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คำานำา
ของชมรมกัลยาณธรรม

จากบทความคารมคมกริบ กระตุกสติปัญญาผู้คน ของอาจารย์ 
ประเสริฐ อุทัยเฉลิม (นักเขียนระดับ Best Seller ของแวดวงธรรมะ 
สมัยใหม่) ซึ่งเผยแผ่ในเว็บไซต์สวนยินดีธรรม (www.suanyindee.net) 
อย่างต่อเนื่อง มีผู้สนใจติดตามอ่านกันมากมาย ท่านอาจารย์เมตตา 
ส่งต่อบทความดีๆ เหล่านี้เผื่อแผ่มายังมวลมิตรผู้สนใจใฝ่ธรรม ท่าน 
มอบความไว้ใจให้ชมรมกัลยาณธรรม ได้จัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกเป็น 
ธรรมทาน ทัง้หมด ๓ เล่มแล้ว ซึง่เสยีงตอบรบัดมีาก มผีูก้ล่าวขวญัถงึ 
อย่างชื่นชม เพราะเนื้อหาต่างๆ ที่เรียงเรียงจากปัญญาแท้ๆ เป็นเนื้อ 
เป็นแก่นของธรรมแท้ มีประโยชน์เกื้อกูลในการเดินตามอริยมรรคมี 
องค์ ๘ อย่างยิ่ง ทั้งนี้ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนพับลิชชิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน) ได้น�า เห็นถูก รู้แจ้ง เล่ม ๑ ถึง เล่ม ๓ ไปจัดรวมเล่มใหม่ 
ในชื่อ มองเป็นเห็นถูกก็พ้นทุกข์
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ในโอกาสนีช้มรมกลัยาณธรรมได้รวมบทความของอาจารย์ ตพีมิพ์ 
เป็นเล่มที ่๔ โดยได้รบัการอนเุคราะห์วาดภาพประกอบโดยศลิปินใจบญุ 
ท�าภาพสีส่ทีัง้เล่มอย่างงดงาม แต่ด้วยงบประมาณทีจ่�ากดั จงึจ�าเป็นต้อง 
พมิพ์สเีดยีว ซึง่ทกุท่านจะได้ชมภาพเล่มสีส่ใีน E-book และในเวบ็ไซต์ 
ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในธรรมทานชุดนี้

ท่านอาจารย์ประเสริฐ มีความเสียสละทุ่มเทต่องานเผยแผ่ธรรม 
อย่างยิ่ง ด้วยกลยุทธ์การน�าเสนอที่เฉียบคม ทันสมัย ขยันหาข้อมูล 
เตรยีมการบ้านสือ่การสอน อ้างองิทีม่าจากพทุธพจน์น�ามาขยายความ 
ให้เข้าถึงธรรมแท้ ทั้งมีกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าชี้ กล้าแนะ ไม่ 
เกรงใจกเิลสของใคร ทกุท่านต่างยอมจ�านนในแง่มมุคมกรบิ แอบบอก 
ตัวเองว่า ฉันมองผ่านเรื่องส�าคัญต่างๆ เหล่านี้ไปได้อย่างไร ท่าน 
อาจารย์เหมอืน “ครจููจ้ี”้ ทีไ่ม่เหนือ่ยไม่ท้อในอดุมการณ์ธรรมอนัเป่ียม 
เมตตา คอยชีข้้อควรระวงั ในมมุทีเ่ราประมาท สิง่ทีจ่�าเป็นต้องรู ้ต้อง 
เข้าใจ ต้องยอมรับ เพื่อความพ้นไปจากสิ่งชั่วร้าย และบาปธรรม ซึ่ง 
ทัง้หมดมนักอ็ยูใ่นใจเราเองทัง้นัน้ แต่เรากลบัไม่เหน็เพราะอยูก่บัมนัจนชนิ 
เมื่อใครโชคดีได้สดับธรรมของท่าน ธรรมะก็จะไม่กลายเป็นของแสลง 
ส�าหรับคนไกลวัดและไม่สนใจธรรมะอีกต่อไป และเมื่อเปิดใจรับ ท่าน 
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จะเมตตาชีใ้ห้เหน็ ว่าเราต้องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และต้องปฏบิตัอิย่างไร 
เพื่อความเป็นมัคคานุคาแท้จริง

ขอกราบขอบพระคณุในความกรณุาของท่านอาจารย์เป็นอย่างสงู 
ที่ไม่เคยท้อถอย อ่อนล้า ที่จะท�าหน้าที่ร้องป่าวประกาศ บอกนักโทษ 
ข้ามภพข้ามชาตทิัง้หลาย ให้พากนัเดนิออกจากคกุแห่งสงัสารวฏันี ้คณะ 
ผู้จัดท�ามีความมั่นใจในคุณภาพงานเขียนของท่านอาจารย์ จนไม่ต้อง 
เชิญชวนว่า หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเหลือเกินกับชีวิตของทุกท่านที่สละ 
เวลาอ่าน และโยนิโสมนสิการ น้อมน�ามาปฏิบัติ ไม่เข้าข้าง ไม่มัว 
ปกป้องกิเลสตัวเองอยู่ ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้รับแผนที่ชี้ทางที่ 
ชัดเจน เพื่อเดินออกจากคุกไปสู่อิสรภาพชั่วนิรันดร

      กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาทุกท่านค่ะ
         ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
            ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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เปิดไฟ ไฟติด กดสวิตช์ > ไฟติด > อ่านหนังสือ (ถ้าไม่มีไฟ 
เวลานั้นไม่ได้อ่าน เรื่องจากนี้อาจเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแทน) เมื่อ 
ได้อ่าน > เกดิความรู ้เกดิปัญญา > พ้นทกุข์ได้ในเวลานัน้ > จงึสนใจ 
สู่การปฏิบัติ

หากไฟไม่ตดิเรือ่งอาจจะเปลีย่นไป กดสวติช์ > ไฟไม่ตดิ ไฟดบั > 
เดนิไปหยบิของในตูเ้ยน็ > มองไม่เหน็ > มอืปัดแก้ว > แก้วตกแตก > 
เดินไปเหยียบแก้วแตก

เพราะสิ่งนี้ๆ  เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น
๑
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เพราะสิ่งนี้ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น ตลอดเวลาเรื่องราว 
ในชีวิตอาจเปลี่ยนไปจากเหตุปัจจัย ท�าให้ไปพบเรื่องอื่นๆ หากท�า 
เหตดุ ีผลจะด ีหากสร้างเหตไุม่ด ีผลจะพาไปพบกบัสิง่ทีไ่ม่ด ีดงันัน้ 
ทุกวินาที สติปัญญาจะเปลี่ยนชีวิตหันเหเข้าสู่กุศล

กดสวติช์ เป็นเหต ุไฟตดิเป็นผล > ไฟตดิเป็นเหต ุ> อ่านหนงัสอื 
เป็นผล > อ่านหนงัสอืเป็นเหต ุ> เกดิปัญญาความรูเ้ป็นผล > เกดิ 
ปัญญาความรู้เป็นเหตุ > สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเป็นผล >....

แต่หากมีโมหะ, โลภะ ผลอาจเปลี่ยนไป ผลจะกลายเป็นเหตุ 
เหตกุไ็ปสร้างผล > ... หรอื > ตกัตวงผลประโยชน์เข้าตวั ท�าทจุรติ 
เป็นผล >.... 

นีค้อืความเป็นอทิปัปัจจยตา เพราะมเีหตจุงึเป็นผล แล้วผลจะ 
กลายเป็นเหตุต่อไป และไปสร้างผล ไม่มีที่สิ้นสุด

เหน็หรอืไม่ว่า แต่ละทางเลอืกหรอืทางสองแพร่ง มอียูเ่ป็นระยะๆ 
ว่าผลอาจเปลีย่นจากกศุลเป็นอกศุล หรอืไม่กเ็ปลีย่นจากอกศุลเป็นกศุล 
ดงันัน้การเปลีย่นนัน้ต้องมสีตปิระกอบ เพือ่ให้การสร้างเหตเุป็นการ 
สร้างกุศล
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ฝึกที่จะเห็นอย่างนี้ในทุกๆ เรื่องแล้วจะวนเข้าสู่ปัญญาในระดับ 
ปฏิจจสมุปบาท จนวิมุตติได้ด้วยมุมมองเดียวกัน

รปูนามในโลกในจกัรวาลอยูภ่ายใต้กฎนีท้ัง้หมด ลองเอาไปจบัดู 
ให้เห็นด้วยตัวเอง แล้ววันหนึ่งจะเข้าถึงอนัตตาธรรม จนเห็นว่า 
มนัเป็นของมนัอย่างนีเ้อง ไม่มอีะไรเป็นตวัเป็นตนให้ยดึถอื สร้างเหตุ 
ที่ดีไว้ จนวันหนึ่งท�าแต่เหตุไม่ยึดผล ไม่สร้างผู้ท�าเหตุ จะอยู่ใน 
สภาพ “นอกเหตุ เหนือผล”

๒๒ กันยายน ๒๕๕๕
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เหรอ...ท�าไมท่านไม่ดีล่ะ ฉันว่าท่าน...ไม่น่าท�าอย่างนั้นเลย

ผมว่าจะบอกว่าองค์ไหนเป็นอย่างไร ให้เอาธรรมวนิยัมาวดัดกีว่า 
อย่าเอาความรูส้กึของเราเป็นตวัวดัเลยว่าองค์ไหนดหีรอืไม่ด ีเพราะ 
แม้ธรรมวนิยัเองยงัยากทีจ่ะบอกได้ว่าท่านดหีรอืไม่ด ีหากเอาธรรม 
วินัยข้อที่เล็กๆ น้อยๆ มันเสี่ยง ผิดพลาดไปก็จะสร้างเวรเปล่าๆ 
เพราะเท่าทีฟั่ง มนัเกดิขึน้มาจากมาจากความคดิเหน็ของ “ก”ู ทัง้นัน้ 
เลย ซึ่งอย่างนั้นเราสร้างมโนกรรมไปแล้ว

พระอาจารย์องค์นั้นไม่ดี
๒
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องค์นัน้ดถีกูจรติ เอาให้แน่นะว่าจรติ ทีพ่ดูนัน้ไม่ใช่กเิลสย้อมใจ 
ให้พูดล่ะ จริตที่ว่ามักจะมาจากปฏิบัติสบายๆ หรือสนุกดีอย่างที่คน 
ทัว่ๆ ไปชอบ ระวงัดีๆ  นะ ทีว่่าชอบนัน่มนัเป็นแบบทีพ่าไปสูห่นทาง 
พ้นทุกข์รึเปล่า หรือให้ย้อมจิตยึดติดในเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก ไป 
สวนสนกุกช็อบ ไปท�าจติอาสากช็อบ ไปแค้มป์ป้ิงกช็อบ เอาชอบเป็น 
เครือ่งวดัหรอื? เพราะการบ�าเพญ็ภาวนานัน่ฝืนกเิลส เผากเิลส มนั 
อาจไม่ใช่อย่างที่ใครๆ ชอบ แต่เพราะเห็นโทษภัยจึงเกิดความพอใจ 
ที่จะมุ่งมั่นกระท�าใหัถึงที่สุด

ค�าว่าจรติ หมายความอย่างทีเ่ราเข้าใจรเึปล่า จะยกตวัอย่างสกั 
ตัวอย่างหนึ่ง

สมยัพทุธกาล ภกิษหุนุม่ลกูศษิย์พระสารบีตุร เพิง่บวชใหม่ พระ 
สารบีตุรจงึแนะน�าให้เจรญิอสภุกรรมฐานเป็นฐานแห่งการปฏบิตั ิแต่ 
ผ่านไป ๔ เดอืนกลบัไม่มอีะไรดขีึน้ เข้าไม่ถงึแม้ปฐมฌาน พระสาร-ี 
บุตรจึงพาไปกราบพระพุทธเจ้า

พระองค์จงึทรงแนะน�าให้ภกิษหุนุม่นัน้ไปนัง่เพ่งดอกบวัด้วยกสณิ 
สีแดง โดยให้ท่อง “โลหิตัง..โลหิตัง..” จากนั้นไม่นาน ก็เริ่มเข้าสู่ 
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ปฐมฌานจนถงึฌานที ่๔ ช่วงนัน้เองดอกบวัทีเ่พ่งเหีย่วลง จติใจของ 
ภกิษหุนุม่กเ็ริม่เหีย่วลงตามดอกบวั ภกิษนุัน้เกดิปัญญาเหน็ว่าเพราะ 
เราเริ่มยึดติดผูกพันกับดอกบัว (เกิดอุปาทาน) ใจจึงเหี่ยวทุกข์เศร้า 
หมองไปด้วย เพราะขณะนั้นอ�านาจของความตั้งมั่นในฌานจึงเกิด 
เป็นปัญญาถอดถอน เมือ่ถอนอปุาทานในขนัธ์ได้เพราะเกดิความเหน็ 
ถูก จึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

มาดูประเด็นเรื่องนี้กัน ที่เราชอบพูดว่าองค์นั้นองค์นี้ไม่ดี 
ตกลงเรื่องเป็นอย่างไร

๑. พระสารบีตุร ไม่ดหีรอืทีส่อนศษิย์ไม่ตรงจรติ? นีท่่านเมตตา 
มากนะ ยังว่าไม่ดีอีกหรือ? ย้อนกลับมาดูดีๆ ใครจะบรรลุนั้นต้อง 
ท�าเอาเอง แม้นพระพทุธเจ้ายงับอกว่า “ตถาคตเป็นเพยีงผูบ้อกทาง..” 
ไม่มีใครรับผิดชอบใครได้จริงๆ หรอก มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนภายใต้ 
วิบากกรรมอีก
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๒. พระพทุธเจ้า ท่านให้กรรมฐานตรงกบัจรติ เพราะท่านบอกว่า 
ภิกษุนี้เป็นพุทธเวไนยยะ ซึ่งต้องรู้ธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น 
สาวกชีใ้ห้ไม่ได้ ถ้าอย่างนีจ้ะพระสารบีตุรหรอืสาวกองค์ใดๆ กไ็ม่มทีาง

๓. จรติของภกิษหุนุม่นัน้ แม้ระดบัพระสารบีตุรยงัอาจให้กรรม- 
ฐานไม่ตรง เพราะท่านไม่ใช่สพัพญัญ ูทัง้ๆ ทีท่่านเองเป็นอคัรสาวก 
เบื้องขวาผู้เป็นเลิศด้านปัญญา ลูกศิษย์เองต้องท�าเอง รับผิดชอบ 
ตนเอง ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็สอนรวมๆ ตามที่ท่านเข้าใจและ 
สัง่สมมา นัน่ไม่ได้แปลว่าลกูศษิย์จะท�าได้อย่างทีท่่านสอน และค�าว่า 
ลกูศษิย์จรงิๆ แปลว่าอะไร? เราฟังค�าสอนท่าน ไปปฏบิตัใินส�านกัท่าน 
กเ็ลยเรยีกตวัเองว่าเป็นลกูศษิย์ท่านหรอื? ความเป็นจรงินัน้คอือะไร 
ศิษย์เลือกอาจารย์หรืออาจารย์เลือกศิษย์

๔. จรติคอืความชอบของฉนัหรอื? ฉนัว่าฉนัชอบการปฏบิตัแิบบ 
อาจารย์องค์นี้นะ...เหรอ

ถ้าวนัไหนรูส้กึศรทัธาเปลีย่นไปเพราะไม่ได้ดัง่ใจเรา เรากจ็ะรูส้กึ 
ว่าคนนัน้คนนีไ้ม่ด ีไม่จดัการตวัเอง ดแีต่โยนความผดิไปทีผู่อ้ืน่ คนมี 
“ก”ู จะโยนความผดิให้คนอืน่ไว้ก่อน ทัง้ๆ ทีต่นเองไม่พยายามพฒันา 
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จิตใจ สติปัญญา ลดละเลิกกามคุณอย่างจริงจังเลย นอกจากความ 
ก้าวหน้าไม่ม ีกย็งัสร้างอกศุลกรรมไม่หยดุหย่อน คนทีเ่ราว่าเขาดไีม่ดี 
นัน้ จะดไีม่ด ีดดูีๆ  ว่าท่านนัน้ ทีเ่ราว่า อาจดกีว่าเราร้อยเท่าพนัเท่า 
ทัง้การปฏบิตัติน ความเหน็แก่ตวักย็งัน้อยกว่าคนทีว่่าท่านตัง้มากมาย 
นั่นก็ยังไม่ดีเพราะ กูเห็นแต่ตัว “กู” เอง กูน่ะดีหมด

หันกลับมาช�าระตนเองน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุด หากจริตตัวเอง 
เป็นอย่างไรไม่รู้ ก็เพียรฝึกสติสัมปชัญญะในแต่ละขณะให้มาก มีศีล 
เพียรระวัง ทุจริต ๓ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตไว้

ตอนนี้รู้ลมหายใจไว้ หลับตาลงสักพักก่อนอ่านต่อ....

อารมณ์ต่างไปไหม? อ่านข้อความที่เป็นธรรมะใจเป็นกุศลหรือ 
อกุศล

นี่ล่ะที่เรียกว่าท�าความเพียร มันยากตรงไหน? มาดูเนื้อเรื่อง 
พวกที่ชอบเพ่งโทษว่าผู้อื่นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ย้อนดูตนกัน
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ครั้งนั้นพระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภ 
พระเถระรูปหนึ่ง ชื่ออุชฌานสัญญี

คุณวิเศษไม่เกิดแก่ผู้เพ่งโทษผู้อื่น 

ได้ยินว่า พระเถระรูปนั้นเที่ยวแส่หาความผิดของภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านัน้ว่า “ภกิษนุีก้น็ุง่ผดิอย่างนี ้ภกิษนุีก้ห่็มผดิอย่างนี.้” พวกภกิษุ 
กราบทูลแด่พระศาสดาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเถระชื่อโน้น 
ชอบท�าแบบนี้.”

พระศาสดาตรัสว่า 
“ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูต้ัง้อยูใ่นข้อปฏบิตัแิล้วกล่าวสอนอยูอ่ย่างนี้ 

ใครๆ ก็ไม่ควรติเตียน, ส่วนภิกษุใดแสวงหาโทษของชนเหล่าอื่น 
เพราะความมุง่หมายทีจ่ะจบัผดิ พดูแบบนีไ้ปอยู,่ บรรดาคณุวเิศษ 
มีฌานเป็นต้น คุณวิเศษแม้อย่างหนึ่ง ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น, 
อาสวะทั้งหลายเท่านั้น ย่อมเจริญอย่างเดียว”
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ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า 
อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้น ผู้คอยดูความผิด 
ของบุคคลอื่น ผู้มีความมุ่งหมายในอันจับผิดเป็นนิตย์
บุคคลนั้น เป็นผู้ไกลจากความสิ้นไปแห่งอาสวะ

ระวัง! ยิ่งเดินทางยิ่งห่างไกลออกไปจากปลายทาง

๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
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เมื่อวันก่อนเดินไปในสวนแห่งหนึ่งไปกับนักปฏิบัติ สวนแห่งนั้น 
มธีารน�า้ไหล เหน็เป็ด ๒ ตวัว่ายน�า้หาอาหารกนัอย่างมคีวามสขุ จงึ 
ถามขึ้นว่า

เป็ดมันมีความสุขไหม? ผมถาม
ก็ดูมันมีความสุขดีนะคะ
ถ้าเราชวนมันมาเป็นคน มันจะมาไหม?
อือ..คงไม่มั้งคะ มันคงว่ามันอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว
นั่นนะซิ แล้วเราอยากไปเป็นนายกฯ ไหม?
คงไม่ล่ะค่ะ ปวดหัวกับสารพัดเรื่อง

๓
เป็ดแสนสุข
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แล้วนายกฯ อยากมาเป็นเราไหมล่ะ ถ้าเราว่าเราดกีว่า เขากค็ง 
ต้องอยากมาเป็นเราซิ

กไ็ม่คดิว่าเขาจะอยากมาเป็นเราหรอกค่ะ เพราะเรามนักธ็รรมดาๆ 
ไม่มีอะไร

สงัเกตไหมว่าไม่มใีครอยากไปเป็นใคร เป็ดกไ็ม่อยากเป็นมนษุย์ 
มนษุย์กไ็ม่ได้อยากเป็นเป็ด คนไม่ดกีอ็ยากจะไม่ดอียูอ่ย่างนัน้ ไม่เหน็ 
จะอยากเป็นคนดีเลย

มันน่ากลัวก็ตรงนี้ล่ะ รู้ไหมน่ากลัวยังไง

ถ้าดเูผนิๆ ไปแล้วจะเหน็ว่า แต่ละคนแต่ละภมู ิถ้าไม่เหน็ทกุข์ของ 
ตัวเองด้วยตัวเอง จะไม่มีใครคิดจะออกจากความเป็นสิ่งนั้นกันเลย 
ทุกคนหลงว่าตัวเองดีกว่าใครๆ กันหมด

เป็ดมันก็ว่าเป็นคนให้โง่
คนก็ว่าเป็นเป็ดให้โง่
ผู้ชายก็ว่าเป็นผู้หญิงไม่เอาหรอก
ผู้หญิงก็ว่าฉันไม่ขอเป็นชาย
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ส่วนทอมก็ว่าฉันขอเป็นทอมไปทุกชาติทุกชาติ
ตุ๊ดก็ว่าฉันมีความสุขที่ฉันเป็นอย่างนี้

ทกุข์นะ ทกุข์จรงิๆ การเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ทกุข์ไม่มอีะไรเหมอืน 
ยากทีส่ดุกต็รงนีล่้ะ ทีจ่ะท�าให้ใครๆ รูใ้ห้ได้ว่าตนทกุข์ แต่ละภมูมิี 
ข้อจ�ากัดที่ต่างกันตรงไหนรู้ไหม

ทุกภูมิดูจะหลงโง่เหมือนๆ กันเพราะอวิชชาสร้างตัวตนเอาไว้ 
แต่มีภูมิของมนุษย์ที่ได้เปรียบกว่าเพื่อนเขาหน่อยคือมีโอกาสที่จะ 
ย้อนกลบัมาดตูวัเองได้ เมือ่ฝึกมสีมัมาสตแิละสมัมาสมาธ ิโดยใช้ศลี 
และสัมมาวายามะขูดเกลาให้พ้นจากสัญชาตญาณ จะเห็นทุกข์และ 
รู้ทุกข์ขึ้นมาได้

รูร้ยึงัว่าผูเ้กดิสมัมาทฏิฐทิีพ่ระพทุธเจ้าบอกคอือะไรและส�าคญั 
ต่อการพ้นทุกข์แค่ไหน

ความรูอ้นัใดเป็นความรูใ้นทกุข์ เหตใุห้เกดิทกุข์ ความดบัแห่งทกุข์ 
ทางด�าเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์ นั่นล่ะเราเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ 
เมือ่นัน้จงึจะเหน็ทีผ่่านมาว่าโง่ไม่มอีะไรเหมอืน แต่จะไม่เหน็ว่าผูอ้ืน่ 
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โง่นะ แต่จะหาทางช่วยอย่างสุดความสามารถที่จะท�าให้เขารู้ขึ้นมา 
ให้ได้ ไม่ว่าเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนก็ตาม หรือถึงแม้ว่าเขาจะด่าจะว่า 
จะปรามาสที่ไปยุ่งกับชีวิตเขา ก็จักไม่ยอมหยุดเพราะวันหนึ่งเขาจะ 
รู้เอง ไม่ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่

ผมยังจ�าวันที่รัฐจะออกกฎหมายหมวกกันน็อค มีการชุมนุม 
ประท้วงของชาวมอเตอร์ไซค์เขยีนป้ายประท้วงว่า “หวักมูงึอย่าเสอืก” 
แต่ฝ่ายออกกฎหมายก็ดึงดันออกกฎหมายมาจนได้ จนวันหนึ่งคนที่ 
ชปู้ายคนนัน้รถมอเตอร์ไซค์พลกิคว�า่แล้วหวัฟาดพืน้ เมือ่เขาลกุขึน้มา 
ด้วยความดีใจที่รอดตายมาได้เพราะหมวกกันน็อค เขาจึงจะรู้สึก 
ขอบคณุในใจลกึๆ เองว่า ดนีะทีเ่ขาไม่เชือ่ก ูหรอืไม่กข็อบคณุทีเ่สอืก 
กับหัวกู

๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
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เชื่อไหมว่านี่..เขียด
๔

ก่อนหน้านีเ้ราอาจจะไม่รูจ้กัหรอืไม่กน็กึว่ามนัเป็นกบ พยายาม 
ศกึษาหาความรูจ้ากผูรู้บ้้าง จากการเฝ้าสงัเกตบ้าง จากอนิเตอร์เนต็ 
บ้าง จนกระทัง่ไปดตูามพพิธิภณัฑ์สตัว์ จนฟันธงได้เลยว่านีค่อืเขยีด

ครัง้หนึง่ผมไปทีเ่กาะพะงนั ไปเดนิดภูาพพทุธประวตัทิีว่ดัๆ หนึง่ 
ซึง่ตดิอยูท่ีฝ่าผนงัศาลา ขณะทีเ่ดนิดมูฝีรัง่หญงิชายคูห่นึง่เข้ามาเดนิ 
ชมอยูด้่วย ผูห้ญงิยนืชมภาพอยูห่ลงัผมแล้วถามว่า นีเ่ป็นภาพอะไร?
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พระแม่ธรณีบิดมวยผม ผมตอบ

เธอถามต่อว่า หมายถึงอะไร?

ผมจึงอธิบายให้เธอฟังคร่าวๆ เธอสนใจฟังแล้วพูดต่อว่า

ไอเชื่อนะเรื่องการเกิดใหม่และกฎแห่งกรรม แล้วเธอหันไปทาง 
แฟนหนุม่แล้วบอกว่า แต่แฟนไอเขาไม่เชือ่ เธอหนักลบัมามองหน้าผม 
แล้วถามว่า

แล้วยูเชื่อไหม?

ผมมองหน้าเธอแล้วกล่าวด้วยเสียงเรียบๆ ว่า ไอไม่ได้เชื่อ มัน 
คือความจริง ความจริงไม่ได้ขึ้นกับความเชื่อของใคร แล้วเมื่อเห็น 
ความจริงก็ไม่เห็นต้องเชื่อว่ามันจริง

ท่านเชือ่ไหมล่ะว่านีเ่ขยีด มนัเป็นเขยีดอยูแ่ล้ว ไม่ต้องเชือ่ว่ามนั 
เป็นเขยีดกไ็ด้ หรอืจะเชือ่ว่ามนัเป็นกบ เขยีดกไ็ม่ว่าอะไรนะ วนัไหน 
เข้าใจว่ามันเป็นเขียดก็จบ จะไปเชื่อว่ามันเป็นเขียดท�าไมอีก 
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ค�าว่าเชือ่ใช้กบัคนทีเ่ชือ่หรอืไม่เชือ่ คนทีรู่แ้ล้วกจ็ะหมดความ 
ลงัเลสงสยัไปไม่สนใจมนัอกี ท่านเชือ่ไหมล่ะว่า ทีท่่านอ่านอยูน่่ะ อยู่ 
บนจอคอมพิวเตอร์

๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
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คนติดยาเสพติดมี ๒ ประเภทคือ ตัวเองติดแต่ไม่รู้ว่าติด อีก 
ประเภทตดิอยูแ่ต่กย็อมรบัว่าตดิ นีเ้ป็นลกัษณะคนตดิยาเสพตดิสอง 
ประเภท สองประเภทนี้มีลักษณะอย่างไร

ประเภทที่ ๑ ใช้ยาเสพติดมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่ไม่รู้ว่ามันเป็น 
ยาเสพติด ก็รู้สึกว่าเสพแล้วมีความสุขดี มีใครมาบอกว่าติดยาก็จะ 
เถียงทั้งทางวาจาและทางใจว่า ใครติด? ใครๆ ก็ใช้กันถ้าติดก็ติด 
กนัทัง้บ้านทัง้เมอืงซ ิ(กใ็ช่นะซ)ิ นีเ่ป็นประเภทแรก ยากทีจ่ะเยยีวยา 

๕
เนกขัมมะ การพราก
ออกจากสิ่งยึดติด
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เพราะเจ้าตวัไม่เหน็โทษ เช่น ลงุคนหนึง่สบูบหุรีท่กุวนั พอว่างกส็บู  
มคีนทกัว่าลงุตดิบหุรีน่ะ ลงุกลบัตอบว่า ลงุไม่ตดิหรอก สบูมา ๓๐  
ปีแล้ว ถ้าติดติดไปนานแล้ว...??!!?

