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คำนำ

หนังสือ เรื่อง ทำไม ของ พระ อาจารย์ ชย สา โร 
เป็นการ รวม ธรรม เทศนา ๕ เรื่อง ได้แก่ เกิดมาทำไม 
เข้าวัดทำไม หลับตาทำไม ทุกข์ทำไม และ ตายก่อน
ตายทำไม ซึง่ เคย จดั พมิพ ์ทัง้ ใน ลกัษณะ รวม เลม่ และ พมิพ ์
แยก เล่ม ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๔๘ ฉบับ แยก เล่ม หมด ไป 
นาน แลว้ ใน ครัง้ นี ้จงึ จดั พมิพ ์ขึน้ ใหม ่เพือ่ สะดวก ใน การ อา่น 
การ พก พา และ การ เผยแผ่ ขอ ให้ ทุก ท่าน ที่ มี ส่วน ช่วย ใน 
การ ผลิต และ เผยแผ่ หนงัสือ ได้ รับ อานิสงส์ จาก การ บำเพ็ญ 
บุญ ที่ เกิด จาก การ ให้ ธรรม เป็น ทาน ขอ ให้ มี ความ สุข ความ 
 เจ ริญ ยิ่งๆ  ขึ้น ไป

ท้าย นี้ คณะ ศิษย์ ขอก ราบ นมัสการ ขอบพระคุณ 
พระ อาจารย์ ชย สา โร ที่ ได้ เมตตา อนุญาต ให้ พิมพ์ หนังสือ 
เพือ่ แจก เปน็ ธรรม ทาน และ ที ่ได ้อบรม สัง่ สอน ลกู ศษิย ์และ 
ญาติโยม อย่าง สม่ำเสมอ ตลอด มา

    คณะ ศิษยานุศิษย์
    ธันวาคม ๒๕๕๒



ผู้ ที่ มี ศรัทธา ใน พระพ
ุทธ ศาสนา

เชื่อว่าชีวิตจะดีงามม
ีค่า

ก็ ด้วย การ ศึกษา

ต้อง มุ่ง มั่น พํฒ นา ชีวิต ใน ทุกๆ ด้าน

ด้าน พฤติกรรม

ด้าน จิตใจ

และ ด้าน ปัญญา

ท่าน จึง ให้ เรา แบ่ง เวล
า ใน แต่ละ วัน

ให้ นั่ง หลับตา นอก บ้า
ง

เพื่อ ให้ ลืมตา ใน

คือตาที่เห็นทาง

ไปสู่ความเป็นอิสระอ
ย่างแท้จริง
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โยม ยาย อาตมา ไม่ ยอม นั่ง สมาธิ เลย ก่อน ออกบวช 
อาตมา เคย พยายาม ชวน ให้ ท่าน ลอง ดู แต่ ไม่ สำเร็จ ยาย 
บอก วา่ เสยีดาย เวลา นัง่ หลบัตา เฉยๆ ไม ่เหน็ เกดิ ประโยชน ์
อะไร สู ้นัง่ ถกั เสือ้ ให ้หลาน ไม ่ได ้โยม ยาย เปน็ คน องักฤษ รุน่ 
เก่า ใน สายตา ท่าน การ นั่ง สมาธิ เป็น เรื่อง พิเรนทร์ หลาน 
อธิบาย อย่างไร ท่าน ก็ ไม่ ประทับ ใจ ยาย เป็น ชาว คริสต์ 
อคติ ของ ท่าน จึง น่า ให้ อภัย ที่ น่า เศร้า กว่า ก็ คือ ใน เมือง ไทย 
ซึ่ง เป็น เมือง พุทธ มา หลาย ร้อย ปี แล้ว ยัง มี คน จำนวน มาก 
ที่ คิด อย่าง โยม ยาย อาตมา อาตมา อาจ จะ คาด หวัง อะไร 
มาก เกิน ไป ก็ได้ แต่ อด คิด ไม่ ได้ ว่า ชาว พุทธ ใน ประเทศไทย 
น่า จะ เข้าใจ เรื่อง การ ฝึก จิต ดี กว่า หญิง ชรา ใน บ้าน นอก ของ 
อังกฤษ  

คน ไทย บาง คน ยงั ถอืวา่ การ ทำ สมาธ ิเปน็ เรือ่ง งมงาย 
อาตมา ฟัง ความ เห็น อย่าง นี้ ครั้ง แรก ก็ งง ไม่ คิด ว่า ผู้ มี การ 
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ศึกษา (มัก ไม่ใช่ ทัศนะ ชาว บ้าน) จะ ขาด ความ รู้ เรื่อง 
ศาสนา ประจำ ชาติ ของ ตน ถึง ขนาด นั้น ที่ จริง การ ฝึก จิต 
มี เหตุผล หลาย ประการ ซึ่ง เปิด เผยอ ยู่ เสมอ สำหรับ ผู้ ใฝ่ 
รู้ ฉะนั้น การ ปัด ว่าการ ฝึก จิต เป็น เรื่อง ไม่ สำคัญ ควร ถือว่า 
เป็นการ พูด แบบ กุ กกุฏจ ฉาป วิสสเช ติ* ความ งมงาย มี 
หลาย อยา่ง บาง คน เชือ่ วา่ ความ พน้ ทกุข ์อยู ่ที ่บญัช ีธนาคาร 
บาง คน ถอืวา่ อยู ่ที ่ความ รกั แลว้ พสิจูน ์ได ้ไหม บาง คน ถอืวา่ 
ไม ่ตอ้ง เปน็ หว่ง เรือ่ง อนาคต ของ โลก เพราะ ปญัหา ทัง้ หลาย 
ที่ มนุษย์ กำลัง สร้าง ด้วย กิเลส นัก วิทยาศาสตร์ จะ แก้ ให้ เรา 
ได้ นี่ แหละ งมงาย ผู้ ที่ ฝึก จิต ดีแล้ว เท่านั้น ที่ สามารถ พ้น 
ความ งมงาย ได ้เพราะ การ ฝกึ จติ ทำให ้เรา รู ้เทา่ ทนั ความ คดิ 
และ ไม่ เชื่อ มัน จน เกิน ไป เรา กล้า พูด ได้ เลย ว่า ผู้ ที่ ไม่ ฝึก จิต 
ไม่ สามารถ รู้ ความ หมาย ของ คำ ว่า งมงาย ได้ และ เมื่อ ไม่รู้ 
อาการ ของ ความ งมงาย ตาม ความ เป็น จริง จะ พ้น จาก การ 
เป็น เหยื่อ ของ มัน ได้ อย่างไร  

ความ งมงาย เกิด จาก การ เชื่อ บาง สิ่ง บาง อย่าง โดย 
ไมม่ ีเหตผุล รบัรอง เชน่ เชือ่ อะไร เพยีง เพราะ คน สว่น มาก 
เชื่อ อย่าง นั้น ซื้อ สินค้า เพราะ ดารา ที่ ตน ชอบ รับ เงิน จาก  
ผู้ ผลิต ให้ ชม ว่า มันดี ปัญหา ก็ คือ คน เรา ชอบ เข้า ข้าง ตัว เอง 

* แปลว่า ปล่อยไก่
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ใคร เคย ยอมรับ ว่า ตัว เอง งมงาย มี ไหม ทุก คน มัก ถือว่า ตัว 
เอง ม ีเหตผุล แม ้คน โรคจติ ก ็ยงั ถอืวา่ เขา คดิ ถกู ทีส่ดุ แลว้ คน 
อื่น ต่าง หาก ที่ บ้า  

ถา้ ด ูภายใน ไม ่เปน็ เรา จะ แยกแยะ ระหวา่ง เหตผุล จรงิ 
และ เหตุผล ปลอม (ข้อ อ้าง) ไม่ ได้ เรา จะ ยึด มั่น ถือ มั่น ใน 
สิ่ง ที่ เรา เรียก ว่า เหตุผล หวงแหน ทฤษฎี ของ ตน ความ 
สัมพันธ์ ระหว่าง ตัณหา เจตนา และ ความ คิด เห็น เป็น 
เรื่อง ละเอียด ไม่มี มหาวิทยาลัย ที่ไหน ที่ สอน ให้ เรา รู้ เรื่อง 
นี้ ได้ ต้อง ดู เอง คือ ต้อง ภาวนา 

ทุก สิ่ง ทุก อย่าง เกิด จาก จิต เรา จะ แก้ ปัญหา ต่างๆ 
เรา ตอ้ง เริม่ ตน้ ที ่จติ ด ูใน ระดบั สงัคม กอ่น ใคร ฟงั ขา่ว ด ูขา่ว  
ก็ ต้อง เห็น ชัด เลย ว่า โลก นี้ เต็ม ไป ด้วย การ รบ รา ฆ่า ฟัน กัน 
การ เอา รัด เอา เปรียบ กัน การ ใช้ อำนาจ กดขี่ ผู้ ไม่มี อำนาจ 
เฉพาะ ใน สังคม ไทย มี ปัญหา มากมาย เช่น เรื่อง ยา เสพ ติด  
คอรัปชั่น เป็นต้น แล้ว อะไร คือ ราก เหง้า ของ ปัญหา ทั้ง 
หลาย ถ้า ไม่ใช่ กิเลส ใน ใจ คน 

หยุด พิจารณา ดู สัก นิด หนึ่ง ก็ ต้อง เห็น ความ ร้ายกาจ 
ของ กิเลส ความ เห็น แก่ ตัว ความ ไม่ ละอาย ต่อ บาป การ 
บังคับ ตัว ไม่ เป็น ความ อิจฉา พยาบาท ความ หลงใหล 
มัวเมา ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ใน เผ่า พันธุ์ สี ผิว สัญชาติ 
ศาสนา ฯลฯ สิ่ง เหล่า นี้ แหละ ที่ อยู่ เบื้อง หลัง ปัญหา ต่างๆ 
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อยู ่เสมอ และ ถา้ เรา ไม ่หา ทาง ยก ระดบั จติ ของ คน การ แกไ้ข 
รัฐธรรมนูญ การ ปฏิรูป ระบบ ต่างๆ ใน สังคม จะ ได้ ผล จริง 
หรือ ประวัติศาสตร์ สอน ว่า กิเลส คน สามารถ ดึง ระบบ ทุก 
ระบบ ให้ เข้า มา รับ ใช้ ตน ได้ มี ไหม ใน ประวัติศาสตร์ โลก ที่ 
ไม่ เคย เป็น อย่าง นั้น 

ทำไม ประเทศ ที ่เจรญิ ทาง วตัถ ุแลว้ ยงั แก ้ปญัหา สงัคม 
ไม่ ได้ คำ ตอบ น่า จะ อยู่ ที่ ว่า วัฒนธรรม โลก ส่วน ใหญ่ ขาด 
เครื่อง พัฒนา จิตใจ คน ที่ มี ประสิทธิภาพ ลัทธิ ศาสนา ที่ มี 
แต่ ความ เชื่อ คัมภีร์ เป็น แรง ดล บันดาล ใจ ให้ คนละ ชั่ว ทำ ดี 
ได้ มักได้ ผล ใน ระดับ พื้น ฐาน เท่านั้น และ มัก มี ผล ขา้ง เคียง 
เชน่ การ แบง่ เรา แบง่ เขา อยา่ง รนุแรง ซึง่ ม ีโทษ มาก ตอ่ สงัคม 
โลก ปัญหา อยู่ ที่ การ ไม่ เข้าใจ ธรรมชาติ ของ จิต อย่าง ลึก ซึ้ง 
อาตมา เห็น ว่า เมือง ไทย น่า จะ ได้ เปรียบ ประเทศ อื่น ใน เรื่อง 
นี้ เพราะ มี ศาสนา พุทธ เป็น ที่ พึ่ง ศาสนา พุทธ มี แนวทาง 
พัฒนา ชีวิต ใน ทุก ด้าน ที่ สมบูรณ์ ที่สุด ที่ เคย ปรากฏ ใน 
ประวัตศิาสตร์ ของ มนุษยชาต ิปัญหา ของ ไทย จึง ไม่ ได้ อยู่ ที่ 
การ ขาดแคลน ทรัพยากร แต่ อยู่ ที่ ใช้ ไม่ ถนัด หรือ ไม่ ยอม ใช้ 

ใน ระดับ ตัว บุคคล สิ่ง ที่ สร้าง ความ ทุกข์ ความ เดือด 
ร้อน ให้ กับ ชีวิต เรา มาก ที่สุด น่า จะ เป็น ความ เจ็บ ไข้ ได้ ป่วย 
แต ่ความ ทกุข ์กาย ไมใ่ช ่เรือ่ง ของ กาย อยา่ง เดยีว จติใจ ม ีสว่น 
เกีย่วขอ้ง อยู ่เสมอ ไม ่มาก ก ็นอ้ย เชน่ ความเครยีด ความ ซมึ 
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เศรา้ ความ กงัวล อารมณ ์เศรา้ หมอง ทัง้ หลาย เหลา่ นี ้ยอ่ม 
มี ผลก ระ ทบ ต่อ ภูมิ ต้านทาน โรค ทำให้ ป่วย ง่าย และ หาย ช้า 
เป็น ที่ ยอมรับ กัน แล้ว ใน วงการ แพทย์ ว่า ความ โกรธ เป็น 
ปัจจัย สำคัญ ของ โรค หัวใจ ส่วน ความ โลภ อาจ ทำให้ ติด ยา 
เสพ ติด หรือ เป็น กามโรค ได้ อีก เรื่อง หนึ่ง ที่ กำลัง เป็น ที่ 
วิตก กัน มากคือ นิสัย การ กิน คน จำนวน มาก ที เดียว ยอม 
กนิ อาหาร ที ่เปน็ พษิ ตอ่ รา่งกาย เพยีง เพราะ ชอบ รสชาต ิคน 
สมัย นี้ เป็น โรค เพราะ วิถี ชีวิต กัน มาก โรค อ้วน เป็น ตัวอย่าง 
ที่ เด่น สาเหตุ สำคัญ คือ การ กิน มาก เกิน ความ ต้องการ ของ 
รา่งกาย ใน ปจัจบุนั นี ้นกั วจิยั บอก วา่ คน อเมรกินั ตาย เพราะ 
อ้วน ปี ละ ๓๐๐,๐๐๐ คน การ รักษา คน อ้วน ใช้ งบ ประมาณ 
ปี ละ ๑,๐๐๐ ล้าน ดอลลาร์ ยุค นี้ คือ ยุค ไข มัน เจริญ การ 
ไม่ ควบคุม อาหาร การ ไม่ ยอม ออก กำลัง กาย เป็น ปัญหา 
ของ พฤติกรรม ก็ จริง แต่ เกิด จาก มโนกรรม คือ จิต ต้อง แก้ 
ที่ จิตใจ คน ก่อน เพราะ ถ้า บริหาร อารมณ์ ได้ เรื่อง ปาก มัน 
จะ เป็น เอง ไม่ ต้อง กิน แก้ กลุ้ม กิน แก้ เบื่อ กิน แก้ เหงา อีก 
ต่อ ไป 

การ ฝกึ จติ ทำให ้รูจ้กั ปลอ่ย วาง ความ ยดึ มัน่ ใน อารมณ ์
คน เรา รู้จัก บริหาร อารมณ์ ได้ ดี ก็ ช่วย ทาง ด้าน สุขภาพ กาย 
ได้ ดี ด้วย โรค ที่ เกิด เพราะ กรรม ก็ ยัง คง มี อยู่ ก็ จริง แต่ โรค ที่ 
มี สาเหตุ สำคัญ มา จาก จิต จะ ลด น้อย ลง มาก ยา รักษา โรค 
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ที่ กระทรวง สาธารณสุข ต้อง ซื้อ มา จาก เมือง นอก ใน รา คา 
แพงๆ จะ ลด ลง สรปุ วา่การ นัง่ หลบัตา ชว่ย ฟืน้ฟ ูเศรษฐกจิ 
ของ ประเทศ ประหยัด แค่ ราคา ยา นอน หลับ ยา กล่อม 
ประสาท ก็ได้ เงิน มหาศาล แล้ว 

การ ทำความ เพียร ทาง จิตใจ ถือว่า เป็น กิจ สำคัญ 
สำหรับ ชาว พุทธ ทุก คน ไม่ ว่า เรา เป็น นักบวช หรือ คฤหัสถ์ 
เรา ควร จะ เอาใจ ใส่ ควร จะ ตั้งใจ ใน เรื่อง จิตตภาวนา ทำไม 
เพราะ คำ ว่า “ ภา วนา ” นั้น ตรง กับ คำ สมัย ใหม่ ว่า พัฒนา 
ไม่ ภาวนา ก็ คือ ไม่ พัฒนา ไม่ พัฒนา จิตใจ อาจ เกิด ผล ต่อ 
สุขภาพ ร่างกาย ได้ แต่ ผล ร้าย ที่ เห็น ง่าย คือ ภายใน จิต จะ 
ขาด กำลัง ความ อ่อนแอ ทาง จิต นี้ ปรากฏ ด้วย การ ไหล ไป 
ตาม อารมณ ์เชน่ การ หมกมุน่ ใน เรือ่ง กาม ราคะ หรอื สิง่ ทัง้ 
หลาย ที ่อยาก ได ้อยาก ม ีอยาก เปน็ โดย ไม ่สนใจ ผล เสยี ที ่จะ 
ตาม มา นสิยั หงดุหงดิ ขี ้รำคาญ ขี ้เบือ่ กลดักลุม้ วา้วุน่ ฯลฯ 
เมื่อ จิตใจ คน เรา ไม่ ได้ รับ การ พัฒนา การ พัฒนา ภายนอก 
ไม่ ว่า ด้าน สังคม หรือ เศรษฐกิจ มัก มี ผล เสีย มากกว่า ผล ดี 

