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คำ�ปรารภ

ยอดปรารถนาอย่างหนึ่งของมนุษย์ คือการได้คนที่รู้ใจมาอยู่
ใกล้ตวั เช่น ได้คคู่ รองทีร่ ใู้ จ ได้ลกู น้องทีร่ ใู้ จ หรือได้เพือ่ นร่วมงานที่
รูใ้ จ ทัง้ นีเ้ พราะเชือ่ ว่าคนเหล่านีจ้ ะท�ำให้ชวี ติ มีความสุข งานการประสบ
ความส�ำเร็จ แต่คนเหล่านีใ้ ช่วา่ จะหามาได้งา่ ยๆ ดังนัน้ เราจึงอดไม่ได้
ที่จะเรียกร้องและคาดหวังให้ใครต่อใครมารู้ใจเรา ถ้าเขาไม่รู้ใจเรา
เราก็จะหงุดหงิด หัวเสีย และกราดเกรี้ยว
แต่ในขณะทีเ่ ราเรียกร้องให้คนทัง้ โลกมารูใ้ จเรานัน้ เราเองเคย
คิดที่จะรู้ใจตัวเองบ้างหรือไม่ สังเกตไหมว่าวันหนึ่งๆ เราปล่อยให้
อารมณ์ต่างๆ เข้ามาย�่ำยีบีฑาจิตใจบ่อยครั้งเพียงใด
วันแล้ววันเล่าทีเ่ ราปล่อยให้ความคิดเตลิดเปิดเปิงอย่างไม่รเู้ นือ้
รูต้ วั จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ หาไม่กป็ ล่อยให้ความโกรธเกลียดบงการ
ชีวิตจิตใจจนเผลอท�ำสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลัง ยังไม่ต้องพูดถึง
ความรู้สึกสับสนในตัวเอง ว่าในส่วนลึกของจิตใจเราต้องการอะไร

กันแน่ แม้จะมีชีวิตที่สะดวกสบาย มีบริษัทบริวารมากมาย แต่คน
จ�ำนวนไม่น้อยก็ยังมีความทุกข์เพราะถูกหลอกล่อให้อยากได้ไม่รู้จัก
พอ หรือพลัดจมอยู่กับเรื่องราวในอดีต กังวลกับอนาคต ใช่หรือไม่
ว่าความทุกข์สว่ นใหญ่เกิดขึน้ เพราะว่าเราไม่รใู้ จตัวเองต่างหาก มิใช่
เป็นเพราะคนรอบข้างไม่รู้ใจเรา
ถึงแม้จะหาคนรู้ใจไม่ได้เลย แต่หากเรารู้ใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง
ชีวติ ก็ยอ่ มเป็นสุข ห่างไกลจากความทุกข์ เรารูใ้ จตัวเองได้เพราะมีสติ
ท�ำให้รทู้ นั ความรูส้ กึ นึกคิดต่างๆ ไม่ตกอยูใ่ นการครอบง�ำของอารมณ์
ต่างๆ จึงสามารถทรงใจให้เป็นปกติ ไม่หวั่นไหวหรือขึ้นลงไปตาม
แรงกระทบกระแทกของสิง่ รอบตัว สติชว่ ยให้ระลึกรูใ้ นกายและใจ จึง
เกิดความรู้สึกตัวอย่างฉับไว และเห็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกายและ
ใจอย่างที่มันเป็น มิใช่เห็นว่ามันมีอยู่ตามสภาวะที่พ้นจากความเป็น
บวกเป็นลบเท่านั้น หากยังสามารถเห็นไปถึงธรรมชาติหรือลักษณะ
ทีแ่ ท้ของมัน นัน่ คือความไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตวั ตน จึงน�ำ
ไปสูป่ ญั ญาอันเป็นเครือ่ งไถ่ถอนความยึดติดถือมัน่ ในตัวตน ท�ำให้จติ
เป็นอิสระจากความทุกข์ได้
จะรู้ใจจนไกลทุกข์ได้ต้องอาศัยการปฏิบัติ หนังสือเป็นเพียง
ส่วนประกอบเท่านั้น แต่ก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้พอจะเป็นแนวทางให้
แก่การปฏิบัติได้บ้าง เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มาจากค�ำบรรยายของ
ข้าพเจ้า ณ วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเข้าพรรษาปี ๒๕๔๙

คุณอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์ ประธานชมรมกัลยาณธรรม เห็นว่ามีประโยชน์
น่าเผยแพร่ จึงได้ร่วมกับมิตรสหายด�ำเนินการจัดท�ำเป็นหนังสือ
รวมทั้งช่วยขัดเกลาให้น่าอ่านมากขึ้น เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
เมื่อปี ๒๕๕๓
หนังสือเล่มนี้ได้ขาดตลาดไปนานแล้วแต่ยังมีผู้ต้องการอยู่
ชมรมกัลยาณธรรมจึงขออนุญาตพิมพ์ซ�้ำ โดยจัดรูปเล่มให้สวยงาม
น่าอ่านยิง่ กว่าเดิม ข้าพเจ้ายินดีอนุญาตและขออนุโมทนาในบุญกิรยิ า
ของทุกท่านที่ได้ร่วมบ�ำเพ็ญธรรมทานเพื่อส่งเสริมสัมมาทัศนะและ
สัมมาปฏิบตั ิ อันเกือ้ กูลให้เกิดสันติสขุ ทัง้ ในจิตใจของผูค้ นและในบ้าน
เมือง ขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญกิริยาดังกล่าวโดยทั่วกัน
				       ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
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โดยทัว่ ไปแล้วจิตใจของปุถชุ น มักมองออกไปนอกตัว ไม่คอ่ ย
มองย้อนมาดูจิตใจตนเอง นี่คือที่มาและปัญหาใหญ่ของเรื่องวุ่นวาย
มากมายทีต่ ามมาทัง้ ในส่วนเล็กๆ และส่วนใหญ่ การศึกษาพุทธศาสนา
นั้นมีแก่นอยู่ที่การดูใจ และรู้ใจของตนเอง เพราะใจดวงนี้คือที่สถิต
ของธรรมและกิเลส ดั่งค�ำขององค์พระบูรพาจารย์ พระอาจารย์มั่น
ภูรทิ ตั โต แสดงธรรมไว้วา่ “การบ�ำรุงรักษาสิง่ ใดๆ ในโลก การบ�ำรุง
รักษาตนคือใจเป็นเยีย่ ม จุดทีเ่ ยีย่ มยอดของโลกคือใจ ควรบ�ำรุงรักษา
ด้วยดี ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจแล้วคือเห็นธรรม รู้ใจแล้วคือรู้
ธรรมทัง้ มวล ถึงใจตนแล้วคือถึงนิพพาน ใจนี้ คือสมบัตอิ นั ล�ำ้ ค่า จึง
ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป คนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจ
ดวงวิเศษในร่างนี้ แม้จะเกิดสักร้อยชาติพนั ชาติ ก็คอื ผูเ้ กิดผิดพลาด
อยูน่ นั่ เอง” ดัง่ นีเ้ ป็นตัวอย่างเห็นว่า พระพุทธศาสนาสอนให้เรารักษา
ใจ ดูใจ รู้ใจตนเอง

การเสียเวลามากมายในชีวติ ไปกับสิง่ ภายนอก จริงอยูย่ อ่ มเป็น
การเรียนรูโ้ ลกและชีวติ ทีค่ วรย้อนทวนมาสูจ่ ติ ใจของตนเอง โดยถือว่า
เป็นนักศึกษา อาศัยสิง่ ต่างๆ เรือ่ งราวและบุคคลต่างๆ ทีผ่ า่ นมาผ่านไป
ในชีวติ อันแสนสัน้ นี้ เพือ่ เรียนรูธ้ รรม และเข้าใจความเป็นจริงของโลก
และชีวติ อย่างรูเ้ ท่าทัน ไม่หลงกระแสโลกจนลืมกระแสธรรรม ไม่ยดึ
ติดถือมัน่ กับสิง่ สมมติจนเสียท่าปล่อยให้มายาของโลกมาเฆีย่ นตีบฑี า
หัวใจให้บอบช�ำ้ ทุกครั้งที่พบทุกข์ ทุกคราที่พบปัญหาและอุปสรรค
ขอให้ได้กำ� ไรทางใจ ไม่เสียสองต่อสามต่อ คือ เสียของ เสียใจ เสีย
ความรู้สึก เสียอะไรต่ออะไรตามๆ มามากมาย
ยากนักที่เราจะได้พบคนรู้ใจ หากตัวเราเองก็ยังไม่รู้ใจของเรา
เอง เพราะการไม่รู้ใจของตัวเอง ก็คือการไม่รู้จักกิเลสของตัวเอง
จึงเกิดความไม่เข้าใจ ความขัดแย้งหรือการคาดหวังผิดๆ จากผู้อื่น
หรือสิง่ อืน่ อันน�ำมาซึง่ ความทุกข์ และปัญหาต่างๆ มากมาย เพราะ
ต่างคนต่างก็ไม่รใู้ จตัวเอง ไม่รจู้ กั กิเลสของตัวเอง เมือ่ คนทีต่ า่ งเป็น
เช่นนัน้ มาเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ก็ยงิ่ เพิม่ ปัญหาเป็นสองเท่า ดังนัน้
แต่ละคนจึงควรหันมาดูใจ รูจ้ กั ใจของตัวเองให้มาก ก็จะสามารถรูใ้ จ
คนอื่น เข้าใจคนอื่นได้ไม่ยาก
หนังสือ รูใ้ จ ไกลทุกข์ เล่มนี้ เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ในช่วงพรรษาปี ๒๕๔๙ ชมรม
กัลยาณธรรมได้เรียบเรียงจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม (โดยพระอาจารย์เมตตา

ตรวจทานให้) โดยในครัง้ แรก จัดพิมพ์ทสี่ ำ� นักพิมพ์ธรรมดา มาครัง้ นี้
ทีมงานธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรมได้จัดรูปเล่มใหม่ สดใส
น่าอ่านขึน้ มีภาพประกอบสีส่ จี ากศิลปินจิตอาสา ตลอดจนผูจ้ ดั รูปเล่ม
ก็เป็นมืออาชีพทีอ่ าสามาช่วยงานธรรม ทีส่ ำ� คัญอีกส่วนคือ ขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ และบริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง
แอนด์พบั ลิชชิง่ จ�ำกัด (มหาชน) ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการจัดพิมพ์
เป็นธรรมทานในครัง้ นี้ จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม เพือ่ แจกสาธุชนในงาน
แสดงธรรมของชมรม ครั้งที่ ๒๙ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๗
กรกฎาคม ศกนี้
อานิสงส์แห่งธรรมทานนี้ ขอน้อมถวายบูชาอาจริยคุณ แด่
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล พระปิยาจารย์ผู้เมตตา ถ่ายทอดธรรม
แท้ที่หยั่งยากให้เป็น เรื่องง่าย เหมือนหงายของที่คว�่ำ ภาษาและ
เรื่องราวที่พระอาจารย์ถ่ายทอดนั้นเข้าใจง่ายและมีตัวอย่างทันสมัย
ชวนให้คนรุ่นใหม่ไม่กลัวหนังสือธรรมะ ขออานุภาพแห่งธรรมจง
คุ้มครองทุกท่าน ให้เป็นผู้รู้ใจตน จนไกลทุกข์ ทั่วกัน เทอญ
ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ทำ�ไมต้องปฏิบัติธรรม

เราคงพอจะเข้าใจเรือ่ งธรรมะกันอยูบ่ า้ ง แต่เชือ่ ว่ายังมีบางคน
ทีส่ งสัยว่า เราจะเรียนรูธ้ รรมะไปท�ำไม ในเมือ่ ชีวติ ของเราก็มคี วามสุข
สบายดีอยูแ่ ล้ว ถ้าจะตอบสัน้ ๆ ว่าท�ำไมเราจึงจ�ำเป็น (ไม่ใช่ควรนะ)
ต้องเรียนรูเ้ รือ่ งธรรมะ ก็คอื ว่าถ้าใครคิดว่าฉันจะไม่มวี นั ทุกข์ จะไม่มี
วันพลัดพราก จะไม่มีวันสูญเสีย จะไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่พลัดพราก
ไม่ผิดหวัง และจะไม่ตาย จะอยู่ไปนิรันดร ก็ไม่จ�ำเป็นต้องมาศึกษา
หรือมาเรียนรูธ้ รรมะ แต่ถา้ เราไม่แน่ใจว่าวันข้างหน้า เราอาจจะต้อง
ประสบกับความพลัดพราก ผิดหวัง อาจจะต้องเจ็บป่วย และในทีส่ ดุ
ก็ต้องละจากโลกนี้ไป ถ้าเราไม่แน่ใจในชีวิตข้างหน้าว่า อาจจะต้อง
ผันผวนปรวนแปร ธรรมะก็เป็นเรือ่ งทีเ่ ราหลีกหนีไม่พน้ ทีจ่ ะต้องศึกษา
ท�ำความเข้าใจ และน�ำไปปฏิบัติ
แม้ว่าในวันนี้เราอาจจะยังมีความสุขดีอยู่ โลกนี้อาจจะยัง
สดสวย คนที่เรารักก็ยังอยู่กันพร้อมหน้า แต่นั่นเป็นเพียงของ
ชั่วคราว ไม่ช้าก็เร็ว เราก็ต้องพบกับความพลัดพราก พบกับความ
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ผิดหวัง ความสุขทีเ่ กิดขึน้ กับเราในวันนีม้ นั เป็นของชัว่ คราว ไม่แน่นอน
ไม่ช้าก็เร็วความทุกข์ก็ต้องมาเยือนเรา อันนี้เป็นธรรมดาของโลก
เป็นธรรมดาของชีวติ เปรียบเสมือนกับเหรียญ เหรียญนัน้ มีสองด้าน
สุขกับทุกข์มันเป็นสองด้านของชีวิต เหมือนความสว่างกับความมืด
ทีม่ าด้วยกัน ทีไ่ หนมีความสว่างแล้วไม่มเี งามืดย่อมเป็นไปไม่ได้ ชีวติ
เราตอนนีอ้ าจจะเหมือนกับคนทีอ่ ยูท่ า่ มกลางแสงสว่าง มองไปทีไ่ หน
มีความใสสว่างไปหมด แต่ลองสังเกตให้ดีเถอะ มันจะมีเงามืดอยู่
ไม่มคี วามสว่างทีไ่ หนทีไ่ ม่มเี งามืด ความมืดเกิดขึน้ ก็เพราะความสว่าง
ในขณะนีเ้ ราอาจจะมีความสุข นัน่ ก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นเงามืด
ทีจ่ ะมาทาบทับชีวติ ของเรา คนทีเ่ พลินกับความสุข โดยเฉพาะพวกเรา
ทีย่ งั เป็นหนุม่ เป็นสาว อาจจะคิดว่า ความเจ็บป่วยหรือความตายยัง
อยู่อีกไกล ถ้าคิดอย่างนี้แสดงว่าประมาท ประมาทนี้ไม่ได้หมายถึง
ปล่อยปละละเลย ไม่ระมัดระวัง หรือคึกคะนองเหมือนคนที่ขับรถ
โดยประมาทเท่านัน้ ทีน่ า่ กลัวกว่านัน้ ก็คอื การใช้ชวี ติ อย่างประมาท
เพราะเพลินหรือหลงใหลในความสุข หลงใหลในความส�ำเร็จ จนลืม
ไปว่าความพลัดพรากสูญเสีย รวมทัง้ ความตาย จะมาถึงเราเมือ่ ไหร่
ก็ได้ ดังนั้นเมื่อเวลานั้นมาถึง จึงท�ำใจไม่ได้ ต้องตีอกชกหัวตัวเอง
หลายคนเมือ่ ประสบความพลัดพราก ผิดหวัง มักจะโอดครวญ
ว่าท�ำไมต้องเป็นฉัน บางทีแค่กระเป๋าเงินหาย โทรศัพท์มือถือหาย
ก็ร�่ำร้องว่า ท�ำไมถึงต้องเป็นฉัน บางคนหนักกว่านั้น เช่น ไปเที่ยว
ผู้หญิงหรือมัวเมาส�ำส่อนทางเพศ เพราะคิดว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาว
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ก็ตอ้ งตักตวงความสุขทางโลกให้เต็มที่ พอพบว่าตัวเองติดเชือ้ เอชไอวี
ก็จะคร�่ำครวญหรือโวยวายว่า ท�ำไมต้องเป็นฉัน แต่น้อยคนที่จะพูด
ขึน้ มาว่า ท�ำไมจะเป็นฉันไม่ได้ เวลามีเหตุรา้ ยเกิดขึน้ กับตัว เราเคย
ถามตัวเองบ้างไหมว่า ท�ำไมจะเป็นฉันไม่ได้
เวลาของหาย เงินหาย เจ็บป่วย เวลาคนรัก เช่น พ่อ แม่
ล้มหายตายจากไป เราเคยตระหนักไหมว่า ท�ำไมถึงจะเป็นฉันไม่ได้
ในเมือ่ คนอืน่ เขาก็เป็นกันทัง้ นัน้ เรามักจะโวยว่าท�ำไมจึงต้องเป็นฉัน
ทุกครัง้ ทีเ่ ราพูดเช่นนี้ ก็ขอให้ระลึกว่า นัน่ เป็นเพราะเราประมาทไปแล้ว
เราไม่เคยตระหนักเลยว่า เหตุร้ายๆ แบบนี้สามารถเกิดขึ้นกับเรา
เมือ่ ไหร่กไ็ ด้ ความเจ็บป่วย ความพลัดพรากสูญเสีย เป็นเรือ่ งธรรมดา
ของชีวิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยไม่เลือกเวลาและสถานที่
พระพุทธองค์ตรัสว่า สิ่งที่บอกไม่ได้ ท�ำนายไม่ได้ เกี่ยวกับ
ความตายก็คอื ๑. ไม่รวู้ า่ จะเกิดขึน้ เมือ่ ไร ๒. ไม่รวู้ า่ จะเกิดขึน้ ทีไ่ หน
๓. ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด ๔. ไม่รู้ว่าเราจะอายุนานแค่ไหน
๕. เมื่อตายแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหน ข้อ ๕ นั้นเว้นเอาไว้ก่อน แต่อีก
๔ ข้อ นั้นเป็นเรื่องที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอ บางคนใช้ชีวิตอย่าง
ประมาท คือสนุกสนานเต็มที่ ราวกับว่าอยูอ่ ย่างลืมตาย คือลืมไปว่า
ตัวเองต้องตาย แต่พอความตายมาประชิดตัวก็รอ้ งห่มร้องไห้วา่ ท�ำไม
ตัวเองจึงอายุสั้น
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ถ้าไม่อยากเจอแบบนี้ก็จ�ำเป็นต้องเข้าใจธรรมะ แล้วศึกษา
ธรรมะให้ซึ้งแก่ใจ โดยเฉพาะในเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิต ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของ “กฎไตรลักษณ์” อันเป็นธรรมดาของชีวิตและโลก
ความเป็นธรรมดาข้อหนึ่งคือ ความไม่เที่ยง ทุกอย่างไม่เที่ยง เมื่อ
เกิดแล้วก็ดบั ขึน้ แล้วก็ลง มาแล้วก็ตอ้ งไป พบแล้วก็ตอ้ งพราก นีค่ อื
ความไม่เทีย่ ง จริงไหม ลองพิจารณาดู นีค่ อื ความไม่เทีย่ งของชีวติ
และโลก หรือพุทธศาสนาเรียกว่า “อนิจจัง”
อันทีส่ องคือ ความเป็นทุกข์ ความทุกข์แฝงไปกับทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทุกขณะ ขณะที่นั่งอยู่ตอนนี้ อาจจะสังเกตว่า เมื่อ ๑๐ นาทีที่แล้ว
ยังสบายอยู่ แต่ตอนนี้ชักจะไม่สบายแล้ว ท่านั่งที่เราคิดว่าสบาย
ผ่านไปไม่นานก็ชกั จะเมือ่ ย เริม่ จะไม่สบาย นัน่ แหละแสดงว่าความ
ทุกข์มนั ปรากฏ ทีจ่ ริงมันปรากฏอยูต่ ลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นเอง
บางคนตอนนีอ้ าจจะอยากนอน คิดว่าท่านอนเป็นท่าทีส่ บายทีส่ ดุ ตอน
นอนใหม่ๆ ก็สบาย แต่หากนอนไปสัก ๑๐ ชัว่ โมง หรือนอนเป็นวันๆ
แล้วยังจะรูส้ กึ ว่าท่านอนเป็นท่าทีส่ บายอยูห่ รือเปล่า คงเริม่ จะไม่สบาย
แล้ว คงอยากจะลุกขึ้นมานั่ง จากนั้นลองนั่งในท่าที่สบายที่สุด จะ
เอนหลังก็ได้ ดูซิว่าถ้านั่งไปนานๆ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น เอนหลังสัก
๔-๕ ชั่วโมง จะยังรู้สึกสบายดีหรือเปล่า มันทุกข์แล้วนะ
ลองนึกดู อาหารอร่อยๆ ทีเ่ ราอยากกินมากทีส่ ดุ จะเป็นไก่ยา่ ง
ส้มต�ำ หูฉลาม ถ้าเรากินทุกวัน เช้าก็กิน กลางวันก็กิน เย็นก็กิน
แล้วกินอย่างนี้ไปทั้งเดือน ยังจะรู้สึกว่ามันอร่อยอยู่หรือเปล่า ใครที่
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ไม่เบือ่ ก็ถอื ว่าเก่งมากแล้วล่ะ ตอนกินใหม่ๆ เช่น มือ้ แรกก็อร่อยนะ
แต่พอกินไปสักหนึ่งอาทิตย์ ความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปจากที่เคยรู้สึก
อร่อยก็เปลีย่ นเป็นรูส้ กึ เฉยๆ และจากเฉยๆ ในทีส่ ดุ ก็เริม่ จะรูส้ กึ เอียน
ถ้ากินนานกว่านี้ก็อาจจะอาเจียน ที่จริงไม่ต้องกินหรอก แค่เห็นก็
อยากจะอาเจียนแล้ว นีเ่ รียกว่า สุขมันแฝงไว้ดว้ ยทุกข์ ในความอร่อย
ก็มคี วามไม่อร่อยแฝงอยู่ ในความสบายก็มคี วามไม่สบายซ่อนตัวอยู่
ความทุกข์ ความไม่อร่อย ความไม่สบาย มันจะค่อยๆ แสดงตัวเมือ่
เวลาผ่านไป เพลงที่ไพเราะที่สุด ไม่ว่าจะเพลงของนักร้องคนไหน
ลองฟังสักร้อยเที่ยว แล้วยังรู้สึกว่ามันไพเราะอยู่หรือเปล่า เริ่มเบื่อ
แล้วใช่ไหม นี่แหละที่เขาเรียกว่า ทุกข์มันแฝงอยู่ในสุข ท่าที่สบาย
ที่สุดก็ไม่เคยสบายไปตลอด พออยู่ในท่านั้นนานๆ ก็จะเริ่มตึง เริ่ม
เครียด เริ่มเมื่อย และกระสับกระส่าย แล้วก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมา
ในทีส่ ดุ อันนีพ้ ทุ ธศาสนาเรียกว่า “ทุกขัง” ก็คอื สภาวะบีบคัน้ ความ
ทุกข์แฝงอยู่ในทุกสิ่ง ในทุกอิริยาบถ ในทุกรสชาติ ไม่ว่าจะอร่อย
แค่ไหน ในทุกเสียงเพลง ไม่ว่าจะไพเราะเพียงใด เมื่อเสพมัน
บ่อยเข้าๆ ความทุกข์จะเริ่มปรากฏ ความทุกข์ยังแฝงและเกิดกับ
ร่างกายของเราด้วย จึงท�ำให้เราเจ็บป่วย และตายในที่สุด
ความจริงอีกประการหนึง่ ก็คอื “อนัตตา” ความไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน
หมายความว่า บังคับบัญชาไม่ได้ แม้แต่รา่ งกายของตัวเรา จะบอก
ให้ไม่ปว่ ยได้ไหม จะบอกให้ไม่เหีย่ วย่นได้ไหม จะบอกให้ผวิ สวย ผม
สลวยยาวด�ำขลับ ไม่แตกปลาย บังคับได้ไหม จะบังคับให้ใต้วงแขน
ขาวผุดผ่อง ท�ำได้ไหม ไม่ได้เลย แต่ว่าเราสามารถปรับปรุงมันได้
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บ้างถ้ามีเหตุปัจจัยที่พร้อม แต่ก็ไม่สามารถท�ำให้เป็นไปตามใจได้
ทุกอย่างแม้แต่ใจของเราก็ควบคุมไม่ได้ ใครบ้างที่สามารถควบคุม
บังคับจิตไม่ให้คดิ อะไรเลยภายในเวลาหนึง่ นาที แม้แต่หนึง่ นาทีขา้ ง
หน้าเรายังไม่รวู้ า่ จะคิดอะไรต่อไป เราสามารถบอกได้ไหมว่า อีกหนึง่
นาทีข้างหน้าจะคิดเรื่องอะไร บอกไม่ได้เลย เราอาจจะต้องการให้
ใจสงบสักหนึ่งนาทีเพื่อจะได้ฟังอาตมาพูดให้รู้เรื่อง แต่ลองดูเถิด
เดี๋ยวใจก็ผุดไปโน่น โผล่ไปที่บ้าน อาจจะคิดถึงเพื่อน อาจจะนึกถึง
อดีต นึกถึงอนาคต นึกถึงอะไรร้อยแปด โดยที่เราห้ามไม่ได้เลย
นีค่ อื ธรรมชาติของใจ ซึง่ เราบอกว่า เป็นใจของเรา ร่างกายก็
ของเรา แต่เราควบคุมไม่ได้เลยสักอย่าง ด้วยเหตุนเี้ ราจึงไม่สามารถ
ยึดมัน่ ว่าเป็นตัวเราของเราได้ นีค้ อื ความหมายของอนัตตาอีกข้อหนึง่
ความหมายแรกคือบังคับบัญชาไม่ได้ ความหมายทีส่ องคือไม่สามารถ
ยึดเป็นตัวเราของเราได้
นี่คือเหตุผลที่ท�ำให้เราต้องเข้าหาธรรมะ ไม่ใช่เพียงแค่ศึกษา
ธรรมะอย่างเดียว ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ย เพือ่ จะได้ฝกึ ใจให้พร้อมรับมือกับ
“อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ซึง่ เราไม่สามารถควบคุมได้ เพือ่ ทีจ่ ะรับมือ
กับสิง่ ต่างๆ ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ โดยทีไ่ ม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชา
ได้ แม้แต่เด็กหรือวัยรุ่นก็อาจจากโลกนี้ไปก่อนผู้ใหญ่ก็ได้ เพราะนี่
คือความไม่เทีย่ ง เพราะนีค่ อื ทุกข์ เพราะนีค่ อื อนัตตา เป็นความจริง
ทีเ่ ราควบคุมไม่ได้ แต่ถา้ เรามีธรรมะ เราจะสามารถเผชิญกับสิง่ เหล่านี้
ได้ ถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตและโลก เราจะรับมือกับความ
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ผันผวนปรวนแปรในชีวิตได้ดีขึ้น
มีเด็กคนหนึง่ อายุ ๑๐ ขวบ เป็นมะเร็งทีเ่ ม็ดเลือด แม่ของเด็ก
เศร้าใจมาก ตัวเองสูญเสียสามีไปแล้ว และก�ำลังจะสูญเสียลูกอีกคน
หนึ่ง ด้วยความทีแ่ ม่เป็นคนสนใจธรรมะ จึงชวนให้ลูกได้รจู้ กั ธรรมะ
ด้วย เช่น พาไปสวนโมกข์ ท�ำให้ได้พบท่านอาจารย์พุทธทาสได้ฟัง
ธรรมจากท่าน เพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ ระหว่างนั้นก็
พยายามรักษาทุกวิธี ไม่วา่ ฉายแสงหรือเคมีบำ� บัด แต่กไ็ ม่ดขี นึ้ อาการ
แย่ลงจนต้องเข้าโรงพยาบาล วันสุดท้ายเด็กอาเจียนออกมาเป็นเลือด
เด็กกลัวมาก จึงถามพยาบาลว่า “น้องอ๋องจะตายแล้วหรือ”
ปกติพยาบาลมักจะปลอบใจผู้ป่วยว่า คุณยังไม่ตาย แต่พยาบาลรูจ้ กั เด็กคนนีด้ ี จึงบอกความจริงว่า “ใช่จะ้ น้องอ๋องก�ำลังจะตาย
แต่นอ้ งอ๋องอย่ากลัวนะ น้องอ๋องเป็นคนกล้า ท่านอาจารย์พทุ ธทาส
รออยู่ข้างหน้าแล้ว น้องอ๋องก้าวไปข้างหน้า ไปหาท่านนะ เพื่อนๆ
ของน้องอ๋องก็รออยู่ข้างหน้าแล้วด้วยเหมือนกัน ป้า (คือพยาบาล)
และแม่จะคอยช่วยน้องอ๋องนะจ๊ะ”
พอพูดเช่นนีเ้ ด็กก็ได้สติขนึ้ มาทันที เด็กรูจ้ กั ท่านอาจารย์พทุ ธทาส พอพยาบาลบอกว่าท่านอาจารย์พุทธทาสรออยู่ข้างหน้าแล้ว
เด็กก็เกิดความกล้า หายกลัว ขณะเดียวกัน พอแม่ได้สติ ก็แนะให้
เด็กภาวนาหายใจเข้า-พุท หายใจออก-โธ ระหว่างนัน้ แม่กก็ มุ มือลูก
ไว้ ในที่สุดเด็กก็หยุดอาการกระสับกระส่าย และจากไปอย่างสงบ
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เราเคยเจอเด็กที่จากไปอย่างนี้ไหม อย่าว่าแต่เด็กเลย ผู้ใหญ่
ทีจ่ ากไปอย่างสงบ อย่างไม่ทรุ นทุรายก็ยงั หายาก แต่เด็ก ๑๐ ขวบ
ท�ำได้ อันทีจ่ ริงเราทุกคนก็ท�ำได้ถา้ เราฝึก แต่ถา้ เราไม่ฝกึ เราก็ท�ำใจ
อย่างเด็กคนนี้ไม่ได้ เพราะขนาดโทรศัพท์มือถือหายเรายังร้องไห้
เงินหายพันบาทก็กระสับกระส่ายแล้ว แค่สร้อยหายสติก็แทบจะไม่
อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว อย่าว่าแต่ความตายเลย
มีคนหนึ่งซื้อโทรศัพท์มือถือมา ๒ หมื่นบาท ใช้ได้ไม่กี่วันก็
หาย เป็นทุกข์มาก อยากได้คนื จึงไปหาหลวงพ่อซึง่ เป็นเกจิอาจารย์
หวังให้ท่านช่วยนั่งทางใน บอกเบาะแสว่าตอนนี้โทรศัพท์อยู่ไหน
แล้วจะได้คืนไหม พอไปถึง หลวงพ่อท่านไม่ถามเลยนะว่าโทรศัพท์
ยี่ห้ออะไร หายที่ไหน เมื่อไร แต่ท่านถามว่า มีทองไหม ชายคนนี้
บอกว่ามีครับ หลวงพ่อบอกว่า “อีกไม่นานก็หาย” มีรถไหม มีครับ
“อีกไม่นานก็ไป” มีแฟนไหม มีครับ “อีกไม่นานก็ไปเหมือนกัน”

