ธรรม
เป ็นเรือ่ งของการ

ทวนกระแสโลก
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ทวนกระแส

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี

พิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ
ห้ามจ�ำหน่าย
เลขมาตรฐานสากลประจ�ำหนังสือ (ISBN) 978-616-406-657-1
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
จ�ำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม
ผู้จัดพิมพ์ ศิษยานุศิษย์
พิมพ์ที่ บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ำกัด
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๔-๓๓๕๑-๙ โทรสาร ๐-๒๔๔๔-๐๐๗๘
E-mail: silpasiamprinting@hotmail.com www.silpasiam.com

เนื้อหาภายในเล่ม

๑

๔๙

ปุถุชน
ผู้ตาม
กระแสโลก

สมณะ
ผู้ทวน
กระแสโลก

๙๕
เพียร
ระลึก
ถึง
ความตาย

ปุถุชน
ผู้ตาม
กระแสโลก
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เรียบเรียงจากการแสดงธรรมบนเขาชีโอน
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี

บุ

ญเก่าก็มดี ว้ ยกันทุกคนแหละถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์กนั เพียงแต่
ว่าจะใช้หรือไม่ใช้บญ
ุ นีเ้ ท่านัน้ เอง หรือมีบญ
ุ แต่มกี รรมมาบังไว้

การที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่ามีบุญมากแล้ว ได้มาเจอ
พระพุทธศาสนาก็ถือว่าสูงสุดของบุญแล้ว เพียงแต่ว่าจะใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้นเอง อย่างเราได้เงินมาแล้วจะ
เอาไปใช้อะไรดี จะเอาไปลงทุนท�ำให้มันงอกเงยขึ้นมา หรือจะเอาไป
เล่นไพ่ เล่นการพนัน กินดื่ม เที่ยวเตร่ เดี๋ยวก็หมด
ชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้ ถ้าจะอยู่เพื่อเสพกาม เดี๋ยวบุญเก่าที่
ท�ำไว้ก็หมด ถ้าอยู่เพื่อสะสมบุญด้วยการนั่งสมาธิ ฟังเทศน์ฟังธรรม
ก็จะเป็นการเพิ่มบุญให้มีมากขึ้นไปอีก

ก

๏

รรมเก่าเราแก้ไม่ได้ แต่กรรมใหม่เราแก้ได้ดว้ ยการไม่ทำ�
กรรมใหม่ เมื่อเราท�ำบุญแล้วเราจะท�ำบาปน้อยลง ท�ำทาน
แล้วก็จะเกิดศีลตามมา ไม่อยากไปท�ำบาปท�ำกรรม เพราะการ
ท�ำบุญท�ำให้มคี วามเมตตามีความกรุณามีความสงสารผูอ้ นื่ เวลาจะท�ำ
อะไรก็จะค�ำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น เราอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุข
เราถึงท�ำบุญ เราท�ำกับข้าวกับปลามาถวายพระ เพราะอยากจะให้
พระมีความสุข ก็เลยท�ำให้เราไม่คิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่น แต่ถ้า
เราไม่ทำ� บุญ หาเงินมาได้เท่าไรก็เก็บไว้ เวลาใครจะมาแย่งไปก็อาจจะ
ฆ่ากันเลยก็ได้ เพราะยังรักทรัพย์สมบัติของเราอยู่ ใครจะมาแย่ง
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จากเราไปก็ต้องต่อสู้กัน แต่ถ้าเคยฝึกให้ทานอยู่เรื่อยๆ เวลาใคร
จะมาแบ่งไปบ้างก็ให้เขาไปก็ได้ ถือว่าเป็นการท�ำบุญเหมือนกัน ก็ให้
เขาไป แทนที่จะไปโกรธแค้นโกรธเคือง อยากจะไปท�ำร้ายเขา ก็กลับ
ไม่คดิ อย่างนัน้ กลับคิดว่าเขาเป็นเจ้าหนีข้ องเรา เราเคยเป็นหนีเ้ ขามา
ในอดีตก็ชดใช้หนี้ไป หรือเขามีปัญญาสามารถเอาจากเราไปได้ก็ให้
เขาไป ถ้าเขาเก่ง เขาหลอกเอาเงินของเราไปได้ก็เอาไป ถ้าเขาขโมย
ไปได้ก็ไม่ว่าอะไรไป เมื่อสูญไปแล้วเราจะไม่โกรธจะไม่เกลียดเขา
เพราะถือว่าเป็นการท�ำบุญให้ทาน

ค

๏

วามคิดของเรานีเ้ ป็นได้ทงั้ กุศลและอกุศล ทีพ่ ระท่านสวด
ในงานศพ กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพพยากตา ธัมมา
ก็หมายถึงความคิดปรุงแต่งของจิตที่มีอยู่ ๓ ชนิดด้วยกันคือ
๑. กุศล ๒. อกุศล ๓. ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล

ถ้าคิดไปในทางกุศล ก็ท�ำให้จิตสงบ ถ้าคิดไปในทางอกุศล ก็ท�ำ
ให้จิตฟุ้งซ่าน เกิดความทุกข์ ถ้าคิดไปในทางที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล
ก็จะไม่ท�ำให้จิตมีความสงบ มีความอิ่มเอิบใจ แต่ก็ไม่ท�ำให้เกิดความ
ฟุ้งซ่านหรือความทุกข์แต่อย่างใด แต่ก็สู้การคิดไปในทางกุศลไป
ในทางมรรคไม่ได้ เพราะจะท�ำให้จติ ใจสงบ เย็นสบาย ถ้าคิดไปในทาง
อกุศลก็จะไปในทางสมุทยั ไปตามความอยากต่างๆ เช่น เวลาอยูค่ นเดียว
ก็อยากจะไปหาเพื่อน อยากจะดื่มน�้ำชากาแฟ อยากจะรับประทาน
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ขนมหวานต่างๆ อยากจะดูเรื่องอะไรต่างๆ ทางโทรทัศน์บ้าง ทาง
หนังสือบ้าง ถ้าคิดไปในทางนี้ก็เป็นอกุศล เพราะท�ำให้จิตเกิดความ
หิวความอยาก ไม่สามารถอยู่เฉยๆ ได้ ต้องตะเกียกตะกายไปหา
สิ่งนั้นสิ่งนี้มา ต้องท�ำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ท�ำไปแล้วก็ระงับความอยากได้
ชั่ ว ขณะหนึ่ ง แต่ ห ลั ง จากนั้ น ไม่ น านก็ คิ ด อี ก อยากอี ก เพราะติ ด
เป็นนิสัย เคยชอบท�ำอะไรก็จะคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เสมอ พอท�ำได้
สักพักหนึ่งก็เหนื่อย ก็หยุดมัน พอมีก�ำลังวังชาก็คิดถึงอีก ชีวิตก็
วนเวียนอยู่กับการท�ำตามความอยากที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ
ถ้าสังเกตดูสกั หน่อยก็จะเห็นว่าได้ทำ� ตามความอยากมามากมาย
แล้วตั้งแต่วันที่เกิดมา เคยถึงจุดพอบ้างไหม ถึงจุดอิ่มตัวบ้างไหม
ถึงจุดว่า เออ ได้ท�ำมามากพอแล้วนะ หนังก็ดูมามากพอแล้ว ละคร
ก็ดูมามากพอแล้ว งานเลี้ยงก็ไปมามากพอแล้ว เที่ยวไปตามที่ต่างๆ
ก็เทีย่ วมามากพอแล้ว ถึงเวลาทีน่ า่ จะพอได้แล้วนะ แต่กลับไม่มคี วาม
รู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นภายในจิต เพราะธรรมชาติของความอยาก ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าไม่มีขอบไม่มีฝั่งไม่มีฝา มหาสมุทรจะ
ใหญ่โตกว้างขวางขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่ง แต่ความอยากนี้
หาขอบเขตไม่ได้ ไม่มที สี่ นิ้ สุด อยากแล้วก็จะอยากต่อไปเรือ่ ยๆ มีแต่
จะขยายตัวเพิม่ ความรุนแรงมากยิง่ ๆ ขึน้ ไป ดังที่เขาพูดกันว่าได้คืบ
ก็อยากจะเอาศอก ได้ศอกก็อยากจะเอาวา มันเป็นอย่างนี้ ความอยาก
จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วใครล่ะจะต้องมาเหนื่อยยากกับการสนอง
ความอยาก ก็จติ นีแ่ หละทีต่ อ้ งถ่อไปสัง่ ให้ไปเอาอะไรมาก็ตอ้ งไปหามา
หามาได้แล้วก็ดีใจไปสักพักหนึ่ง แล้วเดี๋ยวก็มีค�ำสั่งใหม่ออกมาอีก
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อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อีกก็ต้องไปหามาอีก ถ้าเกิดไม่ได้สิ่งที่ต้องการ
ก็เกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมา เกิดความผิดหวังเกิดความทุกข์ขึ้นมา
ถ้าเกิดสูญเสียสิ่งที่ได้มาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกเหมือนกัน

พ

๏

ระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ภารา หะเว ปัญจักขันธา
ขันธ์ ๕ นี้ เป็นภาระที่หนักมาก พอตื่นขึ้นมาก็ต้องหาข้าว
ให้ร่างกายกิน กินเสร็จแล้วต้องเดิน ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ
ต้องอาบน�้ำอาบท่า ต้องท�ำอะไรต่างๆ คนนั้นมาหา คนนี้มาหา
ต้องเทศน์ ต้องสอน ต้องพูด มีแต่งานทั้งนั้น เมื่อไม่มีร่างกายก็
จะสบาย ไม่ต้องดูแลรักษา จิตแยกออกจากกายได้ รู้ว่าอะไรเป็นจิต
รู้ว่าอะไรเป็นกาย รู้ว่าอะไรท�ำให้จิตมีความสุข รู้ว่าอะไรท�ำให้มี
ความทุกข์ จิตรู้จิตสามารถแยกแยะได้ อะไรที่จะท�ำให้เกิดความทุกข์
ความวุ่นวายใจก็ไม่เอา ปล่อยไปตามอัตภาพดีกว่า อยู่ได้ก็อยู่ไป
เมือ่ อยูไ่ ม่ได้ถงึ เวลาไปก็ไป ไม่มใี ครอยูค่ ำ�้ ฟ้าหรอก สักวันหนึง่ พวกเรา
ทุกคนก็ต้องไปกัน เวลาอยู่ขอให้อยู่แบบก�ำไร ไม่อยู่แบบขาดทุน
ก็แล้วกัน อยู่แล้วได้ปฏิบัติธรรม ได้สะสมบุญบารมี ได้ก้าวหน้าทาง
ด้านจิตใจ จิตมีความสงบมากขึน้ จิตเกิดปัญญาสามารถต่อสูก้ บั กิเลส
ตัณหาที่มีอยู่ในใจ คือความอยาก ความรัก ความชังทั้งหลายที่ต้อง
แก้ไขมากกว่าสิ่งอื่นๆ คนอื่น เราไม่ต้องไปแก้ไขเขา ทุกคนต้องเป็น
ที่พึ่งของตนเองในที่สุด ไม่มีใครแก้ไขใครได้ เราต้องแก้ไขตัวเราเอง
โดยอาศัยค�ำสอนของผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
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พระพุทธเจ้าไม่สามารถแก้กิเลสของเราได้ ครูบาอาจารย์ก็แก้กิเลส
เราไม่ได้ ท่านมีแต่คอยแนะน�ำวิธีแก้ให้กับเรา แต่ถ้าเราไม่เอามาแก้
ก็แก้ไม่ได้อยู่ดี
จงมองว่าร่างกายเป็นเครื่องมือไว้ส�ำหรับแก้ปัญหาของใจ
ต้องมีร่างกายเพื่อจะได้ยินได้ฟังธรรมะ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะได้เอา
ร่างกายมาท�ำงาน มาแก้กเิ ลส เดินจงกรม นัง่ สมาธิ ต่อสูก้ บั กิเลส กิเลส
ก็ต้องการใช้ร่างกายเหมือนกัน เอาไปท�ำงานของกิเลส เอาไปเที่ยว
ไปดูหนัง ฟังเพลง ไปกิน ไปดืม่ กิเลสต้องการใช้รา่ งกายนี้ เราก็ตอ้ งการ
ใช้ร่างกายนี้เหมือนกัน จึงต้องพยายามดึงให้เข้าทางจงกรมให้ได้
ดึงให้เข้าวัดให้ได้ อย่าให้ไปกับกิเลส ถ้าฝืนกิเลสได้แล้ว ต่อไปกิเลสตัณหา
ก็จะหมดไปๆ แล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความร�ำคาญใจให้กับเรา
อยู่ที่ไหนก็สบาย อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข จะนั่ง จะเดิน จะนอน ก็มีความ
สุขใจ เพราะไม่มีอะไรมาสร้างความร�ำคาญใจ ไม่มีความอยาก ไม่มี
ความต้องการอะไรภายนอก ทีต่ อ้ งอยูต่ อ้ งกินเพราะเป็นความจ�ำเป็น
ของร่างกาย แต่จิตใจไม่ได้มีความอยากมีอยากเป็นหลงเหลืออยู่เลย

อ

๏

ยู่ในโลกฆราวาสนี้ บางทีสังคมพวกนี้ก็เป็นอุปสรรคใน
การภาวนา ก็ปลีกออกมาบ้าง เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์
วันหยุด ก็ไปอยู่วัดกัน ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่อยู่ดีๆ
จะตัดทีเดียวให้ขาดเลย แต่ก็ต้องพยายาม กล้าหาญที่จะท�ำในสิ่ง
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ที่เราพอท�ำได้ ถึงแม้จะไม่ชอบท�ำ ถึงแม้จะล�ำบาก แต่รู้ว่าเป็นทาง
ที่จะต้องไปก็ต้องกระเสือกกระสนไปให้ได้ ไม่ใช่จะรอให้โอกาสมา
ฉุดเราไป มันไม่มีหรอก เพราะโอกาสดีๆ ที่จะฉุดเรานั้นมีอยู่แล้ว
ครูบาอาจารย์ดีๆ ก็มีอยู่แล้ว
เมืองไทยก็เป็นเมืองพุทธที่น่าอยู่ มีการท�ำบุญท�ำทาน รักษาศีล
ภาวนากันอยู่แล้ว ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นว่าจะไป
ได้หรือไม่ ถ้ายังอยู่แบบเดิมๆ ท�ำแบบเดิมๆ ก็จะได้แค่รักษา
บุญวาสนาที่เคยสะสมมา ก็ท�ำได้แค่นั้น ถ้าเคยรักษาศีล ๕ ได้
ก็จะรักษาได้แค่ศลี ๕ ถ้าเคยท�ำบุญท�ำทานได้ในระดับนีก้ จ็ ะท�ำได้
ในระดับนี้เท่านั้น ถ้าไม่ผลักดันตัวเราให้ท�ำให้มากขึ้น

ช

๏

อบใช้ของแพงๆ แทนทีจ่ ะซือ้ สบูก่ อ้ นละ ๑๐ บาท ก็ซอื้ ก้อนละ
๑๐๐ บาท มันก็เป็นสบู่เหมือนกัน ท�ำหน้าที่เหมือนกัน
แต่ต้องมียี่ห้อหรือต้องมาจากฝรั่งเศส ถ้าใช้น้อยเราก็มีเงิน
เหลือไปท�ำบุญเยอะ ท�ำให้จิตใจเรามีความสุขเยอะขึ้น ท�ำให้ความ
อยากใช้เงินน้อยลงไปอีก ท�ำให้เราพัฒนาความสุขในใจให้มีมาก
ยิ่งขึ้นไป ถ้าต้องการความสุขที่แท้จริงต้องท�ำบุญเยอะๆ อย่าไป
หาความสุขทางร่างกายทางโลก หาเท่าที่จ�ำเป็น
นักปฏิบัติธรรมท่านก็สอนให้อยู่แบบง่ายๆ อยู่แล้ว มีชุดขาว
๒ ชุด ก็อยู่ได้แล้ว สลับกันใส่ ชุดนี้ใส่ ชุดนั้นก็เอาไปซัก นอนกับ
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พื้นไม้ ปูเสื่อนอนก็พอแล้ว กินก็ง่ายๆ กิน ๒ มื้อ ก็อยู่ได้เหมือนกัน
คนกินข้าวมื้อละ ๕๐ บาท กับคนกินข้าวมื้อละ ๕,๐๐๐ บาท ก็อิ่ม
เหมือนกัน แล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกัน แต่ความสุขของคนที่กินข้าว
๕๐ บาท มีความสุขกว่าเพราะไม่มีความกดดันที่จะต้องไปหาเงิน
๕,๐๐๐ บาท มาเลี้ยงตัวเอง ยกเว้นถ้าเป็นคนมีบุญวาสนามาเกิดบน
กองเงินกองทอง อยู่กับพ่อแม่ที่กินอาหารแบบนี้ก็กินไป แต่ก็อาจจะ
เป็นตัวคอยเหนี่ยวรั้งเราไว้ก็ได้ เพราะถ้าอยากจะแสวงหาความสุข
ทางจิตใจก็ต้องมาอยู่แบบเรียบๆ ง่ายๆ ถ้าไม่เคยก็อาจจะอยู่ไม่ได้
เกิดมาชาตินไี้ ด้พบศาสนาพุทธแต่กไ็ ม่ได้รบั ประโยชน์ เพราะ
เกิ ด เป็ น มหาเศรษฐี เ สี ย ดายทรั พ ย์ เ สี ย ดายความสุ ข ทางโลก
ที่ตนเองได้แสวงหามา นอกจากคนที่ได้บ�ำเพ็ญมาแล้วมากๆ
อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะไม่ติดพันกับความเป็นมหาเศรษฐี
ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ในสมัยนีม้ พี ระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนบ้างทีส่ ละราชสมบัตอิ อกบวช
เพราะมีบุญบารมีไม่มากเท่ากับพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสะสมมา จึงยัง
ติดอยูก่ บั ความสุขทางโลกทีม่ พี ร้อมบริบรู ณ์ แต่พระพุทธเจ้ากลับไม่ได้
ทรงมี ค วามอาลั ย อาวรณ์ เ ลย เพราะทรงมี ส มาธิ ม าแต่ เ ดิ ม แล้ ว
ในพระพุทธประวัติทรงตรัสไว้ว่า เคยประทับอยู่ใต้ต้นไม้ในวันที่มี
พิ ธี แรกนาขวั ญ คนอื่ น เขาไปท� ำ พิ ธี ก รรมต่ า งๆ ทรงประทั บ อยู ่
พระองค์เดียว จิตก็เลยรวมลงเป็นความสงบขึน้ มาเพราะบุญเก่าทีท่ รง
ได้บ�ำเพ็ญมาจึงท�ำให้จิตรวมลง ทรงมีความสุขมาก ดีกว่าความสุขที่
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ได้จากการดื่ม การกิน การเสพกามรสต่างๆ จึงไม่รู้สึกเสียดาย สละ
ออกบวชไปอยูแ่ บบขอทานได้อย่างสบาย จากในวังไปอยูเ่ ป็นขอทาน
คิดดูสิจาก ๑๐๐ ลงมาเหลือแค่บาทเดียวเท่านั้น พระองค์ก็ทรงอยู่ได้

๏
ารกินอยู่หลับนอนของผู้ปฏิบัติเพื่อความสงบของจิตใจ
ต้องระมัดระวังเรื่องกามคุณทั้ง ๕ เวลาสัมผัสจะต้องไม่ให้
เกิดความยินดีเกิดความสุขขึ้นมา จึงต้องแสวงหาที่ในป่า
ในเขาที่มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าที่ไม่ท�ำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมา
ไม่เหมือนกับเห็นรูปคน โดยเฉพาะรูปของเพศตรงกันข้าม เห็นรูปหญิง
รูปชายแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมา อยากจะสัมผัส อยากจะอยู่
ใกล้ชดิ ท�ำให้กลายเป็นทาสของรูปเหล่านีไ้ ป เวลาไม่ได้อยูใ่ กล้ชดิ ก็จะ
ต้องเกิดความทุกข์ใจ เกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมา เป็นสิ่งที่
ผู้ปฏิบัติที่ต้องการความสงบจิตสงบใจจะต้องระมัดระวัง ต้องส�ำรวม
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ให้ไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่างๆ
เพื่อให้เกิดความสุข เกิดตามความต้องการ เกิดความอยาก ถ้าจะ
ต้องเสพต้องสัมผัสก็เพราะความจ�ำเป็นเท่านั้น
เช่น รับประทานอาหารก็รบั ประทานอาหารเพือ่ ให้รา่ งกายอยูไ่ ป
วันๆ หนึง่ ไม่ได้รบั ประทานเพือ่ รสชาติ เพือ่ ความสุข ความสนุกสนาน
ความอิ่มหน�ำส�ำราญใจ คนที่ยังเสพกามอยู่ เวลารับประทานอาหาร
ต้องหาอาหารจานโปรด อาหารจานเด็ด ไปตามร้านอาหารทีต่ นชอบ
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นีก่ นิ แบบเพือ่ กามสุข แต่ถา้ กินเพือ่ ร่างกาย มีอะไรทีไ่ หนก็รบั ประทานไป
ไม่ตอ้ งเลือกว่าต้องเป็นอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ ขอให้สะอาด รับประทาน
แล้วไม่ท�ำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ดับความหิวได้ก็พอเพียงแล้ว แล้วก็
รับประทานพอประมาณ ไม่รับประทานมากจนเกินไป เพราะไม่ได้
หาความสุขจากรสชาติต่างๆ ที่สัมผัสกับลิ้นกับตากับจมูก เหมือน
กับรับประทานยา ไม่สนใจว่าจะต้องมีรสชาติอย่างนั้นอย่างนี้ เพียง
กลืนๆ เข้าไป ให้ท�ำหน้าที่รักษาโรคภัยที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดไป
ก็พอแล้ว อาหารก็เป็นยารักษาโรคความหิวที่เกิดจากการขาดอาหาร
นี่ก็คือการเสพสัมผัสของพวกที่แสวงหาความสุขจากความสงบของ
จิตใจ ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการสัมผัสทางกามคุณทั้ง ๕
เสื้อผ้าก็ใส่กันแบบเรียบๆ ง่ายๆ ไม่ต้องมีสีฉูดฉาดสวยงาม
การใส่เสือ้ ผ้าสวยๆ งามๆ เพราะยังยึดติดอยูก่ บั กามสุข เวลาใส่เสือ้ ผ้า
สวยๆ งามๆ แล้วมีคนชมว่าสวยงามน่าชืน่ ชมก็มคี วามสุข แต่สำ� หรับ
ผูท้ แี่ สวงหาความสุขทีล่ กึ กว่าละเอียดกว่า คือความสุขภายในใจ จะไม่ให้
ความส�ำคัญกับเรื่องเสื้อผ้าและสีสันต่างๆ ใส่เพื่อปกปิดร่างกาย
เท่านั้นเอง ป้องกันร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ให้แมลงสัตว์ต่างๆ
กัดต่อย
นอกจากนั้นแล้วก็ไม่ให้ความส�ำคัญกับการแต่งหน้าทาปาก
ใช้เครือ่ งส�ำอางใช้นำ�้ หอมต่างๆ เพือ่ ปกปิดกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาของ
ร่างกาย เพราะถ้าไม่ได้รับการช�ำระล้างก็ต้องมีกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนา
ออกมา นักปฏิบัติก็จะช�ำระร่างกายด้วยการอาบน�้ำ ใช้สบู่ที่ไม่มี
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กลิ่นหอม ใช้เพื่อดับกลิ่นของร่างกายเท่านั้น ไม่ต้องการความสุข
จากการอาบน�้ำแต่อย่างใด
ส่วนการหลับการนอนก็ไม่นอนบนที่นุ่มที่ใหญ่โต นอนแล้วหลับ
สบายจนไม่อยากลุกขึน้ มาปฏิบตั ธิ รรม แต่นอนเพือ่ พักร่างกาย ทีไ่ หน
ก็นอนได้ แม้ไม่ได้เอนหลังนอน อยูใ่ นท่านัง่ ก็ยงั หลับได้เวลาง่วงมากๆ
นักปฏิบัติบางท่านจะถือการปฏิบัติอยู่ใน ๓ อิริยาบถ คือเดิน ยืน นั่ง
แต่จะไม่นอน เพราะกลัวจะติดในความสุขทีเ่ กิดจากการนอน จะท�ำให้
นอนมากเกินไป ท�ำให้เสียเวลา แทนที่จะเอาเวลามาท�ำจิตใจให้สงบ
ก็หมดไปกับการหลับนอนเสีย ได้ความสุขเล็กๆ น้อยๆ ที่เทียบไม่ได้
กับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจ

ค

๏

รูบาอาจารย์ทา่ นแนะไว้วา่ เวลารับประทานอาหารแล้วเริม่
รูส้ กึ อิม่ ก็ให้หยุด แล้วดืม่ น�ำ้ เข้าไปก็จะรูส้ กึ อิม่ ขึน้ มา เวลานัง่
ภาวนาจะไม่ง่วงเหงาหาวนอน แต่ถ้ารู้สึกอิ่มแล้วยังขอ
ของหวานเพิ่ม ขอไอ้นั่นอีกนิด แถมไอ้นี่อีกหน่อย เดี๋ยวก็พุงกาง
เป็นนักปฏิบตั ติ อ้ งกล้าหาญ กล้าเสียสละความสุขจากการกินการ
นอน ปัญหาส่วนใหญ่ของพวกเราก็เกีย่ วกับเรือ่ งกินเรือ่ งนอน เราจึงไป
ไม่ถงึ ไหนกัน ต้องนอนกับดินกินกับทรายได้ ต้องไปอยูว่ ดั กรรมฐานบ้าง
จะช่วยการภาวนาของเราได้ เรื่องกินเรื่องอยู่จะไม่สะดวกไม่สบาย
เราจึงต้องมีความแน่วแน่มั่นใจอยู่ในระดับหนึ่ง ถ้ายังไม่แน่ เวลาไป
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อยู่ในสถานที่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณก็ได้ คือเกิด
ความฟุ้งซ่าน เกิดความคิดไปในทางไม่ดี อาจจะหาว่าท�ำอย่างนี้ไป
ท�ำไม บ้าบอคอแตก กิเลสจะคิดได้ทกุ วิถที าง จึงต้องระมัดระวัง แต่ถา้
มีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็จะดี เพราะบางทีกิเลสอาจจะ
อยากคิดไม่ดี แต่ความเกรงอกเกรงใจ ความเคารพ จะท�ำให้กิเลส
ไม่กล้าคิดในเรื่องที่ไม่ดี ถ้าไม่มีผู้ที่เราเกรงกลัวเคารพนับถือ บางที
กิเลสก็คิดไปได้ร้อยแปด เรื่องดีๆ บางทีก็คิดเป็นเรื่องไม่ดีได้
การมีครูบาอาจารย์ที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคล จะได้อาศัยท่าน
คอยให้ก�ำลังใจ คอยแนะแนวทางต่างๆ ให้ แล้วก็มีเพื่อนที่ดีที่สนใจ
ในการปฏิบัติ ท�ำบุญร่วมกันอย่างนี้ก็ดี เกาะกันไปวัด แต่ถ้าถึงขั้น
ภาวนาแล้วจะแยกกันไป เหมือนดังแล้วแยกวง เพราะเมือ่ ภาวนาเป็น
แล้วจะไม่อยากจะไปท�ำบุญท�ำทานเพราะเสียเวลา อย่างวันนีเ้ ห็นไหม
เสียเวลานั่งรถทั้งวัน ๑๐ กว่าชั่วโมง ส่วนใหญ่จะได้แต่การท�ำทาน
ได้ยินได้ฟังธรรมะบ้าง แต่ภาวนาแทบจะไม่ได้เลย ถ้าภาวนาเป็นแล้ว
จะรู้ว่าไม่จ�ำเป็นต้องไปหาครูบาอาจารย์บ่อยมาก นานๆ ไปสักครั้ง
ก็ได้ ยิ่งสมัยนี้มีเทป มีหนังสือ แทบจะไม่ต้องไปเจอตัวท่านเลย
เพราะสาระที่แท้จริงของครูบาอาจารย์นั้นอยู่ในธรรมะนั้นแหละ
ไม่ได้อยูท่ ตี่ วั ท่าน แต่พวกเราไปหลงยึดติดในตัวท่าน ไปถึงก็จะรีบ
ถ่ายรูปก่อน จะเอาไปเก็บไว้บชู า แต่ทา่ นก็สอนว่าตัวท่านอยูใ่ นธรรมะ
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ นั้ เห็นเราตถาคต พระพุทธเจ้า
จึงไม่เคยอนุญาตให้ใครสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเลยในสมัยที่พระองค์
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ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ เน้นสอนอยู่ที่ธรรมะอย่างเดียวว่า ธรรมวินัยจะ
เป็นศาสดาแทนตถาคตต่อไป ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต
ขอให้ยึดสาระคือธรรมะค�ำสอนเพราะเป็นเนื้อเป็นหนังของ
ท่านจริงๆ ส่วนร่างกายเป็นเหมือนเปลือก เป็นเหมือนเสือ้ ผ้าทีห่ มุ้ ห่อ
องค์แท้ของท่านก็คอื ธรรมะนัน่ เอง จึงควรพยายามยึดเอาธรรมะมา
เป็นครูเป็นอาจารย์ หมัน่ ศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เทศน์ของครูบา
อาจารย์กม็ อี ยูต่ งั้ เยอะตัง้ แยะเคยเปิดฟังกันบ้างหรือเปล่า ควรจะ
ฟังกันอยูเ่ รือ่ ยๆ ฟังแล้วก็ควรจะภาวนาด้วย ถ้าท�ำได้นะ อย่างน้อย
วันหนึ่งจะกี่ครั้งก็สุดแท้แต่จะท�ำได้ ไม่ต้องท�ำเฉพาะที่บ้าน อยู่ที่
ท�ำงานก็ทำ� ได้ มีเวลาว่างก็ปดิ ห้องแล้วก็ทำ� จิตให้สงบสักครึง่ ชัว่ โมง
ก็ยังดี ให้จิตใจอยู่กับธรรมะ อยู่กับการปฏิบัติ อยู่กับสองอย่างนี้
อยู่กับการได้ยินได้ฟัง อยู่กับการคิดในทางธรรมะ คิดในเรื่องที่
เป็นกุศล แล้วก็พยายามท�ำจิตใจให้สงบ สลับกันไป ท�ำแบบนี้
แล้วจะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ แล้วก็ต้องพยายามตัดลดละ
งานสังคมต่างๆ งานแต่งงาน งานกินเลี้ยง งานอะไรต่างๆ ถ้าไม่
จ�ำเป็นก็ตดั ไปเพราะเสียเวลา ท�ำให้กา้ วถอยหลัง เวลาไปกินเลีย้ ง
กลับมาจะภาวนาไม่ลง หลายวันกว่าจะภาวนาลงได้ พยายาม
ลดละพวกดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง ต้องตัด แล้วก็ต้องสร้างด้วย
ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป แล้วก็สร้างสิ่งที่ดีเข้ามา ท�ำทั้ง ๒ อย่าง
พร้อมๆ กันไป

๏
13

ค

รูบาอาจารย์ท่านเป็นเหมือนแผนที่ เป็นผู้ชี้ทางว่าต้องไป
ทางนีน้ ะ คุณเดินมาถึงตรงนีแ้ ล้ว คุณจะต้องเดินไปทางนีต้ อ่
เมื่อฟังแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติ ไม่ใช่ฟังแล้วก็ลืม เข้าหูซ้าย
ออกหูขวา แล้วก็กลับไปท�ำงานท�ำการเหมือนเดิม วันเวลาผ่านไป
จิตก็ไม่ได้รับการพัฒนา ได้แต่รักษาให้อยู่ในระดับเดิมเท่านั้นเอง
ถ้ายังไม่เคยภาวนา ก็ลองภาวนาดู อยู่ที่บ้านลองหัดฝึกนิสัยให้ตื่น
ก่อนไปท�ำงานอีกสักชั่วโมง เคยตื่นกี่โมงก็ตื่นก่อนอีกสักชั่วโมงหนึ่ง
แล้ ว ใช้ เวลานั้ น มานั่ ง ไหว้ พ ระสวดมนต์ นั่ ง ท� ำ สมาธิ ตอนเย็ น ก็
เหมือนกัน ก่อนนอนก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน พยายามลดละในเรื่องที่ไม่
จ�ำเป็นต่อการท�ำมาหากิน เรื่องกินเหล้าเมายา เฮฮาปาร์ตี้ ไปเที่ยว
ไปเดินช้อปปิ้ง ถ้าไม่จ�ำเป็นก็ตัดๆ ไปเสียให้มันน้อยลงไป เอาเวลา
มาภาวนาดีกว่า กลับบ้านเร็วหน่อย ไม่ต้องไปสังสรรค์ ไม่ต้องไป
สมาคมกับคนนั้นคนนี้มากจนเกินไป ไปแต่เฉพาะงานที่จ�ำเป็นจริงๆ
เท่านั้น