โทษ ของ การ ไม ่พฒันา จติ จงึ อยู ่ที ่การ ตก อยู ่ใต ้อำนาจ 
ของ นิวรณ์ นิวรณ์ เป็น ชื่อ ของ กิเลส ที่ ขัด ขวาง ความ เจริญ  
จิต มี นิวรณ์ ไม่ สงบ และ ไม่ สามารถ เห็น สิ่ง ทั้ง หลาย ตาม 
ความ เป็น จริง นิวรณ์ ๕ ข้อ คือ ความ ใคร่ ใน กาม ความ 
พยาบาท ความ งว่งเหงา หาวนอน ความ ฟุง้ซา่น เดอืด รอ้น ใจ 
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ความ ลงัเล สงสยั สิง่ เหลา่ นี ้พรอ้ม ที ่จะ เกดิ ขึน้ และ กอ่ ปญัหา 
แก่ ชีวิต ของ คน เรา ตลอด เวลา การ จัดการ กับ นิวรณ์ สำคัญ 
แค่ ไหน เห็น ได้ จาก พุทธ พจน์ ว่า อวิชชา มี นิวรณ์ ๕ เป็น 
อาหาร คือ อวิชชา ความ ไม่รู้ ไม่ เข้าใจ ชีวิต ของ ตน ซึ่ง เป็น 
เหตุ ของ ทุกข์ ทั้ง ปวง ห่อ หุ้ม จิต ได้ เพราะ นิวรณ์ ห้า ประการ 
ยัง หล่อ เลี้ยง มัน อยู่ เพราะ ฉะนั้น คน เรา จะ ฉลาด ปานใด 
กต็าม ปราด เปรือ่ง ใน วชิาการ ที ่เคย เรยีน มา ขนาด ไหนกต็าม 
เรา ทุก คน ยัง อยู่ ใน เขต อันตราย เพราะ ตราบ ใด ที่ เรา ระงับ 
นิวรณ์ ไม่ ได้ เรา ไม่มี ทาง ทำลาย อวิชชา ทำลาย อวิชชา ไม่ 
ได้ ก็ หนี ทุกข์ ไม่ พ้น 

สรุป แล้ว ว่าการ นั่ง หลับตา เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ 
ฝึก จิต ให้ เป็น อิสระ จาก กิเลส จุด เด่น ใน เบื้อง ต้น คือ การ 
ใช้ สมาธิ นำ ไป สู่ ความ เป็น อิสระ จาก กิเลส ประเภท ที่ เรียก 
ว่า นิวรณ์ ความ เป็น อิสระ จาก กิเลส เป็น สิ่ง ที่ น่า ปรารถนา 
อย่าง ยิ่ง เพราะ นำ ประโยชน์ และ ความ สุข อัน สูงสุด มา ให้ 
ทั้ง แก่ ตัว เรา ครอบครัว ชุมชน และ สังคม หาก กิเลส ยัง 
ครอบงำ ใจ ความ สุข ก็ ย่อม บกพร่อง อยู่ ได้ อะไร เท่าไร ก็ ไม่ 
พอ ดี เท่าไร ไม่ นาน ก็ ชิน ชิน แล้ว ก็ เบื่อ เบื่อ แล้ว ก็ ทุกข์ จิต 
เหมอืน ถงั นำ้ รัว่ เมือ่ รัว่ แลว้ นำ้ ทกุ อยา่ง ก ็ม ีคา่ เทา่ กนั จติใจ 
ที่ เป็น อิสระ จาก นิวรณ์ มี ลักษณะ พิเศษ หลาย อย่าง คือ  

หนึ่ง มี คุณภาพ สิ่ง ดี งาม ต่างๆ อย่าง ความ ละอาย 
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ตอ่ บาป ความ กตญัญ ูกตเวท ีความ เมตตา กรณุา เบกิ บาน 
ใน จติ ที ่หา่ง จาก ความ คดิ ผดิ เหมอืน พชื ผกั ตา่งๆ ซึง่ ขึน้ งาม 
ใน ดิน ดี  

สอง กำลัง คือ ความ อดทน ความ ขยัน ความ หนัก 
แน่น ความ รู้สึก ผิด ชอบ ความ กล้า ใน สิ่ง ที่ ถูก ต้อง น้อมจิต 
ไป ใน ทาง ไหน มนั ยอม แลว้ เรา สามารถ พนิจิ พจิารณา อยา่ง 
ลึก ซึ้ง เพราะ ไม่มี ความ ต้องการ อย่าง อื่น เข้าไป รบกวน 

สาม จิต สงบ ไม่ เครียด ไม่ วิตก กังวล ผ่อน คลาย 
สบาย  

สี ่มี ความ สุข ที่ บริสุทธิ์ กว่า และ ยิ่ง กว่า ที่ เรา เคย รู้จัก 
มา ก่อน จิต ผ่องใส เบิก บาน 

ใน เมื่อ การ ฝึก จิต มี ผล ที่ น่า ปรารถนาอย่างนี้ ทำไม 
ชาว พุทธ ทั่วไป ไม่ ค่อย กระตือรือล้น ขวนขวายเท่าไร 
สันนิษฐาน ว่า เป็น เพราะ ไม่ เห็น ชีวิต มี ปัญหาที่การพัฒนา 
ตน จะ แก้ ได้ หรือ เพราะ ยัง ไม่ เห็น การพัฒนาตน เป็น งาน 
เร่ง ด่วน ถ้า ใช้ สำนวน พระ ต้อง บอกว่า ศรัทธาน้อย ยัง ไม่  
เห็น ทุกข์ ด้วยเหตุ นี้ สำหรับ คนส่วน ใหญ่ จุด เริ่ม ต้น 
 ของ การ หัน มา ปฏิบัติ ธรรมอย่างจริงจัง คือ เรื่อง วิกฤติ 
ส่วน ตัว ซึ่ง กระแทก ความนิ่ง นอนใจ ใน ชีวิต อย่าง แรง 
ทำให้ ต้อง หยุด ทบทวน ชีวิต ใหม่ อาจ จะ ด้วย การ ป่วยหนัก 
การ เสีย ชีวิต ของ ผู้ ใกล้ ชิด หรือ ความ ผิด หวังก็ได้ แต่ ที่  
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ควร ย้ำ ก็ คือ เรื่อง วิกฤติ ที่ เกิด ขึ้น นั้น นั่น ไม่ใช่ เหตุที่ ต้อง 
ปฏิบัติ เป็น เพียง แค่ เครื่อง เขย่า ตัว ให้ ตื่น จากหลับ ทำให้ 
ถาม ตวั เอง วา่ ชวีติ ม ีแค ่นี ้หรอื โลก นี ้ทำไมไร ้แกน่ สาร สาระ 
อย่าง นี้ มัน น่า จะ มี อะไร ที่ สูง กว่า นี้ ทำ อย่างไร เรา จึง จะ 
มี โอกาส เข้า ถึง สิ่ง ที่ สูง กว่า นั้น ความ สงสัย อย่าง นี้ คือ การ 
บังเกิด ของ ปัญญา ความ มั่นใจ ว่า ธรรมะ เท่านั้น ที่ จะ ช่วย 
เรา ได้ คือ การ บังเกิด ขึ้น ของ ศรัทธา ที่ นำ ไป สู่ การ ประพฤติ 
ปฏิบัติ ธรรม บาง คน อายุ ยัง ไม่ ถึง ยี่สิบ ก็ คิด อย่าง นี้ แล้ว 
เรียก ว่า มี บารมี บาง คน อายุ ตั้ง แปด สิบ ก็ ไม่ เคย คิด ผู้ ที่ เริ่ม 
สงสัย เรื่อง กิน กาม เกียรติ จะ กลับ เหมือน เดิม ได้ ยาก 
เหมือน เด็ก ที่ เลิก เชื่อ เรื่อง ซานตาคลอส  

สำหรับ ผู้ ที่ ไม่ เคย เฉลียว ใจ เลย ว่า กำลัง ถูก ความ 
ประมาท หลอก ยาก ที่ จะ เข้าใจ ผู้ ที่ ตั้งใจ ปฏิบัติ มัก รู้สึก ว่า 
พวก เข้า วัด ทรมาน ตัว เอง ให้ ลำบาก โดย ไม่ จำเป็น คล้ายๆ 
เอา รถ เข้า อู่ บ่อยๆ ทั้งๆ ยัง วิ่ง ได้ ปกติ แต่ ใน สายตา ของ 
นัก ปฏิบัติ ไม่ใช่ เรื่อง การ ซ่อม รถ ที่ วิ่ง ได้ แล้ว หาก เป็นการ 
ปรับปรุง รถ ที่ ควร จะ ดี กว่า นี้ และ ดี กว่า นี้ ได้ ใน ทาง โลก ถือ 
กนั วา่ นกักฬีา ที่ เสยี สละ ทุก สิง่ ทกุ อยา่ง เพือ่ เปน็ แชมป์ โลก 
น่า ยกย่อง กว่า ผู้ ที่ พอใจ เป็น คน เก่ง ระดับ ตำบล น่า คิด ไหม 
ว่า ทำไม สังคม ไม่ สรรเสริญ ผู้ ที่ กล้า สู้ เพื่อ สิ่ง ที่ มี แก่น สาร 
มากกว่า กีฬา เป็น ไหนๆ คือ การ เป็น แชมป์ เหนือ โลก 
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เคย คิด เลน่ๆ ว่า ใน ยุค ดกึดำบรรพ ์มนษุย์ รุ่น แรก ที่ 
ตดัสนิ ใจ ลกุ ขึน้ หดั เดนิ สอง ขา นา่ จะ ถูก เพง่ โทษ วา่ อตุริ ทำ 
ตัว ให้ ลำ บาก เปล่าๆ ไม่ อย่าง นั้น ก็ อาจ ถูก มอง ว่า ดัดจริต 
หรือ ถูก ตำหนิ ว่า ยุ่ง อย่าง นี้ ทำไม “ฉัน คลาน ไป คลาน มา 
อย่าง นี้ ตลอด ชีวิต ก็ สบาย ดี ไม่ เห็น เสีย หาย อะไร พวก เดิน 
สอง ขา เขา ม ีปญัหา ครอบครวั หรอื เปลา่ ” โชค ด ีวา่ มนษุย ์รุน่ 
บุกเบิก นั้น ไม่ หวั่น ไหว ต่อ ลมปาก ของ มนุษย์ สี่ เท้า 

ความ เบื่อ หน่าย ต่อ ชีวิต ผิว เผิน ความ ต้องการ สิ่ง ที่ 
เปน็ แกน่ เปน็ สาร นี ้คอื การ สกุงอม ของ บารม ีที ่เคย สัง่สม มา 
หลาย ภพ หลาย ชาต ิแลว้ เปน็ จดุ เริม่ ตน้ ของ ววิฒันาการ ของ 
ชวีติ ที ่ยอ่ม นำ ไป สู ่มรรคผล นพิพาน ใน ทีส่ดุ ผู ้ที ่ม ีอดุมการณ ์
ใน การ พัฒนา ตน ให้ ดี ขึ้น มี คุณภาพ ชีวิต มาก ขึ้น เรื่อยๆ 
จะ สนใจ ใน เรื่อง การ ฝึก จิต มาก เพราะ เป็น กลไก ที่ ขาด ไม่ 
ได้ ใน การ สร้าง ชีวิต ใหม่ ถึง จะ ยาก ลำบาก หรือ ล้มลุก คลุก 
คลาน อยู่ บ้าง ก็ ยอม เพราะ เชื่อ ว่า งาน นี้ ไม่มี ทาง เลือก 
 การ ทำ สมาธิ มี ประโยชน์ จริง หรือ แล้ว แต่ การ จำกัด 
ความ หมาย ของ คำ ว่า ประโยชน์ ผู้ ที่ มอง ว่า ไร้ ประโยชน์ ก็ มี 
เพราะ อะไร เพราะ ประโยชน์ ของ เขา คือ สิ่ง ที่ อำนวย ให้ ได้ 
สิง่ ที ่อยาก ได ้คอื ความ สนกุสนาน บา้ง เงนิ ทอง บา้ง อำนาจ 
ชือ่ เสยีง ฯลฯ บา้ง สว่น ผู ้ปฏบิตั ิธรรม มอง วา่ การ ทำ สมาธ ิ 
ม ีประโยชน ์มาก เพราะ ถอืวา่ ประโยชน ์หมาย ถงึ สิง่ ทีเ่พิม่พนู 
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คุณภาพ ชีวิต ทั้ง ของ ตนเอง และ คน อื่น 
อย่างไร ก็ตาม การ กำหนด ความ หมาย ของ ประโยชน ์

ต้อง เริ่ม ด้วย ความ ชัดเจน ใน เป้า หมาย เรา จะ ใช้ คำ ว่า ถูก  
วา่ ผดิ วา่ ด ีวา่ ชัว่ วา่ เปน็ ประโยชน ์วา่ ไม ่เปน็ ประโยชน ์หรอื 
ไร ้ประโยชน ์ได ้ก ็ตอ่ เมือ่ เรา ม ีเปา้ หมาย เพราะ ประโยชน ์คอื 
สิ่ง ที่ ตรง ต่อ เป้า หมาย หรือ นำ ไป สู่ การ บรรลุ ถึง เป้า หมาย 
สำหรับ ผู้ ที่ ถือว่า การ เลี้ยง ครอบครัว ความ เจริญ ใน อาชีพ 
หรือ การ ได้ ลาภ ได้ ยศ ได้ สรรเสริญ ได้ สุข พอที่ จะ เป็น 
เป้า หมาย ชีวิต ได้ การ นั่ง สมาธิ อาจ จะ ไม่ จำเป็น ที เดียว   
ตรง กัน ข้าม อาจ จะ เป็น อุปสรรค โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ใน  
กรณ ีผู ้ที ่อยาก ได ้เรว็ และ ไม ่รงัเกยีจ แนวทาง ทจุรติ พวก ขี ้โกง 
คน เหน็ แก ่ตวั คน ชอบ เอา รดั เอา เปรยีบ เพือ่น มนษุย ์ที ่เคย ได ้
เปน็ เศรษฐ ีมหา เศรษฐ ีม ีมากมาย แต ่คน แบบ นี ้เหมาะ ไหม 
ที่ จะ ให้ เป็น ตัวอย่าง แก่ ตัว เอง หรือ แก่ ลูก หลาน โชค ดี ว่า 
คน สว่น มาก ยงั กลวั บาป และ เคารพ ตวั เอง มาก เกนิ กวา่ ที ่จะ 
แลก ความ ดี ของ ตน กับ โลกธรรม ส่วน ผู้ ที่ ต้องการ หาความ 
สขุ ความ เจรญิ ทาง โลก โดย ไม ่ตอ้ง ทิง้ ศลี ธรรม การ อบรม จติ 
น่า สนใจ อย่าง น้อย ก็ ช่วย บรรเทา ความเครียด อย่าง ดี 
ก็ เกื้อกูล ต่อ ชีวิต ที่ ดี งาม เป็น ประโยชน์ ต่อ ส่วน รวม อย่าง 
แท้จริง 

ใน ชีวิต การ ทำงาน การ ฝึก จิต ให้ เข้ม แข็ง ไม่ ท้อแท้  
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ต่อ อุปสรรค และ ไม่ ประมาท ใน ยาม รุ่งเรือง ย่อม ป้องกัน 
อันตราย ได้ ดี นัก ปราชญ์ เรียก ว่า อยู่ อย่าง การ กิน ปลา โดย 
กา้ง ไม ่ตดิ คอ คอื ถงึ แมว้า่ จำเปน็ ตอ้ง ดำเนนิ ชวีติ ทา่มกลาง 
สิ่ง แวดล้อม ที่ วุ่นวาย การ ทำ สมาธิ ก็ ช่วย ให้ ไม่ ต้อง วุ่นวาย 
ตาม ผล ที่ เห็น ได้ ชัด อยู่ ตรง ที่ ว่าการ ทำ หน้าที่ หรือ การ 
ทำงาน ทุก อย่าง ต้อง มี อุปสรรค อยู่ เสมอ เกิด จาก คน อื่น ก็ 
มี เกิด จาก สิ่ง แวดล้อม ก็ มี เกิด จาก เศรษฐกิจ ของ โลก ก็ มี 
บาง ครั้ง ปญัหา ที่ เกดิ จาก ภายนอก เรา แก้ ได ้บาง ปญัหา มนั 
เหลือ วิสัย ที่ จะ แก้ไข ไม่มี ทาง สู้ ต้อง ทำใจ ยอมรับ แล้ว เรียน 
รู้ จาก ประสบการณ์  

การ ไม ่ซมึ เศรา้ ไม ่เปน็ ทกุข ์กบั เรือ่ง พรรค ์นี ้บาง คน ได ้
โดย นิสัย เดิม ช่วย เรียก ว่า มี พรสวรรค์ แต่ คน ส่วน มาก ต้อง 
สรา้ง นสิยั ใหม ่ดว้ย การ ฝกึ อบรม นอกจาก นัน้ แลว้ ใน ชวีติ คน 
เรา อุปสรรค สำคัญ หลาย อย่าง เกิด จาก จิต ของ เรา โดยตรง 
เช่น ตัดสิน ผิด เพราะ ถือตัว ไม่ ยอมรับ ฟัง เหตุผล คน อื่น  
ทำ อะไร แบบ ชงิ สกุ กอ่น หา่ม เพราะ ใจรอ้น พลาด พลัง้ เพราะ 
อยาก ได้ กำ ไร เยอะๆ อย่าง นี้ เป็นต้น ฉะนั้น การ รู้จัก ตัว 
เอง บริหาร อารมณ์ ตัว เอง จัด ความ รู้สึก ของ ตัว เอง ใน ทาง 
สร้างสรรค์ สิ่ง เหล่า นี้ น่า จะ เป็น ประโยชน์ แก่ คน ทุก คน 