ประเภทที ่๒ ตดิยาอยู ่รูต้วัว่าตดิ ประเภทนีด้กีว่าประเภทที ่๑ 
เพราะอย่างน้อยรู้แล้วว่าติดยาเสพติดแต่อดไม่ได้ยังอยากใช้ตลอด
เวลา แบบนี้ยังพอมีโอกาสจะแก้ไขได้

เมื่ิอคนประเภทที่ ๒ ต้องการบ�าบัด เข้าสู่กระบวนการบ�าบัด 
ในสถานบ�าบัด ในผู้ติดยาประเภทที่ ๒ นั้น ก็ยังแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภทอีก

๒.๑ เข้ามาบ�าบัดแล้วรู้สึกอึดอัดเป็นทุกข์เพราะต้องพรากจาก 
ยาเสพติดชนิดต่างๆ ที่ตัวเองติด พอเข้าสู่กระบวนการพรากจาก 
ยาเสพติดอาจจะรู้ความจริงเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเราไม่ได้ติดยาเสพติด 
ชนิดเดียวแต่เราติดเพียบเลย เมื่อเกิดความทุกข์หรืออาการลงแดง 
จากการพราก ซึง่ส่งผลออกมาเป็นอาการคอืเบือ่ หงดุหงดิ ฟุง้ซ่าน 
ภาพที่มองขัดหูขัดตาไปหมด กระสับกระส่าย หาอะไรกินไม่หยุด 
ฯลฯ จึงรู้สึกว่าการบ�าบัดยานี่ไม่ดีเลย มาแล้วท�าให้ทุกข์มาก หาก 
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อยูบ้่าน ได้อยูเ่สพสิง่ต่างๆ ทีเ่คยเสพกจ็ะไม่ทกุข์แบบนี ้ประเภทนีจ้ะ 
กลับออกไปแล้วไปเสพต่อ

๒.๒ เมื่อเข้ามาบ�าบัดรู ้สึกทุกข์แบบเดียวกับประเภทที่ ๒.๑ 
เช่นกนั แต่กลบัเหน็ว่าความทกุข์ความกระสบักระส่ายทีเ่กดิขึน้เพราะ 
เราไปเสพติดสิ่งนั้นเอง เรานึกว่ามันดีจึงไปยึดถือเสพเข้าไปอย่าง 
ไม่เคยระมัดระวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นอย่างนี้ ดังนั้นเราต้องเลิก 
มันให้ได้เราถึงจะหายทุกข์ นี่เป็นลักษณะคนติดยาประเภทที่จะ 
มีอัธยาศัยที่จะเลิกพ้นไปจากยาเสพติดได้ เขาจะอดทนทนสู้กับ 
ความทุกข์อันเป็นผลจากที่ไปติดมันมาก่อนนั่นเอง

ในวัดหรือสถานที่ปฏิบัติก็จะมีคนที่เข้ามาเพื่อบ�าบัด สมัยก่อน 
จะมีเพียงประเภทที่ ๒ เดินเข้ามาซึ่งคนประเภท ๒.๑ เข้ามาแล้ว 
ก็เลิกไป ส่วนประเภท ๒.๒ ส่วนหนึ่งก็อาจประสบความส�าเร็จเลิก 
ได้ขาดจริงๆ บางส่วนเลิกบ้างเสพบ้างจดๆ จ้องๆ จ่อๆ อยู่ บ้าง 
เข้าไปแล้วแม้ตั้งใจจะเลิกแต่ก็ยังอดแอบเอายาเข้าไปเสพในวัดใน 
สถานปฏิบัติไม่ได้ มันเลยเลิกไม่ขาดสักที
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ก็ต้องยอมรับว่าการเลิกยาเสพติดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 
เพราะในแต่ละคนที่ติดนั้น ติดกันมากมายหลายชนิดและแต่ละ 
ชนิดทุกวันนี้สรรพคุณชวนหลงใหลสุดยอดแนบเนียนเหลือเกิน 
จนยากทีจ่ะรูไ้ด้ว่านีค่อืยาเสพตดิ หากยาเสพตดิมนัประกาศตวัมนั 
ชัดเจนเช่น ยาบ้า บุหรี่ เหล้า เบียร์ เลยก็สิ้นเรื่อง คนเสพติดนั่น 
เขายินยอมพร้อมใจที่จะเข้าไปเป็นทาสเอง แต่ไอ้ประเภทแอบ 
มาเนียนไม่แจ้งสถานะนี่ซิมาในรูปเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ อาหาร 
สิ่งอ�านวยความสะดวก เทคโนโลยี พวกนี้จะมาเนียนเลยเพราะเรา 
ต้องใช้ด้วยความจ�าเป็น แต่ใช้ไปใช้มาเริม่เกนิจ�าเป็นเริม่หลงตดิแบบ 
แนบแน่นขึน้เรือ่ยๆ แล้วไม่รูต้วั เสือ้ผ้าข้าวของแบรนด์เนม อปุกรณ์ 
ไอที อาหารเลิศรสสารพัด พวกนี้ยิ่งยากขึ้น แม้ในประเภท ๒.๒ 
ยงัเอาไม่อยูเ่ลย ไฉนเลย ประเภท ๑ หรือ ๒.๑ จะรับไหว

วันนี้สาวกทั้งหลายมีงานหนักยิ่งกว่ายุคสมัยก่อน คือเนื่องจาก 
ประเภทที่ต้องช่วยบ�าบัดนั้น หากเป็นประเภท ๒.๒ นั้นไม่เหนื่อย 
เท่าไหร่ มีใจที่จะพ้นจากยาให้ได้กันอยู่แล้ว แม้จะมีบ้างว่า รู้หมด 
แต่อดไม่ได้ก็ตามที แต่เมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจขึ้นเต็มที่ก็จะวาง 
ได้แน่นอน ส่วน ๒.๑ ก็ต้องอาศัยเข้ามาบ่อยๆ จะเห็นได้เองเช่นกัน 
ว่าเมื่อไม่ต้องใช้จะมีความสุขมากกว่า นี่จะขยับเลื่อนเข้าสู่ ๒.๒ ได้
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แต่วันนี้สาวกต้องหาทางท�าให้ประเภทที่ ๑ เข้าใจและยอมรับ 
ให้ได้ว่าที่เขาอยู่ด้วยและหลงว่ามันสุขนั้น มันทุกข์นะ เพราะเขา 
ไม่สนใจจะฟังเลย ทั้งเขาจะว่าเราบ้าด้วยซ�า้ พูดเพ้อเจ้อบ้าบออะไร 
ว่าทุกข์ ฉันสุขจะตายที่เสพอยู่นี่ วิ่งไล่บริโภคทุกอย่าง บ้างก็ว่ารู้อยู่ 
แต่เพลิดเพลิน พร�่าสรรเสริญ เมาหมกอยู่ไม่เลิก

เราทกุคนไม่อยูใ่นประเภทไหนกอ็ยูใ่นประเภทไหนเข้าสกัอนัหนึง่ 
นัน่แหละ หากท่านก�าลงัอ่านข้อความนีอ้ยูก่น่็าเชือ่ได้ว่าท่านน่าจะอยู่ 
ในประเภท ๒.๒ ทีเ่หน็โทษภยัของยาเสพตดิ หาทางพ้นจากมนัให้ได้ 
อยู ่แสวงหายาถอนพษิเพือ่ความผาสกุนรินัดร์ โดยทีรู่แ้ละเข้าใจได้ 
แล้วว่า ความสขุทีแ่ท้จรงิไม่ได้อยูท่ีก่ารได้เสพยาหรอกแต่ความสขุ 
ที่แท้จริงนั้นเกิดจากการเป็นอิสระจากยาเสพติดต่างหาก
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ซึ่งยาถอนพิษที่พระบรมศาสดาฝากผ่านสาวกมาบอกพวกเรา 
ทกุคนนัน้ แม้น ๒,๖๐๐ ปีล่วงมาแล้วกต็าม ยาถอนพษินีไ้ม่เคยเสือ่ม 
ประสิทธิภาพเลยยังคงใช้ได้ผลชะงัดยิ่งนัก เพราะใช้ได้ไม่จ�ากัดกาล 
แถมท้าให้ท่านทั้งหลายจงมาลองดูเถิด แล้วผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนด้วย 
ยานั้นคือ อริยมรรคมีองค์ ๘

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
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หากคนติดยา หาทางที่จะเลิกยาก็คงมีบางประเภทที่

๑. เลกิยาด้วยการอดทน ไม่สนใจอะไร รูว่้าตดิแล้วทกุข์กอ็ดทน 
ฝืนกลั้น สู้ด้วยใจเด็ดเดี่ยวสุดท้ายเลิกได้

๒. เลกิด้วยการศกึษา กลุม่นีพ้ยายามจะศกึษาโทษภยัของสาร 
ต่างๆ ในยาเสพติดที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ จนในที่สุดเห็นโทษ 
ภัยล้วนๆ ไม่มีประโยชน์เลย จึงเลิกได้

วิธีเลิกยาเสพติด
๖
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๓. เลกิด้วยการสงัเกต กลุม่นีม้ามองในจดุทีก่ารเสพยาให้ความ 
สุขชั่วครู่แต่ให้ความทุกข์ยาวนาน โหยหาบีบคั้นสารพัด และเมื่อ 
สังเกตลึกเข้าไปอีกก็กลับเห็นว่าความสุขนั้นเป็นของว่างของเปล่า 
ที่เกิดขึ้นชั่วแว้บเดียว ไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไร จึงเลิกยาได้

๔. เลิกได้เพราะเห็นดาราเลิก พวกนี้เห็นคนที่ตัวเองศรัทธา 
เลิกได้จึงพยายามที่จะเลิกให้ได้เหมือนดาราคนโปรด ในที่สุดเลิกได้

๕. ใช้การลดการใช้ยาลงเรือ่ยๆ เมือ่ถงึวนัทีจ่ติใจมคีวามเข้มแขง็ 
พอ การติดยาอ่อนก�าลังลงจะเผด็จศึกได้ ก็เลิกได้ในที่สุด

๖. ให้ไปติดอย่างอื่นแทนซึ่งสามารถให้ความสุขได้ดีกว่า และ 
เป็นวิตามินอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ วิธีนี้ก็ได้ 
เช่นกัน แถมยังดีกว่าปราณีตกว่าจนปล่อยการติดยา เมื่อเลิกยาได้ 
เดด็ขาดแล้ว กค่็อยเลกิวติามนิอาหารเสรมินัน้อกีครัง้เพราะการเลกิ 
วิตามินอาหารเสริมนั้นง่ายมาก นี่ก็เลิกได้เช่นกัน

การเลกิยาแบบไหนดทีีส่ดุ?...จ�าเป็นต้องมข้ีอนีด้้วยหรอื? จดุมุง่- 
หมายคืออะไร คนติดยาถนัดจะเลิกแบบไหน ท�าแบบไหนแล้วรู้สึก 
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ว่าดี ง่ายต่อตนเอง ท�าเลย..

หากคนที่เลิกได้แล้วหรือคนที่ก�าลังเลิกด้วยวิธีนั้นๆ อยู่ จะสอน 
คนอื่นให้เลิกจะสอนแบบไหน?

แต่หากคนที่เลิกได้แบบใดแบบหนึ่งจะไปบอกว่าวิธีอื่นใช้ไม่ได้ 
นัน่เป็นคนแบบไหน? แสดงว่าเขาเองเหน็ได้เท่าม้าล�าปางเท่านัน้ เกดิ 
เป็นอัตตาตัวตนแต่ดูตนไม่ออก

คนทีเ่ป็นศาสตราจารย์ด้านยาเสพตดิเท่านัน้จงึจะรูว่้าหนทางใด 
เหมาะกับใครและจะรู้เลยว่าทุกวิธีไปจบที่เดียวกันคือเป็นอิสระจาก 
ยาเสพตดิทัง้สิน้ อยูท่ีค่นทีต่ดิเองเป็นหลกัไม่ได้อยูท่ีว่ธิทีัง้หมด เพราะ 
วิธีจริงๆ มีให้เลือกให้เหมาะแก่บุคคล

วันนี้น่าเศร้าแทนที่คนที่ก�าลังเลิกยาอยู่หรือเลิกยาได้แล้วจะมา 
ช่วยคนที่ก�าลังติดกันอย่างงอมแงมเต็มบ้านเต็มเมืองและยาเสพติด 
ก�าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที กลับกลายเป็นมานั่งทะเลาะกัน 
เถยีงกนั เหนบ็แนมต่อว่ากนัเอง ยกย่องวธิกีารเลกิยาของตวัเองดสีดุ 
ใครๆ กส็ูข้องข้าไม่ได้และยงัประกาศสรรพคณุด้วยว่า วธิเีลกิของคน 
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อื่นใช้ไม่ได้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดิน

ศาสนาพุทธวันนี้ไม่มีศาสนาไหนมาท�าลายเราหรอก มีแต่นัก 
ปฏิบัตินั่นล่ะที่มุ่งท�าลายกันเอง

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
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ในหลกัสตูรยวุเนกขมัม์ ๒๒-๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕ มกีารสมัภาษณ์หมอ 
เบร์ิด แพทย์ชนบท นกัศกึษาแพทย์ มช. เกยีรตนิยิมอนัดบั ๑ แต่เลอืก 
ไปรักษาในชนบท เพราะค�าค�าเดียวที่กินใจเหลือเกิน “ถ้าทุกคนที่ 
เรยีนเก่งสมคัรไปอยูใ่นเมอืงกนัหมด แล้วผูค้นทีย่ากจนห่างไกลจะท�า 
อย่างไร?”

หากเป็นหมอ ท�างานรพ.เอกชนแสนสบาย มคีนไข้เข้ามาสมคัรใจ 
ในการรักษาแถมมีเงินมีทองสนับสนุน วันหนึ่งจากการที่ช่วยเหลือ 
ผูค้น การรกัษามอีปุกรณ์การแพทย์เครือ่งมอืครบครนั จงึมคีวามรู้ 
มาก ได้รับการยกย่องให้เป็นศาสตราจารย์

๗
ศาสตราจารย์
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แต่อกีมมุหนึง่ในดนิแดนทีย่ากจน ชนบทห่างไกล มหีมอชาวบ้าน 
ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ พยายามรักษาคนไข้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
อย่างจ�ากัด ผู ้คนไม่มีความรู ้แถมไม่สนใจจะดูแลสุขภาพใช้ชีวิต 
ประมาทมัวเมาในการด�าเนินชีวิต หมอต้องท�าหน้าที่ประจ�าอยู่โรง 
พยาบาลช่วยคนไข้ที่เข้ามาหาในเวลางาน อีกทั้งออกไปรักษาตาม
บ้านยามทีว่่างจากงาน รพ. และเดนิทางไปสอนการส่งเสรมิสขุภาพ 
ดแูลตวัเองให้ผูท้ีไ่ม่สนใจเลย พยายามอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะให้คนเหล่านัน้ 
หันกลับมาให้เห็นความส�าคัญกับสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ปลอดจากโรคภัย

ด�าเนินชีวิตเพื่อช่วยคนทุกประเภท ท่านว่าหมอคนนี้มีโอกาส 
จะได้เป็นศาสตราจารย์ไหม? อาจมหีมอคนอืน่ด่าว่าในความโง่เขลา 
ทีไ่ม่เข้าไปอยูใ่นเมอืง มาเสยีดส ีแล้วคดิว่าเขาสนใจไหม? หรอืต่อให้ 
มคีนจะมอบดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิใ์ห้เพราะไม่สามารถหาเวลาไปเรยีน 
ในระบบได้ เขาอาจจะหาเวลาไปรับไม่ได้ด้วยซ�้าเพราะคนไข้ที่อยู่ 
ตรงหน้าเขาก�าลังจะตายและยังมีคนไข้นั่งรอคิวอีกเต็มไปหมด

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
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อาการคออกัเสบจะส่งผลให้คนไข้เจบ็คอและไข้ขึน้ นัน่เป็นความ 
ทุกข์ทรมานของคนไข้

หมอคนหนึง่จ่ายยาแก้อกัเสบให้คนไข้เพยีงอย่างเดยีว ซึง่นัน่ต้อง 
รอให้ยาออกฤทธิ์ อาจต้องใช้เวลาพอสมควร คนไข้จะยังคงทรมาน 
ไปกับอาการอยู่ แต่ในที่สุดก็จะหายได้

หมออกีคนหนึง่จ่ายยาพาราเซตามอลให้คนไข้เพือ่บรรเทาอาการ 
ทุกข์ทรมานให้คนไข้ในเบื้องต้น จนกว่าจะหายาที่เหมาะสมได้ นั่น 
ต้องรอผลการตรวจอย่างอื่นประกอบ เพราะยาแก้อักเสบมีหลาย 
ตัวยาและหลายยี่ห้อ ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงต่างกัน

ยาแก้อักเสบกับพาราเซตามอล
๘
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หมออีกคนให้ยาแก้อักเสบให้หายจากโรคและให้ยาพาราเซตา- 
มอลเพื่อบรรเทาอาการทุกข์ทรมานไปด้วยระหว่างที่ยาแก้อักเสบ 
ยังไม่ออกฤทธิ์เต็มที่

ส่วนหมอคนสดุท้ายจ่ายพาราเซตามอลแล้วบอกว่านีจ่ะหายขาด 
จากอาการที่เป็นอยู่

แม้มันจะมีรายละเอียดที่ต้องเกี่ยวข้องไปถึงโรคของคนไข้แต่ละ 
คนอกี แต่เชือ่เถอะว่าคนไข้ทีร่กัษากบัหมอ ๓ คนแรก จะได้รบัประโยชน์ 
จากคณุหมอทัง้ ๓ คน แต่หมอคนที ่๔ อาจจะท�าให้คนไข้เข้าใจผดิ 
ได้ และนั่นจะท�าให้โรคที่คนไข้เป็นไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องซึ่ง 
จะส่งผลให้คนไข้ไม่หายขาด

แต่หากคณุหมอเข้าใจทัง้คนไข้และเข้าใจในยาทีเ่หมาะแก่การ 
รกัษา ประโยชน์ย่อมเกดิแก่คนไข้อย่างแน่นอน แล้วคณุอยากรกัษา 
กับหมอคนไหน?

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕



39อ .  ป ร ะ เ ส ริ ฐ  อุ ท ัย เ ฉ ล ิม

ตักน�้ารดตัวทีหนาวสะท้านขนลุกซู่ซ่าเนื้อตัวเต้นเร่า

มเีพือ่นคนหนึง่คยุทบัว่า โธ่เอ๊ย เธอนีไ่ม่ได้เรือ่งเลย ท�าจติให้อยู่ 
เหนือเวทนาซิ แล้วก็จะอาบได้ไม่ทรมาน

เมื่อน้ำาหนาว...รดตัว!!!
๙
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โอ้โห! เธอเก่งจัง แยกจิตออกจากเวทนา จนไม่ทุกข์กับเวทนา 
ด้วย

เก่งจริงเหรอ? รู้จักสังขารไหม สังขารคือร่างกายจิตใจหรือจะ 
เรียกในมุมของขันธ์ก็ได้ เขาไม่ใช่เรานะ จิตจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ 
ไม่เห็นเกี่ยวกับสังขารที่ต้องทนทุกข์กับน�้าเย็นที่ราดลงไป นั่นท�าให้ 
เหตุปัจจัยที่เข้าไปเปลี่ยนอุณหภูมิที่กายอย่างรวดเร็วและเฉียบพลัน 
เมือ่นัน้ความพยายามทีร่ปูหรอืกายจะต้องปรบัตวัเพือ่ต้องรกัษาสภาพ 
ไว้ นี่จึงเป็นสภาพทุกข์ ที่ทางธรรมเรียกว่าทุกขัง จะมีผู้โง่ไปยึดถือ 
แล้วเป็นทกุข์ หรอืไม่มผีูย้ดึถอื (พระอรหนัต์) มนักท็กุข์ของมนัอยูด่ี 
ของมันทุกข์อยู่แล้วทุกขณะ ไปเพิ่มทุกข์ให้มันอีก ท�ามันอย่างนี้ 
อาจส่งผลต่อสังขาร คือถ้ามันทนไม่ได้ก็ออกอาการเป็นหวัดเป็นไข้ 
เป็นจาม นัน่คนฉลาดจรงิหรอื นัน่เกดิปัญญารูแ้จ้งแล้วหรอื? ถ้าต้อง 
อาบกด็แูลเขาบ้าง ถ้าอาบอย่างนัน้มาตลอดจนสงัขารมนัคุน้ของมนั 
กไ็ม่มปัีญหา แต่หากเกดิโตเมอืงร้อนแต่ท�าจติไม่ให้หนาว นัน่เท่ากบั 
ไปท�าร้ายเขานะ เกิดปัญญาให้มันถูกที่หน่อย เดี๋ยวสัมมาจะกลาย 
เป็นมิจฉา
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อย่างค�าทีบ่อกว่าพระอรหนัต์อาบน�้าเจด็ตุม่ไม่หนาว สงัขารน่ะ 
มนัจะปอดบวมแน่ ส่วนพระอรหนัต์อยูไ่หนล่ะ? แล้วคดิว่าถ้าเป็นพระ 
อรหันต์จะไม่รู้เหรอว่าไปทรมานมันเพื่ออะไร ช่วยได้ก็ช่วย เดี๋ยวท�า 
ไปท�ามากลายเป็น “กเูก่ง กดู”ี ขึน้มาซะอย่างนัน้แล้วไม่รูต้วั หาค�า 
พูดมากลบๆ เกลื่อนๆ การกระท�าของตนอีก

วันนี้มีแต่คนท�าตามๆ กัน ฟังตามๆ กัน คิดเอาเองกันมาก 
ความจริงแท้จึงหายไปเพราะผู้รู้เหนื่อยที่จะพูด

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
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หากเราไปประชมุทีไ่หนหรอืไปเข้าคอร์สปฏบิตัธิรรม ฟังบรรยาย 
ก็ดี เวลาไปเข้าห้องน�้าซึ่งมีมากมายหลายห้องเรียงกัน เรามักจะ 
เดนิไปเข้าห้องน�้าห้องเดมิทีเ่ราเข้าครัง้แรก นีค่อืธรรมชาตขิองขนัธ์

ท�าไมเราถึงไปห้องเดิมโดยไม่รู้ตัวหรือแม้จะบอกว่ารู้ก็ตาม นี่ 
เป็นความยึดมั่นถือมั่นหรือไม่? เปล่าไม่เกี่ยว นี่ไม่ได้เกิดอกุศลอะไร 
ถ้าสงัเกตเหน็สิง่นีห้รอืการกระท�าแบบนี ้จะสามารถเรยีนรูเ้ขาอย่าง 
เข้าใจได้ว่า ธรรมชาติของรูปนามนั้นจะเรียนรู้ด้วยตนเองที่จะให้ 

ห้องน้ำากับขันธ์ ๕
๑๐
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ปลอดภัยไว้ก่อน เมื่อเคยเข้าห้องนี้แล้วดีไม่มีปัญหาก็จะเข้าห้องเดิม 
ไม่เสีย่ง สญัญาการจ�าได้หมายรูก้ท็�างานไปไม่มเีรา แม้จะบอกให้ไป 
เข้าห้องอื่นก็ได้ ถ้าต้องการฝึกใหม่เปลี่ยนแปลงบ้างจะได้เรียนรู้ใน 
มุมอื่นๆ ต่อไป

ขนัธ์ ๕ ฝึกได้ เรยีนรูไ้ด้ เคยชนิกบัสิง่เดมิๆ มรรคมอีงค์ ๘ จงึ 
เป็นการฝึกใหม่ให้เข้ามาเคยคุ้นเคยชินในการท�ากุศล และฝึกให้ 
ละเลิกอกุศลได้ จนอยู่ในกุศลอย่างเดียว เมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นเห็น 
ความจริงในกาย เวทนา จิต ธรรม ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน จากนั้น 
วางกุศลอีกทีพร้อมกบัปล่อยวางจิตแต่ท�ากศุลไม่หยุด เมื่อนั้นขนัธก์็ 
ท�างานต่อไปด้วยความวสิทุธ ิไม่ถกูยดึถอื หมดสภาพไปตามอายขุยั 
ไม่มีปัจจัยใหม่ในการก่อชีวิตใหม่ต่อไปอีก จิตจึงเกิดมุมมองใหม่ที่ 
ไม่เกาะเกี่ยวด้วยความเห็นผิดจากวิญญาณขันธ์ มุมมองนี้เป็นอิสระ 
กลับไปเห็นความจริงแท้ในฝั่งวิมุตติ (ความหลุดพ้น) จึงเรียกว่า 
วิมุตติญาณทัศนะ

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
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พยายามกันจริงนะพ่อแม่ พยายามฝึกลูกให้ขึ้นบันไดตั้งแต่อายุ 
๑ ขวบ คลานได้กฝึ็กกนัใหญ่ ฝึกให้ขึน้ได้ส�าเรจ็ตอนอาย ุ๒ ขวบ ดใีจ 
กันใหญ่ แต่ระหว่างฝึกนั้นเด็กตกลงมาหัวร้างข้างแตกกันไป

ส่วนเพื่อนบ้านสอนให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยตอนช่วงอายุ ๑-๒ 
ขวบ พฒันากล้ามเนือ้แขน กล้ามเนือ้ขา กล้ามมดัใหญ่มดัเลก็ เมือ่ 
ถงึอาย ุ๒ ขวบ เดนิขึน้บนัไดได้เองปร๋อเลย แถมวิง่ขึน้วิง่ลงได้อย่าง 

๑๑
             ขึ้นบันได          อย่างมั่นคง
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สบาย เป็นพืน้ฐานน�าสูค่วามเป็นนกักฬีาทีด่ต่ีอไปอกีด้วย ในระยะยาว 
เก่งกว่าเด็กที่เอาแต่หัดขึ้นบันไดทั้งๆ ที่ยังไม่พร้อม

วนันีห้ลายคนพยายามท�านัน่ท�านี ่ตามดนูามธรรม (เวทนา จติ 
ธรรม) ถูกลากไปทั้งที่ใจก็ไม่ตั้งมั่น ไม่แข็งแรง นิวรณ์ก็ยังตามถล่ม 
หาทีย่นืไม่ได้ เหมอืนพยายามขึน้บนัไดทัง้ๆ ทีไ่ม่มวีฒุภิาวะเลย หลง 
ท�าแล้วคิดว่าดี คนป้อนคนบอกก็อาจจะไม่ดูเลยว่าอาหารที่ป้อน 
เหมาะกบัคนแบบไหน ให้อาหารรวมๆ กนัมา จงึพากนัเดนิวนไม่ไป
ไหนกันสักที มัวมั่วแก้สภาวะธรรมตรงหน้าแบบไม่ดูองค์รวม

วันนี้ในอริยมรรคมีองค์ ๘ มีการกระท�าอย่างเป็นระบบเป็น 
รูปแบบที่พระพุทธเจ้าใช้ค�าว่า โยคกรรม สามารถช�าระกิเลสจน 
หลดุพ้นไปได้ด้วยความเข้าใจอย่างถกูต้อง ท�าอย่างถกูต้อง ไม่ได้ท�า 
เพราะอยากท�าหรือท�าตามๆ กันมา

วันนี้หากเริ่มต้นมาดูแลที่กาย วาจา ไม่ให้ท�าทุจริตคืออย่าท�า 
ผิดศีล ทุกครั้งที่อดทนอดกลั้นที่จะไม่ท�าผิด นั่นก็ฝึกให้จิตตั้งมั่น 
แข็งแรง เมื่อนานไปนานไป ทุจริตทางกายวาจาเบาบาง มันจะมา 
เห็นที่จิตใจได้ไม่ยาก เพราะระหว่างที่ใช้ศีลก�ากับกาย วาจานั้น ใจ 
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มนัจะเกดิทมะความข่มใจขึน้ด้วย ตอนนัน้มนักส็ลบักนัมาเหน็ได้เอง 
เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อใจขยับอยากจะพูดหรือกระท�าสิ่งผิดๆ ออกไป 
ก็จะเกิดสติขึ้นมาจัดการได้เองโดยไม่ต้องออกแรงจงใจมาก กิเลสก็ 
อ่อนก�าลังลง ก็เริ่มละอกุศลออกได้เรื่อยๆ จนเบาบาง

เพยีงเท่านีก้ารปฏบิตัติามมรรคคอืการมศีลีจากปัญญา ศลีกจ็ะ 
เป็นบาทฐานให้สมาธิคือระดับจิตใจต่อไป ท�าอย่างนี้ไปให้ต่อเนื่อง 
ช�าระให้ได้มากๆ เมื่ออกุศลในใจเบาบาง นิวรณ์ก็จะค่อยๆ หายไป 
ไม่มารบกวน จิตจะเริ่มเดินเข้าสู่ปฐมฌานได้ เมื่อจิตตั้งมั่นการไป 
เห็นว่า กาย เวทนา จิต ธรรมเกิดดับ ว่างจากตัวตน นั่นก็เกิดขึ้น 
ได้ไม่ยากเย็น

