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น�้ำพริกไม่ว่าเผ็ดร้อนเพียงใด หากเทลงแม่น�้ำ ก็จืดจางลง
อย่างรวดเร็ว ฉันใด ความทุกข์ไม่ว่ารุนแรงแค่ไหน หาก
สัมผัสกับใจที่กว้างใหญ่ ก็ย่อมเบาบางลงฉันนั้น
เราไม่อาจควบคุมหรือบงการให้มีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้น
กับเรา แม้ระมัดระวังหรือท�ำดีทสี่ ดุ แล้ว ก็ยงั มีเหตุรา้ ยหรือ
สิ่งไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับเราอยู่นั่นเอง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เรา
ท�ำได้ก็คือ ดูแลรักษาใจให้เข้มแข็งมั่นคง รวมทั้งขยายใจ
ของเราให้ใหญ่ขึ้น ประหนึ่งแม่น�้ำที่สามารถละลายน�้ำพริก
หรือพิษทั้งหลายให้เจือจางลง
ใจของเรานัน้ สามารถขยายใหญ่ขนึ้ ได้หากไม่ถกู รัดรึง
ด้วยความเห็นแก่ตัวหรือความยึดติดในตัวตน คนที่คิดถึง
แต่ตนเอง จิตใจจะคับแคบ และมีความสุขได้ยาก ต่อเมื่อ

นึกถึงผู้อื่นอยู่เสมอ จิตใจจึงจะขยายใหญ่ และมีความสุข
ได้ง่ายขึ้น เพราะเห็นความทุกข์ของตนเองเป็นเรื่องเล็กลง
ยิ่งให้ก็ยิ่งมีความสุข ท�ำให้เห็นชัดว่า ความสุขมิได้เกิดจาก
การมี ก ารเสพเท่ า นั้ น ที่ ป ระเสริ ฐ และยั่ ง ยื น กว่ า นั้ น คื อ
ความสุขที่เกิดจากการให้และการเกื้อกูลผู้อื่น
นอกจากการขยายใจให้ใหญ่ขนึ้ ด้วยเมตตากรุณาแล้ว
ความสุขอันประเสริฐยังเกิดได้จากการฝึกจิตให้รู้จักนิ่ง
และปล่อยวาง ไม่วงิ่ พล่านหาความทุกข์มาใส่ตวั และไม่เก็บ
อารมณ์อกุศลมาท�ำร้ายจิตใจ จะท�ำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยสติ
คือความระลึกรู้ เพือ่ ปลดปล่อยใจจากความคิดและอารมณ์
อกุศลทั้งหลาย สติยังช่วยให้เห็นความจริงของกายและใจ
อันเป็นขั้นตอนส�ำคัญสู่การเกิดปัญญา จนเห็นว่าแท้จริง
แล้วตัวกูของกูนั้นเป็นมายาภาพที่จิตปรุงแต่งขึ้นเอง ผลที่
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ตามมาคือการคลายความยึดมั่นในตัวกูของกู จนหมดสิ้น
ซึ่ ง ความเห็ น แก่ ตั ว ถึ ง ตอนนั้ น จิ ตก็ จะแผ่ ก ว้ างอย่ า งไร้
ขอบเขตราวท้องฟ้า เพราะไม่มีสิ่งรัดรึงอีกต่อไป เป็นภาวะ
ที่สุขและสงบเย็นอย่างแท้จริง
หนังสือเล่มเล็กนี้ประกอบด้วยค�ำบรรยายสองบท
หลังท�ำวัตรเย็นทีว่ ดั ป่าสุคะโต คุณหมออัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์
แห่ง ชมรมกั ล ยาณธรรมเห็นว่ามีประโยชน์ จึ ง ขอน�ำไป
พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน ข้าพเจ้ายินดีอนุญาต และขอ
อนุโมทนาในกุศลจริยาของชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งท�ำงาน
เผยแผ่ธรรมอย่างจริงจังตลอดเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา หวังว่า
หนังสือเล่มนีจ้ ะมีสว่ นช่วยผูอ้ า่ นในการเสริมสร้างคุณภาพจิต
เพื่อการเข้าถึงความจริงและความสุขที่ประเสริฐยิ่ง
วิสาขปุณณมี
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คํ า นํ า

ข อ ง ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

ทุกข์ คืออริยสัจข้อแรกที่เราต้องรู้ ไม่มีใครหนีพ้นได้ แต่ผู้ที่
พัฒนาจิตดีขึ้นไปตามล�ำดับ ก็ย่อมมีวิธีรับมือกับทุกข์ โดย
ไม่เป็นทุกข์ได้ ท่านผูม้ ปี ญ
ั ญาเหล่านัน้ มิได้แตกต่างจากเราท่าน
ในการพบเจอสิ่งอันไม่พึงปรารถนา พลัดพรากจากสิ่งอันเป็น
ที่รัก และอีกสารพัดรูปแบบของความทุกข์ แต่ท่านก็เพียงแต่
เห็นว่ามันมีอยู่ ไม่เข้าไปเป็นอะไรกับมัน ท่านจึงไม่ได้เดือดร้อน
หรือบอบช�้ำทางใจเหมือนปุถุชนชาวโลกที่ยังไม่เข้าใจวิธีวางใจ
และยังไม่สามารถปล่อยวางความยึดติดถือมั่นต่างๆ
“ขยายใจให้ใหญ่ขึ้น” เป็นธรรมเทศนาของพระอาจารย์
ไพศาล วิสาโลเรื่องแรกที่คัดสรรมาเสนอในเล่มนี้ ซึ่งได้จุด
ประกายแห่งสัมมาทิฏฐิและโยนิโสมนสิการในการรับมือกับ
ปัญหาและความทุกข์ตา่ งๆ ทีเ่ ราท่านจะต้องประสบเป็นธรรมดา
สิ่งส�ำคัญที่พระอาจารย์ชี้ให้เห็นคือ สิ่งที่เราประสบนั้น ไม่ว่า
มันจะยาก จะหนัก หรือไม่พึงประสงค์เพียงไร มันไม่ส�ำคัญ
เท่ากับใจของเราวางท่าทีต่อปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องนั้น
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อย่างไร ถ้าจิตใจของเรากว้างขวางมีอาณาเขตขยายใหญ่ออกไป
ด้วยคุณธรรมความดีและความเข้าใจโลกและชีวิตได้มากเท่าไร
อุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ ก็เป็นเพียงแค่เกลือหยิบมือเดียวที่
ไม่อาจท�ำให้น�้ำในแม่น�้ำหรือมหาสมุทรเค็มได้ คือไม่อาจท�ำให้
ใจที่ฝึกดีแล้วเป็นทุกข์ได้
ยังมีธรรมเทศนาที่น่าสนใจมากอีกเรื่องหนึ่งที่ได้น�ำมา
รวมไว้ในเล่มเดียวกันนี้ คือ “ฝึกใจให้นิ่ง ฝึกจิตให้วาง” ซึ่ง
พระอาจารย์ทา่ นเปรียบเทียบการท�ำงานของ “กาย” และ “จิต”
ไว้อย่างชัดเจนและคมคายมาก ท�ำให้เราเห็นการท�ำงานของ
รูปนามได้ในภาพรวมไม่ยากเลย แม้จะไม่รู้ค�ำบาลี ศัพท์เฉพาะ
ทางวิชาการ ทุกคนก็สามารถเข้าใจตัวตนได้มากขึน้ เข้าใจปัญหา
ทางออกทางแก้ ของการท� ำ งานร่ ว มกั น ที่ บ างครั้ ง ขั ด แย้ ง
ไม่ลงตัวของกายและจิต ซึ่งท่านได้แนะน�ำไว้อย่างเป็นขั้นตอน
ถื อ เป็ น งานบรรยายที่ สุ น ทรีย ์ อ่านแล้ว ก็อ ดจะอมยิ้ ม ไม่ได้
ในความช่างเปรียบของท่าน และท�ำให้เราได้ย้อนถามตัวเองว่า
เราดูแลกายและใจของเราดีพอหรือยัง
ถึงแม้ธรรมะจะเป็นเรื่องที่ต้องค่อยศึกษาท�ำความเข้าใจ
ไปตามล�ำดับ อีกทัง้ หลายคนก็กลัวค�ำว่า “ธรรมะ” เกรงว่าเรา
ยังไม่มีปัญญาพอที่จะเปิดใจรับหรือดูเป็นเรื่องสูงเกินไปส�ำหรับ
เราในวัยเวลานี้ แต่ส�ำหรับท่านที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือของ
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลมาบ้างแล้ว เรื่องธรรมะก็จะไม่ใช่
เรือ่ งยากอีกต่อไป นับเป็นโชคดีของคนไทยและชาวพุทธ ทีเ่ รามี
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ครูบาอาจารย์อย่างพระอาจารย์ทสี่ ามารถถ่ายทอดธรรมะทีย่ าก
ให้กลายเป็นเรื่องง่ายและสามารถประยุกต์เข้ากับสภาพสังคม
ปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน ท่านสามารถน�ำปัญหาและเรื่องราว
ตัวอย่างจริงที่นา่ สนใจมาเชื่อมร้อยกับธรรมเป็นเนื้อเดียวกันได้
โดยเราไม่ทันรู้ตัวเลยว่าหมอก�ำลังป้อนยาให้เรา และเป็นยาที่มี
สรรพคุณแก้ทุกข์ได้จริง
ในนามชมรมกัลยาณธรรม พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติและ
มีความสุขที่ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ให้เผยแผ่งาน
