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สมัยเด็กๆ อายุประมาณสัก ๓ ขวบ พ่อไปฝากไว้ 

กับคุณย่า (อาม่า) กับน้องสาวของคุณพ่อ 

(ย่ีโกว) อยู่กัน ๓ คน ท่ีสุพรรณบุรี อยู่ท่ีน่ัน

ประมาณ ๗-๘ ปี เวลาอาม่าไปไหนก็ไปกับแก  

แกมากรุงเทพฯ มาดูง้ิว ก็ดูกับแก แกกินเจ 

ก็กินเจกับแก ช่วงกินเจก็ใส่ชุดขาว สมัยน้ัน 

พูดภาษาจีนแต้จ๋ิวได้ เพราะอาม่าเขาพูดภาษาไทย 

ไม่ค่อยได้ แต่พอมาเรียนภาษาอังกฤษก็เลย 

ไม่ได้พูดภาษาจีนแต้จิ๋วเลย ตอนนี้พูดไม่ค่อยได้  

แต่พอฟังได้

 สมัยน้ันป ีหน่ึงพ ่อแม ่จะมาเย่ียมสัก 

คร้ังหน่ึง เพราะตอนน้ันพ่อแม่ก็ยังระเหเร่ร่อนไป

หางานท�าตามท่ีต่างๆ พ่อเขาไปรับงานก่อสร้าง 

ท�าอะไรไป ตอนหลังพ่อแม่มาต้ังรกรากอยู่ท่ีพัทยา  

ก็เลยมารับตัวกลับไปอยู่กับเขาท่ีพัทยาด้วยกัน 

จากนั้นก็ส่งให้มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ เรียน

ท่ีเซเว่นเดย์จนจบชั้นไฮสกูล แล้วก็กลับมา 

ท่ีพัทยา ตอนน้ันเขาก�าลังสร้างสนามบิน 

อู่ตะเภา ก็เลยไปท�างานเป็นล่าม ท�างานเก็บเงิน 

ได้ประมาณปีกว่า ประมาณ ๑,๐๐๐ เหรียญ  

ก็เลยติดต่อไปเรียนหนังสือที่สหรัฐฯ ตอนนั้น

หาเองท�าเองทุกอย่าง พ่อแม่ไม่รู้เร่ืองหรอก  

คิดว่าเงินท่ีหาได้จากการท�างานท่ีอู่ตะเภาคงจะ

อยู่ได้สักปีหนึ่ง แล้วพอไปอยู่ที่อเมริกาก็จะหา

งานท�าไปด้วย ไม่ได้คิดว่าจะขอเงินทางบ้าน 

แต่พอไปเรียนอยู่ท่ีนู้น เขาก็ส่งไปให้ประมาณ

ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่าย อีกครึ่งหนึ่งเราก็หาเอง 

เรียนไปด้วยท�างานไปด้วย

 พอเรียนจบก็กลับมาท�างานอยู่ท่ีพัทยา 

ช่วงน้ันมีโอกาสได้อ่านหนังสือธรรมะท่ีมา 

จากประเทศศรีลังกา เป็นของ Buddhist  

Publication Society เป็นหนังสือที่คัดออก
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พอได้บวชแล้วได้เข้ากรงแล้ว 
มารู้ว่าเป็นกรงทอง รู้อย่างนี้
บวชตั้งนานแล้ว บวชแล้วดีจะตายไป

มาจากพระไตรปิฎก มีพระสูตรต่างๆ เช่น ธัมมจัก- 

กัปปวัตนสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร ได้ลอง 

น่ังสมาธิ มันมีความสงบดี มีความสุขทางจิตใจ 

ก็เลยไม่ค่อยอยากจะได้อะไร อยากจะได้แต่

เวลามาปฏิบัติ ท�างานได้สักประมาณ ๖ เดือน  

เลยลาออกจากงาน ตอนน้ันมีเงินเก็บอยู่ก้อนหน่ึง 

ประมาณ ๖ พันบาท คิดว่าน่าจะอยู่ได้สักปีหนึ่ง 

สมัยน้ันค่าอาหารเดือนละ ๓๐๐ บาท ปีหน่ึง 

ก็ใช้สามพนักว่าบาท บ้านที่อยู่ก็เป็นบ้านของแม่ 

เขาซ้ือไว้ เป็นห้องแถวในตลาดนาเกลือ ไม่มี 

ใครอยู่ เราก็เลยไปอยู่คนเดียว

 ช่วงท่ีอยู่คนเดียวก็เดินจงกรมสลับกับ

การน่ังสมาธิ พยายามตัดการหาความสุขทาง

ร่างกาย ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และอ่านหนังสือ

ธรรมะ อ่านแล้วก็พอจับแนวทางในการปฏิบติัได้  

เช่น มรรค ๘ มีอะไรบ้าง เราก็ตรวจดูว่าเรามี

หรือเปล่า หรือขาดอะไร ถ้าขาดก็เติม เช่น ขาด

สัมมาสติ ขาดสัมมาสมาธิ ก็พยายามฝึกสติอยู่

เร่ือยๆ พยายามน่ังมากๆ พอออกจากสมาธิ 

แล้วก็กลับไปเดินจงกรมใหม่ ปฏิบัติอย่างนั้นมา

ประมาณหน่ึงปี เงินท่ีเก็บไว้ใช้ใกล้จะหมด ก็เลย

ถามตัวเองว่าจะเอายังไงดี ถ้าอยากจะปฏิบติัต่อ

ก็ต้องไปบวช เพราะจะได้มีเวลา ถ้าไม่อยากบวช 

ก็ต้องไปท�างาน แต่เวลาในการปฏบิติัจะเหลือน้อย  

เพราะต้องใช้ไปกับการท�างาน 

 จึงได้ตัดสินใจไปบวช แต่จริงๆ ตอนต้น 

ก็ไม่อยากจะบวช เพราะคิดว่าเหมือนการไป

ติดคุกไปเข้ากรงขัง แต่พอได้บวชแล้วได้เข้า

กรงแล้ว มารู้ว่าเป็นกรงทอง รู้อย่างน้ีบวช 

ต้ังนานแล้ว บวชแล้วดีจะตายไป แต่กิเลสมัน

ไม่ชอบ มันชอบอิสรภาพ มันยังอยากไปโน้น

มานี่ ยังอยากจะท�าอะไรตามใจชอบอยู่ แต่มัน

เป็นโทษมากกว่า แต่พอถูกบังคับให้อยู่กับท่ี 

มันก็เลยต้องสู้กับความอยากท่ีจะไปโน้นมาน่ี  

มันก็เลยท�าให้จิตสงบ พอสงบแล้วก็สบาย  

มันก็เฉยๆ ทีนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ 
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ความเห็นที่ถูกต้อง 
เป็นยอดของมรรค

 “สัมมาทิฏฐิ” แปลว่า ความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นชอบ ค�าว่า 

“ชอบ” นี้ แปลว่าถูกต้อง ความเห็นตามความเป็นจริง เช่น เห็นสุนัข

เป็นสุนัข เห็นแมวเป็นแมว อย่างน้ีเรียกว่าเป็นความเห็นท่ีถูกต้อง  

ถ้าไปเห็นแมวเป็นสุนัข เห็นสุนัขเป็นแมว อย่างน้ีเป็นความเห็นท่ี 

ไม่ถูกต้อง เป็น “มิจฉาทิฏฐิ” 

 ความเห็นท่ีถูกต้องน้ีเป็นยอดของมรรคของทางท่ีเราจะไป  

เป็นตัวท่ีจะน�าให้การกระท�าของเราน้ีได้กระท�าอย่างถูกต้อง เพราะ

การกระท�าของเราตอนนี้ท�าไม่ถูกต้องกัน ความทุกข์ของพวกเรานี้มัน

ไม่ได้เกิดจากใครหรอก มันเกิดจากการกระท�าของเราน่ีเอง เกิดจาก

การกระท�าทางกาย ทางวาจา และทางใจ สิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราท�าด้วย

ร่างกาย ความคิดของเรา นี่เป็นตัวที่ท�าให้เราไปเจอความทุกข์ เพราะ

เราคิดไม่ถูก เรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิ เรายังไม่รู้ว่าอะไรท�าให้ใจเราทุกข์ 

เรายังไม่รู้ว่าอะไรท�าให้ใจเราสุข เรามักจะไปคิดผิดกัน คิดว่าส่ิงน้ีดี  

ท�าแล้วจะท�าให้เรามีความสุข แต่ท�าไปแล้วกลับท�าให้เรามีความทุกข์

	 มรรค คือธรรมะหรือทางท่ีจะพาให้เราก�าจัดความทุกข์ต่างๆ น้ี 

ต้องก�าจัดด้วยสัมมาทิฏฐิ ความเห็นท่ีถูกต้อง เห็นว่าอะไรท�าให้เรา 
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ทุกข์กัน การคิด การพูด การกระท�าของเรานี้ คิดไปในทางหนึ่งก็ท�าให้เราสุข คิดไปอีก

ทางหน่ึงก็ท�าให้เราทุกข์ แต่เราไม่รู้ว่าทางไหนสุข ทางไหนทุกข์ เรามักจะเลือกผิดทาง 

แทนที่จะเลือกทางที่จะท�าให้เราไม่ทุกข์ แต่เรากลับไปเลือกทางที่ท�าให้เราทุกข์กัน อันนี้

เป็นเพราะว่าไม่มีใครรู้สัมมาทิฏฐิ 

 ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไร พวกเราก็จะ 

ยังคงเป็นเหมือนคนตาบอด คนท่ีไม่รู ้ว ่าตรงไหนเป็นท่ีปลอดภัย ตรงไหนเป็นท่ี

ไม่ปลอดภัย ถ้าเราเป็นคนตาบอดเดินไปข้างหน้า เราไม่รู ้หรอกว่าข้างหน้าเป็น 

อย่างไร จะมีอะไรอันตรายหรือไม่มีอะไรอันตราย เราไม่รู้ แต่ถ้ามีคนตาดีมาพาเราไป  

เราก็จะปลอดภยั คนตาดีเขาจะรู้ว่าข้างหน้ามีต้นไม้หรือเปล่า มีเสาหรือเปล่า มีหลุมมีบ่อ 

หรือเปล่า มีอะไรที่เป็นอันตรายหรือเปล่า ถ้ามี เขาก็ไม่พาเราไป

พระพุทธเจ ้า เป ็นเหมือนคนตาดี  เ ม่ือก ่อนพระพุทธเจ ้า 

ก็ เป ็นคนตาบอด แต ่หลังจากท่ี ได ้ ไปศึกษาไปค ้นคว ้าก ็

สามารถท�าให้ตาท่ีบอดนี้สว่างขึ้นมาได้ ท�าให้เห็นอะไรต่างๆ ได้ 

พระพุทธเจ้าก็เลยได้มาสอนพวกเรา สอนวิธีที่จะท�าให้เราเห็นสิ่ง

ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ให้เห็นว่าอะไรสุขอะไรทุกข์

อันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิ
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	 “ความเห็นท่ีถูกต้อง”	คือเห็นว่าตายแล้วต้องไปเกิดต่อ ตายแล้ว

ไม่สูญ ผู้ท่ีตายคือร่างกาย แต่ใจท่ีมาใช้ร่างกายเป็นลูกน้อง เป็นคนรับใช้ 

ท�าอะไรต่างๆน้ี ใจไม่ได้ตายไปกับลูกน้อง ไม่ได้ตายไปกับคนรับใช้  

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ใจนี้แหละเป็นผู้ที่จะไปเกิดใหม่ จะไปเกิดที่ใด 

ก็ข้ึนอยู่กับบญุและบาปท่ีท�าไว้ในขณะท่ีมีชวิีตอยู่ บญุกมี็จริง บาปก็มีจริง  

ผลของบุญของบาปก็มีจริง และการท่ีจะให้ใจหยุดการเวียนว่าย 

ตายเกิดก็มีจริง อันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องที่เราต้องท�าให้เกิดขึ้นใน 

ใจเรา เพราะถ้าเรามีความเห็นท่ีถูกต้อง มันก็จะท�าให้เรามีความคิดมี 

การกระท�าที่ถูกต้องนั่นเอง

 ถ้าเรามีความเหน็ว่าตายแล้วสญู เราก็ไม่คดิว่าจะต้องท�าบุญกนั 

ท�าไปท�าไม เอาเงินไปเท่ียวไม่ดีกว่าหรือ เอาเงินไปซ้ือของท่ีเราอยากได้ 

ไม่ดีกว่าหรือ เอามาท�าบุญแล้วเราไม่ได้อะไรเลย ของก็ไม่ได้ ไม่ได้ 

ไปเท่ียว มีแต่เสียเงิน ดังน้ันถ้าเราไม่เชือ่ว่าตายไปแล้วเรายังไปเกิดใหม่ 

หรือตายไปแล้วเราอาจจะไปสวรรค์ หรือไปอบายไปนรก หรือเราอาจจะ

มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เราต้องพยายามสร้างความเชือ่สร้างความเห็นน้ี 

ให้ได้ นี่เป็นสิ่งที่ส�าคัญ

จงสร้างความเห็นที่ถูกต้อง
ให้เกิดขึ้นในใจ
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 วิธีท่ีจะสร้าง คือต้องไปหาคนท่ีเขาเห็นการเวียนว่ายตายเกิด คนท่ีเขาเห็นนรกเห็น

สวรรค์ คนท่ีเขาเห็นนิพพาน คนท่ีเขาเห็นผลของบญุของบาปว่าจะส่งให้ไปอยู่ท่ีไหนบ้าง 

คนที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระสาวกของพระพุทธเจ้าเรานี้เอง หรือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า  

ก็เอาค�าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีได้มีการบันทึกจดจ�าเอาไว้ในพระไตรปิฎกน่ีมาเป็นผู้ท่ี

สอนเราก็ได้ ถ้าเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดี ได้ศึกษาจากพระธรรมค�าสอนท่ีมีบนัทึกไว้ 

ในพระไตรปิฎกก็ดี หรือศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดี เราจะได้รับ 

ค�ายืนยันจากท่านเหล่านี้ว่า ตายแล้วไม่สูญ	ตายแล้วต้องเกิด สวรรค์มีจริง นรกมีจริง	

สวรรค์เกิดจากการท�าบญุ นรกเกิดจากการท�าบาป การเวียนว่ายตายเกิด เกิดจากตัณหา

ความอยาก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา การยุติการเวียนว่ายตายเกิด จะเกิดจาก

การท�าทาน เกิดจากการรักษาศีล เกิดจากการภาวนา นี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ ถ้าเรา 

ได้เข้าหาพระพุทธ หรือพระธรรม หรือพระสงฆ์ เราก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็น 

ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นบุญที่ส�าคัญที่สุด เพราะเป็นเหมือนกับการชี้บอกทางให้เรารู้ว่าเราควร

จะไปทางไหนนั่นเอง

 ถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิ เราก็คิดว่าไปทางไหนก็ได้เหมือนกัน พอตายแล้วก็สูญ ท�าบาป

ก็ไม่ได้รบัผลบาป ท�าบุญก็ไม่ได้รบัผลบุญ ดังนั้น ท�าบุญท�าบาปก็มผีลเท่ากัน จะท�าอะไร

ก็ท�าได้ อย่างมากถ้าท�าบาป ท�าผิดกฎหมาย ก็อาจจะถูกจับไปติดคุกติดตะรางเท่าน้ันเอง  

แต่ถ้าไม่ถูกจับก็ไม่ถูกติดคุกติดตะราง หรือถ้าตายไปแล้ว เขาก็ไม่สามารถจับไปติดคุก 

ติดตะรางได้อีกต่อไป

 น่ีเป็นเร่ืองของความเห็นท่ีถูกต้องกับความเห็นท่ีไม่ถูกต้อง ถ้าเรายังเห็นว่า 

ตายแล้วสูญ ไม่มีสวรรค์ ไม่มีนรก ท�าบุญแล้วไม่ได้อะไร ท�าบาปแล้วไม่ได้อะไร เราก็จะ

ท�าอะไรตามอ�าเภอใจ แล้วใจของเราส่วนใหญ่ก็มักจะใฝ่ต�่า เพราะส่ิงท่ีดึงใจเราไปน้ัน 

มันจะดึงใจเราไปทางต�า่ เพราะมันต้องการส่ิงต่างๆ มาให้ความสุขกับใจน่ันเอง คือ ตัณหา

ความอยาก อยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ อยากได้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มาให้

ความสุข ก็จะหามาด้วยทุกวิถีทาง ถ้าเป็นคนไม่มีความเห็นท่ีถูกต้องก็จะไม่กลัวบาป  

จะกล้าท�าบาปกัน และจะไม่ท�าบุญ เพราะท�าไปแล้วไม่ได้อะไร ท�าไปให้เสียเวลาท�าไม  

ถ้ามีความเห็นท่ีไม่ถูกต้องเช่นน้ี ควรรีบแก้ไขเสีย ขอให้รู้ว่าเราก�าลังมืดบอด ก�าลังจะถูก
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โมหะอวิชชาความหลงหลอกให้ไปท�าบาป หลอกให้ไปเวียนว่ายตายเกิด หลอกให้ไปติด

อยู่ในอบาย ตายไปแล้วจะไม่ได้ไปท่ีดี ไม่ได้ไปสู่สุคติ จะไปแต่ทุคติ คือไปอบาย ๔ สถาน  

ได้แก่ เดรัจฉาน เปรต	อสุรกาย	และนรก ดังน้ัน ถ้าเรายังมีความเห็นท่ีไม่ถูกต้อง  

ยังไม่เห็นว่าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วต้องไปเกิด ตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาป ก็ให้

หมั่นเข้าหาธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

 การฟังเทศน์ฟังธรรม การศึกษาธรรม น้ีเป็นบญุ หน่ึงในอานิสงส์ของการฟังเทศน์

ฟังธรรมก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง อานิสงส์ของการฟังธรรมนี้มีอยู่ ๕ ข้อ 

ด้วยกัน ข้อท่ี ๑ คือ ท�าให้เราได้ยินได้ฟังธรรมท่ีเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เช่น เร่ืองบญุ 

เร่ืองบาป เร่ืองนรกสวรรค์ เร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด เป็นเร่ืองท่ีเราจะไม่ได้ยินกัน 

ถ้าเราไปศึกษาท่ีอ่ืน ไปเรียนตามโรงเรียนตามสถาบนัการศึกษาต่างๆ ไม่มีท่ีไหนเขาสอน

เร่ืองท�าบุญเร่ืองท�าบาป เร่ืองเวียนว่ายตายเกิด ต้องมาท่ีวัด ต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรม

เท่าน้ัน น่ีคือธรรมท่ีเราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เราจะได้ยินเม่ือเรามาฟังเทศน์ฟัง

ธรรมกัน และเป็นของจริง

	 ค�าว่า “ธรรม” นี้คือของจริง	สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี้เป็นความจริงหมด	
แต่ส�าหรับพวกเรา เราฟังแล้วอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของจินตนาการ เรื่อง
ของโกหกหลอกลวง เพราะไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์อยู่ตรงไหน  
นรกอยู่ตรงไหน

 นักวิทยาศาสตร์ส่งยานอวกาศข้ึนไปบนท้องฟ้าก็ไม่มีสวรรค์ เจาะลงไปในพ้ืนดิน 

ก็ไม่มีนรก มีแต่น�้ามัน เขาก็เลยไม่เชื่อเร่ืองสวรรค์เร่ืองนรกกัน อันน้ีต้องมาฟังเทศน ์

ฟังธรรมจากผู้เห็นสวรรค์เห็นนรก เห็นการเวียนว่ายตายเกิด คือพระพุทธเจ้า  

เป็นพระองค์แรกท่ีทรงเป็นผู้ค้นพบความจริงเหล่าน้ี ค้นพบความจริงเกี่ยวกับจิตใจ 

ของพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดกันในภพน้อยภพใหญ่ ในกามภพ ในรูปภพ ในอรูปภพ  

ขึ้นๆ ลงๆ ไปตามอ�านาจของบุญของบาปท่ีเรากระท�ากัน ท่านรู้แล้วท่านก็มาส่ังสอน 

พวกเราให้รู้ว่าเราก�าลังเวียนว่ายตายเกดิกัน แต่เราสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ 

ถ้าเรามาท�าตามที่พระองค์ให้ทรงกระท�า คือ มาท�าทาน มารักษาศีล มาภาวนา แต่ที่เรา

ต้องมาท�ากันตอนนี้ก่อน คือต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง
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 พระพุทธเจ้าน้ีเป็นคนฉลาดมาก	 พระองค์ได้ศึกษา 

ค้นคว้าถึงเรื่องของดวงจิตดวงวิญญาณ	ก็เห็นว่ามันน่าเบื่อ 

ที่จะต้องกลับมาเกิด	มาแก่	มาเจ็บ	มาตาย	อยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะ

เกิดมาร�่ารวยหรือยากจน เกิดเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นคน

ต�า่ต้อย กต็กอยูใ่นสภาพเดยีวกัน เกิดมาแล้วเดีย๋วก็ต้องแก่  

ต้องเจ็บ ต้องตาย	 ตายไปแล้วก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป	 

พอรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดใหม่	 แล้วก็มาแก	่ 

มาเจ็บ	มาตายใหม่	ที่เรียกว่า	“เวียนว่ายตายเกิด” 

 พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาทรงวิเคราะห์และมีความ 

ปรารถนาว่า	มทีางใดบ้างทีจ่ะท�าให้ดวงจิตดวงใจน้ีไม่ต้องกลบั

มาเกิดอยู่เรื่อยๆ เพราะการเกิดนี้เป็นทุกข์ เกิดมาแล้วต้อง 

ทกุข์กบัการเลีย้งดู	มาดแูลรกัษาป้องกนัร่างกาย	แล้วกต้็องมา

ทกุข์กบัความแก่	ความเจบ็	ความตาย ถ้าไม่เกดิได้มนัจะดกีว่า

ความอยาก
ท�าให้เรามาเกิด
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 พระพุทธเจ้าค้นคว้าหาดูแล้วก็ค้นพบว่า ส่ิงท่ีพาให้เรามาเกิดกันก็คือความอยากหา 

ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นั่นเอง พวกเราทุกคนเกิดมานี้อยากจะมีความสุขผ่าน

ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ท้ังน้ัน เวลาได้ดูได้ยินได้ฟังอะไรท่ีชอบก็มีความสุข แต่เวลาไม่ได้ดู

ได้ฟังส่ิงท่ีชอบก็รู้สึกเหงา รู้สึกเศร้า เราเลยต้องไปหาส่ิงต่างๆ มาดู มาฟัง มาดม มาล้ิมรส 

มาสัมผัส นี่คือตัวที่ท�าให้เราต้องมาเกิดกัน เพราะถ้าเราอยากจะดู อยากจะฟัง อยากจะ 

ดมกล่ิน อยากจะล้ิมรส อยากจะสัมผัสอะไรต่างๆ เราก็ต้องมีร่างกาย เวลาเราตายไป ใจของ 

เรายังหิวโหย ยังอยากเสพรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะต่างๆ เราก็เลยไปหาร่างกาย 

อนัใหม่ พอไปเจอพ่อแม่คนใหม่ก�าลังผลติร่างกายอันใหม่ เราก็ไปจบัจอง เหมอืนกบัหา 

ท่ีจอดรถ เวลาจะจอดรถ เราก็ต้องขับรถไปเร่ือยๆ พอมีช่องว่างท่ีไหน เราก็เสียบรถ 

เข้าไปจอด อันน้ีกเ็หมือนกัน เวลาท่ีเราจะมาเกดิน้ี ดวงวิญญาณเราก็จะไปหาพ่อแม่คนใหม่  

พอพ่อแม่คนใหม่เริ่มผลิตลูกคนใหม่ขึ้นมา เรามาถูกจังหวะก็เข้าเสียบได้ทันที

 นีค่อืท�าไมเรายงัต้องมาเกดิกนัอยู	่เพราะเรายังมีความอยากหาความสขุ 
ผ่านทางร่างกาย	ทีเ่ราไปเทีย่วกัน	ไปกนิไปดืม่	ไปดภูาพยนตร์	ไปร้องร�าท�าเพลง	 
ไปเต้นแร้งเต้นกากัน	ก็คือไปหาความสุขทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และที่เราไป 
ร่วมหลับนอนกัน	ก็เป็นการไปหาความสุขที่เรียกว่า	“กามสุข”	คือความสุขที่
เกิดจากการได้เสพกาม	คือรูป	 เสียง	กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะ	 น่ีเอง	 เรื่องกามน้ี 
ไม่ต้องสอนใช่ไหม อนันีม้นัฝังมาอยูก่บัทกุดวงวญิญาณ ทกุดวงจติดวงใจ 
แม้แต่เด็กที่ยังไม่ทันโต	 มันก็อยากจะเสพกามกันแล้ว	 มีแต่ต้องคอยเบรก 
คอยห้าม

 น่ีแหละคือจิตใจของพวกเราท้ังหลายเป็นอย่างน้ี จึงท�าให้พวกเราต้องกลับมามี

ร่างกาย กลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ จนกว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

เราถึงจะได้ยินได้ฟังเร่ืองของการเวียนว่ายตายเกิด เร่ืองของเหตุท่ีพาให้มาเกิดว่า 

เกิดจากอะไร แล้วเราจะได้ยินถึงวิธีท่ีเราจะสามารถก�าจัดเหตุคอืความอยากต่างๆ ให้หมด 

ไปจากใจได้ ความอยากน้ีเราสามารถท�าให้มันหมดได้ แต่ถ้าเราไม่รู้วิธี เราจะท�าไม่ได้  

เพราะเวลาเกิดความอยากน้ี มันจะบีบบังคับให้เราไปท�าตามความอยาก การท�าตาม

ความอยากน้ีไม่ได้ท�าให้ความอยากหายไป เช่น อยากไปเท่ียว พอวันน้ีไปเท่ียวตามความ 

อยากแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากไปเที่ยวขึ้นมาใหม่
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 เราอยากมาต้ังแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้  
ความอยากของเราเคยหายไปบ้างไหม ไม่หาย  
มีแต่มากขึ้นเสียด้วยซ�้าไป	 ตอนเป็นเด็กยัง
อยากน้อยอยู่	 เพราะมีก�าลังวังชาน้อย	พอเป็น 
ผู้ใหญ่	 มีก�าลังมากข้ึน	ความอยากมันก็มากข้ึน 
ตามก�าลังวังชา	 พอโตมีเงินมากก็อยากมาก	 
เห็นไหม	ข้าวของเต็มไปหมด	 เส้ือผ้าเต็มไปหมด	 
พอมีเงินแล้วมันก็รับใช้ความอยากทันที

	 ดงันัน้	การท�าตามความอยากนีจ้ะไม่มวีนัท่ี
จะท�าให้ความอยากหมดไปได้	เราต้องไม่ท�าตาม
ความอยาก	ต้องฝืนความอยาก	อันนี้เป็นสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ	ถ้าอยากจะให้ความอยาก
หายไปหมด	ต้องไม่ท�าตามความอยาก
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 การจะท�าบุญท�าบาปของมนุษย์แต่ละคนน้ีก็มีหลายสาเหตุ 

ด้วยกัน การท�าบาปน้ีอาจจะเป็นนิสัยท่ีติดตัวมา นิสัยชอบท�าบาป  

ก็จะมาท�าบาปต่อ แต่ถ้ามาเกิดในครอบครัวท่ีนับถือศาสนาและส่ังสอน 

ไม่ให้ท�าบาป ถ้าเชื่อฟังแล้วท�าตาม ก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยจากการชอบ

ท�าบาปมาท�าบุญแทน แต่ถ้าไปเกิดในครอบครัวท่ีไม่นับถือศาสนา  

ไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ เขาก็จะไม่ห้ามเวลาท�าบาป บางทีเขาอาจจะ

สอนให้ท�าบาปอีกด้วย เพราะถ้าเกิดในครอบครัวท่ียากจนก็ต้องหาเงิน

ด้วยวิธีท�าบาป เช่น ชาวบ้านท่ีอยู่ตามต่างจังหวัด เขาก็จะยิงนกตกปลา 

ต้องอาศัยการเล้ียงชีพด้วยการท�าบาป หรือชาวประมงอยู่ชายทะเล  

อันน้ีก็จะเป็นสาเหตุให้ต้องไปท�าบาปกัน ท�าบาปด้วยนิสยัเดิม คือเคย

ท�ามาก่อนจนติดเป็นนิสยั	เหมือนคนท่ีเคยใช้มือขวา พอมาเกิดชาติน้ี 

ก็จะมาใช้มือขวาต่อ คนท่ีถนัดมือซ้าย พอมาเกิดชาติน้ีก็จะมาใช ้

มือซ้ายต่อ ท�าไมคนเราจึงไม่ใช้มือขวาเหมือนกันหมด หรือท�าไมไม่ใช้ 

มือซ้ายเหมือนกันหมด กเ็พราะว่าแต่ละคนมีความถนัดความเคยชนิมา 

ไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับส่ิงที่เราชอบ สิ่งที่เราเกลียด มันก็ติดมากับ 

ใจของเรา บางคนก็ชอบสีเขียว บางคนก็ชอบสีฟ้า บางคนก็ชอบสีขาว  

บางคนก็ไม่ชอบสีแดง บางคนก็ไม่ชอบสีเหลือง

นิสัยเดิม
ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย
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 อันน้ีเป็นเร่ืองของนิสัยท่ีอยู่ในจิตใจของพวกเราท่ีไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เม่ือกลบั 

มาเกิดใหม่	 จิตใจก็กลับมาเป็นเหมือนคนเดิมทุกอย่าง	 เพียงเปลี่ยนร่างกายใหม่

เท่านั้นเอง	แต่คนที่ใช้ร่างกายนี้เหมือนเดิม เหมือนกับเวลาเราเปลี่ยนรถยนต์ เคยขับ

รถยนต์อย่างไรจะขับอย่างนั้นต่อไป เคยขับสวี้ดสว้าดก็จะขับสวี้ดสว้าด ไม่ว่าจะเปลี่ยน

รถยนต์ย่ีห้อไหนก็ตาม คนท่ีขับเรียบร้อยก็จะขบัเรียบร้อย อันน้ีเป็นเร่ืองของนิสัยท่ีท�าให้

เราท�าอะไรต่างๆ 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  
แต่ละคนก็มีนิสัยมาแบบนี้  คนที่มีนิสัยไม ่ดีก็จะ 
ไปท�าสิ่งที่ไม่ดี คนที่มีนิสัยดีก็จะไปท�าสิ่งที่ดี คนที่ม ี
นิสัยกลางๆ ก็แล้วแต่อารมณ์ อารมณ์ดีก็ท�าดี  
อารมณ์ไม่ดีก็ไม่ท�าดี เหมือนเราสังเกตดู บางวัน
อารมณ์ด ีใจสบาย ยิม้แย้มแจ่มใส ท�าความด ีวนัไหนถกู 
ลอตเตอร่ีก็จะเอาเงินมาแจกเพื่อนฝูงเลี้ยงเพื่อนฝูง  
แต่ถ้าวันไหนเงินหาย เงินไม่พอใช้ วันนั้นอารมณ์ไม่ดี  
อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ท�าให้คนเราท�าดีบ้างไม่ดีบ้าง  
สาเหตุภายใน คือนิสัยใจคอของตนเอง สาเหตุ
ภายนอก ก็คือเหตุการณ์ต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ  
ท่ีเราไปเกี่ยวข้องด้วย ตอนเราเป็นเด็กอยู่กับพ่อแม่  
พ่อแม่เขาก็สอนเราไปตามนิสัยของพ่อแม่ พ่อแม่เขา 
มีนิสัยไม่ดี เขาก็สอนไม่ดี พ่อแม่มีนิสัยดี เขาก็สอนดี 
นี่คือสาเหตุท�าให้เรามาท�าบุญท�าบาปกัน
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 ความสุขท่ีพวกเราชาวฆราวาสญาติโยมแสวงหาสัมผัสกัน  

เป็นความสุขท่ีเป็นความสุขชัว่คราว เป็นความสุขปลอม เพราะมันจะ

กลายเป็นความทุกข์ขึน้มาเวลาท่ีมันเส่ือมไปหมดไป แต่พวกญาติโยม 

ก็ไม่มีทางเลือกเพราะเกิดมาอยู่ในสังคมท่ีหาความสุขแบบน้ีกัน  

ปู่ย่าตายาย บดิามารดา ญาติพ่ีน้อง ญาติสนิทมิตรสหาย ก็หาความสุข 

แบบน้ี ไม่มีใครรู้จักวิธีหาความสุขแบบพระพุทธเจ้า นอกจากได ้

มาวัดได้มาศึกษา ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรม ได้มาพบปะกับพระสงฆ์ 

องค์เจ้า ถึงจะเห็นว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่ก�าลัง 

ได้เสพได้สัมผัสกันอยู่ เพราะเป็นความสุขท่ีปะปนคลุกเคล้าด้วย 

ความทุกข์ ด้วยความวุ่นวายใจ ด้วยความวิตกกังวล ด้วยความ 

หวาดกลัว

 น่ีคือผลท่ีเกิดจากการท่ีญาติโยมมาหาความสุขจาก ลาภ 

ยศ สรรเสริญ หาความสุขจากรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  

เพราะของพวกน้ีมันไม่เท่ียง เวลามีมันก็ดี แต่เวลาไม่มีมัน  

มันไม่ดี มันเป็นพิษเป็นภัย ถ้าเราไปอาศัยส่ิงเหล่าน้ีเป็นลมหายใจ  

เวลามันหมดไปนี้จะท�าให้ทรมาน แต่ก็ไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางอื่น 

เชื่อกันมา
ก็ท�าตามกันมา
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 สาเหตท่ีุพวกเราไม่ค่อยมาวดัเพราะเหน็ว่าวัดเป็นเรือ่งงมงายไปเสยีอกี ไม่เข้าใจว่า 

วัดน่ีแหละเป็นแหล่งของความรู้ เป็นแหล่งของความสุขท่ีวิเศษ แต่ไม่เข้าใจกัน ส่วนหน่ึง 

ก็อาจจะเป็นเพราะคนสอน คนสอนก็สอนไม่เป็น ไม่รู้เร่ือง คนทีรู่จ้รงิๆ	เรือ่งของศาสนา 

พทุธน่ีมีไม่มาก	พระอรยิเจ้าน่ีเป็นผูท่ี้รูเ้รือ่งของศาสนาอย่างจรงิจงั	ส่วนผูท่ี้ไม่ได้เป็น 

พระอริยะน้ีจะไม่รู้จะไม่เข้าใจ	แล้วก็จะท�าให้ศาสนากลายเป็นของงมงายไป	ท�าให้

ศาสนากลายเป็นเหมือนกบัแหล่งหลอกลวง	หลอกลวงให้คนท�าบญุท�าทาน	โดยท่ีคน

ท�าบุญท�าทานท�าไปก็ไม่รู้ว่าได้อะไร ท�าไปก็เพราะเชื่อเท่านั้นว่าได้นู้นได้นี่ แต่ไม่ได้เห็น

ได้สัมผัสอย่างจริงจัง ก็เลยยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไร บุญเป็นอย่างไร ความสุข 

ทางใจเป็นอย่างไร เลยไม่ค่อยเข้าใจกัน แต่เพราะความกลัวบาปกลัวนรก ก็เลยมาท�าบญุ  

แต่ยังไม่ได้สัมผัสกับผลจริงๆ เลยไม่ได้ท�าอย่างจริงจัง ท�าแบบกั๊กเอาไว้ ท�าไว้บ้างเผื่อไว้ 

เผ่ือมันเป็นเร่ืองจริง ตายไปจะได้ไม่ขาดทุน ถ้าสวรรค์มีจริง ท�าบุญไว้ก็ยังได้ไปสวรรค์ 

บาปก็ไม่ท�า หรือถ้าท�าบ้างก็พยายามท�าให้น้อย ถ้ายังต้องท�าก็ท�าไป แต่ถ้าไม่จ�าเป็นก็ไม่ท�า  

แบบนี้คือไม่เชื่ออย่างจริงจัง 

 ทีน้ียังไม่รู้ว่าบุญท�าให้เกิดอะไรข้ึนมา ยังไม่รู้ว่าบาปน้ีท�าให้เกิดอะไรขึ้นมา เพราะ

คนขายบุญขายบาปนี้ไม่แจ้งรายละเอียดให้ทราบ เหมือนคนขายประกันไม่ได้บอกว่าจะ

รับประกันอะไรให้บ้าง เพียงแต่พูดรวมๆ ว่ารับประกัน รับรอง มีเหตุมีภัยแล้วจะรับดูแล 

ให้ทุกอย่าง แต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียด คนซ้ือประกันเลยไม่ค่อยม่ันใจเท่าไรว่าจะถูก 

หลอกหรือเปล่า

 นี่คือที่มาว่าท�าไมศาสนาเราจึงไม่มีความศรัทธาท�ากันแบบจริงจัง  

ส่วนหนึง่ทีท่�าเพราะว่าถกูสอนมาแต่เดก็ เชือ่กนัมาต้ังแต่ปู่ย่าตายาย เชือ่กนัมาก็

ท�าตามกันมา ท�าด้วยความเชื่อ แต่ยังไม่ได้สัมผัสกับผลจริงๆ อันนี้เพราะว่าไม่

ได้ท�าอย่างจริงๆ ท�าอย่างเต็มที่กัน แต่ถ้าเชื่ออย่างจริงจังนี้ บาปจะไม่ท�าเลย  

จะท�าแต่บุญอย่างเดียว
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 การท่ีเราเข้าหาพระพุทธศาสนาก็เพ่ือท่ีจะมาศึกษาพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเรามาวัดแล้วเราไม่เข้าถึงพระธรรม 

ค�าสอนนี้ ก็เหมือนกับไปไม่ถึงวัด เช่น คนไปวัดดังๆ เช่น วัดพระแก้ว  

วัดโสธร วัดท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง ส่วนใหญ่มักจะไปท่ีพระอุโบสถ  

พระอุโบสถน่ีเป็นเหมือนเปลือกวัด ไปกราบพระพุทธรูป ไปจุดธูปเทียน 

แล้วก็ไปถวายดอกไม้ ถวายสิ่งสักการะ หรืออาจจะถวายเงินทองเป็น

เคร่ืองสักการะแทน แล้วก็ขอให้มีความสุข ขอให้ความทุกข์หมดไป  

นี่เรียกว่าไปไม่ถึงวัด	ไปถึงแค่เปลือกวัด

 วิธีการเข้าหาศาสนาของชาวพุทธเราส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยได้ผล

เท่าไร จึงไม่ค่อยเกิดความประทับใจกับศาสนา เพราะว่าไม่เข้าถึงเนื้อ

ของศาสนา เข้าถึงแค่เปลือกของศาสนา การเข้าถึงเนื้อของศาสนานี ้

ต้องเข้าหาพระธรรมค�าสอน ท่ีต้องไปวัดก็เพราะว่าท่ีวัดมีพระธรรม 

ค�าสอน แต่วัดก็ไม่ค่อยเอาพระธรรมค�าสอนมาเผยแพร่ มักจะเผยแพร่

วันเดียวเท่าน้ัน อาทิตย์ละวัน คือวันพระ วันธรรมสวนะ พอเขาบอก

วันพระเป็นวันธรรมสวนะ ก็เลยเอาแค่วันเดียว

เสื่อมในคราบ
ของความเจริญ
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	 “ธรรมสวนะ” แปลว่า	การฟังธรรม วันพระ วันธรรมสวนะ เป็นวันฟังธรรม พระก็เลย

ต้องเอาธรรมะออกมา แต่ก็เป็นธรรมะใบลาน ธรรมะที่เขียนเอาไว้แล้วเอามาอ่านให้ฟัง  

ก็เป็นธรรมะเหมือนกัน แต่อาจจะเป็นธรรมะท่ีค่อนข้างจะเข้าใจยาก เพราะบางทีท่านก็ใช้

ภาษาของพระมาสอน คือ ภาษาบาลี ทางวัดก็ไม่ท�าธรรมะให้เข้าสู่พุทธศาสนิกชนได้อย่าง

ง่ายดาย เพราะไปยึดติดในรูปแบบของธรรมะ คือรูปแบบของภาษา ต้องพยายามรักษา

ภาษาด้ังเดิมเอาไว้คือภาษาบาลี เกรงว่าถ้าไม่รักษาเด๋ียวธรรมะจะเส่ือมหายไป การรักษา 

ภาษาบาลีก็เพ่ือท่ีจะรักษาออริจินัลลิต้ี (originality) ของความด้ังเดิมของค�าสอน  

ถ้าเอามาแปลเด๋ียวกลัวจะแปลกันผิดแปลกันถูก แล้วเด๋ียวจะท�าให้ธรรมะแปลงเพศ

แปลงพันธุ์ไปได้ ก็เลยต้องรักษาบาลี แต่การรักษาบาลีมันก็ท�าให้คนท่ีไม่ได้ศึกษาบาลี

ฟังไม่รู้เร่ือง พอไม่รู้เร่ืองก็เลยขาดสติขาดความสนใจ พอฟังแล้วมีบาลีเยอะๆ น่ีงง  

คนฟังเขาไม่รู้เรื่องก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

 นอกจากภาษาบาลีแล้ว ยังมีราชาศัพท์เข้ามาด้วย เพราะเก่ียวกับพระพุทธเจ้า 

ท่ีท่านเป็นกษัตริย์ การจะใช้ภาษากับกษัตริย์ก็ต้องใช้ราชาศัพท์ แทนท่ีจะว่า “กิน”  

ก็ต้องว่า “เสวย” หน้าตาก็เป็นพระพักตร์ พระเนตร พระพักตร์ พระเนตร คนท่ีไม่ได้เรียน

ราชาศัพท์มา เขาฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ หรือบางทีพระท่านใช้บาลี แล้วท่านไม่แปลบาลีให้ฟัง 

บางทีภาษาไทยก็เอาภาษาบาลีมาใช้อีกความหมายหนึ่ง อย่างค�าว่า “เวทนา” นี้ เราเอา

มาใช้แบบสมเพชเวทนา แต่บาลีนี้หมายถึงความรู้สึก เช่น สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ และ 

ค�าว่า “สังขาร” คือ ความคดิปรุงแต่ง เราก็เอามาใชก้ับร่างกาย เลยกลายเป็นร่างกายไป  

เวลาฟังธรรมเลยสับสน ฟังแล้วไม่เข้าใจ ธรรมะแทนท่ีจะเป็นของง่ายก็เลยกลายเป็น 

ของยากไป เพราะผู้ท่ีน�าเอาธรรมะมาเผยแผ่ไปให้ความส�าคัญต่อการรักษาความด้ังเดิม

ของภาษาธรรม แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปปฏิบัติด้วย ก็จะได้แต่ชื่อของธรรมะ แต่ไม่ได้ตัว

ของธรรมะ การจะเข้าถึงตัวของธรรมะน้ี	ต้องเข้าด้วยการปฏบิติั	การศึกษาการฟังเทศน์ 

ฟังธรรมนี้ยังเป็นการเรียนรู้ชื่อของธรรมะอยู่	

 เพราะฉะน้ัน การท่ีจะเอาธรรมะมาเผยแผ่ส่ังสอนให้ถูกต้องแม่นย�าและให้เข้าใจ 

ได้น้ี จึงต้องเกิดจากผู้ได้ศึกษาได้ปฏิบติัจนเห็นธรรมปรากฏขึน้ในใจของตน ถึงจะสามารถ

เอาธรรมน้ีมาเผยแพร่โดยไม่ต้องใช้ภาษาบาลี สามารถใช้ภาษาของคนท่ีฟังได้เลย  
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แต่ถ้าไม่ได้ปฏิบติั คนท่ีเอาธรรมะมาเผยแพร่ก็จะยึดแนวของภาษาบาลี แล้วก็เอาค�าของ

ภาษาบาลีมาแปล บางทีก็แปล บางทีก็ไม่แปล การเข้าถึงธรรมะเลยกลายเป็นของยากไป  

คนจึงไม่ค่อยอยากจะฟังธรรมกัน ฟังแล้วมันไม่สนุก ฟังแล้วมันเบื่อ

 สงัเกตดญูาตโิยมทีฟั่งธรรมนี ้มักจะหาเสากนั หาเสาพงิกนั  พอพระตัง้นะโม  
กเ็ตรยีมตวัเข้าฌานกนั เพราะฟังไม่รูเ้รือ่ง หรอืไปงานสวดงานศพต่างๆ กส็วด 
ภาษาบาลกีนั เวลาพระสวด ญาตโิยมกไ็ม่รูว่้าพระสวดอะไร ความจรงิเป็นค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น เมื่อเป็นภาษาบาลี คนฟังๆ ไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ได้ฟัง ก็เลย
กลายเป็นธรรมเนียม เวลาพระเทศน์ก็ปล่อยให้ท่านเทศน์ไป เวลาพระสวด
ก็ปล่อยให้ท่านสวดไป โยมก็คุยกัน ไม่คุยก็นั่งหลับกันไป แล้วแต่อัธยาศัย 
สังเกตดูไปงานศพนี้ มีคนฟังพระสวดกันไหม ไปงานบุญที่มีพระสวด ได้ไป 
ฟังพระสวดกันหรือเปล่า ไม่หรอก ถือว่าไปงานสังคม ไปทักทายปราศรัยกับ
ญาตสินทิมติรสหายทีน่านๆ จะได้พบปะกนัสกัท ีถ้าคนไม่ตายก็จะไม่ได้มาเจอกนั  
ถ้าญาติพี่น้องไม่ตาย พี่น้องต่างๆ จะไม่ค่อยได้เจอกัน นานๆ เจอกันก็เลยต้อง
ถามสารทกุข์สกุดบิ ก็เลยไม่ได้ไปฟังการสวด การสวดกไ็ม่ได้เป็นประโยชน์อะไร  
ไม่รู้สวดไปท�าไม 

 ถ้าจะสวดก็สวดเป็นภาษาไทยอย่างน้ีซิ “กุสลา	 ธัมมา” แปลว่าอะไร ธรรมท่ีเป็น

กุศล “อกุสลา	ธัมมา” ธรรมที่เป็นอกุศล “อัพยากตา	ธัมมา” ธรรมที่เป็นกลาง ธรรมนี ้

คือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เป็นโทษ และเป็นส่ิงท่ีเป็นกลางๆ ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษ  

สิ่งที่เป็นประโยชน์เรียกว่า “กุศล” สิ่งที่เป็นโทษเรียกว่า “อกุศล” การท�าบาปนี้เป็นโทษ

กับผู้กระท�า ผู้ถูกกระท�า นี่น่าจะสวดแบบนี้ คนไปงานศพจะได้ตั้งใจฟังกัน จะได้รู้ว่าพระ 

สวดอะไร

 สมัยพุทธกาลท่านไม่สวดกันหรอก เวลาแสดงธรรมท่านก็พูดคุยกันอย่างน้ี  

คนสมัยพุทธกาลเขาฟังภาษาบาลีรู้เร่ือง เขาใช้ภาษาบาลีกัน แล้วเราก็จดจ�าภาษาบาลี

มาจนปัจจุบันนี้ แต่ประเทศเราไม่ได้พูดภาษาบาลี แต่เราเอาบาลีมาสอนคนไทย คนไทย

ฟังก็งง เหมือนเอาภาษาไทยไปสอนฝร่ัง คนไทยคุยกับฝร่ัง ฝร่ังฟังแล้วก็งง คนไทยบอก 
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“snake	snake	fish	fish” เป็นยังไงรู้เปล่า ฝรั่งไม่รู้แต่คนไทยรู ้‘I speak English,  

snake snake fish fish.’ แปลว่า “ฉันพูดภาษาอังกฤษงูๆ	 ปลาๆ” snake ก็งู  

fish ก็ปลา แต่พอฝรั่งฟังแล้วฟังไม่เข้าใจ “ยูพูดอะไรวะ” ดีไม่ดีไปเจอฝรั่งพูดไทยไปเลย 

พูดไทยดีกว่า

	 ศาสนาพุทธจึงมีปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างผู้ ให้ความรู้กับผู้มาเรียน คือ 

สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง จึงไม่เกิดความเข้าใจ ศาสนาเลยเจริญไปในทางท่ีไม่ควรจะเจริญ  

เสื่อมไปในทางที่ควรจะเจริญ เสื่อมไปในทางความรู้ ความรู้ทางธรรมะนี่ไม่รู้กัน ไปเจริญ 

ในทางถาวรวัตถุ ไปวัดก็ไปท�าบุญกัน งานศพก็ไปบริจาคเงินกัน บริจาคเงินแล้วก็ถวาย

ให้วัดไป วัดมีเงินก็เอามาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สวยงามแต่ไม่มีประโยชน์ คนดูก็ไม่ได้รับ 

ความรู้จากเจดีย์ ไม่ได้รับความรู้จากโบสถ์เลย น่ีคือความเส่ือมของศาสนาโดยท่ีเรา 

ไม่รู้สึกตัว เสื่อมในคราบของความเจริญ คือเจริญทางวัตถุ เจริญทางพิธีกรรม ทุกแห่ง

ทุกหนมีงานศพ มีงานมงคลอะไรต่างๆ เต็มไปหมด แต่น่ีมันไม่ใช่เป็นเน้ือของศาสนา 

เป็นความเจริญของเปลือกทางศาสนา ส่วนเน้ือของศาสนาคือการศึกษา	การปฏิบัติ	 

การบรรลุ	นี้มีนิดเดียว	ถ้าเป็นทุเรียนก็มีเนื้อเท่านิ้วโป้ง	ลูกเท่าส้มโอ	พอแกะเปลือก

ออกมา	เจอเนื้อแค่เท่าหัวนิ้วโป้ง	นี่คือศาสนาพุทธในปัจจุบันนี้

 ท�าไมพูดอย่างน้ี ก็ปริมาณของผู้ท่ีศึกษา ผู้ท่ีปฏิบัติ ผู้บรรลุธรรม น้ีมีเท่าไร  

ชาวพุทธเรามี ๙๐% ในประเทศไทย ๙๐% ของ ๗๐ ล้าน ก็ ๖๐ กว่าล้าน เอา ๙ คูณ ๗  

ก็ ๖๓ จ�านวน ๖๓ ล้านคน น่ีมีการศึกษา มีการปฏิบัติธรรม และบรรลุธรรมสักก่ีคน  

มีพระอริยบคุคลถึงแสนไหม ถ้า ๑ % ของ ๖๐ ล้าน เท่าไร ๑๐ % ก็ ๖ ล้าน ๑ % ก็ ๖ แสน  

คร่ึง % ก็ ๓ แสน น่ีคือปริมาณเน้ือของศาสนา มีเท่าหัวน้ิวโป้งในลูกทุเรียน แกะลูกทุเรียน

ลูกเบ้อเร่ิมเลย ลูกเท่าฟุตบอล แต่พอผ่าออกมาน้ีจะกินเน้ือมันเท่าน้ันแหละ เจอเน้ือ 

แค่เท่าหัวแม่โป้ง แล้วก็เป็นเม็ดซะส่วนใหญ่ มีเน้ือบางๆ เคลือบเม็ดอยู่เท่าน้ันเอง  

กินได้ไหม กินไม่ได้ใช่ไหม นี่แหละศาสนาของเราเป็นอย่างนี้ เราจะได้รับประโยชน์จาก

ศาสนาเท่าไร ท้ังๆ ท่ีศาสนาของพระพุทธเจ้าน้ีมีประโยชน์มหาศาล การท่ีเราจะไปนิพพาน	

การที่เราจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคล	เราไปคิดว่ามันสุดเอื้อม	ก็เลยท�าให้เราไม่ไปกัน	 

ถ้ามันสุดเอื้อมจริงๆ	พระพุทธเจ้าก็ไม่เสียเวลามาสอนหรอก
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	 “การสมาทาน”	แปลว่า	การเรียนรู้และเพื่อน�าไปปฏิบัติ	ถ้าเรา 

ยังไม่รู้ว่าศีล ๕ มีอะไรบ้าง เราก็ต้องไปหาผู้ที่รู้ศีล ๕ ซึ่งปกติก็ต้องไป 

หาพระ เพราะพระเป็นผู้ท่ีศึกษาเร่ืองศีล สมาธิ ปัญญา แล้วพอเรารู้แล้ว 

ว่าการรักษาศีล ๕ รักษาอย่างไร เราก็ไปรักษาของเรา ทีน้ีเวลาเราจะ

รักษาศีล ๕ วันไหน เราก็ไม่ต้องไปหาพระแล้ว ถ้าเรารู้แล้วว่าวิธีรักษา

ศีล ๕ ท�าอย่างไร เราเพียงแต่ตั้งจิตตั้งใจตั้งอธิษฐานขึ้นมา สมมุติว่า

วันน้ีเป็นวันพระ แล้วเราอยากจะรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธ์ิ เราก็ต้ังจิต 

อธิษฐานว่า ต้ังแต่เวลาน้ีไปจนถึงตลอดครบ ๒๔ ชัว่โมง ครบ ๑ วัน ๑ คืน  

เราจะรักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัด เท่าน้ีก็จะสามารถรักษาได้แล้ว ไม่ต้อง 

ไปวัดเพ่ือท่ีจะไปขอสมาทานศีลจากพระ ไม่ต้องให้พระมาต้ังนะโม  

มาตั้ง พุทธัง สรณัง คัจฉามิ แล้วก็มาบอกศีล ๕ เป็นภาษาบาลีที่เรา 

ไม่เข้าใจ “ปาณาติปาตา เวรมณี” บางคนไปขอศีล ๕ ไม่เข้าใจว่าศีล ๕  

มีอะไร เพราะฟังไม่รู้เร่ือง เพราะเป็นภาษาบาลี จะถามก็ไม่กล้าถาม  

เกรงใจพระ หรือกลัวว่าจะหาว่าโง่ ก็เลยต้องโง่ต่อไป

 คนโง่ถ้ายอมรบัว่าโง่จะเป็นคนท่ีฉลาดได้	แต่คนทีคิ่ดว่าตนเอง

ฉลาด	แสดงความโง่ของตนให้แก่ผูอ่ื้นไม่ได้น่ี	จะเป็นคนโง่ไปเรือ่ยๆ	

เพราะฉะน้ัน ยอมโง่เถิดเพ่ือจะได้ฉลาด อย่าไปอายว่าเราโง่ ถ้าเราโง่แล้ว 

การสมาทานศีล
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เราไม่ถามใคร เราก็ไม่มีวันรู้ ถ้าเราไม่รู้ถามเถิด เพียงแต่เวลาจะถามก็ให้มีกาลเทศะ ให้มี 

เวลาที่เหมาะสม นี่คือ	“กาเลนะ	ธัมมสากัจฉา”	การสนทนาธรรม	การถามตอบธรรม	

เป็นมงคลอย่างยิง่ เพราะจะก�าจัดความสงสัยต่างๆ ให้หมดไปได้ จะท�าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 

ขึน้มา เกิดความเห็นท่ีถูกต้อง จะได้รู้ว่าการรักษาศีลน่ีไม่ต้องไปวัดทุกคร้ัง ไปคร้ังเดียวกพ็อ  

หรือไม่ต้องไปเลยก็ได้ 

	 อย่างวันน้ีญาติโยมจะมาอยูป่ฏบิติัธรรมทีวั่ด	จะมาถือศีล	๘	กนั	จ�าเป็นจะต้องมา

ขอศีลจากพระไหม	ไม่จ�าเป็นหรอก	ถ้าญาติโยมรูแ้ล้วว่าศีล	๘	มีอะไร	พอเข้าทีพ่กักต้ั็งจติ 

อธษิฐานว่าจะรกัษาศีล	๘	ต้ังแต่บดัน้ีจนถึงเวลาท่ีออกจากสถานท่ีน้ีไป	อันน้ีกถื็อว่าเรามี 

การสมาทานแล้ว	คือมีการก�าหนดเวลาของการรักษาศีลนั่นเอง

 การสมาทานศีล มีอยู่ ๓ รูปแบบด้วยกัน สมาทานศีลก็จากพระ เช่น เวลาวันพระ

เราไปวัด ก็จะมีพิธีให้ศีลกัน พระก็จะเป็นผู้น�ากล่าว “ปาณาติปาตา เวรมณี” ญาติโยม 

ก็ว่าตาม ถ้าไม่รักษา อย่าว่าตามนะ ว่าตามน่ีหมายความว่าเราจะรักษาศีลข้อน้ี อย่าง 

บางคนน้ีพอมาถึงศีลข้อ ๓ เขาก็ข้ามไปเพราะเขามีเมียน้อย หรือบางคนเย็นน้ีจะไป 

งานเล้ียง ข้อ ๕ เขาก็ไม่พูดตาม เขาก็สมาทานแค่ ๔ ข้อ แต่ถ้าพูดตามแล้วแสดงว่า 

เราลั่นวาจา สัจวาจาแล้ว คือให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะรักษาศีลข้อต่างๆ เหล่านี้ 

 เพราะฉะน้ัน ถ้าวันไหนเราไปวัดแล้วมีการให้ศีล	แต่เรารกัษาศีลไม่ได้	เรากอ็ย่าไป 

พูดตาม	พูดตามแล้วเด๋ียวเราจะโกหกตัวเอง เด๋ียวน้ีงานศพงานอะไร เขาก็มักจะมีให ้

ศีลกัน ทีน้ีเราอาจจะคิดว่าเป็นแค่พิธี แต่ความจริงมันเป็นการให้สัจวาจาต่อพระสงฆ์ 

องค์เจ้าว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ท�าผิดข้อนั้นข้อนี้”	แต่ถ้าเรายังไม่สามารถท�าได้ เราก็อย่าไป 

พูดตาม เวลาท่านกล่าว “ปาณาติปาตา เวรมณี” ถ้าเรายังอยากจะตบยุงอยู่ เราก็อย่าไป 

กล่าวตาม เพราะว่าจะท�าให้เราโกหกตัวเอง โกหกคนอ่ืนไม่เท่าไรหรอก โกหกตัวเองน่ี

ขาดทุน เพราะเราจะต้องเป็นคนท่ีจะต้องรับผลของการโกหกของเราเอง อันน้ีเรียกว่า

สมาทานศีล อาจจะเป็นคร้ังแรกท่ีเราสมาทาน เพราะเราไม่รู้จักการรักษาศีลว่ารักษา

อย่างไร ศีลมีอะไรบ้าง เราก็อาจจะไปที่วัด แล้วก็สมาทานศีลกับพระ แต่ถ้าท่านพูดเป็น

ภาษาบาลีแล้วไม่เข้าใจ เราอาจจะต้องถามคนท่ีรู้ภาษาบาลีน้ีว่ามีความหมายอย่างไร  
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ศีลข้อที่ ๑ แปลว่าอะไร ข้อที่ ๒ แปลว่าอะไร เพราะเราต้องเข้าใจความหมาย เราถึงจะ

สามารถรักษาศีลได้ นี่คือวิธีการท�าให้ศีลเกิดขึ้น วิธีแรกก็คือการสมาทานศีล

 วิธีท่ี ๒ คือ วิรัติ คือ เราก�าหนดข้ึนมาเอง “วิรติั” ก็แปลว่า	ละเว้น	เหมือน “มังสวิรัติ” น้ี  

มังสวิรัติก็ละเว้นการรับประทานเน้ือสัตว์ “ศีลวิรัติ”	 ก็คือละเว้นจากการท�าบาป อันนี้ 

เราก็ก�าหนดขึ้นมาในใจเราได้เลย เช่น วันนี้ไม่อยากจะด่ืมสุรา หรือพรรษานี้ไม่อยากจะ 

ด่ืมสุรา กก็�าหนดศีลข้อ ๕ ข้ึนมาว่า “ต่อไปน้ีจะรักษาศีลข้อ ๕ น้ีไปตลอดท้ังพรรษา” ก็ได้ 

อันนี้เขาเรียกว่า “ศีลวิรัติ” ละเว้นจากการดื่มสุรา เหมือนกับละเว้นจากการรับประทาน

เนื้อสัตว์ เขาเรียก “มังสวิรัติ” อันนี้ “สุราวิรัติ” ละเว้นจากการดื่มสุรา อันนี้ก็เป็นวิธีที่จะ

ท�าให้เราเกิดการรักษาศีลข้ึนมา “วิรัติ” แปลว่า เราละเว้นด้วยความคิดของเราเอง ไม่ต้อง

ไปหาพระไม่ต้องไปขอพระที่วัดก็ได้ เช่น ถ้าเราอยู่ในที่ไม่มีพระ	จะท�าอย่างไรถ้าอยาก

จะรักษาศีล	เราก็ต้องวิรัติเท่านั้นเอง	คือก�าหนดขึ้นมา	

 ส่วนศีลชนิดท่ี ๓ อันน้ีเขาเรียกว่า “ศีลธรรมชาติ”	ค�าว่า “ศีลธรรมชาติ” เป็นอย่างไร 

ก็คือว่าเป็นธรรมชาติของจติดวงน้ันทีจ่ะไม่ท�าบาปโดยเด็ดขาด	จติท่ีจะเป็นธรรมชาติ

โดยไม่ท�าบาปโดยเด็ดขาดนี้ต้องเป็นจิตของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป 

ท่านมีดวงตาเห็นธรรม ท่านเห็นว่าการกระท�าบาปน้ีเป็นเหตุท่ีจะท�าให้จิตต้องไปเกิดใน

อบาย ไปเป็นเดรัจฉาน ไปเป็นเปรต ไปเป็นอสุรกาย ไปตกนรก เหมือนกับเราเห็นว่า 

ถ้าไปปล้นร้านทอง เด๋ียวก็ถูกต�ารวจจับ หรือไม่อย่างน้ันก็ถูกเขาวิสามัญ ถ้าเราไม่อยากไป 

ติดคุก ไม่อยากจะไปโดนวิสามัญ เราก็อย่าไปปล้นทองกัน อันน้ีก็เหมือนกัน พระอริยบคุคล 

ทุกๆ องค์นี้จะไม่มีวันท�าบาปโดยเด็ดขาด เพราะท่านไม่ต้องการให้จิตของท่านไปเกิดใน

อบายนั่นเอง ท่านเห็นอบายว่าเกิดจากการท�าบาป

 น่ีคือเร่ืองของศีล มี ๓ ชนิดด้วยกัน ส�าหรับผู้เร่ิมต้นท่ีไม่รู้ว่าศีลมีอะไรก็ต้องไป 

หาพระ หรือไปศึกษาจากหนังสือธรรมะ ดูค�าแปลว่าศีลแต่ละข้อแปลว่าอะไร เมื่อรู้แล้ว 

ถ้าอยากจะรักษา ถ้ามีพระให้ศีลก็รับศีลไป ถ้าไม่มีก็วิรัติไป ถ้าเป็นพระอริยบุคคลก็รู้อยู่

แก่ใจว่าท�าบาปไม่ได้ เพราะไม่ต้องการท่ีจะไปเกิดในอบาย น่ีคือส่ิงท่ีเราอาจจะต้องถามกัน 

เพราะบางทีพระท่านกพู็ดบ้างไม่พูดบ้าง บางทีเราได้ยินแล้วเราไม่เข้าใจ มีโอกาสก็ถามได้
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 สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระใช้ผ้าห่อศพ  

ผ้าบังสุกุลท่ีเขาท้ิงในป่าช้า ท�าเป็นผ้าจีวร เพราะไม่มีใครอยากได้  

ต่อมามีคนบวชมากขึน้ ผ้าไม่พอใช้ พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนญาติโยม

ถวายผ้ากฐินและทรงบอกว่ามีอานิสงส์ (ประโยชน์) มาก แต่คนคิด

ว่าได้บุญมาก ความจริงได้ประโยชน์มากส�าหรับผู้ใช้

 ผ้ากฐินต่างจากผ้าบงัสุกุลท่ีเรียกว่า “ผ้าป่า” ผ้ากฐินเป็นผ้าขาว 

ท่ียังไม่ได้ตัดเย็บเป็นจีวร แล้วถวายให้พระท่านตัดเองเพราะญาติโยม

ไม่รู้วิธีตัดผ้าของพระ การถวายผ้าป่า	 ผ้ากฐิน	 ได้บุญเหมือนกัน	

เหมือนการใส่บาตร	แต่คนสมัยน้ีแปลการถวายผ้ากฐินว่าจะได้ 

บญุมาก	จรงิๆ	แล้วจะถวายผ้าอะไรได้บญุเท่ากนั	บญุอยูท่ีป่รมิาณ

ของผู้ที่ได้เสียสละไป	เช่น ถวายผ้า ๕ ผืน ได้บุญมากกว่าถวายผ้า 

๒ ผืน เพราะได้เสียสละมากกว่า พอรู้ว่าคนรับได้ประโยชน์ก็มีความ

สุขใจ ก็คือบุญ ให้มากก็สุขใจมาก ให้น้อยก็สุขใจน้อย ไม่ได้อยู่ที่ว่า

ให้แบบไหน ไม่ว่าเป็นผ้าป่าหรือผ้ากฐิน พระจะได้ประโยชน์ เพราะ 

จะได้มีผ้าไว้เปล่ียนเวลาฝนตก และไม่จ�าเป็นต้องรอปีหน่ึงถวาย 

ครั้งหนึ่งเพราะคิดว่าเป็นบุญใหญ่ 

อานิสงส์
ในการท�าบุญ
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 เรื่องตักบาตร ญาติโยมไม่ต้องรอเฉพาะตอนออกพรรษา
มาตักบาตรเทโว บางคนรอแต่จะตักบาตรเทโวเพราะคิดว่าได้บุญ
มากกว่าใส่บาตรธรรมดา ใส่บาตรพระองค์ไหนตอนไหนได้บุญ
เหมือนกัน	แต่ต่างกันที่พระอรหันต์มีความรู้มากกว่าพระทั่วไป

