเราด้ ว ยการศึ ก ษา
ชีวประวัตขิ องพระพุทธเจ้า ชีวประวัตขิ องพระอริยสงฆ์สาวก จะศึกษา
ของพระพุทธเจ้าก็ได้ ของพระสงฆ์สาวกก็ได้ ทดแทนได้เหมือนกัน
มีการประพฤติมกี ารบ�ำเพ็ญคล้ายคลึงกัน คือมีการท�ำทานเหมือนกัน
มี ก ารรั ก ษาศี ล เหมื อ นกั น มี ก ารบ� ำ เพ็ ญ จิ ต ภาวนาเหมื อ นกั น
อันนี้แหละเป็นหัวใจของการที่จะสร้างพระรัตนตรัยขึ้นมาภายในใจ
ก็คือ การท�ำทาน การรักษาศีล และการภาวนา
เมื่ อ เราได้ ป ฏิ บั ติ แ ล้ ว เราก็ จ ะได้ บ รรลุ ธ รรมกั น ตามล� ำ ดั บ อย่ า ง
แน่นอน เพราะนี่เป็นเรื่องของเหตุและผล เป็นของตายตัวไม่มีวัน
เปลีย่ นแปลงไปตามกาลตามเวลา เหตุผลนีเ้ ป็นเหตุผลอมตะ พูดง่ายๆ
คือเป็นเหตุผลที่ใช้ได้ในพระสมัยพระพุทธกาลก็เป็นเหตุผลที่ใช้ได้
ในปัจจุบัน และในสมัยอนาคตอันยาวไกลที่จะตามมา เหตุผลนี้แล
ที่ท�ำให้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงมาตรัสรู้และน�ำเอาธรรม
มาเผยแผ่กเ็ ผยแผ่เหตุผลอันนีน้ เี่ อง พระพุทธเจ้ามีมากมายก่ายกอง
ในอดีต หรือพระพุทธเจ้าที่จะมาต่อไปในอนาคตที่มีมากมายก็
เช่นเดียวกัน ก็จะมาสอนเหตุสอนผลอันนี้เหมือนกัน สอนให้ศึกษา
สอนให้ปฏิบัติ สอนให้บรรลุ ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติ ผลก็คือ
การบรรลุก็จะตามมาเสมอ อันนี้เป็นหลักเหตุผลสากล หลักเหตุผล
ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติวรรณะ ภาษา สัญชาติ อะไรทั้งนั้น เพราะ
ใจนีเ้ ป็นใจสากล ใจของคนไทย ใจของคนต่างชาติ เป็นใจเหมือนกัน
210

เป็นใจที่ต้องการที่พึ่งเหมือนกัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม
ก็ต้องการที่พึ่งเหมือนกัน
การทีม่ ศี าสนาต่างๆ ก็เพราะว่ามีการแสวงหาทีพ่ งึ่ ทางใจกัน แล้วผูท้ ี่
น�ำเอาที่พึ่งทางใจมาเผยแผ่ก็เป็นผู้ที่ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ที่ได้
ผลบ้าง ที่ไม่ได้ผลบ้าง ผู้ที่น�ำเอามาเผยแผ่ก็จะตั้งศาสนาของตน
ไปตามความที่ตนเองได้เรียนรู้มา จึงมีศาสนาหลากหลายด้วยกัน
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสพุทธ ศาสนาฮินดู เหล่านี้ก็เป็น
ค�ำสอนที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติได้มีที่พึ่งทางใจ แต่ค�ำสอนของแต่ละผู้ที่
สอนนั้นก็มีความตื้นลึกหนาบางไม่เท่ากัน อยู่ที่ความสามารถของ
ผูท้ สี่ อนว่ารูม้ ากรูน้ อ้ ย ถ้ารูม้ ากก็จะมีทพี่ งึ่ ทีม่ าก ถ้ารูน้ อ้ ยก็จะมีทพี่ งึ่
ที่น้อยคือไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ ในบรรดาศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้
มีพระพุทธศาสนาทีม่ คี ำ� สอนทีส่ ามารถให้ทพี่ งึ่ แก่จติ ใจได้ครบถ้วน
บริบูรณ์ ส่วนค�ำสอนของศาสนาอื่นนี้ไม่แน่ใจ เพราะว่าไม่ได้ศึกษา
ไม่ได้ปฏิบตั ิ แต่เท่าทีเ่ ห็นก็มผี ทู้ เี่ คยนับถือศาสนาอืน่ ก็กลับมานับถือ
พระพุทธศาสนากัน เพราะเห็นว่าศาสนาของตนเองที่ได้ศึกษาได้
ปฏิบัตินั้นไม่สามารถให้ที่พึ่งได้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้เหมือนอย่าง
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงมีผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเข้ามา
นับถือกันเป็นจ�ำนวนมาก เพราะเวลาที่เริ่มต้นนั้นก็มีพระพุทธเจ้า
เพียงพระองค์เดียวที่ทรงนับถือศาสนานี้ แต่พอทรงน�ำเอาค�ำสอน
วิธีการสร้างที่พึ่งทางใจนี้ไปสอนแก่นักบวชในศาสนาอื่น พอเขา
ได้ยินได้ฟังเขาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าค�ำสอนของเขานี้สู้ค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ เพราะค�ำสอนของเขาไม่สามารถสร้างที่พึ่ง
ทางใจให้กับเขาได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกับค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า พอเขาได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว เขาก็ได้
บรรลุธรรมขึน้ มาทันที เขาก็เลยขออนุญาตขอบวชอยูใ่ นบวรศาสนา
ขอเปลี่ยนศาสนาเลย เคยนับถือศาสนาอะไรอยู่มานานแต่ไม่ได้ผล
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ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกับได้ศกึ ษาได้ปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
พอเขาได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ตา่ งๆ เขาก็เลยฝากตัว
เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่วันนั้นมา แล้วก็รับหน้าที่
ช่ ว ยเหลื อ พระพุ ท ธเจ้ า ในการน� ำ เอาค� ำ สอนอั น ประเสริ ฐ ของ
พระพุทธเจ้านี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไป พระพุทธศาสนาจึงมีผู้คน
นับถืออย่างมากและรวดเร็วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
แต่ถ้ายังไม่ศึกษายังไม่ปฏิบัติก็ยังจะไม่บรรลุก็จะไม่ได้ที่พ่ึงทางใจ
ถึงแม้วา่ จะมีพระพุทธรูปอยูเ่ ต็มบ้านก็ตาม ถึงแม้จะมีหนังสือธรรมะ
ต่างๆ อยูเ่ ต็มตูก้ ต็ าม ถึงแม้จะไปกราบไหว้พระสุปฏิปนั โน ตามสถานที่
ต่างๆ ก็ตาม ก็ยังไม่พอเพียงต่อการสร้างสรณะสร้างพระรัตนตรัย
ขึน้ มาภายในใจ การไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ตา่ งๆ นีก้ เ็ พือ่ ไปศึกษา
พระธรรมค�ำสอนเพื่อที่จะได้น้อมน�ำเอามาปฏิบัติต่อนั่นเอง ถ้าไป
ศึกษาแต่ไม่น้อมน�ำเอามาปฏิบัติ การบรรลุธรรมก็ยังจะไม่สามารถ
เกิดขึ้นมาได้ สิ่งที่จะเชื่อมการศึกษาไปสู่การบรรลุธรรมก็คือการ
ปฏิบัติธรรมนี่เอง ถ้าปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่ได้ศึกษาก็อาจจะปฏิบัติ
ผิดๆ ถูกๆ ก็ได้ เพราะไม่มีผู้ที่สอนอย่างถูกต้อง ก็จะไม่สามารถ
บรรลุธรรมได้
อย่างพระพุทธเจ้าในช่วงที่ทรงลองผิดลองถูกเพราะไม่มีใครสอน
จึงท�ำให้การบ�ำเพ็ญของพระพุทธเจ้านัน้ เนิน่ ช้าไปเพราะไม่รวู้ า่ วิธไี หน
เป็นวิธีท่ีถูกต้อง ก็เลยต้องทดลองทั้ง ๒-๓ วิธี วิธีแรกพระองค์
ก็ทรงรูว้ า่ ไม่ใช่ทาง ด้วยการเสพความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย เช่น
สมัยที่ทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ตอนนั้นทรงใช้การเสพกาม เสพรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เป็นวิธกี ารดับทุกข์ ก็ไม่สามารถดับทุกข์ได้
พอมาบ� ำ เพ็ ญ มาบวชก็ ม าทดลองใช้ วิ ธี ท รมานตนด้ ว ยวิ ธี ต ่ า งๆ
ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้ จนในที่สุดก็ได้ค้นพบ
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ทางสายกลาง ทางที่อยู่ระหว่างการดับทุกข์ด้วยการเสพกามกับ
การทรมานร่างกาย ทรงค้นพบทางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา
ทางสายทาง ที่ประกอบด้วยมรรคที่มีองค์ ๘ ทาง ที่มีสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปโป สัมมากัมมันโต สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี่คือการบ�ำเพ็ญที่จะน�ำไปสู่การ
หลุดพ้นต้องมีมรรคที่เป็นองค์ ๘ ที่ทรงย่อลงมาเป็นศีล สมาธิ
ปัญญา ศีล ก็คือข้อห้ามต่างๆ สมาธิ ก็คือสมถภาวนา การท�ำใจ
ให้สงบ และวิปัสสนาภาวนา คือการสอนใจให้ฉลาด ถ้าได้ปฏิบัติ
ครบถ้วนขบวนการ การบรรลุธรรมต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นมาคือ
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไป
นีค่ อื ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทีเ่ รียกว่า ธรรมะรัตนะ ทีเ่ ราต้องศึกษา
เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะปฏิบัติ
กันแบบผิดๆ ถูกๆ แล้วก็มาโต้เถียงกันปากเปียกปากฉีก เสียน�ำ้ ลาย
เป็นกอง เป็นไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร สมัยนีศ้ กึ ษากันน้อยถกเถียง
กันมาก ศึกษาน้อยปฏิบตั กิ น็ อ้ ย แต่อยากจะได้ผลกันมากๆ อยากจะ
ได้ผลกันเร็วๆ แต่ผลนีม้ นั ไม่ได้เกิดจากการศึกษาน้อยๆ ปฏิบตั นิ อ้ ยๆ
ผลนี้เกิดจากการศึกษามากๆ ปฏิบัติมากๆ ถ้าเราปฏิบัติเหมือน
กับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกัน ผลที่
พระพุทธเจ้าได้ผลที่พระสาวกทั้งหลายได้ก็จะเป็นผลแบบเดียวกับ
ที่เราจะได้อย่างแน่นอน เพราะเหตุและผลนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปกับ
กาลกับเวลา จะอยู่ในยุคใดสมัยใด อยู่ในสมัยพระพุทธกาล สมัยใน
อนาคตทีจ่ ะตามมา ถ้ามีเหตุคอื การบ�ำเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา มีการ
รักษาศีล ภาวนาอยู่ มรรค ผล นิพพานขั้นต่างๆ ก็จะต้องเป็นผลที่
ตามมาอย่างแน่นอน ไม่มอี ะไรจะต้องสงสัย สิง่ ทีน่ า่ สงสัยอยูท่ ศี่ รัทธา
ของพวกเราเท่านั้นเองว่าแน่วแน่ขนาดไหน กล้าหาญขนาดไหน
หรือยังแบบกล้าๆ กลัวๆ อยู่ ยังแบบรักพี่เสียดายน้องอยู่ ความสุข
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จากการใช้เงินใช้ทองก็ยังชอบอยู่ ยังชอบเที่ยวอยู่ ยังชอบซื้อของ
สวยๆ งามๆ ของหรูหราอยู่ ถ้ายังชอบอย่างนี้ก็ยังรักพี่เสียดายน้อง
จับปลาสองมือ ท�ำไปท�ำมาไม่ได้สกั ตัว เพราะมันจับไม่ได้มนั่ คงเหมือน
กับจับด้วยสองมือ จับปลานี้ถ้าจับด้วยสองมือมันจะมั่นคงกว่า
ถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่มันก็ได้แน่ๆ ดีกว่าจับสองตัวด้วยมือละตัว
ตัวละมือ มันดิ้นปั๊บ มันก็หลุดไปทั้งสองตัวเลย
นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องสงสัยในตัวของเราเอง เราไม่ต้องสงสัยใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่ามีจริงหรือไม่มจี ริง มีแน่นอน เป็นทีพ่ งึ่
มาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้ว
สิ่งที่น่าสงสัยก็คือศรัทธาของเราเท่านั้นเอง ความทุ่มเทของเราว่ามี
หรือไม่มมี ากกว่า ควรทีจ่ ะดูตรงนี้ ถ้าไม่มกี พ็ ยายามปลุกศรัทธาขึน้ มา
สร้างความทุ่มเทของชีวิตของเราขึ้นมาให้กับพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ วิธีสร้างศรัทธาก็ให้เข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อยู่เรื่อยๆ นั่นเอง ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ปฏิบัติไป
ตามก�ำลังของเรา พอเราได้สัมผัสกับผลแล้ว ศรัทธามันจะไหล
มาเทมาอย่างแน่อน จนไม่มีอะไรที่จะสามารถมายับยั้งหยุดยั้งได้
มันก็จะพาเราไปสู่พระนิพพานในที่สุด
จึงขอฝากเรือ่ งของการมาสร้างทีพ่ ง่ึ ทางใจในวันนีใ้ ห้ทา่ นได้นำ� เอาไป
พินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่
จะตามมาต่อไป
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ธรรมะ
บนเขา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

การปรากฏการตรั ส รู ้ ข องพระอรหั น ตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละครัง้ นี้
เป็นประโยชน์สขุ แก่สตั ว์โลกอย่างมหาศาล
อย่างไม่มอี ะไรทีจ่ ะเทียบเท่าได้ เพราะเมือ่
มีพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะมีพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุ ท ธเจ้ า ตามมาต่ อ ไป เมื่ อ มี
พระธรรมค�ำสอนก็จะมีพระอริยสงฆ์สาวก
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายปรากฏตามขึน้ มา
พระอรหันต์ทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นในยุคนี้
ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เกิดได้
เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว
ได้น�ำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่
สั ต ว์ โ ลก พอสั ต ว์ โ ลกได้ ยิ น ได้ ฟ ั ง ก็ เ กิ ด
ศรั ท ธาความเชื่ อ ความเลื่ อ มใสน้ อ มน� ำ
เอาไปปฏิบตั จิ นบรรลุเป็นพระอรหันตสาวก
ขึน้ มาเป็นจ�ำนวนมาก หลุดพ้นจากการเกิด
แก่ เจ็บ ตาย ได้ด้วยอ�ำนาจของพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทีเ่ กิดจากการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามา
ตรัสรู้แล้วน�ำเอาค�ำสอนน�ำเอาพระธรรม
ที่ได้ทรงตรัสรู้มาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มี
ผู ้ ที่ จ ะสามารถน้ อ มน� ำ เอาไปปฏิ บั ติ ไ ด้

โอกาส
หลุดพ้น
จากวัฏฏะ
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ถ้าการออกมาศึกษา การออกมาปฏิบัติ
เป็นการเห็นแก่ตัว
ก็จะไม่มีพระพุทธเจ้า จะไม่มีพระอรหันตสาวก
มาปรากฏให้เป็นที่กราบไหว้บูชา
จะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเอง ไม่สามารถทีจ่ ะหลุดพ้นจากการเกิด
แก่ เจ็บ ตาย จากสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดว้ ยตนเอง
นี่คือพระคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มีต่อ
สัตว์โลก เพราะสัตว์โลกตามล�ำพังนี้จะไม่มีบารมีพอที่จะสามารถ
ปฏิบัติตนเองให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าปฏิบัติได้
ก็เป็นพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ซึง่ เป็นหนึง่ ในล้านๆ คนทีจ่ ะมีความรูค้ วาม
สามารถถึงขนาดทีจ่ ะสอนตนเองปฏิบตั ติ นเองให้ได้หลุดพ้นจากการ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ การเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จงึ ไม่ใช่
เป็นการเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายๆ นานๆ จะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง
ผู้ใดที่ได้เกิดมาทันการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทันกับอายุของ
พระพุทธศาสนา ผูน้ นั้ จะถือว่าเป็นผูท้ มี่ โี ชคมีวาสนามาก มีโอกาสที่
จะท�ำให้ตนได้หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ ซึง่ นานๆ จะเกิดขึน้
สักครั้งหนึ่ง และเมื่อได้มาพบแล้วถ้าไม่สนใจศึกษาไม่สนใจปฏิบัติ
ก็เหมือนกับไม่ได้พบกับศาสนา ไม่ได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา
ก็ยงั จะต้องติดอยูใ่ นการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยูเ่ รือ่ ยๆ ความทุกข์
ต่างๆ ที่ได้จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็จะมีอยู่ต่อไปไม่มีวันหมดสิ้น
ดังนัน้ ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบ
กับพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงไม่ควรทีจ่ ะปล่อยโอกาส
อันดีอันงามนี้ให้หลุดมือไป อย่าไปคิดว่าจ�ำเป็นจะต้องเกิดพร้อมๆ
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กับพระพุทธเจ้าเพียงเท่านัน้ ถึงจะได้รบั ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะ
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าโดยตรง
ดังทีท่ รงตรัสสัง่ ไว้กอ่ นทีจ่ ะจากไปว่า ธรรมวินยั ทีต่ ถาคตตรัสไว้ชอบ
แล้วนีแ้ ล จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไม่ได้อยูอ่ ย่าง
ปราศจากศาสดา ถ้าพวกเธอมีพระธรรมค�ำสอนของเราตถาคต
ถ้าพวกเธอสนใจที่ศึกษา พวกเธอก็เหมือนมีพระศาสดาสั่งสอนอยู่
ต่อหน้าของพวกเธอเลย ดังนัน้ อย่าไปถูกกิเลสหลอกว่าต้องรอให้พบ
กับพระพุทธเจ้าโดยตรง ต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ก็จะ
ต้องรอไปอีกกี่กัปก็ไม่ทราบกว่าจะได้มาเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้า
การเกิดของเรากับการเกิดของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
ตรงกันเสมอไป ช่วงที่พระพุทธเจ้าเกิด เราอาจจะไม่ได้มาเกิดก็ได้
อย่างยุคนี้ยุคของสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ พวกเราก็ไม่ได้มา
เกิดในยุคนั้นในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ แต่เรายังอยู่ในยุคของ
พระพุทธศาสนาอยู่ ในยุคทีย่ งั มีพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่
ในยุคที่ยังมีพระอรหันตสาวกที่ท�ำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้อยู่
ก็เหมือนกับว่าเราได้อยูก่ บั พระพุทธเจ้า ได้เรียนรูจ้ ากพระพุทธเจ้าแล้ว
จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะมาห้ามไม่ให้เรามาศึกษา ห้ามไม่ให้เรามา
ปฏิบัติ ถ้ามีเหตุผลก็เป็นเหตุผลของข้าศึกศัตรูของพวกเรานั่นเอง
ก็คอื กิเลสตัณหา โมหะอวิชชา ความหลง ทีจ่ ะหลอกล่อให้เราหลงติด
อยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ที่จะหลอกให้เราเห็นความส�ำคัญของ
สิ่งต่างๆ ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าส�ำคัญกว่าการศึกษา ส�ำคัญกว่า
การปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะความจริง
แล้วไม่มอี ะไรทีจ่ ะส�ำคัญกว่าการศึกษากับการปฏิบตั ติ ามพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยให้เรา
ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า และการปฏิบัติตามค�ำสอนนี้เท่านั้นที่สามารถที่จะ
ท�ำให้เราหลุดพ้นได้
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ดังนั้นเราควรที่จะก�ำจัดอุปสรรคต่างๆ เหตุผลต่างๆ ที่จะหลอกล่อ
ไม่ให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติ เช่น บางทีก็จะหลอกให้เราคิดว่าไม่เป็น
การเห็นแก่ตัวหรือที่เรามาศึกษามาปฏิบัติ ปล่อยให้คนอื่นเขาดูแล
ตัวของเขาไปเอง อย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือ เวลาที่
เราไปท�ำอะไรอย่างอืน่ ท�ำไมไม่เคยมีความคิดว่าเป็นการเห็นแก่ตวั บ้าง
เวลาที่เราไปเที่ยวกัน ไปสนุกสนานเฮฮากัน ไปได้อย่างสบาย ท�ำไม
ไม่คิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัว แต่พอให้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมเท่านั้น
กลายเป็นเรื่องใหญ่โ ตขึ้นมาทันที กลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันที
กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวขึ้นมาทันที ทั้งๆ ที่ทุกคนก็เป็นคนเห็นแก่ตัว
อยู่แล้ว และการกระท�ำอะไรต่างๆ ก็ท�ำเพื่อตัวเองอยู่แล้วทั้งนั้น
การกระท�ำอะไรเพือ่ ตัวเราเองนี้ ถ้าไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้าง
ความเสียหายให้แก่ผู้อื่น ก็ไม่น่าจะเป็นความเสียหายแต่อย่างใด
ถ้าการออกมาศึกษาการออกมาปฏิบัติเป็นการเห็นแก่ตัว ก็จะไม่มี
พระพุทธเจ้า จะไม่มพี ระอรหันตสาวก มาปรากฏให้เป็นทีก่ ราบไหว้บชู า
เพราะทุกคนก็จะต้องดูแลสิ่งนั้นดูแลสิ่งนี้ ดูแลคนนั้นดูแลคนนี้ แล้ว
จะมีโอกาสที่จะออกมาศึกษามาปฏิบัติได้อย่างไร บรรดาผู้ที่มาบวช
มาศึกษามาปฏิบตั นิ จี้ งึ ต้องเป็นคนเห็นแก่ตวั อย่างแน่นอน ท�ำไมเขา
มาบวชได้ ท�ำไมเขาไม่มีความรู้สึกอย่างนั้น ท�ำไมพอเราจะปฏิบัติ
พอเราจะศึกษาขึ้นมา กลายเป็นเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเพียงคนเดียว
อันนีก้ เ็ ป็นเล่หก์ ลของโมหะอวิชชาตัวทีจ่ ะคอยหลอกล่อคอยดึงไม่ให้
เราได้เล็ดรอดออกจากบ่วงของพญามาร แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเอง
ขณะที่ทรงปฏิบัติก็ต้องพบกับพญามารที่จะมาคอยหลอกล่อไม่ให้
พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แต่เนือ่ งจากพระองค์มี
สติปญ
ั ญาทีฉ่ ลาดแหลมคมรูเ้ ล่หก์ ลของกิเลสตัณหาต่างๆ จึงสามารถ
คว�่ำกิเลสตัณหาต่างๆ ให้หมดไปจากจิตจากใจได้ จึงได้กลายเป็น
พระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้ ถ้าเรา
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ด�ำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปเห็นแก่ตวั ได้อย่างไร ขอให้
เรายึดรอยทางด�ำเนินของพระพุทธเจ้า และรอยทางด�ำเนินของ
พระอรหันตสาวกทั้งหลายเถิด แล้วเราจะไม่ผิดหวัง แล้วเราจะ
ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว แต่เราจะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้เป็นจ�ำนวน
มากอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เป็นมา
จนบัดนี้
นีค่ อื สิง่ ทีพ่ วกเราควรจะพิจารณาอยูเ่ นืองๆ ว่าไม่มอี ะไรในโลกนีท้ จี่ ะ
มีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าการได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อให้ได้ทรัพย์สมบัตมิ าเป็นร้อยล้านพันล้าน
ต่อให้ได้ตำ� แหน่งใหญ่โตมโหฬารถึงระดับเป็นพระราชามหากษัตริย์
เป็นประธานาธิบดี เป็นนายกรัฐมนตรี สิง่ เหล่านีก้ ไ็ ม่มคี ณ
ุ ค่าเท่ากับ
การได้ศึกษาได้ปฏิบัติ เพราะเมื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะ
ได้รับผลอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า อริยทรัพย์ ทรัพย์ของพระอริยเจ้า
คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
ได้มรรค ผล นิพพาน ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิด ได้ดับความทุกข์
ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในหัวใจให้หมดสิ้นไป ถ้าได้เงินทองเป็นร้อนล้าน
พันล้านได้เป็นใหญ่เป็นโต จะไม่สามารถท�ำให้การเวียนว่ายตายเกิดนี้
สิ้นสุดลงได้ จะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้
หมดไปได้ มีเพียงการศึกษาและการปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าเท่านั้น และไม่มีเวลาอันไหนจะดีกว่าเท่ากับเวลานี้ คือ
ปัจจุบนั นี้ เพราะเวลานีเ้ ป็นเวลาทีพ่ ร้อมทีส่ ดุ แล้ว เป็นเวลาทีเ่ รายัง
มีลมหายใจ เป็นเวลาทีเ่ รายังมีกำ� ลังวังชาทีจ่ ะศึกษาและจะปฏิบตั ไิ ด้
อย่างเต็มที่ อย่าถูกความหลงหลอกให้เราผัดวันประกันพรุ่ง ให้เรา
ท�ำภารกิจอันนัน้ ก่อนอันนีก้ อ่ น โดยทีไ่ ม่รเู้ ลยว่าพรุง่ นีอ้ าจจะไม่มกี ไ็ ด้
ชีวิตของเรานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นี้ไม่มีใครรู้
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ดังนัน้ ให้พจิ ารณาถึงความเสือ่ มของสิง่ ต่างๆ เถิด แล้วเราจะได้เห็นว่า
มันไม่มีความส�ำคัญอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
มันต้องเสื่อมต้องหมดไปทั้งนั้น ต่อให้เราดูแลรักษามันอย่างไร
ดีขนาดไหนก็ตาม เดีย๋ วมันก็ตอ้ งเสือ่ มหมดไปอยูด่ ี เหมือนกับเวลาที่
เราไปก่อสร้างเจดียท์ รายทีช่ ายทะเล ต่อให้กอ่ สร้างให้มนั วิจติ รพิสดาร
สวยงามขนาดไหนก็ตาม พอเวลาน�ำ้ ขึน้ มา น�ำ้ ก็จะซัดกองทรายทีเ่ รา
ก่อให้ล่มสลายหายไปหมดเลย ดังนั้นการดูแลสิ่งต่างๆ บุคคลต่างๆ
นี้เป็นการดูแลสิ่งที่จะต้องเสื่อมสิ่งที่จะต้องหมดไป ดูแลไม่ดูแล
ผลมันก็เท่ากัน คือมันก็ตอ้ งหมดไปเช่นเดียวกัน แต่ผลทีจ่ ะกระทบกับ
ชีวิตเรานี้มันร้ายกาจมันรุนแรง เพราะถ้าเราไปดูแลสิ่งต่างๆ บุคคล
ต่างๆ เราก็จะไม่มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติ แล้วเราก็จะพลาดโอกาส
อันยากนี้ โอกาสทีจ่ ะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรม
ค�ำสอน มีผคู้ อยอบรมสัง่ สอนชีบ้ อกทางมีผคู้ อยแก้ปญ
ั หาให้ โอกาสนี้
ก็จะหมดไป โอกาสที่จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะหลุดมือไป
เพราะมัวแต่ไปห่วงไปกังวลไปดูแลกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สารคุณ
แก่จิตใจ และเป็นสิ่งที่ไม่มีสารคุณประโยชน์กับใคร เป็นสิ่งที่จะต้อง
เสือ่ มหมดไปอยูด่ ี จะดูแลหรือไม่ดแู ลก็ตามถึงเวลามันก็จะต้องเสือ่ ม
หมดไป
ปัญหาของพวกเรา มักจะอ้างสิ่งนั้นอ้างสิ่งนี้ บางทีก็อ้างว่าความ
สามารถไม่พอ บารมีไม่พอ ถ้าไม่พอก็ตอ้ งเติมมันขึน้ มาซิ สร้างมัน
ขึ้นมาซิ ไม่ใช่ไปท�ำอย่างอื่น ถ้าบารมีไม่พอก็สร้างวิริยะบารมีขึ้นมา
ปัญญาบารมีไม่พอก็สร้างปัญญาบารมีขึ้นมา ไม่ใช่ไปท�ำอย่างอื่น
แล้วก็มาบ่นว่าไม่มีบารมี บ่นไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เวลานี้เรายัง
สร้างบารมีได้เพิม่ บารมีได้ ถ้าในอดีตเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้เติมมา
เราก็มาสร้างกันตอนนีก้ ไ็ ด้ เหมือนกับเราขับรถยนต์ น�ำ้ มันเหลือน้อย
ก็แวะจอดเติมได้ ไม่มใี ครห้ามไม่ให้เติม เห็นเกน�ำ้ มันว่ามันจะหมดแล้ว
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ถึงขีดแดงแล้ว ถ้าเจอปัม๊ น�ำ้ มันทีไ่ หนก็แวะจอดเติมให้เต็มถังได้ ไม่ใช่
มีแต่บน่ ว่าไม่มนี ำ�้ มัน แล้วก็ปล่อยให้รถยนต์จอด วิง่ ไม่ได้ อันนีเ้ ป็นเรือ่ ง
ของกุศโลบายของกิเลสตัณหาที่จะคอยหลอกล่อไม่ให้เรานี้ท�ำอะไร
ไม่ให้เราปฏิบตั ิ ไม่ให้เราศึกษาพระธรรมค�ำสอน ตอนนีเ้ ราขาดบารมี
อะไรเติมเข้าไปซิ ขาดทานบารมีกท็ ำ� ทานไปซิ ขาดศีลบารมีกร็ กั ษาศีล
ไปซิ มีใครมาห้ามเราไม่ให้รักษาศีล มีใครมาห้ามไม่ให้เราท�ำทาน
มันเป็นของเราทั้งนั้น เงินทองของเรา เราจะไปท�ำทาน ใครจะมา
ห้ามเราได้อย่างไร เวลาเราไปซื้อของต่างๆ ท�ำไมไม่มีใครมาห้าม
พอเราจะเอาไปท�ำทานกลับมีคนมาห้าม มันเป็นเรือ่ งของกิเลสตัณหา
ที่มีอยู่ในใจเรานี่แหละที่มันไม่ยอมให้เราสร้างบุญสร้างบารมีกัน
แล้วพอเราจะศึกษาปฏิบัติมันก็อ้างว่าไม่มีบุญไม่มีบารมี ตอนนี้ไม่มี
ทานบารมีกท็ ำ� ทานบารมีไป ไม่มศี ลี บารมีกร็ กั ษาศีลไป ไม่มเี นกขัมมบารมีก็เจริญไป เนกขัมมบารมีก็คือการออกจากกาม ออกจากการ
หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ถ้าเรามีศีล ๕ แล้ว ขั้นต่อไป
เราก็จะสามารถรักษาศีล ๘ ได้ เราท�ำได้ ไม่มีใครเขาห้าม ไม่มี
กฎหมายออกมาห้ามว่าไม่ให้ท�ำ
นี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถปฏิบัติกันได้ในชาตินี้และเป็นชาติที่ดีที่สุด
เพราะมีพระธรรมค�ำสอนอยูแ่ ล้ว มีครูบาอาจารย์ทเี่ ป็นพระปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบัติชอบคอยสั่งคอยสอนคอยบอกทางอยู่แล้ว มีสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมอยูแ่ ล้ว ไม่มอี ะไรทีจ่ ะว่าไม่พร้อม ทุกอย่างพร้อมหมด สิง่ เดียว
เท่านัน้ คือตัวเราเองใจเราเองว่าพร้อมหรือไม่พร้อม มันก็ไม่นา่ จะมี
เหตุมผี ลอะไรทีจ่ ะบอกว่าไม่พร้อม ถ้าจะมีกม็ เี พียงตัวเดียวเท่านัน้
ก็คอื ความหลง ความหลงทีย่ งั หลงติดอยูก่ บั ความสุขทางโลกอยูน่ เี่ อง
ยังติดอยู่กับความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ยังไม่อยากสละ
ความสุขอันนี้ไป แต่ขอให้รู้ว่าความสุขอันนี้มันเป็นความสุขของ
ยาเสพติดดีๆ นี่เอง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี่แหละคือ
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ผู้ที่เสพความสงบ
จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป
อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
ยาเสพติดที่ร้ายกาจที่สุดที่ท�ำให้จิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต้อง
ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในกามภพนี้ กามภพ คือภพของ
สัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกามนี่เอง เหมือนกับพวกที่ติดยาเสพติด
ก็ต้องเสพยาเสพติดไปเรื่อยๆ จนตายไปในที่สุด ตายไปแล้วพอกลับ
มาเกิดใหม่ก็กลับมาเสพใหม่ แต่ถ้าได้มาบ�ำเพ็ญได้มาปฏิบัติธรรม
แล้วพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ ใจจะเกิดความอิ่มขึ้นมา
จะไม่หิวโหยกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จะไม่ต้องใช้รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มาให้ความสุข เมื่อไม่ต้องใช้รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ มาให้ความสุข ผลที่กระทบต่อร่างกายก็จะไม่มี ร่างกาย
ก็จะอยู่เป็นปกติสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นี่คือเรื่องของผลดี
ผลเสียระหว่างการปฏิบัติธรรมกับการเสพกามกับการหาความสุข
จากการเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มีความแตกต่างกันอย่าง
ฟ้ากับดิน ทั้งในขณะที่มีชีวิตและหลังจากที่ตายไปแล้ว ผลที่ได้รับ
ต่อจิตใจก็ต่างกัน ผู้ที่เสพกามก็ยังจะมีกามตัณหาติดอยู่ภายในใจ
ทีจ่ ะเป็นตัวฉุดให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในกามภพต่อไป ผูท้ ไี่ ม่เสพกาม
ก็จะเป็นผูท้ ไี่ ด้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ผูท้ เี่ สพความ
สงบจะไม่ตอ้ งกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป อย่างพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านเลิกเสพกามแล้ว ท่านไม่หาความสุข
จากทางร่างกายได้แล้ว ท่านตัดตัณหาทั้ง ๓ คือ ตัดกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ให้หมดไปจากใจได้แล้ว ใจของท่านจึงมีแต่
ความสงบ มีแต่ความอิ่มความพอ มีบรมสุขตลอดเวลา จึงไม่มี
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ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องไปหาร่างกายเพือ่ มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการหา
ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อีกต่อไป ไม่ต้องมาทุกข์กับ
ความแก่ ทุกข์กบั ความเจ็บไข้ได้ปว่ ย ทุกข์กบั ความตาย ไม่ตอ้ งมาทุกข์
กับความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากบุคคลที่รักอีกต่อไป
การเกิดแต่ละครัง้ มันน�ำความทุกข์มาให้เสมอ ถ้าไม่อยากจะมีความ
ทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้น นี่คือโอกาสอันดีงามของพวกเราที่นานๆ
จะได้มาปรากฏสักครัง้ หนึง่ คือได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เพียงแต่วา่
เราต้องหาโอกาสหาเวลามาศึกษามาปฏิบัติให้ได้อย่างเต็มที่เท่านั้น
ถ้าเราหาได้เราก็จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกัน ดังนั้นถ้าเรายังมีภาระมีอะไร
ขอให้เราพิจารณาภาระเหล่านั้นให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นภาระที่ส�ำคัญ
อะไร เกิดเราตายไปวันนี้ ภาระเหล่านั้นใครจะท�ำต่อ มันก็ต้องมี
ใครท�ำต่อจนได้ ถ้าไม่มีใครท�ำต่อ ภาระนั้นมันก็จะหมดสภาพไป
ของมันเอง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้
แน่นอนเท่านั้น ต่อให้เราดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนมันก็ต้องหมดไป
อยู่ดี ดังนั้นขอให้พิจารณาดูความเสื่อมของสิ่งต่างๆ ที่เราถือว่า
เป็นสิง่ ส�ำคัญ ถือว่าเป็นภาระหน้าทีข่ องเรา ให้เรามาเห็นความส�ำคัญ
ของภาระหน้าทีท่ เ่ี ป็นของเราจริงๆ เถิด นัน่ ก็คอื การศึกษาการปฏิบตั ิ
เพราะจะท�ำให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลาย ได้หลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิด ที่ไม่มีภาระหน้าที่การงานอื่นๆ ในโลกนี้ที่จะ
สามารถท�ำได้ และโอกาสทีจ่ ะได้ศกึ ษาได้ปฏิบตั กิ จ็ ะไม่ใช่วา่ จะเกิดขึน้
มาอยูเ่ รือ่ ยๆ นานๆ จะเกิดขึน้ มาสักครัง้ หนึง่ ไม่เหมือนกับภาระหน้าที่
ดูแลคนอื่นที่มีอยู่ทุกครั้งที่เรามาเกิดในโลกนี้ เกิดมาแล้วมันมีภาระ
หน้าที่จะต้องดูแลสิ่งนั้นสิ่งนี้ คนนั้นคนนี้เสมอ แต่ดูแลดีขนาดไหน
ก็ตามในที่สุดมันก็เสื่อมหมดสภาพไป ในแต่ละภพแต่ละชาติที่เรา
มาเกิด เราก็มีหน้าที่ดูแลรักษาคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาโดยตลอด
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แล้วเป็นไง พอเราตายจากโลกนีไ้ ป สิง่ เหล่านัน้ มันก็หมดความหมายไป
สิ่งเหล่านั้นมันก็เสื่อมสูญสลายหมดไปอยู่ดี ไม่เห็นมีอะไรแตกต่าง
กันเลย จะดูแลหรือไม่ดแู ลมันก็เสือ่ มสลายมันก็หมดไปอยูด่ ี แต่ถา้ เรา
มาดูแลรักษาใจของเรา มาศึกษามาปฏิบตั ธิ รรม ใจของเรานีจ้ ะมีแต่
ดีขนึ้ ไปตามล�ำดับ จะดีขนึ้ ไปเรือ่ ยๆ นับตัง้ แต่ขนั้ พระโสดาบันขึน้ ไป
มันก็จะขยับขึ้นสู่ภูมิธรรมที่สูงตามล�ำดับต่อไป จากโสดาบันก็ไป
สู่สกิทาคามี จากสกิทาคามีก็ไปสู่อนาคามี จากอนาคามีก็ไปสู่
พระอรหันต์ ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด
ดังนั้นเราต้องก�ำจัดปัญหานี้ตั้งแต่บัดนี้ไป ต้องพิจารณาความเสื่อม
ของสิ่งต่างๆ ทั้งหลายที่เราห่วงที่เรารักที่เราหวงว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็
จะต้องหมดสภาพไปอยู่ดี แต่การได้มาศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนี้มันจะ
ท�ำให้จิตใจของเรานี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันอย่าง
ถาวร ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดมาเเก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป ขอให้พจิ ารณา
อยู่เรื่อยๆ เพื่อที่เราจะได้ตัดได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆ เพื่อที่เราจะได้มี
เวลามาศึกษามาปฏิบัติแล้วเราก็จะได้บรรลุธรรมกัน
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ธรรมะ
บนเขา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เหตุที่ท�ำให้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถบรรลุ
ธรรมขั้ น ต่ า งๆ ได้ ไม่ ส ามารถบรรลุ
มรรคผลนิพพานได้ ก็คอื ความยินดีในลาภ
ยศ สรรเสริญ ในความสุขทางตา หู จมูก
ลิน้ กาย ถ้ายังมีความยินดียงั แสวงหาลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข ทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย อยู่ ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทุ่มเทให้กับ
การปฏิบัติธรรม เมื่อไม่มีการทุ่มเทปฏิบัติ
ธรรมอย่างเต็มที่ ผลของธรรมผลของการ
ปฏิบัติก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ ผลของธรรมนั้น
เกิดที่การปฏิบัติ ถ้าการปฏิบัติไม่เต็มที่
ไม่เต็มร้อย ผลก็จะไม่เกิด
ดังนัน้ ผูท้ ป่ี รารถนาการบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ
การบรรลุมรรคผลนิพพานจ�ำเป็นจะต้อง
พิจารณาความทุกข์ในการแสวงหาลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข พิจารณาความไม่เทีย่ งแท้
แน่นอนไม่ถาวรของลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข พิจารณาว่าเป็นของชัว่ คราวทีจ่ ะไม่อยู่
กับเราไปตลอด ได้มาแล้วก็ตอ้ งมีวนั เสียไป
แล้วให้พิจารณาร่างกายที่เราใช้เป็นผู้หา
ความสุข หาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุข

โทษของ
ลาภ ยศ
สรรเสริญ
สุข
ทางกาย
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การหามรรค หาผล หานิพพาน นี้เป็นสิ่งที่หายาก
และเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลกว่าการมีเพื่อนมีฝูง
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ว่าร่างกายก็จะต้องมีวันแก่ลงไปเรื่อยๆ
มีวันเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็มีวันตาย ถ้าเราเห็นความเสื่อมของลาภ
ยศ สรรเสริญ เห็นความเสื่อมของความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
เห็นความเสือ่ มของร่างกาย เห็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย ของ
ร่างกาย เราก็จะได้หยุดแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ หยุดหาความสุข
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย เพือ่ จะได้มาหาความสุขจากการบรรลุธรรม
ขั้นต่างๆ เพราะว่าเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ไม่เสื่อม
เป็นความสุขที่เป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ถึงแม้ลาภ ยศ สรรเสริญ จะหมดไป ตา หู จมูก ลิ้น กาย จะหมดไป
ร่างกายจะแก่ จะเจ็บ จะตาย ไป แต่ความสุขทีไ่ ด้จากการบรรลุธรรม
ขั้นต่างๆ นี้จะไม่จากเราไปอย่างแน่นอน จะอยู่กับเราไปตราบใดที่
ใจของเรายังมีอยู่ ซึ่งใจของเรานี้ก็ไม่วันดับไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้น
เช่น ใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ใจของ
ท่านตอนนี้ก็ยังมีอยู่ แต่ท่านไม่มีร่างกายเหมือนเราเท่านั้นเอง
ท่านเลยไม่ตอ้ งมาทุกข์กบั เรือ่ งของร่างกายเหมือนกับพวกเราทีต่ อ้ ง
มาทุกข์กนั อยู่ เพราะท่านไม่ตอ้ งใช้รา่ งกายเป็นเครือ่ งมือหาความสุข
เพราะท่านไม่ตอ้ งการลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่ตอ้ งการความสุขทางตา
หู จมูก ลิน้ กาย ท่านจึงไม่ตอ้ งมีรา่ งกาย ส่วนพวกเราทีม่ รี า่ งกายกัน
อยู่นี้ เพราะเรายังมีความอยากได้ความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ
จากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ เราจึงต้องมีตา หู
จมูก ลิ้น กาย ต้องมีร่างกาย ต้องมาเกิด แล้วก็ต้องมาแก่ มาเจ็บ
และมาตาย
226

นี่คือปัญหาหรือผลที่จะเกิดส�ำหรับผู้ที่ยังมีความยินดีในลาภ ยศ
สรรเสริญ ในความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อยู่ จะต้องกลับ
มาเกิดอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหา
ลาภ ยศ สรรเสริญ ในการหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
จึงต้องมีร่างกาย การจะมีร่างกายก็ต้องมีการเกิด เกิดแล้วก็ต้องมี
การเจ็บ มีการตาย นี่คือสิ่งที่ผู้ปรารถนาธรรมขั้นต่างๆ มรรคผล
นิพพานขัน้ ต่างๆ จ�ำเป็นจะต้องพิจารณาเพือ่ จะได้คลายความยินดีใน
ลาภ ยศ สรรเสริญ ในความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วจะได้
มีเวลามาทุ่มเทให้กับการเจริญมรรคผลนิพพาน ด้วยการบ�ำเพ็ญ
จิตภาวนา ด้วยการถือศีลของนักบวช เช่น ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗
ศีล ๓๐๐ กว่าข้อ
ศีลเหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยประคับประคองใจของผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
ให้อยู่ในท�ำนองคลองธรรม ให้อยู่ในทางที่จะน�ำไปสู่การบรรลุธรม
ขั้นต่างๆ ถ้าไม่มีศีลคอยประคับประคอง ใจก็จะเถลไถลออกนอกลู่
นอกทาง แทนที่จะไปบ�ำเพ็ญจิตภาวนาก็จะเถลไถลกับการหา
ความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ไปดูไปฟังไปเทีย่ วตามสถานทีต่ า่ งๆ
ด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งความจริงแล้วมันก็อยู่ท่ีความยินดีของตนเอง
นั่นเเหละ แต่ก็มักจะอ้างคนอื่นเป็นเหตุ อ้างว่าเขามาชวนถ้าไม่ไป
ก็จะเสียเพื่อน แต่ไม่เคยคิดว่าระหว่างเสียเพื่อนกับเสียการบรรลุ
ธรรมขัน้ ต่างๆ นีส้ งิ่ ไหนมีความส�ำคัญต่อกัน เพือ่ นนีห้ าเมือ่ ไหร่กห็ าได้
มีเป็นแสนเป็นล้านคนในโลกนี้ อยากจะมีเพื่อนไม่ยากเย็นเลย
ให้เงินให้ทองให้ขนมเขากินหน่อย เขาก็มาเป็นเพื่อนกับเราแล้ว
แต่การหามรรค หาผล หานิพพาน นีเ้ ป็นสิง่ ทีห่ ายาก และเป็นสิง่ ทีม่ ี
คุณค่ามหาศาลกว่าการมีเพื่อนมีฝูง
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พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ทรงสอนเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การคบเพื่ อ นว่ า ถ้ า เรา
ไม่สามารถคบเพื่อนที่เขาจะดึงเราไปทางมรรคผลนิพพานได้ ก็อยู่
คนเดียวดีกว่า อย่าไปมีเพื่อนดีกว่า ถ้ามีเพื่อนที่ชอบชวนเราไปหา
ลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ขอให้รไู้ ว้วา่
อันนี้แหละคือศัตรูในคราบของเพื่อน ไม่ใช่เป็นเพื่อน เพราะจะ
เป็นผูฉ้ ดุ ลากให้เราติดอยูก่ บั วัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ใช่
จะเป็นผูท้ จี่ ะฉุดลากให้เราออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
ดังนั้นต้องพยายามพิจารณาความเสื่อมของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
อยูเ่ รือ่ ยๆ พิจารณาความเสือ่ มของร่างกายทีเ่ ราใช้ในการหาลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข และพิจารณาบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดว่า
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ว่าจะต้องแก่ จะต้องเจ็บ จะต้องตายไป
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะเป็นบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ญาติสนิท
มิตรสหาย เป็นพี่เป็นน้อง เป็นสามีเป็นภรรยา เป็นบุตรเป็นธิดา
จะต้องมีพลัดพรากจากกัน จะต้องมีวันจบสิ้นความสัมพันธ์ที่เรามี
กับบุคคลเหล่านี้ เป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวเท่านั้น เราจะยอมสละ
มรรคผลนิพพานเพื่อมารักษาน�้ำใจของบุคคลเหล่านี้หรือ โอกาสที่
เราจะมีโอกาสได้ปฏิบัติ มีผู้น�ำทางคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
มีโอกาสทีจ่ ะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนีน้ านๆ จะเกิดขึน้ สักครัง้ หนึง่
แต่โอกาสที่เราจะมีพ่อมีแม่ มีพี่มีน้อง มีญาติสนิทมิตรสหาย นี้เรา
มีอยู่เรื่อยๆ ทุกครั้งที่มาเกิดเราก็จะมีพ่อมีแม่ มีพี่มีน้อง มีปู่ย่า
ตายาย มีญาติสนิทมิตรสหาย มีลกู มีหลาน มีสามีภรรยา กันอยูเ่ รือ่ ยๆ
ตายจากชาตินี้ไปเดี๋ยวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีอย่างเดิมอีก
ดังนั้นเราจะไปกังวลกับบุคคลเหล่านี้ท�ำไม ท�ำไมไม่คิดว่าถ้าเรา
ตายไปเขาจะอยู่ได้หรือไม่ เขาต้องมีเราหรือเขาถึงจะอยู่ได้ ถ้าเกิด
เราตายไปวันนี้แล้วเขาจะอยู่ไม่ได้หรืออย่างไร ถ้าเราไปปฏิบัติธรรม
แล้วเขาจะอยู่ไม่ได้หรือ แล้วถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาจะท�ำอย่างไร เขาก็
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ต้องตาย เขาไม่ตายวันนีเ้ ขาก็ตอ้ งตายวันพรุง่ นีอ้ ยูด่ ี ผูท้ ปี่ ฏิบตั ธิ รรม
จิตใจต้องกล้าหาญ คิดให้มันทะลุปรุโปร่งไปเลยว่าความส�ำคัญกับ
สิง่ ทีเ่ ราหลงติดอยูก่ บั ความส�ำคัญของสิง่ ทีเ่ ราปรารถนาคือมรรคผล
นิพพาน สิ่งไหนมันมีน�้ำหนักมากกว่ากัน มีความส�ำคัญมากกว่ากัน
ผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพาน เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก
ทั้งหลาย ท่านเห็นการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นสิ่งที่ส�ำคัญกว่า
สิง่ ต่างๆ ทัง้ หลายในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็นพ่อแม่ ปูย่ า่ ตายาย ญาติสนิท
มิตรสหาย สามีภรรยา บุตรธิดา ท่านไม่ให้ความส�ำคัญเท่ากับการ
บรรลุมรรคผลนิพพาน ท่านจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพาน แล้วหลังจาก
ที่ท่านได้บรรลุแล้ว ท่านได้กลับมาท�ำประโยชน์ให้กับบรรดาบุคคล
ที่ท่านเกี่ยวข้อง เช่น บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ญาติสนิทมิตรสหาย
บุตรธิดา กันอย่างมากมาย
อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรา พระองค์ยอมเสียสละยอมตัดบุคคล
ต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้เสด็จออกปฏิบตั ธิ รรม ทรงสละราชสมบัติ สละลาภ
ยศ สรรเสริญ สละความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย สละบุคคลที่
ทรงเกี่ยวข้องด้วย พระราชบิดา พระราชมารดาเลี้ยง พระมเหสี
พระราชโอรส พระญาติสนิทมิตรสหายทัง้ หลาย ทรงไปปลีกวิเวกอยู่
ตามล�ำพัง บ�ำเพ็ญจิตภาวนาอยู่ ๖ ปีด้วยกัน จนในที่สุดก็ได้บรรลุ
มรรคผลนิพพาน ได้ตรัสรูเ้ ป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากนัน้
พระองค์กท็ รงเสด็จมาโปรดพระบิดา พระมารดา และพระญาติสนิท
มิตรสหายทั้งหลาย จนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆ กัน
นีแ่ หละคือสิง่ ทีเ่ ราจะท�ำให้กบั บุคคลทีเ่ รารักทีเ่ รามีความผูกพันด้วย
เราจะท�ำประโยชน์ให้กบั เขาได้อย่างแท้จริง แต่เราต้องจากเขาไปก่อน
เราต้องไปบ�ำเพ็ญเราต้องไปปฏิบัติก่อน พอเราบรรลุแล้วเราจะ
สามารถกลับมาสอนเขาได้บอกเขาได้ และไม่มีใครที่เขาจะเชื่อ
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มากกว่าเรา เพราะเราเป็นคนที่เขารู้จักเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขามาก
ที่สุด เขาจะเชื่อเรามากกว่าเชื่อผู้อื่น และเขาเห็นผลที่ได้จากการ
ปฏิบัติของเราเป็นเครื่องยืนยันก็ท�ำให้เขากล้าที่จะปฏิบัติตามที่เรา
สอนตามทีเ่ ราบอก เมือ่ เขากล้าปฏิบตั เิ ขาก็จะสามารถบรรลุมรรคผล
นิพพานได้ นีแ่ หละวิธที เี่ ราจะท�ำประโยชน์ให้กบั บุคคลทีเ่ ราเกีย่ วข้อง
ด้วย เช่น บิดามารดา ปูย่ า่ ตายาย ญาติสนิทมิตรสหาย สามีภรรยา
บุตรธิดา ต้องท�ำแบบพระพุทธเจ้า ถ้าท�ำแบบพวกเราก็เท่ากับ
กอดกันตายในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด กลับมาเกิด แก่
เจ็บ ตาย กันต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น เพราะโอกาสหน้าเวลาที่ได้
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ใน
โลกนี้แล้วก็ได้
ถ้าเราปลีกวิเวกไปอยูต่ ามล�ำพัง ไปปฏิบตั ธิ รรม เขาก็ตอ้ งอยูไ่ ปตาม
สภาพของเขา เขาอยู่ได้เขาก็อยู่ไป เขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไป มันเป็นเรื่อง
ปกติเรือ่ งธรรมดาทีค่ นเราไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งจากกันอยูด่ ี ดีไม่ดไี ม่มเี รา
เขาอาจจะต้องพึ่งตัวเขาเอง และจะท�ำให้เขาท�ำในสิ่งที่เขาไม่เคยคิด
ว่าเขาจะท�ำได้ก็ได้ ในเมื่อเขาจนตรอก เขาต้องพึ่งตัวเขาเอง เขาก็
อาจจะหันมาพึ่งธรรมะก็ได้ เขาก็อาจจะมาปฏิบัติธรรมมาท�ำใจ
ให้สงบ ท�ำใจให้ฉลาด เพื่อปล่อยวางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย แทนที่เขาจะทุกข์ เขากลับไม่ทุกข์ เขากลับจะ
ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะว่ามีเหตุบังคับให้เขาต้องปฏิบัติ
ต้องพึ่งตนเอง แต่ถ้ามีคนอื่นให้เขาเป็นที่พึ่ง เขาก็จะไม่คิดพึ่งตนเอง
แล้วถ้าคนที่เขาพึ่งเกิดเป็นอะไรไปปัจจุบันทันด่วน เกิดคนที่เขาพึ่ง
กลับมาเป็นคนที่เขาต้องพึ่งเรา แล้วเราจะท�ำอย่างไร เช่น คนที่เคย
ดูแลรักษาเรากลับมาเจ็บไข้ได้ปว่ ย มาเป็นอัมพฤกษ์อมั พาต แล้วทีนี้
ใครจะพึ่งใคร ใครจะดูแลใครกัน
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นี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณา ถ้าเราอยากจะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆ
ถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพาน อยากจะได้หลุดพ้นจากกอง
เวียนว่ายตายเกิด เราต้องคิดให้มันทะลุปรุโปร่ง คิดให้ถึงจุดสุดท้าย
ของชีวิตเลยว่าในที่สุดคนเราก็ต้องตายด้วยกันทุกคน แต่การตาย
ของแต่ละคนนัน้ ก็เป็นการตายเพียงครึง่ เดียว คือร่างกายนีเ้ ป็นเพียง
ครึ่งเดียวของชีวิตและเป็นส่วนที่ไม่ส�ำคัญ ส่วนที่ส�ำคัญนี้ไม่ได้ตาย
ไปกับร่างกายก็คือจิตใจ จิตใจผู้ที่จะไปเกิดใหม่ต่อไป จิตใจจะไปดี
หรือไปไม่ดี ไปสูงหรือไปต�่ำ ก็อยู่ที่การด�ำรงชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่
ถ้าอยู่แบบพึ่งตนเองก็จะไปดี ถ้าอยู่แบบต้องพึ่งคนอื่นก็จะไปไม่ดี
เพราะเวลาไม่มที พี่ งึ่ ก็จะมีความวุน่ วายใจ แต่ถา้ มีทพี่ งึ่ ในตนเองแล้ว
ก็จะไม่ต้องพึ่งคนอื่น แล้วก็จะมีที่พึ่งไปตลอด ถ้าพึ่งคนอื่นแล้วพอ
คนอื่นเป็นอะไรไปก็พึ่งเขาไม่ได้ก็จะเดือดร้อน แต่ถ้าพึ่งตนเองได้
คนอื่นจะอยู่ให้พึ่งหรือไม่ให้พึ่งก็ไม่เดือดร้อน
ดังนั้นผู้ที่เรามีความเกี่ยวข้องด้วย เราก็ควรแนะน�ำให้เขารู้จักที่พึ่ง
ทีแ่ ท้จริง ทีพ่ งึ่ ทีแ่ ท้จริงก็คอื การปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างทีเ่ ราก�ำลังปฏิบตั กิ นั อยู่ ชวนให้เขามาทางนี้ มาปฏิบตั ทิ างนีก้ นั
แล้วเขาจะไม่ตอ้ งพึง่ ใครต่อไป แต่ถา้ เขาไม่ยอมมาก็เป็นกรรมของเขา
แล้วเขาจะมาให้เราคอยเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่เรา
ควรทีจ่ ะพิจารณาอยูเ่ รือ่ ยๆ แล้วเราจะได้ไม่มคี วามหลงทีจ่ ะไปผูกพัน
ติดอยู่กับบุคคลต่างๆ

231

ธรรมะ
บนเขา

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ฟังธรรม
จาก
ผู้บรรลุ
ธรรม

232

เป้ า หมายของชาวพุ ท ธเราก็ คื อ การได้
บรรลุ ธ รรมขั้ น ต่ า งๆ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ได้
ทรงบรรลุ แล้วได้น�ำเอามาเผยแผ่สั่งสอน
ให้แก่ชาวพุทธเรา เป้าหมายของพระพุทธ
ศาสนาของพุทธศาสนิกชนนี้ ก็คือการ
บรรลุอริยมรรค อริยผล ทีไ่ ม่มใี นศาสนาอืน่
ศาสนาอื่นนี้สอนให้ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ
ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพ ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม
แต่ไม่มีศาสนาใดที่สอนให้ไปสู่สวรรค์ชั้น
อริยมรรค อริยผล สวรรค์ของพุทธศาสนานี้
เป็นสวรรค์ทเี่ รียกว่าเหนือโลก คือโลกุตระ
เป็นสวรรค์ที่ไม่เสื่อม เป็นสวรรค์ที่ไม่มีวัน
จะกลับมาติดอยู่กับโลกของการเวียนว่าย
ตายเกิด แต่สวรรค์ระดับเทพ สวรรค์ระดับ
พรหม นีเ้ ป็นสวรรค์ระดับโลกียะ เป็นสวรรค์
ระดับชั่วคราว ได้แล้วก็จะต้องหมดไป
แล้วก็ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ใหม่
แต่สวรรค์ของพระพุทธศาสนาคืออริยผล
ขั้นต่างๆ เช่น โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล
อนาคามิผล อรหัตตผล นี้เป็นผลที่ได้แล้ว
จะไม่มวี นั เสือ่ มและจะพัฒนาขึน้ ไปตามล�ำดับ

