“การแบ่งปันธรรมะ”
พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่า
เป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวง
ให้อะไรนี้ก็ไม่ดีเท่ากับการให้ธรรมะ
เพราะรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงนั่นเอง

พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน
ห้ามจ�ำหน่าย

ค�ำน�ำ

ท่านอาจารย์มักสอนบรรดาศิษย์บ่อยครั้ง ให้ลอง
กักขังตัวเองไว้ในห้องไม่ให้ออกไปไหนทั้งวัน ท่านว่า
ให้ต่อสู้กับกิเลสความอยากของใจ
เมื่อถึงคราวถูกกักล็อคดาวน์จากโควิด ไม่สามารถ
ไปวัดได้ จึงเข้าใจถึงการฝึกฝนตนในข้อนี้ ภัยของใจ
จากโควิ ด จึ ง คลายร้ อ นรุ ่ ม ลงได้ เ มื่ อ ได้ ฟ ั ง ธรรม
หน้ากุฏทิ กุ ๆ สีว่ นั ประจักษ์ใจแล้วว่า ชือ่ ว่าธรรมของ
พระพุทธเจ้าแสดง ณ กาลใด สถานที่ใด ไม่ว่าจะเป็น
ศาลาใหญ่ จุลศาลา หรือหน้ากุฏิ “รสแห่งธรรมย่อม
ช�ำนะรสทั้งปวง”
คณะศิษยานุศิษย์

