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รายการสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
โดย Dr.V (นายแพทย์วีระพันธ์ สุวรรณนามัย)
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๑. ท�ำอยำงไร ใหใจไกลทุกข
ในยุคโควิด-๑๙
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ถาม: ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิด คนมีความทุกข์ทั้งกายทั้งใจ
เยอะเหลือเกิน ในแง่ของธรรมะนี่ละครับ ผมต้องพึ่งพา
พระอาจารย์
ตอบ: เชิญตามสบาย
ถาม: กราบเรียนถามนะครับ ตอนที่โรคมันระบาดไป
ทั่วโลก มันเป็นเพราะกรรมที่เราท�าด้วยกันหรือเปล่าครับ
ตอบ: คือกรรมของพวกเราอยูท่ กี่ ารมาเกิด ถ้าเราไม่มาเกิด
เราก็ไม่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ตอนนี้ แต่เมื่อเรามีความ
อยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กาย เราก็ตอ้ งมีรา่ งกาย
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เป็นเครื่องมือ เราก็เลยต้องมาเกิด มามีร่างกาย พอมี
ร่างกาย เราก็อยู่ในโลกที่มันแปรปรวนไปด้วยเหตุการณ์
ต่ า งๆ ทั้ ง ดิ น ฟ้ า อากาศ ทั้ ง เชื้ อ โรค หรื อ อะไรต่ า งๆ
เหล่านี้ มันก็เลยเป็นเหตุที่ท�ำให้ทุกข์ ให้เราวุ่นวายใจกัน
พระพุทธเจ้าเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ งั้นวิธีที่จะพ้นทุกข์
ก็ตอ้ งไม่เกิด แล้วการไม่เกิดก็ตอ้ งหยุดความอยาก อยากหา
ความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าเรายังหาความสุข
ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็ต้องมีร่างกาย ร่างกายนี้
ตายไป เราก็จะกลับมาหาร่างกายมาเกิด แล้วก็ตอ้ งมาเจอ
เหตุการณ์แปรปรวนของโลก ทุกโลก ทุกยุคสมัย มีการ
แปรปรวน มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรของมัน มันเป็นธรรมชาติ
ของโลกนี้
ถาม: ครับ แล้วเราจะวางใจยังไง อย่างคนปุถุชนทั่วๆ ไป
ที่เขาท�ำมาหากิน ท�ำก็ท�ำไม่ได้ กลัวก็กลัวป่วย แล้วจะ
ปฏิบัติตนยังไงเป็นเบื้องต้นได้
ตอบ: ก็มองปัจจุบนั เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทเี่ ลวกว่านีส้ ิ
แล้วก็อาจจะท�ำให้เราสบายใจขึ้นบ้าง ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ติด
ตอนนี้ก็ยังไม่เป็น ตอนนี้เรายังมีลมหายใจ ตอนนี้ก็ยังท�ำ
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อะไรต่างๆ ได้อยู่ เพียงแต่ว่าเราอย่าประมาท พยายาม
ท�ำตามสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นวิสยั ของเราทีเ่ ราจะท�ำได้ เช่น ต้องท�ำตัว
เราตามทีห่ มอแนะน�ำ หมอบอกให้สวมหน้ากาก อย่าออก
นอกบ้านไปในสถานที่อโคจรทั้งหลาย แล้วก็ นี่ท�ำตามที่
หมอสัง่ ยังไปท�ำมาหากินได้ ทีท่ ำ� งานก็สวมหน้ากาก อะไร
ก็ทำ� ไป ถ้ามันจะต้องเป็น ก็ยอมรับว่ามันเป็นสัจธรรมของ
ชีวิต ทุกคนเกิดมา ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เจ็บมาก
เจ็บน้อย
ทางศาสนานี้ท่านสอนว่า ทุกคนจะต้องเจอโรค
๓ ชนิดด้วยกัน โรคชนิดแรกก็คือ เป็นแล้วหายเอง เช่น
เป็นหวัดนี้ บางทีก็ไม่ต้องกินยงกินยา พักผ่อนหลับ
นอนให้พอ เดี๋ยวสักสี่ห้าวันมันก็หายเอง นี่โรคชนิดแรก
ชนิดที่สองก็คือโรคที่เมื่อเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหาย
ถ้าไม่รกั ษาก็จะไม่หาย อันนีก้ ต็ อ้ งไปหาหมอ ให้หมอช่วย
รักษาให้ ถ้ารักษาถูกวิธีก็หายได้ แล้วก็โรคชนิดที่สาม
ก็คอื เมือ่ เป็นแล้ว รักษาก็ไม่หาย ไม่รกั ษาก็ไม่หาย มีแต่
จะรอความตายเพียงอย่างเดียว นัน่ คือโรคทีม่ อี ยูใ่ นโลกนี้
กับทุกคนทีม่ าเกิด ไม่วา่ จะเป็นหมอหรือเป็นคนไข้ ก็เจอ
โรคทั้ง ๓ โรคนี้กันทั้งนั้น หมอเองก็ต้องเป็น
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ทีนเี้ รามีวธิ ที จี่ ะท�ำให้ใจเราไม่ทกุ ข์ ไม่เครียด ก็คอื การ
ท�ำใจให้สงบ ด้วยการฝึกสมาธิ ถ้าเราท�ำใจให้นิ่งให้สงบ
ใจเราจะเย็น ใจเราจะเฉย แล้วเวลาเราเจอกับเหตุการณ์ที่
ไม่พงึ ปรารถนา ใจเราจะไม่เดือดร้อน ใจเราจะเฉยได้ อันนี้
ก็เป็นวิธที เี่ ราจะใช้ตอ่ สูก้ บั โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทางศาสนา
เรียกว่า “ธรรมโอสถ” ยาธรรมะ ยาธรรมะนี่มีไว้รักษาใจ
ส่วนยาทางร่างกายก็ตอ้ งอาศัยทางโรงพยาบาล ทางแพทย์
ช่วยให้ แต่ทางใจนี้เราต้องใช้ธรรมะเพียงอย่างเดียว คือ
ท�ำใจให้สงบด้วยสติธรรม ด้วยปัญญาธรรม ถ้ามีสติมปี ญ
ั ญา
ใจเราจะไม่เดือดร้อน ไม่เครียด ไม่ทกุ ข์กบั ความเป็นไปของ
ร่างกาย อยู่เหนือความทุกข์ของร่างกายได้
นี่เป็นเหตุที่ท�ำไมคนเราถึงต้องไปปฏิบัติธรรมกัน
เพราะว่าเราไม่มธี รรมเหล่านีอ้ ยูใ่ นใจของพวกเรา เราไม่มี
สติธรรม ไม่มีปัญญาธรรม เราเลยไม่สามารถควบคุมใจ
ให้อยูใ่ นความสงบได้ พอมีเหตุการณ์อะไรมากระทบ ใจเรา
ก็เกิดความปั่นป่วน เกิดความวุ่นวาย เกิดความทุกข์
เกิดความเครียดต่างๆ ขึน้ มา แต่ถา้ เราไปฝึกหัดปฏิบตั ธิ รรม
ฝึกเจริญสติ นั่งสมาธิท�ำใจให้สงบ แล้วก็สอนใจให้เกิด
ปัญญา ให้เห็นสภาวะความเป็นจริงของโลก ทุกสิง่ ทุกอย่าง
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ในโลกนีเ้ ป็นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง เป็นของชัว่ คราว เป็นอนัตตา
ไม่มอี ะไรเป็นของเรา สักวันหนึง่ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราได้มา
เราก็จะต้องจากมันไปหมด มาตัวเปล่าๆ แล้วเราก็ไปตัว
เปล่าๆ
ตัวทีม่ าก็คอื จิตใจนี่ ตัวทีไ่ ปก็คอื จิตใจ จิตใจมาร่วม
ทีมกับร่างกาย มาปฏิสนธิเวลาที่พ่อแม่ผสมพันธุ์ จิตใจ
ก็มาร่วม จึงท�ำให้เกิดมีร่างกาย มีทารก แล้วก็คลอด
ออกมา จิตใจกับร่างกายก็เข้ามาร่วมกัน จิตใจเป็นผู้สั่ง
ร่างกายเป็นผู้รับค�ำสั่ง จิตใจใช้ร่างกายไปหาความสุข
ต่างๆ ไปตามความต้องการ แต่รา่ งกายมันก็อยูใ่ นกรอบ
ของความไม่เทีย่ ง มันเจริญเติบโตแล้ว เดีย๋ วมันก็ตอ้ งแก่
ต้องเจ็บ แล้วก็ต้องตายไปในที่สุด ไม่เว้นใครทั้งนั้น
อันนีถ้ า้ เราศึกษาธรรม เข้าใจความเป็นจริงอันนี้ เราก็จะ
ไม่เครียดได้ เพราะเราจะรู้ว่าเราไม่เป็นร่างกาย
เราเป็นจิตใจ เป็นผู้รู้ผู้คิด ที่มาอาศัยร่างกายเป็น
เครื่องมือพาเราไปหาความสุขต่างๆ ในโลกนี้ แต่มัน
เป็นการหาความสุขแบบชัว่ คราว ไม่ถาวร เพราะร่างกายนี้
มันก็จะต้องเก่า ต้องแก่ ต้องเจ็บ แล้วก็ตอ้ งตายไปในที่สดุ
พระอาจารย์ สุ ช าติ อภิ ช าโต 11

นี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนา ถ้าเราเห็นด้วยปัญญา
ถ้าหมัน่ วิเคราะห์พจิ ารณาดูความเป็นจริง แล้วเอามาสอน
ใจอยู่เรื่อยๆ ใจเราก็จะคล้อยตามความเป็นจริง ยอมรับ
ความเป็นจริง ไม่ฝืน ไม่มีความอยากที่จะให้ร่างกาย
ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอไม่มีความอยาก ความทุกข์ใจ
ความเครียดอะไรต่างๆ ที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมด ใจก็
จะอยู่กับร่างกายไปจนกว่าร่างกายมันจะหมดสภาพไป
นี่คือปัญญา แต่ก่อนที่จะคิดในแบบนี้ได้ จะต้องมี
ความสงบ ต้องเคลียร์เรือ่ งราวต่างๆ ออกไปจากใจให้หมด
ใจเรามีเรื่องวุ่นวาย มีเรื่องของความหลงเยอะ หลงว่า
ร่างกายเป็นเรา หลงว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็น
ของเรา หลงว่าเราจะอยูก่ นั ไปแบบไม่มวี นั สิน้ สุด ถ้าเราท�ำ
สมาธิ เราก็จะสามารถลบ เคลียร์ความคิดเหล่านี้ออกไป
ได้ชวั่ คราว แล้วเราก็จะได้เอาความคิดทีถ่ กู ต้องเข้ามาสอน
ใจใหม่วา่ เราอยูใ่ นโลกของความไม่แน่นอน อยูใ่ นโลกของ
ความชัว่ คราว ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่ รวมมาถึงร่างกาย
อันนี้ ก็เป็นของชั่วคราว ในที่สุดเราก็จะต้องทิ้งไปหมด
เรามาตัวเปล่าๆ แล้วเดีย๋ วเราก็จะไปตัวเปล่าๆ คิดอย่าง
นี้แล้ว ใจก็จะได้เตรียมพร้อมที่จะรับความจริง พอถึง
12 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

เวลาที่จะต้องจากร่างกายไป ถึงเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้
ได้ป่วย ใจก็จะสงบ ใจก็จะไม่วุ่นวาย นี่คือเอาย่อๆ ก่อน
ถาม: พระอาจารย์ครับ ก็คอื โดยสรุป ก็คอื ทีผ่ มเข้าใจก็คอื
ว่า สุดท้ายแล้วก็เป็นที่ปัญญา ใช่ไหมครับ ทีนี้ก่อนที่จะ
เป็นปัญญา ก็ตอ้ งมีสมาธิ ก่อนทีจ่ ะมีสมาธิ ก็ตอ้ งมีสติกอ่ น
ทีนี้จะท�ำยังไงให้มีสติได้ครับ
ตอบ: ก็การท่องบริกรรมค�ำว่าพุทโธๆ นี้ ก็เป็นการสร้างสติ
ขึน้ มาได้ คือถ้าเราสามารถท่องพุทโธๆ ได้ เราก็จะสามารถ
หยุดความคิดต่างๆ ได้ ท�ำให้ใจว่าง ใจเย็น ใจสงบได้ พุทโธ
นี้เป็นเหมือนยางลบ เวลาเราเขียนหนังสือด้วยดินสอนี่
ถ้าเราเขียนผิด เรามียางลบเราก็ลบมันได้ ใจเรานีม่ นั คิดอยู่
ตลอดเวลา เหมือนเขียนหนังสือบนกระดาษอยูต่ ลอดเวลา
เขียนก็เขียนแต่เรือ่ งวุน่ วายใจ เพราะมันไปเขียนเรือ่ งทีม่ นั
ขัดกับหลักความเป็นจริง พออะไรที่มันขัดกับหลักความ
เป็นจริง มันก็ท�ำให้เครียด ท�ำให้ทุกข์ขึ้นมา
งัน้ เราก็ตอ้ งลบความคิดเหล่านีอ้ อกไปจากใจ แล้วมา
สอนให้ใจคิดไปตามหลักความเป็นจริง หลักความเป็นจริง
ของโลกนี้ก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง อนิจจัง อนัตตา
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ไม่ใช่ของเรา เป็นของธรรมชาติ ไม่มตี วั ตน ทุกสิง่ ทุกอย่าง
นี้เป็นการท�ำงานของธาตุทั้ง ๔ เป็น ดิน น�้ำ ลม ไฟ ทุกสิ่ง
ทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวขึ้นของดิน น�้ำ 
ลม ไฟ ธาตุ ๔ หรือบางทีกเ็ ป็นธาตุเดีย่ วล้วนๆ เช่น น�ำ้ ก็เป็น
ธาตุน�้ำล้วนๆ ลมมันก็เป็นธาตุลมล้วนๆ ไฟก็เป็นธาตุ
ไฟล้วนๆ ดินที่เราเหยียบย�่ำนี่ก็เป็นดินล้วนๆ แต่บางที
ธาตุทั้ง ๔ มารวมกัน ก็ท�ำให้เกิดต้นไม้ใบหญ้า เกิดสัตว์
เกิดบุคคลอะไรต่างๆ ขึ้นมา
โลกนี้คือเป็นโลกของดิน น�้ำ  ลม ไฟ ไม่มีตัวไม่มีตน
ร่างกายของพวกเรา สักวันหนึง่ ก็จะต้องย่อยสลาย ธาตุทงั้ ๔
ที่มารวมตัวกันก็จะแยกไป เราต้องลบด้วยสติ พุทโธๆ อยู่
เรื่อยๆ ทีนี้การจะลบความคิดต่างๆ เหล่านี้ได้ มันต้อง
อาศัยการที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจอื่นๆ เพราะถ้าเรา
ยังมีภารกิจ มีการมีงานอยู่ เราต้องใช้ความคิด เราก็จะคิด
เกีย่ วกับเรือ่ งงานเรือ่ งการท�ำอะไรต่างๆ เราก็จะไม่สามารถ
ที่จะมาลบความคิดได้ เราไม่สามารถใช้พุทโธได้
งั้นการจะฝึกสติได้นี้ เราต้องมีเวลาว่าง เช่น วันหยุด
ท�ำงาน ไม่ตอ้ งไปเกีย่ วข้องกับงาน ไม่ตอ้ งเกีย่ วข้องกับใคร
14 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

เราก็ลองไปปลีกวิเวกดู ไปหาที่ไหนที่มันว่าง อยู่คนเดียว
แล้วก็พยายามสอนใจให้ลบความคิดต่างๆ ไปให้หมด
ด้วยการบริกรรมพุทโธๆๆ ไป พอมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้
ก็พุทโธๆ ไป มันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุทโธไป อันนี้เป็น
การเจริญสติ คือ การยับยัง้ ความคิดต่างๆ พอเรามีสติมกี ำ� ลัง
มากพอ เราก็นั่งสมาธิได้ จะไม่รู้สึกล�ำบาก นั่งแล้วจิตก็
จะว่าง จะเย็น จะสบาย แล้วก็จะนิ่งในที่สุด เวลาจิตนิ่ง
เราก็เรียกว่าเป็นสมาธิ จิตก็จะไม่มอี ารมณ์ โลภ โกรธ หลง
รักชังกลัวหลง จิตจะมีแต่ความอิ่มใจ ความสุขใจ จะรู้ว่า
ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจนี่เอง
เมื่อเราได้พบความสุขแบบนี้แล้ว เราก็สามารถที่จะ
ทิง้ ความสุขต่างๆ ทีเ่ ราอาศัย ทีเ่ ราเคยมีได้ เพราะความสุข
ต่างๆ ที่เรามีกันนี้ มันต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ
ซึ่งเรารู้ว่าสักวันหนึ่ง ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องสิ้นสุดลง
หรือเจ็บไข้ได้ป่วย หรือแก่ เราก็จะไม่สามารถใช้มันเป็น
เครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้ แต่ถ้าเราสามารถหา
ความสุขจากการท�ำใจให้สงบได้ เราก็จะไม่ตอ้ งพึง่ ร่างกาย
เรามีความสุขได้ ร่างกายแก่เราก็มีความสงบ นั่งสมาธิได้
เจ็บไข้ได้ปว่ ย ก็นอนสมาธิได้ ถ้านัง่ ไม่ได้กน็ อนได้ ใกล้จะตาย
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ก็ ส ามารถท� ำ ใจให้ ส งบ ไม่ เ ดื อ ดร้ อ นกั บ การตายของ
ร่างกาย มีความสุขตลอดเวลา
อันนีแ้ หละคือความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีเ่ หนือกว่า
ความสุขทั้งปวง “นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง” เกิดจากการ
เจริญสติ ท�ำใจให้ว่างจากความคิดต่างๆ แล้วใจจะเย็น
ใจมีความสุข ไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรมาให้ความสุขกับใจ
ต้องมีเวลา ต้องไปปลีกวิเวก ดังนัน้ ถ้าอยากจะลองปฏิบตั ิ
วันหยุดท�ำงาน เวลาว่าง แทนที่จะไปเที่ยวกัน ลองเปลี่ยน
วิธีหาความสุขแบบใหม่ดู หาความสุขที่พระพุทธเจ้าสอน
ให้หา คือหาความสุขที่เกิดจากความสงบ เข้าใจไหมหมอ
ถาม: แต่ว่าโดยตัวผมเอง พระอาจารย์ เวลาปฏิบัติ
พุทโธๆ ไป อีกไม่กี่ค�ำมันก็หลุดครับ
ตอบ: เพราะเราไม่เคยท�ำ  เหมือนว่ายน�้ำนี่ ถ้าเราไม่เคย
ว่ายน�้ำ  เราก็ยังว่ายไม่ได้ เราก็ต้องคอยหัด ลงน�้ำแล้วเรา
ก็ต้องคอยพยุงร่างกายให้เราลอยตัวในน�้ำให้ได้
ถาม: แล้วอย่างในกรณีคนที่เขาเจ็บป่วย อย่างนี้ครับ
พระอาจารย์ครับ อย่างเขานอนเจ็บ ทรมานอยูอ่ ย่างนีล้ ะครับ
16 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

ตอบ: ก็พทุ โธได้ พุทโธได้ ไม่ตอ้ งใช้รา่ งกาย พุทโธนีไ้ ม่ตอ้ ง
ออกเสียง นึกในใจ พุทโธๆ ไป ให้เราลืมเรื่อง แล้วก็ถ้าเรา
อยู่กับพุทโธ เราจะลืมเรื่องของความเจ็บของร่างกายไป
ใจเราก็จะเข้าสมาธิ บางทีร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้
ก็จะไม่เข้ามากระทบกระเทือนใจเรา หรือถ้ามันเข้ามา
ใจก็ไม่วุ่นวายไปกับมัน ใจเป็นอุเบกขา ใจสักแต่ว่ารู้
อยูก่ บั ความเจ็บป่วยของร่างกายได้ งัน้ ถ้าเรารูจ้ กั วิธปี ฏิบตั ิ
สมาธิแล้ว เราไม่ต้องใช้ร่างกาย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะ
ตายนี้ ไม่เป็นปัญหา เพราะว่าการเจริญสติ การหาความสงบ
มันไม่ต้องใช้ร่างกาย เข้าใจไหม
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18 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

๒. สติปฏฐำน ๔
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ถาม: ผมสงสัยเรื่องสติปัฏฐาน ๔ ครับ สติปัฏฐานที่มี
กาย เวทนา จิต ธรรม นีล่ ะครับ ส่วนกายนีพ่ อจะเข้าใจครับ
ที่ ต ามดู ก ารเคลื่ อ นไหว การดู ล มหายใจ ใช่ ไ หมครั บ
ส่วนเวทนานี่ สุข ทุกข์ ก็แค่รู้เฉยๆ ใช่ไหม
ตอบ: ออ มันมากกว่านั้น คือ สติปัฏฐาน ๔ นี่ ความจริง
เป็นหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตรปริญญา ๔ ระดับ ปริญญาตรี
โท เอก เวลาอ่านนี่อาจจะคิดว่ามันง่ายๆ ความจริงมัน
ไม่ง่ายหรอก เพราะว่าการปฏิบัตินี้เพื่อปล่อยวาง ๑. กาย
เราปล่อยวางร่างกายได้ไหม ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตวั เรา มันจะ
เป็นจะตายก็เรื่องของมัน แล้วขั้นที่ ๒ ก็ปล่อยวางความ
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เจ็บไข้ได้ป่วย เวทนาได้หรือไม่ เวลาเจ็บก็เฉย ไม่เจ็บได้
เหมือนกับคนอืน่ เขาเจ็บ เราเจ็บด้วยกับเขาหรือเปล่า เวลา
คนไข้มาหาหมอนี่ หมอเจ็บไปกับคนไข้หรือเปล่า เพราะ
คุณหมอเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นคุณหมอ ใช่ไหม แต่ท�ำไม
ร่างกายของคุณหมอเวลามันเจ็บ คุณหมอถึงเจ็บไปกับ
มันด้วย เพราะคุณหมอไปเห็นว่าร่างกายเป็นคุณหมอไง
เราต้องมาปฏิบัติเพื่อแยกใจออกจากร่างกาย จาก
เวทนา จากอารมณ์ของจิต มันเป็นไปตามขั้นตอนของ
อริยมรรค อริยผล ๔ ระดับ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี
และอรหันต์ คือต้องใช้ปัญญาแยกแยะ กาย เวทนา จิต
ออกจากใจให้ได้ ด้วยการการปฏิบตั ิ ด้วยการท�ำได้จริงๆ
เช่น เวลาร่างกาย ไปหาหมอ หมอบอกเป็นมะเร็งนี้ จะต้อง
ตายไปในอีก ๓ เดือนนี้ ถ้าตกใจ กินไม่ได้ นอนไม่หลับนี้
ก็แสดงว่าสอบตก ยังทุกข์อยู่ ถ้าใจไม่ทุกข์นี้ รู้ว่ามันไม่ได้
เป็นตัวเราของเรา มันจะเป็นก็เรื่องของมัน ห้ามมันไม่ได้
รักษาได้ก็รักษาไป รักษาไม่ได้มันจะตายก็เรื่องของมัน
อันนี้แหละคือปัญญา ต้องเห็นไตรลักษณ์ในร่างกาย
ในเวทนา ในจิต แล้วก่อนที่เราจะไปท�ำใจรับกับความจริง
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อันนี้ได้ เราก็ต้องมีก�ำลัง อุเบกขา คือวางเฉยให้ได้ ใจเรา
เฉยได้ไหม เวลามีอะไรมากระทบกับกาย เวทนา กับจิตเรา
นี่ เฉยได้ไหม บางทีกนิ ไม่ได้นอนไม่หลับเป็นวันๆ นัน่ แหละ
งั้นเราต้องฝึกสมาธิก่อนให้ได้อุเบกขา เพื่อเราจะได้เฉยได้
สมาธิก็ต้องระดับฌาน ๔ นั่น รูปฌาน ๔ ถึงจะมีอุเบกขา
ปรากฏขึน้ มา เราต้องฝึกให้มนั ช�ำนาญให้มนั สามารถสัง่ ได้
มีสติสั่งให้มันเฉยได้ เวลามีอะไรมากระทบ ใจจะตกใจนี้
ก็สั่งให้มันหยุดตกใจได้
แล้วก่อนที่เราจะสั่งใจได้ เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้
ได้มากก่อน นี่เขาถึงเรียก “สติปัฏฐาน” เริ่มต้นที่สติก่อน
ฝึกสติให้มีก�ำลังสั่งใจให้เข้าสู่อุเบกขาให้ได้ก่อน เมื่อสั่งใจ
ให้อยู่อุเบกขาได้ ทีนี้ก็ไปสอนใจความจริงของร่างกาย
เวทนา กับจิตว่ามันเป็นธรรมชาติ มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไป
ควบคุมบังคับมันได้ตลอดเวลา ร่างกายนี้ตอนนี้เราพอ
จะควบคุมมันได้ แต่วนั ดีคนื ดีมนั จะเป็นอะไรขึน้ มา ต่อให้
เป็นหมอก็ควบคุมมันไม่ได้
เวทนาก็เหมือนกัน เวทนามันก็มีสุขมีทุกข์ ไม่สุข
ไม่ทุกข์สลับไปสลับมา บางทีเราก็ควบคุมได้ แต่บางทีเรา
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ก็ควบคุมมันไม่ได้ ตอนที่เราควบคุมมันไม่ได้ ถ้าเราไม่มี
อุเบกขา เราก็จะทุกข์ แต่ถ้าเรามีอุเบกขา เราก็ยอมรับ
ความจริงว่า คุมไม่ได้กป็ ล่อยมันไป ใจก็เป็นอุเบกขา ใจเฉย
ใจไม่เดือดร้อนไปกับกาย เวทนา จิตได้ มันเป็น ๓ ระดับ
ด้วยกัน ซึ่งต้องท�ำเป็นขั้นตอนเป็นขั้นๆ ไปแต่ละขั้น
ก่ อ นจะถึ ง ได้ ปั ญ ญาต้ อ งมี อุ เ บกขาก่ อ น ก่ อ นจะมี
อุเบกขาก็ตอ้ งมีสติกอ่ น แล้วก่อนจะมีสติกต็ อ้ งไปปฏิบตั ิ
ศีลก่อน รักษาศีล ๘ ให้ได้ก่อน เพราะผู้ปฏิบัตินี้จะต้อง
ไม่มีภารกิจอย่างอื่น ไม่ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ
ต้องถือศีล ๘ ขึ้นไป
สติปฏั ฐานนีท่ า่ นแสดงให้กบั พระ เข้าใจไหม ท่านเลย
ไม่ได้พูดถึงเรื่องศีล เพราะพระท่านมี   ๒๒๗  ข้ออยู่แล้ว
เป็นพืน้ ฐานของการปฏิบตั สิ ติปฏั ฐานสูตร ส�ำหรับฆราวาสนี้
ศีล ๕ ยังรักษาไม่ได้ ก็กินเหล้าอยู่เรื่อยนี้ แล้วจะไปปฏิบัติ
ธรรมได้ยังไง จะดูหนังฟังเพลง จะไปปาร์ตี้อย่างนี้แล้ว
จะเอาเวลาไปเจริญสติ สมาธิ ปัญญา เพื่อมาสอนใจให้
ปล่อยวาง กาย เวทนา จิตได้ยังไง นั่นแหละคือค�ำตอบ

22 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

๓. กำรแผเมตตำที่แทจริง
ท�ำอยำงไร?
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ถาม: ตอนทีท่ า่ นพระอาจารย์เทศน์เรือ่ งเมตตานี่ อยากจะ
กราบเรียนถามพระอาจารย์เพิ่มครับ อย่างที่เราสวดมนต์
ท�าวัตรอะไรกันเสร็จ อย่างนี้นะครับพระอาจารย์ แล้วเรา
ก็จะสวด “สัพเพ สัตตา อเวรา อัพพยาปัชฌา อนีฆา สุขี
อัตตานัง ปริหะรันตุ” นี่ อย่างนีถ้ อื ว่าเป็นการได้แผ่เมตตา
ไปหรือยังครับ
ตอบ: ยังไม่ได้แผ่หรอก เพราะเป็นการสวดเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ คือเป็นการสอนใจ เตือนใจให้รจู้ กั วิธแี ผ่เมตตา
ว่า เราต้องไม่มเี วรกัน “อเวรา โหนตุ อัพพยาปัชฌา โหนตุ”
เราต้องไม่เบียดเบียนกัน “อนีฆา โหนตุ” เราต้องไม่ท�า
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ให้ผู้อื่นทุกข์กายทุกข์ใจกัน และข้อที่ ๔ “สุขี อัตตานัง
ปริหะรันตุ” ท�ำให้ผู้อื่นมีความสุข
การสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่ เป็นการสอนใจ หรือ
เป็นการท�ำสมาธิ หรือเป็นการตั้งเจตนารมณ์ ว่าเรา
จะต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทงั้ ปวง ด้วยลักษณะ
๔ ลักษณะนี้ วิธีแผ่จริงๆ นี้ต้องแผ่ด้วยการกระท�ำ เช่น
ตอนนี้พบปะกับคุณหมอ ก็ไม่ด่ากัน พบปะกับคุณหมอ
ก็สวัสดี สบายดีหรือคุณหมอ อันนี้ก็แสดงความเมตตา
ความเมตตาก็คือความปรารถนาดี ความมีไมตรีจิต
ต่ อ กั น แล้ ว ถ้ า เกิ ด ท� ำ อะไรผิ ด พลาด ก็ ใ ห้ อ ภั ย กั น
ไม่จองเวรกัน ต้องท�ำด้วยการกระท�ำ อย่างนี้ถึงจะเรียก
ว่าเป็นการแผ่เมตตา แต่การสวดนี้เป็นการเตือนใจ
สอนใจ หรือเป็นการตัง้ เจตนารมณ์ ว่าเราจะต้องมีความ
เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง
ถาม: ต้องเอาของไปให้กัน
ตอบ: ใช่ วันเกิดก็เอาของไปให้เขาสิ เขาก็จะดีใจ ให้ความ
สุขกับเขา  เรียกว่า สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ
24 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

ถาม: ครับ จะได้เข้าใจเรื่องการแผ่เมตตาที่ถูกต้องครับ
กราบขอบพระคุณครับ
ตอบ: ต้องแผ่ด้วยการกระท�ำ ไม่ใช่แผ่ด้วยการสวด
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26 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

๔. เหตุใดคนเรำถึงแตกตำงกัน?
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ถาม: ผมขึ้นหัวข้อว่า เหตุใดคนเราถึงแตกต่างกัน ช่วงนี้
ที่โควิดก�าลังระบาด ผมก็เห็นบางคนก็เดือดร้อนหนัก
แต่บางคนก็เดือดร้อนไม่หนัก บางคนนี่หมดทั้งเงินทอง
และสุขภาพแย่ลงหมด ในขณะที่บางคนไม่เป็นอะไรเลย
ครับพระอาจารย์ กิจการก็เจริญรุง่ เรืองอีกด้วยซ�า้ เพราะว่า
ขายออนไลน์นี่ละครับ ผมกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า
เหตุอันใดจึงเป็นอย่างนั้นละครับ ท�าไมคนเราถึงแตกต่าง
กันได้ถึงขนาดนี้
ตอบ: เพราะโลกเรามีเหตุปจั จัยทีห่ ลากหลายไง มันจึงท�าให้
มีความแตกต่างกัน สถานที่ อาชีพ ก็มีความแตกต่างกัน
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ผลกระทบต่ออาชีพก็ไม่เท่ากัน งัน้ อันนีก้ เ็ ป็นเหตุภายนอก
ทีเ่ ราไม่สามารถทีจ่ ะไปควบคุมบังคับมันได้ ถ้าเราไปเลือก
อาชีพที่มันมาถูกเหตุการณ์นี้ท�ำให้เดือดร้อน ก็เดือดร้อน
งั้นถ้าเราอยู่ในอาชีพท่องเที่ยว อาชีพอะไรต่างๆ ที่มันมี
ผลกระทบ มันก็เกิดผลกระทบ แต่นี่ตามหลักพระพุทธ
ศาสนานี้ เราไม่ถอื เป็นเหตุผลหลัก ทีท่ ำ� ให้พวกเรามีความ
แตกต่างกัน เหตุผลหลักที่ท�ำให้พวกเราแตกต่างกัน คือ
การกระท�ำของเรา ท่านเรียกว่า “กรรม”
กรรมเป็นเครือ่ งจ�ำแนกแยกสัตว์ สัตว์กห็ มายถึงสิง่ ที่
มีชวี ติ ทัง้ หลายนี้ ให้มคี วามแตกต่างกัน คือให้เป็นคนดีบา้ ง
เป็นคนไม่ดบี า้ ง เป็นคนกลางๆ บ้าง อันนีก้ เ็ กิดจากการกระท�ำ
ของแต่ละบุคคล ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ว่าจะท�ำ
ไปในทางไหน ถ้าคิดดี พูดดี ท�ำดี ก็จะสะสมนิสยั ทีด่ ี ท�ำให้
เป็นคนดี ถ้าคิดไม่ดี พูดไม่ดี ท�ำไม่ดี ก็จะสะสมนิสัยที่ไม่ดี
ท�ำให้กลายเป็นคนไม่ดไี ป แต่บางคนก็มที งั้ ๒ แบบ ท�ำดีบา้ ง
ท�ำไม่ดีบ้าง ก็เลยมีคนที่หลากหลายกัน อันนี้เป็นเหตุผล
ที่เกิดจากการกระท�ำของแต่ละบุคคล แล้วผลจากการ
กระท�ำก็สง่ ให้คนแต่ละบุคคลนัน้ รับผลของการกระท�ำของ
ตนไม่เท่าเทียมกัน อันนีก้ ท็ างหลักศาสนา เราพูดทางหลัก
28 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

กรรม การกระท�ำเป็นหลัก แล้วนอกจากหลักกรรมแล้ว
ก็มเี หตุปจั จัยด้านอืน่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ ของแต่ละบุคคล
ซึง่ มันก็เป็นผลกระทบทีเ่ รียกว่า เป็นผลกระทบทีไ่ ม่ใหญ่โต
เท่ากับทีเ่ กิดจากการกระท�ำ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ
ถาม: พระอาจารย์ครับ ถ้าตอนนี้เรารับผลแล้ว แล้วเรา
อยากจะเปลีย่ นแปลงกรรมให้เราดีขนึ้ สามารถจะท�ำได้เลย
ใช่ไหมครับ
ตอบ: ก็เราต้องวิเคราะห์ว่า ผลมันเป็นอะไร ตามหลัก
ศาสนา ผลก็คือการมาเกิดนี่แหละ เป็นตัวปัญหาหลัก
พอมาเกิดแล้วก็ตอ้ งมาเจอ ไม่วา่ จะคนดีคนชัว่ ก็ตอ้ งเจอ
กับเหตุปจั จัยทีเ่ ป็นของโลกนี้ เช่น ความเปลีย่ นแปลงของ
ดินฟ้าอากาศ มันก็ท�ำให้เกิดมีพายุ มีแผ่นดินไหว มีอะไร
ต่างๆ เหล่านี้ อันนีก้ เ็ ป็นผลทีจ่ ะต้องรับกันทุกคน ไม่วา่ จะ
เป็นใครก็ตามทีม่ าเกิด แล้วนอกจากนัน้ ก็ยงั ต้องมารับกับ
ผลทีเ่ กิดกับร่างกาย ทีม่ หี มอก็เพราะว่าร่างกายมันมีโรคภัย
ไข้เจ็บ ถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องมีหมอ ไม่ต้องมียา
ไม่ต้องมานั่งพูดคุยกันทุกวันนี้
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งั้นปัญหาหลักตามหลักของทางศาสนาก็คือ การมา
เกิดนี่เอง ถ้ามาเกิดแล้วมันก็ต้องเจอปัญหาต่างๆ ทุกคน
มากน้อยต่างกันไปตามบุญตามกรรมของแต่ละคนทีท่ ำ� มา
แต่ก็ไม่พ้นที่จะต้องเจอ มากหรือน้อย แก่ เจ็บ ตายนี่
ต้องเจอกันทุกคน แก่ช้าแก่เร็ว เจ็บมากเจ็บน้อย ตายช้า
ตายเร็ว อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการมาเกิด พระพุทธเจ้าก็
เลยตรัสว่า ทางที่ดีที่สุด แก้ปัญหาที่ให้มันจบสิ้น ก็คือ
อย่ามาเกิด เพราะว่าการเกิดเป็นทุกข์ บุคคลที่ไม่เกิด
เท่านั้นที่จะไม่มีความทุกข์ ถ้ากลับมาเกิด ไม่ว่าจะเกิด
มารวยมาจน มาใหญ่มาเล็ก มาสวยไม่สวย หล่อไม่หล่อ
ก็ต้องเจอความทุกข์ด้วยกันทุกคน เจอปัญหาด้วยกัน
ทุกคน งั้นทางที่ดีที่สุดคืออย่ามาเกิด ซึ่งพวกเราก็โชคดี
ได้มาเจอคนที่รู้จักวิธีหยุดการเกิด ก็คือพระพุทธเจ้าของ
เรานี่เอง
ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า เราจะไม่เข้าใจเรื่องชีวิตของเรา
ว่า ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหน เราก็ไปแก้ปัญหาปลาย
เหตุกัน เกิดแล้วไม่สบายก็ไปหาหมอ มีเชื้อโรคก็ไปคิดค้น
หายามาแก้กัน แก้โรคนี้แล้ว เดี๋ยวก็มีโรคใหม่มาให้แก้ไป
เรื่อยๆ มีเชื้อโรคต่างๆ ที่กลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆ งั้นเราแก้
30 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

ปัญหาที่ปลายเหตุกันทุกคน แล้วก็ไม่สามารถที่จะไป
ยั บ ยั้ ง ความแก่ ไ ด้ ไม่ ส ามารถไปยั บ ยั้ ง ความตายได้
แต่พระพุทธเจ้านี่ทรงเป็นบุคคลที่แสนฉลาด ที่ไม่มีใคร
เหมือน เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเอง ที่ใช้ปัญญาของท่าน
วิเคราะห์จนเห็นชัดว่า ปัญหาทั้งหลายนี้ต้องแก้ท่ีต้นเหตุ
ต้นเหตุกค็ อื การมาเกิด เมือ่ ทรงค้นพบสาเหตุทพี่ าให้มาเกิด
ก็คือตัณหาความอยาก ความอยากหาความสุขกับทาง
ร่างกาย ตา หู จมูก ลิน้ กาย ก็จำ� เป็นจะต้องมามีรา่ งกายกัน
เมื่อมีร่างกายก็ต้อง นี่แหละต้องเจอความแก่ ความเจ็บ
ความตายของร่างกาย และความแปรปรวนของธรรมชาติ
ที่มากระทบกับความอยู่ความเป็นความตายของร่างกาย
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ถ้าไม่อยากจะมาเกิด
ก็หยุดความอยาก คือ อย่าไปอยากในรูปเสียงกลิ่นรส
ไปอยู่จ�ำศีลเหมือนพระนี่ ตัดความอยากทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย ไปอยู่ในป่าในเขา แล้วก็ไปหาความสุขจากการ
ท�ำใจให้สงบ คือการฝึกสมาธิ แล้วก็สอนใจว่าอย่าไป
หาความสุขจากสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เพราะว่ามันไม่สามารถ
ให้ความสุขที่แท้จริง ที่ถาวรได้ ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป
หมดไปก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆ หาเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่ม
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ความพอ ความอยากไม่มวี นั หมดจากการหาความสุขจาก
รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เพราะร่างกายตายไป ความอยากที่
ยังอยู่ในใจ ก็จะพาให้ใจไปเกิดใหม่ ไปมีร่างกายอันใหม่
งั้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า วิธีที่จะท�ำให้ใจไม่ต้อง
ไปเกิด ไปมีร่างกายใหม่ ก็ต้องระงับความอยากทางตา
หูจมูกลิ้นกาย ด้วยการปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง
ที่เป็นเครื่องมือ
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๕. ธรรมขอใดส�ำคัญที่สุด?
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ถาม: ธรรมข้อใดส�าคัญที่สุดครับ เพราะตัวผมเองรู้สึก
ว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าหลากหลายมากครับ มีธรรม
หมวดต่างๆ เยอะแยะไปหมด ผมก็อยากจะกราบเรียน
ถามพระอาจารย์ครับว่า ธรรมข้อใดของศาสนาเราที่
พระอาจารย์คิดว่าส�าคัญมากที่สุดครับผม
ตอบ: ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ ก็ทรงตรัสว่า
ธรรมที่ส�าคัญที่สุดก็คือสติ เพราะถ้าขาดสติแล้วจะไม่
สามารถท�าอะไรให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ ทรงเปรียบ
เทียบสติว่าเป็นเหมือนกับรอยเท้าช้าง ที่ใหญ่กว่ารอยเท้า
ของสัตว์ทั้งหลายในป่า สัตว์ทุกชนิดนี้ รอยเท้าของสัตว์
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ทุกชนิดนี้จะเล็กกว่ารอยเท้าช้าง ความส�ำคัญของสติ
ก็คือ ถ้าไม่มีสติแล้ว จะไม่สามารถเจริญธรรมชนิดต่างๆ
ได้นั่นเอง ตัวอย่างของการไม่มีสติก็คือคนตาย คนตาย
ไม่มีสติ คนนอนหลับก็ไม่มีสติ คนบ้าก็ไม่มีสติ คนเมาสุรา
ก็ไม่มีสติ ที่จะท�ำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน เป็นคุณเป็น
ประโยชน์ได้
นี่แหละคือธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ส�ำคัญที่สุดในบรรดา
ธรรมทั้งหลาย จ�ำเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้น�ำหน้า ธรรม
ทั้งหลายถึงจะปรากฏขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นการท�ำทาน
ไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีล ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิ
การเจริ ญ ปั ญ ญา จ� ำ เป็ น จะต้ อ งมี ส ติ ค อยควบคุ ม
บังคับจิตให้กระท�ำหน้าที่ต่างๆ เหล่านี้ ถ้าไม่มีสติแล้วก็
จะไม่สามารถควบคุมบังคับให้รกั ษาศีล ให้ทำ� บุญท�ำทาน
ให้นั่งสมาธิ ให้เจริญปัญญาได้นั่นเอง
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๖. ปดอบำยตลอดกำล
ท�ำอยำงไร?
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ถาม: วั น นี้ ผ มตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ งว่ า “ป ด อบายตลอดกาล
ท�าอย่างไร” เหตุผลก็เพราะว่า ตราบใดทุกๆ คนที่เกิดมา
ล้วนแต่อยากมีความสุข หนีทกุ ข์กนั หมดทุกคนครับ แต่ดว้ ย
ชีวิตประจ�าวันนี่ บางคนก็ก่อเวรก่อกรรมอยู่บ้าง เพราะ
ฉะนัน้ ก็คงจะพลาดไปบ้างทีจ่ ะต้องท�าผิดศีล อาจจะตกไป
อบายครับ ในทางพระพุทธศาสนานี่ มีวิธีการไหมครับ
พระอาจารย์ ที่เราจะด�ารงชีวิตอยู่ ต่อไปภายภาคหน้า
เราไม่ต้องไปอบายอีกแล้วละครับ
ตอบ: ก็ ต ้ อ งบรรลุ เ ป็ น พระอริ ย บุ ค คล ตั้ ง แต่ ขั้ น
พระโสดาบันขึน้ ไป ท่านก็จะมีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าการ
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กระท�ำบาปนี้เป็นเหตุที่น�ำไปสู่การเกิดในอบาย เมื่อท่าน
เห็นดังนั้นแล้ว ท่านก็จะไม่ท�ำบาป เพราะเห็นว่าการ
ท�ำบาป ถึงแม้จะได้ผลประโยชน์มา ก็ไม่คมุ้ เท่ากับผลเสียที่
จะตามมา เพราะต้องไปเกิดในอบาย ๔ สถาน ไปเกิดเป็น
เดรัจฉาน เป็นเปรต อสูรกาย หรือไปนรกได้ พระอริยบุคคล
ทุกๆ รูปนี้จะไม่ท�ำบาปโดยเด็ดขาด
ถาม: ก็คือมีวิธีเดียว ต้องเป็นพระอริยบุคคลให้ได้
ตอบ: ใช่ เพราะถ้ายังไม่เป็นพระอริยบุคคล ยังลูบคล�ำอยู่
ยังไม่มั่นใจว่าการท�ำบาปนี้เป็นเหตุให้ไปเกิดในอบาย
จริงหรือไม่ แล้วก็อบายมีจริงหรือไม่ คนบางคนก็อาจจะ
ไม่เชื่อว่าตายแล้ว อาจจะต้องไปเกิดต่อ เขาอาจจะคิดว่า
ตายแล้วสูญ งั้นก็จะท�ำบาป ถ้าท�ำบาปก็รับใช้ในขณะที่
มีชีวิตอยู่ เช่น ท�ำผิดกฎหมาย ก็อาจจะถูกจับเข้าคุกเข้า
ตะรางไป แต่หลังจากทีต่ ายไปแล้ว ใครเป็นผูไ้ ปรับผลบาป
เขาไม่รวู้ า่ นอกจากร่างกายแล้ว ยังมีใจอีกส่วนหนึง่ ทีไ่ ม่ได้
ตายไปกับร่างกาย ใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปเกิดในอบาย
ต่อไป ถ้าท�ำบาป อันนี้ พระโสดาบันนี้ พระอริยบุคคล
ทุกระดับก็จะเห็นตัวจิต เห็นตัวกรรมที่ท�ำให้จิตไปเกิดใน
ภพภูมิต่างๆ อย่างชัดเจน ก็เลยท่านก็จะไม่ท�ำบาปโดย
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เด็ดขาด เพราะได้ไม่คุ้มเสีย เหมือนกับได้มาร้อยหนึ่ง
แล้วก็ต้องไปใช้แสนหนึ่งนี่ ไม่เอาดีกว่า โทษหนักกว่า
ประโยชน์ที่เราได้รับจากการท�ำบาป
ถาม: แล้ ว ท� ำ ยั ง ไงถึ ง จะเป็ น พระโสดาบั น ได้ ล ะครั บ
พระอาจารย์ครับ
ตอบ: ก็ต้องปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา รักษาศีล ถึงแม้ว่า
จะไม่บริสทุ ธิต์ ลอดเวลา ก็รกั ษาให้ได้มากทีส่ ดุ อย่างน้อยก็
ต้องศีล ๘ ขึน้ ไปด้วย เพราะต้องอาศัยศีล ๘ เพือ่ สนับสนุน
ในการปฏิบัติสมาธิ ให้จิตเกิดอุเบกขา ให้มีพลังที่จะหยุด
กิเลสตัณหาได้ แล้วก็ไปเจริญปัญญา ให้เห็นว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างในโลกที่กิเลสต้องการนี้เป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข
เพราะว่ามันเป็นของไม่เทีย่ ง ได้มาแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งสูญเสียไป
เวลาได้มาก็ดีใจมีความสุข แต่ต่อไปไม่ช้าก็เร็ว ก็ต้องมี
การสูญเสีย มีการพลัดพรากจากกัน เวลานัน้ ก็จะกลายเป็น
ความทุกข์ไป และเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาห้ามการพลัดพราก
จากกันได้ ทุกอย่างเป็นอนัตตา ไม่อยูภ่ ายในอ�ำนาจของใคร
ที่จะรักษาให้คงเส้นคงวา ให้อยู่กับตนไปได้ตลอด พอเห็น
ด้วยปัญญาว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ก็จะห้ามใจด้วยอุเบกขาได้
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ตอนนีญ
้ าติโยมอาจจะเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ แต่พอ
ถึงเวลาจริงๆ ก็ห้ามใจไม่ได้ เพราะว่าไม่มีอุเบกขา ไม่มี
สมาธิ ไม่มกี ำ� ลังทีจ่ ะสูก้ บั ความอยากของตน งัน้ ต้องฝึก
สมาธิให้ได้ก่อน ให้จิตได้อุเบกขา สามารถหยุดตัวจิต
หยุดกิเลสได้ แล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจ เห็นถึงเหตุผลของ
การไม่กระท�ำตามความอยาก ท�ำตามกิเลสว่า มีประโยชน์
กว่าท�ำตาม ท�ำตามกิเลสแล้วจะต้องเจอความทุกข์ทุก
ชาติไปเลย ก็จะเป็นพระโสดาบันได้ เป็นพระอริยบุคคลได้
งัน้ พยายามฝึก รักษาศีล ฝึกนัง่ สมาธิ ฝึกเจริญสติ เพราะสติ
เป็นเหตุทจี่ ะท�ำให้ได้สมาธิ แล้วพอได้สมาธิ ก็ไปหมัน่ สอน
ใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง จะน�ำไปสู่ความทุกข์
ต่อไป อนัตตา ไม่ใช่ของเรา ควบคุมบังคับเขาไม่ได้ ให้เขา
เป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็
ก็จะฝืนความอยากได้ อยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขในโลกนี้
ก็ไม่เอา เพราะเห็นว่าได้ลาภก็ต้องเสื่อมลาภ ได้ยศก็ต้อง
เสื่อมยศ ได้สรรเสริญก็ต้องได้นินทา ได้สุขก็ต้องได้ทุกข์
ก็จะสามารถยับยัง้ ใจไม่ให้ไปแสวงหาโลกธรรมได้ อยูแ่ บบ
ไม่มีอะไรได้อย่างมีความสุข
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๗. จิต สติ
และควำมคิด
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ถาม: มีความสับสนกันเรื่องจิต เรื่องสติ กับเรื่องของ
ความคิ ด นะครั บ มี ห ลายคนถามผมเรื่ อ ยเลยว่ า
เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับผม ขอความกระจ่างจาก
พระอาจารย์ดีกว่าครับผม
ตอบ: ค�าว่าจิตนีแ้ ปลว่าผูร้ ผู้ คู้ ดิ ผูท้ กี่ า� ลังรูอ้ ยูว่ า่ เราก�าลัง
พูดอะไรกันอยู่นี้คือจิต แล้วผู้ที่ก�าลังคิด แล้วก็ส่งความคิด
อออกมาทางวาจาทีเ่ ราพูดคุยกันนี้ เรียกว่าเป็นจิต จิตเป็น
ผูร้ ผู้ คู้ ดิ ส่วนค�าว่าสตินี้ หมายความว่าการรูอ้ ยูก่ บั เรือ่ งใด
เรือ่ งหนึง่ เช่น รูอ้ ยูก่ บั ว่าเราก�าลังพูดอะไรกันอยู่ ถ้าไม่มสี ติ
จะไม่รู้ว่าเราก�าลังพูดอะไรกัน หรือว่าก�าลังท�าอะไรอยู่
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อย่างใดอย่างหนึง่ หรือรูอ้ ยูก่ บั ลมหายใจเข้าออกนีก่ ็ เรียก
ว่าการมีสติ หรือรูอ้ ยูก่ บั ค�ำบริกรรมพุทโธพุทโธ นีก่ เ็ รียกว่า
การมีสติ คือการรูอ้ ยูก่ บั เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ถ้าดืม่ สุรายาเมา
แล้วเกิดอาการมึนเมานี้ จะขาดสติ คือจะไม่รู้ว่าก�ำลัง
พูดอะไร หรือก�ำลังท�ำอะไร งั้นค�ำว่าสติน้ีก็คือการตื่นตัว
การรูว้ า่ เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ก�ำลังพูดก�ำลังคุย ก�ำลังดูอะไร
ก�ำลังท�ำอะไร ต้องมีสติถึงจะสามารถท�ำสิ่งเหล่านี้ได้
ท่านเรียกว่าการระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ส่วนค�ำว่าความคิดนี้ ก็เป็นสิ่งที่จิตเป็นผู้ปรุงแต่ง
ขึ้นมา ตัวที่ปรุงแต่งความคิดก็เรียกว่าสังขาร ในภาษา
ของพระ ของธรรมะ ในจิตนี้ที่เป็นผู้รู้ผู้คิดนี้ มีความ
สามารถอยู่ ๔ อย่างด้วยกัน คือสามารถคิดได้ สามารถ
จ� ำ ได้ คิ ด ได้ นี่ เ รี ย กว่ า สั ง ขาร จ� ำ ได้ นี่ เ รี ย กว่ า สั ญ ญา
แล้วก็สามารถรับรู้ความรู้สึกสุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ได้
เรียกว่าเวทนา และมีความสามารถที่จะรับรูปเสียงกลิ่น
รสต่างๆ ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกาย นี่คือวิญญาณ
ท�ำหน้าที่เหล่านี้ ผู้ที่ท�ำหน้าที่ ๔ อย่างนี้มีอยู่ภายในจิต
ส่วนตัวจิตเองนี้เป็นผู้รู้ รู้ว่าก�ำลังสุข ก�ำลังทุกข์ หรือว่า
ก�ำลังคิดเรือ่ งอะไร รูว้ า่ ก�ำลังจ�ำเรือ่ งนัน้ จ�ำเรือ่ งนีไ้ ด้หรือไม่
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รูว้ า่ ก�ำลังเห็นรูป ได้ยนิ เสียง ผูร้ นู้ คี้ อื จิต นีก่ ค็ อื ความหมาย
ของค�ำถามที่ถามว่าจิตคืออะไร สติคืออะไร ความคิดคือ
อะไร
ก็อยูใ่ นจิตทัง้ หมดนี่ ไม่ได้อยูใ่ นร่างกาย ในร่างกายนี้
ไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ แล้วก็จิตนี้ก็เป็นนามธรรม เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณนีก้ เ็ ป็นนามธรรม ไม่ใช่รปู ธรรม
ทีเ่ ป็นร่างกาย เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาของ
ร่างกาย ต้องสัมผัสรับรู้ได้ด้วยจิตของตนเอง
ถาม: มีคนถามว่าจิตเดิมแท้นี่คืออะไรครับพระอาจารย์
ตอบ: ค� ำ ว่ า จิ ต เดิ ม แท้ คื อ จิ ต ที่ ป ราศจากความคิ ด
ปรุงแต่ง ที่สงบนิ่งอยู่ ไม่มีกิเลสตัณหาท�ำงานอยู่ใน
ช่วงนัน้ เช่น จิตทีเ่ ข้าสมาธินกี้ เ็ รียกว่าเป็นจิตแท้ กลับไป
สู่สภาพเดิม สภาพที่ไม่มีความคิดปรุงแต่ง ไม่มีสัญญา
ความจ�ำได้หมายรู้ จ�ำว่าเราเป็นนาย ก นาย ข หรือความ
คิดปรุงแต่ง อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อะไรเหล่านี้ มันจะ
หยุดท�ำงานชั่วคราว สิ่งที่เหลืออยู่ก็เพียงแต่สักแต่ว่ารู้
ที่เรียกว่าจิตเดิม จิตแท้นี่แหละ แต่ยังไม่ถือว่าเป็นจิต
ที่บริสุทธิ์นะ ยังเป็นจิตที่ยังมีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา
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เพียงแต่วา่ พักตัวชัว่ คราวในขณะทีเ่ ข้าไปในสมาธิ พอออก
มาจากสมาธิ กิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ก็จะให้ปรุงแต่งว่า
เราเป็นนัน่ เป็นนี่ เป็นหมอ เป็นพระ เป็นอะไรต่างๆ ขึน้ มา
อีกที แต่เวลาสงบตัวเข้าไปในสมาธิ เหมือนกันทุกดวง
ไม่มีอะไร ไม่มีหมอ ไม่มีพระ ไม่มีอะไรทั้งนั้น มีแต่ผู้รู้
เพียงอย่างเดียว