ธรรมที่ มี คุ ณ ภาพและมี เ สน่ ห ์ ช วนศึ ก ษาของพระอาจารย์
สืบเนื่องตลอดมา ในเดือนพฤษภาคม เป็นครบรอบเดือนเกิด
ของท่านพระอาจารย์ครบ ๕ รอบอายุวัฒนมงคล  พวกเรา
จึงด�ำริจัดพิมพ์หนังสือนี้เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา ด้วย
ความเคารพศรัทธาในปฏิปทาและจริยาวัตรของพระอาจารย์
เหนือเศียรเกล้า ขอสรรพมงคลจงบังเกิดแด่ พระมหาเถระ
ผู้เป็นพระธรรมดา ผู้ไม่เป็นอะไรกับอะไร และท�ำได้ทุกอย่าง
ไปได้ทุกที่ มีเมตตาทุกเมื่อ เพื่อประกาศธรรมแห่งความพ้น
ทุกข์ ขอขอบคุณศิลปินใจบุญ “เซมเบ้” ส�ำหรับภาพวาดที่สื่อ
ความด้วยจิตบริสุทธิ์ของผู้ให้ และชมรมฯ หวังว่าทุกท่านจะ
ได้รับประโยชน์และยิ้มรับความทุกข์ได้ง่ายขึ้น เมื่ออ่านหนังสือ
เล่มนี้จบลง
กราบอนุโมทนาและขอบพระคุณทุกท่าน
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ความทุกข์ในชีวติ คนเรา เหมือนกับเกลือ คือว่า
จะเค็มหรือจะจืดขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใส่น�้ำด้วย
ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะเป็นน�้ำแก้วหนึ่ง หรือจะเป็น
ล�ำน�้ำสายหนึ่ง
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มีพระหนุ่มรูปหนึ่ง อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในแต่ละวันจะ
มีเรื่องที่ขุ่นเคืองไม่พอใจอยู่เสมอ เวลานั่งสมาธิหากได้ยิน
เสียงคนพูดคุยกันเสียงดังก็ไม่พอใจ บางทีกต็ บะแตกต่อว่า
คนที่พูดคุยกัน เวลากวาดใบไม้ก็บ่นว่าใบไม้เยอะ กวาดไป
ก็หงุดหงิดไป บางทีก็ต่อว่าเพื่อนหาว่าเพื่อนกินแรง ไม่ว่า
จะท�ำอะไร ถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกใจก็จะโมโหง่าย แม้แต่บางทีใช้
ปากกาแล้วเขียนฝืดก็ขว้างปากกาทิ้ง เหตุการณ์ทั้งหมดนี้
อยู่ในสายตาของหลวงพ่อตลอด
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วันหนึง่ หลวงพ่อจึงบอกให้พระหนุม่ นีไ้ ปเอาเกลือจาก
ในครัวมาห่อหนึง่ และให้ไปรินน�ำ้ มาแก้วหนึง่ แล้วให้โรยเกลือ
ลงไปในแก้วน�้ำนั้น สักพักหลวงพ่อก็ให้พระหนุ่มชิมน�้ำใน
แก้วนัน้ ดู พระหนุม่ บอกว่าเค็มมาก หลวงพ่อจึงพาเดินไปที่
ล�ำน�้ำหน้าวัด แล้วให้พระหนุ่มเอาเกลือที่เหลือโรยลงไปใน
ล�ำน�ำ้ นัน้ แล้วให้ชมิ น�ำ้ นัน้ ดูอกี ที หลวงพ่อถามว่าเป็นอย่างไร
พระหนุ่มบอกว่าจืด ตอบไปก็งงไปว่าหลวงพ่อตั้งใจจะบอก
อะไรแก่ตน
หลวงพ่อให้เวลาพระหนุม่ คิดสักพักแต่พระหนุม่ ก็คดิ
ไม่ออก ท่านจึงเฉลยว่าความทุกข์ในชีวติ คนเรา เหมือนกับ
เกลือ คือว่าจะเค็มหรือจะจืดขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใส่น�้ำด้วย
ขึน้ อยูก่ บั ว่าเธอจะเป็นน�ำ้ แก้วหนึง่ หรือจะเป็นล�ำน�ำ้ สายหนึง่
แล้วให้พระหนุ่มลองพิจารณาดูว่าความทุกข์ที่ผ่านเข้ามา
ในชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ สิ่งที่ไม่ถูกใจเรา
ไม่เป็นไปดัง่ ใจเรา จะว่าไปก็เหมือนกับเกลือ แต่จะเค็มหรือจืด
ก็ขนึ้ อยูก่ บั ภาชนะทีใ่ ส่นำ�้ ด้วย ความทุกข์กเ็ ช่นกันจะจืดหรือ
จะเค็มขึ้นอยู่กับใจของเรา ว่าใจของเราเหมือนแก้วน�้ำเล็กๆ
หรือเหมือนกับล�ำน�้ำ  ซึ่งมีขนาดต่างกันมาก
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เวลาที่เราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามหากเรามีความ
ขุ่นเคืองหรือมีความทุกข์มากนั้นแสดงว่าใจเราเล็ก ใจเรา
แคบเหมือนกับแก้วน�้ำหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่มา
กระทบเรา หรือเกิดขึ้นกับเราจะท�ำให้เราเจ็บปวดหรือไม่
ขุน่ เคืองหรือไม่นนั้ ขึน้ อยูท่ ใี่ จเราด้วย ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ทีส่ งิ่ ที่
มากระทบเท่านัน้ ใบไม้จะเยอะ เพือ่ นร่วมงานจะไม่นา่ รัก หรือ
ดินฟ้าอากาศจะไม่เป็นใจ แต่มันท�ำให้เราทุกข์ไม่ได้ หาก
้ พูดง่ายๆ ว่าสุขหรือทุกข์
ใจเราใหญ่เหมือนแม่นำ�้ หรือล�ำน�ำ 
นั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่มา
กระทบหรือเกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นอย่างไร ใจที่เล็กกับใจที่
กว้างใหญ่นั้น ส่งผลให้เราเป็นคนทุกข์ง่ายหรือไม่ คนที่
ใจแคบใจเล็ก คิดถึงแต่ตวั เอง เมือ่ เจออะไรมากระทบก็ทกุ ข์
ไปหมด โกรธ ไม่พอใจไปหมด แต่คนที่ใจกว้างใหญ่ แม้
จะมีเรื่องร้ายเรื่องใหญ่เกิดขึ้น ก็รู้สึกปกติ เฉยๆ ได้
มีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่า บ่ายวันหนึ่งมีรถแท๊กซี่มา
จอดอยู่หน้าบ้านของเธอ ซึ่งอยู่ในซอย พอเห็นรถแท็กซี่
มาจอดหน้าบ้าน เธอรูส้ ึกไม่พอใจขึน้ มาทันที รู้สึกว่าหากมี
รถในบ้านจะเข้าจะออกจะท�ำอย่างไร พอมองไปที่ร่มไม้ก็ยิ่ง
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ไม่พอใจว่านั่นเป็นต้นไม้ที่พ่อปลูกไว้เพื่อให้ร่มเงาหน้าบ้าน
ไม่ใช่ที่ที่จะให้ใครมาจอดเพื่ออาศัยร่มเงา แต่สักพักเธอ
ก็ได้สติ เพราะมาคิดทบทวนใหม่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีธุระ
จะออกจากบ้าน ถนนหรือซอยนั้นก็เป็นของสาธารณะมี
ขนาดกว้างพอสมควร ถ้าจะเข้า-ออก ก็คงจะไม่ลำ� บาก เธอ
คิดด้วยว่าคนขับคงเหนือ่ ย อากาศร้อน พอเห็นร่มเงาจึงมา
จอดพัก พอเธอนึกถึงคนขับแท็กซีค่ นนัน้ ทีค่ งจะร้อน เพราะ
อากาศอบอ้าว และได้มาอาศัยร่มเงาหน้าบ้านของเธอเป็นที่
ดับร้อน เธอก็รู้สึกดีขึ้น และยิ่งรู้สึกดีขึ้นอีกเมื่อเห็นคนขับ
แท๊กซี่เอาข้าวมากิน เธอดีใจว่าต้นไม้ที่พ่อปลูกได้ให้ร่มเงา
แก่คนทีร่ อ้ น คนขับแท๊กซีอ่ าจจะเหนือ่ ย ยังไม่ได้กนิ ข้าวเลย
ตัง้ แต่เช้า ได้มาอาศัยร่มเงาของต้นไม้ทพี่ อ่ เธอปลูกไว้ ได้ใช้
ประโยชน์ ดับทุกข์ เธอจึงดีใจ
ความรู้สึกของเธอเปลี่ยนไปจากทีแรกที่เธอรู้สึก
ไม่พอใจเพราะรู้สึกว่านี่เป็นบ้านของฉัน หน้าบ้านของฉัน
ซึง่ ทีจ่ ริงเป็นถนนสาธารณะ แต่พอไปนึกเองว่าถนนหน้าบ้าน
นี้เป็นของฉันก็เลยเกิดความไม่พอใจทันทีที่มีรถแท๊กซี่มา
จอด และยิ่งไม่พอใจเมื่อนึกว่าต้นไม้ของพ่อฉัน ปลูกไว้
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เพื่อให้ร่มเงากับลูกๆ แต่พอเธอกลับมาคิดอีกมุมหนึ่งมอง
ถึงความรู้สึกของคนขับแท็กซี่ว่า เขาคงร้อน เหนื่อย หิว
ความรูส้ กึ ของเธอก็เปลีย่ นไป เกิดความเห็นใจความเมตตา
ขึน้ มาและสิง่ ทีต่ ามมาคือความสุข ความดีใจทีเ่ ขาได้ดบั ทุกข์
โดยอาศัยร่มเงาหน้าบ้านของเธอ คนบางคนเมื่อเจอเหตุ
การณ์นี้ จะโมโหไม่พอใจ อาจจะเดินไปต่อว่าคนขับแท๊กซี่