วันเวลาผ่านไปๆ
เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่

ค�ำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นสอนตน
หมั่นเตือนตนอยู่เรื่อยๆ ด้วยการถามตนเองว่า “วันเวลาผ่าน
ไปๆ เราก�ำลังท�ำอะไรกันอยู”่ เพราะว่าการกระท�ำของเรานัน้
คือการกระท�ำทางกาย วาจา และใจ เป็นเหมือนกับการก้าวไป
ข้างหน้าของจิตใจ การก้าวไปข้างหน้าของจิตใจนีก้ ม็ อี ยู่ ๒ ทาง
ด้วยกัน ทุกครัง้ ทีเ่ ราท�ำอะไรทางกาย ทางวาจา ทางใจ เราก�ำลัง
เดินก้าวไปข้างหน้าทางใดทางหนึ่ง
ทาง ๒ ทางที่เราก�ำลังเดินไปนี้ ทางที่ ๑ ก็คือทางสู่การเวียน
ว่ายตายเกิดในไตรภพในสังสารวัฏ และทางที่ ๒ คือทางออก
จากการเวียนว่ายตายเกิด ทางสู่มรรคผลนิพพาน นี่คือทาง
๒ ทางที่เราก�ำลังเดินกันไปอยู่ ในช่วงของการปฏิบัติใหม่ๆ
เรายังเดินสับไปสับมาอยู่ เพราะก�ำลังทีจ่ ะเดินไปในทางสูม่ รรค
ผลนิพพาน สู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ยังมี
ไม่มาก ยังถูกกระแสของแรงดึงดูดของทางสู่การเวียนว่าย
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ตายเกิด เราจึงต้องคอยตรวจสอบด้วยการถามตัวเราเองอยู่
เรือ่ ยๆ ว่า “เราก�ำลังไปในทางไหนกัน” ทางของการเวียนว่าย
ตายเกิดนี้เป็นอย่างไร ก็คือทางของความอยากทั้ง ๓ นี้เอง
ความอยากในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เรียกว่า “กามตัณหา”
ความอยากมีอยากเป็น เช่น อยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ และ
ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย
ถ้าการกระท�ำมีความอยากเหล่านี้เป็นตัวผลักดัน ก็จะพา
ให้จิตนั้นเดินอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป
ถ้าเดินทางของมรรคผลนิพพาน ทางของมรรคผลนิพพานนี้
มีอะไรบ้าง ทางของมรรคผลนิพพาน ท่านก็เรียกว่า “มรรค”
นีเ่ อง การกระท�ำทีเ่ ป็นมรรค ทางกาย ทางวาจา และทางใจนี้
พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนไว้วา่ มีอยู่ ๓ เหมือนกัน คือ ทางแห่ง
ทาน ทางแห่งศีล และทางแห่งภาวนานี้เอง ที่จะพาให้จิตใจ
ค่อยออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ นีค่ อื การกระท�ำ
๒ ทางด้วยกันที่จะเป็นผู้ดึงให้ใจไปในทางใดทางหนึ่ง
ในเบื้องต้นส�ำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติ ผู้ที่เคยอยู่กับการเวียนว่าย
ตายเกิด ก็ยงั จะอดไม่ได้ทจี่ ะไหลไปกับทางแห่งการหาลาภ ยศ
สรรเสริญ หาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะชนิด
ต่างๆ เพราะมันเป็นนิสยั ของผูท้ ตี่ ดิ อยูใ่ นการเวียนว่ายตายเกิด
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ท�ำจนเป็นนิสยั เหมือนกับการถนัดมือซ้ายหรือมือขวา ผูท้ ถี่ นัด
มือซ้ายก็จะใช้มือซ้ายกันเรื่อยๆ ผู้ที่ถนัดมือขวาก็จะใช้มือขวา
ไปเรือ่ ยๆ เพราะมันเป็นนิสยั เป็นความสะดวก เป็นความสบาย
เป็นความง่าย การกระท�ำสิ่งที่ไม่เป็นนิสัยหรือขัดต่อนิสัยจึง
เป็นของยากเพราะต้องฝืนต้องบังคับ ต้องมีการหัดใหม่ทำ� ใหม่
จึงยากทีจ่ ะเปลีย่ นนิสยั กัน พวกเราชาวพุทธผูท้ ยี่ งั ไม่ได้เข้าสู่
กระแสของมรรคผลนิพพานนี้ จะถูกนิสยั เดิมของเราคอยฉุด
ลากให้เราไปกระท�ำตามความอยากทัง้ ๓ อยูเ่ รือ่ ยๆ ท�ำตาม
กามตัณหา ความอยากในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ท�ำตาม
ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น และท�ำตามวิภวตัณหา
ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต่างๆ
การกระท�ำทางมรรคคือทางสู่การหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติ
“ทาน ศีล ภาวนา” เป็นของที่เราไม่ถนัดกัน ท�ำมาไม่มาก ยัง
ไม่เป็นนิสัย การที่เราจะดึงใจของเราให้มาในทางของทาน
ศีล ภาวนา ได้นี้ ส่วนหนึง่ ก็อาศัยการเตือนตนเอง ถามตนเอง
อยูเ่ รือ่ ยๆ นัน่ เอง ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราถามตัวเรา
ว่า “วันเวลาผ่านไปๆ เราก�ำลังท�ำอะไรกันอยู”่ เราก�ำลังไปท�ำ
ตามความอยากทั้ง ๓ ไปหาความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ
จากรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะต่างๆ อยู่ หรือว่าเราก�ำลังไป
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ท�ำบุญท�ำทาน ไปรักษาศีล ไปบ�ำเพ็ญภาวนา ไปปฏิบัติธรรม
อันนีเ้ ป็นการคอยตรวจสอบการเดินทางของเรา ถ้าเราไม่คอย
ถามตนเอง ไม่คอยตรวจสอบตนเอง เราก็จะลืม แล้วเราก็จะ
ท�ำตามนิสัยเดิมของเรา คือท�ำตามความอยากต่างๆ เพราะว่า
มันเป็นความเคยชิน มันเป็นการหาความสุข เพียงแต่ว่ามัน
เป็นความสุขทีจ่ ะมีความทุกข์ตามมาต่อไป ถ้าเราไม่ถามตนเอง
ไม่เตือนตนเอง เราก็จะหลงลืมทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้
เราเดินกัน ให้ปฏิบัติกัน คือทางของ ทาน ศีล ภาวนา ถ้าเรามี
การคอยถามตนเองอยูเ่ รือ่ ยๆ พอเวลาเราจะไปในทางของการ
เวียนว่ายตายเกิด เราก็อาจจะมีสติยับยั้งไว้ แล้วก็เปลี่ยนทาง
ให้ไปอีกทางหนึ่ง เช่น วันนี้เราจะเอาเงินไปเที่ยวกัน ไปจอง
โรงแรม ไปจองที่พัก ไปจองสถานบันเทิงต่างๆ พอเราถามตัว
เราเองว่า “ตอนนี้เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่” เราก�ำลังไปท�ำตาม
ความอยากกันอยู่ ก�ำลังไปหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะต่างๆ ซึ่งเป็นการเดินไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดที่
ไม่มีวันจบวันสิ้น พอเราได้ระลึกได้ถามตนเอง เราก็จะได้รู้ว่า
อ๋อ เราก�ำลังไปผิดทางเสียแล้ว เราก�ำลังเดินไปสู่กองทุกข์แห่ง
การเวียนว่ายตายเกิด พอเรารู้ปั๊บ เราก็อาจจะพลิกกลับทันที
แล้วก็เปลี่ยนทางว่า แทนที่จะเอาเงินที่เราจะเอาไปเที่ยวกันนี้
เราก็เอาเงินนี้ไปท�ำบุญท�ำทานกันแทน เราต้องการท�ำทาน
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เพราะทานจะพาให้เราได้ไปสู่การออกจากการเวียนว่ายตาย
เกิดกัน
นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการคอยหมั่นเตือนตนเอง
คอยถามตนเองอยู่เรื่อยๆ ควรจะท�ำติดเป็นนิสัยไป ทุกวันพอ
ตื่นขึ้นมาก็เอาค�ำถามนี้ขึ้นมาตั้งเป็นโจทย์ก่อนเลย วันเวลา
ผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้ว ชีวิตเราสั้นลงไปอีกวันหนึ่งแล้ว เวลาที่
เราจะเหลืออยูใ่ นโลกนีก้ น็ อ้ ยลงไปอีกวันหนึง่ แล้ว วันนีเ้ ราจะไป
ท�ำอะไรกัน ถ้าเราจะไปท�ำตามความอยากต่างๆ อยู่ เราก็จะได้
พยายามบังคับใจสอนใจว่า “อย่าไปเลย” ถึงแม้วา่ จะเป็นการ
ได้ความสุข แต่มนั เป็นความสุขทีจ่ ะพาให้เราติดอยูก่ บั การกลับ
มาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยูเ่ รือ่ ยๆ ตอนนีเ้ รายังไม่แก่ เรายังไม่เจ็บ
เรายังไม่ตาย แต่ไม่นานต่อไปข้างหน้า เราก็จะเข้าหาความแก่
ความเจ็บ ความตายกัน แล้วเวลานั้นความทุกข์ต่างๆ มันก็จะ
เริ่มโหมเข้ามาใส่ตัวเรา นี่เป็นผลจากการที่เราท�ำตามความ
อยากต่างๆ เพราะว่าการท�ำตามความอยากต่างๆ นี้ จ�ำเป็น
จะต้องมีรา่ งกายเป็นเครือ่ งมือนัน่ เอง เราจะตายไปกีค่ รัง้ ก็ตาม
เสียร่างกายทีเ่ รามีอยูน่ ไี้ ปกีค่ รัง้ ก็ตาม เราก็ยงั จะต้องกลับมามี
ร่างกายอันใหม่ต่อไป เพราะความอยากของใจที่อยากจะหา
ความสุขผ่านทางร่างกายนี้ มันยังมีอยู่ในใจ มันยังไม่ได้รับ
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การก�ำจัด มันก็จะเป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่อยู่
เรื่อยๆ และทุกครั้งที่เราได้ร่างกายอันใหม่มา ร่างกายนี้มันก็
จะต้องเป็นไปตามสภาพของมัน มันก็ต้องไปสู่ขั้นตอนของมัน
มันก็จะไปสู่ขั้นเกิด แล้วก็แก่ แล้วก็เจ็บ แล้วก็ตายไป มันก็จะ
เจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆ ไม่มีวันจบสิ้นไป ตราบใดที่เราท�ำ
ตามความอยากอยู่เรื่อยๆ ความอยากนี้จะไม่มีวันหมดจากใจ
ของเราไปได้ ความอยากจะหมดจากใจได้กต็ อ่ เมือ่ เราฝืนความ
อยาก ไม่ท�ำตามความอยากเท่านั้น
การปฏิบัติเพื่อให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด
เราก็เริ่มด้วยการท�ำบุญท�ำทาน พอเราท�ำบุญท�ำทานได้ เราก็
จะมีศีล ๕ ขึ้นมา พอเรารักษาศีล ๕ ได้ เราก็จะมีก�ำลังที่จะ
รักษาศีล ๘ ต่อไปได้ เพราะเราต้องใช้ศีล ๘ เป็นผู้สนับสนุน
ในการปฏิบัติจิตตภาวนา ทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา
เพราะศีล ๕ นี้ ไม่สามารถก�ำจัดนิวรณ์คือกามฉันทะ คือตัวที่
คอยดึงใจให้ไปหาความสุข แต่พอมาถือศีล ๘ ศีล ๘ นี้จะห้าม
ไม่ให้ไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เช่น ข้อ ๓ ของศีล ๘
ก็จะเปลี่ยนมาเป็น “อพรหมจริยา” เปลี่ยนจากการร่วมหลับ
นอนกับคูค่ รองของตนได้ มาเป็นไม่รว่ มหลับนอนกับใครเลย ให้
นอนคนเดียว เพือ่ เป็นการตัดนิวรณ์ คือ กามฉันทะ ความอยาก
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เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จากการร่วมหลับนอนกัน
นัน่ เอง ถ้าเราตัดนิวรณ์ไม่ได้ ก็จะปฏิบตั ภิ าวนาไม่ได้ เพราะใจ
มันจะคิดแต่หาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอยู่
ก็เลยต้องมาถือศีล ๘ กัน
การถือศีล ๘ ก็อาจจะหัดท�ำจากน้อยไปหามากก่อน โดย
ธรรมเนียมท่านก็สอนว่า วันธรรมดาถือศีล ๕ วันพระก็มาถือ
ศีล ๘ กัน อาทิตย์ละ ๑ ครั้งก่อน มาทดลองมาฝึกดูว่าเป็น
อย่างไรบ้าง เพราะถ้าจะให้ท�ำแบบทุกวันเลยก็อาจจะยังไม่มี