จนถึงขั้นสูงสุด คือ ขั้นอรหัตตผล ขั้นโสดาปัตติผลนี้ยังติดอยู่กับ
การเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิน ๗ ชาติ เป็นอย่างมาก ขัน้ สกิทาคามิผล
ยังติดอยูก่ บั การเวียนว่ายตายเกิดอยูเ่ พียงชาติเดียวในชาติของมนุษย์
ในกามภพ ส่วนอนาคามิผลนี้ก็ยังติดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโลก
ถ้าได้อรหัตตผลก็จะหลุดพ้นจากสวรรค์ของโลกียะ โลกของการเกิด
แก่ เจ็บ ตาย อย่างสิ้นเชิง
นีค่ อื สิง่ ทีพ่ ระพุทธศาสนาจะมอบให้กบั ผูท้ มี่ จี ติ ศรัทธามีความเคารพ
เลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่น้อมน�ำเอาค�ำสอนนี้ไป
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ไปปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ ไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
อย่างไม่ท้อถอยอย่างไม่หยุดหย่อน แล้วก็ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไป
ตามล�ำดับจนสามารถปฏิบัติได้เต็มร้อย แล้วผลที่พระพุทธศาสนา
จะมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามล�ำดับอย่างแน่นอน
เพราะผลเกิดจากการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องทีเ่ รียกว่า ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ
บุคคลที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็คือ สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน ผู้ใดปฏิบัติได้ใน ๔ ลักษณะนี้ก็จะได้
บรรลุมรรคผลขัน้ ต่างๆ อย่างแน่นอน ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั เพศกับวัย เช่น
ไม่จำ� กัดว่าจะต้องเป็นผูช้ ายเป็นผูห้ ญิง ไม่จำ� กัดว่าจะต้องเป็นผูใ้ หญ่
เป็นเด็ก ก็สามารถปฏิบัติและบรรลุได้เช่นเดียวกัน ในสมัยพุทธกาล
ก็มีเด็กเป็นสามเณรบรรลุเป็นพระอรหันต์ แล้วมาสอนผู้ใหญ่ที่เป็น
พระมหาเถระ นีค่ อื ตัวอย่างเรือ่ งของเพศของวัย ของการเป็นนักบวช
หรือเป็นผูค้ รองเรือน สถานภาพต่างๆ ของมนุษย์เรานีไ้ ม่ได้เป็นเหตุ
ที่เป็นตัวจ�ำกัดการบรรลุมรรคผลนิพพาน ถ้าบุคคลต่างๆ มีการ
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันทั้งหมด
ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะมายับยั้งการบรรลุมรรคผลนิพพาน
ของพวกเรา นอกจากการไม่ปฏิบตั เิ ท่านัน้ เอง ถ้าไม่ปฏิบตั แิ ล้ว ต่อให้
มีความปรารถนาต่อให้มศี รัทธาแรงกล้าขนาดไหนก็ตาม ก็ยงั ไม่พอที่
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จะท�ำให้เกิดผลขึน้ มา แต่ความศรัทธาและความปรารถนาทีแ่ รงกล้านี้
จะเป็นตัวผลักดันที่ให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นมา และการที่จะ
เกิดศรัทธาเกิดความปรารถนาที่แรงกล้าก็เกิดจากการได้ยินได้ฟัง
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจากปากของผู้ที่ได้บรรลุแล้ว
ธรรมที่ได้ยินได้ฟังจากปากของผู้ที่บรรลุนี้จะมีพลานุภาพมาก
จะมีกำ� ลังมากทีจ่ ะผลักดันให้ใจของผูฟ้ งั เกิดพลังขึน้ มา กล้าทีจ่ ะท�ำ
ในสิง่ ทีไ่ ม่เคยท�ำมาก่อน ถ้าเวลาทีย่ งั มีความกล้าๆ กลัวๆ อยู่ แต่พอได้
ยินได้ฟงั ธรรมจากผูท้ บี่ รรลุธรรมแล้ว ความกล้าๆ กลัวๆ นีจ้ ะเหลือ
แต่ความกล้าเพียงอย่างเดียว เพราะมีผยู้ นื ยันว่าท�ำแล้วจะต้องได้ผล
อย่างแน่นอน
ดังนั้นการเข้าหาครูบาอาจารย์ผู้รู้ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จึงเป็น
กิจกรรมที่จ�ำเป็นอย่างมาก ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาไม่มีความ
ปรารถนาที่แรงกล้าจ�ำเป็นจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้รู้ ผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบคอยกระตุ้นให้เกิดก�ำลังใจขึ้นมา พอเกิดก�ำลังใจแล้วก็
จะได้น�ำไปสู่การปฏิบัติ แล้วพอปฏิบัติได้ผลขึ้นมาก็จะท�ำให้เกิดมี
ก�ำลังใจขึ้นมาในตนเอง แล้วก็ไม่ต้องไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์เพื่อ
ขอก�ำลังใจเพราะตนเองสามารถที่จะสร้างก�ำลังใจขึ้นมาด้วยการ
ปฏิบตั ขิ องตนเอง แต่กอ็ าจจะยังต้องเข้าหาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ทีจ่ ะได้
รับความรู้ต่างๆ ที่ยังไม่รู้ที่จะช่วยให้การปฏิบัตินั้นเจริญก้าวหน้าขึ้น
ไปเรื่อยๆ ถ้าปฏิบัติตามล�ำพังไม่มีครูบาอาจารย์ ถึงแม้จะมีก�ำลังใจ
แต่ก็อาจจะไปติดอยู่ตามจุดต่างๆ ของการปฏิบัติได้ เพราะทางนี้มี
ก�ำดักอยู่หลายจุดด้วยกัน แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ได้ผ่านจุดต่างๆ
เหล่านี้มาแล้ว ท่านก็จะคอยเตือนคอยบอก เหมือนกับท่านจะไป
คอยติดป้ายไว้ตามจุดต่างๆ ว่าจุดตรงนี้อันตราย เหมือนกับป้ายที่
ติดตามข้างถนนเวลามีจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆ เช่น ทางโค้ง
ต่างๆ จะมีเขียนป้ายให้ระมัดระวังโค้งอันตราย ต้องลดความเร็วลง
ถึงจะสามารถผ่านไปได้โดยปลอดภัย
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ครูบาอาจารย์ นีม้ คี วามจ�ำเป็นต่อลูกศิษย์ไปตลอดจนถึงวาระสุดท้าย
ของการปฏิบตั ิ ถ้าต้องการปฏิบตั อิ ย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว
การมีครูบาอาจารย์นี้จะช่วยได้มาก การมีครูบาอาจารย์นี้ไม่ได้
หมายความว่าเราไม่มคี วามสามารถหรืออะไร ความสามารถของเรา
มีอยู่ แต่ความสามารถของเรานี้มีไม่พอต่อการปฏิบัติในทางนี้
ในทางนีจ้ ำ� เป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกทางตลอดเวลาถึงจะ
สามารถบรรลุได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แต่ถ้าได้ธรรมขั้นแรกๆ
แล้วไม่สามารถมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนได้ ผู้ปฏิบัติก็ยัง
สามารถที่จะปฏิบัติไปได้ด้วยตัวเองอยู่ เพียงแต่ว่าจะยากและจะใช้
เวลามาก ไม่เหมือนกับมีผู้คอยเตือนคอยบอก ผู้ใดได้เข้าสู่กระเเส
ธรรมแล้ว คือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะสามารถที่จะปฏิบัติ
ไปด้วยก�ำลังของตนเองได้ แต่จะช้ากว่าผูท้ มี่ คี รูบาอาจารย์คอยสอน
คอยก�ำชับอยูท่ กุ เวลานาที เพราะครูบาอาจารย์ทา่ นเคยผ่านสถานะ
ของเรามาแล้ว และรูว้ า่ เราจะติดอยูต่ รงไหนก็จะคอยเตือนคอยสอน
คอยบอกไม่ให้ติดอยู่ตรงนั้น ให้ออกมา ให้มาปฏิบัติต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้
ต่อไป อันนี้ก็เป็นสองทางเลือก คือถ้าได้เข้าสู่กระแสแล้วนี้ จะมี
ครูบาอาจารย์คอยบอกคอยเตือนคอยสอน หรือถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์
ก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้แต่อาจจะใช้เวลามากหน่อย เช่น
๗ ชาติ เป็นอย่างมากส�ำหรับผูท้ ไี่ ด้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว แต่ถา้
มีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยบอกอาจจะเสร็จภายใน ๗ วันก็ได้
นี่คือความส�ำคัญของการมีครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้จริงเห็นจริง ผู้ที่ได้
บรรลุธรรมแล้ว ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ การได้อยู่กับท่าน
จะเป็นแหล่งของการมีก�ำลังใจ การมีศรัทธา การมีความปรารถนา
ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด
จึงมักจะแสวงหาครูบาอาจารย์กนั เพราะว่าเป็นวิธเี ดียวทีจ่ ะท�ำให้
การปฏิบัตินั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนั่นเอง สมัยที่
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หลวงปู่มั่นท่านเป็นครูบาอาจารย์ จึงมีพระมุ่งไปหาหลวงปู่มั่นกัน
เป็นจ�ำนวนมาก สมัยก่อนไม่มีรถราเหมือนสมัยนี้ การเดินทางต้อง
ใช้การเดิน หลวงปูม่ นั่ ท่านจ�ำพรรษาอยูแ่ ถวเชียงใหม่ ลูกศิษย์ลกู หา
ที่อยู่ทางภาคอีสาน ทางอุบล ทางอุดร หนองคาย ขอนแก่น ก็ต้อง
เดินธุดงค์กันไป เดินไปกราบหลวงปู่แล้วก็ขอรับฟังโอวาท แต่ช่วง
ที่อยู่เชียงใหม่ หลวงปู่ท่านก็ต้องการที่จะปลีกวิเวกต้องการที่จะ
บ�ำเพ็ญให้ถึงขั้นสูงสุด ท่านจึงไม่ได้รับลูกศิษย์ลูกหาเป็นกิจลักษณะ
เจอกันทีไ่ หนก็สอนกันตรงนัน้ พอสอนเสร็จก็แยกกันไป ท่านไม่อยาก
จะคลุกคลีกบั ใคร ไม่อยากจะยุง่ กับใคร แม้หลังจากทีท่ า่ นได้บรรลุแล้ว
ท่านก็ไม่อยากจะคลุกคลีไม่อยากจะยุ่งกับใคร อยากจะอยู่ตาม
ล�ำพังตามอัธยาศัย แต่ลูกศิษย์ลูกหาก็มารบเร้าขอความกรุณา
เมตตาให้ท่านได้มาโปรด ท่านจึงรับนิมนต์จากเจ้าคุณธรรมเจดีย์
ที่หลวงปู่มั่นบวชเณรให้ เคยอยู่กับหลวงปู่มั่นตั้งแต่เป็นเณร แล้ว
หลวงปู่มั่นส่งให้ไปเรียนหนังสือเรียนปริยัติธรรมจนได้เปรียญขั้น
ต่างๆ ได้สมณศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอยู่ท่ีอุดรธานี เป็นเจ้าอาวาส
วัดโพธิสมภรณ์ ท่านก็ไปอาราธนาขอกราบเรียนเชิญให้หลวงปู่มั่น
มาโปรดลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ทางภาคอีสาน ท่านจึงเดินทางมาแล้วก็
ไปอยู่จ�ำพรรษาที่อุดรฯ ก่อน หลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่สกลนคร ช่วงนั้น
ก็จะมีพระเณรเข้าไปศึกษาไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นเป็นจ�ำนวนมาก
ครูบาอาจารย์ที่พวกเรากราบไหว้ที่เรารู้จักก็ไปศึกษาอยู่กับท่าน
ในช่วงนั้น เช่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่หล้า พระอาจารย์ต่างๆ อีก
หลายรูปที่ไม่ได้กล่าวนามถึง แล้วได้อยู่กับท่านเพียงไม่กี่ปีท่านก็ได้
บรรลุมรรคผลนิพพานกัน ได้กลายเป็นที่พึ่งของพวกเรามาจนถึง
ปัจจุบนั นี้ แล้วท่านก็เปิดโอกาสรับลูกศิษย์ลกู หาให้ได้ไปอยู่ไปศึกษา
จากท่าน แล้วลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นที่ไปศึกษาไปปฏิบัติก็ได้บรรลุ
ธรรมกัน แล้วก็ได้เป็นครูบาอาจารย์มาสั่งสอนกันอีกทอดหนึ่ง
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นี่คือเรื่องความส�ำคัญของการมีครูบาอาจารย์เป็นผู้น�ำ เป็นผู้สั่ง
ผู้สอน เพราะจะมีผู้บอกทางที่ถูกต้อง และจะเป็นผู้คอยกระตุ้นคอย
กระตุกให้คอยปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ไม่ให้เถลไถลไปกับการกระท�ำ
อย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพาน จะคอยเตือน
คอยฉุดคอยลากให้เข้าสู่ทางของการปฏิบัติ ให้ไปเดินจงกรม ให้ไป
นั่งสมาธิ ให้ไปปลีกวิเวกอยู่ตามล�ำพัง ไม่ให้คลุกคลีกัน เวลามาท�ำ
กิจกรรมกิจวัตรที่จ�ำเป็นก็ให้ท�ำอย่างรวดเร็วและท�ำด้วยความมีสติ
มีการส�ำรวมกาย วาจา ใจ ไม่ส่งใจออกไปสู่บุคคลนั้นบุคคลนี้ด้วย
การสนทนากัน ให้มีสติอยู่กับการงานที่ก�ำลังท�ำอยู่ หรือให้มีสติอยู่
กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเพื่อที่จะคอยควบคุมใจไม่ให้เกิดความ
ฟุ้งซ่าน เกิดความวุ่นวายใจ ไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาต่างๆ เพื่อที่จะได้
ไม่มาท�ำลายเป้าหมายของการปฏิบัติ ถ้าใจไม่มีการคอยควบคุม
อย่างใกล้ชดิ ตลอดเวลา เผลอไปหน่อยเดียวกิเลสจะโผล่ออกมา แล้ว
จะมาสร้างความวุน่ วายใจให้เกิดขึน้ จนจะท�ำให้การปฏิบตั นิ ลี้ ม้ เหลว
ลงไปเลยก็ได้ ถึงกลับไม่อยากจะปฏิบัติเลยก็ได้ถ้าไม่ระมัดระวัง
ครูบาอาจารย์ท่านจึงคอยควบคุมพระเณรที่อยู่กับท่านอย่างใกล้ชิด
ไม่ปล่อยให้จิตใจเถลไถลออกนอกลู่นอกทาง คอยควบคุมอยู่ตลอด
เวลา
เวลาอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์นี้ จิตใจของพระเณรทุกรูปนี้มีสติ
คอยควบคุมใจอยูต่ ลอดเวลา เพราะถ้าเผลอสติเมือ่ ไหร่ จะมีการ
แสดงทีไ่ ม่นา่ ดูออกมาทันที แล้วครูบาอาจารย์ทา่ นจะรูท้ นั ทีเห็นทันที
ท่านก็จะเตือนทันที ถ้าเตือนบ่อยๆ ท่านก็จะไม่ให้อยูก่ บั ท่านอีกต่อไป
พระเณรถึงกลัวครูบาอาจารย์มาก แต่ไม่ได้กลัวถึงอ�ำนาจที่จะถูก
ขับไล่ แต่กลัวเพราะว่าตนเองนี้จะล้มเหลว เวลาเจอครูบาอาจารย์
ถึงพยายามที่จะสงบเสงี่ยมเจียมตัว คอยควบคุมความคิดของตน
ให้ตั้งอยู่ในความสงบเสมอ การมีสติมีความระมัดระวังควบคุมใจ
ของตนนี้ก็เป็นเหตุที่ท�ำให้จิตใจเจริญก้าวหน้าไปตามล�ำดับ ท�ำให้
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มีสติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ มีสติอย่างต่อเนื่องแล้วจะท�ำให้การปฏิบัติ
เพื่อท�ำใจให้สงบนั้นเป็นผลขึ้นมา
ดังนั้นผู้ที่มีครูบาอาจารย์แล้ว มักจะไม่อยู่ห่างจากครูบาอาจารย์
ถึงแม้จะไปปลีกวิเวกก็ยังจะกลับมาหาอยู่เรื่อยๆ เพราะเวลาไป
ปลีกวิเวกแต่ละครั้งก็มักจะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจในแต่ละครั้ง
เกิดขึ้นมา ก็ต้องย้อนกลับมากราบเล่าให้ท่านฟัง พอท่านได้ยิน
ได้ฟังท่านก็จะชี้แนะว่าควรจะท�ำอย่างนั้นควรจะท�ำอย่างนี้ พอเรา
ปฏิบัติตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะหมดไป
นี่คือเรื่องของการศึกษาจากครูบาอาจารย์เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
เมื่อได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว เป็น สุปฏิปันโน แล้ว ก็จะได้บรรลุ
มรรคผลนิพพานกัน ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย เป็นนักบวชเป็น
ผู้ครองเรือน เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ ไม่ส�ำคัญ ส�ำคัญอยู่ที่การมี
ครูบาอาจารย์ มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง แล้วผลก็จะเกิดตามขึ้นมา
อย่างแน่นอน
ดังนั้นพวกเราที่ยังเกาะติดอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ยังพยายามจะ
สร้างก�ำลังใจให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้เข้าสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง หรือ
ผูท้ ไี่ ด้ปฏิบตั อิ ย่างแท้จริงแล้ว ขอให้พยายามปฏิบตั ติ อ่ ไปอย่างต่อเนือ่ ง
ขอให้เพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามล�ำดับจนสามารถปฏิบัติได้
อย่างเต็มร้อย แล้วผลต่างๆ ที่เราต้องการก็จะปรากฏขึ้นมาอย่าง
แน่นอน แล้วสักวันหนึ่งงานของการปฏิบัตินี้ก็จะถึงวันที่ส�ำเร็จ
วันที่ไม่ต้องไปปฏิบัติอีกต่อไป
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ธรรมะ
บนเขา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เหตุปัจจัยที่จะส่งผลกับการปฏิบัติธรรม
ของผูป้ ฏิบตั ทิ ผี่ ปู้ ฏิบตั คิ วรจะรูม้ อี ยู่ ๒ ส่วน
ส่วนหนึง่ เรียกว่าเหตุปจั จัยหลัก อีกส่วนหนึง่
เรียกว่าเหตุปัจจัยเสริม ที่จะมีผลต่อผล
ของการปฏิบัติ เหตุปัจจัยหลักนี้เป็นเหตุ
ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้บรรลุผลของการ
ปฏิบัติ ก็คือ มรรค ๘ หรือ ศีล สมาธิ
ปัญญา นี่เป็นเหตุปัจจัยหลักที่จ�ำเป็นจะ
ต้องมีถ้าต้องการที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆ
ส่วนปัจจัยเสริมนี้ถ้ามีก็จะช่วยท�ำให้การ
บรรลุผลนี้เร็วและง่าย ถ้าไม่มีก็จะท�ำให้
ช้าและยากได้ เหตุปจั จัยเสริมก็คอื สิง่ ทีเ่ รา
เรียกว่า สัปปายะ เช่น ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีส่ ปั ปายะ
อาหารสัปปายะ อากาศสัปปายะ บุคคล
สัปปายะ ค�ำว่า สัปปายะ นีแ้ ปลว่าสบาย คือ
อ�ำนวยให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างสบาย
ไม่ลำ� บากยากเย็น เช่น ทีอ่ ยูอ่ าศัย ถ้าเป็น
ที่อยู่ที่สงบสงัดวิเวก ห่างไกลจากเสียง
อึกทึกครึกโครม ห่างไกลจากบุคคลต่างๆ
ห่างไกลจากแสง สี เสียง ห่างไกลจากรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่จะมาคอย

เหตุและ
ปัจจัย
ที่ท�ำให้
บรรลุ
ธรรม
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เหตุปัจจัยหลักนี้ส�ำคัญกว่าเหตุปัจจัยเสริม
ถ้าสามารถเจริญเหตุปัจจัยหลักนี้ได้
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด สถานที่ก็ไม่เป็นปัญหา
สามารถบรรลุได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
รบกวนใจ ถ้ามีที่อยู่สงบสงัดวิเวกก็จะเอื้อต่อการบ�ำเพ็ญเหตุปัจจัย
หลักก็คือศีล สมาธิ และปัญญา ท�ำให้เกิดสมาธิได้ง่าย และจะท�ำให้
เกิดปัญญาได้ง่ายตามล�ำดับ ท�ำให้บรรลุธรรมได้ง่ายถ้ามีสถานที่
ที่เสริมหรือสนับสนุนการภาวนาการปฏิบัติ ผู้ที่ปฏิบัติจึงจ�ำเป็นจะ
ต้องพิจารณาเหตุปจั จัยเสริมนีด้ ว้ ย คือต้องหาสถานทีท่ สี่ งบ สถานที่
สัปปายะ แต่ถา้ ได้สถานทีส่ งบแต่ไม่สนใจในการเจริญเหตุปจั จัยหลัก
คือการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา สถานที่สัปปายะนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้
ถ้าไม่ปฏิบตั เิ หตุปจั จัยหลัก เหตุปจั จัยหลักนีส้ ำ� คัญกว่าเหตุปจั จัยเสริม
ถ้าสามารถเจริญเหตุปจั จัยหลักนีไ้ ด้ ไม่วา่ จะอยูท่ ใี่ ด สถานทีก่ ไ็ ม่เป็น
ปัญหา สามารถบรรลุได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเวลา
หาสิ่งที่เป็นสัปปายะต่างๆ ก็อย่าลืมหรืออย่ามองข้ามการปฏิบัติ
ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นเหตุปัจจัยหลักที่ท�ำให้เกิดการบรรลุมรรค
ผลนิพพานขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่เหตุปัจจัยเสริม
สิง่ ทีเ่ ป็นสัปปายะต่างๆ เช่น สถานทีส่ ปั ปายะ อาหารสัปปายะ อากาศ
สัปปายะ บุคคลสัปปายะ อาหารสัปปายะ คือได้ไปอยู่ในที่มีอาหาร
รับประทานแล้วรับประทานง่าย รับประทานแล้วไม่มีผลเสียต่อ
ร่างกาย บางทีผปู้ ฏิบตั อิ าจจะต้องไปปฏิบตั อิ ยูใ่ นถิน่ ฐานทีไ่ ม่เคยไปอยู่
อาหารของถิ่นฐานเหล่านั้นก็อาจจะเป็นอาหารที่ไม่เคยรับประทาน
ก็อาจจะไม่ค่อยสัปปายะเกี่ยวกับเรื่องอาหาร แต่ถ้ามีความอดทน
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อดกลั้นและมีความพยายามเรื่องของอาหารก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา
ถ้าคนที่อยู่ในถิ่นฐานนั้นเขารับประทานกันได้ เราที่ไม่เคยอยู่ไม่เคย
รับประทานอาจจะรู้สึกว่ารับประทานยากหน่อย แต่ถ้าเราใช้ความ
อดทนอดกลัน้ พยายามรับประทานไปตามมีตามเกิด เรือ่ งของอาหาร
คงไม่เป็นปัญหามาก เช่นเดียวกับอากาศสัปปายะ ถ้าเราเคยอยู่ใน
สถานที่มีอากาศก�ำลังดี ไม่ร้อนเกินไป ไม่หนาวเกินไป แต่จ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องไปอยูใ่ นสถานทีๆ่ มีอากาศทีร่ อ้ นมากหรือหนาวมาก ก็อาจ
จะรูส้ กึ ไม่สบายได้ รูส้ กึ ว่ายากล�ำบากต่อการปฏิบตั ไิ ด้ แต่บางทีกต็ อ้ ง
ใช้ความอดทนอดกลั้นเพราะว่าที่อากาศไม่ดีและอาหารไม่ดี แต่มี
ความสงบสงัดวิเวกและมีบคุ คลสัปปายะ คือบุคคลทีเ่ ราอยูด่ ว้ ยนัน้
เป็นบุคคลทีเ่ คร่งครัดต่อการปฏิบตั ธิ รรม หรือเป็นบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ เช่น ครูบาอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ ผูท้ ไี่ ด้บรรลุ
ธรรมแล้ว ถ้าได้อยู่กับบุคคลสัปปายะก็จะช่วยได้มากเพราะเขาจะ
ดึงเรา ถ้าเราเกียจคร้าน ถ้าเราไม่ฉลาด เขาก็จะดึงเราให้ฉลาด อยูก่ บั
ครูบาอาจารย์ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วท่านจะช่วยเราได้มาก ท่านจะเป็น
ผูค้ อยให้กำ� ลังใจ ให้ความรู้ ให้ความเตือนใจ คติเตือนใจนีท้ ำ� ให้เรามี
ความวิริยะ อุตสาหะ มีความเคร่งครัดต่อการปฏิบัติเหตุปัจจัยหลัก
คือศีล สมาธิ และปัญญา
ดังนั้นบางทีเวลาที่เราแสวงหาสถานที่ แสวงหาบุคคลสัปปายะ
แต่เราอาจจะต้องไปเจอกับอากาศที่ไม่ค่อยสัปปายะ หรืออาหารที่
ไม่ค่อยสัปปายะ เราก็ต้องยอมอดทน แล้วเราก็จะสามารถที่จะอยู่
ในสถานที่นั้นได้ ได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ แต่ถ้าเราได้อยู่แล้ว
เรายังไม่สนใจที่ปฏิบัติเหตุปัจจัยหลักคือ ศีล สมาธิ และปัญญา
การทีเ่ ราจะบรรลุมรรคผลนัน้ ก็จะไม่ปรากฏ ดังนัน้ ขอให้เราแยกแยะ
แล้วท�ำความเข้าใจว่าเหตุปจั จัยไหนทีส่ ำ� คัญกว่ากัน ถึงแม้เราจะไม่มี
สถานที่สัปปายะ ไม่มีอาหารสัปปายะ ไม่มีอากาศสัปปายะ ไม่มี
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บุคคลสัปปายะ แต่ถา้ เรามีความเพียรในการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา
อยู่อย่างต่อเนื่อง เราก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้
ศีลนีต้ อ้ งเป็นศีลตัง้ แต่ศลี ๘ ขึน้ ไป ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ หรือศีล
๓๑๑ ข้อ สมาธิกต็ อ้ งเป็นอัปปนาสมาธิ ปัญญาก็ตอ้ งเป็นภาวนามยปัญญา ถึงจะเป็นเหตุปจั จัยทีจ่ ะท�ำให้บรรลุมรรคผลนิพพานขึน้ มาได้
และการที่เราจะได้ธรรมขั้นต่างๆ เหล่านี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเป็น
ขั้นเป็นตอนไป เช่น ท่านแสดงไว้แล้วว่า ศีลเป็นผู้สนับสนุนสมาธิ
สมาธิเป็นผู้ส นับสนุนปัญ ญา ปัญญาเป็นผู้สนับสนุนการบรรลุ
มรรคผลนิพพาน นี่เป็นธรรมที่สนับสนุนกัน เป็นเหมือนขั้นบันได
จ�ำเป็นที่จะต้องมีทุกขั้นและต้องท�ำจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยาก
ท�ำจากขั้นต�่ำไปสู่ขั้นสูง ถ้าเราคิดอยากจะข้ามขั้นคิดว่าปัญญาเป็น
ธรรมที่ส�ำคัญที่สุดเพราะปัญญาจะท�ำให้บรรลุธรรมได้ ถ้าเราเจริญ
ปัญญาอย่างเดียว เราจะไม่ได้ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่ ราจะได้จะ
เป็นจินตามยปัญญา หรือเป็นสุตมยปัญญา คือปัญญาทีเ่ กิดจากการ
ศึกษาเล่าเรียน ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรม อย่างที่ท่าน
ก�ำลังฟังอยู่ขณะนี้เรียกว่าท่านก�ำลังเจริญสุตมยปัญญา แต่สุตมยปัญญานีไ้ ม่มกี ำ� ลังพอทีจ่ ะยกจิตให้ขนึ้ สูข่ นั้ บรรลุธรรมได้ ไม่สามารถ
ที่จะท�ำลายตัณหาความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจได้ที่เป็นเหตุที่
ท�ำให้เกิดความทุกข์ตา่ งๆ ภายในใจ ปัญญาทีจ่ ะสามารถท�ำลายตัณหา
ความอยากดับความทุกข์ต่างๆ ได้นี้ ต้องเป็นภาวนามยปัญญา
เป็นปัญญาขัน้ ทีส่ าม เป็นปัญญาทีจ่ ะต้องมีสมถภาวนาเป็นผูส้ นับสนุน
สมถภาวนาก็คือสมาธิหรือที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิ ถ้าเรายังไม่มี
อัปปนาสมาธิ ปัญญาที่เรามีอยู่นี้จะไม่มีก�ำลังพอที่จะละตัณหา
ต่างๆ ได้ ที่จะดับความทุกข์ต่างๆ ได้ เพราะไม่มีก�ำลังพอ เช่น
เราได้ยินได้ฟังธรรมแล้ว เรารู้แล้วว่าตัณหาเป็นตัวที่ท�ำให้เราเกิด
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ความทุกข์ เป็นเหตุที่ท�ำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด แต่เราก็ยัง
ไม่สามารถทีจ่ ะละตัณหาความอยากต่างๆ ได้ เช่น ความอยากในรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เราก็ยังละกันไม่ได้ เราก็ยังอยากดู
อยากฟัง อยากดื่ม อยากรับประทาน อยากเสพรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ อยู่ ถ้าเรายังมีความอยากอยู่ ปัญญาที่เราได้รับจากการ
ได้ยินได้ฟังได้ศึกษานั้นไม่สามารถที่จะระงับละตัณหาได้ แต่ถ้าเราได้
เจริญสมาธิท�ำใจให้รวมเป็นหนึ่งให้เป็นอัปปนาสมาธิได้ ใจของเรา
จะมีก�ำลังคืออุเบกขาที่จะสามารถต้านความอยากได้ เวลาเกิด
ความอยากแล้วปัญญาบอกว่า นี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์
การที่ จ ะบรรลุ ธ รรมก็ บ รรลุ ต รงที่ ไ ม่ ท� ำ ตามความอยากนั่ น เอง
เพราะถ้าละความอยากได้ ไม่ท�ำตามความอยากได้ ความทุกข์ก็จะ
ดับไป ความทุกข์ดับไปการบรรลุธรรมก็ปรากฏขึ้นมา แต่ถ้าไม่มี
อุเบกขา ไม่มอี ปั ปนาสมาธิ ปัญญานีจ้ ะเป็นจินตามยปัญญาหรือเป็น
สุตมยปัญญา จะไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญา จะไม่สามารถละตัณหา
ทั้ง ๓ ได้ คือกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
ดังนั้นจึงต้องพยายามท�ำใจให้สงบก่อนถึงจะสามารถใช้ปัญญาได้
จึงจะเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นได้ คือทรงเห็นอริยสัจ ๔
เห็นว่าทุกข์นเี้ กิดจากความอยาก กามตัณหา ความอยากในรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น วิภวตัณหา
ความอยากไม่มี อยากไม่เป็น อันนี้เป็นอริยสัจ ๒ ข้อแรกที่ท�ำให้
สัตว์นตี้ อ้ งเวียนว่ายตายเกิด แล้วก็ทรงเห็นอริยสัจข้อที่ ๓ คือการดับ
ของความทุกข์ ว่าความดับของความทุกข์นี้เกิดจากการเจริญมรรค
ก็คือ มรรค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นเหตุปัจจัยหลักของ
การบรรลุธรรม คือการท�ำให้ทุกข์น้ันดับไปนั่นเอง เวลาทุกข์ดับไป
ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ก็เรียกว่าเป็นการบรรลุธรรม
243

นี่แหละคือเหตุปัจจัยหลักที่พวกเราจ�ำเป็นจะต้องเจริญกัน ก็คือ
มรรค ๘ หรือศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยการแสวงหาเหตุปัจจัยเสริม
คือ ทีอ่ ยูส่ ปั ปายะ อาหารสัปปายะ อากาศสัปปายะ บุคคลสัปปายะ
มาช่วยสนับสนุนปัจจัยหลักนี้ เมื่อเรามีทั้ง ๒ ส่วนแล้ว การบ�ำเพ็ญ
ของเรานี้ก็จะไปได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็ว ถ้าปราศจาก
เหตุปจั จัยทีส่ นับสนุนก็ยงั ไปได้อยู่ แต่ตอ้ งไปแบบพระพุทธเจ้า ไปแบบ
ต้องคล�ำทางไปเอง ต้องพึ่งตนเองไป ต้องดันไปเอง แต่ถ้ามีเหตุ
ปัจจัยเสริม เขาจะช่วยดันเราช่วยผลักเราช่วยสนับสนุนเรา
ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งแยกแยะว่าเหตุปจั จัยหลักเป็นอย่างไร เหตุปจั จัย
เสริมเป็นอย่างไร อย่าเอาไปสลับกัน อย่าไปเห็นเหตุปัจจัยเสริม
ว่ า เป็ น เหตุ ป ั จ จั ย หลั ก จนลื ม ที่ จ ะไปเจริ ญ เหตุ ป ั จ จั ย หลั ก คื อ
ศีล สมาธิ ปัญญา มัวแต่หาสถานทีส่ ปั ปายะ อาหารสัปปายะ บุคคล
สัปปายะ อากาศสัปปายะ แต่ไม่สนใจกับการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา
ต่อให้ได้สถานที่ อาหาร อากาศ บุคคลสัปปายะ ขนาดไหนก็ตาม
ถ้าไม่มีการเจริญเหตุปัจจัยหลักคือ ศีล สมาธิ ปัญญา การบรรลุ
มรรคผลนิพพานจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
จึ ง ขอให้ ท ่ า นผู ้ ที่ ส นใจการแสวงหาความหลุ ด พ้ น จากกองทุ ก ข์
ได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆ ให้รู้จักแยกแยะว่าอันไหนเป็นเหตุปัจจัยหลัก
อันไหนเป็นเหตุปัจจัยเสริม แล้วพยายามเจริญเหตุปัจจัยหลักให้
มากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดอยู่ในสถานที่ใด ถ้ามีความเพียรที่
แก่กล้าแล้วก็สามารถที่จะเจริญได้เสมอ อาจจะยากหน่อยแต่ก็ยัง
ไปได้อยู่ แต่ถ้าได้สถานที่ ได้อาหาร ได้อากาศ ได้บุคคลที่สัปปายะ
แต่ถา้ ไม่มคี วามเพียรทีจ่ ะเจริญเหตุปจั จัยหลัก การทีจ่ ะบรรลุมรรคผล
นิพพานก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้
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ธรรมะ
บนเขา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

วั น นี้ พ วกเราก็ ไ ด้ ม าฟั ง เทศน์ ฟ ั ง ธรรม
มาปฏิ บั ติ ธ รรมกั น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ด้ ว ยใจ
ที่ มี ศ รั ท ธาต่ อ พระธรรมค� ำ สอนของ
พระพุ ท ธเจ้ า ที่ เ ชื่ อ ว่ า พระธรรมค� ำ สอน
ของพระพุทธเจ้าเป็น สวากขาโต ภควตา
ธั ม โม คื อ เป็ น ธรรมที่ ต รั ส ไว้ ช อบแล้ ว
เป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นย�ำตามความเป็น
จริงทุกประการ เป็นธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครรู้ธรรม
ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์
เองนี้ มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว
และเป็นธรรมทีส่ ำ� คัญต่อจิตใจของสัตว์โลก
ทัง้ ปวง เพราะเป็นธรรมทีจ่ ะสามารถน�ำพา
สัตว์โลกให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิดได้ ให้ออกจากกองทุกข์
แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ ถ้าไม่มี
พระธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรูก้ จ็ ะไม่มี
ผู้น�ำทาง หรือจะไม่มีแสงสว่างในที่มืด
ที่จะท�ำให้ผู้เดินทางได้เห็นทางและเดิน
ตามทางจนได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง
ที่ปลอดภัยได้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรง

การเข้าหา
พระธรรม
ค�ำสอน
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ตรัสรู้น�ำเอาพระธรรมค�ำสอนน�ำเอาความรู้ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นี้
มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลก สัตว์โลกก็จะไม่มีวันหลุดพ้นออกจาก
กองทุกข์แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้เลย จะต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกอย่างที่พวกเราก�ำลังเป็นกันอยู่นี้
พวกเรานี้เกิด แก่ เจ็บ ตาย กันมาไม่รู้กี่ล้านๆ รอบแล้ว แล้วก็จะ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างนี้ไปอีกเป็นล้านๆ รอบเช่นเดียวกัน ถ้าเรา
ไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา หรือถ้าพบพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจ
ที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า การได้พบกับ
พระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใด เหมือนกับไก่ได้พลอย
ไก่นี้จะไม่สนใจกับเพชรพลอยที่ขุดคุ้ยเขี่ยไปเจอเข้า เพราะไก่นี้จะ
หาแต่ไส้เดือนมาเป็นอาหาร ไม่เห็นคุณค่าของเพชรพลอยที่พบ
ในขณะที่ขุดคุ้ยก็จะเขี่ยทิ้งๆ ไป ใจของผู้ที่ไม่มีปัญญา ใจของผู้ที่ยัง
มืดบอดอยู่ จะไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
จะไม่ให้ความส�ำคัญ จะไม่สนใจทีจ่ ะศึกษา จะไม่สนใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
เพราะใจของผู้ที่มีความมืดบอดสนใจนั้นไม่ใช่พระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า แต่เป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย
จะไม่เข้าหาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่เห็นคุณค่า
เห็นคุณประโยชน์นั่นเอง
ผู้ที่ยังไม่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของพระธรรมค�ำสอนก็ยังไม่สาย
จนเกินไปถ้าสนใจเข้ามาศึกษาเข้ามาฟังมาหาความรู้หาความเข้าใจ
ว่าพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไร
ถ้าได้ศกึ ษาไปเรือ่ ยๆ ก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจดีขนึ้ ไปเรือ่ ยๆ จะเห็น
คุณค่าของพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ
จนถึงขัน้ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามได้ แล้วถ้าได้ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดอย่าง
ขยันหมัน่ เพียร ไม่ทอ้ ถอยไม่ยอ่ ท้อ ไม่หยุดไม่หย่อน ปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ยๆ
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ช้าบ้าง เร็วบ้าง มากบ้าง น้อยบ้าง ตามวาระตามโอกาสตามก�ำลัง
ไม่ช้าก็เร็วก็จะได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติตามค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
การฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่ยัง
ไม่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ต้องพยายามหมั่นฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เหมือนกับไก่หรือคนที่ไม่เห็น
คุณค่าของเพชรนิลจินดา เช่น เด็ก เขาจะไม่รู้จักคุณค่าของเพชรนิล
จินดาว่ามีคุณค่าอย่างไร เด็กๆ เขาก็จะสนใจกับขนมนมเนย เขาจะ
ไม่รู้ว่าเวลาได้เพชรพลอยมาแล้วจะเอามาท�ำประโยชน์อะไรให้กับ
เขาได้ แต่ถ้าเขาได้ยินได้ฟังคุณค่าของเพชรพลอยอยู่เรื่อยๆ ว่ามี
คุณค่าราคามากกว่าขนมนมเนยที่เขาสนใจที่เขาอยากได้ เพราะถ้า
มีเพชรมีพลอยแล้วสามารถเอาเพชรพลอยเหล่านี้ไปแลกกับขนม
นมเนยได้เป็นจ�ำนวนอันมากมาย เขาก็จะเริ่มเห็นคุณค่าเห็นความ
ส�ำคัญของเพชรพลอยต่อไป ฉันใด ผูท้ ยี่ งั ไม่เห็นคุณค่าของพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าได้ศึกษาได้ฟังธรรมบ่อยๆ เข้าไปแล้ว
ก็จะเริ่มเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากกว่าสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย
ในโลก มากกว่าสิ่งต่างๆ ที่เขาก�ำลังแสวงหาอยู่ในตอนนี้ คือการหา
ลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย เขาจะเริม่ เห็น
ว่าการหาความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย การหาความสุขด้วยลาภ
ยศ สรรเสริญ นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราว
เท่านั้น แล้วก็มีความทุกข์อันยิ่งใหญ่ตามมาเวลาที่สูญเสีย เวลาที่
เสื่อมลาภ ยศ สรรเสริญ เวลาที่สูญเสียความสุขทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ไป หรือเวลาที่เขามีความทุกข์ ลาภ ยศ สรรเสริญ และ
ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจ
ของเขาได้ แต่พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถดับความ
247

