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สมัยเด็กๆ อายุประมาณสัก ๓ ขวบ พ่อไปฝากไว้
กับคุณย่า (อาม่า) กับน้องสาวของคุณพ่อ
(ยี่โกว) อยู่กัน ๓ คน ที่สุพรรณบุรี อยู่ที่นั่น
ประมาณ ๗-๘ ปี เวลาอาม่าไปไหนก็ไปกับแก
แกมากรุ ง เทพฯ มาดู งิ้ ว ก็ ดู กั บ แก แกกิ น เจ
ก็กินเจกับแก ช่วงกินเจก็ ใส่ชุดขาว สมัยนั้น
พูดภาษาจีนแต้จวิ๋ ได้ เพราะอาม่าเขาพูดภาษาไทย
ไม่ค่อยได้ แต่พอมาเรียนภาษาอังกฤษก็เลย
ไม่ได้พูดภาษาจีนแต้จิ๋วเลย ตอนนี้พูดไม่ค่อยได้
แต่พอฟังได้
สมั ย นั้ น ปี ห นึ่ ง พ่ อ แม่ จ ะมาเยี่ ย มสั ก
ครัง้ หนึง่ เพราะตอนนัน้ พ่อแม่กย็ งั ระเหเร่รอ่ นไป
หางานท�ำตามที่ต่างๆ พ่อเขาไปรับงานก่อสร้าง
ท�ำอะไรไป ตอนหลังพ่อแม่มาตัง้ รกรากอยูท่ พี่ ทั ยา
ก็เลยมารับตัวกลับไปอยู่กับเขาที่พัทยาด้วยกัน
จากนั้นก็ส่งให้มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ เรียน

ที่เซเว่นเดย์จนจบชั้นไฮสกูล แล้วก็กลับมา
ที่ พั ท ยา ตอนนั้ น เขาก� ำ ลั ง สร้ า งสนามบิ น
อูต่ ะเภา ก็เลยไปท�ำงานเป็นล่าม ท�ำงานเก็บเงิน
ได้ประมาณปีกว่า ประมาณ ๑,๐๐๐ เหรียญ
ก็เลยติดต่อไปเรียนหนังสือที่สหรัฐฯ ตอนนั้น
หาเองท�ำเองทุกอย่าง พ่อแม่ไม่รู้เรื่องหรอก
คิดว่าเงินทีห่ าได้จากการท�ำงานทีอ่ ตู่ ะเภาคงจะ
อยู่ได้สักปีหนึ่ง แล้วพอไปอยู่ที่อเมริกาก็จะหา
งานท�ำไปด้วย ไม่ได้คิดว่าจะขอเงินทางบ้าน
แต่พอไปเรียนอยู่ที่นู้น เขาก็ส่งไปให้ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่าย อีกครึ่งหนึ่งเราก็หาเอง
เรียนไปด้วยท�ำงานไปด้วย
พอเรียนจบก็กลับมาท�ำงานอยู่ที่พัทยา
ช่ ว งนั้ น มี โ อกาสได้ อ ่ า นหนั ง สื อ ธรรมะที่ ม า
จากประเทศศรี ลั ง กา เป็ น ของ Buddhist
Publication Society เป็นหนังสือที่คัดออก

พอได้บวชแล้วได้เข้ากรงแล้ว
มารู้ว่าเป็นกรงทอง รู้อย่างนี้
บวชตั้งนานแล้ว บวชแล้วดีจะตายไป

มาจากพระไตรปิฎก มีพระสูตรต่างๆ เช่น ธัมมจักกั ป ปวั ต นสู ต ร มหาสติ ป ั ฏ ฐานสู ต ร ได้ ล อง
นั่งสมาธิ มันมีความสงบดี มีความสุขทางจิตใจ
ก็เลยไม่ค่อยอยากจะได้อะไร อยากจะได้แต่
เวลามาปฏิบัติ ท�ำงานได้สักประมาณ ๖ เดือน
เลยลาออกจากงาน ตอนนัน้ มีเงินเก็บอยูก่ อ้ นหนึง่
ประมาณ ๖ พันบาท คิดว่าน่าจะอยู่ได้สักปีหนึ่ง
สมัยนั้นค่าอาหารเดือนละ ๓๐๐ บาท ปีหนึ่ง
ก็ใช้สามพันกว่าบาท บ้านที่อยู่ก็เป็นบ้านของแม่
เขาซื้อไว้ เป็นห้องแถวในตลาดนาเกลือ ไม่มี
ใครอยู่ เราก็เลยไปอยู่คนเดียว
ช่วงที่อยู่คนเดียวก็เดินจงกรมสลับกับ
การนั่งสมาธิ พยายามตัดการหาความสุขทาง
ร่างกาย ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และอ่านหนังสือ
ธรรมะ อ่านแล้วก็พอจับแนวทางในการปฏิบตั ไิ ด้
เช่น มรรค ๘ มีอะไรบ้าง เราก็ตรวจดูว่าเรามี
หรือเปล่า หรือขาดอะไร ถ้าขาดก็เติม เช่น ขาด
สัมมาสติ ขาดสัมมาสมาธิ ก็พยายามฝึกสติอยู่
เรื่อยๆ พยายามนั่งมากๆ พอออกจากสมาธิ
แล้วก็กลับไปเดินจงกรมใหม่ ปฏิบัติอย่างนั้นมา
ประมาณหนึง่ ปี เงินทีเ่ ก็บไว้ใช้ใกล้จะหมด ก็เลย
ถามตัวเองว่าจะเอายังไงดี ถ้าอยากจะปฏิบตั ติ อ่
ก็ต้องไปบวช เพราะจะได้มีเวลา ถ้าไม่อยากบวช
ก็ตอ้ งไปท�ำงาน แต่เวลาในการปฏิบตั จิ ะเหลือน้อย
เพราะต้องใช้ ไปกับการท�ำงาน

จึงได้ตัดสินใจไปบวช แต่จริงๆ ตอนต้น
ก็ ไม่อยากจะบวช เพราะคิดว่าเหมือนการไป
ติดคุกไปเข้ากรงขัง แต่พอได้บวชแล้วได้เข้า
กรงแล้ว มารู้ว่าเป็นกรงทอง รู้อย่างนี้บวช
ตั้งนานแล้ว บวชแล้วดีจะตายไป แต่กิเลสมัน
ไม่ชอบ มันชอบอิสรภาพ มันยังอยากไปโน้น
มานี่ ยังอยากจะท�ำอะไรตามใจชอบอยู่ แต่มัน
เป็นโทษมากกว่า แต่พอถูกบังคับให้อยู่กับที่
มันก็เลยต้องสู้กับความอยากที่จะไปโน้นมานี่
มันก็เลยท�ำให้จิตสงบ พอสงบแล้วก็สบาย
มันก็เฉยๆ ทีนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง
โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN) 978-616-478-337-9
พิมพ์ครั้งที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จ�ำนวนพิมพ์
๒,๕๐๐ เล่ม
ผู้จัดพิมพ์
คณะศิษยานุศิษย์

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
ห้ามจ�ำหน่าย

พิมพ์ที่ : บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ำกัด
๖๑ ซอยเพชรเกษม ๖๙ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
Tel. ๐-๒๔๔๔-๓๓๕๑-๙ Fax. ๐-๒๔๔๔-๐๐๗๘
E-mail: silpasiamprinting@hotmail.com Website: www.silpasiam.com

ส า ร บั ญ

๑

สัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง

๑๐๑

การบวชที่แท้จริง
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ความเข้าใจก็คือสัมมาทิฏฐิ
ความเห็นที่ถูกต้อง
อันนี้เป็นธรรมที่ส�ำคัญมาก

ถ้าเห็นผิด
มันก็พาให้กระบวนการผิดไปหมดเลย

ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกตอง

ความเห็นที่ถูกต้อง
เป็นยอดของมรรค

“สัมมาทิฏฐิ” แปลว่า ความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นชอบ ค�ำว่า
“ชอบ” นี้ แปลว่าถูกต้อง ความเห็นตามความเป็นจริง เช่น เห็นสุนัข
เป็นสุนัข เห็นแมวเป็นแมว อย่างนี้เรียกว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้อง
ถ้าไปเห็นแมวเป็นสุนัข เห็นสุนัขเป็นแมว อย่างนี้เป็นความเห็นที่
ไม่ถูกต้อง เป็น “มิจฉาทิฏฐิ”
ความเห็ น ที่ ถู ก ต้ อ งนี้ เ ป็ น ยอดของมรรคของทางที่ เ ราจะไป
เป็นตัวที่จะน�ำให้การกระท�ำของเรานี้ได้กระท�ำอย่างถูกต้อง เพราะ
การกระท�ำของเราตอนนี้ท�ำไม่ถูกต้องกัน ความทุกข์ของพวกเรานี้มัน
ไม่ได้เกิดจากใครหรอก มันเกิดจากการกระท�ำของเรานี่เอง เกิดจาก
การกระท�ำทางกาย ทางวาจา และทางใจ สิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราท�ำด้วย
ร่างกาย ความคิดของเรา นี่เป็นตัวที่ท�ำให้เราไปเจอความทุกข์ เพราะ
เราคิดไม่ถูก เรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิ เรายังไม่รู้ว่าอะไรท�ำให้ใจเราทุกข์
เรายังไม่รู้ว่าอะไรท�ำให้ ใจเราสุข เรามักจะไปคิดผิดกัน คิดว่าสิ่งนี้ดี
ท�ำแล้วจะท�ำให้เรามีความสุข แต่ท�ำไปแล้วกลับท�ำให้เรามีความทุกข์
มรรค คือธรรมะหรือทางที่จะพาให้เราก�ำจัดความทุกข์ต่างๆ นี้
ต้องก�ำจัดด้วยสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าอะไรท�ำให้เรา
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ทุกข์กัน การคิด การพูด การกระท�ำของเรานี้ คิดไปในทางหนึ่งก็ท�ำให้เราสุข คิดไปอีก
ทางหนึ่งก็ท�ำให้เราทุกข์ แต่เราไม่รู้ว่าทางไหนสุข ทางไหนทุกข์ เรามักจะเลือกผิดทาง
แทนที่จะเลือกทางที่จะท�ำให้เราไม่ทุกข์ แต่เรากลับไปเลือกทางที่ท�ำให้เราทุกข์กัน อันนี้
เป็นเพราะว่าไม่มีใครรู้สัมมาทิฏฐิ
ถ้ าไม่ มี พ ระพุทธเจ้า มาตรัส รู้ว่าสั มมาทิ ฏ ฐิ เ ป็ นอย่ า งไร

พวกเราก็จะ
ยั ง คงเป็ น เหมื อ นคนตาบอด คนที่ ไ ม่ รู ้ ว ่ า ตรงไหนเป็ น ที่ ป ลอดภั ย ตรงไหนเป็ น ที่
ไม่ ป ลอดภั ย ถ้ า เราเป็ น คนตาบอดเดิ น ไปข้ า งหน้ า เราไม่ รู ้ ห รอกว่ า ข้ า งหน้ า เป็ น
อย่างไร จะมีอะไรอันตรายหรือไม่มีอะไรอันตราย เราไม่รู้ แต่ถ้ามีคนตาดีมาพาเราไป
เราก็จะปลอดภัย คนตาดีเขาจะรูว้ า่ ข้างหน้ามีตน้ ไม้หรือเปล่า มีเสาหรือเปล่า มีหลุมมีบอ่
หรือเปล่า มีอะไรที่เป็นอันตรายหรือเปล่า ถ้ามี เขาก็ไม่พาเราไป

พระพุ ท ธเจ้ า เป็ น เหมื อ นคนตาดี เ มื่ อ ก ่ อ น พ ร ะ พุ ท ธ เ จ ้ า
ก็ เ ป ็ น ค น ต า บ อ ด แ ต ่ ห ลั ง จ า ก ที่ ไ ด ้ ไ ป ศึ ก ษ า ไ ป ค ้ น ค ว ้ า ก็
สามารถท�ำให้ตาที่บอดนี้สว่างขึ้นมาได้ ท�ำให้เห็นอะไรต่างๆ ได้
พระพุทธเจ้าก็เลยได้มาสอนพวกเรา สอนวิธีที่จะท�ำให้เราเห็นสิ่ง
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ให้เห็นว่าอะไรสุขอะไรทุกข์
อันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิ
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สัมมาทิฏฐิ

ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง

จงสร้างความเห็นที่ถูกต้อง
ให้เกิดขึ้นในใจ

“ความเห็นทีถ่ กู ต้อง” คือเห็นว่าตายแล้วต้องไปเกิดต่อ ตายแล้ว
ไม่สญ
ู ผูท้ ต่ี ายคือร่างกาย แต่ใจทีม่ าใช้รา่ งกายเป็นลูกน้อง เป็นคนรับใช้
ท�ำอะไรต่างๆนี้ ใจไม่ได้ตายไปกับลูกน้อง ไม่ได้ตายไปกับคนรับใช้
ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ใจนี้แหละเป็นผู้ที่จะไปเกิดใหม่ จะไปเกิดที่ใด
ก็ขนึ้ อยูก่ บั บุญและบาปทีท่ ำ� ไว้ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ บุญก็มจี ริง บาปก็มจี ริง
ผลของบุ ญ ของบาปก็ มี จ ริ ง และการที่ จ ะให้ ใ จหยุ ด การเวี ย นว่ า ย
ตายเกิดก็มีจริง อันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องที่เราต้องท�ำให้เกิดขึ้นใน
ใจเรา เพราะถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้อง มันก็จะท�ำให้เรามีความคิดมี
การกระท�ำที่ถูกต้องนั่นเอง
ถ้าเรามีความเห็นว่าตายแล้วสูญ เราก็ไม่คดิ ว่าจะต้องท�ำบุญกัน
ท�ำไปท�ำไม เอาเงินไปเทีย่ วไม่ดกี ว่าหรือ เอาเงินไปซือ้ ของทีเ่ ราอยากได้
ไม่ดีกว่าหรือ เอามาท�ำบุญแล้วเราไม่ได้อะไรเลย ของก็ ไม่ได้ ไม่ได้
ไปเทีย่ ว มีแต่เสียเงิน ดังนัน้ ถ้าเราไม่เชือ่ ว่าตายไปแล้วเรายังไปเกิดใหม่
หรือตายไปแล้วเราอาจจะไปสวรรค์ หรือไปอบายไปนรก หรือเราอาจจะ
มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เราต้องพยายามสร้างความเชือ่ สร้างความเห็นนี้
ให้ ได้ นี่เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
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วิธที จี่ ะสร้าง คือต้องไปหาคนทีเ่ ขาเห็นการเวียนว่ายตายเกิด คนทีเ่ ขาเห็นนรกเห็น
สวรรค์ คนทีเ่ ขาเห็นนิพพาน คนทีเ่ ขาเห็นผลของบุญของบาปว่าจะส่งให้ ไปอยูท่ ไี่ หนบ้าง
คนที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระสาวกของพระพุทธเจ้าเรานี้เอง หรือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า
ก็เอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกจดจ�ำเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี่มาเป็นผู้ที่
สอนเราก็ได้ ถ้าเราได้ศกึ ษาจากพระพุทธเจ้าก็ดี ได้ศกึ ษาจากพระธรรมค�ำสอนทีม่ บี นั ทึกไว้
ในพระไตรปิฎกก็ดี หรือศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดี เราจะได้รับ
ค�ำยืนยันจากท่านเหล่านี้ว่า ตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วต้องเกิด สวรรค์มีจริง นรกมีจริง
สวรรค์เกิดจากการท�ำบุญ นรกเกิดจากการท�ำบาป การเวียนว่ายตายเกิด เกิดจากตัณหา
ความอยาก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา การยุติการเวียนว่ายตายเกิด จะเกิดจาก
การท�ำทาน เกิดจากการรักษาศีล เกิดจากการภาวนา นี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ ถ้าเรา
ได้เข้าหาพระพุทธ หรือพระธรรม หรือพระสงฆ์ เราก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็น
ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นบุญที่ส�ำคัญที่สุด เพราะเป็นเหมือนกับการชี้บอกทางให้เรารู้ว่าเราควร
จะไปทางไหนนั่นเอง
ถ้าเรามีมจิ ฉาทิฏฐิ เราก็คดิ ว่าไปทางไหนก็ได้เหมือนกัน พอตายแล้วก็สญ
ู ท�ำบาป
ก็ไม่ได้รบั ผลบาป ท�ำบุญก็ไม่ได้รบั ผลบุญ ดังนั้น ท�ำบุญท�ำบาปก็มผี ลเท่ากัน จะท�ำอะไร
ก็ทำ� ได้ อย่างมากถ้าท�ำบาป ท�ำผิดกฎหมาย ก็อาจจะถูกจับไปติดคุกติดตะรางเท่านัน้ เอง
แต่ถ้าไม่ถูกจับก็ไม่ถูกติดคุกติดตะราง หรือถ้าตายไปแล้ว เขาก็ไม่สามารถจับไปติดคุก
ติดตะรางได้อีกต่อไป
นี่เป็นเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องกับความเห็นที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเรายังเห็นว่า
ตายแล้วสูญ ไม่มีสวรรค์ ไม่มีนรก ท�ำบุญแล้วไม่ได้อะไร ท�ำบาปแล้วไม่ได้อะไร เราก็จะ
ท�ำอะไรตามอ�ำเภอใจ แล้วใจของเราส่วนใหญ่ก็มักจะใฝ่ต่�ำ เพราะสิ่งที่ดึงใจเราไปนั้น
มันจะดึงใจเราไปทางต�ำ่ เพราะมันต้องการสิง่ ต่างๆ มาให้ความสุขกับใจนัน่ เอง คือ ตัณหา
ความอยาก อยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ อยากได้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มาให้
ความสุข ก็จะหามาด้วยทุกวิถีทาง ถ้าเป็นคนไม่มีความเห็นที่ถูกต้องก็จะไม่กลัวบาป
จะกล้าท�ำบาปกัน และจะไม่ท�ำบุญ เพราะท�ำไปแล้วไม่ได้อะไร ท�ำไปให้เสียเวลาท�ำไม
ถ้ามีความเห็นทีไ่ ม่ถกู ต้องเช่นนี้ ควรรีบแก้ ไขเสีย ขอให้รวู้ า่ เราก�ำลังมืดบอด ก�ำลังจะถูก
6
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โมหะอวิชชาความหลงหลอกให้ ไปท�ำบาป หลอกให้ ไปเวียนว่ายตายเกิด หลอกให้ ไปติด
อยูใ่ นอบาย ตายไปแล้วจะไม่ได้ ไปทีด่ ี ไม่ได้ ไปสูส่ คุ ติ จะไปแต่ทคุ ติ คือไปอบาย ๔ สถาน
ได้แก่ เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย และนรก ดังนั้น ถ้าเรายังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้อง
ยังไม่เห็นว่าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วต้องไปเกิด ตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาป ก็ให้
หมั่นเข้าหาธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
การฟังเทศน์ฟงั ธรรม การศึกษาธรรม นีเ้ ป็นบุญ หนึง่ ในอานิสงส์ของการฟังเทศน์
ฟังธรรมก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง อานิสงส์ของการฟังธรรมนี้มีอยู่ ๕ ข้อ
ด้วยกัน ข้อที่ ๑ คือ ท�ำให้เราได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมทีเ่ ราไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน เช่น เรือ่ งบุญ
เรื่องบาป เรื่องนรกสวรรค์ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เป็นเรื่องที่เราจะไม่ได้ยินกัน
ถ้าเราไปศึกษาทีอ่ นื่ ไปเรียนตามโรงเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่มที ไี่ หนเขาสอน
เรื่องท�ำบุญเรื่องท�ำบาป เรื่องเวียนว่ายตายเกิด ต้องมาที่วัด ต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรม
เท่านั้น นี่คือธรรมที่เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เราจะได้ยินเมื่อเรามาฟังเทศน์ฟัง
ธรรมกัน และเป็นของจริง
ค�ำว่า “ธรรม” นี้คือของจริง สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี้เป็นความจริงหมด
แต่ส�ำหรับพวกเรา เราฟังแล้วอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของจินตนาการ เรื่อง
ของโกหกหลอกลวง เพราะไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์อยู่ตรงไหน
นรกอยู่ตรงไหน

นักวิทยาศาสตร์ส่งยานอวกาศขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ไม่มีสวรรค์ เจาะลงไปในพื้นดิน
ก็ไม่มีนรก มีแต่น�้ำมัน เขาก็เลยไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรกกัน อันนี้ต้องมาฟังเทศน์
ฟั ง ธรรมจากผู ้ เ ห็ น สวรรค์ เ ห็ น นรก เห็ น การเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด คื อ พระพุ ท ธเจ้ า
เป็นพระองค์แรกที่ทรงเป็นผู้ค้นพบความจริงเหล่านี้ ค้นพบความจริงเกี่ยวกับจิตใจ
ของพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดกันในภพน้อยภพใหญ่ ในกามภพ ในรูปภพ ในอรูปภพ
ขึ้นๆ ลงๆ ไปตามอ�ำนาจของบุญของบาปที่เรากระท�ำกัน ท่านรู้แล้วท่านก็มาสั่งสอน
พวกเราให้รวู้ า่ เราก�ำลังเวียนว่ายตายเกิดกัน แต่เราสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้
ถ้าเรามาท�ำตามที่พระองค์ให้ทรงกระท�ำ คือ มาท�ำทาน มารักษาศีล มาภาวนา แต่ที่เรา
ต้องมาท�ำกันตอนนี้ก่อน คือต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ความอยาก
ท�ำให้เรามาเกิด

พระพุ ท ธเจ้ า นี้ เ ป็ น คนฉลาดมาก พระองค์ ไ ด้ ศึ ก ษา
ค้นคว้าถึงเรื่องของดวงจิตดวงวิญญาณ ก็เห็นว่ามันน่าเบื่อ
ที่จะต้องกลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย อยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะ
เกิดมาร�่ำรวยหรือยากจน เกิดเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นคน
ต�ำ่ ต้อย ก็ตกอยูใ่ นสภาพเดียวกัน เกิดมาแล้วเดีย
๋ วก็ตอ
้ งแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย ตายไปแล้ ว ก็ ต ้ อ งไปรั บ ผลบุ ญ ผลบาป
พอรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ แล้วก็มาแก่
มาเจ็บ มาตายใหม่ ที่เรียกว่า “เวียนว่ายตายเกิด”
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงพิ จ ารณาทรงวิ เ คราะห์ แ ละมี ค วาม
ปรารถนาว่า มีทางใดบ้างทีจ
่ ะท�ำให้ดวงจิตดวงใจนีไ้ ม่ตอ
้ งกลับ
มาเกิดอยู่เรื่อยๆ เพราะการเกิดนี้เป็นทุกข์ เกิดมาแล้วต้อง
ทุกข์กบ
ั การเลีย
้ งดู มาดูแลรักษาป้องกันร่างกาย แล้วก็ตอ
้ งมา
ทุกข์กบ
ั ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ถ้าไม่เกิดได้มน
ั จะดีกว่า
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พระพุทธเจ้าค้นคว้าหาดูแล้วก็คน้ พบว่า สิง่ ทีพ่ าให้เรามาเกิดกันก็คอื ความอยากหา
ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นั่นเอง พวกเราทุกคนเกิดมานี้อยากจะมีความสุขผ่าน
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ทัง้ นัน้ เวลาได้ดไู ด้ยนิ ได้ฟงั อะไรทีช่ อบก็มคี วามสุข แต่เวลาไม่ได้ดู
ได้ฟงั สิง่ ทีช่ อบก็รสู้ กึ เหงา รูส้ กึ เศร้า เราเลยต้องไปหาสิง่ ต่างๆ มาดู มาฟัง มาดม มาลิม้ รส
มาสัมผัส นี่คือตัวที่ท�ำให้เราต้องมาเกิดกัน เพราะถ้าเราอยากจะดู อยากจะฟัง อยากจะ
ดมกลิน่ อยากจะลิม้ รส อยากจะสัมผัสอะไรต่างๆ เราก็ตอ้ งมีรา่ งกาย เวลาเราตายไป ใจของ
เรายังหิวโหย ยังอยากเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ เราก็เลยไปหาร่างกาย
อันใหม่ พอไปเจอพ่อแม่คนใหม่กำ� ลังผลิตร่างกายอันใหม่ เราก็ไปจับจอง เหมือนกับหา
ที่จอดรถ เวลาจะจอดรถ เราก็ต้องขับรถไปเรื่อยๆ พอมีช่องว่างที่ไหน เราก็เสียบรถ
เข้าไปจอด อันนีก้ เ็ หมือนกัน เวลาทีเ่ ราจะมาเกิดนี้ ดวงวิญญาณเราก็จะไปหาพ่อแม่คนใหม่
พอพ่อแม่คนใหม่เริ่มผลิตลูกคนใหม่ขึ้นมา เรามาถูกจังหวะก็เข้าเสียบได้ทันที
นีค
่ อ
ื ท�ำไมเรายังต้องมาเกิดกันอยู่ เพราะเรายังมีความอยากหาความสุข
ผ่านทางร่างกาย ทีเ่ ราไปเทีย
่ วกัน ไปกินไปดืม
่ ไปดูภาพยนตร์ ไปร้องร�ำท�ำเพลง
ไปเต้นแร้งเต้นกากัน ก็คือไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และที่เราไป
ร่วมหลับนอนกัน ก็เป็นการไปหาความสุขที่เรียกว่า “กามสุข” คือความสุขที่
เกิดจากการได้เสพกาม คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี่เอง เรื่องกามนี้
ไม่ตอ
้ งสอนใช่ไหม อันนีม
้ น
ั ฝังมาอยูก
่ บ
ั ทุกดวงวิญญาณ ทุกดวงจิตดวงใจ
แม้แต่เด็กที่ยังไม่ทันโต มันก็อยากจะเสพกามกันแล้ว มีแต่ต้องคอยเบรก
คอยห้าม

นี่แหละคือจิตใจของพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างนี้ จึงท�ำให้พวกเราต้องกลับมามี
ร่างกาย กลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ จนกว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เราถึงจะได้ยินได้ฟังเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องของเหตุที่พาให้มาเกิดว่า
เกิดจากอะไร แล้วเราจะได้ยนิ ถึงวิธที เี่ ราจะสามารถก�ำจัดเหตุคอื ความอยากต่างๆ ให้หมด
ไปจากใจได้ ความอยากนี้เราสามารถท�ำให้มันหมดได้ แต่ถ้าเราไม่รู้วิธี เราจะท�ำไม่ได้
เพราะเวลาเกิดความอยากนี้ มันจะบีบบังคับให้เราไปท�ำตามความอยาก การท�ำตาม
ความอยากนีไ้ ม่ได้ทำ� ให้ความอยากหายไป เช่น อยากไปเทีย่ ว พอวันนีไ้ ปเทีย่ วตามความ
อยากแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากไปเที่ยวขึ้นมาใหม่
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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เราอยากมาตั้ ง แต่ เ ด็ ก จนถึ ง ปั จ จุ บั น นี้
ความอยากของเราเคยหายไปบ้างไหม ไม่หาย
มี แ ต่ ม ากขึ้ น เสี ย ด้ ว ยซ�้ ำ ไป ตอนเป็ น เด็ ก ยั ง
อยากน้อยอยู่ เพราะมีก�ำลังวังชาน้อย พอเป็น
ผู้ใหญ่ มีก�ำลังมากขึ้น ความอยากมันก็มากขึ้น
ตามก� ำ ลั ง วั ง ชา พอโตมี เ งิ น มากก็ อ ยากมาก
เห็นไหม ข้าวของเต็มไปหมด เสื้อผ้าเต็มไปหมด
พอมีเงินแล้วมันก็รับใช้ความอยากทันที
ดังนัน
้ การท�ำตามความอยากนีจ
้ ะไม่มว
ี น
ั ที่
จะท�ำให้ความอยากหมดไปได้ เราต้องไม่ท�ำตาม
ความอยาก ต้องฝืนความอยาก อันนี้เป็นสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ถ้าอยากจะให้ความอยาก
หายไปหมด ต้องไม่ท�ำตามความอยาก
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นิสัยเดิม
ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย

การจะท� ำ บุ ญ ท� ำ บาปของมนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนนี้ ก็ มี ห ลายสาเหตุ
ด้วยกัน การท�ำบาปนี้อาจจะเป็นนิสัยที่ติดตัวมา นิสัยชอบท�ำบาป
ก็จะมาท�ำบาปต่อ แต่ถา้ มาเกิดในครอบครัวทีน่ บั ถือศาสนาและสัง่ สอน
ไม่ให้ท�ำบาป ถ้าเชื่อฟังแล้วท�ำตาม ก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยจากการชอบ
ท�ำบาปมาท�ำบุญแทน แต่ถ้าไปเกิดในครอบครัวที่ไม่นับถือศาสนา
ไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ เขาก็จะไม่ห้ามเวลาท�ำบาป บางทีเขาอาจจะ
สอนให้ทำ� บาปอีกด้วย เพราะถ้าเกิดในครอบครัวทีย่ ากจนก็ตอ้ งหาเงิน
ด้วยวิธที ำ� บาป เช่น ชาวบ้านทีอ่ ยูต่ ามต่างจังหวัด เขาก็จะยิงนกตกปลา
ต้องอาศัยการเลี้ยงชีพด้วยการท�ำบาป หรือชาวประมงอยู่ชายทะเล
อันนีก้ จ็ ะเป็นสาเหตุให้ตอ้ งไปท�ำบาปกัน ท�ำบาปด้วยนิสยั เดิม คือเคย
ท�ำมาก่อนจนติดเป็นนิสยั เหมือนคนทีเ่ คยใช้มอื ขวา พอมาเกิดชาตินี้
ก็จะมาใช้มือขวาต่อ คนที่ถนัดมือซ้าย พอมาเกิดชาตินี้ก็จะมาใช้
มือซ้ายต่อ ท�ำไมคนเราจึงไม่ใช้มือขวาเหมือนกันหมด หรือท�ำไมไม่ใช้
มือซ้ายเหมือนกันหมด ก็เพราะว่าแต่ละคนมีความถนัดความเคยชินมา
ไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เราเกลียด มันก็ติดมากับ
ใจของเรา บางคนก็ชอบสีเขียว บางคนก็ชอบสีฟ้า บางคนก็ชอบสีขาว
บางคนก็ไม่ชอบสีแดง บางคนก็ไม่ชอบสีเหลือง
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อันนีเ้ ป็นเรือ่ งของนิสยั ทีอ่ ยูใ่ นจิตใจของพวกเราทีไ่ ม่ได้ตายไปกับร่างกาย เมือ่ กลับ
มาเกิดใหม่ จิตใจก็กลับมาเป็นเหมือนคนเดิมทุกอย่าง เพียงเปลี่ยนร่างกายใหม่
เท่านั้นเอง แต่คนที่ใช้ร่างกายนี้เหมือนเดิม เหมือนกับเวลาเราเปลี่ยนรถยนต์ เคยขับ
รถยนต์อย่างไรจะขับอย่างนั้นต่อไป เคยขับสวี้ดสว้าดก็จะขับสวี้ดสว้าด ไม่ว่าจะเปลี่ยน
รถยนต์ยหี่ อ้ ไหนก็ตาม คนทีข่ บั เรียบร้อยก็จะขับเรียบร้อย อันนีเ้ ป็นเรือ่ งของนิสยั ทีท่ ำ� ให้
เราท�ำอะไรต่างๆ กัน
ต อ น ที่ เ ร า ม า เ กิ ด นี้ นิ สั ย ก็ มี ทั้ ง นิ สั ย ดี
แ ล ะ นิ สั ย ไ ม ่ ดี แ ล ะ นิ สั ย ก ล า ง ๆ ไ ม ่ ดี ไ ม ่ ชั่ ว
แต่ ล ะคนก็ มี นิ สั ย มาแบบนี้ คนที่ มี นิ สั ย ไม่ ดี ก็ จ ะ
ไปท�ำสิ่งที่ไม่ดี คนที่มีนิสัยดีก็จะไปท�ำสิ่งที่ดี คนที่มี
นิ สั ย กลางๆ ก็ แ ล้ ว แต่ อ ารมณ์ อารมณ์ ดี ก็ ท� ำ ดี
อารมณ์ ไ ม่ ดี ก็ ไ ม่ ท� ำ ดี เหมื อ นเราสั ง เกตดู บางวั น
อารมณ์ดี ใจสบาย ยิม
้ แย้มแจ่มใส ท�ำความดี วันไหนถูก
ลอตเตอรี่ก็จะเอาเงินมาแจกเพื่อนฝูงเลี้ยงเพื่อนฝูง
แต่ถ้าวันไหนเงินหาย เงินไม่พอใช้ วันนั้นอารมณ์ไม่ดี
อั น นี้ ก็ เ ป็ น สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ ค นเราท� ำ ดี บ ้ า งไม่ ดี บ ้ า ง
สาเหตุ ภ ายใน คื อ นิ สั ย ใจคอของตนเอง สาเหตุ
ภายนอก ก็คือเหตุการณ์ต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ
ที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย ตอนเราเป็นเด็กอยู่กับพ่อแม่
พ่อแม่เขาก็สอนเราไปตามนิสัยของพ่อแม่ พ่อแม่เขา
มีนิสัยไม่ดี เขาก็สอนไม่ดี พ่อแม่มีนิสัยดี เขาก็สอนดี
นี่คือสาเหตุท�ำให้เรามาท�ำบุญท�ำบาปกัน
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เชื่อกันมา
ก็ท�ำตามกันมา

ความสุขที่พวกเราชาวฆราวาสญาติโยมแสวงหาสัมผัสกัน
เป็นความสุขทีเ่ ป็นความสุขชัว่ คราว เป็นความสุขปลอม เพราะมันจะ
กลายเป็นความทุกข์ขนึ้ มาเวลาทีม่ นั เสือ่ มไปหมดไป แต่พวกญาติโยม
ก็ ไม่มีทางเลือกเพราะเกิดมาอยู่ในสังคมที่หาความสุขแบบนี้กัน
ปูย่ า่ ตายาย บิดามารดา ญาติพนี่ อ้ ง ญาติสนิทมิตรสหาย ก็หาความสุข
แบบนี้ ไม่มีใครรู้จักวิธีหาความสุขแบบพระพุทธเจ้า นอกจากได้
มาวัดได้มาศึกษา ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรม ได้มาพบปะกับพระสงฆ์
องค์เจ้า ถึงจะเห็นว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่ก�ำลัง
ได้เสพได้สัมผัสกันอยู่ เพราะเป็นความสุขที่ปะปนคลุกเคล้าด้วย
ความทุกข์ ด้วยความวุ่นวายใจ ด้วยความวิตกกังวล ด้วยความ
หวาดกลัว
นี่คือผลที่เกิดจากการที่ญาติโยมมาหาความสุขจาก ลาภ
ยศ สรรเสริ ญ หาความสุ ข จากรู ป เสี ย ง กลิ่ น รส โผฏฐั พ พะ
เพราะของพวกนี้ มั น ไม่ เ ที่ ย ง เวลามี มั น ก็ ดี แต่ เ วลาไม่ มี มั น
มันไม่ดี มันเป็นพิษเป็นภัย ถ้าเราไปอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นลมหายใจ
เวลามันหมดไปนี้จะท�ำให้ทรมาน แต่ก็ไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางอื่น
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สาเหตุทพ
ี่ วกเราไม่คอ
่ ยมาวัดเพราะเห็นว่าวัดเป็นเรือ
่ งงมงายไปเสียอีก ไม่เข้าใจว่า

วัดนีแ่ หละเป็นแหล่งของความรู้ เป็นแหล่งของความสุขทีว่ เิ ศษ แต่ไม่เข้าใจกัน ส่วนหนึง่
ก็อาจจะเป็นเพราะคนสอน คนสอนก็สอนไม่เป็น ไม่รเู้ รือ่ ง คนทีร่ จู้ ริงๆ เรือ่ งของศาสนา
พุทธนีม่ ีไม่มาก พระอริยเจ้านีเ่ ป็นผูท้ รี่ เู้ รือ่ งของศาสนาอย่างจริงจัง ส่วนผูท้ ี่ไม่ได้เป็น
พระอริยะนี้จะไม่รู้จะไม่เข้าใจ แล้วก็จะท�ำให้ศาสนากลายเป็นของงมงายไป ท�ำให้
ศาสนากลายเป็นเหมือนกับแหล่งหลอกลวง หลอกลวงให้คนท�ำบุญท�ำทาน โดยทีค่ น
ท�ำบุญท�ำทานท�ำไปก็ไม่รู้ว่าได้อะไร ท�ำไปก็เพราะเชื่อเท่านั้นว่าได้นู้นได้นี่ แต่ไม่ได้เห็น
ได้สัมผัสอย่างจริงจัง ก็เลยยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไร บุญเป็นอย่างไร ความสุข
ทางใจเป็นอย่างไร เลยไม่คอ่ ยเข้าใจกัน แต่เพราะความกลัวบาปกลัวนรก ก็เลยมาท�ำบุญ
แต่ยังไม่ได้สัมผัสกับผลจริงๆ เลยไม่ได้ท�ำอย่างจริงจัง ท�ำแบบกั๊กเอาไว้ ท�ำไว้บ้างเผื่อไว้
เผื่อมันเป็นเรื่องจริง ตายไปจะได้ ไม่ขาดทุน ถ้าสวรรค์มีจริง ท�ำบุญไว้ก็ยังได้ ไปสวรรค์
บาปก็ไม่ทำ� หรือถ้าท�ำบ้างก็พยายามท�ำให้นอ้ ย ถ้ายังต้องท�ำก็ทำ� ไป แต่ถา้ ไม่จำ� เป็นก็ไม่ทำ�
แบบนี้คือไม่เชื่ออย่างจริงจัง
ทีนี้ยังไม่รู้ว่าบุญท�ำให้เกิดอะไรขึ้นมา ยังไม่รู้ว่าบาปนี้ท�ำให้เกิดอะไรขึ้นมา เพราะ
คนขายบุญขายบาปนี้ไม่แจ้งรายละเอียดให้ทราบ เหมือนคนขายประกันไม่ได้บอกว่าจะ
รับประกันอะไรให้บ้าง เพียงแต่พูดรวมๆ ว่ารับประกัน รับรอง มีเหตุมีภัยแล้วจะรับดูแล
ให้ทุกอย่าง แต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียด คนซื้อประกันเลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรว่าจะถูก
หลอกหรือเปล่า
นี่ คื อ ที่ ม าว่ า ท� ำ ไมศาสนาเราจึ ง ไม่ มี ค วามศรั ท ธาท� ำ กั น แบบจริ ง จั ง
ส่วนหนึง
่ ทีท
่ ำ� เพราะว่าถูกสอนมาแต่เด็ก เชือ
่ กันมาตัง
้ แต่ปย
ู่ า่ ตายาย เชือ
่ กันมาก็
ท�ำตามกันมา ท�ำด้วยความเชื่อ แต่ยังไม่ได้สัมผัสกับผลจริงๆ อันนี้เพราะว่าไม่
ได้ท�ำอย่างจริงๆ ท�ำอย่างเต็มที่กัน แต่ถ้าเชื่ออย่างจริงจังนี้ บาปจะไม่ท�ำเลย
จะท�ำแต่บุญอย่างเดียว
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เสื่อมในคราบ

ของความเจริญ

การที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะมาศึกษาพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเรามาวัดแล้วเราไม่เข้าถึงพระธรรม
ค�ำสอนนี้ ก็เหมือนกับไปไม่ถึงวัด เช่น คนไปวัดดังๆ เช่น วัดพระแก้ว
วั ด โสธร วั ด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง ส่ ว นใหญ่ มั ก จะไปที่ พ ระอุ โ บสถ
พระอุโบสถนีเ่ ป็นเหมือนเปลือกวัด ไปกราบพระพุทธรูป ไปจุดธูปเทียน
แล้วก็ไปถวายดอกไม้ ถวายสิ่งสักการะ หรืออาจจะถวายเงินทองเป็น
เครื่องสักการะแทน แล้วก็ขอให้มีความสุข ขอให้ความทุกข์หมดไป
นี่เรียกว่าไปไม่ถึงวัด ไปถึงแค่เปลือกวัด
วิธีการเข้าหาศาสนาของชาวพุทธเราส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยได้ผล
เท่าไร จึงไม่ค่อยเกิดความประทับใจกับศาสนา เพราะว่าไม่เข้าถึงเนื้อ
ของศาสนา เข้าถึงแค่เปลือกของศาสนา การเข้าถึงเนื้อของศาสนานี้
ต้องเข้าหาพระธรรมค�ำสอน ที่ต้องไปวัดก็เพราะว่าที่วัดมีพระธรรม
ค�ำสอน แต่วดั ก็ไม่คอ่ ยเอาพระธรรมค�ำสอนมาเผยแพร่ มักจะเผยแพร่
วันเดียวเท่านั้น อาทิตย์ละวัน คือวันพระ วันธรรมสวนะ พอเขาบอก
วันพระเป็นวันธรรมสวนะ ก็เลยเอาแค่วันเดียว

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

15

“ธรรมสวนะ” แปลว่า การฟังธรรม วันพระ วันธรรมสวนะ เป็นวันฟังธรรม พระก็เลย
ต้องเอาธรรมะออกมา แต่ก็เป็นธรรมะใบลาน ธรรมะที่เขียนเอาไว้แล้วเอามาอ่านให้ฟัง
ก็เป็นธรรมะเหมือนกัน แต่อาจจะเป็นธรรมะทีค่ อ่ นข้างจะเข้าใจยาก เพราะบางทีทา่ นก็ใช้
ภาษาของพระมาสอน คือ ภาษาบาลี ทางวัดก็ไม่ทำ� ธรรมะให้เข้าสูพ่ ทุ ธศาสนิกชนได้อย่าง
ง่ายดาย เพราะไปยึดติดในรูปแบบของธรรมะ คือรูปแบบของภาษา ต้องพยายามรักษา
ภาษาดัง้ เดิมเอาไว้คอื ภาษาบาลี เกรงว่าถ้าไม่รกั ษาเดีย๋ วธรรมะจะเสือ่ มหายไป การรักษา
ภาษาบาลีก็เพื่อที่จะรักษาออริจินัลลิตี้ (originality) ของความดั้งเดิมของค�ำสอน
ถ้าเอามาแปลเดี๋ยวกลัวจะแปลกันผิดแปลกันถูก แล้วเดี๋ยวจะท�ำให้ธรรมะแปลงเพศ
แปลงพันธุ์ ไปได้ ก็เลยต้องรักษาบาลี แต่การรักษาบาลีมันก็ท�ำให้คนที่ไม่ได้ศึกษาบาลี
ฟังไม่รู้เรื่อง พอไม่รู้เรื่องก็เลยขาดสติขาดความสนใจ พอฟังแล้วมีบาลีเยอะๆ นี่งง
คนฟังเขาไม่รู้เรื่องก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
นอกจากภาษาบาลีแล้ว ยังมีราชาศัพท์เข้ามาด้วย เพราะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
ที่ท่านเป็นกษัตริย์ การจะใช้ภาษากับกษัตริย์ก็ต้องใช้ราชาศัพท์ แทนที่จะว่า “กิน”
ก็ตอ้ งว่า “เสวย” หน้าตาก็เป็นพระพักตร์ พระเนตร พระพักตร์ พระเนตร คนทีไ่ ม่ได้เรียน
ราชาศัพท์มา เขาฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ หรือบางทีพระท่านใช้บาลี แล้วท่านไม่แปลบาลีให้ฟัง
บางทีภาษาไทยก็เอาภาษาบาลีมาใช้อีกความหมายหนึ่ง อย่างค�ำว่า “เวทนา” นี้ เราเอา
มาใช้แบบสมเพชเวทนา แต่บาลีนี้หมายถึงความรู้สึก เช่น สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ และ
ค�ำว่า “สังขาร” คือ ความคิดปรุงแต่ง เราก็เอามาใช้กับร่างกาย เลยกลายเป็นร่างกายไป
เวลาฟังธรรมเลยสับสน ฟังแล้วไม่เข้าใจ ธรรมะแทนที่จะเป็นของง่ายก็เลยกลายเป็น
ของยากไป เพราะผูท้ นี่ ำ� เอาธรรมะมาเผยแผ่ไปให้ความส�ำคัญต่อการรักษาความดัง้ เดิม
ของภาษาธรรม แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ ไปปฏิบัติด้วย ก็จะได้แต่ชื่อของธรรมะ แต่ไม่ได้ตัว
ของธรรมะ การจะเข้าถึงตัวของธรรมะนี้ ต้องเข้าด้วยการปฏิบตั ิ การศึกษาการฟังเทศน์
ฟังธรรมนี้ยังเป็นการเรียนรู้ชื่อของธรรมะอยู่
เพราะฉะนั้น การที่จะเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้ถูกต้องแม่นย�ำและให้เข้าใจ
ได้นี้ จึงต้องเกิดจากผู้ได้ศกึ ษาได้ปฏิบตั จิ นเห็นธรรมปรากฏขึน้ ในใจของตน ถึงจะสามารถ
เอาธรรมนี้มาเผยแพร่โดยไม่ต้องใช้ภาษาบาลี สามารถใช้ภาษาของคนที่ฟังได้เลย
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แต่ถา้ ไม่ได้ปฏิบตั ิ คนทีเ่ อาธรรมะมาเผยแพร่กจ็ ะยึดแนวของภาษาบาลี แล้วก็เอาค�ำของ
ภาษาบาลีมาแปล บางทีกแ็ ปล บางทีก็ไม่แปล การเข้าถึงธรรมะเลยกลายเป็นของยากไป
คนจึงไม่ค่อยอยากจะฟังธรรมกัน ฟังแล้วมันไม่สนุก ฟังแล้วมันเบื่อ
สังเกตดูญาติโยมทีฟ
่ ง
ั ธรรมนี้ มักจะหาเสากัน หาเสาพิงกัน พอพระตัง
้ นะโม
ก็เตรียมตัวเข้าฌานกัน เพราะฟังไม่รเู้ รือ
่ ง หรือไปงานสวดงานศพต่างๆ ก็สวด
ภาษาบาลีกน
ั เวลาพระสวด ญาติโยมก็ไม่รวู้ า่ พระสวดอะไร ความจริงเป็นค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น เมื่อเป็นภาษาบาลี คนฟังๆ ไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ได้ฟัง ก็เลย
กลายเป็นธรรมเนียม เวลาพระเทศน์ก็ปล่อยให้ท่านเทศน์ไป เวลาพระสวด
ก็ปล่อยให้ท่านสวดไป โยมก็คุยกัน ไม่คุยก็นั่งหลับกันไป แล้วแต่อัธยาศัย
สังเกตดูไปงานศพนี้ มีคนฟังพระสวดกันไหม ไปงานบุญที่มีพระสวด ได้ไป
ฟังพระสวดกันหรือเปล่า ไม่หรอก ถือว่าไปงานสังคม ไปทักทายปราศรัยกับ
ญาติสนิทมิตรสหายทีน
่ านๆ จะได้พบปะกันสักที ถ้าคนไม่ตายก็จะไม่ได้มาเจอกัน
ถ้าญาติพี่น้องไม่ตาย พี่น้องต่างๆ จะไม่ค่อยได้เจอกัน นานๆ เจอกันก็เลยต้อง
ถามสารทุกข์สก
ุ ดิบ ก็เลยไม่ได้ไปฟังการสวด การสวดก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร
ไม่รู้สวดไปท�ำไม

ถ้าจะสวดก็สวดเป็นภาษาไทยอย่างนี้ซิ “กุสลา ธัมมา” แปลว่าอะไร ธรรมที่เป็น
กุศล “อกุสลา ธัมมา” ธรรมที่เป็นอกุศล “อัพยากตา ธัมมา” ธรรมที่เป็นกลาง ธรรมนี้
คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นโทษ และเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆ ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษ
สิ่งที่เป็นประโยชน์เรียกว่า “กุศล” สิ่งที่เป็นโทษเรียกว่า “อกุศล” การท�ำบาปนี้เป็นโทษ
กับผู้กระท�ำ ผู้ถูกกระท�ำ นี่น่าจะสวดแบบนี้ คนไปงานศพจะได้ตั้งใจฟังกัน จะได้รู้ว่าพระ
สวดอะไร
สมัยพุทธกาลท่านไม่สวดกันหรอก เวลาแสดงธรรมท่านก็พูดคุยกันอย่างนี้
คนสมัยพุทธกาลเขาฟังภาษาบาลีรู้เรื่อง เขาใช้ภาษาบาลีกัน แล้วเราก็จดจ�ำภาษาบาลี
มาจนปัจจุบันนี้ แต่ประเทศเราไม่ได้พูดภาษาบาลี แต่เราเอาบาลีมาสอนคนไทย คนไทย
ฟังก็งง เหมือนเอาภาษาไทยไปสอนฝรัง่ คนไทยคุยกับฝรัง่ ฝรัง่ ฟังแล้วก็งง คนไทยบอก
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“snake snake fish fish” เป็นยังไงรู้เปล่า ฝรั่งไม่รู้แต่คนไทยรู้ ‘I speak English,
snake snake fish fish.’ แปลว่า “ฉันพูดภาษาอังกฤษงูๆ ปลาๆ” snake ก็งู
fish ก็ปลา แต่พอฝรั่งฟังแล้วฟังไม่เข้าใจ “ยูพูดอะไรวะ” ดีไม่ดีไปเจอฝรั่งพูดไทยไปเลย
พูดไทยดีกว่า
ศาสนาพุทธจึงมีปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างผู้ ให้ความรู้กับผู้มาเรียน คือ
สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง จึงไม่เกิดความเข้าใจ ศาสนาเลยเจริญไปในทางที่ไม่ควรจะเจริญ
เสื่อมไปในทางที่ควรจะเจริญ เสื่อมไปในทางความรู้ ความรู้ทางธรรมะนี่ไม่รู้กัน ไปเจริญ
ในทางถาวรวัตถุ ไปวัดก็ไปท�ำบุญกัน งานศพก็ไปบริจาคเงินกัน บริจาคเงินแล้วก็ถวาย
ให้วดั ไป วัดมีเงินก็เอามาสร้างโบสถ์สร้างเจดียส์ วยงามแต่ไม่มปี ระโยชน์ คนดูก็ไม่ได้รบั
ความรู้จากเจดีย์ ไม่ได้รับความรู้จากโบสถ์เลย นี่คือความเสื่อมของศาสนาโดยที่เรา
ไม่รู้สึกตัว เสื่อมในคราบของความเจริญ คือเจริญทางวัตถุ เจริญทางพิธีกรรม ทุกแห่ง
ทุกหนมีงานศพ มีงานมงคลอะไรต่างๆ เต็มไปหมด แต่นี่มันไม่ใช่เป็นเนื้อของศาสนา
เป็นความเจริญของเปลือกทางศาสนา ส่วนเนื้อของศาสนาคือการศึกษา การปฏิบัติ
การบรรลุ นี้มีนิดเดียว ถ้าเป็นทุเรียนก็มีเนื้อเท่านิ้วโป้ง ลูกเท่าส้มโอ พอแกะเปลือก
ออกมา เจอเนื้อแค่เท่าหัวนิ้วโป้ง นี่คือศาสนาพุทธในปัจจุบันนี้
ท�ำไมพูดอย่างนี้ ก็ปริมาณของผู้ที่ศึกษา ผู้ที่ปฏิบัติ ผู้บรรลุธรรม นี้มีเท่าไร
ชาวพุทธเรามี ๙๐% ในประเทศไทย ๙๐% ของ ๗๐ ล้าน ก็ ๖๐ กว่าล้าน เอา ๙ คูณ ๗
ก็ ๖๓ จ�ำนวน ๖๓ ล้านคน นี่มีการศึกษา มีการปฏิบัติธรรม และบรรลุธรรมสักกี่คน
มีพระอริยบุคคลถึงแสนไหม ถ้า ๑ % ของ ๖๐ ล้าน เท่าไร ๑๐ % ก็ ๖ ล้าน ๑ % ก็ ๖ แสน
ครึง่ % ก็ ๓ แสน นีค่ อื ปริมาณเนือ้ ของศาสนา มีเท่าหัวนิว้ โป้งในลูกทุเรียน แกะลูกทุเรียน
ลูกเบ้อเริ่มเลย ลูกเท่าฟุตบอล แต่พอผ่าออกมานี้จะกินเนื้อมันเท่านั้นแหละ เจอเนื้อ
แค่เท่าหัวแม่โป้ง แล้วก็เป็นเม็ดซะส่วนใหญ่ มีเนื้อบางๆ เคลือบเม็ดอยู่เท่านั้นเอง
กินได้ ไหม กินไม่ได้ใช่ไหม นี่แหละศาสนาของเราเป็นอย่างนี้ เราจะได้รับประโยชน์จาก
ศาสนาเท่าไร ทัง้ ๆ ทีศ่ าสนาของพระพุทธเจ้านีม้ ปี ระโยชน์มหาศาล การทีเ่ ราจะไปนิพพาน
การที่เราจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคล เราไปคิดว่ามันสุดเอื้อม ก็เลยท�ำให้เราไม่ไปกัน
ถ้ามันสุดเอื้อมจริงๆ พระพุทธเจ้าก็ ไม่เสียเวลามาสอนหรอก
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การสมาทานศีล

“การสมาทาน” แปลว่า การเรียนรู้และเพื่อน�ำไปปฏิบัติ ถ้าเรา
ยังไม่รู้ว่าศีล ๕ มีอะไรบ้าง เราก็ต้องไปหาผู้ที่รู้ศีล ๕ ซึ่งปกติก็ต้องไป
หาพระ เพราะพระเป็นผูท้ ศี่ กึ ษาเรือ่ งศีล สมาธิ ปัญญา แล้วพอเรารูแ้ ล้ว
ว่าการรักษาศีล ๕ รักษาอย่างไร เราก็ไปรักษาของเรา ทีนี้เวลาเราจะ
รักษาศีล ๕ วันไหน เราก็ไม่ต้องไปหาพระแล้ว ถ้าเรารู้แล้วว่าวิธีรักษา
ศีล ๕ ท�ำอย่างไร เราเพียงแต่ตั้งจิตตั้งใจตั้งอธิษฐานขึ้นมา สมมุติว่า
วันนี้เป็นวันพระ แล้วเราอยากจะรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ เราก็ตั้งจิต
อธิษฐานว่า ตัง้ แต่เวลานีไ้ ปจนถึงตลอดครบ ๒๔ ชัว่ โมง ครบ ๑ วัน ๑ คืน
เราจะรักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัด เท่านีก้ จ็ ะสามารถรักษาได้แล้ว ไม่ตอ้ ง
ไปวัดเพื่อที่จะไปขอสมาทานศีลจากพระ ไม่ต้องให้พระมาตั้งนะโม
มาตั้ง พุทธัง สรณัง คัจฉามิ แล้วก็มาบอกศีล ๕ เป็นภาษาบาลีที่เรา
ไม่เข้าใจ “ปาณาติปาตา เวรมณี” บางคนไปขอศีล ๕ ไม่เข้าใจว่าศีล ๕
มีอะไร เพราะฟังไม่รู้เรื่อง เพราะเป็นภาษาบาลี จะถามก็ไม่กล้าถาม
เกรงใจพระ หรือกลัวว่าจะหาว่าโง่ ก็เลยต้องโง่ต่อไป
คนโง่ถา้ ยอมรับว่าโง่จะเป็นคนทีฉ่ ลาดได้ แต่คนทีค่ ดิ ว่าตนเอง
ฉลาด แสดงความโง่ของตนให้แก่ผอู้ นื่ ไม่ได้นี่ จะเป็นคนโง่ไปเรือ่ ยๆ
เพราะฉะนัน้ ยอมโง่เถิดเพือ่ จะได้ฉลาด อย่าไปอายว่าเราโง่ ถ้าเราโง่แล้ว
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เราไม่ถามใคร เราก็ไม่มวี นั รู้ ถ้าเราไม่รถู้ ามเถิด เพียงแต่เวลาจะถามก็ให้มกี าลเทศะ ให้มี
เวลาที่เหมาะสม นี่คือ “กาเลนะ ธัมมสากัจฉา” การสนทนาธรรม การถามตอบธรรม
เป็นมงคลอย่างยิง่ เพราะจะก�ำจัดความสงสัยต่างๆ ให้หมดไปได้ จะท�ำให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
ขึน้ มา เกิดความเห็นทีถ่ กู ต้อง จะได้รวู้ า่ การรักษาศีลนีไ่ ม่ตอ้ งไปวัดทุกครัง้ ไปครัง้ เดียวก็พอ
หรือไม่ต้องไปเลยก็ได้
อย่างวันนีญ
้ าติโยมจะมาอยูป่ ฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั จะมาถือศีล ๘ กัน จ�ำเป็นจะต้องมา
ขอศีลจากพระไหม ไม่จำ� เป็นหรอก ถ้าญาติโยมรูแ้ ล้วว่าศีล ๘ มีอะไร พอเข้าทีพ่ กั ก็ตงั้ จิต
อธิษฐานว่าจะรักษาศีล ๘ ตัง้ แต่บดั นีจ้ นถึงเวลาทีอ่ อกจากสถานทีน่ ี้ไป อันนีก้ ถ็ อื ว่าเรามี
การสมาทานแล้ว คือมีการก�ำหนดเวลาของการรักษาศีลนั่นเอง
การสมาทานศีล มีอยู่ ๓ รูปแบบด้วยกัน สมาทานศีลก็จากพระ เช่น เวลาวันพระ
เราไปวัด ก็จะมีพิธีให้ศีลกัน พระก็จะเป็นผู้น�ำกล่าว “ปาณาติปาตา เวรมณี” ญาติโยม
ก็ว่าตาม ถ้าไม่รักษา อย่าว่าตามนะ ว่าตามนี่หมายความว่าเราจะรักษาศีลข้อนี้ อย่าง
บางคนนี้พอมาถึงศีลข้อ ๓ เขาก็ข้ามไปเพราะเขามีเมียน้อย หรือบางคนเย็นนี้จะไป
งานเลี้ยง ข้อ ๕ เขาก็ไม่พูดตาม เขาก็สมาทานแค่ ๔ ข้อ แต่ถ้าพูดตามแล้วแสดงว่า
เราลั่นวาจา สัจวาจาแล้ว คือให้ค�ำมั่นสัญญาว่าจะรักษาศีลข้อต่างๆ เหล่านี้
เพราะฉะนัน้ ถ้าวันไหนเราไปวัดแล้วมีการให้ศลี แต่เรารักษาศีลไม่ได้ เราก็อย่าไป
พูดตาม พูดตามแล้วเดี๋ยวเราจะโกหกตัวเอง เดี๋ยวนี้งานศพงานอะไร เขาก็มักจะมีให้
ศีลกัน ทีนี้เราอาจจะคิดว่าเป็นแค่พิธี แต่ความจริงมันเป็นการให้สัจวาจาต่อพระสงฆ์
องค์เจ้าว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ท�ำผิดข้อนั้นข้อนี้” แต่ถ้าเรายังไม่สามารถท�ำได้ เราก็อย่าไป
พูดตาม เวลาท่านกล่าว “ปาณาติปาตา เวรมณี” ถ้าเรายังอยากจะตบยุงอยู่ เราก็อย่าไป
กล่าวตาม เพราะว่าจะท�ำให้เราโกหกตัวเอง โกหกคนอื่นไม่เท่าไรหรอก โกหกตัวเองนี่
ขาดทุน เพราะเราจะต้องเป็นคนที่จะต้องรับผลของการโกหกของเราเอง อันนี้เรียกว่า
สมาทานศีล อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราสมาทาน เพราะเราไม่รู้จักการรักษาศีลว่ารักษา
อย่างไร ศีลมีอะไรบ้าง เราก็อาจจะไปที่วัด แล้วก็สมาทานศีลกับพระ แต่ถ้าท่านพูดเป็น
ภาษาบาลีแล้วไม่เข้าใจ เราอาจจะต้องถามคนที่รู้ภาษาบาลีนี้ว่ามีความหมายอย่างไร
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ศีลข้อที่ ๑ แปลว่าอะไร ข้อที่ ๒ แปลว่าอะไร เพราะเราต้องเข้าใจความหมาย เราถึงจะ
สามารถรักษาศีลได้ นี่คือวิธีการท�ำให้ศีลเกิดขึ้น วิธีแรกก็คือการสมาทานศีล
วิธที ่ี ๒ คือ วิรตั ิ คือ เราก�ำหนดขึน้ มาเอง “วิรตั ”ิ ก็แปลว่า ละเว้น เหมือน “มังสวิรตั ”ิ นี้
มังสวิรัติก็ละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ “ศีลวิรัติ” ก็คือละเว้นจากการท�ำบาป อันนี้
เราก็ก�ำหนดขึ้นมาในใจเราได้เลย เช่น วันนี้ไม่อยากจะดื่มสุรา หรือพรรษานี้ไม่อยากจะ
ดืม่ สุรา ก็กำ� หนดศีลข้อ ๕ ขึน้ มาว่า “ต่อไปนีจ้ ะรักษาศีลข้อ ๕ นีไ้ ปตลอดทัง้ พรรษา” ก็ได้
อันนี้เขาเรียกว่า “ศีลวิรัติ” ละเว้นจากการดื่มสุรา เหมือนกับละเว้นจากการรับประทาน
เนื้อสัตว์ เขาเรียก “มังสวิรัติ” อันนี้ “สุราวิรัติ” ละเว้นจากการดื่มสุรา อันนี้ก็เป็นวิธีที่จะ
ท�ำให้เราเกิดการรักษาศีลขึน้ มา “วิรตั ”ิ แปลว่า เราละเว้นด้วยความคิดของเราเอง ไม่ตอ้ ง
ไปหาพระไม่ต้องไปขอพระที่วัดก็ได้ เช่น ถ้าเราอยู่ในที่ไม่มีพระ จะท�ำอย่างไรถ้าอยาก
จะรักษาศีล เราก็ต้องวิรัติเท่านั้นเอง คือก�ำหนดขึ้นมา
ส่วนศีลชนิดที่ ๓ อันนีเ้ ขาเรียกว่า “ศีลธรรมชาติ” ค�ำว่า “ศีลธรรมชาติ” เป็นอย่างไร
ก็คอื ว่าเป็นธรรมชาติของจิตดวงนัน้ ทีจ่ ะไม่ทำ� บาปโดยเด็ดขาด จิตทีจ่ ะเป็นธรรมชาติ
โดยไม่ท�ำบาปโดยเด็ดขาดนี้ต้องเป็นจิตของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป
ท่านมีดวงตาเห็นธรรม ท่านเห็นว่าการกระท�ำบาปนี้เป็นเหตุที่จะท�ำให้จิตต้องไปเกิดใน
อบาย ไปเป็นเดรัจฉาน ไปเป็นเปรต ไปเป็นอสุรกาย ไปตกนรก เหมือนกับเราเห็นว่า
ถ้าไปปล้นร้านทอง เดีย๋ วก็ถกู ต�ำรวจจับ หรือไม่อย่างนัน้ ก็ถกู เขาวิสามัญ ถ้าเราไม่อยากไป
ติดคุก ไม่อยากจะไปโดนวิสามัญ เราก็อย่าไปปล้นทองกัน อันนีก้ เ็ หมือนกัน พระอริยบุคคล
ทุกๆ องค์นี้จะไม่มีวันท�ำบาปโดยเด็ดขาด เพราะท่านไม่ต้องการให้จิตของท่านไปเกิดใน
อบายนั่นเอง ท่านเห็นอบายว่าเกิดจากการท�ำบาป
นี่คือเรื่องของศีล มี ๓ ชนิดด้วยกัน ส�ำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่รู้ว่าศีลมีอะไรก็ต้องไป
หาพระ หรือไปศึกษาจากหนังสือธรรมะ ดูค�ำแปลว่าศีลแต่ละข้อแปลว่าอะไร เมื่อรู้แล้ว
ถ้าอยากจะรักษา ถ้ามีพระให้ศีลก็รับศีลไป ถ้าไม่มีก็วิรัติไป ถ้าเป็นพระอริยบุคคลก็รู้อยู่
แก่ใจว่าท�ำบาปไม่ได้ เพราะไม่ตอ้ งการทีจ่ ะไปเกิดในอบาย นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราอาจจะต้องถามกัน
เพราะบางทีพระท่านก็พดู บ้างไม่พดู บ้าง บางทีเราได้ยนิ แล้วเราไม่เข้าใจ มีโอกาสก็ถามได้
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อานิสงส์
ในการท�ำบุญ