แต่คนบางคนกลับรูส้ กึ ดีใจ อันนีเ้ ป็นเพราะคุณภาพจิตหรือ
มุมมอง
เธอดูอยู่สักพัก คนขับแท๊กซี่กินข้าวเสร็จและขับรถ
ออกไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่หน้าบ้านของเธอ รถจะเข้าจะ
ออกก็ไม่มีปัญหา เธอจึงคิดได้ว่าเมื่อสักครู่เรากังวลไปเอง
ว่าหากรถจะเข้าจะออกจะท�ำอย่างไร ที่จริงเป็นการกังวลไป
ล่วงหน้า เพราะแท๊กซี่อยู่ประเดี๋ยวเดียวก็ไปแล้ว เธอกังวล
เพราะไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น คนเราก็ทุกข์เพราะเหตุนี้
เหมือนกัน อะไรบางอย่างยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่กังวลไปล่วง
หน้าแล้ว เป็นเพราะว่าใจไปอยู่กับอนาคต มองข้ามปัจจุบัน
ไป
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คนเราจะทุกข์หรือสุข อยู่ที่มุมมอง ซึ่งมีส่วนท�ำให้
ใจเราเล็กหรือแคบ หรือท�ำให้ใจเรากว้างใหญ่ ถ้าเราคิดถึง
แต่ตวั เอง ท�ำให้ใจเราคับแคบ เช่น คิดว่าบ้านของฉัน ถนน
ของฉัน ต้นไม้ของพ่อฉัน แต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่น ก็ท�ำให้
ใจเรากว้างขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าใจเราก็แคบ เราก็คิดถึง
ตัวเองอยูเ่ สมอ แต่ถา้ ใจเรากว้างเราจะคิดถึงคนอืน่ ๆ ได้งา่ ย
เวลาเจอเหตุการณ์อะไรแล้วทุกข์ ลองนึกดูว่าเป็นเพราะเรา
คิดถึงแต่ตัวเองหรือเปล่า หรือเอาแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลาง
คนทีม่ คี วามยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวกูของกู ก็จะทุกข์ได้งา่ ย เมือ่
มีคนพูดกับเราแม้เพียงให้ค�ำแนะน�ำ  เราก็ไม่พอใจเสียแล้ว
หากว่าเรามีตวั กูของกูสงู หรือมีอตั ตาแรง จะคิดว่ามาแนะน�ำ
ฉันท�ำไม เธอล่ะท�ำดีแค่ไหน ค�ำแนะน�ำของเพื่อนกลายเป็น
สิ่งที่มากระแทกอัตตา เพราะเรารู้สึกว่าท�ำให้เราขายหน้า
เสี ย หน้ า หรื อ แสดงว่ า เรายั ง ดี ไ ม่ พ อ ยั ง มี ข ้ อ บกพร่ อ ง
ตัวอัตตานี้ไม่ชอบให้มีสิ่งใดมาเตือนว่าฉันยังมีข้อบกพร่อง
ยังไม่ดีพอ
แต่ถ้าคนที่รู้ทันอัตตา หรือคนที่มีอัตตาน้อย เขาจะ
ขอบคุณทีม่ คี นมาทักท้วงแนะน�ำ  เพราะท�ำให้เขาเห็นหนทาง
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ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ดังนั้นคนที่มีอัตตาตัวตนน้อย
เวลามีคนมาแนะน�ำ  ทักท้วงหรือต่อว่า จะไม่ได้นึกว่าเขามา
ว่ากู ท�ำให้กูเสียหน้า แต่จะพิจารณาว่าสิ่งที่คนพูดมาถูก
หรือไม่ จริงหรือไม่ มีประโยชน์หรือเปล่า การมองแบบนี้
ท�ำให้ใจไม่ทุกข์ และได้ประโยชน์ด้วย การมองแบบนี้ทาง
พุทธเรียกว่าธรรมาธิปไตย ไม่ได้หมายถึงการปกครองแบบ
ธรรมะแต่หมายถึงคนที่ตัดสินใจโดยเอาธรรมะเป็นใหญ่
ธรรมะในทีน่ หี้ มายถึงความจริง ความถูกต้อง ความดี เช่น
เมื่อมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ ต่อว่า ก็น�ำมาพิจารณาว่าที่เขา
พูดมานั้นถูกหรือไม่ มีประโยชน์หรือไม่ เรียกว่าเอาธรรมะ
เป็นใหญ่ ความถูกต้องเป็นใหญ่ ความจริงเป็นใหญ่
แต่หากคนที่ถูกต่อว่าด่าทอ แล้วคิดแต่ว่าเขาว่ากู
เขาหักหน้ากู นีเ่ รียกว่าเอาตัวตนเป็นใหญ่หรืออัตตาธิปไตย
พอคิดแบบนีแ้ ล้วก็จะมองไม่เห็นอะไรนอกจากความรูส้ กึ ทีว่ า่
เขาว่ากู กลายเป็นจิตที่คับแคบ อัตตาเป็นเหมือนกรงที่
ขังจิตเอาไว้ ไม่สามารถจะมองอะไรพ้นจมูกของตัวเองได้ แต่
ถ้ามีธรรมาธิปไตยหรือเอาธรรมะเป็นใหญ่ ใจก็จะแผ่กว้าง
มองพิจารณาถึงความจริงได้
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อันนีไ้ ม่ได้ขดั แย้งกับสิง่ ทีพ่ ดู ไว้เมือ่ วันก่อนๆ ว่าคนเรา
ต้องรูจ้ กั หมัน่ มองตน อย่าส่งจิตออกนอก หมัน่ มองตนไม่ได้
หมายความว่าคิดถึงแต่ตนเองหรือเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
ทีจ่ ริงถ้าหมัน่ มองตนดีๆ จะท�ำให้อตั ตาตัวตนมาครอบง�ำจิต
ไม่ได้ ท�ำให้ความเห็นแก่ตัวน้อยลง จิตก็แผ่กว้างขึ้น และ
สามารถมองเห็นหรือนึกถึงคนอืน่ มองจากมุมของคนอืน่ ได้
พอเรามองจากมุมของคนอื่นหรือนึกถึงคนอื่น ท�ำให้เรามี
ความสุขได้งา่ ย มองแบบนีบ้ อ่ ยๆ ท�ำให้อตั ตาตัวตนเราเล็ก
ลง เป็นการช่วยดัดนิสัยของเราได้ด้วย คนบางคนแม้จะ
นึกถึงแต่ตวั เอง แต่จติ ใจก็สามารถแผ่กว้างออกไปได้ หาก
รู้จักฝึกฝนตนเช่นการให้ทาน ถ้าให้ทานถูก ให้ทานเป็นจะ
ช่วยท�ำให้มคี วามเห็นแก่ตวั น้อยลง นึกถึงผูอ้ นื่ มากขึน้ เพราะ
เวลาให้ทาน หากเราน้อมใจนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นว่าคน
ที่ได้รับของจากเราจะมีความสุข คลายจากความทุกข์ พอ
เราคิดแบบนี้บ่อยๆ ท�ำให้จิตใจเรามีเมตตากรุณามากขึ้น
ทานเป็นเครื่องฝึกอย่างหนึ่ง ท�ำให้ความเห็นแก่ตัวน้อยลง
และตรงนี้แหละที่เป็นบุญ
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คนไปเข้าใจว่าการให้ทาน ถ้าท�ำบ่อยๆ จะได้บญ
ุ คือ
โชคลาภ ความร�ำ่ รวย สิง่ เหล่านัน้ ไม่สำ� คัญเท่ากับการทีช่ ว่ ย
ลดอัตตาตัวตน ความยึดมัน่ ถือมัน่ ตรงนีเ้ ป็นบุญทีป่ ระเสริฐ
กว่า เพราะถ้ามีบญ
ุ แบบนี้ เวลาเจออะไรมากระทบจะไม่โกรธ
ง่าย ขัดเคืองง่าย ในขณะที่บางคนที่ได้โชคได้ลาภแล้ว
มีความเห็นแก่ตวั มากขึน้ ความยึดติดถือมัน่ มากขึน้ เสียนิด
เสียหน่อยก็ทุกข์ หรือถึงแม้ไม่เสียก็ทุกข์ เพราะรู้สึกว่ายัง
ได้นอ้ ยไป อยากได้มาก อยากได้อีก ซึง่ ท�ำให้จติ ใจรุม่ ร้อน
ตรงข้ามกับคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลง และพอใจใน
สิ่งที่เขาได้มาได้ง่ายขึ้น เวลาเขาได้ แม้คนอื่นจะมองว่าเขา
ได้น้อย แต่เขากลับมองว่าได้แค่นี้ก็มากแล้ว เพราะคนอื่น
ได้นอ้ ยกว่า ได้อะไรมาก็จะรูส้ กึ พอใจ โชคดี เพราะมองเห็น
คนอื่นที่ได้น้อยกว่า เราก็จะรู้สึกเลยว่าเราโชคดี พอใจแล้ว
แต่นเี่ ราให้ทานกันไม่เป็น ให้ทานแล้ว อยากได้โน่นนี่
เป็นผลตอบแทน ถวายเงินวัด ก็อยากถูกหวยรวยเบอร์
ถวายสิบอยากได้รอ้ ย ถวายร้อยอยากได้ลา้ น อย่างนีค้ วาม
เห็นแก่ตัวก็มากขึ้น จิตก็ยิ่งคับแคบลง จุดมุ่งหมายของ
การให้ทาน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นพระ
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คนยากไร้ หรือสัตว์เดรัจฉาน ก็ควรได้รับประโยชน์จาก
ทานของเรา และขณะเดียวกันก็ลดความยึดมั่นถือมั่นใน
สิ่งของนั้น รวมทั้งลดความยึดมั่นถือมั่นในตนเองด้วย
พระสารีบตุ รเคยกล่าวว่าบัณฑิตเมือ่ ให้ทานแล้ว ย่อม
ไม่หวังอุปธิสุขหรือภพใหม่ อุปธิสุขหมายถึงโลกียสุข สุขที่