ทุกข์ใจได้ทุกชนิด นี่คือความเหนือกว่าของพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าต่อสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้
ดังนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อผู้ที่ยังไม่มีศรัทธา
แล้วก็มคี วามส�ำคัญต่อผูท้ มี่ ศี รัทธาแล้วเช่นเดียวกัน ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่มี
ศรัทธาเมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็จะเกิดศรัทธา เกิดความเชือ่ เห็นคุณค่า
เห็นประโยชน์ของพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ส�ำหรับผู้ที่มี
ศรัทธาแล้ว ก็จะได้ประโยชน์จากการฟังธรรม เพราะจะได้รเู้ พิม่ เติม
วิธกี ารปฏิบตั ธิ รรมขัน้ ต่างๆ มากขึน้ ไปตามล�ำดับ เพราะการปฏิบตั ิ
ธรรมแต่ละขั้นก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป การฟังธรรมเพียง
ครั้งเดียวนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมทั้งหมดได้ ก็ต้องอาศัย
การฟังไปเรือ่ ยๆ เป็นระยะๆ ยกเว้นผูท้ ไี่ ด้มกี ารศึกษามีการปฏิบตั มิ า
อย่างโชกโชนแล้ว เช่น ในสมัยพระพุทธกาลที่มีผู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติ
ที่ตรงกับค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าโดยตรง แต่ก็เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นจะต้องมีไว้รองรับค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าอีกชั้นหนึ่ง ก็คือนักบวชทั้งหลายที่ได้ออกบวช
ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์และได้ท�ำใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นฌาน แต่สิ่งที่
เขาไม่มกี ค็ อื ปัญญา คือความรูท้ พี่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ผูฟ้ งั ธรรม
ทีจ่ ติ มีศลี มีสมาธิแล้ว พอได้ฟงั ปัญญาของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถ
ดับความทุกข์ใจต่างๆ ได้ เพราะมีก�ำลังที่จะหยุดความคิดปรุงเเต่ง
ไม่ให้คดิ ไปในทางของกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ก็จะบรรลุ
ธรรมกันได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ได้ในขณะที่ฟังธรรมเลย
นี่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษ กรณียกเว้น เป็นกรณีของผู้ที่ได้สร้างศีล
มาครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว มีสมาธิรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาแล้ว
พอได้ฟงั ธรรมทีเ่ ป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าก็สามารถเอามาปฏิบตั ิ
กับความคิดปรุงเเต่งของตนได้เลย หยุดความคิดปรุงเเต่งไม่ให้คิด
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ไปในทางกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ก็สามารถบรรลุเป็น
พระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ได้ในขณะที่ฟังเทศน์ฟังธรรมเลย
นี่คือประโยชน์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมทั้งของผู้ที่ยังไม่มีศรัทธา
และของผู้ที่มีศรัทธาแล้ว ผู้ที่ไม่มีศรัทธาเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมก็จะ
เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแล้วก็จะเกิดความยินดีที่จะน้อมน�ำเอา
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วก็จะมีปญ
ั หามีคำ� ถาม
มีความไม่เข้าใจเกิดขึ้น ก็ต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมใหม่ มาสอบถาม
ปัญหาใหม่ เพือ่ ทีจ่ ะได้แก้ความสงสัยความไม่เข้าใจต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้
น�ำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เมื่อน้อมเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ผลต่างๆ ก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาตามล�ำดับ การฟังเทศน์ฟังธรรม
จึงเป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญในการปฏิบตั เิ พือ่ หลุดพ้นจากกองทุกข์
ของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการศึกษามีการฟังธรรม
ไปจนกว่าจะได้บรรลุถงึ ธรรมขัน้ สูงสุดได้ ถ้ามีครูบาอาจารย์กจ็ ะป็น
โชคเป็นวาสนาเพราะจะมีผคู้ อยน�ำทางให้ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเสียเวลา ไม่หลงทาง แต่ถ้าไม่มีครูบา
อาจารย์แต่ได้ปฏิบตั มิ าจนถึงจุดทีเ่ รียกว่าจุดของพระอริยบุคคลแล้ว
ก็ยงั สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเอง แต่อาจจะช้าหน่อยยากหน่อย
เพราะว่าไม่มีผู้ที่คอยบอกทาง แต่ผู้ที่ได้บรรลุขั้นพระโสดาบันขึ้นไป
นี้จะเห็นทางแล้ว แต่เป็นทางที่ตนเองยังไม่ได้ไปก็ยังต้องไปลองผิด
ลองถูกอยู่ แต่กร็ วู้ า่ ต้องอยูใ่ นแนวทางนีอ้ ย่างแน่นอน คือแนวทางของ
การระงับความคิดปรุงเเต่งของใจไม่ให้ไปทางกามตัณหา ภวตัณหา
และวิภวตัณหา และสิ่งที่จะท�ำให้ใจไม่คิดไปในทางตัณหาทั้ง ๓ ก็คือ
ความจริงของสภาวธรรมทัง้ หลายทีเ่ ป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นีเ่ อง
มีคนถามว่าการปฏิบัตินี้ต้องมีอาจารย์หรือไม่ ก็เหมือนกับนักเรียน
ที่จะเรียนหนังสือให้จบปริญญาจ�ำเป็นจะต้องมีอาจารย์สอนหรือไม่
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ต้องมีคนทีเ่ ขารูท้ างแล้วมาสอนเพราะมันง่ายกว่าจะเรียนด้วยตนเอง
ผู้ที่ปฏิบัติทางนี้ ทางที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัตินี้ จ�ำเป็นจะต้อง
มีครูบาอาจารย์ทุกๆ คน พระอรหันต์ทุกๆ รูปมีครูอาจารย์ทั้งนั้น
ครูอาจารย์ของพระอรหันต์กค็ อื พระพุทธเจ้าหรือพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าที่ได้จารึกไว้ในพระไตรปิฎก หรือพระอรหันต์ที่
ได้บรรลุแล้วมาเป็นครูบาอาจารย์อกี ที พระอรหันต์ทกุ รูปจึงเรียกว่า
พระอรหันตสาวก ค�ำว่า สาวก ก็แปลว่า ผู้ฟัง นั่นเอง พระอรหันต์
แต่ละรูปนีไ้ ม่เรียกตนเองว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้า
เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงเรียกพระองค์เองว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือผู้รู้ธรรมได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ที่รู้ธรรมด้วยการ
ได้ยนิ ได้ฟงั จากพระพุทธเจ้า หรือจากพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า
จะไม่เรียกตนเองว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่จะเรียก
ตนเองเป็นพระอรหันตสาวก เป็นพระอรหันต์ขนึ้ มาได้ดว้ ยการได้ยนิ
ได้ฟังพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง
ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั ทิ กุ คนนีจ้ ำ� เป็นจะต้องมีครูมอี าจารย์แต่ครูอาจารย์นี้
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเทรนเนอร์เหมือนนักกีฬาที่จะต้อง
วิง่ ด้วยกัน จะต้องตีลกู บอลด้วยกัน จะต้องเตะบอลด้วยกัน อย่างนี้
มันไม่ใช่ ครูบาอาจารย์เป็นเพียงแต่ผู้บอกทาง คอยสอนวิธีการ
ปฏิบัติ แต่เวลาปฏิบัตินี้ต้องไปท�ำกันเอาเอง อย่างวันนี้ญาติโยม
ก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน เรียกว่ามาหาครูหาอาจารย์ มารับความรู้
จากครูอาจารย์ แล้วก็น�ำเอาความรู้นี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน
ของตน ปฏิบัติได้มากได้น้อยก็จะได้ผลมากผลน้อยตามล�ำดับ
ตามก�ำลังของการปฏิบตั ิ ถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดงว่ายังปฏิบตั ไิ ม่ถกู หรือ
ปฏิบัติไม่พอ ก็ต้องกลับมาตรวจสอบดูว่าขาดอะไร ขาดการปฏิบัติ
ขาดความเพียร หรือขาดวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง นั่งสมาธิแล้วท�ำไม
ใจไม่สงบ ท�ำไมใจจึงคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อน
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ก็เพราะว่าไม่มีผู้ที่จะมาควบคุมความคิดนี่เอง ถ้ามีผู้ที่มาควบคุม
ความคิด ความคิดก็จะไม่สามารถคิดปรุงเเต่งได้ อันนีก้ ต็ อ้ งทบทวน
ดูวา่ การปฏิบตั ขิ องตนเองนัน้ ถูกหรือผิด ตรงกับค�ำสอนหรือไม่ ถ้าตรง
แต่ยงั ไม่ได้ผล ก็อาจจะยังปฏิบตั ไิ ม่มากพอก็ได้ แทนทีจ่ ะปฏิบตั ทิ งั้ วัน
ทัง้ คืน ก็เอาแค่วนั ละชัว่ โมงสองชัว่ โมง ถ้าอย่างนีผ้ ลก็ยงั จะไม่ปรากฏ
ขึ้นมา อันนี้ก็สามารถไปสอบถามครูอาจารย์ได้ว่าขาดตกบกพร่อง
ตรงไหน ถ้าไม่สามารถมองเห็นข้อขาดตกบกพร่องของตนเองก็ตอ้ งมี
ครูมอี าจารย์คอยเตือนคอยบอกว่าปฏิบตั นิ อ้ ยไปนะ ปฏิบตั ผิ ดิ อยูน่ ะ
ปล่อยให้ใจไม่มีสติควบคุมก�ำกับ ปล่อยให้ใจคิดปรุงเเต่งไปทั้งวัน
ทั้งคืน แทนที่จะมีสติ เช่น การบริกรรมพุทโธไว้คอยขนาบคอยยุติ
ความคิดปรุงเเต่ง แต่กลับไม่มีพุทโธเลย ใจก็คิดปรุงเเต่งไปได้
ตลอดเวลา เวลาจะมานั่งสมาธิ ใจก็ไม่ยอมหยุดคิดปรุงเเต่ง นั่งไป
นานสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ความสงบสักครั้งเพราะว่าไม่มีสติไว้คอย
หยุดความคิดปรุงเเต่งนั่นเอง
อันนีค้ อื เรือ่ งของการมีครูมอี าจารย์ ต้องมีคนคอยบอกทาง แต่ไม่ตอ้ ง
มีคนมานัง่ สมาธิกบั เรา ไม่ตอ้ งมีคนมาเดินจงกรมกับเรา ซึง่ เดีย๋ วนี้
มักจะเป็นอย่างนี้กัน เวลาจะเรียนต้องไปเรียนกับอาจารย์ อาจารย์
จะต้องพาเดิน พานั่ง พานอน ถ้าต้องท�ำแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นขั้น
อนุบาลหรือขั้นก่อนอนุบาลที่จะต้องมีคนมาคอยคุมอยู่ตลอดเวลา
การปฏิบัติท่ีแท้จริงนี้ต้องอยู่ในระดับอุดมศึกษา คือต้องสามารถ
ดูหนังสือเองได้ ไปโรงเรียนเองได้ เข้าห้องเรียนเองได้ รู้จักเวลา
ของตนเองว่าจะต้องท�ำอะไรบ้างอย่างไร ไม่ใช่จะให้คนมาคอยปลุก
คอยเรียก ถึงเวลาตื่นเเล้วนะ ถึงเวลาลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์ไหว้พระ
แล้วนะ ถ้าต้องท�ำถึงอย่างนี้ก็คงจะอยู่ในขั้นอนุบาลอยู่ ถ้าอยากจะ
พัฒนาก้าวหน้าไปกว่านีก้ ต็ อ้ งมีวนิ ยั ในตนเอง ต้องสามารถสัง่ ตนเอง
ให้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิ มาเดินจงกรม มาปฏิบัติ ไม่ใช่จะรอให้คนนั้น
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คนนีม้ าคอยเรียกเราถึงค่อยปฏิบตั ิ ส่วนหนึง่ เราต้องเป็นอาจารย์ของ
ตัวเราเองด้วย ไม่ใช่รอให้แต่อาจารย์คนอื่นมาเป็นอาจารย์ของเรา
ถ้าวันไหนอาจารย์ไม่สบายเราจะท�ำอย่างไร ถ้าวันไหนอาจารย์
ตายไปเราจะท�ำอย่างไร เราก็ต้องเป็นอาจารย์ของเราด้วย พอเรารู้
แล้วว่าเราต้องท�ำอะไร เราต้องเป็นผูก้ ำ� กับคอยสัง่ คอยบอกคอยสอน
ว่าต้องท�ำอย่างนี้ ถ้าไม่บงั คับตัวเอง ครูบาอาจารย์กไ็ ม่สามารถทีจ่ ะ
มาบังคับให้กับเราได้ เราต้องเป็นอาจารย์อีกชั้นหนึ่ง เราต้องมีสอง
อาจารย์ อาจารย์คนแรกก็บอกวิธปี ฏิบตั ิ อาจารย์ทสี่ อง คนนีแ้ หละ
ต้องเป็นเทรนเนอร์ของเรา เพราะอยูใ่ กล้ชดิ กับเราตลอดเวลา พอถึง
เวลาบอกให้ตื่น ลุกขึ้นมานั่งสมาธิ อย่านอนเป็นหมู นอนไปไม่มี
วันหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ ลุกขึ้นมานั่ง
สมาธิ ถ้าง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรม อย่างนี้ต้องมีอาจารย์ใกล้ชิด
ทีส่ ดุ ก็คอื ตัวเองนีต้ อ้ งเป็นอาจารย์ของเราเอง ไม่ใช่จะรอพึง่ อาจารย์
คนอื่น จะให้อาจารย์มาอยู่มากินมานอนกับเราได้อย่างไร เราเป็น
ผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดกับตัวของเราเอง ไม่มีใครที่จะใกล้ชิดเท่ากับตัวของ
เราเอง ถ้าเรารอให้อาจารย์มาคอยแก้ปญ
ั หามันก็อาจจะไม่ทนั การณ์
ตอนนี้คิดฟุ้งซ่านจะเป็นบ้า หาอาจารย์ไม่เจอ แต่ถ้าเรามีอาจารย์
ใกล้ตัวบอกว่า หยุดคิดซิ หยุดปรุงเเต่ง บริกรรมพุทโธไป นับ ๑
๒ ๓ ไป หรือพิจารณาไตรลักษณ์ไป อย่างใดอย่างหนึ่ง เอามาใช้ซิ
อันนี้เรียกว่ามีอาจารย์ใกล้ตัวที่สุด
เมื่อเวลาปฏิบัติ เราต้องพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องตามค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าทุกประการ อย่ายกเว้น อย่าอ้างข้อนัน้ ข้อนีว้ า่ ไม่จำ� เป็น
หรือไม่ชอบที่จะปฏิบัติ ทุกข้อที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัตินี้เป็น
ธรรมทีจ่ ำ� เป็นทัง้ นัน้ ถ้าเราข้ามขัน้ ไปหรือไม่ปฏิบตั เิ ราก็จะไม่ได้ผล
พอไม่ได้ผลก็จะเกิดความเบื่อหน่ายท้อเเท้ เกิดความขี้เกียจขึ้นมา
ไม่อยากที่จะปฏิบัติ เพราะปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผลก็ไม่รู้จะปฏิบัติไป
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ท�ำไม ที่ไม่ได้ผลก็เพราะว่าไม่ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
นั่นเอง หรือปฏิบัติไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้ศึกษามาอย่างถ่องแท้ หรือ
เวลาศึกษาก็ไม่สนใจที่จะตั้งใจศึกษาอย่างจริงๆ จังๆ พอน�ำเอาไป
ปฏิบัติก็ไม่ได้น�ำเอาวิธีการที่ถูกต้องไปปฏิบัติ ผลก็อาจจะไม่เกิด
ขึ้นมาได้ หรือไปเชื่อคนอื่น ไปฟังอาจารย์แล้วไปฟังอีกคนเขาบอก
ไม่ต้องท�ำอย่างนั้นหรอก ท�ำอย่างนี้ก็ได้ พอไปตามเขาเข้า มันก็เลย
เละเทะไปใหญ่ ไม่รู้ใครถูกใครผิดกัน
ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามศึกษาให้ถ่องแท้ให้รู้อย่างแน่นอนว่า
วิธีการไหนเป็นวิธีการที่ถูกต้อง ถ้าไม่มั่นใจในครูบาอาจารย์ต่างๆ
ก็ขอให้ยึดค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็น
ผู้น�ำทางเราไปก่อน ศึกษาค�ำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก
แต่ไม่จำ� เป็นจะต้องศึกษาทัง้ หมดในพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
เพราะว่าค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็สาระคล้ายคลึงกันคือสอนวิธี
ดับทุกข์ พระสูตรไหนก็คล้ายกันทัง้ นัน้ ให้เลือกเอาพระสูตรทีส่ ำ� คัญๆ
ซึ่งมีไม่กี่พระสูตรเอามาศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น
พระสูตรทีท่ รงตรัสสอนเป็นครัง้ แรกทีเ่ รียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อันนี้ก็เป็นค�ำสอนที่ทรงสอนทางสายกลาง ทางของการปฏิบัติ
สู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ที่เรียกว่า
มัชฌิมาปฏิปทา มีมรรคเป็นองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
คือความเห็นชอบ ความคิดชอบ เป็นส่วนประกอบของปัญญา
แล้วก็มีการกระท�ำ คือ สัมมากัมมันโต การกระท�ำชอบ สัมมาวาจา
การพูดชอบ สัมมาอาชีโว อาชีพชอบ อันนีก้ เ็ ป็นส่วนประกอบของศีล
แล้วก็สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ สัมมาสติ การระลึกรู้ชอบ
สัมมาสมาธิ การตั้งมั่นของจิตใจชอบ อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของ
สมาธิ รวมกันแล้วก็เป็นศีล สมาธิ ปัญญา อันนีเ้ ป็นพระสูตรค�ำสอน
ครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ทรงสอนแนวทางการปฏิบัติสู่มรรคผล
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นิพพานเลย อันนี้เป็นพระสูตรอันหนึ่งที่เราควรจะศึกษาไว้ เพราะ
ต่อไปเวลาเราไปฟังเทศน์ฟังธรรมของครูบาอาจารย์รูปอื่น เราจะ
ได้ รู ้ ว ่ า ท่ า นสอนตามแนวทางที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงสั่ ง สอนหรื อ ไม่
ท่านสอนให้ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา หรือไม่ แล้วก็มีพระสูตรอื่นๆ
ที่จะขยายความของมรรคที่มีองค์ ๘ นี้ว่าเป็นอย่างไร วิธีเจริญสติ
เจริญอย่างไร อันนีก้ ม็ อี ยูใ่ นสติปฏั ฐานสูตร พอศึกษาสติปฏั ฐานสูตร
ก็จะรูจ้ กั วิธเี จริญสติ วิธนี งั่ สมาธิดว้ ยอานาปานสติ และวิธเี จริญปัญญา
ด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ ในสิง่ ทีใ่ จยังหลงยึดติดอยูว่ า่ เป็นตัวเรา
ของเราอยู่ ก็คือกาย เวทนา จิต นี่เอง นี่คือพระสูตรส�ำคัญ ๒-๓
พระสูตรนีก้ พ็ อเพียงแล้ว อีกพระสูตรหนึง่ ทีค่ วรจะรูก้ ค็ อื มงคลสูตร
วิธสี ร้างความเป็นมงคลให้แก่ชวี ติ อยูใ่ นมงคล ๓๘ ข้อนี้ เช่นข้อที่ ๑
ข้อที่ ๒ ท่านบอกว่า อเสวนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวนา
แปลว่า อย่าคบคนพาล ให้คบบัณฑิต เพราะถ้าคบคนพาลแล้ว
เขาก็จะพาให้เราเป็นคนพาลไป เขาชอบกินเหล้า เราคบกับเขา
เขาก็จะชวนเราไปกินเหล้า เขาชอบเล่นการพนัน เขาก็ชวนเราไป
เล่นการพนัน ถ้าเราคบกับเขา เราก็จะเกรงใจเขา เขาชวนเราก็ตอ้ งไป
เพราะเรากลัวจะเสียเพือ่ น เราไม่กลัวทีจ่ ะเสียตัว เราก็เลยยอมทีจ่ ะ
เสียตัว และในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งเสียตัวไป แต่ถา้ คบคนดี คบบัณฑิต บัณฑิต
ก็จะชวนไปท�ำบุญ ไปเข้าวัด ไปศึกษาธรรมะ ไปปฏิบัติธรรม ถ้าไป
กับเขาก็จะได้กลายเป็นบัณฑิตต่อไป ได้กลายเป็นคนดี ได้กลายเป็น
พระอริยบุคคล
นีค่ อื พระสูตรทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ไม่ตอ้ งเรียนทัง้ พระไตรปิฎก
ให้รู้แค่ ๒-๓ พระสูตรนี้ก็เหลือกินแล้ว ถ้าสามารถปฏิบัติได้ ๓
พระสูตรนีก้ พ็ าไปถึงพระนิพพานได้แล้ว อันนีเ้ ราควรจะรูว้ า่ พระพุทธเจ้า
ทรงสอนอะไรเพือ่ จะได้เป็นมาตรฐานของค�ำสอนของผูอ้ นื่ เป็นเครือ่ ง
วัดค�ำสอนของผู้อื่นว่าเป็นค�ำสอนที่ถูกต้องหรือไม่ เป็น สวากขาโต
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ภควตา ธัมโม หรือไม่ ถ้าเราไม่มีค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็น
มาตรวัดเลย เวลาเราไปศึกษากับอาจารย์รปู ไหน ท่านสอนให้ทำ� อะไร
เราก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้ว่าท่านสอนผิดสอนถูก เราก็ต้องคิดว่า
ท่านสอนถูก แต่ความจริงท่านอาจจะสอนผิดก็ได้ พอท่านสอนผิด
เราไปเชื่อ เราท�ำผิดมันก็ไม่ได้ผล ผลที่จะได้ก็ไม่มี แทนที่จะหลุดพ้น
กลับจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
ดังนั้นการศึกษาการฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริง เช่น
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่
กับผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาและผู้ที่มีศรัทธาแล้ว ถ้าท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
ก็อาศัยค�ำสอนที่ได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นหนังสือ เป็นซีดี อาศัยฟัง
ค�ำสอนของท่านเหล่านีไ้ ด้ ดีกว่าไปฟังค�ำสอนของผูท้ ไี่ ม่รจู้ ริงเห็นจริง
คือสอนแล้วก็อาจจะท�ำให้เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้
ค�ำสอนนี้แหละเป็นตัวส�ำคัญ ไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านว่าท่านมีชีวิตอยู่
หรือไม่ ถ้ากราบพระอรหันต์ที่เป็นใบ้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร ท่านจะ
ไม่สามารถสอนอะไรเราได้ ได้อย่างมากก็แค่ไปกราบท่านเฉยๆ
เท่านั้นเอง ดังนั้นสิ่งส�ำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ค�ำสอนของ
บุคคล ถ้าไปกราบพระอรหันต์แล้วท่านไม่สอน ก็เหมือนกับไปกราบ
พระพุทธรูปดีๆ นี่เอง ไม่ได้อะไร ไม่ได้รับฟังค�ำสอน เพียงแต่ได้
กราบไหว้เท่านัน้ เอง ดังนัน้ เวลาทีเ่ ราเข้าหาพระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบนี้
เราต้องการเข้าไปหาค�ำสอนเป็นหลัก ไม่ตอ้ งการไปขอน�ำ้ มนต์ ไม่ตอ้ งการ
ไปขอวัตถุมงคล ไม่ต้องการอะไรต่างๆ จากท่าน นอกจากค�ำสอน
ของท่านเท่านั้นเอง แม้แต่รอยยิ้มของท่านก็ไม่ต้องการ ท่านจะด่า
ท่านจะว่าเรา ถ้าเป็นธรรม เราควรทีจ่ ะน้อมรับเข้ามาอย่างเต็มหัวใจ
น้อมเพือ่ น�ำเอาไปปฏิบตั ิ ไม่ใช่พอท่านไม่ยมิ้ ให้เรา ท่านด่าเราเท่านัน้
ก็กระเจิงไปเลย ถอยรูดไปเลย ไม่ยอมกลับมาอีกเลย อันนี้แสดงว่า
ไปไม่ถึงพระอรหันต์ จะไปหาแต่รูป อยากจะไปดูหน้าตาที่ยิ้มแย้ม
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แจ่มใส คิดว่าพระอรหันต์ต้องเมตตา ด่าไม่ได้ พอด่าก็เลยไม่ใช่เป็น
พระอรหันต์ขึ้นมาเลย อันนี้ก็มีคนบางคนเป็นแบบนั้น พอไปเจอ
พระอรหันต์ที่พูดจาไม่เสนาะหูเท่านั้นก็ถอยรูดกลับไปเลย อันนี้
เพราะว่าไม่มุ่งไปหาธรรมะนั่นเอง ไม่ได้มุ่งไปหาค�ำสอน มุ่งไปหาที่
รูปงาม หน้าตาทีง่ าม รอยยิม้ งาม เห็นแล้วปลืม้ ปีติ มีความสุข ค�ำสอน
ของท่านจะมาในรูปแบบใด ยกย่องสรรเสริญก็ดี หรือดุดา่ ว่ากล่าวก็ดี
ขอให้น้อมเอาเข้ามาเพราะเป็นค�ำสอนเหมือนกัน จะให้สอนด้วย
วิธยี กย่องสรรเสริญเพียงอย่างเดียวมันก็ทำ� ให้เราหลงได้ บางทีทา่ น
ก็ต้องแก้ความหลงของเราด้วยการดุด่าว่ากล่าวตักเตือนบ้าง จะได้
ท�ำให้เราไม่หลงใหลคลั่งไคล้จนเกินไป
นี่คือเรื่องของการเข้ามาหาครูบาหาอาจารย์ มาฟังเทศน์ฟังธรรม
มาศึ ก ษาธรรม เพื่ อ จะได้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของพระธรรมค� ำ สอนของ
พระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้เกิดฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ที่จะน้อม
น�ำเอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้
ที่จะสามารถท�ำให้จิตใจของพวกเราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ มีแต่พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ ถ้าเราปรารถนาหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิด
แก่ เจ็บ ตาย เราก็ตอ้ งเข้าหาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเพียง
อย่างเดียว เราต้องสละทุกสิง่ ทุกอย่างไปให้หมด เพราะทุกสิง่ ทุกอย่าง
ที่เรามีอยู่นี้เป็นตัวที่ดึงให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง
จึงขอให้ทา่ นพยายามเข้าหาผูร้ ู้ หมัน่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสม�ำ่ เสมอ
อย่างต่อเนื่อง แล้วน�ำเอาค�ำสอนนี้ไปปฏิบัติ แล้วผลต่างๆ ที่ดีที่งาม
เช่น มรรคผลนิพพาน ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอน
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ธรรมะ
บนเขา

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันนีเ้ ป็นวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็ น วั น หยุ ด ราชการเนื่ อ งจากเป็ น วั น
ปิยมหาราช เป็นวันที่ทางราชการให้หยุด
ท�ำงาน ๑ วัน ส�ำหรับพุทธศาสนิกชนก็ถือ
ว่าเป็นวันก�ำไรบุญ เพราะเป็นวันที่จะได้มี
โอกาสได้ท�ำบุญกันอีกครั้งหนึ่ง บุญนี้เป็น
สิ่งที่ส�ำคัญต่อชีวิตจิตใจของสัตว์โลกเป็น
อย่างมาก เพราะบุญนี้เป็นเหมือนสะพาน
ที่เชื่อมระหว่างวัฏฏะแห่งการเวียนว่าย
ตายเกิดกับพระนิพพานแดนแห่งบรมสุข
แดนทีไ่ ม่มกี ารเวียนว่ายตายเกิด ผูท้ ตี่ อ้ งการ
จะออกจากวัฏสงสาร วัฏฏะของการเวียน
ว่ายตายเกิด จ�ำเป็นจะต้องสร้างสะพาน
ที่เชื่อมระหว่างโลกทั้งสองโลกนี้ คือโลก
ของการเวียนว่ายตายเกิดและโลกของการ
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด การทีจ่ ะ
สร้างสะพานนี้ได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนา
เป็นผู้ออกแบบสร้างสะพานนี้ให้ เพราะ
ถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนา จะไม่มผี ทู้ มี่ คี วาม
สามารถจะออกแบบสร้ า งสะพานที่ จ ะ
เชือ่ มระหว่างวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตาย

สะพาน
บุญ

257

คนเรานี้จะตายได้ทุกวันทุกเวลา
เพราะมีเหตุปัจจัยที่จะท�ำให้ความตาย
เกิดขึ้นได้หลากหลายเหตุปัจจัยด้วยกัน
ไม่ใช่แต่เฉพาะเพียงอายุอย่างเดียว
กับพระนิพพานได้ สัตว์โลกทั้งหลายจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่าย
ตายเกิดไปอย่างไม่มวี นั หมดไม่มวี นั สิน้ แต่เวลาใดทีม่ พี ระพุทธศาสนา
ปรากฏขึน้ มาในโลก เวลานัน้ จะเป็นเวลาทีม่ ผี อู้ อกแบบสะพานทีจ่ ะ
ให้ทกุ ๆ คนสร้างสะพานนีไ้ ด้ดว้ ยตนเองทีจ่ ะพาให้ตนเองได้หลุดพ้น
ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ บุญนี้แหละคือการสร้างสะพาน
การสร้างสะพานจะเสร็จช้าเสร็จเร็วก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราใช้ก่อสร้าง
ถ้าเราใช้เวลาน้อยกับการก่อสร้างสะพานก็จะเสร็จช้า และอาจจะ
เสร็จไม่ทนั การณ์ตามเวลา เพราะชีวติ ของพวกเรามีเวลาก�ำจัด ไม่มี
ใครรู้ว่าอายุหรือชีวิตของตนนั้นจะยาวหรือสั้น จะตายวันไหนไม่มี
ใครรู้ ถ้าไม่รีบสร้างสะพานบุญนี้ เวลาที่ตายไปก็อาจจะไม่สามารถ
สร้างสะพานนีใ้ ห้สำ� เร็จได้ แล้วอาจจะต้องรอเวลาอีกกว่าจะได้พบกับ
พระพุทธศาสนาถึงจะสามารถที่จะมาสร้างสะพานบุญนี้ใหม่ได้อีก
ดังนัน้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สตั ว์โลกจงอย่าตัง้ อยูใ่ นความประมาท
อย่าผัดวันประกันพรุ่ง อย่าไปคิดว่าชีวิตของคนเรายังยาวนาน
เพราะคนเรานีจ้ ะตายได้ทกุ วันทุกเวลา เพราะมีเหตุปจั จัยทีจ่ ะท�ำให้
ความตายเกิดขึ้นได้หลากหลายเหตุปัจจัยด้วยกัน ไม่ใช่แต่เฉพาะ
เพียงอายุอย่างเดียว ถ้าอายุเป็นตัวก�ำหนดชีวิตของเราได้ ทุกคน
ก็จะอยู่ไปถึง ๘๐ ปี ๙๐ ปี ๑๐๐ ปีได้ แต่คนเราทุกคนนี้ไม่ได้อยู่กัน
ไปถึงตามอายุขัยของตน เพราะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่จะท�ำให้อายุ
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ของตนอยูไ่ ปไม่ครบ เช่น มีอบุ ตั ภิ ยั บ้าง มีโรคภัยไข้เจ็บบ้าง มีภยั ทาง
ธรรมชาติต่างๆ บ้าง มีสงครามบ้าง มีการอดยากขาดแคลนบ้าง
มีโรคระบาดบ้าง มีอะไรจิปาถะที่จะท�ำให้ชีวิตของพวกเรานั้นอยู่ไม่
ครบวัยของเรา อาจจะไปก่อนเวลาอันควร ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะ
ไม่สามารถที่จะสร้างสะพานบุญเพื่อที่เราจะได้หลุดออกจากการ
เวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงอายุ ๘๐-๙๐ ปี ไว้รอ
ตอนแก่แล้วเราค่อยมาสร้างบุญสร้างกุศลกัน เราอาจจะตายก่อนถึง
เวลานัน้ ก็ได้ จงอย่าหลงอยูก่ บั การหาความสุขทางโลกนีเ้ ลย ทางลาภ
ยศ สรรเสริญ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะมันเป็นเหมือน
ความสุขของคนติดยาเสพติดดีๆ นีเ่ อง ต่อให้เสพเท่าไรก็ไม่มวี นั อิม่
ไม่ มี วั น พอ พอวั น ไหนไม่ ไ ด้ เ สพก็ เ หมื อ นกั บ ไม่ ไ ด้ เ สพความสุ ข
เหล่านีเ้ ลย พวกเราเสียเวลากันก็มาเสียเวลาติดอยูก่ บั ความสุขทาง
โลกนีเ้ อง ติดอยูก่ บั ความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุขทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย จึงท�ำให้ไม่มีเวลาที่จะมาสร้างสะพานบุญนี้ นานๆ
ถึงจะมีเหตุให้มาสร้างสะพานบุญกันสักครั้งหนึ่ง เช่น วันส�ำคัญๆ
วันหยุดราชการ มีเวลาว่างจากภารกิจการงาน อยากจะไปเทีย่ วบ้าง
แต่ก็ไปไม่ได้ เพราะเงินอาจจะไม่มีหรือไม่พอ หรือว่าวันหยุดน้อย
ไปหน่อย ไปไม่ได้ไกล ก็เลยมาท�ำบุญดีกว่า นานๆ จะมีเหตุทจี่ ะท�ำให้
มาท�ำบุญสักครั้งหนึ่ง ถ้าท�ำบุญแบบนี้เวลาที่จะสร้างสะพานบุญ
เชื่อมให้ไปถึงพระนิพพานนี้มันจะไม่พอ เหมือนกับการก่อสร้าง
สะพานทางโลกนี้ ปีหนึง่ มาสร้างสักสองสามวัน แล้วเมือ่ ไรถึงจะสร้าง
สะพานให้มันเสร็จได้ สะพานที่เขาสร้างกันให้มันเสร็จทันตามเวลา
คือเขาสร้างกันแบบหามรุ่งหามค�่ำ เขาท�ำงาน ๓ ผลัด ไม่ใช่ท�ำงาน
เพียงผลัดเดียว เขาท�ำตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีพนักงาน ๓ ชุดด้วยกัน
ผลัดกันมาท�ำงานชุดละ ๘ ชั่วโมง ท�ำงานกันแบบไม่หยุดไม่หย่อน
แบบนี้ สะพานต่างๆ จึงส�ำเร็จลุล่วง เป็นสะพานที่ใช้งานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ฉันใด การสร้างสะพานบุญของพวกเราก็ควรจะเป็น
อย่างนั้น ถ้าเราสร้างแบบหามรุ่งหามค�่ำ สร้างแบบไม่มีเวลาหยุด
เวลาหย่อน ยกเว้นเวลาพักผ่อนหลับนอน รับรองได้วา่ เราจะสามารถ
สร้างสะพานบุญนี้ให้เสร็จตามเวลาที่ผู้ออกแบบได้ก�ำหนดแบบไว้
ใครเป็นผู้ออกแบบให้สร้างสะพานบุญนี้ ก็คือพระพุทธเจ้าของ
พวกเรา พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ถ้าปฏิบัติตามค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าได้ สร้างสะพานตามแบบทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงออกแบบได้
ก็จะสามารถสร้างสะพานนี้ให้เสร็จได้ภายใน ๗ วัน เป็นอย่างเร็ว
หรือถ้าไม่เสร็จภายใน ๗ วัน ก็ภายใน ๗ เดือน ถ้า ๗ เดือนไม่เสร็จ
ก็ไม่เกิน ๗ ปี จะสามารถสร้างสะพานบุญนี้ได้ส�ำเร็จ จะสามารถ
บรรลุถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอน
นี่คือกรอบเวลาของผู้ที่ออกแบบให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง พวกเรานี้
เป็นเหมือนบริษทั รับเหมาก่อสร้าง ถ้าเราไปรับแบบมาจากพระพุทธเจ้า
แล้วเราน�ำเอามาศึกษาน�ำมาปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เราก็จะสามารถสร้างสะพานบุญนี้ให้เสร็จได้ภายในไม่เกิน ๗ ปีนี้
อย่างแน่นอน กรอบเวลาของการก่อสร้าง พระพุทธเจ้าก็ทรงก�ำหนด
ไว้แล้วว่า ท�ำวันละ ๒๐ ชั่วโมง คือวันหนึ่งให้พักผ่อนหลับนอนแค่
๔ ชั่วโมง อีก ๒๐ ชั่วโมงนี้ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรม นั่งสมาธิ ในช่วง
ทีต่ อ้ งไปท�ำภารกิจจ�ำเป็นเลีย้ งปากเลีย้ งท้อง เช่น บิณฑบาต ขบฉัน
หรือท�ำความสะอาดลานวัด ซักผ้าจีวร สรงน�ำ้ ก็ให้มสี ติอยูก่ บั ภารกิจ
การงานเหล่านั้น การมีสติก็เรียกว่าเป็นการสร้างสะพานเป็นการ
สร้างบุญอยู่ ถ้าเราได้ปฏิบตั อิ ย่างพระองค์ทรงสัง่ สอนให้ปฏิบตั ติ าม
กรอบเวลาทีท่ รงได้กำ� หนดไว้ จะต้องสร้างสะพานบุญนีไ้ ด้สำ� เร็จอย่าง
แน่นอน ดังมีผรู้ บั เหมาก่อสร้างรับเอาแบบสร้างสะพานนีไ้ ปสร้างกัน
แล้วก็สร้างกันส�ำเร็จภายใน ๗ วัน ภายใน ๗ เดือนบ้าง ภายใน
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๗ ปีบ้าง หรือภายในชาตินี้บ้างเป็นจ�ำนวนมาก บุคคลเหล่านี้ที่เรา
เรียกว่าพระอรหันตสาวกนั่นเอง พระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ครูบา
อาจารย์ต่างๆ ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาในยุคปัจจุบันนับตั้งแต่
พระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์มั่น ลงมา ครูบาอาจารย์เหล่านี้
ท่านเป็นผูร้ บั เอาแบบสร้างสะพานจากพระพุทธเจ้า แล้วก็มาด�ำเนิน
การสร้างสะพานนี้ตามกรอบเวลาที่ได้ทรงมอบหมายไว้ให้ปฏิบัติ
ทุกวัน ปฏิบัติวันละ ๒๐ ชั่วโมง พักผ่อนหลับนอนวันละ ๔ ชั่วโมง
บางครั้งบางเวลาไม่พักเลย ถือเนสัชชิก คือถืออิริยาบถ ๓ คือ
ไม่นอน จะเดิน จะยืน จะนั่ง เท่านั้น ถ้าจะหลับก็ให้หลับอยู่ในท่าใด
ท่าหนึง่ ก็จะหลับไม่นาน นีแ่ หละคือความพากเพียรของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท�ำตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�ำเพ็ญได้ทรง
พากเพียร ปฏิบัติอย่างไม่หยุดไม่หย่อน ไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้
ไม่ยอมถอย ปฏิบตั ไิ ปมากบ้างน้อยบ้าง บางครัง้ ก็อาจจะพักผ่อนบ้าง
ถ้ามีเหตุจ�ำเป็น เช่น สังขารร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะ
บ� ำ เพ็ ญ เพี ย รได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ก็ บ� ำ เพ็ ญ ไปตามกรอบของเหตุ แ ละ
ปัจจัยนัน้ ถึงแม้เวลาเจ็บไข้ได้ปว่ ยก็ยงั สามารถบ�ำเพ็ญได้ ร่างกายจะ
นอนอยูบ่ นเตียง แต่ใจไม่ได้นอนอยูบ่ นเตียง ใจยังสามารถเจริญสติ
เจริญสมาธิ เจริญปัญญา ได้อยู่ สามารถเจริญธรรมสร้างบุญที่เกิด
จากการท�ำใจให้สงบ เรียกว่า สมถภาวนา สร้างบุญที่เกิดจากการ
ท�ำใจให้รู้แจ้งเห็นจริง ที่เรียกว่า วิปัสสนาภาวนา
ในเบื้องต้นบางทียังต้องใช้ร่างกายอยู่ ถ้าร่างกายไม่สบายก็จะ
ไม่สามารถท�ำอะไรได้ ไม่สามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ ถ้าอยู่ใน
ท่านอนก็จะไม่สามารถที่จะเจริญสติ สมาธิ ปัญญา ได้ เพราะสติ
ยังไม่มีก�ำลังแก่กล้าพอ พออยู่ในท่านอนก็จะเคลิ้มหลับไป จะไม่ได้
ภาวนา ส�ำหรับผู้เริ่มต้นการภาวนา จ�ำเป็นต้องอาศัยร่างกายที่
สมบูรณ์ ท่านจึงสอนให้บวชกันตั้งแต่อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป อย่ามารอ
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บวชตอนอายุ ๕๐-๖๐ ปี อย่ามารอปฏิบัติในช่วงที่แก่แล้ว นานๆ
จะมีผู้ออกแบบสะพานนี้ให้กับผู้รับเหมาอย่างพวกเรา ผู้ปรารถนา
ที่อยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีโอกาสได้สร้าง
สะพานนีก้ นั สะพานทีจ่ ะเชือ่ มระหว่างโลกของการเวียนว่ายตายเกิด
กับโลกของการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด จะมีเฉพาะในยุคที่มี
พระพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา ไม่มีใครสามารถ
ออกแบบสร้างสะพานบุญนี้ได้เลย นานๆ ถึงจะมีพระพุทธศาสนา
มาปรากฏสักครั้งหนึ่ง เมื่อมาปรากฏแล้วควรที่จะรีบขวนขวาย
ควรทีจ่ ะเห็นคุณประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่ของพระพุทธศาสนา อย่าเป็นแบบ
ไก่ได้พลอยเลย อย่าเขี่ยพระพุทธศาสนาทิ้งเหมือนกับไก่เขี่ยพลอย
ทิ้งไป พยายามรีบเก็บพลอยนี้มาท�ำประโยชน์ให้กับเราเถิด ถ้าได้
เพชรพลอยของพระพุทธศาสนาแล้ว จิตใจจะไม่มวี นั หิวไม่มวี นั โหย
อีกต่อไป จิตใจจะมีความอิ่ม มีความพออยู่ตลอดเวลา ที่เรียกว่า
ปรมัง สุขัง อันนี้แหละคือสิ่งที่สัตว์โลกยังเข้าไม่ถึงกัน จึงไม่มีความ
กระตือรือร้นทีจ่ ะพยายามปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าจะ
ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปพอหอมปากหอมคอเท่านั้นเอง แต่ที่จะเอาแบบ
เอาจริงเอาจังแบบเอาชีวติ เข้าแลกนีแ้ ทบจะไม่คอ่ ยมีกนั จึงไม่คอ่ ยมี
ผูส้ ำ� เร็จมรรคผลนิพพานกันเพราะการปฏิบตั ไิ ม่ทมุ่ เท ไม่เห็นคุณค่า
ของการปฏิบัติ ปฏิบัติแบบเหมือนซื้อประกันเท่านั้นเอง แบบเผื่อ
ไว้หน่อย เผื่อตายจะได้มีประกันชีวิตประกันภัยมาช่วยจ่ายมาช่วย
รับภาระเท่านัน้ เอง แต่พระพุทธศาสนาไม่เหมือนการซือ้ ประกันภัย
หรือซื้อประกันชีวิต พระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่จะท�ำให้เราไม่ต้อง
ซือ้ อะไรไม่ตอ้ งพึง่ อะไรทัง้ หมด ถ้ามีผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรมแล้ว
จิตใจจะไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งหมดในโลกนี้ ไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมี
ลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่ต้องมีความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ไม่ตอ้ งมีแม้แต่รา่ งกายอันนี้ ร่างกายอันนีจ้ ะเป็นอะไรจะไม่เป็นปัญหา
ต่อใจของผูท้ ไี่ ด้รบั ผลจากการปฏิบตั ธิ รรมแล้วเลย จะอยูอ่ ย่างสบาย
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ไม่ว่าร่างกายจะแก่ จะเจ็บ จะตาย จะไม่เป็นปัญหาต่อจิตใจ เพราะ
จิตใจไม่ยึดไม่ถือร่างกายนี้เป็นที่พึ่งเป็นสรณะเลย แต่มีที่พึ่งสรณะ
ทีด่ กี ว่า ก็คอื พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทีจ่ ะท�ำให้ใจมีความร่มเย็น
เป็นสุข ท�ำให้ใจมีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลา จึงควรที่จะรีบ
ใฝ่ศกึ ษาพระธรรมค�ำสอนให้มากๆ เพือ่ จะได้เห็นคุณค่าของพระพุทธ
ศาสนา เห็นคุณค่าค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน�ำเอาไปปฏิบัติ
เพราะเมือ่ ได้ปฏิบตั แิ ล้วจะได้รบั ผลของการปฏิบตั ิ แล้วจะเห็นคุณค่า
ของพระธรรมค�ำสอนอย่างแท้จริงเวลาที่ได้รับผลจากการปฏิบัติ
ดังนั้นขอให้พวกเราจงเห็นคุณค่าของการสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งเป็น
การสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกของการเวียนว่ายตายเกิดกับ
พระนิพพาน โลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด เป็นการเชื่อมระหว่าง
โลกของความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับโลกที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีวัน
สิน้ สุด โอกาสนีน้ านๆ จะเกิดขึน้ สักครัง้ หนึง่ ถ้าไม่รบี ฉวยโอกาสนีแ้ ล้ว
โอกาสหน้าทีจ่ ะเป็นแบบนีอ้ กี ไม่รวู้ า่ จะมาอีกเมือ่ ไร จะอีกกีก่ ปั กีก่ ลั ป์
ก็ไม่รู้ ดังนัน้ อย่าผัดวันประกันพรุง่ พยายามสละความสุขทางลาภ ยศ
สรรเสริญ ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย นีไ้ ป แล้วมาทุม่ เทชีวติ จิตใจให้กบั
การปฏิบัติธรรมนี้จะดีกว่า เพราะผู้ที่ได้ทุ่มเทและได้ปฏิบัตินั้นได้ผล
กันมาแล้วทุกๆ คน
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สิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการบ�ำเพ็ญจิตภาวนา
ต่ อ การท� ำ ใจให้ ส งบที่ มี บ ทบาทยิ่ ง ใหญ่
ในปัจจุบันนี้คือ กามฉันทะ ความยินดี
ในกามคุณทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ เพราะในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุค
ที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากใน
เรื่องของกามคุณทั้ง ๕ มี รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ให้ดูให้เสพได้ตลอดเวลา
๒๔ ชัว่ โมง มีทกุ รูปแบบ หลากหลายรูปแบบ
มีสอื่ มีชอ่ งทางทีจ่ ะเข้าสูร่ ปู เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ตลอดเวลา ถ้าเปรียบเทียบสมัยนีก้ บั สมัยที่
อาตมาเป็นเด็กนัน้ เหมือนกับคนละโลกเลย
สมัยเป็นเด็กๆ นั้น โทรทัศน์เพิ่งเริ่มมีและ
จะมีตอนค�ำ่ คืน แล้วก็เป็นภาพขาวด�ำ ไม่ใช่
เป็นภาพสี มีคืนละไม่กี่ชั่วโมง และถ้าอยู่
ต่างจังหวัดนี้ภาพก็ไม่คมชัด เป็นเหมือน
กับมีหิมะลง จะดูก็ต้องไปดูตามร้านขาย
โทรทัศน์ เขาจะเปิดให้ดูกัน อย่าไปฝันว่า
จะมีโทรทัศน์ดกู นั ในบ้านเลย และภาพยนตร์
ก็มีคืนละหนึ่งรอบ นานๆ ก็มีภาพยนตร์

หนังกลางแปลงเขาเอายามาขาย แล้วจะมีภาพยนตร์ฉายให้ดูฟรี
ดูไปม้วนหนึง่ แล้วก็ตอ้ งหยุดรอให้เขาขายยาอีก ๑๐-๒๐ นาที แล้วค่อย
ดูมว้ นต่อไป กว่าจะดูจบบางทีกเ็ ทีย่ งคืนไป ถ้าโชคไม่ดฝี นตกก็จบกัน
ไม่ได้ดูตลอดทั้งภาพยนตร์ เรื่องร้องร�ำท�ำเพลงนี้ก็ต้องรอให้มี
เทศกาลถึงมีการจัดร�ำวงมาร�ำกันหรือจัดเวทีการแสดง นานๆ จะมี
สักครั้งหนึ่ง อาหารการกินก็ไม่มีขายตลอด ๒๔ ชั่วโมง ของกินของ
รับประทานเครื่องดื่มก็มีไม่กี่ยี่ห้อ นี่คือกามคุณทั้ง ๕ ในอดีต
ไม่เหมือนกับสมัยนีม้ หี ลายยีห่ อ้ ด้วยกัน แล้วต่อละยีห่ อ้ ก็มผี ลิตภัณฑ์
หลากหลายแปลกแหวกแนวออกไปเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการของกามฉั น ทะ คนในยุ ค สมั ย ปั จ จุ บั น นี้ จึ ง เป็ นคนยุ ค
บ้ากาม กัน บ้ารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ จึงไม่คอ่ ยมีคนอยากจะ
เข้าวัดเข้าวาเข้ามาบ�ำเพ็ญเพื่อให้ใจมีความสงบกัน เพราะถูกฤทธิ์
ของกามฉันทะดูดออกไปให้เสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เดีย๋ วนี้
ไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็มีเข้ามาถึงในบ้าน มีเครื่องเล่นดูวีดีโอ
ภาพยนตร์ มีเครื่องเสียงให้ฟัง มีอินเทอร์เน็ตให้เข้าไปหารูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ ได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง มีเกมส์
ให้เด็กเล่นกันทั้งวันทั้งคืน เรื่องราวเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องของ
กามคุณ ๕ ทั้งนั้น
กามคุณ ๕ ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ กามฉันทะ ก็คือ
ความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่างๆ นี่เอง จึงท�ำให้
ไม่สามารถมาฝึกนัง่ สมาธิทำ� ใจให้สงบกันได้ เพราะเเรงของกามฉันทะ
และแรงของกามคุณทั้ง ๕ นี้มีก�ำลังมากมายที่จะคอยดูดใจดึงใจ
ให้ออกไปเสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ กันตลอดเวลา ผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
มักจะไม่มีความสามารถที่จะท�ำให้จิตใจเข้าสู่ความสงบได้ คงเป็น
เพราะเวลาที่จะบ�ำเพ็ญมีน้อย เพราะถูกกามฉันทะดึงให้ไปเสพ
กามคุณ ๕ เสียมากกว่า เวลาที่จะเอามานั่งสมาธิจึงมีน้อย ส�ำหรับ
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คนทีส่ นใจนีเ้ ห็นว่านัง่ ได้อย่างมากก็วนั ละครัง้ ครัง้ ละครึง่ ชัว่ โมงหรือ
ชั่วโมงหนึ่ง นั่งมาตั้ง ๒๐ ปีแล้วก็ยังไม่เห็นได้ผลอะไร อาจจะได้บ้าง
ในขณะที่นั่ง ใจก็นิ่งๆ เบาๆ สบาย แต่ไม่ถึงกับรวมลงไป ไม่สามารถ
ทีจ่ ะมีอเุ บกขาไว้ตา้ นกามฉันทะได้ เวลาไม่ได้นงั่ สมาธิ ก็ไปดูภาพยนตร์
ไปดูรปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ไปเสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ชนิดต่างๆ นี่คือลักษณะของผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรม
แต่ทำ� ได้เพียงวันละครัง้ เท่านัน้ เอง วันละครึง่ ชัว่ โมงหรือวันละชัว่ โมง
นอกนัน้ ก็กลายเป็นเวลาของกามฉันทะไปหมด ไปเสพรูป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ
ผู้ต้องการที่จะบ�ำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อท�ำใจให้สงบให้รวมลงเป็นหนึ่ง
เป็นเอกัคคตารมณ์ สักแต่ว่าเป็นอุเบกขานี้ จ�ำเป็นจะต้องอาศัย
เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้ไว้ในการสนับสนุนการบ�ำเพ็ญ
จิตภาวนา ถ้าจะบ�ำเพ็ญจิตภาวนาโดยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่
พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ไว้นนั้ โอกาสทีจ่ ะบ�ำเพ็ญได้นนั้ แทบ
จะเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นผู้ต้องการที่จะบ�ำเพ็ญจิตภาวนาท�ำใจ
ให้สงบนั้นจ�ำเป็นจะต้องมีเครื่องมือสนับสนุน
เครื่องมือชิ้นแรกก็คือ ศีลสังวร ส�ำรวมกาย วาจา ด้วยการรักษา
ศีล ๘ ซึ่งเป็นเหมือนกับก�ำแพงที่จะกั้นกามฉันทะความอยากในรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไม่ให้ออกไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ผูท้ จี่ ะบ�ำเพ็ญจิตภาวนาต้องมีเวลามาบ�ำเพ็ญ จะมีเวลาได้
ก็ต้องยุติหรือหยุดการเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงจ�ำเป็น
จะต้องสร้างก�ำเเพงขึ้นมาเพื่อกั้นไม่ให้กามฉันทะนี้เล็ดลอดออกไป
ท�ำกิจกรรมทางรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เพราะจะท�ำให้ไม่มเี วลา
ทีจ่ ะมานัง่ สมาธิ มาเจริญสติ เพือ่ ท�ำใจให้รวมเป็นหนึง่ ให้เป็นสมาธิได้
หน้าที่ของศีลก็คือยุติการท�ำกิจกรรมทางร่างกายนั่นเอง การหา
ความสุขทางร่างกาย ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย เพือ่ จะได้เอาเวลาทีใ่ ช้
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ในการหาความสุขทางร่างกายนีม้ าหาความสุขทางจิตใจ มาบ�ำเพ็ญ
จิตภาวนา นี่คือเครื่องมือชิ้นที่ ๑ ที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้ให้กับผู้ที่
แสวงหาความสงบหาความสุขทางจิตใจ ควรที่จะใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนในการบ�ำเพ็ญจิตภาวนา
เครื่องมือชิ้นที่ ๒ คือให้ปลีกวิเวกไปอยู่ที่สงบสงัด ห่างไกลจากรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีย่ วั่ ยวนกวนใจทีค่ อยจะฉุกจะลากให้เกิด
ตัณหา เกิดกามฉันทะ ความอยากเสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
เช่น ไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่ไม่มีเเสงสีเสียงที่จะคอยรบกวนใจ
แสงสีเสียงของป่าของเขานี้จะไม่กระตุ้นให้เกิดกามฉันทะ ไม่เหมือน
กับแสงสีเสียงของบ้านของเมืองที่จะคอยกระตุ้นคอยเขย่าให้ใจนี้
คอยสั่นไปด้วยกามฉันทะ สั่นไปด้วยกามารมณ์ชนิดต่างๆ นี่ก็คือ
เครื่องมือชิ้นที่ ๒ ที่ทรงมอบให้กับผู้บ�ำเพ็ญ
เครื่องมือชิ้นที่ ๓ คือเวลาไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขา ถ้ามีกิจกรรม
ที่จะต้องมาร่วมท�ำกันก็ให้ท�ำกันด้วยการไม่คุยกัน ไม่คลุกคลีกัน
ไม่สนทนากัน ต่างฝ่ายต่างมีสติจดจ่ออยูก่ บั ภารกิจการงานของตน
เสร็จภารกิจการงานก็ไม่ไปจับกลุม่ จับเข่านัง่ คุยกันสนทนาปราศรัย
เรือ่ งต่างๆ จะคุยกันจะมานัง่ ฟังกันก็เฉพาะเวลาครูบาอาจารย์เรียก
ประชุมเรียกเข้ามาอบรมสั่งสอน ผู้มาก็ตั้งใจฟังเพียงอย่างเดียว
ไม่สนทนาไม่คุยกันระหว่างที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอน คือ
อย่าคลุกคลีกนั ให้แยกกันอยู่ เมือ่ ไม่มกี จิ กรรมทีจ่ ะต้องท�ำ และเวลา
รับประทานอาหารร่วมกัน มาท�ำความสะอาดสถานทีพ่ กั ทีอ่ ยูอ่ าศัย
หรือมาอาบน�้ำอาบท่า สมัยก่อนพระเณรนี้จะไปอาบน�้ำที่บ่อที่สระ
เพราะไม่มหี อ้ งน�ำ้ ไม่มนี ำ�้ ประปา เวลาไปท�ำกิจกรรมร่วมกันก็ไม่คยุ กัน
ให้รีบท�ำกิจกรรมที่จ�ำเป็น จะต้องท�ำให้เสร็จๆ ไป เสร็จแล้วก็ให้
แยกกันไปเดินจงกรมนั่งสมาธิในสถานที่พักที่ปฏิบัติของตน
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เครื่องมือชิ้นสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่ผู้ปรารถนาที่จะ
ท�ำใจให้สงบก็คือ ให้เจริญสติอย่างสม�่ำเสมอตลอดเวลาตั้งแต่ตื่น
ยกเว้นเวลาหลับเท่านัน้ เพราะเวลาหลับนีไ้ ม่มสี ติ ไม่สามารถเจริญ
สติได้ แต่พอมีความรูส้ กึ ขึน้ มาตืน่ ขึน้ มาปับ๊ ให้ตงั้ สติทนั ที ถ้าใช้พทุ โธ
เป็นเครื่องตั้งสติก็ให้บริกรรมพุทโธๆ ไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะไป
ท�ำกิจกรรมอะไร เวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องไปช�ำระร่างกาย ไปขับ
ไปถ่ายออกจากร่างกาย ขณะทีท่ ำ� กิจเหล่านีก้ ใ็ ห้มสี ติควบคุมความคิด
ของตน อย่าปล่อยให้จิตคิดไปหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
คิดไปหาเรื่องที่จะท�ำให้เกิดกามารมณ์ต่างๆ ขึ้นมา ให้ควบคุมสติ
ให้จติ อยูก่ บั เครือ่ งทีเ่ จริญสติ ถ้าเป็นพุทธานุสติ ก็บริกรรมพุทโธๆ ไป
ถ้าเป็นกายคตาสติกใ็ ห้เฝ้าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกาย ดูการกระท�ำ
ของร่างกายในทุกอิริยาบถ ก�ำลังยืน ก�ำลังเดิน ก�ำลังนั่ง ก�ำลังนอน
ก�ำลังล้างหน้า ก�ำลังแปรงฟัน ก�ำลังหวีผม ก�ำลังแต่งเนื้อแต่งตัว
ให้อยู่กับภารกิจนั้นๆ เพียงอย่างเดียว ไม่ให้คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้
เรื่องที่เกิดมาแล้วในอดีตก็ดี เรื่องที่ยังไม่เกิดในอนาคตก็ดี ให้ระงับ
ความคิดต่างๆ ไว้ถา้ ต้องการท�ำใจให้สงบ เรือ่ งของความคิดต่างๆ นี้
ต้องรอให้ผา่ นขัน้ สมาธิไปก่อน ต้องสามารถควบคุมใจให้เข้าสูค่ วาม
สงบได้ก่อน ให้ใจมีความสุขกับความสงบก่อน แล้วถึงค่อยเอาใจ
ออกมาคิดในทางปัญญาต่อไป แต่ในเบือ้ งต้นนีอ้ ย่าคิดเลย ยิง่ คิดแล้ว
ก็จะยิง่ ฟุง้ ยิง่ ไม่สงบ ถ้าคิดว่าใช้ความคิดนีเ้ ป็นปัญญา ก็ตอ้ งพิจารณา
ดูผลว่ามันเป็นปัญญาอย่างทีค่ ดิ หรือไม่ ถ้ามันยังฟุง้ อยูย่ งั ควบคุมจิต
ให้เข้าสูค่ วามสงบไม่ได้ อันนีเ้ ราไม่เรียกว่าปัญญา เราเรียกว่าสังขาร
ความคิดปรุงเเต่ง
ดังนั้นผู้ที่จะใช้ความคิดท�ำใจให้สงบนี้ ต้องดูผลเป็นหลักว่าใช้แล้ว
ได้ผลหรือเปล่า ใช้แล้วจิตรวมเป็นหนึง่ เป็นเอกัคคตารมณ์ได้หรือเปล่า
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ถ้าไม่ได้ก็ควรจะพิจารณาว่าควรจะใช้แบบที่ครูอาจารย์สอนให้ใช้
ไม่ดีกว่าหรือ เช่น ให้บริกรรมพุทโธๆ หรือถ้าใช้อานาปานสติก็ให้ดู
ลมหายใจเข้าออก ถ้าใช้กายคตาสติกใ็ ห้ดกู ารเคลือ่ นไหวของร่างกาย
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ ถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหว การใช้
กายคตาสติก็น่าจะเหมาะสม หรือถ้ามันไม่ยอมอยู่กับกายคตาสติ
ก็ให้ใช้พุทธานุสติ บริกรรมพุทโธไปในระหว่างที่ท�ำกิจกรรมต่างๆ
ส่วนเวลาที่นั่งเฉยๆ นั่งหลับตา เวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะกับการใช้
อานาปานสติ เพราะจะสามารถดูลมหายใจเข้าออกได้อย่างชัดเจน
ถ้าผูใ้ ช้กายคตาสติ พอเวลานัง่ ก็มกั จะใช้อานาปานสติตอ่ ส�ำหรับผูท้ ี่
ใช้พทุ ธานุสติกจ็ ะสามารถใช้พทุ ธานุสติเพียงอย่างเดียวได้ตลอดเวลา
ไม่วา่ ก�ำลังท�ำกิจกรรมอะไรต่างๆ ก็พทุ โธๆ ไป เวลาไม่ได้ทำ� กิจกรรม
เวลานัง่ ขัดสมาธิหลับตาก็ให้บริกรรมพุทโธต่อไปได้ จิตก็จะรวมเข้าสู่
ความสงบได้
นีค่ อื เครือ่ งมือต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่ผบู้ ำ� เพ็ญจิตภาวนา
เพือ่ ท�ำจิตใจให้สงบ เพือ่ ท�ำจิตใจให้สว่างไสวด้วยปัญญา จ�ำเป็นจะต้อง
มีเครื่องมือเหล่านี้ไว้ช่วยในการสนับสนุน เหมือนกับเวลาเราขับรถ
แล้วรถเกิดยางแตกขึ้นมา เราต้องเปลี่ยนยาง ถ้าเราไม่มีเครื่องไม้
เครื่องมือ เราจะไม่สามารถเปลี่ยนยางได้ ถ้าใช้มือเปล่า ๒ มือ ก็ขัน
ไม่ออก จะยกล้อให้ลอยขึน้ มามันก็ไม่มแี รง แต่ทางบริษทั รถยนต์เขา
มีเครื่องไม้เครื่องมือมอบติดไว้กับรถในกรณีที่ยางแตก มียางอะไหล่
ไว้ให้ มีแม่แรงไว้ส�ำหรับยกล้อรถให้ลอยขึ้น แล้วก็มีเครื่องมือที่จะ
ขันน๊อตให้ออกมาได้อย่างง่ายดาย ขันน๊อตออกมาก็เอายางออกมาได้
เปลี่ยนยางได้ มีแม่แรงก็ยกล้อให้ลอยขึ้นได้ ถ้าล้อไม่ลอยขึ้นมา
ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนล้อได้เปลี่ยนยางได้ นี่คือเครื่องมือในการ
เปลี่ยนยางรถยนต์
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เครือ่ งมือของการท�ำใจให้สงบก็เช่นเดียวกัน จ�ำเป็นจะต้องมีศลี สังวร
มีอินทรีย์สังวร มีการปลีกวิเวก มีการอยู่แบบไม่คลุกคลีกัน มีการ
รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร ไม่รับประทานมากจนท�ำให้
เกิดความเกียจคร้าน เกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมา เวลานั่ง
ก็สปั หงก ถ้ามีปญ
ั หาอย่างนี้ ถึงแม้รบั ประทานเพียงวันละมือ้ ก็ยงั เกิด
ปัญหาอย่างนีข้ นึ้ มาได้ จึงจ�ำเป็นจะต้องผ่อนอาหาร อาจจะทานเพียง
ครึ่งเดียวจากปริมาณที่เราเคยรับประทานตามปกติ ถ้ายังง่วงอยู่
ก็อดไปเลย ไม่ตอ้ งรับประทานอาหารสัก ๒-๓ วันดู แล้วมันจะท�ำให้
ไม่งว่ งเหงาหาวนอน จะท�ำให้ไม่เกียจคร้าน เวลาสัง่ ให้ไปเดินจงกรม
มันก็จะเดินอย่างตัวเบา เวลานัง่ สมาธิมนั ก็จะเเข็งเป็นเหมือนท่อนไม้
หลังจะไม่งอ คอไม่พับ จิตจะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลา
การปฏิบตั ติ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เข้าถึงอริยสัจ ๔ ให้ได้ ถึงจะเรียกว่ามีดวงตา
เห็นธรรม บรรลุธรรม การบรรลุธรรมการมีดวงตาเห็นธรรมนี้คือ
เห็นการท�ำงานของอริยสัจ ๔ ทัง้ ๔ ประการนีเ้ อง เวลาเกิดความทุกข์ใจ
เช่น เวลาอดอาหารแล้วเกิดความทุกข์ใจ เห็นเลยว่าเกิดจากความ
อยากที่จะรับประทานอาหาร แต่พอใช้มรรค คือสติ สมาธิ ปัญญา
ควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ ตัณหาความอยากก็หายไป ความ
ทุกข์ทเี่ กิดจากความหิวความต้องการของตัณหาก็หายไป ความทุกข์
หายไป ก็เรียกว่า นิโรธ นิโรธปรากฏขึ้นมาก็เพราะมีมรรค มีสติ
มีสมาธิ มีปญ
ั ญา อันนีค้ อื การปฏิบตั ทิ จี่ ะได้เข้าสูอ่ ริยมรรค อริยผล
อริยมรรคก็คือการบ�ำเพ็ญ มรรคก็คือสติ สมาธิ ปัญญา เพื่อก�ำจัด
ตัณหาความอยาก
การท�ำตามความอยากนี้เป็นการให้ก�ำลังเป็นการเติมน�้ำมันให้กับ
ตัณหาความอยาก แต่การที่ไม่ท�ำตามตัณหาความอยากนี้เป็นการ
ไม่เติมน�ำ้ มันให้กบั ตัณหาความอยาก เหมือนกับรถยนต์ ถ้าเราขับไป
เรื่อยๆ แล้วเราไม่เติมน�้ำมัน เดี๋ยวรถมันก็วิ่งไม่ได้ รถมันหมดน�้ำมัน
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แต่ถ้าเราเเวะเติมน�้ำมันอยู่เรื่อยๆ รถก็ยังจะวิ่งไปได้อยู่เรื่อยๆ ฉันใด
ทุกครั้งที่เราท�ำตามความอยากก็เหมือนกับเราแวะจอดตามสถานี
บริการเพื่อเติมน�้ำมันรถยนต์ น�้ำมันก็จะไม่มีหมดจากถัง มันก็จะ
มีให้วิ่งได้อยู่เรื่อยๆ นี่แหละคือหลักของอริยสัจ ๔ หลักของการ
เห็นธรรม หลักของปัญญา อยู่ที่เห็นการท�ำงานของอริยสัจ ๔
เห็นการท�ำงานของตัณหาความอยากที่ผลิตความทุกข์ทรมานใจ
แล้วก็เห็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไว้ในการก�ำจัดตัณหา
ความอยากให้หมดไปจากจิตจากใจ ด้วยการเจริญสติ เจริญสมาธิ
เจริญปัญญา ด้วยการเจริญศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีล ๓๑๑ ข้อ
แล้วแต่สถานภาพของผู้ปฏิบัติว่าจะอยู่ในสภานภาพใด ถ้าเป็น
อุบาสก อุบาสิกา ก็ศีล ๘ สามเณรก็ศีล ๑๐ พระภิกษุก็ศีล ๒๒๗
ถ้าเป็นภิกษุณีก็ ๓๑๑ ข้อ นี่คือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้
แก่ผู้ที่จะบ�ำเพ็ญจิตภาวนา
สถานที่จะบ�ำเพ็ญก็อยู่ตามป่าตามเขา ไม่ได้อยู่ตามบ้านตามเมือง
แล้วทีพ่ กั อาศัยก็อยูห่ า่ งไกลกัน ไม่ให้เห็นหน้าเห็นตากัน เวลาบ�ำเพ็ญ
จิตภาวนาจะเหมือนกับว่าอยู่ในป่าคนเดียว แล้วไม่ให้รวมกันมา
สังสรรค์ มาคุยกัน มาสังคมกัน เวลามีภารกิจจ�ำเป็นที่จะต้องมา
ก็ให้ท�ำด้วยสติ ไม่ให้มาสนทนาคุยกัน ให้รีบท�ำให้เสร็จ เสร็จแล้ว
ก็ให้แยกกันกลับไปทีพ่ กั ทีป่ ฏิบตั ธิ รรมของตนเพือ่ ให้บำ� เพ็ญเจริญสติ
สมาธิและปัญญาอย่างต่อเนือ่ งอย่างสม�ำ่ เสมอตลอดเวลาทีต่ นื่ ขึน้ มา
ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น แล้วไม่ให้ไปท�ำภารกิจการงานที่ไม่จ�ำเป็น
เช่น ไปท�ำงานก่อสร้างอะไรต่างๆ สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ สร้างอะไร
ทีไ่ ม่จำ� เป็น ขอให้สร้างทีจ่ ำ� เป็นคือทีอ่ ยูอ่ าศัยไว้สำ� หรับหลบแดดหลบ
ฝนได้กพ็ อ พอมีแล้วก็ไม่ตอ้ งสร้างอะไรแล้ว ให้มาสร้างสติ สร้างสมาธิ
สร้างปัญญา ขึ้นมาในใจจะดีกว่า เพราะนี่คือที่พึ่งอาศัยของใจ
เป็นเรือนของใจอย่างแท้จริง คือ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ นี่เอง ก็คือ
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ศีล สมาธิ ปัญญา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกัน
ขึน้ มาเพือ่ จะได้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของใจ ถ้ามีศลี สมาธิ ปัญญา ครบถ้วน
บริบรู ณ์ บ้านก็คอื พระนิพพานก็จะเกิดขึน้ มา พระนิพพานเกิดขึน้ ได้
จากการมีศีล มีสมาธิ และมีปัญญา นี่เอง ไม่ได้เกิดจากการมีโบสถ์
มีเจดีย์ มีอะไรต่างๆ ที่เราหลงใหลไปสร้างกันเหมือนปัจจุบันนี้
ส�ำหรับผูท้ บี่ ำ� เพ็ญไม่ควรจะไปสนใจเรือ่ งราวเหล่านี้ แต่ผทู้ ไี่ ม่บำ� เพ็ญ
เขาจะสร้างนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขา เพราะเขายังไม่มีความรู้
ความสามารถที่จะมาบ�ำเพ็ญได้ อย่างน้อยเขาก็ได้สร้างทานบารมี
ไปก่อน ด้วยการสร้างวัดวาอารามถวายให้กับพระพุทธเจ้าบ้าง
สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ ถวายให้กบั พระพุทธศาสนา อันนีม้ นั เป็นหน้าที่
ของคนต่างระดับกัน คนที่ยังภาวนาไม่ได้จะต้องสร้างบารมีอย่างนี้
ไปก่อน สร้างทานบารมีไปก่อน ด้วยการสร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์
สร้างพระพุทธรูป สร้างห้องน�้ำ สร้างกุฏิ สร้างศาลา สร้างอะไร
ต่างๆ นานาให้กับพระพุทธศาสนา
ส�ำหรับผูบ้ ำ� เพ็ญจิตภาวนา ผูถ้ อื ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีล ๓๑๑ นี้
ไม่ควรไปท�ำภารกิจเหล่านี้ เพราะไม่ใช่เป็นภารกิจ ผู้ที่ถือศีลปฏิบัติ
จะต้องปฏิบตั เิ ท่านัน้ จะต้องปลีกวิเวก ไม่คลุกคลีกนั จะต้องเดินจงกรม
นัง่ สมาธิเจริญสติตลอดเวลานับตัง้ แต่ตนื่ ขึน้ มาจนหลับ จนกว่าจะได้
อัปปนาสมาธิ ท�ำใจรวมให้เป็นหนึง่ และมีความช�ำนาญทีจ่ ะเข้าสูส่ มาธิ
แบบนี้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ ถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแล้ว เวลา
ออกมานี้จะเห็นกระบวนการท�ำงานของอริยสัจ ๔ ที่มีอยู่ในใจของ
เราได้อย่างชัดเจน จะรูเ้ ลยว่าปัญหาทัง้ หมดนีไ้ ม่ได้อยูท่ ใี่ ครเลย ไม่ได้
อยู่ในโลกนี้ ไม่ได้อยู่ที่บุคคลนั้นบุคคลนี้ ไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่ได้
อยู่ที่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ แต่อยู่ที่ตัณหาความอยากที่อยู่ในใจ
ของตนเองนี่เอง ก็จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด แล้วก็หมดปัญหาไป
ได้ในที่สุด พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านไม่มีปัญหา
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กับใคร โลกนี้ใครจะด่าท่านใครจะชมท่าน ท่านก็เฉย ไม่เดือดร้อน
เพราะท่านรู้ว่าเป็นอย่างนี้ ในโลกนี้มันต้องมีสรรเสริญแล้วก็ต้อง
มีนินทา ไม่ได้เสียใจหรือดีใจกับการได้มาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ
ได้มาก็เท่านั้น เสียไปก็เท่านั้น เพราะว่าใจไม่ได้มีที่ส�ำหรับรองรับ
สิ่งเหล่านี้แล้ว เปรียบเทียบใจเป็นเหมือนแก้วน�้ำที่มีน�้ำเต็มอยู่แล้ว
จะเทน�้ำอะไรเข้าไปมันก็รับไม่ได้ มันเต็มแล้ว แต่ส�ำหรับใจของคนที่
ยังไม่เต็มมันจะรับหมด มีอะไรเข้ามานีร้ บั หมด พอเวลาได้กด็ อี กดีใจ
พอเวลาเสียไปก็รอ้ งห่มร้องไห้เสียใจ เพราะใจมันไม่มคี วามอิม่ ความ
สมบูรณ์ในตัวมันเอง เพราะขาดธรรม ขาด ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ขาดศีล ขาดสมาธิ ขาดปัญญา นี่เอง
หน้าที่ของผู้บ�ำเพ็ญจึงต้องมาท�ำที่ตรงนี้ มาท�ำที่ศีล สมาธิ ปัญญา
ส�ำรวจตัวเราเองว่าตอนนี้เรามีศีลอะไรบ้างหรือยัง ถ้าศีลยังไม่มี
อย่าไปฝันถึงเรื่องสมาธิ ฝันให้เสียเวลาเปล่าๆ เอาให้มันมีศีล
ขึ้นมาก่อน แล้วค่อยมาฝันถึงเรื่องสมาธิ แล้วถ้ามีสมาธิแล้ว
ค่อยมาฝันถึงเรื่องปัญญา เรื่องของการบรรลุธรรม เรื่องของการ
มีดวงตาเห็นธรรม มันต้องรอเป็นขั้นเป็นตอนไป มันก้าวข้ามขั้น
ไม่ได้ ถ้าก้าวข้ามขัน้ ได้เราก็สบายกัน ไม่ตอ้ งมารักษาศีลให้มนั เหนือ่ ย
ไม่ตอ้ งมานัง่ สมาธิให้มนั ยากเย็นเปล่าๆ ดูอริยสัจ ๔ เพียงอย่างเดียว
ตอนนี้เห็นหรือเปล่า เห็นอริยสัจ ๔ ภายในใจเราหรือเปล่า เวลาเรา
ทุกข์ใจเราแก้ทใี่ จเราหรือเปล่า หรือเราไปแก้ทขี่ า้ งนอก รถเสียเราท�ำ
อย่างไร ก็ไปเปลี่ยนรถใหม่ เอารถไปซ่อม ถ้าแก้ที่ใจ เสียก็ปล่อยมัน
เสียไปซิ ก็ทิ้งมันไป เดินก็ได้ ขึ้นรถเมล์ก็ได้ ขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องไปไหน
อยู่บ้านก็ได้ มันแก้ได้ถ้าจะแก้ทางใจ แต่มันไม่แก้ทางใจกัน เพราะ
มันไม่เห็นว่ามันเกิดที่ใจ มันกลับไปเห็นว่ามันเกิดที่ข้างนอก รถเสีย
ก็ต้องซ่อมรถ รถไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนรถใหม่ อย่างนี้แก้ไปจนวันตาย
ก็ไม่มวี นั จบ เพราะมันเป็นเรือ่ งของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของโลกนี้
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ได้อะไรมามันใหม่ๆ มันก็ดี ใช้ไปเดีย๋ วมันก็เก่าเดีย๋ วมันก็พงั พังก็ตอ้ ง
เปลี่ยนใหม่ มันก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ร่างกายนี้พังไปก็ต้องเปลี่ยนใหม่
ก็ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่ มาเกิดใหม่กต็ อ้ งกลับมาแก่ มาเจ็บ มาตายใหม่
วนเวียนกันอยู่อย่างนี้เพราะไปแก้ปัญหากันผิดจุด เข้าใจหรือเปล่า
ไปแก้ที่ข้างนอกไม่ได้มาแก้ที่ข้างใน ที่ไม่ได้แก้ข้างในเพราะไม่รู้ว่า
ปัญหาอยู่ที่ข้างในเพราะไม่เคยมองเข้ามาข้างในนั่นเอง
ผูท้ จี่ ะมองเห็นข้างในก็คอื ผูท้ มี่ สี มาธิเท่านัน้ ผูท้ จี่ ติ รวมลงเป็นหนึง่
ถึงจะเห็นใจของตนเองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจของตนเอง
ถ้าไม่มีสมาธิแล้วไม่มีวันที่จะเห็นที่จะรู้ได้ ดังนั้นต่อให้อ่านหนังสือ
ธรรมะแตกฉาน รู้จักพระไตรปิฎก มันก็เป็นแบบใบลานเปล่านี่เอง
ไม่สามารถทีจ่ ะเห็นธรรมะทีแ่ ท้จริงได้ เห็นแต่ชอื่ ของธรรม หนังสือ
ธรรมะที่เราอ่านนี้เป็นชื่อของธรรมทั้งนั้น แต่ตัวของธรรมจริงๆ นี้
ไม่เห็น เวลามันโผล่ขึ้นมาไม่เห็น เวลาตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมา
ไม่เห็น พอหิวกาแฟก็เห็นแต่กาแฟ แทนที่จะเห็นว่าปัญหาอยู่ที่
ความอยากดืม่ กาแฟ หยุดดืม่ ซะมันก็หมดเรือ่ งใช่ไหม แต่มนั ไม่หยุด
พอไม่หยุดมันก็ต้องดื่มไปเรื่อย ดื่มไปจนวันตาย พอตายก็กลับมา
ดืม่ ใหม่มาเกิดใหม่ นีค่ อื การแก้ปญ
ั หาไม่ถกู จุด เพราะมองไม่เห็นปัญหา
เพราะไม่มองเข้ามาข้างใน ใจไม่มีสมาธิ
เวลานั่งสมาธินี้เป็นการดึงใจให้เข้าข้างในด้วยสติ เวลาเราพุทโธๆ
เวลาเราดูลมหายใจเข้าออกนี้เป็นการดึงใจให้เข้ามาข้างใน ไม่ให้ไป
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ถ้าเราออกไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้
มันก็จะไม่เห็นสัจธรรม ไม่เห็นอริยสัจ ๔ มันก็ไม่มีวันที่จะแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกจุด มันก็จะต้องแก้แบบปลายเหตุไปเรือ่ ยๆ แก้ทปี่ ลายเหตุ
ก็ต้องไปเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ เปลี่ยนสิ่งนั้นเปลี่ยนสิ่งนี้ ใช้ไปแล้วมัน
เก่ามันพังก็ต้องเปลี่ยนใหม่ แล้วก็หาใหม่มาทดแทนกันไปอยู่เรื่อยๆ
ร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่มาทดแทน มาเกิด มาแก่
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มาเจ็บ มาตาย ใหม่ ท�ำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านรอบแล้ว แล้วก็จะท�ำ
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือ
สร้างศีลขึ้นมา สร้างสมาธิขึ้นมา สร้างปัญญาขึ้นมา ตามขั้นตอนที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน เพราะธรรมแต่ละขัน้ สนับสนุนกัน ศีลสนับสนุน
ให้เกิดสมาธิ สมาธิสนับสนุนให้ปญ
ั ญาเห็นความจริงเห็นอริยสัจ ๔ ได้
ปัญญาเห็นความจริงได้กจ็ ะสนับสนุนให้จติ หลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้ อยูท่ ธี่ รรมทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงแสดงนี้ แต่พวกเราไม่ยอมปฏิบัติตามขั้นตามตอนกัน จะขอ
ข้ามขั้นศีล ขั้นสมาธิ แล้วก็จะไปขั้นปัญญากัน มันก็เลยกลายเป็น
ปัญญาแบบตัวหนอน หนอนหนังสืออยูแ่ ต่กบั หนังสือ แต่มนั ไม่รวู้ า่
หนังสือนัน้ มีความหมายอะไรอย่างไร รูจ้ กั ชือ่ ธรรมต่างๆ แต่ไม่รจู้ กั
ตัวมัน เวลาตัวมันโผล่ขึ้นมาก็ไม่รู้จักมัน มันเป็นศัตรู กลับไปคิดว่า
มันเป็นมิตร พอมันชวนไปดืม่ ไปเทีย่ ว ไปกิน ก็ไปกับมันเลย แทนทีจ่ ะ
เอ๊ะ ไม่ใช่นี่ นี่มันเป็นตัวที่จะดึงเราไปสู่ความทุกข์ แต่กลับไปกับมัน
อย่างสนิทสนมกันเลย นี่แหละคือการใช้ปัญญาโดยที่ไม่มีศีลไม่มี
สมาธิเป็นเครือ่ งสนับสนุน ถ้าใช้ปญ
ั ญาแบบนีก้ ต็ อ้ งเวียนว่ายตายเกิด
ต่อไปไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้
จึงขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าท�ำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
อย่างเคร่งครัดเถิด เอาเครื่องมือต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้
ให้กับพวกเรานี้น�ำมาปฏิบัติเถิด แล้วรับรองได้ว่าเราจะสร้างที่อยู่
อาศั ย ที่ ถ าวรที่ ใ ห้ ค วามสุ ข กั บ เราไปได้ ต ลอดคื อ พระนิ พ พานนี้
ได้เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้สร้างกัน
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ในโลกนี้มีความสุขอยู่ ๒ ชนิดด้วยกัน คือ
สุขแท้และสุขปลอม สุขที่ถาวรและสุข
ชัว่ คราว สุขแท้สขุ ทีถ่ าวรคือความสุขทางใจ
ความสุ ข ปลอมความสุ ข ชั่ ว คราวก็ คื อ
ความสุขทางร่างกาย ความสุขทางลาภ ยศ
สรรเสริญ ความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย
คนฉลาดเลือกความสุขที่แท้จริงที่ถาวร
คนโง่จะเลือกความสุขชัว่ คราว ความสุขที่
ไม่แท้จริง ความสุขปลอม เพราะไม่มปี ญ
ั ญา
มองไม่เห็นความเสือ่ มของความสุขปลอม
คนฉลาดนักปราชญ์ เช่น พระพุทธเจ้า
พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านมีปัญญา
ท่ า นเห็ น ความเสื่ อ มของความสุ ข ทาง
ร่างกาย เห็นความเสื่อมของลาภ ยศ
สรรเสริญ เห็นความเสื่อมของตา หู จมูก
ลิ้น กาย ท่านจึงไม่หลงไปแสวงหาความ
สุขปลอม ท่านไปหาความสุขจริงความ
สุขแท้ ท่านจึงไม่ผิดหวัง ท่านจึงได้พบกับ
ความสุ ข ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด คื อ ความสุ ข ของ
พระนิพพานที่เรียกว่าบรมสุข นิพพานัง
ปรมัง สุขัง