เรา มัก จะ ได้ยิน บ่อย ว่า ผู้ ปฏิบัติ ธรรม ไม่ทัน คน ที่แท้ 
มนั มกั จะ ตรง กนั ขา้ม คอื รูท้นั กวา่ คน ที ่ไม ่ปฏบิตั ิรู ้กล รู ้วธิ ี
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อย่าง ดี ทำไม เป็น อย่าง นั้น เพราะ การ ฝึก จิต ทำให้ เรา คุ้น 
เคย กบั เลห่เ์หลีย่ม ของ กเิลส เหน็ ใน ใจ ตวั เอง แลว้ การ สงัเกต 
ลกัษณะ อาการ ของ กเิลส ใน ขณะ ที ่ปรากฏ ใน การก ระ ทำ ของ 
คน อื่น ก็ ง่าย อากัปกิริยา คำ พูด น้ำ เสียง ปฏิกิริยา ต่างๆ 
ล้วน แต่ เป็น สิ่ง บ่ง บอก ความ จริง ของ คน  

นัก ปฏิบัติ ที่ ดี ต้อง รู้จัก ระวัง ไม่ ด่วน สรุป ใคร แต่ ไม่ 
ละเลย ข้อมูล ต่างๆ ที่ สัมผัส รับ รู้ เพื่อ อยู่ อย่าง รอบคอบ ไม่ 
หลง ใคร ที่ มอง คน อื่น ด้วย ความ ระแวง ตลอด เวลา อาจ จะ 
คดิ วา่ เขา ฉลาด กวา่ แต ่การ มอง คน อืน่ อยา่ง นัน้ ม ีผล เสยี ตอ่ 
คณุภาพ จติ มาก นกั ปฏบิตั ิจงึ ให ้โอกาส คน อืน่ กอ่น โดย ถอื 
หลัก ว่า บริสุทธิ์ จนกว่า มี ข้อ พิสูจน์ ชัดเจน ว่า มี ความ ผิด

อกี ประการ หนึง่ คอื นกั ปฏบิตั ิสามารถ ควบคมุ ตณัหา 
ไม่ ให้ ครอบงำ จิต ชวน คิด ผิด และ พลั้ง พลาด ลอง สังเกต ดู 
สิ คน ที่ ถูก หล อก บ่อยๆ คือ คน ที่ หมั่น ฝึก สติ จริง หรือ เปล่า 
เป็น คน ที่ โลภ อยาก ได้ มาก โดย ลงทุน น้อย ต่าง หาก อย่าง นี้ 
ต้ม ง่าย ที่สุด และ คน ที่ ทำลาย ผล ประโยชน์ ของ ตัว เอง บ่อย 
ที่สุด คือ คน ขี้ โมโห ไม่ใช่ คน สงบ  

คน เข้า วัด อาจ ดู เหมือน ไม่ทัน คน เพราะ บางที เขา 
ขี้ เกียจ พูด ใน สิ่ง ที่ เขา เห็น อย่างไร ก็ตาม คงจะ ต้อง ยอมรับ 
ว่า นัก ปฏิบัติ อาจ จะ เสีย เปรียบ ใน บาง เรื่อง เพราะ ไม่ กล้า 
ทำบาป เสีย เปรียบ พวก เล่น สกปรก หรือ นอก กติกา บ้าง  
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จะ เอา ดว้ย ก ็เสยีดาย ความ ด ีของ ตน เขา ไม ่เคารพ กฎหมาย 
ไม่ใช่ ว่า เรา จะ ต้อง ผิด กฎหมาย ตาม จึง จะ ฉลาด บางที ต้อง 
ปลอ่ย ใน ระยะ ยาว ตอ้ง ชว่ย สรา้ง สงัคม ที ่คน ทำ ชัว่ ถกู ลงโทษ 
ไม ่วา่ เขา เปน็ ใคร หรอื รูจ้กั ใคร และ เสน้ สาย ทัง้ หลาย ที ่ม ีตอ้ง 
ไม ่เหนอื กฎหมาย อยา่งไร กต็าม คน สจุรติ ก ็ยงั ได ้อยู ่เหมอืน 
กนั คอื ไมใ่ช ่วา่ เสยี เปรยีบ ใน ทกุ ดา้น ใน ประการ แรก ได ้รกัษา 
ความ เคารพ นับถือ ตัว เอง ไว้ ได้ ซึ่ง เป็น อริย ทรัพย์ โดย แท้ 
และ ใน ประการ ที่ สอง ได้ ชื่อ เสียง (ใน หมู่ คน ดี) ว่า สะอาด  
นา่ ไวใ้จ ซึง่ เปน็ ทนุ อยา่ง หนึง่ ใน การ ทำ มา หากนิ โดย เฉพาะ 
ใน การ ค้าขาย เพราะ คน อยาก ทำ ธุรกิจ กับ ผู้ ที่ เขา ไว้ใจ ได้ 
 ภายนอก ภายใน สัมพันธ์ กัน เมื่อ วิเคราะห์ ปัญหา 
ต่างๆ ที่ เกิด ขึ้น ใน ชีวิต ประจำ วัน ปรากฏ ว่า ตรง กัน กับ สิ่ง 
ที่ เรา พยายาม ปลอ่ย วาง เวลา นัง่ สมาธ ิสำคญั ที่สดุ คอื เรื่อง 
กาม เช่น ที่ ทำงาน ผู้ชาย ไป ชอบ ผู้ หญิง ผู้ หญิง ไป ชอบ 
ผู้ชาย ต่าง คน ต่าง มี จิต ใจ หมก ห มุ่น ทั้ง วัน มัว แต่ หา โอกาส 
ได ้พดู ได ้คยุ คอย คดิ ปรงุ แตง่ ตา่งๆ นานา หวาน บา้ง ลามก 
บ้าง  

ความ ฉลาด ใน วิชาชีพ ช่วย ป้องกัน ความ รู้สึก อย่าง 
นี้ ไม่ ได้ จิตใจ วุ่นวาย แล้ว งาน ก็ เสีย จิต อยู่ กับ พี่ คน นั้น น้อง 
คน นี้ ตลอด เวลา คง ไม่ ได้ อยู่ กับ งาน ที่ ต้อง ทำ เรียก ว่า กาม 
ครอบงำ เสยี แลว้ คน ที ่ชอบ เพอ้ ฝนั ก ็เหมอืน กนั มวั แต ่คดิ วา่ 
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คนื นี ้เลกิ งาน แลว้ เรา จะ ไป เทีย่ว ที ่โนน่ ที ่นี ่จะ แตง่ ตวัอยา่ง 
ไร ดี จะ ใส่ ชุด นั้น ดี ไหม ชุด นี้ ดี ไหม จะ ไป กิน ข้าว ที่ไหน ดี 
หรอื ปลอ่ย ให ้ความ คดิ วก วน อยู ่ใน เรือ่ง เกา่ แช ่อยู ่ใน สญัญา 
ที่ อบอุ่น  

นี ่ก ็เปน็ อปุสรรค ตอ่ การ ทำงาน เพราะ จติใจ ไป คดิ แต ่
เรือ่ง นัน้ ก ็ไม ่ได ้อยู ่กบั สิง่ ที ่กำลงั ทำ อยู ่กาม ทำให ้เรา ไม ่อยาก 
อยู ่ใน ปจัจบุนั กบั สิง่ ที ่ไม ่นา่ ตืน่ เตน้ พอ รูส้กึ วา่ งาน ตรากตรำ 
น่า เบื่อ จิต ก็ หนี เตลิด ไป เลย งาน ก็ ฉาบฉวย “กาม ” นี้ มี 
ตัง้แต ่หยาบ เชน่ เรือ่ง ทาง เพศ จน ละเอยีด ไมใ่ช ่แต ่เรือ่ง ราคะ 
อย่าง เดียว เรื่อง ทุก เรื่อง ที่ เกี่ยว กับ โลก ที่ เรา อยู่ อาศัย ที่ ไม่ 
ได้ เกี่ยวข้อง กับ หน้าที่ ใน ปัจจุบัน นี่ เรียก ว่า กาม ทั้ง นั้น 

บาง คน ชอบ การเมือง ชอบ อ่าน ข่าว ชอบ ดู หนังสือ 
พิมพ์ ผิด ไหม ก็ ไม่ ผิด ประชาชน ศึกษา ทำความ รู้ เกี่ยว 
กับ สังคม ของ ตน เป็น สิ่ง ที่ ดี แต่ ถ้า ทำงาน แป๊บ เดียว แล้ว 
ก็ หยุด ชวน เพื่อน คุย เรื่อง นายก เรื่อง รัฐบาล เรื่อง นั้น 
เรื่อง นี้ ไม่รู้ จัก กาลเทศะ ถือ เพียง แค่ ว่า คุย มันส์ กว่า 
ทำงาน สนุก กว่า หน้าที่ ใน กรณี นี้ การเมือง กลาย เป็น 
กาม กีดขวาง ความ เจริญ คน เรา แต่ละ คน ไม่ เหมือน กัน 
บาง คน อาจ จะ ชอบ คิด ชอบ พูด ใน เรื่อง กีฬา ผู้ หญิง อาจ 
จะ คุย เรื่อง การ ซื้อ ของ สนุก กว่า ผู้ชาย มัก จะ ชอบ เรื่อง 
รถยนต์ สิ่ง ที่ ดึงดูด จิตใจ มี มาก และ หลาก หลาย แต่ โดย 
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สรุป การ ที่ จิตใจ เรา ชอบ ออก นอก เรื่อง ที่ เรา ได้ กำหนด 
ไว้ ว่า เป็น หน้าที่ แล้ว ก็ ปล่อย ให้ หมก ห มุ่น ใน สิ่ง นั้น  
นี ่คือ อุปสรรค ตอ่ การ ทำงาน ให ้ได ้ผล หลาย ครั้ง งาน ไม่ เดิน 
เพราะ ผู้ ทำงาน บริหาร ความ รู้สึก ของ ตน ไม่ เป็น บริหาร 
เวลา ไม่ เป็น ไม่รู้ จัก กาลเทศะ  

ถ้า เรา เก่ง เวลา ทำงาน ก็ ทำ เต็ม ที่ พอ เลิก งาน แล้ว 
มี เวลา ว่าง เรา จะ ไป เที่ยว ที่ไหน หรือ เรา จะ ไป นั่ง คุย เรื่อง 
อะไร ก ็เปน็ สทิธ ิของ เรา แต ่ถา้ เรา แบง่ เวลา ไม ่เปน็ เวลา ควร 
ทำงาน ก ็มวั แต ่คดิ เรือ่ง ที ่กำลงั ตืน่ เตน้ หรอื คน ที ่กำลงั คดิถงึ 
แอบ โทรศัพท์ บ้าง ส่ง อีเมล์ บ้าง อด ไม่ ได้ ไม่ เป็น ตัว ของ ตัว 
เอง มัน ก็ เป็น ปัญหา และ ปัญหา นี้ จะ แก้ อย่างไร สมาธิ นั้น 
แหละ ช่วย ได้  

นิวรณ์ ข้อ ที่ สอง ครอบคลุม ความ รู้สึก ต่างๆ ใน ทาง 
ลบ ความ โกรธ ความ พยาบาท ความ ขัดเคือง ความ แค้น 
เคือง สิ่ง เหล่า นี้ เป็น ปัญหา ไม่ ว่า เรา ทำ อะไร ก็ แล้ว แต่ ถ้า 
จติใจ ฉนุเฉยีว เดอืดดาล ขุน่ ขอ้ง หมองใจ มนั เปน็ อปุสรรค 
อยู ่ตลอด เวลา อะไร เลก็ อะไร นอ้ย จติใจ ก ็เสยี ศนูย ์เลอืด ขึน้ 
หน้า  

ลอง สงัเกต ด ูวา่ ใน ขณะ ที ่จติใจ เรา รอ้น เปน็ ไฟ โกรธ 
คน นั้น ด่า คน นี้ ความ สามารถ ใน การ ใช้ เหตุผล หาย ไป เลย 
ใช่ ไหม ทำงาน ก็ ไม่ เป็น อัน จะ ทำ เพราะ ขณะ ที่ กำลัง โกรธ  
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สา รอ เดรน า ลนิ หลัง่ ไหล ไป ใน ทกุ สว่น ของ รา่งกาย พยายาม 
บังคับ ตัว เอง ทำงาน แป๊บ เดียว มัน ก็ ผุด ขึ้น มา “ทำ อย่าง นั้น 
มนั นา่ เกลยีด ฉนั รบั ไม ่ได ้ฯลฯ ” โกรธ แลว้ เรา พรอ้ม ที ่จะ ทำ 
อะไร หลาย อยา่ง ซึง่ ปกต ิเรา จะ ไม ่กลา้ ทำ มนั กเิลส ฝา่ย โทสะ 
จงึ นา่ กลวั ทีส่ดุ ใน ขณะ ที ่ความ โกรธ กำลงั ออก ฤทธิ ์ออก เดช 
คน ใจดี กลาย เป็น ยักษ์ หรือ ยักขินี ได้ ตก นรก ก็ ไม่ ว่า ขอ ให้ 
ได้ แก้ แค้น ก็ พอใจ ใน ขณะ ที่ จิตใจ เรา ร้อน การ คิด การ อ่าน 
การ พจิารณา ความ ละเอยีด รอบคอบ ใน การ ทำ หนา้ที่ ไมม่ ี
เลย โอกาส ที่ จะ พลั้ง พลาด ก็ มี มาก บางที กิเลส อาจ จะ ไม่ 
ถึง ขั้น รุนแรง มาก อาจ จะ เป็น แค่ หงุดหงิด รำคาญ หรือ เพ่ง 
โทษ คน อื่น แต่ ความ เศร้า หมอง นิด เดียว มี ผล ต่อ สุขภาพ 
จิต เรา

พระองค์ ตรัส อุปมา ว่า อุจจาระ นิด เดียว ก็ เหม็น  
ข้อ บกพร่อง นี้ เรา จะ แก้ อย่างไร ถ้า ไม่ ใช้ สมาธิ ช่วย จริง อยู่ 
บาง คน นัง่ สมาธ ินาน หลาย ป ีก ็ยงั ไม ่เลกิ นสิยั ขี ้โกรธ ก ็ม ีและ 
คน ที่ ไม่ ปฏิบัติ ธรรม ชอบ ยก คน อย่าง นี้ เป็น ตัวอย่าง เพื่อ 
พสิจูน ์วา่ การ นัง่ สมาธ ิไมม่ ีผล จรงิ ทำ ทำไม เขา คา้น ไม ่เกดิ 
 ประโยชน์ อะไร หรอก เมีย ผม นั่ง ทุก วัน ก็ ยัง เหมือนเดิม ยัง  
โมโห ผม อยู่ เร่ือย สามี เมา กร่ำ (ข้ี เมา) ชอบ พูดอย่างน้ีมาก

ทุก คน ต้อง มี จุด อ่อน และ จุด นั้น ต้อง เป็น จุด ที่ แก้ 
ยาก ทีส่ดุ การ เอา จดุ ออ่น เปน็ เครือ่ง วดั คน ไม ่คอ่ย ยตุธิรรม 
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อยา่งไร กต็าม เรา ยงั ยนืยนั ได ้วา่ ใน กรณ ีของ ความ โกรธ ใคร 
ฝึก จิต ถูก ทาง จะ ดี ขึ้น ไม่ มาก ก็ น้อย เพราะ นัก ภาวนา เห็น 
ความ หยาบ ของ อารมณ์ โกรธ อย่าง ชัดเจน จะ สลด สังเวช 
และ พยายาม ชนะ  

ลอง สังเกต ดู ว่า ใน หมู่ ญาติมิตร เพื่อน ฝูง ของ เรา ผู้ ที่ 
เคย มี นิสัย ขี้ โกรธ ขี้ โมโห ก้าวร้าว ชอบ จับผิด คน อื่น แล้ว 
หาย จาก อาการ นั้น โดย ไม่ ปฏิบัติ ธรรม มี บ้าง ไหม... ไม่มี 
หรอก หรือ แทบ จะ ไม่มี บาง คน อาจ จะ มี อาการ อ่อน ลง 
ด้วย อายุ ก็ได้ คือ กำลังวังชา น้อย ลง การ แสดงออก อาจ จะ 
ออ่น ลง ไมม่ ีแรง อาละวาด ก ็เอา แค ่ทำ ปงึปงั พอ เปน็ พธิ ีแต ่
นิสัย ก็ ยัง มี เหมือน เดิม อายุ ๓๐ เป็น อย่างไร อายุ ๔๐ ก็ 
เป็น อย่าง นั้น ๕๐ ก็ เป็น อย่าง นั้น มี ตลอด ชีวิต เพราะ ไม่ 
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ ธรรม ไม่มี เครื่อง มือ พัฒนา จิต ไม่ พัฒนา 
จิต ชีวิต ก็ อุด ตัน ตาย แล้ว กิเลส ก็ ติดตาม ไป ด้วย 

คน ส่วน ใหญ่ ปฏิบัติ ธรรม แล้ว ความ โกรธ ถ้า ไม่ หาย 
ที เดียว ก็ เห็น ได้ ชัด เลย ว่า ลด น้อย ลง ไป มาก เพราะ ฉะนั้น 
เปรียบ ได้ ว่า เหมือน คน เข้า โรง พยาบาล ก็ ไม่ใช่ ว่า ทุก คน ที่ 
เข้า โรง พยาบาล จะ หาย หมด ใช่ ไหม แต่ การ ที่ บาง คน เข้า 
โรง พยาบาล แล้ว ไม่ หาย โรค กำเริบ หรือ เขา เสีย ชีวิต ไป เลย 
นั่น ก็ ไม่ใช่ ข้อ พิสูจน์ ว่า โรง พยาบาล ไม่ ดี หมอ ไม่ ดี ยา ไม่ ดี 
เพราะ ว่า คน ที่ เข้า โรง พยาบาล แล้ว หาย มี มากกว่า หลาย 
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เท่า ป่วย แล้ว ไม่ ยอม เขา้ โรง พยาบาล เพราะ เคย รู้จัก คน เข้า 
แล้ว ไม่ หาย เหตุผล นี้ ใช้ได้ ไหม 