 เหมือนเด็กจบ ม. ๖ และจบปริญญา คนจบปริญญามีความรู้มากกว่าเด็กจบ ม. ๖  

ประโยชน์ท่ีผู้ท�าบุญจะได้รับคือได้ความรู้ทางธรรมต่างกัน พระอรหันต์สามารถสอน 

ธรรมะให้เราใช้ปลดเปล้ืองความทุกข์ให้หมดไปจากใจของเราได้ ถ้าเลือกท�าบญุกับพระ 

ท่ีมีความรู้ เราจะได้ยินได้ฟังค�าสอนของท่าน บุญจากการใส่บาตรคือบุญจากการ 

เสียสละ และถ้าฟังธรรมก็ได้บุญจากการฟังเทศน์ฟังธรรม 

 ถ้าอยากได้ธรรมะ กต้็องไปหาองค์ท่ีมีธรรมะและให้ธรรมะได้ ถ้าอยากได้รับผลมาก 

ก็ต้องเลือกพระท่ีมีความรู้มาก จะได้สองต่อ คือ ๑. ได้สละเงินทอง ๒. ได้ความรู้ทางธรรม  

ถ้าเสียสละเงินทองจะท�ากับใครก็ได้ ได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกัน

 ถ้าท�ากับสุนัข ก็ได้อย่างมากคือเฝ้าบ้านให้เรา แต่ไม่ได้รับความรู้อะไร

 ถ้าท�าบุญที่โรงเรียน ครูก็อาจจะบอกวิชาความรู้

 ถ้าท�าบุญกับโรงพยาบาล หมอก็อาจคุยเรื่องวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ฟัง

 แต่บุญได้เท่ากันถ้าเสียสละเงินทองเท่ากัน ความรู้สึกของผู้ให้เหมือนกัน แต่

ประโยชน์อยู่ที่ผู้รับว่าเขาจะให้อะไรแก่เรา

 ถ้าท�าบุญกับพระที่มีความรู้ ก็ต้องหาพระที่มีความรู้มาก เราก็จะได้ประโยชน์มาก 

ความรู้ทางศาสนาก็เหมือนกับความรู้ทางโลก มีระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา 

ถ้าไปท�าบุญกับพระระดับประถม ก็ได้ความรู้ระดับประถม คือท�าบุญท�าทาน บริจาคเงิน

สร้างกุฏิ โบสถ์ เจดีย์ มีน้อยท่ีจะให้มารักษาศีลซ่ึงจะเป็นระดับมัธยม แต่ไม่ได้สอนวิธี 

ให้จิตรวมเป็นสมาธิ นอกจากน้ียังมีระดับปริญญา สอนว่าท�าอย่างไรจึงจะได้บรรลุเป็น

พระอริยบุคคล ถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันก็เหมือนได้ปริญญาตรี ถ้าเป็นพระสกิทาคามี 

พระอนาคามีก็เหมือนจบปริญญาโท เป็นพระอรหันต์ก็จบปริญญาเอก
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 การท�าทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีลก็ต้องไปอบาย แต่ถ้ามีบญุติดตัวไปด้วยแล้ว 

ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เช่น เกิดเป็นหมา ก็จะเป็นหมาน่ารัก มีคนเล้ียงดู  ไม่อยู่แบบอนาถา 

เพราะบาปท่ีท�าจะดึงไปอบายก่อน บญุยังไม่ส่งผล หรือส่งผลก็เป็นหมา แมว ปลาสวยๆ 

ถ้าไม่ท�าบุญเลยอาจไปเกิดเป็นหมาขี้เรื้อน น่าเกลียดน่ากลัว แต่ถ้าได้รักษาศีลด้วยและ

มีบุญ ก็จะไปเกิดเป็นเทวดา ชั้นสูงหรือชั้นต�่าก็ขึ้นอยู่กับท�าบุญมากหรือน้อย ชั้นสูงก็ม ี

ความสุขมากกว่าชั้นต�่า เหมือนแทงลอตเตอร่ี แทงมากก็ได้รางวัลมาก ท�าบุญมาก 

ก็ได้มาก นี่คืออานิสงส์ที่เราท�าบุญกัน 

 นี่คือสิ่งที่ เราจะได้รับจากการท�าบุญของเรา ผู ้รับถ้า
เขามีอะไรเขาก็จะให้เรา บางองค์ก็พูด ๒-๓ ค�า ให้ท�าบุญ  
รักษาศีล ภาวนา ถ้าอยากรู้ก็คุยต่อว่าท�าทานท�าอย่างไร 
รั กษาศีลรักษาอย ่ าง ไร  ภาวนาท� าอย ่ าง ไร  บางคน 
ไม ่สนใจ ถวายอาหารเสร็จก็กลับ ท ่านก็ ไม ่ต ้องสอน  
บางคนไม่เข้าใจ ไม่อยู ่ฟังเทศน์ฟังธรรม ไม่ถาม พอเฉย  
ท ่านก็เฉย  ที่บอกท�าบุญกับพระอรหันต์ คือต้องไปขอ
ธรรมะจากท่าน ต้องได้ยินได้ฟังค�าสอนของท่าน บางคน 
ไม่เข้าใจ เดินทางไปไกลแต่ไปแค่ใส่บาตรแล้วก็กลับ จะได้ 
บุญอีกต่อก็ต้องฟังธรรมจากท่าน บุญที่ได้ความรู ้จาก 
การฟังธรรมสูงกว่าบุญที่ได้จากการท�าบุญท�าทาน
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 การท�าทานท�าบญุน้ีมี ๒ แบบ คือ ท�ากับองค์กรหรือท�ากับบคุคล 

ท�ากับองค์กรเราเรียกว่า “สังฆทาน” เช่น เวลาเราถวายของให้วัด ไม่ได้ 

ถวายเจาะจงให้กับพระบางรูป ถวายให้พระทุกองค์ได้ใช้ ให้เป็น 

สมบัติส่วนรวม เช่น ศาลาหลังนี้ก็ถวายให้สงฆ์ไปเป็นสังฆทาน ไม่ได้

ถวายให้พระรูปใดรูปหน่ึง อันน้ีก็เรียกว่า “สงัฆทาน” ถ้าถวายให้บคุคล

ก็เรียกว่า “ปาฏิบุคลิกทาน” ถวายเจาะจงให้อาจารย์องค์น้ัน ถวาย

พระรูปน้ัน เพราะเรารู้จักกับพระรูปน้ี ก่อนมาบวชเคยเป็นเพ่ือนกัน 

ทีนี้เวลาเรามาเยี่ยมก็เลยเอาของมาเยี่ยม ก็ถวายให้กับพระที่เรารู้จัก 

 ดังน้ัน การจะถวายบุคลิกทานหรือสังฆทานก็ต้องดูความ 

เหมาะสม	คือประโยชน์มันได้ต่างกนักจ็รงิ	แต่มันกจ็�าเป็นทีจ่ะต้องให้ 

ท้ัง	๒	ฝ่าย	ถ้าพระหลวงพ่ีท่านท�าประโยชน์ให้กับเรา เรากลับไม่ตอบแทน 

บุญคุณท่าน เราไปตอบแทนให้กับวัดแทนอย่างน้ี หลวงพ่ีท่านก็ไม่มี

ก�าลังใจที่จะมาท�าอะไรให้กับเราต่อไป แล้วก็ต้องดูของที่เราถวายด้วย

ถวายของท่ีใช้รวมกันก็ถวายให้กับวัดไป ปลูกกุฏิน่ีไม่ถวายให้หลวงพ่ี 

ก็ไม่เป็นไร ให้หลวงพ่ีใช้ได้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของหลวงพ่ี ให้เป็น 

ของวัด ถ้าเป็นของหลวงพ่ี เด๋ียวเวลาหลวงพ่ีสึกไป หลวงพ่ีอาจจะร้ือไป 

ขายต่อก็ได้ ดังนั้นต้องรู้จักวิธีถวายสังฆทานและวิธีถวายบุคลิกทาน

วิธีถวายของพระ
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 ส่วนท่ีญาติโยมคิดว่าสังฆทานน้ีต้องเป็นกระแป๋งสีเหลืองๆ อย่างน้ี อันน้ีไม่ใช่

สังฆทาน แต่ก็ยังมีการถวายให้กับพระรูปน้ันอยู่ ถวายให้กับหลวงพ่ีอยู่ ไม่ได้ถวายให ้

กับพระทั้งวดั ใช่ไหม สมมุตินิมนต์พระมา ๔ รูป แล้วถวาย ๔ กระแป๋ง มันก็เป็นสังฆทาน

เฉพาะพระ ๔ รูปนั้น แต่วัดน้ีอาจจะมีพระตั้ง ๘๐ รูป พระอีก ๘๐ รูป นี้ก็ไม่สามารถมา 

ขอใช้ของท่ีถวายให้กับพระ ๔ รูปน้ีได้ ถ้าอยากจะถวายก็ถวายให้กับวัด แต่บางวัด 

เขาไม่มีวิธีรับสังฆทาน เขาก็เลยให้ถวายเป็นบคุลิกทานไป ยกเว้นถ้าเป็นพระป่า เขาจะมี 

วิธีรับของใช้ไม้สอยให้เป็นสังฆทาน เพราะเขาจะมีส่วนกลางท่ีเกบ็ของ อย่างของญาติโยม 

ท่ีมาถวายท้ังหมดน้ี เราจะไปเก็บไว้ในห้องเก็บของ แล้วพระองค์ใดขาดอะไรต้องการอะไร  

ท่านก็จะมาดูที่ห้องเก็บของ แล้วก็สามารถหยิบไปใช้ได้ตามที่ท่านต้องการ ถ้าเป็นของ 

ต้องประเคน ก็ให้ลูกศิษย์ประเคนให้ ของทุกอย่างท่ีน่ีก็จะเป็นสังฆทาน ไม่ได้เป็นของเรา  

ถึงแม้เราจะรับเองแต่เราไม่มีท่ีเก็บ เรากต้็องเอามาเก็บไว้ท่ีคลังน้ี ของทุกอย่างแม้จะเป็น

แปรงสีฟันอยู่โหลหนึ่ง ๑๒ อัน ก็เป็นสังฆทานได้

 และเวลาญาติโยมไปซื้อชุดสังฆทาน ส่วนใหญ่ที่ร้านเขาจะจัดของให้ก็จะมี 

ยา ๑ ชุด ยาสามัญประจ�าบ้าน 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  

เข้าใจไหม นี่พูดความจริงให้ฟัง อยากจะบอกให้รู ้ว่าญาติโยมก�าลังเอา

ขยะมาให้วัดโดยไม่รู ้สึกตัว	 พระท่านไม่ใช้กันหรอก	 ถ้าจะใช้มันต้องเป็น

ของอย่างที่ญาติโยมซื้อมาใช้เอง	 ซื้อสบู ่ก็ซื้อเป็นก้อนใหญ่ๆ	 ยาสีฟันก ็

หลอดใหญ่ๆ	 แปรงสีฟันก็มีคุณภาพหน่อย	 ไม่ใช่แปรงแล้วเลือดไหลออกมา 

ทั้งปาก	ปลากระป๋องก็เก่า	บางทีสนิมเกาะที่ฝา
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 แล้วของท่ีใส่อยู่ในกระแป๋ง จริงๆ แล้วมันมีอยู่แค่ปากกระแป๋ง

เท่านัน้ อย่าไปคดิว่าในกระแป๋งนัน้มขีองอะไรเตม็ไปหมดนะ คนซือ้ 

ก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไร เขาจะคิดราคาเท่าไรก็จ่ายไป คนซ้ือเขาจะดู 

งบประมาณเท่าน้ันว่าวันน้ีจะท�าบุญ มีเงินท�าบุญเท่าไร ท่ีเขาขายมี

หลายขนาด มีกระป๋องเล็ก กระป๋องใหญ่ แบบมียาอย่างเดียว หรือมี

แบบครบท้ังยาท้ังอาหาร ก็อยู่ท่ีงบประมาณของคนท่ีจะซ้ือ แต่เขาไม่

ได้คิดถึงคนรับหรอกว่าคนรับจะใช้ได้หรือไม่ได้ คนท�าบญุส่วนใหญ่

เขาคิดอย่างน้ีกัน มันก็เลยไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าไร แต่ข้างบนน้ี 

คนยังคิดหน่อย รู้ว่าข้างบนน้ีไม่มีน�า้ ก็น�าน�า้มา ก็เลยถวายน�า้กันเยอะ  

น�้าล้นไปหมดเลย

 ดังน้ัน ให้โยมคิดว่าโยมใช้อะไร	พระกต้็องใช้อย่างน้ันเหมือนกนั	 

พวกของจ�าเป็น ของท่ีบริโภค แต่ของบางอย่างก็ใช้ไม่เหมือนกัน 

ของที่เป็นของหอมนี่ไม่ใช้กัน แต่สมัยนี้หาสบู่ที่ไม่มีกลิ่นไม่ค่อยได้ 

ก็เอาแบบที่มันกลิ่นเบาๆ กลิ่นน้อยๆ หรือที่เขาเรียกว่าสบู่สุขภาพ 

พวกนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไร

 นี่คือเรื่องของสังฆทานกับบุคลิกทาน 
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 เรือ่งของการท�าทานท�าได้กบัทกุคน ไม่ใช่กบัเฉพาะ

นกับวชในพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน	ทีไ่หนมีความทกุข์ยาก 

เดือดร้อน	 แม้แต่คนในครอบครัวเรา	 เช่น	 บิดามารดา

ท่านอาจจะแก่เฒ่า	อาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้	 

การเลีย้งดบูดิามารดากเ็หมอืนกับการเลีย้งดพูระภกิษใุน

ศาสนาพทุธ	เพราะว่าพ่อแม่กเ็ป็นผูท้ีม่พีระคณุต่อเรามาก	 

เหมือนกับพระอริยสงฆ์ที่มีพระคุณกับเราทางด้านจิตใจ	

การได้ท�าบุญกับพ่อแม่ก็เปรียบเหมือนการได้ท�าบุญ

กับพระอรหันต์	 เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณ	ต่างกันที่

พระคุณของพ่อแม่กับพระคุณของพระอรหันต์นี้ต่างกัน	

คุณของพ่อแม่ให้คุณประโยชน์คือให้ร่างกายให้ชีวิตเรา	

ส่วนพระอรหนัต์นีใ้ห้คณุประโยชน์ทางจติใจ	ช่วยจิตใจของ

เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด

พระในบ้าน 
พระในวัด
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 ดังน้ัน การท�าบุญกับพระอรหันต์หรือท�าบุญ

กับพ่อกับแม่น้ีก็ได้บุญเหมือนกัน เพราะพ่อแม่เป็น

บุคคลท่ีย่ิงใหญ่ท่ีส�าคัญท่ีสุดส�าหรับลูกๆ ทุกคน  

จึงไม่ควรมองข้ามพระอรหันต์ในบ้าน ก่อนที่เราจะ

ออกไปท�าบุญนอกบ้าน	 ดูว่าพระอรหันต์ในบ้าน

ของเราได้รับการดูแลหรือยัง	 อย่าปล่อยปละละเลย

หน้าที่นี้	 ดูแลพระในบ้านก่อนแล้วค่อยออกไปดูแล

พระนอกบ้าน พระในบ้านท่านมีพระคุณอย่างย่ิง

กับพวกเรา คือท่านให้ชีวิตกับเรา ให้ร่างกายน้ีกับ

เรามา เพ่ือท่ีเราจะได้ใช้ร่างกายน้ีไปหาพระอรหันต์  

เพื่อที่เราจะได้ศึกษาจากพระอรหันต์ เพื่อที่จะได้ท�าให้

จิตใจของพวกเราหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆ 

 น่ีคือพระ ๒ แบบ พระในบ้านกับพระในวัด  

เบื้องต้นก็ต้องดูแลพระในบ้านก่อน ถ้าพระในบ้าน

ท่านสุขท่านสบาย ท่านดูแลตัวท่านเองได้ เช่น ถ้าท่าน 

ยังไม่แก่เฒ่า ยังมีก�าลังวังชา มีความสามารถท่ีจะดูแล 

ตัวท่านเองได้ เราก็ไม่ต้องดูแลท่านก็ได้ เราก็ไปดูแล

บุคคลท่ีส�าคัญต่อเรา คือไปดูแลลูกของพระพุทธเจ้า 

พระอรหันต์ ลูกของพระอรหันต์ ท่ีจะได้เป็นพระอรหันต์

ต่อไป
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 อย่างบางท่านซื้อรถเก๋งคันละ ๖ ล้าน นั่งได้ ๒ คน ที่วัดนี้มีคน

ถวายรถบสัคันละ ๓ ล้าน เอาพระไปบณิฑบาตได้ ๒๐ รูป คิดดูก็แล้วกัน 

ว่าประโยชน์มันต่างกันอย่างไร คนท่ีขับรถ ๖ ล้าน น่ีได้อะไรจากการ

ขับรถ ๖ ล้าน ได้แต่ความหลง ได้แต่ความปล้ืมปีติ ได้ความรู้สึกว่า 

ตัวเองโดดเด่นกว่าผู้อ่ืน มีรถท่ีมีราคาแพงว่ิงได้เร็วกว่ารถของผู้อ่ืน  

แต่ประโยชน์มันก็เท่ากันมิใช่หรือ การเดินทางจากจุดหน่ึงไปสู่อีก 

จุดหน่ึง มันก็ไปถึงเหมือนกัน จะเป็นรถราคา ๖ ล้าน หรือรถราคา  

๖ แสน มันก็ไปถึงเหมือนกัน ซ้ือปิกอัพคันหน่ึง ๖ แสน ก็ไปถึง 

เหมือนกัน ปิกอัพก็น่ังได้หลายคน ๑๐ คนขึน้ไป บรรทุกคนได้เยอะกว่า  

ได้ประโยชน์มากกว่า แต่เงินทองน้ีกลับใช้น้อยกว่า น้ีคือการคิดท่ีไม่เป็น 

นั่นเอง

 คนท่ีใช้ของฟุ่มเฟือยต่างๆ น้ีจะไม่รู้เร่ืองจิตใจของตนเอง จะคิดว่า 

ก�าลังซ้ือความสุขให้กับตนเอง แต่ความเป็นจริงแล้วก�าลังซ้ือยาเสพติด 

ให้กับตนเอง พอซื้อรถคันนี้มาไม่กี่วัน เดี๋ยวมีรถคันใหม่มา เห็นคนอื่น

เขามีรถคันใหม่ท่ีดีกว่า มันกอ็ยากจะได้คันใหม่ ความสุขท่ีได้จากไอ้คันน้ี 

ก็หายไปหมดแล้ว ทีน้ีก็มีแต่ความทุกข์ ความอยากได้รถใหม่ ซ้ือมาก่ีคัน 

ก็เหมือนกัน เศรษฐีอาหรับน่ีสร้างโกดังเก็บรถเลย มี ๕๐ คัน มี ๑๐๐ คัน  

ท�าบุญท�าทาน
เป็นการให้อาหารกับจิตใจ
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ไม่รู้ซ้ือไปท�าไม น่ีคือซ้ือตามความอยาก ไม่ได้ท�าให้จิตใจมีความอ่ิมมีความพอ กลับมีแต่ 

ความหิวความอยาก เหมือนกับคนติดยาเสพติด ต้องเสพอยู่เร่ือยๆ แต่ถ้าขายรถ  

๖ ล้านไป แล้วซ้ือรถ ๖ แสน มาขับ มีต้ัง ๕ ล้านกว่าเอาไปท�าบญุแทนน่ี ความรู้สึกต่อทาง

จิตใจจะต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลย ไม่เชือ่ลองท�าดู ดูว่าท่ีพูดน้ีจะผิดหรือจะถูกอย่างไร 

ถ้าเราได้ท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะประโยชน์ที่เราเห็นชัดๆ แล้ว เราจะเกิดความ

ยินดีเกิดความชอบอย่างมาก

 ดังน้ัน การท�าบญุบางทีเราอาจจะต้องเลือกท�าบ้าง เลือกท�าในบญุท่ีเราชอบ ลักษณะ 

ท่ีเราชอบท่ีเราเห็นผลกันชดัๆ อย่างท่ีสังเกตน้ี ญาติโยมจะชอบใส่บาตรกัน เพราะเห็นผล 

ชัดๆ ว่าพระจะได้ฉัน ของที่เราให้นี้ ท่านจะได้รับประโยชน์ทันที แต่ถ้าเอาเงินไปหยอดใน

ตู้นี้ หรือมีคนเขามาเรี่ยไรให้ท�าผ้าป่าท�าผ้ากฐินนี้ บางทีเราไม่รู้สึกกับการท�าบุญแบบนั้น 

เพราะเรามองไม่เห็นว่าเงินท่ีเราบริจาคไปน้ันจะเกิดประโยชน์อย่างไร นอกจากเขาแจ้งมา 

ว่าเป็นการสร้างโรงพยาบาล

 การท�าบุญชนิดต่างๆ น้ีเปรียบเหมือนกับการรับประทานอาหารชนิดต่างๆ คือ 

ท�าแล้วมันได้ประโยชน์ แต่ว่าจะได้ความปีติหรือไม่น้ี มันขึน้อยู่กับบญุชนิดต่างๆ ท่ีเราท�า 

เหมือนกับอาหาร อาหารทุกชนิดกินเข้าไปแล้วก็อ่ิมท้องเหมือนกัน แต่อาจจะไม่อ่ิมใจ 

ถ้ากินอาหารที่ถูกปากถูกคอนี้อิ่มทั้งท้อง อิ่มทั้งใจ เราจึงมักไปเลือกรับประทานอาหาร 

ตามร้านท่ีเราต้องการท่ีกินแล้วนอกจากให้ความอ่ิมทางร่างกายแล้ว ก็ให้ความอ่ิมทาง 

ใจด้วย ถึงแม้จะเป็นความอิ่มเดี๋ยวเดียว แต่มันก็เป็นความอิ่ม มันเป็นกิเลส แต่เราก็ยัง

ชอบกันอยู่ ไหนๆ จะกินทั้งทีก็ขอให้กินแล้วมันมีความสุขใจด้วย ไม่ใช่เพียงแต่สุขกาย

 อาการของการท�าบญุก็แบบเดียวกันน่ีแหละ การท�าบญุท่ีเราชอบท�ากับการท�าบญุ

ท่ีเราไม่ชอบท�าน้ี มันมีความรู้สึกต่างกนั ตรงท่ีว่าความปีตอิาจจะมีไม่เหมือนกัน แต่ความ

อิ่มใจสุขใจก็ได้เหมือนกัน คือการเสียสละข้าวของเงินทองไปแล้ว ไม่ว่าจะท�าบุญที่ไหน 

แบบไหน ท�ากับโรงพยาบาล หรือท�ากับโรงเรียน ท�าแล้วเราก็เกิดความอ่ิมใจสุขใจ  

แต่จะไม่มากเท่ากับท�าบุญชนิดท่ีเราชอบท�า บางคนชอบสร้างพระ พอได้สร้างพระแล้ว

เรามีความอ่ิมใจ บางคนชอบสร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ แต่ละคนกมี็ความชอบไม่เหมือนกนั  

บุญชนิดต่างๆ ท่ีเราท�าก็ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน แต่ความอ่ิมใจสุขใจน้ีเหมือนกัน  
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แต่ความปล้ืมปีติอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนชอบเล้ียงสัตว์ดูแลสัตว์ ได้เล้ียงหมา 

เล้ียงแมวแล้วมีความปล้ืมปีติ บางคนชอบปล่อยนกปล่อยปลา บางคนชอบไถ่ชวิีตวัวโค 

อันนี้เลือกท�าได้ เป็นบุญเหมือนกัน เป็นอาหารของใจเหมือนกัน

การท�าบุญนี้ควรจะท�าให้มันเป็นนิสัย
ถ้าท�าได้ทุกวันจะดี

ถ้ามันเป็นนิสัยแล้วมันท�าง่าย
ถ้ามันไม่เป็นนิสัยมันจะท�ายาก

 เวลาจะท�าแต่ละคร้ังมันอาจจะน่ังคิดนอนคิดอยู่เร่ือยว่าจะท�าดีหรือไม่ท�าดี จะท�า 

มากหรือท�าน้อย เพราะนิสัยของเราทุกคนน้ีมันเสียดาย มันหวงข้าวของเงินทอง  

มันไม่อยากจะท�ากัน เราต้องใช้เหตุผลบังคับมันให้เราต้องท�าบุญ เหตุผลก็คือเราต้อง 

เล้ียงดูจิตใจของเรา การท�าบุญน้ีเป็นการให้อาหารแก่จิตใจของเรา ถ้าเราเอาเงินไป 

ซ้ือของฟุ่มเฟือยน้ีเป็นการไปท�าลายจิตใจของเรา เพราะไปท�าให้จิตใจของเราไปติด 

ส่ิงเสพติดต่างๆ น่ีคือเหตุผลว่าท�าไมเราต้องท�าบุญให้ทานกัน แล้วท�าไมต้องท�าทุกวัน  

เพราะมันจะได้เป็นนิสัย แล้วพอเป็นนิสัย มันจะท�าง่าย พอท�าทุกวันแล้ววันไหนไม่ได้ท�า 

จะรู้สึกขาดอะไรไป มีญาติโยมบางคนบางทีต่ืนสาย ใส่บาตรไม่ทัน พระผ่านไปแล้ว ก็ต้อง 

ขับรถมาใส่ เพราะว่าพอท�าไปแล้วมันจะติดเป็นนิสัย พอวันไหนไม่ได้ท�าแล้วรู้สึกว่ามัน

ขาดอาหาร เหมือนกับไม่ได้รับประทานอาหาร

 น่ีคือวิธีท�าทาน เป็นการให้อาหารกบัจิตใจ เป็นบญุชนิดแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอน

ให้ท�า
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 สมัยก่อนทุกหมู่บ้านจะมีวัด จะมีพระมาบิณฑบาตทุกวัน ชาวบ้านก็จะ 

มีโอกาสได้ท�าบุญทุกวัน สมัยน้ีเราอยู่ในบ้านเมืองใหญ่โต บางแห่งก็มีวัด  

บางแห่งก็ไม่มีวัด ถ้าเราอยากจะท�าบุญใส่บาตร เราก็อาจจะไม่ได้ท�า เพราะ 

ไม่มีพระมาบิณฑบาต แต่เราก็สามารถท�าบุญใส่บาตรได้ ด้วยการเอาเงินที่เรา 

จะใส่บาตรน้ีใส่กระปุกเอาไว้ก่อน ทุกวันเราอยากจะใส่บาตร เราก็เอาเงินท่ี 

จะซ้ืออาหารใส่บาตรน้ีใส่กระปุกเอาไว้ พอวันหยุดท�างาน เราก็ไปวัดเพ่ือไป 

ฟังเทศน์ฟังธรรม เราก็เอาเงินท่ีเราใส่กระปุกน้ีไปถวายวัดได้ ก็เท่ากับเราได้

ท�าบุญทุกวัน นี่คือวิธีท�าทาน 

 ประโยชน์ท่ีเกิดจากการท�าทาน จะท�าให้ใจมีความสุข ความทุกข์

ความวุ่นวายใจท่ีเกิดจากความอยากได้ส่ิงน้ันส่ิงน้ีจะน้อยลงไป ไม่มีเงินก็ 

ไม่เดือดร้อน เห็นอะไรก็จะเฉยๆ เห็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ถ้ามันไม่เป็นสิ่งที ่

เราต้องการจริงๆ ท่ีขาดแคลนจริงๆ เราก็เฉยๆ ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกใหม่  

กระเป๋าใบน้ีกับกระเป๋าท่ีเรามีอยู่มันก็เป็นกระเป๋าเหมือนกัน มันก็ใช้ ได้

เหมือนกัน รองเท้าท่ีเราใส่กับรองเท้าท่ีเขาโชว์อยู่ในร้าน มันก็เป็นรองเท้า

เหมือนกัน เอามาใส่มันก็เหมือนกัน ท�าประโยชน์เหมือนกัน ตอนน้ีเรามี 

อยู่แล้ว เราไม่จ�าเป็นจะต้องมี นอกจากว่ารองเท้าท่ีเรามีมันใส่ไม่ได้แล้ว  

น่ันแหละเราถึงจะไปซ้ือใหม่ แต่ไม่ได้ซ้ือด้วยความหิวหรือความอยากได้  

ซื้อเพราะความจ�าเป็น เมื่อมันขาดแคลน เราก็ต้องไปหามาใช้ตามความจ�าเป็น

วิธีท�าบุญ
ได้ทุกวัน
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 ตอนท่ีเราเร่ิมฝึกปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าใหม่ๆ  

ความสุขใจมันก็จะเป็นแบบล้มลุกคลุกคลาน โดยเฉพาะข้ันต�่าคือ 

ขั้นท�าบุญให้ทาน ขั้นรักษาศีลน่ีมันจะมีความสุขน้อย มันจะไม่ค่อย 

รู้สึกเท่าไร ส่วนหนึ่งเพราะท�าไม่ถูก ท�าไปเพราะมีความโลภที่อยากจะ 

ได้ส่ิงตอบแทนจากการท�าบุญ ก็เลยท�าให้ผลบุญท่ีเราอยากจะได้น้ี 

ไม่เกิดข้ึนมา หรือถ้าเกิดข้ึน เราก็มองไม่เห็น เพราะเราท�าบญุแล้วอยาก

จะได้โน่นได้นี่กัน บางคนท�าบุญแล้วก็ขอให้ร�่าให้รวย ขอให้ก้าวหน้าใน

การท�ามาหากิน เจริญรุ่งเรือง ต้องการส่ิงน้ันส่ิงน้ี อันน้ีเป็นการเข้าใจผิด

 การท�าบญุ	การรกัษาศีล	น้ีเป็นการสร้างความเจรญิทางความสขุ 

ให้จิตใจให้มีมากขึ้นไป	 เวลาท�าบุญจริงๆ ไม่ต้องการส่ิงใดเป็นส่ิง

ตอบแทน เราจะรู้สึกอ่ิมใจสุขใจเวลาท�าให้คนอ่ืนเขามีความสุข ความสุข 

น้ีแหละจะเป็นสวรรค์เวลาเราไม่มีร่างกาย ใจจะอาศัยความสุขใจจาก 

การท่ีเราได้ท�าบุญน้ีเป็นส่ิงท่ีจะมาป้อนจิตใจของเราให้มีเร่ืองราว 

ที่ดีปรากฏขึ้นมาในใจของเรา เหมือนกับเราได้ไปท่องเที่ยว เหมือนกับ 

เราได้ท�าอะไรท่ีเราอยากท�าท่ีเราชอบท�า ท�าแล้วมีความสุขกนั อันน้ีแหละ 

จะเป็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจากการท�าบุญ ใจของเราจะอ่ิมจะสุข นอนหลับ 

ก็จะฝันดี เวลาตายไปก็จะฝันดีเหมือนกัน เพราะตอนตายกับตอน 

ฝันดี 
ฝันร้าย
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นอนหลับมันก็เหมือนกัน เพราะตอนตายมันก็ไม่มีร่างกาย ตอนนอนหลับก็ไม่ได้ใช้

ร่างกาย จิตใช้ความฝันเป็นเคร่ืองบนัเทิง ถ้าท�าบญุก็จะฝันดี ก็จะมีเร่ืองท่ีดีให้เป็นบนัเทิง 

ถ้าท�าบาปก็จะฝันร้าย น่ีท�าไมท่านถึงสอนให้เราอย่าท�าบาป เพราะท�าบาปแล้วท�าให้ใจเรา

วุ่นวาย ท�าให้ใจเราเครียด ท�าให้ใจเราทุกข์ เวลานอนหลับก็จะฝันร้าย เวลาไม่มีร่างกาย 

ก็จะฝันร้าย ฝันร้ายก็เรียกว่าอบาย นรกน่ีคือความฝันร้าย น่ีคือเร่ืองของผลท่ีจะเกิดจาก

การท�าบุญ เกิดจากการละบาป

 ถ้าไม่ท�าบาปจะไม่ฝันร้าย ถ้าท�าแต่บุญจะฝันดี ขึ้นสวรรค์ในตอนที่เรา
นอนหลับ ตอนตื่นเป็นมนุษย์แต่ตอนหลับไปเป็นเทวดากัน เพราะเราจะฝัน
เรื่องของเทวดา ตอนท่ีไม่มีร่างกายก็เหมือนกัน เราก็จะเป็นเทวดากัน ในทาง 
ตรงกนัข้าม ถ้าเราไม่ได้ท�าบญุ เราท�าบาป ตอนท่ีเรานอนหลบัเราก็จะฝันร้าย  
เราก็จะไปอบายกัน ฝันร้ายก็มีหลายแบบ ฝันเพราะกลัวเรื่องนั้นเรื่องนี้  
สิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็จะไปอยู ่กับพวกอสุรกาย ถ้าฝันด้วยความหิวโหยอดอยาก
ขาดแคลน ก็จะไปอยู่กับพวกเปรต ถ้าฝันด้วยความเคียดแค้นโกรธเกลียด 
อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ฆ่ากันฟันกันต่อสู้กัน อันน้ีก็จะไปอยู่กับ 
พวกนรก นี่คือผลที่จะเกิดจากการท�าบาปที่ไม่ค่อยจะมีใครมาอธิบายให้ฟัง

 ต้ังแต่เราศึกษามาอ่านหนังสือมาก็ไม่มีใครมาแจกแจงผลเหล่าน้ี ก็เพียงแต่พูดว่า 

เชื่อไว้เถิด เชื่อบุญ เชื่อสวรรค์ เชื่อนรก อบาย แต่ไม่มีใครท่ีจะมาอธิบายเหมือนกับ 

วาดภาพให้ดูให้เห็น เหมือนกับสอนเด็กนี่ ถ้าไม่มีภาพให้ดู เด็กจะไม่เข้าใจ ก ไก่ ก็ต้อง

วาดตัวไก่ให้เด็กดู ข ไข่ ก็ต้องวาดรูปไข่ให้เด็กดู เด็กมันจะได้เข้าใจว่า อ๋อ ก ไก่ คืออย่างน้ี  

ข ไข่ คืออย่างน้ี แต่ถ้าบอกให้ท่องไป ก ไก่ ข ไข่ มันก็จะไม่เห็นภาพก็อาจจะจ�าไม่ได้  

แต่พอมันเห็นภาพมันจ�าได้ น่ีก็เหมือนกัน พอเราเห็นภาพของนรกสวรรค์เป็นอย่างไร  

ทีนี้เราก็จะจ�าได้ ถ้าเราอยากจะฝันดีตอนตายหรือตอนนอนหลับ	เราต้องท�าบุญ
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 การพูดธรรมะก็เป็นการสอนหนังสือ สอนวิชาธรรมะ วิชาศีลธรรม  

ซ่ึงสมัยน้ีในโรงเรียนเขาจะไม่สอนกันแล้ว กลายเป็นวิชาสังคมศึกษาไปแล้ว  

สมัยเราเป็นเด็กๆ นี้ เรียนที่โรงเรียน โรงเรียนก็มีศีลธรรม วันพระครูจะพา 

เด็กไปวัด ไปฟังเทศน์ฟังธรรม ไปสมาทานศีล คนสมัยก่อนจึงไม่ค่อยมีเร่ือง 

มีราวเหมือนคนสมัยน้ี คนสมัยน้ีไม่มีใครสั่งสอนเรื่องศีลธรรม	 ไม่รู้ว่า

บาปกรรมเป็นอะไร	จงึมีการท�าบาปแบบกว้างขวาง	แบบโจ่งแจ้ง	แบบไม่มี 

ความอาย	 คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา	 ใช่	 เป็นเรื่องธรรมดาของเดรัจฉาน 

เดรัจฉานเขาไม่มีศีลธรรม เดรัจฉานเขาฆ่ากัน เขากัดกันกินกัน แย่งกัน  

เขาลักขโมยกัน เขาประพฤติผิดประเวณีกัน ผัวเดียวเมียเดียวไม่มี

 มนุษย์เรานี้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ เป็นมนุษย์ที่ฉลาด รู้ว่าท�าอะไรแล้ว

จะท�าให้เร่ืองวุ่นวายก็ไม่ท�าดีกว่า มนุษย์เราจึงอยู่กันแบบสันติสุขมากกว่า

เดรัจฉาน เดรัจฉานเขาอยู่เหมือนกับอยู่ในสงคราม เขาต้องระมัดระวังตัว 

เผลอไม่ได้ เผลอก็ถูกตัวใหญ่กว่าท�าร้าย ตัวเขาเองก็ไปท�าร้ายตัวท่ีเล็กกว่า

เพ่ือการอยู่รอดของเขา เขาไม่มีกฎหมาย เขาไม่มีศีลธรรม ถ้ามนุษย์ไป

ท�าแบบเดรัจฉาน	 เขาก็ถูกจับแยกออกไปอยู่ในคุกในตะราง	 ท่ีอยู่ในคุก 

ในตะราง	ก็เหมือนที่อยู่ของเดรัจฉานนี้เอง ที่อยู่ของพวกไม่มีศีลธรรม

เดรัจฉาน
เขาไม่มีศีลธรรม
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 พวกที่มีปัญญาติดตัวมา เป็นเหมือนเขาวัว	 รู้จักเขาวัวไหม	 

ววันีต่วัหนึง่มเีขากีเ่ขา	มสีองเขาใช่ไหม	พวกท่ีไม่มปัีญญานี	่เขาเปรียบ 

เหมือนขนวัว	ขนวัวเยอะไหม	นับไม่ได้นะ	นับไม่ได้ว่ามีกี่เส้น	เต็มตัว

ไปหมด คนที่มาเกิดในโลกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกขนวัว พวกที ่

เป็นเขาววันีม้น้ีอย แต่กย็งัดทีีม่บ้ีาง	จะได้มคีนมาสัง่สอนพวกขนววั	 

พวกขนวัวต้องอาศัยเขาวัว	 คนที่มีปัญญามีความรู ้มาคอย 

สัง่สอน	ถ้าเราไม่มปัีญญาเอง	เรากเ็ลยต้องส่งไปที่ๆ 	เขามคีรูสอน	

 สมัยก่อนก็ไปเรียนที่วัด สมัยก่อนเราไม่ได้เรียนวิชาทาง 

โลกกนั เราเรยีนวชิาทางธรรม แต่ถ้าไปเรยีนวิชาชพี	เรยีนวิชาเดยีว

กพ็อ	ขอให้รูจ้กัท�างานชนดิใดชนดิหนึง่กเ็ลีย้งชพีได้แล้ว	ถ้าอยาก

เป็นช่างเหล็ก	กไ็ปเรยีนไปท�างานกบัช่างเหลก็	อยากจะเป็นช่างป้ัน

ดนิเผากไ็ปท�างานกบัช่างป้ันดนิเผา	อยากจะท�างานจติรกรรม	กไ็ป 

ท�างานกับช่างจิตรกรรม	ช่างทอง	ช่างเงิน	ช่างอะไร	สมัยนั้นเขา

เรียนกันแบบนี้	

ขาดความรู้
เรื่องศีลธรรม
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 ไม่เหมือนสมัยน้ี เรียนกันจนปวดหัว เด็กน้ีแบก

กระเป๋าหนังสือจนหลังโก่งเลย เห็นไหม แต่เป็นความรู้

ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด	เรียนมาต้ังเยอะแยะ จบปริญญา

ก็หางานท�าไม่ได้ เพราะรู้มาก จะไปท�างานง่ายๆ ก็ไม่

ยอมท�า เพราะรายได้มันน้อย ต้องท�างานเงินเดือนดีๆ  

แย่งกันเรียน แล้วจบมากแ็ย่งกันหางานกันอีก หาไม่ได้ 

ก็ตกงาน ถ้าไม่มีใครสอน พอไม่มีรายได้เด๋ียวก็ไป

ท�าบาป เด๋ียวก็มีคนมาชวนไปขายยาเสพติด ไปเลยทีน้ี  

เรียนมาแทบเป็นแทบตาย พอมีคนชวนไปท�าวิชาชีพ 

ขายยาเสพติดก็ไป ใครมาชวนไปเป็นโสเภณีก็ไป  

เป็นอาชีพท่ีเงินดีไง ต้องการเงินรายได้ดี งานรายได ้

น้อยแล้วก็หนักด้วยแรงงานก็ไม่มีใครอยากท�า  

ไปขายของในร้านได้เดือนไม่ก่ีสตางค์ แต่ไปเป็น

โสเภณีน้ีได้เงินมากกว่าหลายเท่า เด๋ียวน้ีโสเภณี

มีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด อบายมุขก็เต็มบ้าน 

เต็มเมืองไปหมด เพราะไม่มีการศึกษาศีลธรรมกัน 

สมัยก่อนเมืองไทยไม่มีหรอก บาร์เบียร์ บาร์อะไรน่ี 

ถ้าเป็นซ่องนี่ต้องหลบไปอยู่ที่มืดๆ ที่ไกลๆ ไม่มาโผล่

แบบกลางบ้านกลางเมือง ข้างวัดข้างโรงเรียน สมัยนี้

มีไปทุกแห่งทุกหน อาบอบนวดน่ีเต็มไปหมด เพราะว่า 

ไม่มีการเรียนศีลธรรมกัน	 เรียนกันแต่ทางโลก  

ทางโลกก็ไม่สอนเรื่องศีลธรรม
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 ใจของสัตว์โลกที่มาเกิดนี่ มาเกิดด้วยอ�านาจของกาม อยากหา 

ความสุขทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ดังน้ัน อบายมุขน่ีก็ตอบสนอง

กามตัณหาได้อย่างดี แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นที่มาของปัญหาต่างๆ เพราะ

อบายมุขนี่ ถ้าลองไปเสพแล้วมันก็ติด มันต้องเสพอยู่เร่ือยๆ แล้วเสพ

มากขึ้นไปตามล�าดับ จะท�าให้ไม่มีเวลาไปท�ามาหากิน แล้วพอเงินทอง 

ไม่พอใช้ก็ต้องไปท�าบาป ไปขโมย ไปปล้นไปจ้ี ไปโกหกหลอกลวง  

เพ่ือท่ีจะได้เอาเงินมาเสพอบายมุขต่อ เอามาด่ืมสุรา เท่ียวยามราตรี 

หรือเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียว ตามโรงภาพยนตร์ สถานบนัเทิงต่างๆ 

หรือไม่เช่นน้ันก็เข้าบ่อนการพนัน เวลาเล่นการพนันก็ต้องขาดทุน 

เพราะบ่อนเขาต้องก�าไร ถ้าเล่นชนะ เขาไม่ให้เราเล่น ถ้าเราเล่นเสียนี่  

เขาให้เราเล่นไปเร่ือยๆ พอเราเสียเราก็อยากจะได้คืน ก็เล่นอีกๆ  

พอไม่ได้คืนก็ต้องเล่นไปจนหมดเน้ือหมดตัว ไม่มีเงินทองก็เอาข้าวของ

มาขาย ขายบ้านขายช่อง ขายที่ดิน ขายตัว คือเอาตัวไปเป็นตัวประกัน 

กู้เงินจากเจ้าของบ่อนเพ่ือจะเล่นต่อ พอเล่นแล้วไม่มีเงินคืน เด๋ียวก็ถูก

เขามาทวง พอไม่มีคืน เขาก็จับไปฆ่าไปแกง น่ีคือเร่ืองของอบายมุข  

การเล่นการพนัน เขาว่าโจรขึ้นบ้านยังดีกว่าโจรพนัน	 โจรขโมย 

ขึ้นบ้านก็เอาเพียงแต่ทรัพย์สินไป	บ้าน	ที่ดิน	ยังเอาไปไม่ได้	ชีวิตเรา

ยังเอาไปไม่ได้	แต่โจรพนันนี่	มันเอาไปหมด

ความเสื่อม
ในสังคม
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 ฉะน้ัน ถ้าไม่มีใครส่ังใครสอนก็จะไม่รู้โทษของอบายมุข ของการเล่นการพนัน  

ของการเสพสุรายาเมา ของการเท่ียวเตร่ น่ีคืออันตรายของชีวิตท่ีเด็กสมัยน้ีอาจจะ 

ไม่ค่อยรู้เร่ือง เพราะไม่มีใครส่ังใครสอน หรือส่ังสอนก็แบบไม่เอาจริงเอาจัง เพราะคน

สั่งสอนเองก็เป็นตัวอย่างไม่ดี ไปสอนให้เด็กไม่ท�า เด็กมันก็ไม่เชื่อ เพราะฉะนั้น คนที่จะ 

สอนผู้อ่ืนได้ ต้องสอนตนเองให้ได้ก่อน สอนให้ผู้อ่ืนไม่เสพอบายมุข ตนก็ต้องไม่เสพก่อน  

สอนให้ผู้อ่ืนไม่ท�าบาป ตนก็ต้องไม่ท�าบาปก่อน น่ีอาจจะเป็นสาเหตุท่ีท�าให้โรงเรียน

ยกเลิกวิชาศีลธรรม เพราะครูอาจารย์น่ียังสอนตัวเองไม่ได้ ครูอาจารย์ก็ยังยกแก้ว 

ด่ืมกันกร๊ิงกร้างๆ อยู่ ยังแทงหวย ยังซ้ือลอตเตอร่ีกันอยู่ ยังเล่นการพนัน เล่นแชร์  

เล่นอะไรกันอยู่ แล้วจะไปสอนเด็กให้ไม่เล่นการพนัน มันก็สอนไม่ได้ ก็เลยว่าอย่าไปสอน 

มันดีกว่า เอาเป็นวิชาสังคมไป วิชาศีลธรรมน้ียกเลิก เด๋ียวน้ีบ้านเมืองจึงมีอบายมุข 

เต็มไปหมด เห็นไหม ทุกมุมเมือง มีบ่อน มีสถานบันเทิง มีบาร์ มีอะไรต่างๆ เต็มไปหมด 

แล้วก็มีโจรผู้ร้ายเตม็ไปหมด เปิดหนังสือพิมพ์ดูแต่ละวันมีแต่เร่ืองจับคนไม่ดีท้ังน้ันแหละ 

จับขโมย จับคนไปปล�้าคนน้ันคนนี้ ไปข่มขืนคนนั้นคนน้ี ไปฆ่าคนนั้นคนนี้ นี่แหละเป็น

เพราะว่าไม่มีการสั่งสอนกัน

ถ้ามีการสั่งสอน	 ปริมาณของการกระท�าน้ีก็คงจะลดลง	 เพราะ

เด็กท่ีไม่รู้	 เม่ือรู้แล้วก็อาจจะเกิดหิริโอตตัปปะขึ้นมา	พอเรียนรู้ว่า 

คนท�าบาปไม่สวยงาม	 ไม่เป็นมนุษย์นะ	 เป็นเดรัจฉาน	 ถ้าเขารู ้

เขาก็จะแยกเราไปอยู่ในกรง	เขาไม่ปล่อยให้เราออกมาอยู่ในสังคม	 

เพราะจะมาสร้างความเสียหาย	 สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน	 

เขาก็จะเกิดความกลัว	 ไม่กล้าท�า	กลัวจะต้องไปรับโทษ	แต่ถ้าไม่มี 

ใครสั่งใครสอน	ไม่มีใครพูดว่ามันไม่ดี	หรือดีไม่ดีอาจจะมีการเชียร์ 

ให้ท�ากันเสียอีก	เดี๋ยวนี้รับน้องใหม่ต้องดื่มเหล้า	ใช่ไหม	นี่เห็นไหม	 

ไม่รู้หรือว่าเหล้าน่ีมันอันตราย	 ก็ยังเอามารับน้องใหม่กัน	 แม้แต ่

ในวัด	 เขามีธรรมเนียมต้องเฝ้าศพกันตอนกลางคืนหลังจากพระ 

สวดเสรจ็แล้ว	เขาบอกน่ังอยูเ่ฉยๆ	กลวัศพจะเหงา	เลยต้องต้ังวงไพ่

เล่นกัน	 เล่นเป็นเพื่อนศพ	อันนี้ก็เป็นเรื่องขาดการศึกษา	ขาดการ

ได้ยินได้ฟังธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า
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	 ศาสนาพุทธสอนให้เราเป็นท่ีพ่ึงของตน	“อัตตา หิ อัตตโน นาโถ”  

อย่าไปขอส่ิงน้ันส่ิงน้ีจากพระ	ขอพรพระน่ีขอไม่ได้	ของพวกน้ีต้องท�าเอง	 

ความสุข	ความเจริญ	เราต้องเป็นผู้กระท�าเอง	ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือ

ทางธรรม	ต้องการลาภ	ยศ	สรรเสริญ	ก็ต้องหากันเอง	ไม่ใช่มาขอพระ	 

แล้วพระก็สวด “ยะถา สัพพี”	 ให้	สวดไปกี่ครั้งมันก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะ 

ท�าให้เราได้ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	ได้	“อายุ วัณโณ สุขัง พลัง”	ของพวกนี ้

อยู่ท่ีการกระท�าของเรา	พระมีหน้าท่ีส่ังหน้าท่ีสอน	บอกวิธีท่ีจะท�าให้เรา 

เจริญด้วยลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	หรือเจริญด้วย	“อายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ”	 

เวลาท่ีพระสวด	 “ยะถา	 สัพพี”	 น้ี	 เป็นการบอกวิธีว่าถ้าอยากจะมี	

“อายุ	 วรรณะ	สุขะ	พละ”	ก็ให้ท�าบุญ	อย่าท�าบาป	อันนี้คือค�าอวยพร 

ของพระ	พระไม่สามารถให้พรผู้อ่ืนได้	 ต้องท�ากันเอง	 พระพุทธเจ้า 

จึงสอน “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” (ตนเป็นท่ีพึง่ของตน) ต้องการอะไร 

ก็ต้องเจริญเหตุ	 เหตุท่ีท�าให้เกิดผล	ผลท่ีเราต้องการ	 เช่น	 ต้องการ 

เรียนหนังสือจบปริญญา	เราก็ต้องไปโรงเรียน	เข้าห้องเรียน	ท�าการบ้าน	 

ดูหนังสือ	พอถึงเวลาสอบก็สอบ	สอบได้ก็จบ	ก็ได้ปริญญา	ถ้าอยากจะ 

ไปนิพพานก็ต้องปฏิบัติธรรม	ต้องบวช	ต้องปฏิบัติศีล	สมาธิ	ปัญญา	 

นี่คือความจริงของพระพุทธศาสนา

เปลือก
ของศาสนา
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 พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ขอ สอนให้ท�ากัน ความสุขความเจริญน้ีให้กันไม่ได ้ 

ต้องท�ากันเอง	 ถ้าท�าแล้วถึงจะได้ “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่น่ัน”  

พระมีหน้าท่ีบอกทาง	 บอกวิธีการปฏิบัติท่ีถูกต้อง	 ท่ีเรียกว่า	 “สุปฏิปันโน” น่ันเอง	 

ปฏิบติัถูกต้องก็จะได้ผลตามท่ีเราต้องการ	ถ้าไม่ปฏิบติักจ็ะไม่ได้ผล	ดังน้ัน	อย่าไปกราบ

พระพทุธรปูแล้วกข็อน่ันขอน่ีเลย มันเป็นความงมงาย เป็นความเข้าใจผดิ พระพุทธเจ้า

ไม่เคยสอนให้สร้างพระพุทธรูป	พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ขอสิ่งต่างๆ	จากพระพุทธรูป	

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏบิติัดีปฏิบติัชอบ	ให้ปฏิบติับชูา	ถ้าอยากจะบชูาพระพุทธเจ้า

ก็ให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชา	 “ผู ้ ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู ้น้ันคือผู ้บูชา 

เราตถาคต” อันน้ีคือค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 “ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม”	 ก็

คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่ันเอง	 ปฏิบัติแบบ “สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน  

สามีจปิฏปัินโน” ปฏบิติัดีปฏบิติัตรงต่อค�าสอน ปฏบิติัเพือ่การหลดุพ้นจากความทกุข์ 

ปฏบิติัด้วยความถูกต้อง ถ้าปฏิบติัได้ครบท้ัง	๔	ประการ	การบรรลุมรรค	ผล	นิพพาน	ก็จะ 

ปรากฏขึ้นมาภายใน	๗	วัน	๗	เดือน	๗	ปี	อย่างแน่นอน	โดยไม่ต้องขอจากพระพุทธเจ้า	

ไม่ต้องขอจากพระอริยสงฆ์สาวก	ไม่ต้องไปขอจากพระพุทธรูป	เพราะขอก็ไม่ได้	ศาสนาน้ี 

ไม่ใช่ศาสนา	“ขอ”	เป็นศาสนา	“ท�า”	คือให้ท�า	ให้ปฏิบัติ	

	 น่ีคือความจริงท่ีเราชาวพุทธอาจจะเข้าไม่ถึง	เพราะถูกคนท่ีไม่รู้หลอก	สอนให้เราเชือ่ 

แบบผิดๆ	ให้เราคิดว่าอยากได้อะไรก็ไปจุดธูปเทียนแล้วก็ขอจากพระพุทธรูป	หรือขอจาก 

พระสงฆ์องค์เจ้า	ให้พระสงฆ์องค์เจ้าเขกหัวเป่าหัว	ประพรมน�้ามนต์	เรื่องราวเหล่านี้เป็น 

เร่ืองไร้สาระ	 ไม่ได้ท�าให้เกิดผลท่ีเราต้องการกัน	 แต่พวกเราชอบเร่ืองไร้สาระเพราะ 

มันง่าย	ไม่ต้องท�าอะไรมาก	จุดธูปเทียน	๓	ดอก	นี่มันไม่ยาก	เหมือนกับไปโรงเรียนหรือ

ไปท�างานหาเงินหาทอง	 จุดธูปเทียน	๓	ดอก	 แล้วกลับไปนอนท่ีบ้าน	 เด๋ียวเงินทองก็ 

ไหลมาเทมา	อันน้ีเป็นเร่ืองของความหลง	โมหะอวิชชา	เพราะชาวพุทธเราไม่ศึกษาค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้า	ไม่ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า	ไม่ศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์สาวก	 

เราเลยไม่รู้ว่าการท่ีจะได้อะไรมาน้ันต้องได้มาด้วยวิธีใด	 พอคนมาหลอกมาสอนในทาง 

ท่ีผิด	เราก็ชอบกัน	เพราะมันเป็นความสะดวกง่ายดายน่ันเอง	น่ีคือส่ิงท่ีเราก�าลังไปในทาง 

ที่ผิดกัน	ถ้าเราไม่ศึกษาค�าสอน
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	 พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติกระท�าความดีกัน	 ค�าสอนมีอยู่ใน	มงคล ๓๘  

ลองไปค้นดู	มี	๓๘	ข้อ	เป็นการกระท�าทั้งนั้น	๓๘	การกระท�า	ไม่มีข้อใดที่บอกให้ขอจาก

พระพุทธรูป	ขอจากพระสงฆ์องค์เจ้า	 มีแต่ให้ปฏิบัติให้กระท�า	 ข้อท่ี	๑	 ก็ไม่ให้คบคนโง	่ 

น่ีส�าคัญท่ีสุด	อย่าไปคบกับคนท่ีไม่รู้เหตุ	รู้ผล	รู้ตน	รู้บคุคล	รู้สังคม	รู้กาลเทศะ	รู้ประมาณ	

ให้คบคนท่ีฉลาด	 “บัณฑิต”	คนท่ีรู้เหตุ	 รู้ผล	 รู้ว่าเหตุน้ีจะท�าให้เกิดผลขึ้นมา	 อันน้ีเป็น

บัณฑิต	เป็นมงคลข้อที่	๒	เมื่อรู้แล้วก็จะท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	เช่น	เหตุที่จะท�าให้เราได้ข้าว

ขึ้นมาท�าอย่างไร	 ถ้าเป็นชาวนาก็ต้องไปปลูกข้าว	 ไม่ใช่อยากได้ข้าวแล้วไปปลูกกล้วย	

ปลูกกล้วยมันก็ไม่ได้ข้าว	 มันได้กล้วย	 อันน้ีคือการรู้เหตุ	 รู้ผล	 รู้ว่าท�าอย่างน้ีแล้วจะได้

อย่างนั้น	ท�าอย่างนั้นแล้วจะได้อย่างนี้	

	 ความสุขความเจริญของจิตใจของพวกเราน้ีเกิดจากการท�าความดี	ละบาป	ช�าระ 

ใจให้สะอาดบริสุทธ์ิ	 น่ีคือเหตุท่ีจะท�าให้เราเจริญด้วย	 “อายุ	 วรรณะ	 สุขะ	พละ”	 ท่ีจะ

ท�าให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด	หลุดพ้นจากความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	 

เพราะเราจะไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไป	ต้องคบคนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้	คนที่รู้เรื่องราวเหล่านี ้

ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวก	ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้เรื่องการเจริญด้วย	“อายุ	

วรรณะ	สุขะ	พละ”	ต้องไปเรียนกับพระอริยสงฆ์	เรียนกับพระพุทธเจ้า	หรือไปเรียนกับ 

ตัวแทนของพระพุทธเจ้า	 ก็คือพระธรรมค�าสอน	 เรียนแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติ	 

นี่ไม่ต้องเรียนมาก	เอามงคลสูตร	๓๘	ข้อนี้เท่านั้นแหละ	ถ้าศึกษาแล้วเข้าใจและปฏิบัติ

ตามได้ทุกข้อ	รับรองได้ว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้กัน	จะได้ความสุขความเจริญด้วย	“อายุ	

วรรณะ	สุขะ	พละ”	จะแคล้วคลาดปลอดภัย	หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง

 “อเสวนา จ พาลานัง” ข้อท่ี	๑	อย่าคบคนพาล “ปัณฑิตานัญจ เสวนา” ให้คบ 

บัณฑิต “บัณฑิต”	 คือ	คนฉลาดในพระพุทธศาสนา	 “คนโง่” ในพระพุทธศาสนา	 ก็คือ 

คนท่ีไม่รู้ค�าสอนของพระพุทธเจ้าน่ีเอง	แล้วข้อท่ี	๓	 ให้บูชาบุคคลท่ีสมควรแก่การบูชา	

“การบูชา” ก็คือการให้ความเคารพนับถือนั่นเอง	ผู้หลักผู้ใหญ่	ผู้มีพระคุณ	เราควรที่จะ

เทิดทูนท่าน	ยกท่านให้สูง	เราเป็นผู้น้อย	เป็นผู้รับประโยชน์จากท่าน	ไม่ควรตีตนเสมอ

ผู้ใหญ่	 ควรเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน	 เคารพบูชาด้วยการปฏิบัติตามค�าส่ังค�าสอนของ 

ผู้หลักผู้ใหญ่	ในที่นี้	“ผู้ใหญ่” ก็คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 	ถ้าเราอยากจะเจริญ
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ก้าวหน้าทาง	“อายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ”	วิธีบูชาก็คือปฏิบัติบูชานั่นเอง	ดังที่พระพุทธเจ้า

ได้ทรงตรัส	 “ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม	 ผู้น้ันคือผู้บูชาเราตถาคต”	ตถาคต	 คือ 

พระนามท่ีพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระองค์ว่าเป็น	“ตถาคต”	ผู้ท่ีปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม	 

เป็นผู้บชูาเราตถาคต	น่ีเป็นมงคล	๓	ข้อแรก	ลองอ่านไปเร่ือยๆ	แล้วลองศึกษา	แล้วลองดู 

ว่าเราท�าตามได้หรือเปล่า	ถ้าท�าตามได้ทั้ง	๓๘	ข้อ	รับรองได้ว่าชีวิตเราจะมีแต่ความสุข

ความเจริญ	ร่มเย็นเป็นสุข

	 เราเป็นชาวพุทธแท้ๆ	 เรารู้มงคล	๓๘	หรือเปล่า ไม่มีใครรู้ รู้แต่ว่า 
พระพุทธรูปองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์ เหยียบน�้าจืดน�้าอะไร มีพระห้อยคอแล้วจะ
แคล้วคลาดปลอดภยั มปีาฏหิารย์ิต่างๆ กลายเป็นเรือ่งอภญิญาเรือ่งอภนิหิารไป  
ซึง่เรือ่งเหล่านีบ้างเรือ่งกเ็คยได้ยนิได้ฟังกนั บางเรือ่งกไ็ม่ม ีแต่มนักม็าผสมผสาน 
ตามทัศนคติ ตามความคิด เรื่องอภิญญาที่มีก็เช่น ระลึกชาติได้ มี มีตาทิพย์ 
หูทพิย์ อ่านความคดิของผูอ้ืน่ได้ อนันีเ้ป็นเรือ่งทีม่อียูใ่นค�าสอนของพระพทุธเจ้า 
แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแนะน�าให้ขวนขวายหาอภิญญา เพราะอภิญญาไม่ใช่
เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ไม่ได้เป็นทางสู่การเจริญด้วย “อายุ	
วรรณะ	สุขะ	พละ” แต่ไม่ปฏิเสธ พระพุทธเจ้าก็มีอภิญญา แต่ไม่ให้ความส�าคัญ
กับอภิญญาเท่ากับการปฏิบัติ ศีล	สมาธิ	ปัญญา

 “ศีล สมาธิ ปัญญา”	 น้ีเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญต่อการหลุดพ้นจากความทุกข ์

ท้ังปวง	ความจริงมรรค	๘	 ท่ีเราได้ยินได้ฟัง	หรือ	 ศีล	สมาธิ	ปัญญา	 น่ีก็เป็นส่วนหน่ึง 

ของมงคล	๓๘	แต่มงคล	๓๘	 น้ีจะแจกแจงละเอียดขึ้นไปเพ่ือให้เราได้เข้าถึงธรรมได้ 

อย่างง่ายดาย	เพราะบางทีถ้ามีแต่	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	อย่างเดียว	อันนี้อาจจะเข้าไม่ถึง	 

เพราะเราอาจจะไปติดอยู่กับส่ิงน้ันส่ิงน้ี	 เร่ืองน้ันเร่ืองน้ี	 แต่ถ้าเราไปอ่านมงคล	๓๘	 

เรากจ็ะหลุดออกจากส่ิงต่างๆ	ท่ีเราไปติดอยู่		เช่น	ถ้าเราไปติดอยู่กับเร่ืองอภญิญา	เร่ือง

มงคลวัตถุอะไรต่างๆ	พอเราอ่านศึกษามงคล	๓๘	ท่านก็บอกให้ไปคบบัณฑิต	ไปศึกษา

จากพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ดูว่าท่านสอนเรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่า	ถ้าเราไปศึกษา

เราก็จะได้รู้ว่าท่านไม่ได้สอนให้เรามาหาวัตถุมงคลกนั	แต่สอนให้เราปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ
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	 น่ีเป็นส่ิงท่ีชาวพุทธเราขาดกันทุกวันน้ี	 ขาดการศึกษาพระธรรมค�าสอน	พวกเรา 

เอาเวลาไปศึกษาวิชาทางโลกกันหมด	 เด๋ียวน้ีทางโรงเรียนแทบจะไม่มีวิชาพุทธศาสนา 

หลงเหลืออยู่เลย	 เพราะเด๋ียวน้ีความเจริญทางโลก	ความเจริญทางวัตถุ	 มันมีความ

ก้าวหน้ามาก	 แล้วมันก็ให้ความสุขกับผู้ท่ีเจริญก้าวหน้าทางโลกน้ี	 เพียงแต่ว่ามันเป็น 

ความสุขปลอมเท่าน้ันเอง	 มันเป็นความสุขท่ีมีความทุกข์ผสมผสานอยู่ด้วย	 แต่มอง 

ไม่เห็นกัน	 เห็นแต่ความสุขทางโลก	 เด๋ียวน้ีทุกคนก็เลยเพุ่งเป้าไปท่ีการศึกษาทางโลก	 

เด็กนักเรียนเด๋ียวน้ีนอกจากเรียนในโรงเรียนแล้ว	 พอกลับบ้านก็ไปเรียนกวดวิชาต่อ	

เพราะเด๋ียวน้ีมีการแข่งขันทางโลกกันมาก	ถ้าอยากจะเรียนโรงเรียนดีๆ	 ก็ต้องสอบได ้

คะแนนดีๆ	 เพราะถ้าเรียนโรงเรียนดีๆ	 เวลาจบก็จะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆ	 ได้	 พอจบจาก 

มหาวิทยาลัยดีๆ	ก็จะได้มีงานดีๆ	ท�า	เม่ือมีงานดีๆ	ท�า	ก็จะมีเงินมีทอง	มีลาภ	ยศ	สรรเสริญ	 

มีความสุขทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กายกัน	แต่ไม่รู้ว่าความเจริญในลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	นี้	 

มันเป็นเหมือนกับเป็นหลุมพราง	หลุมพรางท่ีพอเหยียบแล้วมันจะตกลงไปในหลุมแล้วจะ

เจ็บตัว	เพราะอะไร	เพราะลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	น้ีมันไม่จีรังถาวร	เวลามันเจริญก็ดีใจกนั	 

พอเวลามันเสื่อมก็กลายเป็นความทุกข์กัน	 ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน	 วันดีคืนดี 

มันจะหมดก็หมดไปโดยท่ีเราไม่สามารถท่ีจะไปยับย้ังหรือไปควบคุมบังคับมันได้	 แต่ 

มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกัน	 เรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงของลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	 