เกิดจากการเสพ เกิดจากการครอบครอง หรือการได้รับ
กามสุ ข อุ ป ธิ ห มายถึ ง กิ เ ลสหรื อ โลกี ย สุ ข ส่ ว นภพใหม่
หมายความว่าท�ำบุญแล้วก็อยากไปเกิดเป็นเทวดา เศรษฐี
คนสวย คนหล่อในชาติหน้า เหล่านี้ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิต
เมือ่ ให้ทาน พระสารีบตุ รยังกล่าวต่อไปว่าบัณฑิตเมือ่ ให้ทาน
แล้วก็มุ่งก�ำจัดกิเลสและการไม่เกิดภพ ซึ่งหมายถึงนิพพาน
นัน่ เอง เพราะรูว้ า่ การไปเกิด แม้เป็นเทวดา แม้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิก็ยังทุกข์
เคยมีอุบาสกสมัยพุทธกาลท่านหนึ่งเป็นคนที่ใฝ่ใน
การท�ำบุญมากและเข้าถึงธรรม เมือ่ ใกล้จะตาย มีเทวดามา
บอกว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ปรากฏว่าคหบดีท่านนี้ปฏิเสธ เพราะรู้ว่าเป็น
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พระเจ้าจักรพรรดิก็ยังทุกข์และไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ย่อมต้อง
มีความพลัดพรากเป็นธรรมดา ต่อให้เป็นจักรพรรดิสักวัน
ก็ตอ้ งเป็นอย่างอื่นแทนเพราะไม่มอี ะไรจีรงั ท่านน้อมจิตมุง่
นิพพาน เพราะประเสริฐกว่าการเป็นอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่ง
จักรพรรดิ การจะนิพพานได้นนั้ ก็ตอ้ งวางทัง้ หมด แม้กระทัง่
ความยึดมัน่ ตัวกูของกู เรียกว่าอัตตวาทุปาทาน คืออุปาทาน
ในความเชื่อว่ามีอัตตา

อัตตา เป็นเหมือนกรงที่ขังจิตเอาไว้
ไม่สามารถจะมองอะไรพ้นจมูกของตัวเองได้
แต่ถ้ามีธรรมาธิปไตยหรือเอาธรรมะเป็นใหญ่
ใจก็จะแผ่กว้างมองพิจารณาถึงความจริงได้
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อัตตาที่จริงแล้วไม่มี แต่มนุษย์เราไปหลงเชื่อว่ามี
ดังนั้นสิ่งที่เราควรท�ำไม่ใช่การละอัตตา แต่ละความยึดมั่น
ในอัตตา หรือละความยึดมั่นในความเชื่อว่ามีอัตตา ดังนั้น
การที่เราพูดว่าละอัตตา ที่จริงยังไม่ค่อยถูกต้อง แต่พูด
เช่นนั้นท�ำให้เข้าใจง่าย เพราะอะไรที่ไม่มีตั้งแต่แรก ตัวตน
ไม่มีตั้งแต่แรก แล้วจะละได้อย่างไร แต่ว่าเราต้องละความ
ยึดมั่นหรือความเชื่อว่ามีอัตตา
วัตถุประสงค์ของการให้ทานคือเพือ่ ก�ำจัดกิเลส ความ
เห็นแก่ตวั ให้นอ้ ยลง หรือคิดถึงผูอ้ นื่ มากขึน้ มีเมตตากรุณา
นอกจากการให้ทานให้สงิ่ ของแล้ว การสละเวลาไปช่วยเหลือ
ผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นทานก็ได้ แต่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าศีล
ศีลไม่ได้หมายถึงการไม่ทำ� ชัว่ แต่หมายถึงการท�ำความดีดว้ ย
การสอนศีลห้าในเมืองไทย เราเน้นแต่การไม่ท�ำ  เช่นศีลข้อ
ทีห่ นึง่ ไม่ฆา่ สัตว์ แต่ทจี่ ริงแล้ว ศีลข้อทีห่ นึง่ ยังรวมถึงความ
มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อต่อสัตว์อื่นด้วย ศีลข้อที่สองการ
ไม่ลักขโมยนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งด้านบวกคือ
การมีสัมมาอาชีวะ ศีลข้อที่สามการไม่ประพฤติผิดในกาม
นั้นเป็นด้านลบ ต้องมีด้านบวกตามมาคือความพอใจใน
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คู่ครองของตัวด้วย คือถ้าไม่พอใจแล้ว จะยากมากในการ
รักษาศีลข้อทีส่ ามได้อย่างถูกต้อง เพราะถ้ายังอยากได้คนนัน้
คนนี้ ในทีส่ ดุ ก็ต้องไปละเมิดของรักคนรักของคนอื่น เรียก
ว่าผิดประเวณี ศีลข้อที่สี่การไม่พูดปดเป็นครึ่งหนึ่งของศีล
อีกครึง่ หนึง่ เป็นด้านบวกคือการพูดค�ำสัตย์ หรือการมีความ
ซื่อสัตย์ สัตย์จริง ศีลข้อทีห่ า้ การไม่ดมื่ น�ำ้ เมา อีกครึง่ หนึง่
ของศีลข้อนี้คือการมี ส ติ สั ม ปะชั ญ ญะ ด้ า นบวกของศี ล
ทั้งห้านี้บางครั้งเราเรียกว่าเบญจธรรม เราคงคุ้นกับค�ำว่า
เบญจศีล-เบญจธรรม แต่ที่จริงแล้วเบญจธรรมก็ เ ป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของเบญจศี ล เพราะการท� ำ ความดี ไม่ ว ่ า จะ
เป็นความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีสัมมาอาชีวะ
ความพอใจในคูค่ รองของตัว ความซือ่ สัตย์สุจริต หรือการ
มีสตินี้ถือว่าส่วนหนึ่งของศีล
เมื่อเราพูดถึงการเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นซึ่ง
จัดว่าเป็นศีลได้ เมือ่ เราท�ำแล้ว ความเห็นแก่ตวั ก็จะน้อยลง
ทั้งๆ ที่เดิมทีอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่ แต่ไปท�ำเพราะ
คนอื่นชวน ขัดไม่ได้ แต่พอท�ำไปแล้วจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มากขึ้น มีนักธุรกิจคนหนึ่งค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองมาก
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ด่าว่าลูกน้องเป็นประจ�ำโดยใช้ถ้อยค�ำที่รุนแรง เจออะไร
ไม่พอใจก็ตวาดใส่ทันที มีช่วงหนึ่งเขาไปเป็นจิตอาสาให้กับ
เด็กที่ถูกทอดทิ้งที่บ้านปากเกร็ด อายุตั้งแต่ ๓ เดือนไป
จนถึง ๙ ขวบ บางคนโชคดีมพี อ่ แม่บญ
ุ ธรรมมารับไปเลีย้ ง
ตัง้ แต่เด็ก บางคนกว่าจะมีคนรับไปเลีย้ งก็โตอายุ ๗-๘ ขวบ
จึงต้องการจิตอาสาไปช่วยดูแลเพราะมีเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอ
ภรรยาของนักธุรกิจคนนีไ้ ปเป็นจิตอาสาเพราะมีเวลาว่าง ก็
ชวนสามีไปด้วย ตอนแรกสามีก็ไม่อยากไปเพราะใส่ใจเรื่อง
ธุรกิจมากกว่า เป็นห่วงงานมากกว่า แต่เสาร์-อาทิตย์พอมี
เวลาว่ า งบ้ า งจึ ง ลองไปพร้ อ มกั บ ภรรยา หลั ง จากไปได้
ต่อเนือ่ งไม่กเี่ ดือน นิสยั ใจคอของเขาเปลีย่ น ลูกน้องบอกว่า
เจ้านายใจเย็นมากขึ้น พูดดีกว่าเดิม นักธุรกิจคนนี้พบว่า
นิสยั ตนเองเปลีย่ นไปเพราะต้องมาดูแลเด็ก การดูแลเด็กเล็ก
จะมาเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ ต้องนึกถึงเด็กด้วย เวลาเด็ก
งอแงต้องอดกลั้นเพราะเด็กยังเล็กหรือมีภูมิหลังไม่ดี เช่น
ถูกพ่อแม่ทิ้งขาดความอบอุ่น ก็ต้องเข้มแข็งอดทน พูดดี
กับเด็ก การท�ำเช่นนี้ พยายามท�ำดีกบั เด็ก อดทน อดกลัน้
เมตตาต่ อ เด็ ก ท� ำ ให้ นิ สั ย ของเขาเปลี่ ย น ท� ำ ให้ ใ จเย็ น
มากขึ้น คิดถึงคนอื่นมากขึ้น ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ ส่งผล
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ต่อการท�ำงาน พอลูกน้องท�ำงานไม่ถูกใจ เขาก็นึกถึงมุม
ลูกน้องมากขึ้น เช่นอาจมีปัญหาหรือข้อจ�ำกัดต่างๆ กลาย
เป็นว่าจากเดิมที่ชอบด่าว่าลูกน้องก็ใจเย็นมากขึ้น เดิมมอง
แต่มุมของตัวเองก็มองมุมของคนอื่นมากขึ้น ใจก็ใหญ่ขึ้น
กว้างขึน้ สิง่ ทีต่ ามมาคือความสุข เมื่อก่อนมีอะไรมากระทบ
นิดหน่อย ลูกน้องท�ำไม่ถกู ใจก็โกรธ ตอนหลังเจอเรือ่ งราว