ก�ำลังพอ ก็เลยต้องอาศัยวันพระหรือวันที่เรามีเวลาว่างจาก
ภารกิจการงานต่างๆ เช่น บางทีเราอาจจะมีวนั หยุด ๓ วัน ๕ วัน
เราก็อาจจะไปฝึกรักษาศีล ๘ ไปอยูว่ ดั กัน ไปหัดภาวนากันดีกว่า
อันนี้เป็นขั้นตอนของการตัดความอยาก ตัวที่คอยดึงใจให้ไป
เวียนว่ายตายเกิดนี้ให้มันน้อยลงไปหรือให้มันอ่อนก�ำลังลงไป
ด้วยการรักษาศีล ๘
ส่วนการบ�ำเพ็ญจิตตภาวนา การภาวนาขัน้ ต้นก็คอื สมถภาวนา
คือท�ำจิตให้สงบก่อน แล้วค่อยไปวิปัสสนาภาวนา เพื่อสอนใจ
ให้ฉลาดต่อไป ในเบื้องต้นก็อาศัยการรักษาศีล ๘ เพื่อจะได้
ตัดกามฉันทะ ความอยากเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
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ชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ ศีลข้อ ๖ ก็ห้ามไม่ให้เสพรูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะของอาหาร ให้รบั ประทานอาหารเพือ่ เลีย้ ง
ดูร่างกาย เหมือนกับการรับประทานยา เวลารับประทานยานี้
เราไม่สนใจรสชาติของยา ไม่สนใจรูปลักษณะของยา เราต้องการ
เอายาเข้าไปในร่างกายเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของ
ร่างกาย ฉันใด การรับประทานอาหารแบบรับประทานยาก็เช่น
เดียวกัน เราก็ไม่สนใจอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ แล้วก็ไม่สนใจว่า
รับประทานแล้วจะชอบหรือไม่ชอบ เวลาเรารับประทานยา
เราก็ไม่ได้รับประทานเพราะเราชอบหรือไม่ชอบ เรารับ
ประทานเพราะเราต้องรับประทาน การรับประทานอาหาร
ของนักปฏิบตั เิ พือ่ ตัดกามฉันทะก็ตอ้ งเป็นแบบนัน้ แล้วไม่ได้
รับประทานเพราะความชอบ ไม่ได้รับประทานเพราะอยาก
จะได้ความสุขจากการรับประทานอาหาร แต่รับประทาน
อาหารแบบเป็นยารักษาโรคของร่างกาย โรคของร่างกาย
ตอนนั้ น ก็ คื อ อะไร ก็ คื อ ความหิ ว นี่ เ อง ความหิ ว นี้ ก็ เ ป็ น
ทุกขเวทนา เหมือนเวลาเป็นไข้กม็ ที กุ ขเวทนา ก็ตอ้ งกินยาลดไข้
ยาลดแก้ปวด เวลาร่างกายเกิดทุกขเวทนาจากความหิว จากการ
ขาดอาหาร ก็ตอ้ งเติมอาหารให้กบั ร่างกาย อาหารนีก้ ไ็ ม่ตอ้ งไป
เลือกเฟ้นมากเกินไป ให้หัดใช้ความสันโดษมักน้อยเป็นการ
เลี้ยงดู เหมือนกับกินยา หมอเขาจัดยาอะไรมาให้ก็กินไปตาม
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ที่หมอสั่ง อาหารที่จะมาก�ำจัดความหิวก็อะไรก็ได้ที่กินแล้ว
ท�ำให้ท้องอิ่ม ท�ำให้ความหิวหายไป และไม่ท�ำให้เกิดอาการ
เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ก็ถือว่าใช้ได้ อย่าไปเลือกเฟ้นว่า โอ้ย ต้อง
กินอาหารชนิดนั้น ต้องกินอาหารชนิดนี้ เพราะนี่มันเป็นการ
ส่งเสริมกามฉันทะ ส่งเสริมกามตัณหา ความอยากในรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ ของอาหารนั่นเอง
ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั นิ จี้ ะต้องพยายามฝืนความอยาก อยากกินอะไร
ก็อย่าไปกินมัน เลือกกินในสิ่งที่ไม่อยากกิน อยากกินไอ้นี่
ก็ต้องดัดสันดานมัน ไม่กิน แล้วไปกินที่ไม่อยากกิน โดยให้
เหตุผลว่าเป็นยาเหมือนกัน แต่ถ้ากินด้วยความอยากมันก็
จะติด แล้วมันก็จะท�ำให้เกิดกามฉันทะอยูเ่ รือ่ ยๆ จะท�ำให้ไม่มี
กะจิตกะใจที่จะไปภาวนา จะมัวนั่งคิดแต่อาหาร กินมื้อนี้แล้ว
เดี๋ยวก็คิดถึงอาหารมื้อต่อไป แล้วบางทีก่อนจะถึงมื้อต่อไปก็
คิดถึงของว่างระหว่างมื้อก่อน เดี๋ยวก็ต้องมีอะไรมาขบเคี้ยว
มาดื่มก่อน ใจก็จะไม่มีวันที่จะไปภาวนาได้ ก็เลยต้องพยายาม
ถือศีล ๘ กันให้ได้
เวลาถือศีล ๘ ก็มเี รือ่ งการรับประทานอาหารอยู่ ๒ ระดับ คือ
รับประทาน ๒ มือ้ ตอนเช้ากับก่อนเทีย่ งวัน หรืออีกระดับหนึง่
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ก็รับประทานมื้อเดียว ถ้ารับประทานมื้อเดียวได้ก็จะตัด
ปัญหาเรือ่ งของการรับประทาน ให้ลดลงไปครึง่ หนึง่ ลดเวลา
ทีจ่ ะต้องมากินอาหาร ๒ ครัง้ ก็กนิ มันครัง้ เดียวไปเลย จะท�ำให้
ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของอาหารต่อไป แล้วจะเพิ่มเวลา
ของการปฏิบัติให้ได้มากขึ้น ถ้ากิน ๒ มื้อ พอกินมื้อเช้าแล้ว
ก็ยังไม่มีกะจิตกะใจที่จะไปปฏิบัติ เพราะจะมากังวลกับมื้อ
เทีย่ งต่อ พอผ่านมือ้ เทีย่ งแล้วเท่านัน้ แหละถึงจะไม่มคี วามกังวล
กับเรื่องการรับประทาน ถึงจะไปภาวนาได้ แต่ถ้ารับประทาน
มื้อเดียว คือมื้อเช้าหนเดียว รับประทานให้มันเสร็จไปเลย
พอเสร็จแล้วทีนี้ก็จะไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทาน
อาหารต่อไป ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เลย หลังจากที่เสร็จจาก
การรับประทานอาหารมื้อเช้า ก็จะเพิ่มเวลาของการปฏิบัติ
ให้มีมากขึ้น เพิ่มเวลาของการภาวนาให้มีมากขึ้น ก็จะท�ำให้มี
ผลงานมากขึน้ ผลงานเกิดจากการกระท�ำ เกิดจากการปฏิบตั ิ
ผลเกิดจากเหตุ เหตุคือการปฏิบัติ ผลคือความดับของกิเลส
ต่างๆ ของความอยากต่างๆ เกิดจากการปฏิบัติ ปฏิบัติมาก
ผลก็จะเกิดมาก ปฏิบตั นิ อ้ ย ผลก็จะเกิดน้อย ถ้าเกิดน้อยก็ตอ้ ง
ใช้เวลามาก ถ้าเกิดมากก็ใช้เวลาน้อย ทีนี้เราก็ต้องมาค�ำนึง
ถึงเวลาของชีวิตของเราว่า เราเหลืออีกกี่วันที่จะอยู่ในโลกนี้
ก็ไม่มใี ครไปสามารถค�ำนวณได้ ถึงแม้จะไปก�ำหนดว่าจะอยูถ่ งึ
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๘๐ ปี ก็ไม่มใี ครรับประกันว่าจะอยูถ่ งึ ๘๐ ปีได้ อาจจะตายวันนี้
พรุง่ นีก้ ไ็ ด้ เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ประมาท
ในเรื่องของเวลากัน ให้รีบใช้เวลาที่มีอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดดีกว่า ให้ถอื ว่าเวลานีเ้ ป็นของทีไ่ ม่แน่นอน อาจจะ
หมดได้เมื่อไรไม่มีใครรู้ ตอนนี้มีเวลามากน้อยเท่าไรก็รีบ
ทุ่มเทให้กับการภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะดีกว่า
เราต้ อ งพยายามดึ ง เวลาที่ เ ราจะเอาไปใช้ กั บ กิ จ กรรม
อย่างอืน่ ให้มาใช้กบั การภาวนาให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้
อย่าให้ความอยากดึงเราไปเสียเวลากับการไปรับประทาน
อาหาร ๒ มือ้ ลองตัดลงเหลือมือ้ เดียว ผูป้ ฏิบตั บิ างคนพอจิตเริม่
มีพลังแล้วนี้ บางทีอาจจะกินวันเว้นวันก็มี เอ้า วันนี้ขี้เกียจกิน
กินแล้วเสียเวลา เวลากินเสร็จก็ง่วงนอน ขี้เกียจ แต่วันไหน
ไม่กินแล้วรู้สึกไม่ง่วง แล้วก็ขยัน แล้วก็ไม่เสียเวลา สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเลย
ส�ำหรับผูท้ ถี่ กู กับการอดอาหารนี้ ท่านมักจะใช้การอดอาหาร
เป็นเหมือนเทอร์โบ ที่จะผลักดันให้การปฏิบัตินี้สามารถ
ปฏิบตั เิ พิม่ ได้มากขึน้ เพราะเวลาอดอาหารนีม้ นั อยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้
มันจะมานั่งมานอนไม่ได้ มันจะต้องภาวนาอย่างเดียว เพราะ
เวลาอดอาหาร ความหิวมันจะรบเร้าใจอยู่เรื่อยๆ ความหิวทั้ง
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ทางกายและทางใจ มันจะมาคอยสร้างทุกขเวทนาให้กับใจ
ถ้าไม่ภาวนานี้ เดี๋ยวจะทนไม่ไหว เดี๋ยวจะต้องไปรับประทาน
อาหาร หรือไปหาอะไรมารับประทานกันอีก แต่ถา้ ภาวนาแล้ว
จะตัดจะลดความหิวทางใจได้หมดเลย ความหิวทางใจที่เกิด
จากความอยากรับประทาน อยากจะดืม่ อะไรต่างๆ นี้ พอท�ำใจให้
สงบได้ ความหิวความอยากจะหยุดชัว่ คราว แล้วความอิม่ ความ
สุขใจก็จะปรากฏขึ้นมา ท�ำให้ความหิวของร่างกายนี้ไม่เป็น
สิ่งที่เดือดร้อนใจ ใจสามารถอยู่กับความหิวของร่างกายได้
เพราะความอิม่ ของใจนีม้ อี ำ� นาจเหนือกว่าความหิวของร่างกาย
นัน่ เอง ผูป้ ฏิบตั ดิ ว้ ยการอดอาหารนีก้ จ็ ะเห็นคุณค่าของการอด
อาหาร เพราะจะท�ำให้ภาวนาได้มากขึ้น ท�ำจิตใจให้สงบได้
นานขึ้น ท�ำให้จิตใจมีพลังที่จะต่อสู้กับความอยากได้มากขึ้น
นั่นเอง อันนี้แหละเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการถือศีลข้อ ๖ คือ
การรับประทานอาหารพอประมาณ
ส�ำหรับผูเ้ พิง่ เริม่ ฝึกหัดก็เอา ๒ มือ้ ไปก่อน มือ้ เช้าแล้วก็มอื้ เทีย่ ง
ต่อไปพอได้ภาวนา พอได้รบั ความสงบบ้างแล้ว ก็ลองมือ้ เดียวดู
แล้วพอเห็นว่าการรับประทานมื้อเดียวท�ำให้มีเวลาปฏิบัติได้
มากขึ้น ท�ำให้จิตใจมีความสงบมากขึ้น บางทีก็อยากจะลอง
อดอาหารขึ้นมาทีละ ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง แต่การอดอาหารนี้
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ก็จะมีการบรรเทาด้วยน�ำ้ ปานะบ้าง คือสามารถดืม่ น�ำ้ ปานะได้
เช่นตอนบ่ายรู้สึกร่างกายหิวโหย ก็อาจจะช่วยได้ด้วยการดื่ม
น�้ำผึ้งบ้าง ดื่มเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลต่างๆ ดื่มได้ น�้ำชา กาแฟ
โกโก้ อะไรท�ำนองนี้ ผสมน�้ำตาล ดื่มแล้วก็จะท�ำให้ความ
หิวโหยทางร่างกายบรรเทาลง ไม่มารบกวนจิตใจมากจนเกินไป
จิตใจก็อาศัยการภาวนาคอยตัดคอยลดความหิวไปเรือ่ ยๆ ก็จะ
ท�ำให้การภาวนาการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เพราะมี
การปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งนัน่ เอง เพราะเวลาอดอาหาร เวลาเกิด
ความหิวนี้ ต้องอาศัยการภาวนาเท่านั้น ที่จะช่วยบรรเทา
ความหิวของจิตใจได้ ส่วนของร่างกายก็อาศัยการดื่มน�้ำ
ปานะบ้าง ดื่มน�้ำผลไม้ ดื่มน�้ำผึ้งบ้าง ดื่มน�้ำอ้อยบ้าง อันนี้
ก็พอจะช่วยบรรเทาได้ แต่หลักส�ำคัญก็คือจะท�ำให้กระตุ้น
การปฏิบัติ เพราะผู้ที่มีความหิวนี่จะอยู่เฉยๆ ไม่ได้ แล้วก็
ไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยจิตใจให้หายหิวหายทุกข์ได้ นอกจาก