สมั ย พุ ท ธกาล พระพุ ท ธเจ้ า ทรงสอนให้ พ ระใช้ ผ ้ า ห่ อ ศพ
ผ้าบังสุกุลที่เขาทิ้งในป่าช้า ท�ำเป็นผ้าจีวร เพราะไม่มีใครอยากได้
ต่อมามีคนบวชมากขึน้ ผ้าไม่พอใช้ พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนญาติโยม
ถวายผ้ากฐินและทรงบอกว่ามีอานิสงส์ (ประโยชน์) มาก แต่คนคิด
ว่าได้บุญมาก ความจริงได้ประโยชน์มากส�ำหรับผู้ใช้
ผ้ากฐินต่างจากผ้าบังสุกลุ ทีเ่ รียกว่า “ผ้าป่า” ผ้ากฐินเป็นผ้าขาว
ทีย่ งั ไม่ได้ตดั เย็บเป็นจีวร แล้วถวายให้พระท่านตัดเองเพราะญาติโยม
ไม่รู้วิธีตัดผ้าของพระ การถวายผ้าป่า ผ้ากฐิน ได้บุญเหมือนกัน
เหมือนการใส่บาตร แต่คนสมัยนี้แปลการถวายผ้ากฐินว่าจะได้
บุญมาก จริงๆ แล้วจะถวายผ้าอะไรได้บญ
ุ เท่ากัน บุญอยูท่ ปี่ ริมาณ
ของผู้ที่ได้เสียสละไป เช่น ถวายผ้า ๕ ผืน ได้บุญมากกว่าถวายผ้า
๒ ผืน เพราะได้เสียสละมากกว่า พอรู้ว่าคนรับได้ประโยชน์ก็มีความ
สุขใจ ก็คือบุญ ให้มากก็สุขใจมาก ให้น้อยก็สุขใจน้อย ไม่ได้อยู่ที่ว่า
ให้แบบไหน ไม่ว่าเป็นผ้าป่าหรือผ้ากฐิน พระจะได้ประโยชน์ เพราะ
จะได้มีผ้าไว้เปลี่ยนเวลาฝนตก และไม่จ�ำเป็นต้องรอปีหนึ่งถวาย
ครั้งหนึ่งเพราะคิดว่าเป็นบุญใหญ่
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เรื่ อ งตั ก บาตร ญาติโยมไม่ต้องรอเฉพาะตอนออกพรรษา
มาตักบาตรเทโว บางคนรอแต่จะตักบาตรเทโวเพราะคิดว่าได้บุญ
มากกว่าใส่บาตรธรรมดา ใส่ บ าตรพระองค์ ไ หนตอนไหนได้ บุ ญ
เหมือนกัน แต่ต่างกันที่พระอรหันต์มีความรู้มากกว่าพระทั่วไป

เหมือนเด็กจบ ม. ๖ และจบปริญญา คนจบปริญญามีความรูม้ ากกว่าเด็กจบ ม. ๖
ประโยชน์ที่ผู้ท�ำบุญจะได้รับคือได้ความรู้ทางธรรมต่างกัน พระอรหันต์สามารถสอน
ธรรมะให้เราใช้ปลดเปลือ้ งความทุกข์ให้หมดไปจากใจของเราได้ ถ้าเลือกท�ำบุญกับพระ
ที่มีความรู้ เราจะได้ยินได้ฟังค�ำสอนของท่าน บุญจากการใส่บาตรคือบุญจากการ
เสียสละ และถ้าฟังธรรมก็ได้บุญจากการฟังเทศน์ฟังธรรม
ถ้าอยากได้ธรรมะ ก็ตอ้ งไปหาองค์ทมี่ ธี รรมะและให้ธรรมะได้ ถ้าอยากได้รบั ผลมาก
ก็ตอ้ งเลือกพระทีม่ คี วามรูม้ าก จะได้สองต่อ คือ ๑. ได้สละเงินทอง ๒. ได้ความรูท้ างธรรม
ถ้าเสียสละเงินทองจะท�ำกับใครก็ได้ ได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกัน
ถ้าท�ำกับสุนัข ก็ได้อย่างมากคือเฝ้าบ้านให้เรา แต่ไม่ได้รับความรู้อะไร
ถ้าท�ำบุญที่โรงเรียน ครูก็อาจจะบอกวิชาความรู้
ถ้าท�ำบุญกับโรงพยาบาล หมอก็อาจคุยเรื่องวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ฟัง
แต่บุญได้เท่ากันถ้าเสียสละเงินทองเท่ากัน ความรู้สึกของผู้ ให้เหมือนกัน แต่
ประโยชน์อยู่ที่ผู้รับว่าเขาจะให้อะไรแก่เรา
ถ้าท�ำบุญกับพระที่มีความรู้ ก็ต้องหาพระที่มีความรู้มาก เราก็จะได้ประโยชน์มาก
ความรู้ทางศาสนาก็เหมือนกับความรู้ทางโลก มีระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา
ถ้าไปท�ำบุญกับพระระดับประถม ก็ได้ความรู้ระดับประถม คือท�ำบุญท�ำทาน บริจาคเงิน
สร้างกุฏิ โบสถ์ เจดีย์ มีน้อยที่จะให้มารักษาศีลซึ่งจะเป็นระดับมัธยม แต่ไม่ได้สอนวิธี
ให้จิตรวมเป็นสมาธิ นอกจากนี้ยังมีระดับปริญญา สอนว่าท�ำอย่างไรจึงจะได้บรรลุเป็น
พระอริยบุคคล ถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันก็เหมือนได้ปริญญาตรี ถ้าเป็นพระสกิทาคามี
พระอนาคามีก็เหมือนจบปริญญาโท เป็นพระอรหันต์ก็จบปริญญาเอก
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นี่ คื อ สิ่ ง ที่ เ ราจะได้ รั บ จากการท� ำ บุ ญ ของเรา ผู ้ รั บ ถ้ า
เขามี อ ะไรเขาก็ จ ะให้ เ รา บางองค์ ก็ พู ด ๒-๓ ค� ำ ให้ ท� ำ บุ ญ
รั ก ษาศี ล ภาวนา ถ้ า อยากรู ้ ก็ คุ ย ต่ อ ว่ า ท� ำ ทานท� ำ อย่ า งไร
รั ก ษ า ศี ล รั ก ษ า อ ย ่ า ง ไ ร ภ า ว น า ท� ำ อ ย ่ า ง ไ ร บ า ง ค น
ไ ม ่ ส น ใ จ ถ ว า ย อ า ห า ร เ ส ร็ จ ก็ ก ลั บ ท ่ า น ก็ ไ ม ่ ต ้ อ ง ส อ น
บางคนไม่ เ ข้ า ใจ ไม่ อ ยู ่ ฟ ั ง เทศน์ ฟ ั ง ธรรม ไม่ ถ าม พอเฉย
ท่ า นก็ เ ฉย ที่ บ อกท� ำ บุ ญ กั บ พระอรหั น ต์ คื อ ต้ อ งไปขอ

ธรรมะจากท่า น ต้ อ งได้ ยิ น ได้ ฟ ั ง ค� ำ สอนของท่ า น บางคน
ไม่ เ ข้ า ใจ เดิ น ทางไปไกลแต่ ไ ปแค่ ใ ส่ บ าตรแล้ ว ก็ ก ลั บ จะได้

บุ ญ อี ก ต่ อ ก็ ต ้ อ งฟั ง ธรรมจากท่ า น บุ ญ ที่ ไ ด้ ค วามรู ้ จ าก

การฟังธรรมสูงกว่าบุญที่ได้จากการท�ำบุญท�ำทาน

การท�ำทานอย่างเดียวแต่ไม่รกั ษาศีลก็ตอ้ งไปอบาย แต่ถา้ มีบญ
ุ ติดตัวไปด้วยแล้ว
ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เช่น เกิดเป็นหมา ก็จะเป็นหมาน่ารัก มีคนเลีย้ งดู ไม่อยูแ่ บบอนาถา
เพราะบาปทีท่ ำ� จะดึงไปอบายก่อน บุญยังไม่สง่ ผล หรือส่งผลก็เป็นหมา แมว ปลาสวยๆ
ถ้าไม่ท�ำบุญเลยอาจไปเกิดเป็นหมาขี้เรื้อน น่าเกลียดน่ากลัว แต่ถ้าได้รักษาศีลด้วยและ
มีบุญ ก็จะไปเกิดเป็นเทวดา ชั้นสูงหรือชั้นต�่ำก็ขึ้นอยู่กับท�ำบุญมากหรือน้อย ชั้นสูงก็มี
ความสุขมากกว่าชั้นต�่ำ เหมือนแทงลอตเตอรี่ แทงมากก็ ได้รางวัลมาก ท�ำบุญมาก
ก็ได้มาก นี่คืออานิสงส์ที่เราท�ำบุญกัน
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วิธีถวายของพระ

การท�ำทานท�ำบุญนีม้ ี ๒ แบบ คือ ท�ำกับองค์กรหรือท�ำกับบุคคล
ท�ำกับองค์กรเราเรียกว่า “สังฆทาน” เช่น เวลาเราถวายของให้วดั ไม่ได้
ถวายเจาะจงให้กับพระบางรูป ถวายให้พระทุกองค์ ได้ ใช้ ให้เป็น
สมบัติส่วนรวม เช่น ศาลาหลังนี้ก็ถวายให้สงฆ์ ไปเป็นสังฆทาน ไม่ได้
ถวายให้พระรูปใดรูปหนึง่ อันนีก้ เ็ รียกว่า “สังฆทาน” ถ้าถวายให้บคุ คล
ก็เรียกว่า “ปาฏิบุคลิกทาน” ถวายเจาะจงให้อาจารย์องค์นั้น ถวาย
พระรูปนั้น เพราะเรารู้จักกับพระรูปนี้ ก่อนมาบวชเคยเป็นเพื่อนกัน
ทีนี้เวลาเรามาเยี่ยมก็เลยเอาของมาเยี่ยม ก็ถวายให้กับพระที่เรารู้จัก
ดั ง นั้ น การจะถวายบุ ค ลิ ก ทานหรื อ สั ง ฆทานก็ ต ้ อ งดู ค วาม
เหมาะสม คือประโยชน์มนั ได้ตา่ งกันก็จริง แต่มนั ก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องให้
ทัง้ ๒ ฝ่าย ถ้าพระหลวงพีท่ า่ นท�ำประโยชน์ให้กบั เรา เรากลับไม่ตอบแทน
บุญคุณท่าน เราไปตอบแทนให้กับวัดแทนอย่างนี้ หลวงพี่ท่านก็ไม่มี
ก�ำลังใจที่จะมาท�ำอะไรให้กับเราต่อไป แล้วก็ต้องดูของที่เราถวายด้วย
ถวายของที่ใช้รวมกันก็ถวายให้กับวัดไป ปลูกกุฏินี่ไม่ถวายให้หลวงพี่
ก็ ไม่เป็นไร ให้หลวงพี่ใช้ ได้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของหลวงพี่ ให้เป็น
ของวัด ถ้าเป็นของหลวงพี่ เดีย๋ วเวลาหลวงพีส่ กึ ไป หลวงพีอ่ าจจะรือ้ ไป
ขายต่อก็ได้ ดังนั้นต้องรู้จักวิธีถวายสังฆทานและวิธีถวายบุคลิกทาน
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ส่วนที่ญาติโยมคิดว่าสังฆทานนี้ต้องเป็นกระแป๋งสีเหลืองๆ อย่างนี้ อันนี้ไม่ใช่
สังฆทาน แต่ก็ยังมีการถวายให้กับพระรูปนั้นอยู่ ถวายให้กับหลวงพี่อยู่ ไม่ได้ถวายให้
กับพระทั้งวัด ใช่ไหม สมมุตินิมนต์พระมา ๔ รูป แล้วถวาย ๔ กระแป๋ง มันก็เป็นสังฆทาน
เฉพาะพระ ๔ รูปนั้น แต่วัดนี้อาจจะมีพระตั้ง ๘๐ รูป พระอีก ๘๐ รูป นี้ก็ไม่สามารถมา
ขอใช้ของที่ถวายให้กับพระ ๔ รูปนี้ได้ ถ้าอยากจะถวายก็ถวายให้กับวัด แต่บางวัด
เขาไม่มวี ธิ รี บั สังฆทาน เขาก็เลยให้ถวายเป็นบุคลิกทานไป ยกเว้นถ้าเป็นพระป่า เขาจะมี
วิธรี บั ของใช้ไม้สอยให้เป็นสังฆทาน เพราะเขาจะมีสว่ นกลางทีเ่ ก็บของ อย่างของญาติโยม
ทีม่ าถวายทัง้ หมดนี้ เราจะไปเก็บไว้ในห้องเก็บของ แล้วพระองค์ใดขาดอะไรต้องการอะไร
ท่านก็จะมาดูที่ห้องเก็บของ แล้วก็สามารถหยิบไปใช้ ได้ตามที่ท่านต้องการ ถ้าเป็นของ
ต้องประเคน ก็ให้ลกู ศิษย์ประเคนให้ ของทุกอย่างทีน่ กี่ จ็ ะเป็นสังฆทาน ไม่ได้เป็นของเรา
ถึงแม้เราจะรับเองแต่เราไม่มที เี่ ก็บ เราก็ตอ้ งเอามาเก็บไว้ทคี่ ลังนี้ ของทุกอย่างแม้จะเป็น
แปรงสีฟันอยู่โหลหนึ่ง ๑๒ อัน ก็เป็นสังฆทานได้
และเวลาญาติโยมไปซื้อชุดสังฆทาน ส่วนใหญ่ที่ร้านเขาจะจัดของให้ก็จะมี
ยา ๑ ชุด ยาสามัญประจ�ำบ้าน ปลากระป๋อง ๑ กระป๋อง ข้าวสารถุงเล็กๆ
๑ ถุง แล้วอาจจะมียาสีฟันหลอดเล็กๆ ๑ หลอด แปรงสีฟัน ๑ อัน เทียนเล็กๆ
๑ แท่ง ธูปประมาณสัก ๑๒ ดอก ๑ กล่อง จัดให้เป็นชุดๆ แล้วญาติโยม
ก็คิดว่านี่เป็นสังฆทาน ส่วนใหญ่จะเป็น “สังขยะ” มากกว่า เพราะไม่มีใครใช้
เข้ า ใจไหม นี่ พู ด ความจริ ง ให้ ฟ ั ง อยากจะบอกให้ รู ้ ว ่ า ญาติ โ ยมก� ำ ลั ง เอา
ขยะมาให้ วั ด โดยไม่ รู ้ สึ ก ตั ว พระท่ า นไม่ ใ ช้ กั น หรอก ถ้ า จะใช้ มั น ต้ อ งเป็ น
ของอย่ า งที่ ญ าติ โ ยมซื้ อ มาใช้ เ อง ซื้ อ สบู ่ ก็ ซื้ อ เป็ น ก้ อ นใหญ่ ๆ ยาสี ฟ ั น ก็
หลอดใหญ่ๆ แปรงสีฟันก็มีคุณภาพหน่อย ไม่ใช่แปรงแล้วเลือดไหลออกมา
ทั้งปาก ปลากระป๋องก็เก่า บางทีสนิมเกาะที่ฝา
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แล้วของทีใ่ ส่อยูใ่ นกระแป๋ง จริงๆ แล้วมันมีอยูแ่ ค่ปากกระแป๋ง
เท่านัน้ อย่าไปคิดว่าในกระแป๋งนัน้ มีของอะไรเต็มไปหมดนะ คนซือ้
ก็ ไม่รู้ว่าราคาเท่าไร เขาจะคิดราคาเท่าไรก็จ่ายไป คนซื้อเขาจะดู
งบประมาณเท่านั้นว่าวันนี้จะท�ำบุญ มีเงินท�ำบุญเท่าไร ที่เขาขายมี
หลายขนาด มีกระป๋องเล็ก กระป๋องใหญ่ แบบมียาอย่างเดียว หรือมี
แบบครบทัง้ ยาทัง้ อาหาร ก็อยูท่ งี่ บประมาณของคนทีจ่ ะซือ้ แต่เขาไม่
ได้คดิ ถึงคนรับหรอกว่าคนรับจะใช้ ได้หรือไม่ได้ คนท�ำบุญส่วนใหญ่
เขาคิดอย่างนีก้ นั มันก็เลยไม่คอ่ ยได้รบั ประโยชน์เท่าไร แต่ขา้ งบนนี้
คนยังคิดหน่อย รูว้ า่ ข้างบนนีไ้ ม่มนี ำ�้ ก็นำ� น�ำ้ มา ก็เลยถวายน�ำ้ กันเยอะ
น�้ำล้นไปหมดเลย
ดังนัน้ ให้โยมคิดว่าโยมใช้อะไร พระก็ตอ้ งใช้อย่างนัน้ เหมือนกัน
พวกของจ�ำเป็น ของที่บริโภค แต่ของบางอย่างก็ใช้ ไม่เหมือนกัน
ของที่เป็นของหอมนี่ไม่ใช้กัน แต่สมัยนี้หาสบู่ที่ไม่มีกลิ่นไม่ค่อยได้
ก็เอาแบบที่มันกลิ่นเบาๆ กลิ่นน้อยๆ หรือที่เขาเรียกว่าสบู่สุขภาพ
พวกนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไร
นี่คือเรื่องของสังฆทานกับบุคลิกทาน
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พระในบ้าน
พระในวัด

เรือ
่ งของการท�ำทานท�ำได้กบ
ั ทุกคน ไม่ใช่กบ
ั เฉพาะ
นักบวชในพระพุทธศาสนาเท่านัน
้ ทีไ่ หนมีความทุกข์ยาก
เดือดร้อน แม้แต่คนในครอบครัวเรา เช่น บิดามารดา
ท่านอาจจะแก่เฒ่า อาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้
การเลีย
้ งดูบด
ิ ามารดาก็เหมือนกับการเลีย
้ งดูพระภิกษุใน
ศาสนาพุทธ เพราะว่าพ่อแม่กเ็ ป็นผูท
้ ม
ี่ พ
ี ระคุณต่อเรามาก
เหมือนกับพระอริยสงฆ์ที่มีพระคุณกับเราทางด้านจิตใจ
การได้ท�ำบุญกับพ่อแม่ก็เปรียบเหมือนการได้ท�ำบุญ
กับพระอรหันต์ เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณ ต่างกันที่
พระคุณของพ่อแม่กับพระคุณของพระอรหันต์นี้ต่างกัน
คุณของพ่อแม่ให้คุณประโยชน์คือให้ร่างกายให้ชีวิตเรา
ส่วนพระอรหันต์นใี้ ห้คณ
ุ ประโยชน์ทางจิตใจ ช่วยจิตใจของ
เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด
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ดังนั้น การท�ำบุญกับพระอรหันต์หรือท�ำบุญ
กับพ่อกับแม่นี้ก็ ได้บุญเหมือนกัน เพราะพ่อแม่เป็น
บุ ค คลที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ ลู ก ๆ ทุ ก คน
จึงไม่ควรมองข้ามพระอรหันต์ ในบ้าน ก่อนที่เราจะ
ออกไปท� ำ บุ ญ นอกบ้ า น ดู ว ่ า พระอรหั น ต์ ใ นบ้ า น
ของเราได้รับการดูแลหรือยัง อย่าปล่อยปละละเลย
หน้าที่นี้ ดูแลพระในบ้านก่อนแล้วค่อยออกไปดูแล
พระนอกบ้ า น พระในบ้ า นท่ า นมี พ ระคุ ณ อย่ า งยิ่ ง
กับพวกเรา คือท่านให้ชีวิตกับเรา ให้ร่างกายนี้กับ
เรามา เพื่อที่เราจะได้ ใช้ร่างกายนี้ไปหาพระอรหันต์
เพื่อที่เราจะได้ศึกษาจากพระอรหันต์ เพื่อที่จะได้ท�ำให้
จิตใจของพวกเราหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆ
นี่ คื อ พระ ๒ แบบ พระในบ้ า นกั บ พระในวั ด
เบื้องต้นก็ต้องดูแลพระในบ้านก่อน ถ้าพระในบ้าน
ท่านสุขท่านสบาย ท่านดูแลตัวท่านเองได้ เช่น ถ้าท่าน
ยังไม่แก่เฒ่า ยังมีกำ� ลังวังชา มีความสามารถทีจ่ ะดูแล
ตัวท่านเองได้ เราก็ไม่ต้องดูแลท่านก็ได้ เราก็ไปดูแล
บุคคลที่ส�ำคัญต่อเรา คือไปดูแลลูกของพระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ ลูกของพระอรหันต์ ทีจ่ ะได้เป็นพระอรหันต์
ต่อไป
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ท�ำบุญท�ำทาน
เป็นการให้อาหารกับจิตใจ

อย่างบางท่านซื้อรถเก๋งคันละ ๖ ล้าน นั่งได้ ๒ คน ที่วัดนี้มีคน
ถวายรถบัสคันละ ๓ ล้าน เอาพระไปบิณฑบาตได้ ๒๐ รูป คิดดูกแ็ ล้วกัน
ว่าประโยชน์มันต่างกันอย่างไร คนที่ขับรถ ๖ ล้าน นี่ได้อะไรจากการ
ขับรถ ๖ ล้าน ได้แต่ความหลง ได้แต่ความปลื้มปีติ ได้ความรู้สึกว่า
ตัวเองโดดเด่นกว่าผู้อื่น มีรถที่มีราคาแพงวิ่งได้เร็วกว่ารถของผู้อื่น
แต่ประโยชน์มันก็เท่ากันมิใช่หรือ การเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่อีก
จุดหนึ่ง มันก็ไปถึงเหมือนกัน จะเป็นรถราคา ๖ ล้าน หรือรถราคา
๖ แสน มันก็ ไปถึงเหมือนกัน ซื้อปิกอัพคันหนึ่ง ๖ แสน ก็ ไปถึง
เหมือนกัน ปิกอัพก็นงั่ ได้หลายคน ๑๐ คนขึน้ ไป บรรทุกคนได้เยอะกว่า
ได้ประโยชน์มากกว่า แต่เงินทองนีก้ ลับใช้นอ้ ยกว่า นีค้ อื การคิดทีไ่ ม่เป็น
นั่นเอง
คนทีใ่ ช้ของฟุม่ เฟือยต่างๆ นีจ้ ะไม่รเู้ รือ่ งจิตใจของตนเอง จะคิดว่า
ก�ำลังซือ้ ความสุขให้กบั ตนเอง แต่ความเป็นจริงแล้วก�ำลังซือ้ ยาเสพติด
ให้กับตนเอง พอซื้อรถคันนี้มาไม่กี่วัน เดี๋ยวมีรถคันใหม่มา เห็นคนอื่น
เขามีรถคันใหม่ทด่ี กี ว่า มันก็อยากจะได้คนั ใหม่ ความสุขทีไ่ ด้จากไอ้คนั นี้
ก็หายไปหมดแล้ว ทีนกี้ ม็ แี ต่ความทุกข์ ความอยากได้รถใหม่ ซือ้ มากีค่ นั
ก็เหมือนกัน เศรษฐีอาหรับนีส่ ร้างโกดังเก็บรถเลย มี ๕๐ คัน มี ๑๐๐ คัน
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ไม่รซู้ อื้ ไปท�ำไม นีค่ อื ซือ้ ตามความอยาก ไม่ได้ทำ� ให้จติ ใจมีความอิม่ มีความพอ กลับมีแต่
ความหิวความอยาก เหมือนกับคนติดยาเสพติด ต้องเสพอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าขายรถ
๖ ล้านไป แล้วซือ้ รถ ๖ แสน มาขับ มีตงั้ ๕ ล้านกว่าเอาไปท�ำบุญแทนนี่ ความรูส้ กึ ต่อทาง
จิตใจจะต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลย ไม่เชือ่ ลองท�ำดู ดูวา่ ทีพ่ ดู นีจ้ ะผิดหรือจะถูกอย่างไร
ถ้าเราได้ท�ำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะประโยชน์ที่เราเห็นชัดๆ แล้ว เราจะเกิดความ
ยินดีเกิดความชอบอย่างมาก
ดังนัน้ การท�ำบุญบางทีเราอาจจะต้องเลือกท�ำบ้าง เลือกท�ำในบุญทีเ่ ราชอบ ลักษณะ
ทีเ่ ราชอบทีเ่ ราเห็นผลกันชัดๆ อย่างทีส่ งั เกตนี้ ญาติโยมจะชอบใส่บาตรกัน เพราะเห็นผล
ชัดๆ ว่าพระจะได้ฉัน ของที่เราให้นี้ ท่านจะได้รับประโยชน์ทันที แต่ถ้าเอาเงินไปหยอดใน
ตู้นี้ หรือมีคนเขามาเรี่ยไรให้ท�ำผ้าป่าท�ำผ้ากฐินนี้ บางทีเราไม่รู้สึกกับการท�ำบุญแบบนั้น
เพราะเรามองไม่เห็นว่าเงินทีเ่ ราบริจาคไปนัน้ จะเกิดประโยชน์อย่างไร นอกจากเขาแจ้งมา
ว่าเป็นการสร้างโรงพยาบาล
การท�ำบุญชนิดต่างๆ นี้เปรียบเหมือนกับการรับประทานอาหารชนิดต่างๆ คือ
ท�ำแล้วมันได้ประโยชน์ แต่วา่ จะได้ความปีตหิ รือไม่นี้ มันขึน้ อยูก่ บั บุญชนิดต่างๆ ทีเ่ ราท�ำ
เหมือนกับอาหาร อาหารทุกชนิดกินเข้าไปแล้วก็อิ่มท้องเหมือนกัน แต่อาจจะไม่อิ่มใจ
ถ้ากินอาหารที่ถูกปากถูกคอนี้อิ่มทั้งท้อง อิ่มทั้งใจ เราจึงมักไปเลือกรับประทานอาหาร
ตามร้านที่เราต้องการที่กินแล้วนอกจากให้ความอิ่มทางร่างกายแล้ว ก็ให้ความอิ่มทาง
ใจด้วย ถึงแม้จะเป็นความอิ่มเดี๋ยวเดียว แต่มันก็เป็นความอิ่ม มันเป็นกิเลส แต่เราก็ยัง
ชอบกันอยู่ ไหนๆ จะกินทั้งทีก็ขอให้กินแล้วมันมีความสุขใจด้วย ไม่ใช่เพียงแต่สุขกาย
อาการของการท�ำบุญก็แบบเดียวกันนีแ่ หละ การท�ำบุญทีเ่ ราชอบท�ำกับการท�ำบุญ
ทีเ่ ราไม่ชอบท�ำนี้ มันมีความรูส้ กึ ต่างกัน ตรงทีว่ า่ ความปีตอิ าจจะมีไม่เหมือนกัน แต่ความ
อิ่มใจสุขใจก็ได้เหมือนกัน คือการเสียสละข้าวของเงินทองไปแล้ว ไม่ว่าจะท�ำบุญที่ไหน
แบบไหน ท�ำกับโรงพยาบาล หรือท�ำกับโรงเรียน ท�ำแล้วเราก็เกิดความอิ่มใจสุขใจ
แต่จะไม่มากเท่ากับท�ำบุญชนิดที่เราชอบท�ำ บางคนชอบสร้างพระ พอได้สร้างพระแล้ว
เรามีความอิม่ ใจ บางคนชอบสร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ แต่ละคนก็มคี วามชอบไม่เหมือนกัน
บุญชนิดต่างๆ ที่เราท�ำก็ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน แต่ความอิ่มใจสุขใจนี้เหมือนกัน
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แต่ความปลื้มปีติอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนชอบเลี้ยงสัตว์ดูแลสัตว์ ได้เลี้ยงหมา
เลีย้ งแมวแล้วมีความปลืม้ ปีติ บางคนชอบปล่อยนกปล่อยปลา บางคนชอบไถ่ชวี ติ วัวโค
อันนี้เลือกท�ำได้ เป็นบุญเหมือนกัน เป็นอาหารของใจเหมือนกัน

การท�ำบุญนี้ควรจะท�ำให้มันเป็นนิสัย
ถ้าท�ำได้ทุกวันจะดี
ถ้ามันเป็นนิสัยแล้วมันท�ำง่าย
ถ้ามันไม่เป็นนิสัยมันจะท�ำยาก

เวลาจะท�ำแต่ละครั้งมันอาจจะนั่งคิดนอนคิดอยู่เรื่อยว่าจะท�ำดีหรือไม่ท�ำดี จะท�ำ
มากหรือท�ำน้อย เพราะนิสัยของเราทุกคนนี้มันเสียดาย มันหวงข้าวของเงินทอง
มันไม่อยากจะท�ำกัน เราต้องใช้เหตุผลบังคับมันให้เราต้องท�ำบุญ เหตุผลก็คือเราต้อง
เลี้ยงดูจิตใจของเรา การท�ำบุญนี้เป็นการให้อาหารแก่จิตใจของเรา ถ้าเราเอาเงินไป
ซื้อของฟุ่มเฟือยนี้เป็นการไปท�ำลายจิตใจของเรา เพราะไปท�ำให้จิตใจของเราไปติด
สิ่งเสพติดต่างๆ นี่คือเหตุผลว่าท�ำไมเราต้องท�ำบุญให้ทานกัน แล้วท�ำไมต้องท�ำทุกวัน
เพราะมันจะได้เป็นนิสัย แล้วพอเป็นนิสัย มันจะท�ำง่าย พอท�ำทุกวันแล้ววันไหนไม่ได้ท�ำ
จะรูส้ กึ ขาดอะไรไป มีญาติโยมบางคนบางทีตนื่ สาย ใส่บาตรไม่ทนั พระผ่านไปแล้ว ก็ตอ้ ง
ขับรถมาใส่ เพราะว่าพอท�ำไปแล้วมันจะติดเป็นนิสัย พอวันไหนไม่ได้ท�ำแล้วรู้สึกว่ามัน
ขาดอาหาร เหมือนกับไม่ได้รับประทานอาหาร
นีค่ อื วิธที ำ� ทาน เป็นการให้อาหารกับจิตใจ เป็นบุญชนิดแรกทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้ท�ำ
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วิธีท�ำบุญ
ได้ทุกวัน

สมัยก่อนทุกหมู่บ้านจะมีวัด จะมีพระมาบิณฑบาตทุกวัน ชาวบ้านก็จะ
มีโอกาสได้ท�ำบุญทุกวัน สมัยนี้เราอยู่ในบ้านเมืองใหญ่โต บางแห่งก็มีวัด
บางแห่งก็ ไม่มีวัด ถ้าเราอยากจะท�ำบุญใส่บาตร เราก็อาจจะไม่ได้ท�ำ เพราะ
ไม่มีพระมาบิณฑบาต แต่เราก็สามารถท�ำบุญใส่บาตรได้ ด้วยการเอาเงินที่เรา
จะใส่บาตรนี้ใส่กระปุกเอาไว้ก่อน ทุกวันเราอยากจะใส่บาตร เราก็เอาเงินที่
จะซื้ออาหารใส่บาตรนี้ใส่กระปุกเอาไว้ พอวันหยุดท�ำงาน เราก็ ไปวัดเพื่อไป
ฟังเทศน์ฟังธรรม เราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้ไปถวายวัดได้ ก็เท่ากับเราได้
ท�ำบุญทุกวัน นี่คือวิธีท�ำทาน
ประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากการท� ำ ทาน จะท� ำ ให้ ใ จมี ค วามสุ ข ความทุ ก ข์
ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะน้อยลงไป ไม่มีเงินก็
ไม่เดือดร้อน เห็นอะไรก็จะเฉยๆ เห็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ถ้ามันไม่เป็นสิ่งที่
เราต้องการจริงๆ ที่ขาดแคลนจริงๆ เราก็เฉยๆ ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกใหม่
กระเป๋ า ใบนี้ กั บ กระเป๋ า ที่ เ รามี อ ยู ่ มั น ก็ เ ป็ น กระเป๋ า เหมื อ นกั น มั น ก็ ใ ช้ ไ ด้
เหมือนกัน รองเท้าที่เราใส่กับรองเท้าที่เขาโชว์อยู่ในร้าน มันก็เป็นรองเท้า
เหมือนกัน เอามาใส่มันก็เหมือนกัน ท�ำประโยชน์เหมือนกัน ตอนนี้เรามี
อยู่แล้ว เราไม่จ�ำเป็นจะต้องมี นอกจากว่ารองเท้าที่เรามีมันใส่ไม่ได้แล้ว
นั่ น แหละเราถึงจะไปซื้อ ใหม่ แต่ไม่ได้ซื้อด้วยความหิวหรือความอยากได้
ซื้อเพราะความจ�ำเป็น เมื่อมันขาดแคลน เราก็ต้องไปหามาใช้ตามความจ�ำเป็น
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ฝันดี

ฝันร้าย

ตอนที่ เ ราเริ่ ม ฝึ ก ปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ใหม่ ๆ
ความสุขใจมันก็จะเป็นแบบล้มลุกคลุกคลาน โดยเฉพาะขั้นต�่ำคือ
ขั้นท�ำบุญให้ทาน ขั้นรักษาศีลนี่มันจะมีความสุขน้อย มันจะไม่ค่อย
รู้สึกเท่าไร ส่วนหนึ่งเพราะท�ำไม่ถูก ท�ำไปเพราะมีความโลภที่อยากจะ
ได้ส่ิงตอบแทนจากการท�ำบุญ ก็เลยท�ำให้ผลบุญที่เราอยากจะได้นี้
ไม่เกิดขึน้ มา หรือถ้าเกิดขึน้ เราก็มองไม่เห็น เพราะเราท�ำบุญแล้วอยาก
จะได้โน่นได้นี่กัน บางคนท�ำบุญแล้วก็ขอให้ร�่ำให้รวย ขอให้ก้าวหน้าใน
การท�ำมาหากิน เจริญรุง่ เรือง ต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้ อันนีเ้ ป็นการเข้าใจผิด
การท�ำบุญ การรักษาศีล นีเ้ ป็นการสร้างความเจริญทางความสุข
ให้จิตใจให้มีมากขึ้นไป เวลาท�ำบุญจริงๆ ไม่ต้องการสิ่งใดเป็นสิ่ง
ตอบแทน เราจะรูส้ กึ อิม่ ใจสุขใจเวลาท�ำให้คนอืน่ เขามีความสุข ความสุข
นี้แหละจะเป็นสวรรค์เวลาเราไม่มีร่างกาย ใจจะอาศัยความสุขใจจาก
การที่เราได้ท�ำบุญนี้เป็นสิ่งที่จะมาป้อนจิตใจของเราให้มีเรื่องราว
ที่ดีปรากฏขึ้นมาในใจของเรา เหมือนกับเราได้ ไปท่องเที่ยว เหมือนกับ
เราได้ทำ� อะไรทีเ่ ราอยากท�ำทีเ่ ราชอบท�ำ ท�ำแล้วมีความสุขกัน อันนีแ้ หละ
จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการท�ำบุญ ใจของเราจะอิ่มจะสุข นอนหลับ
ก็จะฝันดี เวลาตายไปก็จะฝันดีเหมือนกัน เพราะตอนตายกับตอน
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นอนหลับมันก็เหมือนกัน เพราะตอนตายมันก็ ไม่มีร่างกาย ตอนนอนหลับก็ ไม่ได้ใช้
ร่างกาย จิตใช้ความฝันเป็นเครือ่ งบันเทิง ถ้าท�ำบุญก็จะฝันดี ก็จะมีเรือ่ งทีด่ ใี ห้เป็นบันเทิง
ถ้าท�ำบาปก็จะฝันร้าย นีท่ ำ� ไมท่านถึงสอนให้เราอย่าท�ำบาป เพราะท�ำบาปแล้วท�ำให้ใจเรา
วุ่นวาย ท�ำให้ใจเราเครียด ท�ำให้ใจเราทุกข์ เวลานอนหลับก็จะฝันร้าย เวลาไม่มีร่างกาย
ก็จะฝันร้าย ฝันร้ายก็เรียกว่าอบาย นรกนีค่ อื ความฝันร้าย นีค่ อื เรือ่ งของผลทีจ่ ะเกิดจาก
การท�ำบุญ เกิดจากการละบาป
ถ้าไม่ท�ำบาปจะไม่ฝันร้าย ถ้าท�ำแต่บุญจะฝันดี ขึ้นสวรรค์ในตอนที่เรา
นอนหลับ ตอนตื่นเป็นมนุษย์แต่ตอนหลับไปเป็นเทวดากัน เพราะเราจะฝัน
เรื่องของเทวดา ตอนที่ไม่มีร่างกายก็เหมือนกัน เราก็จะเป็นเทวดากัน ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าเราไม่ได้ทำ� บุญ เราท�ำบาป ตอนทีเ่ รานอนหลับเราก็จะฝันร้าย
เราก็ จ ะไปอบายกั น ฝั น ร้ า ยก็ มี ห ลายแบบ ฝั น เพราะกลั ว เรื่ อ งนั้ น เรื่ อ งนี้
สิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้ ก็ จ ะไปอยู ่ กั บ พวกอสุ ร กาย ถ้ า ฝั น ด้ ว ยความหิ ว โหยอดอยาก
ขาดแคลน ก็จะไปอยู่กับพวกเปรต ถ้าฝันด้วยความเคียดแค้นโกรธเกลียด
อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ฆ่ากันฟันกันต่อสู้กัน อันนี้ก็จะไปอยู่กับ
พวกนรก นี่คือผลที่จะเกิดจากการท�ำบาปที่ไม่ค่อยจะมีใครมาอธิบายให้ฟัง

ตัง้ แต่เราศึกษามาอ่านหนังสือมาก็ไม่มใี ครมาแจกแจงผลเหล่านี้ ก็เพียงแต่พดู ว่า
เชื่อไว้เถิด เชื่อบุญ เชื่อสวรรค์ เชื่อนรก อบาย แต่ไม่มีใครที่จะมาอธิบายเหมือนกับ
วาดภาพให้ดูให้เห็น เหมือนกับสอนเด็กนี่ ถ้าไม่มีภาพให้ดู เด็กจะไม่เข้าใจ ก ไก่ ก็ต้อง
วาดตัวไก่ให้เด็กดู ข ไข่ ก็ตอ้ งวาดรูปไข่ให้เด็กดู เด็กมันจะได้เข้าใจว่า อ๋อ ก ไก่ คืออย่างนี้
ข ไข่ คืออย่างนี้ แต่ถ้าบอกให้ท่องไป ก ไก่ ข ไข่ มันก็จะไม่เห็นภาพก็อาจจะจ�ำไม่ได้
แต่พอมันเห็นภาพมันจ�ำได้ นี่ก็เหมือนกัน พอเราเห็นภาพของนรกสวรรค์เป็นอย่างไร
ทีนี้เราก็จะจ�ำได้ ถ้าเราอยากจะฝันดีตอนตายหรือตอนนอนหลับ เราต้องท�ำบุญ
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เดรัจฉาน
เขาไม่มีศีลธรรม

การพูดธรรมะก็เป็นการสอนหนังสือ สอนวิชาธรรมะ วิชาศีลธรรม
ซึง่ สมัยนีใ้ นโรงเรียนเขาจะไม่สอนกันแล้ว กลายเป็นวิชาสังคมศึกษาไปแล้ว
สมัยเราเป็นเด็กๆ นี้ เรียนที่โรงเรียน โรงเรียนก็มีศีลธรรม วันพระครูจะพา
เด็กไปวัด ไปฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไปสมาทานศีล คนสมัยก่อนจึงไม่คอ่ ยมีเรือ่ ง
มีราวเหมือนคนสมัยนี้ คนสมัยนี้ ไม่มีใครสั่งสอนเรื่องศีลธรรม ไม่รู้ว่า
บาปกรรมเป็นอะไร จึงมีการท�ำบาปแบบกว้างขวาง แบบโจ่งแจ้ง แบบไม่มี
ความอาย คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ใช่ เป็นเรื่องธรรมดาของเดรัจฉาน
เดรัจฉานเขาไม่มีศีลธรรม เดรัจฉานเขาฆ่ากัน เขากัดกันกินกัน แย่งกัน
เขาลักขโมยกัน เขาประพฤติผิดประเวณีกัน ผัวเดียวเมียเดียวไม่มี
มนุษย์เรานี้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ เป็นมนุษย์ที่ฉลาด รู้ว่าท�ำอะไรแล้ว
จะท�ำให้เรื่องวุ่นวายก็ไม่ท�ำดีกว่า มนุษย์เราจึงอยู่กันแบบสันติสุขมากกว่า
เดรัจฉาน เดรัจฉานเขาอยู่เหมือนกับอยู่ในสงคราม เขาต้องระมัดระวังตัว
เผลอไม่ได้ เผลอก็ถกู ตัวใหญ่กว่าท�ำร้าย ตัวเขาเองก็ไปท�ำร้ายตัวทีเ่ ล็กกว่า
เพื่อการอยู่รอดของเขา เขาไม่มีกฎหมาย เขาไม่มีศีลธรรม ถ้ามนุษย์ ไป
ท�ำแบบเดรัจฉาน เขาก็ถูกจับแยกออกไปอยู่ในคุกในตะราง ที่อยู่ในคุก
ในตะราง ก็เหมือนที่อยู่ของเดรัจฉานนี้เอง ที่อยู่ของพวกไม่มีศีลธรรม
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ขาดความรู้
เรื่องศีลธรรม

พวกที่มีปัญญาติดตัวมา เป็นเหมือนเขาวัว รู้จักเขาวัวไหม
วัวนีต
่ วั หนึง
่ มีเขากีเ่ ขา มีสองเขาใช่ไหม พวกทีไ่ ม่มป
ี ญ
ั ญานี่ เขาเปรียบ
เหมือนขนวัว ขนวัวเยอะไหม นับไม่ได้นะ นับไม่ได้ว่ามีกี่เส้น เต็มตัว
ไปหมด คนที่มาเกิดในโลกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกขนวัว พวกที่
เป็นเขาวัวนีม
้ น
ี อ
้ ย แต่กย
็ ง
ั ดีทม
ี่ บ
ี า้ ง จะได้มค
ี นมาสัง
่ สอนพวกขนวัว
พวกขนวั ว ต้ อ งอาศั ย เขาวั ว คนที่ มี ป ั ญ ญามี ค วามรู ้ ม าคอย
สัง
่ สอน ถ้าเราไม่มป
ี ญ
ั ญาเอง เราก็เลยต้องส่งไปทีๆ
่ เขามีครูสอน
สมัยก่อนก็ไปเรียนที่วัด สมัยก่อนเราไม่ได้เรียนวิชาทาง
โลกกัน เราเรียนวิชาทางธรรม แต่ถา้ ไปเรียนวิชาชีพ เรียนวิชาเดียว
ก็พอ ขอให้รจ
ู้ ก
ั ท�ำงานชนิดใดชนิดหนึง
่ ก็เลีย
้ งชีพได้แล้ว ถ้าอยาก
เป็นช่างเหล็ก ก็ไปเรียนไปท�ำงานกับช่างเหล็ก อยากจะเป็นช่างปัน
้
ดินเผาก็ไปท�ำงานกับช่างปัน
้ ดินเผา อยากจะท�ำงานจิตรกรรม ก็ไป
ท�ำงานกับช่างจิตรกรรม ช่างทอง ช่างเงิน ช่างอะไร สมัยนั้นเขา
เรียนกันแบบนี้
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ไม่เหมือนสมัยนี้ เรียนกันจนปวดหัว เด็กนีแ้ บก
กระเป๋าหนังสือจนหลังโก่งเลย เห็นไหม แต่เป็นความรู้
ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เรียนมาตัง้ เยอะแยะ จบปริญญา
ก็หางานท�ำไม่ได้ เพราะรู้มาก จะไปท�ำงานง่ายๆ ก็ไม่
ยอมท�ำ เพราะรายได้มนั น้อย ต้องท�ำงานเงินเดือนดีๆ
แย่งกันเรียน แล้วจบมาก็แย่งกันหางานกันอีก หาไม่ได้
ก็ตกงาน ถ้าไม่มีใครสอน พอไม่มีรายได้เดี๋ยวก็ ไป
ท�ำบาป เดีย๋ วก็มคี นมาชวนไปขายยาเสพติด ไปเลยทีนี้
เรียนมาแทบเป็นแทบตาย พอมีคนชวนไปท�ำวิชาชีพ
ขายยาเสพติดก็ ไป ใครมาชวนไปเป็นโสเภณีก็ ไป
เป็นอาชีพที่เงินดีไง ต้องการเงินรายได้ดี งานรายได้
น้ อ ยแล้ ว ก็ ห นั ก ด้ ว ยแรงงานก็ ไ ม่ มี ใ ครอยากท� ำ
ไปขายของในร้านได้เดือนไม่ก่ีสตางค์ แต่ไปเป็น
โสเภณีนี้ได้เงินมากกว่าหลายเท่า เดี๋ยวนี้โสเภณี
มี เ ต็ ม บ้ า นเต็ ม เมื อ งไปหมด อบายมุ ข ก็ เ ต็ ม บ้ า น
เต็มเมืองไปหมด เพราะไม่มีการศึกษาศีลธรรมกัน
สมัยก่อนเมืองไทยไม่มีหรอก บาร์เบียร์ บาร์อะไรนี่
ถ้าเป็นซ่องนี่ต้องหลบไปอยู่ที่มืดๆ ที่ไกลๆ ไม่มาโผล่
แบบกลางบ้านกลางเมือง ข้างวัดข้างโรงเรียน สมัยนี้
มีไปทุกแห่งทุกหน อาบอบนวดนีเ่ ต็มไปหมด เพราะว่า
ไม่ มี ก ารเรี ย นศี ล ธรรมกั น เรี ย นกั น แต่ ท างโลก
ทางโลกก็ ไม่สอนเรื่องศีลธรรม
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ความเสื่อม
ในสังคม

ใจของสัตว์โลกที่มาเกิดนี่ มาเกิดด้วยอ�ำนาจของกาม อยากหา
ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ดังนั้น อบายมุขนี่ก็ตอบสนอง
กามตัณหาได้อย่างดี แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นที่มาของปัญหาต่างๆ เพราะ
อบายมุขนี่ ถ้าลองไปเสพแล้วมันก็ติด มันต้องเสพอยู่เรื่อยๆ แล้วเสพ
มากขึ้นไปตามล�ำดับ จะท�ำให้ ไม่มีเวลาไปท�ำมาหากิน แล้วพอเงินทอง
ไม่พอใช้ก็ต้องไปท�ำบาป ไปขโมย ไปปล้นไปจี้ ไปโกหกหลอกลวง
เพื่อที่จะได้เอาเงินมาเสพอบายมุขต่อ เอามาดื่มสุรา เที่ยวยามราตรี
หรือเทีย่ วตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ตามโรงภาพยนตร์ สถานบันเทิงต่างๆ
หรือไม่เช่นนั้นก็เข้าบ่อนการพนัน เวลาเล่นการพนันก็ต้องขาดทุน
เพราะบ่อนเขาต้องก�ำไร ถ้าเล่นชนะ เขาไม่ให้เราเล่น ถ้าเราเล่นเสียนี่
เขาให้เราเล่นไปเรื่อยๆ พอเราเสียเราก็อยากจะได้คืน ก็เล่นอีกๆ
พอไม่ได้คนื ก็ตอ้ งเล่นไปจนหมดเนือ้ หมดตัว ไม่มเี งินทองก็เอาข้าวของ
มาขาย ขายบ้านขายช่อง ขายที่ดิน ขายตัว คือเอาตัวไปเป็นตัวประกัน
กูเ้ งินจากเจ้าของบ่อนเพือ่ จะเล่นต่อ พอเล่นแล้วไม่มเี งินคืน เดีย๋ วก็ถกู
เขามาทวง พอไม่มีคืน เขาก็จับไปฆ่าไปแกง นี่คือเรื่องของอบายมุข
การเล่นการพนัน เขาว่าโจรขึ้นบ้านยังดีกว่าโจรพนัน โจรขโมย
ขึ้นบ้านก็เอาเพียงแต่ทรัพย์สินไป บ้าน ที่ดิน ยังเอาไปไม่ได้ ชีวิตเรา
ยังเอาไปไม่ได้ แต่โจรพนันนี่ มันเอาไปหมด
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ฉะนั้น ถ้าไม่มีใครสั่งใครสอนก็จะไม่รู้ โทษของอบายมุข ของการเล่นการพนัน
ของการเสพสุรายาเมา ของการเที่ยวเตร่ นี่คืออันตรายของชีวิตที่เด็กสมัยนี้อาจจะ
ไม่ค่อยรู้เรื่อง เพราะไม่มีใครสั่งใครสอน หรือสั่งสอนก็แบบไม่เอาจริงเอาจัง เพราะคน
สั่งสอนเองก็เป็นตัวอย่างไม่ดี ไปสอนให้เด็กไม่ท�ำ เด็กมันก็ไม่เชื่อ เพราะฉะนั้น คนที่จะ
สอนผูอ้ นื่ ได้ ต้องสอนตนเองให้ได้กอ่ น สอนให้ผอู้ นื่ ไม่เสพอบายมุข ตนก็ตอ้ งไม่เสพก่อน
สอนให้ผู้อื่นไม่ท�ำบาป ตนก็ต้องไม่ท�ำบาปก่อน นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ โรงเรียน
ยกเลิกวิชาศีลธรรม เพราะครูอาจารย์นี่ยังสอนตัวเองไม่ได้ ครูอาจารย์ก็ยังยกแก้ว
ดื่มกันกริ๊งกร้างๆ อยู่ ยังแทงหวย ยังซื้อลอตเตอรี่กันอยู่ ยังเล่นการพนัน เล่นแชร์
เล่นอะไรกันอยู่ แล้วจะไปสอนเด็กให้ ไม่เล่นการพนัน มันก็สอนไม่ได้ ก็เลยว่าอย่าไปสอน
มันดีกว่า เอาเป็นวิชาสังคมไป วิชาศีลธรรมนี้ยกเลิก เดี๋ยวนี้บ้านเมืองจึงมีอบายมุข
เต็มไปหมด เห็นไหม ทุกมุมเมือง มีบ่อน มีสถานบันเทิง มีบาร์ มีอะไรต่างๆ เต็มไปหมด
แล้วก็มโี จรผูร้ า้ ยเต็มไปหมด เปิดหนังสือพิมพ์ดแู ต่ละวันมีแต่เรือ่ งจับคนไม่ดที งั้ นัน้ แหละ
จับขโมย จับคนไปปล�้ำคนนั้นคนนี้ ไปข่มขืนคนนั้นคนนี้ ไปฆ่าคนนั้นคนนี้ นี่แหละเป็น
เพราะว่าไม่มีการสั่งสอนกัน
ถ้ามีการสั่งสอน ปริมาณของการกระท�ำนี้ก็คงจะลดลง เพราะ
เด็กที่ไม่รู้ เมื่อรู้แล้วก็อาจจะเกิดหิริโอตตัปปะขึ้นมา พอเรียนรู้ว่า
คนท�ำบาปไม่สวยงาม ไม่เป็นมนุษย์นะ เป็นเดรัจฉาน ถ้าเขารู้
เขาก็จะแยกเราไปอยู่ในกรง เขาไม่ปล่อยให้เราออกมาอยู่ในสังคม
เพราะจะมาสร้างความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
เขาก็จะเกิดความกลัว ไม่กล้าท�ำ  กลัวจะต้องไปรับโทษ แต่ถ้าไม่มี
ใครสั่งใครสอน ไม่มีใครพูดว่ามันไม่ดี หรือดีไม่ดีอาจจะมีการเชียร์
ให้ท�ำกันเสียอีก เดี๋ยวนี้รับน้องใหม่ต้องดื่มเหล้า ใช่ไหม นี่เห็นไหม
ไม่รู้หรือว่าเหล้านี่มันอันตราย ก็ยังเอามารับน้องใหม่กัน แม้แต่
ในวัด เขามีธรรมเนียมต้องเฝ้าศพกันตอนกลางคืนหลังจากพระ
สวดเสร็จแล้ว เขาบอกนัง่ อยูเ่ ฉยๆ กลัวศพจะเหงา เลยต้องตัง้ วงไพ่
เล่นกัน เล่นเป็นเพื่อนศพ อันนี้ก็เป็นเรื่องขาดการศึกษา ขาดการ
ได้ยินได้ฟังธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
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เปลือก
ของศาสนา

ศาสนาพุทธสอนให้เราเป็นทีพ่ งึ่ ของตน “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ”
อย่าไปขอสิง่ นัน้ สิง่ นีจ้ ากพระ ขอพรพระนีข่ อไม่ได้ ของพวกนีต้ อ้ งท�ำเอง
ความสุข ความเจริญ เราต้องเป็นผูก้ ระท�ำเอง ไม่วา่ จะเป็นทางโลกหรือ
ทางธรรม ต้องการลาภ ยศ สรรเสริญ ก็ต้องหากันเอง ไม่ใช่มาขอพระ
แล้วพระก็สวด “ยะถา สัพพี” ให้ สวดไปกี่ครั้งมันก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะ
ท�ำให้เราได้ลาภ ยศ สรรเสริญ ได้ “อายุ วัณโณ สุขัง พลัง” ของพวกนี้
อยูท่ กี่ ารกระท�ำของเรา พระมีหน้าทีส่ งั่ หน้าทีส่ อน บอกวิธที จี่ ะท�ำให้เรา
เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือเจริญด้วย “อายุ วรรณะ สุขะ พละ”
เวลาที่พระสวด “ยะถา สัพพี” นี้ เป็นการบอกวิธีว่าถ้าอยากจะมี
“อายุ วรรณะ สุขะ พละ” ก็ให้ท�ำบุญ อย่าท�ำบาป อันนี้คือค�ำอวยพร
ของพระ พระไม่สามารถให้พรผู้อื่นได้ ต้องท�ำกันเอง พระพุทธเจ้า
จึงสอน “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” (ตนเป็นทีพ่ งึ่ ของตน) ต้องการอะไร
ก็ต้องเจริญเหตุ เหตุที่ท�ำให้เกิดผล ผลที่เราต้องการ เช่น ต้องการ
เรียนหนังสือจบปริญญา เราก็ตอ้ งไปโรงเรียน เข้าห้องเรียน ท�ำการบ้าน
ดูหนังสือ พอถึงเวลาสอบก็สอบ สอบได้กจ็ บ ก็ได้ปริญญา ถ้าอยากจะ
ไปนิพพานก็ต้องปฏิบัติธรรม ต้องบวช ต้องปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา
นี่คือความจริงของพระพุทธศาสนา
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พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ขอ สอนให้ท�ำกัน ความสุขความเจริญนี้ให้กันไม่ได้
ต้องท�ำกันเอง ถ้าท�ำแล้วถึงจะได้ “ความพยายามอยู่ที่ ไหน ความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น”
พระมีหน้าที่บอกทาง บอกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ที่เรียกว่า “สุปฏิปันโน” นั่นเอง
ปฏิบตั ถิ กู ต้องก็จะได้ผลตามทีเ่ ราต้องการ ถ้าไม่ปฏิบตั กิ จ็ ะไม่ได้ผล ดังนัน้ อย่าไปกราบ
พระพุทธรูปแล้วก็ขอนัน่ ขอนีเ่ ลย มันเป็นความงมงาย เป็นความเข้าใจผิด พระพุทธเจ้า
ไม่เคยสอนให้สร้างพระพุทธรูป พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ขอสิ่งต่างๆ จากพระพุทธรูป
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ให้ปฏิบตั บิ ชู า ถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้า
ก็ ใ ห้ บู ช าด้ ว ยการปฏิ บั ติ บู ช า “ผู ้ ใ ดปฏิ บั ติ ธ รรมสมควรแก่ ธ รรม ผู ้ น้ั น คื อ ผู ้ บู ช า
เราตถาคต” อันนี้คือค�ำสอนของพระพุทธเจ้า “ผู้ ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม” ก็
คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเอง ปฏิบัติแบบ “สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน
สามีจปิ ฏิปนั โน” ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ติ รงต่อค�ำสอน ปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้นจากความทุกข์
ปฏิบตั ดิ ว้ ยความถูกต้อง ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ครบทัง้ ๔ ประการ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน ก็จะ
ปรากฏขึ้นมาภายใน ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี อย่างแน่นอน โดยไม่ต้องขอจากพระพุทธเจ้า
ไม่ตอ้ งขอจากพระอริยสงฆ์สาวก ไม่ตอ้ งไปขอจากพระพุทธรูป เพราะขอก็ไม่ได้ ศาสนานี้
ไม่ใช่ศาสนา “ขอ” เป็นศาสนา “ท�ำ” คือให้ท�ำ ให้ปฏิบัติ
นีค่ อื ความจริงทีเ่ ราชาวพุทธอาจจะเข้าไม่ถงึ เพราะถูกคนทีไ่ ม่รหู้ ลอก สอนให้เราเชือ่
แบบผิดๆ ให้เราคิดว่าอยากได้อะไรก็ไปจุดธูปเทียนแล้วก็ขอจากพระพุทธรูป หรือขอจาก
พระสงฆ์องค์เจ้า ให้พระสงฆ์องค์เจ้าเขกหัวเป่าหัว ประพรมน�้ำมนต์ เรื่องราวเหล่านี้เป็น
เรื่องไร้สาระ ไม่ได้ท�ำให้เกิดผลที่เราต้องการกัน แต่พวกเราชอบเรื่องไร้สาระเพราะ
มันง่าย ไม่ต้องท�ำอะไรมาก จุดธูปเทียน ๓ ดอก นี่มันไม่ยาก เหมือนกับไปโรงเรียนหรือ
ไปท�ำงานหาเงินหาทอง จุดธูปเทียน ๓ ดอก แล้วกลับไปนอนที่บ้าน เดี๋ยวเงินทองก็
ไหลมาเทมา อันนีเ้ ป็นเรือ่ งของความหลง โมหะอวิชชา เพราะชาวพุทธเราไม่ศกึ ษาค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า ไม่ศกึ ษาประวัตขิ องพระพุทธเจ้า ไม่ศกึ ษาประวัตขิ องพระอริยสงฆ์สาวก
เราเลยไม่รู้ว่าการที่จะได้อะไรมานั้นต้องได้มาด้วยวิธีใด พอคนมาหลอกมาสอนในทาง
ทีผ่ ดิ เราก็ชอบกัน เพราะมันเป็นความสะดวกง่ายดายนัน่ เอง นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราก�ำลังไปในทาง
ที่ผิดกัน ถ้าเราไม่ศึกษาค�ำสอน
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พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติกระท�ำความดีกัน ค�ำสอนมีอยู่ใน มงคล ๓๘
ลองไปค้นดู มี ๓๘ ข้อ เป็นการกระท�ำทั้งนั้น ๓๘ การกระท�ำ ไม่มีข้อใดที่บอกให้ขอจาก
พระพุทธรูป ขอจากพระสงฆ์องค์เจ้า มีแต่ให้ปฏิบัติให้กระท�ำ  ข้อที่ ๑ ก็ไม่ให้คบคนโง่
นีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ อย่าไปคบกับคนทีไ่ ม่รเู้ หตุ รูผ้ ล รูต้ น รูบ้ คุ คล รูส้ งั คม รูก้ าลเทศะ รูป้ ระมาณ
ให้คบคนที่ฉลาด “บัณฑิต” คนที่รู้เหตุ รู้ผล รู้ว่าเหตุนี้จะท�ำให้เกิดผลขึ้นมา อันนี้เป็น
บัณฑิต เป็นมงคลข้อที่ ๒ เมื่อรู้แล้วก็จะท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เช่น เหตุที่จะท�ำให้เราได้ข้าว
ขึ้นมาท�ำอย่างไร ถ้าเป็นชาวนาก็ต้องไปปลูกข้าว ไม่ใช่อยากได้ข้าวแล้วไปปลูกกล้วย
ปลูกกล้วยมันก็ไม่ได้ข้าว มันได้กล้วย อันนี้คือการรู้เหตุ รู้ผล รู้ว่าท�ำอย่างนี้แล้วจะได้
อย่างนั้น ท�ำอย่างนั้นแล้วจะได้อย่างนี้
ความสุขความเจริญของจิตใจของพวกเรานี้เกิดจากการท�ำความดี ละบาป ช�ำระ
ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่คือเหตุที่จะท�ำให้เราเจริญด้วย “อายุ วรรณะ สุขะ พละ” ที่จะ
ท�ำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย
เพราะเราจะไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไป ต้องคบคนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ คนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้
ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวก ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้เรื่องการเจริญด้วย “อายุ
วรรณะ สุขะ พละ” ต้องไปเรียนกับพระอริยสงฆ์ เรียนกับพระพุทธเจ้า หรือไปเรียนกับ
ตัวแทนของพระพุทธเจ้า ก็คือพระธรรมค�ำสอน เรียนแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติ
นี่ไม่ต้องเรียนมาก เอามงคลสูตร ๓๘ ข้อนี้เท่านั้นแหละ ถ้าศึกษาแล้วเข้าใจและปฏิบัติ
ตามได้ทุกข้อ รับรองได้ว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้กัน จะได้ความสุขความเจริญด้วย “อายุ
วรรณะ สุขะ พละ” จะแคล้วคลาดปลอดภัย หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
“อเสวนา จ พาลานัง” ข้อที่ ๑ อย่าคบคนพาล “ปัณฑิตานัญจ เสวนา” ให้คบ
บัณฑิต “บัณฑิต” คือ คนฉลาดในพระพุทธศาสนา “คนโง่” ในพระพุทธศาสนา ก็คือ
คนที่ไม่รู้ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง แล้วข้อที่ ๓ ให้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา
“การบูชา” ก็คือการให้ความเคารพนับถือนั่นเอง ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ เราควรที่จะ
เทิดทูนท่าน ยกท่านให้สูง เราเป็นผู้น้อย เป็นผู้รับประโยชน์จากท่าน ไม่ควรตีตนเสมอ
ผู้ใหญ่ ควรเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพบูชาด้วยการปฏิบัติตามค�ำสั่งค�ำสอนของ
ผู้หลักผู้ใหญ่ ในที่นี้ “ผู้ ใหญ่” ก็คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าเราอยากจะเจริญ
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ก้าวหน้าทาง “อายุ วรรณะ สุขะ พละ” วิธีบูชาก็คือปฏิบัติบูชานั่นเอง ดังที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงตรัส “ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคต” ตถาคต คือ
พระนามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเรียกพระองค์วา่ เป็น “ตถาคต” ผูท้ ปี่ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม
เป็นผูบ้ ชู าเราตถาคต นีเ่ ป็นมงคล ๓ ข้อแรก ลองอ่านไปเรือ่ ยๆ แล้วลองศึกษา แล้วลองดู
ว่าเราท�ำตามได้หรือเปล่า ถ้าท�ำตามได้ทั้ง ๓๘ ข้อ รับรองได้ว่าชีวิตเราจะมีแต่ความสุข
ความเจริญ ร่มเย็นเป็นสุข
เราเป็นชาวพุทธแท้ๆ เรารู้มงคล ๓๘ หรือเปล่า ไม่ มี ใ ครรู ้ รู ้ แ ต่ ว ่ า
พระพุ ท ธรู ป องค์ ไ หนศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เหยี ย บน�้ ำ จื ด น�้ ำ อะไร มี พ ระห้ อ ยคอแล้ ว จะ
แคล้วคลาดปลอดภัย มีปาฏิหาริยต
์ า่ งๆ กลายเป็นเรือ
่ งอภิญญาเรือ
่ งอภินห
ิ ารไป
ซึง
่ เรือ
่ งเหล่านีบ
้ างเรือ
่ งก็เคยได้ยน
ิ ได้ฟง
ั กัน บางเรือ
่ งก็ไม่มี แต่มน
ั ก็มาผสมผสาน
ตามทัศนคติ ตามความคิด เรื่องอภิญญาที่มีก็เช่น ระลึกชาติได้ มี มีตาทิพย์
หูทพ
ิ ย์ อ่านความคิดของผูอ
้ น
ื่ ได้ อันนีเ้ ป็นเรือ
่ งทีม
่ อ
ี ยูใ่ นค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแนะน�ำให้ขวนขวายหาอภิญญา เพราะอภิญญาไม่ใช่
เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ไม่ได้เป็นทางสู่การเจริญด้วย “อายุ
วรรณะ สุขะ พละ” แต่ไม่ปฏิเสธ พระพุทธเจ้าก็มีอภิญญา แต่ไม่ให้ความส�ำคัญ
กับอภิญญาเท่ากับการปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา

“ศีล สมาธิ ปัญญา” นี้เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์
ทั้งปวง ความจริงมรรค ๘ ที่เราได้ยินได้ฟัง หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของมงคล ๓๘ แต่มงคล ๓๘ นี้จะแจกแจงละเอียดขึ้นไปเพื่อให้เราได้เข้าถึงธรรมได้
อย่างง่ายดาย เพราะบางทีถ้ามีแต่ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างเดียว อันนี้อาจจะเข้าไม่ถึง
เพราะเราอาจจะไปติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ถ้าเราไปอ่านมงคล ๓๘
เราก็จะหลุดออกจากสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราไปติดอยู  ่ เช่น ถ้าเราไปติดอยูก่ บั เรือ่ งอภิญญา เรือ่ ง
มงคลวัตถุอะไรต่างๆ พอเราอ่านศึกษามงคล ๓๘ ท่านก็บอกให้ ไปคบบัณฑิต ไปศึกษา
จากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดูว่าท่านสอนเรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่า ถ้าเราไปศึกษา
เราก็จะได้รวู้ า่ ท่านไม่ได้สอนให้เรามาหาวัตถุมงคลกัน แต่สอนให้เราปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
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นี่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราขาดกันทุกวันนี้ ขาดการศึกษาพระธรรมค�ำสอน พวกเรา
เอาเวลาไปศึกษาวิชาทางโลกกันหมด เดี๋ยวนี้ทางโรงเรียนแทบจะไม่มีวิชาพุทธศาสนา
หลงเหลืออยู่เลย เพราะเดี๋ยวนี้ความเจริญทางโลก ความเจริญทางวัตถุ มันมีความ
ก้าวหน้ามาก แล้วมันก็ให้ความสุขกับผู้ที่เจริญก้าวหน้าทางโลกนี้ เพียงแต่ว่ามันเป็น
ความสุขปลอมเท่านั้นเอง มันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมผสานอยู่ด้วย แต่มอง
ไม่เห็นกัน เห็นแต่ความสุขทางโลก เดี๋ยวนี้ทุกคนก็เลยเพุ่งเป้าไปที่การศึกษาทางโลก
เด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้นอกจากเรียนในโรงเรียนแล้ว พอกลับบ้านก็ ไปเรียนกวดวิชาต่อ
เพราะเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันทางโลกกันมาก ถ้าอยากจะเรียนโรงเรียนดีๆ ก็ต้องสอบได้
คะแนนดีๆ เพราะถ้าเรียนโรงเรียนดีๆ เวลาจบก็จะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆ ได้ พอจบจาก
มหาวิทยาลัยดีๆ ก็จะได้มงี านดีๆ ท�ำ เมือ่ มีงานดีๆ ท�ำ ก็จะมีเงินมีทอง มีลาภ ยศ สรรเสริญ
มีความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กายกัน แต่ไม่รู้ว่าความเจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นี้
มันเป็นเหมือนกับเป็นหลุมพราง หลุมพรางทีพ่ อเหยียบแล้วมันจะตกลงไปในหลุมแล้วจะ
เจ็บตัว เพราะอะไร เพราะลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นีม้ นั ไม่จรี งั ถาวร เวลามันเจริญก็ดใี จกัน
พอเวลามันเสื่อมก็กลายเป็นความทุกข์กัน ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน วันดีคืนดี
มันจะหมดก็หมดไปโดยที่เราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งหรือไปควบคุมบังคับมันได้ แต่
มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกัน เรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
เรากลับไปเห็นว่ามันเที่ยง เห็นว่ามันจีรัง มีแล้วจะมีความสุขไปตลอด
เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเรียนธรรมะกันแล้ว จึงไม่มีใครรู้จักมงคล ๓๘ ไม่รู้จักอริยสัจ ๔
มรรค ๘ รูแ้ ต่วชิ าคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนกันแบบเป็นล�ำ่ เป็นสัน
ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเรียนจริงๆ เพราะว่าความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ มันเห็น
ได้ง่าย เห็นได้ชัด พอได้เงินมาทีนี้อยากจะได้อะไรก็ซื้อได้ อยากได้บ้าน อยากได้คอนโด
อยากได้รถเก๋ง อยากไปเที่ยวต่างประเทศ อยากซื้อไอโฟน อยากซื้อรถยนต์ อยากซื้อ
อะไรต่างๆ พอมีเงินซะอย่างมันก็ซื้อได้ แต่ไม่เห็นตอนที่ได้มาแล้วต้องทุกข์กับมัน
อย่างไรบ้าง ได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษา ต้องคอยวิตกกังวลว่าสิ่งที่ได้มานี้
จะปลอดภัยหรือไม่ จะให้ความสุขกับเราไปได้เรื่อยๆ หรือไม่ อันนี้เป็นความทุกข์ที่เรา
มองไม่เห็นกัน เป็นทุกข์ทางใจ
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นี่แหละคือการศึกษาของประเทศไทยของชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้
ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนากันเลย จะเรียกว่าเป็นพุทธแบบ
ในทะเบียนบ้านก็ ได้ เพราะถ้าเป็นพุทธแท้นี้จะไม่เป็นอย่างนี้
พุทธแท้จะต้องศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า ศึกษาพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์สาวก
ศึกษาพระสูตรส�ำคัญต่างๆ เช่น มงคลสูตร แต่ไม่มีการศึกษา
กันเลย ดังนั้น ชาวพุทธเราจะถือว่าเป็นชาวพุทธที่มีแต่ชื่อก็ได้
ไม่มีเนื้อของพุทธ ถามว่านับถืออะไร นับถือศาสนาพุทธ ศาสนา
พุทธสอนอะไร ไม่รู้ พระพุทธเจ้าเป็นใคร ไม่รู้ พระอริยสงฆ์
สาวกเป็นใคร ไม่รู้ รู้เพียงแต่ว่าถ้าไปวัดก็ไปจุดธูปเทียน ๓ ดอก
แล้วก็หยอดเงินใส่ตู้บริจาค แล้วอยากจะได้อะไรก็ขอ อยากเข้า
มหาวิทยาลัยก็ขอ อยากจะเรียนจบก็ขอ ขอมันอย่างเดียว คิดว่า
นี่คือหน้าที่ของศาสนาพุทธ มีหน้าที่ให้เราขออะไรต่างๆ แล้ว
เราก็ได้วัดวาที่สวยงาม เดี๋ยวนี้มีอาคาร มีโบสถ์ มีเจดีย์ มีศาลา
ด้วยเงินบริจาคที่พวกเราชาวพุทธมาช่วยกันบริจาค อย่างงาน
ทอดกฐินทีหนึ่งก็บริจาคเงินเพื่อมาสร้างวัด สร้างโบสถ์ สร้าง
เจดีย์กัน ศาสนาเรานี่สวยงามด้วยถาวรวัตถุ แต่ไม่เจริญด้วย
ความรู้ ทัง้ ๆ ทีศ่ าสนาพุทธนีเ่ ป็นศาสนาของผูร้ ู้ “พุทธ” แปลว่าผูร้ ู้
“ธรรมะ” ก็คือความรู้ “สังฆะ” ก็คือผู้ศึกษา แต่ไม่มีแล้ว มีก็
เป็นจ�ำนวนน้อยมากทีเ่ ป็นพุทธแบบพุทธ ก็คอื พุทธทีศ่ กึ ษา พุทธ
ที่ปฏิบัติ พุทธที่บรรลุมรรค ผล นิพพานกัน มีจ�ำนวนน้อยมาก
จนน่าตกใจว่าศาสนาพุทธนี่จะค่อยๆ หายไป เหลือแต่ซากของ
ศาสนา ก็คอื เปลือกของศาสนา ตัวเนือ้ ของศาสนานีค้ อ่ ยๆ หดไป
เรื่อยๆ
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พุทธศาสนา
ไม่ใช่สิ่งลี้ลับ

เ ดี๋ ย ว นี้ ช า ว พุ ท ธ เ ร า เ ว ล า เ จ อ กั น มี ถ า ม
อ ย ่ า ง นี้ กั น บ ้ า ง ห รื อ เ ป ล ่ า “เป็ น โสดาบั น หรื อ ยั ง
เ ป ็ น ส กิ ท า ค า มี กั น ห รื อ ยั ง ” อ ย ่ า ว ่ า แ ต ่ ถ า ม เ ล ย
ชื่ อ ยั ง ไ ม ่ รู ้ จั ก เ ล ย “ อ ะ ไ ร ว ะ โ ส ด า บั น ส กิ ท า ค า มี
เป็ น ยั ง ไงวะ” ไม่ รู ้ เ รื่ อ งเลย เป็ น พุ ท ธแท้ ๆ แต่ ไ ม่ รู ้ จั ก
ค� ำ ว่ า โสดาบั น สกิ ท าคามี อนาคามี อรหั น ต์ ว่ า เป็ น
อย่างไร ไม่รู้กันเลย

อัน นี้ไม่ใช่เ ป็น ความลับ นะ เป็นของเปิดเผยในศาสนาพุทธ
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงแสดงวิ ธี เ ป็ น พระโสดาบั น เป็ น พระสกิ ท าคามี
เป็ น พระอนาคามี เป็ น พระอรหั น ต์ ไว้ อ ย่ า งโจ่ ง แจ้ ง ธรรมะของ
พระพุทธเจ้านี่เปิดเผย ไม่ลี้ลับซับซ้อนไม่ยุ่งยาก เป็นขั้นเป็นตอน
ทุกอย่าง ผู้ที่ไม่ศึกษาเท่านั้นแหละถึงรู้สึกว่ามันลี้ลับเหลือเกิน
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทียม

เดีย๋ วนีม้ กี ารไปเสนอให้ออกกฎหมายบังคับให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจ�ำชาติ ไปบังคับท�ำไม บังคับแล้วมันได้อะไร ของอย่างนีม้ นั บังคับได้ทไี่ หน
เรือ่ งของศรัทธาความเชือ่ เขียนไปมันก็เป็นแค่ตวั กระดาษเท่านัน้ เอง ถ้าคน
จะเชือ่ มันไม่ตอ้ งมีกฎหมายมาบังคับหรอก ในสมัยพระพุทธเจ้าไม่เห็นต้อง
มีเขียนกฎหมายมาบังคับให้คนนับถือศาสนาพุทธกัน คนเขามาด้วยศรัทธา
ขอให้มีสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเขาเท่านั้นแหละ
สิ่งที่จะดึงดูดจิตใจให้เข้าหาพระศาสนาก็คือ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ แท้นะ ไม่ใช่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทียม ตอนนี้เรามีแต่
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทียม คือพระพุทธรูปนี้ก็คือพระพุทธเทียม
ธรรมะที่บันทึกพระไตรปิฎกไว้ทั้งตู้นี้ก็เป็นธรรมะเทียม เพราะอะไร เพราะ
ไม่มีใครเข้าหากัน มีพระไตรปิฎกเต็มตู้อยู่ทุกวัด แต่ไม่มีใครขอยืมหนังสือ
พระไตรปิฎกไปอ่านกันเลย มีแต่ประดับไว้เป็นเครื่องประดับ ตู้ก็สวย
ปิดทองลงรักอย่างดี หนังสือเต็มไปหมด มีครบทั้ง ๔๕ เล่ม แต่ไม่มีใคร
เปิดออกมาอ่านสักเล่ม นี่ถึงเรียกว่า “ธรรมะเทียม” “พระสงฆ์เทียม” ก็คือ
พระสงฆ์ทไี่ ม่ได้ปฏิบตั ิ ไม่ได้บรรลุนนั่ แหละ เป็นพระทีย่ งั ไม่เป็นพระสุปฏิปนั โน
ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล นี่คือของเทียมที่เรามีกันเยอะแยะไปหมด
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เราก็หลงคิดว่าศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองกัน มีเผยแผ่ไปทั่วโลก เดี๋ยวนี้ไป
ประเทศไหนเดี๋ยวนี้ก็จะมีวัดกัน แต่จะเป็นวัดแบบไหน ก็วัดเทียมอีกล่ะ วัดที่ไม่มี
การศึกษา วัดที่ไม่มีการปฏิบัติ วัดที่ไม่มีการบรรลุ วัดที่มีแต่การสวด วัดที่มี
แต่พิธีกรรม วัดที่มีแต่การขอ อย่างเมื่อเช้านี้คนใส่บาตรก็บอกว่า “วันนี้หนู
วันเกิด” “เอ้า ขอให้สุขให้เจริญ” “สาธุ สาธุ” ได้แค่นั้นพอใจแล้ว เชื่อจริงๆ นะ
คนเรานี่ เชือ
่ ว่าพอขอพรแล้ว พระบอก “ขอให้สข
ุ ให้เจริญ” ก็คด
ิ ว่าจะสุขจะเจริญ
จริงๆ ใจสบายขึ้นมา

นีแ่ หละคือความเชือ่ ของชาวพุทธเรา เชือ่ ในสิง่ ทีไ่ ม่ควรเชือ่ เชือ่ ในสิง่ ทีไ่ ม่มี สิง่ ทีม่ ี
ไม่เชือ่ กัน ก็เลยได้แต่คว้ามือเปล่าจากศาสนา ไม่ได้อะไรจากศาสนา สิง่ ทีศ่ าสนาจะมอบ
ให้แต่กลับไม่ได้กัน คือ มรรค ผล นิพพาน การบรรลุอริยบุคคลขั้นต่างๆ นี้ไม่ได้กัน
เดี๋ยวนี้เห็นว่าการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนี่เป็นของสุดวิสัยแล้ว เชื่อไหม ใครเป็น
พระอริยะได้ โอ้โฮ ต้องเป็นแบบสุดๆ เลย ถึงจะเป็นกันได้ แต่สมัยพุทธกาลเขาเป็นกัน
อย่างง่ายดาย ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี เขาก็บรรลุกัน
สมัยก่อนเมืองไทยยังไม่ค่อยมีมหาวิทยาลัยเยอะ มีมหาวิทยาลัยที่ดังอยู่ ๒ แห่ง
คือ จุฬาฯ กับธรรมศาสตร์ ยุคนั้นใครเข้าได้ก็ถือว่า โอ้โฮ สุดยอดของคนถึงจะเข้าไป
เรียนได้ แต่เดี๋ยวนี้มีมหาวิทยาลัยเต็มไปหมด ปริญญาบัตรได้กันเต็มไปหมดเลย
สมัยพุทธกาลก็เหมือนกัน สมัยพุทธกาลนีม้ ผี ศู้ กึ ษามีผปู้ ฏิบตั กิ นั มากมาย มีผบู้ รรลุมรรค
ผล นิพพาน บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันมากมายก่ายกอง จนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
เป็นเรื่องปกติ แต่พอมาถึงสมัยเรา กลับเป็นสมัยที่มันเสื่อมจากค�ำสอนจากการปฏิบัติ
มันก็เลยเห็นว่าใครบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนี่ต้องเป็นแบบ โอ้โฮ สุดๆ ถึงจะเป็นได้
ขึน้ มา เดีย๋ วนีไ้ ม่มใี ครกล้าพูดว่าเป็นพระอริยะกัน เป็นแล้วเดีย๋ วก็ถกู เขาหาว่าอวดอุตริก็ได้
เพราะพูดไปก็ไม่มีใครเขาจะเชื่ออยู่ดี เพระเขาไม่คิดว่าจะมี จะเชื่อได้ต่อเมื่อต้องตาย
ไปแล้วเท่านั้น แล้วไปดูกระดูก ถ้ากระดูกกลายเป็นพระธาตุ ทีนี้ถึงจะยอมรับว่ายังมี
พระอริยบุคคลอยูใ่ นโลกนี้ ในความรูส้ กึ ของชาวพุทธทัว่ ๆ ไปนี้ เขาไม่เชือ่ ว่ามีพระอรหันต์
แล้วนะ เขาคิดว่าเป็นเรือ่ งในอดีต เป็นเรือ่ งในยุคของพุทธกาล ยุคปัจจุบนั นีไ้ ม่มใี ครคิดว่า
จะเป็นกันได้
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จริ ง ๆ แล้ ว ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ของที่ ย ากเกิ น กว่ า การ
เรียนหนังสือจบปริญญาตรี โท เอก เลย เป็นแบบ
เดียวกัน เป็นขั้นตอนเหมือนกัน มีการศึกษามีการ
ทดสอบเหมือนกัน กว่าจะได้ปริญญาก็ต้องศึกษา
ต้องท�ำการบ้าน ต้องไปสอบ เมื่อสอบผ่านก็ได้รับ
ปริญญากัน การปฏิบต
ั เิ พือ
่ บรรลุมรรค ผล นิพพาน
ก็เหมือนกัน ก็ต้องศึกษาแล้วก็ไปท�ำการบ้านคือ
ไปปฏิบัติ แล้วก็ไปท�ำข้อสอบ การท�ำการบ้าน
การท�ำข้อสอบของศาสนาก็คือการปฏิบัติ
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วิญญูชน
ในพุทธศาสนา

คนต่างชาติเขาไม่รู้จักพระพุทธศาสนามาก่อน แต่พอเขาได้
มาแปลหนังสือ แปลพระไตรปิฎก แล้วเขาได้ศึกษาได้ค้นคว้า เขาก็
เกิดศรัทธาขึ้นมา ได้มาปฏิบัติกัน ทีนี้พวกต่างชาติได้เนื้อกันเยอะ
เพราะต่างชาติเขาเข้าพระพุทธศาสนาผ่านทางการศึกษา ไม่ได้
ผ่านจากการขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนพวกเรา พวกเราอยูใ่ น
เมืองพุทธเลยไม่ต้องศึกษา เพราะมีขนบธรรมเนียมประเพณีสอน
ให้ท�ำกันก็เลยท�ำกันตามกันมา โดยที่ไม่รู้ว่าท�ำไปท�ำไม รู้ค�ำเดียว
ว่าท�ำแล้วดี แต่ไม่รู้ว่าดีอย่างไร แต่พวกต่างชาตินี่เขาศึกษา เขารู้ว่า
มันดีอย่างไร เขารู้ว่ามันมีผลกระทบที่ดีต่อจิตใจเขา เขาเห็นผล
แตกต่างจากการที่เขาศึกษากับตอนที่เขาไม่ได้ศึกษา ตอนที่เขา
ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินี้ จิตใจเขาวุ่นวาย เพราะเขาอยู่ในโลกที่
เจริญด้วยวัตถุ ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ใจของเขากลับ
วุ่นวาย ไม่มีความสุข ไม่มีความสงบเลย แต่พอเขาได้มาศึกษาได้
ลองมาปฏิบัติตามค�ำสอน เขาได้สัมผัสกับความร่มเย็น ความสงบ
ที่เกิดจากการศึกษาจากการปฏิบัติ ท�ำให้เขาเกิดศรัทธาขึ้นมา
นี่เขาเข้าถึงแก่นเข้าถึงเนื้อเลย
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พวกนีเ้ ขาไม่รจ
ู้ ก
ั พิธก
ี รรมอย่างทีเ่ รารูก
้ น
ั ไม่รจ
ู้ ก
ั กรวดน�ำ้ ไม่รจ
ู้ ก
ั ขอพรพระ
พวกต่างประเทศที่เขามานี้ไม่เคยมาขอพรว่า “วันนี้วันเกิดผม ขอพรหน่อย”
ไม่มี เจอพระพุทธรูปก็ไม่เคยจุดธูปเทียนบูชาขอนู่นขอนี่ เพราะว่านี่ไม่ได้เป็นส่วน
ทีเ่ ป็นเนือ
้ ของศาสนา พวกต่างชาตินเี่ ขาเข้าถึงเนือ
้ ของศาสนาเลย เพราะเป็น
ทางเข้าของเขาทางเดียวเท่านั้น

มีใครเคยได้ยินไหม มีวัดหนึ่งอยู่ทางตอนเหนือ ทางเชียงรายหรือเชียงใหม่
มีชาวต่างชาติมาอยู่เป็นพันเลย มาศึกษามาปฏิบัติธรรมกัน คิดดูซิ เขาอยู่ต่างประเทศ
เขายังอุตส่าห์เดินทางข้ามน�้ำข้ามทะเลมาหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พวกเราอยู่
ในเมืองพุทธแท้ๆ แต่กลับไปเข้าผับเข้าบาร์กัน กลับไปตามศูนย์การค้ากัน ไปเอ้าท์เล็ต
(outlet) บ้าง ไปพารากอนบ้าง ไปสยามสแควร์บา้ ง แทนทีจ่ ะไปวัดไปวากัน พวกต่างชาติ
เขาไม่ได้มาเข้าศูนย์การค้า  เขาไปตามวัดป่าวัดเขาทีม่ กี ารศึกษามีการปฏิบตั ธิ รรม เพราะ
เขารู้คุณค่าของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เขาเปรียบเทียบเพชรกับตัวหนอนแล้ว
เขารูว้ า่ เพชรคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นีม้ คี ณ
ุ ค่ากว่าตัวหนอน คือลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข เขาถึงสละลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ที่บ้านเขามีอยู่มากมาย แต่คนไทยเรากลับไปอยู่
บ้านเขากัน ข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ส่วนเขาก็สละลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข ข้ามน�ำข้ามทะเลมาอยูบ่ า้ นเรา เพือ่ มาหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คิดดู แปลกไหม
นี่คือความจริง
คนที่จะเห็นคุณค่าของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้ เขาเรียกว่า “วิญญูชน”
ต้องเป็นคนฉลาด ถึงจะรู้คุณค่าของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คนไม่ฉลาดถึงแม้จะ
อยูต่ ดิ กับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อยู่ในเมืองพุทธแต่ไม่เคยเข้าวัดเลยก็มีเยอะแยะไป เข้าก็เข้าไป ไม่ได้เข้าไปเพื่อหา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่เข้าไปหาเครื่องรางของขลัง ไปหาหมอดู ไปหาน�้ำมนต์
ไปหาสายสิญจน์ ซึ่งไม่ใช่เป็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าจะหาพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ต้องเข้าหาค�ำสอน ฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วก็ปฏิบัติ ถึงจะได้เข้าถึงพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ได้
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จิตใจสูงขึ้นหรือต�่ำลง
อยู่ที่การมีศีล

ในเมืองไทย ใครอยากจะนับถือศาสนาอะไรนิกายอะไรก็อนุญาต
แม้แต่ไม่ใช่ศาสนาพุทธก็นบั ถือได้ ศาสนาคริสต์กม็ าตัง้ ศาสนาในเมืองไทย
ศาสนาอิสลามก็มาตัง้ เพราะคนทีน่ บั ถือแต่ละศาสนาเวลาทีเ่ ขาย้ายรกราก
มาอยู่ที่เมืองไทย เขาก็ยังนับถือศาสนาของเขาอยู่ เขาก็ยังต้องมีศาสนา
ของเขาเป็นที่พึ่ง ทางประเทศไทยเราก็ยินดีเปิดกว้างว่าใครอยากจะนับถือ
ศาสนาอะไรก็นบั ถือไป เพียงแต่วา่ อย่ามามีปญ
ั หาต่อกันก็แล้วกัน ต่างฝ่าย
ต่างอยู่กันไป เพราะถ้าปฏิบัติตามค�ำสอนของทุกศาสนาแล้วก็ไม่น่าจะมี
ปัญหา เพราะทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีดว้ ยกันทุกคน ทุกศาสนาสอนให้
คนดูแลกันช่วยเหลือกัน ให้เป็นมิตร ให้มีความเมตตาต่อกัน
ดังนั้น ในศาสนาพุทธของเราก็ยังมีนิกายต่างๆ ขึ้นมา อาจจะมาจาก
ต่างประเทศก็มีที่มาสร้างมาตั้งรกราก เห็นไหม พระจีนที่อยู่แถวกรุงเทพฯ
อยูแ่ ถววัดจีน นีก่ เ็ ป็นพุทธเหมือนกัน แต่เป็นพุทธคนละนิกาย เป็นพุทธสาย
มหายาน เขาก็กินเจอะไรของเขาไป เขาไม่บิณฑบาต แต่สายเถรวาทของ
เรานี้ พระพุ ท ธเจ้ า ไม่ ไ ด้ บั ง คั บ ให้ กิ น เจ จะกิ น ก็ ไ ด้ ไ ม่ กิ น ก็ ไ ด้ เพราะ
พระพุทธเจ้าทรงถือว่าการกินเจหรือไม่กินเจไม่ต่างกัน มันเป็นอาหาร
เหมือนกัน กินเพื่อให้เลี้ยงดูร่างกาย ไม่ได้มีส่วนที่จะไปท�ำให้จิตใจ
สูงขึ้นหรือต�่ำลง
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ส่วนที่จะท�ำให้จิตใจสูงขึ้นหรือต�่ำลงนี้อยู่ที่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถ้าเราฆ่าไก่แล้วน�ำ
ไก่มาท�ำกินอย่างนี้ อันนี้จิตใจเราตกต�่ำเพราะจิตใจเราท�ำบาป แต่ถ้าเราไปซื้อไก่ที่ตาย
แล้วมาท�ำแกงไก่นี้ไม่บาป เพราะฉะนั้น ถ้าไก่ที่เราเอามาท�ำนี้มันตายก่อนเพราะคนอื่น
ท�ำให้มันตายแล้ว มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว เราจะกินไม่กิน ไก่ตัวนั้นมันก็ไม่ฟื้นใช่ไหม
มันก็ตอ้ งตายอยูด่ ี มันกลายเป็นอาหารไปแล้ว เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าเลยไม่บงั คับให้
พระต้องกินเจ เพราะส่วนหนึง่ ทรงเห็นว่าจะไปสร้างความยุง่ ยากให้กบั คนใส่บาตร เพราะ
คนใส่บาตรก็ไม่ได้กินเจกันทุกคน ถ้าต้องการจะเผยแผ่ศาสนาให้กว้างไกลให้เข้าถึงคน
ทุกระดับทุกชั้น ก็ต้องไม่ไปก�ำหนดว่าจะต้องให้ ใส่บาตรอาหารเจอย่างเดียว คนที่
ไม่อยากจะใส่อยู่แล้ว พอต้องมาท�ำอาหารเจเป็นกรณีพิเศษ ก็บอก “กูไม่ใส่ดีกว่า”
ใช่ไหม แต่ทเี่ ขาใส่กเ็ พราะว่าสมัยก่อนเขาก็แบ่งอาหารทีเ่ ขาจะกิน แบ่งไว้สว่ นหนึง่ เอามา
ใส่บาตร ถ้าเขากินแกงไก่ เขาก็แบ่งแกงไก่ใส่บาตร ถ้าเขากินเจ เขาก็แบ่งเจมาให้
แต่อันนี้เราไปบังคับไม่ได้ เป็นพระนี้เป็นผู้ขอ ผู้ขอไม่ควรไปสั่งผู้ให้ว่า ต้องให้อย่างนั้น
ต้องให้อย่างนี้ ผู้ขอต้องยินดีตามมีตามเกิด ผู้ให้อยากจะให้ผู้ขอกินอะไรก็แล้วแต่เขา
อยากให้กนิ เจก็ใส่เจมา อยากให้กนิ ไก่ก็ใส่ไก่มา ผูร้ บั นัน้ รับได้ทงั้ นัน้ ส่วนผูร้ บั จะกินหรือ
ไม่กนิ นีเ้ ลือกได้ทหี ลัง เวลาใส่ไปในบาตรแล้วก็เป็นสิทธิข์ องผูร้ บั ถ้าผูร้ บั อยากจะกินผัก
ก็เลือกกินแต่ผักก็ได้ เจอเนื้อสัตว์ก็เขี่ยมันทิ้งไป แยกออกไปก็ได้
จะกินผักหรือกินเนือ้ สัตว์นไี้ ม่ได้ทำ� ให้จติ ใจสูงขึน้ หรือต�ำ่ ลง จะสูงขึน้ หรือต�ำ่ ลงอยูท่ ี่
ว่าฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์ อันนี้อยากจะท�ำความเข้าใจ เพราะบางทีญาติโยมไม่เข้าใจ
คิดว่ากินเจแล้วได้บุญ บุญก็คือความสุขใจ คือท�ำให้จิตใจสูง สงบขึ้นสูงขึ้น มันไม่สูงขึ้น
จากการกินเจหรือไม่กินเจ มันจะสูงหรือต�่ำอยู่ที่การฆ่าหรือไม่ฆ่า ถ้าฆ่า จิตใจก็จะต�่ำ 
จิตใจจะไม่สุข จิตใจจะทุกข์จะวุ่นวาย แต่ถ้าจิตใจไม่ฆ่าสัตว์ จิตใจจะเย็นจะสบายจะสงบ
ดังนัน้ การกินเจไม่ได้ทำ� ให้จติ ใจสูงขึน้ หรือต�ำ่ ลง ถ้ากินเจท�ำให้จติ ใจสูงขึน้ วัวควาย
มันก็ต้องสูงกว่าคนล่ะสิใช่ไหม วัวควายมันก็กินผักกินหญ้าตลอดเวลา มันก็น่าจะ
สูงกว่ามนุษย์ แต่ว่ามันไม่สูงกว่ามนุษย์ มันยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ เพราะว่าถ้ามัน
มีโอกาส มันก็ยังจะท�ำบาปอยู่ กินผักกินหญ้าบางทีมันก็ ไปขโมยเขากิน ไปกินหญ้า
กินข้าวของคนอื่นเขาอย่างนี้ บางทีชาวนาชาวไร่ปลูกข้าวอยู่ ถ้าไม่กั้นรั้ว ไม่คอยผูกวัว
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ควายไว้ เดี๋ยวมันผ่านมาเห็นเข้า มันก็กินข้าวที่อยู่ในนานั่นแหละ มันก็ท�ำบาปแล้ว มันก็
ลักทรัพย์แล้ว
ดังนั้น จิตใจจะสูงจะต�่ำไม่ได้อยู่ที่ว่ากินเนื้อสัตว์หรือไม่ได้กินเนื้อสัตว์ อยู่ที่ว่า
ฆ่าสัตว์หรือไม่ฆา่ สัตว์ อยูท่ ที่ ำ� บาปหรือไม่ทำ� บาป กินเจแต่เวลามียงุ มากัด เราก็ไปตบยุง
หรือไปฆ่ามดฆ่าแมลง อันนี้จิตใจจะสูงขึ้นหรือจะต�่ำลง เมื่อมีการฆ่าแล้วไม่ว่าจะฆ่า
สัตว์ใหญ่สัตว์เล็กก็บาปทั้งนั้น เพียงแต่ว่ามันอาจจะบาปมากบาปน้อยไม่เท่ากัน
เท่านั้นเอง แต่มันก็บาป
ถ้ า ฆ่ า สั ต ว์ ที่ มี ป ระโยชน์ น ้ อ ยมี คุ ณ น้ อ ย
ก็บาปน้อย ถ้าฆ่าสัตว์ที่มีคุณมีประโยชน์มาก
ก็ มี โ ทษมากมี บ าปมาก เช่ น ฆ่ า คนนี่ ก็ มี
ผลต่ า งกั น ถ้ า ต� ำ รวจไปฆ่ า โจรผู ้ ร ้ า ยนี่ ก็
ไม่บาปเท่ า กั บ โจรผู ้ ร ้ า ยไปฆ่ า คนอื่ น ไปขโมย
ไปลั ก ทรั พ ย์ ข องคนอื่ น แล้ ว ไปฆ่ า นี่ ก ารฆ่ า
มันยังมีความแตกต่างกัน ถ้าต�ำรวจไปฆ่าพ่อ
ฆ่ า แม่ ข องตั ว เองนี้ บ าปมากกว่ า ไปฆ่ า โจร
ฆ่าผู้ร้าย เพราะพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากกว่า
เราฆ่าโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเรานี้ บาปน้อยกว่าเรา
ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ ฆ่าครูบาอาจารย์ ฆ่าบุคคลที่มี
พระคุณของเรา บาปจึงมีความหนักเบาไม่เท่ากัน
ฆ่ามนุษย์ก็หนักกว่าฆ่าสัตว์เดรัจฉาน เพราะ
สัตว์เดรัจฉานมีคณ
ุ ค่าประโยชน์นอ
้ ยกว่ามนุษย์
นั่นเอง อันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลที่จะท�ำให้จิตใจ
เราสูงขึ้นหรือต�่ำลง มีความสุขมากขึ้นหรือมี
ความสุขน้อยลง ก็อยู่ที่การรักษาศีลนี้
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การแผ่เมตตา
เป็นการกระท�ำ

การที่จะรักษาศีลได้ ต้องผ่านการท�ำบุญท�ำทานให้ ได้ก่อน คนที่
จะรักษาศีลได้อย่างจริงจังนีต้ อ้ งเป็นคนใจบุญสุนทาน เป็นคนทีค่ ดิ ถึง
ความสุขของผู้อื่น ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข คือมีความเมตตา
ถ้าปราศจากความเมตตาแล้ว จะไม่สามารถที่จะท�ำบุญได้ ไม่สามารถ
ที่จะรักษาศีลได้
ศาสนาจึงสอนให้เราแผ่เมตตากัน แต่แผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่ดว้ ย
การสวดนะ เวลาเราสวดมนต์แล้วแผ่นี้ไม่ได้เป็นการแผ่ เป็นการสวด
เฉยๆ สวดเพือ่ ให้เรารูว้ า่ ต้องแผ่ เตือนใจสอนใจเรา เวลาแผ่ตอ้ งเวลา
ที่เราเจอกัน เวลาพบหน้ากันแล้วยิ้มให้กันนี้ก็แผ่แล้ว ถ้าหน้าบึ้ง
แยกเขี้ยวใส่กัน นี่ไม่แผ่แล้ว ถ้ามีขนมมีของฝากเอามาแจกกันนี้
เรียกว่าแผ่เมตตา เพราะคนรับเขาได้รับความสุขใจจากการกระท�ำ
ของเรา แต่ถา้ เราสวดเฉยๆ เขาไม่ได้รบั อะไรจากเรา เขาไม่รเู้ สียด้วยซ�ำ้
ไปว่าเราแผ่ให้เขา มาบอกว่าโยมอยูบ่ า้ นไหว้พระสวดมนต์ สวดแล้วก็แผ่
ให้คนนั้นแผ่ให้คนนี้ เขาได้รับอะไรจากการแผ่ของเราหรือเปล่า ไม่ได้
รับอะไร นั่นไม่ได้การแผ่ นั่นเป็นการสวด แต่เราไปเข้าใจผิดคิดว่า
การสวดเป็นการแผ่
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การแผ่เป็นการกระท�ำ  การสวดไม่ ไ ด้ ก ระท� ำ อะไร อยากจะ
แผ่ เ มตตาต้ อ งแบบปี ใ หม่ ซื้ อ ของขวั ญ ให้ กั น ส่ ง ส.ค.ส. ให้ กั น
ส่งความสุข วันเกิดของเพือ
่ นก็ซอ
ื้ ของไปให้เขาอย่างนี้ ท�ำบุญใส่บาตร
ก็แผ่เมตตา เมตตากับพระสงฆ์องค์เจ้า ถ้าญาติโยมไม่ใส่บาตร พระสงฆ์
องค์เจ้าก็อดตาย สงสารพระ กลัวพระจะอดตายก็ต้องใส่บาตร อันนี้
เรียกว่าแผ่เมตตา ต้องแผ่ด้วยการกระท�ำ ไม่ใช่แผ่ด้วยการสวด
หรือถ้าคิดเฉยๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร อย่างไปนัง
่ บอกขอทาน “เฮ้ย กู
แผ่เมตตาให้มง
ึ แล้วนะ” ไม่ได้หยอดเงินใส่กระป๋อง มันจะรูส
้ ก
ึ หรือเปล่า
ว่ า เราแผ่ เ มตตาให้ มั น ไปนั่ ง สวดต่ อ หน้ า ขอทาน “สั พ เพ สั ต ตา
อเวรา โหนตุ” ดูซวิ า่ มันจะดีใจหรือเปล่า สาธุกบ
ั เราหรือเปล่า ไม่หรอก
เพราะเราไม่ได้ไปแผ่เมตตา

การทีเ่ ราไปสวดบทแผ่เมตตากับการแผ่เมตตา มันไม่เหมือนกัน ทีต่ อ้ งสวดเพราะ
จะได้เตือนใจให้รู้ว่าเราต้องแผ่เมตตากันเท่านั้นเอง ที่เราสวดมนต์นี้ สวดบทพุทธคุณ
ธรรมคุณ สังฆคุณ เพื่อให้เราย�้ำในศรัทธาความเชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของโลก เป็นที่พึ่งของเรา แผ่เมตตาก็เพื่อย�้ำเตือนเราว่า
แผ่เมตตาเวลาเราเจอกันนะ อย่าแยกเขี้ยวใส่กัน อย่าตีกัน อย่าด่ากัน อย่าว่ากัน
ให้อภัยกัน ใครพูดไม่ดีท�ำไม่ดีก็สาธุไป อย่าไปโกรธเขา อย่าไปเกลียดเขา อันนี้แหละ
เรื่องของการแผ่เมตตา
ผู้ที่จะปฏิบัติกิจทางศาสนาได้ จะสร้างความสุขทางใจได้นี่ ต้องมีความเมตตา
เป็นพื้นฐาน ถ้ามีความเมตตาแล้วจะท�ำบุญท�ำทานได้ เพราะอยากให้คนอื่นมีความสุข
นั่นเอง ท�ำบุญท�ำทานก็ ไม่ต้องท�ำกับพระก็ ได้ ซื้อของขวัญให้เพื่อนในวันเกิดนี่ก็เป็น
การท�ำบุญแล้ว เพียงแต่เราอาศัยโอกาสคือวันเกิดของเขาเป็นโอกาสให้เราได้ท�ำบุญ
ท�ำทาน สละเงินทองให้กับเขาให้ความสุขกับเขาไป
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วิธีหาเงินใช้เงิน
ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจ

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รจู้ กั ประมาณในการบริโภคปัจจัย ๔ ท�ำไม
ต้องรูจ้ กั ประมาณ เพราะว่าเราจะได้ไม่เหน็ดเหนือ่ ยไปเปล่าๆ กับการหา
ปัจจัย ๔ จะเลี้ยงดูอย่างไร มีเงินมากน้อยเพียงไร ถึงเวลาที่ร่างกาย
มันจะเจ็บ มันก็ไม่มีใครยับยั้งได้ ถึงเวลาร่างกายมันจะตาย ก็ไม่มีใคร
ห้ามมันได้ นี่คือการลดภาระ การลดความเครียดความทุกข์ ในการ
หากินหาอยู่กัน ให้หัดอยู่กันแบบมักน้อยสันโดษ “มักน้อย” ก็คือ
เอาน้อยๆ เอาของถูกแต่มีประโยชน์ ไม่ใช่ของถูกแล้วไม่มีประโยชน์
ของถูกแต่ใช้ประโยชน์ ได้ กับของแพงได้ประโยชน์เท่ากันอย่างนี้
เอาของถูกดีกว่า กินส้มต�ำข้างถนนกับกินในโรงแรม มันก็ส้มต�ำ
เหมือนกันแหละ แต่ราคามันไม่เหมือนกัน ใช่ไหม ท�ำไมมันไปแพง
ในโรงแรมล่ะ ก็มันแพงด้วยความหรูหรา ด้วยสถานที่จัดสวยงาม
สะอาดสะอ้านน่าดู แต่ถ้ากินข้างถนนนี่มันมีทั้งเสียงอึกทึกครึกโครม
มันมีเสียงมอเตอร์ ไซด์ เสียงอะไร มีฝุ่นบ้างมีอะไรบ้าง แต่มันก็เป็น
ส้มต�ำเหมือนกัน ผักเขาก็ไปซื้อที่ตลาดอันเดียวกันนั่นแหละ แต่เวลา
มาขายนี่ ขายคนละที่ ราคาก็เลยต่างกันไปเท่านั้นเอง แต่กินแล้วก็อิ่ม
เหมือนกัน
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ดั ง นั้ น อย่ า ไปหลงกั บ ของหรู ห ราของฟุ ่ ม เฟื อ ยเลย มั น ไม่ ไ ด้
ท�ำประโยชน์ให้กับร่างกายมากกว่าของที่ไม่หรูหราของไม่ฟุ่มเฟือยหรอก
ได้ประโยชน์เท่ากัน เราจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมา
ตอบสนองมาใช้กับของหรูหราต่างๆ ของแพงๆ ต่างๆ เพราะว่าถ้าเรา
ใช้ของแพงๆ ใช้ของหรูหรา เราต้องดิ้นรนหาเงินมาก และถ้าเราหามา
ไม่ พ อใช้ ก็ อ าจจะบี บ บั ง คั บ ให้ เ ราไปท� ำ บาปก็ ไ ด้ ท� ำ บาปแล้ ว มั น ก็ มี ผ ล
เสียหายตามมาต่อจิตใจ เวลานอนหลับก็จะฝันร้าย เวลาตายไปก็จะฝันร้าย
แทนที่จะฝันดี

แล้วเวลาทีเ่ ราหาเงินมาได้ พอเราแบ่งไว้สำ� หรับเลีย้ งดูรา่ งกายแล้ว ถ้ายังมีเหลืออยู่
ก็มที างเลือกอยู่ ๒ ทางทีเ่ ราจะใช้เงินทีเ่ หลือ คือหนึง่ เราก็ตอ้ งคิดถึงอนาคต เราก็ไม่รวู้ า่
อนาคตจะเป็นอย่างไร เราจะหาเงินได้แบบนีไ้ ปตลอดหรือเปล่า ดังนัน้ เราก็ตอ้ งวางแผน
เอาเงินทีเ่ รามีเหลือนีม้ าเก็บส�ำรอง หรือเอามาเป็นต้นทุนในการผลิตรายได้เพิม่ เติมขึน้ มา
เช่น เอาเงินไปลงทุน ไปซื้อหุ้นธนาคาร เราก็เป็นเจ้าของธนาคาร อยากจะเป็นเจ้าของ
บริษัทไหนก็ไปซื้อหุ้นของบริษัทนั้น เราก็มีส่วนเป็นเจ้าของบริษัทนั้น แต่อาจจะเป็นหนึ่ง
ในแสนหุ้น ก็ยังถือว่าเป็นเจ้าของอยู่ เวลาเขาได้ก�ำไร เขาก็แบ่งก�ำไรมาให้กับเราตาม
สัดส่วนที่เราไปลงทุนกับเขา อันนี้ก็จะท�ำให้เรามีรายได้เพิ่มเติม และมีเก็บไว้ส�ำรองเพื่อ
อนาคตที่ไม่แน่นอน อนาคตเราอาจจะตกงาน หรือหาเงินได้ ไม่คล่องแคล่วเหมือนกับ
ตอนนี้ เพราะเศรษฐกิจนีม้ นั มีฝดื มีคล่อง บางช่วงก็ฝดื หาเงินยาก กว่าจะได้มานีเ้ หนือ่ ย
แสนเหนือ่ ย บางยุคก็คล่องแคล่วว่องไวมาเหมือนกับน�ำ้ ก๊อก เปิดปุบ๊ ไหลมา ทีนเ้ี ราก็ตอ้ ง
ประกันความไม่แน่นอนด้วยการเอาเงินอีกส่วนหนึ่งที่เราหาได้มานี้เอาไปลงทุนหรือ
เอาไปเก็บรักษาไว้ในธนาคารก็ได้ ถ้าฝากในธนาคารก็ได้รายได้น้อย ได้ดอกเบี้ยน้อย
ถ้าร่วมหุน้ ก็จะได้มากแต่กม็ โี อกาสเสีย่ งมาก ถ้าปีไหนขาดทุนก็จะไม่ได้ปนั ผล อันนีเ้ ราก็
ต้องคิดเอาว่าจะลงทุนแบบไหน มีหลายแบบ บางคนเห็นมีคนเขาหาทีพ่ กั อาศัย ก็เลยสร้าง
หอพักให้เขาเช่ากัน ซือ้ ทีด่ นิ ไปปลูกหอพัก รายได้จากการให้คนเช่าหอพักก็มากกว่าเงิน
ที่ได้จากดอกเบี้ยที่ฝากธนาคาร อันนี้คือเรื่องของการบริหารเงินเพื่อให้เราอยู่อย่างสุข
ทั้งปัจจุบันและอนาคต
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แล้วถ้ายังมีเหลืออีกส่วนหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็ทรงบอก
ให้เอาไปท�ำบุญ อันนี้ก็เป็นการลงทุนส�ำหรับอนาคต
อันยาว คือหลังจากที่เราตายไปแล้ว เงินท�ำบุญนี่ก็จะ
เป็นเหมือนเงินที่เราจะเอาติดตัวไป เหมือนเวลาที่เรา
เดินทางไปต่างประเทศนี้ เราเอาเงินบาทไปใช้ ไม่ได้
เราต้องเปลี่ยนเงินบาทไปเป็นเงินสกุลของประเทศที่
เราไป ไปญี่ ปุ ่ น เราก็ เ ปลี่ ย นเป็ น เงิ น เยน ไปจี น เราก็
เปลี่ยนเป็นเงินหยวน พอเราไปถึงประเทศญี่ปุ่นหรือ
ประเทศจีน เราก็มีเงินใช้ต่อได้ นี่คือการท�ำบุญ เป็นการ
แลกเปลี่ยนเงินตราจากสกุลที่เราใช้อยู่ในขณะนี้ไปเป็น
สกุลทีเ่ ราจะใช้ตอ่ ไปเวลาทีเ่ ราออกเดินทางจากโลกนีไ้ ป
เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เรายังต้องไปเดินทางต่อ
เราจะไปแบบคนมีเงินติดตัวหรือจะไปแบบขอทาน
ก็อยู่ที่การท�ำบุญนี้

นี่คือเรื่องของการรู้จักใช้เงินใช้ทองเพื่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับ
จิตใจ ไม่ให้เกิดโทษกับจิตใจ ถ้าเรายังต้องท�ำมาหากินหาเงินหาทองอยู่
ให้ใช้เงินทองแบบนี้ แล้วมันจะท�ำให้เราไม่ต้องดิ้นรนหาเงินทองแบบไม่มี
ขอบมีเขต
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บุญสองต่อ

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยสอนพวกเราอยูเ่ สมอว่า ให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
หรือเพียงพอ คือหาปัจจัย ๔ มาเลีย้ งปากเลีย้ งท้องได้กพ็ อแล้ว อาหารมือ้ ละ
๕๐ บาท กับมือ้ ละ ๕๐๐ บาท มันก็อมิ่ เหมือนกัน มันท�ำหน้าทีเ่ ลีย้ งร่างกายได้
เหมือนกัน ให้ใช้หลักนี้ ให้ใช้หลักมักน้อย นี่คือความหมายของ “เศรษฐกิจ
พอเพียง”
ในหลวงท่ า นเป็ น คนมี ธ รรมะธั ม โม ท่ า นศึ ก ษาธรรมตลอดเวลา
เข้าหาพระฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วก็น�ำเอาไปปฏิบัติ ดูการด�ำรงชีพของ
พระองค์เองว่าท่านสมถะเรียบง่ายอย่างไร ท่านมักน้อยสันโดษอย่างไร  
เพราะท่านเฉลียวท่านฉลาด ท่านเห็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย ที่จะ
ตามมาต่อไป ท่านจึงไม่ลุ่มหลงกับการหาความสุขผ่านการใช้เงินใช้ทอง
แบบฟุ่มเฟือย แบบหรูหรา แบบไม่มีเหตุไม่มีผล ท่านใช้เงินด้วยเหตุด้วยผล
เงินส่วนใหญ่เท่าที่พระองค์มีนี้เอามาท�ำบุญ เอามาช่วยเหลือประชาชน
ท่านท�ำบุญอยู่ตลอดเวลา กฐินในแต่ละปีจะมีกฐินพระราชทานไม่รู้กี่ร้อยวัด
นี่เป็นกฐินของในหลวงทั้งนั้นแหละ ค�ำว่า “กฐินพระราชทาน” นี้ก็เป็นกฐิน
ของพระเจ้าแผ่นดิน เพราะเวลาถวายกฐินพระราชทานนีเ้ ป็นวัดหลวง เป็นวัด
ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นมาในอดีต พระเจ้าอยู่หัวแต่ละสมัยนี้ท่านจะ
สร้างกุศลสร้างบุญกันด้วยการสร้างวัดสร้างวา แล้วก็ไปท�ำบุญที่วัดที่วากัน
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นี่คือเรื่องของการใช้เงินเพื่อที่เราจะได้ ไม่ไปอบาย ถ้าเรายังไม่สามารถยุติการ
เวียนว่ายตายเกิดได้ ภพต่อไปของเราจะดีกว่าภพปัจจุบัน เพราะบุญที่เราท�ำนี้มันมี
ประโยชน์หลายชั้นด้วยกัน ชั้นแรกก็คือความสุขในปัจจุบัน เวลาเราท�ำบุญแล้วจะท�ำให้
เราไม่หวิ โหยกับการใช้เงินทองไปกับการเทีย่ ว การซือ้ ของฟุม่ เฟือยต่างๆ ขัน้ ทีส่ อง เวลา
ทีเ่ ราตายไป บุญทีเ่ ราท�ำนีก้ จ็ ะไปเป็นทรัพย์ทเี่ ราเอาติดตัวไปได้ ท�ำให้เราไปเป็นเศรษฐีบญ
ุ
ในโลกทิพย์ พวกเศรษฐีบุญในโลกทิพย์น่ี เราเรียกว่า “เทวดา” นี่เอง ไปเป็นเทวดา
แทนที่จะไปเป็นขอทาน “ขอทาน” ก็คือพวกเปรตนี่เอง
นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการท�ำบุญ และถ้าเรายังไม่สามารถหยุดการเกิด
แก่ เจ็บ ตายได้ คราวหน้าเรากลับมาเกิดใหม่ เราจะรวยกว่าเก่า เพราะว่าเรามีเงินฝากไว้
ในธนาคารนั่นเอง เงินที่เราท�ำบุญนี้ ไม่สูญหายไปไหน ถ้าเรากลับมาเกิดชาติหน้า
เรามาเบิกได้ และมีดอกเบี้ยทบด้วย จะกลับมารวยกว่าเก่า
เชื่อไหม ไม่เชื่อลองไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าดู ชาติก่อนที่ท่านจะมาเป็น
เจ้าชายสิทธัตถะนี้ ท่านไปเกิดเป็นพระเวสสันดร ท่านก็ทำ� บุญอย่างเต็มที่ ใครเดือดร้อน
ใครต้องการอะไร ถ้าท่านช่วยเหลือได้ ท่านให้หมดเลย ท่านยินดี ท่านมีความสุขกับ
การให้ ท่านอิ่มบุญดีกว่าอิ่มทรัพย์ อิ่มกับการเที่ยว เที่ยวเท่าไรไม่มีวันอิ่ม แต่ท�ำบุญแล้ว
มันจะท�ำให้เราอิ่ม ท�ำให้เราพอ ท่านก็เลยท�ำบุญอย่างสุดๆ พระเวสสันดร ถ้าในสายตา
ของพวกเรา เราก็จะคิดว่าท่านท�ำแบบสุดโต่ง แต่นี่มันเป็นเรื่องของโพธิสัตว์ ถ้าท่าน
ท�ำอะไรแล้วมันต้องสุดโต่ง มันถึงจะถึงใจ ถ้าท�ำแบบนิดๆ หน่อยๆ เดี๋ยวมันไม่ถึงใจ
เหมือนกินข้าวค�ำสองค�ำนี้มันไม่อิ่มหรอก จะกินข้าวทั้งทีมันต้องกินสามสี่ชาม ให้มัน
แน่นท้องเข้าไปเลย มันถึงจะอิ่ม
นี่นิสัยของพระโพธิสัตว์ ถ้าลองท�ำอะไรแล้ว ต้องท�ำแบบสุดๆ ท�ำทานก็สุดๆ
เวลาท�ำความเพียรก็สุดๆ อานิสงส์ของทานที่ท่านท�ำ  เวลาตายไปท่านก็ไปเป็นเทวดา
อยู่ในสวรรค์ แล้วพอท่านกลับมาเกิด ก็กลับมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระราชกุมาร
มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองรออยู่เต็มไปหมด มีปราสาท ๓ ฤดู มีบริวารคอยรับใช้
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีอาหารมีเครื่องดื่ม มีบันเทิงมหรสพให้เสพให้ดูให้ฟังตลอดเวลา
นี่แหละคืออานิสงส์ของการท�ำบุญท�ำทาน
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ประโยชน์ จ ากการที่ พ วกเราได้ ม าพบกั บ
พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์ มาศึ ก ษามา
ปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สอน มาเปลี่ ย นวิ ธี ห าความสุ ข
จ า ก ค ว า ม สุ ข ที่ เ ป ็ น เ ห มื อ น เ ห ยื่ อ ที่ ติ ด อ ยู ่
ปลายเบ็ ด กลั บ เป็ น ความสุ ข ที่ ไ ม่ มี เ บ็ ด ติ ด อยู ่
กับเหยื่อนั้น เป็นอาหารล้วนๆ มีคุณประโยชน์
เป็นอาหารปลอดสารพิษ รับประทานแล้วไม่เกิด
โรคมะเร็ง รับประทานแล้วท�ำให้ร่างกายแข็งแรง
มีอายุยืนยาวนาน และการท�ำบุญของเรา การให้
ทานของเรานี้ ยังสามารถท�ำประโยชน์คอ
ื แบ่งบุญ
ให้ แ ก่ ผู ้ ที่ ล ่ ว งลั บ ไปแล้ ว ได้ อย่ า งวั น นี้ พ วกเรา
ก็มาท�ำกัน แล้วก็ถวายอุทศ
ิ เป็นส่วนบุญส่วนกุศล
แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั รัชกาลที่ ๙ ทีจ
่ าก
พวกเราไป แม้วา่ ท่านจะไม่ตอ
้ งอาศัยบุญทีพ
่ วกเรา
ส่งไปให้กต
็ าม แต่ถา้ ท่านทราบ ท่านก็จะอนุโมทนา
เพราะว่าท่านจะมีความสุขที่เห็นพวกเราท�ำบุญ
นั่นเอง เพราะบุญนี้มันส�ำคัญส�ำหรับตัวเราด้วย
กับผูท
้ ล
ี่ ว่ งลับไปแล้วด้วย ฉะนัน
้ การท�ำบุญของ

พวกเราจึงได้ประโยชน์สองต่อ ได้ทั้งกับตัว

เราเองและได้กับผู้ที่ล่วงลับไป
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คนที่ไม่มีความสุข
ภายในใจ

ถ้ามีความสุขภายในแล้ว ไม่ตอ้ งมีอะไรมาก อาหารก็รบั ประทาน
วันละครั้งเดียวก็พอ ใจไม่หิวหรอก ที่เรารับประทานกันหลายครั้งนี่
ไม่ใช่เพราะร่างกายหิวนะ แต่เป็นที่ใจหิว ร่างกายได้อาหารพอแล้ว
แต่ใจยังอยากรับประทาน อยากหาความสุขจากการรับประทาน ก็เลย
รับประทานกันมากเกินความต้องการของร่างกาย ท�ำให้ร่างกายมี
น�้ำหนักเกิน แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาอีก
ทุ ก วั น นี้ พ วกเราไม่ ไ ด้ กิ น กั น เพื่ อ อยู ่ แต่ กิ น กั น
เพื่อฆ่าตัวเราตาย กินแล้วก็สร้างโรคภัยไข้เจ็บกันขึ้นมา
โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตัน โรคความดัน มาจากเรื่อง
ของการกินมากเกินไป พอกินมากๆ ก็มีเรื่องของเข่าอีก
น�้ ำ หนั ก มากเกิ น เข่ า ก็ รั บ น�้ ำ หนั ก ไม่ ไ หว ก็ เ ข่ า เสื่ อ มอี ก
เดี๋ ย วต้ อ งไปผ่ า เข่ า เปลี่ ย นเข่ า กั น อี ก นี่ กิ น เพื่ อ มาสร้ า ง
ความทุกข์ให้กบ
ั ตัวเองโดยไม่รส
ู้ ก
ึ ตัว แต่ทำ� ยังไงได้ เมือ
่ ไม่มี
ความสุข มันก็ต้องกิน กินแล้วมันก็สุข
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นี่คือวิธีหาความสุขของคนที่ไม่มีความสุข
ภายในใจ ต้องคอยกินกันอยู่เรื่อยๆ เพราะมันเป็น
วิธีที่ง่ายที่สุดในการหาความสุข ก็เลยท�ำให้ โลก
มีปัญหามากมายก่ายกองขึ้นมา ต้องมีหมอ ต้องมี
โรงพยาบาล มีอ ะไรเยอะแยะไปหมด ยิ่ง เจริญ
ยิง่ มีเรือ่ งมากขึน้ ไปใหญ่ ยิง่ กินมาก ยิง่ ใช้มาก ยิง่ มี
ปัญหามาก ปัญหาขยะ ปัญหาสิง่ แวดล้อม นีต่ ามกัน
มาเป็นขบวน เพราะเรือ่ งของการไม่มคี วามสุขในตัว
เรานีแ่ หละ เลยต้องไปหาความสุขจากสิง่ ภายนอก
ก็เลยมีวธิ ใี ช้ทรัพยากรต่างๆ แบบกินทิง้ กินขว้างกัน
สมัยก่อนเขาไม่ทงิ้ ภาชนะทีเ่ ขากินกันหรอก  พอเขา
กินเสร็จ เขาก็ล้างถ้วยล้างชามแล้วก็เก็บไว้ แต่
สมัยนี้ยุคแบบกินทิ้งกินขว้าง สะดวกรวดเร็วทันใจ
อยากจะกินก็ ไม่ต้องไปหาถ้วยหาชาม กินเสร็จ
ขี้เกียจล้างก็ ไม่ต้องล้าง ทีนี้มันก็เลยกลายเป็น
ปัญหาขึ้นมา เดี๋ยวนี้เขาว่าตามชายหาดต่างๆ เวลา
พายุมานี่ จะมีขยะเต็มไปหมดเลย มีเศษพลาสติก
อะไรต่างๆ ของทีเ่ รากินเราใช้กนั แล้ว เดีย๋ วมันก็ไหล
ไปตามแม่น�้ำล�ำธาร ไหลออกไปทะเล แล้วพอพายุ
ฝนมา มันก็พัดกลับเข้าฝั่งเต็มไปหมด ต่อไปเราจะ
อยู่บนกองขยะกัน เพราะไม่รู้จะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหน
ขุดแล้วกลบแล้วฝัง มันก็จะไม่มีที่กลบกันต่อไป
นี่คือเรื่องของปัญหาที่เราสร้างกันขึ้นมา
เพราะเราไม่รจู้ กั วิธหี าความสุขทีจ่ ะท�ำให้ ไม่ให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ขึ้นมา
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จะสุขจะทุกข์
อยู่ที่การกระท�ำของเรา

“กรรม” แปลว่าการกระท�ำ ไม่ได้แปลว่าบาป พวกเรามักใช้ค�ำว่า
กรรมแทนค�ำว่าบาป เช่น เราพูดว่า “บุญกรรม” แต่เราหมายถึง “บุญบาป”
บุญกรรม นี้ เอาค�ำว่า “กรรม” มาแทนค�ำว่า “บาป” แต่ความหมายจริงๆ ของ
ค�ำว่า “กรรม” แปลว่าการกระท�ำ
การกระท�ำมี ๓ แบบ ด้วยกัน คือ การกระท�ำทางกาย เวลาเราเคลือ่ นไหว
ร่างกาย ยกของ เดินไปไหนมาไหน ท�ำอะไรที่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
เราเรียกว่า “กายกรรม” แต่ไม่ใช่กายกรรมอย่างที่เราใช้ในภาษาทางโลก คือ
การแสดงอย่างหนึง่ ทีใ่ ช้รา่ งกายผาดโผน ห้อยโหน แต่กายกรรมในทางธรรมะ
หมายถึงการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เช่น เดินไป ท�ำอะไร ยกข้าวยกของ
เขียนหนังสือ ท�ำอะไรด้วยร่างกาย เราเรียกว่า “กายกรรม” เป็นกรรม
อย่ า งหนึ่ ง เป็ น การกระท� ำ อย่ า งหนึ่ ง การกระท� ำ อี ก อย่ า งหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“วจีกรรม” อันนี้ท�ำด้วยวาจา ด้วยค�ำพูด เวลาเราพูดนี่ เราก�ำลังท�ำวจีกรรม
มีการกระท�ำทางวาจา แล้วการกระท�ำอย่างที่สามเรียกว่า “มโนกรรม”
“มโน” แปลว่า “ใจ” การกระท�ำทางใจ การกระท�ำทางใจคืออะไร ก็คอื ความคิด
ต่างๆ เราคิดถึงคนนัน้ คิดถึงคนนี้ คิดจะมาวัด คิดจะไปเทีย่ ว คิดจะไปโรงเรียน
คิดจะอ่านหนังสือ ความคิดเหล่านี้เรียกว่า “มโนกรรม” นี่คือการกระท�ำใน
หลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่า “กรรม”
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การกระท�ำนีท้ ำ� แล้วท�ำให้เกิดผลขึน้ มา ๓ ชนิด
ด้วยกัน ท�ำแล้วให้เกิดผลดี ท�ำแล้วให้เกิดผลไม่ดี
และท�ำแล้วให้เกิดผลกลางๆ ไม่ดีไม่ชั่ว นี่คือเรื่อง
ของกรรม
ทุกครั้งที่มีการกระท�ำไม่ว่าจะเป็นทางกาย
ทางวาจา หรื อ ทางใจ จะมี ผ ลเกิ ด ขึ้ น ผลดี เ รา
เรียกว่า “บุญ” ดีอย่างไร ค�ำว่า “บุญ” ก็คือความ
สุขใจอิม่ ใจ ท�ำดีแล้วเราเกิดความสุขใจอิม่ ใจขึน้ มา
ถ้าท�ำความไม่ดีก็เกิดผลไม่ดี คือความไม่สบายใจ
ตามมา ความร้อนใจ ความทุกข์ใจ ผลที่เกิดจาก
การกระท�ำที่ไม่ดีเรียกว่า “บาป” และการกระท�ำที่
ท�ำแล้วไม่ได้เกิดผลดีหรือผลเสีย คือไม่ได้ท�ำให้
ใจสุ ข หรื อ ใจทุ ก ข์ อั น นี้ เ รี ย กว่ า เป็ น การกระท� ำ 
“แบบกลางๆ”
นี่คือการกระท�ำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ ท�ำแล้ว
จะท�ำให้เกิดความสุขใจ หรือทุกข์ใจ หรือ
ไม่ สุ ข ไม่ ทุ ก ข์ ใ จ มี ผ ล ๓ แบบ นี่ แ หละ
คื อ ตั ว ที่ ท� ำ ให้ ใ จเราสุ ข กั น หรื อ ทุ ก ข์ กั น
หรือไม่สุขไม่ทุกข์กัน ไม่ได้อยู่ที่ใครเลย
ไม่ได้อยู่ที่อะไรเลย อยู่ที่การกระท�ำของ
เรานีแ่ หละ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ
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ใจเป็นนาย

