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เทศน์
อบรมพระ
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เป็นอันว่าพวกเราได้ตั้งสัจอธิษฐานว่า 
เราจะอยู่ในวัดนี้ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน 
ไม่ไปค้างแรมที่อื่น ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน 
ในกรณทีีมี่อนญุาตไว้ในพระวนิยั เช่น เวลา
บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เจ็บไข้ได้ป่วย
ต้องไปดูแลอุปัฏฐากท่าน อนุญาตให้ไปได้
ไม่เกิน ๗ วัน ๗ คืน แล้วก็จะต้องกลับมา 
ถ้าเกินไม่กลับมาก็ถือว่าขาดพรรษา 

ค�าว่า “ขาดพรรษา” ก็คือจะไม่ได้รับ
อานสิงส์จากการจ�าพรรษา ม ี๕ ข้อด้วยกนั  
เช่น จะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากฐิน ผู้ที่จะรับ 
ผ้ากฐินนีจ้ะต้องอยูจ่�าพรรษาครบ ๓ เดอืน 
ด้วยกนัและจะไม่ขาดพรรษา แต่อายพุรรษา 
นีไ้ม่ขาด อายุพรรษานีก้น็ับอยูเ่หมอืนเดมิ  
นี่เป็นตัวอย่างข้ออนุญาตที่ให้ไปโดยลาไป
ได้ ๗ วัน ๗ คืน 

การอธิษฐานพรรษา การอยู่จ�าพรรษา  
เราก็ต้องรู ้จักเขตที่เราจะอยู่จ�าพรรษา 
ตามปกติวัดทั่วไปก็จะมีก�าแพงล้อมรอบ 
กค็วรทีจ่ะต้องรูข้อบเขตของการจ�าพรรษา 
เเต่เนื่องจากวัดญาณสังวรารามนี้เป็นวัด

เทศน์
 วันอธิษฐาน
เข้าพรรษา
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ที่อยู่ในโครงการพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มี
อาณาเขตกว้างขวาง จึงจ�าเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบโดยสังเขปว่า
อยูต่รงไหนบ้าง โดยจะขอเริม่ต้นจากหน้าวดัไปเขตของวดั คอืตรงที่ 
เลยซุม้ประตูวดัออกไปจะมวีงเวยีน แล้วให้เล้ียวขวาไป เราจะเริม่จาก 
ตรงจุดนั้น แล้วก็จะวิ่งพาไปเขตของวัดจะอยู่ภายในถนน จะวิ่งผ่าน 
ศนูย์ผูส้งูอาย ุผ่านศนูย์เกษตร แล้วกไ็ปถงึเขตพฒันาทีด่นิกจ็ะสดุเขต 
ของโครงการพระราชด�าริทางด้านนั้น แล้วก็จะเล้ียวขวาตรงมา  
ทางทีอ่ยูข่องอบุาสกอบุาสกิา ตรงมาพระต�าหนกัของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ตรงไปอ้อมเขาพระมณฑป พอไปอ้อมเขา 
พระมณฑปกต็รงไปสูเ่ขาชโีอน เขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาชีโอน อ้อมบรเิวณ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนออกมาก็มาวิ่งตรงถนนท่ีเรียกว่าถนน 
บายพาส กจ็ะตรงทางไปอยูท่างด้านหลงัของกฏุพิระ ตรงไปสู่วหิารเซยีน  
แล้วจากวิหารเซียนก็จะมีทางเลี้ยว ให้เลี้ยวมาทางศาลานานาชาติ 
จากศาลานานาชาติเราก็จะเลี้ยวขวากลับมาตรงวงเวียนที่เราเป็นที่ 
จดุเร่ิมต้น นัน่กค็อืเขตของการอยู่จ�าพรรษา ห้ามออกจากเขตนีก่้อน
สว่าง คือถ้าไปก่อนสว่างถือว่าขาดการจ�าพรรษาได้ 

การที่เราจะขาดหรือไม่ขาดจะขอยกตัวอย่าง สมมุติว่ายังไม่ได้สว่าง
แล้วออกไปบิณฑบาต พอกลับมาสว่างแล้วอย่างนี้ถือว่าขาดการ 
จ�าพรรษาแล้ว ส่วนกรณมีเีหตจุ�าเป็นทีจ่ะต้องออกไปธรุะข้างนอกใน
ยามค�า่คืน แต่กลบัมาก่อนทีจ่ะสว่างอย่างนีก็้ยงัถอืว่าไม่ขาดพรรษา  
การท่ีเราจะดูว่าสว่างแล้วหรือยังนี้ มีวิธีให้เราดู ๒ แบบด้วยกัน  
วิธีหนึ่งให้สังเกตดูใบไม้ ถ้าเราเห็นใบไม้อย่างชัดเจนแต่ละใบก็ถือว่า
สว่างแล้ว หรือว่าเราจะใช้ดูลายมือของเราก็ได้ ขอให้เรายื่นแขน 
ของเราออกไปให้สุดแล้วก็ดูลายมือ ถ้าเห็นลายมืออย่างชัดเจน 
ก็เรียกว่าสว่างแล้ว สามารถที่จะออกไปนอกเขตของวดัได้แล้วหากมี 
ภารกจิจ�าเป็น เช่น การบิณฑบาต ดงันัน้ตอนเช้าตอนทีท่่านทัง้หลาย 
จะออกบิณฑบาตนี้ ท่านไม่ควรเอาผ้าครองไปด้วย เพราะถ้าเอา



4

ผ้าครองไปด้วยก็ถือว่ายังไม่สว่าง จะต้องรอสละผ้าครองให้ได้ก่อน  
แล้วค่อยออกไปบณิฑบาต ถ้าเอาผ้าครองไปนีถ้อืว่ายังไม่สว่าง ถ้าออก 
ไปแล้วกลับมาสว่างแล้วก็ถือว่าขาดการจ�าพรรษา 

นี่คือเร่ืองของพระวินัยท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพื่อให้ท่านเองได้
มีเวลาอยู่กับท่ีเพ่ือจะได้ศึกษาและได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่อง  
เพราะการมาบวชนี้ก็เพื่อมาศึกษาพระธรรมค�าสอนที่เรียกว่า 
ปริยัติธรรม ศึกษาเพื่อเราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เม่ือรู้จัก
วิธีปฏิบัติแล้วก็น�าเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติอย่างถูกต้องผลก็จะเกิด
ขึ้นมา เรียกว่า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปฏิเวธ ก็คือผลที่จะเกิดจาก
การปฏิบัติ 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาคืออะไร ก็คือ มรรค ๔ 
ผล ๔ นพิพาน ๑ น่ีคือเป้าหมายหรอืผลของการมาบวช การมาศกึษา  
การมาปฏิบัติ เพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเกิด แก่ เจ็บ  
ตาย การบรรลุผลนี้มีอยู่ 4 ระดับ ระดับแรกเรียกว่า โสดาปัตติผล  
คือได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ก็จะตัดภพชาติให้เหลือไม่เกิน ๗ ชาติ
เป็นอย่างมาก แล้วก็จะสามารถบรรลุไปถึงพระนิพพานได้ภายใน  
๗ ชาต ิและไม่ต้องกลบัมาเกดิในอบายอกีต่อไปถงึแม้ว่าจะได้ท�าบาป
ไว้มากมายเพียงใด การบรรลุพระโสดาบันนี้จะปิดกั้นประตูอบายได้
อย่างถาวร ขัน้ที ่2 คือ ขัน้พระสกิทาคามี กจ็ะตดัภพชาตเิหลือเพียง 
๑ ชาติเป็นอย่างมาก ถ้าจะต้องกลับมาเกิด ก็กลับมาเกิดเพียงชาติ
เดียวคือชาติของมนุษย์ ถ้าได้ถึงขั้นที่ 3 คือขั้นพระอนาคามี ก็จะ 
ไม่ต้องกลบัมาเกดิเป็นมนษุย์อกีต่อไป แต่ยังต้องไปเกดิอยู่บนสวรรค์
ชั้นพรหม และจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามล�าดับต่อไป 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
นี่คือเป้าหมายหรือผลของการมาบวช
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ถ้าได้ปฏิบัติจนถึงขั้นพระอรหันต์ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตาย
เกดิอกีต่อไป กจ็ะได้เข้าสูพ่ระนพิพานต่อไป ท่านจึงเรยีกว่า มรรค 4  
ผล 4 นพิพาน 1 มรรค กค็อืการปฏบิตัเิพ่ือปฏบิตัใิห้เกิดผล มรรค 
ก็คือการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา ในแต่ละขั้น พระโสดาบันท่าน 
กต้็องเจรญิศีล สมาธ ิปัญญา ในขัน้ของพระโสดาบนั พระสกทิาคามี  
กต้็องเจรญิศลี สมาธิ ปัญญา ในขัน้ของพระสกิทาคาม ีพระอนาคามี
ก็เช่นเดียวกัน พระอรหันต์ก็เช่นเดียวกัน ก็ใช้ศีล สมาธิ ปัญญา  
เป็นเครื่องมือในการที่จะบรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆ ได้ 

ดังนั้นหน้าท่ีของพวกเราในการที่ได้มาอยู่ร่วมกันมาจ�าพรรษากัน 
ก็คือมาศึกษาในขั้นต้น ถ้าเรายังไม่รู้ว่ามรรคเป็นอย่างไร ผลเป็น
อย่างไร ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นเครื่องมือที่จะมาน�าพาให้เราได้ไป 
สูผ่ลทัง้หลายคอือะไร เรากต้็องศกึษาพระธรรมวนิยั ศกึษาพระธรรม 
ค�าสอน ซึง่ในพรรษาก็จะมีการสัง่สอนหลักสตูรนักธรรมตรี กจ็ะมสีอน 
พระวินัยที่เป็นศีลของพระ มีอยู่ ๒๒๗ ข้อ แล้วก็สอนธรรมวิภาค 
ก็คือค�าต่างๆ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
เจริญสมาธิและปัญญา แล้วก็จะมีศึกษาพุทธประวัติเพ่ือท่ีจะได้รู ้
ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเพ่ือท่ีจะได้ก�าจัดความลังเลสงสัยว่า 
พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ พระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าเป็นค�าสอน 
ที่แท้จริงถูกต้องหรือไม่ พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายมีจริงหรือไม่ 

พระอริยสงฆ์สาวกคือใคร คือผู้ที่มีศรัทธาอย่างพวกเรานี่แลที่มี 
ศรัทธาที่จะมาศึกษาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน�าเอา 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
อย่างทีเ่ราสวดกนัในบทของพระสงัฆคณุ คอื สปุฏปัินโน อชุปุฏปัินโน  
ญายปฏิปันโน สามจิีปฏปัินโน ถ้าเราปฏบิตัไิด้ทัง้ 4 ข้อน้ี เรากจ็ะได้ 
มรรคผลทัง้ 4 ขัน้ตามล�าดบัไป จะได้บรรลเุป็นพระโสดาบนั แล้วกจ็ะได้ 
ก้าวขึน้สูพ่ระสกทิาคาม ีก้าวขึน้สูพ่ระอนาคามี และก้าวขึน้สูพ่ระอรหนัต์ 



6

ตามล�าดับ นี่คือหน้าที่ของพวกเรา หน้าที่ของนักบวช คือการศึกษา 
การปฏิบัติ และการบรรลุ 

หน้าที่ของเราไม่ใช่อยู่ที่การสร้างถาวรวัตถุต่างๆ หรือเรี่ยไรเงินทอง
เพือ่ท่ีจะมาสร้างถาวรวตัถตุ่างๆ เรือ่งการก่อสร้างนีพ้ระพทุธเจ้าทรง
มอบให้กับศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีก�าลังทางทุนทรัพย์ มีทรัพย์สมบัติ 
มีเงินทอง ที่จะสามารถสร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ สร้างกุฏิ สร้างวิหาร 
สร้างอะไรต่างๆ ได้ ส่วนพวกเราที่เป็นพระนี้ไม่มีเงินไม่มีทอง ไม่มี
หน้าที่ๆ จะมาสร้างวัด สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ ขณะที่พระพุทธเจ้า 
ทรงมีพระชนมชีพอยู่ พระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียว  
วดัทีเ่กดิมาแต่ละวดันีเ้กดิจากผู้มศีรทัธาความเลือ่มใสในพระพทุธเจ้า 
และมีความปรารถนาอยากให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลาย 
ได้มท่ีีอยู่อาศยัเพือ่จะได้ศกึษาเพือ่ทีจ่ะได้ปฏบิตัแิละบรรลุธรรม นีคื่อ 
หน้าทีข่องฆราวาส คอืการสร้างถาวรวตัถตุ่างๆ หน้าทีข่องพระ คอื
การบ�าเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา โดยเฉพาะงานส�าคัญที่สุดก็คือสมาธิ
และปัญญา ศลีเรากร็กัษาพระวนิยั ๒๒๗ ให้เคร่งครดั ส่วนสมาธแิละ
ปัญญานี้ก็ต้องใช้การภาวนา คือสมถภาวนาเพ่ือให้เกิดสมาธิ และ 
วปัิสสนาภาวนาเพ่ือให้เกดิปัญญา สมาธอิย่างเดียวไม่มกี�าลงัพอทีจ่ะ
ตดักเิลสตณัหาต่างๆ ให้หมดไปได้อย่างถาวร สมาธทิ�าได้แต่กดกเิลส
ตณัหาเอาไว้เท่าน้ัน เหมอืนกบัหนิทบัหญ้า เวลาเราเอาหนิทบัหญ้าไว้  
หญ้าก็จะไม่สามารถงอกงามขึ้นมา แต่พอเราเอาหินออกจากหญ้า 
หญ้ากจ็ะงอกงามขึน้มาได้ เวลาจติของเรารวมเข้าสูค่วามสงบ กเิลส
ตณัหานีจ้ะหายไปหมด จะพกัอยูช่ัว่คราว จะไม่ท�างาน แต่ไม่หายไป 
อย่างถาวร พอเราออกจากสมาธิมา เราจะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้  
เห็นสิ่งน้ันสิ่งนี้ ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งน้ี กิเลสตัณหาความโลภควาอยาก
ต่างๆ ก็จะโผล่ขึ้นมา ถ้าอยากจะท�าลายกิเลสตัณหาให้หมดไปอย่าง
ถาวร จึงต้องใช้ปัญญาด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา 
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การเจริญวิปัสสนาภาวนาก็ต้องเจริญในขณะท่ีออกจากสมาธิ 
มาแล้ว ขณะที่จิตสงบอยู่ในสมาธินี้ไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้ 
เพราะเป็นเวลาจิตพักผ่อน จิตเติมก�าลัง เหมือนกับร่างกายเวลาที่ 
พกัผ่อนหลับนอนไม่สามารถไปท�างานท�าการได้ แต่พอตืน่ขึน้มาแล้ว  
ได้รับการพกัผ่อนอย่างเตม็ทีแ่ล้ว กจ็ะสามารถออกไปท�างานท�าการ
ต่างๆ ได้ วปัิสสนากเ็ป็นเหมือนการท�างานของร่างกาย จะต้องท�าตอน 
ที่ออกมาจากสมาธิออกมาจากความสงบแล้ว พอออกจากความ 
สงบมา เรากจ็ะต้องมาพจิารณาร่างกายเพราะว่าเป็นตวัทีเ่รายงัหลง 
ยังยึดยังทุกข์อยู่กับร่างกาย เราต้องมาพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจน 
ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา ถ้าเราไปหลงไปยึด 
ไปติดกับร่างกาย ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา เราจะมีความอยากให้ 
ร่างกายนี้เที่ยง อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่กับเราไปตลอด พอเราเกิด 
ความอยากขึน้มากจ็ะเกดิความทุกข์ข้ึนมา เราก็ต้องพิจารณาให้เห็น
ว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ตัวเราของเรา ถ้าเราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้ว 
เราก็จะไม่มีความอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอด ไม่มีความอยากให้
มันไม่เปลี่ยนแปลง มันต้องเปลี่ยนไปตามกาลตามเวลา ร่างกายนี้ 
เกดิมาแล้วกต้็องแก่ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วกต้็องตายไปในท่ีสดุ ไม่มี
ใครยับยั้งห้ามมันได้ มันเป็นเรื่องของร่างกาย มันไม่ใช่เป็นของเรา 
ไม่ใช่เป็นตัวเรา 

วิธีที่อยากจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเรา ท่านสอนให้เราแยก
อาการ 32 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�้าต่างๆ ท่านบอกว่าให้แยกอาการเหล่านี้ออกมาไว้
เป็นกองๆ แล้วดูซิว่าอาการเหล่านี้มีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้าง มีตัวเรา 
อยู่ในผมหรือเปล่า มีตัวเราอยู่ในขนหรือเปล่า มีตัวเราอยู่ในเล็บใน
ฟันในหนังหรือเปล่า แยกมันออกมาเป็นช้ินๆ เป็นส่วนๆ เราลอง
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พิจารณาดูแต่ละส่วนดูว่าส่วนนี้เป็นตัวเราหรือเปล่า เราเป็นผม 
หรือเปล่า เราเป็นขนหรือเปล่า ถ้าพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นได้
อย่างชัดเจน มันเป็นเพียงผม เป็นขน เป็นเล็บ เป็นฟัน เท่าน้ัน  
มนัไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านีเ้ลย ความหลงของเราต่างหากท่ีไปคดิ 
ไปหลงว่า ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอน็ กระดกู เหล่านีเ้ป็นตวัเรา 
ของเรา ให้เราหัดพิจารณาอยู่บ่อยๆ แล้วความเห็นว่ามันไม่ใช่เป็น
ตวัเรากจ็ะค่อยๆ ปรากฏขึน้มา แล้วเราจะเหน็ว่าตวัเราทีแ่ท้จรงิกค็อื 
ผู้ท่ีก�าลังพิจารณามาศึกษานี่เอง ก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่เองที่เป็นตัวแทน 
ร่างกายนีเ้ป็นผูท้ีถ่กูพจิารณา ไม่ใช่ตวัเราของเรา ถ้าเราเหน็ได้อย่าง
ชดัเจน เรากจ็ะปลอ่ยวางร่างกายนี้ได้ จะไม่มคีวามอยากให้ร่างกาย
ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เม่ือไม่มคีวามอยากกจ็ะไม่มคีวามทกุข์ ความแก่  
ความเจ็บ ความตาย น้ีไม่ใช่เป็นต้นเหตขุองความทกุข์ใจ ต้นเหตขุอง
ความทกุข์ใจอยูท่ีค่วามอยาก ทีอ่ยากไม่แก่ อยากไม่เจบ็ อยากไม่ตาย  
ก็จะเห็นชัดเจนว่ามันต้องเจ็บ มันต้องตาย เพราะมันเป็นอนิจจัง  
เพราะมนัเป็นอนตัตา เราห้ามมนัไม่ได้ เราเกบ็มนัไว้ไม่ได้ ถ้ามนัเป็น 
ของเรามันก็ต้องอยู่กับเราไปตลอด ถ้ามันไม่อยู่กับเราไปตลอด 
เราจะตู่ว่าเป็นของเราได้อย่างไร มนักจ็ะเหน็ด้วยเหตดุ้วยผล แล้วมนั 
ก็จะเกิดความกล้าหาญ กล้าที่จะปล่อยวางร่างกายได้ กล้าที่จะไป
ทดสอบดูว่าร่างกายนี้เรายังหลงยึดติดอยู่หรือไม่ ด้วยการไปหา 
สถานที่ๆ เราเคยกลัว กลัวความเป็นความตายของร่างกาย ถ้าเรา
เห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา เราจะไม่ห่วง เรายินดี
พร้อมที่จะให้ร่างกายนี้มันเป็นไป เพราะมันเป็นเหมือนกับร่างกาย
ของคนอืน่ทีเ่ราไม่เดอืดร้อนเวลาร่างกายของคนอืน่เป็นอะไรไป ฉนัใด 
ร่างกายของเรานี้ก็เป็นอย่างนั้น 

น่ีคือการพิจารณาเพื่อตัดความกลัวในความเจ็บไข้ได้ป่วย กลัว 
ความตาย ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกันก็คือทุกขเวทนา มันก็
จะเป็นสิ่งที่อยู่กับร่างกาย มันไม่ได้อยู่กับเรา เราเพียงแต่มาสัมผัส
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รับรู้เท่านั้น ถ้าเราสัมผัสรับรู้เฉยๆ ไม่ไปมีความอยากให้มันหายไป 
เราจะไม่มคีวามทุกข์ ความทกุข์เกดิจากความอยากให้ความเจบ็ของ
ร่างกายคือทุกขเวทนาหายไป เราจะต้องนั่งให้มันเจ็บ เจ็บแล้วก ็
สอนใจว่ามนัเป็นของร่างกาย มนัไม่ใช่เป็นของเรา เราเป็นเพียงผูม้าด ู
มารับรู้มาสัมผัสเท่าน้ัน เราไม่ต้องไปอยากให้มันหาย เพราะถ้า
อยากแล้วมันจะเกิดความทุกข์ ที่เราทนต่อความเจ็บไม่ได้นั้น ไม่ใช่
ทนกับความเจ็บของร่างกาย แต่ทนกับความอยากที่อยากจะให้ 
ความเจ็บหายไป ถ้าเราไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไป ความ
ทุกข์ใจจะไม่ม ีแล้วเรากจ็ะอยู่กบัความเจบ็ได้อย่างสบาย เวลาเจ็บไข้
ได้ป่วยไม่มหียกูไม่มยีากไ็ม่เป็นปัญหา ไม่มยีาแก้ปวดกไ็ม่เป็นปัญหา 
เพราะความปวดส่วนใหญ่มันอยู่ท่ีใจ แล้วถ้าเรามีปัญญาท่ีจะระงับ
มันโดยการที่ไม่มีความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไป ความ
เจ็บปวดส่วนใหญ่ที่อยู่ในใจจะหายไปหมด เหลืออยู่แต่ความเจ็บ
เพียงเล็กน้อยท่ีอยู่กับร่างกาย เราก็จะไม่ต้องกินยาแก้ปวด นี่คือ 
วธีิการพิจารณาร่างกายเพ่ือทีเ่ราจะได้ปล่อยวางร่างกาย จะได้ไม่ต้อง 
ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไป เพราะพวกเราทุกคนก�าลังเดินทางไปสู่
ความแก่กัน ก�าลังเดินทางไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยกัน ก�าลังเดินทาง
ไปสูค่วามตายกนั ถ้าเราไม่เตรยีมตวัรบักบัเหตุการณ์ เวลาทีเ่ราเจอ
เหตุการณ์ เราจะไม่สามารถที่จะเผชิญได้อย่างไม่มีความทุกข์ นี่คือ
เป้าหมายของการเจริญปัญญาหรือการเจริญวิปัสสนาภาวนา คือ
เพื่อให้เห็นความจริง เห็นสิ่งที่เป็นจริง ไม่ใช่เป็นไปตามความรู้สึก
นึกคิดของเรา ความรู้สึกนึกคิดของเราน้ีออกมาจากความหลง  
ออกมาจากความไม่รู ้ความจริง มันท�าให้เราเห็นผิดเป็นชอบ  
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นสิ่งที่ไม่ใช ่
ตัวเราว่าเป็นตัวเรา เห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุข 

นีค่อืการเจรญิวปัิสสนาให้เห็นตามความเป็นจริงของสิง่ท่ีมอียู่เป็นอยู่  
เราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไร สิ่งที่เราเปลี่ยนคือใจของเรา เปลี่ยน
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ความโง่ให้กลายเป็นความฉลาดเท่านั้น ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ให้รู้ว่า
ร่างกายนีไ้ม่ใช่ตวัเราของเรา ให้รูว่้าร่างกายน้ีไม่เทีย่ง ให้รูว่้าความเจบ็
นี้เป็นความเจ็บของร่างกาย ไม่ใช่เป็นความเจ็บของเรา ถ้าเราเห็น 
อย่างชัดเจนแล้ว เราก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ กับความเจ็บ  
กับความตายของร่างกาย 

อีกเร่ืองหน่ึงที่เราต้องพิจารณาคือความไม่สวยงามของร่างกาย 
เพราะถ้าเรามองเห็นร่างกายว่าสวยว่างาม น่ารกั น่าชืน่ชม กจ็ะเกดิ 
กามราคะ เกดิกามารมณ์ขึน้มา เมือ่เกดิกามารมณ์กอ็ยากจะเสพกาม  
ถ้าไม่ได้เสพกามกจ็ะเกดิความทกุข์ทรมานอย่างมาก ถ้าเป็นนกับวช
ก็จะไม่สามารถอยู่กับการเป็นนักบวชได้ ก็จะต้องสิกขาลาเพศไป 
เพราะอยากจะไปร่วมหลับนอนกับบุคคลท่ีเราเห็นว่าสวยว่างาม
น่ันเอง แต่ถ้าเราพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกาย เช่น  
ดูตอนที่ร่างกายแก่ ดูตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ดูตอนที่ร่างกาย
ตายไปเป็นซากศพไปหรอืดอูวยัวะต่างๆ ทีม่อียูภ่ายใต้ผวิหนงั ถ้าเรา 
ดูแล้วความอยากที่จะเสพกามนี้มันก็จะหายไปได้ พระอุปัชฌาย์จึง
ต้องสอนให้เราพิจารณาร่างกายตั้งแต่วันที่เราบวช ค�าที่เราท่องไว้  
5 ค�า คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ก็คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง  
น่ันเอง ท่านสอนให้เราพิจารณาร่างกายให้ดูความไม่สวยงามของ
ร่างกาย ให้ดูอวัยวะอาการต่างๆ ที่มีอยู่ในร่างกาย อย่าดูแต่เฉพาะ
ส่วนภายนอก อย่าดูแต่เฉพาะส่วนที่สวยที่งาม เพราะจะท�าให้
จติใจมีกามารมณ์และจะท�าให้ผ้าเหลอืงร้อน จะท�าให้ไม่สามารถห่ม 
ผ้าเหลืองได้ จะต้องสิกขาลาเพศไปในที่สุด 

น่ีคือเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาที่เราเจริญสลับกับการเจริญ 
สมถภาวนา เพราะหลงัจากทีเ่ราพจิารณาไปได้สกัระยะหนึง่กจ็ะเกดิ
ความเหนื่อย เกิดความอ่อนล้าขึ้นมา ก็ต้องหยุดพัก เราก็ต้องหยุด
การพิจารณาแล้วก็เข้าไปในสมาธิ ไปเติมก�าลัง เหมือนกับร่างกายที่
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ท�างานมาตลอดทั้งวัน ต้องเหนื่อย ก็กลับบ้านไปพักผ่อนหลับนอน  
ไปรับประทานอาหาร แล้วพอตื่นขึ้นมาก็กลับมาท�างานต่อ พอเรา 
พิจารณาทางปัญญาจนใจเร่ิมไม่อยากพิจารณาหรือไปพิจารณา 
เรือ่งอืน่ เรากต้็องหยุดพจิารณา แล้วกก็ลับมาเข้าสูส่มาธทิ�าใจให้สงบ  
สลับกันไปอย่างนี้จนกว่าเราจะสามารถละตัณหาความอยากต่างๆ 
ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ พอเราละตัณหาได้หมดแล้วก็จะไม่ม ี
ความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจ แต่การพิจารณาร่างกายกับเวทนานี้ 
กเ็ป็นเพียงข้อสอบ ๒ ข้อแรกทีเ่ราต้องท�า ข้อท่ีพิจารณาอสภุะกเ็ป็น
ข้อที่ ๓ เราก็ต้องมีข้อที่ ๔ คือการพิจารณาจิตของเรา จิตของเรา
ก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกัน เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหมือนกัน  
ค�าว่า จติ นีห้มายถงึอารมณ์ต่างๆ ทีมี่อยูภ่ายในจติของเรา จติของเรา 
มันจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลง บางวันก็สดใส บางวันก็เบิกบาน  
บางวนักเ็ศร้าหมอง มนัเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เราก็ต้องพจิารณา
เพื่อปล่อยวางเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้เรามีความอยากให้จิตเราเป็น
อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ มันเป็นอย่างไรก็รู้ไปตามความจริงของมัน  
แล้วใจเรากจ็ะไม่มคีวามอยาก เมือ่ไม่มคีวามอยากก็จะไม่มคีวามทกุข์  
เม่ือไม่มีความทุกข์กห็มดปัญหา ปัญหาอยู่ทีค่วามทกุข์นีเ้ท่านัน้ และ
ต้นเหตุของความทุกข์ก็อยู่ที่ความอยาก และเคร่ืองมือที่จะก�าจัด 
ต้นเหตขุองความอยากกคื็อศลี สมาธ ิและปัญญา ท่ีพวกเรามาศกึษา
และปฏิบัติกันนั่นเอง 

จึงขอสรุปการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร
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มารยาท
ของ

การนั่ง
ฟังเทศน์
ฟังธรรม

ธรรมะ
บนเขา

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ขอความกรุณาน่ังเฉยๆ เวลาฟังธรรม

เป็นเวลาท่ีไม่ควรจะท�าอะไร ถ้าอยาก

จะท�าอะไรขอเชิญไปท�าที่อื่น เพราะว่า 

มันรบกวนผู้แสดงและผูฟั้งข้างๆ ท�าให้เขา

เสียสมาธิ เพราะว่ามีเสียงรบกวน มีการ

เคลื่อนไหว ท่ีจะท�าให้เขาไม่สามารถฟัง

ธรรมที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องได้

การฟังธรรมนี้จะเกิดคุณเกิดประโยชน์

ก็ต่อเมื่อผู้ฟังนั้นฟังด้วยกาย วาจา ใจ  

ท่ีสงบ ถ้ากายวาจาใจไม่สงบ ธรรมนี้จะ

ไม่สามารถเข้าไปสู่ใจได้ ไม่สามารถเป็น

ประโยชน์ให้กับใจได้ เพราะฟังไม่รู้เรื่อง

เพราะไม่ได้ฟัง เหมือนกับการเทน�้าใส่ไป 

ในแก้ว ถ้าไม่หงายแก้วขึ้นมา ต่อให้เทน�้า 

ลงไปในแก้วมากน้อยเพยีงไร จะไม่มนี�า้อยู ่

ในแก้วเลยแม้แต่หยดเดยีว เสยีเวลาเปล่าๆ  

เสียน�้าเปล่าๆ ได้แต่กิริยาแต่ไม่ได้สาระ

ประโยชน์จากการฟัง ฟังแบบนีท่้านเรียกว่า  

ฟังแบบทพัพใีนหม้อแกง ทพัพน้ีีมนัไม่รูจ้กั

รสชาติของแกง ต่อให้อยู่ในหม้อแกงนาน

สักเท่าไรก็ตาม มันจะไม่รู้ว่าเป็นแกงเผ็ด  
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หรือเป็นแกงจืด หรือแกงหวาน มนัไม่เหมอืนกบัลิน้ ทีแ่ม้แต่สมัผัสกบั 

แกงเพียงหยดเดียวกจ็ะรูทั้นทว่ีาเป็นแกงชนดิใด ฉนัใด การฟังธรรม 

ก็ฉันนั้น ถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกง ต่อให้ฟังไปทั้งชาติก็ไม่เกิด

ประโยชน์อะไร ฟังไปแล้วกเ็ข้าหซู้ายออกหขูวา ไม่รูเ้รือ่ง แต่ ฟังแบบ 

ลิน้กับแกง นีอ้าจจะบรรลธุรรมได้ในขณะท่ีฟังเลย อย่างท่ีปรากฏข้ึน 

มาในสมยัพทุธกาลทีม่ผีูฟั้งธรรมจากพระพุทธเจ้า และสามารถบรรลุ

ธรรมได้ทันที บรรลุเป็นพระอรหนัตสาวกกนัได้ทนัทเีลย เพราะผูฟั้ง 

นัน้ฟังด้วยใจทีจ่ดจ่อ ฟังด้วยใจท่ีสงบ ฟังด้วยร่างกายและวาจาทีส่งบ  

ร่างกายนีไ้ม่ขยบัเขยือ้น ไม่ท�าอะไร วาจาไม่มกีารพดูไม่มกีารคยุ ใจนี ้

ไม่มีการคิดถึงเรื่องอื่นเลยนอกจากคิดถึงเรื่องธรรมที่ก�าลังแสดงอยู่

เท่านั้น ถ้าฟังแบบนี้สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างแน่นอน เพราะ

มีการบรรลุธรรมมาแล้วในอดีตเป็นจ�านวนมากมาย

น่ีคือมารยาทของการฟังธรรม ถ้าเราอยากจะเคารพสิทธิของผู้อื่น 

ถ้าเราอยู่ในสถานท่ีๆ มีความสงบทางกาย ทางวาจา เราก็ควรที่

จะตั้งอยู่ในความสงบ อย่าไปเห็นอะไรท่ีมันส�าคัญกว่าการฟังเทศน ์

ฟังธรรมอยูใ่นขณะนัน้ ถ้ามคีวามจ�าเป็นจริงๆ ท่ีจะต้องท�าอะไร กค็วร 

จะปลกีตวัไปอยูอ่กีทีห่นึง่จะดกีว่า ผูอ้ืน่เขาจะได้ไม่ถกูรบกวน เขาจะ 

ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรม แต่ถ้ามกีารกระท�าอะไรต่างๆ กจ็ะไป 

ท�าลายสมาธิของผู้ฟังและท�าลายสมาธิของผู้แสดงด้วย อย่างน้อย 

ผูแ้สดงกจ็ะรู้สกึเสยีดายเวลา เสยีอกเสยีใจ เหมอืนกบัเทน�า้ใส่ให้กบั 

เขาแต่เขาไม่หงายแก้วขึ้นมา ถ้าเขาไม่หงายแก้วขึ้นมาจะเทน�้าใส่ไป 

ท�าไม เทไปแล้วมนักไ็ม่ได้แม้แต่หยดเดยีว อนัน้ีกจ็ะเป็นอย่างนัน้ ถ้าไป 

แสดงธรรมท่ีไหนแล้วมีคนพูดมีคนคุยกันก็จ�าเป็นที่จะต้องยุติการ

แสดงไว้ตรงนัน้ เพราะแสดงไปมันกไ็ม่เกดิประโยชน์อะไร เมือ่คนฟัง 

ไม่ให้ความส�าคัญต่อการฟัง แล้วคนแสดงจะไปให้ความส�าคัญต่อ

การแสดงได้อย่างไร มันเป็นเหตุเป็นผล การมาแสดงธรรมน้ีไม่ได้ 
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มาเพราะความอยากจะมา แต่มาด้วยความจ�าเป็น เป็นหน้าทีอ่ย่างหนึง่  

อีกอย่างหน่ึงคือเห็นความศรัทธาของผู้ที่มาผู้ที่ต้องการจะมารับ 

ฟังธรรม กเ็ลยต้องผลกัดนัสงัขารให้มานัง่อยูต่รงนี ้แล้วกต้็องสรรหา

ธรรมะออกมาพดูให้ฟัง ถ้าอยู่คนเดยีวนีไ้ม่ต้องท�าอะไร ให้จติอยู่เฉยๆ  

ตั้งอยู่ในความสงบ สบายจะตาย 

นี่คือเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรม 

การฟังธรรมนี้จะเกิดคุณเกิดประโยชน์
ก็ต่อเมื่อผู้ฟังนั้น
ฟังด้วยกาย วาจา ใจ ที่สงบ
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ธรรมะ
บนเขา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอยู ่จ�าพรรษา 

กจ็ะท�าให้เป็นการควบคุมบังคับใจท่ีฟุง้ซ่าน  

ที่ยังถูกความอยากต่างๆ คอยผลักดันให้

ไปทีน่ัน่มาทีน่ีจ่ะได้ต้องอยู่กบัท่ี จะได้ระงบั

ความอยากไปนั่นมานี่ ซึ่งเป็นประโยชน์

ส�าหรับพระภิกษุสามเณร และจะได้อยู่

กับครูบาอาจารย์ ได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่าง 

ต่อเน่ือง เพราะการศึกษาและการปฏิบัติ

อย่างต่อเนือ่งจะเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะปกป้อง

รักษาจิตใจท่ีมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆ ใน

โลกนี ้มคีณุค่ายิง่กว่าทรพัย์สมบตัข้ิาวของ

เงนิทอง เพราะใจท่ีได้รับการปกป้องรกัษา

คุ ้มครองด้วยการศึกษาและการปฏิบัต ิ

ธรรมจะน�าความสุขที่ เหนือความสุข 

ทัง้หลายในโลกนีน้ัน่เอง ไม่มีความสขุอนัใด 

ในโลกนี้ที่จะวิเศษที่จะดีเท่ากับความสุข

ที่เกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติธรรม 

เพราะการศึกษาและการปฏิบัติธรรมจะ

ท�าให้จติใจมคีวามสงบ ความสงบน้ีแลเป็น

ความสขุทีย่ิง่ใหญ่กว่าความสขุทัง้ปวง นีค่อื 

เรื่องของการอยู่จ�าพรรษา 

สารคุณ
ของ
การอยู่
จ�าพรรษา
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เป้าหมายของการอยูจ่�าพรรษาอยูท่ีก่ารศกึษาพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามค�าสอน เมื่อปฏิบัติตามแล้ว  

ผลกค็อืความสงบในระดบัต่างๆ ก็จะปรากฏข้ึนมาจนถึงระดบัทีสู่งสดุ 

คอืระดบัของพระนพิพาน อยูท่ี่การศึกษาและการปฏิบัตติามพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นการอยู่จ�าพรรษาจึงควรพุ่งไปที่ตรง

จุดนี้ คือการศึกษาและการปฏิบัติ เพื่อรักษาจิตใจที่มีคุณค่ายิ่งกว่า 

สิง่ต่างๆ ทัง้หลายในโลกนีใ้ห้ตัง้อยู่ในความสงบ เพราะความสงบของใจ 

เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง นี่คือหัวใจอันส�าคัญของ

การปฏิบัติ 

ขอให้เราอย่าไปกังวลกับสถานะของเราว่าเราเป็นฆราวาสหรือ 

เป็นนกับวช ให้กงัวลว่าเรามเีวลาให้กบัการปฏบิตัหิรอืไม่ ถ้าเราไม่มี

เวลา เราต้องหาเวลาให้กับการปฏิบัติให้ได้ เพราะถ้าเราไม่มีเวลา  

เราก็จะไม่สามารถปฏิบัติ เมื่อไม่ปฏิบัติ มันก็จะไม่เกิดผลขึ้นมา 

ดังนั้นอะไรที่มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ เราต้องท�าลายมันให้ได้  

ต้องก�าจัดมันให้ได้เพื่อให้เราจะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติกัน 

ดงันัน้ในช่วงเข้าพรรษานีเ้ราอาจจะใช้อบุายใช้เหตขุองการเข้าพรรษานี ้

มาเป็นข้ออ้างก็ได้ว่า ช่วงนี้เข้าพรรษาต้องขอหยุดงานทางโลกไว้

ชัว่คราว ขอมาใช้เวลากบัการศกึษาและปฏิบัตธิรรมตามค�าสอนของ 

พระพุทธเจ้า คนท่ีนับถอืศาสนาอืน่เขายงัอ้างศาสนาเป็นข้ออ้างได้เลย  

เช่น ศาสนาเขาห้ามไม่ให้กินเน้ือสุกร เขาก็ยังอ้างได้ว่าเขาไม่กิน

เนื้อสุกร ศาสนาเขาห้ามไม่ให้ดื่มสุรา ห้ามไม่ให้เล่นการพนัน เขาก็

ถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าในพระศาสนา
เราต้องปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า



17

อ้างศาสนาได้ แต่ศาสนาของเราเป็นศาสนาท่ีใจกว้าง ไม่บังคับกัน  

ไม่ห้ามกัน ปล่อยให้ท�ากันตามความสมัครใจ เช่น อบายมุขต่างๆ นี้ 

ก็ไม่ได้ห้าม เพียงแต่บอกให้รู้ว่ามันไม่ดี ท�าแล้วมันจะเกิดโทษ  

การท�าบาปก็ไม่ได้ห้ามให้ท�า เพียงแต่บอกว่าท�าแล้วมันจะเกิดโทษ

ขึ้นมา พอเป็นศาสนาที่ใจกว้าง พวกเราก็เลยกว้างตามศาสนาคือ 

ไม่ท�าซะเลย นี่แหละมันก็เลยท�าให้พวกเราไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าใน

ทางธรรมกัน พวกเราไปเจริญก้าวหน้าในทางโลกกันเเทน ดังนั้น 

ถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าในทางศาสนา เราต้องปฏบิตัติามค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้า เช่น เข้าพรรษาน้ีเราจะละเว้นอบายมุขทั้งหมด  

การเล่นการพนัน การเสพสุรายาเมา การเที่ยวกลางคืน การคบ

คนไม่ดีเป็นมิตร ความเกียจคร้าน แล้วก็ละการกระท�าบาป ๕ ข้อ 

คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี พูดปด

มดเท็จ ดื่มสุราเมรัย หรือถ้าอยากจะรักษาศีลที่สูงกว่านี้มากกว่านี้ 

กใ็ห้รกัษาศลี ๘ ไป ข้อ ๓ กใ็ห้ละเว้นการร่วมหลับนอนกบัผูอ้ืน่แม้จะ

เป็นคู่ครองเป็นสามเีป็นภรรยา ก็ขอหยุดไว้หนึง่พรรษา คอื ๓ เดอืน 

ละเว้นจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีเวล�่าเวลา รับประทาน

มากจนเกินไป ก็ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว หรือว่าจะ 

รับประทานเพียงม้ือเดียวกไ็ด้แต่ต้องก่อนเทีย่งวนั หลงัจากเทีย่งวนั

แล้วกจ็ะไม่รบัประทานอาหาร เพือ่จะได้มเีวลาปฏบิตัไิด้อย่างสะดวก

สบายหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แล้วก็จะละเว้นจากการหาความสุข

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย คือมหรสพบันเทิงต่างๆ ไม่ดูการร้องร�า 

ท�าเพลง ดภูาพยนตร์ ดลูะคร ไม่ออกไปเท่ียวตามสถานบันเทิงต่างๆ 

นีก่เ็ป็นข้อปฏบิตัทิีเ่ราสามารถจะใช้การเข้าพรรษานีม้าเป็นข้ออ้างได้  

แล้วกจ็ะไม่นอนมากเกนิไป วธิจีะนอนไม่มากเกนิไป กอ็ย่านอนบนเตียง 

ที่มันนอนแล้วสบาย เช่น นอนบนฟูกหนาๆ ให้นอนบนพื้นเเข็ง เช่น 

นอนกับพื้น พื้นดิน พื้นไม้ อาจจะปูเสื่อปูผ้ากันความเย็นไว้ อันนี้ 
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ไม่เป็นไรท�าได้ เพราะถ้าเรานอนบนที่นอนที่มันนุ่มมันสบาย ถึงแม้ 

ร่างกายได้พักพอแล้ว แต่ใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันยังสบาย 

ร่างกายพักประมาณ ๔ ถึง ๕ ชั่วโมงก็พอ แต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆ 

มันก็ไม่อยากจะลุก ก็จะนอนต่ออีก ๔-๕ ชั่วโมง เลยเสียเวลาอันมี

ค่าไป ถ้านอนบนพืน้เเขง็ๆ เช่น พ้ืนไม้ พืน้ดนิ พอร่างกายได้พกัผ่อน

ตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบาย ก็จะรีบลุกขึ้นมา 

ล้างหน้าล้างตา มานั่งสมาธิ มาเดินจงกรม มาปฏิบัติธรรม 

นีค่อืเรือ่งของการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเป็นอย่างนี ้ปฏบิตัติามค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสญาติโยม หรือเป็นสมณะ 

นักบวช ก็ต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะกิเลสเป็นกิเลสตัวเดียวกัน 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง นีเ้ป็นตวัเดยีวกัน เคร่ืองไม้เคร่ืองมอื 

ที่จะมาใช้ท�าลายกิเลสตัณหาก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือชนิดเดียวกัน  

ผูท้ีใ่ช้เครือ่งไม้เครือ่งมอืนีก้ม็ต่ีางเพศต่างวยัได้ เป็นหญงิเป็นชายกไ็ด้ 

เป็นเด็กเป็นผูใ้หญ่กไ็ด้ เป็นฆราวาสเป็นนกับวชกไ็ด้ ไม่ส�าคญั ส�าคญั

อยู่ที่การใช้เครื่องมือคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามค�าสอนของ

พระพทุธเจ้าน้ีเท่านัน้ทีจ่ะเป็นเหตท่ีุจะท�าให้เราได้สมบัตอินัล�า้ค่าคอื

ความสงบของใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสงบทั้งปวง
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ธรรมะ
บนเขา

๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

พัฒนา
อินทรีย์ ๕  
ให้เป็น
พละ ๕

การที่จะท�าให้การปฏิบัติเป็นมรรคเป็นผล
ขึ้นมาได้นี้ อยู่ที่การพัฒนาอินทรีย์ ๕ ให้
เป็นพละ ๕ 

อินทรีย์ 5 คืออะไร คือ ๑. ศรัทธา ความ
เชื่อ ๒. วิริยะ ความพากเพียร ๓. สติ 
ความระลึกรู้ ๔. สมาธิ ความตั้งมั่น และ 
๕. ปัญญา ความฉลาด อินทรีย์ 5 นี้มี
อยูใ่นผูป้ฏิบตัทิีเ่ริม่ต้นปฏบิตั ิคอืในปถุชุน 
ยังไม่ได้เป็นพละ ๕ ถ้าเป็นพละ 5 นี้ ก็จะ
เข้าสูร่ะดบัของพระอรยิบคุคล การปฏบิตัิ
จึงต้องเน้นในการเจริญอินทรีย์ทั้ง ๕ นี้ให้
เป็นพละ ๕ ขึ้นมา 

อนิทรย์ีกบัพละนีเ้ปรยีบเหมอืนกบัร่างกาย  
อินทรีย์นี้เป็นเหมือนร่างกายของเด็กท่ียัง 
ไม่มกี�าลงัวงัชาเหมือนกบัร่างกายของผูใ้หญ่  
เด็กจะท�าอะไรให้ได้ผลเหมือนกับผู้หลัก
ผูใ้หญ่นีย่้อมเป็นไปไม่ได้ แต่ผูใ้หญ่กม็าจาก
เด็กนี่เอง ก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้ก็ต้องเป็น
เด็กมาก่อน แต่เนื่องจากได้รับการพัฒนา 
จากเดก็ให้เจรญิเตบิโตขึน้มาเป็นผูใ้หญ่ตาม
ล�าดับ พอเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วก็สามารถ 
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ท�าอะไรต่างๆ ให้ได้ผล ให้ได้รบัความส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้อย่างด ีใจของ 
พวกเราก็เหมือนกัน ใจของนักปฏิบัติในตอนเริ่มต้นก็มีเพียง 
อินทรีย์ 5 มีศรัทธาที่ยังไม่แน่วแน่ มีความเพียรท่ียังไม่แก่กล้า  
มสีตทิีย่งัไม่ต่อเนือ่ง มสีมาธทิีย่งัไม่ต้ังมัน่ มปัีญญาทีย่งัไม่รอบคอบ
ไม่กว้างขวาง ยังมองไม่เหน็ทุกสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามความเป็นจรงิ 
จึงจ�าเป็นที่จะต้องมาพัฒนาศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา  
ให้เป็นศรัทธาทีไ่ม่หวัน่ไหวทีแ่น่วแน่มัน่คง ความเพยีรทีแ่ก่กล้า มสีต ิ
การระลึกรู้อยูอ่ย่างต่อเนือ่ง มีจติทีต่ัง้มัน่อยูใ่นความสงบตลอดเวลา  
มปัีญญาทีค่อยพจิารณาดสูภาวธรรมทัง้หลายตามความเป็นจรงิอยู่
ตลอดเวลา นี่คือสิ่งที่เราจ�าเป็นจะต้องพัฒนากัน 

การที่จะท�าให้ศรัทธาที่เป็นอินทรีย์นี้เป็นศรัทธาที่เป็นพละหรือพลัง 
จ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ศกึษาพระประวตัิ
ของพระพุทธเจ้าอยูเ่ร่ือยๆ ศึกษาพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า
อยู่เรื่อยๆ และศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกอยู่เรื่อยๆ ถ้าเรา
ศึกษาไปเรื่อยๆ เราก็จะไม่หลงไม่ลืม แล้วจะท�าให้เรามีความมั่นใจ
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะท�าให้เรามีความมั่นใจต่อการ
ปฏิบัติ เพราะเราจะมีความมั่นใจว่าถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้า
และพระอริยสงฆ์สาวกได้ปฏิบัติ เราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับ
พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวก นี่คือการสร้างศรัทธาขึ้นมาให้
เป็นศรัทธาทีแ่น่วแน่ มัน่คง ไม่สัน่คลอน ถ้าเราไม่ได้ศกึษา เวลาทีเ่รา 
มีความท้อแท้ เบื่อหน่าย เราก็อาจจะหมดศรัทธาไปก็ได้ หรือเราไป
เหน็อะไรทีไ่ม่ดไีม่งามกอ็าจจะท�าให้เราเสือ่มศรัทธาไปกไ็ด้ แต่สิง่ท่ีเรา 
เหน็ทีท่�าให้เราเสือ่มศรทัธานี ้มนัไม่ได้เป็นตวัแทนของพระพทุธศาสนา  

มีศรัทธาแรงก็จะท�าให้ปฏิบัติได้มาก
มีศรัทธาน้อยก็จะปฏิบัติได้น้อย
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เช่น ไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวก ถ้าเป็นพระอริยสงฆ์สาวกแล้ว 
เราจะไม่มีวันท่ีจะเสื่อมศรัทธากับท่านไป เพราะว่าการประพฤติ
การปฏิบัติของท่านนี้จะเป็นท่ียอมรับ เป็นการปฏิบัติท่ีน่าเล่ือมใส
ศรทัธา ถ้าเราไปหลงไปเคารพไปศรัทธาในพระสงฆ์รูปใดรูปหน่ึงท่ียัง
ไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์ โอกาสที่ท่านอาจจะพลาดพลั้งหรือประพฤติ
ตนไปในทางเสือ่มเสยีกย่็อมมอียู ่และเมือ่ท่านไปประพฤตตินทีไ่ม่น่า 
เลือ่มใสศรทัธา ถ้าเรายดึในองค์ท่านเป็นสรณะเป็นท่ีพึง่ก็อาจจะท�าให้
เราเสื่อมศรัทธาไปก็ได้ 

ดังนั้นการที่เรายึดหรือมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่กับพระสงฆ์รูปใด
รปูหน่ึงนัน้เราต้องระมดัระวงั ต้องพจิารณาหรอืต้องคอยเตอืนเสมอ
ว่าเราอยูใ่นโลกอนจิจัง คอืโลกทีไ่ม่มคีวามเทีย่งแท้แน่นอน บคุคลทีเ่รา 
เคารพเลือ่มใสศรทัธาอาจจะยงัไม่ได้เป็นบคุคลทีจ่ะไม่มวีนัทีจ่ะท�าให้
เราต้องเสือ่มศรทัธาลงไป บคุคลทีจ่ะท�าให้เราไม่เสือ่มศรทัธาลงไปนี ้
กค็อืผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิติัชอบและได้หลุดพ้นและได้จากพวกเราไปแล้ว  
ดังนัน้บางทีเราต้องระลกึถึงผูท้ีเ่ป็นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ครบูาอาจารย์ 
ต่างๆ ท่ีได้ล่วงลับไปแล้ว ถ้าเราไปยึดตดิกบับคุคลทียั่งมชีีวติอยู่ บางท ี
ท่านอาจจะไม่ได้เป็นอย่างท่ีเราคดิกไ็ด้ และเวลาทีท่่านมอีะไรเป็นไป
กบัท่าน เรากอ็าจจะเกดิความเสือ่มศรัทธาขึน้มา แต่ถ้าเราผกูศรัทธา 
ของเราไว้กบัพระพทุธเจ้ากบัพระอรยิสงฆ์สาวกทีไ่ด้รบัการยนืยนัแล้ว  
เช่น ท่านมรณภาพไปแล้วกระดกูของท่านได้กลายเป็นพระธาตไุปแล้ว  
อย่างนี้จะไม่ท�าให้เราเสื่อมศรัทธา เราควรจะศึกษาประวัติของท่าน
แล้วก็เอาแนวทางการปฏิบัติของท่านนี้มาเป็นแบบเป็นฉบับ 

นี่คือเร่ืองของการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศรัทธาให้มีอยู่ในจิตใจอยู่
เรือ่ยๆ เพราะถ้าเส่ือมศรทัธาเม่ือไหร่แล้ว มันกจ็ะไม่มกี�าลงัใจทีอ่ยาก 
จะปฏิบัติ จะไม่มีความเพียร แต่ถ้าเรายังมีศรัทธาอยู่ ศรัทธานี้ 
จะผลักดันให้เรามีความพากเพียร พากเพียรท่ีจะปฏิบัติอยู่อย่าง
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สม�่าเสมอ จะท�าให้เราอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามล�าดับ และ
เมื่อเราปฏิบัติได้มากข้ึนไป ผลก็จะปรากฏมากขึ้นไปตามล�าดับ  
เมื่อผลปรากฏมากข้ึนเท่าไหร่ ศรัทธาความเช่ือก็ย่ิงจะมีมากขึ้นไป
ตามล�าดบั เมือ่ศรทัธามคีวามเจรญิเติบโต วริยิะ คอืความพากเพียร
กจ็ะมกีารเจริญเตบิโตตามขึน้มา มศีรทัธาแรงกจ็ะท�าให้ปฏบิตัไิด้มาก  
มีศรัทธาน้อยก็จะปฏิบัติได้น้อย ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้การปฏิบัติ
ของเรานั้นได้ผลมาก เราก็ต้องหมั่นเจริญศรัทธาอยู่เรื่อยๆ

การที่เราจะปฏิบัติเจริญความเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่อง นั่งสมาธิ 
เจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องนี้ เราต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่น ต้องมี
ภารกิจในการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าเรายังมีภารกิจเกี่ยว
กับการบริหารจัดการทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ที่เรามีอยู่  
เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ พระพุทธเจ้าจึงต้อง 
สละพระราชสมบัติไป พระสาวกทัง้หลายท่านกต้็องสละทรพัย์สมบตัิ
ข้าวของเงนิทองไป อย่างในสมยัปัจจุบันในประวตัขิองครูบาอาจารย์
ทีเ่ป็นลูกศษิย์ของหลวงปูมั่น่รปูหนึง่ ท่านชือ่ว่า หลวงปูพ่รหม ก่อน
ทีท่่านจะออกปฏิบัติ ท่านกบัภรรยากม็ทีรพัย์สมบตั ิเป็นชาวนาชาวไร่
ที่มีฐานะดี มีที่มีนามาก มีโคมีกระบือ มีสมบัติอะไรต่างๆ แต่ท่าน
ไม่มีลูกไม่มีหลาน ท่านและภรรยามีศรัทธาที่อยากจะออกไปปฏิบัติ
ไปบวชเพื่อมรรคผลนิพพาน ท่านจึงประกาศให้ชาวบ้านได้ทราบว่า 
ถ้าใครขาดเหลืออะไร ต้องการอะไร ขอให้มารับจากท่านไปได้  
ใครไม่มทีี ่อยากจะขอที ่ท่านกใ็ห้ท่ี ใครไม่มโีคไม่มกีระบือ มาขอท่าน 
ก็จะให้ เพราะท่านไม่มคีวามต้องการในทรพัย์สมบตัข้ิาวของเหล่านีแ้ล้ว  
ส่ิงที่ท่านต้องการก็คือความเป็นอิสระจากภารกิจในการดูแลจัดการ
ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ท่ีท่านมีอยู่ ท่านต้องการจะมี
เวลาไว้ในการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา เท่านัน้ แล้วพอท่านสละไป 
หมดแล้ว ท่านก็ไปบวชพระ ภรรยาทา่นกไ็ปบวชชี แล้วก็แยกกนัอยู่  
ท่านก็ตามหลวงปู่มั่นไป ไปศึกษากับหลวงปู่มั่น ไปยึดค�าสอนไปยึด
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ปฏิปทาการปฏิบัติของหลวงปู่มั่น และในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็น 
พระอรหันต์ เวลาท่ีท่านตายไปแล้ว กระดกูของท่านกเ็ลยเป็นพระธาต ุ
ขึ้นมา 

น่ีคือการดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าก็ดี ของพระอรหันตสาวก 
ทัง้หลายกด็ ีท่านปฏิบตัเิหมอืนกนัหมด ท่านจะต้องสละทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองที่เป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขต่างๆ ถ้ายังมีอยู่
ก็อดท่ีจะใช้มันซื้อความสุขต่างๆ ไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีแล้วมันก็จะไม่มี
เครือ่งมอืทีจ่ะซือ้ความสขุปลอมได้ กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องปฏบิตัเิพือ่ทีจ่ะ
เข้าหาความสขุทีแ่ท้จรงิ เมือ่ท่านถกูบงัคบัด้วยการสละทรพัย์สมบตัิ
ข้าวของเงนิทอง ท่านกห็นัหลังกลับไม่ได้ เพราะไม่มอีะไรท่ีจะรองรับ 
ถ้ากลบัไป เงนิทองทีส่ละไปน้ีกห็มดแล้ว กลับไปกไ็ม่มแีล้ว จะไปหาเงิน 
ทองไปซือ้ความสขุก็ไม่มแีล้ว นอกจากต้องไปท�างานท�าการใหม่ กจ็ะ 
ต้องไปติดอยู่กับการหาเงินการใช้เงินอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าท่านหันหน้า
ไปสูค่วามสขุของมรรคผลนพิพาน ท่านกจ็ะมุง่ไปสูก่ารปฏิบตั ิสูก่าร 
เจริญสติ สู่การเจริญสมาธิ และสู่การเจริญปัญญา พอได้ปฏิบัติแล้ว 
อินทรีย์ก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นมาจะเจริญขึ้นมาตามล�าดับ ศรัทธาก็
จะมีก�าลังมากขึ้น วิริยะก็มีก�าลังมากขึ้น สติ สมาธิ ปัญญา ก็จะมี
ก�าลังมากขึ้น พอมีก�าลังมากขึ้นก็เป็นเหมือนร่างกายที่เจริญเติบโต
ขึ้นไปเรื่อยๆ จากเด็กก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ไป พอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะ
สามารถท�างานท�าการท�าอะไรต่างๆ ที่ตอนเป็นเด็กไม่สามารถท�าได้ 
นีก่เ็ช่นเดียวกนั จติใจทีย่งัมอีนิทรย์ี 5 อยูน่ีก้จ็ะไม่สามารถท�าอะไร
เป็นกอบเป็นก�าได้ แต่พอได้พัฒนาอินทรีย์ 5 ให้เป็นพละ 5 ขึ้นมา 
กจ็ะสามารถบรรลุมรรคผลนพิพานได้ อยูท่ีก่ารเจรญิศรทัธาเป็นขัน้ 
ที่ 1 เมื่อมีศรัทธาแล้ว วิริยะ ความอุตสาหะ ความพากเพียร ก็จะ 
ตามมา เหมือนกับเวลาที่เราไปท�างาน ถ้าเราท�างานแล้วเราไม่รู้ว่า 
เราจะได้รับเงนิเดอืนหรอืได้รบัเท่าไหร่ เราอาจจะไม่ค่อยมคีวามอยาก 
ที่จะท�านัก จะไม่ค่อยขยันท�างานกัน แต่ถ้าเรารู้ว่าเราท�างานนี้จะได้
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เงินเดือนมาก มันก็จะท�าให้เรามีความขยันหมั่นเพียรท่ีจะท�างาน 
เพราะเราไม่อยากจะตกงาน เราไม่อยากจะเสยีงานทีใ่ห้เงนิเดอืนดีๆ  
กับเราน่ันเอง ดังน้ันเราต้องพยายามดูผลที่เราพึงจะได้รับจากการ
ปฏิบัติว่าสิ่งที่เราจะได้รับคือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็นผล 
ที่ดีกว่าสิ่งต่างๆ ท่ีเราเคยได้รับมาจากการใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆ  
ผลทีเ่ราได้รบัหรอืความสขุทีเ่ราได้รับจากลาภ ยศ สรรเสริญ จากรูป 
เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ นีสู้ผ้ลท่ีเราจะได้รับจากการบรรลุมรรค ผล 
นิพพาน ไม่ได้ ความสุขที่ได้จากมรรค ผล นิพพาน นี้ท่านเรียกว่า
เป็นสขุท่ีเหนือกว่าความสขุท้ังปวง คอืสขุอืน่ทีย่ิ่งกว่าความสงบไม่มี 

ดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติของเราจึงอยู่ที่การพัฒนาอินทรีย์
ทั้ง 5 นี้ คือ พัฒนาศรัทธา พัฒนาวิริยะ พัฒนาสติ พัฒนาสมาธิ 
และพัฒนาปัญญา ให้เป็นพละ 5 ขึ้นมา ถ้าเป็นพละ 5 แล้วก็จะ
สามารถทีจ่ะท�าลายตณัหาความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นตวัฉดุลากให้จิต
ต้องเสือ่มลงมาและฉดุลากให้จติต้องกลบัมาเกดิ แก่ เจบ็ ตาย อยู่
ไม่มีวันสิ้นสุด พอมีพละ 5 แล้วก็จะได้มรรค ผล นิพพาน เหมือน
กับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอน 

ดังน้ันขอให้พวกเราจงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการพัฒนาอินทรีย ์
ทัง้ ๕ นี ้ให้กลายเป็นพละ ๕ ขึน้มาให้ได้ แล้วเราจะได้บรรลมุรรค ผล 
นิพพาน กัน ได้หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย กัน จะได้ไม่ต้อง 
มาแก่ มาเจ็บ มาตาย อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป 
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ความสุข
ของ
คนตาดี

ธรรมะ
บนเขา

๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

พวกเราทกุคนทีเ่กดิมาในโลกน้ี เกดิมาเพ่ือ

หาความสุขกันทุกคน ไม่มีใครเกิดมาเพื่อ

มาหาความทุกข์กัน แต่การหาความสุข 

ของพวกเราน้ันเป็นเหมือนการหาของๆ 

คนตาบอด คนตาบอดหาของอย่างไร 

ก็จะไม่มีวันเจอ เพราะไม่มีตาที่จะมองหา 

นั่นเอง มีแต่ใช้มือคล�าไปเร่ือยๆ คล�าไป 

อย่างไรก็ไม ่ มีวันท่ีจะได ้พบกับของที่

ต้องการ การหาความสุขของพวกเราก็

เช่นเดยีวกนั เราหาความสขุโดยความหลง

เป็นผู้พาเราไป 

ความหลงก็คืออะไร ความหลงก็คือการ

มองไม่เห็นความทุกข์ เห็นความทุกข์ว่า

เป็นความสุขนั่นเอง เพราะมองไม่เห็น

ความไม่เท่ียง มองไม่เห็นว่าของที่เรา

อยากได้นั้นที่เราได้มาน้ันไม่ได้เป็นของเรา

อย่างแท้จริง เป็นของเราเพียงชั่วคราว 

ได้มาแล้วก็ต้องหมดไป ตราบใดถ้าเรา

ยังหาความสุขแบบที่เราหากันอยู่น้ี คือ

หาความสุขทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย 



26

หาความสุขผ่านทางร่างกาย เราจะไม่มีวันท่ีจะพบกับความสุขที ่

แท้จริงได้เลย เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ ไม่ได้อยู่ที่ลาภ ยศ สรรเสริญ นั่นเอง ความสุขที่ 

แท้จรงินัน้อยูท่ี่ความสงบของใจ แต่เป็นสิง่ทีเ่ราไม่รู้กนั จะมารูก็้ต่อ 

เมือ่เราได้มาพบคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้า อย่างพระอรหันตสาวก

เท่านั้น ที่จะรู้ได้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจ 

ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้า

ไม่ได้มาพบกับพระอรหันตสาวก หรือไม่ได้มาพบกับพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าความสุขที่แท้จริง

นั้นอยู่ในตัวของเราเอง อยู่ในใจของเราเอง อยู่ในการท�าใจของเรา

ให้สงบ แต่ชาตินี้ภพนี้เป็นวาสนาของพวกเราเป็นโชคของพวกเรา

ที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า ได้พบกบัพระอรหนัตสาวกของพระพทุธเจ้าทีน่�าค�าสอน 

อนัวเิศษของพระพทุธเจ้ามาเผยแผ่แบ่งปันให้แก่พวกเรา สอนพวกเรา 

ให้หาความสุขจากความสงบของใจ เพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความ

สงบไม่มีนั่นเอง สิ่งที่เราต้องมีก็คือศรัทธาความเชื่อในค�าสอนอันนี้

เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนวิธีการหาความสุข จากการหาความสุขทาง

ลาภ ยศ สรรเสริญ ทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ให้เข้ามา

หาความสุขทางความสงบกัน ด้วยการท�าทาน ด้วยการรักษาศีล 

ด้วยการภาวนา นี่เป็นทางที่จะน�าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มา 

ให้แก่เรา 

การเดินทางย่อมเป็นสิ่งที่ยากล�าบาก
โดยเฉพาะการเดินทางไปสู่ความสุขที่แท้จริง
เป็นเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขา 
มันไม่ใช่เป็นของง่าย
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ถ้าเราไปในทางของการแสวงหาลาภ ยศ สรรเสรญิ แสวงหาความสขุ 

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เป็นการเดินทางไปสู่ความทุกข์นั่นเอง 

เพราะว่าไม่มีใครที่เดินไปในทางนี้ท่ีไม่บ่นว่าทุกข์กัน ไม่ว่าจะมีมาก 

มน้ีอย จะมีลาภมากมีลาภน้อยก็บ่นว่าทกุข์กนัทัง้นัน้ จะมยีศสงูหรอืต�า่ 

กบ่็นว่าทกุข์กนั จะมกีารสรรเสรญิมากน้อยกบ่็นว่าทกุข์กนั จะมกีาร 

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 

กจ็ะสงบลงไปชัว่คราวเวลาทีไ่ด้สิง่ทีอ่ยากได้ ถ้าไม่ได้ก็จะไม่สงบและ 

จะทุกข์มากขึ้นไปเร่ือยๆ และอาจจะต้องถึงกลับฆ่าตัวตายไปก็ได้

เพราะทนกับความทุกข์ของความอยากไม่ได้ นี่คือทางไปของการ

แสวงหาความสุขทางร่างกาย การแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย จะน�าไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่าง

แน่นอน

แต่ถ้าเรามาทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามากัน คือมาทางทาน 

มาทางศีล มาทางภาวนา เราจะได้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริง แต่การ 

เดินทางกย่็อมมกีารเหนด็เหนือ่ยเป็นธรรมดา แต่เราก็ต้องยอมอดทน 

กบัการเดินทางต่อความเหนด็เหนือ่ยเม่ือยล้าจนกว่าเราจะถงึจุดหมาย 

ปลายทาง พอเราถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ความเหน็ดเหน่ือย

เมื่อยล้าต่างๆ ก็จะหายไปหมด เราจะลืมไปหมดถึงความทุกข์ยาก 

ล�าบากต่างๆ ที่เกิดจากการเดินทางของพระพุทธเจ้านี้ เดินทางของ
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การท�าทาน เดนิทางของรักษาศลี เดนิทางของการภาวนา การเดนิทาง 

ก็ย่อมเป็นสิ่งท่ียากล�าบาก โดยเฉพาะการเดินทางไปสู่ความสุขที่ 

แท้จริง เป็นเหมือนกบัการเดนิขึน้ภเูขา มนัไม่ใช่เป็นของง่าย ถ้าไม่ม ี

ความเพยีรกบัความพยายาม ไม่มคีวามแน่วแน่ศรทัธาต่อพระพทุธเจ้า  

ต่อพระธรรมค�าสอน ต่อพระอรหันตสาวก เราจะไม่สามารถท่ีจะ

เดินทางไปถึงยอดของภูเขาได้ ไม่เหมือนกับการหาความสุขทางตา 

หู จมูก ลิ้น กาย ทางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นี้เป็นเหมือนกับการ

เดนิลงภเูขา เวลาเราไปหาความสขุแบบนีม้นัง่ายเหลอืเกนิ เวลาไป

เที่ยวนี้ง่ายเหลือเกิน ไม่รู้สึกยากล�าบากเลย แต่ผลลัพธ์ที่เราจะได้

รบัจากการไปหาความสขุเหล่านีใ้นบัน้ปลายกค็อืความทกุข์นัน่เอง  

ทุกข์เพราะไม่มีก�าลังความสามารถที่จะหาได้เวลาที่ร่างกายเจ็บไข ้

ได้ป่วย เวลาที่ร่างกายแก่ชรา เวลาที่ร่างกายต้องตายไป อันนี้เป็น

ทาง ๒ ทาง ทางหน่ึงคือทางขึน้เขา ทางหนึง่คอืทางเดนิลงเขา ลงไป 

สู่ความทุกข์ ขึ้นเขาไปสู่ยอดเขาไปสู่ความสุข การเดินขึ้นก็ต้องยาก

ล�าบาก แต่เมื่อถึงยอดเขาแล้วก็จะสบาย 

ดังนั้นขอให้ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในแนวทางของพระพุทธเจ้านี้ให้ม ี

ความอดทน ให้มคีวามเข้มแขง็ ให้มคีวามกล้าหาญ ให้มคีวามเพยีร

ทีส่ม�า่เสมอทีม่มีากขึน้ไปตามล�าดบัของการปฏิบัต ิเวลาปฏิบัตถ้ิาเรา 

ได้รับผล ความเพียรจะมามาก เวลาท่ีเราไม่ได้รับผล ความเพียร

ก็จะมาน้อย เวลาที่เกิดความท้อแท้ก็อย่าไปยอมแพ้ ขอให้คิดว่า 

ตอนนี้ผลยังไม่ปรากฏ ขอให้ท�าต่อไป ท�าไปเรื่อยๆ ท�าได้มากได้น้อย 

ก็ท�าไป หรือถ้าต้องพักก็ต้องพักไป แต่พักไปเพื่อเติมก�าลัง พอจิตใจ 

มีก�าลังที่จะท�าต่อก็กลับมาท�าต่อไป ขอให้เดินไปในทางนี้ไปเร่ือยๆ 

ช้าบ้าง เร็วบ้าง ก็ไม่เป็นปัญหา ตราบใดที่เรายังอยู่ในทางน้ีไม่ช้า 

ก็เร็วสักวันหนึ่ง เราก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอน  
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เม่ือเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ความทุกข์ยากล�าบากต่างๆ  

ที่เกิดจากการเดินทางนั้นก็จะหายไปหมด 

เวลาทีเ่ราเดนิทางนี ้ขอให้เรายอมรบัว่ามันจะต้องล�าบาก จะล�าบากมาก 

ล�าบากน้อยก็อยู่กับอุปสรรคต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานั่นเอง 

อุปสรรคก็คือกิเลสตัณหาที่พวกเราได้สะสมกันมาในแต่ละภพ 

แต่ละชาต ิอาจจะมีมากมน้ีอยต่างกันไป บางท่านมน้ีอย กอ็าจจะรูส้กึ

ว่าอุปสรรคนั้นมีน้อย บางท่านมีมาก อุปสรรคก็มีมาก แต่จะมีมาก 

มีน้อยมันก็ไม่สามารถท่ีจะสู้กับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ ขอให้เรา

สร้างธรรมของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นมาเถิด สร้างศรัทธาขึ้นมา 

สร้างวิริยะขึ้นมา สร้างสติ สร้างสมาธิ สร้างปัญญา ขึ้นมา ถ้าเรา

มีธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ว่าอุปสรรคจะมีมากจะมีน้อยนั้น 

จะไม่เป็นปัญหา จะมช้ีาหรอืเรว็เท่านัน้ แต่ในทีส่ดุอปุสรรคต่างๆ นัน้ 

ก็จะต้องถูกท�าลายไปหมดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะธรรม 

ย่อมชนะอธรรมเสมอ 

ธรรม คอื สต ิสมาธ ิปัญญา ศรทัธา วริยิะ อธรรม คอื กเิลสตัณหา  

อาสวะต่างๆ เช่น กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง เป็นข้าศกึของธรรม ข้าศกึของธรรมนีสู้ธ้รรม 

ไม่ได้ ถ้าข้าศกึของธรรมชนะธรรมกจ็ะไม่มพีระพทุธเจ้าปรากฏขึน้มา  

ให้พวกเราได้กราบไหว้บูชา จะไม่มีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมา 

ให้เป็นที่พึ่งของพวกเรา จะไม่มีธรรมค�าสอนที่สอนว่า “ธรรมย่อม

ชนะอธรรม” นี่คือความหมายที่แท้จริงของธรรมย่อมชนะอธรรม  

แต่พวกเราบางทีมักจะคิดเตลิดเปิดเปิงไปทางโลกภายนอกคือ

ระหว่างความดีกับความชั่ว ถ้าทางโลกภายนอกนี้ความดีมักจะแพ้ 

ความชั่ว ความชั่วมันต้องชนะความดี แต่สิ่งที่มันชนะไปนั้นมันเป็น

ความทุกข์ ไม่ใช่เป็นความสขุ ความช่ัวต้องการอะไร ความช่ัวกต้็องการ 
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ลาภ ยศ สรรเสริญ ต้องการความสุขทางตา หู จมูก ล้ิน กาย  

คนที่ท�าความชั่วจึงมักจะชนะ มักจะได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข คนที่ 

ไปท�าสงครามนี้ ไปฆ่าคนเป็นแสนเป็นล้านแล้วชนะในที่สุด เขาก็ได้ 

ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ไป แต่สิง่ทีไ่ด้นัน้มนัไม่ใช่เป็นความสขุทีแ่ท้จรงิ  

มันกลายเป็นความทุกข์เพราะว่าได้มามากน้อยในท่ีสุดก็ต้องเสื่อม

หมดไป 

ดงันัน้เราอย่าไปวดัธรรมชนะอธรรมในทางโลก ธรรมย่อมชนะอธรรม 

ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน ท่านหมายถึงในทางธรรมในทาง 

จิตใจ ในจิตใจเรามี ๒ ฝ่าย ฝ่ายธรรมและฝ่ายอธรรม ฝ่ายอธรรม

คอืกเิลสตัณหาโมหะอวชิชาต่างๆ ทีม่อียู่ในใจของพวกเรา และธรรม

คือธรรมของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการปราบอธรรม

นั่นเอง ก็คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ขอให้พวกเรามา 

สร้างธรรมนี้ให้เกิดขึ้น ถ้าเรามีธรรมมากกว่าอธรรมแล้ว อธรรม 

ย่อมหมดย่อมแพ้อย่างราบคาบอย่างแน่นอน 
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แก้
ค�าสาป

ธรรมะ
บนเขา

๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

มชีาวต่างประเทศอยูท่่านหน่ึงได้มาปรารภ 

ขอพรให้กับลูกของหลานสาวที่เพิ่งเกิดมา  

ก็ไม่รูว่้าจะให้พรอย่างไรดเีพราะว่าคนท่ีมา

เกิดน้ีก็เป็นเหมือนคนท่ีถกูสาป ถกูสาปให้

มาแก่ ถูกสาปมาให้เจ็บไข้ได้ป่วย ถูกสาป 

มาให้ตาย เหมือนกับคนที่ถูกศาลตัดสิน

ประหารชีวิต ไม่ทราบว่าจะให้พรให้เขา

เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ได้

อย่างไร เพราะชีวิตของเขานั้นจะต้องไปสู่

ความแก่ ไปสูค่วามเจบ็ และไปสูค่วามตาย 

การจะให้พรกับคนท่ีถกูสาปน้ีจึงท�าได้ยาก 

ท�าไปก็ไม่ได้เพราะความจริงมันถูกสาป 

ให้แก่ ให้เจ็บ ให้ตาย กันนั่นเอง มีวิธีเดียว

เท่าน้ันก็คือสอนเขาไม่ให้มาเกิด ถ้าไม่มา 

เกิดก็จะไม่ต้องมาแก่ มาเจ็บ มาตายกัน  

แล้วการที่จะไม่มาเกิดก็ต ้องหยุดเหต ุ

ที่ท�าให้มาเกิด 

เหตุที่ท�าให้มาเกิดก็คือความอยากต่างๆ 

ความอยากในรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

เรยีกว่า “กามตณัหา” ความอยากมอียาก

เป็น เรยีกว่า “ภวตณัหา” และความอยาก
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ไม่มีอยากไม่เป็น เรียกว่า “วภิวตณัหา” ความอยากทัง้ 3 ประเภท

นีแ้หละทีเ่ป็นผูส้าปให้พวกเราทัง้หลายมาเกดิกนั มาเกดิแล้วกส็าป

ให้พวกเราต้องมาแก่ มาเจ็บ และมาตายกัน ถ้าพวกเราอยากจะ

ได้พรที่พระให้กัน คือให้มีความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ 

เราก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้ ด้วยการละความอยากทั้ง ๓ ประเภทนี้ 

วธีิทีจ่ะละความอยากท้ัง ๓ ประเภทนีก้ต้็องละด้วยการเจริญทาน ศลี 

ภาวนา นี่เอง ทาน ศีล ภาวนา นี้เป็นเครื่องมือที่จะละความอยาก 

ต่างๆ ได้ และเมื่อละความอยากได้ ก็จะยุติการมาเกิดได้ เมื่อยุติ 

การมาเกิดได้ ก็จะไม่มีความแก่ ความเจ็บ ความตาย กันอีกต่อไป 

นีค่อืวธิทีีจ่ะให้พร แต่ผูท้ีจ่ะรบัพรน้ันต้องเป็นผูใ้ห้พรกบัตนเอง ผูอ้ืน่ 

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 ทางทีจ่ะพาไปสูก่ารยตุขิองการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ด้วยการ 

ท�าทาน ด้วยการรกัษาศลี ด้วยการภาวนา ถ้าได้เครือ่งมอืทัง้ ๓ ชนดิ

นี้ก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆ ได้ เมื่อหยุดความอยาก 

ต่างๆ ได้หมด ก็จะหยุดความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ ก็จะได้มีแต่ 

ความเจริญด้วยบรมสุข บรมสุข คือจิตที่ไม่ต้องกลับมาเกิด จิตที่มี

ความสขุทีย่ิ่งใหญ่ บรมสขุ แปลว่า ความสขุทีย่ิง่ใหญ่หรอืความสขุ 
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ที่สูงสุด เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อม

ไม่มวีนัหมด ไม่เหมอืนกบัความสขุทีพ่วกเราหากนัอยู ่เป็นความสขุ

ที่เรามีได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เป็นความสุขที่พอได้มาแล้วก็หมดไป 

เวลาเราได้เสพรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เรากจ็ะมคีวามสขุ พอเรา 

หยดุเสพ ความสขุนัน้กห็ายไป ปล่อยให้ใจของเราอ้างว้างเปล่าเปล่ียว  

ปล่อยให้ใจเกดิความอยากท่ีจะมคีวามสขุแบบนัน้อกี ก็ต้องไปเสพรูป  

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อีก เสพเสร็จมันก็หมดไป หมดไปก็ต้อง

เสพใหม่เพราะมันไม่ได้ท�าให้อิ่มท�าให้พอ มีแต่จะท�าให้อยากเสพไป

เร่ือยๆ เหมอืนกบัการเสพยาเสพตดิ ถ้าเสพแล้วกต้็องเสพไปเรือ่ยๆ 

เวลาใดทีไ่ม่ได้เสพ เวลานัน้กจ็ะไม่มคีวามสขุ แล้วถ้าไม่ได้เสพกจ็ะเกดิ 

ความทุกข์ขึ้นมา 

ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจ ไม่ได้อยู่ที่รูป เสียง กลิ่น รส  

โผฏฐัพพะ ไม่ได้อยู่ที่การได้เป็นอย่างน้ันได้เป็นอย่างน้ี ไม่ได้อยู่ท่ี 

การได้เป็นประธานาธิบดี เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นนายกรัฐมนตรี 

เป็นรัฐมนตรี เป็นอะไรต่างๆ ที่พวกหูหนวกตาบอดทั้งหลายอยาก

จะเป็นกันนั่นเองคือความหลง เพราะว่าเป็นอะไรมันก็เป็นความสุข

ชั่วคราว ขณะที่เป็นก็มีความสุข แต่พอไม่ได้เป็นก็กลายเป็นความ

ทุกข์ไป เพราะว่าไม่มีใครจะเป็นไปได้ตลอดนั่นเอง เพราะร่างกาย

มันถูกสาปให้แก่ ให้เจ็บ ให้ตาย พอร่างกายตายไป การเป็นอะไร 

ต่างๆ ก็หมดไป เป็นมหาจักรพรรดิเป็นมหากษัตริย์ก็หมดไป  

เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องหมดไป พระองค์จึง

พิจารณาเห็นว่าการไปหาความสุขนอกจากความสงบนี้จะไม่ใช่เป็น

วิธีท่ีจะได้ความสุขท่ีแท้จริง เป็นการได้ความสุขปลอม เพราะว่า 

เป็นความสุขที่จะต้องเสื่อมหมดไปแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ 

ในท่ีสดุพระองค์ทรงค้นพบว่าต้นเหตขุองความทกุข์กค็อืความอยาก

นี่เอง เวลาอยากนี้ใจจะกระเพื่อมขึ้นมา ใจที่มีความสงบมีความสุข 
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อยู่ดีๆ พอไปเกิดความอยากขึ้นมานี้ ความสุขที่ได้จากความสงบนี้

จะถูกท�าลายไป เหมือนน�้าที่นิ่ง พอโยนก้อนหินลงไปก็จะท�าให้เกิด

คลื่นขึ้นมาทันที น�้าที่นิ่งก็จะหายนิ่งไป ใจที่สงบพอเกิดความอยาก

ขึ้นมาก็จะเกิดการกระเพื่อมเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันที 

พระองค์จึงทรงเห็นพระอริยสัจ ๔ นี่เอง เห็นว่าความทุกข์ใจ  

การกระเพือ่มของใจ ความไม่สบายใจ น้ีเกดิจากความอยากทัง้ 3 ตวั 

นีเ้อง คอื กามตณัหา ภวตัณหา และวภิวตณัหา และการทีจ่ะก�าจดั 

ตัณหาทั้ง ๓ นี้ก็ต้องใช้ความจริงสอนใจ สอนให้รู้ว่าอย่าไปหาความ

สุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะว่ามันเป็นความสุขช่ัวคราว  

มันจะต้องมีวันเสื่อมและมีวันหมดไป ถ้าไปหาความสุขทางร่างกาย

ก็ต้องหาอยู่ไม่มีวันสิ้นสุด พอร่างกายอันนี้ตายไปก็จะไปหาร่างกาย

อันใหม่เพื่อที่จะได้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขใหม่  

แต่พอได้ร่างกายอันใหม่มา ก็ได้ความแก่ ความเจ็บ ความตาย  

ตามมาด้วย มันก็จะเป็นอย่างน้ีไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น ได้ร่างกาย 

อันนี้ก็เอามาใช้ในการหาความสุขต่างๆ พอมันแก่ เจ็บ ตาย ก็ต้อง

ทุกข์กับมัน แล้วพอตายไปก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่อีกอย่างที่

พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ เราได้ร่างกายอันนี้มาไม่รู้ว่าเป็นร่างกาย

ที่ล�าดับที่เท่าไหร่แล้ว ถ้ามีการจดบันทึกไว้มันจะเป็นแบบล้านๆ 

ร่างกายมาแล้ว คิดดูก็แล้วกันว่าน�้าตาที่พวกเราหล่ังในแต่ละภพ

แต่ละชาตินี ้หลัง่เพราะความทกุข์ทีเ่กดิจากการต้องมาเจอความแก่ 

ความเจ็บ ความตาย เจอการพลัดพรากจากกันนี้ น�้าตาที่เราหลั่ง

ในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้วนี้มันมากย่ิงกว่าน�้า

ในมหาสมทุรเสยีอกี คิดดูกแ็ล้วกนัว่าชาตนิีเ้ราร้องไห้ถงึขนัหนึง่ไหม

น�้าตาท่ีเราร้องนี้ แล้วคิดดูว่าเราจะต้องมีภพชาติกี่ภพชาติด้วยกัน  

ถึงจะมีน�้าตามากกว่าน�้าในมหาสมุทร นั่นแหละคือปริมาณจ�านวน

ของภพชาติที่พวกเราได้มาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย กัน แล้วจะ 



35

เป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา  

ไม่ได้มาพบกบัพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า เราจะไม่รู้จกัวธิยีตุิ

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้ได้เลย 

แต่ถ้าเราเกิดมาแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นโชค 

อันมหาศาล และเป็นสิ่งที่ยากย่ิงกว่าการถูกล๊อตเตอรี่รางวัลที่ ๑  

ร้อยคร้ังพันคร้ังเสียด้วยซ�้าไป คิดดูก็แล้วกันว่าการถูกล๊อตเตอรี่

รางวัลที่ ๑ น้ีแต่ละครั้งยากเพียงไร ตั้งแต่เราเกิดมานี้เราเคยถูก 

ลอ๊ตเตอรี่รางวัลที ่๑ กนัหรอืยัง แล้วคิดดูถ้าตอ้งถูกรางวัลที่ ๑ เป็น

ร้อยครั้งพันครั้งนี้มันจะยากขึ้นไปอีกขนาดไหน ถ้าเราคิดว่าการถูก 

ล๊อตเตอรีร่างวลัที ่1 ร้อยครัง้พนัครัง้นีย้ากแสนยาก การทีไ่ด้มาเกดิ

เป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ก็ยากย่ิงกว่าการถูก 

ล๊อตเตอรีเ่ป็นล้านเท่าเสยีด้วยซ�า้ไป เพราะนานๆ จะมพีระพทุธศาสนา

จะมาปรากฏขึน้สกัครัง้หน่ึง ช่วงระยะเวลาของพระพทุธศาสนาแต่ละ

พระพุทธศาสนานี้จะทิ้งช่วงเป็นกัป 

ค�าว่า กัป นี้เป็นเวลาที่เราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลข เขียนไป 

จนมือเมื่อยก็ยังไม่ได้หนึ่งกัป ก็คิดดูแล้วกันว่าการที่เรามาเกิดเป็น

มนุษย์แต่ละคร้ังนี้เรามาเกิดบ่อยไหม แล้วจังหวะที่เรามาเกิดนี้  

จะมาเจอกับพระพุทธศาสนาได้หรือไม่อย่างไรก็ลองเปรียบเทียบดู  

เวลาเราขับรถไปจอดอยู่ที่ติดไฟแดงอยู่ แล้วเราสังเกตดูรถที่อยู ่

ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างๆ เรา ดู ๔ คัน แล้วลองจดทะเบียนหรือจด

สีของรถไว้ แล้วลองไปดูว่าโอกาสที่จะมาเจอ ๔ คันนี้อีกในไฟแดง 

ข้างหน้านีจ้ะมไีหม จะเป็นไปได้ง่ายหรือยากอย่างไร เคยเจอรถ ๔ คนั 

ที่เราเจอกันในขณะที่เราติดไฟแดงไหม นั่นแหละก็คิดดู การที่จะมา

เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบกับพระพุทธศาสนามันก็ยากยิ่งกว่าการ 

ไปเจอรถ ๔ คัน ที่เราเจอในที่เราติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดง 
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ดังนั้นการได้มาเจอพระพุทธศาสนานี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสครั้งเดียว

ในชีวติของการเวยีนว่ายตายเกดิของเราเลยกไ็ด้ โอกาสทีจ่ะได้อย่างนี้ 

ถงึยากมาก อาจจะต้องรอไปอกีหลายล้านภพหลายล้านชาตด้ิวยกนั 

ถ้าเราไม่รีบตักตวงประโยชน์ท่ีเราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้ 

เราก็จะเหมือนกับว่าเสียสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราไปโดยใช่เหตุ  

เราสามารถที่จะตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เต็มท่ีเลย 

ทุกคนนี้มีสิทธิ์ยุติการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ ถ้ามีพระพุทธศาสนา 

ไม่ว่าจะเป็นหญงิ เป็นชาย เป็นเดก็ เป็นผูใ้หญ่ เป็นนกับวชหรอืเป็น

ฆราวาส ไม่ส�าคญั เร่ืองของเพศนีไ้ม่ได้เป็นตวับ่งบอกว่าจะหยดุการ

เวียนว่ายตายเกดิได้หรอืไม่ แต่ส่ิงท่ีจะบอกกค็อื 1. ต้องมีพระพุทธ

ศาสนา 2. ต้องปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธศาสนา ถ้าปฏิบัติ

ตามแล้วก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในภพนี้เลย อย่างที่

พระพุทธเจ้าทรงสอนพระภกิษวุ่า ถ้าปฏบัิตติามค�าสอนของพระองค์

แล้ว ไม่ ๗ วัน ก็ ๗ เดือน ไม่ ๗ เดือน ก็ ๗ ปี เป็นอย่างมาก  

จะสามารถยุติการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้อย่างแน่นอน 

การบ�าเพ็ญทาน ศีล ภาวนา จะเป็นในรูปแบบของฆราวาสก็ได้  

ของนักบวชกไ็ด้ ไม่ต่างกนัตรงไหน ถ้ามีการบ�าเพญ็เหมอืนกนั ผลกจ็ะ 

ต้องเหมือนกัน การบ�าเพ็ญของฆราวาสส่วนใหญ่มันไม่ได้บ�าเพ็ญ 

เตม็ท่ีเหมอืนกบันักบวชเท่าน้ันเอง จงึท�าให้ผลนีเ้กดิความแตกต่างกนั  

การบ�าเพ็ญของฆราวาสนี้อาจจะท�าเพียงร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐  

หรือร้อยละ ๕๐ แต่การบ�าเพ็ญของนักบวชนี้เขาท�ากันร้อยละร้อย  

ผลจึงเกิดจากพวกที่เป็นนักบวชเสียส่วนใหญ่ บรรดาผู้ที่ได้หลุดพ้น 

จากวฏัฏะการเกิด แก่ เจบ็ ตาย นีส้ว่นใหญ่จะเป็นนักบวชกันทั้งนั้น  

อย่างครูบาอาจารย์ท่ีเรากราบไหว้ที่เราเคารพที่เราเช่ือว่าท่านได ้

หลุดพ้นแล้วน้ี ท่านก็เป็นนักบวชทั้งนั้น มีเพียงคนสองคนที่ถือว่า 

เป็นฆราวาส ถือศลี ๘ เป็นแม่ช ีนอกนัน้เป็นพระทัง้นัน้ แต่ความจรงิ 
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การเป็นแม่ชกีบัการเป็นพระกไ็ม่ต่างกนัแล้ว เพราะอยูแ่บบเดยีวกัน 

ปฏิบัติแบบเดียวกัน บ�าเพ็ญแบบเดียวกัน ร้อยเต็มร้อยเหมือนกัน  

แต่พวกที่ยังครองเรือนอยู่ ยังรักสามี ยังรักภรรยาอยู่ ยังรักทรัพย์

สมบัติข้าวของเงินทองอยู่ พวกนี้ไม่สามารถท่ีจะบ�าเพ็ญได้อย่าง

เต็มร้อย เพราะยังแบ่งให้กับการบ�าเพ็ญทางร่างกายอยู่ ยังหา 

ความสุขทางร่างกายกับสามีกับภรรยา หรือกับการไปท่องเที่ยว 

ไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อยู่ จึงท�าให้การบ�าเพ็ญทาน 

ศลี ภาวนา ไม่สามารถท�าได้เตม็ร้อย ผลจงึไม่เกดิเตม็ร้อยเท่านัน้เอง 

นี่คือความแตกต่างระหว่างการเป็นฆราวาสกับการเป็นนักบวช  

ต่างกันที่ปริมาณของการปฏิบัติ ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าได้โกนหัว 

ห่มผ้าเหลืองแล้วอยู่ทีว่ดั กบัไม่ได้โกนหวัไม่ได้ห่มผ้าเหลอืงแล้วอยูท่ีบ้่าน  

แต่ต่างกันตรงท่ีปรมิาณของการบ�าเพญ็ทาน ศลี ภาวนา ว่ามีเท่ากนั 

หรือไม่ นักบวชนี้เขาท�าทานร้อยละเต็มร้อย มีทรัพย์สมบัติข้าวของ 

เงนิทองมากน้อยเพยีงไรยกให้คนอืน่ไปหมดเลย อย่างพระพทุธเจ้า 

ของเรา สละราชสมบัติจึงได้เป็นพระพทุธเจ้าขึน้มา ครบูาอาจารย์ต่างๆ  

เวลาท่านบวช ท่านก็สละทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ไปหมด แล้วการ

รักษาศีล ท่านก็รักษาศีลเต็มร้อย ๒๒๗ ข้อ พวกเราบางทีศีล ๘  

ยังรักษาไม่ได้ทุกวัน ขอเอาแค่วันพระเท่านั้น ส่วนวันอื่นก็ยังขอ

เอาแค่ศีล ๕ อย่างนี้เขาเรียกว่าศีลไม่เต็มร้อย เวลาภาวนาก็ไม่ได้

ภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับ ภาวนาวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างนี้  

การบ�าเพญ็ไม่เท่ากนั แล้วจะเอาผลเท่ากันได้อย่างไร เหมือนกับการ

ปลูกข้าวในนา ปลูกร้อยละสิบกับร้อยละร้อยนี้ผลมันจะได้เท่ากัน 

หรอืไม่ ปลกูข้าว ๓ ไร่ กบั ปลกูข้าว ๑๐ ไร่นี ้ผลทีจ่ะได้จากข้าวทีเ่รา 

ปลูกนี้มันเท่ากันหรือไม่ ปลูก ๓ ไร่ มันก็จะได้ข้าวปริมาณ ๓ ไร่ 

ปลูก ๑๐ ไร่ มันก็จะได้ข้าวปริมาณ ๑๐ ไร่นั่นเอง 
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ดงันัน้เราอย่าไปดทูีก่ารเป็นฆราวาสหรือเป็นนกับวช ให้ดปูรมิาณของ

การปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไร ถ้ายังปฏิบัติน้อย 

ก็ต้องเพิ่มขึ้นไปให้มันเต็มร้อยให้ได้ ถ้ามันไม่เต็มร้อย มันก็จะไม่ได้ 

คะแนนเต็มร้อยนั่นเอง มันก็จะไม่ได้ผลที่เราปรารถนากัน ไม่ได้อยู่

ที่เพศอยู่ที่วัย ไม่ได้อยู่ที่การเป็นฆราวาสหรือเป็นนักบวช แต่อยู่ที่

การบ�าเพ็ญว่าเราบ�าเพ็ญมากน้อยเพียงไรเท่านั้นเอง ขอให้ดูตรงนี ้

เป็นหลักแล้วเราจะได้ไม่หลงทาง แต่ถ้าจะไปคิดโทษน่ันโทษนี้ว่า  

ไปบวชไม่ได้เพราะติดน่ันติดนี ่มนัตดิความอยากเท่านัน้แหละทีม่นัไป 

ไม่ได้ ที่ไม่ได้ภาวนาก็เพราะว่ามันติดความอยาก แทนที่จะเอาเวลา

มาน่ังสมาธ ิกเ็อาเวลามาน่ังดลูะครกนั ไปดืม่ไปรบัประทานอาหารกนั  

แล้วมันจะมีเวลามาบ�าเพ็ญได้อย่างไร ขอให้เราดูตรงนี้ ถ้าเราอยาก 

จะได้ผลกต้็องดูท่ีเหตุ เหตุกค็อืการบ�าเพญ็ทาน ศลี ภาวนา ผลกค็อื  

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ที่จะตามมา 

จึงขอฝากเรื่องของการให้พรแก่ตัวเราเอง ถ้าเราอยากจะแก้ค�าสาป

ที่เราถูกสาปมาให้มาแก่ มาเจ็บ มาตาย เราก็ต้องบ�าเพ็ญ ทาน ศีล 

ภาวนา เพ่ือท่ีเราจะได้ละตัณหาความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของ

พวกเรา เม่ือเราละตัณหาความอยากได้แล้ว เราก็จะหยุดการเกิด 

แก่ เจ็บ ตาย ได้ เราจะแก้ค�าสาปได้ 
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บุญ
บารมี 
๑๐ 
ประการ

การปฏบิตัธิรรมเพ่ือการบรรลธุรรม จะช้า
หรือจะเร็ว จะง่ายหรือจะยาก ส่วนหน่ึง 
ก็ขึ้นอยู ่กับบุญบารมีท่ีได้ท�ามาในอดีต  
การปฏิบัติการบรรลุธรรมของแต่ละท่าน
จึงไม่เหมือนกัน บางท่านก็ปฏิบัติง่าย  
บางท่านก็ปฏิบัติยาก บางท่านก็บรรลุช้า 
บางท่านก็บรรลเุร็ว ส่วนหนึง่ของเหตุกค็อื
บุญบารมีที่ได้ท�าในอดีตนั่นเอง 

บุญบารมีนี้มีอยู ่ ๑๐ ประการด้วยกัน  
คือ ๑. อธิษฐานบารมี ๒. สัจจะบารมี  
๓. วริยิะบารมี ๔. ขันติบารมี ๕. เมตตาบารมี 
๖. ทานบารมี ๗. ศีลบารมี ๘. เนกขัมมะ 
บารม ี๙. อเุบกขาบารมี และ ๑๐. ปัญญา
บารมี นี่คือบารมี ๑๐ ประการที่พวกเรา
ในอดีตชาติอาจจะได้สั่งสมมามากน้อย 
ไม่เท่ากัน จงึท�าให้ระดับของการปฏิบัตแิละ
ระดับของการบรรลุธรรมจึงแตกต่างกัน  
ถ้าเราต้องการที่จะให้การปฏิบัติของเรา 
คืบหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ง่ายสะดวกยิ่งข้ึนไป  
เราก็ต้องมาเสริมสร้างบุญบารมีต่างๆ 
เหล่านี้ เราสามารถสร้างได้ในปัจจุบันนี้
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติของเรา 

ธรรมะ
บนเขา

๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
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ถ้าเรามีบุญบารมีมามาก การปฏิบัติของเราก็จะไปง่ายและไปเร็ว  
ถ้ามน้ีอยก็จะไปช้าและไปยาก แต่กย็งัไม่สายเกนิแก้ ตอนนีเ้ราขาดอะไร 
เราก็เติมมันไป ถ้าขาดอธิษฐานบารมีก็เติมอธิษฐานเข้าไป ถ้าขาด
สจัจะบารมกีส็ร้างสจัจะบารม ีหดัเป็นคนจรงิใจ ไม่โกหกหลอกลวง  
ปลิน้ปล้อน พูดอะไรลัน่วาจาอะไรไว้กบัใครกต้็องรกัษาวาจานัน้ไว้ให้ได้  
บางคนลั่นวาจากับพระพุทธรูปขอนั้นขอนี้ ถ้าได้แล้วจะบวช ๗ วัน 
๑๐ วัน พอได้มาแล้วก็มาถามว่ามีเหตุอย่างโน้นอย่างนี้ ขอต่อรอง 
ได้ไหม เวลาที่เราขอท�าไมเราไม่ไปต่อรองไว้ก่อนตอนที่เราขอ พอได้
มาแล้วเกิดเปล่ียนใจไม่อยากจะท�าตามที่ได้ให้สัจจะวาจาไว้แล้ว  
เลยบอกว่าถ้าท�าอย่างนีต่้อไปเราจะล้มเหลว เราจะเป็นคนไม่มสีจัจะ 
จะท�าอะไรไม่ส�าเร็จ ต้องรักษาสัจจะไว้ให้ได้ 

ถ้าเราไม่มวีริิยะก็พยายามสร้างวริยิะขึน้มา หาอะไรท�า อย่าอยูเ่ฉยๆ 
เดนิจงกรม น่ังสมาธิไป ถ้ามนัข้ีเกยีจกบ็งัคบัให้มนัเดนิทลีะ ๓-๔ ช่ัวโมง 
ไปเลย ให้มันล้มตายไปเลยก่อนถึงจะหยุดเดิน หรือถ้าจะนั่งก็ให้ 
มนันัง่ไปนานๆ ไปเลย นัง่กอ็ย่าน่ังเฉยๆ นัง่บรกิรรมพทุโธๆ เจรญิสติ  
ฝึกนิสัยให้มีความพากเพียร อย่าปล่อยเวลาที่มีคุณค่านี้ผ่านไปโดย
ไม่ท�าอะไรให้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่น นี่คือการเสริม
สร้างสิ่งที่เราขาด 

ถ้าไม่มีขันติก็ต้องฝึกหัดอดทนเอา หัดอดข้าวเย็นกัน อดมื้อกินมื้อ  
อดวนักนิวนับ้าง อดเทีย่ว อดเล่นบ้าง ดซูมินัจะเป็นอย่างไร มนัจะตาย
ให้มันรู้ไป ฝึกหัดสร้างขันติบารมีขึ้นมา อย่าอยู่อย่างสุขอย่างสบาย  
หาวันอยู่แบบทุกข์ยากล�าบากบ้าง เช่น วันพระนี้ พระพุทธเจ้าสอน
ให้เรามาอยูแ่บบทุกข์ยากล�าบากกนั ไม่ให้หาความสขุทางตา ห ูจมกู 
ลิ้น กาย ให้มาอด อดเที่ยว อดเล่น อดกิน อดดื่ม เพื่อที่จะได้สร้าง
ขันติบารมีขึ้นมา สร้างความอดทนข้ึนมา เพราะการเดินทางไปสู่
พระนิพพานนี้ ท่านบอกว่ามันอยู่ฟากตาย ถ้ากลัวตาย กลัวความ 
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ทุกข์ยากล�าบากนี้จะไปไม่ถึง ผู้ที่จะไปให้ถึงได้ต้องมีขันติบารมี ขันติ
ท่านบอกว่าเป็นไฟแผดเผากเิลส ขนัต ิปรมงั ตโป ตตีกิขา ขนัตเิป็น
ตบะธรรม เป็นไฟแผดเผากิเลสตัณหาทั้งหลาย ถ้าไม่มีขันติแล้วจะ
ไม่มีก�าลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ 

ถ้าขาดเมตตาบารมีก็เเผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ มีอะไรก็แบ่งปันให้คนนั้น
คนนี้ ยิ้มแย้มแจ่มใส เจอใครก็ทักทาย มีความปรารถนาดี อย่าหน้า
บ้ึงตึง ถ้าเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขา วันเกิดเขาก็ซื้อของขวัญไป 
ให้เขา เขาโกรธเราเกลยีดเรากอ็ย่าไปโกรธเกลยีดตอบ ให้อภัย น่ีคอื
การสร้างเมตตาบารมี 

ทานบารมีก็แบ่งปันกัน มีมากมีน้อยพอที่จะแบ่งปันกันได้ อย่าเอา
ไปใช้อย่างอื่นเลย เอาไปซื้อกระเป๋าอีกใบ ซื้อรองเท้าอีกคู่ มันก็ไม่สู้
เอาไปท�าบญุท�าทานได้ ผลทีไ่ด้รับต่างกนัเหมอืนฟ้ากบัดิน ซือ้กระเป๋า 
ซือ้รองเท้าใหม่ รูส้กึดใีจเดีย๋วเดยีวแล้วมนักห็มดไปเหมอืนกบัตอนที่
ไม่มกีระเป๋าใบน้ัน แต่เอาเงนิไปท�าบญุท�าทานแล้วจะเกดิความสขุใจ 
ใจจะสูงขึ้น ใจจะประเสริฐขึ้น จากการที่เราได้เป็นผู้ให้ทานต่อผู้อื่น 
ยิ่งได้รักษาศีลยิ่งท�าให้เราสูงขึ้นเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนใคร ไม่ไป
สร้างความทุกข์สร้างความเดอืดร้อนให้กบัใคร แล้วความทกุข์ความ
เดอืดร้อนนัน้กจ็ะไม่กลบัมาหาเรา ให้ทกุข์แก่ท่าน ทกุข์นัน้ต้องกลบั
มาหาตนเสมอ ให้สุขแก่ท่าน สุขนั้นก็จะกลับมาหาเรา

นี่คือเรื่องการเสริมสร้างบารมีแต่ละชนิดที่เรายังคิดว่าเรายังไม่มี  
ยังไม่สายเกินแก้ ท�าได้ เร่งรีบท�ากัน แล้วไม่นานมรรคผลนิพพาน 
ที่พวกเราทั้งหลายปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน 
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ทดแทน
บุญคุณ

ธรรมะ
บนเขา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่พวกเรา

จะมาท�าการทดแทนบุญคุณของคุณพ่อ 

และคุณแม่ผู้บังเกิดเกล้า ด้วยการปฏิบัติ

บูชา ด้วยการปฏิบัติธรรม เพราะการ

ปฏิบัติธรรมนี้จะท�าให้เราได้บรรลุเป็น 

พระอริยบุคคล เมื่อเราได้เป็นพระอริย 

บุคคลแล้ว เรากจ็ะสามารถสอนบดิามารดา 

ให้ได้บรรลเุป็นพระอรยิบคุคลเช่นเดยีวกนั 

ถ้าได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะหลุดพ้น

จากการท่ีจะไปเกิดในอบาย และถ้าได ้

บรรลุถึงขั้นสูงสุดของพระอริยบุคคล คือ

พระอรหันต์ ก็จะสามารถหลุดพ้นจาก

วัฏฏะแห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้อย่าง

ถาวร 

ไม่มีอะไรในโลกนี้ ไม่มีการบูชาแบบไหน 

ในโลกนี้ ท่ีจะสามารถท�าให้ผู้ปฏิบัติเอง

และญาตพ่ีิน้องได้หลุดพ้นจากการทีจ่ะต้อง

ไปเกิดในอบาย หรือหลุดพ้นจากการกลับ

มาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้า

ได้ทรงปฏิบัติบูชามา พระองค์ทรงสละ 

ราชสมบตัแิล้วกเ็สดจ็ออกบวชเพือ่ทีจ่ะได้
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ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมจนในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมา

สัมพุทธเจ้า ไม่ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป แล้วหลัง

จากนั้นพระองค์ก็ทรงไปโปรดพระพุทธมารดา พระพุทธบิดา และ

พระญาติท้ังหลาย จนบุคคลเหล่านั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล

ขัน้ต่างๆ กนั เช่น พระพทุธมารดา หลังจากทีไ่ด้ประสตูพิระพทุธเจ้า 

เจ้าชายสิทธัตถะได้ ๗ วัน ก็ทรงเสด็จสวรรคต พอพระพุทธเจ้าอายุ 

๓๕ ปี ต่อมา หลงัจากท่ีได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าแล้ว กท็รงใช้กระแส

จิตนี้ติดต่อกับพระพุทธมารดาที่อยู่ในสวรรค์ และได้ใช้กระแสจิตนี ้

สัง่สอนอบรมพระพทุธมารดาอยู ่๑ พรรษา จนได้บรรลเุป็นพระโสดาบนั 

เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ ๑ ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะ 

ไม่ต้องกลบัไปเกดิในอบายอกีต่อไป ไม่ว่าจะเคยท�าบาปมากหนกัหนา 

สาหัสขนาดไหนก็ตาม จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายนั้น แล้วก็ 

จะเหลือภพชาติไม่เกิน ๗ ชาติเป็นอย่างมาก ก็จะได้บรรลุเป็น 

พระอรหันต์และได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไป

ถ้าพระพทุธเจ้าไม่ทรงออกบวช ไม่ทรงปฏบิตัธิรรม ไม่ทรงปฏบิตับิชูา  

ถ้าประทับอยู่ในพระราชวังก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิ ดังที่มีโหร 

ได้พยากรณ์เอาไว้ แต่การเป็นพระมหาจักรพรรดินี้ไม่สามารถช่วย

บิดามารดาให้เป็นพระอริยบุคคลได้ ไม่สามารถท�าให้ท่านหลุดพ้นจาก

การต้องไปเกิดในอบายได้ คือต่อให้พระพุทธเจ้าเลี้ยงดูพระราชบิดา 

และพระราชมารดาให้ดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทดแทน 

บุญคุณของบิดามารดาได้เท่ากับการท่ีท�าให้ท่านได้บรรลุเป็นพระ

อริยบุคคล เพราะจะเลี้ยงดูในฐานะมหาจักรพรรดิแก่บิดามารดา

ให้ดขีนาดไหนกต็าม ตายไปกต้็องไปใช้กรรม ไปรบัผลบญุผลบาปกนั  

ถ้าท�าบาปไว้มากกว่าท�าบญุ บาปกจ็ะต้องดงึให้ไปเกดิในอบาย ไม่ว่า

จะเป็นมหากษตัรย์ิ เป็นบิดามารดาของมหาจกัรพรรด ิหรอืใครกต็าม 

กฎแห่งกรรมนี้ไม่มีการไว้หน้าใครทั้งนั้น ใครท�าอะไรไว้แล้วต้องเป็น
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ผู้รับผลของกรรมน้ัน นั่นคือกฎแห่งกรรม สัตว์ทั้งหลายมีกรรม 

เป็นของของตน มีกรรมเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิ มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์มกีรรม

เป็นทีพ่ึง่อาศยั จะท�ากรรมอนัใดไว้ ดหีรอืชัว่ จะต้องเป็นผูร้บัผลของ

กรรมน้ัน ยกเว้นพระอริยบุคคลเท่านัน้ทีไ่ม่ต้องไปรบัผลบาปอกีต่อไป 

มแีต่จะรับผลบญุไปตามล�าดบัขัน้ไปจนถงึขัน้สงูสดุคอืขัน้พระนพิพาน 

นี่แหละคือการบูชาที่แท้จริง การบูชาที่จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐ 

ต้องบชูาแบบพระพทุธเจ้าทีไ่ด้ทรงบชูาด้วยการปฏบิตัธิรรม ถ้าเรา

อยากจะทดแทนบญุคณุของบดิามารดาของเรา มาปฏบิตัธิรรมกนัเถดิ  

มาบรรลุธรรมกันเถิด เมื่อบรรลุแล้วเราจะได้รู้จักวิธีสั่งสอนผู้อื่นให้

บรรลุธรรมได้ ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมนี้ เราจะไม่สามารถสั่งสอน 

ผูอ่ื้นให้บรรลธุรรมได้ แต่พอเราบรรลุธรรมแล้ว เราจะสามารถสัง่สอน 

ผู้อื่นที่มีความสนใจ มีศรัทธาความเชื่อ มีความปรารถนาที่จะบรรลุ

ธรรมได้บรรลธุรรมกนั โดยเฉพาะบิดามารดาของพวกเราทีเ่ป็นบคุคล

ที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด เขาจะเป็นคนท่ีจะมีศรัทธามีความเช่ือ 

ในตวัเรามากทีส่ดุกว่าเชือ่คนอืน่ และถ้าเขาเชือ่ว่าเราได้บรรลธุรรม  

ได้หลุดพ้นจากอบาย เขาก็อยากจะหลุดพ้นเหมือนกับเรา เขาก็จะ

ศึกษาจะถามเราเอง เราก็จะสามารถท่ีจะช่วยให้เขาได้บรรลุเป็น 

พระอริยบุคคลได้ 

ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง บรรดาพระญาติต่างๆ พระราชบิดา  

พระราชมารดา ทั้งมารดาเลี้ยง ทั้งมเหสี ทั้งพระราชโอรส ได้บรรลุ 

เป็นพระอริยบุคคลกันทั้งนั้น อย่างน้อยที่สุดก็ได้ปิดประตูอบาย  

พระอริยบุคคลเท่านั้น
ที่ไม่ต้องไปรับผลบาปอีกต่อไป
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ไม่ต้องไปเกดิอกีต่อไป ส�าหรับบางท่านทียั่งไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหนัต์  

อย่างพระราชบดิานี ้พระพุทธเจ้าก็ทรงไปโปรด ๗ วนัก่อนทีจ่ะเสดจ็

สวรรคต ได้บรรลเุป็นพระอรหันต์ ถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้า จะมีใครไป

กล้าสอนพระมหากษัตริย์ แล้วพระมหากษัตริย์จะให้ใครไปสอนได้ 

ถ้ามีลูกเป็นพระพุทธเจ้านี้ ก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าให้ลูกนี้มาช่วย 

แล้วพอลูกสอนบอกอย่างไรก็เชื่อท�าตาม เมื่อท�าตามผลก็จะเกิดขึ้น 

ดังนั้นขอให้พวกเราในวันแม่น้ี ให้เรามาทดแทนบุญคุณแม่ของเรา 

และพ่อของเรา และผูมี้พระคณุทัง้หลาย ด้วยการปฏบิตับิชูากนัเถดิ 

มาปฏิบัติให้พวกเราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกัน เมื่อเราได้บรรลุ

เป็นพระอริยบุคคลแล้ว เราก็จะสามารถสอนให้ผู้อื่นนั้นบรรลุเป็น

พระอริยบุคคลได้ ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุนี้เราจะสอนไม่ได้เพราะเราจะ

ไม่รู้จกัวธิ ีตัวเราเองยงัไม่ได้บรรลแุล้วเราจะไปสอนให้ผูอ้ืน่เขาบรรล ุ

ได้อย่างไร เหมือนพระพุทธเจ้า ก่อนท่ีพระพุทธเจ้าจะบรรลุเป็น

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมาเลย 

แม้แต่รูปเดียว แต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู ้เป็น 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงน�าเอาพระธรรมค�าสอนนี้ 

มาเผยแผ่ให้แก่ผู ้อื่นที่สนใจผู้ท่ีมีศรัทธาความเช่ือ พอเขาได้ยิน 

ได้ฟังแล้วน้อมน�าเอาไปปฏิบัติ ก็ปรากฏมีพระอริยสาวกขึ้นมาเป็น

จ�านวนมาก 

นีค่อืความมหศัจรรย์ของการปฏิบัตธิรรม ท�าให้ได้สิง่ท่ีเลิศสิง่ท่ีวเิศษ  

คือได้ อริยบุคคล ค�าว่า อริยะ ก็แปลว่า ผู้ประเสริฐ บุคคลที่

ประเสริฐนี้ไม่มีใครจะประเสริฐเท่ากับบุคคลในพระพุทธศาสนา คือ 

พระอริยบุคคล ๔ ระดับด้วยกัน คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี 

พระอนาคามี และพระอรหันต์ 
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ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปแล้วถึงเวลา ๒,๕๐๐ กว่าปี

ก็ตาม แต่พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเป็น 

ตวัแทนของพระพทุธเจ้า เป็นศาสดาแทนพระพทุธเจ้า ผู้ใดน้อมเอา 

พระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้ามาปฏบิตั ิกเ็หมอืนกบัได้ฟังค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้าโดยตรง ค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเส่ือม

เหมือนกับสิ่งของต่างๆ สิ่งของต่างๆ นี้เขามีวันเสื่อม เหมือนสินค้า

ต่างๆ หรือยาหรืออาหารต่างๆ สมัยนี้เวลาเราไปซื้ออาหาร ซื้อยา  

ซือ้ของใช้ เขามกัจะมีฉลากติดไว้ว่าวนัเสือ่ม วนัหมดอายุ ต้องบรโิภค 

ก่อนวนัทีเ่ท่าน้ันเท่าน้ี ถ้าบรโิภคหลงัจากวนันัน้แล้วจะไม่ได้รบัประโยชน์ 

หรืออาจจะได้รับโทษเพราะประสิทธิภาพของสินค้านั้นเสื่อมไปแล้ว 

แต่พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีฉลากติดไว้ ถ้ามีก็จะ 

เขียนว่า อกาลิโก คอืไม่มวีนัเสือ่มตามกาลตามเวลา มปีระสทิธภิาพ

ประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพุทธกาลในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็น 

ผูป้ระกาศพระธรรมค�าสอนเอง ในสมยัทีไ่ม่มีพระพทุธเจ้าอย่างสมยันี้  

พระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้ากย็งัมปีระสทิธภิาพเหมอืนเดมิอยู่ 

ผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องลังเลสงสัย สามารถซื้อสินค้าชนิดนี้ได้เลย ซื้อแล้ว

ก็น�าเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปี

มาแล้ว สินค้าชนิดน้ีเป็นสินค้าชนิดเดียวในโลกท่ีมีอายุยืนยาวนาน

ที่คงเส้นคงวาอยู่ได้นานกว่าบรรดาสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ นี่คือ 

ความวเิศษความประเสริฐความมหศัจรรย์ของพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า 

พวกเราจึงไม่ต้องลงัเลสงสยั ถ้าเราอยากจะหลดุพ้นจากการไปเกดิใน

อบายกด็ ีหลดุพ้นจากการท่ีจะต้องกลบัมาเกดิ มาแก่ มาเจบ็ มาตาย 

ซ�้าแล้วซ�้าอีกก็ดี เราต้องศึกษาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตาม การศึกษาและการปฏิบัตินี้เป็นของ

ที่ต้องไปด้วยกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผลจะไม่เกิด แล้วเรา
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จะได้สิ่งท่ีวิเศษท่ีไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้กับเราได้นอกจากการ

ปฏิบัติธรรม กคื็อการดับความทกุข์ได้อย่างถาวรและรกัษาความสขุ 

ท่ีสขุเหนือกว่าความสขุท้ังหลายให้อยูคู่ก่บัเราไปตลอด ไม่มวัีนสิน้สุด  

แล้วจะท�าให้เรานี้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้หลุดพ้นจากอบาย 

ก็ดี จากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ก็ดี ถ้าเขามีศรัทธา 

มคีวามเชือ่แล้วน้อมน�าเอาไปปฏบิตั ิเขาก็จะได้รบัประโยชน์เหมอืนกบั 

ที่เราได้รับประโยชน์ 

น่ีแหละคือวธีิท่ีเราควรท่ีจะกระท�ากนั ถ้าเราอยากจะตอบแทนบญุคณุ 

ของบิดามารดาของพวกเราให้ได้หมดสิ้นเลย ต้องตอบแทนด้วย 

การปฏบิตับิชูาเพือ่ได้บรรลเุป็นพระอริยบุคคล เมือ่เป็นพระอริยบุคคล 

แล้วกจ็ะสามารถสอนให้พ่อแม่ได้บรรลเุป็นพระอริยบคุคลด้วย ต่อให้ 

เราเลี้ยงดูท่านให้ดีขนาดไหนก็ตาม แบกอยู่บนไหล่บนบ่า ให้ท่าน 

อุจจาระถ่ายใส่ร่างกายเรา พระคุณที่ท่านมีต่อเรานี้เราก็ยัง 

ไม่สามารถทดแทนได้หมดสิ้นจากการดูแลเลี้ยงดูท่าน แต่ถ้าเรา 

สามารถสอนให้ท่านท�าให้ท่านได้เป็นพระโสดาบันขึน้ไปแล้ว พระคณุ 

ต่างๆ ทีท่่านมกีบัเราน้ีจะหมดสิน้ไปเลย ดงันัน้ขอให้พวกเราทดแทน

บุญคุณของแม่ของพวกเราและพ่อของพวกเราด้วยการปฏิบัติบูชา

ด้วยการปฏิบัติธรรมเถิด 
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สนทนา
ธรรม

วันพระ

ธรรมะ
บนเขา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

วันนี้เป็นวันพระ เป็นวันที่ลงปาฏิโมกข์

ของพระด้วย พระนี้ต้องลงฟังการสวด 

พระปาฏิโมกข์ พระปาฏิโมกข์ ก็คือ ศีล 

๒๒๗ ข้อของพระท่ีต้องมีการทบทวนอยู่

เรื่อยๆ เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืม จะได้รู้ว่า

จะต้องรกัษาศลีอย่างไรข้อไหนบ้าง ถ้าไม่มี

การทบทวนความจ�ากอ็าจจะลมืไป หรอืว่า 

ผู้ที่มาใหม่อาจจะไม่รู้ เพราะมีผู้มาใหม่อยู่

เรื่อยๆ มารับการศึกษาอบรม มาบวชกัน 

เป็นพระนี้ต้องมีศีล ญาติโยมเคารพพระ 

ก็เพราะว่าพระมีศีลมากกว่าญาติโยม 

ญาตโิยมถอืศลี ๕ น้ียังรักษาไม่หวาดไม่ไหว  

พระนี้ต ้องรักษาถึง ๒๒๗ ข้อด้วยกัน  

ความสงูต�า่ของคนเรากอ็ยูท่ีก่ารมีศลีหรอื

ไม่มีศีล มีมากมีน้อย ผู้ที่มีศีลมากกว่า

ถอืว่าเป็นผูท้ีส่งูกว่า ทางธรรมท่านวดักนั

อย่างนี้ ไม่ได้วัดตามวันเกิด ทางโลกเรา

จะวัดกันตามวันเกิด ใครเกิดก่อนก็เป็นพี่  

ใครเกิดหลังก็เป็นน้อง คนที่ให้ก�าเนิด 

กเ็ป็นพ่อเป็นแม่ คนทีก่�าเนดิกเ็ป็นลูก ลูกก็
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ต้องเคารพพ่อแม่ กราบไหว้พ่อแม่ แต่พอลูกมาบวชเป็นพระ พ่อแม่ 

กลับต้องมากราบลูกแทน อันนี้ทางธรรมเป็นอย่างนั้น บางทีลูก 

กไ็ม่เข้าใจ มาบวชแล้วเหน็พ่อแม่กราบกเ็กรงใจเพราะเคยกราบพ่อ

กราบแม่ กเ็ลยกราบพ่อกราบแม่อกี เป็นพระไปกราบพ่อกราบแม่กไ็ม่ถกู  

เพราะว่าเวลาเป็นพระนี้ถือว่าเป็นผู้ที่สูงกว่า ในทางโลก ผู้ที่สูงกว่า 

ไม่กราบผู้ที่น้อยกว่าผู้ที่ต�่ากว่า พ่อแม่ไม่กราบลูก พ่ีไม่กราบน้อง  

น้องต้องกราบพ่ี ลกูต้องกราบพ่อแม่ แต่ในทางธรรม ผูท้ีม่ศีลีน้อยกว่า 

เช่น ฆราวาสญาติโยมก็ต้องกราบผู้ที่มีศีลมากกว่า แม้แต่ญาติโยม 

ด้วยกนัเอง ผูท่ี้มศีลี ๕ กบัผูท้ีม่ศีลี ๘ กถ็อืว่ามคีวามสงูต�า่ไม่เท่ากนั  

ผูท่ี้ถอืศลี ๘ น้ีกถ็อืว่าเป็นผูท้ีส่งูกว่าผูท้ีถ่อืศลี ๕ แม่ชีอบุาสกิานีเ้ป็น 

ผูท้ีถ่อืศลี ๘ เรากใ็ห้ความเคารพกบัท่านในฐานะทีเ่ราเป็นผูท่ี้ถอืศลี ๕  

หรือน้อยกว่าศีล ๕ บางทีไม่ถือเลย จะมาถือก็เฉพาะวันพระ 

วนัพระบางทกีไ็ม่ถอืกนั สมยันีเ้ขายคุมอืถอื เขาเลยไม่ถอือะไร เขาถอื 

มือถือเป็นหลัก ต้องการอะไรก็กดในมือถือ มือถือเลยกลายเป็น

ของวิเศษไป แต่ก็วิเศษทางวัตถุแต่ไม่ใช่วิเศษทางธรรม วัตถุนี้ 

ดับความทุกข์ใจเราไม่ได้ เป็นที่พ่ึงทางใจไม่ได้ จะมีวัตถุมากน้อย

เพยีงไรกยั็งหนไีม่พ้นความทกุข์อยู ่เป็นมหาเศรษฐกีต้็องทกุข์ เป็น

พระราชามหากษัตริย์ก็ต้องทุกข์ แต่ถ้ามีธรรม เป็นพระพุทธเจ้า  

เป็นพระอรหันต์นี้จะไม่ทุกข์ ธรรมจึงเหนือโลก เหนือลาภ ยศ 

สรรเสริญ เหนือความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย พวกเราเกิดมา

ด้วยความหลง ความหลงจึงหลอกให้พวกเราไปหาสิ่งท่ีไม่สามารถ

เป็นที่พึ่งทางใจเราได้ ทุกคนที่เกิดมานี้ถูกความหลงหลอกให้หาเงิน 

หาทองกัน หาความสุขทางตา หู จมูก ล้ิน กาย หาต�าแหน่ง  

หายศกนั หาความสรรเสรญิเยนิยอกนั แต่ต่อให้ได้มามากน้อยเพยีงไร 

ก็ตาม มันไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ เดี๋ยวก็มีความทุกข์โผล่ 

ข้ึนมาให้ปวดหัวอยู่เร่ือยๆ เพราะความทุกข์นี้มันเป็นสิ่งท่ีสิ่งต่างๆ  
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ท้ังหลายในโลกนี้ไม่สามารถก�าจัดมันได้ สิ่งที่จะก�าจัดมันได้ก็คือ

ธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าและตรัสรู้ขึ้นมา  

แล้วน�าเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเรา ทีนี้อยู่ที่ 

พวกเราว่าจะสนใจมคีวามศรทัธามากน้อยเพยีงไร มคีวามปรารถนา 

ที่อยากจะดับความทุกข์ในใจของพวกเรามากน้อยเพียงไร ถ้า 

เรามีความปรารถนาและเราเช่ือ เราก็จะศึกษาอย่างจริงจังตั้งใจ

ศึกษาหาความรู้ว่าจะท�าอย่างไรที่จะไม่ให้ใจของเรานี้ทุกข์ต่อไป  

ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เวลาใครเขาจากเราไป ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เวลา

สญูเสยีทรัพย์สมบัติข้าวของเงนิทองไป ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เวลาใคร

เขาพดูไม่ด ีเขาด่าเรา หรือท�าอะไรกบัเราต่างๆ นานา ความทกุข์เหล่านี ้

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าจะช่วยดบัให้เราได้ แต่เงนิทองทีเ่รา 

มอียูน่ีด้บัไม่ได้ ดงันัน้การหาเงนิหาทองต้องระมดัระวงั อย่าไปหามาก 

จนเกนิความจ�าเป็น มไีว้เพือ่หาปัจจัยสีเ่ท่านัน้เพ่ือให้ร่างกายนีอ้ยู่ได้  

เพื่อให้ร่างกายนี้มาศึกษาพระธรรมค�าสอนมาปฏิบัติตามพระธรรม 

ค�าสอน ถ้าเรามัวแต่หาเงินหาทองเพื่อร่างกายและเพื่อความอยาก 

ต่างๆ เราจะไม่มเีวลาทีจ่ะมาศกึษาและจะไม่มีเวลามาปฏบิตัไิด้อย่าง

เต็มที่ 

ผูท้ีมี่เวลาศกึษาและปฏิบตักินัเตม็ท่ีกพ็วกนกับวชนีเ้อง คนท่ีมาบวช 

เป็นพระกันนี้เป้าหมายก็คือมาศึกษาค�าสอนของพระพุทธเจ้า  

แล้วปฏิบัติตามค�าสอน ถ้าปฏิบัติได้จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆ 

ภายในใจท่ีเกิดขึ้นได้ และที่ยังไม่เกิดให้มันหมดไปได้ ต้องศึกษา

เวลาใจสงบแล้วจะพบกับความสุข
ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง
และเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา
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ต้องมีเวลา ส�าหรับญาติโยมนี้มีเฉพาะวันพระหรือวันหยุดท�างาน  

ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มาวัดเสียด้วยซ�้าไป หรือมาก็มาเดี๋ยวเดียว บางท่าน 

มาเพียงขอให้ได้ใส่บาตร เสร็จแล้วก็ไป ไม่รอฟังเทศน์ฟังธรรม  

ไม่อยู่ปฏิบัติ บางท่านก็อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน มาอยู่วัดมาถืออุโบสถศีล  

มาท�าบญุตอนเช้าใส่บาตร ตอนกลางวนักอ็ยู่ในโบสถ์ ไหว้พระสวดมนต์  

ฟังเทศน์ฟังธรรม ตอนค�่าตอนกลางคืนก็ฝึกนั่งสมาธิจนกว่าจะถึง

เวลาพัก ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จนถึงเวลา 

สว่างจึงค่อยกลับบ้าน น่ีคืออุบาสก อุบาสิกา ท่ีมีเวลาเข้าวัดกัน  

หรือว่ามศีรัทธาทีจ่ะปฏิบตัจิะศกึษา ถ้าไม่เข้าวดัแต่อยูท่ีบ้่าน มนัจะ

ไม่มีการศึกษาจะไม่มีการปฏิบัติ เพราะเวลาคนอยู่ในบ้านส่วนใหญ่ 

ก็จะหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กัน หาความสุขจากการ 

รับประทาน การดู การฟัง การดื่ม การเล่น การร่วมหลับนอนกัน 

ความสุขเหล่านีเ้ป็นความสขุแบบยาเสพติด เวลาได้เสพกม็คีวามสขุ 

แต่พอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็หายไป ต้องเสพใหม่ แล้วถ้าไม่เสพ

ก็จะทุกข์ เวลาไม่ได้หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เช่น เวลา

เจ็บไข้ได้ป่วย หรือเวลาแก่ชรา ก็จะทุกข์ใจ ไม่สามารถหาความสุข

ที่เคยหาได้ แต่ถ้ามาศึกษามาปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเราหาความสขุอีกแบบหนึง่ คอืหาความ

สุขทางใจ หาความสุขจากการปฏิบัติธรรมเพื่อท�าให้ใจให้สงบ เวลา

ใจสงบแล้วจะพบกับความสุขท่ีเหนือกว่าความสุขท้ังปวง และเป็น

ความสุขทีไ่ม่มีความทกุข์ตามมา เพราะถ้าเราสามารถสร้างความสุข 

แบบน้ีข้ึนมาได้ เราก็จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เรื่อยๆ ไม่ต้องใช้

เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนกับความสุขทางร่างกาย มีปัจจัย

หลายอย่างที่เราต้องมี ต้องมีเงินทอง ต้องมีร่างกาย แล้วก็ต้องมี 

ของที่เราต้องการจะซื้อถึงจะมีความสุขได้ ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป 

ก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ 
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ดังน้ันความสุขท่ีเราใช้เงินใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะกลายเป็น

ความทุกข์ไป พวกเราก�าลังหาความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัว เพราะ 

เราถูกความหลงหลอกให้เรามองความสขุทางร่างกายเพยีงครึง่เดยีว  

มองแต่เวลาท่ีได้เสพได้สัมผัส แต่ไม่ได้มองถึงเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้

สัมผัส แต่ความติดอยู่ในรสของมันน้ีท�าให้ทุกข์ทรมานใจ เพราะ

สิ่งต่างๆ เช่น เงินทองก็ดี ร่างกายเราก็ดี ของที่เราซื้อมาก็ดี มันก็ 

เป็นของที่ไม่ถาวร เป็นของที่มีเจริญมีเสื่อม มีเกิดมีดับ มีการ

เปลี่ยนแปลง เวลามันเสื่อมเวลามันเปล่ียนแปลงไปหรือเวลามัน 

ดับไป มันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ นี่คือความทุกข์ที่พวกเรา 

มองไม่เห็นกัน ความทุกข์ท่ีอยู่ในลาภ ยศ สรรเสริญ ความทุกข์

ที่อยู่ในความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะว่ามันเป็นของที่ 

ไม่ถาวร อนจิจงั อนตัตา ไม่ใช่ของเรา ไม่อยูก่บัเราไปตลอด เวลาใด 

เวลาหนึ่งก็อาจจะจากเราไปได้ หรือเราอาจจะจากมันไปได้ พอเกดิ 

พลัดพรากจากกันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า  

มนัเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ถ้าเราว่ามนัเป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา 

เราก็จะถอยออกมาเหมือนกับเราเห็นยาเสพติด ท�าไมเราไม่เสพ 

ยาเสพติด ก็เพราะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข มันสุข

ตอนต้นเวลาได้เสพ เวลาท่ีอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพนีม้นัทุกข์ หรือ

ถ้าเสพมากๆ มันก็ตาย ยาพวกนี้มีโทษต่อร่างกาย เหมือนกับสุรา

เหมือนกบับุหร่ี ของเหล่าน้ีให้ความสขุเดีย๋วเดยีว แต่ให้โทษทัง้ทางใจ 

และทางร่างกาย สบูบุหร่ีก็เจบ็ไข้ได้ป่วย เป็นโรคมะเรง็ในปอด ดืม่สรุา 

ก็เป็นโรคมะเร็งต่างๆ เป็นโรคตับโรคไต แล้วก็จะเสียอายุไปก่อนวัย 

อันควร ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ เห็นว่ามันเป็นความสุขช่ัวคราว  

เป็นความสขุทีจ่ะต้องคอยเตมิอยูเ่รือ่ยๆ ยิง่เตมิมากกย็ิง่เป็นทกุข์กบั

ร่างกายยิ่งเป็นโทษกับร่างกายมาก ยิ่งดื่มมากอายุก็จะยิ่งสั้นลงไป  

ยิ่งสูบมากยิ่งเสพมากก็จะยิ่งอายุสั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ 
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นี่คือของที่เรียกว่าเป็นของรุนแรง ยาเสพติดชนิดรุนแรง ชนิดท่ีไม่ 
รุนแรงก็เป็นยาเสพติดเหมือนกัน แต่โทษมันอาจจะน้อยกว่ากัน  
เช่น การติดการกินอะไรมากเกินไป กินมากกว่าความต้องการ
ของร่างกาย กินตามความอยาก ดื่มตามความอยาก ดื่มไปมากๆ 
ร่างกายก็น�้าหนักเกิน น�้าตาลเกิน ไขมันเกิน ก็เดือดร้อนท�าให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา ในที่สุดก็ต้องหยุดหรือชะลอ ถ้าไม่หยุดหรือ 
ไม่ชะลอก็ตาย เป็นเบาหวานอย่างนี้น�้าตาลขึ้น หมอบอกว่าต้องลด
น�้าตาล กินของหวานไม่ได้ ถ้ากินแล้วตายก็ทุกข์แล้ว เพราะเคยกิน 
ตามใจอยาก ตอนน้ีกินไม่ได้เสียแล้ว ก็ต้องเลือกเอาระหว่างกิน 
กบัตายจะเอาอะไร บางคนกย็อมตายเพราะว่ามนัทนไม่ไหว นีแ่หละ
คอืความทกุข์ต่างๆ ทีจ่ะตามมาหากเราหาความสขุผ่านทางตา หู จมกู  
ลิน้ กาย แต่ถ้าเราหาความสุขจากการปฏบิตัธิรรมนีจ้ะไม่มคีวามทกุข์ 
เหล่านี้เกิดขึ้น กลับจะท�าให้ร่างกายมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวนาน  
ดหูลวงปูห่ลวงตาทีท่่านปฏบิตัธิรรมกนันัง่สมาธกินั ร่างกายท่านไม่
ค่อยเจบ็ป่วย ท่านไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลเหมือนเรา อายุกย็าวนาน 
บางทีร้อยปี ร้อยกว่าปี เพราะท่านหาความสุขทางใจ ไม่ต้องใช้
ร่างกาย ร่างกายไม่ต้องเหนือ่ย ไม่ต้องไปโน่นมานี ่บางคนต้องบนิไป 
รอบโลกหาความสขุกัน แล้วกลบัมาถงึบ้านเป็นไง กเ็ป็นเหมอืนเดมิ  
ความสุขที่ได้มาหายไปหมด เหลือแต่ความทรงจ�าอยู่ในไอแพด  
มานั่งเปิดดู ดูแล้วเกิดความอยากจะกลับไปอีก ก็ต้องดิ้นหาเงิน
เพื่อที่จะได้ไปอีก ไปกี่รอบก็แบบเดิม กลับมาก็หายไปหมด จนกว่า
จะไปไม่ไหว ก็ต้องอยู่บ้านสองตายาย ปล่อยให้ลูกให้หลานเขาไป
เที่ยวกัน ตายายไปไม่ไหวแล้ว แต่ถ้าเราท�าใจให้สงบได้นี้ ความสุข
ที่ได้จากความสงบนี้มากกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวรอบโลก 
เราก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องถ่อไปรอบโลก ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปไม่ใช่ว่าจะสนุกนะ ไปที่ไหนก็สู้บ้านเราไม่ได้หรอก  
ไปกินอาหารของเขาก็กินไม่ลงอีก 
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นี่แหละคือความแตกต่างระหว่างความสุขของพระพุทธเจ้ากับ

ความสุขของพวกเรา ถ้าพวกเราเห็นโทษของความสุขที่พวกเรา 

หากันอยู่ เห็นว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีวันหมด ดังที่ค�าพูดเขาว่า  

งานเลีย้งย่อมมีวนัสิน้สดุลง ความสขุทางโลกกเ็ป็นเหมอืนงานเลีย้ง  

เลี้ยงกันไปฉลองกันไป เลี้ยงกันฉลองกันมากน้อยเดี๋ยวก็ต้องมีวัน 

ส้ินสุด แต่ความสุขทางใจน้ีไม่มีวันสิ้นสุด ร่างกายตายไป แก่ไป  

เจ็บไข้ได้ป่วยไป ความสุขนี้ก็ไม่ได้หมดไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วย 

กับความแก่กบัความตายของร่างกาย ไม่มร่ีางกาย ความสขุนีก้ยั็งอยู่  

เพราะมันอยู่กับใจ และใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ตาย 

จงึขอฝากเรือ่งของการมาวดัในวนัพระนี ้ให้มาหาความสุขท่ีเกดิจาก

ความสงบของใจนี้ ให้ท่านได้น�าเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ

ความสุขและความเจริญและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไป 
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ธรรมะ
บนเขา

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิบปากว่า
ไม่เท่า
ตาเห็น

มีค�าสุภาษิตอยู ่ค�าหนึ่ ง ท่ีกล ่าวไว ้ว ่า  
“สิบปากว่าไม่เท่าหน่ึงตาเห็น” ความ
หมายทางธรรม ก็คือความรู้ความเห็นที่
เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมสิบครั้งก็สู้
ความรู้กับความเห็นที่ได้จากการปฏิบัติ
ธรรมไม่ได้ ดังน้ัน หลงัจากท่ีได้ฟังเทศน์
ฟังธรรมกันแล้ว สิ่งที่ควรจะกระท�าต่อไป
ก็คือการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตามค�าสอน
ค�าสั่งของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ใน
พระธรรมเทศนาต่างๆ เพราะการฟังเทศน์
ฟังธรรมล�าพังเพียงอย่างเดียวน้ันยังไม่
สามารถท่ีจะน�าผลอันเลิศอันประเสริฐให้
ปรากฏขึ้นมาแก่จิตใจได้ ต้องเกิดจากการ
ปฏิบัติ การปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้ปฏิบัติในมรรค ๘ คือ สัมมาวายาโม 
ควมเพียรชอบ ความเพียรชอบนี้แหละ
เรียกว่าเป็นการปฏิบัติ 

ความเพียรชอบนี้มีอยู่ ๔ ลักษณะด้วยกัน 
คือ ๑. เพียรสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น  
๒. เพียรรักษากุศลท่ีมีอยู ่แล ้วไม ่ ให  ้
หดหายไป ๓. เพยีรละอกศุลท่ียงัมอียู่ในใจ 
ให้หมดไป ๔. เพียรรักษาป้องกันไม่ให้
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อกุศลทีไ่ด้ละแล้วหวนกลบัคนืมาใหม่ นีค่อืลักษณะของความปฏิบัตดิี  
ปฏิบัติชอบอยู่ตรงที่ความเพียรชอบนี่เอง

กศุลคืออะไร กศุล คอืการกระท�าทีฉ่ลาดทีน่�ามาซ่ึงความสขุและความ
เจริญที่ดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ อกุศล ก็คือการกระท�า 
ที่ไม่ฉลาดที่น�ามาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ นี่คือเรื่อง 
ของกุศลและอกุศล อย่างที่หลวงตาท่านเคยพูดไว้อยู่เสมอว่า เวลา
ท่านตายไปแล้วอย่ามาสวดกสุลาให้กบัท่าน กสุลา คอืบทสวดมนต์ 
ทีพ่ระสงฆ์ใช้สวดในงานศพ กสุลา ธัมมา อกสุลา ธัมมา อพัยากตา  
ธมัมา ความหมายของการสวดนีค้อืการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า 
นั่นเอง แต่เน่ืองจากพระสงฆ์ท่านสวดภาษาของพระพุทธเจ้าคือ
ภาษาบาลี ส่วนคนฟังนี้เป็นคนไทย พอฟังภาษาบาลีก็เลยไม่เข้าใจ
ความหมาย ก็เลยคิดว่าสวดให้กับคนตาย ความจริงการแสดง 
พระธรรมเทศนานี้ท่านแสดงให้คนอยู่ คนตายนี้ฟังไม่ได้ คนตายนี้ 
ไม่มีวิญญาณที่จะรับรู้เสียงที่เข้ามากระทบกับหู มีแต่คนเป็นเท่านั้น
ที่ยังมีวิญญาณที่ยังฟังเสียงของพระท่ีสวดอยู่ได้ เพียงแต่ว่าเป็น
ภาษาคนละภาษากัน คนฟังก็ฟังไม่เข้าใจเลยไม่สนใจที่จะฟัง เวลา
พระสวดกุสลาก็ไปคุยกันสนทนากัน นั่งพนมมือไปให้พระสวดไป 
ญาติโยมก็นั่งสนทนากันไป ประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการฟังเทศน์
ฟังธรรมจงึไม่เกดิขึน้ หลวงตาท่านจงึบอกว่าเวลาตายไปแล้วอย่าไป
สวดกุสลา อย่าไปแสดงธรรมให้คนตาย ถ้าอยากจะได้รับประโยชน์
จากกุสลา ธัมมา คือความรู้ความฉลาด ต้องเกิดจากการฟังเทศน์ 
ฟังธรรมในขณะทียั่งมีชีวติอยู่ อย่างทีพ่วกเรามากระท�ากนัในตอนนี้ 

พวกเราก�าลังฟังพระสวดกุสลากัน กุสลา ก็คือความรู้ความฉลาด
นีเ่อง การฟังธรรมนีจ้ะท�าให้เราเกดิสมัมาทฏิฐเิกดิความเหน็ทีถ่กูต้อง  
เกดิปัญญา และกจ็ะช่วยก�าจดัความลังเลสงสัยต่างๆ ให้หมดไปจากจติ 
จากใจได้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ 
ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ การที่จะก�าจัดความทุกข์ต่างๆ 
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ให้หมดไปจากใจได้นี้ต้องอยู่ที่สัมมาวายาโม คือความเพียรชอบ  
เพียรสร้างกุศล เพียรละอกุศล น้ีคือประเด็นของการปฏิบัติของ 
พวกเรา เราต้องมาศึกษาดูว่าอะไรเป็นกุศลและอะไรเป็นอกุศล  
เพื่อท่ีเราจะได้สร้างกุศลที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นแล้วรักษากุศลที่เรา
มีอยู่แล้วให้อยู่กับเราไปตลอด ให้เราละอกุศลท่ีมีอยู่ในใจของเรา 
ให้หมดไปแล้วก็ป้องกันอกุศลที่เราได้ช�าระไปแล้วได้ก�าจัดไปแล้ว 
ไม่ให้ฟื้นกลับคืนมาอีก 

อกุศล ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นละกัน ก็คือ ๑. การ
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ๒. การลักทรัพย์ ๓. การประพฤติผิดประเวณี 
หรือการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น อันนี้เป็น ๒ กรณีส�าหรับผู้ที่ยัง 
ไม่ปรารถนาท่ีจะบ�าเพ็ญเป็นแบบนักบวชก็ละเว้นจากการประพฤติ
ผิดประเวณี แต่ส�าหรับผู้ที่ปรารถนาการบ�าเพ็ญแบบนักบวชก็ต้อง
ไม่ร่วมหลับนอนกับใคร ไม่เสพกาม และข้อที่ ๔. ก็คือการไม่พูดปด  
รวมถึงการไม่พูดค�าหยาบ ไม่พูดส่อเสียดคือการยุยงให้เกิดความ
แตกแยกสามัคคี และพูดเพ้อเจ้อ ต่อจากนั้นก็มีการเสพสุรายาเมา  
รวมไปถงึการเล่นการพนนั การเทีย่วกลางคนื การคบคนไม่ดเีป็นมติร  
และความเกยีจคร้าน น่ีเป็นอกศุลทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้พวกเรา 
มาละกัน ถ้าเรายังมีอกุศลเหล่านี้อยู่ ก็ให้เราละอกุศลเหล่านี้ไป  
ให้หมด ต่อจากนั้นก็มีการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว 
อันนี้เป็นอกุศลส�าหรับผู้ท่ีเป็นนักบวช ผู้ท่ีถือศีลของนักบวช คือ  
ศีล ๘ ผู้ที่ต้องการจะละอกุศล คือความสุขทางโลกเพื่อที่จะหากุศล 
คอืความสขุทางธรรม จ�าเป็นทีจ่ะต้องไม่รบัประทานอาหารหลงัจาก 
เทีย่งวนัไปแล้วเพือ่ทีจ่ะได้ก�าจดัอกศุลคอื นวิรณ์ เช่น ความง่วงเหงา
หาวนอน 

นวิรณ์นีก้เ็ป็นอกศุล เช่น กามฉนัทะ ความอยากในกาม อยากในรปู  
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ความง่วงเหงาหาวนอน ความโกรธ 
ความฟุง้ซ่าน และความลงัเลสงสยัในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  
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ในแนวทางของการปฏบิตั ินีค่อือกศุลทีจ่�าเป็นจะต้องละ ละกามฉนัทะ 
ด้วยการไม่หาความสุขจากมหรสพและบันเทิงต่างๆ เช่น การดู
ภาพยนตร์ ดูละคร ดูการละเล่นต่างๆ การร้องร�าท�าเพลง การไป
เที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย และใจ แล้วก็ละการแสวงหาความสุขจากการเสริม
ความงามของร่างกายด้วยการแต่งเผ้าแต่งผมด้วยการใช้เครื่อง
ส�าอางใช้น�้าหอมใช้น�้ามันต่างๆ ด้วยการใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงาม
วิจิตรพิสดารเพราะเป็นความสวยงามปลอม เป็นความสวยงามที่ 
จะท�าให้หลงใหลคลั่งไคล้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ท�าให้ทุกข์
เวลาท่ีร่างกายน้ันแปลงสภาพจากความสวยกลายเป็นความไม่สวย
ในเวลาท่ีแก่ เวลาท่ีเจ็บไข้ได้ป่วย และเวลาทีต่ายไป อกศุลข้อสดุท้าย
ก็คือการหลับนอนบนฟูกหนาๆ เพื่อหาความสุขทางร่างกายที่เป็น
ความสุขปลอม ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง นี่คืออกุศลที่ผู้บ�าเพ็ญ 
ผู้ปฏิบัติธรรมควรที่จะพยายามละกันให้ได้ ละได้มากก็จะท�าให้ 
ความสุขและความเจริญมีเพิ่มมากขึ้น ความทุกข์ความวุ่นวายใจ
ต่างๆ มีน้อยลงไป 

ส่วนกุศลที่ควรจะสร้างขึ้นมาก็คือ การท�าทาน การแบ่งปันการ 
เสียสละ การแบ่งทรัพย์ แบ่งความสุข แบ่งประโยชน์ที่มีมากเกินไป
ต่อความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมเีกบ็ไว้กไ็ม่เป็นประโยชน์กนัตนเอง ตายไป 
ก็เอาไปไม่ได้ ถ้าเอาประโยชน์สขุ เช่น ทรพัย์สมบตั ิข้าวของเงนิทอง 
มาแบ่งปันให้แก่ผู้อืน่ก็จะท�าให้เกดิความสขุใจขึน้มา ท�าให้ลดละความ 
ทุกข์ความกังวลใจในเร่ืองของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปได้  
แล้วก็ให้มาเจริญสติ 

สติ คือ การระลึกรู้ การดึงใจให้รู้อยู่กับอารมณ์เดียวเร่ืองเดียว 
เพือ่ไม่ให้ใจลอยไปลอยมา เพราะการลอยไปลอยมาของใจนัน้ท�าให้
เกิดความฟุ้งซ่าน ท�าให้เกิดความอยาก เกิดอารมณ์วุ่นวายขุ่นมัว
ขึ้นมา ถ้าใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ใจก็จะว่างจะเย็น 
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จะสบาย และถ้านั่งสมาธินั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็ดี หรือ
บริกรรมพุทโธๆ ไปก็ดี ใจก็จะสามารถเข้าสู่ภายในเข้าสู่ฐานของจิต 
ฐานของใจท่ีเป็นที่สงบที่มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขท้ังปวง  
น่ีคือกุศลท่ีเราควรจะพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้ด้วยการเจริญสติ
อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนหลับไป เพราะถ้า
เราไม่เจริญ ใจก็จะลอยไปลอยมา เมื่อลอยไปลอยมา ความสงบสุข
ของใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา ไม่มีอะไรที่จะท�าให้ใจสงบได้นอกจาก
สติน้ีเท่าน้ัน ถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่มีวันที่จะท�าใจให้สงบได้ สติจึง
เป็นธรรมที่ส�าคัญ เป็นกุศลที่ส�าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาจิตใจ  
ต่อการพัฒนามรรค ผล นิพพาน ถ้าปราศจากสติแล้ว ผลอันเลิศ  
อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท้ังหลายได้รับกัน 
จะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเรา แต่ถ้าพวกเราสามารถเจริญสติ
ได้อย่างต่อเนือ่งได้อย่างสม�า่เสมอ ไม่พล้ังไม่เผลอ สามารถควบคมุใจ 
ให้จดจ่อให้ตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงได้ ใจจะมีความม่ันคง  
ใจจะมีความนิ่ง ความสงบ มีความเย็น มีความสุข มีความสบาย 
และเมื่อสามารถเจริญสติได้แล้วสามารถควบคุมใจให้ตั้งอยู่ใน 
ความสงบให้ต้ังอยู่ในความนิ่งได้แล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องเจริญกุศลที ่
เรียกว่าปัญญา 

การเจริญกุศลเจริญปัญญา นี้ก็เพื่อมีไว้ป้องกันรักษาความสงบ 
ที่สร้างขึ้นมาด้วยสตินี้ให้อยู่ไปอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องมีสติมาคอย
ดูแลรักษา ถ้ายังไม่มีปัญญา เวลาใดที่ไม่มีสติ ใจที่ตั้งมั่นอยู่นั้นก็จะ
ลอยไปลอยมาได้ ใจกจ็ะเกดิอารมณ์ว้าวุน่ขุน่มวัต่างๆ ขึน้มาได้ ถ้ายงั 
ไม่มีปัญญาก็จ�าเป็นที่จะต้องควบคุมใจด้วยสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่น 
จนหลบั ถ้าเวลาใดเผลอขาดสต ิเวลานัน้กจ็ะเป็นเวลาทีใ่จว้าวุน่ขุน่มวั  
เกดิความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดความอยากต่างๆ ข้ึนมาได้ 
แต่ถ้ามปัีญญามาท�าลายความโลภ ความโกรธ ความหลง มาท�าลาย
ความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ ต่อไปไม่จ�าเป็นที่จะ 
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ต้องใช้สติคอยประคับประคองใจให้ตั้งอยู่ในความสงบ เพราะสิ่งที่
จะมาท�าลายความสงบนั้นถูกท�าลายไปหมดแล้วด้วยปัญญา เมื่อ
สิ่งท่ีท�าลายความสงบได้ถูกท�าลายด้วยปัญญาไปหมดแล้ว ปัญญา
ก็จะไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องมีอีกต่อไป ไม่ต้องใช้ปัญญา ไม่ต้องใช้สติ  
ใจก็เป็นใจท่ีสะอาดบริสุทธิ์ ใจจะตั้งอยู่ในความสงบไปตลอดเวลา  
นี่คือการบรรลุธรรม 

การบรรลผุลของการปฏบิตัธิรรมเปน็การบรรลทุีถ่าวร ใจทีส่ะอาด
บริสุทธ์ิแล้วจะไม่มีวันเสื่อม จะไม่มีวันกลับไปสกปรกได้อีกต่อไป  
ใจทีไ่ด้รับการช�าระด้วยปัญญา ช�าระความโลภ ความโกรธ ความหลง  
ช�าระความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจแล้ว ใจจะไม่มีวันที่จะม ี
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก อีกต่อไป เมื่อไม่มี 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่มีความอยากต่างๆ ก็จะไม่มี 
ความทกุข์อกีต่อไป จะไม่มภีพชาตอิกีต่อไป เพราะภพชาตกิเ็กดิจาก 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆ 
นี่เอง เมื่อไม่มีภพไม่มีชาติก็จะไม่มีความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ตามมาอีกต่อไป 

นีค่อืเรือ่งของกศุลทีเ่ราจ�าเป็นจะต้องสร้างกนัข้ึนมา เม่ือเราสร้างขึน้
มาแล้วเราก็ต้องรักษามันไป รักษามันไปจนกว่าใจจะสะอาดบริสุทธิ์ 
เมือ่ใจสะอาดบรสิทุธิแ์ล้วกไ็ม่จ�าเป็นจะต้องรกัษาอกีต่อไป ไม่จ�าเป็น
จะต้องเจริญอีกต่อไป สติก็ไม่ต้องเจริญ ปัญญาก็ไม่ต้องเจริญ วุสิตัง 
พรัหมจริยัง ปรากฏขึ้นมาแล้ว 

ค�าว่า วุสิตัง พรัหมจริยัง คือกิจในพรหมจรรย์นี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  
การช�าระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ได้ผลส�าเร็จแล้ว ใจสะอาดบริสุทธ์
ปราศจากกเิลสตณัหาเครือ่งเศร้าหมองต่างๆ แล้ว ไม่มีความจ�าเปน็
ที่จะต้องเจริญสติเจริญปัญญาอีกต่อไป ใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้ว 
ไม่จ�าเป็นที่จะต้องเจริญกุศลต่างๆ อีกต่อไป เพราะอกุศลต่างๆ ได้
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ถูกท�าลายไปหมดแล้ว อกุศลต่างๆ เช่น ความโลภ ความโกรธ  
ความหลง ความอยากต่างๆ ได้ถูกสติปัญญาก�าจัดไปหมดแล้ว  
เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกก�าจัดไปหมดแล้ว ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ  
ก็หายไปหมดแล้ว เหลือแต่ความสงบสุขเพียงอย่างเดียว การจะ
เจรญิสตเิจรญิปัญญาต่อไปกไ็ม่ได้ท�าให้มผีลแตกต่างอะไร เหมอืนกบั 
น�้าท่ีใส่เต็มแก้วแล้ว จะเติมน�้าเข้าไปอีกมากน้อยเพียงไรก็จะได้
ปริมาณน�้าในแก้วเท่าเดิม เพราะว่าน�้าที่ใส่ลงไปก็จะล้นไหลออกมา 
ฉันใด กิจในพระพทุธศาสนา กจิในพรหมจรรย์ นีจึ้งมีวนัสิน้สดุเม่ือ
ได้ท�าเสรจ็ส�าเรจ็แล้ว กจิในพรหมจรรย์นีก้จ็ะหมดไป ไม่เหมอืนกบั 
กิจกรรมทางโลก ต่อให้ท�ามากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีวันหมด 
จะมกีจิอย่างอืน่มาให้ท�าอยู่เร่ือยๆ ท�าภารกจิอนันีเ้สร็จกจ็ะมภีารกิจ
อย่างอื่นเข้ามาหา ถ้าไม่สร้างขึ้นมาเองไม่คิดขึ้นมาเองก็จะมีผู้อื่น
เสนอเข้ามา ก็จะมีการกระท�าอยู่เรื่อยๆ เพราะปัญหาทางโลกนี้เป็น
ปัญหาที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะโลกนี้เป็นโลกของปัญหา แล้วต่อให้ 
แก้ปัญหากันมามากน้อยเพียงไร ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่มีวันหมด 

ดังนั้นจึงต้องพยายามเข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้าหา
เพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลและอะไรเป็นอกุศล เพ่ือท่ีเราจะได้
สร้างกุศลกันขึ้นมา แล้วละอกุศลกัน กุศลที่สร้างได้แล้วก็รักษาไว้
ไม่ให้หดหายไป อกุศลท่ีละได้แล้วกไ็ม่ให้หวนกลบัคนืขึน้มาใหม่ เช่น  
ถ้าเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดัชีวติได้ก็อย่ากลับไปท�าอกี ละเว้นจาก
การลักทรัพย์ได้แล้วก็อย่ากลับไปท�าอีก ละเว้นจากการประพฤติผิด 
ประเวณีก็อย่ากลับไปท�าอีก หรือละเว้นจากการเสพกามได้แล้ว  
ไม่ต้องร่วมหลับนอนกับใครได้แล้วก็อย่ากลับไปท�าอีก ละเว้นจาก 
การพูดปดพูดเพ้อเจ้อพูดค�าหยาบพูดส่อเสียดได้แล้วก็อย่ากลับไป
ท�าอีก ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันได้แล้ว  
ก็อย่ากลับไปท�าอีก ละเว้นจากการหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ด้วยการดูมหรสพเครื่องบันเทิงต่างๆ หรือการฟังเสียงเพลง
ต่างๆ หรือการเเต่งเน้ือแต่งตวัเสริมสวยความงามของร่างกาย ถ้าเรา 
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ละได้แล้วก็อย่ากลับไปท�ามันอีก ถ้าเรานอนบนพ้ืนเเข็งๆ ได้แล้ว  
ก็อย่ากลบัไปนอนฟกูหนาๆ เพราะถ้ากลับไปมนักห็วนกลับไปสูอ่กศุล
นัน่เอง อกศุลท่ีละได้แล้ว ถ้ากลับไปหามนักเ็หมอืนกบัไม่ได้ละนัน่เอง  
ถ้าละแล้วก็ต้องละเลย ไม่ต้องกลับไปหามันอีก แล้วหมั่นสร้างกุศล
ทีเ่รายงัไม่มใีห้มเีกดิขึน้ มาเจรญิสติกนัให้มากๆ มาเจรญิสมถภาวนา 
เพื่อท�าใจให้สงบ 

การเจรญิสตน่ีิแหละเรยีกว่า การเจรญิสมถภาวนา  การเจริญสตนิี้
เพือ่ควบคมุใจให้ตัง้มัน่อยูใ่นอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่ไม่ให้ไหลไปไหลมา
กบัอารมณ์ต่างๆ ท่ีมอียูภ่ายในใจ ถ้าใจตัง้มัน่อยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์
หนึ่งได้ ใจก็จะสงบ ใจก็จะมีความสุข มีความสุขที่เลิศกว่าความสุข
ทั้งปวง แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนา เพราะการ
เจรญิวปัิสสนาภาวนานีจ้ะป้องกนัสิง่ทีจ่ะมาท�าลายความสงบสขุที่
ได้จากการเจริญสติ สิ่งที่จะมาท�าลายก็คือตัณหาความอยากต่างๆ 
ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ ซ่ึงสิ่งที่จะป้องกันตัณหา
กิเลสต่างๆ ไม่ให้เข้ามาท�าลายความสงบน้ีได้กค็อื ปัญญา คอืความ
รู้ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าทุกสิ่งทุกอย่างน้ัน 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา 

ถ้าเรายังไม่มีความสงบทางใจก็จะไม่สามารถท่ีจะเจริญวิปัสสนา 
เจริญปัญญาเพื่อก�าจัดความอยากต่างๆ ได้เลย เพราะใจของเรา
ไม่มีความสุขที่จะมาต่อต้านกับความอยากได้ความสุขจากส่ิงต่างๆ 
นั้นเอง เมื่อเราไม่มีความสุขภายในใจของเรา เราก็ต้องดิ้นออกไป
หาความสุขจากภายนอกกัน ไปหาความสุขทางตา หู จมูก ล้ิน 
กาย กัน แต่ถ้าเรามีความสุขภายในใจแล้วเราจะไม่ต้องดิ้น แต่ถ้าใจ 
มันยังด้ินเพราะมันยังหลงอยู่ เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนมันว่า 
อย่าไปหาความสุขภายนอก ความสขุภายในทีเ่รามอียู่จากความสงบ
นี้มันดีวิเศษท่ีสุดแล้ว อย่าไปหลงกับการหาความสุขจากลาภ ยศ 
สรรเสรญิ หาความสขุทางตา หู จมูก ล้ิน กาย เพราะทุกสิง่ทุกอย่าง 
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มันเป็นของชั่วคราว เวลาได้มาก็มีความสุข แต่เวลามันหมดไปก็จะ 
เป็นความทกุข์ขึน้มา ถ้าไม่มสีมถภาวนา ไม่มคีวามสงบ จะไม่สามารถ 
เจริญวิปัสสนาเพื่อละกิเลสละตัณหาได้ เพราะใจมันจะต้องดิ้น
หาความสุขจากภายนอกเพราะมันไม่มีความสุขภายใน แต่ถ้ามันมี
สมถภาวนา มคีวามสงบภายใน มคีวามสขุภายในแล้ว มนักจ็ะไม่ดิน้  
ถ้ามนัยงัดิน้กส็ามารถทีจ่ะสอนไม่ให้ไปหาความสขุต่างๆ ภายนอกได้  
เพราะมันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขนั่นเอง 

นี่คือเรื่องของสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาท่ีจ�าเป็นจะต้อง 
มีเป็นขั้นเป็นตอนไป ถ้าจะข้ามสมถภาวนาสู่วิปัสสนาภาวนานั้น 
จะท�าไม่ส�าเรจ็ จะไม่สามารถก�าจดัความทกุข์ความวุน่วายใจต่างๆ  
ที่เกิดจากความอยากได้ เพราะใจไม่มีความสุขภายใน ใจก็จะต้อง
ดิ้นออกไปหาความสุขภายนอก ต่อให้รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ก็ห้าม
มันไม่ไหว สู้มันไม่ไหว เช่น คนที่ติดความสุขภายนอกกัน ไม่ว่าจะ
เป็นความสุขแบบไหนชนิดไหน เพราะว่าเขาไม่มีความสงบภายใน 
ไม่มีความสุขภายในกัน แต่ส�าหรับผู้ที่มีความสงบมีความสุขภายใน
แล้วเขาจะสามารถสู้กับความอยากที่จะไปหาความสุขภายนอกได้  
เช่น บรรดานักบวชทั้งหลาย ผู้ที่มีสมถภาวนามีความสงบแล้วนั้น 
กจ็ะสามารถฝืนความอยากต่างๆ ทีจ่ะดงึให้ออกไปหาความสขุต่างๆ  
ทางภายนอกใจได้ แต่ผูท่ี้ยังต้องดิน้ออกไปหาความสขุภายนอกใจอยู่  
ทั้งๆ ที่เป็นนักบวชอยู่ ก็แสดงว่ายังไม่มีความสุขภายในกัน ไม่ม ี
ความสงบของใจ แล้วก็ไม่มีวิปัสสนาไม่มีปัญญาคอยเตือนคอย 
สอนใจคอยห้ามใจไม่ให้ออกไปหาความสขุภายนอก ในท่ีสุดไม่ช้ากเ็รว็ 
กต้็องเปลีย่นเพศไปจากการเป็นนกับวชกลบัคนืไปสูก่ารเป็นฆราวาส 
ผู้ครองเรือนผู้เสพกามไป 

นี่คือเรื่องของกุศลและอกุศลท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามา
หมั่นปฏิบัติกัน การฟังเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอเพียงที่จะท�าให้
อกุศลต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจนั้นหายหมดไป และไม่สามารถท�าให้
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กุศลต่างๆ ให้เกดิขึน้มาภายในใจได้ ถ้าไม่มกีารปฏบิตัสัิมมาวายาโม  
คอืความเพยีรชอบ เพยีรสร้างกศุลทียั่งไม่มอียู่ภายในใจให้เกดิขึน้มา  
เพียรรักษากุศลท่ีมีอยู่ในใจแล้วให้คงอยู่ต่อไป เพียรละอกุศลที่ยัง 
ไม่ได้ละให้หมดไป แล้วก็เพียรป้องกันอกุศลต่างๆ ที่ได้ละแล้วหวน 
กลับคืนมาอีก ถ้าสามารถเพียรปฏิบัติใน ๔ สถานนี้ได้ ผลก็คือผลที่ 
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท้ังหลายได้รับเช่น มรรค ผล 
นิพพาน ก็จะเป็นผลที่เกิดกับผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอน 

จึงขอให้พยายามเพียรกันให้มากๆ เพียรกันไปตลอด ขอให้ถือว่า
นี่แหละคือหน้าที่ของพวกเรา เกิดมาท�าไม เกิดมาเพื่อสร้างกุศล 
และละอกุศลนี้เท่านั้น เพราะเป็นกิจที่จะท�าให้กิจต่างๆ ยุติลงไปได้
อย่างถาวร ถ้ายังสร้างกุศลไม่ได้ ยังละอกุศลไม่ได้ กิจต่างๆ ที่เรา 
ท�ากันอยู่ทุกวันนี้ก็จะต้องมีต่อไปเรื่อยๆ คือกิจเรื่องของการดูแล 
ปากท้อง ดแูลรกัษาร่างกาย ป้องกนัภยัต่างๆ ทีจ่ะมาท�าลายร่างกาย 
ต่อให้ท�าให้ได้ดีขนาดไหน ร่างกายน้ีในท่ีสุดมันก็จะต้องตายไป  
แล้วเมื่อมันตายไปแล้ว อกุศลต่างๆ ที่มีอยู่ในใจก็จะเป็นตัวผลักดัน
ให้เราไปหาร่างกายอันใหม่ขึ้นมา มันก็จะแก้กันไปอยู่เรื่อยๆ ไม่มีวัน
สิ้นสุดลง จะแก้ปัญหาให้มันสิ้นสุดต้องไปแก้ที่ตัวอกุศลนี้เท่านั้น คือ
ต้องช�าระอกุศลท้ังหมดให้หายไปจากจิตจากใจ เมื่อไม่มีอกุศลแล้ว 
จิตก็จะเข้าถึงพระนิพพาน จิตก็จะไม่มีความอยากที่จะไปเกิดอีก 
ต่อไป เม่ือไม่มีความอยากท่ีจะเกดิกไ็ม่ต้องมร่ีางกายทีจ่ะต้องมาคอย
ดูแลรักษาอีกต่อไป 

นี่คือกิจที่แท้จริงของพวกเรา กิจที่จะท�าให้ทุกกิจนั้นสิ้นสุดลงอย่าง
ถาวร ก็คือการละอกุศลและสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมาภายในใจนี้เอง 



65

ธรรมะ
บนเขา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

การบ�าเพ็ญจิตภาวนาเพื่อท�าใจให้สงบนี ้ 

ผูบ้�าเพ็ญผูป้ฏิบัติมกัจะต้องพบกบัอปุสรรค  

ทีข่วางกัน้ไม่ให้จติเข้าสูค่วามสงบได้ อปุสรรค 

ที่ขวางกั้นการเข้าสู ่ความสงบของจิตนี ้

มอียู ่๕ ประการด้วยกนั เรยีกว่า นวิรณ์ ๕  

ผู้ที่บ�าเพ็ญผู้ท่ีปฏิบัติเพื่อความสงบควร

ศึกษาท�าความรู ้จักกับนิวรณ์ท้ัง ๕ นี้ 

และศึกษาวิธีที่จะแก้หรือท�าลายอุปสรรค

เหล่าน้ีให้หมดไปเพื่อใจจะได้เข้าสู่ความ

สงบได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย 

นิวรณ์ 5 มีดังต่อไปนี้ ข้อที่ ๑. วิจิกิจฉา 

คือความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ดี  

ในพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี 

ในพระอริยสงฆ์สาวกก็ดี ไม่มีความมั่นใจ

ไม่แน่ใจว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้ ว่าเป็นผู้ที่ 

จะสอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและได้ผลได้  

ข้อท่ี ๒. ความโกรธ เวลาปฏิบัติน้ีบางครัง้  

ก็อาจจะเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธ

ขึน้มาได้ กต้็องรู้จกัวธิท่ีีจะระงบัความโกรธ  

ข้อที่ ๓. ความง่วงเหงาหาวนอน เวลานั่ง

นิวรณ์ ๕
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แล้วมกัจะหลบักนั น่ังสปัหงก หรอืง่วงนอน ไม่อยากจะนัง่ อยากจะ

นอนเสียมากกว่า ข้อที่ ๔. ความฟุ้งซ่าน ความคิดปรุงเเต่ง คิดแบบ 

ไม่หยุดไม่หย่อน ยิ่งคิดก็ยิ่งอยากจะคิด เรียกว่าความฟุ้งซ่าน และ

ข้อที่ ๕. กามฉันทะ ความยินดีความอยากที่จะเสพรูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐพัพะ นีคื่อนวิรณ์ ๕ ประการ หรอือปุสรรคทีจ่ะกนัไม่ให้เข้า

สู่ความสงบได้ ผู้ที่บ�าเพ็ญจึงจ�าเป็นจะต้องศึกษาวิธีแก้หรือท�าลาย

อุปสรรคเหล่านี้ไปเวลาที่มันเกิดขึ้นมา 

ความลงัเลสงสยัในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ต้องอาศัยการศึกษา

เรียนรู้ความจริงของพระพุทธเจ้า ของพระธรรมค�าสอน และของ 

พระอรยิสงฆ์สาวก ว่าพระพทุธเจ้าเป็นผู้ตรสัรูด้้วยตนเองจรงิหรอืไม่  

ค�าสอนของพระพทุธเจ้าน้ีสามารถให้ผูป้ฏบัิตเิข้าสู่มรรค ผล นพิพาน  

ได้จรงิหรอืไม่ และพระอริยสงฆ์สาวกผู้ทีสื่บทอดค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

เป็นผูท้ีรู่จ้รงิเหน็จรงิเหมอืนกบัพระพุทธเจ้าหรือไม่ สามารถเป็นท่ีพ่ึง 

ของเรา เป็นผู้น�าทางเป็นผู้สั่งสอนให้เราได้มีความรู้ที่จะน�าเอาไป

ปฏิบตัสิูม่รรค ผล นพิพาน ได้หรอืไม่ ถ้าเราได้ศกึษาพระพทุธประวตัิ 

ของพระพทุธเจ้า ได้ศกึษาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า ได้ศกึษา 

ประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ได้ยินได้ฟังค�าสอน

ของท่านอยูเ่รือ่ยๆ อยูบ่่อยๆ เรากจ็ะเกดิความเข้าอกเข้าใจทีด่ขีึน้ และ 

จะท�าให้เรามีความมั่นใจว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้เป็น 

ของจริง เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ท้ังในอดีตและในปัจจุบัน และเป็นผู้ที่จะ

สามารถที่จะน�าพาการปฏิบัติของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ 

เวลาท่ีเราปฏิบัติแล้วเราเกิดวามสงสัยในธรรมข้อไหนขั้นใด เราก็

ถึงแม้ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราก็ตาม
หรือมีคนเชื่อกันตามมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
เราก็อย่าเพิ่งไปสรุป ให้ฟังหูไว้หูก่อน
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ต้องค้นคว้าหาค�าตอบจากพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้ากด็ ีจาก 

ค�าสอนของครบูาอาจารย์ต่างๆ กด็ ีหรอืจากการไปศกึษาไปฟังเทศน์

ฟังธรรมไปสอบถามปัญหาจากท่านโดยตรงกด็ ีการกระท�าเหล่านีจ้ะ

ท�าให้ความไม่แน่ใจความลังเลสงสัยต่างๆ นั้นหมดไปได้ อย่างเช่น

การมาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้ เป็นต้น หนึ่งในอานิสงส์ของการฟัง

เทศน์ฟังธรรมกค็อืจะช่วยก�าจัดความลังเลสงสยัต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายใน

ใจให้หมดไปได้ นี่คือการแก้ปัญหาข้อที่ ๑ คือความไม่มั่นใจไม่แน่ใจ 

หรือความสงสัยในข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่งบทใดบทหนึ่งหรือเรื่องใด

เรือ่งหนึง่ จะเป็นเรือ่งของพระพุทธเจ้าเองกดี็ เร่ืองของพระอริยสงฆ์

สาวกก็ดี เราจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาจากผู้รู้ การศึกษาท่านก็ทรงสอน

ไว้ในเรื่องของกาลามสูตร 

กาลามสูตร นี้ท่านสอนว่าไม่ให้เชื่อถึงแม้ว่าเขาจะเชื่อกันมาเป็น 

ทอดๆ ไม่ให้เชือ่เพราะท่านเป็นอาจารย์ของเรา คอืทีท่่านไม่ให้เชือ่นี้

ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ฟัง แต่ให้ฟังให้ศกึษาไม่ว่าใครกต็ามจะมาพดู 

จะมาสอนจะมาบอกอะไรแล้วเรากร็บัฟังไว้ แต่อย่าเพิง่ไปเชือ่ ให้เรา 

พสิจูน์ดกู่อนว่าสิง่ทีเ่ขาบอกเรานีจ้ะเป็นไปตามความเป็นจริงหรอืไม่  

ถ้าน�าเอาไปพสิจูน์แล้วได้ผล หรือรู้ว่าเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง เรากน็�าเอามา 

ปฏิบัติต่อ แต่ถ้าเราเอามาพิสูจน์แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดไว้ 

เรากไ็ม่ต้องเอามาปฏิบัติให้เสยีเวลา ถ้าปฏบิตัแิล้วไม่ได้ผล นีค่อืเรือ่ง 

ของการศึกษา การฟัง เราต้องฟังแบบฟังหูไว้หูก่อน อย่าเป็นแบบ 

กระต่ายตืน่ตูม พอใครพดูอะไรป๊ับ เรายังไม่ทันเห็นเลยกเ็ช่ือไปก่อนแล้ว  

แล้วพอต่อมาความจริงปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดก็ได้ 

ดังนั้นถึงแม้ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราก็ตาม หรือมีคนเช่ือกัน 

ตามมาว่าเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนี ้เรากอ็ย่าเพ่ิงไปสรุป ฟังหูไว้หูก่อน  

เราจะต้องไปเห็นกับตาของเรา อย่างที่เมื่อวาน (วันที่ ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๕๘) ได้พดูไว้ว่า “สบิปากว่าไม่เท่าหนึง่ตาเหน็” ฟังได้แต่ขอให้ฟัง
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ด้วยเหตุด้วยผล ฟังแล้วกต้็องน�าเอาไปพสิจูน์ก่อนถงึจะเชือ่ได้อย่าง

เต็มที่ ถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อ เพราะอาจจะไม่เป็นไปตาม

ที่เขาพูดกันก็ได้ 

นิวรณ์ข้อที่ 2 คือ ความโกรธ เวลาที่เราจะต้องควบคุมใจท�าใจให้

สงบนี ้เราจะรูส้ึกใจนีจ้ะโกรธงา่ย เวลาใครท�าอะไรนิดท�าอะไรหน่อย  

ใครพูดอะไรนิดใครท�าอะไรหน่อยนี้ จะเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาทันที  

เราต้องรีบระงับอารมณ์โกรธนี้ ให้เห็นโทษของอารมณ์ อย่าไปเห็น 

โทษของผู้ที่เขาท�าให้เราเกิดความโกรธขึ้นมา ผู้ที่เขาท�าให้เราเกิด

ความโกรธนี้ เราไปแก้ไม่ได้ เราไปสั่งเขาไปบอกเขาไม่ให้ท�าอย่างนั้น 

ท�าอย่างนีไ้ม่ได้เสมอไป บางเวลาเราก็อาจจะบอกเขาได้ แต่บางเวลา 

เราก็อาจจะบอกเขาไม่ได้ ห้ามเขาไม่ได้ สิ่งที่เราต้องท�าก็คือเราต้อง

มาห้ามความโกรธของเรา ให้เห็นโทษว่าอยู่ที่ความโกรธ ไม่ได้อยู่

ที่บุคคลท่ีท�าให้โกรธ เช่น ความโกรธนี้เหมือนไฟ เวลาไฟลุกแล้ว  

เราอย่าไปค้นหาว่าใครเป็นคนมาจดุไฟ หรอือย่าไปว่าไปขอร้องเขาว่า 

อย่ามาจุดไฟ เราต้องรีบมาดับไฟท่ีก�าลังไหม้อยู่ ความโกรธนี้เป็น

เหมอืนไฟเผาใจของเรา จะท�าให้ใจของเราวุน่วายข้ึนมา จะท�าให้ใจ

ของเรานีไ้ม่สามารถเข้าสูค่วามสงบได้ เราจงึต้องใช้วธิกีารต่างๆ กคื็อ 

การใช้ธรรมะซึ่งเป็นเหมือนน�้าดับไฟของความโกรธนี้ให้หมดไป 

ธรรมะก็มีหลายวิธี วิธีอย่างท่ีพูดน้ีก็คือปัญญา คือให้พิจารณาว่า

ส่ิงที่ท�าให้เราโกรธหรือบุคคลที่ท�าให้เราโกรธนี้เป็นอนัตตา เป็นสิ่ง 

ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามได้เสมอ บางเวลา

อาจจะสั่งจะห้ามได้ แต่บางเวลาอาจจะสั่งอาจจะห้ามไม่ได้ ดังนั้น 

เราอย่าไปแก้ตรงบุคคลหรือสิ่งท่ีท�าให้เราโกรธ เราต้องมาแก้ท่ี 

ความโกรธ วธิทีีจ่ะแก้ความโกรธคอืต้องยอมรบัความจรงิของสิง่หรอื 

บุคคลที่ท�าให้เราโกรธ อย่าไปแก้ที่สิ่งหรือบุคคล มันยิ่งจะท�าให้เรา
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โกรธมากยิง่ขึน้ ถ้าเราไม่สามารถทีจ่ะไปแก้ได้ ไม่สามารถทีจ่ะไปห้าม  

ไปพูดไปบอกเขาได้ ให้เรามาแก้ที่ความโกรธนี้ด้วยสติ พอมีสติรู้ว่า

โกรธ เราก็พยายามบริกรรมพุทโธๆ ไป อย่าไปคิดถึงคนหรือสิ่งท่ี

ท�าให้เราโกรธ ถ้าเราไม่ไปคดิถงึคนหรอืสิง่ทีท่�าให้เราโกรธ เราอยู่กบั 

ค�าบริกรรมพุทโธๆ ไป เดี๋ยวความโกรธนั้นก็จะระงับดับไปเอง หรือ

เราจะใช้หลักของการไม่จองเวรกไ็ด้ ให้อภยั คดิเสยีว่าเป็นการใช้เวร

เก่าไป ใครเขามาท�าร้ายเราท�าลายเรา ท�าให้เราต้องเกิดความโกรธ 

ขึ้นมาก็ให้คิดว่าเราคงเคยไปท�าให้เขาโกรธแค้นโกรธเคืองมาก่อน 

เขาจึงต้องมาท�ากับเรา คิดว่าเป็นวิบากกรรมเป็นเรื่องของกฎแห่ง 

กรรมเร่ืองของเวรกรรม ซึ่งการจะระงับเวรนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรง 

แสดงไว้แล้วว่า เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร คือด้วยการตอบโต้กัน  

เขาด่าเรา เราด่าเขา เขาตีเรา เราตีเขา ฟันต่อฟัน อย่างน้ีไม่ใช่

เป็นวิธีที่จะหยุดเวรหยุดกรรม เพราะถ้าเขาท�าเราแล้วเราไปท�าเขา  

เขาก็จะต้องกลับมาท�าเราอีก ท�ากันไปท�ากันมาจนถึงกับฆ่ากันตาย 

ฆ่ากันตายก็ยังไม่หมด ไปเกิดภพหน้าชาติหน้าถ้าไปเจอกันที่ไหน 

เมื่อไหร่ก็จะจองเวรจองกรรมกันอีก ถ้าต้องการที่จะระงับเวรระงับ

กรรมให้มันหมดไปก็ต้องให้อภัย ยอมแพ้ ท่านเรียกว่า แพ้เป็นพระ  

ชนะเป็นมาร ให้เรายอมแพ้แล้วเราจะเป็นผู้ชนะ คือเราจะชนะ 

ความโกรธด้วยการยอมแพ้บุคคลที่ท�าให้เราโกรธ พอเรายอมแพ้  

เราไม่ไปตอบโต้ เรายอมหยุด พอยอมแล้วก็จะหยุดไม่ไปตอบโต้  

พอเราหยุด ไม่ตอบโต้ ใจของเราก็จะเย็นขึ้นมา ใจของเราก็กลับมา

สู่ความปกติ แล้วก็จะท�าให้เราสามารถน่ังสมาธิบริกรรมพุทโธไป 

หรือดูลมหายใจไปจนเข้าสู่ความสงบได้ อันนี้เป็นการแก้อุปสรรค

หรือนิวรณ์ชนิดที่ ๒ ที่เรียกว่าความโกรธ 

นวิรณ์ชนดิทีส่าม คอื ความง่วงเหงาหาวนอน อนันีก้ต้็องแก้ด้วยวธิี

รูจ้กัประมาณในการรบัประทานอาหาร ไม่ควรรบัประทานอาหารมาก
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จนเกินไป เพราะเวลารับประทานมากๆ แล้วหนังท้องจะตึง หนังตา 

จะหย่อน ก็จะง่วง เวลานั่งท�าสมาธิน้ีจะหาวแล้วก็จะอยากนอน

มากกว่าที่อยากจะนั่งบริกรรมพุทโธๆ หรือดูลมหายใจเข้าออก  

ผู้บ�าเพ็ญจิตภาวนาจึงมักจะต้องรักษาศีล ๘ กัน เพราะหนึ่งในศีล ๘  

ก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ถ้าเรายัง

รับประทานอาหารเย็นอยู่ เราจะไม่สามารถภาวนาในช่วงบ่ายได้  

เพราะเด๋ียวเราก็จะเตรียมตัวคิดถึงเรื่องการรับประทานอาหารกัน  

แล้วเราก็จะต้องเสียเวลาต้องรอให้อาหารที่เรารับประทานนี้ย่อย

หมดไปก่อนถึงจะคลายความง่วงเหงาหาวนอนได้ เวลาทีเ่ราจะไปใช้

ในการบ�าเพ็ญก็จะมีไม่มาก แต่ถ้าเราไม่รับประทานอาหารหลังจาก 

เที่ยงวันไปแล้ว พอช่วงบ่ายอาหารที่เรารับประทานมันก็จะย่อย 

หมดไป แล้วเราก็จะสามารถบ�าเพ็ญตั้งแต่บ่ายๆ ไปได้โดยไม่ต้อง 

มาพบกับปัญหาของเรื่องการง่วงเหงาหาวนอน ถ้ารับประทาน

อาหารเย็น กว่าอาหารจะย่อยหมดก็จะเข้าสู่เวลาค�่าเวลากลางคืน  

ถึงเวลานั้นก็อยากจะนอน การภาวนาก็จะไม่สามารถเป็นผลดัง 

ที่ปรารถนาเพราะจะเจอกับอุปสรรคของการง่วงเหงาหาวนอน  

จึงจ�าเป็นท่ีอย่างน้อยท่ีสุดในเบื้องต้นก็ต้องถือศีล ๘ ถ้าเราไม่เคย 

อดข้าวเย็นก็ต้องมาฝึกหัดอดข้าวเย็นกัน แล้วถ้าเราถือศีล ๘ ได ้

อดข้าวเย็นได้แล้วยังรู้สึกว่ามันยังง่วงอยู่ ก็ต้องลดปริมาณการรับ 

ประทานอาหารให้น้อยลงไป แทนที่จะรับประทานสองมื้อ คือเช้า 

กับกลางวัน ก็อาจจะเอามื้อเดียว จะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อกลางวัน 

ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม ถึงแม้จะเป็นมื้อเดียวก็ต้องรับประทาน 

พอประมาณ รับพอให้ร่างกายนี้อยู่ได้ ไม่ขาดแคลนสารอาหารต่างๆ 

ทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการดแูลรักษาร่างกายให้อยูเ่ป็นปกต ิรบัประทาน

พอประมาณ พอรู้สกึว่าจะอิม่ก็ให้หยุด แล้วกใ็ห้ดืม่น�า้เข้าไปแทนเพือ่

ที่จะได้ท�าให้ไม่อิ่มมากจนเกินไป ท่านสอนอย่างนี้
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แต่ถ้าเรารับประทานมื้อเดียวแล้วก็ยังรู ้สึกง่วงเหงาหาวนอนอยู่  

เรากอ็าจจะต้องงดรับประทานเป็นวนัๆ ไป อดอาหารไป อาจท�าแบบ

วนัสลับวนัไปกไ็ด้ วนัน้ีรับประทาน พรุง่นีไ้ม่รบัประทาน รบัประทาน

วันเว้นวันไป ถ้าภาวนาแล้วได้ผลดีจากการอดอาหาร ก็อาจจะเพิ่ม 

การอดเป็นสองวันเป็นสามวันบ้างก็ได้ เพราะว่าเวลาอดอาหารนี้ 

จะบงัคบัให้เราต้องภาวนากัน จะอยูเ่ฉยๆ ไม่ได้ เพราะถ้าไม่ควบคมุใจ 

ด้วยสต ิใจจะคดิถงึอาหาร แล้วกจ็ะเกิดความหวิเกดิความทรมานใจ 

ขึ้นมา เพราะความทุกข์ส่วนใหญ่ความหิวส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่ใจ ไม่ได้

อยูท่ีร่่างกาย ความหวิทีร่่างกายนีเ้ป็นส่วนย่อย เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ความหิวทางใจเป็นส่วนใหญ่ ความหิวทางใจก็เกิดจากความอยาก

รับประทานอาหาร การเกดิความอยากรบัประทานอาหารก็เพราะว่า 

ไม่ควบคุมความคิดปรุงเเต่ง ปล่อยให้ใจคิดไปถึงเรื่องอาหารอยู ่

อย่างเดียวก็ท�าให้เกิดความอยากรับประทานอาหารขึ้นมา พอเกิด

ความอยากกจ็ะเกดิความทุกข์ใจขึน้มา ผูท้ีอ่ดอาหารจึงจ�าเป็นจะต้อง 

เจริญสติอย่างต่อเน่ือง คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอาหาร  

ให้อยูก่บัค�าบริกรรมพทุโธๆ หรอืให้เฝ้าดกูารเคลือ่นไหวของร่างกาย

ในขณะที่ท�าภารกิจการงานต่างๆ เวลาท่ีนั่งสมาธิก็ดูลมหายใจ 

เข้าออกกไ็ด้ หรือใช้ค�าบรกิรรมพุทโธกไ็ด้ หรอืจะใช้กรรมฐานแบบอืน่ 

ก็ได้ ซึ่งมีอยู่ ๔๐ วิธีด้วยกัน วิธีไหนก็ได้ถ้านั่งแล้วถ้าใช้แล้วท�าให้ 

ใจสงบได้ บางท่านกอ็าจจะต้องใช้การพจิารณาอาหาเรปฏกิลูสญัญา 

ถ้าใช้แบบน้ีเรียกว่าใช้ปัญญา แทนทีจ่ะใช้สต ิใช้ปัญญาได้ย่ิงด ีเพราะ 

จะเป็นการก�าจัดความอยากในการรับประทานอาหารได้อย่าง 

ถาวร ผู้ท่ีมีอาหาเรปฏิกูลสัญญาแล้ว เวลารับประทานอาหารน้ี

จะไม่ได้รับประทานอาหารด้วยความอยากเลย แต่จะรับประทาน

อาหารด้วยความจ�าเป็นเหมอืนกบัการรบัประทานยา จะรบัประทาน

เฉพาะเวลาท่ีก�าหนดไว้เท่านั้น นอกเวลานั้นจะไม่มีความอยาก 
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รับประทานอาหารเลย เพราะจะมีอาหาเรปฏิกูลสัญญาน้ีมาคอย

ระงับความอยากรับประทานอาหารอยู่เรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา 

อาหาเรปฏิกูลสัญญา คือให้มองการแปรสภาพของอาหารที่น่า 

รับประทานที่อยู่ในจานนั้นให้เห็นว่ามันแปรรูปไปอย่างไร จากจาน

ไปสู่ปาก จากปากไปสู่ท้อง จากท้องไปสู่ทวารหนัก จากทวารหนัก

ออกไปสู่ส้วมที่ถ่ายอุจจาระ อุจจาระนี่แหละคืออาหารที่อยู่ในจาน 

ที่ถูกแปรรูปแปรสภาพไปจากการท่ีเอาเข้าไปขบเคี้ยวในปากแล้ว

กลืนเข้าไปในท้องแล้วก็ย่อยไปตามล�าไส้แล้วก็ออกมาจากทาง 

ทวารหนกั ถ้าพิจารณาการเดนิทางการแปรสภาพของอาหาร ต่อไป 

จะไม่มีความอยากจะรับประทานอาหาร แล้วก็ต้องระมัดระวังว่า 

อย่าไปพจิารณามากจนถงึขัน้รบัประทานอาหารไม่ลง การพิจารณานี้ 

เพื่อระงับความอยากรับประทานเวลาที่ไม่ได้รับประทานหรือเวลา

หรอืขณะทีก่�าลงัรบัประทาน ถ้ารับประทานด้วยความอยากด้วยความ

เอร็ดอร่อยด้วยความสุขก็ต้องใช้อาหาเรปฏิกูลสัญญามาระงับไว้  

ให้รับประทานด้วยความจ�าใจ เหมือนกับเวลาที่เรารับประทานยา  

เรารับประทานยานี้เราไม่ได้อยากรับประทานด้วยความสุข เรา 

รับประทานเพราะว่ามันต้องรับประทาน ไม่เช่นนั้นโรคภัยไข้เจ็บจะ

ไม่หาย การรบัประทานอาหารกเ็พือ่เยียวยาโรคภยัไข้เจ็บของความ

หวิของร่างกายนีเ้อง ความหวิของร่างกายนีก้ถ็อืว่าเป็นโรคภยัไข้เจบ็

แบบหนึง่ และการรับประทานอาหารนีก้เ็ป็นเหมอืนการรบัประทาน

ยาแบบหนึ่ง เป็นยาที่จะมาเยียวยาความหิวของร่างกายให้หายไป 

ถ้ารับประทานด้วยความอยาก 
ด้วยความเอร็ดอร่อย ด้วยความสุข
ก็ต้องใช้อาหาเรปฏิกูลสัญญามาระงับไว้
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น่ีคือเร่ืองของการแก้ปัญหา คือนิวรณ์ที่เกิดจากความง่วงเหงา

หาวนอน ต้องรับประทานพอประมาณ อย่ารบัประทานมากจนเกนิไป  

รับประทานเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อรับประทาน ถ้าอยู่เพื่อรับประทาน

ก็อยู่เพื่อกิเลสตัณหานี่เอง การภาวนานี้มีเป้าหมายอยู่ที่การฆ่า 

อยู่ที่การท�าลายกิเลสตัณหา เพราะกิเลสตัณหาเป็นตัวที่สร้างความ

ทุกข์ทรมานใจให้เกิดขึ้นและเป็นตัวฉุดลากจิตใจให้ไปเวียนว่าย

ตายเกิดซ�้าแล้วซ�้าอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าต้องการที่จะหลุดพ้น

จากความทุกข์ต่างๆ ก็ต้องท�าลายกิเลสตัณหา จึงอย่ารับประทาน

ด้วยความอยาก ให้รับประทานเพ่ือระงับความหิวของร่างกาย  

รบัประทานแบบรบัประทานยา นีค่อืการแก้ปัญหาของนวิรณ์ข้อท่ี ๓ 

คือการง่วงเหงาหาวนอน 

นิวรณ์ข้อที่ 4 ก็คือ ความคิดฟุ้งซ่าน คิดเรื่อยเปื่อย คิดแล้วก็ท�าให้

เกิดความวุ่นวายความวิตกกังวลอะไรต่างๆ ข้ึนมา อารมณ์ว้าวุ่น 

ขุ่นมัวก็เพราะเกิดจากการเผลอสติ ปล่อยให้ใจคิดไป ก็ต้องใช้การ 

เจริญสติ จ�าเป็นจะต้องเจริญสติตลอดเวลา เพราะความคิดนี้เขา

ท�างานตลอดเวลา เขาจะหยุดก็ต่อเมื่อมีสติมาระงับไว้ เหมือนกับ

รถยนต์ทีว่ิง่อยู ่ถ้าต้องการให้รถยนต์หยุดวิง่กต้็องใช้เบรก เหยียบเบรก 

ไปเร่ือยๆ เหยียบไปจนกว่ารถยนต์จะหยุดวิ่งถึงจะปล่อยเบรกได้ 

การเจริญสตินี้ก็เป็นเหมือนกับการใช้เบรก หยุดความคิดปรุงเเต่ง

ต่างๆ ถ้ามีสติแล้วความคิดปรุงเเต่งจะสงบตัวลงได้ ถ้าความคิด 

ปรงุเเต่งหยดุสงบตวัลงได้ เรากห็ยดุบรกิรรมได้ เช่น เราใช้ค�าบรกิรรม 

พุทโธๆ เวลาที่ใจยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ เราก็ต้องใช้ค�าบริกรรม

พุทโธๆ เพือ่หยดุความคิดเหล่านัน้ เวลาทีเ่ราเริม่ต้นใหม่ๆ นี ้ความคดิ 

เขาจะไม่หยดุไปทันททัีนใด เวลาท่ีเราบรกิรรมพทุโธๆ มนัเหมอืนจะ

ต้องเเข่งความคิดกัน เขาก็ยังคิดอยู่ เราก็ต้องใช้พุทโธมาแข่งกับเขา  

เราไม่ต้องไปสนใจกับความคิดท่ีเรายังมีอยู่ท่ีเรายังดับไม่ได้ ให้เรา
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สนใจอยู่กับค�าบริกรรมพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ หรือถ้าเราใช้การดูร่างกาย

เป็นการสร้างสติ เราก็คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่า

ร่างกายก�าลงัท�าอะไรกใ็ห้เฝ้าดูไป อย่าไปสนใจกบัความคดิต่างๆ ทีย่งั 

อาจจะมีคิดอยู่ ให้สนใจอยู่กับงานที่ร่างกายก�าลังท�าอยู่ ไม่ว่าจะ 

เป็นการอาบน�้าอาบท่า ล้างหน้า แปรงฟัน หวีเผ้าหวีผม แต่งเนื้อ

แต่งตัว หรือท�าภารกิจการงานต่างๆ ให้เฝ้าดูงานท่ีเราก�าลังท�าอยู่ 

ส่วนความคดินัน้เขาจะคิดกป็ล่อยเขาคดิไป อย่าไปสนใจ ถ้าเราไม่ไป 

สนทนากับความคิด เดี๋ยวความคิดเหล่านั้นมันก็จะจางหายไปแล้ว

หมดไปเอง แต่ถ้าเรายังไปสนทนาหรือยังอยากให้มันหาย เราก็จะ 

เกิดความหงุดหงิดเกิดความร�าคาญใจขึ้นมาได้ เราต้องท�าความ

เข้าใจว่าความคดิเหล่านีก้เ็ป็นอนตัตาเหมือนกนั เป็นสิง่ท่ีเรายังห้าม 

ไม่ได้ เม่ือยังห้ามไม่ได้ก็ปล่อยเขาคิดไป สติของเรายังมีก�าลังน้อย 

เหมือนรถที่แตะเบรกเพียงคร้ังแรกนี้ยังไม่สามารถท�าให้รถหยุด 

อย่างสนิท ก็ต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆ เหยียบไปจนกว่ารถจะหยุด

สนทิในท่ีสดุ เรากบ็ริกรรมพุทโธๆ ไปเร่ือยๆ หรอืเฝ้าดกูารกระท�าของ 

ร่างกายไปเร่ือยๆ อย่าไปกังวลอย่าไปสนใจกับความคิดปรุงเเต่ง 

ที่ยังคิดอยู่ บริกรรมพุทโธเฝ้าดูการกระท�าต่างๆ ไป เดี๋ยวไม่นาน 

ความคิดปรุงเเต่งมันก็จะจางหายไป 

นี่คือวิธีระงับดับความฟุ้งซ่านต่างๆ ต้องใช้สติเป็นเบื้องต้นถ้าเราไม่ 

รูจ้กัการใช้ปัญญา ถ้าเรารู้จักใช้ปัญญา รูจ้กัค�าว่าไตรลกัษณ์ เราสามารถ 

ที่จะใช้ไตรลักษณ์นี้มาระงับความคิดปรุงเเต่งท่ีเกี่ยวกับเรื่องราว

ต่างๆ ได้ เพราะเรื่องราวต่างๆ นั้นมันเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดนั่นเอง 

มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นสิ่งที่มีการเกิด การดับ มีการ

เปลีย่นแปลง เปลีย่นไปเปลีย่นมา มขีึน้มลีง มเีจรญิ มเีสือ่ม เป็นสิง่ 

ทีเ่ราไม่สามารถทีจ่ะไปควบคมุบงัคบัได้ เวลาทีเ่ราฟุ้งซ่านกบัเรือ่งราว 

ต่างๆ กเ็พราะว่าเราไม่เหน็ไตรลกัษณ์ เราจงึเกดิความอยากให้เป็น 
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อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา พอไม่สามารถท�าให้มันเป็นตามที่

ต้องการได้ ใจก็จะฟุ้ง ใจก็จะคิดหาวิธีการต่างๆ คิดอย่างไรมันก็จะ 

ไม่สามารถที่จะไปท�าให้เป็นไปตามความอยากได้ แต่ถ้ามองเห็นว่า 

เป็นไตรลักษณ์ ยอมรับความเป็นจริงว่ามันเหนือวิสัยที่เราจะไป

ท�าให้มนัเป็นไปตามความต้องการของเราได้ ใจของเรากจ็ะหยดุคิด  

หยุดอยาก แล้วใจก็จะกลบัมาเป็นปกต ิไม่ฟุง้ซ่าน แล้วกจ็ะสามารถ

เจริญสติเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ นี่ก็คือการแก้ปัญหาที่เรียกว่า

ความคิดฟุ้งซ่านต่างๆ

นวิรณ์ข้อที ่5 อปุสรรคข้อที ่5 ทีท่�าให้ใจเราไม่สงบ เข้าสู่ความสงบ 

ไม่ได้ ก็คือ กามฉันทะ ความชอบความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส  

โผฏฐัพพะ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้อยู่ข้างนอกใจ ถ้าใจ 

ไปชอบสิ่งเหล่านี้ ใจก็ต้องออกไปข้างนอก ถ้าใจออกข้างนอกแล้ว

ใจจะไม่สงบ การที่จะท�าให้ใจสงบนี้จะต้องดึงใจให้เข้าข้างใน การจะ

ดึงใจเข้าข้างในได้ใจจะต้องปล่อยวาง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

คือความยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี่เอง คือกามฉันทะ

วิธีที่จะก�าจัดกามฉันทะนี้ก็มีหลายข้ันตอน ข้ันตอนแรกท่านก็ให้

ถือศีล 8 คือให้ส�ารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย คืออย่าไปดู อย่าไปฟัง 

รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะชนดิต่างๆ ทีเ่รารกัเราชอบ เช่น เรือ่งของ 

การบันเทิง เรื่องของการรับประทานอาหาร เรื่องของการหลับนอน

กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ เช่น สามีหรือภรรยาของเรา ถ้าเราต้องการ 

ทีจ่ะท�าใจให้สงบ เราต้องตัดความสขุทางด้านร่างกาย ทางตา หู จมกู  

ลิ้น กายไป เราจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ สุขนอกกับสุขใน ความสุข 

ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย นีเ้รยีกว่า สุขนอก ส่วนความสุขทีเ่กดิจาก 

ความสงบของใจนี้เรียกว่า สุขใน ความสุขทั้งสองชนิดนี้เกิดขึ้น

พร้อมๆ กนัไม่ได้ จะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึง่ ถ้าจะเอาความสขุนอก 



76

กต้็องสละความสขุในไป ถ้าต้องการความสขุในกต้็องสละความสขุนอก  

ผู้ท่ีได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็จะรู้จัก

ว่าความสุขนอกนั้นเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่มีน�้าหนัก 

น้อยกว่าความสขุในท่ีเป็นความสขุแท้ ค�าว่าแท้หรอืปลอมกเ็พราะว่า 

ความสุขนอกมันไม่เที่ยง มันไม่ถาวร มันเป็นของชั่วคราว จึงเรียก

ว่าเป็นความสุขปลอม และมีน�้าหนักสู้ความสุขในไม่ได้ ความสุขใน 

คือความสุขท่ีเกิดจากความสงบของใจ นี้เป็นความสุขที่มีน�้าหนัก

มากกว่าความสขุท้ังปวง ดังทีท่่านคงได้ยินค�าพดูว่า นตัถิ สนัต ิปรงั 

สุขัง อยู่เสมอ แปลว่า สุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ

นี้ไม่มี ผู้ใดได้พบกับความสุขในแล้วก็จะทิ้งความสุขนอกได้อย่าง 

ไม่มีเย่ือใยไม่มอีาลยัอาวรณ์หลงเหลืออยู่เลย เพราะว่าความสขุในนี้

มันประทับใจยิ่งกว่าความสุขนอกนั้นเอง

ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขใน ได้ความสงบ เราจ�าเป็นจะต้อง 

สละความสขุนอกไปเพือ่จะได้ดงึใจให้หาความสขุข้างใน วธิทีีจ่ะสละ

ความสุขนอก กค็อืการรกัษาศีล 8 ซ่ึงเป็นข้ันตอนเบือ้งต้น แต่ไม่ใช่

ว่าจะเป็นขัน้ตอนเดียวเท่านัน้ เพราะการรักษาศลี ๘ นีเ้ป็นเพียงแต่

การกั้นเอาไว้เท่านั้นเอง แต่ถ้าความอยากมันมีก�าลังมากกว่า มันก็

อาจจะท�าลายก�าแพงท่ีขวางก้ันนีไ้ว้ได้ คนทีถ่อืศลี ๘ บางครัง้จึงเกดิ

การศีลขาดกันขึ้นมา ตั้งใจว่าจะไม่กินข้าวเย็น พอถึงเวลาเข้าจริงๆ 

แล้วมันอดไม่ได้ ในที่สุดก็ต้องไปกินข้าวเย็นกัน หรืออยู่ดีๆ เพื่อนก็

โทรศพัท์มาชวนไปกนิข้าวเยน็ พอดวีนันีว้นัเกดิอยากจะเลีย้งอาหาร 

ศลีท่ีตัง้ใจจะรักษาไว้กข็อแขวนไว้ก่อน วนันีข้อยกเว้นไว้หนึง่วนั อนันี้ 

ก็เป็นเร่ืองของศีลท่ีมันยังไม่สามารถที่จะท�าลายกามฉันทะได ้

อย่างราบคาบ เป็นเพียงแต่เป็นก�าแพงกั้นมันไว้เท่านั้น ศีล ๘  

ท่านก็คงจะทราบโดยเฉพาะศลีข้อที ่๓ คอืการไม่ร่วมหลบันอนกบัใคร  

ศีลข้อที่ ๕ คือไม่เสพสุรายาเมา อันนี้เป็นเรื่องของศีล ๕ อยู่แล้ว  
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ศีลข้อท่ี ๖ คือ การไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว 

ศีลข้อที่ ๗ คือการไม่ดูไม่ฟังมหรสพบันเทิงต่างๆ และการไม่เสริม 

ความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ท่ีวิจิตรพิสดารสวยสด

งดงาม หรือการเสริมความงามของร่างกายด้วยการแต่งเผ้าแต่งผม 

แต่งหน้าทาปาก การใช้น�้ามันน�้าหอมอะไรต่างๆ อันนี้เรียกว่าเป็น 

การหาความสขุทางร่างกาย เป็นกามฉนัทะ และข้อที ่๘ คอืการไม่หลับ

นอนมากจนเกนิไป การหลับนอนมากกว่าความต้องการของร่างกาย

เรียกว่าเป็นกามฉนัทะแบบหนึง่ คอืหาความสขุจากการนอนนัน่เอง 

วธิท่ีีจะแก้ ท่านกใ็ห้นอนบนพืน้แขง็ อย่าไปนอนบนฟกูหนาๆ เพราะ 

เวลาที่นอนบนฟูกหนา ความนุ่มของฟูกหนาๆ มันสุขมันสบายก็จะ 

ท�าให้ไม่อยากจะลุกขึ้นมา ก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมง เป็นการเสพ 

กามฉันทะไป แต่ถ้านอนบนพืน้แขง็ เวลาร่างกายได้พกัผ่อนแล้ว พอตืน่ 

ขึน้มาน้ีจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมนัไม่สขุมนัไม่สบาย สูลุ้กขึน้มา 

นั่งหรือมาเดินจงกรมมาเจริญสติมาท�าใจให้สงบดีกว่า เพื่อที่จะได้

ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้รับจากการหลับนอน 

นีค่อืการก�าจดันวิรณ์ข้อที ่5 ขัน้น้ีเรยีกว่าเป็นการป้องกนั ถ้าอยาก

จะก�าจดัก็ต้องพจิารณาว่า ความสขุทางตา หู จมกู ล้ิน กาย ทางรปู  

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้เป็นความสุขชั่วคราว เป็นความทุกข์

มากกว่าเป็นความสุข เหมือนเป็นความสุขของคนติดยาเสพติด  

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้เป็นเหมือนยาเสพติด ถ้าเราเสพ

แล้วเราจะต้องติด แล้วเราจะต้องเสพมันเรื่อยๆ เวลาที่เราไม่ได้เสพ

เรากจ็ะเกดิความทกุข์ขึน้มา เพราะว่าเวลาเราเสพ ความสขุทีเ่ราได้

รับมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียว เกิดขึ้นในขณะที่เสพ พอหยุดเสพไป  

ความสุขนั้นก็หายไป พอความสุขนั้นหายไป ความอยากจะเสพนั้น 

ก็ปรากฏข้ึนมาใหม่ แล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะเสพได้  

ความสุขที่ได้จากสิ่งที่เสพก็จะกลายเป็นความทุกข์ไป ถ้าใช้ปัญญา
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พจิารณาเห็นความไม่เท่ียงของรปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ เหน็ความ 

ทุกข์ท่ีตามมาเวลาไม่สามารถที่จะเสพได้ ก็จะท�าให้ไม่อยากเสพ 

ไม่อยากจะหาความสขุแบบนี ้กจ็ะสามารถทีจ่ะท�าลายกามฉนัทะได้

อย่างถาวรต่อไป 

นี่คือเร่ืองของการศึกษาท�าความรู้จักกับนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรค 

ขวางกัน้การท่ีจะท�าให้ใจเข้าสูค่วามสงบ เป็นเหมอืนก�าแพงทีข่วางก้ัน 

ทางหรือประตูท่ีจะเข้าสู่ความสงบ ถ้าเราต้องการเข้าสู่ความสงบ  

เราจะต้องท�าลายก�าแพงทีข่วางกัน้น้ี ก�าแพงน้ีมอียู่ ๕ ช้ัน หรือ ๕ ชนิด 

ด้วยกันดังที่ได้แสดงไว้ คือ ความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ดี  

ในพระธรรมค�าสอนก็ดี ในพระอริยสงฆ์สาวกก็ดี ความโกรธ ความ

หงุดหงิดร�าคาญใจ ความไม่พอใจ ก็จะท�าให้ใจสงบไม่ได้ และความ

ง่วงเหงาหาวนอน ข้อท่ี ๔ กค็อืความฟุง้ซ่าน ข้อที ่๕ กค็อืกามฉันทะ  

ความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ถ้าเรารู้จักวิธีก�าจัด

นวิรณ์เหล่าน้ีได้ การท่ีจะท�าใจให้เข้าสูค่วามสงบได้กจ็ะเป็นไปได้อย่าง

ง่ายดาย ปราศจากอุปสรรคต่างๆ อย่างที่พวกเราก�าลังเป็นกันอยู่นี้ 

นอกเหนือจากอุปสรรคทั้ง ๕ ประการนี้แล้ว ถ้าจะว่ามีอุปสรรค

อย่างอื่นไหม ก็คิดว่ายังมีอยู่ ก็คือจิตใจของผู้ปฏิบัติเองว่ามี ฉันทะ 

วิริยะ จิตตะ วิมังสา หรือไม่ มีอิทธิบาท ๔ หรือไม่ มีความยินดีที่จะ

ปฏิบัติหรือไม่ มคีวามวิริยะอตุสาหะความพากเพยีรทีจ่ะปฏบัิตท่ีิจะ

เจรญิสตเิพือ่จะท�าใจให้เข้าสูค่วามสงบหรือไม่ มใีจท่ีจดจ่ออยู่กบัเร่ือง

ของการปฏิบัติหรือไม่ มีใจคิดอยู่เกีย่วกบัเรือ่งของการปฏบิตัหิรอืไม่ 

หรือยังคิดไปท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ ไปหาความสุขกับ 

เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู ่ ถ้าใจไม่คิดอยู่กับการหาความสุขอยู่กับการ 

เจริญสติการเจริญปัญญาเพือ่ท�าให้ใจสงบ ถ้าใจยังไปคดิหาความสขุ 

ในรปูแบบอืน่อยู ่การท่ีจะท�าให้ใจเข้าสูค่วามสงบกอ็าจจะเป็นไปไม่ได้
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หรือเป็นไปได้น้อย อย่างญาติโยมทีเ่ป็นฆราวาสผูค้รองเรอืนนียั้งขาด

ฉนัทะ วริิยะ จติตะ วมิงัสา เพราะยงัแบ่งความคดิไปคดิหาความสขุ 

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 

เพราะมนัไม่สะดวกกบัการท่ีจะหาความสขุภายนอก ถ้ามศีีลมันรู้สกึ

ว่ามันเหมือนมีกฎกติกามีข้อบังคับที่จะท�าให้การหาความสุขนอกนี้

ยากล�าบากขึ้น ก็เลยอาจจะไม่ถือศีล ๕ เลยก็ได้ในช่วงที่ไม่ใช่เป็น

วันพระ มาถือศีล ๕ เฉพาะวันพระหนึ่งวัน ส�าหรับบางท่านที่ถือ 

ศีล ๕ ได้แล้วก็อาจจะมาถือศีล ๘ ในวันพระ แต่ถ้าผู้ที่มีอิทธิบาท ๔ 

จริงๆ มีฉนัทะ วริิยะ จติตะ วมิงัสา มคีวามปรารถนาทีจ่ะได้ความสขุ 

ภายในเพียงอย่างเดียว เขาก็จะทุ่มเทด้วยการรักษาศีล ๘ ทุกวัน  

อยู่แบบนักบวช หรือถ้าบวชได้ก็อาจจะออกไปบวชเลย แล้วก็ทุ่มเท 

ชีวิตจิตใจและเวลาทั้งหมดตั้งแต่ตื่นจนหลับให้กับการบ�าเพ็ญ 

สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ต้องมีอิทธิบาท 4 ด้วยถึงจะ

สามารถท�าให้เกิดความสงบสขุขึน้มาภายในใจได้ การก�าจัดนวิรณ์นี้

กเ็ป็นส่วนหน่ึง แต่ถ้าไม่มีฉันทะ วริยิะ จิตตะ วมัิงสา กจ็ะไม่มีจิตใจ

ที่อยากจะปฏิบัติ เมื่อไม่อยากปฏิบัติก็จะไม่เจอนิวรณ์อยู่ดี นิวรณ์

เหล่านี้มันมักจะเกิดตอนที่เราปฏิบัติกัน เวลาเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม ่