การภาวนาเท่านั้น ผู้ปฏิบัติพออดอาหารแล้วก็จะถูกบังคับ
ให้ภาวนา พอได้ภาวนาแล้วจิตก็จะสงบเพิม่ มากขึน้ ๆ ความหิว
ก็จะหายไป หิวทางร่างกายก็จะยังมีอยู่ แต่ก็ไม่รุนแรงและ
สามารถบรรเทาได้ด้วยการดื่มน�้ำปานะ ดื่มน�้ำผลไม้คั้นที่ไม่มี
กากไม่มเี นือ้ หรือดืม่ น�ำ้ ผึง้ น�ำ้ อ้อย เนยข้น เนยใส พอทีจ่ ะช่วย
บรรเทาความหิวของทางร่างกายลงไปได้บ้าง จะท�ำให้มีการ
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ภาวนาได้มาก ไม่ตอ้ งมาเสียเวลามาคลุกคลีกบั ผูอ้ นื่ เพราะเวลา
อดอาหารนี้ ทางส�ำนักปฏิบตั ทิ า่ นจะสนับสนุนว่าไม่ตอ้ งออกมา
ท�ำกิจวัตรร่วมกันกับผู้อื่น ถ้ามีกิจให้ท�ำ เช่น ลงท�ำวัตรเช้าเย็น
ก็ไม่ต้องลงมา ถ้าต้องมาปัดกวาด มาช่วยถูท�ำความสะอาด
อะไรต่างๆ ก็ไม่ต้องลงมา ถ้าอดอาหารแล้วถือว่าเป็นผู้ที่
ต้องการที่จะปลีกวิเวก ผู้ที่จะต้องการขึ้นเวทีต่อสู้กับกิเลส
ความอยากต่างๆ ก็จะได้รบั อนุญาตไม่ตอ้ งออกมาเกีย่ วข้องกับ
ผู้อื่น ก็จะลดการคลุกคลีกับผู้อื่น ลดการที่จะต้องมาพูดมาคุย
มาสนทนามาอะไรกัน ก็จะท�ำให้ความคิดปรุงแต่งนี้น้อยลงไป
ท�ำให้การควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ได้ง่ายขึ้น แต่ผู้ปฏิบัติ
ต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายคือความหิว ต้องยอม ต้องกล้า
ต้องไม่กลัวความหิว ขอให้คิดว่าไม่ตาย พระพุทธเจ้าอดตั้ง
๔๙ วัน ยังไม่ตายเลย เราอดแค่มื้อเดียวนี่จะตายให้มันรู้ไป
ถ้ากิน ๒ มือ้ ก็ลองอดเหลือมือ้ เดียวดู ดูซมิ นั จะตายไหม ดูปาง
พระพุทธรูปที่ปางทรมานกาย แทบจะไม่มีเนื้อเหลืออยู่เลย
มีแต่หนังหุ้มกระดูก นั่นแหละคือพลังของจิต เวลาจิตมีพลัง
เวลาจิตสงบนี้ มันไม่หวิ เหมือนกับเวลาทีม่ นั ไม่สงบ มันก็เลย
ท�ำให้อดอาหารได้ แต่วา่ การอดอาหารนีไ้ ม่ได้มงุ่ ไปทีก่ ารเอา
ชนะกิเลสด้วยการอดอาหาร ถ้าเพียงแต่อดอาหารแล้วไม่
ภาวนานี้ กิเลสมันไม่ตาย ต่อให้อดไปจนตาย กิเลสมันก็ไม่ตาย
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พระพุทธเจ้ารู้ทัน เพราะรู้ว่าถ้าอดต่อไปเดี๋ยวจะต้องตาย
ท่านก็เลยต้องหยุดการอดอาหาร เพราะอดมาตั้ง ๔๙ วัน แต่
กิเลสท�ำไมมันยังมากเหมือนเดิม เพราะช่วงนัน้ ท่านไม่ได้ภาวนา
ท่านอดแบบใช้ขันติ ความอดทนอย่างเดียว หรือถ้าภาวนา
ก็ภาวนาบ้าง แต่ไม่ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไร พอท่านมารูว้ า่
ความอยากมันไม่ได้ตายกับการไปอดอาหาร ถึงแม้ว่าจะลด
ความอยากลงแต่มนั ก็ไม่หมด มันก็ยงั อยากอยู่ คือมันไม่อยาก
เรื่องอาหาร แต่มันก็ไปอยากเรื่องอื่นอีก อยากไม่แก่ไม่เจ็บ
ไม่ตาย อยากหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
อย่างอืน่ อีก มันไม่หมด พระพุทธเจ้าก็เลยต้องมาปรับเปลีย่ น
วิธีใหม่ หยุดการอดอาหาร แล้วก็มารับประทานอาหารอยู่
ระยะหนึง่ จนร่างกายมีกำ� ลังวังชาทีจ่ ะมาภาวนาได้ ก็เลยทรง
ใช้วิธีภาวนาแทน ทรงพิจารณาแล้วว่าเวลาภาวนาเท่านั้น
ที่กิเลสความอยากต่างๆ มันจะลดน้อยลงไป เพียงแต่วิธี
ภาวนาทีท่ รงรูน้ นั้ มันยังไม่กำ� จัดความอยากความต้องการต่างๆ
ให้หมดไปได้ เพราะเป็นขัน้ ที่ ๑ ของการภาวนา คือสมถภาวนา
พระองค์เลยต้องค้นหาขัน้ ที่ ๒ คือ วิปสั สนาภาวนา คือการเจริญ
ปัญญา เพราะว่าปัญญานีจ้ ะเป็นตัวทีจ่ ะมาท�ำลายความหลง
ของจิตทีส่ ร้างความอยากต่างๆ ขึน้ มาได้นนั่ เอง พอมีปญ
ั ญา
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แล้วความหลงก็จะหายไป พอความหลงหายไป ความอยากก็จะ
หายไป ความหลงคืออะไร ก็หลงคิดว่าความสุขอยู่กับสิ่งต่างๆ
ทีม่ อี ยูใ่ นโลกนีน้ นั่ เอง แต่พอเห็นด้วยปัญญาว่าสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ น
โลกนีไ้ ม่ได้เป็นความสุขแท้จริง เป็นความสุขชัว่ คราว เป็นอนิจจัง
แล้วก็ตอ้ งมีการเสือ่ ม มีการหมดไป พอหมดไป ความทุกข์กจ็ ะ
ปรากฏขึน้ มา เป็นอนัตตา เป็นความสุขทีเ่ ราไม่สามารถควบคุม
บังคับได้ มาแล้วก็ไป เกิดแล้วก็ดบั เวลาดับ ความทุกข์กต็ ามมา
ดังนั้นพอเห็นแล้วก็จะได้หยุดความอยากเหล่านี้ได้ หยุดหา
ความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ หยุดหาความสุขจากรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หยุดหาความสุขจากฌานขั้นต่างๆ เช่น
รูปฌาน อรูปฌาน เห็นทุกสิง่ ทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมด ก็หยุด
ความอยากต่างๆ ได้ หยุดกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาได้
พอหยุดได้หมดปับ๊ ทีนใ้ี จก็สงบอย่างเต็มที่ ไม่มอี ะไรมาท�ำให้ใจ
หิวใจโหย ท�ำให้ใจอยากอีกต่อไป ใจนิง่ สงบอย่างถาวร มีความสุข
อย่างถาวรขึน้ มา ทีเ่ รียกว่า ปรมัง สุขงั นีแ่ หละคือนิพพานนัน่ เอง
นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานัง ปรมัง สุญญัง สูญจากกิเลส
ตัณหาทั้งปวง สูญจากกิเลส ตัณหา โมหะ อวิชชา ตัวที่มา
คอยสร้างความหิวความอยากความต้องการต่างๆ ให้กับใจ
อยูเ่ รือ่ ยๆ พอพิจารณาด้วยปัญญาด้วยไตรลักษณ์วา่ สิง่ ต่างๆ ที่
ความอยากต้องการนี้ ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ ล้วนเป็นทุกข์
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ทัง้ นัน้ เป็นความสุขชัว่ คราว เป็นความสุขทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะเก็บ
เอาไว้ให้อยู่กับใจไปได้ตลอด พอเห็นว่าเป็นทุกข์ก็หยุดอยาก
พอความอยากหมด ความทุกข์ก็หายไปหมด พอความทุกข์
หายไปหมด ความสุขก็โผล่ขึ้นมาแทนที่ทันที คือความสุขที่มี
อยู่ในใจตลอดเวลาแต่ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ เพราะถูกความ
ทุกข์ที่เกิดจากความอยากคอยกลบเอาไว้อยู่เรื่อยๆ นั่นเอง
พอความอยากทีผ่ ลิตความทุกข์นถี้ กู ท�ำลายด้วยปัญญาหายไป
พอความทุกข์หายไปหมด ความสุขที่ถูกความทุกข์กลบไว้ก็
โผล่ขึ้นมา
นี่แหละเป็นความสุขที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง
แต่ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมาได้ เพราะถูกโมหะอวิชชากิเลสตัณหา
มาคอยกลบเอาไว้ มาสร้างความทุกข์คอยกลบเอาไว้อยูเ่ รือ่ ยๆ
พอพระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญาพิจารณาจนสามารถที่จะ
ท�ำลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปได้ ความทุกข์
ทีก่ ลบความสุขของใจก็ถกู ท�ำลายไปหมด พอไม่มคี วามทุกข์
ทีม่ ากลบความสุข ความสุขก็โผล่ขนึ้ มาปรากฏขึน้ มา เพราะ
เป็นความสุขที่อยู่คู่กับใจมาแต่ดั้งเดิมตลอดเวลา แต่ไม่
สามารถโผล่ขึ้นมาได้ เพราะถูกความทุกข์ของกิเลสตัณหา
คอยกลบเอาไว้นั่นเอง พอใช้การภาวนา ทั้งสมถภาวนาและ
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วิปัสสนาภาวนาเท่านั้นเอง ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหา
โมหะอวิชชาก็ถกู ท�ำลายไปหมด พอหมดแล้วก็เหลือแต่ความ
สุขทีเ่ ป็นความว่าง ว่างจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา เรียกว่า
นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานัง ปรมัง สุญญัง นี่เอง แต่จิตผู้
ปฏิบัตไิ ม่ได้สญ
ู ขอให้เข้าใจ บางท่านไปแปลความหมายว่า
นิพพานัง ปรมัง สุญญัง แปลว่าจิตสูญไป พอถึงนิพพานแล้ว
จิตสูญ ผู้ปฏิบัติสูญ แล้วจะปฏิบัติไปให้มันเหนื่อยท�ำไม
ถ้าปฏิบตั ไิ ปเพือ่ สูญ เหมือนท�ำธุรกิจแล้วท�ำให้มนั เจ๊งนี้ ท�ำไป
ท�ำไม สูไ้ ม่ทำ� ดีกว่า แล้วพระพุทธเจ้าสูญหรือเปล่า ก็ไม่ได้สญ
ู
พระอรหันต์สูญหรือเปล่า ก็ไม่ได้สูญ พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่
ต่อไป จิตบริสุทธิ์เป็นนิพพานัง ปรมัง สุญญัง แล้วจิตก็ยังอยู่
ถ้ายังมีร่างกายก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือสอนธรรมะต่อไป
พอไม่มีร่างกาย จิตก็ยังอยู่เหมือนเดิม จิตนี้ไม่มีวันตายอยู่แล้ว
จิตมันมี ๒ แบบ จิตของปุถุชนกับจิตของพระอรหันต์
จิตของปุถุชนก็มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาคอยสร้างความ
ทุกข์มากลบอยู่เรื่อยๆ ส่วนจิตของพระพุทธเจ้า ของพระ
อรหันต์ ก็เป็นจิตทีไ่ ม่มคี วามทุกข์มากลบ ก็เลยเหลือแต่ความ
ว่าง ความสุข เป็นนิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานัง ปรมัง
สุญญัง
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นี่คือทางที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราไปกัน และพวกเรา
ทุกคนก็ตอ้ งการไปกัน จะไปได้ไม่ได้กอ็ ยูท่ วี่ า่ เราคอยตรวจสอบ
การกระท�ำของเราอยูเ่ รือ่ ยๆ ต้องหมัน่ ถามตัวเราเองอยูเ่ รือ่ ยๆ
ว่า “วันเวลาผ่านไปๆ เราก�ำลังท�ำอะไรกันอยู่” เราก�ำลังท�ำ
ตามความอยากเพื่อพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด หรือเรา
ท�ำตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า คือ ท�ำทาน รักษาศีล ภาวนา
เพือ่ พาให้เราไปสูพ่ ระนิพพานกัน ก็มที าง ๒ ทางนี้ แล้วมันจะไป
ทางไหน ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละเป็นผู้พาไป ถ้าเรารู้ทุกเวลานาที
ทุกขณะว่า “เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่” เราก็จะได้คอยปรับการ
เดินทางของเราให้ไปในทางที่ควรจะไปกันนั่นเอง ถ้าไม่คอย
สังเกต ไม่คอยเตือน ไม่คอยถาม ความเคยชินมันจะคอยหลอก
ให้เราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ 

