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หนังสือดีล�ำดับที่ ๒ ๓ ๗

พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  จ�ำนวนพิมพ์ ๖,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์โดย
ชมรมกัลยาณธรรม ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๒-๗๓๕๓ และ ๐-๒๗๐๒-๙๖๒๔
เรียบเรียงเนือ้ หาธรรม Paa Keng ภาพประกอบ น�ำ้ น้อย พรหมจินดา
ออกแบบปก/รูปเล่ม คนข้างหลัง  ตัดค�ำ อะต้อม  พิสจู น์อกั ษร ทีมงานกัลยาณธรรม
อนุเคราะห์จดั พิมพ์โดย
บริษทั อัมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จ�ำกัด (มหาชน) ๖๕/๑๖ ถนนชัยพฤกษ์
(บรมราชชนนี) เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๐๐๐
สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
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คํ า ป ร า ร ภ
การเดินทวนกระแสน�้ำไม่ใช่เรื่องง่าย แม้จะเป็นการเดิน
เลียบล�ำน�้ำก็ตาม ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของน�้ำย่อมไหลจากที่สูง
ไปหาทีต่ ำ 
�่ การเดินทวนกระแสน�ำ้ จึงหมายถึงการเดินจากทีต่ ำ�่ ไปยัง
ทีส่ งู ซึง่ เท่ากับต่อสูก้ บั แรงดึงดูดของโลก จึงย่อมต้องใช้ความเพียร
มากกว่าการเดินตามกระแสน�ำ 
้ แต่ยงิ่ เดินทวนกระแสน�ำ้ ขึน้ ไปไกล
เท่าไร ทัศนียภาพโดยรอบก็ยงิ่ งดงามมากขึน้ เท่านัน้ ยิง่ เมือ่ ใกล้ถงึ
ต้นน�้ำ  ก็จะสัมผัสกับป่าเขาที่ร่มรื่น ต้นไม้ที่เขียวขจี ธรรมชาติที่
บริสทุ ธิ์ อากาศทีส่ ะอาด น�ำ้ ทีข่ นุ่ มัวก็กลับใสมากขึน้ จนสามารถ
ดื่มกินได้ ใช่แต่เท่านั้นความสงัดของล�ำเนาธารยังน้อมใจให้สงบ
เย็นได้งา่ ย นีใ้ ช่ไหมคือรางวัลแห่งความเพียรของผูเ้ ดินทวนกระแส
การเดินทวนกระแสกิเลสก็เช่นกัน แม้ตอ้ งใช้ความเพียรมาก
ต้องสู้กับแรงดึงดูดของโลกธรรม อาทิ ลาภสักการะ แต่รางวัลที่
ได้รับคือความบริสุทธิ์สะอาดและความสงบเย็นในจิตใจ รวมทั้ง
เข้าถึงต้นธารแห่งความสุขทีห่ ล่อเลีย้ งจิตใจให้สดชืน่ แจ่มใสอยูเ่ สมอ
แม้ความสะดวกสบายทางกายมีไม่มาก แต่ใจนัน้ โปร่งโล่งเบาสบาย
และไร้ทุกข์
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คนเราจึงไม่ควรปล่อยตัวไหลไปตามกระแสกิเลส ซึ่งมีแต่
น�ำพาชีวติ ให้ตกไปสูท่ างต�ำ 
่ แต่ควรเพียรพยายามทวนกระแสกิเลส
ด้วยการฝึกตนให้รู้จักลดละ ทั้งความเห็นแก่ตัวและความยึดติด
ถือมั่น โดยอาศัยธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้แก่เรา
โดยเฉพาะหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึง่ นอกจาก
เป็นแผนทีน่ �ำทางให้เราทวนกระแสกิเลสได้จนถึงทีส่ ดุ แล้ว ยังช่วย
ให้เรามีความสุขในการทวนกระแสกิเลส อีกทัง้ ยังได้พบกับคุณธรรม
อืน่ ๆ มากมาย ทีห่ นุนเสริมให้เราไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย
การทวนกระแสกิเลสเป็นสิ่งที่ต้องท�ำอย่างต่อเนื่องในชีวิต
ประจ�ำวัน ไม่ใช่เรือ่ งเฉพาะกิจเฉพาะคราว แต่บางครัง้ การปลีกตัว
มาฝึกตนอย่างเข้มข้นในสถานที่สงบสงัดก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น เพื่อ
เพิม่ พูนประสบการณ์สำ� หรับการกลับไปอยูใ่ นโลกกว้างอย่างรูเ้ ท่าทัน
ไม่เผลอไผลพลัดหลงไปตามกระแสกิเลสอันเชี่ยวกรากง่ายๆ
หนังสือเล่มนีม้ ที มี่ าจากค�ำบรรยายของข้าพเจ้าในช่วงทีช่ าว
ชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งน�ำโดยคุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ มา
ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นที่วัดป่ามหาวันปลายปี ๒๕๕๕ โดยได้
หลีกเร้นไปค้างแรมในป่าอันสงบสงัดและไร้สงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
ใดๆ เป็นช่วงทีท่ กุ คนได้สมั ผัสกับธรรมชาติทงั้ ภายนอกและภายใน
อย่างใกล้ชิด ซึ่งแสดงธรรมให้จิตใจได้รับรู้อยู่ตลอดเวลา
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หนังสือเล่มนี้จัดว่าเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติธรรม
ครัง้ นัน้ ส่วนอานิสงส์ทเี่ ป็นหลักนัน้ ได้เกิดขึน้ แล้วแก่ผปู้ ฏิบตั ธิ รรม
ทุกท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้เห็นเฉพาะตน ไม่สามารถแบ่งปันให้ใครได้
อย่างไรก็ตามคุณหมออัจฉรา และชาวชมรมกัลยาณธรรมมีความ
ปรารถนาดี อยากเผื่อแผ่แบ่งปันประโยชน์จากการปฏิบัติธรรม
ครัง้ นัน้ ให้แก่ผอู้ นื่ บ้าง จึงได้จดั ท�ำหนังสือเล่มนีข้ นึ้ มาอย่างงดงาม
นับได้ว่าเป็นธรรมทานที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง
ขออนุโมทนาคณะผู้ปฏิบัติธรรมจากชมรมกัลยาณธรรม
ทุกท่าน ทีไ่ ม่เพียงบ�ำเพ็ญประโยชน์ทา่ นอย่างแข็งขันตลอดหลายปี
ที่ผ่านมา หากยังเห็นความส�ำคัญของการเสริมสร้างประโยชน์ตน
ซึ่งจะว่าไปแล้วก็คือ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ท่านอีกแง่หนึ่งนั่นเอง
คือ ท�ำให้ตนมีความพร้อมในการท�ำงานเผยแผ่ธรรมให้กว้างขวาง
ยิง่ ๆ ขึน้ ไป ขออานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมดังกล่าวจงอ�ำนวย
ให้ทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่ร่วมจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ ตลอดจนผู้อ่าน
ประสบความเจริญก้าวหน้าในธรรม มีสัมมาทัศนะและมั่นคงใน
สัมมาปฏิบัติ สามารถทวนกระแสกิเลสจนลุถึงความสิ้นทุกข์ พบ
สุขเกษมศานต์ มีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญ
				

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
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คํ า นํ า

ข อ ง ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม
เมือ่ สองปีกอ่ น ช่วงปลายปี ปลายฝนต้นหนาว พวกเรากลุม่
เล็กๆ ๗-๘ คน ได้ไปเยือนผืนป่าธรรมชาติทภี่ หู ลงอีกครัง้ เรามีนดั
กันที่กุฏิ ๑๑ เป็นครั้งที่ ๒ เพื่อเก็บตัวภาวนาท่ามกลางธรรมชาติ
แมกไม้ สายน�้ำ  และขุนเขา วันที่แสนสงบ สุขอย่างแท้จริงเช่นนี้จะ
มีไม่ได้ หากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ไม่เมตตาสละเวลาอันมีค่า
ของท่าน มาให้กรรมฐานและเก็บตัวภาวนากับพวกเราตลอด ๕ วัน
แห่งความประทับใจและเปี่ยมคุณค่าแก่ชีวิต
เราแยกย้ายกันหาที่สัปปายะกางเต็นท์ปลีกวิเวก มารวมตัว
เฉพาะตอนฟังธรรม ท�ำวัตรสวดมนต์ และรับประทานอาหารกันที่
ศาลาหลังน้อย ซึ่งคณะแม่ชีของภูหลง เมตตาจัดเตรียมอาหารให้
วันละครั้งเพื่อทาน ๒ มื้อ ท่านอุตส่าห์ยกอุปกรณ์มากางเต็นท์อยู่
ในบริเวณนี้ เพื่อจะได้ดูแลคณะพวกเราได้สะดวก ไม่ต้องล�ำเลียง
อาหารมาจากที่วัด ส่วนพระอาจารย์ก็มีกุฏิหลังน้อย (กุฏิ ๑๑) อยู่
ข้างศาลานั่นเอง ท่านจึงเป็นความอุ่นใจและความปีติของพวกเรา
ทุกคนในการภาวนาโอกาสพิเศษนี้
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จากที่เคยฟุ้งปรุงแต่งไปกับ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ใน
เมืองใหญ่ จิตใจก็ค่อยๆ สงบและปล่อยวางขึ้น ได้มีเวลาอยู่กับ
กายกับใจมากขึ้น แม้หากไม่ได้เจริญสมถะ-วิปัสสนา แค่ได้มาอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์เช่นนั้น ก็เป็นการ detox มลพิษทาง
จิตใจได้โดยอัตโนมัติ จิตที่คอยคิดจะหนีไปหมกมุ่นกับโทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต ร้านกาแฟ ก็เป็นอันหมดสิทธิ์ เพราะที่นี่สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ในคืนสุดท้ายเราทุกคนได้ไปชมพระอาทิตย์
ตกที่ผาศรีวิไล ได้เจริญมรณสติบนลานหินกว้าง ทิวทัศน์ภูเขาสลับ
ซับซ้อนสุดสายตา มีท้องฟ้าเป็นหลังคาโบสถ์ตอนท�ำวัตรเย็น และ
นอนค้างกันทีต่ าดภูทอง เพือ่ รอชมพระอาทิตย์ขนึ้ พร้อมเทศน์กณั ฑ์
สุดท้าย นับเป็นของขวัญรางวัลใหญ่จากพระปิยาจารย์
บันทึกธรรมตลอดระยะเวลา ๕ วันในดินแดนแห่งความสุขนี้
ได้นำ� กลับมาเรียบเรียงเป็นหนังสือ “ธรรมะทวนกระแส” เนือ้ หาธรรม
เป็นประโยชน์ยงิ่ ต่อการเจริญภาวนา เพือ่ นๆ หลายคนร่วมมือร่วมใจ
กัน ตัง้ แต่ถอดเทป เรียบเรียง วาดภาพประกอบ และจัดรูปเล่ม ทัง้
ได้รบั ความอนุเคราะห์จากคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ แห่งบริษทั อมรินทร์
พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพและจัดการ
พิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในงานแสดงธรรมครั้งที่ ๒๗ จ�ำนวน
๖,๐๐๐ เล่ม ทัง้ นีเ้ พือ่ น้อมบูชาร่วมแสดงมุทติ าสักการะ ในปีที่ ๓๐
แห่งสมณเพศ ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ด้วยความเคารพยิ่ง
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ด้วยปณิธานของชมรมกัลยาณธรรมที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมกับ
งานเผยแผ่ธรรมด้วยการให้ธรรมะเป็นทานมาโดยต่อเนื่อง แม้ ใน
โอกาสที่พวกเราได้ ไปพักภาวนาส่วนตัวอย่างเข้มข้น ในสถานที่ที่
หลีกเร้นห่างไกลความเจริญทางเทคโนโลยี   ๕ วันที่ฝากชีวิตไว้ใน
โอบกอดของธรรมชาติที่บริสุทธิ์ มีความยากลำ�บากและไม่คุ้นเคย
ในการเป็นอยู่หลับนอน แต่หัวใจของเราทุกคนกลับอิ่มเอมด้วย
ธรรมและเปี่ยมด้วยความปลอดโปร่งโล่งเบาจากกิเลสเครื่องร้อยรัด
และอดใจไม่ได้ทจ่ี ะแบ่งปันพระธรรมอันประเสริฐทีพ่ ระอาจารย์เมตตา
แสดงธรรมทุกค่ำ�เช้า หวังอย่างยิ่งว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูล
ทุกท่านในการเจริญตามอริยมรรคมีองค์ ๘ แต่ในส่วนความทรงจำ�
และความประทับใจอื่นๆ อีกมากมายอันเป็นนามธรรมนั้น ยากที่จะ
แบ่งปันให้แก่ทุกท่านได้ ขอทุกท่านโปรดร่วมอนุโมทนาในการภาวนา
ครั้งนี้ ขอน้อมถวายอานิสงส์แห่งบุญบารมีที่ได้บำ�เพ็ญร่วมกันเพื่อ
เป็นพุทธบูชา และขอนอบน้อมบูชาอาจริยคุณแด่พระอาจารย์ไพศาล
วิสาโล ขออธิษฐานจิตให้แสงสว่างแห่งพระสัทธรรมจงส่องนำ�ทาง
พ้นทุกข์ในใจของปวงสรรพสัตว์ ตราบนานเท่านาน เทอญ
		
		     ด้วยความเคารพและปรารถนาดีต่อทุกท่าน
			
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ก้าวข้าม...ก้าวหน้า
เปิดใจสัมผัสธรรมชาติ
เพียงแต่ดู
ยอมรับเพื่อเรียนรู้
ทวนกระแส
ทางแยกสู่ความสุข
ดูเฉยๆ
ปฏิบัติให้เห็นความจริง
อยู่กับทุกข์โดยใจไม่ทุกข์
ไม่ยึดทั้งบวกและลบ
ท�ำสบายๆ
มองชีวิต ยกจิตใจ
วันสุดท้ายของชีวิต
เทียนส่องธรรม
บทส่งท้าย

๑๑
๑๙
๓๑
๓๗
๔๑
๕๗
๖๙
๗๕
๙๓
๑๐๗
๑๑๑
๑๑๗
๑๓๑
๑๔๗
๑๖๓
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๑