ส่วนคนโง่ก็จะหาความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ จากรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วก็ต้องประสบกับความผิดหวัง เมื่อลาภ
ยศ สรรเสริญ และรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มีอันเป็นไป มีการ
เสื่อมมีการพลัดพรากจากกันไป เวลานั้นความสุขก็กลายเป็นความ
ทุกข์ นี่คือความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ มีความสุขอยู่ ๒ ชนิดด้วยกัน
ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนา ไม่มีค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดง
ให้เรารู้ มาแจ้งให้เรารู้ เราก็จะหลงติดอยู่กับการหาความสุขปลอม
อย่างที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก�ำลังแสวงหากัน เพราะคนส่วนใหญ่
ในโลกนี้ไม่ได้เข้าถึงพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ถึงแม้
จะถือตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชน ก็เป็นพุทธศาสนิกชนแบบทัพพี
ในหม้อแกง นับถือพระพุทธศาสนา แต่ไม่รจู้ กั พระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าทีส่ อนให้หาความสุขทางใจกัน กลับไปหาความสุขทาง
ร่างกาย ไปหาความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ จึงต้องพบกับความทุกข์
ความผิดหวัง เพราะว่าเป็นเหมือนทัพพีในหม้อแกงนั่นเอง ทัพพี
จะอยูใ่ นหม้อแกงนานสักเท่าไรก็ตาม จะไม่รวู้ า่ แกงทีท่ พั พีได้สมั ผัสนัน้
เป็นแกงอะไร เป็นแกงจืด แกงเผ็ด หรือแกงหวาน จะไม่มีวันรู้ได้
ไม่เหมือนลิ้นกับแกง ถ้าลิ้นนี้พอสัมผัสรสของแกงเพียงหยดเดียว
เท่านั้นก็จะรู้ทันที
คนฉลาดพอได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะหูตา
สว่างขึน้ มาทันที พอทรงตรัสค�ำว่า “อนิจจัง” เท่านัน้ สัพเพ สังขารา
อนิจจา ก็เกิดหูตาสว่างขึ้นมาเลย เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอน
ของทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยูใ่ นโลกนี้ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ เป็นสิง่ ที่
เกิดขึ้นด้วยการรวมตัวของธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ และธาตุรู้
ถ้ามีธาตุรกู้ เ็ ป็นมนุษย์ เป็นเดรัจฉาน ถ้าไม่มธี าตุรกู้ เ็ ป็นต้นไม้ใบหญ้า
ต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นโดยการรวมตัวของธาตุทั้ง ๔
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สิ่งใดก็ตามเมื่อมีการรวมตัวกัน
ย่อมมีการแยกตัวกัน
อันนี้เป็นกฎอนิจจัง ความไม่ถาวร
คือ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุน�้ำ และธาตุไฟ เป็นใบไม้ เป็นต้นไม้ เป็น
ดอกไม้ เป็นอะไรต่างๆ เรียกว่าเป็นธาตุ ส่วนร่างกายของมนุษย์และ
ของสัตว์เดรัจฉานก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุ ๔ เช่นเดียวกัน คือธาตุดิน
ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ แล้วก็มีธาตุรู้คือใจมาเป็นผู้ครอบครอง
สิ่งใดก็ตามเมื่อมีการรวมตัวกัน ย่อมมีการแยกตัวกัน อันนี้เป็น
กฏของอนิจจัง ความไม่ถาวร สิ่งที่ถาวรที่ไม่มีวันแยกตัวกันก็คือ
ธาตุทั้ง ๕ นี่เอง รวมถึงธาตุที่ ๖ คืออากาศธาตุ นี่คือสิ่งที่เรียกว่า
สัพเพ ธัมมา อนัตตา สิง่ เหล่านีไ้ ม่เป็นสังขาร สังขารา อนิจจัง สังขาร
ท่านแปลว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยการปรุงเเต่งของธาตุทั้ง ๖ หรือ
ธาตุทั้ง ๕ คือ ธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ และธาตุรู้ เรียกว่า
สังขาร แต่ตัวที่เป็นธาตุแท้ๆ นี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหาย เป็นธาตุ
อยู่ตลอดเวลา ธาตุน�้ำก็เป็นน�้ำตลอดเวลา ธาตุดินก็เป็นธาตุดินอยู่
ตลอดเวลา ธาตุลมก็เป็นธาตุลม ธาตุไฟก็เป็นธาตุไฟ อากาศธาตุ
ก็เป็นอากาศธาตุ ธาตุรกู้ เ็ ป็นธาตุรอู้ ยูต่ ลอดเวลา แต่พอมารวมตัวกัน
ขึ้นมาก็เรียกว่า สังขาร ถ้าเป็นสังขารท่านก็เรียกว่า สัพเพ สังขารา
อนิจจา สังขารทัง้ หลายเป็นของชัว่ คราว ท่านไม่ได้เรียกว่า สัพเพ ธัมมา
อนิจจา ท่านไม่ได้เรียกว่าธาตุทั้ง ๖ นี้เป็นอนิจจา เพราะธาตุทั้ง ๖
นี้ไม่เป็นอนิจจา เป็นธาตุคงเดิมอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ใดสัมผัสแล้ว
มาครอบครอง คือธาตุรู้มาสัมผัสมาครอบครองกับสังขารแล้วไปมี
ความหลงยึดติดคิดว่าเป็นของถาวร คิดว่าเป็นของๆ ตน ก็จะเกิด
ความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ธาตุทั้ง ๔ แยกตัวออกจากกัน นี่คือ อนิจจา
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สัพเพ สังขารา อนิจจา ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ทรงตรัสรู้
ทรงค้นพบว่าสังขารทัง้ หลายเป็นของชัว่ คราว ประกอบขึน้ จากธาตุ
ทั้ง ๖ ที่เป็นของถาวร ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล เป็นธาตุ
เท่านัน้ แต่ธาตุรนู้ มี้ ปี ญ
ั หา ธาตุรถู้ กู อวิชชาความไม่รคู้ วามจริงอันนี้
มาหลอกให้ธาตุรคู้ ดิ ว่าธาตุรนู้ เี้ ป็นตัวเป็นตน ให้คดิ ว่าสิง่ ทีธ่ าตุรไู้ ด้มา
ครอบครองคือร่างกายเป็นของตน แล้วก็ให้หลงกับธาตุสงั ขารต่างๆ
นอกจากร่างกาย เช่น ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองต่างๆ ทีม่ นุษย์เรา
ผลิตกันขึ้นมา ก็ผลิตมาจากธาตุ ๔ นี่เอง ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุ
ลม ธาตุไฟ กลายเป็นสินค้าต่างๆ ให้เสพให้สัมผัสให้เกิดความสุข
ชั่วคราวขึ้นมา ท�ำให้ธาตุรู้ที่ไม่มีปัญญานี้หลงใหลคลั่งไคล้ติดอยู่กับ
ความสุขแบบนี้แบบถอนตัวไม่ขึ้น ต้องกลับมาเสพความสุขเหล่านี้
อยูเ่ รือ่ ยๆ ด้วยการกลับมาเกิดแล้วก็มาแก่ มาเจ็บ มาตาย ตายแล้ว
ก็ต้องกลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย เพราะความยึดติดอยู่กับ
การเสพความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี่เอง ที่เป็นความสุข
ชั่วคราวเป็นความสุขปลอมที่มีวันเสื่อมหมดไป แล้วก็มีความทุกข์
มาทดแทนให้เสพให้สมั ผัส มนุษย์จงึ ตกอยูใ่ นกองทุกข์ของการเวียน
ว่ายตายเกิด เกิดอยู่ในกองทุกข์ของการสูญเสียของการพลัดพราก
จากกัน เพราะสิง่ ต่างๆ ทีม่ นุษย์และสัตว์เดรัจฉานมาครอบครองนัน้
ล้วนเป็นสมบัติชั่วคราวทั้งนั้น ได้มาแล้วก็ต้องมีวันหมดไป ได้ลาภ
ก็มกี ารเสือ่ มลาภ ได้ยศก็มกี ารเสือ่ มยศ ได้สรรเสริญก็มนี นิ ทา ได้สขุ
ก็ตอ้ งมีทกุ ข์ เวลาสุขหมดไปทุกข์กก็ ลับกลายเข้ามา นีค่ อื อนิจจังของ
สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้
ผูท้ มี่ ปี ญ
ั ญาเห็นอนิจจังจะไม่หลงยึดติดกับสิง่ เหล่านี้ จะถอนตัวออก
แล้วก็ไปพบกับความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบ
ของใจ ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เกิดจากการถอนตัว
ออกจากการเสพความสุขปลอม ความสุขทางร่างกาย ผูท้ ปี่ รารถนา
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ต้องการพบความสุขที่ถาวรจึงจ�ำเป็นจะต้องสละความสุขปลอมไป
จะเอาความสุขทั้ง ๒ รูปแบบไม่ได้ เหมือนกับจะเอาร้อนกับเย็น
ความร้อนกับความเย็นนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ ต้องแยกกันอยู่ เหมือน
ความมืดกับความสว่างเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ ถ้ามืดมันก็ไม่สว่าง
ถ้าสว่างมันก็ไม่มืด ความสุขแท้กับความสุขปลอมก็เช่นเดียวกัน
ถ้าจะเอาความสุขแท้กต็ อ้ งละความสุขปลอม ถ้าต้องการความสุข
ปลอมก็จะไม่ได้ความสุขแท้ จะเอาความสุขทั้ง ๒ รูปแบบนี้เป็นไป
ไม่ได้ ถ้าจะได้ก็ได้แบบอย่างละนิดอย่างละหน่อย
อย่างผู้ปฏิบัติช่วงระยะเริ่มต้นจะสัมผัสได้ความสุขแท้นิดหน่อย
แล้วก็ได้ความสุขปลอมอีกนิดหน่อยเพราะยังเสียดาย นั่งสมาธิ
เสร็จออกมาก็หาขนมกาแฟดื่มรับประทาน หารูป เสียง กลิ่น รส
ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือท�ำอะไรที่ท�ำให้เกิดความสุขผ่านทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย อย่างนี้เรียกว่ายังจะเอาความสุขทั้ง ๒ รูปแบบอยู่
ความสุขปลอมก็เอา ความสุขแท้กจ็ ะเอา เลยได้ไม่สมบูรณ์ ได้อย่าง
ละนิดอย่างละหน่อย แล้วเวลาที่ความสุขปลอมหายไปก็เกิดความ
ทุกข์ทรมานใจขึน้ มา ถ้าต้องการความสุขแท้ความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์
ทรมานใจตามมาก็ตอ้ งสละความสุขปลอมไป เพราะความสุขปลอม
นี้แหละเป็นที่เกิดของความทุกข์ทรมานใจ เวลาที่ความสุขปลอมนี้
จางหายไป ความทุกข์ทรมานก็จะปรากฏขึ้นมา
พระพุทธเจ้าทรงเห็นความจริงอันนี้จึงทรงสละพระราชสมบัติ สละ
ความสุขปลอม ความสุขของพระราชโอรส ทีม่ คี วามสุขทุกรูปแบบที่
มนุษย์จะสรรหาได้มาเสพ ทรงเห็นว่ามันเป็นเพียงความสุขชัว่ คราว
เป็นความสุขในขณะทีไ่ ด้เสพ พอผ่านไปแล้วความสุขนัน้ ก็จางหายไป
เหมือนควันไฟ ต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆ ต้องคอยจัดงานเลี้ยงกันอยู่
เรื่อยๆ เลี้ยงกันทุกวันทุกคืน เลี้ยงกันกี่วันกี่คืนมันก็หมดไปเหมือน
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ควันไฟ จุดขึ้นมากี่ครั้งมันก็จางหายไป ต้องคอยจุดอยู่เรื่อยๆ จุดไป
จนกระทั่งไม่มีปัญญาจะจุด คือสังขารร่างกายชราภาพ พอแก่ลงๆ
ต่อไปก็ไม่มีปัญญาที่จะจัด จัดไม่ไหว สังขารร่างกายไม่เอื้ออ�ำนวย
ความสุขจากการจัดงานเลี้ยงก็จะไม่มี ก็จะเหลือแต่ความอ้างว้าง
เปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ความเศร้าสร้อยหงอยเหงา ที่ไม่มีเพื่อน
ไม่มีฝูง ไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มาให้เสพให้ความสุข
พระพุทธเจ้าสละความสุขแบบนี้ไป แล้วยอมที่จะทุกข์ยากล�ำบาก
เพราะการที่ไม่เคยอยู่แบบไม่มีอะไรนี้มันไม่ได้เป็นของง่ายดาย
ความจริงมันก็ไม่ใช่ของยากเย็นถ้าได้อยู่กับความไม่มีอะไรตั้งแต่
เกิดมา เช่น คนจนหรือคนขอทานทีเ่ ขาเกิดมาแบบไม่มที รัพย์สมบัติ
ไม่มขี า้ วของเงินทองอะไร เขาก็อยูข่ องเขาได้เพราะเขาต้องอยูแ่ บบนัน้
เขาก็เลยท�ำใจฝึกฝนตนเองให้อยู่กับสภาพที่ยากจนแสนเข็น เขาก็
อยู่กันได้ เพียงแต่เขายังมีความอยากจะร�่ำอยากจะรวย อยากจะ
อยู่แบบมีสมบัติ มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เท่านั้นเอง แต่ส�ำหรับ
พระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้น ท่านไม่ต้องการที่จะมีลาภ
ยศ สรรเสริญ มีความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ท่านต้องการที่
จะมีความสุขทางใจ แต่ท่านก็ไม่เคยอยู่แบบล�ำบากอยู่แบบยากจน
การที่คนมีความร�่ำรวย มีฐานะการเงินการทอง มีทรัพย์สมบัติ
อะไรต่างๆ อุดมสมบูรณ์คอยบ�ำรุงบ�ำเรอ พอต้องมาอยู่แบบขอทาน
ก็จะรู้สึกว่าล�ำบากเพราะไม่เคยเท่านั้นเอง ถ้าเคยแล้วมันจะรู้สึก
ไม่ยากเย็นอะไร พระอรหันต์หรือผูท้ อี่ อกบวชนีส้ ว่ นใหญ่จงึ มักจะเป็น
คนยากจนกัน เพราะเขาไม่รู้สึกว่ามันล�ำบากเวลามาบวชเป็นพระ
เวลามาอยูแ่ บบขอทาน เพราะเขาเคยอยูแ่ บบนีม้ าตัง้ แต่เขาเกิดแล้ว
แต่คนที่อยู่กับทรัพย์สมบัติ อยู่กับความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
พอต้องมาอยู่แบบไม่มีความสุขเหล่านี้ก็จะรู้สึกยากมาก
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แนวทางด�ำเนินของนักปราชญ์ของคนฉลาด
จะต้องเสียสละความสุขทางร่างกายไป
ถ้าอยากจะได้ความสุขทางใจ
ไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์
หรือเป็นคนขอทาน ก็จะต้องท�ำแบบเดียวกัน
นีค่ อื ความยากของพระพุทธเจ้าทีท่ รงเป็นพระราชโอรสแล้วต้องสละ
ความสุขของพระราชโอรสมาอยูแ่ บบขอทาน แต่เนือ่ งจากพระบารมี
ที่ พ ระองค์ ไ ด้ ท รงสร้ า งมาอย่ า งมากมาย เช่ น พระขั น ติ บ ารมี
พระอธิษฐานบารมี จึงท�ำให้การเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสถานะจาก
พระราชโอรสมาเป็นขอทานนี้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด พระองค์ทรง
มีความแน่วแน่มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะต้องไปแสวงหาความสุขทางใจให้ได้
จะอยูแ่ บบยากไร้อย่างไร ทุกข์ยากล�ำบากอย่างไร พระองค์ทรงมีขนั ติ
ความอดทนทีจ่ ะอยูก่ บั สภาพแร้นเเค้นนัน้ ได้อย่างสบาย ประกอบกับ
ทรงมีพระปัญญาบารมี พระอุเบกขาบารมี ท�ำให้พระองค์สามารถ
ท�ำใจให้สงบได้ พอใจมีความสงบแล้ว ความทุกข์ยากล�ำบากของ
ทางร่างกายกลับไม่เป็นปัญหากับจิตใจเลย เพราะความสุขที่ได้จาก
ความสงบของใจนี้มันกลบความทุกข์ยากล�ำบากของร่างกายให้
หายไปหมดเลย เหมือนกับที่ทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน
คิดดูก็แล้วกันว่ามันทุกข์ขนาดไหนทางร่างกาย พวกเรานี้เพียงแต่
อดข้าวเย็นมื้อเดียวยังแทบจะเป็นจะตายกัน นี่พระองค์ทรงอด
พระกระยาหารถึง ๔๙ วัน แต่พระองค์สามารถกระท�ำได้ก็เพราะ
พระองค์มีความสุขทางใจ สามารถเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานได้
เลยไม่คอ่ ยรูส้ กึ เดือดร้อนกับความหิวของร่างกาย จะรูส้ กึ เฉพาะช่วง
ที่ออกจากฌานออกจากสมาธิมา พอทนไม่ไหวก็กลับเข้าไปในฌาน
เข้าไปในสมาธิใหม่ เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระปัญญา ยังไม่เห็นว่า
282

ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวของร่างกายนี้เกิดจากความอยาก
ของใจที่อยากจะรับประทานอาหาร ถ้าทรงรู้ว่าความอยากนี้เป็น
ต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจ พระองค์ก็จะหยุดมันได้ แต่ช่วงนั้น
ยังไม่ได้มีปัญญาให้เห็นอริยสัจ ๔ จึงต้องใช้การเข้าไปในสมาธิ
เป็นการหนีความทุกข์ทางร่างกาย เพราะเวลาใจเข้าสู่สมาธิแล้ว
ความทุกข์ทางร่างกายก็จะหายไป มีแต่ความสุขทางจิตใจ
นี่คือแนวทางด�ำเนินของนักปราชญ์ของคนฉลาด จะต้องเสียสละ
ความสุขทางร่างกายไปถ้าอยากจะได้ความสุขทางใจ ไม่ว่าจะเป็น
พระราชามหากษัตริย์หรือเป็นคนขอทานก็จะต้องท�ำแบบเดียวกัน
ถ้าเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ต้องเสียสละมาก ถ้าเป็นคนขอทาน
ก็ไม่ตอ้ งเสียสละอะไรมาก อาจจะได้กำ� ไรเสียอีกเพราะเป็นขอทานนี้
สูเ้ ป็นพระไม่ได้ ขอทานนีจ้ ะหาขออะไรสักทียากเย็น พอมาเป็นพระนี้
เดินบิณฑบาตเดี๋ยวเดียวอาหารก็ล้นบาตรแล้ว ถ้าในยุคปัจจุบันนี้
เป็นพระกลับสบายกว่าขอทาน แต่ในยุคสมัยพระพุทธกาลไม่ได้
เป็นอย่างนั้น สมัยพระพุทธกาลนี้นักบวชนั้นเปรียบเหมือนกับ
ขอทานทัว่ ๆ ไป ชาวบ้านไม่ได้มคี วามเคารพเลือ่ มใสเหมือนกับสมัยนี้
แต่เป็นสิ่งที่ผู้แสวงหาความสุขทางใจจะต้องท�ำกัน นี่เพียงพูด
เปรียบเทียบให้เห็นถึงความยากง่ายของผู้ท่ีมีความมั่งคั่งมั่งมีกับ
ผู้ที่ไม่มีความมั่งมีว่าเวลาที่จะต้องสละความสุขทางร่างกายไปนั้น
จะมีความยากง่ายต่างกันอย่างไร
บางท่านถึงแม้ว่าจะมีความมั่งคั่งแล้วต้องสละความสุขจากความ
มั่ ง คั่ ง นี้ ไ ปอยู ่ แ บบขอทานก็ ส ามารถอยู ่ ไ ด้ เพราะจิ ต ใจมี บ ารมี
มีขันติบารมี มีสติที่จะคอยควบคุมใจไม่ให้ปรุงเเต่งหาความสุขทาง
ร่างกาย ควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่รู้สึกล�ำบาก
ยากเย็นแต่อย่างไร ผูท้ แี่ สวงหาความสุขทางใจนีต้ อ้ งมีคณ
ุ ธรรมพิเศษ
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อยู่ในใจถึงจะสามารถสละความสุขทางร่างกายไปได้ ถ้าไม่มีความ
สามารถพิเศษทางจิตใจ เช่น ไม่มีสติบารมี ไม่มีปัญญาบารมี ไม่มี
วิรยิ ะบารมี ไม่มขี นั ติบารมี จะไม่สามารถทีจ่ ะออกจากความสุขทาง
ร่างกายได้ จะต้องยึดติดอยูก่ บั ความสุขนัน้ มีบางท่านมาทดลองอยู่
แบบพระอยู่หลายเดือน แต่ในที่สุดก็ต้องยกธงขาวขอกลับไปเพราะ
สูไ้ ม่ไหว บางท่านมาบวช บวชได้ยงั ไม่ถงึ ปีกย็ กธงขาวก็มี นีพ่ ดู ถึงผูท้ ี่
มีความตั้งใจที่จะหาความสุขทางใจด้วยการออกมาอยู่แบบขอทาน
มาปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขทางใจ อันนี้ไม่ได้พูดถึงผู้ที่มีเจตนาบวช
ชั่วคราวแบบมีเจตนาอย่างนั้น เช่น บวชเพื่อทดแทนพระคุณของ
พ่อของแม่ หรือบวชเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ ดีขนึ้ บวช ๑ เดือน บวชแก้ซวย
บวชอะไรต่างๆ เหล่านี้ อันนีไ้ ม่ได้หมายถึงกลุม่ นี้ กลุม่ นีเ้ ขาไม่ได้ตงั้ ใจ
จะบวชแบบจริงๆ จังๆ เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าหาความสุขที่แท้จริง
เขาบวชเพือ่ ทีจ่ ะกลับไปหาความสุขปลอมของเขาต่อไป แต่เนือ่ งจาก
เขามีสถานภาพหรือมีภาระที่จะต้องบวช เช่น ตามธรรมเนียม
ของชาวพุทธเราที่เชื่อว่าการบวชนี้เป็นการทดแทนพระคุณให้แก่
บิ ด ามารดา เพราะว่ า จะท� ำ ให้ บิ ด ามารดาได้ มี โ อกาสเกาะชาย
ผ้าเหลือง อย่างน้อยก็ได้ไปสวรรค์ เพราะว่าเวลาที่ลูกบวช พ่อแม่
ที่ ไ ม่ เ คยเข้ า วั ด เข้ า วามาก่ อ นก็ จ ะมาวั ด มาท� ำ บุ ญ มาฟั ง เทศน์
มาฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบตั ธิ รรม การท�ำบุญการปฏิบตั ธิ รรม การรักษา
รักษาศีล การฟังธรรม นี้เป็นเหตุที่จะท�ำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามได้ไป
เกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ โดยอาศัยเหตุคือลูกที่เข้ามาบวชอยู่ในวัด
เมื่อลูกอยู่ที่ไหน ใจของพ่อแม่ก็จะอยู่ท่ีนั่น ลูกอยู่ที่วัด พ่อแม่ซึ่ง
ปกติไม่เคยมีเวลามาวัดก็มีเวลาขึ้นมาทันทีเพราะว่ามีลูกอยู่วัด
นั่นเอง จิตใจของพ่อแม่อยู่กับลูกมาตลอดตั้งแต่เกิดเลย อันนี้ก็เลย
เป็นอุบายของนักปราชญ์ทจี่ ะดึงพ่อแม่ทไี่ ม่มศี รัทธาหรือว่าไม่มเี วลา
ทีจ่ ะมาศึกษามาปฏิบตั อิ ย่างจริงจังได้มโี อกาสเข้ามาศึกษาและปฏิบตั ิ
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อย่างจริงจังได้ พ่อแม่บางคนหลังจากทีล่ กู สึกไปแล้วก็ยงั มาวัดอย่าง
สม�่ำเสมออย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นก่อนที่ลูกจะบวช
ไม่เคยเข้าวัดเลย ถ้าเข้าก็เข้าแบบไปกราบพระขอพร หรือไปท�ำบุญ
วันเกิด วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ไม่ได้เข้าแบบ
เป็นกิจวัตรประจ�ำ แต่หลังจากที่ลูกได้มาบวชแล้ว พ่อแม่ได้มาวัด
มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็ท�ำให้เห็นคุณค่าของการศึกษา
ของการปฏิบัติธรรม เลยพยายามที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมให้เพิ่ม
มากขึน้ ไปตามล�ำดับ ถึงแม้วา่ ลูกไม่ได้บวชแล้ว ลูกไม่ได้อยูท่ วี่ ดั แล้ว
แต่ได้มาพบของที่ดีกว่าลูกที่วัดแล้วก็คือ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เลยได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป
โอกาสที่จะไปสวรรค์และไปพระนิพพานก็มีเพิ่มมากขึ้นไปตาม
ล�ำดับ ถ้าการปฏิบัติมีเพิ่มขึ้นไปตามล�ำดับไม่ช้าก็เร็วก็สามารถที่
จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ อันนี้ก็อาศัยชายผ้าเหลืองของลูกชาย
แต่ลูกชายเองกลับสลัดชายผ้าเหลืองกลับไปหาผ้าไหมผ้าซิ่นของ
ภรรยาของแฟน อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่บวชชั่วคราว เขาจะไม่ค่อย
รู้สึกเดือดร้อนเท่าไร เพราะเขารู้ว่าเพียงมาบวชชั่วคราวเท่านั้น
เดี๋ยวเขาก็จะกลับไปหาความสุขของเขาอีกต่อไป นี่ไม่ถือว่าเป็น
นักปราชญ์
ถ้าเป็นนักปราชญ์แล้วเป็นคนฉลาดแล้ว บวชจะไม่มีวันสึก ถ้าสึก
ก็แสดงว่าโง่ ลืมไปว่าความสุขที่ตนเองกลับไปหานั้นเป็นความสุข
ปลอมนั่นเอง คนที่รู้ว่าเป็นความสุขปลอมก็จะไม่กลับไปหาความ
สุขปลอม จะพยายามผลักดันการปฏิบัติของตนให้คืบหน้ามากขึ้น
ไปเรื่อยๆ ให้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพิ่มเวลาของการปฏิบัติ
เพิ่มขั้นตอนของการปฏิบัติให้มากขึ้นให้สูงขึ้น ให้เจริญสติอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบและให้สงบได้นานๆ สงบได้บ่อยๆ
จนสามารถทีจ่ ะเข้าสูค่ วามสงบได้ตลอดเวลา ต้องการจะเข้าสูค่ วาม
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การพิจารณาปัญญานี้
จ�ำเป็นจะต้องพิจารณาซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืม ให้เห็นทุกเวลานาที
สงบเวลาใดก็สามารถเข้าได้ทนั ที อันนีเ้ ป็นความส�ำคัญ เพราะเวลาที่
จะเข้าไปสูข่ นั้ ปัญญานีจ้ ะต้องใช้การคิดปรุงเเต่งเป็นการเจริญปัญญา
การคิดปรุงแต่งไปตามความเป็นจริง คือคิดไปในทาง อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา จะท�ำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวาย แต่บางครั้งพิจารณาไป
ก็อาจจะพลั้งเผลอหรือถูกอ�ำนาจของกิเลสตัณหาเข้ามาแย่งไปก็ได้
ถ้าเผลอถูกอ�ำนาจของกิเลสตัณหาแย่งไปคิด แทนที่จะสงบก็จะ
ฟุ้งซ่านขึ้นมา แล้วถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญในการท�ำใจให้สงบดึงใจ
เข้าสู่สมาธิก็จะต้องอยู่กับความฟุ้งซ่านไปเป็นเวลาอันยาวนาน
แต่ถา้ รูว้ า่ จิตเริม่ ฟุง้ ซ่านเริม่ คิดไปในทางของกิเลสตัณหาแล้ว ถ้าเข้า
สมาธิได้อย่างช�ำนาญก็หยุดปรุงเเต่งได้ทันที ก�ำหนดจิตให้เข้าสู่
ความสงบได้ หรือถ้าก�ำลังของสมาธิก�ำลังของอุเบกขาที่จะต่อต้าน
ก�ำลังของกิเลสตัณหานั้นได้อ่อนลง ก็ต้องกลับเข้าไปเพิ่มก�ำลังของ
อุเบกขาใหม่ดว้ ยการเข้าไปอยูใ่ นความสงบ พอใจสงบแล้วมีอเุ บกขา
แล้วก็ถอนออกมาแล้วก็มาพิจารณาใหม่
การพิ จ ารณาปั ญ ญานี้ จ� ำ เป็ น จะต้ อ งพิ จ ารณาซ�้ ำ แล้ ว ซ�้ ำ อี ก เพื่ อ
ไม่ให้หลงไม่ให้ลืม ให้เห็นทุกเวลานาที เวลาที่ออกมาจากสมาธิ
จะต้องเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทันที จะต้องเห็น
อสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายทันที จะต้องเห็นความสกปรก
ความไม่น่าดูไม่น่ารับประทานของอาหารต่างๆ ทันที ถ้าไม่เห็น
สิง่ เหล่านี้ ตัณหาความอยากจะเกิดขึน้ ได้ และจะดึงใจให้ไปอยากเสพ
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รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จะดึงใจให้ไปอยากรับประทานอาหาร
อยากจะรับประทานขนมนมเนย อยากจะดืม่ เครือ่ งดืม่ ชนิดต่างๆ ได้
นี่คือการเจริญปัญญา ต้องท�ำแล้วท�ำอีก ซ�้ำๆ ซากๆ เพื่อไม่ให้หลง
ไม่ให้ลืม เหมือนกับการสวดมนต์หรือการท่องสูตรคูณ ต้องสวด
ไปเรือ่ ยๆ ท่องไปเรือ่ ยๆ จนมันอยูใ่ นใจตลอดเวลา ต้องการทีจ่ ะสวด
บทไหนนี้สวดได้ทันทีเลย อันนี้ก็เหมือนกัน ต้องการจะเห็นอนิจจัง
ก็เห็นได้ทันที ต้องการเห็นทุกขังก็เห็นได้ทันทีเลย ต้องการเห็น
อนัตตาก็เห็นได้ทันที ต้องการเห็นอสุภะก็เห็นได้ทันที ต้องการเห็น
ความสกปรกของอาหารก็เห็นได้ทันที ถ้าเห็นแล้วมันก็จะก�ำจัด
ตัณหาความอยากได้ ถ้าเวลาใดไม่เห็น พอตัณหาความอยากมา
ก็อยากจะท�ำตามความอยากทันที แสดงว่าปัญญายังไม่เต็ม ที่
ยังไม่พร้อม ยังไม่ทันกิเลสตัณหา ก็ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆ
หมั่นพิจารณา สัพเพ สังขารา อนิจจา สัพเพ สังขารา ทุกขา
สัพเพ ธัมมา อนัตตา ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีแ่ ท้จริงมันก็มาจากดิน น�ำ้
ลม ไฟ นี่เอง ร่างกายของทุกๆ คนนี้มันก็มาจากดิน น�้ำ ลม ไฟ
แล้วเดีย๋ วมันก็กลับคืนสูด่ นิ น�ำ้ ลม ไฟ ไป เวลาเอาร่างกายไปเผาแล้ว
มีอะไรเหลืออยู่ ก็เหลือแต่ธาตุดิน ธาตุลมก็หายไป ธาตุลมก็กลับไป
อยู่กับธาตุลม ธาตุน�้ำก็กลับไปอยู่กับธาตุน�้ำ ธาตุไฟก็กลับไปอยู่
ธาตุไฟ ก็เหลือแต่ธาตุดิน ถ้าเอาไปกลบเอาไปฝังก็อยู่กับดินไป
ร่างกายนี้มีตัวมีตนอยู่ตรงไหน มันมีแค่ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ นี่เอง
ธาตุรู้ก็ไปตามสถานภาพของธาตุรู้ ถ้ามีปัญญาก็ไปนิพพาน ถ้ามี
ความหลงก็ไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไป
นี่คือเรื่องของปัญญาที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาหลังจากที่มีสมาธิ
ที่ช�ำนาญแล้ว ในระหว่างที่ไม่มีสมาธิที่ช�ำนาญก็สามารถพิจารณา
ได้แต่ต้องระวัง เวลาที่ออกจากสมาธิมาก็พิจารณาไปได้แต่ต้องคอย
สังเกตดูว่าเริ่มออกนอกลู่นอกทางหรือยัง หรือยังอยู่ในแนวของ
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อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่ ถ้าไปพิจารณาว่าเป็นสามีเป็นภรรยา
เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นบุตรเป็นธิดา เป็นของเราเป็นตัวเรา เป็นอะไร
อันนี้แสดงว่าเริ่มออกนอกลู่นอกทางของปัญญาแล้ว ถ้าเป็นปัญญา
แล้วมันจะไม่มีพ่อไม่มีแม่ ไม่มีพี่ไม่มีน้อง ไม่มีสามีไม่มีภรรยา
ไม่มีบุตรไม่มีธิดา ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล ไม่มีหญิงไม่มีชาย ไม่มีสูง
ไม่มีต�่ำ มีเพียงแต่ดิน น�้ำ ลม ไฟ หรือมีเพียงแต่อาการ ๓๒ คือ
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก มีอยู่เท่านั้น ส่วนความรู้
ต่างๆ เหล่านั้นเป็นความรู้ของทางโลก เรียกว่า สมมุติ ความรู้ของ
สมมุติไม่ใช่เป็นความรู้จริงไม่ใช่เป็นความจริง ความจริง ก็คือ ดิน
น�้ำ ลม ไฟ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อสุภะ นี่คือความจริงของทาง
ปัญญาเป็นอย่างนี้
ร่างกายของคนตายไปแล้ว ลองไปดูซิว่าอยู่ตรงไหน ถ้าเผาก็เหลือ
แต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูก ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เหลือพระธาตุ
ถ้าเป็นพระพุทธเจ้า กระดูกบางส่วนก็เป็นพระธาตุไป ธาตุก็เป็น
ธาตุดินอยู่ดีเพียงแต่เราเรียกว่าพระธาตุ คือเราไม่เรียกว่าเป็น
กระดูก เพราะกระดูกนี้มันต่างจากพระธาตุ พระธาตุนี้เป็นธาตุแท้
กระดูกนี้มันยังมีส่วนอื่นผสมอยู่
นีค่ อื แนวทางของการบ�ำเพ็ญของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย จ�ำเป็นที่จะต้องเลือกทางเดินว่าจะเดินไปในทางของ
ความสุขปลอมหรือเดินทางไปในทางความสุขแท้ มันเป็นคนละทาง
มันไปด้วยกันไม่ได้ อยากจะได้ทางใดก็ต้องไปทางนั้น ถ้าจะเอา
ทั้งสองทางก็ต้องเดินกลับไปกลับมา เดินทางนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้อง
เดินกลับไปทางนัน้ ใหม่ มันก็ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อย แต่จะไม่มี
วันที่จะได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างถาวร ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณา
เลือกทางเดินของตนเอง อย่าเอาแบบ รักพี่เสียดายน้อง เพราะ
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จะไม่ได้ทงั้ พีท่ งั้ น้อง เอาสักอย่างหนึง่ จะเอาพีก่ เ็ อาพี่ จะเอาน้องก็เอา
น้องไปเลย จะเอาความสุขปลอมหรือเอาความสุขแท้ก็เลือกเอา
เอาความสุขปลอมก็เอาความทุกข์นั่นเอง ถ้าเอาความสุขแท้ก็คือ
บรมสุข ปรมัง สุขงั นัน่ เอง การสิน้ สุดของความทุกข์อยูท่ คี่ วามสุขแท้
ความอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งของความทุกข์อยูท่ คี่ วามสุขปลอมคือ ความสุข
ทางร่างกาย ความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ
นีค่ อื ทางเลือกของสัตว์โลก นานๆ เราจะได้มโี อกาสได้พบทางเลือกนี้
สักครัง้ หนึง่ เวลาทีม่ พี ระพุทธศาสนาปรากฏขึน้ มาจะมีคนมาปักป้าย
บอกว่ามีทางไปอีกทางนี้ทางหนึ่ง ไม่ใช่ทางนี้ทางเดียว ทางที่เป็น
ความสุขที่ถ าวรก็มี ทางที่คุณก�ำลังไปกันอยู่นี้มันเป็นความสุข
ปลอมกัน ผู้ที่มาปักป้ายนี้คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทั้งหลาย ท่านมาบอกพวกเราว่าความสุขที่เรามีกันอยู่นี้มันเป็น
ความสุขปลอม เป็นความสุขชัว่ คราว เป็นความสุขทีจ่ ะต้องมีความ
ทุกข์ตามมาทีหลัง เราได้พบความสุขแท้แล้วอยู่ทางนี้ ไปทางนี้
ถ้าอยากจะพบกับความสุขแท้ อยากจะพบกับความสิน้ สุดของความ
ทุกข์ทั้งหลายให้ไปทางนี้ ถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พบกัน เราก็ต้องไป
ตามทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปกัน ก็คือ
ต้องออกจากความสุขปลอมไป ต้องทิ้งความสุขปลอมไป เพื่อที่จะ
ได้ไปหาความสุขที่แท้จริงได้
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ธรรมะ
บนเขา