เรากลับไปเห็นว่ามันเที่ยง	เห็นว่ามันจีรัง	มีแล้วจะมีความสุขไปตลอด

 เดี๋ยวน้ีไม่มีใครเรียนธรรมะกันแล้ว จึงไม่มีใครรู้จักมงคล ๓๘ ไม่รู้จักอริยสัจ ๔  

มรรค ๘ รูแ้ต่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรยีนกนัแบบเป็นล�า่เป็นสนั 

ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเรียนจริงๆ	เพราะว่าความสุขทางลาภ	ยศ	สรรเสริญ	มันเห็น

ได้ง่าย	เห็นได้ชัด	พอได้เงินมาทีนี้อยากจะได้อะไรก็ซื้อได้	อยากได้บ้าน	อยากได้คอนโด	 

อยากได้รถเก๋ง	อยากไปเที่ยวต่างประเทศ	อยากซื้อไอโฟน	อยากซื้อรถยนต์	อยากซื้อ 

อะไรต่างๆ	 พอมีเงินซะอย่างมันก็ซ้ือได้	 แต่ไม่เห็นตอนท่ีได้มาแล้วต้องทุกข์กับมัน 

อย่างไรบ้าง	 ได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษา	ต้องคอยวิตกกังวลว่าส่ิงท่ีได้มาน้ี 

จะปลอดภัยหรือไม่	 จะให้ความสุขกับเราไปได้เร่ือยๆ	หรือไม่	 อันน้ีเป็นความทุกข์ท่ีเรา

มองไม่เห็นกัน	เป็นทุกข์ทางใจ	
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น่ีแหละคือการศึกษาของประเทศไทยของชาวพุทธเราเด๋ียวน้ี	 

ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนากันเลย	จะเรียกว่าเป็นพุทธแบบ

ในทะเบียนบ้านก็ได้	 เพราะถ้าเป็นพุทธแท้น้ีจะไม่เป็นอย่างน้ี	 

พุทธแท้จะต้องศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า	 ศึกษาพระธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 ศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์สาวก	

ศึกษาพระสูตรส�าคัญต่างๆ	 เช่น	 มงคลสูตร	 แต่ไม่มีการศึกษา

กันเลย	 ดังน้ัน	 ชาวพุทธเราจะถือว่าเป็นชาวพุทธท่ีมีแต่ชื่อก็ได	้ 

ไม่มีเนื้อของพุทธ	ถามว่านับถืออะไร	นับถือศาสนาพุทธ	ศาสนา

พุทธสอนอะไร ไม่รู้ พระพุทธเจ้าเป็นใคร ไม่รู้ พระอริยสงฆ์ 

สาวกเป็นใคร ไม่รู้ รู้เพียงแต่ว่าถ้าไปวัดก็ไปจุดธูปเทียน	๓	ดอก	 

แล้วก็หยอดเงินใส่ตู้บริจาค	แล้วอยากจะได้อะไรก็ขอ	อยากเข้า 

มหาวิทยาลัยก็ขอ	อยากจะเรียนจบก็ขอ	ขอมันอย่างเดียว	คิดว่า 

น่ีคือหน้าท่ีของศาสนาพุทธ	 มีหน้าท่ีให้เราขออะไรต่างๆ	 แล้ว 

เราก็ได้วัดวาที่สวยงาม	เดี๋ยวนี้มีอาคาร	มีโบสถ์	มีเจดีย์	มีศาลา	

ด้วยเงินบริจาคท่ีพวกเราชาวพุทธมาช่วยกันบริจาค	 อย่างงาน 

ทอดกฐินทีหน่ึงก็บริจาคเงินเพ่ือมาสร้างวัด	 สร้างโบสถ์	 สร้าง

เจดีย์กัน	 ศาสนาเราน่ีสวยงามด้วยถาวรวัตถุ	 แต่ไม่เจริญด้วย

ความรู้	ท้ังๆ	ท่ีศาสนาพุทธน่ีเป็นศาสนาของผู้รู้	“พทุธ” แปลว่าผูรู้้  

“ธรรมะ” ก็คือความรู้ “สังฆะ” ก็คือผู้ศึกษา แต่ไม่มีแล้ว มีก็ 

เป็นจ�านวนน้อยมากท่ีเป็นพุทธแบบพุทธ	ก็คือพุทธท่ีศึกษา	พุทธ 

ท่ีปฏิบัติ	 พุทธท่ีบรรลุมรรค	ผล	 นิพพานกัน	 มีจ�านวนน้อยมาก

จนน่าตกใจว่าศาสนาพุทธน่ีจะค่อยๆ	หายไป	 เหลือแต่ซากของ

ศาสนา	ก็คือเปลือกของศาสนา	ตัวเน้ือของศาสนาน้ีค่อยๆ	หดไป 

เรื่อยๆ
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 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
อย ่ าง น้ี กันบ ้ างหรือ เปล ่ า  “เป ็นโสดาบันหรือยัง	 
เป ็นสกิทาคามีกันหรือยัง”  อย ่ า ว ่ า แต ่ ถาม เลย  
ชื่ อยั ง ไม ่ รู ้ จั ก เ ลย 	 “อะ ไรวะ โสดาบัน 	 สกิทาคามี
เป็นยังไงวะ” ไม่รู ้ เ ร่ืองเลย เป็นพุทธแท้ๆ แต่ไม่รู ้จัก 
ค�าว่าโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์ ว่าเป็น 
อย่างไร ไม่รู้กันเลย

	 อันน้ีไม่ใช่เป็นความลับนะ	 เป็นของเปิดเผยในศาสนาพุทธ	

พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีเป็นพระโสดาบัน	 เป็นพระสกิทาคามี	 

เป็นพระอนาคามี	 เป็นพระอรหันต์	 ไว้อย่างโจ่งแจ้ง	 ธรรมะของ

พระพุทธเจ้าน่ีเปิดเผย	 ไม่ล้ีลับซับซ้อนไม่ยุ่งยาก	 เป็นขั้นเป็นตอน 

ทุกอย่าง	ผู้ที่ไม่ศึกษาเท่านั้นแหละถึงรู้สึกว่ามันลี้ลับเหลือเกิน

พุทธศาสนา
ไม่ใช่สิ่งลี้ลับ
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	 เด๋ียวน้ีมีการไปเสนอให้ออกกฎหมายบงัคับให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนา 

ประจ�าชาติ	ไปบงัคับท�าไม	บงัคับแล้วมันได้อะไร	ของอย่างน้ีมันบงัคับได้ท่ีไหน	 

เร่ืองของศรัทธาความเชือ่	เขียนไปมันก็เป็นแค่ตัวกระดาษเท่าน้ันเอง	ถ้าคน

จะเชือ่	มันไม่ต้องมีกฎหมายมาบงัคับหรอก	ในสมัยพระพุทธเจ้าไม่เห็นต้อง

มีเขียนกฎหมายมาบงัคับให้คนนับถือศาสนาพุทธกัน	คนเขามาด้วยศรัทธา	

ขอให้มีสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเขาเท่านั้นแหละ	

 สิ่งท่ีจะดึงดูดจิตใจให้เข้าหาพระศาสนาก็คือ พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ แท้นะ ไม่ใช่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทียม ตอนนี้เรามีแต่

พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 เทียม	 คือพระพุทธรูปน้ีก็คือพระพุทธเทียม	

ธรรมะท่ีบันทึกพระไตรปิฎกไว้ท้ังตู้น้ีก็เป็นธรรมะเทียม	 เพราะอะไร	 เพราะ 

ไม่มีใครเข้าหากัน	มีพระไตรปิฎกเต็มตู้อยู่ทุกวัด	แต่ไม่มีใครขอยืมหนังสือ

พระไตรปิฎกไปอ่านกันเลย	 มีแต่ประดับไว้เป็นเคร่ืองประดับ	 ตู้ก็สวย	 

ปิดทองลงรักอย่างดี	 หนังสือเต็มไปหมด	 มีครบท้ัง	๔๕	 เล่ม	 แต่ไม่มีใคร 

เปิดออกมาอ่านสักเล่ม	นี่ถึงเรียกว่า	“ธรรมะเทียม”	“พระสงฆ์เทียม”	ก็คือ 

พระสงฆ์ท่ีไม่ได้ปฏิบติั	ไม่ได้บรรลุน่ันแหละ	เป็นพระท่ียังไม่เป็นพระสุปฏิปันโน	 

ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล	นี่คือของเทียมที่เรามีกันเยอะแยะไปหมด

พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์ เทียม
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 เราก็หลงคิดว่าศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองกัน มีเผยแผ่ไปทั่วโลก เดี๋ยวนี้ไป 
ประเทศไหนเดี๋ยวนี้ก็จะมีวัดกัน แต่จะเป็นวัดแบบไหน ก็วัดเทียมอีกล่ะ วัดที่ไม่ม ี
การศึกษา วัดที่ไม่มีการปฏิบัติ วัดที่ไม่มีการบรรลุ วัดที่มีแต่การสวด วัดที่มี
แต่พิธีกรรม วัดที่มีแต่การขอ อย่างเมื่อเช้าน้ีคนใส่บาตรก็บอกว่า “วันนี้หนู 
วันเกิด” “เอ้า	ขอให้สุขให้เจริญ” “สาธุ สาธุ” ได้แค่นั้นพอใจแล้ว	เชื่อจริงๆ	นะ 
คนเรานี ่เชือ่ว่าพอขอพรแล้ว พระบอก “ขอให้สุขให้เจรญิ” กค็ดิว่าจะสขุจะเจรญิ
จริงๆ ใจสบายขึ้นมา 

	 น่ีแหละคือความเชือ่ของชาวพุทธเรา	เชือ่ในส่ิงท่ีไม่ควรเชือ่	เชือ่ในส่ิงท่ีไม่มี	ส่ิงท่ีมี 

ไม่เชือ่กัน	ก็เลยได้แต่คว้ามือเปล่าจากศาสนา	ไม่ได้อะไรจากศาสนา	ส่ิงท่ีศาสนาจะมอบ 

ให้แต่กลับไม่ได้กัน	 คือ	มรรค	ผล	 นิพพาน	การบรรลุอริยบุคคลขั้นต่างๆ	 น้ีไม่ได้กัน	 

เด๋ียวน้ีเห็นว่าการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลน่ีเป็นของสุดวิสัยแล้ว	 เชื่อไหม	 ใครเป็น 

พระอริยะได้	โอ้โฮ	ต้องเป็นแบบสุดๆ	เลย	ถึงจะเป็นกันได้	แต่สมัยพุทธกาลเขาเป็นกัน

อย่างง่ายดาย	๗	วัน	๗	เดือน	๗	ปี	เขาก็บรรลุกัน

	 สมัยก่อนเมืองไทยยังไม่ค่อยมีมหาวิทยาลัยเยอะ	มีมหาวิทยาลัยที่ดังอยู่	๒	แห่ง	 

คือ	 จุฬาฯ	 กับธรรมศาสตร์	 ยุคน้ันใครเข้าได้ก็ถือว่า	 โอ้โฮ	 สุดยอดของคนถึงจะเข้าไป

เรียนได้	 แต่เด๋ียวน้ีมีมหาวิทยาลัยเต็มไปหมด	 ปริญญาบัตรได้กันเต็มไปหมดเลย	 

สมัยพุทธกาลก็เหมือนกัน	สมัยพุทธกาลน้ีมีผู้ศึกษามีผู้ปฏิบติักันมากมาย	มีผู้บรรลุมรรค	 

ผล	 นิพพาน	บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันมากมายก่ายกอง	 จนถือว่าเป็นเร่ืองธรรมดา	 

เป็นเรื่องปกติ	แต่พอมาถึงสมัยเรา	กลับเป็นสมัยที่มันเสื่อมจากค�าสอนจากการปฏิบัติ	

มันก็เลยเห็นว่าใครบรรลุเป็นพระอริยบุคคลน่ีต้องเป็นแบบ	 โอ้โฮ	 สุดๆ	 ถึงจะเป็นได้ 

ข้ึนมา	เด๋ียวน้ีไม่มีใครกล้าพูดว่าเป็นพระอริยะกัน	เป็นแล้วเด๋ียวก็ถูกเขาหาว่าอวดอุตริก็ได้	 

เพราะพูดไปก็ไม่มีใครเขาจะเชื่ออยู่ดี	 เพระเขาไม่คิดว่าจะมี	 จะเชื่อได้ต่อเม่ือต้องตาย

ไปแล้วเท่าน้ัน	 แล้วไปดูกระดูก	ถ้ากระดูกกลายเป็นพระธาตุ	 ทีน้ีถึงจะยอมรับว่ายังมี 

พระอริยบคุคลอยู่ในโลกน้ี	ในความรู้สึกของชาวพุทธท่ัวๆ	ไปน้ี	เขาไม่เชือ่ว่ามีพระอรหันต์ 

แล้วนะ	เขาคิดว่าเป็นเร่ืองในอดีต	เป็นเร่ืองในยุคของพุทธกาล	ยุคปัจจุบนัน้ีไม่มีใครคิดว่า 

จะเป็นกันได้	
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 จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นของที่ยากเกินกว่าการ
เรียนหนังสือจบปริญญาตรี โท เอก เลย เป็นแบบ
เดียวกัน เป็นขั้นตอนเหมือนกัน มีการศึกษามีการ
ทดสอบเหมือนกัน กว่าจะได้ปริญญาก็ต้องศึกษา 
ต้องท�าการบ้าน ต้องไปสอบ เมื่อสอบผ่านก็ได้รับ 
ปรญิญากนั การปฏิบติัเพ่ือบรรลมุรรค	ผล	นิพพาน	 
ก็เหมือนกัน ก็ต้องศึกษาแล้วก็ไปท�าการบ้านคือ 
ไปปฏิบัติ แล้วก็ไปท�าข้อสอบ การท�าการบ้าน

	 การท�าข้อสอบของศาสนาก็คือการปฏิบัติ
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	 คนต่างชาติเขาไม่รู้จักพระพุทธศาสนามาก่อน	 แต่พอเขาได ้

มาแปลหนังสือ	แปลพระไตรปิฎก	แล้วเขาได้ศึกษาได้ค้นคว้า	เขาก็ 

เกิดศรัทธาขึ้นมา	 ได้มาปฏิบัติกัน	 ทีน้ีพวกต่างชาติได้เน้ือกันเยอะ	

เพราะต่างชาติเขาเข้าพระพุทธศาสนาผ่านทางการศึกษา	 ไม่ได้

ผ่านจากการขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนพวกเรา	พวกเราอยู่ใน

เมืองพุทธเลยไม่ต้องศึกษา	 เพราะมีขนบธรรมเนียมประเพณีสอน

ให้ท�ากันก็เลยท�ากันตามกันมา	 โดยท่ีไม่รู้ว่าท�าไปท�าไม	 รู้ค�าเดียว 

ว่าท�าแล้วดี	แต่ไม่รู้ว่าดีอย่างไร	แต่พวกต่างชาตินี่เขาศึกษา	เขารู้ว่า 

มันดีอย่างไร	 เขารู้ว่ามันมีผลกระทบท่ีดีต่อจิตใจเขา	 เขาเห็นผล

แตกต่างจากการท่ีเขาศึกษากับตอนท่ีเขาไม่ได้ศึกษา	 ตอนท่ีเขา

ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติน้ี	 จิตใจเขาวุ่นวาย	 เพราะเขาอยู่ในโลกท่ี

เจริญด้วยวัตถุ	 ด้วยลาภ	 ยศ	 สรรเสริญ	 สุข	 แต่ใจของเขากลับ

วุ่นวาย	 ไม่มีความสุข	 ไม่มีความสงบเลย	 แต่พอเขาได้มาศึกษาได้

ลองมาปฏิบัติตามค�าสอน	เขาได้สัมผัสกับความร่มเย็น	ความสงบ 

ท่ีเกิดจากการศึกษาจากการปฏิบัติ	 ท�าให้เขาเกิดศรัทธาขึ้นมา	 

นี่เขาเข้าถึงแก่นเข้าถึงเนื้อเลย

วิญญูชน
ในพุทธศาสนา
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 พวกนีเ้ขาไม่รูจ้กัพธิกีรรมอย่างทีเ่รารู้กนั ไม่รูจ้กักรวดน�า้ ไม่รู้จกัขอพรพระ 
พวกต่างประเทศท่ีเขามานี้ไม่เคยมาขอพรว่า “วันนี้วันเกิดผม	ขอพรหน่อย”	
ไม่มี	เจอพระพุทธรูปก็ไม่เคยจุดธูปเทียนบูชาขอนู่นขอนี่ เพราะว่านี่ไม่ได้เป็นส่วน
ทีเ่ป็นเนือ้ของศาสนา พวกต่างชาตนิีเ่ขาเข้าถงึเนือ้ของศาสนาเลย	เพราะเป็น
ทางเข้าของเขาทางเดียวเท่านั้น

	 มีใครเคยได้ยินไหม	 มีวัดหน่ึงอยู่ทางตอนเหนือ	 ทางเชียงรายหรือเชียงใหม	่ 

มีชาวต่างชาติมาอยู่เป็นพันเลย	มาศึกษามาปฏิบัติธรรมกัน	คิดดูซิ	 เขาอยู่ต่างประเทศ

เขายังอุตส่าห์เดินทางข้ามน�้าข้ามทะเลมาหาพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	พวกเราอยู่

ในเมืองพุทธแท้ๆ	แต่กลับไปเข้าผับเข้าบาร์กัน	กลับไปตามศูนย์การค้ากัน	ไปเอ้าท์เล็ต	 

(outlet)	บ้าง	ไปพารากอนบ้าง	ไปสยามสแควร์บ้าง	แทนท่ีจะไปวัดไปวากัน	พวกต่างชาติ 

เขาไม่ได้มาเข้าศูนย์การค้า		เขาไปตามวัดป่าวัดเขาท่ีมีการศึกษามีการปฏิบติัธรรม	เพราะ 

เขารู้คุณค่าของพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 เขาเปรียบเทียบเพชรกับตัวหนอนแล้ว	 

เขารู้ว่าเพชรคือพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	น้ีมีคุณค่ากว่าตัวหนอน	คือลาภ	ยศ	สรรเสริญ	 

สุข	เขาถึงสละลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	ที่บ้านเขามีอยู่มากมาย	แต่คนไทยเรากลับไปอยู่

บ้านเขากนั	ข้ามน�า้ข้ามทะเลไปหาลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	ส่วนเขากส็ละลาภ	ยศ	สรรเสริญ	

สุข	ข้ามน�าข้ามทะเลมาอยู่บ้านเรา	เพ่ือมาหาพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	คิดดู	แปลกไหม	 

นี่คือความจริง

	 คนท่ีจะเห็นคุณค่าของพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 น้ี	 เขาเรียกว่า	 “วิญญูชน”  

ต้องเป็นคนฉลาด	ถึงจะรู้คุณค่าของพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	คนไม่ฉลาดถึงแม้จะ

อยูติ่ดกบัพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ไม่เห็นคุณค่าของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

อยู่ในเมืองพุทธแต่ไม่เคยเข้าวัดเลยก็มีเยอะแยะไป	 เข้าก็เข้าไป	 ไม่ได้เข้าไปเพ่ือหา

พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	แต่เข้าไปหาเครื่องรางของขลัง	ไปหาหมอดู	ไปหาน�้ามนต์	

ไปหาสายสิญจน์	ซึ่งไม่ใช่เป็นพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ถ้าจะหาพระพุทธ	พระธรรม	

พระสงฆ์	 ต้องเข้าหาค�าสอน	ฟังเทศน์ฟังธรรม	 แล้วก็ปฏิบัติ	 ถึงจะได้เข้าถึงพระพุทธ	 

พระธรรม	พระสงฆ์ได้
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	 ในเมืองไทย	 ใครอยากจะนับถือศาสนาอะไรนิกายอะไรก็อนุญาต	

แม้แต่ไม่ใช่ศาสนาพุทธก็นับถือได้	ศาสนาคริสต์ก็มาต้ังศาสนาในเมืองไทย	 

ศาสนาอิสลามกม็าต้ัง	เพราะคนท่ีนับถือแต่ละศาสนาเวลาท่ีเขาย้ายรกราก 

มาอยู่ท่ีเมืองไทย	 เขาก็ยังนับถือศาสนาของเขาอยู่	 เขาก็ยังต้องมีศาสนา

ของเขาเป็นท่ีพ่ึง	 ทางประเทศไทยเราก็ยินดีเปิดกว้างว่าใครอยากจะนับถือ

ศาสนาอะไรก็นับถือไป	เพียงแต่ว่าอย่ามามีปัญหาต่อกันก็แล้วกัน	ต่างฝ่าย

ต่างอยู่กันไป	 เพราะถ้าปฏิบัติตามค�าสอนของทุกศาสนาแล้วก็ไม่น่าจะมี

ปัญหา	เพราะทุกศาสนากส็อนให้เป็นคนดีด้วยกันทุกคน	ทุกศาสนาสอนให้ 

คนดูแลกันช่วยเหลือกัน	ให้เป็นมิตร	ให้มีความเมตตาต่อกัน

	 ดังนั้น	ในศาสนาพุทธของเราก็ยังมีนิกายต่างๆ	ขึ้นมา	อาจจะมาจาก 

ต่างประเทศก็มีที่มาสร้างมาตั้งรกราก	เห็นไหม	พระจีนที่อยู่แถวกรุงเทพฯ	

อยู่แถววัดจีน	น่ีก็เป็นพุทธเหมือนกัน	แต่เป็นพุทธคนละนิกาย	เป็นพุทธสาย

มหายาน	เขาก็กินเจอะไรของเขาไป	เขาไม่บิณฑบาต	แต่สายเถรวาทของ 

เราน้ี	 พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้กินเจ	 จะกินก็ได้ ไม่กินก็ได้	 เพราะ

พระพุทธเจ้าทรงถือว่าการกินเจหรือไม่กินเจไม่ต่างกัน มันเป็นอาหาร

เหมือนกัน กินเพื่อให้เลี้ยงดูร่างกาย ไม่ได้มีส่วนท่ีจะไปท�าให้จิตใจ 

สูงขึ้นหรือต�่าลง 

จิตใจสูงขึ้นหรือต�่าลง
อยู่ที่การมีศีล
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	 ส่วนที่จะท�าให้จิตใจสูงขึ้นหรือต�่าลงนี้อยู่ที่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	ถ้าเราฆ่าไก่แล้วน�า 

ไก่มาท�ากินอย่างน้ี	 อันน้ีจิตใจเราตกต�่าเพราะจิตใจเราท�าบาป	 แต่ถ้าเราไปซ้ือไก่ท่ีตาย

แล้วมาท�าแกงไก่น้ีไม่บาป	 เพราะฉะน้ัน	ถ้าไก่ท่ีเราเอามาท�าน้ีมันตายก่อนเพราะคนอ่ืน

ท�าให้มันตายแล้ว	 มันไม่ใช่เร่ืองของเราแล้ว	 เราจะกินไม่กิน	 ไก่ตัวน้ันมันก็ไม่ฟื้นใช่ไหม	

มันก็ต้องตายอยู่ดี	มันกลายเป็นอาหารไปแล้ว	เพราะฉะน้ัน	พระพุทธเจ้าเลยไม่บงัคับให้

พระต้องกินเจ	เพราะส่วนหน่ึงทรงเห็นว่าจะไปสร้างความยุ่งยากให้กับคนใส่บาตร	เพราะ

คนใส่บาตรก็ไม่ได้กินเจกันทุกคน	ถ้าต้องการจะเผยแผ่ศาสนาให้กว้างไกลให้เข้าถึงคน 

ทุกระดับทุกชั้น	 ก็ต้องไม่ไปก�าหนดว่าจะต้องให้ใส่บาตรอาหารเจอย่างเดียว	 คนท่ี 

ไม่อยากจะใส่อยู่แล้ว	 พอต้องมาท�าอาหารเจเป็นกรณีพิเศษ	 ก็บอก	 “กูไม่ใส่ดีกว่า”	 

ใช่ไหม	แต่ท่ีเขาใส่ก็เพราะว่าสมัยก่อนเขาก็แบ่งอาหารท่ีเขาจะกิน	แบ่งไว้ส่วนหน่ึงเอามา 

ใส่บาตร	 ถ้าเขากินแกงไก่	 เขาก็แบ่งแกงไก่ใส่บาตร	 ถ้าเขากินเจ	 เขาก็แบ่งเจมาให	้ 

แต่อันน้ีเราไปบังคับไม่ได้	 เป็นพระน้ีเป็นผู้ขอ	 ผู้ขอไม่ควรไปส่ังผู้ให้ว่า	 ต้องให้อย่างน้ัน

ต้องให้อย่างน้ี	 ผู้ขอต้องยินดีตามมีตามเกิด	 ผู้ให้อยากจะให้ผู้ขอกินอะไรก็แล้วแต่เขา	

อยากให้กินเจก็ใส่เจมา	อยากให้กินไก่ก็ใส่ไก่มา	ผู้รับน้ันรับได้ท้ังน้ัน	ส่วนผู้รับจะกินหรือ

ไม่กนิน้ีเลือกได้ทีหลัง	เวลาใส่ไปในบาตรแล้วก็เป็นสิทธ์ิของผู้รับ	ถ้าผู้รับอยากจะกินผัก

ก็เลือกกินแต่ผักก็ได้	เจอเนื้อสัตว์ก็เขี่ยมันทิ้งไป	แยกออกไปก็ได้

	 จะกินผักหรือกินเน้ือสัตว์น้ีไม่ได้ท�าให้จิตใจสูงขึน้หรือต�า่ลง	จะสูงขึน้หรือต�า่ลงอยู่ท่ี 

ว่าฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์	 อันน้ีอยากจะท�าความเข้าใจ	 เพราะบางทีญาติโยมไม่เข้าใจ	 

คิดว่ากินเจแล้วได้บุญ	บุญก็คือความสุขใจ	คือท�าให้จิตใจสูง	สงบขึ้นสูงขึ้น	มันไม่สูงขึ้น 

จากการกินเจหรือไม่กินเจ	 มันจะสูงหรือต�่าอยู่ท่ีการฆ่าหรือไม่ฆ่า	ถ้าฆ่า	 จิตใจก็จะต�่า	 

จิตใจจะไม่สุข	จิตใจจะทุกข์จะวุ่นวาย	แต่ถ้าจิตใจไม่ฆ่าสัตว์	จิตใจจะเย็นจะสบายจะสงบ	

	 ดังน้ันการกินเจไม่ได้ท�าให้จิตใจสูงข้ึนหรือต�า่ลง	ถ้ากนิเจท�าให้จติใจสงูขึน้ วัวควาย 

มันก็ต้องสูงกว่าคนล่ะสิใช่ไหม วัวควายมันก็กินผักกินหญ้าตลอดเวลา มันก็น่าจะ 

สูงกว่ามนุษย์ แต่ว่ามันไม่สูงกว่ามนุษย์ มันยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่	 เพราะว่าถ้ามัน 

มีโอกาส	 มันก็ยังจะท�าบาปอยู่	 กินผักกินหญ้าบางทีมันก็ไปขโมยเขากิน	 ไปกินหญ้า 

กินข้าวของคนอ่ืนเขาอย่างน้ี	 บางทีชาวนาชาวไร่ปลูกข้าวอยู	่ ถ้าไม่กั้นร้ัว	 ไม่คอยผูกวัว
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ควายไว้	เดี๋ยวมันผ่านมาเห็นเข้า	มันก็กินข้าวที่อยู่ในนาน่ันแหละ	มันก็ท�าบาปแล้ว	มันก ็

ลักทรัพย์แล้ว	

	 ดังน้ัน	 จิตใจจะสูงจะต�่าไม่ได้อยู่ท่ีว่ากินเน้ือสัตว์หรือไม่ได้กินเน้ือสัตว์	 อยู่ท่ีว่า 

ฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์	อยู่ท่ีท�าบาปหรือไม่ท�าบาป	กนิเจแต่เวลามียงุมากดั เราก็ไปตบยงุ

หรือไปฆ่ามดฆ่าแมลง อันน้ีจิตใจจะสูงขึ้นหรือจะต�่าลง เม่ือมีการฆ่าแล้วไม่ว่าจะฆ่า 

สัตว์ใหญ่สัตว์เล็กก็บาปท้ังน้ัน	 เพียงแต่ว่ามันอาจจะบาปมากบาปน้อยไม่เท่ากัน 

เท่านั้นเอง	แต่มันก็บาป

 ถ้าฆ่าสัตว์ที่มีประโยชน์น้อยมีคุณน้อย
ก็บาปน้อย ถ้าฆ่าสัตว์ท่ีมีคุณมีประโยชน์มาก 
ก็มี โทษมากมีบาปมาก เช ่น ฆ ่าคนนี่ก็มี 
ผลต่างกัน ถ้าต�ารวจไปฆ่าโจรผู ้ร ้ายนี่ก็ 
ไม่บาปเท่ากับโจรผู้ร้ายไปฆ่าคนอ่ืน ไปขโมย
ไปลักทรัพย์ของคนอื่น แล้วไปฆ่า นี่การฆ่า
มันยังมีความแตกต่างกัน ถ้าต�ารวจไปฆ่าพ่อ 
ฆ่าแม่ของตัวเองนี้บาปมากกว่าไปฆ่าโจร 
ฆ่าผู้ร้าย เพราะพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากกว่า 
เราฆ่าโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเรานี้ บาปน้อยกว่าเรา 
ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ ฆ่าครูบาอาจารย์ ฆ่าบุคคลที่มี
พระคณุของเรา บาปจงึมคีวามหนกัเบาไม่เท่ากนั  
ฆ่ามนุษย์ก็หนักกว่าฆ่าสัตว์เดรัจฉาน เพราะ
สตัว์เดรจัฉานมีคณุค่าประโยชน์น้อยกว่ามนษุย์
นั่นเอง อันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลที่จะท�าให้จิตใจ
เราสูงข้ึนหรือต�่าลง	มีความสุขมากขึ้นหรือมี
ความสุขน้อยลง	ก็อยู่ที่การรักษาศีลนี้
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	 การที่จะรักษาศีลได้	ต้องผ่านการท�าบุญท�าทานให้ได้ก่อน	คนที่ 

จะรักษาศีลได้อย่างจริงจังน้ีต้องเป็นคนใจบญุสุนทาน	เป็นคนท่ีคิดถึง

ความสุขของผู้อ่ืน	 ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข	 คือมีความเมตตา	 

ถ้าปราศจากความเมตตาแล้ว	จะไม่สามารถที่จะท�าบุญได้	ไม่สามารถ

ที่จะรักษาศีลได้

 ศาสนาจงึสอนให้เราแผ่เมตตากนั แต่แผ่เมตตาน้ีไม่ได้แผ่ด้วย

การสวดนะ เวลาเราสวดมนต์แล้วแผ่น้ีไม่ได้เป็นการแผ่ เป็นการสวด

เฉยๆ สวดเพือ่ให้เรารูว่้าต้องแผ่ เตือนใจสอนใจเรา เวลาแผ่ต้องเวลา 

ท่ีเราเจอกัน	 เวลาพบหน้ากันแล้วย้ิมให้กันน้ีก็แผ่แล้ว	 ถ้าหน้าบึ้ง 

แยกเข้ียวใส่กัน	 น่ีไม่แผ่แล้ว	 ถ้ามีขนมมีของฝากเอามาแจกกันน้ี 

เรียกว่าแผ่เมตตา	 เพราะคนรับเขาได้รับความสุขใจจากการกระท�า 

ของเรา	แต่ถ้าเราสวดเฉยๆ	เขาไม่ได้รับอะไรจากเรา	เขาไม่รู้เสียด้วยซ�า้ 

ไปว่าเราแผ่ให้เขา	มาบอกว่าโยมอยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์	สวดแล้วก็แผ่ 

ให้คนนั้นแผ่ให้คนนี้	 เขาได้รับอะไรจากการแผ่ของเราหรือเปล่า	 ไม่ได้ 

รับอะไร	 น่ันไม่ได้การแผ่	 น่ันเป็นการสวด	 แต่เราไปเข้าใจผิดคิดว่า 

การสวดเป็นการแผ่	

การแผ่เมตตา
เป็นการกระท�า
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 การแผ่เป็นการกระท�า	 การสวดไม่ได้กระท�าอะไร อยากจะ 
แผ่เมตตาต้องแบบปีใหม่ซื้อของขวัญให้กัน ส่ง ส.ค.ส. ให้กัน  
ส่งความสุข วนัเกิดของเพือ่นกซ็ือ้ของไปให้เขาอย่างนี ้ท�าบญุใส่บาตร
กแ็ผ่เมตตา เมตตากบัพระสงฆ์องค์เจ้า ถ้าญาตโิยมไม่ใส่บาตร พระสงฆ์ 
องค์เจ้าก็อดตาย สงสารพระ กลัวพระจะอดตายก็ต้องใส่บาตร อันนี้ 
เรียกว่าแผ่เมตตา ต้องแผ่ด้วยการกระท�า	 ไม่ใช่แผ่ด้วยการสวด  
หรอืถ้าคดิเฉยๆ กไ็ม่เกดิประโยชน์อะไร อย่างไปนัง่บอกขอทาน “เฮ้ย กู
แผ่เมตตาให้มึงแล้วนะ” ไม่ได้หยอดเงนิใส่กระป๋อง มนัจะรูส้กึหรอืเปล่า 
ว่าเราแผ่เมตตาให้มัน ไปนั่งสวดต่อหน้าขอทาน “สัพเพ	สัตตา	 
อเวรา	โหนต”ุ ดซูว่ิามนัจะดใีจหรือเปล่า สาธุกับเราหรือเปล่า ไม่หรอก	
เพราะเราไม่ได้ไปแผ่เมตตา

	 การท่ีเราไปสวดบทแผ่เมตตากับการแผ่เมตตา	มันไม่เหมือนกัน	ท่ีต้องสวดเพราะ

จะได้เตือนใจให้รู้ว่าเราต้องแผ่เมตตากันเท่าน้ันเอง	 ท่ีเราสวดมนต์น้ี	 สวดบทพุทธคุณ	

ธรรมคุณ	 สังฆคุณ	 เพ่ือให้เราย�้าในศรัทธาความเชื่อในพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ	์ 

ว่าเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของโลก	 เป็นท่ีพ่ึงของเรา	 แผ่เมตตาก็เพ่ือย�้าเตือนเราว่า	 

แผ่เมตตาเวลาเราเจอกันนะ	 อย่าแยกเข้ียวใส่กัน	 อย่าตีกัน	 อย่าด่ากัน	 อย่าว่ากัน	 

ให้อภัยกัน	 ใครพูดไม่ดีท�าไม่ดีก็สาธุไป	อย่าไปโกรธเขา	อย่าไปเกลียดเขา	 อันน้ีแหละ

เรื่องของการแผ่เมตตา

	 ผู้ท่ีจะปฏิบัติกิจทางศาสนาได้	 จะสร้างความสุขทางใจได้น่ี	 ต้องมีความเมตตา 

เป็นพ้ืนฐาน	ถ้ามีความเมตตาแล้วจะท�าบุญท�าทานได้	 เพราะอยากให้คนอ่ืนมีความสุข

น่ันเอง	 ท�าบุญท�าทานก็ไม่ต้องท�ากับพระก็ได้	 ซ้ือของขวัญให้เพ่ือนในวันเกิดน่ีก็เป็น 

การท�าบุญแล้ว	 เพียงแต่เราอาศัยโอกาสคือวันเกิดของเขาเป็นโอกาสให้เราได้ท�าบุญ 

ท�าทาน	สละเงินทองให้กับเขาให้ความสุขกับเขาไป	
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	 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย	๔	ท�าไม

ต้องรู้จักประมาณ	เพราะว่าเราจะได้ไม่เหน็ดเหน่ือยไปเปล่าๆ	กับการหา 

ปัจจัย	๔	จะเล้ียงดูอย่างไร	 มีเงินมากน้อยเพียงไร	 ถึงเวลาท่ีร่างกาย 

มันจะเจ็บ	มันก็ไม่มีใครยับยั้งได้	ถึงเวลาร่างกายมันจะตาย	ก็ไม่มีใคร

ห้ามมันได้	 น่ีคือการลดภาระ	 การลดความเครียดความทุกข์ในการ 

หากินหาอยู่กัน	 ให้หัดอยู่กันแบบมักน้อยสันโดษ “มักน้อย”	 ก็คือ 

เอาน้อยๆ	 เอาของถูกแต่มีประโยชน์	 ไม่ใช่ของถูกแล้วไม่มีประโยชน์	

ของถูกแต่ใช้ประโยชน์ได้	 กับของแพงได้ประโยชน์เท่ากันอย่างน้ี	 

เอาของถูกดีกว่า	 กินส้มต�าข้างถนนกับกินในโรงแรม	 มันก็ส้มต�า 

เหมือนกันแหละ	 แต่ราคามันไม่เหมือนกัน	 ใช่ไหม	 ท�าไมมันไปแพง 

ในโรงแรมล่ะ	 ก็มันแพงด้วยความหรูหรา	 ด้วยสถานท่ีจัดสวยงาม	

สะอาดสะอ้านน่าดู	 แต่ถ้ากินข้างถนนน่ีมันมีท้ังเสียงอึกทึกครึกโครม	

มันมีเสียงมอเตอร์ไซด์	 เสียงอะไร	 มีฝุ่นบ้างมีอะไรบ้าง	 แต่มันก็เป็น

ส้มต�าเหมือนกัน	ผักเขาก็ไปซื้อที่ตลาดอันเดียวกันนั่นแหละ	แต่เวลา

มาขายนี่	ขายคนละที่	ราคาก็เลยต่างกันไปเท่านั้นเอง	แต่กินแล้วก็อิ่ม

เหมือนกัน

วิธีหาเงินใช้เงิน
ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจ
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 ดังนั้น อย่าไปหลงกับของหรูหราของฟุ่มเฟือยเลย มันไม่ได้ 
ท�าประโยชน์ให้กับร่างกายมากกว่าของท่ีไม่หรูหราของไม่ฟุ่มเฟือยหรอก 
ได้ประโยชน์เท่ากัน เราจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมา 
ตอบสนองมาใช้กับของหรูหราต่างๆ ของแพงๆ ต่างๆ เพราะว่าถ้าเรา 
ใช้ของแพงๆ ใช้ของหรูหรา เราต้องดิ้นรนหาเงินมาก และถ้าเราหามา 
ไม่พอใช้ ก็อาจจะบีบบังคับให้เราไปท�าบาปก็ได้ ท�าบาปแล้วมันก็มีผล 
เสยีหายตามมาต่อจติใจ เวลานอนหลบัก็จะฝันร้าย เวลาตายไปกจ็ะฝันร้าย 
แทนที่จะฝันดี 

	 แล้วเวลาท่ีเราหาเงินมาได้	พอเราแบ่งไว้ส�าหรับเล้ียงดูร่างกายแล้ว	ถ้ายังมีเหลืออยู่	 

ก็มีทางเลือกอยู่	๒	ทางท่ีเราจะใช้เงินท่ีเหลือ	คือหน่ึง	เราก็ต้องคิดถึงอนาคต	เราก็ไม่รู้ว่า

อนาคตจะเป็นอย่างไร	เราจะหาเงินได้แบบน้ีไปตลอดหรือเปล่า	ดังน้ัน	เราก็ต้องวางแผน

เอาเงินท่ีเรามีเหลือน้ีมาเก็บส�ารอง	หรือเอามาเป็นต้นทุนในการผลิตรายได้เพ่ิมเติมข้ึนมา	 

เช่น	 เอาเงินไปลงทุน	 ไปซื้อหุ้นธนาคาร	 เราก็เป็นเจ้าของธนาคาร	อยากจะเป็นเจ้าของ

บริษัทไหนก็ไปซื้อหุ้นของบริษัทนั้น	เราก็มีส่วนเป็นเจ้าของบริษัทนั้น	แต่อาจจะเป็นหนึ่ง

ในแสนหุ้น	 ก็ยังถือว่าเป็นเจ้าของอยู่	 เวลาเขาได้ก�าไร	 เขาก็แบ่งก�าไรมาให้กับเราตาม

สัดส่วนที่เราไปลงทุนกับเขา	อันนี้ก็จะท�าให้เรามีรายได้เพ่ิมเติม	และมีเก็บไว้ส�ารองเพื่อ

อนาคตท่ีไม่แน่นอน	อนาคตเราอาจจะตกงาน	หรือหาเงินได้ไม่คล่องแคล่วเหมือนกับ

ตอนน้ี	เพราะเศรษฐกจิน้ีมันมีฝืดมีคล่อง	บางช่วงกฝื็ด	หาเงินยาก	กว่าจะได้มาน้ีเหน่ือย

แสนเหน่ือย	บางยุคก็คล่องแคล่วว่องไวมาเหมือนกับน�า้ก๊อก	เปิดปุ๊บไหลมา	ทีน้ีเราก็ต้อง 

ประกันความไม่แน่นอนด้วยการเอาเงินอีกส่วนหน่ึงท่ีเราหาได้มาน้ีเอาไปลงทุนหรือ 

เอาไปเก็บรักษาไว้ในธนาคารก็ได้	 ถ้าฝากในธนาคารก็ได้รายได้น้อย	 ได้ดอกเบี้ยน้อย	 

ถ้าร่วมหุ้นก็จะได้มากแต่ก็มีโอกาสเส่ียงมาก	ถ้าปีไหนขาดทุนก็จะไม่ได้ปันผล	อันน้ีเราก็ 

ต้องคิดเอาว่าจะลงทุนแบบไหน	มีหลายแบบ	บางคนเห็นมีคนเขาหาท่ีพักอาศัย	ก็เลยสร้าง 

หอพักให้เขาเช่ากัน	ซ้ือท่ีดินไปปลูกหอพัก	รายได้จากการให้คนเช่าหอพักก็มากกว่าเงิน

ท่ีได้จากดอกเบี้ยท่ีฝากธนาคาร	 อันน้ีคือเร่ืองของการบริหารเงินเพ่ือให้เราอยู่อย่างสุข 

ทั้งปัจจุบันและอนาคต	
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แล้วถ้ายังมีเหลืออีกส่วนหน่ึง	 พระพุทธเจ้าก็ทรงบอก

ให้เอาไปท�าบุญ	 อันน้ีก็เป็นการลงทุนส�าหรับอนาคต 

อันยาว	 คือหลังจากท่ีเราตายไปแล้ว	 เงินท�าบุญน่ีก็จะ

เป็นเหมือนเงินท่ีเราจะเอาติดตัวไป	 เหมือนเวลาท่ีเรา 

เดินทางไปต่างประเทศน้ี	 เราเอาเงินบาทไปใช้ไม่ได	้ 

เราต้องเปล่ียนเงินบาทไปเป็นเงินสกุลของประเทศท่ี 

เราไป	 ไปญ่ีปุ่นเราก็เปล่ียนเป็นเงินเยน	 ไปจีนเราก็ 

เปล่ียนเป็นเงินหยวน	พอเราไปถึงประเทศญ่ีปุ่นหรือ

ประเทศจีน	เราก็มีเงินใช้ต่อได้	นี่คือการท�าบุญ	เป็นการ

แลกเปล่ียนเงินตราจากสกุลท่ีเราใช้อยู่ในขณะน้ีไปเป็น

สกุลท่ีเราจะใช้ต่อไปเวลาท่ีเราออกเดินทางจากโลกน้ีไป	 

เวลาท่ีร่างกายน้ีตายไปแล้ว เรายังต้องไปเดินทางต่อ 

เราจะไปแบบคนมีเงินติดตัวหรือจะไปแบบขอทาน  

ก็อยู่ที่การท�าบุญนี้

 นี่คือเรื่องของการรู้จักใช้เงินใช้ทองเพื่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับ
จิตใจ	 ไม่ให้เกิดโทษกับจิตใจ	ถ้าเรายังต้องท�ามาหากินหาเงินหาทองอยู่  
ให้ใช้เงินทองแบบน้ี แล้วมันจะท�าให้เราไม่ต้องดิ้นรนหาเงินทองแบบไม่มี
ขอบมีเขต
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	 ในหลวงรัชกาลท่ี	๙	เคยสอนพวกเราอยู่เสมอว่า	ให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

หรือเพียงพอ	คือหาปัจจัย	๔	มาเล้ียงปากเล้ียงท้องได้ก็พอแล้ว	อาหารม้ือละ	 

๕๐	บาท	กับม้ือละ	๕๐๐	บาท	มันก็อ่ิมเหมือนกัน	มันท�าหน้าท่ีเล้ียงร่างกายได้ 

เหมือนกัน	ให้ใช้หลักนี้	ให้ใช้หลักมักน้อย	นี่คือความหมายของ “เศรษฐกิจ

พอเพียง”

	 ในหลวงท่านเป็นคนมีธรรมะธัมโม	 ท่านศึกษาธรรมตลอดเวลา	 

เข้าหาพระฟังเทศน์ฟังธรรม	 แล้วก็น�าเอาไปปฏิบัติ	 ดูการด�ารงชีพของ

พระองค์เองว่าท่านสมถะเรียบง่ายอย่างไร	 ท่านมักน้อยสันโดษอย่างไร		

เพราะท่านเฉลียวท่านฉลาด	ท่านเห็นความแก่	 ความเจ็บ	ความตาย	 ท่ีจะ

ตามมาต่อไป	 ท่านจึงไม่ลุ่มหลงกับการหาความสุขผ่านการใช้เงินใช้ทอง 

แบบฟุ่มเฟือย	แบบหรูหรา	แบบไม่มีเหตุไม่มีผล	ท่านใช้เงินด้วยเหตุด้วยผล	 

เงินส่วนใหญ่เท่าท่ีพระองค์มีน้ีเอามาท�าบุญ	 เอามาช่วยเหลือประชาชน	 

ท่านท�าบุญอยู่ตลอดเวลา	กฐินในแต่ละปีจะมีกฐินพระราชทานไม่รู้กี่ร้อยวัด	

นี่เป็นกฐินของในหลวงทั้งนั้นแหละ	ค�าว่า	“กฐินพระราชทาน”	นี้ก็เป็นกฐิน 

ของพระเจ้าแผ่นดิน	เพราะเวลาถวายกฐินพระราชทานน้ีเป็นวัดหลวง	เป็นวัด 

ท่ีพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างข้ึนมาในอดีต	 พระเจ้าอยู่หัวแต่ละสมัยน้ีท่านจะ 

สร้างกุศลสร้างบุญกันด้วยการสร้างวัดสร้างวา	 แล้วก็ไปท�าบุญท่ีวัดท่ีวากัน	 

บุญสองต่อ
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	 น่ีคือเร่ืองของการใช้เงินเพ่ือท่ีเราจะได้ไม่ไปอบาย	 ถ้าเรายังไม่สามารถยุติการ 

เวียนว่ายตายเกิดได้	 ภพต่อไปของเราจะดีกว่าภพปัจจุบัน	 เพราะบุญท่ีเราท�าน้ีมันมี

ประโยชน์หลายชั้นด้วยกัน	ชั้นแรกก็คือความสุขในปัจจุบัน	เวลาเราท�าบุญแล้วจะท�าให้

เราไม่หิวโหยกับการใช้เงินทองไปกับการเท่ียว	การซ้ือของฟุ่มเฟือยต่างๆ	ขัน้ท่ีสอง	เวลา

ท่ีเราตายไป	บญุท่ีเราท�าน้ีก็จะไปเป็นทรัพย์ท่ีเราเอาติดตัวไปได้	ท�าให้เราไปเป็นเศรษฐีบญุ 

ในโลกทิพย์	พวกเศรษฐีบุญในโลกทิพย์น่ี เราเรียกว่า “เทวดา” น่ีเอง	 ไปเป็นเทวดา	

แทนที่จะไปเป็นขอทาน “ขอทาน” ก็คือพวกเปรตนี่เอง

 น่ีคือประโยชน์ท่ีเราจะได้รับจากการท�าบุญ	และถ้าเรายังไม่สามารถหยุดการเกิด	

แก่	เจ็บ	ตายได้	คราวหน้าเรากลับมาเกิดใหม่	เราจะรวยกว่าเก่า	เพราะว่าเรามีเงินฝากไว ้

ในธนาคารน่ันเอง	 เงินท่ีเราท�าบุญน้ีไม่สูญหายไปไหน ถ้าเรากลับมาเกิดชาติหน้า  

เรามาเบิกได้ และมีดอกเบี้ยทบด้วย จะกลับมารวยกว่าเก่า

	 เชื่อไหม	 ไม่เชื่อลองไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าดู	 ชาติก่อนท่ีท่านจะมาเป็น

เจ้าชายสิทธัตถะน้ี	ท่านไปเกิดเป็นพระเวสสันดร	ท่านกท็�าบญุอย่างเต็มท่ี	ใครเดือดร้อน	 

ใครต้องการอะไร	 ถ้าท่านช่วยเหลือได้	 ท่านให้หมดเลย	ท่านยินดี	 ท่านมีความสุขกับ 

การให้	ท่านอิ่มบุญดีกว่าอิ่มทรัพย์	อิ่มกับการเที่ยว	เที่ยวเท่าไรไม่มีวันอิ่ม	แต่ท�าบุญแล้ว 

มันจะท�าให้เราอิ่ม	ท�าให้เราพอ	ท่านก็เลยท�าบุญอย่างสุดๆ	พระเวสสันดร ถ้าในสายตา

ของพวกเรา เราก็จะคิดว่าท่านท�าแบบสุดโต่ง แต่นี่มันเป็นเรื่องของโพธิสัตว	์ถ้าท่าน 

ท�าอะไรแล้วมันต้องสุดโต่ง	 มันถึงจะถึงใจ	ถ้าท�าแบบนิดๆ	หน่อยๆ	 เด๋ียวมันไม่ถึงใจ	

เหมือนกินข้าวค�าสองค�าน้ีมันไม่อ่ิมหรอก	จะกินข้าวท้ังทีมันต้องกินสามส่ีชาม	 ให้มัน

แน่นท้องเข้าไปเลย	มันถึงจะอิ่ม

	 น่ีนิสัยของพระโพธิสัตว์	 ถ้าลองท�าอะไรแล้ว	 ต้องท�าแบบสุดๆ	 ท�าทานก็สุดๆ	 

เวลาท�าความเพียรก็สุดๆ	อานิสงส์ของทานท่ีท่านท�า	 เวลาตายไปท่านก็ไปเป็นเทวดา 

อยู่ในสวรรค์	แล้วพอท่านกลับมาเกิด	ก็กลับมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ	เป็นพระราชกุมาร	 

มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองรออยู่เต็มไปหมด	 มีปราสาท	๓	ฤดู	 มีบริวารคอยรับใช้

ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	 มีอาหารมีเคร่ืองด่ืม	 มีบันเทิงมหรสพให้เสพให้ดูให้ฟังตลอดเวลา	 

นี่แหละคืออานิสงส์ของการท�าบุญท�าทาน	
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 ประโยชน์จากการที่พวกเราได้มาพบกับ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาศึกษามา
ปฏิบัติตามค�าสอน มาเปลี่ยนวิธีหาความสุข  
จากความสุขที่ เ ป ็น เหมือน เห ย่ือ ท่ีติดอยู ่ 
ปลายเบ็ด กลับเป็นความสุขที่ไม่มีเบ็ดติดอยู ่
กับเหยื่อนั้น เป็นอาหารล้วนๆ มีคุณประโยชน์  
เป็นอาหารปลอดสารพิษ รับประทานแล้วไม่เกิด
โรคมะเร็ง รับประทานแล้วท�าให้ร่างกายแข็งแรง 
มีอายุยืนยาวนาน และการท�าบุญของเรา การให้
ทานของเรานี ้ยงัสามารถท�าประโยชน์คอืแบ่งบญุ 
ให้แก่ผู ้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ อย่างวันนี้พวกเรา 
กม็าท�ากัน แล้วก็ถวายอุทศิเป็นส่วนบุญส่วนกุศล 
แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รชักาลท่ี ๙ ท่ีจาก
พวกเราไป แม้ว่าท่านจะไม่ต้องอาศัยบญุทีพ่วกเรา
ส่งไปให้ก็ตาม แต่ถ้าท่านทราบ ท่านกจ็ะอนโุมทนา 
เพราะว่าท่านจะมีความสุขที่เห็นพวกเราท�าบุญ
นั่นเอง เพราะบุญนี้มันส�าคัญส�าหรับตัวเราด้วย  
กบัผูท้ีล่่วงลบัไปแล้วด้วย ฉะนัน้ การท�าบุญของ
พวกเราจึงได้ประโยชน์สองต่อ	 ได้ทั้งกับตัว 
เราเองและได้กับผู้ที่ล่วงลับไป	
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	 ถ้ามีความสุขภายในแล้ว	ไม่ต้องมีอะไรมาก	อาหารก็รับประทาน

วันละคร้ังเดียวก็พอ	 ใจไม่หิวหรอก	 ท่ีเรารับประทานกันหลายคร้ังน่ี 

ไม่ใช่เพราะร่างกายหิวนะ	 แต่เป็นท่ีใจหิว	 ร่างกายได้อาหารพอแล้ว	 

แต่ใจยังอยากรับประทาน	อยากหาความสุขจากการรับประทาน	ก็เลย 

รับประทานกันมากเกินความต้องการของร่างกาย	 ท�าให้ร่างกายมี 

น�้าหนักเกิน	แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาอีก

 ทุกวันนี้พวกเราไม่ได้กินกันเพื่ออยู ่	 แต่กินกัน
เพ่ือฆ่าตัวเราตาย กินแล้วก็สร้างโรคภัยไข้เจ็บกันขึ้นมา  
โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตัน โรคความดัน มาจากเรื่อง
ของการกินมากเกินไป พอกินมากๆ ก็มีเรื่องของเข่าอีก  
น�้าหนักมากเกิน เข่าก็รับน�้าหนักไม่ไหว ก็เข่าเสื่อมอีก  
เดี๋ยวต้องไปผ่าเข่าเปลี่ยนเข่ากันอีก นี่กินเพื่อมาสร้าง
ความทกุข์ให้กบัตวัเองโดยไม่รูส้กึตวั แต่ท�ายงัไงได้ เมือ่ไม่ม ี
ความสุข มันก็ต้องกิน กินแล้วมันก็สุข

คนที่ไม่มีความสุข
ภายในใจ
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	 น่ีคือวิธีหาความสุขของคนท่ีไม่มีความสุข

ภายในใจ	ต้องคอยกินกันอยู่เรื่อยๆ	เพราะมันเป็น

วิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการหาความสุข	 ก็เลยท�าให้โลก 

มีปัญหามากมายก่ายกองขึ้นมา	ต้องมีหมอ	ต้องมี 

โรงพยาบาล	 มีอะไรเยอะแยะไปหมด	 ย่ิงเจริญ 

ย่ิงมีเร่ืองมากข้ึนไปใหญ่	ย่ิงกินมาก	ย่ิงใช้มาก	ย่ิงมี 

ปัญหามาก	ปัญหาขยะ	ปัญหาส่ิงแวดล้อม	น่ีตามกัน

มาเป็นขบวน	เพราะเร่ืองของการไม่มีความสุขในตัว

เราน่ีแหละ	เลยต้องไปหาความสุขจากส่ิงภายนอก	

ก็เลยมีวิธีใช้ทรัพยากรต่างๆ	แบบกินท้ิงกินขว้างกัน 

สมัยก่อนเขาไม่ท้ิงภาชนะท่ีเขากินกันหรอก		พอเขา 

กินเสร็จ	 เขาก็ล้างถ้วยล้างชามแล้วก็เก็บไว้	 แต ่

สมัยนี้ยุคแบบกินทิ้งกินขว้าง	สะดวกรวดเร็วทันใจ	

อยากจะกินก็ไม่ต้องไปหาถ้วยหาชาม	 กินเสร็จ 

ขี้เกียจล้างก็ไม่ต้องล้าง	 ทีน้ีมันก็เลยกลายเป็น

ปัญหาขึ้นมา	เดี๋ยวนี้เขาว่าตามชายหาดต่างๆ	เวลา

พายุมานี่	จะมีขยะเต็มไปหมดเลย	มีเศษพลาสติก

อะไรต่างๆ	ของท่ีเรากินเราใช้กันแล้ว	เด๋ียวมันก็ไหล

ไปตามแม่น�้าล�าธาร	ไหลออกไปทะเล	แล้วพอพายุ

ฝนมา	มันก็พัดกลับเข้าฝั่งเต็มไปหมด	ต่อไปเราจะ

อยู่บนกองขยะกัน	 เพราะไม่รู้จะเอาไปท้ิงไว้ท่ีไหน	

ขุดแล้วกลบแล้วฝัง	มันก็จะไม่มีที่กลบกันต่อไป

 น่ีคือเรื่องของปัญหาท่ีเราสร้างกันขึ้นมา 

เพราะเราไม่รูจ้กัวิธหีาความสขุท่ีจะท�าให้ไม่ให้เกดิ

ปัญหาต่างๆ ขึ้นมา
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 “กรรม” แปลว่าการกระท�า ไม่ได้แปลว่าบาป	 พวกเรามักใช้ค�าว่า

กรรมแทนค�าว่าบาป	 เช่น	 เราพูดว่า	 “บุญกรรม”	แต่เราหมายถึง	 “บุญบาป”	 

บุญกรรม	นี้	เอาค�าว่า	“กรรม”	มาแทนค�าว่า	“บาป”	แต่ความหมายจริงๆ	ของ

ค�าว่า	“กรรม”	แปลว่าการกระท�า

	 การกระท�ามี	๓	แบบ	ด้วยกนั	คือ	การกระท�าทางกาย	เวลาเราเคล่ือนไหว

ร่างกาย	ยกของ	 เดินไปไหนมาไหน	ท�าอะไรท่ีมีการเคล่ือนไหวทางร่างกาย	 

เราเรียกว่า “กายกรรม” แต่ไม่ใช่กายกรรมอย่างที่เราใช้ในภาษาทางโลก	คือ

การแสดงอย่างหน่ึงท่ีใช้ร่างกายผาดโผน	ห้อยโหน	แต่กายกรรมในทางธรรมะ

หมายถึงการเคล่ือนไหวทางร่างกาย	 เช่น	 เดินไป	ท�าอะไร	 ยกข้าวยกของ	 

เขียนหนังสือ	 ท�าอะไรด้วยร่างกาย	 เราเรียกว่า	 “กายกรรม”	 เป็นกรรม 

อย่างหน่ึง	 เป็นการกระท�าอย่างหน่ึง	 การกระท�าอีกอย่างหน่ึงเรียกว่า	 

“วจีกรรม”	อันนี้ท�าด้วยวาจา	ด้วยค�าพูด	 เวลาเราพูดนี่	 เราก�าลังท�าวจีกรรม

มีการกระท�าทางวาจา	 แล้วการกระท�าอย่างท่ีสามเรียกว่า	 “มโนกรรม”  

“มโน”	แปลว่า	“ใจ”	การกระท�าทางใจ	การกระท�าทางใจคืออะไร	ก็คือความคิด

ต่างๆ	เราคิดถึงคนน้ันคิดถึงคนน้ี	คิดจะมาวัด	คิดจะไปเท่ียว	คิดจะไปโรงเรียน	 

คิดจะอ่านหนังสือ	ความคิดเหล่าน้ีเรียกว่า	 “มโนกรรม”	 น่ีคือการกระท�าใน

หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า	เรียกว่า	“กรรม” 

จะสุขจะทุกข์ 
อยู่ที่การกระท�าของเรา



67พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

	 การกระท�าน้ีท�าแล้วท�าให้เกิดผลขึน้มา	๓	ชนิด 

ด้วยกัน	ท�าแล้วให้เกิดผลดี	ท�าแล้วให้เกิดผลไม่ดี	 

และท�าแล้วให้เกิดผลกลางๆ	 ไม่ดีไม่ชั่ว	นี่คือเรื่อง

ของกรรม

	 ทุกคร้ังท่ีมีการกระท�าไม่ว่าจะเป็นทางกาย	

ทางวาจา	 หรือทางใจ	 จะมีผลเกิดข้ึน	 ผลดีเรา 

เรียกว่า	 “บุญ”	ดีอย่างไร	ค�าว่า	“บุญ” ก็คือความ

สุขใจอ่ิมใจ	ท�าดีแล้วเราเกิดความสุขใจอ่ิมใจข้ึนมา	 

ถ้าท�าความไม่ดีก็เกิดผลไม่ดี	 คือความไม่สบายใจ

ตามมา	ความร้อนใจ	ความทุกข์ใจ	ผลท่ีเกิดจาก

การกระท�าที่ไม่ดีเรียกว่า	 “บาป”	 และการกระท�าที่

ท�าแล้วไม่ได้เกิดผลดีหรือผลเสีย	 คือไม่ได้ท�าให ้

ใจสุขหรือใจทุกข์	 อันน้ีเรียกว่าเป็นการกระท�า	 

“แบบกลางๆ”

	 น่ีคือการกระท�าต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น
ทางกาย	ทางวาจา	หรือทางใจ	ท�าแล้ว
จะท�าให้เกิดความสุขใจ	หรือทุกข์ใจ	หรือ
ไม่สุขไม่ทุกข์ใจ	 มีผล	๓	 แบบ	 นี่แหละ 
คือตัวที่ท�าให้ใจเราสุขกันหรือทุกข์กัน	
หรือไม่สุขไม่ทุกข์กัน	 ไม่ได้อยู่ที่ใครเลย	
ไม่ได้อยู่ที่อะไรเลย	อยู่ที่การกระท�าของ
เรานีแ่หละ	ทางกาย	ทางวาจา	และทางใจ
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	 ทุกวันน้ีเราเติมน�า้ผิดท่ี	เราไปเตมิน�า้ในแก้ว	แทนท่ีจะเทไปในตุ่ม	 

เติมน�้าใส่แก้วไปเร่ือยๆ	 เด๋ียวมันก็ล้น	 เพราะแก้วมันเล็กนิดเดียว	 

แต่เราก็เติมกันจัง	เอาน�า้มาไม่รู้ก่ีขวดเทลงไปท่ีแก้ว	กลับไม่เทไปในตุ่ม	 

เหมือนกับเราเอาเวลามาหาความสุขให้กบัทางร่างกาย	แต่เราไม่ค่อยหา 

เวลามาให้ความสุขให้กับใจ	 ใจเราก็เลยเห่ียวแห้ง	 ใจเราก็เลยมีแต่ 

ความทุกข์	ความวุ่นวายใจ	ความไม่สบายใจต่างๆ	เพราะความสุขในใจ

เราไม่เติมกัน	เราไปเติมความสุขทางร่างกาย	ร่างกายเลยอิ่มหมีพีมัน	 

กลายเป็นตุ่ม	เห็นไหม	แล้วในท่ีสุดมันก็มาฆ่าร่างกายน่ันแหละ	กินมากๆ	 

โรคต่างๆ	จิปาถะท่ีเกิดจากการกินมากเกินไปมันจะตามมา	เพราะว่าเรา

มัวแต่ไปให้ความส�าคัญกับร่างกาย	เพราะเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา

	 ความจริงพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าร่างกายเป็นคนใช้ของเรา	 

เราเป็นนาย	เราเป็นใจ	ใจเป็นผู้ส่ังให้ร่างกายท�าอะไรต่างๆ	“ใจเป็นนาย	 

กายเป็นบ่าว”	แต่ใจไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกาย	ก็เลยไปเล้ียงบ่าว

อย่างดี	 ส่วนตัวเองไม่เล้ียงดูเลย	 ไม่หาอะไรให้กับเจ้านายเลย	 มัวแต่

มาคอยเล้ียงดูคนรับใช้อย่างดี	 น่ีสลับกัน	 เราท�าผิดหน้าท่ี	 เราควรจะ 

เล้ียงใจให้มากกว่าเล้ียงดูร่างกาย	 ใช่ไหม	ถ้าเรามีคนรับใช้	 คนรับใช ้

กับเราน่ี	 เราเล้ียงใครดีกว่ากัน	 เราเล้ียงตัวเราหรือเราเล้ียงคนรับใช	้ 

ใจเป็นนาย 
กายเป็นบ่าว
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คนรับใช้เราก็หาให้มันพออยู่ได้ก็พอ	ถ้ามีบ้าน	ก็หาห้องเล็กๆ	ให้มันอยู่	ค่าอาหารก็ให้มัน

ตามความจ�าเป็น	มื้อละ	๕๐	ก็ให้มันไป	เป็นเงินเดือนไป	ดังนั้น	เราไม่ได้เลี้ยงดูคนรับใช้ 

เหมือนกับเราเลี้ยงดูตัวเรา

 แต่เรากับร่างกายนี้กลับท�าตาลปัตรกัน ท�าตรงกันข้าม แทนที่จะเลี้ยงเจ้านาย 

กลับไปเลี้ยงคนใช้ เพราะเจ้านายโง่  เจ้านายถูกความหลงหลอก เห็นผิดเป็นชอบ  

เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั เห็นเขาเป็นเรา เห็นเราเป็นเขา เห็นคนรบัใช้ว่าเป็นเรา ส่วนเรา

น่ีเห็นว่าเป็นคนรบัใช้ กเ็ลยไปรบัใช้ร่างกาย	เล้ียงดูร่างกายอย่างสุดๆ	เห็นไหม	หาเส้ือผ้า