ก้ า ว ข้ า ม . . . ก้ า ว ห น้ า

พวกเราส่วนใหญ่เคยมาที่นี่แล้ว มีแค่คนสองคนที่ยังไม่เคยมา
ผู้ที่เคยมาแล้วก็คงจะทราบดีว่าที่นี่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรส�ำหรับ
พวกเรา เป็นทีท่ ปี่ ลอดภัย ไม่ใช่เฉพาะพวกเราเท่านัน้ แต่ปลอดภัย
ส�ำหรับทุกชีวติ รวมทัง้ ต้นไม้ ถึงแม้จะมีภยั คุกคามบ้าง เช่นไฟป่า
หรือพรานทีม่ าล่าสัตว์ แต่โดยทัว่ ไปก็ถอื ว่าเป็นทีท่ สี่ งบพอสมควร
อย่างน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่หุบเขารอบๆ เพราะที่นี่เป็นเขตวัด
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ชาวบ้านก็ทราบดีว่าเป็นเขตอภัยทาน ผู้ที่เกี่ยวข้องก็พยายาม
ช่วยกันป้องกันไม่ให้มคี นมาท�ำลายธรรมชาติ ตอนทีพ่ วกเราขึน้ มา
ที่นี่ก็คงจะเห็นด่านของชาวบ้านที่ร่วมกับอบต. ทางจังหวัดก็
สนับสนุนด้วย เพราะช่วงนีม้ ขี า่ วคนข้างนอกมาตัดไม้พยูง ไม้พยูง
เป็นไม้ที่มีราคาสูงมาก ส่งออกประเทศจีน ไม้พยูงที่นี่มีไม่มาก
แต่ขนาดไม้ลม้ ขอนต้นหนึง่ ราคาเป็นแสน เป็นแสนหมายถึงออก
จากที่นี่ไป ถ้าไปถึงเมืองจีนก็คงหลายแสน แต่ตอนนี้สงบเงียบ
ไปแล้ว อย่างน้อยก็ช่วงนี้ ที่จะต้องใส่ใจตอนนี้มีเฉพาะเรื่องไฟ
ซึ่งก็มีชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟและท�ำแนวกันไฟ เมือ่ กีเ้ ราคงเห็น
ชาวบ้านขึน้ ไปท�ำแนวกันไฟ เดีย๋ วก็กลับมา ถ้าได้ยนิ เสียงเท้าคน
ก็ไม่ต้องตกใจ บางทีเขาอยู่ไกล แต่เสียงเหมือนใกล้ กว่าเขา
จะกลับมาก็คงประมาณเทีย่ งคืน-ตีหนึง่ ถ้าได้ยนิ เสียงฝีเท้าคนก็
ไม่ตอ้ งตกใจ ที่นี่ปลอดภัย
สิ่งที่น่ากลัว ทีส่ ดุ ไม่ใช่คน ไม่ใช่สตั ว์
แต่คอื ใจของเรา
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หลังจากทีพ่ วกเรามาปฏิบตั ธิ รรมเมือ่ ปีทแี่ ล้วก็ยงั ไม่มคี ณะ
ไหนมาเลย พวกเรามาเยือนอีกครัง้ หนึง่ ก่อนหน้านีก้ ม็ คี นมาปลีก
วิเวกกันอยู่บ้าง มีพระมาบ้าง มีญาติโยมมาบ้าง แต่มาปฏิบัติ
แค่คนสองคน ที่มาเป็นกลุ่มก็มีเฉพาะพวกเรา แต่ปีหน้าก็จะมี
บางกลุ่มมาปฏิบัติที่นี่ เจริญรอยตามพวกเรา
ทีน่ เี่ ป็นเขตทีพ่ ยายามฟืน้ ฟูปา่ ขึน้ มา ประมาณปี ๒๕๓๓
ทีน่ เี่ ริม่ มีการท�ำลายป่า มีการตัดไม้ มีการจุดไฟล่าสัตว์ รวมทัง้
ไฟจากไร่ข้างเคียง จนพื้นที่รอบๆ ตั้งแต่ตรงนี้ไปจนพื้นที่ที่เรา
ผ่านมากลายเป็นทีโ่ ล่ง สิบปีทแี่ ล้วเวลาอาตมาเดินจากกุฏทิ ะลุปา่
เข้ามาจนถึงที่นี่ ทางซ้ายมือกลายเป็นที่โล่งหมด เวลากลางวัน
แดดส่องไม่มีร่มเลย แต่เดี๋ยวนี้ครึ่งทางที่เราเดินผ่านมามีต้นไม้
ค่อนข้างแน่น เดินกลางวันไม่คอ่ ยเจอแดด นีก่ เ็ ป็นผลแห่งความ
พยายามฟืน้ ฟูสภาพป่า ทีม่ ศี าลาหลังนีก้ เ็ พือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ที่มาดูแลป่า มาปลูกป่า มาท�ำแนวกันไฟ แต่ตอนนี้เรา
ใช้สอยส่วนนีน้ อ้ ยลง เพราะต้นไม้ขนึ้ มามากจนพอจะวางใจได้วา่
อีกไม่นานก็จะรกครึม้ เหมือนเดิม และเป็นทีท่ เี่ หมาะกับการปฏิบตั ิ
ส่วนการปลูกป่าตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้ว แต่ขยายไปทางทิศเหนือซึ่ง
มีงานที่ต้องท�ำอีกมาก
พวกเราอยูท่ นี่ คี่ นื นีเ้ ป็นคืนแรก สิง่ ทีน่ า่ จะท�ำก็คอื การท�ำ
ความคุน้ เคยกับสถานที่ โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ทีเ่ รากางเต็นท์
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กางเต็นท์ตรงไหนก็ตาม ขอให้รู้สึกคุ้นเคย หรือท�ำใจเป็นมิตร
กับสถานที่ให้ได้ พยายามมองให้เห็นว่าจุดที่เรากางเต็นท์อยู่มี
ข้อดีอย่างไรบ้าง ถ้าเราเริม่ ต้นจากความรูส้ กึ เป็นมิตรกับสถานที่
เป็นมิตรกับจุดทีเ่ รากางเต็นท์เป็นทีพ่ กั ทีน่ อนของเรา การปฏิบตั ิ
ก็จะราบรื่นขึ้น มีคนจ�ำนวนไม่น้อยเวลาปฏิบัติจะมีอุปสรรค
อย่างหนึง่ คือใจรูส้ กึ ติดขัดกับสถานที่ เช่น รูส้ กึ ว่าทีต่ รงนีไ้ ม่ดี
เลย บางทีกเ็ ปรียบเทียบกับทีข่ องเพือ่ น เพือ่ นเรากางเต็นท์ตรงจุด
ที่ดีเหลือเกิน จุดของเราไม่ค่อยดีเท่าไร แดดส่องบ้าง หรือว่า
ไม่เห็นวิวทิวทัศน์บ้าง พอคิดในแง่นี้แล้วใจก็เป็นลบ จนกลาย
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ เพราะว่าใจจะบ่น ไม่พอใจ บางทีก็
เกิดความกลัว
ถึงแม้ทที่ เี่ ราค้างแรมคืนนีเ้ ป็นสถานทีท่ แี่ ปลกในความรูส้ กึ
ของเราเพราะเป็นที่ที่เราเพิ่งมาอยู่ แต่ลองท�ำความคุ้นเคยกับ
สถานทีน่ นั้ โดยเฉพาะเมือ่ เราตืน่ ขึน้ มาเช้าวันพรุง่ นี้ ลองมองดูวา่
ทีท่ เี่ ราอยูน่ ดี้ อี ย่างไรบ้าง เช่น เป็นทีท่ สี่ งบมีรม่ เงา หรือเป็นจุดที่
มองเห็นทัศนียภาพ หรือมองเห็นต้นไม้ทดี่ เู ด่นมีเสน่ห์ ไม่วา่ ตรง
ไหนที่เราอยู่ พยายามมองให้เห็นข้อดีของที่นั้น หรือมองเห็น
กระทัง่ ว่าทีน่ นั่ มีเสน่หอ์ ย่างไร การปฏิบตั ขิ องเราก็จะก้าวไปข้างหน้า
ได้ง่าย อย่าให้ติดข้องอยู่กับสถานที่ซึ่งเป็นรูปธรรมที่เราควรจะ
ผ่านให้ได้ เพราะสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้เราติดข้อง ก้าวข้ามได้ยากยังมีอกี
มาก ซึง่ ล้วนเป็นเรือ่ งนามธรรม เห็นไม่งา่ ยเห็นไม่ชดั เพราะมัน
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อยู่ใกล้เหลือเกิน คือมันอยู่ในใจเรา
พยายามให้อุปสรรคของสถานที่หมดไปจากใจของเรา
ให้เราท�ำความคุ้นเคยกับสถานที่ตั้งแต่คืนนี้ อาตมาอยากจะให้
ความมัน่ ใจว่าสถานทีน่ ไี้ ม่มอี ะไรน่ากลัว โดยเฉพาะหน้านีง้ เู งีย้ ว
เขีย้ วขอก็นอ้ ย แมลงก็นอ้ ย จะมีมารบกวนเราบ้างก็มแี มลงชนิด
หนึง่ เป็นเห็บตัวเล็กๆ เขาเรียกเห็บลม มันเล็กมากเวลาเกาะผิว
เราอาจจะนึกว่าเป็นสะเก็ดแผลเล็กๆ ถ้าคันตรงไหนคล�ำดูแล้ว
ปรากฏว่าสัมผัสสิง่ เล็กๆ ก็อย่าเพิง่ ดึง มันอาจเป็นเห็บ ดึงแล้ว
จะเจ็บจะคันมากขึน้ ก่อนจะดึงก็ทายาหม่องเสียก่อน เพือ่ ให้มนั
คลายเขีย้ ว เพราะถ้าเราดึงทันทีเขีย้ วจะฝังอยูก่ บั หนัง จะคันไปอีก
หลายวัน แต่ถา้ เราดึงตอนทีม่ นั เริม่ คลายเขีย้ วแล้วก็ไม่คอ่ ยมีอะไร
น่ากลัว นอกจากเห็บลมแล้วก็ไม่มอี ะไรอย่างอืน่ สัตว์เอย คนเอย
ก็ไม่มีอะไรจะมารบกวนเราได้ ขอให้วางใจกับสถานที่
เคยบอกพวกเราเมือ่ ปีทแี่ ล้ว จ�ำได้ไหม ว่าทีน่ สี่ งิ่ ทีน่ า่ กลัว
ทีส่ ดุ ไม่ใช่คน ไม่ใช่สตั ว์ แต่คอื ใจของเรา ใจของเราเป็นสิง่ ทีน่ า่ กลัว
ทีส่ ดุ เพราะมันสามารถปรุงแต่งอะไรให้ดนู า่ กลัวได้ ขอให้รทู้ นั จิต
ทีป่ รุงแต่ง ถ้าหากเรามีความไว้เนือ้ เชือ่ ใจในสถานที่ ก็จะพบว่า
ตัวการจริงๆ ไม่ได้อยูข่ า้ งนอก ไม่ได้อยูน่ อกเต็นท์เรา แต่อยูใ่ น
ใจเรา ถ้ารูต้ รงนีแ้ ล้วก็จดั การได้งา่ ยขึน้ คืออย่าไปเชือ่ ความคิดที่
มันปรุงแต่งขึ้น อย่าไปเชื่อมัน ทักท้วงมันบ้าง โดยเฉพาะเวลา
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เรามีความกลัว มีความตืน่ ตกใจ ก็ให้ถอื ว่าเป็นโจทย์ทดี่ มี ากใน
การช่วยให้เราย้อนกลับมาดูใจ เพราะเวลาคนเรากลัว เวลาเรา
ตกใจ จิตจะพุง่ ไปข้างนอก จนกระทัง่ มองข้ามตัวการทีแ่ ท้จริง
นั่นคือความกลัวในใจเรานั่นเอง
เพียงแค่เรารูท้ นั ความกลัว พิษสงมันก็จะลดลง ยิง่ เรารูท้ นั
ความกลัวมากขึน้ จิตใจเราก็จะแน่วแน่และแนบแน่นกับสถานที่
ได้มากขึ้น แล้วเราก็จะรู้สึกว่าตรงที่เรานอน จุดที่เรายืน จุดที่
เรานั่ง จุดที่เราเดินจงกรม เป็นจุดที่ให้ความอบอุ่นใจแก่เราได้
จะเลือกเดินจงกรมตรงไหน จะเลือกนัง่ ท�ำสมาธิตรงไหนก็แล้วแต่
เมือ่ เลือกแล้วก็พยายามรูส้ กึ เป็นมิตรกับตรงนัน้ เป็นมิตรกับจุดนัน้
ให้ได้ อย่างทีเ่ ราพยายามเป็นมิตรกับสถานทีท่ เี่ รากางเต็นท์ เมือ่
เราท�ำใจคุน้ เคยท�ำใจเป็นมิตรแล้ว การปฏิบตั กิ จ็ ะกลายเป็นเรือ่ ง
ง่ายขึ้น
การบ้านทีพ่ วกเราต้องท�ำคืนนีม้ อี ย่างเดียวคือท�ำใจให้เป็น
มิตรกับสถานที่ ไม่วา่ เราอยูใ่ นเต็นท์ หรือว่าอยูข่ า้ งนอก หรือเดิน
จงกรม ก็ให้รสู้ กึ ว่านีเ่ ป็นทีท่ เี่ ราจะฝากผีฝากไข้ หรือฝากใจไว้ได้
หลังจากนั้นการปฏิบัติก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
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ถ้าเราไม่หันกลับมาดูใจเราอยู่เสมอ
เราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆ
แล้วปัญหาที่สร้างความทุกข์ให้แก่เรานั้น
อยู่ที่ใจเราตลอดเวลา
ไม่ใช่อยู่ที่สิ่งภายนอก
คนเราเวลามีความทุกข์อะไร
มักจะมองไปภายนอก มองที่สิ่งนอกตัวเสมอ
โดยหารู้ไม่ว่าที่จริงแล้ว
มันอยู่ที่ตัวเองต่างหาก
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๒