เจอแบบนี้เข้า ชายคนนี้เลยกราบลาหลวงพ่อ ไม่ถามต่อแล้ว
เรือ่ งโทรศัพท์มอื ถือ ไม่ใช่เพราะว่ากลัวถูกแช่ง แต่เพราะได้คดิ ขึน้ มา
ว่า โทรศัพท์มอื ถือหายยังไม่เท่าไหร่ ต่อไปจะต้องเสียทรัพย์มากกว่านี้
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เขาได้สติขึ้นมาเลยว่า โทรศัพท์มือถือหายเป็นเรื่องธรรมดา เพราะ
สิง่ ทีจ่ ะต้องสูญเสียพลัดพราก ยังจะมีอกี เยอะ เขาเลยท�ำใจได้ นีค่ อื
คุณประโยชน์ของการที่เราเข้าใจความจริงของชีวิต
เมื่อเราเข้าใจความจริงเราก็ทำ� ใจได้ด้วย ถ้าเราระลึกอยู่เสมอ
ว่าความพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดา เราก็จะไม่หลงยึดติดถือมั่น
สิ่งต่างๆ ว่าจะต้องอยู่กับเราไปตลอด ดังนั้นเรามีอะไรก็ตาม ไม่ว่า
จะเป็นโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรือรถยนต์ ลองนึกเผื่อๆ ไว้
บ้างว่าของพวกนี้แม้ว่าเราจะรักเพียงใดก็ตาม มันอาจจะอยู่กับเรา
ไม่ได้นาน ท�ำใจเผือ่ ไว้บา้ งว่ามันอาจจะพลัดพรากจากเราไปเมือ่ ไหร่
ก็ได้ ถ้าท�ำใจอย่างนี้ได้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องสูญเสียมันไป เราจะทุกข์
น้อยลง ตรงกันข้ามกับคนทีร่ อ้ งห่มร้องไห้ ตีโพยตีพาย นัน่ เป็นเพราะ
เขาลืมไปว่าความพลัดพรากสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดา หรือถึงรู้แต่ก็
ไม่เคยเตรียมใจไว้เลย พอสูญเสียจึงท�ำใจไม่ได้
คนไหนที่ของหายแล้วยังทุกข์แสดงว่าเสียสองต่อ เสียต่อแรก
คือ เสียวัตถุ เสียทรัพย์สมบัติ เสียต่อที่สองคือ เสียใจ เรียกว่า
ทุกข์สองชั้น ก็ได้ แต่คนฉลาดเขาจะเสียต่อเดียวหรือทุกข์ชั้นเดียว
คือ ของหายแต่ใจไม่ทุกข์ เพราะเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดา คนที่
ฉลาดกว่านั้นยังจะได้ก�ำไรจากการสูญเสีย คือคนฉลาดจะมองว่า
เหตุการณ์แบบนี้สอนใจเราว่า “ความพลัดพรากสูญเสียเป็นเรื่อง
ธรรมดา” มันก�ำลังเตือนเราว่า “ต่อไปจะต้องเจอหนักกว่านี้” ต่อไป
ไม่ใช่แค่ของหายแต่ต่อไปแฟนก็จะไปจากเรา สักวันหนึ่งพ่อแม่ก็จะ
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ไปจากเรา คนเราส่วนใหญ่ไม่เคยมองแบบนี้เท่าไหร่ เพราะมัวแต่
เศร้าโศกเสียใจ เลยขาดทุน แต่ใครที่คิดแบบนี้ก็ถือว่าได้กำ� ไร คือ
ท�ำให้ฉลาดขึ้นไม่ประมาท ไม่หลงเพลิดเพลินในสิ่งที่มีอยู่ อาตมา
อยากให้พวกเราได้ก�ำไรแบบนี้บ้าง อย่ามัวเอาแต่เศร้าโศกเสียใจ
ขอให้ระลึกเสมอว่า ทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้คร�่ำครวญ ทุกข์มีไว้ให้
ใคร่ครวญต่างหาก คร�ำ่ ครวญกับใคร่ครวญต่างกัน ส่วนใหญ่ทกุ ข์แล้ว
คร�่ำครวญ แต่ถ้าคุณทุกข์ เช่น พลัดพรากสูญเสีย ของหายหรือ
แม้แต่อกหัก ลองมาใคร่ครวญดูเถอะ ก็จะพบว่าทีเ่ ราทุกข์กเ็ พราะไป
หลงยึดว่าสมบัติที่เรามีนั้นมันเที่ยง จะอยู่กับเราไปชั่วฟ้าดินสลาย
เราลืมไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อใดก็ตามที่คุณลืมความ
จริงข้อนี้ ก็เตรียมทุกข์ได้เลย และความทุกข์นแี้ หละทีส่ อนให้เรารูจ้ กั
ปล่อยวาง และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ถ้านึกอย่างนี้เมื่อไหร่จะได้ก�ำไร คือระลึกว่าเหตุร้ายทั้งหลาย
มาเตือนเราไม่ให้ประมาท ให้เราเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ เพราะ
ต่อไปอาจจะต้องเจอหนักกว่านี้ ถ้าหายร้อยบาทยังทุกข์ ยังท�ำใจไม่ได้
แล้วจะท�ำใจอย่างไรเมือ่ หายพันบาท ถ้าหมืน่ บาทหายไปยังท�ำใจไม่ได้
แล้วจะท�ำอย่างไรเมื่อพ่อแม่ล้มหายตายจาก หรือตัวเองล้มป่วย ให้
ระลึกว่า เวลาเราเจอความพลัดพรากสูญเสีย นี่คือการบ้านที่เราจะ
ต้องสอบให้ผา่ น ถ้าสอบไม่ผา่ น เราจะรับมือกับบททดสอบทีห่ นักหนา
สาหัสกว่านีไ้ ด้อย่างไร ส�ำหรับคนทีม่ ปี ญั ญา เมือ่ เจอเช่นนีเ้ ข้าเขาจะ
ได้ก�ำไร เพราะเขารู้ว่านี่เป็นธรรมะที่มาสอนเขา นี่คือแบบฝึกหัด
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สอนให้เขารู้จักท�ำใจ หรือฝึกใจให้พร้อมรับมือกับความพลัดพราก
สูญเสียที่หนักกว่านั้นในอนาคต
เพราะฉะนั้นนับแต่นี้ไป เวลาเงินหาย กล้องหาย โทรศัพท์
หายให้ตั้งสติเอาไว้ ทุกข์ได้ เสียใจได้ แต่อย่าทุกข์นาน อย่าเสียใจ
นาน ให้ระลึกว่าถ้าแค่นี้ยังเสียใจ แล้วถ้าเจอเรื่องที่หนักกว่านี้ เช่น
พ่อแม่ล้มป่วย คนรักเกิดมีอันเป็นไปขึ้นมา เราจะไม่แย่กว่าหรือ
ขอให้เอาความพลัดพรากสูญเสียเป็นครูสอนเราให้เข้าใจธรรมะหรือ
ความจริงของชีวิต ถ้าเข้าใจธรรมะเราก็จะพบว่า ถึงที่สุดแล้วสิ่งที่
ท�ำให้เราทุกข์นนั้ อยูท่ ใี่ จเราต่างหาก ไม่ใช่เพราะว่ามีเหตุการณ์ทไี่ ม่ดี
เกิดขึ้นกับเรา ไม่ใช่เพราะเรามีเคราะห์กรรม คนบางคนเจอเคราะห์
กรรมแต่ว่าเขาฝึกใจไว้ดี เขาก็ไม่ทุกข์ เคยได้ยินไหม บางคนบอก
ว่าโชคดีที่เป็นมะเร็ง
มะเร็งถือว่าเป็นเคราะห์กรรมอย่างหนึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครประสงค์
แต่มคี นจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีเ่ คราะห์กรรมท�ำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาฝึกใจ
ไว้ดี เป็นมะเร็งแล้วยังบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็ง เพราะว่ามะเร็ง
ท�ำให้เขาหันมาสนใจธรรมะ จนพบความสุขที่แท้ แต่ก่อนตอนที่ยัง
ไม่เป็นมะเร็งก็มัวแต่สนุกสนาน เอาแต่ท�ำมาหากิน พอเป็นมะเร็ง
ก็เลยเข้าหาธรรมะ และเมือ่ ได้คน้ พบธรรมะแล้วใจสบาย บางคนเป็น
มะเร็งแต่มีความสุขมากกว่าคนปกติธรรมดาเสียอีก คนเป็นมะเร็ง
บางคนมีความสุขมากกว่าคนถูกลอตเตอรี่ ๒๐ ล้านอีก
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มีพ่อค้าเร่คนหนึ่งถูกลอตเตอรี่ได้เงิน ๒๐ ล้าน ตอนแรกก็มี
ความสุขมาก แต่หลังจากผ่านไปได้หนึ่งเดือนก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งใน
ไทยรัฐว่ากินยาฆ่าตัวตายเพราะเครียด ทีเ่ ขาเครียดก็เพราะใครต่อใคร
ก็มารุมขอเงิน พอได้เงินน้อยก็ตอ่ ว่าเขา มีบางคนถึงกับโทรมาขูฆ่ า่
เขาเครียดมากจนกินยาฆ่าตัวตาย แต่ลูกสาวช่วยไว้ได้ทัน เขาพูด
หลังจากฟืน้ ขึน้ มาว่า “ตอนเป็นพ่อค้าหาบเร่ หาเช้ากินค�ำ่ มีความสุข
กว่า (ตอนถูกลอตเตอรี่) เป็นไหนๆ”
บางคนได้โชคแต่ทุกข์ แต่บางคนเจอเคราะห์แต่มีความสุข
เพราะอะไร เพราะวางใจไว้ถูก สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจ ไม่ใช่เพราะเจอ
โชคหรือเคราะห์ คนทีเ่ จอเคราะห์ มีสงิ่ ไม่ดมี ากระทบ ถ้าวางใจเป็น
ก็ไม่ทกุ ข์ เปรียบไปก็เหมือนกับเรามีเศษแก้วอยูใ่ นมือ ท�ำอย่างไรถึง
ไม่ให้เศษแก้วบาดมือ วิธกี ารคืออย่าไปก�ำมัน ถ้าคุณก�ำมันแล้วบีบมัน
ก็บาดมือเรา คนส่วนใหญ่มีเศษแก้วอยู่ในมือแต่ไม่รู้ตัว ยังเผลอไป
ก�ำแล้วบีบไม่หยุด ก็เลยมีแผลทีม่ อื พอมีแผล ถามว่าจะโทษเศษแก้ว
หรือโทษตัวเองทีไ่ ปก�ำแล้วบีบมันเอาไว้ คนส่วนใหญ่ไปโทษเศษแก้ว
แต่คนฉลาดจะไม่ทำ� อย่างนัน้ มีเศษแก้วอยูใ่ นมือก็อย่าไปก�ำมัน มัน
ก็ท�ำอะไรเราไม่ได้
ทุกวันนีค้ นส่วนใหญ่พอเจอเหตุรา้ ยมากระทบแล้ววางใจไม่เป็น
ปล่อยวางไม่ได้กลับไปยึดติดถือมัน่ หรือแบกมันเอาไว้ ก็เลยเป็นทุกข์
เป็นมะเร็งก็เอาแต่วิตกกังวล จมอยู่ในความทุกข์ มัวแต่คร�ำ่ ครวญ
เสียใจ นีเ่ ปรียบเสมือนคนทีม่ เี ศษแก้วอยูใ่ นมือ แล้วไปก�ำและบีบมัน
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เอาไว้ เวลาถูกเพื่อนต�ำหนิ เพื่อนไม่ทักทาย แฟนพูดไม่เพราะ ก็
เก็บเอามาคิด คิดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า อันนี้แหละเหมือนคนที่ก�ำเศษแก้ว
แล้วบีบเอาไว้แน่นๆ ก็เลยเจ็บ
เมื่อมีเศษแก้วอยู่ในมือ คุณไม่ต้องก�ำ แค่ปล่อยมันไว้เฉยๆ
หรือดีกว่านั้นก็คว�่ำมือลง เศษแก้วก็ตกจากมือใช่ไหม แต่ส่วนใหญ่
ไม่ทำ� อย่างนัน้ หรอก เมือ่ ได้ยนิ ใครพูดไม่ดี พูดไม่เพราะกับเรา แทนที่
จะปล่อยให้มันผ่านเลยไป ก็เก็บเอามาคิด แล้วก็กินไม่ได้นอน
ไม่หลับ
ขอให้ระลึกว่า รากเหง้าของความทุกข์อยูท่ ใี่ จ ไม่ใช่อยูท่ เี่ คราะห์
หรือโชค คนมีโชคแต่ทุกข์จนอยากฆ่าตัวตายก็มีเยอะ คนที่ประสบ
เคราะห์แต่มีจิตใจผ่องแผ้ว ผ่องใสก็มีมากมาย เพราะฉะนั้น เวลา
ที่คุณเจอความทุกข์ เจออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เล่นงาน เจ็บป่วย
พลัดพรากสูญเสียคนรักไป หรือความตายเข้ามาประชิดตัว ถ้าคุณ
เข้าใจความจริง มีสติและปัญญา เหตุรา้ ยเหล่านัน้ จะท�ำอะไรคุณไม่ได้
จิตใจยังเป็นสุขได้
นี้คือเหตุว่า ท�ำไมเราต้องมาศึกษาและปฏิบัติธรรม ก็เพื่อให้
เราสามารถจะเผชิญปัญหาและเอาชนะความพลัดพราก ความสูญเสีย
ความผิดหวัง ความเจ็บป่วย รวมทั้งความตายได้ในที่สุด
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มีสติรักษาใจ
สติ หมายถึง ความระลึกได้ ความจ�ำได้ ตรงข้ามกับความหลง
ความลืม เรามีความระลึกได้อยูแ่ ล้วเป็นปกติ เช่น จ�ำเบอร์โทรศัพท์
ของเพื่อนได้ จ�ำทางไปบ้านของญาติผู้ใหญ่ได้ จ�ำเหตุการณ์ประวัติ
ศาสตร์ที่เคยร�่ำเรียนที่เก็บสะสมไว้ในความทรงจ�ำได้ นี่คือสติ และ
หน้าที่อย่างหนึ่งของสติ คือความระลึกได้ จ�ำได้ ไม่ลืม ถ้าก�ำลัง
ท�ำงานอยู่ แล้วนึกขึน้ มาได้วา่ เย็นนีต้ อ้ งโทรศัพท์ไปหาลูกชาย ก�ำลัง
รีดเสือ้ อยูก่ น็ กึ ได้วา่ เราตัง้ กาต้มน�ำ้ ไว้ในครัว นีแ่ หละคือหน้าทีข่ องสติ
จะเห็นว่าสติไม่ใช่เรือ่ งลีล้ บั ซับซ้อน แต่เป็นเรือ่ งทีเ่ รามีอยูแ่ ล้ว
ตัง้ แต่เกิด สติทำ� ให้ไม่ลมื ข้อมูล ไม่ลมื นัดหมาย ไม่ลมื การงาน รวม
ถึงไม่ลืมตัวด้วย มีส�ำนวนในภาษาไทยว่า ได้ดีแล้วไม่ลืมตัว ความ
ไม่ลมื ตัวแบบนีก้ เ็ ป็นหน้าทีข่ องสติเช่นกัน เช่น คนทีย่ ากจนมาก่อน
พอได้ดแี ล้วลืมเพือ่ น ลืมผูม้ พี ระคุณ ต่อมามีคนมาเตือนสติให้ระลึก
ว่า สมัยก่อนเคยล�ำบากด้วยกันมา ไม่ควรลืมเพือ่ น ไม่ควรลืมก�ำพืด
ไม่ควรลืมพ่อแม่ ก็เป็นเรื่องของสติเหมือนกัน ค�ำว่าเตือนสติ แปล
ว่าท�ำให้ไม่ลืม ท�ำให้ได้คิดขึ้นมา
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สติ บางครั้งก็แปลว่า รู้ตัว ที่จริงค�ำว่า รู้ตัว คือความหมาย
ของสัมปชัญญะ สติกับสัมปชัญญะนั้นเป็นเหมือนฝาแฝด ใกล้กัน
มากแต่บอ่ ยครัง้ เราก็พดู รวมๆ กันว่าสติ คนทีน่ อนสลบไสลอยู่ หลัง
จากที่ช่วยให้ฟื้นขึ้นมา เขาก็รู้ตัว รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน รวมทั้งจ�ำได้ว่า
เกิดอะไรขึน้ อย่างนีเ้ รียกว่าเขามีสติกลับมา คนทีห่ ลับใหลเพราะเมา
พอเราช่วยให้เขาตื่นขึ้น กลับมารู้ตัวใหม่ ก็เรียกว่าท�ำให้เขามีสติ
เรามีสติกันอยู่แล้วทุกคนคือ ระลึกได้ รู้ตัว รวมไปถึงความ
ไม่ประมาทด้วย
ความไม่ประมาท ในแง่หนึ่งหมายถึง ความระมัดระวังใส่ใจ
เนื่องจากระลึกได้ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ เช่น ก�ำลังขับรถอยู่ ก็ระลึก
ได้วา่ อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ ดังนัน้ จึงขับรถอย่างระมัดระวัง ไม่ชะล่าใจ
ไม่ดูแคลน อย่างนี้เรียกว่าขับรถอย่างไม่ประมาท การระลึกได้ว่า
อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ นี่ก็คืองานของสติ
ความไม่ประมาท ยังหมายถึงการไม่หลงใหลมัวเมาหรือลุ่ม
หลงในความสุขความส�ำเร็จ นักกีฬาบางคนมีชัยชนะมาหลายครั้ง
ก็หลงตัวลืมตน จึงดูแคลนคู่ต่อสู้ว่าไม่มีอะไร นี่ก็คือความประมาท
และไม่มสี ติ คนหนุม่ คนสาวทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรงก็ประมาทได้เหมือนกัน
คือลุม่ หลงหรือเพลินในความมีสขุ ภาพดี จนเข้าใจผิดไปว่าความตาย
ยังอยูอ่ กี ไกล อย่างนีก้ เ็ รียกว่าประมาทในสุขภาพ ในทางตรงข้ามถึง
แม้ว่าชีวิตจะราบรื่น ไม่ประสบเหตุร้าย แต่ระลึกอยู่เสมอว่า ความ
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ตายจะเกิดขึน้ เมือ่ ไหร่กไ็ ด้ ดังนัน้ จึงใช้ชวี ติ อย่างใส่ใจ ไม่ปล่อยเวลา
ให้ผา่ นไปโดยเปล่าประโยชน์ อย่างนีก้ เ็ รียกว่าไม่ประมาทในชีวติ จะ
ท�ำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติ คือระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตอยู่ตลอด
เวลา
ความไม่ประมาทเป็นอีกชือ่ หนึง่ ของสติ เอามาใช้กบั เหตุการณ์
ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ หรือใช้กบั เหตุการณ์ทจี่ ะต้องเกิดขึน้ ก็ได้ เช่น การ
ขับรถ การแข่งกีฬา อาจจะแพ้หรือชนะก็ได้ ถ้าเราไม่ประมาทก็อาจจะ
ไม่แพ้ แต่บางอย่างเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งเกิดขึน้ ไม่มที างหนีพน้ เช่น ความ
ตาย คนทีไ่ ม่ประมาทในชีวติ เพราะระลึกอยูเ่ สมอว่าสักวันหนึง่ ฉันจะ
ต้องตาย ความระลึกได้อย่างนีเ้ ป็นหน้าทีข่ องสติ แต่สติแบบนีไ้ ม่ใช่วา่
จะเกิดขึน้ ง่ายๆ เพราะคนเราหลงลืมง่าย เวลามีความสุขความสบาย
ก็ลมื ไปว่าสักวันหนึง่ จะต้องป่วยต้องตาย คนหนุม่ คนสาวทีม่ สี ขุ ภาพ
พลานามัยดี มีชวี ติ ทีส่ ะดวกสบาย บ่อยครัง้ ก็นกึ ไม่ถงึ ว่าจะมีสงิ่ เลวร้าย
เกิดขึ้นกับตัวเองได้ นี่ก็เพราะมัวเพลิดเพลินกับความสะดวกสบาย
จนลืมตัว
ทุกคนมีสติอยูแ่ ล้ว ไม่ใช่ตอ้ งมาสร้างกันทีน่ ี่ ทุกวันนีเ้ ราก็ใช้สติ
ในชีวติ ประจ�ำวันแทบจะตลอดเวลา เช่น เวลาล้างจานก็ระลึกได้วา่ จะ
วางจานชามช้อนส้อมไว้ตรงไหน รีดเสือ้ อยูก่ ไ็ ม่ลมื ว่าต้มน�้ำอยูใ่ นครัว
นัดเพือ่ นไว้กจ็ ำ� ได้และไม่เคยผิดนัดเพือ่ น รวมทัง้ ใช้ชวี ติ โดยไม่ลมื ว่า
สักวันจะต้องตาย เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา ถามว่าแค่นี้พอไหม
บางคนคิดว่ามีสติแค่นี้ก็พอแล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องมาฝึกสติหรือเข้าวัด
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เลย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ใช่วา่ ชีวติ เราจะราบเรียบหรือราบรืน่ ไป
หมดทุกอย่าง บางทีอาจมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ เมื่อถึงตอนนั้น
เราต้องมีสติมากพอที่จะรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันได้
ส่วนใหญ่แล้วสติที่เรามีหรือใช้ในชีวิตประจ�ำวันนั้น มักไม่มาก
พอทีจ่ ะเอามารับมือกับเหตุการณ์ปจั จุบนั ทันด่วนหรือเหตุการณ์ทไี่ ม่
คาดฝันได้ หรือไม่กเ็ อาสติมาใช้ไม่ทนั การณ์ ผลก็คอื ลืมตัว ท�ำสิง่ ที่
ไม่สมควรออกมา หรือจมอยู่ในความทุกข์ แต่ถ้าเรามีสติที่พัฒนา
ดีแล้ว เมือ่ เจอกับเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดฝัน ก็จะตัง้ หลักได้ ไม่ตระหนก
ตกใจ ไม่โกรธเกรี้ยว ไม่ปล่อยให้เหตุร้ายมาครอบง�ำจิต สามารถที่
จะสลัดความรู้สึกตื่นกลัวหรือตื่นเต้นออกไปได้
ชีวิตคนเรามักมีเรื่องปัจจุบันทันด่วนอยู่เสมอ แต่เหตุร้ายอาจ
เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แม้กระนั้นก็ไม่ควรประมาท เพราะอาจจะมีเหตุ
การณ์ตา่ งๆ มาทดสอบอยูเ่ รือ่ ยๆ ในลักษณะต่างๆ กัน เคยได้ยนิ ไหม
ว่าพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมา บางคนยกตุ่มน�้ำออกมาจากบ้าน ทั้งๆ ที่
ของทีน่ า่ ขนออกมามีอกี ตัง้ เยอะ เช่น โฉนดทีด่ นิ เพชรนิลจินดา แต่
ก็ไม่เอาออกมา กลับขนตุม่ น�้ำออกมาอย่างกระหืดกระหอบ อย่างนี้
เรียกว่าไม่มีสติ ถ้ามีสติก็คงจะท�ำอย่างอื่นที่ส�ำคัญกว่านี้
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราต้องพบอยูเ่ สมอก็คอื ความพลัดพรากสูญเสีย ส่วน
ใหญ่เมือ่ เจอแล้วก็รบั มือไม่ทนั จิตพลัดจมอยูใ่ นความโศกเศร้าเสียใจ
บางครัง้ เราก็ตอ้ งพบกับความผิดหวัง เช่น ผิดหวังในคูค่ รอง ในการ
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เรียน ในการงาน เรือ่ งเหล่านีไ้ ม่มใี ครปรารถนาจะประสบ แต่กต็ อ้ ง
เจอแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง ถามว่าถ้าเราเจอสิ่งเหล่านี้ สติที่มีอยู่
มีคุณภาพพอไหมที่จะช่วยเราให้หายทุกข์ได้ ส่วนใหญ่ไม่พอหรอก
บางคนเสียอกเสียใจจนถึงขัน้ คิดฆ่าตัวตาย เป็นข่าวให้เราได้ยนิ เป็น
ประจ�ำ บางคนมุ่งมั่นว่าจะต้องเรียนให้จบภายในสามปีครึ่ง แต่พอรู้
ว่าสอบไม่ผา่ นวิชาหนึง่ ก็เสียอกเสียใจมาก จมอยูก่ บั ความเศร้าความ
เสียใจ ในที่สุดก็กระโดดตึกฆ่าตัวตาย นี่เป็นเพราะขาดสติ
มีนักศึกษาคนหนึ่งได้รับทุนเรียนดี จากโครงการหนึ่งอ�ำเภอ
หนึง่ ทุน ได้ไปเรียนต่อทีป่ ระเทศเยอรมัน แต่ไปถึงแล้วมีปญั หาเรือ่ ง
ภาษา ภาษาเยอรมันไม่แตกฉาน จึงเรียนไม่ทันเพื่อน การเรียน
ตกต�่ำ โทรศัพท์บอกพ่อแม่ว่าอยากกลับเมืองไทย พ่อแม่ก็ท้วงว่า
อย่ากลับมาเลยลูก ถ้ากลับมาแล้ว จะกลับไปเรียนต่อที่เยอรมันอีก
ไม่ได้ นักศึกษาคนนัน้ จึงกลุม้ ใจมาก กินยาพาราเซตามอลไป ๕๐ เม็ด
พอฟื้นขึ้นมาก็ยังไม่หายกลุ้ม ภายหลังจึงกระโดดตึกฆ่าตัวตาย นี่ก็
เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ว่า สติที่เรามีในชีวิตประจ�ำวันนั้น มักไม่มี
ก�ำลังเพียงพอทีจ่ ะรับมือกับความพลัดพรากสูญเสียหรือความผิดหวัง
หากเจอเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังอย่างแรง ก็อาจท�ำให้ตัดสินใจท�ำร้าย
ตัวเองได้
ความผิดหวังของคนเรามีอยู่ ๓ อย่าง คือ ๑. ประสบกับสิ่ง
ที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจ ๒. ความพลัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจ
๓. ปรารถนาสิง่ ใดแล้วไม่ได้สงิ่ นัน้ ถ้าชีวติ เราราบเรียบก็คงจะดี แต่
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ความเป็นจริง เส้นทางชีวิตคนเราล้วนมีหลุมมีบ่ออยู่ข้างหน้า มาก
บ้างน้อยบ้าง บางช่วงก็เป็นหุบเหวด้วยซ�้ำ สติทเี่ รามีนนั้ ไม่ใช่หลัก
ประกันที่จะช่วยให้ผ่านพ้นมันไปได้อย่างราบรื่น เวลาเจอเส้นทางที่
ขรุขระก็อาจจะสะดุดล้มหรือโซซัดโซเซได้ บางทีจๆู่ ก็พลัดลงคูหรือ
ตกเหวไปเลยก็มี ก็เพราะสติของเรายังอ่อนแอ ไม่ฉับไว ดังนั้นจึง
จ�ำเป็นที่เราจะต้องเจริญสติ เพื่อเพิ่มก�ำลังสติของเราให้มากกว่าที่มี
อยู่เดิมเพื่อจะเผชิญและรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน ความพลัดพราก
สูญเสียและสิ่งเลวร้ายไม่สมปรารถนาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้
โดยไม่เสียผู้เสียคน
ที่จริงเราไม่ต้องรอว่าต้องให้มีวิกฤตในชีวิต ไม่ต้องรอให้เกิด
ความพลัดพรากสูญเสียก่อนแล้วจึงจะมาเจริญสติ เราจะต้องเตรียม
พร้อม ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ถึงแม้เหตุร้ายยังไม่เกิด
การเจริญสติกจ็ ะช่วยให้เรามีความสุขได้มากขึน้ มีชวี ติ ทีโ่ ปร่งเบากว่า
แต่ก่อน ท�ำงานได้ดีขึ้น เพราะไม่ลืมตัว หรือปล่อยใจไปกับความ
ฟุ้งซ่าน ความเครียด หรือกังวลอยู่กับอนาคต
ที่พูดมาจะเห็นว่า สติมีหลายระดับ ตั้งแต่หยาบๆ ไปจนถึง
ละเอียด มีตั้งแต่งุ่มง่ามไปจนถึงฉับไว คนที่ตื่นจากสลบ พอมีสติ
กลับมา สติแบบนี้เป็นสติแบบหยาบๆ เป็นการรู้แบบหยาบๆ ยังมี
สติและความรู้ตัวที่ละเอียดกว่านั้น เช่น รู้ตัวว่าก�ำลังฟุ้งซ่าน ก�ำลัง
หงุดหงิดร�ำคาญใจ ก�ำลังเศร้า ก�ำลังทุกข์อยูก่ บั ความเจ็บป่วย นีเ่ ป็น
สติและความรู้ตัวที่ละเอียด ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีกัน
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การที่เราระลึกได้ถึงเบอร์โทรศัพท์ของลูก จ�ำได้ว่าก�ำหนดนัด
หมายกับเพื่อนไว้ จ�ำได้ถึงการงานที่คั่งค้างอยู่ นี่เป็นการระลึกได้ที่
หยาบ มันยังมีความระลึกได้ที่ละเอียดและไวกว่านั้น เช่น เมื่อเรา
เผลอ ฟุง้ ซ่าน แล้วระลึกได้วา่ ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ก�ำลังกินข้าว อาบน�ำ้
หรือเดินอยู่ พอระลึกได้แล้วจิตกลับมาอยู่กับสิ่งที่ท�ำ อยู่กับปัจจุบัน
สติทที่ ำ� ให้ระลึกรูก้ ายและใจอย่างต่อเนือ่ ง ไม่คลาดไปจากปัจจุบนั คือ
สติที่ฉับไว เป็น “สัมมาสติ” ที่เราควรสร้างขึ้นให้มากๆ
ความระลึกได้และรูต้ วั อย่างนีม้ ปี ระโยชน์ คือ ท�ำให้เราไม่เผลอ
หรือพลัดหลงเข้าไปในความทุกข์ ไม่ท�ำให้ความทุกข์ลุกลามใหญ่โต
คนทีเ่ ศร้า ท้อแท้ ผิดหวังจนฆ่าตัวตาย ก็เริม่ มาจากความผิดหวังที่
สะสมทีละน้อยจนมากขึน้ เรือ่ ยๆ มีบางคนทีฆ่ า่ ตัวตายเนือ่ งจากกลุม้ ใจ
เพราะมีสวิ ทีใ่ บหน้า ปัญหาของเขาเริม่ ต้นมาจากจุดเล็กๆ แรกๆ อาจ
จะรู้สึกอับอายเล็กๆ ที่เพื่อนล้อ แต่ตอนหลังก็ชักอับอายมากขึ้น
รู้สึกน้อยเนื้อต�่ำใจ แล้วกลายเป็นกลุ้มใจอย่างหนัก อารมณ์เหล่านี้
สะสมและลุกลาม จนท�ำให้เราเป็นบ้าเป็นหลัง เรื่องเล็กก็กลายเป็น
เรือ่ งคอขาดบาดตาย จนกระทัง่ ท�ำร้ายตัวเอง หรือไม่กท็ ำ� ร้ายคนอืน่
นี่เป็นเพราะเราลืมตัว ถ้าหากเรามีสติที่ฉับไว ความทุกข์ก็จะไม่
ลุกลามขยายตัว พอรู้ตัวว่าทุกข์ ก็หายทุกข์ทันที
เป็นเพราะชีวติ นัน้ ผันผวนไม่แน่นอน ถ้าไม่อยากถูกทุกข์ทว่ มทับ
เราก็จ�ำต้องมาฝึกสติกัน ใครที่ปฏิบัติก็จะพบว่า ถ้าเรามีสติว่องไว
ใจจะฟุ้งซ่านไปได้ไม่ไกล ประเดี๋ยวเดียวก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบัน

32

มี ส ติ
รั ก ษ า ใ จ

กลับมาอยูก่ บั กาย อยูก่ บั อิรยิ าบถ อยูก่ บั งานทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่ บางครัง้
ความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกมันรุนแรงมาก เช่น พอไปครุ่นคิด
เรือ่ งเก่าๆ ทีเ่ คยท�ำให้เจ็บปวด ถ้าสติเราไม่ไวพอ กว่าจะรูต้ วั ก็คดิ ไป
ไกลหรือตีอกชกตัวไปแล้ว แต่ถ้าสติไว ก็จะรู้ตัวไว หลุดจากความ
ฟุ้งซ่าน ท�ำให้ใจเราโปร่งเบาขึ้น
ความระลึกได้ ความรูต้ วั มีเป็นล�ำดับขัน้ แต่ละขัน้ จะละเอียด
อ่อนและฉับไวมากขึน้ จะท�ำให้เราระลึกรูใ้ นปัจจุบนั ได้เร็วท�ำให้หลุด
จากความทุกข์ได้เร็ว และเข้าถึงความสุขที่ประณีตขึ้น อย่าไปดูถูก
ความรู้ตัว ความระลึกได้ ความรู้ทัน ถ้าเราพัฒนาสติสัมปชัญญะ
ไม่หลงไม่ลมื ก็จะเข้าใกล้พระนิพพานมาก เป็นวิถสี อู่ สิ ระอย่างแท้จริง
หลวงปูด่ ลู ย์ อตุโล เป็นศิษย์รนุ่ แรกๆ ของพระอาจารย์มนั่ ภูร-ิ
ทัตโต หลายคนเชือ่ ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ วันหนึง่ มีคนถามท่านว่า
“หลวงปูค่ รับ ท�ำอย่างไรจึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้” ท่านตอบสัน้ ๆ
ว่า “ไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอก มีแต่รู้ทัน เมื่อรู้ทันมันก็
ดับไปเอง” จะรูท้ นั ได้กเ็ พราะมีสตินนั่ เอง ต่อมาก็มคี นถามหลวงปูว่ า่
“หลวงปู่ยังมีความโกรธบ้างไหมครับ” หลวงปู่ตอบสั้นๆ ว่า “มี แต่
ไม่เอา”
ท�ำไมหลวงปูด่ ลู ย์จงึ ไม่เอาความโกรธ ก็เพราะรูว้ า่ มันไม่นา่ เอา
ความโกรธมันไม่นา่ เอา แต่เราไม่มสี ติ พอความโกรธเกิดขึน้ กว่าจะ
รูท้ นั มันก็ครอบใจเราไปเรียบร้อยแล้ว เพราะสติเราอ่อน เหมือนกับ
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ยามเฝ้าประตูเมืองที่ไม่ตื่นตัว ศัตรูจึงจู่โจมบุกเมืองได้อย่างฉับพลัน
ยามเฝ้าประตูเมืองก็คอื สติ สติทเี่ ฝ้ารักษาใจเอาไว้ ความรูเ้ ท่าทันนัน้
มีอานิสงส์มากทีเดียว ถ้าเรารูท้ นั ได้ไวจะช่วยให้หลุดพ้นจากอารมณ์
อกุศลได้ เช่น ความโกรธ ใครๆ ก็รวู้ า่ มันไม่นา่ เอา แต่พอเกิดขึน้ ทีไร
ก็เผลอกอดความโกรธเอาไว้ทุกที นั่นก็เพราะลืมตัว
สิ่งที่ไม่น่าเอา เมื่อเกิดขึ้น สติเตือนให้เรารู้ทัน แต่ก็ไม่ใช่
แค่นนั้ แม้สงิ่ ทีเ่ ราคิดว่าน่าเอา สติกเ็ ตือนเราเหมือนกันว่าอย่าไปเอา
นะ เพราะมันก็มีความทุกข์แฝงอยู่ ชื่อเสียงเกียรติยศ ทรัพย์สมบัติ
ความส�ำเร็จหากได้มา ถ้าเรามีสติไม่ไวพอ เราก็จะหลงใหลในสิง่ เหล่านี้
ทีเ่ รียกว่า โลกธรรม โดยทีเ่ ราไม่รวู้ า่ ถ้าหลงใหลหรือเพลิดเพลินกับ
มันแล้วความทุกข์จะตามมา เพราะเมือ่ จิตลอยฟ่องเพราะความเพลิน
ในสุขถึงเวลาสุขผันแปร จิตก็ถอยจมตกต�่ำ ยิ่งลอยสูง ตกลงมาก็
ยิ่งเจ็บ สิ่งที่น่าเอาทั้งหลาย ล้วนไม่ยั่งยืน ไม่มีใครชนะได้ตลอด
สักวันก็ต้องประสบกับความพ่ายแพ้ คนที่เป็นที่หนึ่งมาตลอด หาก
เพลิดเพลินในความเป็นเบอร์หนึ่ง เวลาพ่ายแพ้จะเป็นทุกข์มากกว่า
คนทีไ่ ม่เคยชนะ ส่วนคนหลังนัน้ หากจะแพ้อกี ครัง้ ก็รสู้ กึ เฉยๆ แต่ถา้
เรามีสติ หากเผลอไปหลงเพลินในชัยชนะและความส�ำเร็จ สติก็จะ
ช่วยให้รทู้ นั และกลับมารูต้ วั ไม่หลงเพลิดเพลินไปไกล และถ้ามีปญั ญา
ด้วยแล้วเราก็จะไม่หลงยึดมัน เพราะเรารูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ป็นบวกหรือน่าเอา
เช่น ความสุข ความส�ำเร็จนั้น ไม่ต่างจากหางงู ถ้าจับเอาไว้แล้ว
ปล่อยไม่ทัน งูก็อาจจะแว้งมากัดเราได้
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ความส�ำเร็จ ชัยชนะ โชคลาภเปรียบเหมือนหางงู ถ้าจับแล้ว
ปล่อยไม่ทัน งูก็แว้งมากัดเราจนได้ ดังนั้นต้องปล่อยให้ไว บางที
ครูบาอาจารย์ก็เปรียบสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเหยื่อที่มีเบ็ดซ่อนอยู่ พอ
ปลาเห็นเหยื่อก็จะรีบเข้าไปฮุบ ตอนฮุบเหยื่อใหม่ๆ ก็จะรู้สึกอร่อย
มีความสุข แต่สักพักก็จะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเบ็ดทะลุปาก ทรัพย์ ยศ
สรรเสริญ สุข หรือที่เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายบวก เป็นเช่นนี้ คือแฝง
ไปด้วยทุกข์ ตอนได้เสพหรือได้ครอบครองใหม่ๆ ก็จะมีความสุข มี
ความเพลิดเพลิน แต่ไม่รู้หรอกกว่านั่นแหละคือที่มาแห่งความทุกข์
เพราะมันเป็นไปตามหลักอนิจจัง มีลาภก็เสื่อมลาภ มียศก็เสื่อมยศ
เมือ่ มีสรรเสริญก็มนี นิ ทา ทุกครัง้ ทีเ่ ราดีใจเมือ่ ได้รบั ค�ำสรรเสริญ เวลา
ถูกต�ำหนิหรือถูกด่า เราก็จะทุกข์ทันที ถ้าเราไม่อยากทุกข์เวลาถูก
ต�ำหนิ ก็อย่าดีใจเวลาได้รบั ค�ำชม ถ้าเราไม่อยากทุกข์เวลาเสือ่ มลาภ
เสื่อมยศ ก็อย่าดีใจเวลาที่ได้ลาภได้ยศ ได้กับเสียเป็นของคู่กัน
เช่นเดียวกับฟูและแฟบ ยิ่งฟูมากเท่าไหร่ก็แฟบง่ายมากเท่านั้น
ความรูส้ กึ นัน้ ไม่เทีย่ ง เพราะสิง่ ทีท่ ำ� ให้เป็นสุขนัน้ หาความแน่นอน
ไม่ได้ ที่จริงแม้สิ่งเหล่านั้นบางครั้งจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย อย่างเช่น
ยศหรือทรัพย์ แม้จะยังไม่สูญหายเลย แค่มีเท่าเดิม เราก็ทุกข์แล้ว
เพราะเราอยากจะได้มากขึ้น หรือไม่ก็เพราะรู้สึกเบื่อ เช่น เวลาเรา
กินอาหารอร่อยๆ มือ้ แรกก็รสู้ กึ ว่าอร่อยดี มีความสุขทีไ่ ด้กนิ แต่ถา้
เรากินอาหารเหมือนเดิมทุกๆ มือ้ นานเป็นเดือน เราก็จะรูส้ กึ ว่ามัน
ไม่อร่อยแล้ว เริ่มเบื่อ เริ่มเลี่ยน บางทีก็แทบอาเจียนออกมาทั้งที่
มันยังอร่อยเหมือนเดิม รสชาติเท่าเดิม แต่ถ้าเราเสพไปนานๆ เรา
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ก็ไม่มีความสุขหรอก อยากได้ของใหม่ เห็นไหมว่าไม่ต้องรอให้มัน
แปรเปลี่ยนหรือเสื่อมหรอก แค่มันอยู่คงที่หรือเท่าเดิม เราก็ทุกข์
แล้ว เพียงแต่วา่ ความทุกข์มนั ไม่ได้เกิดขึน้ ทันที แต่คอ่ ยๆ คืบคลาน
ออกมาหรือค่อยๆ แสดงตัวให้ปรากฏ นีค้ อื ธรรมชาติของทุกข์ทแี่ ฝง
มากับความสุข หรืออยู่คู่กับความสุข
ถ้าเรามีสติหมั่นมองตนเสมอๆ ก็จะรู้ว่า ไม่ใช่แค่ความโกรธ
ความเศร้าเท่านั้น แม้แต่ความเพลิดเพลิน ความดีใจ ความปีติ
ความส�ำเร็จ ก็ไม่นา่ เอาเหมือนกัน ถ้ามีคนถามหลวงปูด่ ลู ย์วา่ ท่าน
เคยดีใจไหม ท่านก็คงตอบว่ามี แต่ไม่เอาเหมือนกัน บวกกับลบ
ที่จริงก็ไม่ต่างกัน มันมีธรรมชาติเหมือนกัน เพียงแต่มันมาคนละ
ลักษณะเท่านั้นเอง สุดท้ายก็มีผลอย่างเดียวกัน คือถ้าไปยึดมั่นถือ
มัน่ ก็เป็นทุกข์เท่ากัน ถ้าเรามีสติคอยดูใจเสมอ ก็จะเห็นว่าไม่มอี ะไร
เที่ยงเลย มันเป็นเช่นนั้นเอง วันนี้เราชนะ พรุ่งนี้ก็อาจจะแพ้ วันนี้
เราส�ำเร็จ พรุ่งนี้เราก็อาจจะล้มเหลวได้ เราจึงไม่ควรประมาท และ
ไม่ควรดีใจมาก วันนี้เขาชมเราพรุ่งนี้เขาอาจจะด่าเราก็ได้ ถ้าเห็น
อย่างนี้เราก็จะไม่ปลื้มกับค�ำชมมาก โลกธรรมมันก็เป็นเช่นนั้นเอง
ถ้าไปยึดมั่นก็ท�ำให้ทุกข์
ดังนั้นเมื่อเจริญสติ ก็ให้เราเพียงแต่เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดย
ไม่ไปเพลิดเพลินยินดีหรือต่อต้านผลักไส คิดดีก็ช่าง คิดไม่ดีก็ช่าง
ดีใจก็ช่าง เสียใจก็ช่าง เราเพียงแต่รู้เฉยๆ ดีใจก็รู้ว่าดีใจ เครียดก็
รู้ว่าเครียด อย่าไปผลักไสหรือไขว่คว้า และอย่าไปส�ำคัญมั่นหมาย
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เคยมีคนถามหลวงพ่อค�ำเขียนว่า “ท�ำยังไงดี หนูเครียดเหลือ
เกิน” หลวงพ่อไม่ตอบ ท่านบอกว่าถามไม่ถูกให้ถามใหม่ พอหยุด
คิดสักพัก เขาก็เลยพูดใหม่ว่า “หนูเห็นความเครียดเกิดขึ้นในใจ”
มันแตกต่างกันนะ ถ้า “หนูเครียด” ก็ทกุ ข์เลย แต่ถา้ “หนูเห็นความ
เครียด” ความรูส้ กึ จะเบากว่า ความดีใจหรือปีตกิ เ็ ช่นกัน พอมันเกิดขึน้
ก็อย่าไปหลงเพลินว่าฉันดีใจ หรือรู้สึกว่าฉันดีใจ ให้เห็นความดีใจ
เท่านัน้ ก็พอ เห็นปีติ เห็นทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ไปยึดมันว่าเป็นเรา
เป็นของเรา นีแ่ หละคือหน้าทีข่ องสติทฝี่ กึ ฝนมาไวพอ ท�ำให้เราเห็น
ทุกข์โดยไม่ทุกข์
จึงอยากจะเชิญชวนให้เราฝึกสติกนั ให้มาก แม้วา่ จะมีสติในชีวติ
ประจ�ำวันดีอยูแ่ ล้ว ก็อย่าประมาท เพราะเมือ่ ต้องเจอเรือ่ งทีพ่ ลิกผัน
ไม่คาดฝัน เราอาจจะตั้งรับไม่ทัน จึงต้องฝึกสติเตรียมพร้อมไว้แต่
เนิ่นๆ ถึงแม้เหตุร้ายจะยังไม่เกิด สติที่ฝึกไว้ก็ไม่สูญเปล่าเพราะจะ
ช่วยให้เราอยู่อย่างเป็นสุข โปร่งเบา

