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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



มันไม่อยู่ในวิสัยของ
ใคร

ที่จะบังคับให้เราเป็น
ทุกข์ได้

ถ้าเราไม่ยอมเป็นทุก
ข์
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อรยิสจั ๔ เปน็ สจัจะ ความ จรงิ ที ่ประเสรฐิ เพราะ นำ 
ปุถุชน ผู้ หนา ด้วย กิเลส ไป สู่ ความ ประเสริฐ ได้ เรา ต้องการ 
อะไร จาก ชวีติ หาก ประสงค์ หรือ มุ่งมาด ปรารถนา ต่อ ชวีติ 
ที่ เป็น อริยะ คือ ชีวิต ที่ ปราศจาก ความ เห็น แก่ ตัว ความ 
อิจฉา พยาบาท ความ ซึม เศร้า ความ วิตก กังวล และ สิ่ง 
เศร้า หมอง ทั้ง หลาย ถ้า เรา เห็น ว่า ความ เป็น อิสระ ภายใน 
ความ เมตตา กรณุา และ ปญัญา เปน็ สิง่ ที ่นา่ พฒันา เรา ควร 
เอาใจ ใส่ เรื่อง อริยสัจ 

พระพุทธเจ้า ตรัส ว่า อริยสัจ ข้อ แรก คือ ทุกข์ เป็น สิ่ง 
ที ่ควร กำหนด รู ้การ ที ่พระองค ์สอน อยา่ง นัน้ ก ็เพราะ วา่ โดย 
สญัชาตญาณ เรา ไม ่อยาก ทำ (กำหนด รู)้ ความ ทกุข ์เกดิ ขึน้ 
แล้ว เรา ชอบ ปฏิเสธ บ้าง เอา หัว มุด ลง ไป ใน ทราย เหมือน 
นก กระจอก เทศ บ้าง หาความ สุข ทาง เนื้อ หนัง มาก ลบ 
เกลื่อน ความ ทกุข์ เอา ไว ้บา้ง แต่ หน ีไม ่พน้ ตราบ ใด ที่ เรา ยัง 

ทุกข์
ทำไม
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ไมรู่ ้ธรรมชาต ิของ ทกุข ์ก ็เหมอืน เรา หลง ใน เขา วงกต ถงึ จะ นัง่ 
พัก ใน ที่ ร่มเย็น ชั่วคราว ก็ ยัง คง หลง อยู่ดี 

ก่อน จะ อธิบาย เรื่อง อริยสัจ ขอ ทำความ เข้าใจ เรื่อง 
ภาษา สกั เลก็ นอ้ย ใน ภาษา บาล ีคำ วา่ ทกุข ์ม ีความ หมาย ที ่ 
กว้าง ขวาง กว่า และ ลึก ซ้ึง กว่า ใน ภาษา ไทย มี สอง แง่ หลัก คือ

หนึ่ง ความ ทุกข์ ที่ เป็น อาการ หรือ เป็น ลักษณะ ของ 
สิ่ง ทั้ง ปวง (ทุกข์ ใน ไตรลักษณ์) และ สอง ความ ทุกข์ 
ที่ เกี่ยว กับ หรือ เป็น เรื่อง ของ มนุษย์ โดย เฉพาะ (ทุกข์ ใน 
อริยสัจ) 

ขอ เปรียบ เทียบ กับ คำ ว่า ร้อน ความ ร้อน ที่ เป็น 
อาการ ของ ธรรมชาต ิก ็อยา่ง หนึง่ ความ รอ้น ใน ใจ ที ่ไม ่สบาย 
ก็ อย่าง หนึ่ง ข้อ แรก กว้าง กว่า และ ไม่ ต้อง ขึ้น อยู่ กับ คน

พระองค์ ตรัส ว่า “ สัพเพ สังขาร า ทุก ขา” สิ่ง ทั้ง 
หลาย ทัง้ ปวง เปน็ ทกุข ์เรา อาจ จะ สงสยั เอ...ตน้ไม ้เปน็ ทกุข ์
ได ้หรอื กอ้น หนิ เปน็ ทกุข ์ได ้หรอื แกว้ นำ้ เปน็ ทกุข ์ได ้หรอื...
ได้ แต่ เป็น ทุกข์ ใน ความ หมาย แรก คือ มัน ทน อยู่ ใน สภาพ 
เดมิ ของ มนั ไม ่ได ้ม ีอะไร บบี ให ้เปลีย่นแปลง ตลอด เวลา หรอื 
ว่า พูด อีก นัย หนึ่ง ว่า สิ่ง ทั้ง หลาย “ ขาด เสถียร ภา พ”

เพราะ ฉะนั้น การ กล่าว ว่า สิ่ง ที่ ไม่มี ชีวิต เป็น ทุกข์ 
หมาย ถึง การ ขาด เสถียรภาพ ของ มัน ท่าน ให้ เรา พิจารณา 
เห็น ว่าสิ่ง ทั้ง หลาย เป็น หน่วย รวม ของ เหตุ ปัจจัย และ ส่วน 
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ประกอบ เช่น ต้นไม้ มี ราก แก่น เปลือก กิ่ง ก้าน ดอก 
ผล เป็น ส่วน ประกอบ มี ดิน แดด ฝน เป็นต้น เป็น ปัจจัย 
ภายนอก แมลง กิน ผล ก็ กระทบ ต่อ ต้นไม้ นั้น ทั้ง ต้น ฝน ไม่ 
ตก ต้นไม้ อาจ เหี่ยว ลม พัด แรงๆ ต้นไม้ นั้น อาจ จะ ล้ม 

เมื่อ เหตุ ปัจจัย ล้วน แต่ เป็น ของ ไม่ เที่ยง สิ่ง ที่ เป็น 
หนว่ย รวม ของ สิง่ ที ่ไม ่เทีย่ง หลายๆ อยา่ง นัน้ ก ็พลอย ไม ่เทีย่ง 
ไป ด้วย และ ภาวะ ที่ ขาด ความ มั่นคง หรือ ขาด เสถียรภาพ  
ทา่น เรยีก วา่ “ทกุข์” แกง กะหรี ่เปน็ ทกุข ์เพราะ พอ ตกั ใส ่จาน 
แลว้ มนั พรอ้ม ที ่จะ เสือ่ม สิง่ แรก ที ่เสือ่ม คอื ความ รอ้น ของ มนั  
ทิ้ง ไว้ ชั่วโมง หนึ่ง ก็ เย็น ไม่ ค่อย น่า ทาน เสีย แล้ว ถ้า ทิ้ง ไว้ วัน 
สอง วัน มัน จะ บูด ต้อง ทิ้ง  

ความ ร้อน ความ หอม ฯลฯ ซึ่ง เป็น ส่วน ประกอบ 
ไม่ คงทน ทำให ้ตัว แกง ไม่ คงทน ท่าน เรียก ความ จริง นี้ ว่า 
ทุกข ์พระ ตถาคต จะ บังเกิด ขึ้น ใน โลก ก็ตาม จะ ไม่ บังเกิด 
ขึ้น ใน โลก ก็ตาม สิ่ง ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง ไม่ เที่ยง เป็น ทุกข์ เป็น 
อนัตตา มัน เป็น ธรรมดา เป็น ธรรมชาติ ยัง ไม่ เป็น ปัญหา 
หาก ทุกข์ ใน อริยสัจ คือ ความ ทุกข์ ของ มนุษย์ โดย เฉพาะ ไม่ 
เหมือน ทุกข์ ใน ไตรลักษณ์ แต่ สืบ ต่อ จาก ความ ทุกข์ นั้น คือ 
ขันธ์ ห้า ของ มนุษย์ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ธรรมชาติ ต้อง เป็น 
ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ์ แต่ มนุษย์ เรา แปลก ตรง ที่ ว่า มี สิ่ง ที่  
เรยีก วา่ อวชิชา หอ่ หุม้ จติ ไว ้ทำให ้เกดิ ความ ผดิ ปกต ิที ่ทา่น 
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ให้ ชื่อ ว่า ทุกข์ เหมือน กัน แต่ เป็น ทุกข อริยสัจ
ท่าน แยก ความ ทุกข์ นี้ ออก มา ต่าง หาก เพราะ มี เหตุ 

ที่ ระงับ ได้ และ มี จุดจบ ซึ่ง พระองค์ ให้ ชื่อ ว่า นิโรธ ทุกข์ ใน 
อริยสัจ หมด แล้ว มี แต่ ทุกข์ ใน ไตรลักษณ์ สำหรับ ชีวิต ที่ ยัง 
เหลอื อยู ่คอื ทกุขเวทนา ทาง กาย  ความ แก ่ความ เจบ็ และ 
ความ ตาย สำหรับ ผู้ ที่ เข้า ถึง ธรรม แล้ว สิ่ง เหล่า นี้ เป็น ทุกข์ 
แต่ ไม่ เป็น ปัญหา เป็น แค่ รสชาติ ของ ไตรลักษณ์ ที่ ทุก คนใน 
โลก รวม ทั้ง พระ อรหันต์ ต้อง เสวย

