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โลกแห่งการ

เวียนว่าย

ตายเกิด
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ค�าว่า “สัตว์โลก” นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉาน สัตว์เดรัจฉานก็เป็น

สัตว์อย่างหนึ่ง มนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกัน สัตว์โลกหมายถึงผู้ที่ 

ยงัเวยีนว่ายตายเกดิอยูใ่นสงัสารวฏัหรอืวฏัสงสาร เป็นภพต่างๆ ทีสั่ตว์โลก  

คนที่ ไม ่เคยศึกษาธรรมะก็อาจจะ 

ไม่เข้าใจ เพราะเวลาพูดถึงสัตว์โลก 

กอ็าจจะคดิถงึสตัว์เดรจัฉานต่างๆ แต่

สัตว์โลกในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณ 

ทกุดวงทีไ่ปเกิดเป็นอะไรต่างๆ เป็นสตัว์

ชนิดต่างๆ เป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลก 

อย่างหนึ่ง เป็นเทวดาก็เป็นสัตว์โลก 

อย่างหนึ่ง เป็นพรหมก็เป็นสัตว์โลก 

อย่างหนึ่ง เป็นอสูรกาย เป็นเปรต  

เป ็นสัตว ์นรก น้ี ก็ เป ็นสัตว ์ โลก

อย่างหนึ่งด้วย น่ีคือที่เกิดของดวง 

วิญญาณที่ตายจากร่างกายไป ที่แยก 

ออกจากร ่างกายเวลาที่ร ่ างกาย 

ตายไป ดวงวิญญาณเหล่านี้ก็จะไปอยู่

ในภพใดภพหนึ่งตามอ�านาจของบุญ

หรือของบาป

คือดวงวิญญาณหรือดวงจิตไปเกิด 

ไปเป็นกนั ค�าว่า “สัตว์” น้ีจงึมีความหมาย 

กว้างกว่าค�าว่าสัตว์เดรัจฉาน 
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โลกของการเวียนว่ายตายเกิดมีแบ่งไว้ ๓ โลก 

ด้วยกัน เรียกว่า ๓ ภพ “ไตรภพ” ภพของ 

ผูท้ีเ่สพกาม เรยีกว่า “กามภพ” ภพของผูท้ี ่

ไม่เสพกาม คือภพของผู้ที่เสพความสงบ  

คอืสมาธใินระดบัรูปฌานกเ็รยีกว่า “รปูภพ”  

ผู ้ ที่ เ สพความสงบในระดับอรูปฌาน 

ก็เรียกว่า “อรูปภพ” นี่คือที่ไปของดวง 

วิญญาณของมนุษย์แต่ละคน จะไปอยู ่ที่ 

บุญที่ท�าไว้ หรือบาปที่ท�าเอาไว้ ถ้าท�าบาป 

ก็จะไปเกิดในอบายที่เป ็นส่วนหนึ่งของ

กามภพ ถ้าท�าบุญก็ไปเกิดเป็นเทวดา ก็ยัง

อยู่ในกามภพอยู ่แต่กามภพนีแ้บ่งเป็น ๒ ซกี  

ซีกที่มีความสุขกับซีกที่มีความทุกข์ 

8  ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด 



ผูท้ีไ่ปเกดิในอบายนีเ้ป็นพวกทีท่�าบาป มคีวามทุกข์ ต้องไปรบัทกุข์จาก

การท�าบาป ส่วนพวกทีไ่ม่ท�าบาป ท�าแต่บญุ พวกนีก็้จะไปอยูใ่นภพของ

เทวดา อยู่ในกามภพเหมอืนกนั แต่อยูใ่นซีกของภพทีม่คีวามสขุ คอืภพ

ของเทวดา พวกนี้ไม่มีร่างกาย เป็นกายทิพย์ทั้งนั้น เป็นดวงวิญญาณ

ที่มีบุญเป็นผู้ ให้ความสุข ถ้าอยู่อบาย ก็เป็นดวงวิญญาณที่บาปผลิต

ความทุกข์ให้เสพ 

ส่วนพวกที่ไปบวชไปถือศีล ไปฝึกนั่งสมาธิ ถ้านั่งได้

สมาธิระดับรูปฌาน เวลาตายไปก็จะไปอยู่ในรูปภพ 

เรยีกว่าสวรรค์ชัน้พรหม เรยีกว่า “รปูพรหม” พรหมนี้ 

ม ี๒ ระดบั พรหมทีม่รีปูกบัพรหมทีไ่ม่มรูีป อรปูพรหม

กับรูปพรหม พวกที่ได้ฌาน รูปฌาน ก็จะไปเกิดใน 

รูปภพ พวกที่ได้อรูปฌานก็ไปเกิดในอรูปภพ แต่ภพ

เหล่านีก็้มวัีนเสือ่ม มวัีนหมด พอบญุทีส่่งไปหมดก�าลงั 

กจ็ะตกลงมา ตกจากอรปูภพมาสูร่ปูภพ จากรปูภพก็ลง 

มาสู่เทวภพหรือลงมาสู่มนุษยภพ มาเกิดเป็นมนุษย์

ต่อไป
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ยังไงๆ ก็ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ภพของมนุษย์ใหม่ เพราะภพ

ของมนุษย์เป็นภพของผู้ที่สร้างบุญสร้างบาป ส่วนภพอ่ืนๆ 

ไม่ใช่เป็นทีส่ร้างบญุสร้างบาป แต่เป็นทีไ่ปรับผลบญุผลบาป 

แล้วก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ 
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บุญและบาป

ทำ�ให้มนุษย์นั้น

ต่างกัน
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การเวยีนว่ายตายเกดิกเ็กิดจากอ�านาจของโมหะอวิชชา ความหลง ทีไ่ป 

สร้างความอยากให้แก่ดวงวิญญาณ ให้ดวงวิญญาณคือจิตใจน้ีไปหา 

สิง่ต่างๆ มาเสพมาสมัผสัเพือ่ให้เกดิความสขุ เพราะไม่รูว่้าความสขุทีด่ี 

ที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนั้นอยู่ที่ไหน ไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ท่ี

การไปเกดิเป็นมนุษย์ ไปเสพรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ เพราะภพ 

ของมนุษย์นี้มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้เสพกัน จึงมาเกิดเป็น 

มนุษย์กัน
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แล้วพอมาหาลาภยศสรรเสรญิ หารปูเสยีงกลิน่รส 

โผฏฐพัพะ กห็าโดยวธิทีีเ่ป็นบาปบ้าง ไม่เป็นบาปบ้าง  

เพราะบางทีหาโดยวิธีไม่เป็นบาปไม่ได้ กเ็ลยต้องหา 

โดยวิธีท่ีเป็นบาป เช่น หาเงินทองเพื่อที่จะมา 

ใช้จ่ายซื้อความสุขต่างๆ ถ้าหาแบบไม่ท�าบาปแล้ว

มันไม่พอใช้ ก็มักจะต้องไปท�าบาปกัน เพราะการ

ท�าบาปท�าให้การหาเงินทองนี้มันง่าย สะดวก

รวดเรว็ได้มาก แต่ไม่รูว่้าการท�าบาปมโีทษตามมา 

คือมีอิทธิพลต่อการไปเกิดในภพต่อไป

ในทางตรงกันข้าม บางคนเกิดมาแล้วก็มีความ

สามารถหรือโชคดี หาเงินหาทองได้มากมายกว่า

ที่จะใช้เองได้หมด ก็เอาไปแจกจ่ายให้ผู้อื่น อันนี้

ก็เรียกว่าเป็นการท�าบุญ การมอบความสุขให้แก่ 

ผู้อื่นด้วยการท�าบุญชนิดต่างๆ เช่น ให้เงินให้ทอง 

แก่โรงเรยีน โรงพยาบาล สร้างวดัสร้างวา สร้างโบสถ์ 

สร้างเจดีย์ ท�าอะไรที่ท�าให้ผู้อื่นมีความสุข ได้รับ

ประโยชน์ ก็เรียกว่าเป็นการท�าบุญ
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นี่แหละบุญและบาปเกิดขึ้นด ้วย

ประการฉะน้ี เกิดข้ึนด้วยการที่เรามี

ความอยากกัน ความหลงท�าให้เรามี

ความอยากมาหาความสขุในโลกนีก้นั
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แต่อย่าไปคิดว่าการมาเกดินีม้นัจะเป็นไปตาม

ที่เราคาดฝันกันทุกครั้ง ไปดูพวกท่ียากจน

แร้นแค้นหาเช้ากินค�่านี่ เขาจะไปหาความสุข 

จากการหาเงินหาทองได้อย่างไร เกิดมา

ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ เพราะพ่อแม่ไม่มี

ปัญญาที่จะส่งเสียให้ไปเรียนหนังสือ ให้ไป

มีความรู ้ความฉลาดเพ่ือที่จะได้ ไปท�างาน

ท�าการมีรายได้ดี เพื่อที่จะเอารายได้นี้ไปซ้ือ 

ความสขุต่างๆ หรือบางคนเกดิมาแล้วต้องเป็น 

ขอทานไปตลอดชาติก็มี บางคนเกิดมาแล้ว

พิการตั้งแต่เกิดก็มี หูหนวกบ้าง ตาบอดบ้าง  

แขนขาดบ้างขาขาดบ้างก็มี เห็นเดก็พกิารไหม  

เห็นเด็กท่ีพิการทางสมองไหม เห็นเด็ก 

ออทสิติกไหม เขาก็อยากจะมาเกิดเหมอืนเรา 

อยากจะมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆ ผ่านทาง

ร่างกายเหมือนเรา แต่เขากลับไม่ได้ร่างกาย

ที่เขาต้องการ เพราะเขาไม่รู้ว่านี่มันเป็นผลที่

เกิดจากการท�าบาปของเขา

16  ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด 



การท�าบาปนี้นอกจากท�าให้เราฝันร้ายแล้ว 

เวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราจะได้ร่างกายที ่

ไม่ดนีะ ได้ชวีติทีไ่ม่ด ีท�าบาปแล้วเวลากลบัมา 

เกิดใหม่ มาเกิดแล้วยากจน มาเกิดแล้ว 

พิกลพิการ อาการไม่ครบ ๓๒ มาเกิดแล้วมี 

โรคภัยไข้เจ็บประจ�าตัว บางคนมีโรคติดตัว 

มาตัง้แต่เกดิ ยากจนแล้วยิง่มามโีรคภยัไข้เจบ็ 

เงินทองที่จะรักษาก็ไม่มี อยู่แบบแร้นแค้น  

อยู่แบบน่าสมเพช แล้วอาจจะอยู่ได้ไม่นาน 

ก็จะต้องตายไปก็มี เพราะฉะน้ันอย่าไปคิดว่า

เวลาเราได้กลับมาเกดิใหม่ เราจะได้ร่างกายทีดี่ 

ทีส่มบรูณ์ทีจ่ะพาเราไปหาความสขุต่างๆ ตาม

ที่เราต้องการได้เสมอไป
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การที่เราจะได้ร่างกายที่ดีก็เกิดจากการท�าบุญของเรา 

ในชาตินี้เอง ถ้าเราท�าบุญ ไม่ท�าบาป เวลาเราตายไปเราก็ 

จะฝันด ีแล้วพอเราได้ร่างกายอนัใหม่ เรากจ็ะได้ร่างกายทีด่ ี 

ร่างกายที่ผิวพรรณผ่องใส มีอาการครบ ๓๒ มีเงินมีทอง  

เพราะว่าเงินทองที่เราท�าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ เงินท่ีเรา

ท�าบญุนี้ไม่สญูหายไป มนัเป็นเหมอืนกับเอาเงนิไปฝากไว้

ในธนาคารของภพหน้าชาติหน้าเท่านั้นเอง พอเรามาเกิด

ภพใหม่ เงินทองท่ีเราฝากไว้ในธนาคารมันก็มารอเราอยู่ 

เช่น มาเกดิเป็นลกูของคนมเีงนิมทีอง ลกูของคนร�า่คนรวย  

ไม่ต้องมาเกิดเป็นลูกขอทานของคนยากจน เพราะว่า 

ชาติก่อนได้ท�าบุญ ได้ฝากเงินไว้ในธนาคารบุญนั่นเอง

ดังนั้นถ้าเรายังอยากจะกลับมาเกิดอยู ่ก็อย่าท�าบาป 

พยายามท�าบุญให้มากๆ แล้วตายไปเราก็จะฝันดี แล้วพอ 

เราเกดิใหม่ เรากจ็ะได้ร่างกายทีดี่ ร่างกายทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์ 

สวยงาม ผิวพรรณผ่องใส ฐานะการเงินการทองที่ร�่ารวย 

มีสติปัญญาที่แหลมคมท่ีฉลาด สามารถเรียนหนังสือ

ได้เก่ง เรียนได้สูงๆ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุ

ยืนยาวนาน อันน้ีเป็นอานิสงส์ของผลบุญที่เราได้ท�ากัน

ในชาติก่อนๆ

18  ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด 
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ทำุกข์

ไม่เว้น

คนรวยคนจน
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การที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้น ความทุกข์ที่ทุกคนต้องเจอ นั่นก็คือ 

ต้องเจอกับภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะคนรวยคนจนก็ต้องเจอภัย

ธรรมชาตเิหมอืนกนั เช่น ตอนนีภ้ยัแล้งภัยร้อน อากาศร้อนนี ้ไม่ว่าจะ 

เป็นเศรษฐหีรอืเป็นคนจนกต้็องเจอความร้อนเหมอืนกัน พระอาทติย์นี่ 

ไม่เลือกว่าจะลงโทษแต่คนจน แต่ลงโทษทุกคน แล้วธรรมชาตินี้เขา 

ไม่เลือกคนรวยคนจน เวลาน�้าท่วม เขาก็ท่วมทั้งหมดทุกบ้าน ไม่ว่าจะ

เป็นบ้านคนรวยบ้านคนจน เวลาไฟไหม้มันก็ไหม้หมดทั้งบ้านคนรวย

บ้านคนจน เวลาแผ่นดนิไหวมนัก็ไหวทัง้หมด นีค่อืส่ิงทีไ่ม่ว่าใครก็ตาม

เมือ่มาเกดิแล้วกต้็องเจอ ถงึแม้จะมาเกดิรวยเกดิด ีหรอืเกิดจนเกดิไม่ดี  

ก็ต้องเจอภัยธรรมชาติเหมือนกัน แล้วก็เจอภัยจากเชื้อโรคเหมือนกัน 

เวลามีโรคระบาด มันก็ระบาดไปหมด มันไม่เลือกคนรวยหรือเลือก

คนจน เลือกคนดีหรือเลือกคนชั่ว มันระบาดไปเหมือนกันหมด
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แล้วเวลาเกิดมาก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร ่างกาย  

ต้องหายใจทุกเวลาเลย หยุดหายใจไม่ได้ ไม่เหนื่อยบ้าง 

หรือนี่ ต้ังแต่เกิดมานี่ไม่เคยหยุดหายใจเลย อย่างอื่นยัง

หยดุกนับ้าง ท�างานยงัมวีนัหยดุ ท�างาน ๕ วนั เหนือ่ยแล้ว 

ก็อยากจะหยุดบ้าง แต่หายใจนี่หยุดไม่ได้เลย คิดดู ถ้าเรา 

ขีเ้กยีจหายใจขึน้มาเม่ือไหร่เป็นยงัไง อะไรจะเกดิขึน้ ถ้าขีเ้กยีจ 

หายใจเหมือนกับขี้เกียจไปท�างานก็ตายเท่านั้นแหละ นี่ก ็

คือความทุกข์อย่างหน่ึง ทุกข์ที่เกิดจากการที่ต้องหายใจ 

เวลาหายใจเข้าหายใจออก

ตอนนีเ้ราอาจจะไม่รูส้กึว่ามนัเหนือ่ย แต่รอตอนทีเ่ราแก่ดซูิ  

ตอนที่เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บน้ี หายใจแต่ละครั้งนี้รู้สึกว่า 

มันยากแสนยาก ต้องใช้ก�าลังมากถึงจะเอาลมเข้าไปได้ 

ตอนนี้ปอดเรามีก�าลังมาก เราจึงไม่รู้สึกเหนื่อย สามารถ

หายใจเข้าหายใจออกได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าเราเกิดเป็น

โรคปอดขึ้นมาถึงจะรู้ว่าการหายใจนี้มันยาก คนที่เป็น 

โรคปอดนี้กว่าจะหายใจได้แต่ละครั้ง มันแสนจะยาก 

แสนจะเย็น
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น่ีคือความทุกข์ของการมีร่างกาย ต้องหายใจอยู่

ตลอดเวลา ๑. ต้องมีลมเข้าตลอดเวลา ๒. ต้องมีน�้า

เข้ามาอยู่เรื่อยๆ เห็นไหม เดี๋ยวนี้ทุกคนถือขวดน�้า

ไปไหนมาไหนกันหมด เดี๋ยวขาดขวดน�้านี่เป็นยังไง  

ถ้าไม่มีน�้าด่ืมตอนน้ีรู ้สึกยังไงบ้าง สุขหรือทุกข์  

การมาเกดิอย่าไปคดิว่ามนัสขุอย่างเดยีว การมาเกดิ

แล้วมันก็ต้องมาเจอทุกข์ เห็นไหม

อย่าไปคิดว่าการมาเกิดมันดี ถึงแม้ว่ามันจะให้เรา

ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ แต่มันนานๆ 

จะได้สักทีหนึ่ง เช่น อาทิตย์นี้เห็นไหมท�างาน ๕ วัน 

กว่าจะมีวันหยุดสัก ๒ วัน กว่าจะมีวันหยุดที่เราจะ

ไปหาความสุขกัน แต่อีก ๕ วันนี้ เราต้องไปทุกข์

ไปเครียดกับการท�างาน ต้องไปทะเลาะกับคนนั้น 

ทะเลาะกับคนน้ี ต้องไปแย่งถนนกับคนนั้นคนนี้  

เห็นไหม ขับรถบนท้องถนนก็แย่งพื้นที่บนถนนกัน 

จอดรถก็แย่งที่จอดรถกัน ต้องไปเครียดกับการ

ท�างานท�าการอะไรต่างๆ เป็นความทุกข์มากกว่า

ความสุข 
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นอกจากความทุกข์แบบนี้แล้ว ยังมีความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้า

อีกหลายอย่าง ความทุกข์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย แล้วยัง 

ต้องมาทุกข์กับคนอีก คนที่เป็นมิจฉาชีพ คนที่จะคอยปล้น 

คอยจี้เรา คนที่คอยจะมาทุบมาตีเรา คนที่คอยจะมารังแกเรา  

มันมีแต่ความทุกข์เต็มไปหมด 

แล้วนอกจากนั้นยังมีความทุกข์ที่จะต้องเจอเหมือนกันทุกคน 

คือ ต้องเจอความแก่ เจอการเจ็บไข้ได้ป่วย เจอการตาย เจอการ 

สญูเสยี เจอการพลัดพรากจากกนั ต้องเสยีคนทีเ่รารักไป เสียปูย่่า 

ตายาย เสียพ่อเสยีแม่ เสยีพีเ่สยีน้อง เสยีสามเีสยีภรรยา เสียบตุร

เสียธิดา เสยีหลานเสยีเหลน ต้องมกีารสญูเสยี มีการพลดัพราก

เหมือนกันทุกคนไม่ว่าร�่ารวยหรือว่ายากจน

ดังน้ันความสุขที่ได้จากการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้น เป็นความสุข 

ที่มีความทุกข์ตามมาด้วย เพราะร่างกายที่ใช้เป็นเคร่ืองมือ

หาความสขุ กจ็ะต้องมวีนัแก่ มวีนัเจบ็ มวีนัตายกนั ถ้าหาความสขุ

ผ่านทางร่างกายแล้ว มันจะต้องทุกข์ในบั้นปลาย ตอนที่ร่างกาย

แข็งแรงก็สามารถหาความสุขต่างๆ ผ่านทางร่างกายได้ แต่พอ

ร่างกายเริ่มเข้าสู่วัยชรา เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเข้าสู่ความตาย  

ตอนนัน้กจ็ะหาความสขุไม่ได้ กจ็ะมแีต่ความทกุข์กดดนัเหยยีบย�า่ 

จิตใจตลอดเวลา
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ถ้าเราเหน็ว่าการเกดินีม้นัทกุข์แบบนี ้สูอ้ย่ามา

เกดิดกีว่า เมือ่เราไม่อยากจะมาเกดิ ทน้ีีเราก็จะ

เริม่คดิแล้วว่า แล้วจะท�าอย่างไรถงึจะไม่มาเกดิ 

เรากต้็องไปถามพระพทุธเจ้า ถามพระอริยสงฆ์

สาวก เราก็จะได้ค�าตอบว่า การที่เรามาเกิดก็

เพราะความอยาก ๓ ประการ ความอยากในรปู 

เสียงกล่ินรสโผฏฐพัพะ ความอยากมอียากเป็น 

ความอยากไม่มอียากไม่เป็น ท่ีพาให้เราต้องมา

เกิดกันอยู่ทุกวันนี้
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คนฉลาดอย่าง

พระพุทำธเจ้า 

ผู้ค้นพบ

ทำางทำี่ไม่เกิด 
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ไม่มีใครรู้วิธีท่ีจะท�าให้ออกจากการเวียนว่ายตาย

เกดินีไ้ปได้ จนกว่าจะมีคนฉลาดอย่างพระพทุธเจ้า

ได้มาค้นคว้าหาเหตุว่าท�าไมถึงต้องมาเกิดกัน
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ในยคุของพระพทุธเจ้าน้ี พระพุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นมนษุย์ เป็นเจ้าชาย 