ส

๏

ติเราจะตัง้ มัน่ อยูต่ ลอด เราต้องปฏิบตั ติ งั้ แต่ตนื่ ขึน้ มาเลย
ต้องฝึกตัง้ สติตงั้ แต่ตนื่ ขึน้ มา จะท�ำอะไรให้รกู้ บั การเคลือ่ นไหว
ทุกอิริยาบถเลย เช่น พอตื่นขึ้นมาจะลุกขึ้นก็ให้รู้ว่าก�ำลังลุก
ยืนก็รวู้ า่ ก�ำลังยืน เดินก็รวู้ า่ ก�ำลังเดิน ก�ำลังท�ำอะไรก็รวู้ า่ ก�ำลังท�ำอะไร
ให้อยูก่ บั ปัจจุบนั อย่าไปคิดว่ากีโ่ มงแล้ว ต้องรีบไปท�ำงาน เวลาแต่งหน้า
แต่งตัว อาบน�้ำอาบท่า บางทีก็ท�ำอะไรผิดๆ ถูกๆ ลืมปิดหน้าต่าง
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ลืมปิดประตู แสดงว่าไม่มีสติ ไม่ได้อยู่กับการท�ำงานในปัจจุบัน
มัวแต่ไปคิดว่า ตายแล้ว เดี๋ยวไม่ทัน อย่างโน้นอย่างนี้ นัดกับคนโน้น
คนนี้ไว้ จะคิดไปเรื่อยเปื่อย ต้องระงับตัดความคิดเหล่านั้นออกไป
ถึงแม้จะคิดปั๊บ ก็ตัดออกไปว่า เออ ตอนนี้ต้องท�ำอย่างนี้ก่อน
ท�ำปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อน จะท�ำอะไรก็ท�ำให้เป็นขั้นเป็นตอน ให้จิต
รับรูอ้ ยูท่ กุ ขัน้ ทุกตอนไป ไม่ใช่กายท�ำไป จิตก็คดิ เรือ่ งอืน่ ไป อย่างนี้
เรียกว่าไม่มีสติ แสดงว่าไม่สามารถควบคุมใจได้ ใจไหลไปตามเรื่อง
ต่างๆ ต้องดึงกลับมา
การฝึกนี้เพื่อเหตุผลอันเดียวเท่านั้น คือควบคุมจิตให้ได้ ให้ท�ำ
ตามค�ำสั่งของเราให้ได้ เมื่อควบคุมได้แล้ว ต่อไปให้อยู่กับพุทโธ
ก็จะอยู่กับพุทโธ ไม่ไปคิดเรื่องอื่น ถ้าอยู่กับพุทโธ จิตก็จะรวมลง
เมื่อจิตไม่ได้คิดเรื่องอะไร อารมณ์ต่างๆ ก็จะสงบตัวลง จิตก็จะรวม
ลงได้ ถ้านั่งบริกรรมพุทโธๆๆ โดยไม่มีสติ เป็นชั่วโมงก็จะไม่สงบ
พอพุทโธๆๆ ได้ ๒ ค�ำก็ไปแล้ว เดี๋ยวก็กลับมาพุทโธๆๆ อีก ๒ ค�ำ
ก็ไปอีก ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะท้อ นั่งไปเท่าไรก็ไม่ได้ผลสักที ก็เลยไม่มี
ความดูดดื่มใจ แต่ถ้าอยู่กับพุทโธๆๆ เพียง ๕ นาที ก็รวมลงได้นะ
ถ้าไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลย ท่องพุทโธๆๆ ไป เดี๋ยวก็รวมลง พอรวม
ลงแล้ ว มั น คุ ้ ม ค่ า มั น วิ เ ศษจริ ง ๆ ที่ ร วมไม่ ไ ด้ ก็ เ พราะดึ ง ให้ อ ยู ่ กั บ
พุทโธๆๆ เพียง ๑๐ วินาที ยังไม่ได้เลย ถ้าไม่มีสติก็ท�ำไม่ได้ อยาก
จะท�ำก็ท�ำไม่ได้ ทั้งๆ ที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าง่ายนะ เพียงแค่ ๕ นาที
ให้อยู่กับพุทโธๆๆ อย่างเดียว ก็ท�ำไม่ได้เพราะไม่มีสติคอยดึงไว้
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สติเป็นเหมือนสมอเรือ อยากจะให้เรือจอดนิง่ ก็ตอ้ งทอดสมอ
น�ำ้ ก็จะพัดเรือไปไม่ได้เพราะมีสมอคอยดึงให้อยูก่ บั ที่ จิตของเราก็
เหมือนกัน ต้องมีสติจงึ จะอยูก่ บั ทีไ่ ด้ ถ้าไม่มสี ติแล้ว เดีย๋ วก็ถกู อารมณ์
เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีพ้ ดั ไป พอคิดถึงเรือ่ งนัน้ ก็คดิ ต่อไปเลย ก�ำลังท�ำอะไรอยู่
ก็ไม่สนใจ นัง่ กินข้าวอยูก่ ค็ ดิ ถึงเรือ่ งงานเรือ่ งการทีต่ อ้ งท�ำ เดีย๋ วก็แวบ
กลับมา เดี๋ยวก็แวบไปอีก

๏
วลาบริกรรมนี่ ท่านัง่ จะสบายอย่างไรก็ตาม นัง่ ไปนานๆ ก็ตอ้ ง
เจ็บปวดอยูด่ ี ท่าทีส่ บายจริงๆ ต้องเป็นท่าขัดสมาธิเพราะจะ
นัง่ ได้นานและถูกสุขลักษณะ ถ้านัง่ บนเก้าอี้ นัง่ ไปแล้วจะโยกไป
โยกมา แต่ก็ไม่ได้บังคับกัน ถ้าอยากจะนั่งให้ได้ผลดีก็ต้องนั่งท่าขัด
สมาธิ เหมือนกับการเล่นกีฬา เช่น ตีกอล์ฟ ก็ต้องมีท่าที่ถูกต้อง
ถ้าอยากจะตีให้ได้ผลดี ถ้าจะตีแบบตามสบายใจ ตีอย่างไรก็ได้
ใช้มอื เดียวหวดก็ได้ ไม่มใี ครว่าอะไร แต่จะตีไม่ได้ไกล ไม่เข้าเป้า ฉันใด
การนั่ ง สมาธิ ก็ เ ป็ น แบบเดี ย วกั น ถ้ า ต้ อ งการได้ ผ ลที่ เ ต็ ม ที่ ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ ก็ต้องนั่งให้ถูกท่า ถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องถือว่ามันเป็นความ
บกพร่องของเรา ก็จะไม่ได้ผลเต็มร้อย ได้แค่ ๕๐ – ๖๐ ก็ต้องท�ำไป
ตามอัตภาพ แต่ถ้าคิดว่านั่งได้ ถึงแม้ในเบื้องต้นจะเจ็บจะปวดก็หัด
นัง่ ไป นัง่ ไปเรือ่ ยๆ แล้วต่อไปเส้นเอ็นต่างๆ ก็จะอ่อนไปเอง เหมือนกับ
การดัดร่างกาย เวลาดัดใหม่ๆ จะรูส้ กึ ยาก แต่ถา้ ดัดไปเรือ่ ยๆ จนเส้นเอ็น
เริ่มอ่อนตามแล้วก็จะดัดง่าย

16

เวลานัง่ สมาธิใหม่ๆ ก็เหมือนกันทุกคน นัง่ แล้วไม่สบาย เพราะ
ไม่เคยนัง่ ท่านีม้ าก่อน แต่ถา้ นัง่ ไปเรือ่ ยๆ ฝึกไปเรือ่ ยๆ แล้ว ต่อไป
ก็จะเข้าทีเ่ อง แล้วก็จะนัง่ สบาย ภาวนาจะไปได้ไกล เพราะบางทีอาจ
จะต้องนัง่ ภาวนาทีละหลายๆ ชัว่ โมง ถึงจะเห็นผล ถ้านัง่ บนเก้าอี้ จะนัง่
ไม่ได้หลายชั่วโมง ลองหัดนั่งดู ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ต้องยอมรับว่าเป็น
ข้อบกพร่องของเรา ถ้าอยากจะได้ผลดีกต็ อ้ งลองฝืนดู ถ้าไม่ถงึ กับท�ำร้าย
ร่างกายก็พยายามฝืนไป แต่ถ้าท�ำไปแล้วท�ำให้ร่างกายพิกลพิการ
ขึ้นมาก็ต้องยอมรับ ต้องถือว่าเป็นกรรมของเราที่มารู้เรื่องธรรมะ
ก็ตอนที่สายไปแล้ว

๏

ถ้า

มีเวลาปฏิบตั ธิ รรมไม่มาก ถ้านัง่ อย่างเดียวได้ผลก็นงั่ ไป
ก่อน ถ้ามีเวลาว่าง เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือช่วงไหน
ทีไ่ ปอยูป่ ฏิบตั ทิ วี่ ดั มีเวลาภาวนามาก ถ้านัง่ นานๆ แล้วรูส้ กึ
ว่าเมื่อยล้า อยากจะเปลี่ยนอิริยาบถ ก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็ภาวนาต่อ
จะได้ไม่เสียเวลา ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะต้องรอเวลามานั่งเท่านั้น
ถึงจะภาวนาได้ ถ้าไม่นั่งเดี๋ยวก็ปล่อยใจให้ไปคิดฟุ้งซ่าน งานก็จะ
เดินหน้าถอยหลังอยู่เรื่อยๆ ไม่เดินหน้าไปตลอด
การท�ำให้การภาวนาเดินหน้าไปเรื่อยๆ จึงต้องภาวนาในทุก
อิริยาบถ ถ้านั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดิน เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ภาวนา
ต่อไป การเดินจงกรมนี้จะใช้การบริกรรมพุทโธก็ได้ หรือถ้าเหนื่อย
ไม่อยากจะบริกรรม จะก�ำหนดดูเท้าก็ได้ เช่น เดินก้าวเท้าซ้ายไปก็รวู้ า่
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ก�ำลังก้าวเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวาก็ให้รอู้ ยูก่ บั การก้าวเท้าขวา เหมือนกับ
ทหารเดินซ้ายขวา ซ้ายขวา ก็ให้รู้อยู่กับการย่างก้าวก็ได้ ท�ำอย่างไร
ก็ได้ไม่ให้ใจไปคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ เพราะจะเกิดอารมณ์ขนึ้ มา จะไม่สงบ
แต่ถ้าเราอยู่กับการก้าวเท้าไป ก้าวเท้ามา เดี๋ยวก็สงบลงไปในขณะ
ที่เดิน
ค�ำว่า สงบ นี่มีหลายแบบ สงบแบบหายไปเลยก็มี สงบแบบ
ไม่หายไปก็มี คือกายก็ยงั อยู่ เวทนาก็ยงั อยูใ่ นความรูส้ กึ แต่ความรูส้ กึ
ภายในใจได้พลิกเปลี่ยนไป จากที่เป็นเหมือนกับคลื่นมรสุมมาสงบนิ่ง
ถ้านั่งสมาธิสักพักหนึ่ง ในขณะที่จิตนิ่งจิตไม่คิดปรุงอะไร ก็ไม่
ต้องคิด ให้นิ่งให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เป็นการพักจิต เป็นการให้
อาหารกับจิต เป็นการให้พลังกับจิต รอจนจิตออกจากความนิง่ เริม่ คิด
ปรุงแล้วค่อยเอาสังขารความคิดปรุงนี้มาพิจารณา ไม่เช่นนั้นแล้ว
จิตจะไม่มกี ำ� ลัง เวลาไปพิจารณาอะไรจะไม่มกี ำ� ลังท�ำตามทีไ่ ด้พจิ ารณา
ค�ำว่า เวลาจิตสงบแล้วให้ออกพิจารณา นี้ท่านหมายถึงให้
ออกจากความสงบก่อน แล้วค่อยไปเจริญปัญญา แต่ในขณะที่มัน
สงบนิ่งก็เหมือนกับคนนอนหลับ ก็อย่าไปปลุก ปล่อยให้หลับให้พอ
เพราะถ้าไม่พอ เราไปปลุกขึ้นมาท�ำงาน เขาจะหงุดหงิด จะไม่มีก�ำลัง
แต่ถ้าเขาหลับเต็มที่แล้วตื่นขึ้นมาเอง ทีนี้บอกให้เขาไปท�ำอะไรเขา
ก็จะไปท�ำได้เพราะมีก�ำลังวังชา ได้พักอย่างเต็มที่แล้ว การท�ำจิตให้
สงบก็เป็นการพักจิตให้มีก�ำลังที่จะไปท�ำงานขั้นปัญญาต่อไป แต่ใน
ขณะที่พักอยู่ในความสงบนั้น อย่าเพิ่งออกไปท�ำอะไรทั้งสิ้น ให้นิ่ง
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อยู่เฉยๆ อย่าไปยุ่งกับเขา ปล่อยให้เขานิ่งไปตามอัธยาศัยจนกว่า
จะออกมา การนิ่ง บางทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมง บางทีแค่ ๕ นาที ๑๐ นาที
แล้วแต่ก�ำลังของสมาธิของแต่ละท่าน ถ้าปฏิบัติไปช�ำนาญแล้วจะอยู่
ได้นาน ถ้าใหม่ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน
เมื่อออกจากความสงบแล้วจะลุกขึ้นมาก็ได้ หรือจะนั่งพิจารณา
ไตรลักษณ์ในร่างกายก็ได้ ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ได้
ให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆ เกี่ยวกับไตรลักษณ์เป็นหลัก ในเบื้องต้นก็จะ
พิจารณากายเป็นหลัก เพราะกายเป็นด่านแรกและง่ายที่สุด ปัญญา
ขั้นต้นจะเหมาะกับการพิจารณาร่างกาย ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ต้องปัญญาที่ละเอียดขึ้นไปเพราะเป็นนามธรรม
ในเบื้องต้นเวลาจะพิจารณาด้วยปัญญา ก็ให้พิจารณาดูร่างกาย
เป็นหลัก ดูความแก่ เจ็บ ตาย เป็นหลัก ดูความไม่สวยไม่งามเป็นหลัก
จนกว่าจะปล่อยวางได้ ปล่อยวางความสวยงามของร่างกาย ปล่อยวาง
ความเป็นความตายของร่างกายจนไม่มีปัญหากับร่างกาย แล้วจึง
พิจารณานามขันธ์ต่อไป ในขณะที่พิจารณาร่างกาย บางทีก็มีเวทนา
มาเกี่ยวข้องด้วย เช่น นั่งไปนานๆ ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ก็ต้อง
พิ จ ารณาเวทนาควบคู ่ ไ ปด้ ว ย พิ จ ารณาว่ า เวทนาก็ เ ป็ น อนิ จ จั ง
เหมือนกัน เกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ล้วเดีย๋ วก็ดบั ไป อย่างตอนนีเ้ ป็นทุกขเวทนา
ก็จะเกิดตัณหาความอยากให้มนั หายไป อยากจะลุกหนีจากมันไป ก็ตอ้ ง
หักห้ามจิตใจ อย่าให้ความอยากนี้เกิดขึ้นมา ปล่อยให้เวทนาเป็น
ไปตามเรื่องของเขา ถ้าเราพร้อมที่จะเผชิญกับเวทนาเราก็เผชิญได้
แต่ใจเราติดนิสัยที่พอเจอทุกขเวทนาปั๊บ ก็อยากจะโดดหนี อยากจะ
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ให้มันหายไป เราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น นั่งแล้วมันเจ็บมันปวด
เราก็เปลีย่ นท่านัง่ ถ้าท�ำอย่างนีก้ ย็ งั ไม่ได้ปล่อยวางเวทนา ยังถูกเวทนา
บังคับใจเราอยู่ วิธที จี่ ะปล่อยวางเวทนาก็ตอ้ งปล่อยให้เป็นไปตาม
เรือ่ งของมัน จะเจ็บจะปวดอย่างไรก็อย่าไปสนใจ หันมาสวดมนต์
ก็ได้ หันมาบริกรรมพุทโธๆๆ ไปก็ได้ หรือจะดูมนั เลยก็ได้วา่ มันเจ็บ
ตรงไหนปวดตรงไหน รุนแรงขนาดไหน ถ้าเราพิจารณาไปก็จะเห็น
ว่ามันก็เหมือนกับเสียงที่ปรากฏขึ้นมาในจิต มันก็แว๊บๆ อยู่อย่างนั้น
อย่างที่เราได้ยินอยู่นี้ ส่วนเวทนา ความเจ็บปวดทางร่างกายก็เป็น
เหมือนกับเสียงที่ปรากฎในจิต แต่เราไปรังเกียจ ไม่ต้องการมัน ก็เลย
สร้างความทุกข์ซ้อนขึ้นมาในใจอีกชั้นหนึ่ง คือทุกข์ในอริยสัจ ทุกข์
ที่เกิดจากตัณหาความอยากให้ทุกขเวทนาหายไป ความเจ็บหายไป
เป็นตัวท�ำให้ความทุกข์รุนแรงขึ้นอีกหลายเท่า ถ้าทุกข์ในพระอริยสัจ
ไม่เกิดขึน้ มา เวทนาจะแรงขนาดไหน ก็จะไม่สามารถกระทบกระเทือน
จิตใจได้ ตัวที่กระทบกระเทือนจิตใจไม่ใช่ตัวเวทนา แต่ตัวทุกข์ที่เกิด
จากสมุทัย ความอยากให้ทุกขเวทนาอยากให้ความเจ็บในร่างกาย
หายไป ตัวนีจ้ ะท�ำให้จติ ใจทุรนทุรายทรมาน ถ้าเราพิจารณาว่าความ
เจ็บแค่นไี้ ม่เหลือบ่ากว่าแรง ก�ำหนดจิตให้นงิ่ ไว้ ก�ำหนดดูมนั แทน
การบริกรรมพุทโธก็ได้ ความเจ็บนีม่ นั อยูต่ รงไหน ถ้าดูกจ็ ะเห็นว่า
มันแว๊บๆ อยูใ่ นใจ ถ้าไม่กลัวมัน ไม่อยากให้มนั หาย เดีย๋ วมันก็หาย
ไปเอง พอจิตปล่อยวางปับ๊ มันก็จะหายไป จิตก็จะรวมลงสงบตัวลงไป
ถ้าท�ำได้อย่างนี้แล้วจะเกิดความกล้าหาญ จะไม่กลัวกับความ
เจ็บปวดต่างๆ อีกต่อไป เพราะความเจ็บปวดของร่างกายนัน้ น้อยมาก
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เมื่อเทียบกับความทุกข์ที่ใจสร้างขึ้นมา ที่เกิดจากตัณหาความอยาก
ให้ความเจ็บปวดหายไป ถ้าสามารถระงับความอยากให้ความเจ็บปวด
หายไปได้ ความทุกข์ที่ถูกสร้างขึ้นมาก็จะหายไป ความเจ็บปวดที่
แท้จริงจะไม่เจ็บปวดเท่าไร ไม่เหมือนกับความทุกข์ที่ถูกสร้างขึ้นมา
ด้วยตัณหาความอยากให้ความเจ็บปวดหายไป ถ้าใครปฏิบัติผ่าน
ทุกขเวทนาไปได้แล้วก็จะไปได้ไกลเลย ส่วนใหญ่ทไี่ ปกันไม่ถงึ ไหน
ก็ติดกันตรงนี้ เวลานั่งไปแล้วเกิดความเจ็บความปวดขึ้นมาก็ท้อ
แล้วก็เลิก ไปไม่ถึงไหนสักที ถ้ามุทะลุดันมันไปก็จะผ่านไปได้
ในเบื้องต้นจะใช้การบริกรรมพุทโธไปก็ได้ เวลาเจ็บเวลาปวดก็
อย่าไปคิดถึงความเจ็บความปวด พุทโธๆๆ ไปอย่างเดียว เดีย๋ วพุทโธ
ก็จะพาให้ทะลุไปเลย แล้วจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนม่านบางๆ กั้นเราอยู่
เท่านั้นเอง ความเจ็บปวดเหมือนม่านบางๆ แต่เราไม่กล้าวิ่งฝ่ามันไป
ก็เลยทะลุผ่านด่านนี้ไปไม่ได้สักที แต่ถ้าบริกรรมพุทโธๆๆ ไปเรื่อยๆ
บางทีไปไม่นาน ๑๐ นาที ๕ นาที ก็จะทะลุผ่านไปได้

๏
ารพิจารณาสามารถท�ำได้ในทุกอิริยาบถ ท�ำงานท�ำการก็
พิจารณาได้ เวลาได้เงินมาก็พิจารณาได้ว่าเงินก็ไม่เที่ยงนะ
ได้มาแล้วเดีย๋ วก็หมดไป พิจารณาได้หมดเรือ่ งปัญญา ตาเห็น
รูปก็พิจารณาได้ รูปก็ไม่เที่ยง รูปก็เป็นทุกข์ รูปก็เป็นอนัตตา เสียงก็
เหมือนกัน อะไรๆ ก็เหมือนกันหมด
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แต่เวลาท�ำสมาธิตอ้ งวิเวก ต้องสงบสงัด เหมือนกับตอนหลับนอน
ถ้าไปนอนกลางสีแ่ ยกไฟแดงก็จะนอนไม่หลับ เพราะมีอะไรต่อมิอะไร
มาคอยรบกวน ถ้าจะเจริญปัญญาอยู่ที่สี่แยกไฟแดงก็พิจารณาได้
เห็นการเคลื่อนไหวไปมาของรถราก็พิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงได้
เหมือนกัน

๏
วลาทีเ่ ราปฏิบตั ใิ หม่ๆ เราจะท�ำแบบผิดๆ ถูกๆ บางจังหวะไปท�ำ
ถูกเข้า แล้วมันสงบเข้า แต่ก็ไม่รู้ว่าสงบได้อย่างไร พอคราวหน้า
จะท�ำอีกก็ไปคิดถึงผลว่าคราวนี้จะต้องให้มันสงบเหมือนคราว
ทีแ่ ล้ว ก็นงั่ คิดถึงแต่ผล ยิง่ คิดก็ยงิ่ ฟุง้ ซ่านใหญ่ ดังนัน้ มันอยูท่ สี่ ติ ให้สติ
อยูก่ บั พุทโธหรืออยูก่ บั กรรมฐานบทใดบทหนึง่ ทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งก�ำกับใจ
สถานที่ก็สงบ ไม่มีอะไรมารบกวน ภาวะของจิตในวันนั้นก็ไม่มีเรื่อง
มีราวมาก ไม่มปี ญ
ั หากับใคร ไม่มนี วิ รณ์มารุมเร้า ก็ชว่ ยเสริมกัน ท�ำให้
เกิดผลคือความสงบขึน้ มา ส่วนอีกวันเกิดไปมีเรือ่ งมีราวกับคนนัน้ คนนี้
กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มา พอจะมานั่งสมาธิ เรื่องราวเหล่านั้นก็ยังอยู่
ในใจ วันนั้นถึงแม้จะท�ำถูกวิธีก็ยังท�ำไม่ได้เพราะมีเรื่องคอยรบกวน
เหมือนกับวิทยุ บางวันคลื่นก็ชัดแจ๋วเลย ไม่มีอะไรเข้ามารบกวน
บางวันก็มีเสียงฟ้าร้องมีเสียงอย่างอื่นเข้ามารบกวน

๏
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ารปฏิบัติต้องไม่ท้อแท้ ต้องเจออุปสรรค ต้องเกิดความ
รูส้ กึ เบือ่ หน่ายท้อแท้บา้ ง แต่กอ็ ย่าหยุด พักบ้าง วันนีภ้ าวนา
ไม่คอ่ ยได้เรือ่ งก็เบาหน่อย อ่านหนังสือแทน ถ้าไปบีบมากๆ
ไปกดดันมากๆ จะยิง่ เครียดใหญ่ จะเกิดการต่อต้าน จะท�ำให้มปี ญ
ั หา
ตามมาเวลาที่จะปฏิบัติคราวต่อไป
ดังนั้นบางวันถ้ารู้สึกว่านั่งไม่ได้จริงๆ ฝืนเต็มที่แล้วยังไม่ได้
ก็พักสักหน่อย แต่อย่าพักนาน พักเฉพาะวันนี้ พรุ่งนี้มีก�ำลังก็เริ่มใหม่
ท�ำไปเรือ่ ยๆ การปฏิบตั บิ างวันก็ดไี ปสะดวกรวดเร็ว จิตเป็นอารมณ์ๆ
บางวันก็ไปทางมรรคก็ไปดี บางวันไปทางสมุทัยก็ยาก เหมือนเดิน
ทวนลมกับเดินตามลม วันไหนถ้าไปตามลมก็จะง่าย นั่งสมาธิจิต
สงบง่าย ไม่ฟุ้งซ่าน บางวันนั่งแล้วก็คิดแต่เรื่องนั้นคิดแต่เรื่องนี้ มีแต่
อารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลา นั่งยังไงก็ไม่สงบ จึงต้องสังเกตจิตเรา
ถ้านั่งไม่ได้จริงๆ ก็เปลี่ยนไปท�ำอย่างอื่น ถ้าฟุ้งซ่านก็ลองเปิดหนังสือ
ธรรมะอ่านดู อยากจะคิด ไม่อยากจะสงบ ก็เจริญทางปัญญาแทน
พิจารณาดูอาการ ๓๒ ของร่างกายไปก็ได้ พิจารณาเกิด แก่ เจ็บ
ตายไป บางทีไม่อยากจะอยู่นิ่งๆ ก็เอามาพิจารณาให้เกิดปัญญา
บางวันไม่อยากจะคิด อยากอยู่นิ่งๆ ท�ำจิตให้สงบก็ง่าย จึงต้องคอย
สังเกตดูจิตของเราอยู่เรื่อยๆ กิเลสชอบหลอกเราอยู่เรื่อยๆ บางทีก็
หลอกให้รู้สึกว่าเก่งเหลือเกิน ใกล้จะจบแล้ว ใกล้จะถึงที่แล้ว บางวัน
ก็หลอกว่า โอ้โห้ ไปไม่ถึงไหนเลย ท�ำให้เกิดความท้อแท้ ความคิด
เหล่านี้จะมาอยู่เรื่อยๆ เราก็ท�ำความเข้าใจว่ามันเป็นเพียงความคิด
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เป็นเหมือนเมฆหมอกที่ลอยมา ไม่ได้อยู่ไปตลอด ความคิดต่างๆ
อารมณ์ต่างๆ มาแล้วเดี๋ยวก็ไป เหมือนเวลาที่เมฆหมอกมาปกคลุม
ดวงอาทิตย์กท็ ำ� ให้มดื มัวไปหมด จิตใจบางทีกม็ อี ารมณ์ไม่ดมี าปกคลุม
ท�ำให้ท้อแท้อิดหนาระอาใจ เบื่อหน่าย ต้องใช้สติแยกออกจากจิต
จิตคือผู้รู้ เหมือนกับดวงอาทิตย์ ส่วนอารมณ์ต่างๆ เป็นเมฆหมอก
ให้ท�ำความเข้าใจว่าอารมณ์ต่างๆ เป็นอนิจจัง เป็นของไม่เที่ยง
เหมือนกัน มาได้เดีย๋ วก็ไปได้ อย่าให้เขาท�ำให้เราเสียหลัก เคยท�ำอะไร
เป็นหน้าที่ปกติก็ท�ำไป ถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็สวดไป ถึงเวลานั่ง
ก็นั่งไป ถึงแม้จะไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะท�ำก็ท�ำไป เหมือนกับ
รับประทานข้าว บางวันไม่อยากจะรับประทาน แต่ก็ต้องรับประทาน
เพราะรู้ว่าถ้าไม่รับประทานแล้วเดี๋ยวก็จะหิว ถ้าวันไหนไม่ได้ภาวนา
จะรู้สึกว่าจิตได้ถอยลงไป เหมือนกับก้าวถอยหลัง ถึงแม้จะไม่ได้
ก้าวไปข้างหน้า อย่างน้อยก็รักษาไม่ให้ถอยหลัง เคยท�ำได้เท่าไหร่
ก็ท�ำไป จะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ท�ำไป ถึงเวลาท�ำก็ท�ำไป

พ

๏

อเกิดความท้อแท้ ท�ำไปแล้วไม่ได้ผล ก็เลยคิดว่าเสียเวลา
ไม่อยากจะท�ำ เกิดความท้อแท้ตอ้ งนึกถึงพระพุทธเจ้า
กับครูบาอาจารย์ไว้เป็นหลัก ท่านสอนว่าถ้าเกิดความ
ท้อแท้ ต้องสู้ ต้องอดทน ต้องมุมานะ ต้องท�ำไปเรือ่ ยๆ ถ้าไม่ทำ� เดีย๋ ว
วันข้างหน้าเราจะแย่กว่าเดิมเพราะเราจะก้าวถอยหลัง อย่างน้อย
ถ้าเราท�ำก็จะรักษาระดับที่เรายืนอยู่ได้ พอหยุดปั๊บก็เหมือนกับ
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เดินถอยหลังไป เพราะเราจะกินบุญเก่าที่ได้ท�ำไว้ เมื่อบุญเก่าหมดไป
ก็จะลดระดับลงไป
ดังนัน้ เวลาไม่อยากท�ำก็ตอ้ งฝืนท�ำไป อย่างน้อยจะได้รกั ษาระดับ
เดิมไว้ ไม่ก้าวถอยหลัง พอวันข้างหน้าเรามีพลังมีก�ำลังจิตก�ำลังใจ
ขึน้ มา จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินกลับมาทีจ่ ดุ ทีเ่ ราเคยยืนอยู่ จะได้กา้ ว
ขึ้นไปข้างหน้าได้เลย
การปฏิบัติเป็นอย่างนี้ เป็นเหมือนลูกคลื่น บางวันก็ขึ้นสูง
มีฉันทะ วิริยะ มาก บางวันก็ลงต�่ำเหมือนลูกคลื่น ขึ้นๆ ลงๆ อยู่
อย่างนี้ เป็นธรรมชาติของคนเรา บางวันก็ภาวนาง่าย สงบง่าย
บางวันก็เป็นเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา นั่งอย่างไรก็ไม่ยอมอยู่กับ
พุทโธ คิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ก็อย่าไปโกรธ
อย่าไปท้อแท้ ต้องท�ำใจเย็นๆ บอกว่าไม่เป็นไร วันนี้ยากหน่อย
ก็เหมือนขับรถขึ้นเขา ช่วงนี้ก�ำลังขึ้นเขาอยู่ก็ต้องยากหน่อย
เดี๋ยวพอถึงยอดเขาแล้วก็มีแต่จะลง มันก็จะง่าย
ถ้าวันไหนเราภาวนาแล้วไม่อยู่นิ่ง หรือหยุดจิตไม่ได้ ถ้าพยายาม
เต็ ม ที่ แ ล้ ว ไม่ ไ ด้ จ ริ ง ๆ ก็ ห ยุ ด บ้ า งก็ ไ ด้ แต่ ไ ม่ ใช่ ว ่ า พอไม่ ไ ด้ ป ั ๊ บ ก็
ไม่เอาเลย ต้องฝืนไปก่อน ฝืนไปจนไม่ได้จริงๆ ไม่เกิดประโยชน์จริงๆ
เกิดความเครียดเกิดความทุกข์มากกว่าได้ประโยชน์ ก็หยุดไปก่อน
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มัยที่อาตมาปฏิบัติใหม่ๆ ก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านก่อน พอดี
มีห้องแถวอยู่ห้องหนึ่งไม่มีใครอยู่ อยู่คนเดียว ฝึกภาวนา
อยู่ประมาณปีหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดทั้งปี บางช่วงก็
ไปที่อื่นบ้าง ไปนอนที่เกาะบ้าง ไปพักที่อื่นบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่
ที่บ้านคนเดียว ฝึกนั่งสมาธิ เดินจงกรมในบ้าน อ่านหนังสือธรรมะ
พยายามควบคุมจิตใจที่อยากจะออกไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ พยายาม
ไม่ท�ำตามใจเพราะรู้ว่าเวลาออกไปเที่ยวก็สนุกดี แต่พอกลับมาแล้ว
ก็เศร้าสร้อยหงอยเหงา สู้พยายามฝืนดีกว่า พยายามบังคับจิตใจ
ให้ต่อสู้กับความเศร้าสร้อยหงอยเหงาที่มีอยู่ในตัว เรารู้ว่าเป็นกิเลส
รู้ว่าเป็นอารมณ์ รู้ว่าจิตไปคิดไปสร้างมันขึ้นมา ถ้าเราพยายาม
เดิ น จงกรมนั่ ง สมาธิ ไ ปเรื่ อ ยๆ เดี๋ ย วสั ก พั ก อารมณ์ เ หล่ า นั้ น ก็ จ ะ
หายไปเอง นี่เป็นวิธีแก้ที่ถูก
เมื่อได้ภาวนาได้นั่งสมาธิแล้ว เดี๋ยวอารมณ์ความรู้สึกนี้ก็จะ
หายไปเอง นี่เราถึงรู้คุณค่าของการบ�ำเพ็ญว่าเป็นอย่างนี้ เพราะถ้า
ไม่ปฏิบัติ ปล่อยจิตให้เคลิ้มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เดี๋ยวก็อยากจะออก
ไปแล้ว พอไม่ได้ออกก็หงุดหงิดใจเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมา ถ้าพอ
ได้สติ ต้องรีบกลับมานั่งสมาธิเลย พอมีความเศร้าสร้อยหงอยเหงา
ทีไรก็นงั่ สมาธิไปๆ พอจิตสงบมันก็หายไปๆ เมือ่ นัง่ อยูเ่ รือ่ ยๆ ก็กลาย
เป็นนิสัยไปเลย เรามียาแก้แล้วและเป็นยาที่ถูก
เมื่อก่อนแก้ผิด เวลาเบื่อมีความทุกข์ใจก็ออกไปช้อปปิ้งกัน
ไปท่องเที่ยวกันเพื่อท�ำลายความรู้สึกที่ไม่ดี แต่พอกลับมาอยู่บ้าน
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ก็เหมือนเดิมอีก ความทุกข์กก็ ลับมาอีก ถ้าแก้ดว้ ยธรรมะ มีความทุกข์
ก็นั่งสมาธิไป เดินจงกรมไป ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่อยากจะออกไปเที่ยว
พยายามต่อสู้กับมัน พอจิตสงบมันก็หายไป เราก็อยู่บ้านได้ พอสงบ
เราก็สบาย และพอเป็นขึ้นมาอีกเราก็ท�ำอีก ถ้าเราท�ำอย่างต่อเนื่อง
มันก็จะไม่มีโอกาสโผล่ออกมาได้อีกเลย ถ้าปฏิบัติแบบท�ำแล้วก็หยุด
หยุดแล้วก็ท�ำ จะมีช่องให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้ แต่ถ้าปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องจะไม่มีช่องให้ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น

จิ
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ตเรานีจ่ ะก�ำหนดเรือ่ งเวลาได้ เช่น เวลานอน กะจะตืน่ ตอนกีโ่ มง
ก็จะตื่นตอนนั้นเสมอ ขึ้นอยู่กับการฝึก แต่อาจจะไม่ตายตัว
เป๊ะๆ เสมอไป เท่าที่สังเกตดู เวลานอนแล้วอยากจะตื่นกี่โมง
นี่เราก�ำหนดไว้ล่วงหน้าก่อน พอถึงเวลานั้นก็จะตื่นขึ้นมา คล้ายๆ ว่า
มีจติ ส�ำนึกอยูภ่ ายในใจเป็นตัวคอยเตือนเราอยู่ พอถึงเวลานัน้ ปับ๊ ก็จะ
รูส้ กึ ตัวขึน้ มา แต่การนัง่ ภาวนาจริงๆ ไม่ควรจะใช้เวลาเป็นตัวก�ำหนด
ควรจะใช้ผลของการภาวนาเป็นตัวก�ำหนดจะดีกว่า บางทีก�ำลัง
จะเข้าด้ายเข้าเข็มก็ถึงเวลาแล้ว ก็เลยไม่ได้ผลเท่าที่ควร ถ้าจะให้ดี
เวลาภาวนาก็อย่าไปก�ำหนดเวลา ให้เปิดกว้างไว้จะดีกว่า ให้นั่ง
นานๆ ให้ภาวนาไปนานๆ ก็แล้วกันจนกว่าจะได้ผล หรือจนกระทัง่
ทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมา
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การภาวนาให้ได้ผลเป็นกอบเป็นก�ำต้องภาวนาแบบมืออาชีพ
คือภาวนาอย่างเดียว ถ้ามีเวลาจ�ำกัดก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงอยาก
จะให้ภาวนาจนเห็นผล เพราะเมื่อเริ่มเห็นผลแล้วจะเปลี่ยนอาชีพได้
จากการเป็นนักธุรกิจมาเป็นนักภาวนา