โผล่ขึ้นมา เวลาไปเที่ยวนี้มันไม่ค่อยง่วงเหงาหาวนอนเลย สังเกตดู  

เที่ยวได้ทั้งคืน ตีสองตีสามยังไม่ง่วง ยังไม่อยากจะหลับ 

อันน้ีก็เป็นเร่ืองของการภาวนา เรื่องของการบ�าเพ็ญเพื่อให้จิตใจ 

เข้าสู่ความสงบ ต้องมีอิทธิบาท 4 มี ฉันทะ ความยินดีที่จะปฏิบัติ 

ถ้ามคีวามยนิดทีีจ่ะปฏิบตัแิล้วความเพยีรมนัจะมาเอง เวลาเราชอบ
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ท�าอะไรน้ีเราจะขยัน เราจะท�าในสิ่งที่เราชอบกัน แต่ถ้าเราไม่ชอบ

แล้วเราจะไม่กระท�ากนั เราจะหาข้ออ้างต่างๆ ร้อนเกนิไป เย็นเกินไป  

เหนื่อยเกินไป อิ่มเกินไป หิวเกินไป อะไรต่างๆ นานา แต่ถ้าเราชอบ

แล้วเราจะไม่มีข้ออ้าง ดูเด็กที่ชอบเล่นเกมส์ เขาจะไม่มีข้ออ้าง ไม่มี 

เวล�่าเวลา ให้เขาเล่นเขาก็เล่นได้ทั้งวันทั้งคืน เวลาหิวไม่มีข้าวกิน 

เขาก็ยังเล่นกันอยู่ได้เพราะเขามีฉันทะ มีความยินดีที่จะเล่นเกมส์

นัน่เอง เพยีงแต่ว่าน่าเสยีดายทีเ่ขาไม่มคีวามยนิดทีีจ่ะมาปฏบิตัธิรรม 

ถ้าเขามีความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมเหมือนกับการยินดีกับการ 

เล่นเกมส์ ป่านนีเ้ขากอ็าจจะได้บรรลเุป็นพระอรยิบคุคลกนัไปหมดเเล้ว  

เคร่ืองมืออันเดียวกันคืออิทธิบาท ๔ นี้อันเดียวกัน การกระท�า 

อะไรต่างๆ ไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรมนี้ คนที่ประสบกับ

ความส�าเร็จนี้เป็นคนที่มีอิทธิบาท 4 ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ

ในระดับไหนก็ตาม ถ้าไม่มีอิทธิบาท ๔ ก็จะเรียนไม่จบ ไม่ว่าท�างาน

ท�าการจะส�าเร็จลุล่วงได้ดีก็ต้องอาศัยอิทธิบาท ๔ ต้องมีความยินดี

ในสิ่งที่เรากระท�า ถ้าเราอยากจะให้มีความยินดีกับการปฏิบัติธรรม 

เราก็ต้องดูผลของการปฏิบัติ ดูตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลจากการ

ปฏบัิต ิเช่น พระพทุธเจ้า พระอรหันตสาวกท้ังหลาย หลังจากท่ีท่าน

ได้ปฏิบัติแล้วท่านได้มรรค ได้ผล ได้พระนิพพานกัน ท่านได้หลุดพ้น 

จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย กัน ท่านได้บรมสุข ปรมัง สุขัง กัน  

ท่านไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของท่านเลยไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด 

ถ้าเราเห็นรางวัลที่เกิดจาการปฏิบัติธรรมแล้ว ก็จะท�าให้เราเกิด 

มีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติ พอมีความยินดีแล้ว ความขยัน 

หม่ันเพียรกจ็ะตามมา ความจดจ่อของใจเกีย่วกับเรือ่งของการปฏบิตัิ

ก็จะตามมา จะคิดจะท�าจะภาวนาอย่างเดียวจะปฏิบัติอย่างเดียว 

ใครจะมาชวนไปไหนก็จะไม่ไป ความคิดก็จะคิดอยู่กับเรื่องของการ

ภาวนาเท่านัน้ จะไม่คดิไปเทีย่วท่ีนัน่ทีน่ี ่จะไม่ไปท�ากจิกรรมอย่างโน้น  
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จะไม่ไปท�ากิจกรรมอย่างนี้ จะคิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการภาวนา 

เรื่องของการปฏิบัติเพื่อมรรค เพื่อผล เพื่อนิพพาน นี้เท่านั้น 

นี่ก็คือเร่ืองราวของการบ�าเพ็ญจิตใจเพื่อให้เข้าสู่ความสงบ เพื่อให้

หลดุพ้นจากความทุกข์ต่างๆ จะต้องมทีัง้อทิธบิาท ๔ และจะต้องรูจ้กั 

วิธีก�าจัดนิวรณ์ทั้ง ๕ ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นของการปฏิบัติ ถ้าเรา

มีความรู้และรู้จักวิธีก�าจัดนิวรณ์ทั้ง ๕ แล้วมีอิทธิบาท ๔ เรื่องของ

มรรค ผล นพิพาน นีม้นักจ็ะเป็นเรือ่งแบบเดยีวกบัพระพทุธเจ้าและ 

พระอรหันตสาวกท้ังหลาย เพราะท่านก็ใช้อิทธิบาท ๔ และใช้วิธี

ก�าจดันวิรณ์ท้ัง ๕ นีใ้ห้หมดไป เหมอืนกบัทีท่่านน�าเอาเผยแผ่สัง่สอน

ให้กับพวกเรา เราก็จะได้รับผลแบบเดียวกันอย่างแน่นอน 
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ธรรมะ
บนเขา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

การ
เสียสละ

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชน

รูจ้กัการเสยีสละ จาคะ แปลว่าการเสยีสละ  

การเสียสละนี้จะท�าให้เราได้สิ่งที่มีคุณค่า

กว่าชีวิตจิตใจก็คือธรรม ธรรมก็คือการ

เสียสละ ถ้าเราเสียสละ เราก็จะได้ธรรม  

ธรรมในท่ีน้ีก็คือความสงบน่ันเอง ความ

สงบของใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า 

ความสุขทั้งปวง ถ้าเราอยากจะได้ความ

สงบ อยากจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า

ความสขุท้ังปวง เรากต้็องรูจ้กัการเสยีสละ  

เพราะว่าสิ่งที่เราต้องเสียสละนั้นเป็นสิ่ง

ที่ท�าให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเอง 

เพราะสิ่งที่เรารักเราหวงท่ีเราไม่อยากจะ

เสียสละเป็นสิ่งที่จะต้องจากเราไปในที่สุด 

เพราะเป็นของชั่วคราว เช่น ทรัพย์สมบัติ 

ข้าวของเงนิทองต่างๆ อวยัวะของเรา ชวีติ

ของเรา ของเหล่านี้เป็นของที่เรารักมาก

หวงมาก แต่เป็นของทีจ่ะท�าให้เราต้องทกุข์

มากเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเรารู้จักเสียสละ 

รูจ้กัปล่อยวาง ไม่ยดึไม่ตดิกบัทรพัย์สมบัติ 

ไม่ยึดไม่ติดกับอวัยวะ ไม่ยึดไม่ติดกับชีวิต 
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เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับมัน แล้วเราก็จะได้ความสงบได้ความสุข 

ที่เกิดจากการปล่อยวาง 

ความสุขและความทุกข์ของใจเรานี้อยู่ที่การปล่อยวางหรือยึดติด

นี่เอง ถ้าเรารู้จักปล่อยวาง เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ ถ้าเรายึดติด 

กับส่ิงต่างๆ เราก็จะเกิดความทกุข์เกดิความวุน่วายใจขึน้มา เพราะ

สิง่ต่างๆ ในโลกนีเ้ป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของ

เราได้ คือความปรารถนาที่จะให้เขานั้นอยู่กับเราไปตลอดให้ความ

สุขกับเราไปตลอด เพราะเขาเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร เป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมไป  

ต้องหมดไปเป็นธรรมดา ถ้าเราไปยึดไปติดกับสิ่งที่ต้องสูญสิ้น 

ต้องหมดไปเป็นธรรมดา เราก็จะต้องเสียอกเสียใจเวลาที่เกิดการ

พลดัพรากจากกนั แต่ถ้าเรารูจ้กัการเสยีสละ รูจ้กัการปล่อยวาง รูจ้กั

การท�าใจให้สงบ เราก็จะไม่เสียใจ เราจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายใจ 

กบัการสญูเสยีสิง่ต่างๆ ทีเ่รารกัท่ีเราหวงไป การปฏบิตัขิองพวกเรานี้ 

ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางสิ่งต่างๆ ที่เรารักเราหวงนั่นเอง สิ่งที่ 

เรารักเราหวงกันก็คือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง อวัยวะของ

ร่างกาย และชีวิตของร่างกาย นี้เป็นสิ่งที่เรารักเราหวงมาก แต่เป็น

สิ่งที่จะท�าให้เราทุกข์มาก สิ่งที่เราควรจะรักควรจะหวง ไม่ควรเป็น

ทรัพย์ ไม่ควรเป็นอวัยวะ ไม่ควรเป็นชีวิต แต่ควรเป็นธรรม ธรรม

ก็คือความสงบ ที่เรียกว่า อุเบกขาธรรม 

อเุบกขาธรรม เป็นธรรมทีจ่ะท�าให้ใจเรามีความสขุ ไม่ทกุข์ไม่วุน่วาย 

กบัการพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ ไป ถ้าเรามอีเุบกขาธรรม มคีวามสงบ  

เราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจไปกับการพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติ 

ข้าวของเงนิทอง จากอวยัวะของร่างกาย จากชวีติของร่างกาย ทีจ่ะ 

ต้องมวัีนเกดิขึน้อย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้าท่ีจะตามมานี ้เราจะ

ต้องมกีารพลดัพรากจากทรัพย์ จากอวัยวะ และจากชวีติของร่างกาย
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นี้ไป พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาฝึกฝนการเสียสละกัน  

ให้เสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และ

สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม ธรรมก็คือความสงบนั่นเอง 

การเสียสละทรัพย์ คือการไม่ไปหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง 

มาให้มนัมากเกนิความต้องการเกนิความจ�าเป็นต่อการรกัษาอวยัวะ 

ต่อการรักษาชีวิตนั่นเอง เพื่อที่เราจะได้มีเวลามารักษาธรรม  

มารกัษาความสงบของใจ ถ้าเรามวัแต่ไปหาทรพัย์มามากๆ เพือ่จะมา 

ซื้อมาหาความสุขทางร่างกาย ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เราก็จะ

ไม่มีเวลาท่ีจะมารักษาความสงบของใจ มาสร้างความสงบของใจ 

ให้เกิดขึ้น สร้างอุเบกขาธรรมให้เกิดขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องสละทรัพย์ 

ด้วยการไม่หาทรัพย์มากเกินกว่าที่เราต้องมีไว้ส�าหรับในการดูแล

รักษาอวัยวะดูแลรักษาชีวิตของร่างกายนี้ เพื่อที่เราจะได้มีเวลามา

รักษาธรรม มารักษาอุเบกขา มารักษาความสงบ มารักษาความสุข 

ที่เกิดจากความสงบนี้ ถ้าเราไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาทรัพย์  

เรากจ็ะมเีวลาทีจ่ะมาหาความสงบมาหาความสขุทีเ่กดิจากความสงบ  

เราจะได้ไปอยูต่ามสถานท่ีสงบสงดัวเิวกเพือ่ทีเ่ราจะได้เจรญิสตท่ีิเป็น 

ธรรมที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ ให้เข้าสู่อุเบกขาธรรม ถ้าเราไม่มี

เวลาไปปลกีวเิวกไปอยูต่ามล�าพังเพ่ือไปเจริญสต ิมวัแต่หาทรพัย์แล้ว 

ก็มัวแต่ใช้ทรัพย์ที่ได้มา เราก็จะไม่มีเวลาท่ีจะมาหาความสงบสุข 

ทางใจได้ ดังนั้นการสละทรัพยน์ี้ความหมายกค็ือถา้เรามีทรัพยม์าก

จนเกินไป ก็อย่าใช้ทรัพย์เหล่านั้นไปกับการหาความสุขทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ทางร่างกาย เพราะมันไม่ได้เป็นการสร้างอุเบกขา

ให้เกิดข้ึน ไม่ได้สร้างความสงบสุขให้แก่จิตใจ แต่เป็นการสร้าง

ตัณหาความอยากให้มีมากขึ้น การสร้างตัณหาก็เท่ากับการสร้าง 

ความทุกข์นั่นเอง เพราะตัณหานี้แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ใจ 

ของความวุ่นวายใจของความไม่สบายใจต่างๆ เราจึงไม่ควรที่จะใช้
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ทรัพย์ท่ีเรามมีากเกนิความจ�าเป็นทีเ่ราจะต้องมไีว้ส�าหรบัดแูลรกัษา
ร่างกายของเรา ถ้าเรามีมากเกินไป เราก็ควรที่จะบริจาคเสียสละให้ 
แก่ผูอ้ืน่ไปเพือ่เราจะได้ไม่ต้องมาคอยดแูลรักษา ถ้าเราเอาทรัพย์ท่ีเรา
ไปซือ้ความสขุต่างๆ นีเ้อามาบรจิาคให้แก่ผูอ้ืน่ สิง่ทีเ่ราจะได้รบักคื็อ
ความสงบสุขของใจ เราจะไม่เสียดาย เราจะไม่หวงทรัพย์ที่เรามีอยู่
หรือทรัพย์ที่เราเสียไป แต่เรากลับจะมีความสุขมีอุเบกขาเกิดขึ้นมา 

ความสขุทางร่างกายกบัความสขุทางใจนีเ้ป็นคนละทศิทางกนั เป็น
คนละแบบกัน ไม่สามารถทีจ่ะมีความสุขทัง้สองแบบได้ เราต้องเลอืก
เอาแบบใดแบบหนึง่ ถ้าเราเอาความสขุทางทรพัย์ทางร่างกาย เราก็
จะต้องทกุข์ เพราะว่าทรพัย์กด็ ีร่างกายของเรากด็ ีจะต้องมวีนัเสือ่ม 
มีวันหมดไป มีวันที่เราจะไม่สามารถใช้ทรัพย์ใช้ร่างกายหาความสุข
ให้กบัเราได้ แต่ถ้าเรามาหาความสขุทางใจ เราจะได้ความสขุไปตลอด 
เพราะใจของเรานีไ้ม่มวีนัเสือ่ม ไม่มวีนัสลาย ไม่มวีนัสิน้สดุ ความสขุ 
ความสงบทีเ่ราได้จากใจก็จะไม่มวีนัสิน้สดุเช่นเดยีวกนั จะอยู่คูก่นัไป
ตลอด เช่น ความสขุของพระพทุธเจ้าและความสขุของพระอรหนัต-
สาวกทั้งหลาย ที่เราเรียกว่าบรมสุขนี้ เป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจ
ไปตลอด ถึงแม้ว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าจะดับไปนานถึง ๒,๕๐๐ 
กว่าปีแล้วก็ตาม แต่ความสุขใจของพระพุทธเจ้านั้นก็ยังอยู่คู่กับใจ
ของพระพุทธเจ้าจนบัดนี้ และจะอยู่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด 

ใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพวกเรานี้เป็นใจเหมือนกัน เป็นใจที่
ไม่มวีนัเสือ่ม ไม่มวีนัสลาย ไม่มวีนัสิน้สดุเหมอืนกนั ต่างกนัตรงทีว่่า 
ใจของพระพทุธเจ้าน้ีเตม็ไปด้วยบรมสขุ คอืความสขุทีเ่กดิจากความ
สงบของใจ ส่วนใจของพวกเรานี้เต็มไปด้วยบรมทุกข์ที่เกิดจาก
ตัณหาความอยากต่างๆ ที่พวกเราคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนอยู่

อย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่เราอยากได้อะไร แทนที่เราจะคิดว่าเป็นการ
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สร้างความทุกข์ให้กับเรา เรากลับไปคิดว่าเป็นการสร้างความสุข

ให้กับเรา แต่ความจริงแล้วมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้อยู่กับเรา 

ต่อไปเร่ือยๆ นัน่เอง ทุกวนันีเ้ราจึงยังไม่พ้นจากความทุกข์กนั เพราะว่า 

เรายังท�าตามความอยากกันอยู่ เราอยากจะได้อะไรเราก็ไปหามา 

พอได้มาแล้วความอยากนั้นก็จะหยุดพักชั่วคราว แล้วต่อมาไม่นาน

ความอยากใหม่กจ็ะโผล่ขึน้มา เรากจ็ะต้องไปหามาอกี หามาเรือ่ยๆ 

หามาได้เท่าไหร่ก็จะไม่พออยู่นั้นเพราะความอยากไม่มีวันหมดไป 

จากการกระท�าตามความอยาก ความอยากนีจ้ะหมดไปกต่็อเมือ่เรา

ไม่ท�าตามความอยาก ถ้าเราไม่ท�าตามความอยาก ต่อไปความอยาก

ก็จะหมดไปเอง พอไม่มีความอยาก ใจของเราก็จะตั้งอยู่ในอุเบกขา 

ตั้งอยู่ในความสงบได้ 

วิธีท่ีจะท�าให้จิตไม่คิดไปในทางที่เกิดความอยาก ก็ให้คิดไปตาม

ความจรงิของสิง่ต่างๆ ทีเ่ราไปรกัไปชอบไปอยากได้นัน่เอง เราชอบ 

เงินทอง อยากได้เงนิทอง เรากต้็องคดิไปว่าเงนิทองนีเ้ป็นของไม่เทีย่งแท้ 

แน่นอน เวลาได้มาก็ดีอกดีใจกัน แต่เวลาเสียไปหรือเวลาไม่ได้มา 

ก็เป็นเวลาที่เสียอกเสียใจ ให้คิดอย่างน้ีว่าสิ่งท่ีเราอยากได้น้ันมัน 

ไม่แน่นอน เวลาได้ก็ดีใจ แต่เวลาเสียก็จะเสียใจ แล้วไม่ว่าจะได้อะไร

มามากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปหมดในที่สุด เพราะเราจะต้องจาก

โลกนี้ไปไม่ช้าก็เร็ว เราจะต้องเสียทรัพย์ เสียอวัยวะ เสียชีวิตไป  

แล้วเวลาท่ีเราเสยี เรากจ็ะเสยีอกเสยีใจ เศร้าโศกกนั ทกุข์ทรมานกนั  

ถ้าเราคดิแบบนีเ้วลาท่ีเราอยากจะได้ทรพัย์หรอืได้อะไรต่างๆ เรากจ็ะ 

เห็นโทษของมัน เห็นว่าเป็นการเดินเข้าสู่กองทุกข์ ไม่ใช่เป็นการเดิน 

เข้าสู่กองสุข ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้ เราก็จะระงับ 

ความอยากได้สิ่งต่างๆ ท่ีมีอยู่ในโลกนี้ได้ ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่เที่ยง 

เขาเป็นทุกข์ เขาไม่ใช่เป็นสมบัติของเรา เขาเป็นสมบัติชั่วคราว  

เป็นเหมือนกับสมบัติยืมเขามา ถึงเวลาก็จะต้องคืนเขาไป สู้อย่าไป
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หาสมบัติเหล่าน้ีดีกว่า ให้มาหาสมบัตทิีเ่ป็นของเราอย่างแท้จรงิ กค็อื 

ความสงบหรืออุเบกขาธรรมนี้ที่เราได้จากการควบคุมใจด้วยสติ 

ควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงเเต่งไปในทางความอยาก พอใจเราไม่คดิไปใน

ทางความอยาก อุเบกขาธรรมหรือความสงบที่เราได้จากการท�าใจ 

ให้สงบ มันก็จะอยู่กับเราต่อไป มันจะให้ความสุขกับเราไปเร่ือยๆ  

ตราบใดที่ไม่มีความอยากปรากฏขึ้นมา ตราบใดที่มีความอยาก

ปรากฏขึ้นมา ความสงบหรืออุเบกขาก็จะหายไป ความอยากกับ

อเุบกขานีเ้ป็นเหมอืนเหรยีญอนัเดยีวกนั แต่เป็นคนละด้านกัน ถ้าเรา 

หงายเหรียญด้านหนึง่ขึน้มา เหรยีญอกีด้านหนึง่กจ็ะคว�า่ลงไว้ ถ้าเรา 

หงายความอยากขึ้นมา ด้านอุเบกขาก็จะถูกคว�่าเอาไว้ ถ้าเราหงาย

อุเบกขาขึ้นมา ด้านตัณหาก็จะถูกคว�่าเอาไว้ ธรรมทั้งสองอันนี้เป็น

ธรรมที่สลับกันแสดงตัว ถ้ามีอุเบกขา ก็จะไม่มีตัณหา ถ้ามีตัณหา 

ก็จะไม่มีอุเบกขา ถ้ามีอุเบกขาก็จะมีความสุข ถ้ามีตัณหาก็จะมี

ความทุกข์ นี่คือธรรมชาติของใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้ ที่มี

สขุมทีกุข์กนัอยูท่กุวนันีก้ข้ึ็นอยูก่บัอเุบกขาและตณัหาน่ีเอง เวลาเกดิ

ตณัหานีค้วามสงบหายไป ความทกุข์ความวุน่วายใจเกดิขึน้มา เวลา

ตัณหาหายไป อุเบกขาปรากฏขึน้มา กจ็ะเกิดความสงบ เกดิความสขุ  

เกิดความสบายขึ้นมา 

ดังนั้นเราจึงต้องมาท�าลายตัณหาเพื่อท่ีจะรักษาอุเบกขาให้อยู่คู ่

กบัใจไปตลอด การจะท�าลายตณัหาได้ก็ต้องท�าลายด้วยปัญญา ด้วย 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความจริงมันฟังน่าจะง่ายนะ เพราะทุกสิ่ง 

ทุกอย่างในโลกนี้มันเหมือนกันหมด มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

เหมือนกันหมด ท�าไมเราไม่เห็นมัน ท�าไมเรายังไปหลงไปรักไปชอบ

ยังไปอยากได้มันอยู่ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ สิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจัง มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดา  

แต่พอเราได้อะไรมาแล้ว เรามักจะลืมความจริงไปแล้วเราก็จะถูก
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ความหลงหลอกให้เราอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆ อยากจะให้มัน 

เจรญิเพียงอย่างเดยีว ไม่อยากให้มนัเสือ่ม ซ่ึงมนัเป็นการฝืนธรรมชาติ  

ฝืนความจริง เพราะว่าธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญ

ต้องมเีสือ่มเป็นธรรมดา เราจึงต้องคอยสอนใจเตอืนใจอยูเ่รือ่ยๆ ว่า

อย่าไปยุง่ อย่าไปเกีย่วข้อง อย่าไปมคีวามสมัพนัธ์ มคีวามผกูพนักบั

สิ่งต่างๆท่ีมีอยู่ในโลกน้ี มันเป็นของปลอม มันเป็นความสุขปลอม 

มันเป็นความสุขตอนที่มันเจริญ แต่เวลาที่มันเสื่อมมันจะกลายเป็น

ความทุกข์ไป เราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับเราได้ เพราะมีสิ่ง

ทีด่กีว่าให้ความสขุกบัเรา สิง่ทีด่กีว่าทีใ่ห้ความสขุทีด่กีว่ากบัเรากค็อื

ความสงบนี่เอง คืออุเบกขาธรรม คือการนั่งสมาธิ การท�าใจให้รวม

เป็นหนึ่งเรียกว่าอัปนาสมาธิ 

ดงันัน้ขอให้พวกเราพยายามเพยีรกนั พยายามเจริญสตกัิน พยายาม

เจริญปัญญากัน พยายามบริจาคเสียสละกัน มีอะไรที่ไม่จ�าเป็น 

อย่าหวง อย่ารัก อย่าเกบ็เอาไว้ มนัจะท�าให้เกดิเป็นภาระทางด้านจติใจ  

จะถ่วงความเจริญในการสร้างความสงบให้แก่จิตใจ สิ่งใดที่มา

รบกวนใจท�าให้ใจเราไม่สงบ เราควรจะตัดมันไป อย่าไปเสียดาย 

เพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไป หรือเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดี  

ขอให้เราจากด้วยความยินดีดีกว่าเพราะจะท�าให้เราได้ความสงบ  

ถ้าเราจากด้วยความไม่ยินดี เราจะได้ความวุ่นวายได้ความทุกข์ 

จึงขอฝากเรื่องของการมาหัดเสียสละ มาหัดเจริญสติ มาหัดเจริญ

ปัญญากัน นี้ให้ท่านได้น�าเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพ่ือความ

สงบที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของพวกเราที่จะตามมาต่อไป
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ธรรมะ
บนเขา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่ง
มหศัจรรย์
ที่แท้จริง

ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีมหัศจรรย์ที่สุด 

ของโลก ค�าตอบก็ต ้องเป็นพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์

ที่สุดยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ ที่ได้รับ 

การจัดอันดับอยู่ในโลกนี้ เพราะพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ นี้เป็นบุคคลและเป็น

ค�าสอนที่ได้บรรลุถึงการสิ้นสุดของการ

เวียนว่ายตายเกิด และจะสามารถท�าให้

ผู้ที่ได้มาพบปะได้หลุดพ้นจากการเวียน

ว่ายตายเกิดเช่นเดียวกัน สิ่งมหัศจรรย์

ต่างๆ อื่นๆ ในโลกนี้ไม่สามารถท�าให้ผู้ได้

ไปพบปะได้เห็นได้ดูสามารถหลุดพ้นจาก

การเวียนว่ายตายเกิดได้ ความมหัศจรรย์

ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้จึง

เป็นความมหัศจรรย์ที่แท้จริง เพราะไม่มี

อะไรจะมหัศจรรย์เท่ากับการได้หลุดพ้น

จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้หลุดพ้น

จากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิด แก่ เจ็บ 

ตาย ทีส่ตัว์โลกท้ังหลายต้องประสบพบกนั  

รวมไปถึงผู้ที่ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ 

ของโลกขึน้มา เขาเหล่าน้ันกยั็งไม่หลดุพ้น 
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จากการเวียนว่ายตายเกิด แต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้เป็น 
ผู้ท่ีสามารถท�าให้ตนเองได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด และ
สามารถท�าให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยการ
ส่ังสอน นี่คือความมหัศจรรย์ที่สูงสุดหรือท่ีย่ิงใหญ่ที่สุด คือความ
อัศจรรย์ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่พวกเราได้มีวาสนา 
มาพบ มาเห็น มาได้ยิน มาได้ฟังกัน และถ้าพวกเรามีความศรัทธา  
มคีวามอตุสาหะพากเพียรท่ีจะศกึษาและปฏบิตัติามพระธรรมค�าสอน 
ของพระพทุธเจ้า ตามแบบฉบบัของพระพทุธเจ้า และพระอรหนัตสาวก 
ทัง้หลาย พวกเรากจ็ะสามารถได้พบกบัสิง่มหัศจรรย์คอืการหลุดพ้น
จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างแน่นอน 

โอกาสอย่างน้ีจึงไม่ใช่เป็นสิง่ท่ีจะเกดิขึน้ได้ง่ายๆ และบ่อยๆ เป็นโอกาส 
ทีน่านๆ จะเกดิข้ึนสกัครัง้หนึง่ การปรากฏของพระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์ 
นี้ใช้เวลาอันยาวนานมากที่จะมาปรากฏให้โลกได้พบปะได้กราบไหว ้
บชูาได้ศกึษาได้ปฏบิตัติามกนั เวลาระหว่างพระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์ 
นี้นับด้วยกัปด้วยกัลป์ ไม่ใช่นับด้วยล้านปีหรือแสนล้านปี เป็นเวลา
ที่ยาวนานกว่าแสนล้านปี ไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขว่ามันยาว
ขนาดไหน นีค่อืหนึง่ของความมหศัจรรย์ คอืนานๆ จะมพีระพทุธเจ้า
มาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลาย ให้เป็นผู้น�าพาสัตว์โลก 
ได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด แล้วการได้มาเกิด
เป็นมนุษย์ในวาระเดียวกับการเกิดของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือการเกิด
ของพระธรรมของพระอรหันตสาวกกด็ ีกเ็ป็นสิง่ทีม่หศัจรรย์อย่างยิง่ 
เช่นเดียวกัน การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทรงแสดงไว้ว่ามันไม่ใช่
เป็นของง่าย มันเป็นของมหัศจรรย์ เมื่อเปรียบเทียบกับการเกิด 

การได้มาเกิดเป็นมนุษย์
ท่านได้ทรงแสดงไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นของง่าย
มันเป็นของมหัศจรรย์
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ของสตัว์ชนดิอืน่ๆ แต่ละครัง้มนษุย์นีจ้ะมลีกูได้กค็นหนึง่ สามภีรรยา
คูห่นึง่กม็ลีกูได้ไม่กีค่น ไม่เหมอืนกบับรรดาสตัว์ต่างๆ ท่ีมลูีกได้เป็นฝงู  
นีค่อืความยากของการได้มาเกดิเป็นมนษุย์ และความมหศัจรรย์ทีไ่ด้
มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในช่วงที่มีพระพุทธศาสนา มีสิ่งมหัศจรรย์ที่สุด
ของโลกให้ได้กราบไหว้บูชาให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตาม 

พวกเราจึงควรที่จะใช้โอกาสอันมหัศจรรย์น้ีให้เกิดความมหัศจรรย์
เกิดผลที่มหัศจรรย์ที่พึงจะเกิดกับพวกเราได้ ถ้าพวกเราไม่ประมาท
นอนใจ ไม่ประมาทตนเองว่าเป็นผู้ด้อยวาสนาผู้ไม่มีความสามารถ
ท่ีจะปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้ เพราะพวกเราทุกคนนี้
มีวาสนามีศรัทธาที่จะมาศึกษาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
มีความอุตสาหะพากเพียรที่จะปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า
ด้วยกันทุกคน มีความสามารถเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นเพศใด  
จะเป็นหญิงหรือเป็นชาย ก็สามารถที่จะปฏิบัติตามค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าได้ เป็นฆราวาสญาติโยมหรือเป็นบรรพชิตนักบวช 
กส็ามารถจะปฏบิตัไิด้เช่นเดยีวกนั เป็นเดก็ เป็นผูใ้หญ่ เป็นชนชาติ
เผ่าพันธุ์ใดก็ตาม ถ้าสามารถเข้าถึงค�าสอนได้ก็สามารถที่จะปฏิบัติ
ได้ด้วยกนัท้ังน้ัน เช่น ชาวต่างประเทศทีอ่ยูต่่างประเทศทีม่ต่ีางภาษา 
เขาก็ยังสามารถเข้าถึงพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้ เพราะ
พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ ไป
หลายภาษาด้วยกัน ผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยหรือภาษาบาลีก็สามารถ
ที่จะเข้าถึงพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้ และเมื่อได้เข้าถึง
แล้วก็เกิดศรัทธาท่ีจะปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่า
ในบ้านเขาในประเทศเขาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระพุทธศาสนา 
ท่ีจะคอยสนับสนุนส่งเสริมในการปฏบิตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า 
เขาก็สามารถเดินทางจากบ้านเขาจากประเทศเขามาสู่บ้านเราที่ม ี
พระพุทธศาสนาเป็นระบบที่คอยสนับสนุนในการปฏิบัติให้บรรลุ
มรรคผลนิพพาน เขาอยู่ไกลแสนไกลจากเรา เขายังอุตส่าห์ข้ามน�้า 
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ข้ามเรือข้ามทะเลมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า พวกเรานี้อยู่กับพระพุทธศาสนา เกิดมากับพระพุทธ
ศาสนา พวกเรานี้มีโอกาสมีวาสนามากกว่าเขา พวกเรามีโอกาสที่ 
จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานมากกว่าเขา ถ้าพวกเราไม่ฉวยโอกาสนี้ 
ก็เป็นที่น่าเสียดายถ้าจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือจากเราไปโดย 
ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์คือมรรคผลนิพพาน จากการได้มาเกิดเป็น
ชาวพุทธได้มาอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้เข้าถึงพระอริยสงฆ์
สาวกต่างๆ ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างเป็นกิจลักษณะ เราต้อง
ถามตัวเราเองว่าท�าไมไม่ได้ปฏิบัติกัน มีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกั้น 
ท�าไมเราไม่รีบฉวยโอกาสตักตวงสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ที่สุดของโลกนี้  
ที่อยู่แค่เอื้อมมือของพวกเราแล้ว เพียงแต่เอื้อมมือไปจับก็ถึงแล้ว 
ได้แล้ว ท�าไมไม่เอือ้มมอืกันไป ท�าไมกลบัไปให้ความส�าคัญกบัสิง่ต่างๆ  
ที่ไม่มหัศจรรย์กัน ท�าไมไปให้ความส�าคัญกับลาภ ยศ สรรเสริญ 
กับความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กันท�าไม มันเป็นความสุข
ที่ไม่มหัศจรรย์เลย และนอกจากเป็นความสุขที่ไม่มหัศจรรย์แล้ว  
มนัยังเป็นความทกุข์แสนสาหัสเสยีด้วยซ�า้ไป แต่กลับมองไม่เหน็กนั  
เพราะอ�านาจของโมหะอวิชชาความหลงครอบง�าจิตใจ ท�าให้เห็น
กงจักรเป็นดอกบัวไป เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไป แล้วเห็นสิ่งที่
เป็นสขุว่าเป็นทกุข์ไป แทนทีเ่ราจะเดนิเข้าหาสิง่ทีเ่ป็นสขุ กลบัเดนิหน ี
จากสิง่ทีเ่ป็นสขุแล้วกเ็ดนิเข้าไปหาสิง่ทีเ่ป็นทกุข์ เพราะความเหน็ผดิ
เป็นชอบนี่เอง คือมิจฉาทิฏฐิ 

การที่จะแก้มิจฉาทิฏฐินี้ก็ต้องแก้ด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐินี้มีอยู่
ในมรรค ๘ ของพระพุทธเจ้านี่เอง และการที่จะท�าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
ขึน้มาในเบ้ืองต้น ท่านกท็รงแสดงไว้แล้วว่าด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม
นี่เอง อานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้มีอยู่ ๕ ประการด้วยกัน 
คอื ๑. จะได้ยนิได้ฟังธรรมทีไ่ม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน ๒. ธรรมท่ีเคย 
ได้ยนิได้ฟังแล้วเมือ่ได้ฟังซ�า้อกีก็จะเกดิความเข้าใจดขีึน้ไปตามล�าดบั 
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๓. จะก�าจัดความลังเลสงสัยให้หายไปได้ ๔. ท�าให้มีสัมมาทิฏฐิ  
ความเห็นที่ถูกต้อง และ ๕. ท�าให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขเป็น
อย่างยิ่ง นี่คืออานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรม 

อานิสงส์ที่เราต้องการกันในขณะนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 
ความเหน็ทีถ่กูต้อง ความเหน็ว่าทกุข์เป็นทกุข์ ความเหน็ว่าสุขเป็นสขุ  
เพือ่ทีเ่ราจะได้มาแก้ มจิฉาทฏิฐ ิความเหน็ผดิเป็นชอบ ทีไ่ปเหน็สิง่ 
ที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข แล้วมาเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นทุกข์ เพื่อที่เรา
จะได้ปรับการเดินของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง ก็คือ 
เดนิทางไปสูค่วามสขุนัน่เอง เดนิทางออกจากกองทกุข์ กองทกุข์ กค็อื  
ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี่แหละ 
ทีพ่วกเรายงัเดนิเข้าหากันอยู่อย่างไม่สะทกสะท้าน อย่างไม่หวัน่ไหว  
อย่างไม่หวาดกลัว ต่างกับนักปราชญ์ท้ังหลายท่ีจะเห็นลาภ ยศ 
สรรเสริญ และความสขุทางตา ห ูจมกู ล้ิน กาย นีเ้ป็นสิง่ทีน่่าหวาดกลัว 
เป็นอย่างมาก เป็นสิง่ท่ีไม่ควรจะเข้าหาไม่ควรจะเข้าใกล้เลย ควรจะ 
ถอยห่างออกมาเพราะเป็นเหมือนกับกองเพลิงดีๆ นี่เอง 

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ต้องเห็นว่าทุกข์เป็นทุกข์ ทุกข์เพราะ
อะไร ทุกข์เพราะไม่เที่ยงนั่นเอง ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข 
ทางตา ห ูจมกู ลิน้กาย นีจ้ะให้ความสขุกบัเราตอนท่ีเจริญเท่านัน้เอง  
เวลาเจริญลาภ ยศ สรรเสรญิ เจรญิความสขุทางตา ห ูจมกู ล้ิน กาย  
ก็เป็นความสุข แต่ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นเดียวกับลาภ ยศ 
สรรเสริญและความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้ก็เป็นของที่มีการ
เจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา แต่คนโง่นี้จะมองไม่เห็น
ความเสือ่มกนั จะเห็นแต่ความเจรญิของลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ กนั  
จงึไม่กลวั จงึเดนิเข้าหาอย่างไม่มคีวามสะทกสะท้าน แล้วพอไปเจอ
ความทุกข์ท่ีเกดิจากความเสือ่มกต้็องทนทกุข์ทรมานไป ถ้าทนไม่ไหว 
ก็อาจจะถึงกับการฆ่าตัวตายไป นี่คือความหลงหรือความเห็นผิด 
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เป็นชอบทีจ่ะผลกัดนัให้ผูไ้ม่รูผู้้ไม่มีสมัมาทิฏฐน้ีิเดนิเข้าหากองทกุข์กนั  
แทนที่จะเดินออกจากกองทุกข์กัน แทนที่จะเดินเข้าสู่กองสุขกัน  
กองสขุนีไ้ปทางไหน กไ็ปทางท่ีพระพุทธเจ้าทรงได้ด�าเนินไป ทางท่ี 
พระอรหันตสาวก ทางที่ครูบาอาจารย์ต่างๆ ท่านได้เดินไปกัน แล้ว 
ท่านกน็�าเอามาเผยแผ่สัง่สอนให้กบัพวกเราทีม่มีจิฉาทฏิฐใิห้กลบัมา
มีสัมมาทิฏฐิกัน ให้เดินเข้าหากองสุขกัน อย่างที่พระพุทธเจ้าและ 
พระอรหนัตสาวกได้เดินกนั ท่านเดนิเข้าสูม่รรคผลนพิพานกนั ทางที ่
พาให้ท่านไปสูม่รรคผลนพิพานคอือะไร กค็อื ทาน ศลี ภาวนา นีเ่อง  
ทางท่ีพระพทุธเจ้าและพระอรหนัตสาวก ครบูาอาจารย์ต่างๆ ทีเ่รา
เคารพกราบไหว้บชูา ท่านเดนิทางนีก้นัทัง้น้ัน ท่านท�าทานกนัทัง้นัน้ 
ท่านรักษาศีลกันทั้งนั้น ท่านภาวนากันทั้งนั้น ท่านไม่ได้ไปหาลาภ 
ยศ สรรเสริญ ไม่ได้ไปหาความสขุทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย กนัทัง้นัน้  
ท่านจึงได้เดินทางไปถึงมรรคผลนิพพานได้ 

พวกเราผูท้ีม่คีวามเคารพรกัเชือ่ฟังครบูาอาจารย์ของพวกเรา เราก็
ต้องเดนิตามทางของครบูาอาจารย์ถงึจะเรยีกว่า “ศษิย์ทีม่คีร”ู อย่าง
หลวงตาเคยพูดอยู่เสมอว่าต้องเป็นศิษย์ที่มีครู ครูสอนให้ท�าอะไร  
ครทู�าอย่างไร ถ้าจะเป็นลกูศษิย์กนัจริงๆ กต้็องท�าตามค�าสอนท�าตาม 
การกระท�าของครูบาอาจารย์ ถึงจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ ไม่ใช่มาขอ 
กราบเป็นลูกศิษย์แต่การกระท�านี้มันไม่ได้กระท�าตามเลย บางคนนี้ 
มาขอกราบเป็นลูกศิษย์ ขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์ ฟังแล้วมันก็ข�า  
ท�าไมต้องถวายด้วย เพราะของเหล่านีม้นัไม่ใช่ของทีจ่ะต้องถวายกนั  
แต่เป็นของที่จะต้องปฏิบัติกัน ลูกศิษย์ก็ต้องท�าหน้าที่ของลูกศิษย์ 
ครูบาอาจารย์ก็ต้องท�าหน้าที่ของครูบาอาจารย์ หน้าที่ของครูบา
อาจารย์คืออบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์มีสัมมาทิฏฐิ ให้ลูกศิษย์เดินไป
ในทางท่ีจะพาไปสู่มรรคผลนิพพาน นี่คือหน้าท่ีของครูบาอาจารย์  
ถ้าได้ท�าหน้าทีอ่ย่างนีแ้ล้วกถ็อืว่าได้เป็นครบูาอาจารย์แล้ว ส่วนหน้าที่ 
ของลูกศิษย์คือต้องฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ฟังหรือฟังแล้ว 
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ไม่ปฏบิตัติาม กจ็ะไม่ถอืว่าเป็นลกูศษิย์ตามค�านยิามของค�าว่า ลกูศษิย์  
หรือค�าว่าสาวก สาวก ก็คือ ผู้ฟัง ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็จะได้ 
กลายเป็นพระสาวกของพระพทุธเจ้า พระอรหนัตสาวกของพระพทุธเจ้า  
ท่านเหล่านีท่้านฟังพระพทุธเจ้า ฟังแล้วท่านกป็ฏบิตัติามทีไ่ด้ทรงสอน 
ให้ปฏิบัติ พอได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้า เป็น
ลกูศษิย์ของพระพทุธเจ้า โดยทีไ่ม่ต้องมากราบมาขอถวายตวัเองเป็น
ลกูศษิย์แต่อย่างใด เป็นลกูศษิย์โดยความเป็นจรงิ ความเป็นจรงิกค็อื 
ปฏบิตัติามค�าสอนของครบูาอาจารย์แล้วบรรลถุงึจดุหมายปลายทาง 
ที่ครูบาอาจารย์ได้เดินทางไปถึง ก็จะได้เป็นลูกศิษย์โดยปริยายไป  
โดยธรรมชาติ ไม่ต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมากราบขอเป็นลูกศิษย์
ให้เสียเวลาไปเปล่าๆ เพราะการขอเป็นลูกศิษย์แบบนั้น ขอไปจน 
วนัตายกไ็ม่ได้เป็นอยูด่ ีถ้าไม่ได้ปฏบิตัติามค�าสอนของครบูาอาจารย์ 
มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็กลับไปหาเงินหาทอง หาลาภ ยศ 
สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ขออย่างนี้ขอไป 
ก็ไม่ได้ผลไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด แต่ถ้าเชื่อฟังแล้วน�าเอา 
ค�าสอนของครบูาอาจารย์ไปปฏบิตั ิจะมาน�าดอกไม้ธปูเทยีนมาขอ
ฝากตนเองเป็นลูกศิษย์หรือไม่ มันก็เป็นลูกศิษย์โดยความเป็นจริง
อยู่แล้วด้วยการปฏิบัติ 

นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะถามตัวเราเองว่า ท�าไมเราจึงไม่ได้ไปในทาง 
ท่ีครูบาอาจารย์สั่งสอนให้พวกเราไปกัน ท�าไมพวกเรายังไปในทาง 
ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ได้ทรงสั่งสอนให้
พวกเราไปกนั ท�าไมยงัไปหาลาภ ยศ สรรเสรญิ ยังไปหาสขุทางตา หู 
จมกู ลิน้ กาย อยู่ กเ็พราะถกูกเิลสแอบอ้างว่า เพราะพ่อบ้าง เพราะ
แม่บ้าง เพราะลูกบ้าง เพราะงานบ้าง แต่อันนี้เป็นข้ออ้างทั้งนั้น 
ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของตัณหา ความอยาก คือ กามตัณหา 
ความอยากในรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ภวตณัหา ความอยากมี 
อยากเป็น วิภวตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต่างหาก ที่เป็น
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ตัวผลักดันให้เราเดินสวนทางกับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 
ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ ไม่ใช่พ่ีไม่ใช่น้อง ไม่ใช่ลูก ไม่ใช่ครอบครวั ไม่ใช่กจิการ 
ทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรต่างๆ ที่เราต้องไปดูแลรักษาไปจัดการ  
แต่เป็นเร่ืองของตณัหาดีๆ  น่ีเอง ถ้าคดิว่าเป็นเรือ่งของพ่อของแม่จรงิ 
ก็ต้องอย่าไปท�าอะไรตามตัณหาความอยาก อยู่กับพ่อกับแม่ก็ดูแล
พ่อกับแม่ไป แต่อย่าไปท�าตามความอยากของตัณหา ทางตา หู 
จมกู ลิน้ กาย กามตัณหา ภวตณัหา หรอืวภิวตณัหา ถ้าท�าอย่างนัน้ 
จึงจะเรียกว่าท�าตามเหตุผลจริงๆ คือต้องดูแลพ่อแม่ ต้องเลี้ยงดูลูก  
ต้องดูแลทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของต่างๆ ก็ท�าไปด้วยการไม่มี
ตัณหาซิ ไม่ไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ไปอยากให้ 
สิง่ต่างๆ เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนี ้หรอืไม่อยากให้สิง่นัน้ไม่เป็นอย่างนัน้ 
ไม่เป็นอย่างนี้ ถึงจะเรียกว่าท�าตามเหตุผลจริงๆ แต่ส่วนใหญ่แล้ว
เหตุผลที่แท้จริงคือเดินสวนทางกับพระพุทธเจ้าก็เพราะความอยาก 
เพราะตณัหาทัง้สามนีเ่อง คือ กามตณัหา ภวตัณหา และวภิวตณัหา  
ไม่เชื่อลองส�ารวจดูตัวเองว่าเป็นอย่างน้ีหรือไม่ ถ้าไม่มีกามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้าไม่ได้ท�าเพ่ือตัณหาแล้วก็ต้องจะไปทาง 
ทาน ศีล ภาวนา อย่างแน่นอน แต่ถ้ายังไปทางลาภ ยศ สรรเสริญ 
ยังไปทางของความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อยู่ ต่อให้จะอ้าง
เหตุนั้นเหตุน้ีก็ตาม มันก็อ้างไม่ข้ึน เพราะการกระท�ามันบ่งบอก
อยู่ในตัวของมันเอง 

เช่น สมมุติว่าถ้าเราไปท�าเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเพราะพ่อเพราะแม่
หรือเพราะใครก็ตาม อย่างน้อยเราก็ต้องแสดงว่าเราไม่มตีณัหา ไม่ได้ 
ท�าเพื่อตัณหา อย่างน้อยก็ต้องรักษาศีล ๘ กัน ไม่ใช่ไปรักษาศีล ๕ 
หรือบางทีศีล ๕ ก็ไม่ได้รักษา รักษาได้บ้าง รักษาไม่ได้บ้าง แล้วก็ไป 
อ้างว่าไปท�าเพ่ือพ่อเพ่ือแม่เพือ่ลกูเพือ่อะไรต่างๆ ก็ตาม ถ้าท�าอย่างนี ้
ก็ถูกโมหะอวิชชาหลอกไปเท่าน้ันเอง อันน้ีก็ไม่ได้ต�าหนิติเตียนว่า 
กล่าวตักเตือนใครท้ังน้ัน เป็นเรือ่งของธรรมะทีม่นัออกมาตามกระแส 
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ของมัน ตามเหตุตามผลของมัน ก็พูดไปเพื่อให้ได้มีข้อคิด เพื่อจะได้ 
แก้โมหะอวิชชาคือมิจฉาทิฏฐิ เพื่อจะได้ให้มีสัมมาทิฏฐิ แล้วจะ
ได้กลับไปในทางที่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ท่านสอนให ้
น�าไปปฏิบัติกัน ดูท่านเป็นตัวอย่าง ท่านก็มีพ่อมีแม่มีลูกเหมือนกัน 
มีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของเหมือนกัน ท�าไมท่านไปในทางทาน 
ศีล ภาวนา ได้ พวกเราที่มีพ่อมีแม่ มีลูก มีทรัพย์สมบัติข้าวของ 
เงินทอง ท�าไมเราไปกันไม่ได้ ถ้าเราใช้เหตุผลพิจารณากัน เราจะได้ 
เห็นข้อบกพร่องของเรา แล้วเราจะได้แก้ไขปรับการเดินทางของเรา
ให้ไปในทางของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าเราอยากจะ
ได้ผลอย่างเดียวกับท่ีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย 
ได้รบั เรากต้็องปรบัการเดนิทางของเราให้เป็นไปในทางเดยีวกบัของ
พระพุทธเจ้า และของพระอรหนัตสาวก ถ้าการเดนิทางของพวกเรา
เป็นทางเดียวกัน จุดหมายปลายทางก็ต้องเป็นจุดหมายปลายทาง
เดียวกัน ก็คือ มรรคผลนิพพาน 

นี่คือเร่ืองของเหตุและผล เหตุเกิดจากการด�าเนินชีวิตของเรา  
ผลคือมรรคผลนิพพาน ถ้าเราเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าและ 
พระอรหนัตสาวกทัง้หลายท่านเดินกนัไป ถ้าเดนิไปในทางตรงข้ามกับ
ของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันตสาวก คือเราเดินไปสู่ลาภ ยศ 
สรรเสริญ ไปสู่สุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กัน จุดหมายปลายทาง
ของพวกเรากค็อืสงัสารวฏันีเ่อง คอืวฏัฏะแห่งการเวยีนว่ายตายเกดิ 
วัฏฏะแห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่เป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ 
กว่ากองทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกน้ี ต่อให้มีไฟเผาโลกทั้งโลกนี้ไป 
ความทุกข์ของไฟที่เผาโลกนี้ยังสู้ไฟของวัฏฏะแห่งการเวียนว่าย 
ตายเกดิของพวกเราไม่ได้ เพราะเราเวยีนว่ายตายเกดิกนัเป็นแสนล้าน  
หรอืล้านๆ ชาต ิมนัมากมายก่ายกอง อย่างทีเ่คยเปรยีบเทยีบให้ฟัง 
ว่าน�้าตาท่ีพวกเราได้หลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติ ถ้าได้สะสมมา
รวบรวมกันไว้แล้วจะมีมากกว่าน�้าในมหาสมุทรเสียอีก น่ันแหละ 
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คือความทุกข์ที่พวกเราได้ประสบพบกันมาและจะประสบพบกัน 
ต่อไปอีก ถ้าเรายังเดินทางสวนกับทางของพระพุทธเจ้าและ 
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 
ทางของพระพทุธเจ้า ทางของพระอรหันตสาวก และจุดหมายปลาย
ทางท่ีมหัศจรรย์ท่ีสดุของโลกอยู่ในการบ�าเพ็ญทาน ศีล ภาวนา นีเ่อง 
อยู่ในการที่เราได้มาพบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลก คือพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ดังนั้นขอให้พวกเรารีบฉวยโอกาสนี้ รีบดึงเอา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้ให้มาเป็นที่พึ่งของพวกเรา ให้มา 
สร้างสิง่มหศัจรรย์ให้กบัพวกเรากนัเถดิ อย่ามวัไปหลงกบัการหาลาภ 
ยศ สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กันเลย เพราะ

จะท�าให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง
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ธรรมะ
บนเขา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

อิทธิบาท ๔ 
คือธรรม
ที่เป็น
ก�าลังใจ

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาหา 

ความสุขอีกทางหนึ่ง ความสุขทางจิตใจ 

ที่ใช้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือแทนท่ี

จะใช้ร่างกาย เพื่อท่ีเราจะได้ไม่ต้องทุกข์

เวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้

กับเราได้ เช่น เวลาที่ร่างกายแก่ ร่างกาย

เจบ็ไข้ได้ป่วย ร่างกายตายไป ถ้าเรามธีรรม 

ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราบ�าเพ็ญ

ให้พวกเราปฏิบัติ ธรรมนี้จะผลิตความ 

สุขให้แก่ใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็น 

เครื่องมือ

ความสขุทางจิตใจน้ีเป็นความสขุท่ียิง่ใหญ่

กว่าความสุขทางร่างกาย พอได้รับสัมผัส

กับความสุขทางจิตใจแล้วก็จะเกิดความ

ยินดีที่จะสัมผัสให้มากขึ้น ก็จะปฏิบัติให้

มากขึ้น จะหาเวลามาปฏิบัติให้มากขึ้น  

ถ้าเราปฏิบัติได้ผลแล้ว ท�าจิตใจให้สงบได้ 

พบกับความสุขท่ีเกิดจากความสงบแล้ว 

เรากจ็ะมฉัีนทะ วริยิะ จติตะ วิมงัสา ขึน้มา  

คือมีอิทธิบาท ๔ มีก�าลังใจ
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อทิธบิาท 4 นีแ่หละคือก�าลังใจ ธรรมทีใ่ห้ก�าลังใจ ถ้าใครมอีทิธบิาท ๔  

แล้วสามารถท�าอะไรได้อย่างสะดวกง่ายดายและรวดเร็ว และบรรลุ

ถึงเป้าหมายได้อย่างสบาย อิทธิบาท ๔ นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ  

เราได้สัมผัสกับผลของการปฏิบัติของเรา ถ้าเราปฏิบัติแล้วยังไม่ได้

สัมผัสกับผลนี้ เราจะไม่ค่อยมีก�าลังจิตก�าลังใจท่ีอยากจะปฏิบัติกัน 

เพราะไม่รู้ว่าปฏิบัติไปแล้วจะได้หรือไม่ และสิ่งท่ีได้น้ันเป็นอย่างไร 

กไ็ม่รู ้แต่ถ้าได้สมัผสักบัผลทีไ่ด้รบัจากการปฏบิตัแิล้วจะรูว่้าเป็นสิง่ที่

ดกีว่าสิง่ต่างๆ ทีม่อียูท่ีไ่ด้รบัมา กจ็ะเห็นคณุค่าของผลท่ีได้รับจากการ

ปฏิบัติธรรม กอ็ยากจะสร้างผลนีใ้ห้เกดิมากขึน้ ถ้าได้รบัผลแล้วต่อไป 

ก็จะเพ่ิมวันปฏิบัติธรรมเพ่ิมขึ้นไปเอง ตอนต้นก็อาทิตย์ละวันก่อน  

พอปฏิบัติได้ผลแล้วทีนี้ก็เพิ่มเป็น ๒ วันบ้าง ๓ วันบ้าง มากน้อยขึ้น

อยูก่บัความผูกพนัพนัธะต่อเรือ่งราวต่างๆ ต่อบุคคลต่างๆ ซึง่อาจจะ

มมีากมีน้อยต่างกนัไป บางคนยังต้องมภีาระดูแลบคุคลนัน้บคุคลนีอ้ยู่  

ก็ยังไม่สามารถท่ีจะตัดภาระต่างๆ เหล่านี้ให้หมดในทันทีทันใด  

แล้วก็เข้ามาปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบได้ ก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้กันไป 

ตามกรณี บางคนนี้พอสัมผัสเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะตัดพันธะ

ต่างๆ ให้หมดไปเลย เพราะว่ามีน้อยและไม่ส�าคัญ ก็เลยสามารถ

ตัดได้อย่างง่ายดาย สามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมเพื่อ 

ความสุขเพื่อผลอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ เรื่องเหล่านี้ก็เป็น

เรื่องของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน 

ศัตรูของพวกเราที่คอยกีดกัน 
ไม่ให้พวกเราเข้าสู่โลกุตรธรรม
ไม่ให้เข้าสู่พระนิพพาน
ก็คือตัณหาความอยากนี่เอง
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นี่คือวิธีการเข้าสู่ธรรมของพระพุทธเจ้าในวันธรรมสวนะน่ีแล คือ 

วันพระที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด 

เข้าวากนั เพือ่มาศกึษามาฟังเทศน์ฟังธรรม ฟังวธิสีร้างความสขุทางใจ  

สร้างความเจรญิทางใจทีมี่อยู่ ๒ ระดบัด้วยกนั คอืระดบัท่ียังไม่ถาวร 

คือเป็นระดับที่เจริญแล้วยังเสื่อมได้ และระดับที่ถาวร คือเจริญแล้ว

จะไม่เสื่อม ระดับที่ไม่ถาวรนี้เราเรียกว่า โลกียธรรม ระดับที่ถาวร

เราเรียกว่า โลกุตรธรรม แต่ก่อนจะเข้าถึงโลกุตรธรรมได้ ก็ต้องผ่าน 

ขั้นโลกียธรรมไปก่อน 

ขั้นโลกียธรรมคืออะไร ก็คือขั้นสวรรค์ชั้นต่างๆ เช่น สวรรค์ชั้นเทพ 

สวรรค์ช้ันพรหมที่มีหลายระดับด้วยกัน ขึ้นอยู่กับการสร้างบุญ 

สร้างกุศลทีเ่ป็นเหตใุห้ได้ไปเป็นเทพเป็นพรหม ท�ามากสร้างมากกจ็ะ

ได้ไปขัน้ท่ีสงูมาก ท�าน้อยกไ็ปขัน้ต�า่ ขึน้อยู่กบัการกระท�าบญุกศุลหรอื

เหตุทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้บ�าเพ็ญก็คอื การท�าทาน การรักษาศลี 

และการภาวนา ขั้นโลกียะนี้มีอยู่ ๓ ระดับ อย่างที่ได้มีการปฏิบัติอยู่  

คอื ทาน ศลี และสมถภาวนา ถ้าได้บ�าเพญ็ธรรม ๓ ระดบั กจ็ะได้รบั 

ผลระดับเทพและระดับพรหม เช่น ถ้าได้รักษาศีล ๕ และท�าทาน

อย่างสม�่าเสมอ เวลาตายไปหรือเวลาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ จิตใจ

ก็ได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้ว เป็นเทพตั้งแต่ยังไม่ตาย เพราะจิตใจนี้ 

ไม่ได้เป็นร่างกาย จติใจเป็นเทพ เพราะว่าได้ท�าบุญท�าทานได้รักษาศลี  

ถ้าไม่ได้ท�าบญุท�าทาน เพยีงแต่รกัษาศลี จติใจกจ็ะเป็นมนษุย์ อยูใ่น 

ระดับของมนุษย์ ถ้าได้ท�าทาน ได้รักษาศีล จิตใจก็จะได้เป็นเทพ 

แล้วถ้าบ�าเพ็ญสมถภาวนาคือเจริญสติเพ่ือท�าใจให้สงบเป็นสมาธิ  

กจ็ะได้ธรรมระดบัชัน้พรหม เป็นสวรรค์ชัน้พรหม แต่ผลทีไ่ด้รบัจาก

การเป็นเทพหรือเป็นพรหมน้ีเป็นผลชั่วคราวคือจะต้องเสื่อมลงมา  

ท�าบุญ ท�าทาน รักษาศลี เจรญิสมถภาวนา กจ็ะได้ไปเกดิเป็นพรหม

เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว แต่พอก�าลังของบุญกุศลที่ได้บ�าเพ็ญไว้
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เส่ือมลง จิตก็ต้องเสื่อมลงมา จากสวรรค์ช้ันพรหมก็ต้องลงมาสู่

สวรรค์ชัน้เทพ จากสวรรค์ชัน้เทพกต้็องกลับลงมาเกิดเป็นมนษุย์ใหม่  

แล้วกจ็ะกลบัมาบ�าเพญ็ใหม่ เพราะมนัจะเป็นนสิยั เคยท�าบญุ ท�าทาน  

เคยรักษาศลี เคยภาวนามาในอดตี พอได้กลบัมากจ็ะกลบัมาท�าบญุ

ท�าทาน มารักษาศลี มาภาวนาต่อ กจ็ะบ�าเพญ็อย่างนีไ้ปแล้วกจ็ะได้ 

รบัผลตามขัน้ต่างๆ ขึน้ไป จะท�าได้เพยีงระดบันีถ้้าไม่มพีระพทุธศาสนา 

มาสอนธรรมขัน้โลกตุระ ถ้าไม่มพีระพทุธเจ้ามาทรงตรสัรูธ้รรมทีเ่ป็น 

โลกุตรธรรมนี้ สัตว์โลกก็จะไม่สามารถที่จะขยับขึ้นสู่ธรรมสู่ความ 

เจรญิระดับท่ีไม่เสือ่มได้ คือระดบัโลกตุรธรรม ต้องรอให้มพีระพทุธเจ้า 

มาตรัสรู้โลกุตรธรรมก่อน แล้วน�าเอาความรู้น้ีมาเผยแผ่สั่งสอนให้ 

แก่สตัว์โลก พอสตัว์โลกได้ยนิได้ฟังวธิกีารเจริญโลกตุรธรรมกส็ามารถ

น�าเอาไปปฏิบัติและเจริญและบรรลุถึงขั้นโลกุตรธรรมขั้นต่างๆ ได้  

ที่มีอยู่ ๔ ขั้นด้วยกัน คือ ขั้นโสดาบัน ขั้นสกิทาคามี ขั้นอนาคามี 

ขั้นอรหันต์ นี่คือโลกุตรธรรม 4 ขั้น ที่เมื่อได้แล้วจะไม่เสื่อม เช่น 

ถ้าได้ขึน้จากระดบัปถุชุน คอืระดบัโลกยีะ ถึงแม้จะเป็นเทพเป็นพรหม

ก็ยังถือว่าเป็นปุถุชนอยู่ ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล แต่พอได้เจริญ

โลกุตรธรรมก็คือได้เจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วบรรลุถึงผลของการ

เจริญวิปัสสนาภาวนา ก็จะได้บรรลุโลกุตรธรรมขั้นที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ 

ขั้นที่ ๔ ขึ้นไปตามล�าดับ 

ขัน้แรกกจ็ะได้เป็นพระโสดาบนั พอได้เป็นพระโสดาบนัแล้วจะไม่เสือ่ม 

ลงมาเป็นปุถุชนอีกต่อไป และจะมีภพชาติเหลือไม่เกิน ๗ ชาติ 

เป็นอย่างมาก ถ้ายงัไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตปัิจจบุนั  

ถ้าตายไปด้วยเหตุผลที่ห้ามไม่ได้ เช่น อุบัติเหตุ แล้วยังไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ถึงขั้นพระอรหันต์ ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกิน  

๗ ครั้ง แล้วก็จะสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ และก็ไม่ต้อง

ไปเกิดในอบายอีกต่อไป อบาย ก็คือที่ไปเกิดของผู้ที่ท�าบาป คือผู้ที่ 
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ไม่รักษาศีล 5 นั่นเอง อบายก็มีอยู่ ๔ ระดับ คือ เดรัจฉาน เปรต  

อสูรกาย และนรก แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะไม่กลับไปเกิดใน

อบายอกีต่อไป ถงึเเม้ว่าในอดตีเคยได้ท�าบาปแล้วยงัไม่ได้ใช้ผลบาป

กต็าม แล้วจะกลบัมาเป็นมนษุย์ไม่เกนิ ๗ ชาต ิเพือ่มาปฏบิติัธรรมต่อ  

แล้วก็จะเจริญขึ้นไปสู่ขั้นที่ ๒ คือ ขั้นพระสกิทาคามี 

พอได้ขั้นพระสกิทาคามี จิตใจก็จะเหลือภพชาติเพียงชาติเดียว  

จะกลับมาเกิดอีกเพียงหนึ่งครั้งในภพของมนุษย์ แล้วถ้าได้ขั้นที่ ๓  

กจ็ะได้เป็นพระอนาคามี พระอนาคามีนีก็้จะไม่กลับมาเกดิเป็นมนษุย์ 

อกีต่อไป แต่ยังต้องไปเกดิอยูใ่นสวรรค์ชัน้พรหมอยู่ แล้วกจ็ะบรรลุ

เป็นพระอรหันต์ตามล�าดับต่อไป ถ้าได้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้อง 

กลับมาเกดิในไตรภพอกีต่อไป ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนษุย์ ไม่ต้องกลบั

มาเกิดเป็นเทวดา ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นพรหมอีกต่อไป จะอยู่ใน 

พระนิพพานที่มีแต่ ปรมัง สุขัง คือบรมสุข ปราศจากความทุกข์ 

ความวุน่วายต่างๆ และจะอยูก่บับรมสุขนัน้ไปอย่างถาวรอย่างไม่ม ี

วนัจบส้ิน อย่างพระพทุธเจ้าและพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ใจของ

ท่านไม่ได้สญูหายไปไหนหลงัจากทีร่่างกายของท่านได้แตกดบัไปแล้ว  

ใจของท่านก็อยู่ในพระนิพพาน อยู่กับความสุขที่ถาวร ไม่มีวันเสื่อม

อีกต่อไป 

นี่คือธรรมระดับโลกุตระที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้

และน�าเอาโลกุตรธรรมนี้มาแจกจ่ายสั่งสอนให้แก่สัตว์โลก สัตว์โลก

ที่มีศรัทธาความเชื่ออย่างพวกเรา ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมน�าเอาค�าสอนของพระพุทธเจ้าไป

ปฏิบัติ ด้วยความอตุสาหะ วริยิะ ด้วยอทิธบิาท ๔ ด้วยฉนัทะ วริยิะ 

จิตตะ วิมังสา ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆ ผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามล�าดับ  

จนถงึขัน้สงูสดุ การปฏบัิตถ้ิามกีารปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง ผลกจ็ะต้อง
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ปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติแบบท�าแล้วหยุด 

หยุดแล้วท�านี้ โอกาสที่จะให้ผลเกิดขึ้นมานั้นก็ยากหรือช้ามาก 

ดงันัน้ผูบ้�าเพญ็เมือ่เกดิฉนัทะ วริยิะ จิตตะ วมัิงสา แล้ว ควรพยายาม 

ทีจ่ะรกัษาอทิธบิาท 4 นีไ้ว้ด้วยการพยายามปฏิบตัใิห้มากข้ึนไปตาม

ก�าลังของตน อย่าปฏบิตัเิกนิก�าลงัเพราะจะท�าให้เกดิความท้อแท้ได้  

เพราะไม่สามารถปฏบิตัไิด้นัน่เอง ขอให้ปฏบิตัติามก�าลงัทีม่อียูก่่อน 

แล้วก็ขยับข้ึนทีละเล็กทีละน้อยโดยขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับ ถ้าได้รับ 

ผลมากก็สามารถท่ีจะขยับข้ึนไปได้เร็ว เหตุที่จะท�าให้เกิดผลขึ้นมา 

ก็คอืสติ ถ้ามีสติแล้วผลก็จะปรากฏข้ึนมาอย่างรวดเรว็ เมือ่ผลปรากฏ 

ขึน้มากจ็ะเกดิอทิธบิาท ๔ ข้ึนมา จะท�าให้มคีวามยินด ีมคีวามวริยิะ  

อุตสาหะ พากเพียร มีใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติ มีการใคร่ครวญ 

อยู่กับเรื่องของการปฏิบัติ ก็จะท�าให้การปฏิบัติก้าวหน้าไปได้อย่าง

ง่ายดายและรวดเร็ว

ดงันัน้ถ้าอยากจะให้การปฏบิตันิีค้บืหน้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

ก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากๆ สตินี้เป็นกุญแจดอกที่ส�าคัญที่สุด 

ในการปฏบิตั ิเหมอืนกบัการทีจ่ะขบัรถเดนิทางไปสถานทีท่ีเ่ราต้องการ

จะไป เราต้องมกีญุแจรถก่อน ถ้าไม่มีกญุแจรถจะไม่สามารถเปิดประต ู

เข้าไปได้ เมื่อเข้าไปในรถไม่ได้ก็ขับรถไม่ได้ รถก็ไม่ขับเคลื่อนไปไหน 

รถก็จะจอดอยู่เฉยๆ แต่ถ้ามีกุญแจเปิดประตูรถเข้าไปได้แล้ว พอจะ

ขับรถก็ใช้กุญแจสตาร์ทรถได้ เมื่อสตาร์ทรถแล้ว รถก็จะสามารถวิ่ง

ไปตามทางที่เราต้องการไปได้ ธรรมต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน มรรคผล

นิพพานที่เราปรารถนากัน โลกุตรธรรม 4 ขั้น คือขั้นโสดาบัน ขั้น 

สกทิาคาม ีข้ันอนาคาม ีขัน้พระอรหตัตผล ก็ต้องเกดิจากการเจรญิ

สติเป็นจุดเริ่มต้นเสียก่อน เพราะถ้าไม่มีสติ ก็จะไม่สามารถท�าใจให้

สงบได้ เมื่อใจไม่สงบก็จะไม่เห็นความเลิศความวิเศษของความสงบ 
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ของใจว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งขนาดไหน แต่ถ้ามีสติแล้วจะสามารถ

ควบคุมใจให้เข้าสูค่วามสงบได้ แล้วพอใจสงบแล้วกจ็ะเหน็ความสขุที่ 

ยิง่ใหญ่กว่าความสขุท้ังปวง ดงัทีพ่ระพุทธเจ้าทรงตรสัไว้ว่า นตัถ ิสนัติ  

ปรงั สขัุง สขุอืน่ทีย่ิง่กว่าความสขุทีเ่กดิจากความสงบไม่ม ีไม่มคีวามสขุ 

อันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ พอได้สัมผัสกับ

ความสขุทีเ่กดิจากความสงบนีแ้ล้ว เราเรียกว่าได้สมาธแิล้ว เราจะมี 

ก�าลังจิตก�าลังใจท่ีจะออกเจริญทางปัญญาได้ มีก�าลังท่ีจะต่อต้าน

ต่อสู้หรือท�าลายข้าศึกศัตรูผู้ท่ีมาคอยขัดขวางการเข้าสู่พระนิพพาน

ของพวกเรา 

ศัตรูของพวกเราท่ีคอยกีดกันไม่ให้พวกเราเข้าสู่โลกุตรธรรม ไม่ให้

เข้าสู่พระนิพพาน ก็คือ ตัณหาความอยากนี่เอง และตัณหาความ

อยากนี้จะถูกท�าลายไปได้ก็ต้องมีสมาธิและมีปัญญา ถ้ามีสมาธิ 

อย่างเดียวจะไม่สามารถที่จะท�าลายตัณหาความอยากได้ เพราะ

สมาธิก็เป็นเหมือนหินทับหญ้าดีๆ นี่เอง เป็นพลังที่กดตัณหาความ

อยากไม่ให้ท�างานได้ชั่วคราว แต่พอก�าลังของสมาธิอ่อนลง ตัณหา

ความอยากก็จะมีก�าลังออกมาสร้างความทุกข์มาขัดขวางการเจริญ

โลกุตรธรรมได้ จึงต้องอาศัยปัญญาผู้ที่จะคอยสอนบอกใจให้รู้ว่า 

ได้เกิดตณัหาขึน้มาแล้ว เกิดความอยากขึน้มาแล้ว ปัญญากจ็ะบอกว่า 

นี่คือตัวปัญหาคือตัวที่จะมาขัดขวางการเข้าสู่โลกุตรธรรมขั้นต่างๆ 

ถ้าอยากจะเข้าสู่โลกุตรธรรมข้ันต่างๆ นี้ต้องท�าลายตัณหาความ

อยากให้ได้ 

เช่น ขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันนี้ ก็จะเจอกับความอยากไม่แก่  

อยากไม่เจบ็ อยากไม่ตาย เวลาเราเห็นความแก่ในตัวเรา เหน็ความ

เจ็บไข้ได้ป่วยในตัวเรา เห็นความตายในตัวเรา แล้วเกิดความทุกข์

ทรมานใจขึน้มา แสดงว่าตณัหาความอยากไม่แก่ อยากไม่เจบ็ อยาก
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ไม่ตาย ได้ออกท�างานแล้ว ถ้าเราอยากทีจ่ะท�าลายตณัหาความอยากนี้  

เรากต้็องพิจารณาร่างกายนีใ้ห้เหน็อย่างชัดเจนว่ามนัไม่เทีย่ง มนัเกดิ 

แล้วกต้็องแก่ ต้องเจบ็ แล้วกต้็องตายไปเป็นธรรมดา มนัไม่ใช่ตวัเรา 

มันไม่ใช่ของเรา มันเป็นเพียงดิน น�้า ลม ไฟ เป็นเพียงอาการ ๓๒ 

เช่น ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เน้ือ เอน็ กระดกู ทีไ่ม่มตีวัเราอยู่ในอาการ 

ทั้ง ๓๒ นี้ ไม่มีตัวเราอยู่ใน ดิน น�้า ลม ไฟ นี้เลย เพียงแต่ความหลง 

ของเราหลอกให้ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็เลยเกิดความ

อยากขึน้มา อยากให้อยูก่บัเราไปตลอด อยากไม่ให้แก่ อยากไม่ให้เจบ็ 

อยากไม่ให้ตาย พอไปพบกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็เกิด 

ความทกุข์ใจขึน้มา ถ้าเหน็ด้วยปัญญาว่าความทกุข์ใจนีเ้กดิจากความ

อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย และถ้าต้องการก�าจัดความ

ทกุข์ใจนีก้จ็�าเป็นท่ีจะต้องหยดุความอยาก หยุดความอยากกต้็องใช้ 

ปัญญาสอนใจว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทกุข์ใจ และอยากไป 

ก็ไม่สามารถท่ีจะไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายได้  

พอยอมรบัว่าร่างกายต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย กเ็ลยปล่อย แก่กแ็ก่ไป  

เจ็บก็เจ็บไป ตายก็ตายไป พอปล่อยแล้วความอยากก็จะหายไป 

ความทุกข์กจ็ะหายไป ใจก็เข้าสูค่วามสงบระดับพระโสดาบนัได้ ท�าให้

ไม่ทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย อีกต่อไป ขณะที่ร่างกาย 

จะตายกจ็ะสงบจะสบาย ไม่เดอืดร้อนกบัความตาย เวลาร่างกายจะ 

เจบ็ไข้ได้ป่วยกจ็ะไม่เดือดร้อน เวลาเเก่กจ็ะไม่เดอืดร้อน เพราะมปัีญญา

และมีสมาธ ิถ้ามปัีญญาแต่ไม่มสีมาธ ิถงึแม้จะรู้ว่าร่างกายจะต้องแก่  

การที่จะเข้าสู่โลกุตรธรรมได้นี้
จ�าเป็นจะต้องมีทั้งสมาธิ
และมีปัญญา
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จะต้องเจ็บ จะต้องตาย ถึงแม้จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา แต่ถ้า

ไม่มีสมาธิก็จะไม่มีก�าลังหยุดความอยาก ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ 

ดังน้ันการท่ีจะเข้าสู ่โลกุตรธรรมได้นี้จ�าเป็นจะต้องมีท้ังสมาธ ิ

และมีปัญญา เพราะถ้ามีสมาธิแล้วใจจะมีความสุข เมื่อมีความสุข 

กไ็ม่ต้องยดึไม่ต้องอาศยัร่างกายเป็นเครือ่งมอืหาความสขุ พอรูว่้าจะ

ต้องเสียร่างกายไปก็ไม่เดือดร้อน ปล่อยได้ ยินดีให้เสียไปได้ เพราะ 

ใจยงัมคีวามสขุอยู่เหมอืนเดมิ ความสขุท่ีได้จากความสงบนีเ่อง นีค่อื 

ความจ�าเป็นความส�าคัญของสมาธิ เป็นผู้ที่สร้างความสุขทดแทน

ให้แก่ใจ เพือ่ใจจะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครือ่งมือในการหาความ

สุขอีกต่อไป การที่จะเข้าสู่โลกุตรธรรมจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีทั้งสมาธิ 

และมีทั้งปัญญา ต้องเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องเห็นอริยสัจ ๔  

เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจาก

ความอยากของใจท่ีอยากให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แต่พอ 

มีปัญญามาชี้บอกว่าจะไปทุกข์กับร่างกายท�าไม ทุกข์อย่างไรมันก็

ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย อยู่ดี ไม่เกิดประโยชน์อะไร สู้ปล่อยมันไป 

ดีกว่า เพราะยังไงเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้แล้ว เพราะเรามีสมาธ ิ

มคีวามสงบทีเ่กดิจากการเจริญสตทิ�าใจให้สงบได้แล้ว เรากไ็ม่ต้องใช้

ร่างกาย พอเหน็ด้วยปัญญาอย่างนีก้จ็ะปล่อยร่างกายได้ กจ็ะไม่ทุกข์ 

กบัความแก่ ความเจ็บ ความตาย ของร่างกายอกีต่อไป นีค่อืขัน้ของ 

พระโสดาบัน 

ขั้นของพระสกิทาคามี ก็ไปทุกข์กับความอยากทางกามอารมณ์

นั่นเอง ยังอยากที่จะมีแฟน ยังอยากที่จะมีสามี มีภรรยา ยังอยาก

จะร่วมหลับนอนกันอยู่ ยังอยากจะหาความสุขจากร่างกายของ 

ผู้อื่นอยู่ วิธีที่จะแก้ความอยากอันนี้ก็ต้องใช้การพิจารณาความไม่

สวยไม่งามของร่างกาย ดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกาย อย่าไปดู 
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แต่ส่วนที่สวยท่ีงามเพียงด้านเดียว เพราะร่างกายมีอาการตั้ง ๓๒ 

อาการ ไม่ใช่มีเพียงแต่ผม แต่หน้า แต่หนัง แต่เนื้อ เท่านั้น ภายใต้ 

ผิวหนังภายใต้เนื้อก็ยังมีกระดูก มีโครงกระดูก มีกะโหลกศีรษะ  

มีกระดูกซ่ีโครง มีกระดูกแขน กระดูกนิ้ว กระดูกขา กระดูกเท้า  

มกีระดูกให้มองเหน็ชดัๆ แต่มองไม่เหน็กนั มอีวยัวะต่างๆ เช่น ปอด  

หัวใจ ตับ พังผืด ไส้น้อย ไส้ใหญ่ เยื่อในสมองศีรษะ ของเหล่านี้ 

มนัเป็นของไม่น่าด ูแต่เรามองไม่เหน็กนัในร่างกาย เรากเ็ลยไปหลงรกั 

มคีวามใคร่กบัร่างกายของผูอ้ืน่ อยากจะหาความสขุจากร่างกายของ

ผู้อื่น แต่ถ้าเราหม่ันเจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆ ดูเวลาที่ร่างกายไม่สวย  

ดูส่วนที่ไม่สวย มองเข้าไปใต้ผิวหนัง หรือมองตอนที่เวลาเจ็บไข้ 

ได้ป่วย มองเวลาทีแ่ก่หนงัเหีย่วย่น ผมร่วง ผมหงอก หลังค่อม หรือ 

ดเูวลาเขาตายไป ดเูวลาร่างกายตายไป น่าดหูรือไม่ เวลาขึน้อดื เวลา

ที่เน่าเปื่อย เวลาที่กลายเป็นขี้เถ้าไป อันนี้เป็นเรื่องของร่างกายเขา  

ความไม่สวยไม่งามของร่างกาย ผูท้ีจ่ะต้องการขยบัขึน้จากขัน้ระดบั

โสดาบันนี้จะต้องพิจารณาอสุภะอยู่เร่ือยๆ ถ้าสามารถที่จะท�าให้

กามตัณหา คือความรักความใคร่ในร่างกายของผู้อื่นน้ันเบาบาง

ลงไปก็ได้บรรลุถึงขั้นพระสกิทาคามี คือท�าให้ความอยากความรัก 

ความใคร่นีเ้บาบางลงไป แต่ยงัท�าได้ไม่หมด ท�าได้บางเวลา บางเวลา 

กย็งัท�าไม่ได้ แต่ไม่มากเหมอืนกบัตอนทีเ่ป็นพระโสดาบนั พระโสดาบนั 

นีย้งัไม่ได้พิจารณาอสภุะเลย พอเหน็ภาพเหน็รปูร่างหน้าตาทีส่วยงาม 

น่ารักก็จะเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาทันที แต่พอได้เจริญอสุภะอยู่

เรือ่ยๆ กจ็ะสามารถท�าลายความรกัความใคร่นีไ้ด้ลงไปในระดบัหนึง่ 

ทีเ่รยีกว่าท�าให้เบาบางลงไป ผูใ้ดสามารถท�าให้กามราคะเบาบางลงไป 

ก็เรียกว่าได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ ๒ คือขั้นพระสกิทาคามี 

ถ้าพิจารณาอสุภะต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความ 

ไม่สวยไม่งามของร่างกายได้ตลอดเวลา เวลาเห็นร่างกายของใคร 
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กต็าม แทนทีจ่ะเหน็ว่าสวยว่างาม กลบัเหน็ว่าไม่สวยไม่งามตลอด

เวลา กจ็ะสามารถท�าลายกามราคะให้หมดไปจากใจได้ ผูท้ีส่ามารถ 

ท�าลายความรักความใคร่ให้หมดไปจากใจอย่างราบคาบได้

น้ีเรียกว่า พระอนาคาม ีท่านจะไม่มคีวามสนใจกบัเรือ่งของร่างกาย

ของผู้อื่นอีกต่อไป ท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ต้องมามี

ร่างกาย เพราะการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมามีร่างกายนี้ก็เพื่อ

ที่จะใช้ร่างกายนี้ไว้เสพกามนั่นเอง ไว้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่น แต่เมื่อ

เห็นว่าร่างกายของผูอ้ืน่นัน้น่าขยะแขยง ไม่น่าด ูไม่น่ารกัเลย เตม็ไป 

ด้วยสิ่งที่สกปรกเต็มไปด้วยสิ่งท่ีไม่น่าดู ก็ท�าให้ไม่มีกามอารมณ์ 

อีกต่อไป ท่านจึงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ท่านจึงไปเกิดบนสวรรค์

ชั้นพรหม พรหม ก็คือผู้ที่ไม่มีกามอารมณ์นั่นเอง 

การไม่มีกามอารมณ์นี้มีได้ 2 แบบ แบบโลกียะ ก็คือการใช้สมาธิ

กดเอาไว้ เช่น การนัง่สมาธทิ�าใจให้สงบ สมาธกิจ็ะกดกามอารมณ์ไว้

ไม่ให้โผล่ขึน้มา เพราะตอนสงบนี ้ใจไม่สามารถคดิถงึรปูทีส่วยงามได้  

ก็เลยไม่เกิดมีกามอารมณ์ขึ้นมา แต่พอออกจากสมาธิมา พอเห็น

รูปที่สวยงาม หรือคิดถึงรูปที่สวยงามก็จะท�าให้เกิดกามอารมณ์ขึ้น 

มาใหม่ได้ นี่คือพรหมระดับโลกียะที่ได้จากการเจริญสติ ได้จากการ 

นั่งสมาธิ ท�าใจให้สงบ ท�าใจให้เป็นอุเบกขา แต่เป็นอุเบกขาแบบ

ชั่วคราว พอออกจากสมาธิมา พอเห็นภาพสวยๆ งามๆ รูปร่าง

หน้าตาดีๆ ก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาทันที อุเบกขาก็จะหายไป  

แต่ถ้าได้เข้าสู ่ขั้นพรหมโลกด้วยวิธีของปัญญา คือการเจริญ 

อสุภกรรมฐานนี้จะไม่เสื่อม เข้าไปสู่ข้ันพรหมโลกแล้วจะไม่เสื่อม 

ลงมาเป็นเทพ ไม่เสือ่มลงมาเป็นมนษุย์ เพราะมีปัญญานีร้กัษาป้องกนั

ใจไม่ให้มีกามอารมณ์นั่นเอง มีแต่จะพัฒนาสูงขึ้นไป คือสู่ขั้นของ 

พระอรหันต์ต่อไป 



110

ข้ันของพระอรหันต์ต้องไปพบกับปัญหาอยู่ 5 ประการด้วยกัน  

คอืความตดิในรูปฌาน ความติดอยู่ในอรปูฌาน ความถอืตวั ความ

ฟุง้ซ่านของจติ และอวชิชาความไม่รู ้ยงัไม่รูไ้ม่เหน็อรยิสจัขัน้ละเอยีด 

ที่สุด ขั้นสูงสุด ยังมีความทุกข์ยังมีความอยากอยู่นั่นเอง ยังอยาก

มีความสงบจากรูปฌาน อยากมีความสงบความสุขจากอรูปฌาน 

อยากมคีวามสขุจากการเป็นผู้มีหน้ามตีา มคีนนบัหน้าถอืตา ยกย่อง

สรรเสริญ ยงัมมีานะ ความสขุจากการถือตวัอยู ่กจ็ะท�าให้ยงัมคีวาม

ทุกข์อยู่ ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าความอยากเหล่านี้เป็นต้นเหตุ

ของความทุกข์ ท�าให้ใจไม่สามารถเข้าสู่ความสุขที่ถาวรได้ พอเห็น

ว่าเป็นความทุกข์เพราะเกิดจากความอยาก พอละความอยากได้ 

ความทุกข์ก็จะหายไป ก็จะเหลือแต่ความสงบ ความสะอาดบริสุทธิ์

ของจิตใจที่เรียกว่าเป็นพระนิพพาน เมื่อไม่มีความอยากหลงเหลือ

อยู่ภายในใจแล้ว ปัญหาทั้งหลายก็หมดไป ความทุกข์ทั้งหลาย 

กห็มดไป เม่ือความทกุข์หายไปกจ็ะเหลอืแต่ความสขุเพียงอย่างเดยีว  

เรียกว่าบรมสุข ปรมัง สุขัง ที่เกิดขึ้นเพราะได้ท�าลายอุปสรรคความ

อยากต่างๆ ความหลงต่างๆ ที่หลอกล่อให้ใจไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้  

แต่เมื่อเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ เห็นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

เหน็ว่าเป็นทกุข์เพราะตณัหาความอยาก ทกุข์ สมทุยั เหน็ว่าวธิทีีจ่ะ

ดับความทุกข์คือต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เท่ียง ทุกอย่างไม่ใช่ของเรา  

ทุกอย่างเป็นสภาวธรรมที่เป็นธรรมชาติ ไปสั่งเขาไม่ได้ ไปควบคุม

บังคับเขาไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติภายนอกใจหรือธรรมชาติ

ภายในใจก็เป็นเหมือนกัน ธรรมชาติภายนอกใจก็สิ่งที่เห็นด้วยตา 

วัดที่แท้จริง
ก็คือที่ห่างไกลจากแสง สี เสียง
จากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี่เอง
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หู จมูก ลิ้น กาย ธรรมชาติภายในก็สิ่งที่สัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจ คือ

อารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะสุข จะทุกข์ จะดี จะชั่ว ที่มีอยู่ในใจ ก็เป็น

ของไม่เท่ียงเหมือนกัน มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดา ถ้าไป 

มีความอยากให้เขาเจริญเพียงอย่างเดียวก็จะเกิดความทุกข์ใจ 

ขึน้มา ถ้ามีปัญญากจ็ะเห็นว่าไปอยากไม่ได้กจ็ะไม่อยาก พอไม่อยาก

กจ็ะไม่มคีวามทกุข์ ไม่ว่าจะเป็นกบัเร่ืองของธรรมชาตภิายนอก หรือ

ธรรมชาตภิายในใจ เป็นเหมอืนกนัหมด เป็นไตรลกัษณ์เหมอืนกันหมด  

พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็จะสงบอย่างถาวร จะไม่มีความทุกข์ความ

วุ่นวายใจตามมาอีกต่อไป จะไม่มีวันเสื่อม จะไม่กลับมาเป็นมนุษย์ 

จะไม่กลับมาเป็นเทพ มาเป็นพรหมอีกต่อไป จะอยู่ในพระนิพพาน

ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด 

ความจริงจิตของพวกเรากับจิตของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ถาวร

เหมือนกัน จิตของพระพุทธเจ้าไม่มีวันตาย จิตของพวกเราก็ไม่มี

วนัตาย ต่างกนัตรงทีจ่ติของพวกเรานีย้งัวุน่อยู่ ยงัหาเรือ่งอยูเ่รือ่ยๆ  

ยังสร้างความอยากข้ึนมาอยูเ่รือ่ยๆ จึงสร้างความทุกข์ให้กบัพวกเรา 

อยู่เร่ือยๆ ส่วนจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระอรหันต์นี้ 

ท่านไม่วุ่นแล้ว ท่านไม่สร้างเรือ่งแล้ว ท่านไม่สร้างความอยาก สร้าง

ความทกุข์ขึน้มาแล้ว ท่านอยูเ่ฉยๆ สบายกว่า สบายกว่าพวกเราทีย่งั

อยากได้สิง่นัน้สิง่นี ้ยงัอยากได้ลาภ ยศ สรรเสรญิ ยังอยากได้ความสขุ 

ทางตา ห ูจมกู ล้ิน กาย ยังอยากได้สาม ีอยากได้ภรรยา อยากได้โน้น 

อยากได้น่ี ความอยากเหล่าน้ีเป็นตัวที่ท�าให้พวกเรานี้วุ ่นวายใจ 

ทกุข์ใจกนั และพาให้พวกเราไปเกดิ แก่ เจบ็ ตาย กนัอยูเ่รือ่ยๆ นีค่อื

ความแตกต่างระหว่างใจของพวกเรากบัใจของพระพุทธเจ้ามแีค่นีเ้อง 

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรายุติการหาความสุขผ่านทาง

ร่างกายกนั ด้วยการหยดุความอยากต่างๆ การจะหยดุความอยากได้ 
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กต้็องท�าทาน รักษาศลี และกภ็าวนา น่ีคอืการปฏบิตัท่ีิเป็นขัน้เป็นตอน  

ก่อนท่ีจะภาวนาได้จะต้องรักษาศลี ๘ ให้ได้ก่อน ก่อนทีจ่ะรกัษาศลี ๘ ได้ 

ก็ต้องรักษาศีล ๕ ให้ได้ก่อน ก่อนที่จะรักษาศีล ๕ ได้ก็ต้องท�าทาน 

ให้ได้ก่อน เพราะการท�าทานนีจ้ะท�าให้ใจมคีวามเมตตา มคีวามคดิทีด่ี 

ปรารถนาดต่ีอผู้อืน่ กจ็ะท�าให้ไม่อยากทีจ่ะท�าร้ายผูอ้ืน่ กจ็ะสามารถ 

ละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ ละเว้นจากการลักทรัพย์ได้ ละเว้นจากการ

ประพฤติผดิประเวณไีด้ ละเว้นจากการพูดปดได้ ละเว้นจากการเสพ

สรุายาเมาและอบายมขุต่างๆ ได้ พอรกัษาศลี ๕ ได้ วนัพระกม็ารกัษา

ศีล ๘ ได้ เริ่มรักษาในช่วงวันพระก่อน พอรักษาศีล ๘ ก็จะเจริญสติ 

บ�าเพ็ญสมถภาวนาได้ ท�าใจให้สงบได้ พอใจสงบเห็นความสุขที่ 

เกิดจากความสงบก็จะอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้น ก็จะเข้าวัดให้ถี่ขึ้น

มากขึ้น จากอาทิตย์ละวันก็อาจจะเป็นสองวันหรือสามวัน ถ้าไม่ได้

เข้าวดักอ็ยูท่ีบ้่านกไ็ด้ ท�าบ้านให้เป็นวดักไ็ด้ วดัทีแ่ท้จรงิกค็อืทีห่่างไกล 

จากแสง ส ีเสยีง จากรูป เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ นีเ่อง เป็นทีส่งบ 

ทีไ่ม่มอีะไรมาคอยรบกวนใจ เป็นท่ีจะสามารถเจริญสต ิเช่น การบริกรรม 

พุทโธๆ ให้ได้อย่างต่อเนื่อง และท�าให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิได้ 

นีก็่คอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้พทุธศาสนกิชนพทุธบรษิทัปฏบิตักินั  

จะได้รบัข้ันอรยิมรรคอริยผลกนั ได้บรรลเุป็นพระโสดาบนั พระสกทิาคามี  

พระอนาคาม ีและพระอรหันต์กนั อยู่ทีก่ารปฏบิตัขิองเรา พระพทุธเจ้า 

พระอรหนัต์ปฏบัิตใิห้เราไม่ได้ ท่านเพยีงบอกวธิใีห้กบัเราเท่าน้ันเอง 

เราต้องเป็นผู้ผลักดันตัวเราเองให้ปฏิบัติให้ได้ ไม่มีใครจะสามารถ 

ผลกัดนัเราได้นอกจากตวัเราเอง และทุกคนกส็ามารถผลักดนัตนเองได้  

พระอรหันต์รู้ว่าการผลักดันตนเองน้ีจะน�าสิ่งท่ีเลิศสิ่งท่ีประเสริฐให้

กับตน
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จึงขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่าง

สม�่าเสมอและให้มากขึ้นไปตามล�าดับตามก�าลังของเรา จนกว่าเรา

จะถึงจุดหมายปลายทางก็คือการบรรลุถึงพระนิพพาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ 

ไม่สดุวสิยัของพวกเรา ถ้าเป็นสิง่ท่ีสุดวสิยั พระพทุธเจ้าจะไม่เสยีเวลา 

มาส่ังมาสอนพวกเรา แต่ทรงเห็นว่าพวกเราน้ีมีความสามารถท่ีจะ

ปฏิบัติตามได้ จึงได้ทรงอุทิศเวลาที่ทรงเหลืออยู่หลังจากที่ได้ตรัสรู้

แล้วเป็นเวลาหลงัจาก ๔๕ ปีด้วยกนั ท�าหน้าทีเ่ป็นพระศาสดาเพยีง

อย่างเดยีว เพราะทรงเห็นว่าไม่มอีะไรมคุีณค่าย่ิงกว่าธรรมทีพ่ระองค์

ทรงสั่งสอนและธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงได้ เพราะจะได้ไม่ต้องกลับ

มาแบกกองทุกข์ซ�้าแล้วซ�้าอีกอย่างที่พวกเราก�าลังท�ากันอยู่ 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

การตรั ส รู ้ ข อ งพระพุ ทธ เ จ ้ าท� า ใ ห ้

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้เป็นพระอรหันต-

สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เกิดจากการตรัสรู้

ในพระอริยสัจ ๔ คือเป็นความรู้ที่ไม่มีใคร 

รู ้มาก่อน ไม่มีใครรู ้จักค�าว่าอริยสัจ ๔  

มาก่อน ผู้ทีรู่อ้รยิสจั ๔ จะเป็นผูท้ีห่ลุดพ้น 

จากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิด แก่ เจ็บ 

ตาย ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิด  

พระอรยิสจั ๔ นีเ้ป็นผูผ้ลิตพระพุทธเจ้าหรอื 

ผูผ้ลติพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย เพราะว่า

ผูท้ีจ่ะเป็นพระพทุธเจ้าได้ เป็นพระอรหนัต- 

สาวกได้ ต้องพบกบัพระอรยิสจั ๔ ต้องรูจ้กั 

พระอริยสัจ ๔ ว่าเป็นอะไร

พระอริยสัจ ๔ นี้ก็มีอยู่ ๔ ข้อด้วยกัน  

ข้อที่ ๑. เรียกว่า ทุกข์ ข้อที่ ๒. เรียกว่า  

สมุทัย แปลว่าต้นเหตุของความทุกข์  

ข้อที ่๓. เรยีกว่า นโิรธ คือการดับทกุข์ และ

ข้อที่ ๔. เรียกว่า มรรค แปลว่า หนทาง

สู่ความดับทุกข์ นี่คือความรู้ ๔ ประการ

ด้วยกันที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต-

สาวกได้ทรงรู้ได้รู้กัน และรู้ด้วยการปฏิบัติ  
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การปฏบิตันิีท่้านเรียกว่าเป็นการปฏบิตัใินอรยิสจั ๔ คอื กจิ ๔ ประการ 

ด้วยกนัทีผู่ป้ฏิบัติจะต้องปฏบัิตใิห้ถงึให้ได้ เพราะถ้าปฏิบตัไิด้แล้วกจ็ะ 

ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด 

ถ้าเรามีศรัทธาเรามีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการ 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกับที่พระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก 

ทั้งหลายได้หลุดพ้น พวกเราก็ต้องศึกษาว่าเราจะต้องปฏิบัติกับ 

พระอริยสจั ๔ อย่างไรน่ันเอง การปฏบิตักิบัพระอรยิสจั 4 นัน้มีอยู่  

4 ข้อด้วยกัน 

ข้อที ่1 ทรงสอนว่า ทกุข์ต้องก�าหนดรู ้ต้องศกึษาให้ชัดเจนว่าความ 

ทุกข์คืออะไร พระพุทธเจ้ากท็รงแสดงไว้แล้วว่าความทกุข์กค็อืการเกดิ  

เมือ่เกดิแล้วกม็คีวามแก่ตามมา มคีวามเจบ็ไข้ได้ป่วยตามมา มคีวาม

ตายตามมา มกีารพลัดพรากจากกันตามมา นีค่อืความทกุข์ทีเ่ราจะ

ต้องท�าความรู้จักเพื่อท่ีเราจะได้ไม่เดินเข้าไปหา เหมือนกับเรารู้ว่า

สถานทีต่รงไหนมีอนัตราย เราก็จะไม่ไปในสถานทีน่ัน้ เช่น สถานทีน่ัน้ 

มลีกูระเบิด ชอบเกดิเหตุระเบดิขึน้อยูเ่รือ่ยๆ หรอืสถานทีน่ัน้มไีฟไหม้ 

อยู่เรือ่ยๆ สถานทีน่ัน้มนี�า้ท่วมอยู่เร่ือยๆ สถานท่ีเหล่าน้ันกเ็ป็นเหมอืน 

สถานท่ีท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเรา เราต้องศึกษาเวลาเรา 

จะไปสร้างบ้านปลกูบ้านอยูท่ีไ่หน เราต้องรูว่้าท่ีตรงนีม้นัเป็นอนัตราย 

ต่อชีวติหรอืไม ่สร้างบ้านแล้วน�า้ท่วมหรือไม ่ถ้าน�า้ท่วมสร้างไปแล้ว

เดีย๋วกพ็งั หรอืไปสร้างบ้านในสถานท่ีท่ีมแีผ่นดนิไหว นีก่ค็อืการรู้ภัย 

ทางธรรมชาติ 

ส่วนการรู้ภัยทางจิตใจก็คือให้รู้ว่าอะไรท่ีท�าให้เกิดความทุกข์แก่ใจ

ของเรา สิ่งที่ท�าให้เกิดความทุกข์แก่ใจของเราก็คือ การเกิด การแก่  

การเจบ็ การตาย การพลดัพรากจากกนั นีค่อืสถานทีท่ีเ่ป็นภัยต่อจติใจ 
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ของพวกเรา เหมือนกับสถานที่ที่มีน�้าท่วม มีแผ่นดินไหว มีไฟไหม้  

มีพายุ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของพวกเรา เราต้องศึกษาให้รู ้

เพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ตามสถานที่นั้น ถ้าเราไม่อยากจะมี 

ความทุกข์ทางจิตใจ เราต้องรู้ว่าการมาเกิดนี้ท�าให้เกิดความทุกข์  

เกิดมาแล้วก็มีความแก่ ความแก่ก็ท�าให้เกิดความทุกข์ ความเจ็บ

ไข้ได้ป่วยก็ท�าให้เกิดความทุกข์ ความตายก็ท�าให้เกิดความทุกข์  

แล้วการพลัดพรากจากกันก็ท�าให้เกิดความทุกข์ ถ้าเราไม่อยาก 

จะมคีวามทุกข์ เรากต้็องหลกีเล่ียงการเกิด แก่ เจบ็ ตาย การพลัดพราก 

จากกนั พระพทุธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราศกึษาเตอืนใจเราอยูเ่รือ่ยๆ ว่า  

ความทุกข์คืออะไร ก็ทรงสอนว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็น

ธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ย่อมมคีวามตายเป็น

ธรรมดา ย่อมมคีวามพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา สอนให้เราเตอืน

ใจเราอยูเ่ร่ือยๆ ว่าอย่ามาเกดิ เพราะมาเกดิแล้วจะต้องมาแก่ มาเจบ็  

มาตาย มาพลัดพรากจากกัน สอนเราให้หลีกเลี่ยงการเกิด เมื่อเรา 

รูแ้ล้วว่าการเกดิไม่ด ีเรากจ็ะได้ศกึษาขัน้ต่อไปว่าอะไรท�าให้เรามาเกดิ 

อะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ 

ต้นเหตุของความทุกข์ พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่า มีอยู่  

๓ ประการด้วยกัน คือ ตัณหา 3 ข้อ 3 ประการ 1. กามตัณหา  

ความอยากในรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 2. ภวตณัหา ความอยากมี 

อยากเป็น อยากร�า่อยากรวย อยากมียศถาบรรดาศักดิ ์อยากเป็นใหญ่ 

เป็นโต อยากมอี�านาจวาสนา นีเ่รยีกว่า ภวตณัหา และข้อที ่3 ก็คอื  

วิภวตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น เช่น ความอยากไม่แก่ 

การที่จะละตัณหาได้
ก็ต้องใช้เครื่องมือคือมรรคนี่เอง
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อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย อันนี้เป็นต้นเหตุที่ท�าให้เกิดความทุกข์ใจ 

ขึน้มา ต้นเหตุท่ีท�าให้กลบัมาเกดิกนั เวลาเรามคีวามอยากในรปู เสยีง  

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เราก็ต้องมีตา หู จมูก ลิ้น กาย เวลาเราอยาก

เป็นใหญ่เป็นโต อยากร�่าอยากรวย อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็ต้องมี

ร่างกาย เม่ือเรามีความอยากมีร่างกาย เราก็มีความอยากไม่แก่ 

อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย เพราะถ้าเราแก่ เราเจ็บ เราตาย เราก็จะ 

ไม่สามารถท�าตามความอยากได้ ไม่สามารถท�าตามความอยาก 

ในกาม ในรูป เสียง กลิ่น รส ได้ ไม่สามารถท�าตามความอยากมี 

อยากเป็นได้ ถ้าเรามีความอยากเหล่านี้เราก็จะต้องกลับมาเกิด

อยู่เรื่อยๆ เพราะว่าเมื่อร่างกายที่เรามีอยู่นี้ตายไป เราก็ต้องไปหา

ร่างกายอันใหม่ เมื่อได้ร่างกายอันใหม่มา เราก็ต้องมาแก่ มาเจ็บ 

มาตาย ซ�้าแล้วซ�้าอีกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เราต้องมาพลัดพรากจากกัน

และกันอยู่เรื่อยๆ เพราะคนทุกคนที่มาเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตาย

จากกันไป ถ้าเราสามารถหยุดตัณหาท้ัง ๓ น้ีได้ หยุดกามตัณหา 

หยุดภวตัณหา และหยุดวิภวตัณหาได้ เราก็ไม่ต้องมามีร่างกาย 

อันใหม่ เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ เพราะเราไม่มีความอยากที่จะ

ต้องดรูปู ฟังเสยีง ดมกลิน่ สมัผสั ลิม้รสอะไรต่างๆ ผ่านทางร่างกาย 

ไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโต ไม่ต้องร�่าไม่ต้องรวย เราก็ไม่มีความจ�าเป็น

ที่จะต้องมีร่างกาย เมื่อเราไม่มีร่างกาย เราก็ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ  

ไม่ต้องตาย 

นีค่อืกจิข้อที ่2 ในพระอรยิสจั 4 คอื ต้องละตณัหา ละสมุทยั ละเหตุ 

ของความทกุข์ ต้นเหตขุองความทกุข์คอื กามตณัหา ภวตณัหา และ 

วิภวตัณหา ถ้าเราละได้ เราก็จะท�าให้ความทุกข์ดับไปก็คือนิโรธ

คือความดับของความทุกข์ นิโรธก็ปรากฏขึ้นมา ท่านบอกท�านิโรธ 

ให้แจ้ง ท�าความดบัทกุข์ให้แจ้ง ด้วยการละตณัหาความอยาก ด้วยการ
ก�าหนดรู้ความทุกข์ให้รู้ว่าความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากความอยาก



118

ทั้ง ๓ เพราะเมื่อมีความอยากทั้ง ๓ ก็ต้องอยากมาเกิดมามีร่างกาย 
เมือ่มีร่างกายแล้วกต้็องมาแก่ มาเจบ็ มาตาย มาพลดัพรากจากกนั 
ซึง่ไม่มใีครอยากจะมกีนั ไม่มใีครอยากจะแก่กนั ไม่มใีครอยากจะเจบ็
ไข้ได้ป่วยกัน ไม่มีใครอยากจะตายกัน ไม่มีใครอยากจะพลัดพราก
จากกัน แต่เม่ือมาเกิดแล้วก็จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้อง
พลัดพรากจากกัน ล่วงพ้นความจริงอันนี้ไปไม่ได้ ท่านจึงสอนให้เรา 
สอนใจอยูเ่ร่ือยๆ ให้รูว่้าการมาเกดินีน้�ามาสูค่วามทกุข์ทัง้หลาย น�ามา 
สู่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากกัน ให้เรา 
สอนใจอยู่เรื่อยๆ ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ลืม เมื่อเรารู้แล้ว
ว่าการมาเกดินีเ้ป็นทุกข์ เรากจ็ะได้ละตณัหาตวัต้นเหตทุีจ่ะท�าให้เรา 
มาเกิด