ฉะนัน้ นสิยั เสยี ตา่งๆ กเิลส ทัง้ หลาย ที ่อยู ่ใน ใจ เรา จะ 
รอ ให ้มนั หาย เอง มนั ไม ่หาย หรอก กี ่ภพ กี ่ชาต ิก ็ไมม่ ีอะไร ด ี
ขึน้ ซำ้ รา้ย อาจ จะ กำเรบิ กไ็ด ้และ ที ่นา่ กลวั ทีส่ดุ ก ็คอื กเิลส 
มี กำลัง มาก อาจ จะ ปิด โอกาส ให้ เรา ได้ กลับ มา เกิด เป็น 
มนุษย์ ต่อ ไป ก็ได้ ชาติ นี้ เรา ทุก คน มี สิทธิ มนุษย ชน แต่ ตาย 
แล้ว เรา แน่ใจ ไหม ว่า ยัง จะ มี สิทธิ เป็น มนุษย ชน อยู่ 

นัก ปฏิบัติ ใหม่ ถึง แม้ว่า ยัง อยู่ ใน ขั้น ล้มลุก คลุก คลาน 
กต็าม ไม ่พงึ ทอ้ใจ ถา้ สามารถ ปอ้งกนั ความ คดิ ผดิ หรอื ความ 
อยาก ผิดๆ ใน การ ปฏิบัติ (ปลอด มิจฉา ทิฏฐิ และ ตัณหา) 
การ เคลื่อนไหว ใน ทาง ที่ ดี ย่อม มี อยู่ การ ขัดเกลา ย่อม มี อยู่  
ยงั ม ีบาง สิง่ บาง อยา่ง ด ีขึน้ อยู ่ทกุ วนั เพราะ อะไร เพราะ หลกั 
ทำ ดี ได้ ดี เป็น กฎ ตายตัว ของ ธรรมชาติ ผล ยัง ไม่ สุกงอม  
จง เชื่อ ไว้ ก่อน อย่า ใจร้อน ไม่ใช่ ว่า คน เรา จะ เปลี่ยนแปลง 
ได้ รวดเร็ว การ เปลี่ยนแปลง เป็น คนละ คน ภายใน วัน เดียว 
เดือน เดียว ปี เดียว ถ้า เป็น อย่าง นั้น ได้ ก็ ดี แต่ ส่วน มาก จะ 
ไม่ เป็น อย่าง นั้น สิ นานๆ อาจ จะ หลาย ปี หรือ เป็น สิบปี 
จึง ค่อย เห็น ชัด ก็ได้ ไม่ แปลก อะไร อย่า แข่ง กับ คน อื่น ก็ 
แล้ว กัน ไม่ ต้อง สงสัย วัน หนึ่ง จะ ทึ่ง ตัว เอง ท่าน อาจารย์  
พุทธ ทาส บอก ว่า จะ อยาก ไหว้ ตัว เอง  
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เรา มัก จะ สำนึก เมื่อ มี อะไร ไม่ น่า ปรารถนา เกิด ขึ้น 
เชน่ ม ีใคร ใส ่รา้ย หรอื ดา่ วา่ สงัเกต ตวั เอง วา่ ไมม่ ีอะไร ทัง้ๆ 
ที่ รู้ ว่า ถ้า หากว่า ใคร มา ด่า เรา อย่าง นี้ สมัย ก่อน นะ เรา ก็ จะ 
โกรธ น่า ดู แต่ ทำไม ตอน นี้ เรา รู้สึก เฉยๆ อยู่ พอ เห็น อย่าง 
นี้ เรา ก็ ภูมิใจ เจ้าของ นะ ไม่ เคย คิด ว่า เรา จะ ปล่อย วาง ได้ ถึง 
ขนาด นี้ แต่ รู้ ว่า ถ้า ไม่ ปฏิบัติ ไม่ ทำ สมาธิ ภาวนา เป็น ไป ไม่ 
ได้ แน่นอน  

คน บาง คน เหน็ ผล เรว็ เหมอืน คน เดนิ กลาง ฝน ไม ่นาน 
ก ็เปยีก โชก ทัง้ ตวั สว่น คน เดนิ กลาง หมอก จะ คอ่ยๆ เปยีก 
ไป เรื่อยๆ กลับ บ้าน ถอด เสื้อ จึง สังเกต ว่า เปียก และ ไม่รู้ ว่า 
เปียก มา ตั้งแต่ เมื่อ ไหร่ 

ท่าน เปรียบ เทียบ มนุษย์ เรา เหมือน นกเขา อยู่ ใน กรง 
แต ่ไมรู่ ้จกั กรง นกั ปฏบิตั ิคอื นก ที ่เหน็ กรง แลว้ อยาก ออก ไป 
ฉะนั้น เป็น เรื่อง ธรรมดา ว่า พวก ไม่ เห็น กรง ต้อง งง ไม่ เข้าใจ 
การก ระ ทำ ของ ผู ้ที ่กำลงั หา ทาง แหก คกุ แต ่คน เรา ที ่ตอ้งการ 
แสวงหา ชีวิต พ้น จาก กรง อยาก อยู่ ใน ที่ๆ กระพือ ปีก ได้ มี  
ชีวิต ที่ ดี งาม มี คุณภาพ เรา ต้อง ทำ ตาม คำ สอน ของ ผู้ มี 
ปัญญา ผู้ ที่ เป็น อิสระ จาก การ กักขัง ทุก ประเภท ท่าน สอน 
ให ้เรา ฝกึ จติ การ นัง่ หลบัตา จงึ นา่ สนใจ มาก เพราะ จติใจ ที่  
ปลอ่ย วาง ความ กลดักลุม้ ซมึ เศรา้ ฟุง้ซา่น วุน่วาย วติก กงัวล  
ลังเล สงสัย ได้ เท่านั้น ที่ สามารถ บิน หนี จาก วัฏสงสาร ไป ได้ 
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การ ปฏิบัติ นี้ ต้อง ทำ เอง และ ไม่ ควร หวัง ทาง ลัด ทุก 
วัน นี้ ก็ มี ยา เปลี่ยน อารมณ์ ออก มา เยอะ แก้ ทุกข์ ได้ ชั่วคราว 
แต่ ผล ข้าง เคียง มี มาก และ โทษ ที่ สำคัญ คือ การ ทาน ยา 
ประเภท นี้ ทำให้ อ่อนแอ ขี้ เกียจ หา ทาง ปล่อย วาง ที่ ถูก ต้อง 
และ ยั่งยืน มัน กลับ บั่นทอน การ เป็น ที่ พึ่ง ของ ตน อยู่ ไป อยู่ 
มา ทุกข์ นิด เดียว ก็ ทน ไม่ ได้ ต้อง กิน ยา มัน ง่าย จริง แต่ ความ 
งา่ย นัน้ แหละ ที ่ทำลาย ความ เจรญิ ของ เรา คน ปว่ย มาก บาง 
คน ไม่ กิน ไม่ ได้ แต่ คน เรา ทั่วไป ใช้ ธรรม โอสถ บำบัด ดี กว่า

พระพทุธ ศาสนา สอน ให ้เรา รบั ผดิ ชอบ ชวีติ ตวั เอง ไม ่
หวัง พึ่งสิ่ง ภายนอก ตัว เรา อยาก ให้ มัน สงบ มี ปัญญา ต้อง 
สร้าง เหตุ ปัจจัย ที่ เหมาะ สม การเพียรพยายามในทางที่
ถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

การ ตั้ง ตน ไว้ ชอบ คือ การ ตั้งใจ ศึกษา ความ จริง ของ 
ชวีติ ความ สขุและ ความ ทกุข ์มนั เกดิ อยา่งไร มนั ดบั อยา่งไร 
มัน เป็น อย่างไร เพ่ง พิจารณา ตรง จุด นี้ เรา จะ เห็น ว่า ทุกข์ 
เพราะ กิเลส ครอบงำ สุข เพราะ กิเลส ไม่ ครอบงำ เมื่อ เห็น 
ความ ร้ายกาจ ของ กิเลส ใน ใจ ตน แล้ว กลัว ต้องการ พ้น จาก 
อำนาจ ของ มนั เรา จงึ เหน็ ประโยชน ์ของ การ นัง่ สมาธ ิเพราะ 
การ นัง่ สมาธ ิเปน็ เครือ่ง มอื กำจดั กเิลส ที ่สำคญั การ ทำ สมาธ ิ
ทำให้ เรา มี กำลัง ทำให้ จิตใจ เข้ม แข็ง สงบ มี ความ สุข ไม่ 
ทำ สมาธิ จิตใจ อ่อนแอ ไม่มี กำลัง วอกแวก ไม่ สงบ ไม่ 
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ผ่องใส ไม่ ราบ รื่น แข็ง กระด้าง  
เอกลักษณ์ ของ ศาสนา พุทธ คือ การ ยก ปัญญา เป็น 

คุณธรรม สูงสุด ชาว พุทธ เรา หาก มี ความ จริงใจ ต่อ พระ 
ศาสนา จึง ต้อง มุ่ง มั่น ให ้เป็น ผู้ มี ปัญญา พระพุทธ องค์ ตรัส 
ไว้ ว่า สมาธิ เป็น บาท ฐาน ของ ปัญญา ประเภท ที่ รู้ เห็น ตาม 
ความ เปน็ จรงิ จน สามารถ ทำลาย กเิลส ได ้สว่น ปญัญา ที ่เกดิ 
จาก ความ จดจำ หรอื คดิ ไตรต่รอง เปน็ ประโยชน ์มาก ใน ชวีติ 
ประจำ วนั แต ่ได ้ผล ด ีเฉพาะ เวลา ที ่ทกุ สิง่ ทกุ อยา่ง ปกต ิพอ 
กเิลส เกดิ ขึน้ พอ ม ีเรือ่ง กระทบ กระเทอืน จติใจ อยา่ง รนุแรง 
เรา มัก จะ ลืม ปัญญา ระดับ นี้ เลย พอ อารมณ์ ดับ แล้ว เรา 
จึง นึก ได้ ว่า อะไร เป็น อะไร ฉะนั้น ปัญญา แบบ จำ ได้ คิด ได้ มี 
บทบาท จำกดั ใน การ สรา้ง ที ่พึง่ ภายใน เรา จำเปน็ ตอ้ง เสรมิ 
ดว้ย ปญัญา ที ่สามารถ ยนื หยดั ตลอด เวลา แม้ ใน ยาม วกิฤต ิ
บัณฑิต ผู้ มี ปัญญา เห็น เรื่อง ที่ ควร คิด ควร พิจารณา ก็ คิด 
พิจารณา ใน เรื่อง นั้น แต่ บัณฑิต รู้จัก กาลเทศะ เวลา ไหน 
ไม ่ตอ้ง คดิ ก ็สามารถ ปลอ่ย วาง ความ คดิ ได ้ทา่น วา่ สามารถ 
อยู่ กับ สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง ที่ ต้องการ ตาม ความ ต้องการ คือ สมาธิ 
ภาวนา จติ สงบ แลว้ ถงึ เวลา ที ่สมควร ก ็นอ้ม ใจ เพือ่ เกดิ ความ 
รู้ ความ เข้าใจ ใน หลัก ธรรม เหมือน แมงมุม ไม่มี แมลง ก็ อยู่ 
เฉยๆ อยา่ง ม ีสต ิพอ แมลง ตดิ หยากไย ่ก ็ออก ไป จดัการ ใน 
สมยั ปจัจบุนั นี ้คน จำนวน มาก เปน็ ทกุข ์เพราะ ความ คดิมาก 
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กว่า ปัญหา ใน การ เอา ตัว รอด ทาง ด้าน วัตถุ แต่ สังคม ยัง 
ไม่ ค่อย ปรับ ตัว กับ สถานการณ์ ใหม่ ยัง ไม่มี ค่า นิยม ใน การ 
บริหาร ความ คิด ระบบ การ ศึกษา สอน แต่ ให้ คน รู้จัก คิด 
เรา จึง คิด คิด คิด อยู่ ตลอด เวลา แต่ หยุด คิด ไม่ ค่อย เป็น 
นอกจาก เวลา นอน หลบั เทา่นัน้ และ ทกุ วนั นี ้คน เครยีด มาก 
เสีย จน นอน ไม่ ค่อย หลับ ก็ มี เยอะ หรือ ถึง จะ นอน หลับ ก็ ยัง 
ตอ้ง ฝนั อกี หลบั แลว้ ตอ้ง ฝนั เพราะ อะไร เพราะ ความ คดิ ยงั 
คั่ง ค้าง อยู่ ไม่ ยอม ปล่อย วาง ตื่น ขึ้น มา ตอน เช้า ก็ ไม่ สดชื่น 
เพราะ สมอง แช่ อยู่ ใน ความ อยาก ความ กลัว ความ กังวล 
อยู่ ทั้ง คืน จะ จัดการ กับ ความ คิด ไม่ ให้ มัน เป็น พิษ เป็น ภัย 
ต่อ ชีวิต เรา อาตมา เชื่อ ว่าการ ฝึก จิต คือ ทาง เดียว ที่ ได้ ผล 

การ ฝึก สมาธิ ภาวนา จะ ประสบ ความ สำเร็จ อย่าง 
เต็ม ที่ ต้อง ประกอบ ด้วย สัมมา ทิฏฐิ ความ เห็น ชอบ สิ่ง 
ที่ ผู้ ภาวนา จะ ขาด ไม่ ได้ คือ ความ เข้าใจ ใน หลัก สำคัญ ทาง 
พระพทุธ ศาสนา เชน่ กฎ แหง่ กรรม อรยิสจั ๔ ไตรลกัษณ ์
เป็นต้น จำเป็น ต้อง รู้ ความ สัมพันธ์ เนื่อง อาศัย กัน ของ ศีล 
สมาธิ และ ปัญญา ต้อง ไม่ เชื่อ อะไร ที่ ขัด กับ ความ จริง ของ 
ธรรมชาติ เช่น ไม่ เชื่อ ว่า มี พระ ผู้ เป็น เจ้า สร้าง โลก คอย ดล 
บนัดาล ชวีติ ของ มนษุย ์ไม ่เชือ่ วา่ นพิพาน เปน็ อตัตา เปน็ตน้ 
ถ้า อย่าง นั้น ผู้ ที่ นับถือ ศาสนา หรือ ลัทธิ อื่น ทำ สมาธิ ได้ ไหม 
ได้ สิ และ ได้ ผล คือ ความ สงบ สุข ใน ระดับ หนึ่ง ด้วย ที่ ไม่ ได้ 
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คือ ความ ตั้งใจ มั่น ซึ่ง เป็น บาท ฐาน ของ วิปัสสนา อัน เป็น 
อาวุธ เดียว ที่ สามารถ นำ เรา ไป สู่ ความ เป็น อิสระ จาก กิเลส 
อย่าง แท้จริง 

ความ เห็น ผิด ไม่ใช่ อุปสรรค เดียว ที่ ควร ระวัง ความ 
อยาก ผดิ ก ็อนัตราย เหมอืน กนั หลวง พอ่ ชา ทา่น สอน ลกู ศษิย ์
ของ ทา่น อยู ่เสมอ วา่ อยา่ ปฏบิตั ิเพือ่ จะ เอา อะไร อยา่ ปฏบิตั ิ
เพื่อ จะ ได้ อะไร จง ปฏิบัติ เพื่อ ละ ปฏิบัติ เพื่อ ปล่อย ถ้า นั่ง 
สมาธ ิคดิ อยาก ได ้นัน่ อยาก เหน็ นี ่อยาก ม ีอยาก เปน็ การ ทำ 
สมาธ ิจะ เศรา้ หมอง แลว้ จะ ไม ่เปน็ สมาธ ิพทุธ เพราะ การ ทำ 
สมาธิ ด้วย ตัณหา ไม่ใช่ แนวทาง เพื่อ พ้น ทุกข์ ทั้งนี้ ก็ เพราะ 
มนั เปน็การ กระทำ ที ่ขดั แยง้ ใน ตวั คอื ถา้ เผือ่ เรา ทำ สมาธ ิเพือ่ 
ละ ตณัหา ดว้ย ตณัหา เปน็ แรง ดล บนัดาล ใจ แลว้ เรา จะ สำเรจ็ 
ไหม เหมอืน ผูน้ำ ประเทศ เชญิ เจา้ พอ่ เปน็ อธบิด ีกรม ตำรวจ 
ชว่ย ปราบ อนัธพาล ครบูา อาจารย ์ให ้เรา ทำ สมาธ ิดว้ย ฉนัทะ 
คือ ความ อยาก ใน สิ่ง ที่ ไม่ ยุ่ง เกี่ยว กับ กาม หรือ อัตตา เช่น 
ต้องการ ให้ จิตใจ เรา มี คุณธรรม ละ กิเลส ได้ เรา นั่ง หลับตา 
เพื่อ ทำให้ จิตใจ เรา สงบ จาก กาม สงบ จาก อกุศล ธรรม 
ทั้ง หลาย พอที่ จะ อำนวย ความ สะดวก แก่ การ ทำงาน ของ 
ปัญญา 