สิทธตัถะ มาอยูอ่ย่างสขุอย่างสบายกับพระราชทรัพย์ อยู่กบัลาภยศ

สรรเสรญิ อยูก่บัความสขุทางตาหูจมกูลิน้กาย ตอนต้นกเ็พลดิเพลนิดี  

เพราะไม่เคยเห็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็เลยคิดว่าชีวิต

คงจะเป็นอย่างนีไ้ปเรือ่ยๆ มคีวามสขุจากการเสพสมัผสั กบัรปูเสยีง 

กล่ินรสโผฏฐัพพะต่างๆ อาหารชนิดต่างๆ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ 

เครื่องบันเทิงชนิดต่างๆ ต้องการมีบันเทิงชนิดไหนก็เรียกมาดูได ้

ต้องการดรู้องร�าท�าเพลง ฟ้อนร�า ดูละครดูอะไร กส็ัง่ให้เขามาแสดง

ให้ดูได้ ก็เลยเพลิดเพลินไป

โดยเฉพาะในวงันีก้็ไม่มคีนแก่ คนเจบ็ คนตาย ให้เหน็ด้วย 

เพราะพระราชบดิาห้ามไม่ให้คนแก่ คนเจบ็ คนตาย เข้าไป

ในวงั เพราะกลวัว่าเดีย๋วเจ้าชายสทิธตัถะเหน็คนแก่ คนเจบ็ 

คนตายแล้ว อาจจะมีความคิดที่จะเปลี่ยนไป คืออาจจะเบื่อ 

อาจจะกลัว และอาจจะต้องไปอยู่แบบอีกวิธีหนึ่ง คือไปอยู่

แบบไม่มอีะไรก็ได้ กเ็ลยห้ามไม่ให้มคีนแก่ คนเจ็บ คนตาย 

เข้าไปอยู่ในวัง เพราะพระราชบิดารู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี้มี

โอกาสทีจ่ะไปบวช มบีารมทีีจ่ะไปบวชได้ แต่ไม่อยากให้บวช 
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ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาใหม่ๆ ได้เรียกเอาโหร 

ทัง้หลายมาท�านายว่า อนาคตของเจ้าชายสทิธตัถะนีจ้ะ

เป็นอย่างไร โหรกท็�านายกนัไว้ ๒ ทาง ถ้าอยูเ่ป็นกษัตรย์ิ

ก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิ ถ้าท�าสงครามก็จะท�าให้มี 

อาณาจกัรใหญ่โต กว้างใหญ่ไพศาล แต่ถ้าไปบวชกจ็ะ 

ได้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระบรมศาสดา อันนี้ก็เลย 

ท�าให้พระราชบิดาต้องหามาตรการป้องกันไม่ให ้

เจ้าชายสิทธัตถะไปบวช

คนทีจ่ะไปบวชมกัจะเหน็ความทกุข์ในการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย  

เห็นว่าอยู่ต่อไปก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย จะไม่สามารถ

หาความสุขให้กับร่างกายได้ ก็จะไปหาอยู่แบบไม่ต้องใช้

ร่างกายดกีว่า ไปอยูแ่บบนกับวช ไปหาความสขุจากการท�าใจ 

ให้สงบ พระราชบิดาก็เลยห้ามไม่ให้มีคนแก่ คนเจบ็ คนตาย  

เข้าไปในวัง และห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปนอกวัง 

เพราะไม่อยากให้ไปเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย 
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เจ้าชายสทิธตัถะกเ็ป็นเหมอืนเดก็ท่ีเกดิมาไม่รูป้ระสีประสา 

ไม่มีใครสอนเรื่องคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ก็เลยไม่รู้ว่า

ร่างกายของพระองค์จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เพราะ

ไม่เห็นตัวอย่าง แต่ความอยากรู้อยากเห็นว่าโลกภายนอก 

พระราชวังเป็นอย่างไร ถึงแม้จะถูกห้ามถูกส่ังไม่ให้ ไป  

แต่ความอยากนี้มันก็ท�าให้ดิ้นหาทางไปจนได้ ก็เลยแอบ

ออกไปกบัมหาดเลก็ ให้มหาดเลก็พาไป อาจจะปลอมตวัออก

ไปก็ได้ เหมือนเรามกัจะเคยได้ยนิข่าวพระเจ้าแผ่นดนิบางที 

อยูใ่นวงักเ็บือ่ บางทีก็ปลอมตวัออกมา มาเดนิเทีย่วข้างนอก  

อยากจะรูว่้าโลกภายนอกวงัเขาเป็นอย่างไรบ้าง อนันีก้แ็บบ

เดียวกนั ความอยากของคน ความอยากรูอ้ยากเหน็ ท�าให้

คนที่อยู่ในวังก็เหมือนคนติดคุกดีๆ นี่เอง ถึงแม้ว่าจะเป็น 

กรงทอง แต่มันก็ยังท�าให้เกิดอาการอึดอัด ก็เลยต้องแอบ

หนีออกมาเที่ยวนอกวัง

พอออกมาก็เลยเห็นของดีเข้า เห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บ  

เห็นคนตาย แล้วก็รู้แล้วว่าต่อไปน้ีร่างกายของตนเองจะ

ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย พอรู้แล้ว เห็นสภาพของคนแก่  

คนเจ็บ คนตาย ว่ามันมีแต่ความทุกข์ หาความสุขไม่ได้

เวลาแก่ เวลาเจ็บ เวลาตาย ก็เกิดความวิตกว่า อนาคต

ของเรามันจะต้องเป็นอย่างนี้เสียแล้ว อนาคตของเรานี้ 

มีแต่กองทุกข์รอเราอยู่
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แล้วกบ็งัเอญิไปเหน็นกับวชเข้า กเ็ลยรูว่้า 

เป็นพวกท่ีไปหาวิธีอยู ่แบบไม่ต้องใช้

ร่างกาย วิธีที่ไม่ต้องมีอะไร ถึงแม้ต่อไป

ร่างกายแก่ ร่างกายเจบ็ ร่างกายตาย ก็อยู ่

แบบไม่ทุกข์ได้ เพราะไม่ต้องใช้ร่างกาย

เป็นวิธีหาความสุข
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อนันีก้เ็ลยท�าให้พระองค์เกิดทางเลอืกขึน้มา ก็ทรงเกบ็ไว้ในใจอยู่

ตลอดเวลา ความปรารถนาทีจ่ะไปอยูแ่บบนกับวช แล้วกร็อโอกาส

อันเหมาะ ก็พอดีพระมเหสีจะคลอดลูกออกมา พระองค์ก็เลยรู้ว่า

นี่เป็นจุดที่จะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ดีหรือจะไปดี ถ้าอยู่ก็คงจะไป 

ไม่ได้ เพราะมีภาระต้องเลีย้งดลูกูแล้ว ถ้าจะไปก็ต้องไปคนืนัน้เลย  

กเ็ลยตัดสนิหนอีอกจากวงัไปในคนืนัน้ ไปตอนดกึๆ ตอนท่ีคนเขา

นอนหลับหมดแล้ว เพราะถ้ามใีครรูแ้ล้วก็คงจะไปไม่ได้ ไปเหมอืน

กับนักโทษหนีออกจากคุก ถ้าไปแบบมีคนรู้ เดี๋ยวก็ไปบอกพ่อ 

เด๋ียวพ่อกส็ัง่เอาทหารมาจบัตวักลับไปอยูใ่นวัง ก็เลยต้องหนอีอก

ไปในยามวิกาล มีคนสนิทพาไป มหาดเล็กคนสนิทพาไป พอถึง

ชายแดนก็ให้มหาดเล็กเอาม้ากลับวังไป เพราะไม่มีความจ�าเป็น

จะต้องใช้ม้าอีกแล้ว ไปอยู่แบบขอทาน อยู่แบบนักบวช

สมัยก่อนนกับวชเขาก็อยูแ่บบขอทานดีๆ  นีเ่อง เพราะไม่ค่อยมคีน

ศรัทธากับพวกนักบวชเท่าไหร่ เพราะนักบวชสมัยนั้นเขาไม่ค่อย 

สอนใคร เพราะเขาไม่มีความรู้ที่จะสอน เขาก็ยังอยู่ในขั้นค้นคว้า 

ศึกษาทดลอง ทดลองผิดทดลองถูกอยู่ จึงยังไม่มีความสามารถ

ที่จะเอาอะไรไปสอนใครได้ ชาวบ้านเขาก็ไม่ศรัทธาอะไรมากมาย  

แต่สงสารมากกว่า เหน็มาขอทาน มอีาหารอะไรก็ให้ไป ไม่ได้เหมอืน 

สมัยนี ้เหมือนพระทีเ่ราไปบณิฑบาตนี ้อนัน้ีให้ด้วยศรทัธา ให้ด้วย 

ความเคารพ แต่สมยัท่ีพระพทุธเจ้าบวชนี ้เขาให้แบบขอทานจรงิๆ 
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นี่แหละคือความเด็ดเด่ียวของผู้ท่ีต้องการท่ีจะค้นหาความสุขที่แท้จริง  

ค้นหาสัจธรรมความจริงของชีวิต ว่าความสุขที่แท้จริงน่ีมันอยู่ที ่

ตรงไหนกนัแน่ กร็ูว่้าการมอีะไรนีม้นัเป็นทกุข์ นีแ่หละคือความคดิของ

พระพุทธเจ้า คิดว่าต่อไปนี้จะอยู่แบบไม่มีอะไร จะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย 

เพราะมีอะไรแล้วมันจะต้องหวงต้องห่วง ต้องกังวล จึงไปอยู่แบบไม่มี 

อยู่แบบขอทาน
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แล้วก็ไปศึกษาวิธีหาความสุขทางใจ ซึ่งพระองค์ก็เคยได้

สัมผัสมาบ้างตอนที่เป็นเด็ก มีวันหนึ่งท่านเคยประทับอยู่

ตามล�าพงั วนันัน้มงีานแรกนาขวญั พวกบริษทับรวิารต้อง

ไปช่วยงาน เลยปล่อยให้พระองค์น่ังประทบัอยู่ทีโ่คนไม้ตาม

ล�าพัง พออยู่ตามล�าพัง อยู่ที่วิเวกที่สงบ จิตของพระองค์

ในอดีตเคยมีความสงบมาก่อน เคยฝึกนั่งสมาธิมาก่อน 

พอจิตอยู่ในสภาพที่สงบ มันก็เลยเข้าไปสู่ความสงบโดย

อัตโนมัติ โดยธรรมชาติของมัน 

การทีจ่ติของพวกเราไม่เข้าข้างใน กเ็พราะเรามอีะไรดดูออก

อยูเ่รือ่ยๆ มีรปูเสียงกลิน่รสโผฏฐัพพะ มขีนมนมเนย มกีาแฟ  

มีภาพยนตร์ มอีะไรคอยดดูใจเราออกข้างนอก มนัเลยไม่เข้า 

ข้างใน แล้วนอกจากดดูแล้ว ยงัมตีวัดนัด้วย ตวัดนักค็อืตวั

กเิลสตณัหาความอยากต่างๆ ถึงแม้เราไปอยู่ท่ีสงบ มนัก็ไม่

เข้าข้างใน เพราะเรามีตัวคอยดันออกอยู่ ถึงแม้ไม่มีตัวดูด 

ก็มีตัวดัน 
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แต่พระพุทธเจ้านี้ตัวดันไม่ค่อยมี มีแต่ตัวดูด เพราะ

ท่านบ�าเพญ็บารมมีามาก ท่านก�าจัดหรอืท่านลดละ

ตัวดันไว้ให้มีน้อยมาก คือตัณหาความอยากต่างๆ 

ถ้ามมีาก ท่านสละราชสมบตัไิม่ได้หรอก ความอยาก

เป็นใหญ่เป็นโตนี่ ท่านก�าจัดหมด ท่านก�าจัดมันมา

หลายภพหลายชาตแิล้ว เลยไม่มตีวัทีจ่ะคอยดันให้จติ

ของท่านออก มแีต่ตวัดดู มบีริษทับรวิาร มนีางสนม 

อะไรต่างๆ มาคอยดึงดดูจิตใจให้ออกไปทางตาหจูมกู 

ลิน้กาย แต่พอวนัหนึง่ไม่มใีครมาดดู ปล่อยให้นัง่อยู่ 

เฉยๆ คนเดยีว จติมนักก็ลบัเข้าข้างในทนัท ีพระองค์

กเ็ลยได้สมัผัสกับความสงบ ความสขุทีเ่กดิจากความ

สงบ
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อนันีเ้ลยท�าให้พระองค์รูว่้ามวีธิหีาความสขุอกีรปูแบบหน่ึง คือหา 

ความสขุจากความสงบ และสังเกตว่าเวลามนัสงบน้ี ต้องไม่มอีะไร

ภายนอกเลย ต้องอยูแ่บบโดดเดีย่วเดยีวดาย พระองค์มบีารมเีก่า 

เคยได้สัมผัสกับความสงบมาก่อน จึงรู้ว่าการสละราชสมบัติน้ี 

ไม่ได้เป็นการสูญเสียอะไร เป็นเพียงแต่การแลกเปลี่ยนความสุข

ท่ีไม่แน่นอนไปกับความสุขที่แน่นอน ความสุขที่มีอยู่ในตัวเอง 

ความสุขทีไ่ม่มีใครแย่งเอาไปได้ จึงท�าให้พระองค์สละราชสมบตัไิด้

พระพุทธเจ้าทรงมาค้นคว้าหาสาเหตุว่าท�าไมถึงต้องมาเกิดกัน  

กค้็นพบว่าเหตทุีท่�าให้มาเกดิกเ็พราะอวชิชาความหลง ความหลง

ที่ไม่รู้ว่าความสุขที่ไม่มีความทุกข์นี้เป็นอย่างไร พระองค์ก็ทรง 

ค้นพบว่า ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ก็คือความสุขที่เกิดจาก

ความสงบของใจ ใจจะสงบได้อย่างถาวร ก็ต้องก�าจัดความอยาก

ต่างๆ เพราะตัวที่ท�าให้ใจไม่สงบก็คือความอยาก ๓ ประการ คือ 

“กามตณัหา” ความอยากในรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ “ภวตัณหา”  

ความอยากมีอยากเป็น เช่น อยากร�่าอยากรวย อยากเป็นใหญ่

เป็นโต อยากสวยอยากงาม อยากรูปหล่อ อยากมีแฟนมากๆ 

อยากได้อะไรต่างๆ ส่วนความไม่อยากสูญเสียสิ่งที่ได้มา เช่น  

ไม่อยากสูญเสียเงินทอง ไม่อยากสูญเสียความเป็นใหญ่เป็นโต  

ไม่อยากสูญเสียร่างกาย อันนี้ก็เรียกว่า “วิภวตัณหา”
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ความอยากทั้ง ๓ นี้แหละที่เป็นตัวที่ท�าให้ต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆ 

“อวิชชา” คือ ความไม่รู้เลยว่าเหตุที่พาให้มาเกิดอยู่เรื่อยๆ คือ 

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา พอพระพุทธเจ้าทรงค้นพบถึง

เหตุทีท่�าให้สตัว์โลกมาเกิดกันอยูเ่ร่ือยๆ แล้ว อนันีก็้เลยกลายเป็น 

“วชิชา” ขึน้มา พอมวิีชชา มันก็จะไปลบอวชิชา อวชิชามนัจะสัง่ให้

จิตไปหาร่างกาย ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ แต่วิชชาจะสั่ง 

ว่าให้หยุดหา ให้อยู่นิ่งๆ อยู่เฉยๆ อยู่กับความสงบ 

ทางออกจากวัฏสงสารก็คือการหยุดความอยากทั้ง ๓ นี้เอง  

หยุดกามตัณหา หยุดภวตัณหา หยุดวิภวตัณหา และการท่ีจะ 

หยดุได้ กต้็องไปอยู่แบบนักบวช ท�าทาน สละทรพัย์สมบัตข้ิาวของ 

เงนิทองไปให้หมด เพราะมทีรพัย์แล้วก็จะต้องมาวติกกังวล มาตดิ

กบัทรพัย์ ก็จะออกไปไม่ได้ ต้องไปอยู่แบบไม่มทีรพัย์ ไม่มลีาภยศ

สรรเสริญ ไม่มีอะไรเลย ไม่มีสมบัติ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทอง 

หรือบคุคลต่างๆ ไม่มีครอบครัว ไม่มีลกู ไม่มสีาม ีไม่มภีรรยา ไม่มี

ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานอะไรต่างๆ มแีต่ตวั มแีต่ร่างกายอนัเดยีว  

แล้วกอ็ฐับรขิาร เครือ่งหากนิหาอยูข่องนกับวช ก็มปัีจจยั ๔ เล็กๆ 

น้อยๆ มีเสื้อผ้า ๒-๓ ชุด มีวิธีหากินอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ 

จะหากัน อยู่แบบนั้น แล้วก็มาคอยท�าใจให้สงบ คอยก�าจัดความ

อยากต่างๆ ที่จะโผล่ขึ้นมา
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ความทุกข์นี่แหละก็คือมะเร็งของใจ ตัวที่จะ 

มาเป็นโรคมะเร็งให้กับใจก็คือส่ิงต่างๆ ที่เรา 

อยากได้ ความอยากน่ีแหละท�าให้เกดิโรคมะเร็ง 

ข้ึนมาในใจเรา พอเราหยุดความอยากได้  

โรคมะเร็งก็หายไป ต่อไปก็จะไม่มีความอยาก

หลงเหลอือยูใ่นใจ เมือ่ไม่มีความอยาก ก็จะไม่มี

ความทกุข์ ไม่มกีารเกดิ แก่ เจ็บ ตาย อกีต่อไป 
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แนวทำาง

ปฏิบัติ

เพื่อหยุดการเกิด
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เรามาเกดิกนัได้อย่างไร และมาเกดิแล้วเราควรจะท�า

อะไรกัน นี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่สุด ไม่มีอะไร

ที่จะเกี่ยวข้องกับตัวเรายิ่งกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ท�าให้เรา

มาเกดิกนั เมือ่เรามาเกดิแล้วเราควรจะมาท�าอะไรกนั

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต  41



พระพทุธศาสนามคี�าตอบให้ค�าถาม ๒ ข้อนี ้ข้อที ่๑ เรามาเกดิ

กนัได้อย่างไร ค�าตอบกค็อื เราถกูหลอกให้มาเกิดกันนัน่เอง 

เราถูกหลอกด้วยความหลงคอืโมหะ ด้วยอวชิชาคอืความไม่รู้

ความจริงว่าการมาเกิดมันเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข แต่โมหะ 

อวิชชามันจะหลอกให้เราคิดว่าการมาเกิดจะมีความสุข  

เพราะจะมีลาภยศสรรเสริญ มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ

ต่างๆ ให้เราได้หามาครอบครองกัน

เมื่อเราได้ครอบครองลาภยศสรรเสริญ ได้สัมผัสได้เสพ

กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เราก็จะมีความสุขกัน เราจึง

อยากมาเกิดกัน อยากมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส

โผฏฐัพพะต่างๆ อยากจะมาเป็นใหญ่โต อยากจะมามีลาภ

ยศสรรเสริญ แต่เราหารู้ไม่ว่าความสุขที่เราได้รับจากลาภ

ยศสรรเสรญิ จากรปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐัพพะนี ้มนัเป็นความ

สุขแบบอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความสุขแบบอนิจจัง ก็คือ

ไม่เทีย่ง เป็นความสขุท่ีไม่เทีย่งแท้แน่นอน มเีกดิแล้วกม็ดีบั  

พอเวลาความสุขหายไป มันก็เป็นทุกขังขึ้นมา พอมันเป็น

อะไรที่เป็นอนิจจัง มันก็จะเป็นทุกขังขึ้นมา มันจะท�าให้เรา

ทุกข์กัน
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พวกเราทกุข์กันร้องห่มร้องไห้กันอยูท่กุวนันีก้เ็พราะ

ตวัอนจิจังน้ีเอง ความไม่เทีย่งแท้แน่นอน การเกดิแล้ว 

ก็มีการตาย เกิดแล้วก็มีการดับ เจริญแล้วก็มีการ

เสื่อม น่ีคือความสุขที่เราถูกหลอกให้มาหากัน  

โดยคิดว่าจะเป็นความสุขแบบนิจจัง สุขัง อัตตา  

เรามกัจะคดิว่าความสขุทีเ่ราได้จะอยู่กับเราไปตลอด 

จะเป็นของเราไปตลอด จะให้ความสขุกบัเราไปตลอด 

แต่ความเป็นจรงิมนัไม่เป็นอย่างน้ัน มนัเป็นความสขุ

แบบอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พอมันเสื่อมมันหมดไป 

ใจเราก็ทุกข์ขึ้นมา มันไม่อยู่กับเรามันจากเราไป  

มันไม่ได้เป็นของเรา พอมันไม่เป็นของเรา เราก ็

ร้องห่มร้องไห้ เช่น ถ้าแฟนเราไปเป็นแฟนของคนอ่ืน  

เราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เมื่อก่อนเป็น 

ของเรา แล้ววันดีคืนดีเขาเปลี่ยนไป เขากลับไปรัก 

ไปชอบอีกคนหนึ่ง ไปเป็นแฟนอีกคนหนึ่ง เราก็

เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กัน นี่คือเหตุที่พาให้เรา

มาเกิดกัน
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พระพทุธเจ้าทรงตรสัว่าเกดิจากโมหะอวชิชา 