แต่วนันีท้�าอะไรกนั ไม่ดมูรรคทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ อยากท�านัน่ 
ท�านี่ เขาว่ากันว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ ชอบของสุดยอดคัมภีร์ ต้อง 
เจรญิสตปัิฏฐานนัน่ล่ะถงึจะเป็นวปัิสสนา ท�าอย่างนัน้มนัสมถะ โธ่เอ๋ย 
ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นด้วยสมถะจะเอาอะไรไปรู้ไปดูให้เห็นการเกิดการดับ 
เห็นความเป็นอนัตตา เอาอย่างนี้ เทคคอร์สเข้าห้องเรียนให้ตรง 
ความรู้เชื่อเถอะว่า หากเราปฏิบัติให้ถูกตามที่ควรจะไปได้เร็วกว่า 
พวกที่เดินผิดขั้นผิดตอนแน่นอน
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ไวพจน์ คือ ค�าที่มีความหมายเดียวกันของมรรคมีองค์ ๘ ที่ 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้คืออะไรรู้ไหม..คือ สมถะและวิปัสสนา นั่นคือ 
มรรคองค์ที่ ๗ สัมมาสติและมรรคองค์ที่ ๘ สัมมาสมาธิ

และพระองค์ย�้าว่าเมื่อผู้นั้นมีศีลบริบูรณ์

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
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สรรพสิ่งในโลกมีความเปลี่ยนไปทุกขณะตามเหตุปัจจัยที่มา 
กระท�า ไม่ว่าการกระท�านัน้จะเหน็ได้ถงึการเปลีย่นแปลงหรอืเหน็ไม่ได้ 
ในการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

ดงัเช่น หากเรามองเฉพาะเขม็สัน้บนหน้าปัดนาฬิกา เราจะไม่เหน็ 
การเปลี่ยนแปลงในเวลาที่เรามองแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันไม่เปลี่ยน 
หากท่านมองไปที่เข็มยาวท่านก็แทบจะไม่เห็น แต่ถ้ามีสมาธิใน 

สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัย

๑๒



49อ .  ป ร ะ เ ส ริ ฐ  อุ ท ัย เ ฉ ล ิม

การสังเกตจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนั่นก็มีความ 
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาในเข็มสั้นเช่นเดียวกัน

แต่หากเรามองไปทีเ่ขม็วนิาท ีเราไม่ต้องใช้ปัญญาหรอืสมาธใิดๆ 
ในการเปลีย่นแปลงทกุขณะของเขม็วนิาททีีเ่ปลีย่นแปลงไปทกุๆ ขณะ 
อย่างรวดเร็ว

แต่เราเคยเหน็อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา บนหน้าปัดนาฬิกาของ 
ท่านบ้างไหม? ไม่เลยเพราะท่านมองว่ามนัเป็นธรรมดาของการบอก 
เวลา นาฬิกาทุกเรือนเขาก็สร้างมาอย่างนี้เพื่อวัตถุประสงค์ให้เรา 
รู้ว่ากี่โมง คนทั้งโลกก็เห็นแต่สิ่งเดียวกันคือ เวลาบนนาฬิกานี่

ความเคยชนิ การคดิว่าคนนัน้คนนีส้ิง่นัน้สิง่นีต้้องเป็นอย่างนัน้ 
อย่างนี้เป็นธรรมดา จึงปิดบังความจริงของโลกทั้งหมด

และทีส่�าคญัยิง่กว่าทีพ่ดูมาทัง้หมด เมือ่เราเหน็อย่างนีแ้ล้ว จงรู้ 
เถอะว่าเวลาแต่ละวนิาททีีเ่ลือ่นไป ก�าลงัเลือ่นไปสูส่ิง่ใหม่ ไม่ใช่สิง่เดมิ 
ที่เป็นแพทเทอร์นหรือรูปแบบตามเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา 
หากเรายึดถือว่ามันก็เป็นไปอย่างนี้เป็นธรรมดา เราจะพลาดจาก 
ปัญญาที่แท้จริง
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ผมเคยพูดเสมอว่า เราเคยป่วยแล้วตายไหมตั้งแต่เกิดมา เมื่อ 
ท่านได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าถามอะไรบ้าๆ ไร้สาระ ตอบซิ...ถ้าตายจะมา 
นั่งอ่านอยู่นี่เหรอ...ใช่ เพราะเราป่วยแล้วไม่เคยตายสักที แล้วท�าไม 
การป่วยครั้งที่ท่านต้องตายจริงๆ ท่านจะคิดหรือว่าเป็นครั้งนี้ล่ะ 
เชื่อเถอะว่าทุกคนที่ป่วยจะคิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวก็หาย แต่หากว่า 
ถ้าหมดความรูส้กึเป็นผกันอนนิง่สงบอย่างทีค่นภายนอกเหน็กนั แต่ 
ภายในใจของผูท้ีน่อนเป็นผกันัน้ไม่เคยปราศจากจากความรูส้กึนกึคดิ 
สกัวนิาทเีดยีว ลองคดิดวู่ามนัจะทรมานขนาดไหนหากเรือ่งแบบนัน้ 
เกิดกับคนที่ไม่เคยฝึกที่จะปล่อยวาง

ในตอนเป็นมนุษย์ทุกคนก็ล้วนเก่ง มีตัวตนสร้างกุศลอกุศลกัน 
มากมายแตกต่างกัน สร้างฐานะ สร้างฐานสู่อ�านาจ ต่อให้ร�่ารวย 
ล้นฟ้าจนชาตินี้กินไม่หมด (แต่ที่เหลือเอาไปไม่ได้) สุดท้ายเมื่อเกม 
ใกล้จะจบหรือเกมจบทุกอย่างกลับไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจหวังเลย 
อย่างกรณี พล.ต. สนั่น ขจรประสาท ผมต้องออกตัวก่อนว่าผม 
ไม่เคยรู้จักท่านไม่มีอคติต่อท่าน ไม่มีความรู้สึกทางลบทางบวกกับ 
ท่าน แต่ขออนุญาตเพราะผมเห็นแล้วรู้สึกอย่างนี้จริงๆ หากท่าน 
เป็นอุทาหรณ์ให้คนที่ใช้ชีวิตอยู่แล้วเห็นธรรมได้ ก็ขอให้อานิสงส์จง 
ไปสู่ท่านเถิด ถึงวันที่ท่านเข้าสู่สภาพผักทุกอย่างส�าหรับท่านคือจบ 
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ที่เหลือขณะนี้ก็คือความรู้สึกที่อยู่ภายใน ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หรือ 
อทกุขมสขุคอืกลางๆ แต่ในความจรงิแท้คอืทกุข์แน่ๆ ลองดตูวัเราเอง 
เวลาเราสญูเสยีอะไรเราใช้เวลาท�าใจนานไหม ช่วงทีเ่พิง่เกดิขึน้ใหม่ๆ 
มนัจะทกุข์มากแล้วกช็นิกบัมนั ดเูหมอืนดนีะค�าว่าชนิเนีย่ะ แต่นัน่คอื 
การเปลี่ยนโหมดโทสะเข้าสู่โมหะคือความหลงแทน ไม่ได้เห็นทุกข์ 
รูท้กุข์หรอก มนัวนเวยีนอยูแ่ค่นีล่้ะ เราไม่ได้รูท้กุข์ในอรยิสจัหรอก 
เราเป็นทกุข์ เราจมอยูก่บัทกุข์ เมือ่เหตปัุจจยัเปลีย่น ใจเรากเ็ปลีย่น 
ต่อไปโดยการบงการของโลก

ขณะที่ผมเดินทางไปอินเดียเมื่อวันที่ ๑๘-๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๕ ผม 
เริ่มเป็นคออักเสบตั้งแต่วันแรกที่เดินทาง ผมจึงเตรียมยาแก้อักเสบ 
ชนิดแรงที่ปรกติกินแล้วหายแน่นอนมาด้วย จนกระทั่งเมื่อเดินทาง 
มาถงึอนิเดยี อาการกลบัหนกัขึน้เรือ่ยๆ และร่างกายทรดุลงในทีส่ดุ 
ทั้งไข้ขึ้น ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ ไออย่างรุนแรง เวียนหัว ท�าให้ 
ไม่สามารถเดนิทางร่วมไปตามสถานทีต่่างๆ ในตารางได้ ผมพดูกบั 
เจ้าภาพทกุวนับนโต๊ะอาหารในธรรมะทีเ่กดิขึน้ในแต่ละมือ้ เพือ่ให้ได้ 
ท�าหน้าที่เพราะผมคงไม่สามารถท�าหน้าที่ของผมได้สมบูรณ์นัก 
โดยเฉพาะตอนที่แต่ละคนแนะน�าตัว บางท่านบอกว่าทันทีที่รู ้ว่า 
เดนิทางกบั อ. ประเสรฐิ จองทนัท ีไม่รูด้้วยซ�า้ว่าจะไปไหนและราคา 
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เท่าไหร่ ซึ่งนั่นอาจจะท�าให้ท่านที่ตั้งใจมาเพื่อจะได้ฟังธรรมคลาด 
จากการฟังธรรมไป ผมก็คงท�าหน้าที่พูดเท่าที่พูดได้ เพราะพูดมาก 
คนฟังก็คงร�าคาญเพราะไออย่างกับคนเป็นวัณโรค ต้องใส่หน้ากาก 
เพราะมันจะท�าให้คนในรถสบายใจว่าผมจะไม่แพร่เชื้อ เพราะเขา 
คงจะไม่สบายใจแต่ไม่กล้าพูด หรือคนเขาก�าลังมีความสุขกันอยู่แต่ 
ค�าพูดค�าสอนอาจจะไปท�าลายความสุขของใครเข้า หากผู้นั้นไม่เคย 
เข้าสู่การปฏิบัติธรรม ยังหลงคิดว่าความสุขสนุกสนานเป็นของดี 
น่าปลื้มน่าเสพกันอยู่

ท�าให้ผมนกึถงึพทุธพจน์ทีพ่ระองค์กล่าว เมือ่เราบรรลอืสหีนาท 
ในเรื่องอริยสัจ สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่คิดว่าสรรพสิ่งเป็นนิจจังทั้ง 
เทวดา มนษุย์ พรหม ต่างพากนัวิง่หนตีกใจอย่างไม่คดิชวีติ ดัง่สตัว์ 
น้อยใหญ่เมื่อได้ยินเสียงค�ารามอันกึกก้องของราชสีห์ผู้ทรงอ�านาจ 
ฉันนั้น แต่หากสิ่งที่ผมท�าจะได้เพียงแมวร้องซึ่งท�าให้หนูบางตัวรู้สึก 
ขึ้นมาได้ นั่นก็คงเพียงพอกับความเป็นสาวกแล้ว แต่ปัญหาที่ไม่ใช่ 
ปัญหาใหญ่มากนักก็คือตอนนี้ แมวเหมียวเสียงก็เบาอยู่แล้วดันคอ 
อกัเสบซะอกี หนเูลยไม่ได้ประโยชน์ พากนัหลงระเรงิวิง่เล่นกนัอย่าง 
สนุกสนานอีกต่างหาก
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กลับมาที่อาการเจ็บป่วย สภาพที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงร่างกายนี้ 
กพ็ยายามปรบัตวัต่อสูด้ิน้รนเพือ่รกัษาสภาพของเขา เนือ่งจากรปูนาม 
เป็นอย่างนีจ้งึเกดิความเป็นอนจิจงัให้เหน็ เราเหน็อนจิจงัเพราะความ 
เปลีย่นแปลง เพราะมเีหตปัุจจยัสารพดัมากระทบ แน่นอนอาการคอ 
อกัเสบทีเ่กดิขึน้มาจากการใช้เสยีงอย่างมากและต่อเนือ่ง นัน่เป็นเหตุ 
ให้เกดิความเสือ่มสะสมมาตลอด กต้็องมวีนัทีท่รดุลงในทีส่ดุ มนัไม่ได้ 
เพิง่เกดิหรอกมนัเกดิมาตลอดนัน่ล่ะ แต่เมือ่มนัทรดุ (คอืจดุทีเ่ราเหน็ 
ได้) นั่นก็เป็นสภาพการใช้งานของสังขารนั่นเอง การกินยาก็เป็น 
อีกเหตุปัจจัยที่เข้าไปกระทบ เขาไม่ได้ท�าเพื่อได้ดีหรือให้เหมือนเดิม 
เขานั้นว่างจากตัวตนในแต่ละขณะ ไม่เคยมีเขามีเรา ค�าว่า “เขา” 
เป็นการยมืภาษาโลกมาสือ่สารเฉยๆ ไม่ได้เอาความหมายของมนัมา 
ทั้งหมด มิฉะนั้นภาษาธรรมจะสื่อสารไม่ได้

ดังนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้ จึงไม่เกิดการคาดหวังผิดๆ ให้เกิดเป็น 
มจิฉาทฏิฐว่ิาเดีย๋วกด็ขีึน้ เดีย๋วกห็ายดเีหมอืนเดมิ ต่อให้ทีว่่าเหมอืน 
เดมิ พดูได้เหมอืนเดมิกไ็ม่ใช่ของเดมิ จะเดมิได้อย่างเวลาของสงัขาร 
(อายุของเรา) โดยรวมก็มีอายุก็เปลี่ยนแปลงไปทุกๆ วันบนอนิจจัง 
ทกุขงั อนตัตาเช่นกนัต่อให้ไม่ป่วยกต็าม ในเมือ่สิง่นีต้ัง้อยูบ่นสงัขาร 
ที่อายุเปลี่ยนไปมันจะเหมือนเดิมไปได้อย่างไร ต่อให้จากนี้ไปจะพูด 
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ไม่ได้อีกนั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาอันใดเพราะมันก็เป็นเช่นนั้นของมัน ก็ 
รักษาท�าเหตุเท่าที่ท�าได้ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นล่ะ 
รูปนามเป็นของมันอย่างนี้ มีสภาพทุกข์ ยึดถือของเป็นทุกข์ท�าไม 
จะไม่ทุกข์ล่ะ ในที่สุดก็จะหมดความยึดถือสิ่งที่มีสภาพที่เป็นสังขต- 
ลกัษณะทัง้หมด (มกีารเกดิปรากฏ มคีวามเสือ่มปรากฏ มคีวามดบั 
ปรากฏ) แต่นั่นต้องเห็นไตรลักษณ์อย่างเข้มข้นด้วยจิตที่ตั้งมั่น 
ไม่เอนเอียง จนเป็นประสบการณ์ที่เข้าเลือดเข้าเนื้อเข้ากระดูกจึงจะ 
เกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขาร 
(คือมีชีวิต) และมิใช่สังขาร (คือไม่มีชีวิต) ล้วนเป็นไปตามเหตุและ 
ปัจจัย ไม่มีตัวตนคือความเป็นอนัตตา ที่เราสวดมนต์กันนั่นล่ะ 
สัพเพธัมมาอนัตตา หากท่านยังสงสัยว่า แล้วถ้านี่ไม่ใช่ของเราแล้ว 
จะเป็นใครเพราะเราก็รู้สึกอย่างนั้นมาตลอด อ่านพุทธพจน์บทนี้ 
ประกอบ

“ภกิษทุัง้หลาย กายนีไ้ม่ใช่ของเธอทัง้หลายและไม่ใช่ของบคุคล 
เหล่าอืน่ เป็นกรรมเก่า มปัีจจยัปรงุแต่งขึน้ มปัีจจยัท�าให้เกดิความ 
รู้สึก เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้”
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แต่ด้วยความไม่รู้ จึงไปสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของใน 
สังขารนี้ขึ้นมาเอง จึงทุกข์แล้วสร้างเหตุเกิดต่อไปไม่หยุด ด้วยกุศล 
และอกศุล ดงันัน้ภพชาตทิีจ่ะต้องไปเวยีนกจ็ะเป็นสคุตแิละทคุตติามที่ 
ท่านท�ามาเอง แต่ทีน่่ากลวัคอืท่านสร้างอกศุลมากกว่าเพราะสนัดาน 
ทีม่ใีนรปูนามนีจ้ะดิน้รนเพือ่เอาตวัรอด นัน่คอืเบยีดเบยีนคนอืน่อย่าง 
ไม่สนใจใยด ีและจะสนบัสนนุว่าการกระท�าของตนเองถกู รปูนามนี้ 
แม้จะเป็นทกุข์อย่างไรกย็งักลวัตาย จนความทกุข์มากขึน้จนรบัไม่ไหว 
ก็อยากตายเพื่อจะหนีทุกข์ แต่หนีไม่เคยพ้น เพราะไปสร้างเหตุ 
เกิดทุกข์ไม่หยุดนั่นเอง

การมาสีส่งัเวฯ เทีย่วนีแ้ทบจะมไิด้ไปในสถานทีท่ีม่ชีือ่ว่าสีส่งัเวช- 
นียสถานเลย เพราะมัวแต่นอนป่วยอยู่ในโรงแรม แต่สี่สังเวชนีย- 
สถานทีไ่ด้เหน็ครัง้นีก้ลบัอยูส่งัขารนีเ่อง สถานทีเ่กดิ ตรสัรู ้แสดง 
ธรรม และการดบัไป ซึง่ความจรงิไม่ใช่ตายหรอก ตายนัน้มนัเปลอืกๆ 
ซากมันหมดลม วิญญาณธาตุมันแยกไปแล้ว แต่สภาพของสังขาร 
ไม่เห็นมันตายเลย มันก็ยังทุกขังอยู่ ทั้งอืดทั้งพองเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา ตากแดดก็เปื่อยเร็ว แช่น�้าก็พองมากเปื่อยยุ่ยต่อไป 
ไม่เห็นมันเคยหยุดอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาสักวินาที 
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ขอบคุณและอนุโมทนากับเจ้าภาพและเพื่อนร่วมทางทุกคน 
ดังนั้นท่านที่จะไปให้ถึงสี่สังเวฯ หากได้กุศลก็เป็นการสร้างเหตุเกิด 
ทีด่ ีแต่นัน่ยงัเวยีนว่ายอยูใ่นวฏัฏะ แต่หากมาถงึทีท่ีพ่ระองค์ตรสัรูแ้ล้ว 
ท�าไมไม่เอาให้ได้ยิ่งกว่านั้น คือเข้าให้ถึงปัญญาการตรัสรู้ที่แท้จริง 
ของพระพทุธองค์ นัน่ล่ะเริม่จาก เหน็ไตรลกัษณ์ เหน็ทกุข์ (ไม่เป็นทกุข์) 
เข้าถงึรปูนาม คลายความยดึถอื ปล่อยวาง สลดัคนื แล้วจะถอดถอน 
ความเห็นผิด จนวันหนึ่งได้พบกับความสงบเย็นในใจที่อิสระจาก 
สิง่ทัง้หลายทัง้ปวง เข้าถงึพระนพิพานตัง้แต่ยงัมชีวีติอยู ่ไม่ใช่รอตาย 
ถงึจะถงึนพิพาน นีล่่ะ คอืตายก่อนตาย ..นีล่่ะคอืสญุญตา นีล่่ะนพิพาน

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
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ในวงสนทนาแห่งหนึ่ง
ชายคนแรก  : คุณนี่เป็นเศรษฐีนะ
ชายคนที่สอง : โอ้ย ไม่ใช่หรอกครับ หนี้สินเยอะแยะ
ชายคนแรก  : แล้วระหว่างเบนซ์กับบีเอ็มที่ใช้อยู่ชอบคันไหน
   มากกว่ากัน
ชายคนที่สอง : ผมชอบบเีอม็มากกว่า ขบัสนกุแต่สะเทอืนกว่า 
    เบนซ์ก็นิ่มดี แต่มันป๋าไปหน่อย
ชายคนแรก  : มีทั้งเบนซ์ทั้งบีเอ็มยังว่าตัวเองไม่ใช่เศรษฐี
   อีกเหรอ...

คุณนี่...เป็นเศรษฐีนะ!

๑๓
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เหน็ไหมเมือ่ชายคนทีส่องถกูถามว่าเขาเป็นเศรษฐเีหรอ เขากลบั 
บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเศรษฐ ีแต่ถ้าถามถงึรถหรทูีเ่ขาม ี(อยูจ่รงิ) เขา 
จะตอบได้อย่างฉะฉานไม่มีการเก้อเขิน

ท�าไมเหรอ? เพราะว่าบเีอม็ เบนซ์ สมรรถนะเป็นสิง่ทีม่อียูจ่รงิ 
ส่วนค�าว่าเศรษฐีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว 
เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่เขาจะต้องไปปรารถนาจะเป็นอะไรแล้ว 
ส่วนใหญ่เราก็จึงเห็นว่าเศรษฐีจริงๆ กลับไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็น 
เศรษฐีเลย เขาก็แค่มีเงินใช้อยากซื้ออะไรอยากได้อะไรก็ซื้อ มันก็ 
เท่านั้นเอง เป็นเศรษฐีตรงไหน

แล้วเกีย่วอะไรกบัพระโสดาบนัหรอื? ถ้ามใีครไปถามพระโสดาบนั 
หรอืพระอรหนัต์ ท่านจะไม่ตอบรบัหรอืปฏเิสธเพราะไม่ได้เกีย่วอะไร 
กับตัวท่าน นั่นเป็นสิ่งที่คนๆ นั้นพูดไปเอง แต่หากถามว่าแล้วท่าน 
ยงัลงัเลสงัสยัในพระพทุธเจ้าไหม ในพระธรรมไหม ในพระอรยิสงฆ์
ไหม ท่านก็จะตอบได้เป็นฉากๆ อย่างผู้ที่สัมผัสเองตลอดเวลา
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เอาล่ะถ้ามีคนบอกว่า การตอบแบบนี้ก็คือการอวดตัวว่าตัวเอง 
เป็นพระโสดาบนันัน่แหละ กค็งตอบว่า ไม่ใช่ เพราะค�าทีว่่าเป็นพระ 
โสดาบนัหรอืพระอรหนัต์ (ซึง่ละสงัโยชน์ ๑๐ แล้ว) นัน่ท่านตอบตาม 
ที่ถูกถามและสิ่งนั้นก็เป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆ ไม่ใช่ท่านหรือตัวท่าน 
เมือ่คนไปตคีวามกนัเองจะเกีย่วอะไรกบัท่านด้วย แล้วจะบอกว่าท่าน 
ตอบอย่างนี้จะให้คนคิดว่าอย่างไรล่ะ นั่นก็กล่าวหาท่านไม่ได้เพราะ 
ถามในสิ่งที่ท่านรู้แล้วท�าไมท่านจะไม่ตอบ นอกจากเห็นว่าผู้ถามมี 
เจตนาเป็นที่ไม่ได้ต้องการค�าตอบแต่พยายามจะโยงไปเรื่องที่ตัวเอง 
ต้องการเท่านั้น

ในสมัยพุทธกาลเคยมีเรื่องอย่างนี้เกิดกับพระสารีบุตรเช่นกัน...

จะเห็นความต่างมีอยู่บ้างคือ ในเศรษฐีมีการปฏิเสธ เมื่อมีคน 
กล่าวว่าเขาเป็นเศรษฐี เนื่องจากเศรษฐีนั้นหากเป็นปุถุชนก็จะเกิด 
ความเป็นตน หนึ่งคือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ว่า “เรา” ไม่ได้เป็น

สองท�าเป็นถ่อม “ตัว” เขาจะได้เห็นว่า “เรา” เป็นคนดี
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นั่นเป็นเรื่องปรกติกับผู้ที่มีสักกายทิฏฐิ ถ้าไม่ชี้แจงหรือออกตัว 
ในลักษณะปกป้องตัวเอง เดี๋ยว “เขา” จะหาว่า “เรา” ..นี่คือปุถุชน 
แน่นอน

แต่ในพระโสดาบนัจนถงึพระอรหนัต์ไม่มกีารยอมรบัหรอืคดัค้าน 
เนื่องจากเมื่อไม่มีความรู้สึกในความเป็นตัวตนแบบบุคคลเราเขา 
จึงไม่ได้รู้สึกว่าเขาพูดถึงเรา เราต้องตอบ เราต้องปฏิเสธเพราะเขา 
ก�าลังกล่าวหาเรา เมื่อไม่มีเรา ใครจะปกป้องใครกัน หากจะชี้แจง 
หากควรหรอืจ�าเป็นกแ็ค่ท�าไป เพราะจะเป็นประโยชน์หรอืผดงุความ 
ถูกต้องไว้เท่านั้น

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
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โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา ๒๔ ชม. เราเรียก ๑ วัน

โลกหมนุรอบดวงอาทติย์ ใช้เวลา ๓๖๕ วนักบั ๖ ชม. (ทกุ ๔ ปี 
ถงึไปทบให้ได้อกีวนัในวนัที ่๒๙ กพ. แสดงว่าทกุๆ ปีกข็าดไป ๖ ชม.) 
เราเรียก ๑ ปี

สุขสันต์ปีใหม่ ๒๕๕๖
๑๔
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สขุสนัต์วนัโลกหมนุรอบตวัเองแล้วเหวีย่งไปหมนุรอบดวงอาทติย์ 
ด้วยวงโคจรโค้งๆ เป็นวงรีตามเหตุปัจจัยของรูปนามที่มีแรงผลัก 
แรงดึง นี่ก็เป็นเพราะมันพยายามรักษาเสถียรภาพไว้ แต่ในความ 
เป็นจรงิมนัจะอ่อนแรงลงทกุขณะ จงึท�าให้วงโคจรยดืออกตลอดเวลา 
และสมดุลย์ก็จะเปลี่ยน นี่จึงท�าให้สรรพสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงตลอด 
เวลา ไม่ได้มใีครบงการหรอืใครแกล้งใคร แต่เนือ่งจากเหตปัุจจยัของ 
รูปและนามส่งผลกันอยู่ตลอดเวลา พลังงานและมวลสารต่างๆ จึง 
ส่งผลต่อกนั ไม่ว่ากศุลอกศุลบญุบาปกส่็งผลต่อกนัและกนัเป็นอทิปั- 
ปัจจยตา (เพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น)

และกระบวนการนี้สืบเนื่องไม่เคยหยุดแม้สักขณะ ถ้าจะ count 
down ไปสู่ปีใหม่ คง countdown กันไม่รู้จะหยุดตรงไหนเพราะ 
วัฏฏะนี้ไม่มีปลาย นับกันจริงๆ มันก็ไม่ได้หยุดเมื่อเรานับไปถึง มัน
ไม่หือไม่อือด้วยเลย

แม้จักรวาลนี้ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาที ต่อให้วันที่เป็น 
วนิาทสีิน้จกัรวาลนี ้วนิาททีีด่บักย็งัคงสบืเนือ่งต่อไปจนมกีารเกดิอกี 
ไม่ว่าจะเรียกสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต สิ่งทั้งปวงก็ล้วนเป็นไปตามเหตุ 
และปัจจัย ดังนั้นเมื่อรูปนามก่อขึ้นด้วยเหตุปัจจัยจนมีพลังงานที่ 
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ก่อก�าเนดิชวีติขึน้จากจติโง่ผสมผสานกบัวญิญาณจงึเกดิการถอืครอง 
ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ จึงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยปัจจัยทั้งภายในที่สั่งสม 
มาด้วยกรรมและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อลักษณะอันซับซ้อนแต่ละ 
ยุคแต่ละสมัย

สุขสันต์วันปีใหม่ว่าง... ไม่อย่างนั้นก็ต้องร้องเพลงปีใหม่กันไป 
เรื่อยๆ โดยน่าแปลกที่ไม่เอะใจเลยว่าตกลงปีไหนมันปีใหม่ตัวจริง.. 
มันไม่มี...