42 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

๘. อธิษฐำนอยำงไรใหไดผล?
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ถาม: ขอกราบเรียนถามเรื่องการอธิษฐานครับ
ตอบ: คือ ค�าว่าอธิษฐานนี้ มันมี ๒ ความหมายด้วยกัน
ความหมายทางธรรม และความหมายทางโลก
ความหมายทางโลก ค�าว่าอธิษฐานนีแ้ ปลว่าขอ ขอจาก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ อันนี้ ถ้าขอแบบนี้ขอไป
จนวันตายก็ไม่ได้ เพราะสิ่งที่เราต้องการนั้น ไม่ได้เกิด
จากการขอ เกิดจากการกระท�าของเรา ทีนี้กลับมาอีก
ความหมายหนึง่ เป้าหมายของอธิษฐานนี้ เป็น ๑ ใน ๑๐
บารมี แปลว่าความตั้งใจ
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คือการตั้งเป้าหมาย คนเราก่อนจะท�ำอะไร เราต้อง
มีเป้าหมายก่อน ถ้าเราไม่รู้จะไปไหน เราก็ไม่รู้เราจะ
ท�ำอะไร ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราจะได้ท�ำเหตุ
ที่จะท�ำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา เช่น ทางธรรมนี้ อธิษฐาน
มี ค วามตั้ ง ใจเพื่ อ บรรลุ ม รรคผลนิ พ พาน การที่ เ ราจะ
บรรลุมรรคผลนิพพานได้ เราต้องมีความตั้งใจก่อนว่า
เราต้องการไปทางนี้ ไปทางพระนิพพาน เมื่อเราต้องการ
ไปทางนี้ เราก็ต้องศึกษาดูว่า การจะไปทางนี้ไปอย่างไร
ท่านก็สอนว่าต้องไปด้วยการปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา
อันนี้ถ้าเปรียบเทียบทางโลก อย่างคุณหมอตอนที่
เรียนหนังสือ คุณหมอก็มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นหมอ
เมื่ออยากจะเป็นหมอ ก็ต้องเรียนวิชาความรู้ทางหมอ
สอบเอ็นทรานซ์เข้าโรงเรียนแพทย์ แล้ ว ก็ ตั้ ง ใจเรี ย น
เรียนอย่างสุดก�ำลัง ในที่สุดคุณหมอก็เรียนจบ ได้เป็น
หมอขึ้นมา ก่อนที่จะท�ำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีความตั้งใจก่อน
มีความอยากที่จะเป็นหมอขึ้นมาก่อน
ทีนี้ค�ำว่าอธิษฐานทางธรรมะที่ถูกต้องนี้คือ แปลว่า
ความตั้งใจหรือความตั้งเป้าหมาย ว่าเราต้องการอะไร
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เมื่อเราต้องการแล้ว เราก็ต้องรู้ว่าการจะได้สิ่งนั้นมาต้อง
ท�ำอย่างไร ไม่ใช่ขอแล้วก็ อยู่ดีๆ มันจะลอยมาหาเรา อัน
นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ความเป็นจริง ของต่างๆ มันมีเหตุ
มีผล ของต่างๆ มันเป็นผลที่เราต้องการ แต่ผลจะเกิดได้
ก็ต้องมีเหตุ ต้องการเป็นแพทย์ก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ต้องปฏิบัติ “ศีล สมาธิ
ปัญญา” นั่นคือค�ำว่าอธิษฐานที่ถูกต้อง ต้องอธิษฐาน
แบบนี้
ถาม: การอธิษฐานอย่างไรถึงจะได้ผลครับ
ตอบ: ถ้าตัง้ เป้าหมายแล้ว และถ้ามีสจั จะ คือมีความจริงใจ
ต่อความตั้งเป้าหมาย ถึงแม้จะมีใครมาชวนให้ไปไหน
ก็ตอ้ งปฏิเสธเขาไป อ้อ ไปไม่ได้ คืนนีม้ นี ดั แต่ถา้ ไม่มสี จั จะ
ไม่ มี ค วามจริ ง ใจ ใครมาชวนให้ ไ ปท� ำ อะไรที่ เ ราชอบ
มากกว่า การที่เราจะไปท�ำ  เราก็อาจจะเปลี่ยนใจ อันนี้
รอไปก่อนก็ได้ แสดงว่าตั้งเป้าแล้วแต่ไม่ท�ำตาม เรียกว่า
ไม่มีสัจจะ
บารมีมีอยู่ ๔ ข้อด้วยกัน ที่จะต้องไปร่วมกันถึง
จะท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จขึ้นมาได้ มีสัจจะ ตั้งเป้าหมายแล้ว
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มีอธิษฐานแล้ว ก็ต้องมีสัจจะ ความจริงใจไม่โกหกตัวเอง
ว่าจะรักษาศีล ๕ พอถึงเวลาเพือ่ นมาชวนกินเหล้า ก็เปลีย่ น
ใจไม่รักษาแล้ว อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะ มีความตั้งใจจะ
รักษาศีล ๕ อยู่ เช่น วันนีว้ นั พระจะรักษาศีล ๕ พอดีเพือ่ น
ชวนบอกว่า มีเพื่อนเก่ามาหา ชวนไปสังสรรค์กันหน่อย
อ้าว ต้องไปกินเหล้า อย่างนี้ ถ้าไปกินกับเขา แสดงว่าไม่มี
สัจจะ ล้มเหลว ตัง้ เป้าแล้วก็ลม้ เหลว แต่ถา้ มีสจั จะก็ปฏิเสธ
เขาไป
นอกจากมีสจั จะแล้วก็ตอ้ งมีวริ ยิ ะ ตามมาอีกข้อหนึง่
คือความพากเพียร ที่เราจะต้องท�ำตามที่เราต้องท�ำ ที่เรา
ตัง้ ใจไว้ เมือ่ เราตัง้ ใจว่าจะรักษาศีล จะนัง่ สมาธินี้ เราก็ตอ้ ง
มีวริ ยิ ะ ความเพียร แล้วถ้ามันมีความยากล�ำบากเกิดขึน้ มา
ก็ตอ้ งมีขนั ติความอดทน เช่น บางทีจะนัง่ สมาธิ เพือ่ นบ้าน
เปิดเสียงดังลั่น เปิดเพลงดังลั่น เราจะนั่งสมาธิก็ล�ำบาก
แต่ถ้ามีขันติก็อดทน แล้วก็นั่งต่อไป ไม่ให้เสียงนั้นมาล้ม
ความตั้งใจของเราได้
นี่แหละคือธรรม ๔ ประการด้วยกัน ที่จะพาให้ผู้
ต้องการอะไรนี้ส�ำเร็จ ท�ำได้ส�ำเร็จ เช่น พระพุทธเจ้า
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ตอนนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้ ก็ตั้งสัจจะอธิษฐาน ว่าจะนั่งอยู่ที่
โคนต้นไม้นี้จนกว่าจะตรัสรู้ ถึงแม้เลือดในร่างกายจะ
เหือดแห้งไป ก็จะไม่ยอมลุกจากที่นี่ไป ถ้ายังไม่ตรัสรู้
พอตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ วิริยะ ก็นั่งภาวนา ท�ำความ
เพียรไปด้วยความอดทน ถึงแม้จะเจ็บจะปวดรวดร้าวทั่ว
สรรพางค์กายก็ไม่ลกุ อันนีเ้ รียกว่าสัจจะอธิษฐานทีถ่ กู ต้อง
ในความหมายทางธรรม
แต่ทางโลกนี้ ทางชาวบ้านเขาคิดว่าเป็นการขอกัน
ขอพรจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เช่น วันนีจ้ ะแทงหวยตอนเช้า ก็ขอ
ขอให้ลกู ช้างถูกหวย มันขอไม่ได้หรอก ถ้าจะถูกหวยต้องไป
รูว้ า่ เลขทีจ่ ะออกนีค้ อื เลขอะไร ต้องไปศึกษาค้นหาดูให้ได้
ถ้ารูว้ า่ เขาจะออกเลขนี้ อย่างนีก้ แ็ ทงถูกได้ แต่อยูด่ ๆี จะขอ
ให้มนั ถูก อย่างนีม้ นั เป็นไปไม่ได้ นอกจากมันเป็นเหตุบงั เอิญ
พอดีแทงเลขนีแ้ ล้วมันออกเลขนี้ เท่านัน้ เอง หวังว่าคงเข้าใจ
ถึงความหมายของค�ำว่าอธิษฐาน
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๙. ฝกอยำงไรใหจิตรวมเร็ว?
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

ถาม: ฝกอย่างไรให้จิตรวมได้เร็วครับ
ตอบ: เหตุที่จะท�าให้จิตรวมก็คือสตินี่เอง ถ้าต้องการ
ให้จิตรวมอย่างรวดเร็วนี้ สติต้องมีก�าลังสูงอย่างมาก
ต้องหมั่นเจริญสติให้มากๆ แล้วสตินี้จะท�าให้จิตรวม
เข้าสูค่ วามสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว สตินเี้ ปรียบ
เหมือนกับเบรกรถยนต์ ถ้าเราต้องการที่จะหยุดรถยนต์
อย่างรวดเร็วนี้ เรามักจะใช้ดิสเบรกกัน ใช้เบรกธรรมดา
มันจะสู้ดิสเบรกไม่ได้ ใช่ไหม ฉันใด สตินี้ก็เป็นเหมือน
เบรกของใจนี่เอง
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พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า สตินี้เป็นธรรมที่ส�ำคัญ
อย่างยิง่ ยิง่ กว่าธรรมทัง้ ปวง เพราะขาดสติแล้ว ธรรมทัง้ ปวง
ก็เกิดขึน้ ไม่ได้ สตินที้ รงเปรียบเทียบเหมือนกับรอยเท้าช้าง
ทีค่ รอบรอยเท้าของสัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวงในป่าได้หมด ไม่วา่
จะเป็นสิงโต เป็นเสือ ซึง่ อาจจะมีความร้ายกาจกว่าช้างก็ตาม
แต่รอยเท้าช้างนีใ้ หญ่กว่าสัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวง สติถงึ แม้วา่
จะไม่ได้เป็นธรรมที่สุดยอด แต่ก็เป็นธรรมที่จ�ำเป็นที่จะ
ต้องมี ถึงจะท�ำให้ธรรมทีส่ งู กว่าดีกว่า คือ สมาธิและปัญญา
เกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงต้องพยายามหมั่นเจริญสติให้มากๆ
การเจริญสตินกี้ อ็ าจจะแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ สติแบบ
มืออาชีพ กับเจริญสติแบบมือสมัครเล่น เหมือนกับกีฬานี้
ก็มีกีฬาสมัครเล่น กับกีฬาอาชีพ เช่น ตอนนี้เขามีแข่งขัน
โอลิมปิก ใครที่ต้องการชิงเหรียญทองโอลิมปิก ก็ต้องเป็น
เหมือนกับนักกีฬาอาชีพ เพือ่ จะไม่ทำ� อาชีพอย่างอืน่ จะเอา
เวลาทุม่ เทให้กบั การฝึกกีฬาของตนเพียงอย่างเดียว อย่าง
เต็มที่ ถ้าไปท�ำงานอย่างอืน่ ด้วยแล้ว มาฝึกกีฬาช่วงวันหยุด
เสาร์อาทิตย์นี้ เวลามันจะไม่พอ จะไม่สามารถเข้าไปผ่าน
รอบคัดเลือกได้ เพื่อที่จะเข้าไปชิงเหรียญทองได้
ฉันใด การเจริญสตินี้ ก็แบ่งเป็น ๒ พวกด้วยกัน
พวกมือสมัครเล่น ก็คือพวกฆราวาสญาติโยม นี่ถือว่าเป็น
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พวกมือสมัครเล่น เพราะยังไม่สามารถที่จะเจริญสติได้
ทุกวันทุกเวลา เพราะต้องแบ่งเวลาไปท�ำงานท�ำการ ไปท�ำ
กิจกรรมอะไรต่างๆ งั้นต้องรอเวลาที่ว่างจากภารกิจการ
งานต่างๆ ถึงจะมาสามารถเจริญสติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ที่ต้องการจะเป็นมืออาชีพนี่ ก็ต้องเป็นนักบวชทั้งหลาย
นีเ่ อง เป็นพระเป็นแม่ชี เขาไม่มอี าชีพอย่างอืน่ พระแม่ชนี ี้
มีอาชีพฝึกสติเท่านั้น เจริญสติเท่านั้น
งั้นผู้ที่จะได้ความสงบ จิตรวมได้อย่างง่ายดายและ
รวดเร็ว ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับพวกที่เป็นพวกมืออาชีพ
พวกพระ พวกแม่ชี อันนีต้ อ้ งอธิบายให้ฟงั ให้เข้าใจ จะได้รู้
ภาพว่าเป็นอย่างไร เพราะบางทีเราพูดเรือ่ งมืออาชีพให้กบั
มือสมัครเล่น เขาก็บอกว่า โอ้ย ท�ำไม่ได้หรอกอย่างนี้ ใช่
ท�ำไม่ได้ แต่มือสมัครเล่นก็ท�ำได้เฉพาะช่วงเวลาที่ว่างจาก
ภารกิจการงานได้ เช่น วันหยุด แทนทีจ่ ะเอาเวลาไปเทีย่ วกัน
ลองเอาเวลาไปเป็นมืออาชีพชัว่ คราว ไปอยูว่ ดั สักวันสองวัน
ไม่ท�ำอะไรเลย นอกจากฝึกสติ เจริญสติ อันนั้นก็อาจจะมี
โอกาสได้ลมิ้ รสอะไรบ้าง เล็กๆ น้อยๆ ถึงแม้วา่ จะไม่ได้มาก
ก็ตาม พอจะเข้าใจนะ
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๑๐. ปฏิบัติอยำงไรใหบรรลุธรรม?
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ถาม: วันนี้ผมตั้งหัวข้อว่า “ปฏิบัติอย่างไรให้บรรลุธรรม”
เพราะว่ า อั น นี้ เ ป็ น เป า หมายสู ง สุ ด ในการบ� า เพ็ ญ
พระพุทธศาสนาครับ ขอเมตตาพระอาจารย์ครับ
ตอบ: ปฏิบัติธรรมอย่างไรให้บรรลุธรรม ก็เหมือนเรียน
หนังสืออย่างไรให้จบเป็นแพทย์ได้ ก็แบบเดียวกันแหละ
เรียนหนังสือ เรียนแพทย์เพื่อให้เป็นแพทย์ ก็ต้องเรียน
เต็มที่ ใช่ไหม จะไปแบ่งเวลาไปท�างาน แล้วก็เรียนไปด้วย
คิ ด ว่ า จะจบไหม เรี ย นแค่ เ สาร์ อ าทิ ต ย์ อ ย่ า งนี้ ไอ้ นี่ ก็
เหมือนกัน การปฏิบัติธรรมก็เป็นการเรียน เรียนให้เป็น
พระอริยบุคคล เรียนให้เป็นพระโสดาบัน เป็นพระสกิทาคามี
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เป็นพระอนาคามี เป็นพระอรหันต์ ก็ต้องเรียนเต็มที่
เต็มเวลาเหมือนกัน ไม่ใช่เอาเฉพาะแต่แค่เสาร์อาทิตย์
วันธรรมดาก็ขอไปท�ำงาน ท�ำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
ถ้าเป็นอย่างนั้นพระก็ไม่ต้องบวชกัน ที่บวชแล้วไม่มี
อาชีพอะไรให้ท�ำก็เพราะว่า จะได้เอาเวลามาปฏิบัติธรรม
ได้อย่างเต็มที่ ถ้าพระต้องไปท�ำมาหากินเหมือนญาติโยม
อย่างนี้ บิณฑบาตไม่มีใครใส่บาตรนี้ ก็ต้องไปท�ำอาชีพ
ขายผัก ขายอะไร อย่างนี้ แล้วจะเอาเวลามาปฏิบัติธรรม
ให้เป็นพระอริยบุคคลกันได้ยังไง งั้นสรุปก็คือต้องปฏิบัติ
เต็มที่ เต็มร้อย ค�ำว่า “สุปฏิปันโน” ปฏิบตั ิดี ดีก็ต้องเต็มที่
เต็มร้อย ถ้าเป็นนักเรียนก็ควรจะได้ ๔ จุดขึน้ ไป เกรด ๔.๐
อย่างนี้ อย่างนี้เรียกว่าเรียนดี เรียนเก่ง สุปฏิปันโน
อั น นี้ ค� ำ ว่ า สุ ป ฏิ ป ั น โนก็ ห มายความว่ า อย่ า งนี้
ต้องทุม่ เทเวลาทัง้ หมดให้กบั การปฏิบตั ธิ รรม เท่านัน้ แหละ
ถึงจะสามารถบรรลุธรรมได้ ก็พวกที่บรรลุธรรม ๙๙
เปอร์เซ็นต์นี้ ก็เป็นพวกพระทั้งนั้นแหละ ถ้าดูประวัติของ
พระอริยบุคคลทัง้ หลาย มี ๑ เปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นพวกที่
เป็นกรณีพเิ ศษ มีบารมีเก่ามาแล้ว  ก็พอจับต�ำราปุบ๊ ขึน้ มา
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ก็เข้าใจ ไปสอบได้เลย พวกนี้เขาก็เป็นพวกที่มีภูมิเก่ามา
ติดตัวมา ฆราวาสบางท่าน เพียงฟังธรรมครั้งเดียวก็บรรลุ
เป็นพระอรหันต์ได้เลยก็มี แต่เป็นกรณียกเว้น เป็นเรื่องที่
มีน้อยมาก
งัน้ สรุปก็คอื ต้องสุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายปฏิปนั โน
สามีจิปฏิปันโน การปฏิบัติ ๔ ลักษณะ สุปฏิปันโนเพื่อให้
ปฏิบัติเต็มที่ อุชุอันนี้ก็ปฏิบัติเพื่อ อันนี้จ�ำไม่ได้ เอาญายปฏิปนั โน ก็ปฏิบตั เิ พือ่ ให้ได้เป้าหมายทีต่ อ้ งการ คือ การหลุด
พ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อลาภสักการะ
ไม่ได้ปฏิบตั เิ พือ่ ให้ได้ตำ� แหน่ง สมัยนีเ้ ขามีตำ� แหน่งล่อพระ
เห็นไหม ถ้าเรียนจบเปรียญแล้ว จะได้ตั้งให้เป็นเจ้าฟ้า
เจ้าคุณ เปรียญ ๙ นี้ ให้กำ� ลังใจ เขาก็เลยให้กำ� ลังใจ แต่มนั
กลายเป็นเบนเป้าหมาย จากการเรียนเพื่อให้บรรลุเป็น
พระอริยะ กับเรียนเพื่อให้เป็นพระเจ้าคุณกัน อันนี้ก็ไม่ใช่
อย่างนั้น สามีจิ ก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามต�ำรา ตามค�ำสั่ง
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า นี่คือลักษณะของการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ
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๑๑. ตำยแลวสูญ
หรือตำยแลวเกิดอีก?
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ถาม: หลายคนอยากรู้มากเลยครับว่า ตายแล้วสูญหรือ
ตายแล้วเกิดใหม่ครับ ขอเมตตาจากพระอาจารย์ครับ
ตอบ: ความจริงมันเป็นทั้ง ๒ อย่างแหละ เพราะว่า
ชีวิตของพวกเรานี้ ประกอบขึ้นด้วย ๒ ส่วนด้วยกัน คือ
ร่างกายกับจิตใจ ร่างกายนี้ตายแล้วก็สูญ ร่างกายนี้ก็
ย่อยสลายกลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ ไป ท�าผิดท�าถูก
ก็ไม่สามารถรับผลของการกระท�าผิดถูกได้ จะให้รางวัล
คนตาย คนตายเขาก็ลุกขึ้นมารับไม่ได้ จะจับคนตายไป
ขังไว้ในคุก ก็จับไปไม่ได้ ส่วนร่างกายนี้ เมื่อร่างกายนี้
ตายแล้ว ทุกอย่างก็สูญ ไม่เกี่ยวข้องกับร่างกาย ร่างกาย
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ก็กลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ไป สูญสลายกลับคืนสู่
ธาตุเดิม
แต่อีกส่วนหนึ่งคือใจ ที่เป็นธาตุรู้น้ี หรือจิตใจนี้
เราเรียกว่า พอร่างกายตายไป เราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ
ดวงวิญญาณนี้ไม่ตาย ดวงวิญญาณนี้ก็ไปเกิดใหม่ต่อไป
ไปรอรับร่างกายอันใหม่ ที่พ่อแม่คนใหม่ได้สร้างขึ้นมา
แต่ก่อนที่จะไปรับร่างกายอันใหม่ ก็ต้องรับผลบุญผลบาป
ที่ได้กระท�ำไว้ก่อน ถ้าเป็นผลบาปมากกว่าผลบุญ ใจก็
จะร้อน ใจก็จะทุกข์ เราก็เรียกว่าใจทีจ่ ะอยูใ่ นอบาย ถ้าผล
บุญมากกว่าผลบาป ใจก็จะเย็น ใจก็จะอยูใ่ นสวรรค์ เรียกว่า
เป็นสวรรค์ ไม่ได้เป็นสถานที่ เป็นสถานภาพของใจ เหมือน
ตามอุณหภูมิของใจนี่
เหมือนใจเปรียบเทียบเหมือนกับแก้วน�้ำ  ถ้าเราเท
น�้ำร้อนเข้าไปเรื่อยๆ เราวัดอุณหภูมิดู ก็จะร้อน แต่ถ้าเรา
เทน�้ำเย็นเข้าไปอยู่เรื่อยๆ มันก็จะเย็น เวลาเราท�ำบุญนี้
เหมือนกับเราเทน�้ำเย็นเข้าไปในใจเรา สังเกตดูเวลาเรา
ท�ำบุญ ใจจะเย็นใจจะสบาย เวลาท�ำบาปแล้วใจจะร้อน
ใจจะวุน่ วาย งัน้ ทุกครัง้ ทีเ่ ราท�ำบุญนี้ ก็เหมือนเราเทน�ำ้ เย็น
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เข้าไปในใจ ทุกครัง้ ทีเ่ ราท�ำบาป ก็เหมือนกับเราเทน�ำ้ ร้อน
เข้าไปในใจ ก็เหมือนเทน�้ำเย็นกับน�้ำร้อนเข้าไปในแก้ว
เดียวกัน มันก็ต้องสู้กัน ใช่ไหม อุณหภูมิของเย็นกับร้อน
ก็สกู้ นั งัน้ เวลาทีต่ ายไป อุณหภูมขิ องน�ำ้ หรือของใจนี่ ก็อยู่
ที่ว่ามันจะร้อนหรือเย็นนี่เอง
พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราพยายามสร้างอุณหภูมิ
ความเย็นให้กับจิตใจ ด้วยการท�ำบุญ ละการกระท�ำบาป
อย่าเทความร้อนเข้าไปในใจ เพราะจะท�ำให้ใจทุกข์ร้อน
นั่นเอง ท�ำบุญจะท�ำให้ใจเย็น ใจสบาย นั่นแหละคือ
สถานภาพของใจ หลังจากทีร่ า่ งกายตายไปแล้ว ใจยังอยูต่ อ่
แล้วผลของบุญของบาปทีต่ นเองท�ำไว้ ตามอุณหภูมขิ องบุญ
หรือบาปทีไ่ ด้ทำ� ไว้นนั้ เอง ถ้าท�ำบุญไว้เยอะ ท�ำบาปไว้นอ้ ย
ใจก็จะเย็น ถ้าท�ำบาปไว้มาก ท�ำบุญไว้น้อย ใจก็จะร้อน
ใจร้อนเราก็เรียกว่าอบาย ใจเย็นเราก็เรียกว่าสวรรค์ นี่คอื
ผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย
และหลังจากทีอ่ ณ
ุ หภูมใิ นใจมันกลับเข้ามาสูศ่ นู ย์ คือ
เท่ากัน ระหว่างร้อนกับเย็นมันเท่ากัน คือสมมุติว่า ใจเรา
เย็นด้วยอุณหภูมิ ด้วยบุญ แต่อุณหภูมิของความเย็นนี้มัน
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ก็จะค่อยๆ จางไป แล้วมันก็จะมาอยูใ่ นระดับของอุณหภูมิ
ของความร้ อ น พอความเย็ น กั บ ความร้ อ นมั น เท่ า กั น
มันก็เลยเป็นกลางเลย จะเรียกว่าใจนั้นเย็นก็ไม่ใช่ ใจร้อน
ก็ไม่ใช่ ใจที่ไม่เป็นบุญหรือใจที่ไม่เป็นบาป ช่วงนั้นก็เป็น
วาระที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ คิดว่าคงจะเข้าใจ
ถาม: ก็แสดงว่าจิตใจไม่ได้สูญไป
ตอบ: ไม่ได้สูญไป แล้วต้องได้รับผลบุญผลบาปที่ตนเอง
ท�ำไว้ จะรับในสภาพของความร้อนหรือความเย็นของใจ
แล้ ว เราจะวั ด ได้ ยั ง ไง ตั ว อย่ า งตอนที่ เ รานอนหลั บ ไง
ถ้าใจร้อนมันจะฝันร้าย ใช่ไหม ถ้าใจเย็นมันจะฝันดี
นั่นแหละ ช่วงที่เราตายนี้ ใจจะอยู่ในโลกของความฝัน
ฝันดีหรือฝันไม่ดี งัน้ มันทรมานนะเวลาฝันไม่ดนี ี่ ขนาดฝัน
แค่ช่วงไม่กี่ชั่วโมง ตอนที่เรานอนตอนกลางคืนนี่ ตื่นขึ้น
มานี้บางทีเหงื่อแตกพลั่กเลย ก็คิดดู ถ้าฝันไม่ดีเป็นปีเป็น
ร้อยปีนี่ จะเป็นยังไงบ้าง ร้อยปีพันปีก่อนจะได้มาเกิด
กันใหม่ นัน่ แหละคือสภาพของจิตใจ หลังจากทีต่ ายไปแล้ว
จะฝันดีหรือฝันร้าย จะเย็นหรือจะร้อน อยูท่ บ่ี ญ
ุ หรือทีบ่ าป
ที่ก�ำลังท�ำกันอยู่ในขณะนี้
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งั้นอย่าไปประมาทในบุญในบาป อย่าไปคิดว่า
ร่างกายตายไปแล้วสูญ ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาป
ต่อไป ใช่ ร่างกายไม่ไป แต่ใจไป ใจนี้เป็นสิ่งที่เรามอง
ไม่เห็น มันเป็นเหมือนกระแสคลื่นวิทยุ ที่เราใช้โทรศัพท์
มือถือกันนี้ เราไม่เห็นคลื่นมัน ใช่ไหม แต่เราปฏิเสธไม่ได้
ว่ามันไม่มี ใช่ไหม ถ้าไม่มีคลื่น มันก็ไม่สามารถโทรติดต่อ
คุยกันได้ มันมีคลื่น ฉันใด ใจของเราก็เป็นคลื่น เป็นของที่
ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อ
ร่างกายของเรา การเคลื่อนไหวทุกอย่างของร่างกายนี้
เกิดจากค�ำสั่งของใจ ร่างกายไม่เคลื่อนไหวเอง ร่างกาย
ต้องรอใจให้เป็นผู้สั่ง แม้กระทั่งพยักหน้านี้ ก็ใจเป็นผู้สั่ง
ให้พยักหน้า
ถาม: พระอาจารย์ครับ แล้วเรามีทางพิสูจน์ไหมครับ
ตอบ: มี นั่งสมาธิไง นั่งสมาธิ พอใจสงบ ใจก็จะแยกออก
จากร่างกาย เวลานั่งสมาธิแล้ว ดึงกระแสใจที่มาเกาะที่
ร่างกายให้หดเข้าไป กระแสใจนี่ก็เหมือนกระแสของไฟที่
ออกจากไฟฉาย ออกจากหลอดไฟ พอเราปิดไฟปับ๊ กระแส
ไฟที่มันออกไป มันก็หดเข้ามา กลับมาอยู่ที่ตัวหลอดไฟ
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หลังจากที่แยกออกจากกัน เวลาเรานัง่ สมาธิ พุทโธๆ หรือ
ดูลมนี้ เราก�ำลังดึงกระแสของวิญญาณ ตัวทีไ่ ปรับรูร้ ปู เสียง
กลิ่นรสที่รับจากตาหูจมูกลิ้นกาย จะดึงออกจากร่างกาย
พอเราดึงส�ำเร็จ พอวิญญาณถอยออกมาจากร่างกาย
ใจก็สงบ ใจรวมเป็นหนึ่ง
ตอนนั้นก็เหลือแต่ผู้รู้ แล้วก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกาย
ในช่วงนั้น พอได้ปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้ว ก็จะเชื่อได้ว่า ใจกับ
ร่างกายนีเ้ ป็นคนละส่วนกัน แต่ยงั ไม่หมดหน้าที่ เพราะว่า
ยังไม่สามารถสอนใจไม่ให้กลับไปยึดติดกับร่างกายได้
เพราะยังไม่มีปัญญา งั้นเวลาออกจากสมาธิมา พอใจมา
เกาะติดกับร่างกาย ต้องคอยเตือนสอนใจอยู่เรื่อยๆ ว่า
ร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายไม่เที่ยง สักวันหนึ่งมันจะ
ต้องตาย แล้วเราจะต้องจากมันไป อย่าไปยึด อย่าไปถือว่า
เป็นตัวเรา มันจะท�ำให้เราทุกข์มาก เวลาที่ร่างกายเป็น
อะไรไป แล้วเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือมันได้
ถาม: ครับ ได้ค�ำตอบชัดเจนเลยครับพระอาจารย์ พิสูจน์
ได้ด้วย แต่ต้องนั่งสมาธิให้ได้ก่อน
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ตอบ: เออ ต้องนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิ
ให้ได้ แล้วจะไม่สงสัยเรื่องใจกับร่างกายว่าเป็นคนละ
ส่วนกันหรือไม่ สันทิฏฐิโก พระพุทธเจ้าบอกสันทิฏฐิโก
ธรรมเป็นสันทิฏฐิโก ผูป้ ฏิบตั สิ ามารถพิสจู น์รไู้ ด้ ทุกอย่าง
ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ แต่ต้อง
ปฏิบัติ
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๑๒. เกิดมำท�ำไม?
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ถาม: ผมได้ ยิ น ผู ้ ใ หญ่ ส อนมาว่ า วั น ส� า คั ญ ในชี วิ ต นี่
มีอยู่วันหนึ่งส�าคัญมากๆ คือวันที่เราเกิดมาท�าไมครับ
พระอาจารย์ ค รั บ ผมก็ เ ลยขออนุ ญ าตกราบเรี ย น
ถามพระอาจารย์ ค รั บ ว่ า เราเกิ ด มาท� า ไมครั บ
พระอาจารย์ครับ
ตอบ: ก็เกิดมาเพื่อมารับใช้กิเลสตัณหาของเรานั่นเอง
มาหาความอยากทีเ่ ป็นเหตุทเี่ ป็นผูผ้ ลักดันให้เรามาเกิด
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา คือความอยากได้
ลาภยศสรรเสริญสุขนี่เอง เป็นตัวที่ผลักดันให้จิตใจเรา
มาเกิดกัน มามีร่างกาย แล้วพอเราได้ร่างกายเราก็รับใช้
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ความอยาก อันนีแ้ หละ อยากได้ลาภยศสรรเสริญสุข ก็เลย
มารับใช้ความอยาก นี่คือความจริง ความอยากเป็นผู้สั่ง
เราเป็นเหมือนขี้ข้า พูดง่ายๆ รับใช้ ความอยากสั่ง
“เฮ้ย ไปเอาเงินมา ไปหาลาภ ไปหายศ ไปหาสรรเสริญ
ไปหาความสุ ข ทางตาหู จ มู ก ลิ้ น กาย” สั่ ง เรามาตั้ ง แต่
วันเกิด จนกระทั่งถึงวันตาย ก็ยังไม่เลิกสั่ง พอร่างกายนี้
ตายไป มันก็สั่งให้ไปหาร่างกายอันใหม่ เพื่อมาท�ำตาม
ความอยากใหม่ เพราะความอยากนี้มันไม่มีความอิ่ม
ความพอ ได้ลาภยศสรรเสริญสุขมามากน้อยเพียงใด ก็ไม่พอ
ได้คืบก็อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้วา
พระพุทธเจ้าบอกว่า มหาสมุทรนี้กว้างใหญ่ไพศาล
ขนาดไหน เขาก็ยังมีขอบมีฝั่ง แต่ตัณหาความอยากนี้
ไม่มขี อบไม่มฝี ง่ั ได้เท่าไหร่ไม่มคี วามพอ ต้องเอาอยูเ่ รือ่ ยๆ
จึงท�ำให้เวลาตายไป ความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกาย
ความอยากก็เลยผลักดันจิตใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่
พอได้รา่ งกายอันใหม่ ก็ใช้รา่ งกายอันใหม่นไี้ ปเป็นเครือ่ งมือ
ในการหาลาภยศสรรเสริญสุขกันใหม่
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มี ใ ครต้ อ งสอนเราไหมว่ า ไปหาลาภยศสรรเสริ ญ
สุขกัน ไม่ตอ้ งสอนใช่ไหม ของพวกนี้ อยากได้ลาภ อยากได้
ยศ อยากได้สรรเสริญ อยากได้ความสุขทางตาหูจมูก
ลิน้ กายกัน นีแ่ หละคือ ถามว่ามาเกิดท�ำไม ก็มาเกิดเพือ่ รับ
ใช้ความอยากในลาภยศสรรเสริญสุขนีเ่ อง แล้วก็ไม่มวี นั
สิน้ สุด เพราะว่าตายไป ความอยากมันก็ไม่ได้หมด จะหมด
ก็ตอ่ เมือ่ เราได้มาเจอพระพุทธเจ้า หรือพระอริยสงฆ์สาวก
ผู้ตรัสรู้ความจริงอันนี้ว่า
จิตใจของพวกเรานีอ้ ยูภ่ ายใต้อำ� นาจของความอยาก
แต่สามารถเอาชนะความอยาก สามารถละความอยาก
หยุดความอยากได้ ด้วยการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้า
ทรงค้นพบ คือปฏิบัติมรรค ๘ หรือย่อลงมาส�ำหรับพระ
ก็เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา หรือย่อลงมาส�ำหรับฆราวาสผู้
ครองเรือนก็ ทาน ศีล ภาวนา นีเ่ อง นีแ่ หละตัวทีจ่ ะมาปราบ
ตัวทีม่ าคอยเป็นเจ้านาย สัง่ ให้เรามารับใช้ คือความอยากของ
เรานี่ จะหมดสิ้นไปได้ด้วยการท�ำทาน รักษาศีล ภาวนา
ถาม: อย่างนีถ้ า้ เกิดมาแล้ว เราก็ตอ้ งเกิดมาเพือ่ ท�ำกุศล ก็คอื
ทาน ศีล ภาวนา
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ตอบ: ใช่ ถ้าเราต้องการที่จะหยุด ถ้าเราต้องการตัดการ
เวียนว่ายตายเกิดทีม่ มี าอย่างยาวนาน แล้วจะมีตอ่ ไปอย่าง
ไม่มีสิ้นสุด ตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะก�ำจัดความ
อยากในลาภยศสรรเสริญสุขได้ พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่
ต่อสู้กับความอยาก ได้ลาภยศสรรเสริญสุข เป็นพระราชา
มหากษัตริย์ ก็สละราชสมบัติ มียศมีทรัพย์กส็ ละ มีความสุข
ทางตาหูจมูกลิน้ กายก็สละ เพือ่ ไปปฏิบตั ิ ศีล สมาธิ ปัญญา
ที่ จ ะมาก� ำ จั ด ความอยากเหล่ า นี้ ใ ห้ ห มดสิ้ น ไปจากใจ
พอหมดแล้ว ทีนี้ก็ เขาเรียกว่าเป็นผู้มีอิสรภาพ ทีนี้ไม่มี
ความอยากทีจ่ ะมาสัง่ การให้จติ ใจไปรับใช้ได้อกี ต่อไป ก็เลย
ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องมาเกิดใหม่อีกต่อไป
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๑๓. “สัลเลขธรรม”
ธรรมเพื่อบรรลุธรรม
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔

ถาม: ครัง้ หนึง่ ผมเคยขึน้ ไปบนเขา แล้วก็ได้ฟงั พระอาจารย์
เทศน์ธรรมหมวดหนึ่งชื่อ “สัลเลขธรรม” ครับ วันนั้นผม
ฟังแล้วผมประทับใจมากเลย รู้สึกสงบเย็นมากเลยครับ
ผมก็เลยจะขอโอกาส จะขอเมตตาจากพระอาจารย์ครับ
เล่าเรื่องสัลเลขธรรมให้เพื่อนๆ ได้ฟังบ้าง
ตอบ: สัลเลขธรรมนี้มี ๑๐ ประการด้วยกัน เป็นธรรมที่
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงสนั บ สนุ น ให้ พ ระภิ ก ษุ เ วลาสนทนา
ธรรมกัน ให้สนทนาธรรมตามนี้ เพราะเป็นธรรมทีข่ ดั เกลา
กิเลส ขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เหมือนกับหมอ
ถ้าหมอคุยก็ให้คุยเรื่องวิธีก�าจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ไม่ใช่
พระอาจารย์ สุ ช าติ อภิ ช าโต 69