๏
พศของฆราวาสปฏิบัติได้แต่มันยาก สิ่งแวดล้อมไม่อำ� นวย
เหมือนกับการรักษาโรค รักษาที่บ้านกับรักษาที่โรงพยาบาล
มันต่างกัน ที่บ้านมันไม่ค่อยมีเครื่องไม้เครื่องมือ ไม่เหมือนกับ
ที่โรงพยาบาล ที่มีหยูกมียา มีหมอ มีพยาบาล มีเครื่องไม้เครื่องมือ
ครบครัน จะท�ำการผ่าตัดหรือท�ำอะไรทันทีทันใดก็ท�ำได้ อยู่ที่บ้าน
มันไม่มี ก็เหมือนกับการปฏิบตั ิ อยูท่ บี่ า้ นกับอยูท่ วี่ ดั มีความแตกต่างกัน
ยกเว้นฆราวาสบางคนที่มีบุญมีวาสนา มีเงินมีทอง มีห้องปฏิบัติอยู่
คนเดียว ไม่ให้ใครมายุ่ง ก็สามารถปฏิบัติได้ ก็เหมือนกับอยู่วัด
นั่นแหละ
อย่างอาตมาที่ปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งก็อยู่ในบ้านคนเดียว ไม่มีใครมา
ยุง่ ด้วย ก็ปฏิบตั ไิ ด้กา้ วหน้าได้พอสมควร แต่เมือ่ เปรียบกับตอนทีบ่ วช
แล้วอยู่วัดไปได้เร็วกว่าตั้งเยอะ มีปัจจัยเกื้อหนุนเยอะ เพราะมีครูบา
อาจารย์คอยผลักคอยดัน
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นทีภ่ าวนาเป็นแล้วจะรูว้ า่ ต้องการสถานทีแ่ บบไหน เขาจะ
ไม่ต้องการพวกแสงสีเสียง ไม่ต้องการเพื่อน ไม่ต้องการ
คนนั้นคนนี้มาแก้เหงาด้วยการคุยกัน เพราะจิตที่ได้เข้าสู่
ความสงบแล้วจะไม่ค่อยคิดถึงอะไร เพราะไม่ค่อยได้ปรุงแต่งกับเรื่อง
อะไร แต่จิตที่ยังไม่สงบก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อย คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้
แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆ ขึ้นมา คิดในเรื่องที่เคยท�ำให้มีความสุข
ในขณะทีไ่ ม่มคี วามสุขนัน้ แล้ว ก็จะท�ำให้เศร้าสร้อยหงอยเหงา อยากจะ
หวนกลับไปหาความสุขแบบนัน้ อีก ถ้าเคยมีความสุขกับเพือ่ นกับฝูงกับ
การท�ำกิจกรรมต่างๆ พอต้องมาฝึกจิตอยูค่ นเดียวในป่าก็จะอดคิดถึง
เรื่องราวในอดีตที่เคยสัมผัสมาไม่ได้ อดที่จะคิดถึงเพื่อนคนนั้นเพื่อน
คนนี้ กิจกรรมนัน้ กิจกรรมนีไ้ ม่ได้ ก็เลยเกิดอารมณ์วา้ เหว่เปล่าเปลีย่ ว
ขึ้นมา จึงทนอยู่ไม่ได้ ต้องกลับไปหาเพื่อนหาฝูง หากิจกรรมต่างๆ
ถ้าเคยได้ฝึกจิตมาก่อนแล้วสามารถท�ำจิตให้สงบได้ เวลามาอยู่
สถานทีแ่ บบนีจ้ ะไม่คอ่ ยคิดถึงเรือ่ งราวเหล่านัน้ เพราะมีงานท�ำ รูห้ น้าที่
ของตน รู้ว่าต้องท�ำอะไร คือคอยควบคุมสังขารความคิดปรุงนี้เอง

๏

ถ้า

บ�ำเพ็ญไปเรือ่ ยๆ จะมีปญ
ั ญาฝังอยูใ่ นจิตในใจไว้ตอ่ สู้
กับกิเลส ยิ่งได้ยินได้ฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์จากการ
ปฏิบตั โิ ดยตรงโดยเฉพาะเรือ่ งจิต จะท�ำให้ไม่ตอ้ งเสียเวลา
กับการคล�ำทาง พอมาถึงตรงนี้ปั๊บก็รู้ว่าจะต้องท�ำอย่างไรต่อไป
ถึงตรงนั้นแล้วจะต้องท�ำอะไรต่อไป ก็ท�ำของเราไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มี
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ใครสอน ก็จะต้องจินตนาการไปเอง เอ๊ะ มาถึงตรงนี้แล้วนะจะต้อง
ท�ำอย่างนี้นะ บางทีก็คิดผิดไป คนที่ไม่เคยผ่านมาก่อนจะต้องหลง
ทุกคนเพราะจะยึด ท�ำทานก็จะยึด อยากจะท�ำให้มากๆ ไม่เข้าใจ
ว่ า การท� ำ ทานเพื่ อ จะส่ ง ให้ เข้ า สู ่ ก ารรั ก ษาศี ล รั ก ษาศี ล ก็ ไ ม่ รู ้ ว ่ า
รักษาศีลเพือ่ ส่งให้เข้าสูก่ ารภาวนา เวลารักษาศีลก็เคร่งอยูก่ บั การรักษา
ให้สะอาดบริสุทธิ์ จะท�ำอะไรนิดอะไรหน่อยก็กลายเป็นความกังวล
ไปหมดว่าผิดศีลหรือเปล่า ก็เลยท�ำให้เกิดความกังวลขึ้นมาแทนที่จะ
เกิดความสงบ ถ้าภาวนาได้เป็นสมาธิแล้วก็ตดิ อยูใ่ นสมาธิอกี ไม่อยาก
จะออกมาคิดพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดแล้วฟุ้งซ่าน ไม่สงบ แต่ถ้า
ไม่คิดไม่พิจารณาก็จะไม่เกิดปัญญา
ความจริงทาน ศีล ภาวนา นีเ่ ป็นสิง่ ทีส่ นับสนุนกัน เป็นเหมือน
ขั้นบันได เมื่อท�ำทานแล้วก็ควรที่ก้าวขึ้นสู่ขั้นศีลต่อไป เมื่ออยู่ข้ัน
ศีลแล้วก็ควรภาวนา จะท�ำพร้อมๆ กันเลยก็ได้ ไม่ได้หมายความว่า
ต้องบ�ำเพ็ญทีละขั้น ถ้ามีทานแล้วพร้อมที่จะรักษาศีลก็ท�ำไปเลย
ศีล ๕ ศีล ๘ ก็รักษาไป ถ้ารักษาศีล ๘ ได้ ก็ช่วยการภาวนาให้ไปได้
สะดวกขึ้น ระหว่างศีล ๕ กับศีล ๘ จะต่างกัน ถ้ามีศีล ๘ จะภาวนา
ได้ดีกว่าเพราะช่วยเสริมความสงบได้มากกว่า เมื่อได้ความสงบแล้วก็
ต้องเจริญปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ พิจารณารูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้เห็นว่าเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ไม่มี
ตัวไม่มีตน เราคิดว่าร่างกายเป็นเรา ความคิดเป็นเรา เวทนาเป็นเรา
แต่ความจริงแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เช่น ร่างกายก็
เกิดขึน้ จากการรวมตัวของดิน น�ำ้ ลม ไฟ เวทนาก็เกิดขึน้ จากการสัมผัส
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ของร่างกาย เรียกว่ากายเวทนา ส่วนจิตเวทนาก็เกิดจากความคิด
ปรุงแต่ง ถ้าคิดไปในทางกิเลสก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ถ้าคิดไปในทาง
ธรรมะก็เกิดความสงบ เกิดความสุขขึ้นมา
สิง่ เหล่านีเ้ มือ่ พิจารณาไปเรือ่ ยๆ แล้วก็จะเข้าใจ จะรูจ้ กั วิธปี ฏิบตั ิ
แล้วก็ปล่อยวาง พอเข้าใจแล้วก็ปล่อยวาง ไม่มีปัญหาอะไรกับเขาอีก
ต่อไป เขาจะเป็นอย่างไรก็รเู้ ท่าทันหมดแล้ว ไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขา
เหมือนกับเวลาเกี่ยวข้องกับใครสักคนนี้ เราก็รู้ทันหมดแล้วว่ามีอยู่
๒ ทาง จะอยู่หรือจะแยกกัน เมื่อรู้แล้วก็พร้อมที่จะรับทั้ง ๒ ทาง
จะไปก็ไป จะอยู่ก็อยู่ ใจไม่วุ่นวาย ใจสงบ แต่ถ้าไม่ยอมรับความจริงนี้
จะเอาทางเดียวคือต้องอยูก่ บั เราไปตลอด หนีจากเราไปไม่ได้ พอเกิด
มีความรู้สึกว่าเขาจะจากไปก็จะต้องวุ่นวายใจ จึงต้องเข้าใจความ
เป็นจริงของธรรมชาติแล้วต้องรับให้ได้ เช่น เวทนาก็มอี ยู่ ๓ ชนิด
มีสขุ ทุกข์ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ ก็วนกันไปเวียนกันมาอย่างนี้ จะเป็นอย่างไร
ก็รบั ได้ ไม่ตอ้ งวิง่ เข้าหาหรือขับไล่ไสส่ง เวลามีความสุขก็อย่าไป
อยากให้อยูไ่ ปนานๆ เวลามีความทุกข์กอ็ ย่าไปอยากให้หายไป ถ้ายัง
อยูก่ อ็ ยูไ่ ป รูว้ า่ เดีย๋ วก็หายไปเอง ก�ำหนดรูไ้ ปตามความเป็นจริง ตอนนี้
สุขก็รวู้ า่ สุข ทุกข์กร็ วู้ า่ ทุกข์ แต่ใจไม่ตอ้ งไปเกิดความอยากอย่างใด
อย่างหนึง่ นีค่ อื วิธปี ฏิบตั ิ
แต่จะท�ำใจให้เป็นแบบนี้ได้ก็ต้องฝึกท�ำสมาธิอยู่เรื่อยๆ เพราะ
การท�ำสมาธิเป็นการท�ำใจให้เป็นอุเบกขา แต่จะเป็นอุเบกขาได้ชวั่ ขณะ
ที่อยู่ในสมาธิ เมื่อออกมาแล้วจะท�ำให้เป็นอุเบกขาต่อไปก็ต้องอาศัย
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ปัญญา ไม่เช่นนัน้ จิตจะหลุดจากอุเบกขาทันที เวลาสัมผัสกับสุขเวทนา
ก็จะวิง่ เข้าหา เจอทุกขเวทนาก็จะวิง่ หนี จึงต้องดึงไว้ เวลาเจอสุขเวทนา
ก็ดึงไว้ อย่าวิ่งเข้าหา เวลาเจอทุกขเวทนาก็อย่าวิ่งหนี ท�ำใจให้เหมือน
กับขณะทีอ่ ยูใ่ นสมาธิ ถ้าควบคุมไม่ได้กอ็ าศัยการบริกรรมพุทโธๆๆ ไป
จนกว่าทุกขเวทนาจะผ่านไป เช่น เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ถูกทุกขเวทนา
ทางกายรุมเร้า ถ้าคิดอยากจะให้หายก็จะทรมานจิตใจ เมื่อยังไม่หาย
แต่ถ้าท�ำจิตใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธๆๆ ไปเรื่อยๆ ไม่ไป
อยากให้หาย เวทนาจะเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไป เดี๋ยวถึงเวลาจะหาย
ก็หายไปเอง ใจก็จะไม่วุ่นวาย ดับความทุกข์ในใจได้ แต่เราดับความ
ทุกข์ทางกายไม่ได้ ความทุกข์ทางกายต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
เดี๋ยวถึงเวลาจะหายก็หายเอง รักษาได้ก็คือใจ ไม่ให้ต้องทุกข์กับกาย
ในการปฏิบัติจึงต้องอาศัยทั้งสมาธิและปัญญา สมาธิจะท�ำ
ให้จติ เป็นอุเบกขาในขณะทีส่ งบตัวลง แต่เมือ่ ออกมาแล้วถ้าไม่มี
ปัญญาคอยควบคุม จิตก็จะแกว่ง แกว่งไปหาความสุข แกว่งหนี
ความทุกข์ ปัญญาจะคอยบอกว่าอย่าแกว่ง เพราะการแกว่งของจิต
เป็นความทุกข์ จะรู้ได้เวลาจิตสงบ พอจิตกระเพื่อมก็เป็นความ
ทุกข์ทนั ที กระเพื่อมเพราะตัณหาความอยาก กระเพื่อมเพราะ
วิภวตัณหา กระเพื่อมเพราะภวตัณหา อยากมีความสุขก็เป็น
ภวตัณหา อยากหนีจากความทุกข์ก็เป็นวิภวตัณหา
ความสุ ขนี้ เราทุกคนก็อ ยากจะได้กัน ทั้งนั้น หมายถึงสุขของ
เวทนานะ ไม่ใช่สุขที่เกิดจากความสงบของจิต ความสุขที่เกิดจาก
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ความสงบของจิตด้วยสมาธิก็ดี หรือด้วยปัญญาก็ดี ที่เรียกว่า วิมุตติ
ที่เกิดจากการท�ำจิตให้นิ่ง ความสุขนี้มีอยู่ ๓ ชนิดด้วยกัน สุขที่เกิด
จากเวทนา หมายถึงเวลาที่เห็นภาพที่ถูกอกถูกใจ ก็เป็นสุขเวทนา
เกิดความยินดีขึ้นมา เป็นความสุขที่เกิดดับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ตามเหตุตามปัจจัย สุขแบบนี้ต้องระมัดระวัง อย่าไปหลง อย่าไปยึด
อย่าไปติด การได้ยินเสียงที่ไม่ถูกอกถูกใจ ก็เป็นทุกขเวทนา ก็ต้อง
อย่าไปรังเกียจ พยายามอดทนฟังไป ใครจะพูดไม่ดีอย่างไรก็ปาก
ของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเราคือท�ำใจให้รับรู้แล้วปล่อยวาง
เท่านั้นเอง ห้ามเขาไม่ได้ ห้ามใจเราได้ คิดแค่นี้ ธรรมทั้งหมดก็มาลง
ที่ใจนี้เพื่อมาควบคุมจิตใจให้สงบ ไม่ให้ไปหลงกับอะไรทั้งสิ้น ต้องตัด
ต้องปล่อย ต้องวาง
สรุปลงที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรา สัพเพ ธัมมา อนัตตา
มาตัวเปล่าๆ แล้วก็ไปตัวเปล่าๆ มีแค่นี้ อย่าไปเสียดาย เอามาท�ำให้
เกิดประโยชน์สูงสุดตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�ำเพ็ญมา
พระพุทธเจ้ามีสมบัติมากน้อยแค่ไหนก็สละหมด แล้วก็ออกบวช
บ�ำเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา ปฏิบัติได้มากก็จะเสร็จเร็ว
เวลาสร้างบ้าน สร้างกุฏิหลังหนึ่ง ถ้าวันหนึ่งมาเคาะตะปูสัก
๒ - ๓ ตัว แล้วก็หยุด อีก ๑๐ ปีก็ไม่เสร็จ แต่ถ้าท�ำทั้งวันทั้งคืน
วันสองวันก็เสร็จแล้ว การภาวนา การบ�ำเพ็ญ ก็เช่นเดียวกัน ถ้าท�ำอย่าง
ต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อน อีกไม่นานหรอก เดี๋ยวเดียวเท่านั้น ในสมัย
พุทธกาลท่านบรรลุกนั เป็นว่าเล่นเลย แต่พวกเราเสียดายอย่างอืน่ กัน
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มากกว่า ไปท�ำอย่างอื่นกันมากกว่า ลองพิจารณาดูซิว่าเวลาที่เรา
ให้กับการภาวนากับเวลาที่เอาไปท�ำอย่างอื่นนั้นต่างกันมากน้อย
เพียงไร ผลก็จะฟ้องอยู่ในตัว

ค

๏

วรภาวนาให้ ม ากนะ อั น นี้ ส� ำ คั ญ มาก ทานศี ล ก็ ท� ำ ไป
การท�ำทานนี้ง่าย ซื้อข้าวซื้อของบริจาคไป บริจาคเป็นเงิน
เป็นทองไปก็ได้ ศีลก็รักษาอยู่แล้วเป็นปกติ ศีล ๕ ศีล ๘
แต่ ส่ิ ง ที่ ต ้ อ งท� ำ อยู ่ ต ลอดเวลาก็ คื อ ภาวนา เวลาภาวนาก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าจะต้องไปอยูใ่ นห้องพระหรือไปอยูท่ วี่ ดั ถึงจะภาวนาได้
ความจริงเราภาวนาได้ทุกเวลาและสถานที่
การภาวนาก็คอื การมีสตินเี่ อง ถ้ามีสติรอู้ ยูก่ บั การเคลือ่ นไหว
ของกายกับใจ ก็ถอื ว่าก�ำลังภาวนาแล้ว ให้มสี ติอยูก่ บั ตัว อยูท่ กี่ าย
กับใจ อย่าไปอยูก่ บั เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีถ้ า้ ไม่จำ� เป็น แต่ถา้ จ�ำเป็นจะต้อง
คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็คิดให้เสร็จไปเลย คิดเสร็จแล้วก็ปล่อยมันไป
แล้วก็หันกลับมาดูกายกับใจ วันทั้งวันจะมีกายกับใจที่เคลื่อนไหว
อยู่ตลอดเวลา ความคิดของเราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็ต้องคอยตามดู
ว่าคิดไปในทางอวิชชาหรือคิดไปในทางธรรมะ ถ้าคิดไปสร้างสมบัติ
สร้างข้าวของเงินทองก็ไปทางโลก ไปทางอวิชชา ก็ต้องดึงกลับมา
เอาพอประมาณ เอาเท่าที่จ�ำเป็น พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอ สร้าง
ธรรมะดีกว่า ภาวนาดีกว่า อย่างนี้เป็นต้น ต้องคอยดึงให้กลับเข้ามา
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ท�ำอะไรก็อย่าไปยึดอย่าไปติด ให้รทู้ นั แล้วก็ปล่อยวาง มีหน้าทีท่ ำ� อะไร
ก็ท�ำไป ได้ผลมากน้อยเพียงไร ดีหรือชั่วอย่างไร ก็ไม่ต้องไปวุ่นวาย
ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป ให้ใจเป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยๆ
พอภาวนาได้ ศีลก็พอรักษาได้ ท�ำได้แต่อาจจะไม่ได้ผลมาก
เพราะใจยังยึดติดอยู่กับเงินทอง ยังเสียดาย ยังมีความตระหนี่ ยังมี
ความเห็นแก่ตัว ก็จะไปไม่ได้ไกล จะออกบวชก็ออกไม่ได้ยังเสียดาย
ทรัพย์สมบัติอยู่ อย่างพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ได้ให้ทานมากตอนเป็น
พระเวสสันดร เวลามาเกิดเป็นโอรสของกษัตริยจ์ ะออกบวชคงจะยาก
เช่น ท�ำทานเพียงเล็กน้อย มี ๑๐๐ บาท ก็ท�ำเพียง ๑๐ บาท เก็บไว้
อีก ๙๐ บาท ยังเสียดายอยู่ ก็จะออกบวชไม่ได้ แต่ถ้ามี ๑๐๐ ก็ให้ทั้ง
๑๐๐ เลย อย่างนี้ก็ไม่เสียดาย
ถึงแม้การภาวนา การรักษาศีล จะมีอานิสงส์มากกว่า แต่เวลา
เราท�ำอาจจะไม่ได้ผลเต็มทีเ่ พราะใจยังผูกพันอยูก่ บั เงินทอง ก็แล้วแต่
อันนี้ไม่ได้บังคับกัน บางคนก็คิดว่าเก็บไว้ก็ได้ เมื่อจิตเกิดได้ธรรมะ
ขึ้นมาก็ต้องขนเอามาท�ำทานอยู่ดี ตอนนี้จิตยังหวงอยู่ยังเสียดายอยู่
เหมือนพระทีเ่ สียดายจีวร ตายไปก็กลับมาหาจีวร เลยไม่ได้อริยทรัพย์
ต้องตัดโลกียทรัพย์ก่อนถึงจะได้อริยทรัพย์ เมื่อเห็นโลกียทรัพย์เป็น
ไตรลักษณ์ เป็นทุกข์ ไม่ได้เป็นสุข เป็นตัวผูกมัดให้เวียนว่ายตายเกิด
ก็ต้องตัด ต้องปล่อย เมื่อปล่อยแล้วเวลาตายไปก็จะได้ไม่กลับมา
เกิดอีก แต่ถ้ายังติดกับมันอยู่ เดี๋ยวก็จะกลับมาเกิดเป็นตุ๊กแกในบ้าน
ของเรา
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ถ้ายังไม่ถงึ ขัน้ ภาวนาจริงๆ เป็นเพียงรูปแบบ ยังไม่เป็นตัวภาวนา
คือตัวเองคิดว่าก�ำลังภาวนา ก�ำลังรักษาศีลอยู่ แต่ใจยังติดอยูก่ บั
ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ยังไม่เข้าใจว่าภาวนาเพือ่ ตัด เพือ่ ปล่อย
เพื่อวาง ถ้าไม่ปล่อยไม่วาง จิตก็จะไม่เข้าสู่ความสงบ ถ้าวันไหน
ภาวนาแล้วเกิดปล่อยวางได้สกั ขณะหนึง่ จิตรวมลงเข้าสูค่ วามสงบ
พอได้เห็นความสงบแล้วก็จะยกเงินทองให้คนอืน่ ไปหมดเลย เพราะ
เวลาคิดถึงเงินทองก็จะรบกวนความสงบของจิต จึงไม่ต้องการ
สมั ย ที่ อ าตมาบวชใหม่ ๆ โยมมี ที่ อ ยู ่ แ ปลงหนึ่ ง ใส่ ชื่ อ ของ
อาตมาไว้ ทีนเี้ ขาก็สง่ หนังสือมาให้เซ็นชือ่ อยูเ่ รือ่ ยๆ บางทีเจ้าของทีด่ นิ
ข้างๆ ต้องการท�ำรังวัด ก็ต้องส่งหนังสือมาให้เซ็นชื่อ ก็เลยบอกว่า
ไม่เอาดีกว่าเพราะวุน่ วาย เพราะไม่ได้ใช้อยูแ่ ล้ว เมือ่ ถึงเวลาจะปล่อย
ก็จะปล่อยไปเอง ตอนนี้ถ้ายังไม่ปล่อยก็ไม่เป็นไร สมมุติว่าเรามี
สมบัติ เราก็ให้ลูกหลานเราไปหมดเลย ถ้าให้โดยไม่มีเงื่อนไขก็ถือว่า
ได้ปล่อยแล้ว เพียงแต่จะปล่อยแบบฉลาดหรือโง่ เพราะเราก็ต้องมี
ส่วนหนึ่งไว้ดูแลตัวเราเอง ถ้าปล่อยไปหมดแล้วไม่มีกินจะท�ำอย่างไร
ถ้าลูกหลานไม่เลี้ยงหรือเอาเงินไปถลุงหมด ก็ต้องมีไว้บ้างถ้ายังไม่ได้
เป็นนักบวช ถ้าเป็นนักบวชก็ไม่เป็นไร เพราะมีผา้ เหลืองซึง่ เป็นสมบัติ
ทีว่ เิ ศษไว้คอยดูแล มีขา้ วกินทุกวัน แต่ถา้ ยังเป็นฆราวาสอยู่ ยังต้องหา
กินเอง ถ้าไม่มีเงินทองจะท�ำอย่างไร ก็ต้องมีส่วนหนึ่งไว้ส�ำหรับ
ดูแลเรื่องนี้ แต่ไม่ต้องมีมากมายให้กลายเป็นภาระขึ้นมา ถ้าคิดว่า
อาจจะมีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ก็เก็บไว้บ้างก็ได้ ถ้าใจไม่ไปสนใจ
กับมัน ฝากเงินก้อนนีไ้ ว้ในธนาคาร ไม่ไปกังวลกับมัน แล้วก็ภาวนาไป
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รักษาศีลไป ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่สกั วันหนึง่ พอจิตสงบเข้าจริงๆ แล้ว
ยังต้องคอยดูแลมันอยู่ ต้องคอยมาเซ็นชื่อ ต้องคอยไปที่อ�ำเภอ
ไปท�ำกิจต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท�ำจิตให้สงบ ก็จะร�ำคาญ ก็จะขายๆ
ทิ้งไป หรือยกให้ใครไป เพราะมันไม่มีความจ�ำเป็นกับเราอีกแล้ว
ถ้าจิตเริ่มสงบแล้ว เราจะรู้แล้วว่ามีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในตัวเรา เราจะเอา
สิ่งนี้สิ่งเดียว นั่นคือการท�ำจิตใจให้สงบ เมื่อถึงขั้นนั้นแล้ว ต่อให้มี
ทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไรก็จะโอนให้คนอื่นเขาไปหมด

๏

ไม่

ได้อยู่ที่หญิงที่ชาย มันอยู่ท่ีจิต เพราะในจิตมีกิเลส
เหมือนกัน เท่ากัน แล้วก็สร้างธรรมะได้เท่ากัน เพียงแต่
สถานที่บ�ำเพ็ญอาจจะล�ำบากหน่อยส�ำหรับผู้หญิง แต่ก็
มีส�ำนักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ อย่างคุณแม่แก้วก็ยังบรรลุได้เลย
เห็นไหม มันอยู่ที่จิต ถ้าจิตพุ่งไปแล้วก็ไม่มีอะไรมาหยุดมันได้หรอก
ถ้าจิตไม่พุ่ง ก็ไม่มีใครฉุดกระชากลากไปได้เหมือนกัน อยู่ที่ตัวเรา
ที่จะต้องผลักมันไปให้ได้ ผลักไปได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความขวนขวาย
ถ้าไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้มากๆ อ่านหนังสือ ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ
ฟังแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติด้วย
ส�ำหรับอาตมา ตอนต้นที่ได้สัมผัสกับธรรมะก็อ่านหนังสืออยู่
ประมาณสัก ๓ - ๔ เดือนได้ ก็อ่านเรื่องทาน ศีล ภาวนา นี้แหละ
เรือ่ งสมาธิเรือ่ งวิปสั สนานีแ่ หละ แต่ไม่ได้นงั่ สมาธิสกั ทีหนึง่ แล้วอยูด่ ๆ
ี
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วันหนึ่งก็นึกได้ว่า เอ๊ะ อ่านมาตั้งนานแล้วนะ ท�ำไมไม่ได้นั่งสักที
ก็เลยวางหนังสือแล้วก็นงั่ เลย พอนัง่ ปับ๊ มันก็ไปได้ ใหม่ๆ ก็ยากหน่อย
ก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ แต่ถ้าไม่นั่งไม่ท�ำต่อ ให้อ่านไปอีก ๑๐ ปี
ก็ไม่ไปถึงไหน เพราะการศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกับการดูแผนที่
เท่านัน้ เอง ถ้าดูแล้วไม่ออกเดินทางสักที ถึงแม้จะจ�ำทางได้ ต้องเลีย้ ว
ตรงไหน แต่ยังไม่ได้ออกเดินทางไปก็ยังไม่ได้ไป ฉะนั้นหลังจากได้ยิน
ได้ฟังแล้วต้องเอาไปท�ำ เอาไปปฏิบัติ

๏
รายังช่วยตัวเราเองไม่ได้เลย จะไปช่วยคนอืน่ ได้อย่างไร เรายัง
ว่ายน�้ำไม่เป็นเลย เราจะช่วยคนอื่นให้ว่ายได้อย่างไร เราต้องหัด
ว่ายให้เป็นก่อน ว่ายเป็นแล้วค่อยสอนผูอ้ นื่ พอว่ายเป็นแล้วผูอ้ นื่
ก็จะเกิดศรัทธาในตัวเรา
อย่างพระพุทธเจ้า พอตรัสรูแ้ ล้ว พระราชบิดาก็มศี รัทธา ใครๆ ก็มี
ศรัทธา ขอนิมนต์มาสอนในวังเลย ไม่นานก็ได้บรรลุกนั ถ้าพระพุทธเจ้า
ยังอยู่ในวัง คงไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา จึงต้องเสด็จไปก่อน
ต้องท�ำเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าดีจริง แล้วก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใส
ขึ้นมาเอง แล้วจะตามมาเอง ถ้าตามมาเองก็จะง่าย ง่ายกว่าลากมา
ถ้าลากมาเราก็จะต้องเหนื่อย จะไม่มีก�ำลังพอที่จะลากมาได้ จึงต้อง
ยอมรับว่าคนเรามีบุญมีกรรมไม่เท่ากัน สะสมบุญบารมีมาไม่เท่ากัน
ท�ำทานมาไม่เท่ากัน
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เวลาทีค่ นหนึง่ ไปท�ำบุญ อีกคนหนึง่ ก็ไม่อยากจะไป คนหนึง่ ชอบ
ไปกินเหล้าเมายา อีกคนก็ไม่อยากจะไป เพราะบ�ำเพ็ญมาไม่เหมือนกัน
สะสมบุญบารมีมาแตกต่างกัน เพียงแต่ได้มาเจอกันแล้วเกิดมีความ
จ�ำเป็นต้องอยูด่ ว้ ยกันก็อยูก่ นั ไป ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องแยกทางกัน
เวลาไหนทีเ่ รามีโอกาสว่างพอทีจ่ ะปลีกตัวไปท�ำอะไรของเราได้เราก็ไป
แต่ถ้าเขาจะไปด้วยก็ดี ถ้าเขาไม่ไปก็ไม่เป็นไร เพราะในที่สุดเขาก็ต้อง
ปฏิบตั ขิ องเขาเอง เรากินข้าวแทนเขาได้ไหมล่ะ เขาก็ตอ้ งกินข้าวของเขา
เราก็ต้องกินข้าวของเรา เวลาเรากินข้าวแล้วเขาไม่กิน เราจะไปบังคับ
เขาได้ไหม เขาไม่หิวเขาไม่อยากจะกิน เราก็บังคับเขาไม่ได้
การปฏิบตั กิ เ็ หมือนกัน เป็นสิง่ ทีแ่ ต่ละคนจะต้องปฏิบตั กิ นั เอง
ท�ำกันเอง ไม่มใี ครท�ำแทนกันได้ แต่ทำ� เป็นตัวอย่างให้เขาเกิดก�ำลังใจได้
เช่น ถ้าได้อยูก่ บั คนทีม่ คี วามเข้มข้นก็จะช่วยดูดเราให้มคี วามเข้มข้นขึน้
อย่างที่เล่าให้ฟัง สมัยที่อาตมาอยู่คนเดียวก็คิดว่าเข้มข้นแล้ว แต่พอ
ไปอยู่กับคนที่เข้มข้นกว่าก็รู้ว่ายังใส ยังไม่เข้มข้น ก็ท�ำให้ได้เพิ่มความ
เข้มข้นขึน้ มา แต่ถา้ ไปอยูก่ บั คนทีใ่ สกว่าเรา เขาก็จะดึงให้ใสตามเขาไป
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ถ้าจะอยู่กับใคร ให้อยู่กับคนที่ฉลาดกว่าเรา
เก่งกว่าเรา หรือเท่าเรา อย่าไปอยู่กับคนที่โง่กว่าเรา เลวกว่าเรา
ถ้าไม่สามารถหาคนที่ฉลาดกว่าเรา เก่งกว่าเราได้ ก็อยู่ของเราไป
คนเดียวดีกว่า อย่าไปอยูก่ บั คนทีเ่ ลวกว่า เพราะจะฉุดเราให้เลวกว่าที่
เป็นอยู่ การเลือกเพื่อนปฏิบัติ เลือกกัลยาณมิตร ต้องหาคนที่เก่ง
กว่าเรา ดีกว่าเรา เพราะเขาสามารถฉุดเราช่วยเราได้ อย่างพระสาวก
ทุกรูปก็ต้องหาพระพุทธเจ้าทั้งนั้น พอหาพระพุทธเจ้าได้แล้วก็
ไม่ผิดหวัง
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ความปรารถนาดีกด็ อี ยูห่ รอก เราเห็นว่าสิง่ นีด้ กี อ็ ยากจะให้เขา
ได้รับประโยชน์ด้วย แต่ก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนมีภาชนะขนาด
ไม่เท่ากัน บางคนก็มีกระแป๋ง บางคนก็มีถ้วย คนที่มีถ้วยก็ได้น�้ำแค่
ถ้วยเดียว คนที่มีกระแป๋งก็ได้มากกว่า เราอยากจะให้เขาเยอะๆ
แต่เขามีถ้วยใบนิดเดียว ใส่มากเกินไปก็ล้นถ้วยไปเปล่าๆ เสียเวลา
จะเหนื่อยเปล่าๆ ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ต้องสร้างภาชนะคือใจของเขา
ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้รับสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ได้ด้วยการบ�ำเพ็ญไป
เรื่อยๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ท�ำทานก็ท�ำมากขึ้นไปเรื่อยๆ ศีลก็รักษา
มากขึ้นไปเรื่อยๆ ภาวนาก็ภาวนามากขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องท�ำจากที่เรา
ท�ำอยู่ แล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าท�ำไปอย่างไม่หยุดยั้งแล้ว เดี๋ยวก็ถึง
จุดหมายปลายทางเอง ถ้ามาคอยพะวงกับคนนั้นคนนี้ เดี๋ยวก็จะเขว
จะไม่ได้ท�ำ จะไม่ก้าวหน้า ถามว่าอย่างนี้เป็นความเห็นแก่ตัวหรือไม่
จะว่าเห็นแก่ตวั ก็เป็นความเห็นแก่ตวั ทีไ่ ม่เสียหาย เพราะไม่ได้ไปสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับใคร คนเราทุกคนก็มีความเห็นแก่ตัวด้วยกัน
ทั้งนั้น มีความรักตัวกลัวตาย ต้องดูแลรักษาตัวเองด้วยกันทุกคน
เป็นความเห็นแก่ตวั ทีไ่ ม่ได้ไปเบียดเบียนผูอ้ นื่ ไม่ได้ละเลยหน้าทีท่ พี่ งึ
ปฏิบัติ ก็ไม่เสียหายตรงไหน ถ้ายังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อคนนั้น
คนนี้ก็ปฏิบัติไป ส่วนงานส่วนตัวมีเวลาว่างก็ท�ำของเราไป เราชวน
เขาแล้ว ถ้าเขามาก็เป็นบุญของเขา ถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่ายังไม่พร้อม
ก็ต้องยอมรับความจริงนี้ ถ้ามากังวลจะไม่สามารถปฏิบัติได้