ถ้าเรามีสติ
หมั่นมองตน
เสมอๆ ก็จะรู้ว่า
ไม่ใช่แค่ความโกรธ
ความเศร้าเท่านั้น แม้แต่
ความเพลิดเพลิน ความดีใจ
ความปีติ ความสำ�เร็จ
ก็ไม่น่าเอาเหมือนกัน
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ตื่นรู้อยู่เสมอ
เวลาพระจะชักผ้าบังสุกุล ท่านจะสวดบท “พิจารณาสังขาร”
โดยเริ่มต้นว่า “อะนิจจา วะตะ สังขารา” แล้วลงท้ายว่า “เตสัง
วูปะสะโม สุโข” ท่อนท้ายนี้แปลว่า “ความเข้าไปสงบระงับสังขาร
ทัง้ หลายเป็นสุขอย่างยิง่ ” “สังขาร” ในทีน่ ไี้ ม่ได้หมายถึงร่างกาย แต่
หมายถึงความคิดปรุงแต่งด้วยอ�ำนาจกิเลส ความสงบระงับสังขารคือ
การไม่มีความนึกคิดปรุงแต่ง แปลให้ง่ายกว่านั้นว่า การปล่อยวาง
ความคิดปรุงแต่ง
สาเหตุที่เราไม่มีความสงบในจิตใจ ก็เพราะเราไปยึดความคิด
ปรุงแต่งเอาไว้ ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น ซึ่ง
ท�ำให้สูญเสียคนรักหรือของรัก คนเรามักเป็นทุกข์ก็เพราะยังยึดติด
คนนั้นหรือสิ่งนั้นอยู่ ไม่ยอมปล่อยวาง แต่จะปล่อยวางได้ก็ต่อเมื่อ
เห็นถึงความจริงของชีวิตว่า ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ มีเกิดก็ต้องมีดับ
มีพบก็ตอ้ งมีพราก มีเจอก็ตอ้ งมีจาก ถ้าเข้าใจความไม่เทีย่ งของชีวติ
ก็จะปล่อยวางได้ ท�ำให้หายทุกข์โศก ด้วยเหตุนี้ เมื่อคนเฒ่าคนแก่
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ได้ยนิ ข่าวร้าย หรือได้ยนิ ว่ามีคนตายก็มกั จะอุทานว่า “อนิจจา” ค�ำนี้
ก็มาจากบทสวดข้างต้น ซึ่งแปลเต็มรูปว่า “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความ
เข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง”
ความหมายของบทสวดก็เพื่อให้เราตระหนักถึงความจริงของ
ชีวติ ว่าไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้ยงั่ ยืน จะได้ฝกึ ท�ำใจปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวาง
ได้กจ็ ะไม่ทกุ ข์ไม่เศร้าไม่เสียใจ เคยสังเกตบ้างไหม ในบทสวด “ปัจฉิม
โอวาท” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของสังขาร เริ่มต้นด้วย
ข้อความ “วะยะธัมมา สังขารา” แปลว่า “สังขารทั้งหลายมีความ
เสื่อมไปเป็นธรรมดา” แต่แทนที่พระพุทธองค์จะตรัสแนะให้ปล่อย
วาง กลับเตือนไปในอีกแง่หนึง่ ว่า “ท่านทัง้ หลาย จงท�ำความไม่ประมาท
ให้ถึงพร้อมเถิด” คือให้พากเพียรพยายามเต็มที่ อย่าวางเฉยหรือ
นิ่งดูดาย
บทสวดมนต์ทั้งสองบทพูดเรื่องเดียวกัน คือความเสื่อมความ
ไม่เทีย่ งของสังขาร ในทีห่ นึง่ บอกให้ปล่อยวาง แต่ในอีกทีห่ นึง่ บอกว่า
ขอให้พากเพียรพยายามอย่างเต็มที่ ข้อความต่างกัน แต่ไม่ขดั แย้งกัน
ทีจ่ ริงเป็นการเสริมกัน เพราะเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ความสูญเสีย
พลัดพราก เมือ่ เกิดขึน้ แล้วก็ตอ้ งยอมรับความจริง จะไปยึดไปอยาก
ให้มนั คงที่ หรืออยูก่ บั เราไปตลอดเหมือนกับอดีต ย่อมไม่มปี ระโยชน์
มีแต่ทกุ ข์เปล่าๆ เราต้องยอมรับความจริง พร้อมกับปล่อยวางสิง่ นัน้
ไปจากใจ
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ถ้าเหตุรา้ ยยังไม่เกิดขึน้ แต่เรารูว้ า่ มันจะเกิดขึน้ ในวันข้างหน้า
แน่นอน เช่น ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เราก็ต้องเตรียมตัว
เอาไว้ อย่านิ่งดูดาย เช่น เตรียมเก็บเงินไว้ใช้ในยามเจ็บป่วย หรือ
เตรียมท�ำพินัยกรรม รวมทั้งเตรียมว่าจะตายที่ไหน บางอย่างเรา
ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึน้ หรือไม่ ก็ตอ้ งไม่ประมาทหรือตายใจ ต้องเตรียมตัว
ป้องกัน ป้องกันอย่างเดียวไม่พอ หากมันเกิดขึน้ จริงๆ ก็ตอ้ งเตรียมตัว
รับมือกับมันด้วย การเตรียมตัว ไม่วา่ ป้องกันหรือรับมือ มีทงั้ ทีเ่ ป็น
เรื่องนอกตัวและในตัว เช่น เราสร้างตึกสร้างอาคาร ก็อย่าคิดว่าจะ
ไม่มีอุบัติเหตุหรือเหตุร้าย เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว โจรปล้นบ้าน
ถ้าคิดแบบนั้นเรียกว่าประมาท ในเมื่ออะไรๆ ก็ไม่เที่ยง เราก็ต้อง
เตรียมตัวป้องกันและรับมือ มีการติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิง ติดสัญญาณ
กันขโมย เวลาซื้อรถก็ต้องมีการประกันอุบัติเหตุ เวลาขับรถ ก็ต้อง
คาดสายรัดนิรภัย อย่าไปคิดว่า ไม่มที างเกิดกับฉันหรอก ฉันขับรถ
ระวังมาก รถฉันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ คิดแบบนีเ้ รียกว่าประมาท
สุขภาพของเราก็เช่นกัน แม้ว่าตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ แต่ก็อย่า
ได้ประมาท โรคภัยอาจจะเบียดเบียนเมื่อไหร่ก็ได้ จึงต้องเตรียม
ป้องกันไว้ หมัน่ ดูแลรักษาสุขภาพ หมัน่ ออกก�ำลังกาย แต่ถงึ จะป้องกัน
อย่างไร อะไรๆ ก็อาจเกิดขึ้นได้ เช่นล้มป่วยเพราะเป็นมะเร็งหรือ
เกิดไฟไหม้เกิดอุบัติเหตุ ก็ต้องเตรียมรับมือกับมัน พร้อมๆ ไปกับ
การเตรียมใจด้วย ถ้าเตรียมแต่เรือ่ งนอกตัว เช่น เตรียมเงินทองเอา
ไว้ ส่วนใจไม่ได้เตรียม ก็ต้องเป็นทุกข์อย่างแน่นอน
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การเตรียมใจนัน้ ไม่ใช่มแี ค่การปล่อยวางอย่างเดียว แต่ตอ้ งมี
การฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่หวัน่ ไหวง่ายๆ รวมทัง้ ฝึกฝนใจให้มสี ติ
และปัญญา ให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและโลก เมื่อมีเหตุร้าย
เกิดขึน้ เราจะได้ไม่ตนื่ ตระหนกตกใจ ยอมรับความพลัดพรากสูญเสีย
ได้ มีสติรกั ษาใจ ไม่ปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาคุกคามถึงจิตใจ นีก่ ต็ อ้ ง
อาศัยการฝึกฝน จะอยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้ ต้องลงมือฝึก ต้องใช้ความเพียร
ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องท�ำ ๒ อย่างคือ ท�ำจิต และท�ำกิจ
ท�ำจิต คือท�ำใจอย่างทีพ่ ดู มาข้างต้น ส่วนท�ำกิจนัน้ ได้แก่การ
เตรียมตัวป้องกันและรับมือ รวมถึงการท�ำหน้าที่การงานต่างๆ ให้ดี
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องนอกตัว ที่ต้องเกี่ยวกับผู้อื่น หรือเกี่ยวกับทรัพย์
สมบัตติ า่ งๆ เราต้องท�ำทัง้ ๒ อย่าง จะขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้
มีความเข้าใจในหมู่ชาวพุทธจ�ำนวนมาก ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ท�ำ
จิตท�ำใจอย่างเดียว อันนัน้ ไม่ถกู ต้อง พระองค์สอนให้ทำ� กิจด้วย เช่น
สอนฆราวาสให้ขยันขันแข็งในการท�ำมาหากิน รูจ้ กั เก็บหอมรอมริบ
ส่วนพระสงฆ์ พระองค์กส็ อนให้หมัน่ ท�ำกิจของส่วนรวม อย่านิง่ ดูดาย
ตัวอย่างเช่น ถ้าหลังคากุฏิรั่วก็ต้องซ่อม นี่เป็นเรื่องท�ำกิจ จะท�ำใจ
ปล่อยวาง เวลาเห็นฝนตกรั่วรดกุฏิอย่างเดียวไม่ได้ แต่ถ้าท�ำเต็มที่
แล้ว ซ่อมไม่ได้ หรือมีพายุพดั จนกุฏพิ งั ก็ตอ้ งท�ำใจ จะไปทุกข์รอ้ น
เสียใจท�ำไม ไม่มีประโยชน์
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เรือ่ งการฝึกจิตให้เกิดปัญญาและความเข้าใจความจริงของชีวติ
และโลกนั้น ต้องอาศัยการฝึกฝน ท�ำให้เราต้องมาเจริญสติ มา
ท�ำกรรมฐานไม่ได้ ท�ำกรรมฐานเพียงเพือ่ ให้ใจเกิดความสงบเท่านัน้
เพราะความสงบเวลาอยูใ่ นวัด เป็นเพียงความสงบชัว่ คราวทีต่ อ้ งอาศัย
สิง่ แวดล้อมมาช่วย หลายคนสงบใจได้เวลาอยูว่ ดั เพราะไม่มใี ครมา
วุ่นวายกับเรา ไม่มีงานการรัดตัวรัดใจให้ยุ่งเหยิง แต่ความจริงก็คือ
เราไม่อาจอยูว่ ดั ได้จนตลอดชีวติ เราจ�ำเป็นต้องออกมาข้างนอก ต้อง
กลับบ้านกลับเรือน หรือถึงแม้จะอยูว่ ดั ก็ยงั ต้องเกีย่ วข้องอยูก่ บั ผูค้ น
สมัยนี้ไม่ต้องออกไปไหนหรอก แค่อยู่ในวัดเฉยๆ ความวุ่นวายจาก
ข้างนอกมันก็รุกเข้ามาถึงตัวได้แล้ว เช่น มีเสียงดังจากงานมหรสพ
ในหมูบ่ า้ นบ้าง มีเสียงรถสิบล้อดังเข้ามาบ้าง บางทีกม็ คี นเข้ามาก่อ
ความวุ่นวายในวัด หรือไม่ก็มีคนมาปรึกษา มาขอความช่วยเหลือ
ฯลฯ
ดังนั้นเราจะหวังพึ่งความสงบจากสิ่งแวดล้อมไม่ได้ เพราะมัน
เป็นเพียงความสงบชัว่ คราว เราต้องอาศัยความสงบทีเ่ กิดจากภายใน
คือ จากใจเราเอง ซึง่ ต้องมีธรรมะเป็นเครือ่ งรักษา ธรรมทีม่ อี ปุ การะ
มากคือสติและสัมปชัญญะ ถ้าเรามีสติและสัมปชัญญะ คือความระลึก
ได้และความรู้ตัว แม้มีเรื่องกระทบเข้ามาถึงตัว มันก็ไม่กระเทือน
ถึงใจ เช่น หูได้ยนิ เสียงดัง ถ้าใจมีสติ เราก็ไม่ทกุ ข์ ความดังมันไม่
ทะลุไปถึงใจ แต่สว่ นใหญ่เราไม่คอ่ ยมีสติกนั ความดังมันจึงกระเทือน
มาถึงใจ เวลาเจ็บป่วย คนส่วนใหญ่ไม่ได้เจ็บแค่กายแต่เจ็บเข้าไป
ถึงใจ ไม่ใช่กายป่วยอย่างเดียว ใจก็ปว่ ยด้วย เวลาอากาศร้อน ไม่ใช่
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ร้อนแค่กาย แต่ใจก็ร้อนด้วย นี่เพราะไม่มีสติและสัมปชัญญะเป็น
เครื่องรักษาใจ
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบบุคคลทั่วไปที่ประสบทุกขเวทนา
เหมือนกับโดนธนูยงิ เข้าไปสองดอก ดอกแรกเป็นทุกข์ทางกาย ดอก
ที่สองเป็นทุกข์ทางใจ ดังนั้นถ้าหวังความสงบจากสิ่งแวดล้อมยัง
ไม่เพียงพอ เพราะความสงบจากสิ่งแวดล้อมมันไม่เที่ยง ยิ่งมีธุระ
ต้องออกไปข้างนอก พบปะผู้คน ต้องเจอสิ่งกระทบต่างๆ ที่ไม่เป็น
ไปดัง่ ใจ ไม่วา่ จะเป็นฝนตก แดดร้อน รถติด เจอคนไม่นา่ รัก แม้แต่
ใจเราเอง ก็ไม่ยอมเป็นอย่างที่เราต้องการ ไม่อยากหงุดหงิด แต่
ใจมันก็หงุดหงิดไม่เลิก ดังนั้นจะไปหวังให้สิ่งรอบตัวเป็นไปตามใจ
เราได้อย่างไร
การเก็บตัวหรือปิดหูปดิ ตาไม่รบั รูอ้ ะไรนัน้ เป็นเรือ่ งทีท่ �ำได้ยาก
หรือให้ผลได้แค่ชวั่ คราว การเก็บตัวอยูใ่ นห้องหรือในกุฏิ ไม่ให้อะไร
เข้ามากระทบใจให้รำ� คาญ อาจจะท�ำให้ใจสงบได้ แต่กเ็ ป็นความสงบ
ทีว่ างใจไม่ได้ พึง่ ไม่ได้อย่างแท้จริง เพราะมันเป็นของชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว
การสงบด้วยการปิดหูปิดตา ไม่รับรู้อะไร เพราะหลบอยู่แต่ในห้อง
ก็เปรียบเหมือนกับเอาหินมาทับหญ้า หญ้าไม่งอกก็จริง แต่พอยก
หินออก หญ้าก็งอก ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะรักษาใจให้สงบ สงบ
จากสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ข้ามากระทบทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ทัง้ รูป เสียง
กลิ่น รส สัมผัส ที่ไม่น่าพอใจ แม้จะเข้ามากระทบ แต่ก็หยุดอยู่ที่
ทวารเท่านั้น ไม่ลุกลามเข้ามาถึงใจ
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ดังนัน้ อย่าพอใจหรือประมาท เวลาใจเราสงบ เพราะอาจเป็น
ความสงบชั่วคราวเนื่องจากสิ่งแวดล้อมช่วย และเมื่อสิ่งแวดล้อม
มันไม่สงบขึ้นมา ใจก็พลอยไม่สงบตามไปด้วย ทีนี้จะไปบังคับให้
ใจเราสงบก็ไม่ได้ เราจึงต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องรักษาใจ
ศีลนั้นเป็นก�ำแพงด่านแรก เมื่อมีศีลก็มีทุกข์ภัยมากระทบน้อย แต่
ก็ยงั มีทหี่ ลุดรอดมาถึงตัวเราได้ จึงต้องมีสติสมั ปชัญญะเป็นด่านทีส่ อง
สติสัมปชัญญะเกิดได้จากการฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ตัวอยู่บ่อยๆ เห็น
อาการทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ กับใจ ไม่เว้นแม้แต่ความคิดนึกหรืออารมณ์
อกุศล การเห็นมันบ่อยๆ ท�ำให้รู้เท่าทันมัน และปล่อยวางมันได้ใน
ที่สุด
ถ้าใจสงบนิ่ง ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดออกมาเลย ก็ไม่ดี
เพราะไม่มีการบ้านให้จิตท�ำ จิตต้องท�ำการบ้านบ่อยๆ จึงจะมีสติ
จิตจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดได้ไว ก็เพราะเห็นมันบ่อยๆ
เมื่อรู้ทันมันแล้ว พอมันเกิดขึ้นอีก ก็ไม่หลงตามมัน ไม่ปรุงแต่งไป
ตามอ�ำนาจมัน มันก็ดับไป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปล่อยวาง ก็ได้
คือไม่แบกมันเอาไว้ให้หนักอกหนักใจ การทีใ่ จไม่หลงปรุงตามอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด นี่เรียกว่าเกิดความรู้ตัวขึ้นมา อันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะแต่จะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อระลึกได้ว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ในปัจจุบัน
อันนี้คือสติ
ความระลึกได้อย่างสามัญธรรมดา ก็คือระลึกได้ว่า เราเกิด
วันนี้ เดือนนี้ ปีนี้ ระลึกได้วา่ เย็นนีเ้ รามีนดั กับใครไว้ ระลึกได้วา่ กุฏิ
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ของเราอยู่ตรงไหน นี่เป็นสติทั่วๆ ไป เป็นการระลึกได้ในสิ่งนอก
ตัวแต่ถ้าเป็นสัมมาสติ ก็คือการระลึกได้เมื่อเผลอเข้าไปในอารมณ์
เพราะเมื่อเผลอเข้าไปในอารมณ์ ก็จะหลุดจากปัจจุบันไปอยู่ในโลก
แห่งความคิด ไปอยูใ่ นโลกแห่งอดีต หรือ โลกแห่งอนาคต เมือ่ ระลึก
ได้วา่ เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ จิตก็จะกลับมาสูป่ จั จุบนั สูก่ ารงานทีก่ ำ� ลัง
ท�ำอยู่ เช่น ก�ำลังท�ำวัตรอยู่ แต่ใจกลับลอยฟุง้ ไปทีอ่ นื่ สักพักก็ระลึก
ได้ว่าก�ำลังท�ำวัตรอยู่ พอระลึกได้เช่นนี้ จิตก็หลุดจากเรื่องที่ฟุ้งซ่าน
กลับมาอยู่กับการท�ำวัตร การระลึกได้เช่นนี้เป็นสัมมาสติ เป็นการ
ระลึกได้ในเรื่องกายและใจของตัวเอง ไม่ใช่ระลึกได้ในเรื่องนอกตัว
หรือเรื่องของคนอื่น
เมือ่ ระลึกได้วา่ ก�ำลังท�ำวัตรอยู่ จิตก็หายฟุง้ ซ่าน กลับมาอยูก่ บั
การท�ำวัตร ท�ำให้การสาธยายบทสวดมนต์ถูกต้อง ไม่สวดสลับกัน
หรือสวดผิดๆ ถูกๆ เช่นแทนทีจ่ ะเป็นพุทธังก็สวดสังฆัง อันนีก้ เ็ รียก
ว่ามีความรูต้ วั เกิดสัมปชัญญะขึน้ มา ท�ำให้ทำ� อะไรได้ถกู ต้อง ไม่หลง
ไม่ปำ้� ๆ เป๋อๆ สติกบั สัมปชัญญะจึงมาคูก่ นั สติคอื ไม่ลมื สัมปชัญญะ
คือไม่หลง
สติจะเกิดขึน้ ได้ ส่วนหนึง่ ก็เพราะจ�ำอารมณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้ คือพอ
ความโกรธเกิดขึน้ ก็จำ� ได้วา่ นีโ่ กรธ นีห่ งุดหงิด นีร่ ำ� คาญ นีฟ่ งุ้ ซ่าน
เมือ่ จ�ำได้ ก็รเู้ ท่าทันมัน ไม่ถกู มันหลอกล่อต่อไปอีก แต่กอ่ นจ�ำไม่ได้
ก็เลยลืมตัว หลงเข้าไปในอารมณ์เหล่านัน้ จนปรุงแต่งให้เกิดทุกข์แต่
เมือ่ จ�ำได้ รูท้ นั และเห็นมันด้วยสติ อารมณ์ความรูส้ กึ เหล่านัน้ ก็เข้า
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มาครองใจไม่ได้ มันเหมือนความมืดที่หายไปเมื่อโดนแสงสว่างสาด
ส่อง ด้วยเหตุนคี้ วามสงบจึงเกิดขึน้ ได้ เพราะมีความระลึกหรือความ
รู้ตัวอย่างนี้อยู่บ่อยๆ
การเจริญสติ เปรียบเหมือนกับการเติมน�ำ้ ลงในหม้อดิน น�ำ้ จะ
เต็มได้ ด้วยเหตุปจั จัยสองอย่าง คือ ๑. เติมน�ำ้ อยูเ่ สมอ ๒. หม้อต้อง
ไม่รั่ว หรือไม่ปล่อยให้น�้ำซึมออกไป
การเจริญสติในรูปแบบ เช่น การเดินจงกรม การสร้างจังหวะ
การตามลมหายใจ หรือการเก็บอารมณ์ เปรียบเหมือนการเติมน�้ำ
ใส่หม้ออยูเ่ สมอ รูแ้ ต่ละครัง้ ๆ รูก้ าย รูใ้ จ รูก้ ายเคลือ่ นไหว เวลายกมือ
ก็รู้ เวลาใจลอย ใจฟุ้งก็รู้ กายเคลื่อนไหวใจนึกคิดก็รู้ รู้แต่ละครั้ง
ก็เหมือนการเติมน�้ำเข้าไปทีละหยด
แต่ถา้ เราไม่รกั ษา ไม่คอยระมัดระวัง ก็เหมือนกับการปล่อยให้
น�้ำซึมออกไปเรื่อยๆ เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มหรอก เพราะมันซึมออก
ตลอดเวลา บางทีไม่ใช่แค่ซึมเฉยๆ แต่รั่วเลย เพราะหม้อที่มีรอย
แตก ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ ก็เพราะพอเลิกปฏิบตั ิ ลุกจากทีน่ งั่ หรือออกจาก
ทางจงกรมก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ เวลาอาบน�ำ้ แปรงฟัน
นัง่ พัก ก็ไม่มสี ติ ไม่หมัน่ ดูใจ ปล่อยใจฟุง้ ซ่าน เวลากินข้าวก็ปล่อย
ใจให้เพลินอยู่กับรสชาติของอาหาร หรือเผลอคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย
เวลาคุยกับคนก็ฟุ้ง คุยเสร็จไม่พอ กลับมาก็ฟุ้งต่ออีก อย่างนี้เรียก
ว่าน�้ำในหม้อซึมออกหรือรั่วไหล แม้จะปฏิบัติในรูปแบบอย่างจริงจัง
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แต่พอเลิกปฏิบัติ ก็ปล่อยใจลอยอีก อย่างนี้ก็ยากที่สติจะเจริญ
ก้าวหน้าได้
ดังนัน้ การปฏิบตั จิ งึ ต้องท�ำ  ๒ อย่าง คือ ๑. ปฏิบตั ใิ นรูปแบบ
๒. ปฏิบัตินอกรูปแบบ การปฏิบัติในรูปแบบ เปรียบเหมือนการเติม
น�ำ้ เข้าไป ส่วนการปฏิบตั นิ อกรูปแบบ เปรียบเหมือนการเก็บน�ำ้ เอาไว้
คือ คอยเก็บสติเอาไว้ ไม่ให้มนั ตกหล่นเรีย่ ราด การปฏิบตั ติ อ้ งท�ำ ๒
อย่าง อย่าไปเน้นเฉพาะว่าต้องท�ำแต่ในรูปแบบ บางคนก็คิดแต่จะ
ปฏิบตั ใิ นรูปแบบ โดยมีกำ� หนดเวลา ตัง้ แต่ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เหมือน
กับเวลาราชการเลย หลัง ๔ โมงเย็น เลิกปฏิบตั ิ ก็ปล่อยตัวปล่อยใจ
ไปตามอารมณ์ เหมือนกับเลิกงานแล้วก็ไปเทีย่ ว ไปฟังเพลง หากท�ำ
อย่างนีก้ ห็ มดกัน สติไม่เต็มสักที เหมือนกับน�ำ้ ทีไ่ ม่เต็มหม้อ เมือ่ สติ
ไม่เจริญ ก็ไม่เกิดผลเปลีย่ นแปลงในทางจิตใจ ใจก็กลับไปเหมือนเดิม
อีก
ดังนัน้ จึงต้องระลึกอยูเ่ สมอว่า การเจริญสติ ไม่ใช่มแี ต่ในรูปแบบ
อย่างเดียว ต้องให้การปฏิบัติกลมกลืนเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต
ประจ�ำวัน ผสานกับอิรยิ าบถต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการกิน การเดิน การ
หั่นผัก การอาบน�้ำ แปรงฟัน ให้ถือว่าท�ำงานไปด้วย เจริญสติไป
ด้วยให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตประจ�ำวัน ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไป
ขณะเดียวกันควรระลึกว่า การปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่วัดเท่านั้น ออกไป
ข้างนอกก็ต้องปฏิบัติด้วย
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การปฏิบตั นิ อกวัดเป็นเรือ่ งส�ำคัญ การปฏิบตั ใิ นวัดเปรียบเหมือน
การฝึกซ้อม แต่นอกวัดคือการลงสนามจริง บางคนปฏิบตั ดิ มี าก เวลา
อยู่ในวัด จิตสงบ รู้ตัวได้ไว แต่พอออกไปข้างนอก ใจกลับกระเจิด
กระเจิง นีแ่ สดงว่าสอบตกแล้ว แต่ไม่เป็นไร ท�ำใหม่เริม่ ต้นใหม่ ถือว่า
เป็นบททดสอบ ท�ำให้รวู้ า่ เราพลาดตรงไหน จะได้มปี ระสบการณ์มาก
ขึ้นว่าเราเผลอเพราะอะไร
แม้ว่าจะสอบตกบ้างก็มีประโยชน์เหมือนกัน ท�ำให้เรารู้ว่าต้อง
ปรับปรุงหรือต้องแก้ไขตรงไหนบ้าง จุดไหนทีต่ อ้ งระวัง ดีกว่าไม่รเู้ ลย
เหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้หรือรู้น้อย เมื่อไม่ได้ไปสอบ ก็ย่อมไม่รู้
ตัวเองโง่ตรงไหนบ้าง ทั้งๆ ที่โง่ แต่ก็ไม่รู้ตัว แถมอาจหลงคิดว่า
ตัวเองฉลาดก็ได้ แต่ถ้าเราออกไปเจอกับโลกภายนอกบ้าง เจอกับ
ผู้คนและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากมาย แล้วพบว่าฟุ้งซ่านวุ่นวายเหลือ
เกิน ก็แสดงว่าสอบตก ก็มาฝึกกันใหม่
การปฏิบัติในวัดหรือในสถานที่ที่สงบสงัด ให้รู้ว่านี่เป็นการ
ฝึกซ้อม เหมือนกับการชกมวย ต้องมีการซ้อม แต่สนามซ้อมกับ
สนามจริงไม่เหมือนกัน การปฏิบตั ใิ นกุฏหิ รือในวัดเป็นเพียงการซ้อม
เท่านั้น ยังไม่ใช่การลงสนามจริง สนามจริงก็คือโลกภายนอกที่เรา
ต้องข้องเกี่ยวในชีวิตจริง เป็นโลกที่เราควบคุมไม่ได้ ไม่อาจบังคับ
ให้เป็นไปตามใจของเรา เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิง มีทั้งสิ่งที่
ชอบและไม่ชอบ นี่แหละคือชีวิตจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ การปฏิบัติที่
ต้องอยู่คนเดียวถือว่าเป็นการซ้อม ถ้าซ้อมแล้วไม่ลงสนามเลย มัน
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ก็ป่วยการซ้อม เราซ้อมเพื่อที่จะลงสนามจริง คือเกี่ยวข้องกับผู้คน
เกี่ยวข้องกับการงานต่างๆ อย่างเช่น สนามจริงของโยมคือ ห้อง
ครัว เวลาปฏิบตั ใิ นกุฏกิ ร็ ะลึกไว้วา่ เป็นการซ้อม แต่ถา้ ซ้อมแล้วไม่ลง
สนามก็ไม่มีประโยชน์ บางคนกลัวการลงสนามก็เลยเอาแต่เก็บตัว
อยูใ่ นกุฏิ พยายามหลีกเลีย่ งงานการ ไม่ยอมเข้าครัว คิดว่าการท�ำงาน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม จะท�ำให้จิตใจฟุ้งซ่าน หรือท�ำให้มี
เวลาปฏิบัติน้อยลง อันนี้เป็นการเข้าใจผิด
การปฏิบตั ทิ เี่ ราท�ำเป็นส่วนตัวหรืออยูค่ นเดียวนัน้ ยังไม่ใช่ของ
จริงเป็นเพียงการซ้อม เราต้องลงสนามจริง ถึงจะรู้ว่าพัฒนาไปแค่
ไหนแล้ว การท�ำงานคือการปฏิบัติธรรมอีกแบบหนึ่ง ที่ต้องอาศัย
ความระแวดระวังมากขึ้น และเป็นการน�ำธรรมะไปใช้กับชีวิตจริง
เช่น เราเรียนหนังสืออยู่ในห้อง แต่ไม่เอาไปใช้กับชีวิตจริงก็ไม่เกิด
ประโยชน์ เราท่องสูตรคูณได้ในห้อง แต่พอไปซือ้ ของ กลับใช้เครือ่ ง
คิดเลขแทน อย่างนี้จะมีประโยชน์อะไร เรียนสูตรคูณมาแล้วก็ต้อง
เอาไปใช้ในชีวติ จริง ซือ้ ของก็คำ� นวณได้ในหัวว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่
แน่นอนตอนเรียนในห้อง บรรยากาศต้องสงบเงียบ จะได้เรียนรู้ไว
แต่ในตลาดหรือบนท้องถนนนั้น เต็มไปด้วยเสียงอึกทึก แต่คนที่
คล่องสูตรคูณ ก็สามารถค�ำนวณราคาได้ไม่ยาก
การค�ำนวณในใจ ยิง่ ท�ำก็ยงิ่ คล่อง สามารถคิดค�ำนวณโดยไม่ตอ้ ง
ใช้อปุ กรณ์หรือเครือ่ งคิดเลข การเจริญสติในชีวติ จริงก็เช่นกันยิง่ ท�ำก็
ยิง่ คล่อง สติยงิ่ ฉับไว ไม่ใช่แค่เอาสติหรือธรรมะไปใช้ให้เกิดประโยชน์
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เช่น ขับรถปลอดภัย คิดอะไรได้ฉับไวเท่านั้น แต่ยังพัฒนาให้สติ
เจริญงอกงามยิ่งขึ้น เหมือนกับเป็นการฝึกฝนจิตอีกอย่าง
ฉะนั้น อย่าไปรังเกียจการท�ำงานหรือกลัวที่จะไปเกี่ยวข้องกับ
ผูค้ น ขณะเดียวกันก็ให้ถอื ว่า แม้ออกจากทางจงกรมแล้ว การปฏิบตั ิ
ก็ยังด�ำเนินต่อไป ควรรักษาใจให้มีสติอยู่เสมอ อิริยาบถย่อยต่างๆ
อย่าถือว่าไม่ส�ำคัญ การอาบน�้ำ แปรงฟัน ล้างจาน ก็ยังเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ ถ้าเราท�ำให้ดจี ะมีอานิสงส์มาก มีคนค�ำนวณว่า ทัง้ ชีวติ ของ
คนเราใช้เวลาอยู่ในห้องน�้ำรวมกันแล้วนานถึง ๗ ปี แต่ก็ยังน้อย
กว่าการใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ คนในเมืองทุกวันนี้ ทั้งชีวิตจะใช้
เวลาในการดูโทรทัศน์ถึง ๑๒ ปี ถ้าเราอยู่ในห้องน�้ำอย่างมีสติจะ
ได้ประโยชน์มหาศาลเลย ดังนั้นอย่าไปดูแคลนการปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวันของเรา
ถ้าเราใช้ชวี ติ ประจ�ำวันอย่างมีสติ เช่น อาบน�้ำ แปรงฟัน กิน
ข้าว ท�ำงานอย่างมีสติ ก็ถือว่าได้ประโยชน์มากแล้ว ทั้งชีวิตเราใช้
เวลากินข้าวไม่นอ้ ยกว่า ๔ ปี ถ้ากินข้าวอย่างมีสติกเ็ กิดอานิสงส์มาก
และถ้าเราตัดเวลาดูโทรทัศน์ออกไป จะมีเวลาว่างเพิม่ อีกเยอะ มีเวลา
เพิม่ ขึน้ ๑๒ ปี ๑๒ ปี นีส้ ามารถท�ำอะไรได้อกี มากมาย แต่ถา้ เราดู
โทรทัศน์อย่างมีสติกไ็ ด้ประโยชน์เหมือนกัน เรือ่ งการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ อย่าเอาแต่เติมน�ำ้ อย่างเดียว ต้องรักษาอย่าให้นำ�้
รั่ว หรือให้มันไหลออกน้อยที่สุด
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ถ้าเราท�ำดีๆ การใช้ชวี ติ ประจ�ำวันจะไม่ใช่เพียงแค่การรักษาสติ
เท่านัน้ แต่เป็นการสร้างสติเพิม่ เติมด้วย เหมือนกับเราเรียนหนังสือ
จนอ่านออกเขียนได้ ถ้าจบแล้วเราไม่เขียนไม่อา่ นเลย ความสามารถ
ในการอ่านการเขียนก็จะค่อยๆ หายไปทีละน้อย เด็กจ�ำนวนไม่นอ้ ย
เมื่อเรียนจบประถม ๖ แล้วไม่ได้เรียนต่อ ความรู้ที่เรียนมาก็หาย
ไปหมด แถมยังอ่านหนังสือไม่คล่องอีกด้วย แต่ถา้ เราเป็นคนทีศ่ กึ ษา
หาความรูอ้ ยูบ่ อ่ ยๆ อ่านหนังสือเป็นประจ�ำ แม้จะออกจากโรงเรียนมา
แล้ว เราไม่เพียงอ่านหนังสือได้เท่านัน้ แต่สามารถอ่านได้คล่องแคล่ว
ยิ่งกว่าเดิม ท�ำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้น
การเจริญสติกเ็ หมือนกัน ถ้าเราเจริญสติในชีวติ ประจ�ำวัน ก็จะ
ท�ำให้สติที่สะสมมาในการปฏิบัติหรือในระหว่างการบวช นอกจาก
จะไม่หายไปไหน ยังกลับเพิม่ มากขึน้ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีต่ อ้ งเอาใจ
ใส่ เพื่อไม่ให้เกิดความประมาท ต้องขวนขวายพากเพียรไม่หยุด
ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนไว้เป็นครั้งสุดท้ายในปัจฉิมโอวาท

...การเจริญสติ เปรียบเหมือนกับ
การเติมน้ำ�ลงในหม้อดิน
น้ำ�จะเต็มได้ ด้วยเหตุปัจจัย
สองอย่าง คือ ๑. เติมน้ำ�อยู่เสมอ
๒. หม้อต้องไม่รั่ว หรือ
ไม่ปล่อยให้น้ำ�ซึมออกไป...
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สติเป็นธรรมใหญ่

ขอให้พวกเราพยายามเปิดที่ว่างในใจของเรา ให้สติได้เจริญ
เติบโต เหมือนกับเราจะปลูกต้นไม้ เราก็ต้องเตรียมดินไว้ก่อน ถ้า
หากดินนัน้ รก ปกคลุมไปด้วยวัชพืช ต้นไม้กเ็ ติบโตได้ยาก สติกเ็ ช่นกัน
จะงอกงามในใจได้ก็ต้องการที่ว่างเช่นกัน ดังนั้นอย่าปล่อยให้ใจ
ของเรารกไปด้วยเรื่องที่เป็นบาปอกุศล หรือความคิดฟุ้งซ่าน ค่อยๆ
แผ้วถางทาง ค่อยๆ เปิดช่องทางให้สติของเราได้เติบโต แล้วช่วยกัน
รดน�้ำบ�ำรุงสติอย่างสม�่ำเสมอ
การสร้างจังหวะแต่ละจังหวะ การเดินจงกรมแต่ละก้าว เปรียบ
เหมือนกับการหยดน�ำ้ ลงไปในจิต เพือ่ ให้สติได้เจริญเติบโต ความจริง
เรามีสติอยู่แล้วทุกคน เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสเติบโตเท่าที่ควร
เพราะวัชพืชทางอารมณ์ขึ้นรกปกคลุมจิตหนาแน่น เราต้องค่อยๆ
ถากถางวัชพืชเหล่านีอ้ อกไปบ้าง ให้มที วี่ า่ งให้แดดส่องถึง คอยรดน�ำ้
พรวนดินและใส่ปยุ๋ อย่างสม�ำ่ เสมอ ความเพียร ความตัง้ ใจ ความศรัทธา
เป็นเสมือนน�้ำ ดิน แสงแดด ปุย๋ ทีช่ ว่ ยบ�ำรุงสติ ไม่ชา้ ไม่นาน สติ
ก็จะงอกงาม
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เวลาเราปลูกต้นไม้ กว่าแต่ละต้นจะเติบโตต้องใช้เวลานาน
เราไม่ทันสังเกตหรอก ว่ามันเติบโตขึ้นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นยอดกิ่ง
ใบ หรือว่า ราก เพราะเห็นด้วยตาได้ไม่ชดั เราดูทกุ วันๆ ก็เหมือน
กับว่ายังคงโตเท่าเดิม แต่ทจี่ ริงแล้วต้นไม้โตขึน้ ทุกวัน ทุกขณะ อย่า
ไปคอยวัดบ่อยๆ ว่ามันโตเท่าไหร่ รากลึกเท่าไหร่
มีตวั อย่างในนิทานชาดกเรือ่ งคนสวนกับลิง วันหนึง่ คนสวนไม่อยู่
ให้ลิงช่วยรดน�้ำต้นไม้ให้ ลิงรดน�้ำไปก็นึกสงสัยไป ว่าต้นไม้หยั่งราก
ลงไปในดินมากน้อยแค่ไหน มันจึงดึงต้นไม้ขึ้นมา เพื่อดูว่ารากยาว
แค่ไหน เสร็จแล้วก็ใส่ต้นไม้กลับเข้าหลุมเหมือนเดิม วันต่อมาพอ
รดน�ำ้ เสร็จก็ดงึ ต้นไม้ขนึ้ มาดูอกี เพือ่ จะดูวา่ รากมันหยัง่ ลึกแค่ไหน ท�ำ
อย่างนี้ไม่กี่วันต้นไม้ก็ตาย คนสวนกลับมาเห็นตกใจแทบสลบเลย
เพราะต้นไม้ตายทั้งสวน
พระพุทธองค์ตรัสว่า สติเป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทัง้ หลาย สมาธิ
เป็นประมุข ปัญญาเป็นยอด วิมตุ เิ ป็นแก่น นิพพานเป็นทีส่ ดุ ฉะนัน้
เราอย่าไปดูถกู สติ เพราะสติเป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทัง้ หลาย สมาธิ
ก็เป็นประมุข ปัญญาก็เป็นยอด สามตัวนีส้ ำ� คัญมาก สติคอื อะไร สติ
คือความระลึกได้ ความระลึกได้คอื ไม่ลมื หรือไม่หลง คนเราระลึกได้
หลายเรือ่ ง ระลึกได้วา่ มีนดั กับใครทีไ่ หน ระลึกได้วา่ ร้านนีข้ ายของแพง
ระลึกได้ว่าใครเคยยืมเงินเราแล้วไม่จ่าย อันนี้ก็เป็นสติได้เหมือนกัน
แต่ว่ามันไม่ใช่สติส�ำหรับการปฏิบัติเพื่อน�ำพาให้เราพ้นทุกข์ ถึงแม้
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มันอาจจ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำงานหรือการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน แต่
เป็นความระลึกได้ในเรื่องนอกตัว
เราอาจจ�ำได้หลายเรือ่ ง ไม่ลมื อะไรอีกมากมาย รวมทัง้ ไม่ลมื ตัว
ไม่ลมื ตัวในทีน่ แี้ ปลว่าอะไร คนทีไ่ ด้ดบิ ได้ดแี ล้วไม่ลมื ตัวว่าตัวเองเคย
เป็นชาวไร่ชาวนา ไม่ลืมก�ำพืดเดิม ไม่หลงตัว อันนี้เรียกว่ามีสติได้
เหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็นใหญ่แค่ไหน ก็ยงั มีสติระลึกได้วา่ ฉันเคยเป็น
คนยากคนจน ไม่เป็นวัวลืมตีน นีก่ เ็ ป็นความระลึกได้อย่างหนึง่ ความ
ไม่ลมื ตัวนี้ ท�ำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตน เปรียบเหมือนกับรวงข้าว ยิง่ มี
เมล็ดเต็มมากเท่าไร ยิ่งโน้มรวงโค้งลงมาสู่ดิน นั่นเป็นตัวอย่างของ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะไม่ลืมตัว คือกลับคืนสู่รากคืนสู่ดิน
แต่ยงั มีความไม่ลมื ตัวบางอย่างทีล่ ะเอียดกว่านัน้ เช่น เวลาเรา
โกรธจนอยากจะพูดจารุนแรง เกือบจะด่าหรือใช้ก�ำปั้นทุบตีใครเขา
แต่ยังไม่ทันท�ำ ก็รู้ตัวขึ้นมา ท�ำให้ไม่ลืมตัวจนท�ำสิ่งแย่ๆ ออกไป
อย่างนี้คือความไม่ลืมตัวที่ส�ำคัญมาก ท�ำให้เราไม่ตกเป็นทาสของ
อารมณ์ สติที่หมายถึงความไม่ลืมตัวจนตกเป็นทาสอารมณ์ ท�ำให้
รู้ทันอารมณ์ สติแบบนี้แหละที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติ เป็นการ
ระลึกได้ในเรื่องกายและใจ ไม่ใช่ระลึกได้ในเรื่องนอกตัว
สิง่ ทีเ่ ป็นเหตุท�ำให้เราลืมตัวคือ การชอบส่งจิตออกไปข้างนอก
ไปอยูท่ รี่ ปู เสียง กลิน่ รส สัมผัส เรามีตา หู จมูก ลิน้ กาย รวม
แล้วตั้ง ๕ อย่าง เพื่อรับรู้เรื่องโลกภายนอก ถ้าเราปล่อยใจออกไป
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ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย จนลืมกลับมาดูใจตัวเอง ก็ท�ำให้ลืมตัว
หรือขาดสติได้เหมือนกัน
มีเรือ่ งของพระกรรมฐาน ๔ รูป ท่านตัง้ ใจปฏิบตั แิ บบอุกฤษฎ์
จึงตกลงกันว่าจะนั่งสมาธิโดยไม่พูดไม่คุยกัน ๗ วัน ๗ คืน เช้าวัน
แรกผ่านไปด้วยดี พอตกค�ำ่ มีเสียงดังกุกกักๆ ทีว่ หิ าร คล้ายจะมีคน
เข้าไป พระรูปที่ ๑ จึงโพล่งขึน้ มาว่า “มีใครลงกลอนวิหารหรือเปล่า”
รูปที่ ๒ ได้ยนิ เช่นนัน้ จึงพูดว่า “ท่านลืมแล้วหรือว่า เราตกลงกันว่า
จะห้ามพูด” รูปที่ ๓ จึงพูดขึ้นมาบ้างว่า “แล้วท่านพูดขึ้นมาท�ำไม”
เงียบสักพัก รูปที่ ๔ ก็พดู ขึน้ มาว่า “พวกท่านไม่ได้เรือ่ งเลย พูดกัน
หมดทุกคน มีแต่ผมคนเดียวไม่ได้พูด”

นี้คือตัวอย่างของการลืมตัว คนที่ลืมตัวมากที่สุดก็คือรูปที่ ๔
ท่านลืมตัวเพราะอยากจะคุยโม้ว่าฉันเก่งกว่าคนอื่นหมด คนอื่นพูด
ทุกคน แต่ฉันไม่ได้พูด ความที่อยากจะคุยโวว่าฉันเก่ง เลยลืมตัว
โพล่งออกมา คนเรามักมีนสิ ยั สองอย่าง ถ้าไม่ชอบคุยโว ก็ชอบจ้อง
จับผิดคนอืน่ ทัง้ สองอย่างมันท�ำให้ลมื ตัวได้ การจ้องจับผิดนีม้ นั แฝง
ด้วยโทสะ เมือ่ ไม่ชอบเขาก็คอยจ้องจับผิดเขา ส่วนความอยากอวดตัว
ว่าฉันเก่ง มีสาเหตุมาจากมานะ มานะคือความถือตัว อยากเด่นกว่า
คนอื่น
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นอกจากโทสะ และมานะแล้ว คนเรายังลืมตัวเพราะโลภะและ
ทิฏฐิหรือความยึดติดในความคิดเห็น ทีผ่ คู้ นเถียงกันเอาเป็นเอาตาย
กลายเป็นทะเลาะกัน ก็เพราะตัวทิฏฐินแี้ หละ สรุปก็คอื เมือ่ มีอารมณ์
ครอบง�ำจิตแล้ว ก็ทำ� ให้ลมื ตัวได้ทงั้ นัน้ ลืมตัวจนท�ำอะไรทีแ่ ย่ๆ ลงไป
และสาเหตุทอี่ ารมณ์ครอบง�ำจิตขนาดนัน้ ก็เพราะไม่รตู้ วั ไม่รวู้ า่ เกิด
อะไรขึ้นกับใจ ความลืมตัวกับความไม่รู้ตัวจึงเกี่ยวข้องกันมาก จะ
เรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้
คนเรา โกรธก็ไม่รู้ตัวว่าก�ำลังโกรธ เศร้าก็ไม่รู้ตัวว่าก�ำลังเศร้า
ก็เลยจมอยู่ในความทุกข์เป็นวันเป็นเดือน นี่เป็นเหตุผลที่เราต้องมา
ฝึกสติกัน เพราะคนเราทุกข์แล้วยังไม่รู้ตัว เรียกว่าทุกข์แล้วลืมตัว
คนทีร่ วยแล้วลืมตัวนัน้ มีไม่มาก เพราะมีนอ้ ยคนทีจ่ ะร�ำ่ รวย แต่แทบ
ทัง้ หมดทุกข์แล้วลืมตัวทัง้ นัน้ นอกจากนัน้ เรายังลืมตัว ปล่อยให้ความ
โกรธความเกลียดเข้ามาครอบง�ำ เวลาโกรธเกลียด ดูเหมือนเราจะรูต้ วั
แต่จริงๆ แล้วไม่รหู้ รอก เพราะถ้ารูต้ วั ก็จะไม่หลุดเข้าไปในความโกรธ
ความเกลียดอีก
เวลาเราเห็นคนอืน่ โกรธเกลียด เราสังเกตได้งา่ ย แต่พอเราเป็น
เอง กลับไม่ค่อยรู้ตัว เป็นเพราะอะไร ก็เพราะจิตถนัดส่งออกนอก
แต่ไม่คอ่ ยกลับมาดูตวั เอง เราจะกลับมาดูตวั จนรูท้ นั อารมณ์ทเี่ กิดขึน้
ได้ก็เพราะมีสติที่ฉับไว ดังนั้น การสร้างสติจึงเป็นเรื่องส�ำคัญมาก
ส�ำหรับพวกเราทุกคน การเจริญสติดว้ ยการสร้างจังหวะ เดินจงกรม
ก็คอื การปลูกสติ คือฝึกให้รตู้ วั บ่อยๆ ทีแรกก็รกู้ ายเคลือ่ นไหว เดินก็รู้

60

ส ติ เ ป็ น
ธ ร ร ม ใ ห ญ่

ยกมือก็รู้ ต่อมาก็รใู้ จทีค่ ดิ นึก ฟุง้ ก็รู้ โมโหก็รู้ รูแ้ ล้ววาง ไม่ปล่อยใจ
ลอยไปตามความคิดฟุ้งปรุงแต่ง ที่มักจะหวนกลับไปหาอดีตหรือฟุ้ง
ไปในอนาคต
แต่ก่อนเรามักปล่อยใจให้ลอยไปเรื่อยๆ พอเรามีหลักโดยเอา
อิรยิ าบถมาเป็นฐานของใจ ใจลอยเมือ่ ไหร่กใ็ ห้ระลึกว่าเราก�ำลังสร้าง
จังหวะหรือเดินจงกรมอยู่ พอระลึกได้ จิตก็กลับมาอยู่ที่การสร้าง
จังหวะคือเดินจงกรม รูต้ วั ว่าก�ำลังท�ำอะไร แล้วก็อาจจะเผลอใหม่แต่
ใจก็จะระลึกได้ขนึ้ มาอีก แล้วกลับมาอยูก่ บั อิรยิ าบถทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่ หลัก
ก็มแี ค่นี้ นีเ้ ป็นการฝึกให้มคี วามระลึกได้หรือรูต้ วั บ่อยๆ เมือ่ รูว้ า่ หลง
ไปอดีตหรืออนาคต จิตก็กลับมาอยูก่ บั ปัจจุบนั รูต้ วั หรือรูอ้ ริ ยิ าบถที่
เคลือ่ นไหว เดินก็รวู้ า่ เดิน นัง่ ก็รวู้ า่ นัง่ สร้างจังหวะก็รวู้ า่ สร้างจังหวะ
กินก็รู้ว่ากิน นี้คือสติ