ไปพูดคุยเรื่องที่เที่ยวที่นั่นที่นี่ ไม่เกิดประโยชน์ งั้นธรรม
ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงสอนให้ พ ระภิ ก ษุ เ วลาพบปะกั น
สนทนากัน เพื่อให้พูดเรื่องสัลเลขธรรม ๑๐ ประการ
ข้อ ๑ ก็คือมักน้อย มักน้อยในปัจจัย ๔ ส�ำหรับพระ
ภิกษุ พระภิกษุนี้ไม่ควรจะมีอะไรมากเกินความจ�ำเป็น
ให้มักน้อย อาหารก็ให้ถือธุดงควัตร คือฉันมื้อเดียว ฉันใน
บาตร บิณฑบาตเป็นวัตร ไม่ไปซือ้ อาหารมา ไม่ไปเลือกสรร
อาหารตามความต้องการของความอยาก ให้ยินดีตามที่
ได้มาจากการบิณฑบาต ได้มาแล้วก็ให้เอาอาหารใส่ไปใน
บาตร ไม่ตอ้ งไปวุน่ วายกับภาชนะต่างๆ ไม่ตอ้ งไปแยกแยะ
ว่าต้องเป็นของหวาน ของคาว หรืออะไร ต้องแยกกัน อันนี้
ให้ใส่ไปในบาตร แล้วก็ฉันมื้อเดียว พอแล้วส�ำหรับความ
ต้องการของร่างกาย
มักน้อยก็คือให้มันน้อยที่สุด เท่าที่จ�ำเป็นที่จะต้องมี
ในการด�ำรงชีพ ของพระก็มีอาหารแค่วันละมื้อก็พอ อันนี้
ก็คือเรื่องของปัจจัย ๔ ที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุ่งห่มก็ให้
มีผ้าไตร ๑ ชุด ก็พอ ผ้า ๓ ผืน ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ห่ม ๒ ชั้น
เป็นห่มกันหนาว ห่มชั้นเดียวเรียกว่าเป็นผ้าจีวร ผ้าที่ไหล่
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ที่ญาติโยมเห็นพระพาดไหล่นั้น เรียกว่าผ้าสังฆาฏิ เป็นผ้า
ห่มกันหนาว ท่านมักจะไม่ห่มพร้อมกันทั้ง ๓ ผืน ท่านห่ม
๒ ผืน อีกผืนหนึง่ ท่านใช้เวลาทีม่ อี ากาศหนาวเย็นถึงจะห่ม
นีส่ ำ� หรับเครือ่ งนุง่ ห่ม ก็ให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ำ� เป็น ส�ำหรับ
ญาติโยมก็อาจเอาแค่สองสามชุดก็พอ ส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
ธรรมนะ ญาติโยมผูป้ ฏิบตั ธิ รรม ชุดหนึง่ ไว้ใส่ ชุดหนึง่ ไว้ซกั
อีกชุดหนึง่ ไว้สำ� รองเผือ่ เกิดซักแล้วยังไม่แห้ง เป็นต้น คิดว่า
มี ๓ ชุดก็น่าจะพอ พระก็มีผ้าไตร ๑ ชุด ๑ ส�ำรับก็พอ
ที่อยู่อาศัยก็ให้หาตามมีตามเกิด สมัยพุทธกาลที่
ศาสนายังไม่เจริญรุ่งเรือง ไม่มีกุฏิ ไม่มีวัดให้อยู่ ท่านก็อยู่
ตามโคนไม้ อยู่ตามเงื้อมผา อยู่ตามถ�้ำ  เป็นต้น เราจึงมัก
มีวดั ถ�ำ้ วัดเขากัน เพราะนัน่ ก็คอื ทีอ่ ยูข่ องพระปฏิบตั ธิ รรม
ปฏิบตั สิ ลั เลขธรรม ท่านจะอยูก่ นั ท่านจะหาทีอ่ ยูใ่ นป่า ใน
ป่าช้า ในป่าที่ไม่มีใครไปเกี่ยวข้อง สถานที่เป็นที่สงบสงัด
วิเวก อันนี้ก็เรื่องของที่อยู่อาศัย
ยารักษาโรค ท่านก็รกั ษาตามแผนโบราณ สมัยโบราณ
นี้เขารักษาโรคด้วยการเอาน�้ำปัสสาวะนี้ มาดองกับสมอ
เขาเรียกว่าเป็นยาดองน�ำ้ มูตร เวลาเจ็บไข้ได้ปว่ ย ปวดท้อง
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ปวดศีรษะ หรือปวดอะไรก็ดื่มมัน ก็พอจะเยียวยาโรคภัย
ไข้เจ็บไปได้ ไม่ตอ้ งไปเดือดร้อน ไปรบกวนหมอ ไปขอความ
ช่วยเหลือจากญาติโยมให้ช่วยหายา หาอะไรต่างๆ มา
ผู้ปฏิบัติในสมัยนั้นท่านยอมตายกัน ซึ่งก็เลยไม่ค่อยมา
กังวลกับเรือ่ งโรคภัยไข้เจ็บ รักษาไปตามสภาพ นีค่ อื ความ
มักน้อยในปัจจัย ๔ ทีจ่ ะท�ำให้พระไม่ตอ้ งมากังวลกับเรือ่ ง
ปัจจัย ๔ มากจนเกินไป จะได้มเี วลาทุม่ เทให้กบั การปฏิบตั ิ
ธรรมเต็มที่
ข้อ ๒ ก็คือความยินดีตามมีตามเกิด ที่เราเรียกว่า
“สันโดษ” ถ้ามีมักน้อยแล้วก็มีสันโดษ สันโดษนี่ยิ่งกว่า
มักน้อยเสียอีก คือให้ยนิ ดีตามมีตามเกิด ถึงแม้วา่ จะไม่พอ
ต่อความต้องการ ก็ไม่ให้ไปดิ้นรน ไม่ให้ไปทุกข์ ไปวุ่นวาย
กับการหามา เช่น อาหารบิณฑบาต บางวันอาจจะได้แต่
ข้าวเปล่าๆ เป็นต้น ประวัติหลวงปู่มั่นนี่ท่านมีการเล่าให้
ฟังว่า ท่านไปอยู่กับชาวป่าชาวเขา เขาก็ใส่แต่ข้าวเหนียว
ใส่แต่ขา้ วมา ท่านก็มผี กั แล้วก็มนี ำ�้ พริกอะไร ปลาร้า บางที
ก็ไปเจอปลาร้าดิบ ท่านก็ฉนั ไม่ได้ พระต้องฉันของทีส่ กุ แล้ว
ท่านก็ฉันข้าวเปล่าๆ ฉันไปกับอะไรที่มี ฉันได้ท่านก็ฉันไป
ฉันเพื่อท�ำให้ร่างกายไม่หิวก็พอ ไม่เป็นปัญหา
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นีค่ อื สันโดษ ให้ยนิ ดีตามมีตามเกิด มีทไี่ หนอยูไ่ ด้ ก็อยู่
ไปตามมีตามเกิด ปัจจัยก็คือจีวร ถ้าขาดไม่พอก็ยินดีไป
ตามมีตามเกิด ไม่ไปรบกวนใคร ไม่ไปขอใคร รอโอกาส
เดี๋ยวมันก็มาเอง ไม่ช้าก็เร็ว คือให้ตัดปัญหาเรื่องความ
วุ่นวายใจกับการหาปัจจัย ๔ ถ้ายังพออยู่ได้ พอถูไถไปได้
ก็ถูไถไป เรียกว่าสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิด นี่คือข้อที่ ๒
ของธรรม ของผูท้ ตี่ อ้ งการจะขัดเกลากิเลสให้หมดไปจากใจ
กิเลสมันชอบมาก ชอบได้ของมากๆ มันชอบของหรูหรา
ชอบของสวยๆ งามๆ
แต่ทางสายปฏิบัตินี้ ท่านให้ดูเหตุผลของการใช้สอย
ของสิง่ เหล่านี้ ไม่ตอ้ งสวยต้องงาม ผ้าสมัยก่อนก็ให้ไปเก็บ
ผ้าห่อศพมาท�ำเป็นผ้าจีวร สมัยแรกๆ นี่ไม่มีการถวายผ้า
พระต้องหาผ้ากันเอง ก็ไปหาผ้าทีเ่ ขาใช้หอ่ ศพ แล้วเอาศพ
ไปทิ้งไว้ในป่าช้า ให้เน่าเปื่อย ให้ผุผังไป แต่ผ้ายังใช้ได้อยู่
ท่านก็เก็บผ้าเหล่านั้นมาซักมาย้อม แล้วก็มาตัดมาเย็บ
มาต่อ นี่คือความมักน้อยสันโดษของผู้ปฏิบัติธรรม
หลังจากนัน้ ข้อที่ ๓ ก็คอื ไม่ให้คลุกคลีกนั ให้แยกกันอยู่
ไม่ให้มาสังคมกัน ไม่มาจับกลุ่มคุยกัน สนทนาเรื่องนั้น
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เรือ่ งนี้ ถ้าไม่มเี หตุจำ� เป็นจริงๆ ให้แยกกันอยู่ ไม่คลุกคลีกนั
เพื่อจะได้บ�ำเพ็ญธรรมได้อย่างสะดวก คือการเจริญสติ
นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา เป็นต้น จ�ำเป็นจะต้องไม่คลุกคลีกนั
ไม่เกี่ยวข้องกัน มาเกี่ยวข้องเฉพาะเวลาที่ท�ำกิจที่จ�ำเป็น
จะต้องท�ำพร้อมกัน เช่น การไปบิณฑบาต หรือการมาฉัน
หลังจากกลับจากบิณฑบาต แต่พอเสร็จกิจที่ต้องท�ำร่วม
กันแล้ว ก็แยกไม่ให้อยู่ ไม่ให้มาจับกลุ่มคุยกัน สังคมกัน
เรียกว่าไม่คลุกคลีกัน
ข้อ ๔ ก็คอื ให้หาสถานทีส่ งบสงัดวิเวกวังเวง ห่างไกล
จากแสงสีเสียงต่างๆ ถ้าไปอยู่ใกล้พวกรูปเสียงกลิ่นรส
พอได้สัมผัสรับรู้ กิเลสก็จะโผล่ออกมา ความอยากในรูป
เสียงกลิ่นรสต่างๆ ก็จะโผล่ขึ้นมา จึงต้องปลีกวิเวก ไปอยู่
ที่ไกลๆ จากแสงสีเสียง เช่น ไปธุดงค์ในป่าในเขา อยู่ตาม
ล�ำพังองค์เดียว ไอ้นี่เป็นขั้นที่สูงกว่าการไม่คลุกคลีกัน
การไม่คลุกคลีกันนี่หมายถึง การยังอยู่วัดร่วมกันอยู่ใน
วัดอยู่ เป็นวัดป่าวัดเขา แต่ก็ต้องอยู่เพราะว่าต้องอาศัย
ครูบาอาจารย์ เป็นผู้สั่งสอนอบรม แต่พอมีอินทรีย์ที่
แก่กล้าพอที่จะไปปลีกวิเวก ก็ไปธุดงค์ ไปอยู่คนเดียว
ไปปลีกวิเวก
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นี่ข้อที่ ๔ ไปปลีกวิเวก เพื่อจะได้บ�ำเพ็ญธรรมอย่าง
เต็มที่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตัง้ แต่ตนื่ จนหลับ เพราะถ้าอยูใ่ นวัด
ก็ยังมีกิจกรรมที่จะต้องท�ำร่วมกันอยู่ ก็เลยอาจจะท�ำให้
เสี ย เวลากั บ การปฏิ บั ติ งั้ น พระที่ ท ่ า นได้ พ รรษาแล้ ว
ท่านพ้นนิสยั พระนีเ่ วลาบวชใหม่ๆ ต้องอยูก่ บั ครูบาอาจารย์
๕ พรรษาก่อน ถือนิสัยของครูบาอาจารย์ ก็คือถือนิสัย
ครูบาอาจารย์ ท่านท�ำอะไรก็ท�ำตามท่าน เรียกว่านิสัย
นิสัยของครูบาอาจารย์ก็มักจะเป็นนิสัยที่ดี ที่เราจะได้
ยึดเหนีย่ วเอามาเป็นนิสยั ของเราต่อไป เช่น การบิณฑบาต
การฉันในบาตร การฉันมื้อเดียว นี่ก็ถือว่าเป็นนิสัยของ
ครูบาอาจารย์ที่ท่านเอามาสอน เราก็เอามาฝึกฝนอบรม
มาเรียน เอามาถือเป็นนิสัยของเรา
พออยู่ได้ ๕ พรรษา นิสัยมันก็จะติดอยู่ในตัวแล้ว
ทีนี้ไปไหนมันก็จะไม่ทิ้งนิสัย ก็ถึงเวลาที่ถ้าต้องการจะไป
ปลีกวิเวก ก็ขออนุญาตท่านให้ไปปลีกวิเวกได้ แต่ก่อน ๕
พรรษานี่ ท่านไม่อยากให้ไปเพราะยังไม่มีนิสัยของพระที่
มีติดตัวไป ถึงแม้จะเป็นพระแต่ใจยังเป็นฆราวาส ยังไม่ได้
เรียนรู้วิธีการของการเป็นพระภิกษุที่ถูกต้อง ว่าจะต้อง
ท�ำอย่างไร ก็เลยให้อยูก่ บั ครูบาอาจารย์ ๕ พรรษา เรียกว่า
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ถื อ นิ สั ย ๕ พรรษา หลั ง จากพ้ น นิ สั ย แล้ ว ที นี้ จ ะขอ
อนุญาตท่าน ถ้าท่านเห็นว่าไปได้ ท่านก็จะอนุญาตให้ไป
แต่ถา้ ท่านเห็นว่านิสยั ยังไม่ได้เรือ่ ง ยังโลเลอยู่ ก็อาจจะยัง
ไม่ให้ไปก็ได้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ครบ ๕ พรรษาก็ตาม
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการไปปลีกวิเวก ต้องให้มีก�ำลัง
ให้มีหลักก่อนถึงไปได้ เพราะถ้าไม่มีหลักไปแล้ว เดี๋ยวก็
จะถูกกิเลสเป็นตัวลากไป ถ้าเจอพระที่บวชใหม่ๆ แล้วไป
ปลีกวิเวกอยู่คนเดียวนี่น่ากลัว เพราะท่านยังไม่เรียนรู้วิธี
การเป็นอยู่ของพระที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร ท่านก็อาจจะ
ท�ำผิดๆ ถูกๆ หลักธรรม หลักวินยั ได้ งัน้ ส่วนใหญ่พระทีจ่ ะ
ไปปลีกวิเวกอยู่ตามล�ำพังนี้ มักจะมีพรรษาแล้วอย่างน้อย
ก็ ๕ ขึน้ ไป หรือ ๑๐ พรรษาอย่างนี้ เขาถึงจะไปกัน นอกนัน้
ท่านก็จะอยู่กับครูบาอาจารย์ไปก่อน ฝึกฝนอบรมเรื่อง
หลักธรรม หลักวินัยให้มันฝังลึกไปในใจก่อน
นีค่ อื ข้อที่ ๔ พอมีหลักมีเกณฑ์จากครูบาอาจารย์แล้ว
สามารถไปปฏิบัติตามล�ำพังได้ ก็ไปปลีกวิเวกที่สงบสงัด
อยู่องค์เดียว ก็จะมีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ พอได้ไป
ปลีกวิเวกแล้ว ก็ตอ้ งมีธรรมอีกขัน้ ตามมาก็คอื ความขยัน
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หมัน่ เพียร นี่คอื ต้องมีความขยันปฏิบัตทิ ั้งวันทั้งคืน ตัง้ แต่
ตื่นขึ้นมาจนหลับ ธรรมที่ให้ปฏิบัติก็มี ๑ ก็คือศีล ให้รักษา
ศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลา แล้วก็ให้มาเจริญสมาธิ ท�ำความ
เพียรในการนัง่ สมาธิ ก่อนจะนัง่ สมาธิได้กต็ อ้ งเพียรสร้างสติ
ขึ้นมาก่อน ไม่ว่าจะท�ำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับตัว หรืออยู่กับ
พุทโธๆ  ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตถึงอนาคต ถึงเรือ่ งราว
ต่างๆ คอยควบคุมความคิดให้อยูใ่ นปัจจุบนั ให้รอู้ ยูว่ า่ ก�ำลัง
ท�ำอะไรอยู่ เดินจงกรมก็ให้รู้ว่าก�ำลังก้าวเท้าซ้าย ขวา ไป
หรือพุทโธๆ ไป
อันนีเ้ ขาเรียกว่าท�ำความเพียร เพียรสร้างศีล ศีลก็เป็น
ธรรมข้อที่ ๕ หลังจากมีความเพียรแล้ว ก็ให้เพียร
สร้างศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลา แล้วก็เพียรสร้างสมาธิ
นั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ พอจิตรวม
เป็นสมาธิแล้วก็ เวลาจิตออกจากสมาธิ จิตจะมีอเุ บกขา
มีก�ำลังที่จะต่อต้านความอยากต่างๆ ได้ ก็ให้ไปเจริญ
ปัญญา ให้พิจารณาธรรมทั้งหลายว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ถ้าไปเกีย่ วข้องด้วย ไปยึดไปติด ไปเอามาครอบครอง
เป็นสมบัติ จะต้องทุกข์ในภายหลัง เพราะว่ามันเป็นของ
ไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อม หมดไป เวลาหมดไป
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มีการพลัดพรากจากกัน ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่
ต้องการความทุกข์ ก็ไม่ให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆ
ให้หาความสุขจากการไม่มีความอยากดีกว่า ตัดกิเลส
ทั้งหลาย
ถ้าตัดกิเลสได้ก็จะได้ธรรมขั้นต่อไป เขาเรียกว่า
“วิมุตติ” วิมุตติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
ที่เกิดจากความอยากต่างๆ หลังจากที่ได้ปฏิบัติสมาธิ
ปัญญาแล้ว ก็จะมีพลังทีจ่ ะละความอยากต่างๆ ได้ เมือ่ ละ
ความอยากต่างๆ ได้ ก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่
ในใจให้หมดไปได้ เวลาทุกข์ดบั เราก็เรียกว่าวิมตุ ติ หลุดพ้น
จากความทุกข์ “วิมตุ ติ” แปลว่าการหลุดพ้น หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทเี่ กิดจากตัณหาความอยาก ทีส่ ร้างขึน้ มาในจิต
ด้วยการใช้ปญ
ั ญาและสมาธิ พอหลุดพ้นแล้วก็จะได้ธรรม
ขัน้ สุดท้าย เรียกว่า “วิมตุ ติญาณทัศนะ” ก็คอื มีญาณหยัง่
ทราบว่า ทุกข์ทเี่ คยมีอยูใ่ นจิตใจนี้ ไม่มเี หลืออยูแ่ ล้ว อันนี้
เป็นธรรมข้อที่ ๑๐ คือ วิมุตติญาณทัศนะ
ก็ขอสรุปให้ฟงั อีกครัง้ ข้อ ๑ ก็คอื มักน้อย ข้อ ๒ สันโดษ
ข้อ ๓ ไม่คลุกคลีกนั ข้อ ๔ ปลีกวิเวก ข้อ ๕ ให้มคี วามขยันหมัน่
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เพียรในการปฏิบัติ ศีล ศีลก็คือข้อ ๖ สมาธิก็ข้อ ๗ ปัญญา
ก็ข้อ ๘ เพื่อจะได้วิมุตติ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
และได้ญาณหยัง่ ทราบว่า ทุกข์ทงั้ หลายทีเ่ คยมีอยูใ่ นจิตใจนี้
ได้หายหมดสิ้นไปแล้วจากใจ ภารกิจทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติ
มานี้ ก็ถึงวาระสิ้นสุดลง งานทางธรรมนี้มีการสิ้นสุดลง
แต่งานทางโลกนี้ ท�ำไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด ไม่มีวันจบ
เพราะกิเลสไม่ยอมให้จบ ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ จะท�ำกันไป
อยู่เรื่อยๆ
แต่งานทางธรรมนี้ เมือ่ ถึงวิมตุ ติญาณทัศนะแล้ว ก็รู้
ว่ากิจในพรหมจรรย์ ได้สนิ้ สุดลงแล้ว ภาษาบาลีทา่ นว่า
“วุสิตัง พรหมจริยัง” กิจของพรหมจรรย์ก็ของพระนี่
ได้สิ้นสุดลงแล้ว เพราะว่ามีญาณหยั่งทราบแล้วว่า
ทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจนี้หายไปหมดแล้ว ถ้าเป็น
ทางร่างกายก็เหมือนคนทีเ่ จ็บไข้ได้ปว่ ย พอหายแล้วก็รวู้ า่
ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บหลงเหลืออยูใ่ นร่างกายแล้ว ยาทีเ่ คยกิน
หรืออะไรต่างๆ ที่ต้องท�ำเพื่อรักษาร่างกายก็ยุติลง ไม่มี
ความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งรั ก ษาร่ า งกายอี ก ต่ อ ไป เพราะ
ร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บ จิตก็เช่นเดียวกัน หลังจากที่
ได้ญาณทัศนะแล้ว วิมุตติญาณทัศนะ รู้แล้วว่าความทุกข์
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ทั้งหลายที่เคมีอยู่ในจิตในใจนี้หายไปหมดแล้ว ในจิตไม่มี
ความทุกข์เหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียว ก็รู้ว่าไม่ต้องท�ำกิจ
อะไรอีกต่อไปส�ำหรับตนเอง
ถ้าจะท�ำก็เป็นกิจเพือ่ ผูอ้ นื่ เช่น การเผยแผ่ธรรมต่อไป
แล้วแต่อัธยาศัย อันนี้ไม่เป็นเรื่องที่จะต้องบังคับตนเอง
จะสอนก็ได้ ไม่สอนก็ได้ แล้วแต่อธั ยาศัย เราจึงเห็นครูบาอาจารย์บางท่าน ท่านก็สอน บางท่านๆ ก็ไม่สอน อาจจะ
เป็นเพราะว่าการสั่งสอนนี้มันก็ต้องมีความสามารถพิเศษ
บางคนไม่ถนัดในการสอนก็ไม่สอน หรือสอนน้อย ตามความ
ถนัดในการสั่งสอน การแสดงธรรมได้อย่างกว้างขวาง
อย่างหลวงตามหาบัวนี้ ท่านแสดงธรรมได้อย่างกว้างขวาง
ท่านมีหนังสือธรรมะออกมาเยอะแยะ
แต่ครูบาอาจารย์บางรูปนี้ แทบจะไม่มหี นังสือธรรมะ
ออกมาเผยแผ่เลย ทั้งๆ ที่ท่านก็ได้วิมุตติญาณทัศนะแล้ว
แต่ท่านไม่มีความสามารถในการสั่งสอน ท่านก็เลยสอน
แบบในวงแคบ สอนกับพระที่ไปอยู่กับท่าน แต่ไม่ได้สอน
กับประชาชน เพราะว่าความสามารถในการน�ำธรรมะ
มาสอนประชาชนนี้มันมีหลายระดับด้วยกัน ท่านท�ำการ
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คัดสรรธรรมะทีเ่ หมาะสมต่อผูท้ มี่ าฟัง ก็เลยอาจจะไม่สอน
มากก็ได้ อันนี้ก็คือเรื่องของสัลเลขธรรม ๑๐ ประการที่
คุณหมอให้แสดง
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๑๔. สรำงบำรมี
ท�ำอยำงไร?
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ถาม: บารมีในทางพระพุทธศาสนาคืออะไร แล้วเรา
สามารถที่จะสร้างเอง สร้างได้ไหมครับ พระอาจารย์ครับ
ตอบ: บารมีก็คุณธรรมอันวิเศษที่จะยกระดับจิตใจให้
สูงขึ้นตามล�าดับ จนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอริยบุคคล
มี ๑๐ ประการด้วยกัน ที่จะต้องสร้างกันขึ้นมา ขั้นแรก
ก็คือเมตตาบารมี คือต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์
ทั้งปวง ตามพระสูตรที่เราสวดกัน “สัพเพ สัตตา อเวรา
โหนตุ” จะไม่มเี วรกับสัตว์ทงั้ ปวง “อัพพยาปัชฌา โหนตุ”
จะไม่เบียดเบียน “อนีฆา โหนตุ” ต้องไม่ทา� ให้ผอู้ นื่ ทุกข์กาย
ทุกข์ใจ “สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ” ท�าให้ผู้อื่นมีความสุข
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นี่บารมีข้อ ๑ ที่จะต้องท�ำกัน ไม่ใช่ขอ บารมีขอไม่ได้
เป็นของที่ต้องท�ำ  พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ขอ เป็น
“ศาสนธรรม” คือสอนให้ท�ำ ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอนนี้ สอนให้พวกเราน�ำมาปฏิบัติ แล้วเราก็จะได้
“ปฏิเวธ” คือผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ อยากได้บารมีกต็ อ้ ง
สร้างบารมีด้วยการกระท�ำบารมีทั้ง ๑๐ ประการ เมตตา
บารมี ตามด้วยทานบารมี ท�ำบุญให้ทาน แล้วก็ศีลบารมี
รักษาศีล ๕ ไม่ท�ำบาปทั้งปวง
เนกขัมมะบารมี การออกบวช หรือการออกจากการ
เสพกาม ก็คอื การถือศีล ๘ หรือถือศีล ๑๐ หรือถือศีล ๒๒๗
เรียกว่า “เนกขัมมะบารมี” เพือ่ จะได้ไปมีเวลาสร้างบารมี
ตัวต่อไป ก็คอื “อุเบกขาบารมี” อุเบกขาบารมีกค็ อื อุเบกขา
ที่ได้จากการนั่งสมาธิ ท�ำจิตใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิ
เพือ่ จะได้อเุ บกขา คือใจทีเ่ ป็นกลาง ใจทีป่ ราศจากความรัก
ชังกลัวหลง แต่ยงั ไม่ได้เป็นอุเบกขาแบบถาวร จึงต้องเจริญ
บารมีอกี ขัน้ ก็คอื “ปัญญาบารมี” เพราะถ้ามีปญ
ั ญาบารมี
ปัญญาจะมาคอยก�ำจัดตัวที่มาคอยท�ำลายอุเบกขาที่ได้
จากสมาธิ ก็คือความอยากต่างๆ กิเลสตัณหา ถ้ามีปัญญา
ก็สามารถละความอยากต่างๆ ได้
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สังเกตดูเวลาใจเราอยูเ่ ฉยๆ นีไ่ ม่มคี วามเดือดร้อนอะไร
แต่ พ อเกิ ด ความอยากขึ้ น มาแล้ ว อยู ่ ไ ม่ เ ป็ น สุ ข แล้ ว
อยู่ไม่ได้แล้ว ต้องไปท�ำตามความอยาก งั้นวิธีที่จะก�ำจัด
ความอยาก ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยาก
ได้นั้น มันเป็นความสุขชั่วคราว ได้มาแล้ว เดี๋ยวมันก็ต้อง
หมดไป พอหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ งั้นสรุปก็
คือการไปหาความทุกข์นั่นเอง แต่ขาดปัญญา ก็เลยคิดว่า
ไปหาความสุขกัน อันนี้เห็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญา ก็จะ
ระงับความอยากได้ พอใจหยุดความอยากได้ อุเบกขาคือ
ความสงบก็กลับมา ความอิ่ม ความสุขใจก็กลับมาโดยที่
ไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอก
นี่คือบารมีต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธ
เราสร้างกัน และการจะสร้างบารมีเหล่านี้ได้ ต้องมีอีก ๔
บารมี เป็นผู้ด�ำเนินการ คือ ๑. อธิษฐานบารมี อธิษฐานนี้
หมายถึงการตัง้ ใจ ตัง้ เป้าหมาย เช่น ตัง้ เป้าหมายว่าจะต้อง
ท�ำทาน ต้องรักษาศีล นี่คืออธิษฐาน คือพระพุทธเจ้าตอน
นั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ตั้งใจนั่งให้ตรัสรู้ ถ้ายังไม่ตรัสรู้ก็จะไม่ลุก
ออกจากที่นั่งไป นี่เรียกว่า “อธิษฐาน” คือการตั้งจิตตั้งใจ
ว่าจะต้องท�ำอะไร อย่างใดอย่างหนึ่ง เราต้องมีอธิษฐาน
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เช่น คืนนีเ้ ราต้องตัง้ ใจจะมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน ถ้าไม่ตงั้ ใจ
เดี๋ยวเพื่อนโทรมาชวนไปเที่ยว ก็อาจจะไปกับเพื่อนได้
แต่ถ้าตั้งใจ ก็อาจจะปฏิเสธเขาไป
จะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธก็อยู่ที่บารมีตัวที่ ๒ คือ
“สัจจะบารมี” ก็ต้องมีสัจจะ คือความจริงใจต่อความ
ตัง้ ใจของเรา บางทีตงั้ ใจจะรักษาศีล ๕ พอตกเย็นเพือ่ นมา
ชวนไปกินเหล้า เอ้า เปลี่ยนใจ ก็เลยไม่รักษาศีลข้อ ๕ ไป
อย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะ ตอนต้นนี่อธิษฐานมีความตั้งใจ
ว่า วันนีว้ นั พระจะรักษาศีล ๕ แต่พอดีตกเย็นเพือ่ นมาชวน
ไปกินเหล้า เกรงใจเพื่อนมากกว่าเกรงใจตัวเอง
หลวงตามหาบัวท่านเคยพูดว่า “ถ้าเกรงใจคน ธรรม
ก็แหลก” ธรรมก็คอื ศีลธรรม อะไรต่างๆ พอคนมาขอร้องก็
เกรงใจ ท�ำตามทีเ่ ขาขอ สัจะ วาจาทีเ่ ราตัง้ ไว้วา่ จะรักษาศีล
จะไม่โกหกก็อาจจะล้มไป เพราะว่ามีคนมาขอร้องอะไร
ก็เกรงใจเขา ไม่อยากจะให้เขาเสียใจ ไม่อยากให้เขาโกรธเรา
อะไรท�ำนองนี้ หลวงตาบอก ท่านไม่เกรงใคร ท่านเกรงธรรม
ถ้าเกรงใจคนแล้ว ธรรมแหลก ต้องเกรงธรรม อย่าไป
เกรงใจคน ถ้าเราตั้งใจรักษาศีล ๕ แล้ว เราต้องมีสัจจะ
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ใครจะมาชวนไปกินเหล้า ก็บอกไปไม่ได้ วันนี้ถือศีล ๕
ก็ไม่ไป ต้องมีสัจจะ
เหมือนกับพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ใต้โคน
ต้นโพธิ์ ว่าจะนัง่ ภาวนาไปจนตรัสรู้ ถ้ายังไม่ตรัสรูธ้ รรมอัน
ประเสริฐ จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไป ถึงแม้เลือดในร่างกายจะ
เหือดแห้งไป ก็จะไม่มีวันที่จะลุก ยอมตาย ถ้าจะลุกก็คือ
ได้ตรัสรูธ้ รรมอันวิเศษแล้ว ถึงท�ำให้ทา่ นสูก้ บั กิเลสทีอ่ ยาก
จะลุก เพราะนั่งไปแล้วมันปวด มันเจ็บทั่วสรรพางค์กาย
ต้องมีสจั จะ คนเราตัง้ ใจจะท�ำอะไรแล้ว ถ้าไม่มสี จั จะมักจะ
ล้มเหลว เช่น คนเรามักจะชอบตัง้ ใจ ตัง้ จิตอธิษฐานวันปีใหม่
ว่าจะเป็นคนดี จะขยัน จะไม่งอน ไม่โกรธ ไม่เกลียด ท�ำได้
ไม่กวี่ นั ลืมแล้ว พอกิเลสเข้ามาปับ๊ นี้ ล้มหมดเลย เพราะไม่มี
สัจจะ ถ้ามีสัจจะแล้วจะไม่ล้ม
เมื่อมีสัจจะแล้วก็ต้องมี “วิริยะบารมี” คือต้องท�ำ
ในสิ่งที่เราตั้งใจจะท�ำ  ถ้าเรายังไม่ท�ำมันก็ยังไม่ส�ำเร็จผล
งัน้ พอตัง้ ใจว่าจะท�ำบุญท�ำทานเป็นประจ�ำทุกวัน ใส่บาตร
ทุกเช้านี้ ถึงเวลาก็ต้องท�ำ  ถ้าไม่ท�ำมันก็ไม่ได้ผล แล้วข้อ
สุดท้าย บารมีข้อสุดท้ายก็คือ “ขันติบารมี” ต้องมีความ
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อดทน เพราะท�ำความดีมกั จะมีมารมาขวางอยูเ่ รือ่ ย มักจะ
มีเพื่อนมาชวนไปเที่ยว ไปกินเหล้า มักจะมีใครมาแหย่ให้
เราไปท�ำในสิ่งที่เราไม่อยากจะท�ำ 
นี่คือบารมีทั้ง ๑๐ ประการในพระพุทธศาสนา ที่จะ
ยกระดั บ จิ ต ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ สู ง จากมนุ ษ ย์ ไ ปเป็ น เทพ
เป็นพรหม เป็นพระอริยบุคคลตามล�ำดับขั้นของบารมี
ที่เราสร้าง ถ้าท�ำทานบารมี รักษาศีลบารมีได้ เราก็จะ
ขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดา ถ้าเราต่อด้วยอุเบกขาบารมี
เราก็จะไปเป็นพรหม แล้วถ้าเราต่อด้วยปัญญา เราก็จะไป
เป็นพระอริยบุคคล ไปพระนิพพาน
นี่คือสรุปเรื่องของบารมี ๑๐ ประการให้ท่านได้ฟัง
อย่างนั้นอย่าไปขอ บารมีขอไม่ได้ บารมีต้องสร้างกัน
ต้องท�ำกันเอง ไม่มีใครท�ำแทนเราได้
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๑๕. โลกธรรม
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

ถาม: ช่วงนี้ตามข่าว อ่านข่าวไปก็มักจะได้ยินข่าวคนได้
ลาภเสือ่ มลาภ ได้ยศเสือ่ มยศกันอยูเ่ รือ่ ยครับพระอาจารย์
แม้แต่ตัวผมเองก็จริงๆ แล้ว ช่วงนี้ในชีวิตที่ผ่านมาก็ยัง
ถือว่าได้โลกธรรมฝ่ายดีอยูค่ รับ ได้ลาภ ได้สรรเสริญ ได้สขุ
อยู่มากพอสมควรครับ แต่ว่าในจิตใจ มันก็ยังมีความ
กังวลอยูเ่ สมอครับว่า อีกคูจ่ ะตามกันมาด้วยครับ ผมก็เลย
ขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาพูดถึงโลกธรรมให้ฟังครับ
แล้วก็เรามีหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อโลกธรรมอย่างไรบ้างครับ
พระอาจารย์ ขอความเมตตาครับ
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ตอบ: โลกธรรมนี้ เรามักจะพูดว่าเป็นโลกธรรม ๘ ๘ เพราะ
ว่ามันมาเป็น ๔ คู่ด้วยกัน โลกธรรมคือสิ่งที่ทุกคนที่มา
เกิดในโลกนี้จะต้องสัมผัสกัน จะต้องเจอกัน ก็คือลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนปรารถนากัน เพราะเป็นสิง่ ทีท่ ำ�
ให้ทกุ คนอยูอ่ ย่างมีความสุขกัน แต่ไม่รวู้ า่ ลาภยศสรรเสริญ
สุขนี้ มันมีทั้งส่วนที่เจริญและส่วนที่เสื่อม เวลาเจริญก็จะ
ดีใจกัน มีความสุขกัน เวลาเสือ่ มก็จะเสียใจ มีความทุกข์กนั
วิ ธี ที่ จ ะปฏิ บั ติ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งก็ ต ้ อ งปฏิ บั ติ แ บบ
พระพุทธเจ้า พระอรหันต์เท่านั้น คือไม่ยินดียินร้ายกับ
โลกธรรม เวลาได้ลาภมาก็ไม่ดีใจ เวลาเสียลาภไปก็ไม่
เสียใจ การกระท�ำให้ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับลาภยศสรรเสริญ
สุขได้ ก็ตอ้ งไม่อาศัยมัน ไม่พงึ่ มันเป็นเครือ่ งมือให้ความ
สุขกับใจ ถ้าตราบใดยังพึง่ ลาภยศสรรเสริญสุขมาให้ความ
สุขกับใจ ตราบนั้นก็จะต้องมีความวิตกกังวล มีความ
ห่วงใยในลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มา ว่ามันจะมีวันเสื่อม
ไม่ช้าก็เร็ว ไม่จากกันตอนเป็น ก็ต้องจากกันตอนตาย
งัน้ จิตใจก็จะต้องมีความทุกข์ มีความกังวลห่วงใยกับ
เรื่องลาภยศสรรเสริญสุขตลอดเวลา แล้วบางเวลาก็หนี
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ไม่ พ ้ น ที่ จ ะต้ อ งเจอความเสื่ อ ม เช่ น ช่ ว งนี้ เ ป็ น ช่ ว งที่
เศรษฐกิจตกต�ำ 
่ เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของโรคภัย ท�ำให้
คนไม่สามารถท�ำมาหากินได้อย่างเป็นปกติ คนที่ตกงาน
คนทีไ่ ม่มงี านท�ำก็ไม่มลี าภ ไม่มเี งินเข้ามา ก็จะเจอภาวะของ
ความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุข ก็เลยเกิดความทุกข์
เกิดความวุ่นวายใจต่างๆ ขึ้นมา
แต่ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้อาศัยลาภยศสรรเสริญสุขเป็น
เครือ่ งมือให้ความสุข เช่น นักบวชทัง้ หลาย เขาไม่ได้แสวงหา
เขาไม่ ไ ด้ อ าศั ย ลาภยศสรรเสริ ญ ให้ ค วามสุ ข กั บ เขา
เขาอาศัยความสงบของใจเป็นเครือ่ งมือให้ความสุข แทนที่
จะหาลาภยศสรรเสริญสุข เขาก็หาความสงบกัน จากการ
ปฏิบัติธรรม รักษาศีล นั่งสมาธิ เจริญปัญญา การปฏิบัติ
เหล่านีจ้ ะท�ำให้ใจมีความสุข เมือ่ มีความสุข ก็ไม่ตอ้ งอาศัย
ความสุขจากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ
นีค่ อื วิธปี ฏิบตั ทิ จี่ ะท�ำให้เราไม่วนุ่ วายใจกับเรือ่ งลาภ
ยศสรรเสริญสุข ก็คอื เราต้องเปลีย่ นวิธหี าความสุข จากการ
หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรส
ต่างๆ ก็มาหาความสุขจากการท�ำใจให้สงบ ด้วยการถือศีล
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ด้วยการฝึกสติ นั่งสมาธิ ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อ
ให้เกิดปัญญา ที่จะน�ำมาใช้ในการสอนใจให้ละความโลภ
ความโกรธ ความหลงต่างๆ ที่ท�ำให้ใจวุ่นวายไม่สงบ
นี่คือวิธีการที่ถูกต้องซึ่งทุกคนสามารถท�ำได้ คือ
ไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องเลิกละลาภยศสรรเสริญสุขแบบทันที
ทันใด ก็ใช้วธิ แี บบลดละมันไป เหมือนกับเวลาทีเ่ ราเลิกสิง่
ต่างๆ ทีเ่ ราเห็นว่าเป็นภัยกับเรา เช่น สูบบุหรี่ ดืม่ สุรา หรือ
อบายมุขต่างๆ ถ้าเรารูว้ า่ มันเป็นพิษเป็นภัยกับเรา เราก็ยงั
ไม่มกี ำ� ลังทีจ่ ะเลิกมันได้แบบทันทีทนั ใด เราก็ใช้การลดเป็น
ขั้นตอนไป ลดทีละ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็
เปลีย่ นวิธหี าความสุขจากแบบเดิม มาหาความสุขแบบใหม่
คือมาฝึกสมาธิกัน
ท�ำเป็นขัน้ เป็นตอนไป ทีละ ๑๐ เปอร์เซ็นต์กไ็ ด้ เราละ
ลาภยศสรรเสริญสุข ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เราก็จะมีเวลามา
ให้กับการสร้างความสุขกับจิตใจ จากการฝึกสมาธิ ๑๐
เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราละ ๒๐ เราก็จะมีเวลามาปฏิบัติเพิ่ม
มากขึ้น คือลาภยศสรรเสริญสุขมันมา ก็เพราะเกิดจาก
การหาเงินทองของเรา จากการท�ำงาน ท�ำมาหากินต่างๆ
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งั้นถ้าเราลดความต้องการในลาภยศสรรเสริญสุขได้ เราก็
ลดการท�ำงานให้น้อยลงได้ เราก็จะมีเวลาที่จะเอามาใช้
กับการสร้างความสุขทางใจ ความสงบ ด้วยการปฏิบัติ
ธรรม
นี่คือถ้าเราเห็นโทษ เห็นภัยของลาภยศสรรเสริญสุข
ว่า มันเป็นสิ่งที่ท�ำให้เราต้องกังวลใจอยู่เรื่อยเรื่อย เพราะ
เรารูว้ า่ มันเป็นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน ไม่รวู้ า่ มันจะมามากมาน้อย
หรือไม่มา เมือ่ มันเกิดความไม่แน่นอน ก็เกิดความกังวลใจ
ขึ้นมา ถึงแม้จะมีความสุขจากลาภยศสรรเสริญสุข แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มคี วามกังวลใจ และความเสียใจเวลาทีเ่ กิด
ความเสือ่ มเสียปรากฏขึน้ มา งัน้ ถ้าเราได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของ
พระพุทธเจ้าแล้ว รูว้ า่ ลาภยศสรรเสริญสุขนีม้ นั มีความทุกข์
ตามมาด้วย
ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับลาภยศสรรเสริญสุข ก็ต้อง
เลิกเสพมัน ด้วยการเปลี่ยนวิธีมาเสพความสุขที่เกิดจาก
ความสงบ ค่อยเป็นค่อยไป เริ่มมาฝึกนั่งสมาธิ วันไหนมี
เวลาว่าง แทนทีจ่ ะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กาย เช่น
ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง หรืออะไรท�ำนองนี้ ก็เอาเวลานั้น
พระอาจารย์ สุ ช าติ อภิ ช าโต 93

มาฝึกนัง่ สมาธิกนั เราต้องมีการแลกเปลีย่ น เอาเวลาทีเ่ รา
หาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรส มาหาความสุขจากการ
ท�ำใจให้สงบกัน แล้วพอเราเลิกท�ำแล้ว ได้สัมผัสกับความ
สุขจากความสงบ เราก็จะรู้สึกว่ามันมั่นคงกว่า
เพราะเป็นความสุขที่เมื่อเรารู้จักวิธีท�ำให้มันเกิด
ขึ้นมาได้ เราก็จะสามารถท�ำให้มันเกิดขึ้นได้อีกเรื่อยๆ
มันมัน่ คงกว่า แน่นอนกว่า ถ้าเรารูจ้ กั ท�ำมันนะ เราก็อยาก
จะเพิ่มความสุขที่เกิดจากความสงบให้มากขึ้น เราก็จะ
ละการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญ ทางรูปเสียง
กลิ่นรสให้น้อยลงไปตามล�ำดับ จนถึงขีดหนึ่งเราก็จะ
สามารถไปบวชได้ ไปอยู่แบบนักบวชได้ นี่คือวิธีการที่
ปฏิบัติ จนบรรลุธรรมขั้นสูง ก็จะเป็นจิตของพระพุทธเจ้า
จิตของพระอรหันต์
จิ ต ของท่ า นนี้ เ ปรี ย บเหมื อ นกั บ หยดน�้ ำ บนใบบั ว
จิตของท่านนีเ้ ป็นเหมือนใบบัว ส่วนโลกธรรมนีเ้ ป็นเหมือน
หยดน�ำ 
้ ถึงแม้วา่ จะสัมผัสกัน แต่ไม่ซมึ ซาบ ไม่ดดู เข้าหากัน
ต่างฝ่ายต่างอยู่ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ท่านก็ยังมีคน
ถวายปัจจัย ยกย่องสรรเสริญ แต่ใจของท่านไม่ได้ไป
94 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

ดีอกดีใจ แล้วเวลาที่เสื่อมไปเสียไป ท่านก็ไม่ได้เสียอก
เสียใจ เพราะใจของท่านนัน้ เป็นเหมือนใบบัว ไม่ดดู เอาลาภ
ยศสรรเสริญเข้าไป
ไม่เหมือนกับใจของพวกเรา ปุถุชนนี้ เป็นเหมือน
กระดาษซับกระดาษซึม พอเอาน�้ำหยดลงไปหยดหนึ่งนี่
มันดูดหายไปหมดเลย กลายเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ
ไปเลย เราต้องมาเปลี่ยนใจของพวกเรา จากการเป็น
กระดาษซับกระดาษซึม ให้มาเป็นใบบัว ด้วยการปฏิบัติ
ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง อันนี้ก็ตอบโดยสรุปคร่าวๆ
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๑๖. จิตฟุงซำน
แกไขอยำงไร?
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