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

วัน
ปวารณา

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอยู่จ�ำพรรษา
ของพระภิกษุสามเณรประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑ ปกติ
เวลาขึ้น ๑๕ ค�่ำ หรือแรม ๑๕ ค�่ำนี้
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงบั ญ ญั ติ ใ ห้ พ ระภิ ก ษุ
เข้ า ประชุ ม กั น เพื่ อ ฟั ง พระปาฏิ โ มกข์
พระปาฏิ โ มกข์ คื อ ศี ล ของพระมี อ ยู ่
๒๒๗ ข้อ เป็นการทบทวนความจ�ำเพื่อ
รักษาพรหมจรรย์
พระสารีบตุ รเคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้า
ว่ า ท� ำ อย่ า งไรที่ จ ะท� ำ ให้ พ รหมจรรย์ นี้
ตัง้ อยูไ่ ด้ยาวนาน พระพุทธเจ้าบอกว่าต้อง
มีพระวินัย ต้องมีพระปาฏิโมกข์ ตอนที่
พระสารีบุตรกราบทูลนั้นยังไม่มีพระมาก
เพราะเป็นยุคเริม่ แรกของพระพุทธศาสนา
และยังไม่มลี าภสักการะมาก พระส่วนใหญ่
เป็นพระที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล
พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าตอนนี้ยังไม่มี
ความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งบั ญ ญั ติ พ ระวิ นั ย
ขึ้นมาเพราะว่าพระยังมีน้อย และยังเป็น
พระที่เป็นพระอริยบุคคลทั้งนั้น อีกทั้ง
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ลาภสักการะที่ท�ำให้เกิดกิเลสตัณหาก็ยังมีไม่มาก เลยไม่มีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมา
ต่ อ มามี ค นศรั ท ธามากขึ้ น ได้ เ ข้ า มาบวชกั น มากขึ้ น โดยที่ ไ ม่ ไ ด้
เป็นนักบวชมาก่อน เป็นฆราวาสผูค้ รองเรือน มาบวชแล้วก็มาปฏิบตั ิ
โดยที่ไม่รู้ว่าการอยู่ของผู้มีพรหมจรรย์นั้นอยู่อย่างไร ก็เลยมีการ
ท�ำผิด มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับผู้ถือเพศพรหมจรรย์ เช่น
มีชายคนหนึ่งเป็นลูกของเศรษฐี มีความปรารถนาที่จะบวชอย่าง
แรงกล้า แต่บิดามารดามีลูกชายคนเดียวก็ไม่ยอมให้บวช ลูกชาย
ก็เลยประท้วงด้วยการอดอาหาร ไม่ยอมกินอาหารจนกว่าจะได้บวช
บิ ด ามารดาได้ ไ ปขอร้ อ งให้ เ พื่ อ นฝู ง ของลู ก ชายมาเกลี้ ย กล่ อ ม
แต่เกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนใจลูกชายได้ ก็เลยต้อง
อนุญาตให้บวช แต่หลังจากบวชแล้วก็ยังอยากจะมีหลานเพื่อที่จะ
สืบทอดสกุลสืบทอดมรดกของเศรษฐี ชายคนนี้มีภรรยาก่อนที่
จะมาบวช พอถึงช่วงทีต่ กฤดูกเ็ ลยพาภรรยานีม้ าหาพระ แล้วขอร้อง
ให้รว่ มหลับนอนกันเพือ่ จะได้ผลิตหลานขึน้ มา ตอนนัน้ ไม่มพี ระวินยั
ข้อบัญญัติห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนเสพกาม พระรูปนั้นก็เลยคิดว่า
ไม่มีความเสียหายอะไร ก็เลยร่วมหลับนอนกับอดีตภรรยาของตน
แต่หลังจากนัน้ มาจิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ซบู ผอม พระเพือ่ นก็เลย
ถามว่าเป็นอะไร บอกว่าไปร่วมหลับนอนกับอดีตภรรยา ก็เลยไป
กราบทูลถามพระพุทธเจ้าไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง พระพุทธเจ้า
ก็ทรงตรัสว่า การเป็นนักบวชเป็นเพศพรหมจรรย์นี้ไม่เหมาะสม
ทีจ่ ะไปร่วมหลับนอนกับใคร ก็เลยปรากฏมีการบัญญัตศิ ลี ข้อแรกของ
พระก็คอื ปาราชิกข้อที่ ๑ คือ การเสพเมถุน ห้ามไม่ให้พระเสพเมถุน
นี่คือที่มาของพระวินัยหรือพระปาฏิโมกข์ หรือศีล ๒๒๗ ข้อของ
พระภิกษุ
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ผู้ที่เขาว่ากล่าวตักเตือนเรานี้
ก็เปรียบเหมือนกับกระจกส่องหน้าเรา
หรือเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรา
ต่อมามีผู้สนใจมาบวชกันมากขึ้นๆ ก็มีการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมต่อ
เพศพรหมจรรย์มากขึ้น ก็มีคนไปร้องเรียนกราบทูลต่อพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกมาไต่สวน เมื่อได้ความแล้วก็ลงมติว่าควร
หรือไม่ควรอย่างไร ไม่ควรก็บญ
ั ญัตเิ ป็นข้อห้ามขึน้ มาตามล�ำดับ จนมี
ศีลอยู่ ๒๒๗ ข้อด้วยกัน คือข้อห้ามต่างๆ ทีพ่ ระภิกษุไม่ควรประพฤติ
เพราะว่าเมื่อประพฤติไปแล้วจะท�ำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตัว
พระภิกษุเอง และแก่พระพุทธศาสนา เพราะจะท�ำให้ผู้มีศรัทธาใน
พระพุ ท ธศาสนาเสื่ อ มศรั ท ธาได้ และจะท� ำ ให้ ผู ้ ไ ม่ มี ศ รั ท ธานั้ น
ไม่เกิดศรัทธาขึ้นมา แล้วถ้าอยากจะรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ของพรหมจรรย์ พระภิกษุจะต้องลงทุกกึง่ เดือน คือทุก ๑๕ วัน คือ
วันพระ วันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ หรือวันแรม ๑๕ ค�ำ่ ๑๔ ค�ำ่ เป็นวันทีพ่ ระภิกษุ
จะต้องประชุมกันแล้วทบทวน ศีล ๒๒๗ ข้อ เรียกว่า ลงปาฏิโมกข์
ลงไปฟังพระปาฏิโมกข์ จะมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้อ่านคือเป็นผู้
ท่องจ�ำศีล ๒๒๗ ข้อ แล้วแสดงออกมาเป็นภาษาบาลี แล้วมีพระอีก
รูปหนึง่ เปิดดูหนังสือทบทวนดูวา่ พระทีแ่ สดงนัน้ แสดงถูกต้องหรือไม่
อันนี้เรียกว่าเป็นการลงฟังพระปาฏิโมกข์ของพระภิกษุ พระภิกษุที่
มีตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปจะต้องมีการฟังพระปาฏิโมกข์ ถ้าอยู่รูปเดียว
ก็ให้ท�ำความเข้าใจในตนเองว่าวันนี้เป็นวันที่ทบทวนศีลของตน เช่น
พระภิกษุที่ไปจาริกอยู่ในป่าคนเดียว ไปปลีกวิเวกไปธุดงค์ ก็ให้ตั้ง
จิตอธิษฐานให้ทบทวนด้วยตนเองว่าศีลของตน ๒๒๗ ข้อนี้บริสุทธิ์
หรือไม่ ถ้าไม่ ก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รักษาศีลของตนให้
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บริสุทธิ์ไว้ นี่คือเรื่องของพระปาฏิโมกข์ที่จะเกิดขึ้นทุก ๑๕ วัน คือ
วันขึ้น ๑๕ ค�่ำ หรือวันแรม ๑๕ ค�่ำ หรือวันแรม ๑๔ ค�่ำ วันนี้ก็เป็น
วันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ แต่เป็นกรณีพเิ ศษ เป็นวันสุดท้ายของการอยูจ่ ำ� พรรษา
พระพุทธเจ้าทรงก�ำหนดให้พระภิกษุท�ำการปวารณากันแทนการฟัง
พระปาฏิโมกข์
การปวารณา คือการอนุญาตให้ผู้อื่นต�ำหนิตนเองด้วยการกล่าว
ด้วยวาจาว่า ถ้าท่านเห็นก็ดี ได้ยินก็ดี หรือสงสัยก็ดี ในพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะไม่ควรของข้าพเจ้า ขอให้ท่านเมตตาข้าพเจ้าด้วยการ
ว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเถิด อันนีเ้ ป็นการปวารณาตัวทีพ่ ระภิกษุ
ทุกรูปตั้งแต่พระเถระลงไปจนถึงพระที่ด้อยอาวุโสที่สุด องค์สุดท้าย
จะต้องกล่าวกันตามล�ำดับ แม้เเต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงปวารณาตน
ต่อสงฆ์เพื่อเป็นการลดละมานะทิฐิการถือตัวถือตนว่าตนเป็นผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่หรือผู้น้อยถ้าท�ำผิดมันก็ผิดเหมือนกัน แล้วถ้าท�ำผิดแล้ว
มักจะมองไม่เห็นความผิดของตน ท่านว่าแม้จะใหญ่เท่าภูเขาก็เห็น
เป็นเหมือนผงธุลี ส่วนความผิดของผูอ้ นื่ แม้จะเป็นเพียงผงธุลกี เ็ ห็น
เป็นกองภูเขาใหญ่โต อันนี้เลยเป็นที่มาของการปวารณา เรามัก
จะมองโทษของเราเป็นโทษเล็กๆ น้อยๆ แต่คนอื่นเขาจะมองโทษ
ของเราที่เรามองเห็นว่าเล็กๆ น้อยๆ นี้เป็นโทษที่ใหญ่โต จึงให้พระ
ประกาศตนเองอนุญาตให้พระภิกษุรูปอื่นที่อยู่ร่วมจ�ำพรรษากัน
ได้วา่ กล่าวติเตียน เพราะเรามักจะเข้าข้างตัวเรา เรามักจะมองตัวเรา
ว่าดีเสมอ คนอื่นนั้นเขาไม่ได้มองเหมือนเรา เขาไม่ได้เข้าข้างเรา
เขามองไปตามความเป็นจริง จึงต้องอาศัยผูอ้ นื่ คอยต�ำหนิคอยเตือน
เพื่อจะได้พัฒนาตนเอง เพราะการที่ผู้อื่นชี้ความผิดให้กับเรานี้ก็เป็น
เหมือนกับกระจกส่องเงา เรามองไม่เห็นหน้าเรา เวลาเราแต่งหน้า
แต่งเนื้อแต่งตัว ท�ำความสะอาด เราต้องมีกระจกส่องหน้าดูถึงจะ
รู้ว่าหน้าตาของเราสะอาดหรือไม่ ถ้าไม่มีกระจก เราก็จะไม่รู้ ฉันใด
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ผู้ที่เขาว่ากล่าวตักเตือนเรานี้ก็เปรียบเหมือนกับกระจกส่องหน้าเรา
หรือเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรา เพราะความบกพร่องของเรานี้ถ้า
ไม่ได้รบั การแก้ไข มันก็จะท�ำให้เกิดโทษกับตัวเราเอง แต่ถา้ มีผคู้ อยชี้
คอยบอกโทษของเราก็เหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรา เพราะเรา
จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเอง ก�ำจัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเราเอง
แล้วเราก็จะได้มีแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเรา
ดังนั้นเวลาใครเขากล่าวโทษเรา บอกถึงความบกพร่องของเรานี้
ท่านบอกว่าควรทีจ่ ะยกมือไหว้เขา ขอบคุณเขาทีเ่ ขามีความเมตตา
ชีโ้ ทษของเรา เหมือนกับชีข้ มุ ทรัพย์ให้กบั เราถ้าเป็นการพูดด้วยเหตุ
ด้วยผลและเป็นความจริง แต่ถา้ เขาพูดด้วยความไม่จริง เราก็อย่าไป
ถือสาเขา คิดเสียว่าตาเขาบอด มองไม่เห็น กล่าวโทษเราในโทษที่
เราไม่มี แต่เราไม่ต้องไปโกรธเขา ควรจะถือว่าเป็นการทดสอบจิตใจ
ของเราว่าเรารับค�ำนินทาได้หรือเปล่า หรือเราจะเอาแต่คำ� สรรเสริญ
เพียงอย่างเดียว ถ้าเราเอาแต่คำ� สรรเสริญเพียงอย่างเดียว เวลาใคร
ต�ำหนิติเตียนว่ากล่าว เราจะไม่พอใจ เราจะเสียใจ แต่ถ้าเราเป็นคน
ที่มีเหตุมีผล คนที่มีปัญญา จะรับได้ทั้งค�ำสรรเสริญและค�ำนินทา
และจะรู้ว่าเป็นค�ำพูดที่จริงหรือไม่จริง บางครั้งค�ำสรรเสริญของคน
ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ค� ำ พู ด ที่ ต รงกั บ ความจริ ง แต่ เ ขาพู ด เพื่ อ เอาใจเรา
เพราะเขาอาจจะอยากได้ผลประโยชน์อะไรจากเรา เขาก็เลยมา
ยกย่องสรรเสริญเรา โฆษณาสรรพคุณที่ไม่มีในตัวเรา เราฟังแล้ว
ก็ปล่อยวาง ให้รวู้ า่ คนนีเ้ ป็นคนทีส่ อพลอ คนทีพ่ ดู ไม่ตรงกับความจริง
เช่นเดียวกับคนที่ชี้ความผิดที่ไม่มีในตัวเรา ก็ถือว่าเป็นคนที่เขา
เกลียดเรา เขาไม่ชอบเรา เขาก็เลยปัน้ เรือ่ งขึน้ มาเพือ่ จะใส่ความเรา
แต่เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องหวั่นไหวถ้าเราไม่มีความผิด ใครเขา
จะปั้นความผิดขึ้นมามันก็ปั้นไม่ได้ เหมือนกับปั้นน�้ำให้เป็นตัว คนที่
เป็นคนฉลาดคนมีเหตุมผี ลเขาไม่เชือ่ ง่ายๆ ไม่วา่ จะเป็นการสรรเสริญ
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หรือเป็นการนินทา เขาจะฟังด้วยเหตุด้วยผลและพิสูจน์ให้เห็นตาม
ที่เขาได้ยินได้ฟังมา
ดังนั้นเราไม่ต้องไปวิตกกังวลถ้ามีใครมาว่ากล่าวเราในสิ่งที่เราไม่ได้
กระท�ำ ถึงแม้คนอืน่ จะเชือ่ ก็ชว่ ยไม่ได้ เพราะคนในโลกนีม้ หี ลายแบบ
บางคนก็เชือ่ ง่าย ใครพูดอะไรก็เชือ่ เลย บางคนก็เชือ่ ยาก หรือไม่เชือ่ เลย
ก็เป็นได้ทั้ง ๒ แนวทาง บางคนเขาได้ยินค�ำสรรเสริญในตัวเรา
เขาไม่เชื่อก็มี บางคนที่ได้ยินค�ำต�ำหนิติเตียนในตัวเรา เขาไม่เชื่อก็มี
หรือเชือ่ ก็มี แต่เขาจะเชือ่ ไม่เชือ่ นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งของเรา ไม่เป็นสาระส�ำคัญ
สาระส�ำคัญอยู่ที่ความจริงว่าเราท�ำผิดหรือไม่ท�ำผิด ถ้าเราท�ำผิด
คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ผิดอยู่ดี เราควรที่จะแก้ไข ถ้าเราไม่ผิด
คนจะเชื่อก็เรื่องของเขา เราห้ามเขาไม่ได้ เรารู้อยู่แก่ใจของเราว่า
เราไม่ผิดก็เท่านั้นเอง นี่คือหลักการของการฟังค�ำสรรเสริญหรือ
ค�ำนินทาของผูท้ มี่ เี หตุมผี ล จะไม่ได้ฟงั ด้วยอารมณ์ จะไม่ดใี จเวลาใคร
เขาชมไม่วา่ จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตาม แต่คนทีไ่ ม่มเี หตุไม่มผี ล
คนที่ไม่มีหลักเกณฑ์ คนที่ไหลไปตามอารมณ์ จะชอบการสรรเสริญ
ไม่ชอบการนินทา จะเสียใจเวลามีใครเขาต�ำหนิติเตียนไม่ว่าจะเป็น
เรื่องจริงหรือไม่เป็นเรื่องจริง คนอย่างนี้มักจะเป็นเหยื่อของคนที่
เขาเห็นข้อบกพร่องของเรา เขาจะมาเยินยอเราเพื่อให้เราดีอกดีใจ
เพื่อให้เราชอบเขา แล้วเขาก็จะมาหลอกเราได้
นีค่ อื เรือ่ งของการปวารณาตัว พระสงฆ์เราอยูร่ ว่ มกันย่อมรูย้ อ่ มเห็น
พฤติกรรมของกันและกัน ถ้าท�ำไม่ถกู ต้องตามหลักพระวินยั ก็ควรทีจ่ ะ
กล่าวตักเตือนกันได้ ไม่ควรถือตัวว่ามีพรรษามากหรือมีพรรษาน้อย
แต่ก็มีธรรมเนียมมีความเคารพกันอยู่ ผู้น้อยก็มักจะไม่ว่าผู้ใหญ่
ถ้าจะเตือนผูใ้ หญ่กจ็ ะต้องใช้อบุ ายคือไม่พดู โดยตรง อาจจะไปท�ำอะไร
ให้ทา่ นได้เห็นได้เข้าใจโดยทีไ่ ม่ได้วา่ กล่าวโดยตรง หรือถ้าจะว่ากล่าว
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คนที่ไม่มีกามารมณ์แล้ว
ท�ำอะไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นโทษ
คนที่มีกามารมณ์อยู่นี้
ถึงแม้ไม่ท�ำก็ยังเป็นโทษอยู่ได้
ก็อาจจะว่าด้วยความเคารพคือขออนุญาตก่อน ขออนุญาตแจ้ง หรือ
บอกสิ่งที่ท่านได้ท�ำมา
มีนทิ านเรือ่ งหนึง่ มีหลวงตากับพระบวชใหม่ ท่านไปกิจนิมนต์นอกวัด
ขากลับเดินกลับวัดต้องผ่านล�ำห้วยซึ่งมีน�้ำไหลเชี่ยวกรากพอดี
มีหญิงชราอยู่คนหนึ่งนั่งอยู่ที่ข้างล�ำธารล�ำห้วย แล้วก็มีหน้าตา
ซึมเศร้า หลวงตาท่านก็ถามว่า “เป็นอะไรหรือ” แกบอกว่าอยากจะ
กลับบ้านแต่ไม่กล้าข้ามล�ำห้วยกลัวจะถูกน�้ำพัดไป หลวงตาด้วย
ความเมตตาก็อุ้มหญิงชราคนนั้นพาเดินข้ามห้วยไป พระติดตาม
หลวงตาซึ่งเป็นพระบวชใหม่ก็มีความรู้สึกไม่สบายใจ เพราะตาม
พระวินัยพระภิกษุไม่ควรที่จะแตะต้องร่างกายสีกาของผู้หญิง ก็เดิน
คิ ด ไปเดิ น ตามหลวงตากลั บ ไปด้ ว ยจิ ต ใจที่ ขุ ่ น มั ว หรื อ ไม่ เ ข้ า ใจ
สงสัยว่าท�ำไมหลวงตาถึงละเมิดพระวินัย ท�ำไมไม่เคารพพระวินัย
พอไปถึ ง ที่ วั ด ทนไม่ ไ หวก็ เ ลยกราบขออนุ ญ าตถามหลวงตาว่ า
“หลวงตา ท�ำไมท่านไปอุ้มผู้หญิงคนนั้น” หลวงตาท่านบอกว่า
“เราปล่อยมันไว้ตงั้ แต่ลำ� ห้วยแล้ว คุณยังแบกมันมาถึงวัดอีกหรือ”
นี่คือหลวงตาท่านบวชมานาน ท่านมีปัญญา ถึงแม้ว่าบางอย่างอาจ
จะเป็นข้อห้าม แต่ท่านพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเมตตา
โดยที่จิตใจของท่านนั้นไม่มีความก�ำหนัดยินดีต่อการสัมผัสร่างกาย
ของเพศตรงข้าม เพราะท่านได้ปฏิบตั ทิ า่ นได้บรรลุธรรมแล้ว ท่านเลย
สามารถท�ำในสิง่ ทีผ่ ไู้ ม่บรรลุธรรมไม่กล้าท�ำ เพราะถ้ายังไม่บรรลุธรรม
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พอไปเเตะต้องร่างกายของเพศตรงข้ามก็จะเกิดกามารมณ์ขึ้นมาได้
แต่ท่านได้ก�ำจัดกามารมณ์หมดไปแล้ว ท่านจึงไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้
พระวิ นั ย ข้ อ นี้ ห ้ า มไว้ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ยั ง มี ก ามารมณ์ อ ยู ่ แต่ ผู ้ ที่ ไ ม่ มี
กามารมณ์แล้ว จะแตะหรือไม่แตะก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพียงแต่ว่า
อาจจะท�ำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่ผู้ที่มาบวชใหม่เท่านั้นเอง แต่ถ้า
ผู้ที่รู้ความประพฤติของท่านของผู้ท่ีกระท�ำว่าท่านเป็นพระระดับ
ไหนแล้ว เขาก็จะไม่กังวล
อั น นี้ เ ป็ น เรื่ อ งของพระผู ้ น ้ อ ยที่ มี ค วามสงสั ย ในพฤติ ก รรมของ
พระผูใ้ หญ่ ก็เลยต้องขออนุญาตกราบถาม ท่านก็สอนให้เกิดปัญญาว่า
จิตนั้นควรจะตั้งอยู่ในปัจจุบัน ไม่ควรไปในอดีต ไม่ควรไปในอนาคต
เพราะจิตไปในอดีตไปอนาคตจะเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นเอง จิตของ
พระใหม่เดินกลับวัดด้วยความฟุง้ ซ่าน แต่จติ ของหลวงตาท่านอยูก่ บั
ปัจจุบนั ท่านอยูก่ บั การเดินของท่านไป ท่านลืมอดีตทีท่ า่ นได้ทำ� ไปแล้ว
คือลืมเรื่องของหญิงชราคนนั้นไปแล้ว แล้วเหตุที่ท่านท�ำก็ไม่ได้ท�ำ
ด้วยความก�ำหนัดยินดี แต่ท�ำด้วยความเมตตากรุณา นี่คือเรื่องของ
จิตใจของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน การกระท�ำนั้นมีโทษกับไม่มีโทษ
ต่างกัน คนที่ไม่มีกามารมณ์แล้ว ท�ำอะไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นโทษ
คนที่มีกามารมณ์อยู่นี้ ถึงแม้ไม่ท�ำก็ยังเป็นโทษอยู่ได้ เพียงแต่คิด
ขึ้นมาก็ท�ำให้ใจร้อนได้แล้ว เกิดกามารมณ์ขึ้นมาแล้ว นี่คือความ
แตกต่ า งของจิ ต ใจของผู ้ ป ฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ ก� ำ จั ด โทษภายในจิ ต ใจของ
ตนแล้ว การกระท�ำจะเป็นกิริยาไปหมด จะไม่มีโทษ มีแต่คุณมีแต่
ประโยชน์ แต่ผู้ที่ยังมีโทษอยู่ในใจ ถ้าท�ำไปแล้วมันจะเกิดโทษแก่
ตนเองและเกิดโทษกับผู้อื่นได้ด้วย
นีค่ อื เรือ่ งของพระวินยั ของการปวารณาตัว ถ้าพระผูน้ อ้ ยมีความเห็น
ว่าควรจะว่ากล่าวตักเตือนพระผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ท�ำได้ แต่ควรจะมี
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มารยาท ไม่พูดแบบเสียมารยาทคือยกตนข่มท่าน ตนเป็นผู้น้อย
จะไปตีตนเสมอท่านหรือสูงกว่าท่านเพราะเห็นว่าท่านท�ำผิดแล้ว
ก็ไปชีห้ น้าบอกว่าท่านท�ำอย่างนีไ้ ม่ถกู พูดอย่างนีไ้ ม่ได้สำ� หรับผูน้ อ้ ย
ที่จะพูดกับผู้ใหญ่ ผู้น้อยยังต้องมีความเคารพต่อผู้ใหญ่ จะพูดอะไร
ก็ต้องกราบขออนุญาตก่อน เหมือนลูกกับพ่อแม่ เวลาเห็นพ่อแม่
ท�ำอะไรไม่ดี ถ้าอยากจะว่ากล่าวตักเตือนพ่อแม่ก็ต้องดูกาลเทศะ
ดูว่าควรหรือไม่ควร ดูว่าพ่อแม่นั้นยินดีฟังเราหรือไม่ ถ้ารู้ว่าไม่ฟัง
ก็อย่าไปพูดให้เสียเวลา ไม่ใช่ฐานะของเรา การที่ลูกจะไปว่ากล่าว
ตักเตือนพ่อแม่นเี้ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรกระท�ำ ยกเว้นพ่อแม่ปวารณาตนเองไว้
เช่น บอกลูกไว้วา่ ถ้าพ่อแม่ทำ� อะไรไม่ถกู ไม่ตอ้ งก็บอกได้นะ ถ้าอย่างนี้
แสดงว่าพ่อแม่เป็นคนมีเหตุมีผล แต่การจะบอกนี้ก็ต้องบอกด้วย
ความเคารพ ไม่ใช่เห็นว่าผิดแล้วก็พูดว่ากล่าวดุด่าได้ อย่างนั้น
ก็ไม่ใช่อีก การที่จะไปดุด่าว่ากล่าวผู้ใหญ่นี้ไม่ถูก ไปยกตนข่มท่านนี้
ไม่ถูก ยังไงๆ ท่านก็ต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเสมอ เรื่องผิดเรื่องถูกนี้
ก็อกี เรือ่ งหนึง่ แต่เรือ่ งการพูดต่อผูห้ ลักผูใ้ หญ่ถงึ แม้จะเป็นการบอก
ความผิดของท่าน ก็ตอ้ งพูดด้วยความเคารพและต้องขออนุญาตก่อน
ถ้าท่านไม่อนุญาตก็ไม่ต้องพูด ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรม
ของท่านไป
วันนี้เป็นวันปวารณาของพระภิกษุทุกวัดทุกประเทศ วันสุดท้ายของ
พรรษาจะเป็นวันปวารณาตัว เป็นการสอนของพระพุทธเจ้าที่ฉลาด
ที่ทรงสอนให้ผู้อยู่ร่วมกันนั้นอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปกติอยู่
ร่วมกันมันก็ต้องมีบ้าง ลิ้นกับฟันก็อาจจะมีพลาดพลั้งขบกันบ้าง
อยู่ร่วมกันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างโดยที่มีเจตนาหรือ
ไม่มีเจตนาก็ตาม แต่ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็จะต้อง
มีการเตือนกันบ้างบอกกันบ้างว่าการกระท�ำทีท่ ำ� นีไ้ ม่ถกู ต้องอย่างไร
เพือ่ ทีจ่ ะได้ปรับปรุงเเก้ไข เพือ่ จะได้เป็นประโยชน์ทงั้ ของผูก้ ระท�ำเอง และ
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เป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ อี่ ยูร่ ว่ มกัน จะช่วยให้อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความรัก
มีความสามัคคีต่อกัน ไม่ใช่อยู่แบบโกรธเกลียดกันไม่พอใจกัน
นอกจากนั้นก็ยังมีการตักบาตรเทโวในตอนเช้า ซึ่งตามธรรมเนียม
แล้วจะต้องตักวันหลังคือต้องตักวันพรุ่งนี้ เพราะวันนี้ยังไม่ได้เป็น
วันออกพรรษา ในวันออกพรรษา พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์
กลับมาสู่โลกมนุษย์หลังจากที่ทรงขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาอยู่
๓ เดือนด้วยกัน ขึ้นไปสั่งสอนธรรมให้แก่พระพุทธมารดาด้วย
ความกตัญญูกตเวที ถึงแม้ว่าพระมารดาจะอยู่กับพระราชโอรส
ได้เพียง ๗ วัน จากนั้นก็เสด็จสวรรคตไป แต่การให้ก�ำเนิดนี้ถือว่า
เป็นพระคุณอันใหญ่หลวง พระพุทธเจ้าจึงมีความปรารถนาจะทดแทน
บุญคุณให้แก่พุทธมารดา และวิธีที่จะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ซึ่งมีอยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วคือมีความสามารถที่จะสอนให้
พุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ได้หลุดพ้นจากการทีจ่ ะต้องไป
เกิดในอบาย ถึงแม้ว่าจะเคยท�ำบาปมามากน้อยเพียงไรก็ตาม ถ้าได้
บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปเกิดในอบายอีกต่อไป แล้วจะ
มีภพชาติเหลืออยู่ไม่เกิน ๗ ชาติเป็นอย่างมาก ก็จะได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวร เป็นสิ่งที่
พระพุทธเจ้าปรารถนาและได้มอบให้กบั พระพุทธมารดา โดยได้แสดง
พระธรรมเทศนาอบรมสัง่ สอนพระพุทธมารดาอยู่ ๑ พรรษาด้วยกัน
จนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน พระพุทธเจ้าทรงถือว่าได้
ทดแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว วิธีอื่นนอกจากนี้
พระองค์ทรงบอกว่ายังไม่พอทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ จะให้
เงินทองท่านเป็นกีร่ อ้ ยล้านพันล้าน จะเลีย้ งดูทา่ นอย่างดีจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวติ จะจัดงานศพให้ยงิ่ ใหญ่ตระการตาขนาดไหนก็ตาม
บุญคุณที่ท่านมีต่อเราก็ยังไม่หมด จะหมดก็ต่อเมื่อเราสามารถ
ท�ำให้ท่านได้เป็นพระโสดาบัน ท�ำให้ท่านไม่ต้องไปเกิดในอบาย
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วิธีการเข้าสู่มรรคผลนิพพาน
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ
ต้องปิดทวารทั้ง ๕ แล้วเปิดทวารข้างใน
เปิดใจขึ้นมาให้รับกับธรรมของพระพุทธเจ้า
อีกต่อไป และท�ำให้ท่านหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเวลา
ไม่เกิน ๗ ชาติเป็นอย่างมาก ผูท้ จี่ ะท�ำอย่างนีไ้ ด้อย่างน้อยก็ตอ้ งเป็น
พระโสดาบันขึ้นไป ถ้าตนเองยังเป็นพระโสดาบันไม่ได้ สอนตนเอง
ให้เป็นโสดาบันไม่ได้ จะไปสอนคนอื่นให้เป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
พระพุทธเจ้านีเ้ ป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านจึงสามารถสอนพุทธมารดา
ให้เป็นพระโสดาบันได้
ส่ ว นพระราชบิ ด า ตามต� ำ ราได้ บ อกว่ า พระพุ ท ธเจ้ า ก็ ท รงสอน
ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ภายใน ๗ วัน ก่อนที่จะเสด็จสวรรคต
นี่ก็เป็นการทดแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธบิดา และ
ทรงตอบบุญคุณของพระมารดาเลี้ยงด้วยการอนุญาตให้บวชเป็น
ภิกษุณี เป็นภิกษุณีรูปแรกของพระพุทธศาสนา เป็นผู้ขออนุญาต
จากพระพุทธเจ้าให้ได้บวช ก่อนหน้านั้นจะไม่มีภิกษุณีเพราะการ
เป็นภิกษุณีนี้เป็นของที่ยากมาก ยากยิ่งกว่าการเป็นภิกษุ เพราะว่า
ภิกษุณีเป็นเพศหญิง แล้วจะต้องมาอยู่แบบภิกษุ ดังนั้นภิกษุณีนี้จะ
ต้องอยู่แบบทรหดอดทนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ในเบื้องต้นนี้
พระองค์ไม่ปรารถนาที่จะบวชภิกษุณี เพราะทรงเห็นว่ามันค่อนข้าง
จะทุลกั ทุเลและจะเป็นภาระแก่พระภิกษุ เพราะพระภิกษุณจี ะต้องมี
พระภิกษุคอยเป็นผูด้ แู ลอบรมสัง่ สอน เป็นพีเ่ ลีย้ ง แล้วการอยูใ่ กล้ชดิ
กันระหว่างหญิงกับชายก็อาจจจะเกิดปัญหาได้ถา้ พระภิกษุนนั้ มีจติ ใจ
ไม่เข้มเเข็ง เวลาภิกษุอยู่ใกล้ชิดกับภิกษุณีก็อาจจะเกิดการประพฤติ
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ทีไ่ ม่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์ได้ แต่หลังจากทีพ่ ระอานนท์มากราบทูล
ถามพระพุทธเจ้าถึงบุญคุณของพระพุทธมารดาเลีย้ งว่าท่านก็เลีย้ งดู
พระพุทธเจ้ามาตัง้ แต่พระพุทธมารดาได้เสด็จสวรรคตไป บุญคุณของ
ท่านก็ยิ่งใหญ่ ท�ำไมพระองค์จะตอบแทนบุญคุณนี้ไม่ได้หรืออย่างไร
ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยต้องยอมบวชภิกษุณี แต่ทรงตั้งเงื่อนไขไว้
หลายประการด้วยกันเพื่อที่จะให้ภิกษุณีนั้นอยู่อย่างมั่นคงอยู่อย่าง
ปลอดภัย มีผู้คอยคุ้มครองดูแลสั่งสอนอบรม เช่น มีอยู่ข้อหนึ่ง
ที่ทรงตั้งเงื่อนไขไว้คือ ภิกษุณีถึงแม้จะบวชมาได้เป็น ๑๐ เป็น ๒๐
เป็น ๓๐ พรรษา ก็ยังต้องเคารพพระภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ในวันเดียว
เพือ่ จะให้ภกิ ษุณนี ตี้ อ้ งเคารพพระเสมอ เพราะพระจะต้องเป็นพีเ่ ลีย้ ง
พระภิกษุณีนั่นเอง เพราะเพศของชายกับหญิงนี้มีความต่างกัน
เพศชายนีม้ กี ำ� ลังวังชามากกว่าเพศหญิง สมัยก่อนนัน้ โจรผูร้ า้ ยอะไร
ก็มีมากมาย ถ้าปล่อยให้ผู้หญิงอยู่กันตามล�ำพังนี้ก็อาจจะเป็น
อันตรายต่อผู้หญิงได้ ก็เลยต้องอยู่กับพระ แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกัน
ให้แยกกันอยู่ แบ่งเป็นโซนกัน โซนพระกับโซนภิกษุณีไป
อันนี้เป็นเรื่องการทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าต่อผู้มีพระคุณ
ท�ำให้พระพุทธบิดาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ท�ำให้พระพุทธมารดา
เลีย้ งได้บวชเป็นภิกษุณแี ละได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามล�ำดับต่อมา
แม้แต่พระราชโอรสคือเจ้าชายราหุลก็ได้บวชเป็นสามเณร เป็น
สามเณรต้นแบบ พระราหุลนี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้า ได้บวชตั้งแต่
อายุ ๖-๗ ขวบ หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว ทางในวัง
ทราบข่าวก็นมิ นต์ให้ไปโปรดในวัง พอไปถึงในวัง พระมเหสีกส็ ง่ เจ้าชาย
ราหุลมากราบขอพระมรดกจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลย
จับบวชเป็นเณร นีค่ อื มรดกของพระพุทธเจ้าต่อพระราชโอรสเพือ่ จะ
ได้ศกึ ษาได้ปฏิบตั ิ และในทีส่ ดุ ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกัน
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คิดดู ความสามารถของคนๆ เดียวทีช่ ว่ ยให้คนอืน่ นี้ ทีไ่ ม่เคยคิดเคย
ฝันมาก่อนว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ได้เป็นพระอริยบุคคล สามารถ
เป็นขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้ว สัตว์โลก
ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอดีตนี้จะไม่มีใครแม้แต่คนเดียว
ที่ จ ะสามารถบรรลุ ถึ ง อริ ย มรรคอริ ย ผลได้ สามารถบรรลุ เ ป็ น
พระอริยเจ้า เป็นพระอริยบุคคล เป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี
พระอนาคามี พระอรหันต์ ได้เลย เพราะปัญญานั้นมีไม่พอที่จะเห็น
เหตุทจี่ ะท�ำให้ได้บรรลุกนั แต่พระพุทธเจ้านีเ้ ป็นพระองค์เดียวเท่านัน้
ทีม่ พี ระปัญญาบารมีมคี วามสามารถ เช่น พระขันติบารมี พระวิรยิ ะ
บารมี ทีจ่ ะสามารถมองเห็นเหตุทจี่ ะท�ำให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็น
พระอรหันต์ได้ พอรูแ้ ล้วมาบอกคนทีไ่ ม่รู้ คนไม่รกู้ น็ ำ� เอาไปปฏิบตั ติ าม
ไม่ช้าก็เร็วก็บรรลุได้อย่างง่ายดายเพราะมีคนบอกวิธีแล้ว ถ้าไม่มี
คนบอกวิ ธี ก็ ไ ม่ รู ้ ว ่ า จะท� ำ อย่ า งไร นี่ คื อ พระคุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข อง
พระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องคือพระราชวงศ์และต่อบุคคล
ทั่วไป ผู้ใดที่ได้สัมผัสได้ฟังพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
เกิดศรัทธาน�ำเอาไปปฏิบัติ ก็มักจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันมา
จนถึงปัจจุบัน
พวกเราก็เช่นเดียวกัน หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
พวกเราก็เกิดศรัทธาสามารถปฏิบัติตนเองแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะ
ปฏิบัติมาก่อนเลย เนื่องจากเห็นตัวอย่างที่ดีงามของพระพุทธเจ้า
และของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ก็เลยสามารถท�ำให้ปฏิบัติตน
แบบท่านได้ ทั้งๆ ที่เป็นการปฏิบัติที่ยากเเสนยาก แต่พอได้เห็น
ตัวอย่างได้เห็นผลที่จะเกิดจากการบ�ำเพ็ญ ก็เลยท�ำให้มีความยินดี
ที่ จ ะปฏิ บั ติ ท� ำ ในสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ คยท� ำ มาก่ อ น เช่ น ถื อ ศี ล ๘ ปกติ
พวกมนุษย์เราทุกคนเกิดมานี้ไม่มีใครอยากจะถือศีล ๘ กัน มีแต่
อยากจะดื่ม อยากจะหาความสุข อยากจะรับประทานอะไรต่างๆ
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ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่มีใครอยากที่จะมาปิดทวารทั้ง ๕
ปิดตา ปิดหู ปิดลิ้น ปิดกาย ไม่ให้รับไม่ให้เสพ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ซึ่งเป็นเหมือนกับอุดรูจมูกไม่ให้หายใจอย่างนั้น แต่มัน
ทรมานยิง่ กว่าการอุดรูจมูกไม่ให้หายใจ เพราะอุดรูจมูกไม่ให้หายใจ
มันก็แค่เดี๋ยวเดียวมันก็ตายมันก็จบ แต่อุดตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้
มันต้องเป็นเดือนๆ เป็นปีๆ มันแสนจะทรมานใจ ถ้าปิดอย่างเดียว
แล้วไม่ปฏิบตั ิ ถ้าปิดตา หู จมูก ลิน้ กาย แล้วไม่เปิดใจ ก็ไม่สามารถ
ที่จะท�ำได้ ถ้าปิดตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วต้องมาเปิดใจ เปิดใจให้
เกิดสติให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะท�ำใจให้สงบ ท�ำใจให้เย็น ท�ำใจ
ให้มีความสุข ถึงจะอยู่ได้ ถ้าปิดตา หู จมูก ลิ้น กาย เฉยๆ โดยที่
ไม่มีการภาวนา ปิดได้ไม่นานจะทนไม่ไหว จะต้องเปิดแล้วออกไป
รับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทันที แต่ถ้าปิดแล้วมาเปิดใจให้มี
สติให้มีปัญญา ใจก็จะสงบ ใจก็จะเย็น ใจก็จะอิ่มจะพอ ก็จะไม่รู้สึก
ทรมานใจแต่อย่างใดในขณะที่ปิดตา หู จมูก ลิ้น กาย นี่คือวิธีการ
เข้าสู่มรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ ต้องปิดทวาร
ทั้ง ๕ แล้วเปิดทวารข้างใน คือเปิดใจขึ้นมาให้รับกับธรรมของ
พระพุทธเจ้า รับกับสติ รับกับสมาธิ รับกับปัญญา รับกับวิมุตติ
ความหลุดพ้นทั้งปวง เริ่มต้นด้วยการปิดตา หู จมูก ลิ้น กาย ด้วย
การถือศีล ๘ แล้วก็มาเปิดใจด้วยการเจริญสติ เปิดใจรับสติเพือ่ ท�ำใจ
ให้สงบเป็นสมาธิ เมื่อเป็นสมาธิแล้วก็เปิดใจรับปัญญาได้ตามล�ำดับ
พอได้ปัญญาแล้วก็จะได้วิมุตติการหลุดพ้น หลุดพ้นจากความทุกข์
ที่มีอยู่เป็นขั้นๆ หลุดพ้นจากความทุกข์ของขั้นพระโสดาบัน ของขั้น
พระสกิทาคามี ของขั้นพระอนาคามี ของขั้นพระอรหันต์ หลุดด้วย
ปัญญาของแต่ละขั้น หลุดด้วยสติ ด้วยสมาธิ และปัญญา ต้องมี
ทั้ง ๓ ส่วนถึงจะเป็นปัญญาที่ท�ำให้หลุดพ้นได้ ถ้าเป็นปัญญา
ปราศจากสติหรือสมาธินี้จะไม่สามารถที่จะท�ำให้หลุดพ้นได้
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นี่คือวิธีของการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ที่มีพระพุทธเจ้า
ของพวกเรานีเ้ ป็นผูค้ น้ พบ แล้วน�ำเอามาเผยแผ่สงั่ สอนให้แก่พวกเรา
ด้วยการถ่ายทอดเป็นขั้นๆ ไป สอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ พอมาปฏิบัติจน
รูแ้ ล้วก็กลายเป็นผูช้ ว่ ยพระพุทธเจ้าถ่ายทอดความรูต้ อ่ ไป ถ่ายทอด
กันมาเป็นทอดๆ จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั มีการถ่ายทอดอยู่ ทีไ่ หนทีม่ กี าร
ฟังธรรม มีการแสดงธรรม ทีไ่ หนมีการปฏิบตั ธิ รรม มีการบรรลุธรรม
ทีน่ นั่ แหละคือเป็นทีๆ่ มีการถ่ายทอดพระธรรมค�ำสอนอันประเสริฐ
ของพระพุทธเจ้า และมีการถ่ายทอดผลที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
พระธรรมค�ำสอน ก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆ
นี่คือเรื่องพระพุทธศาสนาที่ได้น�ำเอามาแสดงให้ท่านได้ยินได้ฟัง
ในวันสุดท้ายของพรรษานี้ เพือ่ เป็นเครือ่ งเตือนเครือ่ งสดับสติปญ
ั ญา
เพื่ อ เร่ ง ความเพี ย รกระตุ ้ น ความยิ น ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สอน
เพื่อที่จะได้น�ำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย
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กิจและเวลาประจ�ำวันที่สามารถเข้าพบ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
เวลา ๐๕.๕๐-๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
เดินบิณฑบาตพร้อมคณะสงฆ์ วัดญาณฯ บริเวณบ้านอ�ำเภอ เริ่มที่ซอย
นาจอมเทียน ๓๐ (เริ่มเดินเมื่อฟ้าสว่างเห็นลายมือ ทั้งนี้เวลาสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

แผนที่เส้นทางเดิน
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เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ฉันเช้าทีศ่ าลาอเนกกุศล สว.กว. (ศาลาฉัน) โดยจะมีการแสดงธรรมก่อนฉัน
ประมาณ ๓๐ นาที ในวันพระ วันส�ำคัญทางศาสนา วันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดตามที่ ครม. ประกาศ
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ณ จุลศาลา เขตปฏิบตั ธิ รรมเขาชีโอน
- วันเสาร์-อาทิตย์ และวันส�ำคัญทางศาสนา แสดงธรรมและตอบปัญหา
ข้อสงสัยเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
- วันจันทร์ถึงศุกร์ (วันพระ) หรือวันหยุดตามที่ ครม. ประกาศ สนทนา
และตอบปัญหาธรรมะ
หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว
และขอความร่วมมือสุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสัน้ และกระโปรงสัน้
**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี**
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ไม่ มี ใ คร จะรู ้ จ ะฉลาดเท่ า กั บ

พระพุทธเจ้าของพวกเรา พวกเราจึงถือว่า
เป็นโชควาสนาที่ได้มาเจอปรมาจารย์
ของโลก มีหนึง่ เดียวเท่านัน้ ทีเ่ ป็นอย่างนีไ้ ด้
พวกเราจึ ง ไม่ ค วรที่ จ ะปล่ อ ยโอกาสนี้
ให้หลุดไปจากมือของพวกเรา พยายาม
ไขว่ ค ว้ า พยายามยึ ด เกาะติ ด อยู ่ กั บ
พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์ ของ
พระพุทธเจ้าเถิด แล้วเป้าหมายของการ
ปฏิบัติ จุดหมายของการปฏิบัติ คือการ
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง การได้เข้า
สูพ่ ระนิพพานทีเ่ ป็นปรมัง สุขงั นีก้ จ็ ะต้อง
เป็นผลทีจ่ ะตามมาต่อไปอย่างแน่นอน
พระอาจารย์สชุ าติ อภิชาโต
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