กายเป็นบ่าว

ทุกวันนีเ้ ราเติมน�ำ้ ผิดที่ เราไปเติมน�ำ้ ในแก้ว แทนทีจ่ ะเทไปในตุม่
เติมน�้ำใส่แก้วไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็ล้น เพราะแก้วมันเล็กนิดเดียว
แต่เราก็เติมกันจัง เอาน�ำ้ มาไม่รกู้ ขี่ วดเทลงไปทีแ่ ก้ว กลับไม่เทไปในตุม่
เหมือนกับเราเอาเวลามาหาความสุขให้กบั ทางร่างกาย แต่เราไม่คอ่ ยหา
เวลามาให้ความสุขให้กับใจ ใจเราก็เลยเหี่ยวแห้ง ใจเราก็เลยมีแต่
ความทุกข์ ความวุ่นวายใจ ความไม่สบายใจต่างๆ เพราะความสุขในใจ
เราไม่เติมกัน เราไปเติมความสุขทางร่างกาย ร่างกายเลยอิ่มหมีพีมัน
กลายเป็นตุม่ เห็นไหม แล้วในทีส่ ดุ มันก็มาฆ่าร่างกายนัน่ แหละ กินมากๆ
โรคต่างๆ จิปาถะทีเ่ กิดจากการกินมากเกินไปมันจะตามมา เพราะว่าเรา
มัวแต่ไปให้ความส�ำคัญกับร่างกาย เพราะเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา
ความจริงพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าร่างกายเป็นคนใช้ของเรา
เราเป็นนาย เราเป็นใจ ใจเป็นผูส้ งั่ ให้รา่ งกายท�ำอะไรต่างๆ “ใจเป็นนาย
กายเป็นบ่าว” แต่ใจไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกาย ก็เลยไปเลีย้ งบ่าว
อย่างดี ส่วนตัวเองไม่เลี้ยงดูเลย ไม่หาอะไรให้กับเจ้านายเลย มัวแต่
มาคอยเลี้ยงดูคนรับใช้อย่างดี นี่สลับกัน เราท�ำผิดหน้าที่ เราควรจะ
เลี้ยงใจให้มากกว่าเลี้ยงดูร่างกาย ใช่ไหม ถ้าเรามีคนรับใช้ คนรับใช้
กับเรานี่ เราเลี้ยงใครดีกว่ากัน เราเลี้ยงตัวเราหรือเราเลี้ยงคนรับใช้
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คนรับใช้เราก็หาให้มนั พออยูไ่ ด้กพ็ อ ถ้ามีบา้ น ก็หาห้องเล็กๆ ให้มนั อยู่ ค่าอาหารก็ให้มนั
ตามความจ�ำเป็น มื้อละ ๕๐ ก็ให้มันไป เป็นเงินเดือนไป ดังนั้น เราไม่ได้เลี้ยงดูคนรับใช้
เหมือนกับเราเลี้ยงดูตัวเรา
แต่เรากับร่างกายนี้กลับท�ำตาลปัตรกัน ท�ำตรงกันข้าม แทนที่จะเลี้ยงเจ้านาย
กลับไปเลี้ยงคนใช้ เพราะเจ้านายโง่ เจ้านายถูกความหลงหลอก เห็นผิดเป็นชอบ
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นเขาเป็นเรา เห็นเราเป็นเขา เห็นคนรับใช้วา่ เป็นเรา ส่วนเรา
นีเ่ ห็นว่าเป็นคนรับใช้ ก็เลยไปรับใช้รา่ งกาย เลีย้ งดูรา่ งกายอย่างสุดๆ เห็นไหม หาเสือ้ ผ้า
หาแบบหาเท่าไรก็ไม่พอ ออกไปเดินเที่ยวตามร้าน เดี๋ยวเห็นชุดใหม่ออกมาก็อยากได้
ซือ้ มาอีก เสือ้ ผ้านีล่ น้ ตู้ บางทีลน้ บ้าน บางคนต้องหาอีกห้องหนึง่ มาท�ำเป็นห้องเก็บเสือ้ ผ้า
เพราะเสือ้ ผ้ามันมาก เพราะคิดว่าร่างกายมีเสือ้ ผ้าสวยๆ สวมใส่แล้วจะสวยงาม แต่ความ
สวยงามของร่างกายนีไ้ ม่ได้เป็นความสวยงามทีแ่ ท้จริง คนทีส่ วยงามทางร่างกายอาจจะ
มีคนไม่ชอบขี้หน้าก็ได้ ถ้าไม่สวยทางจิตใจ
คนเรานี้สวยจริงๆ คือสวยทางจิตใจ สวยด้วยความเมตตา สวย
ด้วยศีลธรรม คนไหนมีศีลธรรม มีความเมตตานี้ มักจะมีคนรักคนชอบ
ร่างกายหน้าตาจะขี้เหร่อย่างไรก็ไม่มีใครเขารังเกียจ แต่คนที่สวยทาง
ร่างกาย มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามไว้สวมใส่ แต่ใจไร้ความเมตตาปราณี
ใจปราศจากศีลธรรมนี้ ไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมด้วย มีใครอยาก
จะคบค้าสมาคมกับคนโกหกหลอกลวง คนฉ้อโกง คนเอารัดเอาเปรียบมั่ง
ไม่มห
ี รอก ถึงแม้จะสวยงามทางร่างกายอย่างไร ถ้าจิตใจไม่สวยงาม มันก็
ไม่มใี ครเขาทีอ
่ ยากจะคบค้าสมาคมด้วย เห็นไหม ท�ำไมคนถึงคบค้าสมาคม
กับพระสงฆ์องค์เจ้า ทั้งๆ ที่ท่านก็หัวโล้นๆ ผ้าก็มีแต่ชุดเดียวใส่ซ�้ำซาก
อยู่นั่นแหละ เจอวันไหนก็เจอชุดนั้น แต่ไม่เป็นปัญหาอะไร ไม่สวยงาม
ทางร่างกาย แต่ขอให้สวยงามทางจิตใจ เข้าหาพระแล้วสบายอกสบายใจ
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พระพุทธเจ้าเราไม่เคยพบ ท�ำไมเรากลับรักและ
เคารพพระพุทธเจ้า เพราะค�ำสัง่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
นี้เป็นความจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ฟังแล้วประทับใจ
ฟังแล้วท�ำให้เราฉลาด ฟังแล้วท�ำให้เราเอาไปปฏิบัติให้
เกิดความสุขขึ้นมาได้อย่างจริงจัง เราก็เลยเคารพรัก
พระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สวยงามทาง
ด้ า นจิ ต ใจ พระองค์ มี พ ระเมตตากรุ ณ าต่ อ สั ต ว์ โ ลก
ทรงสละเวลา ๔๕ ปี เอาธรรมะค� ำ สอนอั น ประเสริ ฐ
มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์ โลก ท�ำให้สัตว์ โลกได้รู้ว่า
อะไรเป็นอะไร ได้รู้ว่าใครเป็นนาย ใครเป็นบ่าว ได้รู้ว่า
ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน พอเราน�ำเอาไปปฏิบัติ เราก็ได้
รับประโยชน์อย่างมหาศาล เมื่อก่อนเราได้รับแต่ความสุข
ทางร่างกาย พอเรามาพบกับค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทีท่ รง
สอนให้เราเอาเวลามาเติมความสุขทางใจกัน  ความสุขมัน
ก็เพิ่มมากขึ้นไป ใจของเรานี้เป็นที่รองรับความสุขทางใจ
เป็นเหมือนตุ่มน�้ำ  รับความสุขได้มากกว่าร่างกายที่เป็น
เหมือนแก้วน�้ำ ซึ่งรับความสุขได้เพียงแก้วเดียว
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สรณะ
ที่ถูกต้อง

การมีฐานะการเงินการทองที่ดี มีหน้ามีตา มีชื่อมีเสียง
มีความสุขกับการมีครอบครัว มีลูกมีเต้ามีอะไรต่างๆ ถึงแม้ว่า
จะเป็นความสุข แต่มันเป็นความสุขที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่
ปลายเบ็ด มันจะท�ำให้ผู้ที่ได้รับความสุขแบบนี้จะต้องเศร้าโศก
เสียใจ จะต้องทุกข์ทรมานใจต่อไป เพราะสิ่งต่างๆ ที่ได้มานั้นเป็น
ของชัว่ คราว เป็นของไม่เทีย่ ง เป็นของไม่แน่นอน มีโอกาสทีจ่ ะจาก
เราไปได้เมื่อไรได้ทุกเวลา ไม่มีใครห้ามได้ ไม่มีใครรับประกันได้ว่า
ถ้ามีสิ่งนี้แล้วจะอยู่กับเราไปตลอด จะให้ความสุขกับเราไปตลอด
ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องมีการพลัดพรากจากกัน หรือมีการเปลีย่ นแปลง
พอมีการเปลี่ยนแปลง มีการพลัดพรากจากกัน ความสุขที่เคย
ได้จากสิ่งต่างๆ ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันที เช่น ภรรยา
หรือสามีเปลี่ยนไปหรือจากไป หรือลูกต้องจากเราไป หรือบางคน
พอมีครอบครัวแล้วได้ลกู ทีไ่ ม่สมบูรณ์ ก็ไม่สบายตัง้ แต่คลอดออก
มาเลย ความสุขที่คิดว่าจะได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไป
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แต่พ่อแม่ของเราเขาอาจไม่ได้คิดแบบนี้ เขาจะคิดว่าการอยู่
คนเดียวนี้ไม่มีหน้ามีตา ไม่มีเกียรติ ไม่มีครอบครัว ไม่มีใครเคารพ
นับถือ ต้องเป็นคนทีม
่ ค
ี รอบครัว มีฐานะ แล้วจะได้มค
ี วามสุข อยูค
่ นเดียว
มันเหงา มันว้าเหว่ เขาก็เลยอยากจะให้เรามีความสุข เขาก็เลยคิดว่าเรา
ต้องมีครอบครัว ต้องมีฐานะ มีการเงินการทองทีด
่ ี เราต้องขวนขวาย
หาเงินหาทอง ขวนขวายหาสิ่งต่างๆ มา เพื่อให้มีเกียรติมีหน้ามีตา
ไม่อับอายชาวบ้านเขา

นีเ่ ป็นความคิดทีผ่ ดิ ถ้าพ่อแม่สงั่ สอนให้เราท�ำอย่างนี้ ถ้าเรา
รู้ว่ามันขัดกับค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราอยากจะถือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะทีพ่ งึ่ เราเชือ่ ไม่ได้ เพราะเป็นค�ำสอน
ที่จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ ไม่ใช่พาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์
การถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะนี้ ไม่ได้ห้ามให้
เราเชื่อคนอื่น ถ้าค�ำสั่งค�ำสอนของคนอื่นนี้ไม่ขัดกับค�ำสั่งค�ำสอน
ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราก็เชื่อได้ และไม่ได้ห้ามให้เรา
แสดงความเคารพกราบไหว้ผู้อื่น ถ้าผู้อื่นเป็นบุคคลที่สมควรแก่
การเคารพกราบไหว้ ก็สามารถกราบไหว้ ได้ เช่น บุคคลทีม่ พี ระคุณ
กับเรา คือ บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ ที่เราเรียนตาม
สถานศึกษาต่างๆ ท่านมีบุญคุณกับเรา การที่เราจะแสดงความ
เคารพกับท่านนีก้ ็ไม่เป็นการเสียหาย ไม่ได้หา้ ม อยากจะกราบใคร
ก็ได้ ที่ห้ามก็คือ อย่าไปเชื่อค�ำสอนที่ขัดกับค�ำสอนของพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์เท่านั้น คือให้เราเข้าใจว่า การที่เราถือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะนั้น เราจะได้อะไรจาก
การถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ ก็คือเราจะได้
การปกป้องทางจิตใจนั่นเอง
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ความจริง
ของชีวิต

ถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะ
ได้ยินค�ำสอนที่สอนว่า “ของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ มันไม่ได้เป็นของเรา
อย่างแท้จริงอย่างถาวร” ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ต่างๆ สิง่ ของต่างๆ หรือร่างกายของเรานี่ มันไม่ได้เป็นของเรา มันเป็นของ
ชั่วคราว เป็นเหมือนของที่ไปยืมเขามา เดี๋ยวเจ้าของเขาก็มาเอาคืนไป
ใครเป็นเจ้าของร่างกาย ก็ดิน น�้ำ  ลม ไฟ นี่แหละที่เป็นเจ้าของ
เราเอาดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ มาปัน้ เป็นร่างกายอันนี้ แล้วเดีย๋ วดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ เขาก็
ขอกลับบ้านเก่า น�้ำก็อยากจะกลับไปรวมกับน�้ำ ดินก็อยากจะกลับไปรวม
กับดิน ไฟก็อยากจะกลับไปรวมกับไฟ ลมก็อยากจะกลับไปรวมกับลม
พอธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ แยกทางกัน ร่างกายก็หายไป เช่น ตอนที่
ร่างกายตาย สิ่งแรกที่ออกไปก็คือลม ลมที่เคยเข้าจะไม่มีลมเข้า จะมีแต่
ลมออก ลมออกก็คือกลิ่นต่างๆ ที่ออกจากร่างกายนี้ เวลามาสัมผัสกับ
จมูกเรา นั่นก็เป็นลม คือกลิ่น แล้วต่อมาไฟก็ออกจากร่างกายไป ร่างกาย
คนตายนี้จะไม่อุ่นเหมือนกับคนเป็น คนเป็นเวลาไปแตะร่างกายของ
คนตายดู จะรูว้ า่ เย็นกว่า (มือของคนแตะ) เพราะธาตุไฟหมดแล้ว แล้วเดีย๋ ว
ธาตุนำ�้ ก็แยกออกมา น�ำ้ ไหลออกมาจากทวารต่างๆ แล้วต่อไปร่างกายก็จะ
แห้งกรอบผุพังกลายเป็นดินไป
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        นี่คือการแยกธาตุ ธาตุทั้ง ๔ จะต้องแยกออกจากกัน ตอนนี้มันมารวมกัน ธาตุลม
ก็เข้ามาทางจมูก ธาตุไฟก็เข้ามาทางอาหาร ทางความร้อนของแสงอาทิตย์ สังเกตไหม
เวลาทานอาหารแล้วรู้สึกร่างกายจะร้อนขึ้นมา เพราะว่าอาหารมีธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม
ไปผสมกัน ท�ำให้เกิดธาตุไฟขึน้ มา ภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า “ปฏิกริ ยิ าทางเคมี”
เอาธาตุดนิ มาผสมกับธาตุนำ 
�้ แล้วก็เกิดปฏิกริ ยิ าขึน้ เกิดความร้อน เกิดอะไรขึน้ มา อันนี้
ก็เหมือนกัน เวลาเรากินอาหาร เราก็เอาธาตุดนิ เข้าไป ข้าวทีเ่ รากินนีก้ เ็ ป็นธาตุดนิ น�ำ้ ทีม่ า
กับอาหารก็เป็นธาตุน�้ำ  ลมหายใจที่เราหายใจอยู่ก็เป็นธาตุลม ธาตุไฟก็เกิดจากเวลา
ที่ธาตุดิน ธาตุน�้ำ  ธาตุลม มารวมผสมกัน แล้วก็จะเกิดธาตุไฟขึ้นมา ท�ำให้ร่างกายเกิด
อาการอบอุ่น เวลารับประทานอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาการอบอุ่น ส่วนหนึ่งของธาตุไฟ
ก็มาจากความร้อนที่เราใช้หุงต้มอาหาร หุงข้าวก็ต้องใช้ ไฟ ท�ำกับข้าว ผัดอะไร แกงอะไร
ก็ต้องใช้ ไฟ นี่คือการเอาธาตุทั้ง ๔ เข้ามารวมในร่างกาย
พอเข้ามาในร่างกาย ธาตุทั้ง ๔ ก็ ไปแปลงเป็นอาการ ๓๒   ไปแปลงเป็นผม
เป็นขน เป็นเล็บ เป็นฟัน ผมเรายาวขึ้นมาได้ยังไง เล็บของเรายาวออกมาได้ยังไง มันก็
เกิดจากการมีธาตุเข้าไป มีอาหารเข้าไป ถ้าเราออกมาจากท้องแม่แล้วเราไม่กิน ไม่เติม
ธาตุทั้ง ๔ นี้ ร่างกายจะโตขึ้นมาได้ ไหม ถ้าไม่หายใจก็ตาย ต้องหายใจ ต้องดื่มน�้ำ ต้องมี
ธาตุดิน ธาตุดินในตอนต้นของเด็กทารกก็ผสมอยู่ในน�้ำที่เรียกว่า “นม” น�้ำนมนี่ก็มี
สารอาหารทีเ่ ป็นธาตุดนิ ผสมกับน�ำ ้ แล้วก็เอาเข้าไปหล่อเลีย้ งร่างกาย สร้างร่างกายขึน้ มา
ให้เจริญเติบโต ให้กระดูกใหญ่ขึ้น ให้โตขึ้น แขนขายาวขึ้น อวัยวะต่างๆ ใหญ่ขึ้นมาด้วย
การเอาธาตุทั้ง ๔ นี้เข้าไปในร่างกาย แล้วต่อไปพอร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ ก็เริ่ม
นับถอยหลัง เริ่มเสื่อม เริ่มเข้าสู่วัยชรา การเข้าของธาตุ ๔ นี้ จะไม่ได้เข้าไปเพื่อก่อสร้าง
เพราะว่าร่างกายไม่สามารถรับธาตุทั้ง ๔ เพื่อไปขยายร่างกายได้แล้ว ทีนี้ก็มีแต่คอย
พยุงประคับประคองให้ร่างกายอยู่ไป แล้วร่างกายก็ค่อยๆ เสื่อมไป แล้วเดี๋ยวในที่สุด
ก็หยุดท�ำงาน พอหยุดหายใจ ธาตุทั้ง ๔ ที่รวมตัวกันอยู่ก็ต้องแยกออกจากกัน
นี่คือความจริงของชีวิตที่พวกเรามักจะมองข้ามกันไป ไม่ศึกษา เลยไม่รู้ว่าอะไร
เป็นอะไร เลยไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเรา เป็นของเรา ความจริงร่างกายกับเราเป็น
คนละคนกัน เราเป็นผู้ใช้ร่างกาย เป็นผู้สั่งร่างกาย เราคือใจ คือผู้รู้ผู้คิดที่มาได้ร่างกาย
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ตอนทีพ่ อ่ แม่สร้างขึน้ มา เวลาธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มารวมกัน ก็เริม่ ก่อร่างสร้างตัว
เป็นทารกขึ้นมาในครรภ์ ก็จะมีเราคือใจนี่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายที่ก�ำลังเจริญเติบโต
อยูใ่ นครรภ์ การทีจ่ ะท�ำให้มรี า่ งกายเจริญเติบโตขึน้ มาได้ ต้องมีสว่ นผสม ๓ ส่วนด้วยกัน
ส่วนของพ่อ ส่วนของแม่ แล้วก็ส่วนของเรา ส่วนของพ่อกับส่วนของแม่เป็นธาตุ ๔
ธาตุ ๔ ของพ่อ กับธาตุ ๔ ของแม่มารวมกัน แล้วก็ธาตุที่ ๕ คือธาตุรู้คือเรา ใจคือธาตุรู้
ใจคือผู้รู้ผู้คิด ธาตุรู้ก็มารวมกับธาตุ ๔ ก็เลยท�ำให้มีการเจริญเติบโตของร่างกายขึ้นมา
แล้วก็ทำ� งานควบคูก่ นั ไป พอออกจากท้องแม่ ธาตุรกู้ เ็ ริม่ สัง่ งานให้รา่ งกายท�ำอะไรต่างๆ  
สัง่ ให้หายใจ สัง่ ให้ดมื่ น�ำ 
้ สัง่ ให้ดมื่ นม อันนีธ้ าตุรจู้ ะเป็นผูส้ งั่ เวลาหิว ธาตุรสู้ งั่ ก็รอ้ งขึน้ มา
แม่กส็ งสัยว่าลูกเป็นอะไร หิวหรือปวดถ่าย ถ้าหิวก็เอานมให้กนิ ดูซจิ ะหยุดร้องไหม ถ้าเอา
นมให้กนิ แล้วหยุดร้องก็แสดงว่าหิว ถ้าปวดถ่ายก็ดทู ก่ี น้ ว่าถ่ายหรือเปล่า หรือเจ็บตรงไหน
ปวดตรงไหน ก็อาจจะต้องให้หมอตรวจดู
นีเ่ ป็นการแสดงของธาตุรคู้ อื เรา เราเริม่ รับรูอ้ าการของร่างกายผ่านทางวิญญาณ คือ
ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเราไปเกาะติดอยู่กับตา หู จมูก ลิ้น กาย พอกายเป็นอะไร
ใจก็จะรับรู้ทันที พอตอนนี้ร่างกายผิดปกติ เจ็บท้อง หิวน�้ำ หิวข้าว มันจะรู้ ใจก็จะแสดง
อาการออกมาว่าต้องการน�้ำ  ต้องการข้าว ต้องการอะไรต่างๆ นี่คือเรา เราเป็นผู้สั่งให้
ร่างกายร้อง สัง่ ให้รา่ งกายกิน สัง่ ให้รา่ งกายดืม่ เวลาทีร่ า่ งกายมันขาดอะไรขึน้ มา ใจจะเป็น
ผู้สั่งผู้คิด
ตอนออกมาแรกๆ พูดกันไม่รู้เรื่อง คุยกันไม่ได้ พูดภาษาไม่เป็น ก็ใช้ภาษาร้อง
เวลาอยากได้อะไรก็ร้อง พอร้อง พ่อแม่ก็ต้องมาแกะปริศนาดูว่า “มันร้องเพราะอะไร”
ลองเอาน�ำ้ เอานมไปกิน ถ้ากินแล้วยังร้องอยู่ ก็เอาผ้าห่มมาห่มว่าหนาวหรือเปล่า พ่อแม่
ต้องคอยแกะปริศนา เพราะใหม่ๆ ยังบอกไม่ได้ ไม่รู้จักภาษา ธาตุรู้ยังไม่ได้เรียนรู้ภาษา
ของพ่อของแม่ ก็เลยไม่สามารถสื่อสารด้วยทางภาษาได้ ทางวาจาได้ ก็ต้องสื่อสารแบบ
คนใบ้ ร้องส่งเสียงหรือท�ำอาการอะไรต่างๆ แล้วคนทีด่ แู ลก็จะมาเช็คดูวา่ ก�ำลังเดือดร้อน
กับเรื่องอะไร แต่ต่อมาก็ ได้เรียนรู้ภาษา พ่อแม่ก็จะสอนให้เรียก “พ่อ” เรียก “แม่”
เรียก “หนู” เรียกอะไร ต่อมาก็ได้เรียนรู้ภาษา ต่อไปเวลาอยากได้อะไรก็สื่อสารกันได้
เพราะเริ่มมีสัญญา เริ่มมีข้อมูล มีข้อมูลว่าสิ่งนี้เรียกว่าอย่างนี้ สิ่งนั้นเรียกว่าอย่างนั้น
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ถ้าต้องการสิง่ นัน้ หรือต้องการสิง่ นีก้ ส็ ามารถพูดทางวาจาได้  ผทู้ สี่ งั่ ให้พดู นีไ้ ม่ใช่รา่ งกาย
ร่างกายเป็นผูท้ ำ� ตามค�ำสัง่ ใจเป็นคนสัง่ ให้รา่ งกายพูด สัง่ ให้รา่ งกายขยับเขยือ้ น เห็นไหม
พอเริ่มโตขึ้นก็สั่งให้ร่างกายหัดคลานแล้ว นอนอยู่เฉยๆ นานๆ มันก็ปวดมันก็เมื่อย
มันก็อยากจะเปลี่ยนอิริยาบถ ใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายขยับเขยื้อน ร่างกายเป็นผู้ท�ำตาม
ค�ำสัง่ พอพลิกตัวเองได้กพ็ ลิก พอยืนในเปลได้กล็ กุ ขึน้ มายืน แล้วพอปีนออกนอกเปลได้
เดี๋ยวก็ปีนออกมา อันนี้เป็นการท�ำงานของธาตุรู้ คือใจที่มาควบคุมก�ำกับธาตุ ๔ คือ
ร่างกาย
เพราะฉะนัน้ เวลาทีร่ า่ งกายเป็นอะไรนี้ มันก็เป็นเฉพาะทีธ่ าตุ ๔ มันไม่ได้มาเป็น
ทีธ่ าตุรู้ เพราะธาตรูน้ มี้ นั ไม่มสี ว่ นประกอบ มันไม่มรี ปู ร่างหน้าตา มันไม่มวี นั แตก ไม่มี
วันดับ ส่วนร่างกายนีม้ นั ต้องแตกดับ เพราะว่ามันมีธาตุ ๔ มารวมกัน แล้วเดีย๋ วธาตุ ๔
ก็ต้องแยกออกจากกัน เหมือนจานกระเบื้องที่เราผลิตขึ้นมา เราก็เอาดินมาผสมกับน�้ำ 
ใช่ไหม แล้วก็เอาไปเผาด้วยไฟ ไปอบด้วยไฟ มันก็เลยเป็นจานขึ้นมา เดี๋ยวเวลามันหล่น
ลงมากระแทกพื้น มันก็แตก ธาตุมันก็แยกตัวกัน แต่ใจไม่มีส่วนผสมอยู่ในนั้น มันก็เลย
ไม่มีวันแตก ไม่มีวันแยก ไม่มีวันดับ พอร่างกายดับ มันไม่สามารถสั่งให้ร่างกายท�ำอะไร
ต่างๆ ตามที่ใจต้องการได้ ใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อ เหมือนกับตอนที่มาหาร่างกาย
อันนี้ เพราะว่าใจอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเอง ใจอยากจะมีความสุข
ต้องมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ถึงจะสามารถมีความสุขได้ เพราะใจรู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้
ก็เลยต้องหาร่างกาย
แต่ใจของคนบางคนนี้ฉลาด ได้ค้นพบวิธีหาความสุขแบบใหม่ ความสุขแบบที่
ไม่ตอ้ งใช้รา่ งกาย คือความสุขทีเ่ กิดจากการท�ำใจให้สงบ อันนีถ้ า้ ใครได้พบวิธหี าความสุข
แบบใหม่ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ ไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายเวลาที่ร่างกายไม่สามารถ
ท�ำตามความต้องการของใจได้ เพราะใจไม่มีความต้องการที่จะใช้ร่างกาย ใจที่ไม่ต้องใช้
ร่างกายก็จะไม่ทุกข์ ไม่เดือดร้อนไปกับความเป็นความตายของร่างกาย
นี่แหละคือเรื่องของเรากับเรื่องของร่างกาย
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ความสุข
ส�ำรอง

ที่ให้เรามาฝึกท�ำใจให้สงบกันก็เพื่อเราจะได้มีความสุขส�ำรอง
ต่อไปเวลาทีร่ า่ งกายไม่สามารถหาความสุขให้กบั เราได้  เราก็ใช้ความสุข
ส�ำรองนี่ได้ด้วยการท�ำใจให้สงบ
เหมือนสมัยนี้ บางทีรถยนต์เขามีเชื้อเพลิง ๒ ชนิด มีทั้งน�้ำมัน
มีทั้งแก๊ส เวลาน�้ำมันหมดก็ใช้แก๊สวิ่งต่อไปได้ ถ้าใช้น�้ำมันอย่างเดียว
พอน�ำ้ มันหมดก็จบ หรือบางรุน่ ก็มที งั้ น�ำ้ มันมีทงั้ ไฟฟ้า ถ้ามีไฟฟ้าอยูใ่ น
แบตเตอรี่ก็ใช้ ไฟฟ้าไป พอไฟฟ้าในแบตเตอรี่หมดก็ใช้น�้ำมันไป เวลา
ใช้ ไปมันก็ชาร์จแบตเตอรีไ่ ปในตัวด้วย แล้วเดีย๋ วพอมีไฟก็หยุดใช้นำ�้ มัน
ก็เลยประหยัดน�้ำมัน แทนที่จะใช้น�้ำมันตลอด ๒๔ ชั่วโมง
อันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเรามีวิธีหาความสุข ๒ วิธี เราก็จะสบาย
เวลาที่เราใช้ร่างกายไปหาความสุขไม่ได้ เราก็ใช้ความสงบหาความสุข
แทนก็ ได้ นี่คือวิธีที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ถ้าเราไม่มีวิธีหาความสุขจาก
ความสงบ เราก็ตอ้ งแก้ปญ
ั หาทีท่ ำ� ให้เราไม่สามารถหาความสุขได้จาก
ทางร่างกาย ซึง่ บางทีกแ็ ก้ได้ บางทีกแ็ ก้ไม่ได้ ถ้าแก้ไม่ได้นเี่ ราเดือดร้อน
กันมาก จะมีแต่ความเครียด จะมีแต่ความทุกข์ เช่น คนพิการ คนทีข่ าด
อวัยวะบางส่วน ขาดแขนขาดขา ตาบอดหูหนวก จะดูอะไรก็ดูไม่ได้
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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จะฟังอะไรก็ไม่ได้ยนิ จะเครียดมากถ้าเคยมีตาเคยมีหมู าก่อน แต่สำ� หรับคนทีเ่ กิดมาแล้ว
เป็นตัง้ แต่เกิด เขาก็จะไม่เครียด เพราะเขาหัดท�ำใจทีเ่ ขาไม่ได้ใช้ตา เขาไม่ได้ใช้หู เขาก็ใช้
อย่างอื่นเท่าที่เขามีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม เดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องเสีย เดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้
ได้ป่วย ตอนนั้นจะท�ำให้เรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจกันขึ้นมา
แต่ถ้าเราสามารถมาหาความสุขด้วยการท�ำใจให้สงบนี้ได้ เราก็จะไม่เครียดกับ
ความเป็นความตายของร่างกาย เราก็จะไม่เครียดกับปัญหาต่างๆ ทีเ่ ราเครียดกัน ก็เพราะ
ว่าปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรคในการที่จะท�ำให้เราหาความสุขทางร่างกายนั่นเอง ปัญหา
การเงิน ปัญหาการงาน มันก็เกี่ยวข้องกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายทั้งนั้น ที่เรา
ท�ำงานท�ำการหาเงินหาทองก็เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มเี งินมาเลีย้ งดูรา่ งกาย รักษาร่างกายให้มารับ
ใช้เรา แล้วก็มเี งินทองให้รา่ งกายเอาไปซือ้ ของต่างๆ มาเสพ ซือ้ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
มาเสพ เพื่อจะได้ท�ำให้เกิดความสุขขึ้นมาเท่านั้นเอง
ปั ญ หาของเราก็ อ ยู ่ แ ค่ นี้ ปั ญ หาอยู ่ ที่ ก าร

หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย พอเกิดสะดุด

ขึ้นมา ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันที เช่น ก�ำลัง

ดู ภ าพยนตร์ แ ล้ ว ไฟดั บ ขึ้ น มา นี่ ก็ เ ป็ น ปั ญ หาแล้ ว
ดู ไ ม่ จ บ ท� ำ ยั ง ไงดี จะนั่ ง เฉยๆ ต่ อ ไปดี หรื อ ว่ า
บางทีก็ต้องรีบโทรไปแจ้งไฟฟ้าแล้ว “เฮ้ย ไฟดับโว้ย
รีบมาซ่อมหน่อย เดีย
๋ วจะได้ดห
ู นังต่อ” ถ้าเขาบอกว่า

ซ่อมไม่ได้ ไฟเสีย ๓ วัน โอ้โฮ วุ่นวายกันไปทั้งบ้าน
ทัง
้ เมือง ถ้าเรายังต้องใช้สง
ิ่ ต่างๆ มาเป็นเครือ
่ งมือ
สร้ า งความสุ ข ให้ กั บ เรา แต่ ถ ้ า เรานั่ ง สมาธิ เ ป็ น
ท�ำใจให้สงบเป็น เราก็บอก “โอ้ย ไม่เป็นไร ไม่ได้ดห
ู นัง
ก็นั่งหลับตา” อย่างเมื่อกี้นี้ฟังเทศน์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
นั่งสมาธิไป ใจก็สบาย ใจก็สงบ
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ทุกข์กับทุกปัญหา

ตอนนี้ใจของเรามีแต่ความทุกข์อยู่ทุกรูปแบบ ทุกข์กับทุกเรื่อง
ทุกข์กับทุกคน แม้แต่เสียงระฆังยังทุกข์เลย เห็นไหม ได้ยินเสียงระฆัง
นิดหน่อยก็ทกุ ข์แล้ว กลายเป็นปัญหาประเด็นของบ้านเมืองขึน้ มากับเสียง
ระฆังลูกเดียว ใจมันไม่มีความสุขแล้วมันทุกข์กับทุกอย่าง ทุกข์กับเสียง
ทุกข์กับรูป ทุกข์กับกลิ่น ได้กลิ่นขยะมาเดี๋ยวก็ไปร้องเรียนที่เขตอีกแล้วซิ
ว่ากลิ่นขยะของใครมานี่ มันจะมีปัญหาตลอดเวลาถ้าเราหาความสุขผ่าน
ทางร่างกาย แต่ถ้าเราหาความสุขผ่านทางใจแล้วจะไม่มีปัญหา กลิ่นก็
กลิ่นเถอะ มันโชยมาก็ห้ามมันไม่ได้ โชยมาก็ปล่อยมันโชยไป เราก็ดมไป
หายใจไป หายใจบ่อยๆ พอชินกับมันแล้ว ดีไม่ดีจะชอบมันซะอีก คนที่เขา
ไปหากินแถวกองขยะ ท�ำไมเขาหากินได้ ท�ำไมเขาไม่รู้สึกรังเกียจกับกลิ่น
ในกองขยะล่ะ เขากลับชอบกลิน่ ในกองขยะเพราะเป็นแหล่งทรัพย์ของเขา
เขาไปเก็บเศษขยะมาขาย เก็บขวดพลาสติกกระป๋องอะไรต่างๆ เดี๋ยวเขา
ก็ ได้เงินมาซื้ออาหารกินแล้ว ดังนั้น มันอยู่ที่การปรับใจ ถ้าปรับใจแล้ว
กลิน่ เหม็นขนาดไหนก็อยูไ่ ด้  ไม่อย่างนัน้ พนักงานดูดส้วมเขาจะมาดูดส้วม
ให้เราได้อย่างไร เขาอยู่กับมันจนกระทั่งเขาชิน สัปเหร่อท�ำไมเขาอยู่กับ
ศพได้ พวกคนที่เขาไปเก็บศพมูลนิธิปอเต๊กตึ้งนี่ ท�ำไมเขาไปเก็บศพได้
เพราะเขาอยู่กับมันจนชิน พอมันชินแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร
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แต่คนที่ไม่ชิน คนที่จู้จี้จุกจิกนี่แหละจะเป็น

ปัญหามาก กลิน
่ แบบนีก
้ ไ็ ม่เอา กลิน
่ แบบนัน
้ ก็ไม่เอา
สีอย่างนี้ก็ไม่เอา สีอย่างนั้นก็ไม่เอา ร้อนไปหน่อย
ก็ไม่เอา เย็นไปหน่อยก็ไม่เอา พอมีเงินมีทองแล้ว
ความจู ้ จี้ จุ ก จิ ก มั น จะออกมา จะออกลวดลาย
ต่างๆ เสื้อผ้าต้องเป็นแบบนั้น รองเท้าต้องเป็น
แบบนี้ จานต้องเป็นอย่างนี้ ม่านต้องเป็นแบบนั้น
เฟอร์นิเจอร์ต้องเป็นแบบนี้ วุ่นวายไปหมด พอมี

เงินบันดาลแล้ว กิเลสมันจะออกมาแล้ว ตัวจู้จี้

จุ ก จิ ก ต่ า งๆ แล้ ว มั น ได้ อ ะไร ม่ า นก็ เ ป็ น ม่ า น
เหมือนกัน เฟอร์นเิ จอร์กเ็ ป็นเฟอร์นเิ จอร์เหมือนกัน
เตียงก็เป็นเตียงเหมือนกัน ไม่มีมันก็อยู่ได้

ทีว่ ดั นี้ไม่เห็นมีเฟอร์นเิ จอร์กย็ งั อยูไ่ ด้ ไม่เห็นต้องวุน่ วาย
ไปกับมันเลย ถ้าลองว่าใจมีความสุขแล้ว มันอยู่กับอะไรก็ ได้
อยู่กับธรรมชาติง่ายที่สุด ไม่ต้องไปปรุงแต่ง ไม่ต้องไปดูแล
รั ก ษา ที่นี่ ไม่ต้องมีคนตัดหญ้า ไม่ต้องมีคนมาแต่งต้นไม้
ให้ธรรมชาติมันตัดมันแต่งให้ ถ้าใจมีความสุขแล้ว มันอยู่กับ
ทุกสิง่ ทุกอย่างได้อย่างสบายไม่วนุ่ วาย ไม่จจู้ ี้จุกจิก ทีจ่ จู้ จี้ ุกจิก
ก็เพราะความอยากนี่แหละ ความชอบไม่ชอบ มันมีฝังอยู่ในใจ
แต่ถ้าท�ำใจให้สงบแล้ว ความชอบไม่ชอบมันจะถูกก�ำจัดไป
ความอยากต่างๆ ก็จะถูกก�ำจัดไปหมด แล้วใจก็จะอยูก่ บั ทุกสิง่
ทุกอย่างได้อย่างมีความสุข
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ฉลาด
แต่ไม่เฉลียว

จิตของผู้ที่ถูกอ�ำนาจของความหลงความอยากครอบง�ำจิตใจ
จะหลงเห็นแต่ความสุขจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ จะไม่มองเห็น
ความทุกข์ต่างๆ ที่ติดมากับความสุข ก็เลยเดินเข้าหาความทุกข์โดย
ไม่รู้สึกตัวว่าก�ำลังเข้าหาความทุกข์ เหมือนปลาที่ไปกัดกินเหยื่อที่
ติดอยู่ปลายเบ็ดนั่นแหละ เห็นแต่เหยื่อ ไม่เห็นเบ็ดที่ติดอยู่กับเหยื่อ
คิดว่าเหยื่อ เป็นแต่เหยื่ออย่างเดียว แต่พอไปกัดไปกินไปฮุบเหยื่อเข้า
ก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก แล้วก็จะถูกคนที่เขาหย่อนเบ็ดลงมานี้
ลากขึ้นไปจากน�้ำเอาไปฆ่าเอาไปแกง นี่ก็ลักษณะเดียวกับจิตของผู้ที่
มีความหลงมีความอยากครอบง�ำจิตใจนี้ จะฉลาดแต่ไม่เฉลียว รู้ว่า
นี่คืออาหาร นี่คือความฉลาด แต่ไม่เฉลียวว่ามันเป็นกับดัก มันจะท�ำ
ให้ต้องทุกข์ทรมานต้องตายได้ ถ้าไปกินเหยื่อนั้น
ฉันใด สิ่งต่างๆ ที่พวกเรามาแสวงหากันในโลกนี้ ก็เป็นเหมือน
เหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี้เอง เราเห็นลาภ ยศ สรรเสริญ เห็นความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วนี้น�้ำลายไหล อยากได้ทันที พอที่ไหน
เขามี ก ารแจกเงิ น แจกข้ า วแจกของนี้ จะเฮโลกั น ไปแน่ น ไปหมด
เหยียบกันตายก็มี เพราะเห็นว่าเป็นความสุข ได้ของฟรีๆ มา ท�ำไมจะ
ไม่สุขกัน แต่ไม่เห็นตอนที่มันหมด พอมันหมดแล้วทีนี้จะท�ำอย่างไร
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ความสุขที่ได้จากของที่ไปเอามามันหมดไปแล้ว ถ้าไม่มีอะไรให้เสพต่อ มันก็เกิดความ
ทุกข์ใจขึน้ มา นีค่ อื สิง่ ทีพ่ วกเราทีม่ าเกิดในโลกนีย้ งั มองไม่เห็นกัน คือมองไม่เห็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ในสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ที่เราเรียกว่า “โลกธรรม” ภาษาพระ ภาษาทางศาสนานี้ ท่านเรียกลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข ว่าเป็นโลกธรรม เป็นสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นโลกนีท้ มี่ นุษย์ทงั้ หลายและสัตว์เดรัจฉาน
ทัง้ หลายแสวงหากัน เพราะเห็นว่าได้มาแล้วจะท�ำให้มคี วามสุขกันนัน่ เอง เพียงแต่วา่ มอง
ไม่เห็นเบ็ดที่มันซ่อนติดอยู่กับอาหารของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นี้เอง เพราะไม่เฉลียว
มีแต่ความฉลาด ฉลาดหาเงินทอง ฉลาดหาอ�ำนาจหาต�ำแหน่งหารางวีร่ างวัล หาความสุข
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย กัน แต่ไม่เคยเฉลียวใจคิดเลยว่ามันให้ความสุขตลอดเวลาหรือไม่
มันท�ำให้เราต้องมาทุกข์หรือไม่ อันนีไ้ ม่คดิ กัน พอมันให้ความทุกข์กเ็ ลยไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร
แก้ ไม่เป็น หาทางออกไม่เป็น เหมือนปลาที่ติดเบ็ดแล้ว ไม่มีทางที่จะแก้ ได้ นอกจาก
คนที่เขาตกปลานั้นเขาสงสาร เขาปลดเบ็ดออกให้เท่านั้น
พระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนคนตกปลา หรือคนที่
จะมาเอาเบ็ดทีเ่ กีย
่ วปากปลานีใ้ ห้ออกจากปากปลาไป พระพุทธเจ้าเป็น
ผู้มาสอนมาบอกให้เรารู้จักวิธีออกจากความทุกข์ ที่เรามาติดกันอยู่
เรามาติดกับความทุกข์ทาง ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พระพุทธเจ้า
นี้แหละเป็นผู้ค้นพบวิธีที่จะท�ำให้เรานี้ไม่ต้องมาติดกับความทุกข์ที่เกิด
จากการไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กัน โดยการสอนให้พวกเรานี้มา
หาความสุขจากอาหารที่ไม่มีเบ็ดติดอยู่ ปลาที่ไปกินอาหารที่ไม่มีเบ็ด
ติดอยู่ก็ปลอดภัย กินอาหารก็มีแต่อิ่มหน�ำส�ำราญใจ กินแล้วจะมีแต่
ความอิ่มมีแต่ความสุขไปตลอด จะไม่มีความทุกข์ตามมาเลย
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สัญญากับยมบาล

พวกเรารูห
้ รือไม่วา่ พอเรามาเกิดแล้วนี้
เหมือนเราท�ำสัญญากับยมบาลไว้ลว่ งหน้า
แล้วว่า ขอให้มารับเรานะ   ถง
ึ เวลาทีส
่ มควร
เราจะมอบร่ า งกายนี้ ใ ห้ กั บ ยมบาลไป
เพราะเมื่อมาเกิดแล้ว ร่างกายนี้ก็จะต้อง
แก่ ต้องเจ็บ ต้องตายกัน ผู้ที่ได้ยินค�ำสั่ง
ค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ก็ จ ะกลั ว การ
เกิ ด กั น เพราะรู ้ ว ่ า เมื่ อ เกิ ด แล้ ว จะต้ อ ง
เจอความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะ
พยายามตั ด เหตุ ที่ จ ะพาให้ ม าเกิ ด มาแก่
มาเจ็บ มาตายกัน ก็คือการมาปฏิบัติตาม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เราหาอาหาร
หรือความสุขชนิดใหม่ที่จะท�ำให้เราไม่ต้อง
กลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตายกัน
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เมื่ อ ก่ อ นนั้ น พระพุ ท ธเจ้ า และพระสาวกก็ ห าความสุ ข
เหมือนกับที่พวกเราก�ำลังหากันอยู่ในขณะนี้ ท่านก็หาลาภ ยศ
สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กายกัน แต่ท่านนอกจาก
ฉลาดแล้ว ท่านยังเฉลียวด้วย พวกเราฉลาดแต่เราไม่เฉลียว พวกเรา
ไม่เห็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย ที่จะคืบคลานเข้ามาท�ำลาย
ความสุขที่เราก�ำลังหากัน มีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่มีความ
เฉลียว ที่นอกจากมีความฉลาดแล้ว ฉลาดในการหาลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข แล้ว ยังมีความเฉลียวทีเ่ ห็นพิษเห็นภัย เห็นอันตราย
ของการหาความสุขทางหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ด้วย เห็นว่าต่อไป
ร่างกายของพระองค์จะต้องแก่ จะต้องเจ็บ จะต้องตาย เมื่อเป็น
เช่นนัน้ แล้ว ก็จะไม่สามารถหาความสุขแบบทีก่ ำ� ลังหาอยูไ่ ด้ พวกเรา
ก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เหมือนกัน แต่ท�ำไมพวกเราถึงมอง
ไม่เห็นกัน ก็เพราะพวกเราฉลาดแต่ไม่เฉลียวนั่นเอง ฉลาดในการ
หาความสุขผ่านทางร่างกาย แต่ไม่เคยเฉลียว ไม่เคยเอะใจเลย
ไม่เคยถามตัวเองว่า “เฮ้ย ต่อไปกูแก่ กูเจ็บ กูตาย กูจะท�ำยังไงวะ”
นี่ไม่เคยคิดกันเลย ไม่ยอมคิดกัน ไม่กล้าคิดกัน ค�ำว่า “แก่” ค�ำว่า
“เจ็บ” ค�ำว่า “ตาย” นี้ อยากจะลบออกจากพจนานุกรมเลย
อยากจะให้ มั น ไม่ มี ใ นภาษาไทยเลย แต่ มั น ลบไม่ ไ ด้ เพราะ
มันเป็นความจริงที่ ไม่มีใครไปลบล้างได้ การที่ไม่ไปสนใจ ไม่ไป
คิดถึงมันนี้ มันกลับท�ำให้เราไม่เฉลียว กลับท�ำให้เราโง่มากขึ้น
กลับท�ำให้เราทุกข์มากขึ้น เพราะมันจะท�ำให้เรากลัวความแก่ กลัว
ความเจ็บ กลัวความตายกัน ความกลัวความแก่ กลัวความเจ็บ
กลัวความตาย นี่แหละเป็นตัวท�ำให้เราทุกข์กัน ไม่ใช่ความแก่
ความเจ็บ ความตาย ที่ท�ำให้เราทุกข์
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สูตรที่เปลี่ยนไม่ได้

พอเกิ ด แล้ ว มั น ต้ อ งแก่ ต้ อ งเจ็ บ ต้ อ งตาย
มนุ ษ ย์ เ ราที่ เ กิ ด มานี้ ก็ พ ยายามมาแก้ สู ต รนี้ กั น
นักวิทยาศาสตร์ หมอ นักชีวะ นักเคมี พยายามคิดค้น
หาวิธีที่จะท�ำให้ร่างกายนี้ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย มีมา
ทุกยุคทุกสมัยแล้ว ไม่ใช่แต่เฉพาะยุคของเรา ยุคในอดีต
อันแสนยาวนาน หรือยุคในอนาคต ก็จะมีมนุษย์ที่จะ
มาเปลี่ยนสูตรนี้กันทั้งนั้น แทนที่จะเปลี่ยนความโง่
ของตน กลับไปพยายามเปลี่ยนสูตรที่มันเปลี่ยน
ไม่ได้ ไปเปลี่ยนสูตรที่มันเปลี่ยนไม่ได้ท�ำไม มันเป็น

สู ต รตายตั ว เปลี่ ย นความโง่ ข องตั ว เองดี ก ว่ า
เปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกาย มันก็
จบแล้ว ไม่ต้องมาเปลี่ยนสูตรว่า ขอให้เกิดแล้วไม่ต้อง
แก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตาย มันเปลี่ยนไม่ได้ เหนื่อยไป
เปล่าๆ ท�ำเท่าไรก็ไม่มีวันที่จะส�ำเร็จได้
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พระพุ ท ธเจ้ า ทรงรู ้ ว ่ า มั น ท� ำ ไม่ ไ ด้ ก็ เ ลยไม่ ม าทางนี้
ไม่มาทางที่จะมาเปลี่ยนสูตรของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่มา
เปลีย่ นวิธหี าความสุขดีกว่า แทนทีจ่ ะหาความสุขจากร่างกาย
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ไปหาความสุขจากการท�ำใจของ
ตนเองให้สงบดีกว่า ง่ายกว่าเยอะแยะ ใจของเรานี้อยู่กับเรา
มาตลอด ถ้าเราสั่งเราสอนมันให้สงบ มันก็สงบ ที่มันไม่สงบ
เพราะเราไม่สั่งไม่สอนให้มันสงบ เราไปชวนให้มันวุ่นวายกัน
ต่างหาก วุน่ วายก็เพราะไปยุง่ กับการไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ
ไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย มันก็เลยท�ำให้เรามา
วุ่นวายกับการมาเปลี่ยนสูตร “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ให้มา
เป็น “นิจจัง สุขัง อัตตา” กัน
อยากจะให้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นี้เป็น “นิจจัง” คือ
ถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันหมด เป็นของ
เราไปตลอด ให้ความสุขกับเราไปตลอด แล้วท�ำได้ ไหมล่ะ
ท�ำได้ชั่วคราว อยากจะมีบ้านดีๆ อยู่ ก็สร้างบ้านดีๆ อยู่กันไป
อยู่ไปไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็เก่าก็พัง อยากจะมีเสื้อผ้าสวยๆ งามๆ
ไว้สวมใส่ ก็หามาใส่กัน ใส่ไปสักพักเดี๋ยวมันก็เก่า เดี๋ยวมัน
ก็ขาด  ไม่มอี ะไรจีรงั ถาวร  ไม่มใี ครท�ำให้สงิ่ ต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นโลกนี้
จีรังถาวรได้
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ศีลเป็นข้อห้าม

สมาธิ ปัญญา ต้องท�ำถึงเกิดผล

ถ้าเรารักษาศีล ๘ จะมีการดึงเอาเวลาที่เราเอาไปใช้
กั บ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ให้ เ อามาใช้ เ ฉพาะกั บ การปฏิ บั ติ ธ รรม
เอามาใช้กบ
ั การเจริญสติ มาใช้กบ
ั การนัง
่ สมาธิ มาใช้กบ
ั การ
เจริญปัญญา พอเราถือศีล ๘ เราก็จะรู้สึกว่ามีเวลาว่าง
ไปหมด ไม่รู้จะท�ำอะไร
คนที่ ไ ม่ เ คยปฏิ บั ติ ธ รรม เคยแต่ เ ที่ ย ว เคยแต่ กิ น
เคยแต่ ดื่ ม พอมาถื อ ศี ล ๘ เลยไม่ รู ้ จ ะท� ำ อะไร สิ่ ง ที่
เคยท�ำก็ท�ำไม่ได้ ดังนั้น เวลาปฏิบัติใหม่ๆ อาจจะไม่รู้ว่า
จะท�ำอะไร ก็อาจจะต้องไปเข้าคอร์สก่อน ไปเรียนกับพวกที่
เขาปฏิบต
ั ก
ิ น
ั เขาก็จะมีตารางเวลาเลยว่า เวลานีใ้ ห้เดินจงกรม
เวลานี้ ใ ห้ ไ หว้ พ ระสวดมนต์ เวลานี้ ใ ห้ ฟ ั ง เทศน์ ฟ ั ง ธรรม
เวลานี้ให้นั่ง สมาธิ เวลานี้ให้พัก ผ่อน เขาจะจัดตารางให้
ส�ำหรับคนทีไ่ ม่รวู้ ธ
ิ ป
ี ฏิบต
ั เิ พือ
่ จะได้รวู้ า่ จะต้องปฏิบต
ั อ
ิ ะไรบ้าง
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ตั้งแต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี้ จะไม่มีกิจกรรม
ทางร่างกายต้องท�ำอีกต่อไป ไม่ต้องกินอาหารหลังจาก
เทีย่ งวันไปแล้ว ไม่ตอ้ งดูหนังฟังเพลง ไม่ตอ้ งท�ำอะไรต่างๆ
ก็จะมีเวลาว่าง เขาก็จะมีกำ� หนดเวลา ชัว่ โมงนีใ้ ห้เดินจงกรม
ชั่วโมงต่อไปให้นั่งสมาธิ ชั่วโมงต่อไปให้ฟังเทศน์ฟังธรรม
ถามตอบปัญหาธรรม ชั่วโมงต่อไปให้ ไหว้พระสวดมนต์
ให้ มี กิ จ กรรมท� ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง เวลานอน นอนก็
ไม่ให้นอนมาก นอนสี่ห้าชั่วโมง นอนสี่ทุ่ม พอตีสามก็ปลุก
ขึ้นมาให้ ไหว้พระสวดมนต์ ลุกขึ้นมานั่งสมาธิ ลุกขึ้นมา
เดิ น จงกรม จนถึ ง เวลาสว่ า ง แล้ ว ก็ ไ ปท� ำ บุ ญ ใส่ บ าตร
เสร็จแล้วก็รับประทานอาหาร รับประทานอิ่มก็พักผ่อน
นิดหน่อยเพราะหนังท้องตึงหนังตาหย่อน พอตื่นขึ้นมา
ใกล้ ๑๑ โมง ก็กินอีกมื้อหนึ่ง กินมื้อเพล พอกินเสร็จแล้ว
ก็ให้เดินจงกรมเพื่อจะได้ ไม่ง่วง ถ้านั่งสมาธิมันจะหลับ

นี่ คื อ กิ จ กรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ส� ำ หรั บ
ผูท
้ ถ
ี่ อ
ื ศีล ๘ ผูท
้ จ
ี่ ะเจริญสติ นัง
่ สมาธิ
เจริญปัญญา ต้องมีกิจกรรมเหล่านี้
ถึงจะเกิดผลขึ้นมา ศีลนี่เป็นข้อห้าม
แต่สมาธิ ปัญญา ต้องท�ำถึงจะเกิดผล
ขึ้นมา ศีลจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราไม่ท�ำ
ตามข้อทีผ
่ ด
ิ ศีล นัน
่ แหละถึงจะเรียกว่า
เกิดผล

88

สัมมาทิฏฐิ

ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง

ศึกษาตามก�ำลัง
ของผู้ปฏิบัติ

ธรรมะนี้ มี ห ลายระดั บ เป็ น เหมื อ นอาหาร จิ ต ใจของ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก็ เ หมื อ นกั น จิ ต ใจของผู ้ ป ฏิ บั ติ บ างท่ า นก็ ยั ง เป็ น
ทารกอยู่ ยังรับธรรมที่สูงไม่ได้ ก็ต้องรับเอาธรรมที่ขั้นต�่ำ
ไปก่อน ต้องสอนท�ำบุญไปก่อน พอท�ำบุญได้ก็สอนให้รักษา
ศีลต่อไป รักษาศีลได้ ก็ให้ถือศีล ๘ ไปอยู่วัดสักคืนสองคืน
ไปฟังเทศน์ฟังธรรม ไปนั่งสมาธิ ไปเจริญสติ ต้องสอนเป็นขั้น
เป็นตอนไปตามก�ำลังของผูศ้ กึ ษาผูป้ ฏิบตั ิ ทุกคนไม่เหมือนกัน
เพราะพุทธศาสนานี้เป็นโรงเรียนที่สอนตั้งแต่อนุบาลไปจนถึง
ระดับปริญญาเอกเลย เพราะฉะนั้น คนที่มาศึกษานี้ต้องรู้ว่า
ตนเองอยู่ในระดับไหน อย่าไปเห็นคนเขาเรียนปริญญาเอก
ก็อยากจะไปเรียนกับเขา เรียนแล้วเดี๋ยวเป็นบ้าไปก็มี ถ้ายัง
ไม่มีก�ำลังที่จะไต่เต้าไปถึงขั้นนั้นได้ ถ้ายังไม่มีสติ ไปนั่งสมาธิ
เดี๋ยวก็เป็นบ้าได้ นั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ คิดว่าเป็นโน่นเป็นนี่
ขึน้ มา นีท่ ำ� ให้เป็นบ้ากันไป ถ้านัง่ แล้วมีสติจะไม่เห็นอะไร ถ้าเห็น
ก็จะรูว้ า่ มันเป็นของปลอม มันเป็นของชัว่ คราว เกิดแล้วก็ดบั ไป
ไม่มีสาระอะไร
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ดังนั้น การปฏิบัติทาน การรักษาศีล การภาวนา นี้ จึงเป็นไปตามขั้นตอน เป็นไป
ตามก�ำลังของผู้ปฏิบัติ บางท่านอาจจะเคยพบกับศาสนาพุทธมาก่อนในอดีตชาติ
ได้เคยท�ำบุญท�ำทาน ได้เคยรักษาศีล ได้เคยภาวนามาบ้างแล้ว พอมาท�ำในชาตินกี้ อ็ าจจะ
ไม่ตอ้ งกลับไปเริม่ ต้นทีช่ นั้ อนุบาลก็ได้ ถ้าเคยท�ำร้อยละ ๕๐ ก็จะท�ำต่อไปได้ เพราะมีกำ� ลัง
ที่จะท�ำต่อได้ ถ้าเคยท�ำร้อยละ ๗๐ ก็จะท�ำต่อที่ร้อยละ ๗๐ ก็ได้ ดังนั้น ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ
ธรรมในพุทธศาสนาจึงมีการปฏิบัติต่างระดับกัน บางคนก็ปฏิบัติได้มากกว่า บางคนก็
ปฏิบัติได้น้อยกว่า ถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมายาวนานก็ตาม แต่พอได้มาพบกับ
พระพุทธศาสนา เพือ่ นคนหนึง่ ไปปฏิบตั ไิ ด้ เพือ่ นอีกคนหนึง่ ยังไปไม่ได้ เพราะคนทีย่ งั ไป
ไม่ได้ยังไม่มีก�ำลังพอ คนที่ไปได้มีก�ำลังมากพอที่จะไป เขาก็ไปของเขาเอง นี่คือท�ำไม
คนที่มานับถือศาสนาพุทธจึงมีการปฏิบัติมากน้อยไม่เท่ากัน ก็เพราะว่าอินทรีย์หรือบุญ
ที่ได้ก่อไว้ในอดีตชาติมีก�ำลังไม่เท่ากันนั่นเอง
“อินทรีย”์ คืออะไร อินทรียค
์ อ
ื ก�ำลังของจิตใจ มีอยู่ ๕ ประการด้วยกัน
คือ ๑. ศรัทธา ความเชื่อ ๒. วิริยะ ความพากเพียร ๓. สติ การระลึกรู้
๔. สมาธิ การตั้งมั่นอยู่ในความสงบ และ ๕. ปัญญา ความฉลาด รู้เหตุ
รู้ผล รู้ตน รู้บุคคล รู้สังคม รู้กาลเทศะ และรู้ประมาณ

อั น นี้ เ ป็ น อิ น ทรี ย ์ ข องผู ้ ที่ มี ม าไม่ เ ท่ า กั น เพราะในอดี ต ชาติ ที่ เ รามาเกิ ด นี้
เราสร้างอินทรีย์มาไม่เท่ากัน พอมาเกิดในชาติปัจจุบันมาได้พบกับพระพุทธศาสนา
จึงมีกำ� ลังท�ำบุญท�ำทาน รักษาศีล ภาวนา ไม่เท่ากันนัน้ เอง บางคนก็ทำ� ได้เพียงร้อยละ ๑๐
เพราะยังต้องเอาเงินไปซือ้ ความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กายอยู่ บางคนก็ทำ� ได้รอ้ ยละ ๕๐
เพราะว่าไม่ต้องเอาเงินไปซื้อความสุขมาก เพราะภาวนาได้ร้อยละ ๕๐ ก็มีความสุข
จากการภาวนาได้ ก็เลยไม่จ�ำเป็นที่จะต้องใช้เงินมากกับการไปซื้อความสุขด้วยเงินทอง
ก็เอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขนั้นมาท�ำบุญได้ บางคนก็ท�ำทาน รักษาศีล ภาวนา
ได้ระดับ ๑๐๐ เลย เช่น พระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าถึงเวลา
พร้ อ มที่ จ ะออกบวช พระพุ ท ธเจ้ า ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะท� ำ ทานได้ ๑๐๐% มี ท รั พ ย์ ส มบั ติ
ข้าวของเงินทองเท่าไรก็สละไปหมด สละราชสมบัติ แล้วก็ไปบวช รักษาศีลได้ตลอดเวลา
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แล้วก็มีเวลาภาวนาได้ตลอดเวลา นี่แหละต้องมีการปฏิบัติเต็มร้อย ถึงจะสามารถเข้าสู่
มรรคผลนิพพานได้ เข้าสู่การบรรลุการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ก็ต้อง
ท�ำไปตามก�ำลัง ตามอินทรีย์ของแต่ละผู้ปฏิบัติ จะไปเปรียบเทียบคนนั้นกับคนนี้ไม่ได้
เพราะว่าก�ำลังไม่เท่ากัน
เหมือนคนที่เขาวิ่ง ท�ำไมบางคนวิ่งมาราธอนได้เต็ม
มาราธอน บางคนวิ่งแค่ครึ่งมาราธอน บางคนวิ่งแค่
มิ นิ ม าราธอน เพราะว่ า ก� ำ ลั ง วิ่ ง มี ไ ม่ เ ท่ า กั น เพราะ
ได้รับการฝึกฝนอบรมในการวิ่งมาไม่เท่ากันนั่นเอง
คนที่วิ่งได้เต็มร้อยเพราะเขาฝึกมายาวกว่าคนที่ฝึกได้
เพี ย งครึ่ ง เดี ย ว อั น นี้ อ ยู ่ ที่ ก ารสร้ า งก� ำ ลั ง ขึ้ น มา
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ทางร่ า งกายหรื อ ทางจิ ต ใจก็ เ หมื อ นกั น
จิ ต ใจของผู ้ ป ฏิ บั ติ จึ ง มี ก� ำ ลั ง มากน้ อ ยไม่ เ ท่ า กั น
พอถึ ง เวลาที่ จ ะไปปฏิ บั ติ ก็ เ ลยปฏิ บั ติ ไ ด้ ไ ม่ เ ท่ า กั น
บางคนก็ไปบวชได้เลย บางคนก็ยง
ั ต้องอยูเ่ ป็นฆราวาส
ไปก่อน เป็นอุบาสก อุบาสิกา ไปก่อน ถือศีล ๘ ไปก่อน
เข้ า วั ด เฉพาะวั น พระ วั น ธรรมดายั ง ต้ อ งกลั บ ไป
เลี้ ย งดู ค รอบครั ว ยั ง ต้ อ งไปหาความสุ ข ทางตา หู
จมูก ลิ้น กายอยู่ ก็ยังไม่สามารถไปได้อย่างเต็มร้อย
แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นเป้าหมายก็คือต้องท�ำให้ได้เต็มร้อย
ถ้าอยากจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าย
ตายเกิด
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วัดตัวเราเองดีที่สุด

