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เมื่อสูญเสียบุคคลที่รัก
การฆ่าตัวตาย
ความทุกข์กับปัญหา
สู้ความทุกข์โดยการยอมรับความ
จริง

=จิบกาแฟฟุ้งรสธรรม=
ในท ี ่ ส ุ ดก ็ ผ ่ านไปแล ้ ว

ส ําหร ับเมษายนเด ือนร ้อน 
เดือนที่ผมเชื ่อว่าหลายๆท่าน
คงต้องร้อนกายและร้อนใจบ้าง
ไม่ใช่น้อย แต่เมื ่อผ่านมาได้
แ ล ้ ว ก ็ ห ว ั ง ว ่ า ใ น เ ด ื อ น
พฤษภาคมนี ้จะได้มีอะไรดีๆ
เกิดขึ้นกับประเทศเราบ้าง

สําหรับเนื ้อหาในฉบับนี ้
ก็ได้นําข้อคิดที่ อดีตคุณสันติ
นันท์ได้เคยให้ไว้กับชาวพุทธ
ทุกท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสามารถ
เตือนใจและกระตุ ้นจิตสํานึก
ของชาวพุทธนักภาวนาที่ดีได้
เป็นอย่างด ี ซึ่งหากทุกท่านได้
ลองอ่านและไตร่ตรองดูจะ
พบว่าข้อคิดเหล่านี้
ไม่เพียงแต่จะเสริม
สร้างความแข็งแกร่ง
ให ้ศาสนาพุทธหาก
แต่ย ังสามารถพัฒนา 
การภาวนาของทุกท่านให้
เจริญก้าวหน้าได้จริงๆ

-Tiki  Man-

 การจะธํารงรักษาพระศาสนาไว้ จําเป็นต้อง
อาศัยพุทธบริษัททั้งปวง จะไปหวังสิ่งใดจาก
รัฐ หรือไปทิ้งภาระให้คณะสงฆ์ฝ่ายเดียวไม่
ได้
 เราจําเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพคือ
เป็นปัญญาชนให้กับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะ
อยู่ในสถาบันสงฆ์ หรือเป็นฆราวาสก็ตาม
และคนเหล่านี้ ต้องรู้จักการใช้สื่อใหม่  ๆ เช่น 
INTERNET เพื่องานของพระศาสนา เพราะ
จะไปเผยแผ่ศาสนาแบบตั้งรับ คือรอให้คน
เข้าวัด ไม่ได้อีกแล้ว

   ผมยังดีใจว่า ได้มีส่วนช่วยให้ปัญญาชน
ยุคใหม่ ที่จัดว่ามีกําลังในทางโลกได้มารวม
ตัวกันศึกษาปฏิบัติธรรมจนเป็นปึกแผ่นพอ
สมควรขอให้พวกเราตระหนักถึงภาระหน้าที่
ของตนเองให้ชัดเจนเถิดครับว่าอันที่จริง
   พวกเราคือกองหน้าของพุทธศาสนิกชนที่
จะช่วยกันขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาเข้าสู่
ส ังคมยุคใหม่เราไม่ใช่แค่นักท่อง NET 
อย่างไม่มีสาระแก่นสารไปวันหนึ่งๆและอย่า
ไปคิดว่า เราตัวแค่นี ้ จะช่วยพระศาสนาได้
อย่างไร  !!               อ่านต่อหน้า 2

หลวงพ่อฯ พาสู้ทุกข์

ข้อคิดแด่เพื่อนชาวพุทธ
" " " " " "             โดย สันตินันท์

วารสารบ้านธรรมดา
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ข้อคิดแด่เพื่อนชาวพุทธ (ต่อจากหน้า 1)

   ถ้าวันนี ้ยังคิดไม่ออกว่าจะทําประโยชน์อย่างใดได้ก็ขอให้ระลึกว่า 
หน้าที่ของเราในวันนี้ คือการศึกษาพระพุทธศาสนาให้ด ี ทั้งด้าน
ปริยัติและด้านปฏิบัติ อย่างน้อยที่สุด เมื่อศึกษาดีแล้ว ก็จะช่วยลด
มิจฉาทิฏฐิลงได้อีก 1 คนแล้วขั้นต่อไปจึงค่อยคิดว่า จะสร้างผู้มี
สัมมาทิฏฐิให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร
  ผมเห็นว่า การช่วยกันสร้างผู้มีสัมมาทิฏฐินี้แหละ คือการธํารง
รักษาพระศาสนาที่มั่นคงและตรงตามพระพุทธประสงค์มากที่สุด

  
  สิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทําในการวางรากฐานของพระ
ศาสนา ก็คือการสร้างคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิครับ สําหรับการปกครอง
คณะสงฆ์และพระวินัยมาเกิดทีหลัง โดยท่านปกครองกันด้วยระบบ
อุปัชฌาย์อาจารย์รวมทั้งใช้อํานาจสงฆ ์ ในกรณีที่พระอุปัชฌาย์
อาจารย์จัดการไม่ไหว  ส่วนศาสนสถานต่างๆ ในชั้นแรกก็เป็นเพียง
ที่พักของสงฆ ์ และอาคารสนทนาธรรม/แสดงธรรม พระเจดีย์นั้นมี
การสร้างตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อบรรจุอัฐิธาตุพระอรหันต์
    มาถึงยุคนี้ระบบอุปัชฌาย์อาจารย์อ่อนแอลง มีระบบการปกครอง
คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมขึ้นมาแทน  ซึ่งก็มีข้อจํากัดมากมาย แต่
จะไปตําหนิพระเถระก็ไม่ถูกเพราะท่านก็ต้องทําตามกฎหมายบ้าน
เมืองอีกทีหนึ่ง ส่วนการก่อสร้างวัตถุมีมากขึ้น แต่การสร้างคนยังมี
จุดอ่อนอยู่มาก การศึกษาพระศาสนาก็ยังอ้อมค้อมอยู่มากเหลือเกิน 
ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ เพราะเรียนกันนานๆ หลาย  ๆ ป ี แต่ที่
จะเข้าถึงอริยสัจจ์ในจิตซึ่งแก้ทุกข์ได้จริง  ๆ กลับน้อยเหลือเกิน ธรรม
ที่ตรงไปตรงมาเพื่อการแก้ทุกข์ ไม่ค่อยมีการถ่ายทอดกัน
จุดนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากครับ
  ถ้าเราสามารถแนะนําให้เพื่อนร่วมโลก ให้รู้ตรงเข้ามาแก้ทุกข์ใน
จิตใจได้ในเวลาอันสั้น เขาจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแล้ว
ตั้งใจศึกษา/รักษาสืบทอดพระศาสนาต่อไป รีบศึกษาแก้ทุกข์ในใจ
ตนเองกันเข้าเถอะครับ เมื่อเห็นจริงแล้ว  จะได้ช่วยกันประกาศธรรม
เพื่อความพ้นทุกข์กันต่อไป
 
