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คํ า อนุ โ มทนา

ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนั้น ล้วนเป็นธรรมที่น้อมน�ำให้
มาฝึกตน เป็นธรรมทีโ่ น้มน้อมไปสูค่ วามพ้นทุกข์ดบั ทุกข์ พระพุทธองค์
ทรงสอนเรือ่ งทุกข์ และความดับทุกข์ แต่เป็นเรือ่ งอัศจรรย์ใจยิง่ นัก
เมื่อท่านใดปฏิบัติตามหลักค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้ว ท่านจะ
ได้ทั้งความดี ความสุข ความสงบ และความพ้นทุกข์ ซึ่งเรียกว่า 
“FOUR IN ONE”
หนังสือ “สบาย...สบาย...สไตล์ธรรมะ” เล่มนี้ เกิดจากกุศล
เจตนาของท่านประธานชมรมกัลยาณธรรม และทีมงานทุกท่าน
ทีม่ องเห็นประโยชน์ จึงมีวริ ยิ ะอุตสาหะ ถอดเทปการบรรยายธรรม
ในครัง้ ทีผ่ มได้ไปบรรยายธรรม ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ทีไ่ ด้
ร่วมกับชมรมกัลยาณธรรมจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผมขออนุโมทนากับทีมงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน จนท�ำให้
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หนังสือเล่มนี้ ส�ำเร็จเสร็จสิน้ ขึน้ มาได้ตามวัตถุประสงค์ รูปเล่มหน้าปก
สวยงาม ดูแล้วสบายตาสบายใจ น่ารัก น่าหยิบอ่าน
หนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงแนวทางการฝึกหัดปฏิบตั ธิ รรมเบือ้ งต้น
เท่านั้น หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับสาระประโยชน์ และได้แนวทางที่
จะน�ำไปใช้ในการฝึกหัดปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันได้ ขอให้ทุกท่าน
จงมีความสุขในการอ่าน มีความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิ และมีความ
ผ่อนคลายในการเรียนรู้ไปด้วยกัน เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว
ขอให้ทา่ นเกิดแรงบันดาลใจ เกิดก�ำลังใจทีเ่ ห็นความจริงว่า ธรรมะที่
พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนั้น ไม่ยากเกินวิสัยที่เราสามารถที่จะ
ฝึกได้ ไม่ยากเกินก�ำลังทีเ่ ราจะฝึกไหว ขอให้ทา่ นเกิดศรัทธาทีพ่ ร้อม
จะน้อมรับพระธรรมของพระพุทธองค์มาไว้เป็นหลักใจ เพือ่ เป็นหลัก
ในการก้าวเดินออกจากสังสารวัฏให้ได้ในสักวัน
ขออนุโมทนากับท่านผูอ้ า่ น และทีมงานผูจ้ ดั ท�ำทุกท่านอีกครัง้
“การให้ธรรมะ ชนะการให้ทงั้ ปวง” การให้ธรรมะ คือ การให้แสงธรรม
แสงปัญญา ขอให้ทุกท่านจงได้รับแสงธรรมแสงปัญญา ตามหลัก
การภาวนาที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้ทุกท่าน เทอญ.
ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

คํ า นํ า ของ
ชมรมกั ล ยาณธรรม

แม้เวลาผ่านมานานปีกว่าแล้ว แต่พวกเราหลายคนคงไม่ลมื บรรยากาศ
ทีต่ นื่ รู้ และผ่อนคลาย ในคอร์สอบรมภาวนา “สบายๆ สไตล์ธรรมะ”
ทีท่ า่ นอาจารย์ธรี ยุทธ เวชเจริญยิง่ ได้เมตตามอบเวลาแห่งคุณค่าให้แก่
พวกเราตลอดทัง้ วันนัน้ ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผูป้ ว่ ยนอก
ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ภาพของรอยยิ้มแห่งความสุข
เบิกบาน ที่ผ่องใส บริสุทธิ์ ด้วยธรรม และความรื่นรมย์ด้วยการ
น�ำเสนอทีเ่ ป็นขัน้ ตอนชัดเจน ง่าย งาม แต่ไม่เคร่งเครียด ไม่วา่ จะเป็น
การภาวนากับการรับประทานขนม ไปจนถึงเสียงเพลงแห่งธรรมที่
ไพเราะ จากความตัง้ ใจทีท่ี า่ นอาจารย์ได้ทมุ่ เท สร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ ทีม่ ี
คุณค่าทางจิตใจ มอบธรรมและความสุขให้พวกเราทุกคน ย้อนระลึก
ไปถึงวันนั้นแล้ว ยังอิ่มเอมเปี่ยมสุขใจ
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ด้วยสารธรรมที่ ซื่อๆ เข้าใจง่าย และที่น�ำมาปฏิบัติขจัดทุกข์
ได้จริง ชมรมฯ จึงขออนุญาตท่านอาจารย์เรียบเรียงเนื้อหาธรรม
จากการอบรมตลอดวันนัน้ มาเป็นหนังสือ เพือ่ นๆ ระดมก�ำลังช่วยกัน
ถอดเทปเนือ้ หาไว้ให้ แต่จนแล้วจนรอด เราเองก็ยงั ยุง่ กับสารพัดกิจ
ยังไม่มีเวลาเรียบเรียงเนื้อหา ท�ำให้เสร็จเสียที รู้สึกติดค้างในใจ
มานาน จนเมื่อต้นปี ๒๕๖๑ ที่ทา่ นอาจารย์เมตตามาอบรมธรรมที่
โรงพยาบาลสมุทรปราการอีกครัง้ เราจึงขอความเมตตาท่าน ให้ชว่ ย
น�ำต้นฉบับไปตรวจทานและเรียบเรียงเป็นต้นฉบับหนังสือ ท�ำให้งาน
อันทรงคุณค่าสามารถด�ำเนินคืบหน้าไปได้ดั่งที่ตั้งใจไว้
ทีมงานของชมรมฯ ตั้งใจช่วยกันรังสรรค์ผลงานด้วยความ
ศรัทธา ท�ำให้งานส�ำเร็จได้อย่างงดงาม โดยได้รับน�้ำใจจากศิลปิน
ใจบุญ “เซมเบ้” แนวหลังทางธรรม ผู้ปิดทองหลังพระอีกเช่นเคย
โดยเซมเบ้ได้ชว่ ยวาดภาพลายเส้น ประกอบทัง้ เล่ม ทัง้ ภาพปกก็วาด
ให้งดงาม ท�ำให้หนังสือยิง่ มีเสน่ห์ ชวนอ่าน งามทัง้ เนือ้ หาสารธรรม
และรูปเล่มทีช่ วนหยิบชวนมอง น่าอนุโมทนายิง่ นักในน�ำ้ ใจของศิลปิน
ใจบุญท่านนี้ ในการเตรียมเนื้อหานั้น ท่านอาจารย์ยังได้เมตตา
ตรวจทานให้อกี รอบ เพือ่ ความสมบูรณ์ในธรรม ในทีส่ ดุ หนังสือดีๆ
ก็ส�ำเร็จเป็นรูปเล่ม พร้อมที่จะเป็นธรรมบรรณาการแด่ทุกท่าน
เมื่อถึงคราวจะจัดพิมพ์ ชมรมฯ ก็มีอุปสรรคความขัดข้อง
อีกครั้ง เรื่องงบประมาณอันจ�ำกัด ซึ่งต้องจัดสรรใช้ท�ำงานเผยแผ่
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หลายอย่าง ในงบอันจ�ำกัด แต่ในที่สุดทุกอย่ างก็ส�ำเร็จได้ด้วย
“ธรรมะจัดสรร” โดยความเมตตาของท่านอาจารย์ธีรยุทธ หรือ
พี่ยุทธที่เคารพยิ่งของพวกเรา เมื่ิอท่านทราบปัญหา ก็เมตตาเป็น
เจ้ า ภาพจั ด พิ ม พ์ ใ ห้ ทั้ ง หมดโดย “กองทุ น ธรรมทาน” ของท่ า น
จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ทั้งยังได้แบ่งสรรปันธรรม มอบให้ชมรม
กัลยาณธรรมไว้แจกธรรมทาน จ�ำนวน ๒,๐๐๐ เล่มด้วย สมเป็น
ครูผู้เป็นแบบอย่ างทางเมตตาและความเกื้อกูลยิ่ง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณในเมตตาอารีย์ท่านอาจารย์ มา ณ ที่นี้
ท้ายสุดนี้ ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกท่าน ในการท�ำความดี แม้จะ
มีอุปสรรคบ้าง แต่ฟ้ามีตา ไม่ทิ้งเราแน่นอน และขอเป็นก�ำลังใจ
ในการพากเพียรปฏิบัติภาวนา เพราะเรามีครูบาอาจารย์ที่เมตตา
และให้ความเป็นกันเอง คอยแนะน�ำธรรม และชี้ทางสว่างให้เสมอ
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญทุกท่าน
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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สารบั ญ
รักแบบเมตตา
สบาย สบาย สไตล์ธรรมะ
เราจะปฏิบัติธรรมอย่างไร จึงจะเข้าถึงธรรมได้
เครื่องมือภาวนา
รู้สึกตัว
ฝึกรู้สภาวะ
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ
ที่เราควรรู้จักและควรฝึกให้มี
เพราะเป็นหลักการทํากุศลให้ถึงพร้อม
คือเรื่องของชีวิต
กินขนมอย่างมีสติ
ถามตอบ
ค�ำถามที่ ๑
ค�ำถามที่ ๒
ค�ำถามที่ ๓
ค�ำถามที่ ๔
ค�ำถามที่ ๕

๑๐
๑๔
๑๗
๒๖
๓๑
๓๗
๔๒
๔๓
๔๕
๔๙
๕๙
๖๓
๖๗
๗๕
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ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
สวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านครับ
ก่อนอื่นผมต้องขออนุโมทนากับทุกท่าน ตลอดจนผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของชมรมกัลยาณธรรม และโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ที่ได้จัดให้มีการฟังธรรม และปฏิบัติธรรมร่วมกันในครั้งนี้ วันนี้เรา
จะมาพูดคุยสนทนาธรรมกันในแบบสบายๆ ตามที่ท่านได้ตั้งหัวข้อ
เอาไว้ให้นะครับ อีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงวันแห่งความรักแล้ว ผู้คนก็
เริ่มจะคึกคักในการจับจ่ายซื้อหาของขวัญให้แก่คนที่ตนรัก แต่เป็น
สิง่ ทีน่ า่ สังเกตว่า เพราะเหตุใดเล่าพระพุทธเจ้า จึงทรงตรัสเอาไว้วา่
“ที่ใดมีรัก...ที่น่นั มีทุกข์” ถ้าเช่นนั้นอยากจะรู้ว่า “รักอย่างไรหนอ...
ที่ทำ�ให้ใจต้องเป็นทุกข์” แล้ว “รักอย่างไรหนอ...ที่ทำ�ให้ใจไม่เป็น
ทุกข์” รักใดๆ ทีม่ คี วามหลงใหล ยินดี ติดใจ ยึดติด ผูกพัน หึง หวง
ห่วง หา อาลัย อาวรณ์ รักนัน้ ท่านเรียกว่า “รักแบบราคะ” เป็นรัก
ที่ทำ�ให้ใจต้องเป็นทุกข์ แต่รักใดที่มีความปรารถนาดีต่อกัน รักที่
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มอบสิ่งดีๆ ให้แก่กัน รักที่เป็นมิตรไมตรีต่อกัน รักที่พร้อมจะ
ให้อภัยซึง่ กันและกันได้ รักนัน้ ท่านเรียกว่า “รักแบบเมตตา” เป็นรัก
ที่ทำ�ให้ใจไม่เป็นทุกข์ “เพราะเมตตาธรรมเป็นธรรมคํ้าจุนโลก”
ทำ�ให้โลกมีความสุข สงบ และร่มเย็น

รัก แบบเมตตา
ฉะนั้น เราต้องฝึกให้มีเมตตาธรรมต่อกัน พระพุทธองค์ทรง
สอนให้เรารักกันด้วยเมตตา แต่ไม่ได้สอนให้เราหลงใหลยึดติดผูกพัน
ยึดครองสิ่งใดเอาไว้ ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่า ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่
รักกันแบบไหน “วันวาเลนไทน์” ผมเชือ่ ว่าแรกเริม่ เดิมที ก็นา่ จะเป็น
รักแบบเมตตา แต่ทกุ วันนีว้ นั วาเลนไทน์กลับกลายเป็นรักแบบราคะ
เสียเป็นส่วนใหญ่ บางคนไม่มีใครซื้อดอกกุหลาบให้ ก็กลัวว่าจะ
เสียหน้า สูอ้ ตุ ส่าห์ลงทุนไปหาซือ้ ดอกกุหลาบมาให้แก่ตนเอง เกรงว่า
จะอายคนอืน่ เขา เดีย๋ วเขาจะหาว่าเราไม่มคี นรัก เรารักเขาก็เพราะ
หวังให้เขามารักเรา เรารักเขาเพราะต้องการให้เขามาทำ�ดีกับเรา
ถ้าขาดเขาแล้วเราจะไม่มคี วามสุข ถ้าเรารักกันจริงต้องเป็นของกัน
และกันในวันนี้ นีแ่ หละคือ “รักแบบราคะ” เป็นรักทีห่ ลงใหลยึดติด
ผูกพัน รักด้วยความใคร่อยากได้มาเป็นของตน เป็นรักที่ทำ�ให้ใจ
ต้องเป็นทุกข์

ธี ร ยุ ท ธ เวชเจริ ญ ยิ่ ง

11

ส่วน “รักแบบเมตตา” เป็นรักที่ไม่เป็นทุกข์ เป็นรักที่ไม่ได้
หวังสิ่งตอบแทนใดๆ รักที่ปรารถนาจะมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กันและกัน
รักทีไ่ ม่หลงยึดติดผูกพันใดๆ ไว้ นีค่ อื ความหมายของเนือ้ หาสารธรรม
จากบทเพลง “วันวาเลนไทน์ - วันมาฆบูชา” ทีผ่ มได้แต่งและได้รอ้ ง
ให้ท่านฟังจบไปแล้ว
ผมขออนุญาตถามทุกท่านว่า สังคมทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่ชอบ
ทำ�อะไรมากกว่ากัน อันดับแรกระหว่าง การละบาป กับ การให้ทาน
คนส่วนใหญ่ชอบทำ�อะไรมากกว่ากันครับ “คนส่วนใหญ่ชอบให้ทาน
มากกว่าการละบาป” แม้ไปงานบุญทอดกฐินทอดผ้าป่า ก็ยังหนี
ไม่พ้นกินเหล้าเมายา โดยไม่เกรงกลัวต่อบาป ไม่ละอายต่อบาป
เห็นไหมครับว่า คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบละบาป แม้ในขณะไป
ทำ�บุญ
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา ละบาปอกุศลทั้งปวง นี่คือหลัก
คำ�สอนข้อที่ ๑ พระองค์ทรงสอนให้เรา ทำ�กุศลให้ถงึ พร้อม นัน่ คือ
หลักคำ�สอนข้อที่ ๒ พระองค์ทรงสอนให้เรา ฝึกจิตให้ผอ่ งแผ้ว ผ่องใส
หมดจดจากกิเลส นีค่ อื หลักคำ�สอนข้อที่ ๓ ซึง่ เป็นหลักธรรมคำ�สอน
ของพระพุทธศาสนา และเป็นคำ�สอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักคำ�สอนนี้ใน “วันมาฆบูชา” ซึ่งก็ใกล้
จะมาถึงในเร็ววันนี้เช่นกัน “วันมาฆบูชา” จึงเป็นวันแห่งความรัก
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แบบเมตตา เป็นวันแห่งความรักทีแ่ ท้จริงของชาวพุทธ จงมีความรัก
ด้วยการรู้จักละบาปอกุศลทั้งปวง จงมีความรักที่รู้จักเจริญกุศลให้
ถึงพร้อม และจงมีความรักทีร่ จู้ กั ฝึกจิตให้ผอ่ งแผ้ว ผ่องใส หมดจด
จากกิเลส นี่คือ “หลักแห่งรักที่ไร้ทุกข์”
มนุษย์สว่ นใหญ่ชอบให้ทานมากกว่าการละบาป ทีนล้ี องมาดูวา่
การให้ทาน กับ การฟังธรรม ล่ะครับ ท่านคิดว่าคนส่วนใหญ่ชอบ
ทำ�อะไรมากกว่ากัน “คนส่วนใหญ่ชอบให้ทาน มากกว่าฟังธรรม”
แล้วคนที่ ชอบฟังธรรม กับ รักษาศีล คนส่วนใหญ่ชอบทำ�อะไร
มากกว่ากันครับ “คนส่วนใหญ่ชอบฟังธรรม มากกว่ารักษาศีล”
เราขออาราธนาศีลจากพระ พอก้าวเท้าออกจากวัด ศีลก็หลุดร่วง
หล่นหายกลับคืนไปสูพ่ ระท่านเหมือนเดิม ฉะนัน้ การจะขออาราธนา
ศีลจากพระ หรือจะสมาทานศีลเองก็ตาม คือการน้อมนำ�มาประพฤติ
ปฏิบัติให้มีขึ้นในใจตนนั่นเอง
เรามาดูกนั ต่อนะครับ ระหว่าง การรักษาศีล กับ การเจริญ
ภาวนา ท่านคิดว่าคนส่วนใหญ่ชอบทำ�อย่างไหนมากกว่ากัน “คน
ส่วนใหญ่ชอบรักษาศีล มากกว่าการเจริญภาวนา” การเจริญภาวนา
นั้น มีอยู่ ๒ อย่าง คือ การเจริญสมถภาวนา และ การเจริญ
วิ ปั ส สนาภาวนา แล้ ว ท่ า นคิ ด ว่ า คนส่ ว นใหญ่ ช อบเจริ ญ สมถะ
หรือวิปัสสนามากกว่ากันครับ “ส่วนใหญ่คนชอบการเจริญสมถะ
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มากกว่าการเจริญวิปสั สนา” แต่อย่างไรก็ตาม ทุกบุญกุศลทัง้ หลาย
ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ต้องฝึกทำ�
ประจำ�สมํ่าเสมอ ทานก็ตอ้ งให้ ละบาปก็ตอ้ งละ ฟังธรรมก็ตอ้ งฟัง
รักษาศีลก็ตอ้ งรักษา การภาวนา ทัง้ สมถะและวิปสั สนา ก็ตอ้ งฝึกทำ�
ประจำ�สมํา่ เสมอ ทุกพระธรรมคำ�สอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้
ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการพ้นทุกข์ดับทุกข์ทั้งสิ้น ฉะนั้นเราต้อง
ฝึกทำ�ให้ถ้วนทั่ว จึงจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง

สบาย สบาย สไตล์ธ รรมะ
หัวข้อที่ท่านตั้งให้เรามาพูดคุยสนทนาธรรมกันในวันนี้ ก็คือ
“สบาย สบาย สไตล์ธรรมะ” ความหมายของหัวข้อนี้ จะเป็นอย่างไร
นัน้ ผมได้แต่งเป็นบทเพลงเอาไว้ ขอให้ทกุ ท่านได้ชว่ ยกันร้องพร้อม
กันด้วยนะครับ
สบาย
สบาย
สบาย
สบาย
สบาย
สบาย

สบาย
สบาย
สบาย
สบาย
สบาย
สบาย

สไตล์ธรรมะ
รู้กายนิ่งไหว
อย่าได้สับสน
จะยืนเดินนั่ง
อย่าได้รอช้า
เดินตามมรรคา

เรียนรู้แล้วจะ จิตใจสบาย
รู้ลมหายใจ รู้ให้ผ่อนคลาย
รู้ตัวที่ตน ที่กายและใจ
เห็นอนิจจัง ที่มันเปลี่ยนไป
รีบเดินเข้ามา ก่อนที่จะสาย
ขององค์สัมมา ก่อนชีพวางวาย

บทเพลงนี้ ผมแต่งมาเพือ่ งานนีโ้ ดยเฉพาะเลยครับ เรามาดูกนั
นะครับว่า ทำ�ไมหัวข้อทีท่ า่ นตัง้ ให้นี้ จึงต้องมีคำ�ว่า “สบาย สบาย”
ถึง ๒ คำ� และคำ�ว่า “สบาย” นี้ มีความหมายว่าอย่างไร เรามา
เรียนภาษาไทยวันละคำ�กันหน่อยดีไหมครับ
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“สบาย” ตัวที่ ๑ หมายความว่า เมื่อปฏิบัติแล้ว ต้องไม่เป็น
โทษ ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นภัย ถ้าปฏิบตั แิ ล้วมันเป็นโทษ เป็นพิษ เป็นภัย
ทำ�ให้ใจอึดอัด ทำ�ให้เครียด ทำ�ให้เซื่องซึม ทำ�ให้หลง เขาเรียก
ว่า “อบาย” คำ�ว่า อะ แปลว่า ไม่ ส่วนคำ�ว่า “สบาย” แปลว่า
ไม่ลำ�บาก สุขใจ เบิกบานใจ ไม่เป็นทุกข์ ฉะนั้นคำ�ว่า อบาย
แปลว่ า ทุ ก ข์ ย ากลำ�บาก เป็ น สถานที่ ห รื อ ภพภู มิ ที่ ไ ม่ สุ ข สบาย
ไม่เจริญ ความหมายของคำ�ว่า สบาย ปฏิบัติแล้วต้องไม่เป็นโทษ
ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นภัย ทำ�ให้ธรรมะเจริญ และเกิดความสุข สงบ เย็น
“สบาย” ตัวที่ ๒ หมายความว่า ปฏิบัติแล้วต้องมีความสุข
ผ่อนคลาย โปร่ง โล่ง เบา อ่อนโยน นุม่ นวล คล่องแคล่ว ว่องไว
ควรแก่การงาน จึงจะเรียกว่า สบาย ถ้าปฏิบตั ธิ รรมแล้วเคร่งเครียด
อึดอัด หนักอึง้ ตึงแน่น กดข่ม บังคับเอาไว้ หรือพร้อมทีจ่ ะระเบิด
ได้ทุกเมื่อ อย่างนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง การปฏิบัติ
ธรรมที่ถูกต้องนั้น จะต้องมีสติ รู้ ตื่น เบิกบาน โปร่ง โล่ง เบา
สบาย ผ่อนคลาย ไม่หนัก ไม่ตงึ ไม่เครียด ไม่อดึ อัด ไม่กดข่มบังคับ
เอาไว้ “เป็นเพียงแค่รู้ทุกข์ แต่ไม่เข้าไปเป็นทุกข์”
คำ�ว่า “สไตล์ธรรมะ” หมายถึง มีหลายรูปแบบหลายสไตล์
ธรรมะคืออะไร ธรรมะคือ สภาพธรรมทีเ่ ป็นจริงมีอยูจ่ ริงๆ พิสจู น์
ได้จริง สภาพธรรมนัน้ แบ่งออกได้เป็น ๒ อย่าง ได้แก่ โลกียธรรม
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เป็นธรรมะที่เกี่ยวข้องกับโลกอยู่กับโลก ส่วน โลกุตตรธรรม เป็น
ธรรมะทีพ่ น้ โลก อยูเ่ หนือโลก ทำ�ให้พน้ ทุกข์ได้อย่างแท้จริง ฉะนัน้
“สไตล์ธรรมะ” จึงมีสองสไตล์ในความหมายนี้
โลกียธรรม คือ ธรรมะทีย่ งั ต้องคลุกคลีอยูก่ บั โลก เป็นสภาพ
ธรรมทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป เช่น จิต เจตสิก รูป เป็นธรรมทีย่ งั
ข้องเกี่ยวกับเรือ่ งของ ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ หรือ รูป - นาม กาย - ใจ
นั่นเอง สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายโลกียธรรมที่อยู่กับโลก
ยังมีการเกิดดับอยู่ ยังมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอยู่ ยังหาความจริงแท้
แน่นอนอะไรไม่ได้ แปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่ง
โลกุตตรธรรม คือ ธรรมะทีอ่ ยูเ่ หนือโลก ธรรมทีพ่ น้ จากโลก
พ้นจากโลกียธรรม อันได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ธรรมใด
ที่พ้นจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ง ธรรมนั้นท่านเรียกว่า “อสังขตธรรม”
ส่วนธรรมใดที่ยังอิงอาศัยปัจจัยปรุงแต่ง ธรรมนั้นท่านเรียกว่า
“สังขตธรรม”
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เราจะปฏิ บั ติ ธรรมอย่า งไร
จึงจะเข้ าถึ งธรรมได้
การทีเ่ ราจะปฏิบตั ธิ รรมให้เข้าถึงธรรมได้นนั้ เราจะต้องเจริญ
ใน มรรคมีองค์ ๘ หรือเมื่อย่อลงมาแล้วก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้ ทัง้ สามอย่างนี้ ต้องอิงอาศัยซึง่ กันและกัน
เราต้องใช้ ศีล สมาธิ ปัญญา ในการเจริญภาวนา การปฏิบตั ธิ รรม
ในพุทธศาสนานัน้ มีอยู่ ๒ อย่าง คือ สมถภาวนา และ วิปสั สนา
ภาวนา
ดังนัน้ เราต้องศึกษาเรียนรูใ้ นเรือ่ ง ไตรสิกขา คือ อธิสลี สิกขา
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา เป็นการเรียนรู้ในเรื่อง ศีล สมาธิ
ปัญญา ให้เข้าใจ เพือ่ จะได้นำ�ไปใช้เจริญสมถะและวิปสั สนา ได้อย่าง
ถูกต้องตรงทาง ธรรมะ ๓ อย่างนี้ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึง่ สมถะ
ก็ไม่เจริญ ขาดสิง่ ใดสิง่ หนึง่ วิปสั สนาก็เจริญขึน้ ไม่ได้ บางครัง้ บางคราว
เวลาทีท่ า่ นปฏิบตั ธิ รรม ให้ลองสังเกตดูวา่ ทำ�ไมนัง่ สมาธิแล้ว ใจมัน
ไม่ค่อยสงบเลย ทำ�ไมมันฟุ้งซ่านมากจัง ขอให้ท่านลองมาสำ�รวจ
ตรวจศีลดูซวิ า่ ศีลท่านเป็นอย่างไร หากศีลท่านบกพร่อง หรือท่าน
เป็นคนคิดมาก ก็จะทำ�ให้สมาธิตั้งมั่นได้ยาก และสมาธิที่ทำ�ให้จิต

18 สสบาย...สบาย...
ไ ต ล์ ธรรมะ

สงบก็เกิดขึ้นได้ยาก เพราะมันจะมีสิ่งรบกวนเยอะแยะมากมาย
ไปหมด แต่ถ้าศีลดีและมีสติรู้ทันจิตที่เผลอไปคิด ก็จะเกื้อกูลทำ�ให้
สมาธิดดี ว้ ย บางครัง้ ปฏิบตั ธิ รรมไปตัง้ นาน ทำ�ไมปัญญามันไม่คอ่ ยจะ
เจริญ เหตุเพราะจิตไม่มสี มาธิ สมาธิ คือ ความตัง้ มัน่ สมาธินน้ั เป็น
เหตุใกล้ทำ�ให้เกิดปัญญา ส่วนสมาธิเองก็ขาดศีลไม่ได้ เพราะศีลทำ�ให้
เกิดความสุข ความสุขเป็นเหตุใกล้ทำ�ให้เกิดสมาธิ การทีจ่ ะเกิดปัญญา
ได้นนั้ จำ�เป็นจะต้องอิงอาศัยทัง้ ศีล และสมาธิ เพราะศีลและสมาธิ
เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เกิดปัญญา นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ เพื่อ
ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรม
สมถะทำ�ให้จิตเป็นอย่างไร สมถะทำ�ให้จิตนั้น “สงบ” ส่วน
วิปสั สนาทำ�ให้เกิดอะไร วิปสั สนาทำ�ให้เกิด “ปัญญา” พาให้พน้ ทุกข์
ธรรมะทั้ง ๒ ประการนี้ ที่เราจะต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนั้น
ได้แก่ ๑. การเจริญสมถภาวนา ๒. การเจริญวิปัสสนาภาวนา
ประโยคสำ�คัญอยู่ที่คำ�ว่า “จะต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง”
คำ�ว่า จะต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิง่ นัน้ หมายความว่า ๑. ต้องรูว้ า่
เราจะทำ�อะไร จะทำ�สมถะ หรือจะทำ�วิปสั สนา ๒. ต้องรูว้ า่ ทำ�ไปเพือ่
อะไร ทำ�สมถะเพือ่ ให้จติ สงบ ทำ�วิปสั สนาเพือ่ ให้เกิดปัญญาพาให้พน้
ทุกข์ ๓. ต้องรูว้ า่ จะทำ�แล้วจะทำ�อย่างไร มาเรียนรูร้ ว่ มกันนะครับว่า
การเจริญภาวนาทัง้ ๒ อย่างนี้ จะต้องมีหลักปฏิบตั อิ ย่างไรกันบ้าง
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การเจริญสมถะ คือ น้อมจิตไปรู้อยู่ในอารมณ์เดียวอย่าง
ต่อเนือ่ ง เช่น ให้จติ เพ่งรูอ้ ยูท่ ล่ี มหายใจเข้าออก เพียงอย่างเดียว ให้
จิตไปเพ่งรู้อยู่ที่ท้องพองยุบ เพียงอย่างเดียว ให้จิตเพ่งรู้อยู่ที่เท้า
กระทบพื้นในขณะที่เดินจงกรม เพียงอย่างเดียว ให้จิตไปรู้อยู่ที่
บทบริกรรมใดบริกรรมหนึง่ เช่น พุทโธๆๆ เพียงอย่างเดียว รูแ้ บบ
ผ่อนคลายและสบาย แต่มีเงื่อนไขว่า อารมณ์ที่ให้จิตไประลึกรู้นั้น
จะต้องเป็นอารมณ์ทที่ ำ�ให้จติ มีความสุข และเป็นอารมณ์ทเี่ ป็นกุศล
เป็นอารมณ์ที่ไม่ทำ�ให้เกิดกิเลส จึงจะทำ�ให้จิตสงบได้ง่าย
ยกตัวอย่างอารมณ์ที่เป็นอกุศล เช่น การเล่นไพ่ทำ�ให้เกิด
ความสุขได้ ทำ�ให้เกิดสมาธิได้กจ็ ริง แต่การเล่นไพ่นน้ั เป็นอารมณ์ท่ี
เป็นอกุศล เป็นเรือ่ งของอบายมุข เป็นมิจฉาสมาธิ อารมณ์แบบนีใ้ ช้
ในการเจริญสมถะไม่ได้ สมาธินน้ั มีทง้ั มิจฉาสมาธิ และ สัมมาสมาธิ
มิจฉาสมาธิ เป็นสมาธิที่ผิด สัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ถูกต้อง เป็น
สมาธิทเี่ กือ้ กูลให้เกิดความสงบ และทำ�ให้เกิดปัญญาได้ ซึง่ เป็นสมาธิ
ฝ่ายกุศล การทีจ่ ะทำ�ให้จติ สงบได้นนั้ ต้องหาอารมณ์ทจี่ ติ มีความสุข
และเป็นกุศล บางท่านถนัดที่จะรู้ลมหายใจ บางท่านถนัดรู้ท้อง
พองยุบ บางท่านไม่ถนัด ทั้งลมหายใจ และท้องพองยุบ แต่ถนัด
ทีจ่ ะรูอ้ ริ ยิ าบถ หรือถนัดบริกรรมพุทโธๆๆ ก็ใช้ได้ เราจะใช้อารมณ์
อะไรก็ ไ ด้ ที่ เ ราถนั ด เป็ น อารมณ์ ที่ เ ป็ น กุ ศ ลทำ�ให้ จิ ต มี ค วามสุ ข
อะไรก็ตามที่จิตมีความสุข จิตก็จะน้อมไปรู้อยู่กับสิ่งนั้นได้เนืองๆ
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และบ่อยๆ เมื่อจิตน้อมไปรู้สิ่งนั้นอย่างมีความสุข ก็จะทำ�ให้จิต
รวมเป็นหนึง่ ได้งา่ ย เมือ่ จิตรวมเป็นหนึง่ มันก็จะตัดความฟุง้ ซ่านทิง้
เมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่าน ก็จะทำ�ให้จิตได้รับความสงบเป็นรางวัล เมื่อใด
ที่จิตสงบ ท่านจึงเรียกว่า “สมถะ”
การเจริญวิปสั สนา ต้องทำ�อย่างไร การเจริญวิปสั สนา ต้องมี
ความเพียร ต้องมีสัมปชัญญะ ต้องมีสติ มาระลึกรู้สภาวธรรมที่
เกิดขึน้ ที่ กาย เวทนา จิต ธรรม และเห็นสภาวธรรมทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็น
ไตรลักษณ์ อันได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่คือเครื่องมือใน
การเจริญวิปสั สนา หรือท่านเรียกว่า “องค์ธรรมในการภาวนา” คือ
ให้มี วิริยะ สัมปชัญญะ สติ มาระลึกรู้สภาวธรรมที่กำ�ลังปรากฏ
เกิดขึ้นที่กาย เวทนา จิต ธรรม ณ ขณะปัจจุบัน และเห็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นนั้น เป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง (ไม่เที่ยง) ทุกขัง
(ไม่ทน) อนัตตา (ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขา บังคับบัญชาให้เป็นไป
ดัง่ ใจปรารถนาไม่ได้) เมือ่ ใดก็ตาม ทีเ่ ห็นสภาวธรรมเป็นไตรลักษณ์
เมื่อนั้นท่านจึงเรียกว่า “วิปัสสนาปัญญา”
เรามาเรียนรูค้ วามหมายของคำ�ว่า “สัมปชัญญะ” เพิม่ เติมกัน
หน่อยนะครับ สัมปชัญญะ หมายถึงความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม เป็นธรรม
ที่มีอุปการะ คู่กับสติ ซึ่งมีอยู่ ๔ ลักษณะ ที่เราควรรู้จักดังนี้
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๑. สาตถกสัมปชัญญะ คือ ปัญญาทีร่ วู้ า่ อะไรเป็นประโยชน์
หรือมิใช่ประโยชน์ เช่น รูว้ า่ การเจริญสติปฏั ฐานเป็นประโยชน์ รูว้ า่
การหลงตามใจกิเลสไม่เป็นประโยชน์
๒. สัปปายสัมปชัญญะ คือ ปัญญาที่รู้ว่า อะไรเหมาะควร
หรือไม่เหมาะควร เช่น รูว้ า่ กรรมฐานใด เหมาะควรกับจริตของตัวเอง
รู้ว่ากรรมฐานใด ที่ไม่เหมาะควร หรือไม่ถูกจริตกับตัวเอง
๓. โคจรสัมปชัญญะ คือ ปัญญาทีร่ วู้ า่ กำ�ลังรูส้ ภาวธรรมที่
ปรากฏเกิดขึ้นทางทวารใดในขณะปัจจุบันนั้น เช่น รู้ว่ากำ�ลังรู้รูป
หรือรู้นามอะไร ที่กำ�ลังปรากฏขึ้นทางทวารใดในขณะนั้น
๔. อสัมโมหสัมปชัญญะ คือ ปัญญาทีร่ ตู้ รงตามความเป็นจริง
ว่า สภาวธรรมที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ตัวเราของเรา รู้ว่ามันเป็นเพียง
รูปธรรม - นามธรรม เท่านัน้ และเห็นรูปนามเหล่านัน้ เป็นไตรลักษณ์
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อสัมโมหสัมปชัญญะ นีแ่ หละ คือ ปัญญา
ในวิปัสสนา ที่แท้จริง
ถ้าเรารู้หลักในการปฏิบัติธรรมแล้ว การปฏิบัติธรรมก็จะ
ไม่ยงุ่ ยาก และไม่สบั สน ทัง้ ในเรือ่ งการเจริญสมถะ และการเจริญ
วิปัสสนา การเจริญสมถะเราสามารถเพ่งรู้อยู่ในอารมณ์เดียวก็ได้
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คิดพิจารณาก็ได้ ซึง่ เป็นการคิดพิจารณา เพือ่ ทำ�ให้จติ สงบจากบาป
อกุศล คิดพิจารณาในสิง่ ทีด่ ที ำ�ให้จติ เป็นกุศล นีค่ อื การเจริญสมถะ
แต่การเจริญวิปสั สนา ใช้การคิดพิจารณาเอาเองไม่ได้ วิปสั สนาต้อง
ใช้ความรูส้ กึ ตัว วิปสั สนาต้องรูส้ กึ เอา ไม่ใช่คดิ เอา เดีย๋ วผมจะอธิบาย
และสาธิต พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างให้ทา่ นได้เห็นว่า “คิดนึก กับ รูส้ กึ ตัว”
สองคำ�นี้ มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ
การเจริญสมถะ ให้รู้อารมณ์เดียว ส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์
บัญญัติ ยกตัวอย่างการรูอ้ ารมณ์เดียวของการเจริญสมถะ เช่น ถ้า
จะรู้ลมหายใจ ก็ให้รู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียว อย่าไปรู้ลมหายใจ
แล้วก็มาเปลีย่ นไปรูท้ อ้ งพองยุบ หรือเปลีย่ นไปรูก้ ายทีน่ ง่ั ถ้ารูแ้ บบนี้
จิตจะไม่รวมเป็นหนึง่ จิตก็จะไม่สงบ ให้เราน้อมจิตไปรูอ้ ยูก่ บั อารมณ์
เดียวนั้นเนืองๆ รู้แบบผ่อนคลาย รู้แบบสบายๆ ไม่หลงบังคับจน
ทำ�ให้จิตเครียด และอย่าเปลี่ยนอารมณ์บ่อย หรืออย่าไปรู้อารมณ์
ที่หลากหลาย
การเจริญวิปสั สนา ไม่ได้รอู้ ารมณ์เดียว วิปสั สนารูอ้ ารมณ์คู่
หรือรูอ้ ารมณ์ทห่ี ลากหลายได้ แต่ตอ้ งเป็นอารมณ์ทเ่ี ป็นปรมัตถ์ หรือ
เป็นสภาวธรรม เมือ่ มีสงิ่ ใดมากระทบสัมผัสเกิดขึน้ ยกตัวอย่างเช่น
เรือ่ งการฝึกรูด้ จู ติ ให้สงั เกตว่า จิตขณะนี้ มีราคะ หรือ ไม่มรี าคะ
จิตขณะนี้ โกรธ หรือ ไม่โกรธ จิตขณะนี้ หลง หรือ ไม่หลง จิต
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ขณะนี้ ฟุ้งซ่าน หรือ สงบ จิตขณะนี้ มีสติ หรือ เผลอสติ จิต
ในขณะนี้มีความสุข ความทุกข์ หรือเฉยๆ เป็นต้น ดังนั้นอารมณ์
ของวิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้หลากหลาย แต่จิตสามารถรู้อารมณ์ได้
ที ล ะอย่ า ง ที ล ะขณะ อย่ า บั ง คั บ จิ ต หรื อ ล็ อ กจิ ต ให้ มารู้ อ ยู่ กั บ
อารมณ์เดียว สุดแท้แต่จิตจะไประลึกรู้สภาวธรรมที่กายหรือที่ใจ
สภาวธรรมใดทีเ่ ด่น จิตก็จะเอือ้ มไปรูส้ ภาวธรรมนัน้ ก็ให้เราสังเกต
เรียนรู้การทำ�งานของจิตตามที่มันเป็นก็พอ
สมถะใช้สมาธิทนี่ งิ่ แช่อยูก่ บั อารมณ์ หรือเพ่งรูอ้ ยูก่ บั อารมณ์
เดียว แต่วปิ สั สนาใช้สมาธิตง้ั มัน่ สมาธิทเ่ี ป็น ผูร้ ู้ ผูด้ ู ผูส้ งั เกตการณ์
สิง่ ใดปรากฏขึน้ ก็แค่รตู้ ามทีม่ นั เป็น ไม่หลงอิน ไม่หลงจมแช่แน่นงิ่
กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ไม่หลงเผลอ ไม่หลงเพ่ง ไม่หลงบังคับ
แต่ถ้าจิตหลงเผลอ หลงเพ่ง หลงบังคับ ก็ให้มีสติรู้ตามที่มันเป็น
ฝึกจิตให้ตั้งมั่น และเป็นกลางในการรับรู้อารมณ์ ให้เป็นเพียงผู้รู้
ผู้ดู ผู้สังเกตการณ์เฉยๆ เราจะเห็นได้ว่า สมาธิในการเจริญสมถะ
กับสมาธิในการเจริญวิปัสสนานั้น ไม่เหมือนกัน แต่ทั้งสองสมาธินี้
ล้วนเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการภาวนาทั้งคู่
สมาธิในสมถะ เป็นสมาธิที่เพ่งรู้อยู่ในอารมณ์เดียว สำ�หรับ
ท่านทีเ่ คยศึกษาธรรมะมาบ้าง อาจจะเคยได้ยนิ คำ�ว่า การเพ่งอารมณ์
อย่างสมถะ ภาษาธรรมะท่านเรียกว่า “อารัมมณูปนิชฌาน” มีผล
ทำ�ให้จิตสงบได้
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สมาธิในวิปสั สนา เป็นสมาธิทร่ี ลู้ กั ษณะของอารมณ์ ท่านเรียกว่า
“ลั ก ขณู ป นิ ช ฌาน” คื อ รู้ ลั ก ษณะความเป็ น ไตรลั ก ษณ์ ข อง
อารมณ์ เห็นสภาวธรรมต่างๆ ของรูป - นาม กาย - ใจ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้
เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีผลทำ�ให้พ้นทุกข์ได้
เป้าหมายสูงสุดของสมถะ คือ ความสงบ เป้าหมายสูงสุด
ของวิปสั สนา คือ ความพ้นทุกข์ เป้าหมายนัน้ ไม่เหมือนกัน อารมณ์
ที่เข้าไปรู้ก็ไม่เหมือนกัน แต่ทั้งสองสิ่งนี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ธรรมะสองประการ ทีเ่ ราจะต้องเจริญด้วย
ปัญญาอันยิง่ ได้แก่ การเจริญสมถภาวนา และการเจริญวิปสั สนา
ภาวนา ดังนัน้ วิธกี ารเจริญสมถะ และการเจริญวิปัสสนา ทัง้ สอง
อย่างนี้ จึงไม่เหมือนกัน แต่สองสิง่ นีล้ ว้ นเป็นประโยชน์ทงั้ คู่ เพราะ
การที่จะเกิดวิชชา หรือปัญญาได้นั้น ก็จำ�เป็นจะต้องอิงอาศัยทั้ง
สมถะและวิปสั สนา การทีจ่ ะวิมตุ ติหรือเรียกว่าหลุดพ้นได้นน้ั ก็จำ�เป็น
จะต้องอิงอาศัยทัง้ สมถะและวิปสั สนา ทิง้ อันใดอันหนึง่ ไม่ได้ อุปมา
วิปสั สนาเหมือนตาขวา สมถะเหมือนตาซ้าย วิปสั สนาเหมือนมือขวา
สมถะเหมือนมือซ้าย วิปสั สนาเหมือนเท้าขวา สมถะเหมือนเท้าซ้าย
สองสิง่ นีท้ ำ�งานเกือ้ กูลกัน เพือ่ ให้เกิดปัญญา หลักในการปฏิบตั ธิ รรม
นั้น ถ้าเราจับหลักได้แม่นยำ� เราก็จะไม่สับสน และไม่ไขว้เขวใน
การปฏิบัติธรรม
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ผมจะให้ท่านดูรูปแบบโครงสร้างในการเจริญสติปัฏฐาน ๔
บนจอก่อนนะครับ เพื่อให้ทา่ นได้ทราบว่า การเจริญสติปัฏฐาน ๔
นัน้ อันดับแรกเราต้องฝึกให้มี วิรยิ ะ สัมปชัญญะ สติ คำ�ว่า วิรยิ ะ
คือ ความเพียร สัมปชัญญะ คือ ความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม หรือพร้อมที่
จะรูท้ วั่ ถึง สติ คือ ความระลึกได้ ถ้าจะถามว่า “จะให้สติมาระลึกรู้
อะไร” ตอบว่า “ให้สติมาระลึกรูส้ ภาวธรรมทีเ่ กิดขึน้ ทีก่ ายและทีใ่ จ”
ถามว่า “ให้สติมาระลึกรูท้ ก่ี ายทีใ่ จอย่างไร” ตอบว่า “ให้สติมาระลึก
รู้ที่กายที่ใจด้วยความรู้สึกตัว” ถามว่า “จะให้สติมาระลึกรู้ที่กาย
ทีใ่ จขณะใด” ตอบว่า “ให้สติมาระลึกรูท้ ก่ี ายทีใ่ จ ณ ขณะปัจจุบนั ”
การเจริญวิปสั สนาจะต้องมีทงั้ สติ สัมปชัญญะ วิรยิ ะ และ
สมาธิ นี่คือ เครื่องมือภาวนา ถ้าขาดเครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งแล้ว
การเจริญวิปสั สนาจะไม่ได้ผล เวลาทีเ่ ราจะขุดดิน เราก็ตอ้ งมีเครือ่ งมือ
คือ จอบเสียม เราเป็นแม่บา้ นก็ตอ้ งมีอปุ กรณ์ในการทำ�ความสะอาด
บ้าน เช่น ไม้กวาด ผ้าเช็ดถู ท่านจะเป็นหมอหรือเป็นพยาบาล
ก็ต้องมีเครื่องมือในการตรวจรักษาคนไข้ ฉะนั้นจะทำ�อะไรก็ต้อง
มีเครื่องมือ การปฏิบัติธรรมก็ต้องมีเครื่องมือเช่นกัน แล้วอะไรคือ
เครือ่ งมือในการเจริญภาวนา ผมได้แต่งบทเพลงเครือ่ งมือภาวนาไว้
ผมจะร้องให้ท่านฟังนะครับ
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เครื่อ งมือ ภาวนา
จะขุดดินยังต้องใช้จอบเสียม
ซ่อมแซมหน้าต่างบานประตู
ภาวนาก็ต้องมีเครื่องมือ
สมาธิปัญญาร่วมทำ�งาน