เ ปิ ด ใ จ สั ม ผั ส ธ ร ร ม ช า ติ

นีเ่ ป็นเช้าวันแรกทีพ่ วกเราได้มาค้างแรมและปฏิบตั ทิ กี่ ฏุ ิ ๑๑ ถ้า
นับแบบคนไทยสมัยก่อนก็ถอื ว่าเรายังไม่ได้ขนึ้ วันใหม่ จะขึน้ วัน
ใหม่ก็ต่อเมื่อรุ่งอรุณ มีแสงเงินแสงทองจึงจะถือว่าขึ้นวันใหม่
คืนนีเ้ ป็นคืนแรกทีเ่ ราได้มานอนกลางดิน ค้างแรมอยูใ่ นป่า
ซึง่ คงจะแตกต่างจากวันก่อนๆ ทีพ่ วกเราได้นอนสบายในห้องหับ
มิดชิด และมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกกลางเมือง แต่ตอนนีเ้ รามา
อยูก่ ลางหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขา และป่า อากาศก็หนาวเย็น
บรรยากาศแบบนีค้ นส่วนใหญ่จะเลือกมาก็ตอ่ เมือ่ เป็นการท่องเทีย่ ว
เขายอมมาล�ำบากแบบนีเ้ พือ่ สัมผัสกับธรรมชาติทสี่ วยงาม เช่นที่
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เขาใหญ่ ภูหลวง หรือเกาะตะรุเตา หมูเ่ กาะอ่างทอง แล้วก็มกั จะ
เลือกมาในช่วงเทศกาลส�ำคัญ เช่น ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แต่พวกเราเลือกมาอยูใ่ นบรรยากาศแบบนี้ เพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม เพือ่
มาเรียนรูด้ ใู จของตน ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งทีค่ นส่วนใหญ่เห็นความส�ำคัญ
หรือถือเป็นเรือ่ งน่าสนใจพอทีจ่ ะยอมล�ำบาก หรือนอนกลางดิน
กินกลางทรายอย่างนี้ได้
ทีจ่ ริงก่อนหน้านีพ้ วกเราก็ทำ� งานกันมาเยอะ เตรียมงานกัน
มาเป็นแรมเดือน กว่าการแสดงธรรมที่พวกเราจัดเป็นงานใหญ่
จะเสร็จสิ้นก็เหนื่อยกันไม่น้อย คนส่วนใหญ่เวลาท�ำงานใหญ่
แบบนีเ้ สร็จสิน้ ก็จะถือโอกาสให้รางวัลแก่ตวั เองด้วยการเทีย่ วหรือ
เลี้ยงฉลอง แต่พวกเราเลือกที่จะมาปฏิบัติธรรม มาปลีกวิเวก
อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ ซึง่ ไม่สะดวกสบายเท่าไร สภาพแวดล้อม
แบบนีค้ นทัว่ ไปย่อมถือเป็นความล�ำบาก ท�ำงานเหนือ่ ยแล้วก็ยงั
มาล�ำบากอีก คงไม่มีใครเลือกแบบนี้ แต่พวกเราเลือกมา ซึ่ง
จะว่าไปนี่ก็เป็นการให้รางวัลแก่ตัวเองอย่างแท้จริง หลังจากที่
เราเหนือ่ ยยากเพือ่ บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนา เพือ่ บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ทา่ น ให้ผคู้ นได้มโี อกาสสัมผัสกับพระธรรมอันประเสริฐ
ตอนนีก้ เ็ ป็นเวลาทีพ่ วกเราจะให้โอกาสอย่างนีแ้ ก่ตวั เองบ้าง เป็น
โอกาสที่เราจะได้รับธรรมะ เปิดใจของเราเพื่อค้นพบความสุข
ความจริง และความดีงามอันประเสริฐ อันเป็นสิง่ มีคณุ ค่าอย่างมาก
ส�ำหรับชีวิตของเรา
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หลังจากเราได้ท�ำสิ่งที่มีคุณค่าต่อพระศาสนา ต่อเพื่อน
พี่น้องชาวพุทธด้วยกันแล้ว เราก็ให้โอกาสตัวเองที่จะได้ค้นพบ
ธรรมะซึง่ จะน�ำพาเราสูค่ วามสุขอันประเสริฐ และเป็นหลักประกัน
แห่งความดีงามของชีวิตอย่างแท้จริง การที่พวกเรามาอยู่ใน
บรรยากาศแบบนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ชวี ติ จิตใจของเรา
ทีจ่ ะได้พบกับคุณค่าหลายอย่างทีอ่ าจจะไม่คอ่ ยได้ประสบในชีวติ
ปกติของเราหรือเวลาอยูใ่ นเมือง อย่างแรกทีเ่ ราน่าจะได้ประสบ
สัมผัสก็คือความสงบสงัดของธรรมชาติ
ความสงบที่นี้ ไม่ได้หมายถึงความสงบที่ปลอดจากเสียง
รบกวนเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงความสงบทีป่ ลอดจากสิง่ ยัว่ ยุกระตุน้
เร้าให้จติ เกิดความฟุง้ ซ่าน หรือท�ำให้ชวี ติ วุน่ วาย จริงๆ แล้วความ
สงบของทีน่ อี่ าจไม่เท่าเวลาเราอยูใ่ นห้องแอร์ในเมือง ในห้องแอร์
นัน้ อาจจะเงียบสงบกว่าทีน่ ดี่ ว้ ยซ�ำ 
้ ทีน่ ยี่ งั มีเสียงลม เสียงล�ำธาร
เสียงนก แทรกเป็นระยะๆ แต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์มันเงียบมาก
แม้กระนัน้ ชีวติ ของเราใช่วา่ จะปลอดจากความวุน่ วาย เพราะอาจจะ
มีงานการที่ต้องท�ำ  มีโทรศัพท์ที่ต้องรับ มีข่าวที่ต้องอ่านหรือ
อยากอ่าน และมีสงิ่ ทีช่ วนให้เราอยากจะเข้าไปพัวพัน เช่น เพลง
หนัง หรือคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีด่ งึ เวลา ดึงความสนใจของเราไป นอกจาก
นั้นก็ยังกระตุ้นให้จิตใจเราปรุงแต่งไปต่างๆ นานา อยู่ในห้อง
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คนเดียวแม้ไม่ได้พูดคุยกับใคร แต่ก็อาจจะติดต่อกับคนทั่วโลก
และรับรู้ข่าวสารต่างๆ ซึ่งท�ำให้จิตใจเกิดความกังวลบ้าง เกิด
อารมณ์ขนุ่ มัวบ้าง จากข่าวสารบ้านเมืองก็ดี หรือจากความเห็น
ของผู้คนที่แสดงผ่านสื่อต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค อีเมล์ และ SMS
เหล่านีท้ ำ� ให้ชวี ติ ในเมืองกลายเป็นวุน่ วายไปได้ แม้จะอยูใ่ นห้อง
แอร์ที่มิดชิดไม่มีเสียงรบกวนก็ตาม แต่ที่นี่ในธรรมชาติแบบนี้
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณที่จะใช้ติดต่ออินเตอร์เน็ต
ภารกิจการงานทีจ่ ะมาดึงความสนใจจากเราก็ไม่มี หรือไม่สามารถ
จะเข้าถึงตัวเราได้ อีกทัง้ ยังไม่มใี ครมารบกวนเรา ผิดกับเวลาอยู่
ที่กรุงเทพฯ อาจมีแขกมาหา เช้า กลางวัน เย็น
แต่ทนี่ มี่ นั่ ใจได้วา่ จะไม่มผี คู้ นหรือแขกมารบกวนเรา เป็น
เวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่ อันนี้เรียกว่าเป็นความ
สงบสงัดที่หาได้ยากจากในเมือง แม้กระทั่งอยู่วัดก็ใช่ว่าจะสงบ
สงัดอย่างที่เราประสบอยู่ตอนนี้ เพราะบางทีอยู่วัด แสดงธรรม
อยูด่ ๆี ก็มเี สียงโทรศัพท์ดงั เข้ามา เพราะสัญญาณโทรศัพท์ไปถึง
ทุกที่จนกระทั่งผู้คนรู้สึกว่าที่ไหนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็เหมือน
ขาดอะไรบางอย่างไปจากชีวิต เหมือนไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้
รู้สึกว่าไม่สามารถจะสื่อสารกับใครได้ และไม่มีโอกาสที่จะไป
แสดงตัวตนให้ใครได้รับรู้
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ความสงบสงัดอย่างนี้แหละที่จะช่วยให้จิตใจเราได้คืนสู่
ความสงบภายใน ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ความสงบภายในจะเกิดขึน้
ได้กต็ อ้ งอาศัยความสงบจากสิง่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญ ทางพระพุทธ
ศาสนาเรียกว่ากายวิเวก กายวิเวกเป็นลักษณะทางกายภาพซึ่ง
ไม่ใช่ปลอดจากเสียงรบกวนเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงไม่มสี งิ่ กระตุน้
เร้าให้ร่างกายหรือชีวิตว้าวุ่นเหมือนหนูถีบจักร เช่น งานการ
หนังสือหนังหา เมือ่ กายวิเวกแล้วก็จะเกิดจิตวิเวกตามมา คือจิต
ที่สงบ จิตที่สงบก็จะน�ำมาซึ่งความสุข เป็นความสุขที่ประณีต
เป็นความสุขทีป่ ระเสริฐ ความสุขแบบนีค้ นส่วนใหญ่ไม่รจู้ กั เพราะ
เขารูจ้ กั แต่ความสุขทีเ่ กิดจากสิง่ กระตุน้ เร้า กระตุน้ เร้าด้วยเสียง
เพลง กระตุ้นเร้าด้วยรสชาติของอาหาร หรือกระตุ้นเร้าด้วย
ความคิดต่างๆ เช่น อ่านนิยายแล้วจิตก็ปรุงแต่งไปเกิดความ
เพลิดเพลิน เกิดความสนุก อันนี้คือความสุขที่คนส่วนใหญ่รู้จัก
เวลาเขาบอกว่าเขาต้องการให้ความสุขเพื่อเป็นรางวัลแก่
ตัวเอง ความสุขที่เขาแสวงหาก็คือความสุขอย่างนี้ เช่นมีการ
เลี้ยงฉลอง ดูหนังฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ ไปเฮฮากันตามที่
ต่างๆ ซึ่งมีแต่จะท�ำให้ร่างกายและจิตใจเหนื่อยอ่อน มันเป็น
ความสนุกแต่ไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริง แต่ในธรรมชาติแบบนี้
ถ้าหากว่าเราน้อมใจให้คนุ้ เคยกับสถานที่ จิตใจก็จะค่อยๆ สงบ
แล้วก็สงบจนกระทัง่ สัมผัสได้ถงึ ความสุขทีป่ ระเสริฐ เป็นความสุข
คนละแบบกับที่ผู้คนรู้จักหรือเสาะแสวง อันเป็นความสุขที่เกิด
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จากการเร้าจิตกระตุ้นใจ แต่ความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุข
ที่เกิดจากใจที่สงบ และความเงียบสงัดของสถานที่นี้สามารถ
น้อมใจให้ได้พบกับความสงบได้ แต่กต็ อ่ เมือ่ เราสามารถปรับตัว
ปรับใจให้เข้ากับธรรมชาติให้ได้ก่อน
ตอนมาใหม่ๆ เราคงจะรูส้ กึ แปลกถิน่ แปลกที่ หรือต้อง
ปรับตัวกับความไม่สะดวกสบาย ทีส่ ำ� คัญก็คอื ต้องก้าวข้ามอาการ
ที่ยังเสพติดยังติดยึดกับแสงสี หรือวิถีชีวิตที่คุ้นเคย บางคนมา
จากเมืองที่วุ่นวาย พอมาอยู่ในที่แบบนี้ใหม่ๆ ก็อาจอยู่ล�ำบาก
เพราะนอนก็หูอื้อ มันสงบจนได้ยินเสียงอื้ออึง หรือยังโหยหา
รสชาติหรือผัสสะของเมือง พอไม่มีอะไรท�ำก็จะรู้สึกล่องลอย
ว้าวุน่ หรือเหงา บางทีกร็ สู้ กึ ง่วง อันนีเ้ ป็นช่วงทีเ่ ราต้องผ่าน ต้อง
เจอ แต่ว่าเมื่อท�ำใจคุ้นกับธรรมชาติ ปรับตัวและกลมกลืนกับ
ธรรมชาติได้ ใจก็จะสงบ พระเถระในสมัยพุทธกาลเวลาปลีกวิเวก
มาอยูใ่ นป่า ท่านก็จะอุทานออกมาด้วยความสุข เพราะได้สมั ผัส
กับความสงบของธรรมชาติ ท�ำให้เกิดความเพียรในการปฏิบัติ
มากขึ้น
ในสมัยพุทธกาลมีพระบวชใหม่บางรูปที่ยังหวนหาอาลัย
ชีวติ ของฆราวาส หลายคนคิดถึงคูร่ กั พระพุทธองค์จงึ ช่วยพระ
บวชใหม่เหล่านัน้ ให้หลุดจากอารมณ์ถวิลหาความสุขในเพศคฤหัสถ์
โดยพาไปสัมผัสกับธรรมชาติ พาไปป่าหิมพานต์ ให้เห็นธรรมชาติ
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ที่งดงาม จิตใจของพระใหม่เหล่านั้นก็เลยสงบ แรกๆ ก็คงจะ
เพลิดเพลิน หรือตื่นตาตื่นใจในความตระการตาของธรรมชาติ
แต่ตอ่ มาก็กลายเป็นความสงบ ความสุขทีเ่ กิดขึน้ ก็ทำ� ให้หลุดจาก
อารมณ์ถวิลหาคนรักได้ เรียกว่าความสุขที่ประณีตเข้ามาแทนที่
แต่จะพบความสงบแบบนี้เราก็ต้องเลือกมาอยู่แบบเรียบ
ง่าย มาสัมผัสธรรมชาติ คนในเมืองซึ่งมีทั้งโทรศัพท์ มีทั้งวิทยุ
มีอะไรต่ออะไรมากมาย ยากจะพบกับความสงบในจิตใจได้ การ
มาอยูแ่ บบนีย้ งั ช่วยให้เราได้ใช้ชวี ติ แบบซือ่ ๆ ตรงๆ ด้วย ความ
เรียบง่ายนั้นมีประโยชน์ท�ำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น จิตใจเราก็ตรง
เดีย๋ วนีช้ วี ติ ในเมืองใหญ่ๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยเทคโนโลยีมากมาย มัน
ท�ำให้เราไม่สามารถจะใช้ชีวิตอย่างซื่อๆ ตรงๆ ได้ จิตใจเรา
จึงพลอยยุ่งยาก ซับซ้อนไปด้วย เดี๋ยวนี้เพียงแค่จะพูดคุยกัน
ยังไม่มเี วลาจะพูดคุยกันตรงๆ ต่อหน้าได้ ต้องอาศัยเทคโนโลยี
ต้องอาศัยโทรศัพท์มอื ถือ ต้องอาศัยอินเตอร์เน็ต ทัง้ ๆ ทีบ่ างที
อยูบ่ า้ นเดียวกัน แต่ไม่สามารถพูดกันตัวต่อตัวได้ ต้องมีเครือ่ งเครา
มาเป็นตัวแทรกหรือเป็นสื่อ
การที่เราจะมีความสุขแบบง่ายๆ จึงท�ำไม่ได้ ความสุข
กลายเป็นเรือ่ งยาก ต้องมีเทคโนโลยีมาปรุงมาแต่ง ชีวติ ของเรา
สมัยนี้สูญเสียความเรียบง่ายไป สูญเสียความซื่อๆ ตรงๆ ไป
การที่เราได้มาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ท�ำให้เรากลับคืนสู่ความ
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เรียบง่ายมากขึน้ และได้เห็นจังหวะของธรรมชาติอย่างทีม่ นั เป็น
เห็นพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก เห็นความแปรเปลี่ยนของ
ธรรมชาติ เห็นจังหวะชีวติ ทีห่ มุนเวียนเป็นวัฏจักร ทัง้ หมดนีล้ ว้ น
แต่สอนธรรมให้เราได้ทงั้ สิน้ คือสอนเรือ่ งอนิจจัง สอนเรือ่ งวัฏจักร
ของชีวติ แต่ละวันเราจะเห็นความแปรเปลีย่ นของธรรมชาติ ของ
ดินฟ้าอากาศ เห็นความแปรเปลี่ยนของสิ่งรอบตัว ซึ่งถ้าอยู่
ในเมืองอาจมองไม่เห็นหรือไม่สงั เกต บางคนอยูแ่ ต่ในห้อง เปิด
ไฟตลอดจนไม่รู้กลางวัน กลางคืน อยู่กับแสงไฟจนกระทั่ง
ไม่รู้จักและไม่เคยสัมผัสกับแสงเทียน
แสงเทียนสอนให้เราเห็นเรื่องอนิจจังได้เยอะ เห็นความ
เกิดดับ เห็นความแปรเปลีย่ น ถ้าเราน้อมใจของเราให้ซอื่ ๆ ตรงๆ
ไม่ปรุงแต่ง ไม่ซับซ้อน เราก็จะสัมผัสกับความเป็นอนิจจังของ
สิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ชัดขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเปิดใจให้รับรู้ธรรมะ
ที่ปรากฏตัวอยู่ตลอดเวลา อนิจจังเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่
คนเรามักจะมองข้าม พอเราอยู่กับสิ่งปรุงแต่งแล้ว ความเป็น
อนิจจังของชีวติ ของธรรมชาติกค็ อ่ ยๆ เลือนหายไป หรือไม่อยู่
ในความรับรู้เท่าใด
เมือ่ เรากลับมาอยูก่ บั ธรรมชาติ ก็จะได้เห็นความจริงของ
ชีวติ ซึง่ ทีจ่ ริงก็แสดงให้เราเห็นอยูต่ ลอดเวลา แต่ชวี ติ จิตใจของ
เราซับซ้อนจนกระทัง่ ไม่สามารถจะมองเห็นสิง่ เหล่านีไ้ ด้ หรือไม่
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ก็เพราะมีเทคโนโลยีมาขวางกัน้ เมือ่ เรามาอยูท่ นี่ แี่ ล้วก็ขอให้เปิด
ใจสัมผัสรับรูธ้ รรมชาติ วางกิจการงานต่างๆ ลง พวกเราแต่ละคน
มีงานการเยอะ หลายคนยังนึกห่วงงานทีบ่ า้ น นึกห่วงคนทีบ่ า้ น
โดยเฉพาะช่วงนีบ้ า้ นเมืองเราเรียกว่าเกิดวิกฤติถว้ นหน้า เช่นเกิด
น�ำ้ ท่วม พวกเราบางคนโชคดีทรี่ อดพ้นจากอุทกภัย แต่บางคนก็
เจอเหตุการณ์นเี้ ข้าไปเต็มๆ ถึงแม้ไม่เจอเหตุการณ์นี้ ก็มเี รือ่ งที่
ต้องกังวลเป็นธรรมดาอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเป็นงานการ ไม่วา่ จะเป็น
ผูค้ นทีต่ อ้ งดูแล แต่เมือ่ เราอุตส่าห์พาตัวมาถึงทีน่ แี่ ล้ว ก็อย่าลืม
พาใจมาด้วย ขอให้วางงานการต่างๆ ลง
ส่วนผู้คนที่เราห่วงหาอาลัยแม้ว่าเราจะมีความผูกพัน มี
ความเมตตาปรารถนาดี แต่เมือ่ เรามาอยูต่ รงนีแ้ ล้ว เรากังวลไป
ก็ไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้ สิ่งที่เราจะช่วย
เขาได้ก็คือการมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง เป็นที่พึ่งทางจิตใจให้แก่
เขาได้ จะท�ำเช่นนัน้ ได้เราก็ตอ้ งให้เวลากับการฝึกฝนตัวเอง นีค่ อื
เหตุผลส�ำคัญที่เรามาที่นี่
ความห่วงกังวลนอกจากไม่ทำ� ให้สถานการณ์ดขี นึ้ ไม่ชว่ ย
ให้คนที่เราห่วงกังวลดีขึ้นแล้ว ก็ยังท�ำให้เราเป็นทุกข์ แต่ทันทีที่
เราวางงานการต่างๆ ลง วางผูค้ นลง จิตใจเราก็จะพร้อมซึมซับ
รับเอาธรรมะทัง้ จากธรรมชาติรอบตัว และจากใจของเรา ซึง่ จะ
ท�ำให้เรามีปญั ญา และท�ำให้เราได้พบกับความสงบทีจ่ ะเป็นการ
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เติมพลังให้แก่จิตใจของเราในการท�ำภารกิจการงานต่างๆ ให้
เป็นไปด้วยดี
ขอให้เราพาใจมาอยูก่ บั กาย และให้เวลากับตัวเองมากๆ
เพราะนีเ่ ป็นโอกาสทีห่ าได้ยาก บ่อยครัง้ เราอยากจะมีเวลาอยูก่ บั
ตัวเอง แต่ก็ท�ำไม่ได้ เพราะมีสิ่งต่างๆ ดึงดูดเวลา และความ
สนใจของเราไป หรือไม่กม็ สี งิ่ ทีก่ ระตุน้ เร้าให้เราลืมตัว เพลิดเพลิน
กับสิ่งภายนอก จนไม่มีเวลาให้แก่จิตใจของเรา เวลาสามสี่วัน
ข้างหน้าไม่ใช่เป็นเวลาทีม่ ากมาย แต่กไ็ ม่นอ้ ยส�ำหรับการให้เวลา
แก่จติ ใจของเรา จิตใจเป็นสิง่ ทีถ่ กู ละเลยมานาน เพราะมีสงิ่ รอบ
ตัวทีล่ ว้ นแต่ดงึ เวลาของเราไป เสร็จแล้วจิตใจทีถ่ กู ละเลยก็กลาย
เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่เรา
จิตใจทีถ่ กู ละเลยก็คงเหมือนกับเด็กทีข่ าดความอบอุน่ ก็จะ
งอแง โตขึ้นก็ชอบก่อความวุ่นวายเพื่อเรียกร้องความสนใจจาก
พ่อแม่ จากคนรอบข้าง ซึ่งท�ำให้เกิดความทุกข์กันทุกฝ่าย แต่
ทันทีทเี่ ขาได้รบั ความรัก และความสนใจอย่างถูกต้อง เขาก็จะเริม่ มี
ความมัน่ ใจ มีความสุข มีความมัน่ คง และสามารถท�ำความดีงาม
ให้เกิดขึน้ ได้ อย่างวัยรุน่ ทีช่ อบก่อปัญหาให้แก่พอ่ แม่ ให้แก่ผคู้ น
รอบข้าง ให้แก่ชุมชน พอเขาได้รับความสนใจ ได้รับค�ำชื่นชม
ได้รบั การยอมรับจากคนรอบข้าง เขาก็กลายเป็นคนดี ศักยภาพ
ต่างๆ ทีถ่ กู บดบังเอาไว้ ก็ถกู ปลดปล่อยออกมาในทางสร้างสรรค์
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จิตใจของเราก็เช่นเดียวกัน เมือ่ เราให้ความสนใจ ให้เวลา
แก่จติ ใจของเรา จิตใจทีเ่ คยก่อความวุน่ วาย ชอบพยศ ก็จะค่อยๆ
สงบ และมีพลังขึ้นมา สร้างสรรค์สิ่งดีงามต่างๆ น�ำความสุข
ความปกติสุขมาให้กับเรา และกลายเป็นที่พึ่งที่มั่นใจได้อย่าง
แท้จริง
พวกเราคุ้นกับพุทธภาษิตที่ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน แต่ที่
จริงพุทธภาษิตนีม้ ปี ระโยคต่อท้ายด้วยว่า ตนทีฝ่ กึ ดีแล้วย่อมเป็น
ที่พึ่งที่หาได้ยาก ตนในที่นี้หมายถึงจิตใจเป็นส�ำคัญ ธรรมชาติ
ทีส่ งบสงัดเป็นเครือ่ งเกือ้ กูล ไม่เพียงกล่อมจิตใจของเราให้เจริญ
งอกงาม หรือเปิดใจของเราให้ได้สัมผัสกับธรรมะที่แสดงตัวอยู่
รอบตัวเราเท่านัน้ ยังเป็นการฝึกฝนจิตใจของเราให้เจริญงอกงาม
มากขึ้น เป็นการมอบสิ่งดีงามให้แก่จิตใจของเราในหลายด้าน
ทัง้ ความสุข ทัง้ ความสงบ ทัง้ ความเอาใจใส่ เพราะฉะนัน้ ก็ขอให้
เราใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งถือว่าความ
ไม่สะดวกทีเ่ กิดขึน้ ทีน่ เี่ ป็นเครือ่ งฝึกฝนจิตใจของเรา และเป็นการ
เปิดโอกาสให้เราได้สมั ผัสกับธรรมชาติอย่างซือ่ ๆ ตรงๆ โดยไม่มี
สิง่ ใดมาขวางกัน้ ปิดบังเอาไว้ ใจทีส่ มั ผัสกับธรรมชาติอย่างตรงๆ
นี่แหละที่จะช่วยให้เราได้พบกับปัญญาและความสุขที่ประเสริฐ
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๓