จิตใจ ที่ สงบ เป็นสุข อย่าง ยิ่ง นัก ปฏิบัติ บาง คน หรือ 
หลาย คน กลบั กลวั กลวั ตดิ สขุ ไม ่กลา้ ทำ สมาธ ิมาก (ทัง้ๆ ที ่
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ยงั ไม ่เคย สขุ เทา่ไร) อยา่ง นี ้คอื ความ คดิ ผดิ เหมอืน กนั เครือ่ง 
รับ ประกัน ความ ปลอดภัย มี อยู่ แล้ว คือ สติ และ ปัญญา  
ถ้า เรา ระมัดระวัง มี สัมมา ทิฏฐิ ระลึก ได้ เสมอ ว่า ความ สุข 
จาก สมาธิ สุข จริง แต่ ยัง เป็น สังขาร อยู่ คือ ยัง เป็น ของ ไม่ 
แน่ ไม่ใช่ เป้า หมาย สูงสุด เป้า หมาย สูงสุด อยู่ เหนือ สุข แต่ 
หนทาง ต้อง ผ่าน สุข รู้ อยู่ อย่าง นี้ ไม่ ต้อง ติด สุข ก็ได้ หรือ ถ้า 
ตดิ ตดิ ไม ่นาน ความ เหน็ ชอบ สต ิและ ความ จรงิใจ จะ เขา้ 
มา ชว่ย ขอ ให ้สงัเกต วา่การ เสวย สขุ กบั การ ตดิ สขุ ไม ่เหมอืน 
กัน สุข แล้ว ชอบ ให้ สัก แต่ ว่า ชอบ ก็ ใช้ได้ ยัง ไม่ ติด คำ ว่า 
ตดิ สขุ หมาย ถงึ พอใจ แค ่นัน้ ตอ้งการ แค ่นัน้ คอื ยดึ สว่น หนึง่ 
ของ มรรค เป็น ตัว ผล เสีย เลย  

พระพุทธ องค์ ตรัส ว่า ความ สุข ที่ เกิด จาก ความ สงบ 
นัน้ นกั ปฏบิตั ิทัง้ หลาย อยา่ พงึ กลวั ทา่น สอน ให ้ม ีสต ิรู ้เทา่ ทนั 
แลว้ มนั ไม ่เปน็ พษิ เปน็ ภยั ตรง กนั ขา้ม ปตี ิและ สขุ ที ่เกดิ จาก 
ความ สงบ หล่อ เลี้ยง จิต ทำให้ กระตือรือร้น ใน การ ปฏิบัติ  
ไม่ เบื่อ ไม่มี คำ อ้าง ว่า เช้า เกิน ไป ดึก เกิน ไป ร้อน เกิน ไป 
หนาว เกนิ ไป หวิ เกนิ ไป อิม่ เกนิ ไป เหมอืน แต ่กอ่น ความ สขุ 
ที่ เกิด จาก สมาธิ ภาวนา นั้น ถูก ต้อง และ มี ประโยชน์ ต่อ เรา 
มาก เพราะ ว่า ทุก คน ต้องการ ความ สุข มากกว่า สิ่ง อื่น ทุก 
คนใน โลก ไม่ ว่า ชาติ ไหน ชั้น ไหน วรรณะ ไหน ล้วน แต่ 
ต้องการ สิ่ง เดียวกัน คือ ความ สุข เพราะ ฉะนั้น เรา ควร 
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แสวงหา ความ สุข ด้วย ปัญญา ได้ ความ สุข จาก สมาธิ ดี กว่า 
ได้ จาก ที่ อื่น  

สำหรบั ผู ้ที ่ยงั ไม ่เคย ปฏบิตั ิความ สขุ ม ีอยู ่เหมอืน กนั 
แต่ ข้อ บกพร่อง คือ มัน ยัง คับ แคบ ไม่ มั่นคง และ ไม่รู้ จัก อิ่ม 
ส่วน มาก จะ เป็น ความ สุข ที่ เกิด จาก รูป เสียง กลิ่น รส การ 
สัมผัส เรียก ว่า กาม สุข มัน คับ แคบ เพราะ ซ้ำซาก ไม่ มั่นคง 
เพราะ เรา บงัคบั ไม ่ได ้และ เปน็ ความ สขุ ที ่ไมรู่ ้จกั อิม่ เหมอืน 
การ ใช ้ยา เสพ ตดิ เริม่ แรก คนื ละเมด็ ก ็เมา ทัง้ คนื อยู ่ไป อยู ่มา 
เม็ด เดียว ไม่ อยู่ ต้อง เพิ่ม เป็น สอง เม็ด สอง กลาย เป็น สาม 
สาม เป็น สี่ มัน เพิ่ม เรื่อยๆ กาม สุข ทุก อย่าง ก็ เป็น อย่าง นี้ 

แน่ ล่ะ มนุษย์ เรา ไม่ ได้ หาความ สุข จาก การ เสพ วัตถุ 
อย่าง เดียว คน จำนวน มาก ได้ ความ สุข จาก การ ทำความ ดี 
ต่างๆ เช่น การ ทำ หน้าที่ ต่อ ครอบครัว อย่าง ดี การ ให้ ทาน 
การ ช่วย เหลือ เพื่อน มนุษย์ ที่ ตก ทุกข์ ได้ ยาก การ รักษา ศีล 
เป็นต้น ความ สุข ที่ เกิด จาก การ ทำความ ดี สะอาด และ น่า 
อนุโมทนา โลก เรา อยู่ ได้ ถึง ทุก วัน นี้ เพราะ คน ส่วน ใหญ่ 
ยัง รัก ความ ดี พอ สมควร อย่างไร ก็ตาม ถ้า เรา ดู ให้ ดี เรา จะ 
เห็น ว่า ความ สุข นี้ ยัง ไม่ ลึก ซึ้ง มัน เป็น ส่วน สำคัญ ของ ชีวิต 
ที่ ดี งาม ช่วย ทำให้ สังคม มนุษย์ อยู่ ได้ แต่ ใน ขณะ เดียวกัน 
ไม่ สามารถ ลบล้าง ความ รู้สึก ภายใน ว่า หิวโหย หรือ ขาด 
อะไร สัก อย่าง ซึ่ง สิง สถิต อยู่ ใน ใจ มนุษย์ ปุถุชน ตลอด เวลา 
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เป็น ปัจจัย หนึ่ง ที่ ทำให้ คน ติด อบายมุข มาก เมื่อ มี ความ 
สุข ที่ สะอาด เป็น บุญ พอ เป็น พื้น ฐาน แล้ว พระพุทธ องค์ จึง 
ต้องการ ให้ เรา ก้าว ต่อ ไป ใน กระบวน วิวัฒนาการ ชีวิต ด้วย 
การ อบรม จิตใจ 

คน ดี ที่ ยัง มี กิเลส เป็น คน ดี ตลอด เวลา ไม่ ได้ คน ที่ ยัง 
ไม่ ถึง ดี ก็ ไม่ ต้อง พูด ถึง ความ ต้องการ สุข เวทนา มี อำนาจ 
เหนอื จติใจ คน เรา มาก เหลอื เกนิ หลาย สิง่ หลาย อยา่ง ที ่เรา รู ้
วา่ ไม ่ด ีแต ่ก ็ปลอ่ย ไม ่ได ้เพราะ เสยีดาย ความ สขุ ที ่เรา ได ้จาก 
มัน การ แก้ไข จึง ไม่ ได้ อยู่ ที่ การ ยอมรับ ว่า สิ่ง ไม่ ดี ทั้ง หลาย 
ม ีโทษ อยา่ง เดยีว ปญัหา สำคญั คอื ทำ อยา่งไร เรา จงึ จะ ยอม 
หาความ สขุ ที ่ด ีกวา่ จาก สิง่ เสพ ตดิ ที ่ม ีมากมาย กา่ย กอง แต ่
มี จุดรวม อยู่ ที่ สุข เวทนา ไม่มี ใคร ที่ไหน ติด เฮโรอีน ยาบ้า 
ฯลฯ หรอก สิ่ง เหล่า นั้น เป็น แค่ สื่อ เท่านั้น สิ่ง ที่ คน เรา ติด 
อย่าง เหนียว แน่น คือ ความ สุข ที่ ได้ จาก มัน 

หลกั การ ม ีอยู ่วา่ คน เรา จะ กลา้ ปลอ่ย วาง ความ สขุ ที ่
เกดิ จาก สิง่ ที ่ไม ่ด ีหรอื เกดิ จาก สิง่ ม ีโทษ ได ้ตอ่ เมือ่ ม ีความ สขุ 
อยา่ง อืน่ ที ่มัน่ใจ วา่ เลศิ กวา่ ทดแทน หรอื อยา่ง นอ้ย ทีส่ดุ เมือ่ 
ได้ ชิม รส ของ ความ สุข นั้น และ มี หวัง ว่า ต่อ ไป จะ ได้ มาก ขึ้น 
ทั้งนี้ ก็ เพราะ ว่า คน เรา ส่วน มาก ขี้ ขลาด กลัว จะ ขาด ความ 
สุข กลัว จะ ไม่มี อะไร จึง ไม่ ยอม ปล่อย วาง แต่ เมื่อ เรา ได้ 
ความ สขุ ที ่ด ีกวา่ เรา ก ็กลา้ ม ีกำลงั ใจ พระกร รม ฐาน หลาย 
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รูป ตอน วัย รุ่น ก่อน บวช เคย สูบ กัญชา แต่ เมื่อ มา นั่ง สมาธิ 
ภาวนา แล้ว ท่าน เห็น ว่าการ สูบ กัญชา กับ การ ฝึก จิต เข้า กัน 
ไม่ ได้ ท่าน กล้า เลิก ใน สิ่ง ที่ ให้ ความ สุข กับ ชีวิต เพราะ เห็น 
ว่าการ ฝึก จิต ดี กว่า สูง กว่า และ เชื่อ มั่น ว่า มี แก่น สาร 

หน้าที่ สำคัญ อย่าง หนึ่ง ของ สมาธิ คือ การ ให้ ความ 
สุข แก่ ชีวิต เรา ความ สุข ประเภท ที่ ท่าน เรียก ว่า นิรา มิส สุข 
คอื ความ สขุ ที ่ไม ่ขึน้ ตอ่ อามสิ ไม ่ยุง่ ดว้ย วตัถ ุดว้ย กาม เปน็ 
ความ สุข ที่ ละเอียด อ่อน เมื่อ เรา ได้ สัมผัส ความ สุข อย่าง นี้ 
แล้ว เรา จะ กล้า เสีย สละ ความ สุข ใน สิ่ง ที่ มี โทษ ใน สิ่ง ที่ ไม่ 
ด ีทัง้ หลาย ที ่เรา เคย ยดึ มัน่ อยา่ง เหนยีว แนน่ เพราะ เหน็ ชดั 
ว่า เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ ความ สุข ที่ ดี กว่า 

เรา รู้ ว่า อะไร ดี อะไร ชั่ว พอ สมควร แต่ ความ รู้ กับ การ 
ก ระ ทำ มัก จะ ไม่ ค่อย ลง รอย กัน อย่าง เช่น  การ สูบ บุหรี่  
ทกุ วนั นี ้เรา รู ้กนั ด ีวา่ อนัตราย ตอ่ สขุภาพ แต ่ทำไม คน จำนวน 
มาก ยงั สบู กนั รวม ถงึ หมอ บาง คน ดว้ย ความ สงบ เปน็ สิง่ ที่ 
นำ ความ สขุ มา สู ่จติใจ และ มนั เปน็ ความ สขุ ที ่ทำให ้เรา กลา้ 
ปลอ่ย วาง สิง่ ที ่เรา เคย ยดึ ตดิ สิง่ ที ่เคย ฉดุ ลาก จติ เรา ลง ไป สู ่
สิ่ง ต่ำ ทราม ไม่ ให้ ขึ้น ไป สู่ สิ่ง สูง สิ่ง เลิศ สิ่ง ประเสริฐ ได้

ทีนี้ ใน การ ฝึก จิต ให้ สงบ ระงับ จิตใจ ก็ได้ อยู่ เหนือ 
อำนาจ ของ นิวรณ์ จิตใจ ที่ อยู่ สามารถ เห็น สิ่ง ต่างๆ ตาม 
ความ เป็น จริง พระพุทธ องค์ ทรง ตรัส ว่า อานิสงส์ ของ 
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สมาธิ คือ ยถา ภูต ญาณ ทัศนะ คือ การ รู้ เห็น ตาม ความ เป็น 
จริง ถ้า นิวรณ์ อยู่ ใน จิตใจ ของ เรา นอกจาก ทำให้ จิตใจ เรา 
กวัด แกว่ง และ เศร้า หมอง แล้ว ก็ ยัง เป็น สิ่ง ที่ บ่อน ทำลาย 
ปัญญา ของ เรา มอง ไม่ เห็น ว่า อะไร เป็น ประโยชน์ อะไร ไม่ 
เป็น ประโยชน์ อะไร ถูก อะไร ผิด 

เมื่อ จิตใจ สงบ แล้ว เรา ไม่ ต้อง สนใจ ว่า ได้ สมาธิ ขั้น 
ไหน หลวง พ่อ ชา สอน ว่า เหมือน เรา รู้ รส ของ ผล ไม้ โดย 
ไม่ จำเป็น ต้อง รู้จัก ชื่อ ของ มัน รู้ อาการ ของ จิต ใน ปัจจุบัน 
ก็ พอ ถ้า นิ่ง แน่ว แน่ ก็ รู้ มี ความ คิด บ้าง เล็ก น้อย แต่ ไม่ 
รบกวน ก็ รู้ ตั้ง มั่น พอ สมควร แล้ว น้อม จิต พิจารณา กาย ก็ 
ง่าย คล่องแคล่ว และ จิต ที่ พิจารณา ด้วย พลัง สมาธิ จะ ผิด 
จาก จิต ปกติ ตรง ที่ เป็นก ลาง โดย ไม่ ต้อง ตั้งใจ เรียก ว่า ไม่ 
ยินดี ยินร้าย ไม่ เกิด ปฏิกิริยา โต้ตอบ ต่อ สิ่ง ต่างๆ ที่ ปรากฏ 
ให้ เห็น ความ ไม่ เที่ยง ความ เป็น ทุกข์ ความ เป็น อนัตตา 
ของ สิ่ง ทั้ง หลาย จะ เริ่ม ชัด ขึ้น เรื่อยๆ คือ คน เรา ยัง ไม่ ได้ รับ 
การ ฝึก อบรม เรา ก็... ขอโทษ นะ... ไม่ แตก ต่าง จาก สัตว์ 
เดรจัฉาน เทา่ไร ทำไม เพราะ จดุ เดน่ ของ สตัว ์เดรจัฉาน คอื 
การ อยู่ ใต้ สัญชาตญาณ มนุษย์ เป็น สัตว์ ประเสริฐ เพราะ 
สามารถ อยู่ เหนือ สัญชาตญาณ ด้วย การ ฝึก อบรม แต่ ถ้า  
ไม่ ฝึก ความ เป็น สัตว์ ประเสริฐ ย่อม ไม่ เกิด  ความ แตก ต่าง 
จาก สัตว์ อื่น ก็ ไม่ ปรากฏ  
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เรา มัก ประเมิน บทบาท ของ เหตุผล ใน ชีวิต เรา สูง เกิน 
ไป เรา อยาก เชือ่ วา่ เรา เปน็ ตวั ของ ตวั แลว้ เลย มอง ขา้ม หลกั 
ฐาน ที่ ฟ้อง ว่า ไม่ใช่ สังเกต ดู สิ ว่า สิ่ง ที่ ทำ พูด คิด ใน แต่ละ 
วัน เป็น แค่ ปฏิกิริยา ต่อ สิ่ง ที่ สัมผัส ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
มาก นอ้ย แค ่ไหน หลาย เปอรเ์ซน็ต ์ใช ่ไหม บาง วนั อารมณ ์ด ี
เชียว ใคร ถาม สาเหตุ ก็ ตอบ ไม่ ถูก อาจ จะ ยิ้ม ตอบ เฉยๆ ที่ 
จรงิ เปน็ ผล จาก เรือ่ง เลก็ นอ้ย เชน่ การ ไดท้ี ่จอด รถ งา่ย หรอื ม ี
ข่าว ว่า ทีม ฟุตบอล ที่ ชอบ ได้ ชนะ บาง วัน หน้า บึ้ง ทั้ง วัน เรื่อง 
จุกจิก จิต ถูก เชิด ตลอด เวลา เขา สรรเสริญ เรา ก็ ดีใจ เขา 
นินทา เรา ก็ เสียใจ เจอ การ สัมผัส ที่ เรา ชอบ เรา ก็ มี ความ 
สุข เจอ สิ่ง ที่ เรา ไม่ ชอบ เรา ก็ ทุกข์  

เมื่อ เป็น อย่าง นี้ ความ สุข ความ ทุกข์ ของ เรา ถูก 
กำหนด ด้วย สิ่ง เกิด ดับ นอก ตัว เรา เสีย ส่วน ใหญ่ พูด อีก 
นัย หนึ่ง ก็ คือ ชีวิต ของ เรา ส่วน ใหญ่ เป็น ไป ตาม กรรม 
เก่า หรือ อาจ จะ พูด ว่า ชีวิต เป็น ไป ตาม ดวง ก็ได้ ชีวิต ถูก 
กำหนด ชีวิต ถูก ลิขิต ชีวิต ถูก บังคับ เพราะ เรา ยัง ไม่ ได้ 
ฝึก อบรม ตัว เอง ผู้ ที่ ปฏิบัติ ธรรม แล้ว เท่านั้น ที่ มี โอกาส 
อยู่ เหนือ ดวง ผู้ ที่ ปฏิบัติ แล้ว พ้น จาก ภาวะ ที่ ชีวิต เป็น แค่ 
ปฏิกิริยา โต้ตอบ ต่อ สิ่ง ที่มา กระทบ กลาย เป็น ชีวิต ที่ กอปร 
ด้วย การ ปฏิบัติ ต่อ สิ่ง ต่างๆ ด้วย สติ ปัญญา เจอ สิ่ง ใด 
แล้ว เกิด ความ สุข สัญชาตญาณ ชวน ให้ พอใจ ยินดี ใน สิ่ง 
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นั้น ทั้งๆ ที่ เรา อาจ จะ รู้ สึก ลึกๆ ว่า ไม่ ดี ก็ได้ แต่ รสชาติ 
มัน อร่อย เหลือ เกิน เรา เลย อด เพลิน กับ มัน ไม่ ได้ ติดใจ  
สิ่ง ใด ทำให้ เรา รู้สึก ทุกข์ เรา ก็ จะ ไม่ พอใจ ยินร้าย ใน สิ่ง นั้น 
พยายาม ห่าง จาก สิ่ง นั้น ให้ ได้ พยายาม ทำลาย จน ได้  

ถ้า มอง ใน แง่ ความ รู้สึก ล้วนๆ สุข ดี กว่า ทุกข์ แต่ ถ้า 
มอง ใน แง่ ผล ต่อ คุณภาพ จิต มัน มี ค่า เท่า กัน เพราะ ไม่ ว่า 
ยินดี ใน สุข หรือ ยินร้าย ใน ทุกข์ จิตใจ เสีย หลัก ทั้ง นั้น ถูก 
กำหนด ด้วย สิ่ง นอก ตัว ถูก กำหนด ด้วย กรรม เก่า ไม่ เป็น 
อิสระ นี่ เป็น เรื่อง ธรรมดา ของ คน ที่ ยัง ไม่ ได้ ศึกษา สรุป ว่า 
ความ ยินดี ยินร้าย เป็น อาการ บ่ง บอก ว่า จิต เรา เสีย รู้ เวทนา 
แล้ว  

อานิสงส์ ของ การ ทำ สมาธิ ภาวนา ข้อ หนึ่ง คือ การ 
ค่อยๆ พ้น จาก ภาวะ นั้น เพราะ อะไร เพราะ การ กำหนด 
อารมณ์ กรรมฐาน ของ เรา คือ การ ฝึก ไม่ ยินดี ยินร้าย กับ 
อารมณ์ เช่น ดู ลม หายใจ เข้า ลม หายใจ ออก แทนที่ จะ 
วิง่ ตาม ความ รูส้กึ วา่ ชอบ ไม ่ชอบ ที ่เกดิ ขึน้ ตาม สญัชาตญาณ 
ตาม ความ เคยชิน เรา ก็ พยายาม ดำรง สติ รู้ เท่า ทัน แล้ว ก็ 
ปล่อย วาง รู้ แล้ว ก็ ปล่อย รู้ แล้ว ก็ ปล่อย รู้ แล้ว ก็ ปล่อย ทุก 
ครัง้ ที ่รู ้แลว้ ปลอ่ย นัน้ แหละ คอื การ เสรมิ สรา้ง นสิยั ใหม ่นสิยั 
ที่ เป็น อิสระ จาก อารมณ์ เป็น งาน ที่ ต้อง ใช้ เวลา นาน ต้อง 
ทำ บ่อยๆ เพราะ เรา เคย สั่งสม ความ เคยชิน ที่ จะ ยึด มั่น ใน 
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สิ่ง ต่างๆ เอา จริง เอา จัง กับ มัน สำคัญ มั่น หมาย มัน มาก 
ทีนี้ ใน การ ฝึก จิต ใน ด้าน การ ทำ สมาธิ ภาวนา คือ ฝึก 

ใน ทาง ตรง ข้าม คือ ไม่ เอา แล้ว เรื่อง ตะครุบ เอา สิ่ง ที่ ชอบ 
แล้ว ก็ ผลักไส พยายาม ไล่ ออก สิ่ง ที่ ไม่ ชอบ ไป โดย ไม่ คิด 
ว่า ถูก หรือ ผิด แต่ เรา จะ เปลี่ยน นิสัย โดย ความ คิด เฉยๆ ไม่ 
ได้ ไม่ใช่ ว่า อยู่ ดีๆ อ่าน ปรัชญา หรือ ว่า ฟัง เทศน์ ตัดสิน ใจ 
แล้ว ว่า ไม่ จะ ไม่ ยินดี ใน สิ่ง นั้น อีก แล้ว ไม่ ดี และ เรา จะ ไม่ 
ยินร้าย กับ สิ่ง นั้น อีก แล้ว เป็น นิสัย เสีย ไม่ เอา อีก แล้ว เรื่อง 
ยินดี ยินร้าย บังคับ ตัว เอง ไม่ ได้ อย่าง นั้น มัน เป็น เอง มัน 
เร็ว เกิน ไป สติ เรา ตาม ไม่ทัน เรา จะ ทำได้ ต้อง ฝึก จิต และ 
ต้อง ใช้ เวลา เริ่ม ต้น ใหม่ ด้วย ความ ใจเย็น  

ทา่น เตอืน ยำ้ ให ้เรา ไม ่ประมาท เพยีร พยายาม ใจเดด็ 
ใจ เดีย่ว นี ่สำคญั ความ ไม ่ประมาท ก ็คอื ไม ่เห ลาะๆ แห ละๆ 
ไม ่ทำ สบายๆ เหมอืน เปน็ งาน อดเิรก แตล่ะ ครัง้ ที ่นัง่ ไม ่ตอ้ง 
คิด เอา อะไร มาก หรอก เอา แค่ สอง อย่าง ก็ พอ คือ เอา จริง 
กับ เอา จัง ได้ สอง อย่าง นี้ รวย อริย ทรัพย์ แน่ แต่ ถ้า ไม่ มุ่ง มั่น 
เดี๋ยว จะ คล้าย กับ ชาว ประมง ที่ ชอบ ทอด แห เก่าๆ ที่ ขาดๆ 
ไม ่ได ้อะไร กนิ แลว้ ก ็ชกั สงสยั วา่ที ่นี ่ไมม่ ีปลา ทอด ไป ทอด มา 
ผล สุดท้าย ก็ ทอด อาลัย  จะ ต้อง พิถีพิถัน พอ สมควร เช่น ดู 
ลม หายใจ เข้า ลม หายใจ ออก มัน ไม่ เหมือน การ สอบไล่ ใน 
โรงเรียน ถ้า ทาง โลก นี้ สอบ ได้ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ได้ เกรด เอ 
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อาจ ได้ เกียรตินิยม ทาง ธรรม นี้ ต้อง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จึง 
จะ สอบ ผา่น เชน่ ด ูลม หายใจ เขา้ ลม หายใจ ออก สมมต ิวา่ 
๑๐๐ ลม หายใจ ถ้า มี สติ แค่ ๘๐ ใน ๑๐๐ สอบ ไม่ ผ่าน นะ 
สอบ ตก ทาง โลก ๘๐ ใน ๑๐๐ ถือว่า เก่ง แต่ ทาง ธรรม ไม่ 
ได้ ถ้า ไม่ ได้ ๑๐๐ เรียก ว่า สมาธิ ไม่ เกิด เพราะ สมาธิ ต้อง 
ต่อ เนื่อง ไม่ ให้ ขาด แม้แต่ นิด เดียว  

เรา ต้อง ตั้ง อกตั้ง ใจ มุ่ง มั่น กำหนด จดจ่อ อยู่ ที่ ลม 
หายใจเข้า ลม หายใจ ออก ต้อง ดู อยู่ รู้ อยู่ ตลอด ตลอด ลม 
หายใจ เข้า ตลอด ลม หายใจ ออก ตั้งแต่ ต้นลม กลาง ลม 
จนถึง ปลาย ลม การ แยก ลม เป็น สาม ส่วน อย่าง นี้ ไม่ ได้ 
หมายความ ว่า ต้อง ตาม ลม เข้าไป ข้าง ใน ตาม ลม ออก มา 
ข้าง นอก แต่ หมาย ถึงว่า รู้ ต้น ลม กลาง ลม และ ปลาย ลม 
ใน จดุ ที ่เรา เลอืก กำหนดด ูลม อยา่ง เชน่ ที ่ปลาย จมกู เปน็ตน้ 
ต้น ลม ก็ รู้ กลาง ลม ก็ รู้ ปลาย ลม ก็ รู้ รู้ อยู่ ตรง จุด นั้น รู้ อยู่ 
ทุก ขณะ จิต ให้ มี พุทโธ อยู่ เป็น ที่ พึ่ง ตลอด เวลา ถึง แม้ว่า ไม่ 
ได้ บริกรรม พทุโธ พร้อม กับ ลม ก็ตาม ที แต ่ตอ้ง ม ีพทุธ ภาวะ 
อยู่ ภายใน  

พทุธ ภาวะ คอื ภาวะ จติ ที ่รู ้ตืน่ เบกิ บาน เรา กำหนด 
สิ่ง ใด ก็ตาม ต้อง ตั้ง ตัว รู้ ไว้ แล้ว ไม่ ให ้อ่อน ลง หลวง พ่อ ชา 
ทา่น สอน วา่ ใน การ เจรญิ อา นา ปาน สต ิม ี๓ อยา่ง ที ่จะ ตอ้ง 
ปรากฏ พร้อม กัน หนึ่ง คือ ลม สอง คือ สติ สาม คือ จิต 
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ใน ที่ นี้ จิต หมาย ถึง ความ รู้ตัว หรือ จะ เรียก ว่า สัมปชัญญะ 
ก็ได้ คือ รู้ตัว สติ คือ ไม่ ลืม ไม่ ลืม ลม มี ลม แล้ว ก็ ไม่ ลืม ลม 
ต้อง มี การ รู้ตัว ระลึก ลม ได้ ไม่ ลืม แต่ ขาด ความ รู้ตัว มัน จะ 
กลาย เป็นการ ตก ภวังค์ ได้ 

ฉะนั้น ต้อง ทำนุ บำรุง พุทธ ภาวะ บริกรรม พุทโธ อยู่ 
บ่อยๆ ด้วย ความ ตั้งใจ รู้ ตื่น เบิก บาน อยู่ ใน ปัจจุบัน 
พระพุทธเจ้า เป็น ผู้ ตื่น อยู่ เสมอ เรา ตื่น อยู่ ใน ปัจจุบัน ก็ มี 
ส่วน แห่ง พุทธ ภาวะ  

คำ วา่ พทุธะ ไมใ่ช ่ภาษา บาล ีอยา่ง เดยีว แต ่ปรากฏ 
อยู่ ใน ภาษา รัสเซีย เหมือน กัน โดย หมาย ถึง นาฬิกา ปลุก 
ปลุก เหมือน กัน แต่ ของ เรา ไม่มี นาฬิกา ปลุก มี สติ ปลุก มี 
ความ ตั้งใจ เป็นการ ปลุก จิต ให้ ตื่น ระหว่าง การ ทำ สมาธิ 
เรา ควร สงัเกต ตวั เอง วา่ เรา ตืน่ ไหม การ กำหนด คม ชดั ไหม 
พอด ีไม ่ตงึ ไม ่หยอ่น ไหม ตอ้ง ม ีการ คอย ตดิตาม การ ทำงาน 
ของ เรา เรา ยัง อยู่ กับ ลม ไหม หรือ ว่า เรา ลืม ลมเสีย แล้ว ถ้า 
ลืม เรียก ว่า สติ ขาด ไม่ เป็นไร ไม่ ต้อง น้อยใจ ไม่ ต้อง ท้อใจ 
แต่ รีบ ตั้ง ต้น ใหม่ ถึง จิตใจ ยัง อยู่ กับ ลม ก็ ยัง ประมาท ไม่ ได้ 
เพราะ ถ้า ไม่ ตื่น ไม่รู้ ตัว อย่าง แจ่ม แจ้ง เริ่ม จะ เคลิบเคลิ้ม 
แล้ว ต้อง ระวัง เดี๋ยว จะ เป็น สมาธิหัวตอ การ ฝึก จิต สนุก 
ดี อย่าง นี้ มี อะไร ท้าทาย ตลอด เวลา ผู้ อยู่ ใน ปัจจุบัน เป็น 
ย่อม ประจักษ์ เลย ว่า มัน สุข เยือก เย็น จริงๆ  
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การ กลา่ว วา่ ความ สขุ ไม ่ได ้อยู ่ที ่อืน่ ไกล ความ สขุ อยู ่
ที ่นี ่เดีย๋ว นี ้ความ สขุ ทีแ่ท ้เกดิ เอง ใน จติใจ ที ่บรสิทุธิ ์ไม ่ได ้อยู ่
ที ่การ เสพ วตัถ ุคน เขา้ วดั ก ็คุน้ห ูพอ สมควร แต ่ตอ้ง คุน้ใจ 
จึง จะ ซึ้ง 

ความ สขุ ไม่ ได้ อยู่ ใน สิง่ ที ่สมัผสั หาก อยู่ ที ่ตวัผู้ สมัผสั 
ถ้า เรา สามารถ ให้ ลูก หลาน เรา เห็น ความ จริง นี้ ได้ จะ เป็น 
บุญ อย่าง ยิ่ง เพราะ การ พ้น ความ หลงใหล ใน วัตถุ และ ภัย 
อันตราย ที่ ตาม มา ทั้ง แก่ ตัว เอง และ สังคม จะ เกิด ได้ ก็ ด้วย 
การ ศึกษา เรื่อง ธรรมชาติ ของ ความ สุข การ ทำ สมาธิ ภาวนา 
ที่ ได้ ผล ต้อง ใช้ เวลา ฉะนั้น ต้อง ติดตาม ผล งาน จึง จะ รักษา 
กำลัง ใจ ไว้ ได้ 

ถา้ ม ีเวลา จำกดั นัง่ สมาธ ิตอน เชา้ ด ีกวา่ ตอน กลาง คนื 
ถ้า เรา มี เวลา นั่ง ทั้ง เช้า ทั้ง เย็น ได้ จะ ดี ที่สุด แต่ ถ้า เกิด ไม่มี 
โอกาส ต้อง เลือก เลือก ตอน เช้า ดี กว่า เพราะ ผู้ ที่ ชอบ นั่ง 
สมาธิ ก่อน นอน มัก จะ นอน ก่อน สมาธิ ดึก แล้ว ๔ ทุ่ม ๕ 
ทุ่ม เหนื่อย จาก การ ทำงาน แล้ว ร่างกาย ต้องการ พัก ผ่อน  
นั่ง ก็ เป็น เรื่อง ธรรมดา ว่า ไม่ กี่ นาที ก็ อยาก หลับ ไม่ ชำนาญ 
หรือ ไม่ ตั้ง ใจ จริงๆ ก็ จะ แพ้ อยู่ ไป อยู่มา การ นั่ง สมาธิ 
กลาย เปน็การ กลอ่ม ประสาท กอ่น นอน เฉยๆ ดี เหมอืน กนั 
สำหรับ ผู้ นอนไม่ หลับ ดี กว่า ทาน ยา แต่ มัน ไม่ ดี สำหรับ ผู้ ที่ 
ต้องการ ความ ตื่น อยู่ ใน ปัจจุบัน ยิ่ง ร้าย อาจ จะ ทำให้ มี นิสัย 
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นั่ง แล้ว สัปหงก  
ถ้า จะ ให้ ดี กว่า นั้น ควร จะ ลอง นั่ง สมาธิ ตอน เช้า ตื่น 

แต่ เช้า หน่อย ล้าง หน้า ล้าง ตา ไหว้ พระ แล้ว นั่ง เช้า มืด ก็ 
เงียบ ดี ไม่มี อะไร รบกวน ไม่มี ใคร โทร มา เลิก แล้วไป อาบ 
นำ้ เตรยีม ตวั ไป ทำงาน ยงั ไม ่หยบิ สบู ่ก ็รูส้กึ สดชืน่ แลว้ ตอน 
กลาง วัน คอย สังเกต อารมณ์ ความ รู้สึก ต่างๆ ที่ เกิด ขึ้น 
ไม่ นาน ก็ จะ เห็น ว่า เยือก เย็น กว่า แต่ ก่อน ไม่ ค่อย หงุดหงิด 
เหมือน แต่ ก่อน ไม่ ค่อย ฉุนเฉียว เหมือน แต่ ก่อน ...สบาย 
ถ้า เก่ง แล้ว จะ เหมือน จิตใจ อยู่ ใน ห้อง ติด แอร์ อะไร จะ เกิด 
ขึน้ ก ็ไม ่สะทก สะทา้น ไมใ่ช ่เฉยเมย นะ ไมใ่ช ่วา่ อะไรๆ กไ็ด ้
อัน นั้น ก็ ไม่ใช่ เหมือน กัน แต่ ว่า อะไร ที่ เกิด ขึ้น เรา ก็ รู้สึก ว่า 
อยู่ ใน ขอบเขต ที่ เรา ทน ได้ จัดการ ได้ ไม่ กลุ้ม ใจ กับ ปัญหา 
ไม่ ประมาท กับ ปัญหา ก้าว ไป ที ละ ก้าว อย่าง มี สติ ไม่ เกิด 
อาการ ตระหนก ตกใจ กับ เรื่อง ที่ เกิด ขึ้น อย่าง กะทันหัน 
ยืดหยุ่น แต่ มั่นคง 