๏
40

ารเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่ แล้วใครจะดูแลท่านล่ะใช่ไหม มันเป็น
ทางที่เราต้องด�ำเนินไป ไปทางตรงไม่ได้ ก็ต้องไปทางนี้ก่อน
เพราะยังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อน ถ้าไม่เลี้ยงท่าน เวลาไปปฏิบัติจิตก็
จะเกิดปัญหาขึ้นมาอยู่ดี เกิดความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองขึ้นมา แล้วก็จะ
ไม่สามารถปฏิบัติได้
อาตมาคิดว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคของการ
ปฏิบัติ ถ้าเราฉลาดพอก็สามารถจัดการได้ หมายถึงจัดหาเวลา
ปลีกตัวไปได้บา้ ง ไม่ตอ้ งอยูก่ บั ท่านไปตลอดเวลา นอกจากเป็นเหตุ
จ�ำเป็นจริงๆ ท่านเลีย้ งดูตวั ท่านเองไม่ได้แล้วไม่มใี ครท�ำหน้าทีแ่ ทนได้
ก็ใช้การเลี้ยงดูท่านนี่แหละเป็นเหตุสร้างบุญบารมีไปก่อน เช่น
พระอานนท์ ท่านไม่เหมือนกับพระสาวกองค์อื่น ท่านได้ปรนนิบัติ
รับใช้พระพุทธเจ้าถึง ๒๕ ปี ไม่ได้บรรลุธรรมที่สูงกว่าที่มีอยู่ในช่วง
ที่รับใช้พระพุทธเจ้า เป็นแค่พระโสดาบันเท่านั้นเอง แต่พระสาวก
รูปอื่น พอบวชแล้วได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว ไม่มีภาระที่จะต้องคอย
ปรนนิบัติพระพุทธเจ้าก็ออกไปปฏิบัติตามป่าตามเขาตามล�ำพัง ก็ได้
บรรลุกันอย่างรวดเร็วเยอะแยะไปหมด เป็นวิถีชีวิตของแต่ละคน
แต่พระอานนท์ก็ได้ประโยชน์มาก การที่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าได้ยิน
ได้ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปเพียง
๓ เดือน ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ จึงอย่าไปคิดว่าการปรนนิบัติดูแล
พ่อแม่เป็นอุปสรรค ถือว่าเป็นทางเดินของเราดีกว่า ต้องเดินไป
ทางนี้ก่อน จะท�ำให้เรามีความแน่วแน่มั่นคงต่อจุดหมายปลายทาง
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ของเรา ดีกว่าไปแบบชิงสุกก่อนห่าม เข้าใจไหม ถ้าไปแบบชิงสุก
ก่อนห่าม อาจจะไม่สุก แต่จะเละเทะไปเลยเสียไปเลยก็ได้ ปัจจุบัน
เราอยูท่ ไี่ หน เราก็สามารถปฏิบตั ไิ ด้ในทีน่ นั้ ๆ จะได้มากหรือน้อย
เท่านัน้ เอง แต่อย่าไปกังวล การท�ำความดีไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หนเวลาไหน
ถือว่าเป็นการน�ำพาให้ได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไป
ต่อไป
ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องท�ำไปก่อน ถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่าท�ำไม
ไม่เลือก เช่น มีถนน ๒ เส้น เส้นหนึง่ รถติดมาก ไปได้แต่ชา้ อีกเส้นหนึง่
ว่าง ไม่ไปเส้นนั้นหรือ ถ้ามีเส้นเดียว ก็ต้องไปเส้นนี้ก่อน คือเรา
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาพไหนเพียงแต่วา่ จะได้มากได้นอ้ ย
จะเร็วหรือช้าเท่านั้นเอง บางครั้งไม่มีทางเลือกก็ต้องอยู่กับสภาพนั้น
ไปก่อน เป็นภาระยังติดค้างอยู่ที่ยังไม่สามารถปลดเปลื้องได้ ก็ต้อง
อยู่กับสภาพนั้นไปก่อน แต่การอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้หมายความว่า
จะต้องอยู่เฉยๆ ก็ยังภาวนาได้ ยังอ่านหนังสือธรรมะได้ ไม่ได้เลี้ยงดู
พ่อแม่ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เวลาให้อาหารท่านเสร็จแล้วมีเวลาว่างก็เปิด
หนังสือธรรมะอ่านหรือนัง่ สมาธิกไ็ ด้ อาจจะไม่เข้มข้นเหมือนกับการได้
ไปปฏิบัติที่วัด แต่ก็ยังท�ำได้อยู่ก็ท�ำไป ก็เหมือนกับขับรถไปแล้วรถติด
ไม่มที างอืน่ ไปก็ไปทางนีก้ อ่ น พอมีทางทีด่ กี ว่าก็ไปเลย ชีวติ ของคนเรา
แต่ละคนไม่เหมือนกัน ของอาตมานี่คล้ายๆ กับว่าเป็นบุญหรืออะไร
ไม่ทราบ ถึงเวลาก็มีช่องไปโดยที่ไม่เคยคิดไว้ก่อนเลย
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ราต้องอาศัยศาสนามาช่วยแก้ให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าไม่มอี ะไร
เป็นของเราเลยแม้แต่ชนิ้ เดียว แม้กระทัง่ สังขารร่างกายนีก้ ไ็ ม่ใช่
ของเรา สักวันหนึง่ ก็ตอ้ งกลับคืนสูเ่ จ้าของเดิม คือ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ
ในที่สุดร่างกายก็ต้องแยกกลับไป สู่ดิน สู่น�้ำ สู่ลม สู่ไฟ แต่เวลานี้
เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ ๒ ทาง ประโยชน์ทางโลก กับ
ประโยชน์ทางธรรม ถ้าโชคดีได้เจอศาสนาก็เอามาใช้ในทางธรรมก็
จะท�ำให้จิตหลุดพ้น ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ถ้าไม่เจอ
ศาสนา อย่างมากก็ใช้ประโยชน์ทางโลกเท่านัน้ เช่น เอามาหาความสุข
แบบทางโลก ความสุขที่ได้จากการมีสมบัติข้าวของเงินทอง แล้วก็มี
ความทุกข์ตามมา เวลาที่สูญเสียไปตายไปก็จะเวียนกลับมาเกิดอีก
เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าจะเกิดปัญญาได้ยินได้ฟัง
จากผูอ้ นื่ ก็ดี หรือเกิดขึน้ จากการพิจารณาของตนเองก็ดี ส่วนมากต้อง
อาศัยการได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ฉลาดกว่า
พวกเราถือว่าโชคดีได้มาเจอพระพุทธศาสนา ได้ยนิ ได้ฟงั เรือ่ งราว
เหล่านี้ก็ช่วยจุดประเด็นให้ได้คิดได้พิจารณา ส่วนบางคนอาจจะ
เกิ ด ความเบื่ อ โลกแล้ ว ก็ คิ ด พิ จ ารณาไปจนเกิ ด ปั ญ ญาขึ้ น มาเอง
ก็ได้จนท�ำให้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในล�ำดับต่อไป เพราะการคิด
พิจารณาแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองโดยไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใคร
สอนได้ อย่างพระพุทธเจ้าที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ไม่มีใคร
สอนได้ สอนได้อย่างมากก็ขนั้ สมาธิเท่านัน้ ท�ำจิตให้สงบก็จะมีความสุข
ปราศจากความทุกข์ในขณะที่อยู่ในสมาธิ แต่พอออกมาจากสมาธิ
จิตก็เริ่มคิดเริ่มปรุงเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้จนกลายเป็นความทุกข์
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ตามมา พระพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาหาวิธีเพื่อที่จะเอาชนะความทุกข์
ให้ได้
ตอนต้นก็คิดว่าร่างกายเป็นตัวปัญหา ก็เลยปล่อยวางร่างกาย
ด้วยการไม่รับประทานอาหาร ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูก เพราะความทุกข์ไม่ได้
อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่จิตต่างหากที่ไปยึดติดกับกายว่าเป็นตนเป็น
ของตน จึงต้องงัดตัวจิตให้ออกจากร่างกายให้ได้ ด้วยการปล่อยให้
ร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติของเขา ดูแลเขาไป เมื่อถึงเวลาที่เขาจะ
เป็นอะไรไปก็ให้เป็นไป คือเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่า
จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่ขณะทีย่ งั ไม่เจ็บ ไม่แก่ ไม่ตาย ก็ไม่ตอ้ ง
ไปท�ำอะไร เอามาใช้ทำ� ประโยชน์ได้ ถ้ายังไม่พน้ ทุกข์กอ็ าศัยร่างกายนี้
มาปฏิบัติธรรม ถ้ารู้ว่าต้องตายก็จะเกิดความกล้าหาญขึ้นมา บวช
เป็นพระบวชเป็นชี ก็สามารถไปอยู่ในป่าในเขาได้เพราะไม่กลัวตาย
เพราะรู้ว่ายังไงสักวันหนึ่งก็ต้องตาย ก่อนที่จะตายก็เอาร่างกาย
มาท� ำ คุ ณ ท� ำ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ จิ ต ใจให้ ห ลุ ด พ้ น จากการเวี ย นว่ า ย
ตายเกิด คนเราถ้าเห็นความตายแล้วก็สามารถเอาความตายมา
สอนใจได้ จะท�ำให้เป็นคนกล้าหาญ กล้าทีจ่ ะสละสมบัติ กล้าทีจ่ ะสละ
ยศถาบรรดาศักดิ์ กล้าที่จะสละอะไรต่างๆ แล้วก็ออกบวช แสวงหา
ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากตัณหาทั้งสาม
นี่คือเรื่องราวของชาวพุทธเรา ซึ่งถือว่าโชคดีที่เกิดมาไม่ต้องมา
คิดกันเอง ไม่ตอ้ งมาคล�ำหาทาง เพราะมีพระพุทธเจ้าคอยชีค้ อยบอก
ถ้าเราหลงอยู่ในป่าก็ไม่ล�ำบากเพราะมีผู้รู้ทางพาออกมาจากป่าได้
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พระพุทธเจ้าก็เคยหลงอยู่ในป่าแต่ทรงหาทางออกได้แล้ว จึงได้สร้าง
ทางออกจากกองทุกข์ไว้ให้พวกเรา คือ ทาน ศีล ภาวนา นีแ่ หละ ทีเ่ ป็น
ทางออกทางเดียวเท่านัน้ ไม่มที างอืน่ เมือ่ ได้เจอแล้วก็ควรยึดไว้อย่าง
เหนียวแน่น พยายามปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ยๆ ท�ำบุญท�ำทานไปเรือ่ ยๆ อย่าไป
เสียดายเงินทองที่เหลือใช้ เวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี เงินทอง
มีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้เก็บ ไม่ได้มีไว้ให้เรารับใช้เขา คือไม่ต้องไปเฝ้าไปดูแล
ให้เขารับใช้เราด้วยการเอาไปท�ำประโยชน์ท�ำบุญท�ำทานเพื่อคลาย
ความยึดมั่นถือมั่นในเงินในทองนั่นเอง ถ้าไม่ท�ำก็จะห่วงใย เสียดาย
เวลาหายไปก็จะน�ำความทุกข์มาให้กับเรา ถ้าเอาไปท�ำบุญท�ำทาน
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ช่วยให้สังคมอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
เราก็มีความสุข ไม่ต้องมีภาระกับเงินทองก้อนนั้นอีกต่อไป แล้วก็
จะคลายความโลภ เพราะไม่รู้จะหาเงินหาทองมาอีกท�ำไม เวลาหา
มาได้เกินความจ�ำเป็นก็ต้องเอาไปแจกจ่ายอยู่ดี ก็ท�ำให้มีเวลาว่าง
มากขึ้น ไม่ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาเพิ่มเพราะมีเพียงพอแล้ว ก็จะ
มีเวลาภาวนามากขึ้น
ตอนต้นก็ภาวนาที่บ้านก่อนเพราะยังเป็นฆราวาสอยู่ แต่เมื่อ
ได้ผลจากการภาวนา เห็นความสุขจากการภาวนาว่าเหนือความสุข
อืน่ ๆ เหนือกว่าความสุขทีไ่ ด้จากเงินทอง จากต�ำแหน่งต่างๆ จึงอยาก
ภาวนาให้มากขึ้นไปอีก ก็จะตัดภารกิจต่างๆ ให้เบาบางลงไป ท�ำแต่
งานที่จ�ำเป็นเท่านั้น ท�ำพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง มีปัจจัย ๔ พออยู่ได้
ก็พอแล้ว เอาเวลาที่เหลือมาเดินจงกรม นั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ
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ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ ไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆ จะดีกว่า
ท�ำอย่างนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ก็จะตัดไปได้เรือ่ ยๆ ต่อไปก็จะอยากออกบวชเอง
จะไม่มคี วามสุขกับการครองเรือนอีกต่อไป เพราะอยูใ่ นบ้านมีแต่ความ
วุ่นวาย มีเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา เรื่องไร้สาระทั้งนั้น เรื่องของ
กิเลสตัณหา คนนั้นอยากได้อย่างนี้ คนนี้อยากได้อย่างนั้น ถ้าไม่ได้ก็
โกรธแค้นโกรธเคือง ก็เลยตัดใจว่าใครอยากจะได้อะไรก็ให้ไปหมดเลย
เราไม่เอาอะไร เอาตัวเราคนเดียวพอ สิ่งเดียวที่อยากจะได้ก็คือเวลา
ขอให้มีเวลาเป็นตัวของเราเองที่จะบ�ำเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา

ข

๏

อให้เรามีความแน่วแน่มนั่ คงกับพระพุทธศาสนา พยายาม
ปฏิบัติไป เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์
ถ้าเป็นเดรัจฉาน เป็นนกเป็นกา ก็ปฏิบัติไม่ได้ อย่างมาก
ก็ได้แต่อาศัยศาสนาอยู่กินไปวันๆ หนึ่งเท่านั้นเอง นี่เราไม่ได้เป็นนก
เป็นกา เราเป็นมนุษย์ มีสติปัญญาพอที่จะรับความรู้ของพระพุทธ
ศาสนาได้ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้น�ำไปปฏิบัติ

๏
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เรียบเรียงจากการแสดงธรรมบนเขาชีโอน
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี
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นเราในโลกนี้ก็แสวงหาความสุขต่างกันไปตามความ
สามารถตามก�ำลังแห่งสติปัญญาของตน

พวกต�่ำสุดก็พวกที่เสพพวกอบายมุขทั้งหลาย เช่น เสพสุรา
ยาเมา เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร เกียจคร้าน
หาความสุขด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น
พวกที่สูงกว่านี้ก็เป็นพวกมนุษย์กับพวกเทพที่หาความสุขจาก
การท�ำบุญท�ำทาน รักษาศีล เป็นความสุขที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
ส่วนพวกที่หาความสุขที่สูงกว่านี้ที่เห็นโทษของกามสุข เห็นว่า
การเสพกามมีทุกข์ตามมา เช่น การมีคู่ครอง ตอนแรกก็มีความสุขดี
แต่พอคู่ครองล้มหายตายจากไป หรือไม่สามารถให้ความสุขต่อกันได้
ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา พวกนี้มีปัญญาที่เห็นว่าน่าจะมีความสุข
ที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นหรือผู้อื่น ก็แสวงหาศึกษาจากนักปราชญ์จนได้
ค�ำตอบว่าก็ความสุขจากการท�ำจิตใจให้สงบนั่นไง จึงออกบ�ำเพ็ญ
ตบะกัน อยู่ในป่าในเขา อยู่ตามวัดตามวา ตามส�ำนักปฏิบัติธรรม
ควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย ของตนไม่ให้สัมผัสกับ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ เพื่อให้เกิดความสุข
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ถ้า

ให้ทานหมดไปแล้วก็หมดปัญหา เรือ่ งของการให้ทานก็
หมดไปเพราะไม่มีอะไรจะให้แล้ว บวชเป็นพระก็มีสมบัติ
อยู่เพียง ๘ ชิ้นเท่านั้น ที่เรียกว่า บริขาร ๘ เหลืองานที่
ต้องท�ำอยู่ ๒ อย่าง คือ ศีลกับภาวนา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล
ก็คอื พระวินยั ๒๒๗ ข้อ ก็รกั ษาไป พระวินยั มีไว้เพือ่ ทีจ่ ะตะล่อมกิเลส
เป็นเหมือนรัว้ กันไม่ให้กเิ ลสเตลิดออกไปไกล เวลากิเลสไปไกลแล้วจะ
ดึงตัวกลับเข้ามายาก ถ้าอยูใ่ นคอกเล็กๆ แล้วจะจับง่าย ท�ำให้สงบง่าย
ศีลจึงเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิ ถ้ามีศีลแล้วเวลาจะท�ำจิตใจให้สงบ
จะง่ายกว่าคนทีไ่ ม่มศี ลี เมือ่ มีสมาธิแล้วก็จะท�ำให้เข้าใจเรือ่ งไตรลักษณ์
เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะท�ำให้มีก�ำลังตัดได้ ปล่อยได้ วางได้
ถ้าไม่มีสมาธิ ถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายจะต้องตายจากไปแต่ก็ยังอดกลัว
ไม่ได้ ยังตัดไม่ได้ เพราะไม่มีฐานของจิต ก็คือความสงบนั่นเอง แต่ถ้า
มีฐานแล้วจะรู้ว่าไม่เป็นไรเวลาร่างกายจะตายไป รู้ว่าเมื่อท�ำจิตใจ
ให้สงบ จิตก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกาย ร่างกายเป็นอะไรไปก็ไม่
เกี่ยวข้องกับจิต เหมือนกับเวลาที่เราหลับไป ร่างกายตายไปเราก็
ไม่รู้เรื่อง ไม่มีเวลาที่จะมาตกใจกลัว อย่างมากก็ตอนที่ใกล้ๆ จะตาย
แล้วตืน่ ขึน้ มาจากความหลับ แค่วนิ าที ๒ วินาที แล้วก็ผา่ นไป เราจึงต้อง
บ�ำเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่การ
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้ ทาน ศีล ภาวนา มีไว้เพือ่ ช�ำระ
ตัณหาทัง้ ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้าช�ำระได้หมดสิน้
จิตก็สะอาดบริสทุ ธิ์ จิตก็หลุดพ้น จิตก็ไม่มตี วั ทีจ่ ะคอยไปสร้างภพ
สร้างชาติอกี ต่อไป ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้วา่ ผูท้ สี่ ร้างภพสร้างชาติ
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นีเ้ ราได้เจอตัวมันแล้ว และได้ทำ� ลายมันหมดสิน้ ไปแล้ว มันไม่สามารถ
มาสร้างภพสร้างชาติให้กับเราได้อีกต่อไปแล้ว ก็คือความอยากทั้ง ๓
ประการนี้
พวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา จึงเป็น
ผูม้ โี ชค ๒ ชัน้ ด้วยกัน เพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์กไ็ ม่ใช่ของง่าย เวลา
มนุษย์จะมีลูกก็ได้ทีละคนเท่านั้นโดยวิธีปกติ ปีหนึ่งก็ได้แค่คนเดียว
มนุษย์คู่หนึ่งมีลูกอย่างมากก็แค่ ๒ - ๓ คนเป็นอย่างมาก ไม่เหมือน
กับเดรัจฉานที่ออกมาเป็นครอก ทีละ ๙ ตัว ๑๐ ตัว ถ้าเป็นปลาก็จะ
ออกมาเป็นฝูง การเกิดเป็นเดรัจฉานจึงมีโอกาสมากกว่าการเกิดเป็น
มนุษย์ นอกจากนั้นยังต้องมีศีลด้วยถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ ถ้าไม่มี
ศีลก็ไม่มีทางที่จะได้เกิด แสดงว่าพวกเราในอดีตได้บ�ำเพ็ญศีลกันมา
ได้ท�ำบุญท�ำทานมา จึงท�ำให้มาเกิดเป็นมนุษย์
เราจึงไม่ควรใช้บญ
ุ เก่าไปโดยเปล่าประโยชน์ ควรจะสร้างบุญใหม่
ให้เพิม่ มากขึน้ ไปเพือ่ จะได้พฒ
ั นาจากมนุษย์ปถุ ชุ นธรรมดาไปเป็นเทพ
เป็นพรหม เป็นพระอริยบุคคล ตามล�ำดับต่อไป ด้วยการบ�ำเพ็ญทาน
ศีล ภาวนา เป็นทางเดียวเท่านั้น ท�ำได้มากน้อยเพียงไรก็ขอให้ท�ำไป
อย่าไปเสียดายชีวิต อย่าไปเสียดายอะไรทั้งสิ้น ดังที่พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสไว้วา่ ให้สละทรัพย์เพือ่ รักษาอวัยวะ ให้สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ
ให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม ธรรมเท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่สุคติ ไปสู่
ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวล
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อของอาตมาไม่อยากจะให้บวช แต่ก็ได้มาบวช มันเป็น
เรือ่ งของบุญของกรรมของแต่ละคน พ่อแม่บางคนก็เสียใจที่
ลูกบวช พ่อแม่บางคนก็ดีใจที่ลูกบวช มันก็อยู่ที่จิตใจของ
พ่อแม่ว่ามีบุญมีกรรมมากน้อยเพียงไร ถ้าพ่อแม่มีบุญมาก เข้าใจถึง
เรื่องบุญ เวลาเห็นใครบวชก็ดีอกดีใจ พ่อแม่ที่ไม่มีบุญก็ไม่เข้าใจ
เรือ่ งบุญหรอก พอลูกของตนเองไปบวชก็เกิดความเสียใจขึน้ มา ท�ำไม
ลูกเราไม่เอาดีทางโลก ก็คิดไปต่างๆ นานา นี่เป็นเรื่องของบุญของ
กรรมของแต่ละคน โดยหลักแล้วก็คืออย่าไปยึดอย่าไปติด ต้องท�ำ
ความเข้าใจว่าเราทุกคนมีชีวิตเป็นของเรา มีทางเดินของเรา ถ้าต้อง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ใครก็ ใ ห้ ใช้ ค วามเมตตาแบบที่ ไ ม่ มี ค วามผู ก พั น คื อ
ช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพ เช่น ลูกของเราก็เลีย้ งดูเขาไป เสร็จแล้วเขา
จะไปทางไหนก็เป็นเรื่องของเขา ถ้าไปอยากให้เขาบวช เขาไม่บวช
เราก็จะเสียอกเสียใจ ถ้ายอมรับว่าถ้าเขาไม่อยากบวชก็เป็นเรื่อง
ของเขา เราก็ได้ให้โอกาสเขาแล้ว เมือ่ เขาไม่ตอ้ งการก็ชว่ ยไม่ได้ เหมือน
กับให้เงินเขาก้อนหนึ่ง เขาไม่เอา เราจะไปเสียใจท�ำไมใช่ไหม ในเมื่อ
เขาไม่อยากจะได้เงินก็เรือ่ งของเขา เขาอยากจะไปทางไหนก็เป็นเรือ่ ง
ของเขา การปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาก็เป็นความเมตตาอย่างหนึง่
เหมือนกันนะ ดีกว่าการดึงให้เขาไปตามทางที่เราต้องการให้เขาไป
อันนี้กลับไม่ใช่เป็นความเมตตา แต่จะกลายเป็นความเกลียดชังกัน
ขึน้ มา เราไปบังคับเขา เขาก็ไม่ชอบขึน้ มา ก็อาจจะทะเลาะกัน โกรธกัน
เกลียดชังกัน
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เราต้องรู้ว่าเราเป็นเหมือนกับคนพายเรือเท่านั้นแหละ เหมือน
ครูบาอาจารย์สอนเด็กพาให้เด็กข้ามฟากไปเท่านัน้ เอง เด็กจะกระโดด
ลงจากเรือไปกลางทางก็ชว่ ยไม่ได้ เรามีหน้าทีเ่ ลีย้ งดูให้ลกู ได้รจู้ กั ผิดถูก
ดีชั่ว ให้เขาพึ่งตัวของเขาเองได้ก็หมดหน้าที่ของเราแล้ว ถ้าจะเลือก
ไปทางดีกเ็ ป็นบุญของเขา ถ้าจะไปทางไม่ดกี เ็ ป็นกรรมของเขา ไม่มใี คร
บังคับจิตใจของใครได้ ในที่สุดเราก็ต้องตายจากเขาไป เวลาเราตาย
ไปแล้ว ใครจะมาบังคับเขาล่ะ เขาก็ต้องไปตามทางของเขาอยู่ดี
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หญิงไม่ใช่ถูกรังเกียจเดียดฉันท์ในเรื่องบวช ผู้หญิงก็เป็นเพศ
เดียวกับแม่เสียด้วยซ�้ำไป แต่สภาพของผู้หญิงที่ต้องอยู่ในป่า
ปฏิบัติธรรม มันเสี่ยงภัยกว่าผู้ชายเยอะ ก็เลยต้องมีเงื่อนไขพอ
สมควร เช่น ภิกษุณีต้องอยู่ในวัดเดียวกันกับภิกษุ จะไปอยู่ตามล�ำพัง
ไม่ได้ ต้องรับศีลจากภิกษุทุกกึ่งเดือน ต้องรับฟังค�ำสั่งสอนและห้าม
ไม่ให้ภิกษุณีเป็นใหญ่กว่าภิกษุ ทรงปรารถนาให้ภิกษุปกครองภิกษุณี
ในอดีตผู้ชายจะมีความแข็งแรงกว่าผู้หญิง ไม่เหมือนสมัยนี้ ผู้หญิง
จะเป็นประธานาธิบดีก็ได้ เพราะสมัยนี้มีเครื่องผ่อนแรง ใช้สมอง
เป็นหลัก แต่สมัยก่อนต้องใช้ก�ำลังเป็นหลัก ต่อสู้กันในสงครามก็ต้อง
ขี่ม้าผาดโผนเสี่ยงกับภยันตรายต่างๆ รบราฆ่าฟันกันด้วยก�ำลังกาย
เป็นหลัก
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ย่างอาตมาโชคดีเพิง่ เรียนจบมาใหม่ๆ ยังไม่มอี ะไร งานก็
ไม่มที ำ� งานทีท่ ำ� ก็ไม่ใช่เป็นงานทีอ่ าตมาอยากจะได้ แต่ตอ้ งท�ำ
เพราะต้องมีอะไรเลี้ยงชีพ ก็ท�ำไปพอประทังชีพเท่านั้นเอง
ก็เลยไม่ได้รสู้ กึ เสียดายอะไรเลย เวลาจะต้องออกจากงานนีไ้ ป เวลาจะ
บวชก็ไม่มีสมบัติข้าวของเงินทองติดตัวอยู่ ก็เลยไม่มีอะไรให้เสียดาย
จึงไปง่าย เหมือนกับมาตัวเปล่าๆ แล้วก็ไปตัวเปล่าๆ ยังไม่ได้มีอะไร
จะต้องเสียดาย ไม่มีอะไรที่จะเหนี่ยวรั้งให้ติดอยู่กับชีวิตของฆราวาส
มองไปข้างหน้ามีแต่ความหวังเพราะเชื่อว่าเป็นทางที่ดี จะได้ปฏิบัติ
เต็มที่
คนทีช่ อบปฏิบตั จิ ะเห็นว่าการเป็นพระนีด้ ที สี่ ดุ เลย พระพุทธเจ้า
ทรงวางแนวทางให้ไปทางนีจ้ ริงๆ เป็นพระไม่ตอ้ งท�ำอย่างอืน่ เลย
ถ้าศึกษาแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนจะรูว้ า่ ทรงสอนให้ภาวนา
อย่างเดียวเท่านัน้ ให้เจริญศีล สมาธิ ปัญญา เท่านัน้ แต่พระสมัยนี้
เหมือนกับไม่ได้ศึกษา หรือศึกษามาจากที่ไหนก็ไม่รู้ ท่านมีงานของ
ท่านเยอะแยะไปหมด งานสวด งานสร้างเมรุ ซึง่ ไม่มใี นสมัยพุทธกาลๆ
ไม่ได้ถอื เป็นงานหลัก งานหลักอยูท่ ภี่ าวนา พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างวัด
แม้แต่วัดเดียว คิดดูถ้าเป็นงานของพระจริงๆ แล้ว ใครจะมาสร้างวัด
เก่งเท่ากับพระพุทธเจ้า จะสร้างร้อยวัดพันวัดก็สร้างได้ แต่มนั ไม่ใช่งาน
ของพระ งานของพระให้สร้างธรรมให้เกิดขึ้นในใจเท่านั้น ส่วนที่อยู่
อาศัยก็อยูไ่ ปตามมีตามเกิด ถ้าไม่มศี รัทธาสร้างกุฏใิ ห้ ท่านก็ทรงสอน
รุกขมูล เสนาสนัง ให้อยูต่ ามโคนไม้ อยูต่ ามเรือนร้าง อยูต่ ามถ�ำ้ ทีส่ งบ
ที่สงัด นั่นคือที่อยู่ของพระ ผ้าก็ใช้ผ้าบังสุกุล ผ้าที่เขาทิ้งตามป่าช้า
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ทิ้งตามกองขยะ เก็บเศษผ้ามาแล้วก็เอามาตัดมาเย็บ เอามาย้อม
ก็ใช้ได้แล้ว สมัยนี้กับสมัยนั้นมันคนละโลกกัน
สมัยนี้พระเณรยุ่งกับเรื่องทางด้านวัตถุกันมาก เรื่องพิธีกรรม
ต่างๆ จนลืมของดีไป เพราะมันยากที่จิตใจของคนจะเข้าสู่ธรรมได้
ถ้าไม่มีความตั้งใจ ไม่มีความเข้าใจ ก็จะเข้าไม่ถึง สมัยนี้บวชกันก็ยัง
ไม่รเู้ ลยว่าบวชไปท�ำไม ก็บวชกันตามประเพณี บวชแล้วก็อาจจะชอบ
ก็เลยอยู่ต่อ แล้วก็คิดว่าอยู่ให้เกิดประโยชน์ด้วยการสร้างโบสถ์ สร้าง
ศาลา แต่ไม่คอ่ ยจะหนักในทางศึกษาปฏิบตั ิ ศึกษาก็พอเอามาท่องจ�ำ
เหมือนกับนกแก้วนกขุนทอง แล้วก็เอามาสอนคนอื่นต่อ ได้เปรียญ
๙ ประโยคแล้วก็ไม่เคยเอา ๙ ประโยคมาปฏิบัติกับตัวเองเลย เป็น
เพียงความรู้ที่มีอยู่ในใบประกาศนียบัตรเท่านั้นเอง แต่ในใจกิเลส
ก็ยังเต็มหัวใจอยู่

ค

๏

นที่มาบวชที่นี่จะไม่ทราบเรื่องของพระกรรมฐานว่าเป็น
อย่างไร ส่วนใหญ่จะบวชกันตามประเพณี เมื่อเห็นมีพระ
อยู่บนเขาก็อยากจะลองบ้าง แต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่เพื่ออะไร ท�ำ
อะไร พอขึน้ มาแล้วก็ไม่ได้ทำ� ไม่ได้ภาวนา มัวแต่มานัง่ คุยกัน ดืม่ น�ำ้ ชา
กาแฟกัน ไม่เช่นนั้นก็ไปรบกวนผู้อื่นที่ต้องการความสงบ เพราะคนที่
ภาวนาจริงๆ แล้วจะไม่อยากสุงสิงกับใคร อยากจะอยูค่ นเดียว เพราะ
เวลาอยู่คนเดียวแล้วก็มีสถานที่แบบนี้จะไม่มีอะไรไปท�ำให้จิตใจ
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กระเพือ่ ม เพราะจิตใจเปรียบเหมือนกับสระน�ำ้ ถ้ามีคนลงไปอาบไปตัก
ไปเล่น น�้ำก็ขุ่น น�้ำก็ไม่นิ่ง จิตของเราถ้าต้องสัมผัสกับ รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ต่างๆ ก็จะต้องกระเพือ่ มอยูต่ ลอดเวลา เวลากระเพือ่ ม
ก็จะไม่สงบไม่นิ่ง จะไม่เห็นความสุขความประเสริฐของความสงบ
ความอิ่มเอิบใจ ความพอใจ ที่เกิดจากการบ�ำเพ็ญจิตตภาวนา

ส่

๏

วนใหญ่เวลาบวชใหม่ๆ จะอยากออกปฏิบัติเลย ไม่อยาก
จะร�ำ่ อยากจะเรียน อยากจะธุดงค์เลย โดยทีต่ วั เองยังไม่มพี นื้ ฐาน
จิตใจยังไม่มีความสงบ ยังไม่รู้จักภาวนา ไปอยู่ในป่าก็ไม่ได้
ภาวนา เดี๋ยวก็ไปท�ำโน่นท�ำนี่ในป่า นี่ก็พยายามรักษาความสงบสงัด
ของสถานที่ไว้เท่านั้นเอง

ความจริงแล้วส�ำหรับคนที่ปฏิบัติในเบื้องต้นนั้นไม่จ�ำเป็นต้อง
มีที่วิเวกขนาดนี้ก็ได้ ขอให้มีที่เป็นสัดเป็นส่วนของเรา แล้วไม่มีใคร
มารบกวน มีห้องพอที่จะนั่งได้ ท�ำจิตให้สงบได้ ก็พอถูไถไปได้ แต่ถ้า
ต้องการทีส่ งบจริงๆ ก็มวี ดั อยูห่ ลายแห่งทีม่ สี ถานทีๆ
่ เราสามารถไปได้
ต้องแสวงหากันเอาเอง ทุกๆ คนเมื่อถึงเวลาก็ต้องหาสถานที่ หาครู
หาอาจารย์กัน