      ผมฝากข้อคิดเกี่ยวกับการรักษาพระศาสนาไว้แล้วว่า เราต้องมุ่ง
พัฒนาคนให้มีสัมมาทิฏฐ ิ และคนแรกที่ต้องพัฒนาคือตัวเราเองต่อ
ไปนี ้ผมจะกล่าวถึงข้อคิดประการที ่สองที ่อยากฝากให้พวกเรา
พิจารณาต่อไป
     การที่เราจะพัฒนาตนเองให้มีสัมมาทิฏฐินั้น ไม่ใช่งานง่าย  ๆ เลย 
เหมือนกับการจะพัฒนาคนยากคนจน  ให้เป็นคนพอมีพอกิน เป็น

งานที่ต้องใช้ทั้งระยะเวลาและความอดทนสูง จะทําแบบสมัครเล่น 
หรือทําเป็นแฟชั่นไม่ได้

     ทุกวันนี้สังคมของเราเป็นสังคมที่เน้นการบริโภค ผู้ผลิตสินค้า
และบริการ เขาย่อมใช้ทุกวิธีการที่จะให้คนซื้อสินค้าและบริการของ
เขา แม้แต่การหลอกล่อจูงใจด้วยความโกหกมดเท็จต่าง  ๆ ส่วนผู้
บร ิโภคเอง ก็พยายามบริโภคให้มากที ่ส ุดตามค่านิยมหรือ
วัฒนธรรมที่เน้นวัตถ ุ แม้จะต้องหาเงินด้วยวิธีการสกปรกอย่างไรก็
ไม่เป็นไร ขอให้มีเงินเพื่อจะบริโภคก็แล้วกัน
       โรคระบาดชนิดนี้กําลังระบาดหนักในสังคมของเรา ตั้งแต่ระดับ
เด็กอนุบาล จนถึงระดับชาต ิ เช่นการเมืองขณะนี้ก็กําลังเห่อสินค้า
ใหม่ทางการเมือง ซึ่งความจริงใหม่แต่กล่อง แต่เนื้อในก็คือสินค้า
เก่าๆ ค้างสต๊อกจากที่อื่นๆ นั่นเอง

 สังคมที่ฉาบฉวย ก็สร้างคนที่ฉาบฉวย
 คนที่ฉาบฉวย ก็สร้างสังคมที่ฉาบฉวย

 แต่ธรรมะจะฉาบฉวยไม่ได้ 
 เพราะธรรมะเป็นของจริง ไม่ใช่ของฉาบฉวย

ธรรมะเป็นสิ่งที่เอาเงินซื้อไม่ได้ ดังนั้นจะรวยหรือจน  จะมีการศึกษา
ทางโลกมากหรือน้อย จะมีชื่อเสียงในสังคมมากน้อยเพียงใดก็ต้อง
แสวงหาธรรมะบนฐานอันเดียวกัน เหมือนเช่นที ่พระราชามหา
กษัตริย์ หรือกระยาจกจัณฑาล เมื่อเข้ามาสู่พระธรรมวินัยของพระ
ศาสดาแล้ว ก็มีสถานะเสมอกันหมด พระศาสดาไม่ทรงเอาใจสาวก
ระดับกษัตริย์ มากกว่าสาวกที่เป็นขอทานโรคเรื้อน เพราะดวงใจที่
ใฝ่ธรรม ย่อมมีค่าเสมอเหมือนกันหมด
      เมื่อรักธรรม ก็ต้องสละอหังการในทางโลกเสีย แล้วปฏิบัติธรรม
ด้วยความนอบน้อมต่อธรรม ซื่อสัตย์จริงใจต่อธรรม ซึ่งความจริงก็
คือความซ่ือสัตย์ต่อตนเองนั่นเอง คือจะต้องเรียนรู้ตนเองตามความ
เป็นจริงให้ได ้เช่นจิตมีความชั่ว ต้องรู้ว่ายังชั่วอยู่