เช็ดถูให้เอี่ยมก็ต้องมีผ้าถู
ฆ้อนตอกตะปูแลดูมาตรฐาน
สตินั้นคือเครื่องมือกรรมฐาน
กิเลสอันตรธานพบนิพพานสว่างใจ

การปฏิบัติธรรม เริ่มต้นเราต้องฝึกให้มีเครื่องมือเสียก่อน
หมั่นพัฒนาให้เครื่องมือแข็งแรง และมีคุณภาพมากยิ่งๆ ขึ้น ท่าน
อย่าเพิ่งท้อ อย่าเพิ่งถอย อย่าเพิ่งน้อยใจ และอย่าเพิ่งบ่นว่า “ฉัน
ปฏิบัติธรรมมาตั้งนาน ยังไม่เห็นไตรลักษณ์เลย” ถ้าหากท่านยัง
ฝึกสติรสู้ กึ ตัวไม่เป็น และยังแยกรูป แยกนาม หรือยังแยกธาตุ แยก
ขันธ์ไม่ได้ ก็อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องการที่จะเห็นไตรลักษณ์เลย ถ้าฝึก
ความรูส้ กึ ตัวเป็นแล้ว ค่อยมาพูดถึงเรือ่ งแยกธาตุ แยกขันธ์ ถ้าแยก
ธาตุ แยกขันธ์ หรือแยกรูป แยกนามเป็นแล้ว ค่อยมาพูดถึงเรือ่ งการ
เห็นไตรลักษณ์ ถ้าเครื่องมือยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ คุณภาพยังไม่ดี
เพียงพอ ก็อย่าได้พดู ถึงเรือ่ งการปล่อยวางเลย เมือ่ ใดก็ตามทีท่ ่าน
พัฒนาเครือ่ งมือภาวนาให้แข็งแรง และมีคณ
ุ ภาพเต็มทีแ่ ล้ว เมือ่ นัน้
จิตเขาจะเจริญวิปัสสนาด้วยตัวของเขาเอง จิตเขาจะปล่อยวางด้วย
ตัวของเขาเอง ไม่ตอ้ งรีบ ไม่ตอ้ งเร่ง แต่ตอ้ งไม่ขเ้ี กียจ ให้ฝกึ ภาวนา
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ประจำ�สมํา่ เสมอ “ฝึกแบบไม่พกั ไม่เพียร” ไม่สดุ โต่งไปทางใดทาง
หนึง่ ตามทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ นีค่ อื อุบายวิธที ส่ี ำ�คัญทีส่ ดุ
ที่เราควรน้อมนำ�ไปปฏิบัติ
เครื่องมือภาวนา คือ จิตที่ประกอบด้วย สติ สัมปชัญญะ
วิริยะ และสัมมาสมาธิ เครื่องมือนี้ท่านเรียกว่า “จิตผู้รู้” จิตผู้รู้
ทำ�หน้าทีเ่ รียนรู้ กาย เวทนา จิต ธรรม หรือพูดเป็นภาษาชาวบ้าน
ว่า “ให้มสี ติ สัมปชัญญะ สมาธิ และความเพียร มาเรียนรูส้ ภาวธรรม
รูป - นาม ที่เกิดขึ้นที่กายและที่ใจ ณ ขณะปัจจุบัน” และเห็น
สภาวธรรมรูป - นาม กาย - ใจ นั้นเป็นไตรลักษณ์
การรู้กายรู้ใจนั้น ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่น และเป็นกลางต่อ
อารมณ์ สัมมาสมาธิ คือ ความตัง้ มัน่ จิตตัง้ มัน่ จะทำ�หน้าที่ กำ�จัด
อภิชฌา คือ กำ�จัดความยินดี และ กำ�จัดโทมนัส คือ กำ�จัดความ
ยินร้าย ขณะใดที่ท่านมีสติ สัมปชัญญะรู้กายรู้ใจ หากมีสิ่งหนึ่ง
ประการใดทีเ่ กิดขึน้ ทีก่ ายหรือทีใ่ จ สิง่ นัน้ จะดีวเิ ศษวิโสแค่ไหนก็ชา่ ง
สิ่งนั้นจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม รู้แล้วอย่าหลงรัก รู้แล้วอย่าหลงชัง
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “รู้แล้ว ให้กำ�จัดอภิชฌา คือ ความยินดี
รู้แล้วให้กำ�จัดโทมนัส คือ ความยินร้าย” หรือสำ�นวนของครูบา
อาจารย์ที่ท่านสอนเรา อาทิเช่น “ให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลาง” “รู้แล้ว
อย่าหลงเข้าไปแทรกแซงดัดแปลงแก้ไข” “รูแ้ ล้วไม่ให้คา่ บวก รูแ้ ล้ว
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ไม่ให้คา่ ลบ” “รูแ้ ล้วไม่เข้าไปทำ�อะไรกับสิง่ ทีถ่ กู รู้ ให้เป็นเพียงแค่ผรู้ ู้
ผู้ดู ผู้สังเกตการณ์ เท่านั้นพอ” หรือ “ให้รู้ซื่อๆ” เป็นต้น
ทำ�ไมพระพุทธองค์จึงไม่ให้เราหลงยินดียินร้าย เวลาที่ท่าน
ปฏิบัติธรรม มีทั้งฟุ้งซ่าน มีทั้งความสงบ ความสงบดีไหมครับ
ทุกท่านตอบว่า “ดี” แต่ทำ�ไมพระพุทธเจ้าไม่ให้หลงยินดี แม้กระทัง่
ความสงบ เพราะความสงบเกิดแล้วก็ดบั ความสงบก็ไม่เทีย่ ง อะไร
ก็ตาม ถ้ามันไม่เทีย่ ง แล้วเราเข้าไปหลงยินดียนิ ร้ายเข้า เมือ่ สิง่ นัน้ มัน
แปรปรวนเปลีย่ นไป เราก็จะได้รบั ความทุกข์เป็นรางวัล พระพุทธเจ้า
จึงไม่ให้หลงยินดียินร้ายกับสิ่งใด เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจนั้น
เป็นเพียงแค่รปู ธรรม นามธรรม ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป ตกอยู่
ภายใต้กฎไตรลักษณ์ อันได้แก่ อนิจจัง (ไม่เทีย่ ง แปรปรวน เปลีย่ น
ไป) ทุกขัง (ถูกบีบคั้น ทนอยู่ในสภาพเดิมนานๆ ไม่ได้) อนัตตา
(บังคับบัญชาให้เป็นไปดั่งใจปรารถนาไม่ได้) นี่คือ หลักในการฝึก
เจริญวิปัสสนา
การเจริญสมถะ เราสามารถคิดพิจารณาช่วยได้ การเจริญ
วิปสั สนา จะคิดเอาเอง คาดเดาเอาเองไม่ได้ วิปสั สนาต้องรูส้ กึ เอา
ไม่ใช่คดิ เอา คำ�ว่า “คิดนึก” กับคำ�ว่า “รูส้ กึ ” สองอย่างนีแ้ ตกต่างกัน
อย่างไร เมื่อใดก็ตามที่เป็นการคิดนึก มันจะเอื้อมไปรู้เรื่องราวที่
เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตบ้าง หรือเอื้อมไปรู้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน
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อนาคตบ้าง แต่การคิดนึกนัน้ มันทิง้ ปัจจุบนั การเจริญวิปสั สนาต้อง
รู้ที่ปัจจุบัน
ขอยกตัวอย่าง เรื่องการคิดนึกก่อนนะครับ ถ้าผมจะให้ท่าน
คิดนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั้นมีคุณ ๙ ประการ
เมื่อย่อลงมาแล้วเหลือ ๓ ประการ คือ
๑. พระองค์ทรงมีพระปัญญาธิคณ
ุ ตรัสรูไ้ ด้ดว้ ยพระองค์เอง
๒. พระองค์ทรงมีพระบริสุทธิคุณ เป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลส
๓. พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ตรัสรู้แล้วยังนำ�คำ�
สั่ ง สอนของพระองค์ ม าสอนสั่ ง ให้ เ ราได้ พ้ น ทุ ก ข์ เ ยี่ ย ง
พระองค์
การคิดถึงนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั้น ทำ�ให้จิตของเรามี
ความสุขได้ ทำ�ให้จิตของเราสงบได้ ถามว่า “เป็นสมถะ หรือ
วิปสั สนา” คำ�ตอบก็คอื “เป็นสมถะ” เพราะยังเป็นการใช้ความคิด
อยู่ ฉะนั้น ความคิดจึงเป็นเรื่องของการเจริญสมถะ เป็นการคิดดี
ทำ�ให้จิตสงบ แต่ไม่ใช่วิปัสสนา
ขอยกตัวอย่างการคิดนึกอีกสักหนึง่ ตัวอย่าง ท่านผูใ้ ดเพิง่ เคย
มาเรียนกับผมเป็นครั้งแรก รบกวนช่วยกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ

30 สสบาย...สบาย...
ไ ต ล์ ธรรมะ

ถ้าผมจะให้ท่านคิดถึงเรื่องเมื่อเช้านี้ว่า เมื่อเช้านี้ฉันตื่นนอนขึ้นมา
ล้างหน้า แปรงฟัน อาบนํ้า แล้วก็รีบเดินทางมาที่โรงพยาบาล
สมุทรปราการ เพือ่ มาฟังธรรม ถามว่า “ท่านสามารถคิดถึงเรือ่ งราว
เหล่านั้นได้ไหม และเรื่องราวเหล่านั้น เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หรือ
จะเกิดขึน้ ในอนาคตครับ” ตอบว่า “ในอดีต” ถูกต้องแล้วครับ หลังจาก
ที่ท่านฟังธรรมจบแล้ว “ท่านจะไปไหนครับ” ตอบว่า “กลับบ้าน”
ท่านคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ไหมครับว่า หลังจากที่ฉันฟังธรรม
จบแล้ว ฉันจะกลับบ้าน ถามว่า “เรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้ว
ในอดีต หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ” ตอบว่า “ในอนาคต” ท่าน
จะสังเกตเห็นได้ว่า เมือ่ ใดก็ตามทีท่ า่ นมีการคิดการนึก มันจะเอือ้ ม
ไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตบ้ าง หรือมิเช่นนั้นมันก็จะ
เอื้อมไปรู้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่การคิดนึกนั้น มันทิ้ง
ปัจจุบนั การเจริญวิปสั สนาต้องรูล้ งตรงปัจจุบนั ไม่ใช่รเู้ รือ่ งในอดีต
ไม่ใช่รู้เรื่องในอนาคต
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รู้ส ึก ตัว
ความรูส้ กึ ตัว หน้าตาเป็นอย่างไรหนอ ทำ�ไมคำ�ว่า “รูส้ กึ ตัว”
หรือคำ�ว่า “สภาวธรรม” มันจึงยากต่อการอธิบายเป็นภาษาคำ�พูด
นัก เหมือนผมกำ�ลังพยายามจะอธิบายคำ�ว่า “รูส้ กึ ตัว” ให้ทา่ นได้รู้
ก็ไม่รจู้ ะอธิบายอย่างไร ให้ทา่ นได้เข้าใจด้วยภาษาคำ�พูด พออธิบาย
ออกมาเป็นภาษาคำ�พูดครัง้ ใด มันก็ดเู หมือนจะคล้ายๆ ดูเหมือนว่า
จะใช่ แต่มันก็ยังไม่ตรงสภาวะเสียทีเดียว
ผมจะลองอธิบายคำ�ว่า “รู้สึกตัว” โดยไม่ได้ใช้คำ�พูด แต่จะ
ใช้วธิ ใี ห้ทา่ นสาธิตด้วยตัวของท่านเอง แล้วท่านจะเห็นได้วา่ หน้าตา
อาการของคำ�ว่า “รูส้ กึ ตัว” นัน้ เป็นอย่างไร และแตกต่างจากการคิด
นึกอย่างไร ขอให้ทกุ ท่านช่วยกรุณายืนขึน้ และให้เอามือทัง้ สองข้าง
ห้อยลงข้างๆ ลำ�ตัว ไม่ตอ้ งกำ�มือ ไม่ตอ้ งเกร็งมือ ให้มอื ห้อยลงข้างๆ
ลำ�ตัวแบบผ่อนคลาย สบายๆ แล้วให้ทุกท่านสะบัดมือแรงๆ เร็วๆ
ทั้งสองข้างซิครับ ท่านจะรู้สึกเหมือนมีเลือดลมที่ไหลเวียนลงไปที่
ปลายนิว้ มือทัง้ สองข้าง มันจะรูส้ กึ มีอาการชาๆ มีอาการจีด๊ ๆ แผ่วๆ
เบาๆ ที่ปลายนิ้วมือทั้งสองข้าง รู้สึกได้ไหมครับ ทุกท่านพยักหน้า
เรารู้สึกได้โดยไม่ต้องคิด มันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน เมื่อใดก็ตามที่
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เป็นการคิด มันจะเอือ้ มไปรูเ้ รือ่ งราวทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต เมือ่ ใดที่
เป็นการนึก มันก็จะเอือ้ มไปรูเ้ รือ่ งราวทีไ่ ด้เกิดขึน้ มาแล้วในอดีต แต่
เมื่อใดที่เป็นความรู้สึกตัว มันจะรู้ลงตรงปัจจุบันทันที การเจริญ
วิปัสสนา ต้องรู้สึก ณ ขณะปัจจุบัน เท่านั้น
อีกวิธหี นึง่ ขอให้ทกุ ท่านเอามือทัง้ สองข้างถูกนั แรงๆ และเร็วๆ
ซิครับ แล้วเอามือออกห่างจากกันสักเล็กน้อย ท่านจะรูส้ กึ ถึงอาการ
วูบๆ วาบๆ ใช่ไหมครับ นัน่ แหละหน้าตาของคำ�ว่า “รูส้ กึ ” อีกสักวิธี
หนึง่ ขอให้ทกุ ท่านยํา่ เท้าอยูก่ บั ทีช่ า้ ๆ แล้วให้สงั เกตว่า ขณะทีท่ า่ น
ยํา่ เท้าอยูก่ บั ทีน่ น้ั ถามว่า “ท่านรูส้ กึ ร่างกายเป็นอย่างไรครับ” ท่าน
ตอบว่า “รูส้ กึ กายเคลือ่ นไหว” พอท่านหยุดรูส้ กึ ว่า “ร่างกายมันนิง่
หรือเคลื่อนไหวครับ” ทุกท่านตอบว่า “นิ่ง” นี่แหละคือ การรู้สึก
ถึงอาการนิง่ ในขณะหยุดยํา่ เท้า และรูส้ กึ อาการเคลือ่ นไหวในขณะที่
ยํา่ เท้า เมือ่ สักครูน่ ้ี ท่านลืมตา และยํา่ เท้าอยูก่ บั ที่ ท่านรูส้ กึ ว่า ร่างกาย
มันเคลื่อนไหว บัดนี้ผมจะลองให้ทุกท่านหลับตา และให้ยํ่าเท้า
อยูก่ บั ที่ ให้ทา่ นลองสังเกตเปรียบเทียบดูวา่ ระหว่างการลืมตาแล้ว
ยํา่ เท้าอยูก่ บั ที่ กับหลับตาแล้วยํา่ เท้าอยูก่ บั ที่ อย่างไหนทีท่ า่ นรูส้ กึ ว่า
ร่างกายขยับเขยือ้ นเคลือ่ นไหวได้ชดั เจนมากกว่ากันครับ คำ�ตอบคือ
“หลับตา” ขณะหลับตาแล้วยํา่ เท้าอยูก่ บั ที่ จะมีความรูส้ กึ ว่า ร่างกาย
ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ชัดเจนมากกว่าการลืมตา เหตุผลเพราะ
ในขณะทีเ่ ราลืมตามันจะถูกดึงความสนใจออกทางตา นัน่ ก็โต๊ะ เก้าอี้
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ทีน่ งั่ นัน่ ก็ผคู้ น พอมันถูกดึงความสนใจออกทางตา จึงเกิดการใส่ใจ
ทีก่ ายแผ่วลงไปนิดหนึง่ ครัน้ เราปิดทวารทางตา มันจึงเกิดการใส่ใจ
ทีก่ ายได้เต็มที่ จึงรูส้ กึ ร่างกายขยับเขยือ้ นเคลือ่ นไหวได้ชดั เจนมากกว่า
การลืมตานั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่า ทุกครั้งที่ท่าน
ยํา่ เท้าหรือเดิน ท่านต้องเดินหลับตา ตอบว่า “ไม่ใช่” นะครับ ผม
กำ�ลังจะพิสจู น์ให้ทกุ ท่านได้แลเห็นว่า แม้ขณะหลับตา แล้วยํา่ เท้าอยู่
กับที่ มันยังรูส้ กึ ร่างกายเคลือ่ นไหวได้เลย นัน่ หมายความว่า การที่
รูส้ กึ ร่างกายเคลือ่ นไหวได้นนั้ มิได้รเู้ พราะตาแลเห็น เพราะขณะนัน้
มันหลับตา ถามว่า “แล้วใครเป็นผูร้ กู้ ายเคลือ่ นไหวครับ” คำ�ตอบคือ
“จิตหรือใจ” จิตเป็นผู้รู้อาการกายเคลื่อนไหว อาการเคลื่อนไหว
ทีป่ รากฏทีก่ ายเป็นสิง่ ทีถ่ กู รู้ “มีผรู้ ”ู้ กับ “สิง่ ทีถ่ กู รู”้ เพียงแค่ท่าน
รู้สึกกายเคลื่อนไหวเมื่อสักครู่นี้ ถือว่าท่านมีสติแล้ว สติที่ระลึกรู้
สิง่ ทีป่ รากฏทีก่ าย ณ ขณะปัจจุบนั คือ อาการเคลือ่ นไหว นัน่ เอง
พอเข้าใจได้ไหมครับ ถ้าพอเข้าใจเชิญนั่งได้ครับ
เมื่อสักครู่นี้ท่านยืนอยู่ ผมถามท่านว่าเข้าใจไหมครับ ท่าน
พยักหน้าว่า “เข้าใจ” เมือ่ เข้าใจแล้ว เชิญนัง่ ได้ครับ มีทา่ นผูใ้ ดบ้าง
ทีน่ งั่ ลงเมือ่ สักครูน่ ี้ รูส้ กึ ร่างกายมันเคลือ่ นไหวลงแบบนี้ มีบ้างไหม
ครับ ถ้าไม่มกี เ็ ท่ากับขาดสติเกือบหมดห้องเลยครับ เวลาทีท่ า่ นลุกขึน้
ยืนหรือนัง่ ลง ท่านจะรูส้ กึ ได้วา่ ร่างกายมันมีอาการเคลือ่ นไหว ขณะ
ทีท่ า่ นกำ�ลังนัง่ ลง ร่างกายก็เคลือ่ นไหว ขณะทีก่ ำ�ลังยืนขึน้ ร่างกาย
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ก็เคลือ่ นไหว เมือ่ ท่านยืนเฉยๆ ก็จะรูส้ กึ ร่างกายทรงตัวนิง่ ๆ ขณะที่
เดิน ก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหว ก็แค่นั้นเองครับ การมีสติ คือการ
ระลึกรู้สภาวะที่ปรากฏที่กายหรือที่ใจ ณ ขณะปัจจุบัน เพียงแค่
มารูอ้ าการเคลือ่ นไหว อาการนิง่ นีค่ อื มีสติแล้ว เราลองมาเรียนรู้
กายเพิ่มเติมกันหน่อยดีไหมครับ
ขอให้ทุกท่านนั่งตัวตรง แล้วนั่งให้นิ่งที่สุดเท่าที่ท่านจะนั่งนิ่ง
ได้ และให้ลองสังเกตว่า แม้ร่างกายเขาจะนั่งนิ่งๆ มีส่วนใดของ
ร่างกายบ้างที่ท่านรู้สึกได้ว่า “มันไม่นิ่ง” ครับ ท่านตอบว่า “ท้อง
มันพองได้ ท้องมันยุบได้” ถูกต้องครับ หนึ่งอย่างแล้วนะครับ
ที่ท่านรู้ได้ คืออาการท้องพองยุบ นั่งนิ่งๆ นอกจากท้องพองยุบ
แล้ว ยังมีอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับที่มันเคลื่อนไหวได้ ท่านตอบว่า
“หัวใจ” ปกติเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงหัวใจเต้น แต่ที่เรารู้ว่าหัวใจเต้น
นั้น เพราะหมอบอกว่า หัวใจมันทำ�งาน ๒๔ ชั่วโมง และเต้นอยู่
ตลอดเวลา ช่วงจังหวะที่เราจะรู้สึกถึงหัวใจเต้นได้น้นั เช่น ตอนที่
เราตกใจ ตื่นเต้น ประหม่ากลัว เราจะรู้สึกได้ว่า ใจมันเต้นตุบๆ
แต่ ผ มจะให้ ท่ า นสั ง เกตภาวะปกติ ข ณะนี้ ในขณะที่ ท่ า นนั่ ง นิ่ ง ๆ
มี ส่ ว นใดอี ก ที่ ไ ม่ นิ่ ง ครั บ ท่ า นตอบว่ า “อาการกระเพื่ อ มไหวที่
หน้าท้อง ตากะพริบได้ ตากลอกกลิ้งไปมา” แค่ตากะพริบปุ๊บ
ท่านรู้สึกว่า ตากะพริบปั๊บ ถือว่าท่านมีสติแล้ว มีสติระลึกรู้ส่งิ ที่
ปรากฏที่กาย ณ ขณะนั้น คือ อาการตากะพริบนั่นเอง นอกจาก
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ตากะพริบ ท้องพองยุบแล้ว ยังมีอื่นอีกบ้างไหมครับ ท่านตอบว่า
“ลมหายใจเข้าออก” ถามว่า “ลมหายใจเข้ากับลมหายใจออก
ใช่สงิ่ เดียวกันหรือไม่” ตอบว่า “ลมหายใจเข้าก็อย่างหนึง่ ลมหายใจ
ออกก็อย่างหนึง่ จิตทีม่ ารูล้ มหายใจเข้าก็อย่างหนึง่ จิตทีม่ ารูล้ มหายใจ
ออกก็อย่างหนึ่ง” เป็นคนละสิ่งคนละอย่าง ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ถาม
ต่อนะครับว่า “ระหว่างลมหายใจเข้า กับลมหายใจออก อย่างไหน
ที่ ท่ า นรู้ สึ ก ว่ า มั น ผ่ อ นคลายสบายกว่ า กั น ครั บ ” ท่ า นตอบว่ า
“ลมหายใจออกมันสบายผ่อนคลายกว่า” เพียงแค่ท่ านรู้สึกถึง
ลมหายใจที่มันเคลื่อนเข้าลมหายใจที่เคลื่อนออก ถือว่าท่านมีสติ
แล้ว ประทานโทษนะครับ “ปกติแล้ววันๆ หนึง่ ท่านหายใจกันบ่อย
ไหมครับ” ทุกท่านหัวเราะ เราหายใจอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่เคย
รู้สึก และไม่เคยสังเกตมันเลย เพราะเราหายใจด้วยความเคยชิน
เราหายใจแบบทิง้ ๆ ขว้างๆ เราจะบอกว่า “ฉันไม่มเี วลาปฏิบตั ธิ รรม
ไม่ได้” ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ เราก็มีเวลาปฏิบัติธรรม
เสมอ
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สรุป ถ้าท่านจะฝึกเจริญสติเรียนรู้กาย
สิ่งที่ควรฝึกรู้ คือ
๑. ลมหายใจเข้า - ออก เพราะมีอยูต่ ลอดเวลา ให้สติระลึกรูไ้ ด้
๒. อาการท้องพอง - ยุบ ซึง่ มีอยูต่ ลอดเวลา ให้สติระลึกรูไ้ ด้
๓. อิรยิ าบถสี่ ยืน เดิน นัง่ นอน ซึง่ มีสลับสับเปลีย่ นอยูต่ ลอด
เวลา ให้สติระลึกรู้ได้
๔. หากมีสงิ่ หนึง่ ประการใดมากระทบผิวกาย เมือ่ กระทบปุบ๊
มั น จะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ปรากฏขึ้ น เช่ น
กระทบแล้ว รูส้ กึ ว่า เย็น หรือ ร้อน อ่อน หรือ แข็ง ตึง
หรือ ไหว อันใดอันหนึ่ง ปรากฏเกิดขึ้นแน่นอน นี่คือ
การฝึกเจริญสติรู้กาย นะครับ
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ฝึก รู้ส ภาวะ
ชีวติ คนเราไม่ใช่จะมีเพียงแค่รา่ งกายอย่างเดียว แต่มเี รือ่ งของ
จิตใจด้วย เราสามารถรู้สึกอะไรได้บ้างที่เกิดขึ้นที่จิตที่ใจครับ เช่น
สมมติมีงานชิ้นหนึ่งที่เราจะต้องส่งมอบในวันพรุ่งนี้ แต่ปรากฏว่า
เราทำ�ไม่ทัน เราจะมีความรู้สึกเป็นไงครับ “รู้สึกกังวลใจ” อาการ
กังวลเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ใจ ก็ให้รู้ว่า “ใจกังวล” หาก
ผู้บริหาร หรือหัวหน้าบอกว่า “ไม่เป็นไร ไม่ต้องส่งมอบพรุ่งนี้ ให้
เลือ่ นไปอีก ๑ อาทิตย์” ท่านจะรูส้ กึ ว่า “โล่งอก” ก็ให้รวู้ า่ “โล่งอก”
อาการโล่งอก หรืออาการกังวล เป็นธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ใจ
ความสุข ความทุกข์ ความเศร้า ล้วนเป็นเรือ่ งสภาวธรรมของใจทัง้ นัน้
ใจจะมีสภาวธรรมมากกว่ากายมากมายนัก ตัวอย่างเช่น โลภ โกรธ
หลง สุข ทุกข์ เฉยๆ เบื่อ เหงา เศร้า เซ็ง เกลียด เคียดแค้น
อาฆาต ชิงชัง หวง ห่วง หึง ประหม่า ตืน่ เต้น กลัว กังวล ตกใจ
จิตที่มีเมตตา จิตที่มีกรุณา จิตที่เป็นกุศล จิตที่เป็นอกุศล แต่
ทุกๆ อาการทีเ่ กิดขึน้ ทีใ่ จนัน้ ล้วนเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป เพราะ
มันตกอยู่ภายใต้ กฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
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การเจริญสมถะ ส่วนใหญ่จะใช้อารมณ์ทเ่ี ป็น “สมมติบญ
ั ญัต”ิ
หรือ “บัญญัตธิ รรม” คือ ของจริงทีม่ อี ยูไ่ ม่จริง เพราะจริงแบบสมมติ
เอา สมมติเรียกขานในชุมชน สังคม ตำ�บลใด ตำ�บลหนึง่ ประเทศใด
ประเทศหนึ่ง เช่นคำ�ว่า หิวข้าว ในภาษาไทย Hungry ในภาษา
อังกฤษ โต้วขุง่ ในภาษาจีน ทีใ่ ช้เป็นภาษาคำ�พูดสือ่ สารกัน ในแต่ละ
สังคมที่แตกต่างกันไป ไม่สามารถเข้าใจกันได้ทั้งหมดในทุกคน
ทุกชนชาติ เพราะมันเป็นสิง่ ทีส่ มมติบญ
ั ญัตเิ รียกขานกันขึน้ มา ซึง่ ใช้
เป็นอารมณ์ในการเจริญสมถภาวนา
การเจริญวิปัสสนา ต้องรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่กายหรือที่ใจ
คำ�ว่า “สภาวธรรม” หรือ “ปรมัตถธรรม” หรือ ”สภาพธรรม” นัน้
สามคำ�นี้ มีความหมายเหมือนกัน คือ ของจริงที่มีอยู่จริงๆ เช่น
ความรู้ สึ ก หิ ว หรื อ อาการหิ ว ไม่ ว่ า จะเป็ น หมู หมา กา ไก่
แขก ไทย จีน ฝรัง่ ถ้ามีอาการหิวปรากฏขึน้ ย่อมมีความรูส้ กึ และ
อาการทีเ่ หมือนกัน โดยไม่สำ�คัญมัน่ หมายว่า มันจะต้องเรียกชือ่ ว่า
อะไร นีค่ อื สภาวธรรม ทีใ่ ช้เป็นอารมณ์ในการเจริญวิปสั สนาภาวนา
วิปัสสนารู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นอันเนื่องด้วยกายและใจ ยก
ตัวอย่างเช่น เวลาทีท่ า่ นยืนอยูเ่ ฉยๆ จะรูส้ กึ ว่า “มีอาการนิง่ ” เวลา
ทีท่ า่ นยํา่ เท้าอยูก่ บั ทีจ่ ะรูส้ กึ “มีอาการเคลือ่ นไหว” อาการนิง่ และ
อาการเคลื่อนไหว เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่กาย เวลาที่นั่งภาวนา

