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“รู้” ตรงข้ามกับ “หลง” เมื่อใดที่เราหลง ปัญหาและความทุกข์
ก็มักจะตามมา เราไม่เพียงแต่หลงทางหรือหลงเชื่อคนอื่นเท่านั้น
ทีส่ ำ� คัญและเกิดขึน้ บ่อยๆ ก็คอื “หลงความคิด” และ “หลงอารมณ์”
ซึ่งท�ำให้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัว จนพลั้งเผลอหรือผิดพลาด เช่น พูดร้าย
หรือท�ำร้ายผูอ้ นื่ กระทัง่ ท�ำร้ายตนเอง แม้ไม่ถงึ ขัน้ นัน้ แต่สงิ่ ทีม่ กั เกิดขึน้
ก็คือ จมอยู่ในความทุกข์ เพราะจิตหลงเข้าไปในอดีตอันเจ็บปวด
หรือติดอยู่ในภาพอนาคตที่ปรุงแต่งในทางลบ จนเกิดความเศร้าโศก
อาลัยอาวรณ์ โกรธแค้น ขุ่นมัว หรือไม่ก็วิตกกังวล หนักอกหนักใจ
เพียงแค่กลับมารู้สึกตัว หรือรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เผลอ
พลัดเข้าไปเท่านั้น จิตก็จะกลับมาเป็นปกติสุข หลุดพ้นจากอารมณ์
เหล่านั้นได้ ทุกวันสามารถเป็นวันแห่งความสดชื่นเบิกบานได้ หาก
เรามีความรูส้ กึ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีสติชว่ ยเตือนใจให้รทู้ นั ไม่หลง
เข้าไปในความคิดและอารมณ์เหล่านั้นจนหมดเนื้อหมดตัว
ความรูส้ กึ ตัวหรือความรูต้ วั เป็นพืน้ ฐานให้เกิด “รู”้ อีกชนิดหนึง่
คือ รูค้ วามจริง หรือเห็นธรรมชาติของกายและใจ ตามความเป็นจริง

เห็นกระทัง่ ว่า มันไม่ใช่ “กู”หรือ “ของกู” ดังนัน้ จึงช่วยไถ่ถอนจิต
จากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อใดที่รู้สึกตัว
“ตัวกู”ก็หายไป แม้ปุถุชน ยากที่จะรู้สึกตัวได้ต่อเนื่อง แต่ละวันๆ
อาจหลงมากกว่ารู้ แต่ความรู้สึกตัวที่เพิ่มพูนขึ้น ย่อมช่วยลดความ
ยึดติดถือมัน่ ในตัวตน ความทุกข์จงึ บรรเทาเบาบางตามไปด้วย สิง่ ที่
มาแทนที่คือ ความปกติสุข สดชื่น เบิกบาน
“รู้ตัว” และ “รู้ความจริง” คือสิ่งที่ช่วยให้ใจเป็นสุขได้อย่าง
แท้จริง ความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่เราสามารถท�ำได้ในชีวิตประจ�ำวัน
เช่นเดียวกับการฝึกจิตจนรูค้ วามจริงของกายและใจ ดังได้กล่าวไว้ใน
ค�ำบรรยายภายในหนังสือเล่มนี้แล้ว
เนือ้ หาเหล่านี้ ชมรมกัลยาณธรรมได้คดั เลือกมาจากค�ำบรรยาย
ของข้าพเจ้าหลังท�ำวัตรเช้าและเย็น ณ วัดป่าสุคะโต ทั้งนี้เพื่อพิมพ์
เผยแพร่เป็นธรรมทาน ขอขอบคุณ คุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
และคณะ ซึง่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เช่นเดียวกับ
เล่มอืน่ ๆ ก่อนหน้านีข้ องชมรมกัลยาณธรรม พร้อมกันนี้ขอขอบคุณ
คุณสุดารัตน์ แก้วแท้ ที่วาดภาพประกอบ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ
บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จ�ำกัด (มหาชน) ทีอ่ นุเคราะห์
การพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพือ่ ประโยชน์แห่งธรรมดังทีไ่ ด้ปฏิบตั เิ สมอมา
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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ตามที่เราเรียนรู้กันมานานแล้วว่า เพราะ “ความไม่รู้” จึงท�ำให้เรา
ต้องมาผจญทุกข์ เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ นับภพนับชาติ
ไม่ถ้วน อวิชชา คือ ต้นก�ำเนิดของปวงเหตุปัจจัยที่เป็นกระบวนการ
สืบต่อของบรรดากิเลส ให้ก่อกรรม รับวิบาก วนเวียนไป แบบเจ็บ
แล้วไม่รู้จักจ�ำ  เพราะความไม่รู้ เป็นเหตุน�ำเบื้องต้น
การฟังธรรม ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์
ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ถือเป็นมงคลชีวติ เบือ้ งต้นในการแสวงหาแสงสว่าง
แห่งความเจริญพัฒนาทางจิตใจ นั่นคือ การมีกัลยาณมิตรย่อมเป็น
เบือ้ งต้นแห่งอริยมรรค ซึง่ ชมรมกัลยาณธรรมตระหนักในความส�ำคัญ
ของพระธรรม อันจะเป็นของขวัญที่สุดประเสริฐแก่มวลมนุษยชาติ
ผู้ร่วมทุกข์ และนับเป็นปุพเพกตปุญญตา บุญวาสนาที่พวกเราได้รับ
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ความเมตตาจากครูบาอาจารย์อย่างอบอุน่ ตลอดมา ซึง่ พวกเราเชือ่ ว่า
ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างมีเหตุมา
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เป็นพระอาจารย์ที่ควรเคารพ
ศรัทธายิ่ง เราได้สัมผัสถึงเมตตาอันไม่มีประมาณและปฏิปทาแห่ง
ความเป็นผู้ให้ แบบอย่างของผู้เป็นอิสระ จิตเบิกบาน ผู้ไม่ติดใน
โลกธรรม ต�ำแหน่ง ลาภ ยศ สรรเสริญ และเป็นพระผู้มากด้วย
กรุณาคุณ อ่อนโยน เปีย่ มด้วยความห่วงใยใส่ใจสังคมอย่างไม่ทอดทิง้
ในหลายบริบท เช่น การปลูก อนุรกั ษ์ปา่ ให้การสนับสนุนการศึกษา
การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายแนวพุทธ และอีกมากมายเกินจะกล่าวได้
ครบถ้วน ทุกอย่างทุกกิจกรรม ท่านทุ่มเท เสียสละ เพื่ออุทิศตน 5
เป็นภูมิปัญญา เป็นแสงสว่างของสังคม เป็นแบบอย่างทางด�ำเนิน
ของศิษย์ผู้มีจิตอาสาตลอดมา
“แค่รู้ ก็อยูส่ ขุ ” เล่มนี้ เป็นอีกครัง้ ทีช่ มรมกัลยาณธรรมช่วยกัน
สร้างสรรค์ผลงานธรรมบรรยายของพระอาจารย์ ให้ต่อยอดคุณค่า
คงอยูย่ าวนาน ขอขอบคุณน้องอิว๋ - โลลุทายี ทีช่ ว่ ยเขียนภาพประกอบ
ที่ ช วนให้ ร ะลึ ก ถึ ง ความวิ เ วกสั ป ปายะของกุ ฏิ ๑๑ ในป่ า ภู ห ลง
กราบขอบพระคุณพี่สาวที่เคารพ พี่ตุ๊ก - เมตตา อุทกะพันธุ์ และ
บจก.อมรินทร์ พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ ทีม่ าร่วมบุญใหญ่กบั ชมรม
กั ล ยาณธรรมอี ก ครั้ ง โดยจั ด พิ ม พ์ ใ ห้ ฟ รี อ ย่ า งดี ตามมาตรฐาน
มืออาชีพของอมรินทร์ฯ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่ซุกซ่อนตัวอยู่
ในทุกบรรทัดของสายธารธรรมอันงดงามนี้

แ ค่ รู้ ก็ อ ยู่ เ ป็ น สุ ข
รู้ตัวเมื่อท�ำกิจ มีสติเมื่อเกิดผัสสะ

กราบนอบน้ อ มบู ช าอาจริ ย คุ ณ พระปิ ย าจารย์ ที่ เ คารพ
ด้วยเศียรเกล้า และพวกเราหวังว่า หนังสือนี้ จะท�ำให้ท่านผู้อ่าน
“รู้” และ มี “ความสุข” กับ รู้ ที่พร้อมด้วยสติและปัญญา ละวาง
ความยึดติดถือมั่นยิ่งๆ ขึ้นไปตามล�ำดับ จนสามารถออกจากถ�้ำ
ที่ใหญ่ที่สุด คือ สังสารวัฏอันยาวไกลนี้ได้ในเร็ววัน
ด้วยความรักและปรารถนาดี
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ส า ร บั ญ

๑
๒
อธิษฐาน เพื่อความพ้นทุกข์ • ๒๒
๓
รู้ทุกข์ เพื่ออยู่เหนือทุกข์ • ๓๔
๔
ใช้สมอง อย่าลืมใจ • ๕๒
๕
มีสติเมื่อใด ใจเห็นธรรมะเมื่อนั้น • ๖๖
๖
เก็บใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว • ๘๐
๗
ประโยชน์ที่แท้จริงของพุทธศาสนา • ๙๔
รู้ตัวเมื่อท�ำกิจ มีสติเมื่อเกิดผัสสะ • ๐๘

รู ้ ตั ว เมื่ อ ท� ำ กิ จ
มี ส ติ เ มื่ อ เกิ ด ผั ส สะ
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การปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุคะโตนี้ มีรูปแบบ
หรือวิธีการหลักๆ สองอย่างคือ การยกมือ
เป็นจังหวะ และการเดินจงกรม อันนีเ้ รียกว่า
“การปฏิบตั ใิ นรูปแบบ” นอกจากนัน้ ยังมีการ
ปฏิบัติที่ไม่ได้อาศัยรูปแบบ เป็นการปฏิบัติ
ที่กลมกลืนไปกับชีวิตประจ�ำวัน
การปฏิบัติธรรมในรูปแบบเป็นวิธีที่
ช่วยให้การปฏิบัติของเราเจริญก้าวหน้าได้
เร็ ว ขึ้ น โดยเฉพาะส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ เ พิ่ ง เริ่ ม ต้ น
เพราะถ้าไม่ใช้รูปแบบก็อาจจะมีปัญหาใน
การปฏิบตั ิ การปฏิบตั กิ า้ วหน้าได้ยาก แต่ถา้
จะยึดติดแต่การปฏิบัติในรูปแบบ พอไม่ได้
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เดินจงกรม พอไม่ได้ยกมือ ก็ละทิ้งการปฏิบัติไปเลย ละทิ้งการ
ดูกายดูใจ อย่างนั้นไม่ถูกต้อง
การปฏิบตั ใิ นรูปแบบ เช่น การยกมือเป็นจังหวะ หรือทีเ่ รียก
ว่าการสร้างจังหวะ ในแต่ละวันเรายกมือไม่รู้กี่ครั้ง ไม่ใช่แค่ร้อย
แต่เป็นพันเป็นหมืน่ ครัง้ เดินจงกรมก็เหมือนกัน เราเดินกลับไปกลับมา
บนทางจงกรมซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่าเป็นวันๆ ส�ำหรับผูม้ าใหม่หลายคนคงจะ
รู้สึกว่ามันช่างซ�้ำซากเหลือเกิน อาจจะมีค�ำถามสงสัยว่าท�ำไมต้อง
ยกมือซ�้ำไปซ�้ำมา ท�ำไมต้องเดินจงกรมกลับไปกลับมา หลายคน
ไม่เข้าใจ แล้วก็อาจจะมองไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติแบบนี้
อาตมาอยากให้มองว่า ที่เรายกมือซ�ำ้ ไปซ�้ำมา เดินกลับไปกลับมา
10
ยังไงก็ดีกว่าการหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องเดิมๆ ซ�้ำซาก
สังเกตไหมว่าความทุกข์ของเรา บ่อยครั้งเกิดจากการคิด
ซ�ำ้ ซากอยูแ่ ต่เรือ่ งเดียว ของหายไปแล้ว เงินถูกโกงไปแล้ว เอากลับ
คืนมาไม่ได้แล้ว ผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้ว ก็ยังคิดถึง
เรื่องนั้นซ�้ำซากอยู่นั่นแหละ ถูกคนต�ำหนิ ติฉินนินทา ถูกด่าว่า
ต่อหน้าบ้าง ทางไลน์บ้าง ทางเฟสบุ๊คบ้าง ผ่านไปหลายวันแล้ว
ก็ยังอดคิดเรื่องนั้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าไม่ได้ หรือบางทีเราท�ำผิดพลาด
เผลอไป เสียใจ ไม่นา่ เลย ผ่านไปหลายวันแล้ว ก็ยงั คิดแล้วคิดอีก
คิดซ�้ำไปซ�้ำมา วนไปเวียนมา คิดนึกแต่ละครั้งก็เจ็บปวด เสียใจ
บางทีก็หนักใจ กลุ้มใจ แต่ก็ไม่หยุดคิดเสียที
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ในเมื่อคิดแต่ละครั้งก็เป็นทุกข์ ร้อนรุ่ม แต่ท�ำไมเราก็ยังคิด
ซ�ำ้ ซากอยูน่ นั่ แหละ แล้วก็ไม่เคยสงสัยเลยว่า ท�ำไมเราต้องคิดซ�ำ้ ซาก
อย่างนัน้ แต่พอเวลาเรามาปฏิบตั ิ ยกมือไปมา เดินกลับไปกลับมา
กลับตั้งค�ำถามว่าท�ำไมต้องท�ำซ�้ำไปซ�้ำมาอยู่นั่น ที่จริงการท�ำซ�้ำไป
ซ�้ำมา มันมีอานิสงส์ มันช่วยให้เราเลิกคิดซ�้ำซากในเรื่องที่ท�ำให้
ทุกข์ได้
เวลาเรายกมือสร้างจังหวะ มันไม่ได้ท�ำให้เราเหนื่อย หรือ
ท�ำให้เราทุกข์อะไรเลย เทียบไม่ได้กับความทุกข์ที่เกิดจากการคิด
ซ�้ำซาก เรื่องเดิมคิดซ�้ำไปซ�้ำมา ไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านเลยไป
สักที นี่ต่างหากที่น่าเป็นห่วงมากกว่า ในท�ำนองเดียวกัน เวลา 11
คนใกล้ตวั พูดซ�้ำซากวนอยูแ่ ต่เรือ่ งเดียว เรารูส้ กึ ร�ำคาญมาก แต่เรา
กลับไม่เคยถามตัวเราเองเลยว่า แล้วเราล่ะ ท�ำไมชอบคิดซ�้ำซาก
อยู่เรื่องเดียว ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสักที
ที่จริงคนอื่นเขาพูดซ�้ำซากอย่างไร ก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้เรา
มากเท่ากับการที่ใจเราคิดซ�้ำซาก วกวนไปมาอยู่เรื่องเดิมๆ ตรงนี้
เป็นปัญหามากกว่า แต่คนก็ไม่ค่อยตั้งค�ำถาม กลับไปโทษคนโน้น
คนนีว้ า่ พูดซ�ำ้ ซาก วนไปเวียนมาอยูเ่ รือ่ งเดียว แต่ทตี วั เองคิดแบบนัน้
บ้าง ท�ำแบบนัน้ บ้าง อยูใ่ นหัว กลับไม่เคยสงสัย ไม่เคยตัง้ ค�ำถาม
หรืออาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ�้ำว่าตัวเองท�ำอย่างนั้น
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การเจริญสติ
คือการฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัว
พูดอีกอย่างคือ “ตัวอยู่ไหน ใจอยู่นั่น”

แทนที่จะไปเรียกร้อง กะเกณฑ์ให้คนอื่นเลิกพูดซ�้ำซาก เรา
มาจัดการ ดูแลรักษาใจของเรา เพื่อไม่ให้คิดซ�้ำซากวกไปเวียนมา
ในเรือ่ งทีซ่ ำ�้ เติมให้เป็นทุกข์ ท�ำให้เจ็บปวดดีกว่า แต่ของแบบนีไ้ ม่ใช่
ว่าแค่อยากแล้วจะท�ำได้ หลายคนบอกว่า ฉันไม่อยากคิดซ�้ำซาก
12 คิดจนหัวจะแตกอยู่แล้ว คิดอยู่แต่เรื่องที่ท�ำให้เจ็บปวด เสียใจ
โกรธแค้น ผิดหวัง บางคนก็รตู้ วั ว่าคิดซ�ำ้ ซากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
อยากเลิก อยากหยุด แต่หยุดไม่ได้ เพราะอะไร ก็เพราะว่าไม่มสี ติ
หรือสติไม่รวดเร็วฉับไวเพียงพอ
สติ ท�ำให้รู้ทันความคิด ท�ำให้รู้ว่าเผลอคิดไป และที่เราคิด
วกไปวนมา ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า เพราะมันเผลอ ไม่รู้ตัว พูดง่ายๆ คือ
ไม่มสี ติ หรือเผลอสติ พอสติออ่ น ไม่มสี ติเมือ่ ใด ก็กลับไปท�ำซ�ำ้ เดิม
คิดแต่เรือ่ งเดิม หมกมุน่ อยูก่ บั เรือ่ งเดิม ทัง้ ๆ ทีอ่ ยากเลิกคิด แต่ก็
เลิกไม่ได้ เพียงแค่ความอยากยังไม่พอ เราต้องสร้างเหตุปจั จัยด้วย
การสร้ า งเหตุ ป ั จ จั ย คื อ การฝึ ก สติ ใ ห้ ร วดเร็ ว ให้ ฉั บ ไว
การทีเ่ ราจะฝึกสติให้รวดเร็วฉับไวได้ วิธที ลี่ ดั เร็ว คือการปฏิบตั ใิ น
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รูปแบบ คือการยกมือสร้างจังหวะ เดินจงกรม ท�ำซ�้ำไปซ�้ำมา
ยกมือไปมาวันละเป็นหมื่นครั้ง เดินจงกรมกลับไปกลับมาวันละ
นับพันเที่ยว มันจะช่วยให้เราห่างไกลจากนิสัยที่คิดซ�้ำซาก วกวน
อยู่แต่เรื่องเดียว
ถ้าเราไม่คิดจะปฏิบัติ ก็ต้องลงเอยด้วยการคิดซ�้ำซาก ต้อง
ทนทุกข์ต่อไปจนแก่ตาย หรือว่าเราจะมาปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะ
เดินจงกรม ท�ำซ�้ำไปซ�้ำมาแบบนี้ จนเราเลิกนิสัยคิดซ�้ำซากได้ เรา
เลือกได้ ถ้าเรารูส้ กึ ว่า การคิดซ�ำ้ ซาก วกวนอยูแ่ ต่เรือ่ งเดียว ท�ำให้
ทุกข์ทรมาน เราก็ต้องยอมเหนื่อย ยอมที่จะมายกมือ เดินจงกรม
ท�ำซ�ำ้ หลายเทีย่ ว ทีจ่ ริงถ้าเราวางใจเป็นก็จะไม่เหนือ่ ย จะไม่ทรมาน 13
เลย แต่ผู้มาใหม่ เวลายกมือสร้างจังหวะ วันสองวันแรกอาจจะ
ปวดหลังปวดต้นคอบ้าง แต่พอถึงวันที่สามวันที่สี่ก็จะดีขึ้น มันจะ
ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีก
สิ่งที่เป็นปัญหาไม่ใช่ความปวดเมื่อยทางกาย แต่เป็นความ
เบื่อที่เกิดขึ้นกับใจ เพราะว่าคนเราไม่ค่อยอยากท�ำอะไรซ�้ำซาก
จิตใจอยากเสพรับอารมณ์ใหม่ๆ อารมณ์ในที่นี้หมายถึง รูป รส
กลิน่ เสียง สัมผัส เวลาอยูท่ บี่ า้ น หรือทีท่ ำ� งาน เราจะได้รบั อารมณ์
ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ มีภาพเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา มีขอ้ ความใหม่ๆ
ส่งมาทางโทรศัพท์มือถือ มีข่าวใหม่ๆ ที่กระตุ้นความสนใจทาง
เฟสบุค๊ หรือว่ามีเรือ่ งใหม่ๆ ทีเ่ ข้าหูเรา มีเพือ่ นร่วมงานมาสนทนา
แล้วก็ติดลมเพราะว่ามันน่าสนใจ ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องคนอื่นทั้งนั้น
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แหละ วิจารณ์การเมือง นินทาคนอืน่ ชวนให้อยากฟังต่อ มันชวนให้
เพลิน อันนีเ้ ป็นอารมณ์ใหม่ๆ ทีก่ ระตุน้ ให้ใจไม่เบือ่ เมือ่ มีสงิ่ ใหม่ๆ
มากระตุน้ เร้า จิตใจก็ไม่เบือ่ ไม่งว่ ง แต่พอมาปฏิบตั ทิ นี่ ี่ ไม่นานก็จะ
รูส้ กึ เบือ่ เพราะว่านัง่ อยูท่ เี่ ดิม อยูบ่ นลานจงกรมเดิม อยูใ่ นอิรยิ าบถ
เดิมๆ คือมีแค่นั่งสร้างจังหวะ กับเดินจงกรม
ธรรมชาติของใจ มันชอบอะไรใหม่ๆ โดยเฉพาะคนสมัยนี้
จะต้องมีอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ มาให้เสพอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวนี้แค่
ดูหนังถ่ายมุมเดิม แช่ไว้สกั ห้าวินาที หรือสิบวินาที เราก็รสู้ กึ ว่ามัน
น่าเบื่อแล้ว สังเกตไหมว่าภาพโฆษณา ภาพยนตร์ แม้แต่ละคร
เขาจะเปลี่ยนฉาก เปลี่ยนมุม ให้ภาพมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา
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แล้วเราก็อยูก่ บั สิง่ แวดล้อมแบบนีม้ าเป็นเวลานับสิบๆ ปี จนกระทัง่
เราติด ติดสิ่งใหม่ๆ รูปใหม่ๆ ชอบอะไรที่ใหม่ตลอดเวลา จะกิน
อาหารก็ตอ้ งไปกินร้านใหม่ๆ สัมผัสรสชาติใหม่ๆ เสมอ กลายเป็น
พวกชอบเสพติดของใหม่ๆ อารมณ์ใหม่ๆ ดังนั้นพอมาอยู่ที่นี่ก็
เลยรูส้ กึ อึดอัด แต่พออยูไ่ ปไม่กวี่ นั จิตก็จะเคยชิน แล้วก็จะรูส้ กึ ว่า
เออ มันสบาย มันสงบ จิตไม่เหนื่อย เพราะว่าจิตไม่ถูกกระตุ้น
เร้าด้วยอารมณ์หรือผัสสะใหม่ๆ ตลอดเวลา
เวลาอยู่กับโลกภายนอก มีสิ่งเร้า สิ่งกระตุ้นใหม่ๆ ถึงแม้
มันจะท�ำให้รสู้ กึ ตืน่ ตัว รูส้ กึ ว่าไม่เบือ่ แต่มนั ท�ำให้ใจเหนือ่ ย พอมา
อยูท่ นี่ ี่ บรรยากาศสงบ ไม่มสี งิ่ เร้ามาก วันหนึง่ ๆ ก็อยูใ่ นอิรยิ าบถ
หลักๆ ไม่กี่อิริยาบถ พูดคุยก็ไม่ค่อยได้พูดคุย ข้อมูลข่าวสารทาง
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โทรทัศน์ โทรศัพท์ ก็ไม่ได้เสพไม่ได้รับ สิ่งเร้าน้อยลง ใจก็จะเริ่ม
สงบ ถึงตอนนั้นเราก็จะรู้สึกชอบขึ้นมา รู้สึกมีความสุข
แต่ว่าเราไม่ได้มาที่นี่ เพื่อเอาความสุขแบบนี้เท่านั้น เรา
มาเพื่อเจริญสติ การเจริญสติ คือการฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัว
พูดอีกอย่างคือ “ตัวอยู่ไหน ใจอยู่นั่น” ถ้าตัวอยู่ที่หอไตร ใจก็อยู่
ที่หอไตร ไม่ใช่อยู่ที่บ้านหรือที่ท�ำงาน เวลากายก�ำลังยกมือ ถ้าใจ
อยู่กับเนื้อกับตัว ก็จะรับรู้ว่า ร่างกายก�ำลังยกมือ เกิดความรู้สึก
ว่ามือขยับ กายเคลือ่ นไหว ไม่วา่ จะเป็นการยกมือ การเดินจงกรม
ถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัว ใจจะรับรู้อาการของกาย เรียกว่า “รู้สึก”
รู้สึกว่ากายเคลื่อนไหว ก�ำลังยกมือ ก�ำลังเดิน ที่เรียกว่าความรู้สึก 15
ก็เพราะไม่ต้องใช้ความคิด แค่ใช้ใจรับรู้เท่านั้น จะท�ำอย่างนั้นได้
ใจก็ต้องอยู่กับเนื้อกับตัว หรือรู้สึกตัว
ถ้าครูบาอาจารย์บอกให้รสู้ กึ หมายความว่า ให้รสู้ กึ ตัว เมือ่
ใจอยูก่ บั เนือ้ กับตัว หรือรูส้ กึ ตัว ก็จะรับรูห้ รือรูส้ กึ ว่ากายเคลือ่ นไหว
เมื่อท่านบอกว่าให้ “ปฏิบัติ” หมายความว่าให้รู้กายเคลื่อนไหว
รู้กายว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ คนเราเวลาร่างกายเคลื่อนไหว ก็เพราะ
มีกิจที่ต้องท�ำ  กิจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการท�ำมาหากิน หรือการ
ท�ำงานท�ำการเท่านั้น แต่รวมถึงกิจวัตรต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
ด้วย เช่น อาบน�้ำ  ล้างหน้า ถูฟัน เก็บที่นอน ท�ำครัว เดิน คู้
เหยียด เคลือ่ นไหว กิน ดืม่ ทัง้ หมดนีเ้ รียกรวมๆ ว่า “ท�ำกิจ” เวลา
เราท�ำกิจอะไรก็ตาม ร่างกายจะมีการเคลื่อนไหว เมื่อใดก็ตามที่
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เรารู้กายเคลื่อนไหวอย่างสม�่ำเสมอ อย่างต่อเนื่อง นั่นแปลว่า
เรามีสติที่เข้มแข็ง พัฒนา เพราะสติช่วยพาจิตให้มาอยู่กับเนื้อ
กับตัว เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา
การเจริญสติ เริ่มต้นด้วยการ “รู้กายเคลื่อนไหว” จากนั้น
ก็ต้อง “รู้ใจคิดนึก” ด้วย คิดนึกในที่นี้รวมถึงอารมณ์ด้วย เช่น
ดีใจ เสียใจ โกรธ โมโห เศร้า วิตกกังวล หนักอกหนักใจ ปลื้ม
อิ่มเอิบ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกหรือลบก็ต้องฝึกให้รู้ทัน เวลาใจ
มีอารมณ์เหล่านีเ้ กิดขึน้ แล้วเรารับรูห้ รือรูท้ นั ก็เรียกสัน้ ๆ ว่า รูใ้ จ
คิดนึก เพราะว่าส่วนใหญ่จะมีความคิดนึกขึน้ มาก่อน อารมณ์ถงึ จะ
ตามมา เช่น พอนึกถึงของทีห่ ายก็จะเกิดความเสียดาย อาลัยอาวรณ์
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หรือโมโหตัวเองว่าท�ำไมเราประมาท เราเผอเรออย่างนัน้ พอนึกถึง
คนที่เขาว่าเราก็เกิดความโกรธ พอนึกถึงความผิดพลาดที่เคยท�ำ
ก็รู้สึกเสียใจ รู้สึกผิด ส่วนใหญ่อารมณ์เกิดขึ้นหลังจากที่มีความ
คิดนึกขึ้นมา ดังนั้นถ้าเราปล่อยให้คิดไปเรื่อยเปื่อย ก็จะมีอารมณ์
ต่างๆ เข้ามากลุ้มรุมท�ำร้ายจิตใจเรา ท�ำให้เป็นทุกข์
ถ้าเรารู้ใจคิดนึก หรือว่ารู้ทันความคิด รู้ทันอารมณ์ สิ่งหนึ่ง
ที่จะตามมาคือความคิดและอารมณ์จะเลือนหายไป พอเผลอคิด
ไปแล้วรู้ตัว ความคิดนั้นก็จะหลุดร่วงออกไปจากใจ จะเรียกว่า
หยุดคิดก็ได้ หรือจะเรียกว่าความคิดมันสะดุดก็ได้ คือมันคิดไม่ทนั
จบเรือ่ ง มันก็หายไปเสียแล้ว อารมณ์กเ็ ช่นเดียวกัน พอรูท้ นั มันก็
เลือนหายไป พูดอีกอย่างหนึ่ง จิตไม่ปรุงแต่งต่อ เพราะว่าเกิด
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ความรู้ตัวแล้ว ที่ปรุงแต่งก็เพราะเผลอไป ไม่รู้ตัว
ส่วนใหญ่เวลาความคิดนึกและอารมณ์เกิดขึ้น มันไม่ได้
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่จะเกิดเมื่อมีผัสสะมากระทบ เช่น ตา
เห็นรูป หูได้ยินเสียง ลิ้นได้รับรส มีอะไรมาสัมผัสกาย รวมทั้ง
มีธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจ ความคิดนึกจะเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะ เช่น
ตาเห็นของกินที่อร่อย ก็เกิดความอยาก เกิดความยินดี ขณะ
เดียวกันก็อาจเกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะว่าเห็นแล้วอยากได้
แต่ว่ายังไม่สามารถกินหรือเสพมันได้ หรือเมื่อหูได้ยินเสียงดัง
เช่น เสียงมอเตอร์ไซค์ หรือเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในศาลา ก็เกิด
ความคิดขึ้นมาว่า ท�ำไมเขาจอดมอเตอร์ไซค์แล้วไม่รีบดับเครื่อง 17
ท�ำไมเขาไม่ปิดเสียงโทรศัพท์ เรียกว่ามีความคิดขึ้นมา แล้วก็เกิด
ความไม่พอใจหรือเกิดโทสะตามมา
เมื่อมีความคิดแล้วใจไปรับรู้ หรือเมื่อมีอารมณ์ความรู้สึก
เกิดขึ้นแล้วใจไปรับรู้ เรียกว่าเกิดผัสสะ อย่างเช่นตอนนี้ถ้าเรา
นั่งกับพื้นไม่มีเสื่อหรือเบาะรองรับ ก็เกิดความเจ็บปวดขึ้นมา หรือ
นั่งนานๆ เกิดความเมื่อย ถ้าจิตรู้สึกปวดหรือเมื่อย ก็เรียกว่าเกิด
ผัสสะขึ้นมาแล้ว เกิดความทุกข์ เรียกว่า ทุกขเวทนา
ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเมื่อเกิดผัสสะ ไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนา
ทางกายหรือทางใจ จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีผัสสะ ไม่ว่าผัสสะทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจ ชีวิตเราในแต่ละวัน ว่าไปแล้วก็ท�ำแค่