หนักๆ ก็ไม่ทุกข์ร้อนมาก ตั้งสติได้ไวขึ้น
ให้เราตระหนักไว้ว่า ความทุกข์ของคนเราไม่ได้เกิด
จากว่ามีอะไรมากระทบเรา หรือมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับ
เราเท่านั้นอันนั้นเป็นรอง แต่สิ่งส�ำคัญคือคุณภาพจิตของ
เรา มุมมองของเราด้วย คนส่วนใหญ่เวลาทุกข์ โดยเฉพาะ
ทุกข์ใจก็จะไปโทษสิง่ ต่างๆ รอบตัว โทษคูค่ รอง เพือ่ นร่วม
งาน นักการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ แต่ลืมมองตัวเองว่าใจ
ของตัวเองก็มีส่วน ถ้าใจเล็กใจแคบหรือคิดถึงแต่ตัวเองแค่
เรื่องนิดๆ หน่อยๆ ก็ท�ำให้ทุกข์ได้ แต่ถ้าใจที่กว้างใหญ่
มีความเห็นแก่ตวั น้อย ยึดติดถือมัน่ น้อย แม้เจอเรือ่ งใหญ่ๆ
มากระทบก็ยงั สงบได้ ถ้าเรามีใจทีใ่ หญ่ นึกถึงคนอืน่ เราจะ
โกรธยาก อิจฉาน้อยลง
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หลายคนพอพบว่ า เพื่ อ นได้ โ บนั ส หรื อ เงิ น เดื อ น
มากกว่าตัวเอง หรือได้รับรางวัล เลื่อนขั้นมากกว่าตัวเอง
ก็ไม่พอใจ ไม่ใช่แค่ไม่พอใจเจ้านาย แต่ไม่พอใจเพื่อนด้วย
เพราะความอิจฉา บางทีก็ค่อนแคะว่าเขาท�ำงานน้อยกว่า
กลายเป็นเกลียดชังหรือหาข้อต�ำหนิ แต่ถ้าหากมองในมุม
ของเขาบ้าง หรือเป็นคนทีร่ จู้ กั มอง โดยนึกถึงคนอืน่ ก็อาจ
จะคิดว่าเขามีความจ�ำเป็นต้องใช้เงิน เช่นพ่อแม่ป่วย ลูก
ก�ำลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต้องใช้เงินเยอะ หรือว่าเขา
ก�ำลังผ่อนบ้าน เวลามองจากมุมของเขาว่าเขาจ�ำเป็นต้อง
ใช้เงิน ดังนั้นการที่เขาได้โบนัสเงินเดือน เป็นเรื่องน่ายินดี
จะได้มคี วามเดือดร้อนเรือ่ งเงินน้อยลง เมือ่ นึกถึงมุมของเขา
ประโยชน์ทเี่ ขาจะได้รบั ก็จะเห็นใจเขา ความอิจฉาก็จะน้อยลง
ซึง่ ส่งผลดีกบั ตัวเราเอง เพราะใจเราสงบเย็น ความสัมพันธ์
ของเรากับเขาก็จะดีขนึ้ เพราะเรามีมทุ ติ าจิตซีง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ที่ปัจจุบันท�ำได้ยาก
นอกจากเมตตากรุณาแล้ว เราต้องมีมุทิตาจิตด้วย
เมตตา นัน้ ควรใช้ในยามทีผ่ อู้ นื่ อยูใ่ นสภาพปกติ เราปรารถนา
ให้เขาได้พบกับความสุขความเจริญ เวลาเขาทุกข์เราก็มี
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กรุณา คืออยากช่วยให้เขาหลุดจากทุกข์ เวลาเขาได้ดเี ราก็มี
มุทิตา ยินดีในความดีของเขา เวลาเขามีความทุกข์และเรา
ช่วยเต็มที่แล้วยังช่วยไม่ได้ และหากพยายามช่วยต่อไป
จะเกินเลย เราก็ตอ้ งมีอเุ บกขา เช่นกรณีของลูก ถ้าเราช่วย
ถึงจุดหนึ่งแล้วต้องหยุดเพราะอาจจะเป็นความผิดพลาด
ได้ เช่นการท�ำการบ้าน หรือลูกลืมสมุดไว้ทโี่ รงเรียน ครูจะ
ลงโทษ บางทีแม่รกั ลูกมากก็โกหกแก้ตา่ งให้ลกู ว่าลูกท�ำการ
บ้านแล้วแต่ลืมไว้ที่โรงเรียน หรือโกหกว่าลูกป่วยท�ำให้ลูก
รอดตัว แต่การท�ำเช่นนี้กลายเป็นผลเสียกับลูก เพราะลูก
ควรจะรับผิดชอบต่อการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องของตนเอง แต่
พอไปแก้ต่างให้ลูกพ้นผิดก็จริงแต่ท�ำให้ลูกเสียนิสัย หรือ
เสียคน ดังนัน้ สิง่ ทีค่ วรท�ำคืออุเบกขาหรือวางเฉย ให้ลกู รับ
ผิดชอบต่อการกระท�ำของเขา รวมถึงการที่เราไปช่วยใคร
ก็ตาม เมือ่ ช่วยเต็มทีแ่ ล้วก็ตอ้ งอุเบกขา แต่ถา้ เขาได้ดเี ราก็
ต้องมีมุทิตา สิ่งเหล่านี้ช่วยฝึกใจเราให้มีความทุกข์น้อยลง
ไม่ว่ามีอะไรมากระทบ เราก็ต้องตั้งสติมีจิตปกติให้ได้

ฝึ ก ใ จ ใ ห้ นิ่ ง
ฝึ ก จิ ต ใ ห้ ว า ง

ชีวิตคนเราประกอบด้วยกายกับใจ อันนี้เป็นความจริงที่รู้
กันอยู่ แต่ถ้ามองให้ดี กายกับใจนับว่าเป็นการรวมตัวที่
น่าพิศวง เพราะว่ากายกับใจมีลักษณะตรงข้ามกัน เหมือน
ก้อนหินกับอากาศ เหมือนไฟกับน�ำ 
้ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ รงข้าม
กัน เช่น กายมีลักษณะเป็นดุ้นเป็นก้อน มีน�้ำหนัก ชั่งตวง
วัดได้ ส่วนใจนั้นไม่มีน�้ำหนัก ไม่กินพื้นที่ พยายามชั่งตวง
วัดอย่างไรก็ท�ำไม่ได้ แม้แต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้ มองไม่เห็น
อย่าง ไฟฟ้า ความร้อน หรือเสียงก็ยังวัดได้ แต่ว่าใจนี้
ท�ำอย่างไรก็ชั่งตวงวัดไม่ได้
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ร่างกายเป็นสิง่ ทีเ่ คลือ่ นไหวได้ชา้ เขยือ้ นขยับไปได้ที
ละน้อย แม้จะวิ่งอย่างเร็วก็ยังเคลื่อนตัวได้แค่ทีละก้าว แต่
ใจสามารถเดินทางหรือแล่นไปได้รวดเร็วมาก แค่กะพริบตา
ใจก็ไปถึงสุดขอบฟ้า ไปถึงก้นบึง้ ของมหาสมุทร ไม่วา่ จะนึก
ไปไกลแค่ไหนก็สำ� เร็จได้ดว้ ยใจ ระยะเวลาและระยะทางไม่ใช่
ปัญหาของใจ ในขณะทีก่ ายเคลือ่ นไหวไปได้ทีละก้าวเท่านัน้
กายชอบอยูน่ งิ่ ๆ ถ้าไม่ตอ้ งท�ำอะไรเลยก็จะชอบมาก
ถ้าไม่ตอ้ งออกไปท�ำมาหากิน ก็อยากจะนัง่ เล่น นอนเล่นอยู่
เฉยๆ เป็นวันๆ ยิ่งสมัยนี้มีสิ่งอ�ำนวยให้กายท�ำเช่นนั้นได้
จะกินอะไรก็ไม่ต้องเดินไปที่ร้านหรือแม้แต่เดินไปที่ครัว
เพราะเดี๋ยวนี้มีดีลิเวอรี่มาส่ง นั่งอยู่กับบ้าน อยู่หน้าจอ
โทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ก็มกี นิ จนอิม่ หน�ำส�ำราญ เพราะ
มีคนเอาอาหารมาส่งถึงที่
แต่ใจไม่ชอบอยู่นิ่ง อยู่นิ่งไม่เป็น ท่องเที่ยวไปโน่น
นีน่ นั่ สารพัด แม้เราจะพยายามท�ำให้ใจอยูน่ งิ่ ๆ มันก็ไม่ยอม
จึงเปรียบใจเหมือนกับลิง อยู่นิ่งไม่เป็น แต่ที่จริงลิงยังมี
บางเวลาทีอ่ ยูน่ งิ่ ๆ ได้ เช่นเวลาจ้องมองดูคน ว่าคนก�ำลังท�ำ
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อะไร กินอะไรอยู่ เก็บอาหารไว้ที่ไหน ซ่อนของกินอย่างไร
มันจะนั่งจ้องดูอยู่นิ่งๆ จนสามารถลงไปขโมยของกินได้
อย่างลิงทีว่ ดั ท�ำเช่นนีเ้ ป็นประจ�ำ  แต่วา่ ใจนิง่ อย่างนัน้ ได้ยาก
มักจะท่องเที่ยวหรือเดินทางซอกซอนไปทุกสารทิศ
กายเวลาเจอของร้อน ของแหลม เช่น เมื่อมือถูก
เปลวไฟ ถูกน�ำ้ ร้อน หรือถูกหนามแหลม พอสัมผัสปุบ๊ มือ
จะรีบชักออกมาทันทีโดยเราไม่ต้องสั่ง เวลามีฝุ่น หรือของ
แปลกปลอมเข้าตา ตาจะรีบกระพริบหรือหลับตาทันทีเพื่อ
ป้องกันตนเอง ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ กายจะรีบถอยหนี ออก
จากสิ่งที่เป็นภัยคุกคามทันทีโดยเราไม่ต้องสั่ง
แต่ว่าใจกลับตรงกันข้าม เมื่อถูกความโกรธเผาลน
หรือถูกความเคียดแค้นกรีดแทง แทนที่มันจะรีบสลัดหรือ
ถอยห่าง กลับยิ่งจมแช่อยู่ในอารมณ์นั้น หรือวิ่งเข้าหา
ด้วยซ�ำ 
้ เวลาโกรธใคร ใจจะนึกถึงคนๆ นัน้ หรือนึกถึงค�ำพูด
และการกระท�ำของเขาอยูบ่ อ่ ยๆ แม้จะรูส้ กึ เจ็บปวด แต่กย็ งั