ทุกข์ ที่ เป็น อริยสัจ เกิด เพราะ จิต ที่ มี อวิชชา ย่อม 
 กระ สับ กระส่าย ด้วย ความ ทะเยอทะยาน อยาก คือ ตัณหา 
เรา จะ แปล อวิชชา ว่า “ความไม่รู้” อย่าง เดียว ไม่ ได้ เพราะ 
อวิชชา รวม ถึง การ “รู้ผิด” ด้วย คน เรา จะ อยู่ เฉยๆ โดย 
ไม่รู้ หรือไม่ คิด อะไร เลย ไม่ ได้ เมื่อ เรา ไม่รู้ จริง เรา ก็ รู้ ไม่ จริง  
อวิชชา จึง หมาย ถึง ไม่รู้ ความ จริง และ รู้ ไม่ จริง เมื่อ ความ  
รูส้กึ นกึคดิ คา่ นยิม ที ่ม ีตอ่ ชวีติ ของ ตน โลก ทศัน ์ความ เชือ่ ถอื 
หรอืแนว ความ คดิ ไม ่ลง รอย กบั ความ เปน็ จรงิ ความ ขดั แยง้ ที ่
เกดิ ขึน้ ปรากฏ ใน ลกัษณะ ของ ความ อยาก ได ้อยาก ม ีอยาก 
เป็น ต่างๆ มี ผล คือ ความ ทุกข์

ความ ทุกข์ ที่ เกิด จาก อวิชชา เกิด จาก การ ไม่รู้ จริง 
ความ ทกุข ์จาก การ รู ้ไม ่จรงิ เปน็ ความ ทกุข ์ที ่แก ้ได ้แต ่ความ 
ทุกข์ ที่ เป็น ไตรลักษณ์ ซึ่ง เป็น ความ ทุกข์ ของ สิ่ง ทั้ง ปวง เป็น 
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 สิง่ ที ่ตอ้ง ยอมรบั นกั ปราชญ ์ผู ้ม ีปญัญา คอื ผู ้รู ้วา่ สิง่ ไหน อยู ่
ใน วสิยั ที ่จะ แกไ้ข ได ้สิง่ ไหน ไม ่อยู ่ใน วสิยั ที ่จะ แก ้ได ้เพราะ ถา้ 
เรา แยก ไม ่ถกู เดีย๋ว เรา จะ เสยี เวลา เหนือ่ย กบั การ พยายาม 
แก ้สิง่ ที ่เรา แก ้ไม ่ได ้สว่น สิง่ ที ่แก ้ได ้กลบั ไมม่ ีเวลา แก ้หรอื ไม ่
คิด ที่ จะ แก้ อะไร คือ สิ่ง ที่ เรา แก้ ไม่ ได้ ความ แก่ ความ เจ็บ 
ความ ตาย อาจ จะ พอ บรรเทา ได้ บ้าง ยืด อายุ ออก ไป บ้าง  
แต่ ใน ที่สุด แล้ว จะ ต้อง ยอมรับ

พระพุทธ ศาสนา จึง สอน ให้ เรา ยอม ดู ยอมรับ รู้ ให้  
เรา คอย ฝึก เผชิญ หน้า กับ ความ จริง ของ ชีวิต โดย เฉพาะ กับ 
สิง่ ที ่เรา ไม ่ตอ้งการ หรอื ไม ่ชอบ ผู ้ที ่ไม ่เขา้ใจ อาจ จะ กลวั วา่ จะ 
ทำให้ เรา กลาย เป็น คน มอง โลก ใน แง่ ร้าย หรือ เปล่า ไม่ใช่... 
เจตนา ของ เรา คอื ตอ้งการ มอง โลก อยา่ง รอบคอบ แบบ ลมื ห ู
ลืมตา ดู ทุก แง่ ดู ทุก มุม ไม่ใช ่รับ รู้ เฉพาะ แง่ มุม ที่ ถูกใจ หรือ 
ที่ ทำให้ รู้สึก อบอุ่น และ ปลอดภัย ต้อง กล้า ไม่ อย่าง นั้น จะ 
เป็น เหยื่อ ของ ความ คิด ผิด และ จะ เป็น ทุกข์ ได้ ง่าย เช่น ใน 
โรง พยาบาล ใน ต่าง ประเทศ หรือ แม้ ใน เมือง ไทย บาง แห่ง 
มี การ มอง ความ ตาย ว่า เป็น ศัตรู เป็น สิ่ง ที่ ต้อง สู้ ต้อง ชนะ 
ทั้งๆ ที่ เป็น สิ่ง ที่ ไม่ เคย มี ใคร ชนะ ได้ เลย  

ใน เมอืง นอก ใคร ตาย จาก มะเรง็ เขา มกั เขยีน ประวตั ิ
เขา วา่ “He lost his battle with cancer. หรอื After a 
two - year fight with cancer, he died.” เหมือน กับ 



6 ทุกข์
ทำไม

มะเรง็ เป็น ศัตร ูที่ ได้ เขา้ไป รกุราน เขา อย่าง ไร้ ยุตธิรรม ที่ เขา 
ได้ สู้ จนถึง ที่สุด แล้ว แพ้ ไป อย่าง วีรบุรุษ นี่ คือ ความ คิด ผิด ที่ 
เกดิ จาก การ ไม ่เขา้ใจ ธรรมชาต ิหรอื การ ไม ่ยอม เขา้ใจ เกีย่ว 
กับ ความ เกิด ความ แก่ ความ เจ็บ ความ ตาย หรือ ทุกข์ ใน 
ไตรลักษณ์ จึง กลาย เป็น ฐาน ของ ทุกข์ ใน อริยสัจ

หลวง พ่อ ชา เคย สอน ศิษย์ ของ ท่าน อยู่ เสมอ ว่า 
 แก้ว น้ำ ที่ เรา ใช้ ทุก วัน แตก แล้ว ให้ พิจารณา อย่าง นี้ บ่อยๆ 
ฝึก ให้ เห็น อย่าง นี้ แล้ว เมื่อ มัน แตก จริงๆ จิตใจ เรา จะ ไม่ 
หวั่น ไหว ร่างกาย นี้ เรา ยืม ธรรมชาติ มา ใช้ ชั่วคราว เท่านั้น 
ตอ้ง มอง วา่ มนั แตก แลว้ เหมอืน แกว้ นำ้ เรา จงึ จะ ไม ่ประมาท 
พวก เรา ไม่ เข้าใจ เรื่อง นี้ ก็ ยัง ไม่รู้ อี โหน่ อี เหน่

ไป อเมริกา จะ เห็น คน แก่ อายุ ๖๐ หรือ ๗๐ แต่ง ตัว 
 เหมือน คน อายุ ๓๐ หรือ ๔๐ ท่อน บน โป๊ ใส่ กางเกง สั้น  
ก ็ม ีเดนิ เกีย่ว กอ้ย กนั ใน ที ่สาธารณะ ก ็เคย เหน็ เขา พยายาม 
พิสูจน์ ให้ โลก เห็น ว่า เขา ไม่ แก่ เขา ไม่ เป็น ภาระ แก่ ใคร 
เพราะ อะไร เพราะ ใน สังคม ตะวัน ตก ที่ เน้น เรื่อง กาม และ 
งาน คน แก่ ดู เหมือน จะ เป็น ส่วน เกิน สังคม ยกย่อง ความ 
เป็น หนุ่ม เป็น สาว เพราะ ฉะนั้น คน แก่ จึง ต้อง พยายาม 
พิสูจน์ ว่า ฉัน ไม่ แก่ จริง นี่ คือ อาการ ของ วัฒนธรรม ที่ ยัง  
อ่อน ปัญญา ไม่ ยอมรับ เรื่อง ความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

โยม แม ่ของ อาตมา เอง อาย ุ๖๐ กวา่ แลว้ ไม ่เคย เหน็ 
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คน ตาย ไม่ เคย เห็น ซากศพ โยม แม่ อาตมา อาจ จะ สิ้น ชีวิต 
ลง โดย ไม ่เคย ม ีโอกาส จะ ได ้เหน็ เวน้ แต ่ใน หนงั เพราะ สงัคม 
ที่ ท่าน อยู่ ไม่ อยาก จะ รับ รู้ ต่อ ความ ตาย ใน โลก จริง แต่ ชอบ 
ดู การ ฆ่า อย่าง สยดสยอง ใน โรง หนัง อาตมา ก็ ไม่ เข้าใจ 
เหมือน กัน