มีนักบวชเป็นแสนแต่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่ไม่รู้กี่ร้อย
มันฟ้องมันบอกเหตุและผลมันเป็นอย่างนั้น ถ้าเหตุมันน้อย ผลมันก็
ต้องน้อย เหตุมนั ไม่เข้มข้น ผลมันก็ไม่เข้มข้น ไม่ตอ้ งดูใคร ดูตวั เราเอง
ก็ได้ ดูความสงบดูความฉลาดของเรามันน้อยหรือมันมาก มันฟุ้งซ่าน
วุ่นวายใจกว่าสงบ หรือว่ามันสงบมากกว่าฟุ้งซ่านมากกว่าวุ่นวายใจ
มั น ฉลาดกว่ า กิ เ ลสหรื อ กิ เ ลสฉลาดกว่ า เรา ใครจะฉลาดกว่ า กั น
ถ้ากิเลสฉลาดกว่า มันก็ลากเราไป มันก็หลอกเราไป หลอกให้เรา
ท�ำอะไรตามกิเลส
ไม่ต้องไปวัดคนอื่นหรอก วัดตัวเราดีที่สุด คนอื่นเขาฉลาด
หรือโง่ก็ไม่ได้เกีย่ วกับเรา คนอืน่ เขาจะเข้มข้นหรือเจือจางมันก็ไม่ได้
เกี่ยวกับเรา ไอ้ที่เกี่ยวกับเราก็เรานี่แหละ เหตุของเราการปฏิบัติของ
เรานีม่ นั เข้มข้นหรือมันเจือจาง ถ้ามันยังเจือจางอยูก่ ท็ ำ� ให้มนั เข้มข้นขึน้
เพิ่มการกระท�ำให้มากขึ้น ถ้าท�ำบุญยังเจือจางอยู่ ยังขอแบ่งไปให้กับ
กิเลสอยู่ ก็ต้องดึงเอามาให้หมด ของที่กิเลสต้องการ เราไม่ต้องมีมัน
ก็ได้ วิธีท่ีจะรู้ว่าเป็นกิเลสหรือไม่ก็ถามมันว่า “ของที่เราอยากได้หรือ
สิ่งที่เราอยากท�ำนี้ ถ้ามันไม่ได้ท�ำจะตายหรือเปล่า” ถ้าค�ำตอบว่า
“ไม่ตาย” ก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสแล้วถ้าไปท�ำ แต่ถ้าของที่เราต้องการ
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หรือของที่เราอยากได้ หรือถ้าเราไม่ท�ำแล้วท�ำให้เราตายนี้ อันนี้ไม่ใช่กิเลส เราต้องมี
เครื่องวัดมีเกจ์วัดถึงจะได้รู้ว่ามันเป็นธรรมหรือมันเป็นกิเลส ให้วัดด้วยเหตุผล การจะ
วัดว่ามันโลภ มันเป็นตัณหา หรือว่ามันเป็นธรรม ก็ดูที่เหตุผลว่าจ�ำเป็นหรือไม่จ�ำเป็น
ถ้าไม่ได้ท�ำแล้วตายหรือไม่ตาย เจ็บไข้ ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ ได้ป่วย เช่น ไม่ได้กินอาหาร
หลายๆ วันนี่ เจ็บไข้ ได้ป่วยไหม ตายไหม ถ้าตายก็ต้องกิน แต่ถ้ากินจนอ้วนเกินไปนี่
มันก็เป็นกิเลสอีกอันหนึ่ง กินจนกระทั่งเป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอีก กินแล้วเป็น
เบาหวาน เป็นความดัน เป็นโรคอะไรต่างๆ ขึน้ มา อันนีก้ เ็ ป็นกิเลสอีก เพราะฉะนัน้ จะต้อง
วัดให้ดี เราจะรู้ว่าอะไรเป็นกิเลส อะไรเป็นธรรม
นี่ คื อ เรื่ อ งของการปฏิ บั ติ เราต้ อ งดู
ที่ เ หตุ แ ละดู ที่ ผ ลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ
ของเรา ถ้าปฏิบัติแล้วใจเราสงบมากขึ้น ความ
วุ่นวายใจ ความเครียดต่างๆ ความวิตกกังวล
ความหวาดกลัวต่างๆ น้อยลงไป อันนี้แสดงว่า
เราก�ำลังก้าวหน้าขึน
้ ไป ก้าวหน้าด้วยการท�ำบุญ
ท� ำ ทานของเรา ก้ า วหน้ า ด้ ว ยการรั ก ษาศี ล
ของเรา ก้ า วหน้ า ด้ ว ยการภาวนาของเรา
อั น นี้ แ หละคื อ สิ่ ง ที่ เ ราจะต้ อ งคอยท� ำ ให้ มั น
เข้ ม ข้ น ขึ้ น ไปตามล� ำ ดั บ ท� ำ ทานให้ ม ากขึ้ น
ให้มันเข้มข้น รักษาศีลให้มากขึ้นให้มันเข้มข้น
ภาวนาให้มากขึ้น ถ้าท�ำอย่างนี้ต่อไปก็จะก้าว
จากนักบุญไปสู่นักบวชได้
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ความสุข
ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง

เราอยูก
่ บ
ั ความทุกข์ตลอดเวลาจนชินกับมัน จนคิด

ว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดา จะมาทนไม่ได้ก็ตอนมาเจอ
ทุกข์หนักๆ เท่านั้นถึงจะรู้ว่าทุกข์

เช่น แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับ หรือเครียดหวาดกลัวกับอะไร
สักอย่างหนึง่ กลัวจะถูกเขามายึดบ้านไป เพราะไม่สามารถทีจ่ ะผ่อนส่ง
ให้เขาได้ อันนี้มันถึงจะเห็นทุกข์ขึ้นมา
นี่คือการเป็นอยู่ของพวกเราตอนนี้ จิตใจของพวกเรา ๙๐%
จะทุกข์กัน มี ๑๐% ที่จะสุขกัน สุขก็เป็นสุขเดี๋ยวเดียว เวลาได้อะไร
ที่เราอยากได้มาก็สุขกัน แล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความทุกข์ โดย
ไม่รู้สึกตัว เพราะเมื่อได้อะไรมาแล้วเราก็รักก็หวงก็ห่วง พอห่วงก็ทุกข์
อีกแล้ว แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์กัน แล้วพอเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็
ทุกข์อกี ตอนนีจ้ ะรูว้ า่ ทุกข์แต่ไม่เข็ด พอของนีเ้ สียไปหายไป ถ้ามีปญ
ั ญา
ก็ไปหามาใหม่ เพราะอยูโ่ ดยทีไ่ ม่มมี นั ไม่ได้ ต้องอาศัยสิง่ เหล่านีค้ อยมา
ให้ความสุข แล้วก็กลายเป็นความทุกข์ทางจิตใจโดยไม่รู้สึกตัว พอได้
มาแล้วกต้องหวงต้องห่วง แล้วเวลาเสียไปก็เสียใจ
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อันนี้คือเรื่องของความทุกข์ต่างๆ ที่อยู่กันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน
ไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้น เราเป็นอย่างนี้มาหลายชาติแล้ว เพราะร่างกายนี้มันเป็นของ
ชั่วคราว ที่เราอาศัยใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆ พอร่างกายนี้ตายไป เราก็ไป
รอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ แล้วพอได้รา่ งกายอันใหม่ เราก็มาท�ำแบบนี้ มาหา
ลาภ ยศ สรรเสริญ มาหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กันใหม่ แล้วพอหามาได้แล้ว
ก็ต้องมาหวงมาห่วงมาเครียดมาเสียอกเสียใจเวลาต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เราหามา
ได้ ไป นี่คือสถานภาพทางจิตใจของพวกเรา คือมีความทุกข์มากกว่ามีความสุข
ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา แล้วท่านสอนให้เราท�ำบุญท�ำทาน รักษาศีล
ภาวนา ถ้าเราเอาไปปฏิบัติตามได้ เราจะเริ่มเห็นว่าทุกข์มันจะเริ่มน้อยลงไป สุขมันจะ
มากขึน้ ไป ท�ำบุญท�ำทานก็จะท�ำให้มคี วามสุขเพิม่ มากขึน้ รักษาศีลก็จะท�ำให้มคี วามทุกข์
น้อยลงไป แล้วถ้าภาวนาฝึกจิตนั่งสมาธิท�ำจิตให้สงบได้ ทุกข์ก็จะหายไปหมด ทีนี้ก็จะ
มีความสุขเต็มร้อยอยู่ภายในหัวใจ ถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราถึงจะมีความเชื่อในค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มร้อย ต้องให้มันเห็น ต้องให้จิตสงบสักครั้งหนึ่ง แม้จะแค่ชั่ว
งูแลบลิ้น ขอให้ ได้ดูหนังตัวอย่าง หรือขอให้ ได้ชิมรสของแกงสักหยดเดียว ไม่ต้อง
ค�ำหนึ่งหรอก เพียงแต่ขอหยดแกงหนึ่งหยดแตะที่ลิ้น จะรู้ว่าแกงนี้วิเศษขนาดไหน
รสของแกงอันวิเศษนี้จะเป็นรสของแกงที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลย รสแห่งธรรม
ชนะรสทั้งปวง
ขอให้เราลองท�ำจิตให้สงบได้ แม้แค่ชวั่ งูแลบลิน้ เท่านัน้ แหละ เวลาทีจ่ ติ สงบลงไปนี่
มันแสนจะเบาอกเบาใจ สุขสบายเหมือนหลุดพ้นจากความทุกข์ จะร้องคิดว่านีค้ อื นิพพาน
“อ๋อ นิพพานเป็นอย่างนี้เอง” เพียงแต่ว่านิพพานชั่วแวบเดียว หนังตัวอย่างของ
พระนิพพาน มันจะเห็นคุณค่าของธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เลย
พอเห็นแล้วทีนี้อยากได้นิพพาน อยากหลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว ทีนี้ก็จะเริ่ม
ท� ำ บุ ญ อย่ า งจริ ง จั ง รั ก ษาศี ล อย่ า งจริ ง จั ง ภาวนาอย่ า งจริ ง จั ง เมื่ อ ก่ อ นท� ำ แบบ
มือสมัครเล่น ว่างก็ท�ำ  มีโอกาสก็ท�ำ  แต่พอสัมผัสกับผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติก็จะ
เอากันอย่างจริงจัง ทีนี้ข้าวของเงินทองอะไรถ้าไม่มีความจ�ำเป็นก็ ไม่เก็บไว้ จะยกให้
คนอื่นไป เก็บเอาไว้เท่าที่จ�ำเป็น ถ้าไปบวชได้ก็ทิ้งหมดเลย เพราะบวชเป็นพระแล้วก็
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ไม่ต้องมีสมบัติข้าวของเงินทองอะไร ก็ท�ำทานได้เต็มร้อยเลย มีเท่าไรก็สละไปหมด
ศีลก็มารักษาอย่างเต็มที่ ไม่ใช่แค่ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ แต่เป็นศีล ๒๒๗ แล้วทีนี้ก็มี
เวลาที่มาฝึกจิต ควบคุมจิต ท�ำจิตให้สงบได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับ พอท�ำอย่างนี้บ่อยๆ
เดี๋ยวเวลานั่งสมาธิ จิตก็จะรวมได้นาน สงบได้นานขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วพอจิตสงบได้นาน
ก็มีก�ำลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ พอหยุดกิเลสตัณหาได้ก็หยุดความทุกข์ได้
แล้วถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวรก็ตอ้ งใช้ปญ
ั ญาสอนใจให้รวู้ า่ กิเลสตัณหานีแ้ หละ
เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ เป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน ถ้าไม่อยากจะทุกข์
ไม่อยากจะกลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย ก็ต้องไม่ท�ำตามกิเลสตัณหา โลภอยาก
ได้อะไรก็ไม่เอา ไม่ตอ้ งการอะไรนอกจากของจ�ำเป็นส�ำหรับร่างกายเท่านัน้ ก็คอื ปัจจัย ๔
ก็ให้มันตามที่มันต้องการ คือไม่ให้มันมากกว่าที่มันต้องการ
นี่คือเรื่องของการปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า จะท�ำให้เราได้รับความสุข
ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ที่มนุษย์มีกัน จะสู้ความสุขที่จะได้รับจากการ
ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก
ก็ไม่อิจฉา เชื่อไหม เราไม่เคยเห็นอยากได้ความสุขแบบมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของ
โลกเลย ต่อให้ซื้อเครื่องบินได้ ๑๐ ล�ำ ก็ ไม่รู้จะเอาไปท�ำอะไร นั่งเฉยๆ มันก็มี
ความสุขแล้ว ไม่เห็นจะต้องไปโน่นมานี่เพื่อให้เกิดความสุข เป็นเศรษฐีแล้วก็ต้อง
เหนื่อยล่ะสิ ต้องเหนื่อยกับการใช้เงิน ต้องหาซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไร แล้วก็ต้องเหนื่อย
กับการใช้มันอีก ซื้อเครื่องบินมาแล้วก็ต้องใช้มันพาให้เราไปเมืองโน่นเมืองนี้ ไปแล้ว
ก็ไปเสี่ยงกับการตกเครื่องบินอีก เป็นมหาเศรษฐีไม่นานตายไปก่อน
นี่คือความสุขทางโลก สู้ความสุขทางธรรมไม่ได้ ความสุขทางโลกเวลา
ตายไปก็จบ แต่ความสุขทางธรรมนี้ไม่หมด ร่างกายตายไป ความสุขทางธรรม
ยังมีอยู่ เพราะไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย อยู่ท่ีใจ ใจที่ไม่มีวันตาย ใจที่ไม่ต้องกลับมา
เกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย อีกต่อไป
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ชั้นสูงสุด
คือชั้นพระนิพพาน

ไม่วา่ จะเป็นโลกของมนุษย์กด็   ี โลกของเทวดาก็ดี
โลกของพรหมก็ดี เป็นโลกที่มีไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง
มีวนั หมด เป็นมนุษย์เดีย๋ วก็ตอ้ งตาย เป็นเทวดาเดีย๋ วก็
ต้องตกลงจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์ เป็นพรหมก็จะ
ต้ อ งตกจากสวรรค์ ชั้ น พรหมลงมาสู ่ ส วรรค์ ช้ั น เทพ
ลงมาสูม่ นุษย์ แล้วก็กลับมาท�ำบุญใหม่  ถงึ จะกลับขึน้ ไป
ได้ใหม่
ถ้าอยากจะขึ้นไปแบบไม่ต้องกลับลงมา ก็ต่อเมื่อ
ได้สวรรค์ชนั้ พรหมแล้ว  กต็ อ้ งศึกษาพระธรรมค�ำสอนให้
เห็นอริยสัจ ๔ ให้เห็นไตรลักษณ์ ก็จะสามารถยกจิตให้
ขึ้นสู่สวรรค์ที่ไม่เสื่อมได้ คือสวรรค์ชั้นนิพพาน ไม่ต้อง
กลับมาเป็นพรหม เป็นเทพ เป็นมนุษย์อกี ต่อไป ไม่ตอ้ ง
เวียนว่ายตายเกิด เหมือนอย่างที่เราก�ำลังท�ำกันอยู่
ในตอนนี้
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ตอนนี้จิตใจของเราถ้าได้ท�ำบุญท�ำทาน ได้รักษาศีล
จิตใจนีก้ ็เป็นเทพแล้วตั้งแต่ยงั มีร่างกายนี้อยู่ ยังไม่ต้องรอ
ให้ตายไป ดังที่มีค�ำสอนที่ท่านพูดว่า “ร่างกายเป็นมนุษย์
แต่ใจอาจจะเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยบุคคล”
ถ้าได้ท�ำบุญท�ำทาน รักษาศีล ๕ ตามที่พระพุทธเจ้าได้
ทรงสอน ก็จะได้เป็นเทพ เป็นเทพก็มหี ลายชัน้ ทีม่ หี ลายชัน้
เพราะว่าท�ำบุญรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่เท่ากัน ท�ำบุญมากน้อย
ไม่เท่ากัน สวรรค์ชนั้ พรหมก็มหี ลายชัน้ เพราะการนัง่ สมาธิ
ท�ำใจให้สงบก็มหี ลายระดับ มีฌาน ๔  รปู ฌาน ๔  อรูปฌาน ๔
นีค่ อื ความสงบของใจในระดับต่างๆ สวรรค์ของพระอริยเจ้า
ก็มี ๔ ชั้น คือ ชั้นโสดาบัน ชั้นสกิทาคามี ชั้นอนาคามี
ชั้นอรหันต์ มีความสงบมีความสุขต่างกัน เป็นเหมือนกับ
การเดินขึ้นบันใด ถ้าเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราก็เดินถึง
ชัน้ สูงสุดได้ ถ้าเราปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ยๆ เดีย๋ วเราก็ไปถึงชัน้ สูงสุด
คือชั้นพระนิพพานได้
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การบวชที่แท้จริง

ประโยชน์
ในการใช้ร่างกาย

หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรูแ้ ล้ว พระองค์ก็ไม่กลับไปอยู่
ในวัง ท่านก็ยังอยู่ตามป่าตามเขา ตามโคนไม้ หรือถ้ามีศรัทธา
สร้างวัดให้อยูก่ ็ไปประทับบ้าง แล้วท่านก็จาริกไปทีต่ า่ งๆ เพือ่ เผยแผ่
ค�ำสอนให้กว้างขวาง สมัยก่อนไม่มสี อื่ อย่างทุกวันนี้ สมัยนีไ้ ม่ตอ้ ง
ไปไหนก็ได้ นัง่ อยูต่ รงนีม้ นั ก็ไปรอบโลกได้แล้ว สมัยก่อนพระพุทธเจ้า
ต้องคอยเปลีย่ นทีเ่ รือ่ ยๆ เดีย๋ วอยูห่ มูบ่ า้ นนีส้ กั พักหนึง่ เดีย๋ วย้ายไป
อีกเมืองหนึ่ง เพื่อจะได้ ไปโปรดคนที่อยู่ตามเมืองต่างๆ ให้ ได้ยิน
ได้ฟังธรรมะ
มีคนเขาถามว่า “ถ้าพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ได้บรรลุแล้ว
ไม่ตอ้ งใช้รา่ งกายแล้ว เลีย้ งมันไปท�ำไม ท�ำไมไม่ปล่อยให้มนั ตาย”
ก็เพราะว่ามันยังใช้ประโยชน์ ได้ ถ้าไม่ใช้ ศาสนาพุทธจะมีมาอยู่จน
ถึงวันนี้ได้อย่างไร แล้วจะมีพระอรหันต์องค์ใหม่ๆ ปรากฏขึ้นมาได้
อย่างไร ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ช่วยกันเผยแผ่สั่งสอน
ธรรมเหล่านี้มันต้องคนที่ส�ำเร็จจริงๆ ถึงจะสอนได้ เหมือนอย่าง
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ต้องจบปริญญาจริงๆ ถึงจะไปสอนเด็ก
มหาวิทยาลัยได้ ถ้าเป็นปริญญาปลอมไปสอน เดีย๋ วเด็กมันก็ร้ใู ช่ไหม
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พระอรหั น ต์ นี่ ท ่ า นไม่ เ ดื อ ดร้ อ นกั บ เรื่ อ งของร่ า งกายแล้ ว ร่ า งกายมั น
จะเจ็บหรือไม่เจ็บก็รก
ั ษามันไปตามอัตภาพ อยูไ่ ด้กอ
็ ยู่ อยูไ่ ม่ได้กต
็ าย เพราะยังไง
ก็ตอ
้ งตาย เพราะร่างกายนีไ้ ม่ได้เป็นคนรับใช้เสียแล้ว มันเป็นภาระทีจ
่ ะต้องคอย
รับใช้มัน

แต่สำ� หรับปุถชุ นนี้ ร่างกายยังเป็นเหมือนคนรับใช้อยู่ ยังเอามาใช้หาความสุขทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้อยู่ ก็เลยไม่ถือว่ามันเป็นภาระ แต่พระอรหันต์นี่ไม่ได้ใช้ร่างกาย
เพื่อหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เลยต้องเป็นภาระคอยเลี้ยงดูมัน คอยอาบน�้ำ
ให้มัน คอยให้อาหาร ให้น�้ำ ถ้าไม่มีก็สบายกว่า

ท่านบอกว่าร่างกายนี้เป็น “ภารา หเว” เป็น
ภาระที่หนักมาก แต่ส�ำหรับคนที่ยังต้องใช้มันอยู่
ก็ไม่ถือว่าหนัก หนักยังไงก็สู้ แต่คนที่ไม่ต้องใช้
มันแล้วก็ ไ ม่อยากจะสู ้ ไม่ อ ยากจะแบก แต่ ก็
จ�ำเป็นจะต้องแบกไปตามสภาพจนกว่ามันจะดับ
ไปเอง พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ จึงไม่ฆ่าตัวตาย
ท่านไม่ได้เดือดร้อนกับการมีร่างกายหรือไม่มี
ร่างกาย เพียงแต่เปรียบเทียบการมีร่างกายกับ
การไม่มรี า่ งกายนีว้ า่ ไม่มมี นั สบายกว่า ไม่ตอ้ งมา
คอยเลี้ยงดู แต่ถ้ายังมีร่างกายอยู่ เลี้ยงดูมันได้
ก็ เ ลี้ ย งไป ก็ ยั ง สามารถเอาร่ า งกายนี้ ม าใช้
ประโยชน์ ได้
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เวลาที่เหมาะสม

พระปฏิบัตินี้ท่านจะมีเวลา เวลาฉันน�้ำปานะก็ต้องฉันตามเวลา
ฉันอาหารก็ต้องฉันตามเวลา ไม่ให้ฉันพร�่ำเพรื่อ ไม่ให้เก็บของฉันไว้
ในกุฏิ ถ้าเก็บไว้ในกุฏมิ นั ใกล้มอื เดีย๋ วนัง่ สมาธิปบ๊ั เกิดหิวขึน้ มา ก็หยุดนัง่
แล้วมาชงกาแฟ มากินขนม กินยา กินน�้ำปานะหรืออะไรไป แทนที่จะ
นั่งสมาธิ ก็กลับมาหาความสุขทางลิ้นทางปากกัน
ดังนั้น สายวัดป่าจึงไม่ให้เก็บของฉันไว้ ในกุฏิ เขาจะมีที่เก็บ
ของเป็นส่วนกลาง แล้วมีก�ำหนดเวลาในการฉัน ใครอยากจะฉัน
น�้ำปานะฉันอะไรก็ให้มาฉันที่เดียว ฉันหนเดียวให้เสร็จ เสร็จแล้วก็จบ
จะได้ ไปภาวนาได้ ตอนเช้าก็ให้ฉันมื้อเดียว ฉันเสร็จกลับมาก็จะได้
ภาวนา ไม่ต้องมารอฉันเพลอีก ถ้ารอฉันเพลก็ยังไม่ได้ภาวนาอีก
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ส�ำรวม
ในทุกอิริยาบถ

วัดปฏิบัติธรรมนี้จะไม่มีภารกิจอย่างอื่น นอกจากภารกิจจ�ำเป็นที่ต้อง
ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ กวาดถูศาลา ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ 
กวาดลานวัด ท�ำอะไรอย่างนี้ เป็นต้น แต่กเ็ ป็นงานทีม่ เี วล�ำ่ เวลา และในขณะที่
ท�ำงานก็สามารถเจริญสติคไู่ ปได้ เพราะจะไม่มกี ารคุยกัน ผูท้ มี่ าช่วยกันกวาด
มาช่วยกันท�ำความสะอาดก็ชว่ ยกันท�ำไป แต่ใจก็ถกู สติคอยควบคุมไม่ให้คดิ
ไม่ให้ปรุงแต่ง
ดังนั้น การปฏิบัติจะต้องมีเวลา มีสถานที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติ
สถานที่เหมาะสม เราเรียกว่า สัปปายะ บุคคลที่เราอยู่ร่วมด้วยก็เหมาะสม
คนทีอ่ ยูร่ ว่ มกันก็ปฏิบตั เิ หมือนกัน ถือศีลเท่ากัน เจริญสติเหมือนกัน เวลาท�ำ
ภารกิจก็ตา่ งคนต่างท�ำ ไม่มาสนทนาไม่มาสังสรรค์กนั ต่างคนต่างท�ำภารกิจไป
แล้วเวลาขบฉันก็ ไม่คุยกัน และเวลาดื่มน�้ำปานะก็ ไม่คุยกัน ไม่เหมือนกับ
เพศฆราวาสนี้ เวลาท�ำกิจกรรมร่วมกันนี้ต้องคุยกัน ไม่ว่าไปงานไหนจะได้ยิน
เสียงกระหึม่ ในสถานทีน่ นั้   ไม่วา่ จะเป็นงานแต่งงาน งานบวช งานอะไรก็ตาม
จะมีการคุยกันเป็นปกติ แต่งานของผู้ปฏิบัตินี้จะไม่มีการคุยกัน คุยกันน้อย
ที่สุด แต่ไม่ต้องถึงกับถือศีลหยุดพูด อันนี้ไม่จ�ำเป็น เพราะว่าบางทีมีความ
จ�ำเป็นจะต้องพูดก็ยังพูดได้อยู่ ถ้าไปถือศีลไม่พูด งดการพูด เดี๋ยวล�ำบาก
เดี๋ยวเกิดมีธุระที่จะต้องบอกให้ท�ำนี้ มันบอกไม่ได้
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มีพระอยูร่ ปู หนึง่ ท่านถือศีลไม่พดู เวลาท่าน
มีอะไร ท่านก็เขียนใส่กระดาษ มันก็เหมือนกับ
พูดนั่นแหละ เวลาเขียนใส่กระดาษมันก็ต้องใช้
ความคิดอยู่ดี เหมือนเวลาพูดก็ต้องใช้ความคิด
เพราะฉะนั้นไม่จำ� เป็นถึงกับจะต้องงดการพูดจา
กันเลย พูดได้บ้างแต่ให้มีเหตุมีผลเท่านั้น ให้มี
กาลเทศะ ไม่อย่างนัน้ ครูบาอาจารย์กเ็ ทศน์อบรม
สั่งสอนลูกศิษย์ ไม่ได้ ถ้าครูบาอาจารย์จะต้อง
ถือศีลงดพูดด้วย ใครจะมาพูดธรรมะให้ฟังกัน
แล้วเวลาลูกศิษย์มคี ำ� ถามมีปญ
ั หาในการปฏิบัติ
ถ้าไม่ให้พูดกันแล้วจะถามได้อย่างไร

ดังนั้น ขอให้เข้าใจว่าไม่จ�ำเป็นที่จะ
ต้องไม่พูด ให้ส�ำรวมก็พอ พูดให้น้อย
ที่สุด ให้พูดเท่าที่จ�ำเป็น ถ้าไม่จ�ำเป็น

ก็ไม่ต้องพูด
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วงจรพระปฏิบัติ

พระปฏิบัตินี่ ท่านจะปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับ
จะไม่ปฏิบตั แิ ค่ชว่ งหลับเท่านัน้ ๔ ชัว่ โมง ๕ ชัว่ โมง ๔ ทุม่
ถึงตี ๒ เป็นเวลาพักผ่อน หรือ ๕ ทุม่ ถึงตี ๓ พอตืน่ ขึน้ มา
ก็เจริญสติทนั ที พุทโธทันที เดินจงกรมทันที นัง่ สมาธิทนั ที
จนถึงเวลาไปท�ำกิจวัตร ออกบิณฑบาตก็มีสติกับการ
บิณฑบาต
การบิ ณ ฑบาตก็ เ ป็ น เหมื อ นการเดิ น
จงกรมอีกรูปแบบหนึ่ง แทนที่จะดูเท้า ทีนี้ก็
ดูฝาบาตร ดูคนใส่บาตร พอจะมีคนใส่บาตรก็
เปิดฝาบาตร รับบาตร พอใส่เสร็จก็ปิด แล้วเดิน
ต่อไป มีสติอยูก
่ บ
ั การเดิน อยูก
่ บ
ั การเปิดฝาบาตร
ปิ ด ฝาบาตรเท่ า นั้ น ไม่ ไ ปเดิ น คิ ด เรื่ อ ยเปื ่ อ ย
ไม่ไปดูสง
ิ่ ต่างๆ ทีผ
่ า่ นทางเดิน ดูแล้วเดีย
๋ วมันจะ
คิดปรุงแต่ง ต้องส�ำรวมตลอดเวลา ส�ำรวมกาย
วาจา ใจ นี่คือนักปฏิบัติ จะปฏิบัติตลอดเวลา
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พอกลับมาจากบิณฑบาตมาเตรียมตัวฉัน ก็ให้มสี ติอยูก่ บั การเตรียมตัว ตักอาหาร
เข้าบาตร พอถึงเวลาฉันก็มสี ติอยูก่ บั การฉันเพียงอย่างเดียว พอฉันก็ตอ้ งฉันระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความอยากเกิดความโลภในอาหาร ก่อนจะฉันก็ให้พิจารณา “ปฏิกูลสัญญา”
ของอาหาร ให้นึกถึงภาพที่ไม่น่าดู พระบางรูปท่านก็เอาอาหารหรืออะไรเข้าไปในบาตร
แล้วก็คลุกคนมันไปเลย ของอะไรที่จะเข้าไปในท้องนี้ ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน
ผลไม้ ขนมนมเนย คนมันเข้าไปในบาตรแล้วค่อยตักฉัน เวลาตักขึ้นมาก็มีสติ เวลา
เข้าปากก็มสี ติ คือรูอ้ ยูว่ า่ ก�ำลังตัก ก�ำลังเอาอาหารเข้าปาก ก�ำลังเคีย้ ว ก�ำลังกลืน ทุกขณะ
ไม่ให้เกิดความโลภ ความยินดี ให้กินเหมือนกินยา
เมือ่ ฉันเสร็จก็เอาบาตรไปล้าง ก็ให้มสี ติอยูก่ บั การล้างบาตร ล้างบาตรเสร็จกลับมา
เช็ดบาตร ก็มสี ติอยูก่ บั การเช็ดบาตร พอเช็ดบาตรเสร็จ เอาบาตรใส่ถลกบาตรเรียบร้อย
ก็ไปช่วยกันท�ำความสะอาดศาลา เมือ่ เสร็จเรียบร้อยก็แยกกันกลับ ระหว่างท�ำก็มสี ติอยู่
กับการกระท�ำทุกขั้นตอน ขณะเดินกลับกุฏิก็มีสติกับการเดินกลับกุฏิ พอถึงกุฏิก็วาง
บาตรไว้ แล้วเข้าเดินจงกรมต่อ เดินจงกรมไปมาจนกว่าจะเมื่อย แล้วก็กลับมานั่งสมาธิ
นัง่ สมาธิจนเมือ่ ยก็ลกุ ขึน้ มาเดินต่อ จนถึงเวลาบ่ายต้องปัดกวาด ก็ไปปัดกวาด ปัดกวาด
ก็มสี ติอยูก่ บั การปัดกวาดต่อ ท�ำอะไรให้มสี ติตลอดเวลา ไม่มเี วลาไหนที่ไม่มกี ารใช้สติ
ไม่มกี ารเผลอสติ เมือ่ ปัดกวาดเสร็จก็ฉนั น�ำ้ ปานะ ฉันน�ำ้ เสร็จไปสรงน�ำ ้ ซักผ้า ขณะท�ำก็มี
สติอยูก่ บั งานทีก่ ำ� ลังท�ำอยูต่ ลอดเวลา ไม่สง่ จิตไปคิดเรือ่ งอืน่ เลย ให้อยูก่ บั เรือ่ งทีก่ ำ� ลัง
เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านัน้ พอเสร็จภารกิจจากการสรงน�้ำก็เดินจงกรมต่อ เดินไปสลับกับ
การนัง่ สมาธิไป จนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอน ๔ ทุม่ บ้าง ๕ ทุม่ บ้าง พัก ๔ ชัว่ โมง ถ้า ๔ ทุม่
พอตี ๒ ก็ลกุ ขึน้ มา ถ้า ๕ ทุม่ ก็ตี ๓ ลุกขึน้ มา แล้วก็ตอ่ ด้วยการเดินจงกรม นัง่ สมาธิ ไปจน
ถึงเวลาออกไปบิณฑบาต
นี่แหละคือวงจรของพระปฏิบัติเป็นอย่างนี้ ท่านไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไร ให้ยุ่ง
เกีย่ วกับเรือ่ งเดียว คือเรือ่ งของการท�ำใจให้สงบ ด้วยการฝึกสติ เจริญสติ ไม่ปล่อยให้
ใจคิดเรื่อยเปื่อย ควบคุมมันตลอดเวลา แล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบ
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หยุดความคิด
ด้วยการมีสติ

ผู ้ ที่ บ� ำ เพ็ ญ จริ ง ๆ นี้ จะออกไปปลี ก วิ เ วกอยู ่
คนเดียว ไม่อยากจะพบปะกับใคร เพราะเมือ
่ พบปะกันแล้ว
ก็ต้องสนทนากันคุยกัน เวลาคุยก็ต้องใช้ความคิด
ถ้าเห็นกันแล้วถ้าไม่พูดจากัน ก็อาจจะคิดว่าโกรธกัน
หรืออย่างไร ไม่พอใจกันหรืออย่างไร

อย่างพระทีอ่ ยูใ่ นวัดปฏิบตั นิ ี้ ท่านมักจะไม่คยุ กัน เจอกัน
ก็ไม่ได้คยุ อะไรกัน อย่างมากก็ยมิ้ ให้กนั หน่อย หรือไม่ยมิ้ ก็ได้
ถ้าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เพราะต่างคนต่างท�ำงานของตน
ในสมั ย พุ ท ธกาลก็ มี วั ด แบบนี้ พระที่ อ ยู ่ ด ้ ว ยกั น นี้
แทบจะไม่ได้คยุ กันเลย ชาวบ้านสงสัยว่าพระท่านทะเลาะกัน
หรือเปล่า ท่านโกรธกันหรือเปล่า ถึงไม่คยุ กัน ไม่สงั สรรค์กนั
เหมือนกับชาวบ้านทั่วไป เป็นเพราะว่าพระแต่ละองค์นั้น
ท่านก�ำลังฝึกสตินั่นเอง ท่านก�ำลังควบคุมความคิด ท่าน
ต้อ งการหยุดความคิดด้วยการมีส ติจดจ่ออยู่กับ งานใด
งานหนึ่ง กับงานที่ก�ำลังท�ำอยู่
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ธุดงควัตร
คือธรรมโอสถ

พระพุทธเจ้าทรงมีท้ังค�ำสั่งและค�ำสอน ค�ำสอนนี้ไม่บังคับ
เช่น สอนให้ปฏิบัติธุดงควัตร ๑๓ ข้อ นี้เป็นค�ำสอน เป็นข้อเสนอแนะ
แต่ไม่ได้สั่งให้ท�ำ แต่เป็นสิ่งที่ควรท�ำเพราะท�ำแล้วจะดี ก็เลยมีพระ
ท�ำบ้าง ไม่ท�ำบ้าง

ธุ ด งควั ต รเป็ น สิ่ ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงสอนส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการจะ
ผลิตยา “ธรรมโอสถ” เพื่อช่วยให้เกิดความสงบที่เร็วขึ้นง่ายขึ้น ตัวอย่าง
ของธุดงควัตร คือ การบิณฑบาต บิณฑบาตนี้เพื่อเสริมความเพียร เสริม
ความขยัน พระที่ถือธุดงควัตรนั้นต้องออกบิณฑบาต ท่านไม่ฉันเพล
ท่านฉันมือ้ เดียว พระธุดงค์นที้ า่ นฉันแต่เช้า เจ็ดโมงก็กลับมาจากบิณฑบาต
กันแล้ว ถ้าญาติโยมจะเลี้ยงพระนี้ต้องตื่นตีสี่ ก็มีญาติโยมบางคนอุตส่าห์
ขนข้าวของมาแต่เช้ามืดมาทีว่ ดั มาท�ำอาหารทีว่ ดั มาให้ทนั กับพระกลับจาก
บิณฑบาต แต่ก็มีน้อย เดี๋ยวนี้ญาติโยมชอบเลี้ยงพระเพลเพราะญาติโยม
ไม่ชอบตื่นเช้า เจอพระที่ชอบความสบายทางร่างกาย คือไม่ชอบตื่นเช้า
เหมือนกัน ก็เลยอยู่กันได้ แต่พระแบบนี้ไม่ใช่พระที่จะมาสร้างธรรมโอสถ
มาก�ำจัดความอยากต่างๆ คนทีม่ าบวชคือผูต้ อ้ งการทีจ่ ะมาบ�ำบัดยาเสพติด
ที่ตนติดก็คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงจ�ำเป็นที่
จะต้องท�ำตามค�ำแนะน�ำของพระพุทธเจ้า คือถือธุดงควัตรกัน
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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พระสายวัดป่านีท้ า่ นจะถือธุดงควัตรกันเป็นหลัก แต่ไม่ครบทัง้ ๑๓ ข้อ ข้อทีถ่ อื กัน
เป็นหลัก คือ ข้อที่ ๑ การบิณฑบาต ข้อที่ ๒ การฉันมื้อเดียว ข้อที่ ๓ การฉันในบาตร
ข้อที่ ๔ บางเวลาบางช่วงก็ไม่รับอาหารหลังจากกลับมาจากบิณฑบาตแล้ว เช่น ในช่วง
เข้าพรรษานี้ ที่วัดป่าบ้านตาดท่านจะถือข้อนี้กัน เมื่อบิณฑบาตกลับมาเข้าเขตวัดแล้ว
ท่านจะไม่รับอาหารที่ญาติโยมเอามาถวายต่อ ดังนั้น ญาติโยมเลยต้องไปดักอยู่ที่หน้า
ประตูวัดเป็นแถวยาวเป็นกิโลเลย นี่เกี่ยวกับเรื่องฉัน
เรือ่ งผ้าก็ใช้ผา้ บังสุกลุ สมัยพุทธกาลนี้ พระจะไปหาผ้าในป่าช้ากัน ผ้าทีเ่ ขาใช้หอ่ ศพ
เพราะสมัยยุคแรกๆ มีแต่คนใส่บาตรให้อย่างเดียว ไม่มใี ครถวายผ้า ต้องหาผ้ากันเอาเอง
แล้วก็เอามาซัก เอามาย้อม เอามาตัดมาเย็บอีกทีหนึ่งเป็นผ้าขึ้นมา เป็นผ้าที่ไม่มีคุณค่า
ราคา เพราะจะได้ดแู ลรักษาง่าย และไม่มใี ครมาขโมย ถ้าเป็นผ้าแพรผ้าไหมนี่ เดีย๋ วขโมย
มันเอาไปใช้เป็นผ้าปูที่นอนได้ หรือเอาไปขาย เอาไปตัดเอาไปเย็บท�ำเสื้อผ้าชนิดอื่นได้
ก็เลยสอนให้พระใช้ผ้าบังสุกุล แล้วก็ให้ใช้ผ้าไตรเพียง ๑ ส�ำรับ ๑ ชุดก็พอ ไม่ต้องมี
หลายชุด มีน้อยแล้วมันดูแลง่าย ไม่ต้องซักมาก มีหลายชุดก็ต้องซักหลายชุด ใส่มันไป
ชุดเดียว นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องผ้า
ส่วนที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ตามป่า อยู่โคนไม้ อยู่ที่เงียบ อยู่ที่ห่างไกล หรือถ้าอยู่วัด
ก็อยู่ตามที่อยู่ที่เขาจัดให้อยู่ อย่าไปเลือกที่อยู่ อยากจะได้หลังนั้นหลังนี้ แล้วแต่เขาจะ
จัดให้ เขาจัดให้หลังไหนก็อยู่ไป
นีค่ อื ข้อแนะน�ำทีเ่ ป็นธรรมะทีจ่ ะมาช่วยเสริมความเพียรเสริมความปฏิบตั ใิ ห้เจริญ
ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว
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มาตรการ
ปราบกิเลสตัณหา

สังฆทานนี้ส่วนใหญ่เป็นของที่ใช้ร่วมกัน เช่น ศาลา กุฏิ
โบสถ์ เจดีย์ หรือวัด ให้ญาติโยมถวายเป็นสังฆทาน ผ้าป่าและ
กฐินนี่ก็เป็นสังฆทาน แต่เครื่องใช้ ไม้สอยหรือการใส่บาตร
การบิณฑบาตนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคลิกทาน พระท่านได้ของ
มาในบาตรท่านก็เอาไว้ใช้กัน
แต่ถ้าเป็นวัดป่านี้ ท่านจะบังคับให้เป็นสังฆทาน ท่านจะ
ไม่ให้พระเก็บอาหารไว้ ในบาตร อาหารที่ได้จากบิณฑบาต
ต้องเอามารวมกันทีว่ ดั แล้วเอามาแบ่งกันมาแจกกันอีกทีหนึง่
ถ้าเป็นวัดป่าทีเ่ คร่งๆ ส�ำหรับวัดป่าบางแห่งทีไ่ ม่เคร่งท่านก็บอก
ว่า เอ้า ของใครของมันก็แล้วกัน ใครบิณฑบาตได้มาก็เอาไป
แต่ตอ้ งกลับมาฉันทีศ่ าลา มาแบ่งกันทีศ่ าลา แต่อนั นีอ้ นุญาตให้
เก็บอาหารบางส่วนไว้ในบาตรได้ แต่บางแห่งไม่ให้เก็บเลย ให้มี
อย่างเดียวคือข้าวเปล่า ส่วนกับข้าวหรือของอย่างอืน่ นีเ้ ดีย๋ วให้
เอามาแจกกัน
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วิธีแจกส�ำหรับวัดป่าบ้านตาดนี้ ท่านก็ไม่ให้พระหยิบเอง ให้พระช่วยกันแจก คือ
ของที่ได้มาทั้งหมดนี้จะไปถวายให้อาจารย์ก่อน พออาจารย์หยิบแล้ว อาจารย์ก็ให้พระ
เอาไปแจกใส่บาตรแต่ละบาตรไป ไม่ให้พระนั่งรอรับแล้วเลือกเอาอันนั้นหรืออันนี้
ให้พระทุกรูปมาช่วยกันแจก เพื่อจะได้ก�ำจัดกิเลสตัวจู้จี้จุกจิก อยากได้โน่นอยากได้น  ี่
ถ้าอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดไม่มีสิทธิ์เลย ของทุกอย่างที่ใส่บาตรเป็นคนอื่นใส่ให้ ตัวเองหยิบ
ใส่บาตรเองไม่ได้ นอกจากเวลาเอาของทีต่ วั เองได้มาแจก ตอนนัน้ ก็มสี ทิ ธิท์ จี่ ะเอาใส่บาตร
ของตนเองได้ แต่ของอย่างอื่นนี้พระทุกรูปจะช่วยกันแจก
นี่เป็นการฝึกให้ยินดีตามมีตามเกิด สันโดษ ไม่ให้มีความรักความชังซึ่งเป็นกิเลส
มีความโลภเกิดขึ้นมา เห็นของชอบก็อยากได้ เห็นของไม่ชอบก็เกลียด ไม่ต้องการ
อันนี้ให้ฝึกเอาทั้งชอบและไม่ชอบปนมันเข้าไปในบาตร คนที่ฝึกจิตต้องการจะละ
กามตัณหา ความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ของอาหาร ก็ต้องฝึกแบบนี้
ต่อไปก็จะอยู่ง่ายกินง่าย สบาย ไม่ต้องมาวุ่นวาย ไม่ต้องมาคิดถึงว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรดี
หรือเห็นอาหารที่เขาใส่บาตรมานึกว่าจะได้กิน พอกลับไปที่วัดไม่รู้หายไปไหนแล้ว
เลยไม่ไปหวังอะไรกับอาหารบิณฑบาต ก็บณ
ิ ฑบาตไปอย่างนัน้ เอง ท�ำหน้าทีร่ บั อาหารมา
แต่ไม่รู้ว่าจะได้กินอาหารอันไหน เพราะถึงเวลาเขาจะมาจัดมาแจกกันใหม่อีกทีหนึ่ง
มันก็ดีไปอีกอย่าง คือท�ำให้ตัดความวุ่นวายกับเรื่องกินได้ กินตามมีตามเกิด
วัดที่ดอยปุยนี้ พระต้องแบ่งไปบิณฑบาต ๒ สาย
ไปสายในวัง (พระต�ำหนักภูพงิ ค์ฯ) กับสายหมูบ่ า้ นชาวเขา
พออาหารที่ ไ ด้ ก ลั บ มาก็ เ อามาต้ ม มาอุ ่ น ร้ อ นใส่ ห ม้ อ
เดียวกัน ทั้งของในวังทั้งของชาวเขา เสร็จแล้วก็ตักใส่
บาตรถวายพระเหมือนกันหมดทุกองค์ ถ้าเลือกของว่า
เป็นของใครของมันนี่ เดีย๋ วจะแย่งไปแต่สายในวัง จะไม่มี
ใครไปสายชาวเขา ครูบาอาจารย์ทา่ นก็เลยต้องมีมาตรการ
ปราบกิเลสตัณหา ต้องไปโปรดทั้ง ๒ สาย เลือกเอา
สายไหนก็ ได้ แต่กลับมาก็ ได้อาหารเหมือนกัน ได้ทั้ง
อาหารชาวเขา อาหารชาววัง
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อั น นี้ เ ป ็ น วิ ธี ป ร า บ กิ เ ล ส ช นิ ด พิ เ ศ ษ ที่ เ รี ย ก ว ่ า
“ธุดงควัตร” มีอยู่ ๑๓ ข้อ พระพุทธเจ้าไม่บังคับ ใครบวช
มาแล้วจะถือธุดงควัตรก็ได้ ไม่ถอ
ื ธุดงควัตรก็ได้ ๑๓ ข้อนี้
ให้เลือกเอา หรือแล้วแต่ว่าไปอยู่วัดไหน ถ้าไปอยู่วัดที่เขา
ถือธุดงควัตร ก็ตอ
้ งถือธุดงควัตรกับเขา จะไปเลือกกินเอง
ไม่ ไ ด้ จะไปฉั น แบบไม่ ฉั น ในบาตรไม่ ไ ด้ จะใส่ จ านใส่ ช าม
อย่างนีไ้ ม่ได้ ถ้าเขาฉันในบาตร ก็ตอ
้ งฉันในบาตรเหมือนเขา
แต่ถา้ ไปอยูว
่ ด
ั ทีเ่ ขาไม่ฉน
ั ในบาตร ก็ไม่ตอ
้ งฉันในบาตรก็ได้
ไม่บังคับ ไม่ได้เป็นศีล ๒๒๗ ข้อ ถ้าเป็นศีล ๒๒๗ ข้อนี้
เป็นข้อบังคับ ทุกคนต้องรักษาเหมือนกัน แต่ธด
ุ งควัตร
๑๓ ข้อนี้ เป็นของแถม เป็นศีลพิเศษ พูดง่ายๆ ถ้าเป็น
น�้ำมันก็เป็นน�้ำมันพิเศษ น�้ำมันที่ท�ำให้รถนี้มีพลังมากขึ้น
เช่น ๙๑ กับ ๙๕ นี่ ถ้าใช้น�้ำมัน ๙๕ มันจะมีพลังมากกว่า
มันจะท�ำให้รถวิง
่ เร็วกว่าแรงกว่า มีกำ� ลังมากกว่า ธุดงควัตร
ก็เหมือนกัน  จะท�ำให้จิตมีพลังสู้กิเลสได้มากกว่า  ปราบ
กิเลสได้ง่ายกว่าศีล ๒๒๗ ข้อ
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จุดประสงค์
ของการบวช

พระพุทธเจ้าสอนให้บวชเพือ่ ให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน แต่ปจั จุบนั นี้
กลับบวชเพือ่ ทดแทนบุญคุณพ่อแม่กนั อย่างเดียว ไม่ได้บวชเพือ่ มรรค
ผล นิพพาน พ่อแม่อยากให้ลกู เป็นคนดี ถ้าลูกได้มาบวชแล้ว ลูกได้เรียนรู้
วิธขี องการเป็นคนดีวา่ ท�ำอย่างไร เช่น ละอบายมุข ไม่ดมื่ สุรา ไม่เล่นการ
พนัน ไม่เทีย่ วกลางคืน ไม่คบคนทีช่ อบอบายมุขเป็นมิตร ไม่เกียจคร้าน
ไม่ท�ำบาป ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปด
นี่คือวิธีการที่จะท�ำให้คนเป็นคนดี ถ้าละเว้นการกระท�ำบาปได้ ละเว้น
การเสพอบายมุขได้ ก็เป็นคนดีได้ ถ้าไม่มาเรียนก็จะไม่รู้ แล้วก็อาจจะ
ไปถูกพวกที่ชอบท�ำบาป พวกชอบอบายมุขฉุดลากไป ก็จะกลายเป็น
คนไม่ดีไปได้
ดังนั้นจึงมีการนิยมที่จะให้ลูกชายมาบวชกัน เพื่อที่จะได้เรียนรู้
วิธีของการเป็นคนดีว่าเป็นอย่างไร แต่ไม่ต้องการให้บวชไปตลอด
ถ้ารูว้ า่ ลูกจะบวชแบบไม่สกึ นี้ พ่อแม่บางคนแทนทีจ่ ะดีใจกลับเสียใจ
แต่ถ้าบวช ๓ เดือนดีใจ เพราะจะได้ลูกกลับไป เหมือนกับเอาผ้า
มาซักที่ร้าน ซักเสร็จผ้าสะอาดก็ขอเอาผ้ากลับไป แต่ถ้ารู้ว่ามาซัก
ที่ร้าน แล้วร้านไม่ให้คืนนี้ ก็ไม่อยากจะมาซักแล้ว เสียดายผ้า ยังรักผ้า
ยังหวงผ้าอยู่
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การบวชก็เช่นกัน ยังอยากให้ลกู มาช่วยทางบ้าน หรือมารับมรดก หรือมาดูแลตอน
แก่เฒ่า หรือมาผลิตลูกหลาน นีค่ อื ลักษณะของการบวชในสมัยนี้ ซึง่ ไม่เป็นเรือ่ งเป็นราว
ตามที่ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บ วชกันเลย แต่ไ ม่รู้มันกลายมาเป็นแบบนี้ไ ด้ยัง ไง
มันกลายเพราะว่าไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาอย่างจริงจังว่าการบวชนี้บวชเพื่ออะไรกันแน่
มันก็เลยท�ำให้ศาสนาค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้เปลี่ยนไปหรือว่าเฉไป แทนที่จะพุ่งไปสู่
มรรค ผล นิพพาน ก็เลยพุ่งไปสู่สารประโยชน์อย่างอื่น เดี๋ยวนี้ใช้การบวชเป็นประโยชน์
อย่างอืน่ เยอะแยะ แม้แต่ทางการเมืองก็ใช้ประโยชน์ในการบวช สมัยก่อนผู้ทขี่ อลีภ้ ัยไป
อยูต่ า่ งประเทศ เวลาอยากจะกลับมาประเทศไทยก็บวชเป็นพระบวชเป็นเณร พอเป็นพระ
เป็นเณรก็กลับบ้านได้เข้าประเทศได้ เขาก็ไม่จับเข้าไปติดคุกติดตะราง แต่สมัยนี้เขาไม่
เกรงใจผ้าเหลืองแล้ว เดี๋ยวนี้ถ้าผ้าเหลืองท�ำผิดกฎหมาย เขาก็จับสึก เมื่อวานนี้ก็จ�ำคุก
ตั้ง ๑๐๐ กว่าปี หรือบางคนบวชหนีเจ้าหนี้ก็มี มีหนี้มากก็เลยไปบวช บางคนก็หนีโทษ
ไปบวช นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของนักบวชที่แท้จริง
นักบวชในพระพุทธศาสนานับแต่พระพุทธเจ้ามานี่
บวชเพื่อหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด
บวชมาแล้วก็ต้องปฏิบัติแบบเข้มข้นแบบนักบวช ไม่ได้บวช
แบบเจือจาง ร้อยละ ๑๐ พระสมัยนี้ ลองถามหลวงพี่ว่า
ได้นงั่ สมาธิกนั บ้างหรือเปล่า หลวงพีเ่ ดินจงกรมบ้างหรือเปล่า  
ไปออกธุดงค์กันบ้างหรือเปล่า ปฏิบัติธุดงควัตรกันบ้าง
หรือเปล่า ฉันในบาตรหรือเปล่า ฉันมือ้ เดียวหรือเปล่า ลองไป
ท�ำส�ำรวจดูก็ได้กจ็ ะรูว้ า่ โอ้ย ไม่เข้มข้นเลย ปฏิบตั แิ บบเจือจาง
ร้อยละ ๑๐ ถึงแม้ ได้เป็นนักบวชแล้วก็ตาม แต่กย็ งั ไม่ได้เป็น
นักบวชแบบเข้มข้น แบบน�้ำผลไม้เข้มข้น ๑๐๐% ยังเป็น
น�้ำผลไม้ ๒๕% ๑๐% อยู่ รสมันถึงไม่เข้มข้น ไม่ประทับใจ
ทั้งผู้ที่ได้สัมผัส ได้ปฏิบัติ และได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ไม่ได้ท�ำ
อย่างเข้มข้น ฟังแล้วมันก็ ไม่ประทับใจเหมือนกับฟังธรรม
จากผู้ที่ปฏิบัติธรรมะแบบเข้มข้น
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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พุทธแท้
พุทธเทียม

ถ้าเป็นพุทธจริงๆ ต้องเป็นพุทธที่ศึกษา
ค�ำสอน พุทธทีป่ ฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นพุทธทีบ่ รรลุมรรค ผล นิพพานกัน ถ้าเป็นพุทธ
แท้นี้ ต้องบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่ง
ถึงจะเรียกว่าเป็น “พุทธแท้”
พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี
พระอรหันต์ มีไว้ท�ำไมพระเหล่านี้ ก็มีไว้ให้ชาวพุทธ
ได้เป็นกัน เหมือนกับมหาวิทยาลัย เขามีปริญญาไว้
ท�ำไม มีปริญญาไว้แจกนักศึกษา ถ้านักศึกษามาเรียน
มหาวิทยาลัยแล้วไม่มีใครจบปริญญา ไม่มีใครมา
รับปริญญาเลยนี่ แสดงว่ามหาวิทยาลัยนีเ้ ป็นอย่างไร
แสดงว่าหมดสมรรถภาพ มีนักศึกษาเป็นล้าน แต่
ไม่มีใครรับปริญญาตรี โท เอก กันสักคนเดียว
หรือถ้ามีก็รับปีละไม่กี่คน ปีหนึ่งอาจจะมารับกัน
สัก ๑๐๐ คน
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ในเมืองไทยมีชาวพุทธอยู่ ๖๐ กว่าล้านคน ปีหนึ่ง
อาจจะมีคนบรรลุพระอริยะสัก ๑๐๐ คน แล้วอีก ๖๐
กว่าล้าน ไม่รู้ท�ำอะไรกันอยู่ ก็เพราะไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ
ใช่ไหม แล้วไปท�ำอะไรกัน ก็ไปเรียนทางโลก เดี๋ยวนี้ทาง
ศาสนาเองก็ไปเรียนทางโลกเหมือนกัน บวชเป็นพระ
เป็นเณรแล้วก็ไปเรียนปริญญา ไม่รู้ไปท�ำไม ไม่เข้าใจ
พอได้ ป ริ ญ ญาก็ ล าสิ ก ขากั น แล้ ว ก็ ไ ปท� ำ งานเป็ น
อนุ ศ าสนาจารย์ ต ามองค์ ก รต่ า งๆ ไปเป็ น ทหารบก
ทหารเรือ หรือท�ำงานกับบริษท
ั ใหญ่ๆ เวลาทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ท�ำบุญ เขาก็ต้องเอาคนพวกนี้มาเป็นคนจัดการเพราะ
พวกนีเ้ ขาจะรูเ้ รือ
่ งพิธก
ี รรมต่างๆ ของทางศาสนา ก็จา้ ง
พวกที่มาบวชนี่แหละ เพราะพวกนี้รู้จักขอศีล รู้จักน�ำ
กล่าวถวายสังฆทาน รู้จักน�ำกล่าวค�ำบูชาพระ “อรหัง
สัมมา สัมพุทโธ” รูจ
้ ก
ั จัดโต๊ะหมูบ
่ ช
ู า รูว้ า่ ไปนิมนต์พระทีไ่ หน
นิมนต์เมื่อไร เวลาใด รู้วิธีไปรับพระส่งพระ อะไรต่างๆ
เหล่านี้ นี่ก็คืออนุศาสน์ มาบวชแล้วแทนที่จะมาศึกษา
ปฏิบัติธรรม ก็มาเรียนวิชาทางโลกกัน เรียนจบแล้ว
ก็ลาสิกขาไป
นี่คือพุทธศาสนาของเราทุกวันนี้ เปลือกหนาปึกเลย เนื้อนี้
นิดเดียว
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ความรู้จริงแท้
สามารถดับความทุกข์ต่างๆ ได้

การปฏิบัติทางธรรมนี้ การศึกษาคือการฟัง การเรียนรู้นี้ต้องท�ำ
ไปควบคู่กับการปฏิบัติ ไม่ควรที่จะแยกออกเป็น ๒ แผนก ดังที่เป็นกัน
อยู่ในวงการพุทธศาสนา

ในวงการของสงฆ์ ท่านจะแยกการเรียนออกจากการปฏิบัติ
ถ้าเรียนก็ให้เรียนอย่างเดียว เรียนนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก
เรียนเปรียญ ๑ ถึงเปรียญ ๙ พอจบเปรียญ ๙ แล้วค่อยไปปฏิบัติ
แต่ส่วนใหญ่มันไม่เป็นอย่างนั้น พอจบเปรียญ ๙ ก็ ไปเป็นครูสอน
กันเลย หรือไม่เช่นนัน้ ก็ไปท�ำงานอย่างอืน่ ไปท�ำงานบริหารกิจกรรม
ของสงฆ์ ไปรับยศรับต�ำแหน่ง เป็นพระครู เป็นเจ้าฟ้า เจ้าคุณ
เป็นอะไรไป แล้วก็ท�ำหน้าที่บริหาร แต่ไม่ได้ ไปปฏิบัติ เรียนแบบนี้
ก็ ไม่เกิดประโยชน์อะไร
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ความรู้ที่ได้ยังเป็นความรู้ที่ไม่ใช่เป็นความรู้จริงแท้ เป็นความรู้ที่ยังไม่ได้รับการ
พิสูจน์ ยังไม่ได้รับการกลั่นกรองว่าเป็นความรู้จริงหรือไม่ จะเป็นความรู้จริงก็ต่อเมื่อ
น�ำเอาไปปฏิบตั ิ เอาไปพิสจู น์ ถ้าเป็นความรูจ้ ริงก็จะสามารถดับความทุกข์ตา่ งๆ ทีม่ อี ยู่
ภายในใจให้หมดได้ หยุดกิเลสตัณหาต่างๆ ที่มีอยู่ในใจที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์
ของความวุน่ วายใจต่างๆ ได้ ถ้าไม่ปฏิบตั ิ ความรูต้ า่ งๆ ที่ได้เรียนรูม้ านีย้ งั ไม่มปี ระโยชน์
อย่างในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่าง มีพระเถระรูปหนึ่งบวชมาได้หลายพรรษา
แล้วก็เอาแต่เรียนอย่างเดียว ค�ำสัง่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ทรงสอนไว้สามารถจดจ�ำ
ได้ทุกๆ พระสูตร พระพุทธเจ้าแสดงมรรค ๘ แสดงอริยสัจ ๔ ก็จ�ำได้ แสดงไตรลักษณ์
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จำ� ได้ แต่ไม่ได้นำ� ไปปฏิบตั ิ กิเลสตัณหา ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ
ต่างๆ ก็ยังไม่ได้รับการก�ำจัด เวลาที่พบกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็บอกว่า “โปฐิละ
เธอนี่เป็นเหมือนใบลานเปล่า” สมัยก่อนเขาจะเอาธรรมะจดไว้ในใบลาน ใบลานเปล่า
ก็มีแต่ใบลานไม่มีธรรมะ เรียนแล้วก็เหมือนใบลานเปล่า ไม่ได้รับประโยชน์อะไร เจอทีไร
แทนที่จะชมว่าเรียนเยอะ พระพุทธเจ้าไม่ชม กลับว่าเป็นใบลานเปล่า
จนในทีส่ ดุ เลยได้ขอ้ คิดขึน้ มาว่า พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ไปปฏิบตั   ิ เรียนอย่างเดียว
เป็นความรู้ที่ไม่สามารถที่จะมาท�ำให้ ได้บรรลุมรรค ผล นิพพานได้ ไม่สามารถตัดกิเลส
ตัณหา ความโลภความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ ก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องไปปฏิบตั ิ
แล้วก็มุ่งไปที่ส�ำนักที่มีพระอรหันต์เป็นอาจารย์ สมัยก่อนนี้จะมีพระอรหันตสาวกมาก
เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอน แล้วผู้ที่ศึกษาก็ปฏิบัติตามค�ำสั่งสอนทุกประการ
ไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กัน ส�ำนักที่ท่านไปศึกษาก็มีพระอรหันต์ทั้งหมดเลย ไม่มี
พระธรรมดา มีแต่พระอรหันต์ แม้แต่สามเณรก็เป็นพระอรหันต์ ท่านก็ไปหาเจ้าส�ำนัก
แต่ท่านมีพรรษาน้อยกว่าพระโปฐิละ ท่านก็เลยไม่อยากจะสอนผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านก็เลย
ปฏิเสธไป พอถูกปฏิเสธ พระโปฐิละก็เลยไปหาพระทีร่ องจากหัวหน้า พระทีร่ องจากหัวหน้า
เห็นว่าหัวหน้าไม่รับ เขาก็ไม่รับเหมือนกัน ไปขอพระรูปอื่นที่อยู่ในส�ำนักให้เป็นอาจารย์
สอนวิธีการปฏิบัติให้ ก็ไม่มีใครรับเป็นอาจารย์ เหลือแต่สามเณร ก็เลยไปขอสามเณร
ให้เป็นอาจารย์ ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติ ธรรมดาสามเณรนี้จะไม่สอนพระ ไม่สอนผู้ใหญ่
แต่สามเณรนี้เป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ท่ีได้บรรลุแล้ว ถึงแม้ว่าอายุยังน้อยแต่มีความ
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สามารถที่ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ ได้ พระโปฐิละก็ยังมีศรัทธา ขอให้สามเณรรับ
เป็นอาจารย์ ตอนต้นสามเณรก็ท�ำท่าว่าจะไม่รับ เพราะเห็นพระผู้ใหญ่ในส�ำนักไม่รับกัน
พระหัวหน้าก็เลยพูดไปว่า “สามเณร เธอไม่สงเคราะห์ท่านบ้างหรือ” พอสามเณรได้รับ
สัญญาณก็โอเค รับพระเถระมาเป็นลูกศิษย์
ก่อนที่จะสอนให้ ก็ต้องมาทดสอบดูว่าเป็นลูกศิษย์จริงหรือเปล่า สามเณรก็เลย
ให้พระเถระที่บวชก่อนซึ่งมีพรรษามากกว่าหลายสิบพรรษามาเป็นพระรับใช้ เป็นพระ
อุปัฏฐาก ให้ล้างบาตร ให้ซักจีวร ให้กวาดถูกุฏิ ให้ท�ำอะไรต่างๆ ตามที่สามเณรอยากจะ
ให้ท�ำ  บางทีก็ให้ลงไปหยิบของที่อยู่ในน�้ำ  พอลงไปเปียกน�้ำครึ่งตัว สามเณรก็บอกว่า
ไม่เอาแล้ว เปลีย่ นใจ พระเถระท่านก็ไม่แสดงอาการไม่พอใจหรือไม่เคารพ แต่กลับเชือ่ ฟัง
ทุกอย่าง จนสามเณรเห็นว่าพร้อมที่จะเชื่อฟังค�ำสั่งสอนของสามเณรได้แล้ว สามเณร
ก็สอนเรื่องวิธีการปฏิบัติให้กับพระเถระนั้นไป พอพระเถระได้ฟังว่าสามเณรให้ท�ำอะไร
ให้ปฏิบัติอย่างไร ก็ปฏิบัติตาม ไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
นีค่ อื เรือ่ งของการเรียนอย่างเดียว ถ้าเรียนไปมากๆ มีพรรษามากแล้ว มักจะถือตัว
ว่าเป็นพระผู้ใหญ่มีพรรษามาก มีความรู้มาก มักจะไม่อยากไปปฏิบัติตามส�ำนักปฏิบัติ
เพราะถ้าไปตามส�ำนักปฏิบัติ เขาจะให้ท�ำตัวเป็นนักเรียน ท�ำตัวเป็นผู้น้อย ต้องคอย
ล้างกระโถน ล้างส้วม ล้างบาตร กวาดถูศาลา ท�ำอะไรต่างๆ รับใช้ครูบาอาจารย์ ผูท้ ไี่ ด้บวช
มานานได้เรียนมานานมีความรูม้ ากก็มกั จะยึดติดกับการทีม่ าบวชนาน ยึดติดกับความรู้
ทีไ่ ด้เรียนรู้ ก็จะไม่อยากออกไปปฏิบตั ิ เพราะยิง่ ความรูส้ งู ก็มคี นศรัทธาเลือ่ มใส เอาลาภ
สักการะอะไรมาถวาย ก็เลยอยู่แบบนี้ดีกว่า อยู่แบบเป็นอาจารย์ดีกว่า สอนธรรมะที่
เรียนมา แต่เป็นความรูท้ อี่ ยูใ่ นความคิดความจ�ำเท่านัน้ เอง ไม่ได้เข้าไปถึงใจ ยังไม่มอี ำ� นาจ
ที่จะฆ่ากิเลสได้
ความรูต
้ า่ งๆ ทีเ่ ราได้ยน
ิ ได้ฟง
ั นี้ กิเลสมันไม่กลัวนะ ต่อให้เรารูไ้ ตรลักษณ์
กิเลสมันก็ไม่กลัว พอเราบอกให้ไปหยิบอะไรมา มันก็หยิบทันที ไตรลักษณ์ที่
เรียนมาหายไปหมด ลืมไปหมด แต่ถา้ เอาไปท�ำใจให้สงบ มันถึงจะหยุดกิเลสได้
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นักบวช
ที่ไม่ต่างจากฆราวาส