แ ค่ รู้ ก็ อ ยู่ เ ป็ น สุ ข
รู้ตัวเมื่อท�ำกิจ มีสติเมื่อเกิดผัสสะ

สองอย่างเท่านัน้ คือ “ท�ำกิจ” กับ “คิดนึกเมือ่ เกิดผัสสะ” ตลอด
ทั้งวัน เราใช้เวลาหมดไปกับการท�ำกิจด้วยกาย และปรุงแต่งความ
รู้สึกนึกคิดต่างๆ ขึ้นมาเมื่อเกิดผัสสะ เพราะฉะนั้น เพียงแค่เรา
ฝึกรู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจคิดนึก ก็เท่ากับว่าเราปฏิบัติธรรมทั้งวัน
แล้ว การปฏิบัติธรรมของเรา ถึงที่สุดแล้วไม่ได้เกินไปจากนี้ ท�ำ
เพียงเท่านี้ก็พอคือ รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อท�ำกิจ รู้ใจคิดนึกเมื่อเกิด
ผัสสะ
ดังที่ได้ทราบอยู่แล้วว่าการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประกอบ
ไปด้วย กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และ
ธัมมานุปัสสนา สามประการแรก คือ รู้กาย รู้เวทนา รู้จิต รวม
18
แล้ว ก็หนีไม่พ้นการรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อท�ำกิจ รู้ใจคิดนึกเมื่อเกิด
ผั ส สะ เพราะว่ า กายานุ ป ั ส สนา ความหมายหนึ่ ง คื อ การท� ำ
ความรู้สึกตัวเมื่อมีอิริยาบถต่างๆ เวทนานุปัสสนา คือ รู้เวทนา
ไม่วา่ สุขหรือทุกข์ จิตตานุปสั สนา คือรูจ้ ติ ว่ามีราคะ โทสะ โมหะ
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะ เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติ เราย่อให้เหลือ
แค่สอง คือ รู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจคิดนึก ก็ครอบคลุมหลักการ
ปฏิบัติ ที่เรียกว่าสติปัฏฐานในสาระส�ำคัญได้
ส่วนธัมมานุปสั สนา คือรูธ้ รรม เป็นผลสรุปรวบยอดจากการ
ดูกาย ดูเวทนา ดูจติ อย่างถูกต้อง คือ เห็น แต่ไม่เข้าไปเป็น เห็น
อะไร เห็นของจริง เห็นของจริงคืออะไร คือเห็นกาย เห็นเวทนา
เห็นจิต เมื่อเห็นบ่อยๆ มันจะแสดงสัจธรรมให้เราเห็น จากการ
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เห็นของจริง ก็จะพัฒนาไปสู่การเห็นความจริง เห็นความจริงก็คือ
ธัมมานุปัสสนานั่นเอง เห็นธรรมในธรรม ก็คือเห็นความจริง เห็น
สัจธรรม ซึง่ เป็นผลจากการเห็นของจริงอย่างต่อเนื่องไม่ลดละ คือ
เห็นกาย เวทนา จิต ไม่ใช่เห็นภายนอก สิ่งนอกตัว ต้นไม้ ภูเขา
ผูค้ น อันนัน้ เป็นเรือ่ งรอง แม้แต่นมิ ติ สีแสงเสียง เห็นเท่าไรก็ไม่ชว่ ย
ให้เห็นธรรมหรือสัจธรรมได้ จะเห็นธรรมได้ ก็ต้องเห็นของจริง
และของจริงทีว่ า่ ก็คอื กายกับใจ ส่วนเวทนาก็สบื เนือ่ งกับกายและใจ
การเห็นของจริง จึงสรุปลงที่ รู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจคิดนึก
รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อท�ำกิจ ตลอดทั้งวัน เราใช้กายท�ำกิจ
ต่างๆ มากมาย แม้แต่การเข้าห้องน�้ำก็เป็นการท�ำกิจ ระหว่างที่ 19
เราท�ำกิจถ่ายหนักถ่ายเบา เราอาจตามลมหายใจไปด้วย ขณะที่
เรานั่งบนโถส้วม เราก็คลึงนิ้ว หรือพลิกมือไปมาก็ได้ หรือแม้แต่
เวลากลืนน�้ำลาย กระพริบตา ตลอดจนขณะที่ก�ำลังนั่งเฉยๆ ก็ให้
รู้กายไปด้วย ถ้ากลัวว่าใจจะลอย ก็พลิกมือไปมา คลึงนิ้ว เพื่อใจ
จะได้มงี านท�ำ  คือรับรูก้ ารเคลือ่ นนิว้ จะได้ไม่ฟงุ้ ซ่าน ขณะเดียวกัน
เมื่อเกิดผัสสะขึ้นมา ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้น
รับรส เหล่านี้เป็นผัสสะที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันอยู่แล้ว ก็อย่าลืมใจ
มันคิดนึกหรือรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ทัน
การเจริญสติหรือการปฏิบัติธรรม เราสามารถท�ำได้ทั้งวัน
ไม่วา่ อยูท่ ไี่ หน อยูใ่ นวัด อยูบ่ นถนน หรืออยูใ่ นทีท่ ำ� งาน เราก็ปฏิบตั ิ
ได้ เพราะว่าทั้งวัน เราก็ท�ำอยู่สองอย่างนี้แหละ คือท�ำกิจด้วยกาย
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กับคิดนึกหรือปรุงอารมณ์ขึ้นมา เมื่อมีผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ
ผัสสะเกิดขึ้นทีไร ใจกระเพื่อมทุกครั้ง กระเพื่อมขึ้นบ้าง
กระเพื่อมลงบ้าง ก็ให้รู้ทัน เราอาจจะไม่เคยตระหนักมาก่อนว่า
เวลาเกิดผัสสะ ตาเห็นรูป หูได้ยนิ เสียง แล้วใจกระเพือ่ ม ปรุงแต่ง
เป็นความคิด เป็นอารมณ์ ขอให้หมัน่ สังเกต หมัน่ ดูความคิด หมัน่
ดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดผัสสะ แม้ว่ามีสิ่งเกิดขึ้นนอกตัว เช่น
เวลาตาเห็นรูป ก็ให้มีสติเห็นใจที่ยินดียินร้าย เวลาหูได้ยินเสียง
ไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้อง เสียงเพลง เสียงมอเตอร์ไซค์ ก็อย่าไป
เพลิน อยู ่ กั บ เสี ย งข้ า งนอก ไม่ว่า อยากจะให้เสียงนั้ น มั น ดั ง ไป
20
เรื่อยๆ หรืออยากจะให้เสียงนั้นหยุด ให้กลับมาดูใจด้วยว่า มันมี
ความยินดียินร้ายอย่างไรหรือเปล่า
คนส่วนใหญ่พอเกิดผัสสะ โดยเฉพาะผัสสะ ๕ ประเภท
แรก คือเมื่อรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส มากระทบ หรือเมื่อมี
เหตุการณ์ใดๆ เกิดขึน้ จิตจะส่งออกนอกทันที ขณะเดียวกัน ก็จะ
มีการปรุงแต่งไปด้วย ถ้าเราไปจดจ่อสิ่งข้างนอก ไม่กลับมาดูใจ
ของเรา ก็จะเกิดความทุกข์ขนึ้ มา ความทุกข์เกิดขึน้ ทีใ่ จเมือ่ อารมณ์
ต่างๆ เข้ามาเล่นงานจิตใจ และที่อารมณ์เข้ามาเล่นงานจิตใจได้
เพราะเราไม่มสี ติเป็นเครือ่ งรักษาใจ เราไม่ดใู จ หรือไม่รทู้ นั อารมณ์
ที่เกิดขึ้น
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เพราะฉะนัน้ ทีเ่ รามาปฏิบตั กิ นั ยกมือสร้างจังหวะ เดินจงกรม
ท�ำซ�้ำไปซ�้ำมา จึงมีคุณค่ามาก มันฝึกให้เรารู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจ
คิดนึก เวลาท�ำกิจอะไรก็ตาม เราก็จะรู้ การรู้ท�ำให้เราไม่ท�ำอะไร
ผิด พลาด เวลาเดินก็เดินด้วยความรู้สึกตัว การเดินสะดุดหิ น
เหยียบเปลือกผลไม้จนลืน่ ล้ม ก็ไม่เกิดขึน้ เพราะเรารูก้ าย เวลาเรา
จะเสียบปลัก๊ เราก็เสียบได้อย่างปลอดภัย เพราะเรารูก้ าย เรามีสติ
เวลาวางของไว้ที่ไหนเราก็จ�ำได้ เพราะตอนที่วางเราวางอย่างมีสติ
คือรูก้ าย หลายคนพอวางแล้ว ก็จำ� ไม่ได้วา่ วางทีไ่ หน เพราะว่าไม่ได้
รูก้ าย แล้วทีไ่ ม่รกู้ ายเพราะอะไร เพราะตอนนัน้ ใจลอย แล้วก็ไม่รใู้ จ
ด้วย คือไม่รู้ใจคิดนึก ใจลอยไปไหนไม่รู้ขณะที่วางของนั้นลง
เพราะฉะนั้น พอวางของแล้วก็จ�ำไม่ได้ ถึงเวลาจะหาก็หาไม่เจอ 21
เพียงแค่เราฝึกให้รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อท�ำกิจ รู้ใจคิดนึกเมื่อ
เกิดผัสสะ แค่นี้ก็สามารถช่วยพาชีวิตจิตใจของเราให้รอดพ้นจาก
อุปสรรค รอดจากความทุกข์ได้เลย โรคคิดซ�้ำซาก ย�้ำกลุ้มย�้ำวิตก
ที่สร้างความทุกข์ให้แก่เรา จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ จนเครียด
ปวดหัว ปวดท้อง ก็จะหายไป นีค้ อื อานิสงส์ของการมีฉนั ทะในการ
ท�ำสิง่ เหล่านีซ้ ำ�้ ๆ คือยกมือไปมา เดินกลับไปกลับมา ถ้าเราท�ำอย่าง
เข้าใจ สติก็จะเจริญงอกงาม และรักษาใจของเราให้เป็นสุข

อธิษฐาน
เพื่อความพ้นทุกข์
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ในบทสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า มีข้อความหนึ่งที่พระและ
ฆราวาสสวดต่างกัน พระสวดว่า “ขอให้พรหมจรรย์
ของเราทั้งหลายนั้น จงเป็นไปเพื่อการท�ำที่สุดแห่ง
กองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ เทอญ” ส่วนฆราวาสสวดว่า “ขอให้
ความปฏิบตั นิ นั้ ๆ ของเราทัง้ หลาย จงเป็นไปเพือ่ การ
ท�ำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ เทอญ”
พรหมจรรย์ ในทางพุทธศาสนามีความหมายว่า
ชีวิตหรือการปฏิบัติอันประเสริฐ ไม่ได้มีความหมาย
เหมือนกับที่ใช้ในภาษาไทย คือ การไม่มเี พศสัมพันธ์
หรือละเว้นเมถุน เช่นหญิงพรหมจรรย์ แปลว่า หญิง
ทีย่ งั ไม่มเี พศสัมพันธ์ แม้วา่ พระจะต้องถือพรหมจรรย์
ในความหมายนั้นด้วย คือการบ�ำเพ็ญเมถุนวิรัติ แต่
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ความหมายจริงๆ กว้างกว่านัน้ คือ การปฏิบตั อิ นั ประเสริฐหรือชีวติ
อันประเสริฐ การถือศีลห้า ศีลแปด หรือศีลสิบ พระพุทธเจ้าตรัสว่า
เป็นพรหมจรรย์ การถือศีลห้าของฆราวาส ศีลข้อที่สามอนุญาตให้
มีเพศสัมพันธ์ได้ แต่ก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ ในความหมายที่กว้าง
การท�ำความดีก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์เช่นกัน
“ชีวติ อันประเสริฐ” หรือ “แบบปฏิบตั อิ นั ประเสริฐ” ยังหมาย
ถึง การเจริญอริยมรรคมีองค์แปด หรือการปฏิบตั ติ ามหลักอริยมรรค
มีองค์แปด ถ้าเราท�ำ  ก็ถอื ว่าเราได้ประพฤติพรหมจรรย์แล้ว ไม่วา่ จะ
เป็นพระหรือฆราวาสก็ตาม ส่วนบทสวดของฆราวาสที่กล่าวว่า
“ขอให้ความปฏิบตั นิ นั้ ๆ ของเราทัง้ หลาย จงเป็นไปเพือ่ การท�ำทีส่ ดุ
24
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ เทอญ” ถ้าเป็นการปฏิบัติตามหลักมรรค
มีองค์แปดก็เรียกว่าพรหมจรรย์เช่นกัน
ดังนั้น พรหมจรรย์จึงไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับพระสงฆ์
เท่านั้น แต่ยังเป็นข้อปฏิบัติของโยมที่ยังครองเรือน รวมทั้งโยม
ที่มีคู่ครองด้วย นี้เป็นพรหมจรรย์ในความหมายที่ก ว้า ง ส่วน
ความหมายที่แคบ หมายถึงการออกบวช ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน
ค�ำว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน หมายถึงการละทิ้งชีวิตครองเรือน ซึ่ง
รวมถึงการงดเพศสัมพันธ์ หรือเมถุนวิรัติ นี้เป็นความหมายที่แคบ
เป็นความหมายที่เจาะจง
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เมือ่ เราสาธยายข้อความ “ขอให้พรหมจรรย์ของเราทัง้ หลาย
นั้ น จงเป็ น ไปเพื่ อ การท� ำ ที่ สุ ด แห่ ง กองทุ ก ข์ ทั้ ง สิ้ น นี้ เทอญ”
ดูคล้ายๆ การอ้อนวอนหรือวิงวอน เพราะมีคำ� ว่า “ขอ” ถ้าเช่นนัน้
ก็มีค�ำถามต่อไปว่า ขอใคร วิงวอนใคร ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้น มัน
เป็นแค่สำ� นวน ในทีน่ ไี้ ม่ได้เป็นการขอใครทัง้ สิน้ แต่เป็นการตอกย�ำ้
กับตัวเองมากกว่า เป็นการตอกย�ำ้ ความตั้งใจของตัวเราเองว่า เรา
จะมุ่งมั่นในการประพฤติพรหมจรรย์ หรือเราจะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติ
ในพุทธศาสนา เราไม่มีการขอใคร ไม่ได้วิงวอนใคร แม้
กระทัง่ พระพุทธเจ้าด้วยซ�ำ้ แต่เราจะมุง่ กระท�ำให้เกิดผลด้วยตัวเอง
ความมุง่ มัน่ หรือความตัง้ ใจดังกล่าว ภาษาบาลีเรียกว่า “อธิษฐาน” 25
“อธิษฐาน” ในภาษาบาลี แปลว่า ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะ
ท�ำการให้ส�ำเร็จบรรลุจุดหมาย โดยเน้นการท�ำความดี ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ทาน การรักษาศีล หรือการภาวนา แต่อธิษฐานใน
ความหมายของภาษาไทย แปลว่าวิงวอนร้องขอ ซึ่งต่างกันมาก
เหมือนกับค�ำว่า “มานะ” ซึ่งภาษาบาลี กับภาษาไทยมี
ความหมายต่างกัน มานะในภาษาบาลีเป็นกิเลส เป็นสังโยชน์ที่
ต้องละ ดังพระพุทธเจ้าเป็นผูต้ ดั แล้วซึง่ มานะ หรือเป็นผูท้ ลี่ ดธงคือ
มานะได้แล้ว แต่คนส่วนใหญ่ยังชูธงอยู่ คือชูธงมานะ หรือพูด
ภาษาสมัยนี้คือ ชูอัตตา ชอบประกาศตัวตน มีตัวกูชูเด่น เป็น
เหมือนธง
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มีภาษาไทยหลายค�ำ  ที่มีความหมายเพี้ยนไปจากภาษาบาลี
แม้กระทัง่ ค�ำง่ายๆ เช่น ค�ำว่า “ทาน” ทานภาษาบาลีแปลว่า “ให้”
ส่วนภาษาไทย แปลว่า “กิน” เช่นทานอาหาร เป็นการเอาใส่ท้อง
ซึ่งตรงกันข้ามกับภาษาบาลีคือการสละออกไป เป็นความคลาด
เคลื่อนของภาษา ซึ่งเราต้องท�ำความเข้าใจ ถ้าเราเข้าใจผิดก็อาจ
ท�ำให้เกิดการปฏิบัติผิด เช่น อธิษฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน บารมี ๑๐
เป็นบารมีที่จะท�ำให้พระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้า บารมี แปลว่า
คุณความดีที่บ�ำเพ็ญอย่างยิ่งยวด ซึ่งสามารถท�ำให้ปุถุชนบรรลุ
ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้ บารมี ๑๐ แต่ละข้อล้วนส�ำคัญ และท�ำ
ได้ยาก ได้แก่ ทาน ศีล ปัญญา เนกขัมมะ สัจจะ วิริยะ ขันติ
26 อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
อธิษฐานเป็นบารมี เป็นการตอกย�ำ้ ความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำความดี
อย่างเช่นเวลาเรามาวัด เราอธิษฐานว่าจะถือศีลแปดอย่างเคร่งครัด
อธิษฐานว่าจะภาวนาตลอดทั้งวัน อธิษฐานว่าจะตื่นมาท� ำวัตร
ทุกเช้าเย็น การอธิษฐาน เป็นการตอกย�้ำความตั้งใจ ท�ำให้เกิด
ความมุ่งมั่นที่จะท�ำสิ่งนั้นให้ส�ำเร็จแม้จะมีอุปสรรคเพียงใดก็ตาม
แต่ถ้าไม่อธิษฐาน ความตั้งใจก็จะย่อหย่อน เปิดช่องให้ความเกียจ
คร้านเข้ามาครอบง�ำ  เช่น ถ้าไม่อธิษฐานว่าจะตื่นมาท�ำวัตรเช้า
ทุกวัน พอได้เวลาตี ๓ รู้สึกงัวเงียก็จะหาข้ออ้างไม่ไปท�ำวัตร เช่น
วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย ก็เลยไม่ลุกไปท�ำวัตรเช้า แต่ถ้าเรา
อธิษฐานไว้ เราจะไม่บ่ายเบี่ยง นี่เป็นประโยชน์ของการอธิษฐาน
เป็นการตอกย�้ำความตั้งใจของเรา
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พระพุทธเจ้าทรงวางแบบแผนเอาไว้แล้ว
เรียกว่า สติปัฏฐาน ๔
คือการรู้กาย รู้เวทนา รู้จิต รู้ธรรม
สติปัฏฐานเป็นทางลัดทางตรงสู่ความพ้นทุกข์