การท่ีจะละตัณหาได้กต้็องใช้เครือ่งมอืคอื มรรค นีเ่อง มรรคนีเ้ราต้อง
สร้างขึน้มา ต้องเจริญต้องสร้างให้สมบรูณ์ มรรคทีพ่ระพุทธเจ้าทรง
สอนให้พวกเราสร้างก็คือ ทาน ศีล และภาวนา นี่เอง การปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนาอยู่ที่การมาสร้างทาน ศีล ภาวนา เพื่อที่จะมา 
ละตัณหาความอยากท่ีเป็นต้นเหตุของความทุกข์ เมื่อละตัณหาได้ 
ความทุกข์ท่ีเกิดจากตัณหาก็จะหายไปจะดับไป นิโรธคือความไม่มี
ความทุกข์กจ็ะปรากฏขึน้มา ดงันัน้กิจข้อที ่4 ท่ีเราต้องท�าถ้าเราอยาก 
จะท�าให้นโิรธแจ้งขึน้มาปรากฏข้ึนมา กค็อืเราจะต้องสร้างมรรคกนั 
เจริญมรรคกัน มรรคที่เราต้องสร้างก็คือ ทาน ศีล และภาวนา 

ทาน ก็คือการท�าลายเครื่องมือของตัณหา คือข้าวของเงินทอง
ต่างๆ ตัณหานี้เวลาอยากจะได้อะไรก็ใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือซื้อ 
อยากจะดู อยากจะฟัง อยากจะดืม่ อยากจะรบัประทานอะไร กต้็อง 

มีเงินมีทองไปซ้ือข้าวของมา แต่ถ้าเราเอาเงินทองท่ีเราจะเอามาใช ้

ตามความอยากน้ี เอามาให้ทานเสยี เรากจ็ะไม่มเีงนิทองทีจ่ะเอามา 
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ท�าตามความอยากต่างๆ การท�าทานนี้จึงเป็นการตัดสะพานของ

ตณัหาทีใ่ช้เงนิทองเป็นทางเดนิเป็นการสร้างตณัหาสร้างความอยาก

ขึ้นมา ถ้ามีความอยากแล้วแต่ไม่มีเงินท่ีจะไปท�าตามความอยาก

ก็จะไม่สามารถท�าตามความอยากได้ เม่ือไม่ท�าตามความอยาก 

กเ็ท่ากบัการละความอยากหยุดความอยาก พระพุทธเจ้ากท็รงท�าทาน  

ตอนท่ีเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ พระองค์มทีรพัย์สมบตัข้ิาวของเงนิทอง  

แต่พระองค์ทรงเห็นว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองนี้ล้วนเป็น 

เคร่ืองมือของตัณหาความอยากทั้งนั้น เวลาอยากจะได้อะไรก็ใช้ 

ทรพัย์สมบตัข้ิาวของเงนิทองซือ้มาหามา ความสขุท่ีได้จากการท�าตาม

ความอยากกเ็ป็นความสขุเดีย๋วเดยีว เป็นความสขุทีไ่ด้มาป๊ับกห็ายไป  

แล้วก็ต้องหามาอยูเ่ร่ือยๆ เวลาใดทีห่าไม่ได้ เวลานัน้กไ็ม่ได้ความสขุ 

แต่ได้ความทุกข์กลับมาแทน พระองค์จึงเห็นโทษของการมีทรัพย์ 

เห็นโทษของการใช้ทรัพย์ท�าตามความอยากต่างๆ พระองค์จึงสละ 

ให้ทานสละพระราชสมบัติเพ่ือท่ีจะได้ไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือ 

ในการท�าตามความอยากต่างๆ ก็ถือว่าเป็นการละความอยากได้ใน

ระดบัหนึง่ เมือ่ไม่มเีงนิทอง ใจอยากไปเทีย่วกเ็ทีย่วไม่ได้ อยากจะไป 

ซือ้ของฟุม่เฟือยต่างๆ กซ็ือ้ไม่ได้ อนันีเ้รยีกว่าเป็นการสร้างมรรคขึน้มา  

สร้างเครื่องมือที่จะมาท�าลายความอยากขั้นที่ ๑ คือการท�าทาน 

ขั้นที่ ๒ คือ การรักษาศีล เป็นการที่จะป้องกันหรือหยุดความ

อยากที่จะไปท�าบาปนั่นเอง เวลาเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี ้

ท่ีไม่สามารถไปซือ้มาได้เพราะไม่มเีงนิมทีอง กอ็าจจะต้องไปลกัขโมย 

เงินทองของผู้อื่นมาซื้อสิ่งที่ตนเองอยากได้ แล้วถ้าเกิดการต่อสู้กัน  

กอ็าจจะต้องไปฆ่าผูอ้ืน่ได้ เมือ่ไปฆ่าผูอ้ืน่แล้วกจ็ะมโีทษตามมา ก็จะ 

ถูกเจ้าหน้าที่จับเข้าคุกเข้าตะรางไป ก็จะท�าให้ไม่สามารถที่จะมา

ปฏิบัติการสร้างมรรคได้ ผู้ที่ต้องการจะสร้างมรรคที่จะมาท�าลาย

ตณัหาความอยากต่างๆ จึงต้องมีศีล เริม่ตัง้แต่ศีล 5 ขึน้ไป มีศีล 5  
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แล้วก็ต้องมีศีล 8 เพราะศีล 8 นี้เป็นเหมือนตาข่ายหรือรั้วกั้น 
ความอยากได้อกีชัน้หน่ึง เช่น เวลาเรามคีวามอยากทีจ่ะไปหลบันอน 
กบัแฟนของเรา ถ้าเราถอืศีล ๘ นีเ้ราก็จะท�าไม่ได้ การถอืศลี ๘ นีเ้พือ่ 
จะเป็นการระงับกามตัณหานั่นเอง คือการขีดเส้นไม่ให้กระท�าไม่ให้ 
หาความสุขด้วยกามตัณหา การรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกัน  
ถ้ารับประทานแบบไม่มีขอบเขต ไม่มเีหตไุม่มผีล กจ็ะเป็นการส่งเสรมิ 
ตณัหาความอยาก ไม่ใช่เป็นการละตัณหาความอยาก การถอืศลีข้อ ๖  
นี้ก็เป็นเหมือนกับการละความอยาก เพราะจะรับประทานอาหาร 
เท่าทีจ่�าเป็นเท่านัน้ รบัประทานเพ่ือให้ร่างกายพออยู่ได้กพ็อ ไม่จ�าเป็น 
จะต้องรับประทานอาหารตลอดเวลา ๓-๔ เวลาด้วยกัน รับ
ประทานอาหารก่อนเท่ียงวันก็พอ หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่
รับประทานอีก เพราะถ้ารับประทานหลังจากเที่ยงวันไปก็ถือว่า
รับประทานเพื่อตัณหาเพื่อความอยาก แทนที่จะละความอยาก
กลับมาส่งเสริมความอยาก ถ้าเราถือศีล ๘ เราก็จะละตัณหาไปได้ 
อีกในระดับหนึ่ง ละตัณหาคือกามตัณหา ความอยากหาความสุข 
ทางตา ห ูจมกู ล้ิน กาย ด้วยการร่วมหลับนอนกบัผูอ้ืน่กด็ ีด้วยการ 
รับประทานอาหารก็ดี ด้วยการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ ก็ดี  
ด้วยการแต่งเน้ือแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารมีสีมีสัน 
มคีวามสวยความงาม หรอืการแต่งหน้าทาปากเสริมสวยท�าเผ้าท�าผม  
การใช้น�า้หอมใช้น�า้มนัต่างๆ การกระท�าเหล่านีเ้ป็นการส่งเสรมิตณัหา  
ไม่ใช่เป็นการละตัณหา แต่การรักษาศีล ๘ จะไม่กระท�าสิ่งเหล่านี้  
จึงเรียกว่าเป็นการละตัณหา เช่นเดียวกับการหลับนอน ก็จะนอน 
บนพื้นเเข็ง ไม่ได้หลับนอนบนฟูกหนาๆ เพราะการหลับนอนบนฟูก
หนาๆ ก็เป็นการส่งเสริมตัณหาความอยากนอน ความอยากสบาย
กบัการหลับนอน ถ้าหลบันอนเพือ่พกัผ่อนร่างกายน้ี นอนบนพืน้เเข็ง 
กน็อนหลบัได้เหมอืนกนั พอร่างกายได้พกัผ่อนพอแล้วกจ็ะตืน่ขึน้มา
แล้วก็จะไม่นอนต่อไปเพราะนอนแล้วมันไม่สบาย แต่ถ้านอนบนฟูก
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หนาๆ พอร่างกายได้พกัผ่อนพอแล้ว พอตืน่ขึน้มาความสบายจากการ 

หลับนอน ความสุขจากการหลับนอนที่เป็นกามตัณหานี้ก็จะท�าให้

อยากจะนอนต่อ นอนต่อก็เลยไม่ลุกขึ้นมา นอนต่ออีกหลายชั่วโมง 

แทนทีจ่ะเอาเวลาจากการหลบันอนมาปฏิบตัมิาสร้างมรรค มาท�าใจ

ให้สงบเพื่อจะได้ก�าจัดตัณหาความอยากให้หมดไป ก็ต้องเสียไปกับ

การหลับนอน แทนที่จะละตัณหาก็เลยกลายเป็นการสร้างตัณหา

สะสมตณัหาเพิม่ขึน้มาอกี นีค่อืเรือ่งของศลี หน้าท่ีของศลีมไีว้เพ่ือตดั

ก�าลงัของตัณหาความอยากต่างๆ กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา 

ให้เบาบางลงไป 

แล้วขัน้ที ่๓ กค็อืการภาวนา เครือ่งมอืชิน้ที ่3 สร้างขึน้มาเพือ่จะได้ 

ท�าลายตัณหาความอยากให้หมดไปอย่างถาวร ภาวนานี้มี 2 ขั้น 

ด้วยกัน ขัน้ที ่1 เรียกว่า สมถภาวนา ข้ันที ่2 เรยีกว่า วปัิสสนาภาวนา  

ก่อนทีจ่ะขึน้สูข่ัน้ที ่๒ ได้ ต้องผ่านขัน้ที ่๑ ไปก่อน เหมอืนกับการเรยีน 

หนังสือ ก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้นอุดมศึกษาได้ก็ต้องผ่านชั้นมัธยมก่อน 

ฉันใด การภาวนาก็เช่นเดียวกัน การภาวนานี้ก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้น

วิปัสสนาภาวนาได้ ก็ต้องผ่านขั้นสมถภาวนาก่อน ขั้นสมถภาวนา

ก็คือการท�าใจให้สงบ แต่ความสงบจากสมถภาวนานี้ไม่สามารถ 

ท่ีจะท�าลายความอยากได้อย่างถาวร เพยีงแต่หยุดไว้ช่ัวคราวขณะที่ 

อยู่ในความสงบ แต่พอออกจากความสงบมา พอใจคิดถึงเร่ืองน้ัน

เร่ืองนี้ก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาใหม่ได้ เพราะตัณหานี้ไม่ได ้
ตายด้วยการท�าใจให้สงบ แต่การท�าใจให้สงบนี้จะท�าให้ใจมีพลัง 
มีก�าลังที่จะต้านความอยากได้ เวลาเกิดความอยากข้ึนมาใหม่ถ้ามี
ปัญญาสอนใจบอกให้รูว่้าตอนนีเ้กดิความอยากขึน้มาแล้ว และไม่ควร 
ท�าตามความอยาก เพราะการท�าตามความอยากน้ันเป็นการสร้าง
ความทุกข์ ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์ อันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะ
คอยเตือนใจสอนใจว่าเกิดกามตัณหาแล้วอย่าไปท�าตามกามตัณหา 
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เกิดภวตัณหาแล้วอย่าไปท�าตาม เกิดวิภวตัณหาแล้วอย่าไปท�าตาม 
เพราะถ้าท�าตามจะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ไม่ใช่เกิดความสุขขึ้นมา  
ถ้ามีวปัิสสนาคอยเตือนใจคอยสอนใจ แล้วก็มสีมถภาวนาทีม่พีลงัที่
จะหยดุความอยากได้ พอปัญญาบอกให้หยุดความอยาก สมถภาวนา
กจ็ะหยดุได้ ใช้สมถภาวนาหยุด ถ้าหยดุด้วยปัญญาต่อไปตณัหาความ
อยากต่างๆ ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา สมถภาวนานี้ไม่รู้ว่าความอยากนี้
เป็นทุกข์ เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ผู้ที่รู้ก็คือปัญญา คือวิปัสสนา
ภาวนา วปัิสสนาจะรูว่้าการท�าตามความอยากนีไ้ม่ได้น�าไปสูค่วามสขุ 
ที่แท้จริง น�าไปสู่ความสุขช่ัวคราวแล้วก็น�าไปสู่ความทุกข์ เพราะ 
เวลาใดที่ไม่สามารถท�าตามความอยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา  
หรอืเวลาใดสญูเสยีสิง่ท่ีอยากได้มา เวลานัน้กจ็ะเกดิความทุกข์ขึน้มา  
ความรู้นี้สมถภาวนาไม่มีความสามารถที่จะรู้ สมถภาวนาเพียงแต่
มีความสามารถที่จะหยุดตัณหาความอยากไว้ได้ช่ัวคราวด้วยการ
ท�าใจให้สงบนิง่ แต่ไม่สามารถท�าลายตณัหาความอยากได้อย่างถาวร  
ผู้ท่ีจะท�าลายตัณหาความอยากได้ก็คือวิปัสสนาภาวนา คือความรู้
ว่าการท�าตามความอยากน้ีน�าไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดน�าไปสู ่
ความอยากท่ีไม่มวีนัส้ินสดุ อยากได้อะไร พอได้มาแล้วกไ็ม่พอ จะอยาก 
ได้ใหม่อกี อยากจะได้ใหม่อยูเ่รือ่ยๆ นีค่อืปัญญาหรอืวปัิสสนาภาวนา 
จะเห็นโทษของความอยาก เมื่อเห็นโทษของความอยากก็จะไม่ 
ท�าตามความอยากอีกต่อไป นี่คือการสร้างวิปัสสนาภาวนาขึ้นมา 

สร้างปัญญาข้ึนมาให้เห็นโทษของความอยาก ให้เหน็ว่าความอยากนี้ 

เป็นต้นเหตุของการเกิดความทุกข์ต่างๆ ความทุกข์ที่เกิดจากการ 

ไปเกิด เพราะเมื่อเกิดแล้วก็จะเกิดความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

เกิดการพลัดพรากจากกันขึ้นมา

ผู้ใดได้สร้างมรรคขึ้นมาครบถ้วนบริบูรณ์ ได้ท�าทานเต็มที่แล้ว  

รักษาศีลได้เตม็ท่ีแล้ว บ�าเพญ็จิตภาวนาทัง้สมถภาวนาและวปัิสสนา 
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ภาวนาได้เตม็ทีแ่ล้ว ก็จะได้ มรรคเตม็ที ่เมือ่ม ีมรรคเตม็ที ่กจ็ะสามารถ 

ละตัณหาละสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้อย่างเต็มที่ นิโรธ

คือการดับทุกข์อย่างเต็มร้อยก็จะปรากฏขึ้นมา การดับทุกข์ที ่

เต็มร้อยก็เรียกว่า นิพพาน นี่เอง นิพพานก็คือจิตที่ไม่มีความทุกข์ 

มีแต่ความสุขตลอดเวลา ที่เรียกว่า ปรมัง สุขัง นี่เอง บรมสุขที่ 

เกดิจากการเจรญิมรรคได้อย่างเตม็ร้อยเตม็ที ่เจรญิทาน ศลี ภาวนา

ได้อย่างเต็มท่ี แล้วก็จะได้นโิรธอย่างเตม็ที ่เพราะมรรคนีจ้ะไปท�าลาย

สมุทัยได้อย่างราบคาบหมดสิ้นไป ด้วยการก�าหนดรู้ทุกข์อยู่ตลอด

เวลา รู้ว่าทุกข์นี้คือการเกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากกัน 

ถ้าไม่อยากจะมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ต้องละสมุทัยคือตัณหาความ

อยากให้หมดไปจากใจ พอละตัณหาได้แล้ว ความทุกข์ทั้งหลายก็จะ

ไม่มี เพราะจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนั่นเอง 

พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลายนี้ ท่านไม่กลับมาเกิดแล้ว

เพราะท่านได้ท�ากิจในพระอริยสัจ ๔ ได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว คือ

ทุกข์ก็ได้ศึกษาได้ก�าหนดรู้แล้ว สมุทัยก็ได้ละแล้ว นิโรธก็ได้ท�าให้

แจ้งแล้ว มรรคก็ได้เจริญอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อได้บ�าเพ็ญภารกิจ 

ทัง้ ๔ ประการน้ีแล้ว การสิน้สดุของการเวยีนว่ายตายเกดิกจ็ะเป็นผล 

ตามมา ไม่ว่าใครกต็าม ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมยัใดกต็าม ถ้าสามารถ

บ�าเพ็ญกิจในพระอริยสัจ ๔ ทั้ง ๔ ประการนี้ได้ ก็จะหลุดพ้นจาก 

การเวียนว่ายตายเกิดได้ จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ พระพุทธเจ้า 

พระอรหนัตสาวกจงึมีมาปรากฏอยูเ่รือ่ยๆ เพราะสจัธรรมความจรงิ 

ทั้ง ๔ ประการนี้เป็นอกาลิโกนั่นเอง เป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับโลกมาตลอด

เวลา ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดนี้มีพระอริยสัจ ๔ อยู่ตลอดเวลา 

เพียงแต่ว่าจะมีผู้รู้ผู้เห็นพระอริยสัจ ๔ นี้หรือไม่เท่านั้นเอง ถ้าไม่รู้

ไม่เห็นกย็งัจะต้องเวยีนว่ายตายเกดิต่อไป ถ้ารูแ้ล้วเหน็และสามารถ

บ�าเพ็ญกจิในพระอริยสจั ๔ ได้ ไม่ว่าจะอยูใ่นสมยัใดกต็าม จะเป็นสมยั 
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พระพุทธกาลก็ได้ สมัยปัจจุบันนี้ก็ได้ สมัยอนาคตที่จะตามมาต่อไป  

สมยัท่ีไม่มีพระพทุธเจ้าแล้วกไ็ด้ กจ็ะมพีระพทุธเจ้าองค์ใหม่ปรากฏขึน้ 

ผู้ที่มาเห็นพระอริยสัจ 4 และสามารถปฏิบัติกิจในพระอริยสัจ 4  

ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป 

อย่างในสมัยปัจจุบันนี้พวกเราก็คงจะได้พบได้กราบไหว้พระเกจิ 

อาจารย์ทัง้หลาย พระทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบทัง้หลาย ท่านเหล่านัน้ 

เป็นผูท่ี้ได้เรียนรู้พระอริยสจั ๔ จากพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

แล้วหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้ว ท่านก็น�าเอามาปฏิบัติ มาปฏิบัติกิจ 

ในพระอริยสัจ ๔ มาก�าหนดรู้ทุกข์ มาละสมุทัย มาท�านิโรธให้แจ้ง  

มาเจริญมรรคให้สมบูรณ์ พอท่านปฏบิตักิิจในพระอรยิสจั ๔ ได้สมบรูณ์  

ท่านกไ็ด้เป็นพระอรหนัตสาวกขึน้มา หลังจากทีท่่านตายไปแล้ว อัฐกิ็

กลายเป็นพระธาตไุป อนันีเ้ป็นเคร่ืองยืนยันว่าบุคคลนีไ้ด้หลุดพ้นแล้ว  

จติของท่านได้สะอาด บริสทุธ์ิ ได้ท�าลายตณัหาต่างๆ หมดไปจากจิต

จากใจแล้ว ไม่ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตายอีกต่อไป

นีค่อืเรือ่งของพระอรยิสจั ๔ คอืสิง่ทีผู่ป้รารถนาการยตุขิองการเวยีน

ว่ายตายเกดิ การท�าลายต้นเหตขุองความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจ 

จะต้องเข้าถึงจะต้องปฏิบัติให้ได้ คอืปฏบิตักิจิในพระอรยิสัจ ๔ นีเ่อง 
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ประการด้วยกนัทีผู่ป้ฏบิตัเิพือ่การหลดุพ้น 

จากวฏัฏะแห่งการเวยีนว่ายตายเกดิ  ควรที ่

จะเจริญอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้ามีธรรม

ทั้ง ๑๐ ประการนี้แล้ว การหลุดพ้นจาก

วัฏสงสารย่อมเป็นผลที่จะตามมาอย่าง

แน่นอน 

ข้อที ่๑. ความมกัน้อย คือความไม่มกัมาก

นั่นเอง ความไม่โลภอยากได้อะไรมากๆ 

อยากได้พอประมาณ พอกบัความต้องการ

ของร่างกายเท่านั้น เช่น ปัจจัย ๔ อาหาร 

เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค  

ไม่ต้องการมากกว่าความจ�าเป็น ต้องการ
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พอให้ร่างกายน้ีอยูไ่ปได้วนัๆ หนึง่ ไม่เจบ็ไข้ได้ป่วย ไม่พกิลพิการ หรอื 
ไม่ตายไปเท่านั้นพอ ไม่ต้องการของหรูหราของฟุ่มเฟือยต่างๆ 
ต้องการเพียงที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพท่ีดีเพ่ือที่จะได้ 
น�ามาใช้ปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย

ความมักน้อยในอาหาร เช่น ส�าหรับนักปฏิบัติก็มีตั้งแต่การไม่รับ
ประทานอาหารหลงัเท่ียงวนัไปแล้ว หรอืการรบัประทานอาหารเพียง
วันละหน่ึงคร้ัง หรือถ้ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความง่วงเหงาหาวนอน 
ความเกียจคร้าน ก็ถึงกับมีการผ่อนอาหารให้รับประทานไม่ให้ถึง 
กบัอิม่ หลวงตาท่านเคยพดูไว้ว่า รบัประทานสกั ๖๐-๗๐ เปอร์เซน็ต์ 
ก็พอแล้ว พอให้อยู่ได้ นี่คือความหมายของความมักน้อย เพราะถ้า
ทานแล้วไม่อ่ิมน้ีจะท�าให้ไม่เกียจคร้านในการที่จะปฏิบัติเดินจงกรม 
นั่งสมาธิ จะท�าให้ไม่ง่วงเหงาหาวนอน ความมักน้อยนี้จะเป็นธรรม 
ที่ส่งเสริมในการปฏิบัติได้อย่างดี บางท่านถึงกับอดอาหารเป็นวันๆ  
ก็มี เพราะบางทีขณะลดอาหารลงไปแล้วก็ยังมีความเกียจคร้านอยู่ 
ยังมีความง่วงเหงาหาวนอนอยู่ ก็ต้องจ�าเป็นที่จะต้องอดอาหารไป 
เป็นวนัๆ ไป เร่ืองของการอดอาหารกต้็องอยูท่ีจ่รติของผู้ปฏบิตัด้ิวย
ว่าเหมาะหรือไม่กับตนเอง ถ้าอดไปแล้วแทนที่จะท�าให้ความเพียร
เป็นไปได้ดี กลบัท�าให้เป็นอปุสรรคกอ็าจจะไม่เหมาะ เช่น เกดิความ
ฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเร่ืองของอาหารจนไม่มีกระจิตกระใจที่จะบ�าเพ็ญ 
ทีจ่ะปฏบิติั อย่างน้ีก็อาจจะไม่เหมาะไม่ควรท่ีจะใช้มาตรการของการ 
อดอาหารเพ่ือมาส่งเสริมความเพียร แต่ถ้าอดแล้วท�าให้มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการเดินจงกรม น่ังสมาธิ แทนท่ีจะหลับจะนอน  
กลับไม่หลับไม่นอน เดินจงกรมนั่งสมาธิได้เป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง 
เวลานอนก็นอนไม่กี่ชั่วโมง ๒-๓ ชั่วโมงก็พอแล้ว ถ้าอย่างนี้การ 
อดอาหารกจ็ะเป็นอบุายทีดี่ส�าหรบัผูป้ฏบิตัเิพราะจะท�าให้การปฏบิตัิ
เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว นี่คือประโยชน์ของการมีความ 
มักน้อยในเรื่องของการรับประทานอาหาร
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นอกจากการรบัประทานอาหารแล้วกม็เีรือ่งของเครือ่งนุง่ห่ม เครือ่ง

นุ่งห่มนี้ก็เอาพอประมาณ พอไว้สวมใส่ก็พอแล้ว ไม่ต้องหรูหราหรือ

วิจิตรพิสดาร ให้มันเรียบง่าย ให้ท�าหน้าที่ของเครื่องนุ่งห่มได้ก็พอ  

หน้าที่ของเครื่องนุ่มห่มก็มีไว้ปกป้องรักษาร่างกายนี้นั่นเอง ไม่ได้

มีหน้าที่จะมาเสริมความงามให้แก่ร่างกาย เพราะร่างกายนี้ถ้ามอง

ด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่มีความสวยงามเลย มีแต่ความ 

ไม่น่าดตู่างๆ เพยีงแต่มองไม่เหน็กนัเท่านัน้เอง ถกูผวิหนงัปิดบงัเอาไว้  

ถ้าผิวหนังนี้ใสเหมือนพลาสติกก็จะสามารถเห็นส่วนท่ีไม่น่าดูคือ

อวัยวะต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายในร่างกายได้ ดังนั้นการนุ่งห่มเสื้อผ้านี้  

จงึไม่ได้มเีป้าหมายอยู่ในการเสรมิความสวยความงามของร่างกาย 

แต่เป็นการปกป้องรักษาร่างกายจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

เช่น ความหนาวเย็น หรือเเมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆ นี่คือเรื่องของ

ความมกัน้อยในเสือ้ผ้า เอาเพยีง ๒-๓ ชดุกพ็อ เช่น ชดุหนึง่เอาไว้ใส่  

ชุดหนึ่งไว้ซัก ชุดหนึ่งไว้ส�ารองเผื่อชุดที่ซักแล้วยังไม่แห้ง แห้งไม่ทัน 

ก็มีชุดส�ารองไว้ส�าหรับใส่ได้

ความมักน้อยของที่อยู่อาศัย ก็อยู่ที่ไหนที่พอหลบแดดหลบฝนได้ 

เป็นห้องเล็กๆ เป็นที่หลับนอนได้ก็พอแล้ว ไม่จ�าเป็นที่จะต้องเป็น

บ้านใหญ่โตเป็นคฤหาสน์มหีลายห้องมอีะไร มห้ีองหลากหลายต่างๆ  

มีมากก็จะเป็นภาระต่อการดูแลรักษา แทนที่จะมีเวลามาบ�าเพ็ญ

มาปฏิบัติ ก็จะเสียเวลาไปกับการดูแลรักษาบ้าน เก็บกวาดเช็ดถู  

ถ้ามีห้องเล็กๆ อยู่ห้องเดียว จะเช็ดจะถูจะกวาดก็แป๊บเดียว ไม่ต้อง

เสียเวลามาก จะได้มีเวลามาบ�าเพ็ญมาปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มท่ี  

ส�าหรับพระภิกษุนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้อยู่ตามโคนไม้ ถ้าไม่มี 

กุฏิอยู่ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อน ก็ให้ไปอยู่ตามโคนไม้หรือไปอยู่ตาม 

เรือนร้าง หรือไปอยู่ตามเงื้อมผาตามถ�้า อันนี้ท�าให้การอยู่นี้ไม่เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเอง
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ส่วนยารักษาโรค ก็รักษาไปตามมีตามเกิด มีอะไรรับประทานได้

ก็รับประทานไปรักษาไป ยาที่นักปฏิบัติมักนิยมใช้กันมากที่สุดนั้น

ไม่ใช่ยาทีท่างโลกเขาใช้กนั แต่เป็นธรรมโอสถ รกัษาด้วยธรรมะของ

พระพทุธเจ้า คอืการท�าใจให้สงบ ปล่อยวางร่างกาย ปล่อยให้ร่างกาย

รกัษาตนเอง เวลาเจบ็ไข้ได้ป่วยท่านมกัจะไม่ฉนัยากนั ท่านจะใช้การ

ภาวนาท�าใจให้สงบแล้วโรคภยัต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในร่างกายมนักจ็ะ

รกัษาของมันไปเอง ถ้ามนัหายกห็าย ถ้าไม่หายกอ็ยู่กบัมนัไป ถ้ามนั

จะตายกต้็องยอมรบัว่ามนัถงึเวลา คนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตาย

ด้วยกันทุกคน ไม่มีใครไม่ตาย ต่อให้หมอวิเศษขนาดไหน มียาวิเศษ

ขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่สามารถยุติความตายของร่างกายได้เมื่อถึง

เวลาของมัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยกังวลเรื่องหยูกยากันเท่าไร 

ท่านจะมากังวลกับเร่ืองของการรักษาใจเสียมากกว่า เพราะโรค

ของใจนี้มันร้ายแรงกว่าโรคของร่างกาย ความทุกข์ของโรคทางใจนี้ 

มันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าความทุกข์ของโรคของทางร่างกาย  

ถ้ารกัษาโรคของใจได้แล้ว โรคของร่างกายจะไม่เป็นปัญหา จะอยู่กบั

มนัได้อย่างสบายไม่เดือดร้อน แต่ถ้ารกัษาโรคทางใจไม่ได้ ถงึแม้ว่าจะ

รกัษาโรคทางร่างกายให้หายไปได้แล้วกต็าม ความทกุข์ความทรมาน

ใจก็ยังมีอยู่ต่อไป นักปฏิบัติท่านจึงไม่ค่อยกังวลกับเรื่องหยูกยา  

กบัการรักษาร่างกายมากจนเกนิไป รกัษากนัแบบมกัน้อย รกัษาเท่า

ที่จะรักษาได้ ถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ไป ถ้ามันจะไม่อยู่ก็ต้องปล่อย 

มันไป ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้ ใจก็จะได้ธรรมะได้การหลุดพ้น นี่คือเรื่อง

ของความมักน้อยในปัจจัย ๔ ของผู้ปฏิบัติ 

ข้อที่ 2 ความสันโดษ แปลว่า ความยินดีตามมีตามเกิด อย่าไป

จู้จี้จุกจิก อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ อยากมีอย่างนั้นอยากมีอย่างนี้  

ยนิดีตามมตีามเกดิ อย่างพระนีท่้านกใ็ห้ไปบิณฑบาต บณิฑบาตแล้ว

ได้อะไรมาก็ให้ยินดีกับสิ่งที่ได้มา ได้มากได้น้อย ได้สิ่งที่ถูกอกถูกใจ 
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หรอืไม่กต็ามกใ็ห้ยนิดกีบัสิง่นัน้ เพราะจะท�าให้จติใจไม่วุน่วาย จะท�าให้

จิตใจสงบ จะท�าให้ไม่มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติ ถ้ามีความจู้จี้จุกจิกนี้

จะวุ่นวายจะล�าบาก จะมีปัญหาต่างๆ ที่จะมาคอยเป็นอุปสรรคต่อ 

การปฏบิตั ินีค่อืเรือ่งของความสนัโดษ ขอให้ยนิดตีามมตีามเกดิของ

ปัจจัย ๔ และสภาพของชีวิตของตนเอง คนเราทุกคนนั้นได้ท�าบุญ 

ท�าบาปกนัมาในอดตีแล้วจะต้องเป็นผูไ้ด้รับผลบุญและบาปท่ีได้ท�าไว้ 

ชีวิตจึงมักจะมีขึ้นบ้างมีลงบ้าง มีสูงบ้างมีต�่าบ้าง มีดีบ้างมีไม่ดีบ้าง

เป็นธรรมดา ถ้ามีสันโดษแล้วจะไม่เดือดร้อนกับวิบากกรรมของตน 

จะดีก็ไม่ยินดี จะร้ายก็ไม่เสียใจ พอใจที่จะรับกับสภาพที่ก�าลังเกิด

ขึ้นอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน จะบ�าเพ็ญตรงไหน จะไม่เป็นปัญหาไม่เป็น

อุปสรรค อยู่ท่ีไหนก็บ�าเพ็ญได้ปฏิบัติได้เพราะไม่ได้จู้จี้จุกจิกเลือก

สถานที่ บางท่านนี้กว่าจะหาที่ปฏิบัติได้นี้ต้องเลือกกันอยู่หลายแห่ง

หลายหนด้วยกัน ไปตรงน้ันก็ดีอย่างเสียอย่าง ไปตรงนี้ก็ดีอย่าง 

เสียอย่าง ไม่ว่าจะไปอยูท่ีไ่หนก็ไม่มทีีไ่หนทีจ่ะดไีปทุกอย่าง มนักด็บ้ีาง 

ไม่ดีบ้าง ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ ปัญหาอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติเอง 

ถ้าไม่จู้จี้จุกจิกจนเกินเหตุเกินผลแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร ถ้า

มีความจ�าเป็นที่จะต้องเลือกก็ขอให้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผล อย่าให้ 

เป็นไปด้วยความชอบหรือไม่ชอบ ความอยากต่างๆ เพราะว่า 

มันไม่มีขอบไม่มีเขต แต่ถ้าเป็นเหตุเป็นผลน้ีมันยังพอท่ีจะมีขอบ 

มเีขต ถ้ามสัีนโดษแล้วก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรกับส่ิงต่างๆ กบั

เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับ

สิ่งที่ได้รับ นี่คือลักษณะของความสันโดษ จะท�าให้การปฏิบัตินี้เป็น

ไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค 

ข้อที่ 3 การปลีกวิเวก ผู้ที่จะบ�าเพ็ญจิตภาวนาเพ่ือท�าใจให้สงบ 

จ�าเป็นจะต้องมสีถานทีส่งบสงัดวิเวก เพราะ กายวเิวก จะท�าให้ จติวเิวก 

นั่นเอง ความวิเวกของกาย คือความวิเวกของสถานที่ที่ร่างกายไป 
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อยู่อาศัย จะท�าให้จิตสงบจิตวิเวกขึ้นมา ถ้าอยู่ในที่ไม่สงบไม่วิเวก 

การจะท�าให้จิตวเิวกกจ็ะเป็นไปได้ยาก เช่น ถ้าไปอยูท่่ามกลางเเสง สี  

เสียง ต่างๆ เช่น อยู่ในบ้านอยู่ในเมือง การที่จะบ�าเพ็ญสมถภาวนา

ท�าใจให้สงบนีจ้ะเป็นได้ยากมาก นอกจากผู้ท่ีมกี�าลังของสตท่ีิแก่กล้า

แล้วถึงจะสามารถจะบ�าเพ็ญได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด แต่ส�าหรับ 

ผู้ท่ีเร่ิมฝึกหัดใหม่ๆ ผู้ท่ียังไม่มีสติก�าลังท่ีแก่กล้าพอท่ีจะสามารถ

ควบคมุจติใจไม่ให้ไหลไปตามอทิธพิลของเเสง ส ีเสยีง ต่างๆ จงึจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องไปอยูใ่นสถานทีห่่างไกลจากแสง ส ีเสยีง จากรปู เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะ ต่างๆ เพราะจะได้ไม่สร้างความวุน่วายให้เกดิขึน้กบัใจ 

นั่นเอง ใจของผู้ที่ยังมีกามฉันทะนี้ เวลาได้สัมผัสรับรู้กับรูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐพัพะ นีจ้ะเกดิ ความอยาก ขึน้มาทนัที จะเกดิความ

กระวนกระวาย กระสับกระส่าย ดิ้นรนทะเยอทะยานข้ึนมาทันที  

จะท�าให้ควบคุมใจที่จะเข้าสู่ความสงบนั้นเป็นไปได้อย่างยากมาก  

แต่ถ้าได้ไปอยูใ่นสถานทีส่งบสงดัวเิวก ห่างไกลจากรปู เสยีง กลิน่ รส  

โผฏฐัพพะ เวลาเจริญสติเพื่อควบคุมจิตให้เข้าสู่ความสงบจะเป็นไป 

ได้อย่างง่ายดาย การปลีกวิเวก จึงควรเป็นสิ่งที่จะเจริญให้มาก

ส�าหรับผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ ผู ้ที่มีความ

ปรารถนาท่ีจะบรรลุธรรมขั้นต่างๆ จ�าเป็นจะต้องไปปลีกวิเวกกัน 

แม้แต่พระพทุธเจ้าเองก็ทรงต้องไปปลีกวเิวก ทรงต้องเสดจ็ออกจาก 

พระราชวังและไปอยู่ตามป่าตามเขาตามล�าพังเพื่อที่จะได้เจริญ 

จิตภาวนาเพื่อให้เกิดวิมุตติความหลุดพ้นขึ้นมานั่นเอง นี่ก็คือเรื่อง

ของการปลีกวิเวก ซึ่งเป็นข้อที่ ๓ 

ข้อที ่4 การไม่คลุกคลีกนั ปกตผิูป้ฏบิตัมิกัจะต้องอยูร่่วมกนัเพราะ

จะต้องศกึษาจากครบูาอาจารย์ จึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องอยู่ร่วมกนั ขณะที่ 

อยู่ร่วมกันนี้ท่านก็สอนว่าอย่าคลุกคลีกัน ถ้าจะมาคลุกคลีหรือมา

รวมกันก็ต้องมีเหตุมีผล เช่น เวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างที่เรา
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ก�าลังท�ากันอยู่ตอนนี้ หรือว่าเวลาที่จะต้องท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่น 

การขบฉันอาหารหรือการมาช่วยกันท�าความสะอาดบริเวณที่พัก 

อนันีก้ท็�าไปแต่ท�าด้วยการมสีต ิถงึแม้ว่าจะมาร่วมกนัท�าภารกจิ ต่าง

ฝ่ายจะไม่สนทนากันจะไม่คุยกัน ต่างฝ่ายต่างใช้สติอยู่กับการงาน 

ทีก่�าลงัท�าอยู ่ใจจดจ่ออยูก่บังานเพยีงอย่างเดยีว ไม่สนทนากนั แล้ว

ก็ท�างานควบคู่กันไป ถ้าในทางโลกก็เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างไม่ให้

ความส�าคัญต่อกัน ไม่แยแสกนั เหมอืนกบัว่าโกรธกนัหรอืเกลียดกนั 

อย่างในสมัยพุทธกาลก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ มีชาวบ้านเห็นพระเณร

ออกมาท�าภารกิจ แต่ต่างฝ่ายต่างท�าโดยที่ไม่ได้พูดจาไม่ได้คุยกัน  

ชาวบ้านกค็ดิว่าพระเณรไม่ชอบขีห้น้ากนั โกรธเกลียดกนัหรืออย่างไร  

จึงไม่มีการสนทนาปราศรัยทักทายกันเลย ต่างคนก็ต่างท�าหน้าที่

ของตนไป อันนี้ก็คือลักษณะของผู้ที่ไม่คลุกคลีกัน เวลาจ�าเป็นที่จะ

ต้องมาท�ากจิกรรมร่วมกนักท็�าโดยการท่ีไม่มกีารสนทนาปราศรัยกนั  

ต่างฝ่ายต่างท�าหน้าที่ของตน ถ้าจ�าเป็นจะต้องพูดก็พูดเกี่ยวกับงาน 

ที่ก�าลังท�าอยู่เท่านั้น แต่จะไม่มานั่งสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนั้น 

เรื่องนี้ คนนั้นคนนี้ อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติพึงจะกระท�ากัน 

เพราะถ้าได้ปล่อยให้พูดได้คุยกันแล้ว เดี๋ยวจิตก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้  

เกิดอารมณ์ต่างๆ ขึ้นมาได้ จึงต้องควบคุมการสนทนากันเพราะ 

การสนทนากนันีจ้ะท�าให้จติต้องคดิปรงุเเต่งนัน่เอง เมือ่คดิปรงุเเต่ง

จิตก็จะไม่สงบ จิตก็จะฟุ้งซ่าน ท่านจึงไม่นิยมให้คลุกคลีกัน ไม่ให้

ไปหาไปสงัคมกนั ไม่ไปนัง่ท�าอะไรแล้วกค็ยุกนั นัง่รบัประทานสิง่นัน้ 

สิ่งนี้ นั่งคุยกันไป เวลาที่มาขบมาฉันมาดื่มน�้าปานะ ท่านก็ไม่คุยกัน 

ให้รีบฉันให้รีบดื่ม เสร็จแล้วก็ให้แยกกันไป 

หลวงตานีท่้านต้องมาคอยเดนิตรวจท่ีโรงน�า้ปานะอยู่เร่ือยๆ ท่านจะมา  

๒-๓ รอบด้วยกนั รอบแรกถ้าเหน็เรา ท่านกจ็ะไม่พดูอะไร ถ้ารอบทีส่อง 

ท่านกลับมาเห็นเรานี้ ท่านก็จะเริ่มปรารภขึ้นมาแล้วว่า ท�าไมถึงยัง 
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ไม่กลับ ท�าไมถึงยังต้องนั่งอยู่ตรงนี้ ยังรับประทานยังดื่มกันไม่เสร็จ

หรืออย่างไร ท�าไมไม่ไปเข้าทางจงกรม ไปเดินไปภาวนากัน ถ้ากลับ 

มาเห็นรอบที่สามนี้ ท่านก็จะไล่เลย แสดงว่าหูหนวกหรืออย่างไร 

หรือเป็นแบบกระเบื้องตราสามห่วงหรืออย่างไร ไม่มีความรับรู้ใน 

การว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์เลย นี่คือเรื่องของการไม่

คลกุคลกีนั การคลกุคลกีนัไม่เกดิประโยชน์ในการบ�าเพ็ญจิตภาวนา 

การบ�าเพ็ญจิตภาวนานี้ต้องบ�าเพ็ญตามล�าพัง

ข้อที่ 5 เรื่องของความพากเพียร สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องเจริญให้มาก  

คอื วริยิะ ความพากเพยีร พยายามปฏบิตัติลอดเวลา ยกเว้นเวลาที่

หลับเท่าน้ัน สิง่ทีเ่ราสามารถปฏบิตัไิด้ตลอดเวลายกเว้นเวลาทีห่ลับ  

ก็คือการเจริญสติ เราสามารถเจริญสติได้ในทุกอิริยาบถของการ

เคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่าร่างกายจะท�าอะไร เราสามารถเจริญ 

สตไิด้ ถ้าใจของเราจดจ่ออยูกั่บการกระท�าของร่างกายเพยีงอย่างเดยีว  

ไม่ปล่อยให้ใจไปอยู่ที่อื่น ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไปอยู่ในอดีต หรือ

ไปอยู่ในอนาคต ให้ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันธรรมนี่แหละเป็น

ธรรมที่ท�าให้เกิดธรรมต่างๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นสติ สมาธิ ปัญญา 

วมิตุต ิวมิตุตญิาณทสัสนะ นีจ้ะเกดิขึน้กเ็กิดในปัจจบุนั ไม่เกดิในอดตี  

ไม่เกิดในอนาคต ถ้าจิตส่งไปอดีตหรือส่งไปอนาคต จะไม่ได้ธรรมที่

ต้องการ

อย่างพระอานนท์ ก่อนท่ีพระพทุธเจ้าจะทรงเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน

พระองค์ทรงปลอบใจพระอานนท์ที่มีความเศร้าโศกเสียใจท่ีรู้ว่า

ถ้ามีสัลเลขธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้แล้ว
มรรคผลนิพพาน
ย่อมจะเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอน
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พระพทุธเจ้าจะจากไป พระองค์ทรงบอกว่า “อานนท์ หลงัจากทีเ่รา

จากเธอไปแล้ว ภายใน ๓ เดือน เธอก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์  

เธอจะได้หลุดพ้นจากการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย อย่างแน่นอน”  ค�าพยากรณ์ 

ของพระพุทธเจ้านี้จึงฝังอยู่ในใจของพระอานนท์มาตลอด ท�าให้ม ี

ก�าลงัใจทีจ่ะบ�าเพญ็ พอหลงัจากทีพ่ระพทุธเจ้าจากไปแล้ว พระอานนท์ 

ก็ไปปลีกวิเวกไปบ�าเพ็ญอยู่ตามล�าพัง จนถึงคืนสุดท้าย การบ�าเพ็ญ

กย็งัไม่ได้บรรลผุล จนท�าให้พระอานนท์เริม่เกดิความวติกกงัวลขึน้มา 

ค�าพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าน้ันคงจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เสียแล้ว เพราะ

ได้บ�าเพ็ญมาตลอดเวลานี่ก็เกือบจะครบ ๓ เดือนแล้ว แต่ยังไปไม่

ถึงไหน ยังไม่ได้อะไรเลย นี่แสดงว่าจิตของพระอานนท์ก�าลังไปอยู่

ในอดีต ไปอยู่ในอนาคต อดีตก็คือค�าพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า 

อนาคตก็คือเวลาที่จะครบ ๓ เดือน จิตก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ระหว่างอดีต

กับอนาคต ไม่ได้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน จิตก็เลยไม่บรรลุผลขึ้นมา แต่พอ

ใกล้จะสว่าง พระอานนท์ก็เลยปลงว่าค�าพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า 

ครั้งนี้คงไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน ตนเองน้ีคงไม่มีทางท่ีจะได้บรรลุ

อย่างแน่นอน พยายามเดนิจงกรมนัง่สมาธอิย่างไร มนักไ็ม่บรรลุเสยีที  

ก็เลยหยุด ปลง คิดว่าชาติน้ีคงจะไม่ได้บรรลุแล้วก็เลยเตรียมตัว 

ท่ีจะนอน ขณะท่ีจะนอนนัน้ระหว่างท่านัง่กบัท่านอน จติกป็ล่อยวาง

ทุกอย่าง ปล่อยวางอดีต ปล่อยวางอนาคต กลับมาอยู่ที่ปัจจุบัน 

พอกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันปั๊บ จิตที่พร้อมจะหลุดมันก็หลุดทันทีเลย 

หลุดตรงนั้น หลุดในปัจจุบัน

นี่คือเรื่องของการเจริญสติ ควบคุมจิตใจให้อยู่ในปัจจุบัน อย่า

ปล่อยให้จิตคิดไปในอดีต คดิไปในอนาคต คดิถึงเรือ่งนัน้คดิถงึเรือ่งนี้  

ไม่ว่ามันจะเป็นปัญญาหรือไม่เป็นปัญญาก็ตาม ถ้ามันเป็นปัญญา

มันจะต้องอยู่ในปัจจุบัน มันจะต้องสงบ ถ้ามันไม่สงบนี้แสดงว่า 

มนัไม่ใช่ปัญญา ดงันัน้ถ้าคดิแล้วมนัไม่สงบ อย่าไปคดิมนัดกีว่า ใช้ค�า 
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บรกิรรมพุทโธๆ ไป ดูลมหายใจเข้าออกไปจะดีกว่า การท�าใจให้สงบ

นีเ้ราต้องการหยุดความคดิ ไม่ใช่คดิ ยกเว้นในกรณท่ีีเรยีกว่าปัญญา

อบรมสมาธิ ถ้าปัญญาอบรมสมาธิมันก็ต้องสงบ ถ้ามันคิดแล้ว

ฟุ้งซ่านอย่างนี้มันไม่เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ แต่เป็นสังขาร

อบรมความฟุ้งซ่านในนามของปัญญาอบรมสมาธิ นี่คือกิเลสที่มัน

จะแฝงแอบอ้างปัญญาอบรมสมาธมิาหลอกให้สงัขารคดิปรงุเเต่งจน

ฟุง้ซ่านขึน้มา แล้วกม็าบ่นว่าปัญญาอบรมสมาธิไม่ได้ผล กเ็พราะว่า

มันไม่ได้เป็นปัญญานั่นเอง มันเป็นสังขารความคิดปรุงเเต่ง ปัญญา

ก็เป็นสังขารความคิดปรุงเเต่ง แต่มันปรุงเเต่งไปในทางที่จะท�าให้

ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างท�าให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ แต่ถ้าปรุงเเต่ง

แล้วกลับไปเกิดความผูกพันเกิดความยึดติดอยู่ อย่างน้ีไม่เรียกว่า

เป็นปัญญา ปัญญาคือพิจารณาเพื่อให้ตัด ให้ปล่อย ให้วาง เพราะ

ถ้าปล่อยได้ ตัดได้ วางได้ จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้

ดังน้ันผู้ท่ีบ�าเพ็ญปัญญาอบรมสมาธิจะต้องรู้ว่าก�าลังพิจารณาเพื่อ

ตัดเพ่ือปล่อยเพื่อวางหรือไม่ ถ้าพิจารณาแล้วตัดไม่ได้ปล่อยไม่ได้

วางไม่ได้ก็อย่าไปพิจารณา กลับมาใช้อุบายของสมาธิดีกว่า กลับมา

ใช้อุบายของสติดีกว่า คือการบริกรรมพุทโธๆ ไป หรือการก�าหนดรู้ 

ลมหายใจเข้าออกไป อย่าปล่อยให้ใจไปอดตี ไปอนาคต ให้อยูใ่นปัจจบุนั  

ให้สักแต่ว่ารู้ไป รู้อยู่กับค�าบริกรรมหรือรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไป

จะดีกว่า วิธีนี้แน่นอนกว่า วิธีนี้จะท�าให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ในที่สุด 

นี่คือเร่ืองของการบ�าเพ็ญความเพียรที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถเจริญได้

ตลอดเวลา คือการเจริญสต ิไม่ว่าจะนัง่สมาธกิด็ ีเดินจงกรมก็ด ีหรอื

ท�าภารกจิต่างๆ กด็ ีสามารถเจริญสตไิด้ตลอดเวลา เวลาท�าภารกจิกใ็ห้ 

จติจดจ่ออยูก่บัภารกจิทีก่�าลงัท�าอยู่ ไม่ว่าจะท�าอะไร แม้จะรับประทาน 

อาหารกใ็ห้มสีตจิดจ่ออยูก่บัการรับประทานอาหารนบัตัง้แต่ตกัอาหาร 
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เข้าปากเคี้ยวกลืนเข้าไป ให้รู้อยู่กับการกระท�าเหล่านี้ไป ไม่ให้ไปคิด 

ถึงเรื่องต่างๆ แล้วใจก็จะมีสติที่จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน พอเวลาไม่มี

ภารกิจที่จะต้องท�า เวลามานั่งเฉยๆ นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออก 

หรือบริกรรมพุทโธๆ ถ้าสามารถท�าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่แวบไปที่อื่น  

เด๋ียวใจกจ็ะเข้าสูค่วามสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเรว็ การเจรญิสติ

จึงเป็นธรรมที่ส�าคัญอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีสติแล้ว ธรรมอื่นๆ นี้ 

จะตามมาไม่ได้ สติน้ีพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดที่ส�าคัญที่สุด ทรงเปรียบเทียบสติเป็นเหมือนรอยเท้าช้าง  

รอยเท้าช้างนี้เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมด 

ในป่า สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมด ธรรมคือสตินี้

กเ็ช่นเดียวกนั มคีวามส�าคญักว่าธรรมทัง้หมด เพราะถ้าไม่มสีตแิล้ว  

ธรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลย เช่น คนที่ไม่มีสตินี้จะไม่สามารถ

ปฏิบัติธรรมได้ คนที่ไม่มีสติคืออะไร คือคนนอนหลับ คนเมาสุรา  

คนบ้า คนตาย คนเหล่านี้จะไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติธรรมได้เลย  

ไม่สามารถเจริญความมักน้อยสันโดษ ไม่สามารถไปปลีกวิเวก  

ไม่สามารถไม่คลุกคลีกันได้ ไม่สามารถบ�าเพ็ญความเพียรได้ เพราะ

ไม่มสีตนิัน่เอง พระพทุธเจ้าจงึทรงสอนให้ผูป้ฏบิตันิีห้มัน่เจรญิสตอิยู่

ตลอดเวลา สร้างสติขึ้นมาก่อน ต้องมีสติ ไม่เช่นนั้นเวลานั่งสมาธิ

ใจจะไม่สงบ นั่งสมาธิแล้วก็จะฟุ้งไปอดีต ไปอนาคต ไปเรื่องนั้นไป 

เรื่องนี้ แล้วก็นั่งดูนาฬิกาว่านั่งมาเป็นชั่วโมงๆ นั่งแล้วไม่เห็นได้อะไร 

กเ็พราะว่ามนัไม่มสีตนิัน่เอง ถ้ามสีต ินัง่ ๕ นาท ี๑๐ นาทกีไ็ด้ผลแล้ว  

ถ้าใจจดจ่ออยูก่บัเรือ่งเดยีวได้อย่างต่อเนือ่ง ๕ นาท ี๑๐ นาท ีมันจะ 

เข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอน การที่จะเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้อง 

มีสติที่สามารถควบคุมใจให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ท่ีจะใช้ในการท�าให้

ใจสงบนั่นเอง ให้อยู่กับพุทโธๆ ไปเพียงอย่างเดียว หรือให้อยู่กับ 

การดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียว รับรองได้ว่าใจจะเข้าสู่ 
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ความสงบได้ จะได้สมาธิ ได้อุเบกขา พอได้สมาธิได้อุเบกขา ก็จะได้

ความสุขท่ียิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง จะท�าให้สามารถปล่อยวาง

ความสุขชนิดอื่นได้หมด ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้จะไม่มี

ความหมายส�าหรับใจของผู้ที่ได้ความสงบ

พอได้ความสงบแล้ว เวลาออกจากความสงบแล้วเกิดตัณหาความ

อยากที่จะไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ปัญญาก็จะมา

สอนใจว่าอย่าไปทางนั้น เพราะการไปทางของกามตัณหาเป็นการ 

ไปสู่ความทุกข์ ไม่ใช่ไปสู่ความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขเบื้องต้น  

แต่จะเป็นความทุกข์ที่จะตามมาในบ้ันปลาย เวลาที่ความสุขนั้น 

หายไป ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนท่ี พอปัญญาสอนใจว่าอย่าไป

ท�าตามตัณหาความอยาก ใจที่มีความสงบมีความสุขอยู่ในตัวก็จะ

สามารถฝืนความอยากได้ ไม่กระท�าตามความอยาก พอไม่กระท�า

ตามความอยาก ความอยากนั้นก็จะหมดอิทธิพลต่อจิตใจไป เหตุที่ 

ความอยากยังมีอิทธิพลต่อใจก็เพราะว่าใจไม่มีความสุขในตนเอง 

และไม่มีปัญญาคอยเตือนใจคอยสอนตนเองว่าการท�าตามความ

อยากนี้เป็นการเดินไปสู่ความทุกข์ ไม่ใช่เดินไปสู่ความสุข เพราะ

ความสุขที่ได้จากการท�าตามความอยากนี้เป็นความสุขชั่วคราว  

ได้มาแล้วเด๋ียวกต้็องหมดไป เวลาหมดไปกจ็ะเกดิความทกุข์ตามมา  

แต่ถ้าใจมีความสงบมีความสุขแล้ว พอมีปัญญาคอยเตือนใจ 

สอนใจว่าอย่าไปท�าตามความอยากเพราะความสขุทีไ่ด้เป็นความสขุ

ชัว่คราว ใจกจ็ะไม่ท�าตาม ใจกจ็ะไม่เดอืดร้อน อทิธพิลของความอยาก

จะไม่มกี�าลงัทีจ่ะดงึใจไปท�าตามความอยากได้ แต่ถ้าใจไม่มีความสงบ 

ไม่มีความสุขอยูใ่นตัวน้ี พอตณัหาความอยากสัง่ให้ไปป๊ับ มนัจะต้อง

กระโดดไปทันที พอสั่งให้ไปเที่ยวปั๊บก็จะออกทันที สั่งให้ไปดูไปดื่ม

ไปรับประทานอะไรน้ีจะท�าได้อย่างทันทีเลย เพราะว่าไม่มีความสุข 

ในตัวเอง ต้องหาความสุขจากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทาน  
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แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขช่ัวคราว เป็นความสุขท่ีมีความทุกข์ตาม

มา เวลาที่ไม่สามารถดูหรือฟังหรือดื่มหรือรับประทานได้ ซึ่งจะต้อง

เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว เวลาไม่มีเงินไม่มีทองไปเที่ยวนี้ก็ไม่

สามารถไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานได้ หรือเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้

ได้ป่วย เวลาที่ร่างกายแก่ หรือเวลาที่ร่างกายจะตายไป เวลานั้นจะ

ไม่สามารถหาความสขุทางตา หู จมกู ล้ิน กาย ได้อกีต่อไป เวลานัน้ 

ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าใจมีความสงบจากการได้นั่ง 

สมาธแิล้ว ก็จะสามารถฝืนความอยากได้ทุกชนดิ นีแ่หละธรรมต่างๆ  

ทีจ่ะเกดิตามมาหลังจากทีไ่ด้สต ิพอได้สตแิล้วกจ็ะได้สมาธิ ได้สมาธิ

แล้วก็จะได้อเุบกขา ได้ความสขุทีย่ิง่ใหญ่กว่าความสขุทัง้ปวง เม่ือได้ 

สมาธิแล้วก็จะเจริญปัญญาได้ ใช้ปัญญามาตัดตัณหาความอยาก

ต่างๆ ได้ พอตัดตัณหาความอยากต่างๆ ได้ วิมุตติก็จะตามมา 

วิมุตติ คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยการละความอยาก 

ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นเอง ความทุกข์เกิดจากความอยาก 

ความทุกข์หายไปเพราะว่าความอยากหายไปน่ันเอง เหมือนกับไฟ  

ถ้าเช้ือไฟหายไปก็จะหมดไป ไฟเกิดขึ้นมาได้เพราะมีเช้ือไฟ เช่น 

น�า้มนัหรือฟืน ถ้ามีฟืนหรอืมนี�า้มนักจ็ะมไีฟลกุได้ แต่ถ้าไม่มฟืีนไม่มี

น�า้มนัแล้วไฟกจ็ะลกุขึน้มาไม่ได้ ฉนัใด ความทกุข์ของใจก็เช่นเดยีวกัน 

ความทุกข์ของใจก็เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆ น่ันเอง เช่น 

กามตัณหา ความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ภวตัณหา 

ความอยากมอียากเป็น อยากให้ได้อย่างนัน้ อยากให้มอีย่างนี ้และ 

วิภวตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น อยากไม่ให้เป็นอย่างนั้น 

อยากไม่ให้เป็นอย่างน้ี ถ้ามตีณัหาทัง้ 3 รปูแบบนีอ้ยูภ่ายในใจแล้ว 

ใจกจ็ะต้องมคีวามทุกข์อย่างแน่นอน แต่ถ้ามสีมาธแิละมปัีญญาแล้ว  

ความทุกข์เหล่าน้ีจะหายไปเพราะตัณหาความอยากจะได้รับการ

ก�าจัดด้วยสมาธิและปัญญานี่เอง
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นีค่อืความเพยีรทีผู่ป้ฏบัิตคิวรจะเจริญให้มาก ก่อนทีจ่ะเพยีรเจรญิสต ิ

ก็ต้องเพียรรักษาศีล ศีลคือธรรมที่ผู้ปฏิบัติควรจะบ�าเพ็ญควรจะ 

ต้องรักษา ถ้าส�าหรับผู้ปฏิบัติก็ต้องศีล ๘ ขึ้นไป ถ้าผู้ที่ยังไม่ได้

ปฏิบัติก็เริ่มต้นที่ศีล ๕ ไปก่อน เพราะการรักษาศีลจะช่วยรักษาใจ

ไม่ให้ทกุข์ไม่ให้วุน่วายไปกบัการกระท�าทีไ่ม่ถกูต้อง การท�าบาปนีจ้ะท�า 

ให้ใจทุกข์ใจวุ่นวายขึ้นมา ผู้ที่ต้องการดับความทุกข์ความวุ่นวายใจ 

จงึต้องดบัการกระท�าบาปต่างๆ ตัง้แต่ศลี ๕ ขึน้ไปจนถงึศลี ๘ ศลี ๑๐  

ศลี ๒๒๗ ตามล�าดบั ตามภาวะของผูป้ฏบัิต ิพอมศีลีแล้วกใ็ห้เจรญิสมาธิ

ด้วยการเจริญสติ พอเจริญสมาธิได้แล้วก็จะสามารถเจริญปัญญา 

ได้ต่อไป พอมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาก็จะสามารถท�าลายตัณหา

ความอยากต่างๆ ให้หมดไปได้ ก็จะได้วิมุตติขึ้นมาได้หลุดพ้นจาก 

ความทุกข์ พอได้หลุดพ้นจากความทกุข์แล้วกจ็ะเกดิ วมิตุตญิาณทสัสนะ  

ขึ้นมา คือการได้รู้ว่าตัวเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ท้ังปวงแล้ว  

เหมอืนกับคนทีม่โีรคภัยไข้เจบ็ พอหมอให้ยามารบัประทานก็รบัประทาน 

ไปตามหมอสัง่ แล้ววนัหนึง่โรคภยัไข้เจบ็ทีม่อียูใ่นตัวกจ็ะหายไปหมด 

พอโรคภัยไข้เจ็บหายไป คนไข้ก็จะรู้ตัวขึ้นมาเลยว่า อ๋อ ตอนนี้ไม่ได้ 

เจบ็ไข้ได้ป่วยแล้ว ฉนัใด วมิตุตญิาณทสัสนะ กฉ็นันัน้ เวลาทีไ่ด้ท�าลาย 

ตณัหาความอยากหมดไปแล้ว ความทุกข์ต่างๆ กจ็ะหายไป พอความ

ทุกข์ต่างๆ หายไปหมดแล้ว ผู้ปฏิบัติจะรู้ขึ้นมาเองว่าได้หลุดพ้นจาก

ความทุกข์ทัง้หลายแล้ว นีเ่รียกว่า สนัทฏิฐโิก ซึง่ผูป้ฏบิตัพิงึรูไ้ด้ด้วย

ตนเอง รู้ได้ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะนี่เอง

น่ีคือธรรม ๑๐ ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติ

หมั่นเจริญกันให้มาก หมั่นเจริญให้เต็มที่ เพราะถ้ามีธรรมทั้ง ๑๐ 

ประการนี้แล้ว การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด 

จะตามมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใด ธรรมน้ีเป็น 

อกาลโิก สลัเลขธรรมท้ัง ๑๐ ประการน้ีไม่มฉีลากตดิไว้ว่าจะหมดอายุ
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ภายในวันนั้นหรือวันนี้ เป็น อกาลิโก ไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลา 

มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพระพุทธกาลในสมัยที่

พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน กจ็ะมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในทกุยุค 

ทกุสมยั เช่นในสมยันี ้ผูใ้ดได้เจรญิสลัเลขธรรมทัง้ 10 ประการนีแ้ล้ว  

ย่อมได้หลดุพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น

เพศใดก็ตาม จะเป็นผู้ครองเรือนหรือจะเป็นบรรพชิตนักบวช เพศ

ไม่ใช่ตัวท่ีจะมาบ่งบอกว่าจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้น ธรรมทั้ง ๑๐ 

ประการน้ีต่างหากท่ีจะเป็นผูบ่้งบอก ถ้ามีธรรมทัง้ ๑๐ ประการน้ีแล้ว

หลดุพ้นได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นหญงิหรอืเป็นชาย เป็นเดก็หรอื

เป็นผูใ้หญ่ เป็นนกับวชหรอืเป็นผูค้รองเรอืน ไม่ส�าคัญ เพศไม่ส�าคญั 

สถานภาพต่างๆ ไม่ส�าคัญ ส�าคัญที่คุณธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ ถ้ามี

คณุธรรมทัง้ ๑๐ ประการนีแ้ล้ว การหลุดพ้นนีจ้ะต้องเป็นผลทีต่ามมา 

อย่างแน่นอน เหมือนกับชาวนาชาวไร่ที่ปลูกพืชต่างๆ เมื่อปลูก 

ลงไปแล้ว ไม่ว่าจะไปปลูกท่ีไหน พืชเหล่าน้ันก็จะเจริญงอกงาม

ออกดอกออกผลอย่างแน่นอน ไม่ว่าเป็นใครจะเอาไปปลูกก็ตาม 

จะเป็นผู้หญิงเอาไปปลูก เป็นผู้ชายเอาไปปลูก ผลมันก็จะออกมา

เหมือนกัน ถ้าปลูกข้าวมันก็จะได้เมล็ดข้าวออกมา ถ้าปลูกส้มมันก็

จะได้ผลส้ม อยู่ที่การปลูก ไม่ได้อยู่ที่ผู้ปลูกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย 

เป็นเดก็หรอืเป็นผูใ้หญ่ ฉนัใด การหลดุพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิ  

การหลดุพ้นจากความทุกข์ทัง้ปวงนีก้ไ็ม่ได้อยูท่ีเ่พศอยูท่ีว่ยั แต่อยูท่ี่ 

คุณธรรมทั้ง ๑๐ ประการที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้ผู้ปฏิบัติน�าเอา

ไปปฏิบัติ เป็นเหมือนกับมอบเมล็ดพืชพันธุ์พืชให้ไปปลูกนั่นเอง 

พระพุทธเจ้าทรงมอบพันธุ ์พืชของวิมุตติของพระนิพพานให้แก่

พุทธศาสนิกชนน�าเอาไปปลูกกัน เอาสัลเลขธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ 

ไปปลกูกนั ไปเจริญกนั ถ้าเจรญิแล้วไปปลกูแล้ว มรรคผลนพิพานกจ็ะ

เป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเอาไปปลูกในยุคใดสมัยใด  
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อยู่สถานที่ใดเมืองใด จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ถ้ามีสัลเลขธรรม

ทั้ง ๑๐ ประการนี้แล้ว มรรคผลนิพพานย่อมจะเป็นสิ่งที่จะตามมา

อย่างแน่นอน

จงึขอให้พวกเราอย่าไปลังเลสงสยัอย่าไปวติกกังวลว่าไม่มพีระพุทธเจ้า 

แล้วจะสามารถปฏิบัติให้หลดุพ้นได้หรอืไม่ เพราะผู้ปฏบิตัทิีไ่ด้หลดุพ้น 

แล้วยังมีอยู่ แม้แต่ในปัจุจบันนี้ครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่เรากราบไหว้นี้ 

ท่านกห็ลดุพ้นในยคุปัจจบุนั ในยุคทีไ่ม่มพีระพทุธเจ้า และจะเป็นอย่างนี้ 

ต่อไปเร่ือยๆ ตราบใดถ้ามผู้ีปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมอยู ่พระอรหนัต์ 

จะไม่มีหมดไปจากโลกนี้ นี่คือค�าพูดที่หลวงตามักจะพูด ผูท้ีป่ฏบิตัิ

ธรรมสมควรแก่ธรรมก็คอืผู้ทีป่ฏบิตัสิลัเลขธรรมทัง้ 10 ประการนีเ้อง  

ถ้าท่านท้ังหลายอยากจะบรรลุเป็นพระอรหนัต์ อยากจะหลุดพ้นจาก

การเวยีนว่ายตายเกดิ กข็อให้ท่านน�าเอาสลัเลขธรรมท้ัง ๑๐ ประการ

ที่ได้แสดงไว้ในวันนี้น�าเอาไปปฏิบัติอย่างเข้มข้นเถิด รับรองได้ว่า  

ผลที่ท่านปรารถนาจะตามมาและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
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ธรรมะ
บนเขา

๖ กันยายน ๒๕๕๘

เปลี่ยน
สถานภาพ
ใจ

การปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
คือ การท�าทาน การรักษาศีล การภาวนา 
เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของใจ 
จากใจที่เวียนว่ายตายเกิดไปสู่การเป็นใจ 
ที่ไม่เวียนว่ายตายเกิด เหมือนกับเวลา 
ชายโสดหรือหญิงโสดเปลี่ยนสถานภาพ
เป ็นชายไม ่ โสดหญิงไม ่ โสดด ้วยการ 
แต่งงานกัน การท�าทาน การรกัษาศีล การ
ภาวนา ก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของจิต จิตที่ไม่ได้ท�าทาน ไม่ได้ 
รักษาศีล ไม่ภาวนา จะเป็นจิตที่จะต้อง
เวยีนว่ายตายเกดิไปเร่ือยๆ เหมือนชายโสด 
หญิงโสดที่ไม่ยอมแต่งงาน ก็จะเป็นโสด
ไปเรื่อยๆ

การเปล่ียนสถานภาพจากการเวียนว่าย
ตายเกิดไปสู ่การไม่เวียนว่ายตายเกิด
นี้มีผลที่ต ่างกัน ถ้ายังเวียนว่ายตาย
เกิดอยู ่ก็จะต้องมีความทุกข์อยู ่เรื่อยๆ 
เพราะเวลาเกิดแล้วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ  
ต้องตาย เวลาแก่ เวลาเจ็บ เวลาตาย  
ก็เป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ ถ้ายุติการ 
เวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะมีแต่ความสุข 
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เพราะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย 
นั่นเอง นี่คือเรื่องของจิตใจพวกเราและจิตใจของพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวก จิตใจของพวกเราน้ียังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่  
ยังต้องมาทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ทุกข์กับการ
พลัดพรากจากกนัอยู ่แต่จติของพระพทุธเจ้า จติของพระอรหันตสาวก  
ท่านไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แล้ว ท่านจึงไม่ต้องมามีความทุกข์
กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย กับการพลัดพรากจากกัน 

ถ้าพวกเรายังไม่เห็นโทษของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ พวกเราก็จะ
ไม่เห็นความส�าคัญของการท�าทาน ของการรักษาศลี ของการภาวนา 
เพราะเรายังไม่เห็นทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย  
อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่แก่ ยังไม่เจ็บ ยังไม่ตายกัน เรา 
ก็เลยยังไม่รู ้สึกเดือดร้อนเพราะเรายังสามารถหาความสุขต่างๆ  
ผ่านทางร่างกายได้ แต่เวลาใดท่ีเราไปเจอความเจบ็ไข้ได้ป่วย ไปเจอ 
ความตาย หรือไปเจอความแก่ เวลาน้ันเราก็จะเริ่มมีความรู้สึก 
เดือดร้อนและอาจจะอยากหาวิธีแก้ปัญหาความเดือดร้อนของใจ 
เวลาที่ได้พบกับความแก่ พบกับความเจ็บ พบกับความตาย ถ้ารอ 
ให้เวลานัน้มาถงึมนัอาจจะไม่ทันการณ์ เพราะการท่ีเราจะมาท�าทาน 
มารักษาศีล มาภาวนา ในเวลาที่เราแก่มันก็จะเป็นความล�าบาก 
ยากเย็น ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นกับนอนบนเตียงก็จะไม่สามารถ 
ที่จะท�าทาน รักษาศีล มาภาวนา ได้ หรือถ้าถึงเวลาใกล้ตายก็จะไม่
สามารถท�าได้

ดงันัน้ เราจึงต้องจ�าลองเหตุการณ์ว่าเวลาเราแก่เป็นอย่างไร เวลาเรา 
เจ็บไข้ไดป้่วยเป็นอย่างไร เวลาเราตายเป็นอย่างไร ให้เราหมั่นระลึก
ถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่เร่ือยๆ ถ้าเราเห็นความแก่  
เห็นความเจ็บ เห็นความตาย อยู่เรื่อยๆ เราจะได้ไม่หลงไม่ลืม 
ปัญหาของคนเราที่ไม่สนใจจะมาเตรียมตัวแก้ปัญหาของความแก่  
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ความเจบ็ ความตาย กค็อืความลมื ลมืไปว่าตนเองจะต้องแก่ ลมืไปว่า
ตนเองจะต้องเจบ็ ลมืไปว่าตนเองจะต้องตาย กเ็ลยไม่รูส้กึเดอืดร้อน 
กับความแก่ กับความเจ็บ กับความตาย เพราะยังไม่เกิดขึ้นนั่นเอง 
แต่พอเกิดขึ้นแล้วก็จะอยู่ในสภาพที่ท�าอะไรไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึง 
ทรงสอนให้พวกเราหมั่นเจริญมรณานุสติกันไว้อยู่เร่ือยๆ ให้เรา 
คิดอยู่เร่ือยๆ ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้น
ความแก่ไปไม่ได้ จะต้องเจบ็ไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความเจบ็
ไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ จะต้องตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ 
เราจะต้องพลดัพรากจากกนัจากสิง่ท่ีเรารักสิง่ท่ีเราชอบ ล่วงพ้นการ 
พลดัพรากจากกนัไปไม่ได้ ถ้าเราระลกึถงึความแก่ ความเจบ็ ความตาย  
อยูเ่รือ่ยๆ เราจะได้ไม่ประมาท เราจะได้รบีเตรยีมตวัรบักบัเหตกุารณ์
ท่ีจะเกดิขึน้ ซึง่ถ้าเราได้มาเกดิในยุคสมยัทีมี่พระพทุธศาสนา เรากจ็ะ 
มีคนสอนให้เรารู้จักวิธีรับกับเหตุการณ์ รับกับความแก่ รับกับ 
ความเจบ็ รบักบัความตาย ได้อย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่เดอืดร้อน  
ด้วยการท�าทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนา 

การปฏบิตัทิาน ศลี ภาวนา นีแ่หละทีจ่ะท�าให้จติใจของเรานัน้ไม่ต้อง
ทุกข์กบัความแก่ ไม่ต้องทกุข์กบัความเจ็บ ไม่ต้องทกุข์กบัความตาย 
และไม่ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซ�้าแล้วซ�้าอีก ดังนั้นถ้าเรายัง 
ไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อการท�าทาน ต่อการรักษาศีล ต่อการภาวนา  
เรากค็วรท่ีจะระลกึถงึความแก่ ความเจ็บ ความตาย ให้มากๆ อย่าให้ลืม  
ถ้าเราไม่ลืมแล้วเราก็จะรีบท�าทาน รักษาศีล และภาวนา เช่น เวลา
คนที่ไม่สบายแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาล หมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็น
โรคมะเรง็จะอยูไ่ด้ไม่เกนิ ๓ เดอืน ๖ เดอืน เวลานัน้จติใจจะไม่มคีวาม
อยากที่จะท�าอะไร อยากจะหาวิธีรักษา ถ้ารักษาได้ก็รักษา ถ้ารักษา
ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีรักษาใจ รักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความตายท่ีก�าลังจะ 
เข้ามา เม่ือก่อนน้ีกไ็ม่ได้คดิถงึความตายมากนัก ท้ังๆ ทีรู่อ้ยู่ว่าเกดิมา 
แล้วกต้็องตาย แต่มนัยงัรูส้กึว่าเป็นสิง่ทีห่่างไกลจนเหมอืนกบัเป็นสิง่
ที่ไม่จริง แต่พอมาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วได้ไปพบเเพทย์ แพทย์บอกว่า 
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ไม่มีวธีิรักษาแล้ว ต้องเตรียมตวัตายเพยีงอย่างเดยีว เวลาน้ันกไ็ม่อยาก 
จะท�าอะไร ถ้าเคยท�าทาน เคยรักษาศีล เคยภาวนา อยู่บ้าง ก็จะท�า 
ให้มภูีมมิพ้ืีนฐานท่ีจะท�าทาน รกัษาศลี ภาวนา ให้มากข้ึนได้ แต่ส�าหรบั 
คนท่ีไม่เคยท�าทาน ไม่รักษาศลี ไม่ภาวนาเลย เวลาพบกบัความตายนี้  
จะไม่มีก�าลังจิตก�าลังใจที่จะท�าอะไรเลย

ดังนั้น เราจึงต้องพยายามบังคับตัวเราเองให้พิจารณาความแก่  
ความเจ็บ ความตาย อยู่เรื่อยๆ และบังคับตัวเราเองให้มาปฏิบัติ
ทาน ศลี ภาวนา กนัอยูเ่ร่ือยๆ และท�าให้มากข้ึนไปเรือ่ยๆ จนกว่าใจ 
ของเรานีจ้ะหลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจบ็ ตาย จะหลุดพ้นจากความทกุข์ 
ของความแก่ ของความเจ็บ และของความตาย เมื่อใจของเรา 
หลุดพ้นแล้ว เราจะอยู่อย่างสบาย ไม่มีความวิตกกังวล ไม่มีความ
ห่วงใยกบัเรือ่งของความแก่ ของความเจบ็ และความตาย ใจของเรานี ้
สามารถอยู่เหนือความทุกข์ของความแก่ ของความเจ็บ และ
ของความตายได้ ถ้าเราท�าทาน รักษาศีล และภาวนา ตามวิธีที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญมาและน�าเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ 
สัตว์โลกอย่างพวกเรา ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมค�าสอน 
ของพระพทุธเจ้ากน้็อมน�าเอาไปปฏบิตั ิเอาแบบฉบบัของพระพุทธเจ้า 
มาเป็นตัวอย่าง พอปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติ 
ไม่ช้ากเ็รว็กส็ามารถจะหลดุพ้นจากความทกุข์ต่างๆ ได้ หลดุพ้นจาก 
ความเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ได้ เป็นสิง่ทีไ่ม่สดุวสิยัไม่เหนอืวสิยัของมนษุย์ 
อย่างพวกเราท้ังหลายจะสามารถบ�าเพ็ญที่จะสามารถปฏิบัติกันได้ 
ถ้าเรามีศรัทธาความเช่ือและเรามีความรู้เตือนใจเราอยู่เร่ือยๆ ว่า
เราจะต้องแก่ จะต้องเจ็บ และจะต้องตาย เมื่อเรารู้แล้วเราจะได้รีบ
ขวนขวายปฏิบัติยกระดับจิตใจของเราให้สู่ระดับของพระพุทธเจ้า 
และสู่ระดับของพระอรหันตสาวกเพ่ือท่ีเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับ
ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซ�้าแล้วซ�้าอีก
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พวกเราท�าได้ถ้าพวกเราจะท�ากัน อยู่ที่ว่าจะท�าหรือไม่ท�านั่นเอง  
ส่วนใหญ่กไ็ม่ท�ากนัเพราะว่าลมืความตายกนั ลมืความแก่ ลืมความ 
เจ็บกัน ก็เลยผัดวันประกันพรุ่งว่าไว้รอให้แก่ก่อนแล้วค่อยเข้าวัด
บางทีมนัไม่ทนัแก่ มนัจะตายก่อน มนัจะเจบ็เสยีก่อน พอถงึเวลานัน้ 
ก็จะสายไป สายเกินแก้ ดังนั้น เราต้องจ�าลองต้องสมมุติว่าวันน้ี
หรือพรุ่งนี้เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้ เราอาจจะตายขึ้นมา
ก็ได้ ไม่มีใครรู้ ไม่เช่นนั้นเขาจะมีบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันภัย 
ไว้ท�าไม เพราะไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นเอง ให้เราคิด
แบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจ เพื่อที่เราจะได้มาเตรียมตัว  
มาสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วออกไปบวช ออกไปอยู่
แบบนักบวช เพื่อที่จะได้รักษาศีลและภาวนาได้อย่างเต็มที่ได้อย่าง 
ตลอดเวลา เพ่ือทีเ่ราจะได้ท�าลายตณัหาต้นเหตขุองความทกุข์ทีมี่อยู ่
ในใจของพวกเราให้หมดไปได้

นี่คือหน้าที่ของพวกเราที่ไม่มีใครจะมาท�าให้กับเราได้ ทุกคนจะต้อง
ท�างานนี้เอง พ่อแม่ท�าให้เราไม่ได้ ไม่เหมือนงานทางร่างกาย พ่อแม่ 
ยังพอท�าให้เราได้เวลาเราเป็นเด็กเป็นเล็ก พ่อแม่ก็เลี้ยงดูเรา  
หาอาหารหาอะไรมาให้เรารับประทาน แต่เร่ืองของจิตใจไม่มีใครที่
จะดูแลให้ใครได้ ทุกคนจะต้องดูแลให้กันเอง ทุกคนจะต้องบ�าเพ็ญ
จิตภาวนา ทุกคนจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถึงจะช�าระใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ได้ ถึงจะได้เปลี่ยนใจจากใจท่ีเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ใจท่ีไม่ 
เวยีนว่ายตายเกดิ ขอให้ท่านจงร�าลึกถงึความแก่ ความเจบ็ ความตาย  
อยู่เรื่อยๆ เพื่อจะได้ไม่ประมาทนอนใจ เพื่อจะได้รีบเร่งปฏิบัติเพื่อ
ให้ได้บรรลุถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด บรรลุถึงความ 
สิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวง 
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ธรรมะ
บนเขา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

ล�าดับขั้น
การ

ปฏิบัติ

พระธรรมค�าสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอน

ให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัตินั้นเป็นธรรมที่

ต้องปฏิบัติเป็นขั้นๆ ไป ปฏิบัติจากขั้นต�่า 

ไปสูข่ัน้สงู เพราะธรรมแต่ละขัน้จะสนบัสนนุ 

ธรรมที่สูงขึ้นไป ถ้าจะปฏิบัติธรรมขั้นสูง 

โดยไม่ปฏิบัติธรรมขั้นต�่าก่อนจะไม่ได้ผล

ดังที่ปรารถนากัน เหมือนกับการศึกษา

ทางโลกท่ีต้องศึกษาจากขั้นต�่าไปสู่ขั้นสูง 

เร่ิมต้นตั้งแต่ขั้นอนุบาลไปสู ่ขั้นประถม  

ขั้นมัธยม และขั้นอุดมศึกษาตามล�าดับ  

ข้ามขัน้กนัไปไม่ได้เพราะจะท�าให้ไม่สามารถ 

ที่จะสอบผ่านได้

การปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้น จ�าเป็นจะต้อง

ปฏิบัติเป็นข้ันๆ เริ่มต้นจากขั้นแรกไปสู่

ขั้นสุดท้าย

ขั้นแรกของปฏิบัติธรรม คือ การให้ทาน 

ขั้นที่สอง คือ การรักษาศีล 

ขัน้ทีส่าม คอื ขัน้ภาวนา ทีแ่บ่งเป็น ๒ ขัน้  

คือ สมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา
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ธรรมเหล่านีจ้�าเป็นจะต้องปฏิบัตจิากขัน้แรกขึน้ไปเพราะจะสนบัสนนุ

ธรรมที่สูงขึ้นไปตามล�าดับ เหมือนกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน 

จ�าเป็นจะต้องสร้างจากฐานรากขึน้ไปก่อน ฐานรากแล้วถงึจะขึน้เสา  

ขึ้นคาน ขึ้นหลังคา ขึ้นชั้นต่างๆ ได้ ถ้ายังไม่มีฐานรากหรือฐานราก

ไม่แข็งแรง ตัวอาคารก็อาจจะพังลงมาได้ การปฏิบัติธรรมก็เป็น

อย่างนั้น จ�าเป็นจะต้องปฏิบัติจากทานขึ้นไปก่อน แต่ส�าหรับผู้ที่

ในอดีตชาติเคยได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนแล้ว พอมาเกิดชาติใหม่นี้ 

ก็สามารถปฏิบัติขั้นที่ได้ปฏิบัติไว้แล้วต่อไปได้ ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้น

ใหม่ก็ได้ เช่น คนที่เคยบวชแล้วในอดีต พอกลับมาเกิดใหม่ก็บวช 

ต่อไปเลยก็ได้ 

อย่างครูบาอาจารย์บางรูป เช่น สมเด็จพระสังฆราชท่ีทรงเสด็จ 

นพิพานหรอืสวรรคตไปนี ้ท่านกบ็วชตัง้แต่เป็นเดก็เป็นสามเณร น่ันเป็น 

เพราะว่าในอดีตชาติท่านได้บวชมาแล้ว แต่ส�าหรับคนที่ยังไม่เคย

ท�าทาน ไม่เคยรกัษาศลี จะให้ไปบวชนัน้กเ็ป็นการบวชชัว่คราว ไม่ได้

บวชเอาจรงิเอาจงัแบบเป็นจรตินสิยัของตน บวชเพราะเป็นธรรมเนยีม 

ท่ีสงัคมนยิมปฏิบัติกนั เช่น บวชเพือ่ทดแทนพระคณุบดิามารดา กบ็วช 

ช่วงระยะสัน้ๆ สมยัก่อนกป็ระมาณ ๑ พรรษา ๓ เดอืน สมยัปัจจบุนัเป็น

ยคุท่ีมคีวามเจริญทางด้านวตัถมุาก เวลาทีจ่ะมาบวชจงึมน้ีอยเพราะ

จะต้องเอาเวลาที่มีอยู่นี้ไปหาเงินหาทองหาวัตถุข้าวของต่างๆ กัน  

การบวชจงึลดระยะเวลาลง เดีย๋วนีบ้างทกีบ็วชกนั ๑๕ วนับ้าง ๗ วนับ้าง  

หรือถ้าบวชเป็นพธิกีบ็วชเช้าสกึเย็น อย่างบวชหน้าไฟในงานศพเวลา

บิดามารดาตายไป ยังไม่มีโอกาสบวชทดแทนก็เลยถือโอกาสบวช 

ในวนัท่ีจะเผาศพ การบวชแบบนีไ้ม่ได้ถอืว่าเป็นการบวชแบบจรงิจงั 

การบวชจริงจงัน้ีต้องเป็นการบวชแบบไม่สกึ จึงถอืว่าเป็นการบวช

ทีแ่ท้จรงิ
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ดงันัน้การปฏิบัติธรรมของแต่ละท่านจงึต่างกนัไป บางท่านกท็�าทาน

ได้อย่างง่ายดาย ชอบใส่บาตรชอบไปท�าบุญตามวัดตามวาต่างๆ  

มีงานบุญที่ไหนก็ชอบไป แสดงว่าในอดีตชาติเคยได้ท�าบุญมาอย่าง

โชกโชนแล้ว ติดเป็นนิสัยแล้ว มีความรู้สึกที่ดีกับการท�าบุญ คือได้

ความสุขใจ เวลามีโอกาสมีก�าลังก็จะไปท�าบุญ ส�าหรับผู้ที่ไม่เคย

ท�าบญุท�าทานมาในอดตีกจ็ะไม่ท�าจะไม่ชอบท�า ชอบทีจ่ะเอาเงนิทอง 

ไปซื้อข้าวซื้อของไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ถ้าจะท�า

ก็ท�าแบบเสียไม่ได้ เช่น ถูกรับเชิญให้ไปร่วมงานท�าบุญ หรือมีการ

แจกซองกฐินผ้าป่าก็อาจจะท�าไปเพื่อไม่ให้เสียมารยาท หรือท�าไป

เนื่องในวันมงคลต่างๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เช่น วันวิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา เป็นต้น ก็เป็นการท�าไป

ตามธรรมเนียม ยังไม่ได้ท�าจากนิสัยใจคอ ไม่ได้ท�าจากความชอบ

ที่จะท�า เพราะในอดีตชาติไม่ได้สะสมการกระท�าบุญนี้ไว้จึงไม่ได้ติด 

มาเป็นนสิยั ส�าหรบัผูท้ีไ่ด้ท�ามาแล้ว ตดิเป็นนสิยัแล้ว จะชอบท�าบญุ 

ท�าทาน ถ้าท�าบุญแล้วก็จะท�าให้มีก�าลังที่จะปฏิบัติธรรมขั้นที่ 2 ได้  

ก็คือการรักษาศีล 

เบ้ืองต้นกร็กัษาศลี ๕ ไป อาจจะรักษาเป็นบางวนัไปก่อนในระยะเร่ิม

แรก ส�าหรับบางท่านถ้าอดีตเคยรกัษาศลีมาตลอดเวลาแล้วกจ็ะรกัษา

ศีลได้ทุกวัน บางท่านยังรักษาไม่ได้ทุกวัน ก็ขอรักษาในวันพระก่อน  

เช่น วันนี้ก็เป็นวันพระ คนที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะมารักษาศีลกันใน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาศีล
คือท�าให้จิตใจมีความสงบ
มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
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วนัพระ กจ็ะเป็นจุดเร่ิมต้นทีจ่ะน�าไปสูก่ารรกัษาศลีทีม่ากขึน้ไป รกัษา

จาก ๑ วัน เป็น ๒ วัน เป็น ๓ วัน เพราะเมื่อเริ่มรักษาศีลก็จะเห็น 

คุณค่าของการรักษาศีล เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาศีล คือ

ท�าให้จิตใจมีความสงบมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ความวิตกกังวล 

ความหวาดกลัวต่างๆ ก็น้อยลงไป เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ไม่รักษาศีลกห็ายไป เหน็คณุค่าของการรกัษาศลี ก็จะท�าให้รกัษามาก 

ขึ้นไปจนสามารถรักษาได้ทุกวัน พอรักษาศีล ๕ ได้แล้วก็อยากจะ

รักษาศีล ๘ ขึ้นมา ก็จะลองรักษาในวันพระก่อน วันแรกถ้าไปอยู่วัด

เขาก็เรียกว่าไปรักษาอุโบสถศีล

ค�าว่า อุโบสถศีล ก็คือศีล 8 ที่รักษากันในพระอุโบสถ เพราะ

ศรัทธาญาติโยมเวลาไปรักษาศีลในวันพระก็จะไปปฏิบัติธรรมกันใน 

พระอโุบสถ สถานท่ีๆ มพีระสงฆ์น�าสวดมนต์ไหว้พระ มพีระสงฆ์แสดง 

พระธรรมเทศนา แล้วก็น�าพาปฏบัิตธิรรมขัน้ทีส่งูขึน้ไปกคื็อ สมถภาวนา  

และวปัิสสนาภาวนา นีก่เ็ป็นการเร่ิมต้นท�าไปในวนัพระ วนัหยุดท�างาน  

ไม่ต้องไปท�ามาหากนิ มเีวลาว่างกไ็ปวดัไปปฏิบัตธิรรม เพราะท่ีวดัจะมี 

อุปกรณ์มีบุคลากรสมบูรณ์กว่าการปฏิบัติอยู่ที่บ้าน บรรยากาศก็จะ

ดีกว่า สิ่งแวดล้อมก็จะดีกว่าสงบกว่า จะไม่มีพวกรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ มาคอยยัว่ยวนกวนใจ ถ้าอยูท่ีบ้่านจะมบีคุคลท่ีไม่ได้รกัษา

ศลีไม่ได้ภาวนา เขากจ็ะวุน่อยูก่บัการหากนิ การหาความสขุทาง ตา 

หู จมูก ลิน้ กาย ดูภาพยนตร์ดอูะไรต่างๆ ฟังอะไรต่างๆ ไป ถ้าอยูใ่กล้ 

ก็จะร�าคาญใจรบกวนใจได้ จะท�าให้การรักษาศีลยากล�าบาก เช่น 

เวลาตอนเย็นคนรอบข้างเขารับประทานอาหารกัน กลิ่นอาหารโชย 

เข้ามาในจมูกก็จะท�าให้ใจที่ยังไม่แข็งแกร่งยังไม่มีหลักมีเกณฑ์นี้ 

อ่อนไหวได้ และอาจจะท�าให้ศีลขาดได้เพราะทนไม่ไหวกับการที่จะ

ต้องอยากรับประทานอาหารร่วมกับเขา
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นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ว่าท�าไมผู้ที่รักษาศีล ๘ ศีลอุโบสถ และ

เจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา ต้องไปอยู่วัดกัน เพราะท่ีวัดนี้ 

มีบรรยากาศที่ดีกว่า สงบกว่า ห่างไกลจากแสง สี เสียง รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วอยู่ร่วมกับบุคคลที่ปฏิบัติคล้ายคลึงกัน 

รักษาศีล ๘ ด้วยกัน ไม่รับประทานอาหารเย็นด้วยกัน ร่วมปฏิบัติ

ธรรมกัน ร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมกัน บรรยากาศการไปอยู่วัดจึงเอื้อ

ต่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ 

ผูป้ฏบิตัเิมือ่เริม่เข้าสูข่ัน้ภาวนา ขัน้รกัษาศลี 8 กม็กัจะต้องไปปฏบิตั ิ

ที่วัด หรือไปปฏิบัติในสถานที่เหมือนกับวัด คือเป็นที่ห่างไกลจาก 

แสง ส ีเสยีง รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีส่งบสงดัวเิวก ทีไ่ม่มารบกวน 

มาท�าลายการท�าความสงบของใจ การภาวนาสมถภาวนา ถ้าได้เริม่ 

ท�าแล้ว ถ้าได้รับผลเห็นผลที่เกิดจากการภาวนา เห็นผลจากการ

ศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ จะได้พบกับอานิสงส์ของการฟัง

ธรรมอยู่ถึง ๕ ประการด้วยกันคือ ๑. จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคย

ได้ยินได้ฟังมาก่อน ๒. ธรรมที่จะได้ยินได้ฟังมาแล้ว เมื่อได้ฟังซ�้าอีก

ก็จะเกดิความเข้าใจดี เข้าไปลกึ เข้าไปกว้างออกไป ๓. จะช่วยก�าจดั

ความลงัเลสงสยัต่างๆ ให้หมดไปได้ ๔.ท�าให้เกดิสมัมาทฏิฐคิวามเหน็

ที่ถูกต้อง และ ๕.ท�าให้จิตใจสงบผ่องใส ถ้าได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

และมสีตจิดจ่ออยูก่บัการปฏบิตั ิผลกย่็อมจะเกดิขึน้มาดงัทีไ่ด้แสดงไว้  

เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วได้ผลเหล่านีก้จ็ะท�าให้เหน็คณุค่าของการ 

ฟังเทศน์ฟังธรรมที่เป็นเหมือนกับการเจริญวิปัสสนาภาวนา เจริญ

วิปัสสนา กเ็พือ่ทีจ่ะเจรญิสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ทีถ่กูต้อง คอืการเจรญิ 

ปัญญานัน่เอง ปัญญาท่ีจะมาท�าให้จติใจได้หลดุพ้นออกจากกองทกุข์

แห่งการเวียนว่ายตายเกิด กองทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยาก

ต่างๆ ถ้าไม่มปัีญญาจะไม่เห็นโทษของตณัหาความอยากต่างๆ จะไม่ 

รูจ้กัวธิหียดุการเวยีนว่ายตายเกดิได้ แต่ถ้าได้ยนิได้ฟังธรรมอยูเ่รือ่ยๆ 
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กจ็ะได้ยนิวธิท่ีีจะหยดุการเวยีนว่ายตายเกดิ จะได้ยนิว่ากเิลสตณัหา

ความโลภความอยากต่างๆ นี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ 

และของการเวยีนว่ายตายเกดิ และการท่ีจะก�าจดักเิลสตณัหานีก้ต้็อง

ใช้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ

นีค่อืเรือ่งของการไปอยูว่ดัในวนัอโุบสถ วนัน้ีกเ็ป็นวนัพระ พทุธบรษิทั 

สาธุชนที่ใฝ่การปฏิบัติใฝ่การฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะไปอยู่วัดกันเป็น 

ธรรมเนยีมซึง่ได้ปฏิบัติกนัตัง้แต่สมยัพระพทุธกาล แต่ในสมยัปัจจบุนัน้ี  

เราก็อาจจะไม่ต้องไปอยู่วัดก็ได้ เพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถฟังเทศน์

ฟังธรรมที่ไหนก็ได้ ถ้ามีเครื่องเสียงไว้เปิดฟัง หรือมีหนังสือธรรมะ 

ไว้อ่าน แล้วถ้ามสีถานท่ีสงบเงยีบไม่มใีครมารบกวน ไม่มแีสง ส ีเสยีง 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็สามารถที่จะอยู่ในสถานที่เหล่านั้น 

ได้โดยไม่ต้องไปวัด เพราะเดี๋ยวนี้การไปวัดอาจจะไม่สงบไปเสียแล้ว  

แทนทีจ่ะมกีจิกรรมเกีย่วกบัการปฏบิตัธิรรม กลบัมกีจิกรรมทางโลก 

เข้ามาแทรก เช่น วัดต่างๆ ก็จะมีเมรุเผาศพกัน มีผู้คนเข้าออกกัน 

เป็นจ�านวนมากเพือ่มาท�าฌาปนกจิกนั หรอืมงีานบญุงานฉลองงาน 

อะไรต่างๆ แทนที่วัดจะเป็นสถานท่ีสงบ กลับกลายเป็นเหมือน

ศูนย์การค้าไป มีคนพลุกพล่าน มีการเสพรูป เสียง กล่ิน รส 

โผฏฐพัพะ กนั บางแห่งถงึกบัมมีหรสพเข้ามาถงึในวดัเลย วดัแบบนัน้ 

ก็ถือว่าไม่เป็นวัดของพระพุทธเจ้า

ถ้าเป็นวดัของพระพทุธเจ้าต้องเป็นวดัทีส่งบสงดัปราศจากกจิกรรม

ต่างๆ นอกจากการปฏิบัติธรรม คือมีการเจริญสมถภาวนาและ

วปัิสสนาภาวนาเท่าน้ัน ถงึจะเรยีกว่าเป็นวัดของพระพทุธเจ้า เป็นวดั 

ท่ีสามารถบ�าเพ็ญธรรมขั้นสูงได้ คือ ขั้นศีล ๘ และขั้นสมถะและ

วิปัสสนาภาวนา พอรักษาศีล ๘ ได้ การภาวนาก็จะเป็นไปได้อย่าง

ง่ายดายต่างจากการรกัษาศีล ๕ ถ้ารักษาศีล 5 นีก้เิลสตณัหายงัมีช่อง  
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ออกมาสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายให้แก่ใจได้ เพราะ ศีล 5 นี้ 

ยงัไม่ละเอยีดพอ ถ้าเป็นกรงก็ยงัห่าง ยงัมีช่องให้เลด็ลอดออกจาก 

กรงได้ แต่ถ้าเป็นศีล 8 แล้ว ลูกกรงมันจะถี่ ไม่สามารถเล็ดลอด 

ออกมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้ ศีล ๘ ยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับการ

ไปหาความสขุทางตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ทีศ่ลี ๕ ไม่ได้ห้ามไว้ ศลี ๕ นี้ 

จะไปเทีย่วข้างนอกบ้านกไ็ปได้ จะไปดภูาพยนตร์ไปงานต่างๆ งานเล้ียง 

ตอนค�่าตอนกลางคืนไปได้หมด ไม่ได้ห้าม แต่ถ้าถือศีล ๘ แล้วจะไป

ไม่ได้ จะต้องส�ารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ไปหาความสุขจากการดู  

การฟัง การดื่ม การรับประทาน อันนี้จะท�าให้มีเวลามาภาวนาได้ 

มาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมได้ ถ้าไปเที่ยวกันก็จะไม่มีเวลาที่จะมา

ศึกษามาภาวนากัน นี่คือความแตกต่างระหว่างศีล ๕ กับศีล ๘ 

ถ้าอยากจะให้ศีลละเอียดมากกว่าน้ีก็ต้องถือศีลของนักบวชเลยคือ 

ศลีของพระ ๒๒๗ ข้อ ของภิกษณีุก็ ๓๐๐ กว่าข้อ แต่เดีย๋วนีไ้ม่มีแล้ว  

เป็นข้อควบคุมบังคับให้จิตใจอยู่ข้างใน ให้อยู่ในวัดวาอาราม ให้อยู่

ในบริเวณที่จ�ากัด ไม่ปล่อยให้ออกไปเพ่นพ่านทั่วไปหมดเพราะจะ

เป็นอุปสรรคต่อการบ�าเพ็ญจิตภาวนา โดยเฉพาะสมถภาวนาคือ

การท�าใจให้สงบ ใจจะสงบนี้จะต้องกักกันร่างกาย เพราะการกักกัน

ร่างกายกเ็ท่ากบัการกกักนัจิตใจไปในตัว จติใจจะไปโน่นมานีก่ไ็ปไม่ได้  

ถ้าเราบังคับให้ร่างกายอยู่ในบริเวณใดบริเวณหน่ึงไม่ให้ออกไปจาก 

ในบริเวณนั้น เช่น ถ้าเป็นญาติโยมที่เริ่มปฏิบัติก็จะไปรวมกันอยู่ใน

พระอโุบสถ ส�าหรับผูท่ี้ก้าวหน้าแล้ว สามารถปฏบิตัอิยู่ตามล�าพงัได้  

ใจจะสงบนี้จะต้องกักกันร่างกาย
เพราะการกักกันร่างกาย
ก็เท่ากับการกักกันจิตใจไปในตัว
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กจ็ะไปอยูท่ีพ่กัทีส่งบทีใ่ดกไ็ด้ แล้วก็ควบคมุบังคบักายไม่ให้ไปท�าอะไร 

นอกจากเดินจงกรม นั่งสมาธิ

การเดนิจงกรมกบันัง่สมาธินีก้เ็ป็นการภาวนา สาเหตท่ีุต้องเดนิสลับ

กบัการนัง่กเ็พือ่ผ่อนคลายความปวดเมือ่ยของร่างกายนัน่เอง แต่การ

ภาวนาน้ีก็เหมือนกัน เดินจงกรมก็เป็นการภาวนา นั่งสมาธิก็เป็น 

การภาวนา เช่น ถ้าเดินจงกรมแล้วบริกรรมพุทโธๆ ไปก็เรียกว่า

เป็นการเจรญิสมถภาวนา เป็นการเจรญิสต ิเวลานัง่บริกรรมพทุโธๆ 

ก็เหมือนกัน ต่างกันตรงที่ร่างกายอยู่ในท่านั่งหรือท่าเดินเท่านั้น  

แต่งานของจิตใจนี้เป็นงานอันเดียวกันคืองานท�าใจให้สงบ การจะ

ท�าใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติควบคุมบังคับไม่ให้ใจลอยไปกับอารมณ์

ความคิดต่างๆ ใจนี้ก็เป็นเหมือนกับคนที่ตกลงไปในน�้าที่มีกระแสน�้า 

ไหลเชีย่ว ถ้าไม่ต้องการให้น�า้พดัพาไปกต้็องหาทีเ่กาะ ถ้าไม่ทีม่เีกาะ  

น�้าก็จะพัดพาไปแล้วอาจจะท�าให้จมน�้าตายได้ แต่ถ้ามีท่ียึดท่ีเกาะ 

กจ็ะปลอดภยั ใจกเ็หมือนกนั ถ้าใจไม่มทีีย่ดึทีเ่กาะ ไม่มสีต ิใจกจ็ะลอย

ไปตามกระแสอารมณ์ความคิดต่างๆ แล้วก็จะไปพบกับความทุกข ์

ความวุน่วายใจต่างๆ แต่ถ้ามทีียึ่ดมทีีเ่กาะ เช่น มสีตยึิดเหนีย่วจติใจ 

จะเป็นพทุธานุสต ิธัมมานสุติ สงัฆานสุต ิอานาปานสติ มรณานสุติ  

เหล่าน้ีก็เรียกว่าเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจได้ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ 

สงัฆานสุต ิกค็อื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ระลึกถึงพระพุทธคณุ  

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เช ่น การสวดบทพระพุทธคุณ  

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ หรือถ้าจะใช้การระลึกถึงช่ือก็ได้ เช่น 

พทุโธ ธมัโม สงัโฆ ระลกึไปเพยีงอย่างเดยีว อย่าให้คดิเรือ่งนัน้เรือ่งนี้  

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 บริเวณเหนือริมฝีปากข้ึนมา เป็นลมเข้าออกสัมผัสร่างกาย  
กเ็ฝ้าดอูยูต่รงนัน้ ให้รูเ้ฉยๆ เท่านัน้เองว่าตอนนีล้มก�าลงัเข้าหรอืก�าลัง
ออก ลมหยาบหรือลมละเอียด ลมยาวหรือลมสั้น ให้รู้ไปตามความ
เป็นจริงของลม ถ้าลมละเอียดเข้าไปมากๆ จนไม่สามารถรับรู้ว่า 
ลมมีหรือไม่มีก็ให้สักแต่ว่ารู้ไป รู้อยู่กับความว่างไป รู้อยู่กับการที่ 
ไม่มลีมไป ตราบใดทีไ่ม่มคีวามคดิปรงุเเต่งกย็งัถอืว่าก�าลงัภาวนาอยู่ 
ก�าลังน�าใจให้เข้าสู่ความสงบ ถ้าไม่เกิดอาการตกใจกลัว หรือเกิด
ความคิดปรุงเเต่งขึ้นมา จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบตามล�าดับต่อไป 
ถ้าเกิดความตกใจกลัวว่าไม่มีลมหายใจ กลัวว่าจะตาย ใจก็จะถอน
ออกมาหาลมเพราะกลัวว่าไม่มีลมแล้วจะตาย ส�าหรับผู้ที่ภาวนา
อานาปานสตินี้ ท่านสอนว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเวลาไม ่
สามารถรับรู้ว่ามีลมหายใจเข้าออกหรือไม่นั้น ตราบใดที่มีสติมี 
ผู้ระลึกรู้อยู่นี้ ร่างกายนี้จะไม่ตายอย่างแน่นอน เพราะผู้ที่ปฏิบัต ิ
อานาปานสตมิานัน้ไม่มใีครตาย ในเวลาทีไ่ม่สามารถรบัรู้ว่ามลีมอยู ่
หรือไม่แล้ว เพราะเวลานั้นจิตละเอียด ลมก็ละเอียด พร้อมที่จะเข้า
สู่ความสงบ ถ้าประคับประคองสติให้สักแต่ว่ารู้ไว้ไปเร่ือยๆ เดี๋ยว 
ไม่นานมันก็จะวูบลงไปเข้าสู่ความสงบได้ เวลาเข้าสู่ความสงบ เรื่อง
ของลมเร่ืองของร่างกายกห็ายไปจากการรบัรูข้องใจ อยูก่บัความว่าง  
เหมือนลอยอยู่ในอวกาศ แต่เป็นความสุขมาก เป็นความสุขที่ 
เหนอืกว่าความสขุทัง้หลาย ถ้าได้พบกบัความสขุอนันีแ้ล้วกจ็ะท�าให้
เกิดก�าลังจิตก�าลังใจที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นและให้สูงขึ้น 
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ตอนต้นก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้น ปฏิบัติให้จิตสงบไปก่อน  