     อย่าปฏิบัติธรรมเพื่อโอ้อวด 
     อย่าปฏิบัติธรรมเพื่อได้รับการยอมรับจากหมู่เพื่อน
    ประการสําคัญ อย่าเอานิสัยฉาบฉวยทางโลก มาใช้ในการปฏิบัติ
ธรรม  เพราะการปฏิบัติธรรม  ต้องการความต่อเนื่องเป็นอย่างมาก
คือจะต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจจนตลอดชีวิต
     ที่ผมกล่าวว่าอย่าปฏิบัติธรรมแบบฉาบฉวยไม่ได้หมายความว่า 
จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการปฏิบัติแบบนักบวช แต่หมายความ
ว่า  อย่าหยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง เดินวันละก้าวแต่ไม่หยุด  ดีกว่า
วิ่งไปกิโลเมตรหนึ่งแล้วลงนอนหลับไปเป็นปีๆ
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ที่ผมกล่าวว่าอย่าปฏิบัติธรรมแบบฉาบฉวยไม่ได้หมายความว่า ให้
เราเดินคนเดียว ไม่มีหมู่พวก แต่หมายถึงให้เราพากเพียรปฏิบัติเอา  
ใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ช่างเขา ให้เราปฏิบัติก็แล้วกัน ไม่ใช่
รวมกลุ่มเฮฮาปาตี ้ เข้าสํานักนั้น ออกสํานักนี ้ หรือเที่ยวหาอุบาย
แปลกใหม่ในการปฏิบัติเรื่อยไป แทนที่จะหยุดการแสวงหา   แล้ว
ลงมือเจริญสติสัมปชัญญะไปอย่างเรียบง่ายและซ่ือตรง
   ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ก็มีสาเหตุครับ คือผมเห็นเด็กรุ่นน้องรุ่นหลาน ซึ่ง
เติบโตมาในสังคมที่เน้นการบริโภคแล้ว รู้สึกเห็นใจและเป็นห่วงเสีย
จริง  ๆ กลัวว่าจะเอานิสัยฉาบฉวยมาใช้ในการปฏิบัติธรรม หรือ
ปฏิบัติธรรมตามแฟชั่น แล้วจะไม่ได้รับผลของการปฏิบัติเท่าที่ควร
จะได้ ทั้งที่ได้พบพระศาสนาแล้ว

ข้อคิดประการที่ 3 ที่อยากฝากไว้แก่หมู่เพื่อนก็คือ เมื่อเรามุ่งจะ
พัฒนาตนเองอย่างจริงจัง ไม่ฉาบฉวยตามแฟชั่นแล้ว การปฏิบัติ
ของเราควรจะเรียบง่าย ตรงไปตรงมา อย่าอ้อมค้อม

การปฏิบัติที่ตรงไปตรงมา 
ก็คือการเจริญสติสัมปชัญญะให้ถูกต้อง

สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับกายและจิต 
ก็ให้รู้เท่าทันเรื่อยไปตามธรรมชาติธรรมดานี้แหละ

    อย่าไปหลงเสียเวลา กับการแสวงหารูปแบบการปฏิบัติที่เหมาะ
สม เช่นไม่ต้องสนใจหรอกว่า  เราควรทําอานาปานสต ิหรือกายคตา
สต ิควรเดินจงกรม หรือขยับมือ หรือเคาะนิ้ว   ในจังหวะนั้นจังหวะนี้
ดูรู้เวทนา  หรือรู้จิตสังขาร หรือควรจะรู้กลไกการทํางานของจิตตาม
หลักอริยสัจจ์
    บางคนเข้าสํานักนั้น ออกสํานักนี ้หรือเที่ยวพลิกแพลงการปฏิบัติ
มากมาย เพื่อจะหารูปแบบการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง นั่น
เป็นการหลงกลอุบายของกิเลสเท่านั้นเอง แทนที่จะใช้พฤติกรรม
แบบคนตาบอดคลําทางซึ ่งส่วนมากจะคลําไม่เจอจนตลอดชีวิต 
กลายเป ็นน ักปฏิบ ัต ิท ี ่จ ับจดเอาดีไม ่ได  ้ ก็ควรมาหัดเจร ิญ
สติสัมปชัญญะ มาฝึกความรู้ตัวไว้ในทุกสถานการณ์
   เมื่อฝึกความรู้ตัว ไม่เผลอ ไม่เพ่ง อ่านจิตใจตนเองออกแล้วไม่
นานก็จะพบเองว่า  ตนเองมีจริตนิสัยเหมาะกับการใช้กรรมฐานอย่าง
ใดเป็นเครื่องอยู่ คือมีความถนัด หรืออยู่กับกรรมฐานนั้นแล้ว 
สติสัมปชัญญะเจริญยิ่งขึ้น
   แทนที่จะไปหารูปแบบการปฏิบัติที่เหมาะสมมาให้จิตใช้ทํากรรม
ฐานกลับจะเป็นการให้จิตเขาค้นพบรูปแบบที่เหมาะสมของเขาเอง
เพราะจะได้รูปแบบที่เหมาะสมเฉพาะตัว ไม่ใช่ได้รูปแบบการปฏิบัติ
ที่เป็นสินค้าโหล และไม่เหมาะกับตนเอง
     นอกจากการเจริญสติสัมปชัญญะให้ถูกแล้ว ผมไม่ชอบที่จะเคี่ยว
เข็นให้พวกเราปฏิบัติธรรมด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ผู้ที่ศึกษาธรรมจากผม 
จึงมีตั้งแต่ผู้เจริญกายานุปัสสนาที่หลากหลายกันไปจนถึงผู้เจริญธัม
มานุปัสสนาที่แตกต่างกันไปเฉพาะบุคคล สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกัน 
ฝึกเหมือนกัน คือสติและสัมปชัญญะเท่านั้น
    แนวทางการปฏิบัติเช่นนี้ผมได้มาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ คือหลวง
ปู่ดูลย ์ อตุโล ท่านสอนเน้นเรื่องจิตก็จริง แต่ศิษย์ของท่านที่ประสบ
ความสําเร็จ มีตั้งแต่ผู้พิจารณากาย  จนถึงผู้ที่เจริญปัญญาที่ประณีต
ที ่สุด ทั้งนี ้เพราะจริตนิสัยของแต่ละคนต่างกัน จะเอารูปแบบ
สําเร็จรูปมาใช้ไม่ได้

   ดังนั้น จับหลักปฏิบัติให้แม่น ก็จะพบรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง 
ดีกว่าเที ่ยวแสวงหารูปแบบ โดยจับแก่นสารในหลักการเจริญ
สติสัมปชัญญะไม่ได้   

     สําหรับอุบายแก้อาการของจิต ซึ่งเป็นเรื่องในรายละเอียดยิ่งกว่า
เรื่องรูปแบบของการปฏิบัต ิ ต้องค่อยไปพลิกแพลงเอาเอง เหมือน
นักมวยที่ต้องไปแก้ทางมวยเอาเมื่อเผชิญคู่ต่อสู่บนเวที เพราะไม่มี