คราวนีพ้ ดู ถึงพรหมจรรย์ ถ้าหากว่าท�ำถูก ก็ยอ่ มเป็นไปเพือ่
การท�ำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นอย่างแน่นอน ไม่ต้องขอก็ได้ ถ้า
เป็นพรหมจรรย์ที่หมายถึงการเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าเราท�ำ
อย่างครบถ้วน และปฏิบัติอย่างถูกต้อง ย่อมน�ำไปสู่ความสิ้นทุกข์ 27
อย่างแน่นอน เช่นเดียวกันการปฏิบัติของฆราวาส ถ้าเป็นการ
ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา อริยมรรคมีองค์ ๘ และปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง เรียกว่า ปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรม คือ ปฏิบัติตรงตาม
จุดมุ่งหมายของธรรมแต่ละข้อ ก็ย่อมน�ำไปสู่ความสิ้นทุกข์อย่าง
แน่นอน ถึงไม่ขอหรือวิงวอนใครก็ย่อมเกิดผลอยู่ดี เพราะว่าเป็น
กฎธรรมชาติ
ในบทสวดที่เราสาธยายไปนั้น เราต้องถามใจตัวเราเองว่า
เราตั้งใจจริงหรือเปล่า เรามีความมุ่งมั่นอย่างที่ได้สาธยายไป
หรือเปล่า หรือว่าเราเพียงแค่พูดไปตามหนังสือเท่านั้น
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ถ้าหากว่าเวลาท�ำวัตร เราน้อมใจตามบทสวดที่สาธยายก็
จะได้ประโยชน์มาก ทั้งในส่วนที่เป็นสัจธรรมความจริง และส่วน
ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติ หากเรามีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆ เช่น ย�้ำเตือนตัวเองว่า เราจะปฏิบัติเพื่อ
ความพ้นทุกข์ ก็จะเป็นผลดีต่อเรามาก
หลายคนมาวัด มาปฏิบัติธรรมด้วยเจตนาดี แต่ไม่ได้คิดถึง
ขั้นว่าจะมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ อาจจะมาปฏิบัติเพื่อเอาบุญ
และบุญที่ปรารถนาก็มีความหมายเพียงแค่สิ่งที่จะช่วยให้ประสบ
โชคลาภ มีความสุขความเจริญแบบโลกๆ เช่น มีครอบครัวดี มี
มิ ต รดี มี ก ารงานดี มี สุ ข ภาพดี ประสบความส� ำ เร็ จ ในหน้ า ที่
28
การงาน แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์ แต่ไม่ได้ช่วยท�ำให้พ้นทุกข์
อย่างสิ้นเชิง แค่ช่วยให้มีความสุขชั่วคราวเท่านั้น โชคลาภ ทรัพย์
อ�ำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ ท�ำให้มีความสุขชั่วคราว แต่ไม่ได้
ท�ำให้หมดทุกข์อย่างแท้จริง
ทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง อ�ำนาจ เกียรติยศ ถ้าได้มาแล้ว
วางใจไม่เป็น อาจจะท�ำให้เกิดทุกข์มากกว่าสุขด้วยซ�ำ 
้ เช่น ทรัพย์
สมบัติ ตอนที่ไม่มี ก็เหนื่อย เครียดในการหา ครั้นได้มาแล้วแต่
ได้นอ้ ยกว่าทีค่ ดิ ก็ไม่พอใจ หากได้มาอย่างทีต่ อ้ งการก็ยงั วิตกกังวล
อีก เพราะกลัวคนจะมาแย่ง กลัวคนจะมาชิง คนที่มีเงินมากๆ
ก็ต้องหาทางสร้างก�ำแพง ท�ำรั้ว เพื่อป้องกันไม่ให้คนมาขโมยไป
สมัยนี้แม้กระทั่งมีเงินเป็นตัวเลข อยู่ในธนาคาร อยู่ในบัตรเครดิต
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ไม่ใช่เงินที่เป็นธนบัตร ก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัย กลัวถูกคนมาแฮ็ค
เอาไป เรียกว่าหาความมั่นใจไม่ได้เลย หากวางใจไม่เป็น ก็มี
ความทุกข์ มีความกังวล หรือเวลาหมดอ�ำนาจ พ้นจากต�ำแหน่ง
ก็ท�ำใจไม่ได้ เสียใจ เครียด จนล้มป่วยก็มี ทรัพย์สมบัติ ยศถาบรรดาศักดิ์จึงไม่ใช่สิ่งที่จะท�ำให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริง มันช่วย
คลายทุกข์หรือให้สุขเพียงชั่วคราว ไม่ช้าไม่นานก็จะท�ำให้ทุกข์
ถ้าเราวางใจไม่เป็น
วางใจไม่เป็น คือยึดติดถือมัน่ ว่ามันเป็นของกู หรือยึดอยาก
ให้มันเที่ยง ถ้าเรามีความยึดติดแบบนี้ ก็จะกลายเป็นว่า มันเป็น
นายเรา ไม่ใช่เราเป็นนายมัน เพียงแค่ยึดมั่นถือมั่นว่า มันเป็น 29
ของเรา เราก็กลายเป็นของมันทันที อะไรก็ตามที่เรายึดมั่นว่า
เป็นของเรา มันจะกลายมาเป็นนายเรา ไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นเงินทอง
ต�ำแหน่ง ชื่อเสียง คนรัก เราสามารถเจ็บป่วยเพราะมันได้ เรา
สามารถตายเพราะมันได้ ถ้าเรายึดว่ามันเป็นของเรา
สติปัฏฐาน
คือการปฏิบัติที่ช่วยให้สติตั้งมั่น อยู่ในใจของเรา
เป็นการปฏิบัติที่กลมกลืนไปกับชีวิตประจ�ำวันของเรา
เพื่อที่จะน�ำไปสู่ความพ้นทุกข์
ไม่ใช่เพื่อการมีความสุขความสงบเย็นเป็นครั้งคราว
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ร่างกายนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเรายึดว่ามันเป็นของเรา พอมัน
ป่วย เราก็ตีโพยตีพาย โอดครวญ พอเริ่มแก่ ผมหงอก ผิวหนัง
หย่อนยาน ก็เป็นทุกข์ ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ บางคนถึงกับ
อยู่ร้อนนอนทุกข์ เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไป นั่นเป็นเพราะเรามี
ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ ว่าจะต้องเป็นหนุ่มสาวไปตลอด
ต้องมีสุขภาพดี ต้องสวยงามไปตลอด ต้องไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ป่วย
ยิ่งยึดมั่นถือมั่นเท่าไร ก็ยิ่งมีความทุกข์ใจมากขึ้นเท่านั้น เพราะ
ความทุกข์ใจเป็นไปตามระดับของความยึดมั่น และที่เรายึดมั่น
ก็เพราะความหลง หลงด้วยอวิชชา ท�ำให้หลงผิด หรือท�ำให้
เห็ น ผิ ด ไป ความเห็ น ผิ ด หรื อ ความหลงนั้ น เป็ น รากเหง้ า ของ
30 ความทุกข์
เพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการพ้นทุกข์อย่างแท้จริง เราก็ต้อง
ปฏิบัติเพื่อท�ำความหลงหรืออวิชชาให้หมดไป เพียงแค่มาเอาบุญ
สร้างกุศลไม่พอ เพราะว่าไม่ได้ช่วยท�ำให้ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง
คนสมัยนี้จ�ำนวนไม่น้อยเชื่อว่าการพ้นทุกข์หรือการดับทุกข์อย่าง
แท้จริงเป็นไปไม่ได้ หรือไม่ก็คิดว่าเกิดมาทั้งที เอาสุขแบบโลกๆ
ก็พอ คิดแบบนี้มักน้อยเกินไป ประเมินศักยภาพของตัวเองต�่ำ
เกินไป
เราทุกคนมีศกั ยภาพทีจ่ ะพ้นทุกข์ได้ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
พระอรหั น ต์ ไ ด้ ก ระท� ำ มาแล้ ว พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ยื น ยั น หรื อ ให้
ก�ำลังใจแก่เราว่า “อริยโลกุตตรธรรม เป็นทรัพย์ประจ�ำตัวของ
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ทุกคน” อริยโลกุตตรธรรม หมายถึง ธรรมทีช่ ว่ ยท�ำให้พน้ จากโลก
อยู่เหนือโลก หรือว่าพ้นทุกข์นั้นเอง เมื่อรู้เช่นนี้ก็ควรปฏิบัติเพื่อ
ความพ้นทุกข์ กล่าวคือปฏิบัติเพื่อให้อวิชชาหรือความหลงหมด
ไป แต่การท�ำให้ความหลง อวิชชาหมดไป ก็ต้องเริ่มต้นจาก
การท�ำความหลงในระดับต�่ำๆ ให้คลายไปก่อน
ความหลงมีสองอย่าง อย่างแรกเป็นความหลงขั้นพื้นฐาน
นัน่ คืออวิชชา คือความหลงผิด เห็นผิด เช่น หลงผิดว่าสิง่ ทัง้ หลาย
เป็นตัวเป็นตน หลงผิดว่าสิ่งทั้งปวงเที่ยง หรือหลงผิดว่าสิ่งทั้งปวง
หรือแม้แต่บางสิ่งบางอย่างเป็นสุข เช่น ร่างกายนี้เป็นสุข เงินทอง
ท�ำให้มคี วามสุข อย่างนีเ้ ป็นความหลงด้วยอวิชชา เห็นทุกข์เป็นสุข 31
เห็นความชั่วเป็นความดี เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ความหลงแบบนี้
ต้องอาศัยการขุดรากถอนโคนอวิชชาให้สิ้น หลายคนรู้สึกว่าการ
ที่จะท�ำความหลงหรืออวิชชาให้หมดไปจากใจ เป็นเรื่องยากมาก
แต่ที่จริงแล้วมันมีล�ำดับขั้น
ความหลงอีกอย่างคือ หลงเพราะไม่รู้ตัวหรือไม่รู้สึกตัว คือ
ไม่มีสติสัมปชัญญะ ถึงแม้ว่าการขุดรากถอนโคนหรือก�ำจัดอวิชชา
ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลานาน แต่มีสิ่งหนึ่ง
ทีเ่ ราท�ำได้ทนั ทีคอื ท�ำความหลงเพราะไม่รตู้ วั ให้หมดไป อย่างเช่น
ตอนนี้เราก�ำลังนั่งอยู่ ถ้าหากว่าเรามีสติ ไม่ปล่อยให้ใจไหลไป
อดีต ลอยไปอนาคต ใจอยู่กับเนื้อกับตัว ความหลงก็หมดไปแล้ว
ความหลงแบบนี้ เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่าความลืมตัว การท�ำความรูต้ วั
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อธิษฐาน เพื่อความพ้นทุกข์

ให้เกิดขึ้น ไม่หลงหรือลืมตัว เป็นการปฏิบัติที่เราท�ำได้และเห็น
ผลได้ทันที เมื่อใดก็ตามที่ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัว ความหลงก็
หมดไป พยายามท�ำความรู้ตัวอย่างนี้ให้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ  บ่อยๆ
ถี่ๆ สิ่งที่จะช่วยท�ำให้เรามีความรู้ตัว ถอนจิตออกจากความหลง
ในระดับนี้ได้คือ การเจริญสติ
ปกติเรามักจะหลงลืมอยู่บ่อยๆ เช่นขณะนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้
บ่อยครั้งเราก็หลงลืมว่าเราอยู่ตรงนี้ ก�ำลังสวดมนต์อยู่ก็ลืมตัวไป
แล้ว เพราะใจลอยไปนั่นไปนี่ อย่างนี้ก็เรียกว่าหลง ไม่ใช่หลง
ในความหมายที่ว่าสวดผิดๆ ถูกๆ เท่านั้น ถึงแม้สวดถูก แต่ว่า
ใจลอยไปคิ ด ถึ ง งานการ คิดถึงลูก คิดถึงคนรัก คิ ด ถึ ง พ่ อ แม่
32
จนลืมไปว่าก�ำลังสวดมนต์อยู่ อย่างนี้ก็เรียกว่าหลง แต่ว่าเรา
สามารถเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้ได้ ด้วยการมีสติ เพราะสติท�ำให้เรา
รู้ทันใจที่ ฟุ้ งซ่ า น เมื่อมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้น พอมี ส ติปุ ๊ บ มั น
หยุดเลย จิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ความหลงก็หมดไป
เวลามีอารมณ์ เช่น ความหงุดหงิด ความโกรธ ความเศร้า
ความรู้สึกผิด ความน้อยเนื้อต�่ำใจ เกิดขึ้นเมื่อใด ก็หมายถึงว่า
ตอนนั้นเราหลงไปแล้ว เราลืมตัวแล้ว เราก็จะเป็นทุกข์ เพราะ
ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นเข้ามาครอบง�ำใจ บีบคั้นใจ เผาลนใจ
กรีดแทงใจ แต่พอเรามีสติปุ๊บ อารมณ์เหล่านั้นก็จางคลายไป
เพราะสติดึงจิตออกมาจากหลุมอารมณ์ ความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้น
ความรู้ตัวทั่วพร้อมก็ตามมา ตรงนั้นแหละ ที่ภาวะความหลงมัน
หมดไป
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แต่ว่าความหลงด้วยอวิชชายังมีอยู่ ถ้าเราเจริญสติ ท�ำให้
ความหลงลืมหายไป ไม่มาครอบง�ำใจบ่อยๆ ท�ำความรู้ตัวให้
เกิดขึน้ สม�ำ่ เสมออย่างต่อเนือ่ งเป็นลูกโซ่ ถึงจุดหนึง่ ปัญญาก็จะเกิด
จนกระทั่งสามารถดับความหลงคืออวิชชาให้หมดไปได้ ปัญญา
เหมือนกับแสงสว่าง ความหลงเหมือนกับความมืด พอแสงสว่าง
สาดส่อง ความหลงก็หมดไป เครื่องมือที่จะท�ำให้อวิชชา หรือ
ความหลงผิด หมดไปจากใจ พระพุทธเจ้าทรงวางแบบแผนเอาไว้
แล้ว เรียกว่า สติปัฏฐาน ๔ คือการรู้กาย รู้เวทนา รู้จิต รู้ธรรม
สติปัฏฐานเป็นทางลัดทางตรงสู่ความพ้นทุกข์ สติปัฏฐาน คือ
การปฏิบัติที่ช่วยให้สติตั้งมั่นอยู่ในใจของเรา เป็นการปฏิบัติที่
กลมกลืนไปกับชีวติ ประจ�ำวันของเรา เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามพ้นทุกข์ 33
ไม่ใช่เพื่อการมีความสุขความสงบเย็นเป็นครั้งคราว
เพราะฉะนั้น เมื่อมาวัด ก็ขอให้เราคิดอยู่เสมอว่า เราจะ
มาปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความพ้ น ทุ ก ข์ เราจะมาปฏิ บั ติ เ พื่ อ ขู ด เอากิ เ ลส
ออกไปจากใจ เพื่อดับความหลงหรืออวิชชาให้หมดไปจากใจ
อย่ามาเพียงเพือ่ ท�ำบุญ สะสมบุญ หรือเพือ่ เป็นสิรมิ งคลเท่านัน้ เรา
ท�ำได้มากกว่านั้น และพุทธศาสนาก็สามารถให้เราได้มากกว่านั้น
อย่างเทียบไม่ได้ กับที่เราคาดคิดในใจ