ถาม: ช่วงนี้เป็นช่วงของโควิด กลัวเรื่องวัคซีน กลัวผล
ข้างเคียง กลัวติดโรค แล้วก็หยุดงานไปนาน ก็เศรษฐกิจ
สถานะก็แย่ไปหมดครับพระอาจารย์ ทุกคนก�าลังฟุงซ่าน
กันอยู่ ผมก็เลยอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ
ขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาว่า จิตที่ฟุงซ่านมีวิธีแก้ไข
อย่างไรครับ
ตอบ: คือความฟุ้งซ่านนี่ก็จัดการได้ ๒ ระดับด้วยกัน
ระดับแรกคือจัดการให้มันหยุดชั่วคราว เหมือนคุณหมอ
เวลาเกิดอุบตั เิ หตุ ขัน้ ต้นก็ตอ้ งหยุดการไหลของเลือดก่อน
แล้วค่อยมารักษาส่วนอื่นต่อไป อันนี้ก็เหมือนกัน จิตที่มี
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อาการฟุง้ ซ่านนี้ ก็เป็นเหมือนรถทีว่ งิ่ ลงเขานี่ รถทีว่ งิ่ ลงเขานี่
ที่ไม่ได้เหยียบเบรก เขาจะไม่หยุดของเขาเอง จะให้หยุดก็
ต้องเหยียบเบรก ใจของเราเวลาฟุง้ ซ่าน ก็เหมือนความคิดนี่
มันก็หมุนติว้ ๆ เหมือนล้อรถยนต์ การทีจ่ ะให้ลอ้ รถยนต์มนั
หยุดหมุน ก็ต้องเหยียบเบรก
การที่ จ ะให้ ค วามคิ ด เราหยุ ด ก็ ต ้ อ งใช้ ส ติ เช่ น
พุทธานุสสติ ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พุทโธๆ พยายาม
ท่องพุทโธๆๆ ไป จนกว่าจิตจะหยุดคิด หายฟุ้งซ่าน
ถ้าตั้งใจจริงๆ เข้าไม่กี่นาทีก็หยุดได้ เมื่อเราตั้งใจแล้ว รู้ผล
มาก่อนว่าถ้าใช้พุทโธเดี๋ยวมันก็หยุด แต่ถ้าเราไม่เคยใช้
เราอาจจะลั ง เลสงสั ย ตั้ ง แล้ ว ก็ ไ ม่ มั่ น ใจว่ า จะหยุ ด ได้
แต่ถา้ เคยใช้มาแล้วนี่ พอจิตฟุง้ ซ่าน ใช้พทุ โธๆ ไป ไม่กนี่ าที
มันก็หยุดคิดได้ อาการฟุ้งซ่านมันก็จะหยุดชั่วคราว แต่ถ้า
เราเผลอไปคิดใหม่ เราหยุดพุทโธ แล้วปล่อยให้คิดใหม่
เดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านได้
งั้ น หลั ง จากที่ เ ราสามารถหยุ ด ความฟุ ้ ง ซ่ า นได้
ด้ ว ยสติ แ ล้ ว ขั้ น ต่ อ ไปเราก็ ต ้ อ งหยุ ด มั น อย่ า งถาวร
ด้วยการใช้ปัญญาวิเคราะห์ถึงความฟุ้งซ่านของเราว่า
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ก�ำลังฟุ้งซ่านกับเรื่องอะไร เช่น ฟุ้งซ่านกับเรื่องร่างกาย
ของเรา ชีวิตของเรา ว่ามันจะแย่ลงไปเรื่อยๆ มันจะ
เจ็บไข้ได้ป่วย มันจะอดอยากขาดแคลน ก็ต้องใช้ปัญญา
วิเคราะห์ดูว่า แล้วชีวิตของเรา ความเป็นจริงเป็นยังไง
มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันจะอยู่ดีไปตลอดได้หรือเปล่า
มันจะมีกินมีใช้มีอยู่ มีอะไรไปได้ตลอด โดยที่ไม่เจ็บไม่ไข้
ได้หรือเปล่า
ถ้าเรามองไปดูความเป็นจริง ร่างกายมันก็ตอ้ งเสือ่ มไป
ตามสภาพของมัน แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บมันก็ตอ้ งเกิดขึน้ ตาม
ล�ำดับ แล้วในทีส่ ดุ มันก็ถงึ ความตาย ไม่วา่ จะเป็นใครก็ตาม
จะเป็นคนมั่งมีหรือคนที่ตกงาน คนไม่มีข้าวกิน ความจริง
ของร่างกายมันก็เป็นเหมือนกัน แล้วถ้าเราไม่อยากให้
ความจริงของร่างกายปรากฏขึ้น ใจของเราก็จะเครียด
ใจของเราก็จะฟุ้ง ดิ้น หาทางออกกัน หาทางแก้กัน แต่แก้
ยังไงก็แก้ได้ แต่ก็เป็นการแก้แบบชั่วคราวเป็นพักๆ ไป
เช่น ช่วงนี้อาจจะแก้ให้โรคมันหยุดระบาด ก็เพื่อกลับมา
ท�ำงานท�ำการอะไรกัน แต่ร่างกายมันก็เดินต่อไปสู่ความ
แก่ ความเจ็บ ความตายของมัน
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แล้วก็ตอ้ งไปเครียดกับมันต่อไปเวลาทีไ่ ม่สบาย ทีม่ า
ปรึกษาหมอนี่ มีคนติดตามหมอเยอะแยะ เพราะเครียด
เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ไม่อยากจะให้โรคภัยไข้เจ็บ
มันเกิดขึ้น หรือเกิดแล้วจะให้มันหาย มันหาย รักษาโรค
นีห้ าย เดีย๋ วก็มโี รคใหม่เข้ามา มันจะต้องเจอโรคไปเรือ่ ยๆ
จนในที่สุดมันก็จะต้องสิ้นสุดลงด้วยความตาย นี่คือความ
เป็นจริงของร่างกาย ทีเ่ ราต้องวิเคราะห์และยอมรับสภาพ
ถ้าเรายอมรับสภาพว่ามันต้องเจ็บไข้ได้ป่วย มันต้องตาย
มันก็ต้องแก่ ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้ ถ้าจิตเรา
ยอมรับความจริงนี้ ก็พยายามท�ำให้ดีที่สุดในขณะที่ยัง
ท�ำได้อยู่ รักษาโรคได้กร็ กั ษาไป รักษาร่างกายได้กร็ กั ษาไป
แต่ถ้ามันถึงขีดที่มันไม่สามารถที่จะไปรักษาได้ ไปท�ำ
อะไรได้ มันก็ต้องยอมรับความเป็นจริง ยอมให้มันแก่
ให้มันเจ็บ ให้มันตายไป ถ้าเรายอมรับความจริงเหล่านี้ได้
ความเครียดก็จะหายไป
ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นสอน
ตนเองอยูเ่ รือ่ ยๆ ว่า “เมือ่ เกิดมาแล้ว ย่อมมีความแก่เป็น
ธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ ย่อมมีความเจ็บไข้
ได้ป่วยเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้
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ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ย่อมมีความตายเป็นธรรมดา”
ให้สอนใจอยู่เรื่อยๆ แล้วใจมันจะค่อยยอมน้อมเข้ามา
รับความจริง จะไม่ต่อต้าน จะไม่ฝืนความจริง ถ้าไม่ฝืน
ความจริง จะไม่เครียด ทีม่ นั เครียดเพราะมันฝืน มันไม่อยาก
ให้เกิดขึน้ แต่ฝนื ยังไง ต่อสูย้ งั ไง ต่อต้านยังไง ก็สคู้ วามจริง
ไม่ได้ งัน้ ใครยอมรับความจริงได้กจ็ ะไม่เครียด ใครรับความ
จริงไม่ได้ก็จะต้องเครียดไปเรื่อยๆ นี่คือเหตุการณ์ของ
ความเครียดทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเจ็บไข้ได้ปว่ ย หรือเรือ่ งการตาย
เรื่องการอดอยากขาดแคลน
ถาม: ครับผม ผมฟังดู สรุปก็คือเรื่องของสติกับปัญญา
ใช่ไหมครับ ปัญญานี่ดูจะยาก
ตอบ: ใช่ ยากเพราะเราไม่เคยฝึก ไม่เคยคิดกัน แต่ถา้ เราฝึก
เราคิด คิดแล้วมันก็เหมือนกับวิชาหมอนี่ เริม่ ต้นเรียน โอ้โห
มันยากเหลือเกิน ต้องเรียนอะไรตัง้ เยอะแยะ ตัง้ ๖ ปี แต่ถา้
เรามีความเพียร ความพยายาม เรียนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมัน
ก็เรียนจบได้ ก็สามารถมารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้
วิชาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน ก็เป็นวิชาทางด้าน
จิตศาสตร์ จิตเวช วิธีรักษาจิตใจไม่ให้เครียด ไม่ให้ทุกข์
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กับเหตุการณ์ต่างๆ คือการรู้จักควบคุมใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน
แล้วพอไม่ฟุ้งซ่านแล้ว ก็ต้องสอนใจ สอนความจริงให้
กั บใจ พอใจรู้ความจริง ใจก็จะปรับตั ว มั น ไปเองโดย
ธรรมชาติ มันจะไม่ฝนื เพราะมันรูว้ า่ ฝืนไปก็ทกุ ข์ไปเปล่าๆ
เครียดไปเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่คือวิชาทาง
ศาสนาพุทธ คือเกี่ยวกับการดูแลรักษาจิตใจ
ถาม: วิธีก็คือเราก็คิดไปเรื่อยๆ นะครับพระอาจารย์
คิดว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนี้
ตอบ: เออ ต้องคอยเตือนเรา เราไม่ยอมคิดกัน เรากลัวมัน
คิดว่าพอคิดแล้วเหมือนสาปแช่งตัวเราเอง ความจริงมัน
เป็นความรู้ที่เราจะต้องคอยเตือนใจให้มันฝังอยู่ในใจเรา
แล้วเราจะได้ปรับใจของเรา เตรียมรับกับเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้น พอเราปรับใจเตรียมรับกับเหตุการณ์ได้ ไม่ฝืน
มันก็ไม่เครียด ที่มันเครียดเพราะมันฝืน มันไม่อยากให้
เกิดขึ้น เท่านั้นเอง
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๑๗. คนโงฉลองวันเกิด
คนฉลำดฉลองวันไมเกิด
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ถาม: เห็นกราฟฟก เป็นค�าเทศนาของอาจารย์ขึ้นมาว่า
“คนโง่ไปฉลองวันเกิด แต่คนฉลาดฉลองวันไม่เกิด” ครับ
พระอาจารย์ ผมก็เลยตั้งหัวข้อนี้เพื่อมาขอความกระจ่าง
เมตตาจากพระอาจารย์ครับ ช่วยขยายความด้วยนะครับ
พระอาจารย์ครับ
ตอบ: ก็คนโง่ก็คือคนไม่รู้ผลของการเกิดว่าเป็นอย่างไร
เกิดแล้วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ แล้วก็ต้องตาย ซึ่งเป็น
ความทุกข์อย่างยิ่ง ไม่มีใครอยากแก่ ไม่มีใครอยากเจ็บ
ไม่มีใครอยากตาย แต่ก็ยังอยากมาเกิดกันอยู่ นี่เป็นคน
ที่ไม่มีปัญญา มองไม่เห็นเหตุกับผล เหตุก็คือการเกิด
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ผลก็คือความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความทุกข์ที่
พวกเราต้องพบกัน ทุกครัง้ ทีเ่ รามาเกิด แต่คนฉลาดอย่าง
พระพุทธเจ้า พระอรหันต์นี้ ท่านเห็นด้วยปัญญาว่า เกิดแล้ว
มันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็นความทุกข์ ท่านก็เลย
แสวงหาวิธีที่จะท�ำให้ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดอีก
พระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลแรกทีไ่ ด้คน้ พบวิธที จี่ ะท�ำ
ให้ไม่ตอ้ งมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตายกัน ด้วยการปฏิบตั ิ
ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา หลังจากนั้น
พระองค์ก็ทรงน�ำความรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น
คนทีม่ ศี รัทธามีความเชือ่ เลือ่ มใส ก็นอ้ มน�ำเอาไปปฏิบตั ิ
จนในทีส่ ดุ ก็ได้พบกับวันทีไ่ ม่เกิด คือ การสิน้ สุดของกิเลส
ตัณหา ตัวที่เป็นผู้ผลักดันให้จิตมาเกิดอยู่เรื่อยๆ นั่นเอง
ท่ า นก็ เ ลยหลุ ด พ้ น จากความทุ ก ข์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และ
อย่างถาวร ไม่ต้องกลับมาเกิด ก็ไม่ต้องมาแก่ มาเจ็บ
มาตายอีกต่อไป นีค่ อื วันไม่เกิดของพระพุทธเจ้า และของ
พระอรหันตสาวก
ถาม: ขอบพระคุณครับพระอาจารย์ พระอาจารย์ให้พร
ตั้งแต่ต้นรายการเลยครับ ให้มาเกิดเป็นครั้งสุดท้ายครับ
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ตอบ: เออ นั่นแหละดีที่สุด นี่แหละคือเป้าหมายที่แท้จริง
ถ้าถามว่ามาเกิดท�ำไม มาเกิดเพื่อยุติการเกิด อย่ากลับมา
เกิดอีกต่อไปเลย เพราะว่ากลับมาเกิดแต่ละครั้ง ก็ต้อง
มาแก่ มาเจ็บ มาตาย และพลัดพรากจากกัน อย่างที่เรา
ทุกข์กนั ขณะนี้ ก็เป็นผลทีเ่ กิดจากการมาเกิดของเรานีเ่ อง
ถ้าไม่มาเกิด มันก็ไม่มีแก่ ไม่มีเจ็บ ไม่มีตาย พระพุทธเจ้า
จึงทรงตรัสไว้ว่า “ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น”
ตราบใดที่ ยั ง มี ก ารเกิ ด ไม่ ว ่ า จะเกิ ด ดี ข นาดไหน
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นประธานาธิบดี เป็นมหาเศรษฐี
ก็หนีไม่พน้ ความแก่ ความเจ็บ ความตายไปได้ และเงินทอง
อ�ำนาจทีไ่ ด้จากเป็นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ เป็นผูร้ ำ�่ ผูร้ วย ก็ไม่สามารถ
ดับความทุกข์ทเี่ กิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตายไปได้
นีก่ ค็ อื เรือ่ งของชีวติ ของพวกเรา ถ้าถามว่า “มาเกิดท�ำไม”
ถ้ามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ มาเกิดเพือ่ มา
ยุตกิ ารเกิด ขอให้การเกิดครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ สุดท้าย อย่าได้กลับ
มาเกิดอีกต่อไปเลย ไม่วา่ จะไปเกิดในทีไ่ หน มันก็ตอ้ งเสือ่ ม
ไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ เทพ ชัน้ พรหม มันก็ตอ้ งเสือ่ ม แล้วก็
ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตอ่ ไป แล้วก็ตอ้ งมาแก่ มาเจ็บ
มาตาย มาสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไป ไม่รจู้ กั จบจักสิน้
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ความทุกข์ที่พวกเราได้ผ่านจากการมาพบความแก่
ความเจ็บ ความตายนี้ อยากจะรู้ว่ามากมายขนาดไหน
พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า ถ้าเอาน�้ำตาที่เราร้องกันหลั่งกัน
ในแต่ละครั้งที่เรามีความทุกข์นี้ ของแต่ละภพแต่ละชาติ
ถ้ามารวมกันแล้วนี่ น�ำ้ ตาของพวกเรานี้ ทีเ่ ราได้หลัง่ กันมา
แล้วนี้ มันมากยิง่ กว่าน�ำ้ ในมหาสมุทร คิดดูสิ ปริมาณน�ำ้ ใน
มหาสมุทรนี้ขนาดไหน แต่น�้ำตาของพวกเราที่เราหลั่งกัน
แม้จะหลั่งกันเพียงทีละเล็กทีละน้อย แต่เมื่อมารวบรวม
ในของแต่ละภพแต่ละชาติที่เราได้เกิดมาแล้วนี้ มันมีมาก
ยิ่งกว่าน�้ำในมหาสมุทร
นีค่ อื ปริมาณของการเวียนว่ายตายเกิดของเราทีผ่ า่ นมา
และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก จนกว่าเราจะได้มาพบกับ
พระพุทธศาสนา ที่จะสอนให้เรารู้จักวิธียุติการมาเกิดนี่
เท่านั้น ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ จะไม่มีใครในโลกนี้
สามารถจะสอนให้เรายุติการมาเกิดได้เลย ต้องมีคนอย่าง
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ แล้วก็น�ำเอาความรู้นี้มาสอนให้แก่
พวกเราเท่านัน้ งัน้ พวกเรานีถ้ อื ว่าโชคดี มหาโชค ทีไ่ ด้มาเกิด
ในยุคทีม่ คี ำ� สอนของพระพุทธเจ้า ทีส่ อนให้เราสามารถยุติ
การเกิด แก่ เจ็บ ตายได้ ซึง่ ไม่ใช่เป็นโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้บอ่ ยๆ
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แต่ละครัง้ ทีเ่ รามาเกิดนี้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะพบ
กับพระพุทธศาสนาทุกครัง้ ไป เพราะพระพุทธศาสนาของ
แต่ละพระพุทธเจ้านีก้ ม็ อี ายุขยั ของเขา เช่น ของศาสนาพุทธ
ที่เราเคารพนับถือกันนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงประมาณไว้ว่า
ประมาณ ๕๐๐๐ ปีดว้ ยกัน ก็จะสิน้ สุดลง ตอนนีก้ ม็ าอยูก่ งึ่
ทางแล้ว เลยครึง่ ทางมาหน่อย กึง่ พุทธกาลก็ ๒๕๐๐ ก็ผา่ น
กึ่งพุทธกาลมา ๖๔ ปี เหลืออีก ๒๐๐๐ กว่าปี ศาสนานี้ก็
จะสูญหายไปจากโลกนี้
ที่สูญหายก็เพราะว่าไม่มีใครสนใจศึกษาและปฏิบัติ
ยังไม่มีใครเข้าใจ และไม่มีใครสนใจ ก็ถือว่าผู้ท่ีจะมาเกิด
ต่อไปในภายภาคหน้า หลังจากทีศ่ าสนาได้เสือ่ มลงไปแล้วนี้
ก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าวิธีการยุติการเกิดแก่เจ็บตาย
ของตนนี้ จะท�ำได้อย่างไร ต้องรอไปอีก ไม่รอู้ กี นานเท่าไหร่
จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ แล้วมาเผยแผ่
ธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่า จะมีพระศรีอาริย์
หรือพระศรีอาริยเมตไตรย ทีจ่ ะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ตอ่ ไป
ที่จะมาตรัสรู้และน�ำเอาค�ำที่ทรงตรัสรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่
สัตว์โลกอีกครั้งหนึ่ง
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แต่การที่เราจะไปรอพระศรีอาริย์นี้เป็นการคิดที่
ไม่ฉลาด เป็นการคิดทีไ่ ม่รอบคอบ และเป็นความคิดทีโ่ ง่
เพราะว่ า ค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า แต่ ล ะพระองค์ นี้
สอนเหมื อ นกั น หมด อย่ า ไปคิ ด ว่ า พระพุ ท ธเจ้ า องค์
ต่อไปนีจ้ ะวิเศษกว่าพระพุทธเจ้าของเราทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั นี้
เหมือนกัน ความสามารถ ความรู้ที่จะพาให้เราได้ยุติการ
เวียนว่ายตายเกิดนี้ เหมือนกันทุกๆ พระองค์ ซึ่งมีอยู่ ๓
หัวข้อใหญ่ๆ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้ มาสอน
ธรรมะ ก็จะสอน ๓ ข้อใหญ่ๆ นี้ คือ ๑. ให้ละการกระท�ำ
บาปทัง้ ปวง ๒. สร้างบุญกุศลทัง้ หลายให้ถงึ พร้อม ๓. ช�ำระ
ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งก็แปลว่า “ศีล สมาธิ ปัญญา”
นี่เอง
การสร้างบุญสร้างกุศลก็คอื การท�ำทานนี่ การละการ
กระท�ำบาปทั้งปวง ก็คือการรักษาศีลต่างๆ และการช�ำระ
ใจให้สะอาด ก็ต้องช�ำระด้วยการปฏิบัติสมาธิและปัญญา
ถึงจะสามารถช�ำระต้นเหตุทพี่ าให้จติ ใจพามาเกิดอยูอ่ ย่าง
ไม่มีวันสิ้นสุดได้ ก็คือตัณหาทั้ง ๓ ได้แก่ ๑. กามตัณหา
ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ๒. ภวตัณหา ความ
อยากมีอยากเป็น และ ๓. วิภวตัณหา ความอยากไม่มี
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อยากไม่เป็น ที่จะถูกก�ำจัดได้ด้วยพลังของสมาธิและ
ปัญญาเท่านั้น
ดังนั้นตอนนี้เราได้โอกาสอันเลิศอันประเสริฐแล้ว
อย่าไปผลัดรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป เพราะยังยาวไกล
ยังยาวนานมาก และไม่รวู้ า่ เราจะได้มาเกิดในยุคทีท่ า่ นมา
เกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ เราอาจจะไปติดอยู่ภพอื่นก็ได้ และ
อีกอย่างหนึง่ ถ้าเราผลัดไป คราวหน้าเราเจอพระพุทธเจ้า
องค์ตอ่ ไป เราก็จะผลัดไปอีกเหมือนกัน เพราะมันเป็นนิสยั
เคยผลัดมาแล้ว มันก็จะผลัดไปเรือ่ ยๆ เดีย๋ วเจอองค์ตอ่ ไป
ก็บอก เดีย๋ ว ขอรออีกองค์กอ่ น เพราะการปฏิบตั นิ มี้ นั ยาก
มันสวนกระแสของความรูส้ กึ ของจิตทีย่ งั อยูภ่ ายใต้อำ� นาจ
ของตัณหาความอยาก
งั้นเราต้องใช้สติใช้ปัญญาสอนเราว่า ไม่มีเวลาใดที่
จะดีเท่ากับเวลานี้แล้ว แล้วก็ถ้าเราไม่ท�ำนี้ เราก็จะไม่ท�ำ
ไปเรื่อยๆ เพราะคราวต่อไปเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆ ผัดวัน
ประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ จนไม่มีวันสิ้นสุด งั้นรีบเบรกความ
คิดอันนี้ การผัดวันประกันพรุ่งเสีย แล้วก็บอกว่าต้องเริ่ม
ท�ำตั้งแต่บัดนี้ เพราะถ้าเริ่มท�ำแล้ว พระพุทธเจ้าทรงบอก
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ว่า สามารถส�ำเร็จได้ ไม่ ๗ วัน ก็ ๗ เดือน ไม่ ๗ เดือน ก็
๗ ปี
นีก่ เ็ อาธรรมะเรือ่ งของวันเกิดมาฝากให้ทา่ นทัง้ หลาย
ได้ยินได้ฟัง เพื่อน�ำเอาไปพิจารณาต่อไป

110 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

๑๘. มรณสติ
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ถาม: ช่วงนี้เห็นข่าวคนเสียชีวิตเรื่อยๆ ครับ ผู้มีชื่อเสียง
เสียชีวติ อยูเ่ รือ่ ย เรือ่ งความตายนีม่ นั ใกล้ตวั เหลือเกินครับ
พระอาจารย์ ก็เลยขอความเมตตาพระอาจารย์ ช่วยขยาย
ความเรื่อง “มรณสติ” ครับ อยากจะฟังเรื่องนี้ครับผม
ตอบ: คื อ เรื่ อ งของความตายมั น เป็ น เงาที่ ต ามมา
กับความเกิด เกิดกี่คนก็ต้องตายกี่คน เท่านั้นแหละ
เกิด ๑๐๐ คนก็ตอ้ งตาย ๑๐๐ คน เพียงแต่วา่ เราไม่คดิ กัน
เท่านั้นเอง เราก็เลยคิดว่าไม่ตายกัน ทุกคนที่อยู่ในโลก
ขณะนี้ ทัง้ คุณหมอทัง้ เรานี่ เดีย๋ วก็ตอ้ งตายกัน แต่เนือ่ งจาก
เราไม่คิด พระพุทธเจ้าบอกให้เรามรณสติ ให้คิดถึงความ
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ตายกัน แต่เราไม่ยอมคิดกัน เรากลัวค�ำว่าตายกัน แล้วเวลา
คนตาย เราก็ไม่ยอมใช้พูดค�ำว่า “ตาย”
เราจะใช้วา่ สิน้ ลมบ้าง ไปสวรรค์บา้ ง แล้วแต่ฐานะ
ถ้าเป็นผู้สูงก็สวรรคตบ้าง มรณภาพบ้าง ไอ้ค�ำว่าตายนี้
ถือว่าเป็นอัปมงคล แต่ความจริงค�ำว่าตายนีเ้ ป็นปัญญา
บ่งบอกถึงความจริงของชีวติ ว่า มันเป็นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นพิจารณาอยู่
เนืองๆ ว่า “เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ ความเจ็บ ความตาย
เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ ความเจ็บ ความตายไปไม่ได้”
การพิจารณาอยู่เนืองๆ นี้ จะท�ำให้ใจเตรียมพร้อมที่จะรับ
กับสภาพความเป็นจริง เมือ่ ใจพร้อมทีจ่ ะรับ ใจจะไม่วนุ่ วาย
จะไม่ทกุ ข์ ใจจะไม่เดือดร้อน ใจจะไม่มคี วามวิตกกังวลมาก
จนเกินไป เพราะรู้ว่าในที่สุดชีวิตก็ต้องมีวันสิ้นสุด
การพิจารณาความตายนีเ้ พือ่ ไม่ให้ประมาท เพือ่ ไม่
ให้คิดว่าเราจะอยู่ไปนานๆ การพิจารณาความตายนี้
เป็นการเตือนใจให้เรารู้ว่า ชีวิตของเรานี้มีวันสิ้นสุดลง
ทุกคน และอาจจะสิ้นสุดลงได้ทุกเวลานาที ดังนั้นใน
ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ ควรจะใช้เวลาของการได้มาเกิด
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เป็นมนุษย์นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ประโยชน์ที่เรา
จะได้รับจากการมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะ
ในยุคที่มีพระพุทธศาสนา ก็คือปฏิบัติธรรมตามค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า เพื่อให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดกัน
เพื่อเราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป เพราะการเกิดนี้เป็น
ทุกข์ การไม่เกิดนีไ้ ม่มที กุ ข์ ทุกข์ยอ่ มไม่มแี ก่ผไู้ ม่เกิดเท่านัน้
จะเกิดมาดีขนาดไหน สูงขนาดไหน ก็ต้องเจอ
ความทุกข์อยู่ เพราะทุกคนเมื่อเกิดแล้ว ย่อมมีความ
แก่ ความเจ็บ ความตาย มีการพลัดพรากจากกันเป็น
ธรรมดา ล่วงพ้นไปไม่ได้ อันนีค้ อื หลักของการไม่ประมาท
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราเตือนใจอยูเ่ รือ่ ยๆ ว่า
ให้เรารูว้ า่ เวลาของเรานีม้ นั จะเค้าท์ดาวน์ (count down)
ไปเหมือนปีใหม่ที่เราเค้าท์ดาวน์กัน อันนี้ก็ชีวิตของเราก็
จะสัน้ ลงๆ เหลือน้อยลงเหลือน้อยลงไปทุกวัน โอกาสทีเ่ รา
จะได้ทำ� สิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์กบั จิตใจของพวกเรานี้ ก็จะมีเวลา
น้อยลงไปเรื่อยๆ
ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตาย เราจะได้เลือกเอาว่า
เราควรจะท�ำอะไรดี เรายังจะท�ำกับสิ่งต่างๆ ที่จิตใจเรา
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ไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใด คือลาภยศสรรเสริญสุข
เรียกว่า “โลกธรรม” มันไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับจิตใจ
นอกจากไม่มีคุณประโยชน์ มันยังเป็นโทษ มันท�ำให้ใจ
เราทุกข์ แล้วพาให้ใจเราต้องกลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ
มาตายอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุด เราควรจะเปลี่ยนการหา
สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเราดีกว่า คือหามรรค
ผลนิพพานนี่เอง
มรรคผลนิพพานนี้จะพาให้จิตใจเรา ได้หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
เพราะจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปนั่นเอง ด้วยการปฏิบัติ
“ศีล สมาธิ ปัญญา” ถ้าเป็นพระ ถ้าเป็นฆราวาส ก็ให้
ปฏิบตั ิ “ทาน ศีล ภาวนา” ซึง่ เป็นทางอันเดียวกัน ต่างตรง
ที่มีทานหรือไม่มีทาน ทานนี้ส�ำหรับผู้ยังมีทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองอยู่ ศีล สมาธิ ปัญญา ส�ำหรับผู้ที่ได้สละ
ทรัพย์สมบัติไปหมดแล้ว ได้ออกบวชแล้ว ก็ไม่มีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำทานอีกต่อไป เพราะไม่มีอะไรจะท�ำ 
ไม่มีอะไร ไม่มีสมบัติที่จะเอามาให้ผู้อื่นได้อีกแล้ว เพราะ
ให้ไปหมดแล้วก่อนที่จะบวช
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นี่คือประโยชน์ของการระลึกถึงความตาย มันไม่ใช่
เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไร ถ้าเรารู้ว่าความตายเป็นอย่างไร
ความตายก็คือการสิ้นสุดของร่างกาย ซึ่งเป็นเพียงผู้ที่เป็น
ผู้รับใช้จิตใจ จิตใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย จิตใจเป็นเจ้านาย
ของร่างกาย “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” กายเป็นเพียง
ผู้รับใช้จิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราอยู่ที่ใจ เวลา
ร่างกายตายไป เราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย งั้นเราไม่ต้อง
กลัวความตายของร่างกาย ความตายของร่างกายก็เป็น
เหมือนกับการไปเปลี่ยนร่างกายนั่นเอง ร่างกายนี้ตายไป
ใจที่ไม่ได้ตายที่ยังอยากจะได้ลาภยศสรรเสริญสุข ก็จะ
กลับมาหา ก็จะไปหาร่างกายเพื่อที่จะได้เกิด เพื่อที่จะได้
มาหาลาภยศสรรเสริญสุขใหม่ อีกรอบหนึ่งต่อไปนั่นเอง
นี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา คือร่างกายของเรา
ไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นเพียงผู้รับใช้เรา เหมือนรถยนต์
คันหนึง่ ทีเ่ ราเปลีย่ นเรือ่ ยๆ ไปซือ้ รถยนต์มาคันหนึง่ ขับไป
ได้สกั ๑๐ ปีกห็ มดสภาพ เราก็ขาย แล้วเราก็เปลีย่ น ซือ้ รถ
คันใหม่ คนขับไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์ ใจก็ไม่ได้เป็น
อะไรไปกับร่างกาย แต่ใจขาดปัญญา ไม่มีใครสอนใคร
บอกว่า ร่างกายไม่ได้เป็นใจก็เลยกลัวกัน คิดว่าตนเองเป็น
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ร่างกาย แล้วพอร่างกายเป็นอะไรนี้ ก็จะทุกข์ วุ่นวายใจ
เพราะไม่อยากให้เป็น
ความทุ ก ข์ เ กิ ด จากความไม่ อ ยากให้ ร ่ า งกายแก่
ไม่อยากให้รา่ งกายเจ็บ ไม่อยากให้รา่ งกายตาย ไม่ใช่เพราะ
ความแก่ ความเจ็บ ความตายของร่างกาย ที่ท�ำให้ใจทุกข์
เหตุที่ท�ำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ ไม่ให้
ร่างกายเจ็บ ไม่ให้ร่างกายตาย เท่านั้นเอง ผู้ปฏิบัติธรรม
พอเข้าใจหลักของอริยสัจ ๔ แล้วก็ยอมรับความจริงว่า
ร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บ
มันตายไป ไม่ต้องไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ใจก็
จะไม่ทุกข์ อยากก็จะทุกข์ แล้วก็ไม่เปลี่ยนความจริงของ
ร่างกายที่จะต้องแก่ เจ็บ ตาย ดังนั้นผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่า
ทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย
แต่ไม่ได้ไปท�ำให้ความแก่ความเจ็บความตาย ยับยัง้ ได้
แต่อย่างใด อยากเท่าไหร่มนั ก็แก่เจ็บตายเท่านัน้ สูอ้ ย่าไป
อยากดีกว่า ใจจะได้ไม่ทกุ ข์ ใจจะได้อยูอ่ ย่างสุขอย่างสบาย
กับร่างกาย ดูแลมันไปตามอัตภาพ เวลามันเจ็บไข้ได้ปว่ ยก็
รักษามันไป แต่ไม่ตนื่ เต้นตกใจ เวลามันจะตายก็ไม่ตนื่ เต้น
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ตกใจ เพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น ห้ามมันไม่ได้
นี่ก็คือเรื่องของมรณสติ ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ คิดว่า
พอสมควร นอกจากว่ามีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติม
ก็เชิญถามได้
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๑๙. สังโยชน ๑๐
กิเลสผูกมัดใจสัตวโลก
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

ถาม: วันนี้ผมขอความเมตตาพระอาจารย์ครับ อยากจะ
ฟังเรื่องสังโยชน์ ๑๐ ครับพระอาจารย์ สังโยชน์ ๑๐ คือ
อะไร แล้วก็มีความส�าคัญอย่างไรครับ ขอความเมตตา
ครับผม
ตอบ: สังโยชน์ ๑๐ นี้คือเครื่องพันธนาการจิตใจให้
ติ ด อยู ่ ใ นคุ ก ตะรางของสั ง สารวั ฏ ของไตรภพ ผู ้ ที่
ต้องการจะหลุดออกจากความทุกข์แห่งการเวียนว่าย
ตายเกิด ออกจากวัฏสงสารนี้ ต้องท�าลายพันธนาการ
๑๐ ประการนี้ คือสังโยชน์ ๑๐ ถึงจะได้หลุดออกไปสู่
พระนิพพานได้
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ทีนี้สังโยชน์ ๑๐ นี้ ท่านก็มีแบ่งไว้เป็น ๒ ระดับ
ระดับล่างกับระดับบน เรียกว่าสังโยชน์เบือ้ งต�ำ 
่ กับสังโยชน์
เบือ้ งสูง สังโยชน์เบือ้ งต�ำ่ ก็มี ๕ ข้อ ข้อแรกคือ ๑. สักกายทิฏฐิ
๒. วิจิกิจฉา ๓. สีลัพพตปรามาส ๔. กามราคะ และ
๕. ปฏิฆะ นี่คือสังโยชน์เบื้องต�่ำ  เบื้องล่าง และสังโยชน์
เบื้องบนก็คืออีก ๕ ข้อ ได้แก่ ๑. รูปราคะ ๒. อรูปราคะ
๓. อุทธัจจะ ๔. มานะ และ ๕. อวิชชา อันนี้ไม่ได้แปล
ความหมายให้ เพียงแต่พดู คร่าวๆ ให้ฟงั ก่อน เดีย๋ วจะค่อย
มาเล่าทีละประเด็น
นี่ก็คือขั้นตอนในการบรรลุพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ
นั่ น เอง พระอริ ย บุ ค คลนี้ จ ะไปถึ ง ขั้ น พระอรหั น ต์ ไ ด้ นี่
ต้องละสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ประการ ทั้งเบื้องต�่ำและเบื้องสูง
เบือ้ งล่างกับเบือ้ งบน ส�ำหรับผูท้ จี่ ะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้
จะต้องท�ำลายพันธนาการ ๓ ข้อด้วยกัน คือ ๑. สักกายทิฏฐิ
คือความเห็นว่าขันธ์ ๕ คือร่างกายและจิตใจนี้เป็นเรา
มีตัวตน มีเราเป็นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ เป็นเรา เช่น พวกเรา
ทุกคนเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเรา แล้วความรู้สึกนึกคิดคือ
จิตใจก็เป็นเรา เราเป็นร่างกาย ร่างกายเป็นเรา ความรู้สึก
นึกคิดเป็นเรา เราเป็นร่างกาย
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แต่ ต ามความเห็ น ของผู ้ ที่ มี ด วงตาเห็ น ธรรม คื อ
พระพุ ท ธเจ้ า นี้ จะเห็ น ว่ า ขั น ธ์ ๕ นี้ เ ป็ น ธรรมชาติ
เป็ น สภาวธรรม เหมื อ นกั บ ลมพั ด ฝนตกอย่ า งนี้
เป็นสภาวธรรมที่ไม่มีตัวตน แต่มีการเคลื่อนไหว ฝนมัน
ตกได้ ลมมันพัดได้ แต่ไม่มีใครพัดลม ไม่มีใครท�ำให้
ฝนตก มันเป็นเหตุเป็นปัจจัย ลมพัดเพราะมีเหตุปัจจัย
ท�ำให้ลมพัด ฝนตกก็มีเหตุปัจจัยท�ำให้ฝนตก ขันธ์ ๕
ก็เช่นเดียวกัน ขันธ์ ๕ ก็เป็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ
รูปนีก้ ค็ อื ร่างกาย ทีเ่ ราเห็นนี่ ทีเ่ รามีกนั ทุกคน  เรียกว่า
รูป รูปขันธ์ ส่วนทางจิตใจก็มีอยู่ ๔ คือ ความรู้สึกนึกคิด
ได้แก่ เวทนา เวทนาก็คอื ความรูส้ กึ สุข รูส้ กึ ทุกข์ รูส้ กึ ไม่สขุ
ไม่ทกุ ข์ แล้วก็ความนึกคิดก็คอื สังขารกับสัญญา สังขารก็คอื
ความคิดปรุงแต่ง สัญญาคือการจ�ำได้หมายรู้ และวิญญาณ
คือการรับรูร้ ปู เสียงกลิน่ รส ทีม่ าสัมผัสทางตาหูจมูกลิน้ กาย
ธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีตัวตน เป็นธรรมชาติ ร่างกายนี้
เป็นธรรมชาติที่ประกอบขึ้นด้วย ดิน น�้ำ  ลม ไฟ ธาตุ ๔
ส่วนจิตใจนี้เป็นธาตุรู้ ที่มีอาการ ๔ ประการอยู่ในจิตใจนี้
แต่ไม่มีตัวตนในธรรมชาติทั้งหมดนี้
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ร่างกายก็เป็นเพียงการเจริญเติบโตของดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ
เหมือนต้นไม้ ต้นไม้ก็มีดิน น�้ำ  ลม ไฟ ท�ำให้เจริญเติบโต
เวลามีดิน เราปลูกเมล็ดพืชลงไปในดิน แล้วใส่น�้ำลงไป
ให้มีอากาศหายใจ มีความร้อนพอสมควร ต้นไม้พืชพันธุ์
ต่ า งๆ ก็ เ จริ ญ งอกงามขึ้ น มา ร่ า งกายของมนุ ษ ย์ เ รา
ก็เช่นเดียวกัน มีการรวมตัวของธาตุทั้ง ๔ ในครรภ์ของ
มารดา คือธาตุ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ แล้วก็ได้รับการสนับสนุน
จากธาตุ ๔ ที่มารดารับประทานเข้าไปในร่างกาย แล้วก็
ไปหล่อเลี้ยงท�ำให้ร่างกายที่อยู่ในครรภ์นี้เจริญเติบโต
ขึ้นมาตามล�ำดับ พอเจริญเต็มที่ อาการครบ ๓๒ ก็คลอด
ออกมา พอคลอดออกมา ร่างกายนีก้ เ็ ริม่ เติม ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ
ด้วยตนเอง
เด็กคลอดออกมา สิ่งแรกที่ท�ำคืออะไร ก็หายใจเอง
เอาธาตุลมเข้าไป แล้วก็ร้องหิวน�้ำ หิวนม ก็เอาธาตุน�้ำ ลม
ก็มธี าตุดนิ ผสมอยูด่ ว้ ย แล้วก็อาศัยความร้อนของอุณหภูมิ
ของที่อยู่อาศัย ของบ้านที่ได้มาจากแสงแดด เป็นการเติม
ธาตุ ๔ ให้แก่ร่างกาย ถ้ามีการเติมธาตุ ๔ ให้แก่ร่างกาย
อย่างต่อเนื่อง ร่างกายก็เจริญเติบโตขึ้นมาตามล�ำดับ
จากเด็กเล็กก็เป็นเด็กโต จากเด็กโตก็เป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่
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ก็เป็นคนชรา เป็นคนชราแล้วก็เป็นคนเจ็บไข้ได้ปว่ ย แล้วใน
ที่สุดก็เป็นคนตาย เป็นการสิ้นสุดของวงจรของร่างกายนี้  
ร่างกายนี้เป็นธรรมชาติที่มีวงจรของตน มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ
มีตาย พอตาย ธาตุทั้ง ๔ ที่รวมกันในร่างกายนี้ก็แยกออก
จากกัน
ถ้าคุณหมอดูศพนี้ สมมุติว่าไม่มีการท�ำอะไรกับศพนี้
สิ่ ง ที่ จ ะออกจากร่ า งกายสิ่ ง แรกก็ คื อ ลม คื อ ลมไม่ เ ข้ า
ไม่หายใจ มีแต่ลมออก ลมที่เรอออกมาเป็นกลิ่นนี่ก็เป็น
ธาตุลม ต่อมาก็นำ�้ ต่างๆ ในร่างกายก็จะไหลออกจากทวาร
ต่างๆ แล้วทิ้งต่อไปเรื่อยๆ ต่อไปร่างกายก็จะแห้งกรอบ
แล้วทิง้ ต่อไปก็จะผุพงั กลายเป็นดินไป ธาตุลมออกไปก่อน
ตามด้วยธาตุไฟ ร่างกายก็เย็น ธรรมดาร่างกายของคนที่
ไม่ตายนีจ้ ะไม่เย็น จะมีอณ
ุ หภูมิ พอหยุดหายใจ หยุดท�ำงาน
ปับ๊ ธาตุไฟก็ออกจากร่างกายไป เย็นเฉียบ แล้วต่อมาธาตุนำ�้
ก็ไหลออกมาตามทวารต่างๆ ส่วนที่เหลือก็คือธาตุดิน
ทิ้งไว้มันก็จะผุพังกลายเป็นดินไป
อันนีค้ อื ธรรมชาติ ไม่มตี วั ตนในร่างกายนี้ ผูท้ รี่ นู้ ที้ า่ น
พิจารณาเห็นอย่างชัดเจนมาก ร่างกายนีไ้ ม่มเี รา เราคือผูร้ ู้
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ผู้คิดที่อยู่ในจิตใจ ออกมาจากจิตใจ ออกมาจากความคิด
ปรุงแต่ง เป็นสมมุติ ใจนี้สมมุติตัวเองว่าเป็นตัวตน สมมุติ
ว่าร่างกายนี้เป็นตัวตน ตัวของร่างกาย ของใจอีกทีหนึ่ง
แล้วใจก็เลยไปยึดติดกับร่างกาย พอไปยึดติดกับร่างกาย
ใจก็ทุกข์ เพราะใจเมื่อไปยึดติดกับอะไรก็อยากให้สิ่งที่
ตนเองยึดติดนั้นดี อยากให้อยู่ไปนานๆ อยากให้ท�ำหน้าที่
ที่ใจต้องการให้ท�ำ  คือหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาให้
ใจได้เสพอยู่เรื่อยๆ
แต่เนื่องจากร่างกายนี้เขามีวงจรของเขา เขาถึงวัย
ที่เขาไม่สามารถที่จะท�ำหน้าที่ได้ ใจก็ทุกข์กับความแก่
ความเจ็บ ความตายของร่างกาย แต่ถ้าใจรู้ว่าร่างกายนี้
เป็นสิ่งที่เป็นของชั่วคราว พึ่งได้เพียงชั่วคราว พอถึงเวลา
ก็ต้องปล่อย ถ้าปล่อยได้ใจก็จะไม่ทุกข์ แต่ที่ปล่อยไม่ได้
ก็เพราะว่าใจต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข
ทุกวันนีเ้ ราใช้รา่ งกายพาเราไปดูไปฟังไปกินไปดืม่ ไปลิม้ รส
ไปเที่ยวไปท�ำอะไรต่างๆ เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหา
ความสุข เราจึงทิง้ ร่างกายไม่ได้ เพราะถ้าทิง้ แล้วเราไม่มวี ธิ ี
หาความสุข เราก็จะทุกข์กัน
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พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ทรงค้ น พบวิ ธี ใ หม่ ที่ ท� ำ ให้ เ ราทิ้ ง
ร่างกายได้ ก็คือการหาความสุขภายในใจเอง ด้วยการ
ท� ำ สมาธิ ท� ำ ใจให้ ส งบ พอใจสงบ ใจก็ จ ะมี ค วามสุ ข
มีความสุข ก็ท�ำให้ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ
หาความสุ ข ต่ า งๆ ร่ า งกายจะแก่ จ ะเจ็ บ จะตายก็ ไ ม่
เดือดร้อน ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายได้ ไม่ทุกข์
อั น นี้ ก็ คื อ เรื่ อ งของใจกั บ ร่ า งกายที่ เ กี่ ย วพั น กั น
ใจทุกข์กับร่างกายก็เพราะใจอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ
หาความสุข แล้วก็หลงไปคิดว่าร่างกายเป็นใจ เป็นตนเอง
พอร่างกายเป็นอะไรก็คิดว่าตนเองจะเป็นไปกับร่างกาย
แต่ใจนี้ไม่ได้ตาย ไม่ได้แก่ ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย
เพียงแต่ขาดปัญญา ไม่ได้เจริญวิปัสสนา ไม่ได้แยกแยะ
ด้วยสมาธิ ถ้าปฏิบัติสมาธินี้ ใจจะแยกออกจากร่างกาย
ชั่ ว คราว ท� ำ ให้ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า ใจเป็ น ผู ้ รู ้ ผู ้ คิ ด
ส่วนร่างกายนี้เป็นผู้ท�ำหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามา
ทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วส่งมาที่ใจอีกทีหนึ่ง
ผู ้ ที่ ป ฏิ บั ติ ต ้ อ งการละสั ง โยชน์ นี้ เบื้ อ งต้ น ต้ อ งมี
สมาธิก่อนถึงจะสามารถละได้ เพราะถ้าไม่มีสมาธินี้จะ
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ไม่สามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้ เพราะจะต้องยึด
ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขนั่นเอง จึงต้อง
สร้างวิธีหาความสุขแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก่อน คือ
นั่งสมาธิ เข้าฌาน ได้ฌาน ๔ จะได้อุเบกขา ได้ “นัตถิ
สันติ ปรัง สุขัง” ได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง
ความสุขที่เกิดจากความสงบ
แล้วพอได้ความสุขอันนี้แล้ว ก็มาพิจารณาร่างกาย
ให้เห็นว่า ไม่เที่ยงได้ เห็นว่าร่างกายในที่ สุ ด ก็ ต ้ องแก่
เจ็บตาย เห็นว่าร่างกายนีม้ นั ไม่มตี วั มีตน เพราะมันจะย่อย
สลายกลับคืนสู่ ดิน น�้ำ ลม ไฟไป เหมือนรถยนต์คันหนึ่ง
เท่านั้น ไม่มีตัวตนในรถยนต์ คนขับไม่ได้เป็นรถยนต์
ใจทีข่ บั ร่างกายนีไ้ ม่ได้เป็นร่างกาย เมือ่ ใจพิจารณาจะเห็น
ชัดเจน ใจก็จะละความยึดติดในขันธ์ ๕ ได้ รู้ว่าร่างกาย
ก็เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยง ที่เกิดแก่เจ็บตาย
เวทนาความรู้สึกนึกคิดก็เป็นธรรมชาติที่เกิดแล้ว
ก็ดับไป ดับเป็นชุดๆ ไป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
นี้จะมาเป็นชุดกัน ท�ำหน้าที่พร้อมกันไป เช่น วิญญาณรับ
รูปมาปับ๊ ก็เกิดสัญญาตามมาว่า เป็นรูปอะไร รูปดีหรือไม่ดี
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พอเกิดสัญญารูว้ า่ รูปดีหรือไม่ดี ก็จะเกิดเวทนา คือสุขหรือ
ทุกข์ขึ้นมา แล้วสังขารก็จะปรุงแต่งต่อไปว่า ถ้าสุขก็เกิด
ตัณหาอยากได้ ถ้าเป็นทุกข์กเ็ กิดตัณหาอยากจะหนีมนั ไป
อันนี้มันเป็นการท�ำงานของนามขันธ์ คือ เวทนา สัญญา
สังขาร ที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกาย ทางตาหูจมูกลิ้นกาย
แล้วพิจารณาอย่างนีแ้ ล้วก็จะเห็นว่า ความทุกข์ของใจ
เกิดจากความอยาก อยากจะเสพเวทนา สุขเวทนา เวลา
อยากแล้วไม่ได้เสพก็จะทุกข์ อยากจะได้สขุ เวทนา เวลาไม่มี
ความสุ ข ก็ อ ยากจะได้ ค วามสุ ข พออยากได้ ค วามสุ ข
ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันที อยู่เฉยๆ ไม่ได้ ต้องไปหาความสุข
แล้วพอไปเจอความทุกข์ก็อยากจะให้ความทุกข์หายไป
ถ้าความทุกข์ไม่หายก็ทุกข์อีก ก็ต้องดิ้นรนหาวิธีท�ำให้
ความทุกข์หายไปอีก ก็จะผูกพันอยู่กับการอยากต่างๆ
แล้วทุกครั้งที่อยากนี่ ใจก็จะกระเพื่อม ใจก็จะทุกข์ขึ้นมา
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า วิธที จี่ ะท�ำให้ใจไม่ทกุ ข์กบั
เวทนา กับขันธ์นี้ก็คือ ใจต้องมีอุเบกขา ใจต้องเฉยๆ เวลา
ประสบกับทุกขเวทนาก็เฉยๆ เวลาประสบกับสุขเวทนา
ก็เฉยๆ อย่าไปอยากให้สขุ นานๆ หรือเวลาไม่มสี ขุ ไม่มที กุ ข์
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ก็อยากจะให้สขุ ก็เกิดความทุกข์ขนึ้ มาอีก พอปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ นี้
ขัน้ วิปสั สนาก็จะเห็นชัดว่า ความทุกข์นเี้ กิดจากความอยาก
ความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก อยากมีแต่สุขเวทนา
หรือเวลามีทกุ ขเวทนา ก็อยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ดับไป
พอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาทันที
และทรงเห็นว่าวิธีที่จะท�ำให้ความทุกข์ในใจนี้ดับไป
ก็ คือ ให้เห็นด้ว ยปัญญาว่าเวทนานี้เป็ น ธรรมชาติ ที่มี
เหตุมีปัจจัยของเขา ที่ท�ำให้เกิดดับตามเรื่องของเขาไป
ไม่สามารถจะไปควบคุมบังคับให้เวทนาเป็นสุขเวทนาได้
เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถก�ำจัดทุกขเวทนาเวลาปรากฏ
ขึน้ มาได้ ต้องปล่อยให้เขาท�ำหน้าทีข่ องเขาไป มีเหตุปจั จัย
ท�ำให้สขุ เวทนาเกิดขึน้ ก็จะเกิดขึน้ มีเหตุทำ� ให้ทกุ ขเวทนา
เกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้น แล้วพอเหตุนั้นมันเปลี่ยนไปหมดไป
สุขเวทนาก็หมดไป ทุกขเวทนาก็หมดไป
ก็ให้ดูเหมือนกับลมพัดนี่ ฝนตกนี่ มีเหตุปัจจัยท�ำให้
ฝนตก ท�ำให้ลมพัด เราไม่สามารถที่จะไปห้ามหรือบังคับ
ลมหรือฝนได้ แต่เราก็ไม่ทุกข์กับลมกับฝนเพราะเรารู้ว่า
เขาเป็นธรรมชาติ
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แต่เรามาทุกข์กับเวทนาเพราะเราไปคิดว่าเป็นของ
เรา เป็นของทีเ่ ราควบคุมบังคับได้ แต่ความจริงเราควบคุม
บังคับไม่ได้เช่นเดียวกัน ถ้าควบคุมบังคับได้เราก็จะไม่มี
ความทุกข์ เวลาร่างกายทุกข์ปั๊บ เราก็สั่งให้มันหายปั๊บไป
ได้ แต่เราสั่งมันไม่ได้ เวลาที่เราไม่มีความสุข เราจะสั่งให้
มันผลิตความสุขให้เราทันที เราก็สั่งมันไม่ได้ งั้นเมื่อมอง
เวทนาแล้ว ก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนลมพัด เหมือนฝนตก
ร่างกายก็เป็นเครื่องมือของการผลิตเวทนาต่างๆ เหล่านี้
ขึ้นมา
พอเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขันธ์ ๕ นี้ เป็นสภาวธรรม
เป็นธรรมชาติเหมือนฝนตก แดดออก ลมพัด ใจก็ไม่ไปยุ่ง
กับมัน ยอมอยู่กับสภาพความเป็นจริงของขันธ์ไป เวทนา
จะทุกข์ก็อยู่กับมันไป เหมือนเราอยู่กับฝนตก แดดออก
น�้ำท่วม ก็อยู่กับมันไป เวลาฝนแล้งฝนไม่ตกก็อยู่กับมันไป
เวลาลมไม่พดั ก็อยูก่ ับมันไป อันนีใ้ จก็จะไม่ทุกข์กบั ขันธ์ ๕
อีกต่อไป เพราะเห็นแล้วอย่างชัดเจนว่าขันธ์ ๕ นี้เป็น
ธรรมชาติ เหมือนดินฟ้าอากาศ เหมือนลมพัด ฝนตก
เป็นต้น ใจก็จะละสักกายทิฏฐิได้ ความเห็นที่ไปคิดว่า
ร่างกาย ขันธ์ ๕ นี้เป็นเรา เป็นตัวเรา เป็นของเรา
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อันนี้ละข้อแรกแล้ว สังโยชน์อีก ๒ ข้อมันก็จะตาม
มา มันมาเป็นพวง พอละข้อนีแ้ ล้ว ความสงสัยในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์กจ็ ะหายไป เพราะอะไร เพราะเราเห็น
ชัดในอริยสัจ ๔ ที่เราได้พิจารณาจากการพิจารณาขันธ์
๕ ว่ามันไม่เที่ยง ว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยง
หรืออยากให้มนั เป็นไปตามความต้องการของเรา เราก็จะ
เห็นทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค อย่างชัดเจน เราก็จะไม่สงสัย
ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นของจริงหรือไม่จริง และ
เมื่อเราเห็นธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมา
ในใจเรา เราก็จะไม่สงสัยคนที่สอนธรรมะนี่ว่ามีหรือไม่
เราก็ไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่สอน
ธรรมะนี้ให้เราเห็น แล้วผู้ที่เห็นธรรมะอันนี้ก็คือพระอริยสงฆ์สาวก คือพระโสดาบัน ผูท้ เี่ ห็นธรรม ละสักกายทิฏฐิได้
ด้วยการเห็นอริยสัจ ๔ เห็นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้
ก็ บ รรลุ เ ป็ น พระโสดาบั น แล้ ว ก็ จ ะละข้ อ ๓ ได้ คื อ
สี ลั พ พตปรามาส คื อ ความไม่ เ ห็ น คุ ณ ประโยชน์ ข อง
ศีลธรรม เพราะเมื่อปฏิบัติเข้าไปถึงจิต จะเห็นว่าเวลาจิต
ทุกข์นี้เกิดจากเหตุ ๒ ประการด้วยกัน ประการหนึ่งก็คือ
ความอยากที่เมื่อกี้ได้แสดงให้ฟัง
130 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