อุบายสําเร็จรูป ที่จะต่อสู้กับกิเลสได้เสมอไป อย่าว่าแต่การลอก
เลียนอุบายของผู้อื่นเลย แม้อุบายที่เราเองเคยใช้ได้ผลในวาระหนึ่ง
จะนํากลับมาใช้ในอีกวาระหนึ่ง ก็เป็นที่หัวเราะเยาะของกิเลสแล้ว
     เราคุยกันมีหลายประเด็นแล้ว เริ่มจากการรักษาพระศาสนา ซึ่ง
ผมเห็นว่า จุดสําคัญที่สุดคือการสร้างคนที่เป็นสัมมาทิฎฐ ิ และคน
แรกที่เราจะต้องสร้างก่อนเพื่อน ก็คือตัวเราเอง ซึ่งงานพัฒนาตนเอง 
เป็นเรื่องจริงจัง จะทําฉาบฉวยตามแฟชั่นไม่ได ้และวิธีการสร้างก็คือ
การเจริญสติสัมปชัญญะอย่างตรงไปตรงมา

ข้อคิดประการที่ 4 ที่อยากจะฝากไว้ให้พวกเราพิจารณาก็คือ ใน
ระหว่างที่เจริญสติสัมปชัญญะอยู่นั้น อย่าทําสิ่งใดอันเป็นการเพิ่ม
ภาระของจิต
   ผู้ปฏิบัติจํานวนมากชอบสร้างภาระให้จิต เพราะให้ปฏิบัติตรงไป
ตรงมาแล้วอึดอัดใจ กลัวจะไม่มีความรู้บ้าง กลัวว่าถ้าไม่มีอะไรให้
ทํามากๆ  จะกลายเป็นว่าตนไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่บ้าง ทั้งนี้เพราะพื้น
ฐานความเชื่อดั้งเดิม ที่เชื่อว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรบางอย่างที่
ลึกลับและยุ่งยาก พอพบกับการเจริญสติสัมปชัญญะที่เรียบง่าย คือ 
รู ้ โดยไม่แต่งเติมอะไร ก็เริ่มกังวลใจกลัวว่าจะไม่ได้ปฏิบัติธรรม ลืม
นึกไปว่า ผู้ที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามักจะอุทานว่า แจ่มแจ้งนัก
พระเจ้าข้า  เหมือนเปิดของคว่ําให้หงาย เหมือนให้แสงสว่างแก่คน
ตาดี ฯลฯ
    หลวงปู่ดูลย์นั้น  ท่านไม่นิยมสิ่งใดที่เป็นความยืดยาดเยิ่นเย้อโดย
สิ้นเชิง ลูกศิษย์คนไหนสนใจการเข้าฌาน ท่านก็ไม่สอนเรื่องฌาน 
(แต่สอนให้กับศิษย์ที่ไม่สนใจ) ลูกศิษย์เล่าเรื่องนิมิต กระทั่งความ
รอบรู้ใด  ๆ ท่านกลับสอนให้ย้อนมาดูจิต ลูกศิษย์กังวลเรื่องการสร้าง
วัดวาอารามเพราะจะต้องไปเป็นเจ้าอาวาส ท่านกลับสั่งให้ปฏิบัติ
อย่างเดียว  ส่วนวัดวาอารามนั้น ให้ญาติโยมเขาสร้างกันเอง กระทั่ง
การสวดมนต์ ท่านไม่นิยมให้สวดมากๆ มีพระรูปหนึ่งชอบแอบสวด
มนต์อยู่ในกุฏิหลังวัด แบบไม่เลือกเวลา ท่านยังสั่งพระอีกรูปหนึ่งให้
ไปเตือนว่า ให้ลดการสวดมนต์ลง แล้วดูจิตให้มากขึ้น
   เราปฏิบัติก็เพื่อลดภาระเครื่องรุงรังในจิตใจ ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
การแบกหามสิ่งหนึ่งสิ่งใด จึงควรปฏิบัติจากความมี(สิ่งรกรุงรังใน
จิต) มาก ไปสู่ความมีน้อย ปฏิบัติจากความมีน้อย ไปสู่ความไม่มี
อะไร และปฏิบัติจากความไม่มีอะไร ไปสู่ความไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งสักอย่างเดียว                                             อ่านต่อหน้า 4

ข้อคิดแด่เพื่อนชาวพุทธ (ต่อจากหน้า 2)
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ความสุขของพระพุทธศาสนา อยู่ตรงที่จิตไม่ยึดถืออะไรเลยนี้แหละ
มันสุดขั้วตรงข้ามกับความสุขในทางโลก ที่ต้องมีอะไร  ๆ ให้มากเข้า
ไว้
   ผู้ใดค้นพบความสุขที่ไม่อิงอาศัยสิ่งใดในโลก ก็คือผู้เข้าถึงแก่น 
กลางของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ความสุขชนิดนี้มีอยู่ หนทาง
ก็มีอยู ่ ผู้ที่เป็นแบบฉบับก็ยังมีอยู่(บ้าง) พวกเราแม้ยังทําได้ไม่ถึง
อย่างนี้  ก็ไม่เป็นไร พยายามฝึกฝนตนเองเข้าไว้ ถ้าเห็นว่า จิตไม่ใช่
เรา เมื่อใด ก็พอจะเข้าใจถึงความสุขชนิดนี้ สามารถเป็นพยานของ
พระพุทธศาสนา และเป็นผู้ประกาศพระศาสนาด้วยความมั่นใจได้
แล้ว