รู้ทุกข์
เพื่ออยู่เหนือทุกข์
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พวกเราทีม่ าทีน่ ี่ รูด้ วี า่ วันนีเ้ ป็นวันส�ำคัญส�ำหรับ
ชาวพุทธ วันอาสาฬหบูชา เราเรียนมาตั้งแต่
เล็ก ได้ยนิ ได้ฟงั ถึงความหมายของวันอาสาฬหบูชามาโดยตลอด เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงปฐมเทศนา ท� ำ ให้ มี พ ระสงฆ์ เ กิ ด ขึ้ น
เป็นครั้งแรกในโลก ทีแรกยังไม่เป็นสงฆ์ มีแค่
ภิกษุคือ พระโกณฑัญญะ ท่านได้รู้ธรรมเป็น
พระโสดาบัน จากนั้นปัญจวัคคีย์อีก ๔ ท่าน
ก็ บ รรลุ ธ รรมตามมาเป็ น ล� ำ ดั บ ที แ รกเป็ น
พระโสดาบันก่อน ภายหลังได้เป็นพระอรหันต์
หลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนา คืออนัตตลักขณสูตร ๕ วันหลังจากได้ฟังปฐมเทศนา
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วันอาสาฬหบูชา เป็นวันส�ำคัญที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ ๓
ส่วนใหญ่ก็รู้เพียงเท่านั้น และเมื่อรู้ว่าเป็นวันส�ำคัญ ชาวพุทธก็มา
ใส่บาตร ท�ำบุญ เวียนเทียน ที่ศรัทธามากก็มารักษาศีลด้วย แต่รู้
ความหมายของวันอาสาฬหบูชาเพียงเท่านีย้ งั ไม่พอ คือ ไม่ชว่ ยให้
พ้นทุกข์ ไม่ช่วยให้แก้ปัญหาชีวิตได้ เพียงแต่ท�ำให้เราเกิดศรัทธา
ในพระพุทธองค์ และรู้ความเป็นมาของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ชาวพุทธควรจะรู้
สิง่ ที่ชาวพุทธควรรู้ยงิ่ กว่านั้นก็คือ รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร
ในวันอาสาฬหบูชา เพื่อจะได้พิจารณาใคร่ครวญและน�ำไปปฏิบัติ
จะเกิดสิริมงคลกับตัวเรา และนับเป็นโชคอันประเสริฐที่ได้เกิดเป็น
36 ชาวพุทธ ถ้ารู้แค่ว่า วันอาสาฬหบูชามีความหมายอย่างไร ก็มี
ประโยชน์แค่เอาไปตอบข้อสอบในวิชาศีลธรรม หรือเอาไปอวด
คนอื่นว่าเรามีความรู้ หรือไปตอบฝรั่งได้ว่าวันนี้มีความส� ำคัญ
อย่างไร ท�ำให้เรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเอง ว่าเป็นชาวพุทธที่รู้ประวัติ
ความเป็นมา รู้จักความหมายวันส�ำคัญของพุทธศาสนา แต่เป็น
ชาวพุทธทั้งทีก็ควรจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรด้วย โดยเฉพาะที่
พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนา อันเป็นที่มาของวันอาสาฬหบูชา
วันนี้เราได้สาธยายธัมมจักกัปปวัตนสูตร ทั้งภาษาบาลีและ
ค�ำแปลภาษาไทย พวกเรารู้แล้วว่าพระองค์สอนอะไร พวกเราเคย
สงสัยหรือไม่ว่า ท�ำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงเริ่มต้นด้วยการตรัสถึง
ทางสุดโต่ง ๒ ทาง ท�ำไมถึงพูดเรื่องกามสุขัลลิกานุโยค และ
อัตตกิลมถานุโยค เป็นเบื้องต้นก่อน
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ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคียน์ นั้ ปัญจวัคคียไ์ ม่มศี รัทธา
ในพระพุทธเจ้าแล้ว เพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้าละทิ้งการทรมานตน
ละทิ้งอัตตกิลมถานุโยค คนในสมัยนั้นเชื่อว่า จะบรรลุธรรม หรือ
จะพ้นจากความทุกข์ได้ ต้องท�ำความเพียรขัน้ อุกฤษฎ์ และความเพียร
ขั้ น อุ ก ฤษฎ์ ใ นสมั ย นั้ น โดยเฉพาะในหมู ่ โ ยคี ห รื อ นั ก พรตก็ คื อ
การทรมานตน ซึ่งพระพุทธเจ้าท�ำอย่างเต็มที่แล้ว แต่พอพระองค์
รู้ว่า มันไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง พระองค์ก็ละทิ้งหนทางดังกล่าว แต่
ปัญจวัคคียเ์ ข้าใจผิด คิดว่าพระองค์คลายความเพียร หรือเลิกปฏิบตั ิ
แล้ว จึงหมดศรัทธาในตัวพระองค์ และละทิ้งพระองค์ไป
ดั ง นั้ น เมื่ อ พระองค์ ต รั ส รู ้ แ ละเดิ น ทางไปพบปั ญ จวั ค คี ย ์ 37
เบื้องต้นพระองค์จึงอธิบายว่า การทรมานตนหรืออัตตกิลมถานุโยคนั้นเป็นทางสุดโต่ง ไม่ต่างจากกามสุขัลลิกานุโยค ที่พระองค์
ละทิ้งการทรมานตน ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์คลายความเพียร แต่
เพราะทรงเห็นว่า นั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ พระองค์ยังตรัสอีกว่า
มีทางที่ดีกว่านั้น คือทางสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็น
ทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
นี้เป็นการท�ำความเข้าใจเบื้องต้นกับปัญจวัคคีย์เพื่อให้รู้ว่า
มีทางที่ดีกว่าการทรมานตน เป็นทางที่พระองค์ได้ค้นพบจาก
การปฏิบัติ ตรงนี้ท�ำให้ปัญจวัคคีย์เริ่มหันมาสนใจ และเปลี่ยน
ความคิดที่ว่าพระพุทธเจ้าคลายความเพียรแล้ว ที่จริงพระองค์ยังมี
ความเพียร แต่เป็นความเพียรในทางที่ถูกต้อง ในทางที่ประเสริฐ
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กว่า อันนี้คือเหตุผลที่ว่าท�ำไมพระพุทธเจ้าจึงเริ่มต้นด้วยการตรัส
ถึงทางสายกลาง โดยเปรียบเทียบกับทางสุดโต่ง ๒ ทาง
ว่าไปแล้ว ทางสายกลาง เป็นทางที่คนในสมัยพุทธกาล
ไม่รู้จัก คนที่มุ่งหลุดพ้น ล้วนเข้าหาการทรมานตนทั้งสิ้น ผู้คนใน
สมัยของพระองค์ ไม่ว่าจะมีความคิดทฤษฎีแบบใดก็ตาม จะเป็น
ลัทธิพราหมณ์ หรือ ลัทธิเชน สมัยนั้นไม่ใช่มีแต่พราหมณ์ มีเชน
ด้วย ซึง่ มีทา่ นมหาวีระเป็นศาสดา เป็นคนร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า
นักปฏิบัติไม่ว่าส�ำนักใดที่มุ่งหลุดพ้นล้วนใช้วิธีทรมานตน มากบ้าง
น้อยบ้าง แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่มุ่งเสพสุขอย่างเต็มที่ พวกที่ใฝ่ในการ
เสพสุ ข ที่ เ รี ย กว่ า กามสุ ขั ล ลิ ก านุ โ ยค มี ทั้ ง นั ก บวชที่ ต ้ อ งการ
38
หลุดพ้นจากทุกข์ และคนที่มุ่งความสุขอย่างโลกๆ เช่น พระราชา
เศรษฐี อย่างไรก็ตาม นักบวชส่วนใหญ่ใช้วิธีทรมานตน ไม่ว่า
จะเป็นพราหมณ์ หรือเชน ลัทธิเชนนี้ ใกล้เคียงกับพุทธศาสนา
หลายอย่าง โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับอหิงสา
ศาสนาพราหมณ์ในเวลานั้น มีการบูชายัญ ฆ่าสัตว์อย่าง
จริงจัง แต่ลทั ธิเชนเน้นเรือ่ งอหิงสา ซึง่ ใกล้เคียงกับพุทธศาสนา ไม่มี
การบูชายัญ ด�ำเนินชีวิตให้เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตน้อยที่สุด ไม่ว่า
จะเป็นสัตว์ใหญ่ หรือสัตว์เล็ก นักบวชที่นับถือลัทธิเชนจนทุกวันนี้
เวลาไปไหน เขาจะเดินอย่างเดียว ไม่ใช้สตั ว์เป็นพาหนะ เวลาเดิน
ก็จะมีไม้กวาดคอยกวาดทาง เพื่อว่าตัวเองจะได้ไม่เหยียบแมลง
และมีผ้าปิดปากไว้เพื่อไม่ให้หายใจเอาแมลงเข้าไป เวลากินอาหาร
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จะต้องตรวจดูอาหาร ตรวจดูข้าวทุกเมล็ดว่ามีแมลงหรือเปล่า
จานข้าวหรือข้าวที่กอบไว้ในมือ ถ้าพบว่ามีแมลงแม้แต่ตัวเดียว
ก็จะไม่กิน จะวางเลย เคร่งถึงขนาดนั้น และที่เคร่งกว่านั้น คือ
ไม่มีเครื่องแต่งตัวใดๆ ทั้งสิ้น เป็นพวกทิฆัมพร คือ นุ่งลมห่มฟ้า
เปลือยกาย เป็นการแสดงถึงความปล่อยวางอย่างสิน้ เชิง ไม่มคี วาม
ยึดติดอะไรทั้งสิ้น
ลัทธิเชน แม้จะเน้นเรื่องอหิงสา แต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็ทรมาน
ตน เขามีความเชื่อว่า การปฏิบตั ิธรรมขั้นสูงสุด เรียกว่า สัลเลขะ
หมายถึงการอดอาหารจนตาย (ซึ่งค�ำนี้พุทธศาสนาหมายถึงเครื่อง
ขัดเกลากิเลส) นักบวชที่ปฏิบัติขั้นสูง ถึงที่สุดแล้วจะอดอาหาร 39
จนตาย ไม่ใช่แค่ทรมานตนแบบนอนบนตะปู หรือกินอาหารน้อยๆ
เท่านั้น
อย่างพระเจ้าจันทรคุปต์ ซึ่งเป็นปู่ของพระเจ้าอโศก เป็น
ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะ พระเจ้าจันทรคุปต์ท�ำศึกสงครามมากมาย
จนกระทัง่ สร้างอาณาจักร มีเมืองปัตนะ ในรัฐพิหาร เป็นเมืองหลวง
ท�ำศึกสงครามมามากมาย ประสบชัยชนะ ปกครองอาณาจักร
ได้พกั ใหญ่ ปรากฏว่าคราวหนึง่ เกิดทุพภิกขภัย ฝนแล้ง โรคระบาด
ตนเองแม้มอี ำ� นาจมาก แต่ทำ� อะไรไม่ได้เลย มีอำ� นาจมากเสียเปล่า
แต่เมื่อเจอปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเหลือพสกนิกรได้เลย
ก็เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึน้ เป็นเพราะตนเป็นต้นเหตุหรือเปล่า
เพราะสมัยนั้นมีความเชื่อว่าหากพระราชาไม่ประพฤติธรรม ก็จะ
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เกิดอาเพศในบ้านเมือง
พระเจ้าจันทรคุปต์รู้จักนักพรตเชนท่านหนึ่ง เมื่อได้ปรึกษา
เรื่องนี้ ท่านก็แนะน�ำให้พระเจ้าจันทรคุปต์ไถ่โทษจากบาปกรรมที่
ท�ำไว้ในการท�ำศึกสงคราม ด้วยการออกบวช จะช่วยเปลี่ยนร้าย
ให้กลายเป็นดีได้
พระเจ้าจันทรคุปต์จงึ สละราชบัลลังก์ให้ลกู ชาย แล้วออกบวช
โดยไม่มีอะไรติดตัว เดินจาริกไปอย่างนักบวช จากกษัตริย์ที่
ยิ่งใหญ่มาก กลายเป็นนักบวช ไม่มีข้าราชบริพารหรือองครักษ์
ติดตาม นับว่ากล้าหาญมาก จนสุดท้ายได้บ�ำเพ็ญพรตครั้งส�ำคัญ
40 คืออดอาหารจนตาย เป็นที่ยกย่องมากในหมู่สาวกลัทธิเชน ว่า
พระเจ้าจันทรคุปต์เป็นผู้มีศรัทธาอย่างยิ่ง หลังจากนั้นก็มีนักบวช
เชนอดอาหารจนตายอยู ่ เ รื่ อ ยมา จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ เพราะถื อ ว่ า
เป็นหนทางสู่การบรรลุธรรม
ความคิดทางสายกลางของพระพุทธเจ้า
คือ ไม่เอาทุกข์มาทับถมตน
และไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบธรรม
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อันนี้เป็นการทรมานตน ซึ่งเป็นความคิดที่แพร่หลายมาก
ในสมัยพุทธกาล ไม่มีใครนึกถึงทางสายกลาง การที่พระพุทธเจ้า
พูดถึงทางสายกลาง จึงมีความส�ำคัญมาก ทางสายกลางนั้นไม่มี
การทรมานตน รวมถึงการไม่สร้างความล�ำบากแก่ตนเอง มีคำ� สอน
ของพระพุทธเจ้า ที่พูดถึงท่าทีต่อความสุขและความทุกข์ไว้ คือ
ข้อแรก ไม่เอาทุกข์มาทับถมตน อันนีเ้ บากว่าการทรมานตน
แต่ก็อยู่ในเรื่องเดียวกัน พระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยกับการเอาทุกข์
มาทับถมตน ข้อสอง ไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบธรรม เช่น หาเงิน
มาได้ด้วยวิธีสุจริต ก็ควรใช้เงินหาความสุขให้แก่ตน รู้จักเลี้ยงตัว
ให้มีความสุข รวมทั้งคนในครอบครัวและผู้อื่นด้วย พระพุทธเจ้า 41
ไม่สนับสนุนการอยู่แบบตระหนี่ถี่เหนียว อดๆ อยากๆ ทั้งๆ ที่
มีเงิน แต่กินข้าวปลายหัก หรือว่าใส่เสื้อผ้าปุปะ
การรู้จักเลี้ยงตัวให้มีความสุข เลี้ยงครอบครัวและผู้อื่นให้
มีความสุข เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสนับสนุน แต่มีข้อที่สาม
ตามมา คือ ต้องไม่สยบมัวเมาในความสุขนั้น คนจ�ำนวนมาก
เมื่อมีเงินก็หาความสุขใส่ตัวจนล้นเกิน มัวเมาในความสุข มีสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก ก็มัวเมากับความสะดวกสบายนั้น มีโทรทัศน์
ก็ดูทั้งวันทั้งคืน หรือว่ามีเงินก็ใช้ในการบันเทิงเริงรมย์ เอาแต่กิน
ดื่ม เที่ยว เล่น ไม่รู้จักท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ไม่ใช้สิ่งที่มี
อยู่นั้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น รวมทั้งไม่รู้จักพัฒนาตนเพื่อให้
เกิดชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น พระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยกับการสยบมัวเมา
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ในความสุข เพราะนั่นคือกามสุขัลลิกานุโยคอย่างหนึ่งนั่นเอง
ค�ำสอน ๓ ข้อ แสดงถึงความคิดทางสายกลางของพระพุทธเจ้า คือ ไม่เอาทุกข์มาทับถมตน ไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบ
ธรรม อันได้แก่ ความสุขทีเ่ กิดจากการท�ำมาหากินอย่างสุจริต เป็น
สัมมาอาชีวะ ไม่คดโกงใคร ความสุขดังกล่าวเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรปฏิเสธ
และมองข้าม คนทุกวันนี้มีความสุขอยู่กับตัว แต่มักบ่นว่าไม่มี
ความสุข เป็นเช่นนี้กันทั่วทั้งโลกก็ว่าได้ ทั้งที่มองให้ดี ตนเองมี
ความสุขอยู่กับตัวแล้ว ไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่มีโรคภัยรบกวน กินอิ่ม
นอนอุ่น มีอาหาร ๓ มื้อ มีพ่อแม่ มีครอบครัว นั่นแหละคือ
ความสุขแล้ว แต่คนจ�ำนวนไม่น้อยยังบ่นว่าไม่มีความสุข เพราะ
42
เห็นแต่สิ่งที่ตนเองยังไม่มี เห็นคนอื่นมีรถหรูราคาแพง ใช้สินค้า
แบรนด์เนมราคานับแสน แต่ตัวเองยังไม่มี มองแบบนี้ก็ทุกข์แล้ว
ทั้งๆ ที่หากหันมาดูตัวเอง ก็จะพบว่าตนมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
มากมาย แต่กลับมองข้าม
คนทีบ่ น่ ว่าเดีย๋ วนีอ้ ยูย่ าก มีความทุกข์ ไม่มคี วามสุข ส่วนใหญ่
แล้ว เป็นผู้มองข้ามความสุขที่ตัวเองมีอยู่ มองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเอง
ไม่มี ส่วนสิ่งที่ตัวเองมีมากมาย กลับมองไม่เห็น อย่างนี้ก็เรียกว่า
ปฏิเสธความสุขที่ชอบธรรม อาการแบบนี้เป็นกันเยอะ วัยรุ่น
หนุ่มสาว เด็กๆ ก็เป็น มีของเล่นมากมาย ทั้งเครื่องดนตรี เลโก้
คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกมส์ มีเป็นร้อยชิ้น แต่ก็ยังทุกข์ ร้องไห้
เพราะว่ายังไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีไอแพด เห็นเพื่อนๆ เขามีกัน
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แต่ตัวเองไม่มี ทั้งๆ ที่ตัวเองก็มีอะไรต่ออะไรมากมายอยู่เต็มห้อง
แล้ว อย่างนี้เรียกว่า มองข้ามความสุขที่ชอบธรรม
ทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอน สามารถน�ำมาใช้กับ
ชีวิตของเราได้จริง ถ้าเราไม่รู้จักทางสายกลาง ปล่อยชีวิตจิตใจ
ไปในทางสุดโต่ง ถึงแม้วา่ จะไม่ถงึ ขัน้ ทรมานตน ไม่คดิ จะอดอาหาร
จนตาย ไม่คิดจะนอนบนตะปู หรือว่ายืนขาเดียวอย่างลัทธิเชน
มีกษัตริย์องค์หนึ่ง ท�ำศึกสงครามแย่งบัลลังก์เอาชนะพี่ชายได้
พอเอาชนะได้ก็รู้สึกผิด รู้สึกเสียใจที่ไปฆ่าผู้คนมากมาย ในที่สุด
ก็ทิ้งราชบัลลังก์ไปเป็นนักพรต บ�ำเพ็ญตบะด้วยการยืนขาเดียว
ในป่าต่อเนื่องนานถึง ๑ ปี จนกระทั่งต้นไม้พันขาพันตัว ใครเห็น 43
ก็ ศ รั ท ธานั บ ถื อ ลั ท ธิ เ ชนยกย่ อ งท่ า นมี ศ รั ท ธาวิ ริ ย ะมาก เป็ น
แบบอย่างให้หลายคนน�ำไปปฏิบัติ
พวกเราถึงแม้ไม่ได้ท�ำอย่างนั้น แต่ก็อาจทรมานตนหรือ
เข้าหาทางสุดโต่งก็ได้ คือเวลามีความทุกข์ เศร้าโศกเสียใจ มี
ความโกรธ ส่วนใหญ่จะปล่อยจิตปล่อยใจให้จมอยู่กับความทุกข์
ความเศร้า และความโกรธ เอาแต่คิดถึงเหตุการณ์ที่ท�ำให้เราเศร้า
นึกถึงคนที่เราโกรธ แทนที่จะหาทางออกออกจากความเศร้าที่
บีบคัน้ ใจ ออกจากความโกรธทีเ่ ผาลนใจ หรือออกจากความเกลียด
ที่กรีดแทงใจ กลับจมอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น และพอใจที่จะท�ำ
อย่างนั้นด้วย เวลาเศร้าเราคิดถึงแต่คนที่ท�ำให้เราเศร้า คิดถึง
เหตุการณ์ที่ท�ำให้เราเศร้า เอาแต่ฟังเพลงเศร้า ใช่ไหม
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สังเกตไหมเวลาเศร้า เราไม่สนใจฟังเพลงสนุกสนานรื่นเริง
สนใจแต่ฟังเพลงเศร้า เอาแต่นั่งเจ่าจุก เพื่อนชวนไปเที่ยว ก็ไม่ไป
ใครชวนไปไหน ก็ปฏิเสธ อยากนัง่ เจ่าจุก จะได้จมอยูใ่ นความเศร้า
ไปนานๆ อย่างนี้เรียกว่าทรมานตน ซ�้ำเติมตัวเอง เวลาโกรธ ใจ
จะนึกถึงแต่คนที่ท�ำให้ตัวเองโกรธ ทั้งที่นึกไปแล้ว ก็ท�ำให้จิตใจ
รุ่มร้อน เคียดแค้น แต่ก็ยังคิดถึงคนๆ นั้น คิดถึงการกระท�ำและ
ค�ำพูดของเขาอยู่นั่นเอง อย่างนี้เรียกว่า ทรมานตน เอาทุกข์มา
ทับถมตน ซ�ำ้ เติมตนเอง ไม่ตา่ งจากคนทีม่ ใี บมีดโกน หรือเศษแก้ว
อยู่ในมือ ถ้าวางบนฝ่ามือเฉยๆ ก็ไม่เป็นไร แต่คนส่วนใหญ่
ไม่ทำ� อย่างนัน้ กลับก�ำแล้วก็บบี ๆ เกิดอะไรขึน้ ตามมา มือก็มแี ผล
44 เลือดไหล
สังเกตไหมว่าเราท�ำเช่นนัน้ กับใจของเราอยูบ่ อ่ ยๆ ค�ำพูดและ
การกระท�ำที่บาดแทงจิตใจ แทนที่เราจะปล่อยมันไป กลับครุ่นคิด
ถึงมัน ไม่ต่างจากการก�ำและบีบใบมีดโกน หรือเศษแก้ว ผลที่
ตามมาคือความเจ็บ ไม่ใช่เจ็บมือ แต่เจ็บใจ ปวดใจ อย่างนี้คือ
การทรมานตนแบบหนึ่ง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนพาลปัญญาทรามย่อมท�ำกับตนเอง
เหมือนเป็นศัตรู ประโยคดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการท�ำร้ายตนเอง
ด้วยการเสพสิง่ ทีเ่ ป็นโทษต่อตนเอง เช่น กินเหล้า สูบบุหรี่ เสพยา
ซึ่งเป็นการฆ่าตัวเองผ่อนส่งเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าไปท�ำชั่ว
ผิดศีล สร้างวิบากให้แก่ตนเอง ท�ำให้ตัวเองเดือดร้อนเท่านั้น แม้
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ไม่กนิ เหล้า ห่างไกลจากยาเสพติด มีศลี ๕ ครบ ก็สามารถท�ำร้าย
ตัวเองได้ หรือซ�้ำเติมตนเองได้ ด้วยการเอาความทุกข์ ความโกรธ
ความเกลียดมาทับถมตน
คนส่วนใหญ่มกั จะเอาทุกข์มาทับถมตน เพียงแต่ไม่รตู้ วั พอ
ไม่รตู้ วั ก็เลยซ�ำ้ เติมตัวเองหนักขึน้ ๆ เวลาโกรธก็ไม่รตู้ วั ว่าโกรธ และ
ที่โกรธเพราะเผลอคิดในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว แทนที่จะเอาใจมาอยู่กับ
ปัจจุบัน หาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็เอาแต่หวนคิดถึง
เหตุการณ์ซึ่งผ่านไปแล้ว ที่ท�ำให้เจ็บปวด คิดแล้วไม่มีความสุข
แต่ก็ยังคิดถึงมันเพราะไม่รู้ตัว
พวกเรามาปฏิบัติธรรม มาเดินจงกรม สร้างจังหวะ แต่ 45
บ่อยครัง้ ใจก็เผลอคิดถึงเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้เศร้าโศก โกรธแค้น อาลัย
อาวรณ์ หรือไม่ก็เผลอคิดถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึง แต่นึกไปแล้วก็ทุกข์
กังวล กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะปรุงแต่งเรื่องที่ยังมาไม่ถึง
อย่าว่าแต่เรื่องใหญ่โต เช่น หนี้สิน หรือความเจ็บป่วย
โดยเฉพาะเวลารอฟังผลการตรวจสุขภาพ แม้แต่เรื่องเล็กน้อย
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น เวลาเดินทาง เจอรถติดก็ทุกข์ได้ ที่จริง
รถติดไม่ท�ำให้จิตตก แต่พอเราเผลอคิด มโนถึงเหตุการณ์ขา้ งหน้า
ว่าถ้ารถติดแบบนี้ ก็จะไปถึงที่หมายไม่ทัน จะผิดนัดตกเครื่องบิน
ประชุ ม ไม่ ทั น ส่ ง ลู ก ไม่ ทั น พอคิ ด แบบนี้ ก็ เ ครี ย ด หงุ ด หงิ ด
มันยังไม่เกิดขึ้น แต่เครียดไปแล้ว อย่างนี้ก็เป็นการซ�้ำเติมตัวเอง
อย่างหนึ่ง ที่เรามักจะท�ำเป็นอาจิณ
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เรื่องการปฏิเสธหรือมองข้ามความสุขที่ชอบธรรมได้อธิบาย
ไปแล้ว และที่เป็นหนักกว่านั้นคือ การมัวเมาในความสุข เมื่อมี
ความสุขก็ยนิ ดีกบั มัน ปลาบปลืม้ หลงติด จนกระทัง่ มัวเมา มีเงิน
แทนที่จะเป็นนายของเงิน กลับปล่อยให้เงินเป็นนายเรา มีความ
สะดวกสบาย แทนที่จะเป็นนายเหนือมัน กลับปล่อยให้มันเป็น
นายเรา จะไปไหน หากรูว้ า่ ไม่สะดวกสบาย ก็ไม่อยากไป ถึงแม้วา่
อยากไปท�ำบุญท�ำกุศล ไปปฏิบัติธรรม แต่พอรู้ว่าวัดนี้ไม่มีไฟฟ้า
ไม่มีเตียง ไม่มีห้องน�้ำในตัว ก็ไม่ไป ทั้งๆ ที่การไปวัด ไปปฏิบัติ
ธรรมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ อย่างนี้เรียกว่าเป็นทาสของความสะดวก
สบาย คนเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะ จะท�ำอะไรต้องสะดวกสบายไว้ก่อน
46 ถ้าไม่สะดวกสบาย ก็เบือนหน้าหนี ท�ำให้ขาดโอกาสทีจ่ ะพัฒนาตน
ให้เข้าถึงความดี ยิ่งเด็กๆ ยิ่งติดความสบายมาก ด้วยเหตุนี้เด็ก
จึงไม่อยากออกก�ำลังกาย ทั้งที่มันเป็นผลดีต่อสุขภาพ เหตุผล
ก็เพราะมันเหนือ่ ย การติดสบายท�ำให้เกิดโรคภัยกับร่างกายของเรา
และท�ำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่าย
ในธั ม มจั ก กั ป ปวั ต นสู ต ร นอกจากทางสายกลางแล้ ว
พระพุทธเจ้ายังสอนเรื่องอริยสัจ คือ ความจริงเกี่ยวกับทุกข์ เป็น
สิ่งประเสริฐ เมื่อนึกถึงสิ่งประเสริฐ เรามักนึกถึงสิ่งที่ให้ความสุข
สิง่ ทีส่ บาย หรือดูเป็นบวก แต่ทจี่ ริง ความทุกข์กเ็ ป็นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ
เหมือนกันถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาพิจารณา ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ทุกข์เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งก�ำหนดรู”้ ก�ำหนดรูใ้ นทีน่ ี้ ท่านใช้คำ� ว่า
ปริญญา ไม่ได้แปลว่า เพ่ง หรือ จ้อง แต่หมายถึงการท�ำความ
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เข้าใจ ไม่ใช่เข้าใจเพียงแค่ทกุ ข์ได้แก่อะไรบ้าง เช่น ได้แก่ความเกิด
ความแก่ ความเจ็ บ ความตาย ความโศก ความร�่ ำ ไรร� ำ พั น
ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ แต่ยัง
รวมถึงการท�ำความเข้าใจว่าทุกข์มาจากอะไร
ความทุกข์มี ๒ แบบ อย่างแรกคือ ทุกข์ทางกาย หรือทุกข์
ฝ่ า ยรู ป ธรรม ได้แก่ ความแก่ ความเจ็ บ ความตาย รวมถึ ง
ความพลัดพราก สิง่ เหล่านีไ้ ม่มใี ครหนีพน้ พระอรหันต์ พระพุทธเจ้า ก็ต้องพบกับความแก่ ความเจ็บ และก่อนที่จะตาย ต้องเจอ
กับความพลัดพราก สูญเสีย แต่ถา้ เราเข้าใจว่าทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เพราะ
สิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความพร่อง ความไม่สมบูรณ์ เต็มไปด้วย 47
ความขัดแย้งภายใน รวมทัง้ ถูกบีบคัน้ อยูต่ ลอดเวลา ในร่างกายเรา
ก็ มี ค วามขั ด แย้ ง อยู ่ ทุ ก ระดั บ มี ค วามเกิ ด ดั บ อยู ่ ใ นร่ า งกาย
ตลอดเวลา ในอวัยวะทุกส่วน มีเซลล์เกิดและตายอยู่ตลอดเวลา
วันหนึ่งมีเซลล์ในร่างกายตายราว ๕๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ล้าน
เซลล์ แต่ที่เรายังไม่ตาย เรายังมีสุขภาพดี เพราะมีเซลล์ใหม่
เกิดขึ้นในจ�ำนวนที่มากพอๆ กับที่ตาย แต่พอแก่ตัวลง เซลล์ตาย
มากกว่าเซลล์ที่เกิดใหม่ และเซลล์ที่เกิดใหม่ก็ไม่สมบูรณ์ มีความ
ผิดเพี้ยน มียีนส์ที่ผิดปกติ มีความบกพร่องในโครโมโซม เพราะ
ความแก่ ความชราของมัน ตรงนี้ท�ำให้เกิดความเจ็บ ความป่วย
ขึ้น สุดท้ายก็คือความตาย
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ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะร่างกายเรา ทรัพย์สิน สิ่งของ
ล้วนแล้วแต่พร่อง ล้วนแต่ถูกบีบคั้นจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เพราะฉะนั้น มันจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ต้องเสื่อม
และสลายไปในที่สุด ร่างกายของเรา ทรัพย์สมบัติของเรา คนรัก
ของเรา ล้วนแล้วแต่ตอ้ งเสือ่ ม ต้องสลายไป ความเสือ่ มสลายไปนี้
เรี ย กว่ า ทุ ก ขั ง ทุ ก ข์ ใ นไตรลั ก ษณ์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย อนิ จ จั ง
ทุกขัง อนัตตา ขอให้เข้าใจว่าหมายถึง ความไม่คงตัว ความพร่อง
ความไม่สมบูรณ์ ทนอยู่ได้ยาก เพราะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา
จากความเกิดและดับของปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
ถ้าเรารู้หรือเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งปวงว่ามันเป็นทุกข์ พูดง่ายๆ
48 คือ มันพร่อง ไม่สมบูรณ์ ฉะนั้น เมื่อมันเสื่อมสลายไป หรือ
ไม่เป็นดังใจ เราก็จะไม่เสียอกเสียใจ เพราะเรารูว้ า่ มันเป็นธรรมดา
เป็นเช่นนั้นเอง
พระพุทธเจ้าเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ เพราะมัน
มีความพร่อง ความไม่สมบูรณ์ อยู่ภายใต้ความขัดแย้งบีบคั้น
ซึ่งในที่สุดก็ต้องเสื่อมสลายและดับไป เมื่อพระองค์เห็นความจริง
เช่นนี้ ถึงคราวทีพ่ ระองค์แก่ชรา เจ็บป่วย ก็ปว่ ยแต่กาย ใจไม่ทกุ ข์
แต่เนื่องจากคนเราไม่เข้าใจความจริงอันนี้ เกิดความยึดติดถือมั่น
ว่าเป็นตัวกูของกู เช่น ร่างกายนี้เป็นของกู บ้านเป็นของกู คนรัก
ของกู เมื่อมันเสื่อมสลายไป ไม่เป็นไปดั่งใจ ก็เกิดความโศก
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เมื่อมีปัญญาเห็นความจริงว่า
สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์
ไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมั่นได้
สิ่งที่เราเคยยึดเป็นตัวกูของกู
เป็นเรา เป็นของเรา
เราก็จะคืนให้เป็นของธรรมชาติไป

ความร�่ำไรร�ำพัน ไม่สบายใจ ความคับแค้นใจขึ้นมา ทั้งหมดนี้
เรียกว่าความทุกข์ทางใจ ไม่ใช่ทุกข์ที่จะต้องเกิดกับทุกคน จริงอยู่
ความแก่ ความเจ็บ ความพลัดพราก ความตาย ไม่มีใครหนีพ้น 49
แต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อเจอกับมันแล้ว จะต้องโศกเศร้า ร�่ำไรร�ำพัน
ไม่สบายใจ คับแค้นใจเสมอไป
ถ้าเรารู้ความจริงว่าสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นเช่นนั้นเอง ความ
ยึดติดหรือตัณหาอุปาทาน ก็จะเบาบางจนหมดไป เมือ่ ไม่มตี ณั หา
อุปาทาน พอมันเสื่อมสลายดับไป ใจก็ไม่ทุกข์ เราไม่มีทางที่จะ
หลี ก หนี ส ภาวะที่ เ ป็ น ความแก่ ความเจ็ บ ความพลั ด พราก
ความตายได้ แต่เราสามารถทีจ่ ะยกจิตให้เหนือสิง่ เหล่านี้ จนกระทัง่
ความโศกเศร้า ความร�ำ่ ไรร�ำพัน ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ
ไม่อาจรบกวนจิตใจได้ จะเข้าถึงภาวะเช่นนี้ได้ก็เพราะการปฏิบัติ
มีการฝึกกาย วาจา ใจ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงจ�ำแนกออกมาเป็น
๘ วิธี เรียกว่า อริยมรรค มีองค์ ๘ นั่นเอง อาจจะจ�ำยาก แต่

แ ค่ รู้ ก็ อ ยู่ เ ป็ น สุ ข
รู้ทุกข์ เพื่ออยู่เหนือทุกข์

สามารถจ�ำแนกได้เป็น ๓ ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องของปัญญา คือ
การมี สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป ปะ ส่ ว นที่ ส องเป็ น เรื่ อ งศี ล คื อ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ส่วนที่สามเป็นเรื่อง
ของจิตหรือสมาธิ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
เหล่านี้เป็นการฝึกกาย วาจา ใจ ซึ่งท�ำให้เกิดปัญญาในที่สุด
เมื่อมีปัญญาเห็นความจริงว่า สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์
ไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมั่นได้ สิ่งที่เราเคยยึดเป็นตัวกูของกู เป็นเรา
เป็นของเรา เราก็จะคืนให้เป็นของธรรมชาติไป เราจะคืนร่างกาย
นี้ให้เป็นของธรรมชาติ เราจะคืนจิตนี้ให้เป็นของธรรมชาติ เราจะ
50 คืนทรัพย์สมบัติ บ้านเรือนให้เป็นของธรรมชาติ คนรักก็เป็นของ
ธรรมชาติ ถึงเวลาเสื่อมไปตามธรรมชาติ ก็ไม่ทุกข์ร้อน ตรงนี้
แหละทีจ่ ะท�ำให้เกิดความพ้นทุกข์ ทีเ่ รียกว่านิโรธ คือ การหลุดพ้น
จากความทุกข์ การดับสิ้นซึ่งความทุกข์ มันเป็นไปได้ก็เพราะ
การฝึก กาย วาจา ใจ อย่างนี้
เมื่อเราได้อ่านได้ฟังธัมมจักกัปปวัตนสูตร หรือปฐมเทศนา
แล้ว หากเราพิจารณา ใคร่ครวญ และน�ำมาปฏิบัติ แม้ว่าจะเป็น
เรื่องยาก แต่ถ้าปฏิบัติตามก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจ
ของเราได้ ท�ำให้ห่างไกลจากความทุกข์เป็นล�ำดับ จนอาจจะ
พ้นทุกข์ได้เลย

เราทุกคนมีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์ได้
อย่างที่พระพุทธเจ้า
และพระอรหันต์ได้กระท�ำมาแล้ว
พระพุทธเจ้าตรัสยืนยัน
หรือให้ก�ำลังใจแก่เราว่า
“อริยโลกุตตรธรรม
เป็นทรัพย์ประจ�ำตัวของทุกคน”

ใช้สมอง
อย่าลืมใจ
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เราคงเคยได้ยนิ ค�ำพูดว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ
ทีจ่ ริงพูดแค่นยี้ งั ไม่ครบถ้วน ทีถ่ กู ต้องคือ “มนุษย์
เป็นสัตว์ประเสริฐได้ เพราะการฝึกฝน” ถ้าไม่
ฝึกฝนก็เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ได้ เพราะว่าอาจจะ
ก่อความเดือดร้อน สร้างความฉิบหายให้กบั ผูค้ น
มากมายก็ได้ เพราะว่ามนุษย์นั้นมีความฉลาด
ถ้าจิตใจของมนุษย์ไม่ได้มีการฝึกฝน ก็อาจใช้
ความฉลาดไปในทางเลวร้าย ภาษาบาลีเรียก
ความฉลาดในทางไม่ดี หรือฉลาดแกมโกงว่า
เฉโก เพราะฉะนัน้ คนเราจะชือ่ ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ
ได้ ก็ตอ้ งมีการฝึกก่อน ไม่ใช่วา่ เกิดมาแล้ว จะ
เป็นสัตว์ประเสริฐโดยอัตโนมัติ

แ ค่ รู้ ก็ อ ยู่ เ ป็ น สุ ข
ใช้สมอง อย่าลืมใจ

การฝึกที่ว่านี้ ไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าโรงเรียน เพราะ
ว่าโรงเรียนเป็นของที่เพิ่งมีมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อน เมืองไทยรู้จัก
ค�ำว่าโรงเรียนในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้เอง ก่อนหน้านั้นเราไม่มี
โรงเรียน ตอนที่แนวคิดเรื่องโรงเรียนมาเมืองไทยในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ ก็ยังหาค�ำเรียกไม่ได้ จึงเรียกว่า โรง School เพราะยัง
หาค�ำแปลไม่ได้
การฝึกฝนไม่ได้หมายถึงการเรียนในห้องเรียน แต่หมายถึง
การฝึกฝนขัดเกลาให้งอกงาม เริ่มต้นด้วยการฝึกฝนพฤติกรรม
ไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่น พุทธศาสนาเรียกว่า “ศีล”
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ศีล ๕ มีขึ้นเพื่อควบคุมก�ำกับพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียน
ผู้อื่น ส่วนศีล ๘ เป็นเรื่องที่ละเอียดกว่า คือฝึกให้เรามีชีวิตที่
เรียบง่าย ไม่หลงในวัตถุหรือความสุขแบบหยาบๆ เช่น งดการมี
เพศสัมพันธ์ งดอาหารในเวลาวิกาล ไม่ประดับประดาด้วยเครื่อง
หอม งดการละเล่นหรือความบันเทิงเริงรมย์ ซึ่งหลายคนถือว่า
เป็นสีสันของชีวิตแต่ไม่มีก็ได้ ถ้าไม่มีก็ท�ำให้ชีวิตเราเรียบง่าย
มากขึ้น รวมทั้งการไม่นอนในที่นอนอันสูงใหญ่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ศีล ๘ เป็นการฝึกตนไม่ให้เบียดเบียนตนเอง เพราะถ้าเราอยูแ่ บบ
ไม่เรียบง่าย ยึดติดในวัตถุ เราก็จะกลายเป็นทาสของวัตถุ เป็น
ทาสของกาม ซึ่งจะท�ำให้ชีวิตรุ่มร้อน หาความสุขความโปร่งเบา
ในจิตใจได้ยาก แถมชักน�ำให้ท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เบียดเบียนผู้อื่น
ด้วย

พระไพศาล วิสาโล

การฝึกฝนนั้นไม่ได้ท�ำเฉพาะการขัดเกลาพฤติกรรม แต่ต้อง
ฝึกฝนลึกไปกว่านั้น เพราะพื้นฐานของพฤติกรรมหรือการกระท�ำ
ของมนุษย์คือจิตใจ ดังนั้นจึงต้องฝึกจิตใจด้วย จิตใจของคนเรามี
๒ ส่วน ส่วนแรกเรียกง่ายๆ ว่า สมอง หมายถึงความคิด การ
ใช้เหตุผล ความเห็น ความเชื่อ อีกส่วนเรียกว่า หัวใจ หมายถึง
อารมณ์
สมอง กับ หัวใจ เป็นสิ่งที่อยู่ด้านใน แต่ส่งผลออกมาเป็น
การกระท�ำ  และค�ำพูด คนที่มีเหตุผล สิ่งที่พูดออกมา ก็จะมี
เหตุผลด้วย คนที่มีหัวใจเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ก็จะชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนคนมักโกรธ ก็ชอบพูดร้ายหรือท�ำร้าย
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การฝึกฝนขัน้ พืน้ ฐานในทางพุทธศาสนาแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
๑. ฝึกพฤติกรรม เรียกว่า ศีล
๒. ฝึกอารมณ์ เช่นให้มีความอดทน มีเมตตากรุณา มีสติ
เรียกว่า สมาธิ
๓. ฝึกการใช้ความคิด การใช้เหตุผล รวมถึงฝึกให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความจริงของชีวิต เรียกว่า
ปัญญา
ศีล สมาธิ ปัญญา จึงเป็นการฝึกทั้งสมองและหัวใจ
“สมอง” เป็นเรือ่ งของการใช้เหตุผล การใช้ความคิด เหล่านี้
เป็นสิ่งที่ต้องฝึก เราเรียนในโรงเรียนเพื่อจะได้มีความรู้ และมี
เหตุผล รู้จักคิด รู้จักไตร่ตรองด้วยเหตุผล มีวิจารณญาณ ซึ่งช่วย