การปฏิบัตธิ รรมะในเบือ้ งต้นนี้ จะเป็นการปฏิบตั แิ บบล้มลุก
คลุกคลานไปก่อน เราเจริญสติได้สองสามก้าวก็ล้มลงไป
เราก็คลานไป แล้วเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมายืนใหม่ แล้วก็เดินใหม่
เจริญพุทโธได้สองสามค�ำ ลืมไปแล้ว ไปคิดถึงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้
คนนั้นคนนี้ บางทีชั่วโมงหนึ่งถึงจะนึกได้ว่า เฮ้ย พุทโธหาย
ไปไหน เพราะมันมีเรื่องราวต่างๆ เข้ามาดึงใจเราไปอยู่
เรื่อยๆ ถึงแม้เราอยู่คนเดียว มันก็ท�ำให้เราเผลอที่จะอด
คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ แล้วนับประสาอะไรกับคนที่ยัง
ต้องเกี่ยวข้องกับคน คนที่ต้องท�ำงานอยู่นี่ มันมีเรื่องมาคอย
ดึงใจให้ไปคิดอยู่กับเรื่องอื่นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการเจริญ
สติของคนที่ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ คนที่ยังต้องท�ำงาน
ท�ำการอยู่นี้จะยากมาก จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไร ผู้ที่ต้องการ
เจริญสติเพื่อให้เกิดผลจึงมักจะต้องไปปลีกวิเวกกัน ต้องหา
เวลาว่าง ถ้ายังเป็นฆราวาสผูค้ รองเรือนอยู่ ต้องหาเวลาว่าง