   ขอให้เพื่อนผู้ตั้งใจจะเป็นกองหน้า ที่จะนําพาพระพุทธศาสนาเข้าสู่
สังคมยุคใหม่ หมั่นตรวจสอบจิตใจตนเองให้มากๆ นะครับ ว่าแต่ละ
เดือน แต่ละปีที่ผ่านไป เราได้พัฒนาตนเองให้เข้าใกล้เป้าหมายของ
พระพุทธศาสนามากขึ้นหรือเปล่า ถ้าเข้าใกล้มากขึ้น เราก็จะเป็นผู้
พิทักษ์พระศาสนาได้มากขึ้น เพราะพระสัทธรรมนั้น จะประดิษฐาน

อย่างไม่ฟั่นเฟือนได้  ก็เฉพาะในจิตของผู้ถึงธรรมเท่านั้น ดังนั้น หาก
ต้องการให้พระศาสนามั่นคง ก็ต้องพัฒนาจิตตนเองให้ถึงธรรมให้ได้

ขอให้พวกเราตระหนักเถิดว่า

การปฏิบัติธรรมของเรา ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะตัวเราคนเดียว
แต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงถึงการรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ในโลก
ด้วย นี้เป็นข้อคิดประการที่ 5 ที่ขอฝากไว้ให้พวกเราพิจารณาครับ
	
 	
        

 - สันตินันท์ -

ไขปัญหาการดูจิต  โดย อ. สุรวัฒน์

ถาม : การดูจิตที ่ หลวงพ่อปราโมทย์ สอน
มานั้น คือ การดูลักษณะต่างๆที่จิตไปรับรู้ใช่
ไหมครับ เช่น  จิตฟุ้งซ่าน โกรธ พอใจ ยินดี
ย ินร ้าย อะไรต ่างๆเหล ่าน ี ้ หลวงพ ่อ
ปราโมทย ์ ท่านเรียกว่า เจตสิก หรือเปล่า
ครับ แล้วเจตสิก มันต่างกับ อาการของจิต 
หรือเปล่าครับ?

ตอบ : การดูจิตนั้น แรกๆก็จะเห็นว่า จิต
ฟุ้งซ่าน จิตมีราคะ จิตมีโทสะ จิตมีความ
ยินดี ฯลฯซึ่งเป็นการเห็นแบบที่รู้สึกว่า จิต
กับเจตสิก เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เห็นเป็น
คนละส่วน(ความฟุ้งซ่าน ราคะ โทสะ ความ
ยินดี ฯลฯ เหล่านี้เป็นเจตสิกจิตที่เกิดร่วม

กับจิตทุกดวง) เมื ่อหัดดูไปจนจําสภาวะ
ต่างๆได้ จิตเองก็จะมีสติมีความตั้งมั่น (สติ 
ความตั้งมั ่นก็เป็นเจตสิกเช่นกัน) แล้วจะ
ค่อยๆเกิดความเข้าใจว่า เจตสิกกับจิตเป็น
คนละส่วนกัน  จะค่อยๆเข้าใจว่า จิตจะเป็น
ตัวทําหน้าที่รู้ ส่วนเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดร่วม
กับจิตทุกดวง เพราะฉะนั้น จึงไม่สามารถ
เห็นจิตล้วนๆได้เนื ่องจากจิตย่อมต้องมี
เจตสิกต่างๆเกิดร่วมด้วยเสมอนั่นเอง และ
จิตจะมีอาการปรากฏต่างๆกันไป ตามแต่ว่า
จิตดวงนั้นจะมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วย

การดูจิต ไม่ว่าจะมองว่าเป็นการดูอาการ
ของจิต หรือดูเจตสิก จึงเท่ากับว่า เป็นการดู
จิตที่มีอาการต่างๆ เป็นการดูจิตที่มีเจตสิก
ต่างๆเกิดร่วมอยู ่ เพราะฉะนั้น ประเด็นจึงไม่
ได้อยู่ที่ว่า เป็นการดูอะไร แต่ต้องเข้าใจว่า 
เราดูไปทําไม ดูไปเพื่ออะไร ซึ่งการดูจิต ที่
ไม่ว่าจะมีอาการอย่างไร มีเจตสิกอะไรเกิด
ร่วมอยู ่ เราดูไปเพื่อให้เห็นว่า จิตที่มีอาการ
ต่าง  ๆ จิตที ่มีเจตสิกต่างๆเกิดร่วมอยู ่ใน
แต่ละขณะนั้น ล้วนแต่มีลักษณะที่เหมือนๆ
กันทุกดวงทุกขณะคือ ล้วนแต่ไม่เที่ยง เป็น
ทุกข ์ ไม่ใช่ตัวตน (เป็นไตรลักษณ ์ เหมือนๆ
กันทุกดวง)

  เมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งในความเป็นไตรลักษณ์
ก็จะเกิดมรรค เกิดผล ปล่อยวางความเห็น
ผิด ปล่อยวางความยึดขันธ์ว่าเป็นตัวเราเป็น
ของเรา  หากสามารถปล่อยวางความยึก
ขันธ์ได้หมดสิ้นจริงๆ ก็จะมีสภาวะของการ

ดํารงอยู ่ของขันธ ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม 
(จากที่ได้อ่านได้ฟังมา) คือขันธ์ก็ทํางาน
ของขันธ์ไป แต่จิตจะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับขันธ์
อีกต่อไป หรือเป็นจิตที่พ้นจากทุกข์ (ทุกข์ก็
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งของอุปาทาน) จิตที่พ้นจาก
ทุกข์นี่เองที่มีชื่อเรียกกันไปว่า  จิตหนึ่งบ้าง 
จิตเดิมแท้บ้าง ตามแต่จะตั้งชื่อบัญญัติว่า
อย่างไร

ถาม : การจะดูจิตให้ถูกจริงๆนะ ต้องไม่จงใจ
ใช่มั้ยครับ คือ ตอนฝึกแรก  ๆ ก็ต้องจงใจไป
ก่อน  แต่ตอนหลัง ที่รู้สึกได้เองเนี่ย ต้องรู้
แบบไม่จงใจเลยใช่มั้ยครับ