ให้ช�านาญ ให้สามารถเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการและตั้งอยู่ได้นานๆ  

ไปก่อน ยงัไม่ต้องไปกงัวลว่าจะตดิสมาธิ เพราะยงัไม่มสีมาธทิีจ่ะตดิ

นั่นเอง ต้องพยายามท�าไปบ่อยๆ ท�าให้มากๆ ท�าให้จิตสงบมากๆ  

สงบนานๆ สงบอยูเ่รือ่ยๆ ก่อน จนมคีวามมัน่ใจว่าสามารถเข้าสมาธิ

ได้ทุกเวลาแล้ว หลังจากนั้นถึงค่อยก้าวขึ้นไปสู่ธรรมขั้นสูงต่อไป 

ก็คือการภาวนาวิปัสสนาภาวนา

การเข้าสูว่ปัิสสนาภาวนานีไ้ม่ได้หมายความว่าจะให้ท้ิงสมถภาวนา 

แต่ให้ท�าสลับกันไป คือตอนต้นก็ให้เข้าไปในสมาธิก่อน เข้าไปพักจิต 

เข้าไปชาร์จแบตเตอรี่ เข้าไปสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้น แล้วเวลาออก

จากสมาธิมาถึงค่อยมาเจริญวิปัสสนาภาวนา อย่าเจริญวิปัสสนา

ภาวนาในขณะทีจ่ติตัง้อยูใ่นความสงบสกัแต่ว่ารู ้ตอนนัน้ไม่ใช่เวลา

ทีจ่ะมาเจรญิวปัิสสนาภาวนา เป็นเวลาท่ีเจรญิสมถภาวนาเพือ่สร้าง

อเุบกขาธรรมให้เกดิขึน้ เพราะจ�าเป็นจะต้องใช้อเุบกขาธรรมในการ

ที่จะสนับสนุนในการเจริญวิปัสสนาภาวนา 

การเจรญิวปัิสสนาภาวนา กค็อืให้พจิารณาธรรมต่างๆ ทีใ่จยงัไปหลง

ยังไปเห็นว่าดิบเห็นว่าดี เห็นว่าสุขอยู่ ยังอยากมียังอยากได้อยู่กับ 

สิ่งใด ก็ต้องพิจารณาให้เห็นสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข 

มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง มันเป็นของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้น  

เวลามนัจากเราไปเป็นของคนอืน่กจ็ะท�าให้เราเสยีอกเสยีใจ และอาจจะ 

เป็นบ้ากระโดดตึกฆ่าตัวตายไปก็ได้ เพราะอ�านาจของความทุกข์ใจ 

ของความเสียใจท่ีจะรุนแรงมากเพราะไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่า  

ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีตนได้มาท่ีตนรักที่ตนหวงนี้จะต้องมีการพลัดพราก

จากกนัไปในท่ีสดุไม่ช้ากเ็รว็ นีค่อืวปัิสสนาภาวนา ออกจากสมถภาวนา 

ก็มาพิจารณาสภาวธรรมต่างๆ ที่ใจยังหลงรักหลงชอบ ยังอยากได้
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อยากมีอยู่ ถ้ายังรักชอบลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ต้องพิจารณาให้

เห็นว่ามันเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข ให้เห็นว่ามันเป็นสมบัติช่ัวคราว 

ได้มาแล้วก็ต้องเสียไปหมดไป ถ้าปล่อยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ได้  

ก็มาพิจารณาบุคคลต่างๆ ท่ีเรารักเราชอบท่ีเรามีความผูกพัน  

ที่เราอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ อยู่กับเราไปตลอด เราก็ต้อง

พจิารณาว่าเขาเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง เกดิแล้วกต้็องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย  

ไปในที่สุด เขาจะไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอด สักวันหน่ึงเขา 

ก็ต้องจากเราไปตลอด ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเรา สามภีรรยาของเรา  

พีน้่องของเรา บตุรธิดาของเรา เพ่ือนของเรา ค�าว่าของเราๆ ทัง้หมดนี้ 

มนัไม่ใช่เป็นของเราทีแ่ท้จรงิ มนัเป็นอนตัตา เป็นของชัว่ครัง้ชัว่คราว  

อยูก่บัเราไม่นานแล้วกต้็องมกีารจากไป เขาไม่ไป เรากไ็ป นีค่อืสิง่ต่างๆ  

เป็นอย่างนี้

แล้วก็เข้ามาพิจารณาร่างกายของเรา ร่างกายของเราก็เป็นแบบ

เดยีวกนั มเีกดิแล้วกต้็องมแีก่ มเีจบ็ มตีาย เป็นธรรมดา ต้องสอนใจ 

ให้รับกับสภาพของความแก่ให้ได้ รับกับสภาพของความเจ็บปวด

ของร่างกายให้ได้ รับกับสภาพของความตายของร่างกายให้ได้  

ด้วยการยกประเด็นขึ้นมาสอบถามใจ ด้วยการไปดูตัวอย่างดูคน 

ที่แก่แล้วน้อมกลับเข้ามาที่ร่างกายของตนว่าต่อไปร่างกายของตน 

ก็จะต้องเป็นอย่างนี ้ไปดูคนเจบ็ไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลหรอืเวลา

ที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเรารับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือไม่ ไปด ู

ค�าว่าของเราๆ ทั้งหมดนี้
มันไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริง
มันเป็นอนัตตา
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ความตายของบคุคลทีเ่ขาตายไปแล้ว แล้วกน้็อมกลบัเข้ามาทีร่่างกาย 

ของตนเองว่าต่อไปร่างกายของตนก็จะต้องเป็นอย่างนี้ หนีไม่พ้น  

เป็นสิง่ทีร่่างกายของทกุคนจะต้องพบกนั ถ้าสอนใจทีม่อีเุบกขา ใจจะ 

ไม่รู้สึกหวั่นไหว ไม่รู้สึกเดือดร้อน ใจจะน้อมเข้ามารับได้ เพราะใจ

เป็นเพียงผู้รู้เท่านั้น ใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บไปกับ

ร่างกาย ใจเป็นเพยีงแต่ผูม้าครอบครองร่างกาย เป็นเหมอืนเจ้านาย 

ส่วนร่างกายนีเ้ป็นเหมือนคนรบัใช้ เวลาคนรบัใช้เป็นอะไรไป เจ้านาย 

ก็ดูแลไปตามความเหมาะสม รักษาได้ก็รักษากันไป รักษาไม่ได ้

ตายไปกเ็อาไปฌาปนกจิ ใจไม่ได้ตาย เจ้านายไม่ได้ตายไปกบัคนรบัใช้  

จะไปตืน่เต้นตกใจหวาดกลวัไปท�าไมเพราะไม่ได้ตาย ผูท้ีต่ืน่เต้นตกใจ 

หวาดกลัวน้ีไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายทีแ่ก่ ทีเ่จบ็ ทีต่าย นีเ้ขากลับไม่รูส้กึ 

อะไร เพราะเขาไม่มีความรู้สึกในตัวของเขา เขาไม่มีการรับรู้อะไร 

ท้ังน้ัน เขาเป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืน เวลาที่เราเอาท่อนไม ้

ท่อนฟืนมาผ่ามาตัดมาโยนเข้ากองไฟ ท่อนไม้ท่อนฟืนเขาไม่รูส้กึอะไร  

ร่างกายก็อย่างนั้น เขาไม่รู้สึกอะไร เขาเป็นธาตุเหมือนกัน เป็นธาตุ

ดิน น�้า ลม ไฟ พอโยนเข้ากองไฟเขาก็ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้ เขาไม่ได้

ต่อต้านไม่ได้พยายามดิน้ทีจ่ะหนจีากกองไฟนัน้ ผูท่ี้ต่อต้านผูท่ี้ดิน้นัน้ 

กค็อืใจทีค่รอบครองร่างกาย แต่เวลาทีร่่างกายหมดลมหายใจไปแล้ว 

ใจก็จะไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วนั่นเอง ร่างกายจึงกลายเป็นเหมือน

ท่อนไม้ท่อนฟืนไป ไม่เดอืดร้อนกบัการกระท�าต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่า 

จะไปผ่าไปตัด ไปเยบ็ไปฝัง ไปเผา หรอืไปท�าอะไรกบัร่างกาย ร่างกาย

เขาไม่เดือดร้อน ผู้ที่เดือดร้อนคือใจท่ีไม่ตายไปกับร่างกาย แต่ถูก

ความหลงหลอกให้คิดว่าเป็นร่างกาย เวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย

ก็จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมา 

วปัิสสนา คอืการมาสอนใจให้รูว่้าใจกบัร่างกายนีเ้ป็นคนละส่วนกนั 

ใจไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปหวาดกลัวกับความเป็นไปของร่างกาย
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ที่จะต้องเป็นไปอย่างแน่นอน ถ้าใจมีก�าลังของอุเบกขาที่ได้จาก 

สมถภาวนา ใจจะไม่รู ้สึกสะทกสะท้านเวลาพิจารณาความแก่  

ความเจ็บ ความตาย จะสามารถรับรู้ได้อย่างสงบ แต่ถ้ามีอาการที่

ไม่สงบเกดิขึน้กแ็สดงว่าก�าลงัของอเุบกขาน้ันอ่อนลงไปหรอืหมดแล้ว 

เวลานัน้กเ็ป็นเวลาท่ีจะต้องพกัการเจรญิวปัิสสนาภาวนาไว้ชัว่คราว 

แล้วกลับมาบ�าเพ็ญสมถภาวนาเพ่ือสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นมาใหม่ 

กลับเข้าไปอยู่ในความสงบ อยู่ให้นานเท่าที่จิตต้องการอยู่ พอจิตได้

พักเต็มที่แล้ว จิตก็จะถอนออกมาเอง เมื่อถอนออกมาแล้วก็เอาไป

เจริญวิปัสสนาต่อไป ไปท�าโจทย์ที่ยังท�าไม่ได้ ไปทดสอบถามใจว่า 

ถ้าเสยีคนนีไ้ปแล้วจะร้องห่มร้องไห้หรอืเปล่า จะเดอืดร้อนหรอืเปล่า 

ถ้าเสียคนนี้ไปจะเดือดร้อนไหม ถ้าเสียร่างกายไปจะเดือดร้อนไหม 

ถ้าร่างกายเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะเดือดร้อนไหม ถามไปเรื่อยๆ 

พิสูจน์ไปเรื่อยๆ จนในท่ีสุดจะมีความมั่นใจว่าไม่เดือดร้อนแล้วกับ

ความแก่ กับความเจ็บ กับความตาย ของร่างกาย

อันนี้ก็เป็นขั้นแรกของการบ�าเพ็ญวิปัสสนาภาวนาที่จ�าเป็นจะต้อง

ท�าสลับกับการเจริญสมถภาวนา วิปัสสนาเป็นที่ท�างานของใจ  

สมถภาวนาเป็นที่พักผ่อนของใจ ถ้าใจเจริญแต่วิปัสสนาเพียง 

อย่างเดยีวโดยไม่มสีมถภาวนา ไม่มีอเุบกขา ใจกจ็ะเกิดความฟุง้ซ่าน 

ขึ้นมา เป็นอุทธัจจะไป ดังนั้นการภาวนาที่จะให้ได้ผลจ�าเป็นจะต้อง

มีทั้งสมถภาวนาสลับไปกับวิปัสสนาภาวนา

สมถภาวนานีม้สีมาธคิอืความสงบอยู ่2 รปูแบบด้วยกนั ทีเ่รยีกว่า 

มจิฉาสมาธกัิบสัมมาสมาธ ิมจิฉาสมาธ ิคอืสมาธทิีไ่ม่นิง่ เป็นสมาธิ 

ที่มีเหตุการณ์ต่างๆ ปรากฏให้รับรู้ เช่น รูปเสียงภายในใจ เห็นโน่น 

เห็นนี่ พบโน่นพบนี่ ถ้ามีการเห็นเหล่านี้แล้วไปสนใจให้ความส�าคัญ

ติดตามไป อันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิ เหตุที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิ 
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ก็เพราะว่าเป็นสมาธิท่ีไม่มีอุเบกขา เป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะ

สนับสนุนการเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ ถ้าออกจากสมาธิแบบนี้มา  

พอไปพิจารณาความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะไม่สามารถ

พิจารณาได้ ไม่อยากจะพิจารณา มีความหดหู่ มีการต่อต้าน  

มีความรู้สึกไม่ดี มีความกลัวจากการที่จะต้องพิจารณาธรรมที่จะ 

เกิดขึ้น ดังนั้นผู้ใดที่มีจริตนิสัยที่ชอบสมาธิแบบนี้ พอเข้าไปแล้วจะ 

ต้องเหน็โน่นเหน็นี ่จะต้องไปเทีย่วสวรรค์เทีย่วนรก ไปพบกบักายทพิย์ 

ต่างๆ ขอให้รู้ว่าสมาธิแบบนี้เป็นมิจฉาสมาธิ เป็นสมาธิที่ไม่เอื้อต่อ

การบ�าเพ็ญวิปัสสนาภาวนาที่จะน�าไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์

ทัง้ปวง ถ้าตดิสมาธแิบบนีแ้ล้วกจ็ะตดิอยู่กับการเวยีนว่ายตายเกดิอกี 

ต่อไป เพราะจะไม่มีปัญญาที่จะมาท�าลายตัณหาความอยากที่คอย 

ฉดุลากจติใจให้ไปเกดิแก่เจ็บตายอยู่เร่ือยๆ ส�าหรับผูท่ี้มนิีสยัจริตทางน้ี 

ขอให้หยุดไว้ก่อน เวลานั่งสมาธิแล้วมีสิ่งต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ มา

ให้รับรู้ ก็ให้ใช้วิธีแก้ด้วยการจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่อง

กล่อมใจ จะใช้พุทโธก็ได้ จะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ สิ่งใดที่เราใช้ 

ที่เราถนัดให้ใช้อันนั้น แล้วเกาะติดไปจนกว่าจิตจะสงบ จิตจะว่าง  

จติจะเยน็ จติจะสบาย แล้วภาพต่างๆ หรอืเหตกุารณ์ต่างๆ ทีป่รากฏ

ข้ึนมาภายในใจจะหายไปหมด อนันัน้เรากจ็ะได้เข้าสูส่มัมาสมาธ ิจะได้ 

อุเบกขาเป็นผลตอบแทน เวลาออกจากสมาธิแบบสัมมาสมาธิก็จะ

มีก�าลังมามองความจริงมาพิจารณาความจริง สัจธรรมความจริง

คือความทุกข์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปหลงคิดว่าเป็นความสุขกัน 

เราจะไม่กลัวความแก่ ไม่กลัวความเจ็บ ไม่กลัวความตาย กล้าท่ี 

จะมองกล้าที่จะเผชิญ ไม่หวั่นไหว เพราะรู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย  

ใจเป็นผูพิ้จารณาร่างกาย สิง่ทีถ่กูพิจารณาเป็นคนละคนกนั 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 น้ีเอง พอเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าต้องแก่ ต้องเจ็บ  

ต้องตาย ถ้าเกิดความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย ก็จะ

เกิดความทุกข์ขึ้นมาและก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใด  

ร่างกายก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไปอยู่ดี แต่ใจกลับต้องมา

ทุกข์ทรมาน แทนท่ีจะต้ังอยู่ในความสงบ แต่ถ้าพิจารณาเห็นโทษ

ของความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย ว่าเป็นตัวสร้าง

ความทุกข์ทรมานใจ ก็หยุดมันเท่านั้นเอง พอหยุดความอยากนี้ได้  

ความทุกข์ทรมานใจก็หายไป ตายอย่างสบาย อยู่อย่างสบาย เจ็บ

อย่างสบาย แก่อย่างสบาย คือ นิโรธ ก็คือความดับทุกข์ ไม่มีทุกข์

ภายในใจท่ีเกีย่วกับความแก่ ความเจบ็ ความตาย เพราะไม่มีความ

อยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้  

มนัเป็นอนตัตา มันต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย มนัไม่เทีย่ง ต้องเปลีย่นไป  

จากหนุ่มสาวก็ต้องเป็นคนแก่ จากสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็ต้อง 

เจบ็ไข้ได้ป่วย จากการมีชวีติอยูก่ต้็องกลายเป็นการไม่มชีวีติอยูต่่อไป  

ถ้าเราอยากจะก�าจัดความทุกข์ต่างๆ เราต้องมาหยุดความอยาก 

ของเรา ถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์ใจ นี่เรียกว่า 

วิปัสสนาหรือปัญญาที่จะน�าไปสู ่ธรรมท่ีเราปรารถนากัน ก็คือ 

วิมุตติ การหลุดพ้นจากความทุกข์ ความทุกข์มันมีหลายกองหลาย 

รปูแบบ เรากต้็องดับมันไปเร่ือยๆ จนกว่าเราจะดบัมนัได้หมดทกุกอง  

พอดบัหมดทกุกองท่านกเ็รยีกว่า นพิพาน ไม่มีความทกุข์หลงเหลอื
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อยู่ในใจ แต่ตราบใดยงัมคีวามทกุข์อยู ่กต้็องหาสาเหตขุองความทกุข์

ให้เจอ ก็คือหาความอยากให้เจอว่าก�าลังอยากกับอะไรแล้วหาวิธี 

หยดุมนั ต้องหาไตรลกัษณ์เข้ามาหยดุมนัให้ได้ ให้เหน็สิง่ทีเ่ราอยากว่า 

มนัไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเราให้ได้ ถ้าเหน็แล้วมนัจะดบัได้เสมอ 

แล้วดับได้ทุกขัน้ทุกตอนทกุรปูทกุอย่าง ดับด้วยไตรลกัษณ์นีท้ัง้หมด

นี่คือธรรมขั้นต่างๆ ท่ีผู้ปฏิบัติจ�าเป็นจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม

ขั้นตามตอน ถ้าไม่อยากจะคว้าน�้าเหลว อย่าข้ามขั้น อย่ารีบร้อน 

จะเสยีเวลาไปเปล่าๆ นีคื่อสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน ผูใ้ดปฏบิตัติาม  

ผู้นั้นก็จะได้รับผล เช่น พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ท่านปฏิบัติตาม 

พระพุทธเจ้า ท่านจึงมีสถานภาพที่เรียกว่า สุปฏิปันโน คือปฏิบัติดี 

ปฏิบัติชอบ เพราะปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ

นั่นเอง พวกเราก็สามารถบรรลุผลได้เช่นเดียวกันถ้าพวกเราปฏิบัติ

ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าทุกขั้นทุกตอนทุกประการ
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ธรรมะ
บนเขา

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ฟังธรรม
เพื่อให้ได้

ธรรม

การฟังธรรมเพ่ือให้ได้ผลได้ประโยชน์อย่าง 

เต็มที่ควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ 

ความสงบกาย สงบวาจา ก็คือศีล ความ 

สงบใจก็คือสมาธิ ถ้าผู ้ฟังเป็นผู ้ที่มีศีล 

มสีมาธแิละผูแ้สดงเป็นผู้ได้บรรลุธรรมแล้ว 

เวลาฟังก็จะเกิดประโยชน์เกิดการบรรลุ

ธรรมขึ้นมาได้ อย่างในสมัยพระพุทธกาล 

ตอนทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงพระธรรมครัง้

แรกโปรดพระปัญจวัคคย์ี พระปัญจวคัคย์ีน้ี 

ก็เป็นนักบวชผู้ทรงศีลอยู่แล้ว ได้ฌาน 

ได้สมาธิแล้ว แต่ขาดปัญญาท่ีจะท�าให้

บรรลุธรรมขั้นต่างๆ เช่น ขั้นโสดาบัน  

ขัน้สกทิาคาม ีขัน้อนาคาม ีและขัน้อรหนัต์ 

พอพระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ได้บรรลุเป็น

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้ทรง 

แสดงธรรมคือพระอริยสัจ ๔ ให้แก ่ 

พระปัญจวคัคย์ี หน่ึงในพระปัญจวคัคย์ีคอื

พระอญัญาโกณฑญัญะก็มดีวงตาเหน็ธรรม

ข้ึนมา เกิดสัมมาทิฏฐิข้ึนมา เห็นความ 

ไม่เท่ียงของสภาวธรรมท้ังปวงว่า สิ่งใดท่ี

มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั้น สิ่งนั้นย่อม 
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มกีารดบัไปเป็นธรรมดา พอเหน็แล้วกส็ามารถละตณัหาความอยากได้ 

พอละตัณหาความอยากได้แล้ว ความทกุข์กด็บัไปกเ็ลยได้บรรลธุรรม

ขึ้นมา ผู้ที่จะบรรลุธรรมนี้ต้องเห็นพระอริยสัจ ๔ เห็นความทุกข์ใจ

ของตนเองว่าเกิดจากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่ง อยากในกาม 

ก็เรียกว่ากามตัณหา อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ก็เรียกว่า ภวตัณหา 

อยากให้สิ่งนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่า วิภวตัณหา 

ถ้ามีตัณหาทั้ง ๓ นี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นภายในใจก็จะเกิดความ

ทุกข์ใจขึ้นมา และการที่จะแก้ความทุกข์ใจให้หายไปก็ต้องแก้ท่ีการ 

ละตณัหาหยดุตณัหาความอยากน้ี และสิง่ท่ีจะดบัตณัหาความอยากได้ 

ก็คือปัญญาที่เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ ไม่เท่ียง ไม่ใช ่

ของเรานั่นเอง 

นี่คือเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วมีผู้ฟังได้บรรลุธรรมกัน

ทันที เพราะผู้ฟังมีกายวาจาที่สงบ ไม่ได้ท�าอะไรขณะที่ฟัง ร่างกาย

นั่งอยู่เฉยๆ หรือยืนอยู่เฉยๆ วาจาก็ไม่พูดอะไร ใจก็ไม่คิดอะไร ใจมี

สติจดจ่ออยู่กับการฟังและพิจารณาตามเหตุตามผลที่พระพุทธเจ้า

ได้ทรงแสดงไว้ พอฟังปั๊บเข้าใจปั๊บ ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ 

อย่างมีชายคนหน่ึงท่ีขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดแสดงธรรมให้ฟัง  

ตอนที่พระพุทธเจ้าก�าลังเดินบิณฑบาตอยู่ พระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธว่า

เวลานีไ้ม่ใช่เวลาท่ีจะแสดงธรรม แต่ชายคนน้ันกม็คีวามอยากฟังเป็น

อย่างมาก กก็ราบขอให้ได้โปรดแม้แต่ธรรมสัน้ๆ กย็งัด ีพระพทุธเจ้า

กต็รสัว่า เธอเหน็อะไรกใ็ห้สกัแต่ว่าเหน็ เธอได้ยนิอะไรกใ็ห้สกัแต่ว่า 

ได้ยิน สัมผัสรับรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ พอแสดงเท่านั้นเขาก็เข้าใจ  

ใจเขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ หลังจากนั้นเขาเลยขออนุญาต

ไปเตรียมตัวเพื่อที่จะมาบวช แต่ระหว่างทางได้ถูกกระทิงขวิดตาย 

พระพุทธเจ้าทรงทราบข่าวก็ทรงบอกให้ท�าฌาปนกิจให้ชายคนนั้น
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และให้สร้างสถปูเพือ่บรรจอุฐัชิายคนนัน้ ในสมยัก่อนนัน้การสร้างสถูป 

หรอืสร้างเจดย์ีเพือ่บรรจอุฐิันีก็้มไีว้เพือ่บุคคลส�าคญัๆ เช่น พระพทุธเจ้า  

พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ หรือพระมหาจักรพรรดิ เท่านั้น  

ในกรณีของชายคนน้ีคงจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เพียงแต่ได้ฟัง

ธรรมสั้นๆ จากพระพุทธเจ้า แต่เขามีปัญญาที่จะสามารถเข้าใจถึง 

ค�าสัง่ค�าสอนของพระพทุธเจ้าได้ และสามารถปฏิบัตไิด้ ก�าจัดตณัหา

ความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเขาให้หมดไปได้ เขาก็เลยได้

บรรลุธรรม

น่ีคือสมัยพระพุทธกาลท่ีมีผู้ฟังธรรมนั้นส่วนใหญ่ในระยะแรกๆ นี้

จะเป็นนักบวชทั้งนั้น เป็นนักบวชผู้ทรงศีล ผู้มีสมาธิแต่ขาดปัญญา 

พอได้พบกบัพระพทุธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากส็ามารถบรรลุ 

ธรรมได้ขณะท่ีฟังเลย เพราะผู้ฟังเป็นผู้ที่พร้อมจะรับธรรมระดับ

ปัญญาได้ เพราะมีศีลบริสุทธิ์ มีสมาธิมีจิตใจที่สงบตั้งมั่น ไม่ลอยไป

ตามกระแสความคิดปรุงเเต่งต่างๆ พอได้สัมผัสกับธรรมความจริง 

คือพระอริยสัจ ๔ ก็จะบรรลุธรรมได้ทันที ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดงไว้นี้ออกมาจากพระอริยสัจ 4 ทั้งนั้น ธรรมที่มีอยู่มากมาย

ก่ายกอง มอียู่ถงึ 84,000 พระธรรมขันธ์น้ี พระพทุธเจ้าทรงตรัสว่า  

มีเนื้อหาสาระอันเดียวกันเหมือนกัน เหมือนกับน�้าในมหาสมุทร

ที่กว้างใหญ่ไพศาลมีจ�านวนมากมายก่ายกอง แต่มีรสชาติอันเดียว

เหมอืนกนัคอืความเคม็ ฉนัใด ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนทรงตรสั

ทรงแสดงนัน้กเ็กีย่วกบัเรือ่งทกุข์ เรือ่งต้นเหตุของความทุกข์ เกีย่วกบั 

วิธีการดับทุกข์ทั้งนั้น ถ้าผู้ใดฟังแล้วพิจารณาตามได้ปฏิบัติตามได ้

ก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ได้ 

ดังนั้น เวลาฟังธรรม ถ้าอยากจะให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด  

ได้สมัมาทฏิฐคิวามเหน็ทีถ่กูต้อง ได้ปัญญาทีจ่ะน�าไปสูก่ารบรรลธุรรม  
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ก็จ�าเป็นจะต้องนั่งด้วยกาย วาจา ใจ ที่สงบ สมัยนี้ญาติโยมบาง

ท่านชอบฟังธรรมในขณะทีท่�าอะไรกนั เช่น ขบัรถไปไหนมาไหนกเ็ปิด 

ธรรมฟัง หรืออยูใ่นบ้านท�างานกเ็ปิดธรรมฟัง ถ้าถามว่ามปีระโยชน์ไหม  

กไ็ด้ประโยชน์ ดกีว่าฟังเพลง หรือฟังลิเก หรือฟังละคร แต่ถ้าถามว่า 

จะได้ประโยชน์มากกว่าน้ีได้หรอืไม่ กต้็องตอบว่าไม่ได้ คอืจะได้ไม่เตม็ที ่

ถ้าเรามกีายวาจาทีไ่ม่สงบ เช่น คุยกนัแล้วกฟั็งธรรมไปอย่างนี ้เพราะ

ธรรมจะไม่เข้ามาสู่ใจอย่างเต็มท่ี จะเข้ามาในช่วงท่ีหันมาฟังในช่วง

ที่ฟัง แต่ในช่วงที่หันมาพูดมาท�าอะไรช่วงนั้นธรรมก็จะไม่เข้าไปสู่ใจ 

ดังนั้นจะไม่ได้ธรรมครบถ้วนทุกกระบวนการ ก็จะท�าให้ไม่สามารถที่

จะบรรลุธรรมได้ แต่ถ้านั่งอยู่เฉยๆ และมีใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรม

ที่เข้ามาสัมผัสที่หูและเข้ามาสู่ใจแล้ว ถ้าสามารถพิจารณาตามได้

ก็จะได้ปัญญา จะบรรลุธรรมได้ ถ้าไม่สามารถจะพิจารณาตามได้  

ยังไม่เข้าใจ แต่ใจไม่คิดเรื่องอื่น ใจเกาะติดอยู่กับกระแสธรรมกับ 

เสียงธรรม ก็จะได้ความสงบคือสมาธิ บางท่านจึงนิยมที่จะนั่ง 

ฟังธรรมเพือ่ท�าใจให้สงบ เพราะเวลานัง่โดยการใช้การบรกิรรมพทุโธ  

หรือดูลมหายใจเข้าออกนี้ สติไม่มีก�าลังพอที่จะดึงใจให้อยู่กับ 

ค�าบริกรรมพุทโธหรือให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออก ในเบื้องต้น

จึงต้องอาศัยการฟังธรรมเป็นเครื่องเจริญสติไปก่อน ฟังธรรมไป 

ใจกจ็ดจ่ออยูก่บักระแสธรรมทีเ่ข้ามาสมัผสักบัห ูแล้วถ้าพจิารณาได้ 

กจ็ะได้ความเหน็ทีถู่กต้อง ได้ละความลังเลสงสยับางอย่างบางเรือ่งได้  

ถ้าพิจารณาตามไม่ได้ ฟังไม่เข้าใจ แต่จดจ่ออยู่กับเสียงธรรม ไม่ไป

คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ หรือถ้ายังไม่เข้าสู่ความ

สงบอย่างเต็มที ่อย่างน้อยกด็งึให้ใจหยดุคดิปรงุเเต่งเกีย่วกบัเรือ่งราว 

ต่างๆ แล้วท�าให้สามารถท่ีจะมาบริกรรมพุทโธๆ หรือดูลมหายใจ 

เข้าออกต่อไป การฟังธรรมก็มปีระโยชน์ ถงึแม้ว่าจะไม่ได้บรรลธุรรม

ก็เป็นการเจริญสติเจริญสมาธิ 
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ดังน้ันผู้ฟังธรรมก็ต้องพิจารณาว่าฟังเพื่ออะไร ถ้าฟังเพื่อที่จะให้ 

บรรลุธรรมแต่ยังไปท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ เช่น ขับรถอยู่หรือท�างานบ้าน  

กวาดบ้านถูบ้าน อะไรท�านองนี้ โอกาสท่ีจะบรรลุธรรมจากการ 

ฟังธรรมนี้ก็จะเป็นไปได้ยาก ถ้าอยากจะบรรลุธรรมก็ต้องน่ังเฉยๆ  

ไม่ท�าอะไร เพ่ือใจจะได้รับกระแสธรรมเข้าไปสู่ใจได้อย่างเต็มที่  

ถ้ามัวไปท�างาน ไปขบัรถ ใจกต้็องแบ่งไปอยูก่บัการขบัรถ อยูก่บัการ

ท�างาน แล้วก็กลับมาฟังธรรม ใจก็จะต้องแบ่งไป ๒ ที่ เวลาที่อยู่ 

กับการขับรถก็จะไม่ได้อยู่กับการฟังธรรม เวลาฟังธรรมก็จะไม่ได้

อยู่กับการขับรถ ซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายได้ ดังนั้นถ้าอยากจะฟัง

ธรรมให้เกดิประโยชน์อย่างเตม็ที ่ควรจะฟังด้วยกายวาจาใจทีส่งบ  

ร่างกายไม่ท�าอะไร วาจาไม่พูดกับใคร ใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆ  

ตัง้อยูใ่นปัจจบุนั ฟังเสยีงธรรมทีเ่ข้ามาสมัผสักบัหไูปเรือ่ยๆ กจ็ะได้

รับอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าพิจารณาตามได้ก็จะได้สัมมาทิฏฐิ 

ได้ปัญญา ได้ความเห็นที่ถูกต้อง ก�าจัดความสงสัยได้ ถ้าพิจารณา 

ตามไม่ได้ ฟังเฉยๆ ก็จะได้สมาธิ ความสงบ จะสงบในระดับไหน 

ก็สุดแท้แต่ก�าลังของสติ ถ้ารวมได้ก็มีก็เป็นไปได้ ถ้ารวมไม่ได้ก็ท�าให้

ใจไม่ฟุง้ซ่าน ไม่คดิถงึเรือ่งนัน้เรือ่งนีก้จ็ะท�าให้สามารถบรกิรรมพทุโธ

ต่อไปได้หลังจากที่ฟังธรรมเสร็จแล้ว

ขณะที่ฟังธรรมนั้นไม่ควรที่จะบริกรรมพุทโธ ไม่ควรที่จะดูลมหายใจ

เข้าออก เพราะจะท�าให้งานสองอย่างแข่งกัน บริกรรมพุทโธไปแล้ว

ขณะที่ฟังธรรมนั้น
ไม่ควรที่จะบริกรรมพุทโธ 
ไม่ควรที่จะดูลมหายใจเข้าออก
เพราะจะท�าให้งานสองอย่างแข่งกัน
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ก็ฟังธรรมไป นี่ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้น  

ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เวลาท�าใจให้สงบต้องมีอารมณ์เดียว  

ถ้าใช้การฟังธรรมกไ็ม่ต้องบรกิรรมพุทโธๆ ไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออก  

ให้ตั้งใจฟังเสียงธรรม เกาะติดอยู่กับเสียงธรรมเพียงอย่างเดียว  

ก็เหมือนกับการดูลมหายใจเข้าออกเหมือนกัน เพียงแต่ใช้สติ

ควบคุมใจให้รับกระแสเสียงของธรรมเท่านั้น บางท่านที่นั่งฟังธรรม 

กคิ็ดว่าจะต้องบริกรรมพุทโธๆ ไปด้วย หรอืดลูมหายใจเข้าออกไปด้วย  

อย่างนี้จะท�าให้ไม่เกิดผล เพราะว่าใจจะต้องแบ่งไปกับการฟังธรรม

และกับการบริกรรมพุทโธ หรือกับการดูลมหายใจเข้าออก มันก็จะ 

เหมือนกับการที่ขับรถแล้วฟังธรรม หรือท�างานแล้วฟังธรรม ดังนั้น 

การทีเ่ราจะฟังธรรมให้ได้ประโยชน์จงึควรมใีจจดจ่ออยูก่บัการฟังธรรม  

ไม่ต้องวพิากษ์วจิารณ์ ไม่ต้องท�าอะไร ให้ฟังเสยีงธรรมแล้วกพิ็จารณาไป 

ถ้าพิจารณาได้ ถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ให้เกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไป  

จะได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไม่ได้ปัญญาก็จะได้สมาธิได้ความสงบ 

น่ีคือเร่ืองของการปฏิบัติที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง คือการฟังเทศน์

ฟังธรรม เพราะเป็นการศึกษาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู ้

ท่ีไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง พวกเรานี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามา

ตรัสรู้ พวกเราจะไม่รู้ธรรมคือพระอริยสัจ ๔ เราก็จะไม่รู้วิธีที่จะ

ปฏิบัติท่ีจะดับความทุกข์ต่างๆ ทีม่อียูภ่ายในใจของพวกเราให้หมดไป  

จะไม่รูจ้กัวธิยีตุกิารเวยีนว่ายตายเกดิ ต้องอาศัยธรรมของพระพุทธเจ้า  

และการที่จะรู้จักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีการศึกษาค�าสอน 

ศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงรู ้อะไรและ

ทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไร การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จึงเป็นเรื่อง 

ท่ีส�าคัญอย่างมากเพราะเป็นเหมือนกับศึกษาแผนที่ของจุดหมาย  

ปลายทางทีเ่ราจะต้องเดินทางไป ถ้าเราไม่รูว่้าจะเดินไปในทิศทางไหน  

เราก็จะไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้  
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เราต้องมีแผนท่ีดูทางบอกทางว่าจะไปถงึจดุหมายปลายทางนีจ้ะต้อง 

เดินทางออกไปทิศทางไหน ถึงตรงไหนแล้วต้องเล้ียวซ้ายแล้ว 

เลีย้วขวาหรอืต้องตรงไป ต้องมแีผนทีบ่อกทางมเิช่นนัน้กจ็ะหลงทาง

ดังน้ันการมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้อง 

ท�าตาม ถ้าตอนนี้เราฟังแล้วเราเข้าใจ เราเลิกความอยากต่างๆ ได้  

เราจะรูส้กึว่าใจของเราเบาขึน้มาทนัท ีสขุขึน้มาทันท ีสบายขึน้มาทนัที  

ถ้าเราก�าลงัทุกข์อยูก่บัเร่ืองใดเรือ่งหนึง่กับคนใดคนหนึง่ สิง่ใดสิง่หนึง่  

อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วว่า

ความไม่สบายใจของเรานีเ้กดิจากความอยากของเราเอง ถ้าเราอยาก 

จะให้ความไม่สบายใจของเราหายไป เราก็ต้องหยุดความอยากให้ 

สิง่นัน้เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนีไ้ป พอเราหยดุได้แล้วความไม่สบายใจ

กจ็ะหายไป ส่วนสิง่นัน้เขาจะเป็นอะไรมนัก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะ

ไม่ว่าจะเป็นอะไรกต็ามในทีส่ดุกต้็องเสือ่มหมดไปอยู่ดีนั่นเอง ได้มา 

เท่าไรท�าให้มนัดเีท่าไร เด๋ียวไม่ช้ากเ็รว็มนักต้็องเปลีย่นไปต้องเสือ่มไป 

ต้องหมดไปอยู่ดี

ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงไม่ได้ไปแก้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้เป็นไป

ตามความต้องการของเรา แต่ต้องมาแก้ท่ีใจคือความอยากของเรา 

อย่าไปอยากให้สิ่งต่างๆ เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ให้รู้ว่าเขาเป็น

อนตัตา คอืเขาไม่ได้อยูภ่ายใต้การควบคุมบงัคบัของเรา เขาอาจจะอยู่ 

ภายใต้การควบคุมบังคับในบางเวลา แต่บางเวลาเขาจะไม่อยู่ เช่น  

ร่างกายของเรานี้ บางเวลาเราก็ควบคุมบังคับเขาได้ ส่ังให้เขาเดิน 

ส่ังให้เขาท�าอะไรได้ แต่พอเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ไปสั่งให้

เขาเดินเขาก็ไม่เดิน เช่น เวลาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต จิตก็จะสั่งให้

ร่างกายยกเเขนยกเท้าแต่ร่างกายมันบอกว่ามันไม่ท�าตามเสียแล้ว  

พอร่างกายไม่ท�าตาม ใจก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่ คนบางคนถึงคิดอยาก 



169

จะฆ่าตัวตายเพราะทนกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ได้ 

อยากให้ร่างกายของตนเองกลับมาเป็นปกติ สามารถท�าอะไรตาม 

ค�าสั่งของตนเองได้ แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียแล้ว เพราะร่างกาย

นี้มันไม่ใช่ของเราน่ันเอง มันเป็นอนัตตา มันเป็นของธรรมชาต ิ

ธรรมชาติท�าให้เขาเสื่อม ท�าให้เขาต้องเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตไป  

และเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ ถ้าเราไม่มาหยุด 

ความอยากทีจ่ะสัง่ให้ร่างกายอยู่ภายใต้ค�าสัง่ของเรา เรากจ็ะย่ิงทุกข์ 

ขึ้นไปใหญ่ อยากจะให้มันหาย อยากจะให้มันดี ยิ่งอยากมากขึ้น 

เท่าไหร่กย็ิง่ทกุข์มากขึน้เท่านัน้ แต่ถ้ายอมรบัว่ามนัเป็นอย่างนีแ้หละ 

ร่างกาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย ดูแลรักษามันไปเท่าที่จะดูแลรักษาได้  

ถ้ามนัไม่สามารถรกัษาได้กต้็องอยู่กับมนัไป เราสามารถอยู่กบัมนัได้ 

อย่างมีความสุขถ้าเราไม่มีความอยาก การที่เราจะไม่มีความอยาก  

เราก็ต้องปฏิบัติธรรมกัน ต้องท�าใจให้สงบให้ได้ เพราะเวลาใจสงบ 

ใจจะมีความสุข และใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข 

เหตุท่ีเราต้องใช้ร่างกายหาความสขุให้กบัเรา พาเราไปหาสิง่นัน้สิง่นี้  

ท�าอย่างน้ันท�าอย่างน้ี ดูหรือฟังหรือดื่มหรือรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ 

กเ็พราะเราไม่มีความสขุภายในใจ เราจงึต้องออกไปหาความสขุทาง 

ร่างกายแทน ให้ร่างกายไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ให้ 

แต่พอร่างกายไม่สามารถท�าหน้าทีไ่ด้ ความอยากของเรายงัไม่หมดไป  

ความอยากนี้ก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมา อยากใช้ร่างกายให้เหมือน

เมื่อก่อนท่ีร่างกายจะไม่สบาย แต่เราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายกลับ 

ไปเป็นเหมือนตอนที่ไม่มีความไม่สบาย ตอนท่ีร่างกายไม่เจ็บไข้ 

ได้ป่วยได้

ดังนัน้เราต้องมาแก้ปัญหาทีใ่จ ถ้าเราไม่อยากจะทกุข์ทรมานกบัการ

อยู่กับร่างกายที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้ท�าอะไรตามความ

ต้องการของเราได้ ถ้าเราท�าใจให้สงบได้ หยุดความอยากได้ เราจะ
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ไม่เดือดร้อนกับความเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตของร่างกาย เช่น ครูบา

อาจารย์ที่พวกเราเคารพนับถือรู้จัก เช่น หลวงปู่ชอบ ท่านก็ต้อง

นั่งรถเข็น ท่านก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต แต่ใจของท่านกลับร่าเริง 

ยิ้มแย้มผ่องใส เพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขให้กับท่าน  

ท่านมีธรรมหาความสขุให้กับท่าน มคีวามสงบเป็นความสขุตลอดเวลา  

จงึไม่ต้องอาศยัไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครือ่งมอื ท่านจงึไม่มคีวามอยาก 

ที่จะให้ร่างกายหายหรือไม่หาย ท่านพอใจกับสภาพของร่างกาย  

จะหายก็ได้ ไม่หายก็ได้ จะอยู่ก็ได้ จะตายก็ได้ ใจไม่ต้องพึ่งร่างกาย

อีกแล้ว ใจมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้ว คือความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติ

ตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือท�าใจให้สงบแล้วให้ใช้ปัญญาตัด 

ความอยากต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นมาเวลาที่ใจไม่สงบ เวลาใจออกจาก

ความสงบมาแล้ว เร่ิมคดิปรงุเเต่งถงึเร่ืองนัน้เรือ่งนี ้ถ้าเกดิความอยาก 

กอ็ย่าไปท�าตามความอยาก เพราะถ้าท�าแล้วความอยากจะไม่หมดไป 

ไม่หายไป แต่ความอยากจะกลบัมีเพิม่มากขึน้ไปเรือ่ยๆ ความอยากม ี

เพิม่มากขึน้ไปเท่าไร ความทกุข์กม็เีพ่ิมมากขึน้ไปเท่าน้ัน แต่ถ้าฝืนได้ 

ตดัได้ ความอยากกจ็ะน้อยลงไปความทกุข์กจ็ะน้อยลงไปตามล�าดบั

และหมดไปในที่สุด 

นี่คือสิ่งท่ีเราจะได้รับจากการท่ีเรามาพบกับพระพุทธศาสนา ได้มี

โอกาสมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมค�าสอน แล้วก็น�าเอา 

มาแก้ปัญหาท่ีพวกเรามีกันอยู่ทุกคนนี้ ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมา 

จะไม่มคีวามทกุข์กนั ไม่ว่าจะเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ เช่น พระเจ้าแผ่นดนิ 

พระมหาจกัรพรรด ิประธานาธบิด ีนายกรฐัมนตร ีหรอืผูท้ีม่ทีรพัย์มาก  

มหาเศรษฐี หรือคนธรรมดา คนยากคนจน คนขอทาน คนพิการ 

มีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้น มีความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้น เพราะยังมี

ความอยากอยู่ในใจเหมือนกันทุกคน เพราะว่ายังไม่ได้รับพระธรรม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินั่นเอง เพราะถ้ารับพระธรรม 
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ค�าสอนของพระพทุธเจ้ามาปฏบิตัแิล้วกจ็ะสามารถก�าจัดความอยาก

ต่างๆ ให้หมดไปได้ ก็จะไม่กลับมาเกิด ก็จะไม่มีบุคคลอย่างนั้นมา 

ให้เราเหน็กนั เพราะว่าพระอรหนัต์แต่ละองค์นี ้หลังจากทีท่่านตาย

ไปแล้ว ท่านจะไม่กลับมาเกิดอกี เพราะท่านไม่มีตัณหาความอยาก 

หลงเหลอือยูภ่ายในใจแล้ว พวกทีก่ลบัมาเกดิทกุคนยงัเป็นพวกทีม่ี

ความอยากอยู่ ยังมีความทกุข์อยู่ แล้วถ้าไม่เข้าหาพระธรรมค�าสอน

ของพระพทุธเจ้ามาเป็นเครือ่งมือใช้ในการดบัความทกุข์ กจ็ะไม่มวีนั

ท่ีจะดับความทุกข์ภายในใจได้ ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหน ต่อให้

ร�่ารวยขนาดไหนก็ตาม จะไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจ 

ได้เลย เพราะว่าความใหญ่โตหรือความร�่ารวยนี้ไม่สามารถท่ีจะ 

มาหยุดตัณหาความอยากได้ แต่กลับจะเป็นเหตุท�าให้เกิดตัณหา

มากขึ้นไปเสียอีก เพราะเวลาเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากจะเป็นไปนานๆ 

เวลาร�่ารวยก็อยากจะรวยมากขึ้นหรือรวยไปนานๆ ก็จะไม่อยากแก่  

ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย แทนที่จะมีความทุกข์น้อยลงกลับท�าให้

มีความทุกข์เพ่ิมมากข้ึนเพราะมีความอยากเพ่ิมมากข้ึนนั่นเอง  

ในทางตรงกันข้าม คนที่ยากจนแร้นแค้นพวกขอทาน ถึงแม้ว่าจะมี

ความอยากให้ร�า่ให้รวยแต่บางทกีไ็ม่ค่อยกลัวเรือ่งความแก่ ความเจบ็  

ความตาย เท่าไร เพราะรู้ว่าไม่มทีางทีจ่ะท�าอะไรได้ และคดิว่าดเีสยีอกี 

ตายไปจะได้หมดความทุกข์ หมดความยากล�าบาก   

ดังน้ันขอให้พวกเราจงเห็นคณุค่าของพระพทุธศาสนา เหน็คณุค่าของ

พระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า ว่าเป็นสิง่เดยีวในโลกนีท้ีเ่ป็นทีพ่ึง่

ทีแ่ท้จรงิของพวกเรา ว่าเป็นสิง่เดยีวในโลกนีท่ี้จะท�าให้เรานัน้หลุดพ้น 

จากความทุกข์ต่างๆ ได้ ท�าให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด

ท�าให้เราไม่ต้องมาทุกข์กบัความแก่ ความเจบ็ ความตาย ทีก่�าลังจะ

เข้ามาหาเราอยูใ่นอนาคตอนัใกล้และไม่ไกลนี ้พวกเราทกุคนนีก้�าลงั

เดินเข้าสู่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย กัน แต่พวกเราสามารถ 
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ที่จะเจอความแก่ ความเจ็บ ความตาย อย่างไม่สะทกสะท้าน 

อย่างไม่ทุกข์อย่างไม่เดือดร้อนได้ ถ้าเรามีพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้ามาเป็นท่ีพ่ึงของใจเรา ดงัน้ันเราควรทีจ่ะพยายามเข้าหา 

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาคือฟังเทศน ์

ฟังธรรมแล้วก็น�าเอามาปฏิบัติ เพราะธรรมที่เราได้ยินได้ฟังยังไม่ได้ 

เป็นธรรมที่จะมาท�าหน้าที่ดับความทุกข์ใจต่างๆ ของพวกเราได ้

เป็นท่ีพ่ึงของพวกเราได้ ธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้จะต้องเข้ามาสู่ใจ 

ของเราอกีทหีนึง่ เหมอืนกบัยารักษาโรคท่ีเราไปรับจากแพทย์ เวลาท่ี

เราเจบ็ไข้ได้ป่วย แพทย์กจ็ะให้ยามาแล้วบอกว่าให้เอาไปรบัประทาน  

ถ้าเรารับยามาจากแพทย์แล้วเราไม่รบัประทานยา ยากจ็ะไม่สามารถ

เข้าไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายได้ ฉันใด พระธรรมค�าสอน 

ของพระพทุธเจ้า กฉ็นันัน้ เป็นเหมอืนยารกัษาโรคใจ รกัษาความทกุข์ใจ  

ถ้าเราไม่เอาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้รับจาก

พระพุทธเจ้ามานี้มาปฏิบัติ ก็เหมือนกับเราไม่ได้รับประทานยา  

พอเราไม่ปฏบิตั ิธรรมกจ็ะไม่เข้าสูใ่จ เมือ่ธรรมไม่เข้าสูใ่จ โรคภยัของใจ 

คือความทุกข์ใจต่างๆ ที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆ ก็ยังจะอยู่

ภายในใจต่อไป ใจก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไป    

จึงขอฝากเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยกาย วาจา ใจ ที่สงบนี้ 

เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังธรรมนี้ ให้ท่านได้น�าเอาไป 

พนิจิพิจารณาและปฏบิตัเิพือ่ความสขุและความดบัทกุข์ทีจ่ะตามมา

ต่อไป 
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ธรรมะ
บนเขา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ที่พึ่ง
ถาวร

การเข้าหาพระพุทธศาสนาเพ่ือมาศึกษา

มาปฏิ บัติตามพระธรรมค�าสอนของ

พระพทุธเจ้านี ้เรยีกว่าเป็นการเข้าหาทีพ่ึง่

อันใหม่ จากท่ีพึ่งอันเก่ามาสู่ท่ีพึ่งอันใหม่  

ทีพ่ึง่อันใหม่นีด้กีว่าทีพ่ึง่อนัเก่า เพราะท่ีพ่ึง 

อันเก่านี้มันไม่เที่ยง มันไม่ถาวร เป็นที่พึ่ง 

ชั่วคราว ส่วนที่พึ่งอันใหม่นี้เป็นที่พึ่งถาวร 

เป็นที่พ่ึงท่ีให้ความสุขกับเราต่างจากท่ีพึ่ง

อันเก่าที่ให้ความทุกข์กับเรา ท่ีพ่ึงอันเก่า

ไม่ใช่เป็นของเรา แต่ที่พึ่งอันใหม่นี้เป็น

ของเรา และจะอยู่กับเราไปตลอด ถ้าเรา

ไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เราก็จะ

ไม่รู้ว่ามีที่พึ่งที่ดีกว่าที่เรามีกันอยู่ คือที่พึ่ง 

ที่พระพุทธเจ ้าและพระอรหันตสาวก 

ทั้งหลายได้ค้นพบได้มาครอบครองเป็น

สมบัติ ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอน

ให้เราปฏิบัติ เราก็ต้องพึ่งที่พึ่งอันเก่า

ที่พึ่งอันเก่าของเราก็คือร่างกายของเรา 

และส่ิงที่ร่างกายของเราจะแสวงหามาได้ 

เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่สิ่งเหล่านี้
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เป็นสิ่งที่ชั่วคราว ไม่ถาวร ไม่อยู่กับเราไปตลอด ไม่ได้เป็นของเรา 

ไปตลอด เป็นของเราชั่วคราวแล้วก็ต้องจากเราไป หรือไม่เช่นนั้น

เราก็ต้องจากเขาไป เวลาที่ต้องจากกันก็เป็นเวลาท่ีมีแต่ความทุกข์  

ไม่ได้เป็นความสุข แต่ที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและได้น�า 

เอามาเผยแผ่สัง่สอนให้แก่สตัว์โลกอย่างพวกเรานีเ้ป็นทีพ่ึง่ทีถ่าวร 

เป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขเสมอ เป็นที่พึ่งท่ีเป็นของเราตลอดเวลา  

ไม่มีวันที่จะพลัดพรากจากเราไปได้ การเข้าหาพระพุทธศาสนาก็

เพือ่มาศกึษามาปฏิบติัตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าเพือ่มาสร้างทีพ่ึง่ 

ที่ถาวรที่ให้ความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดนั่นเอง ถ้าเรามีท่ีพ่ึง 

ทีถ่าวรนีแ้ล้ว เรากจ็ะอยูอ่ย่างมคีวามสขุไปตลอด จะไม่มคีวามทกุข์ 

เหมือนกับที่พวกเรามีกันอยู่ในตอนนี้ เพราะตอนนี้พวกเราก�าลังพึ่ง

ที่พึ่งที่ไม่ถาวรนั่นเอง เวลาที่เขาต้องจากเราไปก็เป็นเวลาที่เราต้อง

ทุกข์ทรมานใจ

ดงันัน้พวกเราจงึควรทีจ่ะเปลีย่นท่ีพ่ึงกัน อย่าพ่ึงท่ีพ่ึงท่ีมนัต้องท�าให้

เราทกุข์ในภายหลัง ให้มาพ่ึงท่ีพึง่ทีจ่ะให้ความสขุเราตลอดเวลาตัง้แต่

ปัจจุบันไปจนถึงอนาคตท่ีไม่มีวันสิ้นสุด ที่พ่ึงนี้คือความสงบของใจ

น่ีเอง ความสงบของใจท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญได้ทรงค้นพบ 

และได้ทรงรักษาไว้ให้อยู่คู่กับพระทัยของพระองค์ไปตลอด จะเป็น 

ทีพ่ึง่ท่ีพวกเราสามารถได้มาครอบครองเป็นสมบัตขิองพวกเราถ้าเรา 

มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า มีความ

ไม่ต้องรอพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
เพราะพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
ก็จะสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
คือจะสอนแบบเดียวกัน ให้ท�าแบบเดียวกัน
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อุตสาหะ วิริยะพากเพียร ที่จะปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า

อย่างเคร่งครัดอย่างไม่ท้อถอย สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ที่พึ่ง

ที่ถาวรนี้เป็นสมบัติคู่กับใจของเราไปตลอด

นีค่อืเรือ่งของการมาเปลีย่นทีพ่ึง่ ทีพ่ึง่ทีไ่ม่ถาวร ทีพ่ึง่ทีใ่ห้ความทกุข์ 

ทีพ่ึง่ทีไ่ม่ใช่ของเรา มาเป็นทีพ่ึง่ทีถ่าวร ทีพ่ึง่ทีใ่ห้ความสขุตลอดเวลา 

ทีพ่ึง่ทีจ่ะเป็นของเราตลอดเวลา ด้วยการเข้าหาพระพทุธศาสนาเพือ่

มาศกึษาและมาปฏบิตัติามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า นีเ่ป็น

วิธีที่สร้างที่พึ่งท่ีได้ท�ากันมาในทุกยุคทุกสมัยที่มีพระพุทธศาสนา 

มาปรากฏให้แก่สตัว์โลกเป็นทีพ่ึ่ง พระพุทธศาสนาในทกุยคุทกุสมัยนี้  

จะสอนแบบเดียวกันหมด สอนให้ท�าทาน ให้รักษาศีล ให้ภาวนา  

ให้เจริญสมถภาวนา วปัิสสนาภาวนา เพือ่ให้ใจมคีวามสงบ เพือ่ให้ใจ 

มีความสุขอย่างถาวร เพื่อให้ใจมีที่พึ่งอย่างถาวร เพราะฉะน้ัน 

ไม่ต้องมารอพบพระพทุธเจ้าองค์ต่อไป เพราะพระพทุธเจ้าองค์ต่อไป 

กจ็ะสอนเหมอืนกับพระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั คอืจะสอนแบบเดยีวกนั 

ให้ท�าแบบเดียวกัน ให้ท�าทาน ให้รักษาศีล ให้ภาวนา แบบเดียวกัน 

ถ้ามัวแต่มาบอกว่าจะรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก่อนแล้วค่อยมา 

ท�าทาน มารกัษาศลี มาภาวนา กจ็ะเป็นเหมอืนกบัคนไข้ทีป่ฏเิสธหมอ  

ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน บอกว่าจะรอให้หมออนาคตมารกัษา ถ้าไม่รบีรกัษา 

ด้วยหมอปัจจุบันที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ จะรอหมอ 

ท่ีจะมาในอนาคตก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปอีกเป็นระยะเวลาอัน

ยาวนาน เพราะกว่าท่ีจะมหีมอคนใหม่มารกัษาโรคภยัไข้เจบ็ของเราได้ 

ก็ใช้เวลาเป็นกัปเป็นกัลป์ เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมา

สัง่สอนพวกเราให้ได้หลดุพ้นจากกองทกุข์แห่งการเวยีนว่ายตายเกดิ 

ก็จะต้องรอเวลาไปเป็นกัปเป็นกัลป์ด้วยกัน ขณะที่รอนี้เราต้องมา

เวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป ต้องมาทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ  

ความตาย ทกุครัง้ทีเ่ราต้องมาเกดิกนั แล้วพอได้พบกบัพระพทุธเจ้า
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องค์ต่อไป ซึง่อาจจะพบกไ็ด้หรอือาจจะไม่พบกไ็ด้ เพราะจงัหวะของ

การมาเกิดนี้มันไม่แน่นอนว่าจะมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาเกิด

หรือไม่

ตอนน้ีเรามีพระพุทธเจ้ามีค�าสอนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอยู่

แล้วท่ีจะสอนให้เราปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคต 

ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย เราจะมัวเสียเวลารออีกท�าไมให้ทุกข์ไป

เปล่าๆ ไม่ได้เกดิประโยชน์อะไร ตอนนีม้หีมอทีจ่ะรกัษาโรคภยัไข้เจบ็

ของเราให้หายได้แล้ว ท�าไมไม่รักษา ท�าไมบอกว่าจะรอหมอคนใหม่ 

หมอคนใหม่กับคนนี้ก็เหมือนกัน วิธีรักษา ยารักษา ก็วิธีเดียวกัน  

ยาก็ชนดิเดยีวกนั รักษาแล้วกห็ายเหมอืนกนั อนันีเ้ป็นเรือ่งของเล่ห์กล 

ของกิเลสตัณหาที่จะหลอกล่อให้เราไม่เข้าสู่กระบวนการศึกษาของ

การปฏิบัติ จะหลอกเราว่าให้เรารอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะดีกว่า  

จะได้ฟังธรรมอย่างสดๆ ร้อนๆ ธรรมในปัจจบุนัน้ีเป็นธรรมเหมอืนกบั 

ไม่สดๆ ร้อนๆ เสียแล้ว เพราะไม่ได้ฟังจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรง  

แต่พระพทุธเจ้ากท็รงบอกแล้วว่า ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ัน้เหน็เรา ผูเ้หน็เรา 

ก็คือผู้เห็นธรรม ธรรมกับพระพุทธเจ้านี้เป็นองค์เดียวกัน ทดแทน

กนัได้ ถงึแม้ว่าพระพทุธเจ้าจะไม่ได้มาเป็นคนแสดงธรรมเอง แต่ถ้า 

เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงไว้ในอดีต เมื่อผู้อื่นน�ามา 

แสดงแทนพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมอันเดียวกันท่ีจะสามารถท�าให ้

เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกัน

ดงันัน้อย่าไปหลงเล่ห์กลของกเิลสตณัหาทีจ่ะบอกให้เราคอยผดัเวลา

ไปเร่ือยๆ ตอนนีเ้รายงัหนุม่ยงัสาวอยู ่ยงัไม่ต้องพ่ึงธรรม ขอพึง่ทีพ่ึง่

ชัว่คราวนีไ้ปก่อน แต่พอเวลาแก่แล้วมนัจะไม่ทนัการณ์ เรีย่วแรงกจ็ะ

ไม่มี ตอนนี้ก�าลังมีเรี่ยวมีแรงมีก�าลังวังชามีความสามารถที่จะสร้าง 

ที่พึ่งอันใหม่ได้ ถ้าไม่ท�าเสีย มัวเเต่จะรอเวลาให้ผ่านไปก่อน รอให้ 
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ใกล้ตายก่อนแล้วมาสร้าง อาจจะไม่มเีวลาใกล้ตายกไ็ด้เพราะอาจจะ

ตายแบบปัจจุบันทันด่วนก็ได้ หรืออาจจะตายแบบรวดเร็ว เจ็บไข ้

ได้ป่วยไม่กีวั่นตายกมี็ หรอือย่าไปรอว่าต้องให้มพีระพทุธเจ้าองค์ใหม่

มาสั่งมาสอนก่อน อันนี้เป็นเล่ห์กลของกิเลสตัณหาที่จะหลอกล่อ 

ไม่ให้เราเข้าสู่กระบวนการของการก�าจัดกิเลสตัณหานั่นเอง

ดังนั้นขอให้เราดูผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้ว เช่น ครูบาอาจารย์ต่างๆ ว่า

ท่านไม่คิดเหมือนเรา ท่านคิดว่าตอนนี้มีโอกาสแล้วรีบตักตวงเสีย  

น�้าขึ้นให้รีบตัก เพราะเวลาท่ีน�้าหมดหรือเวลาเราไม่มีก�าลังจะตัก 

เราจะไม่สามารถตักน�้าได้ ไม่มีน�้าไว้ใช้สอยได้ ตอนนี้เรามีชีวิตเรา

สามารถปฏิบัติได้ เรามีพระธรรมค�าสอนเราสามารถศึกษาได้ ให้รีบ 

ฉวยโอกาสนี้เพราะต่อไปเราอาจจะไม่มีชีวิตท่ีจะมาปฏิบัติหรือไม่มี

พระธรรมค�าสอนหลงเหลืออยู่ในโลกมาสั่งสอนให้กับพวกเราได้

ปฏบิตัไิด้หลดุพ้นจากความทกุข์กนั ดงันัน้อย่าตัง้อยูใ่นความประมาท

ให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอน อะไรก ็

เกดิขึน้ได้เสมอ ดงันัน้เวลานี ้มีชวีติ มีเวลา มีโอกาส ขอให้รบีตกัตวง

โอกาสน้ีเถดิเพราะไม่ใช้เวลามากเลย ท�าไปไม่กีปี่กจ็ะสามารถบรรลุ 

มรรคผลนพิพานได้ เมือ่บรรลไุด้แล้วทนีีจ้ะท�าไม่ท�าไม่เป็นปัญหาแล้ว  

จะแก่ จะเจบ็ จะตาย หรอืไม่ก็ไม่เป็นปัญหาแล้ว เพราะเราได้ท�างาน 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมืออีกต่อไป

จึงขอฝากเร่ืองของการมาวัดมาสร้างที่พึ่งอันใหม่นี้ให้ท่านได้น�าเอา

ไปพนิจิพจิารณาไปปฏบัิติเพ่ือให้ได้ท่ีพ่ึงท่ีแท้จริงท่ีถาวรท่ีจะให้ความ

สขุท่ีจะเป็นของเราไปตลอดนีใ้ห้ท่านได้น�าเอาไปปฏบิตัเิพ่ือความสขุ

และความเจริญที่จะตามมาต่อไป 
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ธรรมะ
บนเขา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

เกราะกัน
ความ
ทุกข์ใจ

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู ้ปฏิบัติธรรม 

ทั้งหลาย ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุด

พ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าย

ตายเกิด แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้ตั้ง 

อยู่ในความไม่ประมาท ด้วยการให้ระลึก 

ถึงความตายอยู่เร่ือยๆ ดังท่ีทรงตรัสถาม 

พระอานนท์ผู ้ที่ เป็นพระอุปัฏฐากของ

พระองค์ว่า 

“อานนท์ วันๆ หนึ่งนี้ เธอระลึกถึงความ

ตายมากน้อยเพียงไร”

พระอานนท์ทลูตอบไปว่า “วนัละ ๔-๕ ครัง้” 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “อานนท์ เธอ

ยังตั้งอยู ่ในความประมาทอยู ่ ถ้าเธอ 

ไม่อยากจะตั้งอยู่ในความประมาท เธอ

ต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจ 

เข้าออกเลย เวลาหายใจเข้าก็ให้คิดว่า 

ถ้าไม่หายใจออกกต็าย เวลาหายใจออกก็

ให้คิดว่าถ้าไม่หายใจเข้าก็ตาย ความตาย

อยู่แค่ปลายจมูกนี้เอง อยู่ที่ลมหายใจ 
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เข้าออกนี่เอง ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เราจะได้ไม่

ประมาทนอนใจ เราจะได้รีบขวนขวายกิจที่เราจะกระท�า กิจที่จะ

ท�าให้เราได้หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย” 

นีค่อืเรือ่งของความไม่ประมาท ถ้าเราไม่ระลึกถงึความตายเราจะลืมไป  

แล้วเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆ แต่เราไม่รู้หรอกว่าวันตายของ

เรานี้จะเป็นวันไหน และอายุเท่าไร มันไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถ

ก�าหนดรู้ได้ อย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วนี้ๆ ก็มีพระราชโอรสของกษัตริย์

ประเทศดูไบ อาย ุ๓๔ ปี หวัใจวายตายไปอย่างกะทนัหนั ยงัเป็นหนุม่ 

ยังมีก�าลังวังชา มีสุขภาพเเข็งแรง แต่หัวใจวายไปโดยที่ไม่มีใครคาด

ฝันมาก่อน นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน โดยเฉพาะผู้ท่ี

ปฏิบัติธรรม ผู้ที่มีความปรารถนาจะหลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ  

ตาย จะต้องไม่ประมาทนอนใจ จะต้องไม่ปล่อยเวลาอันมีค่าของ 

ชีวิตนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรม ไม่ได้เจริญสติ ไม่ได้เจริญสมาธิ  

ไม่ได้เจริญปัญญา เพราะจะท�าให้ไม่สามารถก้าวข้ามสู่การเวียน

ว่ายตายเกิดไปได้ ไม่สามารถก้าวเข้าสู่ขั้นพระนิพพานได้ เพราะ

ความประมาทนอนใจ คิดว่าชีวิตของเรายังน้อยอยู่ เรายังจะอยู่ไป 

อีกนาน นี่คือความคิดที่เรียกว่าประมาท เราต้องคิดว่าชีวิตของเรา

นี้มันสั้นเท่ากับลมหายใจเข้าออกนี่เอง จะหยุดหายใจเมื่อไรก็ได้  

จะอายเุท่าไรก็ได้ ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องอาย ุ๘๐ ปี ๙๐ ปี แล้วค่อยตาย  

คนตายนี้มีอายุทุกวัย ตายตั้งแต่อายุ ๑ วันก็มี ๗ วันก็มี ๗ เดือน

ก็มี ๗ ปีก็มี ๗๐ ปีก็มี มีทุกวัย

ดังนั้นเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เราอย่าประมาทนอนใจ อย่าไปคิดว่า 

เรายงัมีเวลาอีกมาก ตอนนีข้อไปท�าอะไรก่อน แล้วรอให้เวลาใกล้ตาย

แล้วค่อยมาปฏิบัติธรรม ถ้าคิดอย่างน้ีแล้วจะไม่มีวันที่จะปฏิบัติได้  

เพราะถ้ารอจนถึงอายุ ๗๐-๘๐ ปี แล้วค่อยมาปฏิบัติก็จะไม่มีก�าลัง 
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วังชาที่จะปฏิบัติธรรมได้ ดังนั้นในขณะท่ีเรามีชีวิตอยู่ขอให้เรารีบ  

ขวนขวายปฏิบัติธรรมกันเพ่ือที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าย

ตายเกิดกัน ด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เร่ือยๆ ระลึกทุกคร้ังที่ 

เรานึกถึงความตาย ระลึกเวลาท่ีเราได้สติว่าเราก�าลังลืมความตาย 

ก็ขอให้เราระลึกกันไว้เถิด เพราะถ้าเราระลึกถึงความตายแล้วเรา

จะเห็นว่าการกระท�าอะไรของเราต่างๆ น้ันเป็นเร่ืองไร้สาระทั้งนั้น  

เป็นเรื่องที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับการที่จะช่วยให้เราได้หลุดพ้น

จากการเวียนว่ายตายเกิดเลย กลับมีแต่จะดึงเราไว้ผูกเราไว้ให้ติด

อยูกั่บวฏัฏะแห่งการเวยีนว่ายตายเกดิ สิง่ต่างๆ ทีเ่ราแสวงหากนัอยู่  

เช่น ลาภ ยศ สรรเสรญิ ความสขุทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย น้ีไม่สามารถ 

ที่จะช่วยให้เราหลุดออกจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้เลย แต่กลับ

จะดึงให้เราต้องมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่เรื่อยๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุด 

คนทีไ่ม่มพีระพทุธศาสนา เวลาทีพ่บกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย  

จะไมรู่จ้ักวธิีท�าใจใหม้ีความสุขได้ จะคดิแต่สรา้งความทกุขใ์ห้แก่ใจ

ด้วยความอยากหาความสุขต่างๆ อย่างที่เคยหาได้ แต่เมื่อร่างกาย

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของใจได้กเ็กดิความทุกข์ทรมาน

ใจเป็นอย่างยิ่งจนถึงกลับไม่อยากจะอยู่ต่อไป ต้องไปหาหมอให้ช่วย 

ฉีดยาให้เพื่อจะตายอย่างรวดเร็วจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานรอ 

ความตายท่ีจะตามมา ซึง่อาจจะยงัต้องใช้เวลาหลายวนัหลายเดอืน

ด้วยกัน แต่หมอก็บอกว่าท�าไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย หมอมีหน้าที่ 

รกัษาร่างกายให้หายจากโรคภยัไข้เจบ็ ไม่มหีน้าทีม่าฆ่าร่างกาย ดงัน้ัน 

จงึมกีารพยายามในประเทศทีพ่ฒันาแล้วทีเ่จรญิแล้วให้ออกกฎหมาย 

อนุญาตให้หมอฉีดยาฉีดสารพิษให้แก่ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะฆ่า 

ตัวตายเพื่อจะได้หนีความทุกข์ของความแก่ ความทุกข์ของความ 

เจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ของความตาย แต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันไม่ได้

เป็นวิธีที่จะหนีความทุกข์ มันเป็นเพียงแต่วิธีที่จะเล่ือนความทุกข์
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ออกไปเท่านั้นเอง พอตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ พอกลับมา 

เกดิใหม่กต้็องมาแก่ มาเจบ็ มาตายใหม่อกี น่ีคอืผลของการไม่สนใจ 

ค�าสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า มัวแต่ให้ความส�าคัญกับการ

หาความสุขทางร่างกายกัน หาความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ 

หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย โดยไม่เคยนึกถึงความแก่  

ความเจ็บ ความตาย ท่ีจะตามมาเลยว่าถ้าต่อไปเราแก่ เราเจบ็ เราตาย  

เราไม่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้แล้วเราจะท�า

อย่างไร ก็จะต้องฆ่าตัวตายนั่นเอง

แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้ยินได้ฟังวิธีการสร้างความสุข

อีกรูปแบบหนึ่ง คือความสุขทางใจ ความสุขที่เกิดจากความสงบที่

จะสามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจ 

ได้เลย ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ทางลาภ ยศ สรรเสริญ นี้ 

สู้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความทุกข์ที่ 

เกิดจากการพลัดพรากกันไม่ได้ พอเกดิความแก่ ความเจบ็ ความตาย  

การพลัดพรากจากกัน ความสขุทีไ่ด้จากลาภ ยศ สรรเสรญิ จากรปู  

เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ นี้หายไปหมดเลย ไม่สามารถมาเป็นที่

พึง่ของใจได้เลย ปล่อยให้ใจนัน้ต้องทกุข์ทรมานอย่างแสนสาหสัจน 

ถึงกลับอยากจะฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายกันเป็นจ�านวนมากแล้ว 

และคิดว่าการฆ่าตัวตายนี้เป็นการดับความทุกข์กัน แต่ไม่รู้หรอกว่า 

ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย 

ถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่ จะเจ็บ จะตาย มันก็เป็นเร่ืองของร่างกาย  

ใจนี้ไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตาย ไปกับร่างกาย แต่ใจขาดปัญญา  

ขาดค�าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีทรงสอนให้พวกเรารู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็น 

ร่างกาย ใจไม่ได้แก่ ไม่ได้เจบ็ ไม่ได้ตาย ไปกบัร่างกาย สาเหตขุองความ 

ทกุข์ใจเวลาทีร่่างกายแก่ ร่างกายเจบ็ ร่างกายตาย กเ็พราะอยากจะให้ 

ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เพื่อท่ีจะได้รับใช้ความอยากของใจ
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ต่อไป คือรับใช้หาความสุขให้กับใจต่อไปนั่นเอง แต่ธรรมชาติของ

ร่างกายของทุกๆ คน มันเป็นสิ่งที่จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป  

ต่อให้มีความอยากมคีวามปรารถนามากน้อยเพยีงไรไม่ให้ร่างกายแก่  

ไม่ให้ร่างกายเจบ็ ไม่ให้ร่างกายตาย กไ็ม่สามารถทีจ่ะยบัยัง้ความแก่  

ความเจ็บ ความตาย ของร่างกายได้ แต่เนือ่งจากมคีวามหลง มคีวาม 

ยดึตดิกบัร่างกาย เพราะต้องอาศัยร่างกายเป็นเคร่ืองมอืหาความสขุให้  

จึงอยากให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ทั้งๆ ที่ความอยากนี้ท�าให้ 

ตนเองต้องทุกข์ทรมานใจ แต่กห็ยดุมนัไม่ได้ เพราะเคยอาศยัร่างกาย

มาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันที่แก่ ที่เจ็บ ที่ตาย ก็อยากจะให้มันไม่แก่  

ไม่เจบ็ ไม่ตาย เพือ่ทีจ่ะได้หาความสขุผ่านทางร่างกายได้ต่อไป แต่มนั 

ไม่สามารถท�าให้ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ และนอกจากไม่ท�าให้ไม่แก่ 

ไม่เจ็บ ไม่ตายแล้ว ยังท�าให้ใจนี้ทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง

ความทุกข์ใจของพวกเราทุกคนน้ีเกิดจากความอยากของเราเอง  

ไม่ได้เกดิจากสิง่อนัใดในโลกน้ีเลย สิง่ต่างๆ ในโลกนี ้เขามีอยู่เขาเป็นอยู่

ของเขาอย่างน้ีมาตลอดเวลา มเีจรญิมเีสือ่มมาตลอดเวลา มเีกดิมดัีบ  

มีตายอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่ฉลาดผู้ที่รู ้ความจริงว่าสิ่งต่างๆ ในโลก 

เขาเป็นอยู่อย่างนี้ ห้ามเขาไม่ได้ และความทุกข์ของใจที่มาทุกข์กับ

เรือ่งราวต่างๆ ในโลกนีก็้เพราะว่ามคีวามอยากให้สิง่ต่างๆ เป็นไปตาม 

ความอยากของตนเท่านัน้เอง ผูท่ี้ฉลาดก็จะหยุดความอยาก แล้วไป

แก้ปัญหาท่ีความอยาก ไม่ได้แก้ปัญหาที่ร่างกาย ร่างกายจะอยู่

จะตายมันไม่ได้ท�าให้ความทุกข์ในใจของเราหมดไปหรือหายไป 

แต่อย่างใด ความทุกข์ในใจของเราน้ีจะหายไปก็ต่อเมื่อเราสามารถ

หยุดความอยากท่ีมีอยูใ่นใจของเราได้เท่านัน้เอง วธิแีก้ปัญหาต้องมา 

แก้ที่ใจ มาแก้ที่ความอยาก และการปฏิบัติธรรมนี้ก็พุ่งเป้าหมาย

มาทีต่รงนีน้ัน่เอง เพือ่ทีเ่ราจะได้ไม่ต้องฆ่าตวัตายกนั เวลาทีเ่ราพบ 
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กบัความผดิหวงัในชวีติ เวลาทีเ่ราจะต้องสญูเสยีสิง่ทีเ่รารกั สญูเสยี 

บุคคลที่เรารักไป สูญเสียร่างกายที่เรารักไป เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์

ทรมานใจ ไม่ต้องมาฆ่าตัวตายกัน เพราะเรามีวิธีที่เราสามารถจะ

หยดุความอยากต่างๆ ภายในใจของเราได้ เวลาเราเสียอะไร เรากจ็ะ 

ท�าใจได้ จะท�าใจเฉยๆ สักแต่ว่ารู้ ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดา มีการ 

พลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา เวลาแก่ก็ท�าใจเฉยๆ ได้ เพราะล่วงพ้น 

ความแก่ไปไม่ได้ เวลาเจบ็ไข้ได้ป่วยกจ็ะท�าใจเฉยๆ ได้ เพราะล่วงพ้น 

ความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ เวลาจะตายก็ท�าใจเฉยๆ ได้ เพราะรู้ว่า 

ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ แต่สามารถล่วงพ้นความทุกข์ได้ เพราะ

สามารถท�าใจให้เฉยได้ เพราะไม่ประมาทนอนใจ พยายามปฏิบัติ

ธรรมอยู่เรื่อยๆ สร้างเกราะคุ้มกันขึ้นมาให้แก่ใจ

การเจริญสติ การเจริญสมาธิ การเจริญปัญญา นี้เป็นการสร้าง

เกราะคุ้มครองจิตใจ เหมือนกับสมัยปัจจุบันที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจเขา

จะต้องใส่เสื้อหุ้มเกราะกันกระสุนเวลาออกปฏิบัติหน้าท่ีแล้วเกิด 

การต่อสู้กัน เวลาถูกกระสุนก็จะปลอดภัย กระสุนไม่สามารถทะลุ

ทะลวงเข้าไปในร่างกายได้เพราะมีเสื้อหุ้มเกราะกันเอาไว้ ฉันใด  

การปฏิบัติธรรม คือ การเจรญิสต ิเจรญิสมาธ ิการเจรญิปัญญา นีก้เ็ป็น 

การสร้างเกราะคุ้มกันให้แก่ใจ ถ้าใจมีสติ มีสมาธิ มีปัญญาแล้ว 

รับรองได้ว่าความทุกข์อะไรต่างๆ ในโลกนีจ้ะไม่สามารถเข้ามาสูใ่จได้  

จะอยูข้่างนอกใจ จะไม่ท�าให้ใจทกุข์ทรมานสะทกสะท้านหวัน่ไหวเลย  

จะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เวลาพบกับการสูญเสีย เวลาพบ

กับการพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากบุคคลที่รัก เวลาพบกับความแก ่ 

ความเจ็บ ความตาย ของร่างกาย เวลาพบกับความเสื่อมของลาภ  

ยศ สรรเสริญ ก็จะไม่รู ้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใด เพราะมีเกราะ

คุ้มครองใจนั่นเอง
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นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างเกราะคุ้มครองใจป้องกันใจ 

ไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเหยียบย�่าจิตใจมาท�าลายจิตใจจนอยากจะ 

ฆ่าตัวตาย ผู้ที่ฆ่าตัวตายนี้คือผู้ที่ไม่มีเกราะคุ้มกันนั่นเอง ไม่รู้จัก 

ค�าสอนของพระพทุธเจ้า ไม่รูจั้กวธีิสร้างเกราะคุม้กนัให้กบัจิตใจของ

ตนเอง พอถูกความทุกข์รุมเร้าก็ไม่รู้จักวิธีแก้ ก็แก้ด้วยวิธีที่มาสร้าง

ความทกุข์เพิม่ให้กบัใจอกีด้วยการฆ่าตวัตาย เพราะการฆ่าตวัตายนี้  

กค็อืความอยากอกีรปูแบบหนึง่เป็นความทุกข์แบบหนึง่ อยากไม่ตาย 

ก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่ง วิธีที่ถูกต้องคือต้องอยู่เฉยๆ เวลายัง 

ไม่ตายกอ็ยูไ่ป เวลาตายกป็ล่อยให้มนัตายไป แต่ใจจะไม่มคีวามอยากอยู ่

หรืออยากไม่ตาย เวลาอยู่ก็อยู่ไป ไม่มีความอยากตาย ถึงแม้ว่า

ร่างกายจะเจบ็ไข้ได้ป่วย จะพิกลพิการ จะท�าอะไรไม่ได้ก็ตาม ใจกอ็ยู่ 

กับมันไป ไมม่ีความอยากที่จะให้มันตาย และเวลาต้องตายก็จะไม่มี

ความอยากอยู่ เวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไป นี่คือวิธีปฏิบัติ

ที่ถูกต้องกับความเป็นความตายของร่างกาย ใจต้องอยู่ตรงกลาง  

ใจต้องไม่มีความอยากอยู่หรืออยากตาย เพราะถ้ามีความอยาก

แบบใดก็จะท�าให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา แล้วก็จะสร้างภพ

สร้างชาติใหม่ขึ้นมา เพราะภพชาตินี้ก็เกิดจากตัณหาความอยาก

นี่เอง พอร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ใจถ้ายังมีความอยากอยู่ ยังอยาก

มีร่างกายใหม่อยู่ ใจก็จะไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ แต่พอเกิดมา

แล้วกต้็องมาเจอปัญหาเก่าอกี ก็คอืความแก่ ความเจบ็ ความตายอกี  

แล้วก็จะแก้ปัญหาแบบเก่าอีก แก้ด้วยความทุกข์ทรมานใจ แก้ด้วย 

การฆ่าตัวตาย หรือตายอย่างทรมาน เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างทรมาน  

แก่อย่างทรมาน เพราะไม่มีเกราะคุ้มครองใจนั่นเอง ถ้าไม่ได้พบกับ 

ค�าสอนของพระพทุธเจ้า ถ้าไม่ได้เอาค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ  

ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างทุกข์ทรมานใจไปทุกภพทุกชาติ 
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แต่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า ค�าสอนของพระพทุธเจ้านีแ้ต่ละบทแต่ละบาทมเีป้าหมาย 

อยู่ที่การลดความอยากต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายในใจให้น้อยลงไปตาม

ล�าดบั แล้วกจ็ะท�าให้การเวยีนว่ายตายเกดินัน้เป็นไปอย่างสบาย คอื 

ทุกข์น้อย ไม่ทุกข์ทรมานเหมือนกับการไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตาม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า และถ้ามีความสามารถก็อาจจะยุติการ

เวยีนว่ายตายเกดิภายในชาตปัิจจบุนันีเ้ลย วธีิการของพระพทุธเจ้านี ้

เป็นวิธีการที่มีผู้ปฏิบัติและหลุดพ้นกันมาแล้วเป็นจ�านวนมาก ก็คือ 

บรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านก็หลุดพ้นกันในชาติปัจุบัน 

นั้นเลย พอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมน�าเอาไป

ปฏิบัติ บางท่านก็หลุดพ้นในขณะท่ีฟังธรรมกันเลยก็มี บางท่าน 

ก็กลับไปปฏิบัติอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็หลุดพ้นกันไป

ถ้าไม่มพีระพุทธเจ้ามาตรสัรู ้ไม่มพีระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า

มาเผยแผ่สัง่สอนให้แก่สตัว์โลก สตัว์โลกทัง้หลายจะไม่มวีนัท่ีมโีอกาส

จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลย เพราะความรู้ความ

สามารถของสัตว์โลกนั้นไม่สามารถที่จะค้นพบวิธีการดับความทุกข ์

วิธีการยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองเลย ต้องรอคนอย่าง

พระพุทธเจ้าเท่านั้น ซึ่งนานๆ จะมีขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง นานๆ นี้ก็คือ 

เป็นกปัเป็นกลัป์เลย ค�าว่า เป็นกปัเป็นกลัป์ นีเ้ป็นเวลาท่ีแสนยาวนาน 

มากจนไม่สามารถท่ีจะวดัได้ว่านานสกัแค่ไหน ยาวสักแค่ไหน นัน่แหละ 

ถึงจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏข้ึนมาสักครั้งหนึ่ง พอมีพระพุทธเจ้า

ปรากฏขึน้มาแล้ว กม็ผีูท้ีส่ามารถปฏิบัตติามค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ได้หลุดพ้นกันขึ้นมาเป็นจ�านวนมากเลย อย่างในสมัยปัจจุบันนี้เรา

ก็คงจะทราบเรื่องของหลวงปู่มั่น ผู้มีศรัทธามีความเชื่อในค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า และมุ่งปฏิบัติธรรมเพ่ือหลุดพ้น พอหลวงปู่มั่น 

ท่านหลุดพ้นแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปศึกษากับหลวงปู่มั่น ก็บรรลุ
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หลดุพ้นกนัเป็นจ�านวนมาก อนัน้ีคอืความวเิศษของพระพุทธศาสนา  

ความวิเศษของพระพุทธเจ้า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และการ 

น�าเอาค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลก 

อย่างพวกเรา พวกเราจึงมีโอกาสในปัจจุบัน ณ ชาตินี้ที่จะสามารถ

หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้

การจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้น้ีต้องหลุดพ้นด้วยสติและปัญญา  

สตเิพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถจะหลดุพ้นได้ เช่น การใช้การบรกิรรม

พุทโธๆ ไปนี้จะได้เพียงแต่สติกับสมาธิเท่านั้น แต่จะไม่ได้ปัญญา  

ก็จะไม่สามารถท่ีจะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆ ได้  

แต่ถ้าเจริญมรณานุสติคือคิดถึงความตายนี้ จะสามารถหยุดความ

อยากต่างๆ ได้ เช่น เวลาทีเ่ราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปหาหมอ หมอบอก 

ว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายภายใน ๓ เดือน ความอยากเที่ยวนี้ 

หายไปหมดเลย ความอยากหาเงินหาทอง ความอยากหาความสุข

ทางร่างกายน้ีหายไปหมดเลย เพราะมนัรูว่้าจะอยู่ได้ไม่นานแล้ว ทนีี้

มนักอ็ยากจะหาธรรมะแล้ว อยากจะหาความสงบ เพือ่ทีจ่ะได้ไม่ต้อง

มาทุกข์ทรมานกับความตายของร่างกายที่ก�าลังจะตามมา นี่แหละ

คือเครื่องมือคือปัญญา การพิจารณาความตาย นี้คือปัญญา ไม่ใช่ 

เป็นความอัปมงคลเหมือนที่คนทางโลกเขาคิดถึงกัน คนทางโลกนี้ 

จะไม่ยอมใช้ค�าว่าตายเลย เวลาตายนี้ก็จะใช้ค�าว่าไม่หายใจบ้าง  

ไปสวรรค์บ้าง แต่ไม่ยอมใช้ค�าว่าตาย เพราะว่าพอคิดถึงความตาย

แล้วตนเองจะตายขึน้มาทนัททีนัใด ถ้าความคดิของตนวเิศษอย่างนัน้ 

ก็ดซิี เวลาคิดเป็นมหาเศรษฐมีนัจะได้เป็นมหาเศรษฐขีึน้มาทนัทีทนัใด  

มนักไ็ม่เป็นอย่างนัน้ การจะเป็นอะไรนีม้นัไม่ได้ขึน้อยูท่ีค่วามคดิของ

เราเพียงอย่างเดียว มันมีเหตุมีปัจจัยอย่างอ่ืนที่จะท�าให้เกิดขึ้นมา 

คดิว่าตายแล้วมันยงัไม่ตายหรอกถ้ายังไม่ถึงเวลาท่ีร่างกายมนัจะตาย  

นอกจากเอาปืนมายิงตัวเองตายเท่านั้นมันถึงจะตาย แค่พอคิดว่า 
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ตวัเองจะต้องตายนีม้นัไม่ท�าให้เราตายหรอก แต่มนัจะท�าให้ กเิลสตาย  

มันจะท�าให้ ตัณหาความอยากตาย เพราะคนเราถ้ารู้ว่าจะต้องตาย 

วันนี้พรุ่งนี้ยังอยากจะไปเที่ยวอยู่หรือเปล่า เช่น วันนี้อาจจะเตรียม

แผนแล้วว่าเย็นนี้จะไปงานเลี้ยง งานวันเกิดของเพื่อน งานครบรอบ  

งานอะไรต่างๆ งานแต่งงาน แต่พอรูว่้าวนัน้ีจะต้องตายนีย้งัอยากจะ

ไปเที่ยวกันอยู่หรือไม่ จะไม่อยากไปแล้ว จะอยากหาวิธีท�าใจให้สงบ 

เพื่อจะได้ไม่ทุกข์กับความตายนี่เอง เพราะเวลารู้ว่าจะต้องตายนี้  

ใจจะไม่สงบอย่างแน่นอนถ้าไม่เคยฝึกฝนอบรมมาก่อน แต่ถ้าได้ฝึกฝน

อบรมด้วยการเจรญิสต ิด้วยการเจริญสมาธ ิด้วยการเจริญปัญญาแล้ว  

เวลาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาก็จะสามารถใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานี้

ดบัความวุน่วายใจได้อย่างทนัท่วงที ใจจะสงบ จะเย็น จะสบาย จะไม่ 

เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายเลย

น่ีคือประโยชน์ของการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ผู้ใดระลึกถึง

ความตายอยู่เรื่อยๆ ผู้นั้นมักจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด 

กันทั้งน้ัน พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกท้ังหลาย ท่านระลึกถึง 

ความตายกันตลอดเวลา ท่านจึงไม่หลงใหลกับการหาลาภ ยศ 

สรรเสรญิ สขุ ท่านกลบัมาหาความสขุทางการปฏบิตัธิรรม หาความ

สงบทางใจที่จะเป็นที่พึ่งของใจได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ จะไม่มีความ

ทกุข์ต่างๆ เข้ามาเหยยีบย�า่ท�าลายใจของผูท่ี้สงบได้เลย จึงขอฝากเร่ือง 

ของการระลึกถึงความตายนี้ให้ท่านได้น�าเอาไปพินิจพิจารณาและ

ปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไป 
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ธรรมะ
บนเขา

๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

รักษาใจ
ด้วย

ธรรม

พระพุทธเจ ้า ได ้ทรงตรัสสอนไว ้ว ่ า  

ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นส่วนที่

ส�าคัญท่ีสุดของชีวิตของพวกเรา เพราะ

ใจเป็นสิง่ทีถ่าวร ส่วนร่างกายของพวกเรา 

นี้เป็นส่วนที่ไม่ถาวร มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ 

มีเจ็บ มีตายไป พระองค์จึงทรงสอนให้

พวกเรามารักษาใจกัน อย่าไปรักษาสิ่งท่ี

เรารักษาไม่ได้ เช่น ร่างกายของพวกเรา  

และส่ิงที่ร ่างกายของพวกเราหาให้กับ 

พวกเรากค็อืลาภ ยศ สรรเสรญิ และความสขุ 

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย สิ่งเหล่านี้เป็น

ของช่ัวคราว เวลามีก็ดี แต่เวลาไม่มีจะ

ท�าให้ใจของเราทกุข์อย่างมาก แต่ถ้าเรามา

ดูแลรักษาใจด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่

ทรงได้ตรสัรู ้เป็นธรรมท่ีท�าให้พระพุทธเจ้า

ได้พบกับความสุขที่ถาวรความสุขที่อยู ่

กบัใจ ใจเป็นสิง่ทีถ่าวร ความสขุท่ีเกดิในใจ 

อยู่ในใจก็จะเป็นความสุขท่ีถาวร ไม่ว่า

อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตาม ร่างกาย

จะแก่ จะเจ็บ จะตาย จะสูญเสียลาภ ยศ 

สรรเสรญิ สญูเสยีความสขุทางตา ห ูจมกู 
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ลิ้น กาย ไป จะไม่ท�าให้ใจทุกข์เลยถ้าใจมีธรรมดูแลรักษาให้ใจตั้งอยู่ 
ในความสงบตลอดเวลา เพราะความสงบของใจนี้เป็นความสุขท่ี 
ยิง่ใหญ่กว่าความสขุทัง้หลายในโลกนี ้ดงัทีไ่ด้ทรงตรัสไว้ว่า นตัถ ิสนัติ 
ปรัง สุขัง สุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มี มีสุขเดียวนี่แหละ  
ท่ีเป็นสิง่ท่ีเลศิท่ีประเสริฐทีถ่าวรทีพ่ระพทุธเจ้าและพระอรหนัตสาวก 
ท้ังหลายได้มาเป็นสมบัติได้มาครอบครองไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด  
อกาลโิก ไม่มวีนัเสือ่มตามกาลตามเวลา เป็น ปรมัง สขัุง บรมสขุอยู่ 
ตลอดเวลา

ใจของพวกเราตอนนี้เป็นบรมทุกข์ ไม่ใช่เป็นบรมสุข เพราะใจของ
พวกเราไม่ได้รับการดูแลรักษาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเอง  
ใจของเราได้รบัการดแูลด้วยลาภ ยศ สรรเสรญิ ด้วยความสขุทางตา หู 
จมูก ลิน้ กาย ท่ีเป็นความสขุท่ีไม่แน่นอน มเีกิดกต้็องมดีบัไป มเีจริญ
กต้็องมเีสือ่ม จะสร้างความวติกกงัวลให้กบัใจของพวกเราตลอดเวลา 
เพราะไม่รู้ว่ามันจะเสื่อมเมื่อไรจะหมดไปเมื่อไร และก็ไม่สามารถที่
จะยับยั้งห้ามปรามมันได้เมื่อถึงเวลาที่มันจะเสื่อม เช่น ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ของพวกเรา มันก�าลังเดินไปสู่ความเสื่อมไปสู่ความสิ้นสุด
ต่อไป ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของพวกเราจะไม่สามารถเป็นเครื่องมือ 
หาความสุขทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ได้ ใจของเราจึงมี 
ความทุกข์อยูต่ลอดเวลา ทุกข์เพราะความวติกกังวลทัง้ๆ ทีค่วามเสือ่ม 
ยังไม่เกิดก็เกิดความวิตกกังวลไว้ล่วงหน้าแล้ว พอเวลาเสื่อมจริงๆ  
ก็ทุกข์อีก ทุกข์ก่อนที่มันจะเสื่อมแล้วก็มาทุกข์กับตอนที่มันเสื่อมไป 
ผู้ที่รับความทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ร่างกาย ผู้ที่รับความทุกข์ส่วนใหญ่ก็คือใจ 
นั่นแหละคือความทุกข์ของพวกเราท่ีเป็นมาและจะเป็นต่อไป 
ถ้าพวกเราไม่น้อมเอาค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏบิตั ิ ถ้าเราน้อม 
เอามาปฏิบัติก็จะสามารถก�าจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจ 
ก�าจัดภพชาติต่างๆ ท่ีเราจะต้องไปเวยีนว่ายตายเกดิต่อไปให้หมดไปได้  
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อย่างท่ีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ก�าจัดมาแล้ว 
วิธีที่ท่านใช้ในการก�าจัดก็เป็นวิธีที่ท่านน�าเอามาสั่งสอนให้พวกเรา 
เป็นวิธีเดียวกัน แก้ปัญหาชนิดเดียวกัน แก้ได้ เพราะถ้าไม่ได้จะไม่มี
พระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจ�านวนมาก พระอรหันตสาวก
ท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราในขณะน้ีท่ียังมีความทุกข์กับ
ลาภ ยศ สรรเสริญ ยังมีความทุกข์กับตา หู จมูก ลิ้น กาย ยังมี
ความทุกข์กับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่พอท่านได้พบกับพระธรรม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเชื่อมั่นว่าเป็นค�าสอนที่จะ
สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ ท่านก็
น้อมเอามาปฏิบัติ พอเอามาปฏิบัติแล้วไม่นานท่านก็กลายเป็น 
พระอรหันตสาวก หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ในลาภ ยศ สรรเสริญ ในความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย เพราะท่านไม่ต้องพึง่ร่างกาย ท่านไม่ต้องพึง่ลาภ ยศ สรรเสรญิ  
ไม่ต้องพึ่งตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะท่านมีที่พึ่งที่ดีที่ถาวร ที่พึ่งที่ดี 
ที่ถาวรก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการปฏิบัติตามค�าสอนของ
พระพุทธเจ้านี่เอง 

พระพุทธศาสนาอยู ่มาได้จนปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ามีผู ้มีศรัทธา 
ความเช่ือในค�าสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาไปปฏิบัติจนได้บรรล ุ
เป็นพระอรหันตสาวก แล้วก็เอาความรู้ที่ได้บรรลุนี้เอามาเผยแผ ่
สัง่สอนให้แก่ผู้อืน่ต่อไป การเผยแผ่สัง่สอนน้ีต้องเผยแผ่สัง่สอนด้วย 
พระอรหันตสาวกผู้ที่ได้พิสูจน์ธรรมของพระพุทธเจ้าจากการปฏิบัต ิ
รูแ้ล้วว่าท�าอย่างไรท�าให้ความทุกข์ดบัไป รู้แล้วว่าท�าอย่างไรถงึท�าให้ 

ถ้าไม่ได้ปฏิบัติ เพียงแต่ศึกษา
จะไม่สามารถรู้วิธีการดับความทุกข์ต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า
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ความสขุอยูคู่่กบัใจไปตลอด ถ้าไม่ได้ปฏบิตั ิเพียงแต่ศกึษา จะไม่สามารถ  
รูว้ธิกีารดบัความทกุข์ต่างๆ ได้อย่างถกูต้องแม่นย�า จะไม่สามารถรักษา 
ความสขุต่างๆ ท่ีเกดิจากความสงบนีใ้ห้อยู่กบัใจไปตลอด การศึกษา
จากผู้รู้จริงกับผู้ไม่รู้จริงจึงมีความแตกต่างกัน ศึกษาจากผู้ไม่รู้จริง 
ก็เหมือนกับการศึกษากับคนตาบอดคล�าช้างนี่เอง 

คนตาบอดคล�าช้างนี้ เขาไปคล�าส่วนไหนของช้างเขาก็ว่าช้างเป็น
อย่างนัน้ คนทีไ่ปลบูคล�างวงกจ็ะว่าช้างนีเ้ป็นเหมอืนง ูถ้าไปลบูคล�างา 
ก็จะว่าเป็นเหมือนหอก ถ้าไปลูบคล�าท้องช้างก็จะว่าเป็นเหมือนฝา
ก�าแพง ถ้าไปลูบคล�าหางก็จะว่าเป็นเหมือนเชือก ซึ่งเป็นความจริง 
แต่ไม่ใช่เป็นความจริงครบถ้วนบรบิรูณ์ เพราะไม่สามารถเหน็ตวัช้าง 
ได้อย่างชดัเจนเหมอืนกบัคนตาด ีพระอรหนัตสาวกนีเ้ปรยีบเหมอืน
คนตาดีดูช้าง ท่านจะบอกว่ามันเป็นทั้งหมดน่ีแหละ เป็นทั้งเชือก 
เป็นทั้งงู เป็นทั้งหอก เป็นทั้งฝาผนัง แต่พวกที่ตาบอดคล�าส่วนใด
ก็จะคิดว่าเป็นส่วนนั้นเพียงส่วนเดียว ก็จะมาทะเลาะกันปากเปียก
ปากฉีก ฉันใด ในวงการของผู้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้านี้มักจะมี 
การโต้วาทีกันอยู่เรื่อยๆ คนหน่ึงก็ว่าอยากน้ัน คนหนึ่งก็ว่าอย่างนี้ 
แต่ไม่รูว่้าถกูหรอืผดิอย่างไร เพราะไม่ได้รบัการพสิจูน์จากการปฏบัิติ
นัน่เอง ดงันัน้ผูท้ีต้่องการแสวงหาธรรมจงึมกัมุง่ไปสูผู้่ทีป่ฏบิตัธิรรม
มากกว่ามุ่งไปสู่ผู้ที่ศึกษาธรรมเพียงอย่างเดียว 

การปฏิบัตินี้ก็ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้า 
ได้ทรงสั่งสอน วิธีการปฏิบัติที่จะบ�าบัดก�าจัดความทุกข์ให้หมดไป 
จากใจนี ้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ๒ ลกัษณะเช่นกนั โดยขึน้อยูก่บับคุคล 
ที่ทรงแสดงทรงสอน ถ้าสอนให้กับนักบวช พระองค์ก็จะทรงสอนให้
บ�าเพญ็ศลี สมาธ ิปัญญา แต่ถ้าสอนฆราวาสญาตโิยมผูค้รองเรอืนผูท้ี่
ยงัมทีรพัย์สมบตัข้ิาวของเงนิทอง พระองค์กท็รงสอนให้ท�าทานก่อน  
ทรงสอนให้ก�าจัดทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้หมดไป เพราะ 



192

ถ้าต้องใช้เงินทองซือ้ความสขุต่างๆ กจ็ะไม่สามารถมาปฏบิตัศิลี สมาธิ 
ปัญญา ได้ สิ่งท่ีแตกต่างกันระหว่างพระภิกษุนักบวชกับฆราวาส 
ผู้ครองเรือน การปฏิบัติต่างกันตรงทานนี่เอง ตอนเป็นฆราวาส 
ก็มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง พอจะบวชก็ต้องสละทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองไปหมด ยกให้ผู้อื่นไป พระพุทธเจ้าเป็นผู้ด�าเนิน 
เป็นตัวอย่างมาเป็นบุคคลแรก พระพุทธเจ้าทรงสละพระราชสมบัติ 
ไม่ใช้สมบัติหาความสุขทางร่างกาย ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพื่อ
จะได้ไม่ต้องมาเสยีเวลากบัการหากบัการใช้เงนิทองซือ้ความสขุ ก็จะ
มีเวลาไปปลีกวิเวกเพื่อที่จะได้บ�าเพ็ญจิตภาวนา เพราะการบ�าเพ็ญ
จิตภาวนาให้จิตสงบนี้ต้องอาศัยความวิเวกทางกายก่อน 

ความวิเวกทางกาย หมายถึง ความวิเวกความสงบสงัดทางที่อยู่
อาศัยของร่างกายนี่เอง ถ้าอยู่ในวังอยู่ในบ้านนี้ความวิเวกจะไม่มี  
เมื่อความวิเวกทางกายไม่มี ความวิเวกทางใจนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้  
ถ้าอยู่กบัรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ถงึแม้ว่าเราจะถอืศลี ๘ แต่มนั 
ก็จะมาคอยรบกวนใจ เวลาคนอื่นท�าอาหารกลิ่นโชยเข้ามาในจมูก  
เราถือศีล ๘ ไม่ได้รับประทานอาหารหลังจากเท่ียงวันไปแล้ว  
พอกลิน่อาหารโชยเข้ามาในจมกูกท็�าให้ใจหวัน่ไหวได้ ใจทีจ่ะสงบกจ็ะ
ฟุ้งขึ้นมา เพราะกิเลสตัณหาอยากจะกินอยากจะรับประทานอาหาร 
เช่นเดียวกับรูปกับเสียงที่คนอยู่ในบ้านเขาเสพกัน ดูภาพยนตร์ 
ฟังเพลง ร้องร�าท�าเพลง หรือแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตร 
พิสดาร แต่งหน้าทาปากใช้เครื่องส�าอาง นี่เป็นบรรยากาศส�าหรับ 
ผู้เสพกาม ไม่ใช่เป็นบรรยากาศของผู้ที่แสวงหาความสงบทางใจ  
ถ้าต้องการความสงบทางใจจะต้องอยู่ห่างจากบรรยากาศเหล่านี้  
ต้องไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขา หรือถ้าสามารถก�าหนดบริเวณที่อยู่
ของเราแล้วปิดมันอย่างมิดชิดได้ เช่น สมัยนี้มีเครื่องปรับอากาศ 
เราสามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องแล้วก็ปิดประตูหน้าต่าง
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ทั้งหมด ไม่รับรู้เรื่องรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วก็ปฏิบัติอยู่
ในห้องนั้น อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปลีกวิเวกได้ในระดับหนึ่งถ้ายัง 
ไม่สามารถไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาได้ ก็ให้สร้างที่วิเวกขึ้นมาในบ้าน  
ท�าห้องก�าจัดเสียง ไม่รับรู้เสียง ไม่รับรู้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ต่างๆ แล้วก็บ�าเพ็ญ