วางความยดึถอืจงึจะสงบ ว่างเพราะเหน็ความจรงิ วางความ 
เหน็ผดิ ถอดถอนสิง่ทีส่ัง่สมมา ลาทจีกัรวาลทีน่กึว่าใหญ่ ทีแ่ท้เลก็ 
กว่าจิตซะอีก

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
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๑๕

ฟังธรรมเรื่องตัวกู-ของกูก็ดูเหมือนจะเข้าใจ แต่ก็ไม่เห็นว่าจะ 
ถอดถอนความเห็นผิดได้ เกิดอะไรขึ้นก็มักจะเป็นทุกข์อยู่เรื่อย

อาจจะเป็นเพราะเราเกดิมากบักายนีใ้จนี ้จะบอกว่ามนัไม่ใช่เรา 
ข้างในก็เถียงใจขาด ให้สังเกตดูกายใจ ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นธรรมชาติ 
ตรงไหน ก็ยังเห็นเป็นเราอยู่เรื่อยไป

บ้านเช่า
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ธรรมชาตขิองรปูนามจะแสดงผลออกมาให้ได้เหน็เป็นลกัษณะ  
๓ ประการคือ

ความเป็นอนิจจัง-ไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

ความเป็นทกุขงั-สภาพทกุขงั สามารถท�าความเข้าใจได้ในสอง 
ทางคอื สภาพทกุข์ รปูนาม (ซึง่รวมเราเข้าไปด้วย) มสีภาพทกุข์บบีคัน้ 
เพราะความไม่เทีย่ง มนัจงึดิน้รนเพือ่รกัษาสภาพของมนัตลอดเวลา 
นี่เป็นสภาพทุกข์หรือทุกข์โดยสภาพของมัน จะมีผู้เข้าไปยึดหรือไม่ 
มันก็ทุกข์อยู่แล้ว กับอีกสภาพคือ เมื่อมีจิตโง่เพราะมีอวิชชาไปยึด 
ของที่มีสภาพทุกข์มาเป็นของตน ท�าไมจะไม่ทุกข์ล่ะ นี่จึงเกิดเป็น 
ความทุกข์ใจขึ้น จึงเกิดผู้ทุกข์ขึ้น

ความเป็นอนัตตา ค�าว่าไม่มีตัวตนฟังดูเข้าใจยากส�าหรับคน 
ทัว่ไป ท�าไมจงึเป็นอนตัตา กเ็พราะว่าสภาพทีเ่หน็ได้ในวนิาทปัีจจบุนั 
เป็นผลมาจากเหตใุนวนิาทก่ีอน เช่นก่อนจะเป็นน�า้มาจากการรวมตวั 
กนัของธาตเุพราะปัจจยัทีถ่งึพร้อมจงึเกดิขึน้ จากนัน้สภาพสิง่แวดล้อม 
ต่างๆ กย็งัคงกระท�าต่อน�า้นัน้ตลอดเวลา เช่น ความร้อน ความชืน้ 
ฯลฯ ท�าให้โมเลกุลมันดิ้นไปมา ระเหยไปเป็นไอน�้า ไอน�้าก็เป็นผล 
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จากน�า้ทีถ่กูกระท�า น�า้กเ็ป็นเหต ุไอน�า้กเ็ลยเป็นผล มนัเปลีย่นแปลง 
สภาพกันตลอดด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เราเองก็เช่นกัน ตรงนี้เมื่อเห็น 
ธรรมเข้าไปมากๆ กจ็ะเข้าใจสภาพนัน้ๆ ได้ จะยิง่ปล่อยความยดึถอื 
โดยล�าดับ

เมื่อเห็นไตรลักษณ์มากๆ จะเข้าใจลึกลงไปถึงความเป็นรูปนาม 
ที่มาประกอบกันเป็นชีวิต รวมถึงการเกิดขึ้นแห่งโลกภายในและ 
โลกภายนอกว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร จนสามารถจัดการกับเหตุเกิด 
แห่งทกุข์ ทัง้ระดบัความรูส้กึจนถงึสภาพทกุข์ของขนัธ์ จนสลดัความ 
ยึดถือลงได้

พวกเรายึดกายนี้หรือ?...ใช่ สังเกตง่ายๆ ถ้าเราป่วยทุกข์ไหม? 
ถ้าเราเป็นมะเร็งทุกข์ไหม? เวลาอ่านธรรมะดูเหมือนเข้าใจได้ เวลา 
ปฏบิตัดิเูหมอืนจะเข้าใจนะ แต่พอมนัเกดิอะไรขึน้จรงิๆ มนักย็งัรูส้กึ 
เป็นเราอยู่นั่นเอง

เอาอย่างนี ้ถ้าเราอยูบ้่านเช่าแล้วไปท�างาน เกดิไฟไหม้บ้านเช่า 
ทุกข์กับบ้านเช่าไหม? ทุกข์ซิทุกข์กับของที่อยู่ในบ้านแต่บ้านเช่า 
ช่างมันเพราะไม่ใช่ของกู
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ถ้าอยู่บ้านตัวเองแล้วเกิดกรณีเดียวกันคือไฟไหม้บ้านทุกข์ไหม? 
ไม่ต้องถามเลย คงแทบเป็นลม ท�าไมล่ะ ถ้าเอาวดิโีอไปถ่าย กเ็ข้านอน 
กินข้าว ดูทีวีอยู่ในบ้าน ดูไม่เห็นความต่างกันเลยไม่ว่าบ้านเช่าหรือ 
บ้านตวัเอง ทีจ่่ายรายเดอืนกจ่็ายเหมอืนกนั มากน้อยอาจต่างกนับ้าง 
แต่ที่ต่างกันคือความรู้สึกเป็นเจ้าของที่เติมขึ้นมา

แล้วบ้านที่เช่าอยู่ตอนนี้ท�าสัญญาไว้ ๘๐ ปี อยู่ไปอยู่มาชักหลง 
ยดึขึน้มาเป็นบ้านกเูข้าแล้ว (ความจรงิไม่ใช่อยูไ่ปอยูม่าหรอก มนัยดึ 
ตั้งแต่ก่อนเกิดซะอีก) บ้านไม่ว่าอะไรหรอกนะเพราะเขาให้เราเช่า 
เราจะตู่เอาเป็นของเรา เขาก็ไม่หือไม่อือด้วย แต่ถึงเวลาสัญญา 
หมดอาย ุเขากเ็รยีกคนื จะโหยหาตโีพยตพีายไปกเ็รือ่งของคนเช่า 
เอง จะไปร้องกับใครเขาไม่ว่าเลย เพราะเขาไม่เคยเป็นของเรา 
เป็นเราสกัวนิาที

เช่าอยู่ก็ดูแลไปตามสมควร ดูแลมากไป ตกแต่งมากไปจะรู้สึก 
ว่าบ้านเช่าเป็นบ้านเรานะ

๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
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เราได้ยินกันบ่อยเหมือนกัน บางครั้งไปเข้าคอร์สปฏิบัติ เขามี
การน�าโยคะตอนเช้า แล้วบอกให้รูต้ามไปเพือ่เป็นการเจรญิสต ิภาย
ใต้กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ก่อนอื่นเราต้องท�าความเข้าใจเรื่องค�าว่า
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือเป็นการพิจารณากายในกาย 

ให้เห็นว่านี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขา
ที.ม.๑๐/๒๗๓-๓๐๐/๓๒๕-๓๕๑
ม.มู. ๑๒/๑๓๑-๑๕๒/๑๐๓-๑๒๗

๑๖
            เล่นโยคะ  เป็นกายานุปัสสนาฯ
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กลบัมาทีก่ารท�าโยคะ เคยเหน็คนเล่นโยคะทีบ่อกว่ารูต้ามอาการ 
เคลื่อนแล้วรู้แจ้งขึ้นมาว่า นี่ไม่ใช่ของเรา นี่ไม่เป็นเรา นี่ไม่ใช่อัตตา 
ของเราไหม? ผมเคยเห็นแต่เขาเล่นโยคะแล้วยึดถือว่าตัวเองหุ่นดี 
สุขภาพร่างกายเฟิร์มดี เหงื่อออกดี ผิวพรรณสดใส เลือดลมเดินดี 
นี่คือคนเล่นโยคะ ถูกไหม?

อย่าเข้าใจผิด ผมไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับการออกก�าลังกายไม่ว่า 
โยคะหรอืไท้เก๊ก หรอือะไรอกีเยอะแยะ ไม่ว่าจะรูต้าม ตามรูก้อ็าจมี 
สมาธติดิปลายนวมมาบ้าง สมาธมิไีด้ไม่ยากหรอก (เดก็ป้ันดนิน�้ามนั 
ก็มีสมาธิ ใครมาแย่งก็โกรธร้องไห้นะ)

มนัไม่ใช่ว่ารูต้ามหรอืตามรูม้นัจะเกดิเป็นกายานปัุสสนาได้ นัน่ 
ต้องอาศัยมรรคมีองค์ ๘ เพื่อให้จิตตั้งมั่นจึงเห็นความจริงที่ว่านี่ 
ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่อัตตาของเรา ไม่อย่างนั้นดูอย่างไร 
กเ็หน็แต่เราแต่ของเราทั้งนั้น ยิ่งรู้ก็ยิ่งหลงกันใหญ่

๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
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ตามดู  ไม่ตามไป
๑๗

ผมได้อ่านพบบทความซึ่งเป็นค�าน�าในหนังสือ “อินทรีสังวร” 
ของวดันาป่าพง เหน็ว่ามปีระโยชน์ต่อนกัปฏบิตั ิเปิดใจให้กว้างแล้ว 
พจิารณาดจูะพบความจรงิทีอ่าจปฏบิตัเิอนออกไปจงึท�าให้ไม่ก้าวหน้า 
เพราะไม่ศึกษามรรคให้ดี

มนษุย์เป็นสตัว์ทีส่ือ่สารกนัด้วยระบบภาษาทีซ่บัซ้อน ทัง้โครงสร้าง 
และความหมาย วจีสังขาร ที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นนั้น มีความวิจิตร 
เทยีบเท่าดจุความละเอยีดของจติ ทัง้นีเ้พราะจติเป็นตวัสร้างความหมาย 
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รูปต่างๆ (จิต เป็นเหตุในการเกิดของนามรูป และนามรูปซึ่งจิต 
สร้างขึ้นนั้น เป็นเหตุในการด�ารงอยู่ได้ของจิต)

ถ้อยค�าหนึง่ๆ ในภาษาหนึง่ๆ เมือ่น�าไปวางไว้ในบรบิทต่างๆ กนั 
กม็คีวามหมายต่างกนั ยิง่ไปกว่านัน้ ถ้อยค�าหนึง่ๆ ในบรบิทเดยีวกนั 
สามารถถกูเข้าใจต่างกนัในความหมายได้ ขึน้อยูก่บัการหมายรูเ้ฉพาะ 
ของจิตผู้รับสาร ซึ่งก็มีอนุสัยในการปรุงแต่งแตกต่างกันไป ความ 
หยาบละเอียดในอารมณ์ อันมีประมาณต่างๆ แปรผันไปตามการ 
หมายรู้นั้นๆ

การสื่อความให้เข้าใจตรงกัน จึงไม่ใช่เรื่องง่าย แม้เรื่องราวใน 
ระดับชีวิตประจ�าวัน แม้ในระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
เช่น ในครอบครวัเดยีวกนักต็าม การผดิใจกนัทีม่เีหตมุาจากการสือ่ 
ความหมายที่ไม่ตรง ก็มีให้เห็นเป็นเรื่องปกติ

กับกรณีของปรากฏการณ์ทางจิต ซึ่งมีมิติละเอียดปราณีตที่สุด 
ในระบบสงัขตธรรม ใครเล่า จะมคีวามสามารถในการบญัญตัริะบบ 
ค�าพดู ทีใ่ช้ถ่ายทอดบอกสอนเรือ่งจตินี ้ให้ออกมาได้เป็นหลกัมาตรฐาน 
เดียวและใช้สอนเข้าใจตรงกันได้โดยไม่จ�ากัดกาลเวลา
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“ดูกายดูใจ” “ดูจิต” “ตามดูตามรู้”

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า วลีข้างต้นนั้น ถูกใช้พูดกันทั่วไปเป็นปกติ 
ในหมู่นักภาวนา ปกติจนเรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกมองข้าม 
เพิกเฉย (take for granted) ไป ราวกับว่าใครๆ ก็รู้กันหมดแล้ว 
เหมือนค�าที่ใช้กันเป็นประจ�าเช่น กินข้าว อาบน�้าฯ

หากพิจารณาให้ดี จะพบจุดสังเกต ๒ ข้อ

๑. เมื่อถูกถามลงไปในขั้นตอนโดยละเอียดว่าอะไรอย่างไร 
เกีย่วกบัดกูายดใูจดจูติฯ ค�าตอบทีไ่ด้ มคีวามหลากหลายแตกต่างกนั 
ไป แต่มีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ ต่างก็อ้างว่ามาจากมหาสติ- 
ปัฏฐานสูตร ซึ่งเป็นทางเอกเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า

๒. ในแง่ของความแตกต่างดงักล่าวนัน้ ส่วนมากมกัจะบอกกนั 
ว่า เป็นเรือ่งธรรมดา “แล้วแต่จรติ” จะปฏบิตักินัอย่างไร สดุท้าย 
แล้วก็ “ไปถึงที่หมายเดียวกัน”

เมื่อมาใคร่ครวญดูแล้ว จะพบความแปลกประหลาดซ้อนทับ 
อีกชั้นหนึ่ง คือ ทั้ง ๒ ข้อนั้น เป็นสิ่งที่ถูก take for granted อีก 
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เช่นกัน เสมือนเป็นเรื่องที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การปฏิบัติที่ 
แตกต่างกนันัน้เป็นเรือ่งธรรมดา “แล้วแต่จรติ” และ “ไปถงึทีห่มาย 
เดียวกัน” โดยละเลยการท�าความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน ว่าอะไร 
อย่างไรในความแตกต่างนั้น

เหตุการณ์ทั้ง ๒ นี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับอริยสาวกผู้ประกอบ 
พร้อมด้วยโสตาปัตตยิงัคะ ๔ ผูถ้งึซึง่ศรทัธาอย่างไม่หวัน่ไหว ในการ 
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์เป็นอริยสาวกใน 
ธรรมวินัยนี้ ถึงการนับว่าเป็นคนของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีข้อสงสัย 
แล้ว ย่อมทีจ่ะรูด้้วย อสาธารณญาณ โดยไม่ต้องอาศยัปัจจยัภายนอก 
จากใครอื่นว่า ธรรมะที่ถูกบัญญัติโดยพระพุทธเจ้านั้น จะมีคุณ- 
ลักษณะคล้องเกลียวเชื่อมโยงเป็นหนึ่ง

“ภิกษุทั้งหลาย นับแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา 
สมัโพธญิาณ จนกระทัง่ถงึราตรทีีต่ถาคตปรนิพิพานด้วยอนปุทเิสส- 
นพิพานธาต ุตลอดเวลาระหว่างนัน้ ตถาคตได้กล่าวสอน พร�า่สอน 
แสดงออกซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ทัง้หมดย่อมเข้ากนัได้โดย 
ประการเดียวทั้งสิ้น ไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย”

– อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.
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ก่อนพทุธปรนิพิพาน ทรงรบัสัง่ไว้กบัพระอานนท์เถระว่า ความ 
สอดคล้องเข้ากนัเป็นหนึง่นี ้ให้ใช้เป็นหลกัมาตรฐานในการตรวจสอบ 
ว่าอะไรใช่ หรือไม่ใช่พระธรรมวินัย (มหาปเทส ๔) ยิ่งไปกว่านั้น 
ทรงระบไุว้ด้วยว่า หากรูแ้ล้วว่าไม่ใช่พระธรรมวนิยั ให้เราละทิง้สิง่นัน้ 
ไปเสีย

ความสามารถในการใช้บทพยัญชนะที่มีอรรถะ (ความหมาย) 
สอดคล้องกนัเป็นหนึง่เดยีวนี ้เป็นพทุธวสิยัมใิช่สาวกวสิยั ทัง้นีเ้พราะ 
เหตุคือความต่างระดับชั้นกันของบารมีที่สร้างสมมา พระตถาคต 
สร้างบารมมีาในระดบัพทุธภมู ิเพือ่ให้ได้มา ซึง่ความเป็นอรหนัตสมัมา- 
สัมพุทธะ พระสาวก สร้างบารมีในระดับสาวกภูมิ เพื่อให้ได้มา ซึ่ง 
โอกาสในการเป็นสาวกในธรรมวนิยันี ้ทีม่าทีไ่ปของค�าว่า ดจูติ หรอื 
ตามดตูามรูฯ้ ไม่ใช่เรือ่งลกึลบัซบัซ้อนทีจ่ะสบืค้น ตวัสตูรทีเ่ป็นพทุธ- 
วจน เพื่อใช้ตรวจสอบเทียบเคียงตามหลักมหาปเทส ก็มีอยู่

ใช่หรือไม่ว่า ปัญหาที่แท้จริงทั้งกับในกรณีนี้ และอื่นๆ ท�านอง 
เดียวกันนี้ คือ ความขี้เกียจ ความมักง่ายของชาวพุทธนั่นเอง ที่ 
ไม่อยากเข้าไปลงทุนลงแรงศึกษาสืบค้นพุทธวจน แล้วไปคาดหวัง 
ลมๆ แล้งๆ ว่าน่าจะมใีครสกัคนหนึง่หรอืสองคน ทีม่คีวามสามารถ
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พิเศษคิดค้นย่นย่อหลักธรรมที่พระตถาคตบัญญัติไว้เป็นสวากขาโต 
แล้วนั้นให้ง่ายสั้นลงกว่าได้

การเชื่อเช่นนี้ เป็นลักษณะความเชื่อของปุถุชนผู้มิได้สดับ มิได้ 
เห็นพระอริยเจ้า ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่ไดัสดับการ 
แนะน�าในธรรมของพระอริยเจ้า จึงไม่ทราบว่าพระสาวกมีภูมิธรรม 
จ�ากัดอยู่เพียงแค่เป็นผู้เดินตามมรรคที่พระตถาคตบัญญัติไว้เท่านั้น 
(มคคฺานคุา จ ภกิขฺเว เอตรห ิสาวกา วหิรนตฺ ิปจฉฺา สมนนฺาคตา)

ผู้ที่สร้างบารมีมาในระดับสาวกภูมิ ไม่มีความสามารถในการ 
คดิสร้างมรรคขึน้เอง ไม่เว้นแม้แต่พระอรหนัต์ผูห้ลดุพ้นด้วยปัญญา 
(ปัญญาวิมุตฺเตน ภิกฺขุนาติ) ก็ตาม

พระพุทธเจ้า (อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ) ในฐานะพระศาสดานั้น มี 
คณุสมบตัเิหนอืไปกว่า คอื ทรงเป็นผูรู้ม้รรค (มคคฺญัญ)ู รูแ้จ้งในมรรค 
(มคฺควิทู) และเป็นผู้ฉลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท)

พระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่า สูตรใดๆ 
ก็ตามที่แต่งขึ้นใหม่ในภายหลัง แม้จะมีความสละสลวยวิจิตร เป็น 
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ของนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก ให้เราไม่ส�าคัญตนว่า เป็นสิ่ง 
ที่ควรเล่าเรียนศึกษา ในทางกลับกัน ค�ากล่าวของตถาคต อันมี 
ความหมายลกึซึง้นัน้ ให้เราส�าคญัตนว่าเป็นสิง่ทีค่วรเล่าเรยีนศกึษา 
และให้พากันเล่าเรียนศึกษาค�าของตถาคตนั้น แล้วให้ไต่ถามทวน 
ถามกันและกันในเรื่องนั้นๆ ว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวเรื่องนั้นไว้ 
อย่างไร

ข้างต้นนี้ คือวิธีการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน และชาว 
พทุธทีม่กีารศกึษาในลกัษณะนี ้(ปฏปิจุฉฺาวนิตีา ปรสิา โน อกุกฺาจติ 
วินีตา) พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทอันเลิศ

ในมหาสตปัิฏฐานสตูรนัน้แบ่งฐานทีต่ัง้แห่งสตอิอกเป็น ๔ ฐาน 
คือ กาย เวทนา จิต ธรรม โดยแต่ละฐานมีรายละเอียดระบุชัดเจน 
ว่าปฏิบัติอย่างไร ขอบเขตแค่ไหน และจบลงอย่างไร 

ผู้ที่ศึกษาพุทธวจนโดยละเอียดรอบคอบ ย่อมที่จะเข้าใจแง่มุม 
ต่างๆ โดยลกึซึง้ครบถ้วน และย่อมทีจ่ะรูไ้ด้ว่าความแตกต่างในมรรค 
วิธีมีได้ แต่ไม่ใช่มีโดยสะเปะสะปะไร้เงื่อนไขขอบเขต หากแต่มีได้ 
หลากหลายได้ ภายใต้พุทธบัญญัติซึ่งมีลักษณะเชื่อมโยงสอดคล้อง 
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เป็นหนึ่ง ผลอานิสงส์มุ่งหมายในที่สุด ก็สามารถเข้าถึงได้ ด้วยวิธี 
อันหลากหลายภายใต้ความเป็นหนึ่งนี้

ในวาระนี้ จะขอยกหมวดของ จิตตานุปัสสนา คือการตามเห็น 
ในกรณีของจิตขึ้นเป็นตัวอย่าง

ปัจจุบันมีผู้ที่ดูจิตหรือดูอาการของจิตโดยใช้ค�าอธิบายสภาวะ 
ของจติซึง่บญัญตัขิึน้ใหม่เอง แล้วหลงเข้าใจไปว่า การฝึก ตามดตูาม 
รูส้ภาวะนัน้ๆ ไปเรือ่ยๆ คอืการเจรญิสต ิคอืการดจูติ หากพจิารณา 
โดยแยบคายแล้ว ค�าเรียกอาการของจิต ที่คิดขึ้นใหม่เองทั้งหลาย 
เหล่านั้นเป็นเพียงการตั้งชื่อเรียกอารมณ์อันมีประมาณต่างๆ และ 
การตามเหน็สภาวะนัน้ๆ ไปเรือ่ยๆ กค็อืการฝึกผกูจติตดิกบัอารมณ์ 
ด้วยอ�านาจแห่งความเพลิน (ฝึกจิตให้มีสัญโญคะ)

จะด้วยเหตอุย่างไรกต็าม แต่ระบบค�าเรยีกทีต่่างกนัตรงนี ้อาจดู 
เหมอืนเป็นเรือ่งเลก็น้อย แต่หากเทยีบในระดบัความละเอยีดของจติ 
แล้ว องศาทีเ่บีย่งเพยีงเลก็น้อย ณ จดุตรงนี ้สามารถน�าไปสูผ่ลลพัธ์ 
ที่สุดในการปฏิบัติ คืออานิสงส์มุ่งหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
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นัยยะหนึ่ง ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้เราตามเห็นจิต (จิตฺ 
ตานปสุสฺนา) แท้จรงิแล้วกเ็พือ่ ให้เหน็เหตเุกดิและเสือ่มไปโดยอาศยั 
การตามเห็น “อาการของจิต” เพียงแค่ ๘ คู่อาการเท่านั้น

อนิทรยีสงัวร ๗ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษเุป็นผูม้ปีกตพิจิารณาเหน็ 
จิตในจิตอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่า?

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้

(๑) รู้ชัดซึ่งจิตอันมีราคะ ว่า “จิตมีราคะ”
(๒) รู้ชัดซึ่งจิตอันปราศจากราคะ ว่า “จิตปราศจากราคะ”
(๓) รู้ชัดซึ่งจิตอันมีโทสะ ว่า “จิตมีโทสะ”
(๔) รู้ชัดซึ่งจิตอันปราศจากโทสะ ว่า “จิตปราศจากโทสะ”
(๕) รู้ชัดซึ่งจิตอันมีโมหะ ว่า “จิตมีโมหะ”
(๖) รู้ชัดซึ่งจิตอันปราศจากโมหะ ว่า “จิตปราศจากโมหะ”
(๗) รู้ชัดซึ่งจิตอันหดหู่ว่า “จิตหดหู่”
(๘) รู้ชัดซึ่งจิตอันฟุ้งซ่านว่า “จิตฟุ้งซ่าน”
(๙) รูู้ชัดซึ่งจิตอันถึงความเป็นจิตใหญ่ว่า “จิตถึงแล้วซึ่ง
  ความเป็นจิตใหญ่” 
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(๑๐) รู้ชัดซึ่งจิตอันไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ว่า “จิตไม่ถึงแล้ว
   ซึ่งความเป็นจิตใหญ่” 
(๑๑) รูช้ดัซึง่จติอนัยงัมจีติอืน่ยิง่กว่าว่า “จติยงัมจีติอืน่ยิง่กว่า” 
(๑๒) รู้ชัดซึ่งจิตอันไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าว่า “จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า”
(๑๓) รู้ชัดซึ่งจิตอันตั้งมั่นว่า “จิตตั้งมั่น”
(๑๔) รู้ชัดซึ่งจิตอันไม่ตั้งมั่นว่า “จิตไม่ตั้งมั่น”
(๑๕) รู้ชัดซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้วว่า “จิตหลุดพ้นแล้ว”
(๑๖) รู้ชัดซึ่งจิตอันยังไม่หลุดพ้นว่า “จิตยังไม่หลุดพ้น”

ด้วยอาการอย่างนี้แล ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิต 
(จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ) อันเป็นภายในอยู่บ้าง, ในจิตอันเป็น 
ภายนอกอยู่บ้าง, ในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้าง;

และเป็นผูม้ปีกตพิจิารณาเหน็ธรรมเป็นเหต ุเกดิขึน้ในจติอยูบ้่าง, 
เหน็ธรรมเป็นเหตเุสือ่มไปในจติอยูบ้่าง, เหน็ธรรมเป็นเหตทุัง้เกดิขึน้
และเสื่อมไปในจิตอยู่บ้าง;

ก็แหละสติ (คือความระลึก) ว่า “จิตมีอยู่” ดังนี้ ของเธอนั้น 
เป็นสติที่เธอด�ารงไว้เพียงเพื่อความรู้ เพียงเพื่อความอาศัยระลึก.
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ที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ และเธอไม่ยึดมั่น 
อะไรๆ ในโลกนี้.

ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติตามเห็นจิตในจิตอยู่ แม้ 
ด้วยอาการอย่างนี้.

มหาสติปัฏฐานสูตร มหาวาร. สํ. ๑๐/๓๓๑/๒๘๙.

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้ามิได้ให้เราฝึกตามดูตามรู้เรื่องราวใน 
อารมณ์ไปเรื่อยๆ และ การตามดูตามรู้ซึ่งจิต (จิตฺตานุปสฺสนา) จะ 
ต้องเป็นไปภายใต้ ๘ คู่อาการนี้เท่านั้น

สมมุติสถานการณ์ตัวอย่าง เช่น ในขณะที่เราก�าลังโกรธอยู่

ในกรณีนี้ หน้าที่ของเรา ที่ต้องท�าให้ได้ คือ “รู้ชัดซึ่งจิตอันมี 
โทสะ ว่า จิตมีโทสะ” ไม่ใช่ไปตามดูตามรู้โทสะ (หรือรู้ในอารมณ์ที่ 
จิตผูกติดอยู่) ในจิตอันมีโทสะขณะนั้น

ปัญหามอียูว่่า โดยธรรมชาตขิองจติ มนัรูไ้ด้อารมณ์เดยีวในเวลา 
เดยีว (one at a time) ในขณะทีเ่ราก�าลงัโกรธอยูน่ัน้ เราจงึต้องละ 
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ความเพลนิในอารมณ์ทีท่�าให้เราโกรธเสยีก่อน ไม่เช่นนัน้ เราจะไม่มี 
ทาง “รู้ชัดซึ่งจิตอันมีโทสะ ว่า จิตมีโทสะ” ได้เลย

มีผัสสะ >> จิตรับรู้อารมณ์ >> มีสติ >> ละความเพลิน >> 
รู้ชัดซึ่งจิต

ในระหว่างขัน้ตอนข้างต้น ถ้าเราสามารถเหน็ธรรมอนัเป็นเหตุ 
เกดิขึน้หรอืเสือ่มไปในจติได้ การเหน็ตรงนี ้เรยีกว่า วปัิสสนา ซึง่เป็น 
จุดประสงค์ของการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ โปรดสังเกต สติปัฏฐานสี่ 
ทุกหมวด จบลงด้วยการเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไป 
ขั้นตอนของสติที่เข้าไปตั้งอาศัยในฐานทั้งสี่ เป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่ง 
เท่านั้น ไม่ใช่จุดหมาย

เมื่อผัสสะถูกต้องแล้ว หากเราหลงเพลิน “รู้สึก” ตามไปเรื่อยๆ 
นีค่อื อนสุยั (ตามนอน) หากละความเพลนิในอารมณ์แล้วมาเหน็จติ 
โดยอาการ ๘ คู่ข้างต้น นี่คืออนุปัสสนา (ตามเห็น) และ ถ้ามีการ 
เหน็แจ้งในธรรมเป็นเหตเุกดิขึน้และเหตเุสือ่มไปในจติ นีค่อื วปัิสสนา 
(เห็นแจ้ง)



82 เ ห ็น ถ ูก รู้ แ จ ้ง ๔

ถ้าหากว่า เราไม่สามารถรูช้ดัซึง่จติโดยอาการอย่างใดอย่างหนึง่ 
ใน ๘ คู่ ข้างต้นได้ให้ดึงสติ กลับมารู้ที่ฐานคือกาย เช่น อิริยาบถ 
หรือ ลมหายใจ พลิกกลับเป็นกายานุปัสสนา อย่ามักง่ายไปคิดค�า 
ขึ้นใหม่ เพื่อมาเรียกอารมณ์ที่จิตหลงอยู่ในขณะนั้น เพราะนั่นคือ 
จดุเริม่ ของการเบีย่งออกนอกมรรควธิ ี(ไปใช้ค�าอธบิายอาการของจติ 
ที่นอกแนวจากพุทธบัญญัติ เป็นผลให้หลงเข้าใจได้ว่า ก�าลังดูจิต 
ทั้งๆ ที่ก�าลังเพลินอยู่ในอารมณ์ขาดสติ แต่หลงว่ามีสติ)

นีเ้ป็นเพยีงตวัอย่างของการตามเหน็ในกรณจีติตานปัุสสนา คอื 
ใช้จติเป็นฐานทีต่ัง้ของสต ิในกรณขีอง กายานปัุสสนา เวทนานปัุสสนา 
ธรรมานุปัสสนา พึงศึกษาในลักษณะเดียวกัน คือปฏิบัติตามพุทธ- 
วจนในกรณนีัน้ๆ ให้ถกูต้องครบถ้วนทัง้โดยอรรถะและโดยพยญัชนะ

พระพุทธเจ้ามองเห็นธรรมชาติในจิตของหมู่สัตว์ในแบบของ 
ผู้ที่สร้างบารมีมาเพื่อบอกสอน การบัญญัติมรรควิธี จึงเป็นพุทธ 
วิสัย หน้าที่ของเราในฐานะพุทธสาวกมีเพียงอย่างเดียว คือ ปฏิบัติ 
ตามพุทธบัญญัติโดยระมัดระวังอย่างที่สุด (มคฺคานุคา จ ภิกฺขเว 
เอตรหิ สาวกาฯ)
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เมื่อเข้าใจความหมายของการตามเห็น (อนุปสฺสนา) และการ 
เห็นแจ้ง (วิปสสฺนา) แล้ว ทีนี้จะมีวิธีอย่างไร ที่จะท�าให้อัตราส่วน 
Ratio ของ วปัิสสนา ต่อ อนปัุสสนา มค่ีาสงูทีส่ดุ (คอื เน้นการปฏบิตัิ 
ที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความลัดสั้นสู่มรรคผล)

ตัวแปรหลักที่เป็นกุญแจไขปัญหานี้ คือ สมาธิ

ตราบใดที่จิตยังซัดส่ายไปๆ มาๆ ทั้งการอนุปัสสนาก็ดีและการ 
วปัิสสนากด็ต่ีางกท็�าได้ยาก พระพทุธเจ้าจงึทรงรบัสัง่ว่า ให้เราเจรญิ 
สมาธิ เพื่อให้ธรรมทั้งหลายปรากฏตามเป็นจริง

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ. ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว 
ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง

ก็ภิกษุย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างไร?

ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูป ความเกิดและความ
ดับแห่งเวทนา ความเกิดและความดับแห่งสัญญา ความเกิดและ
ความดับแห่งสังขาร ความเกิดและความดับแห่งวิญญาณ.

-ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗-๑๘//๒๗.
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นอกจากนีแ้ล้ว พระพทุธองค์ยงัทรงแนะน�าเป็นกรณพีเิศษ ส�าหรบั 
กรณทีีจ่ติตัง้มัน่ยาก เช่น คนทีค่ดิมาก มเีรือ่งให้วติกกงัวลมาก ย�้าคดิ 
ย�า้ท�า คดิอยูต่ลอดเวลา หยดุคดิไม่ได้ หรอื คนทีเ่ป็น hyperactive 
มบีคุลกิภาพทางจติแบบ ADHD ซึง่มปัีญหาในการอยูน่ิง่ ทรงแนะน�า 
วธิแีก้ไขอาการเหล่านี ้โดยการเจรญิท�าให้มาก ซึง่อานาปานสตสิมาธิ

ภิกษุทั้งหลาย ความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายก็ตาม ความ 
หวั่นไหว โยกโคลงแห่งจิตก็ตาม ย่อมมีไม่ได้ เพราะการเจริญ 
ท�าให้มากซึง่อานาปานสติสมาธิ

-มหา. สํ. ๑๙/๔๐๐/๑๓๒๕.

เมือ่ถงึตรงนี ้แม้จะไม่เอ่ยถงึ เรากค็งจะเหน็ได้ชดัแล้วว่า ความ 
สงบแห่งจติ (สมถะ) นัน้ จะต้องด�าเนนิไปควบคู ่และเกือ้หนนุกบัระดบั 
ความสามารถในการเหน็แจ้ง (วปัิสสนา) ซึง่พระพทุธองค์เองได้ตรสั 
เน้นย�้าในเรื่องนี้ไว้โดยตรงด้วย
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ภิกษุทั้งหลาย. ธรรมที่ควรกระท�าให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง 
เป็นอย่างไรเล่า? สมถะ และ วปัิสสนา เหล่านีเ้รากล่าวว่า เป็นธรรม 
ที่ควรกระท�าให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง.

-จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๔/๒๕๔.

ธรรมที่ควรกระท�าให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง มีสองอย่าง คือ 
ทั้งสมถะ และวิปัสสนา นั่นหมายความว่า ทั้งสมถะ และวิปัสสนา 
เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยปัญญาอันยิ่งในการได้มา ดังนั้น ใครก็ตามที่มี 
ความสามารถในการท�าจติให้ตัง้มัน่ได้ บคุคลนัน้มปัีญญาอนัยิง่ ใคร 
กต็ามทีจ่ติตัง้มัน่แล้วสามารถเหน็แจ้งในธรรมอนัเป็นเหต ุบคุคลนัน้ 
มีปัญญาอันยิ่ง

ส�าหรบับางคนทีอ่าจจะเข้าใจความหมายได้ดกีว่า จากตวัอย่าง 
อุปมาเปรียบเทียบ พระพุทธองค์ได้ทรงยกอุปมาเปรียบเทียบไว้ใน 
ฌานสูตร ว่าเหมือนกับการฝึกยิงธนู เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่ามี 
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ตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องปรับให้สมดุลย์ เช่น ความนิ่ง 
ของกาย วธิกีารจบัธน ูการเลง็ น�า้หนกั และจงัหวะในการปล่อยลกู 
ศร อปุมานี ้พอจะท�าให้เราเหน็ภาพได้ด ีในการเจรญิสมถะวปัิสสนา 
ด้วยปัญญาอันยิ่ง ว่าการเห็นแจ้งในธรรมอันเป็นเหตุนั้น จะต้อง 
อาศัยความสมดุลย์ต่างๆ อย่างไรบ้าง

หากจะพดูให้สัน้กระชบัทีส่ดุ การตามดไูม่ตามไปนี ้แท้จรงิแล้ว 
คือ การไม่ตามไป เพราะเมื่อไม่ตาม (อารมณ์อันมีประมาณต่างๆ) 
ไป มนักเ็หลอืแค่การตามดทูีถ่กูต้อง หลกัการไม่ตามไปนี ้กค็อื หลกั 
การละนนัท ิซึง่เป็นเรือ่งเดยีวกนักบัหลกัอนิทรยีสงัวร ภกิษมุคิชาละ 
ฟังธรรมเรือ่งการละนนัทแิล้วหลกีจากหมูไ่ปอยูผู่เ้ดยีวกบ็รรลอุรหตัต- 
ผล ความเร็วในการละนันทิ ยังถูกใช้เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้า 
ในการปฏิบัติจิตภาวนา (ดูความเชื่อมโยงได้ในเรื่อง อินทรียสังวร, 
การไม่ประมาท, อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ)

คณะผูู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอนอบน้อมสักการะ
ต่อ ตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
และ ภกิษสุาวกในธรรมวนิยันี ้ตัง้แต่ครัง้พทุธกาล จนถงึยคุปัจจบุนั 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบทอดพุทธวจน
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คือ ธรรม และวินัย ที่ทรงประกาศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว
คณะศิษย์พระตถาคต

ชัดเจน..อนุโมทนา

๒๖ มกราคม ๒๕๕๖
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เมฆอยู่บนฟ้า น้ำาอยู่ในขวด
๑๘

หลี่อ๋าวทราบว่าท่านเย่าฮันเป็นอริยสงฆ์นิกายเซนที่มีชื่อเสียง 
โด่งดังก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสอยากจะพบท่านสักครั้ง หลังจาก 
เทีย่วสบืข่าวจนทัว่กไ็ด้เบาะแสว่าท่านปลกีวเิวกอยูท่ีใ่ด หลีอ๋่าวไม่รอช้า 
ขึ้นเขาลุยห้วยจนมาถึงยอดเขาแห่งหนึ่ง พบท่านเย่าฮันนั่งสมาธิอยู่ 
ใต้ต้นไม้

หลี่อ๋าวเดินเข้ามาไหว้ท่านเย่าฮันอย่างนอบน้อม หวังให้ท่าน 
ชี้แนะ แต่ท่านเย่าฮันกลับนั่งเฉย ไม่สนใจใยดีหลี่อ๋าวแม้แต่น้อย 
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หลี่อ๋าวผู้นี้เป็นเจ้าเมืองผู้สูงศักดิ์ แม้จะฝักใฝ่ธรรมแต่ชีวิตไม่เคยก้ม 
กราบใคร สงูศกัดิจ์นเคยตวั พอถกูท่านเย่าฮนัสาดน�า้เยน็ใส่กร็บัไม่ได้ 
ความเลื่อมใสหายไปสิ้น

เขาพูดอย่างดูแคลนว่า “ร�่าลือกันว่าเป็นอริยสงฆ์ ที่แท้ก็เถื่อน 
ถ่อยไร้มารยาท” พูดพลางเดินฮึดฮัดจากไป

ท่านเย่าฮนัพดูสวนขึน้มาว่า “ไยท่านเชือ่เพยีงข่าวลอื แต่ไม่เชือ่ 
ตาตัวเอง”

หลี่๋อ๋าวรู้สึกว่าเป็นค�าพูดที่ไม่ธรรมดา จึงหันกลับมาถามว่า 
“ธรรมะคืออะไร?”

ท่านเย่าฮันตอบว่า “ที่นี่ของข้าไม่มีสิ่งวุ่นวาย”
หลี่อ๋าวถามต่อไปว่า “จะบ�าเพ็ญธรรมได้อย่างไร”
ท่านเย่าฮันชี้ขึ้นบนฟ้า แล้วชี้ลงดิน พร้อมถามว่า “รู้หรือไม่”
หลี่อ๋าวงงเป็นไก่ตาแตก ส่ายหน้าตอบว่า “ไม่รู้ขอรับ”



90 เ ห ็น ถ ูก รู้ แ จ ้ง ๔

ท่านเย่าฮันพูดว่า “เมฆอยู่บนฟ้า น�้าอยู่ในขวด”
หลี่อ๋าวบรรลุธรรมทันที

ที่มา: หนังสือ สว่างอย่างเซน โดย สุภานี ปิยพสุนทรา

ผู้อ่านคิดว่าท่านเย่าฮันหมายถึงอะไร?

๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
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(เรียบเรียงจากค�าบรรยายของ อ. ประเสริฐ อุทัยเฉลิม)

บุญแปลว่าช�าระ ช�าระโลภะ โทสะ โมหะ
บุญไม่ได้แปลว่าเอา
บุญมีอยู่ ๓ อย่าง คือ ทาน ศีล และภาวนา

การท�าทานเป็นบญุ เข้าใจไม่ยาก ใครๆ กท็�าได้ คนดที�าได้ คน 
เลวท�าได้ คนชัว่ท�าได้ โกงบ้านกนิเมอืงกท็�าเป็น ท�าได้หมดทกุระดบั 

ปกป้องพระศาสดา

๑๙
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เพราะฉะนั้น ฐานของพีระมิดในเรื่องของทานเนี่ย ใครๆ ก็ท�าเป็น 
๗ พันล้านคนเนี่ย

ศลี คนดที�าได้ แทบไม่ต้องออกแรง คนชัว่ท�าไม่ได้ คนเลวไม่คดิ 
จะท�า ถ้าโกงบ้านกินเมืองล่ะไปไกลๆ เลย ศีลน่ะ เพราะฉะนั้นแคบ 
เข้ามาละ 

ภาวนา คนดีส่วนเดียวที่ท�าได้ จึงเป็นยอดของพีระมิด

มีวันหนึ่ง ได้พบกับนักธุรกิจพูดน่าฟังมากเลยเขาบอกว่า
“อาจารย์ ผมว่าทานเนี่ยส�าคัญ ถ้าไม่มีการท�าทานเลย ผมว่า 

สังคมไม่น่าอยู่แล้วก็สังคมจะล�าบาก”
ผมบอก “ผมเห็นด้วย”
“เห็นด้วย?” แต่เห็นอาจารย์บอกว่า ทาน ศีล ภาวนา ภาวนา 

ได้บุญมากกว่าอีก
“ผมว่าภาวนาเนี่ยมีแต่พวกเห็นแก่ตัว”
เขาตรงไปตรงมาเลย
“ไปนั่งหลับตา ไปเดินช้าๆ อยู่คนเดียว แล้วไม่ได้ท�าประโยชน์ 

ให้กับใคร แล้วมาอ้างนิพพานๆ ทิ้งครอบครัวออกมาเนี่ย แทนที่จะ 
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ท�าประโยชน์ให้คนอื่นบ้าง แล้วบอกได้บุญมาก มีแต่พวกเห็นแก่ตัว 
ทั้งนั้นเลย ใครเขาท�ากันบ้างในโลกนี้”

พูดน่าฟัง “ผมก็ว่างั้น เมื่อก่อนผมก็ว่างั้น”

แล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้ พูดไปแล้วเราแทบจะรับไม่ได้ ผมใช้ค�าเขา 
เลยแล้วกันนะ เดี๋ยวจะหาว่าผมน่ะพูดอะไรไม่สุภาพ

“พระพุทธเจ้าเนี่ย เก่งนะ แต่เห็นแก่ตัว ทิ้งครอบครัวออกบวช 
พ่อแม่ก็ทิ้งหมด เมียลูกก็ทิ้ง”

ขอตอบเลยนะ เริม่จากนกัธรุกจิก่อน ทีบ่อกว่า “พวกนกัปฏบิตัิ 
นีเ่หน็แก่ตวั มแีต่เดนิไปเดนิมา เดนิช้าๆ ตาก้มต�่าเนีย่ มานัง่หลบัหู 
หลับตา แล้วบอกได้บุญมาก”

ทาน ใครกท็�าได้ ศลี กต้็องเป็นคนดถีงึจะท�า ส่วนภาวนา ผม 
กบ็อกคนดส่ีวนเดยีวทีท่�าได้ แล้วผมกไ็ม่ได้บอกว่าทานไม่ส�าคญั แต่ 
คณุเข้าใจอะไรผดิไปบางอย่างหรอืเปล่า ในทาน ศลี ภาวนา เขา 
ไม่ได้ให้เลอืก ก. ข. ค. นะ คนท�าทานอาจจะไม่มศีลี อาจจะไม่ได้ 
ภาวนา แต่คนมศีลีท�าทานนะ แล้วคนภาวนาเนีย่ มศีลี แล้วกท็�า 
ทานด้วย ตกลงใครดีกว่าใคร?
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เอาละ เริ่มกลืนน�้าลายไม่ค่อยลงไปข้อหนึ่งแล้ว
ผมยังไม่เคยเห็นคนภาวนาไม่ท�าทานเลย แล้วยังไม่เคยเห็นคน 

ภาวนาไม่มีศีล แต่อาจจะไม่ครบ บางคนน่ะ แต่เขาก็เต็มที่นะ แล้ว 
คนมาภาวนาเนี่ย ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ แต่เขาแสวงหาหนทางแห่ง 
การพ้นทุกข์ เขาก�าลังพยายามที่จะพัฒนาจิตพัฒนาตน ให้พ้นจาก 
ความเห็นแก่ตัว

ดังนั้นในระหว่างกระบวนการเนี่ย
“เห็นที่บ้านไปภาวนาก็ยังเหมือนเดิม เสียเวลาจริงๆ ลางานไป 

กลบัมากเ็หน็ด่าเหมอืนเดมิ วนีแตกเหมอืนเดมิ หงดุหงดิเหมอืนเดมิ 
ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย ถ้าภาวนาแล้วเป็นอย่างยัยนี่ ไม่ไปหรอก”

อ้าว! คนพาลเนีย่ ถ้ารูว่้าตวัเองพาลแล้วพยายามปรบัปรงุ เขา 
มีโอกาสจะเป็นบัณฑิต แต่คนพาลที่ไม่รู้ว่าตัวเองพาล จะพาลไปชั่ว 
นิจนิรันดร

คนทีภ่าวนา เหมอืนการมาเข้ายมิ ถ้าพดูถงึคอร์สปฏบิตันิะ เขา 
ก�าลังเข้ามาฝึก เพื่อจะลด ละ เลิก สิ่งที่เรียกว่า กิเลส เรื่องตัวตน 
หรือว่าความเห็นแก่ตัว คุณเคยเห็นคนภาวนา ที่เขาภาวนาจนเขา 
เข้าใจอะไรบ้างแล้วเขาออกไปช่วยโลกมนษุย์ ออกไปช่วยคนอืน่ ออก 
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ไปช่วยผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไหม?

แล้วทกุวนันีท้ีค่ณุบอกว่าคณุให้ทานน่ะ ตลอด ๓๖๕ วนั คณุให้ 
ทานกี่วัน? แล้วที่เหลือคุณโกยเข้ากระเป๋าตัวเองกี่วัน? กับคนที่เขา 
ท�าอย่างนีท้ัง้ชวีติ ไม่เคยคดิจะเอาเข้ากระเป๋าตวัเองเลย ไม่เคยคดิที่ 
จะหาความสขุใส่ตวั มแีต่ช่วยเพือ่นมนษุย์แบบไม่เอาสิง่ตอบแทนเลย 
พวกคุณท�าได้บ้างไหม? นี่แหละผลแห่งการภาวนา

อย่ามองแค่จดุทีท่กุคนเพิง่จะเริม่ต้น หรอืว่าทกุคนก�าลงัพยายาม 
อยู่ แต่มองไปที่จุดที่มันประสบความส�าเร็จกันบ้าง บุคคลเหล่านั้น 
ไม่เคยต้องการสิง่อะไรตอบแทนเลย นอกจากให้โลกเพยีงอย่างเดยีว 
เริ่มต้นตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น ลงมาจนถึงพระอรหันต์ 
สาวก รวมถงึสาวกทัง้หลายทีก่�าลงัเดนิทาง ไม่ว่าจะกีพ่นัปีผ่านมาแล้ว 
ทุกคนยังท�าหน้าที่ของตัวเอง ไม่เคยต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา 
คอยก�ากับว่า “เธอต้องตื่นแต่เช้านะ เธอต้องรีบออกไป เธอต้องมา 
ท�าประโยชน์ให้ผูค้น” ท่านไม่เคยต้องมาบอกใคร แต่สาวกทัง้หลาย 
กลับท�าหน้าที่ไปทั้งประเทศทั้งโลกนี้ ไม่เคยมีใครต้องมาก�ากับดูแล 
อย่างนี้ใช่ไหมที่เห็นแก่ตัว? ใครเห็นแก่ตัวกันแน่? ใครท�าประโยชน์ 
เพื่อตน? ใครท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่น? ท�าไมถึงมาดูแต่จุดเล็กๆ จุดที่
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มันก�าลังเริ่มต้น

นักกีฬาก่อนจะไปแข่งขันโอลิมปิก เขาก็ไปเข้าค่ายฝึกซ้อม คุณ 
จะบอกว่าตอนที่เข้าค่ายฝึกซ้อมน่ะ เขาเห็นแก่ตัวเหรอ? ไม่ต้องเข้า 
ค่ายฝึกซ้อมแล้วไปขึ้นชกโอลิมปิกเลยเหรอ? ชกไปก็แพ้อยู่ดี ถ้าไม่ 
เข้าค่ายฝึกซ้อมเลย

เอาล่ะ ทนีีข้อตอบแบบเดด็หวั ทีป่รามาสพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
หน่อย

วนัทีท่่านประสตูอิอกมา พราหมณ์ทัง้หลายได้ท�านายทายทกักนั 
เต็มไปหมดว่า “ถ้าอยู่ในวัง เป็นกษัตริย์ ท่านจะเป็นพระมหาจักร- 
พรรด ิแต่ถ้าออกบวชจะเป็นศาสดาเอกของโลก” พระราชบดิา, ไม่ว่า 
พ่อแม่ใคร รวมถงึเราด้วย ถ้ามใีครมาบอกลกูเราว่า ถ้าออกบวชเนีย่ 
จะหลดุพ้น จะบวชไม่สกึเลย แต่ถ้าอยูบ้่านจะได้เป็นมหาเศรษฐใีหญ่ 
ท่านเป็นพ่อแม่ท่านจะเลือกทางไหน?

พ่อแม่ก็รักลูก พระราชบิดาก็จึงท�าทุกอย่างเลย เพื่อไม่ให้ 
ออกบวช เพราะว่าถามพราหมณ์แล้วพราหมณ์บอกว่า ถ้าเกิดเห็น 
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เทวทูต ๔ ท่านตัดสินใจออกบวชแน่ คือความแก่ ความเจ็บ แล้วก็ 
ความตาย แล้วสมณะ

ทนีีท่้านท�าอย่างไรถงึจะไม่เหน็ความแก่ ความเจบ็ และความตาย 
จึงสร้างปราสาท ๓ ฤดู แล้วก็ให้มีความสุขตลอด เพื่อไม่ให้เห็น 
ความแก่ ความเจ็บ ความตายเลย พอใครเริ่มแก่-เอาออก ใครเริ่ม 
แก่-เอาออก ใครเจบ็ป่วย-เอาออก เพราะฉะนัน้ในวงัของท่านจงึไม่มี 
คนพวกนี้เลย

จนกระทั่งท่านเสด็จนิวัติพระนคร พ่อทนรบเร้าไม่ไหว สงสาร 
แล้วก็รักลูก จึงปล่อยให้ออกไป แต่ก็เตรียมทุกอย่างไว้แล้ว ไม่ให้มี 
แต่มนักพ็ลาดจนได้ ขณะทีน่ัง่ ก�าลงันัง่รถม้าไปเนีย่ เจอคนแก่ เดนิ 
ออกจากบ้านพอดี หลังโกง ง๊อกๆ ถือไม้เท้า ก็เลยถามฉันนะว่า

“เขาเป็นอะไร ท�าไมเขาถงึเดนิตวังออย่างนัน้ล่ะ ท�าไมเขาไม่เดนิ 
ตัวตรงๆ”

ฉันนะก็บอกว่า “เขาเรียกว่าคนแก่ พระเจ้าข้า”
“คนแก่ ท�าไมต้องแก่ด้วยล่ะ เราต้องแก่ด้วยเหรอ”
“ค่ะ พระเจ้าข้า”
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“พ่อเราด้วยเหรอ พ่อเราเป็นกษัตริย์นะ”
“กษัตริย์ก็ต้องแก่”
“ชายาเราด้วยเหรอ ทุกคนเหรอ ในโลกนี้ทุกคนเลยเหรอ”
“พระเจ้าข้า”

ท่านเริม่อึง้แล้ว ผ่านไปสกัพกัเจอผูช้ายคนหนึง่ นอนกลิง้เกลอืก 
อยู่กับพื้น เนื้อตัวเป็นพุพองน�้าเหลืองไหลเต็มไปหมด ท่านกระโดด 
ลงจากรถม้าที่ประทับ เข้าไปคว้าผู้ชายคนนั้นขึ้นมาเลย นี่คือเรื่อง 
ที่ท่านเล่าให้พระสารีบุตรฟังในวันหลัง ช้อนขึ้นมา นายฉันนะเลย 
กระโดดแล้วกต็ะโกนว่า “วางเขาลง โลหติของเขาเป็นพษิ พระเจ้าข้า 
เดี๋ยวท่านจะติด” ท่านไม่ได้วาง แต่ท่านกลับมาถามฉันนะว่า

“เขาเป็นอะไร ท�าไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ ท�าไมเนื้อตัวเขาถึงเป็น 
อย่างนี้”

ฉันนะบอก “เขาเรียกคนป่วย”
“คนป่วย ป่วยได้ยังไง อยู่ๆ ก็ป่วยได้ด้วยหรือ? นอนอยู่เฉยๆ 

พรุง่นีเ้ช้ากอ็าจจะป่วยหรอื? เราด้วยเหรอ พ่อเราด้วยหรอื ชายาเรา 
ทุกคนเลยหรือ?”

“ใช่ พระเจ้าข้า”
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“แล้วท�าไมไม่มใีครคดิจะออกจากเรือ่งนีเ้ลย ไม่มใีครคดิจะรกัษา 
อะไรเลยหรือ?”

“คิดแล้ว แต่ท�าไม่ได้”

ทนีีน้ัง่รถม้าเงยีบกรบิเลย ชกัชมเมอืงไม่สนกุแล้ว ท่านเริม่สงสยั 
ว่า “ท�าไมไม่มีใครคิดอะไรสักอย่างเลยเหรอ ไม่มีใครพยายามออก 
จากเรื่องนี้เลย เรื่องนี้ทุกข์มากนะเนี่ย ท�าไมทุกคนทนอยู่กับมันได้ 
อย่างไรเนี่ย” ท่านถามฉันนะว่า “ไม่มีใครคิดจะออกจากเรื่องนี้เลย 
หรือ ทนอยู่กันได้อย่างไร”

หลังจากนั้นไม่นานเจอแบบผ้าขาวห่อไปเลย ท่านก็นั่งมองไป 
เรื่อยๆ ไปถึงเขาก็โยนเข้ากองไฟเลย ท่านตกใจเลยถามฉันนะว่า 
“ท�าไมเขาไม่สูเ้ลย ท�าไมเขาไม่ดิน้ ท�าไมเขาไม่ลกุ ปล่อยให้คนอืน่ท�า 
กับเขาอย่างนั้นได้อย่างไร” ฉันนะบอกว่า “เขาเรียกคนตาย”

“ตาย! ตายแปลว่าอะไร ค�าอะไรแปลกจัง อะไรคือตาย?”
ฉันนะก็อธิบายให้ฟัง
“พ่อเราด้วยเหรอ เราด้วยเหรอ ชายา ทุกคนเลยหรือ? ทุกคน 

ต้องตายหมดเลยหรอื? อยูด่ีๆ  ไปทกุวนั แล้วกต็ายหรอื? อยู่ๆ  แล้ว 
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ก็ตาย ท�าไมไม่มีใครคิดออกจากเรื่องนี้เลยล่ะ?”

ถ้าเราเป็นฉนันะ เรากค็ง “เฮ้อ..ออกอย่างไรเนีย่? ออกแบบไหน 
เหรอ? นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรือ?

ผมถงึบอกว่า เราโชคดมีหาศาลทีท่่านไม่เหน็เรือ่งนีเ้ป็นธรรมดา 
พวกเราเกดิมาเนีย่ เรากย็อมรบัเรือ่งนีเ้ป็นธรรมดา ยอมจ�านนหลงั 
ตดิฝาไปเลย แต่ท่านเหน็แค่นี ้ท่านถามว่า “ไม่มใีครคดิจะออกมา 
เลยหรือ นี่มันเป็นทุกข์มหันต์ของมวลมนุษยชาติเลยนะ”

ท่านบอก “ฉนันะ กลบัวงั” หมดเวลาหรรษาแล้ว ดอูะไรกไ็ม่สวย 
แล้ว...งง งงว่าคนทั้งหมดอยู่กับมันได้อย่างไร? ไม่มีใครคิดจะออก 
จากมันเลย ท่านพูดค�าหนึ่งว่า “ไม่มีใครคิดจะทุ ่มเทสติปัญญา 
ทั้งหมดที่มี เพื่อจะออกจากสิ่งนี้เลยเหรอ?”