อีกประการหนึง่ ก็เกิดจากการท�ำบาป เวลาท�ำบาปนี้
จะเห็นได้ชัดเจนว่า ใจจะร้อน จะลุกขึ้นมาเป็นไฟทันที
ใจจะไม่สบายเวลาเราท�ำบาป เวลาเราพูดปดนีเ้ ราไม่สบาย
เวลาเราลักขโมยของผู้อื่นนี้ใจเราจะไม่สบาย ก็เลยท�ำให้
รู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากหนึ่ง เกิดจาก
การกระท�ำบาปหนึ่ง และวิธีที่จะท�ำให้ความทุกข์เหล่านี้
หายไปก็ต้องหยุดความอยาก และหยุดการกระท�ำบาป
เท่านั้น พระโสดาบันก็เลยจะรักษาศีล ๕ อย่างแน่วแน่
เพราะไม่ต้องการที่จะเผาใจตนเองด้วยการกระท�ำบาป
นีค่ อื พอละสักกายทิฏฐิได้ ก็จะละวิจกิ จิ ฉา ความลังเล
สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ได้ ไม่ต้องไปอินเดีย
พระอริยบุคคล ครูบาอาจารย์ ตัง้ แต่หลวงปูม่ นั่ หลวงตา
มหาบัวนี้ ท่านไม่เคยไปอินเดีย ท่านไม่ต้องไปดูว่า
พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริง ท่านไม่สงสัย ท่านเห็น
พระพุทธเจ้าในใจของท่าน ท่านเห็นธรรมะคืออริยสัจ ๔
ทีพ่ ระพุทธเจ้าสอน ในใจของท่าน ท่านเห็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ในขันธ์ ๕ ในใจของท่าน ท่านก็เลยไม่มีความ
จ�ำเป็นจะต้องไปอินเดียให้เสียเวลาเปล่าๆ เพราะไม่
สงสัย
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แล้วก็จะไม่ทำ� พิธกี รรมอะไรต่างๆ สีลพั พตะ คือพวก
ทีย่ งั เชือ่ ในการแก้บนบ้าง บนบานศาลกล่าว ท�ำอะไรต่างๆ
เพื่อบรรเทาความไม่สบายใจของตน ที่อาจจะเกิดจาก
การมี ภั ย ต่ า งๆ เข้ า มาคุ ก คาม หรื อ มี อ ย่ า งเช่ น ช่ ว งนี้
ช่วงโควิดนี่ รับประกันได้ คนคงจะไปบนบาน ไปท�ำ
พิธีกรรมอะไรต่างๆ เพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้หายไป
หรือไม่มาคุกคามตนเอง แต่ทางพระโสดาบันนี้ท่านจะ
ไม่ท�ำพิธีกรรมเหล่านี้ ท่านรู้ว่าความทุกข์ใจของท่านเกิด
จากการไม่อยากจะติดโควิด แต่เมือ่ ท่านพิจารณาว่าโควิด
มันก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ ถ้ามันจะตกมันก็ต้องตก
ถ้ามันจะติดก็ต้องติด ถ้ามันจะต้องตาย ท่านก็ยอมรับ
ความจริงว่ามันต้องตาย
ท่านจะไม่ตอ้ งไปท�ำพิธกี รรมอะไรต่างๆ เพือ่ มาท�ำให้
ใจของตนเองสบาย ไม่ต้องไปหาหมอดู ไม่ต้องไปหาหมอ
ฮวงจุย้ ว่าจะต้องท�ำอะไรบ้าง ท�ำทีใ่ จอย่างเดียว หยุดความ
อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย แล้วไม่มีอะไรจะ
ท�ำให้ใจของพระโสดาบันไม่สบายขึ้นมาได้ ใจของท่าน
จะเฉยๆ เป็นอุเบกขา แล้วท่านก็จะไม่ท�ำบาป เพราะท่าน
รู้ว่าเวลาท�ำบาปนี้ ใจของท่านจะไม่สบาย จะร้อนขึ้นมา
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ทันที นี่คือการละสังโยชน์เบื้องต้น ๓ ข้อนี้ ถ้าละได้ก็จะ
บรรลุเป็นพระโสดาบัน
ทีนพี้ ระโสดาบันนีล้ ะเพียง ๓ ข้อ อีก ๒ ข้อของเบือ้ งต�ำ่
คือ กามราคะ คือความอยากเสพกาม ยังอยากร่วมเสพกาม
ยังอยากจะร่วมหลับนอนกับบุคคลนั้นบุคคลนี้อยู่ แล้วก็
ปฏิฆะ ความหงุดหงิดใจทีย่ งั มีอยู่ พระโสดาบันนีย้ งั ละไม่ได้
พระโสดาบันท่านจึงยังมีแฟนอยู่ ถ้าท่านยังมีสามียังมี
ภรรยา ท่านก็ยงั จะอยูด่ ว้ ยกันต่อไป ท่านจะไม่แยกทางกัน
เพราะท่านยังต้องอาศัยร่างกายของแฟนให้ ความสุ ข
กับท่าน เพราะท่านยังละกามราคะไม่ได้ ยังละปฏิฆะไม่ได้
กามราคะกั บ ปฏิ ฆ ะมั น ก็ ม าเป็ น คู ่ กั น เวลาเกิ ด
กามราคะมันก็จะเกิดปฏิฆะ ความหงุดหงิดใจตามมา
เวลาอยากจะร่ ว มหลั บ นอนกั บ แฟนนี้ แล้ ว ไม่ ไ ด้ ร ่ ว ม
หลับนอน จะรูส้ กึ หงุดหงิด รูส้ กึ เหงา รูส้ กึ ไม่สบายใจ นีค่ อื
ปฏิฆะ วิธีที่เราละกามราคะ ปฏิฆะก็คือ ส�ำหรับปุถุชน
หรือผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นสู่ขั้นสูงต่อไป ก็จะละด้วยการไปท�ำ
กิจกรรมนั้น พอเราอยากจะมีความร่วมหลับนอนกับใคร
พอหงุดหงิดใจ เราก็ไปหาคนนั้นคนนี้ไปร่วมหลับนอน
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พอได้ร่วมหลับนอนมันก็สงบตัวลงไปชั่วคราว แต่มันไม่
หายไปตลอด เดี๋ยวมันก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ สองสามวัน
เดี๋ยวก็เกิดกามราคะโผล่ขึ้นมา
วิธที จี่ ะดับมันอย่างถาวรนีต้ อ้ งใช้วธิ ขี องพระพุทธเจ้า
คือต้องเจริญอสุภะ ต้องดูความไม่สวยงามของร่างกาย
ดูส่วนที่ไม่สวยงาม ส่วนที่เรามองไม่เห็นกัน เพราะว่ามัน
ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง คืออาการต่างๆ ที่มีอยู่ภายใต้
ร่างกาย ของผิวหนัง ใต้ผิวหนังก็มีเนื้อ มีเอ็น แล้วก็มี
กระดูกเป็นต้น มีปอด มีตบั มีหวั ใจ มีลำ� ไส้ ถ้าเรามองเห็น
อาการเหล่านี้ ต่อให้ไปประกวดนางงามจักรวาลที่ก�ำลัง
ประกวดตอนนี้ ถ้าสมมุตวิ า่ ร่างกายของนางงามจักรวาลนี้
ผิวหนังนี้ใสเหมือนถุงพลาสติกนี่ จะเห็นหมดภายใน ก็จะ
ไม่มีใครตัดสินให้เป็นนางงามได้เลย เพราะมันไม่งาม
มันมีแต่ของน่าเกลียด ของไม่สวยไม่งามซ่อนอยู่ภายใต้
ผิวหนัง ที่ตาเนื้อมองไม่เห็น แต่มันไม่สามารถปิดบังตา
ของปัญญาได้
ท่านบอกปัญญานีส้ ามารถมองทะลุทกุ สิง่ ทุกอย่างได้
แสงอาทิตย์นี้ยังไม่สามารถที่จะผ่านของทึบได้ แต่ปัญญา
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นี้สามารถมองผ่านของที่ทึบได้ ด้วยการหมั่นพิจารณาอยู่
เนืองๆ ด้วยการศึกษา ไปดูของจริง เช่น ไปดูการชันสูตรศพ
หรือสมัยโบราณท่านก็ไปดูปา่ ช้า ไปเยีย่ มป่าช้า ไปดูซากศพ
ต่างๆ ก็จะเห็นอวัยวะต่างๆ ภายใน อันนี้เรียกว่าเป็นการ
เจริญอสุภะ เอามานึกเอามาคิดอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งมัน
จ�ำได้ มองเห็นร่างกายทีไรก็มองเห็นทะลุเข้าไป เห็นโครง
กระดูกเลย เห็นปอด เห็นหัวใจ เห็นตับ เห็นล�ำไส้เลย
พอเห็นอย่างนี้แล้ว ไม่ว่าจะแต่งกายให้สวยงาม
ขนาดไหน เสริมความงามขนาดไหน มันก็ไม่สวยอยู่ดี
พอมันเห็นโครงกระดูกอย่างเดียวมันก็ไม่เอาแล้ว ใช่ไหม
ไม่อยากได้ อันนี้ก็คือการเจริญอสุภะส�ำหรับขั้นที่ ๒ คือ
ขั้นพระสกิทาคามีนี้ ท่านจะละกามราคะกับปฏิฆะได้
ท� ำ ให้ เ บาบางลงแต่ ยั ง ไม่ ห มด คื อ แสดงว่ า ท่ า นยั ง ไม่
สามารถเห็นอสุภะได้ตลอดเวลา บางทีท่านก็ยังเผลอ
ท่านไม่ได้พจิ ารณาอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ เห็นตลอดเวลา
แต่ท่านเห็นบางเวลา บางเวลาที่ท่านเห็นความเบื่อหน่าย
ความอยากเสพกามมันก็จะระงับไปชัว่ คราว แต่ยงั ไม่หาย
ไปตลอด เดี๋ยวพอเผลอนึกถึงภาพรูปร่างหน้าตาสวยงาม
ขึ้นมาอีก ก็เกิดกามราคะขึ้นได้
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แต่ถ้าท่านหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
จนกระทั่งจ�ำได้ตลอดเวลา มองเห็นร่างกายทีไรก็เห็น
ทะลุเข้าไปทุกครั้ง ถ้าเห็นอย่างนั้นท่านก็จะสามารถละ
กามราคะกับฏิฆะได้อย่างสมบูรณ์ อันนี้ก็เป็นขั้นที่ ๓
เรี ย กว่ า ขั้ น ของพระอนาคามี นี่ คื อ สั ง โยชน์ เ บื้ อ งต�่ ำ ที่
เกี่ยวกับร่างกาย ที่ผูกให้จิตใจมามีความผูกพันติดอยู่กับ
ร่างกาย เพราะยังมีความอยากจะเสพกาม อยากเสพรูป
เสียงกลิ่นรสของบุคคลนั้นบุคคลนี้ ก็จ�ำเป็นที่จะต้องมี
ร่างกาย มาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็มาเสพกาม
งั้นส�ำหรับผู้ที่ละสังโยชน์ทั้ง ๕ ข้อนี้ได้ ก็จะหมด
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร่างกาย เพราะจะไม่ต้องมามีร่างกาย
เพื่อใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเหล่านี้ เพราะ
สามารถมีความสุขจากการท�ำใจให้สงบ จากการระงับ
สังโยชน์ต่างๆ ทุกครั้งที่สังโยชน์นี้ถูกระงับไปนี้ ใจจะสงบ
ขึ้นมา ใจจะมีความสุขขึ้นมา ทุกครั้งที่เราละกามราคะได้
ละปฏิฆะได้ ใจจะมีความสุข การละนีก่ ม็ ี ๒ แบบ แบบปุถชุ น
ก็ละแบบไปเสพกาม กามราคะก็ระงับชัว่ คราว แต่ไม่ระงับ
ถาวร
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ถ้าจะระงับแบบพระอริยะ ก็ต้องระงับด้วยอสุภะ
มองให้เห็นอสุภะ พอเห็นอสุภะแล้ว ความอยากเสพกาม
มันก็จะหายไป แล้วก็จะหายไปอย่างถาวรต่อไป เพราะ
ทุ ก ครั้ ง ที่ อ ยากจะเสพกาม อสุ ภ ะมั น ก็ จ ะโผล่ ขึ้ น มา
ทันที จนกระทั่งมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ มันไม่อยากจะโผล่
มันเห็นความจริงของร่างกายแล้วว่ามันน่าเกลียด น่ากลัว
มากกว่าน่ารัก มันก็เลยไม่มีความปรารถนาที่อยากจะ
เสพกาม นี่คือการละสังโยชน์เบื้องต�่ำ  ๕ ข้อนี้ ถ้าละได้
ทั้ง ๕ ข้อ ก็จะท�ำให้บรรลุถึงธรรมอริยะขั้นที่ ๓ คือขั้น
พระอนาคามี
ถ้ า สมมุ ติ ว ่ า ถ้ า ท่ า นตายไปก่ อ น ที่ จ ะบรรลุ ขั้ น
พระอรหันต์ จิตของท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อกี
ต่อไป เพราะท่านไม่มคี วามปรารถนาทีจ่ ะเสพกามอีกแล้ว
ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมี
ร่างกาย พระอนาคามีนี้ก็จะไม่กลับมาเกิดในกามภพ
กามภพก็คือภพของมนุษย์ ภพของสัตว์เดรัจฉาน ภพของ
เทวดา หรือถ้าขั้นต�่ำก็ภพของนรก ภพของเปรตนี้ พวกนี้
เขาเสพกามกัน
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ท่านจะไปเกิดในภพของพรหมอยู่ ๒ ระดับ คือ
รูปพรหมกับอรูปพรหม ขึ้นอยู่กับว่าจิตของท่านนี้เข้าถึง
ฌานระดับไหน ถ้าเข้าถึงระดับรูปฌาน ก็จะไปอยู่รูปภพ
เป็ น รู ป พรหม ถ้ า เข้ า ถึ ง อรู ป ฌานได้ ก็ จ ะไปสู ่ ร ะดั บ
อรูปพรหม แล้วก็จะปฏิบัติธรรมต่อไปได้ โดยที่ไม่ต้อง
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ คือสามารถละสังโยชน์เบื้องบนได้
โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย เพราะว่าสังโยชน์เบื้องบนนี้มัน
เกี่ยวกับจิตใจของท่านเพียงอย่างเดียว
สังโยชน์เบื้องบน ๕ ข้อ ๒ ข้อแรกก็คือรูปราคะกับ
อรูปราคะ ก็คือความติดอยู่ในรูปฌาน อรูปฌานนั่นเอง
เมือ่ ท่านไม่มรี า่ งกายเป็นเครือ่ งมือหาความสุข ท่านก็เลยใช้
รูปฌานกับอรูปฌานเป็นเครือ่ งมือหาความสุข แต่รปู ฌาน
กับอรูปฌานมันก็ไม่เที่ยง มันเป็นอนิจจัง มันไม่ถาวร
เข้าแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งถอนออกมา เมือ่ จิตมีสติคมุ ให้นงิ่ มันก็จะ
สงบ เข้ารูปฌาน อรูปฌานได้ แต่พอสติออ่ นก�ำลังลง มันก็
ถอนออกมา เวลาเข้าก็มีความสุข เวลาถอนออกมาก็มี
ความทุกข์ เพราะจิตถอนออกจากความสุขของรูปฌานกับ
อรูปฌาน ผูป้ ฏิบตั ขิ นั้ นีก้ ต็ อ้ งพิจารณาว่าการไปติดสุขของ
รูปฌาน อรูปฌาน ก็เป็นเหมือนกับการไปติดสุขของทาง
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ร่างกาย เพราะร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตาย เวลาร่างกาย
แก่เจ็บหรือจะตายนี้ ก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ร่างกายเป็น
เครื่องมือหาความสุขได้
ฉันใด ฌานก็เหมือนกัน เวลาสติมีก�ำลังอ่อน ก็ไม่
สามารถทีจ่ ะเสพความสุขจากรูปฌาน อรูปฌานได้ ท่านต้อง
พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ เห็นรูปฌาน อรูปฌาน
เป็นไตรลักษณ์ แล้วท่านก็จะละ ไม่เสพก็ได้ เหมือนกับ
ไม่เสพกามก็ไม่เดือดร้อนอะไร เพราะว่ามันเป็นเหมือนยา
เสพติด คนที่เสพยาเสพติดนี้ เวลาไม่ได้เสพจะเดือดร้อน
แต่คนที่ไม่ได้เสพยาเสพติด เวลาไม่ได้เสพก็ไม่เดือดร้อน
รูส้ กึ เฉยๆ ไม่เดือดร้อน ใจของผูท้ ลี่ ะรูปราคะ อรูปราคะได้
ก็จะอยู่กับอุเบกขา อยู่เฉยๆ ซึ่งอุเบกขาก็คือความสงบ
อีกแหละ ที่ให้ความสุขอีกแบบหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องใช้ความ
สุขจากรูปฌานกับอรูปฌาน
แล้วก็ยังมีเหลืออีก ๓ ข้อด้วยกัน อีกข้อหนึ่งก็คือ
อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่านของจิต จิตในระดับนี้ยังฟุ้งซ่านได้
แต่ไม่ได้ฟงุ้ ซ่านด้วยความอยากเสพกามหรือความอยากจะ
เข้าสมาธิ แต่เป็นความฟุง้ ซ่านทีอ่ ยากจะท�ำลายความทุกข์
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ที่ยังเหลืออยู่ในใจให้หมดไป ด้วยการเจริญปัญญา หรือ
วิปัสสนาญาณอย่างเลยขอบเขต คือจิตก็เหมือนร่างกาย
ถ้าท�ำงานมากเกินไป มันก็เหนื่อยได้ มันก็ฟุ้งได้
งั้นผู้ที่มาถึงขั้นนี้ เวลาเข้ามาใหม่ๆ นี้จะพยายามใช้
ปัญญาขุดคุ้ยหาเหตุที่ท�ำให้ใจทุกข์ เพราะคอยจะดูกิริยา
อาการของจิตใจตลอดเวลา ว่าตอนนี้ถึงไหน เป็นยังไง
ทุกข์หรือไม่ทกุ ข์ ทุกข์กพ็ ยายามขุดคุย้ หาสาเหตุ บางทีมนั
ขุดคุย้ มากเกินไปจนกระทัง่ จิตมันฟุง้ ขึน้ มา หาสาเหตุไม่เจอ
ก็ตอ้ งระงับด้วยการหยุดพิจารณาชัว่ คราว แล้วกลับเข้าไป
พักในสมาธิกอ่ น พักจิตก่อน อันนีก้ จ็ ะเป็นวิธลี ะอุทธัจจะได้
คือความฟุ้งซ่านของจิตใจ
แล้ ว ก็ จ ะมาอี ก ข้ อ หนึ่ ง คื อ มานะ คื อ ในจิ ต นี้ ยั ง มี
ตัวตนอยู่ ยังถือมีตวั ตน ก็ตอ้ งขุดคุย้ หาดูวา่ ตัวตนนีม้ นั เกิด
จากอะไร ก็จะเห็นว่ามันเกิดจากสังขารกับสัญญา พอนึก
ขึน้ มาปับ๊ ตัวตนก็ปรากฏ พอนึกถึงตัวตนก็เป็นตัวตนขึน้ มา
พอหยุดนึก ตัวตนมันก็หายไป ก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงแต่
การท�ำงานของสัญญา สังขารเท่านั้นเอง ตัวตนจริงๆ ไม่มี
เป็นแต่ตัวรู้เท่านั้นเอง พอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจว่า
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ความทุกข์ของตนเองนี้ เกิดจากการไปเชื่อสัญญา สังขาร
เวลาสัญญา สังขารว่าสิง่ นัน้ เป็นอย่างนัน้ สิง่ นัน้ เป็นอย่างนี้
ก็ไปเชื่อ แล้วก็ไปยึดไปติด
ก็ต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สัญญา สังขารว่า
เป็นสุข ว่าเป็นสิ่งที่จะท�ำให้เรามีความสุขนั้น มันไม่ใช่
มันเป็นทุกข์ เพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยง ในที่สุดมันก็จะ
เห็นความทุกข์ทเี่ หลืออยูว่ า่ เกิดจากความอยากต่างๆ ทีย่ งั
หลงเหลืออยู่ภายในใจนี่เอง ก็จะละอวิชชาได้ อวิชชาคือ
ความไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ที่ยังมี
คัง่ ค้างอยูใ่ นใจอยู่ อันนีก้ พ็ ดู แบบคร่าวๆ ให้ฟงั รายละเอียด
นี้ต้องไปปฏิบัติถึงจะมาคุยกันรู้เรื่อง เพราะว่าฟังขนาดนี้
คงจะงงกันนะ เพราะมันเป็นศัพท์ที่อาจจะไม่เคยได้ยิน
ได้ฟังกันมาก่อน
อันนี้ก็เพียงแต่พูดคร่าวๆ ว่าสังโยชน์เบื้องบนก็มี
อยู่ ๕ รูปราคะ ความยึดติดในรูปฌาน อรูปราคะ ความยึด
ติดในอรูปฌาน อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่านของจิตที่เกิดจาก
การเจริญวิปัสสนาเกินขอบเขต แล้วก็มานะ การถือตัว
คิดขึ้นมาเองว่า ถือเราใหญ่กว่าเขา เราเล็กกว่าเขา ก็คิด
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ขึ้นมาเอง ใช่ไหม แต่เราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไง เราก็ไปวัด
ทีต่ ำ� แหน่งบ้าง วัดทีร่ างวัลบ้าง ตอนนีห้ มอได้รางวัลที่ ๑ นี่
ที่เขาได้รางวัลที่ ๒ นี้ ยังไม่เก่งกว่าเขานี่ มันก็มีการวัดไป
ความจริ ง ตั ว จิ ต มั น มี เ ครื่ อ งวั ด ที่ ไ หน ตั ว จิ ต มั น เป็ น
ตัวว่าง มันไม่มีขนาด มันไม่กว้าง ไม่แคบ ไม่สูง ไม่ต�่ำ
มันเป็นตัวรู้เฉยๆ นี่ก็เป็นการละมานะ
แล้วก็ละอวิชชา ก็คือการยังไปยึดไปติดอยู่กับความ
สุขทีล่ ะเอียดทีม่ อี ยูใ่ นจิตใจ แม้แต่ความสุขอันละเอียดทีส่ ดุ
ที่เหลืออยู่ในจิตใจนี่ก็ยังเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา
ก็ต้องละมันให้ได้ พอละมันได้หมดแล้ว ทีนี้ใจก็จะหลุด
จากความทุกข์ทั้งปวง ความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจก็จะ
หมดไป ใจก็จะพบกับความว่างที่เป็นความสุขที่แท้จริง
ที่พระพุทธเจ้าบอก “นิพพานัง ปรมัง สุญญัง” นิพพาน
ก็คือความว่าง “นิพพานัง ปรมัง สุขัง” ความว่างนี้ก็คือ
ความสุขอันยิ่งใหญ่
อันนีก้ ค็ อื เกีย่ วกับเรือ่ งสังโยชน์ทเี่ อามาฝาก เล่าให้ฟงั
คร่าวๆ นะ ให้เป็นเหมือนกับให้รู้ว่าเป็นแผนที่ ว่าถ้าใคร
อยากจะไปนิพพานนี้ ไม่ใช่ถามอย่างเดียวว่าท�ำบุญท�ำทาน
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รักษาศีลแล้ว แล้วไปนิพพานได้หรือเปล่า ไม่ได้หรอก
ถ้าอยากจะไปนิพพานนี้ ต้องละสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ประการ
นี้ให้ได้ ต้องไปศึกษาว่าสังโยชน์ ๑๐ ประการนี้มีอะไรบ้าง
และจะละได้อย่างไร เครือ่ งมือทีจ่ ะละได้จริงๆ ก็คอื สมาธิ
และปัญญา ส่วนศีลนีเ่ ป็นเครือ่ งมือสนับสนุนให้เราได้สมาธิ
พอเราได้สมาธิแล้ว เราก็ตอ้ งเจริญปัญญา พิจารณาขันธ์ ๕
ให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ อย่างนี้เป็นต้น พิจารณาร่างกาย
ไม่สวยไม่งาม แล้วก็พิจารณาอารมณ์ต่างๆ ที่อยู่ในใจว่า
ไม่เที่ยง พอจะเข้าใจนะ
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๒๐. แผนที่บรรลุธรรม
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ถาม: วันนีผ้ มก็เลยจะขอต่อลึกลงว่า สังโยชน์ ๑๐ เป็นกิเลส
ทีม่ ดั ใจเราให้วนเวียนอยูใ่ นวัฏฏะแล้ว แล้วเราจะตัดพวกนี้
ออกไปได้อย่างไรครับ เพราะว่าปุถชุ นคนธรรมดาก็รสู้ กึ ว่า
สับสนว่าจะปฏิบัติอย่างไรครับ วันนี้ก็เลยขอพระอาจารย์
วาดแผนที่เดินทางให้ฟังครับว่า จะท�ายังไงดีที่เราจะท�า
ได้ครับ ค�าถามแรกของผมก็คอื เรือ่ งแผนทีบ่ รรลุธรรมครับ
พระอาจารย์ครับ ขอเมตตาครับ
ตอบ: เมื่อเรารู้แล้วว่า การที่เราจะออกจากกองทุกข์แห่ง
การเวียนว่ายตายเกิดได้ เราต้องก�าจัดสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ข้อ
นี้ให้ได้ และเครื่องมือที่จะก�าจัดสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ข้อนี้ก็คือ
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“ศีล สมาธิ ปัญญา” หรือมรรคที่มีองค์ ๘ นี่เอง ที่เราจะ
ต้องสร้างขึน้ มาเป็นเครือ่ งมือ ในการท�ำลายสังโยชน์ทมี่ อี ยู่
ในใจ ตอนนี้เรารู้ว่ามันอยู่ในใจเรา แต่เราไม่รู้วิธีก�ำจัดมัน
เหมือนกับคนไข้ทรี่ วู้ า่ มีมะเร็งอยูใ่ นร่างกาย แต่คนไข้ไม่รจู้ กั
วิธีก�ำจัด ก็ต้องไปหาแพทย์ แพทย์ที่รู้วิธี แพทย์ก็จะใช้
เครื่องมือ เช่น ผ่าตัด คีโม ฉายแสงอะไรเป็นต้น แล้วก็
สามารถจะก�ำจัดมะเร็งที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดไปได้
พวกเราก็ต้องไปหาหมอที่มาช่วยสอนเราให้รู้จัก
วิธีก�ำจัดสังโยชน์ท่ีผูกใจเราให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการ
เวียนว่ายตายเกิดของไตรภพ หมอก็จะสอนหรือแนะน�ำวิธี
ก�ำจัดสังโยชน์วา่ ต้องปฏิบตั มิ รรค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา
มรรค ๘ เมื่อย่อลงมาก็เป็น ๓ ส่วน ศีล สมาธิ ปัญญา คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป คือความเห็นชอบ ความคิดชอบ
นีก้ เ็ ป็นองค์ประกอบของ “ปัญญา” นีเ่ อง แต่ตอ้ งคิดไปใน
ทางไตรลักษณ์ คิดไปในทางว่าโลกที่เราอยู่นี้เป็นโลกของ
ไตรลักษณ์ โลกของความทุกข์
เพราะทุกอย่างมีการเปลีย่ นแปลง มีการสิน้ สุด มีการ
เสื่อม เกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่อยู่ภายใต้
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อ�ำนาจของใครทีจ่ ะมาห้ามมันได้ เป็นอนัตตา เมือ่ เราอยาก
ให้มนั ไม่เสือ่ ม อยากให้มนั ถาวรเราก็จะทุกข์กนั เวลาทีเ่ รา
พบกับความเสื่อม พบกับความสิ้นสุดของสิ่งต่างๆ ให้เรา
ต้องมาสร้างองค์ประกอบ ๒ องค์นี้ ให้คิดไปในทาง
ไตรลักษณ์ให้ได้ ตอนนี้เราไม่คิดไปในทางไตรลักษณ์
เรามองอะไรแล้ว เราจะมองตรงกันข้ามกับไตรลักษณ์
เห็นอะไรก็ อุ้ย ดี ให้ความสุขกับเรา
นี่ก็เป็นการเห็นผิดแล้ว เรียก “มิจฉาทิฏฐิ” ถ้าเป็น
“สัมมาทิฏฐิ” ก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ ถึงแม้วา่ มันจะดูสวยงาม
ถึงแม้ว่ามันจะให้ความสุขกับเราในขณะนี้ แต่มันเป็นของ
ชั่วคราว มันไม่เที่ยง วันดีคืนดีวันใดวันหนึ่ง มันก็จะมีการ
สิ้นสุดลง หรือเปลี่ยนไป แล้ววันนั้นความสุขที่ได้จากสิ่ง
ต่างๆ นั้นก็จะหายไป สิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์
อันนีเ้ ราไม่มองกันแบบนี้ เราเห็นลาภยศสรรเสริญ เห็นรูป
เสียงกลิ่นรสต่างๆ เห็นแล้วก็ โอ๊ย ดีนะ ได้เงินมาดี ดี
เราไม่มองเวลาเงินหมดว่าดีไม่ดี เวลาได้ตำ� แหน่งมาดีใจไหม
ดีใจกัน เวลามันหมดเป็นยังไง ขณะที่มันยังไม่หมดแต่มัน
ท�ำท่าจะหมด ก็คิดกันใช่ไหม พยายามเกาะติดเก้าอี้กัน
เป็นบ้าเป็นบอไปกับการดูแลรักษาสิ่งต่างๆ ที่เราได้มา
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นี่คือตัวอย่างว่าเราต้องมาสร้างสัมมาทิฏฐิ สร้าง
สัมมาสังกัปโป ด้วยการเอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามา
สอนใจเรา พระพุทธเจ้าทรงสอนเราให้พยายามมอง
ทุ ก อย่ า งในโลกนี้ ว ่ า เป็ น ไตรลั ก ษณ์ อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง
อนั ต ตา เวลาคิ ด ก็ ใ ห้ คิ ด ว่ า มั น ทุ ก ข์ เห็ น อะไรก็ คิ ด
ว่าเป็นไตรลักษณ์ ก็จะได้ละความอยากได้สิ่งต่างๆ มา
อันนีเ้ ล่าตัวอย่างให้ฟงั ว่า นีค่ อื องค์ประกอบของปัญญา คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ความเห็นชอบ ความด�ำริชอบ
แล้วต่อมาก็คอื พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า สัมมากัมมันโต
สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว อันนีก้ เ็ ป็นองค์ประกอบของ “ศีล”
นี่เอง การกระท�ำที่ถูกต้องคือการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์
ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่เสพอบายมุข
เป็นการกระท�ำที่ถูกต้องที่ควรจะท�ำ  แล้วก็สัมมาวาจา
ก็คือการไม่พูดปด ไม่พูดค�ำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูด
เพ้อเจ้อ อันนี้เป็นการพูดที่ถูกต้อง แล้วก็มีสัมมาอาชีโว
อาชีพที่ถูกต้อง คืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น อาชีพที่
ไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อาชีพที่ไม่ไปท�ำให้ผู้อื่นเขาเสียหาย
เดือดร้อน
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นี่ก็คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเริ่มปฏิบัติกัน ถ้าอยากจะ
ไปสู ่ พ ระนิ พ พานกั น เบื้ อ งต้ น ก็ มี ศี ล สั ม มากั ม มั น โต
สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว อันนี้คงจะเข้าใจนะ ไม่ต้อง
อธิบายรายละเอียด ศีล ๕ เริ่มต้นที่ศีล ๕ แล้วถ้าอยาก
จะปฏิบัติสมาธิ ก็ต้องเพิ่มจากศีล ๕ เป็นศีล ๘ เพราะว่า
ศีล ๕ ยังไม่ห้ามให้เราไปเที่ยวกัน ไปหาความสุขทางตา
หูจมูกลิ้นกายกัน ถ้าเราถือศีล ๕ เราก็เดี๋ยววันหยุดไป
เที่ยวกันไหม ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ ไปกินไปดื่มกัน ก็จะไม่มี
เวลาไปปฏิบัติธรรม ไปเจริญสติ นั่งสมาธิกัน
งั้นถ้าอยากจะเจริญสมาธิ ก็ต้องเปลี่ยนศีล ๕ เป็น
ศี ล ๘ เพื่ อ จะได้ มี เ วลา แทนที่ จ ะไปเที่ ย วก็ ไ ปวั ด กั น
ไปปลีกวิเวก ไปหาที่สงบ พอเรามีเวลาเราก็จะได้มา
เจริญองค์ประกอบของ “สมาธิ” ซึ่งมี สัมมาวายาโม
ความเพียรชอบ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ สัมมาวายาโม
ความเพียรชอบ ก็เพียรอะไร ก็เพียรสร้างสติ เพียรสร้าง
สมาธิ เพียรสร้างสติให้เป็นสัมมาสติ สติที่พวกเรามีกัน
ตอนนี้เป็นสติที่ไม่ใช่เป็นสัมมาสติ เพราะสัมมาสตินี่ต้อง
เป็นสติที่หยุดความคิด
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พวกเรามีสติ เรามีสติ แต่เราไม่หยุดความคิด เรามี
สติกับการท�ำนู่นท�ำนี่ คิดนู่นคิดนี่ เราไม่หยุดความคิด
สัมมาสตินี่เราต้องมีสติเพื่อคอยหยุดความคิด ไม่ให้จิตคิด
เรื่องนู้นเรื่องนี้ ให้รู้ว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เท่านั้นก็พอ เช่น
ก�ำลังเดินก็ให้รวู้ า่ ก�ำลังเดิน ไม่ใช่เดินไปคิดไป เหมือนวันก่อน
นายกสะดุดล้ม เห็นไหม เดินไปแล้วก็คดิ เรือ่ งนูน้ เรือ่ งนีไ้ ป
ไม่ดูว่าก�ำลังเดินอยู่ตรงไหน ไม่ดูเท้าเรียกว่าไม่มีสัมมาสติ
ถ้ามีสมั มาสตินตี้ อ้ งรูส้ กึ ตัวทุกระยะการเคลือ่ นไหวของร่างกาย
ถ้ามีสัมมาสติแล้ว เวลามานั่งสมาธิ ก็นั่งดูลมหายใจ
เข้าออก จิตก็จะไม่ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ อยู่กับลมหายใจ
จิตก็จะเข้าสู่ความสงบ เป็นสมาธิขึ้นมา สมาธิก็คือความ
สงบนิ่งของจิต จิตหยุดคิดปรุงแต่ง หยุดปรุงอารมณ์ต่างๆ
จิตว่างจากอารมณ์ต่างๆ ว่างจากความคิด เหลือแต่ความ
สงบ ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ อันนีแ้ หละคือสัมมาสมาธิ
ที่เราต้องการ
เพราะถ้าเรามีสัมมาสมาธิแล้ว เราก็จะสามารถที่จะ
ใช้สติที่เราควบคุมจิตให้หยุดคิดนี้ ไปคิดทางไตรลักษณ์ได้
ไปเจริญสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ให้เราคิดว่าลาภยศ
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สรรเสริญสุข ที่เราหากันอยู่ตอนนี้เป็นทุกข์ เราจะได้
หยุดหา หาลาภยศสรรเสริญสุขกัน แล้วก็ไปหาสิง่ ทีเ่ ป็นสุข
ก็คือความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง
นี่ก็คือวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติกัน ในที่สุดก็ต้อง
เห็นว่าการด�ำเนินชีวิตของเราในขณะนี้เป็นไปเพื่อการ
เวียนว่ายตายเกิด เพราะเราแสวงหาความสุขจากลาภ
ยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสกัน ที่ไม่มีวันอิ่มไม่มี
วันพอ พอร่างกายนี้ตายไป ความอยากจะหาความสุข
จากลาภยศสรรเสริญสุข ก็จะผลักดันให้ไปเกิดใหม่ ไปมี
ร่างกาย แต่ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจาก
ลาภยศสรรเสริญสุข ไปหาความสุขทีเ่ กิดจากความสงบได้
ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ จะไม่ท�ำให้เราเกิดความ
อยากได้อะไร จะท�ำให้เราอยู่เฉยๆ ได้
พอเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว ใจเราก็
ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิด อันนี้
พูดโดยคร่าวๆ แต่รายละเอียดมันมีอยูเ่ ยอะ ถ้าปฏิบตั แิ ล้ว
ถึงจะเข้าใจและพูดถึงได้ พูดไปตอนนีก้ เ็ สียเวลา สรุปก็คอื
ต้องเปลี่ยนวิถีการหาความสุขของเรา ตอนนี้เราหาความ
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สุขจากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรส เราต้อง
เปลี่ยนมาหาความสุขด้วยการหาความสงบ เป็นเครื่องให้
ความสุขกับเรา
งัน้ วันหยุดหรือเวลาว่าง แทนทีจ่ ะไปหาความสุขจาก
รูปเสียงกลิ่นรส ไปดูไปฟังไปกินไปดื่ม เราก็ไปนั่งสมาธิ
ไปเจริญสติ ทุกคนท�ำได้ ท�ำจากน้อยไปหามาก ไม่ใช่ว่า
จะต้องท�ำทันทีทันใด ต้องไปบวชกันทันทีทันใด ไม่ใช่
พยายามเปลี่ยนตารางใหม่ เปลี่ยนตารางเวลาที่เราท�ำ
กิจกรรม แทนที่จะดูทีวีก็นั่งสมาธิ แทนที่จะท�ำอะไรที่
ไม่จ�ำเป็นจะต้องท�ำ  ก็เอาเวลาไปนั่งสมาธิ มาเจริญสติ
แล้วเมื่อเราได้เริ่มท�ำแล้วก็จะเกิดผล
เมือ่ เกิดผลแล้วก็จะมีกำ� ลังใจทีจ่ ะท�ำมากขึน้ ๆ เราก็จะ
ตัดกิจกรรมทางโลกออกไปได้มากขึน้ ๆ จนในทีส่ ดุ วันหนึง่
เราก็บอกว่า เราไปบวชได้ ถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมได้
มีความสุขกับการปฏิบตั ธิ รรม เราก็ไม่รจู้ ะอยูเ่ ป็นฆราวาส
ไปท�ำไม เมือ่ เราได้ปฏิบตั ธิ รรม ได้บวชได้ปฏิบตั ธิ รรมอย่าง
เต็มที่ ภายใน ๗ วัน ๗ เดือน หรือ ๗ ปี ก็จะถึงนิพพาน
อย่างแน่นอน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน
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๒๑. ควำมจริงอันประเสริฐ
“อริยสัจ ๔ ”
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ถาม: ครัง้ ทีแ่ ล้ว พระอาจารย์เมตตาบอกแผนทีท่ จี่ ะบรรลุ
ธรรม วันนีจ้ ะต่อเนือ่ งเลยครับ เป็นธรรมะภาคปฏิบตั คิ รับ
ผมจะขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาแสดงเรื่องอริยสัจ ๔
ครับ เพราะว่าอริยสัจ ๔ นี่เป็นธรรมที่จริงๆ แล้ว เรียนมา
ตั้งแต่เด็ก แต่ว่าก็รู้ว่าคือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ว่า
ไม่รวู้ า่ ความหมายทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสรูค้ อื อะไร และจะน�า
มาใช้อย่างไรครับ
ตอบ: จะลองอธิ บ ายให้ ฟ ั ง เพราะมั น อาจจะเข้ า ใจ
ยากหน่อย เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องเห็น เวลามันเกิด
ขึ้นจริงๆ ในใจของเรา ค�าว่าทุกข์ คืออริยสัจนี่มีความจริง
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๔ ประการด้วยกัน ทีเ่ กีย่ วข้องกับจิตใจของพวกเราทุกคน
ข้อแรก “ทุกขสัจ” ก็คือความไม่สบายใจนั่นเอง ความ
ทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ ความกังวลใจ ความหวาด
กลัว ความวิตก อะไรสารพัดสาระเพที่เกิดขึ้นในใจ อันนี้
ไม่เกีย่ วกับร่างกาย เข้าใจไหม เป็นเรือ่ งของใจล้วนๆ ความ
ไม่สบายใจ นีค่ อื สิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นใจของพวกเราทุกคน ท่านเรียก
ว่า “ทุกขสัจ” ความจริง
ข้อ ๒ คือ “สมุทยสัจ” แปลว่ากระบวนการที่สร้าง
ความสุขใจคืออะไร คือเหตุของความทุกข์ใจคืออะไร
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงแสดงว่ า เกิ ด จากตั ณ หาความอยาก
๓ ประการด้วยกัน คือ ความอยากเสพกาม อยากเสพรูป
เสียงกลิ่นรสต่างๆ เวลาไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์ เช่น
ตอนนี้ เมื่อก่อน ก่อนที่จะมีการเปิดประเทศนี้ ทุกคนต้อง
อยู่ในบ้านกัน ก็จะมีความเครียด มีความทุกข์กัน เพราะ
อยากจะเสพรูปเสียงกลิน่ รสชนิดต่างๆ แต่ไม่สามารถออก
ไปเสพได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
อันนี้ก็เลยท�ำให้เกิดมีความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่มี
ความอยากจะเสพกาม อยู่ในบ้านก็แสนจะสบาย แต่ถ้า
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มันอยากเสพกาม มันก็อยู่บ้านไม่ได้ มันเครียด มันอึดอัด
ความเครียด ความอึดอัดนี่คือทุกข์ แล้วสาเหตุของความ
ทุกข์กค็ อื ความอยากจะเสพกาม เสพรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ
เวลาออกไปนอกบ้านกัน อันนีย้ กตัวอย่างให้ฟงั ข้อที่ ๑ คือ
สมุทัย คือกระบวนการที่สร้างความทุกข์ใจนี้ มีอยู่ ๓ ข้อ
ข้อแรกก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ
ข้อที่ ๒ คือความอยากมีอยากเป็น คงไม่มใี ครปฏิเสธ
ว่า ไม่มใี ครอยากเป็นนัน่ เป็นนีก่ นั อยากร�ำ่ อยากรวย อยาก
เจริญในลาภยศสรรเสริญสุข พูดง่ายๆ อยากได้เงินมากๆ
อยากได้ต�ำแหน่งสูงๆ อยากได้ค�ำชม ค�ำสรรเสริญต่างๆ
ก็เลยอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสกัน อันนี้ก็เป็นต้นเหตุที่
ท�ำให้คนทุกข์ใจกัน เวลาอยากได้แล้วไม่ได้ ช่วงที่มีการ
เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งของข้าราชการนี้ ทุกคนก็มีความ
หวังกัน แต่พอไม่ได้ขึ้นก็ผิดหวัง เสียใจ สาเหตุก็เกิดจาก
การอยากจะได้ขึ้น เลื่อนชั้นเลื่อนต�ำแหน่งกัน แต่ถ้าไม่มี
ความอยากนี้ เลื่อนชั้นเลื่อนต�ำแหน่งก็รู้สึกเฉยๆ ก็ไม่มี
ความอยากได้อะไร อันนี้คือความอยากชนิดที่ ๒ ความ
อยากได้สิ่งต่างๆ
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ประการที่ ๓ คือความอยากไม่ได้สงิ่ ต่างๆ สิง่ ทีอ่ ยากได้
ก็มี สิง่ ทีไ่ ม่อยากได้กม็ ี อะไรทีเ่ ราไม่อยากได้กนั ความยากจน
ความล�ำบาก ความเสือ่ มของลาภยศสรรเสริญสุขก็แล้วกัน
พูดง่ายๆ อยากให้มนั เจริญอย่างเดียว แต่ไม่ยอมให้มนั เสือ่ ม
พอมันเสื่อมก็เกิดความทุกข์ใจ ไอ้นี่คือสาเหตุของความ
ทุกข์ของเรา เกิดจากความอยาก ๓ ประการนี้
วิธีที่เราจะท�ำให้ความทุกข์เหล่านี้หายไป ซึ่งเป็น
อริยสัจข้อที่ ๓ “นิโรธ” นิโรธ แปลว่าความหายไป
การหายไปของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเรา งั้นเวลา
ที่เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เราท�ำยังไง วิธีที่ถูกต้องก็คือ
เราต้องมาหาสาเหตุของความทุกข์ใจว่าเราอยากอะไร
อยากไปเที่ยว หรืออยากได้ต�ำแหน่ง หรืออยากไม่สูญเสีย
สิ่งที่เรารักเราชอบ สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ ถ้าเราจะต้อง
ละความอยากเหล่ า นี้ เราจะท� ำ ยั ง ไง เราก็ ต ้ อ งมี
กระบวนการที่จะช่วยให้เราละได้
กระบวนการนีก้ ค็ อื “มรรค” ซึง่ เป็นอริยสัจข้อที่ ๔
ถ้าเรามีมรรค คือมี “ศีล สมาธิ ปัญญา” เราจะสามารถใช้
มรรคนีม้ าสอนใจให้เห็นโทษของความอยากของเรา ว่าเป็น
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ผู้สร้างความไม่สบายใจให้กับเรา ไม่ใช่ความสูญเสียอะไร
ต่างๆ ที่มาสร้างความไม่สบายใจให้กับเรา แต่เป็นความ
อยากไม่สูญเสียสิ่งต่างๆ จึงท�ำให้เราไม่สบายใจกัน มรรค
ก็จะสอนว่า แล้วความจริงของโลกนี้เป็นอย่างไร มีอะไร
ที่ยั่งยืนไหม มีอะไรที่จะอยู่กับเรา เป็นของเราไปได้ตลอด
หรือไม่
ถ้าเราเห็นด้วยปัญญา คือมรรคนีว้ า่ ทุกสิง่ ทุกอย่างใน
โลกนี้ไม่เที่ยง มีเกิดมีดับ มีเจริญมีเสื่อม ไม่อยู่ในความ
ควบคุมบังคับของเราได้ เหมือนกับดินฟ้าอากาศ เราก็
ต้องยอมรับความจริง แล้วก็หยุดความอยากได้ เพราะว่า
ปล่อยให้มาเอง ถ้ามันจะได้มันจะมาก็มา ถ้ามันจะเสื่อม
ก็ตอ้ งปล่อยมันเสือ่ มไป เมือ่ เราห้ามมันไม่ได้ แต่ถา้ เราไม่มี
ความอยากให้มันเสื่อม เราก็จะไม่ทุกข์ หรือถ้าเราไม่มี
ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าเราไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์
นี่คือมรรค งั้นเราต้องสร้างมรรคขึ้นมาให้ได้ เพราะ
ถ้าเราไม่มีมรรค เราจะไม่สามารถที่จะละความอยากที่มี
อยู่ในใจของเราได้ ก็ต้องมาปฏิบัติธรรม มาถือศีล ๘ กัน
แล้วก็มาฝึกสมาธิเพือ่ ให้จติ สงบ มีความสุขในตัวของตัวเอง
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เมือ่ มีความสุขในตัวเอง พอปัญญาสอนว่า ลาภยศสรรเสริญ
สุขทีเ่ ราอยากได้กนั ทีเ่ ราไม่อยากให้สญ
ู เสียกันนัน้ เราห้าม
มันไม่ได้ มันจะอยู่กับเราหรือมันจะไปเมื่อไหร่ ก็ห้ามมัน
ไม่ได้ อยากจะให้มันมาก็สั่งมันไม่ได้
เมื่อเราเห็นความจริงด้วยปัญญา ว่าความทุกข์ของ
เราเกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือความอยาก
ไม่สญ
ู เสียสิง่ ต่างๆ เหล่านีไ้ ป ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราควบคุมบังคับ
ไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราก็ต้องยอมรับความจริง
แล้วก็ถา้ มันจะไปก็ไป ถ้ามันจะมาก็มา ถ้าเราท�ำใจแบบนีไ้ ด้
คือเฉยกับการมาการไปของสภาวธรรม คือโลกธรรมทั้ง
๔ ประการนี้ได้ ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ในใจ นี่ก็เอา
ยกตัวอย่างขั้นระดับพื้นฐานให้ญาติโยมฟัง ซึ่งมันมีระดับ
ที่สูงกว่านี้ ซึ่งมันไกลกว่าที่จะให้ทุกท่านเข้าใจได้ คือเรื่อง
ของร่างกายของเรา หรือของความรู้สึก เวทนา และเรื่อง
ของอารมณ์ต่างๆ
อันนีก้ เ็ ป็นไตรลักษณ์เหมือนกันทีเ่ ราจะต้องพิจารณา
ด้วยปัญญา แล้วก็ปล่อยวาง อย่าไปอยากให้มันเป็นไป
ตามความอยาก เพราะมันเป็นไม่ได้ เช่น ร่างกายของเรา
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เราก็อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่มันก็เป็นไปไม่ได้
มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญา
เราก็ยอมรับกับความจริงนี้ได้ ปล่อยให้มันแก่ มันเจ็บ
มันตายไป ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน
นีก่ ส็ รุปคร่าวๆ ให้ฟงั ความจริง ๔ ประการทีเ่ ป็นสิง่ ที่
ประเสริฐ ความจริงทีป่ ระเสริฐ เพราะจะท�ำให้ผทู้ สี่ ามารถ
ปฏิบัติตามความจริงเหล่านี้ได้ เป็นผู้ประเสริฐ คือเป็น
พระอริยบุคคลชั้นต่างๆ นี้เอง
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๒๒. ที่ตั้งแหงสติ
“สติปฏฐำน ๔ ”
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ถาม: วั น นี้ ข อกราบพระอาจารย์ เ มตตาแสดงเรื่ อ ง
“สติปัฏฐาน ๔” ทางปฏิบัติครับ พระอาจารย์ครับ
ตอบ: ได้ สติปฏั ฐาน ๔ นี้ ถ้าเราไม่ได้ปฏิบตั ิ เราก็จะคิดว่า
เป็นเรื่องของการเจริญสติ แต่ความจริงแล้ว พระสูตรนี้
ทรงแสดงวิธเี จริญทัง้ สติ ทัง้ สมาธิ และทัง้ ปัญญา ถือว่า
เป็นคู่มือในการปฏิบัติธรรมเพื่อก�าจัดความทุกข์ต่างๆ
ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป ขั้นตอนแรกท่านก็ทรงสอนให้
เราเจริญสติ ด้วยการมีสติอยู่กับร่างกาย เวลาร่างกายเรา
เคลื่อนไหว เวลาร่างกายเราท�าอะไรต่างๆ ให้เราจดจ่ออยู่
กับการเคลือ่ นไหว กับการกระท�าต่างๆ ทางร่างกาย อย่าให้
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ใจไปคิดเรือ่ งอืน่ ไปอยูท่ อี่ นื่ ให้อยูก่ บั เรือ่ งทีเ่ ราก�ำลังท�ำอยู่
ตลอดเวลา ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับ
นี่คือเบื้องต้น ต้องเจริญสติให้มากๆ ไม่ให้ใจเผลอไป
อดีต ไปอนาคต ไปทีใ่ กล้ ไปทีไ่ กล ด้วยความคิดต่างๆ ให้อยู่
กับร่างกาย เวลายืนก็ต้องรู้ว่าก�ำลังยืน ก�ำลังเดินก็รู้ว่า
ก�ำลังเดิน ก�ำลังนั่งก็รู้ว่าก�ำลังนั่ง ก�ำลังท�ำอะไรก็รู้ว่าก�ำลัง
ท�ำอะไร ก�ำลังอาบน�้ำ ก�ำลังแปรงฟัน ก�ำลังท�ำอะไร ให้มี
สติรู้อยู่กับการกระท�ำต่างๆ ตลอดเวลา อันนี้ถ้าส�ำหรับ
ผู้ที่เป็นฆราวาส ผู้ครองเรือน ฟังแล้วก็คงจะคิดว่ายาก
เพราะนี่เป็นพระสูตรที่ทรงสอนให้กับพระภิกษุ ที่ไม่มี
ภารกิจการงานต่างๆ ต้องท�ำ  สามารถที่จะคอยเฝ้าดู
อิริยาบถ การเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายได้ตลอดเวลา
เพราะพระไม่มีภารกิจการงานที่ต้องใช้ความคิดต่างๆ
เหมือนกับฆราวาสผู้ครองเรือน
งั้นท่านผู้ฟังที่เป็นฆราวาส ท่านก็อย่าไปวิตกว่า
มันยากเหลือเกิน ใช่ เพราะมันไม่ได้สอนส�ำหรับฆราวาส
พระสูตรนี้สอนให้กับพระภิกษุ นักบวช ผู้ที่สละเพศของ
ฆราวาสทีม่ เี รือ่ งวุน่ วายต่างๆ มาคอยรบกวนใจตลอดเวลา
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ถ้าเป็นฆราวาสก็อดที่จะคิดเรื่องครอบครัว เรื่องการงาน
เรือ่ งภารกิจต่างๆ ทีจ่ ะต้องท�ำอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ ปัญหาต่างๆ
หรือโอกาสที่จะมาฝึกสติเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
ให้อยู่กับในปัจจุบันนี้ ก็คงเป็นของที่ค่อนข้างจะยาก
ส�ำหรับฆราวาสผู้ครองเรือน ถ้าต้องการจะเจริญสติ
แบบพระ ก็ต้องหาเวลาว่าง เช่น วันหยุดท�ำงาน ไปอยู่วัด
สักวันสองวัน ไปอยูแ่ บบพระ ไปอยูเ่ หมือนกับเป็นนักบวช
ชัว่ คราว บวชแค่ ๒๔, ๔๘ ชัว่ โมง คือปล่อยวางภารกิจทาง
โลกทัง้ หมดไป ไม่เอาอะไรไป ติดตัวไป ไม่เอาเรือ่ งราวอะไร
ติดใจไป เรื่องงาน เรื่องครอบครัว เรื่องปัญหาต่างๆ นี้
ทิ้งไว้ที่บ้าน ที่ท�ำงาน ไปที่วัดหรือไปที่สงบ ปลีกวิเวก
คนเดียว แล้วก็มาเจริญสติได้ เจริญสติอย่างที่บอกได้
ขั้นต้นถ้ามีสติ เจริญได้อย่างต่อเนื่อง เราก็สามารถ
ที่จะนั่งสมาธิ ท�ำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ นี่คือขั้นที่ ๒
ทรงแสดงให้นงั่ สมาธิโดยการใช้อานาปานสติ คือการดูลม
หายใจเข้าออก “อานาปานะ” แปลว่าลมเข้าลมออก
“สติ” ให้มีสติอยู่กับลมเข้าลมออกที่ปลายจมูก หรือ
ส�ำหรับบางท่านก็อาจจะอยู่ที่หน้าท้อง หน้าอกก็ได้ ๒ ที่
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พวกที่ดูหน้าท้องเขามักจะพูดค�ำว่า “ยุบหนอ พองหนอ”
เวลาลมเข้า ท้องก็จะพองขึ้นมา เวลาลมออก ท้องก็จะยุบ
ลงไป นี่ที่มาของค�ำว่า “ยุบหนอ พองหนอ”
ส�ำหรับผู้ที่ดูลมหายใจที่ปลายจมูก ก็ไม่ต้องพูดอะไร
ไม่ตอ้ งว่าอะไร ให้รเู้ ฉยๆ รูว้ า่ ลมก�ำลังเข้า ลมก�ำลังออก รูท้ ี่
จุดที่ลมสัมผัสที่ปลายจมูก ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลม
ลมจะสั้นจะยาวก็ให้รู้ตามความเป็นจริง อย่าไปนั่งแล้ว
บังคับให้หายใจยาวๆ ลึกๆ อันนั้นไม่ใช่ นี่ไม่ใช่เป็นการ
เจริญสติ มันเป็นการไปควบคุมบังคับลม ให้รู้เฉยๆ ลมสั้น
ลมยาว ลมหยาบลมละเอียด หรือลมหายไปก็ให้รู้ว่าลม
หายไป รู้เฉยๆ รู้อยู่ที่จุดเดิม แล้วถึงขั้นที่รู้สึกว่าลมหาย
ไปแล้ว ก็แสดงว่าจิตใกล้จะรวมแล้ว ให้รู้เฉยๆ ไป ไม่ต้อง
ไปคิด ไม่ต้องไปถอน ไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ ไม่ต้องไปตกใจ
ว่าลมไม่มีแล้ว เราจะตายหรือเปล่า ลมมันละเอียดจนเรา
ไม่สามารถจับมันได้ เท่านั้นเอง ถ้าเราสามารถจ่ออยู่ที่
เดิมได้ จิตเดีย๋ วมันก็จะรวมเข้าสูค่ วามสงบเป็นสมาธิขนึ้ มา
สมาธิก็มี ๒ ลักษณะ ขณิกะกับอัปปนาสมาธิ ถ้าจิต
สงบนิง่ เฉยๆ ชัว่ คราว เดีย๋ วเดียว ชัว่ ขณะหนึง่ ก็เรียกว่า
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“ขณิกะ” ถ้าจิตสงบนิ่งอยู่ในสมาธิได้นาน ก็เรียกว่า
“อัปปนาสมาธิ” เพราะว่าท่านก็ไม่ได้ก�ำหนดว่านานคือ
กี่นาที ก็คงหมายถึงนานกว่าขณิกะ ขณิกะนี่เป็นเหมือน
นกกระจอกกินน�้ำ  พอเข้าไปปุ๊บจิตสงบ เกิดความรู้สึก
ตื่นเต้นมหัศจรรย์ ขาดสติ จิตก็ถอนออกมา อันนี้มักจะ
เป็นส�ำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆ ผู้ที่ไม่เคยได้สัมผัสสมาธิ
เวลาได้สัมผัสกับการรวมของจิตเป็นสมาธิขึ้นมาครั้งแรก
ก็อาจจะตื่นเต้นตกใจ เผลอสติ พอเผลอสติ จิตก็เลยหลุด
ออกมา แต่ครัง้ ต่อไป เริม่ รูแ้ ล้วว่าเป็นสิง่ ทีน่ า่ มหัศจรรย์ใจ
และรู้วิธีว่าจะต้องท�ำยังไงให้อยู่ในนั้นต่อไปนานๆ ก็คือ
เจริญสติให้มากๆ
นอกจากการใช้อานาปานสติแล้ว ทางสายวัดป่า
เราก็มักจะใช้พุทธานุสสติ แทนอานาปานสติได้ คือการ
บริกรรมค�ำว่า “พุทโธๆ” อยู่ในใจนี้ ก็สามารถใช้แทน
อานาปานสติได้ บางท่านก็อาจใช้ ๒ อย่างรวมกันก็ได้
เช่น หายใจเข้าก็วา่ “พุท” หายใจออกก็วา่ “โธ” บางท่าน
ก็ดูลมหายใจเพียงอย่างเดียว ไม่มีพุทโธก็ได้ บางท่าน
บริกรรมพุทโธอย่างเดียว ไม่ดูลมหายใจก็ได้ งั้นการนั่ง
สมาธินี้สามารถใช้ ๓ วิธีหลักๆ นี้ได้ นอกจากนั้นอาจจะมี
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วิธีอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องปลีกย่อยของแต่ละคน จะไม่
มาพูดในทีน่ ี้ เพราะว่ามันจะไม่จำ� เป็น ให้รวู้ า่ เราพูดถึงเรือ่ ง
สติปัฏฐานสูตร
ถ้าอ่านสติปฏั ฐานสูตรนี่ พอทรงแสดงปุบ๊ ทรงสอนให้
พระไปอยูใ่ นป่าไปนัง่ ตามโคนไม้ นัง่ ขัดสมาธิ ตัง้ ตัวให้ตรง
แล้วก็กำ� หนดสติให้ดลู มหายใจเข้าออก อันนีท้ า่ นแสดงตอน
ที่พระได้เจริญสติมาแล้ว มีก�ำลังที่จะมานั่งสมาธิได้แล้ว
ก็ให้เจริญเพื่อให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิ รวมครั้งเดียว
ก็ไม่พอ ต้องรวมบ่อยๆ รวมหลายๆ ครั้ง การฝึกสมาธินี้
อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร ไม่ใช่พอได้สมาธิจิตรวม
ครั้งแรกปุ๊บ ก็จะไปทางปัญญาทันที อันนี้ทางปฏิบัติ
มันไม่ได้เป็นอย่างนัน้ เพราะว่าก�ำลังของสมาธิยงั มีนอ้ ย
ไม่พอที่จะสนับสนุนการพิจารณาทางปัญญาได้
งั้นในทางปฏิบัตินี่ ขั้นที่ ๑ ที่ ๒ นี่ ใช้เวลา ส�ำหรับ
บางคนเป็นเวลายาว บางคนเป็นปี บวชมาเป็นปี กว่าจิต
จะรวมได้นี่ก็นานพอสมควร บางคนก็ไม่รวมเลย อันนี้
ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามในการฝึกสติ เจริญสติของ
แต่ละคน งั้นเบื้องต้นนี้ฝึกสติ เวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิ เวลามี
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การเคลือ่ นไหวก็ให้ดรู า่ งกาย ไม่ให้ดลู มเพราะลมเป็นของ
ละเอียด ดูยาก ดูร่างกายมันชัดกว่า ง่ายกว่า เวลาเดิน
เดินจงกรมนี้ก็ดูเท้าก็ได้ ดูเท้าว่าก�ำลังขยับไป ซ้าย ขวา
ซ้าย ขวาไป หรือจะใช้พทุ โธช่วยเสริมด้วยก็ได้ เช่น ไปซ้าย
ก็ว่าพุทโธ ขวาก็ว่าพุทโธ
เป้ า หมายก็ คื อ เพื่ อ ต้ อ งการดึ ง ใจไม่ ใ ห้ ไ ปคิ ด ถึ ง
เรื่ อ งราวต่ า งๆ ถ้ า เข้ า ใจเป้ า หมายของการเจริ ญ สติ
เพือ่ หยุดความคิด เพือ่ ไม่ให้คดิ ถึงเรือ่ งราวต่างๆ เพราะว่า
คิดนี้ นัง่ สมาธิยงั ไงก็จะไม่มวี นั สงบได้ ถ้าไม่คดิ หรือคิดน้อย
นั่งสมาธิ เดี๋ยวสติมีก�ำลังมากก็หยุดความคิดได้ พอหยุด
ความคิดได้ จิตก็รวมเป็นสมาธิได้ เป็นอัปปนาสมาธิได้
อัปปนาสมาธินจี้ ะให้ความสุขกับผูป้ ฏิบตั ิ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงตรัสว่า เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง
“นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง”
จะท�ำให้ผู้ปฏิบัตินี้มีต้นทุน มีความสุขที่เป็นต้นทุนที่
จะสามารถเอาไปแลกกับความสุขที่เคยมีอยู่ได้ คือความ
สุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ถ้ายังไม่มีความสุขทางความ
สงบนี้ จะละความสุขในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
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กายได้ยาก แต่ถ้ามีสมาธิแล้ว มีความสุข จิตก็จะสามารถ
ทีจ่ ะละการหาความสุขในรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ ในลาภยศ
สรรเสริญได้
อันนีเ้ ป็นเรือ่ งของสมาธิ ให้จติ มีพลัง มีอเุ บกขา ถ้าจิต
สงบแล้ว จิตจะปราศจากอารมณ์รกั ชังกลัวหลง ทีจ่ ะท�ำให้
จิตนีส้ ามารถใช้สกู้ บั กิเลส คือความรักชังกลัวหลงได้ เวลา
ออกจากสมาธิมา พอได้สมาธิได้อเุ บกขาตลอดเวลา อยูใ่ น
สมาธิก็มี ออกจากสมาธิก็ตามมาด้วย ตอนนั้นก็พร้อมที่
จะไปเจริญขั้นปัญญาต่อไป สิ่งที่ปัญญาต้องพิจารณาเพื่อ
ปล่อยวางก็คอื กาย เวทนา กับจิตนีเ่ อง ด้วยธรรม ทีม่ าของ
สติปัฏฐาน ๔ “กาย เวทนา จิต ธรรม”
“กาย เวทนา จิต” เป็นตัวทีจ่ ติ ไปยึดไปติด ไปทุกข์
กับกาย เวทนา จิต ถ้าจิตต้องการจะหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ ก็ต้องพิจารณากาย เวทนา จิต ด้วยธรรม คือ
ด้วยไตรลักษณ์ ด้วยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ด้วยอริยสัจ ๔
ใจก็จะสามารถทีจ่ ะปล่อยวางกาย เวทนา จิตได้ โดยเห็น
ว่าถ้าไปยึดไปติดกาย เวทนา จิตนี้ จิตก็จะทุกข์ เพราะว่า
เป็นสิง่ ทีจ่ ติ ไม่สามารถไปห้ามไปบังคับได้ เช่น พอเราเจริญ
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ปัญญาขั้นแรก เราก็เจริญที่ร่างกาย พิจารณาร่างกายว่า
ไม่เที่ยง
กิเลสของพวกเราทุกคนต้องการให้ร่างกายเที่ยงกัน
ที่มีรายการหมอก็เพื่อต้องการไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย
แต่ถ้าพิจารณาโดยความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นใคร
ก็ตาม จะเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอ ก็หนีไม่พ้นการเจ็บไข้
ได้ปว่ ย หนีไม่พน้ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย นีค่ อื สัจธรรม
ความจริงทีเ่ รียกว่าอนิจจัง เราต้องพิจารณาร่างกายว่าเป็น
อนิจจัง ไม่เที่ยง เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อันนี้
ประการหนึง่ ความไม่เทีย่ งของร่างกายนีก้ จ็ ะท�ำให้เราเห็น
ว่า ร่างกายทีส่ วยทีง่ ามนี้ ไม่ชา้ ก็เร็วต้องกลายเป็นร่างกาย
ที่ไม่สวยไม่งามไป เช่น เวลาที่ร่างกายแก่ ที่เวลาร่างกาย
เจ็บไข้ได้ปว่ ย หรือเวลาทีร่ า่ งกายตายนี้ ร่างกายจะไม่นา่ ดู
เหมือนตอนที่ไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตาย
นี่ก็เป็นการพิจารณาความเป็นจริงของร่างกาย ว่า
ไม่สวยไม่งาม ความสวยงามนี่เป็นของชัว่ คราว ไม่ช้าก็เร็ว
ก็จะต้องเปลี่ยนไป หมดไป หรืออีกวิธีหนึ่งก็ให้พิจารณาดู
อาการ ๓๒ ที่มีอยู่ในร่างกาย ให้เห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้
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นอกจาก ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่เราเห็น แล้วมันยังมี
อาการอื่นอีก ๒๗ อาการที่ซ่อนอยู่ภายใต้ร่างกาย ภายใต้
ผิวหนังก็มีเนื้อ มีเอ็น มีกระดูก มีม้าม มีปอด มีตับ มีไต
มีหัวใจ มีล�ำไส้ มีสมอง เป็นต้น แล้วก็มีน�้ำต่างๆ น�้ำดี
น�้ำเสลด น�้ำเหลือง น�้ำเลือด น�้ำเหงื่อ น�้ำมันข้น น�้ำลาย
น�้ำมันเหลว ไปถึงน�้ำมูตร นี่คือสิ่งที่มีอยู่ในร่างกาย ถ้าเรา
พิจารณาดูอาการต่างๆ นี้ เราก็จะได้เห็นว่าร่างกายนี้มัน
ไม่สวยงามอย่างที่เราคิดกัน เพื่อที่เราจะได้คลายความ
ก�ำหนัดยินดี คลายความอยากเสพกาม อยากจะเสพกาม
กับร่างกายของผู้อื่น นี่คือการพิจารณาร่างกาย
อีกลักษณะหนึ่งก็พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มี
ตัวตน ไม่เป็นตัวตน เป็นส่วนที่ประกอบขึ้นมาด้วยดิน น�้ำ 
ลม ไฟ พอเวลาร่างกายตายไป ร่างกายก็ละลาย สลายกลับ
คืนสูด่ นิ น�ำ 
้ ลม ไฟไป ไม่มตี วั ตน เป็นเหมือนต้นไม้ตน้ หนึง่
เพียงแต่ว่าสามารถพูด เคลื่อนไหวอะไรได้ก็เพราะมีจิต
ผู้รู้นี้ มาสั่งให้ร่างกายท�ำอะไรต่างๆ มาให้พูด มาให้ท�ำ
อะไรต่างๆ อันนีเ้ ป็นเรือ่ งของจิต มาสัง่ ให้รา่ งกายท�ำอะไร
ต่างๆ
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แต่จิตนี้ขาดปัญญา ไม่รู้ว่าความจริงว่า ร่างกายไม่มี
ตัวตน ก็ไปเคลมว่าร่างกายนีเ้ ป็นตัวตนเอง แล้วก็ไปยึดติด
กับร่างกายว่าเป็นของเรา เมื่อเป็นของเราก็อยากจะให้
มันดี อยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอด แต่ความเป็นจริง
มันไม่เป็นอย่างนั้น ความเป็นจริงคือร่างกายเป็นของ
ชั่วคราว ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการสิ้นสุดลง นี่คือที่มาของ
ปัญญา ที่มาของการเจริญปัญญา เพื่อสอนจิตที่หลงนี้
ให้เห็นความเป็นจริงว่า ไม่มีตัวตนในร่างกาย
ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยง เป็นของชั่วคราว วันใด
วันหนึง่ ก็จะต้องมีความเสือ่ มสลายกลับคืนสูด่ นิ น�ำ 
้ ลม ไฟ
ร่างกายของทุกคนไม่สวยไม่งาม มีอาการ ๓๒ หรือเวลา
ตายไปก็กลายเป็นซากศพ ทีไ่ ม่มใี ครอยากจะแตะ ไม่มใี คร
อยากจะเข้ า ใกล้ นี่ คื อ การพิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ป ล่ อ ยวาง
ร่างกาย ถ้าพูดตามล�ำดับของพระอริยบุคคล ก็คือละ
สังโยชน์ ๕ ข้อแรกนีเ้ อง ด้วยการพิจารณาร่างกาย กับเวทนา
อีกอันหนึ่ง
เวทนาก็คอื ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ผ่านทางร่างกาย มีสขุ
เวทนา มีทุกขเวทนา มีไม่สุขไม่ทุกขเวทนา ก็ให้พิจารณา
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เวทนาว่ามันก็เป็นของไม่เที่ยง แปรปรวน เปลี่ยนไป
เป็นอนัตตา ไม่มีใครเป็นคนก�ำกับเวทนานี้ ไม่มีใครมา
สั่งเวทนาว่าให้เป็นสุข ให้เป็นทุกข์ มันมีเหตุมีปัจจัยที่มา
กระทบ ที่มาท�ำให้มันเกิด เหมือนกับลมที่มาพัดเมฆ
อย่างนี้เป็นต้น เมฆมันไม่ได้เคลื่อนไหว หรือไม่มีใครให้
มันเคลื่อนไหว สิ่งที่ท�ำให้มันเคลื่อนไหวก็คือลม แล้วสิ่งที่
ท�ำให้ลมเคลื่อนไหว ก็ไม่ใครมาท�ำให้ลมเคลื่อนไหว มันก็
มีอุณหภูมิ เช่น ความร้อน มาท�ำให้เกิดมีการพัดของลม
ขึ้นมา
อันนีก้ เ็ หมือนกัน เวทนาในร่างกายเรามันก็เปลีย่ นไป
เปลี่ยนมาตามการแปรปรวนของร่างกาย ร่างกายเวลา
ไปกระทบกับของอะไร ก็อาจจะท�ำให้เกิดทุกขเวทนาได้
ไม่ว่าไปสัมผัสกับอะไรที่มันท�ำให้ร่างกายดี เกิดความสุข
เวทนาขึน้ มาก็ได้ งัน้ มันเป็นเรือ่ งของเหตุปจั จัย ไม่มตี วั ตน
ไม่มใี ครมาสัง่ ให้ทกุ ขเวทนาเกิดขึน้ ไม่มใี ครสัง่ ให้สขุ เวทนา
เกิดขึ้น และไม่มีใครมาสามารถสั่งให้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น
หายไปได้ ถ้ามันเกิดขึ้น ไม่มีใครไปสั่งให้สุขเวทนาอยู่ไป
นานๆ ได้ ถ้ามันจะหมดมันก็หมด ก็ให้พิจารณาให้เห็นว่า
เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา เพื่อที่จะได้ไม่ไปยึดไปติดกับมัน
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ไม่ไปอยากให้มันเป็นสุขเวทนาเพียงอย่างเดียว ใจก็จะไม่
ทุกข์กับเวทนา ก็ปล่อยวางเวทนาได้
ก็ เ หลื อ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาก็ คื อ จิ ต
จิตที่มีอารมณ์แปรปรวนนี่เอง เหมือนเวทนา อารมณ์นี้
ต่างจากเวทนา เวทนาคือความรูส้ กึ แต่อารมณ์นมี้ อี ารมณ์
เศร้าหมอง มีอารมณ์สดใส เบิกบาน มีความฟุง้ ซ่าน มีความ
สงบ มีความกังวล มีความวิตก มีความหวาดกลัว มีอะไร
ต่างๆ อันนี้เรียกว่าอารมณ์ในจิตที่เราจะต้องพิจารณาให้
เห็นว่า มันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยง เกิดดับ อนัตตาเป็นสิ่งที่
เราควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไป ให้เห็นว่าเมื่อเราควบคุม
ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมัน อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่น
เพราะถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ ถ้าไม่อยากก็อยู่กับมันได้
ไม่ทุกข์กับมัน
นี่คือถ้าพิจารณาร่างกาย เวทนา จิต ว่าเป็นอนิจจัง
ไม่เที่ยง อนัตตาไม่มีตัวตน ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่ง
มันได้ ก็จะปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางกาย เวทนา จิต ทุกข์ที่
เกิดจากการไปยึดกาย เวทนา จิต ก็จะหายไป ใจก็จะหลุด
พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ด้วยประการฉะนี้ ด้วยการ
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ใช้ปัญญา คือธรรมที่มีอยู่ในสติปัฏฐาน ๔ ก็คือไตรลักษณ์
อริยสัจ ๔ เป็นต้น พอจะเข้าใจไหม
ถาม: ผมพอจะเข้าใจด้วยสุตตมยปัญญาครับ พระอาจารย์
ครับ
ตอบ: ต้องปฏิบตั ิ ต้องเริม่ ทีส่ ติ แล้วมันถึงจะเห็นความจริง
ตอนนี้ใจเราอยู่ข้างนอก เรามองออกมาที่ตาหู ที่รูปเสียง
กลิ่นรสกัน เลยไม่เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเวลาที่จิตใจเราไปยึด
ไปติด เกิดความทุกข์ขึ้นมาเรามองไม่เห็นกัน แต่ถ้าเราดึง
จิตเข้าไปข้างในด้วยสติ ให้เป็นสมาธิ จิตก็จะเริ่มเห็นการ
แปรปรวนต่างๆ ของจิตของอารมณ์ทมี่ อี ยูใ่ นตัวของตนเอง
ถาม: พระอาจารย์ครับ งั้นผมขอกราบเรียนถามเพิ่มอีก
นิดหนึ่งนะครับ อย่างนี้แสดงว่ากายกับเวทนากับจิตนี่
เราไม่ได้รับรู้เขาเฉยๆ ใช่ไหมครับ คือเราเอาธรรม คือตัว
ไตรลักษณ์ไปจับทุกข์ ทั้งทางกาย ทั้งเวทนา ทั้งจิตอยู่
ตอบ: ใช่ เราต้องเห็นว่าเป็นอนิจจัง เขาเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา
แล้วเราห้ามเขาไม่ได้ เช่น ร่างกายเรานี้ เราห้ามไม่ให้แก่
ไม่ได้ มันก็ต้องเสื่อมไปเรื่อยๆ ตอนที่มันโต มันก็ห้ามมัน
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ไม่ให้มันโตไม่ได้ มันก็โตเอาโตเอา พอมันโตเต็มที่แล้ว
ทีนี้มันก็เริ่มนับถอยหลัง เสื่อมลงๆ ไป มันเป็นอนิจจัง
เปลี่ยนแปลง อนัตตา ห้ามมันไม่ได้ สั่งมันไม่ได้
เหมือนกัน ทัง้ กาย เวทนา จิต เป็นสิง่ ทีเ่ ราห้ามมันไม่
ได้ ไปสัง่ มันไม่ได้ แต่เราอยูก่ บั มันได้ โดยไม่ทกุ ข์กบั มันได้
ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงของมัน เพียงแต่พวกเรา
คื อ เราไม่ ย อมรั บ ความเป็ น จริ ง ของกาย เวทนา จิ ต
เวลาทุกขเวทนาก็อยากจะให้หาย วิ่งกันไปเหมือนมด
ถูกน�้ำร้อน แต่ถ้าเรามีธรรมก็อยู่กับมันไป ท�ำใจให้เป็น
อุเบกขาไป ใจก็ไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาได้
ถาม: กราบขอบพระคุณครับ จะน�ำไปปฏิบัติต่อไปครับ
ตอบ: ต้องเจริญสติก่อน ท�ำเป็นขั้นเป็นตอนไป อย่าเพิ่ง
รีบร้อนไปทีป่ ญ
ั ญาเลย เพราะถ้าไปตอนนีไ้ ปก็ไปแบบไม่มี
ก�ำลัง ไปแบบสุตตมยปัญญา กับจินตามยปัญญานีไ้ ม่มกี ำ� ลัง
เพราะขาดอุเบกขา ขาดภาวนา ถ้าภาวนาให้เกิดอุเบกขา
แล้ว ปัญญาที่เราได้ยินได้ฟัง หรือได้คิดนี้จะกลายเป็น
ภาวนามยปัญญาขึน้ มา แล้วตอนนัน้ แหละจะสามารถทีจ่ ะ
ปล่อยวาง กาย เวทนา จิต ด้วยธรรมได้
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๒๓. “ศีล”
ยอมน�ำมำซึ่งควำมสุข
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ถาม: พระอาจารย์ครับ ตั้งแต่ครั้งนี้ไป ๓ ครั้ง ผมจะกราบ
ขอความเมตตาพระอาจารย์สอนเรื่อง “ไตรสิกขา” ครับ
ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องแรก เรื่องของ “ศีล” ก่อนครับ ช่วงนี้ไป
ท�าบุญทีว่ ดั ไหน พระท่านก็จะให้พรว่า รักษาศีลนะ แล้วจะ
มีความสุข รักษาศีลแล้วจะมีโภคทรัพย์ รักษาศีลไปถึง
พระนิพพานได้ ก็เลยอยากจะศึกษาเรือ่ งศีลให้ละเอียดขึน้
กว่านี้ครับ ขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผม
ตอบ: “ศีล” ก็เป็นหนึ่งของข้อวัตรปฏิบัติของชาวพุทธ
ผูท้ ปี่ รารถนาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ถือว่าเป็น
ฐานรากของการปฏิบัติ ฐานแรกที่สนับสนุนการปฏิบัติ
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ฐานที่ ๒ คือ “สมาธิ” และฐานที่ ๓ คือ “ปัญญา” ตามล�ำดับ
ศีลสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติสมาธิ สมาธิก็จะสนับสนุน
การปฏิบตั ปิ ญ
ั ญา ปัญญาก็จะสนับสนุนจิตให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทั้งปวง นี่คือความเกี่ยวพันระหว่างไตรสิกขา
ต่อวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ก็เป็น
เหมือนกับการศึกษาระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา
ศีลก็เป็นเหมือนระดับประถม   สมาธิก็ระดับมัธยม
ปัญญาก็ระดับอุดมศึกษา ผลก็จะได้รับปริญญาบัตรขั้น
ต่างๆ ปริญญาตรี โท เอก วิมุตติหลุดพ้นก็มี ๔ ระดับ
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ก็จะเป็นผลที่
ตามมาจากการปฏิบตั ไิ ตรสิกขา แต่การปฏิบตั ไิ ตรสิกขานี้
ก็เป็นเหมือนกับการศึกษาทางโลกที่จะต้องเริ่มจากขั้นต�่ำ
ไปสู่ขั้นสูงตามล�ำดับ เพราะความยากง่ายของการปฏิบัติ
ต่างกัน เหมือนกับความยากง่ายของการเรียนหนังสือใน
ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ก็มคี วามต่างกัน จึงต้อง
เริ่มจากขั้นที่ง่ายขึ้นไป
ขั้นแรกก็คือศีล คือการระงับการกระท�ำบาปทั้งปวง
ศีลนี่ก็มีหลายระดับด้วยกัน คือมีศีล ๕ ระดับต้น ตามด้วย
178 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