นักบวชจริงๆ เขาไม่วุ่นวายกับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มีเงิน
หรือไม่มีเงินก็ไม่เป็นปัญหา มีต�ำแหน่งหรือไม่มีต�ำแหน่งก็ไม่เป็น
ปัญหา มีคนสรรเสริญหรือคนนินทาหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหา ไม่มรี ปู
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มาเสพก็ไม่มีปัญหา เพราะเขาสามารถ
หาอย่างอื่นมาเสพแทนได้ แทนที่จะเสพ ลาภ ยศ สรรเสริญ
เสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ผูท้ มี่ าบวชนีเ่ ขาเสพความสงบกัน
ถ้าเขาไม่สามารถสร้างความสงบขึ้นมาได้ เขาก็อยู่เป็นพระไม่ได้
ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องลาสิกขาไป ถ้าไม่ลาสิกขาไป ก็ต้องหาลาภ ยศ
สรรเสริญ ในรูปของนักบวช
อย่างทีเ่ ราคงเห็นกัน เดีย๋ วนีน้ กั บวชก็ไม่ตา่ งจากฆราวาสแล้ว
ก็หาลาภ ยศ สรรเสริญ เหมือนกัน หาเงินหาทองเหมือนกัน
ถูกจับติดคุกติดตะรางก็หลายองค์แล้ว เพราะไปหาเงินโดยมิชอบ
เงินส่วนตัวที่ได้มาไม่พอใช้ก็เลยต้องเอาเงินของวัดไปใช้ พอถูก
จับได้ก็ถูกจับสึก เห็นไหม เพราะพวกนี้มาบวชแล้วไม่สามารถหา
ความสุ ข จากความสงบได้ ก็ เ ลยไปหาความสุ ข จากลาภ ยศ
สรรเสริญ เหมือนตอนที่เป็นฆราวาส เพียงแต่ว่าไม่อยากไปเป็น
ฆราวาส อยากอยู่เป็นพระ แต่อยากหาลาภ ยศ สรรเสริญ เหมือน
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ตอนเป็นฆราวาส ก็ไปรับกิจนิมนต์ต่างๆ รับงานสวดต่างๆ เวลาสวดก็ได้รายได้ใช่ไหม
เงินค่าสวดศพ สวดงานวันเกิด สวดอะไรต่างๆ ถ้าไม่พอใช้กอ็ าจจะไปยักยอกเงินของวัด
แต่ถ้ารู้จักใช้ก็อาจจะพอใช้ อยู่ได้ก็ไม่ต้องยักยอก
จากหาลาภ แล้วก็หายศ ไปหาต�ำแหน่งกัน ไปเป็นพระครู เป็นเจ้าฟ้า เจ้าคุณ
เป็นสมเด็จ เป็นสังฆราชกันไป อันนีก้ ย็ ศเหมือนกัน เหมือนกับนายพล นายพัน นายร้อย
ของทางโลก แทนที่จะมาหาความสงบ หาไม่ได้ก็เลยต้องหาแบบนี้กันไป อยู่เป็นพระใน
ผ้าเหลือง แต่ก็ไม่ต่างจากฆราวาสตรงที่หาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เหมือนกัน บางทีก็ไป
ตามสถานที่ต่างๆ ให้เหตุผลว่าไปเผยแผ่ธรรม เดี๋ยวนี้ไปต่างประเทศกันเยอะแยะ
อันนี้ก็ ไม่รู้ว่าไปเผยแผ่ธรรมหรือไปหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ญาติโยมก็ ไป
ต่างประเทศเหมือนกัน นีญ
่ าติโยมก็ไปธุระหรือเปล่าหรือไปเทีย่ วกัน พระก็ไปต่างประเทศ
เหมือนกันอย่างนี้ ถ้าเมื่อก่อนไม่ไปต่างประเทศก็ไปต่างจังหวัด อยู่จังหวัดนี้เบื่อก็ไป
จังหวัดโน้น เบือ่ จังหวัดโน้นก็ไปจังหวัดนี้ ก็วนไปเวียนมา เบือ่ วัดนีก้ ็ไปวัดโน้น เบือ่ วัดโน้น
ก็ไปวัดนั้น ก็ไปเปลี่ยนรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
นักบวชสมัยนีจ้ ะไม่เหมือนกับนักบวชสมัยพระพุทธเจ้า นักบวชสมัยพระพุทธเจ้านี้
ท่านรู้จักหาความสงบ ท่านก็เลยไม่มีลาภ ยศ สรรเสริญกัน สมัยพุทธกาลพระไม่มี
ต�ำแหน่ง ไม่มีเจ้าอาวาส ไม่มีเจ้าฟ้า เจ้าคุณ ไม่มีพระครู ไม่มีอะไร ท่านปกครองกันด้วย
พรรษา ใครมีอายุมากก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองไป วัดไหนพระที่มีอาวุโสมีพรรษามากก็เป็น
หัวหน้าไป ไม่ต้องมาแต่งตั้งกัน สมัยนี้เขามีการแต่งตั้ง มีการวิ่งเต้นได้ พระที่มีพรรษา
น้อยกว่าอยากจะเป็นเจ้าอาวาส ก็อาจจะวิง่ เต้นกับพระผู้ใหญ่ให้แต่งตัง้ มาเป็นเจ้าอาวาส
พระที่มีพรรษาเยอะถ้าไม่ว่ิงเต้นก็ ไม่ได้ อันนี้ก็มี สมัยนี้มันเป็นเรื่องของทางโลกไป
หมดแล้ว ไม่ตา่ งกับฆราวาสญาติโยม ต่างตรงทีน่ งุ่ เหลืองห่มเหลืองแล้วโกนศีรษะเท่านัน้ เอง
แต่การด�ำรงชีพการอยู่นี้แทบจะไม่ต่างกัน แล้วพวกที่มีลาภ ยศ สรรเสริญ นี่มักจะ
ไม่บิณฑบาตกันเสียด้วยซ�้ำไป มีคนจัดอาหารมาเลี้ยงถึงที่กุฏิ การอยู่การกินต่างกันกับ
สมัยพุทธกาล สมัยพระพุทธเจ้านี้พระองค์ทรงบิณฑบาตทุกวันเลย อันนี้เป็นภารกิจที่
พระพุทธเจ้าทรงเน้นทรงให้ความส�ำคัญต่อนักบวช ทรงสอนตั้งแต่วันบวชเลย พอบวช
ออกมาจากโบสถ์นี้ ให้สอนเรื่องกิจที่พระพึงกระท�ำ ๔ ข้อ
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ข้อที่ ๑ ให้บิณฑบาตเป็นวัตรไปจนวันตาย ข้อที่ ๒ ให้ใช้ผ้าบังสุกุล คือให้ใช้ผ้าที่
เขาทิ้งแล้ว ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งแล้ว แล้วมาเย็บมาปะมาย้อม มาท�ำเป็นจีวร ข้อที่ ๓ ให้อยู่
ตามโคนไม้ ให้อยูต่ ามป่า เอากิง่ ไม้เอาใบไม้มาท�ำเพิงพอทีจ่ ะหลบแดดหลบฝนได้ เพราะ
ในป่าเป็นทีเ่ หมาะสมต่อการอยูข่ องพระ เป็นทีเ่ หมาะต่อการฆ่ากิเลส เป็นทีเ่ หมาะต่อการ
สร้างความสงบทางใจ “รุกขมูลเสนาสนัง” แล้วข้อที่ ๔ ถ้าเจ็บไข้ ได้ป่วยก็ให้ดื่มน�้ำ
ปัสสาวะนี้รักษาโรคภัยไข้เจ็บไป เพราะมันเป็นยาที่มีอยู่กับตัว สมัยก่อนไม่มีเงินซื้อ
แล้วก็ห้ามขอจากชาวบ้าน เวลาไม่สบายก็เอาน�้ำปัสสาวะมาท�ำเป็นยาดองน�้ำมูตร
เอามะขามป้อม เอาอะไรมาดอง แล้วก็ดื่มน�้ำที่ดองใช้เป็นยาได้ นี่คือกิจที่พระพึงกระท�ำ 
๔ ข้อด้วยกัน
นอกจากกิจทีพ่ ระพึงกระท�ำ ๔ ข้อ แล้ว ก็ตอ้ งสอนอีกด้วยว่า กิจทีพ่ ระไม่พงึ กระท�ำ
อีก ๔ ข้อ ห้ามกระท�ำโดยเด็ดขาด ถ้ากระท�ำแล้วจะขาดจากการเป็นพระทันที คือ
๑. การไปร่วมหลับนอนกับสีกา ไปมีเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า “เสพเมถุน” ข้อ ๒. การ
ฆ่ามนุษย์ ข้อ ๓. การลักทรัพย์ ข้อ ๔. การอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน เช่น อวดว่าได้
สมาธิ ได้ฌานนั้นได้ฌานนี้ ได้เป็นโสดาบัน ได้เป็นสกิทาคามี แต่ตนไม่ได้เป็น แต่ถ้า
ตนเป็นจริงๆ ไม่ถอื ว่าอวด แต่บางทีมนั ไม่รวู้ า่ คนพูดนีไ้ ด้หรือไม่ได้ เพราะมันเป็นของในใจ
จึงมักจะไม่มีใครกล้าพูดกัน เพราะพูดแล้วดีไม่ดีถูกเขากล่าวหาได้ กล่าวหาว่าอวดอุตริ
คุณวิเศษที่ไม่มีในตน นี่คือกิจที่พระบวชใหม่ต้องศึกษา ๘ ข้อด้วยกัน แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย
กิจที่พึงกระท�ำและกิจที่ไม่พึงกระท�ำ
แต่ในปัจจุบันกลับถือว่าค�ำสอนเหล่านี้
เป็นธรรมเนียมไป ไม่ได้ท�ำตาม เพราะคนสอน
ก็ไม่ได้ทำ� บางทีคนสอนก็ไม่ได้บณ
ิ ฑบาต คนที่
บวชพระเป็นพระผู้ใหญ่ เป็นพระที่มีต�ำแหน่ง
ท่านไม่ค่อยออกบิณฑบาต แต่ท่านก็สอนไป
อย่างนัน
้ สอนเป็นธรรมเนียม เพราะถูกบังคับ
ให้สอน
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แต่ถา้ พระบวชใหม่สามารถปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนได้  มนั ก็จะไม่มปี ญ
ั หา
อย่างทีเ่ ป็นอยูใ่ นทุกวันนี  ้ ปญ
ั หาทุกวันนีค้ อื แทนทีจ่ ะไปบิณฑบาต กลับไปสัง่ อาหารมากิน
ซื้ออาหารมากิน เพราะอยากจะกินอาหารที่ถูกปากถูกใจ ตอนต้นอาจจะบิณฑบาต
แต่พอมีกิจนิมนต์ ญาติโยมเอาอาหารจานเด็ดๆ มาเลี้ยง ก็เลยติดใจขึ้นมา เวลาไป
บิณฑบาตแล้วไม่ได้อาหารจานเด็ดเหมือนตอนที่ไปรับกิจนิมนต์ตามบ้าน บางวันก็เลย
ไม่ไปบิณฑบาต สัง่ ให้ลกู ศิษย์ ไปซือ้ อาหารจานเด็ดมารับประทาน พอมีการซือ้ มันก็ตอ้ ง
มีการหาเงินหาทอง ทีนกี้ ต็ อ้ งคอยดูวา่ ทีไ่ หนมีกจิ นิมนต์ ทีไ่ หนมีซองแจก ก็เลยกลายเป็น
การหาลาภไป ถ้าท�ำตามพระพุทธเจ้าสอน มันไม่ต้องมีลาภ ไม่ต้องมีเงิน ถ้าอยากจะ
กินข้าวก็บิณฑบาต มีอะไรก็กินตามมีตามเกิด ขอให้คิดว่าเป็นของฟรีก็ดีแล้ว ยังจะไป
เลือกอีกเหรอ อยู่ดีๆ ออกไปข้างนอกแล้วถือบาตรใบหนึ่งก็ ได้ของฟรีมากินแล้ว
ยังต้องไปเลือกอีกเหรอ เวลาหิวจริงๆ นี่ อะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละ ลองฉันมื้อเดียวดูซิ
ข้าวเปล่าๆ ยังอร่อยเลย แต่ถ้าฉัน ๒ มื้อ แล้วตอนบ่ายยังมีเนยข้น เนยใส มีน�้ำอะไรอีก
มันก็มีอะไรหล่อเลี้ยงท้องอยู่ตลอดเวลา พอถึงเวลาฉันตอนเช้า บางทีก็ฉันไม่ลงก็มี
เลยต้องหาอาหารที่ถูกปากถึงจะฉันลง
นี่ก็คือเรื่องของการมีปัญญาหรือไม่มีปัญญา ผู้ที่มาบวช
ถ้าบวชด้วยปัญญาเขาจะไม่ท�ำอย่างนี้ เขาจะไม่หาเงินหาทอง
เพราะเขาเห็นด้วยปัญญาว่าเงินทองเป็นทุกข์ เขาจะไม่มาหา
ยศมาหาต�ำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เป็นพระครู เป็นเจ้าฟ้า เจ้าคุณ เป็นสมเด็จ เป็นอะไร
เขารูว้ า่ นีม่ นั เป็นทุกข์ มันไม่เทีย่ ง มีเจริญก็มเี สือ่ ม ถ้าเป็นพระ
จริงๆ เขาไม่หาของเหล่านี้หรอก พระจริงๆ เขาหาความสงบ
สมัยพระพุทธเจ้าไม่มีสังฆราช ไม่มีสมเด็จ ไม่มีเจ้าฟ้า ไม่มี
เจ้าคุณ ไม่มีพระครู ไม่มีเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสก็คือพระผู้ ใหญ่
ในวัดนั้นแหละ ใครเป็นพระผู้ ใหญ่ก็เป็นผู้ดูแลพระผู้น้อยไป
เขาเคารพกันด้วยพรรษา ไม่ได้เคารพด้วยต�ำแหน่งว่าเป็น
เจ้าฟ้า เจ้าคุณ หรือสมเด็จ เขาเคารพคนทีบ่ วชก่อน ถือว่าเป็นพี่
ในสมัยพุทธกาลการบวชเขาบวชแบบนี้
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ตอนที่พระพุทธเจ้าไปทรงโปรดพระราชบิดาที่
พระราชวัง ไปแสดงธรรมให้กบ
ั พระญาติทง
ั้ หลาย ก็มี
เจ้าชายที่เป็นญาติอยู่ ๕ องค์ เกิดศรัทธาอยากจะ
ออกบวช แล้วก็มค
ี นรับใช้ทเี่ ป็นช่างตัดผมขอบวชตาม
อีกคนหนึ่ง ตอนที่จะบวชนี้ เจ้าชายทั้ง ๕ องค์เลย
ปรึกษากันว่าจะให้คนรับใช้นี่บวชก่อน เขาจะได้เป็นพี่
พวกเจ้ า ฟ้ า เจ้ า ชายที่ เ คยใช้ เ ขาจะต้ อ งกราบต้ อ ง
เคารพเขา แล้วก็ให้ช่างตัดผมบวชก่อน เจ้าชายทั้ง ๕
ต้องกราบช่างตัดผมเพราะเป็นผูท
้ บ
่ี วชก่อน เป็นผูท
้ ม
ี่ ี
พรรษาแก่ ก ว่ า นี่ แ หละคื อ บวชแบบนี้ ไม่ ไ ด้ บ วชมา
เพื่อมาหายศหาต�ำแหน่งกัน เขาบวชเพื่อหานิพพาน
หาความสงบ หาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการ
เวียนว่ายตายเกิด แต่สมัยนี้มันกลายเป็นเรื่องโลกไป
หมดแล้ว
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มรรคผลนิพพาน
ไม่ได้เกิดจากเครื่องนุ่งห่ม

ทุกวันนี้วัดนี่มีแต่เปลือก ไม่มีเนื้อ มีแต่รูปร่างของวัด คือมีโบสถ์
มีเจดีย์ มีคนนุง่ เหลืองห่มเหลือง โกนศีรษะ นุง่ ขาวห่มขาว แต่ไม่มเี นือ้ ของ
คนทีน่ งุ่ เหลืองห่มเหลือง นุง่ ขาวห่มขาวเลย คือไม่มธี รรมในใจ  ไม่มมี รรค
ผล นิพพาน ในใจ เพราะมรรคผลนิพพานนี้ไม่ได้เกิดจากเครื่องนุ่งห่ม
โกนหัวแล้วนุ่งเหลืองปั๊บนี่เป็นพระอริยะขึ้นมาเลยหรือเปล่า นุ่งขาว
ห่มขาวแล้วเป็นพรหมขึน้ มาเลยหรือเปล่า ไม่เป็น ใช่ไหม เพราะว่ามันเป็น
เพียงเครือ่ งแบบ มันไม่ใช่ตวั จริง ตัวจริงนีต่ อ้ งไปฝึกฝนอบรม เหมือนกับ
ต�ำรวจหรือทหารนี้ เขาเป็นทหารจริง เขาเป็นต�ำรวจจริง เพราะเขาต้องไป
ฝึกฝนอบรมไปศึกษาไปปฏิบัติไปสอบไปอะไรก่อน จนผ่านแล้วเขาถึง
จะมอบเครื่องแบบให้ แต่การเป็นพระนี้ ไม่รู้เลยว่าพระรูปไหนส�ำเร็จ
พระรูปไหนไม่สำ� เร็จ เพราะพอบวชปับ๊ ก็ให้เครือ่ งแบบเหมือนกันหมด
ให้ โกนหัวเหมือนกัน ให้ ใส่เครื่องแบบเลย แล้วใครจะไปรู้ล่ะว่าใคร
เป็นของแท้หรือของปลอม เพราะมันดูไม่ออก มันเป็นของภายนอก
นีค่ อื เรือ่ งศาสนาของเรา ทุกวันนีจ้ ะเหลือแต่ของปลอมแล้ว ของแท้
ไม่ค่อยมี ของเทียมทั้งนั้นแหละ พระก็พระเทียม ธรรมะก็ธรรมะเทียม
เพราะว่าไม่สามารถเอามาก�ำจัดกิเลสตัณหา ไม่สามารถดับความทุกข์
ที่มีอยู่ภายในใจต่างๆ ได้นั่นเอง เพราะว่าไม่มีการศึกษา ไม่มีการปฏิบัติ
ไม่มีการบรรลุธรรมนั่นเอง
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ภัยของเงินทอง

เรื่ อ งการถวายเงิ น ในยุ ค สมั ย แรกๆ มี
การห้ า มไม่ ใ ห้ มี ก ารถวายเงิ น ทอง แต่ ต ่ อ มา
พระพุทธเจ้าทรงมีขอ
้ ยกเว้นให้ เพราะพระบางรูป
อาจจะมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีเงินทองไว้ซื้อ
ยาซื้ออะไร เพราะมีโรคประจ�ำตัวที่ไม่สามารถ
จะหายาได้ จ ากการบิ ณ ฑบาต พระพุ ท ธเจ้ า ก็
ทรงอนุ ญ าตให้ ญ าติ โ ยมถวายเงิ น ทองแก่
พระภิกษุได้ แต่ไม่ให้พระรับกับมือ แล้วไม่ให้เก็บ
ไม่ให้ครอบครอง ไม่ให้เอาไปใช้เอง ให้ฝากเงิน
ไว้กบ
ั ลูกศิษย์คนใดคนหนึง
่ ทีเ่ ชือ
่ ถือได้ แล้วเวลา
ขาดปัจจัย ๔ ขาดยารักษาโรค ก็ให้ลูกศิษย์เป็น
คนเอาเงินไปจ่ายให้ ถ้าเกิดคนทีเ่ ชือ
่ ถือได้เขาเอา
เงิ น ไปใช้ ห มดก็ ช ่ ว ยไม่ ไ ด้ ถื อ ว่ า ซวยไป จะไป
ทวงคืนก็ไม่ได้ เพราะไม่ให้ถอ
ื ว่าเป็นเงินของพระ
แต่เป็นเงินของโยม เงินของผู้ถวายให้

130

สัมมาทิฏฐิ

ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง

นี่คือเรื่องเงินทองที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
เวลาพระต้องการอะไร ต้องให้ลูกศิษย์หรือฆราวาส
ญาติโยมเป็นคนหามาให้ เช่น พวกผ้าจีวร ยารักษาโรค
หรือเกิดไปอยู่ในที่ทุรกันดาร ไม่มีอาหารบิณฑบาต
ก็ให้ลูกศิษย์ ไปซื้ออาหารมาถวายให้ ถ้าใช้เงินแบบนี้
ก็ ได้อยู่ แล้วไม่ให้พกพาเอาเงินใส่ย่าม ไม่ให้ ไปเดิน
ตามศูนย์การค้าตามร้านตามห้าง อยากจะซือ้ อะไรก็ซอื้
อยากซื้อบุหรี่ก็ซื้อบุหรี่ อยากจะซื้อเครื่องดื่มก็ซื้อดื่ม
อะไรอย่างนี้ ท�ำเองไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงเห็นภัยใน
เรือ่ งของเงินทอง เพราะมันจะกลายเป็นเครือ่ งมือของ
กิเลสไปหมด แทนที่จะเป็นอาวุธฆ่ากิเลส มันจะกลาย
เป็นเครือ่ งมือปกป้องรักษากิเลส แต่สมัยนีม้ นั ก็กลาย
มันก็มีกัน
พระทีบ่ วชจริงๆพระทีม่ คี วามสงบจริงๆนี้ ไม่ตอ้ ง
ใช้เงินใช้ทอง ไม่ตอ้ งมีเงินมีทอง ถึงมีก็ไม่ได้ ไว้ ใช้เอง
ท่านก็เอาไปท�ำบุญท�ำประโยชน์ให้กับส่วนรวมให้
แก่โลก เขาเรียก “สงเคราะห์โลก” อย่างพระทีป่ ฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ชิ อบ ญาติโยมก็อยากจะท�ำบุญด้วย การท�ำบุญ
ที่ง่ายที่สะดวกก็คือถวายเงิน ท่านก็รับไว้ แล้วท่านก็
เอาไปสงเคราะห์โลกต่อไป
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ศีล สมาธิ ปัญญา เข้มข้น
มรรค ผล นิพพาน จึงเกิดได้

สมัยนี้บางคนที่ไปเป็นนักบวชยังไม่ได้เป็นนักบุญเลย อยากจะ
บวชก็บวช ใครเขาอยากจะบวชก็บวชให้เลย ไม่มีการคัดเลือก ไม่มี
การสกรีน (screen) ว่าจะเป็นนักบวชได้จริงหรือเปล่า เมื่อบวชแล้วก็
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของนักบวช ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิ ไม่ได้ปฏิบัติปัญญา
ศีลก็ขาดๆ เกินๆ แล้วก็ไปท�ำภารกิจอย่างอื่น ไปท�ำภารกิจท�ำพิธีกรรม
ต่างๆ ไม่ได้ ไปท�ำหน้าที่ของนักบวช มรรค ผล นิพพาน จึงไม่ค่อย
ปรากฏ พระอริยบุคคลในเมืองไทยจึงไม่ค่อยมีมาก ทั้งๆ ที่มีนักบวช
เป็นจ�ำนวนมาก แต่ไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังนั่นเอง เพราะมันข้าม
ขั้นตอน
ผูท้ จี่ ะบวชอย่างจริงจังปฏิบตั อิ ย่างจริงจังนี้ ต้องเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั ขิ นั้
นักบุญอย่างจริงจังก่อน ท�ำบุญท�ำทานอย่างสม�่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
ท�ำจากน้อยขึ้นไปหามาก รักษาศีลอย่างสม�่ำเสมอ รักษาศีลจากน้อย
ไปหามาก จากศีล ๕ ไปศีล ๘ ภาวนาก็ภาวนาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำกันเป็น
กิจลักษณะ อันนีแ้ หละถึงจะพร้อมไปเป็นนักบวชได้อย่างเข้มข้นอย่าง
แท้จริง ต้องฝึกตั้งแต่เป็นฆราวาสไปก่อน เป็นอุบาสก อุบาสิกาก่อน
แล้วถึงจะขยับขึ้นไปสู่ภิกษุ ภิกษุณี สามเณรได้ต่อไป คือพุทธบริษัท
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สมัยก่อนเรามีพุทธบริษัท ๔ แต่เดี๋ยวนี้เหลือ ๓
สมัยนี้ไม่มีภิกษุณี ก็เลยต้องเป็นแม่ชีไปแทน การเป็น
แม่ชหี รือเป็นภิกษุณนี กี้ ส็ ามารถบรรลุมรรค ผล นิพพาน
ได้เหมือนกัน ถ้ามีการปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา อย่าง
เข้มข้น มรรค ผล นิพพาน คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์
แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะได้เหมือนกัน เพราะฉะนัน้
อุบาสิกาทีอ่ ยากจะไปเป็นนักบวชอย่างเข้มข้นด้วยการ
บวชเป็นแม่ชีนี้ก็ถือว่าเป็นภิกษุณีเหมือนกัน ดังนั้น
ไม่ต้องไปคิดว่าไม่ได้เป็นภิกษุณีแล้วจะไม่ได้บรรลุ
มรรค ผล นิพพาน อันนี้ไม่ได้เป็นเหตุว่าจะต้องเป็น
ภิกษุณี มีแม่ชีที่บรรลุมรรค ผล นิพพาน ก็มี แต่มีน้อย
เคยไปดูพพิ ธิ ภัณฑ์ทวี่ ดั ญาณฯ ไหม เขาจะมีหนุ่ ขีผ้ งึ้ ของ
พระอริยบุคคลทีบ่ รรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระภิกษุ
อยู่ประมาณสัก ๑๐ รูป เป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียง
แล้วก็มแี ม่ชี ๑ ท่าน มีอบุ าสิกา ๑ ท่าน แม่ชกี ค็ อื คุณแม่
ชีแก้ว ส่วนอุบาสิกา ก็ ก. เขาสวนหลวง เขาเชื่อว่าท่าน
เป็นพระอริยบุคคล ท่านบรรลุมรรค ผล นิพพานได้
โดยที่ไม่ต้องเป็นภิกษุณีแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิด อย่าเดินทางไป
ต่างประเทศเพือ
่ ไปบวชเป็นภิกษุณแี ล้วกลับมา
ปฏิบัติ จริงๆ แล้วมันเหมือนกัน การที่จะบรรลุ
มรรค ผล นิพพานได้ ไม่ได้อยู่ที่เป็นแม่ชีหรือ
เป็นภิกษุณี แต่อยู่ที่ว่าปฏิบัติเข้มข้นหรือเปล่า
มีศีล สมาธิ ปัญญา เข้มข้นเต็มร้อยหรือเปล่า
ถ้าเจือจางมันก็ไม่ได้มรรค ผล นิพพาน
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อยู่ที่จ�ำนวนพระอริยบุคคล

สมั ย นี้ เ ราจะนั บ จ� ำ นวนพระอรหั น ต์ ไ ด้ ก็ ต ้ อ งรอให้
ท่านตายไปก่อน เพราะเวลาท่านตายแล้ว กระดูกของท่าน
จะกลายเป็น พระธาตุขึ้นมา เราก็คงจะรู้ว่า คงมีไม่มากที่
พระที่ ต ายไปแล้ ว กระดู ก จะกลายเป็ น พระธาตุ จะมี ม ากก็
สายของหลวงปู่มั่น ตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมานี้ เวลาท่าน
ตายไปแล้ว กระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุ ลูกศิษย์ของ
หลวงปู่มั่นที่ไปศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น เวลาท่านตายไป
กระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุกัน นี่ก็มีไม่มาก นับไม่
ถึง ๑๐๐ นี่แหละคือความเจริญของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้ ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ ไม่ได้
อยู ่ ที่ เ จดี ย ์ แต่ อ ยู ่ ที่ มี ค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ว่ า ยั ง
หลงเหลืออยู่หรือเปล่า แล้วต้องเป็นค�ำสอนที่ออกจาก
ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
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ค�ำสอนทีม่ บี นั ทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้ เป็นค�ำสอนทีถ่ กู ต้อง แต่เป็นค�ำสอนทีผ่ อู้ า่ น
เวลาอ่านแล้วจะไม่เข้าใจ เพราะว่าอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของภาษา เพราะเดิมที
เป็นภาษาบาลี แล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทย ภาษาไทยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ยุคโบราณก็พูด
อย่างหนึ่ง พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็พูดอีกอย่างหนึ่ง พอคนปัจจุบันมาอ่านค�ำแปลของ
ยุคโบราณ บางทีอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ แต่ถ้าคนที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้จะเข้าใจ จะสามารถ
อธิบายได้ว่ามีความหมายว่าอย่างไร
นี่คือเหตุผลว่าท�ำไมเราจะวัดความเจริญของศาสนานี้ ต้องวัดที่พระอริยบุคคล
เท่านั้น ต่อให้มีพระไตรปิฎกเป็น ๑๐,๐๐๐ ตู้ ๑๐๐,๐๐๐ ตู้ แต่ถ้าไม่มีใครไปเปิดดู
หรือเปิดดูแล้วอ่านไม่เข้าใจ ก็เลยไม่รู้ว่าอ่านไปท�ำไม มันก็ไม่เกิดประโยชน์
คนที่สนใจศึกษาสนใจปฏิบัติจริงๆ มักจะไปหาพระอริยบุคคลกัน อย่างตอนที่
หลวงปู่มนั่ มีชีวติ อยู่ พระเณรทีบ่ วชก็มุ่งไปหาหลวงปู่มนั่ ท่านอยู่ทไี่ หนก็ตาม หลวงปู่มนั่
อยู่เชียงใหม่ หรืออยู่ที่ภาคอีสาน พระเณรต่างก็เดินธุดงค์ ไปกราบไปหาหลวงปู่มั่น
ไปศึกษาจากหลวงปู่มั่นกัน เพราะว่าศึกษาจากหนังสือนี่ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ครบ
ศึกษาแล้วยังไม่สามารถที่จะก�ำจัดความสงสัยต่างๆ ได้ แต่พอไปถามพระอริยบุคคล
ท่านก็จะตอบได้ทันที “เป็นอย่างนี้ ต้องท�ำอย่างนี้”
เราต้องดูความเจริญของศาสนาทีพ่ ระอริยบุคคล พระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ทีเ่ รียกว่า
“สุปฏิปันโน” ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีจ�ำนวนไม่มาก พระสุปฏิปันโนส่วนใหญ่ท่านมักจะไปอยู่ตาม
ป่าตามเขากัน เพราะป่าเขานี้เป็นที่เอื้อต่อการศึกษา ต่อการปฏิบัติ ต่อการบรรลุมรรค
ผล นิพพาน แต่การไปอยูป่ า่ อยูเ่ ขามันก็ยาก เพราะโดยธรรมชาติของพวกเราทีเ่ กิดในบ้าน
ในเมือง จะติดอยู่กับความสุขความสบายของบ้านเมือง พอจะไปอยู่ป่าอยู่เขาก็เลย
ไม่อยากจะไปกัน ไปอยู่ที่ทุรกันดาร อยู่ที่ไม่มีความสะดวกสบายทางร่างกาย ทางเรื่อง
ของการกินการอยู่นี้ จะไม่สะดวกสบายเหมือนตอนที่อยู่ในบ้านในเมือง จึงยากต่อการ
ไปศึกษาและปฏิบัติกับพระอริยบุคคล นอกจากพวกที่มีบุญเก่าเยอะ พวกที่มีความ
สามารถที่จะอยู่แบบอดอยากขาดแคลนได้ อยู่แบบยากคืออยู่แบบสมถะเรียบง่าย
ไม่มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวกทางร่างกาย จึงจะสามารถไปศึกษาและไปปฏิบัติกับ
พระอริยบุคคลได้
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ถ้าเรายังติดอยู่กับความสุขความสบายทางร่างกาย การกินการอยู่ ต้องมีน�้ำ
ไฟพร้อม ต้องมีเครื่องบ�ำบัดความทุกข์ยากล�ำบากต่างๆ เช่น พัดลม หรืออะไรต่างๆ
ถ้าอย่างนัน้ จะไปศึกษากับพระอริยบุคคลไม่ได้ เพราะตัง้ แต่พระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบนั นี้
พระอริยบุคคลทุกๆ รูปนี้ท่านจะอยู่แบบธรรมชาติกัน ท่านไม่ต้องมีเครื่องใช้ ไม้สอย
แบบที่พวกเรามีกัน ท่านไม่ต้องมีไฟฟ้า ไม่ต้องมีน�้ำประปา ไม่ต้องมีรถเก๋ง รถยนต์
ไม่ต้องมีอุปกรณ์พวกตู้เย็น พัดลม ทีวี หรืออะไรต่างๆ

สมัยนี้ “มือถือ” ไม่ได้พาเราให้ไปถึง
นิพพานได้หรอก ถ้าอยากจะไปนิพพานก็ไม่
ต้องมีมือถือก็ได้ ถ้ามีมือถือแล้วมันจะกลับ
มาเวียนว่ายตายเกิดมากกว่า เพราะสิ่งที่
อยู่ในมือถือนี้มันจะดูดให้เรากลับมาเกิด แก่
เจ็บ ตายกัน เปิดมือถือเดีย
๋ วก็เห็นอะไรต่างๆ
ที่ เ ป็ น เรื่ อ งของการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด
เพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะมุ่งไปสู่พระนิพพาน
อยากจะยุตก
ิ ารเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้ ต้องตัด
สิ่ง ต่า งๆ เหล่า นี้ไป ต้องกลับไปอยู่แบบ
ย้อนยุค ยุคของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีไฟฟ้า
ไม่มอ
ี ะไรต่างๆ ในยุคนัน
้ ท�ำไมมีพระอริยบุคคล
กันเยอะแยะไปหมด ก็เพราะไม่มี “นิวรณ์” มาก
เหมือนในปัจจุบันนี้นั่นเอง
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แต่พวกเรานี้มีนิวรณ์เต็มไปหมด เราอยู่กับนิวรณ์โดยไม่รู้สึกตัว ใจเราก็อยากจะ
ไปนิพพาน แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่ยอมทิ้งนิวรณ์ มันก็เลยไปไม่ได้ “นิวรณ์” คือ กามฉันทะ
เป็นความสะดวกสบายทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อยู่สบาย กินสบาย เวลาปฏิบัติก็อยาก
จะปฏิบัติอย่างสุขอย่างสบาย มันไปไม่ได้หรอก มันไม่ได้เป็นทางเดียวกัน ทางไปสู่
พระนิพพานนี่ ครูบาอาจารย์บางรูปท่านบอกว่า พระนิพพานนีอ่ ยูฟ่ ากตาย ถ้าไม่ยอมตาย
นีไ่ ปไม่ถงึ นิพพาน ถ้ายังรักตัวกลัวตาย ยังรักความสุขรักความสบายอยูน่ ี่ อย่าไป ไปไม่ได้
เพราะมันติดสุข ติดกามสุข “กามฉันทะ” คือ ติดกามสุข ติดความสุขทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ต้องมีมือถือคอยเช็คดูเรื่อยๆ ว่า ตอนนี้มีอะไรบ้าง เดี๋ยวก็เปิดดูแล้ว ถ้าคอย
ติดตามอยู่อย่างนี้ จิตไม่มีวันที่จะเข้าสู่ความสงบได้ พุทโธได้ ๕ นาที ก็นึกถึงเพื่อนแล้ว
“เอ๊ะ เขาก�ำลังท�ำอะไรกันอยู่วะ” เดี๋ยวขอพักเดี๋ยว ขอเปิดมาดูใหม่
ถ้าอยากจะไปนิพพาน อยากจะไปศึกษากับพระอริยบุคคลนี้ ต้องหัดอยู่แบบ
ย้อนยุคให้ ได้ อยู่แบบเรียบง่ายสมถะ มีไฟฟ้าก็ลองอย่าใช้ ไฟฟ้าดู ปิดไฟ ใช้เทียนเอา
คิดว่าไฟดับ อยู่อย่างนั้นแล้วจะสบาย จะไม่มีเรื่องราวที่จะมาคอยให้จิตใจเราต้องมา
วุ่นวายอยู่เรื่อยๆ อยู่แบบสมถะเรียบง่าย ปัจจัย ๔ ก็แบบมักน้อยสันโดษ พอเพียง
ที่บนเขานี่จะมีแคร่ขนาดประมาณสัก ๒.๕๐, ๓ เมตร คูณด้วย ๒ เมตร มีเสา ๔ ต้น
มีหลังคา ไม่ต้องมีฝ้ามีฝา มีมุ้งมีกลด กางมุ้งกางเต้นท์เอา กันยุงได้ แค่นี้ก็อยู่ได้แล้ว
อยู่ในป่าเงียบสงบ ไม่มีอะไรมาวุ่นวายใจ มีทางเดินจงกรมไว้เปลี่ยนอิริยาบถ นั่งนานๆ
มันก็ปวดก็เมื่อย ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดเมื่อยล้าของ
ร่างกาย เดินไปจนกว่าจะเริม่ เจ็บปวดจากการเดินก็หยุด ก็กลับมานัง่ ใหม่ ถ้ามีการปฏิบตั ิ
แบบนีส้ ลับกันไป ตัง้ แต่ตนื่ จนหลับนี่ เดีย๋ วก็ได้หลุดพ้น เหมือนกับไปเรียนมหาวิทยาลัย
ถ้าไปเรียนทุกวันตามตารางที่เขาบอกให้เรียน เดี๋ยว ๔ ปีก็จบ แต่ถ้าเรียนแบบเรียนบ้าง
ไม่เรียนบ้าง อาทิตย์หนึ่งไปแค่ ๒ วัน อย่างนี้ เรียนอีก ๑๐ ปี ก็ไม่จบ เพราะว่าเราไม่ได้
เรียนตามตารางที่เขาก�ำหนดไว้
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การเจริญสติ

ความอยากเป็ น เหมื อ นความร้ อ นของน�้ ำ
ในกานีเ้ อง เขาถึงต้องมีรไู ว้ระบาย ไม่ให้ความร้อน
มันกดดัน ฉันใด สติกเ็ ป็นเหมือนตัวทีจ
่ ะมาระงับ
ความร้ อ น ถ้ า มี ส ติ เราจะสามารถควบคุ ม
ความอยากได้ ระงั บ ความอยากได้ พอไม่ มี
ความอยาก ไม่ มี ค วามคิ ด นั่ ง แล้ ว จะรู ้ สึ ก ไม่
อึดอัด ไม่รู้สึกทุกข์ตรงนั้น เจ็บตรงนี้ ปวดตรงนี้
ถึ ง แม้ มั น จะเจ็ บ ก็ ท นได้ ไม่ เ ดื อ ดร้ อ นไปกั บ มั น
อันนี้ก็คือการมาตบแต่งใจ มาสร้างความสุขใจ
ด้วยการท�ำใจให้สงบ ใจจะสงบได้ตอ
้ งหยุดความคิด
หยุดความอยาก ความอยากมันตามความคิดมา
มั น ต้ อ งคิ ด ก่ อ นมั น ถึ ง จะอยาก คิ ด ถึ ง ขนม
มันถึงจะอยากกิน คิดถึงแฟนมันถึงอยากจะไป
หาแฟน ถ้ า ไม่ ไ ด้ คิ ด มั น ก็ จ ะไม่ มี ค วามอยาก
ดั ง นั้ น เราต้ อ งคอยควบคุ ม ความคิ ด อย่ า ให้
มันคิด ให้มันคิดอยู่ในเรื่องที่ท�ำให้ไม่อยาก
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เริม่ ต้นถ้ายังสร้างสติดว้ ยพุทโธไม่เป็น
เขาก็สอนให้สวดมนต์ไปก่อน  ให้สวดมนต์
ไปยาวๆ สวดไปนานๆ ถ้าตั้งใจสวดจริง
มันก็จะไปคิดเรือ่ งอืน่ ไม่ได้  แต่ถา้ สวดแบบ
ไม่มีสติ มันก็ยังคิดได้ ปากสวดไปแต่ใจ
มันไปคิดถึงแฟน  ไปคิดถึงขนม  สวดแบบนี้
ไม่ เ กิ ด ประโยชน์ ถ้ า จะสวดให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ต้องอยู่กับการสวดอย่างเดียว
อย่าให้สวดแต่ปากแล้วใจก็ไปอยูเ่ รือ่ งอืน่
ไปคิดถึงเรือ่ งอืน่ ต้องให้ใจอยูก่ บั การสวด
ปากสวดอย่างไร  ใจก็ตอ้ งสวดตามไป ถ้าไม่
สวดก็ใช้พุทโธก็ได้ ให้บริกรรพุทโธ พุทโธ
ไปเรื่ อ ยๆ ทั้ ง วั น ทั้ ง คื น ตั้ ง แต่ ตื่ น ขึ้ น มา
จนหลับ  ถา้ ต้องการให้ใจมีสติหยุดความคิด
หยุ ด ความอยากได้ ต้ อ งเจริ ญ พุ ท โธไป
ทั้งวันทั้งคืน ให้คิดให้น้อยที่สุด
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การจะมาเจริญสติได้จงึ ต้องไม่ไป
ท�ำงาน ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใคร เพราะถ้า
ต้องไปท�ำงาน มันก็ต้องคิดเกี่ยวกับ
เรือ่ งงานเรือ่ งการ  มนั ก็จะหยุดความคิด
ไม่ได้ ถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้
ก็ตอ้ งคุยกัน ต้องมีอะไรกัน  มนั ก็ตอ้ งคิด
ถ้าไม่อยากจะคิดนี่ต้องไปอยู่คนเดียว
แล้วก็จะได้มีเวลาที่จะใช้การบริกรรม
พุทโธ พุทโธ ไปได้ พุทโธก็เหมือนกับ
สวดมนต์ เวลาพุทโธ ใจก็ต้องอยู่กับ
พุทโธ ไม่ใช่พุทโธไป แล้วก็ปล่อยให้ใจ
ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ อย่างนี้ก็ไม่ถือว่า
มีสติ ถ้ามีสติ ใจต้องอยูก่ บั พุทโธเพียง
อย่างเดียว ไม่แบ่งไปคิดถึงคนนัน้ คนนี้
เรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าแบ่งแล้วใจมันก็จะ
ไม่หยุดคิดนั่นเอง จึงต้องพยายามหัด
เจริญสติแบบถูกต้อง

ลมไม่ได้หาย
แต่มันละเอียด

บทที่ ๑ ในสติปฏั ฐาน ๔ คือให้ฝกึ สติกอ่ น ถ้าต้องการ
ให้จิตหยุดพักการท�ำงาน ก็ต้องจับให้ร่างกายนั่งอยู่นิ่งๆ
ไม่ให้รา่ งกายท�ำอะไร เวลาร่างกายนัง่ เฉยๆ จิตก็ไม่ตอ้ งสัง่
ให้มันท�ำอะไร แต่ถ้ายังต้องเดิน ต้องท�ำโน่นท�ำนี่ จิตยัง
ต้องเป็นคนสัง่ การอยู่ ถ้าต้องการให้จติ หยุดท�ำงาน ก็ตอ้ ง
ให้จติ หยุดร่างกาย ให้รา่ งกายนัง่ เฉยๆ นัง่ ขัดสมาธิ หลับตา
ตั้งตัวให้ตรง แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก อันนี้แหละจะเป็น
การท�ำให้จิตค่อยๆ เบาสงบลงไปเรื่อยๆ ดูไปอย่างเดียว
ดูลมเข้า ดูลมออก เดี๋ยวมันก็จะรวมเป็นหนึ่ง สักแต่ว่ารู้
ขึ้นมา เป็นอุเบกขาขึ้นมา สงบ สบาย มีความสุข นี่คือ
สติปัฏฐานขั้นที่ ๒ คือขั้นฝึกสมาธิด้วยอานาปานสติ
ในสติปัฏฐานสูตร ลองไปอ่านดู พระพุทธเจ้าเริ่มที่
อานาปานสติ ให้ผู้ปฏิบัติไปหาที่สงบ เช่น นั่งตามโคนไม้
นัง่ อยูใ่ นป่าทีส่ งบสงัดวิเวก ห่างไกลจากสิง่ รบกวนใจต่างๆ
แล้วก็ให้มสี ติเฝ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออก ลมหายใจเข้า
หายใจออกสัน้ ก็รวู้ า่ สัน้ ยาวก็รวู้ า่ ยาว ลมหยาบก็รวู้ า่ หยาบ
ลมละเอียดก็รวู้ า่ ละเอียด ลมหายไปก็รวู้ า่ หายไป ไม่ตอ้ งไป
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ท�ำอะไรทั้งนั้น ให้รู้เฉยๆ อย่าไปปรุงแต่ง บางคนพอมาถึงขั้นลมหายไปก็ตกใจ เดี๋ยวเรา
ตายหรือเปล่า ไม่มีลมหายใจ เลยรีบสูดลมแรงๆ จิตจะรวมก็รวมไม่ได้ เพราะจิตจะต้อง
ปล่อยลมมันถึงจะรวมได้ ร่างกายมันก็หายใจของมันไป เพียงแต่วา่ เวลาทีร่ า่ งกายนัง่ เฉยๆ
ไม่ได้ทำ� อะไร มันก็ไม่ตอ้ งใช้ลมมาก ลมมันก็เลยหายไป แต่ความจริงลมไม่ได้หาย แต่มนั
ละเอียดจนเราไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้ แต่มนั ไม่ได้หาย ไม่ตาย ไม่ตอ้ งกลัว ถ้าตกใจแล้ว
จิตมันจะถอนออกมา จะถอนกลับมาหาลม แทนที่จะปล่อยลม จิตต้องการจะปล่อยลม
ปล่อยให้ร่างกายหายใจของมันเอง ไม่ต้องกลัว

เวลาจิ ต รวมนี้    ร่ า งกายก็ ยั ง หายใจต่ อ ได้
เหมือนกับเวลาเรานอนหลับ ร่างกายมันก็หายใจของ
มันไป เราก็ฝน
ั ของเราไป คนละเรือ
่ งกันเลย ไม่เกีย
่ วกัน
ดังนั้นไม่ต้องกลัว ให้รู้เฉยๆ อย่าไปปรุงแต่ง อย่าไป
ตกใจว่ า “โอ๊ย ลมหายไป เราจะตายหรือเปล่านี่”
คิดอย่างนี้จิตก็จะหยาบ จิตจะถอนออกมา ที่จะรวม
เป็นหนึ่งก็จะกระจายออกมาที่ร่างกาย

นีค่ อื การนัง่ ดูลมจะต้องเจอแบบนี้ อย่าไปตกใจ เวลาจิตมันจะรวม มันก็จะวูบลงไป
เหมือนตกหลุมตกบ่อ อาจจะไม่ตกเหวก็ได้ อาจจะตกแบบเบาๆ จะวูบนิ่ง แล้วก็สงบ
บางทีก็ตกหลายขั้นด้วยกัน ขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ เหมือนขั้นบันใด แล้วแต่มันจะเป็น
ยังไง เราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ต้องไปควบคุมบังคับ ไม่ต้องไปสั่ง เรามีหน้าที่รู้
อย่างเดียว ดูอย่างเดียว อย่าไปท�ำอะไรกับลมหายใจ ให้เราเป็นผูเ้ ฝ้าดูเพียงอย่างเดียว
แล้วเดีย๋ วจิตมันก็จะท�ำหน้าทีข่ องมันเอง เดีย๋ วมันก็จะรวมเป็นหนึง่ สักแต่วา่ รู้ แล้วพอ
มันรวมแล้ว มันก็จะนิ่งสงบ มีความสุขเป็นอย่างมาก
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สติควบคุม
ความคิด

การจะนัง่ สมาธิให้จติ สงบก็ตอ้ งมีสติ จิตถ้าเปรียบเทียบ
ก็เป็นเหมือนลิง ถ้าอยากจะให้ลงิ มันนั่งอยู่เฉยๆ ต้องท�ำยังไง
ต้องมีเชือกมารัดมันไว้ รัดมันให้มันแน่นเลย มันก็จะดิ้นไม่ได้
ถ้าไม่มีเชือก มันก็วิ่งเล่นไปกระโดดโลดเต้นของมันไปตาม
ประสาของมัน เชือกที่จะมารัดจิตให้นิ่งก็คือสติ สตินี้เป็น
เหมือนเชือกที่จะคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิด ให้หยุดคิด
ให้จิตรู้เฉยๆ ให้รู้ว่าก�ำลังท�ำอะไรแต่ไม่ให้คิด อันนี้ก็เป็น
การฝึกสติ หรือถ้ามันจะคิด ก็ใช้พุทโธหยุดมัน ใช้ค�ำบริกรรม
พุทโธๆ อย่าให้มันคิด ถ้าเป็นนักปฏิบัติถือศีล ๘ จะไม่มีเรื่อง
ต้องคิด เพราะว่ามันไม่มีธุระอะไรต้องท�ำ  ไม่มีกิจกรรมอะไร
ต้องท�ำ แต่ถา้ ยังเป็นนักธุรกิจอยูน่ กี้ ย็ าก ยากทีจ่ ะมาฝึกสติได้
เพราะจะคิดเรือ่ งธุรกิจอยูต่ ลอดเวลา คนทีเ่ ป็นนักธุรกิจจึงบวช
ไม่ได้ ถ้าอยากจะบวชนีต้ อ้ งสละธุรกิจไป มีธรุ กิจอะไรก็ตอ้ งเลิก
พระพุทธเจ้าเป็นราชโอรสก็ต้องเลิกเป็นราชโอรส เพราะ
ราชโอรสก็มีธุรกิจมีหน้าที่ของราชโอรสต้องท�ำ  ดังนั้น ถ้ายัง
ต้องมีหน้าที่กิจกรรมอะไรต่างๆ อยู่ ก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติ
มาฝึกสมาธิได้
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พอมีเวลาแล้วทีนก
ี้ ต
็ อ
้ งควบคุมความคิดให้ได้ ตัง
้ แต่ลม
ื ตา
ขึน
้ มานี้ คอยดูวา่ ก�ำลังคิดอะไรอยูห
่ รือเปล่า ถ้าคิดก็พท
ุ โธๆ หยุด
มันไป ถ้าไม่คด
ิ ก็ให้ดไู ปว่าก�ำลังท�ำอะไร ก�ำลังลุกขึน
้ มา ก�ำลังยืน
ก�ำลังเดินไปห้องน�้ำ ก�ำลังไปล้างหน้าแปรงฟัน ก�ำลังอาบน�้ำ
แต่งตัว ให้รู้อยู่กับงานที่เราท�ำอยู่ ไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้
เรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วพอไม่มีอะไรต้องท�ำก็นั่งเฉยๆ นั่งหลับตา
ดูลมหายใจเข้าออก หรือพุทโธๆ ไป ถ้าไม่ได้นั่ง จิตมันจะนิ่งได้
ไม่เต็มที่ เพราะเวลาร่างกายเคลื่อนไหวนี้ มันเคลื่อนเพราะจิต
เป็นผู้สั่ง

ร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่น หุ่นมันจะไปไหนมาไหนเองไม่ได้
ต้องมีคนคอยชักหุน
่ ต้องสัง
่ หุน
่ ใจเป็นผูส
้ ง
ั่ ให้หน
ุ่ ท�ำอะไรต่างๆ
ดังนั้น ถ้าร่างกายยังมีการเคลื่อนไหว ยังมีการกระท�ำอะไรอยู่
ใจก็ยังมีการกระท�ำมีความคิดอยู่ แต่คิดไม่มาก คิดเพียงแต่
เรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกาย คิดให้มันเดิน คิดให้มันยืน
คิดให้มันท�ำนู่นท�ำนี่ ถ้าอยากจะให้จิตไม่ท�ำงานเลย ร่างกาย
ก็ต้องนิ่งก่อน ต้ อ งจั บ ร่ า งกายมานั่ ง เฉยๆ ไม่ ใ ห้ ร ่ า งกาย
เคลือ
่ นไหว แล้วจิตก็หาอะไรมาคอยระงับความคิด ใช้พท
ุ โธก็ได้
ใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ จิตก็จะนิ่งได้ แล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบ
รวมเป็นหนึ่ง รวมเป็นสมาธิขึ้นมา
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การเข้าสมาธิ
เพื่อเข้าสู่ความสงบ

เมือ่ จิตสงบแล้ว ให้มสี ติอยูก่ บั ความสงบนัน้ ดูความสงบ
นั้นต่อไป อย่าไปท�ำอะไร อย่าไปวิปัสสนา ตอนนั้นยังไม่เป็น
เวลาทีจ่ ะวิปสั สนา ไม่ใช่เวลาทีจ่ ะเจริญปัญญา เป็นเวลาทีก่ ำ� ลัง
ชาร์จแบตเตอรี่
เวลาเราชาร์จแบต เราอย่าไปใช้เครื่อง ใช้แล้วเดี๋ยวแบต
มันไม่เต็ม รอให้มันเต็มก่อน แล้วเราก็จะเอาไปใช้ที่ไหนก็ ได้
จิตก็เหมือนกัน เวลาจิตสงบนี้ เราต้องการให้จติ สงบให้นานทีส่ ดุ
เพราะเป็นเวลาเติมอาหารให้กบั จิต เวลาพักผ่อนของจิต ร่างกาย
ก็เหมือนจิต ร่างกายเวลาไปท�ำงานกลับมาก็เหนือ่ ย ก็ตอ้ งมีการ
พักผ่อนหลับนอน มีการรับประทานอาหาร เวลาเรากลับมาบ้าน
จากทีท่ ำ� งานนี้ เราทิง้ งาน ไม่สนใจเรือ่ งงาน ช่วงนัน้ เราไม่ทำ� งานกัน
เราสนใจเรื่องพักผ่อนหลับนอน เรื่องการให้อาหารกับร่างกาย
ใจของเราก็เหมือนร่างกายทีต่ อ้ งการพักผ่อนหลับนอน ต้องการ
อาหาร อาหารและการพักผ่อนหลับนอนของใจก็คือการเข้า
สมาธิเพื่อเข้าสู่ความสงบ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

147

เพราะฉะนั้น ขณะที่จิตสงบ อย่าไปรบกวน อย่าไปดึงจิตมา
พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต อันนี้ไม่ใช่นะ ไม่ตอ้ งท�ำ
รอให้จิตได้พักผ่อนเต็มที่ เมื่อจิตได้อิ่มตัวแล้วมันจะตื่น มันจะออก
จากสมาธิ ออกมาจากความสงบนีเ้ อง แล้วมันก็มาคิดปรุงแต่ง พอมัน
มาคิดปรุงแต่ง เราก็มาพิจารณาร่างกายก่อน เป็นด่านที่ ๑ ด่านที่ ๒
ก็เวทนา ด่านที่ ๓ ก็จติ ต้องไป ๓ ด่านด้วยกัน ถึงจะไปถึงด่านที่ ๔ คือ
ธรรมได้ อันนี้เป็นขั้นตอน เป็นเหมือนเรียนปริญญาตรี โท เอก ไม่ใช่
นึกอยากจะเอาวิชาไหนระดับไหนก็เลือกเอามา อันนีไ้ ม่ใช่ การปฏิบตั ิ
ไม่ได้เป็นแบบนั้น การอ่านหนังสืออาจจะเป็นแบบนั้น อยากจะอ่าน
เรือ่ งจิตก็อา่ นได้ อยากจะอ่านเรือ่ งเวทนาก็อา่ นได้ เรือ่ งกายก็อา่ นได้
แต่อา่ นไปก็เท่านัน้ ถ้าไม่สามารถน�ำมาปฏิบตั กิ บั กาย กับเวทนา กับจิตได้
การอ่านกับการปฏิบัติไม่เหมือนกัน เวลาอ่านมันง่าย อ่านก็รู้ว่า
ร่างกายต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่การมาท�ำใจกับการแก่ การเจ็บ
การตาย นีม่ นั ไม่งา่ ย มันยาก มันไม่ยอม กิเลสไม่ยอมแก่ ไม่ยอมเจ็บ
ไม่ยอมตาย มันก็เลยสร้างความทุกข์ ให้กับใจเวลาที่เจอความแก่
เจอความเจ็บ เจอความตาย เราต้องการมาแก้ปัญหาตัวนี้ ปัญหาคือ
ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย จะแก้ตัวนี้ได้ต้อง
มีสมาธิ ต้องมีสติก่อน
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การพิจารณา
เวทนา

เวทนา คือ ความรู้สึก
ในตัวเรานี่เรามีความรู้สึกอยู่ ๓ ชนิด
คือ รู้สึกสุข รู้สึกทุกข์ รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์
ตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไร ตอนนี้กลางๆ
ใช่ไหม จะว่าสุขก็ไม่สุข จะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์
แต่เดี๋ยวปวดท้องฉี่ขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว
เดี๋ยวหิวข้าวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว หรืออยาก
จะไปท�ำอะไรแล้วไม่ได้ท�ำก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว
อั น นี้ ก็ เ ป็ น ความทุ ก ข์ ที่ เ ราจะต้ อ ง
ศึกษาว่ามันมามันไปอย่างไร
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ความสุข ความทุกข์ นี้มันมีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนที่เกิดจากการกระท�ำของเราเอง และ
ส่วนที่มากระท�ำกับเรา กระท�ำกับร่างกาย ส่วนที่มากระท�ำกับร่างกายนี้ เราท�ำอะไรไม่ได้
เช่น เวลาร่างกายถูกของแหลมคมทิ่มแทงเราอย่างนี้ มันเป็นความทุกข์ทางร่างกาย
แต่เราอาจจะเพิ่มความทุกข์ทางร่างกายด้วยความทุกข์ทางใจอีกอันก็ ได้ คือใจเราไป
เจ็บกับร่างกาย ไปเสียใจเพราะถูกคนเขาท�ำร้ายเรา อันนี้ก็ทุกข์ทางใจ หรืออยากให้
ร่างกายไม่เจ็บ พอมันเจ็บเราก็ทกุ ข์ขนึ้ มา อันนีเ้ ราแก้ทกุ ข์ทางใจได้ แต่ทกุ ข์ทางร่างกายนี้
เราต้องรับมันไปตามเหตุการณ์ สุขทางร่างกายเราก็รับมันไป ไม่สุขไม่ทุกข์ทางร่างกาย
เราก็รับมันไป ขอให้เรารู้ว่าเวทนาก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทางร่างกาย แล้วแต่ว่า
อะไรจะมาสัมผัสมากระทบมัน บางทีมันไปสัมผัสกับของที่ดี มันก็ท�ำให้เกิดสุขเวทนา
ขึน้ มา เวลามันไปสัมผัสกับของทีไ่ ม่ดี มันก็ทำ� ให้เกิดทุกขเวทนาขึน้ มา เวลาทีไ่ ม่ได้สมั ผัส
ของที่ดีหรือของที่ไม่ดี มันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมา
อย่างตอนนี้เราไม่สุขไม่ทุกข์ แต่อยู่ดีๆ เกิดมีเสียงวี้ดเข้ามาแรงๆ เข้ามาในหูนี้
มันก็จะท�ำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทันที อันนี้เป็นเวทนาที่ผ่านมาทางร่างกายที่เรา
ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เสมอ ให้เรายอมรับมันว่าบางทีก็ต้องทุกข์ บางทีก็
ต้องสุข บางทีก็เฉยๆ นี่คือเวทนาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่ผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจเป็นผู้รับรู้ก็ให้รับรู้เฉยๆ อย่าไปอยากให้มีแต่สุขเวทนามาสัมผัสอย่างเดียว เพราะถ้า
อยากแล้วมันจะต้องวุ่นวาย เวลาเกิดมีอะไรมาสัมผัสที่ท�ำให้เกิดทุกขเวทนา ก็อยาก
จะก�ำจัดมัน พอก�ำจัดไม่ได้ก็ทุกข์ เช่น เวลาร่างกายเจ็บไข้ ได้ป่วย อยากจะก�ำจัดมันให้
ไม่เจ็บไข้ ได้ป่วย ถ้ายังก�ำจัดไม่ได้ มันก็ไม่สบายใจ แต่ถ้าเรายอมรับมันว่าเป็นเรื่องของ
กระบวนการของเวทนาที่มีการผลัดเปลี่ยนกันมา เดี๋ยวก็สุข เดี๋ยวก็ทุกข์ เดี๋ยวก็ไม่สุข
ไม่ทุกข์ เมื่อมันมีปัญหา เราไม่สบาย เราแก้ ได้ก็แก้ ไป รักษาได้ก็รักษาไป ถ้ารักษาได้
ทุกขเวทนาก็หายไป แต่ถา้ รักษาไม่ได้ อาการเจ็บของร่างกายก็ยงั มีอยู่ ก็ตอ้ งอยูก่ บั มันไป
นี่คือการพิจารณาเวทนา คือพิจารณาแล้วก็ให้ปล่อยวางไป
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วิธีการ
ผ่านเวทนา