๏
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าตมา พอบวชแล้วมีโอกาสได้ภาวนาจริงๆ โชคดีไปวัดแรก
ก็เจอเลย วัดทีม่ กี ารปฏิบตั ลิ ว้ นๆ มีความเข้มงวดกวดขันมาก
มีความเข้มข้น ช่วยเราได้มาก เมื่อก่อนก็คิดว่าเข้มแล้ว
แต่พอมาเปรียบเทียบกับท่านแล้ว ของเราไม่เข้มข้นเลย เมื่อก่อน
กินข้าวมื้อเดียวก็คิดว่าเก่งแล้วนะ ตอนก่อนบวชนี่ก็คิดว่าเก่งแล้ว
พอไปอยู่วัดป่าบ้านตาดใหม่ๆ เอ๊ะ ท�ำไมพระที่นั่งข้างๆ หายไปทีละ
๒ - ๓ วัน ถามว่าไปไหนกันนี่ กลับบ้านหรือ เปล่า ท่านอดอาหาร
พอเห็นเขาอดอาหารได้ ก็เกิดมุมานะอยากจะลองอดดูบ้าง ก็ลองอด
ไปกับเขาดู ก็ได้ผลดี ช่วยการภาวนาได้มาก เพราะเวลาอดอาหารแล้ว
จะมีความหิว เวลาหิวก็ต้องอาศัยการภาวนาช่วยดับความหิว เพราะ
ความหิวส่วนหนึ่งเกิดจากสังขารความคิดปรุงแต่งของจิต ชอบคิดถึง
เรื่องอาหาร พอคิดถึงเรื่องอาหาร น�้ำลายก็ไหลเลย หิวขึ้นมาเลย
หิวทางจิต ร่างกายไม่หิวแต่จิตหิว ที่ทรมานนั้นมันทรมานทางจิต
เวลาเกิดความหิวก็ตอ้ งรีบนัง่ ภาวนาเลย พอจิตสงบ ความหิวก็หายไป
เลยรูว้ า่ ความหิวมีอยู่ ๒ ชนิดด้วยกัน คือความหิวทางร่างกายส่วนหนึง่
กับความหิวทางด้านจิตใจ ความหิวทางร่างกายไม่รุนแรงเหมือนกับ
ทางด้านจิตใจ เพราะเวลาที่ไม่ได้ภาวนา จิตปรุงแต่งเรื่องอาหารมัน
ทรมานมาก หิวมาก แต่พอได้ภาวนาจนจิตสงบ ความทรมานก็หายไป
มีแต่ความรูส้ กึ ว่างๆ ท้องว่างๆ รูส้ กึ อ่อนเพลียบ้างในร่างกายเท่านัน้ เอง
แต่ไม่ทรมานเหมือนกับความหิวทางด้านจิตใจ การอดอาหารก็เป็น
อุบายท�ำให้ต้องภาวนาอยู่ตลอดเวลา ถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวก็ปรุงแต่ง
เรื่องอาหารขึ้นมา การอดอาหารจึงมีประโยชน์หลายประการด้วยกัน
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เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้อดอาหาร ตอนเย็นๆ จะรู้สึกว่าหิว จิตจะ
ปรุงแต่งเรื่องอาหาร พออดอาหารไปได้สักพักหนึ่ง จิตก็หยุดปรุงแต่ง
เพราะว่าเวลาที่ไม่ได้กินครั้งละ ๓ - ๔ วัน ก็ยังอยู่ได้เลย นี่ไม่ได้กิน
มื้อเย็นเพียงมื้อเดียวจะเดือดร้อนกับอะไร การรับประทานอาหารก็
กลายเป็นเรื่องง่ายไป
เวลาไม่ได้ฉนั อาหารสัก ๓ - ๔ วัน นีอ้ ะไรก็อร่อยไปหมด ข้าวเปล่าๆ
ก็อร่อย ท�ำให้กินอาหารได้ง่ายขึ้นเยอะ เวลาภาวนาก็ไม่ง่วงเหงา
หาวนอน ไม่ขี้เกียจ ต่างกับเวลาที่ฉันตามปกติ พอฉันเสร็จแล้วจะ
อิ่มหน�ำส�ำราญใจ ทีนี้จะไม่อยากภาวนาแล้ว อยากจะหาหมอนนอน
เสียมากกว่า ถ้าการอดอาหารถูกกับจริตของเราก็จะช่วยการภาวนาได้
มาก บ�ำเพ็ญไปอดอาหารไปจะช่วยให้ขยันในการภาวนา เพราะจะต้อง
ต่อสูก้ บั ความทุกข์ทเี่ กิดจากการปรุงแต่งของจิตเกีย่ วกับเรือ่ งอาหาร
เมือ่ คิดแล้วก็จะหิว เมือ่ หิวแล้วก็ทรมานใจ ก็ตอ้ งบังคับให้ภาวนา
เมือ่ ภาวนาแล้วจิตก็สงบ พอท�ำบ่อยๆ เข้า ต่อไปก็ชำ� นาญในเรือ่ ง
ภาวนา ต่อไปก็สามารถภาวนาได้โดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับ

วิ

๏

ธีหนึง่ ทีจ่ ะแก้ความง่วงเหงาหาวนอน ก็คอื การรับประทานอาหาร
พอประมาณ ความพอประมาณของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกัน
บางคนก็ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว บางคน
ก็รับประทานมื้อเดียว บางคนก็ผ่อนอาหารสัก ๓ วัน ไม่รับประทาน
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อาหารสัก ๓ วัน ดืม่ พวกน�ำ้ ผลไม้หรืออาหารเสริม เช่น นมสด เป็นต้น
จะท�ำให้ไม่ง่วงเหงาหาวนอน แต่ในพระไตรปิฎกท่านก็เล่าว่า ถ้านั่ง
แล้วง่วงนอน ก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรม ถ้ายังไม่หายง่วง ก็ให้ไปเดิน
จงกรมในทีๆ
่ น่ากลัว อย่างครูบาอาจารย์บางท่านไปเดินจงกรมทีเ่ สือ
จะเดินผ่าน อย่างนัน้ ก็จะไม่งว่ ง ไปนัง่ แถวทีน่ า่ กลัวก็จะไม่งว่ ง บางคน
ก็ไปนั่งในป่าช้าก็หายง่วงเลย มีหลายวิธี แต่ต้องพิจารณาดูว่าวิธีไหน
เหมาะกับเรา ถ้าไม่เหมาะ เช่น เป็นคนขีก้ ลัวแล้วไปนัง่ ในป่าช้าก็อาจจะ
กลายเป็นคนบ้าไปเลยก็ได้

๏

ผู้

ทีแ่ สวงหาความสงบสุขของจิตใจต้องหลีกเลีย่ งกามสุขต่างๆ
เพราะจะท�ำให้จิตสงบง่ายเวลาภาวนา ต้องเข้มแข็ง เพราะ
กามฉันทะความยินดีในกาม เป็นหนึง่ ในนิวรณ์ ๕ ทีเ่ ป็นอุปสรรค
ขวางกั้นไม่ให้ใจเข้าสู่ความสงบ เป็นเหมือนก�ำแพง
นอกจากกามฉันทะแล้ว ก็ยงั มีวจิ กิ จิ ฉา ความสงสัย เวลาภาวนา
ก็เกิดความสงสัยว่า การบริกรรมพุทโธๆๆ ค�ำเดียวจะท�ำให้จิตสงบ
ได้หรือ พระพุทธเจ้ามีจริงหรือ ธรรมะทีท่ รงสัง่ สอนมีจริงหรือ พระอริยสงฆ์
มีจริงหรือ หรือเป็นเรื่องแต่งกันขึ้นมาหลอกกัน หลอกให้นั่งท�ำจิตใจ
ให้สงบ ท�ำไปเท่าไหร่ก็ยังไม่สงบสักที ถ้ามีความสงสัยอย่างนี้แล้วจิต
ก็จะลังเล เวลาภาวนาก็จะไม่ตั้งจิตตั้งใจ ไม่เอาจริงเอาจัง ไม่มีศรัทธา
ท�ำไปก็จะไม่เกิดผลขึ้นมา ถ้ามีความลังเลสงสัยก็ต้องอาศัยการได้ยิน
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ได้ฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์ที่รับรองว่า ท�ำไปเถิด พุทโธๆๆ ค�ำเดียว
นี้แหละจะท�ำให้ได้เจอกับสิ่งที่มหัศจรรย์ ถ้าได้ยินได้ฟังจากผู้ที่น่า
เลื่อมใสศรัทธาก็จะขจัดความสงสัยไปได้ เวลาภาวนาก็ยึดพุทโธๆๆ
เพียงค�ำเดียว ไม่ต้องไปสงสัยให้เสียเวลา มีสติคอยก�ำกับ ไม่ช้า
ไม่นานพุทโธก็จะพาจิตทะลุนิวรณ์ทั้ง ๕ เข้าสู่ความสงบได้
ส่วนนิวรณ์ที่เกิดจากความง่วงเหงาหาวนอนก็ต้องอาศัยการ
รับประทานอาหารพอประมาณ อย่ารับประทานอาหารมาก หรือไป
อยูต่ ามสถานทีท่ ที่ ำ� ให้เกิดความกลัว เช่น ในป่าช้า ในป่าในเขา เป็นต้น
อย่างไปอยู่วัดก็เป็นการฝึกอยู่แบบยากจน อยู่กินตามมีตามเกิด
เวลาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด เขาจัดอาหารอะไรมาให้กินก็กินไป เขาจัด
ที่นั่งที่นอนให้ตรงไหนก็อยู่ไป มีเวลาว่างก็ช่วยกันท�ำงาน รับใช้สังคม
ช่วยกันล้างส้วม กวาดลานวัด ช่วยกันท�ำอะไรต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งโดย
ปกติแล้วคนทีอ่ ยากเป็นใหญ่เป็นโตจะไม่ชอบท�ำกัน แต่เรามาฝึกสวน
ทางกับกิเลส กิเลสชอบขึ้นสูงเป็นเศรษฐี เป็นคนใหญ่โต แต่เราจะ
มาฝึกเป็นคนยากคนจน คนต�่ำคนต้อย ท�ำตัวให้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้ว
ใครจะเอาไปเช็ดไปท�ำอะไรก็ได้ ให้ล้างส้วมก็ล้างได้ ให้ล้างแก้วก็
ล้างได้ ล้างกระโถนก็ล้างได้ ให้ท�ำอะไรได้ทั้งนั้นถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรม
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

๏
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วลานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมของครูบาอาจารย์นานๆ เวลาครูบา
อาจารย์เทศน์นี่ นัง่ ขยับไม่ได้นะจนกว่าท่านจะเลิกเทศน์ ปวดก็
ปล่อยให้ปวดไป ถ้าตั้งใจฟัง ใจเกาะอยู่กับการฟัง ความเจ็บก็จะ
ไม่ค่อยรุนแรง แต่ถ้าไม่มีสมาธิในการฟัง แล้วมาสนใจกับความเจ็บ
ก็ยิ่งเจ็บขึ้นไปใหญ่ เพราะจิตสร้างขึ้นมาเอง ท�ำให้รู้สึกว่าเจ็บมากขึ้น
ไปเรื่อยๆ เหมือนกับขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น เวลาใจไม่ต้องการแล้ว
จะรูส้ กึ ว่ารุนแรงมากขึน้ แต่ถา้ ชอบจะรูส้ กึ เฉยๆ ใช่ไหม เวลานัง่ ดูหนัง
ฟังเพลง นั่งเล่นไพ่ นั่งทั้งคืนก็ไม่รู้สึกเจ็บเพราะเราชอบ
อาตมาโชคดีที่ไม่ค่อยมีปัญหา คอยฟังตอนที่หลวงตาเทศน์
ก็พอแล้ว ในสมัยนั้นท่านเทศน์บ่อย ๔-๕ วัน ท่านจะเรียกประชุม
ทีหนึ่ง สอนเข้ม ติวเข้ม ก็จับเอาตอนที่ท่านเทศน์ ปกติท่านจะเทศน์
สองรอบ รอบแรกท่านจะเทศน์แบบทั่วไป รอบที่สองท่านก็จะเล่าถึง
การปฏิบัติของท่าน เช่น ท่านนั่งทั้งคืนได้อย่างไร ต่อสู้กับความกลัว
ได้อย่างไร ท่านท�ำอะไรอย่างไรในตอนนั้น ท่านก็จะนั่งฉันหมากไป
แล้วก็คุยไปพูดไป
จะได้ธรรมะจากหลวงตามากหรือแก้ปัญหาธรรมนี่ส่วนใหญ่
ในเวลาที่ได้โอกาสไปนวดท่าน ถ้าได้ปฏิบัติท่าน เช่น พระอุปัฏฐาก
ก็จะมีโอกาสเยอะ เพราะเวลาอยู่ใกล้ตัวท่านก็เหมือนกับขึ้นเวที
ต่อยมวย คู่ต่อสู้ก็จะคอยต่อยเราอยู่เสมอใช่ไหม เราก็ต้องคอยตั้ง
รับอยู่เสมอ ก็ท�ำให้เรามีสติสตังมีปัญญาไว้คอยรับ แต่ถ้าไม่ได้เข้าไป
ปฏิบัติใกล้ชิดกับท่าน ก็เป็นเหมือนคนดู นั่งดูเฉยๆ เท่านั้นเอง
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ก็จะไม่ได้ท่านคอยช่วยกระตุ้นธรรมะให้กับเรา ยกเว้นถ้าเราเป็นคน
ที่สามารถปฏิบัติของเราเองได้ ก็ไม่ต้องอาศัยท่านให้คอยกระตุ้น
แต่ถ้าได้ไปรับใช้ใกล้ชิดก็เป็นโอกาสที่ดี เหมือนกับพระอานนท์ที่ได้
รับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดก็จะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะ แต่ก็เป็น
สิ่งที่ไม่สามารถท�ำได้ด้วยกันทุกคน เพราะท่านก็องค์เดียว แล้วท่าน
ก็ มี ลู ก ศิ ษ ย์ ตั้ ง เยอะแยะ ก็ แ ล้ ว แต่ ว ่ า ท่ า นจะพิ จ ารณาใคร แต่ ก็
ไม่จ�ำเป็นที่ทุกคนจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดอย่างนั้น คนอื่นที่ไม่ได้
ใกล้ชดิ พระพุทธเจ้า หรือกับครูบาอาจารย์ เขาก็บรรลุธรรมได้ บางคน
ที่มีปัญญามีบารมีพอ เพียงแต่ฟังธรรมะเพียงค�ำสองค�ำก็บรรลุได้
เช่น คนที่ไปขอฟังเทศน์ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงบิณฑบาตอยู่
พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า ตอนนี้ไม่ใช่เวลาสอนธรรมะ แต่เขาก็ขอให้
ทรงแสดงธรรมะโปรดเขาด้วยเถิด พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสั้นๆ ว่า
จงพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าว่างเปล่า ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร ไม่มี
อะไรเป็นสาระ เขาก็รับค�ำสอนนั้นไปพิจารณา รู้สึกว่าเขาอยากจะ
บวชเลย จึงไปเตรียมเครื่องบริขาร ในระหว่างที่เดินไปนั้นก็ถูกวัว
กระทิ ง ขวิ ด ตาย พระพุ ท ธเจ้ า ก็ ท รงสั่ ง ว่ า หลั ง จากฌาปนกิ จ แล้ ว
ให้ ส ร้ า งเจดี ย ์ ส ร้ า งสถู ป ไว้ บ รรจุ อั ฐิ ข องเขาต่ อ ไป ก็ แ สดงว่ า เขา
ได้บรรลุธรรมแล้ว เพราะเหตุปัจจัยคือบุญบารมีของแต่ละคนที่ได้
บ�ำเพ็ญมาไม่เท่ากัน บางคนอยู่กับพระพุทธเจ้ามาตลอด แต่ไม่ได้
บรรลุธรรม กลายเป็นกบฏไปก็มี เช่น พระเทวทัต เป็นต้น พระเทวทัต
นีห่ ลงตัวเอง พอได้สมาธิได้อทิ ธิฤทธิแ์ ล้วก็ไม่เจริญทางวิปสั สนาต่อไป
ปล่อยให้กเิ ลสเอาอิทธิฤทธิม์ าใช้เป็นเครือ่ งมือ ท�ำให้เกิดความหลงว่า
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ตนเองวิเศษตนเองเก่ง อยากจะท�ำหน้าที่ศาสดาแทนพระพุทธเจ้า
ต่อไป เมื่อได้รับการปฏิเสธก็เกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมา
ก็เลยไปท�ำกรรมที่ไม่ดี คือพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึง ๓ ครั้งด้วยกัน
แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ จนในที่สุดก็ถูกธรณีสูบ แต่เนื่องจากได้สะสมบุญบารมี
มามากอยู่ พระพุทธเจ้าก็ทรงท�ำนายว่าหลังจากทีไ่ ด้ไปใช้กรรมในนรก
เมื่อพ้นมาแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อไป ถึงแม้บุญ
ที่ได้ท�ำไว้ยังไม่มีโอกาสปรากฏผลขึ้นมาในชาตินี้ ก็ไม่ได้สูญหาย
ไปไหน การที่ได้บวชกับพระพุทธเจ้า ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรม ก็เป็น
ผลของบุญบารมี เพียงแต่ถูกกรรมมาบังไว้ จึงต้องใช้กรรมให้หมดไป
เสียก่อน เมื่อหมดแล้วบุญก็จะส่งผลให้ไปสู่ที่ชอบต่อไป
บุญกรรมจึงมีจริง เพียงแต่วา่ อะไรจะมาก่อนมาหลังเท่านัน้ เอง
จึงอย่าท้อแท้ อย่าคิดว่าท�ำบุญแทบเป็นแทบตายกลับไม่ได้อะไรเลย
เพราะบุญทีท่ ำ� ยังน้อยไปหรือยังไม่มากพอ ยังไม่ถงึ เวลาทีจ่ ะส่งผล
ออกมา พอดีเป็นจังหวะของกรรมเก่าทีไ่ ด้ทำ� ไว้ได้แสดงผลออกมา
จึงเหมือนกับว่าท�ำบุญแต่กลับมีแต่เคราะห์กรรมอยูเ่ รือ่ ยๆ ก็ตอ้ ง
ยอมรับว่าเป็นผลของกรรมเก่าที่ได้ท�ำไว้
ผลเก่าทั้งบุญทั้งบาปนี้เปลี่ยนไม่ได้ เพียงแต่ว่ามันจะปรากฏขึ้น
มาเมื่อไรเท่านั้นเอง หน้าที่ของเราคือท�ำบุญละบาปช�ำระจิตใจ นี่คือ
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ที่เป็นพระโอวาทปาฏิโมกข์
ที่ทรงแสดงในวันมาฆบูชา การกระท�ำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม
ละเว้นการกระท�ำบาปทั้งหลาย แล้วก็ช�ำระจิตใจให้สะอาดหมดจด

64

นี่ คื อ ค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ทุ ก ๆ พระองค์ จึ ง ไม่ ต ้ อ งไปรอ
พระศรีอาริยเมตไตรยมาตรัสรู้แล้วท�ำให้เราบรรลุในตอนนั้น เพราะ
พระศรีอาริยเมตไตรยก็จะทรงสอนแบบเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าของเรา
สอนอยูใ่ นขณะนี้ ถ้ายังปฏิบตั ไิ ม่ได้ ต่อให้เจอพระศรีอาริยเมตไตรย
อีกร้อยองค์ เราก็ยงั ปฏิบตั ไิ ม่ได้อยูน่ นั่ แหละ มันอยูท่ ตี่ วั เรา ไม่ได้
อยู่ที่ครูบาอาจารย์
ครูบาอาจารย์ทา่ นท�ำหน้าทีข่ องท่านพร้อมบริบรู ณ์แล้ว อยูท่ เี่ รา
ว่าได้ท�ำพร้อมหรือไม่เท่านั้นเอง เราจึงต้องพยายามตะเกียกตะกาย
มาทางนีใ้ ห้ได้ พยายามปล่อยวางความสุขทางโลกเสีย มีอะไรพอทีจ่ ะ
ลดจะละได้ก็ลดไปเสีย ตัดได้ก็ตัดไป ต้องละด้วย ต้องปฏิบัติ ต้อง
บ�ำเพ็ญด้วย ละในสิ่งที่ไร้สาระ ละในสิ่งที่เป็นโทษ แล้วก็บ�ำเพ็ญใน
สิ่งที่มีสาระ บ�ำเพ็ญในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ ต้องท�ำทั้ง ๒ อย่าง
แล้วมันก็จะค่อยพาเราไปเอง ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัย อยู่ที่การกระท�ำ
ต่างหากทีเ่ ป็นเหตุเป็นปัจจัย ไม่อย่างนัน้ จะมีภกิ ษุณที เี่ ป็นพระอรหันต์
ได้หรือ จะมีแม่ชที เี่ ป็นอรหันต์ขนึ้ มาได้อย่างไร อยูท่ กี่ ารปฏิบตั ขิ องเรา
จึงขอให้มคี วามแน่วแน่ มีความมัน่ ใจว่ามาถูกทางแล้ว ขอให้พยายาม
ตะเกียกตะกายไปให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ แล้วผลที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่
จะตามมาต่อไป
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วลาเราเดินจงกรมแล้วฟังเทปไปด้วยได้ ถือว่าเป็นการฟังธรรมไป
ต่อไปถ้าพิจารณาเป็นก็ไม่ต้องฟังก็ได้ ถ้าธรรมะของเราเริ่มหมุน
จิตของเราเริ่มพิจารณาไปทางธรรมะแล้วก็ไม่ต้องฟังของคนอื่น
ตอนนี้เราอาศัยคนอื่นเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้ธรรมะภายในใจของ
เราเกิดขึ้นก่อน เหมือนหลวงปู่มั่นท่านอยู่องค์เดียว ท่านก็บอกว่า
ท่านฟังธรรมอยูต่ ลอดเวลา เพราะจิตของท่านคิดไปในทางธรรมะก็จะ
เป็นธรรมะขึน้ มา แต่ถา้ เรายังคิดไปในทางโลกทางสงสารทางกิเลสอยู่
เราก็ตอ้ งเอาธรรมะเข้ามาสกัดไว้กอ่ น โดยอาศัยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ของคนอืน่ เวลาฟังก็ตอ้ งฟังให้เกิดความเข้าใจ ถ้าเกิดความเข้าใจแล้ว
ต่อไปจะอยูต่ ดิ กับใจเรา เราก็จะเริม่ คิดไปในแนวนัน้ เมือ่ เราเริม่ คิดเอง
ได้แล้ว ต่อไปก็ไม่ต้องฟังก็ได้เพราะเราคิดเองจะได้มากกว่าที่ฟัง
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบธรรมะที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นเหมือนน�้ำ
ในตุ่ม แต่ธรรมะที่เกิดในจิตในใจที่เกิดจากการพิจารณานี้เป็นเหมือน
น�้ำในมหาสมุทร มันมากมายก่ายกอง แต่ในเบื้องต้นเราคิดไม่เป็น
ก็ต้องอาศัยความคิดของครูบาอาจารย์มาเป็นตัวกระตุ้นให้เราคิด
ไปก่อน แต่จะได้หรือไม่ได้ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การปฏิบัติสมาธิของเรา
เป็นหลัก ถ้ายังไม่มีสมาธิ ตัวกิเลสก็จะมีก�ำลังแรง เหมือนกับคนไข้
เวลาจะผ่าตัด ถ้าไม่ได้วางยาสลบคนก็ไข้จะดิ้น หมอจะผ่าล�ำบาก
แต่ถ้าวางยาสลบให้เขาสลบไปก็จะนิ่ง จะผ่าจะตัดอย่างไรก็ง่าย
การพิจารณาธรรมะก็แบบเดียวกัน ถ้ากิเลสยังไม่นงิ่ พอพิจารณาธรรม
ไปได้เดี๋ยวเดียว กิเลสก็จะมาแย้ง มาขัดมาเถียง มาต่อต้าน แล้วก็
หลอกให้ไปคิดเรื่องอื่น การจะเจริญปัญญาให้ได้เหตุได้ผล เป็นกอบ
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เป็นก�ำ จึงต้องมีสมาธิก่อน จะได้เป็นภาวนามยปัญญา ส่วนปัญญา
ทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั หรือเกิดจากการคิดไม่ตอ้ งมีสมาธิมากนักก็ได้
อย่างวันนี้เรามาฟังธรรมกันก็มีสมาธิแต่ไม่ต้องลึก คือพอมีสมาธิกับ
การฟังก็ได้ประโยชน์ แต่ยังไม่ท�ำให้เกิดเป็นภาวนามยปัญญา
ภาวนามยปัญญาจะเกิดจากการได้สมาธิแล้ว เพราะจะพิจารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทีม่ อี ยูใ่ นรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ในรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ได้อย่างต่อเนือ่ ง แล้วจะเชือ่ มต่อกัน
ไปเอง จะแผ่กระจายไป เหมือนกับทีค่ ณ
ุ ได้ตงั้ ข้อสังเกตไว้วา่ ธรรม
ของพระพุทธเจ้าทัง้ หลายความจริงก็เกีย่ วข้องกัน สติปฏั ฐานก็ไปชน
กับอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ ก็ไปชนกับไตรลักษณ์ มันก็ชนกันหมด แล้วก็
จะเข้าใจจะเห็นเป็นภาพรวม ตอนนีเ้ ราเห็นเป็นชิน้ เป็นอัน ยังไม่ได้
เอามาปะติดปะต่อกัน แต่ถา้ ได้สมาธิแล้ว พอพิจารณาไปก็จะเห็นภาพ
รวมจะเข้าใจ เพราะธรรมของพระพุทธเจ้า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
ชีไ้ ปทีเ่ ดียวเท่านัน้ ก็คอื ทุกข์และวิธดี บั ทุกข์ เหมือนกับน�ำ้ ในมหาสมุทร
จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็มีรสชาติเดียวเท่านั้น คือ
ความเค็ม ฉันใด ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีอยูก่ บี่ ทกีบ่ าทมากน้อย
เพียงไร ก็ชี้ไปที่ทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้น คือที่พระอริยสัจ ๔
ในเบื้องต้นถ้าเรายังคิดไม่เป็นก็ต้องอาศัยการฟังธรรมะไปก่อน
พวกเราโชคดีทมี่ เี ครือ่ งไม้เครือ่ งมือทีใ่ นสมัยโบราณไม่มี คือมีเครือ่ งฟัง
เสียบใส่หแู ล้วก็ฟงั ได้ อยูท่ วี่ า่ จะฟังแบบทัพพีในหม้อแกง หรือฟังแบบ
ลิ้นกับแกง ฟังได้ ๒ แบบ ฟังเข้าหูแต่ไม่เข้าใจก็เหมือนกับทัพพีใน
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หม้อแกง ฟังแล้วต้องเข้าใจด้วย คือไม่ต้องเข้าใจทั้งหมด แต่ควรเข้าใจ
บ้าง ไม่ใช่ฟังไปแล้วไม่เข้าใจเลยก็จะไม่ได้ประโยชน์

๏
นหนังสือท่านสอนว่าเวลาเกิดความท้อแท้กใ็ ห้ระลึกถึงครูบา
อาจารย์ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ท่านก็เหมือนเรา เป็นปุถุชน
คนธรรมดาสามัญมาก่อน ท่านก็ตอ้ งต่อสูฝ้ นื จิตเหมือนกัน ศึกษา
วิธีของท่านว่าท่านท�ำอย่างไรท่านจึงไปได้ ท่านไม่ถอย ท่านสู้ไป
เรื่อยๆ ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ก็สู้ไปเรื่อยๆ ท่านไม่ถอย ไม่หยุด
อาจจะพักบ้าง ไม่ได้ปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์ทุกวันหรอก บางครั้งก็ต้อง
พักบ้าง แต่ไม่พักแบบเถลไถลเลยเถิด ไปท�ำเรื่องอื่น
อย่างหลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยภาวนาแล้วจิตสงบ
ในสมัยแรกๆ ท่านยังไม่ได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ ตอนนั้นท่านไปอยู่
คนเดียว แล้วก็ไปท�ำกลดอยู่ ๓ เดือน ช่วงนัน้ ก็ไม่ได้ภาวนา พอท�ำกลด
เสร็จจิตก็ไม่สงบ ท�ำยังไงก็ไม่กลับไปสงบเหมือนเดิม ท่านลืมวิธีที่ท�ำ
ให้จิตสงบ เวลานั่งทีไรก็คิดถึงความสงบที่เคยได้แล้วก็ไม่ได้ ก็เกิด
ความท้อแท้ ก็เกิดความวุน่ วายใจขึน้ มา แต่ตอนหลังท่านก็จบั ประเด็น
ได้ว่าเคยสงบอย่างไรก็ท�ำอย่างนั้น ท่านก็กลับมาบริกรรมพุทโธๆๆ
อย่างเดียว ๓ หรือ ๔ วัน ทีท่ า่ นบอกว่าไม่ไปคิดเรือ่ งอะไรเลย ยืน เดิน
นั่ง นอน ในอิริยาบถ ๔ ก็เอาแต่พุทโธอย่างเดียว เพราะอยู่องค์เดียว
ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใคร พอมีพุทโธแนบอยู่กับจิต เดี๋ยวจิตก็สงบ
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วิ