เราเป็นฉนันะ เรากค็งไม่กล้าตอบอะไรทัง้นัน้ คงนัง่เงยีบๆ ดกีว่า 
พอกลับวัง ระหว่างทางก็เห็นสมณะ สมณะมีมาก่อนท่านแล้ว มี 
ทุกคนที่เห็นทุกข์แบบนี้แล้วพยายามจะออกเหมือนกัน แต่ออกไม่ได้ 
ได้แต่สมาธิ พยายามทรมานตนให้มันหลุดพ้นอะไร กระท�ามัน 
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ทุกอย่างน่ะ

ถึงตรงนี้ ผมขอเบรกไว้ ผมขอตัดภาพกลับมา เรื่องอุปมาที่ผม 
จะอุปไมยให้ฟัง

ถ้ามพ่ีอ แม่ ลกู อยูใ่นบ้าน ในหมูบ้่านทีห่่างไกล ทัง้ ๓ คนเป็น 
โรคร้ายที่ตายแน่ ตายแน่ เป็นโรคร้ายแบบตายแน่ ไม่มียารักษา 
ไม่เคยหายารกัษาได้ คนในหมูบ้่านทัง้หมด คนในละแวกนัน้ทัง้หมด 
ในประเทศนั้นทั้งหมด ไม่มีใครมียารักษาเลย ทุกคนเป็นโรคนี้กัน 
หมดเลย มีพ่อบ้านคนหนึ่ง ที่ไม่สามารถทนรอดูให้เมียของตัวเอง 
ลูกของตัวเอง พ่อของตัวเอง แล้วคนในหมู่บ้าน คนในประเทศของ 
ตวัเอง ต้องทนตายอย่างทกุข์ทรมานกบัเรือ่งแบบนี ้คนๆ นัน้ตดัสนิใจ 
ที่จะออกไปหายารักษาโรค โดยไม่รู้ว่ามันมีไหม ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน 
โดยจะทุ่มเทสรรพก�าลังสรรพปัญญาทั้งหมด เพื่อจะหายานี้ให้ได้ 
ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่ไหม ไม่ว่าจะล�าบากยากเข็ญอย่างไร จะออก 
ไปหายานีใ้ห้ได้ แต่ถ้าบอกครอบครวั บอกเมยี บอกลกู บอกทกุคน 
ทกุคนกจ็ะห้าม เพราะไม่เคยมใีครคดิว่ามนัจะออกจากเรือ่งนีไ้ด้ จงึ 
ตัดสินใจออกไปก่อน เพื่อออกไปหายามาช่วยทุกคนให้ได้
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ถ้ามคีนบอกว่า “พ่อคนทีห่นอีอกไปเพือ่จะช่วยลกูทัง้ๆ ทีไ่ม่รูว่้า 
ยามไีหม พ่อคนนีเ้หน็แก่ตวั” ผมรบัไม่ได้ ผมว่าคนๆ นีแ้หละ คอืคน 
ทีเ่สยีสละทีส่ดุ ในโลกใบนัน้ ในหมูบ้่านนัน้เลย ทีไ่ม่เคยคดิ มใีครจะ 
ออกไปทนล�าบาก เพื่อจะหายานี้มาเลย เพื่อทุกคน

แล้ววนันี ้ยานัน้ถกูค้นพบแล้ว มส่ีวนผสมอยู ่๘ อย่างในยานัน้ 
ชื่อยา อริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งท่านได้พบแล้ว ท่านท�าส�าเร็จแล้ว 
ท่านน�ากลบัมาแล้วกช่็วยเหลอืพระราชบดิาได้ เข้าสูม่รรคผลนพิพาน 
เข้าถงึความเป็นพระอรหนัต์ก่อนทีจ่ะสวรรคต พระนางพมิพาทีโ่กรธ 
ท่านแทบเป็นแทบตาย ตอนทีท่่านหนอีอกไป สดุท้ายบรรลธุรรมเป็น 
พระอรหนัต์ ราหลุทีบ่อกว่าท่านทิง้ ท่านไม่เคยทิง้ สดุท้ายบรรลธุรรม 
เป็นพระอรหันต์ พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงทั้งสิ้น คนในหมู่บ้าน ผู้คน 
ในเมอืงในประเทศของท่าน พระอรหนัต์สาวก ลามมาถงึ ๒,๖๐๐ ปี 
ล่วงมาแล้ว อย่างนี้ใช่ไหมคนเห็นแก่ตัว?

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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คนเราไม่รู้อริยสัจ
๒๐

เป็นค�าถามที่ดี คนเราไม่รู้อริยสัจ เคยได้ยินพระพุทธเจ้าตรัส 
ใช่ไหม

อริยสัจที่คนเห็นนั้นต่างระดับกันตามภูมิธรรมของแต่ละคน

คนทั่วไปเห็นทุกข์ รู้ทุกข์แค่ความรู้สึกเป็นทุกข์ นั่นเป็นพื้นฐาน 
ไม่สามารถบรรลุธรรมได้
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เพราะทกุข์ในอรยิสจัไม่ใช่ความรูส้กึทกุข์ แต่เหน็ขนัธ์เกดิดบัเป็น 
ทุกข์ นี้เป็นเบื้องต้นของพระโสดาบัน

จนเหน็ไปถงึสรรพสิง่เป็นอนตัตา การเข้าไปยดึถอืเป็นทกุข์ จน 
ปล่อยความยึดถือไปได้ถึงจุดหนึ่งจะตัดตอน

พระอนาคามี จะรู้สึกว่าปล่อยจนหมดปัญญาปล่อยแล้ว แต่ไม่ 
หมดทุกข์ เพราะทุกข์มาจากจิตยึดตัวมันเอง

จึงมีความรู้สึกเป็นของเรา สัญโยชน์ตัวที่ ๑๐ จึงเป็นอวิชชา
ยายยิม้รูแ้จ้งด้วยวธิธีรรมชาต ิด้วยการไม่มอีะไรน่าเอา น่าเป็น 

จนถอดถอนตัวตนได้
นั่นเป็นจุดเปลี่ยน ไม่ใช่ความรู้สึกสุข ทุกข์ แต่เป็นการถอน 

ความเห็นแก่ตัว คนทั่วไปที่ว่าดีมีสุข นั่นเป็นกูสุข
แต่ยายยิ้มสุขจากการหมดความยึดถือ ผิดกันไกล

คนทั่วไปแค่ความรู้สึกสุขที่เป็นกูสุข แต่อริยบุคคลสุขไม่ได้มา 
จากการมสีมาธ ิการได้ของทีต้่องการ แต่สขุจากการละตวัตน ไม่ว่า 
จะมอีะไรหรอืไม่มีอะไร ได้อะไรหรือไม่ได้อะไร เปน็อะไรหรอืไมเ่ปน็ 
อะไร จะเป็นมะเรง็ พกิาร อมัพาต ญาตเิสยี ลกูตาย ใครจะอยูใ่คร 
จะไป ใครจะด่าใครจะชม ใครจะช่วยใครจะไม่ช่วย ไม่มีวันทุกข์ 
เพราะมันเป็นเช่นนั้นของมันเอง
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เรือ่งธรรมะ ต้องจีใ้ห้เขาเหน็จรงิๆ ว่าเกดิทีต่วัเขาจรงิๆ ทกุคน 
อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆ คืออะไร

จากหลกัธรรมแสนยากซึง่น้อยคนจะสนใจถ่องแท้ อาจารย์ประเสรฐิ 
อุทัยเฉลิม คือผู้ปรุงรสพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นใหม่ลิ้มรสได้อย่าง 
เอร็ดอร่อย ด้วยหวังว่ามนุษย์ทุกคนจะพ้นทุกข์ ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ 
และตาย

ชื่อของเขาอาจไม่คุ้นหูคนทั่วไปนัก แต่ส�าหรับผู้ฝักใฝ่ทางธรรม 
ชือ่นีไ้ม่เพยีงแต่คุน้ห ูทว่ายงัประทบัตรงึในดวงใจอกีด้วย ทีก่ล่าวเช่นนี้ 
จะหาว่ายกยอปอปั้นกันเกินไปก็ใช่ที่ แต่ด้วยกลวิธีสอนธรรมะอย่าง 
แยบคาย พาให้ต้องพยักหน้าตามเพราะเชื่อถือ บางครั้งถึงกับร้อง
อ๋อ...! เพราะว่าตรงใจ เข้าใจ และสะท้อนใจได้ในที

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
พ่อครัว “ธรรม”

บทสัมภาษณ์ อ. ประเสริฐ ในกรุงเทพธุรกิจ

โดย : ปริญญา ชาวสมุน
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กายใจมโีอกาสพบปะ อ. ประเสรฐิ ณ จรีงัเรสซเิดนท์ จ.เชยีง- 
ใหม่ ด้วยค่าที ่อ.ประเสรฐิ ตัง้ใจมาปฏบิตัธิรรมและถ่ายทอดค�าสอน 
ของพระศาสดาอย่างย่อยง่าย เราจงึได้เหน็กลวธิเีหนอืชัน้ทีไ่ม่คดิว่า 
ใครจะท�าได้ในยุคสมัยที่ธรรมะกลายเป็นของแสลง

เขาเล่าว่าเมือ่ก่อนไม่แตกต่างจากคนหนุม่สาวทัว่ไปทีใ่ช้ชวีติหลง 
มัวเมากับความสนุกสนาน แต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังเคารพในพระพุทธ 
ศาสนาอย่างมาก กระทัง่ได้เริม่ปฏบิตัธิรรมตัง้แต่ปี ๒๕๔๐ จนเข้าไป 
บวชที่ยุวพุทธ จ.ปทุมธานี หลังจากนั้นพอเข้าใจธรรมะพอสมควร 
ก็ติดตามครูบาอาจารย์ไปเผยแพร่งานวิปัสสนา จนถึงวันนี้เขาเดิน 
ทางเหมือนต้นไม้ที่โตแล้วช่วยแผ่กิ่งก้านสาขาเผยแพร่งานพระพุทธ 
ศาสนาต่อไป

. มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเยอะไหม
ต่อหลกัสตูรมปีระมาณ ๕๐-๗๐ คน ซึง่เป็นทัง้คนเชยีงใหม่ คน 

กรงุเทพฯ บางทกีม็จีากต่างจงัหวดัอืน่ๆ กม็ ีแสดงว่าเป็นคนทัว่ๆ ไป 
สมัครเข้ามาได้ทางเว็บไซต์
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. ปฏิบัติอะไรบ้าง
เริม่ตัง้แต่รูจ้กั ครัง้แรกคอืหลกัสตูรพืน้ฐานเริม่จากสือ่ธรรมะที่ 

คนรุน่ใหม่เข้าใจได้ง่ายๆ จนกระทัง่เข้าหลกัสตูรทีส่อง คอื หลกัสตูร 
เข้ม เหมาะกบัผูท้ีเ่คยปฏบิตัมิาแล้ว และรูว่้าการปฏบิตัคิอือะไร แล้ว 
ก็มุ่งไปที่ความพ้นทุกข์จริงๆ

บางครั้งนักปฏิบัติที่เราเห็นบางคนต้องการความสุข ต้องการ 
พ้นทกุข์บ้างเลก็ๆ น้อยๆ ทีเ่กดิขึน้กบัชวีติ แต่บางคนกม็เีป้าหมายที่ 
ไปไกลกว่านัน้ เช่น บางคนเดนิตามค�าสอนของพระศาสดาเพือ่ไปถงึ 
ความหลุดพ้น แต่ก็ไม่สามารถออกบวชได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เดี๋ยวนี้ผู้หญิงจะเยอะ ถ้าไปดูคอร์สปฏิบัติ 
๙๐ เปอร์เซ็นต์จะเป็นผู้หญิง เพราะฉะนั้นผู้หญิงมีข้อจ�ากัดในการ 
ปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับสถานที่ค่อนข้างเยอะ คือ ผู้หญิงอาจออกไป 
ปลกีวเิวกล�าบาก เพราะเรือ่งความปลอดภยั แต่ถ้ามสีถานทีท่ีด่ที�าให้ 
ผู้หญิงมาแล้วรู้สึกสบายใจ
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. ปัญหาหรือความทุกข์ของผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม
โอ้...แตกต่างกนัเยอะนะครบั มตีัง้แต่คดิฆ่าตวัตาย หรอืฆ่าตวัตาย 

แล้วไม่ตายแล้วก็มา พอมาหลังจากนั้น ส่วนมากคือหลุดพ้นจาก 
เรื่องนั้นไป หรือแม้แต่คนที่ก�าลังจะตาย แล้วโทรศัพท์เข้ามาพูดคุย 
กบัเขาทางโทรศพัท์แล้วเขากต็ายอย่างสงบ คอื ก�าลงัจะตายอย่างสงบ 
แต่กพ็ดูจนเขาเข้าใจ แล้วกห็ลบัตาแล้วตายไปด้วยรอยยิม้ เพราะฉะนัน้ 
มีทุกอย่าง

ธรรมะนี.่..หนทางแห่งการพ้นทกุข์คอืหนทางแห่งการพ้นทกุข์ 
จรงิๆ คนทีเ่ข้ามาเขาจะได้อย่างทีต้่องการจรงิๆ คนทีต้่องการพ้น 
ทุกข์ ธรรมดาก็ไม่มีปัญหา ต้องการมีความสุขก็ได้จากตรงนี้

แต่ถ้ามองไปไกลกว่านัน้อย่างคอร์สเข้ม ทกุคนจะปฏบิตัภิาวนา 
ตลอดเวลาด้วยตนเอง ไม่ต้องมใีครไปควบคมุอะไร เพราะนีค่อืสิง่ที่ 
เขาต้องการ และเป็นคนรุน่ใหม่ สาวๆ คนท�างานออฟฟิศ จะบอกว่า 
บางคนเป็นเศรษฐีก็ยังได้ อยู่กรุงเทพฯ แต่ละคนก็ใช้รถพวกบูชา 
ดวงดาวเป็นสรณะ (รถเบนซ์) กันทั้งนั้น แต่พอมาอยู่ตรงนี้ทุกคนก็ 
สลดัคราบพวกนัน้ออกหมด สิง่เหล่านัน้กม็แีค่ไว้ใช้ เขามเีงนิเขากใ็ช้ 
แต่จะใช้อย่างไรให้ไม่ยดึถอืไม่ยดึตดิ เขากเ็ข้าใจ มาอยูต่รงนี ้มานอน 
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เตน็ท์ มาใช้ชวีติทีถ่กูต้อง มาฟังค�าสอนทีถ่กูต้อง มาปฏบิตัทิีถ่กูต้อง

ความทกุข์หลากหลายครบั หลากหลายมาก บางคนไม่ทกุข์เลย 
แต่ต้องการหนทางแห่งการพ้นทุกข์ คือ หลุดพ้นไปเลย บางคนมี 
เงนิทอง มทีรพัย์ ไม่มลีกู มสีามทีีร่กั บางคนมคีรอบครวัทีน่่ารกัมาก 
ทุกอย่างพร้อมสรรพ ไม่มีความทุกข์เลย แต่ทุกคนเข้าปฏิบัติอย่าง 
เตม็ตวั คอื มุง่พ้นทกุข์กนัเลย วนันีแ้นวโน้มของคนรุน่ใหม่ พอเข้าใจ 
ธรรมะแล้วมาแบบนีท้ัง้นัน้เลย บางคนถงึขนาดลาออกจากงานแล้ว 
ก็ปฏิบัติเลย

. คนที่ชีวิตวุ่นวาย มีหลักธรรมหรือแนวคิดอะไร
ขอคดิก่อนนะว่าคนอ่านกายใจเขาจะทกุข์อะไร...ผมว่าเราสะกดิใจ 

อะไรบางอย่าง เช่น ความทกุข์ทีเ่กดิกบัเราทกุวนัแล้วเราไม่เหน็เลย 
อย่างเช่นรถตดิไฟแดง ทกุคนกห็งดุหงดิ กลวัจะไปท�างานไม่ทนัอะไร 
ก็แล้วแต่ ในทุกไฟแดงจะมีตัวเลขถอยหลังกลับ ตีว่า ๖๐ ก็แล้วกัน 
๕๙, ๕๘ ไปเรือ่ยๆ แต่สงัเกตไหมว่าคนในรถจะทกุข์ ยิง่รบีมากกย็ิง่ 
ทกุข์มาก แต่ความทกุข์ของเขาไม่ได้เปลีย่นไฟแดงให้เป็นไฟเขยีวเรว็ 
ขึน้ แต่กน่็าแปลกทีท่กุคนยงัทกุข์อยูก่บัสิง่เหล่านี ้แล้วเราจะมาบอก 
“ฉนัไม่อยากทกุข์เลย” แล้วคณุจะทกุข์ท�าไมในเมือ่ไฟไม่ได้เปลีย่นเรว็ 
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ขึ้น ไฟแดงไม่ได้เปลี่ยนเร็วขึ้นตามความอยากหรือไม่อยากของใคร

ถ้าวันนี้เราเริ่มเข้าใจจากสิ่งนี้ เราจะเริ่มเข้าใจไปถึงหลายๆ 
อย่างว่า โลกทกุวนันีเ้ราทกุข์ฟรีๆ  ไปมากมายมหาศาล ท�าไมทกุข์แค่นี้ 
เรายงัจดัการไม่ได้ แล้วนบัประสาอะไรกบัทกุข์ใหญ่ๆ ทีม่นัเลยไปจน 
ไฟลกุเหมอืนกบัไฟฟูแ่รกบนไม้ขดี เราไม่เป่า พอมนัลกุทัง้หลงัเราเอา 
น�า้แก้วหนึง่ทีเ่รามอียูไ่ปราด มนัดบัไม่ได้แล้ว วนันีเ้ราจะอย่างไรถงึ 
จะรูว่้ามนัเริม่ต้นตัง้แต่เมือ่ไร วนันีเ้รากลบัไม่รูเ้ลยว่าความทกุข์เริม่ต้น 
ตั้งแต่เมื่อไร เพราะอะไรรู้ไหมครับ...

...หากนีเ่ป็นแก้วน�า้ร้อน (หยบิแก้วมาหนึง่ใบ) แล้วนีเ่ป็นแก้วน�า้ 
ธรรมดา (หยบิแก้วมาอกีหนึง่ใบ) ผมให้ผูป้ฏบิตัเิอานิว้จุม่ลงไปในน�้า 
ธรรมดา ผมถามว่ารูส้กึอย่างไร กจ็ะตอบว่าเฉยๆ หลงัจากนัน้ผมให้ 
เขาจุม่ไปในน�า้อุน่เกอืบร้อน พอเขาจุม่ลงไปป๊ับ เขาจะบอกว่าร้อนนะ 
เขาก็จุ่มไปสักพักหนึ่ง ผมก็ชวนคุยไปเรื่อยๆ ผ่านไปสักสิบนาทีผม 
ถามว่าตอนนีรู้ส้กึอย่างไร เขาตอบว่าเฉยๆ ตอนแรกเขาบอกว่าร้อน 
แต่ยิง่เวลานานไปมนักลายเป็นเฉยๆ ผมให้อกีคนหนึง่มาจุม่น�า้ทีเ่ขา 
บอกว่าเฉยๆ ปรากฏว่าโอ้โห ร้อนจี๋เลย ท�าไมคนแรกบอกเฉยๆ ทั้ง 
ทีร้่อนจะตาย เพราะวนันีท้กุคนชนิกบัความทกุข์ จนไม่รูแ้ล้วว่าอะไร
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คอืทกุข์ ปัญหาทีว่่าท�าไมเวลาเราโกรธเรามคีวามทกุข์ถงึไม่มสีตริูส้กึ 
ตัวกันเลย เพราะเราชินไปกับมัน

การทีพ่วกเขามาเดนิจงกรม นัง่สมาธ ิเขาก�าลงัจะเปลีย่นจาก 
น�า้ร้อนมาเป็นน�า้อณุหภมูปิกต ิแล้วเชือ่ไหมว่าวนัแรกทกุคนทีป่ฏบิตัิ 
จะอึดอัด แล้วจะหงุดหงิดมาก ในช่วงที่คนจุ่มน�้าร้อนแล้วมาจุ่มน�้า 
ธรรมดา ผมให้เขาลอง ทุกคนบอก เย็นเกินไปอาจารย์ กลายเป็น 
เย็นเกินไป มานั่งสงบๆ เราไม่ได้ให้ท�าอะไร นั่งเฉยๆ มีคนเอาข้าว 
มาเลี้ยงทุกวัน ไม่ต้องท�ามาหากิน นั่งเฉยๆ คุณกลับนั่งไม่ได้ คุณ 
กลบัมคีวามทกุข์กบัการนัง่เฉยๆ นีเ่ป็นสญัญาณเตอืนภยัแล้วว่าตอนนี้ 
คุณมีปัญหาแล้วนะ ท�าไมการอยู่เฉยๆ เงียบๆ มันถึงกลายเป็นทุกข์ 
แต่เมือ่เขาอยูผ่่านไปวนัทีส่ามวนัทีส่ี ่เขาจะเริม่ชนิกบัความปกต ิแล้ว 
เมือ่เขากลบัไปในโลกอกีครัง้หนึง่ เขาโดนน�า้อุน่ๆ เขาจะรูว่้าน�า้นีอุ่น่ 
แต่วันนี้เขาไม่รู้ว่าน�้าอุ่นด้วยซ�้าเพราะเขาอยู่ในน�้าร้อน

. ท�าไมคนรุ่นใหม่ถึงเดินมาหาอาจารย์
เมือ่ก่อนศาสนาเป็นฝ่ายตัง้รบั อยูใ่นพืน้ที ่อยูใ่นวดั อยูใ่นศนูย์ 

ปฏบิตั ิแล้วมคีนสนใจเข้ามาสูก่ารปฏบิตั ิไม่ยากหรอกถ้าอย่างนี ้ผม 
ได้รบัเชญิออกไปให้บรรยายในหน่วยงานทีม่คีนไม่สนใจศาสนา ต้อง 
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พูดให้พวกเขาฟัง ต้องเข้าไปในองค์กรที่เขาไม่สนใจเลย แต่เปลี่ยน 
ความไม่สนใจใน ๑๕ นาที แล้วกลายเป็นนั่งตั้งตาดูจนกระทั่งจบ 
หรอืแม้แต่หน่วยงานตอนนีท้ีผู่บ้รหิารหรอืเจ้าขององค์กรต้องการให้ 
พนักงานเป็นคนดี เราก็รุกเข้าไป

ธรรมะในวันนี้ต้องรุกเข้าไปหา เพราะคนไม่รู้สึก คนไม่เห็น 
ความส�าคัญมีมาก ก็เหมือนคนที่เข้ามาในศูนย์ปฏิบัติธรรม ไม่ได้ 
ท�าบาปท�าชัว่อยูแ่ล้ว เขาเดนิเข้ามาเอง แต่คนท�าบาปท�าชัว่อยูข้่างนอก 
ถ้าจะช่วยต้องออกไปช่วยคนข้างนอก เพือ่เปลีย่นให้เขาเป็นคนดขีึน้ 
มาบ้าง แล้วสังคมจะสงบเย็นมากขึ้น

. ที่ว่าต้องรุกไป รุกอย่างมีเทคนิคหรือ
ต้องมคีรบั เพราะเรามเีวลาสัน้มากทีจ่ะสือ่สารกบัเขา ส่วนมาก 

ทกุองค์กรจดับรรยายในองค์กรมเีวลาเตม็ทีแ่ค่สองสามชัว่โมง นอกจาก 
องค์กรที่สนใจจริงๆ จัดทั้งวัน แต่ส่วนมากแค่สองชั่วโมง ในเวลา 
สองชัว่โมงจะท�าอย่างไรให้คนเข้าใจว่า “เออจรงินะ...ใช่” ต้องจีใ้ห้เขา 
เหน็จรงิๆ ว่าเกดิทีต่วัเขาจรงิๆ ทกุคนอยากรูเ้หมอืนกนัว่าจรงิๆ คอื 
อะไร
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ซึง่วธิขีองเรา ถงึเราจะใช้สือ่ต่างๆ มากมาย แต่ไม่เคยออกห่าง 
จากพุทธพจน์ แล้วเข้ามาหาสื่อเพื่อให้คนเข้าใจ แต่ค�าสอนแท้ๆ 
ยังอยู่

. สถานที่มีผลต่อการปฏิบัติธรรมหรือไม่
สถานที่มีผลแน่นอนครับ เพราะผู้คนทั่วไปในปัจจุบันเนี่ย คน 

รุ่นใหม่อยู่กับความสะดวกสบาย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีมาตรฐาน 
ค่อนข้างสงูมาก ทนีีศ้นูย์ปฏบิตัธิรรม ถ้าไม่เข้าไปใกล้เคยีงกบัชวีติเขา 
บ้าง พดูง่ายๆ เหมอืนสมยัก่อนเราไปวดัป่า แล้วความเป็นอยูอ่ย่างที่ 
เราเข้าใจ คนรุน่ใหม่จะเข้ายากมาก เพราะ หนึง่ พอยงัไม่เหน็ความ 
ส�าคัญก็รู้สึกว่าล�าบาก แต่ถ้าสถานที่พอจะรับได้ เข้ามาก่อนแล้ว 
ได้ยิน ได้เห็นประโยชน์ วันข้างหน้าจะไปกางเต็นท์ หรือไปนอนป่า 
ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเห็นประโยชน์แล้ว...พอเข้าใจ อยู่ที่ที่มีความสุข 
ท�าไมจะไม่สุข ต่อให้อยู่ในที่ที่ไม่สุขก็ยังสุขได้

. ท�าไมยุคนี้ต้องใช้เทคนิคมากมาย
สาวกในวนันีก้บัสาวกในสมยัพทุธกาลมคีวามยากต่างกนั สาวก 

ในสมยัพทุธกาลยากตรงทีท่กุคนไม่รูจ้กัพทุธศาสนาเลย และมคี�าสอน 
ลัทธิต่างๆ เยอะแยะ การที่สาวกออกไปประกาศพระศาสนาเพื่อ 
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เข้าใจหนทางแห่งการพ้นทุกข์ ยากตรงนี้ ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์ แต่ 
ทกุคนมทีกุข์เป็นพืน้ฐานแล้วต้องการหาหนทางแห่งการพ้นทกุข์ จงึ 
จูนหากันไม่ยาก

ความต่างกนั ๒,๖๐๐ ปี สาวกทีเ่ดนิประกาศธรรม มแีต่คนเข้าใจ 
พุทธศาสนาอยู่แล้วในประเทศไทย ความล�าบากตรงนั้นไม่มีเลย 
ทกุคนตดิคกุอยู ่แต่พระพทุธเจ้ามาเปิดประตคูกุ แต่ ๒,๖๐๐ ปีให้หลงั 
คนในคุกไม่มีใครเดินออก เพราะคุกถูกตกแต่งด้วยจอแอลซีดี คุกมี 
ที่นอนดีๆ มีเครื่องท�าน�้าอุ่น มีเครื่องอ�านวยความสะดวก มีความ 
บันเทิงทุกอย่างอยู่ในคุก นักโทษไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้

เราจะหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์ ต้องมานั่งอธิบายว่าคุณทุกข์ 
อย่างไร คนกน็ัง่งงว่ามนัทกุข์ตรงไหน ท�าไมต้องออก ทนีีเ้หนือ่ยเลย 
สาวกเหนื่อยตรงนี้แหละ สาวกจะไม่สนใจก็ได้นะ แล้วปล่อยให้เขา 
ตดิไปเถอะ แต่น่าแปลกทีว่นันีส้าวกกย็งัท�าหน้าทีก่นัอย่างสดุเหวีย่ง

วนันีท้�าไมคณุยงัพอจะรูส้กึเฉยๆ อยู ่รูไ้หมครบั เพราะทกุอย่าง 
มันยังพอจะได้ดั่งใจ ลองทุกอย่างเปลี่ยนไปสิ มีแฟนสักคนแล้วจู่ๆ 
แฟนไปมีกิ๊ก ดูซิว่าจะยังสุขอยู่ไหม ทุกคนชอบดูหนังเวลามันหักมุม 
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แต่ไม่ชอบเลยเวลาชีวิตหักมุม พอถึงตอนนั้นจะวิ่งหาเลยว่าจะท�า 
อย่างไรด ีถงึตอนนัน้จะเป็นทางของสาวกบ้างล่ะ เขาจะวิง่มาหาเอง

วันนี้ประตูคุกเปิดอยู่ แต่ไม่มีคนออก แล้ววันหนึ่งที่ค�าสอน 
ของพทุธศาสนาค่อยๆ หายไป พ.ศ. ในปฏทินิจะหายไป แล้ววนันัน้ 
ประตูคุกจะปิดถาวร ต่อให้อยากออกก็ออกไม่ได้แล้ว วันนั้นคือ 
ความน่ากลัว

. ส�าหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติ จะมีวิธีชวนอย่างไร
นี่เป็นเรื่องยากของทุกคนครับ ผมบอกง่ายๆ เลยว่า วิธีการที่ 

เกิดขึ้นง่ายๆ กับทุกคนเพราะคุณเปลี่ยน ถ้าคุณมาปฏิบัติธรรมแล้ว 
คณุเปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้ จะมคีนมาสนใจเข้ามาปฏบิตัธิรรม แต่ถ้า 
เขาไม่มา จะมคี�าๆ หนึง่ทีพ่ดูกนั “ถ้าปฏบิตัแิล้วเป็นอย่างคนนีน่้ะเหรอ... 
ฉนัไม่ไป” ทกุคนทีป่ฏบิตัคิอืคนทีจ่ะออกไปประกาศศาสนา ถ้าคณุไม่ 
เปลีย่นอะไรเลย แม้แต่คนรอบข้างยงัดไูม่ออกเลย คณุท�าลายศาสนา 
ด้วยซ�้า

. แต่สมัยนี้คนสนใจปฏิบัติธรรมมากขึ้น
เยอะมากขึน้ครบั ถ้ามองจากเทรนด์ เยอะมากขึน้ จะด้วยความ 
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ทุกข์ที่มากขึ้น ความเข้าใจที่มากขึ้น สถานปฏิบัติธรรมดีๆ ต่อให้ 
คนไม่สนใจธรรมะ บางคนอยากมาพักผ่อน แต่พอมาแล้วได้ไปด้วย 
พอได้ไปด้วยกเ็ลยเข้ามาเลย เดก็จะอยากอาบน�า้หรอืไม่อยากอาบน�า้ 
ถ้าเข้าไปห้องน�า้แล้วโดนถสูบู ่ยงัไงกส็ะอาด...จะอยากมา ไม่อยากมา 
เข้ามาพอ จบก็ใจสะอาดแล้ว