แ ค่ รู้ ก็ อ ยู่ เ ป็ น สุ ข
ใช้สมอง อย่าลืมใจ

ให้เราไม่หลงงมงาย ใครพูดอะไรมา ก็ไม่เชื่อทันที พิจารณาด้วย
เหตุผลก่อน เหตุผลจะช่วยให้เราไม่งมงาย เดี๋ยวนี้ข่าวลือมีเยอะ
มาก ล่อลวงให้เราหลงเชื่อได้ง่าย บางทีก็ล่อลวงให้เราไปลงทุน
แชร์ลูกโซ่ บอกว่าจะมีรายได้งาม เราก็ควรใช้เหตุผลพิจารณา มี
ข้อมูลประกอบ ถ้าใช้เหตุผลก็จะไม่หลงเชื่อง่าย แต่บางครั้งเป็น
เพราะความโลภ ความโลภนี่เป็นเรื่องของอารมณ์ ซึ่งบดบังสติ
ปัญญาท�ำให้หลงเชื่อได้ง่าย ความกลัวท�ำให้เราหลงงมงาย เช่น
กลัวเทวดา กลัวผีสางนางไม้ แต่ถา้ เราใช้เหตุผลก็จะช่วยให้ไม่หลง
คล้อยตามอารมณ์ ซึ่งเป็นส่วนที่เราเรียกว่า “หัวใจ”
เราต้องพัฒนาสมองให้มีปัญญา มีเหตุผล รู้จักคิด รู้จัก
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ไตร่ตรอง แต่ว่าเท่านี้ยังไม่พอ เราต้องพัฒนาอารมณ์ ให้มีใจที่
เข้มแข็ง คือมีความอดทน แต่ขณะเดียวกันก็มคี วามอ่อนโยน คือมี
ความเมตตากรุณา รวมทั้งมีสติด้วย สตินั้นถือว่าเป็นคุณสมบัติ
ฝ่ายอารมณ์ ช่วยก�ำกับใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านหรือเป็นทาสของอารมณ์
ช่วยให้ใจไม่กระเพื่อม ถ้าไม่มีสติ เหตุผลที่เราใช้ก็จะเป็นเหตุผล
ที่สนองกิเลสหรือถูกครอบง�ำด้วยอารมณ์ คนเราไม่ใช่ว่าใช้เหตุผล
แล้ ว จะดี เ สมอไป บางที กิ เ ลสก็ มี เ หตุ ผ ลหลอกล่ อ ให้ เ ราหลง
เหมื อ นกั น คนที่ ติ ด การพนั น ติ ด เหล้ า เขาก็ มี เ หตุ ผ ล คนที่
คอร์รัปชั่นก็มีเหตุผล แต่เป็นเหตุผลที่สนองกิเลส เป็นเหตุผลที่
กิเลสปรุงแต่งขึ้นมา

พระไพศาล วิสาโล

เพราะฉะนั้น คนเราถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่มีสติ ปัญญา มี
เหตุผล แต่ก็ต้องระวัง อย่าไปเชื่อเหตุผลตะพึดตะพือ เพราะว่า
เหตุผลที่ดีก็มี เหตุผลไม่ดีที่พาท�ำชั่วก็มี จะใช้เหตุผลอย่างเดียว
ไม่ได้ เพราะเหตุผลก็มีข้อจ�ำกัด แม้แต่การจะพูดคุยกับใคร หรือ
จะโน้มน้าวใจใคร จะใช้เหตุผลอย่างเดียวไม่ได้
มีหมอคนหนึ่งเป็นจิตแพทย์เล่าว่า เจอผู้ป่วยรายหนึ่งเป็น
รุ่นพี่ เป็นวิศวกร รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ตอนหลังรุ่นพี่คนนี้มีอาการทางจิต คือเขามีความรู้สึกเหมือนมีคน
คอยส่งคลื่นรังสีมารบกวนความคิดของเขา แถมยังอ่านความคิด
ของเขาได้ด้วย เขาจึงกลัวจนต้องลาออกจากงาน เก็บตัวที่บ้าน 57
เป็นปี หมอวินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคจิตเภท จึงให้ยาไป สามอาทิตย์
ต่อมาอาการดังกล่าวก็หายหมด
อย่ า งไรก็ ต ามถ้ า จะหายขาด คนไข้ ต ้ อ งกิ น ยาต่ อ เนื่ อ ง
๖ เดือนเป็นอย่างน้อย หมอจึงพยายามชักจูงผูป้ ว่ ยให้รว่ มมือ ด้วย
การกินยาครบ ๖ เดือน
หมอโน้มน้าวเขาด้วยการชี้ให้เขาเห็นว่า หลังจากกินยาแล้ว
คลื่นรบกวนก็หายไป คนไข้ยอมรับว่าใช่ หมอจึงบอกว่า เพราะ
ฉะนั้น ผมอยากให้พี่กินยานี้ต่อไป แต่คนไข้ปฏิเสธ ให้เหตุผลว่า
คลืน่ หายไปเอง ไม่ได้เกีย่ วกับยา หมอชีแ้ จงอย่างไร เอาเหตุผลมา
หว่านล้อม เขาก็ไม่เชือ่ บอกว่า คลืน่ หายในช่วงเดียวกับทีก่ นิ เป็น
เพราะความบังเอิญต่างหาก ไม่ใช่เพราะยา
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หมอบอกว่า “มันไม่บังเอิญหรอก พิสูจน์ดูก็ได้ ผมจะลอง
หยุดยา ถ้าคลื่นรบกวนกลับมา ผมจะให้ยาใหม่ ถ้าพี่กินยาแล้ว
คลืน่ รบกวนมันหายไป ก็แสดงว่ายาช่วยให้คลืน่ รบกวนหาย ฉะนัน้
พี่ต้องกินยาให้ครบ ๖ เดือน”
พูดขนาดนี้คนไข้ก็ไม่ยอม โต้หมอว่า “คนที่ส่งคลื่นรบกวน
เขาอ่านใจผมได้ เขาอาจจะรูว้ า่ เราก�ำลังทดลองอยู่ เลยแกล้งไม่สง่
คลื่นรบกวนตอนที่ผมกินยา”
หมอเจอเหตุผลแบบนี้ ไม่รู้จะชักชวนอย่างไร หมอบอกว่า
ตอนนัน้ เขาไม่สามารถแก้ปญั หานีไ้ ด้ดว้ ยเหตุผล เพราะคนไข้โต้แย้ง
58 ได้หมด หมอจึงพูดกับคนไข้ว่า “ผมเถียงสู้พี่ไม่ได้แล้ว พี่บอกมา
ดีกว่า ว่าผมจะต้องท�ำยังไง พี่จึงจะกินยาครบ ๖ เดือน”
ผลสุดท้ายคนไข้กเ็ ลยบอกว่า “ถ้าหมออยากให้ผมกินยา ผม
ก็จะกิน เพราะหมอดูแลผมอย่างดีมาตลอด ผมเชื่อว่าหมอหวังดี
ผมไม่อยากให้หมอเสียใจ”
ตกลงคนไข้ยอมกิน ไม่ใช่เพราะจ�ำนนต่อเหตุผลของหมอ
แต่เป็นเพราะเห็นใจหมอ ประทับใจในความปรารถนาดีของหมอ
นี่เป็นตัวอย่างว่า บางทีเหตุผลก็มีข้อจ�ำกัด หมอเอาเหตุผล
มาพูดกับคนไข้อย่างไรคนไข้ก็ไม่ยอมท่าเดียว ทั้งเถียงทั้งหักล้าง
ด้วยเหตุผลเหมือนกัน แต่คนไข้ยอมกินยา เพราะยอมแพ้ตอ่ ความ
ปรารถนาดีของหมอ ใจอ่อนเพราะเห็นหมอตั้งใจมาก
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เหตุการณ์เช่นนี้เราคงเคยเจอ แบบว่าเอาเหตุผลมาชี้แจง
อย่ า งไรอี ก ฝ่ า ยก็ ไ ม่ ย อม แต่ สุ ด ท้ า ยเขายอมเพราะเห็ น ว่ า เรา
ปรารถนาดีต่อเขา คนเราจะใช้แต่หัวอย่างเดียวไม่พอ ต้องใช้ใจ
ด้วย ถ้าใช้แต่หวั ก็อาจไปไม่รอด โดยเฉพาะเวลาเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งขึ้นมา
มูลนิธิแห่งหนึ่งจัดงานปฏิบัติธรรม มีคนมาร่วมงานหลาย
ร้อยคน พอเสร็จงานก็มีการประชุมสรุปงาน ผู้ที่มาประชุมมีทั้ง
กรรมการมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา อาสาสมัครผูห้ นึง่ ลุกขึน้ ต�ำหนิ
กรรมการมูลนิธิยืดยาว เพราะไม่พอใจที่ไม่น�ำเอาข้อเสนอแนะของ
เขาไปปฏิบัติ ทั้งๆ ที่เขาใช้เวลาครุ่นคิดกับมันนานมาก
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กรรมการมูลนิธคิ นหนึง่ ลุกขึน้ มาชีแ้ จงว่า ข้อเสนอเหล่านัน้
ท�ำไม่ได้เพราะเหตุผลหลายประการ รวมทั้งบอกเล่าข้อเท็จจริง
หลายอย่างทีช่ ายผูน้ นั้ เข้าใจผิด ปรากฏว่าค�ำชีแ้ จงของเธอท�ำให้เขา
ขุ่นเคืองมากขึ้น จนเขาลุกขึ้นมาตอบโต้อย่างรุนแรง
กรรมการมูลนิธผิ นู้ ลี้ กุ ขึน้ ชีแ้ จงเป็นครัง้ ทีส่ อง แต่มรี นุ่ พีผ่ หู้ นึง่
สะกิด และลุกขึ้นพูดแทนว่า “ผมขอบคุณที่คุณมีความปรารถนาดี
ต่อมูลนิธิ ขณะเดียวกันก็เข้าใจความรู้สึกของคุณด้วย คุณรู้สึก
เสียใจทีค่ วามตัง้ ใจดีของคุณไม่ถกู น�ำไปปฏิบตั ิ แต่กอ็ ยากให้เข้าใจ
ว่าเรามีข้อจ� ำกัด ท�ำให้ไม่สามารถท� ำตามข้อเสนอของคุณได้
อันนี้เป็นความผิดพลาดของพวกเราเอง ผมต้องขออภัยกับสิ่งที่
เกิดขึ้นด้วย”
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พูดจบ ชายผู้นั้นก็มีอาการสงบลงทันที สิ่งที่ท�ำให้ชายผู้นั้น
สงบลงไม่ใช่เพราะได้ฟงั เหตุผลทีด่ ี เหตุผลไม่ได้ชว่ ยเท่าไร กรรมการ
มูลนิธิพยายามชี้แจงเหตุผล แต่ไม่ได้ช่วยท�ำให้ชายผู้นั้นรู้สึกดีขึ้น
แต่ที่เขารู้สึกดีขึ้นได้ ก็เพราะรับรู้ว่ามีคนที่เข้าใจความรู้สึกของเขา
เวลามีความขัดแย้งขึ้น เรามักจะใช้เหตุผลเพื่อชี้แจงและ
ยืนยันความถูกต้องของตน ขณะเดียวกันก็เพื่อหักล้างเหตุผลของ
อีกฝ่าย แต่ว่าสิ่งที่เรามักจะมองข้ามคือการใช้ความรู้สึก เพื่อรับรู้
ความทุกข์ของอีกฝ่าย ว่าเขามีความเสียใจ ขุน่ เคืองใจอย่างไรบ้าง
การรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายเป็นเรื่องส�ำคัญ จะรู้แต่เพียงว่าเขา
คิดอะไร พูดอะไร มีเหตุผลอะไรยังไม่พอ ต้องเข้าใจความรู้สึก
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ของเขาด้วย และการจะเข้าใจความรู้สึกของเขาได้นั้น เราต้องใช้
หัวใจ ใช้หัวหรือสมองไม่ได้
หัวหรือสมองเพียงช่วยให้เข้าใจความคิด เข้าใจเหตุผลเท่านัน้
แต่ไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ เหมือนกับว่าเราจะ
รับรูภ้ าพก็ตอ้ งใช้ตา แต่ถา้ จะรับรูเ้ สียงก็ตอ้ งใช้หู จะใช้ตารับรูเ้ สียง
ไม่ได้ ความรู้สึกก็ต้องอาศัยใจ แต่คนสมัยนี้ใช้หัวสมองมาก ใช้
แต่ ค วามคิ ด คิ ด อะไรก็ เ ป็ น เหตุ เ ป็ น ผล แต่ ก ลั บ ลื ม ใช้ ใ จรั บ รู ้
ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง ความขัดแย้งบ่อยครั้งลุกลามจนกลาย
เป็นการทะเลาะวิวาท เป็นเพราะว่าต่างไม่ยอม หรือไม่พยายาม
เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง พยายามจะใช้แต่เหตุผล
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หมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เป็นจิตแพทย์ พูดไว้น่า
สนใจว่า “เวลาสามีภรรยาทะเลาะกัน อย่าใช้เหตุผลเป็นอันขาด
ให้ใช้อารมณ์ วางเหตุผลลงให้ได้ ปล่อยให้อารมณ์ลอยขึ้นมา
อารมณ์รักที่เคยมีต่อกันในอดีตจะเข้ามาแก้ปัญหาให้เอง”
ที่ ห มอประเสริ ฐ พู ด อย่ า งนี้ ก็ เ พราะเวลาสามี ภ รรยาเวลา
ทะเลาะกัน เหตุผลที่ใช้มักจะท�ำให้ความขัดแย้งลุกลามขึ้น จน
กลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกัน เพราะเหตุผลเหล่านีถ้ กู เอามาใช้
เพื่อยืนยันความถูกต้องของตนเอง และกล่าวโทษอีกฝ่าย พูด
อีกอย่างคือใช้เหตุผลเพื่อชี้ว่าฉันถูก เธอผิด เหตุผลแบบนี้มีแต่
จะกระทบอัตตาอีกฝ่าย ท�ำให้ขุ่นเคือง แต่ถ้าใช้อารมณ์ ซึ่งในที่นี้ 61
หมายถึง ความรัก ความเห็นใจ การทิ่มแทง กระทบกระทั่งกัน
ก็จะลดน้อยลง ความรักจะท�ำให้เราเห็นใจ รับรู้ความทุกข์ของ
อีกฝ่ายหนึ่ง ท�ำให้จิตใจอ่อนโยน
เพราะฉะนั้น คนเราจะใช้แต่หัวสมองอย่างเดียวไม่ได้ ต้อง
ใช้หัวใจด้วย โดยเฉพาะในเวลาที่สัมพันธ์กับผู้อื่น เราใช้เหตุผล
ในการท�ำความเข้าใจสิ่งต่างๆ เราใช้เหตุผลในการท�ำความเข้าใจ
ว่าเขาคิดอะไร แต่เหตุผลหรือหัวสมอง ไม่สามารถท�ำให้เราเข้าใจ
ความรูส้ กึ ของเขาได้ ถ้าคนเราไม่เข้าใจความรูส้ กึ ของกันแล้ว ก็จะ
ไม่รู้ว่าค�ำพูดของเราทิ่มแทงเขามากน้อยแค่ไหน ยิ่งใช้เหตุผลยิ่ง
ทิ่มแทงมากขึ้น
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หลวงพ่อค�ำเขียนพูดอยู่เสมอ เวลามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น
ในวัด ท่านจะเตือนว่า “อย่าเอาผิดเอาถูกกัน” ให้ใช้ความเห็นใจ
กัน หรือนึกถึงความสามัคคีกัน การเอาผิดเอาถูกคือการใช้เหตุผล
เพื่อชี้ว่าฉันถูก เธอผิด เอาเหตุผลมาใช้ในการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วยกตัวให้สูงขึ้น หรือปกป้องตัวเอง ซึ่งก็ท�ำให้ความขัดแย้ง
ลุกลามมากขึ้น ความไม่พอใจก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น
สมัยนีเ้ ราชอบพูดกันว่าให้ใช้เหตุผล แต่วา่ บางทีเหตุผลทีเ่ อา
มาพูดกันนั้น ก็เป็นเหตุผลของกิเลส เป็นเหตุผลของอัตตา และ
บางครัง้ ก็มขี อ้ จ�ำกัดในการแก้ปญั หา ถ้าเราใช้หวั ใจบ้าง ใช้อารมณ์
บ้าง แต่เป็นอารมณ์ฝ่ายกุศล เช่น ความรัก ความเมตตา ความ
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เห็นใจ ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ เหมือนอย่างจิตแพทย์ที่สามารถ
โน้มน้าวให้คนไข้กินยาได้ ไม่ใช่เพราะใช้เหตุผล ที่จริงเหตุผลของ
หมอโน้มน้าวคนไข้ไม่ได้เลย แต่ว่าความเมตตา ความใส่ใจของ
หมอต่างหาก ที่ท�ำให้คนไข้ยอมกินยาตามความต้องการของหมอ
เพราะฉะนั้น เวลาเราพูดถึงการฝึกตน จะเป็นการฝึกตัวเอง
ก็ดี ฝึกลูกหลานก็ดี ก็อย่าฝึกแต่หวั สมอง ฝึกการคิด การใช้เหตุผล
หรือการวิเคราะห์เท่านัน้ ถึงแม้จะดีมปี ระโยชน์ แต่กไ็ ม่พอ เราต้อง
ฝึกจิต เสริมสร้างหัวใจหรือพัฒนาอารมณ์ด้วย
นอกจากมี เ มตตากรุ ณ า มี ค วามใส่ ใ จแล้ ว ก็ ต ้ อ งไวต่ อ
ความรู้สึกของคนอื่นด้วย ที่จริงธรรมชาติของคนเรามีคุณสมบัติ
ดังกล่าวอยูแ่ ล้ว อย่างเช่นเวลาเราเห็นรูปหน้าคน ถ้าเห็นหน้าห่อเหีย่ ว
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เราก็รับรู้ได้ว่าเขาก�ำลังเศร้า หรือถ้าเห็นเขายิ้มแย้ม เราก็รู้ว่าเขา
ก�ำลังมีความสุข เด็กก็สามารถรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของคน
ในรูปภาพได้ แต่พอโตขึ้น ยิ่งเรียนสูงขึ้น ใช้ความคิด ใช้เหตุผล
มากขึ้น จะรับรู้ความรู้สึกของคนในภาพได้น้อยลง เห็นภาพแล้ว
นึกไม่ออกว่าคนในภาพรูส้ กึ อย่างไร เขาก�ำลังดีใจ หดหู่ หรือก�ำลัง
กลัว วิตก ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของผู้คนลดน้อย
ถอยลง เพราะว่าเน้นเรียนแต่ใช้ความคิด ใช้เหตุผล
แต่ถ้าเราไม่เอาแต่ใช้เหตุผลหรือใช้ความคิดอย่างเดียว เรา
ใช้ใจในการรับรู้สิ่งต่างๆ บ้าง เราก็จะรับรู้ความรู้สึกของคนที่อยู่
ข้างหน้าเราได้ ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไร
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แต่เดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นเลย ความรู้สึก
ของตัวเองก็ไม่ค่อยรู้กันแล้ว อาตมาเคยถามหลายคนว่า ตอนนี้
คุณรู้สึกอย่างไร หลายคนตอบไม่ได้ เพื่อนอาตมาคนหนึ่งเป็น
อาจารย์ ก่อนเริม่ ชัน้ เรียน ก็จะให้มกี ารเช็กอิน คือให้แต่ละคนบอกว่า
ตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไร ปรากฎว่านักศึกษาหลายคนตอบไม่ได้
ตอบเป็นความคิดหมด เช่น เช้านี้รถติดมากเหลือเกิน เลยมาสาย
ค�ำพูดดังกล่าวไม่ได้บง่ บอกความรูส้ กึ แต่เป็นการแสดงความคิดเห็น
หรือบอกเล่าข้อเท็จจริง ที่จริงถ้าเขารู้จักหรือรับรู้ความรู้สึกของ
ตัวเอง ก็จะบอกได้ว่าตอนนี้ก�ำลังหงุดหงิด เบื่อ หรือดีใจ โปร่ง
โล่ง แต่วา่ นักศึกษาตอบไม่ได้ ต้องเช็กอินหลายครัง้ นานเป็นเดือน
กว่าจะบอกความรู้สึกของตัวเองได้

แ ค่ รู้ ก็ อ ยู่ เ ป็ น สุ ข
ใช้สมอง อย่าลืมใจ

การเจริญสติ เป็นการฝึกให้เราใช้ใจ วางความคิดลง แต่กอ่ น
เราคิ ด เยอะเหลื อ เกิ น หลายคนแม้ ก ระทั่ ง เวลาเจริ ญ สติ ก็ ยั ง
คิดไม่หยุด ไม่ใช่แค่คดิ ฟุง้ ซ่านเท่านัน้ บางทียงั ถามตัวเองว่า นีฉ่ นั
ก�ำลังคิดอยู่หรือเปล่า อันนี้เป็นความคิดแท้ๆ เลย เป็นความคิด
ซ้อนความคิด เวลาครูบาอาจารย์บอกให้หมัน่ รูส้ กึ ตัว หลายคนกลับ
ใช้ความคิด เมือ่ บอกให้ผปู้ ฏิบตั ทิ ำ� ความรูส้ กึ ตัว เวลามือเคลือ่ นไหว
เวลาเดินจงกรม ให้รู้สึก มันกลายเป็นของยากไปแล้ว เพราะว่า
ส่วนใหญ่ใช้ความคิดกันทั้งนั้น พยายามใช้ความคิดเพื่อจับความ
รู้สึก มันจับไม่ได้ ต้องใช้ใจรับรู้ ใจตอนนั้นต้องว่างจากความคิด
ถึงจะรู้สึกตัว และรู้สึกว่ามือก�ำลังเคลื่อนไหว
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คนที่มาปฏิบัติใหม่ๆ หลายคนจะสับสนมากว่า “รู้สึกตัว”
คืออะไร หรือแม้แต่จะรับรู้อารมณ์ว่า ตอนนี้อารมณ์เป็นอย่างไร
ก็ตอบไม่ได้ แต่ไม่เป็นไร ให้เราหมัน่ ใช้ความรูส้ กึ หมัน่ ใช้ใจ โดย
การวางความคิดลง แล้วมาใช้ใจรับรู้ สติ และความรู้สึกตัวจะ
ค่อยๆ เจริญงอกงามมากขึ้น ซึ่งก็จะท�ำให้เราไม่เพียงรับรู้ความ
รูส้ กึ ของเราได้ไว แต่ยงั สามารถรับรูค้ วามรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ทีอ่ ยูต่ อ่ หน้า
ได้ง่ายขึ้นด้วย

ให้เราหมั่นใช้ความรู้สึก หมั่นใช้ใจ
โดยการวางความคิดลง
แล้วมาใช้ใจรับรู้
สติ และ ความรู้สึกตัว
จะค่อยๆ เจริญงอกงามมากขึ้น
ซึ่งก็จะท�ำให้เราไม่เพียงรับรู้ความรู้สึกของเราได้ไว
แต่ยังสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
ที่อยู่ต่อหน้าได้ง่ายขึ้นด้วย