ธี ร ยุ ท ธ เวชเจริ ญ ยิ่ ง

39

รู้สึกว่า “เมื่อย” อาการเมื่อยมีจริง อาการเมื่อยเป็นสภาวธรรม
ที่เกิดขึ้นที่กาย นั่งฟังธรรมแล้วรู้สึก “ง่วงซึม” อาการง่วงซึมเป็น
สภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจ ฟังธรรมแล้วรู้สึก “เบื่อ” อาการเบื่อเป็น
สภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจ ฟังธรรมแล้ว “มีความสุข” ความสุขเป็น
สภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจ “อาการตื่นเต้น อาการกลัว อาการฟุ้ง
ความโลภ โกรธ หลง” เป็นสภาวธรรมทีเ่ กิดขึน้ ทีใ่ จ สภาวธรรมที่
เกิดขึ้นที่กายหรือที่ใจ ล้วนเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง
การเจริญวิปัสสนา จึงต้องรู้สภาวธรรมที่ปรากฏที่กายหรือที่ใจ
ณ ขณะปัจจุบัน เท่านั้น
ส่วนการเจริญสมถะ ส่วนใหญ่จะรูบ้ ญ
ั ญัตธิ รรม บัญญัตธิ รรม
นั้นจะมีเรื่องราว มีตัวตนบุคคลเราเขาเข้ามาเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่าง
เช่น อาจารย์เรียกหนู หนูก็เลยเดินออกมาหน้าชั้น มีเรื่องราวมี
ตัวตนบุคคลเราเขา มีอาจารย์ มีหนูเดินออกมาหน้าชัน้ การรูแ้ บบนี้
เป็นการรู้บัญญัติธรรม ซึ่งบัญญัติธรรมเป็นอารมณ์ของการเจริญ
สมถภาวนา ไม่ใช่วิปัสสนาภาวนา
ถ้าเรารู้สึกถึงอาการเคลื่อนไหวในขณะกำ�ลังลุกขึ้น แต่ก็
ไม่ตอ้ งพูดว่า “เคลือ่ นไหวหนอ” นะครับ แค่รสู้ กึ ถึงอาการเคลือ่ นไหว
ก็พอ ถ้ารูแ้ บบนีเ้ รียกว่า รูส้ ภาวธรรม แต่ถา้ เรารูเ้ ป็นคำ�พูด เป็นมือ
เป็นศอก เป็นแขน เป็นขา เป็นเท้าซ้าย เป็นเท้าขวา ถ้ารู้แบบนี้
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เรียกว่า รู้บัญญัติธรรม ซึ่งเป็นการรู้แบบสมถะ
การที่รู้สึกถึงอาการเต้นของหัวใจ อาการขยับ อาการเมื่อย
แบบนีเ้ รียกว่า รูส้ ภาวธรรมของกาย ถ้ารูส้ กึ ถึงอาการกลัว อาการ
ตืน่ เต้น อาการเหงา เศร้า เซ็ง เผลอ สงบ แบบนีเ้ รียกว่า รูส้ ภาวธรรมของใจ วิปัสสนาใช้ความรู้สึก แต่สมถะจะใช้ความคิดใช้การ
เพ่ง นีค่ อื ความแตกต่างระหว่างสมถะและวิปสั สนา ซึง่ มันใกล้กนั
นิดเดียว ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะแยกแยะไม่ออก การเรียนรู้เพื่อให้เรา
ได้เข้าใจชัดเจนว่า เราจะทำ�อะไร ทำ�เพื่ออะไร และจะทำ�อย่างไร
เพื่อจะปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งสองอย่าง
การฝึกรูส้ ภาวธรรมในชีวติ ประจำ�วัน เช่น เวลามีคนชม “ใจฟู”
ให้รทู้ นั ว่า “ใจฟู” เวลาทีโ่ ดนเขาด่า “ใจแฟบ” ให้รทู้ นั ว่า “ใจแฟบ”
ท่านกำ�ลังปฏิบตั ธิ รรม ในขณะทีถ่ กู เขาชม และโดนเขาด่า เมือ่ มีอะไร
มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้สังเกตอาการของใจว่า
มันมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นบ้าง เช่น เมื่อกระทบแล้วรู้สึก สุขใจ
ทำ�ให้เกิดความพอใจ ทุกข์ใจ ทำ�ให้เกิดความไม่พอใจ หรือ รูส้ กึ เฉยๆ
ก็ให้รู้ทันตามที่มันเป็น
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“ซังคนหลายใจ” คนหลายใจ ถามใครก็ไม่มใี ครเขาชอบ แต่
เมื่อสังเกตที่ใจของเราเอง วันหนึ่งๆ ชั่วโมงหนึ่งๆ นาทีหนึ่งๆ มัน
เปลี่ยนไปไม่รู้กี่ใจ เดี๋ยวมันก็สุข เดี๋ยวมันก็ทุกข์ เดี๋ยวก็เบื่อ เดี๋ยว
ก็โลภ เดี๋ยวก็โกรธ เดี๋ยวก็หลง มันเกิดขึ้นที่ใจ แล้วก็แปรปรวน
เปลี่ยนไป เกิดดับสลับไปไม่หยุดนิ่ง แต่ทุกๆ อาการที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่มีอะไรที่คงอยู่นาน มันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว แล้วก็ดับสลาย
หายไปเพราะมันไม่เที่ยง ไม่ทน ไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้
การฝึกเจริญสติ ไม่ใช่ฝกึ ให้เกิดสติตลอดเวลา โดยไม่ให้เผลอ
สติเลย ถ้าใครฝึกให้มสี ติ หรือบังคับให้มสี ติอยูต่ ลอดเวลา ท่านจะ
ได้รับความเครียดเป็นรางวัล การฝึกสติให้รู้ว่า เมื่อกี้นี้เผลอสติไป
แล้ว การปฏิบตั ธิ รรม มันจะมี รูบ้ า้ ง เผลอบ้าง เพ่งบ้าง สลับกันไป
เมือ่ เราฝึกบ่อยๆ อาการเผลอก็ยงั คงมีอยู่ แต่อาการเผลอจะหดสัน้ ลง
สติจะว่องไวมากขึน้ ในการรูส้ กึ ตัว สติจะเกิดได้บอ่ ยขึน้ และเกิดได้
ง่ายขึ้น
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บุญ กิ ร ิ ย าวัต ถุ ๑๐ ประการ

ที่เ ราควรรู้จ ัก และควรฝึก ให้ม ี
เพราะเป็น หลัก การทํา กุศ ลให้ถ ึ ง พร้อ ม

๑. การให้ทาน
๒. การรักษาศีล
๓. การเจริญภาวนา
๔. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
๕. ช่วยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และเป็นกุศล
๖. อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
๗. อนุโมทนาบุญ
๘. ฟังพระธรรม
๙. แสดงธรรม
๑๐. มีความเห็นถูกต้องถูกตรงเป็นสัมมาทิฏฐิ
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คื อ เรื่อ งของชี ว ิ ต
ธรรมะเป็นเรื่องของชีวิต
ชีวิตคือการเรียนรู้
เรียนรู้ความจริงของกายและใจ
ถ้าท่านใดมีความรู้สึกปวดเมื่อยเกิดขึ้นที่กายในขณะนี้ ให้
ท่านลองสังเกตดูความปวดเมือ่ ย อย่าเพิง่ เปลีย่ นอิรยิ าบถ อย่าเพิง่
กระดุกกระดิก อย่าเพิ่งขยับ ให้สังเกตว่า อาการเมื่อยหรืออาการ
ปวดนั้น มันมากขึ้นหรือน้อยลง อาการปวดที่มากขึ้นนั้น มันเที่ยง
หรือไม่เทีย่ ง ความปวดความเมือ่ ยทีไ่ ม่เทีย่ งนัน้ มันกำ�ลังแสดงคำ�ว่า
“อนิจจัง” ให้เราได้เห็น เราจะทำ�ให้ความปวดเมื่อยอยู่เท่าเดิมเท่า
เก่าก็ไม่ได้ นั่นมันกำ�ลังแสดงคำ�ว่า “ทุกขัง” ถูกบีบคั้น ทนอยู่ใน
สภาพเดิมนานๆ ไม่ได้ ให้เราได้เห็น เราจะสัง่ ความปวดเมือ่ ยให้หาย
ไป ณ บัดเดีย๋ วนีไ้ ด้หรือไม่ คำ�ตอบคือ สัง่ ไม่ได้ มันกำ�ลังแสดงคำ�ว่า
“อนัตตา” บังคับบัญชาไม่ได้ มันไม่ใช่ตัวตนของเรา ให้เราได้เห็น
ถ้ากายใจเป็นตัวตนของเราจริงๆ แล้ว เราต้องสัง่ มันได้ เราต้องบังคับ
บัญชามันได้ ท่านว่าจริงไหมครับ
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นี่คือการพิสูจน์คำ�สอนของพระพุทธเจ้ า เวลาที่ท่ านปวด
เมื่อยมากๆ เมื่อท่านขยับตัว จะรู้สึกว่าร่างกายมีอาการเคลื่อนไหว
เกิดขึน้ ถ้าสังเกตอาการปวดเมือ่ ย อาการปวดเมือ่ ยจะค่อยๆ คลายตัว
ลง สาเหตุทที่ ำ�ให้เกิดความปวดความเมือ่ ย คือ นัง่ ในอิรยิ าบถเดียว
นานๆ การนั่งนานๆ เป็นเหตุ อาการปวดเมื่อยเป็นผล สรรพสิ่ง
เกิดขึน้ เพราะมีเหตุมปี จั จัย สรรพสิง่ ดับไป เพราะมันหมดเหตุหมด
ปัจจัย จึงไม่มพี ระผูส้ ร้าง หรือใครสร้างขึน้ มีแต่สรรพสิง่ หมุนเวียน
เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้น
การปฏิบตั ธิ รรม สิง่ ทีส่ ำ�คัญ คือ ความเข้าใจ เมือ่ เราเข้าใจแล้ว
ต้องนำ�ไปปฏิบัติ การปฏิบัติก็ต้องรู้หลักว่า พระพุทธองค์ทรงสอน
เรือ่ งอะไร สอนให้ปฏิบตั อิ ย่างไร เมือ่ เราทำ�ได้ถกู ต้องตรงทาง ผลก็
ย่อมปรากฏ คือ ความพ้นทุกข์ การที่จะพ้นทุกข์ได้นั้น ก็ต้องเดิน
ตามมรรค สติปฏั ฐาน ๔ คือ มรรคเบือ้ งต้น วิปสั สนา คือ มรรคเบือ้ ง
กลาง อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ มรรคเบือ้ งปลาย นีแ่ หละคือ หนทาง
แห่งความพ้นทุกข์ เป็นหนทางที่ทำ�ให้หมดทุกข์สิ้นทุกข์ ได้พบ
สันติสุขอย่างแท้จริง นั่นคือ พระนิพพาน
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กิ น ขนมอยางมี
ส ติ
่
ช่วงนีเ้ ราจะมาฝึกเจริญสติขณะทีก่ นิ ขนมกันดีไหมครับ ขอให้
เจ้าหน้าที่ช่วยแจกขนมให้ทุกท่านคนละชิ้น เมื่อท่านได้รับขนมแล้ว
ให้เอามือหยิบจับขนมไว้ อย่าเพิ่งทานนะครับ ขอให้ทุกท่านเอา
ขนมแตะที่ลิ้น แต่ห้ามกัด และให้จับความรู้สึกว่า ขนมนี้มีรสเค็ม
หรือรสหวาน เมื่อจับความรู้สึกนั้นได้แล้ว ให้เอาออกจากปากครับ
ถามว่า “ขนมเค็มหรือหวานครับ” ทุกท่านตอบว่า “หวาน”
ตอนนี้ขอให้ทุกท่านกัดขนมเพียงแค่คำ�เดียว แต่ห้ามเคี้ยว
ให้แค่อมเอาไว้ และให้ทา่ นสังเกตว่า ความหวานทีท่ า่ นจับความรูส้ กึ
ได้นั้น ความหวานมันน้อยลง หรือมากขึ้น ความหวานน้อยลง
ก็แสดงความไม่เทีย่ ง ความหวานมากขึน้ ก็แสดงความไม่เทีย่ ง ทีนี้
ให้ทา่ นเคีย้ วได้เลยครับ ขณะทีท่ ่านเคีย้ วจะรูส้ กึ อาการของปากขยับ
ขนมกระทบลิน้ ก็รรู้ ส เมือ่ ลิน้ สัมผัสรส ใจชอบก็ได้ ไม่ชอบก็ได้ หรือ
เฉยๆ ก็ได้ แต่จิตจะรูไ้ ด้ทีละอย่าง ทีละขณะ แท้ที่จริงแล้วจิตจะรู้
สภาวธรรมต่างๆ ได้ทีละขณะ แล้วจิตก็ดับไป เช่น จิตรู้อาการ
ปากขยับขณะเคี้ยวก็อย่างหนึ่ง จิตรู้รสก็อย่างหนึ่ง จิตชอบก็อย่าง
หนึ่ง จิตไม่ชอบก็อย่างหนึ่ง จิตเฉยๆ ก็อย่างหนึ่ง เป็นต้น เราจะ
รูส้ กึ เหมือนประหนึง่ ว่า จิตรูพ้ ร้อมๆ กัน แท้ทจ่ี ริงแล้ว จิตรูไ้ ม่พร้อม
กัน จิตเกิดดับสลับกันอย่างรวดเร็ว จิตรู้อาการขยับ จิตรู้รส จิตรู้
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ชอบ จิตรู้ไม่ชอบ ล้วนเป็นจิตคนละดวง การปฏิบัติธรรม คือ
การเรียนรู้ดูร่างกายมันทำ�งาน การเรียนรู้ดูจิตใจมันทำ�งาน มันทำ�
ของมันเอง ใครกลืนขนมแล้วครับ ยกมือขึน้ ใครสัง่ ให้กลืน ทุกคน
หัวเราะ เห็นไหมครับ ร่างกายมันกลืนของมันเอง ร่างกายมันทำ�งาน
ของมันเอง เราดูร่างกายมันกินขนม ให้เหมือนดูคนอื่นมันกินขนม
นะครับ
ต่อไปให้ท่านกัดคำ�ที่สองเคี้ยวและกลืนได้เลย ใครเคี้ยว
หมดแล้ว ให้ต่อคำ�ที่สามที่สี่ไปได้เลยครับ พอท่านกินขนมไปคำ�
ที่สามที่สี่แล้ว สังเกตได้ไหมครับว่ า “คอแห้ง” อาการคอแห้ง
เชิญมันมาหรือว่ามันมาเอง ไม่ได้เชิญมันมา มันมาของมันเอง ให้ดู
ความเปลี่ยนแปลงของมัน เหตุที่ทำ�ให้คอแห้งคือ ขนม ตอนที่เรา
ไม่ได้กินขนม คอไม่แห้ง ขนมชิ้นนี้เป็นเหตุ คอแห้งเป็นผล พอ
คอแห้งแล้ว เราต้องการนํา้ ความอยากดืม่ นํา้ อยูท่ ใ่ี จ อาการคอแห้ง
อยู่ที่คอหรือที่กาย แต่ความอยากดื่มนํ้าอยู่ที่ใจ เป็นสภาวธรรม
คนละตัว “อยาก” ให้รู้ว่า “อยาก” หากไม่มีนํ้าให้ดื่ม รู้สึกใจเกิด
อาการ “หงุดหงิด” ให้รวู้ า่ “ใจหงุดหงิด” ความอยากดับไป ความ
หงุดหงิดโผล่ขึ้นมาแทนที่ เห็นไหมครับ การปฏิบัติธรรมต้องฝึกรู้
อยู่ ใ นชี วิ ต ประจำ�วั น อย่ า ได้ แ ยกการปฏิ บั ติ ธ รรมออกจากชี วิ ต
ประจำ�วัน ที่ใดที่มีกายมีใจ ที่นั่นคือ สถานที่ปฏิบัติธรรมครับ
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“ปกติแล้ววันๆ หนึ่ง
ท่านหายใจกันบ่อยไหมครับ”
.......
เราหายใจอยู่ตลอดเวลา
แต่เราไม่เคยรู้สึก และไม่เคยสังเกตมันเลย
เพราะเราหายใจด้วยความเคยชิน
เราหายใจแบบทิ้งๆ ขว้างๆ
เราจะบอกว่า “ฉันไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่ได้”
ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่
เราก็มีเวลาปฏิบัติธรรมเสมอ
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ถาม-ตอบ
คํําถามที่