วิธีปฏิบัติจริงๆ ที่จะปล่อยวางทุกขเวทนาได้ ก็ต้องนั่งให้
มันนานๆ ให้ร่างกายมันเจ็บ ร่างกายเจ็บก็เหมือนกับเราก�ำลัง
สร้ า งสถานการณ์ เ ที ย มขึ้ น มา คื อ สร้ า งอาการเจ็ บ ปวดของ
ร่างกายขึ้นมาด้วยการนั่งอยู่ในอิริยาบถเดียว นั่งไปนานๆ แล้ว
เดีย๋ วมันจะปวดตรงนัน้ ปวดตรงนีข้ นึ้ มา เราก็มาสอนใจตัวเราโดย
สมมุติว่าตอนที่เราเป็นโรคมะเร็ง หรือเป็นโรคอะไรที่หมอหรือ
ยาก็ไม่สามารถที่จะระงับอาการปวดเหล่านี้ได้ เราจะต้องอยู่กับ
มั น ให้ ไ ด้ วิ ธี ท่ี จ ะอยู ่ กั บ มั น ให้ ได้ อ ย่ า งไม่ ท รมานใจก็ คื อ
อย่าไปอยากให้มนั หาย อย่าไปมีตณ
ั หาความอยาก ความอยาก
ให้มนั หายนีแ่ หละเป็นตัวทีท่ ำ� ให้เราทรมานกัน ไม่ใช่ความเจ็บ
ของร่างกาย ถ้าเราหยุดความอยากได้ดว้ ยปัญญา รูว้ า่ ความเจ็บ
นี้มันเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เราไม่สามารถไปควบคุม
บังคับมันได้ ก�ำจัดมันได้ เราท�ำได้เพียงอย่างเดียวก็คือหยุด
ความอยากของเรา หยุดความอยากให้ความเจ็บหายไป พอเรา
ควบคุมใจเรา ท�ำใจให้เรานิง่ สงบ สักแต่วา่ รู้ได้ ปล่อยให้ความเจ็บ
เป็นไปตามเรื่องของมัน ใจเราก็จะไม่ทรมาน อันนี้คือวิธีการที่
จะผ่านเวทนา
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เราต้องหัดผ่านทุกขเวทนา สุขเวทนาไม่ต้องไปสอบ
มันหรอก มันง่าย อย่างมากมันก็หายไปเท่านัน้ เอง เวลาหายไป
เราท�ำใจหน่อยก็ไม่ทรมาน แต่ทกุ ขเวทนานีม่ นั ยาก เราถึงต้องมา
ฝึกตัวนี้ มาสู้กับตัวนี้ สุขเวทนา ไม่สุขเวทนา มันไม่เป็นปัญหา
มันไม่ได้ท�ำให้เราทุกข์ ถ้ามันทุกข์ก็ ไม่รุนแรง เช่น สุขเวทนา
หายไป เราก็อาจจะเสียใจวันสองวันเดี๋ยวมันก็หมดไป สุขไม่สุข
เวทนา คือรู้สึกไม่มีรสชาติในชีวิตอย่างนี้ มันก็เฉยๆ เดี๋ยวก็อยู่
กับมันได้ แต่ไอ้ทุกขเวทนา ความเจ็บปวด นี่มันแสนทรมานใจ
ไอ้ ตั ว นี้ แ หละที่ เ ราต้ อ งมาฝึ ก มาแก้ ตั ว ทุ ก ขเวทนาด้ ว ยการ
นั่งสมาธิ นั่งนานๆ แล้วไม่ต้องให้มันเข้าไปในสมาธิ ถ้ามันเข้า
เวลาออกมาก็อย่าเพิง่ ลุก นัง่ ต่ออีกรอบหนึง่ นัง่ ให้มนั เจ็บขึน้ มา
แล้วทีนี้มาใช้ปัญญาแก้ ใช้ปัญญาสอนใจว่า ทุกขเวทนามันเป็น
อย่างนี้ มันเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา มันสุขมันทุกข์ มันไม่สขุ ไม่ทกุ ข์
เราต้องให้มันเป็นไปตามกระบวนการของมัน อย่าไปยุ่งกับมัน
อย่าไปอยากควบคุมมัน อย่าไปอยากให้มนั มีแต่สขุ เวทนาเพียง
อย่างเดียว เพราะมันจะท�ำให้เราทรมานใจเวลาทีเ่ ราไม่สามารถที่
จะไปควบคุมเวทนาได้ พอเราฝึกให้อยูก่ บั ทุกขเวทนาได้ ต่อไป
เราก็จะไม่เดือดร้อน เวลาปวดท้องก็ไม่เดือดร้อน ปวดหัวก็ไม่
เดือดร้อน ปวดแข้งปวดขาปวดอะไรก็อยู่กับมันไปได้ ใจเรา
จะไม่ ต ่ อ ต้ า น จะไม่ มี ค วามอยากให้ มั น หาย แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าเราจะไม่รักษา รักษาได้ก็รักษาไป รักษายังไง
เดี๋ยวมันก็กลับมาอีก โรคเหล่านี้มันไม่หายขาด มันจะหายด้วย
วิธเี ดียวเท่านัน้ คือ “ไฟ” รักษาด้วยไฟ เผาให้รา่ งกายหายไปเลย
ถ้าร่างกายหายล่ะทีนี้ ทุกขเวทนาทางร่างกายก็จะหายไปหมดไป
ดูกระดูกที่เขาเผาแล้วเป็นเศษกระดูก ไปถามดูซิว่า “ตอนนี้มึง
เจ็บหรือเปล่า เมือ่ ก่อนตอนทีม่ งึ เป็นอยูใ่ นร่างกาย ท�ำไมมึงเจ็บ
เหลือเกิน”  พอตอนนีเ้ ผาเหลือแต่เศษกระดูกแล้ว มันไม่เจ็บเลย
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เปลี่ยนกรรมฐาน
เพราะใจเราเป็นโรค

กรรมฐานของใจมี อ ยู ่ ๔๐ ชนิ ด ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรง
ค้นพบว่าสามารถที่จะหยุดใจไม่ให้ ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ได้
เราสามารถเลือกใช้กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งได้ตามความ
เหมาะสมกับวาระโอกาส
ถ้าตามปกติกรรมฐานหรือที่เราใช้ควบคุมความคิดนี้ เราก็
จะใช้ “พุทธานุสติ” คือให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึง
พระพุทธคุณ มี ๒ วิธี เราจะสวดบทพุทธคุณไปในใจก็ได้ “อิตปิ ิ โส
ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต
โลกะวิทู” สวดไปๆ จบหนึ่ง แล้วก็สวดไปจบที่ ๒ สวดไปเรื่อยๆ
อย่าปล่อยให้ ใจไปคิดเรื่องต่างๆ สวดไปจนกว่าใจจะหยุดคิด
ถ้าเราหยุดสวดแล้วใจไม่คดิ เราก็ไม่ตอ้ งสวดก็ได้ นีว่ ธิ หี นึง่ ก็คอื
ใช้พุทธานุสติ จะใช้การสวดก็ได้ จะใช้การบริกรรมเพียงค�ำเดียว
ก็ได้ เช่น พุทโธ พุทโธไป อันนีก้ เ็ รียกว่าเป็นพุทธานุสติเหมือนกัน
อาจจะง่ายกว่า เพราะบางทีเราจ�ำบทสวดพุทธคุณไม่ได้ เราก็เอา
พุทโธ พุทโธไป แต่ต้องท�ำเป็นกิจลักษณะ แบบเอาจริงเอาจัง
ไม่ใช่เป็นของเล่นๆ ถ้าจะพุทโธ ก็ต้องเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย
พอตื่นจากที่นอนมาก็พุทโธไปเลย อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องที่
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ไม่สำ� คัญ แต่เรือ่ งทีต่ อ้ งคิดก็ปล่อยให้คดิ ได้ เช่น วันนีว้ นั อะไร ต้องไปท�ำอะไร พอรูว้ า่ เป็น
วันอะไร ต้องไปท�ำอะไร ก็ต้องไปเตรียมตัว ระหว่างที่เตรียมตัวก็ไม่ต้องคิด ก็พุทโธๆ ไป
อาบน�้ำก็พุทโธไป ล้างหน้าก็พุทโธไป แปรงฟันก็พุทโธไป แต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไป
รับประทานอาหารก็พุทโธไป เดินทางก็พุทโธไป จนกว่าจะไปถึงที่เราต้องไปท�ำอะไร
ต้องใช้ความคิด ตอนนั้นเราก็หยุดพุทโธ แล้วก็ใช้สติก�ำกับอยู่กับการท�ำงานของเราไป
นีก่ เ็ รือ่ งของการฝึกสติเพือ่ หยุดความคิดต่างๆ ทีนบี้ างทีเรามีการเปลีย่ นอิรยิ าบถ
มีการเปลีย่ นบทบาท เช่น พอเราว่างเราอยากจะนัง่ สมาธิ เราก็นงั่ หลับตา ทีนเี้ ราจะมาใช้
“อานาปานสติ” ก็ได้ ถ้าเราเมือ่ ยกับค�ำบริกรรมพุทโธ พุทโธ พุทโธ มาทัง้ วัน ทีนพี้ อมานัง่
อยากจะหยุดพุทโธ แต่ใจยังคิดอยู่ ให้ดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ ได้ หายใจเข้าก็รู้ว่า
หายใจเข้า หายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก ให้ใจจดจ่ออยู่ที่จุดเดียว จุดที่ลมเข้าออก อันนี้
เราก็เปลี่ยนกรรมฐานได้ จากพุทโธมาเป็นอานาปานสติ ดูลมหายใจเข้าออก
ทีนบี้ างวันเราจะดูลม แต่ใจมันไปผูกพันมีเรือ่ งมีราว ก�ำลังโกรธคนนัน้ โกรธคนนีอ้ ยู่
ไปท�ำงานแล้วก็ไปทะเลาะกัน กลับมาบ้านจะมานั่งสมาธิ มันก็ไม่ยอมอยู่กับพุทโธ หรือ
ไม่ยอมอยู่กบั ลมหายใจ เราก็ต้องเปลีย่ นกรรมฐานมาใช้เมตตาภาวนาแทน เมตตาก็คอื
ต้องให้อภัย “สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ” ต้องใช้เมตตามาพิจารณาสอนใจว่า เหตุการณ์
ก็ผา่ นไปแล้ว ผิดถูกมันก็ผา่ นไปแล้ว จะมาโกรธแค้นโกรธเคือง มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
มีแต่จะท�ำให้นงั่ สมาธิไม่ได้ ท�ำใจให้สงบไม่ได้ ให้อภัยกันไปดีกว่า อย่าจองเวรจองกรรมกัน
แล้วใจเราจะได้เย็น จะได้หายร้อน จะได้สงบได้ นี่ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่ง คือ
“พรหมวิหาร ๔” บางทีก็ต้องกรุณา บางทีก็ต้องมุทิตา บางทีก็ต้องอุเบกขา อันนี้ก็ต้อง
เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์
หรือบางทีเวลาจะนั่งสมาธิก็เกิดความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ
รสกาแฟ รสขนม อะไรอย่างนี้ ก็ตอ้ งพิจารณาสิง่ ทีเ่ ราจะรับประทานว่ามันไม่นา่ รับประทาน
มันไม่น่ารับประทานตอนไหน ตอนที่มันอยู่ในปากเรานั่นแหละ ตอนที่ก�ำลังเคี้ยวก�ำลัง
เอร็ดอร่อย อยากจะดูหน้าตามันหน่อย ก็คายมันออกมาแล้วค่อยตักเข้าไปใหม่ นึกถึง
ภาพของอาหารหรือขนมที่เราก�ำลังเคี้ยวอยู่ อย่าไปดูขนมที่อยู่ในจาน ยิ่งดูยิ่งหิวยิ่ง
อยากกิน ถ้าไม่อยากกิน ให้คายขนมหรืออาหารที่เคี้ยวอยู่ในปากออกมาใส่ช้อนใส่จาน
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แล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่ มันจะกินไม่ลง มันเห็นรูปของอาหารทีไ่ ม่สวยงาม ไม่น่ากิน อันนี้
ก็เป็นวิธีแก้ความหิวความอยากเวลาจะนัง่ สมาธิ แล้วไปคิดถึงขนม คิดถึงอาหาร นีก่ ็คอื
กรรมฐานเหมือนกัน เรียกว่า “อาหาเรปฏิกูลสัญญา”

บางที ที่ ต ้ อ งเปลี่ ย นกรรมฐานเพราะใจเราเป็ น โรค
เหมือนกับร่างกาย เดีย
๋ วปวดหัว เดีย
๋ วปวดท้อง เดีย
๋ วปวดแขน
ปวดขา ก็ต้องใช้ยาต่างชนิดกัน ปวดท้องก็ต้องใช้ยาแก้
ปวดท้อง ปวดหัวก็ต้องใช้ยาแก้ปวดหัว นี่คือกรรมฐานที่เรา
ต้องใช้สลับผลัดเปลีย
่ นไปตามวาระโอกาสตามความเหมาะสม
แล้วแต่ว่าใจมันมีปัญหากับเรื่องไหน ก็ต้องใช้กรรมฐาน
ที่เหมาะสมถึงจะสามารถน�ำมาแก้ได้

ระดับนีเ้ ขาเรียกว่า “อารักขากรรมฐาน” กรรมฐานทีจ่ ะรักษาใจ มีอยู่ ๔ ข้อ ด้วยกัน
ข้อที่ ๑ ก็ “พุทธานุสติ” เมือ่ เวลาเราเกิดความเสือ่ มศรัทธา เกิดความเกียจคร้าน ไม่ขยัน
เราก็อาจจะระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรมค�ำสอน หรือระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวก
ดูประวัติอันดีงามของท่านว่า กว่าที่ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านก็ต้องมีความอดทน
มีความมุมานะ มีความพากเพียร พอเรามีความท้อแท้เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติ เราก็คิด
อย่างนี้ พอคิดอย่างนี้มันก็จะท�ำให้เราเกิดก�ำลังใจขึ้นมา อันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเวลาเรา
มีความเบือ่ หน่าย ไม่อยากจะปฏิบตั ิ หรือเวลาทีเ่ ราเกิดความคึกคะนองฮึกเหิม เกิดความ
มั่นใจในตัวเอง ก็ให้ระลึกถึงความตาย มันก็จะได้หายคึกหายคะนองว่า เดี๋ยวร่างกายก็
ตายแล้ว การใช้ “มรณานุสติ” ก็จะท�ำให้ใจระงับจากการคึกคะนองอะไรต่างๆ ได้
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หรือเวลาเกิดกามารมณ์ขนึ้ มา เห็นคนนัน้ สวย เห็นคนนัน้ หน้าตาดี อยากจะได้เขา
มาเป็นแฟน นั่งสมาธิก็เห็นแต่หน้าตาเขา ใจก็ไม่สงบ ก็ต้องพิจารณา “อสุภะ” ของเขา
อย่าไปดูแต่ขา้ งนอก ให้ดขู า้ งในบ้างก็ได้ ข้างนอกก็มหี นังหุม้ ห่ออยู่ ข้างในก็มอี วัยวะต่างๆ
เต็มไปหมด มีกะโหลกศีรษะ มีโครงกระดูก มีตับ ไต ไส้ พุง มีอะไรต่างๆ หรือดูตอนที่
ร่างกายหมดลมหายใจแล้ว ยังน่าดูอยูห่ รือเปล่า ถ้าแฟนเราไม่มลี มหายใจแล้ว จะเก็บเขา
ไว้ให้อยู่กับเราในบ้านหรือเปล่า หรือยกให้สัปเหร่อไป นี่ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันที่จะ
ระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านต่างๆ ของใจที่ท�ำให้ใจไม่สงบ
ดังนั้น เราก็ต้องสังเกตดูว่าตอนนี้ใจของเราเป็นอย่างไร ถ้าใจไม่พยศ ใจแบบ
สบายๆ แต่ยังชอบคิดเรื่อยเปื่อย อันนี้ เราก็ใช้ “พุทโธ” ไปก็ได้ หรือถ้าเราไม่อยาก
บริกรรม มันเมือ่ ย ก็ลองใช้การเฝ้าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายไป ร่างกายก�ำลังท�ำอะไร
ก็เฝ้าดูไป ถ้าเราดูร่างกาย มันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ เช่น ก�ำลังแปรงฟัน ก็ให้อยู่กับ
การแปรงฟันอย่างเดียว ก�ำลังล้างหน้า ก็อยู่กับการล้างหน้า ก�ำลังทาคิ้วทาปาก ก�ำลัง
ท�ำอะไรอยู่กับร่างกาย ก็ให้เฝ้าอยู่กับงานที่เราท�ำอยู่เพียงอย่างเดียว อันนี้ก็เรียกว่า
“กายคตาสติ” คือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย
นี่คือเรื่องของการฝึกสติที่เราต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราต้องการหยุดความคิด
ถ้าเราต้องการความสงบของใจ เราต้องหยุดมัน ถ้าเรามีสติ เราก็จะหยุดมันได้ เวลานั่ง
สมาธิ จิตก็จะสงบได้ ถ้านัง่ สมาธิแล้วจิตยังไปคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีอ้ ยู  ่ ไม่ยอมอยูก่ บั พุทโธ
ไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเข้าออก มันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ เมื่อไม่สงบก็ต้องไปหา
ความสุขภายนอก พอไปหาความสุขภายนอกก็จะต้องไปเจอความทุกข์ภายนอก เพราะว่า
มันมีตั้งแต่เริ่มต้น พอเริ่มหามันก็ทุกข์แล้ว พออยากได้ก็จะหงุดหงิดร�ำคาญใจขึ้นมา
มีความกระสับกระส่ายกระวนกระวาย แล้วพอได้มาก็ตอ้ งมาคอยกระวนกระวายกับการ
ดูแลรักษามันอีก ได้มาแล้วก็กลัวมันหาย กลัวมันจากเราไป ก็ทกุ ข์อกี พอมันจะจากเราไป
ก็ทุกข์อีก ดังนั้น การไปหาความสุขภายนอกใจนี้ เป็นการไปหาความทุกข์โดยที่เราไม่
รูส้ กึ ตัว เพราะเราไม่เคยคิดกัน เราคิดว่าเราก�ำลังไปหาความสุข แต่แล้วเรากลับมาถูกมัน
ศอกกลับโดยไม่รู้ตัว
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ตัวคิด
ไม่มีวันตาย

สติที่ถูกต้องคือสติที่ ไม่มีความคิด สติที่มีความคิดนี้
ไม่ถือว่าเป็นสติที่ถูกต้อง เพราะท�ำจิตให้เป็นสมาธิไม่ได้ เช่น
เรามีสติกับการท�ำงาน เราก็ต้องคิด วันนี้เราต้องท�ำบัญชี
เราก็ต้องคิดอยู่กับตัวเลข วางแผนเราก็ต้องคิดอยู่กับการ
จัดการว่าจะต้องเอาคนนัน้ มาท�ำอย่างนัน้ อย่างนี้ ก็มสี ติอยูก่ บั
การท�ำงาน อยู่กับความคิด แต่สติแบบนี้มันไม่หยุดความคิด
เวลานั่งสมาธิมันก็ยังคิดเรื่องงานต่อได้ คนเราเวลาท�ำงาน
กลับมาบ้านแล้ว เวลาไปนั่งสมาธิ มันนั่งไม่ค่อยได้กัน เพราะ
เวลามานั่งมันก็ยังหยุดความคิดเรื่องของงานไม่ได้ ทั้งๆ ที่
ตอนนีไ้ ม่ได้ทำ� งานแล้ว แต่มนั ก็ยงั เอางานกลับมาท�ำทีบ่ า้ นต่อ
มานั่งคิดถึงงานที่ก�ำลังท�ำอยู่ จึงเป็นอุปสรรคส�ำหรับผู้ที่ต้อง
ใช้ความคิดกับการท�ำงาน
ผู้ที่ท�ำงานแบบไม่ใช้ความคิดนี้ไม่ค่อยมีอุปสรรค เช่น
พระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านมาบวชอยู่วัดป่ากันนี้ ท่านไม่ค่อยมี
งานที่ต้องใช้ความคิด งานที่ท่านใช้มันเป็นงานที่ใช้ร่างกาย
ใช้ความคิดนิดเดียวเท่านั้นเอง เช่น กวาดลานวัดนี้ ไม่ต้อง
คิดว่ากวาดละเอียดแบบไหน ก็ดูว่าตรงไหนมันสกปรกก็
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ไปกวาดมัน ก็เท่านั้นเอง ไม่ต้องคิดมาก ในขณะที่กวาดก็สามารถควบคุม
ความคิดได้ หยุดความคิดได้ ด้วยการเฝ้าดูไม้กวาดก็ได้ ไม้กวาดแตะพื้น
กวาดไปทางซ้าย กวาดไปทางขวา ให้มีสติอยู่กับไม้กวาดไป อันนี้ก็จะท�ำให้
ไม่คดิ ถึงเรือ่ งราวต่างๆ ได้ พอไม่คดิ เวลานัง่ สมาธิกจ็ ะสงบง่าย พอจิตสงบแล้ว
ความคิดความจ�ำมันจะหยุดทันที ความคิดว่าร่างกายเป็นเรามันจะหายไป
จะเหลือสักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียว นี่เราจะได้รู้ว่า “อ๋อ ตัวที่ไปคิดตัวที่ไปจ�ำ
ก็คือตัวรู้นี่เอง”
พอออกจากสมาธิปั๊บ พอเห็นร่างกายปั๊บ ก็คิดกลับมาทันทีว่าร่างกาย
เป็นเราเป็นของเราขึ้นมาทันที ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาแก้ต่อไป เพราะเวลา
มันออกมา มันจะกลับเข้าไปรวมกันใหม่ ทีนี้เราอย่าให้มันรวม นี่แหละท�ำไม
เราถึงต้องมีสมาธิก่อน เราต้องแยกจิตให้ออกจากร่างกายก่อน พอแยกได้
ในสมาธิแล้ว พอออกจากสมาธิมา ใจกับกายมันจะกลับมารวมกัน เพราะว่า
ตั ว วิ ญ ญาณจะกลั บ มาเกาะติ ด อยู ่ กั บ ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจก็ จ ะเริ่ ม
รับรู้ว่าก�ำลังอยู่กับร่างกาย ก็จะไปคิดเหมือนเดิม คิดว่าร่างกายเป็นเรา
เป็นของเรา ตอนนั้นแหละต้องใช้ปัญญาพิจารณาแก้มันอีกทีหนึ่ง เตือนมัน
สอนมันด้วยเหตุผลว่า มันไม่ใช่เป็นเรา เป็นอาการ ๓๒ ท�ำมาจากดิน น�ำ ้ ลม ไฟ
มันไม่สวยไม่งาม ถ้าเห็นเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใคร
ของดาราภาพยนตร์ ของนางงามจักรวาล หรือของใครทีโ่ ลกหลงใหลคลัง่ ไคล้
เหลือเกินว่าน่ารักน่าดูน่าชม พอดูเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมันหายไปหมด
ความรูส้ กึ ทีว่ า่ น่าดูนา่ รักน่าชมนีจ้ ะถูกความจริงมาล้างไปหมด เพราะความหลง
เท่านัน้ แหละทีท่ ำ� ให้เห็นว่าร่างกายนีส้ วยงาม น่ารักน่าดูนา่ ชม ถ้าเอาความจริง
มาดูแล้ว มันไม่น่ารักน่าชม ต่อไปก็จะไม่รักใครหลงใคร ไม่อยากจะมีใคร
มาเป็นแฟน ไม่อยากจะให้ใครมาเป็นคู่ครอง ไม่อยากจะได้กระดูกของเขา
ไม่อยากจะได้ปอดของเขา ไม่อยากจะได้หวั ใจ ตับ ไต ไส้ พุงของเขา ไม่อยาก
จะได้อาหารใหม่ อาหารเก่าของเขา
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นี่เวลาได้ใครมาแล้วได้ของแถมมาด้วยรู้หรือเปล่า ไม่ได้

เพียงแต่หน้าตาเท่านั้น ได้กระดูก ได้ล�ำไส้ ได้กระเพาะ ได้ตับ

ได้ ไ ต ได้ ป อด ได้ หั ว ใจ เป็ น ของแถมมาด้ ว ย เหมื อ นสั่ ง
ก๋ ว ยเตี๋ ย ว เราต้ อ งการกิ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วอย่ า งเดี ย ว แต่ เ ขาให้
ของแถมมาเยอะแยะไปหมด แต่ถ้าเรารู้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
ใส่ ข องที่ เ ราไม่ อ ยากได้ เราก็ ไ ม่ เ อา เราก็ ไ ปกิ น ร้ า นที่ ไ ม่ มี
ของพวกนี้ ไม่มีตับ ไต ไส้ พุง ให้เรากิน ไปหาร้านที่มีแต่เนื้อ
อย่างเดียว นีก
่ เ็ หมือนกัน ต่อไปเราจะไม่อยากมีครู่ ก
ั คูค
่ รองเพราะ
เราจะเห็นว่าไม่มีใครน่ารักน่ามาเป็นคู่ครองของเรา ทั้งโลกนี้
ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหน ประเทศไหน ชาติไหน เหมือนกันหมด

มีอาการ ๓๒ เหมือนกันหมด ต่อไปจะไม่มีความคิดจะรักใคร
เพราะเห็นว่ารักเขาก็เท่ากับรักกระดูกเขา รักปอด รักหัวใจ รักตับ
รักไต รักล�ำไส้ของเขา รักน�้ำเลือด น�้ำเหลือง น�้ำอะไรต่างๆ
ของเขา อันนี้จะท�ำให้ใจปล่อยวางร่างกายได้ แล้วจะไม่กลัว
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ของร่างกาย เพราะว่ามันไม่ได้
เป็นตัวเราที่แก่ ที่เจ็บ ที่ตาย ตัวเราก็คือตัวคิดนี่เอง คิดว่ามัน
เป็นเรา ไอ้ตว
ั คิดนีไ้ ม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ตัวคิดไม่มว
ี น
ั ตาย
ตัวคิดนี่แหละที่ถูกความหลงความอยากหลอกให้ไปมีร่างกาย
ใหม่อยู่เรื่อยๆ พอร่างกายอันนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่
หรือถ้าร่างกายของคนอื่น คือร่างกายของแฟน พอแฟนคนนี้
ตายไปหรือทิ้งเราไป เดี๋ยวเราก็ไปหาร่างกายของแฟนคนใหม่
มาเป็นแฟน หามากี่ร่างเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกันอยู่ดี เวลา
จากกันก็เป็นทุกข์
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อย่าไปกังวลกับปัญญา
ถ้ายังไม่ได้สมาธิ

เราอย่าไปกังวลเรื่องปัญญากันมาก ให้กังวลกับเรื่อง
สติกับ สมาธิกันให้มากดี กว่ า เพราะมั น เป็ น สิ่ ง ที่ เ ราไม่ มี กัน
เราฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันก็ว่าได้
มี ก ารแสดงธรรมอยู ่ เ รื่ อ ยๆ ทุ ก ครั้ ง ที่ แ สดงธรรมก็ มี เ รื่ อ ง
ของวิปัสสนาอยู่เสมอ แต่เรื่องของสมถะนี่เป็นสิ่งที่ฟังเฉยๆ
ไม่ได้ ฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติด้วยถึงจะเกิดสมาธิขึ้นมา

ดังนั้น สิ่งที่เราไม่มีกันหรือขาดกันก็คือเรื่องของสมาธิมากกว่า
เรื่องของปัญญานี้ เรามีปัญญาของพระพุทธเจ้า เราฟังเทศน์ฟังธรรม
อยู่อย่างต่อเนื่อง เรารู้หมดว่าร่างกายไม่เที่ยง ร่างกายเมื่อเกิดแล้ว
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง บุคคลต่างๆ
ก็จะต้องมีการพลัดพรากจากกันไป อันนี้เรารู้ แต่เรายังท�ำใจไม่ได้
เรายังอดที่จะอยากให้เขาไม่จากเราไปไม่ได้ เรายังอดที่จะอยากให้
ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายไม่ได้ เพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีสตินั่นเอง
เราจึงต้องพยายามทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกสติกับการฝึกสมาธิก่อน
ที่จะไปสู่วิปัสสนา
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วิปสั สนาก็มี ๒ ระดับ ระดับแรกก็ตอนนีท้ เี่ ราฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน
เป็นวิปสั สนาชัว่ คราว เราฟังแล้วเดีย๋ วเราก็ลมื เดีย๋ วพอเราไปท�ำอย่างอืน่
ใจเราก็ ไปคิดเรื่องอื่น เรื่องวิปัสสนาที่เราได้ยินได้ฟังก็อาจจะหายไป
หมดเลยก็ได้ พอเห็นอะไรอยากได้อะไรก็ลมื ไปหมดว่าการท�ำตามความ
อยากนีจ้ ะพาเราไปสูค่ วามทุกข์ตอ่ ไป อันนีเ้ ป็นวิปสั สนาชัว่ คราว ทีเ่ ราจะ
ต้องเอาไปพัฒนาให้มันเป็นวิปัสสนาที่ถาวร คือไม่หลงไม่ลืม ถ้าเรา
ไม่อยากหลงไม่อยากลืม เราก็ต้องเอาไปท�ำการบ้านต่อ เอาไปคิดอยู่
เรือ่ ยๆ อย่างเช่น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมัน่ พิจารณาอยูเ่ นืองๆ
ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา
อนิจจัง คือ ไม่เที่ยงแท้แน่นอน อนัตตา คือ เราไปควบคุมบังคับให้เขา
เทีย่ งแท้แน่นอนไม่ได้ ถ้าเรารูอ้ ย่างนีเ้ ราก็จะไม่ไปอยากได้อะไรในโลกนี้
เพราะถ้าอยากแล้วมันจะต้องท�ำให้เราเจอความทุกข์ เพราะสิง่ ทีเ่ ราได้มา
ไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องเสื่อมไปหมดไป จากเราไปนั่นเอง อันนี้เป็น
วิปสั สนาถาวรทีจ่ ะเกิดได้เมือ่ เรามีเวลามาพิจารณาอย่างต่อเนือ่ ง ก็ตอ้ ง
เป็นระดับของนักบวชที่ไม่มีภารกิจการงานท�ำมาหากินอะไรต่างๆ
แล้วก็จะมีเวลาทีจ่ ะหมัน่ พิจารณาปัญญาได้อย่างต่อเนือ่ ง และสลับกับ
การท�ำสมาธิ เพราะว่าสมาธิถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ต้องพยายามเจริญให้
สมบูรณ์ ต้องสามารถรวมให้เป็นหนึ่งให้ ได้ ให้เป็นอัปปนาสมาธิ แล้วก็
ให้สงบได้อยู่นานๆ เมื่อสงบอยู่ได้นานๆ เวลาออกจากสมาธิมาจะมี
ก�ำลังสูก้ บั ความอยากได้ เวลาเกิดความอยาก ก็เอาปัญญาทีเ่ ราไม่หลง
ไม่ลืมมาสอนใจให้เห็นว่าก�ำลังไปหาความทุกข์ เพราะสิ่งที่เราอยากได้
มันไม่เทีย่ ง มันจะต้องมีวนั เสือ่ มมีวนั หมดไป เราไปควบคุมบังคับไปห้าม
มันไม่ได้
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ถ้ามีทงั้ ๒ อย่าง มีสมาธิทมี่ กี ำ� ลังทีจ่ ะหยุดความอยากได้ แล้วก็มปี ญ
ั ญาทีจ่ ะสอนใจ
ว่าท�ำไมต้องหยุดความอยาก ท�ำไมต้องไม่ทำ� ตามความอยาก เพราะการท�ำตามความอยาก
ไม่ได้นำ� ไปสูค่ วามสุข น�ำไปสูค่ วามทุกข์ พอคิดอย่างนีไ้ ด้ ก็จะหยุดความอยากได้ พอเห็น
ร่างกายแก่ ก็จะหยุดความอยากไม่แก่ได้ เพราะจะรู้ว่าร่างกายก็ไม่เที่ยง ร่างกายมีเจริญ
ก็ตอ้ งมีเสือ่ ม ความแก่กค็ อื ความเสือ่ มของร่างกายนีเ่ อง ถ้าไปอยากให้ ไม่เสือ่ มก็จะทุกข์
ขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้มันเสื่อมไป ดูแลมันไปตามก�ำลังของเรา แต่ไปห้าม
มันไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้ ผมมันจะหงอกก็ต้องปล่อยให้มันหงอกไป หนังจะเหี่ยวก็ต้อง
ปล่อยให้มนั เหีย่ วไป ไปดึงไปท�ำศัลยกรรม ไม่นานมันก็เหีย่ วเหมือนเดิม ผมไปย้อมกีค่ รัง้
เดีย๋ วมันก็หงอกออกมาเหมือนเดิม ท�ำไปแล้วเหนือ่ ยไปเปล่าๆ สูป้ ล่อยให้มนั เป็นไปตาม
ธรรมชาติของมัน แล้วเราจะได้ไม่ไปทุกข์ไปวุน่ วายกับมัน แต่นไี่ ม่เท่าไร ความเจ็บไข้ได้ปว่ ย
มันจะท�ำให้เราทุกข์ทรมานใจมากกว่าความแก่ เวลาร่างกายเจ็บไข้ ได้ป่วยนี้ท�ำอะไร
ไม่ได้เลย หาความสุขไม่ได้ ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพราะอยากจะให้หาย แต่ถ้า
เรามีวิปัสสนา มีปัญญา เราจะไม่อยากให้มันหายจากการเจ็บไข้ ได้ป่วย ก็เพราะว่ามัน
เจ็บไข้ ได้ป่วยอยู่แล้ว จะไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ ได้ป่วยได้อย่างไร หรือจะไปอยากให้
มันหาย มันก็ไม่หาย เวลามันเจ็บก็ตอ้ งปล่อยให้มนั เจ็บไป ต้องยอมมัน ยอมเจ็บ ถ้าใจเรา
ยอมเป็น ใจเราจะไม่ทกุ ข์กบั ความเจ็บไข้ได้ปว่ ย ใจเราจะไม่ทกุ ข์กบั ความตาย เวลาจะตาย
ก็ยอมให้มันตายได้
ดังนั้น ถ้าเรายังไม่มีสมาธิ อย่าเพิ่งไป
กังวลเรื่องปัญญามากเกินไป ปัญญาเรา
ก็พอรู้อยู่ว่า ทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา อยู่แล้ว แต่เรายังไม่สามารถ
เอาปัญญานี้มาสอนใจให้หยุดความอยาก
ต่างๆ ได้ เพราะใจไม่มีก�ำลังที่จะสู้กับความ
อยากได้ เพราะฉะนั้ น เราจึงต้องมาฝึก
สมาธิกันก่อน
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หลงนิมิต

การนั่งสมาธิ นั่งเพื่อให้ ได้อุเบกขา ได้ความนิ่ง ได้ความสบาย
ได้ความเบาอกเบาใจ ได้ความอิม่ ใจ นีแ่ หละคือผลทีเ่ ราต้องการจาก
การนั่งสมาธิ จะได้ผลก็ต้องนั่งแบบมีสติ ถ้านั่งแบบไม่มีสติ เดี๋ยวมี
ผลแปลกๆ มาให้เราเห็น เดี๋ยวไอ้นั่นโผล่ขึ้นมา เดี๋ยวไอ้นี่โผล่ขึ้นมา
แล้วก็ ไปคิดว่าเป็นโน่นเป็นนี่ แล้วก็เป็นบ้าไปกับสิ่งที่เห็น
พวกหลงนิมต
ิ พวกนัง
่ สมาธิแล้วเป็นบ้านี่ คือนัง
่ แบบไม่มส
ี ติ

พอมีอะไรปรากฏขึน้ มาก็ไปคิดปรุงแต่งว่า โอ๊ย พระพุทธเจ้ามาเยีย่ มแล้ว
นิพพานมาถึงแล้ว อะไรต่างๆ ก็คิดปรุงแต่งไป ทั้งๆ สิ่งที่ปรากฏไม่ได้
บอกว่าเป็นอะไรสักอย่าง เราไปว่ามันเอง ไปบอกมันเอง ไปปรุงแต่ง
มันเอง หรือบางคนนั่งแล้วก็บอกว่ามีท้าวมหาพรหมมาเยี่ยม มีเทวดา
องค์นนั้ องค์นมี้ าเยีย่ ม มีบรุ ษุ ในอดีตคนนัน้ คนนีม้ าเยีย่ ม นัง่ แบบไม่มสี ติ
มันจะมีเรื่องราวต่างๆ ปรากฏมาหลอกให้ใจเราหลง หลอกให้วุ่นวาย
ไม่สงบ นั่งแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะไม่สามารถที่จะมาก�ำจัด
ความอยาก ดับความทุกข์ตา่ งๆ ได้ ถ้าต้องการทีจ่ ะมาก�ำจัดความทุกข์
ดับความอยาก ต้องนัง่ แบบมีสติ อย่าปล่อยให้ใจผลิตอาการต่างๆ ขึน้ มา
หลอกใจ ถ้ามันมีก็อย่าไปสนใจ
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สมาธิ
เพื่อปัญญา

เป้าหมายส�ำคัญของการฝึกสมาธิเพื่อท�ำให้จิตเป็นอุเบกขา
สักแต่ว่ารู้ เป็นอารมณ์เดียว เป็นหนึ่ง “เอกัคคตารมณ์” คือสักแต่ว่ารู้
แต่ไม่มีอะไรให้รับรู้ นอกจากความว่าง
ลักษณะของสมาธิมอี ยู่ ๓ ชนิด คือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และ
อัปปนาสมาธิ ขณิกสมาธินเี่ ป็นเบือ้ งต้น ถือว่าเป็นเหมือนหนังตัวอย่าง
ถ้าเป็นสินค้าก็สนิ ค้าตัวอย่าง เป็นความสงบตัวอย่าง เข้าไปเดีย๋ วเดียว
แล้วก็ออกมา ให้รู้ว่าสงบแล้วมันดีอย่างไร วิเศษอย่างไร อัปปนาสมาธิ
นี่เป็นสมาธิที่ยาวและสงบได้นาน ดังนั้นต้องมีสติมากถึงจะท�ำให้เป็น
อัปปนาสมาธิได้ แต่บางคนนี้พอเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิแล้ว ไม่ยอม
อยู่ในอัปปนาสมาธิ ชอบออกไปรู้เรื่องราวต่างๆ ในโลกทิพย์ นี่เรียกว่า
อุปจารสมาธิ คือออกไปพบกับกายทิพย์ต่างๆ มีตาทิพย์ มีหูทิพย์
ได้ยินเสียงทิพย์จากพวกกายทิพย์ สนทนากับพวกกายทิพย์ ได้ หรือ
ไปอ่านจิตของคนอื่นได้ ไปรับรู้ความคิดปรุงแต่งของจิตคนอื่นได้
หรือระลึกชาติได้ หรือมีความสามารถพิเศษ “อภิญญา” เหาะเหิน
เดินอากาศ ด�ำดินได้ สมาธิแบบนี้ ความวิเศษแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์
ต่อการก�ำจัดความทุกข์ ต่อการก�ำจัดตัณหาความอยาก ก�ำจัดการ
เวียนว่ายตายเกิด
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สิ่งที่เราต้องการ คือ ก�ำจัดความทุกข์ ก�ำจัดตัณหาความอยาก เพราะมันท�ำให้ใจ
ไม่สงบนั่นเอง เป้าหมายคือต้องการท�ำใจให้สงบพียงอย่างเดียว การมีอภิญญานี้ไม่ได้
ช่วยก�ำจัดหรือท�ำให้ใจสงบได้ กลับไปท�ำให้ใจไม่สงบเสียอีก การไปมีอภิญญา มีการรับรู้
อะไรต่ า งๆ ไม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ ใ จสงบเย็ น มี ค วามสุ ข เหมื อ นกั บ การอยู ่ ใ นอั ป ปนาสมาธิ
เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติต้องระวัง ถ้าใจเป็นนิสัยที่ชอบออกไปรับรู้นิมิตต่างๆ นิมิตข้างใน
ของตนเองที่ผลิตขึ้นมาเอง หรือนิมิตจากภายนอกจากพวกกายทิพย์ต่างๆ ก็ต้อง
ระมัดระวัง อย่าไปสนใจ อย่าไปติดตาม อย่าไปให้เวลากับมัน เพราะจะท�ำให้เสียเวลา
และจะหลงทาง แล้วมันจะติด ทุกครั้งนั่งสมาธิก็อยากไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ เพราะมัน
เพลิดเพลิน เหมือนกับดูมอื ถือดีๆ นีเ่ อง จะเรียกว่ามือถือนีเ้ ป็นอุปจารสมาธิภายนอกก็ได้
อุปจารสมาธิของคนที่ไม่มีสมาธิก็คือมือถือ เพราะมีอะไรให้เพลิดเพลินดูได้ตลอดเวลา
ฟังได้ตลอดเวลา แต่ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ได้ท�ำใจสงบนิ่ง ไม่ได้ท�ำให้ใจมีความสุขทางใจ
ฉะนั้นต้องระมัดระวัง
แต่เท่าที่ได้ยินมา คนที่มีอุปจารสมาธินี้มีน้อย
ร้อยหนึ่งจะมีสัก ๕ อย่างนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมี
อุปจารสมาธิกัน ดังนัน้ ถ้าไม่มีอปุ จารสมาธิก็ควรจะดีใจ
อย่าไปเสียใจ บางคนคิดว่านั่งแล้วต้องเห็นนรก เห็น
สวรรค์ เห็นเทวดา ระลึกชาติได้ ถึงจะเรียกว่านั่งได้ผล
อันนี้ไม่ใช่ การจะนั่งได้ผลนี้ ต้องให้มันเป็นอุเบกขา
ให้มันไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงดีกว่า ให้มันสักแต่ว่ารู้
ไว้เฉยๆ พยายามรักษาอุเบกขา พอออกมาก็พยายาม
รักษามันต่อ ถ้ารักษาด้วยสติมันจะรักษาได้ชั่วคราว
ถ้ารักษาได้ด้วยปัญญา มันจะรักษาได้อย่างถาวร ถ้ายัง
ใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้สติไปก่อน ออกจากสมาธิมา
ก็พุทโธต่อไป เจริญสติต่อไป ควบคุมใจอย่าให้ ไปคิด
ปรุงแต่ง อย่าให้ ไปรักไปชังไปกลัวไปหลง เห็นอะไรจะรัก
ก็หยุดมัน เห็นอะไรจะชังก็หยุดมัน พอเห็นอะไรจะชอบ
ก็หยุดมัน พุทโธ พุทโธ หยุดมันไปก่อน
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อันนี้ส�ำหรับผู้ที่ต้องการรักษาอุเบกขาหลังออกจากสมาธิแล้วก็ต้อง
ใช้สติตอ่ ผูท้ ใี่ ช้ปญ
ั ญาเป็นก็เอาปัญญามาสอนใจ เห็นอะไรรักก็ให้พจิ ารณาว่า
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ได้มาแล้วจะทุกข์ พอรู้ว่าสิ่งที่ได้มาจะให้ความทุกข์กับเรา
ก็ไม่เอาดีกว่า เห็นคนนั้นคนนี้แล้วชอบ อยากจะได้เขามาเป็นแฟน เดี๋ยวเขา
ทิง้ เราจะท�ำอย่างไร เดีย๋ วเขาไปมีคนใหม่จะท�ำอย่างไร เดีย๋ วเขาตายจากเราไป
จะท�ำอย่างไร เดีย๋ วเกิดเขาพิการไปจะท�ำอย่างไร ตอนทีไ่ ด้เขามาดีอยู่ เดีย๋ วได้
มา ๓ วัน เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาจะท�ำยังไง เราจะอยู่กับเขาต่อไปได้
หรือเปล่า ให้มองมุมกลับบ้าง มองมุมลบบ้าง อย่าไปมองมุมบวกอย่างเดียว
อย่าไปมองว่าได้มาแล้วจะดี จะมีความสุขไปอย่างโน้นอย่างนี้ มันไม่เป็น
อย่างนั้นเสมอไป ได้มาแล้วเดี๋ยวมาตีกันก็ได้ มาทะเลาะกันก็ได้ มาโกรธกัน
เกลียดกันก็ได้ นีค่ อื ปัญญา เห็นอะไรแล้วรักแล้วชอบ อยากได้ ก็กำ� จัดมันด้วย
ปัญญา เห็นอะไรทีไ่ ม่ชอบก็เหมือนกัน เห็นอะไรทีไ่ ม่ชอบก็บอกว่า ห้ามมันไม่ได้
ต้องเจอก็ต้องเจอ เจออะไรไม่ชอบก็อย่าไปไม่ชอบมัน ท�ำใจเฉยๆ ไม่ต้องไป
ท�ำอะไร เห็นอะไรไม่ชอบก็ปล่อยวาง ให้มนั อยูข่ องมันไป มันจะมาก็ปล่อยมันมา
เดี๋ยวมันจะไปมันก็ไปเอง เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ เช่น ออกมาแล้วเดี๋ยว
เจ็บตรงโน้น ปวดตรงนี้ ปวดท้องขึน้ มา ปวดศีรษะขึน้ มา จะไปก�ำจัดมันก็ไม่ได้
จะไปเกลียดมันก็ทุกข์ ไปเปล่าๆ ท�ำใจเฉยๆ อยู่กับมันไป ถ้ามียากินได้ท�ำให้
มันหายก็กนิ ไป ถ้ามันกินแล้วไม่หายก็อยูก่ บั มันไป ไม่ตอ้ งไปวุน่ วายไปกับมัน
เพราะมันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไปอยากให้มันหายก็จะท�ำให้เราทุกข์อีก
ความกลัวก็เหมือนกัน เห็นอะไรกลัวก็ว่ากลัวอะไร อย่างมากก็แค่ตาย เพราะ
คนเรามันต้องตายด้วยกันทุกคน เมือ่ ถึงเวลามันหนีไม่พน้ เดีย๋ วมันก็หายกลัว
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นี่คือวิธีใช้ปัญญาที่จะท�ำให้ใจเราเป็นอุเบกขาไปตลอด เห็นอะไร
แล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็อย่าไปสนใจ อย่าไปอยากรู้อยากเห็น เดี๋ยวก็
หลงผิดเป็นชอบอีก ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ให้รู้เฉยๆ สักแต่ว่ารู้ ไป เราก็จะ
สามารถรักษาใจให้เป็นอุเบกขาได้ตลอด ถ้าเราเห็นทุกอย่างในโลกนี้

ว่าเป็นไตรลักษณ์ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือเห็นอะไรที่สวยงาม

ก็ตอ
้ งเห็นมุมกลับว่ามันมีมม
ุ ทีไ่ ม่สวยงาม ทุกอย่างมันมี ๒ ด้าน มันมี
ทั้งสวยและไม่สวยมาอยู่ในสิ่งเดียวกัน มันมีทั้งดีและไม่ดีในสิ่งเดียวกัน
ให้มองให้เห็นอย่างนี้ เวลาเห็นส่วนที่ดีก็นึกถึงส่วนที่ไม่ดี แล้วมันก็
จะท�ำให้เราไม่ไปหลงกับมัน ไม่ไปหลงไปรักไปชังมัน เราก็จะอยู่กับ

มันเฉยๆ ได้

นี่ คื อ การใช้ ป ั ญ ญาเพื่ อ รั ก ษาอุ เ บกขา รั ก ษาความสงบของใจ
หลังออกจากสมาธิมาถ้ามีปัญญาแล้ว ต่อไปใจจะเฉยโดยอัตโนมัติ
เข้าใจแล้วมันก็จะปล่อยวาง จะสัมผัสรับรู้อะไรมันจะไม่รัก ไม่ชัง ไม่กลัว
ไม่หลง ถ้ามันยังรัก ชัง กลัว หลง ก็ใช้ปัญญาเข้ามาแก้ ไปเรื่อยๆ แก้ ไป
จนกระทัง่ มันไม่มอี ะไรทีท่ ำ� ให้ใจเห็นแล้วเกิดความรัก ชัง กลัว หลง ขึน้ มา
ก็ไม่ต้องแก้อีกต่อไป นี่คือวิธีที่จะท�ำให้ใจเป็นอุเบกขา ปล่อยวาง สงบ
ตลอดเวลา ไม่ยึดไม่ติดกับอะไร เหมือนหยดน�้ำบนใบบัว ใบบัวนี้ไม่รับ
หยดน�้ำ หยดน�้ำจะมาแตะใบบัวก็ต่างคนก็ต่างอยู่กันไป อะไรมาให้ ใจ
สัมผัสรับรู้ ใจก็รับรู้ ไปเฉยๆ แต่จะไม่มีความรัก ชัง กลัว หลง
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การปฏิบัติ
ควรท�ำเป็นขั้นเป็นตอน

การที่จะให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิ นี่ ไม่ใช่ของง่าย
หลวงตาท่านเคยบอกว่า จิตเคยรวมได้ ๓ ครัง้ ด้วยกัน ในระยะ ๖ ปี
ทีบ่ วชทีศ่ กึ ษา ก่อนทีท่ า่ นจะออกปฏิบตั ิ แต่ตอนนัน้ ท่านยังไม่ได้
ปฏิบัติแบบจริงจัง ท่านยังเรียนหนังสืออยู่ ไปเรียนหนังสือ
ก็เหมือนอยูใ่ นบ้านในเมือง ก็ยงั ใช้ความคิดอยูม่ าก ใช้ความคิด
อยู่กับการท่องจ�ำค�ำสอนต่างๆ พอตอนกลางคืนมานั่งสมาธิ
ก็จะสงบได้ยาก
พอหลังจากที่ท่านจบเปรียญ ๓ ท่านบอกว่า พอแล้ว
เรียนไปก็ ไม่ได้รู้อะไรมากขึ้น เพราะเป็นการเรียนภาษาบาลี
ไม่ได้เป็นการเรียนค�ำสอนธรรมะ ท่านก็อยากจะออกปฏิบัติ
ท่านเลยมุ่งไปหาหลวงปู่มั่น ตอนที่ท่านพบหลวงปู่มั่นครั้งแรก
หลวงปู่มั่นก็แนะน�ำว่า “ความรู้ที่ ได้เรียนมาถึงเปรียญ ๓ นี้
อย่าเพิ่งเอามาใช้ ตอนนี้ยังไม่เป็นประโยชน์ ยังไม่มีความ
สามารถทีจ่ ะมาท�ำลายกิเลสตัณหาได้ ตอนนีใ้ ห้มงุ่ ไปทีก่ ารท�ำใจ
ให้สงบก่อน คือฝึกสติกับสมาธิก่อน” นี่หลวงปู่มั่นสอนตรงกับ
หลักของสติปฏั ฐาน ๔ สอนว่าอย่าเพิง่ ไปทางปัญญา ปัญญามีอยู่
เยอะแล้ว เรียนจบนักธรรมตรี โท เอก รูห้ มดแล้ว รูว้ า่ ค�ำสอนของ
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พระพุทธเจ้ามีอะไรบ้าง กิเลสตัณหามีชนิดไหนบ้าง รู้หมด แต่ท�ำอะไรมันไม่ได้ มันไม่มี
ก�ำลัง ดังนั้นขอให้มาฝึกสตินั่งสมาธิก่อน ความรู้ที่ได้เรียนมาตอนนี้ให้ยกไว้บนหิ้งก่อน
อย่าไปคิดถึงมันเป็นอันขาด เพราะคิดแล้วจะท�ำให้ใจไม่สงบ

นีค
่ อ
ื ปัญหาของคนทีเ่ รียนรูม
้ าก พอเวลาปฏิบต
ั แิ ล้ว
อดคิดไม่ได้ ชอบคิดว่าตอนนี้อยู่ฌานที่เท่าไรนะ ฌาน ๑
ฌาน ๒ ฌาน ๓ คิดไป แทนที่จิตมันจะรวม มันก็ไม่รวม
เพราะนั่งคิดอยู่กับฌาน เวลานั่งสมาธิจริงๆ นี่ห้ามคิด
ให้เพ่งดูลมอย่างเดียว ให้รล
ู้ มเข้าลมออกเท่านัน
้ พอ อย่าไป
คิดว่าตอนนี้เกิดปีติหรือยัง เกิดสุขหรือยัง ขนลุกหรือยัง
เกิดความสว่างขึน
้ มาหรือยัง หรือเกิดโน่นเกิดนีข
่ น
ึ้ มาก็ไป
หลงติดตามดู อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีฝึกสมาธิ อย่าคิด อย่าไป

รับรู้อะไร ให้สนใจอยู่กับสิ่งที่เราต้องรู้

ถ้าใช้อานาปานสติ ก็ตอ้ งรูล้ มอย่างเดียว อย่างอืน่ อย่าไปรูอ้ ย่าไปสนใจ เสียงเข้ามา
อย่าไปสนใจ แสงสว่างเข้ามาอย่าไปสนใจ อาการเจ็บปวดทางร่างกายเข้ามาอย่าไปสนใจ
ให้อยูก่ บั ลมไปอย่างเดียว หรือพุทโธไปอย่างเดียว แล้วจิตมันก็จะขยับเข้าไป แต่การเข้า
บางทีมนั ก็ไม่ได้เข้าตามต�ำราทีละขัน้ ทีละตอน บางทีมนั พรวดเข้าไปเลย จาก ๑ เข้าไป ๔ เลย
เหมือนเกียร์ออโต้ มันผ่านไป ดังนั้น อย่าไปกังวลว่ามันจะไปยังไง บางครั้งมันก็สงบไป
ทีละนิด สงบไปทีละหน่อย เป็นขัน้ ๆ บันไดก็มี บางทีกเ็ ป็นแบบสไลเดอร์ (slider) ลงพรวด
ลงไปเลย ที่เรียกว่า “ตกหลุม ตกบ่อ ตกเหว” แต่มันจะเป็นแบบไหนไม่ส�ำคัญ ขอให้มัน
ไปถึงจุดที่เรียกว่า “อุเบกขา” ก็แล้วกัน จิตจะหยุดคิดปรุงแต่ง “สักแต่ว่ารู้” จิตเฉยต่อ
อารมณ์ทงั้ ปวง รัก ชัง กลัว หลง นีจ่ ะหายไป จะรับรูอ้ ะไร จะได้ยนิ อะไร จะมีเวทนาแบบไหน
ก็จะ “เฉย” ไม่มีความรู้สึก ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ได้รับรู้ “สักแต่ว่ารู้”
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

169

นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติ ควรที่จะท�ำเป็นขั้นไป อย่าเอามา
ปนกัน พอนัง่ สมาธิปบ๊ั พิจารณากาย ก็ไม่เห็นว่ามันเป็นโน่นเป็นนี่ จะไป
ให้มันเห็น มันไม่เห็นหรอก เรื่องการพิจารณานี่ มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่
จะให้มันปรากฏขึ้นมาตามที่เราพิจารณา มันเป็นการพิจารณาแบบ
วิเคราะห์ ศึกษา ไม่ได้เป็นแบบพอนั่งแล้วจิตสงบแล้วจะมี เราต้อง
วิเคราะห์ ต้องแยกแยะ เช่น ร่างกายมันรวมกัน มันมีอาการ ๓๒ เราก็
ต้องแยกแยะวิเคราะห์ว่ามันมีอะไรบ้างแยกออกมา ร่างกายมีขน มีผม
มีเล็บ มีฟัน อันนี้เราแยกออกมา แยกด้วยความนึกคิด เอามากองเป็น
กองๆ ก็ได้ เอาผมกองไว้กอง เอาขนกองไว้กอง เอาเล็บกองไว้กอง
เอาฟันกองไว้กอง เอาหนังกองไว้กองหนึง่ อย่างนี้ ๓๒ กอง อันนีถ้ งึ จะ
เรียกว่า “เจริญวิปัสสนา” แต่เราไม่ต้องการเจริญตอนที่เรานั่งสมาธิ
ตอนนั่งสมาธินี่ “ห้าม” เจริญวิปัสสนา ห้ามพิจารณา ถ้าต้องการความ
สงบ ถ้าต้องการอัปปนาสมาธิ อย่าไปพิจารณาเป็นอันขาด พิจารณาแล้ว
จิตจะไม่มวี นั รวมได้ ต้องเพ่งอย่างเดียว เพ่งอยูก่ บั อารมณ์ใดอารมณ์หนึง่
ในสติปัฏฐาน ท่านก็สอนลมหายใจเข้าออก เป็น ๑ ใน ๔๐ กรรมฐาน
เราจะเอาอย่างอืน่ แทนลมหายใจเข้าออกก็ได้ เช่น บางคนอยากจะเพ่ง
โครงกระดูกก็ได้ นึกถึงภาพโครงกระดูกแล้วก็เพ่งให้เห็นแต่โครงกระดูก
บางคนจะเอาสีก็ได้ สีเขียวก็เพ่งดูสเี ขียว สีแดงก็เพ่งดูสแี ดง นีเ้ รียกว่า
“กสิณ ๑๐” นี่ก็อยู่ในกรรมฐาน ๔๐ หรือบางคนจะใช้ “พุทธานุสติ”
พุทโธ พุทโธ ไปก็ได้ บางคนจะเอา “ธัมมานุสติ” ธัมโม ธัมโม ไปก็ได้
บางคนจะเอา “สังฆานุสติ” ก็สังโฆ สังโฆ ไปก็ได้
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การใช้ปัญญากับอาหาร

วิธีตัดความอยากกินเมื่อถึงตอนเวลากิน ก็คือต้องท�ำให้มัน
ไม่นา่ ดูไม่นา่ กิน เอาอาหารทีเ่ ราจะกินทัง้ หมดมารวมในภาชนะเดียวกัน
เช่น พระก็เอาไปใส่ในบาตร ของคาวของหวาน ผลไม้ ขนม ใส่เข้าไปแล้ว
ก็คนมัน เพราะเดีย๋ วมันก็ตอ้ งไปรวมอยูใ่ นท้อง ก็ให้มนั รวมในภาชนะก่อน
เอาขนมมาผสมกับแกงเผ็ด ผสมกับแกงจืด ผสมกับขนมปัง ของกรอบๆ
พอไปรวมกับแกงมันก็เละ ทีนี้มันก็ไม่อยากกินแล้ว ทีนี้ต้องบังคับให้
มันกิน เพราะว่าร่างกายต้องการ อาหารนี้ควรจะกินแบบกินยา อย่าไป
กินแบบของบ�ำรุงบ�ำเรอใจ ให้กนิ เพือ่ เลีย้ งดูรา่ งกาย รักษาร่างกายไม่ให้
เจ็บไข้ ได้ป่วย ให้อยู่เป็นปกติสุข นี่ท�ำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พระ
ฉันในบาตร ก็เพื่อฝึกจิตใจไม่ให้ ไปหลงยึดติดกับอาหาร ถึงแม้กิน
ตามเวลามันยังกินแบบกิเลสได้ มันก็ยังอยากจะเลือกกิน ต้องกิน
อาหารชนิดนั้นก่อน อาหารชนิดนี้กินทีหลัง แล้วมันก็จะท�ำให้ติดมาก
เกินไปได้ ถึงแม้จะกินมื้อเดียวพระยังอ้วนได้ ใช่ไหม เพราะกินมาก
กินเพราะความอยาก เพราะความชอบ พระพุทธเจ้าถึงทรงสอนให้แก้
ด้วยการคลุกอาหารในบาตร ด้วยการเอาอาหารทีจ่ ะกินทัง้ หมดมารวม
กันในบาตร แล้วคลุกมันปนกันเข้าไป พอมันรวมกันแล้ว ทีนี้เห็นแล้ว
ก็ ไม่น่ากิน กรอบๆ ก็เละหมดแล้วพอไปรวมกับน�้ำแกงรวมกับอะไร
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อย่างอืน่ เข้า แต่ทำ� ไมเวลามันอยูใ่ นท้องเรากลับไม่เดือดร้อน เดีย๋ วเวลากินเข้าไปมันก็ไป
เละในท้องอยูด่ ี ใช่ไหม ของกรอบขนาดไหน เดีย๋ วเข้าไปในปากเรามันก็หายกรอบ แต่ตอน
ทีม่ นั ยังไม่เข้าไป นีต่ อ้ งแยกกัน รวมกันไม่ได้ ถ้าเอาเค้กใส่ไปในแกงนีไ่ ม่ได้ เดีย๋ วกินไม่ลง
ลองเอาแกงเขียวหวานผสมกับเค้กช็อคโกแลต มันก็คงอร่อยดีเหมือนกันนะ ลองกินดูซิ
ปาท่องโก๋ ใส่เข้าไป กาแฟที่จะกินกับปาท่องโก๋ก็ใส่เข้าไป ให้มันเละก่อน แล้วก็ตักเข้าไป
ในปาก ดีซะอีกไม่ต้องเคี้ยว กินง่ายดี
นีค่ อื ปัญญา ฟังแล้วมันอาจจะไม่นา่ ฟัง แต่มนั เป็นความจริง เป็นยาดับกิเลสได้
ดับความอยากได้ อยากกินอะไรนี้ พอเอาปัญญาเข้ามานี้ หายอยากเลย ไม่อยากกินเลย
ระวังอย่ากินมากเกินไปก็แล้วกัน เวลาที่มันไม่อยากกินก็อย่าไปกิน และอย่ากินยามาก
เกินไปเดี๋ยวกินไม่ลง เพราะร่างกายขาดอาหารไม่ได้ ถ้าถึงเวลาต้องกินจริงๆ อย่าไป
ใช้ปัญญา ถ้ามันไม่มีความอยากจะกินก็อย่าไปใช้ปัญญา กินไปตามปกติ ไม่ต้องคลุก
ไม่ต้องคนก็ได้ เวลาที่มันไม่มีความอยากกินก็กินตามปกติไป
ครูบาอาจารย์ทท
่ี า่ นส�ำเร็จแล้วทีท
่ า่ นบรรลุแล้ว ท่านก็ฉน
ั เป็นปกติ ท่านไม่ได้
คลุกอาหาร ท่านใส่อาหารไปในบาตรก็ใส่ไปตามมีตามเกิด เพราะท่านไม่มีปัญหา
กับความอยากในอาหารแล้ว การฝึกฝนนี้ฝึกฝนเพื่อให้เราละความอยาก พอละ
ความอยากได้แล้ว ทีนี้เราก็กินแบบปกติได้ อยากกินขนมเค้กกับกาแฟได้ ไม่ต้องมา
กินกับแกงก็ได้ อันนี้ไม่เป็นปัญหา แต่ตอนที่มันมีความอยากอยู่นี่ต้องดัดนิสัยมัน
ดัดความอยาก ท�ำลายความอยาก ช่วงปฏิบัติมันจึงเป็นเหมือนคนไม่ปกติ อยู่แบบ
ไม่เหมือนคนทั่วไปอยู่กัน เพราะต้องการที่จะมาท�ำลายตัณหาความอยาก