ไม่ยอมหยุด ครุ่นคิดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า จนกระทั่งกินไม่ได้นอน
ไม่หลับ หรือถึงกับเจ็บป่วยก็มี
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จะว่าไปแล้ว กายฉลาดกว่าใจ เมือ่ เจอภัยคุกคาม มัน
จะรีบหนี รีบถอยห่าง แต่ใจกลับวิง่ เข้าหา ยิง่ โกรธยิง่ เกลียด
ยิง่ กังวลเรือ่ งอะไร ใจก็ยงิ่ หมกมุน่ ครุน่ คิดอยูก่ บั สิง่ นัน้ ทัง้ ที่
ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์
กายชอบอยู่นิ่งๆ ให้ท�ำงานอะไรก็ไม่อยากท�ำ  ให้
ไปแบกนั่นแบกนี่ ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยง ถ้าจ�ำต้องแบกก็จะรีบ
ปล่อยรีบวางทันทีทมี่ โี อกาส ถ้าให้ไปแบกหินหนักๆ แบกได้
ประเดีย๋ วเดียวกายก็จะปล่อยทันที แต่ใจกลับไม่เป็นอย่างนัน้
จะให้ใจปล่อยวางอะไรสักอย่างเป็นเรือ่ งยากมาก ทัง้ ๆ ทีน่ า่
จะเป็นเรือ่ งง่าย ก็แค่วาง แค่ปล่อยเท่านัน้ เวลากายแบกโต๊ะ
แบกเก้าอี้ ไม่ตอ้ งมีใครสัง่ ให้วาง ถ้าทนไม่ไหวกายมันปล่อย
เอง ปล่อยแล้วก็รสู้ กึ สบาย แต่ใจกลับชอบแบก ทัง้ ๆ ทีท่ กุ ข์
ทั้งๆ ที่เหนื่อยก็ยังแบกอยู่นั่นเอง ปากก็บอกว่าทุกข์ แต่
ใจไม่ยอมปล่อยวาง จะให้ใจปล่อยให้วางกลายเรื่องยาก
อย่างยิ่ง ดังนั้นการปล่อยวางจึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึก
ใจนั้นเราต้องฝึกให้รู้จักปล่อยวาง ส่วนกายต้องฝึก
ให้ท�ำงาน เพราะว่าถ้าเอาแต่นั่งๆ นอนๆ กินอย่างเดียว
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ร่างกายก็แย่ เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เดีย๋ วนีม้ โี รคมากมายทีเ่ กิด
จากชีวิตที่สะดวกสบาย นั่งๆ นอนๆ ทั้งวัน เช่นโรคอ้วน
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคพวกนีเ้ กิดเพราะ
ไม่ค่อยได้บริหารกาย
มีการศึกษาวิจัยพบว่าสุขภาพจะดีได้ ต้องเดินวันละ
หนึ่งหมื่นก้าว ซึ่งเท่ากับระยะทางที่เดินไปกลับวัดป่าสุคะโต
กับบ้านท่ามะไฟหวาน สุขภาพจะดีต้องให้กายได้ออกก�ำลัง
สม�ำ่ เสมอ แม้กายไม่ชอบ อยากนัง่ อยากนอน ก็ตอ้ งฝึกเขา
ด้วยการเดิน วิง่ ว่ายน�ำ 
้ หรือยกน�ำ้ หนัก ส่วนการฝึกใจนัน้
ตรงกันข้าม เราต้องฝึกใจให้รู้จักนิ่ง แทนที่จะปล่อยให้มัน
ท่องเที่ยวเพ่นพ่าน ไปโน่นนี่นั่น ซึ่งมีแต่นำ� ความทุกข์มาให้
เพราะเวลาใจท่องเที่ยวไปไหน มันไม่ได้ไปเปล่าๆ มักเอา
ความทุกข์กลับมาให้เราด้วย แต่ถ้าเราฝึกใจให้รู้จักนิ่ง เรา
จะพบความสงบ ยิง่ ใจนิง่ แบบตืน่ รู้ ไม่ใช่นงิ่ แบบหลับ จิตอยู่
กับเนือ้ กับตัว จะรูส้ กึ โปร่งเบา สงบเย็นเป็นสุข เมือ่ ฝึกจิตให้
อยูก่ บั เนือ้ กับตัว ไม่เพ่นพ่านไปไหน จิตก็จะมีกำ� ลัง ท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คนเมืองทีน่ งั่ ท�ำงานอยูใ่ นห้องแอร์ มักจะอยูใ่ นท่านัง่
วันละสิบกว่าชัว่ โมง ไหนจะนัง่ กินข้าว นัง่ รถไปท�ำงาน ถึงที่
ท�ำงานแล้วก็ยงั นัง่ ทัง้ วัน ไม่คอ่ ยได้เดิน ไม่คอ่ ยได้ออกแรง
กาย แม้กระทั่งเดินขึ้นบันได เพราะใช้ลิฟท์ แต่กลับรู้สึก
เหนื่อยล้าและเพลียมาก ทั้งนี้เป็นเพราะใจไม่ได้พัก ใจวุ่น
ตลอดเวลา แต่ไม่ใช่เพราะวุ่นกับงาน คนส่วนใหญ่เวลา
ท�ำงาน ใจกลับไปท�ำอย่างอืน่ ไม่ได้ทำ� งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เคยมีการศึกษาวิจัยพบว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับงาน
ประจ�ำวันเพียง ๑ ชัว่ โมงครึง่ หรือ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของเวลา
ท�ำงาน อีก ๖ ชัว่ โมงครึง่ ปล่อยใจลอยไปกับเรือ่ งอืน่ หรือ
ฝันกลางวัน นักเรียนนักศึกษาก็เช่นกัน ใจลอยไปประมาณ
๘๐ เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เรียน เวลาที่ใจลอยไปโน่นมานี่
ก็ไม่ได้ไปเปล่าๆ แต่ยังเอาความทุกข์กลับมาด้วย
ดังนั้นเราจึงควรฝึกใจให้รู้จักนิ่ง ไม่ใช่นิ่งแบบหลับ
นิง่ แบบหลง นิง่ แบบไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั แต่ให้นงิ่ แบบรูต้ วั อยูเ่ สมอ
เป็นการฝึกให้มีสติ ฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัว จะท�ำให้จิต
มีพลัง ส่วนร่างกายก็ต้องฝึกต้องเคี่ยวเข็ญให้ออกไปเดิน
ออกไปวิง่ ออกไปว่ายน�ำ 
้ ออกไปท�ำสวนขุดดิน ท�ำงานทีใ่ ช้
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แรงกาย จึงจะช่วยให้รา่ งกายแข็งแรง มีพลานามัย ถ้าเรารัก
กาย ต้องฝึกให้กายท�ำงาน ออกก�ำลังกายอยู่เสมอ และถ้า
เรารักใจก็ตอ้ งฝึกให้ใจอยูน่ งิ่ ๆ ไม่ใช่วงิ่ เพ่นพ่านไปทุกสารทิศ
หรือฝึกให้ใจอยู่กับกาย ถ้าเราท�ำเช่นนี้ได้ ใจจะมีพลังและ
มีความสุข เรียกว่ามีสุขภาวะ
การฝึกใจ นอกจากฝึกให้รู้จักนิ่งแล้ว ยังควรฝึกให้
รู้จักวางด้วย การวางนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย เพราะ
ไม่ตอ้ งท�ำอะไรเลย ไม่เหมือนการแบก แต่พอเราบอกใครให้
ปล่อยวาง เขามักจะบอกว่า พูดง่ายแต่ท�ำยาก
การปล่อยวางมีสองอย่างทีส่ ำ� คัญคือ ปล่อยวางอดีต
และปล่อยวางอนาคต ปล่อยวางอดีตที่ผ่านไปแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นเหตุการณ์ที่เจ็บปวดหรือสนุกสนานเพลิดเพลิน ถ้า
เราไม่ปล่อยไม่วาง ใจเราก็จะทุกข์ นึกถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดี
ก็รสู้ กึ เจ็บปวด นึกถึงความสูญเสียก็เศร้า นึกถึงของที่หาย
ไปก็เสียดาย นึกถึงคนที่ท�ำร้ายเราก็โกรธแค้น หรือแม้แต่
นึกถึงเหตุการณ์ทนี่ า่ พึงพอใจ นึกถึงความสุขทีอ่ ยูก่ บั คนรัก
อยู่กับพ่อแม่ ได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ บางทีก็ท�ำให้เป็นทุกข์
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เสียใจ เพราะว่าปัจจุบันเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้ว ไม่มีโอกาส
สนุกสนานอย่างนั้นอีกแล้ว เกิดความอาลัยอาวรณ์ แม้ว่า
จะมีความสุขอยูบ่ า้ งแต่กเ็ จือไปด้วยทุกข์ บางทีอาลัยอาวรณ์
จนไม่ เ ป็ น อั น ท� ำ งาน หรื อ ยอมรั บ ไม่ ไ ด้ กั บ ความจริ ง ใน
ปัจจุบัน เพราะทุกวันนี้ไม่มีเขาแล้ว ไม่มีความสุขแบบนั้น
อีกแล้ว เมือ่ นึกอย่างนัน้ ก็เกิดความขัดเคืองใจ ทนไม่ได้กบั
ปัจจุบัน คิดแต่จะย้อนกลับไปอดีต ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้
อีกอย่างหนึง่ ทีต่ อ้ งฝึกใจ คือปล่อยวางอนาคต หรือ
สิ่งที่ยังมาไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นงานการที่ยังค้างคาอยู่ ภาระที่
รออยู่ข้างหน้า หนี้ที่ยังไม่ได้ช�ำระ หรือการตรวจสุขภาพ