เ พี ย ง แ ต่ ดู

ไม่วา่ พระพุทธเจ้าในอดีต ในปัจจุบนั และในอนาคต ล้วนอุบตั ิ
ขึ้นได้เพราะการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิปัสสนากรรมฐาน
จะเรียกว่าเป็นงานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิก์ ไ็ ด้ แต่พอพูดว่าเป็นเรือ่ งศักดิส์ ทิ ธิ์
หรือเป็นเรื่องจริงจัง บางคนก็จะรู้สึกเกร็งขึ้นมา หรือว่ามีความ
มุง่ มัน่ ปรารถนาจนจิตอาจจะไม่เป็นปกติ เรียกว่า วางใจไม่ถกู ต้อง
ก็ได้
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อยากให้มองว่าเราก�ำลังท�ำสิ่งธรรมดาสามัญ คือท�ำใจ
สบายๆ อาจจะยิ้มในใจ ไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระ เพราะสิ่งที่จะ
ท�ำนีเ้ ราไม่ตอ้ งรับผิดชอบกับใคร เวลาเราท�ำงานท�ำการ บางครัง้
เราต้องรับผิดชอบกับผูอ้ นื่ ต้องห่วงว่าสิง่ ทีเ่ ราท�ำจะมีผลต่อคนอืน่
หรือส่วนรวมหรือไม่ และยังต้องค�ำนึงถึงความคาดหวังของผูอ้ นื่
ด้วย แต่การปฏิบัติธรรมนั้นเราไม่ต้องค�ำนึงถึงความคาดหวัง
ของใคร และไม่ตอ้ งรับผิดชอบใครทัง้ สิน้ สิง่ ทีเ่ ราจะท�ำก็มเี พียง
แต่การดูกายและใจของเราเท่านั้นเอง
ฉะนัน้ อาตมาจึงอยากให้เราท�ำด้วยความรูส้ กึ สบายๆ ให้
วางสิ่งต่างๆ ที่เป็นภาระของใจลงชั่วคราว ที่เป็นงานการต่างๆ
ก็ให้วาง ความกังวลก็วางเช่นเดียวกัน รวมทัง้ วางความอยากด้วย
แน่นอน เรามาไกลถึงขนาดนีก้ เ็ พราะความอยาก เช่น อยากจะ
ได้รับความสงบ อยากจะฝึกตน อยากจะพัฒนาจิตใจของเรา
แต่ทันทีที่เรามานั่งตรงนี้ ก็ให้วางความอยากเหล่านี้ลงเสีย ไม่
อย่างนั้นความอยากก็จะเป็นอุปสรรคท�ำให้เราไม่สามารถที่จะ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพราะเมื่อมีความอยากแล้ว สิ่งที่คู่กับ
ความอยากก็คือความกลัว เช่น กลัวว่าจะไม่สมอยาก กลัวว่า
จะไม่ได้อย่างที่อยาก ถ้าอยากได้ความสงบก็กลัวว่าจะไม่ได้รับ
ความสงบ เพราะฉะนัน้ จึงมีความเกร็ง หรือพยายามปฏิเสธอะไร
ก็ตามทีท่ ำ� ให้ใจไม่สงบ รวมทัง้ การไม่ยอมรับอาการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
กับใจ เวลาใจฟุง้ ซ่านปรุงแต่งขึน้ มาก็จะพยายามบังคับจิตให้หยุด
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ฟุง้ ซ่าน หยุดปรุงแต่ง การท�ำเช่นนัน้ กลับจะท�ำให้การปฏิบตั เิ นิน่
ช้า หรือเป็นอุปสรรคต่อความสงบด้วยซ�้ำ
ในทางตรงข้ามถ้าเราวางความอยาก อะไรเกิดขึ้นก็รับรู้
เฉยๆ ไม่ผลักไส ไม่ปฏิเสธ วางใจเป็นกลาง ความฟุ้งซ่านนั้น
ก็จะค่อยๆ เลือนหายไป ความคิดทีเ่ ข้ามารบกวนจิตใจก็จะเลือน
หายไปตามธรรมชาติของมัน แม้แต่อารมณ์ ความเครียด ความ
หงุดหงิด ความกังวลก็จะคลีค่ ลายหายไป เมือ่ เราเพียงแต่ดมู นั
เฉยๆ แต่ถา้ เราพยายามผลักไส กดข่ม หรือปฏิเสธมัน เพราะ
อยากให้ใจสงบ หรือเพราะไม่ชอบ เพราะเห็นว่ามันเป็นอุปสรรค
ขัดขวางความสงบ ใจก็จะยิง่ ขัดขืนต่อต้าน ยิง่ อยากผลักไสมัน
ก็ยิ่งคงอยู่
ขอให้เราเป็นเพียงแต่ผู้ดูเฉยๆ
อะไรเกิดขึ้นกับใจก็ดูเฉยๆ
ซึ่งจะท�ำได้ก็เพราะว่าเราวางใจไว้อย่างสบายๆ
ไม่ได้ถูกครอบง�ำด้วยความอยาก
ไม่ว่าอยากผลักไส
หรืออยากครอบครอง
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ให้เราสังเกตดู อะไรก็ตามทีเ่ ราพยายามผลักออกไปมันก็
จะยิง่ ต่อต้าน คงเหมือนกับแมว เวลาดึงหางแมวให้ถอยหลังมัน
จะพยายามเดินไปข้างหน้า เวลาเราพยายามดึงมันมาข้างหน้า
มันก็จะถอยหลัง จิตเราก็คล้ายๆ อย่างนั้น เคยมีการทดลอง
ง่ายๆ ให้แต่ละคนนั่งในห้องคนเดียว อนุญาตให้คิดอะไรก็ได้
ยกเว้นห้ามคิดอย่างเดียวคือ ห้ามนึกถึงหมีขาว ถ้านึกถึงหมีขาว
ให้กดกริ่ง เขาให้โจทย์เสร็จไม่ทันไรเสียงกริ่งก็ดังระงม เพราะ
พอสั่งไม่ให้คิด หรือพอตั้งใจไม่คิดถึงหมีขาว ใจก็จะคิดถึงหมี
ขาวขึ้นมาทันที ราวกับว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ
ความคิดและอารมณ์ ก็เหมือนกัน ถ้าเราพยายามกดข่ม
ปฏิเสธตั้งแต่แรก มันก็จะยิ่งโผล่ยิ่งผุด หรือว่าคงอยู่นานขึ้น
เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเวลามันเกิดขึ้น เราก็ไม่ต้องท�ำอะไรมัน เพียง
แต่ดูมันเฉยๆ เจออารมณ์ที่ปรารถนาก็ไม่ไปคลอเคลีย อยาก
ครอบครอง เจออารมณ์ทไี่ ม่ปรารถนาหรือทุกขเวทนา ก็ไม่ผลักไส
มัน เพียงแต่ดูมัน หรือว่าตั้งจิตอยู่บนตัวรู้
ถ้าเราตัง้ จิตอยูบ่ นตัวรู้ หรืออยูบ่ นฐานรู้ ก็สามารถกอบกู้
ใจจากอารมณ์ได้ ตัวรูน้ กี้ ค็ อื รูก้ าย รูล้ มหายใจ รูอ้ ริ ยิ าบถเคลือ่ น
ไหว อันนีเ้ ป็นเครือ่ งอยู่ เป็นเครือ่ งอาศัยของจิต ลมหายใจ  อริ ยิ าบถ
ทีเ่ คลือ่ นไหว เป็นเครือ่ งมือหรือเป็นหลังพิงก็ได้ ช่วยให้จติ เราไม่
แส่สา่ ย ไม่ซดั เซพเนจร หรือไม่ถกู อารมณ์ความคิดต่างๆ ดึงดูด
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พาไป ถ้าเราไม่มีฐานรู้ หรือไม่มกี ายเป็นเครื่องอยู่ เป็นหลังพิง
จิตก็จะไม่มีที่ตั้ง จะไปโน่นไปนี่ แล้วแต่อารมณ์หรือความคิด
ต่างๆ พาไป ด้วยสองสาเหตุคอื อยากครอบครองเพราะหลงใหล
เคลิบเคลิ้มกับมัน หรืออยากผลักไสไล่ส่งมัน เหมือนกับเรา
ไม่ชอบหมาขี้ขโมย เราไม่อยากให้มันมา พอมันมาเราก็ไล่มัน
ปรากฎว่าทันทีทเี่ ราท�ำเช่นนัน้ เราก็อยูใ่ นอ�ำนาจของมัน เราอยู่
บ้านไม่อยากให้มันมา แต่พอเราต้องการไล่ก็เลยต้องถูกมันล่อ
ให้วงิ่ ออกไปไกลจากบ้านมากขึน้ อันนีเ้ ป็นเพราะอยากผลักไสก็
เลยออกไกลจากบ้าน ไกลจากเครื่องอยู่
ฉะนั้นขอให้เราเป็นเพียงแต่ผู้ดูเฉยๆ อะไรเกิดขึ้นกับใจ
ก็ดเู ฉยๆ ซึง่ จะท�ำได้กเ็ พราะว่าเราวางใจไว้อย่างสบายๆ ไม่ได้
ถูกครอบง�ำด้วยความอยาก ไม่วา่ อยากผลักไส หรืออยากครอบ
ครอง
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ย อ ม รั บ เ พื่ อ เ รี ย น รู้

คนที่ติดยา ติดเหล้า ติดบุหรี่ ติดกาแฟ ถ้าจู่ๆ เลิกทันที
ร่างกายก็ต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่นานกว่าจะเข้าที่หรือเป็นปกติ
ในระหว่างนั้นก็อาจจะเกิดอาการหลายอย่างที่เราเรียกกันว่า
ลงแดง มันเป็นธรรมชาติของกายที่พอติดอะไรบางอย่าง ถ้า
เลิกทันทีก็จะเกิดอาการที่ก่อให้เกิดทุกขเวทนา กระสับกระส่าย
ทุ ร นทุ ร าย เราต้ อ งให้ เ วลากั บ กายของเราในการปรั บ ตั ว
กระบวนการที่ว่านี้ต้องใช้ความอดทนด้วย ถ้าไม่อดทนก็จะเลิก
ยา เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้เลย
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กระบวนการตรงนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ใจเราก็เช่นเดียวกัน หลายคนอาจจะรูส้ กึ เหมือนหักดิบจากชีวติ
ในเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นเร้า ชีวิตที่ว้าวุ่น เร่งรีบ เหมือน
เข็มวินาทีที่วิ่งอยู่ตลอดเวลา พอมาอยู่ในสถานที่แบบนี้ ต้อง
อยู่กับตัวเองโดยไม่มีอะไรท�ำนอกจากดูกายและใจเท่านั้น เป็น
สภาวะที่ตรงข้ามกับของเดิมที่ผ่านมา หรือที่คุ้นเคย เพราะ
ฉะนั้นจิตจะมีอาการหลายอย่าง จะเรียกว่าลงแดงก็ได้ แต่เป็น
ลงแดงทางผัสสะ คือไม่ได้เสพ ไม่ได้รบั การกระตุน้ เร้าทางผัสสะ
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ นอกจากไม่มอี ะไรคิด ไม่มี
เรือ่ งทีจ่ ะต้องคิดมากแล้ว ยังต้องอยูน่ งิ่ ๆ อยูก่ บั ตัวเอง ใจก็จะ
มีอาการต่อต้าน หรือว้าวุ่น กระสับกระส่าย อันนี้เป็นธรรมดา
ของใจ ก็ตอ้ งให้เวลาเขาบ้าง อย่าไปตืน่ กลัว ตืน่ ตระหนก หรือ
ขัดเคืองกับอาการเหล่านี้ ให้ยอมรับว่านี่เป็นธรรมดาของใจ
อย่าพยายามควบคุมบังคับให้มันหาย หรือหาทางท�ำให้
มันหายไปนอกเหนือจากการดูกายดูใจ เพราะมันก็จะท�ำให้เรา
กลับไปสูร่ อ่ งเดิม เหมือนคนทีท่ นอาการลงแดงเวลาเลิกยา เลิก
เหล้า เลิกบุหรี่ไม่ได้ ก็ต้องกลับไปหามันไปเสพมันอีก ก็ยิ่ง
ท�ำให้กายนี้กลับมาเป็นปกติได้ยากขึ้น ใจเราก็เหมือนกัน มัน
มี ก ารต่ อ ต้ า น กระสั บ กระส่ า ยหรื อ อาจจะถึ ง ขั้ น ทุ ร นทุ ร าย
ฟุง้ ซ่านบ้าง หาวบ้าง เบือ่ บ้าง อันนีธ้ รรมดา เราก็อยูก่ บั เขาไป
ยอมรับเขา ลองท�ำใจเป็นมิตรกับอาการเหล่านี้ อย่าปฏิเสธผลักไส
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หรือจ้องมองว่าเป็นศัตรู เรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั เขา เรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั
ความเบื่อ หรือความฟุ้งซ่าน โดยไม่เคลิ้มคล้อยไปตามอ�ำนาจ
ของมัน และก็ไม่ต่อต้านผลักไส หรือมองเขาเป็นศัตรู
ถ้าเราท�ำใจยอมรับอาการเหล่านี้ จนกระทั่งมองว่าเขาก็
เป็นเสมือนอาคันตุกะที่จรเข้ามา พยายามเป็นมิตรกับเขา เขา
ก็จะกลายเป็นมิตรกับเรา กลายเป็นอาคันตุกะทีม่ มี ารยาท รูจ้ กั
เกรงใจเจ้าของบ้าน รู้ว่าเมื่อไรควรจะไป ถึงเวลาเขาก็ไป โดย
เราไม่ต้องขับไล่ไสส่ง ในทางตรงข้ามยิ่งเราพยายามขับไล่ไสส่ง
เขาก็ยงิ่ รบกวนรังควานหรือรังแกเรา ท�ำให้เราขุน่ เคืองใจมากขึน้
อยู่กับความเบื่อจะว่าไปแล้วมันง่ายกว่าอยู่กับความโกรธ
อยู่กับความเกลียด อยู่กับความเศร้า อันนั้นอยู่ยากเพราะมัน
เผาลนจิตใจ ความเบือ่ อยูไ่ ด้งา่ ยกว่า ฉะนัน้ จึงอยากให้เราเรียนรู้
ที่จะอยู่กับความเบื่อ ใหม่ๆ ก็ท�ำใจยาก ไม่เป็นไร ให้โอกาส
แก่ใจของเราในการพลัง้ เผลอพลัง้ พลาดบ้าง อย่าไปบีบคัน้ จิตใจ
ของเรามากเกินไป แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่โอนอ่อนผ่อนตามแรง
กระตุน้ ยัว่ เย้า ทีจ่ ะพยายามชักชวนให้เราหนีออกจากการปฏิบตั ิ
ธรรมและอาการเหล่านี้ ที่ผ่านมาเราหนีมันมาตลอดจนกระทั่ง
มันมีอำ� นาจเหนือเรา มันมาทีไรเราหนีทกุ ที แต่ตอนนีเ้ ราจะไม่หนี
อีกแล้ว เราจะอยู่ อยูจ่ นกระทั่งใจเป็นปกติได้ เมื่อมันมาจิตใจ
ก็ไม่หวั่นไหว อันนี้แหละคือวิธีการที่จะท�ำใจให้อยู่เหนืออารมณ์
ต่างๆ ที่มารบกวนจิตใจ ที่เรียกว่านิวรณ์
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ทวนกระแส