ตอบ : ใช่ครับ

ถาม :  ได้ยินมาว่า  ถ้ารู้แบบไม่จงใจได้แล้ว 
ก็คือ เตรียมเปิดประตูอริยมรรคแล้ว  ใช่มั้ย
ครับ

ตอบ : การรู้ได้เองโดยไม่จงใจ เป็นเบื้องต้น
ของการมีสติมีสติได้แล้วต่อไปต้องหัดดู
สภาวะด้วยความมีสติและตั้งมั่น  เพื่อให้เห็น
ไตรลักษณ์ ให้เกิดปัญญา ส่วนจะเป็นการ
เตรียมเปิดประตูอริยมรรคนั้น ไม่ต้องสนใจ
หรอกครับ หัดมีสติรู้กายรู้ใจไปเถอะครับ 
สติปัญญาถึงพร้อมเมื ่อไหร่แล้วก็จะเกิด
อริยมรรคได้" "

                                        อ่านต่อหน้า5

ข้อคิดแด่เพื่อนชาวพุทธ (ต่อจากหน้า 3)

บทความนี้ ได้โพสต์ไว้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543

ที่กระดานข่าว วิมุตติ
http://www.dhammada.net/wimutti/D00000164.html

http://www.Dhammada.net
http://www.Dhammada.net
http://www.dhammada.net/wimutti/D00000164.html
http://www.dhammada.net/wimutti/D00000164.html
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ถือศีล ๕ ให้เป็น

ผิดศีลไปแล้วทํา
อย่างไร

ศีลหนทางสู่
พระโสดาบัน

เรื่องของศีล

ศึกษา เรื่องของศีลกับนักภาวนา ผ่านคลิป โดย ศิษย์ปลายแถว

“อย่ามัวแต่หาทางกําจัดกิเลส แต่จงกําจัดบ้านของ
กิเลส ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔”

   ผู้ใดจะเอาแต่ทําสมาธิให้ละเอียดอย่างที่สุด เพื่อจะให้เห็นกิเลส
ที่ละเอียดที่สุด เพื่อที่จะกําจัดกิเลสที่ละเอียดที่สุด ทําสมาธิให้จิต
ใสจิตละเอียดเพียงใด ก็ไม่อาจกําจัดกิเลสได้หมด
     แทนที่จะเฉลียวใจขึ้นมาว่า วิธีที่จะกําจัดกิเลสอย่างเบ็ดเสร็จ ก็
คือ กําจัดตัวบ้านของกิเลส ที่ชื่อว่า "จิต" นี้ต่างหาก จิตเป็นบ้าน
ของกิเลส และจิตเป็นตัวทุกข์ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้
กล่าวสรุปไว้่ว่า กล่าวโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ นี้คือตัวทุกข์ การ
เจริญสติปัฏฐาน ก็คือ การตรงเข้าไปกําจัดบ้านของกิเลสโดยตรง

การกําจัดบ้านของกิเลส ก็คือ การสลัดทิ้งความยึดถือว่าจิตเป็น
ของเรา จิตเป็นตัวเรา เมื่อกําจัดบ้านของกิเลสได้ ก็ไม่มีกิเลสใด
ให้กําจัดอีก เพราะกิเลสไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอีกต่อไป

          (ต่อหน้า 6)

ดูจิตที่ถูกต้อง ได้ทั้ง ศีล 

สมาธิ ปัญญา

ไขปัญหาดูจิต (ต่อจากหน้า 4)

ถาม : โดยปกติแล้ว   สมถะ จําเป็นขนาดไหนครับ ผมเคยศึกษา
จากหนังสือของ อ.  (เพราะมันอ่านง่ายด ี อ่านของหลวงพ่อแล้วมี
ศัพท์เยอะ) อ. บอกว่า ไม่ต้องทําสมาธิเลย แต่หลวงพ่อบอกว่า 
ต้องทําวันละนิดวันละหน่อย เลยชักไม่แน่ใจครับ

ตอบ : ผมว่าผมไม่เคยเขียนหรือบอกนะครับว่า  “ไม่ต้องทําสมาธิ
เลย”แต่เคยบอกว่า ผมทําสมาธิไม่ได้ ทําแล้วฟุ้ง ง่วง หลับ จึง
ต้องมาหัดรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันเอา ซึ่งพอรู้สึกตัว จิตก็จะมี
สมาธิ(ตั้งมั่น)ได้ชั่วขณะ แต่ก็พอจะทําให้เห็นจิตเกิดดับได ้ ส่วน
หลวงพ่อจะบอกว่า อย่าทิ้งสมถะ และบอกว่า ทุกวันให้ทําตามรูป
แบบด้วย เพื่อให้จิตมีกําลังครับ

ถาม :  ในขั้นตอนของการทําสมถะนั้น มีหลักอย่างไรกันแน่ครับ 
ตอนที่หลวงตาท่านจิตเสื่อม ท่านว่า “จะให้จิตแนบกับคําบริกรรม 
ไม่ให้เผลอเลย เหมือนนักมวยบนเวที เผลอเมื่อไหร่ โดนน็อคเมื่อ
นั้น”  อันนี ้มันจะไม่ขัดกับที่หลวงพ่อบอกว่า  ใ้ห้รู้ตามความเป็นจริง
เหรอครับ

ตอบ : ถ้าจะทําสมถะก็ต้องจิตไปแนบอารมณ ์ เพื่อให้จิตเกิดกําลัง
ตั้งมั่นขึ้นมา  ซึ่งหากใครทําสมถะได้และต้องการทําสมถะ ก็ต้อง
ทําไปตามขั้นตอนของการทําสมถะ ส่วนที่หลวงพ่อบอกให้รู้ตาม
จริง (เช่นกรณีจิตไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่น) เป็นการปฏิบัติ
สําหรับคนที่ทําสมถะไม่ได้ หรือเวลานั้นไม่เหมาะจะทําสมถะนะ
ครับ เช่นถ้าขับรถอยู่แล้วจะให้ทําสมถะก็คงไม่ได ้แต่สามารถรู้ได้
ว่าจิตไม่ตั้งมั่น ซึ่งถ้ารู้ได้อย่างถูกต้องว่าจิตไม่ตั้งมั่น จิตก็จะเกิด

ตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะได้เช่นกัน

ถาม :  ถ้าทําแล้วอึดอัด ให้เลิกทํา  หรือให้ทําต่อไปกันแน่ครับ 
เพราะเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์มา อย่างหลวงตา และ หลวง
พ่อพุธท่านถามตอบปัญหาธรรมะ คล้ายๆกับว่า ระยะแรก มันต้อง
อึดอัด เป็นเรื่องปกต ิ คล้ายๆกับว่า เราปล่อยเด็ก(จิต)ให้มันไป
ตามสบายของมัน จะมาบังคับให้มันอยู่กับคําบริกรรม มันก็อึดอัด
ในช่วงแรกๆ หรือบางทีเราไปคาดหวังผลมากไปว่าจิตต้องสงบ 
หลวงพ่อพุธท่านเคยบอกว่า บางคนจิตมันจะลงเนี่ย เหมือนจะ
ขาดใจตายก็มี ถ้าใครสติไม่พอ กลัวตายจิตมันก็ไม่รวมลง

ตอบ : ชอบแบบไหนละครับ ถ้าชอบที่จะเห็นความอึดอัดแล้วจิต
รวมลงไปเกิดสัมมาสมาธิได ้ ก็ให้ทําไปแบบที่ครูบาอาจารย์ท่าน
ทํามา แต่ถ้าอึดแล้วจิตไม่รวมลงไป แต่กลายเป็นยิ่งเครียดมาก
ขึ้น ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้น อันนี้ก็ไม่เหมาะที่จะทําต่อแล้วครับ เพราะ
จะไม่เกิดสัมมาสมาธิและยังเกิดอกุศลมากขึ้นไปอีก

รายละเอียดของการภาวนาของแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน
นะครับ แต่หลักต้องเหมือนกันคือ ทําแล้วต้องเกิดสติ เกิดสัมมา
สมาธิ(จิตตั้งมั่น) เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ครับ เพราะฉะนั้น
ใครถนัดจะตามรอยครูบาอาจารย์ใด ก็เดินตามรอยท่านไปเถอะ
ครับ หากลังเลสงสัยในแนวทางก็ต้องศึกษาให้รอบคอบ แล้วก็
ลองปฏิบัติดูแนวไหนที่เราเห็นว่าถูกและสามารถปฏิบัติตามได้ ก็
เลือกเอาอันนั้นแหละครับไม่จําเป็นต้องมาดูจิตทุกคนหรอกครับ

****************************************

จดหมายเรียนดูจิตจากศิษย์โง่

มีสติก็มีศีล

กิเลสเหมือนตะกอน
ในน้ําก็จริง แต่ถ้ายัง
มีน้ําอยู่ อย่างไรๆก็
ต้องมีกิเลส

http://www.Dhammada.net
http://www.Dhammada.net
http://www.dhammada.net/2010/03/22/1557/
http://www.dhammada.net/2010/03/22/1557/
http://www.dhammada.net/2010/02/20/657/
http://www.dhammada.net/2010/02/20/657/
http://www.dhammada.net/2010/02/20/657/
http://www.dhammada.net/2010/02/20/657/
http://www.dhammada.net/2010/04/08/1952/
http://www.dhammada.net/2010/04/08/1952/
http://www.dhammada.net/2010/04/08/1952/
http://www.dhammada.net/2010/04/08/1952/
http://www.dhammada.net/2010/02/17/315/
http://www.dhammada.net/2010/02/17/315/
http://www.dhammada.net/2010/03/16/1452/
http://www.dhammada.net/2010/03/16/1452/
http://www.dhammada.net/2010/03/16/1452/
http://www.dhammada.net/2010/03/16/1452/
http://www.dhammada.net/2010/02/15/259/
http://www.dhammada.net/2010/02/15/259/
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เสียงจากเพื ่อนร่วมธรรม          

- วันก่อน ประมาณต้นเดือนมี.ค.ได้แอบไป
เยี่ยมหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมตอนสายๆ 
หลวงพ่อกําลังสอนพระ ขอแค่ไปแอบมอง
แอบกราบจากระยะไกลๆก็ปลื้มใจแล้วค่ะ 
หลวงพ่อยังมีรัศมีผ่อง(กว่าเดิม) ใจก็เลย
เบิกบานค่ะ ไม่เคยสงสัยในคําสอนของ
หลวงพ่อเลยค่ะ เพราะหลักธรรมคําสอน
พิสูจน์และเห็นผลได้ด้วยตัวเอง มันพ้นจาก
ข้อสงสัยใดใด.....ไม่เคยมีโอกาสกราบ
นมัสการใกล้ๆเลยแค่ได้เกิดมาร่วมภพและ
ได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อ ก็ถือว่าเป็นบุญ
และเป็นสิ่งวิเศษที่สุดในชีวิตนี้แล้วค่ะฝาก
กราบนม ัสการหลวงพ ่อ ขอค ุณพระ
รัตนตรัยรักษาหลวงพ่อและจะปฏิบัติต่อไป