แต่พอไม่มีตัณหาความอยากแล้ว ก็กินอยู่แบบคนปกติทั่วๆ ไปได้ แต่ต่างจาก
คนปกติคือไม่มีความอยากกิน ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่กิน แล้วถ้าไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อน
แต่คนทัว่ ไปถ้ากินด้วยความอยาก ยังไม่ถงึ เวลาก็อยากจะกิน แล้วเวลาได้กนิ ถ้าไม่ได้กนิ
ของอยาก กินก็ไม่อร่อย กินไม่มคี วามสุขอีก นีต่ า่ งกัน ความอยากนีเ่ ป็นตัวทีส่ ร้างปัญหา
ให้กับจิตใจของพวกเรา เราจึงต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะแก้ความอยากได้อย่างถาวร
นี่คือปัญญาเกี่ยวกับทางอาหาร
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พิจารณามุมกลับ

ปัญญาเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคน เรามักจะชอบ
คนนั้นคนนี้เวลาเห็นหน้าเห็นตาเขา วิธีที่จะแก้ ไม่ให้เราไป
ชอบเขา เราก็ต้องมองเวลาที่เขาไม่น่าดูบ้าง เวลาที่เขาตื่น
ขึน้ มายังไม่ได้ลา้ งหน้าล้างตา ยังไม่หวีเผ้าหวีผม ยังไม่แต่งเนือ้
แต่งตัว หรือเวลาที่นอนหลับ นอนกรนครอกๆ นี่ หรือเวลาที่
เขาไม่หายใจ พอไม่หายใจนี่ไม่เก็บเอาไว้ที่บ้านแล้ว เคยรัก
เคยหวงอย่ า งไรที นี้ ก็ ย กให้ สั ป เหร่ อ ได้ ทั น ที โทรไปเรี ย ก
สัปเหร่อมารับไปเลย แต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่นี่ ห้ามไม่ให้
ใครแตะต้องโดยเด็ดขาด เพราะรักเพราะหวง นี่ต้องมอง
มุมกลับเหมือนกัน มองตอนที่เขาตาย หรือถ้าไม่ประทับใจ
ก็มองตอนทีเ่ ขาตายหลายๆ วัน ถ้าเป็นศพแล้วทิง้ ไว้ให้ขนึ้ อืด
มันจะเขียวช�้ำด�ำๆ หรือมีอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ในร่างกายแตก
ทะลักออกมา มีตับ มีไต มีหัวใจ มีปอด หรือดูตอนที่ร่างกาย
มันเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูก นี่ก็เป็นร่างกายที่เรารัก
เราหวงเราห่วงกัน เราแย่งกันตีกนั ฆ่ากัน เพราะเรารักร่างกาย
อันนี้ เพราะเราไม่เห็นมุมกลับของร่างกาย เราไม่เห็นส่วนที่
ไม่นา่ ดูของร่างกายกัน ตอนนีม้ อี ยูใ่ นร่างกายกันทุกคน แต่เรา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

173

มองไม่เห็นกัน ไม่เห็นโครงกระดูก พวกเราก็มีกันทุกคน ปอด หัวใจ ตับ ไต ล�ำไส้ มีกัน
ปฏิกลู ทีเ่ ราผลิตออกมาจากร่างกายนีก้ ม็ กี นั ต้องเข้าห้องน�ำ้ กันอยูเ่ รือ่ ยๆ แต่เราพยายาม
ไม่นึกถึงมัน เวลาเห็นร่างกายเราจะนึกถึงแต่ส่วนที่เราชอบส่วนที่เรารัก ก็เลยท�ำให้เรา
ไปหลงใหลคลัง่ ไคล้รา่ งกาย ไปมีกามารมณ์กบั ร่างกาย ท�ำให้เราต้องไปวุน่ วายกับการหา
ร่างกายของคนอื่นมาให้ความสุขกับเรา ไปหาแฟน แล้วก็ต้องมาทุกข์กับแฟน มาหวง
มาห่วงแฟน แล้วถ้าแฟนจากไปก็ต้องมาเสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ นี่เราก�ำลังถูก
ความหลง ความมืดบอด ท�ำให้เราอยากได้สิ่งที่เป็นทุกข์กับเรา แต่เราไปเห็นว่าเป็นสุข
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหัดพิจารณาอสุภะบ้าง
อย่าพิจารณาแต่สภ
ุ ะ พวกเราชอบแต่สภ
ุ ะ คือความสวยงาม
ไม่ชอบอสุภะ ความไม่สวยงาม หนังสือต่างๆ ที่ผลิตออก
มาขายนี้ มีแต่ภาพสวยๆ งามๆ ให้เราดูหมดทั้งนั้น หนังสือ
แฟชัน
่ เอาคนหน้าตาดีๆ มาเป็นนางแบบนายแบบกัน เห็นแล้ว
ก็ท�ำให้เราอยากเป็นเหมือนเขา อยากได้เขามาเป็นแฟนเรา
ท�ำไมเขาไม่เอาศพมาเป็นนายแบบนางแบบบ้าง ลองเอา
ซากศพนี้มาใส่ชุดขายดูซิ ดูว่าจะขายชุดเสื้อผ้าได้หรือเปล่า
เอาศพที่ตาย ๓ วัน ๕ วัน ที่ขึ้นอืดขึ้นพอง เขียวช�้ำด�ำเขียว
นี่ ม าเป็ น นางแบบนายแบบดู บ ้ า ง รั บ รองได้ ว ่ า หนั ง สื อ นี่
ขายไม่ออก เสื้อผ้าก็ขายไม่ออก

การสอนเรื่องของปัญญา มันก็ต้องสอนเรื่องราวเหล่านี้ เรื่อง
มุมกลับ เราชอบมองแต่มุมสว่าง เราไม่ยอมมองมุมมืด ต้องมาดึงให้
เรามาดูมุมมืด เพราะมันมาร่วมกัน มุมสว่างกับมุมมืดมันมาพร้อมกัน
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ปัญญาไม่มีก�ำลัง

การทีพ่ วกเราพยายามหมัน่ เข้าหาธรรมะอยูเ่ รือ่ ยๆ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
อยู่เรื่อยๆ แล้วก็น�ำเอาไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการภาวนา การท�ำใจให้สงบ
อันนีแ้ หละเป็นสุดยอดของธรรม ต้องฝึกจิตให้สงบก่อนจึงค่อยใช้ปญ
ั ญาได้
ท่านทีใ่ ช้ปญ
ั ญา อย่าไปคิดว่าปัญญาอย่างเดียวจะพอ เช่น พวกไปศึกษา
อภิธรรม พวกที่ไม่ชอบมานั่งพุทโธ ไม่นั่งหยุบหนอพองหนอนี่ ชอบแต่
ปัญญา ปัญญาอย่างนั้นยังไม่มี ผู้ที่ใช้ปัญญาไม่มีก�ำลัง ถ้าเปรียบเทียบ
ปัญญาก็เหมือนมีด ส่วนคนที่ใช้มีด ถ้ายังไม่ได้กินข้าว ยังไม่ได้หลับนอน
พักผ่อน เป็นคนผอมแห้งแรงน้อย ต่อให้มีมีดก็ฟันไม่ขาด ฟันต้นไม้ก็ฟัน
ไม่ได้ ไม่มีแรงฟัน
จิตที่ไม่มีสมาธิก็เป็นเหมือนคนที่ไม่มีอาหารรับประทาน คนที่ไม่ได้
พักผ่อนหลับนอน เป็นคนผอมแห้งแรงน้อย ถึงแม้จะมีมดี ก็เอาไปฆ่ากิเลส
ไม่ได้ หยุดความอยากไม่ได้ เพราะฉะนัน้ อย่าข้ามขัน้ ตอน ขัน้ แรกนีต่ อ้ งให้
ก�ำลังคนใช้มีดก่อน มีดเรามีแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นคนมอบให้เรา พอเรามี
ก�ำลังแล้วเราก็ไปรับมีดจากพระพุทธเจ้าได้ ไปฟังธรรม ถามว่า “ปัญญา
เป็นอย่างไร” พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่า “ให้เห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์
อาหารเป็นปฏิกลู ร่างกายก็คนเป็นอสุภะ” เท่านีเ้ อง เราก็จะได้ปญ
ั ญามา
ตัดกิเลสได้
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อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาความจริงของร่างกาย ให้พิจารณาว่า
ร่างกายเป็นไตรลักษณ์  อนิจจัง อนัตตา ทุกขัง  รา่ งกายอนิจจัง เทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง
เกิดมาแล้วเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า ออกมาจากท้องแม่แล้วเป็นเด็กไป
อย่างนั้นตลอดหรือเปล่า ออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจริญเติบโตขึ้นมา นี่ก็
ไม่เที่ยงแล้ว เปลี่ยนแปลง ค�ำว่า “เที่ยง” ก็คือเหมือนเดิม “ไม่เที่ยง” ก็คือ
ไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนออริจินัล (original) ออริจินัลก็คือตอนออกมาจาก
ท้องแม่นี่ออริจินัล แล้วมันก็เปลี่ยนไปตั้งแต่ออกมาเลย ทีละเล็กทีละน้อย
วันละนิดวันละหน่อย ถ้าเราไม่สังเกตเราก็อาจจะคิดว่าเหมือนเดิม แต่ถ้า
ถ่ายรูปที่ออกมาตั้งแต่วันแรก แล้วอีกเดือนหนึ่งมาถ่ายรูปดูอีกที มันจะ
เหมือนเดิมไหม ไม่เหมือนแล้ว นี่คือไม่เที่ยง
ให้พิจารณาอย่างนี้ ต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการของ
ร่างกายเลย ตั้งแต่ออกจากท้องแม่จนเข้าไปสู่โรงศพ นั่นแหละคือร่างกาย
ออกมาเป็นทารก แล้วก็คอ่ ยเจริญเติบโตเป็นเด็กหญิงเด็กชาย แล้วก็เป็นนาย
เป็นนางสาว ต่อไปก็เป็นคนแก่คนชรา ต่อไปก็เป็นคนเจ็บอยูต่ ามโรงพยาบาล
ไปโรงพยาบาลดูซิ มีคนเจ็บ มีทั้งแก่ไม่แก่ มีเยอะแยะไปหมด นี่ก็อนิจจัง
ไม่เที่ยง ใช่ไหม ถ้ามันเที่ยงต้องเหมือนเดิม ต้องไม่เจ็บ แต่มันไม่เหมือนเดิม
มันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็หาย มันหายแล้วเดี๋ยวมันก็เจ็บอีก เรียกว่า “อนิจจา”
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แล้วเดีย๋ วมันก็ตาย แล้วเราห้ามมันได้หรือเปล่า สัง่ มันได้หรือเปล่า สัง่ ให้มนั ไม่แก่ได้ ไหม
ให้มันหยุดแค่อายุ ๓๐ ได้ ไหม ตอนเด็กๆ เราเคยคิดว่าเราขอหยุดแค่อายุ ๓๕ เท่านั้น
ไม่อยากจะอยูเ่ กิน ๓๕ เพราะไม่อยากแก่ แต่หยุดไม่ได้ สัง่ ให้มนั หยุดที่ ๓๕ แต่มนั ไม่หยุด
ตามที่เราสั่ง ตอนนี้มันมาถึง ๗๐ แล้ว จะเข้า ๗๑ แล้ว มันก็ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็จะหยุด
ที่ตรงไหนนั่นแหละ ไม่หยุดที่ ๘๐ ก็ ๘๑ ๘๒ ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวต้องมีสักวันหนึ่งที่มันบอก
“หายใจไม่ไหวแล้ว ขอหยุดหายใจซะที” วันนั้นมันก็จบ นี่คือกระบวนการของความ
ไม่เที่ยงของร่างกาย ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ท�ำไมต้อง
พิจารณาอยูเ่ รือ่ ยๆ เพราะถ้าเราไม่พจิ ารณาแล้วเราจะลืมกัน เราจะลืมว่าเราจะต้องมาแก่
มาเจ็บ มาตายกัน ท่านก็เลยต้องสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆ นี่แหละ
นี่คือปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยง ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกาย ให้เห็น
“อนัตตา” คือมันไม่ใช่ตัวเราของเรา เราสั่งมันไม่ได้ เราห้ามมันไม่ได้ มันเป็นเหมือน
พระอาทิตย์ นี่เราสั่งพระอาทิตย์ เวลาขึ้นมาแล้วให้อยู่ตรง ๗ โมงเช้าได้ ไหม อย่าให้มัน
ขึ้นมาถึงเที่ยงถึงบ่าย พระอาทิตย์มันก็ขึ้นมาของมัน แล้วมันก็ไปของมันเรื่อยๆ ใช่ไหม
จาก ๖ โมง ก็ไป ๗ โมง ๗ โมง ก็ไป ๘ โมง ๙ โมง ก็ไปเที่ยง ไปบ่าย ไปเย็น แล้วก็ตกไป
ร่างกายเราก็เหมือนการโคจรของพระอาทิตย์ เกิดแล้วเดี๋ยวก็แก่ แล้วเดี๋ยวก็เจ็บ
แล้วเดี๋ยวก็ตาย เป็นอนัตตา คือเรายับยั้งกระบวนการนี้ ไม่ได้ แต่ใจเรามันมีกิเลส
มันมีความอยากจะหยุดกระบวนการนี้ อยากจะหยุดความแก่ อยากจะหยุดความเจ็บ
อยากจะหยุดความตายกัน พอเกิดความอยากขึ้นมามันก็เลยท�ำให้ทุกข์กัน ทุกข์ที่ใจ
ไม่ได้ทกุ ข์ทรี่ า่ งกาย ร่างกายเขาไม่ได้เดือดร้อนกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย แต่ใจที่
ไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรานี่แหละ ไปเดือดร้อนไปทุกข์แทนร่างกาย
ทีใ่ ห้มาปฏิบตั นิ กี้ เ็ พือ่ มาสอนใจไม่ให้ ไปยึดไปทุกข์กบั ร่างกาย  ให้ยอมรับความจริง
ของร่างกายว่า ร่างกายจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย จะยอมรับได้กต็ อ้ งเห็นความจริงว่า
มันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แล้วก็ต้องมีก�ำลังหยุดไอ้ตัวที่ต่อต้าน ตัวที่ไม่ยอมรับ
ความจริง คือกิเลสตัณหา ความอยาก ไอ้ตวั นีเ้ ราต้องใช้สติ สมาธิ หยุดมัน ส่วนปัญญานี้
เป็นตัวที่มาสอนใจให้ยอมรับความจริง อย่าไปอยู่กับพวกกิเลสตัณหา ให้มาอยู่กับ
ความจริง ตอนนีใ้ จเราอยูก่ บั พวกกิเลสตัณหา ใจเราอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ทีนเี้ ราต้อง
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เอาปัญญามาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่า อยากยังไงก็หยุดมันไม่ได้อยู่ดี อยากไม่แก่
ก็หยุดความแก่ไม่ได้ อยากไม่เจ็บไข้ ได้ปว่ ยก็หยุดความเจ็บไข้ ได้ปว่ ยไม่ได้ อยากไม่ตาย
ก็หยุดความตายไม่ได้ ถ้าอยากแล้วจะทุกข์ ถ้าไม่อยากแล้วจะไม่ทุกข์ แต่ความแก่
ความเจ็บ ความตาย มันก็เป็นของมัน เหมือนกับพระอาทิตย์นี่ พระอาทิตย์มนั ก็โคจรของ
มันไปจากเช้าถึงเย็น เราจะไปอยากให้มันหยุดหรือไม่หยุด เราก็หยุดมันไม่ได้ ถ้าไป
อยากให้มันหยุด เราก็จะทุกข์ ไปเปล่าๆ อันนี้เราต้องเปรียบเทียบให้เห็นว่ากระบวนการ
ของร่างกายนี้ก็เหมือนกระบวนการของพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ก็มีขึ้นมีตก ตอนเช้า
พระอาทิตย์ก็ขึ้น ตอนเย็นพระอาทิตย์ก็ตก ร่างกายก็เหมือนกัน ตอนเกิดก็เหมือน
ตอนขึ้น ตอนตายก็เหมือนกับตอนตก เหมือนกันคือหยุดมันไม่ได้ แต่ท�ำไมเราไม่ทุกข์
กับพระอาทิตย์ล่ะ ก็เพราะเรายอมรับความจริงของพระอาทิตย์ ยอมให้พระอาทิตย์ขึ้น
ยอมให้พระอาทิตย์ตก ไปตามเรื่องของเขา แต่กับร่างกายเรากลับไม่ยอมกัน เราต้อง
ให้มันไม่ตก ต้องให้มันอยู่ตรงเที่ยงวัน ให้มันอยู่ตรง ๓๕ ก�ำลังดีนะ เขาว่าชีวิตเริ่มต้น
ที่อายุ ๓๐ เพราะตอนนั้น ๓๐ พร้อมทุกอย่าง มีเงินมีทอง มีความสามารถหาเงินหาทอง
มีความสามารถท�ำอะไรได้ทกุ อย่าง ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ ได้ปว่ ย แต่มนั เป็นนาทีทอง
แค่แป๊บเดียว เดี๋ยวมันก็ผ่านไป นี่คือเรื่องของร่างกาย ถ้าพิจารณาอย่างนี้เราเรียกว่า
“วิปัสสนา”
ท�ำไมต้องวิปสั สนา เพราะถ้าไม่วปิ สั สนา มันจะไม่ยอมรับความจริง มันก็จะอยูก่ บั
ความหลง ความหลงทีค่ ดิ ว่าร่างกายของเราจะต้องไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ถ้าเห็นความจริง
แล้วเห็นโทษของการที่ไม่ยอมรับความจริงว่าจะท�ำให้เกิดความทุกข์ ใจ ถ้าไม่อยากจะ
ทุกข์ใจ ก็ยอมรับความจริงไปเท่านั้นเอง ยอมแก่ ยอมเจ็บ ยอมตายไป แล้วจะสบายใจ
จะไม่ทกุ ข์ใจ แก่อย่างสบาย เจ็บไข้ ได้ปว่ ยอย่างสบาย ไม่ทรมาน ไม่รอ้ งโอดครวญ เพราะ
จะไม่มีความอยากให้ความเจ็บไข้ ได้ป่วยหายไป มันเจ็บก็เจ็บไป รักษาได้ก็รักษาไป
มันไม่หายก็อยู่กับมันไป มันหายก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาใหม่ ความเจ็บนี่มันไม่ยอม
ทิง้ เราหรอก เรารักษามันเสร็จ เดีย๋ วมันก็กลับมาหาเราใหม่ รักษาโรคนีเ้ สร็จ เดีย๋ วโรคนัน้
ก็มาจ่อคิวต่อ เดี๋ยวรักษาท้องเสร็จ เดี๋ยวปอดมีปัญหาอีกแล้ว เดี๋ยวรักษาปอดเสร็จ
ไตมีปญ
ั หาอีกแล้ว เดีย๋ วรักษาไตเสร็จ ตับมาอีกแล้ว มันเวียนกันมาอยูเ่ รือ่ ยๆ นะ โรคภัย
ไข้เจ็บของร่างกาย
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เพราะฉะนั้น อย่าไปรังเกียจมันเลย รังเกียจแล้ว
จะทุกข์ ควรจะยินดีต้อนรับมันแล้วจะไม่ทุกข์ ให้คิดว่า
เป็นแฟนเรา เวลาแฟนมาหาเรา เราดีใจไหม ดีใจ ดังนั้น
เวลาโรคภัยไข้เจ็บมา ต้องคิดว่ามันเป็นแฟนเรา ถ้ามัน
เป็นแฟนเรา มันมาเราดีใจ “โอ้ย ปวดหัว รอเธอหลายวัน”
“เออ ปวดท้ อ งมาแล้ ว หรื อ คิ ด ถึ ง เธอเหลื อ เกิ น ”
ถ้ารักมันเหมือนกับรักแฟน เวลามันมาเราจะไม่ทุกข์
ที่เราทุกข์เพราะเราไปเกลียดมัน เข้าใจไหม พอเกลียดมัน
เวลามันมาก็เลยท�ำให้เราทุกข์ มันก็เท่านั้นเอง มันไม่ได้
อยู่ที่เขาหรอก อยู่ที่เรา เราไปเกลียดเขา ถ้าเรารักเขา
รับรองได้จะไม่มีวันทุกข์ พวกที่เขาหัดรัก เห็นไหม ช่วงที่
เขากิ น เจกั น แถวภู เ ก็ ต เวลาเดิ น จะมี ข องแหลมคมเอา
มาทิ่มมาแทงลิ้นแทงแก้มนี่ เขาก�ำลังหัดรักของพวกนี้
หัดรักมัน มันเจ็บแต่ไม่ทุกข์ เข้าใจไหม มันเจ็บกายแต่
ไม่ทุกข์ใจ เพราะใจไม่รังเกียจ ใจรักใจชอบมัน เราต้องหัด
ชอบของพวกนี้ แต่เราไม่ถึงต้องกับเอาของแหลมของ
คมมาทิม
่ มาแทงเรา เพียงแต่เวลามันเจ็บ เวลามันเป็นอะไร
ขึ้นมาก็อย่าไปโวยวาย อย่าไปวุ่นวาย หัดยินดี หัดรักมัน
บอกมีเพื่อนมีแฟนมาเยี่ยมแล้ว แฟนเก่ามาหาแล้ว ให้คิด
อย่างนี้ ให้หัดยอมรับความแก่ รับความเจ็บ รับความ
ตายให้ได้ ถ้ารับได้แล้วใจจะสบาย ใจจะไม่ทุกข์กับมัน
อีกต่อไป นี่คือวิปัสสนา เพื่อให้เราหยุดความอยากไม่แก่
อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายของร่างกาย
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จิตแปรปรวน

ธรรมชาติจติ ของพวกเรามันมีการเปลีย่ นแปลง อารมณ์
ในจิตนีม่ นั เป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศ บรรยากาศในท้องฟ้า
ทีม่ กี ารสลับผลัดเปลีย่ นกันไปมา  เมือ่ เข้าใจแล้วเราก็จะได้ไม่ไป
วุ่นวาย ไม่ต้องไปแก้อะไร ให้รู้เฉยๆ เท่านั้นเอง ให้รู้ว่า อ๋อ วันนี้
ซึมโว้ย วันนีเ้ ศร้าโว้ย วันนีเ้ บิกบาน ก็ให้รแู้ ค่นี้ รูว้ า่ มันสลับกันไป
สลับกันมา วันนี้โกรธ วันนี้เสียใจร้องห่มร้องไห้ ก็รู้มันไป
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ไม่ต้องไปท�ำอะไร ไม่ต้องไปกระโดดตึกตาย
กระโดดตึกตายก็ ไม่ได้แก้ เพราะมันไปฆ่าร่างกาย มันไม่ได้
ไปฆ่าใจ ใจฆ่าไม่ได้ ใจมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ จิตมันก็ต้องเป็น
อย่างนี้
ตราบใดที่มันยังมีการมาเกิดอยู่ มันก็จะต้องมีอารมณ์
แปรปรวนอย่างนี้ ถ้าไม่อยากมีอารมณ์แปรปรวน ก็อย่ามา
เกิดเท่านั้นเอง อย่ามายึดมาติดกับร่างกาย อย่ามาติดกับ
เวทนา อย่ามาติดกับอารมณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในจิต แล้วต่อไป
จิตก็จะไม่มาเกิดอีกต่อไป เมื่อไม่เกิด จิตมันก็จะว่างไปตลอด
ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่าง
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ปัญญาแท้
ปัญญาเทียม

การประกั น ชี วิ ต ของพระพุ ท ธศาสนา

ต้องจ่ายเบีย
้ ประกัน ต้องถือศีล ๘ ขึน
้ ไป ศีล ๘

ศีล ๒๒๗ แล้วก็ต้องมาฝึกสมาธิ มาเจริญสติ
มาควบคุมความคิด มาหยุดความคิดให้ได้กอ
่ น
พอหยุ ด ความคิ ด ก็ จ ะหยุ ด ความอยากได้
พอหยุดความอยากได้ ใจก็จะสงบเย็นสบาย
พอออกจากสมาธิมาก็คิดถึงอสุภะได้ คิดถึง
ความตายได้ คิ ด ถึ ง การพลั ด พรากจาก
บุ ค คลและสิ่ ง ต่ า งๆ ได้ ต้ อ งคิ ด อยู ่ เ รื่ อ ยๆ
จนกระทั่ ง ใจพร้ อ มที่ จ ะรั บ กั บ เหตุ ก ารณ์
เหล่านี้ พร้อมที่จะรับกับความตาย พร้อมที่จะ
รับกับการพลัดพรากจากสิง
่ ต่างๆ ไป พร้อมที่
จะอยู่คนเดียวได้ นั่นแหละถึงจะรู้ว่าผ่านหรือ
ไม่ผ่าน
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การพิจารณาโดยทีย่ งั ไม่มขี อ้ สอบ ยังไม่รวู้ า่ ใช้ได้หรือไม่ได้ ต้องรอให้มขี อ้ สอบก่อน
ถึงจะรู้ว่าปัญญานี้เป็นปัญญาแท้หรือปัญญาเทียม การพิจารณาอสุภะนี้ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าจะไประงับกามารมณ์ ได้ ต้องรอดูว่ามีกามารมณ์แล้วเอาอสุภะมาระงับ
มันได้หรือเปล่า ถ้าเวลาเกิดกามารมณ์  อสุภะหายไปไหนไม่รู้ ควานหาทีไรไม่เจอ เจอแต่สภุ ะ
มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนสวยคนหล่อไปหมด คนไม่สวยคนไม่หล่อหาไม่เจอ มาเจอตอน
ทีไ่ ม่มกี ามารมณ์ อันนีก้ ็ไม่มปี ระโยชน์อะไร เหมือนกับมียาตอนทีเ่ รายังไม่ได้เจ็บไข้ได้ปว่ ย
มีไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร พอเวลาเจ็บไข้ ได้ปว่ ยหาไม่เจอเสียแล้ว จ�ำไม่ได้วา่ เอายาไปไว้
ทีไ่ หน อันนีก้ เ็ หมือนกัน ถ้าเวลาเกิดอารมณ์ขนึ้ มา เกิดตัณหาความอยากขึน้ มา แล้วอสุภะ
ไม่มาหรือมรณานุสติไม่มา นีก่ แ็ สดงว่ายังไม่เป็นปัญญาแท้ ยังเป็นปัญญาเทียม ยังหายา
มาแก้ปญ
ั หาไม่ได้ มันจะเป็นปัญญาแท้ก็ตอ่ เมือ่ เราพิจารณาอยู่เรือ่ ยๆ จนมันอยู่คกู่ ับใจ
เราไปตลอด ต้องการมันเมื่อไรก็มาทันที เหมือนสูตรคูณ ถ้าเราไม่ท่องสูตรคูณจนเรา
จ�ำได้ เดี๋ยวเวลาจะใช้มันก็จะจ�ำไม่ได้ใช้ ไม่ได้ แต่ถ้าเราท่องจนขึ้นใจแล้วนี่ พอเราต้องใช้
มันปับ๊ มันมาทันทีเลย ดังนัน้ ต้องเห็นอสุภะทุกเวลาทีต่ อ้ งการ ต้องเห็นความตายทุกเวลา
ที่ต้องการ แล้วกิเลสตัณหาความอยากต่างๆ มันก็จะไม่สามารถที่จะมาท�ำงานได้
ใจของเราก็จะไม่มีตัณหาความอยากที่จะมาเกิดอีกต่อไป เมื่อไม่เกิดก็จะไม่ตาย
นี่ คื อ การจ่ า ยเบี้ ย ประกั น การซื้ อ ประกั น
ชีวิตของพระพุทธศาสนา ต้องจ่ายเบี้ยประกัน
คือต้องถือศีล ๘ ขึ้นไป ต้องภาวนา สมถภาวนา
และวิปัสสนาภาวนา จนเกิดปัญญาขึ้นมา แล้ว
ต่ อ ไปจะหยุ ด ความอยากได้ พอหยุ ด ความ
อยากได้ ก็หยุดการเกิดได้ เมื่อไม่มีการเกิด ก็จะ
ไม่มีการแก่ การเจ็บ การตาย ตามมาอีกต่อไป
เหมื อ นกั บ พระพุ ท ธเจ้ า และพระอรหั น ตสาวก
ท่านไม่ตายอีกแล้ว เพราะท่านไม่มาเกิดอีก
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ข้อมูลที่เป็นจริง
ของร่างกาย

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาพิจารณาให้เห็นความจริงของ
ร่างกายในทุกสัดทุกส่วนในทุกมุมมองในทุกมิติ เมื่อเราเห็นความจริง
ครบถ้วนบริบูรณ์ การตัดสินใจของเราต่อร่างกายก็จะเป็นไปอย่าง
ถูกต้องแม่นย�ำ ตรงกับความเป็นจริง
ตอนนี้ เ ราตั ด สิ น ใจร่ า งกายของเราและร่ า งกายของคนอื่ น
ไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง แทนที่จะเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์
เราก็ไปเห็นว่าร่างกายเป็นสุข พอเราเจอความทุกข์เกี่ยวกับร่างกาย
เราก็เลยวุ่นวายใจ เศร้าโศกเสียใจ เดือดร้อนกัน เพราะว่าเรามีข้อมูล
ไม่ตรงกับความเป็นจริงของร่างกาย เราจึงต้องมาศึกษาหาข้อมูล
ของร่างกาย เพื่อเราจะได้ปฏิบัติกับร่างกายได้อย่างถูกต้องได้อย่าง
ปลอดภัย คือปลอดจากความทุกข์ทั้งหลาย
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาพิจารณากายทัง้ ของเราและทัง้ ของ
ผู้อื่น เบื้องต้นก็ให้พิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างในร่างกายอันนี้ ที่เราเห็นก็
มีเพียง ๕ อาการ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง แต่ยังมีอีกตั้ง ๒๗ อาการ
ด้วยกันทีเ่ ราไม่เห็นกัน เราต้องมาศึกษามาดูอกี ๒๗ อาการของร่างกาย
เพื่อเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับร่างกาย
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183

อาการที่เราไม่เห็นต่อจากหนังคือเนื้อ หนังนี่จะหุ้มห่อเนื้อ เนื้อก็มีตั้งแต่บนศีรษะ
ลงไปถึงเท้า มีมากมีน้อยตามสัดส่วน บางแห่งก็มีเนื้อมาก บางแห่งก็มีเนื้อน้อย
แต่ก็มีเนื้อติดกับหนัง แล้วก็มีเอ็น เอ็นที่ไปรัดกระดูก ไปรัดเนื้อกับหนังให้ติดกับกระดูก
เรียกว่าเอ็น กระดูกก็มีตั้งแต่กะโหลกศีรษะลงไปถึงกระดูกที่เท้า ที่เล็บต่างๆ อันนี้ก็จะ
มีโครงกระดูก มีกระดูกแล้วก็มีเยื่อในกระดูก ถ้าผ่าท่อนกระดูกออกมา ข้างในกระดูก
ก็ยังมีเยื่อ ต่อจากเยื่อในกระดูกก็มีอวัยวะ เช่น ม้าม ตับ หัวใจ ไต ปอด ล�ำไส้ใหญ่
ล�ำไส้เล็ก อาหารใหม่ อาหารเก่า ที่มีอยู่ในล�ำไส้ อาหารใหม่ก็อาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไป
เมื่อกี้นี้ เมื่อตอนกลางวันกินอาหารกัน ตอนนี้มันก็ลงไปสู่ที่ล�ำไส้ ส่วนอาหารเก่าก็
อาหารทีเ่ รากินเมือ่ วานนีห้ รือเมือ่ สองวันก่อน ก�ำลังจะถูกขับออกมาทางทวารหนัก แล้ว
ในกะโหลกศีรษะก็มีมันสมองที่เราเรียกว่าเยื่อในสมองศีรษะ นี้คืออาการที่เรียกว่าเป็น
ส่วนแข็ง เป็นส่วนที่เป็นก้อน
ส่วนของเหลวที่มีอยู่ในร่างกายนี้ นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่าร่างกายเรามี
ส่วนเหลวมากกว่าส่วนแข็ง ๗๐% ที่เป็นส่วนเหลวคือเป็นน�้ำชนิดต่างๆ เริ่มต้นด้วย
น�้ำเสลด น�้ำดี น�้ำเลือด น�้ำเลือดนี่จะมีมากที่สุด น�้ำเหลือง น�้ำมันข้น น�้ำมันเหลว น�้ำตา
น�้ำลาย น�้ำมูก น�้ำไขข้อ น�้ำเหงื่อ แล้วก็น�้ำมูตร คือน�้ำปัสสาวะ นี่คือส่วนประกอบของ
ร่างกายส่วนใหญ่ที่เรามองไม่เห็นกัน เราเห็นส่วนย่อย เห็นส่วนที่หุ้มห่อส่วนใหญ่เอาไว้
จึงมักมีค�ำพูดว่า “ร่างกายนี้เป็นเหมือนกระเป๋าหนัง” หนังนี้เป็นเหมือนกระเป๋าที่
หุ้มห่อใส่บรรจุอวัยวะต่างๆ ส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกายอยู่ในกระเป๋าหนังใบนี้
ทีใ่ ห้ดเู พือ่ จะได้ ไม่หลงไปรักร่างกายของคนอืน่ หรือของเรา เพราะมันไม่นา่ รัก มันน่ากลัว
น่าเกลียด ถ้าเราสามารถท�ำผิวหนังให้มันใสเหมือนถุงพลาสติกได้นี้ คงจะไม่มีการ
ประกวดนางงาม คงจะประกวดความสวยงามของกระดูก ของกระเพาะ ของล�ำไส้ ดูซวิ า่
ล�ำไส้ ใครจะสวยกว่ากัน ดูซวิ า่ ปอดของใครจะสวยกว่ากัน หัวใจของใครจะสวยกว่ากัน
นี่คือการพิจารณาเพื่อตัดความหลงที่จะไปรักไปชอบร่างกายของเราและของ
คนอื่น ของเราก็ชอบเห็นร่างกายเราในกระจกแล้วก็ดีใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส เห็นร่างกายเรา
สวยงามแล้วรู้สึกมีความสุข ได้ท�ำเผ้าท�ำผม ได้แต่งคิ้ว ได้ทาปาก ทาแป้ง โปะผิวหนัง
ก็รสู้ กึ มีความสุข รักร่างกาย หวงร่างกาย ห่วงร่างกาย อยากให้รา่ งกายสวยงามไปเรือ่ ยๆ
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แต่ธรรมชาติของร่างกายยังมีอีกที่เรายังไม่ได้ศึกษา คือมันไม่เที่ยง มันไม่เหมือนเดิม
ตลอดเวลา มันไม่สวยตลอดเวลา เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ ต้องเจ็บไข้ ได้ป่วย แล้วมันต้อง
ตายไป อันนี้ก็ต้องพิจารณาให้เห็น “อนิจจัง” ขั้นต้นพิจารณาว่ามันไม่สวยงาม ไม่น่าดู
ไม่น่ารัก เพราะเดี๋ยวมันจะต้องเสื่อม มันไม่น่ารักตั้งแต่ขณะที่เราพิจารณาแล้ว พอเรา
เห็นอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย มันก็รู้แล้วว่าร่างกายนี้มันไม่น่าดู แต่บางทีถ้าเรา
ไม่พิจารณา เราก็จะหลงรักร่างกาย เพราะเราจะดูแต่ผิวหน้า แม้ผิวหน้าจะดูว่าสวย
แต่ต่อไปมันก็ต้องเหี่ยว ผมที่ว่าสวย แต่ต่อไปมันก็ต้องหงอก ต่อไปมันก็จะต้องร่วง
นีค่ อื อนิจจัง ความไม่เทีย่ งแท้ ความไม่เทีย่ งของร่างกาย ร่างกายต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
หลังจากที่เกิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม ร่างกายเป็นเหมือนกันหมด
มีอาการ ๓๒ เหมือนกันหมด นี่คือให้เห็นร่างกายว่าเป็นเพียงอาการ ๓๒ ไม่มีตัวตน
อยู่ในร่างกายอันนี้
วิธที จี่ ะดูวา่ มีตวั ตนอยูใ่ นร่างกายนีห้ รือไม่ เราก็ตอ้ งรือ้ ร่างกายออกมา ค้นหาตัวตน
ในร่างกาย เหมือนกับค้นของในกระเป๋า บางทีเราคิดว่าเราลืมกุญแจไว้ในกระเป๋า เราก็ตอ้ ง
ค้นหากุญแจในกระเป๋า วิธีที่จะค้นก็เทของที่มีอยู่ในกระเป๋าออกมาให้หมดเลย แล้วจะ
ได้คน้ ดูวา่ ในกระเป๋านีม้ กี ญ
ุ แจทีค่ ดิ ว่ามีอยูห่ รือเปล่า ตอนนีเ้ ราไปคิดว่าเราอยูใ่ นร่างกาย
ร่างกายเป็นเรา เราเป็นร่างกาย เราก็ลองไปค้นหาตัวเราดูว่าอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่า
ข้างนอกเราก็เห็นว่าไม่มเี รา มีแต่ผม มีแต่ขน มีแต่เล็บ มีแต่ฟนั มีแต่หนัง ภายใต้ผวิ หนัง
เราก็แยกออกมาดู มันก็มีแต่เนื้อ มีแต่เอ็น มีแต่กระดูก มีอาการ ๓๒ แล้วตัวเรามัน
อยู่ตรงไหนล่ะ อยู่ตรงผมเหรอ แล้วเวลาเราโกนผมทิ้งไป แล้วผมนั้นกลายเป็นอะไรไป
กลายเป็นดินไป มันไม่ใช่เรา ถ้ามันเป็นเรา มันก็ต้องกลับมาหาเราซิ แต่นี่มันไม่เป็นเรา
มันถึงไม่อยู่กับเรา มันไม่ใช่ของเรา
ของทุกอย่างที่เราตัดออกจากร่างกายไป มันไปแล้วมันไม่กลับนะ เช่น คนเกิด
อุบัติเหตุต้องตัดขาตัดแขนทิ้งไปแล้ว มันไปไหนล่ะ แขนขาก็กลับไปเป็นดิน เป็นน�้ำ 
เป็นอะไรไป นัน่ แหละคือส่วนประกอบของร่างกาย มันกลับไปสู่ ดิน น�ำ ้ ลม ไฟ ผมนีก่ เ็ ป็น
ส่วนของดิน ตัดผมทิง้ ไป เขาก็เอาไปทิง้ ถังขยะ เดีย๋ วขยะก็ถกู ฝังกลบอยูใ่ นดิน ส่วนไหน
ที่มีน�้ำ  น�้ำมันก็จะแยกออกจากกัน เช่น ถ้าตัดแขนตัดขา น�้ำอะไรที่มีอยู่ในแขนขา
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เดีย๋ วมันก็จะต้องแยกออกจากแขนจากขา แล้วก็จะเหลือแต่สว่ นทีเ่ ป็นดินต่อไป เราก็จะ
สรุปได้ว่า ในร่างกายนี้ไม่มีตัวเรา เป็นความคิดของเราเอง เหมือนกับเราไปคิดว่าเราลืม
กุญแจไว้ในกระเป๋า พอเราไปค้นกระเป๋าดู ก็หากุญแจไม่เจอ มีแต่กระดาษทิชชู่ มีแต่
เครื่องส�ำอาง มีแต่อะไรที่เรามักจะพกพาในกระเป๋า ไม่มีกุญแจที่เราคิดว่าเราลืมไว้ใน
กระเป๋า เราก็จะได้ขอ้ สรุปว่า “ร่างกายนี้ไม่มเี รา เราไม่ได้อยูใ่ นร่างกาย” แล้วเราอยูท่ ไี่ หน
พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่า “เราอยู่ที่ใจ” เรามาจากความคิด พอคิดว่า “เรา” สัญญาก็จ�ำ
ว่าเรา พอไปคิดว่าร่างกายเป็นเรา เราก็จำ� ไว้วา่ มันเป็นเรา ความจริงร่างกายมันเป็นเพียง
ผูร้ บั ใช้เรา ผูส้ งั่ ก็คอื ผูค้ ดิ นีเ้ อง ผูค้ ดิ เป็นผูส้ งั่ ให้รา่ งกายท�ำอะไรต่างๆ แล้วผูค้ ดิ ก็ไปคิดว่า
ร่างกายเป็นผู้สั่งไปพร้อมๆ กัน นี่คือ “ความเห็นผิด”
ความคิดของเราที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นเรา เป็นตัวเรา เป็นของเรา ถ้าเป็นของเรา
ก็เป็นในขณะที่มันยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้น พอเวลามันหมดลมหายใจ มันก็ ไม่เป็น
ของเราแล้ว เป็นของสัปเหร่อไป สัปเหร่อก็เอาไปจัดการแยกธาตุ แยกดิน น�้ำ  ลม ไฟ
ออกจากร่างกายไป คือเอาไปเผา แต่ลมก็หมดไปตัง้ แต่ยงั ไม่ได้เผา ไฟก็หมดไปตัง้ แต่ยงั
ไม่เผา เหลือส่วนทีเ่ ป็นดินกับน�ำ้ ทีเ่ อาไปเผา เผาไปน�ำ้ ก็หายไปหมด ส่วนทีเ่ ป็นดินก็กลาย
เป็นขี้เถ้าไป ส่วนที่ยังเผาไม่หมดก็คือเศษกระดูกต่างๆ การจะเผากระดูกนี่มันต้องใช้
เวลามาก ใช้ความร้อนมาก มันถึงจะกลายเป็นขี้เถ้าไปหมด ดังนั้น เขาไม่ต้องการที่จะ
เสียเวลาเสียพลังงานมาก เขาก็เผาพอให้เหลือแต่เศษกระดูกกับขี้เถ้าก็พอ นั่นคือ
ร่างกายของทุกคนจะกลับคืนสู่ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ไปหมด ไม่มียกเว้น
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะรวยจะจน จะใหญ่จะเล็ก จะเป็นพระเป็นโยม
เป็นพระพุทธเจ้า เป็นปุถช
ุ นผูม
้ ก
ี เิ ลส เหมือนกันหมดร่างกายนี้ เป็นดิน น�ำ้ ลม ไฟ
เป็นอาการ ๓๒ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกัน

นี่คือข้อมูลที่เป็นจริงของร่างกาย ถ้าเราสามารถเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้ เราจะได้ตัด
การยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย เราก็จะตัดความห่วง ตัดความกังวล ตัดความกลัวเกี่ยวกับ
ร่างกายได้ เมือ่ เรารูว้ า่ ร่างกายไม่ใช่เรา เป็นเพียงดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ ทีจ่ ะต้องกลับสูส่ ภาพเดิม
ในวันใดวันหนึ่ง ไม่มีใครยับยั้งห้ามได้ เราก็ปล่อยให้มันไป
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การละสังโยชน์

เมื่อได้สมาธิแล้ว เวลาออกจากสมาธิมาก็ให้มาคิดทาง
ปัญญาต่อ คิดว่าเวทนาไม่เที่ยง คิดว่าร่างกายไม่เที่ยง เพื่อจะได้
ปล่อยมัน คิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา เราสั่งมันไม่ได้ ห้ามมัน
ไม่ได้ แล้วต่อไปพอมันไม่ลืม พอถึงเวลาที่จะไปควบคุมมัน ก็จะ
หยุดมันได้ทันที เพราะปัญญามันสอนว่าควบคุมบังคับมันไม่ได้
ถ้าไปควบคุมบังคับแล้ว มันไม่ได้ดงั ใจมันจะทุกข์ ถ้าอยากไม่ทกุ ข์
ก็อย่าไปควบคุมบังคับมัน ปล่อยมันไป อันนีก้ จ็ ะละสักกายทิฏฐิได้
ละสักกายทิฏฐิได้ ก็จะละวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ได้ เพราะมีดวงตาเห็นธรรม เห็นอริยสัจ ๔
เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากให้รา่ งกายให้เวทนาหายไป เวลา
ร่างกายเจ็บป่วยก็อยากให้มนั ไม่ตาย อยากให้มนั สมบูรณ์ ความ
อยากเหล่านี้มันท�ำให้เกิดความทุกข์ เพราะมันไม่ได้เป็นไปดังใจ
อยากเสมอ เพราะร่างกายมันเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา
เราควบคุมบังคับมันไม่ได้ เราก็จะเห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์ สมุทยั
นิโรธ มรรค
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“มรรค” ก็คอื ปัญญาทีเ่ ห็น “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” นี้ ก็จะท�ำให้เกิด “นิโรธ” ขึน้ มา
ความทุกข์ก็จะไม่เกิด ร่างกายจะแก่ จะเจ็บ จะตาย ก็จะไม่ทุกข์กับร่างกาย ก็ไม่สงสัยใน
พระพุทธ พระธรรม เพราะผู้เห็นธรรมก็ต้องรู้ว่าธรรมนี้ก็ต้องมาจากพระพุทธเจ้านี่เอง
เวลาเราฟังนี้ ใครเป็นคนสอนพระธรรมล่ะ ก็คือพระพุทธเจ้า จะไม่เกิดความสงสัย พอ
เห็นธรรมแล้วก็ต้องรู้ว่าธรรมนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ แล้วเอามาสอนพวกเรา
แล้วก็จะไม่สงสัยพระอริยเจ้าว่ามีจริงหรือไม่ ผู้ที่รู้เห็นอริยสัจ ๔ นี้ก็จะเป็นพระอริยเจ้า
ขึน้ มา เป็นพระโสดาบันขึน้ มา แล้วก็จะละสีลพั พตปรามาสได้ “สีลพั พต” ก็คอื การไม่รวู้ า่
ต้นเหตุของความทุกข์ใจเราเกิดจากอะไร เวลาเราไม่สบายใจ เราก็จะไปหาวิธีแก้โดยไป
หาหมอดูบา้ ง ไปเปลีย่ นชือ่ บ้าง ไปเปลีย่ นนามสกุลบ้าง ไปบูชาราหูบา้ ง ไปลอดใต้ถนุ โบสถ์บา้ ง
จิปาถะวิธขี องการทีจ่ ะท�ำให้เราสบายใจ แต่มนั ไม่หายหรอก เพราะมันไม่ได้ไปแก้ทตี่ น้ เหตุ
ต้นเหตุของความทุกข์ใจมันเกิดอยู่ ๒ อย่าง ๑. เกิดจากการท�ำบาป คือเวลาเราท�ำบาป
แล้วเราจะไม่สบายใจ ต้นเหตุที่ ๒. คือเกิดจากความอยาก อยากแล้วไม่ได้ดงั ใจก็เสียใจ
ก็ทกุ ข์ใจ ดังนัน้ พระโสดาบันท่านจะรักษาศีล ท่านรูว้ า่ การท�ำบาปนีเ้ ป็นการมาสร้างความ
ทุกข์ให้กับใจ แล้วท่านก็จะระงับความอยากในขั้นที่ท่านระงับได้ ขั้นนี้ท่านก็ระงับได้ใน
เรือ่ งของร่างกาย ในเรือ่ งของความแก่ ความเจ็บ ความตาย ของร่างกาย แต่ทา่ นยังมีความ
อยากอย่างอื่นที่ยังละไม่ได้ก็จะเป็นงานที่จะต้องก้าวต่อไป เพราะใจยังมีความอยากมี
แฟนอยู่ ยังอยากหาความสุขจากการร่วมหลับนอนอยู่ อันนี้ต้องเปลี่ยนเป้าหมายของ
การพิจารณาปัญญา ต้องมาพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกาย ดูส่วนที่น่ารังเกียจ
ของร่างกาย แล้วมันก็จะท�ำให้ความรักในร่างกายนัน้ หายไป ถ้าท�ำได้พอประมาณทีเ่ รียก
ว่า “ท�ำให้เบาบางลง” ก็ได้ขั้นที่ ๒ คือขั้นสกิทาคามี แต่สามารถท�ำให้มันหายหมดเลย
ก็เป็นพระอนาคามี ก็จะละสังโยชน์ตัวที่มาเป็นคู่กัน คือ “กามราคะ” กับ “ปฏิฆะ” ความ
หงุดหงิดใจ เวลาเกิดกามารมณ์แล้วมันจะหงุดหงิดใจ แต่ถ้าเราไปแก้ด้วยการไปท�ำ
ตามกามารมณ์ ความหงุดหงิดใจก็หาย แต่หายชั่วคราว เดี๋ยวกามารมณ์เกิดขึ้นมาใหม่
ความหงุดหงิดใจก็โผล่ขึ้นมาอีก แต่ถ้าเราใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ คือใช้ “อสุภะ”
มันก็จะระงับกามารมณ์ ได้ พอกามารมณ์ระงับไป ความหงุดหงิดใจก็จะหายไป อันนี้ก็
ละสังโยชน์ ได้ ๕ ตัว ปัญญามันจะเปลีย่ นเป้าหมายไปเรือ่ ยๆ ตามเป้าหมายของปัญหา
ที่เกิดขึ้น
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สังโยชน์ เป็นเหมือนเชือกมัดใจให้รัดติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด สังโยชน์
ขั้นต�่ำ  ๕ ข้อนี้ รัดใจให้ติดอยู่กับร่างกาย ให้ดึงใจกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ ในภพ
ของเทวดา ในกามภพ เพราะยังติดกับการเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ อยู่
ถ้าละสังโยชน์ ๕ ข้อนี้ได้ ก็จะไม่มีตัวที่จะรัดใจให้กลับมาเกิดในกามภพ แต่ยังไปติด
อยู่ในรูปภพกับอรูปภพ คือไปติดอยู่กับความสงบของฌานของสมาธินี้ ก็ต้องมา
พิจารณาฌาน สมาธิ ว่า มันไม่เทีย่ ง อย่าไปยึดไปติด บางทีเวลาเข้าฌานก็สงบ เวลาออก
จากฌานมามันก็ ไม่สงบ ดังนั้น ถ้าไปติดให้มันสงบอย่างเดียว มันก็จะทุกข์เวลามัน
ไม่สงบ ก็ตอ้ งรูว้ า่ จิตนีม้ นั มีทงั้ สงบและไม่สงบ ต้องหัดอยูก่ บั มันให้ ได้ทงั้ ๒ แบบ อยูแ่ บบ
สงบก็ได้ อยู่แบบไม่สงบก็ได้ เข้าฌานก็ได้ ไม่เข้าฌานก็ได้ ต้องไม่ทุกข์กับมัน แต่เวลา
ใหม่ๆ นีม้ นั ติดฌาน เพราะมันมีความสุขเวลาเข้าฌาน เวลาออกมาจากฌานแล้ว ความสุข
นั้นมันหายไป แล้วยังมีเรื่องวุ่นวายใจได้เพราะยังมีกิเลสอีก มีสมุทัยที่ยังมาก่อความ
ทุกข์ใจได้ คือ “อัตตา ตัวตน” การถือตัวนี้ ถือว่าเราสูงกว่าเขา ถือว่าเราเท่าเขา ถือว่าเรา
ต�่ำกว่าเขา แล้วเกิดใครมาดูถูกดูแคลนเราแล้วไม่เคารพเรานี้ เดี๋ยวจิตก็เกิดอารมณ์
ไม่พอใจทุกข์ใจขึ้นมาได้ อันนี้ก็ต้องพิจารณาว่า “มันไม่มีตัวตน มีแต่ตัวรู้ ไอ้ที่สูงกว่า
ต�่ำกว่านี้ เป็นเพียงสมมุติ เรามาสมมุติกันเอง” ใครเกิดก่อนเรา เราก็เรียกว่าพี่
ใครเกิดหลังเรา เราก็เรียกว่าน้อง เขาก็มีจิตเหมือนเรา เขาก็มีร่างกายเหมือนเรา แต่เรา
ไปสมมุติ แล้วเราก็ไปยึดติดกับสมมุติว่า “กูเป็นพี่ มึงต้องเคารพกู” อย่างนี้ พอมึงไม่
เคารพกู กูก็โกรธมึงขึ้นมา อันนี้ปัญญาก็ต้องคอยมาแก้เรื่องอัตตาตัวตนว่า ในโลกนี้
มันก็มแี ค่ตวั รูแ้ ค่นนั้ แหละทีเ่ รามาสมมุตกิ นั เราก็สมมุตไิ ปตามสมมุติ เขาจบโท เราจบตรี
เขาต้องเก่งกว่าเรา เขาเป็นนายพล เราเป็นนายพัน เขาสูงกว่าเรา เดี๋ยวก็ต้องเคารพเขา
อะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดไม่เคารพ เขาก็เสียใจ เขาก็โกรธเรา แล้วเขาก็จะมาลงโทษเรา อันนี้
เป็นเรื่องของปัญญาในการพิจารณาเรื่อง “มานะ” การถือตัว
แล้วก็พิจารณาค้นหาความอยากที่ยังเหลืออยู่ในใจว่า “มันยังอยากอะไรอยู่
หรือเปล่า” ก็สังเกตดูเวลาใจไม่สบายอะไรขึ้นมา แสดงว่ายังมีความอยากอยู่ มันก็ต้อง
ค้นหาไปเรือ่ ยๆ จนกว่าความอยากทีเ่ หลืออยูใ่ นใจนีม้ นั หมดไป ไม่มคี วามอยากเหลืออีก
ต่อไป ความไม่สบายใจไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ก็รู้ว่าหมดปัญหาไป สังโยชน์ทั้งหมด ๑๐ ตัว
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“รูปราคะ” กับ “อรูปราคะ” ความยึดติดในฌาน รูปฌาน อรูปฌาน “มานะ”
คือ การถือตัว “อุทธัจจะ” คือ ความฟุ้งในการใช้ปัญญา ค้นหากิเลสที่ยังมีอยู่ในใจ
ค้นไปมากๆ มันก็ฟุ้งขึ้นมาได้ บางทีพอฟุ้งก็ต้องหยุด ต้องกลับเข้าไปพักจิตในสมาธิ
แล้วค่อยกลับมาค้นคว้าใหม่จนกว่าจะหมด
อย่างพระอานนท์นี่ ไปติดที่ความอยากจะไปนิพพาน เพราะพระพุทธเจ้าทรง
พยากรณ์ว่า หลังจากพระพุทธเจ้าตายไป ๓ เดือน พระอานนท์จะได้บรรลุถึงนิพพาน
แต่นคี่ นื สุดท้ายแล้วยังไม่บรรลุสกั ที พยายามพิจารณาธรรมต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้พิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูปราคะ หรืออะไรต่างๆ ก็ค้นหาไปหมด แต่มันยัง
ไม่บรรลุ ยังรู้สึกว่ามันไม่เบาอกเบาใจ มันไม่สบายอกสบายใจ มีอะไรค้างอยู่ในใจ ก็คือ
ความอยาก ความกังวล ว่า “เอ๊ะ เราคงจะไม่ได้บรรลุแล้วมั้ง พระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์
พยากรณ์ให้เรา เราคงปฏิบัติไม่ถึงมั้ง” พยายามปฏิบัติ ปฏิบัติจนกระทั่งมันก็ไม่บรรลุ
เพราะมันฟุ้ง ฟุ้งด้วยความอยาก อยากบรรลุ พอใกล้สว่างรู้ว่าคงจะไม่บรรลุแน่ๆ แล้ว
ก็เลยยอมรับความจริงว่า “กูไม่บรรลุแน่ๆ ไปนอนดีกว่า” พอช่วงไปนอน มันก็เลยหยุด
ความอยากที่จะบรรลุ ความอยากที่จะบรรลุมันก็เลยหายไป พอไอ้ตัวที่มาขวางตัวที่
บรรลุหายไป มันก็เลยบรรลุขึ้นมา บรรลุในช่วงระหว่างท่านั่งกับท่านอน พระอานนท์
เลยรู้ว่า ความอยากไปนิพพานนี่เอง เป็นอวิชชาที่ยังเหลืออยู่ในใจนี้ ท�ำให้ตนเอง
ไม่บรรลุซะที ดังนั้น แม้อยากจะไปนิพพานก็ต้องหยุด เข้าใจไหม
การปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ถ้าต้องการที่จะแก้ปัญหาตัวที่
แท้จริง คือ ตัวสังโยชน์ ๑๐ นี่ มันต้องมีสติที่สมบูรณ์ มีสติที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน
แล้วก็เข้าสมาธิได้ เพราะต้องอาศัยก�ำลังของสมาธิมาช่วยในการเอาปัญญามาหยุด
ความอยากต่างๆ ปัญญาจะสอนเหตุผลว่าท�ำไมต้องหยุด ส่วนสมาธิเป็นผู้ที่จะใช้
ก�ำลังหยุด เมื่อก่อนเขาก็ใช้ก�ำลังหยุด แต่เขาไม่ได้หยุดเพื่ออะไร เขาก็หยุดไป เห็นว่า
หยุดแล้วสบายใจเขาก็หยุด สมัยทีพ่ ระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ พวกฤาษีเขาก็เข้าสมาธิได้
เขาก็หยุดได้ แต่พอเขาออกมาจากสมาธิ เขาไม่หยุดความอยาก พอความอยากเกิดขึ้น
เขาก็หลงไปกับความอยาก อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย เหมือนเดิม จนกระทัง่
พระพุทธเจ้ามาเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวที่ท�ำให้ทุกข์กัน
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สรุปอีกทีวา่ ถ้าจะปฏิบต
ั จ
ิ ริงๆ ก็ตอ
้ งอย่างนี้ ต้องมี
สติ แล้วก็สมาธิเป็นอัปปนาสมาธิ แล้วพอได้อป
ั ปนาสมาธิ
ทีนก
ี้ ม
็ าพิจารณาปัญญาเพือ
่ แก้ปญ
ั หาแต่ละขัน
้ ไป ขัน
้ ต้น
ก็ร่างกาย แก่ เจ็บ ตาย ก็มีทั้งเวทนา เจ็บก็คือเวทนา
แก่ ตาย ก็ร่างกาย ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา ขั้นต่อไปก็อสุภะ
ก�ำจัดกามราคะ ขั้นต่อไปก็ไปพิจารณาฌานต่างๆ ว่า
มั น ไม่ เ ที่ ย งเหมื อ นกั น มานะ การถื อ ตั ว ถื อ ตน แล้ ว ก็
อวิชชา ความหลง ยังไม่เห็นความอยากทีย
่ ง
ั มีหลงเหลือ
อยู่ในใจว่ามันยังมีอยู่หรือไม่มีอยู่ อันนี้เรียก “อวิชชา”
จะต้องท�ำแบบมีระบบ เหมือนเข้ามหาวิทยาลัย ชั่วโมงนี้
ต้องเรียนวิชานี้ ชั่วโมงนั้นต้องเรียนวิชานั้น ก็ต้องสอบ
วิ ช านี้ ผ ่ า นก่ อ นถึ ง จะไปเรี ย นวิ ช านั้ น ได้ ถ้ า ยั ง ไม่ ผ ่ า น
เขายังไม่ให้ไปเรียนอีกวิชาหนึง
่ เพราะมันไม่มภ
ี ม
ู ิ ไม่มก
ี ำ� ลัง
ทีจ
่ ะไปเรียนได้ อันนีก
้ เ็ หมือนกัน ถ้าจะเอาเป็นเรือ
่ งเป็นราว

ก็ต้องมีสติ สมาธิ ปัญญา แต่ถ้าเริ่มต้นนี้มันยังไม่เป็น
ระบบ ก็เอาไอ้นั่นบ้าง ไอ้นี่บ้าง แล้วแต่นึกถึงอะไรได้ก็เอา
นึกถึงพุทโธก็พุทโธ นึกถึงอนิจจังก็อนิจจัง นั่งสมาธิ
ก็แล้วแต่เหตุการณ์ อันนี้เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่
มหาวิทยาลัย ยังเป็นแบบเรียนอยู่นอกห้องเรียน เรียน
ตามอารมณ์ อยากจะเรียนวิชาไหน อยากจะอ่านหนังสือ

เล่มไหนก็หยิบมาอ่าน มันก็เลยยังไปไม่ถึงไหน ถ้าจะให้
ไปถึงไหน มันจะต้องเข้าสู่ระบบ
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การศึกษา การปฏิบัติธรรม ควรจะท�ำควบคู่
กันไป ไม่ตอ
้ งเรียนมาก เรียนแค่ “ศีล สมาธิ ปัญญา”
เรียนแค่ ๓ ตัวนี้เท่านั้นเอง ศีลมีอะไรต้องรักษาก็
รักษาไป สมาธิทำ� อย่างไรให้ใจสงบก็ทำ� ไป ปัญญา
ก็พยายามคิดถึงไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ เห็นอะไรก็
เห็นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพื่อเอามาหยุด
ความอยากต่างๆ เท่านั้นเอง ถ้าท�ำได้ก็สามารถ
ดับความทุกข์ตา่ งๆ ได้ สร้างความสุขทีจ
่ รี ง
ั ถาวร
ให้อยู่คู่กับใจไปได้อย่างตลอด
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ช่วงที่ปฏิบัติมันก็อาจจะมีปัญหา มีข้อสงสัย ก็ต้อง
คอยฟังอยูเ่ รือ่ ยๆ เพราะมันมีรายละเอียดหลากหลายทีย่ งั
ไม่ได้รู้   ฟังครั้งเดียวยังไม่ได้ฟังครบทุกอย่าง ก็ต้องฟัง
บ่อยๆ ยิ่งปัญหาตอนนี้เราไปฟังเรื่องที่มันไม่ควรจะฟัง
ไม่ควรจะรูก้ นั รูม้ ากเกินไปก็ทำ� ให้มารบกวนการปฏิบตั ขิ อง
เราเสียอีก ไปรู้ว่าขั้นนั้นเป็นอย่างนั้น ขั้นนี้เป็นอย่างโน้น
ไปรูแ้ ล้วก็มานัง่ คิดว่า “เอ๊ะ ตอนนี้ เราอยูข่ นั้ ไหนแล้ว” อันนี้
อย่าไปสนใจ อย่าไปสนใจขั้นโน้นขั้นนี้ ให้สนใจแค่ขั้นศีล
ก็รกั ษาศีลให้มนั บริสทุ ธิไ์ ป สติตอ้ งพยายามสร้างมันขึน้ มา
อยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่าน สมาธิก็นั่งมันบ่อยๆ
มันจะสงบขั้นไหนเป็นอย่างไรก็ ไม่ต้องไปสนใจ ขอให้
มั น สงบให้ มั น มี ค วามสุ ข ก็ แ ล้ ว กั น ปั ญ ญาก็ ข อให้ เ ห็ น
ไตรลักษณ์ ไปตลอดเวลา เห็นอะไรก็เห็นไตรลักษณ์ ไป
แต่บางทีเราชอบไปเรียนรูเ้ รือ่ งของผลต่างๆ แล้วมันก็ทำ� ให้
เรามานัง่ คิดถึงผลเหล่านัน้ คิดไปจนวันตายผลมันก็ไม่เกิด
อย่าไปคิดถึงผลเหล่านัน้ ผลนัน้ เขาเพียงแต่มาเล่าให้ฟงั ว่า
เมื่อบรรลุแล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเรายังไม่
บรรลุ เราอย่าไปสนใจดีกว่า ให้เราปฏิบัติไปให้มันบรรลุ
แล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าเป็นอย่างไร
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การกระท�ำตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้ มีแต่
ความสุข มีแต่ประโยชน์ แล้วจะเห็นผลทันที ไม่ต้อง
รอไปตอนตาย ท�ำตอนนี้ก็เห็นทันที ท�ำบุญวันนี้ก็
จะเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาทันที ไม่ท�ำบาปก็จะรู้สึก
สบายใจขึ้นทันที หยุดความคิดหยุดความอยากได้
ใจก็จะมีความสุขขึ้นมาทันที
ดังนั้นขอให้เราท�ำกัน แล้วรับรองได้ว่าจะติดใจ
แล้วจะไ่ม่อยากได้อะไร จะท�ำตามค�ำสอนอย่างเดียว
เพราะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุด ไม่มีความทุกข์ตามมา
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กิจและเวลาประจ�ำวันที่สามารถเข้าพบ
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