วัฒนธรรม พุทธ สอน ให้ เรา อยู่ กับ ความ จริง เช่น ที่ 
วัด ป่า นานาชาติ เรา วัน ไหน มี การ เผา ศพ ผู้ใหญ่ ต้อง จูง 
เด็ก เล็กๆ อายุ ๓-๔-๕ ขวบ ขึ้น ไป ไป ดู ศพ บน เชิง ตะกอน  
กอ่น เผา เพือ่ จะ ได ้รู ้วา่ ความ ตาย มนั เปน็ อยา่ง นี ้เอง มนั เปน็ 
เรื่อง ธรรมดา หลวง พ่อ ชา ท่าน ย้ำ ใน เรื่อง นี้มากคือ ท่าน  
บอก ว่า ก่อน ที่ เรา จะ ดับ ความ ทุกข์ เราต้องรู้จัก ความ ทุกข์ 
เสีย ก่อน เหมือนแม่ทัพ ต้อง รู้จัก ศัตรู ดี ก่อนจะ ได้ วางแผน 
ชนะ มัน ได้ ให้ เรา รู้จัก โฉมหน้าของ ความ ทุกข์ ความ ทุกข์ 
อยู่ ที่ ตรง ไหน ก็ ต้อง ดับ ความ ทุกข์ที่ ตรง นั้น ท่าน บอก ว่า 
ไฟ ไหม้ ตรง ไหน ก็ ต้อง ดับตรงนั้น อย่า ไป ดับ ที่ อื่น อย่า 
พึง อ้าง ว่าที่ นี้ ดับ ไม่ ได้ หรอกมัน ร้อน เกิน ไป ขอ ดับ ที่ อุ่นๆ 
ก่อน อย่าง นี้ เอา ตัวไม่ รอด วอดวาย เลย การ ปฏิบัติ ไม่ใช่ 
ยา กล่อม ใจ เพื่อ จะ ได้ ลืม สิ่ง ที่ กำลัง ทำให้ เรา เป็น ทุกข์ อยู่

เรา ไม่ ได้ ภาวนา เพื่อ จะ หนี จาก ปัญหา หรือ เพื่อ เก็บ 
กด ปัญหา ตรง กัน ข้าม เรา ฝึก ให้ จิต รู้จัก ภาวะ ที่ รู้ ตื่น และ 
เบกิ บาน กบั ลม หายใจ เปน็ตน้ เพือ่ ให ้จติใจ ม ีความ สงบ สขุ 
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เข้ม แข็ง มั่นคง พอที่ จะ ดู ปัญหา คือ จิต จะ ปล่อย วาง ความ 
ยนิด ียนิรา้ย หรอื ความ ยดึ มัน่ วา่ ม ีเรา หรอื ของ เรา ตราบ ใด  
ก ็สามารถ เขา้ใจ ปญัหา อยา่ง ถอ่งแท ้ตราบ นัน้ เขา้ใจ ปญัหา 
รู้ ขอบเขต ของ ปัญหา สามารถ เห็น เหตุ ปัจจัย ของ ปัญหา 
อย่าง แท้จริง แล้ว คอย แก้ไข ปัญหา ภายนอก ก็ แก้ อย่าง 
หนึ่ง ปัญหา ภายใน ก็ อย่าง หนึ่ง 

คน ที่ ยัง ไม่มี ปัญญา มัก ปฏิเสธ ว่า “ ฉัน ไม่ มี ปัญหา” 
เมือ่ เริม่ สวา่ง ขึน้ มา นอ้ยห นึง่ ก ็ยอมรบั วา่ “ ฉนั ม ีปญัหา ” ขัน้ 
ต่อ ไป ก็ คือ “ฉัน คือ ปัญหา ” ใน ที่สุด แล้ว ไม่มี ปัญหา จริงๆ 
แต ่การ ไมม่ ีปญัหา อยา่ง คน ทัว่ไป นี ้ไมใ่ช ่ตอ้ง พฒันา ให ้เหน็ 
ปญัหา ยอมรบั ปญัหา จน กระทัง่ เหน็ วา่ ความ ยดึ มัน่ ถอื มัน่ 
ใน ตัว ฉัน นั่น แหละ คือ ตัว ปัญหา ไม่ใช่ ว่า ฉัน มี ปัญหา ตอน 
เรา นั่ง สมาธิ ภาวนา แล้ว ไม่ สงบ ทำ อย่างไร อดทน ! อย่า 
ใจรอ้น อยา่ ทอ้แท ้เปน็ ทกุข ์บา้ง ก ็ชา่ง มนั ไม ่เปน็ไร ใน ระยะ 
ยาว มัน คุ้ม อยู่ หรอก เรา กำลัง ทำงาน อยู่ กำลัง ได้ รู้จัก กับ 
ความ ทกุข์ ของ ตวั เอง กำลงั ได้ รูจ้กั สาเหตุ ของ ปญัหา เรยีก 
ว่า ได้ กำไร เพียง แต่ ว่า ยัง ไม่ ค่อย สนุก เท่านั้น เอง เงิน เดือน 
ยัง ไม่ ออก ทำ ไป เรื่อยๆ เอา ความ ทุกข์ เป็น บท ศึกษา ได้ใจ 
ก็ ไม่ ขุ่น มัว 

ใน การ อบรม ลกู ศษิย ์ลกู หา หลวง พอ่ ชา ทา่น ม ีความ 
สามารถ สูง สำหรับ ชาว ต่าง ประเทศ ท่าน เมตตา เลือก คำ 
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พดู ที ่งา่ยๆ สอน ผู ้ที ่ยงั พดู ภาษา ไทย ไม ่ได ้หรอื ยงั พดู ได ้ไม ่กี ่
คำ คำ หนึง่ ที ่ทา่น ชอบ ใช ้กบั พวก พระ ฝรัง่ เรา อาตมา ก ็ยงั จำ 
ได้ ตราบ เท่า ทุก วัน นี้ คือ ท่าน ย้ำ เหลือ เกิน ว่า “ทุกข์ เพราะ 
คิด ผิ ด” คำ นี้ ผู้ ที่ เริ่ม เรียน ภาษา ไทย ก็ ยัง พอ เข้าใจ

เรา จะ รู ้อยา่งไร วา่ เรา กำลงั คดิ ผดิ หรอื คดิ ถกู เรา ตอ้ง 
รู้จัก หยุด แล้ว ดู ใน การ ภาวนา สมถะ คือ หยุด วิปัสสนา 
คือ ดู การ ภาวนา ต้องการ สอง สิ่ง นี้ คือ ทั้ง “หยุด” ทั้ง “ดู” 
ถ้า ไม่ หยุด แล้ว ก็ ดู ไม่ ชัด เหมือน เรา อยาก จะ ดู ทิวทัศน์  
นั่ง ใน รถ ที่ กำลัง วิ่ง เร็ว ก็ ดู ไม่ ชัด ภูเขา ทะเล ก็ เบลอ ไป หมด 
ต้อง จอด รถ เสีย ก่อน แล้ว ลง จาก รถ ไป ชม วิว

เหมือน กับ จิตใจ ของ เรา มัน กำลัง วิ่ง ดู อะไร ไม่ ชัด 
จำเปน็ ตอ้ง หยดุ ดว้ย พลงั สมาธ ิเพือ่ ระงบั ความ คดิ ฟุ้งซา่น 
วุ่นวาย ระงับ นิวรณ์ ต่างๆ ซึ่ง เป็น สิ่ง ที่ ครอบงำ จิต ทำให้ 
ดู อะไร ไม่ ออก หรือ ดู ผิด เพี้ยน จาก ความ จริง มี แต่ สมาธิ 
เท่านัน้ ที่ จะ ระงบั นวิรณ์ ได ้ทีนี ้เรา เคย อยู ่กับ นวิรณ์ มา นาน 
แล้ว อยู่ กับ กิเลส ตั้งแต่ เกิด ถ้า ไม่ ทำ สมาธิ ไม่ ฝึก ให้ จิต 
พอใจ และ แน่ว แน่ อยู่ ใน ปัจจุบัน เรา ไม่มี ทาง เข้าใจ ความ 
หมาย ของ คำ ว่า กิเลส ว่า เป็น “เครื่องเศร้าหมองแห่ง
จิต” เพราะ ไม่มี โอกาส สัมผัส จิต ที่ ไม่ เศร้า หมอง เหมือน 
กบั วา่ เรา เคย อยู ่ใน แหลง่ แออดั ตัง้แต ่เกดิ เลย หลง ผดิ วา่ โลก 
ทั้ง โลก เป็น อย่าง นี้ เอง 