ธีพทุ โธถีๆ
่ นีจ่ ะได้ประโยชน์ไหม ก็แล้วแต่กรณี เวลาง่วงนอน
ก็ถี่หน่อย ถ้าจิตจะแวบไปก็ให้ถี่ขึ้นก็ได้ ถ้าไม่มีสติ จะถี่หรือไม่
ก็ยังแวบไปได้อยู่นั่นแหละ จึงต้องฝึกสติอยู่ดี หนีไม่พ้น ถ้าไม่
ฝึกสติแล้วไม่มีทางที่จะภาวนาให้ได้ผลดีได้ ถ้าคิดว่าจะตั้งสติตอนที่
นัง่ สมาธิอย่างเดียวจะไม่คอ่ ยได้ผลเท่าไร แต่ถา้ ฝึกตัง้ สติตลอดเวลาเลย
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สถานที่ใด ท�ำอะไรก็มีสติอยู่เสมอ
ค�ำว่า สติ ก็คือให้อยู่ที่นี่ เดี๋ยวนี้ อยู่ในปัจจุบัน อย่าไปคิดเรื่อง
อดีต เรื่องอนาคต เรื่องใกล้เรื่องไกล ให้อยู่ตรงนี้ ท�ำอะไรอยู่ก็ให้อยู่
ตรงนี้ ไม่ตอ้ งไปคิดเรือ่ งอืน่ ตอนนีฟ้ งั ก็ฟงั อย่างเดียว อย่าไปคิดเรือ่ งอืน่
ก็จะได้ประโยชน์ ถ้าฟังไปคิดไปเรื่องก็ไม่ติดต่อกัน ขณะที่ฟังแล้วไป
คิดเรื่องอื่น เรื่องที่ก�ำลังฟังอยู่ก็เข้าไปในหูแต่ไม่เข้าไปในใจ มันก็ไม่
รูเ้ รือ่ ง ก็เลยไม่เข้าใจว่าเมือ่ สักครูพ่ ดู เรือ่ งนัน้ แล้วมาต่อเรือ่ งนีไ้ ด้อย่างไร
ถ้าไม่มสี ติกบ็ งั คับไม่ได้กอ็ ดคิดไม่ได้ ต้องไปคิดเรือ่ งนัน้ คิดเรือ่ งนีจ้ นได้
แต่ถา้ ได้ฟงั ธรรมะของคนฉลาดและเก่งทีน่ า่ สนใจก็ชว่ ยเราได้
ถ้าฟังธรรมะของคนทีพ
่ ดู ไม่รเู้ รือ่ ง ฟังแล้วก็เบือ่ การฟังธรรม ผูแ้ สดง
ก็มีส่วนที่จะช่วยได้ ถ้าเป็นการแสดงที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผล
เป็นปัจจุบันทันด่วน สามารถเอามาใช้กับชีวิตของเราได้จะช่วย
ได้เยอะ ถ้าใช้ราชาศัพท์กจ็ ะฟังไม่รเู้ รือ่ ง อย่างอาตมานีไ้ ด้ธรรมะเพราะ
ได้อ่านฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่มีพวกราชาศัพท์ eat ก็ eat ไม่ว่าจะ
เป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นคนขอทานก็ eat เหมือนกัน ฟังแล้วเข้าใจ
ง่ายดี พอมาอ่านราชาศัพท์แล้วงง เพราะอาตมาไม่ได้ศึกษามาก่อน
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ถ้า เราช� ำ นาญภาษาอัง กฤษ อ่านหนัง สือ ธรรมะภาษาอังกฤษจะ
เข้าใจง่ายกว่า
อย่างตอนที่อาตมาฝึกใหม่ๆ ก็ท่องมหาสติปัฏฐานสูตรที่แปล
เป็นภาษาอังกฤษ ท่องได้ทงั้ สูตรเลย เวลานัง่ สมาธิกท็ อ่ งสูตรนีไ้ ปก่อน
ตอนต้นก็นั่งสมาธิไม่ได้ จึงต้องอาศัยการท่องมหาสติปัฏฐานสูตร
ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไปก่อน ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที นั่งไปก็
ท่องพระสูตรนี้ไป พิจารณากาย พิจารณาเวทนา เป็นภาษาอังกฤษ
ก็จ�ำได้ ท�ำให้เกิดปัญญาด้วย ท�ำให้รู้ว่างานที่จะต้องท�ำมีอะไรบ้าง
แล้วก็อาศัยการท่องนีเ้ ป็นการท�ำสมาธิไปในตัว แทนทีจ่ ะพุทโธๆ หรือ
ดูลมหายใจ ก็ท่องพระสูตรนี้ไป
การสวดมนต์กเ็ ป็นการท�ำสมาธิอย่างหนึง่ เวลาจะท�ำสมาธิดว้ ย
การสวดมนต์ ไม่ตอ้ งนัง่ พนมมือ ไม่ตอ้ งไปนัง่ พับเพียบก็ได้ นัง่ ขัดสมาธิ
เหมือนกับนัง่ ท�ำสมาธินี่ ตัง้ นะโม ไปเลย สวดไปเรือ่ ยๆ ข้อส�ำคัญให้มี
สติอยูก่ บั การสวดก็แล้วกัน นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตฯ อะระหัง สัมมาฯ
สวากขาโตฯ สวดบทที่สวดได้ สวดไปให้นาน อย่างนี้จะนั่งได้นาน
ถ้าพุทโธๆๆ แล้วแวบไปเรื่องอื่น แล้วก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ แต่ถ้า
สวดมนต์ไปนานๆ จะไม่ค่อยเจ็บ เพราะจิตมีสมาธิอยู่กับการสวด
จะไม่สนใจกับเวทนาของกาย พอสวดจบแล้ว ประมาณสักครึ่งชั่วโมง
หรือ ๔๐ นาที จะรู้สึกเบา ทีนี้ก็ดูลมต่อไป จิตก็ไม่ไปไหน ก�ำหนดดู
ลมหายใจเข้าออกก็อยูก่ บั ลมแล้วก็คอ่ ยสงบ ค่อยนิง่ ไป ก็ให้อยูใ่ นความ
นิ่งจนกว่าจะถอนออกมาเอง ถอนออกมาแล้วก็ลุกไปท�ำอย่างอื่นต่อ
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เวลาลุกก็ให้มสี ติ ก่อนจะลุกก็รวู้ า่ ก�ำลังจะลุก แล้วก็เจริญสติตอ่ ไป
เจริญสติปัฏฐาน เช่น กายคตาสติในอิริยาบถ ๔ เมื่อถึงเวลาจะกลับ
มานั่งก็นั่งต่อ มีสติอยู่ตลอดเวลา เวลานั่งก็มีสติ เดิน ยืน นั่ง นอน
ก็มีสติตลอดเวลา เวลาเดินถ้าอยากจะสวดมนต์ก็ได้ แทนที่จะไปคิด
เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สวดมนต์ต่อ สวดในอิริยาบถ ๔ เดิน ยืน นั่ง นอน
ก็สวดไป พระบางองค์ทา่ นก็เอาพุทโธค�ำเดียวในทุกอิรยิ าบถ นัง่ สมาธิ
ก็พทุ โธ เดินจงกรมก็พทุ โธ ปัดกวาดก็พทุ โธ บิณฑบาตก็พทุ โธ เวลา
ขบเวลาฉันก็พทุ โธ มีพทุ โธก�ำกับอยูใ่ นใจไปเรือ่ ยๆ เป็นเพือ่ นไปเลย
ถึงแม้จะแวบไปคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีบ้ า้ งก็มนี อ้ ยครัง้ มีพทุ โธมากกว่า
ถ้าจะคิดก็คิดเท่าที่จ�ำเป็นเพราะยังต้องคิดกันอยู่ เวลาจะเดินไปไหน
ก็รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า จะกินจะท�ำอะไรก็รู้อยู่ในปัจจุบัน แล้วก็มี
พุทโธคอยก�ำกับไว้อีกชั้นหนึ่ง จิตก็จะสงบสงัดเข้ามาเอง กิเลสจะ
ไม่มีทางออกไปได้เพราะไม่มีรูปมาให้คิดให้ปรุง ไม่ไปคิดท�ำโน่นท�ำนี่
ไปมีโน่นมีนี่ จึงไม่มีโอกาสออกมาได้ เพราะโดยธรรมชาติของจิต
ในขณะหนึ่งจะคิดได้เรื่องเดียว แต่ก็สามารถแวบไปแวบมาได้ ขณะนี้
คิดเรื่องพุทโธ อีกขณะหนึ่งก็ไปเรื่องโน้นแล้วก็ได้ ก็เหมือนกับไฟฟ้า
สลับขั้วบวกลบ ๖๐ ไซเคิล ภายในหนึ่งวินาทีสลับไปได้ตั้ง ๖๐ ครั้ง
จิตมันเร็วกว่านัน้ อีก เราจึงต้องอาศัยสติเป็นตัวสกัดคอยจับมัน ถ้ามีสติ
แล้วต่อไปธรรมะอย่างอื่นจะตามมา หมายถึงในด้านปฏิบัตินะ สมาธิ
ปัญญา วิมุตติ ก็จะเป็นผลที่จะตามมาตามล�ำดับ
พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า สติเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ เปรียบเหมือน
กับรอยเท้าช้างที่ครอบรอยเท้าของสัตว์อื่นได้หมด เพราะใหญ่กว่า
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เขาเพื่อน สติก็เช่นเดียวกัน เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ส�ำคัญที่สุด
ถ้าไม่มีสติก็อย่าไปหวังเรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องวิมุตติ ต้องมีสติ
เป็นผู้น�ำ จึงควรเจริญสติอยู่เรื่อยๆ เป็นสิ่งที่เราท�ำได้ แต่ไม่ท�ำกัน
ลองไปฝึกดู พยายามเตือนตนเองเสมอว่าตอนนีอ้ ยูก่ บั ปัจจุบนั
หรือเปล่า อยูก่ บั ตัวเราหรือเปล่า หรือไปวุน่ วายกับเรือ่ งโน้นเรือ่ งนี้
บางทีเรือ่ งยังไม่เกิดเลยก็รอ้ งห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไปก่อนแล้ว
อะไรจะเกิดก็ให้เกิดไป ตอนนีเ้ ราอยูต่ รงนีก้ ใ็ ห้อยูต่ รงนี้ ตอนนีเ้ รา
อยู่ที่นี่ ก็มีแค่นี้ แต่ถ้าไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็วุ่นวายใจได้
พยายามฝึกไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปท�ำสมาธิก็จะสงบ ถ้าเจริญปัญญาก็
จะอยู่กับเรื่องที่พิจารณา จะให้พิจารณาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่เรื่อยๆ
ก็จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ขยายได้ เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี่ ตัวเรา
เองบ้าง คนนั้นบ้าง คนนี้บ้าง เหมือนกันหมด คนนั้นเดี๋ยวก็ต้องแก่
เดี๋ยวก็ต้องเจ็บ เดี๋ยวก็ต้องตาย คนนี้เดี๋ยวก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
คิดไปเรื่อยๆ ก็เพลิน
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าปฏิบตั อิ ย่างญาติโยมนี้ การเดินจงกรมก็ยงั ไม่คอ่ ยมีความ
จ�ำเป็นเท่าไร เพราะยังปฏิบตั นิ อ้ ยอยู่ ทีต่ อ้ งเดินจงกรมนัน้
หมายถึงพวกที่ปฏิบัติเป็นอาชีพ อย่างพระปฏิบัติ จะนั่ง
ตลอดเวลานี่มันไม่ไหว ร่างกายต้องเปลี่ยนอิริยาบถ ถ้าจะภาวนา
แต่เฉพาะท่านั่งก็ไม่พอ เพราะต้องเปลี่ยนอิริยาบถ เวลาที่เปลี่ยน
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อิริยาบถก็ยังภาวนาต่อไปได้ เคยบริกรรมพุทโธๆๆ อยู่ในท่านั่ง
ลุกขึ้นมาเดินก็บริกรรมพุทโธๆๆ ต่อไปได้
ใจสามารถภาวนาได้ทงั้ ๔ อิรยิ าบถ เพียงแต่อริ ยิ าบถท่านอน
ทีไ่ ม่ควรจะท�ำเท่านัน้ เอง เพราะจะท�ำให้หลับง่าย แต่ทา่ ยืน ท่าเดิน
ท่านั่ง นี่สามารถใช้เป็นอิริยาบถส�ำหรับภาวนาได้ ถ้าต้องภาวนา
ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไป จะนั่งทั้งวันมันก็ไม่ไหว ต้องมี
การเปลี่ยนอิริยาบถ เมื่อนั่งมากๆ จนรู้สึกว่าเจ็บปวดเมื่อยล้าไปทั้ง
ร่างกายก็ตอ้ งเปลีย่ นอิรยิ าบถ ลุกขึน้ มาเดิน เวลาเดินก็อย่าปล่อยให้ใจ
ไปคิดเรือ่ งราวต่างๆ แต่ควบคุมจิตใจ เช่น บริกรรมพุทโธๆๆ ไปเรือ่ ยๆ
มีพระอยู่รูปหนึ่งในสมัยพุทธกาล ท่านก็ใช้การบริกรรมพุทโธนี้
ตลอดเวลาเลย ไม่ว่าจะท�ำกิจอะไร ท่านก็ไม่ห่างจากพุทโธเลย
อย่างนีก้ ถ็ อื ว่าเป็นการภาวนาอยูต่ ลอดเวลา พอตืน่ ขึน้ มาท่านก็พทุ โธ
จนถึงเวลาหลับไปเลย เวลาจะนอนก็ภาวนาพุทโธไป ทัง้ วันมีแต่คำ� ว่า
พุทโธ อาจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเมื่อมีความจ�ำเป็น เช่น เวลา
เจอคนนั้นคนนี้ ต้องพูดต้องคุยกัน ก็วางพุทโธไปสักระยะหนึ่ง แต่พอ
ไม่ต้องไปคุย ไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ท่านก็จะกลับมาอยู่ที่พุทโธ
ไม่ว่าจะเป็นการปัดกวาด ล้างบาตร เดินบิณฑบาต หรือท�ำอะไรก็จะ
มีพุทโธอยู่ในใจ

๏
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ารปฏิบตั พ
ิ จิ ารณาทุกขเวทนาจะเกิดผลได้ ๒ ลักษณะ คือ
๑. จิตปล่อยวางเต็มที่แล้วรวมเข้าสู่อัปนาสมาธิ จะไม่รับรู้
ความรู้สึกของร่างกาย ร่างกายตอนนั้นหายไปเลย จิตก็ว่าง
สงบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ๒. จิตสงบแต่ยังรับรู้ขันธ์อยู่ เวทนา
ก็ยังมีอยู่ แต่ใจนิ่ง ใจไม่กระวนกระวาย ไม่กระสับกระส่าย ไม่ทรมาน
อันนี้ต้องปฏิบัติไป หาอุบายพิจารณาให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราไปบังคับ
ไม่ได้ เราต้องยอมรับความเจ็บของร่างกาย อย่าไปรังเกียจ ต้นเหตุของ
ความทุกข์ใจก็คือความรังเกียจ ความกลัว ความไม่ชอบทุกขเวทนา
ถ้าเราหัดชอบมัน ต่อไปก็จะไม่รังเกียจ เช่น เราไม่ชอบอาหารชนิดนี้
ลองฝืนกินไปสักพักก็ชอบขึ้นมาได้ ความเคยชินจะท�ำให้ชอบ ถ้าต้อง
กินอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนก็เกิดความรังเกียจแล้ว เช่น เวลาไป
อยู่เมืองนอก ก็จะมีแต่อาหารที่เราไม่เคยกินมาก่อน ถ้าเลือกได้เราก็
คงไม่กนิ คนไทยเวลาอยูเ่ มืองนอกจะท�ำอาหารไทยกินกันเอง ไม่ยอม
กินอาหารฝรั่ง แต่อาตมาขี้เกียจท�ำอาหารเอง ก็เลยฝืนกินอาหาร
ฝรั่งไป ไม่มีรสชาติอะไรก็ฝืนกินไป อยู่กับฝรั่งก็ต้องกินอาหารฝรั่ง
กินไปๆ ก็ชินไปเอง ก็อร่อยพอกินได้ กลับมาอยู่เมืองไทยยังต้องไป
หาอาหารฝรัง่ มากินเลยเพราะชอบแล้วนี่ เมือ่ ก่อนนีไ้ ม่ชอบ แต่เดีย๋ วนี้
ชอบแล้ว
เวทนาก็เหมือนกัน เราไม่ชอบความเจ็บ ถ้าหัดชอบเสียบ้าง
ต่อไปวันไหนถ้าไม่เจ็บจะรู้สึกว่าขาดอะไรไป เหมือนคนที่เคยกิน
อาหารรสเผ็ดๆ ถ้าต้องกินอาหารจืดๆ จะไม่อร่อย แต่คนที่ไม่เคย
กินพริกนี่ ใส่พริกเข้าไปเม็ดเดียวก็จะรู้สึกทรมานเพราะมันเผ็ด เผ็ด
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จนกินไม่ได้ แต่ถ้าเราฝึกหัดกินไปเรื่อยๆ ฝืนกินพริกไปเรื่อยๆ ต่อไป
ก็ติดเป็นนิสัยขึ้นมาเอง พอใจยอมรับได้แล้วก็จะไม่ทุกข์ จึงควร
พยายามหัดชอบความทุกข์บ้าง ความยากความล�ำบากบ้าง หัดอด
อาหาร ไม่ต้องไปกลัว ไม่ตายหรอก พระพุทธเจ้าทรงอดอาหารถึง
๔๙ วัน ก็ยงั ไม่ตายเลย เรามีพลังงานสะสมอยูใ่ นร่างกายมากพอทีจ่ ะ
อยูไ่ ด้อย่างสบาย แต่นำ�้ ขาดไม่ได้ น�ำ้ ต้องมีดมื่ อากาศต้องมีไว้หายใจ
แต่อดอาหาร ๕ วัน ๗ วัน นี่ไม่มีปัญหาอย่างไร

๏
ารปฏิบัติเพื่อให้ผ่านทุกขเวทนาไปนั้นต้องใช้เวลาและ
ความเพียรมาก เหมือนกับการขุดอุโมงค์ ขุด ๑ วัน ก็ได้แค่
ไม่กเี่ มตร แต่กต็ อ้ งขุดอย่างสม�ำ่ เสมอต่อเนือ่ งไปเรือ่ ยๆ ก็จะ
ไปได้ลึกและผ่านไปได้ในที่สุด แต่ถ้าไม่ขุดอย่างสม�่ำเสมอ หยุดไป
นานๆ อุโมงค์ก็จะกลบลงมา เวลามาขุดอีกก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่
การนัง่ ภาวนาก็เหมือนกัน การนัง่ แต่ละครัง้ เวลาเกิดทุกขเวทนา
ก็ต้องเพียรไปเรื่อยๆ ไม่ย่อท้อ เมื่อผ่านไปได้จะไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลย
ต้องเพียร ยิ่งได้มาบวชจะยิ่งมีเวลามาก เมื่อผ่านไปได้จะได้รู้ถึงความ
รู้สึกที่วิเศษ

๏
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ารทีพ
่ ระต้องมาอยูแ่ บบนี้ มาอยูแ่ บบอดๆ อยากๆ อยูก่ บั
ความยากล�ำบาก ก็เพื่อจะให้ชินกับความทุกข์ทางกาย
เช่น เดินจงกรม ยืน นั่ง ปฏิบัติอยู่ใน ๓ อิริยาบถ ไม่นอน
เป็นการฝึกให้สกู้ บั ความทุกข์ทางด้านร่างกาย ฉันมือ้ เดียวแทนทีจ่ ะฉัน
๓ มือ้ หรืออดอาหารทีละ ๓ วัน ๕ วัน อย่างนีเ้ ป็นการสร้างความทุกข์
ทางกายให้เกิดขึน้ ใจจะได้ฝกึ ซ้อม เหมือนกับทหาร ถ้าไปฝึกในห้องแอร์
ก็จะไม่มีทางต่อสู้กับศัตรูได้ ทหารต้องออกไปลุยป่า ไปฝึกอยู่ในป่า
นอนกับดินกินกับทราย เพราะเวลาเกิดสงครามต้องเจอกันในป่าในเขา
ไม่ได้เจอกันในห้องแอร์ แล้วต่อไปเราจะไม่กลัวเพราะรู้ว่าสู้กับความ
เจ็บปวดได้ นั่งไปนานๆ ความเจ็บก็หายไปเอง ใจของเราปล่อยวาง
ไม่ไปกังวล ไม่ไปอยากอะไรกับมัน ใจก็จะสงบนิ่ง ความเจ็บปวดแสน
สาหัสบางทีก็หายไปเลย ถ้าไม่หายก็ไม่รบกวนใจ ต่างฝ่ายต่างอยู่
ใจก็รู้ เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้น

๏
ว่าภวังค์นมี่ ี ๒ ความหมาย ภวังค์หลับ กับ ภวังค์สมาธิ
ถ้าเป็นภวังค์หลับก็จะไม่มีสติ จะไม่รู้ว่าตัวเองหลับไป
เหมือนคนหลับใน นัง่ ขับรถไปแล้วก็หลับใน นัน่ ก็ตกภวังค์
หลับ แต่ถ้าเป็นภวังค์สมาธิ จิตก็เหมือนกับตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งไป
แต่มีสติรู้อยู่ตลอดเวลา รู้ว่าขณะนี้จิตเบาหวิวสบาย ไม่คิดอะไร หรือ
คิดก็คิดน้อยมาก อย่างนี้เป็นภวังค์สมาธิ คือความสงบนั้นเอง บางที

76

ก็ใช้ค�ำว่า ภวังค์ บางทีก็ใช้ค�ำว่า สงบ จิตรวมตัว จิตเป็นหนึ่ง เช่น
เราบริกรรมพุทโธๆๆ ไป พอถึงจุดของมัน มันก็รวมลง เหมือนกับ
ตกหลุม ตกบ่อ ตกเหว เหมือนกับเวลานัง่ เครือ่ งบินแล้วตกหลุมอากาศ
วูบไปแล้วก็นิ่ง มีสติครบถ้วนบริบูรณ์ เหมือนกับเรานั่งคุยกันอย่างนี้
คุยกันไปคุยกันมาจิตวูบลงไปก็ได้ ก็เป็นได้เหมือนกัน เดินจงกรม
บางทีกร็ วมลงได้ในขณะทีเ่ ดินอยู่ ถ้าจิตไม่ไปคิดอะไรก็จะตกหลุมของ
ภวังค์ เป็นสมาธิ เป็นความสงบขึน้ มา คือจิตเป็นสมาธินนั่ เอง เพียงแต่
สมาธิมหี ลายระดับ มีความลึกตืน้ หนาบางต่างกัน ถ้าภาวนาไปมากๆ
แล้วมันก็จะลงลึก ลงได้ทุกอิริยาบถ
เริ่มต้นอาจจะต้องอาศัยท่านั่งเป็นหลักถึงจะรวมลง เพราะ
ต้องการความนิง่ จริงๆ ของกายเพือ่ ทีจ่ ะให้ใจสงบ แต่เมือ่ ใจมีฐานของ
ความสงบอยูแ่ ล้ว บางทีเดินจงกรมไปก็รวมลงได้ อย่างหลวงปูช่ อบ
ที่ท่านเดินธุดงค์ตอนกลางคืน ท่านก็ถือตะเกียงถือโคมไฟเดินไป
เรื่อยๆ เดินไปก็ภาวนาไป พุทโธๆๆ ไป ครั้งหนึ่งท่านเดินไปจ๊ะเอ๋กับ
เสือลายพาดกลอน พอจิตเห็นเสือปั๊บ จิตก็รวมลงเลย เสือก็หายไป
จากความรู้สึกในจิตเลย พอจิตถอนออกมา เทียนที่จุดไว้ในโคมไฟที่
ท่านถืออยู่ได้ไหม้ไปหมดแล้ว แต่ท่านก็ยังถือโคมไฟนั้นอยู่ แสดงว่า
จิตรวมลงเป็นเวลานานพอสมควร ร่างกายเหมือนกับกลายเป็นหินไป
ยืนนิง่ อยูเ่ ฉยๆ จิตตอนนัน้ ปล่อยวางร่างกาย จิตรวมลงไป ร่างกายอยู่
ในอิรยิ าบถไหนก็ยงั อยูอ่ ย่างนัน้ ตอนทีจ่ ติ เห็นเสือมันก็ตกใจ แต่มสี ติ
คุมอยูก่ เ็ ลยไม่ตนื่ ตระหนก ถ้าไม่มสี ติ เห็นเสือปับ๊ จิตก็จะตืน่ ตระหนก
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ตกใจกลัว มันก็จะกระโดดกระโจนหนี แต่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะ
มีสติคุมอยู่ จิตก็เลยรวมลงเข้าสู่ภวังค์ รวมเป็นสมาธิ

๏

เมื่

อจิตเริ่มมีความสงบมากๆ แล้ว ทีนี้ก็จะเริ่มออกทางด้าน
ปัญญา พิจารณาดูร่างกายของเรา ดูอะไรต่างๆ ที่ท�ำให้เรา
ทุกข์ ก็ต้องพยายามแก้ไขพิจารณาไปๆ ก็เห็นว่าความหลง
ท�ำให้ไปมีความผูกพันกับสิง่ ต่างๆ เมือ่ มีความผูกพันแล้วก็ตอ้ งมีความ
ทุกข์เพราะสิ่งต่างๆ นั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเสมอไป
ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง แต่เรามักอยากจะให้อยู่ตามสภาพ
เดิม อันไหนดีก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นไปตลอด แต่ก็เป็นไปไม่ได้
ร่างกายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเปลี่ยนอยู่
แล้วก็จะเปลีย่ นต่อไปจนกว่าจะถึงจุดจบ ถ้าพิจารณาอย่างนีอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ
ก็จะคลายความผูกพัน ยอมรับความจริง ใจก็จะสบาย แยกออกจาก
กายได้ รูว้ า่ กายไม่ใช่ใจ ใจไม่ใช่กาย เพียงแต่ไปหลงคิดว่าเป็นเท่านัน้ เอง
เป็นเราเป็นของๆ เรา แท้จริงแล้วก็เป็นของธรรมชาติ เหมือนต้นไม้
ใบหญ้า ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้า ถ้าไปรักไปชอบแล้ว
พอเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็จะเสียใจ เพราะอะไร เพราะมีความผูกพัน
กับเขา ถ้าไม่มี เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่รู้สึกอะไร ปัญหาอยู่ที่ความ
ผูกพันเท่านัน้ เอง ต้องยอมรับความจริงว่ามีความผูกพันกับอะไรไม่ได้
ในโลกนี้ พอมีแล้วก็ต้องทุกข์ทันที
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าเวลาภาวนาเพือ่ มรรคเพือ่ ผลก็ตอ้ งให้จติ อยูภ่ ายใน ให้จติ
สงบนิง่ เมือ่ จิตออกจากความสงบนิง่ ก็ให้พจิ ารณาไตรลักษณ์
พิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เวลาว่างจาก
งานวิปัสสนา ถ้าจิตมีวาสนาบารมีก็สามารถไปเที่ยวสวรรค์ได้ อย่าง
พระพุทธเจ้าไปเยีย่ มพุทธมารดา อย่างหลวงปูม่ นั่ ก็มเี ทวดามาสนทนา
ธรรม เป็นการพูดเปรียบเปรยว่าจิตสามารถไปได้หมดในโลกทัง้ ๓ คือ
ไตรภพ แต่เวลาภาวนาปฏิบตั เิ พือ่ มรรคเพือ่ ผลแล้วก็ไม่ควรไป เพราะ
จะหลง จะเสียเวลา เวลาภาวนาเบือ้ งต้นแล้วเกิดมีเทวดามาหา หรือ
จิตไปเทีย่ วนรกเทีย่ วสวรรค์ อย่างนีก้ อ็ ย่าปล่อยไป ไปเพียงครัง้ แรก
ครัง้ เดียวก็พอ ให้รวู้ า่ มีอยูน่ ะ เป็นอย่างนี้ แต่ไม่ควรไปจนติดเป็นนิสยั
ควรไปทีร่ า่ งกาย พิจารณาให้เห็นอาการ ๓๒ ความไม่สวยไม่งาม
ให้เห็นซากศพ เห็นความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนของร่างกาย พิจารณา
จนปล่อยวางร่างกายได้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่กงั วลกับความเป็นความตาย
ของร่างกาย นีค่ อื สถานทีท่ จี่ ะต้องไปเวลาภาวนาเพือ่ มรรคเพือ่ ผล
แต่เวลาที่ไม่มีงานจะต้องท�ำแล้ว อยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปได้ ไม่มี
ใครห้าม ไม่เป็นโทษส�ำหรับจิตที่หลุดพ้นแล้ว เพราะไม่ได้ไปแบบ
ลุ่มหลง ไม่ได้ไปเพราะอยากจะไป อยู่ว่างๆ ก็ปล่อยจิตไป ไม่มีความ
เสียหายอะไร แต่ต้องเสร็จงานของตนก่อน ต้องท�ำงานของเราให้
เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเที่ยว
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วลาเราเกิดมานี่ เราอาจจะท�ำทัง้ กรรมดีและกรรมไม่ดี ตอนช่วง
ที่เราจะดับ ถ้าหากว่าเราได้สมาธิ เราจะไปภพภูมิที่ดีเลย คล้าย
ข้ามชั้นไปเลย อย่างนั้นไม่แน่ ถ้าเป็นพระอริยะจะไปที่ดีโดย
ถ่ายเดียว แต่ถา้ ยังอยูข่ นั้ สมาธินไี้ ม่แน่ เพราะสมาธิไม่ใช่โลกุตตรธรรม
มั น ไม่ ถ าวร ไม่ เ หมื อ นกั บ ปั ญ ญา ถ้ า มี ป ั ญ ญาอยู ่ ติ ด กั บ ใจแล้ ว
จะป้องกันใจไม่ให้ไปสู่ที่ต�่ำได้ อย่างพระโสดาบัน ท่านจะไม่ไปเกิดใน
อบายอีกต่อไป ถึงแม้จะเคยท�ำบาปท�ำกรรมมาในอดีต แล้วยังไม่ได้
ใช้กรรมใช้บาปที่ได้ท�ำไว้ กรรมเหล่านั้นจะไม่มีอ�ำนาจส่งให้ท่านไป
เกิดในอบายได้ แต่ถ้าเป็นสมาธิ อย่างพระเทวทัต ท่านได้สมาธิแล้ว
มีฤทธิ์มีเดช แต่ไม่ได้เป็นพระโสดาบัน ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล
เมื่อไปท�ำบาปท�ำกรรม เวลามรณภาพไปก็ต้องไปตกนรกก่อน
สมาธิไม่ใช่ตัวที่จะรับประกันไม่ให้ไปเกิดในอบาย ต้องเป็น
โลกุตตรธรรม เป็นปัญญาขั้นแรก คือขั้นของพระโสดาบัน ดังที่มี
พระอยู่รูปหนึ่งก่อนที่ท่านจะมรณภาพ ท่านมีความผูกพันกับจีวรอยู่
ผืนหนึง่ พอท่านมรณภาพ ท่านก็กลับมาเกิดเป็นตัวเล็นมาเกาะจีวรอยู่
๗ วั น แสดงว่ า ท่ า นก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น พระอริ ย บุ ค คล ถ้ า จิ ต เป็ น
พระอริยบุคคลแล้ว ท่านย่อมไม่ไปเกิดเป็นตัวเล็น เป็นสัตว์เดรัจฉาน
จะต้องเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพเท่านัน้ แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์
ภายใน ๗ ชาติ ถ้าเป็นสมาธินี่ยังก�ำหนดอะไรไม่ได้ ยังไปเกิดใน
อบายได้ ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกแสนชาติก็ได้ อย่างครูบาอาจารย์
ของพระพุทธเจ้าทั้ง ๒ รูปที่ได้บรรลุฌาน เมื่อท่านมรณภาพไปแล้ว
ท่านก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมโลก แต่หลังจากนั้นแล้วเมื่อสมาธิ
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เสือ่ มหมดไป จิตก็จะหยาบลง ก็จะกลับมาเกิดเป็นเทพ กลับลงมาเกิด
เป็นมนุษย์ แล้วก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศล มาใช้เวรใช้กรรมที่เคย
ท�ำไว้ต่อไป แต่ถ้าได้เจริญปัญญา เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ ว่า
ไม่มีตัวไม่มีตน อย่างพระโสดาบันที่สามารถละสักกายทิฐิได้ เห็นว่า
ขันธ์ ๕ นี้ไม่มีตัวไม่มีตน ท่านก็จะปล่อยวาง ไม่หลง ไม่ยึดไม่ติดกับ
ขันธ์อีกต่อไป มันต่างกันตรงนั้น คือที่ปัญญา เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า
เป็นผู้ค้นพบเอง
ก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น นักปฏิบัติเขาพบแล้วคือทาน ศีล
สมาธิ แต่ทาน ศีล สมาธิ ไม่สามารถท�ำให้จติ หลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดได้เพราะไม่สามารถท�ำลายกิเลสท�ำลายอวิชชาได้นั่นเอง
ตัวทีจ่ ะท�ำลายกิเลสท�ำลายอวิชชาได้กค็ อื ปัญญา คือไตรลักษณ์นเี่ อง
ถ้าเห็นความไม่เทีย่ ง เห็นความทุกข์ เห็นอนัตตาในขันธ์ ๕ แล้วก็จะ
ปล่อยวางได้ เมือ่ ปล่อยวางแล้วก็จะไม่หลงไม่หวนกลับไปหาสิง่ นัน้ อีก
ถ้าพระรูปนั้นท่านเห็นไตรลักษณ์ ท่านก็จะไม่เสียดายจีวรผืนนั้น
ท่านมรณภาพแล้วก็จะไปเลย ไปข้างหน้า ไปหาเอาข้างหน้าก็ได้
ถ้ายังจ�ำเป็นจะต้องมีรปู มีรา่ งมีเสือ้ ผ้าใส่กไ็ ปหาข้างหน้า ผืนทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
จะดีวิเศษแค่ไหนก็ไม่ยึดไม่ติดกับมัน พอถึงเวลาจากกันก็จากกันไป
ไปแล้ ว ไม่ เหลี ย วหลัง แต่คนที่ไม่มีปัญญายังชอบเหลียวหลังอยู่
ยังคิดถึงของดีๆ ของวิเศษที่ตนเองมีอยู่ คนบางคนจึงกลับมาเกิดใน
บ้านของตัวเอง เศรษฐีที่ขุดหลุมฝังเงินไว้ เวลาตายก็กลับมาเกิดเป็น
สุนัขในบ้านของตนเพราะยังมีความผูกพันกับเงินทองของตน
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ดังนั้นจึงควรเจริญไตรลักษณ์ให้มากๆ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพื่อจะได้ตัดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ถ้ามีคนสอนจะไม่ยาก
หรอก เมื่อก่อนไม่มีคนสอนก็เลยไม่มีใครรู้ ก็เลยไม่ได้ท�ำกัน มัวแต่
ติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ พอมีพระพุทธเจ้ามาสอน ทรงแสดงธรรมครั้งแรก
พระอัญญาโกณฑัญญะก็ปล่อยวางขันธ์ได้ บรรลุเป็นพระโสดาบัน
ขึ้นมาทันที