.................
หลังบทสนทนา (ทั้งทางธรรมและทางโลก) จบลง แม้ไม่ได้ 

ตั้งใจฟังธรรม ไม่ได้คิดว่าต้องยกระดับจิตใจ ทว่ารู้ตัวอีกทีจิตใจ 
ก็สะอาดไปเปราะหนึ่งแล้ว

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
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๒๑

คนที่มาเข้าคอร์สปฏิบัติ เวลากลับออกไป ก็มักจะมาเล่าให้ฟัง 
เสมอๆ ว่า กระแสข้างนอกมันแรงจริงๆ

เราพลาดอะไรไปบางอย่างรเึปล่า ตอนทีม่าฝึกอยูใ่นคอร์สนัน้ 
แน่นอนการกระทบต่างๆ มนัน้อยกจ็รงิ แต่ว่าเราฝึกทีจ่ะไม่ลงไปเป็น 
ผู้กระทบหรือเป็นเจ้าของการกระทบ นั่นจึงท�าให้เรารู้สึกเบาและ 
สบาย

          กระแสโลก           มันแรง
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ยกตวัอย่างเช่น เราไปเล่นน�้าตก น�า้ตกมทีัง้ช่วงทีไ่หลแรง มทีัง้ 
ช่วงที่ไหลเบา หากมีคนลงไปเล่นน�้าตกในช่วงที่น�้าตกไหลแรง เขา 
จะต้องต้านน�้าตกนั้นอย่างมาก นั่นคือเขาต้องใช้พลังงานในการ 
ยืนอยู่เพื่อรักษาเสถียรภาพไม่ให้ล้ม นั่นทุกข์มาก เมื่อเขาอยู่ใน 
บริเวณที่น�้าไหลเอื่อยๆ เขาท�าแบบเดียวกันแต่เผอิญว่าน�้ามันไหล 
ไม่แรง เขาจึงรู้สึกว่ายืนได้ไม่ยากนัก นี่ประเภทปุถุชนผู้มิได้สดับ

นกัปฏบิตัต้ิองยิง่ขึน้ไปกว่านี ้ถ้าแบบทีก่ล่าวมานีถ้อืว่าไม่ก้าวหน้า 
เลย หมายถงึอย่างไร หากเราเอาตวัต้านน�้าตกกจ็ะอยูภ่ายใต้กระแส 
ที่เปลี่ยนไปมาตามเหตุปัจจัยของมัน เราก็ยังคงทุกข์อยู่นั่นล่ะ ใน 
เบือ้งต้น เมือ่เกดิสมัมาทฏิฐ ิจะมธีรรมชาตหินึง่ทีอ่ยูใ่นน�า้เป็นไปตาม 
เหตุตามปัจจัยคืออยู่กับวิบากของเขา อีกธรรมชาติหนึ่งอยู่บนฝั่งดู 
ธรรมชาตนิัน้ แต่ไม่ทกุข์กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัการปะทะ การกระทบ (นี่ 
เบือ้งต้นแน่หรอื?) อย่างนีเ้รยีกว่า ผูต้กอยูใ่นกระแส แต่ไม่ใช่กระแสน�า้ 
ทีเ่ราก�าลงัพดูถงึนีน่ะ หมายถงึกระแสแห่งพระนพิพาน แค่นีค้วามทกุข์ 
กับคนที่อยู่ในน�้าไม่มีแล้วเข้าใจไหม

ถ้าท�าไปอย่างนี้จะเห็นว่ามีคนอยู่ในน�้าหนึ่ง มีคนอยู่บนบกเพื่อ 
เฝ้าดคูนอยูใ่นน�า้อกีหนึง่ แรกๆ กด็เูหมอืนจะไม่ทกุข์ไม่ร้อนกบัคนที่ 
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อยู่ในน�้าแล้ว แต่เชื่อไหมเมื่อยังเฝ้าดูมันก็ทุกข์กับการเฝ้าดู เที่ยวไป 
รูเ้รือ่งคนทีเ่ราเฝ้าด ู(คนข้างบ้าน...รูจ้กัรยึงั) คนทีอ่ยูใ่นน�า้จะเป็นยงัไง 
ก็เรื่องของวิบาก ผู้เฝ้าดูอยู่บนฝั่งตัดใจที่จะไม่ผูกพันด้วยอีกต่อไป 
ตดัใจลกุขึน้ทิง้ทกุอย่างทีเ่คยร่วมทกุข์ร่วมทกุข์กนัมา (เขยีนถกู..ไม่ผดิ 
หรอก) ไม่มีคนข้างบ้าน เพราะไม่มีใครไปอยู่ข้างบ้านคนที่เราเคย 
เฝ้าดู หมดที่ตั้งของความทุกข์ หมดเรื่องกัน...หมดเหตุเกิด

ท�าอย่างนี ้อยูท่ีไ่หนๆ บนโลกกท็�าได้ อยูใ่นเพศไหนๆ กท็�าได้ 
ขอให้เจริญมรรคให้มากๆ ความสงบเย็นจักเกิดมีในทุกคน

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
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สารีบุตร! ที่มักมีค�ากล่าวกันว่า โสดาบัน โสดาบัน ดังนี้เป็น 
อย่างไรเล่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วย 
อรยิมรรคมอีงค์ ๘ นีอ้ยู ่ผูเ้ช่นนัน้แล ข้าพระองค์เรยีกบคุคลผูน้ัน้ว่า 
พระโสดาบนั ผูม้ชีือ่อย่างนีอ้ย่างนี ้มโีคตรอย่างนีอ้ย่างนี ้พระเจ้าค่ะ

การเจริญสติ ต่างจาก
การเจริญมรรคอย่างไร

๒๒
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สารบีตุร! ถกูแล้ว ถกูแล้ว ผูท้ีป่ระกอบพร้อมแล้วด้วยอรยิมรรค 
มีองค์ ๘ นี้อยู่ ถึงเราเองก็เรียกผู้เป็นเช่นนั้นว่าเป็น พระโสดาบัน 
ผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้อย่างนี้...

ทัง้พระพทุธเจ้าและพระสารบีตุรไม่ได้กล่าวเลยว่า ผูท้ีเ่จรญิสตอิยู่ 
เอะอะนักปฏิบัติก็จะบอกว่า เจริญสติไว้ ฟังดูดีนะ แต่พูดผิดพูดใหม่ 
ดีกว่า และจะพูดใหม่ต้องท�าความเข้าใจให้ถูกด้วย

เพราะเราไม่รู้จัก มรรคมีองค์ ๘ วันนี้จึงพูดตามๆ กันมาโดย 
ไม่รู้เรื่อง เห็นวิทยากรตามคอร์สเขาพูดกัน เห็นนักปฏิบัติรุ่นก่อน 
เขาพูดกัน ก็เลยสีลพพตุปาทานไปกับเขาด้วย

ก่อนท่านจะอ่านต่อไป ไปหาหนงัสอืสวดมนต์แปล แล้วศกึษาว่า 
บทสวด อริยมรรคมีองค์ ๘ คืออะไร หรือเอาง่ายๆ เลยหาหนังสือ 
กลวัเกดิ ไม่กลวัตาย หรอืไม่กก็ารบรรยายตามคอร์สต่างๆ ทีส่าธยาย 
ถึงมรรคมาศึกษาดู ในไฟล์เสียงมีให้ดาวน์โหลดอยู่

จากนี้ไปจะถือว่าท่านรู้มรรคมีองค์ ๘ แล้วว่ามรรคแต่ละองค์ 
หมายถึงอะไร 
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เราจะลองมาดวู่า เราว่าเราปฏบิตัธิรรม แล้วใช้ค�าว่า เจรญิสติ 
มากนิรวบทกุอย่างมนัพลาดตรงไหน ท�าไมพระพทุธเจ้าใช้ค�าว่า เจรญิ 
มรรค ท่านไม่ได้ใช้ค�าว่า เจริญสติ

•  เวลาโกรธ คนทัว่ไปบอกว่า มสีตริูไ้ว้ คอืให้เข้าไปรูโ้กรธเอาไว้ 
(คงคิดเอาเองว่าจะได้เห็นการเกิดดับของโกรธ) แต่การเจริญมรรค 
คอื ใช้มรรคข้อที ่๖ สมัมาวายาโม ความเพยีรชอบ ให้เพยีรละอกศุล 
ผิดกันแล้วนะ หากท่านเถียงในใจว่า ก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
ก็พูดไว้ชัดเจนว่า ให้รู้ชัดว่า จิตมีโทสะ จิตไม่มีโทสะ แล้วจะผิดได้ 
อย่างไร? เอาล่ะ พดูเอง ย้อนกลบัไปอ่านอกีครัง้หนึง่ ทีเ่ราเข้าไปนัน้ 
เอาให้แน่ว่า เหน็ว่าจติมโีทสะหรอืเรามโีทสะ และทีส่�าคญัคอื ถ้าเหน็ว่า 
จติมโีทสะ นัน่ไม่มเีราเข้าไปปนในผูด้ ูและผูถ้กูดกูไ็ม่เป็นของเราด้วย 
เช่นกนั สภาพนัน้จติต้องตัง้มัน่มาก เพราะจติไม่ตัง้มัน่จากการเจรญิ 
มรรค การดูการรู้จึงหลงทั้งหมด เมือ่หลงจะเกิดเป็นภพ ชาติ ชรา 
มรณะ ต่อไปเรื่อยๆ

•  เวลาเล่นเกม ติดเกม คนทั่วไปบอกว่าให้มีสติตามรู้ไว้ แต่ 
การเจริญมรรค ใช้มรรคองค์ที่๒ สัมมาสังกัปโป การด�าริชอบ 
เพราะเหน็ว่านีท้กุข์ นีเ้หตใุห้เกดิทกุข์ จงึด�ารทิีจ่ะเนกขมัมะออกจาก 
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กาม คือวางสิ่งนั้นลง หรือถอนฉันทราคะในสิ่งนั้นๆ คือถอนความ 
พอใจเมือ่เหน็โทษภยัของมนั ตกลง “ละ” หรอื “รู”้ ฟองก๊าซไข่เน่า 
เกิดเป็นกลิ่นเหม็นจากน�้าในบ่อที่เน่า จะนั่งดูฟองก๊าซหรือ ถ้าท�า 
อย่างนั้นเมื่อไหร่ฟองก๊าซไข่เน่าถึงจะหมดไป ไม่มีวันซะล่ะ ถ้าไม่
จัดการกับสภาพบ่อ การจัดการสภาพบ่อต้องใช้มรรคตั้งแต่องค์ที่ 
๑-๖

•  เวลาไปกินอาหารที่เขาจัดไว้อย่างดี เขาว่าให้เจริญสติไว้ 
อันนี้ใช่ การเจริญสติและการเจริญมรรค เหมือนกันในข้อนี้ เพราะ 
อาหารอย่างไรกต้็องกนิ จงึต้องกนิอย่างมปัีญญา จะมปัีญญากอ็าศยั 
สมาธไิปละราคะก่อน เพราะการเจรญิสตนิัน้ พระองค์บอกไว้แล้วว่า 
“มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจ 
และความไม่พอใจในโลกออกเสียได้” ดังนั้นตรงนี้เหมือนกัน เมื่อ 
เจรญิสตจิะเหน็ว่า เวทนาความสขุจากความพอใจหรอืความไม่พอใจ 
ในรสชาต ิจะเหน็เป็นเพยีงสิง่ทีเ่กดิขึน้ดบัไป ไม่มอีะไรให้ยดึถอื หรอื 
แม้ว่าจะมองในมมุของอายตนะ ลิน้หรอืรส กเ็ช่นกนัล้วนเกดิขึน้ดบั 
ไป ตรงนี้ค�าว่าเจริญมรรค คือการเจริญสติ
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•  มคีวามหลงใหลในเพศตรงข้าม บางคนทนไม่ไหวอยากไป 
เที่ยวสถานเริงรมย์ เช่น อาบอบนวด เมื่อถามนักปฏิบัติก็ตอบว่า 
เจริญสติไว้?? ส่วนการเจริญมรรคนั้น จากการเนกขัมมะในมรรค 
องค์ที่ ๒ แล้ว ในมรรคองค์ที่ ๒ ยังกล่าวถึงการไม่มุ่งร้าย การไม่ 
เบยีดเบยีนอกี ซึง่นัน่น�าไปสูม่รรคองค์ที ่๔ สมัมากมัมนัโต เป็นศลี 
ในข้อ ๑, ๒, ๓ ซึ่งหากเรามีคู่อยู่แล้ว นี่จะเป็นการท�าร้ายจิตใจของ 
คูข่องเราหรอือาจจะไปท�าร้ายคูข่องคนอืน่หรอืไปท�าร้ายจติใจพ่อแม่ 
ของเขาอีก ตกลงจะเอาแค่รู้กิริยาอาการเคลื่อนไหวในขณะก�าลัง 
สมสู่อย่างนั้นหรือ ที่ว่าให้เจริญสติ มันทะแม่งๆ นะ แล้วมีวิทยากร 
ตอบอย่างนี้จริงๆ

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องการจะสื่อให้นักปฏิบัติ 
ได้เข้าใจ เพราะการเจริญสติเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญมรรค 
เท่านั้นเองไม่ใช่ทุกอย่างๆ จะเจริญสติกันอยู่เรื่อย จนมีคนเขาพูด 
ท�านองแซวๆ ว่า ขโมยก็มีสติ คนก�าลังด่าคนอื่นอยู่ ก็ว่าตัวเอง 
มสีต ิเราเอาสตมิาใช้กนัจนเฝือ โดยไม่ดเูลยว่า สตทิีใ่ช้ในกายานปัุสส- 
นาสติปัฏฐานนั้น มีไว้ให้เห็นว่า กายนี้ไม่ใช่ตัวตน บุคคล เรา เขา 
เล่นโยคะกว่็าฝึกกายาฯ มนัเลยเลอะเทอะไปกนัใหญ่ ก�าลงัเอาคตัเตอร์ 
ไปตัดต้นมะพร้าวกันแล้ว
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วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราควรท�าการศึกษาและเจริญมรรค หลาย 
ท่านมุง่มัน่ปรารถนาในหนทางแห่งการพ้นทกุข์ ไม่อยากให้เสยีเวลา 
สะเปะสะปะ ปฏบิตัอิย่างมปัีญญา หนทางแห่งการพ้นทกุข์อยูท่ีก่าย 
ยาววาหนาคบืนีเ้อง ไม่ได้อยูท่ีค่รบูาอาจารย์องค์ไหน ส่วนของท่าน 
ก็เป็นของท่าน ส่วนที่เรานี่ล่ะที่ต้องท�าเอาเอง หนทางนั้นไม่ได้ไกล 
อย่างกรุงเทพ-เชียงใหม่ แต่หนทางอยู่บนลู่วิ่งสายพาน ถึงไม่ถึงอยู่ 
ที่มีคนวิ่งไหม ถ้ายังมีคนวิ่งก็เหนื่อยแต่ยิ่งเหนื่อยก็ต้องวิ่งต่อไป 
จนเข้าใจ เข้าถงึ รูแ้จ้ง สลดัคนืเมือ่ไหร่ เมือ่นัน้จะไม่มผีูว้ิง่ จะเหลอื 
แต่สังขารวิ่งไปชลอลง ชลอลงตามสภาพวิบากและอายุของเขา 
จนเสือ่มไป สลายตวัออกจากลูว่ิง่ สายพานของโลกยงัคงหมนุต่อไป 
เพราะยังมีผู้วิ่ง วิ่งกันเต็มฟิตเนส แล้วต่างก็ตะโกนบอกกันท�านอง 
เรยีกร้องความเหน็ใจว่า เหนือ่ยจรงิๆ แต่น่าแปลกไม่เหน็มใีครคดิจะ 
หยุดวิ่ง แถมยังดูเหมือนว่า ยิ่งวิ่งยิ่งมันส์ ...พวกปากกับใจไม่ตรง
กัน

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
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วันนี้หากเราแบ่งนักปฏิบัติเป็น ๒ พวกใหญ่ๆ จะแบ่งได้เป็น

๑. หน่วยศึกษาวิจัยขี้
๒. หน่วยทิ้งขี้

หน่วยแรกได้ยนิมาแล้วว่า “ขี”้ มนัไม่ด ีแต่มนัอดไม่ได้อยากรู้ 
อยากเหน็ พวกนีม้กัจะบอกว่าตวัเองมปัีญญา ต้องรูใ้ห้ได้ว่า “ขี”้ มนัมี 

หน่วยศึกษา “ขี้” กับ หน่วย “ทิ้งขี้”

๒๓
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ส่วนผสมอะไรถึงได้เหม็นและสกปรก มีแบคทีเรียกี่ชนิด เป็นชนิด 
ทีม่พีษิร้ายอย่างไรบ้าง เมือ่วเิคราะห์ด้วยเหตแุละผล จนแจ่มแจ้งแล้ว 
จงึคดิได้ว่า ไฉนเลยเราจะมาเสยีเวลาดขูีด้มขีอ้ยทู�าไม เราทิง้มนัเสยี 
ดีกว่า

หน่วยทีส่อง ได้ยนิมาเหมอืนกนัว่าขีไ้ม่ด ีทกุครัง้ทีม่ขีีก้ระเดน็ 
มาโดนกจ็ะรบีล้างออก ทกุครัง้ทีเ่ข้าไปพบไปเจอ กจ็ะรบีทิง้ รบีออก 
ห่าง ประเภทนีไ้ม่เล่นขี ้ไม่เอาขี ้ฝึกทีจ่ะท�าความรูจ้กัว่าอะไรคอื “ขี”้ 
แล้วทิ้งทันที พวกนี้ มือไม่เปื้อนขี้ ไม่เหม็นขี้ หน่วยนี้ไม่ต้องรอทิ้ง 
“ขี”้ เพราะทิง้มาตลอด ไม่เคยมานัง่ดอมดม “ขี”้ เพราะ “ขี”้ นีเ่ล่น
นานๆ จะเห็นดีเห็นงามพาลติด “ขี้” ได้ง่ายๆ ชีสเน่าฝรั่ง (ก็ยัง) 
ชอบ ปลาเน่า (ปลาร้า) คนไทย (ก็) ชอบ

ดูเผินๆ บุคคลากรใน ๒ หน่วยนี้ สุดท้ายไม่เอา “ขี้” ทั้งคู่ แต่ 
ระหว่างทางก่อนจะทิ้ง “ขี้” นั้น จะต่างกันนะ หน่วยแรก วิจัยไป 
วจิยัมา “รู”้ มาก เลยผกูพนักบั “ขี”้ แต่มนัลกึกว่านัน้ ไม่ใช่ว่าไปผกูพนั 
ทีต่วั “ขี”้ หรอก แต่ดนัไปผกูพนักบัความเก่งกาจทีไ่ป “รูข้ี”้ ได้ต่างหาก 
เลยกลายเป็น “กูรู้ขี้ได้เก่งกว่าใคร” ตรงนี้เหนื่อยเลย “ขี้” กองใหม่ 
ละเอยีดกว่ากองเดมิอกีทนีี ้มนัท�าท่าจะหอมหวลชวนดม เพราะชกัคุน้
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ส่วนพวกทิ้ง “ขี้” พอไม่มีขี้ก็สบาย ท�าท่าจะไปติดสบายอีก แต่ 
อันนี้ง่ายหน่อย เพราะทิ้ง “ขี้” มาจนช�านาญ ทิ้ง น�้าตาล ก็ทิ้งมา 
แล้ว ทิ้งน�้าเปล่ามันจะยากอะไร แค่ของเกิดๆ ดับๆ

ศึกษาค�าจาก บรมครูให้ดีนะว่า ท่านสอนให้ทิ้ง “ขี้” หรือ “ให้ 
ดม “ขี้”

ภพแค่เพยีงลดันิว้มอืเดยีว กน่็ารงัเกยีจ ดจุมตูรคถู : พทุธพจน์

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
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ที่บ้านหลังหนึ่ง เนื่องจากความที่ไม่ค่อยอยู่บ้านและบ้านก็ไม่มี 
คนอยู่ จึงท�าให้นกเขาน�าเศษหญ้าเศษไม้มาสร้างรังอยู่ที่หน้าต่าง 
ตรงบันไดขึ้นชั้นสอง ซึ่งหน้าต่างอยู่ติดกับทางเดินที่บันได

การเดินผ่านจะท�าให้นกรู้สึกตื่นเต้นตกใจด้วยสัญชาตญาณใน 
การปกป้องของแม่ แม้นมันจะกลัวแต่ก็ไม่เคยที่จะบินหนี คนที่อยู่ 
บ้านหลังนั้นด้วยความสงสารและเห็นใจนกประกอบกับเป็นคนรัก 
สัตว์..

ความห่วงใย
๒๔
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ก. พยายามสัง่คนในบ้านว่าอย่าไปยุง่กบัมนั ไปหากระดาษเพือ่ 
  มาสร้างฉากบังนกเพื่อไม่ให้เห็นคนจะได้ไม่ตกใจกลัว

ข. แสดงตัวว่าฉันรักและห่วงใยด้วยการเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการ 
  จัดการดูแล หาอาหารไปให้มันไว้ใกล้ๆ

ค. เดินห่างๆ เบาๆ หลบๆ สายตา พยายามไม่เข้าไปยุ่งจนมัน
  วางใจว่าเราไม่เข้าไปยุง่กบัชวีติมนั เพือ่ให้มนัท�าหน้าทีแ่ม่ไป 

  แบบไว้วางใจ

ท่านอย่าเลอืกแบบท�าข้อสอบนะ เอาแบบทีท่่านแสดงในชวีติจรงิ 
ท่านท�าแบบไหน? ท่านคิดว่าความรักที่แท้จริงในกรณีนี้น่าจะเป็น 
อย่างไร? ต้องท�าให้รูว่้าฉนัรกัแกนะเจ้านก แล้วกท็�าแบบข้อ ก. และ ข.

แต่หากเป็นข้อ ค. เขารักมันในแบบที่มันเป็น ให้เกียรติแบบ 
ไม่ต้องการความรักตอบ รักแบบนกไม่รู้ด้วยซ�้าว่ารัก ผู้นั้นมีแต่ให้ 
แบบไม่ต้องให้ ไม่หวังความรักตอบแทน
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วันที่ลูกนกฟักไป ทั้งแม่และลูกก็บินจากไปอย่างอิสระ ส่วนข้อ 
ก. และ ข. นัน้จะท�าให้แม่นกผละรงัหนไีปในทีส่ดุ นัน่จะท�าให้ลกูนก 
ต้องตาย และคนๆ นัน้กไ็ด้แต่พล่ามปกป้องตวัเองว่าฉนัท�าเพราะฉนั 
เป็นห่วงมนั ฉนัท�าไปเพราะความหวงัด ีแต่ทีแ่ท้เป็นเพยีงตอบสนอง 
ตัณหาในใจของตนเองเท่านั้น

๒ เมษายน ๒๕๕๖
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ลกูนกัโทษ เกดิในคกุ ตนเองไม่ได้ท�าผดิอะไร มสีทิธเิข้าออกได้ 
แต่ด้วยความทีเ่กดิมาแล้วมสีทิธนิัน้และกม็ไิด้เหน็คณุค่าใดๆ ในสทิธิ 
นัน้ ทัง้ๆ ทีป่ระตคูกุกเ็ปิดอ้าอยู ่แต่ไม่เคยคดิจะออกไปทัง้ๆ ทีอ่อกได้

จนเปลีย่นพศัดเีรอืนจ�าคนใหม่ กฎระเบยีบใหม่ไม่อนญุาตให้ใครๆ 
เข้าออกคุกได้อีก ถึงเวลานั้นลูกนักโทษนั้นจึงร้องแรกแหกกระเชอ 
อ้างว่าตนเคยได้สทิธนิีม้าก่อน ตอนนีต้นต้องการจะออกแล้ว ไม่อยาก 
อยู่ในนี้แล้ว แต่ได้รับค�าตอบว่า สิทธิของเจ้าหมดไปแล้ว

ลูกของนักโทษ
๒๕
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หมดไปในวนัที.่..ศาสนาในพระสมณโคดม สิน้สดุลง...เจ้าจะต้อง 
อยู่ในนี้ไปอีกชั่วกาลอันยาวนาน จนกว่าจะมีผู้มีบารมีมาเปิดประตู 
ให้อีกครั้ง ตอนเจ้าได้สิทธินั้นอยู่ แต่กลับไม่ใช้สิทธิในเวลาที่ยังมี 
โอกาส แล้วจะมาร้องขอความเหน็ใจจากใคร..เจ้าคนเขลา....คนอย่าง 
เจ้าสมควรอยู่ในนี้ล่ะ

๙ เมษายน ๒๕๕๖
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วนันีม้าช่วยเขาขายแอร์หน่อย ถ้าเราเหน็โฆษณาทวีจีะเหน็ว่าแอร์ 
รุ่นใหม่จะใช้ระบบ Inverter กันหมดแล้ว นั่นเพราะระบบ inverter 
ช่วยประหยัดพลังงานได้มาก เพราะอะไร?