ชยสาโร ภิกขุ 11

พระพุทธ องค์ ทรง ตรัส ว่า กิเลส ไม่ใช่ ของ ตายตัว ไม่ 
ได ้อยู ่ใน จำพวก สิง่ ที ่ตอ้ง ยอมรบั แต ่เปน็ สิง่ ที ่จร เขา้ มา ใน ใจ 
เรา เพราะ ความ ประมาท ไม ่ทำ สมาธ ิจะ ไม ่เขา้ใจ หรอื อาจ จะ 
เขา้ใจ ใน ระดบั สมอง ระดบั ความ จำ แต ่ไม ่เหน็ ถา้ อบรม จติ 
จนถงึ จดุ สงบ ระงบั เขา้ ถงึที ่วเิวก สงดั จาก อารมณ ์สงดั จาก 
การ ก่อกวน ของ อารมณ์ เรา จึง ได้ รู้ ว่า โอ้ ! นิวรณ์ มัน เศร้า หมอง 
จรงิๆ เหมอืน เรา เดนิ ขึน้ เขา สดู อากาศ บรสิทุธิ ์เปน็ ครัง้ แรก 
ใน ชีวิต จึง ได้ รู้ ว่า บ้าน ที่ ตน อยู่ แออัด ขนาด ไหน แต่ ก่อน 
ไม ่เคย คดิ เพราะ ไมม่ ีเครือ่ง วดั ไมม่ ีสิง่ เปรยีบ เทยีบ แต ่กอ่น 
เรา ก็ ล่มจม อยู่ ใน อารมณ์ มอง ไม่ เห็น ทางออก เพราะ ไม่รู้ 
จกั สิง่ ที ่ด ีกวา่ สมาธ ิความ สงบ ทาง จติ เปน็ เครือ่ง วดั อารมณ ์ 
เมื่อ เรา ได้ ความ สงบ เป็น มาตรฐาน เรา ได้ เครื่อง เปรียบ 
เทยีบ เรา ก ็รูจ้กั หยดุ หยดุ ความ คดิ หยดุ การ ปรงุ แตง่ แลว้ 
ก็ สามารถ ดู ดู อะไร ก็ ดู สิ่ง ที่ มี อยู่ สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ อยู่ ให้ 
เห็น ตาม ความ เป็น จริง

ความ ทุกข์ ทาง กาย ถือว่า เป็น เรื่อง ธรรมดา เกิด ขึ้น 
แล้ว เรา พยายาม แก้ไข ด้วย ยา ทาน ยา ไป ตาม หน้าที่ แต่ ไม่ 
กังวล จน เกิน ไป ไม่ กลัว ไม่ น้อยใจ เพราะ รู้ ดี ว่า ความ เจ็บ 
ไข้ เป็น เรื่อง ธรรมดา ของ สังขาร แม้ องค์ สมเด็จ พระ สัมมา 
สมั พทุธ เจา้ และ พระ อรหนัต ์ทัง้ หลาย ก ็ยงั ม ีเวทนา ทาง กาย 
ตอน พระพุทธ องค์ ชนมายุ ๘๐ พรรษา บาง ครั้ง ท่าน นั่ง 
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พิง เสา เหมือน กัน ปวด หลัง บาง ครั้ง พระองค์ เอวัง ให้ พระ 
อานนท ์เทศน ์ตอ่ เพราะ พระองค ์เมือ่ย ลา้ ตอ้งการ พกั ผอ่น 
แมแ้ต ่พระ ตถาคต เอง ก ็ไม ่ได ้พน้ จาก ความ ปวด หลงั ปวด ขา 
ปวด เมือ่ย พระองค ์ถอืวา่ เปน็ เรือ่ง ธรรมดา ของ สงัขาร สว่น 
ทกุข ์ทาง ใจ ให ้เรา รูท้นั ท ีเลย วา่ “ทกุข์เพราะคดิผิด” คอื ทกุข ์
นี ้ก ็เรือ่ง ธรรมดา เหมอืน กนั แต ่เปน็ ธรรมดา ของ จติ ที ่คดิ ผดิ 
ซึ่ง เรา แก้ ได้ ถ้า เรา จำ คำ ว่า “ทุกข์เพราะคิดผิด” นี้ ได้ ก็ จะ 
ได้ที่ พึ่ง ทาง ใจ อย่าง แท้จริง จะ ช่วย ให้ เรา ได้ หยุด แล้ว ให้ เรา 
ได้ ดู ว่า คิด ผิด อย่างไร

พูด อีก นัย หนึ่ง ว่า เรา ทุกข์ เพราะ กำลัง อยาก อะไร อยู่ 
ไม่ อยาก ก็ ไม่ ทุกข์ เขา ด่า เรา เรา เป็น ทุกข์ ไหม เป็น ทุกข์ 
เพราะ อะไร เป็น ทุกข์ เพราะ เขา ด่า เรา ไหม เปล่า...เรา 
เป็น ทุกข์ เพราะ ไม่ อยาก ให้ เขา ด่า เรา ต่าง หาก เมื่อ มี ความ 
ไม่ อยาก อยู่ หรือ ว่า อยาก ไม่ ให้ เป็น อย่าง นี้ ไม่ อยาก ที่ จะ 
ต้อง เป็น อย่าง นี้ หรือ อยาก ได้ อะไร สัก อย่าง อยาก ได้ ของ 
ที่ เรา ชอบ เมื่อ เรา ไม่ ได้ มัน เป็น อย่างไร ไหม...ทุกข์ ใช่ ไหม 
ถ้า เรา ทำใจ ว่า อะไร ก็ได้ มัน ก็ ไม่ เป็น ทุกข์ 

เหมอืน กบั การ ทาน อาหาร คน ขี ้ทกุข ์คดิ แต ่วา่ อาหาร 
ต้อง ถูกปาก ฉัน ส่วน ผู้ มี ปัญญา ท่าน ทาน ด้วย สติ ระลึก ถึง 
 ผู้ที่ ได้ อุตส่าห์ ทำให้ เรา ด้วย ความ กตัญญู พยายาม ทำ ปาก 
ให้ ถูก อาหาร อย่าง น้อย ถึง จะ ไม่ อร่อย ก็ ไม่ ทุกข์ เท่านั้น... 
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มันง่ายๆ
ทุกข์ เพราะ คิด ผิด ให้ จำ ไว้ อย่า ลืม เวลา เริ่ม จะ เป็น 

ทุกข์ แทนที่ จะ ไป ว่า เขา จะ ไป โกรธ เขา หรือ จะ ไป หงุดหงิด 
กับ เขา ทบทวน ที่ จิต ถ้า หากว่า จิตใจ ของ เรา อยู่ กับ ธรรม 
เป็น ทุกข์ ไม่ ได้ เป็น ทุกข์ ไม่ เป็น ไม่มี สิ่ง ใด หรือ ไม่มี คน ใด 
จะ บังคับ ให้ เรา เป็น ทุกข์ ทาง ใจ ได้ มันไม่อยู่ในวิสัยของ
ใครที่จะบังคับให้ใครเป็นทุกข์ได้ ถ้าเราไม่ยอมเป็น
ทุกข ์ มี คุณธรรม พอที่ จะ ปกป้อง ตัว เอง หรือ รักษา ความ 
ทรงตัว ของ จิต ตน ไว้ ได้

ทีนี้ ถ้า เรา วิ่ง ตาม กระแส ของ ความ อยาก เรา ก็ จะ ไม่ 
เห็น กระแส แต่ จะ ฝืน กระแส มัน ก็ ไม่ อยาก ฝืน มัน ลำบาก  
ดี ที่สุด คือ มี กัลยาณมิตร ช่วย เรา ฝืน กระแส หลวง พ่อ ชา 
ท่าน ทำ หน้าที่ นี้ ตลอด คือ ท่าน เมตตา ให้ สิ่ง ที่ เรา ไม่ อยาก 
ได้ และ ไม่ ให้ สิ่ง ที่ เรา อยาก ได้ เพื่อ เรา จะ ได้ เห็น จิตใจ ของ 
ตัว เอง และ โทษ ของ ความ คิด ผิด

ตอน ที่ อาตมา ไป อยู่ กับ ท่าน ใหม่ๆ พยายาม จะ อยู่ 
ใกล้ ชิด ท่าน ที่สุด เท่า ที่ จะ ทำได้ แต่ มี อุปสรรค เรื่อง ภาษา  
ก็ ดี เหมือน กัน ทำให้ ขยัน ใน การ เรียน ภาษา ไป อยู่ แรกๆ มี 
ปัญหา ว่า พระ เณร ที่ เป็น เพื่อน พูด ภาษา กลาง ไม่ ถนัด ทุก 
องค ์ชอบ พดู ภาษา อสีาน อาตมา จงึ ตอ้ง พยายาม พดู อสีาน 
อยาก เรียน ภาษา กลาง ก็ ไม่มี ใคร สอน เลย สับสน ระหว่าง 
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ซ. โซ่ กับ ช. ช้าง ตั้ง นาน พูด ภาษา อีสาน ได้ บ้าง ก็ได้ รับ 
รางวัล คือ หลวง พ่อ ท่าน ชม