การบ�าเพ็ญในบ้านนี้ถ้าไม่สามารถเดินจงกรมในบ้านได้ ก็ใช้วิธีง่ายๆ 
ก่อนก็ได้ เช่น บังคับให้จิตนี้นั่งอยู่เฉยๆ สัก ๘ ชั่วโมง หรือ ๖ ชั่วโมง 
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ไม่ต้องรับประทานอาหารอีก 
ต่อไป หาเก้าอี้สบายๆ สักตัวหนึ่ง ไม่ต้องการทรมานร่างกายใน 
เบือ้งต้น ต้องการทรมานใจทรมานความอยาก ปกตใิจนีม้นัจะดิน้หา 
รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ดิ้นหาสิ่งนั้นดิ้นหาสิ่งนี้ เราจะ
ก�าหนดกรอบของการปฏิบัติ คือไม่ให้มันดิ้นไปหารูป เสียง กลิ่น รส  
โผฏฐัพพะ ต่างๆ ให้มันนั่งอยู่เฉยๆ แล้วถ้าต้องให้น�้ากับร่างกาย 
กเ็ตรยีมน�า้เอาไว้ใกล้ๆ เพือ่จะได้ไม่ต้องลกุไปหยบิน�า้มาดืม่อยูเ่รือ่ยๆ 
จะลุกไปเฉพาะเวลาเข้าห้องน�้าเท่านั้น เวลาอื่นก็ให้ใช้สติใช้สมาธิ 
ใช้ปัญญาต่อสู้กับตัณหาความอยากที่อยากจะลุกอยากจะไปท�าโน่น
ท�านี ่ใช้พทุโธเวลาเกดิความอยากขึน้มา เวลาเกดิความอยากจะเกดิ
ความตึงเครียดภายในใจ ถ้าพยายามใช้พุทโธแบบไม่หยุดไม่หย่อน 
ไม่ช้าก็เร็วความอยากจะสงบตัวลงไปชั่วคราว แล้วความตึงเครียด
ก็จะหายไป อันนี้เป็นการเจริญสติในเบื้องต้น ใช้สติต่อสู้กับตัณหา
ความอยากก่อน เมื่อมีสติแล้วก็สามารถนั่งก�าหนดพุทโธหรือด ู
ลมหายใจเข้าออก จิตก็จะเข้าสู่ความสงบพบกับความสุขที่เกิดจาก
ความสงบ ก็จะรูส้กึไม่เดอืดร้อนกบัการทีจ่ะต้องนัง่อยูเ่ฉยๆ แต่เวลา
ท่ีออกมาจากความสงบ ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมเดี๋ยวความอยาก 
ก็จะโผล่ออกมาได้ ถ้าอยากจะก�าจัดความอยากให้มันหมดไปอย่าง
ถาวรก็ต้องใช้ปัญญา
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ปัญญา ก็คอืการเหน็ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เหน็ว่าความอยากนีท้�าให้
เกดิความทุกข์ใจขึน้มา เวลาใจสงบไม่มคีวามอยาก ใจนัง่อยูเ่ฉยๆ ได้ 
ไม่เดือดร้อน แต่พอใจออกจากความสงบมา พอปล่อยให้ใจคิดไป 
ในทางตัณหาความอยาก ความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะเกิดขึ้น  
ก็มีอยู่ ๒ วิธีที่จะแก้ แก้ด้วยสติ ก็พุทโธไป ดูลมหายใจไป ถ้าจะแก้
แบบถาวรก็ใช้ปัญญา ให้รู้ว่าต้นเหตขุองความไม่สบายใจท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจบุนัน้ีเกิดจากความอยากนีเ่อง อยากจะไปท�าอะไร อยากจะลุก  
อยากจะไปท�าโน่นท�านี่ ท�าแล้วมันหายอยากหรือเปล่า ท�าแล้วมัน
ก็อยากใหม่ ไปตรงโน้นเด๋ียวก็กลับมาตรงน้ี ใจมันจะดิ้นไปเร่ือยๆ  
มันจะไม่ชอบอยู่กับท่ี ดังนั้นถ้าเราใช้ปัญญาแล้วพิจารณาให้เห็น
ว่าการท�าตามความอยากนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการดับความทุกข์ แต่เป็น 
การเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นมา อาจจะมีความสงบความสุขอยู่
ชั่วคราวตอนที่ได้ท�าตามความอยาก แต่พอไม่นานความอยากใหม่
ก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะต้องท�าตามความอยากไปเร่ือยๆ ท�าเท่าไรก็จะ 
ไม่ได้พบกับความสงบที่แท้จริงที่ถาวรได้ แต่ถ้าเห็นว่าการท�าตาม
ความอยากมันเป็นการได้ความสุขชั่วคราว เพราะความสุขที่ได้เป็น
อนิจจัง คือความไม่เที่ยง เป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเก็บ 
เอาไว้อยู่กับเราไปตลอด ไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะหายไป พอหายไปก็เกิด
ความอยากได้ความสุขขึ้นมาใหม่ พอเกิดความอยากก็ต้องท�าตาม
ความอยาก ถ้าไม่ท�าตามความอยากก็จะทุกข์ แต่ถ้าใช้สติใช้ปัญญา
สอนใจว่ายอมทกุข์ดกีว่า ท�าใจให้สงบดกีว่า อย่าไปท�าตามความอยาก 

ความอยากที่อยากจะท�าบุญ
อยากจะรักษาศีล อยากจะปฏิบัติธรรม
อยากจะไปพระนิพพาน
นี้ไม่ใช่เป็นตัณหาความอยาก แต่เป็นมรรค
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ดีกว่า ถ้าฝืนได้เดี๋ยวความอยากมันหมดก�าลังไปเอง พอหมดแล้ว 
ต่อไปมนัจะไม่กลบัมาเพราะมนัรูว่้าเราท�าลายมนัได้ เราชนะมนัแล้ว 
เหมอืนกบัคูต่่อสู ้ถ้าเราชนะเขาคร้ังหนึง่แล้ว เราจะชนะเขาไปเร่ือยๆ 
เขาก็รู้ว่าเขาจะไม่มีวันที่จะชนะเราได้ เขาก็จะยอมแพ้หายไปเอง  
เรากจ็ะนัง่อยูเ่ฉยๆ ได้อย่างสบาย ไม่มคีวามทุกข์ท่ีเกดิจากความอยาก

นี่คืออุบายของการปฏิบัติธรรมในบ้าน ถ้าไม่สามารถไปวัดได้  
ไม่สามารถไปอยู่ตามป่าตามเขาได้ ก็ท�าบ้านให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม  
ท�าบ้านให้เป็นที่วิเวก กั้นห้องไว้ปิดเสียงปิดอะไรต่างๆ ไม่ให้เข้ามา 
รบกวนใจ แล้วก็เจริญสติไปเรื่อยๆ เจริญปัญญาสลับกันไปก็ได้  
ข้อส�าคญัคอืไม่ท�าตามความอยาก ต้องฝืนความอยาก ต้องละความ
อยาก 

ส่วนความอยากที่อยากจะท�าบุญ อยากจะรักษาศีล อยากจะ
ปฏิบัติธรรม อยากจะไปพระนิพพาน นี้ไม่ใช่เป็นตัณหาความอยาก  
แต่เป็นมรรค เป็นทางเดินสูก่ารสิน้สดุของความทุกข์ เป็นธรรม หรือ
จะเรียกว่าเป็นอิทธบิาท ๔ กไ็ด้ ฉนัทะ ยนิดใีนการท�าบญุท�าทาน วริยิะ  
มีความเพียรในการท�าบุญท�าทาน ในการรักษาศีล ในการภาวนา  
จิตตะ ใจมีการจดจ่ออยู่กับการท�าทาน รักษาศีล ภาวนา วิมังสา  
ใจคดิใคร่ครวญอยูก่บัการท�าทาน รกัษาศลี ภาวนา นีค่อือทิธบิาท 4 
ไม่ใช่ตณัหาความอยาก ญาตโิยมสบายใจได้ เดีย๋วจะถกูกเิลสหลอก
เอาได้ เวลาอยากจะไปนิพพานก็อยาก ไม่ใช่เป็นตัณหา ไปนิพพาน
เป็นการดบัทกุข์ เป็นมรรค เป็นอทิธบิาท ๔ เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะพาให้
จิตใจได้หลดุพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ดังนั้นต้องเขา้ใจว่าตัณหามี
อยู่เพียง ๓ กามตัณหา ความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น อยากให้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  
มอียูเ่รือ่ยๆ เป็นอยูเ่รือ่ยๆ และวภิวตณัหา ความอยากไม่ให้ลาภ ยศ  



196

สรรเสริญ สุข เสื่อมไปหมดไปนั่นเอง นี่คือตัณหาความอยากที่เรา
ต้องก�าจัด เพราะไม่มีมันเราก็ไม่เดือดร้อน ดีเสียอีกเพราะจะท�าให้
เราไม่ทุกข์กับความเสื่อมของลาภ ยศ สรรเสริญ ของรูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ นี่แหละคือเรื่องของการดูแลรักษาใจที่เป็นสิ่งส�าคัญ
ที่สุดของชีวิตเรา

พวกเรามี ๒ ส่วน มีใจกับมีร่างกาย ร่างกายนี้เป็นของช่ัวคราว  
ต่อให้เราดูแลรักษาให้ดีขนาดไหน มันก็จะต้องเสื่อมหมดไป เวลาที่
มันเสื่อมหมดไปก็เป็นเวลาท่ีจะท�าให้ใจทุกข์ทรมาน แต่ถ้าเราดูแล
รักษาใจด้วยธรรม ให้ใจสงบ ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง เวลาทุกสิ่ง
ทุกอย่างเกิดการเสื่อมจะไม่ท�าใจให้ทุกข์เลย นี่แหละคือเรื่องของใจ 
ที่มี ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ที่มีความส�าคัญที่สุดในชีวิตของ 
พวกเรา ต้องดูแลรักษาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า คือการปฏิบัติ 
ทาน ศีล ภาวนา ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยม ถ้าเป็นพระภิกษุคือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา เหมือนกันต่างกันตรงที่มีทานหรือไม่มีทาน 
เท่าน้ันเอง

จงึขอให้พวกเราให้ความส�าคญักบัการดแูลรกัษาจิตใจด้วยการพยายาม 
ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ีอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก 
ทั้งหลายได้ปฏิบัติ และเราก็จะได้รับผลอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกได้รับคือ นิพพานัง ปรมัง สุขัง นี่เอง 
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ธรรมะ
บนเขา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

สติ
ธรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงสอนว่าเป็นธรรม

ที่ส�าคัญที่สุดคืออะไร ก็คือ สติ นี่เอง  

สติน้ีเป็นธรรมท่ีจะท�าให้ธรรมอย่างอื่น 

เกิดขึ้นมาได้ เช่น สมาธิ ปัญญา วิมุตติ 

การหลดุพ้น ต้องมสีตเิป็นผูใ้ห้ก�าเนดิ ถ้าไม่ 

มีสติ นั่งสมาธิไปใจก็จะไม่มีวันสงบได้  

นั่งไปนานเท่าไรก็จะมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่ 

ตลอดเวลา แต่ถ้ามีสติจดจ่ออยู่กบัอารมณ์ 

ที่ให้ก�าหนดไว้เพื่อให้เกิดสติ เช่น การ 

บริกรรมพทุโธ ถ้าเกาะตดิอยูก่บัค�าบรกิรรม 

ได้อย่างต่อเนื่อง ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ 

อย่างง่ายดาย เพียง ๕ นาที ๑๐ นาที  

ก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้ เมื่อได้ความ

สงบก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า

ความสุขทัง้ปวง กจ็ะสามารถใช้ปัญญามา 

ตัดกิเลสตัณหาได้ ถ้าไม่มีสมาธินี้ ปัญญา 

จะไม่มีก�าลังที่จะสู้กับตัณหาได้

ปัญญาทีเ่กิดจากการได้ยนิได้ฟังกด็ ีปัญญา

ที่เกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญก็ดี อันนี้

ยงัไม่ได้เป็นปัญญาทีส่ามารถดบัความทุกข์ 

ละกิเลสตัณหาได้เพราะไม่มีก�าลังหยุด  
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จิตนี้ต้องหยุด หยุดกิเลส หยุดตัณหา ธรรมที่จะท�าให้หยุดกิเลส 
ตัณหาได้ก็คือสติ ถ้ามีสติแล้วก็จะหยุดได้ แต่ต้องมีปัญญาเป็น 
ผู้บอกให้รู้ว่าอะไรเป็นกิเลส อะไรไม่ใช่เป็นกิเลส ปัญญาจะเป็น 
ผู้ที่ชี้เป้าให้กับจิต ให้จิตมุ่งไปสู่การท�าลายเป้านั้น เป้าที่ปัญญา 
จะส่งให้ไปกค็อื กามตณัหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา นี่เอง

พระองค์ทรงตรสัว่า ธรรมทัง้หลายมกีารเกดิขึน้ย่อมมกีารดบัไปเป็น
ธรรมดา ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่ว่าจะ 
เป็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สิ่งเหล่านี้จะต้องมีวันเสื่อม มีวัน
หมดไป ร่างกาย คือ ตา หู จมกู ลิน้ กาย กต้็องมวีนัเสือ่มมวีนัหมดไป 
เช่นกัน แต่ใจท่ีไม่มีความสุขในตัวเอง ไม่มีสมาธิ ไม่มีความสงบ  
ก็ต้องอาศัยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อาศัยลาภ ยศ สรรเสริญ 
นี้มาเป็นสิ่งที่ให้ความสุข พอต้องเจอความเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ 
เพราะใจไม่อยากให้เสื่อม อยากจะให้เจริญ แต่ธรรมท้ังปวงนั้น  
เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา อันนี้ถ้าไม่มีสติที่จะ
ท�าให้ใจเข้าสู่สมาธิได้ การปฏิบัติจะไม่มีวันคืบหน้าได้ เพราะจะไม่มี
ก�าลังที่จะถอดถอนตัณหาความอยากต่างๆ ให้ออกไปจากใจได้

การจะมีความสงบมีสมาธิก็ต้องมีสติ คือธรรมท่ีจะระงับความ 
คิดปรุงเเต่งต่างๆ เพราะความคิดปรุงเเต่งต่างๆ นี้เป็นเหตุที่ท�าให้ใจ 
ไม่สงบ ท�าให้เกิดตัณหาความอยากต่างๆ ขึ้นมา ถ้าท�าใจให้สงบได้  
ตัณหาก็จะถูกระงับไว้ช่ัวคราว สมาธิน้ีจะตัดก�าลังของตัณหาลงไป 
เพราะใจมีความสุขในตัวเอง ใจไม่ต้องไปเสพรูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ ใจไม่ต้องหาลาภ ยศ สรรเสริญ มาให้ความสุข เพราะ
มีความสุขท่ีดีกว่าคือความสุขท่ีเกิดจากความสงบ เป็นความสุข
ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้ก�ากับใจ 
ก�ากับความคิดปรุงเเต่ง ถ้ามีสติอย่างต่อเน่ือง ความคิดปรุงเเต่ง 
กจ็ะไม่สามารถปรุงได้ เมือ่ไม่ปรงุ ใจกจ็ะเข้าสูค่วามสงบได้ การเจรญิ
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สตินี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่ 40 วิธีด้วยกัน ที่เรียกว่า
กรรมฐาน 40 อันนี้เป็นวิธีที่ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกเอาไปปฏิบัติได้ 
แต่ไม่จ�าเป็นจะต้องปฏบิตัทิัง้ 40 วิธี เอาวธีิเดยีวเท่านัน้เอง วธิไีหน 
ทีถู่กจรติ วธิไีหนทีท่�าแล้วเกดิผลข้ึนมากใ็ห้เอาวธีินัน้ ส�าหรับพวกเรา 
ครบูาอาจารย์ท่านกเ็หน็ว่าการบรกิรรมพุทโธนีเ้หมาะกบัพวกเราและ
ก็ง่าย เพียงแต่บริกรรมพุทโธๆ ไปเท่านั้นเอง ถ้าบริกรรมพุทโธก็จะ
ไม่สามารถคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดถึงคนนั้นคนนี้ได้ ถ้าอยู่กับพุทโธ
เดี๋ยวเดียวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้

คนท่ีจะก้าวหน้าในธรรมนีอ้ยูท่ีส่ตเิป็นหลกั ใครมสีตแิล้วนีจ้ะหลดุพ้น 
ได้อย่างง่ายและรวดเรว็ แต่ถ้าไม่มสีตนิีจ้ะไม่มวีนัท่ีจะหลุดพ้นได้เลย  
ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงจ�าเป็นจะต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะอยู่
ทีไ่หน จะท�าอะไร อย่ามาเจรญิสตเิฉพาะเวลาทีน่ัง่สมาธ ิเพราะถ้าท�า 
อย่างนัน้จะไม่มกี�าลงัทีจ่ะหยดุความคดิปรุงเเต่งได้ ต้องหยุดความคดิ 
ปรุงเเต่งก่อนที่จะมานั่ง หรือท�าให้ความคิดปรุงเเต่งนี้เบาบางลงไป  
เม่ือเบาบางลงไป เวลามานั่งก็จะไม่ฟุ้ง แล้วถ้ามีใจจดจ่ออยู่กับ 
ค�าบรกิรรมอย่างต่อเนือ่งกจ็ะเข้าสูค่วามสงบได้ เวลาบรกิรรมก็อย่า 
ไปคาดคะเนว่าเมื่อไหร่จะสงบ อย่าไปสนใจกับอนาคต ให้อยู่กับ
ปัจจุบันคือค�าบริกรรม ถ้าไปกังวลหรือไปคาดว่าเมื่อไหร่จะสงบ  
จติกไ็ปอนาคตแล้ว ถ้าจติไปอนาคตแล้วจะไม่มสีต ิจติต้องอยู่ปัจจบัุน 
เขาเรียกว่า ปัจจุบันธรรม สติคือปัจจุบันธรรม ต้องดึงจิตให้อยู่ใน
ปัจจบุนั ต้องดงึจิตไม่ให้คดิถงึเรือ่งราวต่างๆ ทัง้ทีผ่่านมาแล้วในอดตี 
และไม่คดิถงึเร่ืองราวทีย่งัไม่เกดิขึน้ในอนาคต ให้อยูก่บัปัจจบุนั อยูก่บั 
ค�าบริกรรม พุทโธๆ ไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ 

ความสงบนี้ก็มีอยู่ ๒ รูปแบบ ที่ท่านเรียกว่า อัปปนา กับ อุปจาระ  
อปัปนา คอื จติรวมเข้าสู่ความสงบแล้วกน็ิง่ มีอเุบกขา มีความว่าง
เป็นอารมณ์ แต่ส�าหรับผู้ที่มีอุปจารสมาธิ ท่านแสดงไว้ว่า เมื่อจิต
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รวมลงแล้วจติก็จะถอนออกมาเพ่ือมารบัรูเ้รือ่งราวต่างๆ รบัรูน้มิิต
ต่างๆ รบัรูอ้ภญิญาต่างๆ อภญิญา คอื ความสามารถพเิศษต่างๆ อ่าน 
วาระจิตของผู้อื่น ระลึกชาติได้ เหาะเหินเดินอากาศได้ อันนี้อยู่ใน 
อุปจารสมาธิ แต่อุปจารสมาธินี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญ
วิปัสสนา เพราะผู้ที่อยู่ในอุปจารสมาธินี้จะไม่มีอุเบกขา ใจยังมี 
ความโลภความอยากอยู่ เวลาเห็นนิมิตอะไรก็เกิดความอยากหรือ
เกิดความกลวัขึน้มา ถ้าเหน็นิมติท่ีน่าดูก็อยากให้อยู่ไปนานๆ ถ้าเห็น
นิมติทีน่่ากลวักอ็ยากจะให้มนัหายไป ดงันัน้ผู้ทีป่ฏบิตัต้ิองระมัดระวงั
ถ้ามีจริตทางด้านอุปจารสมาธิ ซ่ึงมีไม่มาก ครูบาอาจารย์ท่าน
บอกว่ามีประมาณร้อยละ ๕ เท่าน้ันเองท่ีจะเป็นจิตแบบผาดโผน 
ก็คือจิตไม่นิ่งไม่สงบ ถ้าเป็นแบบนี้ท่านบอกให้ใช้สตดิึงกลับเข้าไป 
ในความสงบ อย่าตามรู้เรื่องราวต่างๆ ที่มาปรากฏให้รับรู้ เพราะ
จะเสียเวลาแล้วจะไม่ได้ก�าลังจะไม่ได้อุเบกขาที่จะต้องเอาไปใช้ใน 
การต่อสู้กับกิเลสตัณหา

ผู้ท่ีต้องการเจริญทางวิปัสสนานี้ต้องดึงจิตเข้าไปสู่ความสงบที ่
เรียกว่า อัปปนาสมาธิ คือ สักแต่ว่ารู้ แล้วก็ไม่มีอะไรให้รับรู้ มีแต่
อุเบกขา มแีต่ความว่าง สมาธแิบบนีแ้หละเป็นประโยชน์ เพราะว่า
จะท�าให้จิตใจมีก�าลัง เพราะเวลาอยู่ในสมาธิแบบนี้จิตสามารถที่จะ
กดตัณหาต่างๆ ไม่ให้ออกมาท�างานได้ อัปปนากับขณิกสมาธิก็เป็น
สมาธิแบบเดียวกัน ต่างกันตรงที่ขณิกสมาธินี้สงบเพียงเดี๋ยวเดียว  
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในระยะเเรกในเวลาที่นั่งสมาธิ พอจิตรวมลงไปปั๊บ
พอสงบแล้วก็เกิดความตกใจเพราะไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน แล้วก็
จะถอนออกมา แต่ถ้าท�าต่อไปก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเสียหาย เวลาที่
รวมลงกใ็ช้สติประคับประคอง อย่าปล่อยให้ตกใจ อย่าปล่อยให้ถอน
ออกมา แล้วพยายามเข้าไปอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ให้นานๆ ให้บ่อยๆ 
เหมือนกับการเอาน�้าเข้าไปเเช่ในตู้เย็น ให้แช่นานๆ น�้าถึงจะเย็น  
น�้าเย็นจะได้มาดับความร้อนต่างๆ ได้ ถ้าเข้าไปแป๊บเดียวแล้วเอา
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ออกมาน้ียังไม่มีความเย็นพอ ยังไม่มีอุเบกขาพอ ก็จะหยุดตัณหา 
ความอยากไม่ได้ เวลาท่ีปัญญาพจิารณาว่าสิง่ต่างๆ เป็นอนจิจงั ทกุขงั  
อนัตตา ถึงแม้จะรู้ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่ถ้าไม่มีอุเบกขา  
กเิลสตัณหากจ็ะออกมาแล้วกพ็าจติให้ไปท�าตามสิง่ทีต่ณัหาต้องการ 
พาไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส พาไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ถ้า 
จติมอีเุบกขามอีปัปนาสมาธ ิจติก็จะมกี�าลงัทีจ่ะต่อต้าน เพราะจติที่
เป็นอปัปนานีเ้ป็นจิตท่ีมคีวามสขุ เป็นจติทีไ่ม่หวิโหยกบัอารมณ์ต่างๆ  
แต่ต้องพยายามท�าให้มากๆ ในเบื้องต้นนี้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะ 
ติดสมาธิ ขอให้มีสมาธิก่อนเถิด บางคนกลัวจะไปติดสมาธิ ถ้าไม่มี 
สมาธิแล้วไปกลัวติดสมาธิ มันก็เป็นทางของตัณหากิเลสนี่เอง 
ท่ีไม่อยากให้ใจมีสมาธิเพราะถ้ามีสมาธิแล้วมันจะฆ่ากิเลสตัณหา  
มนัจะกดกเิลสตัณหาไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านได้ อนันีก้ค็อืเรือ่งของสมาธิ  
เวลาที่นั่งไปแล้วเกิดผลอะไรก็ขอให้ระมัดระวัง เพราะสมัยนี้ก็มี
การสอนกันบอกว่าน่ังแล้วให้เห็นนรก ให้เห็นสวรรค์ ให้ไปเที่ยว 
ตามภพภูมิต่างๆ การเห็นเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดับ
ความทุกข์ ละตัณหา ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ต้องเป็น
สมาธิที่ว่าง สักแต่ว่ารู้ แล้วก็มีความสงบที่เป็นความสุขอย่างยิ่ง  
อันนี้ต้องพยายามท�าให้ได้ท�าให้บ่อย แล้วต่อไปมันจะเป็นไปตลอด
ท้ังวนัเลย พอเราออกมาป๊ับ เปล่ียนอริยิาบถสกัแป๊บกก็ลับไปน่ังใหม่  
แล้วต่อไปบางทียังไม่ทันเข้าไปนั่ง มันก็สงบมาโดยอัตโนมัติ มันมา
ของมนัเองเพราะจติมันเคยเข้าไปเวลาใด มนักจ็ะเหมอืนกบัมีนาฬิกา
ปลุกที่จะดึงให้จิตเข้าสู่ความสงบ บางทีไม่ต้องนั่งสมาธิ เพียงแต ่
อยู่เฉยๆ ตามล�าพัง พอไม่คดิอะไรเท่านัน้เอง จติมนักส็งบได้ นีแ่หละ 
เป็นผลท่ีจะเกดิข้ึนจากการเจรญิสต ิเพราะถ้าไม่มสีต ิสมาธจิะไม่เกดิ  
เมื่อสมาธิไม่เกิด ภาวนามยปัญญาก็จะไม่เกิด

ภาวนามยปัญญานี้เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ เพราะมีทั้ง 
สมถภาวนาและมีวิปัสสนาภาวนา พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ แล้วมี 
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ความสงบเป็นเคร่ืองอยู่อาศัย พอเห็นอะไรเป็นทุกข์ก็จะปล่อยได้ 
วางได้ แต่ถ้าไม่มีสมาธ ิไม่มสีมถภาวนา เห็นอะไรเป็นทกุข์กยั็งปล่อย 
ไม่ได้ ยงัอยากได้อยู ่ดังนัน้ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วถ้ามสีมาธกิจ็ะ
ปล่อยวางได้ จะยอมรบักบัสภาพของการเจรญิและการเสือ่มได้ จะไม่
หวัน่ไหวเวลามีอะไรเสือ่มไป จะไม่ดอีกดใีจเวลามอีะไรจะเจรญิขึน้มา 
เพราะจะเหน็ว่าการเจริญนีก้เ็พือ่ไปสูค่วามเสือ่มนีเ่อง เพราะไม่มอีะไร
ทีเ่จริญแล้วจะไม่เสือ่ม ยกเว้นธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ
เท่าน้ัน อันน้ีเป็นธรรมท่ีอยู่ภายในใจ ต่างกับธรรมที่อยู่ภายนอก  
สภาวธรรมที่อยู่ภายนอกใจนี้มีเจริญมีเสื่อม แต่ธรรมที่มีอยู่ภาย 
ในใจ เช่น สต ิสมาธ ิปัญญา นีจ้ะไม่วนัเสือ่ม เพราะจะสามารถดแูล 
รักษามันได้นั่นเอง ถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกคร้ัง 
ทุกเวลา แล้วถ้ามีปัญญาก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆ ที่ท�าให้ 
เกิดความทุกข์ใจได้ จนไม่มีความทุกข์ใจหลงเหลืออยู่ ใจก็จะเป็นใจ
ที่มีแต่บรมสุข ปรมัง สุขัง

นี่คือเรื่องของการมีสติเพื่อให้มีสมาธิ เมื่อมีสมาธิก็จะพิจารณาทาง
ปัญญาได้ เพราะถ้าไม่มีสมาธิ จิตจะหิวกับอารมณ์ต่างๆ หิวกับรูป  
เสยีง กลิน่ รส หวิกับลาภ ยศ สรรเสรญิ จะไม่สามารถดงึมาพจิารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้ จะไม่สามารถดึงมาพิจารณาอสุภะ จะไม่ 
สามารถดึงมาพจิารณาอาหาเรปฏกิลูสญัญาได้ จะพจิารณาทางตรง
กันข้าม อาหารท่ีไหนเอร็ดอร่อยจะคดิไปอย่างนัน้ ทีเ่ทีย่วทีไ่หนน่าไป
ที่ไหนดี ถามคนนั้นถามคนนี้ ได้อะไรมาแล้วนี้ต้องอยู่กับเราไปเสมอ 
อันนี้เป็นความคิดไปในทางตัณหากิเลสท่ีจะท�าให้เราต้องทุกข์เวลา
ที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างท่ีเราคิด แต่ถ้าเราหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าเรา
มีสมาธินี้ จิตจะไม่มีอารมณ์หิวโหยกับเรื่องราวต่างๆ ก็จะสามารถ
พิจารณาไตรลักษณ์ได้ พิจารณาอสุภะได้ พิจารณาอาหาเรปฏิกูล-
สัญญาได้ ก็สามารถที่จะละตัณหาต่างๆ ละกามตัณหา ภวตัณหา 
และวิภวตัณหา ได้ 
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เมือ่ละตณัหาทัง้ ๓ ได้ กจิในทางพระพทุธศาสนากม็วีนัสิน้สดุ วสุติงั  
พรัหมจริยัง กิจในพรหมจรรย์นี้ได้ถึงที่สุดแล้ว ไม่เหมือนกิจ
ทางโลกน้ี ท�าไปมากเท่าไหร่ก็ยังมีกิจให้ท�าอยู่เร่ือยๆ ต้องถึงกับ 
ไม่สามารถจะท�าได้ เช่น แก่หรือตายไปเท่านั้นถึงจะหยุดท�า เพราะ
ตัณหาความอยากท�าให้อยูเ่ฉยๆ ไม่ได้ ทัง้ทีม่ลีาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ 
อยู่เต็มที่เลย แต่มันไม่มีความสุข มันไม่มีความอิ่ม มันเลยต้องหา
อะไรท�า เพราะคิดว่าได้ท�าแล้วมันจะท�าให้มีความสุข อย่างน้อย 
ก็ระงับความหงุดหงิดที่เกิดจากความอยากได้ แต่ก็ต้องท�าไปเรื่อยๆ 
ไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าก�าจัดความอยากทั้ง ๓ หมดไปได้ จะไม่มีอะไร
กระตุ้นจะไม่มีอะไรมาผลักดันให้ไปท�าอะไรอีกต่อไป ถ้าท�าก็ท�าเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น อย่างพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ต่างๆ หลังจาก
ท่ีท่านได้ก�าจดัตณัหาความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจของท่านแล้ว 
ท่านก็เอาเวลาที่เหลืออยู่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะ แต่ท่านไม่ได้ท�า
ด้วยความอยาก คอืมคีนมาฟังก็สอน ไม่มคีนมาฟังกจ็ะไม่ไปตดิป้าย
ตดิประกาศว่าใครอยากจะฟังมาฟังได้ อนันีจ้ะไม่ม ีเพราะใจของท่าน
ไม่มีความอยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทน ถ้ายังมีความอยากมีอะไร
เป็นการตอบแทน อยากจะให้คนมาฟังเทศน์เพราะเวลาคนมาฟัง
เทศน์ก็จะได้มาท�าบุญนั่นเอง แต่ส�าหรับท่านผู้เสร็จกิจแล้วนี้ ท่าน
ท�ากิจนี้เพื่อสงเคราะห์โลก เป็นกิจที่เมตตาต่อโลก ถ้าพระพุทธเจ้า 
ครูบาอาจารย์ต่างๆ นีไ้ม่แสดงธรรม พวกเรากไ็ม่มวีนัทีจ่ะรูเ้รือ่งราว
ต่างๆ ของธรรมะได้เลย เรากจ็ะถกูความหลงหลอกให้ไปหาลาภ ยศ  
สรรเสริญ สุข เหมือนกับคนที่เขาไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรม เขาจะพุ่ง 
ไปที่หาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
แล้วกต้็องมีความทกุข์ตามมา เพราะมนัจะต้องมวีนัสิน้สดุ มวีนัเสือ่ม 
มีวันหมด

ดังนั้นพวกเราถือว่าเป็นพวกที่มีวาสนามีบุญที่ได้มาเจอค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าท่ีจะสามารถน�าพาชีวิตของเราให้ไปสู่การสิ้นสุดของ
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การเวียนว่ายตายเกิดได้ ไปสู่การสิ้นสุดของการท�าภารกิจต่างๆ ได้  
จะอยูเ่ฉยๆ อย่างมคีวามสขุอย่างสบาย จะไม่รูส้กึหงดุหงิดร�าคาญใจ  
เหมือนกับข้าราชการท่ีสิ้นเดือนกันยายนน้ีต้องเกษียณอายุ เคยไป
ท�างานทกุวนั พอ ๑ ตลุาคมนี ้ไม่มงีานให้ท�าแล้ว อยู่เฉยๆ กห็งดุหงดิ
ร�าคาญ เคยมีลูกน้องบริษัทบริวารคอยมาให้บริการมาให้ความสุข 
ก็จะไม่มแีล้ว แต่ถ้าเป็นคนทีป่ฏิบัตธิรรมควบคูก่บัการท�างานทางโลก  
พองานทางโลกหมดไปก็หันมาท�างานทางธรรมต่อได้เลย ก็จะไม่
หงุดหงิด เพราะว่าจะมีงานให้ท�าและเป็นงานท่ีจะน�าไปสู่การไม่
หงุดหงิดอย่างถาวร

นีค่อืเร่ืองของสติธรรมของพระพทุธเจ้าทีพ่ระองค์ทรงสอนให้พวกเรา 
พยายามเจริญกันให้มากๆ ก็คือ สติ เจริญสติด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะพากเพียร ถ้าขี้เกียจไม่มีวิริยะก็จะไม่สามารถเจริญสติได้  
ก็จะไม่สามารถดบัความทกุข์ได้ เพราะการดบัทกุข์นีต้้องเกดิจากการ
มวีริยิะมีความพากเพียรน่ันเอง พากเพยีรท�าอะไร พากเพียรเจรญิสติ  
พอได้สตก็ิเจริญสมาธ ิพอได้สมาธกิเ็จรญิปัญญา พอได้ปัญญากจ็ะได้
วมิตุตไิด้มรรคผลนพิพานขัน้ต่างๆ จนถึงขัน้สงูสดุ จึงขอให้พวกเราจง
มคีวามยนิดทีีช่าตนิีไ้ด้มาพบกบัพระพทุธศาสนา และขอให้พยายาม
ตักตวงโอกาสอันเลิศอันประเสริฐนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
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ธรรมะ
บนเขา

๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ธรรมะ
คือที่พึ่ง
ทางใจ

การเข้าหาพระพุทธศาสนาน้ีเป็นการเข้าหา 

ทีพึ่ง่ทางใจ ชีวติของเรานัน้ม ี๒ ส่วนด้วยกนั  

มร่ีางกายและมจีติใจ ร่างกายของเรามทีีพ่ึง่ 

แบบหนึ่ง ใจของเราก็มีที่พึ่งอีกแบบหน่ึง  

เป็นที่พึ่งที่ไม่เหมือนกัน ที่พึ่งทางร่างกาย

คอืปัจจยั ๔ อาหาร ท่ีอยู ่อาศัย ยารักษาโรค  

เครื่องนุ่งห่ม อันน้ีเป็นท่ีพึ่งทางร่างกาย  

ถ้าร่างกายปราศจากอาหาร ปราศจากทีอ่ยู ่

อาศัย ปราศจากยารักษาโรค ปราศจาก

เครื่องนุ่งห่ม ร่างกายก็จะอยู่อย่างไม่ปกติ

หรืออาจจะถึงกลับตายไปก็ได้ ส่วนใจ 

ก็เช่นเดียวกัน ใจก็ต้องมีที่พึ่งทางใจ ที่พึ่ง 

ทางใจก็คือพระรัตนตรัย คือพระพุทธ  

พระธรรม และพระสงฆ์ ถ้าใจขาดพระพุทธ 

ขาดพระธรรม ขาดพระสงฆ์ ใจกจ็ะอยูอ่ย่าง 

ไม่ปกต ิอยูอ่ย่างทกุข์ทรมาน อยูอ่ย่างวุน่วาย  

อยู่อย่างหวาดกลัว อยู่อย่างวิตกกังวล 

เพราะว่าไม่มีที่พึ่งทางใจ 

ทีพ่ึง่ทางร่างกายนีพ้วกเราสามารถหากนัได้ 

ทกุคน เพราะถ้าเราไม่สามารถหาได้ ป่านนี ้

ร่างกายของเรากค็งจะตายไป แต่เนือ่งจาก
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ร่างกายของเรายังอยู่ได้อย่างปกติสุขก็แสดงว่าพวกเรามีความ

สามารถท่ีจะหาปัจจัย ๔ ให้แก่ร่างกายได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์  

ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ส่วนทีพึ่ง่ทางใจนีพ้วกเรายังหากนัไม่ได้ หรือ  

ได้บ้างไม่ได้บ้าง ใจของพวกเราจงึยงัไม่อยูอ่ย่างปกตเิหมอืนกบัร่างกาย  

ยังวุ่นกับเรื่องนั้นยังเดือดร้อนกับเรื่องนี้ ยังหาความสงบสุขไม่ได้กัน  

เพราะใจยังไม่มีพระรัตนตรัยนั่นเอง ยังขาดพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ อยู่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เรารู้จักกันนั้นเป็น

พระรัตนตรัยที่อยู่ข้างนอกใจ ยังไม่ได้เข้ามาสู่ใจของพวกเรา จึงยัง 

ไม่สามารถเป็นทีพ่ึง่ทางใจได้ ยงัไม่สามารถรกัษาใจให้ตัง้อยูใ่นความ

สงบได้ตลอดเวลา 

พระรัตนตรัยภายนอกน้ีคืออะไร ก็คือพระพุทธรูปต่างๆ ที่เรา 

กราบไหว้บูชา หรือท่ีเรามีติดตัวไว้แขวนคอเราหรือใส่อยู่ในส่วนใด 

ส่วนหน่ึงในเสื้อผ้าของเรา หรือพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักจากการได ้

ศึกษาร�่าเรียนคือเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ที่สละราชสมบัติได้ออกบวช  

และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา นี่คือพระพุทธรัตนะภายนอก 

เป็นท่ีพึง่ของสตัว์โลกท้ังหลายได้ต่อเมือ่เราน้อมเอาพระพทุธเจ้านัน้

เข้ามาสูใ่จของพวกเรา แต่ถ้ายังไม่ได้น้อมเข้ามา พระพุทธเจ้ากยั็งไม่

สามารถที่จะมาเป็นที่พึ่งของพวกเราได้

ส่วนพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้ากเ็ช่นเดยีวกนั ทีอ่ยูภ่ายนอกกค็อื

ทีอ่ยูใ่นพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้าหรอืของพระอริยสงฆ์สาวก หรอืที่

การที่จะน้อมเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เข้าสู่ภายในใจของพวกเรานั้น 
ก็จะต้องน้อมด้วยการศึกษา 
น้อมด้วยการปฏิบัติ และน้อมด้วยการบรรลุธรรม
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ถูกจารึกไว้ในสื่อต่างๆ เช่น ในหนังสือ ในแผ่นซีดี ยังถือว่าไม่ได้เป็น 

ธรรมรตันะภายใน ยงัอยูข้่างนอกใจ ยงัไม่สามารถทีจ่ะปกป้องรกัษา

ใจของพวกเราให้อยูอ่ย่างปราศจากความทกุข์ความวุ่นวายใจได้ เช่น

เดยีวกบัพระอรยิสงฆ์สาวกคอืพระปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ พระสปุฏปัินโน  

ที่พวกเราไปกราบไหว้กัน ไปรับฟังโอวาทไปรับฟังค�าสอนกัน ท่านก็ 

ยังถือว่าเป็นพระสังฆรัตนะภายนอกอยู่ ยังไม่ได้เป็นพระสังฆรัตนะ

ภายในใจ ท่านจึงไม่สามารถจะปกป้องคุ้มครองป้องกันใจของเรา 

ไม่ให้ถูกความทุกข์ต่างๆ เข้ามาเหยียบย�่าท�าลายได้ เพราะว่าเรายัง

ไม่ได้น้อมเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่อยู่ภายนอกใจนี้ให ้

เข้ามาสู่ภายในใจเพ่ือท่ีจะได้เข้ามาปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเรา

ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 

นี่คือเรื่องของที่พึ่งทางใจ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่มีอยู่  

2 รูปแบบด้วยกัน ที่อยู่ภายนอกกับที่อยู่ภายใน เปรียบเทียบก ็

เหมอืนกบัยาทีอ่ยูภ่ายนอกร่างกายกบัยาท่ีอยูภ่ายในร่างกาย ยาทีอ่ยู่ 

ภายนอกร่างกายต่อให้เป็นยาทีว่เิศษขนาดไหนกต็าม จะไม่สามารถ 

ท�าประโยชน์อะไรให้กับร่างกายได้ จะไม่สามารถรักษาโรคภัย 

ไข้เจ็บต่างๆ ของร่างกายให้หายไปได้ แต่ถ้าได้รับประทานยาเข้ามา

ในร่างกาย พอยาได้เข้าสู่ร่างกายแล้ว ยาก็จะสามารถรักษาโรคภัย 

ไข้เจ็บต่างๆ ของร่างกายให้หายไปหมดได้ ดังน้ันเราต้องน้อมเอา 

พระรัตนตรัยภายนอก น้อมเอาพระพทุธเจ้า น้อมเอาพระธรรมค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้า น้อมเอาพระอรยิสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้า เข้าสู ่

ภายในใจของพวกเราให้ได้ถ้าพวกเราอยากจะได้ที่พึ่งทางใจที่จะ

ปกป้องรักษาพวกเรานั้นให้อยู่อย่างปกติสุข อยู่อย่างปราศจาก 

ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ
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การที่จะน้อมเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้าสู่ภายในใจของ

พวกเรานั้น ก็จะต้องน้อมด้วยการศึกษา น้อมด้วยการปฏิบัติ และ

น้อมด้วยการบรรลุธรรม นี่คือ ๓ ขั้นตอนส�าคัญของการน้อมเอา

พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ให้เข้ามาสู่จิตใจ

ของพวกเรา 

วิธีที่น้อมเอาพระพุทธรัตนะเข้ามา ก็คือเราศึกษาพระประวัติของ

พระพทุธเจ้าดวู่าทรงบ�าเพญ็ทรงปฏบิตัอิย่างไร เรากต้็องเอาวธิกีาร 

ของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้บ�าเพ็ญได้ปฏิบัติน้ีมาเป็นแบบฉบับ 

พระพทุธเจ้าทรงท�าอะไร เรากต้็องท�าอย่างนัน้ ทรงสละราชสมบตัอินันี้

เรยีกว่าเป็นการท�าทาน ทานนีก้ม็ที�าได้หลายระดบัด้วยกนั แต่ในทีส่ดุ

กต้็องไประดบัทีส่งูสดุ ก็คอืระดบัเตม็ ๑๐๐ คอืสละหมด พระพทุธเจ้า 

ก็ทรงบ�าเพ็ญแบบนั้น ทรงสละราชสมบัติ ตอนนี้พวกเราก็ท�าทาน 

เหมือนกันแต่ยังไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้า เรายังท�าเพียงเล็กๆ 

น้อยๆ อยู่ พอหอมปากหอมคออยู่ เพราะเรายังอาศัยทรัพย์สมบัติ

ข้าวของเงิน เรายังไม่ยอมเลิกอาศัยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง 

เราจึงไม่สามารถที่จะสละทรัพย์สมบัติท�าทานได้อย่างเต็มร้อย ผู้ที่ 

สามารถท�าทานได้เตม็ร้อยอย่างพระพุทธเจ้ากเ็พราะว่าท่านไม่ต้องการ 

อาศัยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นที่พึ่งอีกต่อไป ท่านเห็นว่า 

มนัไม่ได้เป็นท่ีพ่ึงทีแ่ท้จริงของใจ ไม่สามารถดบัความทุกข์ใจต่างๆ ได้ 

ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาใจไม่ให้ทกุข์ไม่ให้วุน่วายได้ ท่านจงึ

สละเพื่อที่จะได้ไปหาที่พึ่งอันใหม่ ที่พึ่งอันใหม่ก็คือที่พึ่งทางใจ ที่พึ่ง

ที่จะได้จากการปฏิบัติจิตภาวนากับการรักษาศีล

นี่คือการบ�าเพ็ญของพระพุทธเจ้า ทรงบ�าเพ็ญทานแล้วบ�าเพ็ญศีล  

รักษากาย วาจา ให้ตั้งอยู่ในความสงบเรียบร้อย ไม่สร้างความทุกข์  

ความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและกับตนเอง เพ่ือท่ีจะได้
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ไม่มปัีญหาไม่มอีปุสรรคต่อการท่ีจะบ�าเพ็ญจิตภาวนา ผู้ท่ีจะบ�าเพ็ญ

จิตภาวนาจ�าเป็นจะต้องมีศีลที่จะเป็นธรรมที่จะคอยปกป้องรักษา

ไม่ให้ไปมีปัญหามีเรื่องมีราวกับใคร เพื่อจะได้มีเวลามาบ�าเพ็ญ 

จิตภาวนาได้อย่างเต็มที่ พระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติแล้วก็

ออกบวช เป็นนักบวช ค�าว่านกับวชกค็อืผูมี้ศีลมีธรรมน่ีเอง ศลีของ 

นักบวชนี้จะสูงกว่าศีลของผู้ครองเรือน ศีลของผู้ครองเรือนก็คือ 

ศีล ๕ ศีลของผู้บ�าเพ็ญจิตภาวนา ก็คือศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๘ ศีล ๑๐  

ศลี ๒๒๗ ศลี ๓๐๐ กว่าข้อ ศลีเหล่านีเ้ป็นศลีของผูบ้�าเพญ็จิตภาวนา 

ที่จ�าเป็นจะต้องมีไว้คุ ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้มีปัญหามีเร่ือง 

มีราวกับใครเพื่อจะได้มีเวลาบ�าเพ็ญจิตภาวนาได้อย่างเต็มที่

พอได้บ�าเพ็ญจติภาวนาได้เตม็ร้อยกจ็ะได้บรรลพุระธรรมทีเ่ป็นสรณะ 

ท่ีเป็นท่ีพ่ึงของใจ ธรรมกับพระพทุธเจ้านีท่้านบอกว่าเป็นองค์เดยีวกนั  

เป็นเหมอืนกัน และเหมอืนกบัพระอรยิสงฆ์สาวกด้วย พระรตันตรยั 

คอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ นีเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ผูใ้ดเหน็

ธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต ตถาคต คือพระนามที่พระพุทธเจ้าทรง

เรยีกพระองค์เอง ผูใ้ดเหน็ตถาคต ผู้นัน้เห็นธรรม เพราะตถาคตคอื

ธรรม ธรรมกค็อืตถาคตนัน่เอง และผูท้ีจ่ะเหน็ธรรมเหน็ตถาคตได้กค็อื 

ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ผู้ที่เป็นสุปฏิปันโน ก็คือพระอริยสงฆ์สาวก

นีเ่อง พระรัตนตรัยองค์ท่ี ๓ คอืพระสงัฆรตันะ ผูท้ีบ่�าเพญ็ตามค�าสอน 

ตามตัวอย่างของพระพุทธเจ้า ผูบ้�าเพ็ญตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า

กจ็ะได้บรรลธุรรม เมือ่ได้บรรลุธรรมก็จะได้พบกบัพระพทุธเจ้า ได้รูจ้กั 

หน้าตาของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงว่ามีหน้าตาอย่างไร และผู้ที่จะได้

เห็นหน้าตาของพระพุทธเจ้า ได้เห็นพระธรรมของพระพุทธเจ้า 

กค็อืผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ คอืพระอรยิสงฆ์สาวกตัง้แต่พระโสดาบนั

ขึ้นไป
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น่ีคือที่มาที่ไปของพระรัตนตรัยของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ที่เราจ�าเป็นจะต้องน้อมเข้ามาสู่ใจของพวกเราด้วยการศึกษา

ชวีประวตัขิองพระพทุธเจ้า ชวีประวติัของพระอริยสงฆ์สาวก จะศกึษา 

ของพระพุทธเจ้าก็ได้ ของพระสงฆ์สาวกก็ได้ ทดแทนได้เหมือนกัน  

มกีารประพฤตมีิการบ�าเพญ็คล้ายคลึงกนั คอืมกีารท�าทานเหมอืนกนั  

มีการรักษาศีลเหมือนกัน มีการบ�าเพ็ญจิตภาวนาเหมือนกัน  

อันนี้แหละเป็นหัวใจของการที่จะสร้างพระรัตนตรัยขึ้นมาภายในใจ 

ก็คือ การท�าทาน การรักษาศีล และการภาวนา

เมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้บรรลุธรรมกันตามล�าดับอย่าง

แน่นอน เพราะนี่เป็นเร่ืองของเหตุและผล เป็นของตายตัวไม่มีวัน 

เปลีย่นแปลงไปตามกาลตามเวลา เหตผุลน้ีเป็นเหตผุลอมตะ พูดง่ายๆ  

คือเป็นเหตุผลที่ใช้ได้ในพระสมัยพระพุทธกาลก็เป็นเหตุผลท่ีใช้ได้

ในปัจจุบัน และในสมัยอนาคตอันยาวไกลที่จะตามมา เหตุผลนี้แล

ที่ท�าให้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่ีทรงมาตรัสรู้และน�าเอาธรรม 

มาเผยแผ่กเ็ผยแผ่เหตผุลอนันีน้ีเ่อง พระพทุธเจ้ามมีากมายก่ายกอง 

ในอดีต หรือพระพุทธเจ้าที่จะมาต่อไปในอนาคตท่ีมีมากมายก ็

เช่นเดียวกัน ก็จะมาสอนเหตุสอนผลอันนี้เหมือนกัน สอนให้ศึกษา 

สอนให้ปฏิบัติ สอนให้บรรลุ ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติ ผลก็คือ 

การบรรลุก็จะตามมาเสมอ อันนี้เป็นหลักเหตุผลสากล หลักเหตุผล

ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติวรรณะ ภาษา สัญชาติ อะไรทั้งนั้น เพราะ 

ใจนีเ้ป็นใจสากล ใจของคนไทย ใจของคนต่างชาต ิเป็นใจเหมอืนกนั  

ถ้ามีการศึกษา มีการปฏิบัติ
ผลก็คือการบรรลุก็จะตามมาเสมอ
อันนี้เป็นหลักเหตุผลสากล
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เป็นใจที่ต้องการท่ีพึ่งเหมือนกัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม 

ก็ต้องการที่พึ่งเหมือนกัน

การทีม่ศีาสนาต่างๆ กเ็พราะว่ามกีารแสวงหาทีพ่ึง่ทางใจกนั แล้วผูท้ี ่

น�าเอาที่พึ่งทางใจมาเผยแผ่ก็เป็นผู้ที่ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ท่ีได้ 

ผลบ้าง ท่ีไม่ได้ผลบ้าง ผู้ที่น�าเอามาเผยแผ่ก็จะตั้งศาสนาของตน

ไปตามความที่ตนเองได้เรียนรู้มา จึงมีศาสนาหลากหลายด้วยกัน 

ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสพุทธ ศาสนาฮินดู เหล่านี้ก็เป็น 

ค�าสอนที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติได้มีที่พึ่งทางใจ แต่ค�าสอนของแต่ละผู้ที่

สอนนั้นก็มีความต้ืนลึกหนาบางไม่เท่ากัน อยู่ท่ีความสามารถของ 

ผูท้ีส่อนว่ารูม้ากรูน้้อย ถ้ารูม้ากกจ็ะมทีีพ่ึง่ทีม่าก ถ้ารูน้้อยกจ็ะมทีีพ่ึง่ 

ที่น้อยคือไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ ในบรรดาศาสนาที่มีอยู ่ในโลกนี้ 

มพีระพทุธศาสนาทีม่คี�าสอนทีส่ามารถให้ทีพ่ึง่แก่จติใจได้ครบถ้วน

บริบูรณ์ ส่วนค�าสอนของศาสนาอื่นนี้ไม่แน่ใจ เพราะว่าไม่ได้ศึกษา 

ไม่ได้ปฏิบัติ แต่เท่าท่ีเหน็กม็ผีูท้ีเ่คยนบัถอืศาสนาอืน่กก็ลับมานบัถอื

พระพุทธศาสนากัน เพราะเห็นว่าศาสนาของตนเองที่ได้ศึกษาได้

ปฏิบัติน้ันไม่สามารถให้ที่พึ่งได้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้เหมือนอย่าง

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงมีผู้ท่ีนับถือศาสนาอ่ืนเข้ามา

นับถือกันเป็นจ�านวนมาก เพราะเวลาที่เริ่มต้นนั้นก็มีพระพุทธเจ้า

เพียงพระองค์เดียวท่ีทรงนับถือศาสนาน้ี แต่พอทรงน�าเอาค�าสอน

วิธีการสร้างที่พึ่งทางใจนี้ไปสอนแก่นักบวชในศาสนาอื่น พอเขา

ได้ยินได้ฟังเขาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าค�าสอนของเขานี้สู ้ค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ เพราะค�าสอนของเขาไม่สามารถสร้างที่พึ่ง

ทางใจให้กับเขาได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกับค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า พอเขาได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว เขาก็ได้

บรรลธุรรมขึน้มาทันที เขากเ็ลยขออนุญาตขอบวชอยูใ่นบวรศาสนา 

ขอเปลี่ยนศาสนาเลย เคยนับถือศาสนาอะไรอยู่มานานแต่ไม่ได้ผล 
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ไม่ได้ประโยชน์เหมอืนกบัได้ศกึษาได้ปฏบิตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า  

พอเขาได้บรรลธุรรมได้หลดุพ้นจากความทกุข์ต่างๆ เขากเ็ลยฝากตวั 

เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่วันนั้นมา แล้วก็รับหน้าท่ี 

ช่วยเหลือพระพุทธเจ ้าในการน�าเอาค�าสอนอันประเสริฐของ 

พระพทุธเจ้านี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไป พระพุทธศาสนาจึงมีผู้คน

นับถืออย่างมากและรวดเร็วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ 

แต่ถ้ายังไม่ศึกษายังไม่ปฏิบัติก็ยังจะไม่บรรลุก็จะไม่ได้ที่พึ่งทางใจ  

ถึงแม้ว่าจะมพีระพทุธรูปอยู่เตม็บ้านกต็าม ถึงแม้จะมีหนงัสอืธรรมะ

ต่างๆ อยู่เตม็ตู้ก็ตาม ถึงแม้จะไปกราบไหว้พระสปุฏปัินโน ตามสถานที่ 

ต่างๆ ก็ตาม ก็ยังไม่พอเพียงต่อการสร้างสรณะสร้างพระรัตนตรัย

ขึน้มาภายในใจ การไปกราบไหว้ครบูาอาจารย์ต่างๆ นีก้เ็พือ่ไปศกึษา

พระธรรมค�าสอนเพื่อที่จะได้น้อมน�าเอามาปฏิบัติต่อน่ันเอง ถ้าไป

ศึกษาแต่ไม่น้อมน�าเอามาปฏิบัติ การบรรลุธรรมก็ยังจะไม่สามารถ

เกิดขึ้นมาได้ ส่ิงที่จะเชื่อมการศึกษาไปสู่การบรรลุธรรมก็คือการ

ปฏิบัติธรรมนี่เอง ถ้าปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่ได้ศึกษาก็อาจจะปฏิบัติ

ผิดๆ ถูกๆ ก็ได้ เพราะไม่มีผู้ท่ีสอนอย่างถูกต้อง ก็จะไม่สามารถ

บรรลุธรรมได้ 

อย่างพระพุทธเจ้าในช่วงที่ทรงลองผิดลองถูกเพราะไม่มีใครสอน  

จงึท�าให้การบ�าเพ็ญของพระพทุธเจ้านัน้เนิน่ช้าไปเพราะไม่รูว่้าวธิไีหน 

เป็นวิธีท่ีถูกต้อง ก็เลยต้องทดลองทั้ง ๒-๓ วิธี วิธีแรกพระองค ์

กท็รงรู้ว่าไม่ใช่ทาง ด้วยการเสพความสขุทางตา ห ูจมกู ล้ิน กาย เช่น

สมัยที่ทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ตอนนั้นทรงใช้การเสพกาม เสพรูป 

เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เป็นวธิกีารดบัทกุข์ กไ็ม่สามารถดบัทกุข์ได้  

พอมาบ�าเพ็ญมาบวชก็มาทดลองใช้วิธีทรมานตนด้วยวิธีต่างๆ  

ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้ จนในที่สุดก็ได้ค้นพบ 
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ทางสายกลาง ทางท่ีอยู่ระหว่างการดับทุกข์ด้วยการเสพกามกับ

การทรมานร่างกาย ทรงค้นพบทางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา  

ทางสายทาง ที่ประกอบด้วยมรรคที่มีองค์ 8 ทาง ที่มีสัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปโป สัมมากัมมันโต สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว สัมมา- 

วายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี่คือการบ�าเพ็ญที่จะน�าไปสู่การ 

หลุดพ้นต้องมีมรรคที่เป็นองค์ ๘ ที่ทรงย่อลงมาเป็นศีล สมาธิ 

ปัญญา ศีล ก็คือข้อห้ามต่างๆ สมาธิ ก็คือสมถภาวนา การท�าใจ

ให้สงบ และวิปัสสนาภาวนา คือการสอนใจให้ฉลาด ถ้าได้ปฏิบัติ

ครบถ้วนขบวนการ การบรรลุธรรมต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นมาคือ  

มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไป 

นีค่อืค�าสอนของพระพทุธเจ้าทีเ่รยีกว่า ธรรมะรตันะ ท่ีเราต้องศกึษา

เพ่ือท่ีเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะปฏิบัติ

กนัแบบผดิๆ ถกูๆ แล้วกม็าโต้เถยีงกนัปากเปียกปากฉกี เสยีน�า้ลาย

เป็นกอง เป็นไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร สมยันีศ้กึษากนัน้อยถกเถยีง

กนัมาก ศกึษาน้อยปฏบิตักิน้็อย แต่อยากจะได้ผลกนัมากๆ อยากจะ 

ได้ผลกนัเรว็ๆ แต่ผลนีม้นัไม่ได้เกดิจากการศึกษาน้อยๆ ปฏบิตัน้ิอยๆ 

ผลน้ีเกิดจากการศึกษามากๆ ปฏิบัติมากๆ ถ้าเราปฏิบัติเหมือน 

กับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกัน ผลที่

พระพุทธเจ้าได้ผลที่พระสาวกท้ังหลายได้ก็จะเป็นผลแบบเดียวกับ

ที่เราจะได้อย่างแน่นอน เพราะเหตุและผลนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปกับ

กาลกับเวลา จะอยู่ในยุคใดสมัยใด อยู่ในสมัยพระพุทธกาล สมัยใน

อนาคตทีจ่ะตามมา ถ้ามเีหตคุอืการบ�าเพญ็ ศลี สมาธ ิปัญญา มกีาร 

รักษาศีล ภาวนาอยู่ มรรค ผล นิพพานขั้นต่างๆ ก็จะต้องเป็นผลที่

ตามมาอย่างแน่นอน ไม่มอีะไรจะต้องสงสยั สิง่ท่ีน่าสงสยัอยู่ท่ีศรัทธา

ของพวกเราเท่านั้นเองว่าแน่วแน่ขนาดไหน กล้าหาญขนาดไหน  

หรือยังแบบกล้าๆ กลัวๆ อยู่ ยังแบบรักพี่เสียดายน้องอยู่ ความสุข 
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จากการใช้เงินใช้ทองก็ยังชอบอยู่ ยังชอบเที่ยวอยู่ ยังชอบซื้อของ

สวยๆ งามๆ ของหรูหราอยู่ ถ้ายังชอบอย่างนี้ก็ยังรักพี่เสียดายน้อง  

จบัปลาสองมอื ท�าไปท�ามาไม่ได้สกัตวั เพราะมนัจบัไม่ได้มัน่คงเหมอืน

กับจับด้วยสองมือ จับปลาน้ีถ้าจับด้วยสองมือมันจะมั่นคงกว่า  

ถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่มันก็ได้แน่ๆ ดีกว่าจับสองตัวด้วยมือละตัว 

ตัวละมือ มันดิ้นปั๊บ มันก็หลุดไปทั้งสองตัวเลย

นี่คือสิ่งท่ีพวกเราจะต้องสงสัยในตัวของเราเอง เราไม่ต้องสงสัยใน

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่ามจีริงหรอืไม่มจีรงิ มแีน่นอน เป็นทีพ่ึง่ 

มาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้ว  

สิ่งที่น่าสงสัยก็คือศรัทธาของเราเท่านั้นเอง ความทุ่มเทของเราว่ามี

หรอืไม่มมีากกว่า ควรทีจ่ะดตูรงนี ้ถ้าไม่มกีพ็ยายามปลุกศรัทธาขึน้มา  

สร้างความทุ่มเทของชีวิตของเราขึ้นมาให้กับพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ วิธีสร้างศรัทธาก็ให้เข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

อยู่เรื่อยๆ น่ันเอง ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ปฏิบัติไป 

ตามก�าลังของเรา พอเราได้สัมผัสกับผลแล้ว ศรัทธามันจะไหล

มาเทมาอย่างแน่อน จนไม่มีอะไรที่จะสามารถมายับยั้งหยุดยั้งได้  

มันก็จะพาเราไปสู่พระนิพพานในที่สุด

จงึขอฝากเร่ืองของการมาสร้างทีพ่ึง่ทางใจในวนันีใ้ห้ท่านได้น�าเอาไป

พินิจพิจารณาและปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงท่ี

จะตามมาต่อไป 
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ธรรมะ
บนเขา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

โอกาส
หลุดพ้น
จากวฏัฏะ

การปรากฏการตรัสรู ้ของพระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละครัง้นี้  

เป็นประโยชน์สขุแก่สตัว์โลกอย่างมหาศาล

อย่างไม่มอีะไรทีจ่ะเทยีบเท่าได้ เพราะเมือ่

มพีระพทุธเจ้าแล้ว กจ็ะมพีระธรรมค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้าตามมาต่อไป เมื่อม ี

พระธรรมค�าสอนกจ็ะมพีระอรยิสงฆ์สาวก  

พระอรหันตสาวกทัง้หลายปรากฏตามขึน้มา  

พระอรหันต์ท้ังหมดท่ีปรากฏข้ึนในยุคนี้ 

ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เกิดได้ 

เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว

ได้น�าเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ 

สัตว์โลก พอสัตว์โลกได้ยินได้ฟังก็เกิด

ศรัทธาความเช่ือความเลื่อมใสน้อมน�า 

เอาไปปฏบิตัจินบรรลเุป็นพระอรหนัตสาวก 

ขึน้มาเป็นจ�านวนมาก หลดุพ้นจากการเกิด  

แก ่เจ็บ ตาย ไดด้้วยอ�านาจของพระธรรม 

ค�าสอนของพระพทุธเจ้าท่ีเกดิจากการตรสัรู ้

ของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามา

ตรัสรู้แล้วน�าเอาค�าสอนน�าเอาพระธรรม 

ที่ได้ทรงตรัสรู้มาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่ม ี

ผู ้ที่จะสามารถน้อมน�าเอาไปปฏิบัติได ้ 
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จะไม่สามารถปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง ไม่สามารถท่ีจะหลุดพ้นจากการเกดิ  

แก่ เจบ็ ตาย จากสงัสารวฏัแห่งการเวยีนว่ายตายเกดิได้ด้วยตนเอง

นี่คือพระคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มีต่อ

สัตว์โลก เพราะสัตว์โลกตามล�าพังนี้จะไม่มีบารมีพอที่จะสามารถ

ปฏิบัติตนเองให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าปฏิบัติได้ 

ก็เป็นพระพทุธเจ้าเท่าน้ัน ซึง่เป็นหนึง่ในล้านๆ คนท่ีจะมคีวามรู้ความ

สามารถถงึขนาดท่ีจะสอนตนเองปฏบิตัตินเองให้ได้หลุดพ้นจากการ

เกิด แก่ เจบ็ ตาย ได้ การเกดิของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงไม่ใช่

เป็นการเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายๆ นานๆ จะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง  

ผู้ใดที่ได้เกิดมาทันการตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า ทันกับอายุของ 

พระพทุธศาสนา ผู้น้ันจะถือว่าเป็นผูท้ีม่โีชคมวีาสนามาก มโีอกาสที่

จะท�าให้ตนได้หลดุพ้นจากการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ได้ ซึง่นานๆ จะเกดิข้ึน 

สักครั้งหนึ่ง และเมื่อได้มาพบแล้วถ้าไม่สนใจศึกษาไม่สนใจปฏิบัติ  

กเ็หมอืนกบัไม่ได้พบกบัศาสนา ไม่ได้รบัประโยชน์จากพระพทุธศาสนา  

กย็งัจะต้องตดิอยูใ่นการเวยีนว่ายตายเกดิต่อไปอยูเ่รือ่ยๆ ความทกุข์ 

ต่างๆ ที่ได้จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็จะมีอยู่ต่อไปไม่มีวันหมดสิ้น

ดงันัน้ถ้าได้มาเกดิเป็นมนษุย์และได้มาพบกบัพระพุทธศาสนา ได้พบ 

กบัพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าแล้ว จงึไม่ควรทีจ่ะปล่อยโอกาส 

อันดีอันงามนี้ให้หลุดมือไป อย่าไปคิดว่าจ�าเป็นจะต้องเกิดพร้อมๆ 

ถ้าการออกมาศึกษา การออกมาปฏิบัติ
เป็นการเห็นแก่ตัว 
ก็จะไม่มีพระพุทธเจ้า จะไม่มีพระอรหันตสาวก
มาปรากฏให้เป็นที่กราบไหว้บูชา
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กบัพระพทุธเจ้าเพยีงเท่านัน้ถงึจะได้รบัประโยชน์อย่างเตม็ที ่เพราะ
ค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าโดยตรง  
ดังท่ีทรงตรัสสัง่ไว้ก่อนท่ีจะจากไปว่า ธรรมวนัิยทีต่ถาคตตรสัไว้ชอบ
แล้วนีแ้ล จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไม่ได้อยูอ่ย่าง
ปราศจากศาสดา ถ้าพวกเธอมีพระธรรมค�าสอนของเราตถาคต  
ถ้าพวกเธอสนใจท่ีศึกษา พวกเธอก็เหมือนมีพระศาสดาสั่งสอนอยู่
ต่อหน้าของพวกเธอเลย ดงันัน้อย่าไปถกูกิเลสหลอกว่าต้องรอให้พบ
กบัพระพุทธเจ้าโดยตรง ต้องฟังธรรมจากพระพทุธเจ้าโดยตรง กจ็ะ 
ต้องรอไปอีกกี่กัปก็ไม่ทราบกว่าจะได้มาเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้า 
การเกิดของเรากับการเกิดของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
ตรงกันเสมอไป ช่วงที่พระพุทธเจ้าเกิด เราอาจจะไม่ได้มาเกิดก็ได้ 
อย่างยุคน้ียุคของสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ พวกเราก็ไม่ได้มา
เกิดในยุคนั้นในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ แต่เรายังอยู่ในยุคของ
พระพทุธศาสนาอยู ่ในยคุทีย่งัมพีระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าอยู ่ 
ในยุคที่ยังมีพระอรหันตสาวกที่ท�าหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้อยู่  
กเ็หมือนกบัว่าเราได้อยูก่บัพระพทุธเจ้า ได้เรยีนรูจ้ากพระพุทธเจ้าแล้ว  
จึงไม่มีเหตุผลอันใดท่ีจะมาห้ามไม่ให้เรามาศึกษา ห้ามไม่ให้เรามา
ปฏิบัติ ถ้ามีเหตุผลก็เป็นเหตุผลของข้าศึกศัตรูของพวกเรานั่นเอง  
กค็อืกเิลสตณัหา โมหะอวชิชา ความหลง ท่ีจะหลอกล่อให้เราหลงตดิ 
อยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ที่จะหลอกให้เราเห็นความส�าคัญของ
สิ่งต่างๆ ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าส�าคัญกว่าการศึกษา ส�าคัญกว่า 
การปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า เพราะความจริง 
แล้วไม่มอีะไรทีจ่ะส�าคญักว่าการศึกษากบัการปฏบัิตติามพระธรรม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยให้เรา 
ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีพระธรรมค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า และการปฏิบัติตามค�าสอนนี้เท่านั้นที่สามารถที่จะ
ท�าให้เราหลุดพ้นได้
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ดังนั้นเราควรที่จะก�าจัดอุปสรรคต่างๆ เหตุผลต่างๆ ที่จะหลอกล่อ 

ไม่ให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติ เช่น บางทีก็จะหลอกให้เราคิดว่าไม่เป็น 

การเห็นแก่ตัวหรือที่เรามาศึกษามาปฏิบัติ ปล่อยให้คนอื่นเขาดูแล

ตัวของเขาไปเอง อย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือ เวลาที ่

เราไปท�าอะไรอย่างอืน่ ท�าไมไม่เคยมคีวามคดิว่าเป็นการเห็นแก่ตวับ้าง  

เวลาที่เราไปเที่ยวกัน ไปสนุกสนานเฮฮากัน ไปได้อย่างสบาย ท�าไม

ไม่คิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัว แต่พอให้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมเท่านั้น 

กลายเป็นเร่ืองใหญ่โตข้ึนมาทันที กลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันที  

กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวขึ้นมาทันที ทั้งๆ ที่ทุกคนก็เป็นคนเห็นแก่ตัว 

อยู่แล้ว และการกระท�าอะไรต่างๆ ก็ท�าเพื่อตัวเองอยู่แล้วทั้งนั้น 

การกระท�าอะไรเพ่ือตัวเราเองนี ้ถ้าไม่ไปสร้างความเดอืดร้อนสร้าง

ความเสียหายให้แก่ผู้อื่น ก็ไม่น่าจะเป็นความเสียหายแต่อย่างใด 

ถ้าการออกมาศึกษาการออกมาปฏิบัติเป็นการเห็นแก่ตัว ก็จะไม่มี 

พระพุทธเจ้า จะไม่มพีระอรหนัตสาวก มาปรากฏให้เป็นท่ีกราบไหว้บูชา  

เพราะทุกคนก็จะต้องดูแลสิ่งนั้นดูแลสิ่งนี้ ดูแลคนนั้นดูแลคนนี้ แล้ว

จะมีโอกาสที่จะออกมาศึกษามาปฏิบัติได้อย่างไร บรรดาผู้ที่มาบวช

มาศกึษามาปฏิบัติน้ีจึงต้องเป็นคนเห็นแก่ตวัอย่างแน่นอน ท�าไมเขา

มาบวชได้ ท�าไมเขาไม่มีความรู้สึกอย่างนั้น ท�าไมพอเราจะปฏิบัติ

พอเราจะศึกษาขึ้นมา กลายเป็นเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเพียงคนเดียว 

อันนีก้เ็ป็นเล่ห์กลของโมหะอวชิชาตัวท่ีจะคอยหลอกล่อคอยดงึไม่ให้ 

เราได้เล็ดรอดออกจากบ่วงของพญามาร แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเอง  

ขณะที่ทรงปฏิบัติก็ต้องพบกับพญามารท่ีจะมาคอยหลอกล่อไม่ให้

พระองค์ได้หลดุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แต่เนือ่งจากพระองค์ม ี

สตปัิญญาทีฉ่ลาดแหลมคมรูเ้ล่ห์กลของกเิลสตณัหาต่างๆ จงึสามารถ 

คว�่ากิเลสตัณหาต่างๆ ให้หมดไปจากจิตจากใจได้ จึงได้กลายเป็น

พระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้ ถ้าเรา
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ด�าเนนิรอยตามพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปเหน็แก่ตวัได้อย่างไร ขอให้ 

เรายึดรอยทางด�าเนินของพระพุทธเจ้า และรอยทางด�าเนินของ 

พระอรหันตสาวกทั้งหลายเถิด แล้วเราจะไม่ผิดหวัง แล้วเราจะ 

ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว แต่เราจะเป็นที่พึ่งของสตัว์โลกได้เป็นจ�านวน

มากอย่างท่ีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เป็นมา 

จนบัดนี้

นีค่อืสิง่ทีพ่วกเราควรจะพจิารณาอยูเ่นอืงๆ ว่าไม่มอีะไรในโลกนีท้ีจ่ะ 

มีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าการได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรม 

ค�าสอนของพระพทุธเจ้า ต่อให้ได้ทรพัย์สมบตัมิาเป็นร้อยล้านพนัล้าน  

ต่อให้ได้ต�าแหน่งใหญ่โตมโหฬารถงึระดบัเป็นพระราชามหากษตัรย์ิ 

เป็นประธานาธบิด ีเป็นนายกรฐัมนตร ีสิง่เหล่านีก้ไ็ม่มคีณุค่าเท่ากบั

การได้ศึกษาได้ปฏิบัติ เพราะเมื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะ

ได้รับผลอันย่ิงใหญ่ที่เรียกว่า อริยทรัพย์ ทรัพย์ของพระอริยเจ้า 

คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ 

ได้มรรค ผล นิพพาน ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิด ได้ดับความทุกข์

ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในหัวใจให้หมดสิ้นไป ถ้าได้เงินทองเป็นร้อนล้าน 

พันล้านได้เป็นใหญ่เป็นโต จะไม่สามารถท�าให้การเวยีนว่ายตายเกิดนี ้

สิ้นสุดลงได้ จะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้

หมดไปได้ มีเพียงการศกึษาและการปฏบิตัติามพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าเท่านั้น และไม่มีเวลาอันไหนจะดีกว่าเท่ากับเวลานี้ คือ

ปัจจบัุนนี ้เพราะเวลานีเ้ป็นเวลาท่ีพร้อมทีส่ดุแล้ว เป็นเวลาทีเ่รายงั

มลีมหายใจ เป็นเวลาทีเ่รายงัมกี�าลงัวงัชาทีจ่ะศกึษาและจะปฏบิตัไิด้

อย่างเต็มที่ อย่าถูกความหลงหลอกให้เราผัดวันประกันพรุ่ง ให้เรา

ท�าภารกจิอนันัน้ก่อนอนันีก่้อน โดยทีไ่ม่รูเ้ลยว่าพรุง่นีอ้าจจะไม่มกีไ็ด้ 

ชีวิตของเรานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นี้ไม่มีใครรู้
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ดงันัน้ให้พจิารณาถงึความเสือ่มของสิง่ต่างๆ เถดิ แล้วเราจะได้เห็นว่า

มันไม่มีความส�าคัญอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล  

มันต้องเสื่อมต้องหมดไปท้ังนั้น ต่อให้เราดูแลรักษามันอย่างไร 

ดขีนาดไหนกต็าม เด๋ียวมนัก็ต้องเสือ่มหมดไปอยู่ด ีเหมอืนกบัเวลาที่

เราไปก่อสร้างเจดีย์ทรายท่ีชายทะเล ต่อให้ก่อสร้างให้มนัวจิติรพสิดาร

สวยงามขนาดไหนกต็าม พอเวลาน�า้ขึน้มา น�า้กจ็ะซัดกองทรายทีเ่รา 

ก่อให้ล่มสลายหายไปหมดเลย ดังนั้นการดูแลสิ่งต่างๆ บุคคลต่างๆ 

นี้เป็นการดูแลสิ่งท่ีจะต้องเส่ือมสิ่งที่จะต้องหมดไป ดูแลไม่ดูแล 

ผลมันกเ็ท่ากนั คือมนักต้็องหมดไปเช่นเดยีวกนั แต่ผลทีจ่ะกระทบกบั

ชีวิตเรานี้มันร้ายกาจมันรุนแรง เพราะถ้าเราไปดูแลสิ่งต่างๆ บุคคล 

ต่างๆ เราก็จะไม่มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติ แล้วเราก็จะพลาดโอกาส 

อนัยากน้ี โอกาสท่ีจะได้มาพบกบัพระพทุธศาสนา ได้ยินได้ฟังพระธรรม 

ค�าสอน มผีูค้อยอบรมส่ังสอนชีบ้อกทางมีผูค้อยแก้ปัญหาให้ โอกาสน้ี 

ก็จะหมดไป โอกาสที่จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะหลุดมือไป  

เพราะมัวแต่ไปห่วงไปกังวลไปดูแลกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สารคุณ

แก่จิตใจ และเป็นสิ่งที่ไม่มีสารคุณประโยชน์กับใคร เป็นสิ่งที่จะต้อง

เส่ือมหมดไปอยูด่ ีจะดแูลหรือไม่ดแูลกต็ามถงึเวลามนักจ็ะต้องเสือ่ม

หมดไป

ปัญหาของพวกเรา มักจะอ้างสิ่งนั้นอ้างสิ่งนี้ บางทีก็อ้างว่าความ

สามารถไม่พอ บารมไีม่พอ ถ้าไม่พอกต้็องเตมิมันขึน้มาซิ สร้างมัน

ขึ้นมาซิ ไม่ใช่ไปท�าอย่างอื่น ถ้าบารมีไม่พอก็สร้างวิริยะบารมีขึ้นมา 

ปัญญาบารมีไม่พอก็สร้างปัญญาบารมีขึ้นมา ไม่ใช่ไปท�าอย่างอื่น  

แล้วก็มาบ่นว่าไม่มีบารมี บ่นไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เวลานี้เรายัง

สร้างบารมไีด้เพ่ิมบารมไีด้ ถ้าในอดตีเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้เตมิมา  

เรากม็าสร้างกนัตอนนีก้ไ็ด้ เหมอืนกบัเราขบัรถยนต์ น�า้มนัเหลือน้อย 

กแ็วะจอดเตมิได้ ไม่มใีครห้ามไม่ให้เตมิ เห็นเกน�า้มนัว่ามันจะหมดแล้ว 
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ถงึขดีแดงแล้ว ถ้าเจอป๊ัมน�า้มนัทีไ่หนกแ็วะจอดเตมิให้เตม็ถังได้ ไม่ใช่ 

มแีต่บ่นว่าไม่มนี�า้มนั แล้วกป็ล่อยให้รถยนต์จอด ว่ิงไม่ได้ อนันีเ้ป็นเรือ่ง 

ของกุศโลบายของกิเลสตัณหาท่ีจะคอยหลอกล่อไม่ให้เรานี้ท�าอะไร 

ไม่ให้เราปฏบิตั ิไม่ให้เราศกึษาพระธรรมค�าสอน ตอนนีเ้ราขาดบารมี

อะไรเตมิเข้าไปซ ิขาดทานบารมกีท็�าทานไปซ ิขาดศลีบารมกีร็กัษาศลี 

ไปซิ มีใครมาห้ามเราไม่ให้รักษาศีล มีใครมาห้ามไม่ให้เราท�าทาน  

มันเป็นของเราท้ังนั้น เงินทองของเรา เราจะไปท�าทาน ใครจะมา

ห้ามเราได้อย่างไร เวลาเราไปซื้อของต่างๆ ท�าไมไม่มีใครมาห้าม  

พอเราจะเอาไปท�าทานกลบัมคีนมาห้าม มนัเป็นเรือ่งของกเิลสตณัหา 

ที่มีอยู่ในใจเรานี่แหละที่มันไม่ยอมให้เราสร้างบุญสร้างบารมีกัน 

แล้วพอเราจะศึกษาปฏิบัติมันก็อ้างว่าไม่มีบุญไม่มีบารมี ตอนนี้ไม่มี

ทานบารมกีท็�าทานบารมไีป ไม่มศีลีบารมกีร็กัษาศลีไป ไม่มเีนกขมัม- 

บารมีก็เจริญไป เนกขัมมบารมีก็คือการออกจากกาม ออกจากการ

หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ถ้าเรามีศีล ๕ แล้ว ขั้นต่อไป 

เราก็จะสามารถรักษาศีล ๘ ได้ เราท�าได้ ไม่มีใครเขาห้าม ไม่มี 

กฎหมายออกมาห้ามว่าไม่ให้ท�า 

น่ีคือสิ่งท่ีพวกเราสามารถปฏิบัติกันได้ในชาตินี้และเป็นชาติที่ดีที่สุด 

เพราะมพีระธรรมค�าสอนอยูแ่ล้ว มคีรบูาอาจารย์ทีเ่ป็นพระปฏบิตัดิ ี

ปฏิบัติชอบคอยสั่งคอยสอนคอยบอกทางอยู่แล้ว มีสถานที่ปฏิบัติ

ธรรมอยู่แล้ว ไม่มอีะไรทีจ่ะว่าไม่พร้อม ทกุอย่างพร้อมหมด สิง่เดยีว 

เท่านัน้คอืตวัเราเองใจเราเองว่าพร้อมหรอืไม่พร้อม มันกไ็ม่น่าจะมี

เหตมุผีลอะไรทีจ่ะบอกว่าไม่พร้อม ถ้าจะมก็ีมเีพยีงตวัเดยีวเท่านัน้ 

กค็อื ความหลง ความหลงท่ียังหลงตดิอยู่กบัความสขุทางโลกอยู่น่ีเอง  

ยังติดอยู่กับความสุขทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ยังไม่อยากสละ

ความสุขอันนี้ไป แต่ขอให้รู้ว่าความสุขอันนี้มันเป็นความสุขของ 

ยาเสพติดดีๆ นี่เอง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี่แหละคือ 
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ยาเสพติดท่ีร้ายกาจท่ีสุดท่ีท�าให้จิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต้อง

ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในกามภพน้ี กามภพ คือภพของ

สัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกามน่ีเอง เหมือนกับพวกที่ติดยาเสพติด 

ก็ต้องเสพยาเสพติดไปเรื่อยๆ จนตายไปในที่สุด ตายไปแล้วพอกลับ

มาเกิดใหม่ก็กลับมาเสพใหม่ แต่ถ้าได้มาบ�าเพ็ญได้มาปฏิบัติธรรม 

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 ท้ังในขณะท่ีมีชีวิตและหลังจากที่ตายไปแล้ว ผลที่ได้รับ

ต่อจิตใจก็ต่างกัน ผู้ที่เสพกามก็ยังจะมีกามตัณหาติดอยู่ภายในใจ 

ทีจ่ะเป็นตวัฉดุให้ไปเวยีนว่ายตายเกดิในกามภพต่อไป ผูท้ีไ่ม่เสพกาม

กจ็ะเป็นผูท้ีไ่ด้หลดุพ้นออกจากการเวยีนว่ายตายเกดิ ผูท้ีเ่สพความ

สงบจะไม่ต้องกลบัมาเกดิแก่เจบ็ตายอกีต่อไป อย่างพระพทุธเจ้าและ

พระอรหนัตสาวกท้ังหลาย ท่านเลิกเสพกามแล้ว ท่านไม่หาความสขุ 

จากทางร่างกายได้แล้ว ท่านตัดตัณหาทั้ง ๓ คือ ตัดกามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตัณหา ให้หมดไปจากใจได้แล้ว ใจของท่านจึงมีแต่

ความสงบ มีแต่ความอิ่มความพอ มีบรมสุขตลอดเวลา จึงไม่มี

ผู้ที่เสพความสงบ
จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป 
อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
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ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องไปหาร่างกายเพือ่มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการหา 

ความสุขทางตา หู จมูก ล้ิน กาย อีกต่อไป ไม่ต้องมาทุกข์กับ 

ความแก่ ทกุข์กับความเจบ็ไข้ได้ป่วย ทกุข์กับความตาย ไม่ต้องมาทกุข์ 

กับความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากบุคคลที่รักอีกต่อไป

การเกดิแต่ละครัง้มนัน�าความทกุข์มาให้เสมอ ถ้าไม่อยากจะมีความ

ทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้น นี่คือโอกาสอันดีงามของพวกเราท่ีนานๆ  

จะได้มาปรากฏสกัคร้ังหน่ึง คอืได้มาพบกบัพระพทุธศาสนา เพยีงแต่ว่า 

เราต้องหาโอกาสหาเวลามาศึกษามาปฏิบัติให้ได้อย่างเต็มที่เท่านั้น 

ถ้าเราหาได้เราก็จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและ 

พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกัน ดังนั้นถ้าเรายังมีภาระมีอะไร 

ขอให้เราพิจารณาภาระเหล่านั้นให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นภาระที่ส�าคัญ

อะไร เกิดเราตายไปวันนี้ ภาระเหล่าน้ันใครจะท�าต่อ มันก็ต้องมี

ใครท�าต่อจนได้ ถ้าไม่มีใครท�าต่อ ภาระนั้นมันก็จะหมดสภาพไป 

ของมันเอง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงแท ้

แน่นอนเท่านั้น ต่อให้เราดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนมันก็ต้องหมดไป 

อยู่ดี ดังนั้นขอให้พิจารณาดูความเสื่อมของสิ่งต่างๆ ท่ีเราถือว่า 

เป็นสิง่ส�าคญั ถอืว่าเป็นภาระหน้าท่ีของเรา ให้เรามาเห็นความส�าคญั 

ของภาระหน้าท่ีทีเ่ป็นของเราจรงิๆ เถิด นัน่กค็อืการศกึษาการปฏบิตัิ  

เพราะจะท�าให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ท้ังหลาย ได้หลุดพ้นจาก

การเวียนว่ายตายเกิด ที่ไม่มีภาระหน้าที่การงานอื่นๆ ในโลกนี้ที่จะ 

สามารถท�าได้ และโอกาสทีจ่ะได้ศกึษาได้ปฏบิตักิจ็ะไม่ใช่ว่าจะเกดิขึน้ 

มาอยูเ่ร่ือยๆ นานๆ จะเกิดขึน้มาสกัครัง้หนึง่ ไม่เหมอืนกบัภาระหน้าที ่

ดูแลคนอื่นที่มีอยู่ทุกครั้งที่เรามาเกิดในโลกนี้ เกิดมาแล้วมันมีภาระ

หน้าที่จะต้องดูแลสิ่งนั้นสิ่งนี้ คนนั้นคนนี้เสมอ แต่ดูแลดีขนาดไหน

ก็ตามในท่ีสุดมันก็เสื่อมหมดสภาพไป ในแต่ละภพแต่ละชาติที่เรา 

มาเกิด เราก็มีหน้าที่ดูแลรักษาคนน้ันคนน้ีสิ่งน้ันสิ่งน้ีมาโดยตลอด  
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แล้วเป็นไง พอเราตายจากโลกนีไ้ป สิง่เหล่าน้ันมนักห็มดความหมายไป  

สิ่งเหล่าน้ันมันก็เสื่อมสูญสลายหมดไปอยู่ดี ไม่เห็นมีอะไรแตกต่าง 

กนัเลย จะดูแลหรือไม่ดูแลมนักเ็สือ่มสลายมนักห็มดไปอยูด่ ีแต่ถ้าเรา 

มาดูแลรักษาใจของเรา มาศกึษามาปฏบิตัธิรรม ใจของเรานีจ้ะมแีต่ 

ดข้ึีนไปตามล�าดบั จะดขีึน้ไปเรือ่ยๆ นบัตัง้แต่ขัน้พระโสดาบนัขึน้ไป  

มันก็จะขยับขึ้นสู่ภูมิธรรมที่สูงตามล�าดับต่อไป จากโสดาบันก็ไป 

สู่สกิทาคามี จากสกิทาคามีก็ไปสู่อนาคามี จากอนาคามีก็ไปสู ่

พระอรหันต์ ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด

ดังนั้นเราต้องก�าจัดปัญหานี้ตั้งแต่บัดนี้ไป ต้องพิจารณาความเสื่อม

ของสิ่งต่างๆ ทั้งหลายที่เราห่วงที่เรารักที่เราหวงว่าไม่ช้าก็เร็วมันก ็

จะต้องหมดสภาพไปอยู่ดี แต่การได้มาศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนี้มันจะ

ท�าให้จิตใจของเราน้ีได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันอย่าง

ถาวร ไม่ต้องกลบัมาเกดิมาเเก่มาเจบ็มาตายอีกต่อไป ขอให้พจิารณา

อยู่เรื่อยๆ เพื่อที่เราจะได้ตัดได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆ เพ่ือท่ีเราจะได้มี

เวลามาศึกษามาปฏิบัติแล้วเราก็จะได้บรรลุธรรมกัน
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ธรรมะ
บนเขา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

โทษของ
ลาภ ยศ 
สรรเสริญ 
สุข 
ทางกาย

เหตุที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถบรรลุ

ธรรมขั้นต่างๆ ได้ ไม่สามารถบรรลุ

มรรคผลนพิพานได้ กค็อืความยนิดใีนลาภ 

ยศ สรรเสริญ ในความสุขทางตา หู จมูก 

ลิน้ กาย ถ้ายงัมีความยนิดียังแสวงหาลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุข ทางตา หู จมูก ลิ้น 

กาย อยู่ ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทุ่มเทให้กับ

การปฏิบัติธรรม เมื่อไม่มีการทุ่มเทปฏิบัติ

ธรรมอย่างเต็มที่ ผลของธรรมผลของการ

ปฏิบัติก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ ผลของธรรมนั้น

เกิดที่การปฏิบัติ ถ้าการปฏิบัติไม่เต็มที ่

ไม่เต็มร้อย ผลก็จะไม่เกิด

ดงันัน้ผูท้ีป่รารถนาการบรรลุธรรมขัน้ต่างๆ 

การบรรลุมรรคผลนิพพานจ�าเป็นจะต้อง

พิจารณาความทุกข์ในการแสวงหาลาภ  

ยศ สรรเสรญิ สขุ พจิารณาความไม่เท่ียงแท้ 

แน่นอนไม่ถาวรของลาภ ยศ สรรเสริญ 

สุข พิจารณาว่าเป็นของช่ัวคราวท่ีจะไม่อยู่ 

กบัเราไปตลอด ได้มาแล้วกต้็องมีวนัเสยีไป  

แล้วให้พิจารณาร่างกายท่ีเราใช้เป็นผู้หา 

ความสขุ หาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสขุ 
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ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ว่าร่างกายก็จะต้องมีวันแก่ลงไปเรื่อยๆ  

มีวันเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็มีวันตาย ถ้าเราเห็นความเสื่อมของลาภ 

ยศ สรรเสริญ เห็นความเสื่อมของความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

เหน็ความเสือ่มของร่างกาย เหน็ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ของ

ร่างกาย เรากจ็ะได้หยดุแสวงหาลาภ ยศ สรรเสรญิ หยดุหาความสขุ 

ทางตา ห ูจมกู ล้ิน กาย เพ่ือจะได้มาหาความสขุจากการบรรลธุรรม 

ขั้นต่างๆ เพราะว่าเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ไม่เสื่อม  

เป็นความสุขท่ีเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  

ถึงแม้ลาภ ยศ สรรเสริญ จะหมดไป ตา หู จมูก ลิ้น กาย จะหมดไป 

ร่างกายจะแก่ จะเจ็บ จะตาย ไป แต่ความสขุทีไ่ด้จากการบรรลุธรรม

ขั้นต่างๆ นี้จะไม่จากเราไปอย่างแน่นอน จะอยู่กับเราไปตราบใดที่ 

ใจของเรายังมีอยู่ ซึ่งใจของเรานี้ก็ไม่วันดับไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้น 

เช่น ใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ใจของ 

ท่านตอนน้ีก็ยังมีอยู่ แต่ท่านไม่มีร่างกายเหมือนเราเท่านั้นเอง  

ท่านเลยไม่ต้องมาทุกข์กบัเร่ืองของร่างกายเหมอืนกบัพวกเราทีต้่อง 

มาทกุข์กนัอยู ่เพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครือ่งมอืหาความสขุ 

เพราะท่านไม่ต้องการลาภ ยศ สรรเสรญิ ไม่ต้องการความสขุทางตา  

ห ูจมกู ลิน้ กาย ท่านจึงไม่ต้องมร่ีางกาย ส่วนพวกเราทีม่ร่ีางกายกนั 

อยู่นี้ เพราะเรายังมีความอยากได้ความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ 

จากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ เราจึงต้องมีตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ต้องมีร่างกาย ต้องมาเกิด แล้วก็ต้องมาแก่ มาเจ็บ 

และมาตาย

การหามรรค หาผล หานิพพาน นี้เป็นสิ่งที่หายาก 
และเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลกว่าการมีเพื่อนมีฝูง
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นี่คือปัญหาหรือผลที่จะเกิดส�าหรับผู้ที่ยังมีความยินดีในลาภ ยศ 

สรรเสริญ ในความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อยู่ จะต้องกลับ

มาเกิดอยู่เร่ือยๆ เพราะว่าจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหา

ลาภ ยศ สรรเสริญ ในการหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

จึงต้องมีร่างกาย การจะมีร่างกายก็ต้องมีการเกิด เกิดแล้วก็ต้องมี

การเจ็บ มีการตาย นี่คือสิ่งท่ีผู้ปรารถนาธรรมขั้นต่างๆ มรรคผล 

นพิพานขัน้ต่างๆ จ�าเป็นจะต้องพจิารณาเพือ่จะได้คลายความยินดใีน

ลาภ ยศ สรรเสริญ ในความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วจะได้ 

มีเวลามาทุ่มเทให้กับการเจริญมรรคผลนิพพาน ด้วยการบ�าเพ็ญ 

จิตภาวนา ด้วยการถือศีลของนักบวช เช่น ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ 

ศีล ๓๐๐ กว่าข้อ

ศลีเหล่านีเ้ป็นเคร่ืองมอืทีจ่ะช่วยประคบัประคองใจของผูป้ฏบิตัธิรรม

ให้อยู่ในท�านองคลองธรรม ให้อยู่ในทางที่จะน�าไปสู่การบรรลุธรม 

ขั้นต่างๆ ถ้าไม่มีศีลคอยประคับประคอง ใจก็จะเถลไถลออกนอกลู่ 

นอกทาง แทนที่จะไปบ�าเพ็ญจิตภาวนาก็จะเถลไถลกับการหา 

ความสขุทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ไปดไูปฟังไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ 

ด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งความจริงแล้วมันก็อยู่ที่ความยินดีของตนเอง 

นั่นเเหละ แต่ก็มักจะอ้างคนอื่นเป็นเหตุ อ้างว่าเขามาชวนถ้าไม่ไป 

ก็จะเสียเพื่อน แต่ไม่เคยคิดว่าระหว่างเสียเพื่อนกับเสียการบรรลุ

ธรรมขัน้ต่างๆ นีส้ิง่ไหนมีความส�าคัญต่อกนั เพือ่นนีห้าเมือ่ไหร่กห็าได้  

มีเป็นแสนเป็นล้านคนในโลกนี้ อยากจะมีเพื่อนไม่ยากเย็นเลย  

ให้เงินให้ทองให้ขนมเขากินหน่อย เขาก็มาเป็นเพ่ือนกับเราแล้ว  

แต่การหามรรค หาผล หานพิพาน นีเ้ป็นสิง่ท่ีหายาก และเป็นสิง่ท่ีมี 

คุณค่ามหาศาลกว่าการมีเพื่อนมีฝูง
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พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเร่ืองเกี่ยวกับการคบเพ่ือนว่า ถ้าเรา 

ไม่สามารถคบเพื่อนที่เขาจะดึงเราไปทางมรรคผลนิพพานได้ ก็อยู่ 

คนเดียวดีกว่า อย่าไปมีเพื่อนดีกว่า ถ้ามีเพื่อนที่ชอบชวนเราไปหา

ลาภ ยศ สรรเสรญิ หาความสขุทางตา ห ูจมูก ลิน้ กาย ขอให้รูไ้ว้ว่า 

อันนี้แหละคือศัตรูในคราบของเพ่ือน ไม่ใช่เป็นเพ่ือน เพราะจะ 

เป็นผู้ฉดุลากให้เราตดิอยู่กับวฏัฏะแห่งการเวยีนว่ายตายเกดิ ไม่ใช่

จะเป็นผู้ทีจ่ะฉดุลากให้เราออกจากวฏัฏะแห่งการเวยีนว่ายตายเกดิ

ดังนั้นต้องพยายามพิจารณาความเสื่อมของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 

อยูเ่รือ่ยๆ พจิารณาความเสือ่มของร่างกายท่ีเราใช้ในการหาลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข และพิจารณาบุคคลที่มาเก่ียวข้องกับเราทั้งหมดว่า

เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ว่าจะต้องแก่ จะต้องเจ็บ จะต้องตายไป  

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะเป็นบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ญาติสนิท

มิตรสหาย เป็นพี่เป็นน้อง เป็นสามีเป็นภรรยา เป็นบุตรเป็นธิดา 

จะต้องมีพลัดพรากจากกัน จะต้องมีวันจบสิ้นความสัมพันธ์ที่เรามี

กับบุคคลเหล่านี้ เป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวเท่านั้น เราจะยอมสละ

มรรคผลนิพพานเพื่อมารักษาน�้าใจของบุคคลเหล่านี้หรือ โอกาสท่ี

เราจะมีโอกาสได้ปฏิบัติ มีผู้น�าทางคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

มโีอกาสท่ีจะได้บรรลมุรรคผลนพิพานนีน้านๆ จะเกดิขึน้สกัครัง้หนึง่  

แต่โอกาสที่เราจะมีพ่อมีแม่ มีพี่มีน้อง มีญาติสนิทมิตรสหาย นี้เรา 

มีอยู่เรื่อยๆ ทุกครั้งที่มาเกิดเราก็จะมีพ่อมีแม่ มีพี่มีน้อง มีปู่ย่า 

ตายาย มญีาติสนิทมิตรสหาย มลูีก มหีลาน มสีามภีรรยา กนัอยู่เรือ่ยๆ  

ตายจากชาตินี้ไปเดี๋ยวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีอย่างเดิมอีก 

ดังนั้นเราจะไปกังวลกับบุคคลเหล่านี้ท�าไม ท�าไมไม่คิดว่าถ้าเรา 

ตายไปเขาจะอยู่ได้หรือไม่ เขาต้องมีเราหรือเขาถึงจะอยู่ได้ ถ้าเกิด

เราตายไปวันนี้แล้วเขาจะอยู่ไม่ได้หรืออย่างไร ถ้าเราไปปฏิบัติธรรม

แล้วเขาจะอยู่ไม่ได้หรือ แล้วถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาจะท�าอย่างไร เขาก็
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ต้องตาย เขาไม่ตายวนันีเ้ขากต้็องตายวนัพรุง่นีอ้ยูด่ ีผูท้ีป่ฏบิตัธิรรม

จิตใจต้องกล้าหาญ คิดให้มันทะลุปรุโปร่งไปเลยว่าความส�าคัญกับ

สิง่ท่ีเราหลงติดอยูก่บัความส�าคญัของสิง่ทีเ่ราปรารถนาคอืมรรคผล

นิพพาน สิ่งไหนมันมีน�้าหนักมากกว่ากัน มีความส�าคัญมากกว่ากัน  

ผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพาน เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก 

ทั้งหลาย ท่านเห็นการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญกว่า 

สิง่ต่างๆ ท้ังหลายในโลกน้ี ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ปูย่่าตายาย ญาตสินทิ 

มิตรสหาย สามีภรรยา บุตรธิดา ท่านไม่ให้ความส�าคัญเท่ากับการ

บรรลมุรรคผลนพิพาน ท่านจงึได้บรรลมุรรคผลนพิพาน แล้วหลงัจาก 

ท่ีท่านได้บรรลุแล้ว ท่านได้กลับมาท�าประโยชน์ให้กับบรรดาบุคคล

ที่ท่านเกี่ยวข้อง เช่น บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ญาติสนิทมิตรสหาย 

บุตรธิดา กันอย่างมากมาย 

อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรา พระองค์ยอมเสียสละยอมตัดบุคคล

ต่างๆ เพ่ือท่ีจะได้เสด็จออกปฏบิตัธิรรม ทรงสละราชสมบตั ิสละลาภ  

ยศ สรรเสริญ สละความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย สละบุคคลที่ 

ทรงเกี่ยวข้องด้วย พระราชบิดา พระราชมารดาเล้ียง พระมเหสี  

พระราชโอรส พระญาตสินทิมติรสหายท้ังหลาย ทรงไปปลีกวเิวกอยู่

ตามล�าพัง บ�าเพ็ญจิตภาวนาอยู่ ๖ ปีด้วยกัน จนในที่สุดก็ได้บรรลุ 

มรรคผลนพิพาน ได้ตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า หลงัจากนัน้ 

พระองค์กท็รงเสดจ็มาโปรดพระบดิา พระมารดา และพระญาตสินทิ

มิตรสหายทั้งหลาย จนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆ กัน

นีแ่หละคือสิง่ท่ีเราจะท�าให้กบับคุคลทีเ่รารกัทีเ่รามคีวามผกูพนัด้วย 

เราจะท�าประโยชน์ให้กบัเขาได้อย่างแท้จรงิ แต่เราต้องจากเขาไปก่อน  

เราต้องไปบ�าเพ็ญเราต้องไปปฏิบัติก่อน พอเราบรรลุแล้วเราจะ

สามารถกลับมาสอนเขาได้บอกเขาได้ และไม่มีใครที่เขาจะเช่ือ
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มากกว่าเรา เพราะเราเป็นคนที่เขารู้จักเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขามาก

ที่สุด เขาจะเชื่อเรามากกว่าเช่ือผู้อื่น และเขาเห็นผลท่ีได้จากการ

ปฏิบัติของเราเป็นเคร่ืองยืนยันก็ท�าให้เขากล้าที่จะปฏิบัติตามที่เรา

สอนตามทีเ่ราบอก เมือ่เขากล้าปฏิบัตเิขาก็จะสามารถบรรลุมรรคผล 

นพิพานได้ นีแ่หละวธิทีีเ่ราจะท�าประโยชน์ให้กบับคุคลทีเ่ราเกีย่วข้อง

ด้วย เช่น บิดามารดา ปูย่่าตายาย ญาติสนทิมติรสหาย สามภีรรยา 

บุตรธิดา ต้องท�าแบบพระพุทธเจ้า ถ้าท�าแบบพวกเราก็เท่ากับ 

กอดกันตายในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด กลับมาเกิด แก่ 

เจ็บ ตาย กันต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น เพราะโอกาสหน้าเวลาที่ได้

กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ใน 

โลกนี้แล้วก็ได้ 

ถ้าเราปลกีวเิวกไปอยู่ตามล�าพงั ไปปฏบิตัธิรรม เขากต้็องอยูไ่ปตาม

สภาพของเขา เขาอยู่ได้เขาก็อยู่ไป เขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไป มันเป็นเรื่อง

ปกตเิรือ่งธรรมดาทีค่นเราไม่ช้ากเ็รว็กต้็องจากกนัอยูด่ ีดไีม่ดไีม่มเีรา

เขาอาจจะต้องพึ่งตัวเขาเอง และจะท�าให้เขาท�าในสิ่งที่เขาไม่เคยคิด

ว่าเขาจะท�าได้ก็ได้ ในเมื่อเขาจนตรอก เขาต้องพึ่งตัวเขาเอง เขาก็ 

อาจจะหันมาพ่ึงธรรมะก็ได้ เขาก็อาจจะมาปฏิบัติธรรมมาท�าใจ 

ให้สงบ ท�าใจให้ฉลาด เพื่อปล่อยวางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทางตา  

หู จมูก ลิ้น กาย แทนที่เขาจะทุกข์ เขากลับไม่ทุกข์ เขากลับจะ

ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะว่ามีเหตุบังคับให้เขาต้องปฏิบัติ  

ต้องพึ่งตนเอง แต่ถ้ามีคนอื่นให้เขาเป็นที่พึ่ง เขาก็จะไม่คิดพึ่งตนเอง 

แล้วถ้าคนที่เขาพึ่งเกิดเป็นอะไรไปปัจจุบันทันด่วน เกิดคนที่เขาพึ่ง 

กลับมาเป็นคนที่เขาต้องพึ่งเรา แล้วเราจะท�าอย่างไร เช่น คนที่เคย 

ดแูลรักษาเรากลบัมาเจ็บไข้ได้ป่วย มาเป็นอมัพฤกษ์อมัพาต แล้วทีนี้ 

ใครจะพึ่งใคร ใครจะดูแลใครกัน
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นี่คือสิ่งท่ีเราควรจะพิจารณา ถ้าเราอยากจะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆ 

ถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพาน อยากจะได้หลุดพ้นจากกอง 

เวียนว่ายตายเกิด เราต้องคิดให้มันทะลุปรุโปร่ง คิดให้ถึงจุดสุดท้าย 

ของชีวิตเลยว่าในที่สุดคนเราก็ต้องตายด้วยกันทุกคน แต่การตาย 

ของแต่ละคนนัน้กเ็ป็นการตายเพียงคร่ึงเดยีว คอืร่างกายนีเ้ป็นเพียง

คร่ึงเดียวของชีวิตและเป็นส่วนที่ไม่ส�าคัญ ส่วนที่ส�าคัญนี้ไม่ได้ตาย

ไปกับร่างกายก็คือจิตใจ จิตใจผู้ที่จะไปเกิดใหม่ต่อไป จิตใจจะไปดี

หรือไปไม่ดี ไปสูงหรือไปต�่า ก็อยู่ที่การด�ารงชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่ 

ถ้าอยู่แบบพึ่งตนเองก็จะไปดี ถ้าอยู่แบบต้องพ่ึงคนอ่ืนก็จะไปไม่ดี  

เพราะเวลาไม่มทีีพ่ึ่งกจ็ะมีความวุ่นวายใจ แต่ถ้ามท่ีีพ่ึงในตนเองแล้ว 

ก็จะไม่ต้องพึ่งคนอื่น แล้วก็จะมีที่พึ่งไปตลอด ถ้าพึ่งคนอื่นแล้วพอ 

คนอื่นเป็นอะไรไปก็พึ่งเขาไม่ได้ก็จะเดือดร้อน แต่ถ้าพึ่งตนเองได้  

คนอื่นจะอยู่ให้พึ่งหรือไม่ให้พึ่งก็ไม่เดือดร้อน

ดังนั้นผู้ที่เรามีความเก่ียวข้องด้วย เราก็ควรแนะน�าให้เขารู้จักท่ีพึ่ง

ท่ีแท้จริง ทีพ่ึง่ทีแ่ท้จรงิกค็อืการปฏบิตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า

อย่างทีเ่ราก�าลงัปฏบิตักินัอยู่ ชวนให้เขามาทางนี ้มาปฏิบัติทางนีก้นั  

แล้วเขาจะไม่ต้องพ่ึงใครต่อไป แต่ถ้าเขาไม่ยอมมากเ็ป็นกรรมของเขา  

แล้วเขาจะมาให้เราคอยเป็นท่ีพ่ึงให้กับเขาได้อย่างไร น่ีคือสิ่งท่ีเรา

ควรท่ีจะพจิารณาอยูเ่ร่ือยๆ แล้วเราจะได้ไม่มีความหลงท่ีจะไปผกูพนั

ติดอยู่กับบุคคลต่างๆ
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ธรรมะ
บนเขา