จากภารกิจการงาน เช่น วันหยุดท�ำงาน แล้วก็ไปปลีกวิเวก
ไปหาสถานที่ที่เราอยู่คนเดียวได้ เช่น ไปอยู่ตามสถานที่
ปฏิบัติธรรมที่เขาจัดที่ให้เราอยู่คนเดียว เพื่อที่เราจะได้มา
เจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง จะได้ไม่มีอะไรมาคอยดึงใจฉุดใจ
ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ที่คนในโลกนี้
คิดกันก็คิดถึงเรื่องรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ นี่เอง
คิดหาเงินหาทอง หาผลประโยชน์ ก็เพื่อที่จะไปหารูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มาเสพกันเท่านั้น 

เวลาจะภาวนานี้ต้องไปอยู่คนเดียว อย่าไปคลุกคลีกัน
เดี๋ยวคนนั้นคนนี้อยากจะถามเรา อยากได้นู่นอยากได้นี่
ก็ ม าเคาะประตู เ รา มั น ก็ จ ะท� ำ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ข องเรา
ขาดตอนได้ การปฏิบตั อิ ยากให้ได้ผลดีกไ็ ปปลีกวิเวก ไปอยู่
ทีไ่ ม่มใี ครมารบกวนเรา ถึงแม้จะอยูใ่ นวัดด้วยกันก็ตา่ งคน
ต่างรู้มารยาทว่าใครอยู่ในกุฏิแล้วก็จะไม่ไปรบกวนใคร
จะไม่ไปเคาะประตูเรียกอะไรทั้งนั้น
การปฏิบตั ธิ รรมนีม้ นั ต้องไม่คลุกคลีกนั ไม่สงั คมกัน เพราะ
การสังคมนีม้ นั จะท�ำให้มกี ารตอบโต้กนั มีปฏิสมั พันธ์ ไม่วา่
จะดีหรือไม่ดี แล้วก็จะท�ำให้การภาวนาขาดตอน เพราะ
จะต้องมาเกรงใจกัน มารับแขกรับคนกัน ถ้าไม่รับเขา
เดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเราหยิ่งบ้าง หาว่าเราไม่มีน�้ำใจบ้าง
อะไรต่างๆ ดังนั้นการแก้ปัญหานี้ก็ต้องไปอยู่ในที่ที่เขา
ไม่คลุกคลีกัน ไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน เหมือนกับไม่รู้จักกัน
เหมือนกับโกรธกัน วัดปฏิบัติเป็นอย่างนี้ พระอยู่ด้วยกัน
เหมือนไม่รู้จักกันหรือโกรธกัน เวลามาท�ำกิจร่วมกันก็ไม่
คุยกัน ไม่ทักทายกัน ไม่ถามสารทุกข์สุขดิบอะไร ใครมี
หน้าทีท่ ำ� อะไรก็ทำ� กันไป ท�ำเสร็จก็แยกตัวกลับไปอยูท่ พี่ กั
ของตน นีค่ อื ลักษณะของวงการปฏิบตั เิ ป็นอย่างนี้ เขาถึง
ก้าวหน้ากัน

ถ้าไปอยูใ่ นวงการทีย่ งั ห่วงเรือ่ งน�ำ้ ใจ ยังห่วงกังวลถึงเรือ่ ง
ความรูส้ กึ นึกคิดของคนอืน่ อยู่ ก็จะไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ได้อย่างไม่มีอะไรมารบกวน ต้องมาคอยเอาอกเอาใจ
คนนัน้ คนนีอ้ ยูเ่ รือ่ ย เพราะกลัวเขาจะเสียใจบ้าง เดีย๋ วกลัว
ว่าเขาจะว่าเราบ้าง ไม่มนี ำ�้ ใจบ้าง สุดแท้แต่ ถ้ามีความคิด
เหล่านี้อยู่ก็ไม่มีวันที่จะไปไหนได้ ฉะนั้นต้องตัดความ
สัมพันธ์ให้หมด คิดว่าตายจากกันนั่นแหละดีที่สุด คิดว่า
เกิดอุบตั เิ หตุเดินข้ามถนนถูกรถชนตาย เขาเอาร่างกายเรา
ไปวัดแล้ว ไปโกนหัวให้เราไปอยูว่ ดั แล้ว รอลงอาญาก่อน
ยังไม่เข้าเมรุ แต่ถือว่าตายจากญาติพี่น้อง ตายจากใคร
ทัง้ หมดแล้ว จะได้ไม่ตอ้ งมารบกวนกัน ดูพระพุทธเจ้าเป็น
ตัวอย่างซิ ๖ ปีนเี่ คยมีใครในวังมายุง่ ไหม ไม่มมี ายุง่ เพราะ
ไม่รู้ พระองค์ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหน 

การมีเพือ่ นมากแต่เป็นเพือ่ นทีไ่ ร้สาระก็สอู้ ย่ามีดกี ว่า อย่าดู
ที่จ�ำนวน อย่าดูที่ปริมาณ ให้ดูที่คุณภาพ มีเพื่อนคนเดียว
ทีด่ ที สี่ ดุ คือมีพระพุทธเจ้าเป็นเพือ่ นนีด้ กี ว่ามีเพือ่ นไร้สาระ
เป็นหมืน่ เป็นแสน มีคนกดไลค์เป็นหมืน่ เป็นแสน มีพระพุทธเจ้า
กดไลค์คนเดียวพอ ท่านสอนให้คบบัณฑิต อย่าไปคบคนพาล
คนพาลก็คอื คนโง่ คนไร้สาระ ให้คบบัณฑิตคนฉลาด คนทีม่ ี
แต่สารประโยชน์ต่างๆ 

บัณฑิต คือ คนฉลาด คนดี ฉลาดก็รเู้ หตุ รูผ้ ล รูบ้ คุ คล รูส้ งั คม
รูต้ น รูป้ ระมาณ รูก้ าลเทศะ นีเ่ ป็นคนฉลาด ต้องรูส้ งิ่ เหล่านี้
แล้วก็เป็นคนดี คือไม่กระท�ำอะไรทีไ่ ปท�ำให้ความเสียหาย
กับผูอ้ นื่ ท�ำแต่สงิ่ ทีเ่ ป็นคุณเป็นประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ นีค่ อื
ลักษณะของคนดีของบัณฑิต 