หาแบบหาเท่าไรก็ไม่พอ	ออกไปเดินเท่ียวตามร้าน	 เด๋ียวเห็นชุดใหม่ออกมาก็อยากได	้ 

ซ้ือมาอีก	เส้ือผ้าน่ีล้นตู้	บางทีล้นบ้าน	บางคนต้องหาอีกห้องหน่ึงมาท�าเป็นห้องเก็บเส้ือผ้า	

เพราะเส้ือผ้ามันมาก	เพราะคิดว่าร่างกายมีเส้ือผ้าสวยๆ	สวมใส่แล้วจะสวยงาม	แต่ความ

สวยงามของร่างกายน้ีไม่ได้เป็นความสวยงามท่ีแท้จริง	คนท่ีสวยงามทางร่างกายอาจจะ 

มีคนไม่ชอบขี้หน้าก็ได้	ถ้าไม่สวยทางจิตใจ

 คนเรานี้สวยจริงๆ	คือสวยทางจิตใจ สวยด้วยความเมตตา	สวย

ด้วยศีลธรรม	คนไหนมีศีลธรรม มีความเมตตาน้ี มักจะมีคนรักคนชอบ 

ร่างกายหน้าตาจะขี้เหร่อย่างไรก็ไม่มีใครเขารังเกียจ แต่คนท่ีสวยทาง

ร่างกาย มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามไว้สวมใส่ แต่ใจไร้ความเมตตาปราณี  

ใจปราศจากศีลธรรมนี้ ไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมด้วย มีใครอยาก

จะคบค้าสมาคมกับคนโกหกหลอกลวง คนฉ้อโกง คนเอารัดเอาเปรียบมั่ง  

ไม่มหีรอก ถงึแม้จะสวยงามทางร่างกายอย่างไร ถ้าจติใจไม่สวยงาม มันก็ 

ไม่มใีครเขาทีอ่ยากจะคบค้าสมาคมด้วย เหน็ไหม ท�าไมคนถึงคบค้าสมาคม

กับพระสงฆ์องค์เจ้า	ทั้งๆ	ที่ท่านก็หัวโล้นๆ	ผ้าก็มีแต่ชุดเดียวใส่ซ�้าซาก

อยู่นั่นแหละ	 เจอวันไหนก็เจอชุดนั้น แต่ไม่เป็นปัญหาอะไร	 ไม่สวยงาม 

ทางร่างกาย	แต่ขอให้สวยงามทางจติใจ เข้าหาพระแล้วสบายอกสบายใจ 
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 พระพุทธเจ้าเราไม่เคยพบ ท�าไมเรากลับรักและ

เคารพพระพทุธเจ้า เพราะค�าสัง่ค�าสอนของพระพทุธเจ้า

น้ีเป็นความจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ฟังแล้วประทับใจ  

ฟังแล้วท�าให้เราฉลาด ฟังแล้วท�าให้เราเอาไปปฏิบัติให้

เกิดความสุขขึ้นมาได้อย่างจริงจัง เราก็เลยเคารพรัก 

พระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สวยงามทาง

ด้านจิตใจ	 พระองค์มีพระเมตตากรุณาต่อสัตว์ โลก	

ทรงสละเวลา	 ๔๕	 ปี	 เอาธรรมะค�าสอนอันประเสริฐ 

มาเผยแผ่ส่ังสอนให้แก่สัตว์โลก	 ท�าให้สัตว์โลกได้รู้ว่า 

อะไรเป็นอะไร	 ได้รู้ว่าใครเป็นนาย	 ใครเป็นบ่าว	 ได้รู้ว่า 

ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน	พอเราน�าเอาไปปฏิบัติ	เราก็ได้

รับประโยชน์อย่างมหาศาล	เมื่อก่อนเราได้รับแต่ความสุข

ทางร่างกาย	พอเรามาพบกับค�าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีทรง

สอนให้เราเอาเวลามาเติมความสุขทางใจกัน		ความสุขมัน

ก็เพ่ิมมากข้ึนไป	 ใจของเราน้ีเป็นท่ีรองรับความสุขทางใจ	

เป็นเหมือนตุ่มน�้า	 รับความสุขได้มากกว่าร่างกายท่ีเป็น

เหมือนแก้วน�้า	ซึ่งรับความสุขได้เพียงแก้วเดียว
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	 การมีฐานะการเงินการทองท่ีดี	 มีหน้ามีตา	 มีชื่อมีเสียง	 

มีความสุขกับการมีครอบครัว	 มีลูกมีเต้ามีอะไรต่างๆ	 ถึงแม้ว่า

จะเป็นความสุข	 แต่มันเป็นความสุขท่ีเป็นเหมือนเหย่ือท่ีติดอยู่ 

ปลายเบ็ด	 มันจะท�าให้ผู้ท่ีได้รับความสุขแบบน้ีจะต้องเศร้าโศก

เสียใจ	จะต้องทุกข์ทรมานใจต่อไป	เพราะสิ่งต่างๆ	ที่ได้มานั้นเป็น

ของชัว่คราว	เป็นของไม่เท่ียง	เป็นของไม่แน่นอน	มีโอกาสท่ีจะจาก

เราไปได้เมื่อไรได้ทุกเวลา	ไม่มีใครห้ามได้	ไม่มีใครรับประกันได้ว่า	

ถ้ามีสิ่งนี้แล้วจะอยู่กับเราไปตลอด	จะให้ความสุขกับเราไปตลอด	

ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพลัดพรากจากกัน	หรือมีการเปล่ียนแปลง	

พอมีการเปล่ียนแปลง	 มีการพลัดพรากจากกัน	 ความสุขท่ีเคย

ได้จากส่ิงต่างๆ	 ก็จะกลายเป็นความทุกข์ข้ึนมาทันที	 เช่น	ภรรยา 

หรือสามีเปลี่ยนไปหรือจากไป	หรือลูกต้องจากเราไป	หรือบางคน

พอมีครอบครัวแล้วได้ลูกท่ีไม่สมบรูณ์	ก็ไม่สบายต้ังแต่คลอดออก

มาเลย	ความสุขที่คิดว่าจะได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไป

สรณะ
ที่ถูกต้อง
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 แต่พ่อแม่ของเราเขาอาจไม่ได้คิดแบบน้ี เขาจะคิดว่าการอยู ่
คนเดียวนี้ไม่มีหน้ามีตา	ไม่มีเกียรติ	ไม่มีครอบครัว	ไม่มีใครเคารพ 
นบัถอื	ต้องเป็นคนทีม่คีรอบครวั มฐีานะ แล้วจะได้มคีวามสขุ อยูค่นเดยีว 
มนัเหงา มนัว้าเหว่ เขากเ็ลยอยากจะให้เรามีความสขุ เขากเ็ลยคดิว่าเรา
ต้องมคีรอบครวั ต้องมฐีานะ มกีารเงนิการทองท่ีด ีเราต้องขวนขวาย
หาเงินหาทอง ขวนขวายหาส่ิงต่างๆ มา เพื่อให้มีเกียรติมีหน้ามีตา  
ไม่อับอายชาวบ้านเขา	

	 น่ีเป็นความคิดท่ีผิด	ถ้าพ่อแม่ส่ังสอนให้เราท�าอย่างน้ี	ถ้าเรา

รู้ว่ามันขัดกับค�าสอนของพระพุทธเจ้า	ถ้าเราอยากจะถือพระพุทธ	

พระธรรม	พระสงฆ์	เป็นสรณะท่ีพ่ึง	เราเชือ่ไม่ได้	เพราะเป็นค�าสอน 

ที่จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์	ไม่ใช่พาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์	

การถือพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 เป็นสรณะน้ี	 ไม่ได้ห้ามให้ 

เราเชื่อคนอื่น	ถ้าค�าสั่งค�าสอนของคนอื่นนี้ไม่ขัดกับค�าสั่งค�าสอน

ของพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เราก็เชื่อได้	และไม่ได้ห้ามให้เรา

แสดงความเคารพกราบไหว้ผู้อ่ืน	 ถ้าผู้อ่ืนเป็นบุคคลท่ีสมควรแก่ 

การเคารพกราบไหว้	ก็สามารถกราบไหว้ได้	เช่น	บคุคลท่ีมีพระคุณ

กับเรา	คือ	บิดามารดา	ปู่ย่าตายาย	ครูบาอาจารย์	ที่เราเรียนตาม 

สถานศึกษาต่างๆ	 ท่านมีบุญคุณกับเรา	 การท่ีเราจะแสดงความ

เคารพกับท่านน้ีก็ไม่เป็นการเสียหาย	ไม่ได้ห้าม	อยากจะกราบใคร 

ก็ได้	ที่ห้ามก็คือ อย่าไปเชื่อค�าสอนที่ขัดกับค�าสอนของพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์เท่าน้ัน คือให้เราเข้าใจว่า การท่ีเราถือ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะนั้น เราจะได้อะไรจาก

การถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ ก็คือเราจะได้ 

การปกป้องทางจิตใจนั่นเอง
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	 ถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 เราจะ

ได้ยินค�าสอนท่ีสอนว่า	 “ของทุกอย่างท่ีเรามีอยู่น้ี มันไม่ได้เป็นของเรา

อย่างแท้จริงอย่างถาวร” ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทอง	ไม่ว่าจะเป็นบุคคล

ต่างๆ	ส่ิงของต่างๆ	หรือร่างกายของเราน่ี	มันไม่ได้เป็นของเรา	มันเป็นของ

ชั่วคราว	เป็นเหมือนของที่ไปยืมเขามา	เดี๋ยวเจ้าของเขาก็มาเอาคืนไป

	 ใครเป็นเจ้าของร่างกาย	 ก็ดิน	 น�้า	 ลม	 ไฟ	 น่ีแหละท่ีเป็นเจ้าของ	 

เราเอาดิน	น�า้	ลม	ไฟ	มาป้ันเป็นร่างกายอันน้ี	แล้วเด๋ียวดิน	น�า้	ลม	ไฟ	เขาก็ 

ขอกลับบ้านเก่า	น�้าก็อยากจะกลับไปรวมกับน�้า	ดินก็อยากจะกลับไปรวม 

กับดิน	 ไฟก็อยากจะกลับไปรวมกับไฟ	ลมก็อยากจะกลับไปรวมกับลม	 

พอธาตุทั้ง	๔	คือ	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	แยกทางกัน	ร่างกายก็หายไป	เช่น	ตอนที ่

ร่างกายตาย	สิ่งแรกที่ออกไปก็คือลม	ลมที่เคยเข้าจะไม่มีลมเข้า	จะมีแต ่

ลมออก	ลมออกก็คือกล่ินต่างๆ	 ท่ีออกจากร่างกายน้ี	 เวลามาสัมผัสกับ 

จมูกเรา	นั่นก็เป็นลม	คือกลิ่น	แล้วต่อมาไฟก็ออกจากร่างกายไป	ร่างกาย 

คนตายน้ีจะไม่อุ่นเหมือนกับคนเป็น	 คนเป็นเวลาไปแตะร่างกายของ 

คนตายดู	จะรู้ว่าเย็นกว่า	(มือของคนแตะ)	เพราะธาตุไฟหมดแล้ว	แล้วเด๋ียว

ธาตุน�า้ก็แยกออกมา	น�า้ไหลออกมาจากทวารต่างๆ	แล้วต่อไปร่างกายก็จะ

แห้งกรอบผุพังกลายเป็นดินไป	

ความจริง
ของชีวิต
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								นี่คือการแยกธาตุ	ธาตุทั้ง	๔	จะต้องแยกออกจากกัน	ตอนนี้มันมารวมกัน	ธาตุลม

ก็เข้ามาทางจมูก	ธาตุไฟก็เข้ามาทางอาหาร	ทางความร้อนของแสงอาทิตย์	สังเกตไหม

เวลาทานอาหารแล้วรู้สึกร่างกายจะร้อนขึ้นมา	เพราะว่าอาหารมีธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	

ไปผสมกัน	ท�าให้เกิดธาตุไฟขึน้มา	ภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า	“ปฏกิริยิาทางเคมี” 

เอาธาตุดินมาผสมกับธาตุน�า้	แล้วก็เกิดปฏิกิริยาข้ึน	เกดิความร้อน	เกดิอะไรขึน้มา	อันน้ี 

ก็เหมือนกัน	เวลาเรากนิอาหาร	เราก็เอาธาตุดินเข้าไป	ข้าวท่ีเรากินน้ีก็เป็นธาตุดิน	น�า้ท่ีมา 

กับอาหารก็เป็นธาตุน�้า	 ลมหายใจท่ีเราหายใจอยู่ก็เป็นธาตุลม	ธาตุไฟก็เกิดจากเวลา

ที่ธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	มารวมผสมกัน	แล้วก็จะเกิดธาตุไฟขึ้นมา	ท�าให้ร่างกายเกิด

อาการอบอุ่น	 เวลารับประทานอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาการอบอุ่น	ส่วนหน่ึงของธาตุไฟ

ก็มาจากความร้อนที่เราใช้หุงต้มอาหาร	หุงข้าวก็ต้องใช้ไฟ	ท�ากับข้าว	ผัดอะไร	แกงอะไร	

ก็ต้องใช้ไฟ	นี่คือการเอาธาตุทั้ง	๔	เข้ามารวมในร่างกาย

	 พอเข้ามาในร่างกาย	 ธาตุท้ัง	 ๔	 ก็ไปแปลงเป็นอาการ	 ๓๒	 	 ไปแปลงเป็นผม	 

เป็นขน	เป็นเล็บ	เป็นฟัน	ผมเรายาวขึ้นมาได้ยังไง	เล็บของเรายาวออกมาได้ยังไง	มันก็

เกิดจากการมีธาตุเข้าไป	มีอาหารเข้าไป	ถ้าเราออกมาจากท้องแม่แล้วเราไม่กิน	ไม่เติม

ธาตุทั้ง	๔	นี้	ร่างกายจะโตขึ้นมาได้ไหม	ถ้าไม่หายใจก็ตาย	ต้องหายใจ	ต้องดื่มน�้า	ต้องม ี

ธาตุดิน	 ธาตุดินในตอนต้นของเด็กทารกก็ผสมอยู่ในน�้าท่ีเรียกว่า	 “นม”	 น�้านมนี่ก็มี 

สารอาหารท่ีเป็นธาตุดินผสมกับน�า้	แล้วก็เอาเข้าไปหล่อเล้ียงร่างกาย	สร้างร่างกายข้ึนมา

ให้เจริญเติบโต	ให้กระดูกใหญ่ขึ้น	ให้โตขึ้น	แขนขายาวขึ้น	อวัยวะต่างๆ	ใหญ่ขึ้นมาด้วย 

การเอาธาตุท้ัง	๔	 น้ีเข้าไปในร่างกาย	 แล้วต่อไปพอร่างกายเจริญเติบโตเต็มท่ี	 ก็เร่ิม 

นับถอยหลัง	เริ่มเสื่อม	เริ่มเข้าสู่วัยชรา	การเข้าของธาตุ	๔	นี้	จะไม่ได้เข้าไปเพื่อก่อสร้าง

เพราะว่าร่างกายไม่สามารถรับธาตุท้ัง	 ๔	 เพ่ือไปขยายร่างกายได้แล้ว	 ทีน้ีก็มีแต่คอย 

พยุงประคับประคองให้ร่างกายอยู่ไป	 แล้วร่างกายก็ค่อยๆ	 เส่ือมไป	 แล้วเด๋ียวในท่ีสุด 

ก็หยุดท�างาน	พอหยุดหายใจ	ธาตุทั้ง	๔	ที่รวมตัวกันอยู่ก็ต้องแยกออกจากกัน

	 น่ีคือความจริงของชีวิตท่ีพวกเรามักจะมองข้ามกันไป	 ไม่ศึกษา	 เลยไม่รู้ว่าอะไร 

เป็นอะไร	 เลยไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเรา	 เป็นของเรา	 ความจริงร่างกายกับเราเป็น 

คนละคนกัน	เราเป็นผู้ใช้ร่างกาย	เป็นผู้สั่งร่างกาย	เราคือใจ	คือผู้รู้ผู้คิดที่มาได้ร่างกาย
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ตอนท่ีพ่อแม่สร้างข้ึนมา	เวลาธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มารวมกัน	ก็เร่ิมก่อร่างสร้างตัว

เป็นทารกข้ึนมาในครรภ์	 ก็จะมีเราคือใจน่ีมาเกาะติดอยู่กับร่างกายท่ีก�าลังเจริญเติบโต

อยู่ในครรภ์	การท่ีจะท�าให้มีร่างกายเจริญเติบโตขึน้มาได้	ต้องมีส่วนผสม	๓	ส่วนด้วยกัน	 

ส่วนของพ่อ	 ส่วนของแม่	 แล้วก็ส่วนของเรา	 ส่วนของพ่อกับส่วนของแม่เป็นธาตุ	๔	 

ธาตุ	๔	ของพ่อ	กับธาตุ	๔	ของแม่มารวมกัน	แล้วก็ธาตุที่	๕	คือธาตุรู้คือเรา	ใจคือธาตุรู้	 

ใจคือผู้รู้ผู้คิด	ธาตุรู้ก็มารวมกับธาตุ	๔	ก็เลยท�าให้มีการเจริญเติบโตของร่างกายขึ้นมา	

แล้วก็ท�างานควบคูกั่นไป	พอออกจากท้องแม่	ธาตรูุ้กเ็ร่ิมส่ังงานให้ร่างกายท�าอะไรต่างๆ		

ส่ังให้หายใจ	ส่ังให้ด่ืมน�า้	ส่ังให้ด่ืมนม	อันน้ีธาตุรู้จะเป็นผู้ส่ัง	เวลาหิว	ธาตุรู้ส่ังก็ร้องข้ึนมา	 

แม่กส็งสัยว่าลูกเป็นอะไร	หิวหรือปวดถ่าย	ถ้าหิวกเ็อานมให้กิน	ดูซิจะหยุดร้องไหม	ถ้าเอา 

นมให้กินแล้วหยุดร้องก็แสดงว่าหิว	ถ้าปวดถ่ายกดู็ท่ีก้นว่าถ่ายหรือเปล่า	หรือเจ็บตรงไหน 

ปวดตรงไหน	ก็อาจจะต้องให้หมอตรวจดู

	 น่ีเป็นการแสดงของธาตุรู้คือเรา	เราเร่ิมรับรู้อาการของร่างกายผ่านทางวิญญาณ	คือ	 

ผ่านทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจเราไปเกาะติดอยู่กับตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	พอกายเป็นอะไร	 

ใจก็จะรับรู้ทันที	พอตอนนี้ร่างกายผิดปกติ	เจ็บท้อง	หิวน�้า	หิวข้าว	มันจะรู้	ใจก็จะแสดง

อาการออกมาว่าต้องการน�้า	 ต้องการข้าว	ต้องการอะไรต่างๆ	 น่ีคือเรา	 เราเป็นผู้ส่ังให้ 

ร่างกายร้อง	ส่ังให้ร่างกายกิน	ส่ังให้ร่างกายด่ืม	เวลาท่ีร่างกายมันขาดอะไรข้ึนมา	ใจจะเป็น 

ผู้สั่งผู้คิด

	 ตอนออกมาแรกๆ	 พูดกันไม่รู้เร่ือง	 คุยกันไม่ได้	 พูดภาษาไม่เป็น	 ก็ใช้ภาษาร้อง	 

เวลาอยากได้อะไรก็ร้อง	พอร้อง	พ่อแม่ก็ต้องมาแกะปริศนาดูว่า “มันร้องเพราะอะไร”  

ลองเอาน�า้เอานมไปกิน	ถ้ากินแล้วยังร้องอยู่	ก็เอาผ้าห่มมาห่มว่าหนาวหรือเปล่า	พ่อแม่

ต้องคอยแกะปริศนา	เพราะใหม่ๆ	ยังบอกไม่ได้	ไม่รู้จักภาษา	ธาตุรู้ยังไม่ได้เรียนรู้ภาษา

ของพ่อของแม่	ก็เลยไม่สามารถสื่อสารด้วยทางภาษาได้	ทางวาจาได้	ก็ต้องสื่อสารแบบ

คนใบ้	ร้องส่งเสียงหรือท�าอาการอะไรต่างๆ	แล้วคนท่ีดูแลก็จะมาเชค็ดูว่าก�าลังเดือดร้อน 

กับเร่ืองอะไร	 แต่ต่อมาก็ได้เรียนรู้ภาษา	พ่อแม่ก็จะสอนให้เรียก “พ่อ” เรียก “แม่”  

เรียก	 “หนู”	 เรียกอะไร	ต่อมาก็ได้เรียนรู้ภาษา	ต่อไปเวลาอยากได้อะไรก็ส่ือสารกันได้	

เพราะเร่ิมมีสัญญา	 เร่ิมมีข้อมูล	 มีข้อมูลว่าส่ิงน้ีเรียกว่าอย่างน้ี	 ส่ิงน้ันเรียกว่าอย่างน้ัน	 



76
สัมมาทิฏฐ ิ ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง

ถ้าต้องการส่ิงน้ันหรือต้องการส่ิงน้ีกส็ามารถพูดทางวาจาได้		ผู้ท่ีส่ังให้พูดน้ีไม่ใช่ร่างกาย	

ร่างกายเป็นผู้ท�าตามค�าส่ัง	ใจเป็นคนส่ังให้ร่างกายพูด	ส่ังให้ร่างกายขยับเขย้ือน	เห็นไหม	 

พอเร่ิมโตขึ้นก็ส่ังให้ร่างกายหัดคลานแล้ว	 นอนอยู่เฉยๆ	นานๆ	 มันก็ปวดมันก็เม่ือย	 

มันก็อยากจะเปลี่ยนอิริยาบถ	ใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายขยับเขยื้อน	ร่างกายเป็นผู้ท�าตาม

ค�าส่ัง	พอพลิกตัวเองได้ก็พลิก	พอยืนในเปลได้ก็ลุกขึน้มายืน	แล้วพอปีนออกนอกเปลได้	 

เด๋ียวก็ปีนออกมา	 อันน้ีเป็นการท�างานของธาตุรู้	 คือใจท่ีมาควบคุมก�ากับธาตุ	๔	 คือ

ร่างกาย

	 เพราะฉะน้ัน เวลาท่ีร่างกายเป็นอะไรน้ี มันกเ็ป็นเฉพาะทีธ่าตุ ๔ มันไม่ได้มาเป็น

ท่ีธาตุรู ้เพราะธาตรูน้ี้มันไม่มีส่วนประกอบ มันไม่มีรปูร่างหน้าตา มันไม่มีวันแตก ไม่มี

วนัดบั สว่นรา่งกายนีม้นัต้องแตกดบั เพราะว่ามนัมธีาตุ ๔ มารวมกัน แล้วเดีย๋วธาต ุ๔  

ก็ต้องแยกออกจากกัน	เหมือนจานกระเบื้องที่เราผลิตข้ึนมา	เราก็เอาดินมาผสมกับน�้า	

ใช่ไหม	แล้วก็เอาไปเผาด้วยไฟ	ไปอบด้วยไฟ	มันก็เลยเป็นจานขึ้นมา	เดี๋ยวเวลามันหล่น

ลงมากระแทกพื้น	มันก็แตก	ธาตุมันก็แยกตัวกัน	แต่ใจไม่มีส่วนผสมอยู่ในนั้น	มันก็เลย

ไม่มีวันแตก	ไม่มีวันแยก	ไม่มีวันดับ	พอร่างกายดับ	มันไม่สามารถสั่งให้ร่างกายท�าอะไร

ต่างๆ	ตามที่ใจต้องการได้	ใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อ	เหมือนกับตอนที่มาหาร่างกาย

อันน้ี	 เพราะว่าใจอาศัยร่างกายเป็นเคร่ืองมือหาความสุขน่ันเอง	 ใจอยากจะมีความสุข

ต้องมีตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ถึงจะสามารถมีความสุขได้	เพราะใจรู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้	 

ก็เลยต้องหาร่างกาย

	 แต่ใจของคนบางคนน้ีฉลาด	 ได้ค้นพบวิธีหาความสุขแบบใหม่	 ความสุขแบบท่ี 

ไม่ต้องใช้ร่างกาย	คือความสุขท่ีเกิดจากการท�าใจให้สงบ	อันน้ีถ้าใครได้พบวิธีหาความสุข 

แบบใหม่ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้	 ไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายเวลาท่ีร่างกายไม่สามารถ

ท�าตามความต้องการของใจได้	เพราะใจไม่มีความต้องการที่จะใช้ร่างกาย	ใจที่ไม่ต้องใช้

ร่างกายก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับความเป็นความตายของร่างกาย

	 นี่แหละคือเรื่องของเรากับเรื่องของร่างกาย
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	 ท่ีให้เรามาฝึกท�าใจให้สงบกันก็เพ่ือเราจะได้มีความสุขส�ารอง	 

ต่อไปเวลาท่ีร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้		เราก็ใช้ความสุข 

ส�ารองนี่ได้ด้วยการท�าใจให้สงบ

	 เหมือนสมัยนี้	บางทีรถยนต์เขามีเชื้อเพลิง	๒	ชนิด	มีทั้งน�้ามัน

มีท้ังแก๊ส	 เวลาน�้ามันหมดก็ใช้แก๊สว่ิงต่อไปได้	 ถ้าใช้น�้ามันอย่างเดียว	 

พอน�า้มันหมดก็จบ	หรือบางรุ่นก็มีท้ังน�า้มันมีท้ังไฟฟ้า	ถ้ามีไฟฟ้าอยู่ใน 

แบตเตอร่ีก็ใช้ไฟฟ้าไป	พอไฟฟ้าในแบตเตอร่ีหมดก็ใช้น�้ามันไป	 เวลา 

ใช้ไปมันก็ชาร์จแบตเตอร่ีไปในตัวด้วย	แล้วเด๋ียวพอมีไฟก็หยุดใช้น�า้มัน	

ก็เลยประหยัดน�้ามัน	แทนที่จะใช้น�้ามันตลอด	๒๔	ชั่วโมง

	 อันน้ีก็เหมือนกัน	 ถ้าเรามีวิธีหาความสุข	๒	 วิธี	 เราก็จะสบาย	 

เวลาที่เราใช้ร่างกายไปหาความสุขไม่ได้	เราก็ใช้ความสงบหาความสุข

แทนก็ได้	 น่ีคือวิธีท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆ	 ถ้าเราไม่มีวิธีหาความสุขจาก

ความสงบ	เราก็ต้องแก้ปัญหาท่ีท�าให้เราไม่สามารถหาความสุขได้จาก

ทางร่างกาย	ซ่ึงบางทีก็แก้ได้	บางทีก็แก้ไม่ได้	ถ้าแก้ไม่ได้น่ีเราเดือดร้อน

กันมาก	จะมีแต่ความเครียด	จะมีแต่ความทุกข์	เช่น	คนพิการ	คนท่ีขาด 

อวัยวะบางส่วน	 ขาดแขนขาดขา	ตาบอดหูหนวก	 จะดูอะไรก็ดูไม่ได้	 

ความสุข
ส�ารอง
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จะฟังอะไรก็ไม่ได้ยิน	จะเครียดมากถ้าเคยมีตาเคยมีหูมาก่อน	แต่ส�าหรับคนท่ีเกิดมาแล้ว

เป็นต้ังแต่เกิด	เขากจ็ะไม่เครียด	เพราะเขาหัดท�าใจท่ีเขาไม่ได้ใช้ตา	เขาไม่ได้ใช้หู	เขาก็ใช้

อย่างอื่นเท่าที่เขามีอยู่	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องเสีย	 เดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข ้

ได้ป่วย	ตอนนั้นจะท�าให้เรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจกันขึ้นมา	

	 แต่ถ้าเราสามารถมาหาความสุขด้วยการท�าใจให้สงบน้ีได้	 เราก็จะไม่เครียดกับ 

ความเป็นความตายของร่างกาย	เราก็จะไม่เครียดกับปัญหาต่างๆ	ท่ีเราเครียดกัน	ก็เพราะ

ว่าปัญหาต่างๆ	 เป็นอุปสรรคในการท่ีจะท�าให้เราหาความสุขทางร่างกายน่ันเอง	ปัญหา 

การเงิน	ปัญหาการงาน	 มันก็เก่ียวข้องกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายท้ังน้ัน	 ท่ีเรา

ท�างานท�าการหาเงินหาทองก็เพ่ือท่ีเราจะได้มีเงินมาเล้ียงดูร่างกาย	รักษาร่างกายให้มารับ

ใช้เรา	แล้วก็มีเงินทองให้ร่างกายเอาไปซ้ือของต่างๆ	มาเสพ	ซ้ือรูป	เสียง	กล่ิน	รส	โผฏฐัพพะ	 

มาเสพ	เพื่อจะได้ท�าให้เกิดความสุขขึ้นมาเท่านั้นเอง

 ปัญหาของเราก็อยู่แค่นี้	 ปัญหาอยู่ที่การ
หาความสุขทางตา	หู	จมกู	ลิ้น	กาย	พอเกิดสะดุด
ขึ้นมา	ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันที เช่น ก�าลัง
ดูภาพยนตร์แล้วไฟดับข้ึนมา นี่ก็เป็นปัญหาแล้ว  
ดูไม่จบ ท�ายังไงดี จะนั่งเฉยๆ ต่อไปดี หรือว่า
บางทีก็ต้องรีบโทรไปแจ้งไฟฟ้าแล้ว “เฮ้ย ไฟดับโว้ย  
รบีมาซ่อมหน่อย เดีย๋วจะได้ดหูนงัต่อ” ถ้าเขาบอกว่า 
ซ่อมไม่ได้	ไฟเสีย	๓	วัน โอ้โฮ	วุ่นวายกันไปทั้งบ้าน 
ทัง้เมอืง ถ้าเรายงัต้องใช้สิง่ต่างๆ มาเป็นเครือ่งมอื 
สร้างความสุขให้กับเรา แต่ถ้าเรานั่งสมาธิเป็น  
ท�าใจให้สงบเป็น เรากบ็อก “โอ้ย ไม่เป็นไร ไม่ได้ดหูนงั
ก็นั่งหลับตา” อย่างเมื่อกี้นี้ฟังเทศน์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร 
นั่งสมาธิไป ใจก็สบาย ใจก็สงบ 
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 ตอนน้ีใจของเรามีแต่ความทุกข์อยู่ทุกรูปแบบ ทุกข์กับทุกเรื่อง  

ทุกข์กับทุกคน แม้แต่เสียงระฆังยังทุกข์เลย	 เห็นไหม	 ได้ยินเสียงระฆัง 

นิดหน่อยก็ทุกข์แล้ว	กลายเป็นปัญหาประเด็นของบ้านเมืองข้ึนมากับเสียง 

ระฆังลูกเดียว	 ใจมันไม่มีความสุขแล้วมันทุกข์กับทุกอย่าง	 ทุกข์กับเสียง	

ทุกข์กับรูป	ทุกข์กับกลิ่น	ได้กลิ่นขยะมาเดี๋ยวก็ไปร้องเรียนที่เขตอีกแล้วซิ	

ว่ากลิ่นขยะของใครมานี่	 มันจะมีปัญหาตลอดเวลาถ้าเราหาความสุขผ่าน 

ทางร่างกาย	 แต่ถ้าเราหาความสุขผ่านทางใจแล้วจะไม่มีปัญหา	 กล่ินก็ 

กลิ่นเถอะ	มันโชยมาก็ห้ามมันไม่ได้	โชยมาก็ปล่อยมันโชยไป	เราก็ดมไป	

หายใจไป	หายใจบ่อยๆ	พอชินกับมันแล้ว	ดีไม่ดีจะชอบมันซะอีก	คนที่เขา

ไปหากินแถวกองขยะ	ท�าไมเขาหากินได้	ท�าไมเขาไม่รู้สึกรังเกียจกับกลิ่น

ในกองขยะล่ะ	เขากลับชอบกล่ินในกองขยะเพราะเป็นแหล่งทรัพย์ของเขา	 

เขาไปเก็บเศษขยะมาขาย	เก็บขวดพลาสติกกระป๋องอะไรต่างๆ	เดี๋ยวเขา

ก็ได้เงินมาซ้ืออาหารกินแล้ว	 ดังน้ัน	 มันอยู่ท่ีการปรับใจ	 ถ้าปรับใจแล้ว 

กล่ินเหม็นขนาดไหนก็อยู่ได้		ไม่อย่างน้ันพนักงานดูดส้วมเขาจะมาดูดส้วม

ให้เราได้อย่างไร	 เขาอยู่กับมันจนกระท่ังเขาชิน	 สัปเหร่อท�าไมเขาอยู่กับ 

ศพได้	 พวกคนท่ีเขาไปเก็บศพมูลนิธิปอเต๊กต้ึงน่ี	 ท�าไมเขาไปเก็บศพได้	

เพราะเขาอยู่กับมันจนชิน	พอมันชินแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร

ทุกข์กับทุกปัญหา
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	 แต่คนที่ไม่ชิน	คนท่ีจู้จี้จุกจิกน่ีแหละจะเป็น
ปัญหามาก	กลิน่แบบนีก้ไ็ม่เอา กลิน่แบบนัน้กไ็ม่เอา  
สีอย่างนี้ก็ไม่เอา สีอย่างนั้นก็ไม่เอา ร้อนไปหน่อย
ก็ไม่เอา เย็นไปหน่อยก็ไม่เอา พอมีเงินมีทองแล้ว
ความจู ้จี้จุกจิกมันจะออกมา จะออกลวดลาย
ต่างๆ เสื้อผ้าต้องเป็นแบบนั้น รองเท้าต้องเป็น
แบบนี้ จานต้องเป็นอย่างนี้ ม่านต้องเป็นแบบนั้น  
เฟอร์นิเจอร์ต้องเป็นแบบนี้ วุ่นวายไปหมด พอม ี
เงินบันดาลแล้ว	กิเลสมันจะออกมาแล้ว	ตัวจู้จี้ 
จุกจิกต่างๆ	 แล้วมันได้อะไร ม่านก็เป็นม่าน 
เหมอืนกนั เฟอร์นเิจอร์กเ็ป็นเฟอร์นเิจอร์เหมอืนกนั 
เตียงก็เป็นเตียงเหมือนกัน	ไม่มีมันก็อยู่ได้

 ท่ีวัดน้ีไม่เห็นมีเฟอร์นิเจอร์กย็งัอยูไ่ด้  ไม่เห็นต้องวุ่นวาย

ไปกับมันเลย ถ้าลองว่าใจมีความสุขแล้ว มันอยู่กับอะไรก็ได้  

อยู่กับธรรมชาติง่ายท่ีสุด ไม่ต้องไปปรุงแต่ง ไม่ต้องไปดูแล

รักษา ท่ีน่ีไม่ต้องมีคนตัดหญ้า ไม่ต้องมีคนมาแต่งต้นไม้  

ให้ธรรมชาติมันตัดมันแต่งให้ ถ้าใจมีความสุขแล้ว มันอยู่กับ

ทกุสิง่ทกุอยา่งได้อยา่งสบายไม่วุน่วาย ไม่จูจ้ี้จุกจิก ทีจู่จ้ีจุ้กจิก

ก็เพราะความอยากนี่แหละ ความชอบไม่ชอบ มันมีฝังอยู่ในใจ  

แต่ถ้าท�าใจให้สงบแล้ว ความชอบไม่ชอบมันจะถูกก�าจัดไป 

ความอยากต่างๆ กจ็ะถูกก�าจดัไปหมด แล้วใจกจ็ะอยูก่บัทกุสิง่ 

ทุกอย่างได้อย่างมีความสุข
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	 จิตของผู้ท่ีถูกอ�านาจของความหลงความอยากครอบง�าจิตใจ	 

จะหลงเห็นแต่ความสุขจากส่ิงต่างๆ	 ท่ีมีอยู่ในโลกน้ี	 จะไม่มองเห็น

ความทุกข์ต่างๆ	 ท่ีติดมากับความสุข	 ก็เลยเดินเข้าหาความทุกข์โดย

ไม่รู้สึกตัวว่าก�าลังเข้าหาความทุกข์	 เหมือนปลาท่ีไปกัดกินเหย่ือท่ี

ติดอยู่ปลายเบ็ดน่ันแหละ	 เห็นแต่เหย่ือ	 ไม่เห็นเบ็ดท่ีติดอยู่กับเหย่ือ	 

คิดว่าเหยื่อ	เป็นแต่เหยื่ออย่างเดียว	แต่พอไปกัดไปกินไปฮุบเหยื่อเข้า	 

ก็จะถูกตะขอเบ็ดเก่ียวปาก	 แล้วก็จะถูกคนท่ีเขาหย่อนเบ็ดลงมาน้ี

ลากข้ึนไปจากน�้าเอาไปฆ่าเอาไปแกง	 น่ีก็ลักษณะเดียวกับจิตของผู้ท่ี

มีความหลงมีความอยากครอบง�าจิตใจน้ี	 จะฉลาดแต่ไม่เฉลียว	 รู้ว่า 

น่ีคืออาหาร	 น่ีคือความฉลาด	แต่ไม่เฉลียวว่ามันเป็นกับดัก	 มันจะท�า 

ให้ต้องทุกข์ทรมานต้องตายได้	ถ้าไปกินเหยื่อนั้น	

	 ฉันใด	 ส่ิงต่างๆ	 ท่ีพวกเรามาแสวงหากันในโลกน้ี	 ก็เป็นเหมือน

เหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี้เอง	เราเห็นลาภ	ยศ	สรรเสริญ	เห็นความสุข 

ทางตา	 หู	 จมูก	 ล้ิน	กาย	 แล้วน้ีน�้าลายไหล	อยากได้ทันที	พอท่ีไหน 

เขามีการแจกเงิน	 แจกข้าวแจกของน้ี	 จะเฮโลกันไปแน่นไปหมด	 

เหยียบกันตายก็มี	เพราะเห็นว่าเป็นความสุข	ได้ของฟรีๆ	มา	ท�าไมจะ

ไม่สุขกัน	 แต่ไม่เห็นตอนท่ีมันหมด	พอมันหมดแล้วทีน้ีจะท�าอย่างไร	

ฉลาด
แต่ไม่เฉลียว
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ความสุขท่ีได้จากของท่ีไปเอามามันหมดไปแล้ว	 ถ้าไม่มีอะไรให้เสพต่อ	 มันก็เกิดความ

ทุกข์ใจข้ึนมา	น่ีคือส่ิงท่ีพวกเราท่ีมาเกิดในโลกน้ียังมองไม่เห็นกัน	คือมองไม่เห็นอนิจจัง	

ทุกขัง	อนัตตา	ในสิ่งต่างๆ	ที่มีอยู่ในโลกนี้	 เช่น	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุขทางตา	หู	จมูก	 

ล้ิน	 กาย	 ท่ีเราเรียกว่า	 “โลกธรรม”	 ภาษาพระ	ภาษาทางศาสนาน้ี	 ท่านเรียกลาภ	ยศ	

สรรเสริญ	สุข	ว่าเป็นโลกธรรม	เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในโลกน้ีท่ีมนุษย์ท้ังหลายและสัตว์เดรัจฉาน

ท้ังหลายแสวงหากัน	เพราะเห็นว่าได้มาแล้วจะท�าให้มีความสุขกันน่ันเอง	เพียงแต่ว่ามอง

ไม่เห็นเบ็ดที่มันซ่อนติดอยู่กับอาหารของลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	นี้เอง	เพราะไม่เฉลียว 

มีแต่ความฉลาด	ฉลาดหาเงินทอง	ฉลาดหาอ�านาจหาต�าแหน่งหารางว่ีรางวัล	หาความสุข 

ทางตา	หู	จมูก	ล้ิน	กาย	กัน	แต่ไม่เคยเฉลียวใจคิดเลยว่ามันให้ความสุขตลอดเวลาหรือไม่	

มันท�าให้เราต้องมาทุกข์หรือไม่	อันน้ีไม่คิดกัน	พอมันให้ความทุกข์ก็เลยไม่รู้จะท�าอย่างไร	

แก้ไม่เป็น	หาทางออกไม่เป็น	 เหมือนปลาท่ีติดเบ็ดแล้ว	 ไม่มีทางท่ีจะแก้ได้	 นอกจาก 

คนที่เขาตกปลานั้นเขาสงสาร	เขาปลดเบ็ดออกให้เท่านั้น	

 พระพุทธเจ้าของพวกเราน้ีก็เป็นเหมือนคนตกปลา หรือคนที่ 
จะมาเอาเบ็ดทีเ่กีย่วปากปลานีใ้ห้ออกจากปากปลาไป พระพุทธเจ้าเป็น
ผู้มาสอนมาบอกให้เรารู้จักวิธีออกจากความทุกข์ ที่เรามาติดกันอยู่	
เรามาติดกับความทุกข์ทาง	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	 สุข พระพุทธเจ้า 
นี้แหละเป็นผู้ค้นพบวิธีที่จะท�าให้เรานี้ไม่ต้องมาติดกับความทุกข์ท่ีเกิด
จากการไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กัน โดยการสอนให้พวกเรานี้มา
หาความสุขจากอาหารที่ไม่มีเบ็ดติดอยู่ ปลาที่ไปกินอาหารที่ไม่มีเบ็ด
ติดอยู่ก็ปลอดภัย กินอาหารก็มีแต่อิ่มหน�าส�าราญใจ กินแล้วจะมีแต่
ความอิ่มมีแต่ความสุขไปตลอด จะไม่มีความทุกข์ตามมาเลย	
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 พวกเรารูห้รอืไม่ว่า  พอเรามาเกิดแล้วนี้  
เหมอืนเราท�าสญัญากบัยมบาลไว้ล่วงหน้า
แล้วว่า ขอให้มารับเรานะ			ถงึเวลาท่ีสมควร	
เราจะมอบร่างกายนี้ให้กับยมบาลไป	
เพราะเมื่อมาเกิดแล้ว ร่างกายนี้ก็จะต้อง
แก่ ต้องเจ็บ ต้องตายกัน ผู้ที่ได้ยินค�าสั่ง 
ค�าสอนของพระพุทธเจ ้าก็จะกลัวการ 
เกิดกัน เพราะรู ้ว ่าเมื่อเกิดแล้วจะต้อง 
เจอความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะ
พยายามตัดเหตุที่จะพาให้มาเกิด มาแก่  
มาเจ็บ มาตายกัน ก็คือการมาปฏิบัติตาม
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ให้เราหาอาหาร
หรือความสุขชนิดใหม่ที่จะท�าให้เราไม่ต้อง
กลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตายกัน 

สัญญากับยมบาล
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	 เ ม่ือก่อนน้ันพระพุทธเจ ้าและพระสาวกก็หาความสุข 

เหมือนกับท่ีพวกเราก�าลังหากันอยู่ในขณะน้ี	 ท่านก็หาลาภ	 ยศ	

สรรเสริญ	หาความสุขทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กายกัน	แต่ท่านนอกจาก

ฉลาดแล้ว	ท่านยังเฉลียวด้วย	พวกเราฉลาดแต่เราไม่เฉลียว	พวกเรา 

ไม่เห็นความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	ที่จะคืบคลานเข้ามาท�าลาย

ความสุขท่ีเราก�าลังหากัน	 มีพระพุทธเจ้าน่ีแหละเป็นผู้ท่ีมีความ

เฉลียว	 ท่ีนอกจากมีความฉลาดแล้ว	 ฉลาดในการหาลาภ	 ยศ	

สรรเสริญ	สุข	แล้ว	ยังมีความเฉลียวท่ีเห็นพิษเห็นภยั	เห็นอันตราย

ของการหาความสุขทางหาลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	ด้วย	เห็นว่าต่อไป 

ร่างกายของพระองค์จะต้องแก่	 จะต้องเจ็บ	 จะต้องตาย	 เม่ือเป็น 

เช่นน้ันแล้ว	ก็จะไม่สามารถหาความสุขแบบท่ีก�าลังหาอยู่ได้	พวกเรา 

ก็ต้องแก่	 ต้องเจ็บ	ต้องตาย	 เหมือนกัน	แต่ท�าไมพวกเราถึงมอง 

ไม่เห็นกัน	ก็เพราะพวกเราฉลาดแต่ไม่เฉลียวนั่นเอง	ฉลาดในการ 

หาความสุขผ่านทางร่างกาย	 แต่ไม่เคยเฉลียว	 ไม่เคยเอะใจเลย	 

ไม่เคยถามตวัเองว่า	“เฮ้ย ต่อไปกแูก่ กเูจบ็ กตูาย กจูะท�ายงัไงวะ”  

น่ีไม่เคยคิดกนัเลย ไม่ยอมคิดกนั ไม่กล้าคิดกนั ค�าว่า “แก่” ค�าว่า  

“เจ็บ” ค�าว่า “ตาย” น้ี อยากจะลบออกจากพจนานุกรมเลย  

อยากจะให้มันไม่มีในภาษาไทยเลย แต่มันลบไม่ได้ เพราะ 

มันเป็นความจริงที่ไม่มีใครไปลบล้างได้ การท่ีไม่ไปสนใจ	 ไม่ไป

คิดถึงมันน้ี	 มันกลับท�าให้เราไม่เฉลียว	 กลับท�าให้เราโง่มากข้ึน	 

กลับท�าให้เราทุกข์มากขึ้น	เพราะมันจะท�าให้เรากลัวความแก่	กลัว

ความเจ็บ	 กลัวความตายกัน	ความกลัวความแก่	 กลัวความเจ็บ	 

กลัวความตาย	 น่ีแหละเป็นตัวท�าให้เราทุกข์กัน	 ไม่ใช่ความแก	่ 

ความเจ็บ	ความตาย	ที่ท�าให้เราทุกข์
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 พอเกิดแล้วมันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 
มนุษย์เราที่เกิดมานี้ก็พยายามมาแก้สูตรนี้กัน	 
นักวทิยาศาสตร์ หมอ นกัชีวะ นกัเคม ีพยายามคดิค้น
หาวิธีที่จะท�าให้ร่างกายนี้ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย มีมา 
ทกุยคุทกุสมยัแล้ว ไม่ใช่แต่เฉพาะยคุของเรา ยคุในอดตี 
อันแสนยาวนาน หรือยุคในอนาคต ก็จะมีมนุษย์ที่จะ 
มาเปลี่ยนสูตรนี้กันท้ังนั้น แทนที่จะเปลี่ยนความโง ่
ของตน กลับไปพยายามเปลี่ยนสูตรที่มันเปลี่ยน 
ไม่ได้ ไปเปลี่ยนสูตรที่มันเปลี่ยนไม่ได้ท�าไม มันเป็น 
สูตรตายตัว เปลี่ยนความโง ่ของตัวเองดีกว ่า  
เปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกาย มันก็ 
จบแล้ว ไม่ต้องมาเปลี่ยนสูตรว่า ขอให้เกิดแล้วไม่ต้อง
แก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตาย มันเปลี่ยนไม่ได้ เหนื่อยไป
เปล่าๆ ท�าเท่าไรก็ไม่มีวันที่จะส�าเร็จได้

สูตรที่เปลี่ยนไม่ได้      
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	 พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่ามันท�าไม่ได้	 ก็เลยไม่มาทางน้ี	 

ไม่มาทางที่จะมาเปลี่ยนสูตรของการเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	แต่มา

เปล่ียนวิธีหาความสุขดีกว่า	แทนท่ีจะหาความสุขจากร่างกาย	

ทางตา	 หู	 จมูก	 ล้ิน	กาย	 ก็ไปหาความสุขจากการท�าใจของ

ตนเองให้สงบดีกว่า	ง่ายกว่าเยอะแยะ	ใจของเรานี้อยู่กับเรา

มาตลอด	ถ้าเราสั่งเราสอนมันให้สงบ	มันก็สงบ	ที่มันไม่สงบ

เพราะเราไม่ส่ังไม่สอนให้มันสงบ	 เราไปชวนให้มันวุ่นวายกัน

ต่างหาก	วุ่นวายกเ็พราะไปยุ่งกับการไปหาลาภ	ยศ	สรรเสริญ	

ไปหาความสุขทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	มันก็เลยท�าให้เรามา

วุ่นวายกับการมาเปลี่ยนสูตร	“อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ให้มา

เป็น “นิจจัง สุขัง อัตตา” กัน	

	 อยากจะให้ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	นี้เป็น	“นิจจัง”	คือ

ถาวร	 ไม่เปล่ียนแปลง	 ไม่มีวันเส่ือม	 ไม่มีวันหมด	 เป็นของ

เราไปตลอด	 ให้ความสุขกับเราไปตลอด	 แล้วท�าได้ไหมล่ะ	 

ท�าได้ชั่วคราว	อยากจะมีบ้านดีๆ	อยู่	ก็สร้างบ้านดีๆ	อยู่กันไป	

อยู่ไปไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็เก่าก็พัง	อยากจะมีเสื้อผ้าสวยๆ	งามๆ	

ไว้สวมใส่	 ก็หามาใส่กัน	 ใส่ไปสักพักเด๋ียวมันก็เก่า	 เด๋ียวมัน 

ก็ขาด		ไม่มีอะไรจีรังถาวร		ไม่มีใครท�าให้ส่ิงต่างๆ	ท่ีมีอยู่ในโลกน้ี	 

จีรังถาวรได้	
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 ถ้าเรารักษาศีล ๘ จะมีการดึงเอาเวลาท่ีเราเอาไปใช้
กับกิจกรรมอื่นๆ ให้เอามาใช้เฉพาะกับการปฏิบัติธรรม  
เอามาใช้กับการเจรญิสต ิมาใช้กบัการนัง่สมาธ ิมาใช้กบัการ
เจริญปัญญา พอเราถือศีล	๘	เราก็จะรู้สึกว่ามีเวลาว่าง 
ไปหมด	ไม่รู้จะท�าอะไร

 คนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรม	 เคยแต่เที่ยว	 เคยแต่กิน
เคยแต่ดื่ม	 พอมาถือศีล	 ๘	 เลยไม่รู ้จะท�าอะไร	 สิ่งที่
เคยท�าก็ท�าไม่ได้ ดังน้ัน เวลาปฏิบัติใหม่ๆ อาจจะไม่รู้ว่า 
จะท�าอะไร ก็อาจจะต้องไปเข้าคอร์สก่อน ไปเรียนกับพวกท่ี 
เขาปฏบิตักินั เขากจ็ะมตีารางเวลาเลยว่า เวลานีใ้ห้เดนิจงกรม  
เวลาน้ีให้ไหว้พระสวดมนต์ เวลาน้ีให้ฟังเทศน์ฟังธรรม  
เวลานี้ให้นั่งสมาธิ เวลาน้ีให้พักผ่อน เขาจะจัดตารางให้
ส�าหรบัคนทีไ่ม่รูวิ้ธีปฏบิตัเิพือ่จะได้รูว่้าจะต้องปฏบิตัอิะไรบ้าง

ศีลเป็นข้อห้าม	
สมาธิ	ปัญญา ต้องท�าถึงเกิดผล
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	 ต้ังแต่หลังจากเท่ียงวันไปแล้วน้ี	 จะไม่มีกิจกรรม

ทางร่างกายต้องท�าอีกต่อไป	 ไม่ต้องกินอาหารหลังจาก 

เท่ียงวันไปแล้ว	ไม่ต้องดูหนังฟังเพลง	ไม่ต้องท�าอะไรต่างๆ	

ก็จะมีเวลาว่าง	เขาก็จะมีก�าหนดเวลา	ชัว่โมงน้ีให้เดินจงกรม	

ชั่วโมงต่อไปให้น่ังสมาธิ	 ชั่วโมงต่อไปให้ฟังเทศน์ฟังธรรม	

ถามตอบปัญหาธรรม	 ชั่วโมงต่อไปให้ไหว้พระสวดมนต์	 

ให้มีกิจกรรมท�าอย่างต่อเน่ืองจนถึงเวลานอน	 นอนก็ 

ไม่ให้นอนมาก	นอนสี่ห้าชั่วโมง	นอนสี่ทุ่ม	พอตีสามก็ปลุก

ข้ึนมาให้ไหว้พระสวดมนต์	 ลุกขึ้นมาน่ังสมาธิ	 ลุกขึ้นมา 

เดินจงกรม	 จนถึงเวลาสว่าง	 แล้วก็ไปท�าบุญใส่บาตร	 

เสร็จแล้วก็รับประทานอาหาร	 รับประทานอ่ิมก็พักผ่อน 

นิดหน่อยเพราะหนังท้องตึงหนังตาหย่อน	พอต่ืนข้ึนมา 

ใกล้	๑๑	โมง	ก็กินอีกมื้อหน่ึง	กินมื้อเพล	พอกินเสร็จแล้ว 

ก็ให้เดินจงกรมเพื่อจะได้ไม่ง่วง	ถ้านั่งสมาธิมันจะหลับ	

นี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นส�าหรับ 
ผูท้ีถ่อืศลี	๘	ผู้ทีจ่ะเจริญสต ินัง่สมาธิ 
เจริญปัญญา ต้องมีกิจกรรมเหล่านี้
ถึงจะเกิดผลขึ้นมา ศีลนี่เป็นข้อห้าม 
แต่สมาธิ ปัญญา ต้องท�าถึงจะเกิดผล 
ขึ้นมา ศีลจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราไม่ท�า
ตามข้อทีผิ่ดศลี นัน่แหละถึงจะเรยีกว่า 
เกิดผล
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	 ธรรมะน้ีมีหลายระดับเป็นเหมือนอาหาร	 จิตใจของ 

ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกัน	 จิตใจของผู้ปฏิบัติบางท่านก็ยังเป็น 

ทารกอยู่	 ยังรับธรรมท่ีสูงไม่ได้	 ก็ต้องรับเอาธรรมท่ีขั้นต�่า 

ไปก่อน	ต้องสอนท�าบุญไปก่อน	พอท�าบุญได้ก็สอนให้รักษา

ศีลต่อไป	 รักษาศีลได้	 ก็ให้ถือศีล	๘	 ไปอยู่วัดสักคืนสองคืน	

ไปฟังเทศน์ฟังธรรม	ไปนั่งสมาธิ	ไปเจริญสติ	ต้องสอนเป็นขั้น

เป็นตอนไปตามก�าลังของผู้ศึกษาผู้ปฏิบติั	ทุกคนไม่เหมือนกัน	 

เพราะพุทธศาสนาน้ีเป็นโรงเรียนท่ีสอนต้ังแต่อนุบาลไปจนถึง

ระดับปริญญาเอกเลย	 เพราะฉะน้ัน	คนท่ีมาศึกษาน้ีต้องรู้ว่า

ตนเองอยู่ในระดับไหน	 อย่าไปเห็นคนเขาเรียนปริญญาเอก	 

ก็อยากจะไปเรียนกับเขา	 เรียนแล้วเด๋ียวเป็นบ้าไปก็มี	 ถ้ายัง

ไม่มีก�าลังท่ีจะไต่เต้าไปถึงข้ันน้ันได้	ถ้ายังไม่มีสติ	 ไปน่ังสมาธิ

เด๋ียวก็เป็นบ้าได้	 น่ังแล้วเห็นโน่นเห็นน่ี	 คิดว่าเป็นโน่นเป็นน่ี 

ขึน้มา	น่ีท�าให้เป็นบ้ากันไป	ถ้าน่ังแล้วมีสติจะไม่เห็นอะไร	ถ้าเห็น 

ก็จะรู้ว่ามันเป็นของปลอม	มันเป็นของชัว่คราว	เกิดแล้วก็ดับไป	 

ไม่มีสาระอะไร	

ศึกษาตามก�าลัง
ของผู้ปฏิบัติ
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	 ดังนั้น	การปฏิบัติทาน	การรักษาศีล	การภาวนา	นี้	จึงเป็นไปตามขั้นตอน	เป็นไป 

ตามก�าลังของผู้ปฏิบัติ	 บางท่านอาจจะเคยพบกับศาสนาพุทธมาก่อนในอดีตชาติ	 

ได้เคยท�าบญุท�าทาน	ได้เคยรักษาศีล	ได้เคยภาวนามาบ้างแล้ว	พอมาท�าในชาติน้ีก็อาจจะ 

ไม่ต้องกลับไปเร่ิมต้นท่ีชัน้อนุบาลก็ได้	ถ้าเคยท�าร้อยละ	๕๐	ก็จะท�าต่อไปได้	เพราะมีก�าลัง

ที่จะท�าต่อได้	ถ้าเคยท�าร้อยละ	๗๐	ก็จะท�าต่อที่ร้อยละ	๗๐	ก็ได้	ดังนั้น	ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ

ธรรมในพุทธศาสนาจึงมีการปฏิบัติต่างระดับกัน	บางคนก็ปฏิบัติได้มากกว่า	บางคนก ็

ปฏิบัติได้น้อยกว่า	 ถึงแม้จะเป็นเพ่ือนกันรู้จักกันมายาวนานก็ตาม	แต่พอได้มาพบกับ

พระพุทธศาสนา	เพ่ือนคนหน่ึงไปปฏิบติัได้	เพ่ือนอีกคนหน่ึงยังไปไม่ได้	เพราะคนท่ียังไป 

ไม่ได้ยังไม่มีก�าลังพอ	คนท่ีไปได้มีก�าลังมากพอท่ีจะไป	 เขาก็ไปของเขาเอง	 น่ีคือท�าไม 

คนที่มานับถือศาสนาพุทธจึงมีการปฏิบัติมากน้อยไม่เท่ากัน	ก็เพราะว่าอินทรีย์หรือบุญ

ที่ได้ก่อไว้ในอดีตชาติมีก�าลังไม่เท่ากันนั่นเอง

 “อนิทรย์ี” คอือะไร อินทรย์ีคอืก�าลงัของจติใจ มอียู ่๕ ประการด้วยกนั  
คือ ๑. ศรัทธา ความเชื่อ ๒.	 วิริยะ ความพากเพียร ๓.	สติ	การระลึกรู้  
๔. สมาธิ การตั้งมั่นอยู่ในความสงบ และ ๕. ปัญญา ความฉลาด รู้เหตุ  
รู้ผล รู้ตน รู้บุคคล รู้สังคม รู้กาลเทศะ และรู้ประมาณ

	 อันน้ีเป็นอินทรีย์ของผู ้ ท่ีมีมาไม่เท ่ากัน	 เพราะในอดีตชาติท่ีเรามาเกิดน้ี	 

เราสร้างอินทรีย์มาไม่เท่ากัน	พอมาเกิดในชาติปัจจุบันมาได้พบกับพระพุทธศาสนา	 

จึงมีก�าลังท�าบญุท�าทาน	รักษาศีล	ภาวนา	ไม่เท่ากันน้ันเอง	บางคนก็ท�าได้เพียงร้อยละ	๑๐	 

เพราะยังต้องเอาเงินไปซ้ือความสุขทางตา	หู	จมูก	ล้ิน	กายอยู่	บางคนกท็�าได้ร้อยละ	๕๐	 

เพราะว่าไม่ต้องเอาเงินไปซ้ือความสุขมาก	 เพราะภาวนาได้ร้อยละ	 ๕๐	 ก็มีความสุข 

จากการภาวนาได้	ก็เลยไม่จ�าเป็นที่จะต้องใช้เงินมากกับการไปซื้อความสุขด้วยเงินทอง	 

ก็เอาเงินทองท่ีจะไปซ้ือความสุขน้ันมาท�าบุญได้	 บางคนก็ท�าทาน	 รักษาศีล	 ภาวนา 

ได้ระดับ	๑๐๐	 เลย	 เช่น	พระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นตัวอย่าง	พระพุทธเจ้าถึงเวลา

พร้อมท่ีจะออกบวช	 พระพุทธเจ้าก็พร้อมท่ีจะท�าทานได้	 ๑๐๐%	 มีทรัพย์สมบัติ 

ข้าวของเงินทองเท่าไรก็สละไปหมด	สละราชสมบติั	แล้วก็ไปบวช	รักษาศีลได้ตลอดเวลา	
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แล้วก็มีเวลาภาวนาได้ตลอดเวลา	นี่แหละต้องมีการปฏิบัติเต็มร้อย	ถึงจะสามารถเข้าสู่

มรรคผลนิพพานได้	 เข้าสู่การบรรลุการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้	 แต่ก็ต้อง

ท�าไปตามก�าลัง	ตามอินทรีย์ของแต่ละผู้ปฏิบัติ	 จะไปเปรียบเทียบคนน้ันกับคนน้ีไม่ได้	

เพราะว่าก�าลังไม่เท่ากัน

เหมือนคนท่ีเขาวิ่ง ท�าไมบางคนว่ิงมาราธอนได้เต็ม
มาราธอน บางคนวิ่งแค่ครึ่งมาราธอน บางคนวิ่งแค่ 
มินิมาราธอน เพราะว่าก�าลังวิ่งมีไม่เท่ากัน เพราะ
ได้รับการฝึกฝนอบรมในการวิ่งมาไม่เท่ากันนั่นเอง  
คนที่วิ่งได้เต็มร้อยเพราะเขาฝึกมายาวกว่าคนที่ฝึกได ้
เพียงครึ่งเดียว อันนี้อยู ่ที่การสร้างก�าลังขึ้นมา  
ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจก็เหมือนกัน 
จิตใจของผู้ปฏิบัติจึงมีก�าลังมากน้อยไม่เท่ากัน	 
พอถึงเวลาที่จะไปปฏิบัติก็เลยปฏิบัติได้ไม่เท่ากัน  
บางคนกไ็ปบวชได้เลย บางคนก็ยงัต้องอยูเ่ป็นฆราวาส
ไปก่อน เป็นอุบาสก อุบาสิกา ไปก่อน ถือศีล ๘ ไปก่อน  
เข ้าวัดเฉพาะวันพระ วันธรรมดายังต้องกลับไป 
เลี้ยงดูครอบครัว ยังต้องไปหาความสุขทางตา หู  
จมูก ลิ้น กายอยู่ ก็ยังไม่สามารถไปได้อย่างเต็มร้อย 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าหมายก็คือต้องท�าให้ได้เต็มร้อย 
ถ้าอยากจะหลดุออกจากกองทกุข์แห่งการเวยีนว่าย
ตายเกิด
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	 มีนักบวชเป็นแสนแต่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานน่ีไม่รู ้ก่ีร้อย	 

มันฟ้องมันบอกเหตุและผลมันเป็นอย่างนั้น	ถ้าเหตุมันน้อย	ผลมันก็

ต้องน้อย	เหตุมันไม่เข้มข้น	ผลมันก็ไม่เข้มข้น	ไม่ต้องดูใคร	ดูตัวเราเอง

ก็ได้	ดูความสงบดูความฉลาดของเรามันน้อยหรือมันมาก	มันฟุ้งซ่าน

วุ่นวายใจกว่าสงบ	หรือว่ามันสงบมากกว่าฟุ้งซ่านมากกว่าวุ่นวายใจ	 

มันฉลาดกว่ากิเลสหรือกิเลสฉลาดกว่าเรา	 ใครจะฉลาดกว่ากัน	 

ถ้ากิเลสฉลาดกว่า	 มันก็ลากเราไป	 มันก็หลอกเราไป	 หลอกให้เรา 

ท�าอะไรตามกิเลส

 ไม่ต้องไปวัดคนอ่ืนหรอก วัดตัวเราดีท่ีสุด คนอ่ืนเขาฉลาด 

หรอืโง่ก็ไม่ได้เกีย่วกบัเรา คนอ่ืนเขาจะเข้มข้นหรอืเจอืจางมันก็ไม่ได้

เกี่ยวกับเรา ไอ้ที่เกี่ยวกับเราก็เรานี่แหละ	เหตุของเราการปฏิบัติของ

เราน่ีมันเข้มข้นหรือมันเจือจาง	ถ้ามันยังเจือจางอยู่กท็�าให้มันเข้มข้นข้ึน	 

เพ่ิมการกระท�าให้มากข้ึน	ถ้าท�าบุญยังเจือจางอยู่	 ยังขอแบ่งไปให้กับ

กิเลสอยู่	ก็ต้องดึงเอามาให้หมด	ของที่กิเลสต้องการ	เราไม่ต้องมีมัน

ก็ได้	 วิธีท่ีจะรู้ว่าเป็นกิเลสหรือไม่ก็ถามมันว่า	 “ของท่ีเราอยากได้หรือ 

ส่ิงท่ีเราอยากท�าน้ี	 ถ้ามันไม่ได้ท�าจะตายหรือเปล่า”	 ถ้าค�าตอบว่า	 

“ไม่ตาย”	ก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสแล้วถ้าไปท�า	แต่ถ้าของที่เราต้องการ

วัดตัวเราเองดีที่สุด
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หรือของท่ีเราอยากได้	 หรือถ้าเราไม่ท�าแล้วท�าให้เราตายน้ี	 อันน้ีไม่ใช่กิเลส	 เราต้องมี

เคร่ืองวัดมีเกจ์วัดถึงจะได้รู้ว่ามันเป็นธรรมหรือมันเป็นกิเลส	 ให้วัดด้วยเหตุผล	การจะ 

วัดว่ามันโลภ	 มันเป็นตัณหา	หรือว่ามันเป็นธรรม	 ก็ดูท่ีเหตุผลว่าจ�าเป็นหรือไม่จ�าเป็น	 

ถ้าไม่ได้ท�าแล้วตายหรือไม่ตาย	เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วย	เช่น	ไม่ได้กินอาหาร

หลายๆ	 วันน่ี	 เจ็บไข้ได้ป่วยไหม	ตายไหม	ถ้าตายก็ต้องกิน	 แต่ถ้ากินจนอ้วนเกินไปน่ี

มันก็เป็นกิเลสอีกอันหน่ึง	 กินจนกระท่ังเป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอีก	 กินแล้วเป็น 