เกิด วิกฤติ อะไร ขึ้น มา ปุ๊บ ปั๊บ อย่าง ไม่ คาด คิด ว่า จะ 
เปน็ ได ้คน ที ่ม ีจติใจ ไม ่ตัง้ มัน่ ก ็มกั นกึ ไม ่ออก วุน่วาย ตดัสนิ 
ไม่ ถูก ทำ ไม่ ถูก พูด ไม่ ถูก หรือ ถ้า ทำ อะไร มัก ผิด พลาด 
ส่วน ผู้ ที่ ระงับ อารมณ์ ได้ เป็น ผู้ ที่ รู้สึก พร้อม ที่ จะ รับ ทุก เรื่อง 
ที่ เกิด ขึ้น จิตใจ ไม่ วิ่ง ไป ตาม อารมณ์ เช่น ไม่ กลัว เพื่อน 
ตำหน ิไม ่กลวั ขาย หนา้ ลกู นอ้ง เปน็ตน้ นกั ปฏบิตั ิก ็ม ีความ 
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รูส้กึ เหมอืน กนั ไมใ่ช ่กอ้น หนิ แต ่จติใจ ไม ่ได ้เขา้ไป ยดึ หมาย 
มั่น มัน มัน ก็ เป็น แค่ ของ ระ คาย นดิๆ มัน ไม่ เหมือน แต่ ก่อน 
สามารถ ใช ้ความ รู ้ความ สามารถ ของ ตน อยา่ง รอบคอบ โดย 
อารมณ์ ไม่ ทับถม  

อากาศ ย่อม มี ผลก ระ ทบ ต่อ คน ทำงาน อยู่ กลาง แจ้ง 
นาย ฤ. (ใน หนงัสอื เลม่ นี ้นาย ก. ขอ พกั ผอ่น เปน็ ตวัอยา่ง 
ใน หนงัสอื หลาย เลม่ แลว้ เหนือ่ย) ทำ สวน วนั ไหน รอ้น มาก ก ็
เป็น ทุกข์ วัน ไหน ฝน ตก ก็ ลำบาก นาง ฑ. ทำงาน ใน 
สำนักงาน เขา มอง เห็น อากาศ ภายนอก ผ่าน กระจก ฝน 
ตก เขา ก็ รู้ แสงแดด จ้า เขา ก็ รู้ แต่ ก็ สัก แต่ ว่า รับ รู้ เท่านั้น 
อณุหภมู ิใน ที ่ทำงาน ไม ่เปลีย่น ตาม เพราะ ทำงาน อยู ่ใน หอ้ง 
แอร์ ฉันใด ก็ ฉัน นั้น คน ที่ ไม่ ได้ ฝึก จิต เหมือน กับ อยู่ กลาง 
แจ้ง ฝน ตก ก็ เปียก แดด ออก ก็ ร้อน เหงื่อ ออก อะไร จะ เกิด 
ขึ้น ก็ รับ ผลก ระ ทบ ทันที เพราะ ไม่มี ที่ หลบ หลีก ส่วน นัก 
ปฏิบัติ เย็น ตลอด เหมือน ติด แอร์ 

ชีวิต ของ เรา เป็น ของ ไม่ แน่นอน ไม่มี สูตร สำเร็จรูป 
ที่ไหน ที่ เรา สามารถ จัด เตรียม ไว้ ล่วง หน้า เพื่อ จัดการ กับ 
ปญัหา ตา่งๆ โดย อตัโนมตั ินี ้คอื ขา่ว รา้ย ขา่วด ีก ็คอื ผู ้ม ีสต ิจติ 
ไม ่วอกแวก สำรวม ระวงั สามารถ วางตวั ให ้พอด ีกบั ปญัหา 
ได ้บาง เรือ่ง เรา แก ้ไม ่ได ห้รอก ตอ้ง ยอมรบั ตอ้ง อดทน สู ้ก ็
ไม ่เกดิ ประโยชน ์เหนือ่ย เปลา่ ตอ้ง อดทน แต ่บาง เรือ่ง ไม ่ควร 
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อดทน ตอ้ง รบี แกไ้ข บาง เรือ่ง ตอ้ง ตอ่สู ้บาง เรือ่ง เกดิ ความ 
ไม่ เข้าใจ กัน แล้ว ควร จะ ชี้แจง ทำความ เข้าใจ บาง เรื่อง ดู 
ก่อน อย่า เพิ่ง พูด ดี กว่า บางที ข้อมูล เรา ไม่ ครบ อาจ จะ มี 
บาง สิ่ง บาง อย่าง ที่ เรา เข้าใจ ผิด ก็ได้ ก็ ค่อยๆ เก็บ ข้อมูล 
ให้ มากกว่า นี้ หน่อย จึง ค่อย พูด บาง เรื่อง ไม่ พูด เลย ดี กว่า 
พูด อย่างไร เขา จะ ไม่ เชื่อ เขา จะ เอา คำ อธิบาย ของ เรา เป็น 
คำ แก้ตัว ปาก เรา คัน ก็ ให้ มัน คัน ไป เถอะ ไม่ เคย มี ใคร ตาย 
เพราะ ปากคัน

เป็น นัก ปฏิบัติ ต้อง ยก สติ ปัญญา สูง กว่า อารมณ์  
พอจิตใจ วาง ความ วุ่นวาย ได้ จะ ละเอียด อย่าง นี้ คือ จะ ไม่ 
หมาย มั่น ปั้น มืออย่าง แข็ง กระด้าง เวลา ควร เป็น ผู้นำ ก็ นำ 
ได้ โอกาส บอก ว่า เดี๋ยว นี้ ควร เป็น ผู้ คล้อย ตาม ก็ คล้อย ตาม 
ได ้โดย ไม ่ตอ้ง ม ีอตัตา ตวั ตน วา่ เรา ตอ้ง เปน็ ผูน้ำ เสมอ หรอื 
วา่ ไมม่ ีอตัตา ตวั ตน วา่ เรา เปน็ ผู ้นอ้ย ตอ้ง เปน็ ผู ้ตาม อยู ่เสมอ 
เอา ความ ถูก ต้อง เป็น ที่ พึ่ง 

จติใจ ของ เรา จะ คอ่ย ม ีความ รูส้กึ ตอ่ สิง่ เหมาะ สม สิง่ 
ไม ่เหมาะ สม ม ีความ รูส้กึ ตอ่ สิง่ ที ่พอด ีสิง่ ที ่ไม ่พอด ีมนั เปน็ 
sense อยา่ง หนึง่ ที ่ปรากฏ และ เรา จะ สมัผสั อารมณ ์ของ คน 
อืน่ ได ้ด ีดว้ย โดย ไม ่ทิง้ หลกั “ไม่แน่” ไม ่เลกิ การ เชดิช ูความ 
ไม ่ประมาท ตลอด เวลา ไม ่เอา สญัญา เกา่ ไป ประทบั ตรา คน 
อืน่ งา่ยๆ คอื สมมตุ ิวา่ เคย ม ีเรือ่ง ทำให ้ระแวง นาย ฒ. ไมใ่ช ่
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ว่า จะ ระแวง เขา ตลอด ไป เรา เอา แค่ ระวัง ก็ พอ ไม่ อย่าง นั้น 
จติ จะ ขาด สต ิตอ่ ความ เปน็ จรงิ ของ นาย ฒ. ใน ปจัจบุนั เขา 
อาจ จะ กลบั ตวั แลว้ กไ็ด ้เรา ไมรู่ ้ควร ให ้โอกาส เขา กอ่น โดย 
ถอืวา่ บรสิทุธิ ์จนกวา่ จะ ม ีขอ้มลู ออก มา ชดัเจน วา่ ม ีความ ผดิ 
อย่าง นี้ ก็ ยุติธรรม กว่า และ จิตใจ เรา จะ เป็น กุศล  

ถา้ จติใจ เรา สงบ ไม ่คดิ ปรงุ แตง่ ไม ่ฟุง้ซา่น ไม ่วุน่วาย 
อะไร จะ เกิด ขึ้น ใน จิตใจ เรา ต้อง รู้ อยู่ เหมือน กับ ศาลา นี้ ถ้า 
ว่าง ใคร จะ เดิน เข้า มา เรา ก็ รู้ทัน ที นั่ง อยู่ ตรง นี้ ลืมตา อยู่ 
ใคร จะ เดิน เข้า เดิน ออก เรา ก็ เห็น แต่ จิต ไม่ สงบ เหมือน 
ศาลา เต็ม ไป ด้วย เฟอร์นิเจอร์ หรือ สิ่งของ หรือ มี คน นั่ง 
เต็ม ศาลา คุย กัน เสียง แซด ใคร จะ เดิน เข้า เดิน ออก อาจ จะ 
ไม ่เหน็ หรอื ไม ่สงัเกต หลวง พอ่ ชา ทา่น เคย สอน เรา วา่ ผู ้ม ีสต ิ
เหมอืน กบั เจา้ของ รา้น ขาย ของ กลุม่ วยั รุน่ เขา้ มา ใน รา้น เมือ่ 
ไหร่ เจ้าของ ก็ ระวัง เป็น พิเศษ ระวัง ของ กลัว มัน หาย เด็ก 
ก็ เลย ไม่ กล้า ทำ อะไร 

ผู้ มี สติ จะ ระวัง คุณ งาม ความ ดี ของ ตน ไว้ อย่าง นี้ 
เหมอืน กนั ไม ่ให ้กลุม่ กเิลส ม ีโอกาส แอบ ขโมย มนั ไป จะ คดิ 
อยู ่เสมอ วา่ ทำ อยา่งไร จติใจ ของ เรา จะ ได ้ดำรง อยู ่ใน สภาพ 
ที ่เปน็ กศุล ทำ อยา่งไร บาป อกศุล ทัง้ หลาย จะ ไม ่ครอบงำ เขา 
จะ หา อุบาย อัน แยบคาย เพื่อ รักษา ความ รู้สึก ผิด ชอบ ไว้ อยู่ 
ทุก ขณะ จิต มี สติ มี ความ เพียร พยายาม นี่ คือ หลัก ความ 
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ไม่ ประมาท การ ทำ สมาธิ ภาวนา ทุก วันๆ เป็น ส่วน สำคัญ 
ของ ชีวิต ที่ สมบูรณ์ เปรียบ เหมือน การ เว้น วรรค ตอน เรา 
เขียน หนังสือ โดย ไม่มี การ เว้น วรรค เลย ไม่ ย่อหน้า เลย ก็ ดู 
ไม่ งาม ดู ไม่ ดี ความ หมาย ก็ ไม่ ชัดเจน ชีวิต คน เรา ต้อง มี 
การ เวน้ วรรค อยู ่บา้ง เหมอืน กบั เรา มหีนา้ ที ่กนั มาก หนา้ที ่
เป็น พ่อ หรือ เป็น แม่ เขา บ้าง หน้าที่ ที่ เป็น ลูก เป็น หลาน เขา 
บ้าง เป็น พี่ เขา บ้าง เป็น น้อง เขา บ้าง เป็น เจ้า นาย เขา บ้าง 
เป็น ลูก น้อง เขา บ้าง หน้าที่ เรา เยอะ แต่ การ ทำ หน้าที่ เป็น 
ประจำ ทำ ไป เรื่อยๆ ก็ เป็น เหตุ ให้ เรา หลง ได้ เหมือน กัน 
มัน มัก ชวน ให้ เรา ยึด ติด หรือ เอา ศักดิ์ศรี ของ เรา เอา ความ 
รู้สึก ว่า อัตตา ตัว ตน ไป ผูกพัน กับ หน้าที่ นั้น  

การ ทำ สมาธิ ภาวนา คือ การ พัก ใน ชีวิต ประจำ วัน 
ต้อง สวม หน้ากาก นั้น หน้ากาก นี้ อยู่ ตลอด เวลา นั่ง สมาธิ ก็ 
คอื การ ถอด หนา้กาก ออก ทัง้หมด เลย กลบั มา หา ธรรมชาต ิ
ของ ตนเอง ธรรมชาต ิของ ตนเอง คอื อะไร คอื รา่งกาย และ 
จติใจ ม ีรา่งกาย นัง่ อยู ่ตรง นี ้หายใจ เขา้ หายใจ ออก ม ีความ 
รู้สึก นึกคิด เกิด ขึ้น ดับ ไป นี่ คือ ธรรมชาติ ของ เรา และ ขอ 
ให้ สังเกต ว่า จิตใจ เรา เริ่ม สงบ ไม่ คิด ไม่ ปรุง อะไร ความ จำ 
ได้ หมาย รู้ ต่างๆ ก็ ค่อย จาง ไป แม้ จน กระทั่ง ความ รู้สึก ว่า 
เรา เปน็ คน ชือ่ นัน้ ชือ่ นี ้ความ คดิ วา่ เปน็ ผูช้าย หรอื เรา เปน็ ผู ้
หญิง เรา เป็น นั่น เป็น นี่ ไม่ ปรากฏ จิตใจ สงบ แล้ว มี แต่ สติ 
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ม ีแต ่สมัปชญัญะ ความ ระลกึ ได ้ความ รูต้วั อยู ่ใน ปจัจบุนั ม ี
แต่ พุทธ ภาวะ ผู้ รู้ ผู้ ตื่น ผู้ เบิก บาน  

ใน พระพทุธ ศาสนา เรา ม ีหลกั การ วา่ ความ จรงิ ม ีสอง 
ระดับ ระดับ แรก คือ ความ จริง ของ ธรรมชาติ ซึ่ง ไม่ เปลี่ยน 
แปลง เปน็ อกา ล ิโก ระดบั ที ่สอง คอื ความ จรงิ ที ่เกดิ จาก การ 
ตกลง กัน เช่น เรา ตกลง ว่า เมือง นี้ ชื่อ อุบลฯ ประเทศ นี้ ชื่อ 
เมอืง ไทย ธรรมชาต ิไม ่เคย บอก หรอก วา่ที ่นี ่ไทย ที ่นี ่ลาว ที ่
นี ่เขมร เปน็ เรือ่ง ที ่คน เรา บญัญตั ิเอง เรยีก วา่ เปน็ ความ จรงิ 
โดย สมมต ิความ จรงิ นี ้เปลีย่นแปลง ได ้มนษุย ์เรา ชอบ สบัสน 
ระหว่าง ความ จริง สอง ระดับ นี้ ห่าง ไกล จาก ธรรมชาติ ของ 
ตวั เอง มกั จะ ยดึ มัน่ ถอื มัน่ ใน สมมต ิวา่ จรงิ แท ้เลย ทกุข ์ไมม่ ี
จบ สิ้น การ ฝึก จิต ช่วย ให้ เรา เห็น ว่า อะไร เป็น อะไร  

อุปมา เหมือน เรา นั่ง ใน โรง หนัง แล้ว หัน กลับ ไป ดู 
ขา้ง หลงั เหน็ ทีม่า ของ เรือ่ง บน จอ ซึง่ กำลงั ชวน ให ้เรา หวัเราะ 
และ รอ้งไห ้ทัง้หมด เกดิ จาก แสง ที ่ออก จาก เครือ่ง ฉาย หนงั 
ภาพยนตร ์คอื ชวีติ ของ เรา ใน สงัคม ชวน ให ้เรา หวัเราะ และ 
รอ้งไห ้ทกุ วนั ถา้ เรา สามารถ หนั ไป ด ูแสง ที ่เปน็ ทีม่า ของ มนั 
เรา จะ ไม่ หลง 

การ นั่ง สมาธิ เป็นการ บริหาร สติ การ ฝึก ดู ความ จริง 
ของ ชีวิต ช่วย ให้ เรา ปล่อย วาง เมื่อ เห็น สิ่ง ต่างๆ ใน ชีวิต 
ตาม ความ เป็น จริง มาก ขึ้น เรา จะ ไม่ วิตก กังวล เรื่อง ต่างๆ 
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จน เกิน ไป ไม่ หวัง นั่น หวัง นี่ จน เกิน ไป เรา จำ ได้ ว่า มัน ก็ 
เพียง แค่ นั้น แหละ เป็น แค่ ภาพยนตร์ ชีวิต เรา เป็น ทั้ง ผู้ ดู 
และ พระเอก หรือ นางเอก ให้ รู้ เท่า ทัน เรา ทำงาน อะไร ก็ 
แล้ว แต่ ถ้า เรา ไม่ ระวัง เรา มัก หมกมุ่น แต่ ใน ราย ละเอียด 
ของ งาน หรือ ข้อ ปลีก ย่อย เลย เสีย เวลา หรือ อุด ตัน ไป เสีย 
เลย เพราะ ไม่ สามารถ ถอย ออก มา มอง ภาพ รวม ปล่อย 
ให้การ สร้าง เหตุ ขัด กับ ผล ที่ ต้องการ การ ทำงาน อะไร ทุก 
อยา่ง จงึ ตอ้งหา ความ พอด ีระหวา่ง การ เอา จรงิ เอา จงั กบั ขอ้ 
ปลีก ย่อย หรือ ราย ละเอียด กับ การ ระลึก ถึง ภาพ รวม เป้า 
หมาย จุด หมาย ปลาย ทาง และ หนทาง ที่ ตรง ที่สุด ต่อ ผล ที่ 
พึง ประสงค์ 

ตัว ชีวิต ของ เรา ก็ เหมือน กัน เรา ต้อง มี การ ถอย ตัว 
ออก มา พิจารณา ภาพ รวม เป็น ครั้ง คราว การ ทำ สมาธิ จะ 
ช่วย ให้ เรา ได้ ทำ อย่าง นั้น ได้ คือ ถอย ออก จาก อารมณ์ สัก 
หน่อย หนึ่ง เป็น ประจำ ทุก วัน สัมผัส ธรรมชาติ ภายใน ที่ 
ละเอียด ลึก ซึ้ง นอก เขต ความ คิด เหนือ ภาษา เพื่อ จะ ไม่ 
หลงใหล กับ มายา ของ โลก และ ไม่ ลืม เป้า หมาย ชีวิต  