ศี ล ๘ หรื อ ศี ล ๑๐ แล้ ว ก็ ต ามด้ ว ยศี ล ของพระภิ ก ษุ
๒๒๗ ข้อ สมัยที่มีภิกษุณีก็มีศีลสามร้อยกว่าข้อด้วยกัน
ของภิกษุณี จ�ำนวนของศีลนี้เป็นข้อห้ามเพื่อไม่ให้จิตหรือ
ผู้กระท�ำไปกระท�ำผิด เมื่อกระท�ำผิดแล้วก็จะท�ำให้เกิด
ความไม่สบายใจ ซึ่งก็เป็นความทุกข์ ที่เ ป้ า หมายของ
ผู้ปฏิบัติต้องการก�ำจัด คือต้องการก�ำจัดความทุกข์ทุก
ระดับ เราจึงใช้ศีลเป็นการก�ำจัดความทุกข์ระดับหยาบ
หรือระดับต�่ำก่อน ระดับทางกาย ทางวาจา ด้วยข้อห้าม
ต่างๆ
ศีล ๕ ก็จะห้ามการกระท�ำบาปได้ระดับหนึ่ง แล้วถ้า
อยากจะให้ระงับบาปที่ละเอียดกว่าศีล ๕ ก็ต้องเพิ่มเป็น
ศีล ๘ แล้วจากศีล ๘ ถ้าต้องการทีจ่ ะให้ระงับมากกว่า ก็ตอ้ ง
ถือศีล ๒๒๗ ข้อ ไปบวชเป็นพระ และข้อห้ามต่างๆ เหล่านี้
จะท�ำให้จิตไม่ไปกระท�ำสิ่งที่จะท�ำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา
เพราะเวลาเราท�ำบาป เราไปสร้างความเสียหาย ไปสร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ นื่ เมือ่ เราไปสร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้อื่น เขาก็ต้องตามมาล้างแค้นเรา มาเอาโทษเรา
เราก็อยู่ไม่เป็นสุข เราก็ต้องหวาดวิตกกังวล ต้องคอย
หลบๆ ซ่อนๆ
พระอาจารย์ สุ ช าติ อภิ ช าโต 179