ถ้าเราสังเกตแอร์ที่บ้าน เราจะพบว่าการท�างานของแอร์ที่เรา 
คุน้เคยกค็อื เราตัง้ความเยน็ไว้ที ่๒๕ องศา เมือ่แอร์ท�างานมาจนถงึ 

แอร์  Inverter

๒๖
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อุณหภูมิที่ตั้งไว้คอมเพรสเซอร์ (คือตัวที่อยู่ภายนอกบ้าน) จะหยุด 
การท�างาน จนเมือ่อณุหภมูใินห้องสงูขึน้จนถงึ ๒๖ องศา คอมเพรส- 
เซอร์ก็จะท�างานอีกครั้ง แอร์บ้านท่านจึงท�างานแบบติดๆ ดับๆ 
(หมายถงึตวัคอมเพรสเซอร์นะ แต่พดัลมภายในห้องนัน่ท�างานตลอด) 
นี่เป็นสาเหตุให้กินไฟมากเพราะเมื่อหยุดสนิทแล้วสตาร์ทขึ้นมาใหม่ 
ไฟจึงกระชากและมีผลตามมาคือความเย็นในห้องเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ
ลงๆ ด้วย

แล้ว Inverter ท�างานอย่างไร? Inverter ท�างานเหมอืนการป่ัน 
จักรยาน คอมเพรสเซอร์จะสามารถเร่งรอบและชลอลงได้เหมือน 
การถีบจักรยาน เมื่อตอนเริ่มต้นออกตัวจะใช้แรงมากจนความเร็ว 
เข้าใกล้ที่เราต้องการก็เริ่มชลอลง จนถึงความเร็วที่ต้องการก็เพียง 
เดนิช้าๆ หรอืหยดุบ้าง เมือ่ความเรว็จะลดลงกส็ามารถถบีให้มากขึน้
ได้ จงึเป็นระบบทีย่ดืหยุน่ นีจ่งึเป็นสาเหตใุห้ประหยดัไฟ ไม่ตดิๆ ดบัๆ 
ไฟไม่กระชาก ความเย็นภายในห้องจึงสม�่าเสมอด้วย

อย่าปฏิบัติแบบแอร์รุ่นเก่าคือปฏิบัติแต่ในคอร์ส ไม่อย่างนั้น 
พอถงึคอร์สกต็ดิเครือ่ง ออกจากคอร์สกไ็หลไปเตม็ทีเ่ลย เข้าคอร์ส 
ก็เร่งเต็มที่ อย่างนี้เปลืองไฟมากและไม่มีประสิทธิภาพ
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นักปฏิบัติรุ่นใหม่ต้อง inverter ภาวนาในชีวิตประจ�าวันไว้ 
เรือ่ยๆ มากน้อยตามสถานการณ์ อกศุลไม่มกีเ็ข้าสูโ่หมดสแตนด์- 
บายได้บ้าง อย่างนี้ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพเข้าขั้น 
เบอร์ ๕

ส่วนจะยี่ห้ออะไร ก็ดูกันเองแล้วกัน ซื้อยี่ห้อไหนใช้แล้วสบายใจ 
สตเิกดิ ปัญญาเกดิ กเ็อายีห้่อนัน้แหละ เขามยีีห้่อ (ส�านกั) ให้เลอืก 
ตั้งเยอะ

๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
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ในตลาดสดแถวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าขายมะนาวเป็นกองๆ กองละ 
๕ ลูก ในกระจาดมี ๑๐ กอง กองละ ๒๐ บาท ลูกค้ามาซื้อกี่กอง 
พ่อค้าแม่ค้าคิดเงินได้หมดไม่มีผิดเลย พ่อค้าแม่ค้าก็พูดเสมอๆ ว่า 
ฉันไม่เห็นต้องเรียนหนังสือเลย ฉันก็ท�ามาหากินจนร�่ารวยมีเงิน 
มีทองได้

พ่อค้าแม่ค้าขายผลไม้ เป็นคนใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ศึกษา แม้ตอนเด็ก 
จะไม่มโีอกาสเรยีนหนงัสอืแต่กย็งัไปเรยีน กศน. เพือ่เพิม่พนูความรู้ 

คิดเลขได้  ไม่เห็นต้องเรียน
๒๗
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ได้เรยีนการท่องสตูรคณู การน�าสตูรคณูมาใช้ การใช้สมการแทนค่า 
การคิดค�านวณเปอร์เซ็นต์ เรียนเรื่องดอกเบี้ย คอมมิชชั่น เข้าใจ 
เรื่องร้อยละ

เพื่อนพ่อค้าแม่ค้าขายมะนาว เข้ามาพูดคุยและก็ยังคงปลื้มอก 
ปลื้มใจในการไม่เรียนหนังสือของตนเองแต่ขายได้ดีกว่าและร�่ารวย 
กว่า พ่อค้าแม่ค้าผลไม้ที่เสียเวลาไปเรียนหนังสือให้มันเหนื่อยเปล่า 
แถมยงัโชว์การค�านวณการคดิเลขอย่างรวดเรว็ ทัง้ๆ ทีไ่ม่เหน็ต้องรู้ 
สูตรคูณเลย แต่ทุกครั้งที่พ่อค้าแม่ค้ามะนาวคิดค�านวณราคาต่างๆ 
ของมะนาว พ่อค้าแม่ค้าผลไม้จะรูห้มดว่านัน่มาจากการค�านวณโดย 
ผ่านสูตรคูณแบบไหน วิธีอะไร สามารถแสดงวิธีท�าออกมาได้ แต่ 
พ่อค้าแม่ค้ามะนาวจะรู้เฉพาะผลตรงหน้าเท่านั้น เสมือนว่า พ่อค้า 
แม่ค้ามะนาวจะเหน็มติเิดยีว แต่พ่อค้าแม่ค้าผลไม้เหน็มติเิชงิซ้อนคอื 
ไปเห็นเบื้องหลังการค�านวณด้วย

ท่านคดิว่าใครแตกฉานและผดิพลาดน้อยกว่าล่ะ.. วนัหนึง่พ่อค้า 
แม่ค้ามะนาวเกิดช๊อตเงินต้องไปขอกู้หนี้ยืมสินคนอื่น ไปธนาคาร  
ธนาคารบอกว่าดอกเบีย้ร้อยละ ๗ ต่อปี กไ็ม่รูว่้ามนัเท่าไหร่และเหน็ 
หลักเกณฑ์ยุ่งยาก เลยไปกู้แถวบ้านนอกระบบ เขาว่าร้อยละ ๒๐ 
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คิดไปคิดมาไม่เข้าใจ ต่อให้รู้ว่าร้อยละ ๒๐ ต่อเดือนจะมากกว่าแต่ 
ไม่รูว่้ามนัมากกว่าแค่ไหน เพราะไม่เคยรูเ้กีย่วกบัระบบต้นทนุ ก�าไร 
ว่าที่เราค้าขายอยู่นี้ต้นทุนกี่เปอร์เซ็นต์ ก�าไรกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วเรามี 
ค่าใช้จ่ายรายเดอืนอยูเ่ท่าไหร่ ขายได้เท่าไหร่ถงึจะคุม้ทนุ จงึได้แต่กู้ 
มาแล้วก็ขายไป สุดท้ายไม่สามารถจ่ายหนี้ได้เพราะดอกเบี้ยก็หามา 
ไม่พอจ่าย แล้วจะจ่ายต้นได้อย่างไร แถมค่าใช้จ่ายตัวเองก็ไม่เหลือ 
นี่ใช่ไหมที่นั่งปลื้มกับการไม่เรียนรู้

วนันีม้คีนทีเ่ข้าสูก่ารปฏบิตัโิดยไม่ศกึษาอะไรเลยแล้วมานัง่ชืน่ชม 
กบัการทีไ่ม่เหน็ต้องรูต้้องศกึษาอะไร หมวดธรรมต่างๆ กไ็ปว่าเรือ่ง 
ปริยัติ พวกเรานักปฏิบัติ ปฏิบัติตามๆ กันแล้วก็หลงว่าตัวเองท�าดี 
ครูบาอาจารย์ชม นั่งปลื้มจนตัวตนตั้งเด่ก็ไม่เห็นจะจัดการอะไรได้ 
ไปที่ไหนก็กร่างนึกว่าตัวเองรู้เสียเต็มประดา พ่อค้าแม่ค้าผลไม้เขา 
ไปหัดท่องสูตรคูณก็ว่าไม่จ�าเป็นชั้นไม่เห็นต้องเรียนเลย แล้วไงพอมี 
ปัญหาแล้วแก้ได้ไหม เข้าใจไหมว่าทางเดินที่แท้จริงคืออะไร

จะบอกให้ว่าสตูรคณูมาจากไหน? คนคดิสตูรคณูเขาเอามาจาก 
ของจริง
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ด้วยการเอามะนาวกองละ ๒ ลูก ตั้งไว้ ๑๒ กอง ดึงออกมา 
กองแรก แล้วนบั ได้ ๒ จดไว้ เอากองที ่๒ เข้ามารวมกนัแล้วนบัได้ ๔ 
จดไว้ กองที ่๓ มารวมแล้วได้ ๖ จดไว้ ... กองที ่๑๒ มารวมได้ ๒๔ 
จดไว้ แล้วมาตัง้เป็นสตูร ๒ x ๑ = ๒, ๒ x ๒ = ๔, ..., ๒ x ๑๒ = ๒๔ 
แล้วเขาก็ท�าที่แม่ ๓, แม่ ๔, แม่ ๕, ... สูตรทั้งหมดมาจากของจริง 
นี่ล่ะ ที่เรามาเรียนกัน

พระพุทธเจ้าน�ามาบอกสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ นั่นคือ 
การปฏิบัติ ไม่ได้เรียนไว้สอบ ส่วนที่ไม่เกี่ยวโดยตรงกับการปฏิบัติ 
กเ็ป็นส่วนเพิม่เตมิอนิทรย์ีส่วนอืน่เช่น ศรทัธา วริยิะ เพราะท่านเหน็ 
ความจริงแล้ว แต่การบอกสอนให้เร็วและกระชับให้ผู้ไม่รู้ที่มีอวิชชา 
สามารถเรยีนรูไ้ด้ กท็�าการจดัหมวดหมูเ่ป็นรปูแบบอย่างชดัเจน เช่น 
อริยมรรคมีองค์ ๘

เรามาดูกันในผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ มีทั้งหมด ๓ คน
๑. พ่อค้าแม่ค้ามะนาว
๒. พ่อค้าแม่ค้าผลไม้
๓. ผู้คิดสูตร-สูตรคูณ
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พ่อค้าแม่ค้ามะนาว ไม่รู้อะไรเลย ท�าได้เท่าที่มีคนบอกมาหรือ 
ประสบการณ์ตวัเอง กห็ากนิได้แต่เสีย่งคอืความรูแ้คบมาก ถงึจะไป 
เรยีนรูก้เ็รยีนรูจ้ากแม่ค้าในตลาดเดยีวกนั ได้แต่เคลด็ลบัการคดิเลข 
จากประสบการณ์ของพ่อค้าแม่ค้าอกีคนทีข่ายมาก่อน ไม่ได้กระบวน 
การ มองไม่เห็นเส้นทางเดินทั้งหมดเลย

พ่อค้าแม่ค้าผลไม้ ศึกษาเรียนรู้ สูตรคูณและน�ามาประยุกต์ใช้ 
กับชีวิตท�ามาหากินได้ และเห็นความเป็นเหตุเป็นผลที่พ่อค้าแม่ค้า 
มะนาวคิด แต่พ่อค้าแม่ค้ามะนาวไม่เห็น จึงเข้าใจได้มากกว่า

ส่วนผู้คิดค้นสูตรนั้น จะมีมิติการมองที่เห็นทุกจุดทั้งฉากหน้า 
ฉากหลงั วธิคีดิ วธิแีก้ไขปรบัปรงุ ข้อบกพร่อง จดุด ีจดุเด่น จดุแขง็ 
จดุอ่อน เหน็ทีม่าทีไ่ป รายละเอยีดทกุแง่มมุ ปฏบิตัเิองกไ็ด้ สัง่สอน 
ผู้อื่นก็ได้ เห็นมิติซ้อนมิติ เห็นทุกมุมมอง แล้วแบบไหนดีกว่ากัน

ยกตวัอย่างลงมาให้เหน็ว่า ๓ คนนีถ้้าเป็นนกัปฏบิตัจิะเป็นอย่างไร?

พวกแรก ไปส�านกัไหนใครเขาให้ท�าอะไรกท็�าตามเขา เขาบอกว่า 
มาทีน่ีต้่องท�าอย่างของเขาให้ทิง้ของทีท่�ามาแล้วให้หมด กท็�าตามเขา 
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โดยไม่รู้ด้วยซ�้าว่ามาท�าอะไรและท�าไปเพื่ออะไร เสร็จแล้วเห็นนั่น 
เห็นนี่ ก็ว่าวิธีแบบนี้ดีอัศจรรย์ พวกนี้เห็นได้มิติเดียว แล้วนั่งปลื้ม 
คุยโว คุยโอ่อย่างทรนง ว่าแบบของฉัน ส�านักของฉันดีกว่าใครๆ 
พวกนีถ้้าหากเป็นผูส้ัง่สมมา มอีธัยาศยัทางธรรม แล้วเกดิเจอส�านกั 
ที่ถูกกับจริตก็ไปได้ง่าย แต่จะยิ่งหลงคิดว่าวิธีนี้ดีกว่าทางใดๆ

พวกทีส่อง ศกึษาหลกัการมาและได้น�ามาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตัิ 
รู้เหตุรู้ผลว่าเส้นทางเดินคืออะไร บางสูตรแม้จะศึกษาเกินไปบ้าง 
แต่เมื่อปฏิบัติจริงก็จะได้เห็นจริงตามล�าดับ เพราะนั่นเป็นค�าที่พระ 
พุทธเจ้าน�ามาบอกสอนไว้ ท�าให้มีศาสตราอาวุธครบถ้วนไม่ได้มีไว้ 
ยึดมั่นถือมั่น

ส่วนบุคคลที่สาม ผู้คิดสูตร บุคคลนี้เห็นแจ่มแจ้งทุกมุมมอง 
เหมือนคนดูละครเวที

คนแรกนั่งดูละคร เห็นผู้ร้ายแสดงเกิดอารมณ์ไม่ชอบใจ เห็น 
พระเอก นางเอกแสดงเกิดอารมณ์ชอบใจ เห็นอารมณ์เกิดขึ้น 
อารมณ์ดับไป พวกนี้จะเห็นมิติเดียว ในส่วนอนิจจัง เข้าถึงธรรม 
ได้ไหม... ได้ ถ้าเผอิญเห็นตรง
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พวกที่สอง เห็นว่าที่พระเอก นางเอก ผู้ร้ายที่ออกมาแสดงนั้น 
ทีเ่ขาท�าอย่างนัน้เพยีงเพราะท�าตามบทบาททีผู่ก้�ากบัหลงัม่าน หลงั 
เวทเีป็นคนสัง่ เหน็แต่การแสดงหลอกๆ ลวงๆ ไม่ได้มอีะไรเลย พวกนี้ 
เห็นมิติในส่วน อนัตตาไม่เกิดอารมณ์เพราะรู้ทันหรือเห็นความจริง

ส่วนบคุคลทีส่ามนัน้เหน็ตัง้แต่วนัสร้างโรงละคร สร้างเวท ีสร้าง 
ฉาก เห็นหมดว่าจะกี่คณะมาแสดงก็ท�าอยู่อย่างนี้ ทุกคนมาหาเงิน 
มาสร้างความร�า่รวยกนัเท่านัน้เอง มแีต่ของว่างของเปล่า บคุคลเหล่านี้ 
เห็นแจ้งโลก ไม่หลงโลก เข้าใจโลกหมดแล้ว เห็นทุกมิติ

อริยสัจ ๔ นั้น เอาแค่ ทุกขอริยสัจ ค�าเดียว มีความหมาย 
มากมายตามภูมิธรรมของผู้ที่เกิดสัมมาทิฏฐิ คนทั่วไปก็เห็น “ทุกข์” 
ได้ในมิติ ความรู้สึกสุขทุกข์ มิติต่อไปก็เห็นได้ว่า ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ 
เพราะเหน็มาจากการท่องเทีย่วในฐาน ๔ คอื กาย เวทนา จติ ธรรม 
จึงไปเข้าใจขันธ์ ๕ จากนั้นเห็นว่าขันธ์ ๕ เป็นรูปนาม รูปนามนี้ 
แจ่มแจ้งกว่าเดิมมากเพราะความที่ไปเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ตลอดการเดนิทาง จงึรูเ้ลยว่าการแสดงผลของอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา 
นัน้มาจากเหตใุนความเป็นรปูนามนัน่เอง ปัญญาจงึย้อนไปเข้าใจว่า 
สรรพสิง่ล้วนเป็นรปูนาม ทกุข์นัน้มาจากการเข้าไปยดึถอืขนัธ์ซึง่เป็น 
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ทุกข์ จะไม่ทุกข์ได้อย่างไร นี่จึงมาสู่ค�าว่า “ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ 
ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์” จากนั้นไม่ใช่แต่ขันธ์ ๕ ที่ทุกข์ รูปนามทั้งโลก 
ทั้งจักรวาลก็เป็นสภาพทนอยู่ไม่ได้ จิตเองก็เช่นกันการที่จิตยึดถือ 
ตัวเองนั่นแหละคือต้นเหตุที่ท�าให้ไปเกิดอุปาทาน เมื่อจัดการเหตุ 
ที่ท�าให้จิตเข้าใจผิดคือมีอวิชชา นั่นจึงจะเปลี่ยนอวิชชาเป็นวิชชา 
ตัณหา อุปาทานก็สลาย จึงเป็นความอิสระอย่างแท้จริง

ฟังผู้รู ้แจ้งเถอะ ไม่อย่างนั้นท�าอะไรก็มีแต่ดี มีแต่ปลื้ม โดย 
ไม่รู้ว่า ไอ้ปลื้ม ไอ้ดี นั่นน่ะผลผลิตของอวิชชา กบอยู่ในกะลา ถ้า 
ฉลาดยงัพอรูไ้ด้ว่าตวัเองอยูใ่นกะลา แต่พวกกบทีเ่หน็ว่าโลกทีข้่าเหน็ 
นี่ถูกที่สุดต้องแบบนี้ ใครๆ ต้องท�าอย่างนี้ ผิดไปจากนี้ผิด แล้ว 
กร่างอย่างทรนงว่าต้องแบบของกู นั่นกบเองยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าอยู่ 
ใต้กะลา แล้วที่ว่าข้าเห็นหมดแล้วนั่นน่ะ เห็นแต่รอยฟันกระต่ายกับ 
เศษมะพร้าวที่แม่ค้าเขาขูดไม่หมดนะซิ...

๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
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เพือ่นเดอืดร้อน ตวัเราเองวางอเุบกขา แถมยงัว่าเขาว่าไม่มสีติ 
ตื่นตระหนกไปได้ แถมสอนธรรมะสารพัด...พวกนี้น่ารังเกียจ อย่า 
ไปคบ

แม่เข้าโรงพยาบาล พีน้่องโทรมาบอกด้วยเสยีงตืน่ตระหนก แต่ 
กลบับอกว่า ไปหรอืไม่ไปแม่กไ็ม่ดขีึน้หรอก เดีย๋วเสรจ็งานจะไปเยีย่ม 
แถมมาคุยให้คนอื่นฟังว่าใจไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์..พวกนี้ให้ 
บอกแม่เลยว่า ตัดมันออกจากกองมรดกได้

คนน่ารังเกียจ...
๒๘
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ใครจะเป็นจะตายจากภัยพิบัติ รู้สึกว่าใจวางเฉย อยู่ในห้อง ใน 
คอนโด ในป่าในเขา ไม่แยแส เพราะไม่เกี่ยวกับกู แล้วเที่ยวคุยว่า 
ฉนัสงบท่ามกลางความวุน่วาย... พวกนี ้ออกห่างๆ พวกโมหะทัง้นัน้

คนทีล่ะความเหน็ผดิ เขาสงสารนะ หมดทกุข์ไม่ใช่หมดสงสาร 
หมดความเหน็ใจซะเมือ่ไหร่ ยิง่ไม่มตีวัตนยิง่เหน็คนอืน่เป็นทกุข์ ยิง่ 
อยากช่วย พวกเหน็คนอืน่ทกุข์แล้วไม่ช่วยนัน่ไม่ได้ละตวัตน แต่นัน่ 
มีตัวตนขึ้นมาบังความจริง

วันน�้าท่วมภาคใต้ หลวงปู่แบนอยู่อีสานขนข้าวสาร อาหาร 
เครือ่งนอนไปช่วยแบบไม่รอช้า คอนวอย ๒๐ ฟตุ คอนเทนเนอร์ ๒ 
คนั หลวงพ่อเอีย้น เรยีกชาวบ้านคนชราในจงัหวดัพทัลงุ มารบัเงนิ 
และหยกูยาทีเ่ขาเอามาถวายท่านในถงัสงัฆทานแจกให้ชาวบ้านทกุๆ 
เดอืน ทัง้ๆ ทีท่่านจะมเีงนิรเึปล่ายงัไม่รู ้ผมไม่เหน็ท่านเหล่านีว้างเฉย 
ต่อเหตุการณ์ข้างนอกเลย มีแต่ปล่อยวางจิตโง่ที่จะปั่นตัวตนขึ้นมา 
บังความจริงเท่านั้นเอง

วันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเห็นพระอรหันต์รีบเดินทางมากัน 
ไม่เห็นมีพระอรหันต์ปล่อยวางว่าเราจะมาหรือไม่มาพิธีก็เริ่มอยู่แล้ว 
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เลย ปล่อยวางอะไร เข้าใจให้ถูก

พวกวางเฉยข้างนอก แต่ยึดมั่นข้างใน (แต่นึกว่าตัวเองวาง) 
ช่วยไปห่างๆ ทเีถอะ คนไม่ปฏบิตัยิงักลุกีจุอช่วยเหลอืคนอืน่มากกว่า 
อีก

ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เสียงในใจท่านที่ผสมสอดแทรกอยู่ 
หากมันพูดปกป้องตัวท่านเอง คิดหาเหตุผลสารพัดมาชโลม เชลีย 
ท่านเองว่าท่านท�าถูกอย่างนั้นอย่างนี้และด่าคนเขียน ก็จงรู้เถิดว่า 
นัน่ล่ะตวัตนล่ะ ทีด่่าคนเขยีนน่ะไม่มปัีญหาแต่ทีป่กป้องตวัเองนัน่ล่ะ.. 
ปัญหา ที่ท่านไม่ตั้งมั่นพอจะเห็น
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ต้นไม้ของกู ใบก็ของกู ต้นก็ของกู รากก็ของกู
ทุกอย่างมันโง่อย่างนี้ก็เพราะ “นกเป็นตัวกู”

เมื่อจิตยึดถือตัวเอง ขันธ์ ๕ ก็เลยเป็นของกู

จะว่ายากกย็ากนะ เพราะจติกบัวญิญาณผสานกนัจนแทบจะเป็น 
เนื้อเดียว

นกกับต้นไม้
๒๙
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จะท�าไงล่ะที่จะสลายกาวที่ยึดจิตกับวิญญาณไว้ให้หลุดจากกัน
นั่นต้องละ ราคะ นันทิ ตัณหาในอาหาร ๔ ให้ได้

วิญญาณจะดับคือหมดสภาพ จิตจะไม่โดดตามไปงับเวลามัน 
“เกิด”

วิญญาณจะคงอยู่แต่ไร้สภาพเป็นเพียงแสงไฟในอวกาศ เมื่อนั้น 
จิตจะตั้งมั่นเป็นอิสระเห็นความจริง

จนปล่อยและสลัดคืนในที่สุด นั่นล่ะ ศานติสุขที่แท้จริง

“ชาตสิิน้แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว กจิทีค่วรท�าได้ท�าเสรจ็แล้ว 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก”

หมายเหต:ุ ขออนญุาตน�ามาลงจาก ไทม์ไลน์ ในไลน์ของกลุม่ MAK!
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สมาคม ศูนย์ ๒ โดยมีพระอาจารย์นวลจันทร์เป็นวิปัสสนาจารย์ ใน 
ระหว่างเข้าพรรษาของปี พ.ศ. ๒๕๔๙

ในระหว่างพรรษานั้น ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงสภาวะ 
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ชื่อ กลัวเกิด ไม่กลัวตาย  ส�าหรับผลงานหนังสือธรรมะเล่มล่าสุด 
จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์อมรินทร์ และเริ่มวางจ�าหน่ายไปเมื่อเดือน 
เมษายน ๒๕๕๕ ทีผ่่านมา ในชือ่ นพิพานชัว่พรบิตา กเ็ป็นอกีเล่มหนึง่ 
ที่ติดอันดับหนังสือขายดีของร้านนายอินทร์เช่นกัน



แนวทางในการปฏบิตัจิะใช้ค�าสอนจากพทุธพจน์เป็นหลกัโดยเฉพาะ 
เรือ่งมรรค เพือ่ให้ผูป้ฏบิตัทิัง้หลายสามารถเข้าใจธรรมะได้อย่างถกูตรง 
ด้วยค�าจากพระโอษฐ์ โดยจดัท�าเป็นสือ่ทัง้ภาพและเสยีงเพือ่ให้ผูป้ฏบิตัิ 
สามารถเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง

ทกุวนันี ้ผูเ้ขยีนยงัคงท�าหน้าทีส่าวก ทุม่เทก�าลงักายก�าลงัปัญญา 
เพื่อรับใช้พระศาสนาให้ผู้ร่วมเกิด แก่ เจ็บตาย ได้พบกับพระธรรมที่ 
พระศาสดาได้ตรสัรู ้และเพือ่ยงัสตัว์ให้พ้นไปจากทกุข์ทัง้ปวง นอกจากนี้ 
ยงัดแูลอปัุฏฐากใกล้ชดิหลวงพ่อเอีย้น วโินทโก ส�านกัวปัิสสนาวงัสนัต-ิ 
บรรพต พทัลงุ รวมทัง้ช่วยบรรยายธรรมเพือ่ ปพูืน้ฐานให้แก่ผูฟั้งก่อน 
รับฟังธรรมจากหลวงพ่อ

ถ้าถามผูค้นว่า อาจารย์ประเสรฐิมคีวามโดดเด่นอย่างไร คนทัว่ไป 
จะตอบเหมือนๆ กัน หลังจากได้ยินได้ฟังในคอร์สแล้วว่า “สามารถ 
สาธยายแจกแจงสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมทีย่ากๆ ให้คนทัว่ไปเข้าใจได้” ลอง 
มาพสิจูน์ ค�ากล่าวนีด้ดู้วยตนเอง ธรรมของพระศาสดาท้าให้มาพสิจูน์ 
เพียงต้องการคนจริง ปฏิบัติจริงแล้วท่านจะพบ สัจจธรรมที่จริงแท้



คณุแม่ยนิด ีสขุสด ด้วยวยั ๖๙ ปี เป็นผูท้ีส่นใจใฝ่ธรรมมานาน 
แล้ว เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว ท่านกับคุณพ่อสุรชาติ สุขสด (สมัยท่านยัง 
มชีวีติอยู)่ เดนิทางตามล่าพระอาจารย์ในภาคอสีาน เพือ่ได้มโีอกาส 
ได้ท�าบุญกับพระเกจิอาจารย์ คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่า หลวงปู่เทสก์ 
เคยบอกแม่ว่า พออายุมากโยมจะได้ปฏิบัติธรรม จนเมื่อตนเองวน 
เข้ามาอยู่ในเส้นทางปฏิบัติ จากการชักชวนจากเพื่อนคนหนึ่งให้ไป 
ปฏิบัติในหลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

จากนัน้คณุแม่เริม่เหน็ประโยชน์และคณุค่าของการปฏบิตัธิรรม 
จึงเริ่มน�าครูในโรงเรียนเข้าปฏิบัติธรรม เป็นช่วงที่ลูกชายคือคุณ 

ก่อนจะมีวันนี้
ของ “สวนยินดีธรรม”

(บันทึกไว้วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑

โดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม)



ประเสริฐ ก�าลังมีความทุกข์ในการด�าเนินธุรกิจในช่วง IMF ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๐ อยูพ่อด ีจงึชวนเข้าปฏบิตัไิปด้วย จนทีส่ดุคณุแม่เริม่เป็น 
เจ้าภาพและเปิดคอร์สเพือ่ให้ครใูนโรงเรยีนของตนเองบ้างและบคุคล 
ทั่วไปบ้าง ในใจของคุณแม่เริ่มคิดว่า หากเรามีศูนย์ปฏิบัติธรรม 
ของตนเอง คงจะสามารถช่วยทั้งครู นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง 
และบุคคลภายนอกที่สนใจได้สะดวกขึ้น

จนกระทัง่วนัหนึง่ขณะทีค่ณุแม่อยูท่ีโ่รงเรยีนธรีาศรมสรุาษฎร์ 
จะมกีารประมลูทีด่นิแปลงข้างโรงเรยีน จงึเกดิความคดิว่า อยากได้ 
ที่แปลงนี้มาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ในการประมูลในครั้งนั้นราคา 
กลางอยูท่ี ่๒๕ ล้านบาท เป็นทีด่นิขนาดประมาณ ๓ ไร่เศษ มผีูเ้ข้า 
ประมลูร่วมกนั ๑ ราย คอื เจ้าของโรงแรมทีอ่ยูใ่กล้ๆ โรงเรยีนธรีา- 
ศรมสุราษฎร์นั่นเอง ก่อนจะถึงเวลาประมูล คุณแม่ได้พบกับผู้ร่วม 
ประมูล จึงเอ่ยปากขึ้นว่า ที่แปลงนี้อยู่ติดกับโรงเรียน ขอเถอะ จะ 
ได้ให้นักเรียนเอาไว้เป็นสนาม และสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม แต่ได้ 
รับค�าตอบจากฝั่งนั้นว่า คงไม่ได้ และทั้งสองฝ่ายก็ใส่ราคาตามที่ 
ตั้งใจมาจากบ้าน ในที่สุดเมื่อถึงเวลาเปิดซอง คู่แข่งใส่ราคามา ๒๖ 
ล้านเศษ แต่โยมแม่ใส่ไป ๒๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้ที่มาของที่ดินที่ 
จะเกิดเป็นศาลาปฏิบัติธรรม



ในช่วงนัน้พระอาจารย์นวลจนัทร์ กติตปิญโฺญ ลงไปพอด ีจงึแวะ 
เข้าไปดูที่ดินที่ประมูลมาได้ จึงได้อนุโมทนาและให้ข้อคิดว่า “โยมก็ 
อายุมากแล้วและไม่มีใครมีบารมีพอที่จะสร้างศูนย์นี้ให้ส�าเร็จได้ 
นอกจากโยม คนบางคนมเีงนิมากมายอยากจะสร้างแต่กส็ร้างไม่ได้ 
บางคนไม่มีเงิน มีแต่บารมีก็อาจท�าไม่ส�าเร็จ แต่โยมมีทั้งสองอย่าง 
แถมยังมีพระลูกชายคอยช่วยอีกแรง ส่วนอาตมาหากนิมนต์มาให้ 
ช่วยก็ต้องมาอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นสิ่งที่สงฆ์สมควรท�า หากท�าได้ 
จะรออะไรไปท�าไม หากพอจะท�าได้”

ส�าหรบัชือ่ของศนูย์ปฏบิตัธิรรม พระอาจารย์บอกว่าชือ่ สวนยนิดี 
ธรรม ก็ดีนะ เพราะหนึ่งมีชื่อโยมเป็นการให้เกียรติกับผู้ก่อตั้ง สอง 
ค�าว่ายินดีธรรมหรือยินดีในธรรมก็เป็นความที่ดีในตัวเอง สามค�า 
พ้องเสยีงของยนิดธีรรม กม็คีวามหมายในตวัเช่นกนั ยนิดที�า (กค็อื 
สถานที่นี้ ยินดีเป็นคนท�า)

จากวันนั้นถึงวันนี้ สวนยินดีธรรมก็ค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่างขึ้น 
จากความตั้งใจของคุณแม่ยินดี สุขสด ซึ่งก็มีกัลยาณมิตรมากมาย 
ช่วยเหลือบริจาคเงินมา ที่ส�าคัญคือ เป็นก�าลังใจให้คุณแม่ยินดีได้ 
สร้างสิง่ทีจ่ะเป็นประโยชน์กบัมหาชน สวนยนิดธีรรมท�าพธิเีปิดอย่าง 
เป็นทางการในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑