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ฟังธรรม
จาก

ผู้บรรลุ
ธรรม

เป้าหมายของชาวพุทธเราก็คือการได้

บรรลุธรรมขั้นต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได ้

ทรงบรรลุ แล้วได้น�าเอามาเผยแผ่สั่งสอน

ให้แก่ชาวพทุธเรา เป้าหมายของพระพทุธ

ศาสนาของพุทธศาสนิกชนนี้ ก็คือการ

บรรลอุรยิมรรค อรยิผล ทีไ่ม่มใีนศาสนาอืน่  

ศาสนาอื่นนี้สอนให้ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ 

ไปสู่สวรรค์ช้ันเทพ ไปสู่สวรรค์ช้ันพรหม 

แต่ไม่มีศาสนาใดที่สอนให้ไปสู่สวรรค์ชั้น 

อริยมรรค อรยิผล สวรรค์ของพทุธศาสนานี้

เป็นสวรรค์ท่ีเรียกว่าเหนอืโลก คอืโลกตุระ  

เป็นสวรรค์ที่ไม่เสื่อม เป็นสวรรค์ที่ไม่มีวัน 

จะกลับมาติดอยู่กับโลกของการเวียนว่าย

ตายเกดิ แต่สวรรค์ระดบัเทพ สวรรค์ระดบั 

พรหม นีเ้ป็นสวรรค์ระดบัโลกยีะ เป็นสวรรค์ 

ระดับชั่วคราว ได้แล้วก็จะต้องหมดไป 

แล้วก็ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ใหม่  

แต่สวรรค์ของพระพุทธศาสนาคืออริยผล

ขั้นต่างๆ เช่น โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล  

อนาคามิผล อรหัตตผล นี้เป็นผลที่ได้แล้ว 

จะไม่มวีนัเสือ่มและจะพฒันาขึน้ไปตามล�าดบั 
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จนถึงข้ันสูงสุด คือ ขั้นอรหัตตผล ขั้นโสดาปัตติผลนี้ยังติดอยู่กับ 
การเวยีนว่ายตายเกดิไม่เกนิ ๗ ชาต ิเป็นอย่างมาก ขัน้สกทิาคามผิล 
ยงัตดิอยูก่บัการเวียนว่ายตายเกดิอยูเ่พยีงชาตเิดยีวในชาตขิองมนุษย์
ในกามภพ ส่วนอนาคามิผลนี้ก็ยังติดอยู่ในสวรรค์ช้ันพรหมโลก  
ถ้าได้อรหัตตผลก็จะหลุดพ้นจากสวรรค์ของโลกียะ โลกของการเกิด
แก่ เจ็บ ตาย อย่างสิ้นเชิง

นีค่อืสิง่ทีพ่ระพุทธศาสนาจะมอบให้กบัผูท้ีมี่จติศรทัธามคีวามเคารพ
เลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่น้อมน�าเอาค�าสอนนี้ไป
ปฏิบตัอิย่างเคร่งครดั ไปปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ ไปปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง  
อย่างไม่ท้อถอยอย่างไม่หยุดหย่อน แล้วก็ปฏิบัติเพิ่มมากข้ึนไป 
ตามล�าดับจนสามารถปฏิบัติได้เต็มร้อย แล้วผลที่พระพุทธศาสนา 
จะมอบให้แก่ผู ้ปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามล�าดับอย่างแน่นอน 
เพราะผลเกดิจากการปฏบิตัทิีถ่กูต้องทีเ่รยีกว่า ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ  
บุคคลที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็คือ สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญาย-
ปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน ผู้ใดปฏิบัติได้ใน 4 ลักษณะนี้ก็จะได้ 
บรรลุมรรคผลขัน้ต่างๆ อย่างแน่นอน ไม่ได้ขึน้อยูก่บัเพศกับวยั เช่น  
ไม่จ�ากดัว่าจะต้องเป็นผูช้ายเป็นผูห้ญงิ ไม่จ�ากดัว่าจะต้องเป็นผูใ้หญ่
เป็นเด็ก ก็สามารถปฏิบัติและบรรลุได้เช่นเดียวกัน ในสมัยพุทธกาล
ก็มีเด็กเป็นสามเณรบรรลุเป็นพระอรหันต์ แล้วมาสอนผู้ใหญ่ที่เป็น
พระมหาเถระ น่ีคือตัวอย่างเรือ่งของเพศของวยั ของการเป็นนกับวช
หรือเป็นผูค้รองเรือน สถานภาพต่างๆ ของมนษุย์เรานีไ้ม่ได้เป็นเหตุ 
ท่ีเป็นตัวจ�ากัดการบรรลุมรรคผลนิพพาน ถ้าบุคคลต่างๆ มีการ 
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันทั้งหมด

ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะมายับย้ังการบรรลุมรรคผลนิพพาน
ของพวกเรา นอกจากการไม่ปฏิบัตเิท่านัน้เอง ถ้าไม่ปฏิบัตแิล้ว ต่อให้ 
มคีวามปรารถนาต่อให้มศีรทัธาแรงกล้าขนาดไหนกต็าม ก็ยงัไม่พอที่



234

จะท�าให้เกดิผลขึน้มา แต่ความศรัทธาและความปรารถนาทีแ่รงกล้านี ้
จะเป็นตัวผลักดันท่ีให้เกิดการปฏิบัติท่ีถูกต้องขึ้นมา และการที่จะ
เกิดศรัทธาเกิดความปรารถนาที่แรงกล้าก็เกิดจากการได้ยินได้ฟัง 
พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าจากปากของผู้ที่ได้บรรลุแล้ว  
ธรรมที่ได้ยินได้ฟังจากปากของผู้ที่บรรลุนี้จะมีพลานุภาพมาก  
จะมกี�าลังมากทีจ่ะผลักดนัให้ใจของผู้ฟังเกิดพลงัขึน้มา กล้าทีจ่ะท�า
ในสิง่ทีไ่ม่เคยท�ามาก่อน ถ้าเวลาทียั่งมีความกล้าๆ กลวัๆ อยู ่แต่พอได้
ยนิได้ฟังธรรมจากผูท้ีบ่รรลุธรรมแล้ว ความกล้าๆ กลวัๆ น้ีจะเหลอื
แต่ความกล้าเพยีงอย่างเดยีว เพราะมผีูย้นืยนัว่าท�าแล้วจะต้องได้ผล 
อย่างแน่นอน

ดังนั้นการเข้าหาครูบาอาจารย์ผู้รู้ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จึงเป็น
กิจกรรมท่ีจ�าเป็นอย่างมาก ส�าหรับผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาไม่มีความ
ปรารถนาที่แรงกล้าจ�าเป็นจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้รู้ ผู้ปฏิบัติดี  
ปฏิบัติชอบคอยกระตุ้นให้เกิดก�าลังใจขึ้นมา พอเกิดก�าลังใจแล้วก็
จะได้น�าไปสู่การปฏิบัติ แล้วพอปฏิบัติได้ผลขึ้นมาก็จะท�าให้เกิดมี
ก�าลังใจขึ้นมาในตนเอง แล้วก็ไม่ต้องไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์เพื่อ
ขอก�าลังใจเพราะตนเองสามารถที่จะสร้างก�าลังใจขึ้นมาด้วยการ
ปฏบัิตขิองตนเอง แต่กอ็าจจะยังต้องเข้าหาอย่างต่อเนือ่งเพ่ือท่ีจะได้
รับความรู้ต่างๆ ที่ยังไม่รู้ที่จะช่วยให้การปฏิบัตินั้นเจริญก้าวหน้าขึ้น 
ไปเรื่อยๆ ถ้าปฏิบัติตามล�าพังไม่มีครูบาอาจารย์ ถึงแม้จะมีก�าลังใจ
แต่ก็อาจจะไปติดอยู่ตามจุดต่างๆ ของการปฏิบัติได้ เพราะทางนี้มี
ก�าดักอยู่หลายจุดด้วยกัน แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ได้ผ่านจุดต่างๆ 
เหล่านี้มาแล้ว ท่านก็จะคอยเตือนคอยบอก เหมือนกับท่านจะไป
คอยติดป้ายไว้ตามจุดต่างๆ ว่าจุดตรงนี้อันตราย เหมือนกับป้ายที่
ติดตามข้างถนนเวลามีจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยๆ เช่น ทางโค้ง
ต่างๆ จะมีเขียนป้ายให้ระมัดระวังโค้งอันตราย ต้องลดความเร็วลง
ถึงจะสามารถผ่านไปได้โดยปลอดภัย
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ครบูาอาจารย์ นีม้คีวามจ�าเป็นต่อลกูศิษย์ไปตลอดจนถึงวาระสุดท้าย
ของการปฏบิตั ิ ถ้าต้องการปฏบิตัอิย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว 
การมีครูบาอาจารย์นี้จะช่วยได้มาก การมีครูบาอาจารย์นี้ไม่ได้
หมายความว่าเราไม่มีความสามารถหรอือะไร ความสามารถของเรา 
มีอยู ่ แต่ความสามารถของเรานี้มีไม่พอต่อการปฏิบัติในทางนี้  
ในทางนีจ้�าเป็นจะต้องมคีรบูาอาจารย์คอยบอกทางตลอดเวลาถงึจะ
สามารถบรรลุได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แต่ถ้าได้ธรรมขั้นแรกๆ 
แล้วไม่สามารถมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนได้ ผู้ปฏิบัติก็ยัง
สามารถที่จะปฏิบัติไปได้ด้วยตัวเองอยู่ เพียงแต่ว่าจะยากและจะใช้
เวลามาก ไม่เหมือนกับมีผู้คอยเตือนคอยบอก ผู้ใดได้เข้าสู่กระเเส
ธรรมแล้ว คือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะสามารถที่จะปฏิบัติ
ไปด้วยก�าลงัของตนเองได้ แต่จะช้ากว่าผูท้ีม่คีรบูาอาจารย์คอยสอน
คอยก�าชบัอยูท่กุเวลานาท ีเพราะครบูาอาจารย์ท่านเคยผ่านสถานะ
ของเรามาแล้ว และรูว่้าเราจะตดิอยูต่รงไหนกจ็ะคอยเตอืนคอยสอน
คอยบอกไม่ให้ติดอยู่ตรงน้ัน ให้ออกมา ให้มาปฏิบัติต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ 
ต่อไป อันนี้ก็เป็นสองทางเลือก คือถ้าได้เข้าสู่กระแสแล้วนี้ จะมี
ครบูาอาจารย์คอยบอกคอยเตอืนคอยสอน หรอืถ้าไม่มคีรบูาอาจารย์ 
ก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้แต่อาจจะใช้เวลามากหน่อย เช่น  
๗ ชาต ิเป็นอย่างมากส�าหรบัผูท้ีไ่ด้บรรลเุป็นพระโสดาบนัแล้ว แต่ถ้า 
มีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยบอกอาจจะเสร็จภายใน ๗ วันก็ได้ 

น่ีคือความส�าคัญของการมีครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้จริงเห็นจริง ผู้ที่ได้
บรรลุธรรมแล้ว ผู้ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ การได้อยู่กับท่าน
จะเป็นแหล่งของการมีก�าลังใจ การมีศรัทธา การมีความปรารถนา  
ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด
จงึมกัจะแสวงหาครูบาอาจารย์กนั เพราะว่าเป็นวธีิเดียวทีจ่ะท�าให้ 
การปฏิบัติน้ันเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนั่นเอง สมัยที่ 
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หลวงปู่ม่ันท่านเป็นครูบาอาจารย์ จึงมีพระมุ่งไปหาหลวงปู่ม่ันกัน

เป็นจ�านวนมาก สมัยก่อนไม่มีรถราเหมือนสมัยนี้ การเดินทางต้อง 

ใช้การเดิน หลวงปู่มัน่ท่านจ�าพรรษาอยู่แถวเชียงใหม่ ลูกศษิย์ลูกหา 

ที่อยู่ทางภาคอีสาน ทางอุบล ทางอุดร หนองคาย ขอนแก่น ก็ต้อง 

เดินธุดงค์กันไป เดินไปกราบหลวงปู่แล้วก็ขอรับฟังโอวาท แต่ช่วง 

ที่อยู่เชียงใหม่ หลวงปู่ท่านก็ต้องการที่จะปลีกวิเวกต้องการที่จะ

บ�าเพ็ญให้ถึงขั้นสูงสุด ท่านจึงไม่ได้รับลูกศิษย์ลูกหาเป็นกิจลักษณะ 

เจอกนัทีไ่หนกส็อนกนัตรงนัน้ พอสอนเสร็จกแ็ยกกนัไป ท่านไม่อยาก 

จะคลกุคลกีบัใคร ไม่อยากจะยุ่งกบัใคร แม้หลงัจากทีท่่านได้บรรลแุล้ว  

ท่านก็ไม่อยากจะคลุกคลีไม่อยากจะยุ่งกับใคร อยากจะอยู่ตาม

ล�าพังตามอัธยาศัย แต่ลูกศิษย์ลูกหาก็มารบเร้าขอความกรุณา 

เมตตาให้ท่านได้มาโปรด ท่านจึงรับนิมนต์จากเจ้าคุณธรรมเจดีย์ 

ที่หลวงปู่มั่นบวชเณรให้ เคยอยู่กับหลวงปู่มั่นตั้งแต่เป็นเณร แล้ว 

หลวงปู่มั่นส่งให้ไปเรียนหนังสือเรียนปริยัติธรรมจนได้เปรียญขั้น

ต่างๆ ได้สมณศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอยู่ท่ีอุดรธานี เป็นเจ้าอาวาส 

วัดโพธิสมภรณ์ ท่านก็ไปอาราธนาขอกราบเรียนเชิญให้หลวงปู่มั่น 

มาโปรดลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ทางภาคอีสาน ท่านจึงเดินทางมาแล้วก็ 

ไปอยู่จ�าพรรษาที่อุดรฯ ก่อน หลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่สกลนคร ช่วงนั้น 

ก็จะมีพระเณรเข้าไปศึกษาไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นเป็นจ�านวนมาก 

ครูบาอาจารย์ท่ีพวกเรากราบไหว้ที่เรารู้จักก็ไปศึกษาอยู่กับท่าน 

ในช่วงนั้น เช่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่หล้า พระอาจารย์ต่างๆ อีก

หลายรูปที่ไม่ได้กล่าวนามถึง แล้วได้อยู่กับท่านเพียงไม่กี่ปีท่านก็ได้

บรรลุมรรคผลนิพพานกัน ได้กลายเป็นที่พึ่งของพวกเรามาจนถึง

ปัจจบุนันี ้แล้วท่านกเ็ปิดโอกาสรบัลกูศษิย์ลกูหาให้ได้ไปอยู่ไปศกึษา

จากท่าน แล้วลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นที่ไปศึกษาไปปฏิบัติก็ได้บรรลุ

ธรรมกัน แล้วก็ได้เป็นครูบาอาจารย์มาสั่งสอนกันอีกทอดหนึ่ง
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นี่คือเร่ืองความส�าคัญของการมีครูบาอาจารย์เป็นผู้น�า เป็นผู้สั่ง 
ผู้สอน เพราะจะมีผู้บอกทางที่ถูกต้อง และจะเป็นผู้คอยกระตุ้นคอย
กระตุกให้คอยปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ไม่ให้เถลไถลไปกับการกระท�า 
อย่างอื่นท่ีไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพาน จะคอยเตือน 
คอยฉุดคอยลากให้เข้าสู่ทางของการปฏิบัติ ให้ไปเดินจงกรม ให้ไป
นั่งสมาธิ ให้ไปปลีกวิเวกอยู่ตามล�าพัง ไม่ให้คลุกคลีกัน เวลามาท�า
กิจกรรมกิจวัตรที่จ�าเป็นก็ให้ท�าอย่างรวดเร็วและท�าด้วยความมีสติ 
มีการส�ารวมกาย วาจา ใจ ไม่ส่งใจออกไปสู่บุคคลนั้นบุคคลนี้ด้วย
การสนทนากัน ให้มีสติอยู่กับการงานที่ก�าลังท�าอยู่ หรือให้มีสติอยู่
กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเพื่อที่จะคอยควบคุมใจไม่ให้เกิดความ
ฟุ้งซ่าน เกิดความวุ่นวายใจ ไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาต่างๆ เพื่อที่จะได้ 
ไม่มาท�าลายเป้าหมายของการปฏิบัติ ถ้าใจไม่มีการคอยควบคุม
อย่างใกล้ชดิตลอดเวลา เผลอไปหน่อยเดยีวกเิลสจะโผล่ออกมา แล้ว 
จะมาสร้างความวุน่วายใจให้เกดิขึน้จนจะท�าให้การปฏบิตันิีล้้มเหลว 
ลงไปเลยก็ได้ ถึงกลับไม่อยากจะปฏิบัติเลยก็ได้ถ้าไม่ระมัดระวัง 
ครูบาอาจารย์ท่านจึงคอยควบคุมพระเณรท่ีอยู่กับท่านอย่างใกล้ชิด  
ไม่ปล่อยให้จิตใจเถลไถลออกนอกลู่นอกทาง คอยควบคุมอยู่ตลอด
เวลา

เวลาอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์นี้ จิตใจของพระเณรทุกรูปนี้มีสติ 
คอยควบคมุใจอยูต่ลอดเวลา เพราะถ้าเผลอสตเิมือ่ไหร่ จะมกีาร
แสดงท่ีไม่น่าดอูอกมาทนัท ีแล้วครูบาอาจารย์ท่านจะรู้ทนัทเีหน็ทนัที 
ท่านกจ็ะเตอืนทนัท ีถ้าเตอืนบ่อยๆ ท่านกจ็ะไม่ให้อยูก่บัท่านอกีต่อไป  
พระเณรถึงกลัวครูบาอาจารย์มาก แต่ไม่ได้กลัวถึงอ�านาจที่จะถูก 
ขับไล่ แต่กลัวเพราะว่าตนเองนี้จะล้มเหลว เวลาเจอครูบาอาจารย์
ถึงพยายามที่จะสงบเสงี่ยมเจียมตัว คอยควบคุมความคิดของตน 
ให้ต้ังอยู่ในความสงบเสมอ การมีสติมีความระมัดระวังควบคุมใจ
ของตนนี้ก็เป็นเหตุที่ท�าให้จิตใจเจริญก้าวหน้าไปตามล�าดับ ท�าให้
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มีสติเพิ่มขึ้นไปเร่ือยๆ มีสติอย่างต่อเนื่องแล้วจะท�าให้การปฏิบัติ  
เพื่อท�าใจให้สงบนั้นเป็นผลขึ้นมา

ดังนั้นผู้ที่มีครูบาอาจารย์แล้ว มักจะไม่อยู่ห่างจากครูบาอาจารย์ 
ถึงแม้จะไปปลีกวิเวกก็ยังจะกลับมาหาอยู่เรื่อยๆ เพราะเวลาไป 
ปลีกวิเวกแต่ละครั้งก็มักจะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจในแต่ละครั้ง 
เกิดขึ้นมา ก็ต้องย้อนกลับมากราบเล่าให้ท่านฟัง พอท่านได้ยิน 
ได้ฟังท่านก็จะชี้แนะว่าควรจะท�าอย่างนั้นควรจะท�าอย่างนี้ พอเรา
ปฏิบัติตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะหมดไป 

นี่คือเร่ืองของการศึกษาจากครูบาอาจารย์เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ  
เมื่อได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว เป็น สุปฏิปันโน แล้ว ก็จะได้บรรลุ
มรรคผลนิพพานกัน ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย เป็นนักบวชเป็น 
ผู้ครองเรือน เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ ไม่ส�าคัญ ส�าคัญอยู่ที่การมี
ครูบาอาจารย์ มีการปฏิบัติท่ีถูกต้อง แล้วผลก็จะเกิดตามขึ้นมา
อย่างแน่นอน

ดังนั้นพวกเราท่ียังเกาะติดอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ยังพยายามจะ
สร้างก�าลังใจให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้เข้าสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง หรือ 
ผูท้ีไ่ด้ปฏบิตัอิย่างแท้จรงิแล้ว ขอให้พยายามปฏบิตัต่ิอไปอย่างต่อเนือ่ง  
ขอให้เพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามล�าดับจนสามารถปฏิบัติได้
อย่างเต็มร้อย แล้วผลต่างๆ ที่เราต้องการก็จะปรากฏขึ้นมาอย่าง
แน่นอน แล้วสักวันหน่ึงงานของการปฏิบัตินี้ก็จะถึงวันที่ส�าเร็จ  
วันที่ไม่ต้องไปปฏิบัติอีกต่อไป 
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ธรรมะ
บนเขา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เหตุและ
ปัจจัย
ที่ท�าให้
บรรลุ
ธรรม

เหตุปัจจัยที่จะส่งผลกับการปฏิบัติธรรม

ของผูป้ฏิบตัทิีผู่ป้ฏบิตัคิวรจะรู้มีอยู ่๒ ส่วน  

ส่วนหนึง่เรยีกว่าเหตปัุจจยัหลัก อกีส่วนหนึง่ 

เรียกว่าเหตุปัจจัยเสริม ท่ีจะมีผลต่อผล

ของการปฏิบัติ เหตุปัจจัยหลักนี้เป็นเหตุ

ปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้บรรลุผลของการ

ปฏิบัติ ก็คือ มรรค 8 หรือ ศีล สมาธิ  

ปัญญา นี่เป็นเหตุปัจจัยหลักที่จ�าเป็นจะ

ต้องมีถ้าต้องการท่ีจะบรรลุธรรมขั้นต่างๆ 

ส่วนปัจจัยเสริมนี้ถ้ามีก็จะช่วยท�าให้การ

บรรลุผลน้ีเร็วและง่าย ถ้าไม่มีก็จะท�าให ้

ช้าและยากได้ เหตปัุจจยัเสริมก็คือสิง่ท่ีเรา

เรียกว่า สปัปายะ เช่น ท่ีอยูอ่าศัยท่ีสปัปายะ  

อาหารสัปปายะ อากาศสัปปายะ บุคคล 

สัปปายะ ค�าว่า สปัปายะ นีแ้ปลว่าสบาย คือ 

อ�านวยให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างสบาย 

ไม่ล�าบากยากเยน็ เช่น ท่ีอยูอ่าศยั ถ้าเป็น 

ที่อยู่ที่สงบสงัดวิเวก ห่างไกลจากเสียง

อึกทึกครึกโครม ห่างไกลจากบุคคลต่างๆ 

ห่างไกลจากแสง สี เสียง ห่างไกลจากรูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่จะมาคอย 
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รบกวนใจ ถ้ามีที่อยู่สงบสงัดวิเวกก็จะเอื้อต่อการบ�าเพ็ญเหตุปัจจัย

หลักก็คือศีล สมาธิ และปัญญา ท�าให้เกิดสมาธิได้ง่าย และจะท�าให้

เกิดปัญญาได้ง่ายตามล�าดับ ท�าให้บรรลุธรรมได้ง่ายถ้ามีสถานที ่

ที่เสริมหรือสนับสนุนการภาวนาการปฏิบัติ ผู้ที่ปฏิบัติจึงจ�าเป็นจะ

ต้องพจิารณาเหตปัุจจยัเสรมินีด้้วย คอืต้องหาสถานทีท่ีส่งบ สถานที ่

สปัปายะ แต่ถ้าได้สถานทีส่งบแต่ไม่สนใจในการเจริญเหตปัุจจัยหลัก

คือการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา สถานที่สัปปายะนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้ 

ถ้าไม่ปฏบิตัเิหตปัุจจยัหลกั เหตปัุจจยัหลักน้ีส�าคญักว่าเหตปัุจจัยเสริม  

ถ้าสามารถเจรญิเหตปัุจจยัหลกันีไ้ด้ ไม่ว่าจะอยูท่ีใ่ด สถานทีก่ไ็ม่เป็น 

ปัญหา สามารถบรรลุได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเวลา

หาสิ่งที่เป็นสัปปายะต่างๆ ก็อย่าลืมหรืออย่ามองข้ามการปฏิบัติ 

ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นเหตุปัจจัยหลักที่ท�าให้เกิดการบรรลุมรรค 

ผลนิพพานขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่เหตุปัจจัยเสริม 

สิง่ทีเ่ป็นสปัปายะต่างๆ เช่น สถานทีส่ปัปายะ อาหารสปัปายะ อากาศ 

สัปปายะ บุคคลสัปปายะ อาหารสัปปายะ คือได้ไปอยู่ในที่มีอาหาร 

รับประทานแล้วรับประทานง่าย รับประทานแล้วไม่มีผลเสียต่อ

ร่างกาย บางทีผูป้ฏิบัติอาจจะต้องไปปฏบิตัอิยูใ่นถ่ินฐานทีไ่ม่เคยไปอยู่  

อาหารของถิ่นฐานเหล่าน้ันก็อาจจะเป็นอาหารที่ไม่เคยรับประทาน 

ก็อาจจะไม่ค่อยสัปปายะเกี่ยวกับเรื่องอาหาร แต่ถ้ามีความอดทน

เหตุปัจจัยหลักนี้ส�าคัญกว่าเหตุปัจจัยเสริม 
ถ้าสามารถเจริญเหตุปัจจัยหลักนี้ได้ 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด สถานที่ก็ไม่เป็นปัญหา 
สามารถบรรลุได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน 
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อดกลั้นและมีความพยายามเรื่องของอาหารก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา 

ถ้าคนที่อยู่ในถิ่นฐานนั้นเขารับประทานกันได้ เราที่ไม่เคยอยู่ไม่เคย

รับประทานอาจจะรู้สึกว่ารับประทานยากหน่อย แต่ถ้าเราใช้ความ

อดทนอดกลัน้พยายามรับประทานไปตามมตีามเกดิ เรือ่งของอาหาร

คงไม่เป็นปัญหามาก เช่นเดียวกับอากาศสัปปายะ ถ้าเราเคยอยู่ใน

สถานที่มีอากาศก�าลังดี ไม่ร้อนเกินไป ไม่หนาวเกินไป แต่จ�าเป็น 

ทีจ่ะต้องไปอยูใ่นสถานที่ๆ  มีอากาศทีร้่อนมากหรอืหนาวมาก กอ็าจ

จะรูส้กึไม่สบายได้ รูส้กึว่ายากล�าบากต่อการปฏบิตัไิด้ แต่บางทกีต้็อง

ใช้ความอดทนอดกลั้นเพราะว่าที่อากาศไม่ดีและอาหารไม่ดี แต่มี

ความสงบสงดัวเิวกและมบีคุคลสปัปายะ คอืบคุคลทีเ่ราอยูด้่วยนัน้

เป็นบคุคลทีเ่คร่งครดัต่อการปฏบิตัธิรรม หรอืเป็นบคุคลทีมี่ความรู้

ความสามารถ เช่น ครบูาอาจารย์ผูป้ฏิบัตดิ ีปฏิบัตชิอบ ผู้ท่ีได้บรรลุ

ธรรมแล้ว ถ้าได้อยู่กับบุคคลสัปปายะก็จะช่วยได้มากเพราะเขาจะ 

ดงึเรา ถ้าเราเกยีจคร้าน ถ้าเราไม่ฉลาด เขากจ็ะดงึเราให้ฉลาด อยู่กบั 

ครูบาอาจารย์ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วท่านจะช่วยเราได้มาก ท่านจะเป็น

ผูค้อยให้ก�าลงัใจ ให้ความรู ้ให้ความเตอืนใจ คตเิตอืนใจนีท้�าให้เรามี

ความวิริยะ อุตสาหะ มีความเคร่งครัดต่อการปฏิบัติเหตุปัจจัยหลัก 

คือศีล สมาธิ และปัญญา 

ดังน้ันบางทีเวลาที่เราแสวงหาสถานท่ี แสวงหาบุคคลสัปปายะ  

แต่เราอาจจะต้องไปเจอกับอากาศที่ไม่ค่อยสัปปายะ หรืออาหารท่ี

ไม่ค่อยสัปปายะ เราก็ต้องยอมอดทน แล้วเราก็จะสามารถที่จะอยู่

ในสถานที่นั้นได้ ได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ แต่ถ้าเราได้อยู่แล้ว  

เรายังไม่สนใจท่ีปฏิบัติเหตุปัจจัยหลักคือ ศีล สมาธิ และปัญญา  

การทีเ่ราจะบรรลมุรรคผลนัน้กจ็ะไม่ปรากฏ ดงันัน้ขอให้เราแยกแยะ

แล้วท�าความเข้าใจว่าเหตปัุจจยัไหนทีส่�าคัญกว่ากนั ถงึแม้เราจะไม่มี

สถานที่สัปปายะ ไม่มีอาหารสัปปายะ ไม่มีอากาศสัปปายะ ไม่มี
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บุคคลสปัปายะ แต่ถ้าเรามคีวามเพียรในการเจรญิศีล สมาธิ ปัญญา 

อยู่อย่างต่อเนื่อง เราก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้

ศลีนีต้้องเป็นศลีต้ังแต่ศลี 8 ข้ึนไป ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 หรอืศีล 

311 ข้อ สมาธก็ิต้องเป็นอปัปนาสมาธ ิปัญญากต้็องเป็นภาวนามย-

ปัญญา ถงึจะเป็นเหตปัุจจยัทีจ่ะท�าให้บรรลุมรรคผลนพิพานข้ึนมาได้  

และการที่เราจะได้ธรรมขั้นต่างๆ เหล่านี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเป็น

ขั้นเป็นตอนไป เช่น ท่านแสดงไว้แล้วว่า ศีลเป็นผู้สนับสนุนสมาธิ 

สมาธิเป็นผู ้สนับสนุนปัญญา ปัญญาเป็นผู ้สนับสนุนการบรรลุ

มรรคผลนิพพาน นี่เป็นธรรมที่สนับสนุนกัน เป็นเหมือนขั้นบันได 

จ�าเป็นที่จะต้องมีทุกขั้นและต้องท�าจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยาก  

ท�าจากข้ันต�่าไปสู่ข้ันสูง ถ้าเราคิดอยากจะข้ามข้ันคิดว่าปัญญาเป็น 

ธรรมที่ส�าคัญที่สุดเพราะปัญญาจะท�าให้บรรลุธรรมได้ ถ้าเราเจริญ

ปัญญาอย่างเดยีว เราจะไม่ได้ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่ราจะได้จะ

เป็นจนิตามยปัญญา หรอืเป็นสุตมยปัญญา คอืปัญญาท่ีเกดิจากการ

ศึกษาเล่าเรียน ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรม อย่างที่ท่าน

ก�าลังฟังอยู่ขณะนี้เรียกว่าท่านก�าลังเจริญสุตมยปัญญา แต่สุตมย-

ปัญญานีไ้ม่มกี�าลงัพอทีจ่ะยกจติให้ขึน้สูข่ัน้บรรลธุรรมได้ ไม่สามารถ

ที่จะท�าลายตัณหาความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจได้ที่เป็นเหตุที่ 

ท�าให้เกดิความทุกข์ต่างๆ ภายในใจ ปัญญาท่ีจะสามารถท�าลายตณัหา 

ความอยากดับความทุกข์ต่างๆ ได้นี้ ต้องเป็นภาวนามยปัญญา  

เป็นปัญญาขัน้ทีส่าม เป็นปัญญาทีจ่ะต้องมสีมถภาวนาเป็นผูส้นับสนนุ  

สมถภาวนาก็คือสมาธิหรือที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิ ถ้าเรายังไม่มี 

อัปปนาสมาธิ ปัญญาที่เรามีอยู่นี้จะไม่มีก�าลังพอที่จะละตัณหา 

ต่างๆ ได้ ท่ีจะดับความทุกข์ต่างๆ ได้ เพราะไม่มีก�าลังพอ เช่น  

เราได้ยินได้ฟังธรรมแล้ว เรารู้แล้วว่าตัณหาเป็นตัวที่ท�าให้เราเกิด
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ความทุกข์ เป็นเหตุท่ีท�าให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด แต่เราก็ยัง 

ไม่สามารถท่ีจะละตัณหาความอยากต่างๆ ได้ เช่น ความอยากในรปู  

เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ เราก็ยังละกันไม่ได้ เราก็ยังอยากดู 

อยากฟัง อยากดื่ม อยากรับประทาน อยากเสพรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ อยู่ ถ้าเรายังมีความอยากอยู่ ปัญญาที่เราได้รับจากการ

ได้ยินได้ฟังได้ศึกษานั้นไม่สามารถที่จะระงับละตัณหาได้ แต่ถ้าเราได้

เจริญสมาธิท�าใจให้รวมเป็นหนึ่งให้เป็นอัปปนาสมาธิได้ ใจของเรา 

จะมีก�าลังคืออุเบกขาที่จะสามารถต้านความอยากได้ เวลาเกิด 

ความอยากแล้วปัญญาบอกว่า นี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ 

การที่จะบรรลุธรรมก็บรรลุตรงที่ไม่ท�าตามความอยากนั่นเอง  

เพราะถ้าละความอยากได้ ไม่ท�าตามความอยากได้ ความทุกข์ก็จะ

ดับไป ความทุกข์ดับไปการบรรลุธรรมก็ปรากฏขึ้นมา แต่ถ้าไม่มี

อเุบกขา ไม่มอีปัปนาสมาธ ิปัญญานีจ้ะเป็นจินตามยปัญญาหรือเป็น

สุตมยปัญญา จะไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญา จะไม่สามารถละตัณหา

ทั้ง ๓ ได้ คือกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา 

ดังนั้นจึงต้องพยายามท�าใจให้สงบก่อนถึงจะสามารถใช้ปัญญาได้  

จึงจะเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นได้ คือทรงเห็นอริยสัจ ๔  

เห็นว่าทุกข์นีเ้กดิจากความอยาก กามตณัหา ความอยากในรปู เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น วิภวตัณหา 

ความอยากไม่มี อยากไม่เป็น อันนี้เป็นอริยสัจ ๒ ข้อแรกที่ท�าให้ 

สตัว์น้ีต้องเวยีนว่ายตายเกดิ แล้วกท็รงเหน็อรยิสจัข้อที ่๓ คอืการดบั

ของความทุกข์ ว่าความดับของความทุกข์นี้เกิดจากการเจริญมรรค  

ก็คือ มรรค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นเหตุปัจจัยหลักของ 

การบรรลุธรรม คือการท�าให้ทุกข์นั้นดับไปนั่นเอง เวลาทุกข์ดับไป

ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ก็เรียกว่าเป็นการบรรลุธรรม
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น่ีแหละคือเหตุปัจจัยหลักที่พวกเราจ�าเป็นจะต้องเจริญกัน ก็คือ 

มรรค 8 หรือศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยการแสวงหาเหตุปัจจัยเสริม 

คอื ทีอ่ยู่สัปปายะ อาหารสัปปายะ อากาศสปัปายะ บคุคลสปัปายะ 

มาช่วยสนับสนุนปัจจัยหลักนี้ เมื่อเรามีทั้ง ๒ ส่วนแล้ว การบ�าเพ็ญ

ของเรานี้ก็จะไปได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็ว ถ้าปราศจาก 

เหตุปัจจยัทีส่นบัสนนุกย็งัไปได้อยู่ แต่ต้องไปแบบพระพุทธเจ้า ไปแบบ 

ต้องคล�าทางไปเอง ต้องพึ่งตนเองไป ต้องดันไปเอง แต่ถ้ามีเหต ุ

ปัจจัยเสริม เขาจะช่วยดันเราช่วยผลักเราช่วยสนับสนุนเรา

ดงันัน้ผูป้ฏบิตัต้ิองแยกแยะว่าเหตปัุจจัยหลกัเป็นอย่างไร เหตปัุจจัย

เสริมเป็นอย่างไร อย่าเอาไปสลับกัน อย่าไปเห็นเหตุปัจจัยเสริม 

ว่าเป็นเหตุปัจจัยหลักจนลืมที่จะไปเจริญเหตุปัจจัยหลักคือ 

ศลี สมาธ ิปัญญา มวัแต่หาสถานทีส่ปัปายะ อาหารสปัปายะ บคุคล

สัปปายะ อากาศสปัปายะ แต่ไม่สนใจกับการเจริญศลี สมาธ ิปัญญา 

ต่อให้ได้สถานที่ อาหาร อากาศ บุคคลสัปปายะ ขนาดไหนก็ตาม 

ถ้าไม่มีการเจริญเหตุปัจจัยหลักคือ ศีล สมาธิ ปัญญา การบรรลุ

มรรคผลนิพพานจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

จึงขอให้ท่านผู้ท่ีสนใจการแสวงหาความหลุดพ้นจากกองทุกข ์

ได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆ ให้รู้จักแยกแยะว่าอันไหนเป็นเหตุปัจจัยหลัก  

อันไหนเป็นเหตุปัจจัยเสริม แล้วพยายามเจริญเหตุปัจจัยหลักให้

มากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดอยู่ในสถานที่ใด ถ้ามีความเพียรที ่

แก่กล้าแล้วก็สามารถที่จะเจริญได้เสมอ อาจจะยากหน่อยแต่ก็ยัง 

ไปได้อยู่ แต่ถ้าได้สถานที่ ได้อาหาร ได้อากาศ ได้บุคคลที่สัปปายะ  

แต่ถ้าไม่มคีวามเพยีรทีจ่ะเจรญิเหตปัุจจยัหลัก การทีจ่ะบรรลุมรรคผล 

นิพพานก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้
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วันน้ีพวกเราก็ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรม

มาปฏิบัติธรรมกันอีกคร้ังหนึ่งด ้วยใจ

ที่มีศรัทธาต ่อพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าที่เชื่อว่าพระธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าเป็น สวากขาโต ภควตา  

ธัมโม คือเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว  

เป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นย�าตามความเป็น

จรงิทุกประการ เป็นธรรมท่ีพระพุทธเจ้าได้

ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครรู้ธรรม

ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์

เองน้ี มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว 

และเป็นธรรมท่ีส�าคญัต่อจติใจของสตัว์โลก 

ทัง้ปวง เพราะเป็นธรรมทีจ่ะสามารถน�าพา

สัตว์โลกให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการ

เวียนว่ายตายเกิดได้ ให้ออกจากกองทุกข์

แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ ถ้าไม่มี 

พระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงตรัสรู้กจ็ะไม่ม ี

ผู้น�าทาง หรือจะไม่มีแสงสว่างในท่ีมืด 

ที่จะท�าให้ผู ้เดินทางได้เห็นทางและเดิน

ตามทางจนได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง  

ที่ปลอดภัยได้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรง

ธรรมะ
บนเขา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

การเข้าหา
พระธรรม
ค�าสอน
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ตรัสรู้น�าเอาพระธรรมค�าสอนน�าเอาความรู้ท่ีพระองค์ได้ทรงตรัสรู้น้ี  

มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลก สัตว์โลกก็จะไม่มีวันหลุดพ้นออกจาก 

กองทุกข์แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้เลย จะต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

ซ�้าแล้วซ�้าอีกอย่างที่พวกเราก�าลังเป็นกันอยู่นี้

พวกเรานี้เกิด แก่ เจ็บ ตาย กันมาไม่รู้กี่ล้านๆ รอบแล้ว แล้วก็จะ

เกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างนี้ไปอีกเป็นล้านๆ รอบเช่นเดียวกัน ถ้าเรา 

ไม่ได้มาพบกบัพระพทุธศาสนา หรอืถ้าพบพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจ 

ที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า การได้พบกับ

พระพุทธศาสนากไ็ม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใด เหมือนกบัไก่ได้พลอย 

ไก่น้ีจะไม่สนใจกับเพชรพลอยที่ขุดคุ้ยเขี่ยไปเจอเข้า เพราะไก่นี้จะ

หาแต่ไส้เดือนมาเป็นอาหาร ไม่เห็นคุณค่าของเพชรพลอยที่พบ 

ในขณะที่ขุดคุ้ยก็จะเขี่ยทิ้งๆ ไป ใจของผู้ที่ไม่มีปัญญา ใจของผู้ที่ยัง

มืดบอดอยู่ จะไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า  

จะไม่ให้ความส�าคัญ จะไม่สนใจทีจ่ะศกึษา จะไม่สนใจทีจ่ะปฏิบตัติาม  

เพราะใจของผู้ท่ีมีความมืดบอดสนใจนั้นไม่ใช่พระธรรมค�าสอนของ

พระพทุธเจ้า แต่เป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ทางตา หู จมกู ล้ิน กาย  

จะไม่เข้าหาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่เห็นคุณค่า

เห็นคุณประโยชน์นั่นเอง

ผู้ท่ียังไม่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของพระธรรมค�าสอนก็ยังไม่สาย

จนเกินไปถ้าสนใจเข้ามาศึกษาเข้ามาฟังมาหาความรู้หาความเข้าใจ

ว่าพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไร  

ถ้าได้ศกึษาไปเร่ือยๆ ก็จะเกดิความเข้าอกเข้าใจดขีึน้ไปเรือ่ยๆ จะเหน็

คุณค่าของพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ 

จนถงึขัน้ทีจ่ะปฏบิตัติามได้ แล้วถ้าได้ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดัอย่าง 

ขยนัหมัน่เพยีร ไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อ ไม่หยดุไม่หย่อน ปฏบิตัไิปเรือ่ยๆ 
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ช้าบ้าง เร็วบ้าง มากบ้าง น้อยบ้าง ตามวาระตามโอกาสตามก�าลัง 

ไม่ช้าก็เร็วก็จะได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติตามค�าสอนของ 

พระพุทธเจ้า จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย

การฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างย่ิงส�าหรับผู้ท่ียัง 

ไม่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ต้องพยายามหมั่นฟังธรรมอยู่เร่ือยๆ เหมือนกับไก่หรือคนท่ีไม่เห็น

คุณค่าของเพชรนิลจินดา เช่น เด็ก เขาจะไม่รู้จักคุณค่าของเพชรนิล 

จินดาว่ามีคุณค่าอย่างไร เด็กๆ เขาก็จะสนใจกับขนมนมเนย เขาจะ

ไม่รู้ว่าเวลาได้เพชรพลอยมาแล้วจะเอามาท�าประโยชน์อะไรให้กับ 

เขาได้ แต่ถ้าเขาได้ยินได้ฟังคุณค่าของเพชรพลอยอยู่เรื่อยๆ ว่ามี

คุณค่าราคามากกว่าขนมนมเนยที่เขาสนใจที่เขาอยากได้ เพราะถ้า

มีเพชรมีพลอยแล้วสามารถเอาเพชรพลอยเหล่านี้ไปแลกกับขนม

นมเนยได้เป็นจ�านวนอันมากมาย เขาก็จะเร่ิมเห็นคุณค่าเห็นความ

ส�าคัญของเพชรพลอยต่อไป ฉนัใด ผูท้ีย่งัไม่เหน็คณุค่าของพระธรรม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าได้ศึกษาได้ฟังธรรมบ่อยๆ เข้าไปแล้ว  

ก็จะเร่ิมเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากกว่าส่ิงต่างๆ ทั้งหลาย 

ในโลก มากกว่าสิ่งต่างๆ ที่เขาก�าลังแสวงหาอยู่ในตอนนี้ คือการหา

ลาภ ยศ สรรเสรญิ หาความสขุทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย เขาจะเริม่เหน็ 

ว่าการหาความสขุทางตา หู จมกู ล้ิน กาย การหาความสขุด้วยลาภ 

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�าสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถดับความ
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ทุกข์ใจได้ทุกชนิด นี่คือความเหนือกว่าของพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าต่อสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้

ดังนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญต่อผู้ท่ียังไม่มีศรัทธา 

แล้วกมี็ความส�าคัญต่อผูท่ี้มศีรทัธาแล้วเช่นเดียวกนั ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่มี

ศรทัธาเมือ่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดศรทัธา เกดิความเชือ่ เหน็คณุค่า

เห็นประโยชน์ของพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า ส�าหรับผู้ที่มี

ศรัทธาแล้ว กจ็ะได้ประโยชน์จากการฟังธรรม เพราะจะได้รู้เพิม่เตมิ

วธิกีารปฏบิตัธิรรมข้ันต่างๆ มากขึน้ไปตามล�าดบั เพราะการปฏบิตัิ

ธรรมแต่ละขั้นก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป การฟังธรรมเพียง 

คร้ังเดียวน้ียังไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมทั้งหมดได้ ก็ต้องอาศัย 

การฟังไปเรือ่ยๆ เป็นระยะๆ ยกเว้นผูท่ี้ได้มกีารศกึษามกีารปฏิบัติมา

อย่างโชกโชนแล้ว เช่น ในสมัยพระพุทธกาลที่มีผู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติ

ที่ตรงกับค�าสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าโดยตรง แต่ก็เป็นสิ่งที่จ�าเป็นจะต้องมีไว้รองรับค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้าอีกชั้นหนึ่ง ก็คือนักบวชทั้งหลายที่ได้ออกบวช  

ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์และได้ท�าใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นฌาน แต่สิ่งที่ 

เขาไม่มีกคื็อปัญญา คือความรูท้ีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงตรสัรู้ ผูฟั้งธรรม 

ทีจ่ติมีศลีมสีมาธแิล้ว พอได้ฟังปัญญาของพระพทุธเจ้ากจ็ะสามารถ

ดับความทุกข์ใจต่างๆ ได้ เพราะมีก�าลังที่จะหยุดความคิดปรุงเเต่ง 

ไม่ให้คิดไปในทางของกามตัณหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา กจ็ะบรรลุ 

ธรรมกันได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ได้ในขณะที่ฟังธรรมเลย 

น่ีถือว่าเป็นกรณีพิเศษ กรณียกเว้น เป็นกรณีของผู้ที่ได้สร้างศีล 

มาครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว มีสมาธิรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาแล้ว 

พอได้ฟังธรรมทีเ่ป็นปัญญาของพระพทุธเจ้ากส็ามารถเอามาปฏบิตัิ

กับความคิดปรุงเเต่งของตนได้เลย หยุดความคิดปรุงเเต่งไม่ให้คิด 
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ไปในทางกามตณัหา ภวตัณหา และวภิวตณัหา กส็ามารถบรรลเุป็น

พระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ได้ในขณะที่ฟังเทศน์ฟังธรรมเลย

นี่คือประโยชน์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมทั้งของผู้ที่ยังไม่มีศรัทธา

และของผู้ท่ีมีศรัทธาแล้ว ผู้ที่ไม่มีศรัทธาเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมก็จะ

เกิดศรัทธาเกิดความเช่ือแล้วก็จะเกิดความยินดีท่ีจะน้อมน�าเอา  

ค�าสอนของพระพทุธเจ้าไปปฏบิตั ิเมือ่ปฏบิตัแิล้วกจ็ะมปัีญหามคี�าถาม 

มีความไม่เข้าใจเกิดขึ้น ก็ต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมใหม่ มาสอบถาม

ปัญหาใหม่ เพือ่ท่ีจะได้แก้ความสงสยัความไม่เข้าใจต่างๆ เพือ่ทีจ่ะได้ 

น�าเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เมื่อน้อมเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

ผลต่างๆ ก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาตามล�าดับ การฟังเทศน์ฟังธรรม 

จงึเป็นกระบวนการทีส่�าคัญในการปฏบิติัเพ่ือหลุดพ้นจากกองทกุข์

ของการเกิด แก่ เจบ็ ตาย จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารศึกษามกีารฟังธรรม 

ไปจนกว่าจะได้บรรลุถึงธรรมขัน้สงูสดุได้ ถ้ามคีรบูาอาจารย์กจ็ะป็น

โชคเป็นวาสนาเพราะจะมผีูค้อยน�าทางให้ไปจนถงึจดุหมายปลายทาง

ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเสียเวลา ไม่หลงทาง แต่ถ้าไม่มีครูบา

อาจารย์แต่ได้ปฏบิตัมิาจนถงึจุดท่ีเรียกว่าจุดของพระอริยบุคคลแล้ว

กย็งัสามารถทีจ่ะปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง แต่อาจจะช้าหน่อยยากหน่อย 

เพราะว่าไม่มีผู้ที่คอยบอกทาง แต่ผู้ที่ได้บรรลุขั้นพระโสดาบันขึ้นไป

นี้จะเห็นทางแล้ว แต่เป็นทางที่ตนเองยังไม่ได้ไปก็ยังต้องไปลองผิด 

ลองถกูอยู ่แต่กร็ูว่้าต้องอยูใ่นแนวทางนีอ้ย่างแน่นอน คอืแนวทางของ

การระงับความคิดปรุงเเต่งของใจไม่ให้ไปทางกามตัณหา ภวตัณหา 

และวิภวตัณหา และสิ่งที่จะท�าให้ใจไม่คิดไปในทางตัณหาทั้ง ๓ ก็คือ

ความจริงของสภาวธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นอนจิจัง ทกุขงั อนตัตา นีเ่อง

มีคนถามว่าการปฏิบัตินี้ต้องมีอาจารย์หรือไม่ ก็เหมือนกับนักเรียน

ที่จะเรียนหนังสือให้จบปริญญาจ�าเป็นจะต้องมีอาจารย์สอนหรือไม่  
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ต้องมคีนทีเ่ขารู้ทางแล้วมาสอนเพราะมนัง่ายกว่าจะเรยีนด้วยตนเอง 

ผู้ที่ปฏิบัติทางนี้ ทางที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัตินี้ จ�าเป็นจะต้อง 

มีครูบาอาจารย์ทุกๆ คน พระอรหันต์ทุกๆ รูปมีครูอาจารย์ทั้งนั้น 

ครูอาจารย์ของพระอรหนัต์ก็คอืพระพุทธเจ้าหรอืพระธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าที่ได้จารึกไว้ในพระไตรปิฎก หรือพระอรหันต์ที ่

ได้บรรลุแล้วมาเป็นครบูาอาจารย์อกีท ีพระอรหนัต์ทกุรปูจึงเรยีกว่า  

พระอรหันตสาวก ค�าว่า สาวก ก็แปลว่า ผู้ฟัง นั่นเอง พระอรหันต์ 

แต่ละรปูน้ีไม่เรียกตนเองว่า พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า มพีระพทุธเจ้า 

เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงเรียกพระองค์เองว่าพระอรหันต-

สัมมาสัมพุทธเจ้า คือผู้รู้ธรรมได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ที่รู้ธรรมด้วยการ 

ได้ยนิได้ฟังจากพระพุทธเจ้า หรือจากพระอรหนัตสาวกของพระพทุธเจ้า  

จะไม่เรียกตนเองว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่จะเรียก

ตนเองเป็นพระอรหนัตสาวก เป็นพระอรหนัต์ขึน้มาได้ด้วยการได้ยนิ

ได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง

ดงัน้ันผู้ปฏบิตัทุิกคนน้ีจ�าเป็นจะต้องมีครมีูอาจารย์แต่ครอูาจารย์นี้

ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเทรนเนอร์เหมือนนักกีฬาท่ีจะต้อง 

วิง่ด้วยกนั จะต้องตลีกูบอลด้วยกนั จะต้องเตะบอลด้วยกนั อย่างนี้  

มันไม่ใช่ ครูบาอาจารย์เป็นเพียงแต่ผู้บอกทาง คอยสอนวิธีการ

ปฏิบัติ แต่เวลาปฏิบัตินี้ต้องไปท�ากันเอาเอง อย่างวันน้ีญาติโยม 

ก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน เรียกว่ามาหาครูหาอาจารย์ มารับความรู้ 

จากครูอาจารย์ แล้วก็น�าเอาความรู้นี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน 

ของตน ปฏิบัติได้มากได้น้อยก็จะได้ผลมากผลน้อยตามล�าดับ  

ตามก�าลงัของการปฏบัิต ิถ้ายงัไม่ได้ผลกแ็สดงว่ายงัปฏบิตัไิม่ถกูหรอื

ปฏิบัติไม่พอ ก็ต้องกลับมาตรวจสอบดูว่าขาดอะไร ขาดการปฏิบัติ 

ขาดความเพียร หรือขาดวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง น่ังสมาธิแล้วท�าไม 

ใจไม่สงบ ท�าไมใจจึงคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องน้ีไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อน  
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ก็เพราะว่าไม่มีผู้ที่จะมาควบคุมความคิดนี่เอง ถ้ามีผู้ที่มาควบคุม

ความคิด ความคิดกจ็ะไม่สามารถคดิปรงุเเต่งได้ อนันีก้ต้็องทบทวน 

ดูว่าการปฏิบัติของตนเองน้ันถกูหรอืผดิ ตรงกบัค�าสอนหรอืไม่ ถ้าตรง

แต่ยงัไม่ได้ผล กอ็าจจะยงัปฏิบัตไิม่มากพอกไ็ด้ แทนท่ีจะปฏิบัตท้ัิงวนั

ท้ังคืน กเ็อาแค่วนัละชัว่โมงสองช่ัวโมง ถ้าอย่างนีผ้ลกยั็งจะไม่ปรากฏ

ข้ึนมา อันน้ีก็สามารถไปสอบถามครูอาจารย์ได้ว่าขาดตกบกพร่อง

ตรงไหน ถ้าไม่สามารถมองเหน็ข้อขาดตกบกพร่องของตนเองกต้็องมี

ครมูอีาจารย์คอยเตอืนคอยบอกว่าปฏบิตัน้ิอยไปนะ ปฏบิตัผิดิอยูน่ะ  

ปล่อยให้ใจไม่มีสติควบคุมก�ากับ ปล่อยให้ใจคิดปรุงเเต่งไปทั้งวัน

ทั้งคืน แทนที่จะมีสติ เช่น การบริกรรมพุทโธไว้คอยขนาบคอยยุติ 

ความคิดปรุงเเต่ง แต่กลับไม่มีพุทโธเลย ใจก็คิดปรุงเเต่งไปได ้

ตลอดเวลา เวลาจะมานั่งสมาธิ ใจก็ไม่ยอมหยุดคิดปรุงเเต่ง นั่งไป 

นานสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ความสงบสักคร้ังเพราะว่าไม่มีสติไว้คอย 

หยุดความคิดปรุงเเต่งนั่นเอง

อนันีค้อืเรือ่งของการมคีรูมีอาจารย์ ต้องมีคนคอยบอกทาง แต่ไม่ต้อง 

มคีนมานัง่สมาธกัิบเรา ไม่ต้องมคีนมาเดนิจงกรมกบัเรา ซึง่เดีย๋วนี้

มักจะเป็นอย่างนี้กัน เวลาจะเรียนต้องไปเรียนกับอาจารย์ อาจารย์

จะต้องพาเดิน พานั่ง พานอน ถ้าต้องท�าแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นขั้น

อนุบาลหรือขั้นก่อนอนุบาลที่จะต้องมีคนมาคอยคุมอยู่ตลอดเวลา 

การปฏิบัติท่ีแท้จริงน้ีต้องอยู่ในระดับอุดมศึกษา คือต้องสามารถ

ดูหนังสือเองได้ ไปโรงเรียนเองได้ เข้าห้องเรียนเองได้ รู้จักเวลา

ของตนเองว่าจะต้องท�าอะไรบ้างอย่างไร ไม่ใช่จะให้คนมาคอยปลุก 

คอยเรียก ถึงเวลาตื่นเเล้วนะ ถึงเวลาลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์ไหว้พระ

แล้วนะ ถ้าต้องท�าถึงอย่างนี้ก็คงจะอยู่ในขั้นอนุบาลอยู่ ถ้าอยากจะ

พฒันาก้าวหน้าไปกว่านีก้ต้็องมวีนิยัในตนเอง ต้องสามารถสัง่ตนเอง

ให้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิ มาเดินจงกรม มาปฏิบัติ ไม่ใช่จะรอให้คนนั้น
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คนน้ีมาคอยเรียกเราถงึค่อยปฏบิตั ิส่วนหนึง่เราต้องเป็นอาจารย์ของ

ตัวเราเองด้วย ไม่ใช่รอให้แต่อาจารย์คนอื่นมาเป็นอาจารย์ของเรา  

ถ้าวันไหนอาจารย์ไม่สบายเราจะท�าอย่างไร ถ้าวันไหนอาจารย์ 

ตายไปเราจะท�าอย่างไร เราก็ต้องเป็นอาจารย์ของเราด้วย พอเรารู้

แล้วว่าเราต้องท�าอะไร เราต้องเป็นผูก้�ากบัคอยสัง่คอยบอกคอยสอน

ว่าต้องท�าอย่างนี ้ถ้าไม่บังคับตวัเอง ครบูาอาจารย์กไ็ม่สามารถทีจ่ะ

มาบังคับให้กับเราได้ เราต้องเป็นอาจารย์อีกชั้นหนึ่ง เราต้องมีสอง

อาจารย์ อาจารย์คนแรกก็บอกวธิปีฏบิตั ิอาจารย์ทีส่อง คนนีแ้หละ 

ต้องเป็นเทรนเนอร์ของเรา เพราะอยูใ่กล้ชดิกบัเราตลอดเวลา พอถึง 

เวลาบอกให้ตื่น ลุกขึ้นมานั่งสมาธิ อย่านอนเป็นหมู นอนไปไม่ม ี

วันหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ ลุกขึ้นมานั่ง

สมาธิ ถ้าง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรม อย่างน้ีต้องมีอาจารย์ใกล้ชิด 

ทีส่ดุกค็อืตวัเองน้ีต้องเป็นอาจารย์ของเราเอง ไม่ใช่จะรอพึง่อาจารย์

คนอื่น จะให้อาจารย์มาอยู่มากินมานอนกับเราได้อย่างไร เราเป็น 

ผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดกับตัวของเราเอง ไม่มีใครที่จะใกล้ชิดเท่ากับตัวของ

เราเอง ถ้าเรารอให้อาจารย์มาคอยแก้ปัญหามันกอ็าจจะไม่ทนัการณ์

ตอนนี้คิดฟุ้งซ่านจะเป็นบ้า หาอาจารย์ไม่เจอ แต่ถ้าเรามีอาจารย์

ใกล้ตัวบอกว่า หยุดคิดซิ หยุดปรุงเเต่ง บริกรรมพุทโธไป นับ ๑  

๒ ๓ ไป หรือพิจารณาไตรลักษณ์ไป อย่างใดอย่างหนึ่ง เอามาใช้ซิ  

อันนี้เรียกว่ามีอาจารย์ใกล้ตัวที่สุด

เมื่อเวลาปฏิบัติ เราต้องพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องตามค�าสอนของ

พระพทุธเจ้าทกุประการ อย่ายกเว้น อย่าอ้างข้อนัน้ข้อนีว่้าไม่จ�าเป็น 

หรือไม่ชอบที่จะปฏิบัติ ทุกข้อที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัตินี้เป็น 

ธรรมทีจ่�าเป็นทัง้นัน้ ถ้าเราข้ามขัน้ไปหรอืไม่ปฏบิตัเิรากจ็ะไม่ได้ผล  

พอไม่ได้ผลก็จะเกิดความเบ่ือหน่ายท้อเเท้ เกิดความข้ีเกียจข้ึนมา

ไม่อยากที่จะปฏิบัติ เพราะปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผลก็ไม่รู้จะปฏิบัติไป
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ท�าไม ที่ไม่ได้ผลก็เพราะว่าไม่ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า

นั่นเอง หรือปฏิบัติไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้ศึกษามาอย่างถ่องแท้ หรือ

เวลาศึกษาก็ไม่สนใจท่ีจะตั้งใจศึกษาอย่างจริงๆ จังๆ พอน�าเอาไป 

ปฏิบัติก็ไม่ได้น�าเอาวิธีการที่ถูกต้องไปปฏิบัติ ผลก็อาจจะไม่เกิด 

ขึ้นมาได้ หรือไปเช่ือคนอื่น ไปฟังอาจารย์แล้วไปฟังอีกคนเขาบอก 

ไม่ต้องท�าอย่างนั้นหรอก ท�าอย่างนี้ก็ได้ พอไปตามเขาเข้า มันก็เลย

เละเทะไปใหญ่ ไม่รู้ใครถูกใครผิดกัน

ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามศึกษาให้ถ่องแท้ให้รู้อย่างแน่นอนว่า 

วิธีการไหนเป็นวิธีการท่ีถูกต้อง ถ้าไม่มั่นใจในครูบาอาจารย์ต่างๆ  

ก็ขอให้ยึดค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกน้ีเป็น

ผู้น�าทางเราไปก่อน ศึกษาค�าสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก  

แต่ไม่จ�าเป็นจะต้องศกึษาทัง้หมดในพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์  

เพราะว่าค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็สาระคล้ายคลึงกันคือสอนวิธี 

ดับทุกข์ พระสตูรไหนกค็ล้ายกนัทัง้นัน้ ให้เลือกเอาพระสตูรทีส่�าคญัๆ 

ซึ่งมีไม่ก่ีพระสูตรเอามาศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น 

พระสตูรท่ีทรงตรัสสอนเป็นคร้ังแรกทีเ่รยีกว่า ธัมมจักกัปปวตัตนสูตร  

อันนี้ก็เป็นค�าสอนที่ทรงสอนทางสายกลาง ทางของการปฏิบัติ

สู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ที่เรียกว่า 

มัชฌิมาปฏิปทา มีมรรคเป็นองค์ 8 มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป  

คือความเห็นชอบ ความคิดชอบ เป็นส่วนประกอบของปัญญา  

แล้วก็มีการกระท�า คือ สัมมากัมมันโต การกระท�าชอบ สัมมาวาจา 

การพดูชอบ สมัมาอาชโีว อาชีพชอบ อนันีก้เ็ป็นส่วนประกอบของศลี  

แล้วก็สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ สัมมาสติ การระลึกรู้ชอบ 

สัมมาสมาธิ การตั้งมั่นของจิตใจชอบ อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของ

สมาธิ รวมกนัแล้วกเ็ป็นศีล สมาธิ ปัญญา อนันีเ้ป็นพระสตูรค�าสอน

ครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ทรงสอนแนวทางการปฏิบัติสู่มรรคผล
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นิพพานเลย อันนี้เป็นพระสูตรอันหนึ่งที่เราควรจะศึกษาไว้ เพราะ

ต่อไปเวลาเราไปฟังเทศน์ฟังธรรมของครูบาอาจารย์รูปอื่น เราจะ 

ได้รู ้ว่าท่านสอนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่  

ท่านสอนให้ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา หรือไม่ แล้วก็มีพระสูตรอื่นๆ  

ที่จะขยายความของมรรคที่มีองค์ ๘ นี้ว่าเป็นอย่างไร วิธีเจริญสติ

เจริญอย่างไร อนันีก็้มอียู่ในสตปัิฏฐานสตูร พอศกึษาสติปัฏฐานสตูร  

กจ็ะรูจ้กัวธิเีจริญสต ิวธิน่ัีงสมาธด้ิวยอานาปานสต ิและวธิเีจรญิปัญญา 

ด้วยการพจิารณาไตรลกัษณ์ ในสิง่ทีใ่จยงัหลงยดึตดิอยูว่่าเป็นตวัเรา

ของเราอยู่ ก็คือกาย เวทนา จิต นี่เอง นี่คือพระสูตรส�าคัญ ๒-๓  

พระสูตรน้ีกพ็อเพยีงแล้ว อกีพระสตูรหนึง่ทีค่วรจะรูก้ค็อื มงคลสตูร 

วิธสีร้างความเป็นมงคลให้แก่ชวีติ อยู่ในมงคล 38 ข้อนี ้เช่นข้อที ่๑  

ข้อที่ ๒ ท่านบอกว่า อเสวนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวนา  

แปลว่า อย่าคบคนพาล ให้คบบัณฑิต เพราะถ้าคบคนพาลแล้ว  

เขาก็จะพาให้เราเป็นคนพาลไป เขาชอบกินเหล้า เราคบกับเขา  

เขาก็จะชวนเราไปกินเหล้า เขาชอบเล่นการพนัน เขาก็ชวนเราไป 

เล่นการพนนั ถ้าเราคบกบัเขา เรากจ็ะเกรงใจเขา เขาชวนเรากต้็องไป 

เพราะเรากลวัจะเสยีเพ่ือน เราไม่กลัวทีจ่ะเสยีตัว เรากเ็ลยยอมทีจ่ะ

เสียตวั และในทีส่ดุกต้็องเสยีตวัไป แต่ถ้าคบคนด ีคบบณัฑติ บณัฑติ

ก็จะชวนไปท�าบุญ ไปเข้าวัด ไปศึกษาธรรมะ ไปปฏิบัติธรรม ถ้าไป

กับเขาก็จะได้กลายเป็นบัณฑิตต่อไป ได้กลายเป็นคนดี ได้กลายเป็น

พระอริยบุคคล

นีค่อืพระสตูรทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน ไม่ต้องเรียนทัง้พระไตรปิฎก 

ให้รู้แค่ 2-3 พระสูตรนี้ก็เหลือกินแล้ว ถ้าสามารถปฏิบัติได้ 3  

พระสตูรนีก็้พาไปถงึพระนพิพานได้แล้ว อนันีเ้ราควรจะรูว่้าพระพทุธเจ้า 

ทรงสอนอะไรเพือ่จะได้เป็นมาตรฐานของค�าสอนของผูอ้ืน่ เป็นเครือ่ง 

วัดค�าสอนของผู้อื่นว่าเป็นค�าสอนที่ถูกต้องหรือไม่ เป็น สวากขาโต 
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ภควตา ธัมโม หรือไม่ ถ้าเราไม่มีค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็น

มาตรวดัเลย เวลาเราไปศกึษากบัอาจารย์รปูไหน ท่านสอนให้ท�าอะไร  

เราก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้ว่าท่านสอนผิดสอนถูก เราก็ต้องคิดว่า

ท่านสอนถูก แต่ความจริงท่านอาจจะสอนผิดก็ได้ พอท่านสอนผิด 

เราไปเชื่อ เราท�าผิดมันก็ไม่ได้ผล ผลที่จะได้ก็ไม่มี แทนที่จะหลุดพ้น 

กลับจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 

ดังนั้นการศึกษาการฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้รู ้จริงเห็นจริง เช่น 

พระพทุธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้หลายจงึเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอย่างย่ิง 

กับผู้ท่ียังไม่มีศรัทธาและผู้ท่ีมีศรัทธาแล้ว ถ้าท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้ว 

ก็อาศัยค�าสอนที่ได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นหนังสือ เป็นซีดี อาศัยฟัง

ค�าสอนของท่านเหล่านีไ้ด้ ดกีว่าไปฟังค�าสอนของผูท้ีไ่ม่รูจ้รงิเหน็จรงิ 

คอืสอนแล้วก็อาจจะท�าให้เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวัได้  

ค�าสอนนี้แหละเป็นตัวส�าคัญ ไม่ได้อยู่ท่ีตัวท่านว่าท่านมีชีวิตอยู่ 

หรือไม่ ถ้ากราบพระอรหันต์ที่เป็นใบ้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร ท่านจะ 

ไม่สามารถสอนอะไรเราได้ ได้อย่างมากก็แค่ไปกราบท่านเฉยๆ 

เท่านั้นเอง ดังนั้นสิ่งส�าคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ค�าสอนของ

บคุคล ถ้าไปกราบพระอรหนัต์แล้วท่านไม่สอน กเ็หมอืนกบัไปกราบ

พระพุทธรูปดีๆ นี่เอง ไม่ได้อะไร ไม่ได้รับฟังค�าสอน เพียงแต่ได้ 

กราบไหว้เท่าน้ันเอง ดังน้ันเวลาทีเ่ราเข้าหาพระปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบนี้  

เราต้องการเข้าไปหาค�าสอนเป็นหลกั ไม่ต้องการไปขอน�า้มนต์ ไม่ต้องการ 

ไปขอวัตถุมงคล ไม่ต้องการอะไรต่างๆ จากท่าน นอกจากค�าสอน

ของท่านเท่านั้นเอง แม้แต่รอยยิ้มของท่านก็ไม่ต้องการ ท่านจะด่า 

ท่านจะว่าเรา ถ้าเป็นธรรม เราควรทีจ่ะน้อมรบัเข้ามาอย่างเตม็หวัใจ 

น้อมเพือ่น�าเอาไปปฏบิตั ิไม่ใช่พอท่านไม่ย้ิมให้เรา ท่านด่าเราเท่านัน้ 

ก็กระเจิงไปเลย ถอยรูดไปเลย ไม่ยอมกลับมาอีกเลย อันนี้แสดงว่า

ไปไม่ถึงพระอรหันต์ จะไปหาแต่รูป อยากจะไปดูหน้าตาที่ยิ้มแย้ม
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แจ่มใส คิดว่าพระอรหันต์ต้องเมตตา ด่าไม่ได้ พอด่าก็เลยไม่ใช่เป็น

พระอรหันต์ขึ้นมาเลย อันนี้ก็มีคนบางคนเป็นแบบนั้น พอไปเจอ 

พระอรหันต์ที่พูดจาไม่เสนาะหูเท่านั้นก็ถอยรูดกลับไปเลย อันนี้

เพราะว่าไม่มุ่งไปหาธรรมะนั่นเอง ไม่ได้มุ่งไปหาค�าสอน มุ่งไปหาที่ 

รปูงาม หน้าตาทีง่าม รอยยิม้งาม เหน็แล้วปล้ืมปีต ิมีความสขุ ค�าสอน 

ของท่านจะมาในรปูแบบใด ยกย่องสรรเสรญิกดี็ หรือดดุ่าว่ากล่าวกด็ี  

ขอให้น้อมเอาเข้ามาเพราะเป็นค�าสอนเหมือนกัน จะให้สอนด้วย 

วธีิยกย่องสรรเสริญเพยีงอย่างเดียวมนักท็�าให้เราหลงได้ บางทท่ีาน

ก็ต้องแก้ความหลงของเราด้วยการดุด่าว่ากล่าวตักเตือนบ้าง จะได้

ท�าให้เราไม่หลงใหลคลั่งไคล้จนเกินไป

น่ีคือเรื่องของการเข้ามาหาครูบาหาอาจารย์ มาฟังเทศน์ฟังธรรม

มาศึกษาธรรม เพื่อจะได้เห็นคุณค่าของพระธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้เกิดฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ที่จะน้อม 

น�าเอาค�าสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ 

ที่จะสามารถท�าให้จิตใจของพวกเราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการ

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ มีแต่พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าเพียง 

อย่างเดยีวเท่านัน้ ถ้าเราปรารถนาหลดุพ้นจากกองทกุข์แห่งการเกดิ 

แก่ เจ็บ ตาย เรากต้็องเข้าหาพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าเพยีง 

อย่างเดียว เราต้องสละทุกสิง่ทุกอย่างไปให้หมด เพราะทกุสิง่ทกุอย่าง 

ที่เรามีอยู่นี้เป็นตัวที่ดึงให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง

จงึขอให้ท่านพยายามเข้าหาผูรู้ ้หมัน่ฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม�า่เสมอ 

อย่างต่อเนื่อง แล้วน�าเอาค�าสอนนี้ไปปฏิบัติ แล้วผลต่างๆ ที่ดีที่งาม 

เช่น มรรคผลนิพพาน ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอน 
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ธรรมะ
บนเขา

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

สะพาน
บุญ

วนันีเ้ป็นวนัศกุร์ที ่๒๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวัน 

ปิยมหาราช เป็นวันที่ทางราชการให้หยุด

ท�างาน ๑ วัน ส�าหรับพุทธศาสนิกชนก็ถือ 

ว่าเป็นวันก�าไรบุญ เพราะเป็นวันที่จะได้มี

โอกาสได้ท�าบุญกันอีกครั้งหนึ่ง บุญนี้เป็น

สิ่งที่ส�าคัญต่อชีวิตจิตใจของสัตว์โลกเป็น

อย่างมาก เพราะบุญนี้เป็นเหมือนสะพาน

ที่เชื่อมระหว่างวัฏฏะแห่งการเวียนว่าย

ตายเกิดกับพระนิพพานแดนแห่งบรมสุข  

แดนทีไ่ม่มีการเวยีนว่ายตายเกดิ ผู้ท่ีต้องการ 

จะออกจากวฏัสงสาร วฏัฏะของการเวยีน

ว่ายตายเกิด จ�าเป็นจะต้องสร้างสะพาน

ที่เชื่อมระหว่างโลกทั้งสองโลกนี้ คือโลก

ของการเวยีนว่ายตายเกดิและโลกของการ 

หลดุพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิ การท่ีจะ 

สร้างสะพานน้ีได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนา 

เป็นผู้ออกแบบสร้างสะพานน้ีให้ เพราะ

ถ้าไม่มพีระพุทธศาสนา จะไม่มผีูท่ี้มีความ 

สามารถจะออกแบบสร้างสะพานที่จะ

เชือ่มระหว่างวฏัฏะแห่งการเวยีนว่ายตาย 
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กับพระนิพพานได้ สัตว์โลกทั้งหลายจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่าย 

ตายเกดิไปอย่างไม่มวีนัหมดไม่มวัีนสิน้ แต่เวลาใดทีม่พีระพุทธศาสนา 

ปรากฏขึน้มาในโลก เวลาน้ันจะเป็นเวลาทีม่ผีูอ้อกแบบสะพานทีจ่ะ

ให้ทกุๆ คนสร้างสะพานนีไ้ด้ด้วยตนเองทีจ่ะพาให้ตนเองได้หลุดพ้น

ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ บุญนี้แหละคือการสร้างสะพาน

การสร้างสะพานจะเสร็จช้าเสร็จเร็วก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราใช้ก่อสร้าง 

ถ้าเราใช้เวลาน้อยกับการก่อสร้างสะพานก็จะเสร็จช้า และอาจจะ

เสร็จไม่ทันการณ์ตามเวลา เพราะชีวติของพวกเรามเีวลาก�าจดั ไม่มี

ใครรู้ว่าอายุหรือชีวิตของตนนั้นจะยาวหรือสั้น จะตายวันไหนไม่มี

ใครรู้ ถ้าไม่รีบสร้างสะพานบุญนี้ เวลาที่ตายไปก็อาจจะไม่สามารถ

สร้างสะพานน้ีให้ส�าเร็จได้ แล้วอาจจะต้องรอเวลาอกีกว่าจะได้พบกบั 

พระพุทธศาสนาถึงจะสามารถที่จะมาสร้างสะพานบุญนี้ใหม่ได้อีก 

ดงันัน้พระพทุธเจ้าจึงทรงสอนให้สตัว์โลกจงอย่าตัง้อยูใ่นความประมาท 

อย่าผัดวันประกันพรุ่ง อย่าไปคิดว่าชีวิตของคนเรายังยาวนาน  

เพราะคนเรานีจ้ะตายได้ทุกวนัทกุเวลา เพราะมีเหตปัุจจยัทีจ่ะท�าให้

ความตายเกิดขึ้นได้หลากหลายเหตุปัจจัยด้วยกัน ไม่ใช่แต่เฉพาะ

เพียงอายุอย่างเดียว ถ้าอายุเป็นตัวก�าหนดชีวิตของเราได้ ทุกคน 

ก็จะอยู่ไปถึง ๘๐ ปี ๙๐ ปี ๑๐๐ ปีได้ แต่คนเราทุกคนนี้ไม่ได้อยู่กัน 

ไปถึงตามอายุขัยของตน เพราะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่จะท�าให้อายุ

คนเรานี้จะตายได้ทุกวันทุกเวลา 
เพราะมีเหตุปัจจัยที่จะท�าให้ความตาย
เกิดขึ้นได้หลากหลายเหตุปัจจัยด้วยกัน 
ไม่ใช่แต่เฉพาะเพียงอายุอย่างเดียว
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ของตนอยูไ่ปไม่ครบ เช่น มีอบุตัภิยับ้าง มโีรคภยัไข้เจบ็บ้าง มภียัทาง 

ธรรมชาติต่างๆ บ้าง มีสงครามบ้าง มีการอดยากขาดแคลนบ้าง  

มีโรคระบาดบ้าง มีอะไรจิปาถะท่ีจะท�าให้ชีวิตของพวกเราน้ันอยู่ไม่

ครบวัยของเรา อาจจะไปก่อนเวลาอันควร ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะ 

ไม่สามารถที่จะสร้างสะพานบุญเพื่อท่ีเราจะได้หลุดออกจากการ

เวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงอายุ ๘๐-๙๐ ปี ไว้รอ  

ตอนแก่แล้วเราค่อยมาสร้างบญุสร้างกศุลกนั เราอาจจะตายก่อนถงึ

เวลานัน้กไ็ด้ จงอย่าหลงอยูก่บัการหาความสขุทางโลกนีเ้ลย ทางลาภ  

ยศ สรรเสริญ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะมันเป็นเหมือน

ความสขุของคนตดิยาเสพตดิดีๆ  นีเ่อง ต่อให้เสพเท่าไรกไ็ม่มวีนัอิม่ 

ไม่มีวันพอ พอวันไหนไม่ได้เสพก็เหมือนกับไม่ได้เสพความสุข 

เหล่านีเ้ลย พวกเราเสยีเวลากนักม็าเสยีเวลาตดิอยูกั่บความสขุทาง

โลกน้ีเอง ติดอยู่กบัความสขุทางลาภ ยศ สรรเสรญิ ความสขุทางตา 

หู จมูก ลิ้น กาย จึงท�าให้ไม่มีเวลาที่จะมาสร้างสะพานบุญนี้ นานๆ 

ถึงจะมีเหตุให้มาสร้างสะพานบุญกันสักครั้งหนึ่ง เช่น วันส�าคัญๆ  

วนัหยดุราชการ มเีวลาว่างจากภารกิจการงาน อยากจะไปเท่ียวบ้าง 

แต่ก็ไปไม่ได้ เพราะเงินอาจจะไม่มีหรือไม่พอ หรือว่าวันหยุดน้อย 

ไปหน่อย ไปไม่ได้ไกล กเ็ลยมาท�าบญุดกีว่า นานๆ จะมเีหตทุีจ่ะท�าให้ 

มาท�าบุญสักครั้งหน่ึง ถ้าท�าบุญแบบนี้เวลาที่จะสร้างสะพานบุญ 

เชื่อมให้ไปถึงพระนิพพานนี้มันจะไม่พอ เหมือนกับการก่อสร้าง

สะพานทางโลกนี ้ปีหนึง่มาสร้างสกัสองสามวนั แล้วเมือ่ไรถงึจะสร้าง

สะพานให้มันเสร็จได้ สะพานที่เขาสร้างกันให้มันเสร็จทันตามเวลา

คือเขาสร้างกันแบบหามรุ่งหามค�่า เขาท�างาน ๓ ผลัด ไม่ใช่ท�างาน

เพียงผลัดเดียว เขาท�าตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีพนักงาน ๓ ชุดด้วยกัน 

ผลัดกันมาท�างานชุดละ ๘ ชั่วโมง ท�างานกันแบบไม่หยุดไม่หย่อน

แบบนี้ สะพานต่างๆ จึงส�าเร็จลุล่วง เป็นสะพานที่ใช้งานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ฉันใด การสร้างสะพานบุญของพวกเราก็ควรจะเป็น

อย่างนั้น ถ้าเราสร้างแบบหามรุ่งหามค�่า สร้างแบบไม่มีเวลาหยุด

เวลาหย่อน ยกเว้นเวลาพักผ่อนหลบันอน รบัรองได้ว่าเราจะสามารถ

สร้างสะพานบุญนี้ให้เสร็จตามเวลาที่ผู้ออกแบบได้ก�าหนดแบบไว้

ใครเป็นผู้ออกแบบให้สร้างสะพานบุญนี้ ก็คือพระพุทธเจ้าของ 

พวกเรา พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ถ้าปฏิบัติตามค�าสอนของ

พระพทุธเจ้าได้ สร้างสะพานตามแบบทีพ่ระพทุธเจ้าทรงออกแบบได้ 

ก็จะสามารถสร้างสะพานนี้ให้เสร็จได้ภายใน 7 วัน เป็นอย่างเร็ว  

หรือถ้าไม่เสรจ็ภายใน 7 วนั กภ็ายใน 7 เดอืน ถ้า 7 เดอืนไม่เสรจ็  

ก็ไม่เกิน 7 ปี จะสามารถสร้างสะพานบุญนี้ได้ส�าเร็จ จะสามารถ

บรรลุถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอน

นี่คือกรอบเวลาของผู้ที่ออกแบบให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง พวกเรานี้ 

เป็นเหมอืนบรษิทัรบัเหมาก่อสร้าง ถ้าเราไปรับแบบมาจากพระพุทธเจ้า  

แล้วเราน�าเอามาศึกษาน�ามาปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า  

เราก็จะสามารถสร้างสะพานบุญนี้ให้เสร็จได้ภายในไม่เกิน ๗ ปีนี ้

อย่างแน่นอน กรอบเวลาของการก่อสร้าง พระพทุธเจ้ากท็รงก�าหนด

ไว้แล้วว่า ท�าวันละ 20 ชั่วโมง คือวันหนึ่งให้พักผ่อนหลับนอนแค่ 

4 ชั่วโมง อีก 20 ชั่วโมงนี้ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรม นั่งสมาธิ ในช่วง

ท่ีต้องไปท�าภารกจิจ�าเป็นเลีย้งปากเลีย้งท้อง เช่น บิณฑบาต ขบฉนั 

หรอืท�าความสะอาดลานวดั ซักผ้าจวีร สรงน�า้ กใ็ห้มสีตอิยูก่บัภารกจิ

การงานเหล่านั้น การมีสติก็เรียกว่าเป็นการสร้างสะพานเป็นการ

สร้างบญุอยู่ ถ้าเราได้ปฏิบัติอย่างพระองค์ทรงสัง่สอนให้ปฏบิตัติาม

กรอบเวลาทีท่รงได้ก�าหนดไว้ จะต้องสร้างสะพานบุญนีไ้ด้ส�าเร็จอย่าง

แน่นอน ดงัมผู้ีรบัเหมาก่อสร้างรบัเอาแบบสร้างสะพานนีไ้ปสร้างกนั  
แล้วก็สร้างกันส�าเร็จภายใน ๗ วัน ภายใน ๗ เดือนบ้าง ภายใน  
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๗ ปีบ้าง หรือภายในชาตินี้บ้างเป็นจ�านวนมาก บุคคลเหล่านี้ที่เรา 
เรียกว่าพระอรหันตสาวกนั่นเอง พระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ครูบา
อาจารย์ต่างๆ ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาในยุคปัจจุบันนับตั้งแต่ 
พระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์มั่น ลงมา ครูบาอาจารย์เหล่าน้ี  
ท่านเป็นผูร้บัเอาแบบสร้างสะพานจากพระพทุธเจ้า แล้วกม็าด�าเนนิ
การสร้างสะพานนี้ตามกรอบเวลาที่ได้ทรงมอบหมายไว้ให้ปฏิบัติ
ทุกวัน ปฏิบัติวันละ ๒๐ ชั่วโมง พักผ่อนหลับนอนวันละ ๔ ชั่วโมง 
บางคร้ังบางเวลาไม่พักเลย ถือเนสัชชิก คือถืออิริยาบถ ๓ คือ 
ไม่นอน จะเดิน จะยืน จะนั่ง เท่านั้น ถ้าจะหลับก็ให้หลับอยู่ในท่าใด 
ท่าหน่ึงก็จะหลบัไม่นาน นีแ่หละคอืความพากเพยีรของพระอรหนัต- 
สาวกท้ังหลาย ท�าตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญได้ทรง
พากเพียร ปฏิบัติอย่างไม่หยุดไม่หย่อน ไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้  
ไม่ยอมถอย ปฏิบัติไปมากบ้างน้อยบ้าง บางคร้ังกอ็าจจะพกัผ่อนบ้าง 
ถ้ามีเหตุจ�าเป็น เช่น สังขารร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถท่ีจะ 
บ�าเพ็ญเพียรได้อย่างเต็มที่ก็บ�าเพ็ญไปตามกรอบของเหตุและ 
ปัจจยันัน้ ถงึแม้เวลาเจบ็ไข้ได้ป่วยกย็งัสามารถบ�าเพญ็ได้ ร่างกายจะ
นอนอยูบ่นเตยีง แต่ใจไม่ได้นอนอยูบ่นเตยีง ใจยงัสามารถเจรญิสติ  
เจริญสมาธิ เจริญปัญญา ได้อยู่ สามารถเจริญธรรมสร้างบุญที่เกิด
จากการท�าใจให้สงบ เรียกว่า สมถภาวนา สร้างบุญที่เกิดจากการ
ท�าใจให้รู้แจ้งเห็นจริง ที่เรียกว่า วิปัสสนาภาวนา 

ในเบ้ืองต้นบางทียังต้องใช้ร่างกายอยู่ ถ้าร่างกายไม่สบายก็จะ 
ไม่สามารถท�าอะไรได้ ไม่สามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ ถ้าอยู่ใน 
ท่านอนก็จะไม่สามารถที่จะเจริญสติ สมาธิ ปัญญา ได้ เพราะสติ
ยังไม่มีก�าลังแก่กล้าพอ พออยู่ในท่านอนก็จะเคลิ้มหลับไป จะไม่ได้ 
ภาวนา ส�าหรับผู้เริ่มต้นการภาวนา จ�าเป็นต้องอาศัยร่างกายที่
สมบูรณ์ ท่านจึงสอนให้บวชกันตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป อย่ามารอ
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บวชตอนอายุ 50-60 ปี อย่ามารอปฏิบัติในช่วงที่แก่แล้ว นานๆ 
จะมีผู้ออกแบบสะพานนี้ให้กับผู้รับเหมาอย่างพวกเรา ผู้ปรารถนา 
ที่อยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีโอกาสได้สร้าง
สะพานนีก้นั สะพานท่ีจะเชือ่มระหว่างโลกของการเวยีนว่ายตายเกดิ 
กับโลกของการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด จะมีเฉพาะในยุคที่มี
พระพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา ไม่มีใครสามารถ
ออกแบบสร้างสะพานบุญน้ีได้เลย นานๆ ถึงจะมีพระพุทธศาสนา
มาปรากฏสักคร้ังหน่ึง เม่ือมาปรากฏแล้วควรที่จะรีบขวนขวาย  
ควรทีจ่ะเหน็คณุประโยชน์อนัยิง่ใหญ่ของพระพทุธศาสนา อย่าเป็นแบบ 
ไก่ได้พลอยเลย อย่าเขี่ยพระพุทธศาสนาทิ้งเหมือนกับไก่เขี่ยพลอย 
ทิ้งไป พยายามรีบเก็บพลอยนี้มาท�าประโยชน์ให้กับเราเถิด ถ้าได้ 
เพชรพลอยของพระพทุธศาสนาแล้ว จิตใจจะไม่มวีนัหิวไม่มวีนัโหย 
อกีต่อไป จิตใจจะมีความอิ่ม มีความพออยู่ตลอดเวลา ท่ีเรียกว่า  
ปรมัง สุขัง อันนี้แหละคือสิ่งที่สัตว์โลกยังเข้าไม่ถึงกัน จึงไม่มีความ 
กระตอืรอืร้นทีจ่ะพยายามปฏบัิตติามค�าสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าจะ 
ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปพอหอมปากหอมคอเท่านั้นเอง แต่ที่จะเอาแบบ 
เอาจรงิเอาจงัแบบเอาชวีติเข้าแลกนีแ้ทบจะไม่ค่อยมกีนั จงึไม่ค่อยมี 
ผูส้�าเรจ็มรรคผลนิพพานกนัเพราะการปฏบิตัไิม่ทุม่เท ไม่เหน็คณุค่า
ของการปฏิบัติ ปฏิบัติแบบเหมือนซื้อประกันเท่านั้นเอง แบบเผื่อ 
ไว้หน่อย เผื่อตายจะได้มีประกันชีวิตประกันภัยมาช่วยจ่ายมาช่วย 
รบัภาระเท่าน้ันเอง แต่พระพทุธศาสนาไม่เหมือนการซ้ือประกนัภยั
หรือซื้อประกันชีวิต พระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่จะท�าให้เราไม่ต้อง 
ซ้ืออะไรไม่ต้องพึง่อะไรทัง้หมด ถ้ามผีลทีเ่กดิจากการปฏบิติัธรรมแล้ว  

จิตใจจะไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งหมดในโลกนี้ ไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมี

ลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่ต้องมีความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย  

ไม่ต้องมแีม้แต่ร่างกายอนันี ้ร่างกายอนันีจ้ะเป็นอะไรจะไม่เป็นปัญหา

ต่อใจของผู้ทีไ่ด้รับผลจากการปฏิบัตธิรรมแล้วเลย จะอยู่อย่างสบาย 



263

ไม่ว่าร่างกายจะแก่ จะเจ็บ จะตาย จะไม่เป็นปัญหาต่อจิตใจ เพราะ

จิตใจไม่ยึดไม่ถือร่างกายน้ีเป็นท่ีพ่ึงเป็นสรณะเลย แต่มีท่ีพ่ึงสรณะ 

ทีด่กีว่า กค็อื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ทีจ่ะท�าให้ใจมคีวามร่มเย็น 

เป็นสุข ท�าให้ใจมีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลา จึงควรที่จะรีบ

ใฝ่ศกึษาพระธรรมค�าสอนให้มากๆ เพ่ือจะได้เห็นคณุค่าของพระพุทธ

ศาสนา เห็นคุณค่าค�าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน�าเอาไปปฏิบัติ 

เพราะเมือ่ได้ปฏบิตัแิล้วจะได้รบัผลของการปฏบิตั ิแล้วจะเหน็คณุค่า

ของพระธรรมค�าสอนอย่างแท้จริงเวลาที่ได้รับผลจากการปฏิบัติ 

ดังน้ันขอให้พวกเราจงเห็นคุณค่าของการสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งเป็น 

การสร้างสะพานเช่ือมระหว่างโลกของการเวียนว่ายตายเกิดกับ 

พระนิพพาน โลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด เป็นการเชื่อมระหว่าง

โลกของความทุกข์ท่ีไม่มีวันสิ้นสุดกับโลกที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีวัน 

สิน้สดุ โอกาสนีน้านๆ จะเกดิขึน้สกัครัง้หน่ึง ถ้าไม่รบีฉวยโอกาสนีแ้ล้ว  

โอกาสหน้าทีจ่ะเป็นแบบนีอ้กีไม่รู้ว่าจะมาอกีเมือ่ไร จะอกีก่ีกปักีก่ลัป์ 

กไ็ม่รู้ ดังนัน้อย่าผัดวนัประกนัพรุง่ พยายามสละความสขุทางลาภ ยศ 

สรรเสริญ ทางตา หู จมกู ลิน้ กาย นีไ้ป แล้วมาทุ่มเทชวีติจติใจให้กบั

การปฏิบัติธรรมนี้จะดีกว่า เพราะผู้ที่ได้ทุ่มเทและได้ปฏิบัตินั้นได้ผล 

กันมาแล้วทุกๆ คน
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ธรรมะ
บนเขา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

กามคุณ 
๕

สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการบ�าเพญ็จติภาวนา

ต่อการท�าใจให้สงบที่มีบทบาทยิ่งใหญ ่

ในปัจจุบันนี้คือ กามฉันทะ ความยินดี

ในกามคุณทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ เพราะในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุค

ที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากใน

เรื่องของกามคุณทั้ง ๕ มี รูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ ให้ดูให้เสพได้ตลอดเวลา  

๒๔ ชัว่โมง มทีกุรูปแบบ หลากหลายรปูแบบ  

มสีือ่มช่ีองทางทีจ่ะเข้าสูร่ปู เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐัพพะ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ตลอดเวลา ถ้าเปรียบเทียบสมยัน้ีกบัสมยัท่ี 

อาตมาเป็นเดก็นัน้เหมือนกบัคนละโลกเลย  

สมัยเป็นเด็กๆ นั้น โทรทัศน์เพิ่งเริ่มมีและ 

จะมตีอนค�า่คนื แล้วกเ็ป็นภาพขาวด�า ไม่ใช่

เป็นภาพสี มีคืนละไม่กี่ชั่วโมง และถ้าอยู่

ต่างจังหวัดนี้ภาพก็ไม่คมชัด เป็นเหมือน 

กับมีหิมะลง จะดูก็ต้องไปดูตามร้านขาย

โทรทัศน์ เขาจะเปิดให้ดูกัน อย่าไปฝันว่า 

จะมโีทรทศัน์ดกูนัในบ้านเลย และภาพยนตร์ 

ก็มีคืนละหนึ่งรอบ นานๆ ก็มีภาพยนตร์
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หนังกลางแปลงเขาเอายามาขาย แล้วจะมีภาพยนตร์ฉายให้ดูฟรี  
ดไูปม้วนหนึง่แล้วกต้็องหยดุรอให้เขาขายยาอกี ๑๐-๒๐ นาท ีแล้วค่อย 
ดมู้วนต่อไป กว่าจะดจูบบางทีกเ็ท่ียงคืนไป ถ้าโชคไม่ดฝีนตกกจ็บกนั  
ไม่ได้ดูตลอดท้ังภาพยนตร์ เรื่องร้องร�าท�าเพลงนี้ก็ต้องรอให้ม ี
เทศกาลถึงมีการจัดร�าวงมาร�ากันหรือจัดเวทีการแสดง นานๆ จะมี 
สักครั้งหนึ่ง อาหารการกินก็ไม่มีขายตลอด ๒๔ ชั่วโมง ของกินของ
รับประทานเครื่องดื่มก็มีไม่กี่ยี่ห้อ นี่คือกามคุณทั้ง ๕ ในอดีต 

ไม่เหมอืนกบัสมัยน้ีมหีลายย่ีห้อด้วยกนั แล้วต่อละย่ีห้อกม็ผีลิตภณัฑ์
หลากหลายแปลกแหวกแนวออกไปเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกามฉันทะ คนในยุคสมัยปัจจุบันน้ีจึงเป็นคนยุค 
บ้ากาม กนั บ้ารปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ จงึไม่ค่อยมคีนอยากจะ
เข้าวัดเข้าวาเข้ามาบ�าเพ็ญเพื่อให้ใจมีความสงบกัน เพราะถูกฤทธิ์ 
ของกามฉนัทะดูดออกไปให้เสพรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เดีย๋วนี้ 
ไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็มีเข้ามาถึงในบ้าน มีเคร่ืองเล่นดูวีดีโอ
ภาพยนตร์ มีเครื่องเสียงให้ฟัง มีอินเทอร์เน็ตให้เข้าไปหารูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ ได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง มีเกมส์
ให้เด็กเล่นกันท้ังวันทั้งคืน เร่ืองราวเหล่าน้ีเราเรียกว่าเป็นเร่ืองของ
กามคุณ ๕ ทั้งนั้น

กามคุณ 5 ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ กามฉันทะ ก็คือ
ความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่างๆ นี่เอง จึงท�าให้ 
ไม่สามารถมาฝึกนัง่สมาธทิ�าใจให้สงบกนัได้ เพราะเเรงของกามฉนัทะ 
และแรงของกามคุณท้ัง ๕ น้ีมีก�าลังมากมายท่ีจะคอยดูดใจดึงใจ 
ให้ออกไปเสพรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ กนัตลอดเวลา ผูป้ฏบิตัธิรรม 
มักจะไม่มีความสามารถท่ีจะท�าให้จิตใจเข้าสู่ความสงบได้ คงเป็น 
เพราะเวลาที่จะบ�าเพ็ญมีน้อย เพราะถูกกามฉันทะดึงให้ไปเสพ
กามคุณ ๕ เสียมากกว่า เวลาที่จะเอามานั่งสมาธิจึงมีน้อย ส�าหรบั
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คนท่ีสนใจน้ีเห็นว่าน่ังได้อย่างมากกว็นัละครัง้ ครัง้ละครึง่ช่ัวโมงหรอื
ชั่วโมงหนึ่ง นั่งมาตั้ง ๒๐ ปีแล้วก็ยังไม่เห็นได้ผลอะไร อาจจะได้บ้าง
ในขณะที่นั่ง ใจก็นิ่งๆ เบาๆ สบาย แต่ไม่ถึงกับรวมลงไป ไม่สามารถ 
ทีจ่ะมอีเุบกขาไว้ต้านกามฉนัทะได้ เวลาไม่ได้นัง่สมาธิ กไ็ปดภูาพยนตร์  
ไปดรููป เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ไปเสพรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ  
ชนิดต่างๆ นี่คือลักษณะของผู้ท่ีมีความสนใจในการปฏิบัติธรรม 
แต่ท�าได้เพียงวนัละครัง้เท่านัน้เอง วนัละครึง่ชัว่โมงหรอืวนัละชัว่โมง 
นอกนัน้กก็ลายเป็นเวลาของกามฉนัทะไปหมด ไปเสพรูป เสยีง กลิน่ 
รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ 

ผู้ต้องการท่ีจะบ�าเพ็ญจิตภาวนาเพื่อท�าใจให้สงบให้รวมลงเป็นหนึ่ง 
เป็นเอกัคคตารมณ์ สักแต่ว่าเป็นอุเบกขานี้ จ�าเป็นจะต้องอาศัย
เคร่ืองมือท่ีพระพุทธเจ้าทรงมอบให้ไว้ในการสนับสนุนการบ�าเพ็ญ
จิตภาวนา ถ้าจะบ�าเพ็ญจิตภาวนาโดยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือท่ี
พระพทุธเจ้าทรงมอบหมายให้ไว้นัน้ โอกาสทีจ่ะบ�าเพญ็ได้นัน้แทบ
จะเป็นไปไม่ได้เลย ดังน้ันผู้ต้องการที่จะบ�าเพ็ญจิตภาวนาท�าใจ 
ให้สงบนั้นจ�าเป็นจะต้องมีเครื่องมือสนับสนุน 

เครื่องมือชิ้นแรกก็คือ ศีลสังวร ส�ารวมกาย วาจา ด้วยการรักษา
ศีล 8 ซึ่งเป็นเหมือนกับก�าแพงที่จะกั้นกามฉันทะความอยากในรูป  
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไม่ให้ออกไปเสพรูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ ผูท้ีจ่ะบ�าเพ็ญจติภาวนาต้องมเีวลามาบ�าเพญ็ จะมีเวลาได้ 
ก็ต้องยุติหรือหยุดการเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงจ�าเป็น
จะต้องสร้างก�าเเพงขึ้นมาเพ่ือกั้นไม่ให้กามฉันทะนี้เล็ดลอดออกไป 
ท�ากจิกรรมทางรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เพราะจะท�าให้ไม่มเีวลา 
ทีจ่ะมาน่ังสมาธิ มาเจริญสติ เพือ่ท�าใจให้รวมเป็นหนึง่ให้เป็นสมาธไิด้

หน้าที่ของศีลก็คือยุติการท�ากิจกรรมทางร่างกายนั่นเอง การหา 
ความสขุทางร่างกาย ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย เพือ่จะได้เอาเวลาทีใ่ช้
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ในการหาความสขุทางร่างกายนีม้าหาความสขุทางจติใจ มาบ�าเพญ็
จิตภาวนา นี่คือเครื่องมือชิ้นที่ ๑ ที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้ให้กับผู้ที่
แสวงหาความสงบหาความสุขทางจิตใจ ควรที่จะใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนในการบ�าเพ็ญจิตภาวนา

เครื่องมือชิ้นที่ 2 คือให้ปลีกวิเวกไปอยู่ที่สงบสงัด ห่างไกลจากรูป 
เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีย่ัว่ยวนกวนใจทีค่อยจะฉกุจะลากให้เกดิ
ตณัหา เกิดกามฉนัทะ ความอยากเสพรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 
เช่น ไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่ไม่มีเเสงสีเสียงที่จะคอยรบกวนใจ  
แสงสีเสียงของป่าของเขานี้จะไม่กระตุ้นให้เกิดกามฉันทะ ไม่เหมือน
กับแสงสีเสียงของบ้านของเมืองที่จะคอยกระตุ้นคอยเขย่าให้ใจนี้ 
คอยสั่นไปด้วยกามฉันทะ สั่นไปด้วยกามารมณ์ชนิดต่างๆ นี่ก็คือ
เครื่องมือชิ้นที่ ๒ ที่ทรงมอบให้กับผู้บ�าเพ็ญ

เครื่องมือชิ้นที่ 3 คือเวลาไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขา ถ้ามีกิจกรรม 
ที่จะต้องมาร่วมท�ากันก็ให้ท�ากันด้วยการไม่คุยกัน ไม่คลุกคลีกัน  
ไม่สนทนากัน ต่างฝ่ายต่างมีสตจิดจ่ออยูก่บัภารกจิการงานของตน 
เสรจ็ภารกจิการงานกไ็ม่ไปจบักลุม่จบัเข่านัง่คยุกนัสนทนาปราศรยั 
เร่ืองต่างๆ จะคุยกนัจะมานัง่ฟังกนักเ็ฉพาะเวลาครบูาอาจารย์เรยีก
ประชุมเรียกเข้ามาอบรมสั่งสอน ผู้มาก็ตั้งใจฟังเพียงอย่างเดียว  
ไม่สนทนาไม่คุยกันระหว่างที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอน คือ 
อย่าคลกุคลกีนั ให้แยกกนัอยู ่เมือ่ไม่มกีจิกรรมทีจ่ะต้องท�า และเวลา 
รับประทานอาหารร่วมกนั มาท�าความสะอาดสถานทีพ่กัทีอ่ยูอ่าศยั 
หรือมาอาบน�้าอาบท่า สมัยก่อนพระเณรนี้จะไปอาบน�้าที่บ่อท่ีสระ 
เพราะไม่มห้ีองน�า้ ไม่มนี�า้ประปา เวลาไปท�ากจิกรรมร่วมกนักไ็ม่คยุกัน  
ให้รีบท�ากิจกรรมที่จ�าเป็น จะต้องท�าให้เสร็จๆ ไป เสร็จแล้วก็ให ้
แยกกันไปเดินจงกรมนั่งสมาธิในสถานที่พักที่ปฏิบัติของตน
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เครื่องมือช้ินสุดท้ายท่ีพระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่ผู้ปรารถนาที่จะ

ท�าใจให้สงบก็คือ ให้เจริญสติอย่างสม�่าเสมอตลอดเวลาตั้งแต่ตื่น 

ยกเว้นเวลาหลบัเท่านัน้ เพราะเวลาหลบันีไ้ม่มสีต ิไม่สามารถเจรญิ

สตไิด้ แต่พอมคีวามรูส้กึขึน้มาตืน่ขึน้มาป๊ับให้ตัง้สตทินัท ีถ้าใช้พทุโธ

เป็นเครื่องตั้งสติก็ให้บริกรรมพุทโธๆ ไปอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะไป 

ท�ากิจกรรมอะไร เวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องไปช�าระร่างกาย ไปขับ 

ไปถ่ายออกจากร่างกาย ขณะทีท่�ากิจเหล่านีก็้ให้มสีตคิวบคมุความคดิ 

ของตน อย่าปล่อยให้จิตคิดไปหารูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  

คิดไปหาเรื่องที่จะท�าให้เกิดกามารมณ์ต่างๆ ขึ้นมา ให้ควบคุมสติ  

ให้จติอยูก่บัเคร่ืองทีเ่จริญสต ิถ้าเป็นพทุธานสุต ิกบ็รกิรรมพทุโธๆ ไป  

ถ้าเป็นกายคตาสตกิใ็ห้เฝ้าดกูารเคลือ่นไหวของร่างกาย ดกูารกระท�า

ของร่างกายในทุกอิริยาบถ ก�าลังยืน ก�าลังเดิน ก�าลังนั่ง ก�าลังนอน 

ก�าลังล้างหน้า ก�าลังแปรงฟัน ก�าลังหวีผม ก�าลังแต่งเนื้อแต่งตัว  

ให้อยู่กับภารกิจนั้นๆ เพียงอย่างเดียว ไม่ให้คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ 

เรื่องที่เกิดมาแล้วในอดีตก็ดี เรื่องที่ยังไม่เกิดในอนาคตก็ดี ให้ระงับ

ความคิดต่างๆ ไว้ถ้าต้องการท�าใจให้สงบ เรือ่งของความคิดต่างๆ นี้  

ต้องรอให้ผ่านขัน้สมาธิไปก่อน ต้องสามารถควบคมุใจให้เข้าสูค่วาม

สงบได้ก่อน ให้ใจมีความสุขกับความสงบก่อน แล้วถึงค่อยเอาใจ 

ออกมาคดิในทางปัญญาต่อไป แต่ในเบือ้งต้นนีอ้ย่าคดิเลย ยิง่คดิแล้ว

ก็จะยิง่ฟุง้ยิง่ไม่สงบ ถ้าคดิว่าใช้ความคดินีเ้ป็นปัญญา กต้็องพิจารณา 

ดผูลว่ามันเป็นปัญญาอย่างท่ีคดิหรอืไม่ ถ้ามนัยงัฟุ้งอยูย่งัควบคุมจิต 

ให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้ อนัน้ีเราไม่เรยีกว่าปัญญา เราเรยีกว่าสงัขาร 

ความคิดปรุงเเต่ง 

ดังนั้นผู้ที่จะใช้ความคิดท�าใจให้สงบนี้ ต้องดูผลเป็นหลักว่าใช้แล้ว 

ได้ผลหรือเปล่า ใช้แล้วจติรวมเป็นหน่ึงเป็นเอกคัคตารมณ์ได้หรอืเปล่า  
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ถ้าไม่ได้ก็ควรจะพิจารณาว่าควรจะใช้แบบท่ีครูอาจารย์สอนให้ใช้ 

ไม่ดีกว่าหรือ เช่น ให้บริกรรมพุทโธๆ หรือถ้าใช้อานาปานสติก็ให้ดู

ลมหายใจเข้าออก ถ้าใช้กายคตาสตกิใ็ห้ดกูารเคลือ่นไหวของร่างกาย  

อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ ถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหว การใช ้

กายคตาสติก็น่าจะเหมาะสม หรือถ้ามันไม่ยอมอยู่กับกายคตาสต ิ

ก็ให้ใช้พุทธานุสติ บริกรรมพุทโธไปในระหว่างที่ท�ากิจกรรมต่างๆ 

ส่วนเวลาที่นั่งเฉยๆ นั่งหลับตา เวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะกับการใช้ 