เบาหวาน	เป็นความดัน	เป็นโรคอะไรต่างๆ	ขึน้มา	อันน้ีก็เป็นกิเลสอีก	เพราะฉะน้ันจะต้อง 

วัดให้ดี	เราจะรู้ว่าอะไรเป็นกิเลส	อะไรเป็นธรรม	

 นี่คือเรื่องของการปฏิบัติ	 เราต้องดู
ที่เหตุและดูที่ผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัต ิ
ของเรา	ถ้าปฏิบัติแล้วใจเราสงบมากขึ้น ความ
วุ่นวายใจ ความเครียดต่างๆ ความวิตกกังวล  
ความหวาดกลัวต่างๆ น้อยลงไป อันนี้แสดงว่า
เราก�าลงัก้าวหน้าขึน้ไป ก้าวหน้าด้วยการท�าบญุ
ท�าทานของเรา ก้าวหน้าด้วยการรักษาศีล 
ของเรา ก้าวหน้าด้วยการภาวนาของเรา  
อันนี้แหละคือส่ิงที่ เราจะต้องคอยท�าให ้มัน 
เข ้มข้นขึ้นไปตามล�าดับ ท�าทานให้มากขึ้น 
ให้มันเข้มข้น	รักษาศีลให้มากขึ้นให้มันเข้มข้น	
ภาวนาให้มากขึ้น ถ้าท�าอย่างนี้ต่อไปก็จะก้าว
จากนักบุญไปสู่นักบวชได้
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 เราอยูก่บัความทกุข์ตลอดเวลาจนชนิกบัมนั	จนคดิ
ว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดา จะมาทนไม่ได้ก็ตอนมาเจอ
ทุกข์หนักๆ	เท่านั้นถึงจะรู้ว่าทุกข์

	 เช่น	 แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับ	หรือเครียดหวาดกลัวกับอะไร 

สักอย่างหน่ึง	กลัวจะถูกเขามายึดบ้านไป	เพราะไม่สามารถท่ีจะผ่อนส่ง 

ให้เขาได้	อันนี้มันถึงจะเห็นทุกข์ขึ้นมา	

	 น่ีคือการเป็นอยู่ของพวกเราตอนน้ี	 จิตใจของพวกเรา	 ๙๐%	 

จะทุกข์กัน	 มี	๑๐%	 ท่ีจะสุขกัน	 สุขก็เป็นสุขเด๋ียวเดียว	 เวลาได้อะไร

ท่ีเราอยากได้มาก็สุขกัน	 แล้วเด๋ียวมันก็กลายเป็นความทุกข์โดย 

ไม่รู้สึกตัว	เพราะเมื่อได้อะไรมาแล้วเราก็รักก็หวงก็ห่วง	พอห่วงก็ทุกข ์

อีกแล้ว	 แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์กัน	 แล้วพอเสียส่ิงท่ีเราได้มาไปก็ 

ทุกข์อีก	ตอนน้ีจะรู้ว่าทุกข์แต่ไม่เขด็	พอของน้ีเสียไปหายไป	ถ้ามีปัญญา 

ก็ไปหามาใหม่	เพราะอยู่โดยท่ีไม่มีมันไม่ได้	ต้องอาศัยส่ิงเหล่าน้ีคอยมา

ให้ความสุข	แล้วก็กลายเป็นความทุกข์ทางจิตใจโดยไม่รู้สึกตัว	พอได้

มาแล้วกต้องหวงต้องห่วง	แล้วเวลาเสียไปก็เสียใจ

ความสุข
ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง
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 อันน้ีคือเรื่องของความทุกข์ต่างๆ ที่อยู่กันมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลายาวนาน 

ไม่ใช่แต่ชาติน้ีเท่าน้ัน เราเป็นอย่างน้ีมาหลายชาติแล้ว เพราะร่างกายน้ีมันเป็นของ

ชั่วคราว	 ท่ีเราอาศัยใช้มันเป็นเคร่ืองมือหาความสุขต่างๆ	พอร่างกายน้ีตายไป	 เราก็ไป 

รอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่	แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่	เราก็มาท�าแบบน้ี	มาหา 

ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	มาหาความสุขทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	กันใหม่	แล้วพอหามาได้แล้ว

ก็ต้องมาหวงมาห่วงมาเครียดมาเสียอกเสียใจเวลาต้องพลัดพรากจากส่ิงท่ีเราหามา 

ได้ไป	นี่คือสถานภาพทางจิตใจของพวกเรา	คือมีความทุกข์มากกว่ามีความสุข

	 ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา	 แล้วท่านสอนให้เราท�าบุญท�าทาน	 รักษาศีล

ภาวนา	ถ้าเราเอาไปปฏิบัติตามได้	 เราจะเร่ิมเห็นว่าทุกข์มันจะเร่ิมน้อยลงไป	 สุขมันจะ

มากขึน้ไป	ท�าบญุท�าทานกจ็ะท�าให้มีความสุขเพ่ิมมากข้ึน	รักษาศีลก็จะท�าให้มีความทุกข์

น้อยลงไป	แล้วถ้าภาวนาฝึกจิตน่ังสมาธิท�าจิตให้สงบได้	 ทุกข์ก็จะหายไปหมด	 ทีน้ีก็จะ

มีความสุขเต็มร้อยอยู่ภายในหัวใจ	 ถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราถึงจะมีความเชื่อในค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มร้อย	ต้องให้มันเห็น ต้องให้จิตสงบสักครั้งหนึ่ง แม้จะแค่ชั่ว 

งูแลบล้ิน	 ขอให้ได้ดูหนังตัวอย่าง	 หรือขอให้ได้ชิมรสของแกงสักหยดเดียว	 ไม่ต้อง 

ค�าหน่ึงหรอก	 เพียงแต่ขอหยดแกงหน่ึงหยดแตะท่ีล้ิน	 จะรู้ว่าแกงน้ีวิเศษขนาดไหน	 

รสของแกงอันวิเศษน้ีจะเป็นรสของแกงท่ีเราไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลย	รสแห่งธรรม 

ชนะรสทั้งปวง

	 ขอให้เราลองท�าจิตให้สงบได้	แม้แค่ชัว่งูแลบล้ินเท่าน้ันแหละ	เวลาท่ีจิตสงบลงไปน่ี	 

มันแสนจะเบาอกเบาใจ	สุขสบายเหมือนหลุดพ้นจากความทุกข์	จะร้องคิดว่าน้ีคือนิพพาน	 

“อ๋อ นิพพานเป็นอย่างน้ีเอง” เพียงแต่ว่านิพพานชั่วแวบเดียว	 หนังตัวอย่างของ 

พระนิพพาน	มันจะเห็นคุณค่าของธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เลย

	 พอเห็นแล้วทีน้ีอยากได้นิพพาน	อยากหลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว	 ทีน้ีก็จะเร่ิม 

ท�าบุญอย่างจริงจัง	 รักษาศีลอย่างจริงจัง	 ภาวนาอย่างจริงจัง	 เม่ือก่อนท�าแบบ 

มือสมัครเล่น	 ว่างก็ท�า	 มีโอกาสก็ท�า	 แต่พอสัมผัสกับผลท่ีจะได้รับจากการปฏิบัติก็จะ 

เอากันอย่างจริงจัง	 ทีน้ีข้าวของเงินทองอะไรถ้าไม่มีความจ�าเป็นก็ไม่เก็บไว้	 จะยกให้ 

คนอ่ืนไป	 เก็บเอาไว้เท่าท่ีจ�าเป็น	 ถ้าไปบวชได้ก็ท้ิงหมดเลย	 เพราะบวชเป็นพระแล้วก็ 
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ไม่ต้องมีสมบัติข้าวของเงินทองอะไร	 ก็ท�าทานได้เต็มร้อยเลย	 มีเท่าไรก็สละไปหมด	 

ศีลก็มารักษาอย่างเต็มท่ี	 ไม่ใช่แค่ศีล	๕	 ศีล	๘	 ศีล	๑๐	แต่เป็นศีล	๒๒๗	แล้วทีน้ีก็มี

เวลาที่มาฝึกจิต	ควบคุมจิต	ท�าจิตให้สงบได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับ	พอท�าอย่างนี้บ่อยๆ	 

เดี๋ยวเวลานั่งสมาธิ	 จิตก็จะรวมได้นาน	สงบได้นานขึ้นไปเรื่อยๆ	 แล้วพอจิตสงบได้นาน	 

ก็มีก�าลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้	พอหยุดกิเลสตัณหาได้ก็หยุดความทุกข์ได้

	 แล้วถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่า	กิเลสตัณหาน้ีแหละ 

เป็นตัวท่ีสร้างความทุกข์	 เป็นตัวท่ีพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน	ถ้าไม่อยากจะทุกข์	 

ไม่อยากจะกลับมาเกิด	มาแก่	 มาเจ็บ	มาตาย	ก็ต้องไม่ท�าตามกิเลสตัณหา	 โลภอยาก 

ได้อะไรก็ไม่เอา	ไม่ต้องการอะไรนอกจากของจ�าเป็นส�าหรับร่างกายเท่าน้ัน	ก็คือปัจจัย	๔	 

ก็ให้มันตามที่มันต้องการ	คือไม่ให้มันมากกว่าที่มันต้องการ	

	 น่ีคือเร่ืองของการปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 จะท�าให้เราได้รับความสุข

ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ที่มนุษย์มีกัน	จะสู้ความสุขที่จะได้รับจากการ 

ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้	 ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหน่ึงของโลก 

ก็ไม่อิจฉา เชื่อไหม เราไม่เคยเห็นอยากได้ความสุขแบบมหาเศรษฐีอันดับหน่ึงของ 

โลกเลย ต่อให้ซ้ือเครื่องบินได้ ๑๐ ล�า ก็ไม่รู ้จะเอาไปท�าอะไร น่ังเฉยๆ มันก็มี 

ความสุขแล้ว ไม่เห็นจะต้องไปโน่นมาน่ีเพื่อให้เกิดความสุข	 เป็นเศรษฐีแล้วก็ต้อง 

เหนื่อยล่ะสิ	ต้องเหนื่อยกับการใช้เงิน	ต้องหาซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไร	แล้วก็ต้องเหนื่อย

กับการใช้มันอีก	 ซ้ือเคร่ืองบินมาแล้วก็ต้องใช้มันพาให้เราไปเมืองโน่นเมืองน้ี	 ไปแล้ว 

ก็ไปเสี่ยงกับการตกเครื่องบินอีก	เป็นมหาเศรษฐีไม่นานตายไปก่อน

 นี่คือความสุขทางโลก สู้ความสุขทางธรรมไม่ได้ ความสุขทางโลกเวลา
ตายไปก็จบ แต่ความสุขทางธรรมนี้ไม่หมด ร่างกายตายไป ความสุขทางธรรม 
ยังมีอยู่ เพราะไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย อยู่ที่ใจ	 ใจที่ไม่มีวันตาย ใจที่ไม่ต้องกลับมา 
เกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย อีกต่อไป
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	 ไม่ว่าจะเป็นโลกของมนุษย์ก็ดี		โลกของเทวดาก็ดี	 

โลกของพรหมก็ดี	 เป็นโลกที่มีไตรลักษณ์	คือ	ไม่เที่ยง	 

มีวันหมด	เป็นมนุษย์เด๋ียวก็ต้องตาย	เป็นเทวดาเด๋ียวก ็

ต้องตกลงจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์	 เป็นพรหมก็จะ

ต้องตกจากสวรรค์ชั้นพรหมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพ	 

ลงมาสู่มนุษย์	แล้วก็กลับมาท�าบญุใหม่		ถึงจะกลับข้ึนไป 

ได้ใหม่

 ถ้าอยากจะขึ้นไปแบบไม่ต้องกลับลงมา	ก็ต่อเมื่อ

ได้สวรรค์ชัน้พรหมแล้ว		ก็ต้องศึกษาพระธรรมค�าสอนให้

เห็นอริยสัจ	๔	ให้เห็นไตรลักษณ์	ก็จะสามารถยกจิตให้

ขึ้นสู่สวรรค์ที่ไม่เสื่อมได้	 คือสวรรค์ชั้นนิพพาน	 ไม่ต้อง

กลับมาเป็นพรหม	เป็นเทพ	เป็นมนุษย์อีกต่อไป	ไม่ต้อง 

เวียนว่ายตายเกิด	 เหมือนอย่างท่ีเราก�าลังท�ากันอยู ่

ในตอนนี้

ชั้นสูงสุด 
คือชั้นพระนิพพาน
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	 ตอนน้ีจิตใจของเราถ้าได้ท�าบุญท�าทาน	 ได้รักษาศีล	

จติใจนีก้็เป็นเทพแล้วตั้งแต่ยงัมีร่างกายนี้อยู่	ยังไม่ต้องรอ

ให้ตายไป	ดังที่มีค�าสอนที่ท่านพูดว่า	“ร่างกายเป็นมนุษย์ 

แต่ใจอาจจะเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยบุคคล”  

ถ้าได้ท�าบุญท�าทาน	 รักษาศีล	 ๕	 ตามท่ีพระพุทธเจ้าได ้

ทรงสอน	ก็จะได้เป็นเทพ	เป็นเทพก็มีหลายชัน้	ท่ีมีหลายชัน้

เพราะว่าท�าบุญรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่เท่ากัน	ท�าบุญมากน้อย

ไม่เท่ากัน	สวรรค์ชัน้พรหมก็มีหลายชัน้	เพราะการน่ังสมาธิ

ท�าใจให้สงบก็มีหลายระดับ	มีฌาน	๔		รูปฌาน	๔		อรูปฌาน	๔	 

น่ีคือความสงบของใจในระดับต่างๆ	สวรรค์ของพระอริยเจ้า 

ก็มี	 ๔	 ชั้น	 คือ	 ชั้นโสดาบัน	 ชั้นสกิทาคามี	 ชั้นอนาคามี	 

ชั้นอรหันต์	 มีความสงบมีความสุขต่างกัน	 เป็นเหมือนกับ

การเดินขึ้นบันใด	ถ้าเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆ	เดี๋ยวเราก็เดินถึง 

ชัน้สูงสุดได้	ถ้าเราปฏิบติัไปเร่ือยๆ	เด๋ียวเราก็ไปถึงชัน้สูงสุด	 

คือชั้นพระนิพพานได้







การบวชที่แท้จริง
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	 หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว	พระองค์ก็ไม่กลับไปอยู่ 

ในวัง	 ท่านก็ยังอยู่ตามป่าตามเขา	 ตามโคนไม้	 หรือถ้ามีศรัทธา 

สร้างวัดให้อยู่ก็ไปประทับบ้าง	แล้วท่านกจ็าริกไปท่ีต่างๆ	เพ่ือเผยแผ่ 

ค�าสอนให้กว้างขวาง	สมัยก่อนไม่มีส่ืออย่างทุกวันน้ี	สมัยน้ีไม่ต้อง 

ไปไหนก็ได้	น่ังอยู่ตรงน้ีมันก็ไปรอบโลกได้แล้ว	สมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

ต้องคอยเปล่ียนท่ีเร่ือยๆ	เด๋ียวอยู่หมู่บ้านน้ีสักพักหน่ึง	เด๋ียวย้ายไป 

อีกเมืองหน่ึง	 เพ่ือจะได้ไปโปรดคนท่ีอยู่ตามเมืองต่างๆ	 ให้ได้ยิน

ได้ฟังธรรมะ	

	 มีคนเขาถามว่า	“ถ้าพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ได้บรรลุแล้ว  

ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้ว เลีย้งมันไปท�าไม ท�าไมไม่ปล่อยให้มันตาย”  

ก็เพราะว่ามันยังใช้ประโยชน์ได้	ถ้าไม่ใช้	ศาสนาพุทธจะมีมาอยู่จน 

ถึงวันนี้ได้อย่างไร	แล้วจะมีพระอรหันต์องค์ใหม่ๆ	ปรากฏขึ้นมาได ้

อย่างไร	ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ช่วยกันเผยแผ่สั่งสอน	 

ธรรมเหล่าน้ีมันต้องคนท่ีส�าเร็จจริงๆ	 ถึงจะสอนได้	 เหมือนอย่าง

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ต้องจบปริญญาจริงๆ	 ถึงจะไปสอนเด็ก 

มหาวิทยาลัยได้	ถ้าเป็นปริญญาปลอมไปสอน	เด๋ียวเด็กมันกรู้็ใช่ไหม 

ประโยชน์
ในการใช้ร่างกาย
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 พระอรหันต์นี่ท่านไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายแล้ว ร่างกายมัน 
จะเจ็บหรอืไม่เจบ็กร็กัษามนัไปตามอัตภาพ อยูไ่ด้กอ็ยู	่อยูไ่ม่ได้กต็าย เพราะยงัไง 
กต้็องตาย เพราะร่างกายนีไ้ม่ได้เป็นคนรบัใช้เสยีแล้ว มนัเป็นภาระทีจ่ะต้องคอย 
รับใช้มัน 

	 แต่ส�าหรับปุถุชนน้ี	ร่างกายยังเป็นเหมือนคนรับใช้อยู่	ยังเอามาใช้หาความสุขทาง

ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ได้อยู่	ก็เลยไม่ถือว่ามันเป็นภาระ	แต่พระอรหันต์นี่ไม่ได้ใช้ร่างกาย

เพื่อหาความสุขทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ก็เลยต้องเป็นภาระคอยเลี้ยงดูมัน	คอยอาบน�้า

ให้มัน	คอยให้อาหาร	ให้น�้า	ถ้าไม่มีก็สบายกว่า	

	 ท่านบอกว่าร่างกายนี้เป็น	“ภารา หเว”	เป็น

ภาระที่หนักมาก	แต่ส�าหรับคนที่ยังต้องใช้มันอยู่

ก็ไม่ถือว่าหนัก	หนักยังไงก็สู้	 แต่คนท่ีไม่ต้องใช ้

มันแล้วก็ไม่อยากจะสู้	 ไม่อยากจะแบก	 แต่ก็

จ�าเป็นจะต้องแบกไปตามสภาพจนกว่ามันจะดับ

ไปเอง	พระพุทธเจ้า	พระอรหันต์	จึงไม่ฆ่าตัวตาย	

ท่านไม่ได้เดือดร้อนกับการมีร่างกายหรือไม่มี

ร่างกาย	 เพียงแต่เปรียบเทียบการมีร่างกายกับ

การไม่มีร่างกายน้ีว่า	ไม่มีมันสบายกว่า	ไม่ต้องมา

คอยเล้ียงดู	 แต่ถ้ายังมีร่างกายอยู่	 เล้ียงดูมันได ้

ก็เ ล้ียงไป	 ก็ยังสามารถเอาร ่างกายน้ีมาใช ้

ประโยชน์ได้
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	 พระปฏิบัติน้ีท่านจะมีเวลา	 เวลาฉันน�้าปานะก็ต้องฉันตามเวลา	

ฉันอาหารก็ต้องฉันตามเวลา	 ไม่ให้ฉันพร�่าเพร่ือ	 ไม่ให้เก็บของฉันไว ้

ในกุฏิ	ถ้าเก็บไว้ในกุฏิมันใกล้มือ	เด๋ียวน่ังสมาธิป๊ับเกิดหิวขึน้มา	ก็หยุดน่ัง 

แล้วมาชงกาแฟ	มากินขนม	กินยา	กินน�้าปานะหรืออะไรไป	แทนที่จะ

นั่งสมาธิ	ก็กลับมาหาความสุขทางลิ้นทางปากกัน

	 ดังน้ัน	สายวัดป่าจึงไม่ให้เก็บของฉันไว้ในกุฏิ เขาจะมีท่ีเก็บ

ของเป็นส่วนกลาง แล้วมีก�าหนดเวลาในการฉัน ใครอยากจะฉัน 

น�้าปานะฉันอะไรก็ให้มาฉันที่เดียว	ฉันหนเดียวให้เสร็จ	เสร็จแล้วก็จบ	 

จะได้ไปภาวนาได้	 ตอนเช้าก็ให้ฉันม้ือเดียว	 ฉันเสร็จกลับมาก็จะได้

ภาวนา	ไม่ต้องมารอฉันเพลอีก	ถ้ารอฉันเพลก็ยังไม่ได้ภาวนาอีก

เวลาที่เหมาะสม
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	 วัดปฏิบัติธรรมน้ีจะไม่มีภารกิจอย่างอ่ืน	นอกจากภารกิจจ�าเป็นท่ีต้อง

ดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ี	 กวาดถูศาลา	 ท�าความสะอาดห้องน�้า	

กวาดลานวัด	ท�าอะไรอย่างน้ี	เป็นต้น	แต่ก็เป็นงานท่ีมีเวล�า่เวลา	และในขณะท่ี

ท�างานกส็ามารถเจริญสติคู่ไปได้	เพราะจะไม่มีการคุยกัน	ผู้ท่ีมาช่วยกันกวาด

มาช่วยกนัท�าความสะอาดก็ช่วยกันท�าไป	แต่ใจก็ถูกสติคอยควบคุมไม่ให้คดิ

ไม่ให้ปรุงแต่ง	

		 ดังน้ัน	 การปฏิบัติจะต้องมีเวลา	 มีสถานท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติ	 

สถานท่ีเหมาะสม	 เราเรียกว่า	สัปปายะ บุคคลท่ีเราอยู่ร่วมด้วยก็เหมาะสม	

คนท่ีอยู่ร่วมกันก็ปฏิบติัเหมือนกัน	ถือศีลเท่ากัน	เจริญสตเิหมือนกัน	เวลาท�า 

ภารกิจก็ต่างคนต่างท�า	ไม่มาสนทนาไม่มาสังสรรค์กัน	ต่างคนต่างท�าภารกิจไป	 

แล้วเวลาขบฉันก็ไม่คุยกัน	 และเวลาด่ืมน�้าปานะก็ไม่คุยกัน	 ไม่เหมือนกับ 

เพศฆราวาสนี้	เวลาท�ากิจกรรมร่วมกันนี้ต้องคุยกัน	ไม่ว่าไปงานไหนจะได้ยิน

เสียงกระห่ึมในสถานท่ีน้ัน		ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน	งานบวช	งานอะไรก็ตาม	 

จะมีการคุยกันเป็นปกติ	แต่งานของผู้ปฏิบัตินี้จะไม่มีการคุยกัน	คุยกันน้อย

ท่ีสุด	 แต่ไม่ต้องถึงกับถือศีลหยุดพูด	 อันน้ีไม่จ�าเป็น	 เพราะว่าบางทีมีความ

จ�าเป็นจะต้องพูดก็ยังพูดได้อยู่	 ถ้าไปถือศีลไม่พูด	 งดการพูด	 เด๋ียวล�าบาก	

เดี๋ยวเกิดมีธุระที่จะต้องบอกให้ท�านี้	มันบอกไม่ได้

ส�ารวม
ในทุกอิริยาบถ
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 มีพระอยู่รูปหน่ึง	ท่านถือศีลไม่พูด	เวลาท่าน 

มีอะไร	 ท่านก็เขียนใส่กระดาษ	 มันก็เหมือนกับ 

พูดน่ันแหละ	 เวลาเขียนใส่กระดาษมันก็ต้องใช้

ความคิดอยู่ดี	เหมือนเวลาพูดก็ต้องใช้ความคิด	

เพราะฉะน้ันไม่จ�าเป็นถึงกับจะต้องงดการพูดจา

กันเลย	 พูดได้บ้างแต่ให้มีเหตุมีผลเท่าน้ัน	 ให้มี

กาลเทศะ	ไม่อย่างน้ันครูบาอาจารย์ก็เทศน์อบรม

ส่ังสอนลูกศิษย์ไม่ได้	 ถ้าครูบาอาจารย์จะต้อง

ถือศีลงดพูดด้วย	 ใครจะมาพูดธรรมะให้ฟังกัน	

แล้วเวลาลกูศิษย์มคี�าถามมปัีญหาในการปฏบิัติ	

ถ้าไม่ให้พูดกันแล้วจะถามได้อย่างไร

 ดังนั้น ขอให้เข้าใจว่าไม่จ�าเป็นที่จะ
ต้องไม่พูด ให้ส�ารวมก็พอ พูดให้น้อย
ที่สุด ให้พูดเท่าที่จ�าเป็น ถ้าไม่จ�าเป็น 
ก็ไม่ต้องพูด
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 พระปฏิบัติน่ี ท่านจะปฏิบัติต้ังแต่ต่ืนจนหลับ  

จะไม่ปฏิบติัแค่ช่วงหลับเท่าน้ัน	๔	ชัว่โมง	๕	ชัว่โมง	๔	ทุ่ม

ถึงตี	๒	เป็นเวลาพักผ่อน	หรือ	๕	ทุ่มถึงตี	๓	พอต่ืนข้ึนมา 

ก็เจริญสติทันที	พุทโธทันที	เดินจงกรมทันที	น่ังสมาธิทันที	

จนถึงเวลาไปท�ากิจวัตร	 ออกบิณฑบาตก็มีสติกับการ 

บิณฑบาต

 การบิณฑบาตก็เป็นเหมือนการเดิน
จงกรมอีกรูปแบบหนึ่ง แทนท่ีจะดูเท้า ทีน้ีก็
ดูฝาบาตร ดูคนใส่บาตร พอจะมีคนใส่บาตรก็
เปิดฝาบาตร รับบาตร พอใส่เสร็จก็ปิด แล้วเดิน 
ต่อไป มสีตอิยูก่บัการเดนิ อยู่กบัการเปิดฝาบาตร 
ปิดฝาบาตรเท่านั้น ไม่ไปเดินคิดเรื่อยเปื ่อย  
ไม่ไปดสูิง่ต่างๆ ทีผ่่านทางเดนิ ดแูล้วเดีย๋วมนัจะ 
คดิปรงุแต่ง ต้องส�ารวมตลอดเวลา ส�ารวมกาย  
วาจา ใจ นี่คือนักปฏิบัติ จะปฏิบัติตลอดเวลา

วงจรพระปฏิบัติ
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	 พอกลับมาจากบณิฑบาตมาเตรียมตัวฉนั	ก็ให้มีสติอยู่กับการเตรียมตัว	ตักอาหาร

เข้าบาตร	พอถึงเวลาฉนักมี็สติอยู่กับการฉนัเพียงอย่างเดียว	พอฉนัก็ต้องฉนัระมัดระวัง

ไม่ให้เกิดความอยากเกิดความโลภในอาหาร	ก่อนจะฉันก็ให้พิจารณา	 “ปฏิกูลสัญญา” 

ของอาหาร	 ให้นึกถึงภาพท่ีไม่น่าดู	พระบางรูปท่านก็เอาอาหารหรืออะไรเข้าไปในบาตร

แล้วก็คลุกคนมันไปเลย	ของอะไรท่ีจะเข้าไปในท้องน้ี	 ไม่ว่าจะเป็นของคาว	 ของหวาน	 

ผลไม้	 ขนมนมเนย	คนมันเข้าไปในบาตรแล้วค่อยตักฉัน	 เวลาตักขึ้นมาก็มีสติ	 เวลา 

เข้าปากก็มีสติ	คือรู้อยู่ว่าก�าลังตัก	ก�าลังเอาอาหารเข้าปาก	ก�าลังเค้ียว	ก�าลังกลืน	ทุกขณะ 

ไม่ให้เกิดความโลภ	ความยินดี	ให้กินเหมือนกินยา

	 เม่ือฉนัเสร็จก็เอาบาตรไปล้าง	ก็ให้มีสติอยู่กับการล้างบาตร	ล้างบาตรเสร็จกลับมา 

เชด็บาตร	ก็มีสติอยู่กับการเชด็บาตร	พอเชด็บาตรเสร็จ	เอาบาตรใส่ถลกบาตรเรียบร้อย	 

ก็ไปช่วยกันท�าความสะอาดศาลา	เม่ือเสร็จเรียบร้อยก็แยกกันกลับ	ระหว่างท�าก็มีสติอยู่ 

กับการกระท�าทุกข้ันตอน	ขณะเดินกลับกุฏิก็มีสติกับการเดินกลับกุฏิ	พอถึงกุฏิก็วาง 

บาตรไว้	แล้วเข้าเดินจงกรมต่อ	เดินจงกรมไปมาจนกว่าจะเมื่อย	แล้วก็กลับมานั่งสมาธิ	 

น่ังสมาธิจนเม่ือยก็ลุกข้ึนมาเดินต่อ	จนถึงเวลาบ่ายต้องปัดกวาด	ก็ไปปัดกวาด	ปัดกวาด 

ก็มีสติอยู่กับการปัดกวาดต่อ	ท�าอะไรให้มีสติตลอดเวลา ไม่มีเวลาไหนท่ีไม่มีการใช้สติ  

ไม่มีการเผลอสติ เม่ือปัดกวาดเสร็จก็ฉนัน�า้ปานะ	ฉนัน�า้เสร็จไปสรงน�า้	ซักผ้า	ขณะท�าก็มี 

สติอยู่กบังานท่ีก�าลังท�าอยู่ตลอดเวลา	ไม่ส่งจิตไปคิดเร่ืองอ่ืนเลย	ให้อยู่กับเร่ืองท่ีก�าลัง 

เกิดขึ้นในปัจจบุันเท่านัน้	พอเสรจ็ภารกิจจากการสรงน�้าก็เดนิจงกรมต่อ	เดนิไปสลบักับ

การน่ังสมาธิไป	จนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอน	๔	ทุ่มบ้าง	๕	ทุ่มบ้าง	พัก	๔	ชัว่โมง	ถ้า	๔	ทุ่ม	 

พอต	ี๒	ก็ลุกขึน้มา	ถ้า	๕	ทุ่ม	ก็ตี	๓	ลุกขึน้มา	แล้วก็ต่อด้วยการเดินจงกรม	น่ังสมาธิ	ไปจน 

ถึงเวลาออกไปบิณฑบาต

 น่ีแหละคือวงจรของพระปฏิบัติเป็นอย่างน้ี ท่านไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไร ให้ยุ่ง 

เกีย่วกบัเรือ่งเดียว คือเรือ่งของการท�าใจให้สงบ ด้วยการฝึกสติ เจรญิสติ ไม่ปล่อยให้

ใจคิดเรื่อยเปื่อย ควบคุมมันตลอดเวลา แล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบ
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 ผู้ที่บ�าเพ็ญจริงๆ	 นี้	 จะออกไปปลีกวิเวกอยู่ 
คนเดยีว ไม่อยากจะพบปะกบัใคร เพราะเมือ่พบปะกนัแล้ว 
ก็ต้องสนทนากันคุยกัน เวลาคุยก็ต้องใช้ความคิด  
ถ้าเห็นกันแล้วถ้าไม่พูดจากัน ก็อาจจะคิดว่าโกรธกัน
หรืออย่างไร ไม่พอใจกันหรืออย่างไร 

	 อย่างพระท่ีอยู่ในวัดปฏิบติัน้ี	ท่านมักจะไม่คุยกัน	เจอกนั 

ก็ไม่ได้คยุอะไรกัน	อย่างมากก็ย้ิมให้กันหน่อย	หรือไม่ย้ิมก็ได้

ถ้าก�าลังท�าอะไรอยู่	เพราะต่างคนต่างท�างานของตน

	 ในสมัยพุทธกาลก็มีวัดแบบน้ี	 พระท่ีอยู่ด้วยกันน้ี 

แทบจะไม่ได้คุยกนัเลย	ชาวบ้านสงสัยว่าพระท่านทะเลาะกัน

หรือเปล่า	ท่านโกรธกันหรือเปล่า	ถึงไม่คุยกัน	ไม่สังสรรค์กัน 

เหมือนกับชาวบ้านท่ัวไป	 เป็นเพราะว่าพระแต่ละองค์น้ัน 

ท่านก�าลังฝึกสติน่ันเอง	 ท่านก�าลังควบคุมความคิด	 ท่าน

ต้องการหยุดความคิดด้วยการมีสติจดจ่ออยู่กับงานใด 

งานหนึ่ง	กับงานที่ก�าลังท�าอยู่	

หยุดความคิด
ด้วยการมีสติ
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 พระพุทธเจ้าทรงมีทั้งค�าสั่งและค�าสอน ค�าสอนนี้ไม่บังคับ 
เช่น สอนให้ปฏิบัติธุดงควัตร ๑๓ ข้อ นี้เป็นค�าสอน เป็นข้อเสนอแนะ  
แต่ไม่ได้สั่งให้ท�า แต่เป็นสิ่งที่ควรท�าเพราะท�าแล้วจะดี ก็เลยมีพระ
ท�าบ้าง ไม่ท�าบ้าง

 ธุดงควัตรเป็นส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนส�าหรับผู้ท่ีต้องการจะ 

ผลิตยา “ธรรมโอสถ” เพื่อช่วยให้เกิดความสงบที่เร็วขึ้นง่ายขึ้น	ตัวอย่าง 

ของธุดงควัตร	คือ	การบิณฑบาต	บิณฑบาตนี้เพื่อเสริมความเพียร	เสริม

ความขยัน	 พระท่ีถือธุดงควัตรน้ันต้องออกบิณฑบาต	 ท่านไม่ฉันเพล	 

ท่านฉนัม้ือเดียว	พระธุดงค์น้ีท่านฉนัแต่เช้า	เจ็ดโมงก็กลับมาจากบณิฑบาต

กันแล้ว	ถ้าญาติโยมจะเลี้ยงพระนี้ต้องตื่นตีสี่	ก็มีญาติโยมบางคนอุตส่าห ์

ขนข้าวของมาแต่เช้ามืดมาท่ีวัด	มาท�าอาหารท่ีวัด	มาให้ทันกับพระกลับจาก

บิณฑบาต	แต่ก็มีน้อย	 เดี๋ยวนี้ญาติโยมชอบเลี้ยงพระเพลเพราะญาติโยม 

ไม่ชอบต่ืนเช้า	 เจอพระท่ีชอบความสบายทางร่างกาย	 คือไม่ชอบต่ืนเช้า

เหมือนกัน	ก็เลยอยู่กันได้	แต่พระแบบนี้ไม่ใช่พระที่จะมาสร้างธรรมโอสถ	

มาก�าจัดความอยากต่างๆ	คนท่ีมาบวชคือผู้ต้องการท่ีจะมาบ�าบดัยาเสพติด

ที่ตนติดก็คือ	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	จึงจ�าเป็นที่

จะต้องท�าตามค�าแนะน�าของพระพุทธเจ้า	คือถือธุดงควัตรกัน

ธุดงควัตร	
คือธรรมโอสถ



112
สัมมาทิฏฐ ิ ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง

	 พระสายวัดป่าน้ีท่านจะถือธุดงควัตรกันเป็นหลัก	แต่ไม่ครบท้ัง	๑๓	ข้อ	ข้อท่ีถือกัน 

เป็นหลัก	คือ	ข้อที่	๑	การบิณฑบาต	ข้อที่	๒	การฉันมื้อเดียว	ข้อที่	๓	การฉันในบาตร	 

ข้อที่	๔	บางเวลาบางช่วงก็ไม่รับอาหารหลังจากกลับมาจากบิณฑบาตแล้ว	เช่น	ในช่วง

เข้าพรรษาน้ี	 ท่ีวัดป่าบ้านตาดท่านจะถือข้อน้ีกัน	 เม่ือบิณฑบาตกลับมาเข้าเขตวัดแล้ว	

ท่านจะไม่รับอาหารท่ีญาติโยมเอามาถวายต่อ	 ดังน้ัน	ญาติโยมเลยต้องไปดักอยู่ท่ีหน้า

ประตูวัดเป็นแถวยาวเป็นกิโลเลย	นี่เกี่ยวกับเรื่องฉัน

	 เร่ืองผ้าก็ใช้ผ้าบงัสุกลุ	สมัยพุทธกาลน้ี	พระจะไปหาผ้าในป่าช้ากนั	ผ้าท่ีเขาใช้ห่อศพ	

เพราะสมัยยุคแรกๆ	มีแต่คนใส่บาตรให้อย่างเดียว	ไม่มีใครถวายผ้า	ต้องหาผ้ากันเอาเอง	

แล้วก็เอามาซัก	เอามาย้อม	เอามาตัดมาเย็บอีกทีหนึ่งเป็นผ้าขึ้นมา	เป็นผ้าที่ไม่มีคุณค่า

ราคา	เพราะจะได้ดูแลรักษาง่าย	และไม่มีใครมาขโมย	ถ้าเป็นผ้าแพรผ้าไหมน่ี	เด๋ียวขโมย

มันเอาไปใช้เป็นผ้าปูท่ีนอนได้	 หรือเอาไปขาย	 เอาไปตัดเอาไปเย็บท�าเส้ือผ้าชนิดอ่ืนได้	 

ก็เลยสอนให้พระใช้ผ้าบังสุกุล	 แล้วก็ให้ใช้ผ้าไตรเพียง	๑	ส�ารับ	๑	ชุดก็พอ	 ไม่ต้องมี

หลายชุด	มีน้อยแล้วมันดูแลง่าย	ไม่ต้องซักมาก	มีหลายชุดก็ต้องซักหลายชุด	ใส่มันไป

ชุดเดียว	นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องผ้า

	 ส่วนที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ตามป่า	อยู่โคนไม้	อยู่ที่เงียบ	อยู่ที่ห่างไกล	หรือถ้าอยู่วัด 

ก็อยู่ตามที่อยู่ที่เขาจัดให้อยู่	อย่าไปเลือกที่อยู่	อยากจะได้หลังนั้นหลังนี้	แล้วแต่เขาจะ

จัดให้	เขาจัดให้หลังไหนก็อยู่ไป

	 น่ีคือข้อแนะน�าท่ีเป็นธรรมะท่ีจะมาช่วยเสริมความเพียรเสริมความปฏิบติัให้เจริญ

ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว	
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 สังฆทานนี้ส่วนใหญ่เป็นของที่ใช้ร่วมกัน	เช่น	ศาลา	กุฏิ	

โบสถ์	เจดีย์	หรือวัด	ให้ญาติโยมถวายเป็นสังฆทาน	ผ้าป่าและ

กฐินน่ีก็เป็นสังฆทาน	 แต่เคร่ืองใช้ไม้สอยหรือการใส่บาตร	 

การบิณฑบาตนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคลิกทาน	พระท่านได้ของ

มาในบาตรท่านก็เอาไว้ใช้กัน

	 แต่ถ้าเป็นวัดป่านี้	ท่านจะบังคับให้เป็นสังฆทาน	ท่านจะ 

ไม่ให้พระเก็บอาหารไว้ในบาตร	 อาหารท่ีได้จากบิณฑบาต 

ต้องเอามารวมกันท่ีวัด	แล้วเอามาแบ่งกันมาแจกกันอีกทีหน่ึง

ถ้าเป็นวัดป่าท่ีเคร่งๆ	ส�าหรับวัดป่าบางแห่งท่ีไม่เคร่งท่านก็บอก 

ว่า	เอ้า	ของใครของมันก็แล้วกัน	ใครบิณฑบาตได้มาก็เอาไป 

แต่ต้องกลับมาฉนัท่ีศาลา	มาแบ่งกนัท่ีศาลา	แต่อันน้ีอนุญาตให้ 

เก็บอาหารบางส่วนไว้ในบาตรได้	แต่บางแห่งไม่ให้เก็บเลย	ให้มี 

อย่างเดียวคือข้าวเปล่า	ส่วนกับข้าวหรือของอย่างอ่ืนน้ีเด๋ียวให้ 

เอามาแจกกัน

มาตรการ
ปราบกิเลสตัณหา
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	 วิธีแจกส�าหรับวัดป่าบ้านตาดน้ี	ท่านก็ไม่ให้พระหยิบเอง	 ให้พระช่วยกันแจก	 คือ

ของท่ีได้มาท้ังหมดน้ีจะไปถวายให้อาจารย์ก่อน	พออาจารย์หยิบแล้ว	 อาจารย์ก็ให้พระ 

เอาไปแจกใส่บาตรแต่ละบาตรไป	 ไม่ให้พระน่ังรอรับแล้วเลือกเอาอันน้ันหรืออันน้ี	 

ให้พระทุกรูปมาช่วยกันแจก	 เพ่ือจะได้ก�าจัดกิเลสตัวจู้จ้ีจุกจิก	อยากได้โน่นอยากได้น่ี		 

ถ้าอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดไม่มีสิทธิ์เลย	ของทุกอย่างที่ใส่บาตรเป็นคนอื่นใส่ให้	ตัวเองหยิบ 

ใส่บาตรเองไม่ได้	นอกจากเวลาเอาของท่ีตัวเองได้มาแจก	ตอนน้ันก็มีสิทธ์ิท่ีจะเอาใส่บาตร 

ของตนเองได้	แต่ของอย่างอื่นนี้พระทุกรูปจะช่วยกันแจก

	 นี่เป็นการฝึกให้ยินดีตามมีตามเกิด	สันโดษ	ไม่ให้มีความรักความชังซึ่งเป็นกิเลส	

มีความโลภเกิดขึ้นมา	 เห็นของชอบก็อยากได้	 เห็นของไม่ชอบก็เกลียด	 ไม่ต้องการ	 

อันน้ีให้ฝึกเอาท้ังชอบและไม่ชอบปนมันเข้าไปในบาตร	 คนท่ีฝึกจิตต้องการจะละ 

กามตัณหา	ความอยากในรูป	 เสียง	กล่ิน	 รส	 โผฏฐัพพะ	ของอาหาร	 ก็ต้องฝึกแบบน้ี	

ต่อไปก็จะอยู่ง่ายกินง่าย	สบาย	ไม่ต้องมาวุ่นวาย	ไม่ต้องมาคิดถึงว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรดี	 

หรือเห็นอาหารท่ีเขาใส่บาตรมานึกว่าจะได้กิน	 พอกลับไปท่ีวัดไม่รู้หายไปไหนแล้ว	 

เลยไม่ไปหวังอะไรกับอาหารบณิฑบาต	ก็บณิฑบาตไปอย่างน้ันเอง	ท�าหน้าท่ีรับอาหารมา	 

แต่ไม่รู้ว่าจะได้กินอาหารอันไหน	 เพราะถึงเวลาเขาจะมาจัดมาแจกกันใหม่อีกทีหน่ึง	 

มันก็ดีไปอีกอย่าง	คือท�าให้ตัดความวุ่นวายกับเรื่องกินได้	กินตามมีตามเกิด	

	 วัดท่ีดอยปุยน้ี	พระต้องแบ่งไปบิณฑบาต	๒	สาย	 

ไปสายในวัง	(พระต�าหนักภพิูงค์ฯ)	กับสายหมู่บ้านชาวเขา	 

พออาหารท่ีได้กลับมาก็เอามาต้มมาอุ่นร้อนใส่หม้อ

เดียวกัน	 ท้ังของในวังท้ังของชาวเขา	 เสร็จแล้วก็ตักใส่

บาตรถวายพระเหมือนกันหมดทุกองค์	 ถ้าเลือกของว่า

เป็นของใครของมันน่ี	เด๋ียวจะแย่งไปแต่สายในวัง	จะไม่มี 

ใครไปสายชาวเขา	ครูบาอาจารย์ท่านก็เลยต้องมีมาตรการ 

ปราบกิเลสตัณหา	 ต้องไปโปรดท้ัง	 ๒	 สาย	 เลือกเอา 

สายไหนก็ได้	 แต่กลับมาก็ได้อาหารเหมือนกัน	 ได้ท้ัง

อาหารชาวเขา	อาหารชาววัง
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 อันนี้ เป ็น วิธีปราบกิ เลสชนิดพิ เศษที่ เ รียกว ่ า  
“ธุดงควัตร” มีอยู่ ๑๓ ข้อ พระพุทธเจ้าไม่บังคับ ใครบวช
มาแล้วจะถอืธดุงควตัรกไ็ด้ ไม่ถอืธดุงควัตรกไ็ด้ ๑๓ ข้อนี ้
ให้เลือกเอา หรือแล้วแต่ว่าไปอยู่วัดไหน ถ้าไปอยู่วัดที่เขา 
ถอืธุดงควตัร กต้็องถอืธุดงควตัรกับเขา จะไปเลอืกกินเอง 
ไม่ได้ จะไปฉันแบบไม่ฉันในบาตรไม่ได้ จะใส่จานใส่ชาม 
อย่างนีไ้ม่ได้ ถ้าเขาฉันในบาตร ก็ต้องฉนัในบาตรเหมอืนเขา  
แต่ถ้าไปอยูวั่ดท่ีเขาไม่ฉนัในบาตร  ก็ไม่ต้องฉนัในบาตรก็ได้ 
ไม่บังคับ ไม่ได้เป็นศีล ๒๒๗ ข้อ ถ้าเป็นศีล	๒๒๗	ข้อนี้ 
เป็นข้อบงัคับ	ทกุคนต้องรกัษาเหมือนกนั	แต่ธดุงควตัร	
๑๓	ข้อนี้	 เป็นของแถม	 เป็นศีลพิเศษ	พูดง่ายๆ ถ้าเป็น
น�้ามันก็เป็นน�้ามันพิเศษ น�้ามันที่ท�าให้รถนี้มีพลังมากขึ้น 
เช่น ๙๑ กับ ๙๕ นี่ ถ้าใช้น�้ามัน ๙๕ มันจะมีพลังมากกว่า  
มนัจะท�าให้รถว่ิงเร็วกว่าแรงกว่า  มกี�าลงัมากกว่า 	ธดุงควตัร 
ก็เหมือนกัน		จะท�าให้จิตมีพลังสู้กิเลสได้มากกว่า		ปราบ
กิเลสได้ง่ายกว่าศีล	๒๒๗	ข้อ
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	 พระพุทธเจ้าสอนให้บวชเพ่ือให้บรรลุมรรค	ผล	นิพพาน	แต่ปัจจุบนัน้ี 

กลับบวชเพ่ือทดแทนบญุคุณพ่อแม่กันอย่างเดียว	ไม่ได้บวชเพ่ือมรรค 

ผล	นิพพาน	พ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนดี	ถ้าลูกได้มาบวชแล้ว	ลูกได้เรียนรู้ 

วิธีของการเป็นคนดีว่าท�าอย่างไร	เช่น	ละอบายมุข	ไม่ด่ืมสุรา	ไม่เล่นการ

พนัน	ไม่เท่ียวกลางคืน	ไม่คบคนท่ีชอบอบายมุขเป็นมิตร	ไม่เกียจคร้าน	

ไม่ท�าบาป	 ไม่ฆ่าสัตว์	 ไม่ลักทรัพย์	 ไม่ประพฤติผิดประเวณี	 ไม่พูดปด	

นี่คือวิธีการที่จะท�าให้คนเป็นคนดี	ถ้าละเว้นการกระท�าบาปได้	ละเว้น

การเสพอบายมุขได้	ก็เป็นคนดีได้	ถ้าไม่มาเรียนก็จะไม่รู้	แล้วก็อาจจะ

ไปถูกพวกที่ชอบท�าบาป	พวกชอบอบายมุขฉุดลากไป	ก็จะกลายเป็น

คนไม่ดีไปได้

	 ดังน้ันจึงมีการนิยมท่ีจะให้ลูกชายมาบวชกัน	 เพ่ือท่ีจะได้เรียนรู้ 

วิธีของการเป็นคนดีว่าเป็นอย่างไร	 แต่ไม่ต้องการให้บวชไปตลอด	 

ถ้ารูว่้าลกูจะบวชแบบไม่สกึน้ี พ่อแม่บางคนแทนท่ีจะดีใจกลบัเสยีใจ  

แต่ถ้าบวช ๓ เดือนดีใจ เพราะจะได้ลูกกลับไป	 เหมือนกับเอาผ้า 

มาซักท่ีร้าน	 ซักเสร็จผ้าสะอาดก็ขอเอาผ้ากลับไป	 แต่ถ้ารู้ว่ามาซัก 

ที่ร้าน	แล้วร้านไม่ให้คืนนี้	ก็ไม่อยากจะมาซักแล้ว	เสียดายผ้า	ยังรักผ้า	

ยังหวงผ้าอยู่	

จุดประสงค์
ของการบวช
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	 การบวชก็เช่นกัน	ยังอยากให้ลูกมาช่วยทางบ้าน	หรือมารับมรดก	หรือมาดูแลตอน

แก่เฒ่า	หรือมาผลิตลูกหลาน	น่ีคือลักษณะของการบวชในสมัยน้ี	ซ่ึงไม่เป็นเร่ืองเป็นราว 

ตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้บวชกันเลย	 แต่ไม่รู ้มันกลายมาเป็นแบบน้ีได้ยังไง	 

มันกลายเพราะว่าไม่มีใครสนใจท่ีจะศึกษาอย่างจริงจังว่าการบวชน้ีบวชเพ่ืออะไรกันแน่	 

มันก็เลยท�าให้ศาสนาค�าสอนของพระพุทธเจ้าน้ีเปล่ียนไปหรือว่าเฉไป	แทนท่ีจะพุ่งไปสู่

มรรค	ผล	นิพพาน	ก็เลยพุ่งไปสู่สารประโยชน์อย่างอื่น	เดี๋ยวนี้ใช้การบวชเป็นประโยชน์

อย่างอืน่เยอะแยะ	แม้แต่ทางการเมอืงก็ใช้ประโยชน์ในการบวช	สมัยก่อนผู้ทีข่อลีภ้ัยไป

อยู่ต่างประเทศ	เวลาอยากจะกลับมาประเทศไทยก็บวชเป็นพระบวชเป็นเณร	พอเป็นพระ

เป็นเณรก็กลับบ้านได้เข้าประเทศได้	เขาก็ไม่จับเข้าไปติดคุกติดตะราง	แต่สมัยนี้เขาไม ่

เกรงใจผ้าเหลืองแล้ว	เดี๋ยวน้ีถ้าผ้าเหลืองท�าผิดกฎหมาย	เขาก็จับสึก	เมื่อวานนี้ก็จ�าคุก 

ตั้ง	๑๐๐	กว่าปี	หรือบางคนบวชหนีเจ้าหนี้ก็มี	มีหนี้มากก็เลยไปบวช	บางคนก็หนีโทษ

ไปบวช	นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของนักบวชที่แท้จริง

	 นักบวชในพระพุทธศาสนานับแต่พระพุทธเจ้ามาน่ี	 

บวชเพ่ือหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด	

บวชมาแล้วก็ต้องปฏิบัติแบบเข้มข้นแบบนักบวช	 ไม่ได้บวช

แบบเจือจาง	 ร้อยละ	๑๐	พระสมัยน้ี	 ลองถามหลวงพ่ีว่า 

ได้น่ังสมาธิกันบ้างหรือเปล่า	หลวงพ่ีเดินจงกรมบ้างหรือเปล่า		 

ไปออกธุดงค์กันบ้างหรือเปล่า	 ปฏิบัติธุดงควัตรกันบ้าง 

หรือเปล่า	ฉนัในบาตรหรือเปล่า	ฉนัม้ือเดียวหรือเปล่า	ลองไป 

ท�าส�ารวจดูก็ได้ก็จะรู้ว่า	โอ้ย	ไม่เข้มข้นเลย	ปฏิบติัแบบเจือจาง	 

ร้อยละ	๑๐	ถึงแม้ได้เป็นนักบวชแล้วก็ตาม	แต่ก็ยังไม่ได้เป็น

นักบวชแบบเข้มข้น	 แบบน�้าผลไม้เข้มข้น	๑๐๐%	 ยังเป็น 

น�้าผลไม้	๒๕%	๑๐%	อยู่	รสมันถึงไม่เข้มข้น	ไม่ประทับใจ	 

ท้ังผู้ท่ีได้สัมผัส	 ได้ปฏิบัติ	 และได้ยินได้ฟังจากผู้ท่ีไม่ได้ท�า

อย่างเข้มข้น	ฟังแล้วมันก็ไม่ประทับใจเหมือนกับฟังธรรม

จากผู้ที่ปฏิบัติธรรมะแบบเข้มข้น
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 ถ้าเป็นพุทธจริงๆ ต้องเป็นพุทธที่ศึกษา 

ค�าสอน พทุธทีป่ฏบิติัตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

เป็นพทุธท่ีบรรลมุรรค ผล นิพพานกนั ถ้าเป็นพทุธ

แท้นี้ ต้องบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่ง 

ถึงจะเรียกว่าเป็น “พุทธแท้”

	 พระโสดาบัน	 พระสกิทาคามี	 พระอนาคามี	

พระอรหันต์	มีไว้ท�าไมพระเหล่านี้	ก็มีไว้ให้ชาวพุทธ

ได้เป็นกัน	เหมือนกับมหาวิทยาลัย	เขามีปริญญาไว้ 

ท�าไม	มีปริญญาไว้แจกนักศึกษา	ถ้านักศึกษามาเรียน 

มหาวิทยาลัยแล้วไม่มีใครจบปริญญา	 ไม่มีใครมา 

รับปริญญาเลยน่ี	แสดงว่ามหาวิทยาลัยน้ีเป็นอย่างไร	 

แสดงว่าหมดสมรรถภาพ	 มีนักศึกษาเป็นล้าน	 แต่

ไม่มีใครรับปริญญาตรี	 โท	 เอก	 กันสักคนเดียว	

หรือถ้ามีก็รับปีละไม่ก่ีคน	 ปีหน่ึงอาจจะมารับกัน

สัก	๑๐๐	คน

พุทธแท้ 
พุทธเทียม
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 ในเมืองไทยมีชาวพุทธอยู่ ๖๐ กว่าล้านคน ปีหน่ึง
อาจจะมีคนบรรลุพระอริยะสัก ๑๐๐ คน แล้วอีก ๖๐  
กว่าล้าน ไม่รู้ท�าอะไรกันอยู่ ก็เพราะไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ
ใช่ไหม แล้วไปท�าอะไรกัน ก็ไปเรียนทางโลก เดี๋ยวนี้ทาง
ศาสนาเองก็ไปเรียนทางโลกเหมือนกัน	บวชเป็นพระ
เป็นเณรแล้วก็ไปเรียนปริญญา	 ไม่รู้ไปท�าไม	 ไม่เข้าใจ	
พอได้ปริญญาก็ลาสิกขากัน แล้วก็ไปท�างานเป็น 
อนุศาสนาจารย์ตามองค์กรต่างๆ ไปเป็นทหารบก 
ทหารเรอื หรอืท�างานกับบริษทัใหญ่ๆ เวลาทีบ่รษิทัมกีาร
ท�าบุญ เขาก็ต้องเอาคนพวกนี้มาเป็นคนจัดการเพราะ
พวกน้ีเขาจะรูเ้ร่ืองพธีิกรรมต่างๆ ของทางศาสนา กจ้็าง 
พวกที่มาบวชน่ีแหละ เพราะพวกนี้รู้จักขอศีล รู้จักน�า 
กล่าวถวายสังฆทาน รู้จักน�ากล่าวค�าบูชาพระ “อรหัง 
สมัมา สมัพทุโธ” รูจ้กัจดัโต๊ะหมูบู่ชา รูว่้าไปนมินต์พระทีไ่หน  
นิมนต์เมื่อไร เวลาใด รู้วิธีไปรับพระส่งพระ อะไรต่างๆ 
เหล่านี้ น่ีก็คืออนุศาสน์ มาบวชแล้วแทนที่จะมาศึกษา 
ปฏิบัติธรรม	ก็มาเรียนวิชาทางโลกกัน	 เรียนจบแล้ว 
ก็ลาสิกขาไป

 นี่คือพุทธศาสนาของเราทุกวันนี้ เปลือกหนาปึกเลย	เนื้อนี้
นิดเดียว
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	 การปฏิบัติทางธรรมน้ี	การศึกษาคือการฟัง	การเรียนรู้นี้ต้องท�า

ไปควบคู่กับการปฏิบัติ	ไม่ควรที่จะแยกออกเป็น	๒	แผนก	ดังที่เป็นกัน

อยู่ในวงการพุทธศาสนา

ความรู้จริงแท้
สามารถดับความทุกข์ต่างๆ ได้

 ในวงการของสงฆ์ ท่านจะแยกการเรียนออกจากการปฏิบัติ  

ถ้าเรยีนกใ็ห้เรยีนอย่างเดียว เรยีนนักธรรมตร ีนักธรรมโท นักธรรมเอก  

เรียนเปรียญ ๑ ถึงเปรียญ ๙ พอจบเปรียญ ๙ แล้วค่อยไปปฏิบัติ 

แต่ส่วนใหญ่มันไม่เป็นอย่างน้ัน พอจบเปรียญ ๙ ก็ไปเป็นครูสอน 

กนัเลย หรอืไม่เช่นน้ันก็ไปท�างานอย่างอ่ืน ไปท�างานบรหิารกจิกรรม

ของสงฆ์ ไปรับยศรับต�าแหน่ง เป็นพระครู เป็นเจ้าฟ้า เจ้าคุณ  

เป็นอะไรไป แล้วก็ท�าหน้าที่บริหาร แต่ไม่ได้ ไปปฏิบัติ เรียนแบบนี้

ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร 
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	 ความรู้ท่ีได้ยังเป็นความรู้ท่ีไม่ใช่เป็นความรู้จริงแท้	 เป็นความรู้ท่ียังไม่ได้รับการ

พิสูจน์	 ยังไม่ได้รับการกล่ันกรองว่าเป็นความรู้จริงหรือไม่	 จะเป็นความรู้จริงก็ต่อเม่ือ 

น�าเอาไปปฏิบติั	เอาไปพิสูจน์ ถ้าเป็นความรูจ้รงิกจ็ะสามารถดับความทกุข์ต่างๆ ทีมี่อยู่

ภายในใจให้หมดได้ หยุดกิเลสตัณหาต่างๆ ที่มีอยู่ในใจที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์

ของความวุ่นวายใจต่างๆ ได้ ถ้าไม่ปฏบิติั ความรูต่้างๆ ที่ได้เรยีนรูม้าน้ียงัไม่มีประโยชน์

	 อย่างในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่าง	 มีพระเถระรูปหน่ึงบวชมาได้หลายพรรษา	 

แล้วก็เอาแต่เรียนอย่างเดียว	ค�าส่ังค�าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีได้ทรงสอนไว้สามารถจดจ�า

ได้ทุกๆ	พระสูตร	พระพุทธเจ้าแสดงมรรค	๘	แสดงอริยสัจ	๔	ก็จ�าได้	แสดงไตรลักษณ์	

อนิจจัง	ทุกขงั	อนัตตา	ก็จ�าได้	แต่ไม่ได้น�าไปปฏิบติั	กิเลสตัณหา	ความทุกข์	ความวุ่นวายใจ 

ต่างๆ	ก็ยังไม่ได้รับการก�าจัด	 เวลาที่พบกับพระพุทธเจ้า	พระพุทธเจ้าก็บอกว่า	“โปฐิละ 

เธอน่ีเป็นเหมือนใบลานเปล่า”	 สมัยก่อนเขาจะเอาธรรมะจดไว้ในใบลาน	 ใบลานเปล่า 

ก็มีแต่ใบลานไม่มีธรรมะ	เรียนแล้วก็เหมือนใบลานเปล่า	ไม่ได้รับประโยชน์อะไร	เจอทีไร

แทนที่จะชมว่าเรียนเยอะ	พระพุทธเจ้าไม่ชม	กลับว่าเป็นใบลานเปล่า	

	 จนในท่ีสุดเลยได้ข้อคิดข้ึนมาว่า	พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ไปปฏิบติั		เรียนอย่างเดียว 

เป็นความรู้ที่ไม่สามารถที่จะมาท�าให้ได้บรรลุมรรค	ผล	นิพพานได้	ไม่สามารถตัดกิเลส

ตัณหา	ความโลภความอยากต่างๆ	ให้หมดไปจากใจได้	ก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องไปปฏิบติั	

แล้วก็มุ่งไปท่ีส�านักท่ีมีพระอรหันต์เป็นอาจารย์	 สมัยก่อนน้ีจะมีพระอรหันตสาวกมาก	

เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่ังสอน	แล้วผู้ท่ีศึกษาก็ปฏิบัติตามค�าส่ังสอนทุกประการ	 

ไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กัน	ส�านักที่ท่านไปศึกษาก็มีพระอรหันต์ทั้งหมดเลย	ไม่มี

พระธรรมดา	 มีแต่พระอรหันต์	 แม้แต่สามเณรก็เป็นพระอรหันต์	 ท่านก็ไปหาเจ้าส�านัก	

แต่ท่านมีพรรษาน้อยกว่าพระโปฐิละ	ท่านก็เลยไม่อยากจะสอนผู้หลักผู้ใหญ่	ท่านก็เลย

ปฏิเสธไป	พอถูกปฏิเสธ	พระโปฐิละก็เลยไปหาพระท่ีรองจากหัวหน้า	พระท่ีรองจากหัวหน้า

เห็นว่าหัวหน้าไม่รับ	 เขาก็ไม่รับเหมือนกัน	 ไปขอพระรูปอื่นที่อยู่ในส�านักให้เป็นอาจารย์

สอนวิธีการปฏิบัติให้	 ก็ไม่มีใครรับเป็นอาจารย์	 เหลือแต่สามเณร	 ก็เลยไปขอสามเณร 

ให้เป็นอาจารย์	 ซ่ึงเป็นเร่ืองผิดปกติ	 ธรรมดาสามเณรน้ีจะไม่สอนพระ	 ไม่สอนผู้ใหญ่	 

แต่สามเณรน้ีเป็นพระอรหันต์	 เป็นผู้ท่ีได้บรรลุแล้ว	 ถึงแม้ว่าอายุยังน้อยแต่มีความ



122
สัมมาทิฏฐ ิ ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง

สามารถที่ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้	พระโปฐิละก็ยังมีศรัทธา	ขอให้สามเณรรับ

เป็นอาจารย์	ตอนต้นสามเณรก็ท�าท่าว่าจะไม่รับ	เพราะเห็นพระผู้ใหญ่ในส�านักไม่รับกัน	

พระหัวหน้าก็เลยพูดไปว่า	“สามเณร เธอไม่สงเคราะห์ท่านบ้างหรือ” พอสามเณรได้รับ

สัญญาณก็โอเค	รับพระเถระมาเป็นลูกศิษย์

	 ก่อนท่ีจะสอนให้	 ก็ต้องมาทดสอบดูว่าเป็นลูกศิษย์จริงหรือเปล่า	 สามเณรก็เลย 

ให้พระเถระท่ีบวชก่อนซ่ึงมีพรรษามากกว่าหลายสิบพรรษามาเป็นพระรับใช้	 เป็นพระ 

อุปัฏฐาก	ให้ล้างบาตร	ให้ซักจีวร	ให้กวาดถูกุฏิ	ให้ท�าอะไรต่างๆ	ตามที่สามเณรอยากจะ 

ให้ท�า	 บางทีก็ให้ลงไปหยิบของท่ีอยู่ในน�้า	 พอลงไปเปียกน�้าคร่ึงตัว	 สามเณรก็บอกว่า	 

ไม่เอาแล้ว	เปล่ียนใจ	พระเถระท่านก็ไม่แสดงอาการไม่พอใจหรือไม่เคารพ	แต่กลับเชือ่ฟัง 

ทุกอย่าง	 จนสามเณรเห็นว่าพร้อมท่ีจะเชื่อฟังค�าส่ังสอนของสามเณรได้แล้ว	 สามเณร

ก็สอนเร่ืองวิธีการปฏิบัติให้กับพระเถระน้ันไป	พอพระเถระได้ฟังว่าสามเณรให้ท�าอะไร 

ให้ปฏิบัติอย่างไร	ก็ปฏิบัติตาม	ไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา

	 น่ีคือเร่ืองของการเรียนอย่างเดียว	ถ้าเรียนไปมากๆ	มีพรรษามากแล้ว	มักจะถือตวั

ว่าเป็นพระผู้ใหญ่มีพรรษามาก	 มีความรู้มาก	 มักจะไม่อยากไปปฏิบัติตามส�านักปฏิบัติ	

เพราะถ้าไปตามส�านักปฏิบัติ	 เขาจะให้ท�าตัวเป็นนักเรียน	ท�าตัวเป็นผู้น้อย	ต้องคอย 

ล้างกระโถน	ล้างส้วม	ล้างบาตร	กวาดถูศาลา	ท�าอะไรต่างๆ	รับใช้ครูบาอาจารย์	ผู้ท่ีได้บวช

มานานได้เรียนมานานมีความรู้มากก็มักจะยึดติดกับการท่ีมาบวชนาน	ยึดติดกับความรู้

ท่ีได้เรียนรู้	ก็จะไม่อยากออกไปปฏิบติั	เพราะย่ิงความรู้สูงก็มีคนศรัทธาเล่ือมใส	เอาลาภ 

สักการะอะไรมาถวาย	 ก็เลยอยู่แบบน้ีดีกว่า	 อยู่แบบเป็นอาจารย์ดีกว่า	 สอนธรรมะท่ี 

เรียนมา	แต่เป็นความรู้ท่ีอยู่ในความคดิความจ�าเท่าน้ันเอง	ไม่ได้เข้าไปถึงใจ	ยังไม่มีอ�านาจ 

ที่จะฆ่ากิเลสได้

 ความรูต่้างๆ ทีเ่ราได้ยนิได้ฟังนี ้กเิลสมนัไม่กลวันะ ต่อให้เรารู้ไตรลกัษณ์ 
กิเลสมันก็ไม่กลัว พอเราบอกให้ไปหยิบอะไรมา มันก็หยิบทันที ไตรลักษณ์ที่ 
เรยีนมาหายไปหมด ลมืไปหมด แต่ถ้าเอาไปท�าใจให้สงบ	มนัถึงจะหยดุกิเลสได้	
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	 นักบวชจริงๆ	เขาไม่วุ่นวายกับลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	มีเงิน