๏
าอยากรู้ว่าเราท�ำกรรมไว้เยอะหรือเปล่าก็ต้องนั่งสมาธิ
นั่งสมาธิแล้วจะระลึกชาติได้ ย้อนไปกี่ภพกี่ชาติก็ได้หมด
พระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติย้อนกลับไปได้หมด แต่ไม่ได้
หมายความว่าคนนั่งสมาธิทุกคนจะระลึกชาติได้นะ ก็ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของแต่ละคนถ้าจิตลงลึกพอ
แต่การบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นไม่จ�ำเป็นต้องเจริญสมาธิ
จนระลึกชาติได้ เพียงท�ำจิตให้สงบให้นิ่งเป็นอุเบกขาก็ใช้ได้แล้ว
เมื่อถอนออกมาก็เจริญวิปัสสนาได้เลย พวกบรรลุธรรมจึงมีอยู่
๒ พวก คือเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติ
พวกเจโตวิมตุ ติ เป็นพวกทีล่ งลึก จิตจะเป็นสมาธิที่ลงลึก มีฤทธิ์
มีเดช มีตาทิพย์ หูทิพย์ ระลึกชาติได้ อย่างพระโมคคัลลานะเป็นพวก
เจโตวิมุตติ
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พวกปัญญาวิมุตติ อย่างพระสารีบุตร จะไม่ลึกทางด้านสมาธิ
แต่จะกว้างขวางแหลมคมทางด้านปัญญา ชอบพิจารณาคิดหาเหตุ
หาผลอยู่เรื่อยๆ
คนทีบ่ รรลุทางปัญญาวิมตุ ติจะท�ำประโยชน์ได้มากกว่าคนทีบ่ รรลุ
ทางด้านเจโตวิมุตติ เพราะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องมือในการ
สัง่ สอน การสัง่ สอนนีต้ อ้ งมีการยกตัวอย่างขึน้ มาเปรียบเทียบคนฟัง
ถึงจะเข้าใจ ครูบาอาจารย์บางองค์ทา่ นไม่ได้สอนมาก อย่างหลวงปูเ่ สาร์
นีท่ า่ นเพียงแต่สรุปรวบยอดให้เจริญศีล สมาธิ ปัญญา แล้วก็ เอวัง ก็มี
ด้วยประการฉะนี้ ให้เอาไปปฏิบตั ิ ท่านไม่ได้ขยายความ แต่หลวงปูม่ นั่
ท่านเป็นทั้งปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
พระองค์ทรงรับแขกรับเทวดาได้ ทรงอ่านจิตอ่านใจของคนได้ ทรงมี
ปัญญาฉลาดสามารถสอนคนได้เป็นจ�ำนวนมาก บางคนปฏิบัติได้
อย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนกับคนที่ถนัดซ้ายก็จะไม่ค่อยถนัดขวา
บางคนก็ได้ทั้ง ๒ ด้าน ซ้ายและขวา อย่างพระพุทธเจ้าต้องทดลอง
ทุกอย่างดู เพราะไม่ทราบว่าจะต้องเจริญสมาธิถึงขั้นไหน เลยต้อง
เจริญให้สุดๆ ของสมาธิเลย ปัญญาก็ต้องสุดๆ ของปัญญาเลย จึงได้
ทั้ง ๒ อย่าง แต่ส�ำหรับพวกเราที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ว่าสมาธิเอา
แค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ก็พอ สอบผ่านก็ใช้ได้ ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้
ปัญญาก็ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้ พอให้สอบผ่านก็บรรลุได้ พระอรหันต์
แต่ละองค์จึงมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน บางองค์ก็มีความ
แตกฉานทางด้านปัญญา บางองค์ก็มีความแตกฉานทางด้านสมาธิ
บางองค์ก็เก่งทั้ง ๒ ด้าน
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วิชชา ปัจจยา สังขารา นีเ้ ป็นเหมือนกับลูกโซ่ทตี่ อ่ เนือ่ งกัน
การท�ำงานของนามขันธ์เป็นอย่างนี้ พอมีความเห็นเกิด
ขึน้ มา ความเห็นนีก้ ก็ ระตุน้ ให้เกิดความคิดขึน้ มา เช่น เห็นว่า
การท�ำบุญดี ก็เกิดความคิดว่าไปท�ำบุญกันดีกว่า นี่ก็เป็นสังขารความ
คิดปรุง แล้วก็รับทราบในใจ ตัวรับทราบนี้ก็คือวิญญาณ แล้วก็ออก
มาทางนามกับรูปก็คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เอารูป
คือร่างกายมาท�ำกิจที่คิดจะท�ำคือไปท�ำบุญ เมื่อท�ำแล้วก็เกิดเวทนา
คือความสุข เมื่อเกิดความสุขก็เกิดความชอบเกิดความผูกพันที่จะท�ำ
อย่างนี้อีก ก็เกิดเป็นภพเป็นชาติ ภพชาติ ก็คือการกระท�ำใหม่อีก
มาท�ำบุญคราวนีแ้ ล้วพอใจ คราวหน้าก็จะมาท�ำอีก เรามาเกิดในชาตินี้
แล้วพอใจกับชาตินี้ พอตายไปเราก็อยากจะกลับมาเกิดอีก ก็วนไป
อย่างนี้ นี่พูดแบบรวมๆ
แต่ในใจนั้นจะมีหลายขั้น เริ่มตั้งแต่ อวิชชาปัจจยา สังขารา,
สังขาระปัจจยา วิญญาณัง, วิญญาณะปัจจยา นามะรูปงั , นามะรูปะ
ปัจจยา สฬายตนัง, สฬายตนะปัจจยา ผัสโส ตาเห็นรูป หูได้ยนิ เสียง
ก็เกิดเวทนาขึ้นมา ผัสสะปัจจยา เวทนา เมื่อเกิดเวทนาก็เกิดตัณหา
ขึ้นมา เวทนาปัจจยา ตัณหา เกิดตัณหาก็เกิดอุปาทาน ความยึดมั่น
ถือมั่น ตัณหาปัจจยา อุปาทานัง เกิดตัณหาความอยากจะให้รูปนั้น
อยูไ่ ปนานๆ ก็พยายามเหนีย่ วรัง้ รูปนัน้ ไว้ ถ้ารูปนัน้ เสียไปก็หารูปใหม่
มาแทน รถคันนีเ้ สียไปก็หารถคันใหม่มาแทน ก็เป็นการสร้างภพขึน้ มา
ใหม่ ก็จะเป็นอย่างนีไ้ ปเรือ่ ยๆ อยูท่ ตี่ วั เริม่ ต้นเป็นหลัก ถ้าเป็นอวิชชา
ก็จะท�ำให้คิดไปในทางติดอยู่กับการสร้างภพสร้างชาติ เวียนว่าย
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ตายเกิด คิดอยู่กับเรื่องกามสุข เรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ แต่ถ้าเป็นทาง
ธรรมะ ก็จะคิดไปทางทาน ศีล ภาวนา ก็จะตัดสังขารไปเรือ่ ยๆ เพราะ
เมื่อภาวนาจะเห็นว่าสังขารเป็นตัววุ่นวาย ยิ่งคิดยิ่งปรุงยิ่งวุ่นวาย
ถ้าหยุดสังขารได้ก็จะสบาย สักแต่ว่ารู้ อย่างนี้ดีที่สุด เห็นอะไรก็
ไม่ปรุงแต่ง จะเป็นอะไรก็ให้เป็นไป สักแต่วา่ เป็น ไม่ไปคิดว่าดีอย่างนัน้
ไม่ดีอย่างนี้ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา ซึ่งเป็นงานของสังขาร
เมื่อวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมา ดีใจบ้าง เสียใจบ้าง
พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง ก็เกิดตัณหาขึ้นมา ก็ต้องไปจัดการไปแก้ไข
ไปท�ำสิ่งโน้นสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้แหละ ไปท�ำไปแก้อย่างไรเดี๋ยวก็กลับมาเป็น
อย่างนี้อีก แก้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็มีเรื่องใหม่มาให้แก้อยู่เรื่อยๆ แก้ไป
จนวันตายก็ไม่หมด งานทางโลกท�ำไปเท่าไรก็ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่เหมือน
งานทางธรรม คือรู้ทันว่าเราก�ำลังหลงกับเรื่องราวต่างๆ ในโลกนี้
หยุดวุน่ วายกับมันได้แล้ว ดูแลรักษาใจของเราให้สงบ ไม่ไปปรุงไปแต่ง
เท่านั้นแหละก็เป็นธรรมะขึ้นมา เป็นวิชชาปัจจยา สังขารา เมื่อมี
ธรรมะแล้วก็ไม่คิดไปทางเรื่องวุ่นวาย ถ้าจะคิดก็จะคิดในเรื่องที่เกิด
คุณประโยชน์
อย่างจิตของพระอรหันต์ จิตของพระพุทธเจ้านี้ ท่านมีแต่วชิ ชาหรือ
ธัมมะปัจจยา สังขารา ท่านก็คิดแต่ในเรื่องที่ดี เรื่องที่ท�ำให้เกิดคุณ
เกิดประโยชน์ ท�ำแล้วก็ปล่อยวาง ไม่ยึด ไม่ติด เพราะท่านมีปัญญา
มีสัมมาทิฐิคอยคุมไม่ให้เกิด เวลาสัมผัสกับเวทนาก็ไม่ยินดีกับเวทนา
ไม่เกิดตัณหา เมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปาทานความยึดติดกับสิ่งต่างๆ
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ท� ำ ด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใจ ไม่ ไ ด้ ท� ำ ด้ ว ยความยึ ด ติ ด ท� ำ ไปแล้ ว ก็
แล้วกันไป เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเท่านั้นเอง คนอื่นจะพอใจหรือไม่
จะขอบใจหรือไม่ ท่านไม่สนใจ ไม่เอามาเป็นอารมณ์ เมือ่ พิจารณาด้วย
ธรรมแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ท�ำไป ใครจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร
ก็ไม่เกี่ยวกับท่าน วิพากษ์วิจารณ์ไปก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของคน
หูหนวกตาบอด ใครจะวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ได้
พระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าไม่วิพากษ์วิจารณ์กันหรอก มีแต่พวก
คนหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราเท่านั้นที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ครูบา
อาจารย์กัน จะตกนรกหมกไหม้โดยไม่รู้ตัว จิตจะว้าวุ่นขุ่นมัวกับการ
วิจารณ์
เรือ่ งของครูบาอาจารย์จงึ ไม่ควรวิพากษ์วจิ ารณ์ ท่านมีปญ
ั ญา
ท่านรูเ้ ห็นหลายมิติ ลึกกว่าเรา กว้างกว่าเรา เรามองเพียงมิตเิ ดียว
คิดอย่างนีแ้ ล้วจะได้สบายใจ จะได้ไม่ตอ้ งไปกังวลกับท่าน ไม่ตอ้ ง
ไปห่วงท่าน ห่วงตัวเราเถิด ท่านสอนเรา ไม่ใช่เราสอนท่าน จึงไม่ตอ้ ง
ไปห่วงไปกังวลกับท่าน ท่านพร้อมท่านบริบูรณ์ในทุกอย่างแล้ว
เวลาท่านท�ำอะไร ไม่ได้ท�ำแบบหุนหันพลันแล่นอย่างพวกเรา
ท่านคิดโดยรอบคอบแล้วด้วยธรรม อวิชชาคือความหลง ส่วน
ธรรมะคือความรู้ ถ้ามีธรรมะก็จะปรุงแต่งไปในทางที่ดี
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กษุณี แม้บรรลุธรรมแล้ว เป็นอรหันต์แล้ว รูส้ กึ ว่าต้องกราบ
พระภิกษุ ถึงแม้จะเพิ่งบวชมาใหม่ๆ แต่สามเณรนี่เข้าใจว่า
ไม่ต้อง กราบแต่พระภิกษุขึ้นไป เพราะยิ่งได้บรรลุธรรมสูง
ขึ้นไปเท่าไร ทิฏฐิในใจจะยิ่งต�่ำลงไป ไม่สูงตามธรรม จะสวนทางกับ
ธรรมทีไ่ ด้บรรลุ ผูท้ ไี่ ด้บรรลุเป็นพระอรหันต์จะไม่รงั เกียจเดียดฉันท์กบั
สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเลย เพราะการปฏิบัติจริงๆ ก็เพื่อ
ลดละตัวตน ยิง่ ปฏิบตั ธิ รรมสูงขึน้ เท่าไร ตัวตนยิง่ น้อยลงไปเรือ่ ยๆ
ความถือตัวถือตนถือว่าเป็นผูว้ เิ ศษเป็นผูย้ งิ่ ใหญ่จะหายไปจนไม่มี
หลงเหลืออยูใ่ นตัวเลย เพราะความถือตัวนีแ้ หละเป็นต้นเหตุของ
ความทุกข์ พอใครปฏิบัติไม่ถูกใจเราหน่อย เพราะเราเป็นถึงผู้จัดการ
แต่เขากลับท�ำกับเราเหมือนกับเราเป็นพนักงานเช็ดกวาดถู เราก็จะ
รู้สึกไม่พอใจ แต่ถ้าเรารู้สึกเฉยๆ ถือว่าเป็นเรื่องของเขา สายตาของ
เขาเป็นอย่างนั้น เขาจึงมองเห็นเราเป็นอย่างนั้น เขาไม่มีปัญญา
มองไม่เห็นว่าเราเป็นผู้จัดการก็ช่วยไม่ได้ เขาจะมองว่าเราเป็นเด็ก
รับใช้ก็ไม่เป็นไร เป็นความเห็นของเขา สายตาของเขา แต่เราก็รู้อยู่
ในใจของเราว่าเราเป็นอะไร

ความเป็นอะไรของเรานีไ้ ม่ได้หมายความว่าจะต้องให้คนอืน่ เขา
เห็นตาม เขาจะเห็นอย่างไร เราก็ยงั เป็นเราอยูน่ นั่ แหละ ยิง่ ปฏิบตั ธิ รรม
สูงขึน้ ไปเท่าไร ความอิม่ ความพอก็มมี ากขึน้ ไม่หวิ ไม่อยากให้คนนัน้
ท�ำอย่างนัน้ อย่างนีก้ บั เรา เมือ่ ปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ สูงสุดแล้วจะไม่มคี วามหิว
ความอยากกับอะไรเลย เคยได้ยินว่าคุณแม่แก้วมีคุณธรรมในจิตใจ
ที่สูงมาก แต่เวลามีพระไปหาท่าน แม้จะเป็นพระบวชใหม่ ท่านก็
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ยังกราบไหว้เพราะเป็นสมมุติ ฆราวาสก็ต้องแสดงความเคารพต่อ
บรรพชิต เราต้องรู้ทันต้องแยกแยะได้ว่าโลกนี้มีทั้งสมมุติและวิมุตติ
วิมุตติก็เป็นอย่างหนึ่ง สมมุติก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง
หลวงตาท่านเคยเขียนไว้ในประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ท่านตอบ
ปัญหาเทวดาเกี่ยวกับเวลาที่พระอรหันต์มาประชุมกัน ท่านนั่งกัน
อย่างไร ท่านก็แสดงเป็นสองนัยด้วยกัน ถ้าเป็นแบบวิมุตติ ก็จะไม่
ถือว่าใครสูงใครต�่ำกว่ากัน ใครมาก่อนจะนั่งข้างหน้าก็ได้ จะนั่งตรง
ไหนก็ได้ นัง่ ไปตามอัธยาศัย แล้วก็แสดงแบบสมมุติ คือต้องนัง่ ไปตาม
ล�ำดับพรรษา ถึงแม้ตนจะเป็นพระอรหันต์ ถ้ามีพระที่อาวุโสกว่าที่
ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ตนก็จะไม่ไปนั่งข้ามหน้าข้ามตาท่าน เวลา
เดินบิณฑบาตก็ให้พระที่มีพรรษามากกว่าเดินน�ำไป ถึงแม้ตนเองจะ
เป็นพระอรหันต์ แต่พระที่เดินน�ำหน้าจะไม่เป็นพระอรหันต์ ก็ไม่มี
ปัญหาอะไร เพราะรู้จักแยกแยะสมมุติกับวิมุตติออกจากกัน วิมุตติ
เป็นเรื่องที่อยู่ในใจเราล้วนๆ ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นอะไร แต่รู้ว่า
เราบวชมากี่พรรษาแล้วก็ต้องปฏิบัติไปตามสมมุติ เหมือนลูกกับพ่อ
กับแม่ ลูกบางคนเป็นอภิชาตบุตร มีจิตใจที่สูงกว่าพ่อกว่าแม่ อย่าง
พระพุทธเจ้า เป็นต้น แต่ลูกก็ยังเคารพคุณพ่อคุณแม่อยู่ ไม่ได้ถือว่า
ตนฉลาดกว่าเก่งกว่า การเคารพพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีอยู่ แม้จะ
มีความรู้ความฉลาดความสามารถมากกว่าพ่อกว่าแม่ก็แยกไว้เป็น
เรื่องหนึ่ง คนเราสมัยนี้มักจะหลงตัวเอง พอเป็นใหญ่แล้วกลับเห็น
พ่อแม่เป็นคนไม่มีความหมายไป เหตุก็เป็นเพราะความหลงนี้เอง
แต่คนที่มีปัญญาอย่างในหลวง เวลาอยู่ส่วนพระองค์กับสมเด็จย่า
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ก็ยังกราบสมเด็จย่า ทรงถือว่าเป็นพระมารดา แต่เวลาที่ทรงเสด็จ
ออกงานก็ต้องประทับบนบัลลังก์ สมเด็จย่าก็ทรงประทับอยู่ข้างล่าง
อย่างนี้เป็นต้น
สมมุตกิ ม็ อี ยูห่ ลายระดับด้วยกัน เวลาออกงานก็แบบหนึง่ เวลา
อยูบ่ า้ นก็แบบหนึง่ ต้องท�ำไปให้ถกู กาลเทศะ ตามธรรมเนียมประเพณี
ไม่มีปัญหาอะไร เหมือนการเล่นละคร เรื่องนี้เขาให้เป็นพระเอก
แต่เรื่องหน้าเขาให้เป็นผู้ร้าย ก็ต้องเล่นไปตามบท มันก็เป็นละคร
เท่านั้น ถ้าไม่ยึดไม่ติดกับบทแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร เล่นได้ทุกรูปแบบ
ให้เล่นเป็นขอทานก็ได้ เป็นคนรับใช้ก็ได้ เป็นมหาเศรษฐีก็ได้ แล้วแต่
จะเล่นเรื่องอะไรขอให้จ่ายเงินให้เราก็แล้วกัน เราเป็นเหมือนลูกจ้าง
เขาจ้างให้ท�ำอะไรก็ท�ำไป นี่คือความหมายของการไม่ยึดไม่ติด แต่รู้
ว่าอะไรสูงอะไรต�่ำ อะไรดีอะไรชั่ว อยู่ในเหตุการณ์ที่จ�ำเป็นจะต้อง
ท�ำตามขั้นตอนก็ท�ำไป ไม่ได้คิดว่าเราวิเศษวิโส จะต้องปฏิบัติกับเรา
อย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าเขาไม่รู้จักเราเขาจะปฏิบัติได้อย่างไร บางคนที่
ปฏิบตั ไิ ม่ดกี บั เราเพราะเขาไม่รู้ แต่พอมารูเ้ ข้าทีหลังก็มาขอโทษขอโพย
บอกว่าผมไม่รู้ว่าท่านเป็นใครก็มี แต่เราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคือง
ตั้งแต่ต้นแล้ว เพราะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของโลกก็เป็นอย่างนี้แหละ เรื่อง
สรรเสริญนินทามีอยู่ทุกหนทุกแห่ง จึงต้องพร้อมที่จะรับกับทุกสภาพ
ถูกเหยียดหยามก็ได้ สรรเสริญก็ได้ ได้รับการต้อนรับอย่างดีก็ได้
ไม่แยแส ปล่อยให้ท�ำเองทุกอย่างก็ได้ ก็แล้วแต่ ในเมื่อไม่ได้ไปหวัง
อะไรจากใครแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร
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ชคดีนะทีไ่ ด้พบกับครูบาอาจารย์สายนี้ เหมือนกับได้กลับไป
ในสมัยพุทธกาล ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็นเหมือนสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงน�ำปฏิบัติ เพราะอ่านในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้น
มีแต่พระปฏิบัติ มีแต่พระเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ตามป่าตามเขา
ไม่เห็นมีแบบที่เห็นกันตามบ้านตามเมืองทุกวันนี้ แต่กย็ ากนะส�ำหรับ
คนบางคนทีจ่ ะเข้าใจพระสายปฏิบตั ิ เพราะถ้าถูกปลูกฝังมาตัง้ แต่เล็กว่า
ศาสนาพุทธต้องเป็นแบบนี้นะ ต้องมีการท�ำบุญ ต้องมีงานสมโภช
มีอะไรต่างๆ ก็จะไม่เข้าใจว่าท�ำไมพระป่าถึงอยูก่ นั แบบนี้ แต่ถา้ ได้ศกึ ษา
จากต้นฉบับ ศึกษาจากพระไตรปิฏก ก็จะเห็นความแตกต่างกันมาก
สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วดั เดียว มีแต่ศรัทธา
ญาติโยมสร้างถวายให้ พระไม่ไปเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัดสร้างวา
ไปเรีย่ ไรผ้าป่าอะไรต่างๆ ไม่มี ไม่ใช่งานของพระ ถ้าไม่มคี นสร้างวัดให้
ก็ทรงสอนให้อยู่ตามโคนไม้ อยู่ตามถ�้ำ ตามเรือนร้างอยู่แล้ว นั่นคือ
ทีอ่ ยูข่ องพระในสมัยพุทธกาล ไม่ได้อยูต่ ามวัดกัน เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้า
ประกาศสอนธรรมะใหม่ๆ ก็ทรงประทับอยูต่ ามโคนไม้ทสี่ งบสงัดวิเวก
ผ้าจีวรยังไม่มีใครถวายกันเลย ต้องไปเก็บเศษผ้าที่ถูกทิ้งไว้ตามป่าช้า
ตามกองขยะ จึงเรียกว่าผ้าป่า คือผ้าที่ทิ้งอยู่ตามป่าช้า เศษผ้าได้มา
มากน้อยเท่าไรก็สะสมไว้แล้วก็มาปะมาเย็บท�ำให้เป็นผืนใหญ่ขึ้นมา
แล้วก็เอาไปซักเอาไปย้อม เท่านี้ก็ห่มได้แล้ว สมัยนั้นไม่มีใครถวาย
ผ้าจีวรให้กับพระ พระล�ำบากมากเรื่องผ้า ท่านจึงต้องดูแลรักษาผ้า
ให้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตของท่าน ผ้าครอง ๓ ผืน ต้องรักษา
อย่างดี ไปไหนต้องเอาติดตัวไปด้วย ต้องไม่อยูโ่ ดยปราศจากผ้าครอง
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ทัง้ ๓ ผืน อีกอย่างทีต่ อ้ งมีกค็ อื บาตร บาตรนีส้ ำ� คัญมาก ถ้าไม่มบี าตร
ก็จะไม่มขี า้ วกิน จึงต้องดูแลรักษาบาตรอย่างดี ท่านอยูก่ นั แบบเรียบๆ
ง่ายๆ เรื่องวัตถุภายนอกจะไม่ค่อยมีกัน แต่มีเวลาบ�ำเพ็ญมาก แล้ว
ก็ได้บรรลุกันเป็นจ�ำนวนมาก
ในสมัยนั้นผู้บ�ำเพ็ญก็ได้สมาธิกันแล้ว นักบวชในลัทธิอื่นๆ ก็ได้
บรรลุฌานกันได้สมาธิกัน แต่ไม่มีปัญญาเท่านั้นเอง มองไม่เห็น
ไตรลักษณ์ มองไม่เห็นอนัตตา เห็นอนิจจัง เห็นทุกข์ แต่ไม่เห็นอนัตตา
ไม่รวู้ า่ อัตตาตัวตนเป็นสมมุตทิ จี่ ติ สร้างขึน้ มา และก็เชือ่ กันมาฝังลึกอยู่
ในจิตใจของปุถชุ นมาตลอด มีพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีไ่ ด้พจิ ารณาค้นหา
อย่างเต็มที่ หาทัง้ ในกาย หาทัง้ ในจิต หาตรงไหนก็ไม่มตี วั ตนเลย จะมี
ก็อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้น พอได้ทรงน�ำมาประกาศสอนพวกฤาษี
ทั้งหลาย ก็ท�ำให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้อย่างรวดเร็วเพราะมีศีล
มีสมาธิอยู่แล้ว สิ่งที่ขาดก็คือปัญญานั้นเอง เวลาที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงธรรมโปรดพวกนักบวชในลัทธิอื่นที่ฟังครั้งละ ๕๐๐ รูป ก็บรรลุ
เป็นพระอรหันต์ได้ทั้ง ๕๐๐ รูปทันที คิดดูภายในระยะเพียงไม่กี่เดือน
นับตั้งแต่วันแรกที่ทรงประกาศพระธรรมสอนโลกในวันเพ็ญเดือน ๘
จนถึงวันเพ็ญเดือน ๓ วันมาฆบูชา ก็เจ็ดเดือนด้วยกัน ก็ปรากฏมี
พระอรหันต์ถงึ ๑,๒๕๐ รูป ทีไ่ ด้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นดั หมาย
กันไว้กอ่ น แต่ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้ายังไม่ได้ประกาศสอนธรรมะ ไม่มกี าร
ปรากฏขึน้ ของพระอรหันต์เลยแม้แต่รปู เดียว เพราะไม่มใี ครจะรูเ้ รือ่ งที่
พระพุทธเจ้าทรงรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น
พอมีพระพุทธเจ้ามาโปรดแล้ว ผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็น�ำไปพิจารณาก็จะ
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เข้าใจ พอเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางได้เลย จึงต้องท�ำความเข้าใจให้ได้ว่า
ร่างกายไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา พอเข้าใจแล้วก็จะหลุดพ้น จะไม่ทกุ ข์
กับร่างกายอีกต่อไป

๏
ารปฏิบัติ บรรลุช้าบรรลุเร็วก็บรรลุเหมือนกัน พอบรรลุ
แล้วก็เหมือนกัน กินข้าวอิ่มช้า อิ่มเร็ว ก็อิ่มเท่ากัน ขอให้กิน
เท่านั้นแหละ ขอให้ปฏิบัติเท่านั้น ขอให้เรียนเท่านั้นแหละ
จะช้าหรือจะเร็วก็อยู่ที่บุญวาสนาของเรา บางคนมีกิเลสหนาปัญญา
ทึบก็ชา้ ถ้ากิเลสบางปัญญาแหลมคมก็เร็ว ขอให้ทำ� ไปเถิด ช้าก็ไม่เป็นไร
ขี่จักรยานไปก็ช้าหน่อย ถ้านั่งรถเก๋งก็เร็วหน่อย แต่ก็ถึงเหมือนกัน
แล้วแต่บุญของเรา แล้วแต่บุญวาสนาที่เราสะสมไว้ แข่งรถแข่งเรือ
พอแข่งกันได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนานี้แข่งกันไม่ได้หรอก
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เพียร
ระลึก
ถึง
ความตาย
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ธรรมะบนเขา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี
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รรมทีผ่ ปู้ ฏิบตั ผิ ทู้ มี่ คี วามปรารถนาอันแรงกล้าต่อ
การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงควรจะมีอยูใ่ นใจ
เสมอ ก็คอื ความพากเพียร ความยินดีในการทีจ่ ะ
เจริญธรรมต่างๆ ที่เป็นเหตุที่จะท�ำให้หลุดพ้นได้ ต้องมี
ความรักในการท�ำความเพียร ชอบท�ำความเพียร คิดอยูก่ บั
การท�ำความเพียรอยูเ่ สมอในทุกอิรยิ าบถ ตัง้ แต่ตนื่ ขึน้ มา
จนถึงเวลาหลับไป โดยให้ยึดคติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้
ทรงตรัสไว้ว่า “หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร”

ความเพี ย รนี้ เ ป็ น ตั ว ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ เจริ ญ
ก้าวหน้าในธรรมต่างๆ ถ้าขาดความเพียรแล้ว ธรรมต่างๆ เช่น
สติ ปัญญา จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ ต้องมีความเพียร
เป็นผู้ผลักดัน ผลักดันให้เจริญสติ ให้ควบคุมความคิด ไม่ให้
คิดไปในทางกิเลสตัณหา ความโลภ ความอยากต่างๆ ให้คดิ ไป
ในทางธรรม เช่น ให้เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ
การระลึกถึงความตายนี้เป็นการเจริญสติเหมือนกับ
การเจริญพุทธานุสติ คือการบริกรรมพุทโธๆ แต่การเจริญ
มรณานุสตินี้เป็นประโยชน์ ๒ ส่วน เป็นการเจริญสติและ
เป็นการเจริญปัญญาควบคู่ไปด้วย
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การเจริญพุทธานุสตินี้เป็นการเจริญสติเพียงอย่างเดียว
ไม่ได้ปญ
ั ญา แต่ถา้ เจริญมรณานุสติ ระลึกถึงความตายอยูเ่ รือ่ ยๆ
จะได้ทงั้ สติและจะได้ทงั้ ปัญญา ถ้าถูกจริต ผูท้ เี่ จริญมรณานุสติน้ี
ก็จะสามารถก้าวหน้าในธรรมได้อย่างรวดเร็ว เพราะเมื่อมีสติ
ก็จะท�ำให้ใจสงบนิ่งเป็นอุเบกขาได้ แล้วเมื่อเกิดกิเลสตัณหา
ความรักตัวกลัวตายเกิดขึ้นมา ก็จะมีปัญญาคือความตายนี้
มาระงับดับความรักตัวกลัวตายได้ ท�ำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับ
ความตาย เพราะมีปัญญาที่เห็นว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้ว
ย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้
การที่จะท�ำให้ได้ผลในการดับความทุกข์ที่เกิดจากความรักตัว
กลั ว ตายได้ ก็ ต ้ อ งอาศั ย ความเพี ย รพยายามที่ จ ะเจริ ญ
มรณานุสติอยู่เรื่อยๆ
การเจริญมรณานุสตินกี้ เ็ จริญได้ทงั้ กับร่างกายของเรา
และร่างกายของผู้อื่น โดยเฉพาะร่างกายของคนที่เรามี
ความผูกพันด้วย มีความรักมีความห่วงใย ถ้าเราหมั่น
เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ เราก็จะเห็นว่าความห่วงใย
ของเรานี้ ไ ม่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ต่ อ ย่ า งใด ไม่ เ ป็ น ผลแต่
อย่างใด เป็นแต่โทษกับเราเอง เพราะท�ำให้เรานัน้ ทุกข์ไป
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เปล่ า ๆ เพราะคนเราทุ ก คนนั้ น ย่ อ มมี ค วามตายเป็ น
ธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้
นีค่ อื ประโยชน์ทเ่ี ราจะได้รบั จากการเจริญมรณานุสติ จะท�ำ
ให้เราหายวิตก หายกังวล หายห่วงใยในชีวิตของทุกๆ คนได้
ทั้งของเราและทั้งของผู้อื่น เราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา
มีเกิดแล้วย่อมมีตายเป็นธรรมดา ธรรมอันใดมีการเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา ธรรมเหล่านัน้ ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา นีเ่ ป็นสิง่ ที่
จะปรากฏขึ้นมาในใจถ้าหมั่นเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ
การจะเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ ได้ ก็ต้องอาศัยความ
พากเพียรนีเ่ อง พยายามพากเพียรพิจารณา พยายามเจริญสติ
ระลึกถึงความตายอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ ท รงสั่ ง สอนพระอานนท์ ตอนต้ น พระองค์ ท รงถาม
พระอานนท์ว่า
“อานนท์ วันๆ หนึ่ง เธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้ง
ด้วยกัน”
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พระอานนท์ก็ตอบว่า
“วันละ ๔-๕ ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน
หลังจากตื่นขึ้นมา เป็นต้น
พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า
“อานนท์ เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่ เธอยัง
พิจารณาความตายไม่พอเพียงต่อการที่จะท�ำให้เธอได้
หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ถ้าเธอต้องการที่จะหลุดพ้น
จากความทุกข์จากความกลัวตาย เธอจะต้องระลึกถึง
ความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลย แล้วเธอก็จะเห็น
ว่าความตายนี้มันสั้นนิดเดียว พอหายใจเข้าไม่หายใจ
ออกก็ตายแล้ว ไม่ได้เป็นเรื่องยืดยื้อ เรื่องยาว เรื่องน่า
หวาดกลัวแต่อย่างใด หายใจเข้าไปแล้วไม่หายใจออกมา
ก็ ต าย หรื อ หายใจออกมาแล้ ว ไม่ ห ายใจเข้ า ไปก็ ต าย
มันเป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ แว๊บเดียวเท่านัน้ เอง ชัว่ ขณะเดียว
ไม่ทันที่เราจะตกใจหรือกลัวได้เลย ถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่
ตลอดเวลา ความตายนี้จะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆ เป็น
เรื่องของการหายใจเข้าออกนี่เอง”
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แต่ส�ำหรับผู้ที่มีจิตที่ยังอ่อนไหวอยู่ เป็นจิตที่ไม่สามารถ
เจริญมรณานุสติได้ เช่น เวลาระลึกถึงความตายแล้วมีความ
หวาดกลัวหรือมีความหดหู่ใจ ก็ต้องใช้การเจริญสติแบบอื่น
แต่ก็จะท�ำให้ต้องเสียเวลาหน่อยเพราะว่าต้องท�ำให้ใจนั้น
สงบขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะสามารถที่จะมาเจริญมรณานุสติได้
อีกครั้ง เพราะว่ายังไงความตายนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณากัน
ทุกรายไป เพียงแต่ว่าจะท�ำตอนไหน จะท�ำควบคู่ไปกับการ
เจริญสติเลย หรือจะต้องแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน
ขั้นตอนแรก คือเจริญสติเพื่อท�ำใจให้สงบเป็นสมาธิก่อน
เมื่อใจสงบเป็นสมาธิ มีฐานของความสงบสนับสนุนแล้ว เวลา
ออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญมรณานุสติ ให้พิจารณาความตาย
ถ้ามีความสงบแล้วนี้เวลาพิจารณาความตายจะไม่มีอารมณ์
หดหู่ จะไม่มีความหวาดกลัว เพราะว่ากิเลสตัณหาที่เป็น
ตัวที่ท�ำให้จิตเกิดความหดหู่ใจเกิดความหวาดกลัวนั้นได้ถูก
อ�ำนาจของสมาธิกดเอาไว้ จึงไม่สามารถที่จะมาสร้างอารมณ์
หดหู่อารมณ์หวาดกลัวให้กับใจได้ ใจก็จะสามารถระลึกหรือ
พิจารณาความตายได้ แล้วก็จะเห็นว่าความตายนี้เป็นเรื่อง
ธรรมดา เหมือนฝนตกแดดออกนีเ่ อง ไม่มผี ลกระทบกับใจเลย
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สิง่ ทีถ่ กู กระทบคือร่างกาย ซึง่ ร่างกายนีก้ ไ็ ม่มคี วามรูส้ กึ รับรูเ้ รือ่ ง
ความตายของตนเอง ร่างกายก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่ง
เวลาทีต่ น้ ไม้ถกู ตัดล้มลงไป ต้นไม้กไ็ ม่แสดงอาการอะไรต่อการ
ล้มตายของต้นไม้ มีแต่ใจเท่านั้นแหละที่เป็นผู้ที่ไปมีปฏิกิริยา
กับความตายของร่างกาย แต่พอใจมีปัญญามาสอนให้รู้ว่า
ใครตาย ใครไม่ตาย ใจก็จะไม่มีปฏิกิริยาต่อความตาย ใจก็จะ
ยอมรับสภาพ รับรู้ความเป็นจริงของความตายของร่างกายได้
เพราะผูท้ ตี่ ายนีไ้ ม่ใช่เป็นใจนะ ผูท้ ตี่ ายก็คอื ร่างกาย แต่ผทู้ ที่ กุ ข์
ผู้ที่เดือดร้อนนี้คือใจ ร่างกายนี้เขาไม่เดือดร้อนกับความตาย
ของเขา เหมือนกับต้นไม้ที่เขาไม่เดือดร้อนเวลาที่เขาถูกตัด
ล้มลงไป แต่ถ้ามีเจ้าของ เจ้าของต้นไม้นั้นก็อาจจะเดือดร้อน
ขึ้นมาได้ ถ้ามีความรักมีความหวงในต้นไม้ต้นนั้น ไม่อยากจะ
ให้ต้นไม้นั้นล้มตายจากไป เวลาที่ใครมาตัดต้นไม้ก็จะท�ำให้
เจ้าของต้นไม้นนั้ เกิดความเสียใจเกิดความโกรธได้ เช่นเดียวกับ
ร่างกายกับใจ ใจเป็นเจ้าของร่างกาย แต่เป็นเจ้าของชั่วคราว
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ถาวร เพราะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นสมบัติที่
ถาวรของใจ ร่างกายนี้ได้มาแล้วก็จะต้องแก่ เจ็บ ตาย ไป
ในทีส่ ดุ ถ้าใจรูค้ วามจริงจากการได้พจิ ารณาแยกแยะใจออกจาก
ร่างกายได้ เวลาเกิดอะไรขึ้นมากับร่างกาย ใจก็จะวางเฉยได้
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ปล่อยวางได้ ไม่ทกุ ข์ไปกับความตายของร่างกาย ความทุกข์นี้
เกิดจากความอยากไม่ให้รา่ งกายนีต้ ายนัน่ เอง แต่เมือ่ มีปญ
ั ญา
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆ ว่า ร่างกายนี้เกิดมา
แล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป ล่วงพ้นความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ไปไม่ได้ ถ้ามีปญ
ั ญาคอยสอนใจอยูเ่ รือ่ ยๆ จนไม่หลง
ไม่ลืม พอเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา ปัญญาก็จะสอนให้ใจ
อยู่เฉยๆ ให้ปล่อยวาง เพราะว่าถ้าไปมีความอยากไม่ตาย
อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
นี่คือเรื่องของปัญญาและเรื่องของสติที่จะเกิดขึ้นจากการ
มีความเพียร ถ้าไม่มีความเพียร ธรรมเหล่านี้ก็จะอยู่นอกใจ
อยู่ชั่วขณะที่ได้ยินได้ฟังอย่างตอนนี้ พอเราแยกทางกันกลับ
บ้าน กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยของเรา หรือกลับไปท�ำอะไรต่างๆ
ถ้าเราไม่มีความเพียรที่จะเจริญระลึกถึงความตาย สิ่งที่เรา
ได้ยนิ ได้ฟงั นีก้ จ็ ะหายไป กลายเป็นสัญญา กลายเป็นความจ�ำไป
พอเราไปประสบกับความตายของเราก็ดีหรือของคนอื่นก็ดี
เราก็จะเกิดความตกใจเกิดความหวาดกลัวขึน้ มาทันที เพราะว่า
เราไม่มีปัญญาอยู่คู่กับใจไว้คอยปกป้องรักษาใจไม่ให้เกิด
ความหวาดกลัวขึ้นมา
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ความหวาดกลัวนี้เกิดจากความหลงความลืมไปว่า
ร่างกายนี้จะต้องแก่ เจ็บ ตาย นั่นเอง พอเกิดความหลง
เกิดความลืมก็เกิดความอยาก อยากให้ร่างกายนี้ไม่ตาย
พอไปเจอความตายเข้าก็จะเกิดความหวาดกลัว เกิด
ความทุกข์ขึ้นมาทันที เพราะว่าไม่มีปัญญาคอยสอนใจ
อยู่เรื่อยๆ นั่นเอง แต่ถ้าเราเอาความตายที่เราได้ยิน
ในขณะนี้ไปกับเราด้วย หลังจากที่ออกจากที่นี่ไปแล้ว
เราก็ยงั ระลึกถึงความตายอย่างต่อเนือ่ ง ใจของเรานีก้ จ็ ะมี
ปัญญาคอยคุม้ ครองคอยรักษาไม่ให้ใจของเราทุกข์วนุ่ วาย
ไปกับความตาย
นีค่ อื เรือ่ งของการมีความเพียร เราต้องพยายามเพียรเจริญ
สติเพียรเจริญปัญญาให้มาก เพียรนัง่ สมาธิทำ� ใจให้สงบ เพราะ
ถ้าใจสงบแล้ว ใจจะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ ถ้าปัญญา
สอนหรือชี้ให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายนี้
ประกอบขึน้ มาจากธาตุทงั้ ๔ คือ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ และสักวันหนึง่
ก็จะต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิม ธาตุที่มีอยู่ในร่างกายนี้ คือธาตุ
ทั้ง ๔ นี้ เช่น ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟนี้ สักวันหนึ่ง
ก็จะต้องแตกความสามัคคีกัน จะต้องแยกทางกัน ร่างกายนี้
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พอไม่หายใจแล้ว ธาตุลมก็หยุดการเข้าออกแล้ว ธาตุไฟก็
จะหายไป ธาตุน�้ำก็จะไหลออกมา ไหลจนกระทั่งร่างกายนี้
แห้งกรอบไป กลายเป็นดินไป
นี่คือเรื่องของร่างกายของทุกๆ คน เกิดมาแล้วจะต้องแก่
เจ็บ ตาย ด้วยกันทุกคน ไม่มีใครสามารถที่จะห้ามความแก่
ความเจ็บ ความตาย ของร่างกายได้ แต่ปัญญานี้จะห้ามไม่ให้
ใจทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ได้ เพราะว่าเวลามี
ปัญญาก็จะท�ำให้ใจนี้ยอมรับความจริง ยอมรับว่าร่างกายนี้
ต้องเป็นอย่างนี้ ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่ใจผู้พิจารณา
ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย ใจเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเท่านั้น ใจมา
ได้ร่างกายมาเป็นสมบัติไว้ส�ำหรับรับใช้ใจ ตอบสนองความ
ต้องการต่างๆ ของใจ ใจต้องการจะดูรูป ฟังเสียง ก็ต้องใช้
ร่างกายเป็นเครื่องมือ แต่ถ้าใจมีความสงบแล้ว ใจก็จะไม่ต้อง
ใช้ร่างกาย เพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุข
ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายไปดูรูป หรือไปฟัง
เสียงต่างๆ เมือ่ มีความสุขทีด่ กี ว่าความสุขทีไ่ ด้จากทางร่างกาย
การใช้รา่ งกายก็ไม่มคี วามจ�ำเป็นอีกต่อไป เมือ่ ไม่มคี วามจ�ำเป็น
แล้ว ร่างกายจะอยูห่ รือจะไปก็จะไม่เป็นปัญหา แต่ถา้ ใจยังไม่มี
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ความสงบ ยังไม่สามารถหาความสุขจากความสงบได้ ใจก็จะต้อง
ไปอาศัยร่างกายหาความสุขผ่านทางร่างกาย ถ้ายังต้องอาศัย
ร่างกายก็จะต้องเกิดความรักเกิดความหวงขึ้นมา เกิดความ
อยากไม่ให้ร่างกายตายไปจากใจ เพราะถ้าไม่มีร่างกายแล้ว
ใจก็จะไม่สามารถหาความสุขได้นั่นเอง นี่คือเรื่องของการ
ปล่อยวางร่างกาย จะปล่อยวางร่างกายได้ เราต้องมีสมาธิ
มีความสงบ มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก่อน ถ้าเรา
มีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว เราจะปล่อยวางสิ่งต่างๆ
เช่น ร่างกาย นี้ได้อย่างสบาย เพราะความสุขที่ได้ผ่านทาง
ร่างกายนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ นี่คือสิ่งที่พวกเรา
จะต้องเพียรพยายามสร้างขึน้ มาให้ได้กอ่ น ก็คอื ความสุขทีเ่ กิด
จากความสงบ ความสุขที่เกิดจากการท�ำใจให้รวมเป็นสมาธิ
รวมเป็นหนึ่ง เป็นเอกัคคตารมณ์ เป็นอุเบกขา
ใจจะรวม ใจจะสงบได้ นี้ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือ สตินี้
จะดึงใจให้รวมเป็นหนึ่ง ดึงใจให้เข้าไปข้างใน สิ่งที่คอยดันใจ
ให้ออกมาทางร่างกายก็คือ ตัณหา ความอยากต่างๆ เช่น
ความอยากในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ก็จะดึงใจให้ออกมา
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพื่อที่จะได้เสพสัมผัสกับรูป เสียง
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กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วก็ได้รับความสุขชั่วคราว แล้วก็จะ
ต้องเสพอยู่เรื่อยๆ ใจก็จะไม่ยอมเข้าไปข้างใน จะออกมาอยู่
เรื่อยๆ จะออกมาหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อยู่เรื่อยๆ
ถ้าปล่อยให้ออกมา ใจก็จะไม่มีวันสงบ ใจจะสงบได้ก็ต่อเมื่อ
ใจนี้ถอนออกมาจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ถอนออก
มาจากตา หู จมูก ลิ้น กาย รวมเข้าไปสู่ใจ การที่จะให้ใจถอน
ออกจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ถอนออกมาจากตา
หู จมูก ลิ้น กาย ได้ ก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือนั่นเอง ถ้าเรา
เจริญสติแบบใดแบบหนึ่ง จะเป็นมรณานุสติ หรือจะเป็น
พุทธานุสติ หรือจะเป็นกายคตาสติ หรือสติแบบอื่น มีอยู่ ๔๐
ชนิดด้วยกัน ที่เรียกว่า กรรมฐาน ๔๐
กรรมฐาน ๔๐ นี้เป็นเครื่องมือเจริญสติ บางชนิด
ก็เป็นเครื่องมือเจริญปัญญาด้วย เช่น มรณานุสติ หรือ
อสุภะ เหล่านี้จะเป็นทั้งสติและเป็นทั้งปัญญา แต่ถ้าจริต
ไม่เหมาะกับการเจริญมรณานุสติหรืออสุภะ ก็จำ� เป็นทีจ่ ะ
ต้องใช้อย่างอื่น เช่น อานาปานสติ หรือกายคตาสติ หรือ
พุทธานุสติไปก่อน เพื่อท�ำใจให้รวมเป็นสมาธิ ให้ใจสงบ
ถ้าใจรวมเป็นสมาธิแล้วมีความสงบ ได้ความสุขทีเ่ กิดจาก
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ความสงบนี้ ก็จะสามารถที่จะเลิกการใช้ร่างกาย เลิกการ
ใช้สิ่งต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการให้ความสุขกับใจได้
เพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือ
ความสุขทั้งปวงนั่นเอง
ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนสินค้าที่มีคุณ ค่า มีราคา
ที่สูงสุด ถ้าเราได้สินค้าที่มีราคาที่ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ เช่น บ้าน
เรามีบา้ น แล้วเราได้บา้ นใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ค่ามีราคาทีด่ กี ว่าบ้านเก่าที่
เราอยู่ เขาให้เราเลือกว่าจะเอาบ้านเก่าหรือบ้านใหม่ เราก็ตอ้ ง
เลือกเอาบ้านใหม่กันเพราะมันดีกว่าบ้านเก่า หรือรถยนต์
มีคนเสนอเอารถยนต์รุ่นใหม่ออกมาล่าสุด แพงที่สุด กับขอ
เเลกเปลีย่ นกับรถเก่าๆ ของเรานี้ เราจะเอาหรือไม่เอา เราก็ตอ้ ง
เอาเพราะมันเป็นของที่ดีกว่าของที่เรามีอยู่ ฉันใด ความสุข
ที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้ ความสุขที่ได้จากรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ นี้เป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบ
ไม่ได้ ถ้าใจเรารวมเป็นสมาธิแล้วเราจะเห็นความแตกต่าง
ของความสุข ๒ รูปแบบนี้ทันที และเราจะรู้ทันทีว่าเราจะเอา
ความสุขแบบไหน พอได้สัมผัสความสุขที่เกิดจากความสงบ
เพียงครัง้ เดียว แม้แต่เพียงชัว่ วูบเดียว ชัว่ ขณะเดียว ก็ทำ� ให้เกิด
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ความพึงพอใจ เกิดฉันทะ เกิดความยินดี ทีจ่ ะหาความสุขแบบนี้
แทนที่จะหาความสุขแบบเดิม ถ้ามีฉันทะแล้วจะก็เกิดมีวิริยะ
มีความอุตสาหะ ทีจ่ ะเพียรพยายามเจริญสติให้ตอ่ เนือ่ งให้มากขึน้
เพราะถ้ามีสติมากเท่าไร ก็จะสามารถท�ำใจให้สงบได้มากขึน้ ไป
เท่านั้นนั่นเอง ถ้ามีสติน้อย ท�ำได้เป็นช่วงๆ ท�ำได้เป็นพักๆ
ก็จะได้ความสงบเป็นช่วงๆ เป็นพักๆ แต่ถา้ มีสติอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่ขาดสาย ก็จะสามารถมีความสงบได้อย่างต่อเนื่อง
ผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณค่าของการเจริญสติหลังจากที่ได้
สัมผัสกับการรวมของจิต หลังจากที่ได้สัมผัสกับสมาธิ
หลังจากทีไ่ ด้สมั ผัสกับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ
อยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไป ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
จะเป็นข้าวของเงินทองอะไรต่างๆ มันสูค้ วามสุขทีไ่ ด้จาก
ความสงบไม่ได้ รสแห่งธรรม ชนะรสทัง้ ปวง ผูใ้ ดได้สมั ผัส
รสแห่งธรรมแม้แต่เพียงชั่วขณะเดียว เหมือนกับลิ้มรส
ของอาหารเพียงหยดเดียว ก็จะเกิดความยินดีที่อยาก
จะลิ้มรสอาหารชนิดนั้น จะไม่อยากลิ้มรสจะไม่อยาก
รับประทานอาหารชนิดอืน่ อีกต่อไป เพราะรสของอาหาร
ที่ได้ลองลิ้มรสนี้มันดีกว่ารสอาหารทั้งปวงนั่นเอง รสแห่ง
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ธรรมก็เป็นอย่างนัน้ รสแห่งธรรมก็รสของความสงบนีเ่ อง
ความสงบที่เกิดจากการเจริญสติอยู่เรื่อยๆ
ตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีความเพียรที่จะเจริญสติ เราก็ต้องใช้
ความระลึกถึงผลที่เราจะได้รับจากการเจริญสติ จากการเจริญ
ความเพียร ว่าเราจะได้ผลทีด่ กี ว่าสิง่ ต่างๆ ทีเ่ รามีอยูใ่ นปัจจุบนั
ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราท�ำไปแล้ว เราจะได้รับผลที่ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่
ก็จะท�ำให้เรามีกำ� ลังใจทีจ่ ะหมัน่ เพียรเจริญสติอยูเ่ รือ่ ยๆ เมือ่ มี
ความเพียรพยายามอยูเ่ รือ่ ยๆ ไม่ชา้ ก็เร็วผลก็จะต้องปรากฏขึน้
มาอย่างแน่นอน เพราะความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�ำเร็จ
ย่อมอยู่ที่นั่น อยู่ที่ความเพียรนี่เอง ผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะ
มองข้ามความเพียรไป ควรมีความเพียรนี้ฝังอยู่ในใจเสมอ
พอตื่นขึ้นมาปั๊บ พอได้สติรู้สึกตัวขึ้นมา ก็บอกว่าต้องท�ำความ
เพียรแล้ว ต้องเจริญสติแล้ว ถ้ามีอะไรมาเป็นอุปสรรคต่อ
การเจริ ญ สติ ต ่ อ การท� ำ ความเพี ย รก็ พ ยายามก� ำ จั ด มั น ไป
ถ้าเป็นการงานก็ลดจ�ำนวนงานลงไป ถ้ายังมีความจ�ำเป็นที่
ต้องท�ำอยู่ก็ท�ำเท่าที่จ�ำเป็น อย่าท�ำไปมากกว่าความจ�ำเป็น
ความจ�ำเป็นพื้นฐาน ก็คือปัจจัย ๔ นี้เท่านั้น คือ อาหาร
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะต้อง
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มีไว้ในการดูแลรักษาร่างกาย เพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้มาเจริญ
มาท�ำความเพียร มาเจริญสติ มาเจริญปัญญา มาเจริญสมาธิกนั
แต่อย่าท�ำมากไปกว่านั้น ไม่เป็นประโยชน์อะไร เงินทองที่
มากกว่าที่เราจะต้องเอามาใช้ให้กับปัจจัย ๔ นี้ ไม่สามารถ
ที่จะมาท�ำให้เราได้ความสงบได้รสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารส
ทั้งปวงได้ แต่สิ่งที่จะท�ำให้เราได้ก็คือเวลาที่เราจะได้เอามาใช้
กับการเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
ดังนัน้ ถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกัน้ ในการท�ำความเพียร
เราต้องหาวิธีก�ำจัดเขาให้หมดไปให้ได้ เหมือนกับเราเดินทาง
เดินไปตามทางเดินแล้วถ้ามีกิ่งไม้มีต้นไม้ขวางทางหรือมีอะไร
ขวางทาง เราจะท�ำอย่างไร ถ้าเราต้องการที่จะเดินข้ามทาง
เหล่านี้ไป เราก็ต้องก�ำจัดมันออกไป อะไรที่เป็นอุปสรรค
ขวางกัน้ การท�ำความเพียร เราต้องพยายามตัดมันไป มันไม่มคี ณ
ุ
มีประโยชน์กับจิตใจ มันอาจจะมีประโยชน์กับการหาความสุข
ที่เราเคยหามา แต่ถ้าเรารู้ว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้
มันสูค้ วามสุขทีไ่ ด้จากการท�ำความเพียร เจริญสติ ท�ำใจให้สงบ
ไม่ได้ เราก็ตัดทิ้งมันไปดีกว่า เช่น เรายังติดอยู่กับการดูละคร
ติดอยู่กับการท�ำกิจกรรมสังคมอะไรต่างๆ เราก็ต้องมาใช้
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ปัญญาพิจารณาชัง่ น�ำ้ หนักดูวา่ ความสุขทีไ่ ด้รบั จากการดูละคร
จากการท�ำกิจกรรมทางสังคมต่างๆ นี้มันสู้ความสุขที่ได้จาก
การมาท�ำใจให้สงบได้หรือไม่ และอะไรเป็นความสุขที่ถาวร
อะไรเป็นความสุขชั่วคราว ถ้าเราใช้การพิจารณาด้วยปัญญา
เราก็จะเห็นว่าความสุขต่างๆ ทีเ่ ราเคยหาอยูน่ มี้ นั เป็นความสุข
ชั่ ว คราว เป็ น ความสุ ข ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอิ่ ม ความพอกั บ เรา
เป็นความสุขทีจ่ ะท�ำให้เราต้องดิน้ ไปเวียนว่ายตายเกิดอยูเ่ รือ่ ยๆ
เพราะเป็ น ความสุ ข ที่ เ ราต้ อ งใช้ ร ่ า งกายเป็ น เครื่ อ งมื อ
พอร่างกายอันนีต้ ายไป เราก็ตอ้ งไปหาร่างกายอันใหม่ เราก็ตอ้ ง
ไปเกิดใหม่ เมื่อไปเกิดแล้วก็ต้องไปเจอกับความแก่ ความเจ็บ
ความตายใหม่ แต่ถ้าเรามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้
เราก็จะได้ความสุขที่ถาวร เพราะเป็นความสุขที่ติดอยู่กับใจ
จะไม่มีวันเสื่อมถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้ว เราจะรู้จัก
วิ ธี รั ก ษา และเราจะสามารถรั ก ษาให้ มั น อยู ่ ไ ปกั บ ใจไปได้
ตลอด เราไม่ตอ้ งใช้รา่ งกายเป็นเครือ่ งมือหาความสุขอีกต่อไป
เมือ่ ร่างกายนีต้ ายไปแล้ว เราก็ไม่ตอ้ งกลับมาหาร่างกายอันใหม่
มาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตายใหม่ เราก็จะได้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ด้วยความเพียรตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้
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ถ้าเราพิจารณาเปรียบเทียบชั่งน�้ำหนักระหว่างความสุข
๒ รูปแบบนี้แล้ว เราก็จะรู้ว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้
เป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่เราควรที่จะพุ่งเป้าไป
ถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคต่อการหาความสุขจากความสงบ เราก็
ต้องตัดมันไป งานสังคมต่างๆ ภารกิจการงานต่างๆ ถ้าเรา
พอมีพอกินแล้ว อยู่ไปก็ไม่เดือดร้อน จะไปหาเงินทองมา
เพิม่ ขึน้ อีกท�ำไม หาไปเท่าไรก็เท่านัน้ หรือจะอ้างว่าหาให้คนนัน้
คนนี้ หาไปให้เขาท�ำไม สู้สอนให้เขามาหาความสุขที่เกิดจาก
ความสงบนีไ้ ม่ดกี ว่าหรือ ชวนเขามาบ�ำเพ็ญมาปฏิบตั ไิ ปกับเรา
เขาจะได้รับความสุขที่แท้จริง ถ้าเรายังต้องหาเงินหาทองเพื่อ
ให้เขาอยู่อย่างมีความสุขอยู่ แล้วถ้าเกิดเราตายไปหรือเป็น
อะไรไป จะมีใครมาหาให้เขาได้ เขาก็ต้องหาของเขาเองอยู่ดี
เพราะฉะนัน้ ถ้าเราคิดอย่างนี้ เราก็สามารถทีจ่ ะตัดความผูกพัน
หรือภาระผูกพันต่างๆ ให้หมดไปได้ เพื่อที่เราจะได้มีเวลามา
สร้างความเพียรกัน มาเจริญสติกัน มานั่งสมาธิท�ำใจให้สงบ
เป็นหนึ่งกัน เพื่อจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบ
แล้วเมื่อได้รับความสุขที่ได้จากความสงบนี้แล้ว ก็ใช้ปัญญา
รักษาต่อไป
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สิ่ ง ที่ จ ะมาท� ำ ลายความสุ ข ที่ เ กิ ด จากความสงบนี้ ก็ คื อ
ความอยาก ที่ยังไม่ตายไปจากก�ำลังของสติและสมาธิ สติและ
สมาธินี้เพียงแต่ยับยั้งความอยากไว้ชั่วคราว แต่เวลาที่ใจออก
มาคิดปรุงเเต่ง ความอยากนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาได้ เวลาโผล่ขึ้นมา
ถ้าปล่อยให้มันออกมาแผลงฤทธิ์ มันก็จะมาท�ำลายความสุข
ที่ได้จากความสงบ ดังนั้นเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญา
ปัญญาก็จะชีใ้ ห้เห็นว่าสิง่ ทีค่ วามอยากต้องการนัน้ มันเป็นทุกข์
มากกว่าเป็นสุข เพราะว่ามันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียว อยากจะ
ไปเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เวลาไปเสพก็มีความสุข
แล้วพอไม่ได้เสพปับ๊ มันก็หายไปหมด พอหายไปมันก็ทำ� ให้เกิด
ความอยากที่จะเสพขึ้นมาใหม่ ก็ต้องไปเสพอยู่เรื่อยๆ เวลา
ที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความหงุดหงิดร�ำคาญใจขึ้นมา เกิดความ
ทุกข์ใจขึน้ มา นีค่ อื ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าอย่าไปท�ำตามความ
อยาก สูอ้ ยูเ่ ฉยๆ สูก้ ลับมาท�ำใจให้นงิ่ ให้สงบ หยุดความอยาก
ดีกว่า ถ้ามีทั้งปัญญามีทั้งสติก็จะสามารถฝืนความอยากได้
ไม่ทำ� ตามความอยากได้ พอไม่ทำ� ตามความอยาก ความอยาก
ก็จะอ่อนก�ำลังลงไป แล้วต่อไปความอยากก็จะไม่โผล่ขนึ้ มาอีก
เวลาไม่มีความอยาก ใจก็จะนิ่ง สงบ เย็น สบาย ไปตลอด
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นี่คือหน้าที่ของปัญญา คือคอยเตือนใจสอนใจว่าการ
ท�ำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจ ไม่ใช่
เป็นการสร้างความสุขให้กับใจ การไม่ท�ำตามความอยากนี้
ต่างหากที่จะสร้างความสุขให้กับใจ ถ้าไปท�ำตามความอยาก
ใจก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่อยากได้ เพราะได้อะไรมาแล้วก็จะ
เกิดความหวง เกิดความห่วงใย เกิดความรัก เกิดความผูกพัน
เกิดความอยากไม่ให้สูญเสียสิ่งที่ได้มา แต่ธรรมชาติของสิ่ง
ต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ได้มาด้วยความอยากนี้ ไม่ช้าก็เร็วมัน
ก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไป มีวันพลัดพรากจากกันไป
พอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา อันนี้เป็น
หน้าที่ของปัญญาที่จะท�ำให้สามารถท�ำลายความอยากต่างๆ
ให้หมดไปจากใจได้ ส่วนสติหรือสมาธินเี้ พียงแต่หยุดไว้ชวั่ คราว
เช่น เวลาเจริญมรณานุสติน้ีก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ไม่สามารถไปคิดถึงสิง่ ต่างๆ บุคคลต่างๆ ได้
พอไม่ไปคิด ใจก็จะไม่มีความอยาก พอใจสงบหยุดคิด ความ
อยากต่างๆ ก็จะหยุดไปพร้อมกับความคิด ความอยากนี้ใช้
ความคิดเป็นเครื่องมือ พอไม่มีความคิด ความอยากก็หายไป
พอไม่มคี วามอยาก ใจก็สงบ เย็น สบาย มีความสุข พออกจาก
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ความสงบมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้ ก็จะ
เกิดความอยากขึ้นมา แล้วก็จะมาท�ำให้ความสงบนั้นหายไป
นี่คือ เรื่องของสิ่งที่จะท�ำให้ใจสงบ กับสิ่งที่จะท�ำให้ใจ
ไม่สงบ สิ่งที่จะท�ำให้ใจสงบมีความสุข ก็คือสติหรือปัญญา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามีสติก็สงบได้ชั่วคราว ถ้ามีปัญญาก็จะ
สงบได้อย่างถาวร ในเบื้องต้นเราต้องใช้สติเป็นเครื่องก�ำกับ
ควบคุมใจให้สงบก่อน เพราะปัญญานีอ้ าจจะไม่มี ถ้าใจยังไม่มี
ความสงบพอที่จะใช้ปัญญาได้ เช่น มรณานุสติ พอระลึกถึง
ความตาย แทนที่ใจจะสงบ ใจกลับเกิดอาการหดหู่ เกิดอาการ
ท้อแท้เบื่อหน่าย หรือหวาดกลัวขึ้นมา อย่างนี้ก็จะไม่สามารถ
ทีจ่ ะเจริญปัญญาได้ ต้องรอท�ำใจให้สงบก่อนด้วยการเจริญสติ
แบบอืน่ เช่น พุทธานุสติ หรือกายคตาสติ เฝ้าดูการเคลือ่ นไหว
ของร่างกายอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรือ่ งคนนัน้ คนนี้
เรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วเวลานั่งสมาธิก็ดูที่ลมหายใจเข้าออก หรือ
บริกรรมพุทโธๆ ไป ถ้าใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ไม่ช้า
ก็เร็วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้
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พอมีความสงบแล้วทีนี้ อารมณ์หดหู่ต่างๆ ที่เกิดจากการ
พิจารณาความจริง เช่น ความตาย ก็จะถูกความสงบนีก้ ดเอาไว้
เวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆ ความสงบนี้ยังมีอยู่เต็มที่ ก็ใช้
เวลานั้นพิจารณาความตายได้อย่างสบาย จะไม่มีความรู้สึก
หดหู่แต่อย่างใด แล้วก็จะได้จดจ�ำได้ว่าร่างกายนี้จะต้องตาย
ไม่มีใครที่จะมายับยั้งความตายของร่างกายได้ ความอยาก
ไม่ตายนี้จะท�ำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุ เมื่อเห็น
ความเป็นจริงแล้ว พอต้องเจอความตายก็จะยอมตายดีกว่า
ยอมทุกข์ ความทุกข์นี้เป็นอันตรายต่อจิตใจ แต่ความตาย
นี้ไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจ ความตายนี้เป็นภัยต่อร่างกาย
แต่รา่ งกายเขาไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่รวู้ า่ เขาเป็นหรือเขาตาย
นั่นเอง ดังนั้นพอมีปัญญาแล้วก็จะสามารถห้ามใจไม่ให้ไป
อยากไม่ตายได้ พอห้ามใจไม่อยากไม่ตายได้ก็จะไม่ทุกข์กับ
ความตาย จะตายได้อย่างสบาย
นีค่ อื การปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
ต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความพากเพียร ต้องมีความ
เพี ย รตลอดเวลาตั้ ง แต่ ตื่ น จนหลั บ พระพุ ท ธเจ้ า สอนพระ
ให้ บ� ำ เพ็ ญ ตั้ ง แต่ ตื่ น ขึ้ น มาเลย ตื่ น ขึ้ น มาตี ส องตี ส ามก็ ใ ห้
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เดินจงกรม นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา แล้วแต่วา่ อยูใ่ นธรรมขัน้ ไหน
พอถึงเวลาออกไปท�ำภารกิจต่างๆ ก็ให้มีสติควบคุมใจให้อยู่
กับภารกิจการงานที่ก�ำลังท�ำอยู่ ก�ำลังบิณฑบาต ก�ำลังขบฉัน
อาหาร ก�ำลังล้างบาตรเช็ดบาตร ก�ำลังท�ำอะไรก็ให้เจริญสติ
อยู่กับงานที่ก�ำลังท�ำอยู่ พอเสร็จภารกิจ กลับมาถึงที่พักก็ให้
เดินจงกรม นั่งสมาธิ ต่อไปสลับกันไป ถ้าเหนื่อย ถ้ามีความ
อ่อนเพลีย ก็อาจจะนอนพักสักชั่วโมงในช่วงกลางวันก็ได้
พอตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรม นั่งสมาธิไป จนถึงเวลาท�ำ
หน้าที่ปัดกวาดลานวัด ดื่มน�้ำปานะ สรงน�้ำ ซักผ้า เสร็จแล้ว
ก็เข้าทางเดินจงกรม นั่งสมาธิไป จนถึงระยะเวลา ๔ - ๕ ทุ่ม
ก็จะพักผ่อนหลับนอนสักประมาณ ๔ - ๕ ชัว่ โมง พอตืน่ ขึน้ มา
ตีสองตีสามก็บ�ำเพ็ญต่อ นี่คือลักษณะของการมีความเพียร
มีความพยายามในการที่จะผลักดันจิตใจให้สร้างธรรมต่างๆ
ขึ้นมาโดยเฉพาะ สติ สมาธิ และปัญญาธรรม
ถ้ามีสติ มีสมาธิ มีปัญญาธรรมแล้ว การหลุดพ้นจาก
ความทุกข์กจ็ ะเป็นผลปรากฎตามมาอย่างแน่นอน เพราะ
เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
ได้บ�ำเพ็ญมาแล้ว ได้รับผลมาแล้ว แล้วน�ำเอามาเผยแผ่
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สั่งสอนให้แก่พวกเรา ถ้าพวกเรามีศรัทธา มีความเชื่อ
แล้วน้อมน�ำเอาไปปฏิบัติ รับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราได้
รับเช่นเดียวกัน
ตอนนี้ผลเหล่านี้ไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะอะไร เพราะเรา
ไม่มคี วามเพียรเหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทั้งหลายท่านมีกัน เรามีความเพียร แต่เพียรไปผิดทิศผิดทาง
แทนที่จะเพียรไปในการสร้างธรรม คือ สร้างสติ สร้างสมาธิ
สร้างปัญญา เรากลับไปเพียรสร้างลาภ ยศ สรรเสริญ ไปสร้าง
ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กัน แทนที่เราจะหลุดพ้น
จากความทุกข์ เรากลับต้องติดอยู่กับกองทุกข์ต่อไป กองทุกข์
แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด
เพราะความเพียรในการหาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุข
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย นีจ้ ำ� เป็นจะต้องมีรา่ งกายเป็นเครือ่ งมือ
นั่นเอง พอต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เวลาร่างกายที่มีอยู่
ในขณะนี้ตายไป ความอยากที่จะหาความสุขทางลาภ ยศ
สรรเสริญ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย
ยังอยูค่ กู่ บั ใจอยู่ ความอยากนีก้ จ็ ะเป็นตัวดึงใจให้ไปหาร่างกาย
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อันใหม่ ไปเกิด แก่ เจ็บ ตาย ใหม่อีกรอบหนึ่งและอีกหลายๆ
รอบจนกว่ า ที่ เราจะหั น ความเพี ย รของเรา จากการไปหา
ความสุขทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ความสุขทางลาภ
ยศ สรรเสริญ ให้มาหาความสุขจากความสงบของใจ ด้วยการ
เจริญสติ สมาธิ และปัญญา
ถ้าเราได้หนั เหทิศทางของความเพียรของเรา จากการ
ไปหาความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ ทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย มาสู่การหาความสุขจากการเจริญสติ สมาธิ ปัญญา
เพื่อท�ำให้จิตสงบและเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่
เกิดจากความสงบ เราก็จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่ง
การเวียนว่ายตายเกิดได้ เพราะว่าเราจะไม่ตอ้ งพึง่ ร่างกาย
อีกต่อไป เรามีธรรมเป็นที่พ่ึง ธรรมนี้แลที่จะท�ำให้ใจ
ของเรามีความสุข ท�ำให้เราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็น
เครือ่ งมือในการหาลาภ ยศ สรรเสริญ ในการหาความสุข
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เมื่อเราไม่ใช้ร่างกายแล้ว เราก็
ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป เราก็จะหลุดพ้นจาก
กองทุกข์ได้อย่างถาวร นีค่ อื ทีม่ าของค�ำสอนทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงตรัสไว้ว่า หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร
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ดั ง นั้ น ขอให้ พ วกท่ า นทั้ ง หลายจงตั้ ง เป้ า หมายไว้ อ ยู ่ ที่
ความเพียร พยายามสอนพยายามเตือนตัวเองว่า ต่อไปนี้
เราจะต้ อ งท� ำ ความเพี ย รนั บ ตั้ ง แต่ ที่ เ ราตื่ น ขึ้ น มาเลย
เราสามารถสร้ า งความเพี ย รได้ ด ้ ว ยการเจริ ญ สติ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง ระลึกถึงพุทโธก็ได้ ระลึกถึงความตายก็ได้ หรือเฝ้า
ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ ถ้าเรามีการกระท�ำเหล่านี้
ถือว่าเราได้มกี ารกระท�ำความเพียรแล้ว แล้วถ้าเราท�ำไปอย่าง
ต่อเนือ่ ง ผลก็จะปรากฏให้เราเห็น ความสงบก็จะปรากฏขึน้ มา
เมื่อเห็นความสงบ เห็นประโยชน์ เห็นความสุขที่ได้จากความ
สงบ ก็อยากจะรักษาไว้ ก็จะใช้ปัญญาพิจารณาท�ำลายสิ่งที่
จะมาคอยท�ำลายความสงบที่ได้มา พอมีปัญญา ปัญญาก็จะ
สามารถท�ำลายตัณหาความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็นตัวจะมาท�ำลาย
ความสงบ ท�ำลายความสุขที่ได้จากความสงบ พอตัณหาถูก
ปัญญาท�ำลายไปหมดแล้ว ก็จะไม่มีอะไรมาท�ำลายความสุข
ที่ได้จากความสงบ ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็จะเป็นบรม
สุขไป เป็น ปรมัง สุขัง ไป ใจก็เป็นนิพพานไป ใจก็หลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดไป นี่คือเป้าหมายของชีวิตของพวกเรา
เป้าหมายของความเพียร เพียรเจริญธรรม เช่น สติ สมาธิ
และปัญญา เพื่อวิมุตติการหลุดพ้น
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จึงขอฝากเรือ่ งของความเพียรพยายามนีใ้ ห้ทา่ นจงน�ำเอา
ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์
ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป

๏
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กิจและเวลาประจำ�วันที่สามารถเข้าพบ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เวลา ๐๕.๕๐-๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
เดินบิณฑบาตพร้อมคณะสงฆ์ วัดญาณฯ บริเวณ
บ้านอ�ำเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เริ่มเดินเมื่อ
ฟ้าสว่างเห็นลายมือ ทั้งนี้เวลาสามารถเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพอากาศ)
แผนที่เส้นทางเดิน
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เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ฉันเช้าที่ศาลาอเนกกุศล สว.กว. (ศาลาฉัน) โดยจะมี
การแสดงธรรมก่อนฉันประมาณ ๓๐ นาที ในวันพระ
วันส�ำคัญทางศาสนา วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
ตามที่ ครม. ประกาศ
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ณ จุลศาลา เขตปฏิบตั ธิ รรมเขาชีโอน
- วันเสาร์-อาทิตย์ และวันส�ำคัญทางศาสนา แสดงธรรม
และตอบปัญหาข้อสงสัยเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
- วันจันทร์ถึงศุกร์ (วันพระ) หรือวันหยุดตามที่ ครม.
ประกาศ สนทนาและตอบปัญหาธรรมะ
หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือ
จากเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือจากสุภาพสตรี
งดสวมกางเกงขาสัน้ และกระโปรงสัน้
**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี**
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ค�ำถามไม่ ใช่เหตุที่จะช�ำระจิต การภาวนาต่างหาก
จงตัดค�ำถามต่างๆ ออกไปให้หมด แล้วภาวนาให้มาก
ค�ำตอบจะตามมาเอง
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ถาสังเกตดูสักหนอยก็จะเห็นวา
ไดทำตามความอยากมามากมายแลว
ตั้งแตวันที่เกิดมา เคยถึงจุดพอบางไหม
ถึงจุดอิ่มตัวบางไหม
ถึงจุดวา เออ ไดทำมามากพอแลวนะ
หนังก็ดูมามากพอแลว
ละครก็ดูมามากพอแลว
งานเลี้ยงก็ไปมามากพอแลว
เที่ยวไปตามที่ตางๆ ก็เที่ยวมามากพอแลว
ถึงเวลาที่นาจะพอไดแลวนะ