วัน หนึ่ง อาตมา นั่ง ถวาย การ พัด มี ชาว บ้าน หรือ 
ใคร มา หลวง พ่อ ท่าน ชี้ ที่ ตัว อาตมา แล้ว พูด ว่า “องค์นี้บ่
เป็นพระฝรั่งเด้...พระลาวเด้...พูดภาษาลาวเก่งแม่นบ่”
อาตมา ตอบ “โดยข้าน้อย” “นั่น!...เห็นบ่ล่ะ” โยม ทำท่า 
ว่า ทึ่ง...แหม ! อาตมา ปลื้ม ภาค ภูมิใจ ที่สุด เลย...มี ความ 
สุข มาก

แต่ พอ โยม เค้า กลับ ไป แล้ว นี่ หลวง พ่อ เอา ฟัน ปลอม 
ออก มา แล้ว ก็ สั่ง อะไร ไม่รู้ ว่า “ช้อน...ซ..ซ.ซ” ฟัง ไม่รู้ เรื่อง 
เลย งงๆ หลวง พอ่ ใส ่ฟนั “ใช้ไม่ได้สัง่งานอะไรก็ไมรู่้เรือ่ง” 
เรา ก็ ทุกข์ ใจ เมื่อ กี้ ก็ ยกย่อง ว่า เรา เก่ง ทีนี้ ก็ ว่า เรา ใช้ ไม่ ได้ 
ภายใน เวลา ไม่ กี่ นาที

แต่ ตอน ไป อยู่ กับ ท่าน ใหม่ๆ ทั้งๆ ที่ เรา เป็น ลูก 
ศิษย์ ใหม่ ไม่มี โอกาส พูด กับ ท่าน มาก ใน ใจ รู้สึก ใกล้ ชิด 
พอ สมควร ท่าน พูด คำ สอง คำ เรา ก็ พอใจ มี ความ สุข ทั้ง วัน 
แลว้ ทา่น รู ้ป ีแรก ที ่ไป จำ พรรษา ที ่วดั นานาชาต ิวนั หนึง่ เจา้ 
อาวาส ก็ พา เรา ไป กราบ หลวง พ่อ คณะ สงฆ์ วัด นานาชาติ  
ปี นั้น มี สัก ๑๐ กว่า รูป ปี นั้น ไม่ มาก เท่า ไหร่ หลวง พ่อ  
ท่าน ต้อนรับ อยู่ ใต้ถุน กุฏิ ทุก องค์ ตื่น เต้น มาก ที่ จะ ได้ กราบ 
หลวง พอ่ อาตมา ไม ่เหน็ ทา่น ตัง้ เดอืน กวา่ ก ็คดิ วา่ เรา จะ ได ้
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รับ ความ อบอุ่น จะ ได้ รับ อะไร จาก ท่าน เช่น เคย ท่าน ก็ เริ่ม 
ถาม เจ้า อาวาส “ชาคโรเป็นอย่างไรการปฏิบัติ” ถาม แล้ว 
ก ็ถาม รอง เจา้ อาวาส ไป ตาม แถว ถาม ทกุ คน ที ่อยู ่ที ่นัน่ เวน้ 
แต่ เรา คน เดียว... แม้แต่ มอง ก็ ไม่ ได้ มอง ทาง เรา เลย ไม่ใช่ 
ไม่ เห็น นะ ...ทุกข์ ๒๐ ปี ต่อ มา ก็ ยัง ช้ำ นิดๆ ท่าน ชอบ ทำ 
อย่าง นี้ คือ ไม่ ให้ สิ่ง ที่ เรา อยาก ได้ กลับ ให้ สิ่ง ที่ เรา ไม่ อยาก 
ได้ ให้ ดูใจ

หลวง พ่อ ท่าน ไม่ ต้องการ มี บริวาร มากๆ ถ้า ท่าน 
เห็น พระองค์ ไหน ติดตัว ท่าน...ไม่ ให้ อยู่ แล้ว ส่ง ไป อยู่ ตาม 
สาขา ไม่ใช่ อาทิตย์ สอง อาทิตย์ นะ บางที เป็น ปี เรียก ว่า 
รักษา ศิษย์ ป่วย ด้วย ยา ขม

ตอน หน้า หนาว ทำงาน กัน สมัย นั้น ไม่ใช่ ว่า จะ ได้ 
ฉัน น้ำ ร้อน (น้ำ ปานะ) ทุก วัน นะ ถ้า เป็น วันพระ จึง จะ ได้ 
นอกจาก นั้น จะ ได้ เฉพาะ เวลา ทำงาน ได้ยิน เสียง ตี ระฆัง 
ทำงาน นัน้ จติ ม ีความ ขดั แยง้ ใจ หนึง่ ไม ่อยาก ทำงาน อยาก 
นั่ง สมาธิ มากกว่า ใจ หนึ่ง ก็ รู้ ว่าการ ทำงาน คือ การ ปฏิบัติ 
เหมือน กัน กิเลส บอก ว่า... “ไม่เป็นไรเสร็จแล้วจะได้ฉัน
น้ำร้อนแก้หนาว”

แล้ว ก็ มี อยู่ ช่วง หนึ่ง ปี นั้น เรา ก็ กำลัง ยก ก้อน หิน 
ใหญ่ๆ มา วาง เป็น แนว เป็น แถว เป็น งาน หนัก พอ สมควร 
วันหนึ่ง ทำ หลาย ชั่วโมง แล้ว ก็ พอ ถึง เวลา ที่ เคย เลิก ฉัน น้ำ  
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ห ูsenstive มาก คอื ไดย้นิ เสยีง สามเณร ถอื กานำ้ มา กลัก๊ๆ  
(เสียง กระทบ ของ กาน้ำ) แต่ ไกล เลย ห้า สิบ เมตร ก็ได้ ยิน นะ

วัน นั้น สามเณร ก็ วาง กา ไว้ อากาศ หนาว มาก เห็น 
ไอ ออก จาก กา “ เดี๋ยว จะ ได้ ฉัน น้ำ ร้อน แล้ว...” พระ เณร 
ทุก รูป เริ่ม ชะลอ แต่ หลวง พ่อ ทำ ไม่รู้ ไม่ ชี้ ท่าน ยก ไม้ เท้า ขึ้น  
ชี้ ทำอย่าง งั้น ทำ อย่าง นี้ เรา คิด ว่า แป๊บ เดียว ก็ เสร็จ แล้ว 
ก็ จะ ได้ ฉัน น้ำ ร้อน ห้า นาที.... สิบ นาที.... ชัก สงสัย เอ๊ะ ! 
ท่าน ไม่ ทราบ ว่า กามา แล้ว หรือ เปล่า เอ๊ะ ! แล้ว ถ้า เรา บอก 
ท่าน จะ เป็นการ บังอาจ ไหม ...ไม่ ไม่ ดี กว่า ก็ เลย ทำงาน 
ต่อ ทีนี้ มัน ก็ รู้สึก ทรมาน ใจ เพราะ ว่า แหม ! มัน ก็ เย็น ลง 
เย็น ลง แล้ว ท่าน ก็ ไม่ สนใจ เลย ท่าน ก็ มอง มา ทาง นี้ มอง 
ทุก ทิศ เว้น แต่ ตรง ที่ มี กาน้ำ ก็ ซัก ชั่วโมง ชั่วโมง ครึ่ง ท่าน 
ก็ “โอ๊ะ ! น้ำ ร้อน มา แล้ว นิมนต์ นิ มนต์ ” มัน ก็ ค้าน อยู่ ใน 
ใจ นำ้ รอ้น ทีไ่หน กนั ละ่ มนั เยน็ มา นาน แลว้ แลว้ ใจ หนึง่ มนั 
ก็ อยาก ประท้วง ไม่ ฉัน หรอก กลับ กุฏิ เลย ดี กว่า ใจ หนึ่ง ก็ 
บอก อย่า ยัง ดี กว่า ไม่ ได้ ฉัน อะไร เลย