“อวชิชาปัจจยา สงัขารา” อวชิชาเป็นผูห้ลอก

ให้จติคดิปรงุแต่งว่า ถ้าได้มาครอบครองลาภ 

ยศสรรเสรญิ ได้ครอบครองรปูเสยีงกลิน่รส 

โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ แล้วจะท�าให้เกิดมี

ความสุขขึ้นมา แต่มันไม่ได้บอกว่าเป็น

ความสุขชั่วคราว เราไปคิดกันเองว่าเป็น

ความสุขแบบถาวร
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เราชอบคิดว่าเราได้อะไรมาแล้วก็จะให้ความสุขกับเราไปตลอด 

ภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ละครแต่ละเรื่อง จะจบกันอย่างเป็นสุข 

ไปตลอด พระเอกกับนางเอกในทีส่ดุก็ได้อยูร่่วมกัน ละครกจ็บลง 

ตอนนั้น จบตอนที่พระเอกกับนางเอกได้พบกันได้อยู่ร่วมกัน

มีความสุขไปตลอด แต่ถ้ามีภาคสองข้ึนมาเมื่อไหร่ถึงจะเห็นว่า 

ความสุขที่พระเอกนางเอกได้น้ัน เดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข ์

ขึน้มา เมือ่พระเอกหรอืนางเอกกลบัไปชอบคนอ่ืนเข้า กลับหนีไป 

อยู่กับคนอื่นข้ึนมา ความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ข้ึนมา

แบบตลอด 

นี่คือสังขารา มันคิดไม่เป็น สังขารคิดไปในทางนิจจัง สุขัง อัตตา 

จิตใจของพวกเราทุกคนชอบคิดแบบนี้กัน คิดว่า โอ้ย ไอ้นั่นก็ดี  

ไอ้นี่ก็ดี ไอ้นั่นก็เป็นสุข ไอ้นี่ก็เป็นสุข แล้วก็เป็นนิจจัง เป็นถาวร 

เป็นอตัตา เป็นของเรา น่ีพวกเราถกูกเิลสถกูโมหะอวชิชาหลอกให้

เราคิดว่า ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆ ใน

โลกนี้เป็นนิจจัง สุขัง อัตตา เราจึงกล้าวิ่งเข้าหามันกัน แย่งกัน 

เข้าไปหามนั แย่งกนัหาลาภยศสรรเสรญิ แย่งกนัหารปูเสยีงกลิน่ 

รสโผฏฐพัพะ เพราะเราถูกหลอก เรามองไม่เหน็ความทกุข์ทีซ่่อน 

อยู่ภายใต้ความสุข เราไม่เห็นว่ามันเป็นเหมือนยาขมเคลือบ

น�า้ตาล ไม่เหน็ว่ามนัเป็นความทกุข์ เป็นความสขุเคลือบความทกุข์ 

เท่านั้นเอง เป็นความสุขผิวบางๆ ที่จะต้องมีวันละลายหายไป  

พอความสุขนั้นละลายหายไป ความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมา
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นานๆ จะมีคนที่คิดตรงกันข้ามกับพวกเรามาเกิดมาสอน

พวกเรา ก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่เอง พระพุทธเจ้า

นี้ฉลาด พอเห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บ เห็นคนตาย รู้ทันทีว่า 

ไอ้นีม่นัเป็นอนิจจัง ทุกขงั อนัตตา พวกนีเ้ป็นโลกของอนจิจงั 

ทุกขัง อนัตตา เพราะว่าจะได้ความสุขมามากน้อยเพียงไร  

จะเป็นมหาเศรษฐีอันดับ ๑ ของโลก เป็นพระราชามหา

กษตัรย์ิ มหาจักรพรรดิ เป็นผูท่ี้มีความเก่งกาจในการกฬีา 

ในการแสดง ในแผนกแขนงอะไรต่างๆ รับเหรียญรางวัล

ต่างๆ ก็จะต้องเจอกับความทุกข์กันทุกคน เมื่อร่างกาย 

มันเข้าสู่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย

นี่พระพุทธเจ้าทรงฉลาด ทรงเห็นว่าการหาความสุขจาก

ลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะต่างๆ 

ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสิ้นสุดลง เมื่อมันสิ้นสุดลง ความทุกข์

ก็จะเข้ามาทันที พระองค์จึงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ 

ออกบวชเพ่ือหาทางออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บ

ตายนี้ จนในท่ีสุดก็ได้ทรงตรัสรู้พบทางที่จะพาให้ไม่ต้อง

มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป จึงได้ค�าตอบข้อที่ ๒ 

ของพวกเราว่า พวกเราเกิดมาแล้วควรจะมาท�าอะไรกัน
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เมื่อเกิดมาแล้ว เมื่อได้เรียนรู้แล้วว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์  

เราก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้นั่นเอง เพราะถ้าเราไม่หยุด  

มันจะไม่หยุดเอง การที่เรามาเกิดในโลกนี้ มันเป็นเหมือน

ก้อนหินที่ไหลลงจากภูเขา มันจะไม่หยุด มันจะกลิ้งลงไป

เรื่อยๆ เหมือนรถที่เราปล่อยให้มันไหลลงตามถนนลงเขา 

มันจะไม่หยุดเอง มนัจะหยดุต่อเมือ่มนัตกเหว คว�า่ หรอืไปชน 

กบัอะไรทีข่วางทางเท่าน้ัน มันถงึจะหยุดได้ นอกจากนัน้แล้ว 

มันจะไม่มีวันหยุด ฉันใด สิ่งที่ผลักดันให้จิตใจของพวกเรา 

มาเกิดกันอยู่เร่ือยๆ นี้ มันก็จะไม่หายไปเอง มันจะไม่ 

หมดไปเอง มนัจะผลกัให้เรามาเกดิกนัอยูเ่รือ่ยๆ กค็อืโมหะ 

อวิชชา ความหลง ความไม่รู้ความจริง

เราต้องมาสร้างความจริง มาสอนความจริงให้กับจิตใจ  

สอนให้รู้ว่าเราก�าลงัหลงทางกนั เราก�าลังเดินเข้าหากองไฟ 

เราไม่ได้เดินออกจากกองไฟ เพราะกองไฟทีเ่ราเหน็ เรากลบั 

ไปเห็นว่ามันเป็นกองสุข คิดว่าเข้าไปในกองไฟนี้แล้วจะมี

ความสขุกนั เพราะเราไม่มปัีญญาไม่มคีวามฉลาดทีจ่ะเหน็

ความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสุขที่เป็นผิวบางๆ นี่เอง
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จึงต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบความจริงอันนี้  

แล้วมาสอนมาบอกให้พวกเราเลกิหาความสขุแบบนีก้นั แล้วให้เรา

เปลี่ยนวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขที่จะท�าให้เราไม่ต้อง 

กลับมาเกิด ไม่ต้องกลับมาหาความสุขแบบที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง  

อนัตตา เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบความสุขแบบที่เป็น 

นิจจัง สุขัง อัตตา จากการที่ได้สละราชสมบัติแล้วออกบวช  

จนในที่สุดก็ได้ทรงค้นพบความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขที่เป็น

นิจจัง สุขัง อัตตา
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แต่ก่อนทีจ่ะได้พบกับความสขุอนันี ้ในเบือ้งต้นก็ได้พบกบัความสขุ 

ที่ยังเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่ คือไม่มีใครรู้วิธีที่จะเข้าถึง 

ความสขุแบบสขุงั แบบนิจจัง สขุงั อตัตา ถงึแม้ว่าจะเป็นความสขุ

แบบทีไ่ม่ต้องใช้ร่างกาย คอืความสขุจากการท�าใจให้สงบด้วยการ

เข้าสมาธิเข้าฌาน ความสุขแบบสมาธิแบบเข้าฌานน้ี ก็ยังเป็น

ความสุขชั่วคราวอยู่ เพราะไม่สามารถที่จะอยู่ในฌานไปได้ตลอด 

ไม่สามารถอยูใ่นสมาธิไปได้ตลอด เพราะมร่ีางกายทีจ่ะคอยดงึให้

จิตออกจากฌานออกจากสมาธิเพื่อที่จะมาดูแลร่างกาย ร่างกาย

ต้องการดแูล ต้องใหน้�า้ให้อาหาร ต้องมกีารช�าระท�าความสะอาด  

ก็จ�าเป็นที่จะต้องออกจากสมาธิ ออกมาจากฌานเป็นพักๆ เป็น

ช่วงๆ เพ่ือมาดูแลร่างกาย พอออกจากสมาธิมา ความสุขทีไ่ด้จาก

สมาธกิห็ายไป ความทกุข์ทีไ่ม่ได้อยูใ่นสมาธิก็เกดิข้ึนมา ไม่มใีครรู้

วธิทีีจ่ะท�าให้ใจสงบมคีวามสขุทัง้ในขณะทีอ่ยูใ่นสมาธ ิและหลงัจาก 

ที่ออกจากสมาธิมาแล้ว

พระพุทธเจ้าพยายามไปเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ต่างๆ ก็ไม่มี

ใครรู้ รู้เพียงแต่วิธีท�าใจให้มีความสุขในขณะเข้าสมาธิ เข้าฌาน

เท่านัน้ พอเวลาออกจากสมาธิ ออกจากฌาน ความสุขนัน้กห็ายไป 

ชั่วคราว ความไม่สบายใจก็กลับเข้ามาได้ พระองค์ก็เลยต้องไป

ศึกษาค้นคว้าหาด้วยตนเอง จนในที่สุดก็ได้ทรงค้นพบวิธีที่จะ

ท�าให้ความสงบที่ได้จากสมาธิคงอยู่ต่อไป หลังจากที่ออกจาก

สมาธิมา
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พระองค์ทรงค้นพบว่า อะไรเป็นตวัทีม่าท�าลายความ

สงบของสมาธิ เวลาท่ีออกจากสมาธมิา ตวัทีท่�าลาย

กค็อืความอยากต่างๆ น่ีเอง ความอยากเสพรปูเสยีง

กลิ่นรสโผฏฐัพพะ ความอยากได้ลาภยศสรรเสริญ 

ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เป็นตัวท่ีมาท�าให้

ความสงบของสมาธิหายไป และทรงค้นพบวิธีที่จะ

ท�าลายความอยากเหล่าน้ี ด้วยการเห็นไตรลักษณ์

นี่เอง เห็นว่าสิ่งที่ความอยากอยากได้ เช่น รูปเสียง

กล่ินรสโผฏฐัพพะ หรือลาภยศสรรเสริญ หรือ

ร่างกายทีไ่ม่มวีนัแก่ไม่มวีนัเจบ็ไม่มวีนัตายนี ้เป็นส่ิง

ที่เป็นไปไม่ได้ เป็นสิ่งที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

สิ่งต่างๆ ที่ความอยากอยากได้ ไม่ได้เป็นความสุข

ที่แท้จริงที่ถาวร เป็นความสุขชั่วคราว ได้มาแล้ว

เดีย๋วกต้็องหมดไป พอหมดไป ความทุกข์ก็จะเข้ามา 

แทนที่ทันที ถ้าเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่อยากได้ ก็จะ 

ท�าให้ ไม่อยากได้ขึ้นมา เพราะไม่มีใครอยากได ้

ความทุกข์ ถ้าเห็นว่าสิ่งที่อยากได้จะต้องกลายเป็น

ความทุกข์ ก็ไม่เอาดีกว่า
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นี่คือความจริง ท่ีพระพุทธเจ ้าได ้ทรงค ้นพบ  

จึงสามารถท�าให้จิตสงบได้ หลังจากที่ออกจาก 

สมาธมิา พอเกดิความอยาก กท็รงใช้ปัญญาสอนจติ 

ทันทีว่า สิ่งที่อยากมันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

พอรู้ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ไม่เอาดีกว่า 

เปลี่ยนใจไม่อยากดีกว่า อยากแล้วทุกข์ ได้มาแล้ว

ทกุข์ อยากไปท�าไม กเ็ลยสามารถระงบัความอยาก

ที่มาท�าลายความสงบได้

พอความอยากท่ีจะมาท�าลายความสงบถูกก�าจดัไป 

ความสงบก็อยู่ต่อไป ก็เลยได้ความสุขแบบถาวร  

ได้ความสงบแบบถาวร ความสงบที่เป็นนิจจัง สุขัง  

อัตตา เป็นความสขุทีเ่ป็นความสขุทีถ่าวร เป็นความ 

สุขตลอดเวลา เป็นความสุขของเรา ไม่มีใครจะ

สามารถมาพลัดพรากความสุขอันนี้จากเราไปได้

อีกต่อไป
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หลังจากน้ันพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป เพราะมี

ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากในโลกนี้แล้ว จะกลับมาหามัน

ท�าไม ความสุขในโลกนี้นอกจากมันสู้ความสุขในใจไม่ได้แล้ว  

มนัยงัเป็นความทกุข์อกีด้วย เพราะมนัไม่เทีย่งน่ันเอง ถ้ากลับมา

หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ

ต่างๆ เด๋ียวใจก็ต้องเจอกับความทกุข์ คือต้องมาเจอกบัความทกุข์

ของร่างกาย เพราะร่างกายก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย การจะหา

ลาภยศสรรเสรญิ หารปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ กต้็องมาเกดิ 

มามีร่างกาย แล้วพอร่างกายแก่ ร่างกายเจ็บ ร่างกายตาย ก็ต้อง

มาทุกข์กับร่างกายอีก

ดังนั้นการมาเกิดจึงเป็นการกลับมาหาความทุกข์ ถึงแม้ว่าจะได้

ความสขุ กเ็ป็นความสขุแบบช่ัวคราว ความสขุแบบควนัไฟ ความสขุ 

ที่ไม่จีรังถาวร ความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป จึงไม่ควร

ที่จะกลับมาเกิดกัน และการจะไม่กลับมาเกิดได้ก็เพราะว่าได้พบ

กับความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ถาวร ความสุขที่เป็นนิจจัง สุขัง 

อัตตา คือความสุขที่เกิดจากการเจริญสติและเจริญปัญญา
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ขัน้ที ่๑ เจริญความสขุด้วยสต ิท�าใจให้สงบ ให้เข้าฌานให้เข้า 

สมาธิได้ เราก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบ  

ทีเ่ป็นความสขุทีเ่หนอืกว่าความสขุทัง้ปวง เพยีงแต่ว่ามนัยงั

เป็นความสุขแบบชัว่คราวอยู ่พอออกจากสมาธมิา ถ้าไม่ม ี

ปัญญามาคอยรักษาคุ้มครอง ปัญญานี้เป็นเหมือน รปภ. 

เวลาคนใหญ่คนโตไปไหนนีต้้องม ีรปภ. เพราะมคีนชอบมา 

คอยท�าร้ายคนใหญ่คนโต คนร�า่คนรวย คนรวยเขาก็อยาก

จะจับลักตัวเอาไปเรียกค่าไถ่ ก็จ�าเป็นที่จะต้องมี รปภ.
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จิตใจที่สงบก็เป็นของมีค่าท่ีกิเลสตัณหาชอบอยากจะมา

ท�าลายมาก�าจัด จิตท่ีสงบน้ีจึงต้องมี รปภ. มีผู้รักษา

ความปลอดภัยคือปัญญา ปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์  

เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในสิ่งต่างๆ ที่กิเลสตัณหาจะ 

มาหลอกให้ ไปอยากได้ พออยากได้ลาภยศสรรเสริญ  

อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ซึ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง  

อนตัตา พอได้รบัการรายงานป๊ับกห็ลบเลย อย่าไปหากเิลส 

กิเลสจะมาพบ อย่าให้พบ ความอยากมาหา อย่าต้อนรับ 

ถ้ารับแล้วเดีย๋วเขาจะหลอกไป หลอกให้ไปทกุข์ นีค่อืหน้าที่

ของปัญญา หลังจากที่ได้สมาธิแล้ว
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ถ้าอยากจะเปลี่ยนสมาธิท่ีเป็นความสงบแบบช่ัวครั้ง

ชั่วคราวให้เป็นความสงบอย่างถาวร หลังจากที่ออกจาก

สมาธิมา ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้รักษา เป็นผู้ป้องกัน พอมี

กิเลสมา มีความอยากเกิดขึ้นปั๊บ ปัญญาต้องมาทันทีว่า 

อยากไปท�าไม จ�าเป็นหรือไม่ ถ้าจ�าเป็นไม่ถือว่าเป็นความ

อยาก เช่น ถ้าหิวน�้า ไม่มีน�้าดื่ม ดื่มน�้าได้ น�้านี้จ�าเป็นต่อ

ร่างกาย แต่ถ้าหิวกาแฟน้ีจ�าเป็นหรือไม่ กาแฟนีไ้ม่จ�าเป็นกบั

ร่างกาย ร่างกายมหีรือไม่มกีาแฟไม่เดอืดร้อน แต่ร่างกาย 

ต้องมนี�า้ ถ้าหวิน�า้ก็ดืม่น�า้ อย่ามาอ้างว่าหวิน�า้แล้วต้องดืม่

น�้ากาแฟ อันนี้มันดื่ม ๒ อย่าง ดื่มน�้าด้วย ดื่มกาแฟด้วย  

น�า้กาแฟ น�า้เปล่าผสมกาแฟ ท�าไมต้องผสมกาแฟด้วย เพราะ 

มันมีรส มีรปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐพัพะ ทีน่่าตดิอกตดิใจน่ันเอง  

พอมนัตดิอกตดิใจแล้ว มนัก็ตดิเหมอืนยาเสพติด พอเวลา 

ที่ไม่ได้เสพมัน มันก็หงุดหงิดร�าคาญใจ แต่ถ้าเราเลิก 

เสพมัน เราก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดร�าคาญใจเวลาที่เราไม่มี

กาแฟให้ดืม่ ดืม่น�า้เปล่าได้สบาย พอร่างกายหวิน�า้ก็ดืม่น�า้  

นี่คือปัญญา
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เวลาท่ีเกิดความอยากนี้ ปัญญาต้องแยกแยะก่อนว่า  

เป็นความอยากที่จ�าเป็นหรือไม่จ�าเป็น ถ้าเป็นความอยาก

ที่จ�าเป็นนี้ ไม่ถือว่าเป็นความอยาก ถือว่าเป็นความจ�าเป็น 

เช่น ลมหายใจนี้ ถ้าไม่หายใจแล้วตาย อันน้ีจ�าเป็นต้อง

หายใจ หวิน�า้ก็ต้องด่ืมน�า้ จ�าเป็น แต่จ�าเป็นจะต้องเป็นน�า้ชา  

กาแฟ น�้าเป๊บซี่ น�้าเบียร์น�้าเหล้าหรือเปล่า ไม่จ�าเป็น  

เด็กมันไม่ดื่มน�้าเบียร์น�้าเหล้า มันก็อยู่ได้ใช่ไหม ตอนเป็น 

เด็กๆ มีใครเอาน�้าเบียร์น�้าเหล้ามาให้พวกเราดื่มกัน 

หรือเปล่า ก็ไม่มี มีแต่น�้านม น�้านมน้ีจ�าเป็นเพราะเป็น

อาหาร ตอนที่ยังเคี้ยวไม่ได้ไม่มีฟันก็ต้องกินอาหารเหลว 

ด่ืมอาหารเหลวก่อน ดืม่น�า้นมไปก่อน อนัน้ีจ�าเป็น ถ้าจ�าเป็น 

นี้ดื่มได้เมื่อถึงเวลา ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ควรจะดื่ม ไม่ควร

รับประทาน ยิ่งถ้าเป็นอาหาร เป็นของขบเค้ียวนมเนย 

ถ้ายังไม่ถึงเวลากินก็ห้ามกิน ถ้ากินนอกเวลาก็ถือว่าเป็น

ความอยาก
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ถ้าเราก�าหนดว่าร่างกายน้ีกนิมือ้เดยีวกพ็อ พระพทุธเจ้า 

พระอรหนัต์ทกุรปูนี ้ท่านฉันมือ้เดียวท่านกอ็ยูไ่ด้ พอถงึ 

เวลารับประทานอาหารก็เอาเลย เต็มที่เลย อยากจะ 

กินอะไร กินเสร็จแล้วก็ไม่ให้กินอีกจนกว่าจะถึงเวลาที่ 

จะกนิคอืวนัต่อไป กินวนัละ ๑ ครัง้ ถ้าเป็นเวลาอืน่อยากกนิ 

นี้เรียกว่าเป็นความอยาก เป็นความอยากที่จะพาให้เรา

มาเวยีนว่ายตายเกิด เป็นความอยากในรปูเสยีงกล่ินรส

โผฏฐัพพะของอาหาร
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ถ้าเกิดมีปัญหาที่ยังก�าจัดความอยากกินอาหาร 

นอกเวลาไม่ได้ ก็ต้องใช้ปัญญามาสกัด ปัญญาก็ต้อง

มองความไม่เท่ียงของอาหาร อย่าไปมองเฉพาะตอนที ่

มันอยู่ในจาน ดูตอนที่มันเปลี่ยนสภาพ ตอนที่มัน

เข้าไปในปาก ตอนที่มันเคี้ยวกับฟันผสมกับน�้าลาย 

หรือตอนที่มันเข้าไปอยู่ในท้องแล้วบางทีอาเจียน 

ออกมา ดสูว่ิาอยากจะกนิมนัไหม ถ้าอยากจะกนิอาหาร  

ให้นกึถึงภาพของอาหารทีเ่วลาอาเจียนออกมา แล้วมนั 

จะท�าให้เราไม่อยากกิน นี่คือวิธีสกัดความอยากที่จะ

มาดงึใจให้มาตดิอยูกั่บรูปเสียงกลิน่รสโผฏฐพัพะของ

อาหาร แล้วจะดึงให้ใจต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่

เรื่อยๆ นั่นเอง ต้องใช้ปัญญา ปัญญานี้ก็คือ อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา ดูความไม่เที่ยง ดูความเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งที่น่าดูน่ากินกลายเป็นของที่ไม่น่าดูน่ากินไป 