อานาปานสติ เพราะจะสามารถดูลมหายใจเข้าออกได้อย่างชัดเจน  

ถ้าผูใ้ช้กายคตาสต ิพอเวลานัง่กม็กัจะใช้อานาปานสตต่ิอ ส�าหรบัผูท้ี ่

ใช้พุทธานสุติกจ็ะสามารถใช้พทุธานสุตเิพยีงอย่างเดยีวได้ตลอดเวลา 

ไม่ว่าก�าลงัท�ากจิกรรมอะไรต่างๆ กพ็ทุโธๆ ไป เวลาไม่ได้ท�ากจิกรรม 

เวลาน่ังขดัสมาธหิลบัตากใ็ห้บริกรรมพุทโธต่อไปได้ จิตกจ็ะรวมเข้าสู่ 

ความสงบได้

นีค่อืเครือ่งมอืต่างๆ ท่ีพระพทุธเจ้าทรงมอบให้แก่ผู้บ�าเพ็ญจติภาวนา 

เพ่ือท�าจติใจให้สงบ เพ่ือท�าจิตใจให้สว่างไสวด้วยปัญญา จ�าเป็นจะต้อง 

มีเครื่องมือเหล่านี้ไว้ช่วยในการสนับสนุน เหมือนกับเวลาเราขับรถ

แล้วรถเกิดยางแตกขึ้นมา เราต้องเปลี่ยนยาง ถ้าเราไม่มีเครื่องไม้

เครื่องมือ เราจะไม่สามารถเปลี่ยนยางได้ ถ้าใช้มือเปล่า ๒ มือ ก็ขัน

ไม่ออก จะยกล้อให้ลอยขึน้มามนักไ็ม่มแีรง แต่ทางบรษิทัรถยนต์เขา

มีเครื่องไม้เครื่องมือมอบติดไว้กับรถในกรณีที่ยางแตก มียางอะไหล่

ไว้ให้ มีแม่แรงไว้ส�าหรับยกล้อรถให้ลอยขึ้น แล้วก็มีเคร่ืองมือท่ีจะ 

ขนัน๊อตให้ออกมาได้อย่างง่ายดาย ขนัน๊อตออกมากเ็อายางออกมาได้ 

เปลี่ยนยางได้ มีแม่แรงก็ยกล้อให้ลอยข้ึนได้ ถ้าล้อไม่ลอยขึ้นมา  

ก็ไม่สามารถท่ีจะเปลี่ยนล้อได้เปลี่ยนยางได้ นี่คือเครื่องมือในการ

เปลี่ยนยางรถยนต์ 
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เครือ่งมือของการท�าใจให้สงบกเ็ช่นเดยีวกนั จ�าเป็นจะต้องมศีลีสงัวร 
มีอินทรีย์สังวร มีการปลีกวิเวก มีการอยู่แบบไม่คลุกคลีกัน มีการ
รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร ไม่รับประทานมากจนท�าให้
เกิดความเกียจคร้าน เกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมา เวลานั่ง 
กส็ปัหงก ถ้ามปัีญหาอย่างนี ้ถงึแม้รบัประทานเพยีงวนัละมือ้กย็งัเกดิ
ปัญหาอย่างนีข้ึน้มาได้ จงึจ�าเป็นจะต้องผ่อนอาหาร อาจจะทานเพียง
ครึ่งเดียวจากปริมาณท่ีเราเคยรับประทานตามปกติ ถ้ายังง่วงอยู ่
กอ็ดไปเลย ไม่ต้องรับประทานอาหารสกั ๒-๓ วนัด ูแล้วมนัจะท�าให้
ไม่ง่วงเหงาหาวนอน จะท�าให้ไม่เกยีจคร้าน เวลาสัง่ให้ไปเดนิจงกรม 
มนักจ็ะเดนิอย่างตวัเบา เวลานัง่สมาธมินักจ็ะเเขง็เป็นเหมอืนท่อนไม้  
หลังจะไม่งอ คอไม่พับ จิตจะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลา

การปฏบิตัต้ิองปฏบิตัใิห้เข้าถงึอรยิสจั 4 ให้ได้ ถงึจะเรยีกว่ามีดวงตา 
เห็นธรรม บรรลุธรรม การบรรลุธรรมการมีดวงตาเห็นธรรมนี้คือ 
เหน็การท�างานของอริยสัจ 4 ทัง้ 4 ประการนีเ้อง เวลาเกดิความทุกข์ใจ  
เช่น เวลาอดอาหารแล้วเกิดความทุกข์ใจ เห็นเลยว่าเกิดจากความ
อยากที่จะรับประทานอาหาร แต่พอใช้มรรค คือสติ สมาธิ ปัญญา 
ควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ ตัณหาความอยากก็หายไป ความ
ทกุข์ทีเ่กดิจากความหวิความต้องการของตณัหากห็ายไป ความทกุข์
หายไป ก็เรียกว่า นิโรธ นิโรธปรากฏขึ้นมาก็เพราะมีมรรค มีสติ  
มสีมาธ ิมปัีญญา อนันีค้อืการปฏบิตัทิีจ่ะได้เข้าสูอ่รยิมรรค อรยิผล 
อริยมรรคก็คือการบ�าเพ็ญ มรรคก็คือสติ สมาธิ ปัญญา เพื่อก�าจัด
ตัณหาความอยาก

การท�าตามความอยากนี้เป็นการให้ก�าลังเป็นการเติมน�้ามันให้กับ
ตัณหาความอยาก แต่การที่ไม่ท�าตามตัณหาความอยากนี้เป็นการ
ไม่เตมิน�า้มนัให้กบัตณัหาความอยาก เหมอืนกบัรถยนต์ ถ้าเราขบัไป
เรื่อยๆ แล้วเราไม่เติมน�้ามัน เดี๋ยวรถมันก็วิ่งไม่ได้ รถมันหมดน�้ามัน 
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แต่ถ้าเราเเวะเติมน�้ามันอยู่เรื่อยๆ รถก็ยังจะวิ่งไปได้อยู่เรื่อยๆ ฉันใด 

ทุกครั้งที่เราท�าตามความอยากก็เหมือนกับเราแวะจอดตามสถานี

บริการเพ่ือเติมน�้ามันรถยนต์ น�้ามันก็จะไม่มีหมดจากถัง มันก็จะ 

มีให้วิ่งได้อยู่เร่ือยๆ น่ีแหละคือหลักของอริยสัจ ๔ หลักของการ 

เห็นธรรม หลักของปัญญา อยู่ที่เห็นการท�างานของอริยสัจ ๔  

เห็นการท�างานของตัณหาความอยากท่ีผลิตความทุกข์ทรมานใจ  

แล้วก็เห็นเคร่ืองมือที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไว้ในการก�าจัดตัณหา 

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�าเพ็ญจิตภาวนา

สถานที่จะบ�าเพ็ญก็อยู่ตามป่าตามเขา ไม่ได้อยู่ตามบ้านตามเมือง 

แล้วทีพ่กัอาศยัก็อยู่ห่างไกลกนั ไม่ให้เห็นหน้าเห็นตากนั เวลาบ�าเพ็ญ

จิตภาวนาจะเหมือนกับว่าอยู่ในป่าคนเดียว แล้วไม่ให้รวมกันมา

สังสรรค์ มาคุยกัน มาสังคมกัน เวลามีภารกิจจ�าเป็นที่จะต้องมา 

ก็ให้ท�าด้วยสติ ไม่ให้มาสนทนาคุยกัน ให้รีบท�าให้เสร็จ เสร็จแล้ว 

กใ็ห้แยกกนักลบัไปทีพ่กัทีป่ฏบิตัธิรรมของตนเพือ่ให้บ�าเพญ็เจรญิสติ  

สมาธแิละปัญญาอย่างต่อเนือ่งอย่างสม�า่เสมอตลอดเวลาทีต่ืน่ขึน้มา  

ยกเว้นเวลาหลับเท่าน้ัน แล้วไม่ให้ไปท�าภารกิจการงานที่ไม่จ�าเป็น 

เช่น ไปท�างานก่อสร้างอะไรต่างๆ สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ สร้างอะไร 

ท่ีไม่จ�าเป็น ขอให้สร้างท่ีจ�าเป็นคอืทีอ่ยูอ่าศยัไว้ส�าหรบัหลบแดดหลบ

ฝนได้กพ็อ พอมแีล้วกไ็ม่ต้องสร้างอะไรแล้ว ให้มาสร้างสต ิสร้างสมาธิ  

สร้างปัญญา ขึ้นมาในใจจะดีกว่า เพราะนี่คือที่พ่ึงอาศัยของใจ  

เป็นเรอืนของใจอย่างแท้จริง คือ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ นี่เอง ก็คือ 
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ศีล สมาธิ ปัญญา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกัน 

ขึน้มาเพือ่จะได้เป็นทีอ่ยู่อาศยัของใจ ถ้ามศีลี สมาธิ ปัญญา ครบถ้วน 

บรบูิรณ์ บ้านกคื็อพระนพิพานกจ็ะเกดิขึน้มา พระนพิพานเกดิขึน้ได้

จากการมีศีล มีสมาธิ และมีปัญญา นี่เอง ไม่ได้เกิดจากการมีโบสถ์  

มีเจดีย์ มีอะไรต่างๆ ท่ีเราหลงใหลไปสร้างกันเหมือนปัจจุบันน้ี 

ส�าหรับผูท่ี้บ�าเพ็ญไม่ควรจะไปสนใจเรือ่งราวเหล่านี ้แต่ผูท้ีไ่ม่บ�าเพญ็

เขาจะสร้างนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขา เพราะเขายังไม่มีความรู้ 

ความสามารถท่ีจะมาบ�าเพ็ญได้ อย่างน้อยเขาก็ได้สร้างทานบารม ี

ไปก่อน ด้วยการสร้างวัดวาอารามถวายให้กับพระพุทธเจ้าบ้าง  

สร้างโบสถ์ สร้างเจดย์ี ถวายให้กบัพระพุทธศาสนา อนันีม้นัเป็นหน้าที่ 

ของคนต่างระดับกัน คนที่ยังภาวนาไม่ได้จะต้องสร้างบารมีอย่างนี้ 

ไปก่อน สร้างทานบารมีไปก่อน ด้วยการสร้างโบสถ์ สร้างเจดีย ์ 

สร้างพระพุทธรูป สร้างห้องน�้า สร้างกุฏิ สร้างศาลา สร้างอะไร

ต่างๆ นานาให้กับพระพุทธศาสนา 

ส�าหรบัผูบ้�าเพญ็จติภาวนา ผูถ้อืศลี 8 ศลี 10 ศลี 227 ศลี 311 นี้  

ไม่ควรไปท�าภารกิจเหล่านี้ เพราะไม่ใช่เป็นภารกิจ ผู้ที่ถือศีลปฏิบัติ 

จะต้องปฏิบตัเิท่านัน้ จะต้องปลีกวเิวก ไม่คลกุคลกีนั จะต้องเดนิจงกรม 

น่ังสมาธเิจรญิสตติลอดเวลานบัตัง้แต่ตืน่ขึน้มาจนหลับ จนกว่าจะได้ 

อปัปนาสมาธ ิท�าใจรวมให้เป็นหนึง่ และมคีวามช�านาญทีจ่ะเข้าสูส่มาธิ 

แบบนี้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ ถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแล้ว เวลา

ออกมานี้จะเห็นกระบวนการท�างานของอริยสัจ ๔ ที่มีอยู่ในใจของ

เราได้อย่างชดัเจน จะรูเ้ลยว่าปัญหาทัง้หมดนีไ้ม่ได้อยูท่ี่ใครเลย ไม่ได้ 

อยู่ในโลกนี้ ไม่ได้อยู่ที่บุคคลนั้นบุคคลนี้ ไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่ได้

อยู่ที่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ แต่อยู่ท่ีตัณหาความอยากท่ีอยู่ในใจ

ของตนเองนี่เอง ก็จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด แล้วก็หมดปัญหาไป

ได้ในที่สุด พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านไม่มีปัญหา 
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กับใคร โลกนี้ใครจะด่าท่านใครจะชมท่าน ท่านก็เฉย ไม่เดือดร้อน  

เพราะท่านรู้ว่าเป็นอย่างนี้ ในโลกนี้มันต้องมีสรรเสริญแล้วก็ต้อง 

มีนินทา ไม่ได้เสียใจหรือดีใจกับการได้มาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ  

ได้มาก็เท่านั้น เสียไปก็เท่าน้ัน เพราะว่าใจไม่ได้มีท่ีส�าหรับรองรับ 

สิ่งเหล่านี้แล้ว เปรียบเทียบใจเป็นเหมือนแก้วน�้าที่มีน�้าเต็มอยู่แล้ว 

จะเทน�้าอะไรเข้าไปมันก็รับไม่ได้ มันเต็มแล้ว แต่ส�าหรับใจของคนที่

ยงัไม่เตม็มนัจะรบัหมด มอีะไรเข้ามานีร้บัหมด พอเวลาได้กด็อีกดใีจ 

พอเวลาเสยีไปกร้็องห่มร้องไห้เสียใจ เพราะใจมนัไม่มคีวามอิม่ความ

สมบูรณ์ในตัวมันเอง เพราะขาดธรรม ขาด ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ 

ขาดศีล ขาดสมาธิ ขาดปัญญา นี่เอง

หน้าที่ของผู้บ�าเพ็ญจึงต้องมาท�าที่ตรงนี้ มาท�าที่ศีล สมาธิ ปัญญา 

ส�ารวจตัวเราเองว่าตอนนี้เรามีศีลอะไรบ้างหรือยัง ถ้าศีลยังไม่มี  

อย่าไปฝันถึงเรื่องสมาธิ ฝันให้เสียเวลาเปล่าๆ เอาให้มันมีศีล 

ขึ้นมาก่อน แล้วค่อยมาฝันถึงเรื่องสมาธิ แล้วถ้ามีสมาธิแล้ว

ค่อยมาฝันถึงเรื่องปัญญา เรื่องของการบรรลุธรรม เรื่องของการ 

มีดวงตาเห็นธรรม มันต้องรอเป็นขั้นเป็นตอนไป มันก้าวข้ามขั้น 

ไม่ได้ ถ้าก้าวข้ามขัน้ได้เราก็สบายกนั ไม่ต้องมารกัษาศลีให้มนัเหนือ่ย  

ไม่ต้องมานัง่สมาธใิห้มนัยากเยน็เปล่าๆ ดอูรยิสจั ๔ เพยีงอย่างเดยีว  

ตอนนี้เห็นหรือเปล่า เห็นอริยสัจ ๔ ภายในใจเราหรือเปล่า เวลาเรา 

ทกุข์ใจเราแก้ทีใ่จเราหรอืเปล่า หรือเราไปแก้ทีข้่างนอก รถเสยีเราท�า

อย่างไร ก็ไปเปลี่ยนรถใหม่ เอารถไปซ่อม ถ้าแก้ที่ใจ เสียก็ปล่อยมัน

เสียไปซิ ก็ทิ้งมันไป เดินก็ได้ ขึ้นรถเมล์ก็ได้ ขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องไปไหน 

อยู่บ้านก็ได้ มันแก้ได้ถ้าจะแก้ทางใจ แต่มันไม่แก้ทางใจกัน เพราะ 

มันไม่เห็นว่ามันเกิดที่ใจ มันกลับไปเห็นว่ามันเกิดที่ข้างนอก รถเสีย 

ก็ต้องซ่อมรถ รถไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนรถใหม่ อย่างนี้แก้ไปจนวันตาย 

กไ็ม่มวีนัจบ เพราะมนัเป็นเร่ืองของอนจิจัง ทกุขงั อนตัตา ของโลกนี้  
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ได้อะไรมามนัใหม่ๆ มนักด็ ีใช้ไปเดีย๋วมนักเ็ก่าเดีย๋วมนักพั็ง พงักต้็อง 
เปลี่ยนใหม่ มันก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ร่างกายนี้พังไปก็ต้องเปลี่ยนใหม่  
ก็ต้องกลบัมาเกดิใหม่ มาเกดิใหม่กต้็องกลับมาแก่ มาเจบ็ มาตายใหม่  
วนเวียนกันอยู่อย่างนี้เพราะไปแก้ปัญหากันผิดจุด เข้าใจหรือเปล่า 
ไปแก้ที่ข้างนอกไม่ได้มาแก้ท่ีข้างใน ท่ีไม่ได้แก้ข้างในเพราะไม่รู้ว่า
ปัญหาอยู่ที่ข้างในเพราะไม่เคยมองเข้ามาข้างในนั่นเอง 

ผูท้ีจ่ะมองเหน็ข้างในกค็อืผู้ทีม่สีมาธเิท่านัน้ ผูท้ีจ่ติรวมลงเป็นหนึง่ 
ถึงจะเห็นใจของตนเองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจของตนเอง 
ถ้าไม่มีสมาธิแล้วไม่มีวันที่จะเห็นที่จะรู้ได้ ดังนั้นต่อให้อ่านหนังสือ
ธรรมะแตกฉาน รู้จักพระไตรปิฎก มันก็เป็นแบบใบลานเปล่านี่เอง 
ไม่สามารถทีจ่ะเหน็ธรรมะทีแ่ท้จรงิได้ เหน็แต่ชือ่ของธรรม หนงัสอื
ธรรมะที่เราอ่านนี้เป็นชื่อของธรรมทั้งน้ัน แต่ตัวของธรรมจริงๆ นี้ 
ไม่เห็น เวลามันโผล่ขึ้นมาไม่เห็น เวลาตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมา 
ไม่เห็น พอหิวกาแฟก็เห็นแต่กาแฟ แทนที่จะเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ 
ความอยากดืม่กาแฟ หยดุดืม่ซะมนัก็หมดเร่ืองใช่ไหม แต่มันไม่หยุด 
พอไม่หยุดมันก็ต้องดื่มไปเรื่อย ดื่มไปจนวันตาย พอตายก็กลับมา 
ดืม่ใหม่มาเกิดใหม่ นีคื่อการแก้ปัญหาไม่ถกูจดุ เพราะมองไม่เหน็ปัญหา  
เพราะไม่มองเข้ามาข้างใน ใจไม่มีสมาธิ 

เวลาน่ังสมาธินี้เป็นการดึงใจให้เข้าข้างในด้วยสติ เวลาเราพุทโธๆ 
เวลาเราดูลมหายใจเข้าออกนี้เป็นการดึงใจให้เข้ามาข้างใน ไม่ให้ไป
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ถ้าเราออกไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้
มันก็จะไม่เห็นสัจธรรม ไม่เห็นอริยสัจ ๔ มันก็ไม่มีวันที่จะแก้ปัญหา
ได้อย่างถกูจดุ มนักจ็ะต้องแก้แบบปลายเหตไุปเร่ือยๆ แก้ท่ีปลายเหต ุ
ก็ต้องไปเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ เปล่ียนสิ่งนั้นเปล่ียนสิ่งนี้ ใช้ไปแล้วมัน
เก่ามันพังก็ต้องเปลี่ยนใหม่ แล้วก็หาใหม่มาทดแทนกันไปอยู่เรื่อยๆ 

ร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่มาทดแทน มาเกิด มาแก ่



275

มาเจ็บ มาตาย ใหม่ ท�าอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านรอบแล้ว แล้วก็จะท�า

อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือ

สร้างศีลขึ้นมา สร้างสมาธิขึ้นมา สร้างปัญญาขึ้นมา ตามขั้นตอนที่ 

พระพุทธเจ้าทรงสัง่สอน เพราะธรรมแต่ละขัน้สนบัสนนุกนั ศลีสนบัสนนุ 

ให้เกดิสมาธ ิสมาธสินบัสนุนให้ปัญญาเหน็ความจรงิเหน็อรยิสจั ๔ ได้  

ปัญญาเหน็ความจรงิได้กจ็ะสนบัสนนุให้จติหลดุพ้นจากการเวยีนว่าย 

ตายเกดิได้ หลดุพ้นจากความทุกข์ทัง้หลายได้ อยู่ทีธ่รรมท่ีพระพทุธเจ้า 

ทรงแสดงน้ี แต่พวกเราไม่ยอมปฏิบัติตามขั้นตามตอนกัน จะขอ 

ข้ามขั้นศีล ขั้นสมาธิ แล้วก็จะไปขั้นปัญญากัน มันก็เลยกลายเป็น 

ปัญญาแบบตวัหนอน หนอนหนงัสอือยูแ่ต่กบัหนงัสอื แต่มนัไม่รูว่้า 

หนงัสอืนัน้มีความหมายอะไรอย่างไร รูจั้กช่ือธรรมต่างๆ แต่ไม่รูจั้ก 

ตัวมัน เวลาตัวมันโผล่ขึ้นมาก็ไม่รู้จักมัน มันเป็นศัตรู กลับไปคิดว่า 

มนัเป็นมติร พอมนัชวนไปดืม่ ไปเทีย่ว ไปกนิ กไ็ปกบัมันเลย แทนทีจ่ะ  

เอ๊ะ ไม่ใช่นี่ นี่มันเป็นตัวที่จะดึงเราไปสู่ความทุกข์ แต่กลับไปกับมัน

อย่างสนิทสนมกันเลย นี่แหละคือการใช้ปัญญาโดยที่ไม่มีศีลไม่มี

สมาธิเป็นเคร่ืองสนับสนุน ถ้าใช้ปัญญาแบบนีก้ต้็องเวยีนว่ายตายเกดิ 

ต่อไปไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้

จึงขอให้พวกเราเช่ือพระพุทธเจ้าท�าตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

อย่างเคร่งครัดเถิด เอาเคร่ืองมือต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้

ให้กับพวกเรานี้น�ามาปฏิบัติเถิด แล้วรับรองได้ว่าเราจะสร้างที่อยู ่

อาศัยที่ถาวรที่ให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดคือพระนิพพานนี้  

ได้เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจ้าและพระอรหันตสาวกท้ังหลายได้สร้างกนั 
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ธรรมะ
บนเขา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ทิ้ง
สุขปลอม

แล้วจะเจอ
สุขจริง

ในโลกนี้มีความสุขอยู่ ๒ ชนิดด้วยกัน คือ

สุขแท้และสุขปลอม สุขที่ถาวรและสุข

ชัว่คราว สขุแท้สขุท่ีถาวรคอืความสขุทางใจ  

ความสุขปลอมความสุขชั่วคราวก็คือ 

ความสขุทางร่างกาย ความสขุทางลาภ ยศ  

สรรเสริญ ความสขุทางตา หู จมกู ล้ิน กาย  

คนฉลาดเลือกความสุขที่แท้จริงที่ถาวร  

คนโง่จะเลอืกความสขุชัว่คราว ความสขุที่

ไม่แท้จรงิ ความสขุปลอม เพราะไม่มปัีญญา  

มองไม่เหน็ความเสือ่มของความสขุปลอม

คนฉลาดนักปราชญ์ เช่น พระพุทธเจ้า 

พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านมีปัญญา 

ท่านเห็นความเสื่อมของความสุขทาง

ร่างกาย เห็นความเสื่อมของลาภ ยศ 

สรรเสริญ เห็นความเสื่อมของตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ท่านจึงไม่หลงไปแสวงหาความ

สุขปลอม ท่านไปหาความสุขจริงความ

สุขแท้ ท่านจึงไม่ผิดหวัง ท่านจึงได้พบกับ

ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสุขของ

พระนิพพานที่เรียกว่าบรมสุข นิพพานัง 

ปรมัง สุขัง 
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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�าสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดง

ให้เรารู้ มาแจ้งให้เรารู้ เราก็จะหลงติดอยู่กับการหาความสุขปลอม

อย่างที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก�าลังแสวงหากัน เพราะคนส่วนใหญ่ 

ในโลกนี้ไม่ได้เข้าถึงพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ถึงแม้

จะถอืตนเองว่าเป็นพทุธศาสนกิชน กเ็ป็นพทุธศาสนกิชนแบบทพัพี

ในหม้อแกง นบัถือพระพทุธศาสนา แต่ไม่รูจ้กัพระธรรมค�าสอนของ

พระพทุธเจ้าท่ีสอนให้หาความสขุทางใจกนั กลับไปหาความสขุทาง

ร่างกาย ไปหาความสขุทางลาภ ยศ สรรเสรญิ จงึต้องพบกบัความทกุข์ 

ความผิดหวัง เพราะว่าเป็นเหมือนทัพพีในหม้อแกงนั่นเอง ทัพพ ี

จะอยู่ในหม้อแกงนานสกัเท่าไรกต็าม จะไม่รูว่้าแกงทีท่พัพไีด้สมัผสันัน้ 

เป็นแกงอะไร เป็นแกงจืด แกงเผ็ด หรือแกงหวาน จะไม่มีวันรู้ได้ 

ไม่เหมือนลิ้นกับแกง ถ้าล้ินนี้พอสัมผัสรสของแกงเพียงหยดเดียว

เท่านั้นก็จะรู้ทันที

คนฉลาดพอได้ยนิได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้ากจ็ะหตูา

สว่างขึน้มาทนัท ีพอทรงตรสัค�าว่า “อนจิจงั” เท่านัน้ สพัเพ สงัขารา  

อนิจจา ก็เกิดหูตาสว่างข้ึนมาเลย เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอน

ของทุกส่ิงทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกนี ้เพราะทกุสิง่ทกุอย่างนัน้เป็นสิง่ที่ 

เกิดขึ้นด้วยการรวมตัวของธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ และธาตุรู้  

ถ้ามีธาตรูุ้กเ็ป็นมนษุย์ เป็นเดรจัฉาน ถ้าไม่มธีาตรุูก้เ็ป็นต้นไม้ใบหญ้า

ต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีประกอบขึ้นโดยการรวมตัวของธาตุท้ัง ๔ 
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คือ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุน�้า และธาตุไฟ เป็นใบไม้ เป็นต้นไม้ เป็น

ดอกไม้ เป็นอะไรต่างๆ เรียกว่าเป็นธาต ุส่วนร่างกายของมนษุย์และ

ของสัตว์เดรัจฉานก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุ ๔ เช่นเดียวกัน คือธาตุดิน  

ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ แล้วก็มีธาตุรู้คือใจมาเป็นผู้ครอบครอง  

ส่ิงใดก็ตามเมื่อมีการรวมตัวกัน ย่อมมีการแยกตัวกัน อันนี้เป็น 

กฏของอนิจจัง ความไม่ถาวร สิ่งที่ถาวรที่ไม่มีวันแยกตัวกันก็คือ 

ธาตุทั้ง 5 นี่เอง รวมถึงธาตุที่ 6 คืออากาศธาตุ นี่คือสิ่งที่เรียกว่า 

สพัเพ ธมัมา อนตัตา สิง่เหล่านีไ้ม่เป็นสงัขาร สงัขารา อนจิจงั สงัขาร

ท่านแปลว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยการปรุงเเต่งของธาตุทั้ง 6 หรือ 

ธาตุทั้ง 5 คือ ธาตุดิน น�้า ลม ไฟ อากาศธาตุ และธาตุรู้ เรียกว่า

สังขาร แต่ตัวที่เป็นธาตุแท้ๆ นี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหาย เป็นธาตุ

อยู่ตลอดเวลา ธาตุน�้าก็เป็นน�้าตลอดเวลา ธาตุดินก็เป็นธาตุดินอยู่

ตลอดเวลา ธาตุลมก็เป็นธาตุลม ธาตุไฟก็เป็นธาตุไฟ อากาศธาตุ 

ก็เป็นอากาศธาต ุธาตรูุ้กเ็ป็นธาตรูุ้อยู่ตลอดเวลา แต่พอมารวมตวักนั 

ขึ้นมาก็เรียกว่า สังขาร ถ้าเป็นสังขารท่านก็เรียกว่า สัพเพ สังขารา  

อนิจจา สงัขารทัง้หลายเป็นของช่ัวคราว ท่านไม่ได้เรยีกว่า  สพัเพ ธมัมา  

อนิจจา ท่านไม่ได้เรียกว่าธาตุทั้ง ๖ นี้เป็นอนิจจา เพราะธาตุทั้ง ๖  

น้ีไม่เป็นอนิจจา เป็นธาตุคงเดิมอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ใดสัมผัสแล้ว

มาครอบครอง คือธาตุรู้มาสัมผัสมาครอบครองกับสังขารแล้วไปม ี

ความหลงยึดติดคิดว่าเป็นของถาวร คิดว่าเป็นของๆ ตน ก็จะเกิด 

ความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ธาตุทั้ง ๔ แยกตัวออกจากกัน นี่คือ อนิจจา 

สิ่งใดก็ตามเมื่อมีการรวมตัวกัน
ย่อมมีการแยกตัวกัน
อันนี้เป็นกฎอนิจจัง ความไม่ถาวร
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สัพเพ สังขารา อนิจจา ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ทรงตรัสรู้

ทรงค้นพบว่าสงัขารทัง้หลายเป็นของชัว่คราว ประกอบขึน้จากธาตุ

ทั้ง 6 ที่เป็นของถาวร ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล เป็นธาตุ

เท่านัน้ แต่ธาตรุูน้ีม้ปัีญหา ธาตรุูถ้กูอวชิชาความไม่รูค้วามจรงิอนันี้

มาหลอกให้ธาตรุูคิ้ดว่าธาตรุูน้ีเ้ป็นตวัเป็นตน ให้คิดว่าสิง่ทีธ่าตรุูไ้ด้มา

ครอบครองคอืร่างกายเป็นของตน แล้วกใ็ห้หลงกับธาตสัุงขารต่างๆ 

นอกจากร่างกาย เช่น ทรพัย์สมบตัข้ิาวของเงนิทองต่างๆ ทีม่นษุย์เรา 

ผลิตกันข้ึนมา ก็ผลิตมาจากธาตุ ๔ นี่เอง ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุ

ลม ธาตุไฟ กลายเป็นสินค้าต่างๆ ให้เสพให้สัมผัสให้เกิดความสุข

ชั่วคราวขึ้นมา ท�าให้ธาตุรู้ที่ไม่มีปัญญานี้หลงใหลคลั่งไคล้ติดอยู่กับ

ความสุขแบบนี้แบบถอนตัวไม่ขึ้น ต้องกลับมาเสพความสุขเหล่าน้ี 

อยูเ่ร่ือยๆ ด้วยการกลบัมาเกดิแล้วกม็าแก่ มาเจบ็ มาตาย ตายแล้ว 

ก็ต้องกลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย เพราะความยึดติดอยู่กับ

การเสพความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี่เอง ที่เป็นความสุข

ชั่วคราวเป็นความสุขปลอมที่มีวันเสื่อมหมดไป แล้วก็มีความทุกข์

มาทดแทนให้เสพให้สมัผสั มนษุย์จงึตกอยูใ่นกองทกุข์ของการเวยีน

ว่ายตายเกิด เกิดอยู่ในกองทุกข์ของการสูญเสียของการพลัดพราก

จากกนั เพราะสิง่ต่างๆ ทีม่นษุย์และสตัว์เดรจัฉานมาครอบครองนัน้

ล้วนเป็นสมบัติชั่วคราวทั้งนั้น ได้มาแล้วก็ต้องมีวันหมดไป ได้ลาภ 

กมี็การเสือ่มลาภ ได้ยศก็มกีารเสือ่มยศ ได้สรรเสรญิกม็นีนิทา ได้สขุ 

กต้็องมทุีกข์ เวลาสขุหมดไปทกุข์ก็กลับกลายเข้ามา นีค่อือนจิจังของ

สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ 

ผูท้ีม่ปัีญญาเหน็อนจิจงัจะไม่หลงยึดตดิกบัสิง่เหล่านี ้จะถอนตวัออก

แล้วก็ไปพบกับความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบ 

ของใจ ความสุขท่ีเกิดจากความสงบของใจนี้เกิดจากการถอนตัว

ออกจากการเสพความสขุปลอม ความสขุทางร่างกาย ผูท่ี้ปรารถนา
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ต้องการพบความสุขท่ีถาวรจึงจ�าเป็นจะต้องสละความสุขปลอมไป 
จะเอาความสุขทั้ง ๒ รูปแบบไม่ได้ เหมือนกับจะเอาร้อนกับเย็น 
ความร้อนกับความเย็นนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ ต้องแยกกันอยู่ เหมือน
ความมืดกับความสว่างเกิดข้ึนพร้อมกันไม่ได้ ถ้ามืดมันก็ไม่สว่าง  
ถ้าสว่างมันก็ไม่มืด ความสุขแท้กับความสุขปลอมก็เช่นเดียวกัน  
ถ้าจะเอาความสขุแท้ก็ต้องละความสุขปลอม ถ้าต้องการความสุข
ปลอมก็จะไม่ได้ความสุขแท้ จะเอาความสุขทั้ง 2 รูปแบบนี้เป็นไป
ไม่ได้ ถ้าจะได้ก็ได้แบบอย่างละนิดอย่างละหน่อย 

อย่างผู้ปฏิบัติช่วงระยะเริ่มต้นจะสัมผัสได้ความสุขแท้นิดหน่อย  
แล้วก็ได้ความสุขปลอมอีกนิดหน่อยเพราะยังเสียดาย นั่งสมาธิ
เสร็จออกมาก็หาขนมกาแฟดื่มรับประทาน หารูป เสียง กลิ่น รส 
ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือท�าอะไรที่ท�าให้เกิดความสุขผ่านทางตา 
หู จมูก ลิ้น กาย อย่างนี้เรียกว่ายังจะเอาความสุขทั้ง ๒ รูปแบบอยู่  
ความสขุปลอมกเ็อา ความสขุแท้กจ็ะเอา เลยได้ไม่สมบรูณ์ ได้อย่าง
ละนิดอย่างละหน่อย แล้วเวลาท่ีความสุขปลอมหายไปก็เกิดความ 
ทกุข์ทรมานใจขึน้มา ถ้าต้องการความสขุแท้ความสขุทีไ่ม่มคีวามทกุข์
ทรมานใจตามมากต้็องสละความสขุปลอมไป เพราะความสขุปลอม 
นี้แหละเป็นท่ีเกิดของความทุกข์ทรมานใจ เวลาท่ีความสุขปลอมนี้
จางหายไป ความทุกข์ทรมานก็จะปรากฏขึ้นมา

พระพุทธเจ้าทรงเห็นความจริงอันนี้จึงทรงสละพระราชสมบัติ สละ
ความสขุปลอม ความสขุของพระราชโอรส ทีม่คีวามสขุทกุรปูแบบที่
มนษุย์จะสรรหาได้มาเสพ ทรงเหน็ว่ามนัเป็นเพยีงความสขุชัว่คราว 
เป็นความสขุในขณะท่ีได้เสพ พอผ่านไปแล้วความสขุน้ันกจ็างหายไป
เหมือนควันไฟ ต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆ ต้องคอยจัดงานเลี้ยงกันอยู่

เรื่อยๆ เลี้ยงกันทุกวันทุกคืน เลี้ยงกันกี่วันกี่คืนมันก็หมดไปเหมือน
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ควันไฟ จุดขึ้นมากี่ครั้งมันก็จางหายไป ต้องคอยจุดอยู่เรื่อยๆ จุดไป

จนกระทั่งไม่มีปัญญาจะจุด คือสังขารร่างกายชราภาพ พอแก่ลงๆ 

ต่อไปก็ไม่มีปัญญาที่จะจัด จัดไม่ไหว สังขารร่างกายไม่เอื้ออ�านวย 

ความสุขจากการจัดงานเลี้ยงก็จะไม่มี ก็จะเหลือแต่ความอ้างว้าง

เปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ความเศร้าสร้อยหงอยเหงา ที่ไม่มีเพื่อน

ไม่มีฝูง ไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มาให้เสพให้ความสุข 

พระพุทธเจ้าสละความสุขแบบนี้ไป แล้วยอมที่จะทุกข์ยากล�าบาก 

เพราะการที่ไม่เคยอยู่แบบไม่มีอะไรนี้มันไม่ได้เป็นของง่ายดาย 

ความจริงมันก็ไม่ใช่ของยากเย็นถ้าได้อยู่กับความไม่มีอะไรตั้งแต่ 

เกิดมา เช่น คนจนหรอืคนขอทานทีเ่ขาเกดิมาแบบไม่มทีรพัย์สมบตัิ 

ไม่มีข้าวของเงินทองอะไร เขากอ็ยูข่องเขาได้เพราะเขาต้องอยูแ่บบน้ัน  

เขาก็เลยท�าใจฝึกฝนตนเองให้อยู่กับสภาพที่ยากจนแสนเข็น เขาก็

อยู่กันได้ เพียงแต่เขายังมีความอยากจะร�่าอยากจะรวย อยากจะ

อยู่แบบมีสมบัติ มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เท่านั้นเอง แต่ส�าหรับ

พระพุทธเจ้าน้ีท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้น ท่านไม่ต้องการที่จะมีลาภ 

ยศ สรรเสริญ มีความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ท่านต้องการที่

จะมีความสุขทางใจ แต่ท่านก็ไม่เคยอยู่แบบล�าบากอยู่แบบยากจน  

การที่คนมีความร�่ารวย มีฐานะการเงินการทอง มีทรัพย์สมบัต ิ

อะไรต่างๆ อุดมสมบูรณ์คอยบ�ารุงบ�าเรอ พอต้องมาอยู่แบบขอทาน

ก็จะรู้สึกว่าล�าบากเพราะไม่เคยเท่าน้ันเอง ถ้าเคยแล้วมันจะรู้สึก 

ไม่ยากเยน็อะไร พระอรหนัต์หรือผูท้ีอ่อกบวชนีส่้วนใหญ่จงึมกัจะเป็น

คนยากจนกัน เพราะเขาไม่รู้สึกว่ามันล�าบากเวลามาบวชเป็นพระ  

เวลามาอยูแ่บบขอทาน เพราะเขาเคยอยู่แบบนีม้าตัง้แต่เขาเกดิแล้ว 

แต่คนที่อยู่กับทรัพย์สมบัติ อยู่กับความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

พอต้องมาอยู่แบบไม่มีความสุขเหล่านี้ก็จะรู้สึกยากมาก
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น่ีคอืความยากของพระพทุธเจ้าท่ีทรงเป็นพระราชโอรสแล้วต้องสละ 

ความสขุของพระราชโอรสมาอยูแ่บบขอทาน แต่เนือ่งจากพระบารมี 

ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาอย่างมากมาย เช่น พระขันติบารมี  

พระอธิษฐานบารมี จึงท�าให้การเปล่ียนสภาพเปล่ียนสถานะจาก

พระราชโอรสมาเป็นขอทานนี้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด พระองค์ทรง

มคีวามแน่วแน่มีความต้ังใจทีจ่ะต้องไปแสวงหาความสขุทางใจให้ได้ 

จะอยูแ่บบยากไร้อย่างไร ทุกข์ยากล�าบากอย่างไร พระองค์ทรงมีขนัติ

ความอดทนท่ีจะอยูก่บัสภาพแร้นเเค้นนัน้ได้อย่างสบาย ประกอบกบั

ทรงมีพระปัญญาบารมี พระอุเบกขาบารมี ท�าให้พระองค์สามารถ

ท�าใจให้สงบได้ พอใจมีความสงบแล้ว ความทุกข์ยากล�าบากของ 

ทางร่างกายกลับไม่เป็นปัญหากับจิตใจเลย เพราะความสุขที่ได้จาก

ความสงบของใจนี้มันกลบความทุกข์ยากล�าบากของร่างกายให ้

หายไปหมดเลย เหมือนกับที่ทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน  

คิดดูก็แล้วกันว่ามันทุกข์ขนาดไหนทางร่างกาย พวกเราน้ีเพียงแต่

อดข้าวเย็นมื้อเดียวยังแทบจะเป็นจะตายกัน นี่พระองค์ทรงอด 

พระกระยาหารถึง 49 วัน แต่พระองค์สามารถกระท�าได้ก็เพราะ

พระองค์มีความสุขทางใจ สามารถเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานได้ 

เลยไม่ค่อยรูส้กึเดอืดร้อนกบัความหิวของร่างกาย จะรู้สกึเฉพาะช่วง

ที่ออกจากฌานออกจากสมาธิมา พอทนไม่ไหวก็กลับเข้าไปในฌาน

เข้าไปในสมาธิใหม่ เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระปัญญา ยังไม่เห็นว่า 

แนวทางด�าเนินของนักปราชญ์ของคนฉลาด 
จะต้องเสียสละความสุขทางร่างกายไป 
ถ้าอยากจะได้ความสุขทางใจ 
ไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์
หรือเป็นคนขอทาน ก็จะต้องท�าแบบเดียวกัน 
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ความทุกข์ท่ีเกิดจากความหิวของร่างกายนี้เกิดจากความอยาก 

ของใจท่ีอยากจะรับประทานอาหาร ถ้าทรงรู้ว่าความอยากนี้เป็น 

ต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจ พระองค์ก็จะหยุดมันได้ แต่ช่วงนั้น 

ยังไม่ได้มีปัญญาให้เห็นอริยสัจ ๔ จึงต้องใช้การเข้าไปในสมาธ ิ

เป็นการหนีความทุกข์ทางร่างกาย เพราะเวลาใจเข้าสู่สมาธิแล้ว  

ความทุกข์ทางร่างกายก็จะหายไป มีแต่ความสุขทางจิตใจ

นี่คือแนวทางด�าเนินของนักปราชญ์ของคนฉลาด จะต้องเสียสละ

ความสุขทางร่างกายไปถ้าอยากจะได้ความสุขทางใจ ไม่ว่าจะเป็น

พระราชามหากษัตริย์หรือเป็นคนขอทานก็จะต้องท�าแบบเดียวกัน 

ถ้าเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ต้องเสียสละมาก ถ้าเป็นคนขอทาน 

กไ็ม่ต้องเสยีสละอะไรมาก อาจจะได้ก�าไรเสยีอกีเพราะเป็นขอทานนี้

สูเ้ป็นพระไม่ได้ ขอทานนีจ้ะหาขออะไรสกัทยีากเย็น พอมาเป็นพระนี้  

เดินบิณฑบาตเดี๋ยวเดียวอาหารก็ล้นบาตรแล้ว ถ้าในยุคปัจจุบันน้ี 

เป็นพระกลับสบายกว่าขอทาน แต่ในยุคสมัยพระพุทธกาลไม่ได ้

เป็นอย่างนั้น สมัยพระพุทธกาลนี้นักบวชนั้นเปรียบเหมือนกับ 

ขอทานท่ัวๆ ไป ชาวบ้านไม่ได้มคีวามเคารพเลือ่มใสเหมอืนกับสมยันี้  

แต่เป็นสิ่งที่ผู ้แสวงหาความสุขทางใจจะต้องท�ากัน นี่เพียงพูด 

เปรียบเทียบให้เห็นถึงความยากง่ายของผู้ที่มีความม่ังคั่งมั่งมีกับ 

ผู้ที่ไม่มีความมั่งมีว่าเวลาท่ีจะต้องสละความสุขทางร่างกายไปน้ัน 

จะมีความยากง่ายต่างกันอย่างไร 

บางท่านถึงแม้ว่าจะมีความมั่งคั่งแล้วต้องสละความสุขจากความ

มั่งคั่งนี้ไปอยู ่แบบขอทานก็สามารถอยู ่ได้ เพราะจิตใจมีบารมี  

มีขันติบารมี มีสติที่จะคอยควบคุมใจไม่ให้ปรุงเเต่งหาความสุขทาง

ร่างกาย ควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่รู้สึกล�าบาก

ยากเยน็แต่อย่างไร ผูท้ีแ่สวงหาความสขุทางใจนีต้้องมคีณุธรรมพิเศษ
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อยู่ในใจถึงจะสามารถสละความสุขทางร่างกายไปได้ ถ้าไม่มีความ

สามารถพิเศษทางจิตใจ เช่น ไม่มีสติบารมี ไม่มีปัญญาบารมี ไม่มี

วิริยะบารม ีไม่มีขันตบิารม ีจะไม่สามารถทีจ่ะออกจากความสขุทาง

ร่างกายได้ จะต้องยึดตดิอยูก่บัความสขุนัน้ มบีางท่านมาทดลองอยู่

แบบพระอยู่หลายเดือน แต่ในที่สุดก็ต้องยกธงขาวขอกลับไปเพราะ 

สูไ้ม่ไหว บางท่านมาบวช บวชได้ยงัไม่ถงึปีกย็กธงขาวกม็ ีนีพ่ดูถงึผูท้ี ่

มีความต้ังใจท่ีจะหาความสุขทางใจด้วยการออกมาอยู่แบบขอทาน

มาปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขทางใจ อันนี้ไม่ได้พูดถึงผู้ที่มีเจตนาบวช

ชั่วคราวแบบมีเจตนาอย่างนั้น เช่น บวชเพื่อทดแทนพระคุณของ 

พ่อของแม่ หรอืบวชเพือ่ท่ีจะท�าให้ชวีติดขีึน้ บวช ๑ เดอืน บวชแก้ซวย  

บวชอะไรต่างๆ เหล่านี ้อนันีไ้ม่ได้หมายถงึกลุ่มนี ้กลุ่มนีเ้ขาไม่ได้ตัง้ใจ 

จะบวชแบบจริงๆ จังๆ เขาไม่ได้ตั้งใจท่ีจะเข้าหาความสุขที่แท้จริง  

เขาบวชเพือ่ท่ีจะกลบัไปหาความสขุปลอมของเขาต่อไป แต่เนือ่งจาก

เขามีสถานภาพหรือมีภาระที่จะต้องบวช เช่น ตามธรรมเนียม

ของชาวพุทธเราท่ีเชื่อว่าการบวชนี้เป็นการทดแทนพระคุณให้แก ่

บิดามารดา เพราะว่าจะท�าให้บิดามารดาได้มีโอกาสเกาะชาย 

ผ้าเหลือง อย่างน้อยก็ได้ไปสวรรค์ เพราะว่าเวลาที่ลูกบวช พ่อแม่ 

ที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวามาก่อนก็จะมาวัดมาท�าบุญมาฟังเทศน ์

มาฟังธรรมแล้วกม็าปฏิบตัธิรรม การท�าบญุการปฏบิตัธิรรม การรกัษา 

รักษาศีล การฟังธรรม น้ีเป็นเหตุที่จะท�าให้ผู้ท่ีปฏิบัติตามได้ไป

เกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ โดยอาศัยเหตุคือลูกที่เข้ามาบวชอยู่ในวัด  

เมื่อลูกอยู่ท่ีไหน ใจของพ่อแม่ก็จะอยู่ที่นั่น ลูกอยู่ที่วัด พ่อแม่ซึ่ง

ปกติไม่เคยมีเวลามาวัดก็มีเวลาขึ้นมาทันทีเพราะว่ามีลูกอยู่วัด

นั่นเอง จิตใจของพ่อแม่อยู่กับลูกมาตลอดตั้งแต่เกิดเลย อันนี้ก็เลย

เป็นอบุายของนกัปราชญ์ทีจ่ะดงึพ่อแม่ท่ีไม่มศีรัทธาหรือว่าไม่มเีวลา  

ทีจ่ะมาศกึษามาปฏบิติัอย่างจริงจงัได้มโีอกาสเข้ามาศกึษาและปฏิบัติ
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อย่างจรงิจงัได้ พ่อแม่บางคนหลังจากท่ีลูกสกึไปแล้วกยั็งมาวดัอย่าง

สม�่าเสมออย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นก่อนที่ลูกจะบวช 

ไม่เคยเข้าวัดเลย ถ้าเข้าก็เข้าแบบไปกราบพระขอพร หรือไปท�าบุญ

วันเกิด วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน แต่ไม่ได้เข้าแบบ

เป็นกิจวัตรประจ�า แต่หลังจากท่ีลูกได้มาบวชแล้ว พ่อแม่ได้มาวัด 

มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็ท�าให้เห็นคุณค่าของการศึกษา

ของการปฏิบัติธรรม เลยพยายามที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมให้เพิ่ม 

มากขึน้ไปตามล�าดบั ถงึแม้ว่าลูกไม่ได้บวชแล้ว ลูกไม่ได้อยู่ทีว่ดัแล้ว  

แต่ได้มาพบของที่ดีกว่าลูกที่วัดแล้วก็คือ พระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ เลยได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป 

โอกาสที่จะไปสวรรค์และไปพระนิพพานก็มีเพิ่มมากขึ้นไปตาม

ล�าดับ ถ้าการปฏิบัติมีเพิ่มขึ้นไปตามล�าดับไม่ช้าก็เร็วก็สามารถที่

จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ อันนี้ก็อาศัยชายผ้าเหลืองของลูกชาย  

แต่ลูกชายเองกลับสลัดชายผ้าเหลืองกลับไปหาผ้าไหมผ้าซิ่นของ

ภรรยาของแฟน อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่บวชชั่วคราว เขาจะไม่ค่อย

รู้สึกเดือดร้อนเท่าไร เพราะเขารู้ว่าเพียงมาบวชช่ัวคราวเท่านั้น  

เดี๋ยวเขาก็จะกลับไปหาความสุขของเขาอีกต่อไป นี่ไม่ถือว่าเป็น 

นักปราชญ์ 

ถ้าเป็นนักปราชญ์แล้วเป็นคนฉลาดแล้ว บวชจะไม่มีวันสึก ถ้าสึก

ก็แสดงว่าโง่ ลืมไปว่าความสุขท่ีตนเองกลับไปหานั้นเป็นความสุข

ปลอมน่ันเอง คนที่รู้ว่าเป็นความสุขปลอมก็จะไม่กลับไปหาความ

สุขปลอม จะพยายามผลักดันการปฏิบัติของตนให้คืบหน้ามากขึ้น

ไปเร่ือยๆ ให้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพิ่มเวลาของการปฏิบัติ 

เพิ่มขั้นตอนของการปฏิบัติให้มากขึ้นให้สูงขึ้น ให้เจริญสติอย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบและให้สงบได้นานๆ สงบได้บ่อยๆ  

จนสามารถท่ีจะเข้าสูค่วามสงบได้ตลอดเวลา ต้องการจะเข้าสูค่วาม
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สงบเวลาใดกส็ามารถเข้าได้ทนัท ีอนันีเ้ป็นความส�าคญั เพราะเวลาที่

จะเข้าไปสู่ขัน้ปัญญาน้ีจะต้องใช้การคดิปรงุเเต่งเป็นการเจรญิปัญญา 

การคดิปรงุแต่งไปตามความเป็นจรงิ คอืคดิไปในทาง อนจิจงั ทกุขงั  

อนัตตา จะท�าให้ใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวาย แต่บางคร้ังพิจารณาไป 

ก็อาจจะพล้ังเผลอหรือถูกอ�านาจของกิเลสตัณหาเข้ามาแย่งไปก็ได้ 

ถ้าเผลอถูกอ�านาจของกิเลสตัณหาแย่งไปคิด แทนที่จะสงบก็จะ

ฟุ้งซ่านขึ้นมา แล้วถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญในการท�าใจให้สงบดึงใจ 

เข้าสู ่สมาธิก็จะต้องอยู่กับความฟุ้งซ่านไปเป็นเวลาอันยาวนาน  

แต่ถ้ารูว่้าจติเริม่ฟุง้ซ่านเริม่คดิไปในทางของกเิลสตณัหาแล้ว ถ้าเข้า 

สมาธิได้อย่างช�านาญก็หยุดปรุงเเต่งได้ทันที ก�าหนดจิตให้เข้าสู่ 

ความสงบได้ หรือถ้าก�าลังของสมาธิก�าลังของอุเบกขาที่จะต่อต้าน

ก�าลังของกิเลสตัณหานั้นได้อ่อนลง ก็ต้องกลับเข้าไปเพิ่มก�าลังของ

อเุบกขาใหม่ด้วยการเข้าไปอยูใ่นความสงบ พอใจสงบแล้วมอีเุบกขา

แล้วก็ถอนออกมาแล้วก็มาพิจารณาใหม่

การพิจารณาปัญญานี้จ�าเป็นจะต้องพิจารณาซ�้าแล้วซ�้าอีกเพื่อ 

ไม่ให้หลงไม่ให้ลืม ให้เห็นทุกเวลานาที เวลาท่ีออกมาจากสมาธ ิ

จะต้องเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทันที จะต้องเห็น 

อสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายทันที จะต้องเห็นความสกปรก  

ความไม่น่าดูไม่น่ารับประทานของอาหารต่างๆ ทันที ถ้าไม่เห็น 

สิง่เหล่านี ้ตัณหาความอยากจะเกดิขึน้ได้ และจะดงึใจให้ไปอยากเสพ

การพิจารณาปัญญานี้
จ�าเป็นจะต้องพิจารณาซ�้าแล้วซ�้าอีก
เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืม ให้เห็นทุกเวลานาที
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รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จะดึงใจให้ไปอยากรับประทานอาหาร 

อยากจะรับประทานขนมนมเนย อยากจะดืม่เครือ่งดืม่ชนดิต่างๆ ได้  

นี่คือการเจริญปัญญา ต้องท�าแล้วท�าอีก ซ�้าๆ ซากๆ เพื่อไม่ให้หลง

ไม่ให้ลืม เหมือนกับการสวดมนต์หรือการท่องสูตรคูณ ต้องสวด 

ไปเร่ือยๆ ท่องไปเร่ือยๆ จนมนัอยูใ่นใจตลอดเวลา ต้องการทีจ่ะสวด

บทไหนนี้สวดได้ทันทีเลย อันนี้ก็เหมือนกัน ต้องการจะเห็นอนิจจัง 

ก็เห็นได้ทันที ต้องการเห็นทุกขังก็เห็นได้ทันทีเลย ต้องการเห็น

อนัตตาก็เห็นได้ทันที ต้องการเห็นอสุภะก็เห็นได้ทันที ต้องการเห็น

ความสกปรกของอาหารก็เห็นได้ทันที ถ้าเห็นแล้วมันก็จะก�าจัด

ตัณหาความอยากได้ ถ้าเวลาใดไม่เห็น พอตัณหาความอยากมา 

ก็อยากจะท�าตามความอยากทันที แสดงว่าปัญญายังไม่เต็มที่  

ยังไม่พร้อม ยังไม่ทันกิเลสตัณหา ก็ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เร่ือยๆ  

หมั่นพิจารณา สัพเพ สังขารา อนิจจา สัพเพ สังขารา ทุกขา 

สพัเพ ธมัมา อนตัตา ว่าทกุสิง่ทกุอย่างทีแ่ท้จรงิมนักม็าจากดนิ น�า้  

ลม ไฟ นี่เอง ร่างกายของทุกๆ คนนี้มันก็มาจากดิน น�้า ลม ไฟ  

แล้วเดีย๋วมนักก็ลบัคนืสูด่นิ น�า้ ลม ไฟ ไป เวลาเอาร่างกายไปเผาแล้ว

มีอะไรเหลืออยู่ ก็เหลือแต่ธาตุดิน ธาตุลมก็หายไป ธาตุลมก็กลับไป 

อยู่กับธาตุลม ธาตุน�้าก็กลับไปอยู่กับธาตุน�้า ธาตุไฟก็กลับไปอยู่ 

ธาตุไฟ ก็เหลือแต่ธาตุดิน ถ้าเอาไปกลบเอาไปฝังก็อยู่กับดินไป 

ร่างกายนี้มีตัวมีตนอยู่ตรงไหน มันมีแค่ธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ นี่เอง 

ธาตุรู้ก็ไปตามสถานภาพของธาตุรู้ ถ้ามีปัญญาก็ไปนิพพาน ถ้ามี

ความหลงก็ไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไป 

นี่คือเร่ืองของปัญญาที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาหลังจากที่มีสมาธ ิ

ที่ช�านาญแล้ว ในระหว่างที่ไม่มีสมาธิที่ช�านาญก็สามารถพิจารณา

ได้แต่ต้องระวัง เวลาที่ออกจากสมาธิมาก็พิจารณาไปได้แต่ต้องคอย

สังเกตดูว่าเร่ิมออกนอกลู่นอกทางหรือยัง หรือยังอยู่ในแนวของ
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อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่ ถ้าไปพิจารณาว่าเป็นสามีเป็นภรรยา  

เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นบุตรเป็นธิดา เป็นของเราเป็นตัวเรา เป็นอะไร 

อันนี้แสดงว่าเริ่มออกนอกลู่นอกทางของปัญญาแล้ว ถ้าเป็นปัญญา

แล้วมันจะไม่มีพ่อไม่มีแม่ ไม่มีพี่ไม่มีน้อง ไม่มีสามีไม่มีภรรยา  

ไม่มีบุตรไม่มีธิดา ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล ไม่มีหญิงไม่มีชาย ไม่มีสูง

ไม่มีต�่า มีเพียงแต่ดิน น�้า ลม ไฟ หรือมีเพียงแต่อาการ 32 คือ 

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก มีอยู่เท่านั้น ส่วนความรู้

ต่างๆ เหล่านั้นเป็นความรู้ของทางโลก เรียกว่า สมมุติ ความรู้ของ

สมมุติไม่ใช่เป็นความรู้จริงไม่ใช่เป็นความจริง ความจริง ก็คือ ดิน 

น�้า ลม ไฟ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อสุภะ นี่คือความจริงของทาง

ปัญญาเป็นอย่างนี้ 

ร่างกายของคนตายไปแล้ว ลองไปดูซิว่าอยู่ตรงไหน ถ้าเผาก็เหลือ

แต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูก ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เหลือพระธาตุ  

ถ้าเป็นพระพุทธเจ้า กระดูกบางส่วนก็เป็นพระธาตุไป ธาตุก็เป็น 

ธาตุดินอยู่ดีเพียงแต่เราเรียกว่าพระธาตุ คือเราไม่เรียกว่าเป็น 

กระดูก เพราะกระดูกนี้มันต่างจากพระธาตุ พระธาตุนี้เป็นธาตุแท้ 

กระดูกนี้มันยังมีส่วนอื่นผสมอยู่

นีค่อืแนวทางของการบ�าเพญ็ของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต-

สาวกทั้งหลาย จ�าเป็นที่จะต้องเลือกทางเดินว่าจะเดินไปในทางของ

ความสุขปลอมหรือเดินทางไปในทางความสุขแท้ มันเป็นคนละทาง 

มันไปด้วยกันไม่ได้ อยากจะได้ทางใดก็ต้องไปทางนั้น ถ้าจะเอา 

ทั้งสองทางก็ต้องเดินกลับไปกลับมา เดินทางนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้อง 

เดนิกลบัไปทางน้ันใหม่ มนักไ็ด้อย่างละนดิอย่างละหน่อย แต่จะไม่มี

วันท่ีจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างถาวร ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณา 

เลือกทางเดินของตนเอง อย่าเอาแบบ รักพี่เสียดายน้อง เพราะ 
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จะไม่ได้ทัง้พีท่ัง้น้อง เอาสักอย่างหนึง่ จะเอาพีก่เ็อาพี ่จะเอาน้องกเ็อา 

น้องไปเลย จะเอาความสุขปลอมหรือเอาความสุขแท้ก็เลือกเอา 

เอาความสุขปลอมก็เอาความทุกข์นั่นเอง ถ้าเอาความสุขแท้ก็คือ

บรมสุข ปรมงั สุขงั นัน่เอง การสิน้สดุของความทกุข์อยู่ทีค่วามสขุแท้  

ความอยู่อย่างต่อเนือ่งของความทกุข์อยูท่ีค่วามสขุปลอมคอื ความสุข 

ทางร่างกาย ความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ

นีค่อืทางเลอืกของสตัว์โลก นานๆ เราจะได้มีโอกาสได้พบทางเลือกนี ้

สกัคร้ังหน่ึง เวลาท่ีมีพระพทุธศาสนาปรากฏขึน้มาจะมคีนมาปักป้าย 

บอกว่ามีทางไปอีกทางนี้ทางหนึ่ง ไม่ใช่ทางนี้ทางเดียว ทางที่เป็น

ความสุขท่ีถาวรก็มี ทางที่คุณก�าลังไปกันอยู่นี้มันเป็นความสุข

ปลอมกัน ผู้ที่มาปักป้ายนี้คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก 

ทั้งหลาย ท่านมาบอกพวกเราว่าความสุขที่เรามีกันอยู่นี้มันเป็น

ความสขุปลอม เป็นความสขุชัว่คราว เป็นความสขุทีจ่ะต้องมคีวาม

ทุกข์ตามมาทีหลัง เราได้พบความสุขแท้แล้วอยู่ทางนี้ ไปทางนี้  

ถ้าอยากจะพบกบัความสขุแท้ อยากจะพบกบัความสิน้สุดของความ

ทุกข์ท้ังหลายให้ไปทางน้ี ถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่

พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พบกัน เราก็ต้องไป

ตามทางที่พระพทุธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปกัน กค็ือ

ต้องออกจากความสุขปลอมไป ต้องทิ้งความสุขปลอมไป เพื่อที่จะ

ได้ไปหาความสุขที่แท้จริงได้ 



290

ธรรมะ
บนเขา

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

วัน
ปวารณา

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอยู่จ�าพรรษา

ของพระภกิษสุามเณรประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ ปกติ 

เวลาขึ้น ๑๕ ค�่า หรือแรม ๑๕ ค�่านี้  

พระพุทธเจ ้าทรงบัญญัติ ให ้พระภิกษ ุ

เข้าประชุมกัน เพื่อฟังพระปาฏิโมกข์  

พระปาฏิโมกข์ คือ ศีลของพระมีอยู ่  

227 ข้อ เป็นการทบทวนความจ�าเพ่ือ

รักษาพรหมจรรย์ 

พระสารบีตุรเคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้า

ว่าท�าอย่างไรที่จะท�าให้พรหมจรรย์นี้ 

ตัง้อยู่ได้ยาวนาน พระพุทธเจ้าบอกว่าต้อง

มีพระวินัย ต้องมีพระปาฏิโมกข์ ตอนที่

พระสารีบุตรกราบทูลนั้นยังไม่มีพระมาก 

เพราะเป็นยุคเร่ิมแรกของพระพุทธศาสนา 

และยงัไม่มลีาภสกัการะมาก พระส่วนใหญ่

เป็นพระที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล 

พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าตอนนี้ยังไม่มี

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องบัญญัติพระวินัย 

ข้ึนมาเพราะว่าพระยังมีน้อย และยังเป็น

พระท่ีเป็นพระอริยบุคคลท้ังน้ัน อีกท้ัง 
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ลาภสักการะท่ีท�าให้เกิดกิเลสตัณหาก็ยังมีไม่มาก เลยไม่มีความ

จ�าเป็นที่จะต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมา 

ต่อมามีคนศรัทธามากขึ้น ได้เข้ามาบวชกันมากขึ้นโดยที่ไม่ได ้

เป็นนักบวชมาก่อน เป็นฆราวาสผูค้รองเรอืน มาบวชแล้วกม็าปฏบิตัิ

โดยที่ไม่รู้ว่าการอยู่ของผู้มีพรหมจรรย์น้ันอยู่อย่างไร ก็เลยมีการ

ท�าผิด มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับผู้ถือเพศพรหมจรรย์ เช่น  

มีชายคนหนึ่งเป็นลูกของเศรษฐี มีความปรารถนาที่จะบวชอย่าง 

แรงกล้า แต่บิดามารดามีลูกชายคนเดียวก็ไม่ยอมให้บวช ลูกชาย 

กเ็ลยประท้วงด้วยการอดอาหาร ไม่ยอมกนิอาหารจนกว่าจะได้บวช  

บิดามารดาได้ไปขอร้องให้เพ่ือนฝูงของลูกชายมาเกล้ียกล่อม  

แต่เกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนใจลูกชายได้ ก็เลยต้อง

อนุญาตให้บวช แต่หลังจากบวชแล้วก็ยังอยากจะมีหลานเพ่ือที่จะ 

สืบทอดสกุลสืบทอดมรดกของเศรษฐี ชายคนนี้มีภรรยาก่อนที ่

จะมาบวช พอถงึช่วงทีต่กฤดกูเ็ลยพาภรรยานีม้าหาพระ แล้วขอร้อง

ให้ร่วมหลบันอนกนัเพือ่จะได้ผลิตหลานขึน้มา ตอนนัน้ไม่มีพระวนิยั

ข้อบัญญัติห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนเสพกาม พระรูปนั้นก็เลยคิดว่า

ไม่มีความเสียหายอะไร ก็เลยร่วมหลับนอนกับอดีตภรรยาของตน 

แต่หลงัจากนัน้มาจติใจกไ็ม่สบาย ร่างกายกซ็บูผอม พระเพือ่นกเ็ลย 

ถามว่าเป็นอะไร บอกว่าไปร่วมหลับนอนกับอดีตภรรยา ก็เลยไป

กราบทูลถามพระพุทธเจ้าไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง พระพุทธเจ้า 

ก็ทรงตรัสว่า การเป็นนักบวชเป็นเพศพรหมจรรย์น้ีไม่เหมาะสม 

ทีจ่ะไปร่วมหลบันอนกบัใคร กเ็ลยปรากฏมกีารบัญญัตศิลีข้อแรกของ 

พระกค็อื ปาราชกิข้อที ่๑ คอื การเสพเมถนุ ห้ามไม่ให้พระเสพเมถนุ  

นี่คือที่มาของพระวินัยหรือพระปาฏิโมกข์ หรือศีล ๒๒๗ ข้อของ

พระภิกษุ
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ต่อมามีผู้สนใจมาบวชกันมากขึ้นๆ ก็มีการกระท�าที่ไม่เหมาะสมต่อ

เพศพรหมจรรย์มากขึ้น ก็มีคนไปร้องเรียนกราบทูลต่อพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกมาไต่สวน เมื่อได้ความแล้วก็ลงมติว่าควร 

หรอืไม่ควรอย่างไร ไม่ควรกบ็ญัญตัเิป็นข้อห้ามขึน้มาตามล�าดบั จนมี

ศลีอยู ่๒๒๗ ข้อด้วยกนั คือข้อห้ามต่างๆ ทีพ่ระภกิษไุม่ควรประพฤติ  

เพราะว่าเมื่อประพฤติไปแล้วจะท�าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตัว 

พระภิกษุเอง และแก่พระพุทธศาสนา เพราะจะท�าให้ผู้มีศรัทธาใน 

พระพุทธศาสนาเสื่อมศรัทธาได้ และจะท�าให้ผู ้ไม่มีศรัทธานั้น 

ไม่เกิดศรัทธาข้ึนมา แล้วถ้าอยากจะรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่อง 

ของพรหมจรรย์ พระภกิษจุะต้องลงทกุกึง่เดอืน คอืทกุ 15 วนั คอื

วนัพระ วนัขึน้ 15 ค�า่ หรือวนัแรม 15 ค�า่ 14 ค�า่ เป็นวนัทีพ่ระภกิษุ 

จะต้องประชุมกันแล้วทบทวน ศีล 227 ข้อ เรียกว่า ลงปาฏิโมกข์  

ลงไปฟังพระปาฏิโมกข์ จะมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้อ่านคือเป็นผู ้

ท่องจ�าศีล ๒๒๗ ข้อ แล้วแสดงออกมาเป็นภาษาบาลี แล้วมีพระอีก

รปูหนึง่เปิดดหูนงัสอืทบทวนดวู่าพระท่ีแสดงนัน้แสดงถกูต้องหรือไม่ 

อันน้ีเรียกว่าเป็นการลงฟังพระปาฏิโมกข์ของพระภิกษุ พระภิกษุที ่

มีตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปจะต้องมีการฟังพระปาฏิโมกข์ ถ้าอยู่รูปเดียว 

ก็ให้ท�าความเข้าใจในตนเองว่าวันนี้เป็นวันที่ทบทวนศีลของตน เช่น 

พระภิกษุท่ีไปจาริกอยู่ในป่าคนเดียว ไปปลีกวิเวกไปธุดงค์ ก็ให้ตั้ง 

จิตอธิษฐานให้ทบทวนด้วยตนเองว่าศีลของตน ๒๒๗ ข้อนี้บริสุทธิ์ 

หรือไม่ ถ้าไม่ ก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รักษาศีลของตนให้

ผู้ที่เขาว่ากล่าวตักเตือนเรานี้
ก็เปรียบเหมือนกับกระจกส่องหน้าเรา
หรือเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรา
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บริสุทธิ์ไว้ นี่คือเรื่องของพระปาฏิโมกข์ที่จะเกิดขึ้นทุก ๑๕ วัน คือ

วันขึ้น ๑๕ ค�่า หรือวันแรม ๑๕ ค�่า หรือวันแรม ๑๔ ค�่า วันนี้ก็เป็น 

วนัขึน้ ๑๕ ค�า่ แต่เป็นกรณพีเิศษ เป็นวนัสดุท้ายของการอยู่จ�าพรรษา  

พระพุทธเจ้าทรงก�าหนดให้พระภิกษุท�าการปวารณากันแทนการฟัง

พระปาฏิโมกข์

การปวารณา คือการอนุญาตให้ผู้อื่นต�าหนิตนเองด้วยการกล่าว

ด้วยวาจาว่า ถ้าท่านเห็นก็ดี ได้ยินก็ดี หรือสงสัยก็ดี ในพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะไม่ควรของข้าพเจ้า ขอให้ท่านเมตตาข้าพเจ้าด้วยการ 

ว่ากล่าวตกัเตือนข้าพเจ้าด้วยเถดิ อนันีเ้ป็นการปวารณาตวัทีพ่ระภกิษุ 

ทุกรูปตั้งแต่พระเถระลงไปจนถึงพระที่ด้อยอาวุโสที่สุด องค์สุดท้าย 

จะต้องกล่าวกนัตามล�าดับ แม้เเต่พระพุทธเจ้าเองกท็รงปวารณาตน 

ต่อสงฆ์เพื่อเป็นการลดละมานะทิฐิการถือตัวถือตนว่าตนเป็นผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่หรือผู้น้อยถ้าท�าผิดมันก็ผิดเหมือนกัน แล้วถ้าท�าผิดแล้ว 

มกัจะมองไม่เหน็ความผดิของตน ท่านว่าแม้จะใหญ่เท่าภเูขากเ็หน็

เป็นเหมอืนผงธลุ ีส่วนความผิดของผูอ้ืน่ แม้จะเป็นเพยีงผงธุลีกเ็หน็ 

เป็นกองภูเขาใหญ่โต อันนี้เลยเป็นที่มาของการปวารณา เรามัก 

จะมองโทษของเราเป็นโทษเล็กๆ น้อยๆ แต่คนอ่ืนเขาจะมองโทษ

ของเราที่เรามองเห็นว่าเล็กๆ น้อยๆ นี้เป็นโทษที่ใหญ่โต จึงให้พระ

ประกาศตนเองอนุญาตให้พระภิกษุรูปอื่นที่อยู่ร่วมจ�าพรรษากัน 

ได้ว่ากล่าวตเิตยีน เพราะเรามกัจะเข้าข้างตวัเรา เรามกัจะมองตวัเรา 

ว่าดีเสมอ คนอื่นน้ันเขาไม่ได้มองเหมือนเรา เขาไม่ได้เข้าข้างเรา  

เขามองไปตามความเป็นจริง จึงต้องอาศัยผูอ้ืน่คอยต�าหนคิอยเตอืน

เพื่อจะได้พัฒนาตนเอง เพราะการที่ผู้อื่นชี้ความผิดให้กับเรานี้ก็เป็น

เหมือนกับกระจกส่องเงา เรามองไม่เห็นหน้าเรา เวลาเราแต่งหน้า 

แต่งเน้ือแต่งตัว ท�าความสะอาด เราต้องมีกระจกส่องหน้าดูถึงจะ 

รู้ว่าหน้าตาของเราสะอาดหรือไม่ ถ้าไม่มีกระจก เราก็จะไม่รู้ ฉันใด 
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ผู้ที่เขาว่ากล่าวตักเตือนเรานี้ก็เปรียบเหมือนกับกระจกส่องหน้าเรา 

หรือเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรา เพราะความบกพร่องของเรานี้ถ้า 

ไม่ได้รับการแก้ไข มนักจ็ะท�าให้เกดิโทษกับตัวเราเอง แต่ถ้ามผีูค้อยช้ี 

คอยบอกโทษของเราก็เหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรา เพราะเรา 

จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเอง ก�าจัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเราเอง 

แล้วเราก็จะได้มีแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเรา

ดังนั้นเวลาใครเขากล่าวโทษเรา บอกถึงความบกพร่องของเรานี้  

ท่านบอกว่าควรทีจ่ะยกมอืไหว้เขา ขอบคณุเขาทีเ่ขามคีวามเมตตา

ชีโ้ทษของเรา เหมอืนกบัช้ีขมุทรพัย์ให้กบัเราถ้าเป็นการพดูด้วยเหตุ

ด้วยผลและเป็นความจริง แต่ถ้าเขาพดูด้วยความไม่จรงิ เรากอ็ย่าไป 

ถือสาเขา คิดเสียว่าตาเขาบอด มองไม่เห็น กล่าวโทษเราในโทษที่

เราไม่มี แต่เราไม่ต้องไปโกรธเขา ควรจะถือว่าเป็นการทดสอบจิตใจ

ของเราว่าเรารบัค�านนิทาได้หรือเปล่า หรือเราจะเอาแต่ค�าสรรเสริญ

เพยีงอย่างเดียว ถ้าเราเอาแต่ค�าสรรเสรญิเพยีงอย่างเดียว เวลาใคร

ต�าหนิติเตียนว่ากล่าว เราจะไม่พอใจ เราจะเสียใจ แต่ถ้าเราเป็นคน 

ที่มีเหตุมีผล คนที่มีปัญญา จะรับได้ทั้งค�าสรรเสริญและค�านินทา  

และจะรู้ว่าเป็นค�าพูดที่จริงหรือไม่จริง บางครั้งค�าสรรเสริญของคน 

ก็ไม่ได้เป็นค�าพูดที่ตรงกับความจริง แต่เขาพูดเพื่อเอาใจเรา 

เพราะเขาอาจจะอยากได้ผลประโยชน์อะไรจากเรา เขาก็เลยมา 

ยกย่องสรรเสริญเรา โฆษณาสรรพคุณที่ไม่มีในตัวเรา เราฟังแล้ว 

ก็ปล่อยวาง ให้รูว่้าคนนีเ้ป็นคนท่ีสอพลอ คนท่ีพูดไม่ตรงกบัความจริง  

เช่นเดียวกับคนที่ชี้ความผิดท่ีไม่มีในตัวเรา ก็ถือว่าเป็นคนที่เขา 

เกลยีดเรา เขาไม่ชอบเรา เขากเ็ลยป้ันเรือ่งขึน้มาเพือ่จะใส่ความเรา  

แต่เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องหวั่นไหวถ้าเราไม่มีความผิด ใครเขา

จะปั้นความผิดขึ้นมามันก็ปั้นไม่ได้ เหมือนกับปั้นน�้าให้เป็นตัว คนที่

เป็นคนฉลาดคนมเีหตุมีผลเขาไม่เช่ือง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการสรรเสรญิ
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หรือเป็นการนินทา เขาจะฟังด้วยเหตุด้วยผลและพิสูจน์ให้เห็นตาม

ที่เขาได้ยินได้ฟังมา

ดังนั้นเราไม่ต้องไปวิตกกังวลถ้ามีใครมาว่ากล่าวเราในสิ่งที่เราไม่ได้

กระท�า ถงึแม้คนอืน่จะเช่ือกช่็วยไม่ได้ เพราะคนในโลกน้ีมหีลายแบบ 

บางคนกเ็ชือ่ง่าย ใครพูดอะไรกเ็ชือ่เลย บางคนกเ็ชือ่ยาก หรอืไม่เชือ่เลย 

ก็เป็นได้ทั้ง ๒ แนวทาง บางคนเขาได้ยินค�าสรรเสริญในตัวเรา  

เขาไม่เชื่อก็มี บางคนที่ได้ยินค�าต�าหนิติเตียนในตัวเรา เขาไม่เชื่อก็มี 

หรือเชือ่กมี็ แต่เขาจะเชือ่ไม่เช่ือนัน้ไม่ใช่เรือ่งของเรา ไม่เป็นสาระส�าคญั  

สาระส�าคัญอยู่ท่ีความจริงว่าเราท�าผิดหรือไม่ท�าผิด ถ้าเราท�าผิด  

คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ผิดอยู่ดี เราควรที่จะแก้ไข ถ้าเราไม่ผิด  

คนจะเชื่อก็เร่ืองของเขา เราห้ามเขาไม่ได้ เรารู้อยู่แก่ใจของเราว่า

เราไม่ผิดก็เท่านั้นเอง น่ีคือหลักการของการฟังค�าสรรเสริญหรือ 

ค�านนิทาของผูท่ี้มเีหตุมผีล จะไม่ได้ฟังด้วยอารมณ์ จะไม่ดใีจเวลาใคร 

เขาชมไม่ว่าจะเป็นจรงิหรอืไม่เป็นจรงิกต็าม แต่คนทีไ่ม่มเีหตไุม่มผีล 

คนที่ไม่มีหลักเกณฑ์ คนที่ไหลไปตามอารมณ์ จะชอบการสรรเสริญ 

ไม่ชอบการนินทา จะเสียใจเวลามีใครเขาต�าหนิติเตียนไม่ว่าจะเป็น

เรื่องจริงหรือไม่เป็นเรื่องจริง คนอย่างน้ีมักจะเป็นเหย่ือของคนท่ี

เขาเห็นข้อบกพร่องของเรา เขาจะมาเยินยอเราเพื่อให้เราดีอกดีใจ  

เพื่อให้เราชอบเขา แล้วเขาก็จะมาหลอกเราได้

นีค่อืเรือ่งของการปวารณาตวั พระสงฆ์เราอยูร่่วมกนัย่อมรูย่้อมเหน็

พฤตกิรรมของกนัและกนั ถ้าท�าไม่ถกูต้องตามหลักพระวนิยักค็วรทีจ่ะ

กล่าวตักเตือนกนัได้ ไม่ควรถอืตวัว่ามพีรรษามากหรอืมพีรรษาน้อย  

แต่ก็มีธรรมเนียมมีความเคารพกันอยู่ ผู้น้อยก็มักจะไม่ว่าผู้ใหญ่  

ถ้าจะเตือนผูใ้หญ่กจ็ะต้องใช้อบุายคือไม่พดูโดยตรง อาจจะไปท�าอะไร

ให้ท่านได้เห็นได้เข้าใจโดยทีไ่ม่ได้ว่ากล่าวโดยตรง หรอืถ้าจะว่ากล่าว
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กอ็าจจะว่าด้วยความเคารพคอืขออนญุาตก่อน ขออนญุาตแจ้ง หรอื

บอกสิ่งที่ท่านได้ท�ามา

มนีทิานเร่ืองหนึง่ มีหลวงตากบัพระบวชใหม่ ท่านไปกิจนมินต์นอกวัด  

ขากลับเดินกลับวัดต้องผ่านล�าห้วยซึ่งมีน�้าไหลเชี่ยวกรากพอดี  

มีหญิงชราอยู่คนหน่ึงน่ังอยู่ที่ข้างล�าธารล�าห้วย แล้วก็มีหน้าตา 

ซมึเศร้า หลวงตาท่านกถ็ามว่า “เป็นอะไรหรอื” แกบอกว่าอยากจะ 

กลับบ้านแต่ไม่กล้าข้ามล�าห้วยกลัวจะถูกน�้าพัดไป หลวงตาด้วย

ความเมตตาก็อุ้มหญิงชราคนนั้นพาเดินข้ามห้วยไป พระติดตาม

หลวงตาซึ่งเป็นพระบวชใหม่ก็มีความรู้สึกไม่สบายใจ เพราะตาม 

พระวินัยพระภิกษุไม่ควรที่จะแตะต้องร่างกายสีกาของผู้หญิง ก็เดิน 

คิดไปเดินตามหลวงตากลับไปด้วยจิตใจท่ีขุ ่นมัวหรือไม่เข้าใจ 

สงสัยว่าท�าไมหลวงตาถึงละเมิดพระวินัย ท�าไมไม่เคารพพระวินัย  

พอไปถึงที่วัดทนไม่ไหวก็เลยกราบขออนุญาตถามหลวงตาว่า  

“หลวงตา ท�าไมท่านไปอุ้มผู้หญิงคนนั้น” หลวงตาท่านบอกว่า  

“เราปล่อยมนัไว้ต้ังแต่ล�าห้วยแล้ว คณุยงัแบกมันมาถึงวดัอกีหรอื” 

นี่คือหลวงตาท่านบวชมานาน ท่านมีปัญญา ถึงแม้ว่าบางอย่างอาจ

จะเป็นข้อห้าม แต่ท่านพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเมตตา 

โดยท่ีจิตใจของท่านน้ันไม่มีความก�าหนัดยินดีต่อการสัมผัสร่างกาย

ของเพศตรงข้าม เพราะท่านได้ปฏบัิตท่ิานได้บรรลุธรรมแล้ว ท่านเลย 

สามารถท�าในสิง่ท่ีผูไ้ม่บรรลุธรรมไม่กล้าท�า เพราะถ้ายังไม่บรรลุธรรม  

คนที่ไม่มีกามารมณ์แล้ว
ท�าอะไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นโทษ
คนที่มีกามารมณ์อยู่นี้ 
ถึงแม้ไม่ท�าก็ยังเป็นโทษอยู่ได้



297

พอไปเเตะต้องร่างกายของเพศตรงข้ามก็จะเกิดกามารมณ์ขึ้นมาได้ 

แต่ท่านได้ก�าจัดกามารมณ์หมดไปแล้ว ท่านจึงไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้  

พระวินัยข้อนี้ห้ามไว้ส�าหรับผู ้ท่ียังมีกามารมณ์อยู่ แต่ผู ้ท่ีไม่มี

กามารมณ์แล้ว จะแตะหรือไม่แตะก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพียงแต่ว่า

อาจจะท�าเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีให้แก่ผู้ที่มาบวชใหม่เท่านั้นเอง แต่ถ้า

ผู้ที่รู ้ความประพฤติของท่านของผู้ท่ีกระท�าว่าท่านเป็นพระระดับ 

ไหนแล้ว เขาก็จะไม่กังวล

อันนี้เป็นเรื่องของพระผู้น้อยท่ีมีความสงสัยในพฤติกรรมของ 

พระผูใ้หญ่ ก็เลยต้องขออนญุาตกราบถาม ท่านก็สอนให้เกิดปัญญาว่า  

จิตนั้นควรจะตั้งอยู่ในปัจจุบัน ไม่ควรไปในอดีต ไม่ควรไปในอนาคต 

เพราะจิตไปในอดีตไปอนาคตจะเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นเอง จิตของ 

พระใหม่เดนิกลบัวดัด้วยความฟุง้ซ่าน แต่จติของหลวงตาท่านอยูก่บั

ปัจจบุนั ท่านอยูก่บัการเดินของท่านไป ท่านลืมอดตีท่ีท่านได้ท�าไปแล้ว  

คือลืมเรื่องของหญิงชราคนน้ันไปแล้ว แล้วเหตุท่ีท่านท�าก็ไม่ได้ท�า

ด้วยความก�าหนัดยินดี แต่ท�าด้วยความเมตตากรุณา นี่คือเรื่องของ

จิตใจของแต่ละคนท่ีไม่เหมือนกัน การกระท�านั้นมีโทษกับไม่มีโทษ

ต่างกัน คนที่ไม่มีกามารมณ์แล้ว ท�าอะไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นโทษ  

คนที่มีกามารมณ์อยู่นี้ ถึงแม้ไม่ท�าก็ยังเป็นโทษอยู่ได้ เพียงแต่คิด 

ขึ้นมาก็ท�าให้ใจร้อนได้แล้ว เกิดกามารมณ์ข้ึนมาแล้ว น่ีคือความ 

แตกต่างของจิตใจของผู ้ปฏิบัติที่ได้ก�าจัดโทษภายในจิตใจของ 

ตนแล้ว การกระท�าจะเป็นกิริยาไปหมด จะไม่มีโทษ มีแต่คุณมีแต่

ประโยชน์ แต่ผู้ที่ยังมีโทษอยู่ในใจ ถ้าท�าไปแล้วมันจะเกิดโทษแก่

ตนเองและเกิดโทษกับผู้อื่นได้ด้วย

นีค่อืเร่ืองของพระวนิยัของการปวารณาตวั ถ้าพระผูน้้อยมคีวามเหน็ 

ว่าควรจะว่ากล่าวตักเตือนพระผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ท�าได้ แต่ควรจะมี
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มารยาท ไม่พูดแบบเสียมารยาทคือยกตนข่มท่าน ตนเป็นผู้น้อย

จะไปตีตนเสมอท่านหรือสูงกว่าท่านเพราะเห็นว่าท่านท�าผิดแล้ว  

ก็ไปชีห้น้าบอกว่าท่านท�าอย่างนีไ้ม่ถกู พดูอย่างนีไ้ม่ได้ส�าหรบัผู้น้อย

ที่จะพูดกับผู้ใหญ่ ผู้น้อยยังต้องมีความเคารพต่อผู้ใหญ่ จะพูดอะไร

ก็ต้องกราบขออนุญาตก่อน เหมือนลูกกับพ่อแม่ เวลาเห็นพ่อแม่

ท�าอะไรไม่ดี ถ้าอยากจะว่ากล่าวตักเตือนพ่อแม่ก็ต้องดูกาลเทศะ 

ดูว่าควรหรือไม่ควร ดูว่าพ่อแม่นั้นยินดีฟังเราหรือไม่ ถ้ารู้ว่าไม่ฟัง

ก็อย่าไปพูดให้เสียเวลา ไม่ใช่ฐานะของเรา การที่ลูกจะไปว่ากล่าว 

ตกัเตือนพ่อแม่นีเ้ป็นสิง่ทีไ่ม่ควรกระท�า ยกเว้นพ่อแม่ปวารณาตนเองไว้  

เช่น บอกลกูไว้ว่าถ้าพ่อแม่ท�าอะไรไม่ถูกไม่ต้องก็บอกได้นะ ถ้าอย่างนี ้

แสดงว่าพ่อแม่เป็นคนมีเหตุมีผล แต่การจะบอกน้ีก็ต้องบอกด้วย

ความเคารพ ไม่ใช่เห็นว่าผิดแล้วก็พูดว่ากล่าวดุด่าได้ อย่างนั้น 

ก็ไม่ใช่อีก การที่จะไปดุด่าว่ากล่าวผู้ใหญ่นี้ไม่ถูก ไปยกตนข่มท่านนี้ 

ไม่ถูก ยังไงๆ ท่านก็ต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเสมอ เรื่องผิดเรื่องถูกนี้ 

กอ็กีเร่ืองหน่ึง แต่เร่ืองการพดูต่อผูห้ลกัผูใ้หญ่ถึงแม้จะเป็นการบอก

ความผดิของท่าน กต้็องพดูด้วยความเคารพและต้องขออนญุาตก่อน  

ถ้าท่านไม่อนุญาตก็ไม่ต้องพูด ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรม

ของท่านไป

วันนี้เป็นวันปวารณาของพระภิกษุทุกวัดทุกประเทศ วันสุดท้ายของ

พรรษาจะเป็นวันปวารณาตัว เป็นการสอนของพระพุทธเจ้าที่ฉลาด 

ที่ทรงสอนให้ผู้อยู่ร่วมกันนั้นอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปกติอยู่

ร่วมกันมันก็ต้องมีบ้าง ลิ้นกับฟันก็อาจจะมีพลาดพลั้งขบกันบ้าง  

อยู่ร่วมกันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างโดยที่มีเจตนาหรือ 

ไม่มีเจตนาก็ตาม แต่ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็จะต้อง

มกีารเตอืนกนับ้างบอกกนับ้างว่าการกระท�าทีท่�านีไ้ม่ถกูต้องอย่างไร  

เพือ่ทีจ่ะได้ปรบัปรงุเเก้ไข เพือ่จะได้เป็นประโยชน์ท้ังของผูก้ระท�าเอง และ 
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เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้อยูร่่วมกนั จะช่วยให้อยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามรกั 

มีความสามัคคีต่อกัน ไม่ใช่อยู่แบบโกรธเกลียดกันไม่พอใจกัน 

นอกจากนั้นก็ยังมีการตักบาตรเทโวในตอนเช้า ซึ่งตามธรรมเนียม

แล้วจะต้องตักวันหลังคือต้องตักวันพรุ่งนี้ เพราะวันนี้ยังไม่ได้เป็น

วันออกพรรษา ในวันออกพรรษา พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ 

กลับมาสู่โลกมนุษย์หลังจากท่ีทรงขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาอยู่  

๓ เดือนด้วยกัน ขึ้นไปสั่งสอนธรรมให้แก่พระพุทธมารดาด้วย

ความกตัญญูกตเวที ถึงแม้ว่าพระมารดาจะอยู่กับพระราชโอรส 

ได้เพียง ๗ วัน จากนั้นก็เสด็จสวรรคตไป แต่การให้ก�าเนิดนี้ถือว่า 

เป็นพระคณุอนัใหญ่หลวง พระพทุธเจ้าจงึมคีวามปรารถนาจะทดแทน 

บุญคุณให้แก่พุทธมารดา และวิธีที่จะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ซึ่งมีอยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วคือมีความสามารถที่จะสอนให้

พทุธมารดาได้บรรลเุป็นพระโสดาบนั ได้หลดุพ้นจากการทีจ่ะต้องไป

เกิดในอบาย ถึงแม้ว่าจะเคยท�าบาปมามากน้อยเพียงไรก็ตาม ถ้าได้

บรรลเุป็นพระโสดาบันแล้ว กไ็ม่ต้องไปเกดิในอบายอกีต่อไป แล้วจะ 

มีภพชาติเหลืออยู่ไม่เกิน ๗ ชาติเป็นอย่างมาก ก็จะได้บรรลุเป็น 

พระอรหันต์ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวร เป็นสิ่งท่ี

พระพทุธเจ้าปรารถนาและได้มอบให้กบัพระพทุธมารดา โดยได้แสดง

พระธรรมเทศนาอบรมสัง่สอนพระพทุธมารดาอยู ่๑ พรรษาด้วยกนั  

จนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน พระพุทธเจ้าทรงถือว่าได้

ทดแทนบุญคุณท่ียิ่งใหญ่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว วิธีอื่นนอกจากนี้  

พระองค์ทรงบอกว่ายังไม่พอทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ จะให้ 

เงนิทองท่านเป็นกีร้่อยล้านพันล้าน จะเลีย้งดทู่านอย่างดจีนถงึวาระ

สดุท้ายของชวีติ จะจดังานศพให้ยิง่ใหญ่ตระการตาขนาดไหนกต็าม 

บุญคุณที่ท่านมีต่อเราก็ยังไม่หมด จะหมดก็ต่อเมื่อเราสามารถ

ท�าให้ท่านได้เป็นพระโสดาบัน ท�าให้ท่านไม่ต้องไปเกิดในอบาย 
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อีกต่อไป และท�าให้ท่านหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเวลา 

ไม่เกนิ ๗ ชาติเป็นอย่างมาก ผูท้ีจ่ะท�าอย่างนีไ้ด้อย่างน้อยกต้็องเป็น

พระโสดาบันขึ้นไป ถ้าตนเองยังเป็นพระโสดาบันไม่ได้ สอนตนเอง

ให้เป็นโสดาบันไม่ได้ จะไปสอนคนอื่นให้เป็นพระโสดาบันได้อย่างไร 

พระพทุธเจ้านีเ้ป็นพระอรหนัต์แล้ว ท่านจึงสามารถสอนพุทธมารดา

ให้เป็นพระโสดาบันได้

ส่วนพระราชบิดา ตามต�าราได้บอกว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงสอน 

ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ภายใน ๗ วัน ก่อนที่จะเสด็จสวรรคต 

น่ีก็เป็นการทดแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธบิดา และ

ทรงตอบบุญคุณของพระมารดาเลี้ยงด้วยการอนุญาตให้บวชเป็น

ภิกษุณี เป็นภิกษุณีรูปแรกของพระพุทธศาสนา เป็นผู้ขออนุญาต

จากพระพุทธเจ้าให้ได้บวช ก่อนหน้านั้นจะไม่มีภิกษุณีเพราะการ

เป็นภิกษุณีนี้เป็นของที่ยากมาก ยากยิ่งกว่าการเป็นภิกษุ เพราะว่า

ภิกษุณีเป็นเพศหญิง แล้วจะต้องมาอยู่แบบภิกษุ ดังนั้นภิกษุณีนี้จะ

ต้องอยู่แบบทรหดอดทนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ในเบื้องต้นนี้

พระองค์ไม่ปรารถนาที่จะบวชภิกษุณี เพราะทรงเห็นว่ามันค่อนข้าง

จะทลุกัทุเลและจะเป็นภาระแก่พระภกิษ ุเพราะพระภกิษณุจีะต้องมี

พระภิกษุคอยเป็นผู้ดูแลอบรมสัง่สอน เป็นพีเ่ล้ียง แล้วการอยู่ใกล้ชิด

กนัระหว่างหญิงกบัชายกอ็าจจจะเกดิปัญหาได้ถ้าพระภกิษนุัน้มจิีตใจ

ไม่เข้มเเข็ง เวลาภิกษุอยู่ใกล้ชิดกับภิกษุณีก็อาจจะเกิดการประพฤติ 

วิธีการเข้าสู่มรรคผลนิพพาน
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ 
ต้องปิดทวารทั้ง ๕ แล้วเปิดทวารข้างใน 
เปิดใจขึ้นมาให้รับกับธรรมของพระพุทธเจ้า
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ทีไ่ม่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์ได้ แต่หลงัจากท่ีพระอานนท์มากราบทลู

ถามพระพทุธเจ้าถงึบญุคณุของพระพุทธมารดาเล้ียงว่าท่านกเ็ล้ียงดู

พระพุทธเจ้ามาต้ังแต่พระพทุธมารดาได้เสดจ็สวรรคตไป บญุคณุของ

ท่านก็ยิ่งใหญ่ ท�าไมพระองค์จะตอบแทนบุญคุณนี้ไม่ได้หรืออย่างไร  

ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยต้องยอมบวชภิกษุณี แต่ทรงตั้งเง่ือนไขไว้

หลายประการด้วยกันเพื่อที่จะให้ภิกษุณีนั้นอยู่อย่างมั่นคงอยู่อย่าง

ปลอดภัย มีผู้คอยคุ้มครองดูแลสั่งสอนอบรม เช่น มีอยู่ข้อหนึ่ง 

ที่ทรงตั้งเงื่อนไขไว้คือ ภิกษุณีถึงแม้จะบวชมาได้เป็น ๑๐ เป็น ๒๐ 

เป็น ๓๐ พรรษา ก็ยังต้องเคารพพระภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ในวันเดียว 

เพ่ือจะให้ภกิษณุนีีต้้องเคารพพระเสมอ เพราะพระจะต้องเป็นพีเ่ลีย้ง 

พระภิกษุณีน่ันเอง เพราะเพศของชายกับหญิงนี้มีความต่างกัน  

เพศชายน้ีมกี�าลงัวงัชามากกว่าเพศหญิง สมยัก่อนนัน้โจรผูร้้ายอะไร 

ก็มีมากมาย ถ้าปล่อยให้ผู ้หญิงอยู่กันตามล�าพังนี้ก็อาจจะเป็น

อันตรายต่อผู้หญิงได้ ก็เลยต้องอยู่กับพระ แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกัน  

ให้แยกกันอยู่ แบ่งเป็นโซนกัน โซนพระกับโซนภิกษุณีไป

อันนี้เป็นเรื่องการทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าต่อผู้มีพระคุณ 

ท�าให้พระพุทธบิดาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ท�าให้พระพุทธมารดา

เลีย้งได้บวชเป็นภิกษณุแีละได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามล�าดบัต่อมา  

แม้แต่พระราชโอรสคือเจ้าชายราหุลก็ได้บวชเป็นสามเณร เป็น

สามเณรต้นแบบ พระราหุลนี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้า ได้บวชตั้งแต่

อายุ ๖-๗ ขวบ หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว ทางในวัง

ทราบข่าวกน็มินต์ให้ไปโปรดในวงั พอไปถงึในวงั พระมเหสก็ีส่งเจ้าชาย 

ราหุลมากราบขอพระมรดกจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลย 

จบับวชเป็นเณร นีค่อืมรดกของพระพทุธเจ้าต่อพระราชโอรสเพือ่จะ

ได้ศกึษาได้ปฏิบัติ และในทีส่ดุกไ็ด้บรรลุเป็นพระอรหันต์เช่นเดยีวกนั 
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คดิด ูความสามารถของคนๆ เดยีวทีช่่วยให้คนอืน่นี ้ทีไ่ม่เคยคดิเคย

ฝันมาก่อนว่าจะได้เป็นพระอรหนัต์ ได้เป็นพระอรยิบคุคล สามารถ

เป็นขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้ว สัตว์โลก 

ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอดีตนี้จะไม่มีใครแม้แต่คนเดียว 

ที่จะสามารถบรรลุถึงอริยมรรคอริยผลได้ สามารถบรรลุเป็น 

พระอริยเจ้า เป็นพระอริยบุคคล เป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี 

พระอนาคามี พระอรหันต์ ได้เลย เพราะปัญญานั้นมีไม่พอที่จะเห็น

เหตท่ีุจะท�าให้ได้บรรลกุนั แต่พระพทุธเจ้านีเ้ป็นพระองค์เดยีวเท่านัน้

ทีม่พีระปัญญาบารมมีีความสามารถ เช่น พระขันตบิารม ีพระวริยิะ

บารมี ท่ีจะสามารถมองเห็นเหตุทีจ่ะท�าให้บรรลเุป็นพระพทุธเจ้าเป็น

พระอรหันต์ได้ พอรู้แล้วมาบอกคนทีไ่ม่รู ้คนไม่รูก็้น�าเอาไปปฏบิตัติาม  

ไม่ช้าก็เร็วก็บรรลุได้อย่างง่ายดายเพราะมีคนบอกวิธีแล้ว ถ้าไม่มี 

คนบอกวิธีก็ไม่รู ้ว ่าจะท�าอย่างไร นี่คือพระคุณอันย่ิงใหญ่ของ

พระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องคือพระราชวงศ์และต่อบุคคล

ทั่วไป ผู้ใดท่ีได้สัมผัสได้ฟังพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว

เกิดศรัทธาน�าเอาไปปฏิบัติ ก็มักจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันมา

จนถึงปัจจุบัน 

พวกเรากเ็ช่นเดยีวกัน หลงัจากทีไ่ด้ยนิได้ฟังค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

พวกเราก็เกิดศรัทธาสามารถปฏิบัติตนเองแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะ

ปฏิบัติมาก่อนเลย เนื่องจากเห็นตัวอย่างท่ีดีงามของพระพุทธเจ้า 

และของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ก็เลยสามารถท�าให้ปฏิบัติตน

แบบท่านได้ ท้ังๆ ท่ีเป็นการปฏิบัติที่ยากเเสนยาก แต่พอได้เห็น

ตัวอย่างได้เห็นผลท่ีจะเกิดจากการบ�าเพ็ญ ก็เลยท�าให้มีความยินดี 

ที่จะปฏิบัติท�าในสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน เช่น ถือศีล ๘ ปกติ 

พวกมนุษย์เราทุกคนเกิดมานี้ไม่มีใครอยากจะถือศีล ๘ กัน มีแต่

อยากจะดื่ม อยากจะหาความสุข อยากจะรับประทานอะไรต่างๆ 



303

ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่มีใครอยากที่จะมาปิดทวารทั้ง 5 

ปิดตา ปิดหู ปิดลิ้น ปิดกาย ไม่ให้รับไม่ให้เสพ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ซึ่งเป็นเหมือนกับอุดรูจมูกไม่ให้หายใจอย่างนั้น แต่มัน

ทรมานย่ิงกว่าการอดุรจูมกูไม่ให้หายใจ เพราะอดุรจูมกูไม่ให้หายใจ

มันก็แค่เดี๋ยวเดียวมันก็ตายมันก็จบ แต่อุดตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้

มันต้องเป็นเดือนๆ เป็นปีๆ มันแสนจะทรมานใจ ถ้าปิดอย่างเดียว

แล้วไม่ปฏิบัติ ถ้าปิดตา ห ูจมกู ลิน้ กาย แล้วไม่เปิดใจ กไ็ม่สามารถ

ที่จะท�าได้ ถ้าปิดตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วต้องมาเปิดใจ เปิดใจให้

เกิดสติให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะท�าใจให้สงบ ท�าใจให้เย็น ท�าใจ

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 

เข้าสู่มรรคผลนิพพานท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ ต้องปิดทวาร 

ทั้ง ๕ แล้วเปิดทวารข้างใน คือเปิดใจข้ึนมาให้รับกับธรรมของ

พระพุทธเจ้า รับกับสติ รับกับสมาธิ รับกับปัญญา รับกับวิมุตติ 

ความหลุดพ้นทั้งปวง เริ่มต้นด้วยการปิดตา หู จมูก ลิ้น กาย ด้วย

การถอืศลี ๘ แล้วกม็าเปิดใจด้วยการเจรญิสต ิเปิดใจรบัสตเิพือ่ท�าใจ

ให้สงบเป็นสมาธิ เมื่อเป็นสมาธิแล้วก็เปิดใจรับปัญญาได้ตามล�าดับ 

พอได้ปัญญาแล้วก็จะได้วิมุตติการหลุดพ้น หลุดพ้นจากความทุกข์

ที่มีอยู่เป็นขั้นๆ หลุดพ้นจากความทุกข์ของขั้นพระโสดาบัน ของขั้น

พระสกิทาคามี ของขั้นพระอนาคามี ของขั้นพระอรหันต์ หลุดด้วย

ปัญญาของแต่ละข้ัน หลุดด้วยสติ ด้วยสมาธิ และปัญญา ต้องม ี

ท้ัง ๓ ส่วนถึงจะเป็นปัญญาที่ท�าให้หลุดพ้นได้ ถ้าเป็นปัญญา

ปราศจากสติหรือสมาธินี้จะไม่สามารถที่จะท�าให้หลุดพ้นได้
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นี่คือวิธีของการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลข้ันต่างๆ ที่มีพระพุทธเจ้า

ของพวกเรานีเ้ป็นผูค้้นพบ แล้วน�าเอามาเผยแผ่สัง่สอนให้แก่พวกเรา 

ด้วยการถ่ายทอดเป็นข้ันๆ ไป สอนให้แก่ผู้ท่ีไม่รู้ พอมาปฏิบัติจน 

รูแ้ล้วกก็ลายเป็นผูช่้วยพระพทุธเจ้าถ่ายทอดความรูต่้อไป ถ่ายทอด

กันมาเป็นทอดๆ จนถงึปัจจบุนักย็งัมีการถ่ายทอดอยู ่ทีไ่หนทีม่กีาร

ฟังธรรม มกีารแสดงธรรม ทีไ่หนมีการปฏบิตัธิรรม มีการบรรลธุรรม 

ทีน่ัน่แหละคอืเป็นที่ๆ  มกีารถ่ายทอดพระธรรมค�าสอนอนัประเสรฐิ

ของพระพุทธเจ้า และมีการถ่ายทอดผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติตาม 

พระธรรมค�าสอน ก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆ

นี่คือเรื่องพระพุทธศาสนาท่ีได้น�าเอามาแสดงให้ท่านได้ยินได้ฟัง 

ในวนัสดุท้ายของพรรษานี ้เพือ่เป็นเครือ่งเตอืนเครือ่งสดบัสตปัิญญา 

เพื่อเร่งความเพียรกระตุ ้นความยินดีในการปฏิบัติตามค�าสอน  

เพื่อที่จะได้น�าไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย
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กิจและเวลาประจ�าวันที่สามารถเข้าพบ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

แผนที่เส้นทางเดิน

เวลา 05.50-06.45 น. (โดยประมาณ) 

 เดินบิณฑบาตพร้อมคณะสงฆ์ วัดญาณฯ บริเวณบ้านอ�าเภอ เร่ิมที่ซอย 

นาจอมเทียน ๓๐ (เริ่มเดินเมื่อฟ้าสว่างเห็นลายมือ ทั้งนี้เวลาสามารถ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)
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เวลา 07.30-10.00 น. (โดยประมาณ) 

 ฉนัเช้าทีศ่าลาอเนกกศุล สว.กว. (ศาลาฉนั) โดยจะมกีารแสดงธรรมก่อนฉนั 

ประมาณ ๓๐ นาที ในวันพระ วันส�าคัญทางศาสนา วันเสาร์-อาทิตย์ และ

วนัหยุดตามที ่ครม. ประกาศ

เวลา 14.00-16.00 น. (โดยประมาณ) 

 ณ จลุศาลา เขตปฏบิตัธิรรมเขาชโีอน

 - วนัเสาร์-อาทติย์ และวนัส�าคญัทางศาสนา แสดงธรรมและตอบปัญหา 

ข้อสงสยัเกีย่วกับการปฏิบตัิ

 - วันจันทร์ถึงศุกร์ (วันพระ) หรือวันหยุดตามที่ ครม. ประกาศ สนทนา

และตอบปัญหาธรรมะ

หมายเหต ุ: ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนอืจากเวลาดังกล่าว  

และขอความร่วมมือสุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสัน้และกระโปรงสัน้

**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 
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ไม่มีใครจะรู ้จะฉลาดเท่ากับ

พระพทุธเจ้าของพวกเรา พวกเราจงึถือว่า 

เป็นโชควาสนาที่ได้มาเจอปรมาจารย ์

ของโลก มหีนึง่เดียวเท่านัน้ทีเ่ป็นอย่างนีไ้ด้  

พวกเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสนี้ 

ให้หลุดไปจากมือของพวกเรา พยายาม 

ไขว่คว้า พยายามยึดเกาะติดอยู ่กับ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ของ

พระพุทธเจ้าเถิด แล้วเป้าหมายของการ

ปฏิบัติ จุดหมายของการปฏิบัติ คือการ

หลดุพ้นจากความทกุข์ทัง้ปวง การได้เข้า

สูพ่ระนพิพานทีเ่ป็นปรมงั สขุงั นีก้จ็ะต้อง 

เป็นผลทีจ่ะตามมาต่อไปอย่างแน่นอน

พระอาจารย์สุชาต ิอภชิาโต 