มีสติเมื่อใด
ใจเห็นธรรมะเมื่อนั้น
คนเราเวลามีความทุกข์ ก็อยากให้ความทุกข์
หายไป แต่ขณะที่ก�ำลังก�ำจัดทุกข์ ก็อย่าลืมมา
66 ดูใจของตัวเองด้วย ไม่วา่ จะทุกข์กาย หรือทุกข์
ใจก็ตาม การกลับมาดูใจเป็นเรื่องส�ำคัญที่คน
มักจะมองข้าม เวลาทุกข์กาย ไม่วา่ จะเป็นเพราะ
แมลงสัตว์กดั ต่อย เพราะปวดเมือ่ ย หรือเพราะ
เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายก็ตาม ลองสังเกตใจของเรา
ว่าก�ำลังซ�ำ้ เติมตัวเองหรือเปล่า ซ�ำ้ เติมด้วยการบ่น
โวยวาย ตีโพยตีพาย ให้ลองสังเกตดู คนเรา
เวลาปวดกาย ส่วนใหญ่ไม่ได้แค่ปวดกายอย่าง
เดียว แต่จะมีปวดใจซ้อนมาด้วย ถ้าไม่กลับมา
ดูใจตัวเอง ก็คิดว่าปวดกาย เวลาเมื่อยก็คิด
แต่ว่าเมื่อยขา ปวดขา แต่ไม่ได้ตระหนักว่า
มันมีความทุกข์ใจซ้อนทับเข้ามา คนส่วนใหญ่
มองไม่เห็นตรงนี้
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พอมองไม่เห็น ก็เลยปล่อยให้ใจซ�ำ้ เติมกายหนักขึน้ ใจทีบ่ น่
ใจที่โวยวาย ตีโพยตีพายนี่แหละ ที่ซ�้ำเติมตัวเอง บางทีความทุกข์
ใจที่ซ�้ำเติมเข้ามา มันหนักหนากว่าความทุกข์กายด้วยซ�้ำ  ถ้าเพียง
แต่เราท�ำให้ใจเลิกบ่น หยุดโวยวาย ตีโพยตีพาย หรือคร�่ำครวญ
ความทุกข์ก็จะลดลง โดยยังไม่ต้องท�ำอะไรเลยกับกายเลย
เวลาเรานั่งนานๆ จะรู้สึกปวดเมื่อย แต่ถ้าเราท�ำใจให้เป็น
ปกติ ความปวดความเมือ่ ยก็ลดลงแล้ว แม้จะยังไม่ทนั ลุกเลย เวลา
โดนแมลงสัตว์กดั ต่อย มดก็ดี ยุงก็ดี รูส้ กึ ปวดขึน้ มา ใจจะเกิดโทสะ
เกิดความขุ่นเคือง แล้วมันก็โวยวายอยู่ข้างใน แม้ยังไม่ทันปัดมด
ไม่ทนั ไล่ยงุ เลย เพียงแค่ท�ำใจให้ปกติ ความคัน ความปวดก็ลดลง
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ไปได้แล้ว ส่วนจะปัดมดปัดยุงหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่บางทีมัน
กัดไปแล้ว ถึงแม้ปัด มันก็ยังคัน หรือว่ายังปวดอยู่ แต่ถ้าไม่ดูใจ
มันก็ปวดทั้งกายปวดทั้งใจ
โรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกัน ที่เราทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
หรือจนกระทั่งหมดอาลัยตายอยากกับชีวิต ไม่ใช่เพราะความทุกข์
กาย แต่เป็นเพราะความทุกข์ใจ เพราะความกลัว ความวิตกกังวล
สารพัด หลายคนจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ได้ ด้วยการรักษาใจ
ให้ปกติ โรคร้ายก็ยังมีอยู่ แต่ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ เหมือนกับว่า
ความทุกข์หล่นหายไปหลายส่วนเลยทีเดียว
นอกจากใจที่บ่น โวยวาย ตีโพยตีพายแล้ว ลึกลงไปกว่านั้น
ยังมีความรู้สึกอีกอย่าง ไม่ใช่แค่รู้สึกว่ากายปวดขาเมื่อย แต่เป็น
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ความรูส้ กึ ว่า ฉันปวด ฉันเมือ่ ย ฉันเจ็บ เพราะมีตวั นีจ้ งึ ท�ำให้ทกุ ข์
กว่าเดิม สาเหตุที่ผู้คนพากันบ่นโวยวาย ตีโพยตีพาย โอดครวญ
นั่นก็เพราะมีตัวนี้เป็นรากเหง้า แทนที่จะเห็นความปวดความเมื่อย
ก็เข้าไปเป็นผู้ปวดผู้เมื่อย คนส่วนใหญ่แยกไม่ออกระหว่าง “เห็น”
กับ “เป็น” ก็เลยเผลอเข้าไปเป็นอยู่เรื่อย
เพราะฉะนั้น เวลาเราปวดเมื่อย เวลามีแมลงสัตว์กัดต่อย
รูส้ กึ คันขึน้ มา เป็นโอกาสดีทจี่ ะได้มาสังเกตใจของเรา ว่า เห็น หรือ
เข้าไปเป็น แล้ว เห็นความปวดความเมือ่ ย หรือว่าเป็นผูป้ วดผูเ้ มือ่ ย
คือถ้ามองไม่เห็น อย่างน้อยก็ให้สงั เกตอาการของใจ ทีบ่ น่ โวยวาย
ตีโพยตีพาย ซึ่งเห็นง่ายกว่า ตรงนี้แหละ ที่ท�ำให้เกิดโทสะขึ้นมา 69
ในใจ เป็นการซ�้ำเติมตัวเอง คนเรามักซ�้ำเติมท�ำร้ายตัวเองโดย
ไม่รู้ตัว ด้วยการปล่อยใจให้โวยวายอย่างนี้แหละ
ส่วนความทุกข์ใจก็เหมือนกัน เวลาทุกข์ใจ คนส่วนใหญ่
มักจะโทษคนนัน้ คนนี้ โทษดินฟ้าอากาศ โทษอะไรต่อมิอะไรมากมาย
แต่ลืมกลับมาดูใจตัวเอง ว่ามีส่วน หรือเป็นตัวการ ท�ำให้เกิด
ความทุกข์ใจหรือเปล่า
มีโยมคนหนึง่ มาปรึกษาว่า ท�ำอย่างไรจะให้คนใกล้ชดิ เลิกบ่น
หยุดพูดเรือ่ งเดิมซ�ำ้ ซาก คนใกล้ชดิ ไม่ทราบว่าเป็นใคร อาจจะเป็น
เพื่อนร่วมงานหรือสามี เธอเป็นทุกข์มาก ที่คนใกล้ตัวเอาแต่พูด
ซ�้ำซาก เรื่องเดียวพูดอยู่นั่นแหละ อาตมาจึงบอกเธอไปว่า สิ่งที่
ส�ำคัญกว่าก็คือ ท�ำอย่างไรตัวเราเองจะไม่คิดแต่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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ซ�้ำซาก วนไปเวียนมา นี่ส�ำคัญกว่า ผู้คนมักจะคิดว่าตนเองทุกข์
เพราะว่าคนใกล้ตัวพูดซ�้ำซากแต่เรื่องเดียว แต่ที่ทุกข์ใจจริงๆ เป็น
เพราะใจของตัวเอง เอาแต่คิดวนไปวนมาว่า เขาพูดไม่ดีกับเรา
เขาท�ำไม่ดีกับเรา คิดอยู่อย่างนั้นแหละจึงเป็นทุกข์
คนที่พูดไม่ถูกใจเรา พูดแค่ไม่กี่วินาที เขาอาจจะลืมไปแล้ว
ก็ได้ เพราะมันผ่านไปแล้ว เป็นวัน เป็นอาทิตย์ แต่เราเองต่างหาก
ทีเ่ อาแต่คดิ ถึงค�ำพูด คิดถึงประโยคนัน้ คิดถึงค�ำค�ำนัน้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก
เป็นสิบเป็นร้อยครั้ง ที่ทุกข์ใจเพราะเหตุนี้ต่างหาก แต่ไม่รู้ตัว
ไปคิดว่าที่ฉันทุกข์เพราะเขานั่นแหละ ไม่ยอมหยุดพูด พูดซ�้ำแต่
เรื่องเดียวกัน ทีตัวเองคิดซ�้ำซาก กลับไม่เคยตระหนัก
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เธอเองก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะมาถามประโยคนี้
ก็ยอมรับว่า ท�ำไมใจมันคิดแต่เรือ่ งนี้ ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเสียที
อันนี้แหละ คือที่มาหรือรากเหง้าของความทุกข์ใจ มันไม่ใช่เพราะ
คนอื่น แต่เป็นเพราะใจเรา เอาแต่ขุ่นเคืองอยู่กับเรื่องเดิมๆ แค่
เรือ่ งเดียวก็เอามาคิดแล้วคิดอีก นอนไม่หลับ หรือบางทีกก็ งั วลกับ
เรือ่ งทีย่ งั มาไม่ถงึ คิดซ�ำ้ คิดซากอยูน่ นั่ วนเวียนไปมาอยูก่ บั เรือ่ งเดิม
ธรรมชาติของใจเรา ชอบส่งจิตออกนอกอยู่แล้ว พอทุกข์ใจ
ก็เอาแต่โทษคนนั้นคนนี้ แล้วก็เรียกร้องให้เขาหยุดพูดเสียที แต่
ท�ำไมไม่เรียกร้องตัวเองให้หยุดคิดซ�้ำซากเสียที คนส่วนใหญ่เป็น
อย่างนี้ เอาแต่เรียกร้องคนอื่น แต่ลืมกลับมาดูใจตัวเอง
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การกลับมาดูใจ เป็นเรื่องส�ำคัญ
ถ้าอยากมีความสุข อยากไกลจากความทุกข์
ต้องกลับมาดูใจของตัวเอง
เพราะถ้าไม่ดูใจ
ใจก็จะเป็นตัวสร้างทุกข์หรือซ�้ำเติมตัวเอง

มีโยมอีกคนหนึ่งมาปรึกษาว่า กลุ้มใจมากเลย แม่ไม่รู้จัก
ปล่อยวาง ห่วงหลาน ห่วงลูก จะไปไหนก็ไปไม่ได้ เพราะแม่คอย
โทรถามตลอด แม่ห่วงลูกห่วงหลานจนเครียด เขาเป็นห่วงแม่ 71
ไม่อยากให้แม่ทุกข์ พูดเท่าไร แม่ก็ไม่ยอมปล่อยวางเรื่องลูกหลาน
จนตอนนี้เขานอนไม่หลับเลย
อาตมาก็เลยบอกไปว่า “เราเอาแต่เรียกร้องคาดหวัง ให้แม่
ปล่อยวาง แต่ท�ำไมเราไม่ปล่อยวางบ้าง” ที่พูดที่บ่นมานี่ เพราะ
ตัวเองปล่อยวางเรื่องแม่ไม่ได้ อยากให้แม่ปล่อยวางเรื่องลูกหลาน
แต่ตัวเองกลับไม่ปล่อยวางเรื่องแม่ เป็นอย่างนี้กันเยอะ เรียกร้อง
ให้คนอื่นปล่อยวาง แต่ตัวเองกลับยึดติดเหนียวแน่น นี่เป็นเพราะ
ลืมมองตัวเอง และคิดว่าที่ตัวเองทุกข์เพราะแม่ไม่ปล่อยวาง ไม่ใช่
หรอก เป็นเพราะตัวเองไม่ปล่อยวางเรื่องแม่ต่างหาก
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พอพูดอย่างนี้หลายคนก็จะบอกว่า แม่ของฉันก็เหมือนกัน
เวลาบอกแม่ให้ปล่อยวางเรื่องลูกเรื่องหลาน แม่ก็จะบอกว่า จะให้
ฉันปล่อยวางได้อย่างไร ในเมื่อเป็นลูกของฉันหลานของฉัน มันก็
ไม่จบเสียที ถ้าอยากให้แม่ปล่อยวาง ต้องเริม่ ต้นทีเ่ ราปล่อยวางก่อน
อยากจะให้แม่ปล่อยวางเรื่องเรา เราก็ต้องปล่อยวางเรื่องแม่ก่อน
นี่เป็นเพราะเราไม่กลับมาดูใจตัวเอง แล้วก็ทุกข์ เป็นทุกข์ที่เกิด
จากใจตัวเองแท้ๆ ไม่ใช่คนอื่น เป็นการซ�้ำเติมตัวเอง
ฉะนั้น การกลับมาดูใจเป็นเรื่องส�ำคัญ ถ้าอยากมีความสุข
อยากไกลจากความทุกข์ ต้องกลับมาดูใจของตัวเอง เพราะถ้า
ไม่ดูใจ ใจก็จะเป็นตัวสร้างทุกข์หรือซ�้ำเติม ทุกข์กายอาจจะเกิด
72
เพราะสิ่งอื่น เกิดเพราะแดด ฝน แมลงสัตว์กัดต่อย หรืออยู่ใน
อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งต่อเนื่องนานๆ แต่ถ้าเรารักษาใจให้ปกติ
กลับมาดูใจ ใจก็จะไม่ถกู โทสะครอบง�ำ  ไม่ถกู ความคิดและอารมณ์
ต่างๆ มากลุ้มรุมเล่นงาน
ขณะที่มีอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นแล้วก็รู้ทัน ถือเป็นการอยู่กับ
ปัจจุบันอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้น
เฉพาะหน้า ในที่นั้นๆ อย่างแจ่มแจ้ง ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน
เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้” นี้คือใจความส�ำคัญในบทสวด
มนต์ “ภัทเทกรัตตคาถา” การกลับมาอยู่กับปัจจุบัน หมายความ
ว่า นอกจากใจไม่คิดถึงอดีต ไม่กังวลถึงอนาคตแล้ว ยังรวมถึงว่า
เมื่อมี อ ารมณ์ ใ ดๆ เกิดขึ้นก็รู้ทัน เห็นมัน เช่น มี ทุ ก ขเวทนา
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เกิดขึ้นก็เห็นมัน เป็นการเจริญ “สติปัฏฐาน ๔” คือ รู้เวทนา
ไม่ ว ่ า เป็ น สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุ ก ขมสุ ข เวทนาก็ ตาม
รูใ้ นทีน่ คี้ อื เห็น ไม่เข้าไปเป็น เวลาเจ็บรูว้ า่ เจ็บ ส่วนใหญ่จะไม่ได้รู้
แค่นั้น แต่จะเข้าไปเป็นมากกว่า ต่อเมื่อเห็นถึงจะรู้ ถ้าเข้าไปเป็น
มันไม่รู้ มันต้องเห็นก่อนถึงจะรู้
การรู้ทันเวทนาเป็นเรื่องส�ำคัญ เวทนาตอนนี้คือความปวด
ความเมือ่ ย เป็นอารมณ์ปจั จุบนั เป็นอารมณ์เฉพาะหน้า จิตต้องไว
ที่จะเห็นมัน “ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆ อย่าง
แจ่มแจ้ง ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้น
ไว้” อย่างนี้เรียกว่าเป็นการอยู่กับปัจจุบันเหมือนกัน เป็นการอยู่ 73
กับปัจจุบันอย่างละเอียด ไม่ใช่หมายความเพียงแค่ว่า ไม่ปล่อยใจ
ให้หมกมุ่นอยู่กับอดีต ไม่ปล่อยใจให้กังวลกับอนาคต อย่างที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนต้นของบทสวดภัทเทกรัตตคาถาว่า “บุคคล
ไม่ควรตามคิดถึงสิ่งล่วงไปแล้วด้วยอาลัย และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่
ยังไม่มาถึง” ถ้าท�ำได้กช็ ว่ ยลดความทุกข์ไปได้เยอะแล้ว และถ้าท�ำ
ต่อไปคือ เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆ อย่างแจ่มแจ้ง
ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ “เขาควรพอกพูนอาการ
เช่นนั้นไว้” คือท�ำบ่อยๆ
ความปวด ความเมือ่ ย เป็นธรรมทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะหน้า รวมถึง
อารมณ์ตา่ งๆ ด้วย ความโกรธ ความหงุดหงิด ความเศร้า ถ้ามัน
เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ทัน ก็จะโดนมันเล่นงาน แต่ถ้ารู้ทัน ก็เรียกว่า
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“เห็นธรรมทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะหน้า” รูท้ นั คือ เห็นมัน เห็นความโกรธ
เห็นความเศร้า แต่ไม่เข้าไปเป็น
มีโยมคนหนึ่งมาเยี่ยม และขอให้แนะน�ำธรรมะที่จะช่วย
ในการด�ำเนินชีวิต อาตมาก็ตอบว่า “ให้อยู่กับปัจจุบัน” เขาท�ำ
สีหน้าเหมือนกับว่า แค่นเี้ องเหรอ อยากได้ยนิ ได้ฟงั มากกว่านัน้ ก็
เลยบอกต่อว่า อย่าประมาท อย่าดูแคลนว่าการอยู่กับปัจจุบันเป็น
เรือ่ งเล็กน้อย เป็นเรือ่ งจิบ๊ จ๊อย คนมักดูแคลนว่าการอยูก่ บั ปัจจุบนั
จะช่วยอะไรได้ ทีจ่ ริงเพราะไม่อยูก่ บั ปัจจุบนั นัน่ แหละ จึงเป็นทุกข์
พอได้ยนิ เช่นนี้ เขาจึงถามว่า “ท�ำอย่างไร ถึงจะหยุดฟุง้ ซ่าน
74 เพราะว่ามันฟุง้ ซ่านเหลือเกิน” อาตมาก็บอกเขาไปว่า “เพราะไม่อยู่
กับปัจจุบันนะสิ จึงฟุ้งซ่าน” ค�ำถามที่เขาพูดมา มันฟ้องอยู่ในตัว
ว่าเขาไม่อยูก่ บั ปัจจุบนั เพราะถ้าอยูก่ บั ปัจจุบนั ใจ ก็ไม่ฟงุ้ ซ่านหรอก
ส่วนใหญ่ที่ฟุ้งซ่าน เพราะใจมัวไปอยู่กับเรื่องในอดีตบ้าง อนาคต
บ้าง ก็หวังว่าพอพูดอย่างนี้ เขาจะเข้าใจว่าการอยู่กับปัจจุบันเป็น
เรื่องส�ำคัญ ปัญหาของเขา เป็นเพราะเขาไม่อยู่กับปัจจุบัน ถ้าอยู่
กับปัจจุบนั ไม่เพียงแต่ชว่ ยปลดเปลือ้ งอารมณ์ทมี่ าท�ำความทุกข์ใจ
แต่ยงั ช่วยท�ำให้เกิดปัญญาด้วยว่า ถ้าอยูก่ บั ปัจจุบนั ในความหมาย
ที่ว่า เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆ อย่างแจ่มแจ้ง ก็จะ
เห็นสัจธรรมความจริง
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ธรรมทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะหน้า หมายถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเรา ถ้าเรา
เห็นมัน มันก็จะแสดงธรรมให้เราเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ
ท�ำให้เห็นความจริงเรื่องรูปนาม หลวงพ่อชาพูดว่า “ผู้ใดมีสติอยู่
เสมอ ผูน้ นั้ ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าตลอดเวลา” เมือ่ ตาเห็นรูปก็
เป็นธรรมะ เมื่อหูได้ยินเสียงก็เป็นธรรมะ จมูกได้กลิ่นก็เป็นธรรมะ
ลิ้นได้รับรสก็เป็นธรรมะ ธรรมะจะปรากฏแก่เราตลอดเวลา ถ้าเรา
ดู เราเห็น เราได้ยิน ได้กลิ่นอย่างมีสติ ไม่ลืมตัว ทุกผัสสะจะ
น�ำธรรมะมาปรากฏแก่จิตใจของเรา จะเห็นความเกิดดับ จะเห็น
ความไม่เที่ยงของมัน ที่มันไม่เที่ยงก็เพราะมันเป็นทุกข์ ไม่คงทน
และที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่มีตัวตนของ
มันเอง มันจึงพร่อง มันจึงไม่สมบูรณ์ มันจึงเสื่อม มันจึงแปรผัน 75
อยู่ตลอดเวลา
การมีสติไม่เพียงช่วยให้เราเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจ
แต่ยังช่วยท�ำให้เราเห็นธรรมะที่ปรากฏกับสายตา หรือปรากฏใน
การรับรู้ของเราด้วย เวลาบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอก ไม่ได้แปลว่า
ไม่ต้องไปรับรู้เรื่องภายนอก มันเป็นไปไม่ได้ คนเราต้องรับรู้สิ่ง
ภายนอกอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส แต่ว่า
อย่าไปหมกมุ่นจดจ้องกับมันจนลืมตัว เช่น ได้ยินเสียงเพลงก็
เคลิ้มคล้อยกับเสียงเพลงนั้น หรือว่าเห็นรูปที่น่าพอใจก็ปักตรึงอยู่
กับรูปนัน้ ถ้าใจไปเพ่งไปจมอยูก่ บั รูป อยูก่ บั เสียง เรียกว่า “ส่งจิต
ออกนอก” หรือปรุงแต่ง เมื่อได้เห็นรูป ได้ยินเสียง
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แต่ถ้าเรามีสติ การรับรู้ภายนอกจะมีประโยชน์ มันไม่ใช่
ท�ำให้ลมื ตัว ถ้าเรารับรูอ้ ย่างมีสติ ก็จะเห็นธรรมได้เหมือนกัน ไม่ใช่
ว่าจะต้องกลับมามองตน มาดูกายดูใจถึงจะเห็นธรรม แม้แต่สิ่ง
ภายนอก เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง ถ้ามีสติ ก็เห็นธรรม ถือว่า
ได้รบั รูธ้ รรมะเหมือนกัน อยูใ่ นป่าแต่ผเู้ ดียว ไม่ได้อา่ นพระไตรปิฎก
ไม่ได้ฟังเทศน์ ก็สามารถเห็นธรรมะได้เหมือนกัน
สมัยที่หลวงปู่มั่นยังไม่ดัง แต่กิตติศัพท์ของท่านเริ่มเป็นที่
รู้จักกั น ในหมู ่ ผู ้ ใ ฝ่ ธ รรม ว่าท่านเป็นพระที่ใส่ใจกั บ การปฏิ บั ติ
ธรรม มักจะออกธุดงค์ ไม่ค่อยอยู่ประจ�ำที่ไหน คราวหนึ่งท่านไป
เชียงใหม่ เข้าใจว่าไปงานศพของพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง งานนั้นมี
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พระราชาคณะชั้นสมเด็จ ซึ่งดูแลภาคอีสานไปร่วมงานด้วย พระ
ราชาคณะท่านนั้นก็ได้ยินกิตติศัพท์หลวงปู่มั่น ว่าเป็นพระที่ชอบ
ธุดงค์ ซึ่งท่านไม่เห็นด้วย ท่านเห็นว่าพระต้องอยู่ประจ�ำวัด ต้อง
ศึกษาร�ำ่ เรียนพระปริยตั ธิ รรม พระราชาคณะท่านนีส้ นใจพระปริยตั ิ
ธรรมมาก ท่านเป็นพระสมัยใหม่ เมื่อเห็นหลวงปู่มั่นก็เลยเรียก
มา ท�ำนองต่อว่า “ท่านชอบธุดงค์อยูแ่ ต่ในป่าอย่างนี้ แล้วจะได้ฟงั
ธรรมะจากครูบาอาจารย์ จากเพื่อนสหธรรมิกอย่างไร”
หลวงปู่มั่นตอบว่า “พระเดชพระคุณไม่ต้องเป็นห่วงกังวล
กระผมอยูต่ ามป่าตามเขานัน้ ได้ฟงั ธรรมจากเพือ่ นสหธรรมิกตลอด
เวลา คือมีเพือ่ นและฟังธรรมจากธรรมชาติ เสียงนกเสียงกา เสียง
จิง้ หรีด จักจัน่ เรไร เสียงเสือ เสียงช้าง มันเป็นธรรมชาติไปหมด”
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หลวงปูม่ นั่ บอกว่า ท่านไม่ได้หา่ งจากธรรมะเลย ได้ฟงั ธรรมะ
ตลอดเวลา “เวลาใบไม้ร่วงหล่นจากขั้ว ทับถมกันไปไม่มีสิ้นสุด
ก็เป็นธรรม บางต้นมันก็เขียวท�ำให้ครึ้ม บางต้นมันก็ตายซาก
แห้งเหีย่ ว เหล่านัน้ มันเป็นธรรม เครือ่ งเตือนสติสมั ปชัญญะไปหมด
ฉะนั้นพระเดชพระคุณท่าน โปรดวางใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วงกระผม
เพราะได้ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน”
ท่านตอบได้นา่ สนใจมาก เมือ่ อยูใ่ นป่า สิง่ ทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้
ไม่ว่าเห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู ถ้าพิจารณาก็เป็นธรรมะ สอนให้
เห็นความจริงเรื่องเกิดดับ สอนให้เห็นถึงความจริงเรื่องไตรลักษณ์
เวลาอยู่ป่า แม้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์
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ที่เป็นบุคคล ก็ได้ฟังธรรมะ หรือรับรู้ธรรมะได้เหมือนกัน
เรือ่ งนีเ้ ป็นตัวอย่างหนึง่ ทีบ่ อกว่า แม้วา่ ครูบาอาจารย์จะสอน
ให้ดูกายดูใจ แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อต้องรับรู้สิ่งภายนอกก็ให้
มีสติปัญญาก็เกิดได้เหมือนกัน
ขอเพียงแต่มีสติ อะไรเกิดขึ้นกับกายก็รู้ ท�ำอะไรใจก็รับรู้
เวลาคิดนึกอะไรใจก็รทู้ นั อันนีเ้ รียกว่ารูก้ ายเคลือ่ นไหว รูใ้ จคิดนึก
เวลาเกิดผัสสะ ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง แล้วมีสติ มีความรู้สึกตัว
นอกจากจะท�ำให้ใจไม่ถล�ำเข้าไปในอารมณ์ที่เป็นอกุศล จมเข้าไป
ในความทุกข์แล้ว ยังท�ำให้เกิดปัญญาได้ดว้ ย ต้องฉลาดมองข้างใน
คือ ตามดูรู้กาย ใจ รวมทั้งเวทนาด้วย ขณะเดียวกัน ก็ฉลาดใน
การมองข้างนอก ให้มีสติเป็นตัวรองรับ ไม่เช่นนั้นมันจะเป็น
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มีสติเมื่อใด ใจเห็นธรรมะเมื่อนั้น

การส่งจิตออกนอก ท�ำให้หลงในรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส อย่าง
ที่เรียกว่าเมาแสงสีเสียง
เดีย๋ วนีผ้ คู้ นเมาเพราะเหตุนกี้ นั มาก แม้ไม่ได้กนิ เหล้าสูบบุหรี่
ไม่ได้เสพยา แต่กเ็ มาแสงสีเสียง ปล่อยใจหลงเพลินในรูป รส กลิน่
เสียง สัมผัส ท�ำให้ทุกข์ไปกับสิ่งนอกตัว เราต้องมีสติในการรับรู้
สิ่งเหล่านั้น แต่ใหม่ๆ ยังท�ำได้ยาก ต้องเริ่มต้นที่การมีสติ รู้กาย
เคลื่อนไหว รู้ใจคิดนึก เป็นการฝึกให้จิตฉลาดในการรู้ทันอารมณ์
สามารถเห็นธรรมจากกายและใจได้ เวลาตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง
ก็จะเห็นเป็นธรรมะได้ มันเกือ้ กูลกัน แต่วา่ ต้องรูจ้ กั ท�ำเป็นขัน้ ตอน
เริ่มต้นที่การดูกายให้ชัดเจนก่อน
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ชัดเจนในที่นี้ หมายความว่าคล่องแคล่ว กายท�ำอะไร ใจก็
รับรู้ หรือรู้สึก ยกมือก็รู้สึก เดินก็รู้สึก อาบน�้ำ  ถูฟันก็รู้ตัว เรียก
ว่ารูก้ ายเคลือ่ นไหว ต่อไปสติกจ็ ะไว จนเห็นใจคิดนึก จะไปเห็นใจ
คิดนึก โดยทีถ่ า้ ยังรูก้ ายไม่ไวพอ มันท�ำไม่ได้ มีแต่จะโดนความคิด
และอารมณ์เล่นงาน แทนที่จะเห็นมัน กลับเข้าไปเป็นมันเสียแล้ว
แทนที่จะดูมัน ก็เข้าไปอยู่กับมันเสียแล้ว อย่างนี้ไม่ถูก ถ้ารู้กาย
ได้ไวและต่อเนื่อง ต่อไปก็จะรู้ใจคิดนึกได้รวดเร็วเช่นกัน

การมีสติ ไม่เพียงช่วยให้เรา
เห็นธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจ
แต่ยังช่วยท�ำให้เราเห็นธรรมะ
ที่ปรากฏกับสายตา
หรือปรากฏในการรับรู้ของเราด้วย