หรือไม่มีเงินก็ไม่เป็นปัญหา	 มีต�าแหน่งหรือไม่มีต�าแหน่งก็ไม่เป็น

ปัญหา	มีคนสรรเสริญหรือคนนินทาหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหา	ไม่มีรูป	

เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	มาเสพก็ไม่มีปัญหา	เพราะเขาสามารถ 

หาอย่างอ่ืนมาเสพแทนได้	 แทนท่ีจะเสพ	 ลาภ	 ยศ	 สรรเสริญ	 

เสพรูป	เสียง	กล่ิน	รส	โผฏฐัพพะ	ผู้ท่ีมาบวชน่ีเขาเสพความสงบกัน	 

ถ้าเขาไม่สามารถสร้างความสงบข้ึนมาได้	 เขาก็อยู่เป็นพระไม่ได	้

ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องลาสิกขาไป	ถ้าไม่ลาสิกขาไป	 ก็ต้องหาลาภ	ยศ	

สรรเสริญ	ในรูปของนักบวช

	 อย่างท่ีเราคงเห็นกัน	เด๋ียวน้ีนักบวชก็ไม่ต่างจากฆราวาสแล้ว	 

ก็หาลาภ	 ยศ	 สรรเสริญ	 เหมือนกัน	 หาเงินหาทองเหมือนกัน	 

ถูกจับตดิคุกติดตะรางก็หลายองค์แล้ว	เพราะไปหาเงินโดยมิชอบ	 

เงินส่วนตัวท่ีได้มาไม่พอใช้ก็เลยต้องเอาเงินของวัดไปใช้	พอถูก 

จับได้ก็ถูกจับสึก	 เห็นไหม	 เพราะพวกน้ีมาบวชแล้วไม่สามารถหา 

ความสุขจากความสงบได้	 ก็เลยไปหาความสุขจากลาภ	 ยศ	

สรรเสริญ	 เหมือนตอนท่ีเป็นฆราวาส	 เพียงแต่ว่าไม่อยากไปเป็น

ฆราวาส	อยากอยู่เป็นพระ	แต่อยากหาลาภ	ยศ	สรรเสริญ	เหมือน

นักบวช
ที่ไม่ต่างจากฆราวาส
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ตอนเป็นฆราวาส	 ก็ไปรับกิจนิมนต์ต่างๆ	 รับงานสวดต่างๆ	 เวลาสวดก็ได้รายได้ใช่ไหม	

เงินค่าสวดศพ	สวดงานวันเกดิ	สวดอะไรต่างๆ	ถ้าไม่พอใช้ก็อาจจะไปยักยอกเงินของวัด	

แต่ถ้ารู้จักใช้ก็อาจจะพอใช้	อยู่ได้ก็ไม่ต้องยักยอก

	 จากหาลาภ	 แล้วก็หายศ	 ไปหาต�าแหน่งกัน	 ไปเป็นพระครู	 เป็นเจ้าฟ้า	 เจ้าคุณ	 

เป็นสมเด็จ	เป็นสังฆราชกันไป	อันน้ีก็ยศเหมือนกัน	เหมือนกับนายพล	นายพัน	นายร้อย	

ของทางโลก	แทนที่จะมาหาความสงบ	หาไม่ได้ก็เลยต้องหาแบบนี้กันไป	อยู่เป็นพระใน 

ผ้าเหลือง	แต่ก็ไม่ต่างจากฆราวาสตรงที่หาลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	เหมือนกัน	บางทีก็ไป 

ตามสถานท่ีต่างๆ	 ให้เหตุผลว่าไปเผยแผ่ธรรม	 เด๋ียวน้ีไปต่างประเทศกันเยอะแยะ	 

อันน้ีก็ไม่รู้ว่าไปเผยแผ่ธรรมหรือไปหารูป	 เสียง	 กล่ิน	 รส	 โผฏฐัพพะ	ญาติโยมก็ไป 

ต่างประเทศเหมือนกนั	น่ีญาติโยมก็ไปธุระหรือเปล่าหรือไปเท่ียวกัน	พระก็ไปต่างประเทศ

เหมือนกันอย่างน้ี	 ถ้าเม่ือก่อนไม่ไปต่างประเทศก็ไปต่างจังหวัด	 อยู่จังหวัดน้ีเบื่อก็ไป

จังหวัดโน้น	เบือ่จังหวัดโน้นก็ไปจังหวัดน้ี	ก็วนไปเวียนมา	เบือ่วัดน้ีก็ไปวัดโน้น	เบือ่วัดโน้น 

ก็ไปวัดนั้น	ก็ไปเปลี่ยนรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	

		 นักบวชสมัยน้ีจะไม่เหมือนกับนักบวชสมัยพระพุทธเจ้า	นักบวชสมัยพระพุทธเจ้าน้ี 

ท่านรู้จักหาความสงบ	ท่านก็เลยไม่มีลาภ	 ยศ	 สรรเสริญกัน	 สมัยพุทธกาลพระไม่มี

ต�าแหน่ง	ไม่มีเจ้าอาวาส	ไม่มีเจ้าฟ้า	เจ้าคุณ	ไม่มีพระครู	ไม่มีอะไร	ท่านปกครองกันด้วย

พรรษา	ใครมีอายุมากก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองไป	วัดไหนพระที่มีอาวุโสมีพรรษามากก็เป็น

หัวหน้าไป	 ไม่ต้องมาแต่งตั้งกัน	สมัยนี้เขามีการแต่งตั้ง	 มีการวิ่งเต้นได้	พระที่มีพรรษา

น้อยกว่าอยากจะเป็นเจ้าอาวาส	ก็อาจจะว่ิงเต้นกับพระผู้ใหญ่ให้แต่งต้ังมาเป็นเจ้าอาวาส	

พระท่ีมีพรรษาเยอะถ้าไม่ว่ิงเต้นก็ไม่ได้	 อันน้ีก็มี	 สมัยน้ีมันเป็นเร่ืองของทางโลกไป 

หมดแล้ว	ไม่ต่างกับฆราวาสญาติโยม	ต่างตรงท่ีนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วโกนศีรษะเท่าน้ันเอง	 

แต่การด�ารงชีพการอยู่น้ีแทบจะไม่ต่างกัน	 แล้วพวกท่ีมีลาภ	 ยศ	 สรรเสริญ	 น่ีมักจะ 

ไม่บิณฑบาตกันเสียด้วยซ�้าไป	มีคนจัดอาหารมาเลี้ยงถึงที่กุฏิ	การอยู่การกินต่างกันกับ

สมัยพุทธกาล	สมัยพระพุทธเจ้าน้ีพระองค์ทรงบิณฑบาตทุกวันเลย	 อันน้ีเป็นภารกิจท่ี 

พระพุทธเจ้าทรงเน้นทรงให้ความส�าคัญต่อนักบวช	ทรงสอนต้ังแต่วันบวชเลย	พอบวช 

ออกมาจากโบสถ์นี้	ให้สอนเรื่องกิจที่พระพึงกระท�า	๔	ข้อ	
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	 ข้อที่	๑	ให้บิณฑบาตเป็นวัตรไปจนวันตาย	ข้อที่	๒	ให้ใช้ผ้าบังสุกุล	คือให้ใช้ผ้าที่ 

เขาทิ้งแล้ว	ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งแล้ว	แล้วมาเย็บมาปะมาย้อม	มาท�าเป็นจีวร	ข้อที่	๓	ให้อยู่ 

ตามโคนไม้	ให้อยู่ตามป่า	เอาก่ิงไม้เอาใบไม้มาท�าเพิงพอท่ีจะหลบแดดหลบฝนได้	เพราะ

ในป่าเป็นท่ีเหมาะสมต่อการอยู่ของพระ	เป็นท่ีเหมาะต่อการฆ่ากิเลส	เป็นท่ีเหมาะต่อการ 

สร้างความสงบทางใจ	 “รุกขมูลเสนาสนัง” แล้วข้อท่ี	 ๔	 ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ด่ืมน�้า

ปัสสาวะน้ีรักษาโรคภัยไข้เจ็บไป	 เพราะมันเป็นยาท่ีมีอยู่กับตัว	 สมัยก่อนไม่มีเงินซ้ือ	 

แล้วก็ห้ามขอจากชาวบ้าน	 เวลาไม่สบายก็เอาน�้าปัสสาวะมาท�าเป็นยาดองน�้ามูตร	 

เอามะขามป้อม	เอาอะไรมาดอง	แล้วก็ดื่มน�้าที่ดองใช้เป็นยาได้	นี่คือกิจที่พระพึงกระท�า	

๔	ข้อด้วยกัน

	 นอกจากกิจท่ีพระพึงกระท�า	๔	ข้อ	แล้ว	ก็ต้องสอนอีกด้วยว่า	กิจท่ีพระไม่พึงกระท�า 

อีก	 ๔	 ข้อ	 ห้ามกระท�าโดยเด็ดขาด	 ถ้ากระท�าแล้วจะขาดจากการเป็นพระทันที	 คือ	 

๑.	การไปร่วมหลับนอนกับสีกา	ไปมีเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า “เสพเมถุน”	ข้อ	๒.	การ

ฆ่ามนุษย์	 ข้อ	๓.	 การลักทรัพย์	 ข้อ	๔.	 การอวดคุณวิเศษท่ีไม่มีในตน	 เช่น	 อวดว่าได้ 

สมาธิ	 ได้ฌานน้ันได้ฌานน้ี	 ได้เป็นโสดาบัน	 ได้เป็นสกิทาคามี	 แต่ตนไม่ได้เป็น	 แต่ถ้า 

ตนเป็นจริงๆ	ไม่ถือว่าอวด	แต่บางทีมันไม่รู้ว่าคนพูดน้ีได้หรือไม่ได้	เพราะมันเป็นของในใจ	 

จึงมักจะไม่มีใครกล้าพูดกัน	 เพราะพูดแล้วดีไม่ดีถูกเขากล่าวหาได้	กล่าวหาว่าอวดอุตริ

คุณวิเศษที่ไม่มีในตน	นี่คือกิจที่พระบวชใหม่ต้องศึกษา	๘	ข้อด้วยกัน	แบ่งเป็น	๒	ฝ่าย	

กิจที่พึงกระท�าและกิจที่ไม่พึงกระท�า

 แต่ในปัจจุบันกลับถือว่าค�าสอนเหล่านี้
เป็นธรรมเนียมไป ไม่ได้ท�าตาม เพราะคนสอน
กไ็ม่ได้ท�า บางทคีนสอนกไ็ม่ได้บิณฑบาต คนที ่
บวชพระเป็นพระผู้ใหญ่ เป็นพระที่มีต�าแหน่ง 
ท่านไม่ค่อยออกบิณฑบาต แต่ท่านก็สอนไป
อย่างนัน้ สอนเป็นธรรมเนยีม เพราะถกูบงัคบั
ให้สอน
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	 แต่ถ้าพระบวชใหม่สามารถปฏิบติัตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนได้		มันก็จะไม่มีปัญหา 

อย่างท่ีเป็นอยู่ในทุกวันน้ี		ปัญหาทุกวันน้ีคือแทนท่ีจะไปบณิฑบาต	กลับไปส่ังอาหารมากิน	 

ซ้ืออาหารมากิน	 เพราะอยากจะกินอาหารท่ีถูกปากถูกใจ	ตอนต้นอาจจะบิณฑบาต	

แต่พอมีกิจนิมนต์	ญาติโยมเอาอาหารจานเด็ดๆ	มาเล้ียง	 ก็เลยติดใจข้ึนมา	 เวลาไป

บิณฑบาตแล้วไม่ได้อาหารจานเด็ดเหมือนตอนที่ไปรับกิจนิมนต์ตามบ้าน	บางวันก็เลย 

ไม่ไปบณิฑบาต	ส่ังให้ลูกศิษย์ไปซ้ืออาหารจานเด็ดมารับประทาน	พอมีการซ้ือ	มันก็ต้อง

มีการหาเงินหาทอง	ทีน้ีกต้็องคอยดูว่าท่ีไหนมีกิจนิมนต์	ท่ีไหนมีซองแจก	ก็เลยกลายเป็น 

การหาลาภไป	ถ้าท�าตามพระพุทธเจ้าสอน	 มันไม่ต้องมีลาภ	 ไม่ต้องมีเงิน	ถ้าอยากจะ

กินข้าวก็บิณฑบาต	มีอะไรก็กินตามมีตามเกิด	ขอให้คิดว่าเป็นของฟรีก็ดีแล้ว	ยังจะไป 

เลือกอีกเหรอ	 อยู่ดีๆ	 ออกไปข้างนอกแล้วถือบาตรใบหน่ึงก็ได้ของฟรีมากินแล้ว	 

ยังต้องไปเลือกอีกเหรอ	เวลาหิวจริงๆ	นี่	อะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละ	ลองฉันมื้อเดียวดูซิ	

ข้าวเปล่าๆ	ยังอร่อยเลย	แต่ถ้าฉัน	๒	มื้อ	แล้วตอนบ่ายยังมีเนยข้น	เนยใส	มีน�้าอะไรอีก	 

มันก็มีอะไรหล่อเล้ียงท้องอยู่ตลอดเวลา	พอถึงเวลาฉันตอนเช้า	 บางทีก็ฉันไม่ลงก็มี	 

เลยต้องหาอาหารที่ถูกปากถึงจะฉันลง	

 นี่ก็คือเรื่องของการมีปัญญาหรือไม่มีปัญญา ผู้ที่มาบวช

ถ้าบวชด้วยปัญญาเขาจะไม่ท�าอย่างน้ี เขาจะไม่หาเงินหาทอง 

เพราะเขาเห็นด้วยปัญญาว่าเงินทองเป็นทุกข์ เขาจะไม่มาหา

ยศมาหาต�าแหน่ง เป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะ-

จังหวัด เป็นพระครู เป็นเจ้าฟ้า เจ้าคุณ เป็นสมเด็จ เป็นอะไร 

เขารูว่้าน่ีมันเป็นทกุข์ มันไม่เท่ียง มีเจรญิกมี็เสือ่ม ถ้าเป็นพระ

จริงๆ เขาไม่หาของเหล่าน้ีหรอก พระจริงๆ เขาหาความสงบ 

สมัยพระพุทธเจ้าไม่มีสังฆราช ไม่มีสมเด็จ ไม่มีเจ้าฟ้า ไม่มี 

เจ้าคุณ ไม่มีพระครู ไม่มีเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสก็คือพระผู้ใหญ่

ในวัดน้ันแหละ ใครเป็นพระผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ดูแลพระผู้น้อยไป  

เขาเคารพกันด้วยพรรษา ไม่ได้เคารพด้วยต�าแหน่งว่าเป็น 

เจ้าฟ้า เจ้าคุณ หรอืสมเด็จ เขาเคารพคนท่ีบวชก่อน ถือว่าเป็นพี่  

ในสมัยพุทธกาลการบวชเขาบวชแบบนี้



127พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

	 ตอนที่พระพุทธเจ้าไปทรงโปรดพระราชบิดาที่
พระราชวัง	ไปแสดงธรรมให้กับพระญาตทิัง้หลาย	ก็มี 
เจ้าชายท่ีเป็นญาติอยู่	 ๕	 องค์	 เกิดศรัทธาอยากจะ
ออกบวช	แล้วกม็คีนรบัใช้ทีเ่ป็นช่างตดัผมขอบวชตาม 
อีกคนหนึ่ง	 ตอนที่จะบวชนี้	 เจ้าชายทั้ง	 ๕	องค์เลย
ปรึกษากันว่าจะให้คนรับใช้นี่บวชก่อน	 เขาจะได้เป็นพี่	 
พวกเจ้าฟ้าเจ้าชายท่ีเคยใช้เขาจะต้องกราบต้อง
เคารพเขา	แล้วก็ให้ช่างตัดผมบวชก่อน	เจ้าชายทั้ง	๕	 
ต้องกราบช่างตดัผมเพราะเป็นผู้ทีบ่วชก่อน	เป็นผู้ทีม่ ี
พรรษาแก่กว่า	 นี่แหละคือบวชแบบนี้	 ไม่ได้บวชมา 
เพื่อมาหายศหาต�าแหน่งกัน	 เขาบวชเพื่อหานิพพาน	
หาความสงบ	หาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการ
เวียนว่ายตายเกิด	แต่สมัยนี้มันกลายเป็นเรื่องโลกไป
หมดแล้ว
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	 ทุกวันนี้วัดนี่มีแต่เปลือก	 ไม่มีเนื้อ	มีแต่รูปร่างของวัด	คือมีโบสถ์	 

มีเจดีย์	มีคนนุ่งเหลืองห่มเหลือง	โกนศีรษะ	นุ่งขาวห่มขาว	แต่ไม่มีเน้ือของ

คนท่ีนุ่งเหลืองห่มเหลือง	นุ่งขาวห่มขาวเลย	คือไม่มีธรรมในใจ		ไม่มีมรรค	

ผล	 นิพพาน	 ในใจ	 เพราะมรรคผลนิพพานน้ีไม่ได้เกิดจากเคร่ืองนุ่งห่ม	 

โกนหัวแล้วนุ่งเหลืองปั๊บน่ีเป็นพระอริยะขึ้นมาเลยหรือเปล่า	 นุ่งขาว 

ห่มขาวแล้วเป็นพรหมข้ึนมาเลยหรือเปล่า	ไม่เป็น	ใช่ไหม	เพราะว่ามันเป็น

เพียงเคร่ืองแบบ	มันไม่ใช่ตัวจริง	ตัวจริงน่ีต้องไปฝึกฝนอบรม	เหมือนกับ

ต�ารวจหรือทหารน้ี	เขาเป็นทหารจริง	เขาเป็นต�ารวจจริง	เพราะเขาต้องไป 

ฝึกฝนอบรมไปศึกษาไปปฏิบัติไปสอบไปอะไรก่อน	 จนผ่านแล้วเขาถึง 

จะมอบเคร่ืองแบบให้ แต่การเป็นพระน้ี ไม่รู้เลยว่าพระรูปไหนส�าเร็จ 

พระรปูไหนไม่ส�าเรจ็ เพราะพอบวชป๊ับก็ให้เครือ่งแบบเหมือนกนัหมด  

ให้โกนหัวเหมือนกัน ให้ใส่เครื่องแบบเลย แล้วใครจะไปรู้ล่ะว่าใคร

เป็นของแท้หรือของปลอม เพราะมันดูไม่ออก มันเป็นของภายนอก

	 น่ีคือเร่ืองศาสนาของเรา	ทุกวันน้ีจะเหลือแต่ของปลอมแล้ว	ของแท้ 

ไม่ค่อยมี	 ของเทียมท้ังน้ันแหละ	พระก็พระเทียม	ธรรมะก็ธรรมะเทียม	

เพราะว่าไม่สามารถเอามาก�าจัดกิเลสตัณหา	 ไม่สามารถดับความทุกข์

ที่มีอยู่ภายในใจต่างๆ	ได้นั่นเอง	เพราะว่าไม่มีการศึกษา	ไม่มีการปฏิบัติ	

ไม่มีการบรรลุธรรมนั่นเอง

มรรคผลนิพพาน
ไม่ได้เกิดจากเครื่องนุ่งห่ม
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	 เร่ืองการถวายเงิน	 ในยุคสมัยแรกๆ	 มี
การห้ามไม่ให้มีการถวายเงินทอง	 แต่ต่อมา
พระพทุธเจ้าทรงมข้ีอยกเว้นให้	เพราะพระบางรปู 
อาจจะมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีเงินทองไว้ซื้อ
ยาซื้ออะไร	 เพราะมีโรคประจ�าตัวที่ไม่สามารถ 
จะหายาได้จากการบิณฑบาต	พระพุทธเจ้าก็ 
ทรงอนุญาตให้ญาติโยมถวายเงินทองแก่ 
พระภิกษุได้	 แต่ไม่ให้พระรับกับมือ	 แล้วไม่ให้เก็บ	
ไม่ให้ครอบครอง	 ไม่ให้เอาไปใช้เอง	 ให้ฝากเงิน
ไว้กบัลกูศิษย์คนใดคนหนึง่ทีเ่ชือ่ถอืได้	แล้วเวลา
ขาดปัจจัย	๔	ขาดยารักษาโรค	ก็ให้ลูกศิษย์เป็น
คนเอาเงนิไปจ่ายให้	ถ้าเกดิคนทีเ่ชือ่ถอืได้เขาเอา 
เงินไปใช้หมดก็ช่วยไม่ได้	 ถือว่าซวยไป	 จะไป 
ทวงคนืกไ็ม่ได้	เพราะไม่ให้ถอืว่าเป็นเงนิของพระ	
แต่เป็นเงินของโยม	เงินของผู้ถวายให้

ภัยของเงินทอง
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	 น่ีคือเร่ืองเงินทองท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต	

เวลาพระต้องการอะไร	 ต้องให้ลูกศิษย์หรือฆราวาส

ญาติโยมเป็นคนหามาให้	เช่น	พวกผ้าจีวร	ยารกัษาโรค	 

หรือเกิดไปอยู่ในท่ีทุรกันดาร	 ไม่มีอาหารบิณฑบาต	 

ก็ให้ลูกศิษย์ไปซ้ืออาหารมาถวายให้	 ถ้าใช้เงินแบบน้ี

ก็ได้อยู่	 แล้วไม่ให้พกพาเอาเงินใส่ย่าม	 ไม่ให้ไปเดิน

ตามศูนย์การค้าตามร้านตามห้าง	อยากจะซ้ืออะไรก็ซ้ือ	 

อยากซ้ือบุหร่ีก็ซ้ือบุหร่ี	 อยากจะซ้ือเคร่ืองด่ืมก็ซ้ือด่ืม	

อะไรอย่างน้ี	 ท�าเองไม่ได้	 พระพุทธเจ้าทรงเห็นภัยใน

เร่ืองของเงินทอง	เพราะมันจะกลายเป็นเคร่ืองมือของ

กิเลสไปหมด	แทนที่จะเป็นอาวุธฆ่ากิเลส	มันจะกลาย

เป็นเคร่ืองมือปกป้องรักษากิเลส	แต่สมัยน้ีมันก็กลาย	

มันก็มีกัน

 พระท่ีบวชจรงิๆ พระทีมี่ความสงบจรงิๆ น้ี    ไม่ต้อง 

ใช้เงนิใช้ทอง ไม่ต้องมีเงนิมีทอง ถึงมีก็ไม่ได้ไว้ใช้เอง  

ท่านก็เอาไปท�าบุญท�าประโยชน์ให้กับส่วนรวมให ้

แก่โลก เขาเรยีก “สงเคราะห์โลก” อย่างพระท่ีปฏบิติัดี 

ปฏบิติัชอบ ญาติโยมกอ็ยากจะท�าบญุด้วย การท�าบญุ

ที่ง่ายที่สะดวกก็คือถวายเงิน ท่านก็รับไว้ แล้วท่านก็

เอาไปสงเคราะห์โลกต่อไป
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	 สมัยน้ีบางคนท่ีไปเป็นนักบวชยังไม่ได้เป็นนักบุญเลย	อยากจะ

บวชก็บวช	 ใครเขาอยากจะบวชก็บวชให้เลย	 ไม่มีการคัดเลือก	 ไม่มี 

การสกรีน	(screen)	ว่าจะเป็นนักบวชได้จริงหรือเปล่า	เมื่อบวชแล้วก ็

ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีของนักบวช	 ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิ	 ไม่ได้ปฏิบัติปัญญา	

ศีลก็ขาดๆ	เกินๆ	แล้วก็ไปท�าภารกิจอย่างอื่น	ไปท�าภารกิจท�าพิธีกรรม

ต่างๆ	 ไม่ได้ไปท�าหน้าท่ีของนักบวช	มรรค	ผล	 นิพพาน	 จึงไม่ค่อย 

ปรากฏ	พระอริยบุคคลในเมืองไทยจึงไม่ค่อยมีมาก	 ท้ังๆ	 ท่ีมีนักบวช 

เป็นจ�านวนมาก	แต่ไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังน่ันเอง	 เพราะมันข้าม 

ขั้นตอน

	 ผู้ท่ีจะบวชอย่างจริงจังปฏิบติัอย่างจริงจังน้ี	ต้องเป็นผู้ท่ีปฏิบติัขัน้

นักบุญอย่างจริงจังก่อน	ท�าบุญท�าทานอย่างสม�่าเสมออย่างต่อเน่ือง	

ท�าจากน้อยขึ้นไปหามาก	รักษาศีลอย่างสม�่าเสมอ	รักษาศีลจากน้อย

ไปหามาก	จากศีล	๕	ไปศีล	๘	ภาวนาก็ภาวนาอย่างต่อเน่ือง	ท�ากนัเป็น

กิจลักษณะ	อันน้ีแหละถึงจะพร้อมไปเป็นนักบวชได้อย่างเข้มข้นอย่าง

แท้จริง	ต้องฝึกต้ังแต่เป็นฆราวาสไปก่อน	 เป็นอุบาสก	 อุบาสิกาก่อน	

แล้วถึงจะขยับขึ้นไปสู่ภิกษุ	ภิกษุณี	สามเณรได้ต่อไป	คือพุทธบริษัท

ศีล	สมาธิ	ปัญญา เข้มข้น
มรรค	ผล	นิพพาน	จึงเกิดได้ 
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	 สมัยก่อนเรามีพุทธบริษัท	๔	แต่เดี๋ยวนี้เหลือ	๓	

สมัยนี้ไม่มีภิกษุณี	ก็เลยต้องเป็นแม่ชีไปแทน	การเป็น

แม่ชหีรือเป็นภกิษุณีน้ีก็สามารถบรรลุมรรค	ผล	นิพพาน

ได้เหมือนกัน	ถ้ามีการปฏิบัติศีล	สมาธิ	ปัญญา	อย่าง 

เข้มข้น	มรรค	ผล	นิพพาน	คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ 

แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะได้เหมือนกนั	เพราะฉะน้ัน	 

อุบาสิกาท่ีอยากจะไปเป็นนักบวชอย่างเข้มข้นด้วยการ

บวชเป็นแม่ชีน้ีก็ถือว่าเป็นภิกษุณีเหมือนกัน	 ดังน้ัน 

ไม่ต้องไปคิดว่าไม่ได้เป็นภิกษุณีแล้วจะไม่ได้บรรลุ

มรรค	ผล	 นิพพาน	 อันน้ีไม่ได้เป็นเหตุว่าจะต้องเป็น

ภิกษุณี	มีแม่ชีที่บรรลุมรรค	ผล	นิพพาน	ก็มี	แต่มีน้อย	

เคยไปดูพิพิธภณัฑ์ท่ีวัดญาณฯ	ไหม	เขาจะมีหุ่นข้ีผ้ึงของ 

พระอริยบคุคลท่ีบรรลุมรรค	ผล	นิพพาน	เป็นพระภิกษุ

อยู่ประมาณสัก	๑๐	รูป	เป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียง	

แล้วก็มีแม่ช	ี๑	ท่าน	มีอุบาสิกา	๑	ท่าน	แม่ชก็ีคือคุณแม่ 

ชีแก้ว	ส่วนอบุาสกิา	ก็	ก.	เขาสวนหลวง	เขาเชื่อว่าท่าน 

เป็นพระอริยบุคคล	ท่านบรรลุมรรค	ผล	 นิพพานได	้ 

โดยที่ไม่ต้องเป็นภิกษุณีแต่อย่างใด

 เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิด อย่าเดินทางไป
ต่างประเทศเพือ่ไปบวชเป็นภกิษณุแีล้วกลบัมา
ปฏิบัติ จริงๆ แล้วมันเหมือนกัน การที่จะบรรลุ
มรรค ผล นิพพานได้ ไม่ได้อยู่ที่เป็นแม่ชีหรือ
เป็นภิกษุณี แต่อยู่ที่ว่าปฏิบัติเข้มข้นหรือเปล่า 
มีศีล สมาธิ ปัญญา เข้มข้นเต็มร้อยหรือเปล่า 
ถ้าเจือจางมันก็ไม่ได้มรรค ผล นิพพาน
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 สมัยน้ีเราจะนับจ�านวนพระอรหันต์ได้ ก็ต้องรอให ้
ท่านตายไปก่อน เพราะเวลาท่านตายแล้ว กระดูกของท่าน
จะกลายเป็นพระธาตุข้ึนมา เราก็คงจะรู้ว่าคงมีไม่มากท่ี 
พระที่ตายไปแล้วกระดูกจะกลายเป็นพระธาตุ จะมีมากก ็
สายของหลวงปู่มั่น ตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมานี้ เวลาท่าน 
ตายไปแล้ว กระดกูของท่านกลายเป็นพระธาต ุลกูศษิย์ของ
หลวงปู่มั่นที่ไปศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น เวลาท่านตายไป 
กระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุกัน นี่ก็มีไม่มาก นับไม่ 
ถึง ๑๐๐ นี่แหละคือความเจริญของพระพุทธศาสนา

 พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้	 ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์	 ไม่ได ้
อยู ่ ท่ี เจดีย์	 แต่อยู ่ที่ มีค�าสอนของพระพุทธเจ้าว่ายัง 
หลงเหลืออยู่หรือเปล่า	 แล้วต้องเป็นค�าสอนที่ออกจาก 
ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ความเจริญของพระศาสนา
อยู่ที่จ�านวนพระอริยบุคคล
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	 ค�าสอนท่ีมีบนัทึกไว้ในพระไตรปิฎกน้ี	เป็นค�าสอนท่ีถูกต้อง	แต่เป็นค�าสอนท่ีผู้อ่าน	 

เวลาอ่านแล้วจะไม่เข้าใจ	 เพราะว่าอาจจะเป็นอุปสรรคในเร่ืองของภาษา	 เพราะเดิมที 

เป็นภาษาบาลี	แล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทย	ภาษาไทยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ	ยุคโบราณก็พูด

อย่างหน่ึง	พอมาถึงยุคปัจจุบันน้ีก็พูดอีกอย่างหน่ึง	พอคนปัจจุบันมาอ่านค�าแปลของ

ยุคโบราณ	บางทีอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ	แต่ถ้าคนที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้จะเข้าใจ	จะสามารถ

อธิบายได้ว่ามีความหมายว่าอย่างไร

	 น่ีคือเหตุผลว่าท�าไมเราจะวัดความเจริญของศาสนาน้ี	 ต้องวัดท่ีพระอริยบุคคล

เท่าน้ัน	 ต่อให้มีพระไตรปิฎกเป็น	๑๐,๐๐๐	 ตู้	 ๑๐๐,๐๐๐	 ตู้	 แต่ถ้าไม่มีใครไปเปิดดู	 

หรือเปิดดูแล้วอ่านไม่เข้าใจ	ก็เลยไม่รู้ว่าอ่านไปท�าไม	มันก็ไม่เกิดประโยชน์

	 คนท่ีสนใจศึกษาสนใจปฏิบัติจริงๆ	 มักจะไปหาพระอริยบุคคลกัน	 อย่างตอนท่ี

หลวงปู่มัน่มชีีวติอยู่	พระเณรทีบ่วชกม็ุ่งไปหาหลวงปู่มัน่	ท่านอยู่ทีไ่หนกต็าม	หลวงปู่มัน่ 

อยู่เชียงใหม่	 หรืออยู่ท่ีภาคอีสาน	 พระเณรต่างก็เดินธุดงค์ไปกราบไปหาหลวงปู่ม่ัน	 

ไปศึกษาจากหลวงปู่ม่ันกัน	 เพราะว่าศึกษาจากหนังสือน่ีไม่เข้าใจ	 หรือเข้าใจไม่ครบ	 

ศึกษาแล้วยังไม่สามารถท่ีจะก�าจัดความสงสัยต่างๆ	 ได้	 แต่พอไปถามพระอริยบุคคล	

ท่านก็จะตอบได้ทันที	“เป็นอย่างนี้ ต้องท�าอย่างนี้” 

	 เราต้องดูความเจริญของศาสนาท่ีพระอริยบคุคล	พระปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ	ท่ีเรียกว่า	

“สุปฏิปันโน”	ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีจ�านวนไม่มาก	พระสุปฏิปันโนส่วนใหญ่ท่านมักจะไปอยู่ตาม

ป่าตามเขากัน	 เพราะป่าเขานี้เป็นที่เอื้อต่อการศึกษา	ต่อการปฏิบัติ	 ต่อการบรรลุมรรค 

ผล	นิพพาน	แต่การไปอยู่ป่าอยู่เขามันก็ยาก	เพราะโดยธรรมชาติของพวกเราท่ีเกิดในบ้าน 

ในเมือง	 จะติดอยู่กับความสุขความสบายของบ้านเมือง	 พอจะไปอยู่ป่าอยู่เขาก็เลย 

ไม่อยากจะไปกัน	 ไปอยู่ท่ีทุรกันดาร	อยู่ท่ีไม่มีความสะดวกสบายทางร่างกาย	ทางเร่ือง

ของการกินการอยู่นี้	จะไม่สะดวกสบายเหมือนตอนที่อยู่ในบ้านในเมือง	จึงยากต่อการ 

ไปศึกษาและปฏิบัติกับพระอริยบุคคล	 นอกจากพวกท่ีมีบุญเก่าเยอะ	 พวกท่ีมีความ

สามารถท่ีจะอยู่แบบอดอยากขาดแคลนได้	 อยู่แบบยากคืออยู่แบบสมถะเรียบง่าย	

ไม่มีเคร่ืองอ�านวยความสะดวกทางร่างกาย	 จึงจะสามารถไปศึกษาและไปปฏิบัติกับ 

พระอริยบุคคลได้
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	 สมัยนี้ “มือถือ”	 ไม่ได้พาเราให้ไปถึง
นพิพานได้หรอก	ถ้าอยากจะไปนพิพานกไ็ม่
ต้องมีมือถือก็ได้	ถ้ามีมือถือแล้วมันจะกลับ
มาเวียนว่ายตายเกิดมากกว่า	 เพราะส่ิงที่
อยู่ในมือถือนี้มันจะดูดให้เรากลับมาเกิด	แก่	
เจบ็	ตายกนั	เปิดมอืถอืเดีย๋วกเ็ห็นอะไรต่างๆ	 
ท่ี เป ็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด	 
เพราะฉะนั้น	ถ้าอยากจะมุ่งไปสู่พระนิพพาน	
อยากจะยตุกิารเกดิ	แก่	เจบ็	ตาย	นี	้ต้องตดั 
สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้ไป	ต้องกลับไปอยู่แบบ 
ย้อนยุค	 ยุคของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีไฟฟ้า	 
ไม่มอีะไรต่างๆ	ในยคุนัน้ท�าไมมีพระอรยิบคุคล 
กนัเยอะแยะไปหมด	กเ็พราะไม่ม ี“นวิรณ์” มาก 
เหมือนในปัจจุบันนี้นั่นเอง

	 ถ้าเรายังติดอยู่กับความสุขความสบายทางร่างกาย	 การกินการอยู่	 ต้องมีน�้า

ไฟพร้อม	ต้องมีเคร่ืองบ�าบัดความทุกข์ยากล�าบากต่างๆ	 เช่น	 พัดลม	หรืออะไรต่างๆ	 

ถ้าอย่างน้ันจะไปศึกษากบัพระอริยบคุคลไม่ได้	เพราะต้ังแต่พระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบนัน้ี	 

พระอริยบุคคลทุกๆ	 รูปน้ีท่านจะอยู่แบบธรรมชาติกัน	 ท่านไม่ต้องมีเคร่ืองใช้ไม้สอย

แบบท่ีพวกเรามีกัน	 ท่านไม่ต้องมีไฟฟ้า	 ไม่ต้องมีน�้าประปา	 ไม่ต้องมีรถเก๋ง	 รถยนต	์ 

ไม่ต้องมีอุปกรณ์พวกตู้เย็น	พัดลม	ทีวี	หรืออะไรต่างๆ	
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	 แต่พวกเราน้ีมีนิวรณ์เต็มไปหมด	 เราอยู่กับนิวรณ์โดยไม่รู้สึกตัว	 ใจเราก็อยากจะ

ไปนิพพาน	แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่ยอมทิ้งนิวรณ์	มันก็เลยไปไม่ได ้ “นิวรณ์” คือ กามฉันทะ  

เป็นความสะดวกสบายทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	อยู่สบาย	กินสบาย	เวลาปฏิบัติก็อยาก 

จะปฏิบัติอย่างสุขอย่างสบาย	 มันไปไม่ได้หรอก	 มันไม่ได้เป็นทางเดียวกัน	 ทางไปสู ่

พระนิพพานน่ี	ครูบาอาจารย์บางรูปท่านบอกว่า	พระนิพพานน่ีอยู่ฟากตาย	ถ้าไม่ยอมตาย

น่ีไปไม่ถึงนิพพาน	ถ้ายังรักตัวกลัวตาย	ยังรักความสุขรักความสบายอยู่น่ี	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�าลังท�าอะไรกันอยู่วะ”	เดี๋ยวขอพักเดี๋ยว	ขอเปิดมาดูใหม่	

	 ถ้าอยากจะไปนิพพาน	 อยากจะไปศึกษากับพระอริยบุคคลน้ี	 ต้องหัดอยู่แบบ 

ย้อนยุคให้ได้	 อยู่แบบเรียบง่ายสมถะ	 มีไฟฟ้าก็ลองอย่าใช้ไฟฟ้าดู	ปิดไฟ	 ใช้เทียนเอา	 

คิดว่าไฟดับ	 อยู่อย่างน้ันแล้วจะสบาย	 จะไม่มีเร่ืองราวท่ีจะมาคอยให้จิตใจเราต้องมา

วุ่นวายอยู่เร่ือยๆ	 อยู่แบบสมถะเรียบง่าย	 ปัจจัย	๔	 ก็แบบมักน้อยสันโดษ	พอเพียง	 

ท่ีบนเขาน่ีจะมีแคร่ขนาดประมาณสัก	๒.๕๐,	๓	 เมตร	 คูณด้วย	๒	 เมตร	 มีเสา	๔	ต้น	 

มีหลังคา	 ไม่ต้องมีฝ้ามีฝา	มีมุ้งมีกลด	กางมุ้งกางเต้นท์เอา	กันยุงได้	 แค่นี้ก็อยู่ได้แล้ว	

อยู่ในป่าเงียบสงบ	 ไม่มีอะไรมาวุ่นวายใจ	มีทางเดินจงกรมไว้เปลี่ยนอิริยาบถ	นั่งนานๆ	

มันก็ปวดก็เม่ือย	 ก็ต้องลุกข้ึนมาเดินจงกรมเพ่ือผ่อนคลายความเจ็บปวดเม่ือยล้าของ

ร่างกาย	เดินไปจนกว่าจะเร่ิมเจ็บปวดจากการเดินก็หยุด	ก็กลับมาน่ังใหม่	ถ้ามีการปฏบิติั

แบบน้ีสลับกนัไป	ต้ังแต่ต่ืนจนหลับน่ี	เด๋ียวก็ได้หลุดพ้น	เหมือนกบัไปเรียนมหาวิทยาลัย

ถ้าไปเรียนทุกวันตามตารางที่เขาบอกให้เรียน	เดี๋ยว	๔	ปีก็จบ	แต่ถ้าเรียนแบบเรียนบ้าง

ไม่เรียนบ้าง	อาทิตย์หนึ่งไปแค่	๒	วัน	อย่างนี้	เรียนอีก	๑๐	ปี	ก็ไม่จบ	เพราะว่าเราไม่ได้

เรียนตามตารางที่เขาก�าหนดไว้	





หลักการภาวนา
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 ความอยากเป็นเหมือนความร้อนของน�้า 
ในกานีเ้อง เขาถงึต้องมรีไูว้ระบาย ไม่ให้ความร้อน 
มนักดดนั ฉนัใด สตกิเ็ป็นเหมอืนตัวทีจ่ะมาระงบั 
ความร้อน ถ้ามีสติ เราจะสามารถควบคุม
ความอยากได้ ระงับความอยากได้ พอไม่มี
ความอยาก ไม่มีความคิด นั่งแล้วจะรู ้สึกไม่
อึดอัด ไม่รู้สึกทุกข์ตรงนั้น เจ็บตรงนี้ ปวดตรงนี้  
ถึงแม้มันจะเจ็บก็ทนได้ ไม่เดือดร้อนไปกับมัน 
อันนี้ก็คือการมาตบแต่งใจ มาสร้างความสุขใจ 
ด้วยการท�าใจให้สงบ ใจจะสงบได้ต้องหยุดความคิด  
หยุดความอยาก ความอยากมันตามความคิดมา  
มันต้องคิดก่อนมันถึงจะอยาก คิดถึงขนม
มันถึงจะอยากกิน คิดถึงแฟนมันถึงอยากจะไป
หาแฟน ถ้าไม่ได้คิด	 มันก็จะไม่มีความอยาก	
ดังน้ัน เราต้องคอยควบคุมความคิด อย่าให้ 
มันคิด ให้มันคิดอยู่ในเรื่องที่ท�าให้ไม่อยาก  

การเจริญสติ
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	 เร่ิมต้นถ้ายังสร้างสติด้วยพุทโธไม่เป็น	 

เขาก็สอนให้สวดมนต์ไปก่อน		ให้สวดมนต์

ไปยาวๆ	 สวดไปนานๆ	 ถ้าต้ังใจสวดจริง	 

มันก็จะไปคดิเร่ืองอ่ืนไม่ได้		แต่ถ้าสวดแบบ

ไม่มีสติ	 มันก็ยังคิดได้	 ปากสวดไปแต่ใจ 

มันไปคิดถึงแฟน		ไปคิดถึงขนม		สวดแบบน้ี 

ไม ่ เ กิดประโยชน ์ 	 ถ ้าจะสวดให ้ เกิด

ประโยชน์ ต้องอยู่กับการสวดอย่างเดียว 

อย่าให้สวดแต่ปากแล้วใจก็ไปอยูเ่รือ่งอ่ืน  

ไปคิดถึงเรือ่งอ่ืน  ต้องให้ใจอยู่กับการสวด	 

ปากสวดอย่างไร		ใจก็ต้องสวดตามไป	ถ้าไม่ 

สวดก็ใช้พุทโธก็ได้	 ให้บริกรรพุทโธ	 พุทโธ	 

ไปเร่ือยๆ	 ท้ังวันท้ังคืน	 ต้ังแต่ตื่นข้ึนมา 

จนหลับ		ถ้าต้องการให้ใจมีสติหยุดความคิด 

หยุดความอยากได้	 ต้องเจริญพุทโธไป 

ทั้งวันทั้งคืน	ให้คิดให้น้อยที่สุด

	 การจะมาเจริญสติได้จึงต้องไม่ไป 

ท�างาน	 ไม่ไปยุ่งเก่ียวกับใคร	 เพราะถ้า

ต้องไปท�างาน	 มันก็ต้องคิดเก่ียวกับ

เร่ืองงานเร่ืองการ		มันก็จะหยุดความคิด 

ไม่ได้	 ถ้าไปเก่ียวข้องกับคนน้ันคนน้ี	 

ก็ต้องคุยกัน	ต้องมีอะไรกนั		มันก็ต้องคิด	 

ถ้าไม่อยากจะคิดน่ีต้องไปอยู่คนเดียว	 

แล้วก็จะได้มีเวลาท่ีจะใช้การบริกรรม

พุทโธ	 พุทโธ	 ไปได้	 พุทโธก็เหมือนกับ 

สวดมนต์	 เวลาพุทโธ	 ใจก็ต้องอยู่กับ

พุทโธ	 ไม่ใช่พุทโธไป	แล้วก็ปล่อยให้ใจ

ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้	อย่างนี้ก็ไม่ถือว่า

มีสติ	ถ้ามีสติ  ใจต้องอยูก่บัพทุโธเพยีง

อย่างเดียว ไม่แบ่งไปคิดถึงคนน้ันคนน้ี 

เร่ืองน้ันเร่ืองน้ี	 ถ้าแบ่งแล้วใจมันก็จะ

ไม่หยุดคิดน่ันเอง	 จึงต้องพยายามหัด

เจริญสติแบบถูกต้อง	
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	 บทท่ี	๑	ในสติปัฏฐาน	๔	คือให้ฝึกสติก่อน	ถ้าต้องการ 

ให้จิตหยุดพักการท�างาน	 ก็ต้องจับให้ร่างกายน่ังอยู่น่ิงๆ	

ไม่ให้ร่างกายท�าอะไร	เวลาร่างกายน่ังเฉยๆ	จิตก็ไม่ต้องส่ัง 

ให้มันท�าอะไร	 แต่ถ้ายังต้องเดิน	ต้องท�าโน่นท�าน่ี	 จิตยัง

ต้องเป็นคนส่ังการอยู่	ถ้าต้องการให้จิตหยุดท�างาน	ก็ต้อง 

ให้จิตหยุดร่างกาย	ให้ร่างกายน่ังเฉยๆ	น่ังขดัสมาธิ	หลับตา	 

ตั้งตัวให้ตรง	แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก	อันนี้แหละจะเป็น 

การท�าให้จิตค่อยๆ	 เบาสงบลงไปเร่ือยๆ	 ดูไปอย่างเดียว	 

ดูลมเข้า	 ดูลมออก	 เด๋ียวมันก็จะรวมเป็นหน่ึง	 สักแต่ว่ารู ้

ขึ้นมา	 เป็นอุเบกขาขึ้นมา	 สงบ	สบาย	 มีความสุข	 น่ีคือ 

สติปัฏฐานขั้นที่	๒	คือขั้นฝึกสมาธิด้วยอานาปานสติ

	 ในสติปัฏฐานสูตร	ลองไปอ่านดู	พระพุทธเจ้าเริ่มที่

อานาปานสติ	 ให้ผู้ปฏิบัติไปหาที่สงบ	 เช่น	นั่งตามโคนไม้	

น่ังอยู่ในป่าท่ีสงบสงัดวิเวก	ห่างไกลจากส่ิงรบกวนใจต่างๆ	

แล้วก็ให้มีสติเฝ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออก	ลมหายใจเข้า

หายใจออกส้ันก็รู้ว่าส้ัน	ยาวก็รู้ว่ายาว	ลมหยาบก็รู้ว่าหยาบ	

ลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียด	ลมหายไปก็รู้ว่าหายไป	ไม่ต้องไป

ลมไม่ได้หาย	
แต่มันละเอียด
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ท�าอะไรทั้งนั้น	ให้รู้เฉยๆ	อย่าไปปรุงแต่ง	บางคนพอมาถึงขั้นลมหายไปก็ตกใจ	เดี๋ยวเรา 

ตายหรือเปล่า	ไม่มีลมหายใจ	เลยรีบสูดลมแรงๆ	จิตจะรวมก็รวมไม่ได้	เพราะจิตจะต้อง

ปล่อยลมมันถึงจะรวมได้	ร่างกายมันก็หายใจของมันไป	เพียงแต่ว่าเวลาท่ีร่างกายน่ังเฉยๆ	 

ไม่ได้ท�าอะไร	มันก็ไม่ต้องใช้ลมมาก	ลมมันก็เลยหายไป	แต่ความจริงลมไม่ได้หาย	แต่มัน 

ละเอียดจนเราไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้	แต่มันไม่ได้หาย	ไม่ตาย	ไม่ต้องกลัว	ถ้าตกใจแล้ว 

จิตมันจะถอนออกมา	จะถอนกลับมาหาลม	แทนที่จะปล่อยลม	จิตต้องการจะปล่อยลม	

ปล่อยให้ร่างกายหายใจของมันเอง	ไม่ต้องกลัว

 เวลาจิตรวมน้ี	 	 ร ่างกายก็ยังหายใจต่อได ้  
เหมือนกับเวลาเรานอนหลับ ร่างกายมันก็หายใจของ
มนัไป เรากฝั็นของเราไป คนละเรือ่งกนัเลย ไม่เก่ียวกนั 
ดังนั้นไม่ต้องกลัว ให้รู้เฉยๆ อย่าไปปรุงแต่ง อย่าไป 
ตกใจว่า	 “โอ๊ย	 ลมหายไป	 เราจะตายหรือเปล่าน่ี”	 
คิดอย่างน้ีจิตก็จะหยาบ จิตจะถอนออกมา ท่ีจะรวม 
เป็นหนึ่งก็จะกระจายออกมาที่ร่างกาย

	 น่ีคือการน่ังดูลมจะต้องเจอแบบน้ี	อย่าไปตกใจ	เวลาจิตมันจะรวม	มันก็จะวูบลงไป 

เหมือนตกหลุมตกบ่อ	 อาจจะไม่ตกเหวก็ได้	 อาจจะตกแบบเบาๆ	 จะวูบน่ิง	 แล้วก็สงบ	

บางทีก็ตกหลายขั้นด้วยกัน	ขั้นที่	๑	ขั้นที่	๒	ขั้นที่	๓	เหมือนขั้นบันใด	แล้วแต่มันจะเป็น

ยังไง	เราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ต้องไปควบคุมบังคับ ไม่ต้องไปสั่ง เรามีหน้าที่รู้

อย่างเดียว ดูอย่างเดียว อย่าไปท�าอะไรกบัลมหายใจ ให้เราเป็นผูเ้ฝ้าดูเพยีงอย่างเดียว  

แล้วเด๋ียวจติมันกจ็ะท�าหน้าทีข่องมันเอง เด๋ียวมันกจ็ะรวมเป็นหน่ึง สกัแต่ว่ารู ้แล้วพอ 

มันรวมแล้ว มันก็จะนิ่งสงบ มีความสุขเป็นอย่างมาก 
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	 การจะน่ังสมาธิให้จิตสงบก็ต้องมีสติ	จิตถ้าเปรียบเทียบ 

ก็เป็นเหมือนลิง	ถ้าอยากจะให้ลงิมันนั่งอยู่เฉยๆ	ต้องท�ายังไง	 

ต้องมีเชือกมารัดมันไว้	รัดมันให้มันแน่นเลย	มันก็จะดิ้นไม่ได้	 

ถ้าไม่มีเชือก	 มันก็ว่ิงเล่นไปกระโดดโลดเต้นของมันไปตาม

ประสาของมัน	 เชือกท่ีจะมารัดจิตให้น่ิงก็คือสติ	 สติน้ีเป็น

เหมือนเชือกท่ีจะคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิด	 ให้หยุดคิด	 

ให้จิตรู้เฉยๆ	 ให้รู ้ว่าก�าลังท�าอะไรแต่ไม่ให้คิด	 อันน้ีก็เป็น 

การฝึกสติ	หรือถ้ามันจะคิด	ก็ใช้พุทโธหยุดมัน	ใช้ค�าบริกรรม

พุทโธๆ	อย่าให้มันคิด	ถ้าเป็นนักปฏิบัติถือศีล	๘	จะไม่มีเรื่อง 

ต้องคิด	 เพราะว่ามันไม่มีธุระอะไรต้องท�า	 ไม่มีกิจกรรมอะไร

ต้องท�า	แต่ถ้ายังเป็นนักธุรกิจอยู่น้ีกย็าก	ยากท่ีจะมาฝึกสติได้	 

เพราะจะคิดเร่ืองธุรกิจอยู่ตลอดเวลา	คนท่ีเป็นนักธุรกิจจึงบวช 

ไม่ได้	ถ้าอยากจะบวชน้ีต้องสละธุรกิจไป	มีธุรกิจอะไรก็ต้องเลิก	 

พระพุทธเจ้าเป็นราชโอรสก็ต้องเลิกเป็นราชโอรส	 เพราะ

ราชโอรสก็มีธุรกิจมีหน้าท่ีของราชโอรสต้องท�า	 ดังน้ัน	ถ้ายัง 

ต้องมีหน้าที่กิจกรรมอะไรต่างๆ	อยู่	ก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติ	

มาฝึกสมาธิได้

สติควบคุม
ความคิด
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 พอมีเวลาแล้วทนีีก้ต้็องควบคมุความคดิให้ได้ ตัง้แต่ลมืตา
ขึน้มานี ้คอยดวู่าก�าลังคดิอะไรอยูห่รอืเปล่า ถ้าคดิกพ็ทุโธๆ หยดุ
มนัไป ถ้าไม่คิดกใ็ห้ดไูปว่าก�าลงัท�าอะไร ก�าลงัลกุข้ึนมา ก�าลงัยนื  
ก�าลังเดินไปห้องน�้า ก�าลังไปล้างหน้าแปรงฟัน ก�าลังอาบน�้า 
แต่งตัว	ให้รู้อยู่กับงานที่เราท�าอยู่ ไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ 
เรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วพอไม่มีอะไรต้องท�าก็นั่งเฉยๆ นั่งหลับตา
ดูลมหายใจเข้าออก หรือพุทโธๆ ไป ถ้าไม่ได้นั่ง จิตมันจะนิ่งได้ 
ไม่เต็มที่ เพราะเวลาร่างกายเคลื่อนไหวนี้ มันเคลื่อนเพราะจิต 
เป็นผู้สั่ง

 ร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่น หุ่นมันจะไปไหนมาไหนเองไม่ได้ 
ต้องมคีนคอยชกัหุน่ ต้องส่ังหุน่ ใจเป็นผูส้ัง่ให้หุน่ท�าอะไรต่างๆ 
ดังนั้น ถ้าร่างกายยังมีการเคลื่อนไหว ยังมีการกระท�าอะไรอยู่ 
ใจก็ยังมีการกระท�ามีความคิดอยู่ แต่คิดไม่มาก คิดเพียงแต่ 
เรื่องการเคล่ือนไหวของร่างกาย คิดให้มันเดิน คิดให้มันยืน  
คิดให้มันท�านู่นท�านี่ ถ้าอยากจะให้จิตไม่ท�างานเลย ร่างกาย
ก็ต้องนิ่งก่อน ต้องจับร่างกายมานั่งเฉยๆ ไม่ให้ร่างกาย
เคล่ือนไหว แล้วจิตกห็าอะไรมาคอยระงบัความคดิ  ใช้พทุโธก็ได้  
ใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ จิตก็จะนิ่งได้ แล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบ 
รวมเป็นหนึ่ง รวมเป็นสมาธิขึ้นมา
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 เม่ือจติสงบแล้ว ให้มีสติอยูก่บัความสงบน้ัน ดูความสงบ

น้ันต่อไป อย่าไปท�าอะไร อย่าไปวิปัสสนา ตอนน้ันยังไม่เป็น 

เวลาท่ีจะวิปัสสนา ไม่ใช่เวลาท่ีจะเจรญิปัญญา เป็นเวลาทีก่�าลงั 

ชาร์จแบตเตอรี่

 เวลาเราชาร์จแบต	 เราอย่าไปใช้เคร่ือง	 ใช้แล้วเด๋ียวแบต 

มันไม่เต็ม	 รอให้มันเต็มก่อน	 แล้วเราก็จะเอาไปใช้ท่ีไหนก็ได	้ 

จิตก็เหมือนกัน	เวลาจิตสงบน้ี	เราต้องการให้จิตสงบให้นานท่ีสุด	

เพราะเป็นเวลาเติมอาหารให้กับจิต	เวลาพักผ่อนของจิต	ร่างกาย

ก็เหมือนจิต	ร่างกายเวลาไปท�างานกลับมาก็เหน่ือย	ก็ต้องมีการ 

พักผ่อนหลับนอน	มีการรับประทานอาหาร	เวลาเรากลับมาบ้าน 

จากท่ีท�างานน้ี	เราท้ิงงาน	ไม่สนใจเร่ืองงาน	ช่วงน้ันเราไม่ท�างานกัน	 

เราสนใจเร่ืองพักผ่อนหลับนอน	 เร่ืองการให้อาหารกับร่างกาย	

ใจของเราก็เหมือนร่างกายท่ีต้องการพักผ่อนหลับนอน	ต้องการ

อาหาร	อาหารและการพักผ่อนหลับนอนของใจก็คือการเข้า

สมาธิเพื่อเข้าสู่ความสงบ

การเข้าสมาธิ
เพื่อเข้าสู่ความสงบ
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	 เพราะฉะน้ัน	ขณะท่ีจิตสงบ อย่าไปรบกวน อย่าไปดึงจิตมา

พจิารณากาย พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ อันน้ีไม่ใช่นะ ไม่ต้องท�า 

รอให้จิตได้พักผ่อนเต็มท่ี	 เม่ือจิตได้อ่ิมตัวแล้วมันจะต่ืน	 มันจะออก 

จากสมาธิ	ออกมาจากความสงบน้ีเอง	แล้วมันก็มาคิดปรุงแต่ง	พอมัน 

มาคิดปรุงแต่ง	เราก็มาพิจารณาร่างกายก่อน	เป็นด่านท่ี	๑	ด่านที่	๒	 

ก็เวทนา	ด่านท่ี	๓	ก็จิต	ต้องไป	๓	ด่านด้วยกัน	ถึงจะไปถึงด่านท่ี	๔	คือ 

ธรรมได้	อันนี้เป็นขั้นตอน	เป็นเหมือนเรียนปริญญาตรี	โท	เอก	ไม่ใช่

นึกอยากจะเอาวิชาไหนระดับไหนก็เลือกเอามา	อันน้ีไม่ใช่	การปฏิบติั

ไม่ได้เป็นแบบน้ัน	การอ่านหนังสืออาจจะเป็นแบบน้ัน	อยากจะอ่าน

เร่ืองจิตกอ่็านได้	อยากจะอ่านเร่ืองเวทนากอ่็านได้	เร่ืองกายก็อ่านได้	 

แต่อ่านไปก็เท่าน้ันถ้าไม่สามารถน�ามาปฏิบติักับกาย	กับเวทนา	กับจิตได้	 

การอ่านกับการปฏิบัติไม่เหมือนกัน	 เวลาอ่านมันง่าย	 อ่านก็รู้ว่า

ร่างกายต้องแก่	ต้องเจ็บ	ต้องตาย	แต่การมาท�าใจกับการแก่	การเจ็บ	

การตาย	น่ีมันไม่ง่าย	มันยาก	มันไม่ยอม	กิเลสไม่ยอมแก่	ไม่ยอมเจ็บ	 

ไม่ยอมตาย	 มันก็เลยสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาท่ีเจอความแก	่

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	 
ตอนน้ีมีความรู้สึกอย่างไร ตอนนี้กลางๆ  
ใช่ไหม จะว่าสุขก็ไม่สุข จะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์ 
แต่เด๋ียวปวดท้องฉี่ขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว 
เดี๋ยวหิวข้าวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว หรืออยาก 
จะไปท�าอะไรแล้วไม่ได้ท�าก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว 

 อันนี้ก็ เป ็นความทุกข์ที่ เราจะต้อง
ศึกษาว่ามันมามันไปอย่างไร
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	 ความสุข	ความทุกข์	นี้มันมีอยู่	๒	ส่วน	ส่วนที่เกิดจากการกระท�าของเราเอง	และ

ส่วนที่มากระท�ากับเรา	กระท�ากับร่างกาย	ส่วนที่มากระท�ากับร่างกายนี้	เราท�าอะไรไม่ได้	 

เช่น	 เวลาร่างกายถูกของแหลมคมท่ิมแทงเราอย่างน้ี	 มันเป็นความทุกข์ทางร่างกาย	

แต่เราอาจจะเพ่ิมความทุกข์ทางร่างกายด้วยความทุกข์ทางใจอีกอันก็ได้	 คือใจเราไป

เจ็บกับร่างกาย	 ไปเสียใจเพราะถูกคนเขาท�าร้ายเรา	 อันน้ีก็ทุกข์ทางใจ	 หรืออยากให้

ร่างกายไม่เจ็บ	พอมันเจ็บเรากทุ็กข์ขึน้มา	อันน้ีเราแก้ทุกข์ทางใจได้	แต่ทุกข์ทางร่างกายน้ี	 

เราต้องรับมันไปตามเหตุการณ์	สุขทางร่างกายเราก็รับมันไป	ไม่สุขไม่ทุกข์ทางร่างกาย

เราก็รับมันไป	 ขอให้เรารู้ว่าเวทนาก็มีการเปล่ียนไปเปล่ียนมาทางร่างกาย	 แล้วแต่ว่า 

อะไรจะมาสัมผัสมากระทบมัน	บางทีมันไปสัมผัสกับของท่ีดี	 มันก็ท�าให้เกิดสุขเวทนา 

ขึน้มา	เวลามันไปสัมผัสกับของท่ีไม่ดี	มันก็ท�าให้เกิดทุกขเวทนาข้ึนมา	เวลาท่ีไม่ได้สัมผัส 

ของที่ดีหรือของที่ไม่ดี	มันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมา

	 อย่างตอนน้ีเราไม่สุขไม่ทุกข์	 แต่อยู่ดีๆ	 เกิดมีเสียงว้ีดเข้ามาแรงๆ	 เข้ามาในหูน้ี	 

มันก็จะท�าให้เกิดทุกขเวทนาข้ึนมาทันที	 อันน้ีเป็นเวทนาท่ีผ่านมาทางร่างกายท่ีเรา 

ไม่สามารถท่ีจะไปควบคุมบังคับได้เสมอ	 ให้เรายอมรับมันว่าบางทีก็ต้องทุกข์	 บางทีก็ 

ต้องสุข	บางทีก็เฉยๆ	นี่คือเวทนาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาท่ีผ่านมาทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	 

ใจเป็นผู้รับรู้ก็ให้รับรู้เฉยๆ	อย่าไปอยากให้มีแต่สุขเวทนามาสัมผัสอย่างเดียว	เพราะถ้า

อยากแล้วมันจะต้องวุ่นวาย	 เวลาเกิดมีอะไรมาสัมผัสท่ีท�าให้เกิดทุกขเวทนา	 ก็อยาก 

จะก�าจัดมัน	พอก�าจัดไม่ได้ก็ทุกข์	 เช่น	เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย	อยากจะก�าจัดมันให ้

ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย	ถ้ายังก�าจัดไม่ได้	มันก็ไม่สบายใจ	แต่ถ้าเรายอมรับมันว่าเป็นเรื่องของ 

กระบวนการของเวทนาท่ีมีการผลัดเปล่ียนกันมา	 เด๋ียวก็สุข	 เด๋ียวก็ทุกข	์ เด๋ียวก็ไม่สุข 

ไม่ทุกข์	 เม่ือมันมีปัญหา	 เราไม่สบาย	 เราแก้ได้ก็แก้ไป	 รักษาได้ก็รักษาไป	ถ้ารักษาได	้ 

ทุกขเวทนากห็ายไป	แต่ถ้ารักษาไม่ได้	อาการเจ็บของร่างกายก็ยังมีอยู่	ก็ต้องอยู่กับมันไป	

 นี่คือการพิจารณาเวทนา คือพิจารณาแล้วก็ให้ปล่อยวางไป
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	 วิธีปฏิบัติจริงๆ	 ท่ีจะปล่อยวางทุกขเวทนาได้	 ก็ต้องน่ังให ้

มันนานๆ	 ให้ร่างกายมันเจ็บ	 ร่างกายเจ็บก็เหมือนกับเราก�าลัง

สร้างสถานการณ์เทียมขึ้นมา	 คือสร้างอาการเจ็บปวดของ

ร่างกายข้ึนมาด้วยการน่ังอยู่ในอิริยาบถเดียว	 น่ังไปนานๆ	แล้ว

เด๋ียวมันจะปวดตรงน้ันปวดตรงน้ีขึน้มา	เราก็มาสอนใจตัวเราโดย

สมมุติว่าตอนท่ีเราเป็นโรคมะเร็ง	 หรือเป็นโรคอะไรท่ีหมอหรือ

ยาก็ไม่สามารถที่จะระงับอาการปวดเหล่านี้ได้	 เราจะต้องอยู่กับ 

มันให้ ได้	 วิธี ท่ีจะอยู ่กับมันให้ ได้อย่างไม่ทรมานใจก็คือ 

อย่าไปอยากให้มันหาย อย่าไปมีตัณหาความอยาก ความอยาก

ให้มันหายน่ีแหละเป็นตัวทีท่�าให้เราทรมานกนั ไม่ใช่ความเจบ็

ของร่างกาย ถ้าเราหยุดความอยากได้ด้วยปัญญา	รู้ว่าความเจ็บ 

น้ีมันเป็น	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 ท่ีเราไม่สามารถไปควบคุม

บังคับมันได้	 ก�าจัดมันได้	 เราท�าได้เพียงอย่างเดียวก็คือหยุด

ความอยากของเรา	หยุดความอยากให้ความเจ็บหายไป	พอเรา

ควบคุมใจเรา	ท�าใจให้เราน่ิงสงบ	สักแต่ว่ารู้ได้	ปล่อยให้ความเจ็บ 

เป็นไปตามเร่ืองของมัน	 ใจเราก็จะไม่ทรมาน	 อันน้ีคือวิธีการท่ี 

จะผ่านเวทนา

วิธีการ
ผ่านเวทนา
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 เราต้องหัดผ่านทุกขเวทนา สุขเวทนาไม่ต้องไปสอบ 