ลองถามคนที่เคยไปขโมยทอง ปล้นทองที่ร้านทอง
ว่า ตอนนี้เขาอยู่สบายไหม เขาต้องอยู่อย่างระมัดระวังตัว
คอยหลบๆ ซ่อนๆ เพราะเกิดจากการกระท�ำบาป ถ้าไม่
กระท�ำบาป อย่างคุณหมอไม่ได้ท�ำบาป คุณหมอก็สบาย
จะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมากังวล ว่าจะมีใครตามจับเรา
ไปลงโทษไหม มีใครจะมาล้างแค้นเราหรือเปล่า อันนี้ผู้ที่
จะปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ให้จติ หลุดพ้นจากความทุกข์กจ็ ำ� เป็นที่
จะต้องก�ำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้น
ขั้นต�่ำคือเกิดจากการกระท�ำต่างๆ เพราะชีวิตของ
พวกเราทุกคนต้องมีการกระท�ำ มีการเคลือ่ นไหว เพราะเรา
ต้องท�ำมาหากินเลี้ยงชีพกัน แล้วการท�ำมาหากินเลี้ยงชีพ
ถ้าเราไม่ระมัดระวัง ถ้าถูกความโลภ ความโกรธเข้ามา
ครอบง�ำ ก็จะน�ำไปสู่การกระท�ำบาป เช่น การคอรัปชั่นที่
เราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เกิดมา ก็เกิดจากการท�ำมาหากิน
เลีย้ งชีพ แต่ดว้ ยอ�ำนาจของความโลภ อยากจะได้มากกว่า
เงินเดือนที่เขาให้ เมื่อมีช่องทางให้กระท�ำบาปด้วยการ
คอรัปชั่นต่างๆ เมื่อท�ำแล้วก็จะท�ำให้เกิดมีความรู้สึก
ไม่สบายใจขึ้นมา
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คนทีม่ คี วามไม่สบายใจนีจ้ ะไม่สามารถไปฝึกสมาธิ
ท�ำใจให้สงบได้ เพราะความไม่สบายใจนีก้ จ็ ะเป็นเหมือน
กับอุปสรรคขวางกั้นที่จะท�ำให้ยากต่อการฝึกสมาธิ
ท�ำใจให้สงบ งัน้ ก็ตอ้ งพยายามละการกระท�ำบาป เบือ้ งต้น
ก็ให้ถือศีล ๕ ไปก่อน เอา ๕ ข้อก่อน ให้ละเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ เป็นมนุษย์หรือ
เดรัจฉาน ก็ถอื ว่าเป็นการกระท�ำบาป ท�ำให้จติ ใจไม่สบาย
แล้วก็ให้ละเว้นจากการลักทรัพย์ คือไม่เอาทรัพย์ของผูอ้ นื่
ไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี ส�ำหรับผู้ที่มี
สามี มีภรรยา ก็ให้มีรักเดียวใจเดียว ไม่ให้ไปมีนอกบ้าน
มีอะไร แล้วก็ข้อ ๔ ก็ไม่ให้พูดปด เพราะการพูดปดจะท�ำ
ให้เราไม่สบายใจ คอยกังวลว่าจะถูกจับผิดรึเปล่าว่าเรา
พูดปด เพราะเวลาถ้าเขาจับผิดว่าเราท�ำผิดนี่ เราก็จะ
เสียเครดิต เสียความรู้สึก ความเคารพจากผู้อื่น คนที่เคย
เคารพศรัทธาในตัวเรา ก็จะหมดศรัทธา หมดความเคารพ
ในตัวเราได้ ถ้าเรายังอยากให้คนเขารักเคารพเราอยู่
เราก็ไม่อยากให้ใครเขารู้ว่าเราท�ำบาป งั้นถ้าไม่ท�ำบาปได้
ไม่พูดปดได้ก็จะสบายใจ
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แล้วข้อ ๕ นี้ การดื่มสุรายาเมานี้ ความจริงไม่ได้ไป
ท�ำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อน ถ้าดื่มแล้วก็นอนอย่างนี้
แต่มนั ก็ทำ� ให้ขาดสติ ถ้าเกิดไปขับรถ ก็อาจจะเกิดอุบตั เิ หตุ
ท�ำให้ผอู้ นื่ เสียชีวติ ท�ำให้ทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ เสียหายได้ ก็จะ
ต้องเกิดคดีความต่างๆ ขึ้นมา ถ้าไม่ดื่มสุราแล้ว ก็จะมีสติ
ที่สามารถควบคุมการกระท�ำทางกายวาจาไมให้ผิดศีลได้
ความจริงสุรานี้ถือว่าเป็นอบายมุข เป็นผู้ที่จะน�ำไปสู่การ
กระท�ำผิด กระท�ำบาป
พอดื่มสุราแล้วขาดสติ เวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ไม่
สามารถหักห้ามตนเองได้ พูดจาลามปาม พูดจาหยาบคาย
พูดจาท�ำให้เกิดการทะเลาะวิวาท และน�ำไปสู่การท�ำร้าย
ร่างกาย หรือท�ำร้ายชีวิตของผู้อื่นได้ ท่านถึงห้ามไม่ให้
ดื่มสุรา ถึงแม้ว่าจะไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำบาป ถ้าดื่ม
อย่างเดียวแล้วก็นอนอย่างนี้ ถ้าอยู่ที่บ้าน ดื่มสุราเสร็จ
แล้วก็เข้านอน ถือว่าเป็นยานอนหลับไป อันนี้ส�ำหรับ
ผู้ที่ยังไม่เคยรักษาศีล ก็ให้เรารักษา ๕ ข้อนี้ก่อนก็ได้ ก็จะ
ท�ำให้ลดความไม่สบายใจที่เกิดจากการกระท�ำ  ๕ ข้อนี้
ก็จะพอให้มีเวลาที่จะสามารถมาฝึกนั่งสมาธิได้ในล�ำดับ
ต้นๆ
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ถ้าเป็นผูท้ เี่ ริม่ ฝึกนัง่ สมาธิใหม่ๆ แค่วนั ละครัง้ สองครัง้
เช่น ก่อนนอนหรือหลังจากเวลาทีต่ นื่ ขึน้ มาแล้ว การรักษา
ศีล ๕ นีก่ พ็ อทีจ่ ะสนับสนุนการนัง่ สมาธิได้ การฝึกสมาธิได้
ท�ำใจให้สงบได้ในระดับต้นๆ แต่ถ้าหลังจากที่ได้ฝึกนั่ง
สมาธิแล้ว เห็นผลจากการนั่งสมาธิว่าท�ำให้เกิดความสุข
มากยิ่งขึ้น อยากจะให้มีความสุขจากการนั่งสมาธิมากขึ้น
ก็ตอ้ งมีเวลามานัง่ สมาธิให้มากขึน้ การทีจ่ ะมีเวลาได้กต็ อ้ ง
ระงับการกระท�ำกิจการอย่างอื่น เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่
ท�ำกิจกรรมอย่างอื่นมาให้กับการนั่งสมาธิ ก็เลยต้องถือ
ศีล ๘ กัน
ส�ำหรับศีล ๘ ศีลข้อ ๖ ถึงข้อ ๘ นี้ก็จะห้ามกิจกรรม
ต่างๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ นัง่ สมาธิ เช่น ศีลข้อ ๖
ก็ให้รบั ประทานไม่เกินเทีย่ งวันไปแล้ว เราก็ไม่ตอ้ งไปกังวล
กับเรื่องการรับประทานอาหาร เพราะการรับประทาน
อาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้ รับประทานแค่เที่ยงวันก็พอ
ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องรับประทานมื้อค�่ำมื้อเย็น ก็จะท�ำให้เรา
มีเวลาทีจ่ ะไม่ตอ้ งไปกังวล หรือไปหาอาหารมารับประทาน
เอาเวลามาให้กับการฝึกสมาธิ
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อันนีห้ มายถึงผูท้ มี่ เี วลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ  
เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์ ไม่ต้องไปท�ำงาน แล้วอยากจะใช้
เวลาให้กับการฝึกสมาธิ ก็จะถือศีล ๖ ศีล ๘ ได้ เริ่มจาก
ศีล ๖ คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวัน ท�ำให้มี
เวลาว่าง ไม่ต้องเสียเวลากับการมาหาอาหารรับประทาน
แล้วก็ท�ำให้ใจไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทาน
อาหาร ถ้ายังต้องกังวลเกีย่ วกับกิจทีจ่ ะต้องกระท�ำ มันก็จะ
ท� ำ ให้ ใ จสงบยาก เพราะจะคอยกั ง วลว่ า เดี๋ ย วจะถึ ง
เวลารับประทานอาหารอีกแล้ว แต่ถ้าไม่รับประทาน
อาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว ก็ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่อง
ภาระต่างๆ
แล้วก็การรับประทานอาหารไม่มากเกินไป ก็จะ
ท�ำให้แก้ปัญหาเรื่องความง่วงเหงาหาวนอนได้ แล้วถ้า
รับประทานอาหารมาก หลังจากรับประทานเสร็จ ก็จะรูส้ กึ
ง่วงนอน ท�ำให้ไม่อยากจะนั่งสมาธิ นี่ก็คือข้อ ๖ ท�ำไมต้อง
ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว เพื่อที่จะได้
ให้มีเวลาว่าง เพื่อจะได้เอามาใช้กับการนั่งสมาธิ แล้วก็จะ
ท�ำให้ไม่ง่วงนอน
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แล้วก็ศลี ข้อ ๗ ก็ให้เรายุติ ละเว้นจากการหาความสุข
ทางตาหูจมูกลิน้ กาย จากการบันเทิงต่างๆ หาความสุขจาก
รูปเสียงกลิน่ รส เพราะเป็นความสุขทีไ่ ม่ทำ� ให้เราอิม่ ท�ำให้
เราพอ ไม่ได้ท�ำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ อาจจะเป็น
สิ่งที่ท�ำให้เราต้องทุกข์เวลาที่เราติดการหาความสุขทาง
ตาหูจมูกลิน้ กาย แล้วเวลาไม่สามารถหาได้ ก็จะเกิดความ
ทุกข์ เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา งั้นก็ให้พยายามเลิกการ
หาความสุข เปลีย่ นวิธหี าความสุข จากการหาความสุขจาก
การดูภาพยนตร์ ร้องร�ำท�ำเพลง หรือไปงานสังสรรค์อะไร
ต่างๆ นี้ ก็ให้เอาเวลาที่ท�ำกิจกรรมเหล่านี้ มาให้กับการ
ฝึกสมาธิ หาความสุขจากการท�ำใจให้สงบ นี่คือศีลข้อ ๗
ศีลข้อ ๘ ก็คือไม่ให้เรานอนบนเตียงที่ส�ำราญ ค�ำว่า
“มหา” เตียงใหญ่ ความจริงหมายถึงเตียงส�ำราญ สุขสบาย
ที่นั่งที่นอนที่มโหฬาร ไม่ให้เราใช้ที่นั่งที่นอนที่มโหฬาร
สังเกตไหม เขาจะท�ำเบาะใหญ่ๆ นุ่มๆ ให้นั่ง เพื่อให้
ร่างกายสบาย ให้นอนได้นานๆ อันนี้ก็จะท�ำให้เสียเวลา
กั บ การปฏิ บั ติ เพราะนอนมากเกิ น ไป งั้ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ นี้
พระพุทธเจ้าจึงสอนให้นอนแค่คนื ละ ๔ ชัว่ โมง และในการ
ที่จะนอนน้อย แต่พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย
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ก็คือให้นอนบนที่นอนที่มันแข็ง มันไม่นุ่ม เช่น นอนบน
เตียงไม้ ปูด้วยเสื่อ ปูด้วยผ้า หรือนอนกับพื้น อันนี้ก็จะท�ำ
ให้นอนไม่ค่อยสบาย
แต่ถ้าร่างกายเวลาที่ต้องการจะพักผ่อนก็จะหลับได้
ไม่ยาก แล้วมันพอได้รับการพักผ่อนพอเพียงแล้ว ก็จะ
ตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมา จิตก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะ
มันไม่สบาย พื้นมันแข็ง นอนแล้วเจ็บตามตัว ก็จะท�ำให้
ไม่นอนต่อ แต่ถา้ นอนบนฟูกหนาๆ นอนแบบทีน่ อนทีส่ บาย
ถึงแม้ว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนพอแล้ว พอตื่นขึ้นมา
ใจก็ยังไม่อยากจะลุก ต้องมีการนอนต่อ ท�ำให้เสียเวลา
ไปโดยใช่เหตุ เราต้องการที่จะเอาเวลาของเราที่มีจ�ำกัดนี้
มาใช้กับการปฏิบัติ ในการฝึกสมาธิให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ ก็เลยต้องถือศีลข้อ ๘
อันนีส้ ำ� หรับผูท้ คี่ รองเรือนทีย่ งั เป็นฆราวาสอยู่ แต่ถา้
ไปบวชนี้ ก็จะมีกฎระเบียบข้อบังคับห้ามท�ำกิจกรรมเล็กๆ
น้อยๆ ที่ท�ำให้เสียเวลากับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น
ศีลทีล่ ะเอียดขึน้ ไปส�ำหรับผูท้ มี่ าบวช นีก่ ค็ อื ศีลข้อต่างๆ ที่
เอามาฝาก มาอธิบายให้ทา่ นฟังกัน ถ้าคิดว่ายังไม่ละเอียด
พอนี่ ก็ขอเชิญถามต่อได้ นี่ก็พูดเท่าที่จะพอให้เข้าใจโดย
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สังเขป ว่าหน้าที่ของศีล มีไว้เพื่อห้ามไม่ให้ไปท�ำสิ่งที่จะ
ท�ำให้เกิดความไม่สบายใจ ไม่ท�ำให้ไปมีปัญหา ต้องไป
เคลียร์ปญ
ั หากับคนนัน้ คนนี้ บางทีถงึ กับต้องขึน้ โรงขึน้ ศาล
ขึ้นมา เอาเวลาอันมีค่าไปแก้ปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาเอง
ทีเ่ ราสามารถห้ามตัวเราไม่ให้สร้างมันขึน้ มาได้ ถ้าเรารักษา
ศีลได้
ถาม: พระอาจารย์ครับ ผมถามต่อนิดเดียวครับ อย่างนี้
ถ้าศีลไม่สมบูรณ์นี่ เราจะไปถึงสมาธิไม่ได้เลยรึเปล่าครับ
พระอาจารย์ครับ
ตอบ: ก็ไปได้แต่มันไปแบบล้มลุกคลุกคลาน เพราะว่ามัน
จะมีอุปสรรค ถ้าเราดื่มสุรา แล้วไปนั่งสมาธินี้ ไปนั่งแล้ว
ไม่คอ่ ยไหว พอมันมึนเมาแล้วไม่มสี ติทจี่ ะนัง่ ได้ หรือถ้าเรา
ไปมีเรื่องมีราวกับใคร ทะเลาะวิวาท เวลามานั่ง บางทีใจ
จะไปคิดถึงคนท�ำให้เราโกรธนี้ ก็ทำ� ให้การนัง่ สมาธิมนั ยาก
แต่ถา้ เราไม่มเี รือ่ งมีราวกับใคร ไม่ไปท�ำอะไรเสียหาย ไม่ตอ้ ง
มาวิตกกังวลหวาดกลัว เวลานั่งสมาธิ ใจก็จะไม่มีปัญหา
ไม่มีเรื่องมาคอยรบกวนการฝึกสมาธิของเรา
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๒๔. “สมำธิ ”
ควำมตั้งมั่นของจิต
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ถาม: พระอาจารย์ครับ จากครั้งที่แล้วเรื่องไตรสิกขาครับ
พระอาจารย์บอกว่าเรือ่ งศีลเป็นระดับชัน้ ประถมครับ เท่าที่
ผ่านมาตัวผมเอง และเพื่อนๆ ก็คงจะปฏิบัติเรื่องศีลได้ดี
พอสมควรครับ วันนีข้ อขึน้ มัธยมครับ พระอาจารย์ครับ ก็จะ
ศึกษาต่อเรื่องสมาธินะครับ พระอาจารย์ครับ
ตอบ: ก่อนทีจ่ ะพูดเรือ่ งสมาธินี้ อยากจะขอท�าความเข้าใจ
ความหมายของค�าว่า “สมาธิ” ก่อน เพราะทางโลกนี้จะ
ใช้ค�าว่าสมาธินี้แทนสติ เช่น ไม่มีสมาธิในการท�างาน ไม่มี
สมาธิในการอ่านหนังสือ ซึ่งความจริงหมายถึงว่าไม่มีสติ
คือใจลอย ไม่อยูก่ บั งาน อยูก่ บั การอ่านหนังสือ อ่านหนังสือ
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แต่ใจลอยไปคิดถึงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ อย่างนีเ้ ราเรียกว่าไม่มสี ติ
ไม่ใช่ไม่มีสมาธิ ญาติโยมส่วนใหญ่ไม่มีทางที่จะเข้าถึง
สมาธิได้ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้น
ค�ำว่า “สมาธิ” คือ ความสงบนิ่งของใจ ปราศจาก
อารมณ์รักชังกลัวหลง อยู่ในความว่าง มีแต่สักแต่ว่ารู้
อันนีค้ อื ความหมายของสมาธิในทางธรรม งัน้ เดีย๋ วพูดกัน
ไม่รเู้ รือ่ ง เพราะญาติโยมคิดว่าสมาธิกค็ อื สติ คือการท�ำงาน
ถ้ามีสมาธิกับการท�ำงานนี้เรียกว่าสมาธิ แต่นี่ไม่ใช่สมาธิ
ในทางปฏิบัติธรรม สมาธิในทางปฏิบัติธรรมนี้จิตต้องนิ่ง
ปราศจากความคิดปรุงแต่ง เหลือแต่ใจผู้รู้ สักแต่ว่ารู้ และ
อารมณ์ทเี กิดจากความคิดปรุงแต่ง คือความรักชังกลัวหลง
ก็หายไปหมด ตอนนัน้ จิตนิง่ จริงๆ เฉยๆ จริงๆ เป็นอุเบกขา
จริงๆ โดยที่ไม่มีการควบคุมบังคับ อันนี้ขอให้ท�ำความ
เข้าใจ
ค�ำว่า “สติ” นี้คือเหตุ เหตุที่จะท�ำให้สมาธิเกิดขึ้น
เพราะก่อนที่จิตจะนิ่งได้ จิตต้องตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ใด
อารมณ์หนึง่ เช่น พุทโธๆๆ หรือการดูลมหายใจเข้าออกที่
ปลายจมูก อันนีเ้ รียกว่าเป็นการเจริญสติ เพือ่ ให้เข้าสูส่ มาธิ
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ทีจ่ ะเป็นผลตามมา อันนีค้ ณ
ุ หมอเข้าใจนะ งัน้ เราถึงต้องมี
สติก่อน ถึงเจริญสติก่อน แล้วถ้าอยากจะให้เข้าสมาธิได้นี้
สติต้องต่อเนื่อง ไม่ใช่สติแบบวอกแวก พุทโธสองสามค�ำ
แล้วก็หายไป คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อ แล้วเดี๋ยวค่อยกลับ
มาใหม่ ถ้าอย่างนี้ไม่มีวันที่จะเข้าสมาธิได้
ถ้ า จะเข้ า สมาธิ ไ ด้ น่ี สติ ต ้ อ งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น
สัมปชัญญะ ท่านอาจจะเคยได้ยนิ ค�ำว่า ”สติสมั ปชัญญะ”
ค�ำว่าสัมปชัญญะก็คือสติที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน เช่น
พุทโธก็พุทโธๆๆ อยู่อย่างนี้อย่างเดียว ไม่แวบไปคิดถึง
เรื่องนั้นเรื่องนี้ คนนั้นคนนี้ หรือถ้าดูลมหายใจเข้าออก
ก็ดูลมอย่างเดียว ดูลมเข้า ดูลมออกที่ปลายจมูก ไม่ไป
คิดถึงคนนั้นคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้ามีสติต่อเนื่องที่เป็น
สัมปชัญญะนี้ สามารถเข้าสมาธิได้ภายใน ๕ นาที จิตเข้า
สู่อุเบกขา อัปปนาสมาธิได้ หรือขณิกสมาธิได้
พอพูดถึงการเข้าสมาธิกต็ อ้ งแจงว่า สมาธินมี้ ี ๓ แบบ
ด้วยกัน แบบแรกเราเรียกว่า “ขณิกสมาธิ” แบบที่ ๒ เรียก
ว่า “อัปปนาสมาธิ” แบบที่ ๓ เรียกว่า “อุปจารสมาธิ”
สมาธิอันแรกนี้คือขณิกสมาธิ คือการเข้าสู่ความสงบของ
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จิตเพียงชั่วหนึ่งขณะ ขณิกะนี่เป็นค�ำมาจากค�ำว่าขณะ
ขณะคือแบบงูแลบลิ้น อย่างนี้ คือใหม่ๆ เวลาเราปฏิบัติ
สมาธิ เจริญสติ ดูลมหรือพุทโธนี้ สติของเรายังมีก�ำลังไม่
มากพอ แต่มากพอที่จะดึงจิตให้เข้าไปในความสงบได้ช่ัว
แวบหนึ่ง พอสงบปั๊บแล้วก็ถอนออกมาทันที อันนี้มักจะ
เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้สมาธิครั้งแรกๆ นี่จะเป็นขณิกสมาธิ สงบ
นิ่ง แต่นิ่งเดี๋ยวเดียว แป๊บเดียว เสร็จแล้วก็ก�ำลังของสติที่
ดึงเข้าไปก็หมดก�ำลัง ก็ถูกก�ำลังของกิเลสตัณหาผลักดัน
ออกมา เราจึงเรียกว่าขณิกสมาธิ สงบเพียงชั่วหนึ่งขณะ
สมาธิชนิดที่ ๒ เราเรียกว่า “อัปปนาสมาธิ” คือความ
สงบที่สงบได้นาน แต่ท่านไม่ได้บอกว่านานนี่กี่นาที แต่ก็
นานกว่าขณิกสมาธิ มันไม่ใช่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เด้งออกมา
เข้าไปแล้วก็จะแช่ จะแช่อยู่นานไม่นาน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ก�ำลังของสติที่ได้ฝึกฝนอบรมไว้ก่อนที่จะเข้ามานั่งสมาธิ
ถ้าได้ฝกึ ฝนอบรมสติอย่างต่อเนือ่ งทัง้ วัน ตัง้ แต่ตนื่ จนหลับ
อันนี้โอกาสที่จะเข้าสมาธิแล้วนิ่งอยู่ได้นานนี้ เป็นไปได้
เบื้องต้นอาจจะเป็น ๑๐ นาที ก่อน ๒๐ นาที ๓๐ นาที
๔๐ นาที ถึงชั่วโมง หรือนานกว่านั้นก็ได้ อย่างที่เรา
เรียกว่าเข้าฌาน ฤาษีบางท่านสติดี เข้าฌานได้เป็นวัน
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เข้าฌานสมาบัติได้ทีละ ๗ วัน เป็นต้น นี่คือสมาธิชนิดที่ ๒
เรียกว่าอัปปนาสมาธิ เป็นสมาธิที่นิ่งสงบ ปราศจากความ
รักชังกลัวหลง ปราศจากความคิดปรุงแต่งของจิต มีแต่
สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆ
สมาธิชนิดที่ ๓ ที่เรียกว่า “อุปจารสมาธิ” ผู้ที่ศึกษา
ทางปริ ยั ติ มั ก จะแปลว่ า เป็ น สมาธิ ที่ ก ่ อ นจะเข้ า ถึ ง
อัปปนาสมาธิ แต่ทางสายปฏิบตั นิ ี้ ท่านอธิบายว่าเป็นสมาธิ
ทีไ่ ด้หลังจากเข้าอัปปนาสมาธิแล้ว แต่เป็นสมาธิทไี่ ม่ได้เกิด
ขึ้นกับผู้ปฏิบัติทุกคน เป็นสมาธิส�ำหรับผู้ที่มีวาสนาบารมี
มาทางนี้ คือเป็นสมาธิที่จะท�ำให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ
ขึ้นมา เช่น สามารถระลึกชาติได้ สามารถติ ด ต่ อกั บ
กายทิพย์ได้ สามารถอ่านวาระจิตของผู้อื่นได้ อันนี้เป็น
สมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธิ หรือจะเหาะเหินเดินอากาศ
หรือแปลงร่าง หรืออะไรต่างๆ สุดแท้แต่ ที่แสดงไว้ใน
พระคัมภีร์ อภิญญา ท่านเรียกว่าอภิญญา เกิดขึ้นจาก
อุปจารสมาธิ ไม่เกิดจากอัปปนาสมาธิหรือขณิกสมาธิ
การที่จะเข้าถึงอุปจาระนี้ ท่านว่าหมายถึงจิตรวม
เป็นอัปปนาก่อน แต่ไม่น่ิงอยู่ แล้วก็ไม่เด้งออกเหมือน
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ขณิกสมาธิ แต่จะขยับเข้าไปสู่โลกทิพย์ เข้าไปสู่การ
ติดต่อกับจิตทีม่ อี ยูใ่ นโลกทิพย์ เช่น เวลาพระพุทธเจ้าทรง
แสดงธรรมให้แก่เทวดาทั้งหลาย ก็ทรงใช้อุปจารสมาธินี่
ถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธินี้เหมือนกับปิดประตู อยู่ในบ้าน
อยู่ในห้องคนเดียว แต่ผู้ที่ได้อัปปนาสมาธินี้แล้ว ถ้าจะไป
ทางอุปจาระนี้ เหมือนกับท่านเปิดหน้าต่าง เปิดหน้าต่าง
เพื่อรับรู้สิ่งที่มีอยู่ในสมาธิ คือสิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์นั่นเอง
เพราะขณะที่ อ ยู ่ ใ นสมาธิ นี้ จิ ต ถอนออกจากร่ า งกาย
ชั่วคราว จิตไม่ได้อยู่ในโลกธาตุ ไม่ได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรส
ต่างๆ แต่มีความสามารถที่จะไปรับรู้เรื่องของโลกทิพย์ได้
เรื่องของอดีต เรื่องของอนาคตได้ ท�ำไมพระพุทธเจ้าถึง
ระลึกชาติได้ อันนี้ก็เพราะว่าอุปจารสมาธิ
แต่เป็นสมาธิทไี่ ม่นงิ่ เหมือนอัปปนาสมาธิ เพราะต้อง
ใช้ความคิดปรุงแต่ง ใช้ความคิดปรุงแต่งที่จะติดต่อกับ
กายทิพย์ต่างๆ หรือระลึกชาติ หรืออ่านวาระจิตของผู้อื่น
จะต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเข้าไปสนับสนุนด้วย จึงท�ำให้
ขาดอุเบกขาไปขณะที่อยู่ในสมาธิอย่างนั้น ถ้าออกจาก
สมาธิแบบอุปจาระออกมานี้ จิตจะไม่มคี วามนิง่ สงบเหลือ
ติดอยู่ คือไม่มอี เุ บกขาหลงติดอยูใ่ นจิตเวลาออกมา ต่างจาก
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อัปปนาสมาธิทนี่ งิ่ สงบ แล้วก็มอี เุ บกขา ยิง่ อยูไ่ ด้นานเท่าไหร่
อุ เ บกขาก็ จ ะมี พ ลั ง มากขึ้ น เวลาออกจากสมาธิ แ บบ
อัปปนาสมาธินี้ จะมีอุเบกขาติดออกมาด้วย ถึงแม้ว่าจะ
อยู่ไม่นาน อยู่ไม่ตลอด ก็อยู่ได้สักพักหนึ่ง
เปรียบเหมือนกับน�้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็น พอเรา
เอาออกจากตู ้ เ ย็ น นี้ น�้ ำ ก็ ยั ง เย็ น อยู ่ แต่ จ ะเย็ น อยู ่ ไ ด้
สักระยะหนึ่ง แล้วก็จะค่อยๆ จางหายไป ต่างจากทาง
อุปจารสมาธินี้ เหมือนกับว่าเอาน�้ำเข้าแช่ตู้เย็นปั๊บ แล้วก็
เอาออกไปท�ำภารกิจทางอภิญญา ก็เหมือนกับไม่ได้แช่
อยู่ในตู้เย็น งั้นเวลาออกจากอุปจารสมาธิมานี้ จิตจะไม่มี
ความเย็น ไม่มีอุเบกขาคั่งค้างอยู่ ก็จะไม่มีก�ำลังที่จะเอา
ไปใช้ในการเจริญปัญญาเพื่อหยุดกิเลส อุปจารสมาธินี่
ไม่สามารถสนับสนุนการเจริญปัญญาได้ ท่านถึงเรียกว่า
เป็น “มิจฉาสมาธิ”
“สัมมาสมาธิ” คือ อัปปนาสมาธิ เป็นสมาธิที่จะ
สนับสนุนให้จิตเจริญวิปัสสนา เจริญปัญญา เจริญ
ไตรลักษณ์ได้ เจริญอสุภะได้ เพราะจิตที่ไม่มีอุเบกขานี้
จะต่อต้านความจริง เช่น อสุภะ จิตของญาติโยมที่ไม่เคย
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เข้าสมาธินี่ จะไม่ชอบดูรูปที่น่าเกลียดน่ากลัวของร่างกาย
ดูนิตยสารต่างๆ ที่ขายบนท้องตลาดสิ มีใครขายภาพ
ช�ำแหละศพไหม ไม่มี มีแต่ภาพประกวดนางงาม ภาพดารา
ภาพยนตร์ต่างๆ เพราะจิตนี้ถูกอ�ำนาจของกิเลสครอบง�ำ
ให้สนใจแต่ภาพสวยๆ งามๆ นี่เอง
แต่สำ� หรับจิตผูท้ มี่ อี เุ บกขานี้ เป็นจิตทีป่ ราศจากความ
ยินดียินร้ายกับภาพต่างๆ งั้นสามารถดูภาพได้ทุกชนิด
ภาพที่ น ่ า เกลี ย ดน่ า กลั ว ก็ ดู ไ ด้ ภาพที่ ส วยที่ ง ามก็ ดู ไ ด้
แต่ทา่ นก็ไม่ดู เพราะท่านรูว้ า่ มันเป็นกิเลส ดูภาพทีส่ วยงาม
แล้วเป็นการปลุกปัน้ กิเลส คือกามารมณ์ให้เกิดขึน้ งัน้ ท่าน
มีความปรารถนาที่จะปฏิบัติเพื่อละกิเลส ละกามารมณ์
ท่านก็เลยต้องพยายามมองถึงภาพที่ไม่สวยไม่งาม ภาพที่
น่าเกลียดน่ากลัว เช่น ภาพศพของร่างกาย หรือดูอวัยวะ
ภายในของร่างกาย
อันนี้จะท�ำได้ก็ต่อเมื่อมีอัปปนาสมาธิมาสนับสนุน
คือออกจากสมาธิมาแล้ว มีอุเบกขา ใจยังเป็นกลาง ใจยัง
ปราศจากความรักชังกลัวหลง ไม่กลัวภาพน่าเกลียดน่ากลัว
ไม่กลัวเรือ่ งความตาย เรือ่ งความเจ็บไข้ได้ปว่ ย กล้าพิจารณา
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ความตาย กล้าพิจารณาความเจ็บไข้ได้ปว่ ย ไม่เหมือนกับจิต
ทีไ่ ม่มอี เุ บกขานี้ จะไม่กล้าพิจารณาความตาย แม้แต่คดิ ก็ไม่
กล้าคิด แม้แต่พดู ก็ไม่กล้าพูดค�ำว่า “ตาย” คนตายยังไม่ยอม
พูดว่าตาย บอกว่า “อสัญกรรม” บ้าง “สิน้ ลม” บ้าง แต่คำ� ว่า
ตายนีร้ สู้ กึ ว่าเป็นค�ำเหมือนกับสาปแช่งตัวเอง เพราะฉะนัน้
จะไม่กล้า กลัวความตายนัน่ เอง เพราะใจมีอคติ มีความรัก
ชังกลัวหลง รักร่างกาย กลัวความตายของร่างกาย
งั้นไม่สามารถจะมาเจริญปัญญาได้ เพราะปัญญานี้
เป็นสิ่งที่จะต้องคิดอยู่เนืองๆ ให้มันไม่หลงไม่ลืม ให้มัน
จดจ�ำตลอดเวลา ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง ร่างกายนี้ต้องตาย
ต้องเจ็บ ต้องแก่ ร่างกายนี้ไม่สวยไม่งาม มันต้องคิดอยู่
บ่อยๆ คิดอยู่นานๆ คิดจนกระทั่งมันจ�ำได้ ไม่ลืม ทุกครั้ง
ที่เห็นร่างกาย จะเห็นหมดเลย เห็นแก่เจ็บตาย เห็นอสุภะ
เป็นต้น เห็นดิน น�้ำ ลม ไฟ นี่คือความส�ำคัญของสมาธิ คือ
อัปปนาสมาธิ ถ้าอยู่ในสมาธิได้นาน เวลาออกมา อุเบกขา
ก็จะอยูไ่ ด้นาน ก็จะพิจารณาธรรมได้นาน แต่สกั ครูห่ นึง่ แล้ว
พออุเบกขาหมดแล้ว ทีนใี้ จก็จะถูกกิเลสคือความรักชังกลัว
หลงมาดึงไป จะไม่อยากจะพิจารณาเรือ่ งน่าเกลียดน่ากลัว
อยากจะไปดูเรื่องสวยเรื่องงามขึ้นมาทันที
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ถ้าเมือ่ ถึงตอนนัน้ ผูป้ ฏิบตั กิ จ็ ะต้องย้อนกลับเข้าสมาธิ
การปฏิบตั ขิ นั้ หลังจากทีไ่ ด้สมาธิแล้ว และไปเจริญปัญญานี้
ก็จะท�ำได้เป็นช่วงๆ ช่วงทีอ่ อกจากสมาธิมา ก็ไปพิจารณา
ปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอสุภะ แล้วหลังจากนัน้
ก็จะหมดก�ำลังลง ใจก็จะไม่อยากพิจารณา ก็ตอ้ งหยุดแล้ว
ก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ เพือ่ ชาร์จแบต ชาร์จอุเบกขาใหม่
ให้เกิดขึ้น แล้วก็ค่อยออกมาพิจารณาใหม่ ท�ำอย่างนี้ไป
จนกว่าจิตจะเข้าใจ และเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา
เรื่องของสภาวธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกาย
ร่างกาย เวทนา จิตนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ ล้วนเป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา
เมือ่ เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ ก็จะได้ไม่ไปยึดไปติด ก็จะ
ปล่อยวางกาย ปล่อยวางเวทนา ปล่อยวางจิตได้ ก็จะ
หลุดพ้นได้ดว้ ยปัญญา ทีม่ สี มาธิ อัปปนาสมาธิเป็นผูใ้ ห้การ
สนับสนุน นี่คือความส�ำคัญของอัปปนาสมาธิ เป็นสมาธิที่
ผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น จ�ำเป็นที่จะต้องเจริญให้มาก
ส่วนผู้ที่มีวาสนาทางอุปจารสมาธิ ถ้ายังไม่หลุดพ้น
จากกิเลส อย่าเพิ่งไปยุ่งกับอุปจารสมาธิ ถึงแม้ว่าจะเป็น
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สิ่งที่น่าตื่นเต้น น่ายินดี เพราะสามารถท�ำในสิ่งที่คนอื่น
ท�ำไม่ได้ เช่น ระลึกชาติได้ เช่นอ่านจิตใจของผู้อื่นได้ว่า
เขาก�ำลังคิดอะไรอยู่ หรืออาจจะมีตาทิพย์เห็นเลข เห็นเบอร์
เห็นอะไร หรือสามารถติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้ แต่มัน
ไม่สามารถมาสนับสนุนในการเจริญปัญญาเพื่อดับกิเลส
ดับความทุกข์ได้ ถ้าไปเล่นกับอุปจารสมาธิ ก็จะติดอยู่กับ
อุปจารสมาธิ แล้วจะติดอยูก่ บั การเวียนว่ายตายเกิดต่อไป
เพราะจะไม่สนใจทีจ่ ะมาเจริญวิปสั สนา ออกจากสมาธิมา
ก็จะไม่มีอุเบกขาที่จะมาสนับสนุนในการพิจารณาสิ่งที่
ไม่น่าพิจารณา เช่น อสุภะ หรือความตาย เป็นต้น
แต่อุปจารสมาธินี้มีประโยชน์ หลังจากที่ได้บรรลุ
ธรรมแล้ว หลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เช่น
พระพุทธเจ้าแล้ว สามารถเอามาใช้ในการสั่งสอนพวก
กายทิพย์ คือพวกเทวดาทั้งหลายได้ ที่พระพุทธเจ้าทรง
กระท�ำทุกคืน ภารกิจของพระพุทธเจ้านี้ หนึง่ ในพุทธกิจ ๕
คือ การแสดงธรรมให้กับเทวดา ตอบค�ำถามเทวดาใน
ยามดึก ยามบ่ายทรงแสดงธรรมสอนญาติโยม ยามค�ำ่ ทรง
แสดงธรรมสอนภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี ยามดึก
ทรงแสดงธรรมให้แก่เทวดา อันนี้ต้องใช้อุปจารสมาธิ
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เวลาแสดงธรรมให้กับเทวดา ที่โปรดพระพุทธมารดาอยู่
๑ พรรษา ก็ไม่ได้เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ ใช้อุปจารสมาธินี้
ติดต่อกัน
เหมือนที่ในขณะนี้อาตมาติดต่อกับคุณหมอ ไม่ได้ไป
นั่งอยู่ที่ห้องเดียวกับคุณหมอ แต่ดูในจอนี้เหมือนกับว่า
นั่งอยู่ในที่เดียวกัน แต่ความจริงไปโดยผ่านกระแสของ
คลื่นวิทยุที่ใช้ในการเชื่อมต่อในระบบของอินเตอร์เน็ต
อันนี้ก็เหมือนกัน อุปจารสมาธินี้ก็เหมือนกับผู้ที่มีเครื่อง
ที่สามารถติดต่อทางอินเตอร์เน็ตได้ แต่มันไม่มีประโยชน์
ในการที่จะมาสนับสนุนในการเจริญปัญญา เพื่อให้เห็น
ไตรลักษณ์ เห็นอสุภะ เห็นความไม่เที่ยง เห็นความตาย
ของร่างกาย ให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย
ที่จิตไปยึดไปติด ไปรัก แล้วก็ไปทุกข์ เพราะอยากจะให้
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับตนไปนานๆ ก็จะไม่สามารถที่จะเอา
มาพิจารณาเพื่อสอนจิตให้ปล่อยวางได้
นีค่ อื เรือ่ งของสมาธิ ๓ ชนิดด้วยกัน ทีเ่ อามาฝากท่าน
ในวันนี้ ก็คดิ ว่าพอสมควร นอกจากว่าถ้าคุณหมอยังสงสัย
ในประเด็นไหนอยู่ ก็สามารถสอบถามได้
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ถาม: พระอาจารย์ครับ สมาธิกค็ อื เป็นผลของสติ ใช่ไหมครับ
พระอาจารย์
ตอบ: ใช่ สติเป็นเหตุ ถ้าไม่มีสติ ใจจะลอยไปลอยมา ก็จะ
ไม่มวี นั เข้าสมาธิได้ เปรียบเหมือนกับเวลาทีเ่ ราจะเอาด้าย
เข้ารูเข็มนี้ เราต้องมีสติ ใช่ไหม จิตเราต้องมองอยูท่ ดี่ า้ ยกับ
เข็มอย่างเดียว เพือ่ ทีจ่ ะได้รอ้ ยด้ายเข้าไปในรูเข็มได้ ฉันใด
การเอาจิตเข้าสมาธิ ก็เหมือนกับเอาจิตผ่านรูเข็มเข้าไป
ผ่านรูจมูก เช่น ต้องดูที่ลมหายใจนี่เพียงอย่างเดียว แล้วก็
ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้
เป้าหมายก็คอื ต้องการหยุดความคิด ถ้ามีสติทมี่ นั่ คง
ที่ต่อเนื่อง ความคิดในที่สุดก็จะหยุดหมด พอหยุดลงจิต
ก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบทันที การเข้าสู่ความสงบนี้มักจะมี
ความรู้สึกว่าตกจากที่สูง จะวุบลงไป แล้วก็เย็นสบาย
เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ ร่างกายอาจจะหายไป หรือบางที
ไม่หายไปก็ได้ สมาธิมี ๒ ลักษณะ ความรู้สึกว่าร่างกาย
ยังมีอยู่ ความรู้สึกว่าเสียงยังได้ยิน แต่จิตไม่มีอารมณ์กับ
เสียงที่ได้รับรู้ ร่างกายจะเจ็บตรงนั้น ปวดตรงนี้ จิตก็ไม่มี
อารมณ์กับการเจ็บของร่างกาย ปล่อยให้ร่างกายเจ็บไป
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แต่จิตจะแยกออกจากร่างกายไปชั่วขณะหนึ่ง หรือถ้า
เป็นแบบลงไปลึกๆ เต็ม ๑๐๐ ก็ร่างกายหายไปหมดเลย
เหมือนกับว่าลอยอยูใ่ นอวกาศอยูเ่ พียงล�ำพัง นีค่ อื ลักษณะ
ของสมาธิ
งั้นพยายามเจริญสติ อย่าไปหวังสมาธิ อย่าไปคิดถึง
สมาธิ เหมือนกับสมาธิถ้าเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับเวลา
เรารับประทานอาหาร สมาธิก็คือความอิ่ม ความอิ่มมัน
ไม่เกิดจากการที่เราอยากให้มันอิ่ม ความอิ่มเกิดจากการ
ทีเ่ ราตักข้าวเข้าปากรับประทานอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง เวลาเรา
รับประทานอาหาร เรามักจะไม่หยุดรับประทานจนกว่าเรา
จะอิ่ม พออิ่มแล้วทีนี้ก็หยุดไปเองโดยอัตโนมัติ ไม่บังคับ
บังคับให้มันกิน มันก็ไม่อยากจะกินต่อไป ฉันใด สติก็
เหมือนกัน สติกค็ อยควบคุมจิตไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง จนกระทัง่
จิตยอมแพ้ หยุดความคิดปรุงแต่งไปปับ๊ จิตก็รวมเป็นหนึง่
เป็นสมาธิ นิง่ สงบอยูใ่ นความว่าง เย็นสบาย ไม่ตอ้ งถามใคร
ถ้าถึงจุดนั้นแล้ว มันจะรู้เอง สันทิฏฐิโก
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๒๕. “ปญญำ”
ควำมรูแจงในสรรพสิ่ง
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ถาม: พระอาจารย์ครับ วันนีว้ นั ที่ ๕ ธันวาครับ เป็นวันพ่อ
พระอาจารย์กถ็ อื เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผมและของ
เพือ่ นๆ ครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทเี่ มตตา
มาตลอด ขอพระอาจารย์รกั ษาธาตุขนั ธ์ให้แข็งแรงนะครับ
เป็นครูบาอาจารย์พาพวกเราปลดทุกข์ไปด้วยกันนะครับ
พระอาจารย์ครับ
ตอบ: ก็พยายามท�าให้ดีที่สุด
ถาม: พระอาจารย์ครับ ก็ตอ่ จากไตรสิกขาครัง้ ก่อนครับผม
ก็คือเราพูดถึงเรื่องศีลไปแล้ว เรื่องสมาธิไปแล้วนะครับ
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วันนี้ก็เลยอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ในเรื่องของ
ปัญญาต่อนะครับพระอาจารย์ครับ ขอความเมตตาครับ
ตอบ: ปัญญาก็คือความรู้ ความรู้นี้เกิดขึ้นได้ ๓ วิธีด้วยกัน
ตามหลักของพระพุทธศาสนา ๑. คือความรูท้ เี่ กิดจากการ
ได้ยินได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เช่น พวกเราตอนนี้ก�ำลังมาได้ยินได้ฟังพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้านี่ อันนี้ก็เรียกว่าเราจะได้เกิดความรู้
รูเ้ รือ่ งไตรสิกขา รูเ้ รือ่ งศีล เรือ่ งสมาธิ เรือ่ งปัญญา ทีจ่ ะเป็น
เครื่องมือที่จะใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆ เมื่อเรารู้แล้ว
เราก็น�ำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
เบื้องต้นก็เราต้องหมั่นเตือนตัวเราเอง พิจารณาอยู่
เนืองๆ ตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนให้เราพิจารณา เช่น ให้พิจารณาร่างกายของเราว่า
ไม่เทีย่ ง เมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ งมีแก่ มีเจ็บ มีตาย ไม่สวยไม่งาม
มีอาการ ๓๒ แล้วต่อไปก็จะกลายเป็นซากศพไป นี่คือ
ปัญญาขั้นที่ ๒ หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังแล้ว ถ้าเราไม่น�ำ
เอาไปต่อยอด เราก็จะลืม ฟังหนเดียวก็ เดี๋ยวเราต้องไป
ท�ำเรื่องอย่างอื่น คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ สิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง
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ก็จะถูกเรื่องใหม่ๆ เข้ามากลบในใจ ท�ำให้ธรรมะที่เราได้
ยินได้ฟังก็จะหายไป เหมือนอาทิตย์ที่แล้วเราพูดเรื่อง
อะไรบ้าง ตอนนี้จ�ำได้บ้างหรือเปล่า อันนี้ถ้าไม่เอามาคิด
ก็ลืมแล้วว่า สมาธิมีกี่ชนิด และการที่จะเข้าสมาธิได้นั้น
ต้องท�ำอย่างไร
อันนี้ถ้าเราไม่เอามาพิจารณาอยู่เนืองๆ เราก็จะลืม
เมือ่ ลืมแล้วเราก็จะไม่ได้ปฏิบตั ิ ท�ำสมาธิ ดังนัน้ หลังจากที่
เราได้ศึกษา ได้ยินได้ฟังแล้ว เราก็น�ำมาพิจารณาอยู่
เรื่อยๆ เพื่อให้มันฝังอยู่ในใจเรา ขั้นที่ ๒ นี้เราเรียกว่า
จิ น ตมยปั ญ ญา ขั้ น แรกเราเรี ย กว่ า สุ ต ตมยปั ญ ญา
สุตต ก็คือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้
เราเรียกว่าพระสูตร การศึกษาพระสูตรต่างๆ ของ
พระพุทธเจ้าก็เรียกว่า “สุตตมยปัญญา”
แล้วพอเราได้ศึกษาพระสูตรแล้ว แล้วเราก็เอามา
พิจารณาอยูเ่ นืองๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณา
ว่า “ร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมแก่ ย่อมเจ็บ ย่อมตาย
เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ ความเจ็บ ความตายไปไม่ได้”
เราต้องหมั่นน�ำมาพิจารณาอยู่เนืองๆ เพื่อให้มันฝังอยู่ใน
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ใจเรา ไม่ให้เราลืมกัน ส่วนใหญ่เรามักจะลืมกัน เพราะว่า
เรามักจะไปคิดเรื่องอื่นแทน เรื่องอยากจะให้ร่างกายนี้
แข็งแรง อยากจะให้ร่างกายนี้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆ ไม่ตาย
อั น นี้ เ ป็ น ความคิ ด ของกิ เ ลส ของอวิ ช ชา โมหะ
ที่พยายามให้เราไปคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แล้วท�ำให้เรา
ทุกข์เวลาทีม่ นั ไม่เป็นไปตามทีเ่ ราปรารถนา เวลาเราเจ็บไข้
ได้ป่วยเราก็ทุกข์ เพราะความปรารถนาของพวกเรานี้
ต้องการให้รา่ งกายไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ย แต่ถา้ เราหมัน่ พิจารณา
อยู่เรื่อยๆ เราก็จะไม่ลืม แล้วเราก็จะตัดความปรารถนาที่
อยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไป เพราะเรารู้ว่ามัน
เป็นไปไม่ได้ตามหลักความเป็นจริง ไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้
ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ต้องน�ำมาพิจารณาอยู่เนืองๆ
แต่การจะพิจารณาได้อยูเ่ นืองๆ นี่ เราต้องอาศัยจิตใจ
ที่มีความตั้งมั่นอยู่ในความสงบ ในอุเบกขา ไม่เช่นนั้นแล้ว
เราก็จะพิจารณาได้เดี๋ยวเดียว สักพักเดี๋ยวเราก็ถูกกิเลส
ดึงให้ไปคิดเรื่องอื่นแทน คิดตรงข้ามกับความเป็นจริง งั้น
เราจึงต้องมาปฏิบตั สิ มาธิกนั เพือ่ ให้จติ เข้าสูอ่ เุ บกขาให้ได้
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เข้าสูค่ วามสงบนิง่ เป็นอุเบกขา เพราะเมือ่ จิตเป็นอุเบกขานี้
จิตจะมีกำ� ลังเหนือก�ำลังของกิเลสตัณหา ทีจ่ ะคอยฉุดลาก
ให้จิตไปนอกลู่นอกทางของความเป็นจริง
ถ้าเรามีอุเบกขาแล้ว จินตามยปัญญาของเรานี้
ก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญา คือปัญญาขั้นที่ ๓ คือ
เราจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆ แทบทุกลมหายใจเข้ า ออก
ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ไว้ว่า ทรงถาม
พระอานนท์ว่า “อานนท์ วันหนึ่งๆ เธอนึกถึงความตาย
สักกี่รอบ กี่ครั้ง” พระอานนท์ก็บอกว่า “สี่ห้าครั้งด้วยกัน
เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน เป็นต้น” พระพุทธเจ้าทรง
บอกว่า “การพิจารณาแบบนี้ยังไม่พอเพียง ยังไม่ทันกับ
กิเลสที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจ ด้วยความอยาก
ไม่ตายนี้ เธอต้องหมั่นพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออก
หายใจเข้าก็รู้ว่า ถ้าไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออก
ถ้าไม่หายใจเข้าก็ตาย”
คือให้มีความตายนี้อยู่ในจิตอยู่ทุกขณะเลย ว่าหนี
ความตายไปไม่พ้น ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เกิดมาแล้ว
ย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้
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การที่จะพิจารณาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ได้ ต้องมีสมาธิใน
ระดับอุเบกขา ถ้าเป็นฌานก็ในระดับฌานขั้นที่ ๔ ฌาน ๔
นี้จิตจะรวมเข้าสู่อุเบกขา แล้วพอออกจากสมาธิมาก็จะ
เป็นอุเบกขา คอยสนับสนุนการพิจารณาให้มปี ญ
ั ญาอยูใ่ น
ใจอย่างต่อเนื่องอย่างสม�่ำเสมอ
อันนีก้ น็ ำ� ไปสูข่ นั้ ที่ ๓ ถ้าเรามีความรูอ้ ยูต่ ลอดเวลาว่า
ร่างกายนี้จะต้องตาย ล่วงพ้นไปไม่ได้ตลอดเวลา แล้วเรา
จะไปฝืนความจริงได้ยังไง เราจะไปอยากไม่ตายได้ยังไง
เราก็จะต้องยอมรับความจริง แล้วพอเรายอมรับความจริง
ความอยากไม่ตายมันก็จะหมดก�ำลังไป เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั
ความตายอีกต่อไป เพราะว่าเรายอมรับความตาย เพราะ
เราไม่มีความอยากไม่ตาย เพราะความอยากไม่ตายนี้
ถูกปัญญาระดับขั้นที่ ๓ คือ ภาวนามยปัญญานี้เป็นผู้ที่จะ
คอยสกัดกั้นไม่ให้เกิดขึ้นมานั่นเอง พอเราสกัดกั้นความ
อยากไม่ตาย ซึง่ เป็นต้นเหตุของความทุกข์ไปได้ ความทุกข์
ใจเกี่ยวกับความตายก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป นี่คือขั้นที่ ๓
ขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ นี้ยังไม่มีก�ำลังพอที่ จ ะสกั ด กั้ น
ความอยาก ให้จิตยอมรับความจริงได้ เพราะว่าจิตยังไม่
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สามารถคิดถึงความตายได้อย่างทุกลมหายใจเข้าออก
แต่พอมาฝึกสมาธิ มาท�ำใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้ อุเบกขา
นี่ก็จะเป็นตัวที่จะผลักดันให้จิตนี้สามารถพิจารณาความ
ตายได้ตลอดเวลา ถ้าใครพิจารณาความตายได้ตลอดเวลา
รู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว
วันใดวันหนึ่ง
ถ้ารูต้ ลอดเวลา การจะไปปฏิเสธความจริง การจะไป
อยากให้มันไม่ตายนี้ รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ มันก็จะระงับความ
อยากไม่ตายได้ พอระงับความอยากไม่ตายได้ ความทุกข์
เกีย่ วกับความตายก็จะไม่เกิดขึน้ อีกต่อไป นีเ่ รียกว่าปัญญา
ขัน้ ที่ ๓ เรียกว่า “ภาวนามยปัญญา” ต้องพิจารณาไตรลักษณ์
อย่างต่อเนื่อง ไตรลักษณ์เราต้องพิจารณาหลายอย่าง
ด้วยกัน กับร่างกาย กับเวทนา กับจิต ที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนในสติปัฏฐาน ๔
งัน้ การจะเข้าถึงการภาวนาระดับภาวนามยปัญญาได้
ก็ตอ้ งผ่านขัน้ สมาธิกอ่ น สามารถเข้าสมาธิเพือ่ เติมอุเบกขา
ได้ตลอดเวลา พอหลังจากทีเ่ ราฝึกสมาธิมา ก็จะมีอเุ บกขา
ตามออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง หลังจากน�ำเอาไปพิจารณา
พระอาจารย์ สุ ช าติ อภิ ช าโต 209

ธรรมอยูส่ กั พักแล้ว อุเบกขาก็จะอ่อนก�ำลังลง แล้วก็จะไม่
สามารถพิจารณาต่อไปได้ เพราะเมือ่ อุเบกขาอ่อนก�ำลังลง
ความอยากของกิเลสก็จะโผล่ขึ้นมา กิเลสก็จะดึงให้ไปคิด
ทางตรงกันข้ามกับความเป็นจริง เมื่อมันไปคิดถึงความ
อยากอยู่ แล้วไม่อยากตายขึน้ มา ก็รวู้ า่ ก�ำลังของอุเบกขาหมด
ก็ต้องพักการพิจารณา แล้วกลับเข้าไปสู่สมาธิใหม่ เพื่อไป
เติมอุเบกขาใหม่ เพื่อจะได้เวลาออกมา จะได้ระลึกถึง
ความตายได้ต่อเนื่องต่อไป
นี่คือพอถึงขั้นปัญญาจริงๆ แล้วนี่ จะต้องท�ำสลับ
กับสมาธิ ออกมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ คือท�ำใจอยู่เรื่อยๆ
ว่าต้องตาย ต้องตาย พอมันหยุดไม่ยอมคิดถึงความตาย
อยากจะคิดถึงเรือ่ งอยู่ เรือ่ งท�ำนูน่ ท�ำนี่ ก็จะต้องหยุดการ
พิจารณา แล้วก็กลับไปพักในสมาธิ ไปเติมอุเบกขาใหม่
เพือ่ ทีเ่ วลาออกมาจากสมาธิแล้ว ก็จะได้พจิ ารณาความ
ตายต่อไปได้ จนกว่ามันจะมีฝังอยู่ในใจตลอดเวลา
แล้วก็ปล่อยวางความอยากไม่ตายได้ พอปล่อยวาง
ได้แล้ว ทีนี้ก็ไม่ต้องพิจารณาก็ได้ เพราะใจไม่มีความ
อยากจะอยู่อีกต่อไป ไม่ทุกข์กับความตายอีกต่อไป
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พอเรารูว้ า่ เราไม่ทกุ ข์กบั ความตายแล้ว การพิจารณา
ก็มาถึงทีส่ นิ้ สุดลง คือการทีจ่ ะต้องพิจารณามันก็ไม่จำ� เป็น
ที่จะต้องพิจารณาแล้ว เพราะได้ท�ำข้อสอบได้เสร็จแล้ว
การดูหนังสือก็ดเู พือ่ เตรียมตัวสอบ พอสอบเสร็จแล้วก็เลิก
ดูหนังสือได้ ฉันใด การพิจารณาไตรลักษณ์ก็หยุดลงเมื่อ
จิตปล่อยวางได้ จิตไม่ทกุ ข์กบั สิง่ ทีต่ นเองพิจารณา ร่างกาย
เวทนา และจิตตามล�ำดับต่อไป งั้นต้องมีอุเบกขากับการ
พิจารณามาสนับสนุนกัน ถ้าพิจารณาอย่ า งเดี ย วโดย
ไม่มีอุเบกขานี้ พิจารณาได้ไม่นาน เดี๋ยวก็ถูกดึงไปคิด
เรื่องอื่นแทน อันนี้พอจะเข้าใจไหม
ถาม: เข้ า ใจครั บ พระอาจารย์ ค รั บ กราบเรี ย นถาม
พระอาจารย์ตอ่ นะครับ พระอาจารย์ อย่างนีถ้ า้ บรรลุธรรม
ถึงขั้นพระอรหันต์สูงสุดแล้วนี่ ท่านก็ไม่ต้องใช้ปัญญาใน
การมาขบคิดอีกแล้ว ใช่ไหมครับ
ตอบ: ใช่ ก็เหมือนหมอเรียนจบแล้ว หมอก็ไม่เปิดต�ำราดูอกี
เวลาสอบผ่านไปแล้วแต่ละวิชา ก็ถอื ว่ารูว้ ชิ านัน้ แล้ว ไม่ตอ้ ง
ไปเปิดดูอีกแล้วต�ำรา อันนี้ก็เหมือนกัน พอปล่อยวาง
ทุกอย่างได้หมด ปล่อยวางกาย เวทนา จิตได้ จิตหลุดพ้น
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จากความทุกข์ ความทุกข์ต่างๆ ที่เคยมีในจิตนี้หายไป
หมดแล้ว เพราะความอยากต่างๆ นี้ถูกปัญญายุติลง
หยุดความอยากต่างๆ หมด คือ กามตัณหา ภวตัณหา
และวิภวตัณหาหมดไปจากจิตจากใจแล้ว ก็ไม่รู้จะไป
พิจารณาอะไรอีก
ถ้าเปรียบเทียบการพิจารณา เป็นเหมือนกับการรับ
ประทานยาเพื่อรักษาร่างกาย พอโรคที่ยาเข้าไปรักษานี้
หายหมดแล้ว ก็ไม่รจู้ ะกินยาต่อไปท�ำไม กินมันก็ไม่ได้ทำ� ให้
ร่างกายมันดีขึ้นหรือเลวลงแต่อย่างใด จิตของผู้ที่หลุดพ้น
จากความทุกข์แล้ว จะพิจารณายังไง มันก็ไม่มปี ระโยชน์อกี
ต่อไป ท่านถึงมีคำ� พูดว่า “วุสติ งั พรหมจริยงั ” ภารกิจของ
พรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงแล้ว นับตั้งแต่ความทุกข์ทั้งหมด
ได้ถูกท�ำลายให้หมดไปจากใจแล้ว กิจที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มี
อีกแล้ว หน้าทีท่ จี่ ะต้องท�ำมากไปกว่านีไ้ ม่มแี ล้ว ยกเว้นงาน
อดิเรก คืองานดูแลธาตุขันธ์ หรืองานแสดงธรรม อันนี้ถือ
ว่าเป็นงานอดิเรก ถ้าขีเ้ กียจดูแลร่างกายก็ปล่อยให้มนั ตาย
ไปก็ได้ ไม่กนิ ไม่อะไร เดีย๋ วมันก็หมดแรง มันก็ตายของมัน
ไปเอง แต่ถ้ากินดูแลมันก็ยังอยู่ต่อไป แล้วอาจจะท�ำ
ประโยชน์ให้แก่ผอู้ นื่ ได้ เอาธรรมะมาสัง่ สอนให้ผอู้ นื่ ต่อไป
212 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทงั้ หลาย จากทีท่ า่ นเสร็จกิจ
ของท่านแล้ว ท่านก็ท�ำกิจให้แก่ผู้อื่นต่อไป พระพุทธเจ้า
จึงทรงสอนในวาระสุดท้ายก่อนที่จะจากไปว่า “สังขาร
ทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป จงยัง
ประโยชน์ของตนและของผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความ
ไม่ประมาทเถิด” ก็คือให้เราปฏิบัติให้เราหลุดพ้นก่อน
ประโยชน์ตนก่อน เมื่อประโยชน์ตนได้แล้ว ทีนี้ก็ไปท�ำ
ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป สอนให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์เหมือนกับตนที่ได้หลุดพ้นมา
นี่ ก็ คื อ กิ จ ของพระพุ ท ธเจ้ า และของพระอรหั น ต์
ทุกพระองค์ แต่การสัง่ สอนของแต่ละองค์นกี่ อ็ าจจะมีสอน
มากสอนน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสั่งสอน ซึ่งมี
ไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน การสั่งสอนผู้อื่นนี้ยากกว่าการ
สั่งสอนตัวเอง สั่งสอนตัวเองให้บรรลุได้ แต่เวลาไป
สั่งสอนคนอื่นนี้ บางทีพูดแบบสั้นๆ เขาฟังไม่เข้าใจ
ต้องมีอุบายหาเครื่องเปรียบเทียบมาแสดงเพื่อให้ผู้ฟัง
เข้าอกเข้าใจขึ้นมา งั้นผู้ใดที่มีความสามารถที่จะยก
ตัวอย่างขึน้ มาเปรียบเทียบเพือ่ ให้ผฟู้ งั เข้าใจได้ ก็จะเป็นคน
ทีส่ อนคนได้มาก คนทีไ่ ม่สามารถยกตัวอย่างต่างๆ มาสอน
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ก็จะสอนได้นอ้ ย เพราะคนฟังแล้วไม่เข้าใจ ครูบาอาจารย์ที่
เรารูจ้ กั กันจึง ถึงแม้วา่ ท่านจะบรรลุกนั หมดแล้ว แต่ความ
สามารถในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะของแต่ละองค์นี้มี
ไม่เท่ากัน อันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละองค์
อย่างพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่ บางองค์กเ็ ก่งทาง
ด้านสั่งสอน บางองค์ก็เก่งทางด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
เช่น พระโมคคัลลานะก็เก่งทางด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
มากกว่าการสั่งสอน พระสารีบุตรนี่เก่งทางด้านสั่งสอน
มากกว่าทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
อันนี้เป็นเรื่องนิสัยของแต่ละคน บางคนสอนเก่ง
บางคนสอนไม่เก่ง คุณหมอคงจะรู้เวลาเรียนหนังสือกับ
ครูบาอาจารย์ตา่ งๆ บางท่านสอนฟังแล้วน่าสนใจ อยากจะ
ไปฟัง  บางท่านฟังแล้วไม่อยากจะฟัง ฟังแล้วมีรเู้ รือ่ ง เพราะ
ท่านสอนตรงตามต�ำรา ไม่มกี ารยกตัวอย่างด้วยการแสดง
อะไรให้เห็นแจ้งชัดขึน้ มา ฟังแล้วก็ตอ้ งไปคิดไปค้นเอาเอง
ถาม: พระอาจารย์ครับ อย่างนั้นผมขอถามต่ออีกนิดครับ
ผมมีความสงสัยอยู่ครับ ปัญญาขั้นที่ ๑ ปัญญาขั้นที่ ๒
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ขัน้ ที่ ๓ นีล่ ะครับ ในการทีจ่ ะบรรลุธรรมนี่ สุตตมยปัญญากับ
จินตามยปัญญานีไ้ ม่มสี ทิ ธิท์ จี่ ะบรรลุธรรมเลย ใช่ไหมครับ
พระอาจารย์
ตอบ: มันไม่ตอ่ เนือ่ งหนึง่ แล้วสองมันไม่มกี ำ� ลัง ฟังขัน้ ที่ ๑
ปุ๊บเดียว เดี๋ยวก็ลืมแล้ว นี่ความตายนี่เรารู้กันแต่มันไม่ได้
อยูใ่ กล้ชดิ ในใจเรา ไม่รมู้ นั หายไปไหน พอเราคิดจะสร้างนูน่
สร้างนี่ ท�ำนู่นท�ำนี่ เราก็ลืมความตายกันแล้ว พอคิดจะ
สร้างครอบครัว อยากจะมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง
นีก่ แ็ สดงว่าเราลืมความตายกันแล้ว ถ้าเราไม่ลมื ความตาย
เราจะสร้างไปท�ำไม ไปหาทรัพย์สมบัติข้าวของให้มัน
เหนือ่ ยยากท�ำไม เดีย๋ วก็ตายแล้ว ถึงแม้จะได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว
มาพิจารณาก็ จินตาก็ไม่ตอ่ เนือ่ ง คิดได้เป็นพักๆ แล้วบางที
ลืม ลืมไปเลย
จนกว่าจะไปได้ขา่ วคราวของเพือ่ นตายอย่างนี้ ถึงจะ
มานึกถึงความตายขึ้นมาครั้งหนึ่ง แต่ถ้าไปฝึกสมาธิมี
อุเบกขาแล้ว ทีนสี้ ามารถสัง่ ให้มนั คิดถึงความตายได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตามก�ำลังของอุเบกขาที่เรามีอยู่ อันนี้คือขั้นที่ ๓
ต้ อ งมี ส มาธิ ถึ ง จะสามารถพิ จ ารณาความจริ ง ได้ อ ย่ า ง
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ต่อเนื่อง แบบที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้พิจารณา
ความตาย ถ้าไม่เช่นนัน้ ก็จะพิจารณาแบบวันละสามสีค่ รัง้
สามสีร่ อบ เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน เป็นต้นนี้ เหมือนกับ
กินยาตามหมอสั่ง กินยาแค่นี้ไม่พอ ต้องกินทุกลมหายใจ
เข้าออก โรคนี้ถึงจะหายได้ โรคของความกลัวตายนี้ถึงจะ
หายได้
อันนี้จะท�ำได้ก็ต้องมีอุเบกขา ต้องมีสมาธิ จิตตั้งมั่น
เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว กิเลสก็ไม่สามารถลากให้ไปคิดเรื่องการ
สะสม เรื่องการสร้างทรัพย์สมบัติ ลาภยศสรรเสริญอะไร
ต่างๆ ได้ เพราะไม่รู้จะสร้างไปท�ำไม เดี๋ยวก็ตายกันแล้ว
งั้นที่เราท�ำกันทั้งหมดนี่ท�ำกันไปท�ำไม ไม่ดูตัวอย่าง
กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา โอ๊ย สร้างกันใหญ่โตมโหฬาร
แล้วในทีส่ ดุ เป็นยังไง ตายหมดใช่ไหม ทัง้ กรุงทัง้ คนสร้างนี้
อุตส่าห์สร้าง หายไปไหนหมดแล้ว แล้วได้ประโยชน์อะไร
จากการก่อสร้างเหล่านี้ ดวงวิญญาณก็ยังเวียนว่ายตาย
เกิ ด อยู ่ กลั บ มาเกิ ด กลั บ มาสร้ า งใหม่ กลั บ มาสร้ า ง
กรุงเทพฯ กันใหม่ หลังจากสร้างกรุงสุโขทัย ก็กลับมาเกิด
สร้างกรุงศรีอยุธยา สร้างกรุงศรีอยุธยาเสร็จ ตาย ก็กลับมา
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สร้างกรุงเทพฯ เดี๋ยวก็ตายไป เดี๋ยวก็กลับไปสร้างกรุง
ใหม่ต่อ ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะลืมความตายไป
ถาม: แสดงว่าตัง้ แต่พระโสดาบันขึน้ ไปนี่ ทุกองค์นไี่ ด้สมาธิ
ได้อุเบกขาหมดทุกองค์ ใช่ไหมครับ
ตอบ: ใช่ ก่อนทีจ่ ะได้บรรลุธรรมนี้ ต้องมีสมาธิกอ่ น ต้องมี
อุเบกขาก่อน เครือ่ งสนับสนุนในการเจริญปัญญา สามารถ
เจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง
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๒๖. “สัพเพ ธัมมำ อนัตตำ”
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ถาม: วันนัน้ ผมเห็นคลิปสัน้ ๆ ของพระอาจารย์ครับ ในเรือ่ ง
ของ “สัพเพ ธัมมา อนัตตา” ครับ ผมก็ได้มีโอกาสฟัง
คลิปนั้นก็รู้สึกมีคนดูไปสักสามแสนห้าหมื่นวิวนะครับ
พระอาจารย์ ก็เลยอยากขอพระอาจารย์เมตตาขยายความ
ครับว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา ให้เพือ่ นๆ ทางนีไ้ ด้ฟงั ด้วยครับ
พระอาจารย์ครับ ขอความเมตตาครับผม
ตอบ: “สัพเพ ธัมมา” ก็คือ หมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
“สัพเพ” แปลว่าทัง้ หลายทัง้ ปวง “ธัมมะ หรือธัมมา” นีก่ ็
คือสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นอยู่ในโลกนี้ ที่เราสัมผัสได้ด้วย
ตาหูจมูกลิน้ กายและใจของพวกเรา พระพุทธเจ้าทรงค้น
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พบว่าไม่มตี วั ตน เช่น ร่างกายของเรานีไ้ ม่มตี วั ตน เหมือน
กับต้นไม้ ต้นไม้ก็ไม่มีตัวตน เป็นธรรมชาติที่เกิดจากการ
ผสมปรุงแต่งของธาตุ ถ้าเป็นต้นไม้นี่ก็มีธาตุ ๔ ธาตุดิน
ธาตุน�้ำ  ธาตุลม ธาตุไฟ ใช่ไหม ต้นไม้นี้จะมีชีวิตขึ้นมาได้
ก็ตอ้ งมีดนิ มีนำ 
�้ แล้วก็มอี ากาศคือลมหายใจ แล้วก็มคี วาม
ร้อนพอสมควร คืออุณหภูมิ ต้นไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาได้
เช่นเดียวกับร่างกายของสัตว์และมนุษย์ ก็ทำ� มาจาก
ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ เหมือนกับต้นไม้ ต่างกันตรงที่ว่า
นอกจากธาตุ ๔ แล้ว ร่างกายนี้มีธาตุที่ ๕ มาเกาะติดด้วย
เรียกว่า “ธาตุร”ู้ ธาตุรนู้ กี้ ค็ อื ตัวทีม่ คี วามรูส้ กึ นึกคิด ธาตุรู้
นี้มี ๔ มีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท�ำหน้าที่
ให้เรารับรู้ เวลามีอะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกาย
คอยรับรู้ แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่มีตัวตน เหมือนลมนี่ ลมมัน
ไม่มตี วั ตน น�ำ้ มันไม่มตี วั ตน เมือ่ มันมารวมกัน ดินน�ำ้ ลมไฟ
มารวมกัน มันก็จะเป็นตัวตนขึ้นมาได้ยังไง มันก็เป็น
ร่างกาย แต่เป็นร่างกายที่ปราศจากตัวตน
แล้วตัวตนนีม้ าจากไหน ตัวตนก็มาจากธาตุรคู้ อื จิตนี่
ที่มีอวิชชาความหลง ความไม่ฉลาด ความโง่เขลาเบา
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ปัญญา ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนโบราณทีว่ า่ โลกนีแ้ บน
เพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าโลกนี้มันไม่แบน โลกนี้
มันกลม แต่ถา้ มองด้วยตาเปล่าๆ ก็จะรูส้ กึ ว่ามันแบน อันนี้
ก็เหมือนกัน จิตของทุกๆ ดวงที่มาเกาะติดกับร่างกายนี้
ก็ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวจิต เป็นตัวตน มีตัวตน แล้วก็
ตัวรู้เองก็ไปคิดว่าตัวเองก็เป็นตัวตนขึ้นมา
อันนีเ้ กิดจากอวิชชา ความไม่มปี ญ
ั ญา ซึง่ นานๆ จะมี
คนฉลาดระดั บ พระพุ ท ธเจ้ า เท่ า นั้ น ที่ จ ะสามารถมา
พิจารณาวิเคราะห์ และเห็นได้ชดั เจนว่า สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวง
นี้ไม่มีตัวตน ร่างกายนี้ก็เป็นเพียงดินน�้ำลมไฟ ใจก็คือ
เป็นเพียงธาตุรู้ที่มีความคิด แต่เพียงแต่คิดไปในทาง
ความหลง ไปคิดว่าร่างกายนีเ้ ป็นตัวเรา ของเรา ไปคิดว่า
เราคือผู้รู้ผู้คิด เท่านั้นเอง มันเลยท�ำให้เกิดปัญหาขึ้นมา
เพราะว่าเรามีอะไรเป็นเรา เป็นของเรา เราก็ต้องรักษา
ต้องดูแล ต้องป้องกัน ต้องหาความสุขให้กับมัน ก็เลยเกิด
กิเลสตัณหาขึ้นมา เกิดความโลภ เกิดความอยากต่างๆ
ขึ้นมา แล้วพอไม่ได้สิ่งที่เราโลภ เราอยากได้ ก็เกิดความ
โกรธขึ้นมา
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นี่ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ท�ำให้จิตทุกดวง ธาตุรู้
ทุ ก ดวงนี้ ต ้ อ งคอยแสวงหาความสุ ข ผ่ า นทางร่ า งกาย
ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพื่อที่จะได้สัมผัสกับลาภยศ
สรรเสริญ กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แล้วก็มาทุกข์กับ
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เพราะว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ถาวร มันได้มา
แล้วเดีย๋ วมันก็ตอ้ งมีวนั สิน้ สุดลง เวลาสิน้ สุดลง เวลาสูญเสีย
สิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบไป ก็เกิดความทุกข์ แล้วก็เกิดความอยากใหม่
ขึ้นมา ความอยากที่จะหาสิ่งมาทดแทน ก็เลยมีการหาสิ่ง
ต่างๆ มาทดแทนอยูเ่ รือ่ ยๆ พอสิง่ นีห้ มดไป ก็หาใหม่มาแทน
แม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องหมดไปวันใดวันหนึ่ง พอร่างกายนี้
หมดไป ก็ตอ้ งไปหาร่างกายอันใหม่มาทดแทน เพราะต้องมี
ร่างกายเป็นเครือ่ งมือในการหาลาภยศสรรเสริญ หาความ
สุขทางตาหูจมูกลิน้ กาย จึงเป็นเหตุของการท�ำให้มาสูก่ าร
เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้น
ก็มีพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่จะมาวิเคราะห์ด้วยปัญญา
จนเห็นชัดว่าความหลงนี้ท�ำให้ต้องดิ้นรน ท�ำให้จิตนี้ต้อง
คอยดิน้ รนขวนขวายหาสิง่ ต่างๆ มาบ�ำรุงบ�ำเรอ แต่สงิ่ ต่างๆ
ทีข่ วนขวายหามาบ�ำรุงบ�ำเรอก็ไม่ได้เป็นความสุขทีแ่ ท้จริง
เป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง มันมีวันสิ้นสุดลง
222 วิ สั ช นาธรรม เล่ ม ๑