ที่ยังไม่รู้ผล รวมทั้งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของลูกซึ่งยัง
ไม่ประกาศผล เดีย๋ วนีพ้ อ่ แม่เครียดเรือ่ งผลสอบของลูกมาก
ไม่ใช่แค่ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมัธยม แต่
เป็นผลสอบเข้าโรงเรียนอนุบาล บางทีลูกยังไม่ได้สอบเลย
จะสอบอาทิตย์หน้า พ่อแม่ก็วิตกกังวลแล้ว อย่างนี้เรียกว่า
ทุกข์เพราะใจหมกมุน่ อยูก่ บั อนาคต มันยังมาไม่ถงึ แต่กไ็ ป
แบกมันเอาไว้อย่างเต็มที่ เรียกว่าแบกอนาคต ความทุกข์ใจ
๘๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์ หรืออาจจะ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ของคน
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ทั้งโลก มาจากทุกข์เพราะวางอดีตและวางอนาคตไม่ได้
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่
ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย และไม่พงึ พะวงกับสิง่ ทีย่ งั ไม่มาถึง” ถ้า
เราไม่ปล่อยวาง เราก็ทกุ ข์ พวกเรานัง่ อยูบ่ นศาลา อยูส่ บายๆ
อย่างมากก็แค่เมือ่ ย แต่พอนึกถึงอดีต นึกถึงอนาคต ก็เกิด
ความเศร้า โกรธ วิตกกังวล เรียกว่าเกิดความเดือดเนื้อ
ร้อนใจ ซึง่ เกิดจากการปรุงแต่งของจิต พูดภาษาธรรมก็คอื
เมื่อมี อุทธัจจะ คือความฟุ้งซ่าน กุกกุจจะ คือความเดือด
เนือ้ ร้อนใจ วิตกกังวล ก็ตามมา ถ้าไม่อยากเดือดเนือ้ ร้อนใจ
หรือเป็นทุกข์ ก็ควรฝึกใจให้รู้จักหยุดปรุงแต่งหรือรู้จักวาง
อย่านึกถึงอดีตหรืออนาคตพร�ำ่ เพรือ่ ควรนึกถึงเมือ่ ต้องการ
ทบทวนอดีตหรือประเมินสิ่งที่ท�ำไปแล้ว หรือเมื่อต้องการ
วางแผนส�ำหรับอนาคต
การฝึกใจให้ปล่อยวางเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะใจเป็น
ที่มาของความทุกข์ ความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นในใจเรานั้น
ล้วนเกิดจากความยึดติด เช่น ยึดติดอดีตทีผ่ า่ นไปแล้ว ยึด
ติดอนาคตทีย่ งั มาไม่ถงึ หรือยึดติดสิง่ ทีป่ รุงแต่งขึน้ มา เช่น
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อยู่ในกุฏิคนเดียวในเวลากลางคืนก็กลัว ผวา เพราะนึกไป
ต่างๆ นานาสารพัด นึกถึงสัตว์ร้าย งู คนที่อาจมาท�ำร้าย
หรือนึกถึงผี พอใจปรุงแต่ง ก็ตวั เย็น ขนลุก ใจเต้นเร็ว ทัง้ ที่
ไม่มอี ะไรเลยไม่วา่ ในกุฏหิ รือนอกกุฏิ แต่เป็นเพราะความกลัว
ทีเ่ กิดจากความคิดปรุงแต่ง ถ้าคิดปรุงแต่งประเดีย๋ วประด๋าว
ก็ไม่เป็นไร เหมือนกับลมที่พัดผ่าน มาแล้วก็ไป แต่พอคิด
ฟุ้งปรุงแต่งแล้วใจยึดเหนี่ยวเอาไว้ ไม่ยอมวาง ก็เลยกลัว
ไม่ใช่กลัวอะไร กลัวสิ่งที่จิตปรุงแต่งเอง
อันนีเ้ รียกว่ายึดติดสิง่ ทีป่ รุงแต่ง มันไม่ใช่อดีต ไม่ใช่
อนาคต แต่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั เช่น มีเสียงลมพัด เสียงใบไม้ไหว ก็นกึ ว่าผี มีเสียง
ดังกรอบแกรบอยูร่ อบกุฏิ ก็ปรุงแต่งว่าเป็นเสียงคน ทัง้ ทีอ่ าจ
เป็นเสียงหนูเดินเพ่นพ่าน ในป่าเวลากลางคืนเสียงดังฟัง
ชัดมาก อยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ใกล้ เสียงสัตว์เล็กๆ ก็นึก
ว่าเป็นสัตว์ใหญ่ บางทีนึกว่าเป็นเสียงหมีก็มี สมัยก่อนเมื่อ
สามสิบกว่าปีก่อน เขตอุบาสิกายังเป็นป่ายังทึบ กุฏิไม่ค่อย
มี หลวงพ่อท่านหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนสัตว์ใหญ่เดินขึ้น
บันไดกุฏิของท่าน ท่านนึกว่าเป็นเสียงหมีเพราะเสียงดัง
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ฟังชัด ท่านนอนไม่หลับเลย ปิดประตูแน่นหนา วันรุ่งขึ้น
ถึงรูว้ า่ สัตว์ทขี่ นึ้ กุฏขิ องท่านไม่ใช่หมี แต่มนั คือหนู ทีร่ เู้ พราะ
ตอนหลังเห็นสบูท่ วี่ างบนระเบียงกุฏทิ า่ นกระเด็นไปอยูร่ มิ ป่า
มีรอยหนูแทะด้วย
การแบกท�ำให้ทุกข์ การยึดท�ำให้ทุกข์ หลวงพ่อชา
สุภทั โท ท่านสรุปไว้ดมี ากว่า “ทุกข์มเี พราะยึด ทุกข์ยดื เพราะ
อยาก ทุกข์มากเพราะพลอย ทุกข์นอ้ ยเพราะหยุด ทุกข์หลุด
เพราะปล่อย” ปล่อยอะไร ปล่อยความคิดปรุงแต่ง หรือสิง่
ที่ยึดว่าเป็นตัวกูของกู ปล่อยที่ไหน ปล่อยที่ใจเรา ค�ำถาม
คือทัง้ ๆ ทีท่ กุ ข์แต่ทำ� ไมยังยึดอยู่ ไม่ยอมปล่อย นัน่ ก็เพราะ
ความหลง เพราะความไม่รู้ คือไม่รตู้ วั เมือ่ ไม่รตู้ วั ก็เลยแบก
เอาไว้ ทัง้ ทีแ่ บกแล้วเป็นทุกข์ ยึดแล้วเป็นทุกข์ เช่น พอนึกถึง
คนทีท่ ำ� ร้ายเรา ก็รสู้ กึ โกรธ ร้อนผ่าว เป็นทุกข์ เวลานึกถึง
ของที่ห าย ก็เสียดายหรือเสียใจ แต่ก็ยังนึกคิด ไม่ห ยุด
ไม่ยอมวาง นัน่ เป็นเพราะไม่รตู้ วั ไม่รตู้ วั ว่าโกรธ ไม่รตู้ วั ว่า
เสียใจ ไม่รู้ตัวว่าเศร้า

47 พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล
แปลกนะ อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นที่ใจเรา แต่เรากลับ
ไม่รู้ตัว เพราะตอนที่เกิดอารมณ์เหล่านี้ ใจมันจมเข้าไปอยู่
กับอารมณ์นนั้ จนหลงตัวลืมตนไปเลย จะรูต้ วั ได้กต็ อ้ งออก
มาจากอารมณ์เหล่านี้ เมือ่ ออกมาแล้วก็จะเห็นมัน เห็นแล้ว
ก็จะรู้ ถ้าเข้าไปอยู่ในอารมณ์มันก็มืด เหมือนกบถูกกะลา
ครอบ จะมืดแปดด้านเลย คนเราจะรู้จักอะไร ต้องออกมา
จากสิ่งนั้น เห็นสิ่งนั้น เราจะรู้จักศาลานี้ได้ เราต้องออกมา
จากศาลา เดินห่างออกมาหน่อย จึงจะเห็นรูปลักษณ์ของ
ศาลานี้ ถ้าอยู่ในนี้จะเห็นไม่ชัด
อารมณ์กเ็ หมือนกัน เราจะรูจ้ กั มันก็ตอ่ เมือ่ ออกจาก
อารมณ์นั้น ไม่ใช่แค่รู้จักมันเท่านั้น แต่ยังรู้ตัวด้วย เพราะ
ถ้ายังอยูใ่ นอารมณ์เหล่านัน้ เราก็จะหลง ถูกอารมณ์เล่นงาน
จนไม่รู้เนื้อรู้ตัว
แปลกอีกอย่างหนึ่งคือ ใจเราเจอความโกรธซ�้ำแล้ว
ซ�ำ้ เล่า แต่ไม่เคยรูท้ นั มันเลย โดนมันหลอกให้หลงอยูเ่ รือ่ ยไป
ไม่เหมือนกับร่างกายเรา ถ้ามันเจอไฟทีเดียว จะจ�ำได้อย่าง
แม่นย�ำ  เด็กทารกทีแรกไม่รู้จักไฟหรือน�้ำร้อน แต่พอมือ
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ถูกไฟ หรือถูกน�้ำร้อน เขาจะจ�ำได้เลยว่านี่คืออะไร และจะ
ระวังตัว ต่อไปถ้าเจอน�ำ้ ร้อนเดือดๆ หรือเจอเปลวไฟ เขาจะ
ไม่ยอมเข้าใกล้หรือถูกต้อง ถ้าเราดึงนิว้ ของเขาไปสัมผัสกับ
น�้ำเดือดหรือเปลวไฟ เขาจะไม่ยอม จะต่อต้าน ทั้งนี้เพราะ
กายมันจ�ำได้ว่า นี้คืออันตราย ท�ำให้เจ็บ ปวด ท�ำให้ทุกข์
ในท�ำนองเดียวกัน เวลามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกาย
ถ้าเป็นการเข้ามาครั้งแรก เราจะป่วย เพราะภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายเราไม่รจู้ กั เนือ่ งจากไม่เคยเจอมาก่อน แต่ถา้ ร่างกาย