อานิสงส์ของสติ

สติมอี านิสงส์หลายอย่าง ตัง้ แต่เรือ่ งพืน้ ๆ ไปจนถึงอานิสงส์ขนั้
สูง พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเคยปรารภกับพระพุทธเจ้าว่า พระองค์
มีพระวรกายใหญ่ อึดอัดเหลือเกิน เนือ่ งจากเสวยมาก พระพุทธองค์
ก็ทรงแนะว่า “ให้มสี ติทกุ เมือ่ รูป้ ระมาณในการบริโภค เวทนาจะเบา
บาง ท�ำให้แก่ช้า พระชนมายุยืนยาว” พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ไปท�ำ
ตามทีท่ รงแนะน�ำ โดยสัง่ ให้มหาดเล็กท่องค�ำแนะน�ำทุกครัง้ เวลาเสวย
พระกระยาหาร เพือ่ เตือนสติให้เสวยน้อยลง ไม่นานนักพระเจ้าปเสนทิโกศลก็มีพลานามัยดีขึ้น รู้สึกกระปรี้กระเปร่า จึงทรงสรรเสริญ
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พระพุทธองค์วา่ ทรงอนุเคราะห์พระองค์ดว้ ยประโยชน์ทงั้ ๒ ประการ
คือประโยชน์เฉพาะหน้าและประโยชน์ระยะยาว ประโยชน์เฉพาะหน้า
ก็หมายถึงความสุขทางโลก ส่วนประโยชน์ระยะยาวก็หมายถึงความ
สุขทางธรรม พูดง่ายๆ คือสรรเสริญว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นผูร้ ทู้ งั้ ใน
ทางโลกและทางธรรมหรือทรงรอบรู้ทั้งโลกียะและโลกุตตระ
สติมปี ระโยชน์ตงั้ แต่เรือ่ งพืน้ ๆ เช่น ท�ำให้มสี ขุ ภาพดี อายุยนื
รวมไปถึงการท�ำมาหากินหรือการเรียน ถ้าไม่มีสติ ก็ท�ำอะไรส�ำเร็จ
ได้ยาก เพราะมัวลุม่ หลงกับความสุขทางวัตถุ นอกจากเรือ่ งทางโลก
แล้ว เวลาต้องการท�ำจิตให้สงบ มีสมาธิ ก็ตอ้ งอาศัยสติเพราะความ
สงบที่แท้เกิดจากใจที่รู้จักปล่อยวาง ก�ำหนดอยู่ในอารมณ์เดียวไม่
แส่สา่ ยฟุง้ ซ่าน ซึง่ เป็นงานทีต่ อ้ งอาศัยสติมาก พระพุทธองค์ตรัสว่า
“ผูใ้ ด เมือ่ เห็นรูปแล้วมีสติเฉพาะหน้า ไม่กำ� หนัด ไม่ตดิ ใจ ในรูปนัน้
แม้เสวยเวทนาอยู่ ทุกข์ยอ่ มสิน้ ไป ไม่สงั่ สมไว้ ผูท้ ไี่ ม่สงั่ สมทุกข์อย่างนี้
บัณฑิตกล่าวว่าอยูใ่ กล้พระนิพพาน” ดังนัน้ ถ้าอยากเข้าใกล้พระนิพพาน
ก็ต้องอาศัยสติ
ใครที่อยากพบพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยสติอีกเหมือนกัน พระ
องค์ตรัสว่า “ผูท้ มี่ สี ติสมั ปชัญญะ มีจติ มัน่ คง มีสมาธิแน่วแน่ ส�ำรวม
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ผู้นั้นนับว่าอยู่ใกล้เราโดยแท้ เพราะเธอ
เห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรมชื่อว่าเห็นเราตถาคต แม้จะอยู่ไกลนับร้อย
โยชน์ก็ตาม ตรงกันข้าม หากใครไม่มีสติสัมปชัญญะ จิตไม่มั่นคง
ไม่สำ� รวมอายตนะทัง้ หก ถึงแม้จะเกาะชายจีวรของเรา ก็นบั ว่าอยูไ่ กล
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เราโดยแท้ เพราะเธอไม่เห็นธรรม ผู้ไม่เห็นธรรม ย่อมไม่เห็นเรา”
จะส�ำรวมอินทรีย์ได้ก็ต้องมีสติ “อินทรีย์” ได้แก่ ตา หู จมูก
ลิน้ กาย “ส�ำรวม” ในทีน่ หี้ มายความว่า ระวังรักษามิให้อกุศลธรรม
หรือความยินดียนิ ร้ายครอบง�ำจิต เมือ่ ตาเห็นรูป หูได้ยนิ เสียง จมูก
ได้กลิ่น เป็นต้น
ใครที่อยากเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีสติ อยากเข้าใกล้พระนิพพานก็ต้องมีสติ อยากจะเอาชนะความตายก็ต้องมีสติ พระพุทธเจ้า
ทรงแนะวิธีที่จะท�ำให้มัจจุราชไม่เห็นตัว ดังที่ได้ตรัสสอนโมฆราช
มานพว่า “ท่านจงมีสติ มองเห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่า ถอนความ
เห็นว่าเป็นตัวเราเสียทุกเมื่อเถิด หากพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แล้ว
มัจจุราชจักมองไม่เห็นท่าน”
“มองเห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่า” คือเห็นว่าโลกนี้ว่างเปล่า
จากตัวตน เป็นอนัตตาไม่สามารถควบคุมบังคับได้ ไม่มีตัวตนที่
เที่ยงแท้ยั่งยืน แปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัย ถ้ามีสติ และเห็นโลก
ว่างเปล่าจากตัวตนอย่างนี้ มัจจุราชย่อมมองไม่เห็นตัว จึงเอาชนะ
มัจจุราชได้ มัจจุราชจะจับเราได้ก็ต่อเมื่อเห็นตัวเรา หรือเพราะเรา
คิดว่ามีตัวตน แต่ถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีความส�ำคัญมั่นหมาย
ในตัวตน ความกลัวตาย หรือความรูส้ กึ ว่าฉันตายก็ไม่มี มีแต่ความ
ตาย แต่ไม่มีฉันตาย นี่เรียกว่ามัจจุราชท�ำอะไรไม่ได้
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การที่จะไม่มีตัวไม่มีตนได้ต้องอาศัยสติ พระพุทธเจ้าตรัสกับ
ท่านพาหิยะว่า “ผู้ใดเห็นก็สักแต่ว่าเห็น ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ได้
กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่น ได้ลิ้มรสก็สักแต่ว่าลิ้มรส ได้รับรู้ธรรมารมณ์
ก็สักแต่ว่ารู้ เมื่อนั้นเธอจักไม่มี เมื่อเธอไม่มี เธอก็ไม่ปรากฏทั้งใน
โลกนีแ้ ละโลกหน้า และไม่ปรากฏในโลกทัง้ สอง นีแ้ หละคือทีส่ ดุ แห่ง
ทุกข์” พอท่านพาหิยะได้ฟงั และพิจารณาตาม ก็บรรลุอรหัตตผลทันที
เพราะเป็นความจริงอย่างยิ่ง
สติปัฏฐานจึงเป็นอุบายสลายตัวตน คนเราถ้ายังไม่มีสติ ก็จะ
ส�ำคัญมัน่ หมายว่ามีตวั กูของกูอยูร่ ำ�่ ไป อย่างเช่น เวลาเราเดิน ถ้าไม่มี
สติก็ไปนึกว่า มีฉันเดิน แต่ถ้าเรามีสติ เมื่อเดินก็มีแต่การเดินไม่มี
ฉันผูเ้ ดิน เพราะเมือ่ มีสติ ก็ไม่มกี ารปรุงว่าเป็นตัวกูของกู สติชว่ ยให้
เห็นกายและใจ โดยไม่ส�ำคัญมัน่ หมายว่าเป็นผูเ้ ป็น อย่างทีห่ ลวงพ่อ
ค�ำเขียนย�้ำบ่อยๆ ว่า ให้เห็นแต่อย่าเข้าไปเป็น เห็นความเครียด
เห็นความปวด อย่าไปเป็นผูเ้ ครียด ผูป้ วด ถ้าไม่มสี ติเมือ่ ไรมันก็เข้าไป
ยึดมัน่ ส�ำคัญหมายว่า ความทุกข์เป็นของฉัน ฉันเป็นผูท้ กุ ข์ พอฉัน
เป็นผูท้ กุ ข์ ฉันเป็นผูเ้ จ็บ มัจจุราชก็เห็นตัวผูท้ กุ ข์เห็นตัวผูเ้ จ็บ ก็เล่น
งานซ�้ำได้ แต่ถ้ามีสติแล้ว ความส�ำคัญมั่นหมายว่ามีผู้เจ็บผู้ป่วย
ก็ไม่เกิดขึ้น คือไม่มีตัวตนปรากฏ เมื่อตัวตนหายไปมัจจุราชก็มอง
ไม่เห็น ตามจับตัวไม่ได้
ให้หมั่นเห็นกายและใจบ่อยๆ อย่าไปเป็นผู้เป็น เห็นความคิด
อย่าเป็นผูค้ ดิ เห็นความปวด ความเมือ่ ย แต่อย่าเป็นผูป้ วด ผูเ้ มือ่ ย
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เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จิตใจจะโปร่งเบา ไกลจากความทุกข์ จะเห็น
ได้ก็ต้องมีสติอยู่เสมอ
ถ้าเข้าใจอย่างนีจ้ ะรูว้ า่ สติมอี านิสงส์มาก ตัง้ แต่เรือ่ งพืน้ ๆ เช่น
การกิน การนอน ที่นอนไม่หลับส่วนใหญ่ก็เพราะไม่มีสติ สาเหตุที่
คนนอนไม่หลับเพราะกังวล ฟุง้ ซ่าน คุมความคิดไม่ได้ ยิง่ รูว้ า่ นอน
ไม่หลับ ก็ยิ่งกังวลหนักขึ้น เกิดความเครียดขึ้นมา ยิ่งอยากให้หลับ
ไวๆ กลับยิง่ ไม่หลับ แต่ถา้ ท�ำใจสบายๆ ไม่หลับก็ชา่ งมัน ขณะทีย่ งั
ตืน่ อยูก่ ค็ ลึงนิว้ ตามลมหายใจ จะหลับก็หลับ ไม่หลับก็ไม่หลับ คิด
ได้อย่างนี้ เดี๋ยวก็หลับไปเอง
อยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องใช้สติ อยากจะเข้าใกล้นิพพานก็ต้องใช้
สติ อยากจะเอาชนะความตายก็ต้องใช้สติ พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่า
สติเป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทั้งปวง จึงขอให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติถ้า
เกิดฉันทะในการปฏิบัติ อุปสรรคที่เราเผชิญจะกลายเป็นเรื่องเล็ก
น้อยและผ่านพ้นไปในที่สุด

อยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องใช้สติ
อยากจะเข้าใกล้นิพพาน
ก็ต้องใช้สติ อยากจะเอาชนะ
ความตายก็ต้องใช้สติ
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ปล่อยวาง

เพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งเขา
มีธุระต้องลงไปกรุงเทพฯ ตอนแรกตั้งใจว่าจะเดินทางโดยรถไฟ แต่
เผอิญเพื่อนของเขามีเครื่องบินส่วนตัวและก�ำลังจะลงไปกรุงเทพฯ
เหมือนกัน จึงชวนกันนัง่ เครือ่ งบินส่วนตัวมาด้วยกัน แต่พอบินขึน้ ได้
แค่ ๑๕ นาที ปรากฏว่าเครือ่ งบินติดขัด อยูๆ่ เครือ่ งก็ดบั ไป สตาร์ท
เท่าไหร่ก็ไม่ติด เครื่องจึงค่อยๆ ลดระดับลงมา ตอนนั้นสิ่งที่เป็น
ปัญหาในใจของคนขับไม่ได้อยูท่ วี่ า่ เครือ่ งจะตกหรือไม่ แต่อยูท่ วี่ า่ จะ
ให้เครือ่ งตกทีไ่ หนดี ถ้าตกในเมือง คนอืน่ ก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วย
จึงพยายามบังคับให้เครือ่ งร่อนไปตกในป่า เพราะแถวนัน้ มีภเู ขาเยอะ
เพือ่ นอาตมารูด้ วี า่ ถ้าเครือ่ งตกก็ตายแน่ จึงท�ำใจยอมรับสภาพ
เขาเล่าว่า แปลกนะทีไ่ ม่ได้รสู้ กึ ตืน่ ตระหนก กลับรูส้ กึ สงบมาก เพราะ
รอบตัวเงียบมาก ไม่มีเสียงรบกวนใดๆ เพราะเครื่องยนต์ดับไปแล้ว
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มองออกไปข้างนอกก็เห็นแต่ทอ้ งฟ้าทีเ่ วิง้ ว้าง ด้านล่างก็เป็นทิวทัศน์
ที่งดงาม ในใจตอนนั้นนิ่งมาก ไม่คิดถึงอะไรเลย เป็นความสงบที่
ไม่เคยพบมาก่อน เขาก็รู้สึกแปลกใจตัวเองว่า จะตายอยู่แล้วท�ำไม
จึงไม่กลัว
ขณะที่เครื่องบินก�ำลังลดระดับลงมาเรื่อยๆ คนขับก็พยายาม
สตาร์ทเครื่องเป็นระยะๆ ปรากฏว่าโชคดี ในที่สุดเครื่องก็ติดขึ้นมา
ปรึกษากันแล้ว คิดว่าบินกลับเชียงใหม่ดกี ว่า ทางสนามบินเชียงใหม่
พอรูข้ า่ วก็เตรียมรับเต็มที่ เคลียร์รนั เวย์เอาไว้ กับเตรียมรถดับเพลิง
ไว้ด้วย แล้วเครื่องบินก็ค่อยๆ ร่อนลงอย่างปลอดภัย เมื่อให้ช่าง
มาตรวจดู จึงพบว่าน�ำ้ ฝนเข้าไปในเครือ่ งยนต์ ท�ำให้สตาร์ทไม่ตดิ ต้อง
ซ่อมอยูเ่ ป็นชัว่ โมง พอซ่อมเสร็จเจ้าของเครือ่ งบินก็ชวนเขาว่าบินกลับ
กรุงเทพฯ อีกครั้งเอาไหม เพื่อนอาตมาก็ตอบตกลงโดยไม่รู้สึกกลัว
เหตุการณ์หวาดเสียวที่เพิ่งผ่านมาเลย
ตามปรกติคนเราเวลาใกล้ความตายย่อมจะมีความตื่นกลัว ที่
ตืน่ กลัวก็เพราะมีความหวงแหนชีวติ อยากยึดชีวติ เอาไว้ จึงไม่ยอมรับ
ความจริง พยายามขัดขืนฝืนสภาพความเป็นจริง ไม่ยอมปล่อยวาง
จึงท�ำให้เกิดความทุกข์ แต่เพื่อนคนนี้ยอมรับความจริงได้ ไม่ต่อสู้
ขัดขืนความจริงทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ เขาท�ำใจว่าต้องตายแน่ๆ จิตจึงไม่
ดิ้นรน ปล่อยวางได้หมด จึงรู้สึกสงบมาก ยิ่งสภาพรอบตัวเป็นใจ
คืออยูก่ ลางฟ้าทีเ่ งียบสงบ ทิวทัศน์สวยงาม จิตใจของเขาจึงรูส้ กึ สงบ
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
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เรือ่ งนีค้ ล้ายกับประสบการณ์ของผูห้ ญิงคนหนึง่ วันหนึง่ เธอขับ
รถบนทางด่วนด้วยความเร็วสูง ซึ่งเป็นปกติของการขับบนทางด่วน
สักพักก็เห็นข้างหน้ารถติดเป็นแถว เธอเห็นแต่ไกลก็เลยชะลอรถ
แต่พอมองกระจกหลัง เห็นรถอีกคันหนึ่งก�ำลังแล่นมาด้วยความเร็ว
สูงมาก ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอ ตอนนั้นเธอรู้ว่าจะต้องถูกอัดก๊อปปี้แน่
เพราะข้างหน้ามีรถจอดอยู่ ส่วนข้างหลังก็มรี ถแล่นมาด้วยความเร็ว
ตอนนัน้ เธอรูว้ า่ ตายแน่ ชัว่ ขณะนัน้ เอง เธอหันมาเห็นมือของเธอจับ
พวงมาลัยแน่นและตัวเกร็ง เธอรู้สึกว่าที่ผ่านมาเธอเกร็งและเครียด
อย่างนีม้ าตลอด ถ้าจะตายก็ไม่ขอตายในสภาพเช่นนี้ เธอจึงปล่อยมือ
จากพวงมาลัยและท�ำตัวสบายๆ พร้อมกับปิดตา แล้วตามลมหายใจ
แล้วรถคันนัน้ ก็พงุ่ มาชนรถเธออย่างรุนแรง จนไปกระแทกกับ
รถคันหน้า เสียงดังสนั่น รถพังยับเยินทั้งข้างหน้าและข้างหลังแต่
ปรากฏว่าเธอรอดตาย และปลอดภัยราวกับปาฏิหาริย์ ต�ำรวจที่มา
ช่วยดึงเธออกมา บอกกับเธอภายหลังว่า ที่เธอรอดโดยไม่เป็นอะไร
เลยก็เพราะท�ำตัวผ่อนคลาย ถ้าเธอตัวเกร็ง ก็จะถูกแรงกระแทกอัด
เข้าไปเต็มที่ หลังจากเหตุการณ์นั้น ชีวิตของเธอเปลี่ยนไป เธอใช้
ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้น ไม่ตึงเครียดหรือพยายามควบคุม
ทุกอย่างให้เป็นไปดังใจ เธอยอมรับความเป็นจริงและปล่อยวางได้
มากขึ้น
นีเ่ ป็นเรือ่ งของคนทีไ่ ด้เรียนรูเ้ รือ่ งจิตใจของตนเองในยามวิกฤต
แม้ความตายเข้ามาประชิดตัว แต่กไ็ ด้เห็นว่าเมือ่ ใจยอมรับความจริง
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ได้ กลับรูส้ กึ สงบผ่อนคลายเป็นอย่างยิง่ ไม่มอี ะไรทีน่ า่ กลัวเลย เรือ่ งนี้
เป็นบทเรียนสอนใจให้เห็นความจริงในด้านกลับกันว่า ความทุกข์ความ
เครียดในชีวติ มักจะเกิดขึน้ เพราะความยึดหรืออยากให้สงิ่ ต่างๆ เป็น
ไปตามใจตน ดังนั้นเมื่อความจริงไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ ก็เลย
ไม่ยอมรับความจริง แต่พอปฏิเสธความจริง ก็กลับท�ำให้ทกุ ข์มากขึน้
ถ้าไม่อยากทุกข์ ก็เพียงแต่ยอมรับความจริง และปล่อยวางความยึด
ความอยาก
เมื่อเราต้องพลัดพรากสูญเสียคนรักหรือของรัก บ่อยครั้งเรา
ไม่ยอมรับความจริง สาเหตุที่ยอมรับไม่ได้ก็เพราะยังยึดคนนั้นหรือ
สิง่ นัน้ อยู่ ไม่ยอมปล่อยวาง จึงเกิดความทุกข์ขนึ้ มา ทัง้ ๆ ทีม่ นั ผ่าน
พ้นไปแล้ว เอากลับมาไม่ได้ ลองพิจารณาดูว่า ชีวิตของเราเป็น
อย่างนีบ้ า้ งหรือเปล่า เราทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงทีแ่ ปร
เปลี่ยนไป หรือความจริงอันไม่พึงปรารถนาที่ก�ำลังเกิดขึ้นต่อหน้า
ซึ่งล้วนแต่เป็นสภาพที่เราท�ำอะไรไม่ได้
แน่ล่ะว่ามีบางเรื่องบางอย่างที่เราอาจเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้
เช่น เจ็บป่วยก็สามารถรักษาตัวให้ดีขึ้นได้ แต่ในระหว่างที่เจ็บป่วย
และยังรักษาไม่หาย ถ้าเราไปยึดไปอยากว่า ต้องไม่ป่วยนะ หรือ
บ่นโวยวายว่าท�ำไมต้องเป็นฉัน ไม่น่าเลย ถ้าเราคิดแบบนี้ เราก็จะ
ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง ในเมือ่ ตอนนีก้ �ำลังป่วย จะบ่นท�ำไม
ว่าไม่นา่ ป่วยเลย ป่วยการเปล่าๆ ไม่มปี ระโยชน์เลย ควรเอาเวลามา
คิดว่าจะรักษาตัวเองอย่างไรจะมีประโยชน์กว่า
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ของหายก็เช่นกัน จะบ่น จะโวยวาย หรือเสียดายอย่างไรก็
ไม่มีประโยชน์ เพราะมันหายไปแล้ว แทนที่จะบ่นโวยวาย น่าจะมา
คิดว่าจะหามันให้เจอได้อย่างไร หรือจะหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
แบบนีอ้ กี ได้อย่างไร ขณะเดียวกันตอนทีก่ ำ� ลังหามัน ก็ตอ้ งท�ำใจด้วย
ว่า อาจจะไม่เจอก็ได้ ถ้าเราพยายามหาด้วยความยึดความอยากว่า
ต้องเจอให้ได้ เราก็จะทุกข์อกี เป็นทุกข์สองชัน้ ทุกข์ชนั้ แรกคือของ
หายและเสียใจ เพราะไม่อยากให้มันหาย ทุกข์ชั้นที่สองคือกังวล
และร้อนใจขณะทีห่ ามันเพราะอยากหาให้เจอ เฝ้าแต่ภาวนาว่าเมือ่ ไหร่
จะเจอ ทุกข์ชนั้ แรกเป็นทุกข์เพราะคิดถึงอดีต ทุกข์ชนั้ ทีส่ องคือทุกข์
เพราะห่วงอนาคต
จะว่าไปแล้วคนเรามีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือ สามารถปรับตัว
ได้เร็ว ถ้าไม่ขดั ขืนหรือปฏิเสธความจริง แล้วก็สามารถปรับตัวได้เร็ว
พอสมควร เช่น เวลาเราไปร้านขายสีหรือปั๊มน�้ำมัน จะรู้สึกว่ากลิ่น
เหม็นกลิน่ ฉุน แต่พออยูไ่ ปนานๆ ก็จะไม่รสู้ กึ ฉุนเลย อย่างพวกเด็ก
ปั๊มหรือคนที่ขายสี เขาไม่รู้สึกได้กลิ่นอะไรเลย กลิ่นยังอยู่ แต่เขา
ชาชินแล้ว ก็เลยไม่รสู้ กึ อะไร เวลาไปอยูใ่ นทีอ่ ากาศร้อนมาก ทีแรก
ก็กระสับกระส่าย แต่พออยูไ่ ปนานๆ ก็รสู้ กึ ธรรมดา แต่ถา้ เรามัวแต่
บ่นว่าไม่ไหวเลย ร้อนเหลือเกิน ก็จะทุกข์อย่างนัน้ ไปเรือ่ ยๆ จะรูส้ กึ
ปรับตัวได้ยาก
คนเรามีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
หรือยอมรับความจริง นี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ บางคนป่วยหนัก
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บางคนพิการ ตาบอด เป็นใบ้ หูหนวก ใหม่ๆ ก็คงเป็นทุกข์มากมาย
ใช้ชวี ติ ล�ำบาก แต่พอผ่านไปเป็นปี เขาก็ปรับตัวได้ ไม่รสู้ กึ ย�ำ่ แย่กบั
ชีวิต เพราะคุ้นชินกับมันแล้ว ไปๆ มาๆ เขาอาจจะทุกข์น้อยกว่า
เราที่เป็นคนปกติมีอวัยวะครบ ๓๒ ด้วยซ�้ำไป เพราะเรายังปฏิเสธ
ไม่ยอมรับความจริงบางอย่าง ซึ่งอาจเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ด้วยซ�ำ้
เช่น เพื่อนผิดนัด รถติด นี่ก็ท�ำให้หลายคนทุกข์มากเลย ในขณะที่
คนตาบอด หูหนวก เจ็บป่วยหนัก เขาอาจนิ่งสงบก็ได้
นีแ่ สดงให้เห็นว่า ความทุกข์ของคนเราไม่ได้อยูท่ วี่ า่ อะไรเกิดขึน้
กับเรา แต่อยูท่ วี่ า่ เรามีทา่ ทีกบั มันอย่างไร มันขึน้ อยูก่ บั ว่าเรายอมรับ
หรือปฏิเสธความจริงทีเ่ กิดขึน้ ลองดูเถิด อะไรก็ตามถ้าเราไม่ยอมรับมัน
แม้แต่เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ก็จะท�ำให้เป็นเรือ่ งใหญ่ได้ อะไรก็ตามทีเ่ รา
รูส้ กึ ว่าไม่ไหวแล้ว แม้จะเป็นเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ก็อาจจะท�ำให้ทะเลาะ
กันหรือฆ่ากันด้วยซ�้ำ
มีครูคนหนึง่ เล่าว่า เขาไปยืมแผ่นซีดจี ากร้านเช่า ต่อมาเพือ่ น
มาขอยืมไปแล้วไม่คนื พอไปทวงเพือ่ นก็บอกว่าคืนไปแล้ว เขาก็เลย
ไม่มซี ดี ไี ปคืนร้านเช่า รูส้ กึ เครียดมาก เลยไปทวงจากเพือ่ นอีก กลาย
เป็นทะเลาะกัน เขาโมโหเพือ่ นมาก ทัง้ กลุม้ ใจว่าจะท�ำอย่างไรดี เขา
กลุ้มใจเป็นอาทิตย์ ไม่กล้าเดินผ่านร้านซีดีเลย อาตมาก็เลยถามครู
คนนี้ว่าแผ่นซีดีราคาเท่าไหร่ เขาบอกว่า ๒๐๐ บาท อาตมาก็เลย
บอกว่าไม่เห็นยากเลย ก็แค่ไปบอกกับทางร้านว่าท�ำหาย ให้เขา
ปรับไปแค่นี้ก็จบ ท�ำไมต้องมาทุกข์เป็นอาทิตย์กับแผ่นซีดีแค่ ๒๐๐
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บาท อันนีเ้ ป็นเพราะใจยอมรับความจริงไม่ได้ เลยไม่ได้คดิ ว่าของหาย
ก็แค่ถูกปรับ หรือถ้าไม่ไปคืนร้าน เราก็ไปยืมต่อไม่ได้ ก็เท่านั้นเอง
แต่ถา้ ไปติดยึดว่ามันต้องไม่หาย มันไม่นา่ หาย ท�ำไมถึงต้องเป็นเรา
ถ้าคิดอย่างนี้ก็ท�ำให้เรานอนไม่หลับ กลุ้มอกกลุ้มใจได้เป็นอาทิตย์
ทัง้ ๆ ทีแ่ ผ่นซีดรี าคาไม่กบี่ าท เราลองคิดดูวา่ คุม้ ไหม ทีก่ ลุม้ ใจนาน
เป็นอาทิตย์เพราะของราคาแค่ ๒๐๐ บาท
บางคนหนักกว่านัน้ แค่มสี วิ ขึน้ ไม่กเี่ ม็ดก็กลุม้ ใจ เพราะติดยึด
กับหน้าตาของตัวว่าต้องหมดจดไม่มีสิวฝ้า ใจเลยยอมรับสิวไม่ได้
ยิง่ โดนเพือ่ นล้อ ก็ยงิ่ กลุม้ ยิง่ อับอาย พาลคิดว่าหน้าตาของตัวดูไม่ได้
เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่อยากโผล่หน้าไปให้ใครเห็น เคยมีวยั รุน่
ฆ่าตัวตายเพราะมีสิวบนใบหน้า มีสิวไม่ใช่เรื่องใหญ่ เล็กน้อยมาก
แต่ถ้าไม่ยอมรับมัน พยายามปฏิเสธผลักไสมัน ก็จะยิ่งทุกข์จนมัน
กลายเป็นเรื่องใหญ่ ครอบจิตครอบใจเราหมด จนไม่นึกถึงอะไรเลย
นอกจากสิวไม่กี่เม็ดบนใบหน้าเท่านั้น
คนเราถ้าหมกมุ่นกับเรื่องอะไรก็ตาม ก็เหมือนกับเราขุดหลุม
ให้ตัวเองอยู่ ตอนหลุมยังตื้นแค่ฟุตสองฟุต เราอยู่ในหลุม ก็ยังเห็น
อะไรได้กว้าง แต่ถ้าขุดหลุมลึกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งลึก ๕ เมตรทีนี้
ไม่เห็นอะไรแล้ว เห็นแต่หลุม มองไปข้างบนก็จะเห็นฟ้าเป็นแค่วง
เล็กๆ แต่รอบตัวไม่เห็นอะไรนอกจากหลุม ตาจะแคบ สายตาก็จะ
สั้นลงเรื่อยๆ
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นี่คือการหมกมุ่นครุ่นคิดกับมัน เพราะความที่ไม่ยอมปล่อย
ไม่ยอมวาง ไม่ยอมรับ ไม่ยอมท�ำใจ พระพุทธเจ้าทรงแนะว่า อะไร
ที่สมควรท�ำ ก็ท�ำด้วยความพากเพียรพยายาม อย่าผัดผ่อน แต่
ระหว่างทีท่ �ำ ก็อย่าไปคาดหวังผลว่าจะต้องเป็นไปตามใจเรา เพราะ
ผลนัน้ มันไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั เราคนเดียว มันขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยตัง้ หลายอย่าง
ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ขึ้นอยู่กับ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เราเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้น การกระท�ำนั้น
อยูท่ เี่ รา แต่ผลหรือความส�ำเร็จนัน้ อยูท่ เี่ หตุปจั จัยหรือเรียกง่ายๆ ว่า
ธรรมชาติ เป็นเรื่องของตถตา หรือ “ความเป็นเช่นนั้นเอง”
ภาษิตจีนบอกว่า “การกระท�ำเป็นของมนุษย์ ความส�ำเร็จเป็น
ของฟ้า” “ฟ้า” ในที่นี้ก็หมายถึงกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย นั่นเอง
อย่างเราจะปลูกต้นไม้สกั ต้น อย่างมากทีเ่ ราท�ำได้กค็ อื รดน�ำ้ พรวน
ดิน ใส่ปยุ๋ ริดกิง่ ทีเ่ หลือนอกนัน้ ไม่ได้อยูใ่ นอ�ำนาจของเราเลย เช่น
ฝน แดด ความชืน้ แมลง รวมทัง้ คนอืน่ ทีอ่ าจจะมาตัด ขับรถมาชน
ต้นไม้จะโตหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั เหตุปจั จัยเหล่านีด้ ว้ ย ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่อยู่
ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้ ให้ลองพิจารณาดู แม้แต่การปลูกต้นไม้
สักต้นให้ได้ผล ก็ตอ้ งอาศัยเหตุปจั จัยมากมาย ถ้าปลูกไม่ขนึ้ ก็เพราะ
มันมีเหตุปัจจัย เรียกว่า ตถตา มันเป็นเช่นนั้นเอง ดังนั้นเวลาเรา
ท�ำอะไร หากเป็นสิ่งที่ดีก็ควรท�ำให้เต็มที่ แต่อย่าไปยึดติดกับผล
ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เราจะทุกข์เปล่าๆ หากมันไม่เป็นไป
ตามใจเรา
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ทั้งหมดนี้โยงมาสู่เรื่องการปฏิบัติธรรม เพราะเวลาเราปฏิบัติ
ธรรม ก็ต้องรู้จักยอมรับความเป็นจริง ว่ามันอาจจะไม่ให้ผลเร็ว ใจ
อาจจะไม่สงบ มันอาจจะฟุ้ง อาจจะเครียด สติของเราอาจจะไม่ไว
พอจึงฟุ้งอยู่บ่อยๆ หรือปรุงอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่ยอมรับความจริงข้อนี้
เราก็จะเครียด เพราะจะไปบังคับจิตไม่ให้มนั คิด ไม่ให้มนั ฟุง้ พอฟุง้
ก็หงุดหงิด พอบังคับไม่ได้ก็เลยเครียด เครียดแล้วยังไม่รู้ทันความ
เครียด ไม่เห็นความเครียด ก็เลยจมอยูใ่ นความเครียด จนไม่อยาก
ปฏิบัติ
เราต้องเรียนรูท้ จี่ ะยอมรับความจริง อย่าไปฝืน อย่าไปต่อต้าน
หรือปฏิเสธความจริง แค่เห็นความจริงด้วยใจเป็นกลางก็พอ การ
ปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญสติและวิปัสสนามีหลักส�ำคัญอยู่ตรงนี้
ต้องวางใจเหมือนคนทีย่ นื อยูร่ มิ ตลิง่ แล้วมองดูสายน�ำ 
้ สายน�ำ้ จะไหลเร็ว
หรือช้า ใสหรือขุน่ ก็ชา่ งมัน ไม่ตอ้ งไปยินดียนิ ร้าย หรือให้คา่ กับมัน
หน้าที่ของเราคือ ดูมันอย่างที่มันเป็นเท่านั้น
เหมือนกับเรายืนอยู่บนชายหาดมองไปที่ทะเล เห็นคลื่นเล็ก
คลืน่ ใหญ่ ไล่ทยอยกันมาเกิดขึน้ แล้วก็หายไป หน้าทีข่ องเราคือเห็นว่า
เกิดอะไรขึ้น แต่ไม่ต้องลงไปโต้คลื่นให้เปียก ให้เหนื่อย คลื่นจะมา
กี่ลูก ก็เห็นมันโยนตัวขึ้นแล้วก็ลง เกิดขึ้นแล้วก็หายไป จะไปบังคับ
ลูกคลืน่ ไม่ให้เกิดขึน้ นัน้ เป็นไปไม่ได้ จะบังคับสายน�ำ้ ให้ไหลเร็วหรือ
ไหลช้าก็เป็นไปไม่ได้ จะลงไปท�ำเขือ่ นกักสายน�ำ้ เอาไว้ ไม่ให้มนั ไหล
เร็วก็เป็นไม่ได้ เพราะเรามีแค่สองมือเท่านัน้ การปฏิบตั ธิ รรมก็เช่นกัน
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ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใจ เราต้องฝึกเป็นผู้ดูเฉยๆ หรือรู้ซื่อๆ มัน
จะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของมัน แล้วแต่เหตุปัจจัย
ข้อส�ำคัญคือ เราต้องมีความเพียรที่จะสร้างเหตุปัจจัยเท่าที่อยู่
ในวิสัยเราจะท�ำได้ เหตุปัจจัยที่ว่าก็คือเหตุปัจจัยที่จะท�ำให้สติและ
ปัญญาเจริญงอกงาม เหมือนกับปลูกสติและปัญญา ก็ตอ้ งหมัน่ รดน�ำ้
พรวนดิน ริดกิ่ง ใส่ปุ๋ย ที่เหลือนอกนั้นเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศ
และอะไรอีกมากมาย ที่เราคุมไม่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องยอมรับว่าผล
ของการปฏิบตั ิ คือสติและปัญญานัน้ ขึน้ อยูก่ บั เหตุปจั จัยหลายอย่าง
ที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจของเรา เช่น ใจของเราไม่ใช่สิ่งที่จะควบคุมบังคับ
บัญชาได้ สิ่งที่อยู่ในอ�ำนาจของเราคือการพยายามรู้ตัวอยู่เรื่อยๆ ที่
เหลือนอกนัน้ เป็นเรือ่ งของเหตุปจั จัย ซึง่ เราควบคุมไม่ได้ มันยังขึน้
อยูก่ บั ผูค้ น ดินฟ้าอากาศ ขึน้ อยูก่ บั สภาพร่างกาย ทัง้ หมดนีต้ อ้ งมา
รวมกันพอดี จึงจะเกิดผลอย่างที่ต้องการ
ดังนั้นเวลาปฏิบัติ เราจึงต้องหมั่นท่องคาถาว่า “ไม่เป็นไร”
คาถานีจ้ ะช่วยให้เราปล่อยวางได้ แต่ขอให้เราท�ำไม่หยุด ท�ำเต็มทีแ่ ต่
อย่าคาดหวัง แล้วเราจะพบว่าในที่สุดก็อาจเกิดผลอย่างที่ต้องการ
อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็ได้

...ความทุกข์ความเครียดในชีวิต
มักจะเกิดขึ้นเพราะความยึด
หรืออยากให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามใจตน

ปล่อยวาง
ดังนั้นเมื่อความจริงไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ
ก็เลยไม่ยอมรับความจริง
แต่พอปฏิเสธความจริง
ก็กลับทำ�ให้ทุกข์มากขึ้น
ถ้าไม่อยากทุกข์ ก็เพียงแต่ยอมรับความจริง
และปล่อยวางความยึดความอยาก...
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ความสงบจากกิเลส

ความสงบมีหลายชนิด อย่างน้อยๆ ก็ ๓ ชนิด ประการแรก
คือ ความสงบทางกาย เรียกว่า กายวิเวก เกิดขึน้ เมือ่ เราอยูใ่ นสถานที่
ที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีผู้คนจอแจพลุกพล่าน อย่างเช่น
มาอยูป่ า่ หรือเก็บตัวอยูใ่ นกุฏิ ความสงบทางกายนัน้ ส่วนหนึง่ ต้อง
อาศัยสิ่งแวดล้อม อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตัว เช่น
รักษาศีล ๘ โดยเฉพาะศีลข้อที่ ๗ ได้แก่ การงดเว้นจากการฟ้อนร�ำ
การขับประโคม การเล่นดนตรี หรือดูการละเล่น หรือการมีวิถีชีวิต
ทีป่ ลอดจากสิ่งเร้าเย้ายวนทางตา หู จมูก ลิ้น กาย การกินน้อยใช้
น้อย เป็นอยูอ่ ย่างเรียบร้อย บ้านไม่มโี ทรทัศน์ วิทยุ อาศัยอยูใ่ นทีท่ ี่
ไกลจากเสียงรบกวน อย่างนีก้ เ็ รียกว่า กายวิเวก เพราะว่าไม่มอี ะไร
มาท�ำให้เกิดความวุ่นวายทางกายหรือรบกวนทางผัสสะทั้ง ๕ กาย
วิเวกนั้นเป็นเรื่องที่ท�ำได้ง่ายที่สุด ถือเป็นความสงบเบื้องต้น
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ความสงบประการต่อมาคือ ความสงบทางจิต เรียกว่า จิตวิเวก
ท�ำได้ด้วยการฝึกสมาธิ เจริญสติ ท�ำให้เกิดความสงบในจิตใจโดย
ไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมช่วยเลยก็ได้ เช่น เราอยู่กลางถนน อยู่
ใจกลางเมือง แต่ใจเราสงบ เพราะว่าเราก�ำลังท�ำสมาธิ หรือนั่งอยู่
บนรถเมล์ด้วยจิตที่นิ่ง ยิ่งมาอยู่ในสถานที่ที่สงบ ก็ยิ่งเอื้อให้เกิดจิต
วิเวกได้งา่ ย อันนีเ้ ป็นเรือ่ งความสงบทางจิต ซึง่ จะอาศัยสิง่ แวดล้อม
ช่วยหรือไม่ ก็ได้ทั้งนั้น แต่ว่าส�ำหรับผู้ใหม่ก็อาจต้องมีสิ่งแวดล้อม
มาประกอบด้วย
ความสงบประการสุดท้ายคือ ความสงบจากกิเลส เรียกว่า
อุปธิวเิ วก เป็นความสงบทีป่ ระเสริฐทีส่ ดุ เพราะไม่มกี เิ ลสมารบกวน
จิตใจอีกต่อไป เป็นความสงบทีย่ งั่ ยืน และก่อให้เกิดความสุขทีแ่ ท้จริง
ท�ำให้เป็นอิสระจากสิ่งเร้าเย้ายวนทั้งหลาย
ให้เราเลือกดูว่าเราอยากจะสงบแบบไหน ส�ำหรับผู้ใหม่ก็ต้อง
ฝึกให้เกิดกายวิเวกก่อน ด้วยการจัดสรรชีวติ หาสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะช่วย
ป้องกันไม่ให้รปู รส กลิน่ เสียง สัมผัส มากระตุน้ เร้าจิตใจได้ ขณะ
เดียวกันก็รู้จักอยู่คนเดียวด้วย