๑

หนูเคยเข้าคอร์สฝึกเจริญสติ ๓ ครัง้ จิตของหนูชอบคิด
ฟุง้ ซ่าน คิดวุน่ วายในเรือ่ งไม่มแี ก่นสารไม่มสี าระ คิดเรือ่ ยเปือ่ ย เกือบ
ตลอดทั้งวัน บ่อยๆ ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัว จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรคะ
เพื่อไม่ให้จิตของเราคิดฟุ้งซ่านวุ่นวาย หรือทำ�ให้คิดน้อยลงได้คะ
ในเบื้องต้นเราจะต้องหาเครื่องอยู่ให้กับจิต หาบ้าน
ให้กับจิตเสียก่อน จิตต้องมีบ้าน ถ้าผมถามว่า “บ้านของท่านอยู่
ทีไ่ หน” ใครๆ ก็ตอบได้วา่ บ้านตนเองอยูท่ ไ่ี หน ถ้าผมจะถามว่า “มี
ใครรูบ้ า้ งไหม ว่าบ้านของจิตอยูท่ ไี่ หน” หลายท่านทำ�หน้างงๆ จิตนี้
น่าสงสารมาก เราไม่มีบ้านให้จิตมันอยู่ จิตจึงเหมือนเด็กเร่ร่อน
พเนจร ตกกลางคืนต้องนอนใต้สะพานลอย นอนริมทางเท้าข้างถนน
ดูน่าอเนจอนาถ เพราะเราไม่เคยหาบ้านให้จิตมันอยู่ เรามีแต่หา
บ้านหลังใหญ่โตให้รา่ งกายอยู่ แต่บา้ นของจิต เรากลับไม่เคยหาให้
มันเลย ฉะนัน้ เราต้องรูจ้ กั หาบ้านให้กบั จิต แล้วบ้านคืออะไร บ้าน
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คือ วิมานของเรา บ้านอยู่แล้วต้องมีความสุข บ้านอยู่แล้วต้องมี
ความอบอุ่น บ้านอยู่แล้วต้องมีความปลอดภัย เมื่อท่านหาบ้าน
ให้กับจิตได้แล้ว ถ้าท่านบังคับไม่ยอมให้จิตหนีเที่ยวออกนอกบ้าน
เลย แบบนีเ้ ขาไม่เรียกว่า บ้าน แต่เขาเรียกว่า คุก จงอย่าทำ�บ้าน
ให้เป็นคุกขังจิต จิตมันจะเครียด จิตมันจะอึดอัด จิตมันจะไม่มี
ความสุข
วิธีหาบ้านให้กับจิต ถ้าผมจะให้ท่านนั่งสังเกตจิตสักสองสาม
นาที แล้วให้ทา่ นลองสังเกตว่า เวลาทีท่ า่ นนัง่ ปุบ๊ จิตส่วนใหญ่มนั ชอบ
ไปสนใจรูอ้ ยูท่ ไี่ หน สมมติว่า จิตมันชอบไปรูอ้ ยูท่ ลี่ มหายใจเข้าออก
๑๐ ครัง้ แล้วจูๆ่ มันก็หนีไปรูท้ อ้ งพองยุบ ๕ ครัง้ แล้วมันก็กลับมา
รู้ลมหายใจอีก นั่นหมายความว่า จิตมันชอบรู้ลมหายใจมากกว่า
ท้องพองยุบ แต่บางท่านจิตชอบไปรู้ที่ท้องพองยุบเป็นส่วนใหญ่
บางท่านจิตไม่ชอบรู้ลมหายใจ ไม่ชอบรู้ท้องพองยุบ แต่มันกลับไป
ชอบรูก้ ายทีน่ งั่ อยูเ่ ป็นส่วนใหญ่ ให้ทา่ นลองสังเกตดูนะครับว่า อะไร
ก็ตามที่จิตมันสนใจ และชอบไปรู้สิ่งนั้นบ่อยๆ แสดงว่า รู้แล้วมัน
มีความสุข รู้แล้วมันสบาย รู้แล้วมันผ่อนคลาย รู้แล้วไม่อึดอัด
นั่นแหละคือ บ้านของจิต ให้ลองสังเกตดูนะครับ
เวลาผ่านไปสองสามนาที ผมปรบมือเสียงดังขึ้นท่ามกลาง
ความเงียบ “มีใครตกใจบ้างครับ” หลายท่านยกมือ ตกใจให้รู้ว่า
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“ตกใจ” ท่านปฏิบตั ธิ รรมจบแล้ว จบตรงทีม่ สี ติรวู้ า่ “ตกใจ” ตอนนี้
อาการตกใจดับไปแล้ว อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นย่อมดับไปไม่มีเหลือ
ไม่ มี อ ะไรคงค้ า งอยู่ น าน แล้ ว อะไรเป็ น สาเหตุ ที่ ทำ�ให้ พ วกเรา
ส่วนใหญ่ตกใจ เมือ่ ได้ยนิ เสียงปรบมือดังขึน้ สาเหตุทที่ ำ�ให้เราตกใจ
นั้นมีสาเหตุ ๒ ประการ คือ ๑. ขณะนั้นท่านกำ�ลังเคลิ้ม ขาดสติ
๒. ขณะนั้นท่านกำ�ลังฟุ้งลืมเนื้อลืมตัว ขาดสติ แต่เมื่อใดก็ตามที่
ท่านมีสติรู้ตัวอยู่ ต่อให้ฟ้าผ่าเปรี้ยงเสียงดังสนั่นลงตรงนี้ ท่านก็จะ
ไม่ตกใจ แต่เราไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ ไม่ให้ตกใจนะครับ เพราะ สติ
สมาธิ ปัญญา ก็ไม่เที่ยงเช่นกัน การที่เราสามารถรู้ความจริงใน
เรื่ อ งอย่ า งนี้ ไ ด้ นั้ น ก็ เ พราะได้ ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรม
คำ�สอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกเหนือมนุษย์และเทพเทวดา
ทั้งหลาย จะหาใครมาเทียบเทียมมิได้ เราลองมาตั้งข้อสังเกต
นะครับว่า การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรา
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ มาเรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นที่
กาย เวทนา จิต ธรรม นัน้ พระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักการเรียนรู้
ไว้อย่างละเอียดมากมายหลายหมวด เช่น ในหมวดกายานุปัสสนา
นัน้ มี ๑๔ หมวดย่อย ในหมวดเวทนานุปสั สนา นัน้ มี ๙ หมวดย่อย
ในหมวดจิตตานุปสั สนา นัน้ มี ๑๖ หมวดย่อย ในหมวดธรรมานุปสั สนา
นั้นมี ๕ หมวดย่อย ซึ่งเมื่อนับรวมหมวดย่อยๆ ทั้งหมดแล้ว มีถึง
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๔๔ หมวดย่อย ถามว่า “ทำ�ไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนการปฏิบัติ
ธรรมไว้มากมายหลายหมวด” เพราะเหตุวา่ พระองค์ทรงเป็นสัพพัญญู
รู้แจ้งโลก รู้อัธยาศัยของมนุษย์ว่า แต่ละท่านแต่ละคนนั้น มีจริต
อัธยาศัย หรือมีความถนัดที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องเลือกกรรมฐาน
ให้เหมาะสม และถูกกับจริตตัวเอง
การเจริญสมถะนัน้ มี ๖ จริต คือ ราคจริต โทสจริต โมหจริต
วิตกจริต ศรัทธาจริต พุทธิจริต ส่วนการเจริญวิปสั สนานัน้ มี ๒ จริต
คือ ตัณหาจริต และ ทิฏฐิจริต เราจะสอนให้ทกุ คนมารูท้ อ้ งพองยุบ
ทั้งหมดก็ไม่ได้ เราจะสอนให้ทุกคนมารู้ลมหายใจเข้าออกทั้งหมด
ก็ไม่ได้ เราจะบอกให้ทกุ คนมารูอ้ ริ ยิ าบถสีท่ งั้ หมดก็ไม่ได้ เราจะให้
ทุกคนมารู้เวทนาทั้งหมดก็ไม่ได้ เราจะให้ทุกคนมารู้ดูจิตทั้งหมด
ก็ไม่ได้ เพราะอัธยาศัยความถนัดของแต่ละคนนัน้ ไม่เหมือนกัน และ
มีปัญญาที่แก่อ่อนไม่เท่ากัน
เบือ้ งต้นในการปฏิบตั ธิ รรม ท่านจะฝึกรูใ้ นหมวด กาย เวทนา
จิต ธรรม จะฝึกรู้หมวดไหนก่อนก็ได้ ขอเพียงให้ฝึกรู้ในหมวดที่
ท่านถนัด ถ้ารู้แล้วทำ�ให้สติตื่นรู้ได้ง่าย รู้แล้วผ่อนคลายไม่อึดอัด
รู้แล้วทำ�ให้จิตตั้งมั่นได้ดี รู้แล้วเป็นประโยชน์เกื้อกูลให้เกิดปัญญา
ก็ใช้ได้แล้วครับ แรกๆ เราอาจจะฝึกรู้หมวดใดหมวดหนึ่งที่ถนัด
ในการเริ่มต้น แต่เมื่อรู้สึกตัวเป็นแล้ว เราเลือกไม่ได้หรอกครับ
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สุดแท้แต่สติสัมปชัญญะจะไประลึกรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่หมวด
ใด สภาวธรรมใดที่เด่น จิตก็จะเอื้อมไปรู้สภาวธรรมนั้นก่อน จึงมี
คำ�กล่าวว่า “ไม่มีกรรมฐานใดที่ดีที่สุด มีแต่กรรมฐานที่เหมาะสม
ทีส่ ดุ สำ�หรับบุคคลท่านนัน้ ๆ” ขอให้รอู้ ยูใ่ นขอบเขตของกายของใจ
ก็ใช้ได้แล้วครับ
ถ้าท่านไหนทีถ่ นัดรูล้ มหายใจ ก็ให้เอาลมหายใจเป็นเครือ่ งอยู่
เป็นบ้านของจิต เมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้เท่าทันว่า ฟุ้งซ่าน เราไม่มี
หน้าที่ไปห้ามจิตไม่ให้ฟุ้งซ่าน เพราะห้ามไม่ได้ แต่รู้ได้ เมื่อรู้ว่าฟุ้ง
แล้วจิตจะกลับมาระลึกรู้ที่ลมหายใจได้เอง เพราะลมหายใจเป็น
บ้านของจิต ฝึกรู้สึกตัวบ่อยๆ พอจิตเผลอออกจากบ้านให้รู้ทัน
ถ้าหากท่านใดถนัดรู้ลมหายใจ ขณะที่ท่านนั่งพัก หรือนั่งรอเพื่อน
ก็ให้จิตกลับมารู้ร่างกายกำ�ลังหายใจบ่อยๆ รู้แบบสบายๆ รู้แบบ
ผ่อนคลาย ถนัดรูท้ อ้ งพองยุบ ถนัดรูอ้ ริ ยิ าบถ ถนัดรูก้ ายนิง่ กายไหว
ก็ในทำ�นองเดียวกัน ให้ฝึกสติทั้งในรูปแบบ และฝึกสติในชีวิต
ประจำ�วันด้วย จึงจะทำ�ให้จิตมีกำ�ลังมากขึ้น ท่านสามารถฝึกทำ�ได้
ทั้ง ๒ วิธี ดังนี้
วิธที หี่ นึง่ คือ ปฏิบตั ธิ รรมในรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น ตืน่ เช้า
ขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล ๕ จะฝึกเดินจงกรม หรือ
นั่งสมาธิในรูปแบบ เช่น จะนั่งหรือเดินอย่างละ ๕ นาที หรือ
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๑๐ นาที หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ นี่คือ การฝึกทำ�ในรูปแบบ
ขอให้ฝึกทำ�ทุกวัน มากบ้างน้อยบ้าง ก็ดีกว่าไม่ทำ�เลย
วิธีที่สอง คือ ปฏิบัติธรรมแบบไร้รูปแบบ ให้ฝึกสติรู้สึกตัว
ในชีวิตประจำ�วันบ่อยๆ เวลากิน ดื่ม เคี้ยว ขับถ่าย ยืน เดิน นั่ง
นอน ให้รู้สึกตัว โดยให้เราหัดซอยเวลาของชีวิตเป็นช่วงสั้นๆ เช่น
ในระหว่างวัน ให้ฝกึ สติรรู้ า่ งกายหายใจ รูร้ า่ งกายพองยุบ หรือรูก้ าย
นิง่ กายเคลือ่ นไหว รูใ้ จทีไ่ หลไปคิด รูอ้ าการของจิตทีม่ คี วามสุข ทุกข์
เฉยๆ ใจทีม่ คี วามโลภ โกรธ หลง ให้เราหมัน่ สังเกตอาการแปรปรวน
เปลี่ยนไป ไม่คงที่ของแต่ละสภาวธรรม รู้แบบเก็บแต้มทีละเล็ก
ทีละน้อย ฝึกรู้บ่อยๆ นะครับ
เวลาทีเ่ ราขับรถไปทำ�งาน รถติดมาก ทำ�ให้ใจหงุดหงิด ให้มสี ติ
รู้ทันว่า “ใจหงุดหงิด” แล้วก็ทำ�หน้าที่ขับรถต่อไป ถ้ามีสภาวะใด
เกิดขึ้น ก็ให้รู้สภาวะนั้นตามที่มันเป็น เช่น กังวลว่าจะไปทำ�งาน
ไม่ทนั ก็ให้รทู้ นั ว่า “ใจกังวล” เป็นต้น พอไปถึงทีท่ ำ�งานก็ทำ�หน้าที่
ตามปกติไป จะเดินไปห้องนํา้ ก็ให้รสู้ กึ ตัว จะดืม่ จะกิน จะขับถ่าย
ก็ให้รู้สึกตัว พยายามฝึกซอยเวลาของชีวิตตัวเองออกเป็นส่วน
ย่อยๆ สัน้ ๆ เพือ่ เป็นการเติมเต็มในการเจริญสติ ในรูปแบบเราก็ฝกึ
ในชีวิตประจำ�วันแบบไร้รูปแบบ ก็ฝึกทำ�ประจำ�สมํ่าเสมอ โดย
ไม่แยกการปฏิบัติออกจากชีวิตประจำ�วัน
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การฝึกสติร้กู าย ในเบื้องต้น ผมขอแนะนำ�ว่า สิ่งที่ควรฝึกรู้
ทีก่ าย ก็จะมีแค่ ๒ อย่าง คือ รูก้ ายนิง่ และ กายเคลือ่ นไหว ซึง่ เรา
จะฝึกรู้ได้ง่าย ถ้าท่านถนัดรู้ลมหายใจ ลมหายใจก็หนีไม่พ้นอาการ
นิ่งกับอาการเคลื่อนไหว ขณะที่ลมหายใจเคลื่อนเข้า ขณะนั้นคือ
อาการเคลื่อนไหว พอลมหายใจเข้าถึงที่สุด มันจะหยุดนิ่งนิดหนึ่ง
แล้วลมหายใจก็เคลื่อนออก พอเคลื่อนออกถึงที่สุด มันก็หยุดนิ่ง
นิดหนึง่ แล้วมันก็เคลือ่ นเข้า การดูลมหายใจ ก็ให้รสู้ กึ ถึงอาการนิง่
กับอาการเคลื่อนไหว ให้ดูร่างกายมันหายใจเหมือนดูคนอื่นเขา
หายใจ โดยไม่ตอ้ งเพ่ง ไม่ไปจดจ้องจดจ่อทีล่ มหายใจ และไม่ไล่ตาม
ลมหายใจ สำ�หรับท่านทีถ่ นัดรูท้ อ้ งพองยุบ ก็หนีไม่พน้ อาการนิง่ กับ
อาการไหว จังหวะที่มันพองๆๆ ก็คือ อาการเคลื่อนไหว พอท้อง
มันพองถึงที่สุด มันก็จะหยุดนิ่งนิดหนึ่ง แล้วมันก็ค่อยๆ ยุบๆๆ
ขณะที่มันกำ�ลังยุบๆๆ ขณะนั้นก็คือ อาการเคลื่อนไหว ท่านที่รู้
อิรยิ าบถสี่ ยืน เดิน นัง่ นอน ก็หนีไม่พน้ อาการนิง่ กับอาการเคลือ่ น
ไหว เกิดดับสลับกันไปเช่นกัน
สรุปแล้วองค์รวมๆ ของร่างกายทีเ่ รารูส้ กึ ได้งา่ ย ก็คอื อาการ
นิ่ง กับ อาการเคลื่อนไหว เวลาที่ท่านกวาดบ้าน ซักผ้า อาบนํ้า
ทำ�อาหาร ล้างรถ รดนํา้ ต้นไม้ กิน ดืม่ เคีย้ ว ขับถ่าย เราก็สามารถ
รู้สึกถึงอาการนิ่งไหวได้ ในชีวิตประจำ�วัน นี่คือการฝึกสติรู้กาย
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การฝึกสติรใู้ จ ถ้ามีสงิ่ หนึง่ ประการใด มากระทบทาง ตา หู
จมูก ลิน้ กาย ใจ เมือ่ กระทบแล้ว ให้สงั เกตอาการ หรือปฏิกริ ยิ า
ของใจ ซึ่งจะมีอาการปรากฏขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้
คือ เมื่อกระทบแล้ว รู้สึกว่า สุข ก็พอใจ ทุกข์ ก็ไม่พอใจ หรือ
เฉยๆ ยกตัวอย่างเช่น
การรู้เมื่อรสกระทบลิ้น
สมมติแก้วนี้ คือ นํ้าส้ม เราชอบดื่มนํ้าส้ม พอนํ้าส้มกระทบ
ลิ้นปุ๊บ พอใจ ให้รู้ที่ใจที่มัน พอใจ
สมมติแก้วนี้ คือ นํา้ มะเขือเทศ แต่เราไม่ชอบ พอดืม่ ไปแล้ว
ไม่พอใจ ให้รู้ที่ใจว่า ไม่พอใจ
สมมติวา่ แก้วนี้ คือ นํา้ เปล่า พอนํา้ เปล่าแตะลิน้ ปุบ๊ รูส้ กึ เฉยๆ
ก็ให้รู้ว่า เฉยๆ
การรู้เมื่อรูปกระทบตา
เห็ น ดอกกุ ห ลาบดอกใหญ่ ส วยมาก เห็ น แล้ ว เป็ น อย่า งไร
พอใจ ให้รู้ว่า พอใจ
เห็นดอกกุหลาบที่เหี่ยวแล้วเป็นอย่างไร ไม่พอใจ ให้รู้ว่า
ไม่พอใจ
เห็นดอกกุหลาบดอกใหญ่มาก แต่มนั เป็นดอกกุหลาบพลาสติก
เห็นแล้วรู้สึก เฉยๆ ก็ให้รู้ว่า เฉยๆ
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การรู้เมื่อเสียงกระทบหู
พอมีคนชมเราก็ พอใจ พอมีคนด่าเราก็ ไม่พอใจ แต่ถา้ เขาด่า
คนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเราก็ รู้สึกเฉยๆ ให้รู้สึกตามที่มันเป็น
การรู้เมื่อกลิ่นกระทบจมูก
เวลาได้กลิน่ หอมพอใจ ก็ให้รวู้ ่า พอใจ ได้กลิน่ เหม็นไม่พอใจ
ก็ให้รู้ว่า ไม่พอใจ แม้กลิ่นที่หอมหรือเหม็น พออยู่กับมันไปนานๆ
ชักเริ่มชินอาจจะ รู้สึกเฉยๆ ก็ได้ จริงไหมครับ
การรู้เมื่อมีสิ่งมากระทบกาย
ข้างนอกห้องอากาศร้อนมาก ไอร้อนกระทบผิวกาย ไม่พอใจ
ให้รู้ว่า ไม่พอใจ พอเข้ามาในห้องแอร์ เย็นสบาย พอใจ ให้รู้ว่า
พอใจ พอนั่งไปนานๆ เริ่มชินอาจรู้สึก เฉยๆ หรือนั่งไปแล้วหนาว
กลายเป็น ไม่พอใจ ก็ได้ อะไรมากระทบ ให้สังเกตที่ใจ พอใจ
ไม่พอใจ หรือเฉยๆ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแน่
หากท่านใดยังงงๆ สงสัยอยู่ ไม่รวู้ า่ จะเริม่ ต้นปฏิบตั อิ ย่างไรดี
ให้เรากลับมาศึกษาเรียนรูห้ ลักคำ�สอนของพระพุทธเจ้าว่า พระองค์
ทรงให้หลักในการปฏิบตั ธิ รรม ทัง้ ในเรือ่ งการเจริญสมถะ และการ
เจริญวิปสั สนาไว้วา่ อย่างไร เพือ่ เราจะได้ไม่สบั สน ขอแนะนำ�ให้ทา่ น
หมัน่ สังเกตความรูส้ กึ เวลาทีท่ า่ นยืนให้รวู้ า่ กายมันนิง่ เวลาทีท่ า่ น
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เดินให้รู้ว่า กายมันเคลื่อนไหว พอหยุดเดินกายก็นิ่ง พอก้าวเท้า
เดินกายก็เคลื่อนไหว เบื้องต้นให้ท่านฝึกรู้แค่ ๒ อาการนี้ไปก่อน
คือ ให้มีสติรู้ อาการนิ่ง กับ อาการเคลื่อนไหว นี่เป็นการเริ่มต้น
หากท่านมีสติรสู้ กึ ตัวอยู่ ถ้ามีสภาวธรรมอืน่ ใดแปลกปลอม หรือโผล่
ขึ้นมา เช่น จิตที่เผลอไปคิด จิตโลภ โกรธ หลง สุข ทุกข์ เฉยๆ
เกิดแทรกขึ้นมา สติก็จะระลึกรู้สภาวธรรมเหล่านั้นได้เอง ขณะที่
มีสติรู้สึกตัว สติเปรียบเสมือนยามเฝ้าบ้าน พอมีอะไรแปลกปลอม
เข้ามาในบ้าน สติจะระลึกรู้ขึ้นมาได้ด้วยตัวของเขาเอง
ทำ�ไมคำ�สอนของพระพุทธเจ้า และคำ�สอนของครูบาอาจารย์
จึงมีมากมายนัก เพราะผู้ปฏิบัติมีหลากหลายจริตอัธยาศัย จึงมี
หลากหลายอุบายวิธี ให้เราหากรรมฐานหลักสักอย่างหนึ่ง ที่เรา
ถนัดในการฝึกตนเอง เริ่มต้นต้องมีเครื่องอยู่ให้กับจิต หาบ้านให้
จิตเขาอยูเ่ สียก่อน นัง่ นิง่ ๆ อยูเ่ ฉยๆ ไม่มอี ะไรทำ� ให้พาจิตกลับบ้าน
กลับมารู้สึกร่างกายที่กำ�ลังหายใจ กลับมารู้ร่างกายที่กำ�ลังพองยุบ
กลั บ มารู้ สึ ก ร่ า งกายที่ นั่ ง อยู่ ให้ ม ารู้ ก รรมฐานที่ เ ราถนั ด บ่ อ ยๆ
เครื่องมือภาวนาจะได้มีกำ�ลัง และมีคุณภาพมากขึ้น
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คํําถามที่