เราเจอมันครั้งที่สอง จะไม่ล้มป่วยอีกแล้ว เพราะภูมิคุ้มกัน
ในร่างกายเราจ�ำได้ จะเข้าไปเล่นงานเชื้อโรคเหล่านี้ทันที
ไข้ ท รพิ ษ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ชั ด เจน ถ้ า เจอมั น ครั้ ง แรกแล้ ว
ไม่ตาย ต่อไปจะไม่ป่วยด้วยโรคนี้อีก หวัดก็เช่นกัน คนที่
ไม่เคยเจอเชื้อหวัด หากเจอครั้งเดียวก็อาจตายได้ ชาว
พืน้ เมืองในอเมริกาใต้ลม้ ตายเป็นเบือเมือ่ ติดต่อกับชาวยุโรป
ที่เข้ามาสมัยโคลัมบัส ก็เพราะติดเชื้อหวัดจากชาวยุโรป
เขาไม่มภี มู คิ มุ้ กันเลยจึงตายเพราะโรคนีก้ นั มากมาย ขณะที่
คนยุโรปไม่เป็นอะไร เพราะมีภูมิคุ้มกัน พวกเราก็เช่นกันมี
ภูมคิ มุ้ กันโรคหวัด จึงไม่เป็นอะไรหากเจออีก แต่ทลี่ ม้ ป่วยก็
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เพราะเจอเชื้อตัวใหม่ที่กลายพันธุ์ ภูมิคุ้มกันในร่างกายเรา
ยังไม่รู้จักมัน เลยปล่อยให้มันเล่นงานร่างกายเรา ถ้าเป็น
หวัดไม่รา้ ยแรง ป่วยสักพักก็ลกุ ขึน้ มาได้เป็นปกติ แต่ถา้ เป็น
หวัดร้ายแรง เช่น หวัดนก หรือไวรัสทีแ่ รง เช่น ซาส์ หรือ
หวัดตัวใหม่ที่ก�ำลังกลัวกัน ก็อาจตายได้
นั่นเป็นเรื่องของร่างกาย แต่ใจเรานั้นเป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง ความโกรธ เกลียด เศร้านั้น เหมือนเชื้อโรคของใจ
มันเป็นอันตรายต่อจิตใจ แต่ใจเราก็ปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้
เล่นงานซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า เป็นหมืน่ เป็นแสนครัง้ ไม่เคยจ�ำได้หรือ
รูท้ นั มันเสียที ความโกรธมาทีไร ใจเราเสร็จมันทุกที ความ
เศร้ามาทีไร ใจเราเสร็จมันทุกที มองแง่นี้ใจโง่กว่ากายมาก
กายเจอเชื้อโรค ไฟ หนามแหลม ขนบุ้ง เจอครั้งเดียวก็
จ�ำได้ จะระมัดระวังไม่ไปถูกต้องสัมผัสกับมันอีก ตรงข้ามกับ
ใจ เจอความโกรธ เกลียด เศร้า กีค่ รัง้ ๆ ก็ยงั จ�ำไม่ได้ ปล่อย
ให้มันเล่นงานอยู่นั่นแหละ
ทีจ่ ริงใจเรามีความสามารถในการจดจ�ำอารมณ์ เช่น
เดียวกับที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายเรามีความสามารถในการ
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จดจ�ำเชือ้ โรคทีเ่ ข้ามา ตัวทีช่ ว่ ยให้ใจจดจ�ำอารมณ์ได้กค็ อื สติ
สติท�ำหน้าที่จดจ�ำอารมณ์ แต่เราไม่ค่อยใช้งานสติ และ
ไม่คอ่ ยสนใจฝึกสติให้เข้มแข็ง ถ้าเราฝึกสติบอ่ ยๆ เหมือนกับ
ที่มาฝึกที่นี่คือฝึกให้รู้กายรู้ใจอยู่เนืองๆ กายท�ำอะไร ใจก็รู้
รูด้ ว้ ยสติ เวลาเกิดอารมณ์ใดๆ ขึน้ มาทีใ่ จ ใจก็รทู้ นั ถ้าเรา
ฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์ต่างๆ อย่างฉับไว หรือจ�ำมันได้ทันที
ที่มันโผล่ขึ้นมา ใจก็จะไม่เพลี่ยงพล�้ำต่ออารมณ์นั้น เมื่อมี
ความหงุดหงิดเกิดขึน้ มีความไม่พอใจเกิดขึน้ สติกบ็ อกใจ
ว่ามันก�ำลังมาแล้ว สติเป็นสัญญาณเตือน เหมือนในตึกสูง
จะมีเครือ่ งเตือนภัย คอยส่งสัญญาณเวลามีไฟเกิดขึน้ ทีจ่ ริง
ไม่ต้องรอให้มีเปลวไฟเกิดขึ้น แค่มีควันเท่านั้น เครื่องก็จะ
ส่งสัญญาณเตือนภัยทันที
แปลกนะ อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นที่ใจเรา
แต่เรากลับไม่รู้ตัว
เพราะตอนที่เกิดอารมณ์เหล่านี้
ใจมันจมเข้าไปอยู่กับอารมณ์นั้น
จนหลงตัวลืมตนไปเลย
จะรู้ตัวได้ก็ต้องออกมาจากอารมณ์เหล่านี้
เมื่อออกมาแล้วก็จะเห็นมัน เห็นแล้วก็จะรู้
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สติท�ำหน้าที่อย่างนั้นแหละ คอยเตือนใจให้รู้ว่ามีสิ่ง
แปลกปลอมเข้ามาในจิตใจ จึงต้องระวัง อย่าปล่อยให้มนั เข้า
มาเล่นงานจิตใจ สติทำ� อย่างนัน้ ได้เพราะมันจ�ำอารมณ์ตา่ งๆ
ได้ ท�ำให้รทู้ นั มันได้เร็ว เมือ่ มีอะไรมากระทบ แล้วเกิดความ
หงุดหงิดไม่พอใจขึน้ มา เพียงแค่ไม่พอใจไม่ชอบเท่านัน้ แหละ
ถ้าสติไว ใจก็จะรูท้ นั ที ไม่ปล่อยให้ความไม่พอใจหรือความ
ไม่ชอบลุกลามกลายเป็นความหงุดหงิด กลายเป็นความ
โกรธ กลายเป็นความพยาบาท ทีเ่ ราโกรธเราเกลียดกันเป็น
บ้าเป็นหลังเพราะใจปล่อยให้มนั ลุกลามและเล่นงานจนหมด
สภาพ ถ้าเป็นความเศร้า ก็ปล่อยให้มนั เล่นงานจิตใจจนหมด
เนื้อหมดตัว กลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือคลุ้มคลั่งจนอยาก
ฆ่าตัวตาย นั่นเป็นเพราะใจไม่มีสติมากพอที่จะรู้ทันมัน
ดังนั้นถ้าเรารักตัวเอง รักกายรักใจ ก็ต้องหมั่นฝึก
กายฝึกใจ ร่างกายต้องฝึกด้วยการออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ
ส่วนใจก็ฝึกให้รู้จักนิ่ง อยู่กับเนื้อกับตัว รวมทั้งรู้จักปล่อย
วาง ใจจะปล่อยวางความรูส้ กึ นึกคิดต่างๆ ได้กต็ อ้ งรูท้ นั เวลา
มันเกิดขึ้นกับใจ ไม่ว่าบวกหรือลบ ไม่ว่ากุศลหรืออกุศล
ไม่ว่าสุขหรือทุกข์
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สุขมาก็ต้องรู้ทันนะ ไม่ใช่รู้ทันแต่ทุกข์เท่านั้น เวลา
สุขก็รู้ รู้แล้วก็ไม่เผลอดีใจลิงโลดจนหลงหรือลืมตัวหรือ
ประมาท ดีใจลิงโลดก็ไม่ถกู นะ เสียใจจนกระทัง่ ไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั
ก็ไม่ถกู นะ สุขก็รู้ ทุกข์กร็ ู้ ถ้าคิดแต่จะรูท้ ุกข์ แต่สขุ ไม่รู้ ก็
ยากที่เราจะรูท้ ุกข์ได้อย่างทันท่วงที เวลามีคนชมเรา ถ้าเรา
ดีใจ ยิม้ จนแก้มปริ พอเจอค�ำต�ำหนิตเิ ตียนหรือต่อว่าด่าทอ
ก็ยากที่จะท�ำใจให้เป็นปกติ มีแต่จะโกรธหรือเสียใจ ถ้าไม่
อยากทุกข์ไม่อยากเสียใจเพราะค�ำต่อว่าด่าทอ ก็อย่าหลง
ดีใจเวลาเขาชมเรา ให้รทู้ นั แล้วก็วางมันลง ฝึกใจแบบนีก้ จ็ ะ
ปลอดภัยจากความทุกข์ได้

คนเราต้องรู้จักหมั่นมองตน
อย่าส่งจิตออกนอก
หมั่นมองตนไม่ได้หมายความว่า
คิดถึงแต่ตนเอง หรือเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
ที่จริงถ้าหมั่นมองตนดีๆ
จะท�ำให้อัตตาตัวตนมาครอบง�ำจิตไม่ได้
ท�ำให้ความเห็นแก่ตัวน้อยลง
จิตก็แผ่กว้างขึ้น
และสามารถมองเห็นหรือนึกถึงคนอื่น
มองจากมุมของคนอื่นได้

ขยายใจ
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เราไม่อาจควบคุมหรือบงการ
ให้มีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับเรา
แม้ระมัดระวังหรือท�ำดีที่สุดแล้ว
ก็ยังมีเหตุร้ายหรือสิ่งไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้นกับเราอยู่นั่นเอง
แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราท�ำได้ก็คือ
ดูแลรักษาใจให้เข้มแข็งมั่นคง
รวมทั้งขยายใจของเราให้ใหญ่ขึ้น
ประหนึ่งแม่น�้ำที่สามารถละลายน�้ำพริก
หรือพิษทั้งหลายให้เจือจางลง
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