มันหรอก มันง่าย อย่างมากมันก็หายไปเท่าน้ันเอง	เวลาหายไป

เราท�าใจหน่อยก็ไม่ทรมาน	แต่ทุกขเวทนาน่ีมันยาก	เราถึงต้องมา 

ฝึกตัวนี้	มาสู้กับตัวนี้	สุขเวทนา	ไม่สุขเวทนา	มันไม่เป็นปัญหา	

มันไม่ได้ท�าให้เราทุกข์	 ถ้ามันทุกข์ก็ไม่รุนแรง	 เช่น	 สุขเวทนา 

หายไป	เราก็อาจจะเสียใจวันสองวันเดี๋ยวมันก็หมดไป	สุขไม่สุข

เวทนา	คือรู้สึกไม่มีรสชาติในชีวิตอย่างนี้	มันก็เฉยๆ	เดี๋ยวก็อยู่

กับมันได้	 แต่ไอ้ทุกขเวทนา	ความเจ็บปวด	นี่มันแสนทรมานใจ	 

ไอ้ตัวน้ีแหละท่ีเราต้องมาฝึกมาแก้ตัวทุกขเวทนาด้วยการ 

น่ังสมาธิ	 น่ังนานๆ	แล้วไม่ต้องให้มันเข้าไปในสมาธิ	 ถ้ามันเข้า	

เวลาออกมากอ็ย่าเพ่ิงลุก	น่ังต่ออีกรอบหน่ึง	น่ังให้มันเจ็บข้ึนมา	

แล้วทีนี้มาใช้ปัญญาแก้	ใช้ปัญญาสอนใจว่า	ทุกขเวทนามันเป็น

อย่างน้ี	มันเปล่ียนไปเปล่ียนมา	มันสุขมันทุกข์	มันไม่สุขไม่ทุกข์	

เราต้องให้มันเป็นไปตามกระบวนการของมัน	อย่าไปยุ่งกับมัน	

อย่าไปอยากควบคุมมัน	อย่าไปอยากให้มันมีแต่สุขเวทนาเพียง

อย่างเดียว	เพราะมันจะท�าให้เราทรมานใจเวลาท่ีเราไม่สามารถท่ี

จะไปควบคุมเวทนาได้	พอเราฝึกให้อยูก่บัทกุขเวทนาได้ ต่อไป 

เรากจ็ะไม่เดือดร้อน เวลาปวดท้องก็ไม่เดือดร้อน ปวดหัวก็ไม่

เดือดร้อน ปวดแข้งปวดขาปวดอะไรก็อยู่กับมันไปได้ ใจเรา 

จะไม่ต่อต้าน จะไม่มีความอยากให้มันหาย แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าเราจะไม่รักษา	 รักษาได้ก็รักษาไป	 รักษายังไง 

เดี๋ยวมันก็กลับมาอีก	โรคเหล่านี้มันไม่หายขาด	มันจะหายด้วย

วิธีเดียวเท่าน้ัน	คือ	“ไฟ”	รักษาด้วยไฟ	เผาให้ร่างกายหายไปเลย	 

ถ้าร่างกายหายล่ะทีน้ี	ทุกขเวทนาทางร่างกายก็จะหายไปหมดไป

ดูกระดูกที่เขาเผาแล้วเป็นเศษกระดูก	 ไปถามดูซิว่า	 “ตอนนี้มึง

เจ็บหรือเปล่า	เม่ือก่อนตอนท่ีมึงเป็นอยู่ในร่างกาย	ท�าไมมึงเจ็บ 

เหลือเกิน”		พอตอนน้ีเผาเหลือแต่เศษกระดูกแล้ว	มันไม่เจ็บเลย
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 กรรมฐานของใจมีอยู ่ ๔๐ ชนิด ท่ีพระพุทธเจ้าทรง 

ค้นพบว่าสามารถที่จะหยุดใจไม่ให้ ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ได้ 

เราสามารถเลือกใช้กรรมฐานใดกรรมฐานหน่ึงได้ตามความ

เหมาะสมกับวาระโอกาส

	 ถ้าตามปกติกรรมฐานหรือที่เราใช้ควบคุมความคิดนี้	เราก็ 

จะใช้ “พุทธานุสติ” คือให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า	 ระลึกถึง

พระพุทธคุณ	มี	๒	วิธี	เราจะสวดบทพุทธคุณไปในใจก็ได้	“อิติปิ	โส	 

ภะคะวา	อะระหัง	สัมมาสัมพุทโธ	วิชชาจะระณะสัมปันโน	สุคะโต	

โลกะวิทู”	สวดไปๆ	จบหนึ่ง	แล้วก็สวดไปจบที่	๒	สวดไปเรื่อยๆ	

อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเร่ืองต่างๆ	 สวดไปจนกว่าใจจะหยุดคิด	 

ถ้าเราหยุดสวดแล้วใจไม่คิด	เราก็ไม่ต้องสวดก็ได้	น่ีวิธีหน่ึง	ก็คือ

ใช้พุทธานุสติ	จะใช้การสวดก็ได้	จะใช้การบริกรรมเพียงค�าเดียว

ก็ได้	เช่น	พุทโธ	พุทโธไป	อันน้ีกเ็รียกว่าเป็นพุทธานุสติเหมือนกัน	 

อาจจะง่ายกว่า	เพราะบางทีเราจ�าบทสวดพุทธคุณไม่ได้	เราก็เอา

พุทโธ	 พุทโธไป	 แต่ต้องท�าเป็นกิจลักษณะ	 แบบเอาจริงเอาจัง	 

ไม่ใช่เป็นของเล่นๆ	ถ้าจะพุทโธ	ก็ต้องเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย	

พอต่ืนจากท่ีนอนมาก็พุทโธไปเลย	อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเร่ืองท่ี 

เปลี่ยนกรรมฐาน
เพราะใจเราเป็นโรค
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ไม่ส�าคัญ	แต่เร่ืองท่ีต้องคิดกป็ล่อยให้คิดได้	เช่น	วันน้ีวันอะไร	ต้องไปท�าอะไร	พอรู้ว่าเป็น 

วันอะไร	ต้องไปท�าอะไร	ก็ต้องไปเตรียมตัว	ระหว่างที่เตรียมตัวก็ไม่ต้องคิด	ก็พุทโธๆ	ไป	 

อาบน�้าก็พุทโธไป	 ล้างหน้าก็พุทโธไป	 แปรงฟันก็พุทโธไป	 แต่งเน้ือแต่งตัวก็พุทโธไป	 

รับประทานอาหารก็พุทโธไป	 เดินทางก็พุทโธไป	 จนกว่าจะไปถึงท่ีเราต้องไปท�าอะไร	 

ต้องใช้ความคิด	ตอนนั้นเราก็หยุดพุทโธ	แล้วก็ใช้สติก�ากับอยู่กับการท�างานของเราไป

	 น่ีก็เร่ืองของการฝึกสติเพ่ือหยุดความคิดต่างๆ	ทีน้ีบางทีเรามีการเปล่ียนอิริยาบถ	

มีการเปล่ียนบทบาท	เช่น	พอเราว่างเราอยากจะน่ังสมาธิ	เรากน่ั็งหลับตา	ทีน้ีเราจะมาใช้ 

“อานาปานสติ” ก็ได้	ถ้าเราเม่ือยกับค�าบริกรรมพุทโธ	พุทโธ	พุทโธ	มาท้ังวัน	ทีน้ีพอมาน่ัง	 

อยากจะหยุดพุทโธ	 แต่ใจยังคิดอยู่	 ให้ดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้	 หายใจเข้าก็รู้ว่า 

หายใจเข้า	หายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก	ให้ใจจดจ่ออยู่ท่ีจุดเดียว	จุดที่ลมเข้าออก	อันนี้

เราก็เปลี่ยนกรรมฐานได้	จากพุทโธมาเป็นอานาปานสติ	ดูลมหายใจเข้าออก

	 ทีน้ีบางวันเราจะดูลม	แต่ใจมันไปผูกพันมีเร่ืองมีราว	ก�าลังโกรธคนน้ันโกรธคนน้ีอยู่	

ไปท�างานแล้วก็ไปทะเลาะกัน	กลับมาบ้านจะมานั่งสมาธิ	มันก็ไม่ยอมอยู่กับพุทโธ	หรือ 

ไม่ยอมอยู่กบัลมหายใจ	เรากต้็องเปลีย่นกรรมฐานมาใชเ้มตตาภาวนาแทน	เมตตากค็อื

ต้องให้อภยั	“สัพเพ	สัตตา	อะเวรา	โหนตุ”	ต้องใช้เมตตามาพิจารณาสอนใจว่า	เหตุการณ์

ก็ผ่านไปแล้ว	ผิดถูกมันกผ่็านไปแล้ว	จะมาโกรธแค้นโกรธเคือง	มันก็ไม่เกดิประโยชน์อะไร	 

มีแต่จะท�าให้น่ังสมาธิไม่ได้	ท�าใจให้สงบไม่ได้	ให้อภยักันไปดีกว่า	อย่าจองเวรจองกรรมกนั	 

แล้วใจเราจะได้เย็น	 จะได้หายร้อน	 จะได้สงบได้	 น่ีก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหน่ึง	 คือ	 

“พรหมวิหาร ๔”	บางทีก็ต้องกรุณา	บางทีก็ต้องมุทิตา	บางทีก็ต้องอุเบกขา	อันนี้ก็ต้อง 

เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์

	 หรือบางทีเวลาจะนั่งสมาธิก็เกิดความอยากในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะต่างๆ	

รสกาแฟ	รสขนม	อะไรอย่างน้ี	ก็ต้องพิจารณาส่ิงท่ีเราจะรับประทานว่ามันไม่น่ารับประทาน	

มันไม่น่ารับประทานตอนไหน	ตอนที่มันอยู่ในปากเรานั่นแหละ	ตอนที่ก�าลังเคี้ยวก�าลัง

เอร็ดอร่อย	อยากจะดูหน้าตามันหน่อย	ก็คายมันออกมาแล้วค่อยตักเข้าไปใหม่	นึกถึง 

ภาพของอาหารหรือขนมท่ีเราก�าลังเค้ียวอยู่	 อย่าไปดูขนมท่ีอยู่ในจาน	 ย่ิงดูย่ิงหิวย่ิง 

อยากกิน	ถ้าไม่อยากกิน	ให้คายขนมหรืออาหารที่เคี้ยวอยู่ในปากออกมาใส่ช้อนใส่จาน	
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แล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่	มันจะกินไม่ลง	มนัเหน็รปูของอาหารทีไ่ม่สวยงาม	ไม่น่ากิน	อนันี้ 

กเ็ป็นวธิีแก้ความหวิความอยากเวลาจะนัง่สมาธิ	แล้วไปคิดถงึขนม	คดิถึงอาหาร	นีก่็คอื

กรรมฐานเหมือนกัน	เรียกว่า “อาหาเรปฏิกูลสัญญา” 

 

	 ระดับน้ีเขาเรียกว่า	“อารกัขากรรมฐาน” กรรมฐานท่ีจะรักษาใจ	มีอยู่	๔	ข้อ	ด้วยกัน	 

ข้อท่ี	๑	ก็	“พทุธานุสติ” เม่ือเวลาเราเกิดความเส่ือมศรัทธา	เกิดความเกยีจคร้าน	ไม่ขยัน	 

เราก็อาจจะระลึกถึงพระพุทธเจ้า	ระลึกถึงพระธรรมค�าสอน	หรือระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวก	 

ดูประวัติอันดีงามของท่านว่า	กว่าที่ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้า	ท่านก็ต้องมีความอดทน	

มีความมุมานะ	มีความพากเพียร	พอเรามีความท้อแท้เบ่ือหน่ายต่อการปฏิบัติ	เราก็คิด

อย่างนี้	พอคิดอย่างนี้มันก็จะท�าให้เราเกิดก�าลังใจขึ้นมา	อันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเวลาเรา 

มีความเบือ่หน่าย	ไม่อยากจะปฏิบติั	หรือเวลาท่ีเราเกิดความคึกคะนองฮึกเหิม	เกิดความ

มั่นใจในตัวเอง	ก็ให้ระลึกถึงความตาย	มันก็จะได้หายคึกหายคะนองว่า	เดี๋ยวร่างกายก็

ตายแล้ว	การใช้	“มรณานุสติ”	ก็จะท�าให้ใจระงับจากการคึกคะนองอะไรต่างๆ	ได้	

 บางทีที่ต ้องเปล่ียนกรรมฐานเพราะใจเราเป็นโรค  
เหมอืนกบัร่างกาย เดีย๋วปวดหวั เดีย๋วปวดท้อง เดีย๋วปวดแขน  
ปวดขา ก็ต้องใช้ยาต่างชนิดกัน ปวดท้องก็ต้องใช้ยาแก้ 
ปวดท้อง ปวดหัวก็ต้องใช้ยาแก้ปวดหัว นี่คือกรรมฐานที่เรา
ต้องใช้สลับผลัดเปลีย่นไปตามวาระโอกาสตามความเหมาะสม  
แล้วแต่ว่าใจมันมีปัญหากับเรื่องไหน	ก็ต้องใช้กรรมฐาน 
ที่เหมาะสมถึงจะสามารถน�ามาแก้ได้
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	 หรือเวลาเกิดกามารมณ์ข้ึนมา	เห็นคนน้ันสวย	เห็นคนน้ันหน้าตาดี	อยากจะได้เขา

มาเป็นแฟน	นั่งสมาธิก็เห็นแต่หน้าตาเขา	ใจก็ไม่สงบ	ก็ต้องพิจารณา	“อสุภะ” ของเขา	

อย่าไปดูแต่ข้างนอก	ให้ดูข้างในบ้างก็ได้	ข้างนอกก็มีหนังหุ้มห่ออยู่	ข้างในก็มีอวัยวะต่างๆ	

เต็มไปหมด	มีกะโหลกศีรษะ	มีโครงกระดูก	มีตับ	ไต	ไส้	พุง	มีอะไรต่างๆ	หรือดูตอนที่

ร่างกายหมดลมหายใจแล้ว	ยังน่าดูอยู่หรือเปล่า	ถ้าแฟนเราไม่มีลมหายใจแล้ว	จะเก็บเขา 

ไว้ให้อยู่กับเราในบ้านหรือเปล่า	หรือยกให้สัปเหร่อไป	นี่ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันที่จะ

ระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านต่างๆ	ของใจที่ท�าให้ใจไม่สงบ

	 ดังน้ัน	 เราก็ต้องสังเกตดูว่าตอนน้ีใจของเราเป็นอย่างไร	 ถ้าใจไม่พยศ	 ใจแบบ

สบายๆ	 แต่ยังชอบคิดเร่ือยเปื่อย	 อันน้ี	 เราก็ใช้	 “พุทโธ”	 ไปก็ได้	 หรือถ้าเราไม่อยาก

บริกรรม	มันเม่ือย	ก็ลองใช้การเฝ้าดูการเคล่ือนไหวของร่างกายไป	ร่างกายก�าลังท�าอะไร 

ก็เฝ้าดูไป	ถ้าเราดูร่างกาย	 มันก็จะไปคิดเร่ืองอ่ืนไม่ได้	 เช่น	ก�าลังแปรงฟัน	 ก็ให้อยู่กับ 

การแปรงฟันอย่างเดียว	ก�าลังล้างหน้า	ก็อยู่กับการล้างหน้า	ก�าลังทาคิ้วทาปาก	ก�าลัง 

ท�าอะไรอยู่กับร่างกาย	 ก็ให้เฝ้าอยู่กับงานท่ีเราท�าอยู่เพียงอย่างเดียว	 อันน้ีก็เรียกว่า	 

“กายคตาสติ” คือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆ	ของร่างกาย	

	 น่ีคือเร่ืองของการฝึกสติท่ีเราต้องท�าอย่างต่อเน่ือง	ถ้าเราต้องการหยุดความคิด	

ถ้าเราต้องการความสงบของใจ	เราต้องหยุดมัน	ถ้าเรามีสติ	เราก็จะหยุดมันได้	เวลานั่ง

สมาธิ	จิตก็จะสงบได้	ถ้าน่ังสมาธิแล้วจิตยังไปคิดเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีอยู่		ไม่ยอมอยู่กับพุทโธ	 

ไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเข้าออก	 มันก็จะไม่มีวันท่ีจะสงบได้	 เม่ือไม่สงบก็ต้องไปหา 

ความสุขภายนอก	พอไปหาความสุขภายนอกก็จะต้องไปเจอความทุกข์ภายนอก	เพราะว่า 

มันมีต้ังแต่เร่ิมต้น	พอเร่ิมหามันก็ทุกข์แล้ว	พออยากได้ก็จะหงุดหงิดร�าคาญใจข้ึนมา 

มีความกระสับกระส่ายกระวนกระวาย	แล้วพอได้มาก็ต้องมาคอยกระวนกระวายกับการ

ดูแลรักษามันอีก	ได้มาแล้วก็กลัวมันหาย	กลัวมันจากเราไป	ก็ทุกข์อีก	พอมันจะจากเราไป 

ก็ทุกข์อีก	 ดังน้ัน	การไปหาความสุขภายนอกใจน้ี	 เป็นการไปหาความทุกข์โดยท่ีเราไม ่

รู้สึกตัว	เพราะเราไม่เคยคิดกัน	เราคิดว่าเราก�าลังไปหาความสุข	แต่แล้วเรากลับมาถูกมัน 

ศอกกลับโดยไม่รู้ตัว	
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 สติท่ีถูกต้องคือสติท่ีไม่มีความคิด สติท่ีมีความคิดน้ี 

ไม่ถือว่าเป็นสติที่ถูกต้อง เพราะท�าจิตให้เป็นสมาธิไม่ได้	เช่น	

เรามีสติกับการท�างาน	 เราก็ต้องคิด	 วันน้ีเราต้องท�าบัญช	ี 

เราก็ต้องคิดอยู่กับตัวเลข	 วางแผนเราก็ต้องคิดอยู่กับการ

จัดการว่าจะต้องเอาคนน้ันมาท�าอย่างน้ันอย่างน้ี	ก็มีสติอยู่กับ

การท�างาน	อยู่กับความคิด	 แต่สติแบบน้ีมันไม่หยุดความคิด	 

เวลาน่ังสมาธิมันก็ยังคิดเร่ืองงานต่อได้	 คนเราเวลาท�างาน

กลับมาบ้านแล้ว	เวลาไปนั่งสมาธิ	มันนั่งไม่ค่อยได้กัน	เพราะ

เวลามาน่ังมันก็ยังหยุดความคิดเร่ืองของงานไม่ได้	 ท้ังๆ	 ท่ี

ตอนน้ีไม่ได้ท�างานแล้ว	แต่มันก็ยังเอางานกลับมาท�าท่ีบ้านต่อ	 

มานั่งคิดถึงงานที่ก�าลังท�าอยู่	จึงเป็นอุปสรรคส�าหรับผู้ที่ต้อง

ใช้ความคิดกับการท�างาน

	 ผู้ท่ีท�างานแบบไม่ใช้ความคิดน้ีไม่ค่อยมีอุปสรรค	 เช่น	

พระสงฆ์องค์เจ้าท่ีท่านมาบวชอยู่วัดป่ากันน้ี	 ท่านไม่ค่อยมี

งานท่ีต้องใช้ความคิด	 งานท่ีท่านใช้มันเป็นงานท่ีใช้ร่างกาย	 

ใช้ความคิดนิดเดียวเท่าน้ันเอง	 เช่น	 กวาดลานวัดน้ี	 ไม่ต้อง 

คิดว่ากวาดละเอียดแบบไหน	 ก็ดูว่าตรงไหนมันสกปรกก็

ตัวคิด
ไม่มีวันตาย
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ไปกวาดมัน	 ก็เท่าน้ันเอง	 ไม่ต้องคิดมาก	 ในขณะท่ีกวาดก็สามารถควบคุม 

ความคิดได้	 หยุดความคิดได้	 ด้วยการเฝ้าดูไม้กวาดก็ได้	 ไม้กวาดแตะพ้ืน	

กวาดไปทางซ้าย	กวาดไปทางขวา	 ให้มีสติอยู่กับไม้กวาดไป	 อันน้ีก็จะท�าให้ 

ไม่คดิถึงเร่ืองราวต่างๆ	ได้	พอไม่คิด	เวลาน่ังสมาธิกจ็ะสงบง่าย	พอจิตสงบแล้ว	 

ความคิดความจ�ามันจะหยุดทันที	 ความคิดว่าร่างกายเป็นเรามันจะหายไป	 

จะเหลือสักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียว	นี่เราจะได้รู้ว่า	“อ๋อ ตัวที่ไปคิดตัวที่ไปจ�า

ก็คือตัวรู้นี่เอง” 

	 พอออกจากสมาธิปั๊บ	พอเห็นร่างกายปั๊บ	ก็คิดกลับมาทันทีว่าร่างกาย

เป็นเราเป็นของเราขึ้นมาทันที	ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาแก้ต่อไป	เพราะเวลา 

มันออกมา	มันจะกลับเข้าไปรวมกันใหม่	ทีนี้เราอย่าให้มันรวม	นี่แหละท�าไม

เราถึงต้องมีสมาธิก่อน	 เราต้องแยกจิตให้ออกจากร่างกายก่อน	พอแยกได้ 

ในสมาธิแล้ว	พอออกจากสมาธิมา	ใจกับกายมันจะกลับมารวมกัน	เพราะว่า 

ตัววิญญาณจะกลับมาเกาะติดอยู่กับตา	 หู	 จมูก	 ล้ิน	 กาย	 ใจก็จะเร่ิม 

รับรู้ว่าก�าลังอยู่กับร่างกาย	 ก็จะไปคิดเหมือนเดิม	 คิดว่าร่างกายเป็นเรา	 

เป็นของเรา	ตอนนั้นแหละต้องใช้ปัญญาพิจารณาแก้มันอีกทีหนึ่ง	เตือนมัน

สอนมันด้วยเหตุผลว่า	มันไม่ใช่เป็นเรา	เป็นอาการ	๓๒	ท�ามาจากดิน	น�า้	ลม	ไฟ	 

มันไม่สวยไม่งาม	 ถ้าเห็นเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใคร	 

ของดาราภาพยนตร์	ของนางงามจักรวาล	หรือของใครท่ีโลกหลงใหลคล่ังไคล้ 

เหลือเกินว่าน่ารักน่าดูน่าชม	 พอดูเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมันหายไปหมด	 

ความรู้สึกท่ีว่าน่าดูน่ารักน่าชมน้ีจะถูกความจริงมาล้างไปหมด	เพราะความหลง 

เท่าน้ันแหละท่ีท�าให้เห็นว่าร่างกายน้ีสวยงาม	น่ารักน่าดูน่าชม	ถ้าเอาความจริง 

มาดูแล้ว	 มันไม่น่ารักน่าชม	ต่อไปก็จะไม่รักใครหลงใคร	 ไม่อยากจะมีใคร

มาเป็นแฟน	 ไม่อยากจะให้ใครมาเป็นคู่ครอง	 ไม่อยากจะได้กระดูกของเขา	 

ไม่อยากจะได้ปอดของเขา	ไม่อยากจะได้หัวใจ	ตับ	ไต	ไส้	พุงของเขา	ไม่อยาก

จะได้อาหารใหม่	อาหารเก่าของเขา	
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 นี่เวลาได้ใครมาแล้วได้ของแถมมาด้วยรู้หรือเปล่า ไม่ได ้
เพียงแต่หน้าตาเท่านั้น ได้กระดูก	ได้ล�าไส้	ได้กระเพาะ	ได้ตับ	 
ได้ไต	 ได้ปอด	 ได้หัวใจ	 เป็นของแถมมาด้วย เหมือนสั่ง
ก๋วยเตี๋ยว เราต้องการกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียว แต่เขาให้
ของแถมมาเยอะแยะไปหมด แต่ถ้าเรารู้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี ้
ใส่ของท่ีเราไม่อยากได้ เราก็ไม่เอา เราก็ไปกินร้านที่ไม่มี
ของพวกนี้ ไม่มีตับ ไต ไส้ พุง ให้เรากิน ไปหาร้านที่มีแต่เนื้อ 
อย่างเดยีว  นีก่เ็หมอืนกนั  ต่อไปเราจะไม่อยากมคู่ีรักคู่ครองเพราะ 
เราจะเห็นว่าไม่มีใครน่ารักน่ามาเป็นคู่ครองของเรา ทั้งโลกนี ้
ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหน	ประเทศไหน	ชาติไหน	 เหมือนกันหมด	 
มีอาการ	๓๒	 เหมือนกันหมด	ต่อไปจะไม่มีความคิดจะรักใคร
เพราะเหน็ว่ารกัเขากเ็ท่ากบัรกักระดกูเขา รกัปอด รกัหัวใจ รกัตบั  
รักไต รักล�าไส้ของเขา รักน�้าเลือด น�้าเหลือง น�้าอะไรต่างๆ  
ของเขา อันนี้จะท�าให้ใจปล่อยวางร่างกายได้ แล้วจะไม่กลัว 
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ของร่างกาย เพราะว่ามันไม่ได้
เป็นตัวเราที่แก่ ที่เจ็บ ที่ตาย ตัวเราก็คือตัวคิดนี่เอง คิดว่ามัน
เป็นเรา ไอ้ตัวคิดนีไ้ม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ตัวคดิไม่มีวนัตาย 
ตัวคิดนี่แหละที่ถูกความหลงความอยากหลอกให้ไปมีร่างกาย
ใหม่อยู่เร่ือยๆ พอร่างกายอันนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ 
หรือถ้าร่างกายของคนอื่น คือร่างกายของแฟน พอแฟนคนนี้ 
ตายไปหรือทิ้งเราไป เดี๋ยวเราก็ไปหาร่างกายของแฟนคนใหม่
มาเป็นแฟน หามากี่ร่างเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกันอยู่ดี เวลา 
จากกันก็เป็นทุกข์
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 เราอย่าไปกังวลเรื่องปัญญากันมาก ให้กังวลกับเรื่อง 
สติกับสมาธิกันให้มากดีกว่า เพราะมันเป็นสิ่งท่ีเราไม่มีกัน 
เราฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาอย่างต่อเน่ืองแทบทุกวันก็ว่าได้  
มีการแสดงธรรมอยู่เร่ือยๆ ทุกคร้ังท่ีแสดงธรรมก็มีเร่ือง 
ของวิปัสสนาอยู่เสมอ แต่เรื่องของสมถะน่ีเป็นสิ่งที่ฟังเฉยๆ  
ไม่ได้ ฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติด้วยถึงจะเกิดสมาธิขึ้นมา 

	 ดังน้ัน	 ส่ิงท่ีเราไม่มีกันหรือขาดกันก็คือเร่ืองของสมาธิมากกว่า

เรื่องของปัญญานี้	เรามีปัญญาของพระพุทธเจ้า	เราฟังเทศน์ฟังธรรม 

อยู่อย่างต่อเน่ือง	 เรารู้หมดว่าร่างกายไม่เท่ียง	 ร่างกายเม่ือเกิดแล้ว

ต้องแก่	ต้องเจ็บ	ต้องตาย	ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง	บุคคลต่างๆ	 

ก็จะต้องมีการพลัดพรากจากกันไป	 อันน้ีเรารู้	 แต่เรายังท�าใจไม่ได	้ 

เรายังอดท่ีจะอยากให้เขาไม่จากเราไปไม่ได้	 เรายังอดท่ีจะอยากให้

ร่างกายไม่แก่	 ไม่เจ็บ	 ไม่ตายไม่ได้	 เพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีสตินั่นเอง	

เราจึงต้องพยายามทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกสติกับการฝึกสมาธิก่อน	

ที่จะไปสู่วิปัสสนา

อย่าไปกังวลกับปัญญา
ถ้ายังไม่ได้สมาธิ
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	 วิปัสสนาก็มี	๒	ระดับ	ระดับแรกก็ตอนน้ีท่ีเราฟังเทศน์ฟังธรรมกัน	

เป็นวิปัสสนาชัว่คราว	เราฟังแล้วเด๋ียวเราก็ลืม	เด๋ียวพอเราไปท�าอย่างอ่ืน	 

ใจเราก็ไปคิดเร่ืองอ่ืน	 เร่ืองวิปัสสนาท่ีเราได้ยินได้ฟังก็อาจจะหายไป

หมดเลยก็ได้	พอเห็นอะไรอยากได้อะไรก็ลืมไปหมดว่าการท�าตามความ

อยากน้ีจะพาเราไปสู่ความทุกข์ต่อไป	อันน้ีเป็นวิปัสสนาชัว่คราว	ท่ีเราจะ 

ต้องเอาไปพัฒนาให้มันเป็นวิปัสสนาท่ีถาวร	 คือไม่หลงไม่ลืม	 ถ้าเรา 

ไม่อยากหลงไม่อยากลืม	 เราก็ต้องเอาไปท�าการบ้านต่อ	 เอาไปคิดอยู่ 

เร่ือยๆ	อย่างเช่น	พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหม่ันพิจารณาอยู่เนืองๆ	 

ว่า	ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน	เป็นอนิจจัง	เป็นอนัตตา	 

อนิจจัง	คือ	ไม่เที่ยงแท้แน่นอน	อนัตตา	คือ	เราไปควบคุมบังคับให้เขา

เท่ียงแท้แน่นอนไม่ได้	ถ้าเรารู้อย่างน้ีเราก็จะไม่ไปอยากได้อะไรในโลกน้ี	 

เพราะถ้าอยากแล้วมันจะต้องท�าให้เราเจอความทุกข์	เพราะส่ิงท่ีเราได้มา 

ไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องเส่ือมไปหมดไป	 จากเราไปน่ันเอง	 อันน้ีเป็น

วิปัสสนาถาวรท่ีจะเกิดได้เม่ือเรามีเวลามาพิจารณาอย่างต่อเน่ือง	ก็ต้อง 

เป็นระดับของนักบวชท่ีไม่มีภารกิจการงานท�ามาหากินอะไรต่างๆ	 

แล้วกจ็ะมีเวลาท่ีจะหม่ันพิจารณาปัญญาได้อย่างต่อเน่ือง	และสลับกับ

การท�าสมาธิ	 เพราะว่าสมาธิถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ต้องพยายามเจริญให้

สมบูรณ์	ต้องสามารถรวมให้เป็นหนึ่งให้ได้	ให้เป็นอัปปนาสมาธิ	แล้วก ็

ให้สงบได้อยู่นานๆ	 เม่ือสงบอยู่ได้นานๆ	 เวลาออกจากสมาธิมาจะมี

ก�าลังสู้กับความอยากได้	เวลาเกิดความอยาก	ก็เอาปัญญาท่ีเราไม่หลง

ไม่ลืมมาสอนใจให้เห็นว่าก�าลังไปหาความทุกข์	 เพราะส่ิงท่ีเราอยากได้

มันไม่เท่ียง	มันจะต้องมีวันเส่ือมมีวันหมดไป	เราไปควบคุมบงัคับไปห้าม 

มันไม่ได้	
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	 ถ้ามีท้ัง	๒	อย่าง	มีสมาธิท่ีมีก�าลังท่ีจะหยุดความอยากได้	แล้วกมี็ปัญญาท่ีจะสอนใจ 

ว่าท�าไมต้องหยุดความอยาก	ท�าไมต้องไม่ท�าตามความอยาก	เพราะการท�าตามความอยาก 

ไม่ได้น�าไปสู่ความสุข	น�าไปสู่ความทุกข์	พอคิดอย่างน้ีได้	ก็จะหยุดความอยากได้	พอเห็น 

ร่างกายแก่	ก็จะหยุดความอยากไม่แก่ได้	เพราะจะรู้ว่าร่างกายก็ไม่เที่ยง	ร่างกายมีเจริญ 

ก็ต้องมีเส่ือม	ความแก่กคื็อความเส่ือมของร่างกายน่ีเอง	ถ้าไปอยากให้ไม่เส่ือมก็จะทุกข์ 

ขึ้นมา	ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้มันเสื่อมไป	ดูแลมันไปตามก�าลังของเรา	แต่ไปห้าม 

มันไม่ให้มันเส่ือมไม่ได้	 ผมมันจะหงอกก็ต้องปล่อยให้มันหงอกไป	หนังจะเห่ียวก็ต้อง

ปล่อยให้มันเห่ียวไป	ไปดึงไปท�าศัลยกรรม	ไม่นานมันก็เห่ียวเหมือนเดิม	ผมไปย้อมกีค่ร้ัง	 

เด๋ียวมันก็หงอกออกมาเหมือนเดิม	ท�าไปแล้วเหน่ือยไปเปล่าๆ	สู้ปล่อยให้มันเป็นไปตาม 

ธรรมชาติของมัน	แล้วเราจะได้ไม่ไปทุกข์ไปวุ่นวายกับมัน	แต่น่ีไม่เท่าไร	ความเจ็บไข้ได้ป่วย 

มันจะท�าให้เราทุกข์ทรมานใจมากกว่าความแก่	 เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยน้ีท�าอะไร 

ไม่ได้เลย	หาความสุขไม่ได้	 ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพราะอยากจะให้หาย	 แต่ถ้า

เรามีวิปัสสนา	 มีปัญญา	 เราจะไม่อยากให้มันหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย	 ก็เพราะว่ามัน 

เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้ว	 จะไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างไร	 หรือจะไปอยากให้ 

มันหาย	มันก็ไม่หาย	เวลามันเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไป	ต้องยอมมัน	ยอมเจ็บ	ถ้าใจเรา 

ยอมเป็น	ใจเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย	ใจเราจะไม่ทุกข์กับความตาย	เวลาจะตาย 

ก็ยอมให้มันตายได้

 ดังนั้น ถ้าเรายังไม่มีสมาธิ อย่าเพิ่งไป
กังวลเรื่องปัญญามากเกินไป ปัญญาเรา 
ก็พอรู้อยู่ว่าทุกอย่างในโลกน้ีเป็นอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา อยู่แล้ว แต่เรายังไม่สามารถ 
เอาปัญญานี้มาสอนใจให้หยุดความอยาก
ต่างๆ ได้ เพราะใจไม่มีก�าลังท่ีจะสู้กับความ
อยากได้ เพราะฉะนั้น เราจึงต้องมาฝึก
สมาธิกันก่อน 
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 การนั่งสมาธิ นั่งเพื่อให้ได้อุเบกขา ได้ความนิ่ง ได้ความสบาย 

ได้ความเบาอกเบาใจ ได้ความอ่ิมใจ น่ีแหละคือผลทีเ่ราต้องการจาก

การนั่งสมาธิ จะได้ผลก็ต้องนั่งแบบมีสติ ถ้านั่งแบบไม่มีสติ เดี๋ยวมี

ผลแปลกๆ มาให้เราเห็น เดี๋ยวไอ้นั่นโผล่ขึ้นมา เดี๋ยวไอ้นี่โผล่ขึ้นมา 

แล้วก็ไปคิดว่าเป็นโน่นเป็นนี่ แล้วก็เป็นบ้าไปกับสิ่งที่เห็น

 พวกหลงนมิติ พวกนัง่สมาธแิล้วเป็นบ้านี ่ คอืนัง่แบบไม่มสีติ	 
พอมีอะไรปรากฏข้ึนมาก็ไปคิดปรุงแต่งว่า	โอ๊ย	พระพุทธเจ้ามาเย่ียมแล้ว	 

นิพพานมาถึงแล้ว	อะไรต่างๆ	ก็คิดปรุงแต่งไป	ทั้งๆ	สิ่งที่ปรากฏไม่ได้

บอกว่าเป็นอะไรสักอย่าง	 เราไปว่ามันเอง	 ไปบอกมันเอง	 ไปปรุงแต่ง 

มันเอง	หรือบางคนนั่งแล้วก็บอกว่ามีท้าวมหาพรหมมาเยี่ยม	มีเทวดา

องค์น้ันองค์น้ีมาเย่ียม	มีบรุุษในอดีตคนน้ันคนน้ีมาเย่ียม	น่ังแบบไม่มีสติ	 

มันจะมีเร่ืองราวต่างๆ	ปรากฏมาหลอกให้ใจเราหลง	หลอกให้วุ่นวาย 

ไม่สงบ	นั่งแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไร	เพราะไม่สามารถที่จะมาก�าจัด

ความอยาก	ดับความทุกข์ต่างๆ	ได้	ถ้าต้องการท่ีจะมาก�าจัดความทุกข์	

ดับความอยาก	ต้องน่ังแบบมีสติ	อย่าปล่อยให้ใจผลิตอาการต่างๆ	ขึน้มา 

หลอกใจ ถ้ามันมีก็อย่าไปสนใจ

หลงนิมิต
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	 เป้าหมายส�าคัญของการฝึกสมาธิเพ่ือท�าให้จิตเป็นอุเบกขา	 

สักแต่ว่ารู้	เป็นอารมณ์เดียว	เป็นหนึ่ง “เอกัคคตารมณ์” คือสักแต่ว่ารู้	

แต่ไม่มีอะไรให้รับรู้	นอกจากความว่าง	

 ลกัษณะของสมาธมีิอยู ่๓ ชนิด คือ ขณิกสมาธ ิอุปจารสมาธ ิและ

อัปปนาสมาธ	ิขณิกสมาธิน่ีเป็นเบือ้งต้น	ถือว่าเป็นเหมือนหนังตัวอย่าง	 

ถ้าเป็นสินค้าก็สินค้าตัวอย่าง	เป็นความสงบตัวอย่าง	เข้าไปเด๋ียวเดียว 

แล้วก็ออกมา	ให้รู้ว่าสงบแล้วมันดีอย่างไร	วิเศษอย่างไร	อัปปนาสมาธิ	 

นี่เป็นสมาธิที่ยาวและสงบได้นาน	ดังนั้นต้องมีสติมากถึงจะท�าให้เป็น 

อัปปนาสมาธิได้	 แต่บางคนน้ีพอเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิแล้ว	 ไม่ยอม 

อยู่ในอัปปนาสมาธิ	ชอบออกไปรู้เรื่องราวต่างๆ	ในโลกทิพย์	นี่เรียกว่า	 

อุปจารสมาธิ	 คือออกไปพบกับกายทิพย์ต่างๆ	 มีตาทิพย์	 มีหูทิพย	์

ได้ยินเสียงทิพย์จากพวกกายทิพย์	 สนทนากับพวกกายทิพย์ได้	 หรือ 

ไปอ่านจิตของคนอ่ืนได้	 ไปรับรู้ความคิดปรุงแต่งของจิตคนอ่ืนได	้ 

หรือระลึกชาติได้	 หรือมีความสามารถพิเศษ	 “อภิญญา”	 เหาะเหิน 

เดินอากาศ	ด�าดินได้	 สมาธิแบบนี้	 ความวิเศษแบบนี้ไม่เป็นประโยชน ์

ต่อการก�าจัดความทุกข์	 ต่อการก�าจัดตัณหาความอยาก	ก�าจัดการ

เวียนว่ายตายเกิด	

สมาธิ
เพื่อปัญญา
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	 สิ่งที่เราต้องการ	คือ	ก�าจัดความทุกข์	ก�าจัดตัณหาความอยาก	เพราะมันท�าให้ใจ 

ไม่สงบน่ันเอง	 เป้าหมายคือต้องการท�าใจให้สงบพียงอย่างเดียว	การมีอภิญญาน้ีไม่ได ้

ช่วยก�าจัดหรือท�าให้ใจสงบได้	กลับไปท�าให้ใจไม่สงบเสียอีก	การไปมีอภญิญา	มีการรับรู้ 

อะไรต่างๆ	 ไม่ได้ท�าให้ใจสงบเย็นมีความสุขเหมือนกับการอยู่ในอัปปนาสมาธิ	 

เพราะฉะนั้น	ผู้ปฏิบัติต้องระวัง	ถ้าใจเป็นนิสัยที่ชอบออกไปรับรู้นิมิตต่างๆ	นิมิตข้างใน	 

ของตนเองท่ีผลิตข้ึนมาเอง	 หรือนิมิตจากภายนอกจากพวกกายทิพย์ต่างๆ	 ก็ต้อง

ระมัดระวัง	 อย่าไปสนใจ	อย่าไปติดตาม	อย่าไปให้เวลากับมัน	 เพราะจะท�าให้เสียเวลา

และจะหลงทาง	 แล้วมันจะติด	 ทุกคร้ังน่ังสมาธิก็อยากไปรับรู้เร่ืองราวต่างๆ	 เพราะมัน 

เพลิดเพลิน	เหมือนกับดูมือถือดีๆ	น่ีเอง	จะเรียกว่ามือถือน้ีเป็นอุปจารสมาธิภายนอกก็ได้	 

อุปจารสมาธิของคนท่ีไม่มีสมาธิก็คือมือถือ	 เพราะมีอะไรให้เพลิดเพลินดูได้ตลอดเวลา	 

ฟังได้ตลอดเวลา	แต่ไม่เกิดประโยชน์	 ไม่ได้ท�าใจสงบนิ่ง	 ไม่ได้ท�าให้ใจมีความสุขทางใจ	

ฉะนั้นต้องระมัดระวัง

	 แต่เท่าท่ีได้ยินมา	 คนท่ีมีอุปจารสมาธิน้ีมีน้อย	 

ร้อยหน่ึงจะมีสัก	๕	 อย่างน้ี	 ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมี

อปุจารสมาธกิัน	ดงันัน้	ถ้าไม่มีอปุจารสมาธกิ็ควรจะดใีจ	 

อย่าไปเสียใจ	 บางคนคิดว่าน่ังแล้วต้องเห็นนรก	 เห็น

สวรรค์	 เห็นเทวดา	 ระลึกชาติได้	 ถึงจะเรียกว่าน่ังได้ผล	

อันน้ีไม่ใช่	การจะน่ังได้ผลน้ี ต้องให้มันเป็นอุเบกขา  

ให้มันไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงดีกว่า ให้มันสักแต่ว่ารู ้

ไว้เฉยๆ พยายามรักษาอุเบกขา	พอออกมาก็พยายาม

รักษามันต่อ	 ถ้ารักษาด้วยสติมันจะรักษาได้ชั่วคราว	 

ถ้ารักษาได้ด้วยปัญญา	มันจะรักษาได้อย่างถาวร	ถ้ายัง

ใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้สติไปก่อน	 ออกจากสมาธิมา 

ก็พุทโธต่อไป	 เจริญสติต่อไป	 ควบคุมใจอย่าให้ไปคิด 

ปรุงแต่ง	อย่าให้ไปรักไปชงัไปกลัวไปหลง	เห็นอะไรจะรัก 

ก็หยุดมัน	เห็นอะไรจะชังก็หยุดมัน	พอเห็นอะไรจะชอบ 

ก็หยุดมัน	พุทโธ	พุทโธ	หยุดมันไปก่อน	
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	 	 อันน้ีส�าหรับผู้ท่ีต้องการรักษาอุเบกขาหลังออกจากสมาธิแล้วก็ต้อง

ใช้สติต่อ	ผู้ท่ีใช้ปัญญาเป็นก็เอาปัญญามาสอนใจ	เห็นอะไรรักก็ให้พิจารณาว่า 

ไม่เท่ียง	 เป็นทุกข์	 ได้มาแล้วจะทุกข์	พอรู้ว่าส่ิงท่ีได้มาจะให้ความทุกข์กับเรา	 

ก็ไม่เอาดีกว่า	 เห็นคนนั้นคนนี้แล้วชอบ	อยากจะได้เขามาเป็นแฟน	เดี๋ยวเขา

ท้ิงเราจะท�าอย่างไร	เด๋ียวเขาไปมีคนใหม่จะท�าอย่างไร	เด๋ียวเขาตายจากเราไป 

จะท�าอย่างไร	เด๋ียวเกดิเขาพิการไปจะท�าอย่างไร	ตอนท่ีได้เขามาดีอยู่	เด๋ียวได้ 

มา	๓	 วัน	 เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตข้ึนมาจะท�ายังไง	 เราจะอยู่กับเขาต่อไปได้ 

หรือเปล่า	ให้มองมุมกลบับ้าง มองมุมลบบ้าง อย่าไปมองมุมบวกอย่างเดียว 

อย่าไปมองว่าได้มาแล้วจะดี	 จะมีความสุขไปอย่างโน้นอย่างน้ี	 มันไม่เป็น 

อย่างนั้นเสมอไป	ได้มาแล้วเดี๋ยวมาตีกันก็ได้	มาทะเลาะกันก็ได้	มาโกรธกัน

เกลียดกันก็ได้	น่ีคือปัญญา	เห็นอะไรแล้วรักแล้วชอบ	อยากได้	ก็ก�าจัดมันด้วย 

ปัญญา	เห็นอะไรท่ีไม่ชอบก็เหมือนกนั	เห็นอะไรท่ีไม่ชอบก็บอกว่า	ห้ามมันไม่ได้	 

ต้องเจอก็ต้องเจอ	เจออะไรไม่ชอบก็อย่าไปไม่ชอบมัน	ท�าใจเฉยๆ	ไม่ต้องไป 

ท�าอะไร	เห็นอะไรไม่ชอบก็ปล่อยวาง	ให้มันอยู่ของมันไป	มันจะมาก็ปล่อยมันมา	 

เดี๋ยวมันจะไปมันก็ไปเอง	เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้	เช่น	ออกมาแล้วเดี๋ยว 

เจ็บตรงโน้น	ปวดตรงน้ี	ปวดท้องข้ึนมา	ปวดศีรษะข้ึนมา	จะไปก�าจัดมันก็ไม่ได้	 

จะไปเกลียดมันก็ทุกข์ไปเปล่าๆ	ท�าใจเฉยๆ	อยู่กับมันไป	ถ้ามียากินได้ท�าให้

มันหายกกิ็นไป	ถ้ามันกินแล้วไม่หายก็อยู่กับมันไป	ไม่ต้องไปวุ่นวายไปกบัมัน	

เพราะมันเป็นอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	ไปอยากให้มันหายก็จะท�าให้เราทุกข์อีก	

ความกลัวก็เหมือนกัน	เห็นอะไรกลัวก็ว่ากลัวอะไร	อย่างมากก็แค่ตาย	เพราะ

คนเรามันต้องตายด้วยกันทุกคน	เม่ือถึงเวลามันหนีไม่พ้น	เด๋ียวมันก็หายกลัว
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	 น่ีคือวิธีใช้ปัญญาท่ีจะท�าให้ใจเราเป็นอุเบกขาไปตลอด	 เห็นอะไร 

แล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็อย่าไปสนใจ	 อย่าไปอยากรู้อยากเห็น	 เด๋ียวก ็

หลงผิดเป็นชอบอีก	ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน	ให้รู้เฉยๆ	สักแต่ว่ารู้ไป	เราก็จะ 

สามารถรักษาใจให้เป็นอุเบกขาได้ตลอด	ถ้าเราเห็นทุกอย่างในโลกน้ี 
ว่าเป็นไตรลักษณ์ เป็นอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา หรือเห็นอะไรที่สวยงาม 
กต้็องเหน็มมุกลบัว่ามนัมมีมุทีไ่ม่สวยงาม ทกุอย่างมนัม	ี๒	ด้าน มนัม ี
ทั้งสวยและไม่สวยมาอยู่ในสิ่งเดียวกัน มันมีทั้งดีและไม่ดีในสิ่งเดียวกัน  
ให้มองให้เห็นอย่างน้ี	 เวลาเห็นส่วนที่ดีก็นึกถึงส่วนที่ไม่ดี	 แล้วมันก็
จะท�าให้เราไม่ไปหลงกับมัน	 ไม่ไปหลงไปรักไปชังมัน	 เราก็จะอยู่กับ
มันเฉยๆ	ได้

	 น่ีคือการใช้ปัญญาเพ่ือรักษาอุเบกขา	 รักษาความสงบของใจ	 

หลังออกจากสมาธิมาถ้ามีปัญญาแล้ว	 ต่อไปใจจะเฉยโดยอัตโนมัติ	 

เข้าใจแล้วมันก็จะปล่อยวาง	จะสัมผัสรับรู้อะไรมันจะไม่รัก	ไม่ชัง	ไม่กลัว

ไม่หลง	ถ้ามันยังรัก	ชัง	กลัว	หลง	ก็ใช้ปัญญาเข้ามาแก้ไปเรื่อยๆ	แก้ไป 

จนกระท่ังมันไม่มีอะไรท่ีท�าให้ใจเห็นแล้วเกิดความรัก	ชงั	กลัว	หลง	ขึน้มา 

ก็ไม่ต้องแก้อีกต่อไป	 น่ีคือวิธีท่ีจะท�าให้ใจเป็นอุเบกขา	ปล่อยวาง	สงบ

ตลอดเวลา	ไม่ยึดไม่ติดกับอะไร เหมือนหยดน�้าบนใบบัว ใบบัวนี้ไม่รับ

หยดน�้า หยดน�้าจะมาแตะใบบัวก็ต่างคนก็ต่างอยู่กันไป อะไรมาให้ใจ

สัมผัสรับรู้ ใจก็รับรู้ ไปเฉยๆ แต่จะไม่มีความรัก ชัง กลัว หลง 
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 การท่ีจะให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิ น่ีไม่ใช่ของง่าย  

หลวงตาท่านเคยบอกว่า	จิตเคยรวมได้	๓	คร้ังด้วยกัน	ในระยะ	๖	ปี	 

ท่ีบวชท่ีศึกษา	ก่อนท่ีท่านจะออกปฏิบติั	แต่ตอนน้ันท่านยังไม่ได้ 

ปฏิบัติแบบจริงจัง	 ท่านยังเรียนหนังสืออยู่	 ไปเรียนหนังสือ 

ก็เหมือนอยู่ในบ้านในเมือง	 ก็ยังใช้ความคิดอยู่มาก	 ใช้ความคิด

อยู่กับการท่องจ�าค�าสอนต่างๆ	 พอตอนกลางคืนมาน่ังสมาธิ 

ก็จะสงบได้ยาก

	 พอหลังจากท่ีท่านจบเปรียญ	๓	 ท่านบอกว่า	 พอแล้ว	 

เรียนไปก็ไม่ได้รู ้อะไรมากข้ึน	 เพราะเป็นการเรียนภาษาบาลี	 

ไม่ได้เป็นการเรียนค�าสอนธรรมะ	 ท่านก็อยากจะออกปฏิบัติ	 

ท่านเลยมุ่งไปหาหลวงปู่ม่ัน	ตอนท่ีท่านพบหลวงปู่ม่ันคร้ังแรก	

หลวงปู่ม่ันก็แนะน�าว่า “ความรู้ท่ีได้เรียนมาถึงเปรียญ ๓ น้ี  

อย่าเพิ่งเอามาใช้ ตอนน้ียังไม่เป็นประโยชน์ ยังไม่มีความ

สามารถท่ีจะมาท�าลายกเิลสตัณหาได้ ตอนน้ีให้มุ่งไปท่ีการท�าใจ 

ให้สงบก่อน คือฝึกสติกับสมาธิก่อน”	นี่หลวงปู่มั่นสอนตรงกับ

หลักของสติปัฏฐาน	๔	สอนว่าอย่าเพ่ิงไปทางปัญญา	ปัญญามีอยู่ 

เยอะแล้ว	เรียนจบนักธรรมตรี	โท	เอก	รู้หมดแล้ว	รู้ว่าค�าสอนของ 

การปฏิบัติ
ควรท�าเป็นขั้นเป็นตอน
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พระพุทธเจ้ามีอะไรบ้าง	กิเลสตัณหามีชนิดไหนบ้าง	รู้หมด	แต่ท�าอะไรมันไม่ได้	มันไม่มี

ก�าลัง	ดังนั้นขอให้มาฝึกสตินั่งสมาธิก่อน	ความรู้ที่ได้เรียนมาตอนนี้ให้ยกไว้บนหิ้งก่อน	

อย่าไปคิดถึงมันเป็นอันขาด	เพราะคิดแล้วจะท�าให้ใจไม่สงบ

	 ถ้าใช้อานาปานสติ	ก็ต้องรู้ลมอย่างเดียว	อย่างอ่ืนอย่าไปรู้อย่าไปสนใจ	เสียงเข้ามา

อย่าไปสนใจ	แสงสว่างเข้ามาอย่าไปสนใจ	อาการเจ็บปวดทางร่างกายเข้ามาอย่าไปสนใจ	

ให้อยู่กับลมไปอย่างเดียว	หรือพุทโธไปอย่างเดียว	แล้วจิตมันก็จะขยับเข้าไป	แต่การเข้า 

บางทีมันก็ไม่ได้เข้าตามต�าราทีละข้ันทีละตอน	บางทีมันพรวดเข้าไปเลย	จาก	๑	เข้าไป	๔	เลย	 

เหมือนเกียร์ออโต้	มันผ่านไป	ดังนั้น	อย่าไปกังวลว่ามันจะไปยังไง	บางครั้งมันก็สงบไป 

ทีละนิด	สงบไปทีละหน่อย	เป็นขัน้ๆ	บนัไดก็มี	บางทีก็เป็นแบบสไลเดอร์	(slider)	ลงพรวด 

ลงไปเลย	ที่เรียกว่า “ตกหลุม ตกบ่อ ตกเหว” แต่มันจะเป็นแบบไหนไม่ส�าคัญ	ขอให้มัน 

ไปถึงจุดที่เรียกว่า	“อุเบกขา”	ก็แล้วกัน	จิตจะหยุดคิดปรุงแต่ง “สักแต่ว่ารู้” จิตเฉยต่อ

อารมณ์ท้ังปวง	รัก	ชงั	กลัว	หลง	น่ีจะหายไป	จะรับรู้อะไร	จะได้ยินอะไร	จะมีเวทนาแบบไหน	 

ก็จะ “เฉย” ไม่มีความรู้สึก	ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ได้รับรู้	“สักแต่ว่ารู้”

 นีค่อืปัญหาของคนทีเ่รยีนรูม้าก พอเวลาปฏบิตัแิล้ว
อดคิดไม่ได้ ชอบคิดว่าตอนนี้อยู่ฌานที่เท่าไรนะ ฌาน ๑ 
ฌาน ๒ ฌาน ๓ คิดไป แทนที่จิตมันจะรวม มันก็ไม่รวม 
เพราะนั่งคิดอยู่กับฌาน เวลานั่งสมาธิจริงๆ นี่ห้ามคิด  
ให้เพ่งดลูมอย่างเดยีว ให้รู้ลมเข้าลมออกเท่าน้ันพอ อย่าไป 
คิดว่าตอนนี้เกิดปีติหรือยัง เกิดสุขหรือยัง ขนลุกหรือยัง 
เกดิความสว่างขึน้มาหรอืยงั หรือเกิดโน่นเกิดน่ีขึน้มากไ็ป
หลงติดตามดู อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีฝึกสมาธิ อย่าคิด	อย่าไป
รับรู้อะไร ให้สนใจอยู่กับสิ่งที่เราต้องรู้
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	 น่ีคือข้ันตอนของการปฏิบัติ	 ควรท่ีจะท�าเป็นขั้นไป	 อย่าเอามา 

ปนกัน	พอน่ังสมาธิป๊ับ	พิจารณากาย	ก็ไม่เห็นว่ามันเป็นโน่นเป็นน่ี	จะไป 

ให้มันเห็น	มันไม่เห็นหรอก	 เรื่องการพิจารณานี่ มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่

จะให้มันปรากฏขึ้นมาตามท่ีเราพิจารณา มันเป็นการพิจารณาแบบ

วิเคราะห์ ศึกษา ไม่ได้เป็นแบบพอน่ังแล้วจิตสงบแล้วจะมี เราต้อง

วิเคราะห์	ต้องแยกแยะ	เช่น	ร่างกายมันรวมกัน	มันมีอาการ	๓๒	เราก็ 

ต้องแยกแยะวเิคราะห์ว่ามันมอีะไรบ้างแยกออกมา	ร่างกายมีขน	มีผม	 

มีเล็บ	มีฟัน	อันนี้เราแยกออกมา	แยกด้วยความนึกคิด	เอามากองเป็น

กองๆ	 ก็ได้	 เอาผมกองไว้กอง	 เอาขนกองไว้กอง	 เอาเล็บกองไว้กอง 

เอาฟันกองไว้กอง	เอาหนังกองไว้กองหน่ึง	อย่างน้ี	๓๒	กอง	อันน้ีถึงจะ 

เรียกว่า	 “เจริญวิปัสสนา”	 แต่เราไม่ต้องการเจริญตอนท่ีเราน่ังสมาธิ	

ตอนนั่งสมาธินี ่“ห้าม” เจริญวิปัสสนา	ห้ามพิจารณา	ถ้าต้องการความ

สงบ	ถ้าต้องการอัปปนาสมาธิ	อย่าไปพิจารณาเป็นอันขาด	พิจารณาแล้ว 

จิตจะไม่มีวันรวมได้	ต้องเพ่งอย่างเดียว	เพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง	 

ในสติปัฏฐาน	ท่านก็สอนลมหายใจเข้าออก	เป็น	๑	ใน	๔๐	กรรมฐาน	 

เราจะเอาอย่างอ่ืนแทนลมหายใจเข้าออกก็ได้	เช่น	บางคนอยากจะเพ่ง 

โครงกระดูกก็ได้	นึกถึงภาพโครงกระดูกแล้วกเ็พ่งให้เห็นแต่โครงกระดูก	 

บางคนจะเอาสีก็ได้	สีเขียวก็เพ่งดูสีเขยีว	สีแดงกเ็พ่งดูสีแดง	น้ีเรียกว่า	 

“กสิณ	๑๐”	 น่ีก็อยู่ในกรรมฐาน	๔๐	หรือบางคนจะใช้	 “พุทธานุสติ”	

พุทโธ	พุทโธ	ไปก็ได้	บางคนจะเอา	“ธัมมานุสติ”	ธัมโม	ธัมโม	ไปก็ได้	

บางคนจะเอา	“สังฆานุสติ”	ก็สังโฆ	สังโฆ	ไปก็ได้
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	 วิธีตัดความอยากกินเม่ือถึงตอนเวลากิน	 ก็คือต้องท�าให้มัน 

ไม่น่าดูไม่น่ากิน	เอาอาหารท่ีเราจะกินท้ังหมดมารวมในภาชนะเดียวกัน	

เช่น	พระกเ็อาไปใส่ในบาตร	ของคาวของหวาน	ผลไม้	ขนม	ใส่เข้าไปแล้ว 

ก็คนมัน	เพราะเด๋ียวมันก็ต้องไปรวมอยู่ในท้อง	ก็ให้มันรวมในภาชนะก่อน	 

เอาขนมมาผสมกับแกงเผ็ด	ผสมกับแกงจืด	ผสมกับขนมปัง	ของกรอบๆ	 

พอไปรวมกับแกงมันก็เละ	 ทีน้ีมันก็ไม่อยากกินแล้ว	 ทีน้ีต้องบังคับให ้

มันกิน	เพราะว่าร่างกายต้องการ	อาหารนี้ควรจะกินแบบกินยา	อย่าไป 

กินแบบของบ�ารุงบ�าเรอใจ	ให้กินเพ่ือเล้ียงดูร่างกาย	รักษาร่างกายไม่ให้ 

เจ็บไข้ได้ป่วย	 ให้อยู่เป็นปกติสุข	 น่ีท�าไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พระ 

ฉันในบาตร	 ก็เพ่ือฝึกจิตใจไม่ให้ไปหลงยึดติดกับอาหาร	 ถึงแม้กิน 

ตามเวลามันยังกินแบบกิเลสได้	 มันก็ยังอยากจะเลือกกิน	 ต้องกิน

อาหารชนิดนั้นก่อน	อาหารชนิดนี้กินทีหลัง	แล้วมันก็จะท�าให้ติดมาก

เกินไปได้	 ถึงแม้จะกินม้ือเดียวพระยังอ้วนได้	 ใช่ไหม	 เพราะกินมาก	 

กินเพราะความอยาก	เพราะความชอบ	พระพุทธเจ้าถึงทรงสอนให้แก ้

ด้วยการคลุกอาหารในบาตร	ด้วยการเอาอาหารท่ีจะกินท้ังหมดมารวม

กันในบาตร	แล้วคลุกมันปนกันเข้าไป	พอมันรวมกันแล้ว	ทีนี้เห็นแล้ว 

ก็ไม่น่ากิน	 กรอบๆ	 ก็เละหมดแล้วพอไปรวมกับน�้าแกงรวมกับอะไร 

การใช้ปัญญากับอาหาร
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อย่างอ่ืนเข้า	แต่ท�าไมเวลามันอยู่ในท้องเรากลับไม่เดือดร้อน	เด๋ียวเวลากินเข้าไปมันก็ไป

เละในท้องอยู่ดี	ใช่ไหม	ของกรอบขนาดไหน	เด๋ียวเข้าไปในปากเรามันก็หายกรอบ	แต่ตอน

ท่ีมันยังไม่เข้าไป	น่ีต้องแยกกัน	รวมกันไม่ได้	ถ้าเอาเค้กใส่ไปในแกงน่ีไม่ได้	เด๋ียวกินไม่ลง	 

ลองเอาแกงเขียวหวานผสมกับเค้กชอ็คโกแลต	มันก็คงอร่อยดีเหมือนกันนะ	ลองกินดูซิ 

ปาท่องโก๋ใส่เข้าไป	กาแฟที่จะกินกับปาท่องโก๋ก็ใส่เข้าไป	ให้มันเละก่อน	แล้วก็ตักเข้าไป

ในปาก	ดีซะอีกไม่ต้องเคี้ยว	กินง่ายดี	

 น่ีคือปัญญา ฟังแล้วมันอาจจะไม่น่าฟัง แต่มันเป็นความจรงิ เป็นยาดับกเิลสได้  

ดับความอยากได้ อยากกนิอะไรน้ี พอเอาปัญญาเข้ามาน้ี หายอยากเลย ไม่อยากกนิเลย  

ระวังอย่ากินมากเกินไปก็แล้วกัน	เวลาที่มันไม่อยากกินก็อย่าไปกิน	และอย่ากินยามาก 

เกินไปเด๋ียวกินไม่ลง	 เพราะร่างกายขาดอาหารไม่ได้	 ถ้าถึงเวลาต้องกินจริงๆ	อย่าไป 

ใช้ปัญญา	ถ้ามันไม่มีความอยากจะกินก็อย่าไปใช้ปัญญา	 กินไปตามปกติ	 ไม่ต้องคลุก	

ไม่ต้องคนก็ได้	เวลาที่มันไม่มีความอยากกินก็กินตามปกติไป

 ครบูาอาจารย์ทีท่่านส�าเร็จแล้วทีท่่านบรรลแุล้ว ท่านก็ฉนัเป็นปกต ิท่านไม่ได้ 
คลุกอาหาร ท่านใส่อาหารไปในบาตรก็ใส่ไปตามมีตามเกิด เพราะท่านไม่มีปัญหา
กับความอยากในอาหารแล้ว การฝึกฝนนี้ฝึกฝนเพื่อให้เราละความอยาก พอละ 
ความอยากได้แล้ว ทีนี้เราก็กินแบบปกติได้ อยากกินขนมเค้กกับกาแฟได้ ไม่ต้องมา
กินกับแกงก็ได้ อันนี้ไม่เป็นปัญหา แต่ตอนที่มันมีความอยากอยู่น่ีต้องดัดนิสัยมัน 
ดัดความอยาก ท�าลายความอยาก ช่วงปฏิบัติมันจึงเป็นเหมือนคนไม่ปกติ อยู่แบบ 
ไม่เหมือนคนทั่วไปอยู่กัน	เพราะต้องการที่จะมาท�าลายตัณหาความอยาก

	 แต่พอไม่มีตัณหาความอยากแล้ว	 ก็กินอยู่แบบคนปกติท่ัวๆ	 ไปได้	 แต่ต่างจาก 

คนปกติคือไม่มีความอยากกิน	ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่กิน	 แล้วถ้าไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อน	 

แต่คนท่ัวไปถ้ากนิด้วยความอยาก	ยังไม่ถึงเวลาก็อยากจะกิน	แล้วเวลาได้กินถ้าไม่ได้กิน 

ของอยาก	กินก็ไม่อร่อย	กินไม่มีความสุขอีก	น่ีต่างกัน	ความอยากน่ีเป็นตัวท่ีสร้างปัญหา 

ให้กับจิตใจของพวกเรา	เราจึงต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะแก้ความอยากได้อย่างถาวร

	 นี่คือปัญญาเกี่ยวกับทางอาหาร
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	 ปัญญาเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคน	 เรามักจะชอบ 

คนน้ันคนน้ีเวลาเห็นหน้าเห็นตาเขา	 วิธีท่ีจะแก้ไม่ให้เราไป 

ชอบเขา	 เราก็ต้องมองเวลาท่ีเขาไม่น่าดูบ้าง	 เวลาท่ีเขาต่ืน 

ข้ึนมายังไม่ได้ล้างหน้าล้างตา	ยังไม่หวีเผ้าหวีผม	ยังไม่แต่งเน้ือ 

แต่งตัว	หรือเวลาที่นอนหลับ	นอนกรนครอกๆ	นี่	หรือเวลาที ่

เขาไม่หายใจ	พอไม่หายใจน่ีไม่เก็บเอาไว้ท่ีบ้านแล้ว	 เคยรัก 

เคยหวงอย่างไรทีน้ีก็ยกให้สัปเหร่อได้ทันที	 โทรไปเรียก

สัปเหร่อมารับไปเลย	 แต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่น่ี	 ห้ามไม่ให ้

ใครแตะต้องโดยเด็ดขาด	 เพราะรักเพราะหวง	 น่ีต้องมอง 

มุมกลับเหมือนกัน	มองตอนท่ีเขาตาย	หรือถ้าไม่ประทับใจ	 

ก็มองตอนท่ีเขาตายหลายๆ	วัน	ถ้าเป็นศพแล้วท้ิงไว้ให้ข้ึนอืด	

มันจะเขียวช�้าด�าๆ	 หรือมีอวัยวะต่างๆ	 ท่ีอยู่ในร่างกายแตก

ทะลักออกมา	มีตับ	มีไต	มีหัวใจ	มีปอด	หรือดูตอนที่ร่างกาย

มันเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูก	นี่ก็เป็นร่างกายที่เรารัก