การอยูค่ นเดียวก็เช่นเดียวกับความสงบ คือ มีหลายอย่าง ถ้า
อยู่คนเดียวในอริยวินัยก็อย่างหนึ่ง ถ้าอยู่คนเดียวแบบโลกๆ ก็อีก
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อย่างหนึง่ อยูค่ นเดียวแบบโลกๆ ก็ได้แก่ การอยูโ่ ดยไม่เกีย่ วข้องกับ
ใครเลย เช่น อยูใ่ นห้องคนเดียว อยูใ่ นป่าคนเดียว นีเ้ ป็นการอยูค่ น
เดียวแบบสามัญ แต่การอยู่คนเดียวในอริยวินัย มีความหมายที่ลึก
กว่านั้น คือการไม่เพลิดเพลินในอายตนะภายนอก ได้แก่ รูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ (สัมผัสหรือโผฏฐัพพะ คือสิ่งที่มา
กระทบกาย ธรรมารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดที่จิตรับรู้) เมื่อเราไม่
เพลิดเพลินในอายตนะภายนอก แม้จะอยู่ท่ามกลางฝูงชนหรือผู้คน
มากมาย ก็ถือว่าเป็นการอยู่คนเดียวในอริยวินัย
การอยูค่ นเดียวในอริยวินยั จึงหมายถึง การไม่ฟงุ้ ซ่านแส่สา่ ย
ไปกับสิ่งภายนอก และไม่ข้องติดอยู่ภายใน ภายนอกหมายถึง รูป
รส กลิน่ เสียง สัมผัส ส่วนภายในหมายถึง ธรรมารมณ์นนั่ เอง แม้
อยู่ท่ามกลางคนหมู่มากก็เหมือนกับอยู่คนเดียว เพราะใจเรานิ่ง ถ้า
เราท�ำอย่างนี้ได้ เวลาอยู่คนเดียว ไม่มีใครอยู่ด้วย ก็เหมือนอยู่กับ
ผูค้ นมากมาย คือไม่กลัว ไม่รสู้ กึ อ้างว้าง เวลาอยูใ่ นป่าห่างไกลผูค้ น
ใจก็เป็นปกติ หรือเวลาอยู่ในกุฏิคนเดียวกลางค�่ำกลางคืน ฝนตก
หรือมีพายุมา เราก็ไม่กลัว เพราะรูส้ กึ เหมือนอยูก่ บั ผูค้ นมากมาย มี
ความอบอุน่ มีความมัน่ คงปลอดภัย เวลาต้องพบปะเกีย่ วข้องกับคน
จ�ำนวนมาก หรือเกีย่ วข้องกับสิง่ ต่างๆ ใจก็ไม่ฟงุ้ ซ่าน ไม่เพลิดเพลิน
ไม่ข้องแวะสิ่งเหล่านั้นจนติดจม
ในบางทีพ่ ระพุทธองค์ได้ตรัสว่า การไม่ขอ้ งติดกับอดีตกับอนาคต
ถือเป็นการอยู่คนเดียวในอริยวินัยเหมือนกัน เพราะเมื่อเราข้องแวะ
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กับอดีตหรืออนาคตก็ตาม มันจะจมอยูใ่ นความคิดปรุงแต่ง หลุดหาย
เข้าไปในจินตนาการ เช่น นึกถึงสถานที่ที่เราเคยชอบ หรือนึกถึง
คนที่เรารู้จัก เช่นนี้เรียกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้ว แต่ไปอยู่กับอะไร
ต่ออะไรมากมาย ไปอยูก่ บั ผูค้ นในอีกโลกหนึง่ ทีเ่ ราสร้างขึน้ มา ไม่วา่
จะเป็นโลกอดีตหรือโลกในอนาคตก็ตาม
ที่พูดมาจะเห็นได้ว่า การอยู่คนเดียวในอริยวินัย ไม่ใช่การอยู่
แบบฤๅษี โดดเดีย่ วจากผูค้ น แต่เน้นทีค่ ณ
ุ สมบัตทิ างใจ คือความนิง่
สงบ สามารถรักษาจิตให้อยู่กับกายได้ ไม่ปล่อยให้จิตเร่ร่อนจรจัด
การอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอก ถึงจะมีคนมากมาย
เราก็มคี วามสงบ ไม่เดือดร้อน ไม่อนาทรร้อนใจ ใครจะมาส่งเสียงดัง
รบกวนอย่างไร เราก็เฉย จะมีสงิ่ มายัว่ ยุปลุกเร้า เราก็เฉย จึงเหมือน
กับอยู่คนเดียว อันนี้ก็คือจิตวิเวกนั่นเอง
การปฏิบัติแบบพุทธศาสนานั้นเราไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งแวดล้อม
มาก จริงอยูป่ ฏิบตั ใิ หม่ๆ ก็ตอ้ งอาศัยสิง่ แวดล้อมช่วย แต่พอพัฒนา
ไปอีกขั้นหนึ่ง เราไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมช่วยก็ได้ ดังนั้น
ไม่วา่ สิง่ แวดล้อมจะเป็นอย่างไร มันก็เป็นเรือ่ งของเหตุปจั จัยภายนอก
เราไม่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ แต่เราสามารถรักษา
จิตประคองใจให้สงบ ด�ำรงสติอยู่ได้ มีอินทรียสังวร ค�ำว่า อินทรีย
สังวร หรือส�ำรวมอินทรีย์ ไม่ได้หมายความว่าปิดหูปิดตาไม่ให้เห็น
ไม่ได้ยนิ ไม่ให้รบั รูส้ งิ่ ทีจ่ ะท�ำให้จติ กระเพือ่ ม แต่หมายถึงการรักษาใจ
ไม่ให้ยนิ ดียนิ ร้ายหรือเศร้าหมอง เมือ่ เกิดผัสสะ หมายความว่า ไม่วา่
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จะเห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู หรือว่าได้กลิ่นด้วยจมูก จิตเราก็ไม่ฟู
ไม่แฟบ จิตเราคงเป็นปกติได้ อันนี้เรียกว่าอินทรียสังวร ซึ่งต้อง
อาศัยสติเป็นส�ำคัญ
เคยมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อปาราสิรยพราหมณ์ สอนว่า พึง
อบรมตน ด้วยการไม่ดรู ปู ทางตา ไม่ฟงั เสียงทางหู ฯลฯ ให้ควบคุม
อายตนะเอาไว้ แล้วก็จะพ้นทุกข์ไปเอง พระพุทธเจ้าทรงแย้งว่า ใคร
ท�ำเช่นนัน้ ย่อมไม่ตา่ งจากคนตาบอด หูหนวก ฯลฯ นัน่ เอง และถ้า
ปาราสิรยพราหมณ์สอนถูก คนตาบอดหูหนวกก็ย่อมได้ชื่อว่าอบรม
ตนอย่างถึงพร้อม ความทุกข์ย่อมลดลง
อันที่จริง ไม่ว่าจะปิดหู ปิดตา ปิดจมูกยังไง เราก็ยังมีจิตที่
ชอบปรุงแต่งไม่หยุด ควบคุมได้ยาก ฉะนั้นทางที่ดีคือรักษาใจด้วย
สติดีกว่า ไม่ให้ฟูแฟบไปตามผัสสะ เรียกว่ามีอินทรียสังวร คือเป็น
การใช้ตาดู หูฟัง ให้เกิดผลที่เป็นกุศล แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของ
การใช้ตา ใช้หู หรือใช้จมูกล้วนๆ ทีส่ ำ� คัญก็คอื การใช้สติ ซึง่ จะช่วย
รักษาใจ ไม่ให้ขึ้นๆ ลงๆ ฟูๆ แฟบๆ ได้
ถ้าเรามีสติรักษาใจ ก็จะไม่หลงไม่เผลอง่าย ยิ่งมีปัญญาด้วย
ก็จะท�ำให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ อย่างฉลาด ไม่ว่ารูป รส กลิ่น
เสียง สัมผัสที่น่าพอใจ หรือกามคุณ ๕ ก็สามารถเอามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่เราได้
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กามคุณ ๕ นั้นมันให้ความสุขแก่เราก็จริง แต่ก็มีโทษไม่น้อย
มันไม่ใช่มีแค่ อัสสาทะ มันยังมี อาทีนวะ ด้วย (อัสสาทะ คือ
ประโยชน์เช่น ให้ความเพลิดเพลิน อาทีนวะ คือโทษ) เหมือนกับไฟ
ที่เราจุดจากฟางข้าว มันให้แสงสว่างได้ก็จริง แต่มีควันเยอะ ท�ำให้
ส�ำลักควันได้ง่าย ไม่เหมือนแสงเทียน ซึ่งให้แสงสว่างเช่นกัน แต่
ไม่มีควันมากเท่าไหร่ แบบนี้มีคุณมากกว่าโทษ แต่กามคุณ ๕ มัน
มีโทษมากกว่าคุณ ให้ความสุขแต่กท็ ำ� ให้เกิดทุกข์ตามมา ใหม่ๆ มัน
ก็ท�ำให้เราเพลิดเพลิน เพราะมันมีรสอร่อย ให้รสชาติเหมือนสัมผัส
ที่น่าพอใจ แต่มันมีโทษแฝงเร้นอยู่ เหมือนกับเหยื่อที่เบ็ดซ่อนอยู่
ปลานัน้ พอเห็นเหยือ่ เช่น ไส้เดือน ก็ตรงเข้าไปฮุบ ฮุบทีแรกก็รสู้ กึ
อร่อย มีความสุขแต่ประเดี๋ยวเดียวก็รู้สึกเจ็บขึ้นมา เพราะว่าเบ็ดที่
ซ่อนอยู่มันแทงเอา เราก็คือปลาตัวนั้นนั่นเอง เหยื่อคือกามคุณซึ่ง
มีโทษแฝงอยู่
โทษของกามคุณคืออะไร อย่างแรกก็คอื ความไม่เทีย่ งของมัน
ของอร่อย ของดีทงั้ หลาย ไม่มอี ะไรทีอ่ ยูก่ บั เราได้นาน ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ ง
เสือ่ มโทรม ร่วงโรยไป หรือไม่กพ็ รากจากเราไป มันไม่เคยเป็นของ
เราอย่างแท้จริง เพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติ ไม่ใช่ของเรา ถึงเวลา
มันก็ต้องเสื่อมไป หรือไม่ก็มีคนมาแช่งยิงไป อันนี้คือโทษ หรือ
ถึงแม้จะไม่มีใครเอาไป แต่อยู่ๆ ไปเราก็จะเบื่อไปเอง เช่นอาหาร
ทีอ่ ร่อย หากกินไปทุกวัน ทัง้ เช้าทัง้ เย็น นานเป็นเดือน ก็จะรูส้ กึ เบือ่
เสื้อผ้าที่เราซื้อมา ตอนซื้อก็สวยดีน่าใส่อยู่หรอก แต่ใช้ไปนานๆ
ก็เบื่ออยากได้เสื้อตัวใหม่ บางทีไม่ได้ใช้เลยด้วยซ�้ำ แขวนอยู่ในตู้
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แต่พอเห็นนานๆ ก็เบือ่ อยากได้ตวั ใหม่ คนเราอยากได้ของใหม่ตลอด
เวลา ไม่เคยพอใจสิ่งที่มี เพราะสิ่งที่มีนั้นมันน่าเบื่อ นี่ก็คือโทษอีก
อย่างหนึง่ ของกาม คือ พอใช้หรือเสพไปนานๆ ก็ไม่อร่อยแล้ว ไม่มี
เสน่ห์แล้ว อยากเสพของใหม่ ตอนเสพใหม่ๆ ก็มคี วามสุข แต่ตอ่ มา
ความทุกข์กเ็ ริม่ ปรากฏ ความสุขค่อยๆ หายไป ความเบือ่ มาแทนที่
อันนีแ้ สดงให้เห็นว่าทุกข์นนั้ แฝงอยูใ่ นกามคุณ ๕ หรือพูดให้เจาะจง
ว่าเป็นวัตถุกามก็ได้
ถ้าเรามีสติและมีปัญญา เราก็จะไม่เผลอหรือหลงไปงับเหยื่อ
เต็มปาก แม้ว่ามันจะอร่อยหรือมีเสน่ห์เมื่อเห็นทีแรกก็ตาม เช่น
เพชรนิลจินดา เทคโนโลยีสมัยใหม่ มันมีแรงดึงดูดให้เราเข้าหา
อยากได้ อยากใช้ อยากมี แต่พอมีสติหรือใคร่ครวญด้วยปัญญา เรา
ก็ตระหนักว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็นภาระ มันท�ำให้ทกุ ข์ ท�ำให้ชวี ติ เรายุง่ ยาก
เราก็ไม่อยากเข้าไปข้องแวะกับมัน ไม่เข้าไปฮุบมัน เบ็ดที่ซ่อนอยู่ก็
ไม่สามารถท�ำอะไรเราได้
อันทีจ่ ริง ถ้าจะพูดให้ถงึ ทีส่ ดุ แล้ว ตัวการทีท่ ำ� ให้ทกุ ข์ ไม่ได้อยูท่ ี่
วัตถุกาม แต่อยูท่ ใี่ จเรามากกว่า ปัญหาจริงๆ ไม่ได้อยูท่ วี่ ตั ถุ รูป รส
กลิน่ เสียง สัมผัสทีน่ า่ พอใจ แต่อยูท่ ใี่ จเราเองทีไ่ ปปรุง หรือหลงคิด
ว่าสิง่ เหล่านัน้ น่าพอใจต่างหาก เมือ่ เห็นว่าสิง่ เหล่านีน้ า่ พอใจก็อยากได้
พยายามแสวงหา พอได้มาก็ยดึ มันจนติดตัง เกิดเป็นอุปาทานขึน้ มา
ด้วยอ�ำนาจของกิเลสกาม ด้วยอ�ำนาจของความหลง ความจริงรูป
รส กลิน่ เสียง หรือวัตถุเหล่านี้ มันก็มอี ยูต่ ามธรรมดาของมัน ไม่ดี
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ไม่รา้ ย แต่เป็นเพราะเราไปให้คา่ ว่าสิง่ นีด้ มี คี า่ ก็เลยอยากได้ ความ
อยากมีอยากได้ก็ท�ำเรายึดติดมัน สิ่งต่างๆ มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่
พอเรามีกิเลสกามขึ้น เราก็หมายจะครอบครอง เกิดความส�ำคัญ
มั่นหมายว่าต้องเป็นของเราให้ได้ นี่เป็นเพราะเราไปให้ค่ามันเอง
แล้วเมือ่ เราไปให้คา่ มัน ก็เลยยิง่ อยากได้ พอไม่ได้กท็ กุ ข์ ครัน้ ได้มา
ก็ทุกข์ เพราะกลัวคนมาแย่ง ต้องเหนื่อยกับการรักษามัน เกิดทุกข์
ทั้งกายและใจ
เพราะฉะนั้น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไม่ใช่ตัวปัญหา มัน
ไม่ได้เป็นเหยื่อตั้งแต่แรก แต่ใจของเราต่างหากที่ไปท�ำให้มันกลาย
เป็นเหยื่อ พอเรามีความอยากเมื่อไหร่ มันก็กลายเป็นเหยื่อทันที
ถ้าเราไม่อยาก มันก็เป็นสักแต่ว่าวัตถุธรรมดา เหมือนกับเด็กที่
ไม่เห็นว่าเพชรนิลจินดามีคา่ ตรงไหน เขาเห็นมันไม่ตา่ งจากแก้วหรือ
กรวด และก็ไม่รู้สึกทุกข์เพราะเพชรนิลจินดาเลย เพราะไม่สนใจไป
ฮุบมัน แต่คนที่มีความยึดมั่นหรือให้ค่ากับสิ่งเหล่านี้ พอเห็นมัน
ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะอยากได้ ดังนั้น ความทุกข์ที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เกิดจากตัววัตถุเหล่านั้น แต่เป็นเพราะใจของเราต่างหากที่มี
กิเลส มันจึงแปรรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัสเหล่านี้ ให้กลายเป็นเหยือ่
ที่มีเบ็ดหรือมีของแหลมคมคอยทิ่มแทงใจเรา ถ้าเราไม่ไปยึดติดมัน
ไม่หลงใหลมัน ไม่ให้คา่ มัน มันก็เป็นแค่ของธรรมดาชิน้ หนึง่ เท่านัน้
ไม่มีความหมายอะไรเลย
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เพราะฉะนัน้ ถ้าไม่อยากทุกข์กต็ อ้ งมาจัดการทีใ่ จของเรา จัดการ
กับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกาม กิเลสกามนี่แหละ ที่ท�ำให้สิ่งต่างๆ กลาย
เป็นวัตถุกามขึ้นมา ถ้าเรามีสติ มีปัญญารู้เท่าทัน สิ่งต่างๆ มันก็มี
ขึ้นมาเพื่อให้เราใช้โดยไม่เกิดโทษ เพราะเราไม่ยึดติดหลงใหล มัน
อยู่ที่สติและปัญญาของเรา สติกับปัญญาเป็นของคู่กันที่ส�ำคัญมาก
สติปัญญาไม่เพียงช่วยให้เราด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเท่านั้น แต่
ยังช่วยให้เราอยู่เหนือเกิด เหนือแก่ เหนือเจ็บ เหนือตายได้ด้วย
พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับโมฆราชมานพ ว่า “เธอจงเป็นผู้มีสติ
พิจารณาเห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่า ถอนความส�ำคัญความมัน่ หมาย
ในตัวตนเสีย พึงข้ามพ้นมัจจุราชได้ด้วยอุบายอย่างนี้ เมื่อบุคคล
พิจารณาเห็นโลกอย่างนี้ มัจจุราชจึงจะได้มองไม่เห็น” เมือ่ มัจจุราชมอง
ไม่เห็น เราก็เอาชนะความตายได้ ทัง้ หมดนีจ้ ะเกิดขึน้ ได้เมือ่ เรามีสติ
ถอนความส�ำคัญมัน่ หมายในตัวตน เห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่าจาก
ตัวตน จะเห็นอย่างนี้ได้ต้องอาศัยสติและปัญญา
ค�ำว่า “ว่างเปล่าจากตัวตน” ไม่ได้หมายความว่าสิง่ ต่างๆ ไม่มี
จริง มันมีอยู่ สัมผัสได้ แต่ว่ามันไม่มีตัวตนของมันเอง ไม่มีตัวตน
ที่เที่ยงแท้ มันเกิดจากสิ่งต่างๆ มาประกอบกัน เมื่อแยกสิ่งต่างๆ
ออกมันก็หายไป ไม่อยูใ่ ห้เราเห็น พูดอีกอย่างคือ มันเป็นนัน่ เป็นนี่
เพราะเราสมมติให้มนั เป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ เช่น บ้าน ทีด่ นิ รถ เรา
ไปสมมติมนั ขึน้ มา แล้วเราก็ไปยึดว่ามันเป็นอย่างนัน้ จริงๆ ทัง้ ทีม่ นั
ไม่ใช่ มันก็เป็นสักแต่วา่ ธาตุ หรือว่ามันเป็นสักแต่วา่ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ
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มาประกอบกันเท่านั้น
พูดอย่างนีอ้ าจจะเข้าใจยาก ยกตัวอย่างเช่น ภาพทีเ่ ราเห็นใน
หนังสือ จะเป็นภาพหน้าคน ภาพรถยนต์ ภาพบ้าน ภาพสัตว์ พอเรา
เอาแว่นขยายส่องดูใกล้ๆ สิง่ ทีเ่ ราเห็นคืออะไร คือจุดๆๆๆ เต็มไปหมด
พอมองไกลๆ ก็มองเห็นเป็นภาพคน รถ บ้าน สัตว์ แต่พอมองใกล้ๆ
กลับเห็นเป็นจุดๆ ภาพสัตว์ก็ประกอบไปด้วยจุดนับหมื่นมารวมกัน
ภาพคนก็ประกอบไปด้วยจุดนับหมื่นๆ จุด ภาพภูเขาก็เหมือนกัน
ธรรมชาติความเป็นจริงของสิง่ ทัง้ ปวงมันก็เป็นอย่างนีแ้ หละ คือเกิด
จากสิง่ ต่างๆ มาประกอบกัน เราเรียกว่าธาตุ มันเป็นสักแต่วา่ ธาตุ พอ
มาประกอบกัน ก็เรียกว่าคน สัตว์ รถ บ้าน ทัง้ หมดนีล้ ว้ นประกอบ
มาจากธาตุเหมือนกัน แต่ในสัดส่วนทีต่ า่ งกัน ถ้ามองชัดๆ ก็เหมือน
กันหมด เหมือนภาพคน ภาพสัตว์ เอาแว่นขยายมาส่องก็เห็นเป็น
จุดเหมือนกัน

วิปสั สนาหรือปัญญาในพระพุทธศาสนามีความส�ำคัญตรงนีแ้ หละ
คือช่วยให้เราเห็นว่า อะไรทีเ่ รียกว่าคน สัตว์ สิง่ ของ มันเป็นสมมติ
ความจริงไม่ใช่อย่างนัน้ ท�ำนองเดียวกันกับเวลาเราดูหนังดูละคร ถ้า
เราไม่มีสติ เราก็นึกว่านักแสดงคนนี้เป็นกษัตริย์ เป็นเศรษฐี เป็น
พระเอก เป็นผู้ร้ายจริงๆ แต่ถ้าเรามีสติเราก็รู้ว่า ที่จริงไม่ใช่ คนนี้
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เป็นมิตร ชัยบัญชา เป็นสมบัติ เมทะนี เป็นสุวนันท์ คงยิ่ง เป็น
พงษ์พฒ
ั น์ วชิรบรรจง เป็นต้น พระเอก นางเอก หรือผูร้ า้ ยนัน้ เป็น
แค่บทบาทสมมติเท่านั้น แต่ถ้าเราไม่มีสติ เห็นสุวนันท์ก็นึกว่าเธอ
เป็นทายาทตกอับของบ้านทรายทองไปได้ หรือเห็นมยุรญิ ผ่องผุดพันธ์
ก็นกึ ว่าเธอเป็นตัวร้ายตัวอิจฉาจริงๆ เลยปราดเข้าไปด่าว่ากลางถนน
ทั้งๆ ที่ตัวร้ายตัวอิจฉานั้น เป็นแค่บทบาทสมมติเท่านั้น
ค�ำว่า “ว่างเปล่าจากตัวตน” หมายถึง การเห็นความจริงโดย
รู้เท่าทันสมมติ ไม่หลงติดสมมติ เห็นว่ามันไม่มีตัวตนของมันเอง
เรือ่ งนีเ้ ราต้องหมัน่ พิจารณาเรือ่ ยๆ แม้จะเป็นเรือ่ งยากก็ตาม ว่างเปล่า
จากตัวตน ไม่ได้แปลว่า สัมผัสจับต้องไม่ได้ อย่างเช่น เสาไม่ใช่
ตัวตน หมายความว่า มันมีสงิ่ ทีเ่ รียกว่าเสาอยูก่ จ็ ริง แต่ความเป็นเสา
จริงๆ ไม่มี ทีเ่ ป็นเสาขึน้ มาได้กเ็ พราะมีเหตุปจั จัยต่างๆ มาประกอบ
ต่างๆ แยกออกจากกันก็ไม่เหลือตัวเสา ร่างกายของเราก็เช่นกัน
พอแยกธาตุหรืออวัยวะต่างๆ ออกไปก็ไม่เหลือตัวเราเลย ทีเ่ ราเรียก
ว่าคนนี้เป็นนาย ก. นาย ข. ก็คือสมมติ เพราะนาย ก. นาย ข.
ที่จริงก็ไม่ต่างกัน คือมาจากธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ เหมือนกัน
ทีพ่ ดู มาทัง้ หมดก็คอื การมองให้เห็นความจริงทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังของ
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ ว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เรา
เห็น เริ่มจากเห็นว่ามันมีทุกข์แฝงอยู่ในความสุข ในความน่าพอใจ
มีความไม่นา่ พอใจแฝงอยู่ ซึง่ อันนีเ้ ห็นได้งา่ ย แต่ถา้ เราพิจารณาไป
เรื่อยๆ เราก็จะเห็นลึกไปอีกว่า ที่เรานึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงๆ
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แล้ว มันว่างเปล่า มันไม่มีตัวตน มันมีแต่สมมติ ที่เราไปส�ำคัญ
มัน่ หมายจนเห็นเป็นจริงเป็นจังขึน้ มา ความจริงมันค่อยๆ แสดงตัว
ออกมาเป็นชั้นๆ จากเดิมที่เห็นว่ามันไม่เที่ยง เราก็เห็นต่อไปว่ามัน
เป็นทุกข์ มันมีทุกข์แฝงอยู่ เราลองมองลึกเข้าไปอีก จะเห็นว่าที่
จริงมันไม่มตี วั ตนอย่างทีเ่ ราเข้าใจ ทัง้ หมดนีค้ อื “ไตรลักษณ์” ได้แก่
ความไม่คงที่ หรืออนิจจัง ความไม่คงตัว มีทกุ ข์แฝงอยู่ หรือทุกขัง
และความไม่ใช่ตัวตน หรืออนัตตา
ลักษณะเหล่านี้เราต้องพิจารณาให้เห็น โดยเริ่มจากการมีสติ
ไม่เพลิดเพลินในอายตนะภายนอกนี้ การมีสติเห็นความจริงสม�ำ่ เสมอ
จะท�ำให้เราเห็นความไม่เที่ยง เห็นความทุกข์ที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ
และเห็นความไม่ใช่ตัวตน ที่มันซ้อนลึกไปอีกขั้นหนึ่ง ถ้าเรามอง
ไม่เห็นตรงนี้ เราก็ยังหลงวนอยู่กับกามคุณ ๕ หลงวนอยู่กับอดีต
หรืออนาคต ท�ำให้เราวนอยูก่ บั ความเศร้าใจ ความดีใจ ความฟู ความ
แฟบ ความทุกข์ เรียกว่าติดอยู่ในวัฏสงสารอันไม่จบไม่สิ้น
ฉะนั้น การท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกามคุณ ๕ รวมทั้ง
ธรรมารมณ์ ทีร่ วมเรียกว่าอายตนะภายนอก จะพาให้เราพบกับความ
สงบใจ เริ่มจากจิตวิเวก จนกระทั่งพบกับความสงบจากกิเลส คือ
อุปธิวิเวกได้ในที่สุด

...ไม่ว่าจะปิดหู ปิดตา ปิดจมูกยังไง
เราก็ยังมีจิตที่ชอบปรุงแต่งไม่หยุด
ควบคุมได้ยาก ฉะนั้น ทางที่ดีคือ
รักษาใจด้วยสติดีกว่า ไม่ให้ฟูแฟบ
ไปตามผัสสะ เรียกว่ามีอินทรียสังวร
คือเป็นการใช้ตาดู หูฟัง ให้เกิดผล
ที่เป็นกุศล แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของ
การใช้ตา ใช้หู หรือใช้จมูกล้วนๆ
ที่สำ�คัญก็คือการใช้สติ ซึ่งจะช่วย
รักษาใจ ไม่ให้ขึ้นๆ ลงๆ ฟูๆ แฟบๆ ได้
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การวางใจในการเจริญสติ
มักจะมีค�ำถามว่า สติกับสมาธิต่างกันอย่างไร เรื่องนี้ครูบา
อาจารย์ท่านอธิบายไว้ว่า เหมือนเราเลี้ยงวัวไว้ตัวหนึ่ง วัวของเรา
ชอบเดินเพ่นพ่านออกไปกินข้าวหรือกินผักของคนอืน่ เขา เราจึงต้อง
เอาเชือกมามัดมันเอาไว้กับหลัก เมื่อถูกล่ามไว้กับหลักวัวก็ไปไหน
ไม่ได้ อย่างมากก็แค่เดินวนไปรอบๆ หลัก แล้วในทีส่ ดุ มันก็จะนอนนิง่
ไม่ไปไหน วัวนัน้ เปรียบได้กบั จิต อาการทีว่ วั นอนนิง่ ๆ เปรียบได้กบั
สมาธิ ส่วนเชือกเปรียบเหมือนสติ จิตจะอยู่นิ่งได้ ก็เพราะมันถูก
เหนีย่ วไว้กบั อารมณ์ หลักหรือเสาเปรียบเหมือนกับอารมณ์ทเี่ ราใช้ใน
การก�ำหนด เช่น ลมหายใจ หรืออิริยาบถการเคลื่อนไหว หรืออาจ
จะเป็นงานที่เราท�ำอยู่ เช่น ล้างจาน อ่านหนังสือก็ได้
สติเป็นตัวเหนี่ยวจิตเอาไว้กับอารมณ์ ย�้ำอีกครั้งว่า อารมณ์
ในทีน่ ี้ ไม่ได้หมายถึงอารมณ์ความรูส้ กึ แต่หมายถึง สิง่ ทีเ่ ราใช้เป็น
เครือ่ งก�ำหนด หรือเป็นงานทีจ่ ะช่วยให้จติ จดจ่ออยูไ่ ด้ ดังนัน้ การตาม
ลมหายใจก็ใช่ การหัน่ ผักก็ใช่ หากจิตอยูก่ บั การหัน่ ผัก มีสติรใู้ นขณะ
ทีห่ นั่ ผัก เดินบิณฑบาตก็ใช่ หากจิตอยูก่ บั การบิณฑบาตไม่วอกแวก
ไปไหน เมือ่ จิตเหนีย่ วอยูก่ บั อารมณ์ หรือกับงานทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่ ก็จะ
เกิดความแน่วแน่ คือเป็นสมาธิขึ้นมา
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พูดอีกอย่างก็คือ สติเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ หากเราท�ำอะไร
ก็ตามด้วยความมีสติ เช่น ขับรถอย่างมีสติ กวาดลานวัดอย่างมีสติ
ล้างจานอย่างมีสติ สมาธิก็จะเกิดขึ้นตามมาเป็นอัตโนมัติ เมื่อเกิด
สมาธิขึ้น ก็จะเกิดความสุขน้อยๆ เพราะว่า จิตที่ตั้งมั่นและสงบ
จิตที่ไม่แส่ส่าย เป็นจิตที่มีความสุข ดังนั้น สติ สมาธิและสุข ล้วน
เชือ่ มโยงกัน สติเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ แต่บางที มีสมาธิแต่ไม่มสี ติ
ก็ได้ เช่น เวลาอ่านหนังสือ อ่านนิยาย ดูหนัง มีสมาธิมากจนลืมนอน
ลืมว่านัดเพื่อนเอาไว้ ลืมท�ำการบ้าน เราคงพบได้ในชีวิตประจ�ำวัน
บ่อยๆ ที่มีสมาธิมากจนลืมโน่นลืมนี่ เรียกได้ว่า มีสมาธิแต่ไม่มีสติ
สติท�ำหน้าที่เป็นตัวเตือน เวลาจิตจมลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ถ้ามีแต่สมาธิกจ็ ะลืมตัวได้งา่ ย สติจะคอยเตือน ถ้าไม่มสี ติกจ็ ะลืมเช่น
ลืมหลับ ลืมนอน ลืมว่านัดใครเอาไว้ หรือว่าลืมตัวก็มี เช่น ก�ำลัง
ขับรถอยูแ่ ล้วเปิดเพลงไปด้วย ถ้าใจไปจดจ่ออยูก่ บั เสียงเพลงจนเกิด
เป็นสมาธิ ก็ลมื ไปว่าก�ำลังขับรถอยู่ ท�ำให้เสีย่ งอันตรายมาก บางทีเรา
ก็พบว่า ก�ำลังนั่งสมาธิอยู่ จิตนิ่งสงบ พอมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา
หรือมีเสียงฟ้าผ่า เราก็ตกใจทันที บางครั้งไม่ตอ้ งถึงกับฟ้าผ่าหรอก
แค่กิ่งไม้หักลงมากระทบหลังคา เกิดเสียงดังขึ้นมา เราก็ตกใจแล้ว
อันนี้เรียกว่า มีสมาธิแต่ไม่มีสติ เป็นเรื่องธรรมดาที่พบกันบ่อย
ถ้าเรามีสติแล้ว ก็จะเกิดสมาธิได้งา่ ย โดยเฉพาะถ้าเราท�ำด้วย
ความรูส้ กึ ทีส่ บายๆ ไม่ได้ทำ� ด้วยความอยาก หรือท�ำด้วยอาการหน้าด�ำ
คร�่ำเคร่ง ไม่ได้ท�ำเพราะต้องการเอาชนะ หรือท�ำด้วยความอยาก
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จะควบคุมจิตให้ได้ ทั้งหมดนี้เรียกว่ามิจฉาวายามะก็ได้ ไม่ใช่สัมมา
วายามะหรือความเพียรชอบ
หลวงพ่อเทียน เวลาท่านแนะน�ำคนทีเ่ พิง่ มาปฏิบตั ใิ หม่ๆ ประโยค
แรกๆ ทีท่ า่ นบอกก็คอื ให้ทำ� เล่น แต่ทำ� จริงๆ คนฟังแล้วไม่คอ่ ยเข้าใจ
ว่าท�ำเล่นๆ เป็นอย่างไร เพราะคุ้นเคยกับการท�ำด้วยความมุ่งมั่น
ต้องบังคับตัวเอง ต้องเอาจริงเอาจัง ปกติเวลาเราท�ำการงานต่างๆ
ด้วยความรูส้ กึ แบบนัน้ มักไม่คอ่ ยมีปญั หา และมักท�ำให้สำ� เร็จได้ดว้ ย
เช่น มุง่ มัน่ ในการเรียนหนังสือ เอาจริงเอาจังกับการแข่งขัน แต่เรือ่ ง
ของการบ�ำเพ็ญทางจิตนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ถ้าเราท�ำด้วยจิตที่
เคร่งครัด ท�ำด้วยความอยาก จิตจะเสียสมดุล ท�ำให้ไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ เพราะการเจริญสตินนั้ ต้องอาศัยจิตทีว่ างอยูบ่ นทางสายกลาง
หรืออยู่บนความพอดี ถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่ได้ผล ถ้าตึงเกินไปก็
ไม่ได้ผลอีกเช่นกัน เหมือนคนทีฝ่ กึ ขีจ่ กั รยานใหม่ๆ ถ้าจับแฮนด์แน่น
เกินไป เกร็งตัว เกร็งมือ เกร็งแขน ก็จะขี่ล�ำบาก ทรงตัวยาก ขับ
ไปประเดีย๋ วเดียวรถก็ลม้ ถ้าไม่จบั แฮนด์เลย เวลาขีจ่ กั รยานก็ปล่อย
ตัว ตัวย้วยไปย้วยมา รถก็ลม้ ได้เหมือนกัน เกร็งก็ลม้ ย้วยก็ลม้ มัน
ต้องพอดีๆ ถ้าท�ำตัวให้พอเหมาะพอดีก็จะทรงตัวได้
การเจริญสติกค็ ล้ายๆ กัน เราต้องวางใจให้พอดี พอดีคอื ไม่ตงึ
เกินไปและไม่หย่อนเกินไป หลวงพ่อเทียน ท่านใช้คำ� ว่า ท�ำเล่นๆ เพือ่
จะให้นกั ปฏิบตั ทิ ที่ ำ� ด้วยความตัง้ ใจ ผ่อนคลายลง หมายความว่ามัน
จะฟุ้งก็ได้ ไม่เป็นไร ล้มก็ตั้งหลักใหม่ จะฟุ้งไปกี่ครั้งก็ไม่หงุดหงิด
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ไม่ร�ำคาญใจ ไม่โทษตัวเอง เวลาเราท�ำอะไรเล่นๆ จะผิดพลาดไป
กี่ครั้งก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไร แต่ถ้าหากว่าท�ำด้วยความตั้งใจ ด้วยความ
อยากจะให้ดี ด้วยความอยากจะเอาชนะความฟุง้ ซ่าน แล้วก็จะเครียด
ได้งา่ ย ตอนแรกก็เครียดทีใ่ จก่อน ตอนหลังก็เครียดทีก่ าย ปวดศีรษะ
แน่นหน้าอก บางทีก็ปวดไหล่ ปวดมือ ปวดขา สุดแท้แต่ลักษณะ
ของแต่ละคน แต่ที่มักจะเป็นกันมากคือปวดศีรษะและแน่นหน้าอก
เพราะหายใจไม่เต็มท้อง หายใจถี่และสั้น ตัวเกร็ง
ถ้าเราท�ำอะไรด้วยความเกร็ง เกร็งทัง้ ใจและกายก็จะเหนือ่ ยง่าย
ยิ่งพยายามเอาชนะความคิด พยายามควบคุมจิตไม่ให้คิด ก็จะยิ่ง
เครียด ยิง่ ท้อ เพราะพยายามเท่าไรก็ยงั ฟุง้ อยู่ เพราะจิตไม่ได้อยูใ่ น
บังคับบัญชาของเรา มันเป็นอนัตตา มันไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา
จิตนีถ้ กู ฝึกมาอย่างไร ถูกเลีย้ งมาอย่างไร เขาก็มนี สิ ยั อย่างนัน้
ถ้าเราชอบคิด ปล่อยจิตไปตามอารมณ์ จิตก็จะเอาแต่คิด ชอบจม
อยูใ่ นอารมณ์ พอเราสัง่ จิตให้หยุดคิด จิตก็ไม่หยุด เราสัง่ ให้จติ หาย
เศร้า จิตก็ไม่ยอมหายเศร้า เราสั่งให้จิตหายโกรธ จิตก็ไม่ยอมหาย
โกรธ สัง่ ให้จติ หายง่วง จิตก็ไม่ยอม มิหน�ำซ�ำ้ ยิง่ ไปห้าม ยิง่ ไปบังคับ
มันยิง่ พยศ ยิง่ ขัดขืน ยิง่ ห้ามไม่ให้คดิ ก็ยงิ่ คิดมากเข้าไปใหญ่สดุ ท้าย
ก็เลยท้อแท้ พอท้อแท้ก็เลยเลิกปฏิบัติ ไปท�ำอย่างอื่นดีกว่า
นักปฏิบัติหลายคนลงเอยแบบนี้กันเยอะ คือท�ำด้วยความรู้สึก
อยากจะเอาชนะ อยากมี อยากเป็น อยากได้ ยิง่ อยากมากเท่าไรก็

97

พระไพศาล
วิ ส า โ ล

ท้อง่ายเท่านัน้ หลวงพ่อเทียนจึงแนะน�ำทุกคนว่า ให้ทำ� เล่นๆ แต่ทำ�
จริงๆ ประโยคหลังหมายความว่า ท�ำไม่หยุด ท�ำไปเรื่อยๆ อาตมา
เคยถามท่านว่าต้องปฏิบัติวันละกี่ชั่วโมง เริ่มท�ำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
ทีแรกก็นึกว่า ให้ทำ� ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นตามเวลาราชการ
หลวงพ่อเทียนตอบว่าให้ท�ำตั้งแต่ตื่นจนหลับ ดีนะ ที่ท่านไม่ได้บอก
ให้ท�ำตอนหลับด้วย ฟังแล้วก็ตกใจว่าจะท�ำทั้งวันได้อย่างไร แค่ท�ำ
๒-๓ ชัว่ โมงก็เหนือ่ ยแย่แล้ว อันนีเ้ ป็นเพราะอาตมาไม่รจู้ กั วิธปี ฏิบตั ิ
คิดว่าต้องท�ำแบบทุม่ เท ถ้าท�ำแบบนัน้ ก็ลำ� บากแน่ ถ้าท�ำทัง้ วัน แต่
ทีจ่ ริงถ้าท�ำอย่างทีท่ า่ นแนะน�ำคือ ท�ำแบบเล่นๆ ก็ทำ� ได้ทงั้ วัน ตัง้ แต่
ตื่นเช้าจนเข้านอน
ข้อส�ำคัญคือต้องวางจิตวางใจให้เป็น ท�ำด้วยจิตทีผ่ อ่ นคลายแล้ว
ค่อยๆ ตะล่อมจิตให้อยู่บนทางสายกลาง ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
การปล่อยใจฟุง้ ซ่าน ปล่อยใจลอย นีเ้ ป็นทางสุดโต่งทางหนึง่ สุดโต่ง
อีกข้างก็คือ การบังคับกดข่มเอาไว้ พอใจคิดก็ห้ามไม่ให้คิด เวลา
หงุดหงิดก็ไปกดมันเอาไว้ คนเรามักจะเหวี่ยงไปข้างใดข้างหนึ่ง คือ
ปล่อยใจลอย ฟุ้งซ่านหาเรื่องคิดไม่หยุด สนุกกับการปล่อยใจลอย
หารู้ไม่ว่าการท�ำแบบนั้นจะท�ำให้เครียดในที่สุด ส่วนบางคนที่ติดดีมี
ความตั้งใจมากก็จะบังคับให้จิตหยุดคิด กดข่มมันเอาไว้ แต่ยิ่งห้าม
เหมือนยิ่งยุ ก็เลยฟุ้งซ่านหนักขึ้น
ดังนัน้ ความไม่เป็นกลางมี ๒ แบบ นอกจากปล่อยใจลอยแล้ว
ก็ยงั มีการท�ำตามกิเลสหรือท�ำตามอารมณ์ อันนีเ้ ป็นลักษณะของคน
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ทัว่ ไป ทีม่ กั ท�ำตามกิเลสหรือท�ำตามอารมณ์ทงั้ ฝ่ายบวกฝ่ายลบ มัน
อยากสนุกก็สนุก มันอยากเศร้าก็เศร้าไปกับมัน อันนี้เป็นลักษณะ
เดียวกับคนอยากใจลอย อยากจะเพลินก็ปล่อยให้มันเพลินไป หรือ
โกรธใครสักคนก็ท�ำตามกิเลส คือแช่งชักหักกระดูกเขาหรือหนักกว่า
นั้นคืออยากด่าก็ด่าไปเลย อยากท�ำร้ายใครก็ท�ำร้ายไปเลย นี้เป็น
ลักษณะหนึ่ง
อีกลักษณะหนึ่งคือไปกดข่มห้ามเอาไว้ เช่น พอโกรธก็กดข่ม
ความโกรธ พยายามบังคับใจไม่ให้โกรธ แต่ความโกรธไม่ได้หายไป
ไหน มันไปแสดงออกที่ตรงอื่น บางรายอาการหนัก เช่น ลูกสาว
ทะเลาะกับพ่อ พอถูกพ่อด่าด้วยถ้อยค�ำที่รุนแรง ลูกสาวโกรธมาก
จนลืมตัว เงือ้ มือขึน้ มาหมายจะตบหน้าพ่อตัวเอง แล้วเกิดสติยงั้ มือ
ไว้ได้ แต่ความโกรธยังมีอยู่ พยายามกดข่มเอาไว้ ขณะเดียวกันก็
รูส้ กึ ผิดทีอ่ ยากท�ำร้ายพ่อ รูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นลูกอกตัญญู และยอมรับ
ความรูส้ กึ นีไ้ ม่ได้ พยายามกดข่มเอาไว้ แต่ไม่วา่ จะกดข่มความโกรธ
และความรูส้ กึ ผิดอย่างไร มันก็ไม่ได้หายไปไหน แต่เก็บกดเอาไว้ใน
จิตไร้สำ� นึก ผลก็คอื ว่าผูห้ ญิงคนนีป้ วดแขน จนยกแขนไม่ขนึ้ ไปหา
หมอทีไ่ หนก็รกั ษาไม่หาย เพราะไม่ได้มสี าเหตุทกี่ าย มันเกิดจากการ
เก็บกดทางจิต ต่อเมื่อดึงความโกรธและความรู้สึกผิดมาสู่จิตส�ำนึก
หรือยอมรับอารมณ์เหล่านี้ได้โดยไม่กดข่มอีกต่อไป จึงกลับมาเป็น
ปกติใหม่ สามารถยกแขนได้
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บางคนเวลานึกถึงเรือ่ งเพศสัมพันธ์เรือ่ งความรักแบบหนุม่ สาว
จะรู้สึกไม่ดี พยายามกดข่มเอาไว้ เพราะถูกสอนมาว่าเรื่องเพศเป็น
เรือ่ งสกปรก พยายามกดความรูส้ กึ นีเ้ อาไว้ แต่ปรากฏว่ามันไม่หาย
ไปไหน มันไปซ่อนอยู่ในจิตไร้ส�ำนึก และคอยออกมารบกวนจิตใจ
โดยปรากฏมาในรูปอืน่ เกิดอาการย�ำ้ คิดย�ำ้ ท�ำ เช่น ชอบล้างมือบ่อยๆ
อันนี้เป็นเพราะรู้สึกว่าตัวเองสกปรกที่คิดเรื่องเพศ ความรู้สึกที่ซ่อน
อยู่ลึกๆ ว่าตัวเองคิดสกปรก ก็เลยท�ำให้รู้สึกว่ามือของตนสกปรก
ตลอดเวลาจึงต้องล้างมือบ่อยๆ ล้างแล้วล้างอีก ไม่ยอมเลิก เรียกว่า
ย�้ำคิดย�้ำท�ำ นี่เป็นเพราะไปกดข่มมันเอาไว้ ซึ่งไม่เป็นผลดี
ดังนั้น ท�ำตามกิเลสก็ไม่ดี ไปกดเอาไว้ก็ไม่ดี พระพุทธเจ้าจึง
ทรงสอนทางสายกลางเอาไว้ คือ การมีสติ แทนที่จะท�ำตามกิเลส
หรือต้านกิเลส ก็หนั มารูท้ นั กิเลสแทน เช่น รูเ้ ท่าทันความโกรธ เมือ่
เรามีสติรเู้ ท่าทันแล้ว ความโกรธจะคลายพิษสงลง เพราะมันไม่มที ตี่ งั้
จิตเหมือนกับเก้าอี้ที่วางอยู่ตัวเดียว ถ้าหากว่าสติจับจองเก้าอี้ตัวนั้น
แล้ว ก็ไม่มีที่ว่างให้ความโกรธมานั่งหรือมาแทรกได้ จิตเรารับรู้ได้
คราวละอารมณ์เดียว เมือ่ เรามีสติคอื มีความรูต้ วั ความโกรธก็หายไป
แต่บางคนยังสงสัยว่าเวลาโกรธก็รตู้ วั แต่ท�ำไมยังโกรธอยู่ นัน่
ก็เพราะว่าสติยังไม่แก่กล้า จึงรู้ตัวประเดี๋ยวเดียว พอความรู้ตัวหาย
ไปความโกรธจึงเข้ามาแทนที่ โดยเฉพาะเวลาโกรธมาก เหมือนกับเรา
ขับรถแล่นมาด้วยความเร็วสูงมากแล้วแตะเบรกกะทันหันทันที รถ
ก็ยังแล่นต่อได้ นั่นเป็นเพราะเบรกที่เราแตะมันไม่แรงพอ ดังนั้นถ้า
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เรามีอารมณ์รุนแรงแต่สติยังอ่อน ก็จะรู้ประเดี๋ยวเดียว แล้วอารมณ์
ก็จะกลับมาท่วมใจ พอรู้ตัว ความโกรธก็หายไปอีก แต่หายไปได้
ประเดี๋ยวเดียวก็กลับมาอีกเพราะสติดับไป อาการที่ความโกรธกลับ
มามันเร็วมาก จึงดูเหมือนว่ามันต่อเนื่องไม่ได้สะดุดหยุดหายไปเลย

อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ พอรู้ตัวว่าโกรธ จะมีความอยากเกิดขึ้น
ตามมา นั่นคืออยากให้ความโกรธหายอยากกดข่มมัน ความอยาก
กดข่มนีแ้ หละทีท่ ำ� ให้จติ พลัดไปติดอยูใ่ นความโกรธ เพราะพอไปผลัก
หรือกดข่มมัน ก็ติดกับดักมันทันที อย่าลืมว่ายิ่งผลักไสก็ยิ่งยึดติด
ยิง่ ไม่ชอบใครก็ยงิ่ นึกถึงคนนัน้ บ่อยๆ ดังนัน้ การมีสติรวู้ า่ โกรธอย่างเดียว
ยังไม่พอ ต้องรู้ทันความอยากกดข่มความโกรธด้วย คนส่วนใหญ่รู้
ว่าโกรธ แต่ไม่รู้ทันความอยากก�ำจัดความโกรธ ไม่รู้ทันโทสะที่มีต่อ
ความโกรธ ก็เลยไม่หายโกรธเสียที
ถ้าเราเจริญสติบอ่ ยๆ สติของเราก็จะมีก�ำลังพอทีจ่ ะปลดเปลือ้ ง
ความโกรธหรือความทุกข์นั้นออกไปจากจิตใจได้ และเราก็จะรู้ว่า
ทีม่ คี วามโกรธ เป็นเพราะเราไปยึดเอาไว้ดว้ ยความลืมตัว เพราะใจเรา
เผลอคิดเรือ่ งอดีตทีผ่ า่ นไปแล้วแทนทีจ่ ะปล่อยให้มนั ผ่านเลยไป ก็ยงั
ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อย ถ้าเราไม่มสี ติหรือความรูต้ วั เราจะไม่รเู้ ลยว่า
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เรายึดมันเอาไว้ ครัน้ พอเรามีสติ รูว้ า่ เราไปยึดเอาไว้ ก็จะปล่อยมันไป
มีผหู้ ญิงคนหนึง่ พบว่าสามีของเธอนอกใจ หลังจากใช้ชวี ติ ร่วมกัน
มา ๑๐ กว่าปี นึกว่าสามีรกั เธอ พอรูว้ า่ สามีนอกใจ ก็โกรธมาก โกรธ
อย่างรุนแรง รู้สึกเกลียดเขามาก สุดท้ายก็ต้องหย่ากันเธอโกรธอยู่
๓ วัน นึกแปลกใจตัวเองว่าท�ำไมโกรธไม่นาน เลยคิดว่าคงเป็นเพราะ
เธอเคยปฏิบัติธรรมมาก่อน เวลาผ่านไป ๖ เดือน เธอไปเข้าคอร์ส
ปฏิบัติธรรม ๘ วัน ๗ คืน ปรากฏว่าแค่ปฏิบัติวันแรก เธอก็รู้สึก
รุ่มร้อนเพราะความโกรธกลับมา นั่งก็โกรธ เดินก็โกรธ ที่เคยคิดว่า
ความโกรธหายไปแล้ว แต่ความจริงไม่ใช่ มันซ่อนตัวอยูข่ า้ งใน อาจ
เป็นเพราะก่อนหน้านั้นเธอมีงานท�ำไม่หยุด ความโกรธก็เลยไม่ได้
ช่องแสดงตัวออกมา แต่พอมาปฏิบัติธรรมไม่มีงานให้จิตจดจ่อ มัน
เลยไปขุดเอาเรื่องเก่าๆ ท�ำให้หวนกลับไปนึกถึงเรื่องในอดีต ยิ่งนึก
ก็ยิ่งโกรธที่อดีตสามีทรยศเธอได้
เธอรุม่ ร้อนจนปฏิบตั แิ ทบไม่ได้ตลอด ๓ วัน วันรุง่ ขึน้ มีชว่ งหนึง่
เธอเดินจงกรม เอามือประสานไว้ทที่ อ้ ง เดินเป็นชัว่ โมงแล้วรูส้ กึ เมือ่ ย
มือ ก็เลยปล่อยมือลงปรากฏว่า พอปล่อยมือ รู้สึกสบายกายมาก
ตอนนัน้ เองเธอก็ได้คดิ ว่า ทุกข์เพราะยึด พอปล่อยก็สบาย พอได้คดิ
เช่นนี้ เธอก็รเู้ ลยว่าทีท่ กุ ข์ตลอด ๓-๔ วัน ก็เพราะยึดเรือ่ งอดีตสามี
เอาไว้นนั่ เอง พอรูต้ วั เช่นนี้ เธอก็ปล่อยเรือ่ งอดีตทิง้ ทันที รูส้ กึ สบาย
อย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน เธอร�ำพึงในใจว่า “แค่ปล่อย เราก็ไม่ทกุ ข์
อีกต่อไป”
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หญิงผูน้ เี้ กิดปัญญาทันทีทปี่ ล่อยมือ เธอประจักษ์แก่ใจว่า ทีเ่ ธอ
ทุกข์เพราะไปยึดเอาไว้ เรือ่ งร้ายผ่านไปแล้ว แต่ใจไม่ยอมปล่อยกลับ
ไปยึดเอาไว้ ตอนที่ยึดนั้นไม่รู้ตัวหรอกว่ายึด ทั้งๆ ที่ทุกข์เพราะยึด
แต่ก็ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อย นี้ก็เพราะไม่รู้ตัว แต่พอปล่อยมือรู้สึก
สบายขึน้ มาก็ได้คดิ เกิดสติรตู้ วั มองเห็นความยึดติด พอรูว้ า่ ยึดก็วาง
ทันที การรู้ตัวจึงมีพลังมาก แค่รู้เฉยๆ ไม่ต้องท�ำอะไร ความโกรธ
ความทุกข์ก็หลุดไปเอง โดยไม่ต้องไปท�ำอะไรกับมันเลย
ความรู้สึกตัวหรือ “ตัวรู้” นี้มีพลังมาก เวลามารมาหลอกล่อ
มารังควานผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระ
อัครสาวก และภิกษุภิกษุณีทั้งหลาย ท่านจะใช้วิธีนี้จัดการกับมาร
ไม่วา่ มารจะมาหลอกล่อด้วยวิธใี ด เช่น ยุให้ทงิ้ การปฏิบตั เิ พือ่ ไปครอง
ราชย์ หรือยั่วยวนชวนให้สึก หรือหลอกให้กลัวด้วย ปลอมตัวเป็น
สัตว์รา้ ย หรือมารังควาน เช่น เข้ามาสิงในท้อง วิธหี นึง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแนะน�ำเพือ่ รับมือกับมารก็คอื ให้ “รูท้ นั ” ว่านีเ้ ป็นอุบายของ
มาร อย่างเช่น มารท�ำแผ่นดินไหว ท�ำให้พระรูปหนึ่งชื่อพระสมิทธิ
ตกใจมาก ทิ้งการปฏิบัติไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ารู้ว่านี้เป็น
อุบายของมาร จึงทรงแนะน�ำพระสมิทธิให้บอกมารว่า “มารผู้มีใจ
บาป เรารู้จักเจ้าแล้ว” พอพูดเช่นนี้เท่านั้น มารยอมแพ้เลย ร�ำพึง
ขึ้นมาว่า “พระสมิทธิรู้จักเราแล้ว” กับพระโมคคัลลานะก็เหมือนกัน
มารมาสิงในท้องท่าน พอท่านรู้ท่านก็บอกมารว่า “มารผู้มีใจบาป
เรารู้จักเจ้าแล้ว” เพียงเท่านี้มารก็หมดพิษสง หนีออกไป
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ค�ำว่า “รู้จักเจ้าแล้ว” คือรู้ว่ามารมาก่อกวน นี้เป็นเพราะพลัง
แห่งสติ เพียงแค่รู้ว่ามีสิ่งรบกวนใจหรืออารมณ์อกุศลเท่านั้น ยัง
ไม่ตอ้ งไปท�ำอะไรมัน มันก็จะดับไปเอง จิตละได้เอง แต่ขอ้ ส�ำคัญก็คอื
ต้องวางใจไว้ให้ดี ถ้าเราไปเพ่งหรือบังคับเมื่อไร สติก็จะไม่เกิดตัวรู้
ไม่ท�ำงานเพราะความอยากครอบง�ำจิต ต้องคลายความอยากลง
ทีส่ ำ� คัญอีกอย่างคือ พยายามวางใจให้เป็นกลาง ไม่เหวีย่ งไปทางใด
ทางหนึ่ง คือเพ่งเข้าใน หรือ ส่งจิตออกนอก
การส่งจิตออกนอกจนลืมตัว เป็นธรรมชาติของจิตอยูแ่ ล้วหาก
ไม่รู้จักการเจริญสติ แต่พอมาเจริญสติก็จะหันมาดูจิต แต่ถ้าตั้งใจ
มากก็จะกลายเป็นเพ่งเข้าใน เช่น ไปเพ่งดูความคิด หรือไปดักความคิด
เพื่อไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน ถ้าท�ำบ่อยๆ ก็จะเครียด บางคนก็ไปเพ่งที่เท้า
ที่มือ หรือที่ลมหายใจ ท�ำให้ไม่อาจรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เพราะจดจ่อ
เป็นจุดๆ ดังนั้นจะต้องระวัง อย่าไปเพ่งเข้าใน
การเจริญสติ ถ้าท�ำถูก จะรูท้ งั้ ข้างนอกและข้างใน รูน้ อกไม่ใช่
ส่งจิตออกนอกจนกูไ่ ม่กลับ ส่วนรูใ้ นก็ไม่ใช่เพ่งเข้าข้างใน รูอ้ ยู่ ตรง
กลางๆ ที่เรียกว่า “ทางสายกลาง” นี้แหละดีที่สุด
หลวงพ่อค�ำเขียนเล่าว่า สมัยทีท่ า่ นปฏิบตั ใิ หม่ ทีว่ ดั ป่าอุทยาน
หลวงพ่อเทียนมักจะมาสอบอารมณ์เสมอ วันหนึ่งหลวงพ่อค�ำเขียน
ปฏิบัติอยู่ในกุฏิโดยปิดประตูเอาไว้
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หลวงพ่อเทียนมายืนอยูห่ น้ากุฏแิ ล้วถามว่า “ก�ำลังท�ำอะไรอยู”่
หลวงพ่อค�ำเขียนก็ตอบว่า “ก�ำลังปฏิบัติอยู่ครับ”
หลวงพ่อเทียนก็ถามอีกว่า “ไม่ได้นอนนะ”
หลวงพ่อค�ำเขียนตอบว่า “ไม่ได้นอนครับ”
หลวงพ่อเทียนถามต่อไปว่า “อยู่ในห้องนี้ เห็นข้างนอกไหม”
หลวงพ่อค�ำเขียนบอกว่า “ไม่เห็นครับ”
หลวงพ่อเทียนถามว่า “แล้วท�ำยังไงจึงจะเห็นข้างนอก”
หลวงพ่อค�ำเขียนตอบว่า “ต้องเปิดประตูครับ”
พอเปิดประตูออกมา ท่านก็ถามต่อไปว่า “เห็นข้างในไหม”
หลวงพ่อค�ำเขียนตอบว่า “เห็นครับ”
หลวงพ่อเทียนถามอีกว่า “เห็นข้างนอกไหม”
หลวงพ่อค�ำเขียนตอบว่า “เห็นครับ”
หลวงพ่อเทียนจึงพูดว่า “นั่นแหละอยู่ตรงนั้น ปฏิบัติอยู่ตรง
นั้นแหละ”
ทีแรก หลวงพ่อค�ำเขียนไม่เข้าใจ แต่ว่าพอปฏิบัติไปสักพัก
ก็รวู้ า่ หลวงพ่อเทียนท่านมาแนะน�ำให้วางใจให้เป็นกลาง ไม่เพ่งเข้าใน
เหมือนกับปิดประตูไว้จนมองไม่เห็นข้างนอก คือไม่รู้ว่ามีอะไรเกิด
ขึ้นรอบตัว
เวลาเจริญสติ เราจึงควรวางใจให้เป็นกลาง เพราะถ้าเพ่งเข้าใน
เมือ่ ไร ใจอาจจะสงบ แต่เป็นความสงบ เพราะไม่ไปรับรูอ้ ะไร เหมือน
กับเก็บตัวอยูใ่ นห้อง ก็รสู้ กึ ชอบ แต่ทจี่ ริงเพราะปิดใจไม่ให้รบั รูอ้ ะไร
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ดังนัน้ เวลาเจริญสติ เราไม่ได้ทำ� เพือ่ ความสงบ แต่เพือ่ สร้างความรูต้ วั
รูท้ กุ อย่างทีเ่ กิดขึน้ กับกายและใจ รูโ้ ดยไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ไม่ได้เอา
ความสงบ เพราะความสงบมันไม่จีรังยั่งยืน มันขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
แต่ถ้าเรารู้แล้ววางๆ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสงบได้ทุกที่
ความรูต้ วั นีแ้ หละทีท่ ำ� ให้เราปล่อยวางอารมณ์ตา่ งๆ ทีม่ ากระทบ ไม่
ยึดติดหรือปักตรึงอยู่กับสิ่งที่มากระทบ ท�ำให้ใจโปร่งเบา และเห็น
ธรรมชาติของใจ ท�ำให้เกิดปัญญาหรือความสว่าง ไม่ใช่แค่สงบนั้น
อันนี้เป็นหลักที่เราต้องค�ำนึงไว้เสมอในการเจริญสติ
การเจริญสติจึงเป็นการรักษาใจให้อยู่บนทางสายกลาง ท�ำให้
เราไม่ขอ้ งแวะในทางสุดโต่งทัง้ สองทาง ไม่ปล่อยใจลอยหรือกดห้าม
ความคิดไว้ ไม่ตามใจกิเลส หรือบังคับกดข่มอารมณ์ความรู้สึก
วิธกี ารเหล่านัน้ ไม่ใช่ทาง ถ้าเราวางใจให้อยูต่ รงกลางๆ สติจะเติบโต
ได้เร็วและท�ำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจ ช่วยให้ใจ
เป็นอิสระจากความยึดติดในสิ่งทั้งปวงได้
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ไม่เผลอไม่เพ่ง

หลวงพ่อค�ำเขียนเคยเล่าให้ฟังว่า ตอนไปอบรมปฏิบัติธรรม
ทีว่ ดั โมกข์ มีโยมคนหนึง่ ตัง้ ใจปฏิบตั มิ าก ท�ำวัตรเช้าท�ำวัตรเย็นไม่เคย
ขาด วันหนึ่งท่านไม่เห็นโยมคนนั้นมาท�ำวัตรเช้า ถึงเวลาทานข้าว
ก็ไม่เห็นมา หลวงพ่อเลยแวะไปหาที่กุฏิของเขา เพราะเป็นห่วงว่า
เขาป่วยหรือเปล่า พอไปถึงก็เรียกเขาตรงหน้ากุฏเิ ขาก็รอ้ งออกมาว่า
“หลวงพ่อช่วยด้วยๆ ช่วยผมที” หลวงพ่อเลยเข้าไปในกุฏิ เห็นเขา
นั่งอยู่ ตัวเกร็ง ยกมือค้าง เขาบอกว่า มือมันติด เอาลงไม่ได้
ตั้งแต่ตี ๔ แล้ว ท�ำให้ไปท�ำวัตรเช้าไม่ได้ เขายกมือค้างในท่านั้น
นานถึง ๓-๔ ชั่วโมงแล้ว หลวงพ่อเห็น ก็รู้ว่าเขาติดอารมณ์ เลย
แก้อารมณ์ให้ แต่แทนทีจ่ ะแนะน�ำให้เขาผ่อนคลาย ท่านชวนคุยเรือ่ ง
ครอบครัวถามว่ามีลกู กีค่ น ลูกๆ เป็นอย่างไรบ้าง ท�ำงานอะไร เขาก็เล่า
ถึงลูกแต่ละคนๆ พูดถึงลูกคนนัน้ ลูกคนนี้ ระหว่างทีเ่ ขาตอบหลวงพ่อ
ปรากฏว่ามือทีค่ า้ งอยูก่ ต็ กลงมาโดยไม่รตู้ วั หลวงพ่อก็เลยบอกเขาว่า
มือตกแล้ว เขาดีใจมาก กราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นการใหญ่
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หลวงพ่อค�ำเขียนเล่าว่า ที่เขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะเขาเพ่งมาก
ไป ท�ำให้เกิดอาการเกร็งจนมือค้าง ไม่ว่าจะเพ่งที่มือหรือเพ่งที่จิต
การเพ่งก็ล้วนแต่ท�ำให้เกิดอาการแปลกๆ ในสมัยที่อาตมาปฏิบัติ
ใหม่ๆ นั่น ใน ๒-๓ อาทิตย์แรกจะมีปัญหามาก เพราะตั้งใจมาก
เวลาเจริญสติ สร้างจังหวะ เดินจงกรม จะฟุง้ มาก พยายามจะรูท้ นั
ความคิดก็ไม่ทนั ตอนหลังเลยไปดักจ้องความคิดแทน ตัง้ ใจว่าถ้าเห็น
มันออกมาเมื่อไหร่ ก็จะเล่นงานมันทันที ปรากฏว่าเรื่องที่เคยชอบ
คิดบ่อยๆ ก็คดิ น้อยลง แต่มนั หนีไปคิดเรือ่ งอืน่ ๆ เช่น พอไปดักจ้อง
ความคิดเรื่องเพื่อน มันก็ไปคิดเรื่องการงานแทน พอเราตามไปดัก
คิดเรื่องการงาน มันก็หนีไปคิดเรื่องที่แยบคายขึ้น เช่น ขบคิดเรื่อง
ธรรมะ คิดเรือ่ งทีห่ ลวงพ่อเทียนแสดงธรรม คิดไปยืดยาวกว่าจะรูต้ วั
ตอนหลังก็ตงั้ ท่าดักรอว่าเมือ่ ไหร่มนั จะคิดเรือ่ งธรรมะ ความคิดเรือ่ ง
ธรรมะก็เลยน้อยลง
พอท�ำแบบนีม้ ากๆ เข้า ความคิดมันก็หดหายไป จนรูส้ กึ แปลก
แต่ทจี่ ริงมันไม่ได้หายไปไหนหรอก มันหลบอยูข่ า้ งใน สังเกตว่าทัง้ วัน
ไม่คอ่ ยมีความคิดเกิดขึน้ แต่จะรูส้ กึ หนักหัว ตือ้ ๆ แต่พอตกกลางคืน
ความคิดสารพัดก็โผล่ออกมา พรัง่ พรูออกมาจนห้ามไม่อยู่ ท�ำอะไร
มันไม่ได้เลย ผลก็คือนอนไม่หลับ วันรุ่งขึ้นพอจะปฏิบัติ ก็จะรู้สึก
ปวดโน่นปวดนี่ ปวดขาบ้าง ปวดแขนบ้าง อาการหนักขนาดยกมือ
สร้างจังหวะไม่ถึงนาที ก็เครียดเสียจนท�ำต่อไม่ได้ เพราะปวดไหล่
และตึงไปหมด รวมทั้งที่ศีรษะด้วย
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พอหลวงพ่อค�ำเขียนมาสอบอารมณ์ ท่านก็บอกว่าเป็นเพราะ
เพ่งมากไป อาตมาก็เลยรูว้ า่ ปฏิบตั ไิ ม่ถกู พิจารณาดูกพ็ บว่าเป็นเพราะ
ตั้งใจมากไป ท�ำให้เกิดความอยาก คืออยากจะเอาชนะความคิด
อยากก�ำจัดมัน เพราะอยากได้ความสงบ อยากมีสติไวๆ ความ
อยากท�ำให้เอาจริงกับการปฏิบัติมาก พยายามท�ำทุกอย่าง รวมถึง
การควบคุมจิตไม่ให้คิดด้วย แต่จิตมันไม่ชอบให้เราบังคับ พอเรา
ไปเพ่งจ้องหมายจะตะปบความคิด มันก็หลบในและอัดแน่นมากขึ้น
ถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดออกมาเป็นความคิดฟุ้งซ่าน ระเบิดออกมาเป็น
ความเจ็บปวดตามจุดต่างๆ ทีเ่ ราเคยเป็น เช่น เคยปวดไหล่มาก่อน
พอเครียดมากๆ ก็จะปวดไหล่อีก มันจะก่อกวนตรงจุดที่ยังเครียด
อยู่ เห็นเลยว่าการถอนใจออกจากความเครียดท�ำได้ยาก พอยกมือ
สร้างจังหวะอะไร ใจก็เครียดทันที จะเดินจงกรมก็ยงั เดินได้ไม่สะดวก
เพราะยังปวดอยู่
เจอแบบนี้เข้าก็เลยรู้สึกท้อแท้ เพราะปฏิบัติท่าไหนก็มีปัญหา
ทั้งสิ้น อยากเลิกปฏิบัติ เพราะเครียดมาก ตอนนั้นรู้เลยว่า เมื่อจิต
เพ่งเข้าในจนเป็นนิสัยแล้ว พอจะให้มันคลายตัวออกมา กลับกลาย
เป็นเรื่องที่มันยากมาก เวลาฟุ้งแล้วรู้ว่าฟุ้ง หรือเวลาเผลอแล้วรู้ทัน
ความคิด มันยังง่ายกว่าการแก้จติ ทีเ่ พ่งหรือเคร่งเครียดให้คลายออก
มา เมือ่ ท�ำอย่างไรก็ไม่หายเครียดหายเกร็ง ก็เลยตัดสินใจเลิกปฏิบตั ิ
รอคอยแต่วา่ เมือ่ ไหร่จะครบ ๑ เดือน เพราะตอนแรกนัน้ ได้อธิษฐาน
คือ ตัง้ ใจมัน่ ว่าจะอยูท่ วี่ ดั สนามในให้ครบหนึง่ เดือน จะไม่หนีไปไหน
เพราะรูน้ สิ ยั ของตัวเองว่าชอบหลีกหนีการปฏิบตั ิ จึงต้องสร้างเงือ่ นไข
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ให้ตัวเอง ว่าจะไม่ไปไหนจนกว่าจะครบเดือน ดังนั้นเมื่อมีปัญหา
การปฏิบัติ ก็เลยตัดสินใจว่าจะทู่ซี้อยู่ที่วัดสนามในจนครบเดือนตาม
ค�ำอธิษฐาน แล้วจึงจะไปทีอ่ นื่ ตัง้ ใจไว้วา่ จะไปสวนโมกข์ ส่วนจะท�ำ
อะไรต่อไป ค่อยว่ากันอีกที

ตอนนั้นเหลือเพียงอาทิตย์เดียวก็จะครบ ๑ เดือน ในเมื่อเลิก
หวังผลแล้ว ระหว่างทีค่ อยให้ครบเดือน ก็ปฏิบตั เิ ล่นๆ ไป ตอนนัน้
อิรยิ าบถทีท่ ำ� ได้คอื นัง่ คลึงนิว้ เพราะสร้างจังหวะก็ไม่ได้ เดินจงกรม
ก็ไม่ไหว เลยนัง่ พิงเสาบ้าง พิงต้นไม้บา้ ง นัง่ ไปก็คลึงนิว้ ไป รูต้ วั บ้าง
ไม่รู้ตัวบ้างก็ช่างมัน เพราะไม่ได้คิดจะเอาดีในทางนี้แล้ว ปรากฏว่า
อาการดีขึ้น ความเครียดค่อยๆ หายไป เพราะจิตไม่เพ่งเข้าในแล้ว
มันค่อยๆ คลายออกมา เหมือนกับสปริงที่ถูกกดเอาไว้ พอปล่อย
ทีละน้อยๆ มันก็ค่อยๆ คลายออกมา จนจิตใจและร่างกายเริ่มเป็น
ปกติ ทีแ่ ปลกก็คอื พอไม่ตงั้ ใจปฏิบตั ิ ปรากฏว่ารูท้ นั จิตได้ไวขึน้ มัน
เกิดขึน้ เองโดยไม่ได้ตงั้ ใจ พอคิดขึน้ มาก็จะเห็นความคิด ทัง้ แปลกใจ
ทั้งดีใจ แปลกใจก็เพราะว่าพอหมดหวัง ไม่อยากรู้ทันความคิด เรา
กลับรูท้ นั ความคิดขึน้ มา ตรงข้ามกับก่อนหน้านัน้ อยากรูท้ นั ความคิด
มาก แต่ยิ่งอยากก็กลับท�ำไม่ได้ เห็นชัดเลยว่ายิ่งอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้
แต่พอไม่อยากได้ กลับได้ขึ้นมา เลยเข้าใจว่าท�ำไมหลวงพ่อเทียน
จึงแนะให้เราท�ำเล่นๆ ท�ำไมครูบาอาจารย์จึงแนะว่า อย่าเพ่ง อย่า
ไปห้ามความคิด
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กรณีของโยมทีห่ ลวงพ่อค�ำเขียนพูดถึงก็คล้ายๆ กับอาตมา แต่
อาการของเขาหนักกว่า เพราะเขาเพ่งเต็มที่ มือเลยค้างหลายชัว่ โมง
ท�ำอะไรกับมันไม่ได้เลย ดังนั้นเวลาปฏิบัติจึงต้องระวังให้ดี เผลอไป
ก็ไม่ใช่ทาง เพ่งไปก็ไม่ใช่ทาง การปล่อยใจลอยฟุ้งเป็นเรื่องที่เราท�ำ
กันเป็นประจ�ำอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีความทุกข์ แสดงว่าไม่ใช่ทางที่ถูก
แต่การบังคับความคิดความรู้สึกโดยกดข่มเอาไว้ ก็เป็นทางสุดโต่ง
อีกทาง การเจริญสติเป็นทางสายกลางแท้ๆ คือเป็นการรู้ความคิด
ความรู้สึก โดยไม่ได้คล้อยตามหรือต่อต้านมัน เป็นการรู้โดยไม่ได้
บังคับหรือจงใจ แต่รเู้ องเพราะระลึกได้ในปัจจุบนั ระลึกได้ไวเท่าไหร่
ก็จะรู้ได้ไวเท่านั้น เมื่อรู้แล้วก็ละ แต่ถ้าไปบังคับให้มัน “เห็น” ก็จะ
“เป็น” ทันที ถ้าตัง้ ใจเข้าไปเห็นความคิด ก็จะเข้าไปในความคิดหรือ
เป็นผู้คิดทันที ตั้งใจเข้าไปเห็นความโกรธก็กลายเป็นผู้โกรธทันที
แทนที่จะเห็นความเครียด ก็กลายเป็นผู้เครียด การ “เห็น” กับการ
“เป็น” เป็นคนละเรือ่ งกัน “การเห็น” คือการวางระยะห่าง ส่วน “การ
เป็น” นั้น คือการเข้าไปอยู่ในอ�ำนาจของมัน
การเจริญสติ คือการท�ำให้เรามีระยะห่างกับความคิดความรูส้ กึ
แต่ก่อนเราไม่มีระยะห่าง เราเข้าไปผสมปนเปกับมันเพราะความ
เผลอหรือไม่กเ็ ข้าไปพันตูกบั มัน เพราะอยากผลักไสหรืออยากก�ำจัด
มัน ซึง่ ก็เป็นผลจากการเพ่ง อย่างทีบ่ อกแล้วว่าเราเพ่งก็เพราะอยาก
เอาชนะอยากผลักไส พออยากผลักไสก็เลยไปพันตูกบั มัน จึงพัวพัน
ไม่เลิก แทนที่จะเห็นก็เลยเป็น เวลาปฏิบัติ เราจึงไม่ควรท�ำด้วย
ความอยากที่จะได้โน่นได้นี่ แต่ท�ำด้วยความชอบที่จะได้ท�ำ
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อย่าท�ำด้วยตัณหา แต่ขอให้ทำ� ด้วยฉันทะ “ตัณหา” คืออยาก
ได้ อยากมี อยากเสพ แต่ “ฉันทะ” เป็นความชอบ ความพอใจที่
จะได้ท�ำ  คือ ชอบประกอบเหตุ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรไม่ใส่ใจ แต่
ตัณหาจะมุ่งที่ตัวผล อยากได้ผลเพื่อสนองตัวตน เช่น ถ้าเอาชนะ
กิเลสหรือความฟุง้ ซ่านได้ ก็จะเกิดความภาคภูมใิ จในตัวเอง รูส้ กึ ว่า
ฉันเป็นผู้ชนะ สามารถอวดใครได้ว่าฉันปฏิบัติเก่ง ยิ่งถ้าได้เป็นพระ
อริยะก็ยิ่งวิเศษ แม้ว่าไม่ได้อวดใคร อวดตัวเองได้ก็ยังดี นี่แหละ
ตัณหา
ถ้าเราท�ำด้วยตัณหา การปฏิบัติจะเนิ่นช้าหรือผิดทาง ดังนั้น
เราจึงควรเปลี่ยนตัณหาเป็นฉันทะก่อน คือไม่มุ่งแสวงผล แต่ให้มุ่ง
สร้างเหตุ ไม่อยากได้ แต่พอใจที่ได้ท�ำ เพราะถ้าสร้างเหตุดี เช่น
เวลารดน�้ำต้นไม้ ถ้าเราท�ำด้วยความชอบ เพลินใจที่ได้ท�ำ เราก็จะ
มีความสุข ส่วนต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามออกดอกออกผล แต่ถ้าเรา
ท�ำด้วยความอยาก รดไปก็อยากให้มนั โตไวๆ ออกดอกไวๆ เราก็จะ
ท�ำด้วยความทุกข์ ถ้าต้นไม้โตช้าก็จะไม่พอใจ ถ้าโตช้าไม่ทนั ใจก็อาจ
เลิกรดน�้ำไปเลย นี่เรียกว่าท�ำด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้อง
เมือ่ เราประกอบเหตุได้ถกู ทาง แม้จะไม่อยากให้ผลเกิดขึน้ มัน
ก็ต้องเกิดอยู่วันยังค�่ำ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เวลาแม่ไก่ฟักไข่
แม้แม่ไก่ไม่อยากให้ออกมาเป็นตัว แต่ถา้ ฟักไปนานๆ ในทีส่ ดุ ก็ออกมา
เป็นตัวจนได้ ตรงข้ามถ้าไม่ได้ฟกั ไข่ แม้อยากให้ไข่ฟกั เป็นตัวก็ไม่มวี นั
ทีจ่ ะเกิดลูกไก่ได้” ผลไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ความอยากของเรา ตรงกันข้าม
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ความอยากของเราอาจจะท�ำให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะเวลาปฏิบตั ธิ รรม
มันเหมือนกับการรดน�้ำต้นไม้ เราอาจจะรดน�้ำด้วยความอยากก็ได้
รดน�้ำไปก็คอยลุ้นในใจให้ต้นไม้ออกดอกไวๆ ความอยากในใจเราจะ
ไม่มผี ลต่อต้นไม้ แต่ถา้ เป็นการท�ำสมาธิภาวนาซึง่ เป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียด
อ่อนมาก เพียงแค่มคี วามอยาก มันจะมีผลต่อจิตท�ำให้จติ เสียสมดุล
ท�ำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้า
เปรียบได้กบั การขีจ่ กั รยาน ถ้าตัง้ ใจมาก ตัวจะเกร็ง ท�ำให้การ
ทรงตัวไม่ดี ถ้าเอียงมากๆ รถก็ลม้ ได้ จะขีจ่ กั รยานได้ ต้องท�ำใจสบายๆ
การทรงตัวก็จะดี ขีย่ งั ไงก็ไม่ลม้ ในท�ำนองเดียวกัน การปฏิบตั ธิ รรม
ก็ต้องอาศัยการวางใจให้อยู่ในทางสายกลาง จิตจะได้มีสมดุล ทาง
สายกลาง คือการรู้โดยไม่ตามใจกิเลสหรือกดข่มกิเลส
พระพุทธเจ้าเคยตอบค�ำถามเทวดา เทวดาถามว่าพระองค์ขา้ ม
โอฆะหรือห้วงแห่งกิเลสได้อย่างไร พระพุทธเจ้าตอบว่า “เราไม่พกั อยู่
ไม่เพียรอยู่ จึงข้ามโอฆะได้” แล้วพระองค์ทรงอธิบายต่อไปว่า “เมือ่ ใด
เรายังพักอยู่ เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้ เมื่อใดเรายังเพียรอยู่ เมื่อ
นัน้ เรายังลอยอยูโ่ ดยแท้” ค�ำว่า “ไม่พกั ” ในทีน่ หี้ มายถึงการไม่ปล่อย
ตัวปล่อยใจไปตามอ�ำนาจของกิเลส คือไม่ยอมตามกิเลส ส่วน “ไม่
เพียร” คือไม่ปรุงแต่งฝ่ายกุศลหรือปรุงแต่งทางบวก เมื่อไม่พักจึง
ไม่จม เมือ่ ไม่เพียรจึงไม่ลอย ดังนัน้ ความส�ำคัญอยูต่ รงทีไ่ ม่ตามใจ
กิเลส คือไม่พัก ขณะเดียวกันก็ไม่เพียร ไม่หลงปรุงแต่งไปในฝ่าย
กุศล คือไม่ติดดี บางครั้งเราปฏิบัติเพราะติดดี อยากได้ความสงบ
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อยากรู้รูปนาม อยากได้นิพพาน อยากพ้นทุกข์ เป็นการท�ำด้วย
ความตั้งใจมากไปและติดดี พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่พักและ
ไม่เพียร จึงข้ามโอฆะสงสารได้ “ไม่เพียร” ไม่ได้หมายถึงไม่ตอ้ งท�ำ
อะไร แต่หมายถึงต้องไม่ติดดี
การปฏิบตั ธิ รรมเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งวางใจให้ดี โดยเฉพาะถ้าต้องการ
เจริญสติ สร้างตัวรู้ ต้องท�ำเหมือนกับท�ำเล่นๆ ท�ำไปเรือ่ ยๆ ทีแ่ ล้วมา
เราอยูฝ่ า่ ยสุดโต่งมาจนเป็นนิสยั คือปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความคิด
ความรูส้ กึ มานาน พอสนใจปฏิบตั ธิ รรม ก็ทำ� ด้วยความเครียดพยายาม
บังคับกดข่มความรูส้ กึ นัน่ ไม่ใช่ทางทีถ่ กู เมือ่ มาปฏิบตั กิ อ็ ย่าขีเ้ กียจ
แต่กอ็ ย่าโหมให้ท�ำเล่นๆ แต่ท�ำเรือ่ ยๆ ปกติถา้ ท�ำอะไรเล่นๆ เรามัก
จะท�ำไม่นาน แต่การเจริญสติ เราท�ำเล่นๆ ก็จริง แต่ต้องท�ำเรื่อยๆ
ท�ำไม่หยุด
ท�ำเล่นๆ กับท�ำเรือ่ ยๆ ดูเผินๆ เป็นเสมือนขัว้ ตรงข้ามกันไม่นา่
จะมาอยู่ด้วยกันได้ แต่ที่จริงมันช่วยเสริมกัน อยู่ด้วยกันได้ นี่เป็น
ศิลปะของการปฏิบัติ คนส่วนใหญ่ถ้าให้ท�ำเล่นๆ ก็มีจะท�ำเป็นพักๆ
ท�ำๆ หยุดๆ ทีถ่ กู คือต้องท�ำไปเรือ่ ยๆ ท�ำไม่หยุด แต่ทำ� ด้วยใจสบาย
แต่คนส่วนใหญ่ถ้าจะท�ำไม่หยุดก็ต้องมีความอยากเป็นแรงจูงใจ มี
กิเลสเป็นแรงผลักดัน เช่น ถ้าจะให้คนงานขยันก็ต้องมีเงินหรือ
รางวัลมาล่อ แต่ถ้าจะให้ปฏิบัติธรรมไม่หยุด ก็ต้องมีความสงบหรือ
นิพพานมากระตุน้ ให้เกิดความอยาก แต่พอมีความอยากขึน้ มา ก็เลย
ท�ำด้วยความเครียด ไม่สามารถท�ำด้วยใจสบายๆ ผ่อนคลายได้
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การฝึกจิตนั้น จะทุ่มเทแบบหักโหมก็ได้ แต่จะไม่ได้ผลหรอก
กลับจะท�ำให้เนิ่นช้าเสียอีก อย่างกรณีที่หลวงพ่อค�ำเขียนพูดถึง ยิ่ง
โหมท�ำกลับมีปัญหา ยิ่งอยากก็ยิ่งไม่ได้ ยิ่งอยากเห็นผลเร็วๆ กลับ
เนิ่นช้า แต่พอท�ำสบายๆ กลับได้ผล ไม่หวังอะไรกลับเห็นผลของ
การปฏิบตั ิ อย่างอาตมาพอหมดหวังในการปฏิบตั ิ กลับรูส้ กึ ว่ามีความ
ก้าวหน้าขึ้น พอไม่มีความอยาก การเพ่งก็ลดลง การระลึกรู้ก็ดีขึ้น
เห็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจ กายท�ำอะไรก็รู้ อะไรมากระทบ
ก็รู้ท�ำให้รู้นอกรู้ใน เกิดความสมดุลระหว่างการรู้นอกรู้ใน อย่างที่
หลวงพ่อเทียนบอกหลวงพ่อค�ำเขียนว่า อย่าอยู่แต่ในกุฏิ ให้เปิด
ประตู จะได้เห็นทั้งข้างนอกและข้างใน ถ้าเพ่งเข้าในปิดใจไม่รับรู้
อะไรอย่างอื่นเลยก็จะมืดและเป็นการสุดโต่ง

การปฏิบตั ธิ รรมเป็นเรือ่ งของศิลปะ ต้องอาศัยการวางใจให้สมดุล
ไม่สดุ โต่ง ต้องรูจ้ กั ประสานการท�ำเล่นๆ กับการท�ำเรือ่ ยๆ ให้เป็นหนึง่
เดียวกัน ขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีความอดทน ไม่เร่งรีบ ค่อยๆ รู้ ค่อยๆ
ปรับใจ ล้มแล้วก็ลกุ ขึน้ มาใหม่ ไม่ทอ้ ถอย เหมือนคนทีห่ ดั ขีจ่ กั รยาน
ใหม่ๆ ก็ต้องล้มบ่อยๆ เลี่ยงไม่ได้ แต่ล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาขี่ใหม่
ล้มแต่ละครัง้ เป็นการเรียนรูว้ า่ จะทรงตัวอย่างไร ถึงจะขับรถได้โดยไม่ลมื
ท�ำไปเรื่อยๆ ก็รู้เอง รู้ว่าจะทรงตัวอย่างไรถึงจะขับได้เรื่อยๆ เราจะ
เรียนรู้ได้เองจากการปฏิบัติจนคุ้นจนชิน พอรู้แล้วการขี่จักรยานจะ
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กลายเป็นเรือ่ งง่าย มันเป็นไปเอง ไม่ตอ้ งจับแฮนด์กย็ งั ขีไ่ ด้ แต่ถา้ จะ
อธิบายให้คนทีข่ ไี่ ม่เป็นเข้าใจบ้างก็อธิบายไม่ถกู เขาต้องลงมือขีเ่ อง
ถึงจะรู้ด้วยตัวเอง การปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน ท�ำเองก็รู้เอง
นีแ่ หละทีเ่ รียกว่า สันทิฏฐิโก คือ ท�ำเองก็รเู้ อง เห็นผลเอง เป็น
ผลจากความเพียรทีป่ ระกอบไปด้วยฉันทะ คือชอบท�ำ  ไม่ได้ทำ� เพราะ
แรงผลักของตัณหา ฉันทะนั้นเราควรสร้างให้เป็นนิสัย จะท�ำให้เรา
ชอบท�ำโดยไม่มัวนึกถึงผลว่าเมื่อไหร่จะเกิด ถ้าเราค�ำนึงถึงผล ใจก็
จะไปอยู่กับอนาคต การจะอยู่กับปัจจุบัน ต้องท�ำจิตให้อยู่กับแต่ละ
ขณะ แต่ละขณะ ใส่ใจกับสิง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำ ไม่ใช่ชะเง้อคอมองทีจ่ ดุ หมาย
ปลายทาง เราควรท�ำแต่ละขณะให้ดี เริ่มจากท�ำวันนี้ให้ดี พรุ่งนี้จะ
เป็นอย่างไรก็ไม่ตอ้ งสนใจมาก เพราะถ้าท�ำวันนีใ้ ห้ดี พรุง่ นีก้ จ็ ะดีเอง
ท�ำวันนี้ให้ดี แล้วซอยออกมาเป็นชั่วโมง คือท�ำชั่วโมงนี้ให้ดี แล้ว
ซอยเป็นนาที คือท�ำนาทีนี้ให้ดี ถ้าท�ำได้ เรื่องยากก็จะกลายเป็น
เรือ่ งง่าย ถ้าเราปฏิบตั ธิ รรมด้วยการจดจ่อใส่ใจอยูก่ บั แต่ละขณะ การ
ปฏิบตั จิ ะไม่ใช่เรือ่ งยาก และจะไม่ชวนให้ทอ้ ด้วย คนทีท่ อ้ ส่วนใหญ่ก็
เพราะนึกถึงแต่ผลการปฏิบตั ิ อยากเห็นผลไวๆ พอผลไม่เกิดเสียทีก็
เลยผิดหวัง ท้อแท้และเลิกปฏิบัติในที่สุด

...อย่าทำ�ด้วยตัณหา
แต่ขอให้ทำ�ด้วยฉันทะ
“ตัณหา” คืออยากได้
อยากมี อยากเสพ
แต่ “ฉันทะ” เป็นความชอบ
ความพอใจที่จะได้ทำ� 
คือ ชอบประกอบเหตุ ส่วนผล
จะเป็นอย่างไรไม่ใส่ใจ แต่ตัณหา
จะมุ่งที่ตัวผล อยากได้ผล
เพื่อสนองตัวตน...
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เป็นอยู่ด้วยสติและปัญญา

ทีภ่ หู ลงเวลาตีระฆังท�ำวัตรเช้า วัตรเย็น หรือตีระฆังบิณฑบาต
ก็ดี หมาทุกตัวในวัดก็จะหอนพร้อมกัน ถ้าตีถี่มันก็หอนถี่ ถ้าตีห่าง
มันก็หอนห่าง เลิกตีมันก็หยุดหอน เวลาจะหอน มันก็พากันมานั่ง
มายืนหอนอยูใ่ กล้ๆ ระฆังเลย ใครเห็นก็พากันหัวเราะ เพราะว่ามัน
เหมือนกับกดปุ๊บติดปั๊บ มีปฏิกิริยาสนองตอบต่อเสียงระฆังทันที
ราวกับว่าเป็นทาสของเสียงระฆัง
แต่ถา้ พิจารณาให้ดคี นเราก็เป็นแบบนีเ้ หมือนกัน ไม่ใช่เป็นเฉพาะ
กับหมาหรือสัตว์ต่างๆ เท่านั้น เพราะคนเราเวลาหูได้ยินเสียง เช่น
ได้ยนิ เสียงคนด่า ความรูส้ กึ แรกทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื โกรธ มันเกิดขึน้ ทันที
ได้ยินปุ๊บก็โกรธปั๊บ หรือว่าได้ยินปุ๊บก็ด่าตอบทันที เสียงบางอย่าง
ก็ทำ� ให้อยูเ่ ฉยไม่ได้ เช่น พอได้ยนิ เสียงโทรศัพท์ดงั คนจ�ำนวนไม่นอ้ ย
ก็จะขยับทันที เช่น วิง่ ไปรับทันที ไม่วา่ ก�ำลังท�ำอะไรอยูก่ ห็ ยุดทันที
ตรงรี่ไปที่โทรศัพท์อย่างรวดเร็ว เหมือนกับว่าเสียงโทรศัพท์เป็นตัว
กระตุ้น ตัวดึง ให้คนต้องรีบวิ่งเข้าไปหา มันเป็นอาการที่เรียกว่า
ได้ยินปุ๊บก็วิ่งปั๊บเลย เป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติ
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ลองสังเกตดู ว่าเรามีปฏิกิริยาอัตโนมัติแบบนี้บ่อยไหม ไม่ใช่
แค่หไู ด้ยนิ เสียง ตาเห็นรูปเท่านัน้ บางทีเพียงแค่ใจคิดนึกเท่านัน้ ก็มี
อาการทันที หากใจคิดนึกถึงคนที่เราไม่ชอบหน้า ก็จะเกิดความขุ่น
เคืองใจมาได้ทนั ทีโดยไม่รตู้ วั อาจจะตัวเกร็ง อาจจะหน้านิว่ คิว้ ขมวด
หรือกัดฟัน เม้มปาก ลมหายใจเปลี่ยนไปโดยไม่เจตนา ปฏิกิริยา
ต่างๆ แบบนี้ มันเกิดขึน้ โดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั แต่ไม่ใช่เกิดขึน้ เองโดยไม่มี
เหตุ ใจของเราเอง ที่ไปท�ำให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้น
เมือ่ ตาเห็นรูป หูได้ยนิ เสียง หรือใจคิดนึก เราจะเกิดปฏิกริ ยิ า
ขึ้นมาทันที ถ้าสังเกตให้ดีจะมีตัวเวทนาเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อตาเห็น
รูป หูได้ยนิ เสียง ใจคิดนึก เราเรียกว่า ผัสสะ พอผัสสะเกิดขึน้ สิง่ ที่
ตามมาทันทีก็คือ เวทนา จะเป็นทุกขเวทนา หรือสุขเวทนาก็ตาม
หากเป็นทุกขเวทนาก็จะสังเกตได้งา่ ยกว่า เช่น ได้ยนิ เสียงเครือ่ งจักร
เสียงรถแบคโฮดังกระหึ่มอยู่ข้างๆ พอได้ยินปุ๊บ ทุกขเวทนาเกิดขึ้น
ทันที นัน่ คือความรูส้ กึ ไม่สบายหู ระคายโสตประสาท แล้วสิง่ ทีต่ ามมา
ก็คอื ตัวอารมณ์ อารมณ์คอื ความไม่ชอบ ความขุน่ เคือง ความหงุดหงิด
หรือความโกรธ อันนี้ภาษาบาลีเรียกว่า สังขาร
สังขารในขันธ์ ๕ ซึง่ ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ สังขารในทีน่ ี้ หมายถึง สิง่ ปรุงแต่งจิต เช่น อารมณ์ ไม่วา่
จะเป็นฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบก็ตาม รวมทั้งความอยาก ความโกรธ
ความเบือ่ สังขารในภาษาบาลีมคี วามหมายได้หลายอย่าง เช่น ถ้าเรา
พิจารณาสังขาร เป็นข้อความว่า “สัพเพ สังขารา อนิจจา” สังขาร