เรื่อยๆเพื่อพิสูจน์ว่าธรรมแท้เหนือข้อโต้แย้ง
ใดใด : จดหมายจากคุณ วนิดา
- ได ้ม ีโอกาสเร ิ ่มฟ ังซ ีด ีของหลวงพ่อ
ปราโมทย์ หลังจากกลับจากอินเดียเมื ่อ
ปลายปีที่แล้ว ดิฉันไม่ทราบตื้นลึกหนาบาง
ของเหตุการณ์ครั ้งนี ้มากนัก เพราะเป็น
เพียงลูกศิษย์ที่ตัวไกลหลวงพ่อ แต่ต้องขอ
แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย ์ ช่วง
เวลาไม่กี ่เดือนที่ได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อ 
ทําให้สามารถต่อติดความรู ้ทางธรรมะ
มากมาย เห็นเส้นทางแห่งความหลุดพ้น
ชัดเจนขึ้นมาก ชนิดที่ทําให้รู้ซึ้งว่า ธรรมะ
เป็นสิ ่งที ่ร ู ้ได้เฉพาะบุคคล โดยเฉพาะ
สภาวะธรรมต่างๆ ที่ได้พบไม่สามารถใช้
ภาษาทางโลกอธิบายได้ทั้งหมด(จึงไม่รู่สึก
แปลกใจที่จะเกิดความเข้าใจผิดได้หากฟัง
โดยไม่ใช้ปัญญาทางธรรม เพราะธรรมะไม่
สามารถแจ่มแจ้งได้เพียงแค่นึกเอา) คํา
สอนของหลวงพ่อปราโมทย ์ ถ้าคนฟังแล้ว
เข้าใจจะทราบเลยว่าเป็นคําสอนที่สอนให้
พึ่งตัวเองได้ ขออานิสงน์จากการปฏิบัติ
ของข้าพเจ้า เป็นปฏิบัติบูชาแด่ พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์และครูบาอาจารย์หลวง
พ่อปราโมทย ์ ด้วยเทอญ....สาธ ุ คุณเด็ก
นอกวัด เวปวัดอุโมงค์

วาทะฆราวาสธรรม
โดย อาจารย ์สุรวัฒน์

ต้องอยู่กับตัวเองให้ได ้ ถ้าไม่ได้
จิตก็จะหลงไปอยู่กับโลก แล้วก็
จะถูกโลกทําร้ายเอา .. ถ้าอยู่กับ
ตัวเองได ้ มีตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ได้ โลกก็ทําร้ายไม่ได ้ .. จะอยู่
กับตัวเองได้ก็ต้อง "หัดมีสติรู้
กายรู้ใจ" ไว้ แล้วจิตจะพึ่งจิตเอง
ได ้ไม่ต้องหลงส่งออกไปพึ่งโลก

*************

ปฎิทินธรรม
หลวงพ่อเทศน ์ณ สวนสันติธรรม

ทุกวันศุกร์, เสาร  ์ และ อาทิตย์ 
( เฉพาะ เดือน พฤษภาคม 2553 วัด
เปิด วัน พฤหัสที ่ 6 ด้วย แต่ปิด วัน 
อาทิตย์ที่ 9 แทน) 

6.30 น. - 10.00 น.

รถตู้ฟรีไป-กลับสวนสันติธรรม ทุก
อาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของแต่ละเดือน
ครั้งต่อไป วันที ่2 และ 16 พ.ค. 53

 6 และ 20 มิ.ย. 53 

>>ข้อมูลรถตู้ฟรี<<

จดหมายเรียนดูจิต (ต่อจากหน้า 5)

เมื่อใด ที่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆ และ
สลัดความยึดถือว่าจิตเป็นตัวเราได้หมดจด
แล้ว ไม่ว่าจะมีกิเลสใดงอกงามขึ้นในจิตใจ ก็
หาได้ทําให้เกิดความชัั่วหยาบใดๆต่อไปได้
อีก เหมือนบุคคลสลัดทิ้งของเน่าเหม็นที่แบก
ที่ถือในมือไปแล้ว  ก็ไม่ต้องไปสาละวนกับ
การทําความสะอาดใดๆอีก เพิ่งจะเข้าใจ คํา
ว่า "ฐีติภูตัง" ของหลวงปู่มั่นจริงๆ ก็วันนี้ 
แต่... ก็เข้าใจอย่างปุถุชนนะครับ ไม่ได้เป็น
อริยะแต่อย่างใด

 ******************************
“กิเลส 2 ตัว ที่สําคัญ”
  มีกิเลส 2 ตัว ที่เสมอกับจิตไม่ได้อยู่
ภายนอกไม่ได้อยู่ภายใน หากแต่จะอยู่เสมอ

กับจิตและละด้วยการเห็นจิต มิใช่เห็น

ภายนอกจิต มิใช่เห็นภายในจิต มิใช่เห็น
กิเลสใดๆของจิต หากแต่เห็นจิตตามความ
เป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่น เป็นกลาง
    กิเลสตัวหนึ่งขวางกั้นปุถุชนไว้ คือ ความ
รู้สึกว่าจิตเป็นเรา กิเลสอีกตัวหนึ่งขวางกั้น
พระอริยะไว้ คือ ความรู้สึกว่าจิตเป็นของเรา
   กิเลสทั้งสองตัวนี ้ มีลักษณะพิเศษอย่าง
หนึ่งก็คือ ยิ่งจิตมีความละเอียดปราณีต
เท่าใด กิเลสสองตัวนี้ยิ่งมีความละเอียด
ปราณีตเท่านั้น ดังนั้นอย่าแปลกใจเลยว่า 
ทําไม การเข้าถึงความเป็นอริยะแต่ละชั้น 
แต่ละภูมิ จึงเข้าถึงกันด้วยจิตมนุษย์ธรรม
ดาๆนี้เอง เพราะในขณะนั้น กิเลสทั้งสองนี้ 
เป็นสิ ่งที ่ถูกค้นพบและทําลายได้โดยง่าย 
(ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ มีการรู้ตาม
ความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่น เป็นกลาง 
เป็นสําคัญ)

กิเลสตัวหนึ่งมีชื่อว่า สักกายทิฎฐิ
กิเลสอีกตัวหนึ่งมีชื่อว่า อวิชชา
พระอริยะเจ้าท่านละได้แล้ว
ซึ่งกิเลสทั้งสอง ปล่อยวาง
จิตอวิชาไว้ เข้าถึงซึ่งบรม
สุข

- ศิษย์โง่ -
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