หลวง พ่อ ท่าน รู้ ท่าน ใช้ วิธี ฝึก คน ด้วย การ ทรมาน 
ทรมาน ไมใ่ช ่เรือ่ง การ ให ้เปน็ ทกุข ์เปลา่ๆ หรอก ทา่นตอ้งการ 
ให้ เรา เห็น อริยสัจ ต้องการ ให้ เรา เข้าใจ ความ สัมพันธ์ 
ระหว่าง ทุกข์ กับ สมุทัย ถ้า เรา ไม่ เชื่อ มั่น ว่า ท่าน ทำ ด้วย 
ความ เมตตา กรุณา เรา ก็ คง ไม่ ไหว เหมือน กัน แต่ เรา รู้ เรา 
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เชื่อ ว่าที่ ท่าน ทำ อย่าง นี้ เพื่อ ให้ เรา เห็นใจ ตัว เอง เพื่อ ที่ จะ 
ได้ เข้าใจ

ถ้า เรา วางใจ ถูก ตั้งแต่ แรก เลย ตอน ที่ ได้ยิน สามเณร 
ถือ กาน้ำ มา วางใจ ว่า ฉัน ก็ ดี ไม่ ฉัน ก็ ดี ก็ ไม่มี ปัญหา  
จะ ทำงาน เทา่ ไหร ่ก ็ไมม่ ีทกุข ์ใช ่ไหม แต ่พอได ้ยนิ เสยีง กานำ้ 
แล้ว จิต ก็ เริ่ม ปรุง แต่ง เมื่อไร จะ ได้ ทาน ก็ เพราะ เรา คิด ว่า 
“เมือ่ ไร จะ” นี ่จติ ก ็ไม ่สงบ แลว้ ไม ่ได ้อยู ่ใน ปจัจบุนั แลว้ อยู ่
ใน อนาคต พอ จิต มัน หลุด ออก จาก ปัจจุบัน เมื่อ ไหร่ จะ เป็น 
 ทุกข์ ทันที ก็ ถ้า หลวง พ่อ ท่าน จะ เทศน์ ให้ เรา ฟัง เทศน์ 
ทฤษฎี ให้เรา ฟัง เรื่อง อริยสัจ ๔ เรา ก็ คงจะ ซาบซึ้ง ใน ระดับ 
หนึ่ง แต่ มันไม่ เหมือน การ เจอ เหตุการณ์ อย่าง นี้ มัน ถึง ใจ 
จริงๆ นะ

ญาติโยม ชอบ สงสัย ว่า เอ๊ะ...พระ ฝรั่ง ไป อยู่ กับ  
หลวง พ่อ ชา ใหม่ๆ ไม่ พูด ภาษา ไทย ท่าน สอน อย่างไร 
คำถาม นี้ เกิด จาก ความ เข้าใจ ว่าการ สอน คือ การ พูด ที่ จริง 
การ พูด ก็ เป็น แค่ ส่วน หนึ่ง ของ การ สอน  

ปี แรก หลวง พ่อ ชา ท่าน สอน อย่างไร ขอ ตอบ ว่า ท่าน 
ทรมาน...เรา อยาก ได้ อะไร ท่าน ไม่ ให้ หรือ เมื่อ เรา ไม่ อยาก 
ได้ ท่าน ก็ จะ ให้ อาตมา ก็ โดน อยู่ เรื่อง หนึ่ง “ ช้อน...” (ชื่อ 
เดิม อาตมา คือ ฌอน (Shaun) ท่าน ชอบ เรียก อาตมา ว่า 
ช้อน)



18 ทุกข์
ทำไม

“ ช้อน...อยาก บวช มั้ ย”
“ อยาก บวช ครับ ” 
“ อยาก บวช ก็ ไม่ ต้อง บวช อยาก มัน ไม่ ดี หรอ ก”
ตอ่ มา ทา่น ก ็ถาม อกี “ ชอ้น...ชอ้น...” ทา่น ยิม้ นอ้ยๆ 

นะ เหมือน นาย พราน 
“ ช้อน...อยาก บวช มั้ ย”
“ ไม่ เป็น ไร ครับ ” 
“ เอ่อ...ไม่ อยาก บวช ก็ ไม่ ต้อ งบว ช”
ใน ทีส่ดุ เรา กไ็ด ้ปญัญา ได ้ศพัท ์ศพัท ์ที ่ยอด เยีย่ม เลย 

นึกออก ไหม ว่า คำ อะไร 
“ช้อน...อยาก บวช มั้ ย” 
อาตมา ตอบ ว่า “แล้วแต ่หลวง พ่อ ครับ ” 
อือ ! ท่าน ก็ ยิ้ม พอใจ ลูก ศิษย์ เข้าใจ ต่อ มา ก็ ใช้ คำ 

นี้ เป็น ประจำ เลย อะไรๆ ก็ แล้ว แต่ ครับ แล้ว แต่ หลวง พ่อ 
ครบั นี ่ก ็เปน็ แค ่คำ พดู แต ่ถา้ เรา ทำใจ ได ้ตาม คำ พดู อะไรๆ 
ก็ แล้ว แต่ แล้ว แต่ นี่ พระ เรา ก็ ใช้ กับ โยม เหมือน กัน “ท่าน
อาจารย์อยากได้นัน่ไหมอยากได้นี่ไหม” ลกู ศษิย ์จะ ถวาย 
“แล้วแต่แล้วแต่” คำ นี้ เป็น คำ ที่ เหมาะ กับ พระ มาก “ แล้ว 
แต ่โยม ” ทา่น ก ็ไม ่ให ้พระ เรา เปน็ ผู ้ระบ ุโยม จะ ทำบญุ ไมใ่ช ่
หนา้ที ่พระ เรา ที ่จะ ตอ้ง ไป ชกัชวน ให ้ทำ บญุ มากๆ เพือ่ จะ ได ้
ขึน้ สวรรค ์หรอื จะ ได ้สิง่ ตอบแทน ตา่งๆ หนา้ที่ ของ พระ คอื 
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อนุโมทนา นะ แล้ว บริโภค สิ่ง ที่ ได้ รับ ด้วย สติ เพื่อ ประโยชน์ 
แก่ การ ประพฤติ ปฏิบัติ โยม จะ ทำบุญ เท่าไร อย่างไร ก็ แล้ว 
แต่ แล้ว แต่ โยม โยม ทำ แล้ว พระ ก็ อนุโมทนา

เรา ต้อง กล้า ใน การ ปฏิบัติ เรา ต้อง เป็น ผู้ กล้า กล้า 
ดู ความ ทุกข์ เพราะ ความ ทุกข์ มี เหตุ มี ปัจจัย ดู ความ ทุกข์ 
วิเคราะห์ ความ ทุกข์ เรา จะ ได้ รู้ ว่า ส่วน ไหน ต้อง แก้ไข ส่วน 
ไหน ต้อง ยอมรับ ส่วน ไหน เป็น ความ ทุกข์ ทาง ธรรมชาติ 
ส่วน ไหน เป็น ความ ทุกข์ ที่ เกิด จาก ความ คิด ผิด ความ ถือ ผิด 
จง ระวัง คำ ว่า “น่าจะ”“ไม่น่าจะ” คน เรา จะ เป็น ทุกข์ กับ 
คำ นี้ บ่อยๆ เพราะ เมื่อ เรา วาด ภาพ แล้ว ว่า อย่าง นี้ ถูก เรา 
ม ีทฏิฐิ หรอื ม ีความ เหน็ วา่ อะไร มนั นา่ จะ เปน็ อยา่ง นัน้ อยา่ง 
นี้ เมื่อ มัน ไม่ เป็น อย่าง ที่ เรา คิด ว่า มัน น่า จะ เป็น...ทุกข์ ถ้า 
เรา มี ความ แน่ใจ ว่า เรา ถูก เขา ทำ ผิด อัน นี้ ยิ่ง เป็น ทุกข์ ใหญ่ 
ทำ อย่าง นั้น ผิด

ผู้ ที่ แน่ใจ ว่า ตัว เอง ถูก อันตราย อันตราย ต่อ ตัว เอง 
อันตราย ต่อ คน อื่น เขา มอง ไม่ เห็น ตัว เอง เหมือน กับ ว่า 
ถือว่า มี สิทธิ์ ที่ จะ โกรธ คน ทำ ผิด หรือ คน ชั่ว ไม่ น่า จะ บาป 
เหมอืน โกรธ คน ด ีบาง คน ทำความ ดแีลว้ เขา ยดึ มัน่ ใน ความ 
ด ีนัน้ เลย ไม ่ด ีบาง คน เคย สบู บหุรี ่เลกิ สบู บหุรี ่แลว้ เหน็ คน 
สบู บหุรี่ เมือ่ ไหร่ แลว้ ก.็..ออื ! มนั ใช ้ไม่ ได้ นา่ เกลยีด หรือ ถา้ 
เรา ม ีความ หวงั ด ีตอ่ สถาบนั และ ม ีคน กำลงั ทำ สิง่ ที ่เสยี หาย 
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ต่อ สถาบัน นี้ ทน ไม่ ได้ เป็น ทุกข์ ใช่ มั้ย
เรา จะ ตอ้ง รู ้วา่ อนั นี ้มนั เปน็ ตาม เหต ุตาม ปจัจยั การ 