121

พระไพศาล
วิ ส า โ ล

ในทีน่ ี้ มีความหมายทัง้ ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนรูปธรรมและนาม
ธรรมทัง้ หลาย เพราะล้วนเป็นสิง่ ทีถ่ กู ปรุงแต่งขึน้ มาทัง้ คู่ แต่วา่ สังขาร
ในขันธ์ ๕ จะมีความหมายเจาะจง เฉพาะสิ่งปรุงแต่งจิต คือความ
นึกคิดหรืออารมณ์ต่างๆ
ลองสังเกตดู พอตากระทบรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้น
ได้รบั รส หรือว่ามีสงิ่ ใดมาสัมผัสกาย เช่น ความร้อน พอความร้อน
มากระทบกับผิวกายเข้า ทุกขเวทนาเกิดขึน้ ทันที แต่วา่ บางอย่างมัน
ไม่ใช่ทกุ ขเวทนาทางกาย แต่เป็นทุกขเวทนาทางใจเช่น ได้ยนิ ค�ำด่า
ได้ยินค�ำต�ำหนิ หรือเจอคนไม่มีสัมมาคารวะ หรือว่าทักแล้วไม่ตอบ
ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา แต่เป็นทุกขเวทนาทางใจ เรียกว่าความ
ไม่สบายใจ และถ้าปล่อยให้ปรุงแต่งต่อไป ก็จะเกิดความไม่พอใจ
หรือความโกรธขึ้นมา นี่เรียกว่าสังขารท�ำงานแล้ว
ลองสังเกตดูให้ดี ก็จะเห็นการท�ำงานเป็นขัน้ ตอน คือ มีผสั สะ
เวทนา สังขารตามล�ำดับ แล้วสังขารก็จะปรุงเป็นความอยาก ความ
ไม่อยาก เช่น เมื่อได้ยินเสียงดังจากรถแบคโฮอยู่ใกล้ๆ เราจึงเกิด
ทุกขเวทนาขึ้นคือ รู้สึกหนวกหู ก็เลยไม่ชอบใจ เกิดความขุ่นเคือง
อยากให้มันไปให้พ้น คิดอยู่แต่ว่า เมื่อไรจะดับเครื่องหรือไปให้พ้น
สักทีหนอ หรือมิฉะนั้นเราก็เกิดความอยากจะเดินหนีออกไปจากที่
นัน้ อยากจะเดินไปไกลๆ ให้หา่ งจากเสียงพวกนี้ หรือพอเราได้ยนิ ค�ำ
ต�ำหนิของใคร ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาที่ใจ ตามมาด้วยความโกรธ
ความโมโห หรือเกิดความพยาบาทขึ้นมา คราวนี้ก็อยากจะด่าตอบ
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เขา หรือเล่นงานเขา อยากจะให้เขาได้รบั ความทุกข์หรือมีอนั เป็นไป
ความอยากนี้เราเรียกว่า ตัณหา มันมาเป็นสายเลยนะ
เห็นไหมว่า เริม่ ต้นก็คอื ผัสสะ เวทนา สังขาร แล้วก็ตามด้วย
ตัณหา ที่จริงตัณหาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขาร พูดรวมๆ ว่าสังขาร
คนเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ ไม่วา่ ผัสสะนัน้ จะเป็นการรับรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็นลบ
หรือเป็นบวกก็ตาม เช่น หูได้ยินค�ำชม ก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาที่ใจ
และถ้าเป็นการชมด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนหวาน ก็เป็นสุขเวทนาทางกายไป
ด้วย มันนุ่มหู แล้วก็เกิดความรู้สึกปีติ ใจพองโตขึ้นมา เกิดตัณหา
อยากได้ยนิ ได้ฟงั ถ้อยค�ำแบบนีอ้ กี บางทีกจ็ ะเอาไว้ตดิ ใจเลย กลับไป
บ้านแล้วยังนอนคิดถึงซ�้ำแล้วซ�ำ้ เล่า อันนี้แสดงว่าเกิดอุปาทานหรือ
ความยึดติดแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นการปรุงต่อเนื่องเป็นสาย
ถามว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปหรือไม่ ไม่จ�ำเป็น อาการ
อย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อเราไม่มีสติตั้งแต่เกิดผัสสะ พอเกิดเวทนา
แล้วยังไม่มสี ติอกี ก็จะปรุงต่อไปเป็นอารมณ์หรือความรูส้ กึ นึกคิด เกิด
ความชอบ ไม่ชอบ โกรธ คับแค้น แล้วก็ปรุงเป็นตัณหา กระบวนการนี้
จะเกิดขึน้ เป็นสายหากไม่มสี ติ แต่วา่ มันไม่จำ� ต้องเป็นสายแบบนีก้ ไ็ ด้
ถ้าเรามีสติตอนเกิดผัสสะ หรือว่าพอเกิดทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาแล้ว
ก็มสี ติ เห็นเวทนาเกิดขึน้ มันก็หยุดแค่นนั้ ไม่ปรุงแต่งไปเป็นอารมณ์
เมื่อไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งเกิดขึ้น ก็เลยเปิดช่องว่างให้เราใช้ปัญญา
พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เช่น มีคนมาต�ำหนิหรือต่อว่าเรา พอมีสติ
ความโกรธไม่เกิด เราก็สามารถใช้ปญั ญาพิจารณาไตร่ตรอง เช่น ได้
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คิดว่าเป็นเพราะเขาเข้าใจเราผิด เขาถึงพูดอย่างนี้ หรือได้พิจารณา
ว่าที่เขาพูดมานั้นถูกหรือไม่ มีประโยชน์แค่ไหน

เราจะคิดแบบนี้ได้ถ้าไม่เผลอให้ความโกรธเกิดขึ้นมาเสียก่อน
แต่ถา้ ปล่อยให้ความโกรธ ความหงุดหงิดเกิดขึน้ มาแล้ว จะคิดแบบนี้
ไม่ได้ การคิดแบบนีเ้ ราเรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลง่ายๆ ว่า คิดถูก
คิดชอบ หรือฉลาดคิด เช่น แทนทีจ่ ะโกรธเพราะค�ำต�ำหนิของเขาก็
มาพิจารณาว่า ทีเ่ ขาพูดมานัน้ จริงไหม มีประโยชน์ไหม หรือมอง
หาแง่ดีจากค�ำต�ำหนินั้น จะว่าไปแล้วค�ำต�ำหนิทั้งหลายมีประโยชน์
ทัง้ นัน้ ไม่มากก็นอ้ ย อยูท่ วี่ า่ เราจะมองเห็นหรือรูจ้ กั เลือกใช้ประโยชน์
หรือไม่
เมือ่ ใช้โยนิโสมนสิการ หรือฉลาดคิด อารมณ์ความรูส้ กึ นึกคิด
ก็จะไปอีกทางหนึง่ แทนทีจ่ ะโกรธ อยากจะตอบโต้เขา ก็อาจจะรูส้ กึ
เฉยๆ หรือขอบคุณเขาด้วยซ�ำ้ ทีท่ ำ� ให้เราได้แง่คดิ ในท�ำนองเดียวกัน
เวลาเราได้ยนิ ค�ำชม ถ้าไม่มสี ติ ใจก็พองโต ดีใจ เคลิบเคลิม้ ตัวลอย
อยากได้ยนิ ได้ฟงั แบบนีอ้ กี แต่ถา้ เรามีสติ ก็อาจจะได้คดิ ว่า วันนีเ้ ขา
ชมเรา พรุง่ นีเ้ ขาก็อาจจะต�ำหนิเรา มันไม่แน่ อย่าหลง มันช่วยท�ำให้
เราไม่เคลิ้มไปกับค�ำชมนั้น จิตกลับมาเป็นปกติ จะเรียกว่าอุเบกขา
ก็ได้ คือไม่ยินดีกับค�ำชมนั้น
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เราควรเปิดโอกาสให้ใจของเราเดินไปในทางนี้ ที่ผ่านมา เรา
ปล่อยให้ใจคิดและรูส้ กึ ไปแต่ในลูเ่ ดียวทางเดียว หรืออยูใ่ นร่องเดียว คือ
พอได้ยนิ ปุบ๊ เกิดผัสสะขึน้ มาก็ปล่อยให้เกิด เวทนา ตัณหา อุปาทาน
เลย เกิดตามกันมาเป็นขบวน ถ้าสัมผัสกับสิง่ ทีเ่ ป็นบวกก็ชอบใจ อยาก
จะได้หรือครอบครองอย่างเดียว เช่น เด็กสมัยนี้เมื่อได้ยินได้เห็น
ได้กลิ่น หรือว่าได้สัมผัสอะไรที่ท�ำให้เกิดความสุขขึ้นมา ก็อยากจะ
ได้อย่างเดียวเลย รบเร้าเซ้าซีพ้ อ่ แม่ให้หาซือ้ มาให้ ไม่เป็นอันท�ำอะไร
ถ้าพ่อแม่ไม่ซอื้ ให้ หรือไม่มเี งิน ก็อาจจะไปขโมย อาจจะไปค้ายา หรือ
อาจจะไปขายตัว อันนีเ้ พราะอารมณ์มนั พาไป เพราะคนเดีย๋ วนีป้ ล่อย
ให้อารมณ์พาไปมาก เรียกว่า ถูกชักจูงด้วยอารมณ์หรือด้วยความ
รูส้ กึ เพราะว่าใจถูกฝึกให้แล่นไปในร่องนีม้ าตัง้ แต่เล็กแล้ว เช่น เวลา
พ่อแม่พาเด็กไปเที่ยว ซื้อของเล่นให้ ก็มักจะถามว่าสนุกไหมแต่
ไม่ค่อยถามว่าได้เห็นอะไรบ้าง ท�ำไมรถมันวิ่งได้ เวลาลูกดูการ์ตูน
หรือดูหนัง ก็มักถามว่าลูกว่าสนุกไหม แต่ไม่ถามว่าได้แง่คิดอะไร
บ้างหรือมันเป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับอะไร เมือ่ เป็นเช่นนี้ เด็กเลยไม่ถกู
กระตุ้นให้เกิดปัญญา สนใจแต่เรื่องอารมณ์ ความรู้สึก คือชอบ
ไม่ชอบ สนุก ไม่สนุก เท่านั้น พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็ตอบได้แค่นี้ หรือ
สนใจเพียงแค่นี้
การที่เราปล่อยใจให้มันแล่นไปตามอารมณ์อย่างนี้ ไปตาม
ร่องนี้อยู่บ่อยๆ ก็ทำ� ให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึก ความรู้สึกในที่นี้
ไม่ใช่ความรูส้ กึ ตัว แต่หมายถึงอารมณ์ความรูส้ กึ คือความชอบ ไม่ชอบ
จะท�ำอะไรก็เพราะชอบ จะไม่ท�ำอะไรก็เพราะไม่ชอบ แต่ไม่ได้
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พิจารณาว่ามันดี ไม่ดี ถูก ไม่ถกู ของบางอย่างทีม่ ปี ระโยชน์ แต่ถา้
เราไม่ชอบ ก็ไม่สนใจ เช่น เรียนหนังสือ หรือกินยาขม ฉันไม่ชอบ
เพราะฉะนั้นฉันไม่เอา แต่ถ้าสิ่งไหนไม่ดีแต่ฉันชอบ ฉันก็เอา เช่น
อบายมุข หรือเกมต่างๆ ทีเ่ ล่นจนติด ไม่เป็นอันกินอันนอน ทัง้ ๆ ที่
มีโทษ แต่กห็ า้ มตัวเองไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้ถกู ฝึกมาให้ใช้ความคิดหรือ
พิจารณาด้วยปัญญา แต่ถูกเลี้ยงดูมาโดยให้ใช้แต่ความรู้สึก
การปล่อยใจให้แล่นไปตามอารมณ์ความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ
ท�ำให้เราเป็นทาสของสิ่งเร้าภายนอก เป็นทาสของรูป รส กลิ่น
เสียง สัมผัส ถ้าเป็นรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่น่าพอใจก็เป็นสุข
ถ้าเจอรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็เป็นทุกข์ ชีวิต
แบบนี้หาความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้ เพราะเราต้องเจอสิ่งที่ไม่พอใจอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะพยายามหลีกหนีเพียงใดก็ตาม
ดังนั้นเราจึงควรฝึกใจให้เดินไปอีกทางหนึ่ง คือ เวลามีผัสสะ
ขึ้นมาก็มีสติรู้ทัน ไม่ปรุงไปเป็นเวทนาทางใจ หรือถ้าเกิดความ
ไม่สบายใจขึ้นมาก็มีสติ ไม่ปล่อยให้ปรุงต่อเป็นความไม่พอใจ หรือ
ความโกรธ ความเศร้า พอเรารูเ้ ท่าทันเวทนา ไม่วา่ จะเป็นสุขเวทนา
ทุกขเวทนา ปัญญาก็จะเข้ามารับช่วงต่อได้ หรือถึงแม้จะปรุงเป็น
อารมณ์เกิดขึ้นแล้ว ถ้ามีสติก็วางอารมณ์นั้นได้ เปิดช่องให้ปัญญา
ท�ำงานต่อ ไม่ว่าได้ยินได้ฟังอะไร ใจก็สามารถพิจารณาในทางที่ถูก
เกิดโยนิโสมนสิการขึ้น เช่น เวลาถูกคนต�ำหนิ แล้วเราเผลอโกรธ
ขึ้นมา แต่พอรู้ทันความโกรธนั้น ก็สามารถนึกคิดไปในทางที่เป็น
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กุศลได้ เช่น แทนทีจ่ ะโกรธเขาว่าท�ำไมถึงพูดกับฉันอย่างนี้ ก็ได้คดิ
ขึ้นมาว่าท�ำไมเราจะต้องไปทุกข์เพราะลมปากของเขาด้วย ไม่เห็น
น่าทุกข์เลย การคิดแบบนี้ช่วยท�ำให้เราเป็นอยู่ด้วยสติ เป็นอยู่ด้วย
ปัญญามากขึ้น
เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ความคิดแบบที่
เรียกว่า โยนิโสมนสิการ หรือการคิดถูก คิดชอบ หรือ
ฉลาดคิด เข้ามาท�ำงาน เพราะเราขุดร่องความรู้สึก
นึกคิดเอาไว้ให้มันไปในแนวเดียว ความรู้สึกนึกคิด
ของเราก็เหมือนกับกระแสน�้ำ ถ้ามีอยูร่ อ่ งเดียว มัน
ก็ไหลไปทางนัน้ แหละ มิหน�ำซ�ำ้ เรายังขยายร่องเดิมนีใ้ ห้มนั กว้างขึน้ ๆ
เหมือนกับทีร่ ถแบคโฮมาขุดร่อง ขยายร่องให้กว้างขึน้ ก็ทำ� ให้ใจแล่น
ไปในทางนี้ทางเดียว ซึ่งมักจะเป็นทางอกุศล สร้างความทุกข์ให้แก่
เราเอง ถึงเวลาแล้ว ทีเ่ ราจะต้องขุดร่องความรูส้ กึ นึกคิดให้ไปอีกทาง
หนึง่ คือไปในทางกุศล โดยการมีสติตงั้ แต่เกิดผัสสะ หรือมีสติเมือ่ เกิด
เวทนา ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา เพื่อเปิดช่องให้ปัญญา
หรือโยนิโสมนสิการเข้ามารับช่วงต่อ
เวลาเจ็บป่วย แทนทีจ่ ะเอาแต่คร�ำ่ ครวญด้วยความทุกข์ เราควร
มีสติเห็นเวทนา ไม่จมอยูใ่ นเวทนา ใจจะหลุดจากเวทนา ท�ำให้ได้คดิ
ขึน้ มาว่า ทีเ่ ราเจ็บป่วยเป็นเพราะเราใช้ชวี ติ ไม่ถกู ต้อง ไม่ออกก�ำลัง
กาย กินอาหารตามใจปาก หรือเครียดมากไป หากรู้จักใคร่ครวญ
อย่างนีก้ ไ็ ด้ประโยชน์จากความเจ็บป่วย คือรูว้ า่ จะต้องปรับปรุงตัวเอง
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อย่างไร ไม่ปล่อยให้ชีวิตเป็นเหมือนเดิม
อยากจะเน้นว่า ไม่ว่าเราเจออะไรก็ตาม ก็ไม่ส�ำคัญเท่ากับว่า
เราเจออย่างไร หรือมีท่าทีกับมันอย่างไร เช่น เอาแต่ตีอกชกตัว
หรือว่ามีสติ มีปญั ญาพิจารณาสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หรือรูจ้ กั หาประโยชน์จาก
เหตุการณ์เหล่านั้น เช่นเวลาเงินหาย ทีแรกก็ทุกข์ แต่ถ้าเรามีสติ
จะทุกข์ไม่นาน เมื่อมีสติก็จะได้คิดว่า เงินหายร้อยบาท ดีกว่าหาย
พันบาท พอคิดแบบนีไ้ ด้ ก็หายทุกข์หายเสียดาย บางทีกอ็ นุโมทนา
ด้วยซ�ำ้ ไป บางคนอาจคิดแบบนีว้ า่ ตอนเด็กๆ ฉันคงขโมยเงินเขามา
ชาติทแี่ ล้วฉันคงโกงเงินเขามา ถึงตอนนีก้ ถ็ อื ว่าคืนเขาไปแล้วกัน คิด
แบบนีก้ ท็ ำ� ให้หายทุกข์ได้ เรียกว่าเป็นการคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ
คิดเป็น คิดชอบ คิดแบบเร้ากุศล ถ้าเราคิดแบบนีบ้ อ่ ยๆ มันก็กลาย
เป็นร่องความคิดอีกร่องหนึง่ ทีแรกร่องนีก้ อ็ าจเป็นร่องเล็กๆ นะ แต่
ถ้าเราคิดแบบนีบ้ อ่ ยๆ ร่องความคิดนีก้ ค็ อ่ ยๆ ลึกขึน้ ๆ กว้างขึน้ ต่อไป
ก็กลายเป็นร่องใหญ่
ความรูส้ กึ นึกคิดก็เหมือนกระแสน�ำ้ เวลาทีน่ ำ�้ เปลีย่ นทางก็เพราะ
มันมีรอ่ งใหม่ทดี่ กี ว่า ทีใ่ หญ่กว่า ทีล่ กึ กว่า กระแสน�ำ้ ก็จะเปลีย่ นทาง
ความคิดของเราก็เหมือนกัน มันควรจะต้องเปลีย่ นทาง ทีแ่ ล้วมามัน
ไปทางเดียว ไปในทางทีก่ อ่ ให้เกิดทุกข์ คือเกิดผัสสะแล้วก็ตอ่ ไปเป็น
เวทนา ตัณหา อุปาทานเลย ตามมาด้วย ภพ ชาติ ชรา มรณะ ทุกข์
โทมนัส ตามหลักปฏิจจสมุปบาท นีค้ อื กระแสความคิดของคนทัว่ ไป
ทีไ่ ม่มกี ารศึกษา ค�ำว่า “ไม่มกี ารศึกษา” ในทีน่ ี้ ไม่ได้หมายความว่า

128

เ ป็ น อ ยู่ ด้ ว ย
ส ติ แ ล ะ ปั ญ ญ า

ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะ แต่หมายความว่า ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจไว้เลย
แต่ถา้ เราเป็นผูท้ มี่ กี ารปฏิบตั ิ มีการฝึกฝนจิตใจ ก็เท่ากับว่าเรา
ได้ขดุ ร่องใหม่ให้แก่กระแสความรูส้ กึ นึกคิดของตัวเอง เวลาเกิดผัสสะ
ขึ้นมา มันก็จะไปอีกร่องหนึ่งเลย คือเกิดสติขึ้นมา ไม่ว่าจะเกิด
ทุกขเวทนา สุขเวทนา พอมีสติ ปัญญาก็ตามมารับช่วงต่อ ท�ำให้
เกิดความคิดที่เป็นกุศล ไม่ว่าจะเจอค�ำต�ำหนิ หรือค�ำชม ไม่ว่าจะ
สูญเสีย เงินหาย ประสบความพลัดพราก เจ็บป่วย ใจก็จะไม่ไป
ในทางอกุศล หรือเกิดทุกข์ แต่จะไปในทางกุศล เพราะว่าเราได้คิด
ขึ้นมา เวลาได้โชคได้ลาภก็ไม่มัวดีใจจนลืมตัว แต่จะคิดในแง่ที่ว่า
เราจะใช้เงินก้อนนี้อย่างไรดีเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ใช่
แก่เราเองเท่านัน้ แต่เป็นประโยชน์แก่คนอืน่ ด้วย ไม่ใช่วา่ พอได้อะไร
ขึ้นมาก็จะหวงแหนเก็บเอาไว้คนเดียว หรือเวลามีคนมาชวนให้เรา
ไปท�ำอะไร ร่องความคิดเดิมก็จะถามว่า ท�ำแล้วฉันจะได้อะไร
เดีย๋ วนีค้ นมักถามแบบนีบ้ อ่ ยมากว่า ท�ำแล้วฉันจะได้อะไร คือ
คิดแต่จะได้ แต่ถ้าถึงคราวจ่ายก็จะมองไปที่คนอื่น ชาวบ้านเดี๋ยวนี้
เวลาจะซ่อมถนน จะขุดถนน จะสร้างสะพาน ก็จะถามขึน้ มาเลยว่า
จะเอางบประมาณมาจากไหน อบต. ให้เงินมาหรือเปล่า รัฐบาลให้
เงินมาหรือเปล่า ถ้า อบต. ไม่ให้เงินมา รัฐบาลไม่ให้เงินมา ฉันก็
อยู่เฉย ไม่คิดที่จะซ่อมถนนหรือสะพานด้วยตัวเอง
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เคยมีคนมาเห็นศาลาของวัดป่าสุคะโต สมัยนั้นมีแต่ศาลา
ยกพื้นไม่ได้เทปูนด้วยซ�้ำไป มีหลายคนเมื่อเห็นว่าศาลาใหญ่ก็มัก
ถามว่าได้เงินจากที่ไหนมา คือเขาคิดแต่เพียงว่าจะท�ำอะไรก็ตาม
ต้องมีคนอื่นให้เงินมา จะไม่คิดลงทุนด้วยตัวเองหรือท�ำด้วยน�้ำพัก
น�้ำแรงของตัวเอง ชาวบ้านเป็นอันมากคิดแต่แง่นี้แง่เดียว คือจะท�ำ
ก็ตอ่ เมือ่ มีคนให้เงินมา ถ้าไม่มคี นให้เงิน ฉันก็ไม่ทำ� ทัง้ ๆ ทีต่ วั เอง
ก็มีก�ำลังมากมาย
เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเวลามีการร้องทุกข์ตามโทรทัศน์ บางทีมี
ชาวบ้านรูปร่างก�ำย�ำ ๒๐-๓๐ คน มายืนเรียกร้องรัฐบาลว่า ถนน
เข้าหมูบ่ า้ นของฉันเป็นหลุมเป็นบ่อ ท�ำไมรัฐบาลไม่ทำ� อะไรเลย แต่
เขาไม่ได้ถามตัวเองว่า แล้วท�ำไมเราจึงนิ่งเฉย คอยพึ่งพาคนอื่น
เดี๋ยวนี้ผู้คนไม่คิดจะพึ่งตัวเอง อันนี้เป็นร่องความคิดที่เป็นกันมาก
เช่นเดียวกัน เวลามีคนมาขอให้ชว่ ยท�ำอะไรสักอย่าง ก็ตอ้ งถามก่อน
ว่าท�ำแล้วฉันจะได้อะไร
แต่ถ้าเรามีร่องความคิดไปอีกทางหนึ่ง คือ แทนที่จะถามว่า
ท�ำแล้วฉันจะได้อะไร ก็จะถามว่า ถ้าท�ำแล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมไหม จะเกิดประโยชน์ตอ่ หมูค่ ณะ ต่อสังคมหรือเปล่า อันนี้
เป็นวิธีคิดซึ่งก่อให้เกิดกุศล คนสมัยก่อนก็คิดแบบนี้กัน เขาไม่ค่อย
คิดถึงตัวเอง แต่คิดถึงส่วนรวมมากกว่า เพราะถือว่าเป็นบุญกุศล
อันนีเ้ รียกว่าเป็นอยูด่ ว้ ยสติและปัญญา ไม่ได้เอาความชอบใจ ความ
ไม่ชอบใจเป็นหลัก
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ฉะนัน้ ถ้าเราขุดร่องของความคิดให้เป็นไปในทางทีป่ ระกอบไป
ด้วยสติ ปัญญาก็จะเกิด เราก็จะคิดไปในทางทีเ่ ป็นกุศล การคิดแบบนี้
จะท�ำให้เราเป็นอยูด่ ว้ ยปัญญา ไม่ได้เป็นอยูด่ ว้ ยความรูส้ กึ เราจะไม่เอา
ความชอบใจไม่ชอบใจเป็นใหญ่ แต่เราจะเอาความถูกต้องชอบธรรม
เป็นใหญ่ หากเป็นสิง่ ถูกต้อง แม้วา่ จะท�ำให้เกิดทุกขเวทนาก็ตอ้ งท�ำ
เช่น นักเรียนเวลาท�ำการบ้านก็ตอ้ งเหนือ่ ยต้องล�ำบาก แต่วา่ ท�ำแล้ว
เกิดสติปัญญาขึ้นมา ก็เป็นสิ่งที่ควรท�ำ ยาแม้จะขม แต่กินแล้ว
สุขภาพดีขึ้นก็ควรกิน ปฏิบัติธรรมแม้จะน่าเบื่อแต่มีประโยชน์ ก็
ควรท�ำเช่นกัน
หากคนเราปล่อยชีวติ ให้ขนึ้ อยูก่ บั ความถูกใจ ไม่ถกู ใจ ชอบใจ
ไม่ชอบใจ ชีวิตก็จะเจริญไม่ได้ แต่ถ้าเราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่
ชีวติ เราจะมีแต่ความเจริญ แต่จะเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ได้ ก็ตอ้ ง
ฝึกให้ใจเรามีสติ เวลามีอะไรมากระทบ ไม่ว่าจะเจอผัสสะแบบไหน
ก็จะไม่ปล่อยให้ทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาลากไปในทางอกุศล คือ
ลากไปทางตัณหา อุปาทาน ซึ่งในที่สุดก็ต้องลงเอยด้วยความทุกข์
ชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยสติและปัญญา ต้องอาศัยการฝึกฝน ใหม่ๆ
ก็ตอ้ งใช้ความพยายาม ไม่ปล่อยใจให้อารมณ์ความรูส้ กึ ครอบง�ำหรือ
ลากไป ต้องทวนกระแสนิสยั เดิมๆ แค่พอได้ยนิ ค�ำวิจารณ์ เราก็โมโห
นี้เป็นปฏิกิริยาที่บ่มเพาะจนเป็นนิสัย เราสะสมนิสัยอย่างนี้มานาน
แล้ว การที่จะคิดหรือรู้สึกไปอีกทางหนึ่งจึงเป็นเรื่องยาก แต่ถ้า
เราท�ำบ่อยๆ มันจะท�ำงานโดยอัตโนมัติเอง เจออะไรมากระทบก็จะ
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ไม่คร�่ำครวญแล้ว แต่จะใคร่ครวญว่ามันมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้าง
มีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้าง เรียกว่าได้ความรู้ตลอดเวลา จึงอยากเชิญ
ชวนให้เรามาสร้างร่องความคิดใหม่ทเี่ ป็นกุศล โดยใช้สติเป็นตัวชักน�ำ
แล้วมีปญั ญาคอยรับช่วงต่อ ท�ำให้คดิ ถูก คิดชอบ ก็จะท�ำให้ชวี ติ เรา
เจริญถ่ายเดียว ไม่มีเสื่อม
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อุบายแก้นิวรณ์

เรือ่ งของการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ แต่ละคนจะรูส้ กึ ว่ายากง่ายแตกต่าง
กันไป เพราะอุปนิสยั ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนมีราคะ โทสะ
โมหะมาก มันก็จะมารบกวนในรูปของนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ท�ำสมาธิ เช่น ฟุง้ ซ่าน ง่วงนอน หงุดหงิด ลังเลสงสัย นึกถึงคนรัก
หรือโหยหาอาหารที่อร่อย คนที่ติดความสบายพอมาปฏิบัติก็จะเกิด
ความทุกข์ เช่น รู้สึกว่าอาหารไม่อร่อย ที่พักไม่ดี รู้สึกว่าต้องทน
ล�ำบาก ต้องฝืนใจ เกิดความไม่พอใจตามมา อันนีเ้ รียกว่าเป็น ทุกขาปฏิปทา คือปฏิบตั ดิ ว้ ยความยากล�ำบาก แต่บางคนไม่ตดิ ความสบาย
ไม่ค่อยมีราคะ โทสะ โมหะ จึงปฏิบัติได้ง่ายและสะดวก ไม่ได้รู้สึก
ล�ำบากหรือฝืนใจอะไร ความง่วง ความหงุดหงิด กามราคะไม่มา
รบกวน อย่างนี้เรียกว่า สุขาปฏิปทา
คนทีป่ ฏิบตั ลิ ำ� บากอาจเป็นเพราะท�ำด้วยความอยาก คืออยากสงบ
อยากบรรลุธรรมไวๆ หรือท�ำด้วยความตั้งใจมากเกินไป เลยรู้สึก
เครียด การปฏิบตั จิ ึงกลายเป็นเรือ่ งยาก กลายเป็นทุกขาปฏิปทาไป
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แต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติด้วยความอยากมี อยากเอา รู้จักวางใจ
ให้สบายๆ เกิดความก้าวหน้าได้เร็ว จึงเป็นสุขาปฏิปทา แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าคนทีป่ ฏิบตั งิ า่ ยหรือราบรืน่ จะได้ผลไวเสมอไป หรือว่า
คนทีป่ ฏิบตั ยิ าก มีนวิ รณ์มารบกวนมาก จะได้ผลช้าเสมอไป เปรียบ
เหมือนกับนักเรียนทีฉ่ ลาดหัวไว แต่ขเี้ กียจ การเรียนหนังสือเป็นเรือ่ ง
ง่ายส�ำหรับเขา แต่เนือ่ งจากไม่คอ่ ยเข้าห้องเรียน ไม่ชอบท�ำการบ้าน
จึงอาจจบช้าว่านักเรียนทีห่ วั ทึบแต่ขยัน ส�ำหรับนักเรียนประเภทหลัง
การเรียนหนังสือเป็นเรื่องยากมาก กว่าจะท�ำการบ้านเสร็จก็เหนื่อย
แต่เพราะเขาเป็นคนขยัน จึงอาจจบเร็วกว่านักเรียนประเภทแรกก็ได้
แต่ถ้าใครที่เป็นคนขยันและหัวไวด้วย ก็ย่อมเรียนง่ายและจบไว
ดังนั้น เรื่องของความยากง่ายในการปฏิบัติ มันขึ้นอยู่กับว่ามี
กิเลสมากน้อยแค่ไหน แต่วา่ จะได้ผลเร็วหรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั อินทรีย์
คือ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร สมาธิ และสติ ของพวกนีเ้ ป็นสิง่ ที่
มีอยู่แต่เดิมแล้ว บางคนมีทั้งราคะ โทสะ โมหะ แต่ก็มีความเพียร
มีปญั ญา แม้จะต้องต่อสูค้ วามง่วง ความหงุดหงิด หรือกามราคะ แต่
ก็มีปัญญาไวในการเข้าใจธรรมะ ก็ส�ำเร็จไปได้เหมือนกัน
อย่างพระโมคคัลลานะได้ชอื่ ว่าเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั ยิ าก ปฏิบตั ลิ �ำบาก
แต่บรรลุได้ไว ส่วนพระสารีบตุ รได้ชอื่ ว่าเป็นผูป้ ฏิบตั งิ า่ ยและบรรลุไว
แม้กระนั้นพระโมคคัลลานะก็ยังบรรลุได้ไวกว่าพระสารีบุตร ถึงแม้
ท่านจะไม่ฉลาดเท่าและต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความยากล�ำบาก เพราะความ
ง่วงมารบกวนท่านมากก็ตาม พระโมคคัลลานะบรรลุอรหัตตผลใน
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๗ วัน ส่วนพระสารีบตุ รบรรลุอรหัตตผลใน ๑๔ วัน ด้วยการฟังธรรมะ
ที่พระพุทธเจ้าเทศน์ให้ท่านอื่นฟัง พระสารีบุตรแค่นั่งฟังอยู่ด้วย
ก็บรรลุธรรมได้ ส่วนพระโมคคัลลานะต้องปฏิบัติล�ำบาก ต้องสู้กับ
ความง่วงสารพัดกว่าจะบรรลุธรรมได้
ดังนั้น อย่าไปคิดว่าฉันปฏิบัติยากแล้วจะต้องได้ผลช้า ไม่แน่
เสมอไป หรือคนที่ปฏิบัติง่าย ก็อย่าเพิ่งประมาทว่าตัวฉันจะเห็นผล
ได้เร็ว อันนี้ไม่เกี่ยว มันเป็นคนละส่วนกัน การปฏิบัติยากง่ายเป็น
เรือ่ งของกิเลส แต่ปฏิบตั แิ ล้วจะได้ผลช้าหรือเร็วเป็นเรือ่ งของอินทรีย์
เป็นธรรมดาที่การปฏิบัติจะต้องมีสิ่งรบกวนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นสิ่งที่เรียกว่า นิวรณ์ หรือ อกุศลวิตก ก็ดี สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง
ธรรมดาที่เกิดขึ้นส�ำหรับนักปฏิบัติ แต่เมื่อมันเกิดขึ้น เราจะไม่ใช้วิธี
กดข่มหรือปฏิเสธผลักไส รวมทั้งไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์
เหล่านั้น เราไม่ใช้ทั้งวิธีเพ่งและปล่อยใจให้เผลอ แต่ให้รู้อารมณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ให้มสี ติ คือความรูต้ วั ไม่ลมื ไม่หลง นีเ่ ป็นวิธแี รกทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ต่อนิวรณ์
แต่ถ้าสติของเรายังอ่อน บางครั้งอารมณ์มันมาแรงมาก สติก็
เอาไม่อยู่เหมือนกัน เปรียบได้กับรถที่แล่นมาเร็วๆ ถ้าเบรกไม่ดีพอ
ก็หยุดรถไม่ได้เหมือนกัน หากเราจะสู้กับมันซึ่งๆ หน้า โดยใช้สติ
อย่างเดียว เห็นจะไม่ได้ผล เราก็ต้องมีวิธีหรืออุบายอย่างอื่นเข้ามา
เสริมด้วย ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแนะน�ำไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
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เริ่มตั้งแต่ การเอานิมิตอื่นมาเป็นอารมณ์แทน “นิมิต” ในที่นี้ไม่ได้
หมายถึง แสง สี เสียง แต่หมายถึงสิง่ ทีเ่ ราเอามาเป็นจุดสนใจของ
จิตหรือเป็นฐานของการปฏิบัติ เช่น ลมหายใจหรืออิริยาบถ การ
สร้างจังหวะ เดินจงกรม พูดอีกอย่างคือเอาสิง่ อืน่ มาเป็นจุดสนใจของ
จิตแทน จะเรียกว่า หันเหความสนใจของจิตออกจากสิง่ ทีม่ ารบกวน
ก็ได้ อย่างเช่น ถ้าเดินจงกรมแล้วรูส้ กึ ง่วงมาก เราลองหันหน้ามอง
ไปไกลๆ หรือเงยหน้ามองท้องฟ้า การเปลี่ยนจุดสนใจก็อาจช่วยให้
หายง่วงได้ เวลามีความโกรธก็เช่นกัน ถ้าสติของเรายังอ่อน หากใช้
สติดูความโกรธ ก็อาจเผลอจมลงไปในความโกรธ โดนความโกรธ
ครอบง�ำเอา จึงต้องเอาสิ่งอื่นมาเป็นจุดสนใจแทน เช่น หันไปตาม
ลมหายใจ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ
บางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะน�ำให้ใช้วิธีทบทวนข้อธรรมที่
ได้ยนิ ได้ฟงั มา ในเวลาทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั ความง่วง อย่างพระโมคคัลลานะ
ท่านใช้วธิ นี ี้ พอได้ทบทวนข้อธรรมก็หายง่วงได้เหมือนกัน อันนีเ้ รียก
ว่าเอานิมิตอื่นมาเป็นอารมณ์แทน คือถ้าจะไปมีสติดูความง่วง อาจ
ไม่ได้ผล ต้องหาสิ่งอื่นมาเป็นอารมณ์หรือเป็นจุดสนใจของจิตแทน
วิธีหนึ่งที่ช่วยได้บ้างแต่ไม่ควรใช้บ่อย ควรใช้เป็นวิธีสุดท้าย
หลังจากใช้วธิ อี นื่ แล้ว เช่น ขณะทีเ่ ราง่วง เราลองนึกถึงใครสักคนที่
เราโกรธหรือเกลียด บางครั้งก็ท�ำให้หายง่วงได้เหมือนกัน เพราะว่า
จิตจะถูกกระตุน้ ให้ตนื่ ตัว หรืออาจรูส้ กึ เหมือนถูกไฟลนเลยทีเดียวแต่
ว่าวิธีนี้ไม่ควรใช้บ่อย เพราะมันมีผลเสียด้วย เหมือนกับเวลาเราจะ
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ไล่หนูทมี่ าท�ำรังในบ้าน ถ้าเราใช้วธิ จี ดุ ไฟไล่ มันก็เสีย่ งอันตรายเกินไป
มันไล่หนูได้จริงอยู่ แต่ก็อาจท�ำให้ไฟลุกไหม้บ้านได้
สรุปว่าอุบายวิธแี ก้นวิ รณ์วธิ ที ี่ ๒ การไม่เอาใจใส่กบั อารมณ์นนั้
หรือเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์ คือไปสนใจอย่างอื่นแทนเพื่อดึงจิตออก
จากอารมณ์อกุศล เวลาอกุศลวิตกเกิดขึ้นรบกวนจิตใจ เราก็หันไป
จดจ่ออย่างอืน่ แทน เรียกว่าหันหลังให้มนั หรือไม่ใส่ใจมัน หากจะไป
สู้กับมันตรงๆ ก็ไม่ไหว จึงต้องหันหลังให้มัน หรือหันไปสนใจกับ
สิ่งอื่นๆ แทน
อันนี้เป็นวิธีที่เราใช้กันปกติอยู่แล้ว เช่น เวลาเราเครียดหรือ
กลุ้มใจ เราก็ไปฟังเพลง หรือไปหาขนมอร่อยๆ กิน นี้เป็นวิธีที่เรา
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน แต่ว่ามันไม่ดี เพราะเป็นการพึ่งพาสิ่งภายนอก
มากเกินไป และเป็นการส่งเสริมให้ใจไปติดยึดในกามมากขึ้น แต่นี้
เป็นวิธีที่คนใช้กันบ่อยๆ บางทีก็ไปดื่มเหล้า ไปหาความสนุกสนาน
ไปเทีย่ วเพือ่ แก้ความเครียด นีเ้ ป็นตัวอย่างของการเปลีย่ นอารมณ์แต่
ไม่ใช่วิธีที่ดี เพราะเป็นการหันไปหาอารมณ์ที่หยาบ ซึ่งกระตุ้นราคะ
หรือโมหะความหลง เราควรใช้อารมณ์ที่ดี ที่ละเอียดหรือประเสริฐ
กว่านัน้ อย่างเช่น ไปมองดอกบัวให้มนั หายง่วง หรือถ้าไม่หายก็ไป
กวาดใบไม้ ถูบ้าน เป็นต้น
ที่นี่ทุกปีเราจะมีโครงการธรรมยาตรา คือเดินไปตามหมู่บ้าน
ต่างๆ บนภูแลนคา เพือ่ ปลุกส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ใช้เวลา ๘ วัน
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๗ คืน ตลอดทางต้องเดินกลางแดด แต่เราก็มีการเจริญสติไปด้วย
คือเดินอย่างสงบและดูจิตดูใจไปด้วย เรามีค�ำขวัญเตือนผู้เดินว่า
“กายร้อนแต่ใจไม่ร้อน” “กายเมื่อยแต่ใจไม่เมื่อย” จะท�ำอย่างนั้นได้
ต้องมีสติระหว่างเดิน แต่คนที่สติไม่แข็งแรงก็คงท�ำอย่างที่แนะน�ำ
ไม่ได้ ก็ต้องหาวิธีอื่นเพื่อสู้กับทุกขเวทนา ในขณะที่ก�ำลังร้อนหรือ
เมือ่ ย เช่น เดินไปก็นบั ก้าวไป พอไปมีสมาธิอยูก่ ารนับ ก็จะไม่รบั รู้
ความรู้ร้อนเท่าใด
ทุกปี จะมีนกั เรียนจากกรุงเทพฯ มาเดินด้วย วันแรกๆ หลายคน
จะรู้สึกท้อเพราะเหนื่อยและร้อน อาตมาจะแนะให้เขาลองนับก้าวดู
ปรากฏว่าเดินสบายขึน้ คือเมือ่ ยน้อยลง และไม่รสู้ กึ ร้อนเลย เพราะ
ใจมีสมาธิการนับก้าว เลยไม่ไปรับทุกขเวทนาทางกาย บางคนก็
เอาใจไปก�ำหนดอยู่ที่เสียงกลอง เพราะเรามีกลองตีอยู่หน้าขบวน
พอใจไปจดจ่ออยู่กับเสียงกลอง จิตก็ไม่ไปรับรู้ความร้อนและความ
เมือ่ ย ท�ำให้หายร้อนหายเมือ่ ยได้เหมือนกัน นีเ้ ป็นวิธที เี่ รียกว่า เปลีย่ น
อารมณ์ หรือเอานิมติ อืน่ มาเป็นอารมณ์แทน เพือ่ ดึงจิตออกจากอารมณ์
ที่เป็นอกุศล กับความง่วงวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน เช่น นั่งแล้วง่วง
ก็เปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นยืน หรือถ้ายืนไม่หายก็เปลี่ยนมาเดิน เดิน
ไม่หายก็คว้าไม้กวาดมากวาด เอาจิตมาจดจ่ออยูท่ กี่ ารกวาดพืน้ หรือ
กวาดใบหญ้าแทน ก็สามารถดึงจิตออกจากความง่วงได้ เรียกว่าเป็น
การเปลี่ยนอารมณ์ได้เหมือนกัน
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วิธที ี่ ๓ คือการใช้ความคิดหรือใช้ปญั ญาเพือ่ พิจารณาอารมณ์นนั้
เรียกว่า ใช้ปญั ญาสูก้ บั อารมณ์ โดยพิจารณาอกุศลวิตกหรือนิวรณ์วา่
มันมีโทษอย่างไรบ้าง ทันทีทเี่ ราใช้ปญั ญาพิจารณาอารมณ์กท็ ำ� ให้จติ
หลุดออกจากอารมณ์นั้นๆ ได้เหมือนกัน ถ้าไม่ท�ำอะไรเลย จิตก็จะ
พลัดจมอยู่ในความง่วงหรือความเครียด พอเรามาพิจารณาโทษ
ของมัน จิตก็มงี านท�ำ และเป็นการสร้างความรูส้ กึ ตัวให้เกิดขึน้ เพราะ
จะพิจารณาโทษของมันได้ ก็ตอ้ งมีความรูส้ กึ ตัวก่อน ความรูส้ กึ ตัวนี้
แหละ ที่ช่วยให้จิตหลุดจากอกุศลวิตกหรือนิวรณ์ได้
การพิจารณาโทษของมัน หรือใคร่ครวญสาวหาสาเหตุว่ามัน
เกิดจากอะไร จะท�ำให้เรารูว้ า่ อารมณ์เหล่านีไ้ ม่ดอี ย่างไรบ้าง บางคน
หนักไปทางด้านการคิดจนฟุง้ ซ่าน พอหันมาพิจารณามันก็เห็นเลยว่า
ฟุง้ ซ่านไปก็ไม่มปี ระโยชน์ ห่วงลูกท�ำไม ในเมือ่ ห่วงไปก็ทำ� อะไรไม่ได้
เพราะลูกอยูบ่ า้ น แต่เราตอนนีอ้ ยูว่ ดั ห่วงไปก็ไม่มปี ระโยชน์ คิดแบบนี้
มันช่วยลดความวิตกกังวลได้ บางคนมีความลังเลสงสัยว่าปฏิบตั ธิ รรม
แล้วมีประโยชน์หรือเปล่า หรือไม่ก็คิดว่า ยังไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติ
ตอนนีก้ ไ็ ด้ เรายังอายุไม่มาก มีเวลาเหลืออีกเยอะทีจ่ ะมาปฏิบตั ิ เอา
ไว้มอี ายุมากกว่านีค้ อ่ ยมาปฏิบตั กิ ไ็ ด้ มันจะมีความคิดแบบนีม้ ารบกวน
ท�ำให้ไม่อยากปฏิบัติ
ความลังเลสงสัยเป็นนิวรณ์อย่างหนึง่ เรียกว่าวิจกิ จิ ฉา ถ้าฟุง้ ซ่าน
ก็เป็นอุทธัจจกุกกุจจะ เป็นความกังวล กิเลสจะปรุงนิวรณ์เหล่านี้
ออกมาเพือ่ ขัดขวางการปฏิบตั ิ เราต้องใช้ปญั ญามาพิจารณาเพือ่ มอง
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ให้เห็นโทษของอารมณ์เหล่านั้นว่ามันไม่มีประโยชน์ จะกังวลถึงลูก
หรือพ่อแม่อย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ หรือถ้ามองเห็นโทษของมันยิ่ง
กว่านัน้ เช่น เห็นว่าความโกรธเผาลนจิตใจของเราอย่างไร เวลาเรา
แช่งคนอืน่ ให้ตกนรก คนทีต่ กนรกคนแรกก็คอื ตัวเราเอง ถ้าเราพิจารณา
อย่างนีบ้ อ่ ยๆ เข้า ก็จะปล่อยวางความโกรธได้งา่ ยขึน้ อันนีค้ อื อุบาย
วิธีในการจัดการกับอารมณ์ต่างๆ
ทีจ่ ริงนอกจากการแก้นวิ รณ์ดว้ ยวิธวี างใจ อย่างทีพ่ ดู มาแล้ว เรา
ยังสามารถใช้วิธีที่ ๔ ใช้กายให้เป็นประโยชน์ได้ด้วย เช่น เวลาเรา
ฟุ้งซ่านขณะเดินจงกรม เราลองเดินให้ช้าลง ท�ำให้ฟุ้งซ่านน้อยลง
การทอดสายตาก็มีส่วนเหมือนกัน ถ้าทอดสายตาหรือมองไปไกลๆ
ก็อาจจะฟุง้ ซ่านได้งา่ ย แต่สำ� หรับคนทีง่ ว่ งหรือเครียด การมองไปไกลๆ
หรือแหงนหน้ามองท้องฟ้ากลับช่วยได้ ใจทีง่ ว่ งซึมเปรียบเหมือนกับ
สระน�้ำที่มีจอกมีแหนปกคลุม แต่พอเรามองฟ้า ใจจะสว่าง เหมือน
จอกแหนถูกแหวกออก เห็นผิวน�้ำชัดเจน วิธีนี้ช่วยแก้อาการง่วงซึม
ได้ แต่ส�ำหรับคนที่ฟุ้งซ่าน วิธีนี้ไม่เหมาะ กลับจะท�ำให้ฟุ้งซ่านมาก
ขึ้น อย่าทอดสายตาให้ไกลจากตัวมากนัก แค่เมตรหรือเมตรครึ่ง
จากเท้าก็พอ
เวลาเกิดราคะหรือเกิดความโกรธ เกิดความหงุดหงิดหรือความ
เครียด ลองสังเกตดูลมหายใจของเรา มันเป็นอย่างไร หายใจ ถี่ๆ
สั้นๆ หรือเปล่า ลองสังเกตร่างกายของเรา มันเครียด มันตึงไหม
กัดฟันหรือไม่ ก�ำมือแน่นไหม เมือ่ รูเ้ ช่นนัน้ ลองหายใจเข้าลึกๆ หายใจ
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ออกยาวๆ สัก ๑๐ ครัง้ หรือว่าคลายมือ อย่าไปกัดฟัน เมือ่ ร่างกาย
ผ่อนคลาย ใจก็พลอยผ่อนคลายไปด้วย
กายกับใจสัมพันธ์กันมาก เวลาใจเครียด กายก็พลอยเครียด
ด้วยจึงเกิดอาการตึง เกร็ง ตามส่วนต่างๆ เราสามารถผ่อนคลาย
จิตใจด้วยการผ่อนคลายร่างกาย ลองใช้กายของเราให้เป็นประโยชน์
ในการบรรเทานิวรณ์ เช่น ถ้าฟุง้ ซ่านก็เดินให้ชา้ ลง ถ้าเครียดก็ลอง
มองไปข้างหน้าไกลๆ ถ้าก้มหน้ามากไปก็เครียดง่าย การท�ำอะไรพอดีๆ
ในส่วนของกายจะช่วยให้ใจอยูใ่ นภาวะทีพ่ อดีๆ ไปด้วย แต่ความพอดี
นัน้ เป็นเรือ่ งทีแ่ ต่ละคนต้องหาเอาเอง เดินแค่ไหนถึงจะพอดี แต่ละคน
ต้องหาเอง ความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนมัวไปมอง
คนอื่นว่าเดินอย่างไร ก็ไปเดินอย่างนั้นตามเขา ช้าของเขาแต่อาจ
เป็นเร็วของเราก็ได้ ถ้าเดินตามเขาก็อาจมีปัญหาได้
ดังนัน้ การแก้อารมณ์หรือแก้นวิ รณ์ตา่ งๆ ของแต่ละคน ก็มวี ธิ ี
การไม่เหมือนกัน อย่างอาตมาพอเปลี่ยนอิริยาบถก็ช่วยได้มาก ถ้า
หากง่วงมากๆ เอาน�้ำลูบหน้า หรือไม่ก็ไปอาบน�้ำ พยายามไม่นอน
โดยเฉพาะถ้าง่วงเพราะใจมันเบือ่ ใจมันเซ็ง เคยสังเกตไหม บางวัน
เรานอนเต็มทีแ่ ล้ว แต่พอปฏิบตั กิ ย็ งั ง่วงอยู่ ปฏิบตั แิ ค่ ๑๐ นาทีกง็ ว่ ง
แล้ว แสดงว่ามีสาเหตุมาจากจิตใจ ไม่ใช่เพราะกายอ่อนเพลียหรือ
นอนไม่พอ ถ้าหากเรานอนน้อยแล้วรู้สึกง่วง ก็น่านอนอยู่ แต่ถ้า
นอนเต็มทีแ่ ล้วยังง่วงอยู่ อันนีเ้ ป็นใจทีง่ ว่ ง ไม่ใช่กายง่วง ถ้าเราลงไป
นอนก็เท่ากับว่าเรายอมแพ้กเิ ลส มันเล่นงานเราไปแล้ว ต้องพยายาม
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ฝืน อย่าไปนอนกลางวัน ทีแรกยิ่งฝืนก็ยิ่งง่วง เหมือนกับเดินขึ้น
เขา ยิ่งสูงก็ยิ่งเหนื่อย แต่พอเราขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วจะรู้สึกสบาย
หลังจากนั้นก็มีแต่เดินลงเขา ซึ่งเดินสบายมาก ความง่วงก็เช่นกัน
ถ้าฝืนมัน จะรูส้ กึ ง่วงมาก แต่พอง่วงถึงขีดสุด ถ้าผ่านจุดนัน้ ไปได้ ก็
จะหายง่วง จุดนั้นอยู่ตรงไหน เราต้องหาเอาเอง แต่ถ้าเรายอมแพ้
ความง่วงอยู่เรื่อยไป ก็จะไม่พบจุดนั้น
สรุปแล้วอุบายแก้นิวรณ์มี ๔ วิธีคือ
๑. รู้ด้วยสติ นี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด
๒. เปลีย่ นอารมณ์ ถ้าหากเราไม่มสี ติทวี่ อ่ งไวปราดเปรียวพอที่
จะรูท้ นั นิวรณ์ ก็ใช้วธิ เี ปลีย่ นอารมณ์ โดยไปจดจ่อใส่ใจสิง่ อืน่
แทน อันนีอ้ าจจะเรียกว่าใช้วธิ แี บบสมถะก็ได้ เปลีย่ นความ
สนใจไปที่สิ่งอื่นแทนจะอยู่ในตัว หรืออยู่นอกตัวก็แล้วแต่
๓. พิจารณาด้วยปัญญา คือการพิจารณาหาสาเหตุหรือใคร่ครวญ
ถึงโทษของนิวรณ์
ทั้ง ๓ วิธีนี้ก็คือการใช้สติ สมาธิ และปัญญา
๔. ใช้กายให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะเดิน การก้ม
การเงย การมอง หรือการใช้ลมหายใจ ก็สามารถบรรเทา
นิวรณ์ได้