พอเห็นตอนทีม่นัไม่น่าดนู่ากนิ ต่อให้เอาเงนิเป็นร้อย

เป็นพันมาจ้างให้กิน ก็กินไม่ลง
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นีเ่หมอืนกนั ถ้ารกัถ้าชอบคนนัน้คนนี ้ก็ดูอนจิจงั

ของร่างกายเขา ตอนที่เขาตายแล้วนี้ เขามา

จ้างให้ไปเป็นแฟนก็ไม่เอาเลยใช่ไหม ถ้าไม่มี 

ลมหายใจแล้ว ต่อให้เอาเงินมาจ้างกี่แสนกี ่

ล้านบาทว่าให้ไปอยู่ร่วมกันนี้ก็ไม่เอาแล้ว ยกให้

สัปเหร่อไปเลยทันที ไม่มีใครอยากได้ร่างกายที่

ไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้ว
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นีค่อืวธิสีกดัความอยากต่างๆ เราต้องมองความไม่เท่ียงของส่ิงต่างๆ ที่

เราอยากได้ มันมีการเปลี่ยนแปลง มีการเสื่อมโทรม มีการสิ้นสุดลง 

พอเห็นสภาพของความเสือ่มโทรมของความสิน้สดุของสิง่ทีเ่ราอยากได้  

ไม่มีใครอยากได้ใช่ไหม สินค้าเก่านี่มีใครอยากได้ไหม สินค้าที่เขาไป 

ทิง้กองขยะแล้ว ไม่มใีครอยากไปแย่งกันซือ้แล้ว แต่ถ้าเป็นของสนิค้าใหม่ 

อยู่ในร้านนี้ เห็นแล้วอยากได้กัน อยากซื้อกัน แต่ซื้อมาใช้ไปสักพัก  

เดี๋ยวมันก็เก่า เดี๋ยวมันก็เสีย พอเสียก็โยนทิ้งกองขยะกัน ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ ในไม่ช้าก็เร็วก็จะกลายเป็นกองขยะไป ถ้าเราเห็น

ล่วงหน้าก่อน มันก็จะท�าให้เราสกัดความอยากต่างๆ ได้ 

นีคื่อลักษณะของปัญญา ท่ีเราจะใช้ในการรักษาความสงบทีไ่ด้จากสมาธิ 

ทีไ่ด้จากการเข้าฌาน พอออกจากสมาธิ ออกจากฌานมา ต้องคอยจ้าง 

รปภ. ให้มาคอยคุ้มครองความสงบ เวลาเกิดความอยาก รปภ. จะเป็น 

ผูม้าจดัการทนัท ีนีค่อืไตรลกัษณ์ นีค่อือนจิจัง ทกุขงั อนตัตา นีค่อือสภุะ  

ไม่สวยไม่งาม นี่คือปฏิกูล ความสกปรก ความไม่น่ารับประทานของ

อาหาร เวลาเข้าไปในปากแล้วคายออกมาแล้ว จะเอากลับเข้าปากอีก 

จะไม่อยากจะเอาเข้าเลย อย่าว่าแต่จะออกมาจากปากของคนอื่นเลย 

ขนาดออกจากปากเราเอง จะให้ตักกลับเข้าไปกินใหม่นี่กินไม่ลงแล้ว 

แต่เวลาอยู่ในปากเคีย้วนี ้โอ๊ย เอร็ดอร่อย อยากจะตกัเข้ามาเพิม่ขึน้อกี  

เพราะมันเห็นแต่ตอนที่มันน่ากินน่าดู แต่ตอนที่มันไม่น่าดูน่ากินนี้  

มองไม่เหน็ภาพ แต่เวลาสมัผสักบัรสมนัอร่อย แต่เวลาถ้าเหน็ภาพของ

มันแล้วมันจะไม่อร่อยทันที
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นี่คือวิธีสกัดหรือก�าจัดความอยากที่จะเกิดขึ้นเสมอ 

เพราะมันยังไม่ได้รับการก�าจัดด้วยปัญญา ความหลง 

มันจะหลอกให้เราฝันถึงอาหารที่น่ากินใช่ไหม เวลา

เราหิว เรานึกถึงอาหาร เรานึกถึงตอนไหน ตอนที่

มันอยู่ในจานใช่ไหม เราไม่เคยนึกถงึตอนทีม่นัอยูใ่น

ปากอยู่ในท้องหรือเวลาที่มันอยู่ในส้วม นี่ก็อาหาร 

ทัง้นัน้แหละ เรยีกว่าอาหารเก่า อาหารใหม่ ส่วนใหญ่ 

เราจะมองแต่อาหารใหม่ ออกมาจากเตาสดๆ ร้อนๆ 

มีควันลอยขึ้นมา นี่เพียงแต่พูดแค่นี้น�้าลายก็เริ่ม 

ไหลแล้ว แต่พอไปนึกถึงอาหารท่ีมันอยู่ในส้วมนี้ 

น�้าลายหดหมดเลย 
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อนันีไ้ม่สกปรกนะ อนัน้ีเป็นเรือ่งของปัญญา ทีจ่�าเป็น 

จะต้องมองของที่มันสกปรก มันถึงจะสกัดความ

อยากได้ ต้องมองของที่น่าเกลียดน่ากลัว เช่น 

ร่างกายของคนตาย มองซากศพ มองอวยัวะน้อยใหญ่ 

ที่มีอยู ่ในร่างกาย แล้วมันจะสกัดความอยากได้

ร่างกายมาเป็นแฟนได้ สกัดความอยากกนิแบบไม่ม ี

เวล�า่เวลาได้ คนทีม่ปัีญหาเรือ่งน�า้หนกัเกนิน้ี เอาไป 

ใช้เถอะ รับประกันได้ ได้ผลดี รับรองได้ไม่กี่เดือน  

นีน่�า้หนกัลดเป็น ๑๐ โลเลย ทุกครัง้เวลาอยากจะกนิ

นอกเวลาหรอืกนิมากเกนิไป ให้นกึถงึอาหารตอนที่

มันไม่น่าดนู่ากิน พอนึกได้ป๊ับน้ี มนัจะหยดุชะงกัเลย 

ไม่อยากกินแล้ว นี่คือวิธีที่จะท�าลายความอยากที่จะ

มาสร้างความทุกข์ สร้างความหงุดหงิด สร้างความ

ร�าคาญใจให้กับใจนั่นเอง
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พอความอยากได้ถูกก�าจัดด้วยปัญญาแล้ว มันจะไม่กลับ

มาอีก มนัจะหายแบบถาวรเลย หรอืถ้ามนักลบัมาเมือ่ไหร่ 

ปัญญากจ็ะมาเตอืนเสมอ พออยากกนิอาหาร ปัญญากม็า

เตือนเสมอ พอนึกถึงอาหารที่ไม่น่ารับประทานปั๊บ มันก็ 

หายไป ต่อไปความอยากมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไป  

ความอยากมันจะหายได้ ต้องหายได้ด้วยปัญญาเท่านั้น 

นอกนั้นมันไม่หาย 

ใช้สติหยุดมัน มันก็หยุดได้ชั่วคราว เช่น พอคิดถึงอาหาร  

เรากพุ็ทโธๆ ไป เรากลื็มเรือ่งอาหารไป ความอยากกนิอาหาร 

กห็ายไปชัว่คราว พอเราหยดุพทุโธแล้ว ปล่อยให้มนัคดิถงึ

อาหารใหม่ เดีย๋วมนักอ็ยากขึน้มาใหม่อกี มนัไม่หาย สตนิี้ 

จึงไม่สามารถก�าจัดความอยากแบบถาวรได้ สติก�าจัดได้

เพยีงชัว่คราว คอืดงึใจไม่ให้ไปคิดถงึสิง่ทีอ่ยากได้ พอไม่ได้ 

คิดถึงสิ่งที่อยากได้ ความอยากนั้นก็จะหยุดหายไป แต่พอ 

ปล่อยให้คิด เดี๋ยวมันกลับไปคิดถึงเรื่องที่อยากได้อีก  

ความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาอีก มันไม่มีวันหายด้วยสติ
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สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเพื่อท�าใจให้สงบ ก็มีแต่คน

รูจ้กัวธิที�าใจให้สงบด้วยสตเิท่านัน้เอง พอออกจากสมาธมิา  

พอไม่มสีตคิวบคมุความคดิ พอปล่อยให้ความคดิไปคดิถงึ

เรื่องนั้นเรื่องนี้ เดี๋ยวความอยากก็ปรากฏขึ้นมา พอเกิด

ความอยาก ความสงบก็หายไป ความวุ่นวายหงุดหงิด

ร�าคาญใจจะตามมาทันที ไม่มีใครรู้ว่าความอยากนี้แหละ  

เป็นตัวท�าลายความสงบที่ได้จากสมาธิ ที่ได้จากสติ 

พระพุทธเจ้าจงึต้องไปค้นคว้าหาด้วยตนเอง แล้วก็ได้ค้นพบ 

ข้อที่ ๑ ก็คือค้นพบว่า ความสงบที่ได้จากสมาธิถูกท�าลาย

ด้วยอะไร ถูกท�าลายด้วยความอยาก

แล้วข้อที่ ๒ แล้วอะไรจะสามารถมาท�าลายความอยากให้

หายไปได้ ให้หมดไปอย่างถาวรได้ กค็อืปัญญา คอืการเหน็

ไตรลกัษณ์น่ันเอง ทุกสิง่ทุกอย่างในโลกนีท้ีเ่ราอยากได้กัน 

มนัเป็นไตรลักษณ์ท้ังน้ัน มนัเป็นอสภุะทัง้นัน้ มนัเป็นปฏกูิล 

ทั้งนั้นถ้าเป็นอาหาร ถ้าเป็นร่างกายของคนก็อสุภะทั้งนั้น 

เพยีงแต่มนัมกีระดาษสวยๆ ห่ออยู่เท่านัน้เอง แต่ในกล่อง

มันเป็นกองขยะทั้งนั้น
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ร่างกายนี้เป็นเหมือนห่อของขวัญ ห่อด้วยผิวหนัง ห่อด้วยผม  

ด้วยขน ด้วยคิ้ว ด้วยหน้า ด้วยหนัง ห่อด้วยของที่สวยงาม แต่ถ้า 

แกะกล่องกระดาษออก แกะของที่ห่อร่างกายนี้ออกได้ ลองแกะ

หนงัเราออกป๊ับ กจ็ะเจอเนือ้ เจอกระดกูแล้ว เจออวยัวะต่างๆ ทีม่ี

อยูใ่นร่างกายนี ้เจอปอด เจอตบั เจอไต เจอล�าไส้ เจอน�า้ เจออะไร 

ต่างๆ อยูใ่นร่างกายนีม้ากมาย แต่เราไม่เคยแกะกล่องกัน ทางอสีาน 

เขาเรียกว่า “ม้างกาย” ไม่เคยม้างกายกัน ไม่เคยแยกกายแยก

หนงัออก ฉกีหนงัออกแล้วฉกีเน้ือออก แล้วทีน้ีก็จะได้เหน็กระดกู 

เห็นกระดูกตั้งแต่กะโหลกศีรษะลงไปจนถึงเท้าน้ี มีกระดูกตั้งแต่

กะโหลกศรีษะลงถงึเท้า เรามองไม่เหน็กัน เพราะมผีวิบางๆ นีหุ้ม้ห่อ 

เอาไว้เท่านั้นเอง จึงท�าให้เราหลงใหลกัน รักคนนั้นรักคนน้ีกัน 

แล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่ 

สูญเสียคนนั้นคนนี้ไป

แต่ถ้ามองเห็นว่ามันเป็นเพียงอาการ ๓๒ มีทั้งกระดูก มีทั้งตับ  

มทีัง้ปอด มทีัง้ล�าไส้ เวลาสญูเสยีมนัจะไม่รูสึ้กเสียใจ เวลาเหน็แล้ว 

มนักจ็ะไม่อยากได้ เพราะรูว่้าจะได้ทัง้ปอด ทัง้ตบั ทัง้หวัใจ ทัง้อจุจาระ  

ทัง้ปัสสาวะ ได้มาครบ ๓๒ อาการเลย กจ็ะไม่อยากได้ร่างกายของใคร  

แม้ร่างกายของตนเองก็ไม่หลงใหล ไม่คลัง่ไคล้ ไม่รกัมนัเหมอืน

เมือ่ก่อน เมือ่ก่อนเวลาดูกระจกทีไร โอ๊ย หน้าตาเราดี รปูร่างเราดี  

แต่เดี๋ยวนี้พอเห็นอาการ ๓๒ ของร่างกายเรา มันก็ไม่เห็นน่าดู

ตรงไหน
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นีค่อืเรือ่งของปัญญาทีเ่ราจะต้องใช้ ถ้าเราอยากทีจ่ะ 

รกัษาความสขุทีไ่ด้จากความสงบของสมาธ ิพอออก

จากสมาธิมา พอเกิดความอยากกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

ให้พิจารณาไตรลักษณ์ในสิ่งน้ันได้ทันที ไม่มีอะไร

ในโลกนี้ที่ไม่ใช่เป็นไตรลักษณ์ ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้

แน่นอนถาวร ไม่มีอะไรท่ีจะอยู่กับเราเป็นของเรา

ไปได้ตลอด จะต้องมีการพลัดพรากจากกันวันใด 

วันหนึ่ง ไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตาย  

ให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะสกัดความอยากได้  

แล้วต่อไปความอยากต่างๆ ที่เคยมีอยู่ในหัวใจของ

เรานี ้มนัจะหายไปหมด มันจะไม่มวีนักลับมาอกีต่อไป  

ถ้าเราเห็นด้วยไตรลักษณ์ เห็นด้วยอสุภะ เห็นด้วย

ปฏิกูล มันจะไม่มีวันที่จะมาหลอกเราได้อีกต่อไป 

อวชิชาโมหะนีถ้กูท�าลายด้วยปัญญาของพระพทุธเจ้า 

ปัญญาทีพ่ระพทุธเจ้าเป็นผูท้รงค้นพบ ไม่มใีครเหน็

เหมือนพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น
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นี่แหละคือเรื่องของค�าถามที่เราถามกันว่า ข้อที่ ๑ เรามา

เกิดกันได้อย่างไร เรามาเกิดเพราะเราถูกความหลงหลอก

ให้มาเกิดนั่นเอง หลอกให้เรามาคิดว่าเรามาหาความสุข 

จากลาภยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส

โผฏฐัพพะ หาความสุขจากคนน้ันคนนี้ หาความสุขจาก

อาหารเครื่องดื่มชนิดต่างๆ แต่มันเป็นความสุขชั่วคราว 

เวลาที่ไม่สามารถหาได้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา  

อันนี้เราไม่รู ้กันไม่เคยคิดกัน คิดแต่ว่าเราต้องหาได้ 

ตลอดเวลา ต้องมีความสามารถหาได้ ได้มาแล้วก็ต้อง

สามารถรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้เสมอตลอด

แต่พอมันเป็นไปตรงกันข้ามกับท่ีเราคิด เราก็มาร้องห่ม

ร้องไห้ มาเศร้าโศกเสยีใจ ตอนน้ันกอ็ยากจะฆ่าตวัตายแล้วสิ  

เมือ่ก่อนอยากจะมาเกิดเหลือเกนิ พอมาเจอความทกุข์ป๊ับ

นี ่ไม่อยากจะเกดิแล้ว อยากจะตายแทน แต่นัน่ก็ไม่ใช่เป็น

วิธีแก้ปัญหา เพราะการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้หยุดการกลับมา

เกิดอีก เพราะว่าตัวที่ต้องฆ่าไม่ได้ถูกฆ่านั่นเอง
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ตัวที่ต้องฆ่า ตัวท่ีพาให้เรามาเกิด ก็คือตัวความอยากน่ี  

ถ้าต้องฆ่า ต้องฆ่าไอ้ตวัความอยาก มนัถงึจะไม่กลบัมาเกดิ 

ไปฆ่าร่างกาย มันไม่เกิดประโยชน์อะไร เดี๋ยวมันก็กลับมา

เกดิใหม่ พอไม่มร่ีางกายอนันี ้เดีย๋วจติทีเ่ป็นดวงวญิญาณ 

มันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ เพราะมันยังมีความอยากหา

ลาภยศสรรเสริญ หารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆ โดย

ใช้ร่างกายนัน่เอง มนักต้็องไปหาร่างกายอนัใหม่ แล้วกม็า

เกดิใหม่ แล้วพอมาเจอความทุกข์ กอ็ยากมาฆ่าตวัตายใหม่
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นี่คนที่ฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆ ท่านบอก 

๕๐๐ ชาติ บางทีมากกว่าน้ันอีก ถ้าไม่เปลี่ยนวิธี

แก้ปัญหา ทุกครั้งที่เจอความทุกข์แบบทนไม่ไหว 

กอ็ยากจะฆ่าตวัตาย แต่ถ้าเปลีย่นวธิไีด้ ถ้ามาเจอคน

ฉลาด เจอตัวพระพุทธเจ้าเอง หรือเจอตัวแทนของ

พระพทุธเจ้า คอืพระธรรมค�าสอน หรอืพระอริยสงฆ์

สาวก ท่านกจ็ะสอนให้เราไปฆ่ากเิลสแทน อย่าไปฆ่า

ร่างกาย ร่างกายไม่ใช่เป็นตัวปัญหา ตัวปัญหาก็คือ

ความอยาก ฆ่ากฆ่็าด้วยปัญญา ต้องเห็นไตรลักษณ์ 

ต้องเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องเห็นสิ่งต่างๆ ที่

เราได้มาทีเ่ป็นของเราในวนันีม้นัเป็นของเราชัว่คราว 

ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง เรามาตัวเปล่าๆ 

เดี๋ยวเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าๆ เราไม่ได้เอาอะไร

ตดิตวักบัเราไป แล้วเรามาทกุข์ มาเสยีใจ มาวุน่วาย

ไปกับสิ่งต่างๆ กันท�าไม ในเมื่อไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้อง

ทิ้งมันไปอยู่ดี เอามันไปไม่ได้
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ถ้าเราหมัน่คดิอยูเ่รือ่ยๆ ว่า เรามาตวัเปล่าๆ เดีย๋วเรา 

ก็ไปตัวเปล่าๆ เราก็ไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งต่างๆ ที่เรา 

มีอยู่ ถ้ามีก็ดูแลรักษาไป ใช้มันไป ถ้ามันไม่อยู ่

ก็ปล่อยมันไป เพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไป 

หรือเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดี ไม่เห็นว่าจะต้องมา

ทุกข์กับมันเลย ถ้าเรามีปัญญา เราจะไม่ยึดไม่ติด

กบัอะไร พร้อมทีจ่ะพลดัพรากจากกนัเสมอ พร้อมที ่

จะเสีย เพราะว่าต้องเสียอยู่ดี ไม่ช้าก็เร็ว เสียแบบ

พร้อมนีไ้ม่ทุกข์ เสียแบบไม่พร้อมน่ีทุกข์นะ นีเ่หน็ไหม  

เงินทองที่ญาติโยมเอาไปท�าบุญนี้ ญาติโยมไม่เห็น

เสียใจเลย แต่ถ้าถูกใครขโมยหรือถูกใครโกงไปน่ี  

เสียใจไหม โอ๊ย เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา กินไม่ได้ 

นอนไม่หลับขึ้นมา มันก็เป็นการเสียเงินทอง 

เหมือนกัน แต่เป็นแบบพร้อมที่จะเสีย ยินดีที่จะเสีย 

กับเสียแบบไม่ยินดีเท่านั้นเอง
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ทีเ่ราทุกข์กนัทุกวันน้ี ทุกข์เพราะว่าเราไม่ยนิดี

ที่จะเสีย ถ้าเรายินดีที่จะเสียแล้ว รับรองได้ว่า

เราจะไม่ทุกข์กัน การที่เราจะยินดีได้ เราต้อง

มีปัญญานั่นเอง เราต้องเห็นว่าไม่มีอะไรเป็น

ของเราอย่างแท้จริง ไม่เสียวันน้ีก็ต้องเสีย 

วันข้างหน้า ถ้าไม่เสียตอนเป็นก็ต้องเสีย 

ตอนตาย แล้วไปทุกข์กับมันท�าไม ทุกข์ก็เสีย  

ไม่ทุกข์ก็เสีย เอาอย่างไหนดีกว่า เสียแบบ 

ไม่ทกุข์ดีกว่า หรอืเสยีแบบทุกข์ดีกว่า เสยีแบบ 

ทุกข์ก็เสียสองเด้ง เสียของแล้วก็ต้องเสียใจ 

เสียสองต่อ ถ้ามีปัญญาก็เสียเด้งเดียว หรือ

ไม่เสียเลยก็ได้ เพราะคิดว่ามันไม่ได้เป็นของ

เราตั้งแต่เริ่มต้น
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เรามาตัวเปล่าๆ แล้วเดี๋ยวเราก็ไป

ตัวเปล่าๆ ดังนั้นอะไรๆ ที่ได้มานี้ 

มันไม่ได้เป็นของเรา เพราะว่าเรา

เอาติดตัวไปไม่ได้ ดังนั้นเราก็ไม่ได้ 

เสียอะไร ไม่ได้อะไร การมาเกิดใน

โลกน้ี เราไม่ได้ไม่เสียกับอะไรกับ

สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ เราจะได้

จะเสียก็คือบุญหรือบาปเท่านั้นที่

เราเอาตดิตวัไปได้ หรือปัญญาหรือ

ความโง่เท่าน้ันที่เราจะเอาติดตัว 

ไปได้ ถ้าเรามาได้ปัญญา เราก็จะ 

ได้ความสุขไป ได้หลุดพ้นจากการ 

เวียนว่ายตายเกิด แต่ถ้าเรายังได้

ความโง่อยู่ เราก็จะได้การเวียนว่าย

ตายเกิดต่อไป
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ดังนั้นเราจึงต้องมาสร้างสติสร้าง