พอสิ้ น สุ ด ลงความทุ ก ข์ ก็ จ ะเข้ า มาแทนที่ ค วามสุ ข
พระพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเทียบดูวา่ นอกเหนือจากความสุข
ทีไ่ ด้จากรูปเสียงกลิน่ รสแล้ว มีความสุขแบบไหนบ้าง ก็ทรง
ค้นพบว่าก็ยงั มีความสุขอีกแบบหนึง่ คือความสุขทีเ่ กิดจาก
ความสงบของจิตใจ ที่สามารถที่จะทดแทนความสุขที่ได้
ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย ผ่านทางร่างกายได้
พระองค์ ก็ เ ลยทรงเข้ า หาความสุ ข ภายในจิ ต ใจ
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ซึง่ มีอยู่ ๒ ระดับ ระดับต้นก็คอื
ความสุขชั่วคราว ความสงบชั่วคราวที่ได้จากการเข้าฌาน
เข้าสมาธิต่างๆ แต่ยังไม่สามารถท�ำให้ฌานนี้เป็นสิ่งที่
ถาวรได้ เพราะโดยธรรมชาติของฌาน ก็ยังเป็นโลกิยะ
อยู่ภายใต้กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระองค์ก็เลยต้อง
ทรงหาว่า แล้วมีความสุขที่ถาวรที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือไม่ ก็ทรงค้นพบว่าก็คอื ความสุข
ที่ได้จากการแก้ความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไป
จากใจช�ำระให้มันหมดไปจากใจ
ความโลภโกรธหลงนีก่ ต็ อ้ งไปช�ำระทีต่ วั ความหลง คือ
ความหลงทีไ่ ปคิดว่าสรรพสิง่ ทัง้ หลายมีตวั มีตน แต่ทรงค้น
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พบว่า เมือ่ พิจารณาจริงๆ แล้ว ก็มแี ต่เพียงธาตุทงั้ ๕ ทัง้ ๖
คือ ธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ แล้วก็ธาตุรู้ แล้วก็อวกาศธาตุหรือ
อากาศธาตุ ที่เป็นสิ่งที่ห้อมล้อมทุกสิ่งทุกอย่างอีกทีหนึ่ง
เป็นเหมือนพื้นที่ที่ธาตุทั้ง ๔ ต้องมีพื้นที่ที่ตั้งอยู่ ก็คือ
อวกาศธาตุ แล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มีตัวตน มันก็เป็นธาตุ
น�้ำก็เป็นน�้ำ ดินก็เป็นดิน ลมก็เป็นลม ไฟก็เป็นไฟ อวกาศ
ก็เป็นอวกาศ ธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้ เพียงแต่ธาตุรู้มีความหลง
ไปคิดว่าตนเป็นตัวตน
ในทีส่ ดุ ก็ทรงค้นพบว่า เมือ่ ก�ำจัดความเป็นตัวตนใน
ธาตุรไู้ ด้ ธาตุรกู้ ไ็ ม่ตอ้ งมีการแสวงหาอะไรมาก คอยรักษา
เพราะธาตุรอู้ ยูต่ ามล�ำพังของเขา เขาก็มคี วามสุข โดยไม่
ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเขา ตัวที่ท�ำให้เขาไม่มี
ความสุขก็คือตัวความหลง ตัวอวิชชา ตัวที่ไปคิดว่า
ธาตุรนู้ เี้ ป็นตัวเรา และจะมีความสุขได้กต็ อ้ งหาความสุข
จากสิ่งภายนอก หาความสุขผ่านทางร่างกาย หาความ
สุขผ่านทางฌาน สมาธิต่างๆ
นีค่ อื การตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า รูว้ า่ ปัญหาก็คอื ความ
หลงทีไ่ ปคิดว่ามีตวั มีตนในจิตในร่างกาย พิจารณาแล้วก็รวู้ า่
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มันเป็นธาตุ เป็นธรรมชาติที่มันอยู่ของมันเองได้ มันไม่ได้
เดือดร้อน ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ก็อยู่ของเขาได้
เขาไม่เดือดร้อน ธาตุรกู้ อ็ ยูข่ องเขาได้ ไม่เดือดร้อน เพียงแต่
ว่ามีความหลงมาหลอกธาตุรู้ให้หลง ให้คิดว่าการจะมี
ความสุขได้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ มีลาภมียศมีสรรเสริญ มีรูป
เสียงกลิ่นรสต่างๆ มาเสพ จึงเป็นเหตุที่ท�ำให้ธาตุรู้นี้ต้อง
เวียนว่ายตายเกิด คอยวิ่งหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส
ต่างๆ
สรุปก็คอื ความจริงแล้วไม่มตี วั ตน ไม่มอี ะไร ทุกอย่าง
ทีเ่ ราว่ากันนีเ้ ป็นสมมุติ ตัวตนนีก้ เ็ ป็นสมมุติ สมมุติ นอกจาก
ตัวตนแล้วยังตัง้ ชือ่ ให้กบั ตัวตนอีกว่า ร่างกายนีม้ ชี อื่ นาย ก
นาย ข แล้ ว นอกจากนั้ น ก็ ยั ง ไปมี ก ารแบ่ ง ชั้ น วรรณะ
มีนามสกุล มีเชือ้ ชาติ มีตำ� แหน่ง มียศมีอะไรต่างๆ แบ่งแยก
กันไป แล้วก็หลงเชื่อว่าเป็นความจริง แล้วก็เลยเกิดความ
วุน่ วายต่างๆ ขึน้ มา ไม่มวี นั สิน้ สุด แต่ถา้ มองด้วยปัญญาแล้ว
ก็จะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างนีเ้ ป็นแค่ดนิ น�ำ 
้ ลม ไฟ หรือธาตุรู้
ธาตุรู้นี่เรามองไม่เห็น เราเห็นเพียงแต่ธาตุ ๔ คือ ดิน
น�้ำ  ลม ไฟ กับอวกาศธาตุ แต่ธาตุรู้นี้เป็นธาตุ เป็นของที่
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เป็นเหมือนกับกระแสวิทยุ ทีเ่ ราไม่สามารถมองเห็นด้วยตา
หูจมูกลิ้นกายได้ รู้ได้เพียงแต่ใจ รู้ตัวเอง ด้วยการบ�ำเพ็ญ
จิตตภาวนา นั่งสมาธิ ท�ำจิตให้สงบแล้ว จิตก็จะแยกออก
จากกาย ออกจากรูปเสียงกลิน่ รส ก็จะเหลือแต่ตวั จิตตาม
ล�ำพัง ก็จะรู้ว่านี่คือตัวรู้ตัวจิต ไม่ทราบว่าพูดตรงประเด็น
รึเปล่า
ถาม: เข้าใจ กระจ่างขึ้นเยอะเลยครับพระอาจารย์ครับ
แสดงว่าพอขัน้ สุดท้ายปับ๊ นี่ มันก็จะต้องแม้แต่ธาตุรกู้ ไ็ ม่ใช่
ตัวตนเหมือนกัน ใช่ไหมครับ
ตอบ: เออ ไม่ตอ้ งไปยุง่ กับธาตุรู้ ปล่อยให้เขาอยูข่ องเขาไป
ก็รู้เฉยๆ ไป ให้สักแต่ว่ารู้ไป
ถาม: ธาตุรู้เหมือนดิน เหมือนน�้ำ เหมือนลม เหมือนไฟ
ใช่ไหมครับพระอาจารย์ ไม่มีใครไม่มีพ่อแม่
ตอบ: ไม่มอี ะไรทัง้ นัน้ เพียงแต่ความหลงมาหลอกธาตุรใู้ ห้
ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา ร่างกายเป็นตัวของพ่อของ
แม่เรา เป็นของพีข่ องน้องเรา ก็เกิดความรักความชังขึน้ มา
เกิดความโลภความอยากขึน้ มา เพราะใจทีไ่ ม่สงบไม่รเู้ ฉยๆ
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นี่ จะหิวแล้ว จะรูส้ กึ ขาดอะไร แต่ถา้ สามารถท�ำใจควบคุม
ใจให้รเู้ ฉยๆ ได้ ให้สกั แต่วา่ รูไ้ ด้ ใจนัน้ แหละเป็นใจทีม่ คี วาม
สุขอย่างยิ่ง ที่เรียกว่า “นิพพาน” ไง
ถาม: ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ ได้ความกระจ่างมาก
ขึ้นเยอะเลยครับ พระอาจารย์ครับ
ตอบ: ก็ต้องปฏิบัติให้เข้าถึงจุดนี้ให้ได้ เบื้องต้นก็อาศัยสติ
ดึงจิตให้เข้าสู่ฌาน ก็ได้เข้าถึงธาตุรู้ชั่วคราว เพราะว่า
ฌานก็ขึ้นอยู่กับก�ำลังของสติ พอก�ำลังสติอ่อนลง ก�ำลังที่
จะผลักดันคืออวิชชา ก็จะผลักดันจิตให้ออกมาหาร่างกาย
มาหาความสุขผ่านทางร่างกายต่อ
ขัน้ ที่ ๒ ก็คอื ต้องใช้ปญั ญาสอนจิตว่า อย่าไปหาความสุข
ผ่านทางร่างกายเพราะเป็นของชัว่ คราว ทีจ่ ะต้องท�ำให้ทกุ ข์
ทุกครั้งที่อยาก เกิดความอยากขึ้นมา ก็ให้สอนว่าอย่าไป
เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว แล้วเดี๋ยวมันจะต้อง
กลายเป็ น ความทุ ก ข์ ต ่ อ ไป งั้ น ก็ ส อนใจให้ ห ยุ ด อยาก
หยุดโลภ ต้องการสิ่งต่างๆ ให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆ พอสามารถ
ก�ำจัดความอยากต่างๆ หมดไปจากใจแล้ว ใจก็จะรูเ้ ฉยๆ ไป
โดยที่ไม่ต้องไปหาอะไร ใจก็จะมีความสุขในตัวของตัวเอง
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ถาม: เหมื อ นที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า เคยสอนพระพาหิ ย ะว่ า
เห็นก็ให้สักแต่ว่าเห็น ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน อย่างนั้น
ใช่ไหมครับ
ตอบ: ใช่ เขาเข้าใจ เขารู้จักวิธีรักษาใจของเขาให้เป็น
เพียงแต่ผู้รู้เฉยๆ ให้เพียงสักแต่ว่ารู้ นั่นแหละคือจุดที่
แท้จริง จุดที่จะน�ำความสุขให้แก่ผู้รู้ธาตุรู้ ท�ำให้ผู้รู้ธาตุรู้นี้
ไม่ต้องไปขวนขวาย ไปดิ้นรนหาสิ่งต่างๆ มาให้ความสุข
กับตนอีกต่อไป การปฏิบัติก็เพื่อดึงจิตให้เข้าไปถึงจุดนั้น
ให้ได้
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๒๗. ธำตุ ๖
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ถาม: วันนี้อยากขอความรู้พระอาจารย์ครับเรื่องธาตุ
ทั้ง ๖ ครับ เพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมาก ร่างกาย
รวมกันก็ธาตุ ๔ แล้วอีก ๒ ธาตุคืออะไร แล้วแยกไปยังไง
ขอความเมตตาจากพระอาจารย์อธิบายให้ชัดเจนด้วย
นะครับ
ตอบ: ธาตุทงั้ ๖ นีเ้ ป็นส่วนประกอบของภพทัง้ ๓ ไตรภพ
ต้องมีธาตุทั้ง ๖ นี้ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมา เช่น ภพของมนุษย์
ของสัตว์เดรัจฉานนี้ มีทั้งหมดเลย ทั้ง ๖ ธาตุ คือ ร่างกาย
ก็ประกอบด้วย ดิน น�้า ลม ไฟ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม
ธาตุไฟ แล้วก็มีธาตุรู้ คือใจมาเกาะติดอยู่กับร่างกาย
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ทั้งหมดนี้ก็ต้องมีที่ตั้ง ที่อยู่ของร่างกายก็คืออวกาศธาตุ
หรืออากาศธาตุ แล้วแต่จะแปล แต่เราคิดว่าถ้าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ก็แปลว่า space เนื้อที่ ความว่าง ความว่าง
ที่เรา เช่น ในห้องเรานี้ นอกจากห้องนอนเราแล้ว เราก็ยัง
มีส่วนที่ว่าง คืออวกาศธาตุหรืออากาศธาตุ เป็นธาตุที่ ๖
ที่ต้องมี ถ้าไม่มีแล้วเราจะไปตั้งร่างกายไว้ตรงไหน เราจะ
เอาร่างกายเราไปไว้ที่ตรงไหน
เหมือนท้องฟ้านี่ ท้องฟ้าเป็นทีต่ งั้ ของเมฆ ตัวท้องฟ้าเอง
ก็เป็นอวกาศธาตุ ความว่าง ก็คอื ในโลกของทีม่ ธี าตุ ๔ ก็คอื
โลกที่เราอยู่กันนี้ ก็มีร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน มีร่างกาย
ของมนุษย์ แล้วก็มตี น้ ไม้ สิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่มวี ญ
ิ ญาณ ไม่มธี าตุ
รู้มาก่อน เช่น ภูเขา ล�ำธาร อะไรต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นส่วน
ประกอบของธาตุเหมือนกัน เช่น แม่นำ 
้� น�ำ้ ในมหาสมุทรนี้
ก็เป็นธาตุนำ�้ เสียส่วนใหญ่ ภูเขานีก้ เ็ ป็นธาตุดนิ ซะส่วนใหญ่
แล้วบนท้องฟ้าก็มีธาตุลม มีลมพัดไปพัดมา อากาศที่เรา
หายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นลม ลมเข้าลมออก ธาตุลม
ส่วนธาตุรู้นี้เป็นผู้ที่อยู่อีกโลกหนึ่ง เราเรียกว่าโลกทิพย์
ไม่ได้อยูใ่ นโลกของธาตุทงั้ ๔ คือ ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ เป็นโลกทิพย์
ที่เราเรียกว่า “โลกของจิตตวิญญาณ”
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ในโลกของจิตตวิญญาณนีก้ จ็ ะมีธาตุรแู้ ต่ละดวง ทีท่ งั้
สูงและต�่ำ  ที่อยู่กับบุญหรือบาปที่ได้กระท�ำไว้ ธาตุรู้ที่ได้
สะสมบุญก็จะอยู่ในส่วนสุคติ คือส่วนสวรรค์ชั้นต่างๆ
สวรรค์ชนั้ เทพ สวรรค์ชนั้ พรหม แล้วก็ขนึ้ ไปถึงสวรรค์ของ
พระอริยบุคคล อริยเจ้า ส่วนธาตุรทู้ อี่ ยูส่ ว่ นต�ำ 
่ ต�ำ่ กว่ามนุษย์
ก็คืออบาย ๔ ได้แก่ เดรัจฉาน ได้แก่เปรต อสูรกาย และ
นรก อันนี้เป็นผลที่เกิดจากธาตุรู้ได้สร้างบาปไว้มากกว่า
สร้างบุญ  ธาตุรู้ก็เลยเป็นธาตุที่มีความทุกข์หุ้มห่ออยู่ คือ
ทุคติ แต่ธาตุรู้นี้เป็นสิ่งที่จะขึ้นๆ ลงๆ เพราะว่าถึงแม้จะ
ขึน้ สูง บุญนีก้ ม็ วี นั หมดได้ ถ้าอยูใ่ นระดับโลกิยะ คือระดับ
ต�่ำกว่าพระอริยบุคคล
ระดับของพระอริยบุคคลเราเรียกว่า “โลกุตตระ”
งั้นจิตถ้ายังไม่ได้ขึ้นอยู่ระดับโลกุตตระนี้ยังขึ้นสูงสุดก็ได้
ระดับพรหม อรูปพรหม คือผู้ที่นั่งสมาธิเข้าฌานในระดับ
อรูปฌานได้ เมื่อร่างกายตายไป ธาตุรู้หรือดวงวิญญาณนี้
ก็จะอยู่ในระดับพรหม อรูปพรหม ถ้าได้รูปฌานก็อยู่
ในระดับรูปฌาน อันนี้เป็นสวรรค์ชั้นพรหม มี ๒ ระดับ
สวรรค์ชั้นระดับรูปพรหมกับอรูปพรหม ต�่ำลงมาก็ธาตุรู้ที่
ได้ทำ� บุญ แล้วก็รกั ษาศีล ๕ ได้ ก็จะอยูใ่ นระดับของสวรรค์
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ชั้นเทพ ซึ่งมีแบ่งไว้ ๖ ระดับด้วยกัน ขึ้นอยู่กับก�ำลังบุญที่
ท�ำไว้มากน้อยต่างกันไป มีดาวดึงส์ มีดุสิต มีอะไรต่างๆ
เหล่านี้ ต้องเปิดต�ำรา จ�ำชื่อไม่ได้ มีอยู่ ๖ ระดับด้วยกัน
ต�่ำลงมาจากนั้นก็ ธาตุรู้ก็จะมาเกาะติดกับร่างกาย
ของคน อย่างพวกเรานี้ก็อยู่ในภพของมนุษย์ ธาตุรู้ก็มา
เกาะติดกับร่างกายนี้ แต่ธาตุรู้นี้ก็จะแยกจากร่างกาย
เมือ่ ร่างกายนีส้ นิ้ สภาพลง เวลาร่างกายตายไป ธาตุรกู้ จ็ ะอยู่
ไปตามอ�ำนาจของบุญของบาปที่ตนเองได้ท�ำไว้ ถ้ามีบุญ
มากกว่าบาปก็จะเป็นสวรรค์ชนั้ ต่างๆ ถ้ามีบาปมากกว่าบุญ
ก็จะอยู่ในอบาย
นี่คือเรื่องของธาตุทั้ง ๖ มีแบบนี้ คิดว่าคงจะเข้าใจ
ธาตุดิน น�้ำ  ลม ไฟ นี้ก็จะมีร่างกายของเรา ร่างกายของ
สัตว์เดรัจฉาน แล้วก็ตน้ ไม้ตน้ หญ้าอะไรเหล่านี้ เขาจะเป็น
ส่วนที่ประกอบขึ้นด้วยดิน น�้ำ ลม ไฟ ธาตุทั้ง ๔ แต่มีแบ่ง
เป็น ๒ ส่วน ส่วนทีม่ ธี าตุรเู้ กาะติดอยูด่ ว้ ย คือมีวญ
ิ ญาณ กับ
ส่วนทีไ่ ม่มธี าตุรเู้ กาะติดอยู่ เช่น ต้นไม้ ต้นหญ้า ภูเขา แม่นำ 
�้
อะไรต่างๆ เหล่านี้ไม่มีวิญญาณ ส่วนที่มีวิญญาณก็พวก
ร่างกายของมนุษย์เรา แล้วก็ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน
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ชนิดต่างๆ ที่มีทวารทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ถึงจะ
มีธาตุรู้มาเกาะติด มีวิญญาณ เช่น สิ่งที่มีชีวิตบางอย่าง
เช่น พวกไวรัสนีไ่ ม่มตี าหูจมูกลิน้ กาย ก็ไม่ถอื ว่ามีวญ
ิ ญาณ
เกาะติด พอจะเข้าใจไหม
แล้วธาตุทั้ง ๖ นี้มันไม่มีวันสูญสลาย เพียงแต่ว่ามี
การเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เมือ่ มีการผันแปรไป มีพลังต่างๆ
ที่มาท�ำให้มันมาเจอกันเข้า มันก็กลายเป็นต้นไม้บ้าง
กลายเป็นร่างกายของมนุษย์บ้าง แล้วเดี๋ยวมันก็หมด
พลัง มันก็แยกกันออก ร่างกายก็ตายไป ดิน น�้ำ ลม ไฟ
ที่มารวมกันเป็นร่างกายก็แยกกลับคืนสู่ธาตุของเขาไป
น�้ำก็กลับคืนสู่น�้ำ ลมก็กลับคืนสู่ลม ไฟก็กลับคืนสู่ไฟ ดินก็
กลับคืนสูด่ นิ แล้วเดีย๋ วก็มารวมกันใหม่ เป็นร่างกายอันใหม่
ส่วนธาตุรู้ก็วนไปเวียนมา พอธาตุรู้อยู่ในสภาพที่อยู่เป็น
กลาง คือ บุญก็ไม่มากกว่าบาป บาปก็ไม่มากกว่าบุญ ช่วงนัน้
ธาตุรู้ก็จะมีโอกาสมาเกาะติดกับธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น�้ำ ลม
ไฟ คือร่างกายของมนุษย์ นี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆ
โบราณนี่เขารู้มากกว่าพวกนักวิ ทยาศาสตร์ ส มั ย
ปัจจุบันซะอีก เขารู้แค่นี้ เขารู้ธาตุ ๖ ตอบค�ำถามได้หมด
พระอาจารย์ สุ ช าติ อภิ ช าโต 233

ครบถ้วนบริบูรณ์เลย ทั้งโลกทิพย์ ทั้งโลกธาตุ โลกที่มี
ดิน น�้ำ ลม ไฟ ประกอบ ดวงอาทิตย์นี่ก็เป็นธาตุไฟล้วนๆ
ดวงจันทร์นี้ก็มีแต่ธาตุดินล้วนๆ ไม่มีน�้ำ ไม่มีอากาศ อันนี้
ก็เป็นเรือ่ งของจักรวาลเลยก็ได้ ทัง้ จักรวาลนีก้ ป็ ระกอบขึน้
ด้วยธาตุทั้ง ๔ แล้วก็ตั้งอยู่บนอวกาศธาตุ ในอวกาศนี้เรา
มีดวงดาวต่างๆ อยู่ในอวกาศ อวกาศคือธาตุอวกาศ คือ
ธาตุที่ ๖ ไม่ทราบว่าพอจะเข้าใจไหม
ถาม: เหมือนในหนัง Marvel เลยครับ ฝรั่งเขาก็รู้นะครับ
เขาก็รู้จักพวกนี้
ตอบ: แต่ตัวเดียวที่เขาไม่รู้คือธาตุรู้ เขาเข้าไม่ถึงตัวธาตุรู้
ถ้าเขาเข้าถึงตัวธาตุรู้ได้ เขาก็เป็นพระพุทธเจ้าได้
ถาม: ขอบคุณพระอาจารย์ครับ พอดีมีค�ำถามของเพื่อน
คนหนึ่งเข้ามา ถามเป๊ะเลยครับ พระอาจารย์ครับ บอกว่า
อากาศธาตุ นี้ เ ป็ น ช่ อ งว่ า งที่ ธ าตุ ต ่ า งๆ เคลื่ อ นที่ ผ ่ า น
ใช่ไหมครับ แล้วธาตุรู้อยู่กับอากาศธาตุด้วยไหมครับ
กราบขอบพระคุณครับ
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ตอบ: ไม่ ธาตุรู้อยู่อีกมิติหนึ่ง เราเรียกว่า “โลกทิพย์”
ธาตุรนู้ ี้ มิตธิ าตุรนู้ อี้ ยูใ่ นช่วงทีร่ า่ งกายนอนหลับ ช่วงนัน้
ธาตุรู้ก็จะถอนออกจากร่างกายชั่วคราว แล้วก็จะอยู่ใน
โลกทิพย์ โลกทิพย์กเ็ ป็นโลกของความฝันนีเ่ อง โลกของ
ความฝัน ฝันดีหรือฝันร้าย ฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆ
ฝันร้ายก็เรียกว่าอบาย ถ้าไม่ฝนั เลยก็อยูใ่ นสภาพของฌาน
เป็ น จิ ต ที่ นิ่ ง สงบ อยู ่ ใ นฌานก็ อ ยู ่ บ นสวรรค์ ชั้ น พรหม
รู ป ฌาน อรู ป ฌาน แล้ ว เหนื อ กว่ า นั้ น ก็ มี ชั้ น ของพระ
อริยบุคคล คือ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และพระอรหันต์
ชัน้ เหล่านีต้ อ้ งขึน้ ด้วยปัญญา คือต้องเป็นผูท้ เี่ ห็นอริยสัจ ๔
แล้วสามารถตัดสังโยชน์ ที่เป็นเครื่องดึงดูดให้จิตใจให้ติด
อยูก่ บั ไตรภพทัง้ ๓ ได้ ก็จะหลุดออกจากไตรภพไป ไปอยูใ่ น
ภพที่เรียกว่า “โลกุตตรภพ” ภพของพระอริยะ โลกุตตระ
สูงสุดก็คือนิพพาน สูงสุด
ถาม: พระอาจารย์ครับ งัน้ ธาตุทงั้ ๖ นีจ้ ริง ๆ ก็เป็นอนัตตา
ตอบ: ใช่ “สัพเพ ธัมมา” แล้วก็เป็นธรรมะ ไม่เป็นสังขาร คือ
ถ้าเขาไม่มารวมตัว เขาไม่เป็นสังขาร น�้ำก็เป็นน�้ำของเขา
ดินก็เป็นดินของเขา แต่พอมารวมตัวกันเราก็เรียกว่าเป็น
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สังขาร สิง่ ใดทีม่ กี ารผสมปรุงแต่งนีก่ เ็ รียกว่าสังขาร เช่น
ร่างกายนี้เราเรียกว่าสังขาร “สัพเพ สังขารา อนิจจา”
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง แต่พอมาถึงอนัตตา นี่ท่านรวม
ทั้งสังขารและสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสังขาร คือธรรม ท่านเลย
เรียกว่าธรรม “สัพเพ ธัมมา อนัตตา” ค�ำว่า “ธรรม” นี้
ก็หมายถึงสิ่งที่เป็นสังขารและไม่เป็นสังขาร
ถาม: ครับผม แต่ธาตุทงั้ ๖ นีก่ ถ็ อื ว่าไม่เป็น ไม่เข้าข่ายของ
อนิจจัง ใช่ไหมครับพระอาจารย์
ตอบ: คือตัวเขาเองเขาไม่มีวันสูญสลาย แต่เขาอาจจะไป
รวมกับธาตุอื่นได้ แล้วเขากลายเป็นอาการต่างๆ เช่น
ร่างกายนี้ พอธาตุ ๔ มารวมกันก็มีอาการ ๓๒ มีผม มีขน
มีเล็บ มีฟัน เหมือนกับเอาธาตุ ๔ เข้าโรงงานประกอบ
รถยนต์ ก็จะมีรถยนต์ชนิดต่างๆ ออกมา รถยนต์ฮอนด้า
รถยนต์ซูซูกิ รถยนต์โตโยต้า แต่ก็ต้องมีวัตถุดิบที่มาสร้าง
รถยนต์ ใช่ไหม ร่างกายชนิดต่างๆ ของพวกเราก็อาศัย
วัตถุดิบ คือธาตุ ๔ นี้มารวมกัน
แล้วก็มีโรงงานอีกชนิดหนึ่งที่ผลิตธาตุ ๔ ที่ไม่มี
วิญญาณมาเกาะ ก็คือต้นไม้ อันนี้ก็เป็นสังขารเหมือนกัน
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แต่เป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณ ไม่มีธาตุรู้มาเกาะ แต่ก็เป็น
สังขารที่เป็นอนิจจัง แบบร่างกาย ร่างกายก็เป็นอนิจจา
ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็จะต้องสิ้นสุดลง แล้วดิน น�้ำ  ลม ไฟ
ที่มารวมตัวกันก็จะแยกออกจากกัน ต้นไม้ ต้นหญ้าก็
เหมือนกัน พอต้นไม้ตน้ หญ้าตายไป ธาตุทงั้ ๔ ทีม่ ารวมตัว
ให้เป็นต้นไม้ก็จะแยกออกจากกันไป
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๒๘. “ปลีกวิเวก”
ดีอยำงไร?
สนทนาปัญหาธรรม วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

ถาม: วันนี้หัวข้อธรรมที่ผมขอโอกาสพระอาจารย์เมตตา
แสดง ก็คือเรื่องการปลีกวิเวกครับ เพราะว่าพระอาจารย์
เคยแสดงเรื่องสัลเลขธรรมไปครั้งหนึ่ง แล้วก็เห็นว่าเป็น
ธรรมะที่ต้องเอาไปปฏิบัตินะครับ วันนี้ผมสนใจ ขอความ
เมตตาพระอาจารย์สอนว่าปลีกวิเวกดีอย่างไร แล้วก็ท�า
อย่างไรครับ พระอาจารย์ครับ ขอความเมตตาครับ
ตอบ: ตามหลักธรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากายวิเวก
จิตวิเวก วิเวกก็คือความสงบสงัด ก่อนที่จิตเราจะสงบ
สงัด เข้าในสมาธิได้ กายต้องสงบสงัดก่อน คือกายต้อง
อยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ ห่างไกลจาก
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เหตุการณ์ต่างๆ เพราะถ้าอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์เหล่านี้
ใจก็จะวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ วุ่นวายไปกับแสงสี
เสียงนั่นเอง ถ้าไปนั่งสมาธิตอนที่เขาเค้าต์ดาวน์กัน คงจะ
พุทโธไม่ได้ เขาก็จะมีแต่นับถอยหลังกัน
งั้ น ต้ อ งไปอยู ่ ใ นที่ ที่ ส งบสงั ด จากรู ป เสี ย งกลิ่ น รส
โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ถึงแม้ว่าจะถือศีล ๘ คือ ส�ำรวมตา
หู จ มู ก ลิ้ น กาย ไม่ ใ ห้ ไ ปสั ม ผั ส กั บ รู ป เสี ย งกลิ่ น รสแล้ ว
แต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันอึกทึกครึกโครมด้วยรูปเสียง
กลิน่ รสต่างๆ โอกาสทีจ่ ะท�ำใจให้เข้าสูค่ วามสงบนีย้ อ่ มเป็น
ไปได้ยาก ฉะนัน้ ผูท้ ตี่ อ้ งการเข้าสูค่ วามสงบของจิตใจคือ
สมาธิ จ�ำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เราเรียกว่า “สถานทีป่ ลีกวิเวก”
เช่น ในสมัยพระพุทธกาล ท่านก็สอนให้พระไปปลีกวิเวก
ตามป่าตามเขา หรือไปตามป่าช้า เพราะเป็นสถานที่
ที่ไม่มีใครไปกัน ไม่มีใครไปจัดงานปาร์ตี้ ไปส่งเสียงดัง
ไปท�ำอะไรให้เกิดความรบกวนทางด้านจิตใจนัน่ เอง งัน้ ต้อง
ไปปลีกวิเวก ต้องไปอยู่คนเดียว เพราะการท�ำใจให้สงบนี้
เราต้องการทีจ่ ะดึงใจออกจากรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ ถึงจะ
เข้าสู่ความสงบได้
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นอกจากการไปปลีกวิเวกแล้ว พระพุทธเจ้ายังทรง
สอนว่ า ต้ อ งรู ้ จั ก ประมาณในการบริ โ ภคอาหารด้ ว ย
เพราะการบริโภคอาหารมากเกินไป ก็จะท�ำให้เกิดความ
เกียจคร้าน เกิดความง่วงเหงาหาวนอน แล้วก็ทรงสอน
อีกอย่างหนึ่งก็คือให้หมั่นเจริญสติอย่างสม�่ำเสมอตั้งแต่
ตื่นจนหลับ
การที่จะฝึกสติได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้ ก็ต้องไป
อยู่คนเดียวก่อน ไปอยู่ที่ที่ไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปคิดถึง
เรือ่ งราวต่างๆ ถ้าเราไปท�ำงานเราก็ตอ้ งใช้ความคิดไปกับ
การท�ำงาน การที่จะมาควบคุมจิตให้คิดย่อมเป็นไปไม่ได้
งั้นจึงต้องไปปลีกวิเวก ไม่มีงานท�ำ  นอกจากงานการ
เจริญสติ คือคอยควบคุมจิตไม่ให้คดิ ปรุงแต่งไปถึงเรือ่ งราว
ต่างๆ ถ้าเราอยูค่ นเดียวในทีส่ งบ ทีห่ า่ งไกลจากแสงสีเสียง
มันก็ไม่มีอะไรดึงใจ นอกจากตัวใจเองจะไปคิดถึงเขาเอง
แล้วสิ่งที่จะหยุดใจให้ไม่ไปคิดถึงสิ่งเหล่านี้ได้ ก็คือ
การฝึกสติ เรียกว่า “การเจริญกัมมัฏฐาน” อย่างใดอย่างหนึง่
เช่น พุทธานุสสติ เป็นกัมมัฏฐานอย่างหนึง่ หรือกายคตาสติ
ดูร่างกาย เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย เพื่อจะ
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ผูกจิตไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรือ่ งราวต่างๆ นัน่ เอง ถ้าเราสามารถ
อยูก่ บั ค�ำบริกรรมพุทโธๆ ได้ หรือเฝ้าดูการเคลือ่ นไหวของ
ร่างกายในทุกอิริยาบถได้ การเฝ้าดู การบริกรรมพุทโธนี้
ก็จะยับยั้งจิตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ได้
แล้วพอเรามีก�ำลังของสติที่สามารถดึงจิตให้อยู่กับ
ความว่างได้ ความสงบได้ ความไม่คิดปรุงแต่งได้ เวลานั่ง
สมาธิก็จะเข้าสู่สมาธิได้ง่าย เวลานั่งสมาธิถ้าเราใช้พุทโธ
เราก็จะใช้พุทโธต่อก็ได้ ถ้าเราใช้การดูร่างกาย เราก็มาดู
ลมหายใจแทน เพราะเวลานั่งนี้ ถ้าร่างกายไม่เคลื่อนไหว
ไม่มกี ารกระท�ำอะไร ก็ดลู มหายใจทีป่ ลายจมูกแทน หรือที่
หน้าท้องแทน แล้วแต่จะถนัด บางท่านถนัดดูหน้าท้อง
ทีเ่ รียกว่ายุบหนอพองหนอ หายใจเข้าท้องก็พอง หายใจออก
ท้องก็ยุบ
อันนีก้ อ็ านาปานสติทที่ อ้ ง บางท่านถนัดดูทปี่ ลายจมูก
ก็ ดู ต รงลมสั ม ผั ส เข้ า ออกตรงปลายจมู ก ลมเข้ า ก็ รู ้ ว ่ า
หายใจเข้า ลมออกก็รู้ว่าหายใจออก ให้รู้เฉยๆ ไป ไม่ให้
คิดปรุงแต่ง เหมือนกับก่อนทีม่ านัง่ ก็ให้ดรู า่ งกายเฉยๆ ไป
ดูวา่ ร่างกายก�ำลังเคลือ่ นไหว ก�ำลังท�ำอะไร ก็ดไู ป ไม่ให้ไป
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คิดถึงเรื่องราวต่างๆ เวลานั่งก็เช่นเดียวกัน ไม่ให้ไปคิดถึง
เรื่องราวต่างๆ เมื่อไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจ ไม่มีแสง
สีเสียง ไม่มีกลิ่นมีรสต่างๆ มาคอยดึงใจ ใจก็จะสามารถ
เข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ถ้าหมั่นฝึกสติทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นจนหลับ จึงจ�ำเป็นต้อง
มีปัจจัยอื่นๆ นอกจากการปลีกวิเวกแล้ว ปลีกวิเวกเพื่อที่
จะได้ไปเจริญสติตอ่ เนือ่ ง แล้วก็ไม่รบั ประทานอาหารมาก
จนเกินไป เพราะจะท�ำให้เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอน
เกิดความเกียจคร้านขึน้ มา ถึงแม้จะไปอยูท่ สี่ งบสงัด แต่ถา้
ไปรับประทานอาหารมากๆ ก็จะไปหลับไปนอนแทน ไม่ได้
ไปปฏิบตั ิ ไม่ได้ไปเดินจงกรม นัง่ สมาธิ ดังนัน้ นีก่ ค็ อื ปัจจัย
ที่จะส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิให้จิตเข้าสู่สมาธิได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว
ถาม: แล้วเวลาไปปลีกวิเวกจริงๆ นี้ มันมีอะไรน่ากลัว
ไหมครับ พระอาจารย์
ตอบ: ก็ถ้าเราไปอยู่ในป่า มันก็ต้องมีสัตว์ร้ายชนิดต่างๆ
มีงูมีอะไร แล้วแต่ชนิดของป่าที่จะเข้าไปอยู่ว่าเป็นป่าลึก
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หรือป่าไม่ลึก ยิ่งป่าลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสัตว์อันตรายเพิ่ม
มากขึน้ เช่น สิงสาราสัตว์ อะไรต่างๆ เหล่านี้ เสือ สิงห์ กระทิง
แรด หมีปา่ อะไรต่างๆ แต่บางท่านก็ตอ้ งการทีจ่ ะใช้ความ
น่ากลัวนี้เป็นตัวที่คอยบังคับให้ใจเจริญสติ เพราะถ้าเรา
ปล่อยให้ไปคิดถึงสัตว์ตา่ งๆ มันจะเกิดความกลัวจนกระทัง่
จะไม่สามารถทนอยูใ่ นสถานทีเ่ หล่านัน้ ได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าเกิดได้ยินเสียงค�ำรามของสัตว์ ถึงแม้จะอยู่ห่างไกล
พอได้ยนิ แล้วใจจะสัน่ ขึน้ มาทันที ถ้าไม่มสี ติ พอใจสัน่ ก็ตอ้ ง
รีบปลุกสติขึ้นมา พุทโธๆๆ เพื่อที่จะได้ไม่ให้ไปคิดถึงเสียง
ที่น่ากลัวนั้น มันก็เลยเป็นการบังคับให้เจริญสติ
ปกติถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยนี้ จะไม่มีความจ�ำเป็นที่
จะต้องระลึกถึงพุทโธๆ แต่พอไปอยู่ในที่หวาดกลัวนี้
พอใจเริ่มสั่นขึ้นมา ถ้าต้องการที่จะอยู่ต่อไปเพื่อปฏิบัติ
เพื่อระงับความสั่น ต้องหมั่นท่องพุทโธๆ ถ้าจิตอยู่กับ
พุทโธ ไม่ไปคิดถึงเสียงที่น่ากลัวนั้น เดี๋ยวอาการสั่น
ก็จะหายไป จิตก็สงบเข้ามาเป็นปกติได้ อันนีค้ อื ประโยชน์
ของการที่ ไ ปอยู ่ ใ นสถานที่ ที่ น ่ า กลั ว ด้ ว ย เปลี่ ย วด้ ว ย
ถ้าเปลี่ยวอย่างเดียวยังไม่น่ากลัว ก็ยังอาจจะไม่มีอะไรมา
กระตุ้นให้เจริญสติ แต่ถ้าไปอยู่ในที่ที่คิดว่ามีสิ่งที่น่ากลัว
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ก็จะท�ำให้เกิดความกลัว เกิดความใจสัน่ ขึน้ มา ก็ตอ้ งบังคับ
ต้องแก้ด้วยการเจริญสติ ด้วยการบริกรรมพุทโธ
แต่ถ้าอยู่ในขั้นปัญญา ก็อย่างมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้
ก็คือร่างกายถูกท�ำร้ายจากสิงสาราสัตว์ต่างๆ แล้วถ้าเรา
พิจารณาความจริงของร่างกายเรา ก็จะรู้ว่าร่างกายนี้มัน
ไม่เทีย่ ง มันจะต้องตายในวันใดวันหนึง่ แล้วมันก็ไม่ใช่ตวั เรา
ของเรา อนัตตา ก็อาจจะใช้ความจริงอันนี้มาสอนใจให้
ปล่อยวาง ไม่ให้ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา ไม่ให้ไป
คิดว่าร่างกายนีจ้ ะอยูไ่ ปตลอด ร่างกายนีจ้ ะต้องมีวนั สิน้ สุด
ลงไปวันใดวันหนึ่ง ถ้าจะต้องสิ้นสุดวันนี้ก็ปล่อยให้มัน
เกิดขึน้ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ เพราะถ้าไม่ยอมตายแล้วมันจะ
ทุกข์ทรมาน แต่ถา้ ยอมตายแล้ว จิตจะรวมเข้าสูค่ วามสงบ
แล้วก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความตายของร่างกายอีกต่อไป อันนีก้ ็
จะได้ทางปัญญา
แล้วแต่ความสามารถของผู้ปฏิบัติว่า จะสามารถใช้
ธรรมระดับไหน ถ้ายังพิจารณาทางปัญญาไม่ได้ ก็อาศัย
การเจริญสติ เช่น ค�ำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อน เพือ่ ระงับ
ความคิ ด ปรุ ง แต่ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ น ่ า กลั ว พอจิ ต ไม่ คิ ด ถึ ง สิ่ ง ที่
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น่ากลัวแล้ว ความกลัวก็จะหายไป นี่คือประโยชน์ที่จะได้
รับจากการไปอยู่ที่วิเวก ที่น่ากลัว มันจะมีการกระตุ้นให้
เราต้องปฏิบัติ
ถ้าเราอยูท่ สี่ งบ ทีป่ ลอดภัย อยูท่ บี่ า้ น เราก็จะไม่คอ่ ย
มีอะไรมากระตุน้ ให้เราต้องปฏิบตั ิ แล้วนอกจากไม่มอี ะไร
กระตุ้นแล้ว ยังมีอะไรที่จะมาคอยท�ำให้เราไม่ปฏิบัติกัน
เช่ น มี เ สี ย งบ้ า ง มี ก ลิ่ น บ้ า ง เช่ น เราไม่ กิ น ข้ า วเย็ น
พอตอนเย็นเขารับประทานอาหาร ท�ำกับข้าว กลิน่ อาหาร
โชยขึน้ มา มันก็ทำ� ให้เกิดความหิว ความอยากรับประทาน
อาหารขึ้นมาได้ มันก็จะท�ำให้ไม่มีสมาธิในการที่จะนั่ง
สมาธิกัน นี่คือประโยชน์
พระปฏิบตั ทิ กุ รูปต้องไปปลีกวิเวกกัน พระพุทธเจ้า
จึงทรงสอนให้พระนี้ถือข้อธุดงควัตร คืออยู่ป่าเป็นวัตร
ไม่อยูต่ ามบ้านตามเรือน ให้ไปอยูต่ ามวัดป่าวัดเขา เรียก
ว่า “อยู่ป่าเป็นวัตร” แล้วนอกจากอยู่ป่าแล้ว บางที
แทนที่จะอยู่กุฏิ ให้ออกมากางกลดอยู่ตามร่มไม้ อยู่ในกุฏิ
มันยังปลอดภัย ยังไม่มีความรู้สึกหวาดกลัว เพราะมันมี
อะไรที่ปกปิดมิดชิด แต่พอออกมากางกลดอยู่ใต้ต้นไม้นี่
มันไม่รู้แล้วรอบตัวเรานี้ มันไม่มีอะไรกั้นแล้ว อะไรจะเข้า
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มาท�ำร้ายร่างกายเรานี้ สามารถเข้ามาท�ำร้ายได้ทุกเวลา
เวลานั้นมันจะท�ำให้มีสติตื่นตัว ให้มีความระมัดระวัง
แล้วก็ให้คอยควบคุมไม่ให้ไปคิดถึงความหวาดกลัวต่างๆ
มันก็เลยมีอะไร เหตุการณ์มาบังคับให้เจริญสติ ให้เจริญ
ปัญญา
นี่ผู้ที่ไปปฏิบัติตามป่าตามเขานี้ ถึงมักจะบรรลุมรรค
ผลนิพพานกัน ดังในสติปัฏฐาน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ให้พระภิกษุ สติปัฏฐานสูตรนี้ทรงแสดงให้กับพระภิกษุว่า
ถ้าปฏิบตั ติ ามทีท่ รงสอนได้ คือปลีกวิเวก เจริญสติ นัง่ สมาธิ
เจริญปัญญาได้ จะบรรลุธรรมได้ภายใน ถ้าไม่ ๗ วัน ก็
๗ เดือน ถ้าไม่ ๗ เดือน ก็ ๗ ปี นี่คือประโยชน์ของการ
ไปปลีกวิเวกตามป่าตามเขา หรือตามป่าช้า ที่มีสิ่งที่น่า
หวาดเสียวหวาดกลัว มาคอยกระตุน้ มาคอยไปกระทุง้ จิต
ให้สร้างธรรมขึ้นมาต่อสู้กับความทุกข์ ที่เกิดขึ้นจากความ
กลัวนี้
ถาม: ความกลัวนี้กลายเป็นคุณประโยชน์ไป ใช่ไหมครับ
พระอาจารย์
ตอบ: สถานที่กระตุ้นความกลัวแหละเป็นประโยชน์
แต่ความกลัวนี้ไม่เป็นประโยชน์ ความกลัวนี้เป็นโทษที่
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เราต้องก�ำจัด แต่เราต้องไปหาสถานที่ที่มันน่ากลัว เพื่อที่
จะมากระตุ้นให้เกิดความกลัวขึ้นมา เพราะถ้าเราอยู่ใน
สถานที่ที่ปลอดภัยนี้ มันไม่มีความกลัวเกิดขึ้นมา ก็ไม่มี
ทุ ก ข์ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ไม่ มี ทุ ก ข์ ก็ เ หมื อ นไม่ มี โ รคภั ย ไข้ เ จ็ บ
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องไปหาหมอ ไม่ต้องไปหายามา
รับประทาน แต่พอมีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา ก็ต้องวิ่งหาหมอ
วิ่งหายากันวุ่นไปหมด
ฉันใด ใจถ้าไม่ทกุ ข์กจ็ ะไม่หาธรรมกัน พอใจทุกข์แล้ว
ก็ตอ้ งหาธรรมซึง่ เป็นเหมือนยา เป็นธรรมโอสถ เป็นยารักษา
โรคความทุกข์ใจ ก็ต้องวิ่งเข้าหาสติ วิ่งเข้าหาปัญญากัน
นี่เป็นเหตุที่มากระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้
มันจะไม่มอี ะไรมากระตุน้ ก็จะอยูอ่ ย่างสบาย เพลิดเพลินไป
ปฏิบัติไปแบบสบายๆ นี่ ซึ่งไม่ได้ผลมากมายอะไรนัก
สติกไ็ ม่คอ่ ยต่อเนือ่ ง ไม่คอ่ ยมีกำ� ลัง และอาจจะนัง่ ไม่ได้นาน
นั่งได้เดี๋ยวเดียวก็เลิกแล้ว เพราะอยากจะหาความสุขจาก
ไปหลับไปนอน หรือถ้าอยูใ่ กล้ของกิน ก็อยากจะไปหาอะไร
มาดื่มมารับประทานต่อ
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