ที่เราพยายามปฏิบัติมาทั้งวัน รวมถึงเมื่อวานนี้ และที่จะท�ำ
ต่อๆ ไป เป็นการทวนกระแสความเคยชิน หรือนิสยั ทีส่ งั่ สมมา
ตัง้ แต่เล็กหรือตัง้ แต่เกิดก็วา่ ได้ คือนิสยั ส่งจิตออกนอก มัวจดจ่อ
อยู่กับสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็มีข้อดีอยู่มาก เช่น เป็น
ประโยชน์ต่อความอยู่รอดของเรา จะเดินไปไหนมาไหนใจเราก็
ต้องออกไปรับรู้สิ่งรอบตัว เราอยู่รอดได้ก็เพราะเรามีตาเห็นรูป
หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส แล้วก็แยกแยะได้ว่าอะไร
เป็นประโยชน์ อะไรไม่เป็นประโยชน์ อะไรเป็นอันตราย อะไรที่
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ไม่เป็นอันตราย เราอยู่รอดและด�ำเนินชีวิตมาได้อย่างปลอดภัย
ก็เพราะจิตทีร่ ะแวดระวังสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว แต่ความเคยชินนีก้ ท็ ำ� ให้
เราละเลยสิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญ ก็คอื การหันกลับมาดูกายและใจ โดย
เฉพาะใจของตัวเองนี้ส�ำคัญมาก เพราะความสุขความทุกข์ของ
คนเราไม่ได้อยูท่ ภี่ ายนอกอย่างเดียว มันอยูท่ ใี่ จของเราด้วย หรือ
อยู่ที่ปฏิกิริยาของใจเราต่อสิ่งรอบตัว
ความทุกข์ของคนสมัยนีเ้ กิดจากการวางใจไม่ถกู ต้อง ปล่อย
ให้จติ นัน้ กลับมาท�ำร้ายตัวเองด้วยการหมกมุน่ ครุน่ คิด วิตกกังวล
และปรุงแต่ง คนสมัยนีท้ งั้ ๆ ทีม่ ชี วี ติ ทีส่ ะดวกสบายทางกาย แต่
ท�ำไมเป็นทุกข์ ก็เพราะใจกังวล ใจเครียด ความกังวลและความ
เครียดนั้นไม่ใช่ธรรมชาติของใจ แต่เกิดจากการปรุงแต่ง จิตที่
ปรุงแต่งสารพัดสารเพ กลายเป็นตัวการทีก่ ลับมาสร้างความทุกข์
ให้กับตัวเรา
คนเราทุกข์กายอย่างไรก็ไม่คอ่ ยคิดอยากจะฆ่าตัวตาย แต่
ที่ฆ่าตัวตายมากมายก็เพราะความทุกข์ใจ เพราะความเครียด
เพราะความผิดหวัง ความไม่สมหวัง ทัง้ ๆ ทีส่ งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อาจ
จะไม่ได้ทำ� ให้เกิดความทุกข์ทางกายเท่าไร เช่น ธุรกิจล้มละลาย
สอบเข้าไม่ได้ แม่ไม่ซื้อของให้ คนรักหนีจากไป เหตุการณ์
เหล่านีไ้ ม่ได้ทำ� ให้เกิดความทุกข์ทางกายเลยแม้แต่นอ้ ย แต่ทำ� ให้
ทุกข์ใจ และที่ทุกข์ใจก็เพราะใจมีท่าที หรือมีปฏิกิริยาต่อสิ่ง
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ต่างๆ ต่อเรื่องราวเหล่านี้เกินเลยไป นี่เป็นปัญหาของมนุษย์ใน
ยุคปัจจุบนั คือทุกข์เพราะใจของตัวเอง หรือจะพูดให้ถกู ก็คอื ทุกข์
เพราะการปรุงแต่งของจิต ปัญหาจะไม่เกิดถ้าหากว่าเรารู้ทัน
อาการปรุงแต่ง หรือรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น
จะรูท้ นั ได้อย่างไร ก็ตอ้ งหันกลับมาดูใจของเรา เป็นการ
มองแบบทวนกระแส แทนที่จะส่งจิตออกนอกก็หันกลับมา
ดูข้างในจะเห็นการปรุงแต่ง ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ก็ดี ปรุงแต่ง
เป็นความคิดก็ดี ไม่วา่ อารมณ์ หรือความคิดในทางลบ ไม่มที าง
จะหนีพน้ หรือคลาดจากสติได้ เพียงแต่เราหมัน่ มองตนหรือหัน
มาดูใจบ่อยๆ สติกจ็ ะเกิดขึน้ และรูท้ นั ความรูส้ กึ นึกคิดได้ไวขึน้
พูดอีกอย่างก็ได้ว่าเป็นเพราะมีสติที่ไว เราจึงสามารถย้อนกลับ
มาดูใจและเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อรู้ ใจก็หยุดปรุงแต่ง
แต่เนือ่ งจากเรามัวส่งจิตออกนอก ไม่ยอ้ นกลับมาดูใจ ก็
เลยไม่เห็นการปรุงแต่ง ไม่เห็นภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้างใน โดยเฉพาะ
เวลามีอะไรมากระทบกับชีวติ ของเรา ใจเราก็จะพุง่ ออกไปข้างนอก
เพราะคิดว่าอันตรายหรือปัญหาอยูต่ รงนัน้ ซึง่ ก็มสี ว่ นถูก แต่หา
ได้เฉลียวใจไม่ว่าปัญหาที่น่ากลัวกว่านั้นก็คืออารมณ์ที่ปรุงแต่ง
อันนี้น่ากลัวกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่น่ากลัวเท่ากับว่าเรารู้สึก
กับมันอย่างไร อย่างน�้ำท่วมทีเ่ กิดขึน้ ปีนี้ คนจ�ำนวนมากมองว่า
น�ำ้ ท่วมคือปัญหา คืออันตรายทีส่ ร้างความเสียหายมากมาย แต่
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ความเสียหายนัน้ อันทีจ่ ริงเกิดเฉพาะกับทรัพย์สมบัติ กับข้าวของ
มันไม่จำ� เป็นทีเ่ ราจะต้องทุกข์ใจจนเครียด กินไม่ได้ นอนไม่หลับ
จนความดันขึ้น แต่ที่ทุกข์อย่างนั้นก็เพราะใจไปมีปฏิกิริยาหรือ
รูส้ กึ กับน�ำ้ ท่วมมากเกินไป จนไม่ยอมปล่อยวาง ผลก็คอื ไม่เพียง
น�้ำจะท่วมบ้านเท่านั้น แต่เรายังเผลอปล่อยให้น�้ำท่วมใจด้วย
บางคนน�้ำยังไม่ทันท่วมบ้านเลย แต่ก็ท่วมใจไปแล้ว
ที่จริงไม่จ�ำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าหากเรามีสติรู้ทัน
ย้อนกลับมาดูใจก็จะเห็นว่าน�้ำยังไม่ท่วมบ้านเลย ใจก็เป็นทุกข์
เสียแล้ว อันนีค้ อื สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับคนเป็นอันมาก และไม่ได้เกิดขึน้
เฉพาะเวลาน�้ำท่วม มันเกิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวันทัว่ ๆ ไป ตัง้ แต่
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น เสียงดังรบกวน ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
เสียงรถยนต์ เสียงรถสิบล้อ อาจจะเป็นเสียงโทรศัพท์ที่ไพเราะ
เสี ย ด้ ว ยซ�้ ำ  พอไม่ มี ส ติ เ ท่ า ทั น ก็ เ ลยเกิ ด ความหงุ ด หงิ ด เกิ ด
ความเครียดขึน้ มา เพราะมันดังในช่วงเวลาทีเ่ รามองว่าไม่เหมาะ
เช่น เราก�ำลังดูโทรทัศน์ ก�ำลังใช้ความคิด ก�ำลังฟังธรรมะ หรือ
ก�ำลังนั่งสมาธิ เมื่อใจเพ่งที่เสียงนั้น ก็จะขุ่นเคือง โดยไม่รู้ว่าที่
ทุกข์ไม่ใช่เพราะเสียงนั้น แต่เป็นเพราะใจปรุงแต่ง วางไว้ไม่
ถูกต้อง หรือยึดมั่นถือมั่นเสียงนั้น
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หลวงพ่อชา สุภทั โท พูดไว้ดมี ากว่าทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ กับ
เรานั้นถูกเสมอ แต่ที่เราทุกข์เพราะเราวางใจไว้ผิด ทุกอย่างที่
เกิดขึ้นกับเรานั้นถูกเสมอ หมายความว่า มันเป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัยที่มีอยู่ ไม่ได้ผิดไปจากเหตุปัจจัยเลย แต่เมื่อใจเรา
วางไว้ผิด คือเราไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น พยายามปฏิเสธ
พยายามผลักไส เราก็เป็นทุกข์ทนั ที ถ้าเพียงแต่ตระหนักว่า มัน
มาแล้วก็ไป มาแล้วก็ไป เท่านี้ก็จบ อันนี้เรียกว่าวางใจไว้ถูก
เหมือนกับเรานัง่ มองไปทีแ่ ม่นำ 
�้ เห็นสิง่ ของต่างๆ เลือ่ นไหลผ่าน
เลยไป สิ่งต่างๆ มาแล้วก็ผ่านไป แต่เพราะใจเรามัวจดจ่ออยู่
กับสิ่งนั้น หรือติดยึดกับบางแง่บางมุมของสิ่งนั้น เช่นเสียงที่
ดังในบางช่วง ในบางเวลา ในบางจังหวะ จึงอยูเ่ ฉยไม่ได้ ต้อง
หาทางจัดการกับเสียงนั้น
หลวงพ่อชายังพูดอีกว่า สิ่งที่เกิด เช่น เสียงที่ดัง มัน
ไม่ได้รบกวนเรา แต่เราต่างหากทีไ่ ปรบกวนเสียง เวลาเกิดเสียง
ดังแล้วทุกข์ อย่าเข้าใจว่าเสียงรบกวนเรา แต่เป็นเพราะเราไป
รบกวนเสียงนัน้ ต่างหาก หมายความว่าอย่างไร ก็หมายความว่า
ใจก็จะมีความรูส้ กึ ลบต่อเสียงนัน้ เกลียดชัง มีโทสะกับเสียงนัน้
หรือพยายามผลักไส กดข่ม จัดการกับมัน ไม่ใช่ด้วยค�ำพูดแต่
ด้วยการคิดในใจ เพราะนึกว่าเสียงนั้นเป็นตัวปัญหา แต่หารู้ไม่
ว่าเสียงไม่ใช่ปญั หา ปัญหาอยูท่ ใี่ จของเราทีว่ างไว้ไม่ถกู ต่างหาก

46

ถ้าเราไม่หนั กลับมาดูใจเราอยูเ่ สมอ เราก็จะไม่รวู้ า่ จริงๆ
แล้วปัญหาที่สร้างความทุกข์ให้แก่เรานั้นอยู่ที่ใจเราตลอดเวลา
ไม่ใช่อยูท่ สี่ งิ่ ภายนอก คนเราเวลามีความทุกข์อะไรมักจะมองไป
ภายนอก มองทีส่ งิ่ นอกตัวเสมอ โดยหารูไ้ ม่วา่ ทีจ่ ริงแล้วมันอยูท่ ี่
ตัวเองต่างหาก
มีพนักงานโรงแรมคนหนึง่ เป็นฝ่ายต้อนรับประจ�ำอยูเ่ คาน์เตอร์ เช้าวันหนึ่งมีลูกค้ามาเช็คเอาท์ แกก็ถามลูกค้าว่าเป็น
อย่างไรครับ เมื่อคืนหลับสบายดีไหมครับ ลูกค้าคนนี้ก็บอกว่า
หลับสบายอะไร ผมนอนไม่หลับเลยทั้งคืน เพราะห้องข้างๆ
ทุบผนังตลอดทัง้ คืน แย่มาก ไม่มมี ารยาท พูดไปก็บน่ ไป เสร็จ
แล้วก็ออกจากโรงแรมไป สักพักก็มลี กู ค้าอีกคนหนึง่ มาเช็คเอาท์
พนักงานคนนี้ก็ถามว่าเป็นอย่างไรครับ เมื่อคืนหลับสบายไหม
ครับ เขาว่าแย่จงั เลย ห้องข้างๆ มันกรนทัง้ คืน ผมทุบผนังเท่า
ไหร่ก็ไม่หยุดกรนสักที จนผมต้องทุบทุก ๑๕ นาที
ขึ้นชื่อว่าการทวนกระแสแล้วไม่ใช่เรื่องง่าย
บางทีก็ถูกกระแสเดิมพัดไปตามร่องเดิม
แต่เราก็อย่าท้อถอย ท�ำไปเรื่อยๆ
ไม่ท้อไม่ถอย
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คนแรกนัน้ เขามองว่าข้างห้องเป็นปัญหา เพราะมัวแต่ทบุ
ผนังทั้งคืน แต่ที่จริงเขาเองต่างหากที่เป็นตัวปัญหา เพราะกรน
ทั้งคืนจนห้องข้างๆ นอนไม่หลับ บ่อยครั้งคนเราก็เป็นอย่างนี้
คือเรามักโทษว่าคนอืน่ เป็นปัญหา ท�ำไม่ดกี บั เรา ส่งเสียงดัง หรือ
อะไรก็แล้วแต่ แต่เราหารู้ไม่ว่าเราเองแหละที่เป็นตัวก่อปัญหา
ตั้งแต่แรก ท�ำไมถึงไม่รู้ ไม่ใช่เพราะเราหลับ แต่เป็นเพราะเรา
ไม่รู้ตัว เป็นเพราะเราหลง
เวลาหลงมันก็เหมือนกับหลับ ต่อเมื่อรู้ตัวจึงเรียกว่าตื่น
ไม่ใช่ว่าต้องหลับเท่านั้น ถึงจะเรียกว่าหลง บางทีตาเปิดอยู่แต่
ก็เหมือนหลับ เพราะท�ำอะไรต่ออะไรด้วยความหลง บางทีหลง
เพราะใจลอย พอใจลอยก็เรียกว่าไม่ตนื่ เต็มที่ การรับรูส้ งิ่ ต่างๆ
ก็จะไม่ชัด จะเบลอๆ เวลาเราท�ำวัตรสวดมนต์ ถ้าใจเราลอย
เราจะรู้สึกได้เลยว่าใจเราไม่ตื่นเต็มที่ การสวดมนต์จึงเป็นแบบ
ครึ่งหลับครึ่งตื่น ท�ำกิจการงานต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน แปรงฟัน
อาบน�้ำ  กินข้าว โดยเฉพาะเวลากินข้าว ใจเราลอยง่ายมาก
ก็จะไม่รสู้ กึ เลยว่าเราตืน่ เต็มอยูก่ บั การกิน เรียกว่าใจไม่เต็มร้อย
กับการกิน ในชีวิตประจ�ำวันใจเราไม่ค่อยเต็มร้อยกับสิ่งต่างๆ
เพราะว่าเราเผลอส่งจิตออกนอก หรือไม่กล็ อยไปตามความนึกคิด
ต่างๆ ปล่อยให้ความคิดมันลากพาใจของเราไป ในภาวะเช่นนัน้
เรียกว่าไม่มีสติ เรียกว่าไม่รู้ตัว เรียกว่าจิตไม่ตื่น
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การมีสติก็คือการมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างเต็มร้อย
จิตตื่นเต็มอยู่กับสิ่งที่ท�ำ  หรือความเป็นไปที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
อันนี้เรียกว่ามีสติ เรียกว่าอยู่กับปัจจุบัน เรียกว่าความรู้ตัว ซึ่ง
จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเรารู้เท่าทันความคิดปรุงแต่ง และวางลงได้
แต่สว่ นใหญ่ทเี่ ราใจหลงใจลอยก็เพราะจับฉวยหรือยึดติดความคิด
อารมณ์ต่างๆ แล้วไม่รู้จักปล่อย ไม่รู้จักวาง นี่ก็เป็นธรรมชาติ
หรือนิสัยอย่างหนึ่งของใจเรา การปรุงแต่งนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
ปัญหาคือเมื่อปรุงแล้วก็จับฉวยหรือยึดติดความคิดปรุงแต่งนั้น
ไม่รู้จักปล่อย อันนี้เป็นที่มาของความทุกข์ของมนุษย์เรา
การปฏิบัติธรรมเป็นการทวนกระแสอีกลักษณะหนึ่ง คือ
ทวนกระแสทีช่ อบยึดติดถือมัน่ ไม่ใช่แค่ยดึ ติดถือมัน่ สิง่ ภายนอก
ทีเ่ ป็นวัตถุรปู ธรรมเท่านัน้ แต่ยงั ไปยึดติดสิง่ ทีป่ รุงแต่งในใจด้วย
อันนี้หนักมาก แต่เมื่อใดก็ตามที่เราหันมารับรู้ดูใจเห็นใจของ
ตัวเอง เห็นความคิดปรุงแต่ง ตรงนี้จะเป็นข้อต่อส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดการปล่อยวางได้ ถ้าไม่เห็นก็ไม่ปล่อย ถ้าไม่เห็นก็ยึด ยึด
ก็มีสองอย่าง คือยึดด้วยความอยากได้ใฝ่หา หรือเพราะอยาก
ผลักไส ยึดเพราะอยากได้ไขว่คว้าก็เป็นธรรมดาอยูแ่ ล้ว แต่บางคน
สงสัยว่าอยากผลักไสเป็นการยึดอย่างไร ยิ่งอยากผลักไสเท่าไร
ก็ยิ่งยึดติดถือมั่น ก็เหมือนกับเราเห็นรถขวางหน้าบ้าน เราก็
อยากจะเข็นรถนั้นออกไปให้พ้นบ้านและพ้นตัว แต่เวลาเราเข็น
รถตัวเราก็กลับแนบชิดกับรถคันนั้น ยิ่งอยากจะเข็นให้มันห่าง