มอง วา่ อะไร เปน็ ตาม เหต ุตาม ปจัจยั นัน้ ไมใ่ช ่วา่ ปดั ไป เฉยๆ 
นะ แต่ เป็น อุบาย วิธี เพื่อ ช่วย ให้ เรา ได้ หยุด หยุด แล้ว ดู ว่าที่ 
มัน เป็น อย่าง นี้ มัน เป็น เพราะ อะไร เป็น เหตุ เป็น ปัจจัย อะไร 
บ้าง อยู่ เบื้อง หลัง

จิต ที่ ปกติ จะ รอบคอบ จิต เร่าร้อน ถึง จะ ร้อน กับ 
ความ หวงั ด ีและ เปน็ หว่ง ตอ่ สิง่ ที ่ด ีก ็พรอ้ม ที ่จะ พลัง้ พลาด  
ผู้ ปกครอง หรือ ผู้ บริหาร ต้อง ระลึก อยู่ ใน หลัก นี้ อยู่ เป็น 
ประจำ อย่าง เช่น ระหว่าง การ เข้า กรรมฐาน นี้ อาตมา สั่ง ไม่ 
ให ้พดู คยุ กนั เหน็ คน พดู อาตมา จะ ทำ ยงั ไง กอ่น อืน่ อาตมา 
ต้อง ทำใจ เย็น มอง ว่า เป็น ไป ตาม เหตุ ตาม ปัจจัย อย่าง เช่น 
เขา ม ีหริ ิโอตปั ปะ แค ่นัน้ เขา ม ีสต ิแค ่นัน้ เขา ม ีศรทัธา แค ่นัน้ 
ความ ตั้งใจ ใน ข้อ วัตร ปฏิบัติ มี แค่ นั้น อย่าง นี้ เรียก ว่า เห็น 
ตาม เหตุ ตาม ปัจจัย อารมณ์ ก็ เลย ไม่ แปร เปลี่ยน ไป ใน ทาง 
อกุศล ไม่ คิด น้อยใจ ว่า “ แหม...แค่ นี้ เขา ก็ ยัง ทำ ไม่ ได้ ช่าง 
ไม่ เคารพ ครูบา อาจารย์ ไม่ เกรงใจ เพื่อน เลย ” จิตใจ รักษา 
ความ ทรงตัว ของ มัน ไว้ ได้

เป็น ผู้ ปกครอง ต้อง มี ลูก น้อง ทำ ตาม คำ สั่ง บ้าง ไม่ 
ทำ ตาม บ้าง ใช่ ไหม ลูก น้อง ที่ ทำ ตาม คำ สั่ง ทุก อย่าง ก็ หา ได้ 
ยาก มาก ผู้ใหญ่ จึง มัก เป็น โรค รำคาญ และ หงุดหงิด บ่อย 
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แล้ว ก็ เสีย หลัก ใน การ ปกครอง ที่ ถูก คือ มอง ว่า เป็น ไป ตาม 
เหตุ ตาม ปัจจัย อะไร บ้าง แล้ว พยายาม แก้ ที่ เหตุ ปัจจัย ด้วย 
จิตใจ ที่ ยอมรับ ใน ความ อ่อนแอ ของ มนุษย์ เรา

ใน การ ปฏิบัติ ธรรม คือ การ บริหาร ตัว เอง ก็ เช่น 
เดยีวกนั อยา่ง เชน่ สต ิไม ่ด ีไม ่ด ีเพราะ อะไร เพราะ ขาด วริยิะ 
ขาด ศรทัธา ม ีศรทัธา ม ีวริยิะ สมบรูณ ์สต ิก ็จะ สมบรูณ ์จงึ ตอ้ง 
หา วิธี ใน การ ปลูก ฝัง ศรัทธา ใน คุณค่า ของ การ งด พูด คุย ให้ 
มาก ขึ้น

สต ิคอื อะไร สต ิคอื ความ ระลกึ ได ้คอื ความ สามารถ 
ระลึก สิ่ง ที่ ควร ระลึก ใน แต่ละ กรณี ใน แต่ละ เหตุการณ์  
ส่วน ใน การ ทำ ภาวนา สิ่ง ที่ สติ ต้อง ระลึก คือ ระลึก อารมณ์ 
กรรมฐาน อยู่ ใน ปัจจุบัน คือ ผูก จิต ไว้ กับ ลม หายใจ เป็นต้น  
ไม่ ให้ ลืม ไม่ ให้ เผลอ สติ คือ ไม่ ลืม ไม่ ลืม อารมณ์ กรรมฐาน 
อีก นัย หนึ่ง ของ สติ คือ เรา ยัง ต้อง ระลึก ใน คำ สอน หรือ สิ่ง 
ที่ เรา ได้ สั่ง ตัว เอง ไว้ ตอน เริ่ม ภาวนา ต้อง ระลึก อยู่ ใน อุบาย 
ต่างๆ ที่ จะ แก้ จิต ให้ ละวาง การ ภาวนา มี การ ระลึก สิ่ง ที่ 
เรา เคย ปลูก ฝัง ไว้ หรือ สิ่ง ที่ เรา เคย เรียน รู้ มา จาก อดีต สติ 
จึง ระลึก สิ่ง ที่ ปรากฏ อยู่ ใน ปัจจุบัน หนึ่ง กับ สิ่ง ที่ เกี่ยวข้อง 
 ที่ เคย เรียน รู้ เกี่ยว กับ การ ภาวนา หนึ่ง

สติ ใน ลกัษณะ หรือ ใน แง่ ของ การ ระลกึ ได้ นัน้ จะ อยู่ ที่ 
การ ได ้ปลกู ฝงั หรอื การ ที ่ได ้ให ้ขอ้มลู เพือ่ สต ิคอื การ ยดึ ขอ้มลู 
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มา ใช ้ทนั เหตกุารณ ์ใน บาง ครัง้ ที ่เรา ลมื มนั ไมใ่ช ่วา่ บกพรอ่ง 
อยู่ ที่ การ ระลึก แต่ ปัญหา อยู่ ที่ ว่า เรา ไม่ ได้ ฝาก ข้อมูล เอา ไว้ 
ตั้งแต่ แรก ยก ตัวอย่าง เช่น หา แว่นตา ไม่ เจอ อีก แล้ว ก็ ว่า 
ตัว เอง “แหม!สติเราแย่มาก”

แต่ ที่ จริง มัน ไม่ใช่ ปัญหา อยู่ ใน ปัจจุบัน นะ ว่า สติ 
บกพร่อง ปัญหา เกิด ตั้งแต่ ขณะ ที่ เรา วาง แว่น ไว้ ใช่ ไหม  
ใน ขณะ ที่ เรา วาง แว่น ไว้ อาจ กำลัง พูด กับ คน อื่น สนใจ เรื่อง 
อืน่ แลว้ ไมม่ ีการ ใสใ่จ กบั การ วาง แวน่ วา่ วาง ตรง ไหน เพราะ 
ฉะนั้น เมื่อ เรา พยายาม นึก ว่า เอ๊ะ ! เรา วาง ไว้ ตรง ไหน นะ 
ก ็จำ ไม ่ได ้เพราะ ไมม่ ีขอ้มลู ที ่จะ ดงึ มา ได ้เรา จะ ดงึ ขอ้มลู ได ้
เพราะ ว่า ฝาก ข้อมูล ไว้ ก่อน ถ้า ไม่ ฝาก ข้อมูล ไว้ แล้ว สติ จะ ดี 
ขนาด ไหน มัน ก็ ไม่มี ที่ จะ หยิบ มา ได้

ฉะนั้น ใน ปัญหา การ ขาด สติ หรือ การ มี สติ ไม่ ดี  
หลงลมื  หรอื ลมื ของ บอ่ย ตอ้ง มา ด ูที ่เหต ุปจัจยั เหต ุปจัจยั 
 ก็ คือไม่ ได้ ฝาก ข้อมูล ไว้ หรือ ข้อมูล ไม่ ชัดเจน สติ จึง ระลึก  
ไม่ ได้ เมื่อ เรา ทุกข์ อย่างไร ก็ตาม ให้ เรา รู้จัก วิเคราะห์ หยุด  
แล้ว เผชิญ หน้า กับ ความ ทุกข์ ให้ ดู ความ ทุกข์ ด้วย ใจ ที่ ไม่ 
ทุกข์ คือ “ ผู้ รู้ ” ดู ความ ทุกข์ แล้ว เหตุ ปัจจัย ของ ความ ทุกข์ 
จะ ค่อยๆ  คลี่คลาย ออก มา ให้ เรา เห็น  