เก็บใจ
ให้อยู่กับเนื้อกับตัว
ช่วงนีท้ างวัดป่าสุคะโตจัดให้มกี ารปฏิบตั ธิ รรม
80 อย่างเข้มข้น เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการปฏิบัติ
ต่อเนือ่ ง ได้ปฏิบตั กิ นั อย่างจริงจัง มีศพั ท์เรียก
ในหมูผ่ ปู้ ฏิบตั ธิ รรมสายหลวงพ่อเทียนว่า “การ
เก็บอารมณ์”
เก็บอารมณ์ คือ เก็บใจให้อยู่กับเนื้อ
กับตัว อารมณ์ทวี่ า่ นี้ ไม่ใช่อารมณ์รกั อารมณ์
เกลียด อารมณ์โกรธ แต่หมายถึงใจ เก็บใจให้
อยูก่ บั เนือ้ กับตัว เพราะปกติคนเรามักปล่อยใจ
ออกเตลิดเปิดเปิง เรียกว่า ส่งจิตออกนอก
ส่งไปแต่ละครั้ง หรือปล่อยไปแต่ละครั้ง มันก็
ไปคว้าเอาความทุกข์จากอดีตบ้าง ไปปรุงแต่ง
เรื่องอนาคต จนเกิดความวิตกกังวลบ้าง เอา
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มาเล่นงานตัวเรา ลองพิจารณาดูในแต่ละวัน ใจที่กระเพื่อมขึ้น
กระเพื่อมลง มันเป็นเพราะอะไร ส่วนใหญ่ก็เพราะว่าปล่อยใจไหล
ไปอดีตบ้าง ลอยไปอนาคตบ้าง หรือไม่กส็ ง่ จิตออกไปจดจ่ออยูก่ บั
สิง่ นอกตัว ไม่วา่ จะเป็นรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส หรือผูค้ นต่างๆ
จิตไม่ได้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว แต่ถ้าจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว
ก็จะมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้น
ความรู้สึกตัวเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เราควรถนอม รักษา หรือ
เก็บเอาไว้ ดังนัน้ เก็บอารมณ์ในความหมายนีก้ ค็ อื เก็บความรูส้ กึ ตัว
เอาไว้ เก็บใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ปล่อยให้มันเพ่นพ่าน เมื่อใจ
อยู่กับเนื้อกับตัว เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา จิตก็จะมีความโปร่งเบา
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เบาเพราะวางอดีต วางอนาคต แล้วก็ไม่จมอยู่กับอารมณ์ต่างๆ
ในปัจจุบัน
การที่ใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ หรือการเก็บใจให้
อยูก่ บั เนือ้ กับตัว หรือเก็บความรูส้ กึ ตัวให้ตอ่ เนือ่ งได้ ต้องอาศัยสติ
สติจะช่วยให้เรารูท้ นั เวลาเผลอ เวลาใจลอยไปอดีต ไหลไปอนาคต
สติจะช่วยดึงใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าไม่มีสติ มันก็คิด
เตลิดเปิดเปิงไปเรื่อย ยิ่งคิดก็ยิ่งท�ำให้สติอ่อนแรงลง หรือบางที
เรียกว่าสติแตก คนทีส่ ติแตก ไม่ใช่วา่ อยูด่ ๆี จะแตก แต่เป็นเพราะ
ว่าจิตใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่ท�ำให้โกรธ เกลียด เคืองแค้น คิดวน
ไปเวียนมาจนเกิดอาการคลุม้ คลัง่ สติแตก คุมอารมณ์ไม่อยู่ พูดจา
ด่าว่าออกไป ใช้ถอ้ ยค�ำรุนแรง หยาบคาย ท�ำลายข้าวของ ต่อยตี
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ท�ำร้ายผู้อื่น อย่างนี้เรียกว่าคลุ้มคลั่ง สติแตก เพราะว่าใจจมอยู่
ในอารมณ์ จมอยู่ในความคิด ไม่รู้เนื้อรู้ตัว เรียกว่าลืมตัว
ในแต่ละวัน เราลืมอะไรต่อมิอะไรหลายอย่าง ลืมข้าวของ
ลืมกระเป๋า ลืมกุญแจ อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ทั้งหมดนี้ไม่แย่
เท่ากับลืมตัว การลืมตัวคือไม่มีสตินั่นแหละ แต่ถ้าสติเราไว ใจก็
จะไม่ลอยไปอดีต ไม่ไหลไปอนาคตครั้งละนานๆ สติจะช่วยให้จิต
กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา
ในการมาปฏิบัติที่นี่ เรามีวิธีการที่ช่วยให้สติเติบโตรวดเร็ว
คือการใช้อิริยาบถ ยกมือสร้างจังหวะ เดินจงกรม โดยอาศัยหลัก
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สติปัฏฐาน ๔
๑. กายานุปัสสนา คือรู้กาย
๒. เวทนานุปัสสนา คือรู้เวทนา
๓. จิตตานุปัสสนา คือรู้จิต
๔. ธัมมานุปัสสนา คือรู้ธรรม ธรรมในที่นี้ไม่ใช่ธรรมารมณ์
อย่างเดียว แต่หมายถึงองค์ธรรมต่างๆ เช่น พิจารณาจนเข้าใจ
เรื่องนิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ อริยสัจ ๔ โพชฌงค์ ๗
เวลาเห็นสิ่งต่างๆ เกิดขึ้น ก็สามารถมองออกมาเป็นหมวดเป็นหมู่
อย่างเข้าใจ ธัมมานุปัสสนาเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการปฏิบัติมาก
แต่ผู้ปฏิบัติใหม่ ให้เริ่มต้นที่การรู้กายกับการรู้จิตก่อน

แ ค่ รู้ ก็ อ ยู่ เ ป็ น สุ ข
เก็บใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว

เริม่ ต้นด้วยการรูก้ าย คือ รูอ้ าการของกาย เมือ่ ยืน เดิน นัง่
นอน ก็รู้ว่ายืน เดิน นั่ง นอน รวมทั้งการท�ำความรู้สึกตัว เวลา
ท�ำกิจต่างๆ เช่น เวลาก้าวเดิน เหลียวมอง คู้เข้า เหยียดออก
ไม่ว่าจะเป็น แขน ขา เวลาพาดสังฆาฏิ ครองจีวร สะพายบาตร
ส�ำหรับญาติโยม ก็รกู้ ายเวลาสวมเสือ้ กางเกง นุง่ ผ้า ท�ำความรูส้ กึ ตัว
แม้กระทัง่ เวลากิน ดืม่ เคีย้ ว หรืออุจจาระ ปัสสาวะ ท�ำความรูส้ กึ ตัว
เวลาเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิ่ง ถ้าเรามีความรู้สึกตัว
ก็ ถื อ ว่ า ก� ำ ลั ง ปฏิ บั ติ ไม่ ใ ช่ ว ่ า ไม่ พู ด ปิ ด ปากเงี ย บ ถึ ง จะเป็ น
การปฏิบัติ ถ้าเงียบแต่ว่าใจลอย ปล่อยใจสะเปะสะปะ ก็เรียกว่า
ไม่ปฏิบัติ แต่แม้จะพูด ถ้าพูดด้วยความรู้สึกตัว รู้ว่าอะไรควรพูด
84 อะไรไม่ควรพูด ไม่ได้พูดด้วยความเมามัน อย่างที่เรียกว่าน�้ำลาย
แตกฟอง ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติเช่นกัน
การปฏิบตั ใิ นรูปแบบก็อาศัยการเดินจงกรม การสร้างจังหวะ
เป็นวิธีการหลัก เมื่อยกมือก็ให้รู้สึกตัว รู้ว่ามือก�ำลังเคลื่อนไหว
แม้จะหลับตาก็รู้ว่ามือก�ำลังเคลื่อน แต่ว่าการสร้างจังหวะ ท่านให้
เปิดตา เพื่อไม่ให้ติดอยู่กับความสงบ เพราะว่าพอปิดตาแล้วใจ
จะสงบได้งา่ ย เพราะไม่รบั รูอ้ ะไร พอจิตสงบแล้ว มักจะไม่รสู้ กึ ตัว
เพราะเพลิน ดืม่ ด�ำ่ กับความสงบ อันนีก้ เ็ รียกว่าขาดสติได้เหมือนกัน
เวลาสงบก็รู้ว่าสงบ ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบ ไม่ใช่สงบแล้วก็ลืมตัว
ดืม่ ด�ำ่ อยูก่ บั ความสงบ เราเคยไหม เวลาใจสงบ พอมีเสียงโทรศัพท์
ดัง มีเสียงฟ้าผ่า หรือมีข้าวของตกลงมาจากโต๊ะก็สะดุ้งตกใจเลย
อย่างนีเ้ รียกว่าสงบแบบไม่รตู้ วั สงบแบบไม่มสี ติ หรือเรียกอีกอย่าง
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ว่า มีสมาธิแต่ไม่มสี ติ เพราะถ้ามีสติมนั ไม่ตกใจ จะมีเสียงโทรศัพท์
ดัง เสียงผู้คนโหวกเหวกโวยวาย เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ไม่สะดุ้ง
เวลายกมือ ให้รวู้ า่ มือก�ำลังยก แต่ไม่ใช่เอาใจไปเพ่งอยูท่ มี่ อื
ไม่ใช่อยากจะรู้ชัดๆ ก็เลยเอาใจไปเพ่งที่มือ ถ้าท�ำอย่างนี้ ความ
รู ้ สึ ก ตั ว ทั่ ว พร้ อ มก็ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ เพราะไปจดจ่ อ อยู ่ ที่ ร ่ า งกาย
เฉพาะจุด พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกาย แต่ให้รู้ตัวทั่วพร้อม คือรู้ทั้งตัว ถึงแม้จะรู้สึกชัดว่ามือ
ก�ำลังเคลือ่ น เท้าก�ำลังเดิน แต่ถา้ ยังมีความรับรูท้ งั้ ตัวอยู่ ก็เรียกว่า
รู้ตัวทั่วพร้อม
แต่บางคนกลัวฟุ้งซ่าน ไม่อยากให้จิตฟุ้ง ก็เลยพยายาม 85
บังคับจิต ให้เพ่งที่มือหรือเท้า เมื่อจิตถูกบังคับให้อยู่กับที่ ความ
ฟุ้งซ่านน้อยลงก็จริง แต่ว่าคนที่ท�ำอย่างนี้ ท�ำไปนานๆ จะรู้สึก
เหนือ่ ย เพราะว่าจิตพยายามต่อสูข้ ดั ขืน เหมือนเราพยายามบังคับ
ให้ลิงอยู่นิ่งๆ หรือบังคับให้หมาที่ก�ำลังคะนองอยู่กับที่ มันก็จะสู้
ขัดขืน ท�ำให้เราเหนือ่ ย คนทีพ่ ยายามบังคับจิตให้อยูก่ บั กาย ด้วย
การจดจ่ออยู่กับมือที่ก�ำลังยก หรือเท้าที่ก�ำลังเดิน ท�ำไปนานๆ
ก็จะเครียด แล้วจะมีอาการอืน่ ๆ ตามมา เช่น แน่นหน้าอก ปวดหัว
เพราะว่าใจถูกบังคับ ถูกห้ามไม่ให้คิด
เวลาเราพยายามห้ามความคิด เรามักจะกลั้นลมหายใจ
โดยไม่รตู้ วั ส่วนใหญ่ไม่ทนั สังเกต ถ้าท�ำบ่อยๆ ท�ำทัง้ วัน ก็จะรูส้ กึ
หน้ามืด วิงเวียน เคยสังเกตไหม เวลาเราสนเข็ม เราจะกลั้น

แ ค่ รู้ ก็ อ ยู่ เ ป็ น สุ ข
เก็บใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว

ลมหายใจ มันเป็นไปโดยอัตโนมัติ เวลาเราพยายามเพ่งหรือห้าม
ความคิ ด ก็ เ ช่ น กั น พอท� ำ เช่นนั้น เราก็จะกลั้นลมหายใจทั น ที
ถ้ากลัน้ บ่อยๆ หรือกลัน้ ทัง้ วัน ก็จะมีอาการหน้ามืด วิงเวียน ปวดหัว
แน่นหน้าอก ใครที่มีอาการอย่างนี้ ให้รู้ว่าท�ำผิด วางจิตวางใจ
ผิดแล้ว
หลวงพ่อเทียนสอนคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆ ว่า “ท�ำเล่นๆ แต่
ท�ำจริงๆ” ท�ำเล่นๆ หมายความว่า ท�ำด้วยความรู้สึกสบาย ผ่อน
คลาย อย่าตั้งใจมาก อย่าพยายามเอาชนะความคิดฟุ้งซ่าน คน
ที่มาปฏิบัติใหม่ มีความตั้งใจมาก อยากให้จิตสงบ แต่จิตมันก็
ชอบฟุ้งตามความเคยชินของมัน มันแล่นไปโน่นไปนี่ หาเรื่องคิด
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โดยเฉพาะจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝน มันจะหาเรื่องคิดตลอดเวลา
เพราะว่าความคิดเป็นอาหารของมัน หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ
จิตมันเสพติดความคิด ร่างกายอาจจะติดบุหรี่ ติดเหล้า ติดน�ำ้ อัดลม
ติดผงชูรส แต่จิตคนส่วนใหญ่ติดความคิด ต้องหาเรื่องคิด คน
ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆ พอจิตชอบหาเรื่องคิดก็ไม่ชอบ ร�ำคาญ จึง
พยายามบังคับจิต ห้ามความคิด เพื่อให้จิตสงบ ดังนั้น ค�ำว่า
“ท�ำเล่นๆ” คือถึงแม้จติ จะฟุง้ จะคิดไม่ดี คิดร้าย คิดชัว่ ก็ชา่ งมัน
อย่าไปเอาจริงเอาจังกับมัน
การปล่อยใจลอยคิดโน่นคิดนี่ก็ไม่ถูก การห้ามความคิด
หรือไปเพ่งจิตเพื่อให้มันหยุดคิดก็ไม่ใช่ ทั้งสองอย่างนี้เป็นทาง
สุดโต่ง ๒ ทาง การเจริญสติ การสร้างความรูส้ กึ ตัว เป็นการเรียนรู้
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ที่จะอยู่บนทางสายกลาง ไม่เหวี่ยงไปยังความสุดโต่ง ๒ ทาง
ทางสุดโต่งนัน้ ไม่ใช่แค่กามสุขลั ลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค
เท่านัน้ อันนัน้ มันเป็นสุดโต่งอย่างหยาบ สุดโต่งอย่างละเอียดก็คอื
การปล่อยใจลอย เผลอ หรือไม่ก็เพ่ง พยายามบังคับจิต คิดจะ
เอาชนะมันให้ได้ หารู้ไม่ว่าความคิดที่อยากเอาชนะ ก็คือตัวกิเลส
ตัวหนึ่ง กิเลสมันครองจิตครองใจ เรายังไม่รู้เลย
ต้องรู้ทันจิตที่คิดจะเอา คิดจะชนะให้ได้ เพราะว่าการเจริญ
สติ ถึงแม้ว่าเราเริ่มต้นด้วยการรู้กาย แต่ขั้นต่อมาคือให้รู้ใจ รู้ใจ
คือ รู้ทันความคิดนึก รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น เวลามันคิดจะเอา
ความสงบให้ได้ ก็ให้รู้ว่า นี่เป็นกิเลสอย่างหนึ่ง มันท�ำให้เราเกร็ง 87
ท�ำให้เราปฏิบัติอย่างหน้าด�ำคร�่ำเครียด
การปฏิบัติต้องท� ำ ด้วยใจที่ผ่อนคลาย คนที่ เ ก็ บ อารมณ์
ท�ำไปๆ สักพัก จิตจะมีความคิดทีอ่ ยากเอาชนะความฟุง้ ซ่านให้ได้
ดังนั้นก็จะเผลอปฏิบัติอย่างหน้าด�ำคร�่ำเครียด ปฏิบัติเข้มข้นนี้
ไม่ได้แปลว่าจะต้องท�ำอย่างเคร่งเครียด แต่ต้องท�ำด้วยใจที่ผ่อน
คลาย หลายคนตอนที่ไม่ปฏิบัติ ก็ปล่อยใจลอย ลิงโลด นี่เป็น
สุดโต่งอย่างหนึ่ง แต่พอมาปฏิบัติ ก็ต้องระวัง ว่ามันจะสุดโต่งไป
อีกทาง คือ ท�ำด้วยความเคร่งเครียด อันนั้นไม่ใช่ ต้องท�ำด้วย
ความรู้สึกผ่อนคลาย
เวลามันเคร่งเครียด ต้องขยันรู้ว่า ใจเราก�ำลังผิดปกติแล้ว
เวลามันลิงโลดดีใจก็รู้ เวลามันหงุดหงิด หน้าด�ำคร�่ำเครียดก็รู้
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ไม่ใช่สร้างจังหวะทั้งวัน เดินจงกรมทั้งวัน แต่ว่าไม่รู้ว่าใจก�ำลัง
เครียด ใจก�ำลังหงุดหงิด อย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติ เรียกว่า
ยกมือฟรีๆ เดินฟรีๆ
อย่าไปติดที่รูปแบบ หลายคนปฏิบัติไปๆ ก็ติดที่รูปแบบ
ยกมือสร้างจังหวะ แต่ว่าไม่ได้เข้าใจจุดมุ่งหมายว่า การยกมือ
สร้างจังหวะ การเดินจงกรม เป็นวิธกี าร เป็นอุบาย ฝึกให้เรารูท้ นั
รูก้ ายเมือ่ เคลือ่ นไหว และรูใ้ จเมือ่ คิดนึก ถึงแม้ไม่ยกมือสร้างจังหวะ
ไม่เดินจงกรม แต่ท�ำอะไรก็รู้กาย อย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติ ตื่นเช้า
ขึน้ มา ล้างหน้า แปรงฟัน เก็บทีน่ อน ก็ทำ� ด้วยความรูต้ วั การปฏิบตั ิ
มีหลักง่ายๆ ว่า “ตัวอยูไ่ หน ใจอยูน่ นั่ ” ตัวท�ำอะไร ใจก็รบั รู้ เมือ่
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กายก�ำลังเก็บทีน่ อน หรือเอามือลูบหน้าล้างหน้า ก็รู้ เมือ่ น�ำ้ สัมผัส
ใบหน้า เกิดความรูส้ กึ เย็นสบาย เกิดสุขเวทนาก็รู้ รูแ้ ต่ไม่ยดึ เช่น
อาบน�้ำ  สดชื่นก็รู้ว่าสดชื่น แต่ไม่ได้ดื่มด�่ำกับความสดชื่น และ
ไม่ปล่อยใจลอย จนไม่ได้สมั ผัสถึงความสดชืน่ ขณะอาบน�ำ 
้ อันนัน้
ก็ไม่ใช่ ท�ำอะไรใจก็รับรู้ เป็นการรู้เมื่อกายเคลื่อนไหว
การที่ใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้
หรือการเก็บใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว
หรือเก็บความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องได้
ต้องอาศัยสติ
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ส่ ว นใจเวลาเผลอคิ ด นึ ก ไปก็ รู ้ ทั น รวมทั้ ง รู ้ ทั น อารมณ์ ที่
เกิดขึน้ จากการคิดนึกด้วย อารมณ์กบั ความคิด มันสืบเนือ่ งสัมพันธ์
กัน เช่น พอคิดถึงผีหรือสัตว์ร้ายก็เกิดความกลัว คิดถึงคนที่เรา
ไม่ชอบก็เกิดความขุน่ เคือง การคิดถึงคนทีไ่ ม่ชอบเป็นเรือ่ งความคิด
แต่พอเกิดความขุน่ เคืองขึน้ มา นัน่ คืออารมณ์ เมือ่ ขุน่ เคืองใครก็จะ
คิดถึงคนนัน้ ซ�ำ้ ซาก หรือพอนึกถึงผีแล้วกลัว ก็ยงิ่ คิดถึงผีเข้าไปใหญ่
แบบนีเ้ ราต้องมีสติรทู้ นั เพราะถ้าไม่รทู้ นั ก็จะลืมตัว จิตก็จะจมอยู่
ในอารมณ์ จมอยูใ่ นปลักแห่งความคิด คิดซ�ำ้ ซาก แล้วเกิดอะไรขึน้
เกิดความทุกข์ เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการส่งจิตออกนอก
การส่งจิตออกนอก ไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่า ใจเผลอ 89
ไปจดจ่ออยู่กับรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส แต่ยังรวมไปถึงการที่
จิตจมเข้าไปในอารมณ์ด้วย ถ้าภาวะอย่างนั้นเกิดขึ้น ก็เรียกว่า
หลงเข้าไปแล้ว หลวงพ่อค�ำเขียนย�้ำว่า “ดู อย่าเข้าไปอยู่” “เห็น
อย่าเข้าไปเป็น” เวลาเข้าไปในอารมณ์ มันก็จะกลายเป็นผู้โกรธ
บ้าง ผู้เกลียดบ้าง ผู้เศร้าบ้าง อันนี้เพราะไม่เห็น อันนี้เราเข้าไป
อยู่แล้ว ไม่ได้เป็นผู้ดู
การเจริญสตินั้น รวมไปถึงการรู้ทันความคิด แล้วออกมา
จากความคิด รู้ทันอารมณ์ แล้วออกมาจากอารมณ์ เมื่อใดที่เห็น
สิ่งที่ถูกเห็น ก็เป็นธรรมะ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความคิด ความโกรธ
ความเศร้า มันกลายเป็นธรรมะทันทีเมื่อเราเห็นมัน เพราะว่ามัน
จะแสดงสัจธรรมให้เราเห็น แสดงไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง
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อนัตตา หลวงพ่อชาบอกว่า “ผู้ใดมีสติอยู่เสมอ ผู้นั้นฟังธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าตลอดเวลา” เพราะว่าเมื่อตาเห็นรูปก็เป็นธรรมะ
เมื่อหูได้ยินเสียงก็เป็นธรรมะ จมูกได้กลิ่นก็เป็นธรรมะ ลิ้นได้รับ
รสก็เป็นธรรมะ กายสัมผัสกับสิ่งใดก็เป็นธรรมะ ถ้ามีสติก็จะเห็น
จะได้ยิน ได้ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าเมื่อมีสติ เห็นอะไร
สิ่งนั้นจะกลายเป็นธรรมะ ความเกิดความดับของมันจะปรากฏแก่
จิตใจ มีสติเห็นเมื่อไร ก็ไม่ใช่แค่เห็นอารมณ์นั้นเท่านั้น แต่ยังเห็น
ความเกิดความดับของมันด้วย
อันนี้เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติต้องเข้าใจ ไม่อย่างนั้นก็จะไปติด
อยู่ที่รูปแบบ เวลาจะปฏิบัติธรรมเข้มข้น ก็คิดแต่ว่าจะยกมือสร้าง
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จังหวะ เดินจงกรมทั้งวัน ซึ่งก็ดีถ้าท�ำได้ แต่พอถึงเวลาพัก เวลา
ท�ำกิจอื่น ก็อย่าคิดไปว่ามันเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติ เช่น
อาจจะต้องไปหิ้วน�้ำ  หรือว่าท�ำความสะอาดพื้น ซักจีวร ตอนนั้น
ไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะ ไม่ได้เดินจงกรมแล้ว แต่ว่าการท�ำสิ่ง
เหล่านั้นก็เป็นการปฏิบัติได้
เวลาจีวรขาด ก็วางงานอื่น หยุดเดินจงกรม หยุดการสร้าง
จังหวะ มาเย็บจีวร ก็เป็นการปฏิบัติ อันนี้ต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติ
นั้นท�ำได้ทุกเวลา ท�ำได้กับทุกอย่าง เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง
ก็เป็นการปฏิบตั แิ ล้วถ้ามีสติ “ดู ไม่เข้าไปอยู”่ “เห็น ไม่เข้าไปเป็น”
เวลาท�ำอะไรก็ท�ำด้วยความรู้สึกตัว รู้ทันความคิดและอารมณ์
ขณะทีท่ ำ� สิง่ นัน้ แล้วก็วางมันได้ กลับมาอยูก่ บั ปัจจุบนั อยูก่ บั งาน
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ที่ท�ำ  อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติ เป็นการท�ำความรู้สึกตัว
เก็บอารมณ์ ก็ต้องมีบางช่วงที่ต้องท�ำกิจต่างๆ ที่ไม่ใช่การ
เดินจงกรม การสร้างจังหวะ หรือการปฏิบัติในรูปแบบ ก็อย่าไป
คิดว่ามันเป็นการขัดขวางรบกวนการปฏิบัติ มันเป็นการปฏิบัติ
ในตัวอยู่แล้ว สมัยที่หลวงพ่อชายังเป็นพระหนุ่ม ท่านไปอยู่ปฏิบัติ
กับหลวงปูก่ ินรี ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปูม่ นั่ ท่านท�ำความเพียรเต็มที่
เลย นั่งท�ำสมาธิ เดินจงกรม จนทางจงกรมเป็นร่อง ท่านไม่หยุด
เลย จีวรขาดท่านยังไม่อยากจะซ่อม เพราะเห็นว่ารบกวนการปฏิบตั ิ
แต่สดุ ท้ายท่านก็ตอ้ งหยุดปฏิบตั เิ พือ่ มาปะชุนจีวร ตอนทีป่ ะชุนจีวร
ท่านก็รีบท�ำ
91
หลวงปู่กินรีสังเกตเห็นก็ถามว่า “ท่านชา จะรีบร้อนไปท�ำไม
เล่า”
หลวงพ่อชาตอนนั้นยังหนุ่มอยู่ ท่านบอกว่า “ผมอยากให้
เสร็จไวๆ ครับ”
หลวงปู่ถามว่า “เสร็จแล้วจะไปท�ำอะไรล่ะ”
หลวงพ่อชาตอบว่า “จะไปท�ำอันนั้นครับ”
ในใจท่านคิดจะท�ำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จไว้ๆ จะได้ไปภาวนาต่อ
หลวงปู่กินรีจึงบอกว่า “ท่านชา ท่านรู้ไหม นั่งเย็บผ้าผืนนี้
ก็ภาวนาได้ ท่านดูจติ ตัวเองสิวา่ เป็นอย่างไร แล้วแก้ไขมัน ท่านจะ
รีบร้อนไปท�ำไมเล่า ท�ำอย่างนี้เสียหายหมด ความอยากมันเกิดขึ้น
ท่วมหัว ท่านยังไม่รู้เรื่องของตนอีกหรือ”

แ ค่ รู้ ก็ อ ยู่ เ ป็ น สุ ข
เก็บใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว

เมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัว
เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา
จิตก็จะมีความโปร่งเบา
เบาเพราะวางอดีต วางอนาคต
แล้วก็ไม่จมอยู่กับอารมณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน

ค�ำพูดของหลวงปู่กินรีเตือนใจนักปฏิบัติธรรมได้ดีมาก ท�ำ
อะไรก็เป็นการภาวนาได้ หากดูจิตดูใจของตนระหว่างที่ท�ำสิ่งนั้น
อย่าท�ำด้วยความอยากให้เสร็จไวๆ แม้ต้องการเสร็จไวๆ เพื่อไป
92 ภาวนาต่อก็ตาม ถ้ามีความอยากเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันมัน อย่างที่ท่าน
บอกหลวงพ่อชาว่า “ความอยากมันเกิดขึ้นท่วมหัวแล้ว ท่านยัง
ไม่รู้เรื่องของตนอีกหรือ”
การเย็บจีวรหรือการท�ำกิจอะไรก็ตามก็เป็นการภาวนาได้
ผู้ที่เก็บอารมณ์ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเข้มข้นต้องเข้าใจอันนี้ด้วย จะได้
ไม่คิดว่าต้องท�ำแต่ภาวนาในรูปแบบเท่านั้น แล้วก็ต้องรู้จักท�ำจิต
ท�ำใจให้ผอ่ นคลาย เพราะเวลาท�ำไปๆ จิตมันจะเพ่งเข้าในไปเรือ่ ยๆ
ความคิดที่จะเอาชนะ มันจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ มันจะพยายาม
ไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่านเลย คอยจับจ้องดูความคิด ความคิดมาเมื่อไร
ก็จะตะปบ เบรก หรือกระทืบมันทันที ถ้ามาถึงจุดนี้เมื่อไรก็จะ
ท�ำด้วยความเครียด หน้าด�ำคร�่ำเครียด แล้วก็จะมีอาการปวดหัว
แน่นหน้าอก มีอาการแบบนี้เมื่อไร ให้รู้ว่าเป็นเพราะวางใจผิด
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ที่หลวงพ่อเทียนบอกว่า “ท�ำเล่นๆ แต่ท�ำจริงๆ” ค�ำว่า
“ท�ำจริงๆ” หมายความว่าตื่นตั้งแต่เช้า รู้สึกตัวเมื่อไรก็ท�ำเลย
จนกระทั่งถึงเวลาเข้านอน ก็นอนอย่างมีสติ มีความรู้สึกตัว ถ้า
วันไหนจิตมันตื่น นอนไม่ค่อยหลับ ไม่หลับก็ไม่หลับ ยิ่งอยากให้
มันหลับมันยิง่ ไม่หลับ จิตนีย้ งิ่ อยากให้หลับ มันยิง่ ไม่หลับ ยิง่ อยาก
ให้สงบ มันยิง่ ไม่สงบ พอลืมความอยากหลับ มันก็หลับเอง พอลืม
ความอยากให้จิตสงบ มันก็สงบของมันเอง เพราะฉะนั้น ต้อง
รู้ทันให้ได้
จิตนีแ้ ปลก ยิง่ อยากได้อะไร มันยิง่ ไม่ได้ อยากได้ความสงบ
ก็ยิ่งไม่ได้ อยากได้ความรู้สึกตัวก็ยิ่งไม่ได้ เพราะว่าตอนที่จิตถูก 93
ครอบง�ำด้วยความอยาก มันไม่อยู่กับปัจจุบันแล้ว จิตมันจะมี
อาการเกร็ง เพ่ง ไม่ผ่อนคลาย อันนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติต้องหมั่น
สังเกต ต่อไปก็จะรู้จักแก้อารมณ์ของตัวเองได้ ไม่ว่าเจออะไรมา
กระทบ ก็รักษาใจให้เป็นปกติได้

ประโยชน์ที่แท้จริง
ของพุทธศาสนา
เมื่อ ๓-๔ วันที่ผ่านมา พระที่วัดบางตา แม่ชี
กับฆราวาส หลายคนก็ไม่ได้อยู่ที่วัด เพราะทั้ง
พระ แม่ชี และโยม ไปร่วมงานที่กรุงเทพฯ ที่หอ
จดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ จัดงานอาจาริย94 บู ช าแด่ ห ลวงพ่ อ ค� ำ เขี ย น ซึ่ ง จะว่ า ไปไม่ ใ ช่ แ ค่
ไปร่วมงานอย่างเดียว แต่ไปช่วยสอน ช่วยชักชวน
ญาติโยมที่มาปฏิบัติในที่นั้น ซึ่งมีการปฏิบัติธรรม
๓ วัน สนทนาธรรม ๑ วัน ถือเป็นงานส่วนหนึ่ง
ของวัด เป็นการแสดงอาจาริยบูชาแด่หลวงพ่อ
ค�ำเขียน ซึง่ เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรา แม้วา่ ท่าน
จะมรณภาพแล้ว แต่ค�ำสอนและคุณงามความดี
ของท่าน ยังด�ำรงอยู่ในหัวใจของพวกเรา เมื่อถึง
โอกาสส�ำคัญ ได้แก่ วันคล้ายวันเกิด วันคล้ายวัน
มรณภาพของท่าน เราก็ไปช่วยกันจัดงาน นอกจาก
ระลึก ถึ งท่า นแล้ว ยังใช้โอกาสนี้ท� ำ ความเพียร
ปฏิบตั ธิ รรมร่วมกัน เหมือนกับทีท่ า่ นเคยสอน เคย
ชักชวนให้พวกเราท�ำ  สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
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พวกเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในป่า แต่เมื่อมีกิจ เราก็ลงไปท�ำ
กิจนัน้ บางทีกอ็ ยูใ่ นเมือง บางทีกจ็ ดั ในเมืองหลวง เราก็ไปช่วยกัน
เพื่อชักชวนให้คนหันมาใส่ใจกับการท�ำความเพียร และช่วยชี้แนะ
เขาด้วย เมือ่ เสร็จกิจ ก็กลับมาใช้ชวี ติ อยูใ่ นป่าเหมือนเดิม พอมีกจิ
ถ้าเป็นกิจทีจ่ ะต้องเกีย่ วข้องกับคนในเมือง เราก็เดินทางเข้าเมืองใหม่
เสร็จกิจเราก็กลับมาอยูป่ า่ ใช้ชวี ติ แบบง่ายๆ เหมือนกับมีสองโลก
โลกหนึง่ เป็นโลกทีส่ งบสงัด ทีเ่ ราใช้ฝกึ จิตเพือ่ ประโยชน์ตน อีกโลก
เป็นโลกที่มีความเจริญ แต่ก็วุ่นวาย เร่งรีบ บางทีก็ชุลมุน อันนั้น
เราก็ไปเกี่ยวข้องเหมือนกัน เพื่อไปท�ำกิจ เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
สมัยที่หลวงพ่อค�ำเขียนมีชีวิตอยู่ ท่านก็เดินทางไปๆ มาๆ
96
ระหว่างสองโลกนีแ้ หละ คือทีว่ ดั ป่าสุคะโต ซึง่ ท่านมาบุกเบิกสืบต่อ
จากหลวงพ่อบุญธรรม บางครัง้ ท่านก็อยูว่ ดั ป่าสุคะโตคนเดียว สมัยนัน้
ยังมีสภาพเป็นป่ามากกว่าจะเป็นวัด แต่เมือ่ หลวงพ่อเทียนจัดอบรม
ทีไ่ หน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการจัดอบรมในเมือง เช่น ขอนแก่น กรุงเทพฯ
หาดใหญ่ หลวงพ่อค�ำเขียนก็เดินทางไปช่วยงานด้วย เสร็จแล้ว
ก็กลับมาอยู่ป่า
ต่างจากลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของหลวงพ่อเทียน ซึ่งพักอยู่ใน
วัดใกล้ๆ เมือง เช่น วัดโมกข์ วัดสนามใน วัดป่าพุทธยาน สวน
ธรรมสากล สมัยก่อนมีที่แหลมสิงห์ เมืองจันท์ด้วย ส่วนใหญ่เป็น
วัดที่อยู่ใกล้ๆ เมือง หรืออยู่ในเมือง หลวงพ่อเทียนอยากให้พระ
สอนญาติโยมได้สะดวก จึงอยากให้ไปอยู่ใกล้ๆ ชาวบ้าน และท�ำ
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เป็นวัดแบบง่ายๆ อย่างวัดสนามใน สภาพคล้ายวัดป่าในเมือง เมือ่
อยู่ใกล้เมืองคนก็ไปวัดได้สะดวก ปฏิบัติธรรมก็ไม่เสียเวลาเดินทาง
ไม่เหมือนวัดป่าสุคะโตอยู่ไกล อยู่ในป่า หลวงพ่อเทียนเคยขอให้
หลวงพ่อค�ำเขียนไปอยูใ่ นเมือง วัดโมกข์กไ็ ด้ วัดสนามในก็ได้ อยูแ่ บบ
ต่อเนือ่ งเลย แต่หลวงพ่อค�ำเขียนเลือกทีจ่ ะกลับมาอยูป่ า่ เมือ่ เสร็จงาน
การมาอยู่ป่า ก็เพื่อรักษาป่า ท�ำให้เป็นที่ที่สัปปายะ เหมาะ
กับการภาวนา ส�ำหรับคนเมืองที่รู้สึกว้าวุ่นกับชีวิตในเมือง เมื่อได้
มาที่นี่ พบความสงบสงัด ก็เอื้อให้ท�ำความเพียรได้ง่าย อีกอย่าง
หลวงพ่อค�ำเขียนอยากให้มีสถานที่ส�ำหรับชาวบ้าน ชาวชนบทที่
ขาดโอกาส หลวงพ่อเห็นว่าคนในเมืองโชคดี มีหลวงพ่อเทียนและ 97
ครูบาอาจารย์มากมายหลายท่านอยู่ใกล้ ท่านรู้สึกว่าเป็นภาพ
น่าประทับใจมาก ที่คนเมือง คนกรุงเทพฯ พากันเข้าวัด มิใช่เพื่อ
ไปท�ำบุญ ถวายสังฆทาน แต่ว่าไปปฏิบัติธรรม
ท่านอยากเห็นภาพแบบนีเ้ กิดขึน้ ในชนบทบ้าง มีชาวบ้านมา
เข้าวัดปฏิบัติธรรม ใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนาเพื่อการฝึกจิตใจ
ไม่ใช่แค่มาท�ำบุญหรืออธิษฐานขอให้ได้นนั่ ได้นี่ ซึง่ เป็นแค่การปลอบ
ประโลมใจ หรือว่าสร้างความหวัง ความทุกข์จริงๆ อยู่ในจิตใจ
แต่ไม่รู้จักวิธีแก้ ไม่รู้จักหาทางออก หลวงพ่อค�ำเขียนก็เลยมาอยู่
ที่วัดป่าสุคะโตเป็นหลัก แต่ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นลูกศิษย์
หลวงพ่อเทียนก็มี หลวงพ่อเทียนจัดงานอบรมที่ไหน ท่านก็พร้อม
จะไป ไม่ว่าไกลแค่ไหน เพราะว่าหลวงพ่อค�ำเขียนเคารพหลวงพ่อ
เทียนมาก และท่านมีความกตัญญูรู้คุณ
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พวกเราทีน่ กี่ เ็ หมือนกัน เรามาอยูป่ า่ ก็ชว่ ยรักษาป่าด้วย แต่
งานหลักของเรา คือการฝึกจิตพัฒนาตน อันนีเ้ ป็นการท�ำประโยชน์
ตน แต่ว่าการท�ำประโยชน์ท่าน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ บางครั้งเราก็
สอนญาติโยมที่นี่ บางคราวเราก็ไปสอนญาติโยมที่อื่น ในเมือง
บ้างครั้งไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียว ไปถึงต่างประเทศ หลวงพ่อ
ก็เคยท�ำมาแล้ว แต่กไ็ ม่บอ่ ย ท่านท�ำเป็นครัง้ คราว ไปสอนคนไทย
สอนคนต่างชาติ ทีอ่ เมริกา ไต้หวัน สิงคโปร์ ตอนหลังไปเมืองจีน
ทว่างานหลักก็คืองานที่เมืองไทย การสอนญาติโยมเป็นหน้าที่
ส�ำคัญอย่างหนึง่ และเมือ่ ไปไหน ก็ให้เป็นการสอนจริงๆ การสอน
ให้ญาติโยมรู้จักหนทางแห่งการดับทุกข์ในใจ เป็นสิ่งที่ท�ำให้พุทธ
98 ศาสนาเป็นศาสนาอย่างแท้จริง
ศาสนา แปลว่า ค�ำสอน แต่ส�ำหรับคนทั่วไป ศาสนาใน
ความเข้าใจหรือความรูส้ กึ ของเขา คือสิง่ ปลอบประโลมใจ เป็นสิง่ ที่
ช่วยกล่อมใจ เช่น เวลามีความทุกข์กม็ าวัด มาถวายสังฆทานแล้วก็
รูส้ กึ สบายใจ อาจจะมีความทุกข์เรือ่ งครอบครัว เรือ่ งเจ็บไข้ได้ปว่ ย
มีความกลัดกลุ้มเรื่องการเรียนการสอบ แต่พอมาวัดก็แค่มาท�ำบุญ
บางคนมาสะเดาะเคราะห์ บางทีก็ขอให้พระรดน�้ำมนต์ ผูกสายสิญจน์ให้ ก็รสู้ กึ สบายใจ เพราะมีความหวังว่า ประเดีย๋ วความทุกข์
เหล่านั้นจะผ่านพ้นไป ความติดขัดก็จะหายไป สอบได้ หายป่วย
กิจการจะเจริญรุ่งเรือง อันนี้เป็นการปลอบประโลมใจ เป็นการให้
ความหวัง ซึ่งก็มีประโยชน์
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ศาสนาแต่ดั้งเดิมก็ท�ำหน้าที่เช่นนี้ สมัยคนยังอยู่ป่า อยู่ถ�้ำ
มีสิงสาราสัตว์ที่ดุร้าย เช่น เสือ ช้าง และภัยธรรมชาติ ไฟป่า
น�ำ้ ท่วม เขาก็ไม่รวู้ า่ จะพึง่ พาอะไร สมัยนัน้ ความรูม้ นี อ้ ย มีแต่หอก
ขวาน แม้แต่ธนูก็ยังไม่มี ก็สู้พวกสัตว์ป่าไม่ได้ ต้องหวังพึ่งพา
อ�ำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงมีการบูชา มีการบวงสรวง มีการสร้าง
พระเจ้าหรือเทพเจ้าขึ้นมา เพื่อให้เป็นความหวังหรือสิ่งปลอบ
ประโลมใจ เพื่ อ เป็ น สิ่ ง ยึ ด เหนี่ ย ว ท� ำ ให้ ค วามกลั ว น้ อ ยลง มี
ความมั่นใจมากขึ้น
ศาสนาแต่ก่อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นแบบนี้ เป็นเครื่องปลอบ
ประโลมใจให้ความหวัง แต่ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้น พุทธ 99
ศาสนาเกิดมาทีหลัง และท�ำสิง่ ทีด่ กี ว่า คือ ชีแ้ นะ บอกแนวทางใน
การออกจากทุกข์ ทุกข์ในที่นี้คือทุกข์ใจ ไม่ว่าจะมีความเจ็บป่วย
หรือมีปัญหาอะไรก็ตาม เช่น มีปัญหาการท�ำมาหากิน มีปัญหา
ความสัมพันธ์ สิง่ เหล่านีไ้ ม่ใช่ตวั การสร้างทุกข์อย่างแท้จริง ตัวการ
ที่ก่อทุกข์มันอยู่ในใจ มันเป็นเพราะความหลง เพราะความยึดมั่น
ถือมั่น เพราะความไม่รู้
ไม่รมู้ ี ๒ อย่าง คือ ไม่รตู้ วั กับ ไม่รคู้ วามจริง ดังนัน้ การ
แก้ทุกข์ก็ต้องแก้ที่ใจ ซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง
คือการไม่เบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น คือ มีศีล
ศีลช่วยป้องกันทุกข์ได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าทุกข์ก็ยังมี คนที่มีศีล
พร้อม ไม่ว่าศีล ๕ หรือศีล ๒๒๗ ข้อ ก็ยังมีความทุกข์ มีเหตุ
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ร้ายเกิดขึ้น เช่น ถูกต่อว่าด่าทอ สูญเสียคนรัก งานล้มเหลว
พลัดพรากจากของรักคนรัก ถ้าวางจิตวางใจไม่ถกู ก็เป็นทุกข์ เป็น
ทุกข์ที่ใจ
ด้วยเหตุนี้ การออกจากทุกข์จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ไม่ใช่แค่หวัง
ว่า ความเจ็บป่วยจะหายไป ไม่ใช่หวังว่าธุรกิจจะเจริญรุง่ เรือง การ
เรียนจะประสบความส�ำเร็จ จบปริญญาโทปริญญาเอกได้ เรา
ไม่ต้องรอความหวังแบบนั้น เราสามารถแก้ทุกข์เดี๋ยวนี้ได้เลย คือ
แก้ทกุ ข์ทใี่ จ ด้วยการมีสติ มีความรูส้ กึ ตัว มีปญั ญา สติและปัญญา
เป็นเครื่องพาออกจากทุกข์ได้ นี้แหละคือหน้าที่ของพุทธศาสนา
100
พวกเราควรจะเข้าใจพุทธศาสนาในแง่นี้ และใช้ประโยชน์จาก
พุทธศาสนาในการฝึกจิตฝึกใจ รวมทั้งปรับเปลี่ยนชีวิตเรา เพื่อจะ
ได้ออกจากทุกข์อย่างแท้จริง ด้วยการรู้ทุกข์ เข้าใจทุกข์
พระพุทธเจ้าสอนว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องก�ำหนดรู้ ส่วนสิ่งที่
ต้องละ คือเหตุแห่งทุกข์ เมื่อเจอทุกข์แล้ว เราไม่หนี เราไม่กลัว
แต่เรารู้จักพิจารณา ใคร่ครวญ จนเห็นเหตุแห่งทุกข์ อันนี้ต้อง
ใช้ปัญญา แต่สติก็ส�ำคัญ เวลามีอารมณ์ใดที่ท�ำให้ทุกข์ใจ เช่น
โกรธ เกลียด เศร้า วิตกกังวล ก็ให้รู้ทัน ให้รู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้น
ในใจ หลวงพ่อค�ำเขียนใช้คำ� ว่า “เห็น” เห็นมัน อย่าเข้าไปเป็นมัน
เพราะไม่เห็นจึงเข้าไปเป็น แทนที่จะมีแต่ความโกรธ ก็กลายเป็น
ผู้โกรธ แทนที่จะมีแต่ความเศร้า ก็กลายเป็นผู้เศร้า แทนที่จะมีแต่
ความวิตกกังวล ก็กลายเป็นผู้วิตกกังวล อย่างนี้เรียกว่าเข้าไปเป็น
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แล้ว ท�ำให้อารมณ์เหล่านี้ครอบง�ำจิตใจ จนเป็นทุกข์ ถึงกับกิน
ไม่ได้ นอนไม่หลับ แต่พอเห็นมันเท่านั้น มันก็ละลายหายไป
อันนี้เป็นการแก้ทุกข์ในระดับหนึ่ง ทุกข์จะเข้ามาบีบคั้น เผาลน
จิตใจไม่ได้ เพราะเรารู้ทันมัน
แต่เผลอเมื่อไรมันก็มาอีก เพราะว่ามันยังมีตัวหลงพื้นฐาน
อยู่ คือ “อวิชชา” ซึ่งท�ำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่น พอเจออะไรที่
ไม่เป็นไปอย่างที่ยึดมั่นถือมั่น เราก็ทุกข์ หรือถึงแม้ว่ามันเป็นไป
อย่างที่ยึดมั่นเอาไว้ แต่ว่ามันไม่ถึงอกถึงใจ ไม่สมอยาก ก็ทุกข์
เหมือนกัน เช่นอยากได้ และได้มาแล้ว แต่ว่าได้น้อยไปก็เป็นทุกข์
อยากรวยแต่รวยน้อยกว่าคนอืน่ ก็เป็นทุกข์ อยากดังอยากมีชอื่ เสียง 101
แต่ถ้าดังน้อยกว่าคนอื่นก็เป็นทุกข์ หรือว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้
ก็เป็นทุกข์ ทั้งๆ ที่มีอะไรต่ออะไรมากมายแล้วก็ตาม
อันนี้แหละคือตัวการที่ท�ำให้เกิดความทุกข์ เมื่อทุกข์แล้ว
จะไปแก้ทกุ ข์ดว้ ยการบนบานศาลกล่าว ไปสะเดาะเคราะห์ มันไม่ใช่
วิถีทางของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง พุทธศาสนาส่วนหนึ่ง มีเครื่อง
ปลอบประโลมใจให้ความหวัง เช่นท�ำบุญแล้ว จะมี อายุ วรรณะ
สุขะ พละ แต่พุทธศาสนายังมีอีกด้านหนึ่งคือชี้ทางออกจากทุกข์
ไม่ใช่รอหรือหวังว่ามันจะหายไปในวันหน้า แต่แก้ทุกข์เดี๋ยวนี้เลย
แก้ทุกข์ที่ใจ อย่างเช่น ป่วยอยู่ แต่ใจไม่ทุกข์ หรือว่างานยัง
มีปัญหา แต่ใจไม่ทุกข์ ยังมีคนต่อว่าด่าทออยู่ แต่ว่าใจเป็นปกติ
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อันนีต้ า่ งหากคือหน้าทีข่ องศาสนา เป็นหน้าทีข่ องพระ หน้าที่
ของพระไม่ใช่ให้แค่ความหวัง หรือปลอบประโลมใจผู้คน เห็นว่า
โยมมีความเครียด มีความวิตกกังวล เดีย๋ วหลวงพ่อจะรดน�ำ้ มนต์ให้
ผูกข้อมือให้ สะเดาะเคราะห์ให้ เพื่อให้ความหวังว่า เดี๋ยวก็จะดี
เดี๋ยวทุกข์ก็จะหายไป ท�ำอย่างนั้นก็มีประโยชน์อยู่ แต่มันยังไม่ใช่
หน้าทีข่ องพระอย่างแท้จริง หน้าทีข่ องพระ ไม่ใช่ให้แค่ความหวัง หรือ
กล่อมใจ แต่ชที้ างออกจากทุกข์ แค่ชแี้ นะเท่านัน้ ส่วนคนทีจ่ ะต้อง
ลงมือท�ำ  คือเจ้าตัว ชี้เท่าไร แต่ถ้าเขาไม่ปฏิบัติ มันก็ไม่เกิดผล
เคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าสอนคนมามากมาย
ท�ำไมบางคนยังไม่หมดทุกข์เสียที เหมือนจะกล่าวโทษว่า เป็นความ
102
ผิดพลาดของพระพุทธเจ้า ที่คนไม่พ้นทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า
พระองค์เป็นแค่ผู้ชี้ทาง ทางเดินสู่จุดหมายนั้นมีอยู่แล้ว พระองค์ก็
ชี้ทางให้แล้ว แต่ถ้าคนไม่ไป หรือไปแล้วหลงกลางทาง จะโทษผู้
ชีท้ างไม่ได้ เพราะพระพุทธองค์เป็นเพียงแค่ผชู้ ที้ าง พระเราก็เช่นกัน
ท�ำได้อย่างมากก็เป็นแค่ผู้ชี้ทาง แต่จะชี้ทางได้ก็ต้องเคยผ่านทาง
มาก่อน คุน้ กับทางเส้นนั้น หรือถ้าไปถึงจุดหมายปลายทางมาแล้ว
ก็ยิ่งมั่นใจว่าชี้ทางถูกแน่นอน
คนทีเ่ คยมาถึงวัดป่าสุคะโต เขาสามารถชีท้ างบอกทางคนอืน่
ได้ถกู ต้อง สามารถบอกได้วา่ ถึงชัยภูมแิ ล้ว จะไปยังไงต่อ ตรงไหน
เป็นทางที่หลงง่าย ตรงไหนต้องเลี้ยวซ้าย ตรงไหนต้องเลี้ยวขวา
ตรงไหนตรงไปก็บอกได้ แต่ถา้ ยังไม่เคยถึงวัดป่าสุคะโต มาถึงแค่ชยั ภูมิ
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ก็อาจแนะน�ำได้บ้าง อาจจะบอกได้ไม่หมด แต่ก็บอกเท่าที่รู้ก็ได้
หลวงพ่อค�ำเขียนเคยพูดว่า “พี่รู้สอง น้องรู้หนึ่ง” พี่ยังไม่รู้
ถึงสิบหรอก แต่ถา้ รูส้ อง ก็สอนน้องซึง่ รูแ้ ค่หนึง่ ได้ พวกเราก็เหมือน
กัน ถึงแม้ว่าเรายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง คือความพ้นทุกข์
อย่างสิ้นเชิง แต่ในระหว่างเส้นทาง เราก็ได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติ ขณะเดียวกันเราสามารถชี้แนะแก่คนที่ยังไม่เคยปฏิบัติเลย
ได้ด้วย อันนี้ดีกว่าการไปให้ความหวังผู้คน พระหลายรูปให้ความ
หวังโยมว่า เดี๋ยวก็จะรวย บางทีก็พูดในสิ่งที่โยมอยากได้ยิน รวย
รวย รวย แต่ไม่ได้บอกความจริงว่า ถึงรวยแล้ว ก็ไม่ทำ� ให้หายทุกข์
รวยแล้วก็ยังทุกข์อยู่ อีกทั้งความรวยก็ไม่เที่ยง วันนี้รวย พรุ่งนี้ 103
อาจจนก็ได้ ต้องบอกความจริงแบบนี้ด้วย แต่โยมไม่อยากฟัง
ก็เลยหลงต่อไป แต่ถ้าบอกความจริงว่า รวยก็ไม่เที่ยง รวยก็ยัง
ไม่สามารถออกจากทุกข์ได้ เราก็ควรชีแ้ นะต่อไปว่าจะออกจากทุกข์
ได้อย่างไร ต้องมาฝึกจิตให้สว่าง ไม่ใช่แค่สงบชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว สว่าง
เพราะมีปัญญา และมีสติเป็นเครื่องเกื้อหนุน
อันนีเ้ ป็นหน้าทีท่ แี่ ท้จริงของพระ และเป็นงานส�ำคัญของพุทธ
ศาสนาด้วย ซึ่งหลวงพ่อค�ำเขียนได้ท�ำเป็นแบบอย่าง วางแนวทาง
เอาไว้ เราก็ควรด�ำเนินตามท่าน พร้อมๆ กับการเดินตามรอยของ
พระพุทธองค์ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทำ� เป็นแบบอย่างไว้อย่างดี อย่าง
ชัดเจน อย่างประเสริฐที่สุด
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ภาพประกอบ โลลุทายี ถอดค�ำบรรยาย ทีมงานชมรมกัลยาณธรรม
ออกแบบปก/รูปเล่ม คนข้างหลัง พิสูจน์อักษร ทีมงานกัลยาณธรรม
อนุเคราะห์การพิมพ์เป็นธรรมทานโดย
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
๖๕/๑๖ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๐๐๐

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
www.kanlayanatam.com

kanlayanatam

แต่ละวันๆ อาจหลงมากกว่ารู้
แต่ความรู้สึกตัวที่เพิ่มพูนขึ้น
ย่อมช่วยลดความยึดติดถือมั่นในตัวตน
ความทุกข์จึงบรรเทาเบาบางตามไปด้วย

www.visalo.org
Facebook : พระไพศาล วิสาโล
Facebook : Phra Paisal Visalo
Facebook : วัดป่าสุคะโต ธรรมชาติ-ที่พักใจ

www.kanlayanatam.com
Facebook : kanlayanatam