ปัญญากนั เพ่ือทีเ่ราจะได้ตอบค�าถาม

ข้อที ่๒ ของเราว่า เมือ่เรามาเกดิแล้ว

เราควรจะท�าอะไร ควรจะท�าอะไรที่

เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราอย่าง

แท้จริง ก็คือมาปฏิบัติธรรมนี่เอง  

มาเจรญิสมถภาวนา วปัิสสนาภาวนา 

ด้วยการสนับสนุนของศีล เราต้องมี 

ศลี ๘ ขึน้ไป เราถึงจะสามารถมาปฏิบตัิ 

สมถภาวนา วปัิสสนาภาวนาได้อย่าง

สมบรูณ์แบบ ถ้าถอืศลี ๕ นี ่เดีย๋วมนั 

ไปสร ้างอุปสรรคข้ึนมาขวางได ้  

เ ด๋ียวไปกินอาหารเย็นแล ้วมันก ็

จะง่วง แทนที่จะนั่งสมาธิ ก็ขอนอน

แต่ถ้าไม่กนิอาหารเยน็ กส็ามารถนัง่

สมาธิได้ไม่ง่วงนอน
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นี่คือสิ่งที่เราต้องมาท�ากัน คือมาแก้ความโง่ของเรา มาสร้างสติ

สร้างปัญญาด้วยการอาศัยศีล ๘ เพื่อเราจะได้มีเวลาสร้างสติ 

สร้างความสุขแบบที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายก่อน ถึงแม้ว่าจะเป็น

ความสุขชั่วคราวในเบื้องต้น แต่มันเป็นเป้าหมายแรกของการ 

ปฏบิติัของเรา เพราะมันง่ายกว่าการท่ีจะใช้ปัญญาสร้าง สตนิีเ้พยีง 

ให้ระลกึรูอ้ยูก่บัอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่ เช่น พทุโธๆ เพยีงอย่างเดยีว  

ไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นยังไง อันนี้เป็น 

ของยากกว่า เอาความสงบแบบชั่วคราวก่อน ด้วยการใช้สติ 

บรกิรรมพุทโธๆ หรอืดลูมหายใจเข้าออกในเวลาน่ัง แต่ควรจะฝึก

สติก่อนเวลานั่งด้วย ถ้าไม่ใช่ช่วงเวลานั่ง อย่าไปดูลม เพราะมัน 

ดูลมยาก ให้ดูเท้าแทน ถ้าเดินจงกรมก็ให้ดูเท้าหรือให้บริกรรม

พุทโธแทน เดินไปก็พุทโธๆ ไป หรือดูเท้าซ้ายเท้าขวาไป ลมมัน

ละเอียด ตอนท่ีเราเดินนี้มันจะสังเกตเห็นได้ยาก แต่ถ้าคิดว่า

ดูลมได้ก็ไม่ห้าม อยากจะดูลมในขณะเดินจงกรมก็ลองดู แต่ด ู

เท้านี้มันง่ายกว่า เพราะมันเห็นด้วยตาชัดกว่า แล้วเราต้องดูทาง

เดินด้วย ถ้ามัวแต่ดูลม เด๋ียวเดินไปเหยียบงูเข้า แต่ถ้าดูเท้านี้  

มันก็จะดูทางด้วย ดูทางที่เราเดินด้วยว่ามีอะไรขวางทางอยู ่

ข้างหน้าหรือเปล่า ดังนั้นการเดินจงกรมนี้เขาไม่นิยมดูลมกัน  

เขาดูเท้ากัน ดูทางเดินกัน หรือไม่เช่นนั้นก็พุทโธไป เดินไปก็

พุทโธไป อันนี้เป็นวิธีสร้างสติขึ้นมาก่อน
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ถ้าเราไม่สร้างสต ิไม่มสีต ิเวลามาน่ัง มนัจะหยดุความคดิ 

ไม่ได้ มานัง่พทุโธได้ค�าเดยีวหายไปแล้ว ความคดิเรือ่งน้ัน 

เรื่องนี้เข้ามาแล้ว ดูลมได้เข้าออกสองครั้ง ความคิดนั้น 

ความคิดนี้เข้ามาทันที ถ้าไม่มีสติมาก่อน แต่ถ้าฝึกสติ  

ถ้าสร้างสติไว้ ในขณะที่เดินจงกรม หรือในขณะที่เรา

ท�าภารกิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดต่างๆ เช่น เวลาอาบน�้า 

ล้างหน้าแปรงฟัน แต่งเนื้อแต่งตัว รับประทานอาหาร 

ท�าความสะอาดกวาดบ้านกวาดเรือน ล้างถ้วยล้างชาม

อะไรท�านองนี้ เราสามารถฝึกสติควบคู่ไปได้ ให้มีสติ

อยู่กับงานที่เราท�าก็ได้ ไม่ว่าเราท�าอะไรก็ให้ ใจเราอยู่ 

กับงานนั้นควบคู่ไปกับร่างกาย อย่าส่งใจไปที่อื่น ไม่ใช ่

ล้างชามไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ ที่นั่นที่นี่ อย่างนี้

ท�างานแบบไม่มสีต ิให้อยูกั่บงานทีเ่ราท�าเพยีงอย่างเดยีว 

ใจคิดอยู่กับงานหรือรู้อยู่กับงานที่เราท�าอยู่ แล้วจะมีสติ 

ใจจะนิง่ ใจจะไม่ลอยไปลอยมาน่ันเอง พอเวลามานัง่มนัก็

จะมีสติควบคมุความคดิได้ พอให้อยูกั่บพทุโธ มนักพ็ทุโธ

ไปได้เรือ่ยๆ ให้ดลูม มนัก็ดลูมไปได้เร่ือยๆ ถ้ามนัท�าอย่าง

ต่อเนื่อง ๕ นาที ๑๐ นาที มันก็สงบได้
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เวลาสงบแล้วก็สบายไม่ต้องท�าอะไร พอจิตสงบนิ่งแล้ว 

พุทโธก็หยุด การดูลมก็หยุด ทีนี้จิตจะรู้เฉยๆ สักแต่ว่ารู้  

สิง่ต่างๆ ทีเ่คยปรากฏขึน้มาในใจกจ็ะหายไปหมด ใจก็จะ 

ว่างเหมือนล่องลอยอยู่ในอวกาศ สังเกตดู เวลาเราอยู่

พืน้ดนินี ้มข้ีาวของอะไรเยอะไปหมด มีสิง่ของมคีนมอีะไร  

พอเราข้ึนเครือ่งไปนี ่ถ้านัง่จรวดขึน้ไปลอยอยูใ่นอวกาศ 

ทนีีไ้ม่มอีะไร นัน่แหละเวลาจิตสงบกเ็หมือนอยูใ่นอวกาศ 

ว่าง ไม่มีอะไรนอกจากความสุขท่ีเหนือกว่าความสุข 

ทั้งปวง แล้วก็มีอุเบกขา คือใจเป็นกลาง ไม่รักไม่ชัง 

ไม่กลัวไม่หลง สักแต่ว่ารู้ นี่คือลักษณะของสมาธิ
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ถ้านั่งสมาธิแล้วคิดว่าสงบ แต่ยังไม่มีความสุขแบบ

ที่เหนือกว่าความสุขท้ังปวงน้ี ก็ถือว่ายังเข้าไม่ถึง  

ยงัเข้าไม่ได้เตม็ท่ี ไม่ได้เต็ม ๑๐๐ ถ้าเข้าได้เตม็ ๑๐๐ 

แล้วมนัจะพบกบัความสขุท่ีเหนือกว่าความสขุทัง้ปวง 

แม้จะเป็นเพยีงชัว่แค่งแูลบลิน้กต็าม หรอืชัว่ฟ้าแลบ 

มันจะเป็นความสุขที่ท�าให้ติดอกติดใจ ที่จะอยากอยู่

กับความสุขแบบน้ีเพียงอย่างเดียว จะไม่อยากไป

หาความสุขอย่างอื่นอีกต่อไป

พอได้สมัผสักบัความสขุแบบนีแ้ล้ว ต่อไปมนักอ็ยาก

จะรกัษาให้มนัมนีานขึน้บ่อยขึน้ กจ็ะทุม่เทเวลาให้กบั

การเจริญสติมากข้ึน เดินจงกรม นั่งสมาธิมากขึ้น 

เพื่อให้จิตได้เข้าสู่ความสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไป

ก็จะนั่งทีได้นาน ได้ทีละหลายสิบนาที ได้ทีละชั่วโมง

สองชั่วโมงขึ้นไป เพราะมันมีความสุข นั่งแล้วมันไม่

เจ็บมันไม่ปวด ถึงแม้จะเจ็บจะปวดตามร่างกายบ้าง

แต่มันไม่เดือดร้อน จะสามารถอยู่กับมันได้ ใจเป็น

อุเบกขาไม่เดือดร้อน
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พอเราได้ความสุขของระดับสติแล้ว เราช�านาญแล้ว  

เราสามารถเข้าออกได้ทุกเวลา เวลาเราออกจากสมาธิมา 

เราอยากจะเปลี่ยนความสุขจากสมาธิให้เป็นความสุขแบบ

ปัญญา เราก็ต้องใช้ปัญญาคอยสกัด คอยห้ามความอยาก

ต่างๆ เวลาอยากเสพรูปสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็บอกว่า

เป็นไตรลกัษณ์ เวลาอยากจะได้ลาภยศสรรเสรญิ ก็บอกว่า 

เป็นไตรลักษณ์ มันก็จะหยุดความอยากเหล่านั้นได้  

พอความอยากหยุด ความสงบก็กลับมาแทนที่ ความสงบ

ที่จะถูกท�าลายก็จะอยู่ต่อไปได้ เพราะไม่มีความอยากที่จะ 

มาท�าลายมัน เพราะเราหยดุมนัได้ด้วยไตรลกัษณ์ หยดุมนั

ได้ด้วยอสุภะ หยุดมันได้ด้วยปฏิกูลของอาหาร

นีค่อืท�าไมเราต้องมาเจรญิปัญญา พจิารณาไตรลักษณ์กัน 

พิจารณาอสุภะกัน พิจารณาปฏิกูลกัน เพราะเรายังไม่มี

ความรูเ้หล่านีอ้ยูใ่นใจนัน่เอง พอเกิดความอยากขึน้มา ก็ไม่ 

สามารถสกัดมนัได้ หยดุมนัได้ เราจึงต้องสร้างความรูข้ึน้มา 

เตรียมตัวไว้ก่อน เหมือนกับเรียนหนังสือ ก่อนที่เราจะ 

ไปสอบ เราต้องท่องหนังสือไว้ก่อน ถ้าเราไม่ท่องหนังสือ

ท่องต�ารา ถึงเวลาสอบเรากต็อบค�าถามไม่ได้ เพราะค�าถาม

มันก็อยู่ในต�าราอยู่ในหนังสือที่เราท่องจ�านี่เอง
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อันนี้ก็เหมือนกัน ต�าราของเราก็อยู่ที่เรามาฝึกพิจารณา

ไตรลกัษณ์กันน่ันเอง หม่ันพิจารณาเห็นไตรลกัษณ์ ฝึกคดิ 

ถงึเรือ่งไตรลกัษณ์อยู่เร่ือยๆ ทุกอย่างไม่เทีย่ง เมือ่ไม่เทีย่ง 

มันก็จะท�าให้เราทุกข์ มันไม่ใช่ของเรา มันไม่ใช่อยู่กับเรา

ไปตลอด ให้คดิอย่างน้ี แล้วพอเวลาอยากได้อะไร มันจะได้

เห็นภาพ เห็นว่าเราก�าลังเดินเข้าหากองทุกข์ พอเห็นว่า 

เป็นทุกข์ เราก็หยุดความอยาก ถอยหลังดีกว่า เข้าเกียร์

ถอยหลังดีกว่า

นีค่อืเรือ่งของการทีเ่ราจะมาตอบค�าถามข้อที ่๒ ว่าเราเกิด

มาแล้วเราควรจะท�าอะไร เรากค็วรมาหยดุการเกดินัน่เอง 

เพราะการเกดิในโลกนีไ้ม่ด ีเกดิในไตรภพน่ีไม่ด ีเพราะมนั

เป็นโลกของความทุกข์ โลกของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

แล้วการจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องมาปฏิบัติธรรม มาถือ 

ศีล ๘ ขึ้นไป มาภาวนา สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา  

พอเรามีศีล ๘ เราก็จะภาวนาได้เต็ม ๑๐๐ พอเราภาวนา

เต็ม ๑๐๐ เรากจ็ะได้สมาธ ิพอได้สมาธิ เราก็ใช้ปัญญามา 

รักษาสมาธิที่เป็นความสงบช่ัวคราวให้กลายเป็นความ

สงบที่ถาวรต่อไป
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ความสงบที่ถาวร เราก็เรียกว่า “นิพพาน” 

นี่เอง “นิพพานัง ปรมัง สุขัง” เป็นบรมสุข

ของความสุข ความสุขของสมาธิที่ว่าเหนือ

กว่าความสุขทั้งปวงแล้ว ยังสู้ความสุขของ

พระนพิพานไม่ได้ ความสขุของพระนพิพานนี้

เป็นความสขุทีถ่าวร ไม่มวัีนเส่ือมไม่มวีนัหมด  

ความสุขของสมาธินีย้งัมวีนัเสือ่มมวีนัหมดได้  

นี่คือสิ่งที่เราควรจะมาท�ากัน มาเจริญสติ  

มาเจรญิปัญญา มารกัษาศลี ๘ แล้วกม็าหยดุ

การเวยีนว่ายตายเกิด หยุดการกลบัมาเกดิกนั 

เพราะเม่ือจิตได้เป็นนิพพานแล้ว โดยความอ่ิม 

ความพอแล้ว ก็ไม่รูจ้ะมาเกดิหาอะไรอีกต่อไป  

เพราะความสุขที่ได้จากในโลกน้ีก็สู้ความสุข

ของพระนิพพานไม่ได้

82  ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด 



พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย จึงไม่โง่ที่จะกลับมาเกิดกัน พวกที่

คิดว่าไปนิพพานแล้วยังอยากจะกลับมาเกิด ก็แสดงว่ายังโง่อยู่ ยังไป 

ไม่ถึงนิพพานจริง ใครไปถึงนิพพานจริงแล้วยังอยากจะกลับมาเกิด 

กช็ือ่ว่าโง่หรอืบ้าเท่านัน้ ก็ไม่ใช่เป็นนิพพานจริง ถ้าเป็นนพิพานจรงิแล้ว  

ไม่มีวันที่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไป
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สนทนาธรรมบนเขา

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ภารกิจ

สำ�คัญ

ที่สำุดในโลก
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พอเรารูจ้กัวธิสีร้างมนัขึน้มาแล้ว เรากส็ามารถ

ให้มันอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆ โดยไม่มีอะไรมา

เป็นอุปสรรคขวางกั้น เพราะเราไม่ต้องใช้อะไร

มาเป็นเครื่องมือในการผลิตความสุขแบบนี้

นั่นเอง 

การปฏิบัติธรรม การฝึกจิตการท�าใจ

ให้สงบ การนั่งสมาธิ เป็นงานที่ดีที่สุด 

ในบรรดางานต่างๆ ทีม่อียูใ่นโลกนี ้เพราะ 

ผลตอบแทนจากการท� า ใจ ให ้สงบ 

มันมีคุณค่ามหาศาลมากยิ่งกว่าการ 

เป ็นมหาเศรษฐีอันดับ ๑ ของโลก  

ความสุขที่ ได ้ จากการท�า ใจให ้สงบ  

เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง  

เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของ 

มหาเศรษฐี ของพระราชามหากษัตริย ์ 

ของประธานาธิบดี ของนายกรัฐมนตรี 

ของผู ้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองต่างๆ 

ความสุขเหล่านี้สู ้ความสุขจากการมา

ท�าใจให้สงบไม่ได้ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่

วิเศษและเป็นสิ่งที่ถาวรท่ีจะอยู ่กับเรา 

เป็นของเราไปตลอด 
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ความสขุของมหาเศรษฐีก็ยงัต้องใช้ร่างกาย ร่างกาย

มนักต้็องมวัีนเสือ่ม มวัีนแก่มวัีนเจ็บมวีนัตาย เมือ่ถงึ 

เวลาน้ัน มหาเศรษฐีหรือพระราชามหากษัตริย์ 

ประธานาธบิด ีนายกรฐัมนตร ีกเ็ป็นเหมอืนขอทาน 

หาความสุขไม่ได้ ถึงแม้จะมีเงินทองล้นฟ้าล้นภูเขา 

แต่เอาไปใช้ไม่ได้ เครื่องมือที่จะใช้นี้มันไม่ท�างาน 

ท�าไม่ได้ แต่ความสุขจากการท�าใจให้สงบนี้ ปัญหา

อุปสรรคทางร่างกายไม่มีปัญหา แก่ก็ยังสงบได้

เหมือนตอนทีเ่ป็นหนุ่มเป็นสาว เจ็บไข้ได้ป่วยกท็�าใจ

ให้สงบได้ เหมอืนตอนทีไ่ม่ได้เจบ็ไข้ได้ป่วย ตอนทีจ่ะ

ตายก็ท�าใจให้สงบได้ หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว 

ก็ยังท�าใจให้สงบได้ต่อ มันไม่ต้องใช้ร่างกาย มันไม่

ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆ เช่น รูปเสียงกลิ่น

รสโผฏฐพัพะ อาหารชนดิต่างๆ เครือ่งดืม่ชนิดต่างๆ 

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ แหล่งบนัเทงิต่างๆ ไม่ต้องใช้ 

สิ่งเหล่านี้มาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้
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ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ต้องใช้

ความเพียรพยายาม หัดสร้างตั้งแต่

ตอนที่ยังไม่มี ถ้าไม่สร้างมันก็ไม่เกิด 

มันเหมือนกับหัดง่ายน�้าน่ี ถ้าไม่หัด

ว่ายน�า้มนักว่็ายไม่เป็น แต่ถ้าพยายาม 

หดัไปเรือ่ยๆ เด๋ียวก็ว่ายน�า้เป็น พอว่าย 

เป็นแล้วทีน้ีมันไม่ลืมแล้ว มันว่ายได้

ตลอดเวลา ตกน�้าเม่ือไหร่ไม่มีวันจม 

เขาเรียกตกน�้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ 

พวกที่มีจิตที่สงบนี้ อยู่ในสถานการณ์

อย่างไร จะเป็นเหมือนตกน�้าไม่ไหล 

ตกไฟไม่ไหม้ ไม่มีเหตุการณ์อันใด

มาท�าจิตที่สงบนี้ให้ทุกข์ขึ้นมาได้เลย  

นี่เป็นของที่มีอยู่ในตัวเราแท้ๆ แต่เรา

ไม่รู้กัน
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แต่เราโชคด ีชาตนิีเ้ราได้มาเจอคนทีรู่ค้อืพระพุทธเจ้า 

หรือตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมค�าสั่ง 

ค�าสอนของพระพทุธเจ้า ทีม่บีนัทกึไว้ในพระไตรปิฎก 

หรอืพระอรยิสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้า ผูท่ี้ได้รูจั้กวิธี

ท�าใจให้สงบแล้ว ท่านเหล่านีจ้ะมาสอนมาบอกพวกเรา 

เหมือนมาสอนให้เราหดัว่ายน�า้ให้เป็นกนั คนท่ีว่ายน�า้ 

ไม่เป็นกจ็ะไม่รูจ้กัวธีิว่ายเลยต้องให้มคีนสอน พอสอน

แล้วทีนี้ก็พอว่ายเป็นแล้วก็ไปสอนคนอื่นต่อได้ นี่คือ

สิ่งที่พวกเราควรจะขวนขวายกัน
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ในฐานะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ อย่าไปเสีย

เวลาหาความร�่ารวยกันเลย อย่าไปเสียเวลา 

หาความย่ิงใหญ่ อย่าไปเสียเวลาหารางวัล

ต่างๆ จากการแข่งขันกีฬา จากการแข่งขัน

การประกอบการกระท�าอะไรต่างๆ เพราะผล

ทีไ่ด้รบัมนัได้ไม่คุม้เวลาทีเ่ราเสยีไป เพราะว่า 

ถ้าเราไม่รีบเรียนวิธีสร้างความสงบตั้งแต่ 

ชาติน้ีไป ชาติหน้ากลับมาอาจจะไม่ได้เจอ

คนที่รู ้ที่จะมาสอนเราก็ ได้ จะเจออีกคร้ัง 

ก็ไม่รู้กี่แสนล้านปี นานๆ จะมีคนฉลาดอย่าง

พระพุทธเจ้ามาทรงค้นพบวิธีหาความสุขที่

เลิศท่ีประเสริฐท่ีดีท่ีสุด ท่ีเหนือกว่าความสุข

ทั้งปวง ที่จีรังถาวรที่ไม่มีวันหมดวันสิ้น
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นานๆ จะมีสักครั้งหนึ่งท่ีจะมีพระพุทธศาสนา 

ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ พอปรากฏขึ้นมาแล้วก็อยู่

ได้ระยะหนึ่ง บางยุคก็ยาวนานหน่อย บางยุคก็สั้น 

ส�าหรับยุคของพระพุทธเจ้าของเรานี้ ท่านบอกว่า 

อยูไ่ด้ประมาณ ๕,๐๐๐ ปี ยุคในอดตีของพระพทุธเจ้า 

บางรูปนี้อยู ่ ได ้ เป ็นหมื่นป ีก็มี  เพราะฉะนั้น  

อย่าประมาท อย่าเป็นไก่ได้พลอย อย่าเป็นทัพพีใน

หม้อแกง เกิดมาอยู่ในบวรพระพุทธศาสนา เกิดมา

อยูใ่นประเทศทีม่ศีาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ 

รูส้กึจะมปีระเทศเดยีวในโลกน้ีม้ังท่ีมีพระพทุธศาสนา

นีเ้ป็นศาสนาประจ�าชาต ิท่ีมีคนนับถือในศาสนาพทุธ

มากที่สุด ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกัน
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ประเทศไทยนี้เป็นดินแดนของพุทธอย่างแท้จริง 

มั่นคงด้วยพุทธบริษัท ๔ ไปอยู่ที่อื่นนี้จะรู้สึกเลยว่า 

เหงาว้าเหว่ ไปอยูต่่างแดนน้ีจะรู้สกึเลยว่าไม่มศีาสนา

พุทธ ศาสนาพทุธกลายเป็นเหมอืนหย่อมต้นไม้ทีอ่ยู่

กลางทะเลทราย ไม่ทราบเขาเรียกอะไรภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโอเอซิส ในทะเลทรายนี้

นานๆ จะไปเจอโอเอซิสสักอันหนึ่งที่มีแหล่งน�้าให้

เราได้ดื่มได้รับประทานกัน เวลาไปอยู่ต่างแดนนี้  

ก็เหมือนกัน เพราะวัดในพระพุทธศาสนานี้หายาก

บางทีต้องเดินทางกันไกลถึงได้เจอวัดสักวัดหนึ่ง 

พอได้เห็นวัดแล้วจิตใจก็ช่ืนขึ้นมา มีความสุขขึ้นมา

เพราะวัดนี้มีแต่ความร่มเย็นให้กับจิตใจ
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วัดเป็นแหล่งที่สอนให้จิตใจผลิตความร่มเย็นขึ้นมา พอได้เข้าสู่

บรเิวณของวดัแล้วใจก็รู้สกึเกิดอาการร่มรืน่ข้ึนมาทนัท ีความทกุข์ 

ยากล�าบากวุ่นวายใจต่างๆ หายไปชั่วคราวทันที น่ีคือของวิเศษ 

คือพระพุทธศาสนา ที่พึ่งทางใจ ไม่มีที่พึ่งอันใดในโลกนี้ที่จะเป็น

ท่ีพ่ึงทางใจได้เหมือนกับพระพุทธศาสนา เหมือนกับพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ พวกเรานี้จึงเป็นเหมือนเกิดมาในหม้อแกง 

มีพระพุทธศาสนาห้อมล้อมเราทุกทิศทุกทาง ไปเหนือล่องใต้ 

ไปตะวันตกตะวันออก มีวัดวาเต็มไปหมด แต่ถ้าเราไม่สนใจก็

ช่วยไม่ได้ กเ็ป็นเหมอืนทพัพใีนหม้อแกง อยูก่บัแกงแท้ๆ แต่ไม่รู ้

รสชาติของแกง อยู่กับธรรมแท้ๆ แต่ไม่รู้รสของธรรมว่าเป็นรส

ที่เหนือกว่ารสทั้งปวง กลับไปเห็นอย่างอื่นเป็นของมีคุณค่าแทน  

ไปเห็นวัตถุต ่างๆ เห็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็น 

ความสุขกัน แล้วก็มาวุ่นวายกัน มาทุกข์กัน เพราะมันไม่ได้เป็น

ความสขุ มนัเป็นความทกุข์ แต่ความหลงมนัหลอกให้หลงว่าเป็น

ความสขุ พอทกุข์กบัมนักย็งัไม่รูว่้าเป็นทกุข์ แทนท่ีจะกระโดดหนี

ออกจากกองไฟ กลับพยายามที่จะไปท�าให้กองไฟมันเย็นขึ้นมา  

ท�ายังไงมันก็ ไม่เย็น ก็ยังพยายามหาความสุขจากลาภยศ

สรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันอยู่ ทั้งๆ ที่มันท�าให้ 

เราต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสยีใจ ให้เราเครยีดให้เราวุ่นวายใจ  

ก็ยังพยายามที่จะไปหาความสุขจากมันอยู่นั่น
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ส่ิงท่ีให้ความสุขแบบไม่มีความเครียดไม่มีความทุกข์นี้ 

กลับไม่เข้าหากัน นี่ไม่หารสแห่งธรรม รสของความสงบนี่

คอืรสแห่งธรรมทีจ่ะให้แต่ความสขุเพยีงอย่างเดยีว จะไม่มี

ความหวาดกลวั วติกกงัวล วุน่วายใจ เดอืดเนือ้ร้อนใจไปกบั 

ความสงบอันนี้ ความสงบนี้ให้ความร่มเย็นเป็นสุขเพียง

อย่างเดยีว ให้ความอิม่หน�าส�าราญใจ ให้ความอ่ิมความพอ  

ไม่ต้องมอีะไร ไม่ต้องมีแม้แต่ร่างกายก็ได้ ช่วงทีม่คีวามสงบ 

กส็ามารถสร้างความสขุน้ีให้อยูกั่บใจได้ตลอดเวลา ท�าให้ใจ

ไม่จ�าเป็นต้องไปหาความสุขจากแหล่งอื่นอีกต่อไป ไม่ต้อง 

ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการที่จะไปหาความสุขต่างๆ 

ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไร และถ้าไม่

ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องมาดูแลร่างกาย ไม่ต้องมาทุกข์กับ

ร่างกาย ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตาย
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นี่แหละเรามีโชควาสนามหาศาล ถ้าเปรียบเทียบกับคน

ทีม่าเกดิในประเทศต่างๆ ถ้ามองทางวตัถ ุมองทางเงนิทอง  

คนจะอิจฉาคนที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะคิด 

ว ่าประเทศสหรัฐอเมริกานี้ เป ็นประเทศมหาอ�านาจ  

เป็นประเทศที่สามารถให้ความสุขทางด้านวัตถุให้กับ 

ทุกคนได้ ทุกคนที่เกิดในอเมริกานี้เหมือนเกิดในบ้านของ

เศรษฐี ส่วนพวกคนที่เกิดในประเทศยากจนนี้เหมือนกับ

คนที่เกิดในบ้านของคนยากจน คนที่เกิดบ้านคนยากจน

ต่างกจ็ะกรกูนัมุง่ไปสูบ้่านของเศรษฐ ีเพราะเหน็พวกเศรษฐี

เขาอยู่แล้วอิจฉา อยากจะมีเหมือนเขา มีบ้านหลังใหญ่ๆ  

มีรถหลายคัน มีเครื่องใช้ ไม้สอยอะไรต่างๆ มีเสื้อผ้า 

มีเงินทอง มีงานสบายท�า ก็เลยคิดว่านี่แหละคือสุดยอด

ของชีวิต คือการได้อพยพไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
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เราไปอยูม่า ๕ ปี เราว่ามนัเป็นสขุแต่ทางวัตถุนะ และยงั

เป็นนรกทางใจ มันเป็นประเทศที่ไม่มีความสุขทางใจ  

เป็นประเทศที่วุ ่นวายใจ วิตกกังวลเครียดกับการ 

สญูเสยีสมบตัต่ิางๆ ทีมี่อยู ่เพราะเมือ่มแีล้ว เด๋ียวมนัก็ 

มีเวลามีโอกาสที่มันจะเสื่อมท่ีมันจะหมดได้ พอมัน

เส่ือมหมดแล้ว ก็อย่าไปหวังพึ่งใคร ที่นั่นไม่มีใคร

จะมาเหลียวแลกัน ถ้ามีก�าลังวังชาที่จะท�าอะไรได้นี้  

เขาจะถือว่าต้องช่วยตวัเอง ถ้าไปขอความช่วยเหลอืจาก

คนอื่น เขาจะหาว่าอ่อนแอหรือเป็นกาฝาก แต่บางที 

มันหาไม่ได้หรอกเงิน ท�ายังไง เขาก็มีสวัสดิการให้ใน

ระยะหนึง่ แต่พอพ้นสวสัดกิารแล้ว เขาก็ตัวใครตัวมนั  

ทางจติใจจึงไม่สขุ ช่วงไหนท่ีมีงานท�ามเีงนิใช้ นัน่แหละ  

ช่วงนัน้สขุแล้ว แต่ช่วงไหนตกงานขึน้มา มนัถงึจะรู้พษิ 

ของการไม่มีเงินว่าเป็นอย่างไร 



ประเทศนั้นเขามีศาสนาเดียว เขาเรียกว่าศาสนาเงิน  

แบงค์เขาก็เขียนว่า “ในพระเจ้าเราเคารพ เรานับถือ 

เราเชื่อถือ” พระเจ้าของเขาก็เงินดอลลาร์นี่เอง แบงค์

ดอลลาร์ทุกแบงค์นี้เขาจะเขียนไว้ว่า “เราเชื่อในพระเจ้า” 

กระดาษใบเขียวๆ นี่แหละคือพระเจ้าของเขา เพราะ 

ไอ้กระดาษใบเขียวๆ น่ีมันเหมือนพระเจ้า ถ้ามีแล้วมัน

เนรมิตอะไรต่างๆ ได้หมด อยากจะกินอาหารเท่าไหร่นี่ 

พระเจ้าเนรมติให้ อยากจะได้บ้านได้คอนโด ได้รถได้อะไรน้ี  

ขอให้มีพระเจ้าเท่าน้ันแหละ พระเจ้าจะเนรมิตให้ทุกอย่าง 

พระเจ้าสร้างโลก พระเจ้าสร้างสหรัฐอเมริกาขึ้นมา แต่ถ้า

ไม่มีพระเจ้าเมื่อไหร่ เมื่อนั้นก็เดือดร้อนทันที หาพระเจ้า 

ยงัไงกห็าไม่เจอ พระเจ้าไม่เหลยีวแล เวลาทีไ่ม่อยูก่บัเราแล้ว 

ท่านไม่เหลียวแลเราแล้ว ตอนนั้นแหละเดือดร้อน 

เดี๋ยวนี้คนที่ไม่มีบ้านอยู่นี่เยอะนะ ที่ประเทศอเมริกานี้ ถึงแม้ 

จะเป็นประเทศทีม่ัง่คัง่ มเีศรษฐมีากทีส่ดุในโลก เพราะว่าเงนิทอง 

ของโลกนี้ ที่มีอยู่ในโลกนี้ ไปอยู่ที่อเมริกาสัก ๗๐-๘๐% แล้ว 

แต่ท�าไมยังมีคนทุกข์ยากเดือดร้อน คนไม่มีบ้านอยู่ ต้องนอน

ตามข้างถนน ก็เพราะไม่มีความเมตตานี่แหละ เมตตาไม่จริง 

ถ้าเมตตาจริง ท�าไมมหาเศรษฐีมันไม่มาช่วยคนที่ตกทุกข ์

ได้ยากกัน เพราะมันถูกสอนให้ตัวใครตัวมัน ถ้ามึงพึ่งตัวเอง 

ไม่ได้ มันก็ช่วยไม่ได้ อันนี้มันเป็นเรื่องท่ีถ้าไปอยู่แล้วถึงจะรู้ 

ยิ่งไปอยู่แบบยากจน มันถึงจะรู้ 
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สมัยเราไปอยู่ เราไปอยู่เหมือนกับขอทานเลย

ทีเดียว มีอยู่ช่วงหนึ่งมีเงินเหลือแค่ดอลเดียว

ไว้ส�าหรับจ่ายค่าอาหาร เพราะมันต้องแบ่งไป

จ่ายค่าน�้าค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน ค่าน�้ามันรถยนต์ 

เพราะต้องขับรถไปเรียนหนังสือ ค่าผ่อนรถ 

ลบไปเหลอืแค่ ๓๐ เหรยีญต่อเดอืน วนัละเหรยีญ 

เราเลยต้องกนิวนัละม้ือ ถอืธุดงค์โดยไม่รูส้กึตวั  

กอ็ยูไ่ด้กท็นเอา ยอมอดยอมทนเอา รอกนิเวลา 

อาหารเย็นทีเดียว ไปซื้ออาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 

กินเท่าไหร่ก็เหรียญหน่ึง แต่ส่วนใหญ่ก็เป็น

ของถกูๆ ถัว่เอยผกัเอยอะไรพวกนี ้หมเูหด็เป็ด

ไก่นี่ไม่มีหรอก มีแต่แป้งมีแต่ข้าวอะไร แต่ก็ 

ไม่เป็นไร เหรียญหนึ่งก็กินทีสามมื้อไปเลย 

ไม่มีใครเขาเหลียวแลหรอก ไม่มีใครเขาสนใจ 

แล้วเราก็ไม่อยากจะไปพึ่งใครด้วย จะไปขอ

ความช่วยเหลือจากใคร แต่ถ้าอยู่เมืองไทยนี่้

อยูใ่นสังคมพทุธนี ้มวัีดวาอาราม เราก็ไปพึง่ได้  

เมื่อไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหน ไปพึ่งวัด ไปพึ่งธรรม 

คือไปเรียนรู ้ธรรมะ ไปเรียนรู ้วิธีท�าใจให้มี

ความสขุ พอใจมคีวามสุขแล้ว ถงึแม้จะยากจน

อย่างไรก็ไม่เดือดร้อน สามารถอยู่ได้ มีความ

สุขได้ มีความสุขแบบมหาเศรษฐีได้

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต  103



น่ีแหละคอืแหล่งของความสขุแบบทีไ่ม่ต้องใช้เงนิทอง ใช้ความ 

เพียรพยายามควบคุมจิตใจให้นิ่งให้สงบให้ ได้เท่านั้นเอง  

ความจริงมันก็มีเท่านี้แหละ หยุดความคิดได้ หยุดความ

อยากได้ จิตมันก็สงบ สงบแล้วมันก็สุข มันไม่ต้องการอะไร 

ไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทอง  

ไม่ต้องมีครอบครัว ไม่ต้องมีแฟน ไม่ต้องมีสังคม ไม่ต้องมี

แหล่งบันเทิง แหล่งท่องเที่ยว ไม่ต้องมีอะไรร้อยแปดแบบที่

คนเขามกีนัในสมยันี ้ไม่มอีะไรกลบัมคีวามสขุมากกว่า เพราะ

เมือ่ไม่มมีนัก็ไม่ทกุข์กบัสิง่ท่ีมี สิง่ท่ีมีนอกจากให้ความสุขแล้ว  

มันก็ให้ความทุกข์กับใจด้วย เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้

แน่นอน

ความไม่เทีย่งแท้แน่นอนนี ่ท�าให้เกดิความทกุข์ใจไม่สบายใจ

ความกังวลใจขึ้นมา เอ๊ะ ร่างกายเราจะเป็นอะไรหรือเปล่า 

เดี๋ยววันดีคืนดีปวดท้องขึ้นมาไปหาหมอ หมอบอกว่ามะเร็ง 

มาแล้ว โรคนัน้มาแล้ว เอชไอวมีาแล้ว มนัมสีารพดัทกุข์ตามมา 

ถ้าเราใช้ร่างกาย ใช้สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกน้ีมาให้ความสุข 

กบัเรา มันให้ความสขุกบัเราตอนทีม่นัม ีตอนทีไ่ม่มหีรอืตอนที่ 

มนัไม่ให้ความสุขกับเราน้ี มนักลายเป็นความทกุข์ขึน้มา แล้ว

ตอนที่มันยังมีอยู่ก็ยังท�าให้เราทุกข์กับมัน ทุกข์เพราะกลัวว่า

มนัจะไม่ม ีทกุข์เพราะกลวัว่ามนัจะหมด ถ้าเราพึง่มนั เคยกนิ

กาแฟทุกวันนี่ พอกาแฟหมด เกิดร้านเขาไม่มีขายกาแฟนี้ 

คงจะยุ่งกันนะ เคยใช้ไฟฟ้าทุกวันนี่ วันไหนไฟดับดูสิจะยุ่งไม๊

104  ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด 



บนนีไ้ม่มไีฟฟ้า ไฟดบับนน้ีเขาไม่รูห้รอก เขาก็อยูก่นัตามปกตไิด้ ไม่เหน็ 

เขาจะเดือดร้อนเลย มืดก็นอน มืดก็นั่งสมาธิ ดีเสียอีกไม่ต้องหลับตา

มันมืด ถ้านั่งกลางวันก็ต้องหลับตา เพราะนั่งสมาธิน้ีไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 

ไม่ต้องใช้อะไร ใช้สตอิย่างเดยีว ใครอยากจะนัง่สมาธน้ีิต้องหาสติให้เจอ  

ต้องสร้างสติข้ึนมาให้ได้ ถ้าไม่มีสติ น่ังไปกี่ชั่วโมงก็ไม่สงบ ไม่ได้ผล 

แล้วอย่าสร้างสติตอนมานั่ง เวลามานั่งนี่ต้องมีสติแล้ว เหมือนเวลาจะ

ไปกินข้าวนี่ ต้องมีเงินจ่ายค่าอาหารแล้ว ไม่ใช่ไปกินเสร็จแล้วบอกว่า 

เดี๋ยวขอไปหาเงินมาจ่ายให้ทีหลัง เขาไม่ให้กินหรอก อาจจะหลอกได้ 

ครัง้เดียว คร้ังหน้ามาน่ีเขาจ�าหน้าได้ ไอ้น่ีจะมากนิแบบนี ้ต้องไปหาเงนิ

มาจ่ายให้ก่อน
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นั่งสมาธิก็เหมือนกัน อยู่ดีๆ นึกว่านั่งแล้วจะสงบนี่ อย่าไปฝัน ยกเว้น

ว่ามีสติมาแล้ว อาจจะเคยฝึกสติมาชาติก่อนนี้ คนบางคนนี้นั่งสมาธิ  

๕ นาทสีงบได้ นัง่ครัง้แรก ไม่เคยนัง่ ตัง้แต่เกดิมาไม่เคยนัง่ แต่พอไป 

ได้ยินได้ฟังวธินีัง่ กล็องมาน่ังด ู๕ นาทเีท่านัน้แหละสงบได้ พุทโธค�าเดียว  

อยูก่บัพทุโธ ๕ นาท ีไม่คดิอะไรเลยแม้แต่แวบเดียว มนัก็สงบได้ แต่ถ้า 

พุทโธค�าคิดค�าสลับกันไปนี้ นั่งไปเถิด กี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่มีวันที่สงบ

เพราะฉะนั้น ต้องมาสร้างสติกันก่อน ไปหาสติกันก่อน เหมือนกับไป

ท�างานหาเงนิก่อน ก่อนท่ีจะมาซ้ือของท่ีร้านน้ีต้องมีเงนิพกมาแล้ว พอม ี

เงินพกมา ต้องการอะไรหยิบได้เลย หยิบปั๊บจ่ายปุ๊บได้ของทันที พอมี

สตแิล้ว พอมานัง่นี ่๕ นาท ี๑๐ นาที กน็ิง่แล้ว สงบแล้ว สตกิ็ไม่ใช่เป็น

ของยากเย็นอะไร ให้นกึถงึพุทโธค�าเดียวนี ่ให้นกึพุทโธๆ อยูเ่ร่ือยๆ อนัน้ี 

ก็เป็นวิธีหนึ่ง อีกวิธีหนึ่งก็ผูกใจไว้กับร่างกายนี้ คอยเฝ้าดูร่างกายให้ใจ 

อยูต่ดิกบัร่างกาย อยู่ทีร่่างกาย คอยดูว่าร่างกายก�าลงัท�าอะไร อย่าปล่อย 

ให้ใจไปทีอ่ืน่ อย่าไปอดตี อย่าไปอนาคต อย่าไปคิดถึงอดีตทีผ่่านมาแล้ว  

อย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง หรืออย่าไปคิดเรื่องอื่นๆ ให้เฝ้าดูว่า

ตอนนี้ร่างกายก�าลังท�าอะไรเท่านั้นเอง ก�าลังเดินก็เดินไปกับร่างกาย 

ซ้ายขวาๆ ไป หรือจะใช้พุทโธมาผูกใจให้อยู่กับการเดินก็ได้ เดินไปก็

พุทโธไป ท�าอะไรก็พุทโธไป ถ้าไม่เฝ้าดูก็พุทโธไป ถ้าเฝ้าดูแล้วใจไม่ไป 

ทีอ่ืน่ ก็ไม่ต้องพทุโธก็ได้ อาบน�า้กอ็ยู่กับการอาบน�า้ ฟอกสบูก่ฟ็อกสบู่ 

เช็ดตัว ท�าอะไรทุกขณะเวลาของการกระท�าของร่างกาย ให้มันอยู่กับ

ร่างกาย
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น่ีคือวธิสีร้างสต ิเป้าหมายก็คอืถ้ามนัมอีะไรให้มนัท�า มนัจะได้ไม่ไปคดิ

เรือ่งอืน่นัน่เอง ถ้าไม่มอีะไรให้มนัท�า เดีย๋วมนัไปแล้ว ไปคดิถงึคนนัน้คนนี ้

เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ว ทั้งๆ ที่ก�าลังท�างานอยู่ ก็ท�าแบบไปกลับๆ กลับมา 

ดงูานปุ๊บหนึง่ แล้วกก็ลบัไปคิดถงึเร่ืองน้ันต่อ แล้วกก็ลบัมาดงูานทีท่�าอกี 

ปั๊บหนึ่ง เรียกว่ากลับไปกลับมา เรียกว่าไม่มีสติต่อเนื่อง ไม่มีสติอยู่กับ 

งานที่ก�าลังท�าอยู่อย่างต่อเนื่อง มันต้องไม่ไปไหนเลย เขาถึงเรียกว่า 

“สมัปชญัญะ” จติอยูก่บัเรือ่งทีใ่ห้ท�าอยูเ่พยีงเรือ่งเดียว ไม่แวบไปทีอ่ืน่  

ถ้าแวบไปแวบมา ก็เรียกว่าสติล้มลุกคลุกคลาน สติมีบ้างไม่มีบ้าง  

มีบางช่วงบางขณะไม่ต่อเนื่อง ถ้าไม่ต่อเนื่อง มันก็ท�าให้จิตสงบไม่ได้ 

เพราะมันมีช่องให้จิตไปคิดนั่นเอง พอเผลอไปคิด มันก็ไม่สงบแล้ว  

ถ้าอยู่กับพุทโธ อยู่กับร่างกายนี้ มันไม่คิด มันก็จะเริ่มสงบ 

นี่คือการฝึกสติก่อนที่จะมานั่ง เอาตั้งแต่ตอนที่ลืมตาขึ้นมาเลย ถ้าเรา

เพิ่งมาฝึกหัดเริ่มต้นนี้ เรายังมีภารกิจการงานต่างๆ ต้องท�าอยู่ เราก็มี 

เวลาที่เราท�าสติได้ในบางช่วง ช่วงท่ีเราตื่นและเตรียมตัวไปท�างานนี้  

กเ็ป็นช่วงท่ีเราสามารถฝึกสตกินัได้ เพราะช่วงนัน้เราไม่ต้องใช้ความคดิ  

คิดก็ไม่ต้องคดิมาก คดิว่าต้องไปท�าอะไร อ้อ ไปเข้าห้องน�า้ ต้องแปรงฟัน  

เอ้า แปรงฟันกค็ดิเท่าน้ันเอง ไม่ต้องคดิยาวเหยยีดเหมอืนเวลาท�างาน 

ต้องจัดการเรื่องนั้น จะต้องจัดการเรื่องนี้ อย่างนั้นมันต้องใช้ความคิด  

ช่วงนัน้กฝึ็กสติให้หยดุคดิไม่ได้ ฝึกได้ก็เพียงแต่ให้มนัอยูก่บัเรือ่งทีก่�าลงั

คดิอยู่เรือ่งเดียว แต่มนัไม่ท�าให้ใจว่างให้ใจสงบ เพราะเวลาคดิเดีย๋วกเ็กดิ 

อารมณ์ต่างๆ ขึน้มา ดใีจบ้าง เสยีใจบ้าง วติกบ้าง กังวลบ้าง อะไรขึน้มา 

ต่างๆ
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แต่สมมุติว่าถ้าเรายังไม่ได้เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติ เพียงอยากจะ

ทดลองหรอือยากจะชมิดวู่า การปฏบิตันิีม้นัดีอย่างไร มนัเป็นประโยชน์

อย่างไร เราก็ต้องเจริญสติในช่วงที่เราสามารถเจริญได้ ลืมตาขึ้นมาก็

เริม่พุทโธไปก่อนเลย หรอืเริม่ดรู่างกายว่าตอนนีอ้ยูใ่นท่าไหนวะ อยูใ่น

ท่านอน จะลุกแล้วนะ ลุกขึ้นมานั่งแล้วนะ ลุกมายืนแล้วนะ เดินแล้วนะ 

ไปเข้าห้องน�า้แล้วนะ ไปท�าอะไรแล้วนะ ก�าลงัท�าอะไรอยู่ อยูก่บัมนัไปทกุ

อริยิาบถของการเคลือ่นไหว ของการกระท�า อนันีเ้ป็นแนวฝึกสติ เพราะ

มนัจะดึงจติไม่ให้ลอยไปลอยมา ไม่ให้ไปกบัความคดิต่างๆ เดีย๋วความคดิ 

มนัก็ไปอดตีบ้าง อนาคตบ้าง อาศยัสญัญา พอนกึถงึอดตี มนักเ็ริม่คดิ 

ถงึอดีต พอนกึถงึอนาคต มนัก็ไปคดิถงึอนาคต ตวัดึงสงัขารให้ไปกค็อื

ตวัสญัญานี ้สญัญาความจ�า จ�าเรือ่งเกดิขึน้เม่ือวานน้ี จ�าถึงเรือ่งเคยได้ 

ยนิมาว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต มนักเ็ป็นความจ�า เป็นตวันกึก่อน พอนกึแล้ว 

ตวัคดิมนักต็ามมา แต่ถ้าเรามสีต ิเรากห็ยดุมนัได้ทันท ีพอมนัคิดอดตี 

เราก็ดึงมันมาปัจจุบัน ดึงกลับมาเฝ้าดูการท�างานของร่างกาย ก�าลัง 

แปรงฟันอยู่กลับไปคิดถึงเมื่อวานนี้ พอรู้ว่าไปคิดปั๊บ ดึงกลับมาให้อยู่ 

กบัการแปรงฟันต่อ พอจะไปคดิถงึชัว่โมงข้างหน้าทีท่�างาน กด็งึกลบัมา 

แปรงฟันต่อ ดึงมันกลับมาเรื่อยๆ อย่าปล่อยให้มันไป นี่คือวิธีฝึกสติ
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สตนิีฝึ้กไปเถิด มันจะมคีณุมปีระโยชน์มาก เวลานัง่สมาธ ิมนัจะท�าให้จติ 

นิง่ได้ ท�าให้จติสงบได้ ถ้าไม่ฝึก รบัรองได้ว่าก่ีร้อยชาตกิ็ไม่มวีนัทีจ่ะพบ

กับความสงบได้ ถ้าเอาจริงเอาจังนี่ ๗ วันก็ได้ พระพุทธเจ้าทรงแสดง

ธรรมไว้ในสติปัฏฐานสูตร ทรงสอนวิธีเจริญสติว่า ไม่ ๗ วันก็ ๗ เดือน 

ไม่ ๗ เดือนก็ ๗ ปี จะได้ความสงบอย่างถาวร

แต่เบือ้งต้นความสงบท่ีได้จากสตน้ีิ เป็นความสงบแบบชัว่คราวไปก่อน 

พอได้ความสงบแบบชัว่คราวแล้ว กม็าพฒันาให้เป็นความสงบแบบถาวร  

ด้วยการใช้ปัญญามาป้องกันรักษาตัวที่จะมาท�าลายความสงบที่ได้จาก

สติอีกทีหนึ่ง

เบื้องต้นนี่ขอให้ทุ่มไปที่สติตัวเดียวก่อน ไม่ต้องสนใจเรื่องปัญญา 

เหมือนเรียนหนังสือ ตอนเริ่มต้นนี่ เอ้า หัดท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ ให้ได้ก่อน  

ยังไม่ต้องไปกังวลกับการอ่านออกเขียนได้ ขอให้ท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ ให้จ�า 

ให้ได้ก่อน หรือถ้าเรียนเลข ก็ท่อง ๑ ๒ ๓ ให้ได้ก่อน แล้วถึงค่อยไป

ขั้นต่อไป
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ขัน้สตินี ้ขอให้มสีตริะลกึรู้อยูปั่จจบุนั อยูใ่นเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เรือ่งเดยีว  

อย่าปล่อยให้ใจไปคดิเรือ่ยเป่ือย ยงัไม่ต้องไปกังวลกับเร่ืองคิดทาง

ปัญญา คิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร เป็นปัญญาแบบไม่มีความ

สามารถที่จะมาท�าใจให้สงบได้ เพราะฉะนั้น ยังไม่ต้องกังวลเรื่อง

ปัญญา ถ้ายังไม่มีสติ ให้มากังวลเรื่องสติก่อน สตินี่เหมือน ก.ไก่ 

ข.ไข่ ของการเรยีนหนงัสอื ถ้ายงัท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ ไม่ได้ อย่าไปหดัอ่าน

ออกเขียนได้เลย อ่านไม่ได้ พออ่านสระอา ง.ง ูไม้เอก อ่านไม่ออก  

ต้องหัดท่องให้รู้ก่อนว่าตัวไหนเป็นอะไร ออกเสียงอย่างไร ก.ไก่ 

ออกเสียงอย่างไร ข.ไข่ ออกเสียงอย่างไร ต้องเรียนรู้เป็นขั้นไป  

การฝึกสมาธิกเ็หมอืนกนั ถ้าท�าตามขัน้ตอนน้ี ไม่แน่นะ ๗ วนัก็ได้เลย  

สงบ ขอให้มนัท�าจรงิๆ จังๆ เท่านัน้แหละ ขอให้มนัควบคมุความคดิ 

ให้ได้ ควบคุมจิตให้ได้ อย่าให้มันลอยไปกับความคิด หรือความ

นกึคิดต่างๆ ทีม่นันึกคดิอยูต่ลอดเวลา ไม่ว่าอยูท่ีไ่หน อยูค่นเดยีว 

อยูก่บัใคร มนักน็กึคดิของมนัไปเรือ่ยๆ บางทถ้ีาไม่นึก มนัก็อาศยั

สิ่งที่มันเห็นได้ยินมาเป็นตัวกระตุ้นให้คิด เห็นคนนั้นเห็นคนนี้  

กค็ดิวพิากษ์วจิารณ์เขาไปแล้ว คนน้ีด ีคนน้ีไม่ด ีมนัมเีรือ่งให้คดิอยู ่

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นแหละ ถ้าอยากจะให้

จิตสงบ อยากจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้ 

ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจจริงๆ ให้กับการฝึกสติก่อน
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พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า สติน้ีเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่

ทีสุ่ด คอืส�าคญัท่ีสดุ เพราะว่าธรรมอย่างอ่ืนนีจ้ะเกิด 

ไม่ได้ สมาธิจะเกิดไม่ได้ วิมุตติความหลุดพ้นจาก

ความทกุข์ทัง้ปวงน้ีเกดิไม่ได้ ถ้าไม่มสีตเิป็นผูน้�าทาง  

เหมือนกับการเรียนหนังสือนี้ ถ้าไม่ท่อง ก.ไก่ ข.ไข่  

ไม่ท่อง A B C น่ีเรยีนไม่รูเ้รือ่งหรอก เรยีนไม่ได้หรอก  

เห็นตัว A ก็ไม่รู้ออกเสียงยังไง เห็นตัว B ก็ไม่รู ้

ออกเสยีงยงัไง เหน็ ก.ไก่ ก็ไม่รูอ้อกเสยีงยงัไง ดปู้าย

ก็อ่านไม่ออก แต่พอมาเริ่มหัดท่องไว้ก่อน ก.ไก่ ถึง  

ฮ. นกฮูก พอเห็นอักษรแต่ละตัวก็รู้แล้วว่ามันออก

เสียงยังไง อย่างน้อยก็อ่านทีละตัวอักษรก่อนก็ได้  

ถ้าอ่านไม่ออก ก็อย่างน้อยนี่ ก.ไก่ นี่ ข.ไข่ นี่ ง.งู  

พอจ�าได้แล้วทีนี้ก็มาสอนให้เวลารวมตัวอักษรว่าให้

ออกเสียงยงัไง ก มารวมกับสระอา ให้ออกเสยีงว่า กา 

ก็ค่อยเรียนไปเป็นขั้นเป็นตอน แล้วพอไม่นานก็ 

อ่านได้แล้วเขียนได้แล้ว เด็กอนุบาลนี่มันก็อ่านได้

เขียนได้ ถึงแม้จะอ่านแบบง่ายๆ เขียนแบบง่ายๆ 

บอกให้วาดตัวไก่ มันก็ยังรู้ว่าไก่เป็นยังไง ให้เขียน 

ก.ไก่ ก็เขียนเป็น
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นีค่อืกระบวนการของการเรียนรู ้อย่าข้ามข้ันตอน อย่ามกัง่าย อย่าคิดว่า  

โอ๊ย เราเก่งโว้ย ไม่ต้องฝึกสติ มานั่งปุ๊บให้มันสงบปั๊บ ไม่ต้องนั่งแบบ

ไม่มีอะไรด้วย นั่งแบบนั้น นั่งให้บ้า นั่งให้เสียสติ พอนั่งแบบไม่มีสติ

ควบคุมใจ เดี๋ยวใจมันก็ผลิตภาพออกมาหลอกมาหลอน แล้วโมหะ

อวชิชากม็าหลอกว่า เป็นนู่นเป็นน่ีขึน้มา เป็นท้าวมหาพรหม เป็นอะไร

ขึ้นมา บางทีก็ท�าให้ตัวสั่น โอ๊ย คิดว่าเจ้าเข้าแล้ว ไปไหนก็ไม่รู้ เข้าป่า 

เข้ารกไปแล้ว ไม่รู้ว่านั่งสมาธิเพื่ออะไร คิดว่านั่งแล้วเห็นนู่นเห็นนี่  

เห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นอดีตชาติ เห็นนู่นเห็นนี่ เห็นไปหมด เห็นล่ะ  

แต่มนัไม่ได้เป็นไปตามทีเ่ราเห็น มันเห็นตอนทีเ่ราปรงุแต่งขึน้มา ตอนที่ 

จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาหลอกเราเท่านั้นเอง

นี่คือการนั่งแบบที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง โอ๊ย นั่งสมาธิง่าย ไม่ต้อง 

ไปเรียน ไม่ต้องไปมีครูไม่ต้องมีอาจารย์ นั่งแล้วก็ดูจิตไป เฝ้าดูจิตไป 

แล้วก็ให้รูท้นัมนั รูท้นัมันแล้วมนักจ็ะหายไป บางทมีนัไม่หายล่ะซ ิรูท้นันี่  

มีภาพหลอน ภาพหลอก รู้ทันมัน แต่จิตมันไม่มีสติแล้วมันหลงไปกับ

ภาพหลอน ภาพหลอนแล้ว มันไม่หยุดนะ มันไม่หาย แม้กระทั่งเวลา 

ไม่นั่ง มันยังจะมาหลอกมาหลอนได้ แล้วก็เชื่อมันแบบหัวทิ่มดินเลย 

บางคนบอกนั่งสมาธิ บอกเห็นเราไปเทศน์ไปสอน มาถามว่าไปหรือ 

บอกว่า เปล่า ไม่ได้ไปโว้ย ไม่เคยไปไหน เขาบอกเขาเชือ่ว่ามานี ่ถึงบอก 

ว่าไม่ได้ไป เขาก็ยังเชื่อว่าไปอยู่นั่นแหละ นี่มันเห็นจริงๆ แต่ว่าสิ่งที ่

มันเหน็มนัไม่จรงิเท่านัน้แหละ แต่มนัเหน็จรงิ เหน็เทวดา เหน็พญามาร  

เห็นอะไรต่างๆ มันคิดไปว่าเป็นนู่นเป็นนี่ เห็นจริงๆ แต่มันไม่ใช่เป็น

ของจริง 
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ดังนั้นต้องระวังนะ ถ้าอยากจะมาฝึกจิตนี่ ต้องมีอาจารย์ในรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง ถ้ามีอาจารย์ที่สอนด้วยปากก็คอยเรียนจากอาจารย์ ไม่มี

อาจารย์สอนทางปาก มีหนังสือของอาจารย์ของพระพุทธเจ้าก็ต้อง 

อ่านให้เข้าใจก่อนว่า เรามาท�าอะไรกัน เราต้องท�าอะไรถึงจะได้ผล  

ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราได้กัน ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็นึก เห็นเขานั่งก็นั่ง 

กับเขา แต่ไม่รู้ว่านั่งข้างในท�าอะไรบ้าง นั่งแล้วก็ดูจิตไป พอจิตปรากฏ

อะไรข้ึนมา บางทกีง็งหลง บางทีกอ็ปุาทานว่าไปเป็นนูน่เป็นนีไ่ป อย่างนี ้

นั่งให้เป็นบ้า อย่านั่งแบบนั้น การนั่งนี่ไม่ต้องการให้มีอะไรให้ปรากฏ 

ต้องการหยุดการท�างานของจิตท่ีเป็นเหมือนเครื่องฉายภาพยนตร์  

เคยเหน็เครือ่งฉายภาพยนตร์ไม๊ ทีเ่ขาเป็นฟิล์มหมนุอย่างนี ้ถ้าเราปล่อย 

ให้มนัท�างาน มนัก็จะฉายภาพมาบนจอ มภีาพต่างๆ แต่อย่างน้อยเรารูว่้า 

เป็นภาพทีถ่กูเครือ่งฉายหนงัผลิตออกมา  แต่เวลานัง่แล้วมภีาพมอีะไร 

ต่างๆ ปรากฏในจอใจของเราน่ีเอง เราจะคดิว่ามนัเป็นจรงิเป็นจงั ยิง่คน 

ที่อยากจะเชื่อ อยากจะรู้อยากจะเห็นแล้ว บอกนั่งแล้วต้องเห็นนรก  

ต้องเหน็สวรรค์ ต้องเห็นเทวดา ต้องเห็นกรรม เหน็อะไรต่างๆ พอมอีะไร 

ปรากฏขึ้นมา มันจะคว้ามับเลย มันจะอุปาทานทันทีว่า โอ๊ย เห็นนู่น 

เห็นนี่แล้ว ที่เห็นนี่เห็นจริง แต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริง มันเป็นหนัง หนังที่ 

จิตมันสร้างขึ้นมา
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เวลานัง่สมาธ ิจติมันกจ็ะผลิตภาพต่างๆ ข้ึนมา แล้วถ้าเป็นภาพ 

ท่ีไม่เคยเหน็ กเ็ลยคดิว่า โอ้โฮ นีเ่ป็นของมาจากโลกทพิย์แล้ว  

มาเป็นเปรต เป็นเทวดาบ้าง เป็นท้าวมหาพรหมบ้าง ระวังนะ 

ถ้านั่งดูแบบนี้ละก้อเป็นบ้าได้ อย่าไปนั่ง นั่งต้องมีสติคอย

ควบคุมตัวเครื่องฉายหนัง คือตัวจิตนี้ ตัวความนึกคิดน้ี 

สังขาร สญัญานี ้คอยควบคมุไว้ อย่าให้มนัท�างาน ให้มนัติดอยู่ 

ชะงกัอยูก่บัพทุโธ ให้มนันึกคดิอยูกั่บพทุโธ ถ้ามนันกึคิดอยูก่บั

พุทโธ มันจะไม่สามารถไปนึกคิดถึงเรื่องอื่นได้ แล้วถ้านึกคิด

อยู่เรื่องเดียวนานๆ มันก็หยุดคิดดีกว่า เหมือนรถติดหล่มนี่้

พยายามที่จะขับให้มันขึ้น เหยียบมันเท่าไหร่ มันก็หมุนติ้วๆ 

ไม่ขึ้น เดี๋ยวเหนื่อยมันก็หยุด เพราะยังไงมันก็ไม่ขึ้นจากหล่ม  

ขอให้มันติดหล่มของพุทโธ เดี๋ยวมันก็หยุดคิดเอง

จตินีม้นัเป็นเหมอืนเครือ่งฉายหนงั มันเป็นท้ังเครือ่งฉายหนงั

เป็นทั้งจอหนัง มันก็ผลิตเหมือนทีวีนี่ มันเป็นทั้งเครื่องผลิต

ภาพและกเ็ป็นภาพ ทวีมีนัมจีอแล้วมนักผ็ลติภาพ ด้วยการไป

รับสัญญาณมาจากทางอากาศอีกทีหน่ึง จิตของเรามันผลิต

ภาพผลิตเรื่องราวต่างๆ ตลอดเวลา ช่วงที่เราตื่นนั้นก็ผลิต

ความคิดแล้วก็มโนภาพ พอดีเราคิดถึงเรื่องนี้ เราก็เห็นภาพ

ไปด้วย คิดถึงขนมนี่ มันไม่ใช่แต่ตัวอักษรนะ ยังนึกเห็นภาพ

ของขนมตามมาเลย คิดถึงกาแฟนี่ เห็น โอ๊ย ควันลอยขึ้นมา

จากถ้วยเลย เห็นแล้วก็อยากจะดื่มใช่ไม๊
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ถึงแม้เราจะไม่เคยเป็นมหาเศรษฐี แต่เราก็นึกภาพได้  

มหาเศรษฐมีนัก็กินข้าวเหมอืนเรา มนัก็ดหูนังเหมอืนเรา  

ก็ไม่ต่างกันเลย เพียงแต่ว่าเขาดูได้มากกว่าเรา เขาดู 

ได้เร็วกว่าเรา ถ้าเป็นเศรษฐี หนังออกปุ๊บก็ไปดูได้เลย

เราคนจนก็ต้องรอให้มันออกมาทางทีวีก่อน แต่มัน

ก็เหมือนกันแหละใช่ไม๊ ดูอีก ๖ เดือนออกมาทางทีวี 

อกีปีหนึง่ มันกห็นังอนัเดียวกนัแหละ มนักเ็หน็ความสุข 

ของเศรษฐี มันก็ไม่มีอะไร สู้ไอ้ความสุขแบบนี้ไม่ได้

นีเ่ราต้องการให้มนัตดิหล่มเข้าใจไม๊ ต้องการให้จิต

มนัตดิหล่ม เหมอืนล้อรถยนต์นี ่พอมนัตดิหล่มแล้ว  

ทนีีม้นัไปไหนไม่ได้แล้ว มนัจะหมนุยงัไงมนัก็ไม่ขึน้

จากหลุมล่ะ คนขับเดีย๋วก็ยอมแพ้เอง เหยยีบคนัเร่ง 

ให้มันหมุนติ้วๆ มันก็ไม่ยอมข้ึน เดี๋ยวคนขับก็

เหน่ือยเอง จิตก็เหมือนกัน พอมันถูกบังคับให้

อยู ่กับพุทโธๆ หรืออยู ่กับลมหายใจ ไม่มีการ

เคลื่อนไหว พอไม่มีเรื่องอะไรมาให้เห็น เดี๋ยวมัน 

กห็ยุดเอง พอหยดุแล้วมนักเ็บาสบาย โล่งอกโล่งใจ  

สุขใจอย่างไม่รู้จะพูดยังไง ถึงเชื่อเลยว่าความสุข

แบบนี้มันดีกว่าความสุขของมหาเศรษฐี 
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ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ มันไม่มีอะไรจะเปรียบได้ ไม่มีอะไร

จะพูดให้ฟังได้ มันต้องสัมผัสเอง สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น 

เพราะมนัไม่มอีะไรมาเปรยีบเทียบได้ กเ็ปรยีบเทียบว่าเหมอืนกับ

ถูกลอตเตอรีร่างวลัที ่๑ แล้วได้แต่งงานกบัดาราภาพยนตร์คนที่

เราโปรดนี ้กเ็ปรยีบได้เท่าน้ันแหละ แต่ความสขุระหว่างถกูรางวลั

ที่ ๑ กับได้แต่งงานกับดาราที่เราโปรดนี้ มันก็เดี๋ยวเดียว ใช่ไหม 

เดีย๋วไอ้น�า้ผึง้พระจันทร์หายไป มนัก็กลายเป็นความขมขืน่ขึน้มา 

พอเงินรางวัลหมดไปทีนี้ก็หายไปหมดแล้ว แต่ความสุขที่ได้จาก

ความสงบนี ้เวลามนัหายไป มนัก็ไม่ได้ท�าให้เราขมขืน่ มนักเ็พยีง 

แต่ท�าให้เรากลับมาอยู่จุดตอนที่เราเริ่มต้น ตอนที่เรานั่งเราก็

ไม่ทุกข์ไม่สุข แต่ก็ไม่เดือดร้อน พอออกจากสมาธิกลับมาอยู่ที ่

จุดเดิมที่เราเริ่มต้น มันก็ไม่เสียหาย ไม่เหมือนกับตอนท่ีถูก

ลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ แล้วพอเงินหมดแล้ว มันไม่ได้กลับมาอยู่ที่ 

จุดตอนก่อนที่จะถูกลอตเตอรี่ มันอยู่ลงต�่ากว่าน้ัน มันจะทุกข์

มากกว่านั้น ตอนที่ไม่ถูกลอตเตอรี่นี้ มันก็ยังพออยู่พอกินได้  

พอถูกลอตเตอรี่ โอ๊ย ดีใจ พอใช้เงินหมดแล้ว มันกลับมาต�่ากว่า

จุดก่อนที่เราจะถูกลอตเตอรี่ มันจะทุกข์มาก เพราะเป็นเหมือน

คนติดยาเสพติดไปเสยีแล้ว เอาเงนินีไ้ปซือ้ความสุขต่างๆ พอเงิน 

หมดนี ้ความอยากซ้ือความสุข อยากซ้ือยาเสพตดินี ่มนัยงัตดิค้าง 

อยู่ในใจ ไอ้ตัวนี้แหละมาท�าให้เกิดความทุกข์ทรมานใจ 
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ส�าหรับความสุขทางโลกมันเป็นอย่างนี้ 

มนัเป็นเหมอืนยาเสพตดิ ถ้าเรายากจน

เราไม่รวยนี่ ไม่เป็นปัญหานะ พอเรา

ยากจนแล้วรวย พอกลบัมายากจนอกีที 

มันคนละเรื่องแล้วนะ มันไม่เหมือน

ตอนท่ีเรายากจน ก่อนที่เราจะรวย  

พอมันรวยแล้วทนีี ้ก็ใช้เงนิแหลกแล้วนะ  

ใช้เงินซือ้อะไรต่างๆ ทีเ่ราอยากจะซือ้กนั 

พอเงินหมดแล้วทีน้ีมันติดแล้ว มันยัง

อยากจะซื้อต่อ แต่ตอนท่ีเรายังไม่รวย  

เรารูว่้าอยากซือ้ก็ไม่ได้อยูด่ ีเราก็ไม่อยาก  

เราก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ แต่พอเรา

เคยซื้อมาแล้ว มันติดแล้ว พอไม่มีเงิน 

ความอยากซื้อมันก็ยังมีอยู่ ไอ้ตัวนี้ที่จะ 

ท�าให้คนรวยฆ่าตัวตายกันเวลามันไม่มี

เงินจะซื้ออะไรแล้ว ซื้อหน้าซื้อตา บางที

ชอบอวดรวย พอเงินหมดทีนี้ไม่กล้าไป

เจอหน้าชาวบ้านเขาล่ะซิ อบัอายขายหน้า  

มองไปทางไหนกอ็บัอายเขาไปหมด ไม่รู้

จะอยู่ไปท�าไม ฆ่าตัวตายดีกว่า
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นีค่อืความสุขทางโลกมนัมพีษิตามมา มนัเหมอืนระเบดิเวลา

พูดง่ายๆ มันรอเวลารอจังหวะที่มันจะระเบิด มันรออนิจจัง  

รอความไม่เทีย่งให้มันปรากฏข้ึนมา พอไม่เทีย่ง ทกุข์กร็ะเบดิ 

ขึ้นมาในใจแล้ว แล้วเราห้ามมันไม่ได้ มันเป็นอนัตตา  

มนัเหมอืนเป็นระเบดิเวลาทีเ่ขาตัง้เวลาไว้แล้ว รอเวลา ไม่มี

ใครสามารถทีจ่ะไปปลดลอ็คมนัได้ ถ้าไปเอามนัมากต้็องเจอ 

มันระเบิดเข้าสักวันหนึ่ง ถ้าไม่อยากให้มันระเบิดใส่เราก็

อย่าไปเอามันมา อย่าไปเอาเงินมา อยู่แบบไม่มีเงินนี่ดีแล้ว  

พออยูแ่บบมเีงนิ ต่อไปไม่มีเงนิ ระเบดิเวลามนัจะระเบดิขึน้มา  

อยูแ่บบไม่มแีฟนล่ะดแีล้ว อย่าไปมแีฟน เดีย๋วเวลาแฟนมนั

ทิ้งเราไปนี้ ระเบิดมันจะระเบิด เวลามันเกิดอนิจจังข้ึนมา 

มันจะระเบดิ มนัจะทกุข์ขึน้มา อย่าไปมอีะไร เพราะจะมีอะไร 

ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีอนิจจังตามมา มีการสิ้นสุดตามมา 

พอมันเกิดเวลาสิ้นสุด ทุกขังก็คือระเบิดเวลาก็ระเบิดตูม 

ขึ้นมา ร้องห่มร้องไห้กัน เศร้าโศกเสียใจกัน ฆ่าตัวตายกัน 

นี่คือการหาความสุขทางโลกมันเป็นอย่างน้ี ให้เห็นโทษ 

ของมัน เพื่อที่เราจะได้ยุติเสียที แล้วมาหาความสุขแบบ

ไม่มลีกูระเบดิดกีว่า กลับมาหาความสขุจากการท�าใจให้สงบ  

มาฝึกสติ มาหัดสร้างสติกัน ถ้าได้สติแล้ว สมาธิง่ายมาก  

๕ นาที ๑๐ นาทีก็มา พอได้สมาธิแล้ว ปัญญาก็ง่ายมาก 

คิดปุ๊บท�าได้ปั๊บ พอรู้ว่าไอ้นี่ทุกข์ก็ปล่อยได้เลย

120  ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด 



ตวัส�าคญัทีสุ่ดกค็อืตวัสต ิสตน้ีิพระพทุธเจ้าทรงบอกว่า ความส�าคญัของ 

สตนิีย้ิง่ใหญ่ เหมอืนกับรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนีเ้ป็นรอยเท้าทีใ่หญ่ทีส่ดุ  

สัตว์ชนิดอ่ืนนี้ไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่จะใหญ่กว่ารอยเท้าช้างได้ รอยเท้า

ช้างน้ีครอบรอยเท้าของสตัว์ทกุชนดิ ฉนัใด สตกิเ็ป็นธรรมทีส่�าคญัทีส่ดุ  

ถงึแม้ว่าจะไม่ท�าประโยชน์ได้สงูสดุ แต่กต้็องมีสติก่อนถึงจะอาศัยธรรม

อย่างอ่ืนมาท�าประโยชน์ที่สูงสุดได้ ต้องมีสติก่อนถึงจะสร้างสมาธิขึ้น

มาได้ สร้างสมาธิขึ้นมาได้แล้วถึงสร้างปัญญาที่จะมาท�าให้จิตหลุดพ้น

จากกองทุกข์ได้ 

มันเป็นขั้นตอน เหมือนกับการเรียนหนังสือ ก.ไก่ ข.ไข่ นี้ส�าคัญที่สุด

ส�าหรับคนที่ยังอ่านหนังสือไม่ออก ต้องหัดท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ ให้ได้ก่อน  

ต้องรู้วิธีออกเสียงของอักษรแต่ละตัวก่อนว่าตัวนี้อักษรอย่างไง ให้ฝรั่ง

ออกเสียง ง.งู สิ มันออกไม่ได้หรอก เพราะตั้งแต่มันเกิดมามันไม่เคย

เรียนตัวนีม้าก่อน เวลาคนไทยจะเขยีน ง.ง ูนีเ้ป็นภาษาอังกฤษ เขยีนไม่ได้  

ใครมีชื่อ ง.งู นี้ล�าบากนะ เวลาจะเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนี่  

มันจะเขียนเป็น ng ฝรั่งอ่านอาจ ng ไม่รู้ออกเสียงอย่างไง นี่ถ้าไม่ได้

เรียนมาก่อน มันออกเสียงไม่ได้ ก็ไม่รู้จะสอนอย่างไง บอก ง.งู มันก็ 

น.น ูต.เต่า มันก็ไม่มนีะ ภาษาองักฤษมนัไม่ม ีต.เต่า มนัม ีธ.ธง มนัม ีT  

แต่ ต. นี้มันไม่มี บอกให้มัน ต.เต่า มันก็บอก ท.เถ่า หรือ ด.เด็ก ไป  

ถ้าไม่ T กเ็ป็น D  ไป ต. มนัออกเสยีงไม่เป็น เพราะมนัไม่เคยเรยีนมาก่อน  

แต่ถ้าตอนท่ีเป็นเดก็เริม่หดัฟัง หดัฟังแล้วก็หดัพดู ฟังจากเสยีงพ่อจาก

เสยีงแม่ พ่อพูดเสยีงนีก็้หดัจ�าแล้วก็ลองหดัพดูไป เดีย๋วมนักพ็ดูได้ อนัน้ี 

มันต้องมีการฝึกฝนอบรม ท�าเป็นขั้นเป็นตอน อย่าข้ามขั้น 
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อย่าพออ่านวิธีน่ังสมาธิเสร็จก็ไปเริ่มน่ังเลย โอเคไม่ว่าเลย  

เผื่อชาติก่อนมีสติก็ดี ถ้ามีสติติดตัวมาจากชาติก่อนก็ดี แต่ถ้า 

นั่งแล้วกี่เดือนกี่ปีมันก็ยังไม่ได้ผลนี้ ควรจะมาพิจารณาเรื่อง 

สติก่อนจะดีกว่า มาฝึกสติ มาหัดเจริญสติ และต้องท�าให้มากๆ  

ย่ิงมากเท่าไหร่ยิง่ได้ผลมากขึน้เท่านัน้ ย่ิงได้ผลเรว็ ผลนาน ผลมาก  

อยู่ที่สตินี่แหละเป็นตัวที่จะท�าให้เกิดผลต่างๆ ขึ้นมา

ดังนั้นอย่ามองข้ามสติไป ลองท�าอย่างที่เราบอกสิ เอาช่วงที่เรา

เตรยีมตวัไปท�างานในแต่ละวนัน้ี ช่วงเช้าตืน่ขึน้มาน้ีท่องพุทโธไป 

ขณะทีเ่ราไปท�ากจิ เตรยีมตวัจะไปท�างาน ท่องพทุโธไป อย่าปล่อย

ให้มันไปคิดเรื่องอดีต เรื่องอนาคต เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ ให้มัน

อยูก่บังานทีเ่ราท�าในตอนน้ัน อาบน�า้ก็ให้มันอยูกั่บการอาบน�า้ไป 

ล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยูก่บัมันไป ถ้าท�าได้นีเ่วลามานัง่ สตมินักจ็ะ 

อยูก่บัลมหายใจหรอือยูก่บัพทุโธ มันกจ็ะไม่คดิอะไร พอมนัตดิหล่ม 

ปั๊บเดียว เดี๋ยวมันก็นิ่งสงบ อันนี้ตัวส�าคัญ แล้วก็ไม่ยากด้วย 

ขอให้ได้ฝึกเท่านั้น ขอให้ได้ท�าเท่านั้น ท�าไม่กี่วันนี่ รับรองได้  

นั่งสมาธินี้จะเห็นผลแตกต่างกันเลย 
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ลองฝึกช่วงทีเ่ราว่างก่อนท่ีจะไปท�างานน่ี อาบน�า้ล้างหน้าแปรงฟัน  

แต่งเนื้อแต่งตัว รับประทานอาหาร ช่วงนั้นแหละไม่ต้องใช้ความ

คดิอะไรมากมาย ให้มนัพทุโธไป หรอืให้มนัอยูก่บังานทีก่�าลงัท�าไป  

อย่าให้มันคิด อย่าให้มันไปอดีต อย่าให้มันไปอนาคต ให้มันอยู่ 

กับปัจจุบัน ให้มันสักแต่ว่ารู้ รู้ว่าก�าลังท�าอะไร รู้ว่าก�าลังพุทโธ  

หรือบางทีไปท�างานถ้าไม่ต้องขบัรถ มคีนขบัยิง่สบายใหญ่ เวลานัง่ 

ในรถกนั็ง่สมาธิไปได้เลย พุทโธๆ ไป ดไีม่ดเีดีย๋วบอกคนรถให้กลับ 

บ้านดีกว่า ไม่ต้องไปท�างานแล้ว ลาออกจากงานดีกว่า 

เอ้า จริงๆ นะ ไปท�าแล้วมนัวุน่วาย เหน็ไหม ไปถงึทีท่�างาน เรือ่งนูน้ 

เรือ่งนีก้เ็ข้ามา เรือ่งปวดหวัต่างๆ กเ็ข้ามา กลบับ้านดกีว่า กลบัไป 

นัง่สมาธดิกีว่า มคีวามสขุ เงินเดอืนทีไ่ด้สูค้วามสขุทีไ่ด้จากความ

สงบไม่ได้ เขยีนใบลาเลย ส่งใบลาไป ไม่เอาแล้ว ถ้าเราลองนัง่สมาธิ 

ไปท�างานแล้ว จิตมนัรวมขึน้มาเม่ือไหร่น่ี รบัรองได้ว่า กลับรถดกีว่า  

ยูเทิร์นดีกว่า 
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แล้วจะไปหาอะไรท่ีดีกว่าน้ีในโลกน้ี ไม่มีหรอก เพราะเราก็โชคดี 

เคยผ่านมาพอสมควรทางโลก อย่างน้อยก็ได้เดินทางรอบโลก  

๑ รอบ เวลาเดินทางไปสหรัฐฯ ก็ไปทางญี่ปุ่น ทางฮาวาย  

ขากลบักม็าทางยโุรป ก็ได้แวะเทีย่วแถวประเทศยโุรป มนัก็พอ

เหน็พอสัมผสั มนักม็แีต่เหน่ือย แบกเป้ไปวันหนึง่ หาทีห่ลบั 

ทีน่อน หาทีก่นิ ไม่เหน็จะมคีวามสขุเลย พอมานัง่สมาธแิล้ว

จิตสงบน้ี โอ้โห มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลย มันก็เลย 

ไม่เอาอะไรแล้ว เอาตวันีต้วัเดียว ขออทุศิชวีตินีใ้ห้กบัการสร้าง 

ความสุขแบบน้ี ก็เลยลาออกจากงาน ทดลองอยู ่แบบ 

ไม่ท�างานสักปีหนึ่ง พอเห็นได้ผลดีขึ้นไปเรื่อยๆ ก็บวชดีกว่า 

มันบวชโดยอัตโนมัติเอง 

เอ้า จริงๆ เราเคยท�างาน พอเรามานั่งสมาธิ พอมันสงบนี้  

ย่ืนใบลาเลย ไม่รู ้จะท�าไปหาอะไร ดูบวกผลลบผลบวก

ระหว่างท�างานกบัไม่ท�างานนี ้ระหว่างจติสงบกับจติไม่สงบนี้  

มันเหมือนนรกกับสวรรค์น่ะ เรื่องอะไรไปอยู่ในนรกท�าไม  

ไปเครียดกับงานกับการท�าไม มาอยู่กับความสงบดีกว่า 

เหมือนกับได้ข้ึนสวรรค์ทั้งเป็น ก็เลยยื่นใบลา ไม่เสียดาย

งานเลย หางานกว่าจะได้นีแ่ทบเป็นแทบตาย ท�าได้ไม่กีเ่ดอืน  

พอได้มาฝึกสมาธิ ได้สัมผัสกับความสงบแม้เป็นเพียงแค่ 

งูแลบลิ้นก็ตาม โอ๊ย มันรู้สึกเบาอกเบาใจ ความวุ่นวายใจ 

ความวิตกกังวล ความห่วงใยอะไรต่างๆ มันหายไปหมด  

มนัไม่กงัวล ไม่เดอืดร้อน ไม่วติก อะไรจะเป็นอะไรมนัเฉยได้ 
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ไม่เคยคดิจะบวชมาก่อน ตอนหดัน่ังสมาธิ ไม่เคยคิดว่าอยากจะบวช  

ตอนทีจ่ะบวชกย็งัสองจติสองใจ ยงัรกัพีเ่สยีดายน้องอยู ่แต่พอมา 

บวกลบคณูหาร มาชัง่น�า้หนักแล้ว มนัต้องไปบวชทางเดยีว แล้วเรา 

ดีอย่าง เราบีบบังคับมัน ไม่มีทางออกทางอื่น เพราะไม่มีเงิน  

ถ้ายังมีเงินอยู่ก็คิดว่ายังคงไม่บวช แต่พอไม่มีเงินแล้วนี่ มันต้อง

ไปบวชแล้ว เพราะไม่งั้นต้องกลับไปท�างาน ถ้าท�างานก็ไม่มีเวลา

มาฝึกสติ มานั่งสมาธิ ก็เลยตัดสินใจบวช

พอตอนตัดสินใจบวชน้ี โอ้โหย เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลย 

ความสองจติสองใจนี ้มนัหายไปหมดเลย พอทุ่มไปทางใดทางหน่ึง 

แล้วมนัเบาขึน้มาเลย มองเหน็อะไรไปนีส้วยสดงดงามไปหมดเลย  

มนัเปลีย่นขึน้มาในใจนี ้ตอนก่อนตดัสนิใจนี ้โอ้โหย มองเหน็อะไร 

เกิดเครียดไปหมด พอตัดสินใจบวชปั๊บนี่ มันหายไปหมดเลย  

มนัมคีวามรูส้กึปลืม้ปีตขิึน้มาในใจ ใจสว่างโล่งข้ึนมา มองท้องฟ้า

มองเมฆ เหมอืนกบัมองครัง้แรก ท�าไมมนัสวยสดงดงามอย่างน้ี 

ก็ไม่รู้

นี่แหละพลังของธรรมมันเป็นอย่างนี้ ก็ต้องให้พิสูจน์กันเอาเอง  

ต้องท�าเอาเอง เรากเ็พยีงแต่มาเล่ามาบอกวธิใีห้ท่านเอาไปท�ากัน  

แล้วรับรองได้ว่า ถ้าท�าแล้วไม่ได้ผลนี้ ก็ให้มาบอกมาประกาศให้

ชาวบ้านรูว่้าเราหลอกลวงได้ เราไม่ว่ากนั แต่ต้องให้มัน่ใจก่อนว่า  

มันเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วไม่ได้ผล แต่ไม่ใช่เกิดจาก 

การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือปฏิบัติไม่ถึง

126  ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด 



นีค่อืเรือ่งของภารกจิทีส่�าคญัทีส่ดุในโลกนี ้คอืการมาสร้างความสงบ

ให้กับใจของเรา แล้วใจของเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง  

ใจของเราจะมีท่ีพึง่ทีถ่าวรทีจ่ะให้ความสขุกับเราไปอย่างไม่มวีนัสิน้สดุ 

ก็ขอยุติการเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังไว้เพียงเท่านี้
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รับชมการแสดงธรรมโดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้ทุกวัน 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. รับชมได้ทาง

Youtube: Phrasuchart Live

Facebook: พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

สามารถรับฟังผ่านวิทยุธรรมะออนไลน์ที่

Phrasuchart.com

และสามารถถามปัญหาธรรมะได้ทาง 

Facebook, Youtube

และ PhraAjarnSuchart on TikTok

Dhamma Chat on ZOOM application

Every Tuesday at 8.00 pm. (Thailand Time)

สนทนาธรรมภาคภาษาไทย ผ่าน ZOOM application

ทุกวันพุธ เวลา ๒๐:๐๐ น. เป็นต้นไป

ถามตอบปัญหาธรรมะกับพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

โดย คุณหมอวีระพันธ์ สุวรรณนามัย (Dr.V Channel)

ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๒๐:๐๐ น. เป็นต้นไป