๒

สังคมในยุคปัจจุบนั นี้ มีแต่ความวุน่ วายรีบเร่ง เราจะมีวธิ ี
อยู่และปฏิบัติธรรม ฝึกปฏิบัติตัวอย่างไร ให้เรามีสติมีความสุข
ทั้งกายและใจ เพราะกิเลสในปัจจุบันมีอยู่รอบตัวเราทุกด้าน
เวลาอยูใ่ นมวลหมูม่ ติ รหรืออยูก่ บั คนหมูม่ าก เราต้อง
ใช้หลักเมตตาธรรม ให้มีความรักความปรารถนาดีเป็นมิตรไมตรี
ต่อกัน เวลามีปญ
ั หาใดๆ เกิดขึน้ ให้ใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์
ใช้ปัญญาแก้ปัญหา อย่าใช้อารมณ์โกรธในการแก้ปัญหา ให้ใช้
หลักเมตตาธรรม ทีพ่ ร้อมจะให้อภัยซึง่ กันและกันได้ ใช้หลักกรุณา
ช่วยเหลือเผือ่ แผ่เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ฝึกให้มคี วามรักความปรารถนาดี
ต่อกันบ่อยๆ ในขณะเดียวกัน เมื่อเราอยู่ตัวคนเดียว ไม่ได้ยุ่งเกี่ยว
กับใคร ก็ให้ฝกึ เจริญวิปสั สนา ฝึกรูส้ กึ ตัวทีก่ ายทีใ่ จบ่อยๆ ให้เห็นถึง
ความไม่เทีย่ งของสภาวธรรมตามทีม่ นั เป็น จิตจะได้เรียนรูค้ วามจริง
ได้เข้าใจ และยอมรับ จึงปล่อยวางได้ง่ายขึ้น
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สมถะ และ วิปสั สนา เป็นธรรมะคู่ ทีส่ นับสนุนเกือ้ กูลกันทิง้ กัน
ไม่ได้ต้องไปด้วยกัน บางครั้งในการเจริญวิปัสสนา จิตมันก็ลงไป
พักสงบอยู่ก็เป็นสมถะ ธรรมะสองอย่างนี้ไม่ทิ้งกัน ต้องไปด้วยกัน
อยูใ่ นมวลหมูม่ ติ รต้องเจริญเมตตา มีความปรารถนาดีตอ่ กัน ใช้วธิ กี าร
คิดบวกก็ได้ การคิดบวกคิดดีกเ็ ป็นการเจริญสมถะ อย่างหนึง่ สมถะ
นั้ น ดี เ พี ย งพอที่ ทำ � ให้ จิ ต สงบ แต่ ส มถะดี ไ ม่ เ พี ย งพอที่ จ ะทำ � ให้
พ้นทุกข์ได้ เราจึงจำ�เป็นจะต้องอิงอาศัยการเจริญวิปัสสนาเข้าไป
ช่วยด้วย
ถ้าจะถามว่า “การเจริญเมตตาจะต้องทำ�อย่างไร” ทำ�ได้
โดยการส่งความรูส้ กึ ทีด่ ๆี และความปรารถนาดีออกจากใจไปได้เลย
ไม่ใช่แค่การท่องสัพเพสัตตาจากปาก แต่ต้องแผ่เมตตาออกจากใจ
ขณะกำ�ลังแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น ในขณะเดียวกันนั้น ก็เท่ากับกำ�ลัง
แผ่เมตตาให้แก่ตนเองด้วย “การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล”จะต้อง
อ้างถึงบุญกุศลทีต่ นได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว และน้อมอุทศิ บุญกุศลนัน้ ไปให้
แก่ทา่ น ส่วนการแผ่เมตตานัน้ ไม่ตอ้ งอ้างถึงบุญกุศลทีต่ นทำ�มาแล้ว
เพียงแค่สง่ ความรูส้ กึ ความปรารถนาดีออกจากใจไปได้เลย ปรารถนา
ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุข อย่าได้มีทุกข์ โทษ เวร ภัย ใดๆ
ต่อกันและกันเลย เป็นต้น
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ท่านเห็นความแตกต่างไหมครับว่า “การอุทิศส่วนบุญส่วน
กุศล” เปรียบเสมือนหนึง่ ทีเ่ ราอยากจะให้เงินใคร แต่ในกระเป๋าเรา
ไม่มเี งินเลย เราก็ไม่สามารถทีจ่ ะหยิบยืน่ เงินให้แก่ใครเขาได้ เราต้อง
ทำ�บุญให้สำ�เร็จเสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงอ้างเอาบุญที่ทำ�สำ�เร็จแล้ว
นั้น แผ่อุทิศไปให้ท่าน นี่คือ ความแตกต่างระหว่างการแผ่เมตตา
และการอุทิศบุญกุศล

ธี ร ยุ ท ธ เวชเจริ ญ ยิ่ ง

63

คํําถามที่

๓

หรือเปล่า

สงสัยว่า สติ กับ สมาธิ สามารถเกิดขึน้ ได้ในเวลาเดียวกัน

สติ สมาธิ ปัญญา สามารถเกิดร่วมกันได้ แต่สติ สมาธิ
ปัญญา นัน้ สร้างขึน้ ไม่ได้ ทัง้ สามอย่างนี้ ล้วนมีเหตุใกล้ทที่ ำ�ให้เกิด
เหตุใกล้ที่ทำ�ให้เกิดสติ คือ จิตจดจำ�สภาวธรรมได้อย่างแม่นยำ�
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ขณะที่ เ ราฝึ ก เดิ น จงกรม จิ ต จะจดจำ�อาการ
เคลือ่ นไหวในขณะเดินจงกรมได้อย่างแม่นยำ� พอเรามานัง่ ทีเ่ ก้าอีแ้ ล้ว
มีคนเรียก ขณะทีล่ กุ ขึน้ จากเก้าอี้ สติกม็ าระลึกรูอ้ าการเคลือ่ นไหว
ได้เอง โดยทีเ่ ราไม่ได้จงใจทีจ่ ะรู้ ถามว่า “สติมาระลึกรูไ้ ด้อย่างไร”
สติระลึกรูไ้ ด้ เพราะจิตจดจำ�สภาวะอาการเคลือ่ นไหว ในขณะทีเ่ รา
ฝึกเดินจงกรมได้อย่างแม่นยำ� เมื่อมีอาการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นใน
ครัง้ หน้า หรือครัง้ ต่อๆ ไป สติจงึ ระลึกรูข้ น้ึ มาได้เอง โดยไม่ได้ตง้ั ใจ
ที่จะรู้
จะขอยกตัวอย่างสภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจบ้างนะครับ ขณะที่
เรานัง่ ฟังธรรมอยู่ ปรากฏว่ามีเสียงดังจากข้างนอก ทำ�ให้เราฟังธรรม
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ไม่รู้เรื่อง เกิดอาการหงุดหงิด จิตเริ่มจดจำ�อาการหงุดหงิดแล้ว
พอเราเดินออกนอกห้อง ฝนตกทำ�ให้เราตัวเปียก เกิดอาการหงุดหงิด
ขึ้น สติระลึกรู้อาการหงุดหงิดที่ปรากฏที่ใจได้เอง ถามว่า “สติ
ระลึกรู้ได้อย่างไร” ที่สติรู้ได้เพราะจิตจดจำ�สภาวธรรมหงุดหงิดได้
อย่างแม่นยำ� เมือ่ มีอาการหงุดหงิดเกิดขึน้ ในครัง้ ต่อๆ ไป สติจงึ เอือ้ ม
มารู้ได้เองโดยอัตโนมัติ
สรุปแล้ว สติ สมาธิ ปัญญา สร้างขึน้ ไม่ได้ แต่ทง้ั สติ สมาธิ
และปัญญา ล้วนมีเหตุใกล้ทที่ ำ�ให้เกิด เรามาเรียนรูเ้ หตุใกล้ทที่ ำ�ให้
เกิด สติ สมาธิ ปัญญา เพิ่มเติมกันหน่อย นะครับ
สติ สร้างขึน้ ไม่ได้ แต่มเี หตุใกล้ทที่ ำ�ให้เกิดสติ คือ จิตจดจำ�
สภาวธรรมนั้นได้อย่างแม่นยำ � เมื่อสภาวธรรมนั้นๆ เกิดขึ้นใน
ครั้งต่อๆ ไป สติจึงเกิดระลึกรู้ขึ้นมาได้เอง นี่คือ เหตุใกล้ที่ทำ�ให้
เกิดสติ
สมาธิ สร้างขึน้ ไม่ได้ แต่เหตุใกล้ทที่ ำ�ให้เกิดสมาธิ คือ ความ
สุข สติเป็นกุศล กุศลมีผลทำ�ให้เกิดความสุข เมือ่ ท่านฝึกสติรสู้ กึ ตัว
ได้บ่อยๆ ความสุขก็ย่อมโชยขึ้นในจิตของท่านได้บ่อยๆ เช่นกัน
ความสุข จึงเป็นเหตุใกล้ทำ�ให้เกิดสัมมาสมาธิ คือความตั้งมั่น
นั่นเอง
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ปัญญา สร้างขึ้นไม่ได้ แต่เหตุใกล้ที่ทำ�ให้เกิดปัญญา คือ
สัมมาสมาธิ คือความตัง้ มัน่ เมือ่ จิตตัง้ มัน่ จึงเกือ้ กูลให้ปญ
ั ญาอ่านรู้
ความจริงของรูป - นาม กาย - ใจ ว่าเป็นไตรลักษณ์
เราจะเห็นได้ว่า ไม่มีอะไรที่เราสร้างขึ้นมาได้เลย ทุกอย่าง
ล้วนเกิดจากเหตุปจั จัยทัง้ สิน้ เพียงทำ�เหตุให้ตรง ผลก็ยอ่ มจะปรากฏ
ขึ้นเอง มุ่งทำ�ที่เหตุ มิใช่ให้ไปทำ�ที่ผล นะครับ
เรามาเรี ย นรู้ ค วามหมายของคำ�ว่ า สติ สมาธิ ปั ญ ญา
เพิม่ เติมอีกสักเล็กน้อย เพราะสามคำ�นีส้ ำ�คัญยิง่ นัก สติ คือ ความ
ระลึกได้ ความไม่เผลอ ความไม่เลือ่ นลอย สมาธิ คือ ความตัง้ มัน่
ของจิต สติ ทำ�หน้าที่ระลึก สมาธิ ทำ�หน้าที่ตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ดู
ผูส้ งั เกตการณ์ ปัญญา ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ห็นความจริงว่า สภาวธรรม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ล้ ว นไม่ เ ที่ ย ง เป็ น ทุ ก ข์ เป็ น อนั ต ตา ไม่ ใ ช่ ตั ว ตน
ของเรา บังคับบัญชาไม่ได้ นี่คือความหมายที่แตกต่างกันของ สติ
สมาธิ ปัญญา แม้จะมีความหมายทีไ่ ม่เหมือนกัน แต่ทำ�งานร่วมกัน
ได้ ขณะใดที่มีสติ และสมาธิ ขณะนั้นอาจจะไม่มีปัญญาประกอบ
ร่วมก็ได้ แต่ขณะใดก็ตามที่มีปัญญาเกิดขึ้น ขณะนั้นจะต้องมีสติ
และสมาธิ ประกอบร่วมด้วยเสมอ
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ขอแนวทางการสอนเด็กอายุ ๔ ขวบ ปฏิบตั ธิ รรม นอกจาก
ที่เราทำ�ตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว รูปแบบที่จะสอนง่ายๆ ต้องทำ�
อย่างไรคะ
วิธกี ารสอนเด็ก อันดับแรก “อย่าทำ�ธรรมะให้เป็นยาขม
แต่จงทำ�ธรรมะให้เป็นขนมหวาน” เวลาทีท่ า่ นสอนเด็กปฏิบตั ธิ รรม
ถ้าเด็กเขาวิง่ ก็ให้เขาวิง่ ปฏิบตั ธิ รรม ถ้าท่านสอนเด็กให้มาเดินจงกรม
แบบผู้ใหญ่ เด็กจะเบื่อ ตอนที่ผมสอนปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดพุทธปัญญา เมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว ในระหว่างที่อาจารย์ท่านหนึ่งกำ�ลัง
สอนอยู่ พ่อแม่ก็พาลูกหลานมาฟังธรรมด้วย พ่อแม่ก็นั่งฟังธรรม
แต่ลูกหลานก็วิ่งเล่นกัน ผมเลยชวนเด็กๆ ให้มาท้ายห้อง และผม
ก็เริ่มถามเด็กๆ ว่า “พวกหนูลองนั่งนิ่งๆ ดูซิ แล้วลองสังเกต
ที่ ร่ า งกายว่ า มี อ ะไรบ้ า งที่ มั น เคลื่ อ นไหวได้ ” เด็ ก ๆ ตอบว่ า
“ลมหายใจ ท้องมันป่อง ท้องมันแฟบ” พอเด็กตอบได้แล้ว ผมก็ให้
เด็กรู้ลมหายใจ หรือมารู้ท้องพองยุบ ตามที่ใครจะถนัด แล้วให้
เด็กสังเกตว่า จิตมันหนีไปคิดหรือไม่ เมือ่ ใดจิตมันหนีไปคิด มันจะ
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ลืมลมหายใจ มันจะลืมท้องพองยุบ ซึ่งเด็กก็สามารถตอบได้ และ
เข้าใจได้ หลังจากนั้น ผมก็พ าให้เด็กเดิน แล้วถามว่า “อะไร
เคลื่อนไหว” เด็กตอบว่า “ร่างกายเคลื่อนไหว” แล้วก็พาเด็กวิ่ง
เพื่อให้เด็กได้เห็นความแตกต่างว่า อาการเคลื่อนไหวในขณะเดิน
กับอาการเคลื่อนไหวในขณะที่วิ่ง อย่างไหนเคลื่อนไหวมากกว่ากัน
เมื่อเด็กได้เรียนรู้แล้ว เขาก็สามารถมีสติรู้กายเคลื่อนไหว ในขณะ
นั่ง ขณะเดิน ขณะวิ่ง ได้โดยไม่ยากเลย
เวลาทีเ่ ราสอนเด็กปฏิบตั ธิ รรม อย่าสอนนาน ไม่ตอ้ งสอนมาก
เหมือนกับสอนผู้ใหญ่ เดี๋ยวเด็กจะเบื่อ เราอาจจะพาเด็กวาดภาพ
ก็ได้ แล้วชี้ให้เด็กเห็นใจที่มีความสุขในการวาดภาพ ชี้ให้เด็กเห็น
ความพอใจในขณะกินขนม นี่คือตัวอย่างในการสอนปฏิบัติธรรม
ให้แก่เด็ก เราจะต้องสอนให้อยู่ในชีวิตที่เด็กเสพคุ้นและรู้จัก เช่น
เด็กอยากกินไอศกรีม แต่เราไม่ซอื้ ให้ เด็กจะรูส้ กึ อย่างไร เด็กตอบ
“ไม่พอใจ” ก็ให้เด็กรู้อาการไม่พอใจที่เกิดขึ้นที่ใจ เป็นต้น การ
ปฏิบัติธรรมจริงๆ ต้องรู้อยู่ที่กายกับใจ สอนเด็กต้องสอนให้อยู่ใน
ชีวติ ของเขา อย่าสอนยาก อย่าสอนนาน สอนผูเ้ ฒ่า ผูแ้ ก่ ผูส้ งู วัย
ก็เช่นเดียวกัน อย่าสอนนาน อย่าใช้คำ�ยาก สอนน้อยๆ แต่ให้สอน
บ่อยๆ สอนโดยชี้ให้เขาเห็นสภาวธรรมของกายของใจในขณะนั้น
โดยการกระตุ้นเตือนเป็นระยะๆ สอนให้เด็กเห็น ผีโลภ ผีโกรธ
ผีหลง ที่เกิดขึ้นที่ใจบ่อยๆ เด็กก็จะเรียนรู้ไปทีละเล็กทีละน้อย
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เวลาเขาทำ�อะไรก็ตาม พยายามชี้ให้เขาสังเกตว่า ผีอะไรกำ�ลังเข้า
สิงใจอยู่
ครั้งหนึ่งมีวัยรุ่นมาเรียนกับผม ซึ่งผมก็สอนเหมือนที่ผมสอน
ท่านแบบนี้แหละครับ พอสอนเสร็จ เด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งได้ยกมือ
ถามผมว่า “อาจารย์ธีรยุทธสอนง่ายจัง แค่ให้รู้สึกตัว กายเป็น
อย่างไร ให้รวู้ า่ กายเป็นอย่างนัน้ กายนิง่ ให้รวู้ า่ กายนิง่ กายเคลือ่ นไหว
ให้รวู้ า่ กายเคลือ่ นไหว ใจเป็นอย่างไร ให้รวู้ า่ ใจเป็นอย่างนัน้ ใจสุข
ใจทุกข์ ใจเฉยๆ ใจโลภ ใจโกรธ ใจหลง ใจฟุง้ ซ่าน ใจสงบ ก็ให้รตู้ าม
ทีม่ นั เป็น แล้วให้สงั เกตว่า มันเกิดขึน้ ชัว่ คราว เดีย๋ วมันก็แปรเปลีย่ น
ไปไม่คงที่ เพราะมันไม่เทีย่ ง ไม่ทน ไม่ใช่ตวั ตนบังคับไม่ได้ แลดูมนั
ง่ายจัง แล้วมันจะหมดกิเลสไปได้อย่างไรค่ะ” นี่คือคำ�ถามของเด็ก
วัยรุ่นนะครับ
ผมจะให้ ทุ ก ท่ า นลองมาพิ สู จ น์ คำ�สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ดู
โดยให้ท่านเอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าตัก แล้วให้ท่านยกมือ
ขึน้ ลงข้างใดข้างหนึง่ ทีท่ า่ นถนัด และให้ทา่ นรูส้ กึ ถึงอาการเคลือ่ นไหว
ในขณะที่ยกมือขึ้นลง ผมขอถามท่านว่า “ขณะที่ท่านรู้สึกกาย
เคลือ่ นไหวในช่วงวินาทีนน้ั ในนัน้ มีความโลภ ความโกรธ ความหลง
มีผู้หญิง มีผู้ชาย มีเขา มีเรา มีความคิดอะไรอยู่ในนั้นไหมครับ”
คำ�ตอบคือ “ไม่มี” ท่านสังเกตเห็นไหมครับว่า ขณะที่ท่านมีสติ
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รู้สึกตัวอยู่ แม้เพียงแค่เศษเสี้ยววินาทีเล็กๆ ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ก็ยังไม่สามารถครอบงำ�จิตใจของท่านได้เลย หากท่าน
ฝึกความรู้สึกตัวแบบนี้ได้บ่อยๆ ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้น ท่านจะ
สงสารกิเลส เพราะกิเลสมันจะขาดสารอาหารแล้วตายหมด “กิเลส
ไม่ต้องฆ่า แต่ทำ�สติปัญญาให้มันเกิด” สติเป็นฝ่ายกุศล เมื่อกุศล
เกิด อกุศล โลภ โกรธ หลง เกิดไม่ได้ อุปมาความมืดในห้องนี้
เหมือนดั่งกิเลส ไม่มีความจำ�เป็นที่เราจะต้องเอาความมืดโยนออก
ทางประตู และไม่จำ�เป็นที่เราจะต้องเอาความมืดเขวี้ยงออกทาง
หน้าต่าง ทำ�อย่างไงครับ เพียงแค่เราเปิดไฟดวงเดียว ความมืดก็
สลายหายหมดแล้ว
เมือ่ ผมให้เด็กวัยรุน่ สาธิตแบบนี้ เด็กวัยรุน่ ก็ยอมรับและเข้าใจ
แต่วัยรุ่นก็คือวัยรุ่น วัยรุ่นถามต่ออีกว่า “จะทำ�ให้กิเลสหายหมด
เกลีย้ งจากใจได้ ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะ” วัยรุน่ เวลากินอาหาร
ก็ชอบกินอาหารจานเด็ดจานด่วน พอมาปฏิบัติธรรมก็อยากได้
ธรรมะจานด่วนจานเด็ด ผมจะขอถามทุกท่านว่า “รองเท้าที่ท่าน
สวมใส่มานัน้ สึกไหมครับ” คำ�ตอบคือ “สึก” ถ้าผมจะถามท่านว่า
“มันสึกไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับ” คำ�ตอบคือ “ไม่ทราบ” แต่ที่
มันสึก เพราะท่านใส่ทุกวัน อย่าถามว่ากิเลสหมดเมื่อไหร่ รองเท้า
เป็นรูปธรรม เรายังตอบไม่ได้เลยว่า มันสึกไปเมือ่ วันทีเ่ ท่าไหร่ แต่
กิเลสนัน้ เป็นนามธรรม ยิง่ ยากต่อการตอบ ขอให้ทกุ ท่านมัน่ ใจเถิดว่า
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ทุกขณะที่ท่านมีความรู้สึกตัว กิเลสจะค่อยๆ สึก เพราะกิเลสมัน
ขาดสารอาหาร แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านหลงลืมเนื้อลืมตัว กิเลส
ก็จะค่อยๆ พอกพูนมากขึน้ เช่นกัน ฉะนัน้ ฝึกสติความรูส้ กึ ตัวบ่อยๆ
รองเท้าที่มันสึก เพราะเราใส่ทุกวัน หากท่านปฏิบัติธรรมทุกวัน
ประจำ�สมํ่าเสมอ กิเลสมันก็จะค่อยๆ สึกไปเอง กิเลสไม่ต้องฆ่า
แต่ทำ�สติปัญญาให้มันเกิดนะครับ
วิธกี ารฆ่ากิเลส คือ การตัดตอนไม่ให้อาหารกิเลส ยกตัวอย่าง
เช่น เปรียบความโกรธเป็นเหมือนดั่งยักษ์ที่สูงใหญ่ สติที่เราฝึก
เปรียบเหมือนกับมดตัวเล็กๆ มดวิ่งชนยักษ์ ยักษ์ไม่ได้ทำ�อะไรเลย
เจ้ามดกระเด็น ขณะที่ท่านฝึกความรู้สึกตัว ขณะนั้นความโกรธ
ตัวใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ ความโกรธตัวใหม่ จึงไม่ได้เป็นอาหารป้อน
ให้แก่ความโกรธตัวเก่า เหมือนกับยักษ์ที่ไม่ได้กินอาหาร สุดท้าย
ยักษ์ก็ตาย ที่ยักษ์ตายเพราะขาดอาหาร ยักษ์ตายเอง โดยที่เรา
ไม่ได้ฆ่า เพียงแค่เราไม่ได้ให้อาหารยักษ์เท่านั้นเอง
ขออุปมาอีกหนึ่งตัวอย่าง สมมติที่บ้านของท่านมีเสือโคร่ง
ที่ดุร้ายอยู่ตัวหนึ่ง และท่านก็เลี้ยงแมวที่น่ารักอยู่ตัวหนึ่ง ระหว่าง
เสือกับแมวถ้าสูก้ นั “ท่านคิดว่าใครชนะ” เสือโคร่งต้องชนะอยูแ่ ล้ว
แต่ถ้าสมมติว่า เราไม่เอาอาหารให้เสือกินเลย แต่เราเอาอาหาร
ให้แมวกินทุกวัน เสือย่อมหมดแรงและตายไปในที่สุด เสือตาย
เพราะไม่ได้กินอาหาร แต่ลูกแมวกลับมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
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มากยิ่งขึ้น เพราะได้รับอาหารทุกวัน เปรียบเสือโคร่งเป็นเหมือน
ดั่ง ความโลภ ความโกรธ ความหลง เปรียบแมวที่น่ารักเป็น
เหมือนดั่ง สติ สมาธิ ปัญญา สำ�คัญเพียงว่าเราจะให้อาหาร
ฝ่ายไหนกินบ่อยกว่ากัน หรือกินมากกว่ากันเท่านั้นเอง
หากเราฝึกสติประจำ�สมํา่ เสมอ สติ สมาธิ ปัญญา ก็จะค่อยๆ
แข็งแรงมากขึ้น เราแค่เปลี่ยนมุมในการให้อาหารเท่านั้น ซึ่งเรา
สามารถทำ�ได้ทั้ง ๒ แบบ แบบที่ ๑ คือ ให้ทำ�ในรูปแบบ เช่น
ไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีล ๕ นัง่ สมาธิ เดินจงกรม แบบที่ ๒ คือ
ทำ�แบบไร้รูปแบบ โดยฝึกสติความรู้สึกตัวในชีวิตประจำ�วันบ่อยๆ
ฝึกแบบค่อยๆ ให้อาหาร ฝึกแบบเติมเต็ม ฝึกแบบเก็บแต้มไปทีละ
เล็กทีละน้อย ให้เราใช้ทงั้ ๒ แบบควบคูก่ นั ไป หรือแบบผสมผสาน
รวมกันก็ได้ จิตจะได้กนิ อาหารอย่างเต็มที่ และเต็มอิม่ เมือ่ ใดก็ตามที่
สติ สมาธิ ปัญญา เข้มแข็ง และแข็งแรงขึน้ ความโลภ ความโกรธ
และความหลง ก็ไม่สามารถเข้ามาครอบงำ�จิตได้อีกต่อไป เมื่อนั้น
จิตก็จะเป็นอิสระ หลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง
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คํําถามที่