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

49

ไกลบ้าน ห่างไกลตัวเท่าไร ตัวเราก็ยงิ่ แนบชิดกับมัน อันนีเ้ รียก
ว่า ยิ่งผลักไสก็ยิ่งยึดติด
ในท�ำนองเดียวกันเวลามือเราโดนของเหม็นที่ส่งกลิ่นแรง
เช่น น�้ำปลา ปลาร้า เราไม่ชอบใช่ไหม เราอยากก�ำจัดกลิ่น
เหม็น จึงพยายามขัดถูมือให้หายเหม็น แต่พอเราล้างเสร็จเรา
ท�ำอย่างไร เราเอามือมาดมใช่ไหม ยิง่ เหม็น ยิง่ ไม่ชอบก็ยงิ่ ดม
ในท�ำนองเดียวกันยิ่งอยากผลักไสเพราะเกลียดหรือเพราะโกรธ
ก็ตาม ก็ยิ่งนึกยิ่งคิดถึงสิ่งนั้น เราเกลียดใคร ใจเราก็จะนึกถึง
คนนั้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า นี่เรียกว่ายึดติด เพราะฉะนั้นความยึดติด
จึงมีสองแบบ คือติดใจ กับขัดใจ ติดใจเพราะชอบ ขัดใจก็เพราะ
ไม่ชอบ ทัง้ ค�ำว่า “ติด” และ “ขัด” ล้วนบ่งบอกถึงการทีส่ องสิง่
มาติดพันกัน ไปไหนไม่ได้ ทั้งติดใจและขัดใจ แม้เป็นอาการ
ของจิตที่ตรงข้ามกัน คือบวกกับลบ แต่ให้ผลเหมือนกันคือไป
ไหนไม่ได้ จิตก็ถกู ตรึงตรงนัน้ จะด้วยความชอบหรือด้วยความชัง
ก็แล้วแต่
เวลาเราปฏิบตั ธิ รรม เราท�ำเพือ่ ปล่อย ไม่ใช่ตงั้ ใจปล่อย
แต่มนั เกิดขึน้ เองเมือ่ จิตรูว้ า่ ก�ำลังปรุงแต่ง พอจิตรูว้ า่ เผลอปรุงแต่ง
ก็หยุด ไม่ปรุงแต่งต่อไป ก็เลยวาง ปัญหาของคนเราคือเรายึด
เอาไว้โดยไม่รู้ตัว จะด้วยความชอบหรือความชัง จะด้วยความ
ติดใจหรือขัดใจก็ตาม แต่พอมีสติรู้ทัน ก็ปล่อยวางได้
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การปล่อยวางเป็นการทวนกระแส ทวนกระแสนิสัยเดิม
ของจิตทีส่ ะสมมา ถ้าเราดูให้ละเอียดจะเห็นว่ามันมีกระบวนการ
ที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ คนที่ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะเข้าใจดี
โดยเฉพาะเวลาเกิดผัสสะ เมื่อมีผัสสะ ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง
จะเป็นอารมณ์ทนี่ า่ ใคร่ น่ายินดี น่าพอใจ หรือไม่นา่ ใคร่ ไม่นา่
ยินดี ไม่น่าพอใจ ก็แล้วแต่ ก็จะเกิดเวทนาขึ้นมา เป็นสุขบ้าง
ทุกข์บา้ ง สิง่ ทีต่ ามมาคือ ตัณหา อุปาทาน ตัณหาคือความอยาก
อุปาทานคือความยึด พออยากแล้วก็ยึด ติดตรึง นี่คือสิ่งที่เกิด
ขึ้นเป็นอัตโนมัติของคนทั่วไป คือพอตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง
ก็เกิดเวทนา พอเกิดเวทนาก็ต่อเป็นตัณหาอุปาทาน เป็นความ
ยึดความอยากเลย สุดท้ายก็เกิด ภพ ชาติ ชรา มรณะ ทุกข์
โทมนัส อุปายาส
พูดย่อๆ ก็คอื พอมีความยึดความอยากเกิดขึน้ ใจก็เร่าร้อน
ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเพราะอยากได้หรืออยากผลักไสก็ตาม พอ
อยากแล้วก็ตอ้ งดิน้ รน เรียกว่าเกิดปริเยสนา คือการแสวงหา อยู่
เฉยไม่ได้ ต้องออกไปแสวงหาให้สมอยาก ถ้ายังไม่ได้สมอยากก็
จะเกิดความยึดติดแน่นมากขึ้น
กระบวนการดิน้ รนให้ได้สมอยาก เรียกว่าภพ หรือกรรม
ภพ เป็นกระบวนการทีท่ ำ� ให้เกิดทุกข์ ทุกข์เพราะดิน้ รนให้ได้มา
หรือทุกข์เพราะผลักไสออกไป ระหว่างที่ยังไม่ได้มาก็มีความ
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ขัดเคืองใจ ระหว่างที่ผลักไสออกไปยังไม่ส�ำเร็จก็มีความทุกข์
เหมือนเราได้ยินเสียงดังรบกวน เช่น เสียงโทรศัพท์ดังขณะฟัง
ธรรม หรือขณะดูหนัง ใจก็ตรึงอยูก่ บั เสียงนัน้ แล้วก็ไม่พอใจที่
เสียงไม่เงียบเสียที คิดแต่วา่ ท�ำอย่างไรเสียงนัน้ จึงจะเงียบ ท�ำไม
เจ้าของโทรศัพท์ไม่ปิดเสียง ท�ำไมเปิดโทรศัพท์เอาไว้ขณะที่มา
ฟังธรรม ใจก็วนเวียนคิดแต่เรื่องนี้ ไม่รับรู้สิ่งอื่นเลย ไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงธรรมที่อยู่ข้างหน้าเรา หรือหนังที่เคลื่อนไหวบน
จอข้างหน้าก็ไม่สนใจ ใจมันยึดแล้วก็อยาก เลยวนเวียนอยู่กับ
สิ่งนี้ แล้วเกิดอะไรขึ้น ก็เป็นทุกข์
นี้คือนิสัยความเคยชินของใจ เรียกว่าเป็นธรรมชาติเลย
ก็ได้ แต่เมือ่ เราเจริญสติ จิตก็จะเกิดจุดหักเลีย้ ว เกิดจุดแยกขึน้
มา ถ้าเรามีสติรทู้ นั ใจของเราได้ฉบั ไว พอผัสสะเกิดขึน้ มีเวทนา
เกิดตามมา สติก็มาท�ำงาน ชักน�ำจิตออกไปสู่ทางแยกใหม่
ไม่ใช่ไหลไปสูต่ ณ
ั หา อุปาทาน สติจะตัดหน้าตัณหา ชักน�ำจิต
ไปสู่อีกทางหนึ่ง สู่อีกร่องหนึ่ง พอมีสติก็ไม่เกิดความยึดความ
อยากขึ้น แค่รู้เฉยๆ จิตจึงเป็นอุเบกขา เป็นกลางๆ เป็นปกติ
ไม่ยึด ไม่อยาก ไม่ว่าอยากผลักไสหรือไขว่คว้า
ถ้าไม่มีสติ จิตก็ถูกชักน�ำไปสู่ความยึดอยากและความ
ทุกข์ในที่สุด แต่เมื่อมีสติ จิตก็ถูกชักน�ำไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็น
ความไม่ทุกข์ เหมือนกับว่าเกิดทางแยกใหม่ที่น�ำจิตหรือกระแส
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ความคิดไปสูค่ วามปกติ จะเรียกว่าเป็นกระแสแห่งความสุขก็ได้
ซึง่ ย่อมน�ำไปสูก่ ระบวนการแห่งปัญญา เพราะท�ำให้เข้าใจสิง่ ต่างๆ
อย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากจะ
ผลักไสออกไป ตรงนี้เรียกว่าเป็นการทวนกระแสก็ได้
ธรรมดาของจิตนั้น นอกจากชอบส่งออกนอก และชอบ
ยึดติดแล้ว ยังมักไหลเข้าหาทุกข์ เวลาเกิดผัสสะ ถ้าไม่มีสติ
ก็เกิดเวทนา แล้วต่อไปเป็น ตัณหา อุปาทาน ภพชาติ ชรา
มรณะ ทุกข์ โทมนัสเลย แต่ถา้ มีสติทนั ทีทเี่ กิดทุกขเวทนา หรือ
สุขเวทนา หรือมีสติตงั้ แต่ขนั้ ผัสสะ จิตก็ไปอีกทางหนึง่ เป็นทาง
ทีไ่ ม่ได้ไปสูท่ กุ ข์ แต่ไปสูส่ ภาวะทีเ่ ป็นปกติ เป็นเส้นทางสูว่ ปิ สั สนา
ทีจ่ ะท�ำให้เห็นสิง่ ต่างๆ อย่างทีเ่ ป็น ไม่ใช่อย่างทีใ่ จอยากให้เป็น
หรือชนิดที่หล่อเลี้ยงกิเลส ได้แก่ตัณหา อุปาทาน หรืออวิชชา
ตรงนี้เป็นสิ่งส�ำคัญที่เราต้องหมั่นฝึกปฏิบัติเอาไว้ กระบวนการ
ดังกล่าวจะเรียกว่า “กระแสแห่งวิวฒ
ั น์” ก็ได้ แต่ถา้ หากปล่อย
ใจไปตามนิสัยความเคยชินเดิม คือพอมีผัสสะ เวทนา ก็ต่อไป
เป็นตัณหา อุปาทาน ท�ำให้หมุนเวียนอยูใ่ นความเกิด ความดับ
มีภพ มีชาติ มีชรา และมรณะ หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ ไม่จบ
ไม่สิ้น เรียกว่าเป็น “กระแสแห่งสังสารวัฏ”
ทีพ่ ระพุทธเจ้าอุบตั ขิ นึ้ มาได้กเ็ พราะว่าพระองค์ทวนกระแส
นี้ แทนทีจ่ ะปล่อยใจไหลไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏ ก็ไปตาม
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กระแสแห่งวิวฒ
ั น์ ท�ำให้เข้าถึงวิมตุ ติ และนิพพาน หลุดพ้นจาก
วัฏฏสงสาร อันเป็นหนทางไปสูค่ วามพ้นทุกข์อย่างแท้จริง เป็น
โลกุตตรภาวะ ถึงแม้วา่ เรายังไปไม่ถงึ ขัน้ นัน้ แต่วา่ การมีสติกท็ �ำ
ให้ใจเราแยกไปสูเ่ ส้นทางทีไ่ ม่ทกุ ข์เมือ่ เกิดผัสสะ ท�ำให้เราสามารถ
หลุดพ้นจากอ�ำนาจของอารมณ์ตา่ งๆ เป็นคราวๆ ไป เกิดความ
ตื่นรู้ขึ้น ถึงแม้ว่าเป็นไปได้ยากที่คนธรรมดาจะไม่เกิดอารมณ์
เมื่อมีผัสสะแต่ก็ยังมีช่องที่สติจะมาทันท่วงที และดึงจิตให้หลุด
จากอารมณ์นั้นได้
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เล่าว่า สมัยทีท่ า่ นยังหนุม่ บวชได้ราว
สิบพรรษา วันหนึ่งขณะที่ท่านเดินบิณฑบาตในตัวเมืองอุบล
ราชธานี เห็นโยมผูห้ ญิงคนหนึง่ กับลูกชายอายุราว ๕ ขวบ ยืนรอ
ใส่บาตร ท่านก็เดินไปหา พอเดินเข้าไปใกล้ๆ เด็กคนนี้ก็มอง
มาที่ท่านแล้วพูดขึ้นมาว่า “มึงบ่แม่นพระดอก มึงบ่แม่นพระ
ดอก” พอท่านได้ยนิ ก็เกิดความขุน่ เคืองขึน้ มา ปกติคงไม่มใี คร
เจอค�ำพูดแบบนี้ อย่าว่าแต่จากปากของเด็กเลย จากปากของ
ผูใ้ หญ่กค็ งไม่เคยเจอ พอเจอแบบนีก้ ต็ อ้ งเกิดความไม่พอใจขึน้ มา
แต่ชั่วขณะนั้นเอง ท่านมีสติเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้น ก็ได้คิด
ขึน้ มาทันที ท่านนึกในใจว่า “เออ จริงของมัน เราไม่ใช่พระหรอก
ถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธซิ” พอคิดอย่างนี้ ความโกรธก็หาย
แล้วท่านก็เดินไปรับบาตรจากแม่ของเด็กคนนัน้ ด้วยใจปกติ ท่าน
ยังพูดถึงเด็กคนนั้นว่าเป็นอาจารย์ของท่าน
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นีเ้ ป็นตัวอย่างของการรูท้ นั ใจตน พอมีสติเห็นความโกรธ
สติก็ชักพาจิตออกไปสู่ร่องใหม่ ถ้าเป็นร่องเดิมก็คือร่องแห่ง
ความทุกข์ ส่วนร่องใหม่เป็นร่องทีห่ ลุดจากความทุกข์ ไปสูค่ วาม
ไม่ทุกข์ หรือความปกติ เรื่องนี้ถ้าอธิบายในเชิงปริยัติก็ต้องพูด
ว่า พอมีสติกเ็ กิดโยนิโสมนสิการขึน้ ก็คอื การรูจ้ กั คิด หรือคิดเป็น
คิดถูก โยนิโสมนสิการท�ำให้ใจสงบ เป็นกุศล เกิดธรรมขึน้ ในใจ
แทนที่จะโกรธ ก็เห็นว่าตัวเองยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง จิตที่
อยากจะฝึกตนก็ท�ำให้ความโกรธไม่สามารถครอบง�ำได้
สติเป็นปัจจัยให้เกิดโยนิโสมนสิการ พอโยนิโสมนสิการ
เกิดขึน้ ก็ชกั กระแสความคิดออกจากร่องเดิมหรือนิสยั เดิม เหมือน
กับน�ำ้ แทนทีจ่ ะไหลไปทางเดิมก็ไหลไปสูร่ อ่ งใหม่ ท�ำให้รอ่ งใหม่
ลึกขึ้นกว้างขึ้น อันนี้เรียกว่าเป็นการทวนกระแสอย่างหนึ่ง
การปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติคือการทวนกระแสของ
ตัณหา อุปาทาน หรือกระแสแห่งความทุกข์ ไปสู่กระแสแห่ง
ความไม่ทุกข์ เพราะฉะนั้นเราจึงควรหมั่นปฏิบัติอยู่เสมอ แต่ก็
ต้องไม่ลมื ว่า ขึน้ ชือ่ ว่าการทวนกระแสแล้วไม่ใช่เรือ่ งง่าย บางที
ก็ถูกกระแสเดิมพัดไปตามร่องเดิม แต่เราก็อย่าท้อถอย ท�ำไป
เรือ่ ยๆ ไม่ทอ้ ไม่ถอย เหมือนอย่างคุณป้าชาวเกาหลีคนหนึง่ ที่
พยายามสอบใบขับขีซ่ ำ�้ แล้วซ�ำ้ เล่า ไม่ใช่ ๑๐-๒๐ ครัง้ แกสอบ
ถึง ๗๗๕ ครั้งก็ยังไม่ได้ แต่แกก็ไม่ท้อถอย สอบแล้วสอบอีก
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จนสอบได้ในทีส่ ดุ หลังจากทีส่ อบมาแล้ว ๙๕๐ ครัง้ ใช้เวลาถึง
๔ ปี สอบแทบทุกวัน สอบอยู่นั่นแหละไม่ยอมเลิก เรียกได้ว่า
มีความเพียร ไม่ท้อไม่ถอย
ฉะนัน้ เวลาเราพลัง้ เผลอ ถูกพัดไปตามกระแสก็อย่าท้อถอย
กลับมาสูใ้ หม่ กลับมาตัง้ หลักใหม่ ในทีส่ ดุ จิตก็จะเฉลียวฉลาด
สติจะท�ำงานได้ไวขึน้ สามารถทวนกระแสกิเลสได้ แทนทีจ่ ะมัว
ส่งจิตออกนอก ก็กลับมาตามรู้ ดูใจของตัวเอง แทนทีจ่ ะไหลไป
ตามกระแสแห่งความยึดติด ก็ปล่อยวาง แทนที่จะไหลไปตาม
กระแสแห่งความทุกข์ ตัณหา อุปาทาน ก็มาสูก่ ระแสแห่งความ
ตื่นรู้ จนหลุดพ้นจากทุกข์ได้
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ท า ง แ ย ก สู่ ค ว า ม สุ ข

ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่กับลูกสาว เช้าวันหนึ่งขณะกินอาหาร
เช้า ด้วยความเผลอเรอ ลูกสาววัย ๘ ขวบท�ำแก้วน�ำ้ ตกกระแทก
พืน้ แตก พ่อจึงด่าว่าลูก คงจะว่าลูกแรงไปหน่อย ลูกก็เลยร้องไห้
แม่จึงต�ำหนิพ่อ พ่อก็เลยทะเลาะกับแม่ มีปากเสียงกันพักใหญ่
ก็นึกขึ้นมาได้ว่าสายแล้ว พ่อรีบขึ้นไปเอากระเป๋าท�ำงานที่ห้อง
แล้วรีบขับรถพาลูกไปส่งโรงเรียน แต่เนื่องจากเสียเวลาทะเลาะ
เบาะแว้งกันบนโต๊ะอาหาร ทีจ่ ริงก็แค่ ๕ นาที ๑๐ นาที แต่ที่
กรุงเทพฯ ถ้าช้าเพียงไม่กี่นาทีก็มีความหมายมาก เพราะรถติด
หนักขึ้น ท�ำให้ไปส่งลูกช้า ได้เวลาเข้าเรียนแล้วแต่ลูกเพิ่งถึง
โรงเรียน ลูกจึงถูกครูลงโทษ ส่วนพ่อก็ถงึ ทีท่ ำ� งานสาย วันนัน้ มี
ประชุมนัดส�ำคัญ พอไปถึงที่ประชุมสาย ก็ถูกเจ้านายต่อว่า
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แต่นั่นยังไม่เท่าไหร่ การประชุมเช้าวันนั้นเป็นการประชุมกับ
ลูกค้าคนส�ำคัญ ปรากฏว่าด้วยความทีพ่ อ่ เร่งรีบตอนเก็บกระเป๋า
ท�ำงาน จึงลืมเอกสารส�ำคัญไว้ที่บ้าน การประชุมเลยไม่ได้ผล
อย่างที่ต้องการ เจ้านายจึงต่อว่าเขาอย่างแรง
วันนัน้ ผูเ้ ป็นพ่ออารมณ์เสียทัง้ วัน ท�ำงานด้วยความเครียด
หงุดหงิด พอเลิกงานก็ขับรถกลับมาด้วยอารมณ์เสีย เพราะ
งานการไม่ได้เรือ่ งทัง้ วัน ปรากฏว่าเผลอขับรถเฉีย่ วชนรถคันอืน่
กลางทาง เสียทัง้ เวลาเสียทัง้ เงิน กว่าจะถึงบ้านก็คำ 
�่ เจอภรรยา
ก็หงุดหงิด เลยทะเลาะกันต่อ สามีคดิ ว่าเป็นเพราะภรรยามีปาก
เสียงกับเขา เขาจึงไปท�ำงานสาย แล้วเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
มากมาย ทะเลาะกันอยู่นาน จนลูกสาวเสียขวัญ เก็บตัวนอน
อยู่แต่ในห้อง เป็นอันว่าคืนนั้นทั้งคืน ทั้งพ่อแม่ลูกนอนไม่หลับ
ไม่มีใครมีความสุขสักคน
นี่เป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกับชีวิตของคนจ�ำนวนไม่น้อยใน
เมืองเวลานี้ ดูจากเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่เช้าจนค�ำ 
่ คนทั่วไป
คงมองว่าวันนัน้ เป็นวันซวยของผูเ้ ป็นพ่อเพราะมีเรือ่ งมีราวตลอด
ทั้งวัน แต่ถ้าจะดูให้ดีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ จุดหนึ่ง
แล้วก็ส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่
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ในชีวิตของคนเราบางครั้งเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นโดย
เริม่ ต้นจากจุดเล็กๆ ดูให้ดมี นั ไม่ใช่ความซวยของใครเลย และ
ไม่ใช่ความบังเอิญด้วย เพราะมันมีทมี่ าทีไ่ ป มีเหตุปจั จัย โดย
เหตุนั้นอาจจะเป็นจุดเล็กๆ อย่างในเรื่องนี้เหตุการณ์ทั้งหมดมี
จุดเริ่มจากการที่ลูกสาวท�ำแก้วน�้ำตก แต่อันที่จริงการที่ลูกสาว
ท�ำแก้วน�ำ้ ตก ไม่ใช่สาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้เกิดเรือ่ งเกิดราวกระทบ
เป็นลูกโซ่ตลอดทั้งวัน ถ้าหากพ่อไม่โกรธหรือต่อว่าลูกสาวอย่าง
รุนแรง วันนั้นก็คงจะจบลงด้วยดี
เราลองสมมติว่าถ้าพ่อไม่โกรธลูก เพียงแต่ตักเตือนลูก
ว่าให้กินน�้ำด้วยความระมัดระวังมีสติ ลูกก็คงไม่ร้องไห้ และก็
แม่ก็คงไม่ต�ำหนิหรือต่อว่าพ่อจนมีปากเสียงกัน เมื่อได้เวลาพ่อ
ก็ขึ้นไปเก็บกระเป๋าเอกสารและออกจากบ้านตรงเวลา ไปส่งลูก
ทันเวลาเพราะรถไม่ตดิ ไปถึงทีท่ ำ� งานก็ไม่สาย มีเวลาเตรียมตัว
เข้าประชุมกับลูกค้า เอกสารส�ำคัญก็เอาติดมากับกระเป๋าด้วย
เพราะไม่ได้เร่งรีบเก็บกระเป๋าก่อนออกจากบ้าน การประชุมก็
เสร็จสิ้นด้วยดี ผู้เป็นพ่อก็สบายใจ วันนั้นทั้งวันก็ท�ำงานด้วยดี
ขับรถกลับบ้านเรียบร้อยปลอดภัย ถึงบ้านก็อารมณ์ดคี ยุ กันตาม
ประสาพ่อแม่ลกู ไม่มเี รือ่ งไม่มรี าวอะไร คืนนัน้ พ่อแม่ลกู ก็เข้านอน
ด้วยความสุข
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ทีว่ า่ มานีเ้ ป็นภาพเหตุการณ์สองเหตุการณ์ทมี่ คี วามแตกต่าง
กันมาก ทัง้ ๆ ทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นเหมือนกัน คือ ลูกท�ำแก้วน�ำ้ ตก แต่
เหตุการณ์แรกก่อให้เกิดปัญหาตามมาตลอดวัน ซึ่งใครๆ เรียก
ว่าวันซวย ทัง้ นีเ้ กิดจากพ่อไปด่าว่าลูก แต่อกี เหตุการณ์หนึง่ ลูก
ท�ำแก้วน�้ำตกแตกเหมือนกัน แต่พ่อไม่โกรธลูก จริงๆ แล้วจุด
เริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้
เหตุการณ์สองเหตุการณ์แตกต่างกันมาก เหตุการณ์หนึง่
เต็มไปด้วยเรื่องร้าย เป็นวันร้ายที่สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยว
ข้อง อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นวันดีที่ท�ำให้ทุกฝ่ายมีความสุข มัน
เริ่มต้นเหมือนกัน แต่ลงท้ายต่างกัน ก็เพราะจุดส�ำคัญอยู่ที่
ปฏิกริ ยิ าของพ่อต่อเหตุการณ์ทลี่ กู ท�ำแก้วน�ำ้ แตก ตรงนีเ้ ป็นเรือ่ ง
ที่น่าพิจารณา
ความทุกข์ของผู้คนไม่ได้เกิดจากการมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา แต่เกิดจากการวางใจหรือ
มีปฏิกริ ยิ าทีไ่ ม่ถกู ต้องต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ การทีล่ กู ท�ำแก้วน�ำ้
แตกไม่ได้แปลว่าพ่อจะต้องโกรธใส่ลูกเสมอไป ถ้าพ่อมีสติ มี
ความยับยัง้ ชัง่ ใจ รูท้ นั อารมณ์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ เห็นลูกท�ำแก้วน�ำ้ ตก
แตกก็ระงับความโกรธไว้ได้ พูดจากับลูกด้วยดี ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้
ตามมาในวันนัน้ ก็จะราบรืน่ แต่เป็นเพราะพ่อไม่มสี ติรทู้ นั อารมณ์
เวลาเกิดผัสสะ ก็เลยปล่อยใจปล่อยอารมณ์ไหลไปตามความ
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เคยชิน จึงเกิดความไม่พอใจเมื่อเห็นลูกท�ำแก้วน�้ำตก นี่เป็น
กระแสความเคยชินที่เกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าจนน�ำไปสู่ความทุกข์
เพียงแค่เรามีสติก็สามารถชักน�ำใจให้หลุดจากกระแส
ความเคยชินที่น�ำไปสู่ความทุกข์ได้ จิตใจของเราจะบ่ายหน้าสู่
ทุกข์หรือสุข อยูท่ วี่ า่ เรามีปฏิกริ ยิ าอย่างไรต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
การมีปฏิกิริยาที่ไม่ถูกต้องต่อเหตุการณ์เล็กๆ อาจน�ำไปสู่เหตุ
การณ์ร้ายๆ ที่บานปลาย แต่ถ้าวางใจไว้ถูกต้อง ชีวิตก็แยกไป
อีกทางหนึ่ง สู่ความสงบราบรื่นเป็นปกติ
ชีวติ คนเราสามารถจะแยกไปสูส่ ขุ หรือทุกข์ได้ตลอดเวลา
และทางแยกก็อาจจะอยูท่ เี่ หตุการณ์เล็กๆ ทีเ่ ป็นธรรมดาสามัญ
ฉะนัน้ การทีเ่ รามีสติในเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ เล็กหรือใหญ่
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ ถึงแม้วา่ จะเป็นเหตุการณ์ทไี่ ม่ดี ไม่พงึ ประสงค์
แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องพาเราไปสู่ความทุกข์
หรือความวุน่ วายเสมอไป เพียงแค่เรามีสติ วางใจให้ถกู ชีวติ ก็
สามารถด�ำเนินสู่ความปกติราบรื่นหรือเป็นสุขได้
สติจึงเป็นเรื่องส�ำคัญมาก สติสามารถชักน�ำความคิด
จิตใจ หรือชีวติ ของเราให้เป็นไปในทางทีถ่ กู ทีค่ วร ไม่ถกู อารมณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ชักพาหรือลากจูงไปผิดทิศผิดทาง เตลิดเปิดเปิงจนเป็น
ทุกข์ คนจ�ำนวนไม่น้อยมีความวุ่นวายเดือดร้อนในชีวิตเพราะ

62

เกิดเหตุการณ์เล็กๆ ทีไ่ ม่นกึ ไม่ฝนั ว่าจะน�ำไปสูเ่ หตุการณ์ใหญ่โต
ได้ อย่างเช่นการขับรถไปท�ำงานก็เป็นกิจกรรมธรรมดาในชีวิต
ประจ�ำวัน แต่ถ้าขับรถอย่างไม่มีสติ อาจเป็นเพราะใจลอยหรือ
ก�ำลังสนทนาเพลิดเพลินอย่างออกรสออกชาติกับเพื่อนในรถ
เพียงชั่วขณะเดียวที่ไม่มีสติ ก็อาจน�ำไปสู่เหตุการณ์ที่ร้ายแรง
ตามมา เช่น ขับรถชนคน หรือรถไปเฉี่ยวชนคันอื่น แทนที่จะ
ขอโทษขอโพย ก็กลับพูดจาท้าท้ายรถที่ถูกเฉี่ยวนั้น เจ้าของรถ
เลยโมโหควักปืนออกมายิง อาจจะไม่โดนตัวเอง แต่พลาดไป
โดนคนในรถตาย เกิดเรื่องราวตามมาอีกมากมาย
พระพุทธเจ้าตรัสว่าสติจ�ำเป็นในที่ทุกสถาน อย่าคิดว่า
เหตุการณ์ธรรมดาๆ เราไม่ต้องมีสติก็ได้ ปล่อยชีวิตจิตใจไป
ตามกระแสความเคยชิน อันนี้เป็นเรื่องที่อันตราย จะว่าไปแล้ว
คนเราอยู่กับความหลงเสียเยอะ คือปล่อยใจไปกับความหลง
ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรมากระทบก็ดีไป แต่ถ้ามีเหตุร้ายหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มากระทบ และไปเกี่ยวข้องกับมัน
ไม่ถูกต้องก็เกิดเรื่องต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จนบานปลายก็มี
ดังนัน้ การทีเ่ รามาปฏิบตั ธิ รรมจึงถือว่าเป็นเรือ่ งดี คือแทนที่
จะปล่อยใจไปตามกระแสอารมณ์ จนกระทัง่ ไปสูค่ วามทุกข์ เรา
ก็ยกจิตขึ้นเหนือกระแสนั้น หรือชักพาจิตออกจากกระแสนั้น
ไปสู่กระแสใหม่ เป็นกระแสแห่งความสุข แห่งความปกติที่น�ำ
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ไปสูก่ ารหลุดพ้นจากความทุกข์ จุดแยกก็อยูต่ รงนีแ้ หละคือมีสติ
จุดแยกที่จะพาใจออกจากความทุกข์ไปสู่ความไม่ทุกข์
เริ่มต้นที่การมีสติเมื่อเกิดผัสสะหรือเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้น ตรงนี้
เป็นจุดแยกทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ต้องเกิดจากการฝึกฝน เกิดจากการปฏิบตั ิ
เกิดจากการหมัน่ ตามดูรใู้ จของตัว แต่ไม่ใช่ไปจ้อง ไม่ใช่ไปเพ่ง
ตลอดเวลา อันนัน้ เราท�ำไม่ได้เพราะเราก็ตอ้ งเกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมภายนอก เช่นเวลาขับรถ ตาเราก็ต้องมองถนน ต้องคอย
ดูรถ คอยดูผู้คนบนถนนหรือสองข้างทาง แต่ถ้าเราหมั่นดูรู้ใจ
บ่อยๆ เวลาใจลอยก็จะรูเ้ องว่าใจลอย เผลอไปแล้ว รูไ้ ด้อย่างไร
ก็รู้ด้วยสติ
สติเป็นเสมือนสัญญาณเตือน เป็นตัวบอกเราโดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
บังคับ ไม่ตอ้ งกะเกณฑ์หรือจงใจ เขาท�ำงานเอง ทีเ่ ขาท�ำงานเอง
เพราะเราฝึกจนกลายเป็นนิสยั ขึน้ มา ท�ำให้ระลึกรูเ้ วลามีอารมณ์
หรือความรูส้ กึ นึกคิดเกิดขึน้ โดยไม่ตอ้ งจงใจรู้ แต่เขารูเ้ อง อันเกิด
จากการหมั่นเจริญสติอยู่เสมอ
ตอนปฏิบัติ เราก็เอากายเป็นฐาน เอาอิริยาบถทางกาย
เป็นเครื่องอยู่ แต่ไม่ใช่อยู่แบบเพลินๆ แต่รู้กายที่เคลื่อนไหว
ท�ำอะไรก็รู้ ใหม่ๆ ไม่คอ่ ยรูห้ รอกว่ากายท�ำอะไร เพราะใจลอย
ไปโน่น ลอยไปนี่ แต่เมื่อเราฝึกให้หมั่นรู้กายอยู่เสมอ ไม่ว่า
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ลมหายใจเข้าออกก็ดี เดินจงกรมก็ดี ยกมือเคลือ่ นไหวก็ดี การ
รูส้ กึ ถึงกายทีเ่ คลือ่ นไหว เป็นเหมือนเครือ่ งเตือนใจในยามทีเ่ ผลอ
ช่วยให้จิตกลับมาที่กายบ่อยๆ เรียกว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบัน
การฝึกแบบนีเ้ หมือนกับการฝึกลูกหมา ลูกหมาตัวนีช้ อบ
ออกไปเล่นนอกบ้าน เราก็หมัน่ เรียกมันให้กลับบ้าน มันออกไป
ทีไรเราก็เรียกมันกลับมา ทีแรกเรียกครัง้ เดียวมันไม่ยอมกลับมา
เราก็ตอ้ งเรียกหลายครัง้ จนกระทัง่ มันรู้ ไปไม่นานก็กลับมา ไม่
เถลไถลนาน มันจะไวต่อเสียงเรียกของเรา เวลามันเผลอออกไป
วิง่ เล่นนอกบ้าน พอเราเรียกมันมันก็นกึ ขึน้ มาได้ทนั ที รีบกลับมา
บ้าน ตอนหลังมันรู้ของมันเอง เผลอออกไปข้างนอก ไม่ทันไร
ก็รู้ตัว กลับมาบ้านเองโดยไม่ต้องรอให้เราเรียกมัน
ความรู้สึกเวลายกมือเคลื่อนไหว ตามลมหายใจเข้าออก
หรือเดินจงกรม เป็นเสมือนสัญญาณเตือน เป็นเสียงเรียกให้ใจ
กลับมาทีก่ าย ลองสังเกตดูขณะทีเ่ ราก�ำลังปฏิบตั ธิ รรมอยู่ ใจก็ลอย
ไปนึกถึงบ้าน แต่สักพักจิตรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกาย ของ
ลมหายใจ ของมือที่เคลื่อนไหวไปมา หรือเท้าที่เคลื่อนไปมา
จิตก็กลับมาที่กายทันที ราวกับว่าความรู้สึกที่กายนั้นเป็นเสียง
เรียกให้จิตกลับมา พอเรียกปุ๊บ ก็นึกขึ้นมาได้ว่าใจลอยไปแล้ว
มันนึกขึ้นมาได้เอง เหมือนกับลูกหมาที่นึกขึ้นมาได้ว่าเผลอวิ่ง
ออกมาไกลแล้ว ต้องกลับบ้าน
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นีเ้ ป็นการฝึกให้จติ รูเ้ ท่าทันอารมณ์ความคิดนึก โดยมีกาย
เป็นฐาน มีอิริยาบถการเคลื่อนไหวเป็นตัวเรียก เป็นตัวเตือน
การท�ำอย่างนี้จะช่วยฝึกให้ใจมีความรู้เท่าทันอารมณ์หรือความ
คิดนึกไวขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เราไม่จ�ำเป็นต้องบังคับ หรือตั้งใจดู
ความคิด เพียงแค่หมัน่ รูก้ ายบ่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะรูใ้ จทีค่ ดิ นึก
ได้ นีเ่ ป็นการฝึกให้เขารูโ้ ดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งกะเกณฑ์ ไม่ตอ้ งบังคับ
ไม่ต้องจ้องเพ่งจิตอยู่ตลอดเวลา เราก็ท�ำงานของเราไป โดยใจ
อยูก่ บั กาย แต่พอใจเผลอหลุดจากกายหรืองานการ ออกไปนอกตัว
เราก็รู้ทัน
ก็คงเปรียบเหมือนเราอยูบ่ า้ นซึง่ มีประตูรวั้ เราไม่อยากให้
คนแปลกหน้าหรือขโมยเข้ามาในบ้านจะท�ำอย่างไร เราคงไม่จอ้ ง
มองทีป่ ระตูวา่ เมือ่ ไหร่ขโมยหรือคนแปลกหน้าจะเข้ามา ถ้าจ้องดู
อย่างนีเ้ ราก็ไม่เป็นอันท�ำอะไร เราไม่จำ� เป็นต้องท�ำอย่างนัน้ ก็ได้
เราก็ทำ� งานของเราไป ล้างจาน เย็บผ้า หรือกินข้าว ระหว่างนัน้
อาจจะหันหลังให้ประตูดว้ ยซ�้ำ  แต่พอมีคนเดินผ่านประตูเข้ามา
เราก็รู้ทันที เหลียวไปดูก็เห็น อันนี้เรียกว่ามีประสาทรับรู้ที่ไว
แต่บางคนไม่ทำ� อย่างนัน้ คอยจ้องมองประตูเพือ่ ดูวา่ เมือ่ ไหร่จะมี
คนเข้ามา ท�ำอย่างนี้ก็เหนื่อย เครียด และเสียเวลาไม่เป็นอัน
ท�ำงานท�ำการ เราไม่จำ� เป็นต้องท�ำขนาดนัน้ ก็ได้ เราจะหันหลัง
ให้กับประตูบ้านก็ได้ ถ้าเรามีประสาทรับรู้ที่ไว
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แต่ใหม่ๆ เรายังท�ำอย่างนั้นไม่ได้ การรับรู้ของเรายัง
เชือ่ งช้า ไม่ฉบั ไว กว่าจะรูว้ า่ มีคนเข้าบ้าน เขาไปเพ่นพ่านอยูใ่ น
ห้องรับแขกหรืออยูบ่ นชัน้ สอง เข้าไปถึงห้องนอนของเราแล้วก็ได้
นักปฏิบตั ใิ หม่ๆ มักเป็นอย่างนัน้ กว่าจะรูว้ า่ ใจลอย ฟุง้ ซ่าน ก็
คิดไปไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวแล้ว อันนี้ก็เหมือนปล่อยให้คนแปลกหน้า
หรือขโมยเข้ามาถึงในห้องนอน หรือขึ้นไปถึงชั้นสองแล้ว แต่
ต่อมาเมื่อเรามีประสาทรับรู้ไว เพียงแค่คนแปลกหน้าหรือขโมย
ย่างเท้าผ่านประตูเข้ามา เราก็รู้ เหลียวกลับไปดู พอสบตาเรา
เท่านั้น เขาก็หนีไป เราไม่ต้องวิ่งไล่เขา เขาไปเอง
ความคิดทีล่ กั คิดเป็นอย่างนัน้ ลักคิดนีแ้ ปลว่าไม่ตงั้ ใจคิด
เผลอคิด เหมือนขโมยทีแ่ อบเข้ามาในใจของเรา แต่พอเรามีสติ
เรารูท้ นั เราเห็นมัน มันก็หนีไป ตัวรูน้ สี้ ำ� คัญมาก มันมีอานุภาพ
มาก เพียงแค่รู้ ขโมยทีแ่ อบเข้ามาก็ยอมแพ้ หนีไปทันที ฉะนัน้
เราควรหมัน่ ฝึกสร้างตัวรูเ้ อาไว้ ตัวรูน้ เี้ ป็นฝาแฝดของสติ สติจริงๆ
หมายถึงความระลึกได้ ระลึกว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เมื่อระลึกรู้ว่า
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ความรู้ตัวก็เกิดขึ้นตามมา
ในชีวติ ประจ�ำวันคนส่วนใหญ่ทำ� กิจต่างๆ ด้วยความไม่รู้
เสียเยอะ หรือว่าท�ำแบบหลับๆ ตืน่ ๆ รูแ้ บบครึง่ ๆ กลางๆ ลอง
สังเกตอิรยิ าบถประจ�ำวันดู ไม่วา่ จะเป็นถูฟนั อาบน�ำ 
้ โดยเฉพาะ
กินข้าว ส่วนใหญ่ท�ำไปแบบหลับๆ ตื่นๆ รู้แบบครึ่งๆ กลางๆ
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หรือว่าท�ำด้วยความหลง เคยมีการทดลองให้คนกลุ่มหนึ่งกิน
ซุปมะเขือเทศ จานใส่น�้ำซุปเป็นจานใหญ่ แต่เป็นจานพิเศษคือ
ตรงก้นจานมีท่อที่สามารถเติมน�้ำซุปได้เรื่อยๆ แต่คนกินไม่รู้
เขาให้คนกินซุปจากจานดังกล่าว ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่กินไป
เรื่อยๆ โดยไม่สังเกตว่าซุปไม่หมดเสียที กินตั้งนานแต่พร่อง
นิดเดียว ก็ไม่มีใครสังเกต สุดท้ายเขาก็ต้องหยุดเติมซุป ไม่งั้น
อาสาสมัครคงกินซุปจนพุงกางหรือท้องแตก ค�ำถามก็คือท�ำไม
คนเหล่านั้นไม่สังเกตว่าซุปไม่หมดสักที ก็เพราะเขาใจลอย กิน
อย่างไม่มีสติ ถ้ากินอย่างมีสติ ก็ต้องฉุกคิดว่าท�ำไมซุปไม่หมด
เสียที
ไม่ใช่เรื่องกินอย่างเดียว เรื่องอื่นๆ คนส่วนใหญ่ก็ท�ำ
อย่างไม่มีสติ ที่จริงการกินอย่างไม่มีสติไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ใน
ระยะยาวจะก่อปัญหา เพราะเดีย๋ วนีค้ นเรามีปญั หามากจากการ
กินที่ไม่มีสติ เช่น กินตามใจปาก ท�ำให้เป็นโรคต่างๆ นานา
ทัง้ เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ง หรืออาจเกิดเหตุฉบั พลันได้
เช่น กินขนมขณะดูหนัง ดูโทรทัศน์ ของเกิดติดคอขึ้นมาก็มี
มีคนหนึ่งเล่าว่าเขานั่งดูโทรทัศน์กับลุง ลุงก็นั่งเอนหลัง ดูไป
ก็กนิ ถัว่ ไป จูๆ่ ก็ลม้ ลง ปรากฎว่าถัว่ ติดคอ หายใจไม่ออก อาจจะ
หัวใจวายซ�้ำก็ได้ เลยตายคาที่ คนที่เล่าก็ไม่ได้สังเกตว่าเกิด
อะไรขึ้นกับลุง มารู้อีกทีลุงก็ตายไปเสียแล้ว อันนี้เป็นเพราะกิน
แบบไม่มีสติ
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๗