เราต้องคิดให้น้อยที่สุด ให้รู้เฉยๆ ให้รู้ว่า
เราก�ำลังท�ำอะไร อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้น
เรือ่ งนี้ คนนัน้ คนนี้ เรือ่ งอดีต เรือ่ งอนาคต
ให้จิตอยู่ในปัจจุบัน ถ้าท�ำอย่างนี้แล้วจะ
มีสติ จะมีก�ำลังเพิ่มมากขึ้นๆ แล้วเวลา
นัง่ สมาธิ จิตก็จะสงบได้นานขึน้ ยาวขึน้ ไป
อันนี้เป็นวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้อง
ใช้ร่างกาย ไม่ต้องใช้เงินทอง แต่ต้องใช้
เวลา ต้องมีเวลาว่าง ต้องมีเวลาที่จะอยู่
คนเดียวได้ 

เราต้องหาวิธีตัดความผูกพันต่างๆ กับบุคคลต่างๆ กับ
เหตุการณ์ต่างๆ กับการงานต่างๆ ให้ได้ ถึงจะสามารถไป
เจริญสมาธิ เจริญสติ ได้อย่างเป็นกอบเป็นก�ำ โดยปกติแล้ว
สติและสมาธิก็ไม่ได้สร้างในวาระเดียว มันต้องหมั่นคอย
สร้างความเจริญอยู่เรื่อยๆ แล้วมันจะค่อยสะสมเพิ่มขึ้นไป
ตามล�ำดับ แล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็จะแสดงผลให้เราเห็น
ท�ำจิตให้รวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้ 

เวลานัง่ สมาธิอย่าไปคิดถึงอดีตทีผ่ า่ นมา อย่าไปคิดถึงอนาคต
คือผลที่จะเกิดขึ้น “ท�ำไมไม่สงบสักที ไม่สงบสักที” นี่คือ
คิดถึงอนาคตแล้ว หรือย้อนกลับไป “เมือ่ ก่อนสงบ ท�ำไมวันนี้
ไม่สงบ” นี่ก็คิดไปอดีตแล้ว อย่าปล่อยให้มีความคิดแบบนี้
ดูลมก็ดูไปเฉยๆ เป็นเหมือนคนซื่อบื้อ พุทโธๆ ไป ดูลมไป
นั่นแหละ คนปฏิบัติธรรมจะก้าวหน้าต้องซื่อบื้อในเวลานั่ง
สมาธิ ถ้าคิดมากเก่งมาก วิเคราะห์วจิ ารณ์หรือวิตก โอ๊ย มันไป
ไม่ถึงไหนหรอก ต้องหยุดคิดนะ 
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พวกเราคงจะสังเกตเห็นว่าชีวิตของเราบางเวลาก็มีก�ำลังใจ
มีก�ำลังที่จะท�ำอะไรต่างๆ แต่บางเวลาก็รู้สึกไม่มีก�ำลังใจ รู้สึก
ท้อแท้เบื่อหน่าย นั่นก็เพราะว่าปัจจัยที่ท�ำให้มีก�ำลังใจนี้ของ
เรามันยังไม่เสถียร ยังขึ้นๆ ลงๆ อยู่ เราต้องมาสร้างปัจจัยที่
ท�ำให้เรามีก�ำลังใจในการที่จะด�ำเนินชีวิตของเราไปในทิศทาง
ที่ถูกต้องที่ดีงามที่สุขที่เจริญ
ปัจจัยหรือคุณธรรมทีจ่ ะท�ำให้เรามีกำ� ลังใจนีก้ ม็ อี ยู่ ๕ ปัจจัย
ด้วยกัน คือ ๑. ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ๒. วิรยิ ะ
ความขยันหมั่นเพียร ความพากเพียร ๓. สติ ๔. สมาธิ ก็คือ
ความตั้งมั่น ความแน่วแน่มั่นคงของจิตใจ ไม่หวั่นไหวกับ
อารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบ และ ๕. ปัญญา คือความรู้ความ
ฉลาด
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สติก็คือการควบคุมจิตใจให้เข้าสู่ความตั้งมั่นนั่นเอง ต้องมี
สติกอ่ นถึงจะมีสมาธิได้ และการจะมีสติกต็ อ้ งมีความพากเพียร
ความเพียรที่จะคอยเจริญสติ คอยสร้างสติอยู่เรื่อยๆ เพื่อมา
ควบคุมจิตใจทีเ่ ป็นเหมือนลิง ถ้าไม่มสี ตินี้ จิตใจก็เป็นเหมือนลิง
มันจะไม่ยอมตัง้ มัน่ อยูใ่ นความสงบ ในความถูกต้องดีงาม มันจะ
ไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความ
หลงต่างๆ จะต้องมีความเพียรในการจะสร้างสติขึ้นมาเพื่อจะ
ได้สมาธิ และจะได้ไปเจริญปัญญา ตามล�ำดับต่อไปอีกขั้นหนึ่ง
และการทีจ่ ะมีความพากเพียรได้นตี้ อ้ งมีศรัทธา มีความเชือ่ มัน่
ในค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้า หรือของพระอริยสงฆ์สาวก
ผู้ที่ได้สร้างก�ำลังใจจนส�ำเร็จ จนพาชีวิตจิตใจให้ไปสู่ขั้นสูงสุด
ของชีวติ คือขัน้ ของมรรคผลนิพพาน ขัน้ ของความหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ ปวง ขัน้ ของบรมสุข “ปรมัง สุขงั ” จ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
มีก�ำลังใจที่สมบูรณ์ 
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ด�ำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่

การเข้าวัด เข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ศึกษาแล้วจะ
มีก�ำลังใจที่จะด�ำเนินชีวิตต่อไปในรูปแบบใหม่ แต่ก่อนเคยใช้
ชีวิตแบบฟู่ฟ่าหรูหรา ทีนี้ก็ลองมาใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่าย
หยุดการอาศัยการใช้รา่ งกายเป็นเครือ่ งมือหาความสุข แล้วมา
หาความสุขจากการปฏิบตั ธิ รรม เจริญสมถภาวนา หาความสุข
จากความสงบของใจแบบชั่วคราวก่อน แล้วก็มาหาความสุข
แบบถาวรจากการใช้ปญ
ั ญา สอนใจทุกครัง้ ทีเ่ ราเกิดความอยาก
ก็ให้ตดั มันด้วยปัญญา ให้ดเู วลาทีม่ นั เสือ่ ม ของทุกอย่างทีเ่ ราได้
มานี้ ทีจ่ ะให้ความสุขกับเรานี้ มันต้องมีวนั เสือ่ ม เวลามันเสือ่ ม
ความสุขทีต่ ดิ มากับมันก็หายไป พอไม่มคี วามสุข ใจก็เหงา ใจก็
ทุกข์ขนึ้ มา ถ้ารูว้ า่ มันจะเป็นอย่างนีก้ อ็ ย่าไปหามันดีกว่า ตอนนี้
เราก็ไม่ทุกข์อะไร ความอยากมันเพียงแต่โผล่ขึ้นมาล่อใจเรา
เท่านั้นเอง พอเรารู้มันปั๊บ ไม่ท�ำตามความอยาก เราก็อยู่กับ
ความสงบอย่างสบาย คนที่จะหยุดความอยากได้ต้องมีความ