...นิวรณ์ หรือ อกุศลวิตก ก็ดี
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา
ที่เกิดขึ้นสำ�หรับนักปฏิบัติ
แต่เมื่อมันเกิดขึ้น เราจะไม่ใช้
วิธีกดข่มหรือปฏิเสธผลักไส
รวมทั้งไม่ปล่อยใจให้ไหลไป
ตามอารมณ์เหล่านั้น เราไม่ใช้
ทั้งวิธีเพ่งและปล่อยใจให้เผลอ
แต่ให้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น
ให้มีสติ คือ ความรู้ตัว ไม่ลืม
ไม่หลง...
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ต้นทางพระนิพพาน

เราคงทราบดีว่า อริยสัจข้อแรกคือทุกข์ ทุกข์เป็นความจริง
อย่างแรก ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงน�ำมาแสดง และเป็นส่วนส�ำคัญใน
บทท�ำวัตรสวดมนต์ตอนเช้า เมื่อตื่นขึ้น ชาวพุทธเราจะเริ่มวันใหม่
ด้วยการท�ำวัตรเช้า นอกจากระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้ว ยังควร
ท�ำความเข้าใจเรื่องทุกข์ ซึ่งเป็นอริยสัจข้อแรกที่ชาวพุทธต้องรู้จัก
กิจหรือหน้าทีต่ อ่ อริยสัจข้อแรก ก็คอื รูเ้ รือ่ งทุกข์ ค�ำว่า “รู”้ ในทีน่ ี้
มีความหมายหลายอย่าง อย่างแรก รู้ว่า ทุกข์คืออะไร ในบทสวด
มนต์ ได้แจกแจงว่าได้แก่ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ความโศก ความร�่ำไรร�ำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจ เป็นต้น
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แต่ถ้าพูดเพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะง่ายไป เพราะใครๆ ก็รู้ว่า
ความโศก ความร�่ำไรร�ำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ
คือทุกข์ รู้แบบนี้อาจรู้ด้วยการท่องจ�ำก็ได้ เรายังต้องรู้ลึกลงไปอีก
นัน่ คือ รูต้ วั เวลาเกิดทุกข์ โดยเฉพาะเวลาเกิดทุกข์ทใี่ จ เรามักจะไม่รู้
ตัว เพราะมัวแต่คร�ำ่ ครวญ มัวแต่จมอยูใ่ นความทุกข์ เวลาโกรธก็คดิ
แต่จะแก้แค้น เล่นงาน หรือตอบโต้คนทีท่ ำ� ให้เราโกรธ เวลามีความ
ทุกข์ ใจเรามีแต่จะพุง่ ออกนอกหรือไม่กเ็ พ่งเข้าใน คือจมอยูใ่ นความ
ทุกข์นั้น ก็เลยท�ำให้ไม่รู้ทุกข์ ไม่เห็นทุกข์ ไม่รู้ตัวว่าทุกข์ เวลาเรา
เครียด ถ้ามีใครมาทักว่าเราเครียด เรามักจะปฏิเสธว่าฉันไม่เครียด
เช่นเดียวกับคนเมาหรือคนบ้าที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาหรือบ้า ทั้งนี้
เพราะพอเกิดทุกข์ขึ้นมา หรือมีความทุกข์ครอบง�ำจิตใจ ความรู้สึก
ตัวจะหายไป เลยไม่รู้หรอกว่าตัวเองก�ำลังทุกข์อยู่
การรู้เรื่องทุกข์ ยังรวมไปถึงการที่เราได้ตระหนัก
หรือเห็นว่าทุกข์นี้มันเกิดขึ้นที่ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความ
ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่นา่ พอใจ ความพลัดพรากจากสิง่ ทีน่ า่
พอใจ ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น ทั้งหมดนี้
ล้วนเกิดทีข่ นั ธ์ ๕ เราต้องรูด้ ว้ ยว่า ทุกข์นมี้ นั เกิดทีข่ นั ธ์ ๕
หรือเกิดกับขันธ์ ๕ ไม่พ้นไปจากนี้
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การรูท้ กุ ข์กค็ อื การรูว้ า่ ทุกข์เกิดทีข่ นั ธ์ ๕ แล้วเราจะท�ำอย่างไร
เมื่อทุกข์เกิดที่ขันธ์ ๕ ก็ต้องมาฝึกจิต โดยมาดูหรือเห็นที่ขันธ์ ๕
นี้เอง ไม่ต้องไปเห็นที่ไหน เห็นขันธ์ ๕ หรือให้มาเห็นที่กายกับใจ
นั่นเอง เพราะขันธ์ ๕ ถ้ากล่าวโดยย่อก็คือกายกับใจ เมื่อเรามาดู
ที่กายที่ใจ เราถึงจะเห็นทุกข์ที่กายที่ใจได้ รู้ว่ากายกับใจเป็นทุกข์
ไม่ใช่เราทุกข์ ตรงนีส้ ำ� คัญ เพราะคนส่วนใหญ่มกั คิดว่าฉันทุกข์ มอง
ไม่เห็นว่ากายกับใจหรือรูปกับนามต่างหากที่ทุกข์ ไม่ใช่ฉันทุกข์
หน้าทีต่ อ่ ทุกข์ มีแต่การรูเ้ ฉยๆ ยังไม่ตอ้ งละ ถ้าจะละ ต้องไปละ
ที่ตัวสมุทัย ซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่ ๒ คือสาเหตุแห่งทุกข์ เหมือนกับ
ต้นไม้ ถ้าจะก�ำจัดต้องไปจัดการที่ราก ส่วนล�ำต้นกิ่งและใบนั้นเรา
แค่รเู้ ฉยๆ เพือ่ สาวไปให้ถงึ ราก ถ้าจะตัดก็ตดั ทีร่ าก ไม่ใช่ตดั ทีก่ งิ่ ใบ
หรือล�ำต้น ไม่มีประโยชน์เท่าไร สรุปคือ ทุกข์มีไว้ให้รู้ ไม่ได้ให้ละ

เวลาเจริญสติรวมทัง้ ในชีวติ ประจ�ำวันด้วย เราพึงตระหนักเสมอ
ว่า เมื่อมีทุกข์เกิดขึ้น ขอให้เรารู้เฉยๆ อย่าไปพยายามละ ถ้าจะละ
ให้ไปละทีส่ าเหตุแห่งทุกข์ ซึง่ ก็คอื ตัวตัณหาอุปาทานนัน่ เอง การรูท้ กุ ข์
ก็คือรู้ที่ขันธ์ ๕ นั่นเอง ในบทสวดมนต์มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ว่า
โดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์” อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ หรือ
ขันธ์ทเี่ รายึดมัน่ ถือมัน่ นีแ้ หละคือตัวทุกข์ ไม่วา่ จะมีทกุ ข์กแี่ บบก็ลว้ น
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เกิดทีต่ รงนี้ หรือถึงไม่มอี ะไรมากระทบ มันก็ทกุ ข์อยูต่ ลอดเวลา รูท้ กุ ข์
ก็คือรู้ว่าทุกข์เกิดกับขันธ์ ๕ เพราะฉะนั้นก็มาดูที่ขันธ์ ๕ นี้แหละ
ดูจนกระทัง่ รูห้ รือเห็นว่าขันธ์ ๕ นัน้ ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน อันนีเ้ ป็นการรูท้ ี่
ละเอียดลงไปอีกชัน้ หนึง่ คือเห็นว่าไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา ตรงนี้
ยากมาก แต่ถา้ เรามีสติรตู้ วั คือรูก้ ายและใจอย่างต่อเนือ่ ง การส�ำคัญ
มั่นหมายว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตน ก็จะลดลงไป ยิ่งถ้าเกิดปัญญาจน
เห็นว่าขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา ความส�ำคัญมั่นหมายเป็นตัวเป็นตนว่า
เป็นเรา เป็นของเรา หรือทีท่ า่ นอาจารย์พทุ ธทาสเรียกว่า “ตัวกูของกู”
มันก็จะไม่มีที่ตั้ง หรือตั้งอยู่ไม่ได้
เวลาเราเดินอย่างมีสติ หรือสร้างจังหวะอย่างมีสติ ความรู้สึก
ว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ ฉันก�ำลังเดินอยู่ ฉันก�ำลังยกมืออยู่ มันเกิดขึ้น
ไม่ได้ ใครทีเ่ ดินแล้วไปก�ำหนดหรือบริกรรมว่าฉันก�ำลังเดิน ฉันก�ำลัง
สร้างจังหวะ อันนีไ้ ม่ถกู หรอก แต่ถา้ เราเดินอย่างมีสติ มันไม่มตี วั เรา
เป็นผูเ้ ดิน หรือตัวเราเป็นผูส้ ร้างจังหวะ มันมีแต่การเดินเฉยๆ มีแต่
การสร้างจังหวะเฉยๆ ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้น
เพราะฉะนั้น เมื่อเกิดอารมณ์ต่างๆ หรือเกิดความทุกข์ขึ้นมา
ที่ใจหรือที่กายก็ตาม ถ้ามีสติแล้ว มันไม่มีตัวตนฉันเป็นผู้เจ็บ เป็น
ผูท้ กุ ข์ แต่เผลอเมือ่ ไหร่กจ็ ะปรุงตัวฉันขึน้ มา เกิดความรูส้ กึ ว่าฉันเจ็บ
ฉันทุกข์ ตรงนีเ้ ป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อนมาก แต่วา่ สติจะมาช่วยตรงนี้ คือ
ท�ำให้ความส�ำคัญมัน่ หมายในตัวตน หรือการปรุงตัวกูของกู ไม่เกิดขึน้
ทันทีที่ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง คือเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วเรามีสติ มัน
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ก็มแี ต่เพียงการเห็น แต่ไม่มฉี นั ผูเ้ ห็น มีการได้ยนิ แต่ไม่มฉี นั ผูไ้ ด้ยนิ
ทีม่ นั เป็นปัญหาก็เพราะว่าเราไม่มสี ติ เลยเกิดการปรุงแต่ง เช่น พอเกิด
ผัสสะแล้วมีเวทนา ก็ไปยึดเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเรา เช่น ปวดเมือ่ ย
ขึน้ มา ถ้าไม่มสี ติ ไม่เห็นความปวดความเมือ่ ย ใจก็ไปยึดความปวด
เมื่อย แล้วปรุงว่าฉันปวดฉันเมื่อย คือมีตัวฉันเป็นผู้ปวดผู้เมื่อย
ทีนี้ก็เลยเกิดความอยากที่จะก�ำจัดความปวดความเมื่อยนั้นออกไป
แทนที่จะเห็นความอยากนั้น ก็ไปปรุงว่าฉันเป็นผู้อยาก จากนั้นก็
พยายามท�ำทุกอย่างเพื่อก�ำจัดความปวดเมื่อยนั้น ถ้าก�ำจัดไม่ได้ ก็
หงุดหงิดโมโห เกิดความรูส้ กึ ว่าฉันหงุดหงิดโมโหขึน้ มา กลายเป็นว่า
ปรุงแต่งไปเรื่อยๆ
แต่ถ้าเรามีสติ ก็จะมีแต่การเห็นอาการต่างๆ เกิดขึ้นกับกาย
และใจ โดยไม่ไปยึดมัน่ กับอาการเหล่านัน้ หรือไปส�ำคัญมัน่ หมายว่า
ฉันเป็นนั่นเป็นนี่ โกรธก็เห็นความโกรธ เศร้าก็เห็นความเศร้า ปวด
เมื่อยก็เห็นความปวดเมื่อย แต่ถ้าไม่ทันเห็นความปวดความเมื่อยก็
ไปรู้สึกหรือปรุงแต่งเสียแล้ว ว่าฉันเป็นผู้ปวดผู้เมื่อย แล้วก็มีความ
อยากก�ำจัดความปวดเมือ่ ย ถึงตอนนีแ้ ล้วก็ยงั มีโอกาสทีส่ ติจะตามทัน
คือทันเห็นความอยากหรือตัณหาได้อยู่ แต่กจ็ ะยากขึน้ เพราะตัณหา
มีอาการเข้มข้นกว่าเวทนา แต่ถ้าปล่อยให้ปรุงเป็นอุปาทานหรือ
ความยึดมัน่ ขึน้ มา ก็จะหมดเนือ้ หมดตัวเลย คือ ถล�ำเข้าไปในความ
หลงจนยากจะไถ่ถอนจิตออกมาได้ ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นยากมากใน
ชั่วขณะนั้น เว้นแต่จะมีอะไรที่จะมากระตุ้นให้เกิดความระลึกรู้หรือ
รู้สึกตัวขึ้นมา ถึงจะหลุดจากความหลงขณะนั้นได้
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คนส่วนใหญ่ต่อเมื่อได้ระบายอารมณ์ไปแล้วจึงจะรู้สึกตัว เช่น
โกรธเขา อยากจะตอบโต้เขา พอด่าเขาหรือท�ำร้ายเขาเสร็จแล้ว ถึง
ค่อยรูส้ กึ ตัวว่าท�ำสิง่ ทีไ่ ม่สมควรออกไปแล้ว อย่างคนเมาทะเลาะต่อย
ตีกนั ด้วยความไม่รตู้ วั จนกระทัง่ ถึงขัน้ ท�ำร้ายหรือฆ่ากันตาย พอฆ่า
เขาแล้วถึงค่อยรู้ตัวว่าได้ท�ำอะไรลงไป ถึงตอนนี้ก็ต้องรีบคิดหาทาง
หนีต�ำรวจแล้ว ไม่เมาแอ๋อยู่ข้างๆ ศพคนตาย มีหลายคนที่โกรธ
คนรักจนท�ำร้ายเขา ตอนท�ำนั้นไม่รู้ตัว ความโกรธมันสั่งให้ท�ำ แต่
พอท�ำแล้วถึงค่อยรู้ตัว ความรู้ตัวมักเกิดขึ้นเมื่อได้ท�ำไปตามความ
อยากแล้ว หรือท�ำไปตามความโกรธแล้วถึงค่อยมารูต้ วั สติทเี่ กิดขึน้
อย่างนั้นถือว่าช้าไปแล้ว ไม่ทันการ
ส่วนใหญ่เรามักเป็นอย่างนี้ พอได้ระบายอารมณ์หรือได้ทำ� ตาม
อารมณ์ไปแล้ว ถึงค่อยมารู้ตัว เหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นสติถูก
อารมณ์กดทับ พอระบายอารมณ์ออกไปแล้ว สติกเ็ ลยเผยอตัวขึน้ มา
ได้ พอรูต้ วั ว่าท�ำอะไรลงไป ก็เสียใจ บางคนเสียใจไม่หายจนกระทัง่
ถึงวันตาย เราจึงไม่ควรรอให้เกิดเหตุแบบนี้ ควรพยายามมีสติให้
ทันการ รูเ้ ท่าทันอารมณ์เหล่านีก้ อ่ นทีม่ นั จะลุกลามขยายใหญ่โตจนสัง่
ให้เราท�ำอะไรก็ได้ ถ้าเรามีสติอย่างฉับไวและต่อเนือ่ ง อารมณ์เหล่านี้
จะครองใจเราไม่ได้ การเกิดความส�ำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นนั่น ฉัน
เป็นนี่ ฉันโกรธ ฉันเป็นผูโ้ กรธ ฉันทุกข์ ฉันเป็นผูท้ กุ ข์ มันก็จะไม่มี
สติจึงเป็นอุปกรณ์สลายความส�ำคัญมั่นหมายในตัวตนที่สำ� คัญ
มาก นีเ้ ป็นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสแนะน�ำท่านพาหิยะ ท่านพาหิยะ
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เป็นนักบวชนอกศาสนาที่หันมาศรัทธาในพระพุทธเจ้า อุตส่าห์เดิน
ทางมาเป็นสัปดาห์เพือ่ ฟังธรรมจากพระองค์ และได้พบพระพุทธองค์
ขณะทีท่ รงก�ำลังบิณฑบาต จึงทูลอ้อนวอนขอให้พระองค์แสดงธรรม
ตอนนัน้ เลย ทีแรกพระองค์ปฏิเสธเพราะทรงก�ำลังบิณฑบาตอยู่ แต่
สาเหตุส�ำคัญเป็นเพราะพระพุทธองค์ทรงทราบว่าท่านพาหิยะยังไม่
พร้อมจะฟังธรรม เพราะเดินทางมาทั้งคืนและมีความกระตือรือร้น
อยากฟังธรรมมาก เรียกว่ามีไฟแรง มีความมุ่งมั่นมาก สภาพจิต
แบบนีไ้ ม่พร้อมทีจ่ ะเปิดใจฟังธรรม พระองค์จงึ ทรงปฏิเสธทีจ่ ะแสดง
ธรรม แต่ทา่ นพาหิยะก็ยนื ยันขอฟังธรรมจากพระองค์ หลังจากทีท่ รง
ปฏิเสธถึง ๒ ครั้ง ในที่สุดพระองค์ก็ทรงแสดงธรรม เนื่องจากทรง
เห็นว่าท่านพาหิยะมีใจสงบนิ่งแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพาหิยะ
สั้นๆ ว่า “เมื่อเห็นสักว่าเห็น ได้ยินก็สักว่าได้ยิน เมื่อทราบก็สักว่า
ทราบ เมือ่ รูอ้ ารมณ์กส็ กั ว่ารูอ้ ารมณ์ เมือ่ นัน้ เธอย่อมไม่มี เมือ่ ใดเธอ
ไม่มี เมือ่ นัน้ เธอย่อมไม่มที งั้ ในโลกนีแ้ ละโลกหน้า ไม่มใี นระหว่างโลก
ทั้งสอง นี้แหละคือที่สุดแห่งทุกข์”
พระองค์ตรัสเท่านี้ ท่านพาหิยะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทนั ที
ได้ชอื่ ว่าเป็นผูท้ ตี่ รัสรูเ้ ร็ว แต่กต็ ายเร็วเหมือนกัน คือพอลาพระพุทธ
เจ้าเพื่อไปหาเครื่องบวช ก็โดนวัวขวิดตายเสียก่อนจะทันได้บวช
ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ค�ำสอนของพระพุทธองค์ที่แสดงแก่ท่านพาหิยะ
ข้อความที่ว่า เห็นก็สักว่าเห็น ได้ยินก็สักว่าได้ยิน ก็คือมีสตินั่นเอง
เมือ่ มีสติ เมือ่ นัน้ ตัวเธอจะไม่มี ตัวเธอในทีน่ กี้ ค็ อื ความส�ำคัญมัน่ หมาย
ว่าตัวกูของกูนี่เอง พูดอีกอย่างคือ เมื่อมีสติ ตัวตนก็จะหายไป
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สติจงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญมากทีจ่ ะช่วยให้เราละวางความยึดมัน่ ส�ำคัญ
หมาย และท�ำให้หมดทุกข์ เพราะว่าความทุกข์โดยเฉพาะความทุกข์ใจ
ล้วนเกิดจากความส�ำคัญยึดมัน่ ในเรือ่ งตัวกูของกูนนั่ เอง มีตวั กู ก็เกิด
ของกูขนึ้ มา เมือ่ เกิดของกู ก็เกิดการยึดมัน่ ให้มนั เทีย่ ง คงทน และ
ไม่ได้ยดึ เอาสิง่ ดีๆ เท่านัน้ สิง่ ทีไ่ ม่ดกี ย็ งั ยึด สิง่ ดีนใี้ ครๆ ก็รวู้ า่ มันน่า
ยึด แต่สงิ่ ทีไ่ ม่ดี ท�ำไมถึงยังไปยึดได้ ก็เพราะความหลงนัน่ เอง เช่น
ไปยึดเอาความโกรธมาครองใจ ไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมวาง แถมยัง
ยึดว่าเป็นของเราด้วย เวลาความโกรธเกิดขึ้น เวลาเจ็บป่วยเกิดขึ้น
ก็ชอบยึดว่า ความโกรธเป็นของเรา ความเจ็บป่วยเป็นของเรา มัน
ไม่ได้เป็นของเราหรอก แต่เราไปปรุงขึ้นเองว่าเป็นของเรา
แม้กระทัง่ ศัตรู เราก็ยงั ไปยึดว่าเป็นของเราใช่ไหม เจอใครก็บอก
ว่า หมอนี่เป็นศัตรูของฉัน ศัตรูเป็นสิ่งที่น่ายึดว่าเป็นของเราหรือ
ไม่นา่ ยึดใช่ไหม แต่ทำ� ไมจึงไปยึดว่าเป็นของเรา ความโกรธก็ไม่นา่ ยึด
ความเจ็บความป่วยก็ไม่น่ายึด แต่พอเผลอสติเมื่อไร ก็ไปยึดเอาว่า
เป็นของเรา ความเครียดก็เช่นกัน ความเศร้าก็เช่นกัน ท�ำไมถึงชอบ
ยึดว่าเป็นของเรา ท�ำไมจึงไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมวาง ก็เพราะไม่มสี ติ
นั่นเอง ที่จริงมันมีอวิชชาเป็นพื้นอยู่แล้ว แต่พอไม่มีสติก็เลยท�ำให้
หลงยึดแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่น่ายึด
ทีนี้ถ้าเรามีสติ สติจะพาเราให้ไกลจากทุกข์ และเข้าใกล้พระ
นิพพาน พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “ผูใ้ ดเมือ่ เห็นรูปแล้วมีสติ ไม่กำ� หนัด
ในรูป ทัง้ ไม่ตดิ ใจในรูปนัน้ เมือ่ เขาเห็นรูป แล้วเสวยเวทนาอยู่ ทุกข์
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ย่อมสิน้ ไป ไม่ถกู สัง่ สมไว้ ฉันใด เขาก็เป็นผูม้ สี ติเทีย่ วไป ฉันนัน้ เมือ่
เขาไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้ บัณฑิตกล่าวว่าเขาอยู่ใกล้พระนิพพาน”
ที่จริงไม่ใช่ใกล้พระนิพพานแต่เพียงอย่างเดียว ยังใกล้พระพุทธเจ้า
ด้วย แต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่เป็นอดีตเจ้าชายสิทธัตถะที่เคยเดินเหิน
อยูใ่ นประเทศอินเดียโน่น แต่หมายถึง ความเป็นผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน
พระองค์เคยตรัสว่า “แม้ภกิ ษุจะอยูห่ า่ งไกลเราถึงร้อยโยชน์ แต่ถา้ หาก
เป็นผู้ปราศจากความโลภ เป็นผู้ไม่ก�ำหนัดในกาม ไม่มีจิตพยาบาท
ไม่มจี ติ คิดร้ายใคร เป็นผูม้ สี ติตงั้ มัน่ มีความรูส้ กึ ตัว ส�ำรวมในอินทรีย์
ผู้นั้นก็ถือว่าได้อยู่ใกล้เราตถาคต เพราะผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา
ตถาคต”
การมีสติกด็ ี รูส้ กึ ตัวก็ดี ส�ำรวมอินทรียก์ ด็ ี ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเรือ่ ง
เดียวกัน เพราะถ้าเรามีสติแล้ว ความรูส้ กึ ตัวก็จะตามมา ความส�ำรวม
ในอินทรีย์หรืออินทรียสังวร ก็คือการรักษาใจให้เป็นปกติ ไม่ยินดี
ยินร้ายเมือ่ ตาเห็นรูป หูได้ยนิ เสียง อันนีก้ ค็ อื สติ ถ้ามีสติ มีอนิ ทรีย
สังวร ก็จะท�ำให้เข้าใกล้พระพุทธเจ้า ดังนั้นเวลามีสติ ให้รู้ว่าเราได้
ธรรมทีเ่ ป็นเครือ่ งรักษาใจทีม่ คี า่ มาก ทัง้ ช่วยให้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าและ
ช่วยให้เข้าใกล้พระนิพพาน เพราะว่าตัวตนหรือความส�ำคัญมัน่ หมาย
ว่าตัวกูของกูจะไม่มที ตี่ งั้ ดังนัน้ จึงไม่มผี ทู้ กุ ข์ มีแต่ความทุกข์เท่านัน้
ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นมาก ที่เราจะต้องมีสติรู้ในกายและใจอยู่เสมอ
รูอ้ าการทีเ่ กิดขึน้ กับกายและใจ คือรูท้ กุ ข์ทเี่ กิดกับขันธ์ ๕ หรือมีสติ
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เห็นทุกข์ที่เกิดกับขันธ์ ๕ สิ่งนี้จะช่วยพาเราเข้าใกล้นิโรธเป็นล�ำดับ
เพราะว่าการเห็นนั้นเป็นองค์มรรคในตัว ถ้าเราเห็นแล้ว การที่จะ
สาวไปถึงต้นตอของทุกข์ คือความยึดมั่นส�ำคัญหมายความว่าเป็น
ตัวกูของกูจนสามารถละวางได้ ก็ย่อมเป็นได้
เห็นได้ว่า อริยสัจ ๔ ประการ เริ่มต้นและจบที่การเห็นทุกข์
เริ่มจากการรู้ตัวในเวลาเกิดทุกข์ และเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นกับขันธ์ ๕
เห็นว่าขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ไม่ใช่เราทุกข์ จนเห็นไปถึงว่า ทุกข์เกิดขึน้
เพราะไปยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวกูของกู นัน่ คือรูไ้ ปถึงสมุทยั และเมือ่ มีสติ
ทีเ่ กือ้ หนุนให้เกิดปัญญาจนกระทัง่ ได้เห็นความจริงข้อนี้ ก็จะสามารถ
ละสมุทยั ได้ และเมือ่ ละสมุทยั หรือละความยึดติดถือมัน่ ในตัวตนได้
แล้ว ความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้ง ก็จะเข้าถึงนิโรธ คือความดับทุกข์หรือ
พระนิพพานได้ในที่สุด

...ถ้าเรามีสติแล้ว ความรู้สึกตัวก็จะตามมา
ความสำ�รวมในอินทรีย์หรืออินทรียสังวร
ก็คือการรักษาใจให้เป็นปกติ ไม่ยินดียินร้าย
เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง อันนี้ก็คือสติ
ถ้ามีสติ มีอินทรียสังวร ก็จะทำ�ให้เข้าใกล้
พระพุทธเจ้า ดังนั้นเวลามีสติ ให้รู้ว่าเรา
ได้ธรรมที่เป็นเครื่องรักษาใจที่มีค่ามาก
ทั้งช่วยให้เข้าใกล้พระพุทธเจ้า
และช่วยให้เข้าใกล้พระนิพพาน...

ป ร ะ วั ติ

พระไพศาล วิสาโล
พระไพศาล วิสาโล นามเดิม ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์ เป็นชาว
กรุงเทพฯ เกิดเมือ่ พุทธศักราช ๒๕๐๐ ส�ำเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ และส�ำเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษา
จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านสนใจปัญหาสังคม จึงเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
ชนบทและกิจกรรมอาสาสมัครในโรงเรียนอีกหลายรูปแบบ เมือ่ อายุ
๑๕ ปี ท่านได้อ่านงานเขียนของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ จึงได้

ปลูกฝังความเป็นพุทธแต่นนั้ มา ทัง้ ยังสนใจงานหนังสือ โดยเริม่ จาก
การเขียนบทความตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งใน
ระหว่างทีศ่ กึ ษาอยูม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านเคยเป็นสาราณียกร
วารสารปาจารยสาร อยู่ถึง ๑ ปีเต็ม
ท่านมีความสนใจด้านการเมือง ได้เข้าร่วมประท้วงในเหตุ
การณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ต่อมาช่วง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เคยไปร่วม
อดอาหารประท้วงในแนวทางอหิงสา จนกระทัง่ ถูกล้อมปราบภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และถูกคุมขังเป็นเวลา ๓ วัน เมื่อออก
จากคุกแล้วได้มาท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อ
สังคม ตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช ๒๕๑๙ ถึง พุทธศักราช ๒๕๒๖ เน้นงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือผูถ้ ูกคุมขังด้วยสาเหตุทางการเมืองซึง่
สามารถด�ำเนินการประสบผลส�ำเร็จ เมือ่ รัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษ
กรรมผูต้ อ้ งหา กรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าคน
จนเป็นข่าวไปทั่วโลก
พระไพศาล วิสาโล อุปสมบทเมือ่ พุทธศักราช ๒๕๒๖ ณ วัด
ทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร เรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อเทียน
จิตตฺ สุโภ วัดสนามในก่อนไปจ�ำพรรษาแรก ณ วัดป่าสุคะโต อ�ำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยศึกษาธรรมกับหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ
แต่แรกตั้งใจจะบวชเพียง ๓ เดือนแต่เมื่อการปฏิบัติธรรมเกิดความ
ก้าวหน้า จึงมีความอาลัยในผ้าเหลือง บวชต่อเรือ่ ยมา จนครบรอบ
๓๒ พรรษาในต้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้

ปัจจุบนั ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต แต่สว่ นใหญ่จะจ�ำพรรษา
อยู่ที่วัดป่ามหาวัน (ภูหลง) เพื่อรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า
นอกจากการจัดอบรมปฏิบัติธรรม พัฒนาจริยธรรม และอบรม
โครงการเผชิญความตายอย่างสงบต่อเนือ่ งตลอดมาแล้ว ท่านยังเป็น
ประธานเครือข่ายพุทธิกา กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง กรรมการ
สถาบันสันติศึก ษา กรรมการมูลนิธิสันติวิถี และกรรมการสภา
สถาบันอาศรมศิลป์ ล่าสุดท่านเป็นก�ำลังส�ำคัญในเครือข่ายสันติวิธี
ซึ่งรณรงค์ให้คนไทยแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง
พระไพศาล วิสาโล ได้ชอื่ ว่าเป็นพระสงฆ์นกั กิจกรรม หัวก้าว
หน้าในจ�ำนวนน้อยนิด ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงความรูท้ างด้านพุทธธรรม
มาอธิบายปรากฏการณ์ของชีวิตและสังคม ในบริบทของสังคมสมัย
ใหม่อย่างเข้าใจง่ายชัดเจนเป็นรูปธรรม มีทักษะในการอธิบายหลัก
ธรรมทีย่ ากและลึกซึง้ ให้เห็นเป็นเรือ่ งง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ ท�ำให้
คนรุ่นใหม่เกิดศรัทธาและเห็นความส�ำคัญของธรรมว่าเป็นเรื่องน่า
ใคร่ครวญศึกษาและปฏิบตั ไิ ด้ไม่ยาก ท่านมีงานเขียนต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ
ทั้งหนังสืองานแปลและบทความ ปัจจุบันมีผลงานหนังสือของท่าน
มากกว่าร้อยเล่ม
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ท่านได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธ์
ในสาขา ศาสนาและปรัชญา จากผลงานหนังสือ “พุทธศาสนาไทย
ในอนาคต : แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต” ล่าสุดทีเ่ ป็นเกียรติประวัติ
ส�ำคัญคือ ท่านเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจ�ำปี

พุทธศักราช ๒๕๕๓ โดยมติเอกฉันท์
แม้จะมีผลงานช่วยเหลือสังคม อนุรกั ษ์ธรรมชาติ และส่งเสริม
การปฏิบัติภาวนามากมาย แต่ทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมาแล้ว พระ
ไพศาล วิสาโล ยังคงยืนยันว่า “ชีวติ อาตมา เป็นแค่พระอย่างเดียว
ก็เป็นเกียรติ และประเสริฐสุดในชีวติ แล้ว ไม่มอี ะไรสูงสุดกว่าการเป็น
พระ ที่เหลือเป็นส่วนเกิน”

อริยสัจ ๔ ประการ เริม่ ต้นและจบทีก่ ารเห็นทุกข์ เริม่
จากการรูต้ วั ในเวลาเกิดทุกข์ และเห็นว่าทุกข์เกิดขึน้ กับ
ขันธ์ ๕ เห็นว่าขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ไม่ใช่เราทุกข์ จนเห็น
ไปถึงว่า ทุกข์เกิดขึน้ เพราะไปยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวกูของกู
นั่นคือรู้ไปถึงสมุทัย และเมื่อมีสติที่เกื้อหนุนให้เกิด
ปัญญาจนกระทั่งได้เห็นความจริงข้อนี้ ก็จะสามารถ
ละสมุทยั ได้ และเมือ่ ละสมุทยั หรือละความยึดติดถือมัน่
ในตัวตนได้แล้ว ความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้ง ก็จะเข้าถึงนิโรธ
คือความดับทุกข์หรือพระนิพพานได้ในที่สุด