๕

ในปัจจุบันที่ใครหลายคนไปปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็น
การถือศีลบวชอยูท่ วี่ ดั หรือการตักบาตรถวายเพลพระ แล้วถ่ายรูป
สิ่งที่ได้ทำ�มา นำ�มาลงในเฟชบุ๊ค แล้วบอกว่า ตนเองได้ไปทำ�สิ่ง
เหล่านีม้ า เอาบุญมาฝาก ขอให้อนุโมทนาบุญ อยากทราบว่า การ
กระทำ�แบบนี้ เป็นสิ่งที่สมควรไหม ถือเป็นการโอ้อวดไหม รวมถึง
บุญที่เป็นเรื่องเฉพาะตน สามารถนำ�มาแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ไหม
ขึ้นอยู่ที่เจตนาเป็นสำ�คัญว่า เราทำ�บุญทำ�กุศลเพื่อ
ทำ�นุบำ�รุงพระศาสนา จิตทีค่ ดิ จะให้ และมีเจตนาเช่นนี้ ย่อมเป็นบุญ
แต่ถ้ามีเจตนาทำ�เพื่อเป็นการเอาหน้าอยากดัง ทำ�เพื่อโอ้อวด หรือ
ทำ�ข่มคนอื่น เจตนาเช่นนี้ก็ไม่เป็นบุญ แต่กลับกลายเป็นบาปก็ได้
ขึ้นอยู่ที่สภาวะจิตในขณะนั้นเป็นสำ�คัญว่า เป็นอย่างไร หากเขามี
จิตที่เป็นกุศล เมื่อทำ�บุญแล้วก็มีจิตคิดแบ่งปัน คิดให้คนอื่นได้ร่วม
อนุโมทนาด้วย ซึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ พระพุทธองค์ก็ทรงสอน
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ให้เรารูจ้ กั แบ่งบุญ รูจ้ กั อุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศล การทีเ่ ราทำ�บุญแล้ว
ก็ให้น้อมนึกถึงบุญกุศลที่เราได้กระทำ�มา แล้วเผื่อแผ่แบ่งบุญให้
ผูอ้ นื่ ได้รว่ มอนุโมทนา ถ้ามีเจตนาอันบริสทุ ธิเ์ ช่นนี้ ก็ถอื ว่ามีจติ ทีเ่ ป็น
บุญเป็นกุศล แต่ถ้ามีเจตนาเป็นอื่นที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ ณ ขณะ
จิตนั้น ก็เป็นอกุศลได้เช่นกัน อยู่ที่เจตนาของจิตในขณะนั้นเป็น
สำ�คัญ มีบางท่านถามว่า ถ้าแบ่งบุญกลัวว่าบุญจะหมด การแบ่งบุญ
ไม่ต้องกลัวว่าบุญจะหมด บุญไม่ใช่ขนมเค้ก บุญเป็นนามธรรม
ถ้าอุปมาบุญเหมือนดั่งแสงเทียน การที่เราให้คนอื่นมาต่อไฟที่
เทียนเรา แสงไฟของเทียนทีเ่ ราก็ไม่ได้ดบั แต่กลับทำ�ให้ผมู้ าต่อไฟ
ที่เทียนเรานั้นสว่างไสวมากขึ้น ยิ่งให้มากยิ่งสว่างมาก ยิ่งแบ่งบุญ
มากก็ยิ่งได้บุญมากครับ
ถ้าจะพูดถึงเรือ่ งการฟังธรรม ก็นบั เป็นสิง่ ทีด่ ี และเป็นประโยชน์
มาก แต่จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ถ้าเรารู้จักน้อมนำ�ไป
ปฏิบตั ิ จึงจะเกิดประโยชน์สงู สุด สูงสุดทีท่ ำ�ให้เราพ้นทุกข์หมดทุกข์
ได้ มีคนในสังคมจำ�นวนไม่นอ้ ยทีช่ อบฟังธรรม แต่ไม่ชอบปฏิบตั ธิ รรม
ดังตัวอย่างบทกลอนที่ผมได้เขียนขึ้นดังนี้
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การฟังธรรม
ชอบฟังธรรม...แต่ไม่ฟัง...เพื่อภาวนา
แล้วจะฆ่า...กิเลสใจ...ได้ที่ไหน
ฟังแค่รู้...ไม่ฝึกดู...ที่กายใจ
แล้วเมื่อไหร่...จะพ้นภัย...วัฏฏะเอย
การฟังธรรม เมือ่ ได้หลักแล้ว จะต้องนำ�ไปปฏิบตั ิ พระพุทธองค์
ทรงเป็นผู้ชี้บอกทาง พวกเราเป็นผู้เดินทาง พระพุทธองค์เดินแทน
เราไม่ได้ ถ้าเดินแทนได้ พระองค์ก็เดินแทนให้เราแล้ว เพราะ
พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อเราได้รู้ ได้
เข้าใจแล้ว สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ คือ การปฏิบตั ิ บางท่านฟังธรรมมามาก
ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ชั้นเลิศชั้นยอด แต่กลับไม่นำ�มาต่อยอด
ในการปฏิบตั ิ เป็นแบบชนิดทีท่ า่ นเรียกว่า “รูห้ มด...แต่อดไม่ได้” คือ
รู้ว่าดีมีประโยชน์ แต่อดที่จะขี้เกียจไม่ได้ เรียนรู้ปริยัติมามาก แต่
ขาดชัว่ โมงบิน “เมือ่ ใดทีเ่ จ้าฝึกบินทุกวัน ปีกเจ้าก็จะแข็งแรง เจ้าก็จะ
บินได้สูง เจ้าก็จะบินได้ไกล ครั้นไฟภัยป่ามา เจ้าก็สามารถบิน
เอาตัวรอดได้ ไม่ต้องนอนตายคารัง”
เราเคยเห็นคนมาฟังธรรมนับได้เป็นจำ�นวนพันจำ�นวนหมื่น
แต่พอบอกให้มาปฏิบัติธรรม ก็เหลือเพียงแค่หลักร้อย ในร้อยคน
ที่สนใจปฏิบัติจริงๆ ก็ลดเหลือเพียงแค่หลักสิบ และคนที่เข้าใจ
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หลักปฏิบตั จิ ริงๆ ก็ลดน้อยถอยลงไปอีก เพราะเหตุวา่ ศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาแห่งปัญญา เป็นศาสนาแห่งพุทธะ ผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน
ผู้รู้แจ้งโลก รู้แจ้งสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิต ไม่ใช่ศาสนาแห่ง
การอ้อนวอนร้องขอรอผลดลบันดาล แม้จะมีคำ�สอนเรื่อง ศรัทธา
แต่ก็ต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา หากศรัทธาใดที่ไม่
ประกอบด้วยปัญญา ศรัทธานั้นก็พร้อมที่จะกลับกลายเป็นความ
งมงายได้งา่ ยทีส่ ดุ เมือ่ เราเรียนรูห้ ลัก รูว้ ธิ ี รูอ้ บุ ายแล้ว สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ
คือเราต้องหมัน่ ฝึกหัดปฏิบตั ิ อย่าลืมนะครับ “เรียนเพือ่ รู้ รูเ้ พือ่ ละ
ละเพื่อวาง จึงจะว่างจากทุกข์”
นับเป็นบุญที่เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันนี้
และผมขออนุโมทนาอีกครัง้ กับชมรมกัลยาณธรรม และโรงพยาบาล
สมุทรปราการ ที่ได้ดำ�ริในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยขน์ เป็น
บุญเป็นกุศล จัดให้มีการฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิด
ปัญญาพาให้ใจได้รับความสุข สงบ เย็น ธรรมะเข้าใจได้ด้วยการ
ฟัง แต่เข้าถึงได้ดว้ ยการปฏิบตั ิ ทัง้ ปริยตั ิ และปฏิบตั ิ ต้องไปด้วยกัน
ทิง้ กันไม่ได้ “ปริยตั ถิ กู ต้อง ปฏิบตั ถิ กู ทาง ปฏิเวธผลย่อมปรากฏ”
ขึน้ ได้ในสักวัน ขอความเจริญในธรรม จงมีแก่สาธุชนผูส้ นใจใฝ่ธรรม
ทุกท่านนะครับ
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ณ โอกาสสุดท้ายนี้ ขออำ�นาจแห่งพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ
สังฆานุภาพ และกุศลผลบุญทีข่ า้ พเจ้าและท่านทัง้ หลาย ได้รว่ มกัน
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ธ รรมในครั้ ง นี้ ขอจงได้ ร วมเป็ น พลวปั จ จั ย ให้
เกิดผล เกิดสติ เกิดปัญญา แตกฉานในธรรมะ คำ�ตรัสสอนของ
พระพุทธองค์ จนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ นั่นคือ มรรค ผล
นิพพาน โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ สาธุ

สไตล์

สบาย...สบาย...
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