38

ธรรมะหน้ากุฏิ เล่ม ๔

สงบก่อน ถ้าไม่มีความสงบ มันไม่รู้จะไปลงไว้ตรงไหน มันไม่มี
ที่หยุด ถ้ามีความสงบนี้ มันรู้ว่าถ้าไม่ไปท�ำตามความอยาก มัน
ไม่ตายหรอก เพราะเรามีความสุขจากความสงบ เราก็อยู่กับ
ความสงบไป แต่ถ้าไม่มีความสงบ เคยอยู่กับความสุขที่ได้จาก
สิง่ นัน้ สิง่ นี้ มันก็ตอ้ งคอยหามาเติมอยูเ่ รือ่ ยๆ มันก็จะหยุดความ
อยากไม่ได้
นีค่ อื เรือ่ งของการมาสร้างก�ำลังใจให้กบั ใจของพวกเราทีบ่ างที
ก็ทอ้ แท้เบือ่ หน่าย หมดก�ำลังจิตก�ำลังใจ เพราะเราไปเจอช่วงที่
มันขาลงของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นั่นเอง ช่วงขาลงนี้รู้สึก
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ท�ำอย่างไงก็ไม่สุข ท�ำอย่างไงก็ไม่รวย
ท�ำยังไงก็ไม่เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง มันก็เลยท�ำให้เกิดความ
ท้อแท้เบื่อหน่าย หมดก�ำลังใจขึ้นมา เราต้องเข้าหาพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่านบอกว่าเราต้องยูเทิรน์ เราไป
ผิดทาง ทางที่เราไปนี้มันเป็นทางสู่ความท้อแท้เบื่อหน่าย
ไม่ชา้ ก็เร็วเราจะต้องเจอความท้อแท้เบือ่ หน่าย เพราะว่าสิง่
ที่มันให้ความสุขกับเรานี้ มันจะเสื่อม มันจะหายไป มันจะ
หมดไป แล้วการหาความสุขก็จะรู้สึกยากเย็นจนท�ำให้ไม่มี
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ก�ำลังจิตก�ำลังใจขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่ทางไป แต่ทางไปนี้ต้องย้อน
กลับมาอีกทางหนึง่ มาทางแห่งการท�ำทาน รักษาศีล ภาวนา
การท�ำทาน ถ้าไม่มฐี านะทางการเงินการทองก็ไม่ตอ้ งท�ำ รักษา
ศีลไปเลย แล้วก็ไปภาวนาเพือ่ ให้มคี วามสุข จะได้มกี ำ� ลังใจ จะได้
ไม่ทอ้ แท้เบือ่ หน่ายกับชีวติ ต้องไปถือศีล ๘ กัน การถือศีล ๘ นี้
เป็นการฝึกห้ามใจไม่ให้ไปเสพสุขทางร่างกาย แต่เป็นเพียงตั้ง
กรอบเอาไว้ ยังไม่ได้หยุดความอยากทีจ่ ะเสพ ศีลนีไ้ ม่สามารถ
ท�ำลายความอยากเสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ ได้
เพียงแต่เบรกมันไว้ คือล้อมคอกมันไว้ ห้ามไว้ไม่ให้มนั ไปเสพ
แต่เผลอๆ บางทีศีลก็ขาดได้ถ้าความอยากมันแรง ถ้ากิเลส
ตัวไหนมันใหญ่ เหมือนวัวตัวไหนมีแรงมาก ถ้าไปล้อมคอก
ให้มัน บางทีมันก็พังคอกออกไปได้ ฉันใด ความอยากตัวที่
มันไม่แรง มันก็อยู่ในกรอบของศีลได้ ตัวไหนมันแรง เดี๋ยวก็
ศีลขาด ไม่ว่าจะเป็นโยมหรือเป็นพระก็เหมือนกัน เป็นพระ
บางที เ จอตั ว ความอยากตั ว แรงๆ ก็ ล าสิ ก ขาออกไปได้
ถ้าเป็นโยม ถือศีล ๘ ได้ ๓ วัน ๗ วันก็พอแล้ว ขอกลับบ้าน บางคน
ก็อยู่ได้นาน อยู่ได้เป็นเดือน ๒ เดือน ๓ เดือนก็มี แต่เดี๋ยว
ไม่ชา้ ก็เร็วก็ไปเจอตัวใหญ่เข้า ถ้าใช้ศลี อย่างเดียวก็สไู้ ม่ไหว
แต่การมีศีลมันเป็นการล้อมคอกไว้ก่อน จะได้ไม่ต้องไปไล่
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จับกิเลสตัณหาความอยาก เห็นไปวิ่งตามผับตามบาร์ก็ดึงมัน
กลับมา ให้กลับมานั่งสมาธิ เวลาถือศีล ๘ แล้วมันไม่ไปเลย
มันมีคอกล้อมไว้แล้ว ส่วนศีล ๕ นี้ไม่ห้าม จะไปบาร์ไปผับได้
แต่อย่าไปดืม่ ก็แล้วกัน ถ้าไปบาร์ไปผับ จะไปเล่นการพนันก็ไม่ได้
ห้ามไว้ ส่วนการไปงานนั่นงานนี่หรือไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ ศีล ๕ นี้
ไปได้ แต่เวลาจะจับมันมาท�ำให้สงบนี้ มันก็เหนือ่ ยละซิ ต้องไป
ไล่ตามมันมา เหมือนถ้าไม่ล้อมคอกสัตว์เลี้ยงหรือพวกวัวนี้ไว้
เวลาจะจับมันมาให้มันมารวมกันนี้ โอ้โห มันไปอยู่คนละทิศ
คนละทาง ก็ตอ้ งไปวิง่ จับกัน แต่ถา้ มีคอกล้อมไว้ มันก็ไปไม่ไกล
จับมันได้ง่าย ความอยากก็เหมือนกัน เราต้องอาศัยศีลเป็น
คอกล้อมมันไว้ขั้นแรกก่อน เพื่อที่จะจับมันมามัดให้มันอยู่
นิ่งๆ ให้ได้
พอถือศีลแล้วก็จะมีเวลาที่จะเอาจิตมาเจริญสติเพื่อหยุด
ความคิด หยุดความอยาก ก็จะสามารถนัง่ สมาธิกนั ได้ เพราะ
ว่าไม่มีภารกิจอะไรให้ต้องท�ำ นอกจากภารกิจส่วนตัว คือการ
ดูแลร่างกาย รับประทานอาหาร อาบน�ำ้ อาบท่า ท�ำความสะอาด
ทีอ่ ยูอ่ าศัยเท่านัน้ เอง เวลาทีเ่ หลือก็เอามาปฏิบตั ธิ รรม มาเจริญ
สติ มานั่งสมาธิ และในขณะที่ท�ำภารกิจส่วนตัวก็เป็นเวลาที่
สามารถเจริญสติ สามารถปฏิบตั ธิ รรมได้เช่นเดียวกัน ท�ำอะไร
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ก็ให้มีสติอยู่กับงานที่ท�ำ เป้าหมายคือคอยหยุดความคิดต่างๆ
ถ้าเราคอยดูงานที่เราท�ำอยู่ จดจ่ออยู่กับงาน อยู่กับการ
เคลือ่ นไหวของร่างกาย มันก็จะไปคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีไ้ ม่ได้ พอเรา
มีสติแล้ว พอเวลามานัง่ สมาธิ ใจก็จะรวมเป็นหนึง่ ได้ สงบขึน้ มา
เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ ใจถอนวิญญาณทั้ง ๕ ออกจากตา หู จมูก
ลิ้น กาย ให้เข้ามารวมอยู่ในตัวรู้ตัวเดียว ให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้
ใจก็จะนิง่ จะสงบ จะเย็น จะมีความสุขมาก มีอเุ บกขา เป็นเพียง
แต่ว่ามันอยู่ได้ชั่วคราว สั้นบ้างยาวบ้าง ขึ้นอยู่กับก�ำลังของสติ
ส�ำหรับผูท้ เ่ี ริม่ ปฏิบตั ใิ หม่มนั ก็จะอยูไ่ ด้ไม่นาน ครัง้ แรกก็อาจ
จะแบบนกกระจอกกินน�ำ้ หรืองูแลบลิน้ รวมตัวปับ๊ แล้วก็เด้ง
ออกมา เพราะแรงของกิเลสมันยังคอยดันให้ออกมา ความ
อยากมันยังดันให้เรากลับมาหาร่างกาย มาหาตา หู จมูก ลิน้
กาย เพือ่ จะได้ไปเสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะอยู่ แต่พอ
ฝึกสติไปเรือ่ ยๆ นัง่ สมาธิบอ่ ยๆ เข้า นานๆ เข้า เวลามันรวม
แต่ละครัง้ มันก็จะเริม่ นัง่ ได้นานขึน้ ต่อไปก็ ๕ นาที ๑๐ นาที
๑๕ นาที ๔๕ นาที ชัว่ โมงหนึง่ มันก็จะนิง่ สงบสบาย ช่วงนัน้
ก็เหมือนกับขึน้ สวรรค์ทงั้ เป็น ความสุขในโลกนี้ ความสุขทีไ่ ด้
จากลาภ ยศ สรรเสริญ จากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ต่างๆ นี้ สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ นัตถิ สันติปะรัง
สุขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี อันนี้เป็นผลจากการ
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ที่รักษาศีลอย่างเคร่งครัด แล้วก็หมั่นเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้น
มาเลย พอลืมตาขึ้นมาก็ควบคุมความคิด ดึงให้มันอยู่กับการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ดูอิริยาบถของร่างกายว่าตอนนี้อยู่ใน
ท่าไหน ก�ำลังอยูใ่ นท่านอน ก�ำลังจะลุก ก�ำลังจะยืน ก�ำลังจะเดิน
ไม่ใช่ปล่อยให้ร่างกายลุก ยืน เดิน ส่วนใจก็ไปคิดถึงเรื่องนู้น
เรือ่ งนี้ จะไปกินอะไรดีเช้านี้ ร่างกายยังอยูบ่ นเตียงเลย แต่ใจไป
ถึงโรงครัวแล้ว เราต้องให้มนั อยูก่ บั ร่างกายไป อย่าให้มนั ไปคิด
ถ้าท�ำอย่างนี้ได้ เวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่คิด ให้มันจดจ่ออยู่
กับลม มันก็จะอยู่กับลม ทีนี้พอมันไม่คิด มันก็จะค่อยๆ สงบ
มันก็จะถอนวิญญาณทัง้ ๕ ออกจากตา หู จมูก ลิน้ กาย มารวม
อยู่ในใจตัวเดียว มารวมอยู่ในตัวผู้รู้ตัวเดียว อันนี้เป็นขั้นตอน
ขัน้ แรกของการทีเ่ ราจะมาเลิกใช้รา่ งกายกันเพือ่ ทีเ่ ราจะได้หยุด
กามตัณหาได้ เพราะเมือ่ เราสามารถมีความสุขจากการท�ำใจให้
สงบได้ เราก็เลิกหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ทีผ่ า่ นทางตา หู จมูก ลิน้ กายได้ เพียงแต่วา่ เลิกได้เป็นพักๆ ช่วงที่
อยู่ในสมาธิ พอเวลาออกจากสมาธิมา ถ้าสติเผลอเมื่อไร ใจไป
คิดถึงรูปเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ขึ้นมาเมื่อไร มันก็เกิดความ
อยากขึ้นมาได้ เพราะความอยากไม่ได้ถูกท�ำลายด้วยการเข้า
สมาธิ ความอยากนีจ้ ะต้องถูกท�ำลายด้วยปัญญาเท่านัน้ เพราะ
ความอยากมันเกิดจากความหลง เกิดจากความไม่รู้ความจริง
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ของสิ่งที่อยากได้ว่ามันน�ำไปสู่ความทุกข์ น�ำไปสู่การเวียนว่าย
ตายเกิดที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น เพราะจะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่อง
มือนั่นเอง
ดังนัน้ เราต้องใช้ปญ
ั ญา คือ ปัญญาทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้
ว่า การท�ำตามความอยากปับ๊ แล้วมันจะติด พอติดแล้วก็ตอ้ ง
ท�ำอยูเ่ รือ่ ยๆ ร่างกายนีต้ ายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาท�ำ
ต่ออีก แล้วท�ำเท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอ ท�ำแล้วก็ต้องท�ำอีก เวลา
ไม่ได้ทำ� ก็ทกุ ข์ บางทีทกุ ข์จนกระทัง่ อยากจะฆ่าตัวตาย ฆ่าตัว
ตายก็ไม่ได้แก้ปัญหา ก็กลับมาเกิดใหม่ ฉะนั้นวิธีแก้ปัญหา
ก็คอื ต้องใช้ปญ
ั ญาสอนใจให้เห็นว่าการหาความสุขผ่านทาง
ร่างกายนีเ้ ป็นการไปหาความทุกข์ เป็นการพาให้ไปเวียนว่าย
ตายเกิด เราต้องหยุดมันด้วยการมองให้เห็นมุมกลับ มองใน
ส่วนที่ไม่ดีในของที่เราอยากได้ มองเวลามันเสื่อม มองเวลา
ทีม่ นั ดับ อย่าไปมองเวลาทีม่ นั เจริญ เวลาเจริญเวลามันเกิดนี้
จะดีใจกัน เราต้องดูตอนทีม่ นั ดับ แล้วมันจะเสียใจ มันก็จะท�ำให้
ไม่อยากได้ขึ้นมา มันก็จะหยุดความอยากต่างๆ ได้นั่นเอง
ต่อไปพอเราฝืนความอยากได้ทกุ ครัง้ ความอยากมันก็หมดฤทธิ์
มันก็จะไม่มาสร้างความรู้สึกอะไรที่ไม่สบายใจต่างๆ ให้กับเรา
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เราก็อยูอ่ ย่างสบาย อยูก่ บั ความสงบไป ท�ำให้เราเลิกเสพกามได้
แต่ต่อไปแม้แต่ความสงบ เราก็ไม่ต้องไปอยาก เพราะจะท�ำให้
เราไปติดกับความสงบ ดังนัน้ เราต้องพิจารณาความสงบว่ามันก็
เป็นของชัว่ คราวเหมือนกัน เวลาเข้าสมาธิมนั ก็สขุ เวลาออกมา
มันก็หายไป แล้วก็อยากจะกลับเข้าไปใหม่ พอเวลาเข้าไปแล้ว
ไม่ได้กท็ กุ ข์อกี ขัน้ ต่อไปเราก็ตอ้ งมาเลิกเสพความสงบทีไ่ ด้จาก
รูปฌานหรืออรูปฌาน เพราะว่ามันก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกัน
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหมือนกัน
อันนีก้ เ็ ป็นขัน้ ๆ ขัน้ แรกก็หยุดความอยากในกามตัณหาได้กอ่ น
แล้วก็มาหยุดความอยากในรูปฌานกับอรูปฌานที่เรียกว่า
ภวตัณหากับวิภวตัณหาต่อไป เวลาพิจารณาก็เหมือนกัน คือ
รูปฌานและอรูปฌาน มันก็ไม่เที่ยง ต้องคอยเข้าอยู่เรื่อยๆ
เวลาไม่ได้เข้าก็รสู้ กึ ขาดอะไรไป รูส้ กึ ไม่มคี วามสุข ต่อไปเวลา
อยากจะเข้าก็ไม่ต้องเข้า อยากจะสงบก็ไม่ต้องสงบ ลองอยู่
เฉยๆ ดู อยู่โดยไม่มีความอยากดู ดูซิว่าจะเป็นยังไง เรารู้ผล
แล้วนี่ เวลาไม่มีความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
สบายกว่ามีความอยากกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ก็เช่นเดียวกับความอยากได้รปู ฌานกับอรูปฌานก็เหมือนกัน
พอเรารู้ว่าความอยากได้รูปฌานกับอรูปฌาน ถึงแม้จะให้
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ความสุขกับเราเวลาเราเข้าไป แต่เวลาออกมา มันก็จะท�ำให้
เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว สู้อย่าไปอยากมันดีกว่า อย่าไป
เข้ามันดีกว่า ถึงช่วงนัน้ ก็ไม่ตอ้ งเข้าฌาน สามารถหยุดความ
อยากเข้าฌานได้ พอความอยากจะเข้าฌานหายไป ทีนี้ใจ
ก็ยิ่งสบายใหญ่ ยิ่งเบาขึ้นมาทันที ไม่มีตัวอยากมารบกวนใจ
อีก ๒ ตัว ลดไปตัวหนึง่ แล้วคือกามตัณหา ทีนกี้ ม็ าลดตัวภวตัณหา
และวิภวตัณหา ด้วยการพิจารณาว่าฌาน คือทั้งรูปฌานกับ
อรูปฌาน ก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันกับรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ มันก็เป็นไตรลักษณ์ พอไปอยากแล้วก็ไปติดมัน
เวลาไม่ได้เสพมันก็ทุกข์ แต่พอเลิกเสพได้ เลิกเสพรูปฌาน
อรูปฌานได้ แต่ไม่ตดิ ยังเสพได้แต่เสพแบบไม่ตดิ รูป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะ ก็ยงั เสพได้ แต่เสพแบบไม่ตดิ ใครเอาขนมมาให้
กินก็กิน ใครเอาเครื่องดื่มมาให้ดื่มก็ดื่ม แต่ไม่ติด พอเวลาไหน
ไม่มีก็ไม่คิดถึงมัน ไม่ไปอยากจะได้มัน เพราะมันไม่ติด
อันนีค้ อื ใจทีถ่ อนความอยากทัง้ ๓ ออกให้หมดไปจากใจแล้ว
ใจมันจะว่างจะเย็นจะสบาย จะสงบจะสุข ไม่หิวกับอะไร
แต่ทต่ี อ้ งกินต้องดืม่ ก็เพือ่ เลีย้ งดูรา่ งกายไปตามความต้องการ
ของมัน แต่ใจจะไม่เคยสรรหา ไม่เคยไขว่คว้า ไม่เคยคิดถึง
ขนมนมเนย คิดถึงเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้ ไม่ได้คิดถึงฌาน
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รูปฌาน หรืออรูปฌาน เข้าฌานก็ได้ ไม่เข้าฌานก็ได้ ไม่มี
ปัญหาอะไร เพราะความสงบที่ได้จากการไม่มีความอยากนี้
มันเหนือกว่าความสงบของรูปฌานกับอรูปฌาน เราเรียก
ความสงบนี้ว่านิพพาน นิพพานัง ปรมัง สุขัง สุดยอดของ
ความสุขก็คอื พระนิพพาน นิพพานก็คอื การสิน้ สุดของความ
อยากทัง้ ปวงทีม่ อี ยูใ่ นใจ ก็เลยเป็นปรมัง สุขงั ขึน้ มา เป็นปรมัง
สุญญัง ขึน้ มา สูญจากความอยากทัง้ ๓ ประการนีเ้ อง สูญจาก
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดจากความอยากต่างๆ เพราะมันถูกท�ำลาย
ไปหมด ใจก็ว่างตลอดเวลา ไม่มีความรู้สึกอะไรกับอะไรทั้งสิ้น
รับรู้แล้วก็เฉยๆ เหมือนหยดน�้ำบนใบบัว สัมผัสกันรับรู้กันแต่
ไม่ซึมซาบ ไม่เหมือนกับจิตของผู้ที่ยังมีความอยาก พอเห็น
อะไรปับ๊ ก็อยากได้ขนึ้ มาทันที ถ้าไม่อยากได้กอ็ ยากหนี พอไป
เจอของไม่ดีก็อยากหนี พอไปเจอของชอบก็อยากได้ อยากจะ
ให้รเู้ ฉยๆ ก็ไม่ได้ อดไม่ได้ โอ๊ย ฉันไปเดินช้อปปิง้ เฉยๆ ไปดูเฉยๆ
แต่มันไม่เฉยหรอก พอดูไปดูมา เอ้า หิ้วกลับมาบ้านกี่ถุงล่ะ
เพราะใจมันยังมีความอยาก
นี่คือการสร้างก�ำลังใจ ถ้ามีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ถ้าเชื่อว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้เป็นผู้ที่มี
ความสุขทีส่ งู สุด เราก็จะเกิดศรัทธาเพือ่ ท�ำตามค�ำสอนของท่าน
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เราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นมา ความเกียจคร้านต่างๆ
จะหายไปหมด
เวลาช่วงไหนทีเ่ ราปฏิบตั แิ ล้วรูส้ กึ ว่าท้อแท้เบือ่ หน่าย ก็ให้รบี
ฟังเทศน์ ฟังธรรม ศึกษาประวัตขิ องพระพุทธเจ้า ฟังเรือ่ งของ
พระสาวกบ้าง ฟังค�ำสอนของท่านบ้าง แล้วมันจะท�ำให้เกิด
มีก�ำลังใจขึ้นมา มีความเพียรขึ้นมา สามารถจะปฏิบัติต่อได้
ปฏิบัติสติ สมาธิ และปัญญา พอมีสติ สมาธิ ปัญญา ใจก็
เป็นใจที่กล้าหาญ เป็นใจที่มีพลังไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้น
ทั้งปวง
นี่คือวิธีสร้างก�ำลังใจให้กับตัวของพวกเราทุกคน อย่าไปสร้าง
ก�ำลังใจด้วยการไปดื่มเครื่องดื่มชูก�ำลัง บางคนก็ดื่มกาแฟเพื่อ
จะได้มกี ำ� ลัง มันเป็นก�ำลังเดีย๋ วเดียว แล้วเดีย๋ วมันก็ตดิ พอเวลา
ไม่ได้เสพ ทีนี้ก�ำลังหายไปหมดเลย ดังนั้นอย่าไปเสพ ให้เรามา
สร้างก�ำลังใจด้วยการเติมศรัทธาให้มีเข้มข้นมากขึ้น เพื่อจะได้
มีความเพียรที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อจะได้มีสติมีปัญญาตามมา
ตามล�ำดับต่อไป 
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