เราหวงเราห่วงกัน	เราแย่งกันตกัีนฆ่ากัน	เพราะเรารักร่างกาย

อันน้ี	 เพราะเราไม่เห็นมุมกลับของร่างกาย	 เราไม่เห็นส่วนท่ี 

ไม่น่าดูของร่างกายกัน	ตอนน้ีมีอยู่ในร่างกายกันทุกคน	แต่เรา 

พิจารณามุมกลับ
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มองไม่เห็นกัน	ไม่เห็นโครงกระดูก	พวกเราก็มีกันทุกคน	ปอด	หัวใจ	ตับ	ไต	ล�าไส้	มีกัน	

ปฏิกูลท่ีเราผลิตออกมาจากร่างกายน้ีก็มีกัน	ต้องเข้าห้องน�า้กันอยู่เร่ือยๆ	แต่เราพยายาม

ไม่นึกถึงมัน	 เวลาเห็นร่างกายเราจะนึกถึงแต่ส่วนท่ีเราชอบส่วนท่ีเรารัก	 ก็เลยท�าให้เรา 

ไปหลงใหลคล่ังไคล้ร่างกาย	ไปมีกามารมณ์กับร่างกาย	ท�าให้เราต้องไปวุ่นวายกับการหา 

ร่างกายของคนอ่ืนมาให้ความสุขกับเรา	 ไปหาแฟน	แล้วก็ต้องมาทุกข์กับแฟน	มาหวง 

มาห่วงแฟน	 แล้วถ้าแฟนจากไปก็ต้องมาเสียอกเสียใจ	 ร้องห่มร้องไห้	 น่ีเราก�าลังถูก 

ความหลง	ความมืดบอด	ท�าให้เราอยากได้สิ่งที่เป็นทุกข์กับเรา	แต่เราไปเห็นว่าเป็นสุข

 พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหัดพิจารณาอสุภะบ้าง  
อย่าพจิารณาแต่สภุะ พวกเราชอบแต่สภุะ คอืความสวยงาม 
ไม่ชอบอสุภะ ความไม่สวยงาม หนังสือต่างๆ ที่ผลิตออก 
มาขายนี้ มีแต่ภาพสวยๆ งามๆ ให้เราดูหมดทั้งนั้น หนังสือ
แฟชัน่ เอาคนหน้าตาดีๆ  มาเป็นนางแบบนายแบบกนั เหน็แล้ว 
ก็ท�าให้เราอยากเป็นเหมือนเขา อยากได้เขามาเป็นแฟนเรา  
ท�าไมเขาไม่เอาศพมาเป็นนายแบบนางแบบบ้าง ลองเอา 
ซากศพนี้มาใส่ชุดขายดูซิ ดูว่าจะขายชุดเสื้อผ้าได้หรือเปล่า  
เอาศพที่ตาย ๓ วัน ๕ วัน ที่ขึ้นอืดขึ้นพอง เขียวช�้าด�าเขียว  
นี่มาเป็นนางแบบนายแบบดูบ้าง รับรองได้ว่าหนังสือนี ่
ขายไม่ออก เสื้อผ้าก็ขายไม่ออก

 การสอนเร่ืองของปัญญา	 มันก็ต้องสอนเร่ืองราวเหล่าน้ี	 เร่ือง 

มุมกลับ เราชอบมองแต่มุมสว่าง เราไม่ยอมมองมุมมืด ต้องมาดึงให้

เรามาดูมุมมืด	เพราะมันมาร่วมกัน	มุมสว่างกับมุมมืดมันมาพร้อมกัน
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	 การท่ีพวกเราพยายามหม่ันเข้าหาธรรมะอยู่เร่ือยๆ	ฟังเทศน์ฟังธรรม

อยู่เร่ือยๆ	แล้วก็น�าเอาไปปฏิบัติ	 โดยเฉพาะการภาวนา	การท�าใจให้สงบ	 

อันน้ีแหละเป็นสุดยอดของธรรม	ต้องฝึกจิตให้สงบก่อนจึงค่อยใช้ปัญญาได้	 

ท่านท่ีใช้ปัญญา อย่าไปคิดว่าปัญญาอย่างเดียวจะพอ เช่น พวกไปศึกษา

อภิธรรม พวกที่ไม่ชอบมาน่ังพุทโธ ไม่นั่งหยุบหนอพองหนอนี่ ชอบแต่

ปัญญา ปัญญาอย่างนั้นยังไม่มี ผู้ที่ใช้ปัญญาไม่มีก�าลัง	ถ้าเปรียบเทียบ

ปัญญาก็เหมือนมีด	ส่วนคนที่ใช้มีด	ถ้ายังไม่ได้กินข้าว	ยังไม่ได้หลับนอน

พักผ่อน	เป็นคนผอมแห้งแรงน้อย	ต่อให้มีมีดก็ฟันไม่ขาด	ฟันต้นไม้ก็ฟัน

ไม่ได้	ไม่มีแรงฟัน

	 จิตท่ีไม่มีสมาธิก็เป็นเหมือนคนท่ีไม่มีอาหารรับประทาน	คนท่ีไม่ได้

พักผ่อนหลับนอน	เป็นคนผอมแห้งแรงน้อย	ถึงแม้จะมีมีดก็เอาไปฆ่ากิเลส

ไม่ได้	หยุดความอยากไม่ได้	เพราะฉะน้ัน	อย่าข้ามขัน้ตอน	ขัน้แรกน่ีต้องให้ 

ก�าลังคนใช้มีดก่อน	มีดเรามีแล้ว	พระพุทธเจ้าเป็นคนมอบให้เรา	พอเรามี

ก�าลังแล้วเราก็ไปรับมีดจากพระพุทธเจ้าได้	 ไปฟังธรรม	ถามว่า	 “ปัญญา

เป็นอย่างไร”	พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่า	“ให้เห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ 

อาหารเป็นปฏกิลู ร่างกายกค็นเป็นอสภุะ”	เท่าน้ีเอง	เรากจ็ะได้ปัญญามา

ตัดกิเลสได้	

ปัญญาไม่มีก�าลัง



176
สัมมาทิฏฐ ิ ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง

	 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาความจริงของร่างกาย	ให้พิจารณาว่า

ร่างกายเป็นไตรลักษณ์		อนิจจัง	อนัตตา	ทุกขงั		ร่างกายอนิจจัง	เท่ียงหรือไม่เท่ียง	 

เกิดมาแล้วเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า	 ออกมาจากท้องแม่แล้วเป็นเด็กไป 

อย่างน้ันตลอดหรือเปล่า	ออกมาแล้วเด๋ียวมันก็ต้องเจริญเติบโตข้ึนมา	 น่ีก็

ไม่เที่ยงแล้ว	เปลี่ยนแปลง	ค�าว่า	“เที่ยง” ก็คือเหมือนเดิม “ไม่เที่ยง” ก็คือ 

ไม่เหมือนเดิม	ไม่เหมือนออริจินัล	(original)	ออริจินัลก็คือตอนออกมาจาก

ท้องแม่น่ีออริจินัล	 แล้วมันก็เปล่ียนไปตั้งแต่ออกมาเลย	 ทีละเล็กทีละน้อย	

วันละนิดวันละหน่อย	ถ้าเราไม่สังเกตเราก็อาจจะคิดว่าเหมือนเดิม	 แต่ถ้า 

ถ่ายรูปท่ีออกมาต้ังแต่วันแรก	 แล้วอีกเดือนหน่ึงมาถ่ายรูปดูอีกที	 มันจะ

เหมือนเดิมไหม	ไม่เหมือนแล้ว	นี่คือไม่เที่ยง	

	 ให้พิจารณาอย่างน้ี	ต้องพิจารณาต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการของ 

ร่างกายเลย ตั้งแต่ออกจากท้องแม่จนเข้าไปสู่โรงศพ นั่นแหละคือร่างกาย	 

ออกมาเป็นทารก	แล้วก็ค่อยเจริญเติบโตเป็นเด็กหญิงเด็กชาย	แล้วก็เป็นนาย 

เป็นนางสาว	ต่อไปก็เป็นคนแก่คนชรา	ต่อไปก็เป็นคนเจ็บอยู่ตามโรงพยาบาล	 

ไปโรงพยาบาลดูซิ	 มีคนเจ็บ	 มีท้ังแก่ไม่แก่	 มีเยอะแยะไปหมด	 น่ีก็อนิจจัง	 

ไม่เที่ยง	ใช่ไหม	ถ้ามันเที่ยงต้องเหมือนเดิม	ต้องไม่เจ็บ	แต่มันไม่เหมือนเดิม	 

มันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็หาย	มันหายแล้วเดี๋ยวมันก็เจ็บอีก	เรียกว่า “อนิจจา”  

อนิจจัง	ทุกขัง อนัตตา



177พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

แล้วเด๋ียวมันก็ตาย	แล้วเราห้ามมันได้หรือเปล่า	ส่ังมันได้หรือเปล่า	ส่ังให้มันไม่แก่ได้ไหม	 

ให้มันหยุดแค่อายุ	๓๐	ได้ไหม	ตอนเด็กๆ	เราเคยคิดว่าเราขอหยุดแค่อายุ	๓๕	เท่านั้น	 

ไม่อยากจะอยู่เกิน	๓๕	เพราะไม่อยากแก่	แต่หยุดไม่ได้	ส่ังให้มันหยุดท่ี	๓๕	แต่มันไม่หยุด 

ตามที่เราสั่ง	ตอนนี้มันมาถึง	๗๐	แล้ว	จะเข้า	๗๑	แล้ว	มันก็ไปเรื่อยๆ	เดี๋ยวมันก็จะหยุด

ที่ตรงไหนนั่นแหละ	ไม่หยุดท่ี	๘๐	ก็	๘๑	๘๒	ไปเรื่อยๆ	เดี๋ยวต้องมีสักวันหนึ่งที่มันบอก	

“หายใจไม่ไหวแล้ว ขอหยุดหายใจซะที”	 วันน้ันมันก็จบ	 น่ีคือกระบวนการของความ

ไม่เท่ียงของร่างกาย	 ท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพิจารณาอยู่เร่ือยๆ	ท�าไมต้อง

พิจารณาอยู่เร่ือยๆ	เพราะถ้าเราไม่พิจารณาแล้วเราจะลืมกัน	เราจะลืมว่าเราจะต้องมาแก่	 

มาเจ็บ	มาตายกัน	ท่านก็เลยต้องสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆ	นี่แหละ	

	 น่ีคือปัญญาให้เห็นความไม่เท่ียง	 ความไม่เท่ียงแท้แน่นอนของร่างกาย	 ให้เห็น	

“อนัตตา” คือมันไม่ใช่ตัวเราของเรา	 เราส่ังมันไม่ได้	 เราห้ามมันไม่ได้	 มันเป็นเหมือน

พระอาทิตย์	นี่เราสั่งพระอาทิตย์	เวลาขึ้นมาแล้วให้อยู่ตรง	๗	โมงเช้าได้ไหม	อย่าให้มัน

ขึ้นมาถึงเที่ยงถึงบ่าย	พระอาทิตย์มันก็ขึ้นมาของมัน	แล้วมันก็ไปของมันเรื่อยๆ	ใช่ไหม	 

จาก	๖	โมง	ก็ไป	๗	โมง	๗	โมง	ก็ไป	๘	โมง	๙	โมง	ก็ไปเที่ยง	ไปบ่าย	ไปเย็น	แล้วก็ตกไป	 

ร่างกายเราก็เหมือนการโคจรของพระอาทิตย์ เกิดแล้วเด๋ียวก็แก่ แล้วเด๋ียวก็เจ็บ  

แล้วเด๋ียวก็ตาย เป็นอนัตตา คือเรายับยั้งกระบวนการน้ีไม่ได้	 แต่ใจเรามันมีกิเลส	 

มันมีความอยากจะหยุดกระบวนการน้ี	 อยากจะหยุดความแก่	 อยากจะหยุดความเจ็บ	

อยากจะหยุดความตายกัน	พอเกิดความอยากข้ึนมามันก็เลยท�าให้ทุกข์กัน	 ทุกข์ท่ีใจ	 

ไม่ได้ทุกข์ท่ีร่างกาย	ร่างกายเขาไม่ได้เดือดร้อนกบัความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	แต่ใจท่ี 

ไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรานี่แหละ	ไปเดือดร้อนไปทุกข์แทนร่างกาย

	 ท่ีให้มาปฏิบติัน้ีก็เพ่ือมาสอนใจไม่ให้ไปยึดไปทุกข์กับร่างกาย		ให้ยอมรับความจริง

ของร่างกายว่า	ร่างกายจะต้องแก่	ต้องเจ็บ	ต้องตาย	จะยอมรับได้ก็ต้องเห็นความจริงว่า 

มันต้องแก่	 ต้องเจ็บ	ต้องตาย	 แล้วก็ต้องมีก�าลังหยุดไอ้ตัวท่ีต่อต้าน	 ตัวท่ีไม่ยอมรับ 

ความจริง	คือกิเลสตัณหา	ความอยาก	ไอ้ตัวน้ีเราต้องใช้สติ	สมาธิ	หยุดมัน	ส่วนปัญญาน้ี 

เป็นตัวท่ีมาสอนใจให้ยอมรับความจริง	 อย่าไปอยู่กับพวกกิเลสตัณหา	 ให้มาอยู่กับ 

ความจริง	ตอนน้ีใจเราอยู่กับพวกกิเลสตัณหา	ใจเราอยากไม่แก่	ไม่เจ็บ	ไม่ตาย	ทีน้ีเราต้อง
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เอาปัญญามาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่า	อยากยังไงก็หยุดมันไม่ได้อยู่ดี	อยากไม่แก่

ก็หยุดความแก่ไม่ได้	อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้	อยากไม่ตาย 

ก็หยุดความตายไม่ได้	 ถ้าอยากแล้วจะทุกข์	 ถ้าไม่อยากแล้วจะไม่ทุกข์	 แต่ความแก่	 

ความเจ็บ	ความตาย	มันก็เป็นของมัน	เหมือนกับพระอาทิตย์น่ี	พระอาทิตย์มันก็โคจรของ 

มันไปจากเช้าถึงเย็น	 เราจะไปอยากให้มันหยุดหรือไม่หยุด	 เราก็หยุดมันไม่ได้	 ถ้าไป

อยากให้มันหยุด	เราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ	อันนี้เราต้องเปรียบเทียบให้เห็นว่ากระบวนการ

ของร่างกายน้ีก็เหมือนกระบวนการของพระอาทิตย์	 พระอาทิตย์ก็มีขึ้นมีตก	ตอนเช้า

พระอาทิตย์ก็ขึ้น	 ตอนเย็นพระอาทิตย์ก็ตก	 ร่างกายก็เหมือนกัน	 ตอนเกิดก็เหมือน

ตอนขึ้น	ตอนตายก็เหมือนกับตอนตก	เหมือนกันคือหยุดมันไม่ได้	แต่ท�าไมเราไม่ทุกข์

กับพระอาทิตย์ล่ะ	 ก็เพราะเรายอมรับความจริงของพระอาทิตย์	 ยอมให้พระอาทิตย์ขึ้น	 

ยอมให้พระอาทิตย์ตก	 ไปตามเร่ืองของเขา	 แต่กับร่างกายเรากลับไม่ยอมกัน	 เราต้อง 

ให้มันไม่ตก	ต้องให้มันอยู่ตรงเที่ยงวัน	 ให้มันอยู่ตรง	๓๕	ก�าลังดีนะ	 เขาว่าชีวิตเริ่มต้น 

ที่อายุ	๓๐	เพราะตอนนั้น	๓๐	พร้อมทุกอย่าง	มีเงินมีทอง	มีความสามารถหาเงินหาทอง 

มีความสามารถท�าอะไรได้ทุกอย่าง	ร่างกายแขง็แรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย	แต่มันเป็นนาทีทอง	 

แค่แป๊บเดียว	 เด๋ียวมันก็ผ่านไป	 น่ีคือเร่ืองของร่างกาย	ถ้าพิจารณาอย่างน้ีเราเรียกว่า	

“วิปัสสนา” 

 ท�าไมต้องวิปัสสนา เพราะถ้าไม่วิปัสสนา มันจะไม่ยอมรบัความจรงิ มันกจ็ะอยูก่บั

ความหลง	ความหลงท่ีคิดว่าร่างกายของเราจะต้องไม่แก่	ไม่เจ็บ	ไม่ตาย	ถ้าเห็นความจริง	 

แล้วเห็นโทษของการท่ีไม่ยอมรับความจริงว่าจะท�าให้เกิดความทุกข์ใจ	 ถ้าไม่อยากจะ

ทุกข์ใจ	ก็ยอมรับความจริงไปเท่านั้นเอง	ยอมแก่	ยอมเจ็บ	ยอมตายไป	แล้วจะสบายใจ	 

จะไม่ทุกข์ใจ	แก่อย่างสบาย	เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสบาย	ไม่ทรมาน	ไม่ร้องโอดครวญ	เพราะ

จะไม่มีความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไป	 มันเจ็บก็เจ็บไป	 รักษาได้ก็รักษาไป	 

มันไม่หายก็อยู่กับมันไป	มันหายก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาใหม่	ความเจ็บนี่มันไม่ยอม

ท้ิงเราหรอก	เรารักษามันเสร็จ	เด๋ียวมันก็กลับมาหาเราใหม่	รักษาโรคน้ีเสร็จ	เด๋ียวโรคน้ัน 

ก็มาจ่อคิวต่อ	 เด๋ียวรักษาท้องเสร็จ	 เด๋ียวปอดมีปัญหาอีกแล้ว	 เด๋ียวรักษาปอดเสร็จ	 

ไตมีปัญหาอีกแล้ว	เด๋ียวรักษาไตเสร็จ	ตับมาอีกแล้ว	มันเวียนกันมาอยู่เร่ือยๆ	นะ	โรคภัย 

ไข้เจ็บของร่างกาย
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 เพราะฉะนั้น อย่าไปรังเกียจมันเลย	รังเกียจแล้ว 

จะทุกข์ ควรจะยินดีต้อนรับมันแล้วจะไม่ทุกข์ ให้คิดว่า 

เป็นแฟนเรา เวลาแฟนมาหาเรา เราดีใจไหม ดีใจ ดังนั้น 

เวลาโรคภัยไข้เจ็บมา ต้องคิดว่ามันเป็นแฟนเรา ถ้ามัน 

เป็นแฟนเรา มนัมาเราดใีจ “โอ้ย ปวดหัว รอเธอหลายวัน”  

“เออ ปวดท้องมาแล้วหรือ คิดถึงเธอเหลือเกิน”  

ถ้ารักมันเหมือนกับรักแฟน	 เวลามันมาเราจะไม่ทุกข์	 

ที่เราทุกข์เพราะเราไปเกลียดมัน เข้าใจไหม พอเกลียดมัน  

เวลามันมาก็เลยท�าให้เราทุกข์ มันก็เท่านั้นเอง มันไม่ได้ 

อยู่ที่เขาหรอก อยู่ที่เรา เราไปเกลียดเขา ถ้าเรารักเขา  

รับรองได้จะไม่มีวันทุกข์ พวกที่เขาหัดรัก เห็นไหม ช่วงที่ 

เขากินเจกันแถวภูเก็ต เวลาเดินจะมีของแหลมคมเอา

มาทิ่มมาแทงลิ้นแทงแก้มนี่ เขาก�าลังหัดรักของพวกนี้  

หัดรักมัน	มันเจ็บแต่ไม่ทุกข์ เข้าใจไหม มันเจ็บกายแต ่

ไม่ทุกข์ใจ เพราะใจไม่รังเกียจ ใจรักใจชอบมัน เราต้องหัด

ชอบของพวกนี้ แต่เราไม่ถึงต้องกับเอาของแหลมของ

คมมาทิม่มาแทงเรา เพยีงแต่เวลามนัเจบ็ เวลามนัเป็นอะไร 

ขึ้นมาก็อย่าไปโวยวาย อย่าไปวุ่นวาย หัดยินดี หัดรักมัน 

บอกมีเพื่อนมีแฟนมาเยี่ยมแล้ว แฟนเก่ามาหาแล้ว ให้คิด

อย่างนี้ ให้หัดยอมรับความแก่	รับความเจ็บ	รับความ

ตายให้ได้	ถ้ารับได้แล้วใจจะสบาย	 ใจจะไม่ทุกข์กับมัน

อีกต่อไป นี่คือวิปัสสนา เพื่อให้เราหยุดความอยากไม่แก่ 

อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายของร่างกาย
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 ธรรมชาติจติของพวกเรามันมีการเปลีย่นแปลง  อารมณ์

ในจติน่ีมันเป็นเหมือนกบัดินฟ้าอากาศ  บรรยากาศในท้องฟ้า

ท่ีมีการสลบัผลดัเปลีย่นกนัไปมา		เม่ือเข้าใจแล้วเราก็จะได้ไม่ไป 

วุ่นวาย	ไม่ต้องไปแก้อะไร	ให้รู้เฉยๆ	เท่านั้นเอง	ให้รู้ว่า	อ๋อ	วันนี ้

ซึมโว้ย	วันน้ีเศร้าโว้ย	วันน้ีเบกิบาน	ก็ให้รู้แค่น้ี	รู้ว่ามันสลับกันไป 

สลับกันมา	 วันน้ีโกรธ	 วันน้ีเสียใจร้องห่มร้องไห้	 ก็รู้มันไป	

เดี๋ยวมันก็ผ่านไป	ไม่ต้องไปท�าอะไร	ไม่ต้องไปกระโดดตึกตาย	

กระโดดตึกตายก็ไม่ได้แก้	 เพราะมันไปฆ่าร่างกาย	 มันไม่ได้

ไปฆ่าใจ	 ใจฆ่าไม่ได้	 ใจมันก็ต้องเป็นอย่างน้ี	 จิตมันก็ต้องเป็น

อย่างนี้

 ตราบใดที่มันยังมีการมาเกิดอยู ่มันก็จะต้องมีอารมณ์

แปรปรวนอย่างน้ี ถ้าไม่อยากมีอารมณ์แปรปรวน ก็อย่ามา 

เกิดเท่าน้ันเอง	 อย่ามายึดมาติดกับร่างกาย	 อย่ามาติดกับ

เวทนา	 อย่ามาติดกับอารมณ์ต่างๆ	 ท่ีมีอยู่ในจิต	 แล้วต่อไป

จิตก็จะไม่มาเกิดอีกต่อไป	เมื่อไม่เกิด	จิตมันก็จะว่างไปตลอด	 

ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่าง

จิตแปรปรวน
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 การประกันชีวิตของพระพุทธศาสนา	
ต้องจ่ายเบีย้ประกนั	ต้องถอืศลี ๘ ขึน้ไป ศลี ๘  
ศีล ๒๒๗ แล้วก็ต้องมาฝึกสมาธิ มาเจริญสติ  
มาควบคมุความคดิ มาหยดุความคดิให้ได้ก่อน  
พอหยุดความคิดก็จะหยุดความอยากได้  
พอหยุดความอยากได้ ใจก็จะสงบเย็นสบาย 
พอออกจากสมาธิมาก็คิดถึงอสุภะได้ คิดถึง
ความตายได ้  คิดถึงการพลัดพรากจาก
บุคคลและสิ่งต่างๆ ได้ ต้องคิดอยู ่ เรื่อยๆ  
จนกระทั่ง ใจพร ้อมที่จะรับกับเหตุการณ  ์
เหล่านี้ พร้อมที่จะรับกับความตาย พร้อมที่จะ 
รบักบัการพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ ไป พร้อมที่ 
จะอยู่คนเดียวได้ นั่นแหละถึงจะรู้ว่าผ่านหรือ 
ไม่ผ่าน

ปัญญาแท้ 
ปัญญาเทียม
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ข้อมูลที่เป็นจริง
ของร่างกาย

	 การพิจารณาโดยท่ียังไม่มีข้อสอบ	ยังไม่รู้ว่าใช้ได้หรือไม่ได้	ต้องรอให้มีข้อสอบก่อน

ถึงจะรู้ว่าปัญญาน้ีเป็นปัญญาแท้หรือปัญญาเทียม	การพิจารณาอสุภะน้ีไม่ได้เป็นการ 

รับประกันว่าจะไประงับกามารมณ์ได้ ต้องรอดูว่ามีกามารมณ์แล้วเอาอสุภะมาระงับ 

มันได้หรอืเปล่า ถ้าเวลาเกิดกามารมณ์		อสุภะหายไปไหนไม่รู้	ควานหาทีไรไม่เจอ	เจอแต่สุภะ	 

มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนสวยคนหล่อไปหมด	คนไม่สวยคนไม่หล่อหาไม่เจอ	มาเจอตอน 

ท่ีไม่มีกามารมณ์	อันน้ีก็ไม่มีประโยชน์อะไร	เหมือนกับมียาตอนท่ีเรายังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย	

มีไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร	พอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหาไม่เจอเสียแล้ว	จ�าไม่ได้ว่าเอายาไปไว้ 

ท่ีไหน	อันน้ีก็เหมือนกัน	ถ้าเวลาเกิดอารมณ์ขึน้มา	เกดิตัณหาความอยากขึน้มา	แล้วอสุภะ 

ไม่มาหรือมรณานุสติไม่มา	น่ีกแ็สดงว่ายังไม่เป็นปัญญาแท้	ยังเป็นปัญญาเทียม	ยังหายา 

มาแก้ปัญหาไม่ได้	มนัจะเป็นปัญญาแท้ก็ต่อเมือ่เราพจิารณาอยู่เรือ่ยๆ	จนมนัอยู่คูก่ับใจ

เราไปตลอด	ต้องการมันเม่ือไรก็มาทันที	 เหมือนสูตรคูณ	ถ้าเราไม่ท่องสูตรคูณจนเรา 

จ�าได้	เดี๋ยวเวลาจะใช้มันก็จะจ�าไม่ได้ใช้ไม่ได้	แต่ถ้าเราท่องจนขึ้นใจแล้วนี่	พอเราต้องใช ้

มันป๊ับ	มันมาทันทีเลย	ดังน้ันต้องเห็นอสภุะทุกเวลาทีต้่องการ  ต้องเห็นความตายทุกเวลา 

ท่ีต้องการ แล้วกิเลสตัณหาความอยากต่างๆ มันก็จะไม่สามารถท่ีจะมาท�างานได ้ 

ใจของเราก็จะไม่มีตัณหาความอยากที่จะมาเกิดอีกต่อไป	เมื่อไม่เกิดก็จะไม่ตาย

 นี่คือการจ่ายเบี้ยประกัน การซื้อประกัน
ชีวิตของพระพุทธศาสนา ต้องจ่ายเบ้ียประกัน
คือต้องถือศีล ๘ ขึ้นไป ต้องภาวนา สมถภาวนา
และวิปัสสนาภาวนา จนเกิดปัญญาขึ้นมา แล้ว
ต่อไปจะหยุดความอยากได้ พอหยุดความ
อยากได้ ก็หยุดการเกิดได้ เมื่อไม่มีการเกิด ก็จะ 
ไม่มีการแก่ การเจ็บ การตาย ตามมาอีกต่อไป  
เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก  
ท่านไม่ตายอีกแล้ว เพราะท่านไม่มาเกิดอีก 
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	 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาพิจารณาให้เห็นความจริงของ

ร่างกายในทุกสัดทุกส่วนในทุกมุมมองในทุกมิติ	เมื่อเราเห็นความจริง

ครบถ้วนบริบูรณ์	 การตัดสินใจของเราต่อร่างกายก็จะเป็นไปอย่าง 

ถูกต้องแม่นย�า	ตรงกับความเป็นจริง

	 ตอนน้ีเราตัดสินใจร่างกายของเราและร่างกายของคนอ่ืน 

ไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง	 แทนท่ีจะเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์	 

เราก็ไปเห็นว่าร่างกายเป็นสุข	 พอเราเจอความทุกข์เกี่ยวกับร่างกาย	 

เราก็เลยวุ่นวายใจ	เศร้าโศกเสียใจ	เดือดร้อนกัน	เพราะว่าเรามีข้อมูล

ไม่ตรงกับความเป็นจริงของร่างกาย	 เราจึงต้องมาศึกษาหาข้อมูล

ของร่างกาย	 เพ่ือเราจะได้ปฏิบัติกับร่างกายได้อย่างถูกต้องได้อย่าง

ปลอดภัย	คือปลอดจากความทุกข์ทั้งหลาย

	 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาพิจารณากายท้ังของเราและท้ังของ

ผู้อื่น	 เบื้องต้นก็ให้พิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างในร่างกายอันนี้	ที่เราเห็นก็

มีเพียง	๕	อาการ	คือ	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	แต่ยังมีอีกตั้ง	๒๗	อาการ

ด้วยกันท่ีเราไม่เห็นกัน	เราต้องมาศึกษามาดูอีก	๒๗	อาการของร่างกาย	

เพื่อเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับร่างกาย

ข้อมูลที่เป็นจริง
ของร่างกาย
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	 อาการที่เราไม่เห็นต่อจากหนังคือเนื้อ	หนังนี่จะหุ้มห่อเนื้อ	เนื้อก็มีตั้งแต่บนศีรษะ 

ลงไปถึงเท้า	 มีมากมีน้อยตามสัดส่วน	 บางแห่งก็มีเน้ือมาก	 บางแห่งก็มีเน้ือน้อย	 

แต่ก็มีเนื้อติดกับหนัง	แล้วก็มีเอ็น	เอ็นที่ไปรัดกระดูก	ไปรัดเนื้อกับหนังให้ติดกับกระดูก 

เรียกว่าเอ็น	กระดูกก็มีตั้งแต่กะโหลกศีรษะลงไปถึงกระดูกที่เท้า	ที่เล็บต่างๆ	อันนี้ก็จะ

มีโครงกระดูก	 มีกระดูกแล้วก็มีเย่ือในกระดูก	ถ้าผ่าท่อนกระดูกออกมา	ข้างในกระดูก 

ก็ยังมีเย่ือ	 ต่อจากเย่ือในกระดูกก็มีอวัยวะ	 เช่น	 ม้าม	 ตับ	 หัวใจ	 ไต	ปอด	ล�าไส้ใหญ	่ 

ล�าไส้เล็ก	อาหารใหม่	 อาหารเก่า	ที่มีอยู่ในล�าไส้	 อาหารใหม่ก็อาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไป

เม่ือก้ีน้ี	 เม่ือตอนกลางวันกินอาหารกัน	 ตอนน้ีมันก็ลงไปสู่ท่ีล�าไส้	 ส่วนอาหารเก่าก็ 

อาหารท่ีเรากินเม่ือวานน้ีหรือเม่ือสองวันก่อน	ก�าลังจะถูกขบัออกมาทางทวารหนัก	แล้ว 

ในกะโหลกศีรษะก็มีมันสมองท่ีเราเรียกว่าเย่ือในสมองศีรษะ	 น้ีคืออาการท่ีเรียกว่าเป็น 

ส่วนแข็ง	เป็นส่วนที่เป็นก้อน

	 ส่วนของเหลวท่ีมีอยู่ในร่างกายน้ี	 นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่าร่างกายเรามี 

ส่วนเหลวมากกว่าส่วนแข็ง	 ๗๐%	 ท่ีเป็นส่วนเหลวคือเป็นน�้าชนิดต่างๆ	 เร่ิมต้นด้วย 

น�้าเสลด	น�้าดี	น�้าเลือด	น�้าเลือดนี่จะมีมากที่สุด	น�้าเหลือง	น�้ามันข้น	น�้ามันเหลว	น�้าตา	

น�้าลาย	น�้ามูก	น�้าไขข้อ	น�้าเหง่ือ	 แล้วก็น�้ามูตร	 คือน�้าปัสสาวะ	 น่ีคือส่วนประกอบของ

ร่างกายส่วนใหญ่ที่เรามองไม่เห็นกัน	เราเห็นส่วนย่อย	เห็นส่วนที่หุ้มห่อส่วนใหญ่เอาไว้	 

จึงมักมีค�าพูดว่า	 “ร่างกายน้ีเป็นเหมือนกระเป๋าหนัง” หนังน้ีเป็นเหมือนกระเป๋าท่ี 

หุ้มห่อใส่บรรจุอวัยวะต่างๆ	 ส่วนประกอบต่างๆ	 ของร่างกายอยู่ในกระเป๋าหนังใบน้ี	 

ท่ีให้ดูเพ่ือจะได้ไม่หลงไปรักร่างกายของคนอ่ืนหรือของเรา	เพราะมันไม่น่ารัก	มันน่ากลัว	 

น่าเกลียด	ถ้าเราสามารถท�าผิวหนังให้มันใสเหมือนถุงพลาสติกได้น้ี คงจะไม่มีการ

ประกวดนางงาม คงจะประกวดความสวยงามของกระดูก ของกระเพาะ ของล�าไส้ ดูซิว่า 

ล�าไส้ใครจะสวยกว่ากนั ดูซิว่าปอดของใครจะสวยกว่ากนั หัวใจของใครจะสวยกว่ากนั

	 น่ีคือการพิจารณาเพ่ือตัดความหลงท่ีจะไปรักไปชอบร่างกายของเราและของ 

คนอื่น	ของเราก็ชอบเห็นร่างกายเราในกระจกแล้วก็ดีใจ	ยิ้มแย้มแจ่มใส	เห็นร่างกายเรา 

สวยงามแล้วรู้สึกมีความสุข	 ได้ท�าเผ้าท�าผม	 ได้แต่งค้ิว	 ได้ทาปาก	ทาแป้ง	 โปะผิวหนัง	 

ก็รู้สึกมีความสุข	รักร่างกาย	หวงร่างกาย	ห่วงร่างกาย	อยากให้ร่างกายสวยงามไปเร่ือยๆ	



185พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

แต่ธรรมชาติของร่างกายยังมีอีกท่ีเรายังไม่ได้ศึกษา	 คือมันไม่เท่ียง	 มันไม่เหมือนเดิม

ตลอดเวลา	 มันไม่สวยตลอดเวลา	 เด๋ียวมันก็ต้องแก่	 ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย	 แล้วมันต้อง 

ตายไป	อันนี้ก็ต้องพิจารณาให้เห็น	 “อนิจจัง”	ขั้นต้นพิจารณาว่ามันไม่สวยงาม	 ไม่น่าดู	 

ไม่น่ารัก	 เพราะเด๋ียวมันจะต้องเส่ือม	 มันไม่น่ารักต้ังแต่ขณะท่ีเราพิจารณาแล้ว	 พอเรา 

เห็นอวัยวะต่างๆ	 ภายในร่างกาย	 มันก็รู้แล้วว่าร่างกายน้ีมันไม่น่าดู	 แต่บางทีถ้าเรา 

ไม่พิจารณา	 เราก็จะหลงรักร่างกาย	 เพราะเราจะดูแต่ผิวหน้า	 แม้ผิวหน้าจะดูว่าสวย	 

แต่ต่อไปมันก็ต้องเห่ียว	ผมท่ีว่าสวย	 แต่ต่อไปมันก็ต้องหงอก	ต่อไปมันก็จะต้องร่วง	 

น่ีคืออนิจจัง	ความไม่เท่ียงแท้	ความไม่เท่ียงของร่างกาย	ร่างกายต้องแก่	ต้องเจ็บ	ต้องตาย	 

หลังจากท่ีเกิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม	 ร่างกายเป็นเหมือนกันหมด	 

มีอาการ	๓๒	 เหมือนกันหมด	 น่ีคือให้เห็นร่างกายว่าเป็นเพียงอาการ	๓๒	 ไม่มีตัวตน 

อยู่ในร่างกายอันนี้

	 วิธีท่ีจะดูว่ามีตัวตนอยู่ในร่างกายน้ีหรือไม่	เราก็ต้องร้ือร่างกายออกมา	ค้นหาตัวตน 

ในร่างกาย	เหมือนกับค้นของในกระเป๋า	บางทีเราคิดว่าเราลืมกุญแจไว้ในกระเป๋า	เราก็ต้อง 

ค้นหากุญแจในกระเป๋า	 วิธีท่ีจะค้นก็เทของท่ีมีอยู่ในกระเป๋าออกมาให้หมดเลย	แล้วจะ 

ได้ค้นดูว่าในกระเป๋าน้ีมีกุญแจท่ีคิดว่ามีอยู่หรือเปล่า	ตอนน้ีเราไปคิดว่าเราอยู่ในร่างกาย	 

ร่างกายเป็นเรา	เราเป็นร่างกาย	เราก็ลองไปค้นหาตัวเราดูว่าอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่า	 

ข้างนอกเราก็เห็นว่าไม่มีเรา	มีแต่ผม	มีแต่ขน	มีแต่เล็บ	มีแต่ฟัน	มีแต่หนัง	ภายใต้ผิวหนัง 

เราก็แยกออกมาดู	 มันก็มีแต่เน้ือ	 มีแต่เอ็น	 มีแต่กระดูก	 มีอาการ	๓๒	แล้วตัวเรามัน

อยู่ตรงไหนล่ะ	อยู่ตรงผมเหรอ	แล้วเวลาเราโกนผมทิ้งไป	แล้วผมนั้นกลายเป็นอะไรไป	 

กลายเป็นดินไป	มันไม่ใช่เรา	ถ้ามันเป็นเรา	มันก็ต้องกลับมาหาเราซิ	แต่นี่มันไม่เป็นเรา	 

มันถึงไม่อยู่กับเรา	มันไม่ใช่ของเรา	

 ของทุกอย่างที่เราตัดออกจากร่างกายไป มันไปแล้วมันไม่กลับนะ เช่น	คนเกิด 

อุบัติเหตุต้องตัดขาตัดแขนท้ิงไปแล้ว	 มันไปไหนล่ะ	 แขนขาก็กลับไปเป็นดิน	 เป็นน�้า	 

เป็นอะไรไป	น่ันแหละคือส่วนประกอบของร่างกาย	มันกลับไปสู่	ดิน	น�า้	ลม	ไฟ	ผมน่ีก็เป็น 

ส่วนของดิน	ตัดผมท้ิงไป	เขาก็เอาไปท้ิงถังขยะ	เด๋ียวขยะก็ถูกฝังกลบอยู่ในดิน	ส่วนไหน 

ท่ีมีน�้า	 น�้ามันก็จะแยกออกจากกัน	 เช่น	 ถ้าตัดแขนตัดขา	 น�้าอะไรท่ีมีอยู่ในแขนขา	 
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เด๋ียวมันก็จะต้องแยกออกจากแขนจากขา	แล้วก็จะเหลือแต่ส่วนท่ีเป็นดินต่อไป	เราก็จะ 

สรุปได้ว่า	ในร่างกายนี้ไม่มีตัวเรา	เป็นความคิดของเราเอง	เหมือนกับเราไปคิดว่าเราลืม 

กุญแจไว้ในกระเป๋า	พอเราไปค้นกระเป๋าดู	 ก็หากุญแจไม่เจอ	 มีแต่กระดาษทิชชู่	 มีแต่

เคร่ืองส�าอาง	 มีแต่อะไรท่ีเรามักจะพกพาในกระเป๋า	 ไม่มีกุญแจท่ีเราคิดว่าเราลืมไว้ใน

กระเป๋า	เราก็จะได้ข้อสรุปว่า	“ร่างกายน้ีไม่มีเรา เราไม่ได้อยูใ่นร่างกาย”	แล้วเราอยู่ท่ีไหน	

พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่า	“เราอยู่ที่ใจ”	เรามาจากความคิด	พอคิดว่า	“เรา” สัญญาก็จ�า

ว่าเรา	พอไปคดิว่าร่างกายเป็นเรา	เราก็จ�าไว้ว่ามันเป็นเรา	ความจริงร่างกายมันเป็นเพียง

ผู้รับใช้เรา	ผู้ส่ังก็คือผู้คิดน้ีเอง	ผู้คิดเป็นผู้ส่ังให้ร่างกายท�าอะไรต่างๆ	แล้วผู้คิดก็ไปคิดว่า 

ร่างกายเป็นผู้สั่งไปพร้อมๆ	กัน	นี่คือ	“ความเห็นผิด”

	 ความคิดของเราที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นเรา	เป็นตัวเรา	เป็นของเรา	ถ้าเป็นของเรา	 

ก็เป็นในขณะท่ีมันยังมีลมหายใจอยู่เท่าน้ัน	 พอเวลามันหมดลมหายใจ	 มันก็ไม่เป็น 

ของเราแล้ว	 เป็นของสัปเหร่อไป	สัปเหร่อก็เอาไปจัดการแยกธาตุ	 แยกดิน	น�้า	 ลม	 ไฟ	 

ออกจากร่างกายไป	คือเอาไปเผา	แต่ลมก็หมดไปต้ังแต่ยังไม่ได้เผา	ไฟก็หมดไปต้ังแต่ยัง

ไม่เผา	เหลือส่วนท่ีเป็นดินกับน�า้ท่ีเอาไปเผา	เผาไปน�า้ก็หายไปหมด	ส่วนท่ีเป็นดินก็กลาย

เป็นขี้เถ้าไป	ส่วนท่ียังเผาไม่หมดก็คือเศษกระดูกต่างๆ	การจะเผากระดูกน่ีมันต้องใช ้

เวลามาก	ใช้ความร้อนมาก	มันถึงจะกลายเป็นขี้เถ้าไปหมด	ดังนั้น	 เขาไม่ต้องการที่จะ 

เสียเวลาเสียพลังงานมาก	 เขาก็เผาพอให้เหลือแต่เศษกระดูกกับขี้เถ้าก็พอ	 น่ันคือ

ร่างกายของทุกคนจะกลับคืนสู่	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ไปหมด	ไม่มียกเว้น

 ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะรวยจะจน	จะใหญ่จะเล็ก	 จะเป็นพระเป็นโยม	 
เป็นพระพทุธเจ้า	เป็นปถุชุนผูม้กีเิลส เหมอืนกนัหมดร่างกายนี ้เป็นดนิ น�า้ ลม ไฟ  
เป็นอาการ ๓๒ เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	เหมือนกัน	

	 นี่คือข้อมูลที่เป็นจริงของร่างกาย	ถ้าเราสามารถเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้	เราจะได้ตัด

การยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย	เราก็จะตัดความห่วง	ตัดความกังวล	ตัดความกลัวเกี่ยวกับ

ร่างกายได้	เม่ือเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา	เป็นเพียงดิน	น�า้	ลม	ไฟ	ท่ีจะต้องกลับสู่สภาพเดิม 

ในวันใดวันหนึ่ง	ไม่มีใครยับยั้งห้ามได้	เราก็ปล่อยให้มันไป
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	 เม่ือได้สมาธิแล้ว	 เวลาออกจากสมาธิมาก็ให้มาคิดทาง

ปัญญาต่อ	คิดว่าเวทนาไม่เท่ียง	คิดว่าร่างกายไม่เที่ยง	เพื่อจะได้ 

ปล่อยมัน	 คิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา	 เราส่ังมันไม่ได้	 ห้ามมัน 

ไม่ได้	แล้วต่อไปพอมันไม่ลืม	พอถึงเวลาที่จะไปควบคุมมัน	ก็จะ

หยุดมันได้ทันที	เพราะปัญญามันสอนว่าควบคุมบังคับมันไม่ได้	

ถ้าไปควบคุมบงัคับแล้ว	มันไม่ได้ดังใจมันจะทุกข์	ถ้าอยากไม่ทุกข์ 

ก็อย่าไปควบคมุบงัคับมัน	ปล่อยมันไป	อันน้ีกจ็ะละสักกายทิฏฐิได้	 

ละสักกายทิฏฐิได้	ก็จะละวิจิกิจฉา	ความลังเลสงสัยในพระพุทธ	

พระธรรม	พระสงฆ์ได้	 เพราะมีดวงตาเห็นธรรม	 เห็นอริยสัจ	๔	 

เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากให้ร่างกายให้เวทนาหายไป	เวลา 

ร่างกายเจ็บป่วยก็อยากให้มันไม่ตาย	อยากให้มันสมบรูณ์	ความ

อยากเหล่านี้มันท�าให้เกิดความทุกข์	เพราะมันไม่ได้เป็นไปดังใจ

อยากเสมอ	เพราะร่างกายมันเป็นอนิจจัง	ไม่เที่ยง	 เป็นอนัตตา	

เราควบคุมบงัคับมันไม่ได้	เราก็จะเห็นอริยสัจ	๔	เห็นทุกข์	สมุทัย	

นิโรธ	มรรค

การละสังโยชน์
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 “มรรค” ก็คือปัญญาท่ีเห็น	“อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา”	น้ี	ก็จะท�าให้เกิด	“นิโรธ” ขึน้มา	

ความทุกข์ก็จะไม่เกิด	ร่างกายจะแก่	จะเจ็บ	จะตาย	ก็จะไม่ทุกข์กับร่างกาย	ก็ไม่สงสัยใน 

พระพุทธ	พระธรรม	 เพราะผู้เห็นธรรมก็ต้องรู้ว่าธรรมน้ีก็ต้องมาจากพระพุทธเจ้าน่ีเอง	

เวลาเราฟังนี้	 ใครเป็นคนสอนพระธรรมล่ะ	ก็คือพระพุทธเจ้า	จะไม่เกิดความสงสัย	พอ

เห็นธรรมแล้วก็ต้องรู้ว่าธรรมน้ีเป็นธรรมท่ีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้	 แล้วเอามาสอนพวกเรา	 

แล้วก็จะไม่สงสัยพระอริยเจ้าว่ามีจริงหรือไม่	ผู้ที่รู้เห็นอริยสัจ	๔	นี้ก็จะเป็นพระอริยเจ้า 

ขึน้มา	เป็นพระโสดาบนัข้ึนมา	แล้วก็จะละสีลัพพตปรามาสได้	“สลีพัพต” กค็อืการไม่รูว่้า 

ต้นเหตุของความทุกข์ใจเราเกิดจากอะไร	เวลาเราไม่สบายใจ	เราก็จะไปหาวิธีแก้โดยไป 

หาหมอดูบ้าง	ไปเปล่ียนชือ่บ้าง	ไปเปล่ียนนามสกุลบ้าง	ไปบชูาราหูบ้าง	ไปลอดใต้ถุนโบสถ์บ้าง	 

จิปาถะวิธีของการท่ีจะท�าให้เราสบายใจ	แต่มันไม่หายหรอก	เพราะมันไม่ได้ไปแก้ท่ีต้นเหต	ุ

ต้นเหตุของความทกุข์ใจมันเกดิอยู ่๒ อย่าง ๑. เกดิจากการท�าบาป คือเวลาเราท�าบาป

แล้วเราจะไม่สบายใจ	ต้นเหตุที ่๒. คือเกดิจากความอยาก	อยากแล้วไม่ได้ดังใจก็เสียใจ

ก็ทุกข์ใจ	ดังน้ัน	พระโสดาบนัท่านจะรักษาศีล	ท่านรู้ว่าการท�าบาปน้ีเป็นการมาสร้างความ

ทุกข์ให้กับใจ	 แล้วท่านก็จะระงับความอยากในขั้นท่ีท่านระงับได้	 ข้ันน้ีท่านก็ระงับได้ใน 

เร่ืองของร่างกาย	ในเร่ืองของความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	ของร่างกาย	แต่ท่านยังมีความ 

อยากอย่างอ่ืนท่ียังละไม่ได้ก็จะเป็นงานท่ีจะต้องก้าวต่อไป	 เพราะใจยังมีความอยากมี

แฟนอยู่	 ยังอยากหาความสุขจากการร่วมหลับนอนอยู่	 อันน้ีต้องเปล่ียนเป้าหมายของ

การพิจารณาปัญญา	ต้องมาพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกาย	ดูส่วนที่น่ารังเกียจ

ของร่างกาย	แล้วมันก็จะท�าให้ความรักในร่างกายน้ันหายไป	ถ้าท�าได้พอประมาณท่ีเรียก

ว่า	“ท�าให้เบาบางลง” ก็ได้ขั้นที่	๒	คือขั้นสกิทาคามี	แต่สามารถท�าให้มันหายหมดเลย	 

ก็เป็นพระอนาคามี	ก็จะละสังโยชน์ตัวที่มาเป็นคู่กัน	คือ “กามราคะ” กับ “ปฏิฆะ”	ความ

หงุดหงิดใจ เวลาเกิดกามารมณ์แล้วมันจะหงุดหงิดใจ	 แต่ถ้าเราไปแก้ด้วยการไปท�า 

ตามกามารมณ์	ความหงุดหงิดใจก็หาย	แต่หายชั่วคราว	เดี๋ยวกามารมณ์เกิดขึ้นมาใหม่	

ความหงุดหงิดใจก็โผล่ขึ้นมาอีก	 แต่ถ้าเราใช้วิธีท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้	 คือใช้	 “อสุภะ”  

มันก็จะระงับกามารมณ์ได้	 พอกามารมณ์ระงับไป	ความหงุดหงิดใจก็จะหายไป	 อันน้ีก็ 

ละสังโยชน์ได้	๕	ตัว	ปัญญามันจะเปลีย่นเป้าหมายไปเรือ่ยๆ ตามเป้าหมายของปัญหา

ที่เกิดขึ้น 
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 สังโยชน์ เป็นเหมือนเชือกมัดใจให้รัดติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด	สังโยชน์ 

ขั้นต�่า	๕	 ข้อน้ี	 รัดใจให้ติดอยู่กับร่างกาย	 ให้ดึงใจกลับมาเกิดในภพของมนุษย์	 ในภพ 

ของเทวดา	ในกามภพ	เพราะยังติดกับการเสพรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะต่างๆ	อยู่	 

ถ้าละสังโยชน์	 ๕	 ข้อน้ีได้	 ก็จะไม่มีตัวท่ีจะรัดใจให้กลับมาเกิดในกามภพ	 แต่ยังไปติด 

อยู่ในรูปภพกับอรูปภพ	 คือไปติดอยู่กับความสงบของฌานของสมาธิน้ี	 ก็ต้องมา 

พิจารณาฌาน	สมาธิ	ว่า	มันไม่เท่ียง	อย่าไปยึดไปติด	บางทีเวลาเข้าฌานก็สงบ	เวลาออก 

จากฌานมามันก็ไม่สงบ	 ดังน้ัน	 ถ้าไปติดให้มันสงบอย่างเดียว	 มันก็จะทุกข์เวลามัน 

ไม่สงบ	ก็ต้องรู้ว่าจิตน้ีมันมีท้ังสงบและไม่สงบ	ต้องหัดอยู่กับมันให้ได้ท้ัง	๒	แบบ	อยู่แบบ 

สงบก็ได้	อยู่แบบไม่สงบก็ได้	เข้าฌานก็ได้	ไม่เข้าฌานก็ได้	ต้องไม่ทุกข์กับมัน	แต่เวลา 

ใหม่ๆ	น้ีมันติดฌาน	เพราะมันมีความสุขเวลาเข้าฌาน	เวลาออกมาจากฌานแล้ว	ความสุข 

น้ันมันหายไป	 แล้วยังมีเร่ืองวุ่นวายใจได้เพราะยังมีกิเลสอีก	 มีสมุทัยท่ียังมาก่อความ 

ทุกข์ใจได้	คือ	“อัตตา ตัวตน” การถือตัวนี้	ถือว่าเราสูงกว่าเขา	ถือว่าเราเท่าเขา	ถือว่าเรา 

ต�่ากว่าเขา	 แล้วเกิดใครมาดูถูกดูแคลนเราแล้วไม่เคารพเราน้ี	 เด๋ียวจิตก็เกิดอารมณ ์

ไม่พอใจทุกข์ใจขึ้นมาได้	 อันน้ีก็ต้องพิจารณาว่า	 “มันไม่มีตัวตน มีแต่ตัวรู้ ไอ้ที่สูงกว่า 

ต�่ากว่าน้ี เป็นเพียงสมมุติ เรามาสมมุติกันเอง”	 ใครเกิดก่อนเรา	 เราก็เรียกว่าพ่ี	 

ใครเกิดหลังเรา	เราก็เรียกว่าน้อง	เขาก็มีจิตเหมือนเรา	เขาก็มีร่างกายเหมือนเรา	แต่เรา 

ไปสมมุติ	 แล้วเราก็ไปยึดติดกับสมมุติว่า “กูเป็นพี่ มึงต้องเคารพกู” อย่างนี้	พอมึงไม่

เคารพกู	 กูก็โกรธมึงข้ึนมา	 อันน้ีปัญญาก็ต้องคอยมาแก้เร่ืองอัตตาตัวตนว่า	 ในโลกน้ี 

มันก็มีแค่ตัวรู้แค่น้ันแหละท่ีเรามาสมมุติกัน	เราก็สมมุติไปตามสมมุติ	เขาจบโท	เราจบตรี	

เขาต้องเก่งกว่าเรา	เขาเป็นนายพล	เราเป็นนายพัน	เขาสูงกว่าเรา	เดี๋ยวก็ต้องเคารพเขา	

อะไรอย่างนี้	ถ้าเกิดไม่เคารพ	เขาก็เสียใจ	เขาก็โกรธเรา	แล้วเขาก็จะมาลงโทษเรา	อันนี้

เป็นเรื่องของปัญญาในการพิจารณาเรื่อง	“มานะ” การถือตัว

	 แล้วก็พิจารณาค้นหาความอยากท่ียังเหลืออยู่ในใจว่า	 “มันยังอยากอะไรอยู ่

หรือเปล่า”	ก็สังเกตดูเวลาใจไม่สบายอะไรขึ้นมา	แสดงว่ายังมีความอยากอยู่	มันก็ต้อง

ค้นหาไปเร่ือยๆ	จนกว่าความอยากท่ีเหลืออยู่ในใจน้ีมันหมดไป	ไม่มีความอยากเหลืออีก

ต่อไป	ความไม่สบายใจไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป	ก็รู้ว่าหมดปัญหาไป	สังโยชน์ทั้งหมด	๑๐	ตัว



190
สัมมาทิฏฐ ิ ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง

 “รูปราคะ” กับ “อรูปราคะ”	 ความยึดติดในฌาน	 รูปฌาน	 อรูปฌาน	 “มานะ”  

คือ	 การถือตัว	 “อุทธัจจะ” คือ	 ความฟุ้งในการใช้ปัญญา	ค้นหากิเลสท่ียังมีอยู่ในใจ	 

ค้นไปมากๆ	 มันก็ฟุ้งขึ้นมาได้	 บางทีพอฟุ้งก็ต้องหยุด	ต้องกลับเข้าไปพักจิตในสมาธิ	 

แล้วค่อยกลับมาค้นคว้าใหม่จนกว่าจะหมด

	 อย่างพระอานนท์น่ี	 ไปติดท่ีความอยากจะไปนิพพาน	 เพราะพระพุทธเจ้าทรง

พยากรณ์ว่า	 หลังจากพระพุทธเจ้าตายไป	๓	 เดือน	พระอานนท์จะได้บรรลุถึงนิพพาน	 

แต่น่ีคืนสุดท้ายแล้วยังไม่บรรลุสักที	พยายามพิจารณาธรรมต่างๆ	ท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอน 

ให้พิจารณา	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	รูปราคะ	หรืออะไรต่างๆ	ก็ค้นหาไปหมด	แต่มันยัง 

ไม่บรรลุ	ยังรู้สึกว่ามันไม่เบาอกเบาใจ	มันไม่สบายอกสบายใจ	มีอะไรค้างอยู่ในใจ	ก็คือ 

ความอยาก	ความกังวล	 ว่า	 “เอ๊ะ	 เราคงจะไม่ได้บรรลุแล้วม้ัง	พระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์

พยากรณ์ให้เรา	 เราคงปฏิบัติไม่ถึงม้ัง”	พยายามปฏิบัติ	 ปฏิบัติจนกระท่ังมันก็ไม่บรรลุ	 

เพราะมันฟุ้ง	 ฟุ้งด้วยความอยาก	อยากบรรลุ	พอใกล้สว่างรู้ว่าคงจะไม่บรรลุแน่ๆ	 แล้ว	

ก็เลยยอมรับความจริงว่า	“กูไม่บรรลุแน่ๆ	ไปนอนดีกว่า”	พอช่วงไปนอน	มันก็เลยหยุด

ความอยากท่ีจะบรรลุ	 ความอยากท่ีจะบรรลุมันก็เลยหายไป	พอไอ้ตัวท่ีมาขวางตัวท่ี 

บรรลุหายไป	 มันก็เลยบรรลุข้ึนมา	บรรลุในช่วงระหว่างท่าน่ังกับท่านอน	พระอานนท ์

เลยรู้ว่า	ความอยากไปนิพพานน่ีเอง เป็นอวิชชาท่ียังเหลืออยู่ในใจน้ี ท�าให้ตนเอง 

ไม่บรรลุซะที ดังนั้น	แม้อยากจะไปนิพพานก็ต้องหยุด เข้าใจไหม

 การปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ถ้าต้องการท่ีจะแก้ปัญหาตัวท่ี 

แท้จริง คือ ตัวสังโยชน์ ๑๐ น่ี มันต้องมีสติท่ีสมบูรณ์ มีสติที่ต่อเน่ืองไม่ขาดตอน  

แล้วก็เข้าสมาธิได้ เพราะต้องอาศัยก�าลังของสมาธิมาช่วยในการเอาปัญญามาหยุด

ความอยากต่างๆ ปัญญาจะสอนเหตุผลว่าท�าไมต้องหยุด	 ส่วนสมาธิเป็นผู้ท่ีจะใช้

ก�าลังหยุด	 เม่ือก่อนเขาก็ใช้ก�าลังหยุด	แต่เขาไม่ได้หยุดเพ่ืออะไร	 เขาก็หยุดไป	 เห็นว่า 

หยุดแล้วสบายใจเขาก็หยุด	สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้	พวกฤาษีเขาก็เข้าสมาธิได้	 

เขาก็หยุดได้	แต่พอเขาออกมาจากสมาธิ	เขาไม่หยุดความอยาก	พอความอยากเกิดขึ้น	 

เขากห็ลงไปกับความอยาก	อยากไม่แก่	อยากไม่เจ็บ	อยากไม่ตาย	เหมือนเดิม	จนกระท่ัง

พระพุทธเจ้ามาเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวที่ท�าให้ทุกข์กัน
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 สรุปอกีทว่ีา ถ้าจะปฏบิตัจิรงิๆ ก็ต้องอย่างนี ้ต้องมี 
สต ิแล้วกส็มาธเิป็นอัปปนาสมาธ ิแล้วพอได้อัปปนาสมาธิ
ทนีีก้ม็าพจิารณาปัญญาเพือ่แก้ปัญหาแต่ละข้ันไป ขัน้ต้น 
ก็ร่างกาย แก่ เจ็บ ตาย ก็มีทั้งเวทนา เจ็บก็คือเวทนา  
แก่ ตาย ก็ร่างกาย ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา ขั้นต่อไปก็อสุภะ  
ก�าจัดกามราคะ ขั้นต่อไปก็ไปพิจารณาฌานต่างๆ ว่า 
มันไม่เที่ยงเหมือนกัน มานะ การถือตัวถือตน แล้วก็
อวชิชา ความหลง ยงัไม่เหน็ความอยากทีย่งัมหีลงเหลอื
อยู่ในใจว่ามันยังมีอยู่หรือไม่มีอยู่ อันนี้เรียก “อวิชชา”  
จะต้องท�าแบบมีระบบ เหมือนเข้ามหาวิทยาลัย ชั่วโมงนี้ 
ต้องเรียนวิชานี้ ชั่วโมงนั้นต้องเรียนวิชานั้น ก็ต้องสอบ
วิชานี้ผ่านก่อนถึงจะไปเรียนวิชานั้นได้ ถ้ายังไม่ผ่าน  
เขายงัไม่ให้ไปเรยีนอกีวชิาหนึง่เพราะมนัไม่มภูีม ิไม่มกี�าลงั 
ทีจ่ะไปเรยีนได้ อนันีก้เ็หมอืนกนั ถ้าจะเอาเป็นเร่ืองเป็นราว	 
ก็ต้องมีสติ	สมาธิ	ปัญญา แต่ถ้าเริ่มต้นนี้มันยังไม่เป็น
ระบบ ก็เอาไอ้นั่นบ้าง ไอ้นี่บ้าง แล้วแต่นึกถึงอะไรได้ก็เอา 
นึกถึงพุทโธก็พุทโธ นึกถึงอนิจจังก็อนิจจัง น่ังสมาธิ
ก็แล้วแต่เหตุการณ์ อันนี้เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่
มหาวิทยาลัย ยังเป็นแบบเรียนอยู่นอกห้องเรียน เรียน
ตามอารมณ์	อยากจะเรียนวิชาไหน อยากจะอ่านหนงัสอื
เล่มไหนก็หยิบมาอ่าน มันก็เลยยังไปไม่ถึงไหน ถ้าจะให ้
ไปถึงไหน	มันจะต้องเข้าสู่ระบบ
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 การศึกษา การปฏิบัติธรรม ควรจะท�าควบคู่ 
กนัไป ไม่ต้องเรยีนมาก เรยีนแค่ “ศีล	สมาธิ	ปัญญา”	 
เรียนแค่ ๓ ตัวนี้เท่านั้นเอง ศีลมีอะไรต้องรักษาก็
รกัษาไป สมาธทิ�าอย่างไรให้ใจสงบกท็�าไป ปัญญา
ก็พยายามคิดถึงไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ เห็นอะไรก็
เห็นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพื่อเอามาหยุด
ความอยากต่างๆ เท่าน้ันเอง ถ้าท�าได้ก็สามารถ
ดบัความทกุข์ต่างๆ ได้ สร้างความสขุทีจ่รัีงถาวร
ให้อยู่คู่กับใจไปได้อย่างตลอด

ปฏิบัติให้ถึงแล้วจะรู้เอง
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	 ช่วงที่ปฏิบัติมันก็อาจจะมีปัญหา	มีข้อสงสัย	ก็ต้อง

คอยฟังอยู่เร่ือยๆ	เพราะมันมีรายละเอียดหลากหลายท่ียัง 

ไม่ได้รู้	 	 ฟังคร้ังเดียวยังไม่ได้ฟังครบทุกอย่าง	 ก็ต้องฟัง

บ่อยๆ	 ย่ิงปัญหาตอนน้ีเราไปฟังเร่ืองท่ีมันไม่ควรจะฟัง	 

ไม่ควรจะรู้กนั	รู้มากเกินไปก็ท�าให้มารบกวนการปฏิบติัของ 

เราเสียอีก	 ไปรู้ว่าข้ันน้ันเป็นอย่างน้ัน	 ขั้นน้ีเป็นอย่างโน้น	 

ไปรู้แล้วกม็าน่ังคิดว่า	“เอ๊ะ	ตอนน้ี	เราอยู่ขัน้ไหนแล้ว”	อันน้ี 

อย่าไปสนใจ	อย่าไปสนใจข้ันโน้นขั้นน้ี	 ให้สนใจแค่ข้ันศีล	 

ก็รักษาศีลให้มันบริสุทธ์ิไป	สติต้องพยายามสร้างมันข้ึนมา 

อยู่เรื่อยๆ	อย่าปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่าน	สมาธิก็นั่งมันบ่อยๆ	

มันจะสงบขั้นไหนเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจ	 ขอให ้

มันสงบให้มันมีความสุขก็แล้วกัน	 ปัญญาก็ขอให้เห็น

ไตรลักษณ์ไปตลอดเวลา	 เห็นอะไรก็เห็นไตรลักษณ์ไป	 

แต่บางทีเราชอบไปเรียนรู้เร่ืองของผลต่างๆ	แล้วมันก็ท�าให้

เรามาน่ังคิดถึงผลเหล่าน้ัน	คิดไปจนวันตายผลมันก็ไม่เกิด	

อย่าไปคิดถึงผลเหล่าน้ัน	ผลน้ันเขาเพียงแต่มาเล่าให้ฟังว่า 

เม่ือบรรลุแล้วจะเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี	 แต่ถ้าเรายังไม่

บรรลุ	 เราอย่าไปสนใจดีกว่า	 ให้เราปฏิบัติไปให้มันบรรลุ 

แล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าเป็นอย่างไร	





 การกระท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้ มีแต่
ความสุข มีแต่ประโยชน์ แล้วจะเห็นผลทันที ไม่ต้อง
รอไปตอนตาย ท�าตอนนี้ก็เห็นทันที ท�าบุญวันนี้ก็ 
จะเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาทันที ไม่ท�าบาปก็จะรู้สึก
สบายใจขึ้นทันที หยุดความคิดหยุดความอยากได้  
ใจก็จะมีความสุขขึ้นมาทันที

 ดังนั้นขอให้เราท�ากัน แล้วรับรองได้ว่าจะติดใจ	
แล้วจะไ่ม่อยากได้อะไร จะท�าตามค�าสอนอย่างเดียว 
เพราะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุด ไม่มีความทุกข์ตามมา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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แผนทีเ่ส้นทางเดินบณิฑบาต
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เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)

	 เดินบิณฑบาตบริเวณบ้านอ�าเภอ	 เร่ิมท่ีซอยนาจอมเทียน	๓๐	 (เวลาสามารถ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. (โดยประมาณ) 

	 ฉันเช้าที่ศาลาฉัน	เฉพาะวันธรรมดา

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

	 ณ	จุลศาลา	เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน

วันเสาร์	-	อาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์	แสดงธรรมและตอบปัญหาธรรมะ

วันจันทร์	-	ศุกร์	สนทนาและตอบปัญหาธรรมะ

หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจากเวลา 

ดังกล่าว และขอความร่วมมือสุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น

**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 