การ ทำ สมาธิ จึง ช่วย ได้ ตั้งแต่ เรื่อง ธร รม ดาๆ หรือ 
ง่ายๆ ใน ชีวิต ประจำ วัน ตลอด จนถึง เรื่อง สูงสุด คือ การ 
บรรลุ มรรคผล นิพพาน การ พ้น ทุกข์ ใน ระดับ สูง เกิด จาก 
ปัญญา ระดับ วิปัสสนา ปัญญา ระดับ วิปัสสนา นั้น เกิด จาก 
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จิตใจ ที่ สงบ ไม่มี นิวรณ์ จิตใจ ที่ พ้น นิวรณ์ คือ จิตใจ ที่ ได้ 
รับ การ ฝึก อบรม ทาง สมาธิ ภาวนา  

ฉะนั้น ผู้ ที่ ต้องการ พ้น ทุกข์ ไม่ ว่า ใน ระดับ ไหน ก็ตาม 
ควร สนใจ การ ทำ สมาธิ ภาวนา บาง คน ถาม ว่า เอาแต่เจริญ 
สติ ใน ชีวิต ประจำ วัน ได้ ไหม ถ้า ทำ สติ มี ความ รู้ อยู่ ทุก 
อริยิาบถ ไม่ ทำ สมาธิ ได้ ไหม ไม่ ได ้คอื ตอ้ง ทำ ถ้า ไม ่ทำ สติ 
เรา จะ ไม่ทัน เล่ห์เหลี่ยม ของ กิเลส และ จิตใจ จะ ไม่ เข้ม แข็ง 
พอที่ จะ ปฏิเสธ การ สำออย ของ มัน จิตใจ ที่ มี สมาธิ ย่อม มี 
กำลงั มาก ผู ้ที ่ม ีบารม ีมา แต ่ปาง กอ่น บาง ทา่น ทำ สมาธ ิแลว้ 
เกิด ปาฏิหาริย์ ต่างๆ เช่น รู้ วาระ จิต ของ คน อื่น บ้าง รู้ เรื่อง 
อนาคต บ้าง มี ตา ทิพย์ หู ทิพย์ บ้าง ฯลฯ สิ่ง เหล่า นี้ มี จริง  
เป็น ผลพลอยได้ จาก การ ฝึก จิต ใน ขั้น สูง นัก ภาวนา ที่ ไม่มี  
ไม ่ควร ตืน่ เตน้ ใน เรือ่ง นี ้หรอื เอา เปน็ เปา้ หมาย ใน การ ปฏบิตั ิ
ของ ตน คติธรรม ที่ ควร จะ ได้ คือ สิ่ง อัศจรรย์ เหล่า นี้ พิสูจน์ 
อยา่ง ชดัเจน วา่ จติ ที ่ได ้รบั การ ฝกึ อบรม ที ่ดแีลว้ ม ีกำลงั และ 
สมรรถภาพ เหนือ วิสัย สามัญ  

พระ สา รี บุตร กับ พระ โมค คัล ลา นะ เป็น เพื่อน สนิท 
กัน ต่าง คน ต่าง เป็น พระ อรหันต์ ด้วย กัน และ เป็น อัคร 
สาวก เบื้อง ซ้าย เบื้อง ขวา ของ พระพุทธ องค์ พระ สา รี บุตร  
ได ้ฌาน สมาบตั ิครบ ถว้น รปู ฌาน อรปู ฌาน นโิรธ สมาบตั ิ
ได้ หมด เลย แต่ ไม่มี อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ แม้แต่ น้อย ส่วน 
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พระ โมค คัล ลา นะ ท่าน เป็น สาวก ที่ ยอด เยี่ยม ใน การ  
ม ีฤทธิ ์ม ีเดช พระ สา ร ีบตุร เคย พลาด พลัง้ บาง ครัง้ เหมอืน กนั  
อย่าง เช่น วัน หนึ่ง เจอ พระ หนุ่ม รูป หนึ่งเห็น ว่า พระรูป 
นี้ ท่าทาง เก่ง มี แวว ท่าน จึง เมตตา แสดงธรรม ที่ เห็น ว่า 
จะ เป็น ประโยชน์ ต่อ การ ทำความ เพียร ของพระรูปนี้ ที่ 
พระ สา รี บุตร ไม่ ทราบ ก็ คือ พระรูป นี้ เป็นพระ อรหันต์  
เรียบร้อย แล้ว พระ สา รี บุตร ถึง แม้ จะ เป็นพระ อรหันต์ แต่ 
ก็ ดู ไม่ ออก ท่าน ไม่มี ความ สามารถ ใน ด้าน นี้  

อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ ต่างๆ เรา จะ เอา เป็น เครื่อง วัด 
ความ สำเร็จ ใน การ ฝึก จิต ไม่ ได้ ถ้า ได้ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ 
พระพุทธเจ้า ตรัส ว่า ดี เพราะ ผู้ มี ปัญญา สามารถ เอา ไป ใช้ 
ให ้เป็น ประโยชน์ แก่ คน อื่น โดย เฉพาะ การ รู้ วาระ จิต คน อื่น 
แต่ สำหรับ ปุถุชน คน ธรรมดา ได้ แล้ว อันตราย เหมือน กัน 
ทำให ้เพลดิเพลนิ และ หลง ตวั ยก ตน ขม่ ทา่น ดว้ย เชือ่ วา่ เกง่ 
ขนาด นี ้คดิ ผดิ ไม ่ได ้สิง่ ที ่ไม ่ควร ลมื ก ็คอื อทิธฤิทธิ ์ปาฏหิารยิ ์
ไม่ เป็น เครื่องหมายแน่นอน ของ พระ อริยะ พระ เทว ทัต 
สมาธิ ท่าน ดี อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ ท่าน เก่ง มาก ก็ ทำให้ 
พระ เจ้า อชา ต ศัตรู หลง เลื่อมใส สุดท้าย ก็ ฆ่า พ่อ เพราะ เชื่อ 
อาจารย์ วิเศษ ที่ บอก ว่า ไม่ บาป 

ครั้ง หนึ่ง พระ สา รี บุตร กำลัง นั่ง สมาธิ ยักษ์ นักเลง 
ตัว เบ้อเร่อ เบ้อ ร่า ไป ทุบ ศีรษะ ของ ท่าน อย่าง แรง แต่ เน่ืองจาก 
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 สมาธ ิของ ท่าน หนกั แนน่ มาก ท่าน ก็ นัง่ ตอ่ โดย ไม่รู ้สกึ อะไร 
พอด ีพระ โมคคลั ลา นะ ก ็อยู ่ตรง นัน้ และ ทา่น ม ีฤทธิ ์สามารถ 
เห็นการ รังแก ของ ยักษ์ ได้ พอ พระ สา รี บุตร เลิก จาก การนั่ง 
สมาธิ พระ โมค คัล ลา นะ ถาม ว่า เมื่อ กี้ นี้ เป็น อย่างไร ไหม 
ตอน นั่ง สมาธิ มี ความ รู้สึก ผิด ปกติ อะไร บ้าง ไหม พระ สา รี 
บุตร ตอบ ว่า ไม่มี อะไร มี ปวด ศีรษะ นิดๆ อยู่ พัก หนึ่ง พระ 
โมค คัล ลา นะชอบใจ  ชม ว่าน่า อัศจรรย์ พระ สา รี บุตร น่า 
เลือ่มใส จงั เลย สมาธ ิแนว่ แน ่เหลอื เกนิ ขนาด ยกัษ ์ตน ใหญ ่
มา รังแก ก็ ยัง ไม่รู้ สึก อะไร น่า อัศจรรย์  

พระ สา รี บุตร บอก เพื่อน ว่า ไม่ใช่ หรอก พระ โมค คัล 
ลา นะ ต่าง หาก ที่ เก่ง สามารถ เห็น สิ่ง พรรค์ นี้ ได้ ทุก อย่าง 
ผม นี้ ไม่มี สิทธิ์ เห็น เลย ไม่ เคย เห็น สัก ที พวก ยักษ์ ยักขินี 
เหลา่ เทวดา มาร พรหม ไม ่เคย เหน็ แต ่ทา่น เหน็ ได ้หมด นา่ 
อัศจรรย ์จริงๆ พระ สา รี บุตร ก็ ว่า อย่าง นั้น ต่าง คน ต่าง 
ชมเชย ซึ่ง กัน และ กัน ตาม ประสา ของ ผู้ เป็น กัลยาณมิตร 
ต่อ กัน พระ สา รี บุตร ไม่ น้อยใจ ไม่ อิจฉา ว่า พระ โมค คัล ลา 
นะ มี ฤทธิ์ มี เดช แต่ ตัว เอง ไม่มี ส่วน พระ โมค คัล ลา นะ ก็ ไม่ 
เคย ปรากฏ ว่า อิจฉา ปัญญา หรือ ผล สำเร็จ ใดๆ ของ พระ  
สา รี บุตร ต่าง คน ต่าง ชมเชย ยินดี อนุโมทนา ใน ความ ดี ของ 
ซึ่ง กัน และ กัน นี่ เรา ควร เอา เป็น ตัวอย่าง ของ เพื่อน ที่ ดี 

หลัก การ สำคัญ ที่ ขอ ย้ำ ไว้ ที่ นี่ ก็ คือ สมาธิ เป็น เครื่อง 
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ข่ม กิเลส ไว้ ไม่ใช่ ตัว ทำลาย กิเลส แต่ ก็ จำเป็น เพราะ การ 
ขม่ กเิลส ไว ้ทำให ้ปญัญา ม ีโอกาส ทำงาน คลอ่งแคลว่ เหมอืน 
หมอ ผา่ตดั ตอ้ง วางยา สลบ กอ่น ผา่ ไม ่วางยา สลบ จะ ผา่ตดั 
ยาก เพราะ คนไข้ เจ็บ แล้ว ต้อง ดิ้น สมาธิ เหมือน ยาสลบ สิ่ง 
ที ่สลบ ไป ก ็คอืความ รูส้กึ ยนิด ียนิรา้ย ความ หลงใหล ตาม สิง่ 
ที่ ปรากฏ อยู่ ใน จิตด้วย ความ พอใจ และ ไม่ พอใจ เมื่อ จิต ไม่ 
เกิด ปฏิกิริยา โต้ตอบ มี การ รับ รู้ ต่อ สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น ตั้ง อยู่ ดับ 
ไป ก็ จะ เห็น ชัด ขึ้น ซึ่ง อนิจจัง ความ ไม่ เที่ยง ทุก ขัง ความ 
บกพรอ่ง ความ ไม ่สมบรูณ ์และ อนตัตา ความ ไมม่ ีเจา้ของ 
หรือ แก่น สาร ใน สิ่ง เกิด ดับ 

คำ ว่า ทุก ขัง ไม่ ได้ หมาย ถึง ความ เจ็บ ปวด ทาง 
กาย หรือ ความ ทรมาน ใจ อย่าง เดียว ทุก ขัง แปล ว่า ไม่ 
สมบูรณ์ ก็ได้ มี ความ บกพร่อง หรือ ความ พร่อง เป็น นิจ 
ก็ได้ คือ สิ่ง ใด ที่ เกิด แล้ว ตั้ง อยู่ ดับ ไป ถือว่า ไม่ สมบูรณ์ 
ด้วย เหตุผล ว่า อะไร ที่ สมบูรณ์ แล้ว ก็ ไม่ ต้อง แปร เปลี่ยน 
และ เปลี่ยน ไม่ ได้ ต้อง อยู่ นิ่ง อิ่ม ของ มัน อยู่ ตลอด กาล นาน 
แต่ สิ่ง ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง ใน โลก นี้ ไม่ เป็น อย่าง นั้น มัน ไม่มี 
ที่พัก ไม่มี ที่ หยุด ได้ เปลี่ยนแปลง อยู่ ทุก เวลา นาที ไม่มี 
ส่วน ใด ส่วน หนึ่ง ไม่มี สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง ที่ ไม่รู้ เสื่อม เสื่อม ทั้ง 
นั้น ไม่ เร็ว ก็ ช้า ฉะนั้น ท่าน จึง ทรง ชี้ ให้ เห็น ว่า สิ่ง ทั้ง หลาย 
ขาด ความ สมบูรณ์ ไม่มี สิ่ง ใด ใน โลก นี้ ไม่ ว่า โลก ภายนอก 
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หรือ โลก ภายใน ที่ เรียก ว่า ดี ที่สุด แล้ว ไม่ ต้อง แปรปรวน 
เป็น อย่าง อื่น มัน อด เปลี่ยน ไม่ ได้ เพราะ ถูก ธรรมชาติ 
บังคับ ให้ เปลี่ยน พระพุทธ องค์ ตรัส ว่า ผู้ ได้ บรรลุ ความ จริง 
ข้อ นี้ ได้ก็ จะ ปล่อย วาง ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ใน สังขาร ถ้า 
จิตใจ สงบ นิ่ง ดิ่ง ลง ไป เข้า สมาธิ แน่ว แน่ แล้ว ถอน ออก มา 
ดู ความ เกิด ดับ ของ อารมณ์ อารมณ์ ที่ เกิด ดับ อยู่ ใน ขณะ 
นั้น เป็น อารมณ์ ของ วิปัสสนา ความ รู้สึก นึกคิด ใน ตอน นั้น 
ละเอียด พอ สมควร แต่ ถึง จะ ไม่ ทรมาน ใจ ไม่ ทุกข์ ใน ความ 
หมาย สามัญ ยัง คง เป็น ทุกข์ ใน ความ หมาย ว่า ไม่ สมบูรณ์ 
มี ความ พร่อง เป็น นิจ อย่าง ชัดเจน เพราะ ความ รู้สึก นึกคิด 
อะไร ก็ แล้ว แต่ มัน ทน อยู่ ใน สภาพ ใด สภาพ หนึ่ง ไม่ ได้ มัน 
ต้อง เปลี่ยน เพราะ เหตุ ปัจจัย ให้ เปลี่ยน  

โดย ปกต ิคน เรา เชือ่ วา่ เรา เปน็ ผู ้คดิ เรา เปน็ ผู ้รูส้กึ แต ่
ที่ นี่ ความ จริง จะ ปรากฏ ว่า แม้ ความ เชื่อ นั้น เป็น สัก แต่ ว่า 
ส่วน หนึ่ง ของ กระแส ของ เหตุ ปัจจัย ไม่มี ตัว เรา ที่ไหน ที่ ฝืน 
ธรรมชาต ิได ้อปุมา วา่ เรอื ชวีติ ไม ่ได ้อยู ่ใน กรรมสทิธิ ์ของ เรา 
เรา เป็น แค่ ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ ทำ อะไร ตาม อำเภอ ใจ ไม่ ได้ 
อนิจจังทุกขังอนัตตา เรา คิด พิจารณา ด้วย สติ ปัญญา 
สามัญ เรา ก็ พอ เข้าใจ อยู่ ทำให้ เกิด ศรัทธา แต่ จะ ให้ ทะลุ 
ปรุโปร่ง ต้อง อาศัย จิต พ้น จาก นิวรณ์ จิต สงบ จึง ก้าว เลย 
ศรทัธา ได ้เหน็ จรงิ รู ้แจง้ จน กเิลส ทัง้ หลาย ไม ่อยู ่เพราะ มนั 



50 หลับตา
ทำไม

อาศัย อาหาร คือ การ หลง สำคัญ ผิด ว่า สิ่ง ที่ สุข ล้วน สมบรูณ์ 
และ มี แก่น สาร จริง 

สมาธิ ทำไม เรา ต้อง นั่ง หลับตา ทำไม เรา ต้อง ทำ 
สมาธ ิถา้ ไม ่ทำ สมาธ ิจติใจ ไม ่สงบ ไม ่ทำ สมาธ ิจติ ไมม่ ีกำลงั 
ไม่ ทำ สมาธิ จิตใจ ไม่ เข้ม แข็ง ไม่มี ความ สุข ไม่ ทำ สมาธิ 
ปัญญา ไม่ เกิด ปัญญา ไม่ เกิด แล้ว เรา ไม่ เห็น สิ่ง ทั้ง หลาย 
ตาม ความ เป็น จริง ดับ ทุกข์ ดับ กิเลส ไม่ ได้ ต้อง ถูก บังคับ 
ให้ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิด แก่ เจ็บ 
ตาย อย่าง ซ้ำซาก โดย ไม่มี ที่ สิ้น สุด  

ฉะนัน้ ผู ้ที ่ม ีศรทัธา ใน พระพทุธ ศาสนา เชือ่ วา่ ชวีติ จะ 
ดี งาม มี ค่า ก็ ด้วย การ ศึกษา ต้อง มุ่ง มั่น พัฒนา ชีวิต ใน ทุกๆ 
ดา้น ดา้น พฤตกิรรม ดา้น จติใจ ดา้น ปญัญา ทา่น จงึ ให ้เรา 
แบ่ง เวลา ใน แต่ละ วัน ให้ นั่ง หลับตา นอก บ้าง เพื่อ ให้ ลืมตา 
ใน คือ ตา ที่ เห็น ทาง ไป สู่ ความ เป็น อิสระ อย่าง แท้จริง
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	 มูลนิธิฯ	ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา	ทัศนประดิษฐ		เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร	 	 และมีคุณบุบผาสวัสดิ์	 	 รัชชตาตะนันท์	 	 	 ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีเป็น	
เลขาธิการฯ

		การ	ดำเนิน	การ	
		 	•		 	มูลนิธิฯ	 เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป	 	ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต
เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ	 	 ด้านการศึกษาวิถีพุทธ	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ	 ข้างต้น	
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่		บ้านหนองน้อย			อำเภอปากช่อง			จังหวัดนครราชสีมา
		 	•					มลูนธิฯิ	รว่มมอืกบัโรงเรยีนทอส	ี		ในการผลติและเผยแผส่ือ่ธรรมะ			แจกเปน็ธรรมทาน	
โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ	ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	