เรื่อง ปัญหา ต่างๆ ใน ชีวิต ประจำ วัน ต้อง เข้าใจ ว่า 
ปัญหา บาง อย่าง ใช้ ความ คิด ก็ได้ ผล แต่ หลายๆ ปัญหา 
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หยดุ คดิ จงึ จะ ได ้ผล ด ูจาก ประวตั ิของ นกั วทิยาศาสตรต์า่งๆ 
ก็ได้ ส่วน มาก ทฤษฎี ต่างๆ ของ เขา จะ เกิด เมื่อ เขา หยุด 
คิด อยู่ ที่ ห้อง ทดลอง และ อยู่ ที่ มหาวิทยาลัย คิด คิด คิด 
ไม่ ออก เหนื่อย กลับ บ้าน ดี กว่า ขึ้น รถเมล์ กลับ บ้าน แล้ว 
อือ ! นึก ได้

นัก วิทยาศาสตร์ ชื่อ อาร์คิ มิดิ ซ แช่ อยู่ ใน อ่าง แล้ว 
ก็ “ยูริก้า!” ลุก ขึ้น วิ่ง เปลือย กาย ไป ตาม ถนน ร้อง ตะโกน 
“ได้แล้ว...ได้แล้ว” ดี อก ดีใจ ที่ นึก ได้ ใน ขณะ ที่ ไม่ คิด ทุก วัน 
นี้ เรา ให้ คุณค่า ให้ ความ สำคัญ กับ ความ คิดมาก เกิน ไป มอง 
ขา้ม หรอื ประมาท ใน พลงั ของ การ ไม ่คดิ คอื ถา้ จติ เปน็ สมาธ ิ
แล้ว ปัญญา ก็ จะ เกิด ขึ้น ได้

โดย ปกติ แล้ว ปัญญา ของ เรา มัน ก็ มี อยู่ แล้ว แต่ ความ 
คิด ผิว เผิน ทับถม เอา ไว้ พอ เรา เขี่ยๆ ออก เขี่ยๆ ความ คิด 
ฟุ้งซ่าน ความ คิด ผิว เผิน ออก มา จิต สะอาด ขึ้น และ ความ 
คิด ลึก ซึ้ง ความ คิด ที่ เข้า ถึง ความ จริง ของ ปัญหา มัน จะ โผล่ 
ขึ้น มา ได้ แต่ ก่อน ปัญญา มัน ขึ้น ไม่ ได้ เพราะ มัน มี อะไร มา 
ปิดบัง เอา ไว้

เพราะ ฉะนั้น ใน หลาย กรณี มี ปัญหา คิด คิด คิด จะ 
แก ้คดิ ไม ่ออก นัน่ แหละ ปญัหา ไม ่ได ้อยู ่ใน วสิยั ของ ความ คดิ 
สามญั ที ่จะ แก ้ปญัหา ได ้ทำ จติใจ ให ้สงบ ซะ หยดุ ! หยดุ คดิ 
แล้ว ก็ ดำรง อยู่ ด้วย สติ ใน ภาวะ ที่ หยุด คิด แล้ว เพียง แต่ ว่า 
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เพง่ อยู ่ที ่ปญัหา ดว้ย จติใจ ที ่เปน็ก ลาง ความ คดิ สรา้งสรรค์ 
มัน ก็ จะ เกิด ขึ้น ของ มัน เอง... ปัญญา ที่ เกิด จาก สมาธิ

อย่างไร ก็ตาม อาตมา ไม่ ได้ ชวน ให้ ประมาท ใน 
ประโยชน์ ของ ความ คิด มัน มี บทบาท สำคัญ ใน ชีวิต เรา มาก 
ทัง้ ทาง โลก และ ทาง ธรรม อยา่ง เชน่ เรือ่ง ความ อยาก ถา้ เรา 
ด ูตัง้แต ่แรก เลย ความ ทกุข ์ที ่ทิม่ แทง จติใจ ใน ขณะ ที ่เรา อยาก 
ได ้อะไร ความ ทกุข ์ใน การ แสวงหา ความ วติก กงัวล วา่ จะ ไม ่
ได้ ความ กลัว ที่ จะ ไม่ ได้ การ อิจฉา คน ที่ ได้ แล้ว ถ้า เรา มา 
พจิารณา ถงึ ความ ทกุข ์ใน การ แสวงหา และ ความ ทกุข ์ใน การ 
รกัษา สิง่ ที ่ได ้ตลอด จน ความ เศรา้ โศก เมือ่ เรา ตอ้ง พลดัพราก 
จาก สิง่ ที ่เรา ได ้มา เทยีบ กบั ความ สขุ จาก การ ได ้สิง่ ที ่ตอ้งการ 
แลว้ มนั คงจะ ชว่ย ลด ความ มวัเมา หรอื หลงใหล ใน สิง่ นัน้ ได ้
บ้าง ไม่ ถึง กับ ขั้น ที่ ว่า ไม่ ต้องการ อะไร เลย แต่ อย่าง น้อย 
ก็ ทำให้ การ แสวงหา ของ เรา อยู่ ใน ขอบเขต ขอบข่าย ของ 
ศีล ธรรม ไม่ หลงใหล จน เกิน ไป  

การ ภาวนา เรา ก็ คอย คิด อย่าง นี้ เรื่อย (คิด หา ข้อ 
บกพร่อง ใน สิ่ง ที่ ชวน ให้ หลงใหล) แต่ บางที เวลา ไม่ ควร คิด  
ก็ ฝืน คิด วก วน บางที ควร คิด กลับ ไม่ อยาก คิด ใน กรณี นี้ 
จง พยายาม คิด เช่น เรื่อง อาหาร เป็นต้น เรา ก็ ไม่ ค่อย คิด 
ว่า เมื่อ ทาน ลง ไป แล้ว อาหาร มัน จะ เป็น อะไร ไม่ อยาก จะ 
คิด แค่ ใส่ ลง ไป ใน ปาก เคี้ยว สอง สาม ครั้ง แล้ว ก็ เอา ออก มา 
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ด.ู.. แหยะ ! ยิง่ กวา่ นี ้อกี ไม ่กี ่ชัว่โมง อาหาร โอชา รส นี ้มนั จะ 
กลาย เป็น อะไร 

การ ทบทวน เรือ่ง นี ้มนั ก ็จะ ชว่ย ลด ความ อยาก ใน เรือ่ง 
อาหารลง ได้ แต่ ก่อน เรา เห็น อาหาร ก็ อัน นั้น น่า อร่อย จัง 
ไข มัน เยอะ ก็ จริง หมอ ห้าม แต่ ชิ้น เดียว คง ไม่ เป็นไร มา 
ตอน นี้ หยุด แล้ว บอก ว่า นี่ นะ ! ขี้ to be...ไม่ นาน เห็น น้ำ 
เห็น น้ำ ก็ อื่ม...น้ำ นี่ ดี นะ เดี๋ยวๆ ก็ เป็น...น้ำ เยี่ยว จะ ช่วย 
แก้ ความ รู้สึก หลงใหล เหล่า นี้

มัน ก็ ทำให้ จิตใจ มัน คิด อีก แง่ หนึ่ง แทนที่ จะ มอง แต่ 
สิง่ ที ่มนัด ีมนั งาม มนั สวย มา คดิ กลบั กนั ก ็เพือ่ ให ้จติใจ กลบั 
มา สู ่ทาง สาย กลาง หยดุ คดิ หยดุ ปรงุ แตง่ มนั จะ ได ้เกดิ อะไร 
อยา่ง นี ้ขึน้ มา มอง ไม ่เหมอืน คน อืน่ เขา มอง กำหนด รู ้ความ 
ทกุข ์ละ ความ คดิ ผดิ เพือ่ ทำ นพิพาน คอื การ ปลอด ทกุข ์ให ้
แจง้ ดว้ย การ เจรญิ มรรค ดว้ย การ ปฏบิตั ิตาม หลกั ศลี สมาธ ิ
ปัญญา 

โดย สรุป แล้ว ว่า อริยสัจ ๔ มี ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค หน้าที่ ก็ คือ กำหนด รู้ ความ ทุกข์ ละ สมุทัย คือ ความ 
คิด ผิด ทำ นิพพาน ความ หลุด พ้น ให้ แจ้ง คือ ให้ เข้า ถึง โดย 
การ เจรญิ มรรค คอื การ ปฏบิตั ิตาม หลกั อรยิมรรค ม ีองค ์แปด 
ตาม หลัก ไตรสิกขา นั่นเอง
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