ดู เ ฉ ย ๆ

หลั ก ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การเจริ ญ สติ รวมไปถึ ง การท� ำ วิ ป ั ส สนา
กรรมฐานด้วยก็คือ เป็นผู้ดู อย่าเป็นผู้เป็น หรือว่า ดู อย่า
เข้าไปเป็น
“ดู” กับ “เป็น” มันต่างกันมาก อะไรเกิดขึ้นก็ดูเฉยๆ
อันนีเ้ ป็นหลักทีใ่ ช้ได้ตงั้ แต่เริม่ ปฏิบตั จิ นถึงทีส่ ดุ เพราะว่าพอเริม่
ปฏิบัติจะมีความนึกคิดต่างๆ เกิดขึ้นมา ความคิดเหล่านี้ไม่
รบกวนใจ หรือไม่ท�ำให้เกิดความทุกข์ ถ้าเพียงแต่เป็นผู้ดู แต่
พอเป็นผูเ้ ป็น คือเป็นผูค้ ดิ เป็นผูเ้ ครียด เป็นผูโ้ กรธ ความทุกข์
ก็เกิดขึ้นทันที อีกทั้งยังท�ำให้การปฏิบัติกลายเป็นเรื่องยาก
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แต่ถา้ ดูเฉยๆ มันมาแล้วก็ไป มาแล้วก็ไป ไม่รบกวนจิตใจ
เท่าไร ทีนี้พอปฏิบัติมากเข้าๆ มีความเจริญก้าวหน้าในการ
ปฏิบตั ิ ถึงจุดหนึง่ ก็อาจจะเกิดปีตขิ นึ้ มา เกิดนิมติ ขึน้ มา อันนีก้ ็
เหมือนกัน ถ้าเป็นผูเ้ ป็น หรือเข้าไปเป็นก็จะเพลิดเพลินหลงใหล
ในปีติ หรือตื่นเต้นกับนิมิตที่เกิดขึ้น ท�ำให้การปฏิบัติเนิ่นช้า
ถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเกิดวิปัสสนูปกิเลส เช่น เห็นแสงสี หรือมี
ความรูเ้ กิดขึน้ มากมาย เหมือนกับว่าความรูท้ ซี่ อ่ นไว้ในใจพรัง่ พรู
ออกมา ถ้าไม่เป็นผูด้ ู แต่กลายเป็นผูเ้ ป็น เผลอคิดว่าฉันบรรลุธรรม
แล้ว เป็นผู้รู้ ก็จะอยากสอน อยากแสดง จะเรียกร้องให้คน
มาฟังฉันสอน อันนีเ้ ป็นกับดักของนักปฏิบตั จิ ำ� นวนไม่นอ้ ยทีป่ ระสบ
ความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจับหลักให้ดีว่าไม่ว่าอะไรจะ
เกิดขึ้น ก็เป็นผู้ดูหรือดูเฉยๆ แม้มีอุปกิเลสเกิดขึ้นมากมายก็
ไม่เป็นปัญหา สามารถก้าวข้ามไปได้
ทีจ่ ริง การดูโดยไม่เข้าไปเป็น หรือดูโดยไม่ยดึ ติดถือมัน่ ว่า
เป็นเรา เป็นของเรานัน้ ใช้ได้ทกุ ขัน้ ตอนจนถึงทีส่ ดุ ของการปฏิบตั ิ
ต่อมาเมือ่ ถึงจุดหนึง่ เจอผูร้ เู้ กิดขึน้ ก็ดเู ฉยๆ ไม่ไปส�ำคัญมัน่ หมาย
ว่าเราเป็นผู้รู้ หรือว่าผู้รู้เป็นเรา ก็จะผ่านกับดักนี้ได้ หรือว่า
ไม่เสียดายด้วยซ�้ำที่จะท�ำลายตัวผู้รู้ ครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่า
นีเ้ ป็นกับดักหรืออุปสรรคขัน้ สุดท้ายก่อนจะบรรลุธรรม จะพ้นทุกข์
ได้อย่างสิ้นเชิงต่อเมื่อก้าวข้ามกับดักนี้ให้ได้ อย่างที่นิกายเซน
บอกว่าถ้าเจอพระพุทธเจ้าก็ให้ฆ่าเสีย พระพุทธเจ้าในที่นี้ก็คือ
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ผู้รู้ หลวงปู่ดูลย์ก็พูดคล้ายๆ กันว่า “พบผู้รู้ท�ำลายผู้รู้ พบจิต
ท�ำลายจิต จึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง”
จะท�ำอย่างนีไ้ ด้กเ็ พราะว่าไม่เป็นผูเ้ ป็นนัน่ เอง ถ้าเผลอเป็น
ผู้เป็น หรือไปยึดผู้รู้ก็จะไม่สามารถก้าวข้ามกับดักนี้ได้ เพราะ
ฉะนัน้ การเป็นผูด้ ู ไม่ใช่ผเู้ ป็น หรือว่าดูเฉยๆ ไม่เข้าไปเป็น เป็น
หลักการที่ส�ำคัญมาก ต้องฝึกให้ช�ำนาญ อันที่จริงถ้าเราเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน อะไรเกิดขึ้นกับใจก็ถือว่าดีทั้งนั้น รวมทั้ง
นิวรณ์และความคิดปรุงแต่งทัง้ หลาย โกรธเกิดขึน้ ก็ดถี า้ รูว้ า่ โกรธ
เบื่อเกิดขึ้นก็ดีถ้ารู้ว่าเบื่อ อันนี้ต่างกับการท�ำสมถกรรมฐาน
เพราะถ้าเราท�ำสมถกรรมฐานก็จะมุ่งความสงบ ถ้ามีนิวรณ์ก็
ไม่เอาไม่ชอบ
แต่ถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐาน รวมทั้งการเจริญสติ อะไร
เกิดขึน้ ก็ดที งั้ นัน้ ถ้าเรารูว้ า่ มันเกิดขึน้ หรือไม่เข้าไปเป็น ท�ำไม
มันถึงดี ก็เพราะท�ำให้เราเห็นสภาวะทีเ่ กิดขึน้ กับใจตามทีเ่ ป็นจริง
เพราะไม่ว่ากุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก็ล้วนแสดงธรรมะอย่าง
เดียวกัน นัน่ คือแสดงเรือ่ งไตรลักษณ์ ไม่วา่ อนิจจัง ทุกขัง หรือ
อนัตตา ล้วนแสดงออกมาทั้งจากกุศลธรรมและอกุศลธรรม
การเจริญวิปสั สนากรรมฐาน คือการฝึกจิตให้เห็นความจริง เรา
ต้องการเห็นของจริง เพราะฉะนัน้ เมือ่ ของจริงปรากฏก็ควรถือว่า
เป็นเรื่องดี ไม่ควรปฏิเสธ
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ของจริงในที่นี้ก็หมายถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากุศล
หรืออกุศล ก็ล้วนแสดงธรรมอย่างเดียวกัน เป็นครูบาอาจารย์
ของเราก็ว่าได้ สิ่งเหล่านี้ ถ้าพูดในแง่ปรมัตถธรรมแล้วก็มีค่า
เสมอกัน แต่ถ้าเราติดสมมติ ก็จะตัดสินหรือให้ค่าว่าอย่างนี้ดี
อย่างนี้ไม่ดี อย่างนี้ถูก อย่างนี้ไม่ถูก มีกุศลธรรมเกิดขึ้นก็
อ้าแขนรับ พออกุศลธรรมเกิดขึน้ ก็ผลักไส พยายามขับไล่ออกไป
นั่นเป็นกระบวนการที่น�ำไปสู่ทุกข์ได้ เพราะมันเจือด้วยกิเลส
และยิง่ ขับไล่ผลักไสก็ยงิ่ เป็นทุกข์ เหมือนไปต่อล้อต่อเถียงกับมัน
มันก็ยิ่งรบกวนเรา
อาจารย์กำ� พล ทองบุญนุม่ พูดให้แง่คดิ ดีมากว่า ถ้าเรา
ไม่ทำ� อะไรจิต จิตก็ไม่ทำ� อะไรเรา พอเราไปท�ำอะไรมันเข้าก็เลย
เกิดเรือ่ ง เช่นพยายามกดข่ม ผลักไส หรือยึดอยากให้มนั อยูก่ บั
เรานานๆ ตรงนีแ้ หละจะเกิดเรือ่ งขึน้ มา คือเกิดความทุกข์ เมือ่
พยายามขับไล่นวิ รณ์ นิวรณ์กเ็ ลยต่อสูก้ บั เรา เมือ่ เราเห็นมันเป็น
ศัตรู มันก็เลยเป็นศัตรูกบั เรา อันนีเ้ ป็นข้อปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญส�ำหรับ
การเจริญสติ และวิปัสสนากรรมฐาน
แต่สำ� หรับผูป้ ฏิบตั ใิ หม่ๆ การรู้ หรือดูเฉยๆ อาจจะเป็น
เรื่องยาก โดยเฉพาะเวลาเจอนิวรณ์ เอาง่ายๆ แค่ความง่วง ดู
มันเฉยๆ ไม่ง่ายเลย บางทีก็ต้องสู้กับมันบ้าง หรือบรรเทามัน
บ้าง เช่น เปลีย่ นอิรยิ าบถ หรือเอาน�ำ้ ลูบหน้า หรือไม่กต็ อ้ งหา
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อุบายขับไล่มัน ขนาดพระโมคคัลลานะซึ่งตอนนั้นท่านเป็น
โสดาบันแล้ว ปฏิบัติธรรมเกิดความง่วงมาก ท�ำยังไงก็ยังง่วง
พระพุทธเจ้าจึงแนะน�ำอุบายในการต่อสูก้ บั ความง่วง เช่นเอามือ
ลูบหน้า เอาขนนกยอนหู หรือจินตนาการว่าเห็นแสงสว่าง ที่
เรียกว่าอาโลกสัญญา หรือเอาลิ้นกดเพดาน จนกระทั่งว่าถ้า
ไม่ไหวจริงๆ ก็ให้นอนเสีย ขนาดพระอริยเจ้าก็ใช่ว่าจะสู้กับ
ความง่วงได้ทุกกรณี
กรณีของพระโมคคัลลานะท่านบ�ำเพ็ญธรรมแบบไม่นอน
ก็เลยถูกความง่วงหรือถีนมิทธะครอบง�ำอย่างหนัก แต่บรรยากาศอย่างทีน่ พี่ วกเราก็คงพอสูก้ บั ความง่วงได้ แต่ถา้ จะลองฝึกดู
ความง่วง ก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าดูไม่ไหวก็ลองสู้กับมันดู แต่
ต่อไปก็ควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเป็นมิตร อย่างสันติ ให้
ถือว่าความง่วงเป็นการบ้านฝึกใจเรา คือฝึกเป็นผูด้ ู หรือดูเฉยๆ
ไม่เข้าไปเป็น

๘
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ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ห็ น ค ว า ม จ ริ ง

พวกเราได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรม ค�ำว่า “ปฏิบัติธรรม” มี
ความหมายกว้างก็เพราะค�ำว่า “ธรรมะ” โดยความหมายแล้วกิน
ความกว้างขวางมาก จะหมายถึงสิง่ ดีงาม ทีน่ ำ� ไปสูค่ วามสุขก็ได้
หรือจะหมายถึงความจริงทีน่ ำ� ไปสูค่ วามพ้นทุกข์กไ็ ด้ “ปฏิบตั ธิ รรม”
ก็เช่นเดียวกัน มีความหมายใหญ่ๆ สองอย่าง อันทีห่ นึง่ คือการ
ปฏิบัติตามท�ำนองคลองธรรม เช่น การให้ทาน การรักษาศีล
ไม่เบียดเบียนใคร ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การประกอบสัมมาอาชีวะ
ซึง่ ก็รวมไปถึงการฝึกจิตให้มคี ณุ ภาพจิตทีด่ ี เช่น มีเมตตา กรุณา
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว อันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามท�ำนอง
คลองธรรม คือการฝึกกาย วาจา ใจ ให้งดงาม ประกอบไปด้วย
คุณธรรม ค�ำว่าคุณธรรมก็เป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรม
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ในความหมายแรก คือ ฝึกหัดขัดเกลาให้เกิดคุณธรรม มีชีวิต
ตามท�ำนองคลองธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้คนปฏิบัติกันทั่วไป ตื่น
แต่เช้ามาก็ใส่บาตร อย่างนีเ้ รียกว่าเป็นการปฏิบตั ธิ รรมเหมือนกัน
การให้ทาน การเป็นจิตอาสา ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมใน
ความหมายแรก
ความหมายทีส่ อง ปฏิบตั ธิ รรมหมายถึงการปฏิบตั เิ พือ่ ให้
เข้าถึงสัจธรรมความจริง คือท�ำให้เกิดปัญญา เข้าใจความจริง
อย่างรอบด้าน และลึกซึง้ จนกระทัง่ เห็นว่าสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงนัน้
ไม่สามารถยึดติดถือมัน่ ได้ เพราะอะไร เพราะทุกอย่างล้วนตกอยู่
ภายใต้กฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมือ่ จิตหยัง่
เห็นความจริงเช่นนี้อย่างแจ่มแจ้ง ก็ปล่อยวาง จิตก็เป็นอิสระ
หลุดพ้นจากความทุกข์ ความทุกข์ไม่สามารถจะเกาะเกีย่ ว ครอบง�ำ
หรือท�ำให้จิตหวั่นไหวได้ อันนี้หมายถึงความทุกข์ที่เป็นทุกข์ใน
อริยสัจสี่ ซึง่ สัมพันธ์กบั ทุกข์ในไตรลักษณ์ คือสภาวะทีม่ อิ าจทนอยู่
โดยตัวมันเองได้ สภาวะทีบ่ บี คัน้ และสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึน้
แก่ผู้ที่ยึดถือ เมื่อไม่ยึดถือมันก็ไม่สามารถจะบีบคั้นผู้นั้นให้เป็น
ทุกข์ได้ การปฏิบัติธรรมในความหมายนี้เน้นไปที่การภาวนา
โดยเฉพาะวิปสั สนากรรมฐานเพือ่ ให้เข้าถึงความจริงของกายและใจ
ซึ่งไม่ได้แยกจากความจริงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา ปฏิบัติธรรม
ในความหมายนี้ คนเข้าใจกันน้อย และปฏิบัติกันน้อยแต่เป็น
สิ่งส�ำคัญมาก
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ชาวพุทธเราต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติตามท�ำนองคลอง
ธรรม ซึ่งเป็นเรื่องโลกิยะคือเมื่อท� ำดีก็ได้ดี ได้รับค�ำชื่นชม
สรรเสริญ มีชีวิตที่ผาสุก ไม่มีศัตรู มีแต่มิตร เพราะท�ำความดี
มีคุณธรรม แต่แค่นั้นไม่พอ ก็ต้องก้าวมาสู่การปฏิบัติธรรมใน
ความหมายทีส่ องคือการปฏิบตั ใิ ห้เข้าถึงความจริง ซึง่ จะท�ำให้จติ
เข้าถึงภาวะทีเ่ ป็นโลกุตระ คือไม่หวัน่ ไหวไปกับค�ำชืน่ ชมสรรเสริญ
หรือลาภสักการะที่เกิดขึ้น รวมทั้งไม่ติดในความดีที่ทำ 
� คือท�ำดี
แต่คนไม่เห็นก็ไม่ทุกข์ เรียกว่าเหนือบุญเหนือบาปก็ได้ การ
ปฏิบัติธรรมในความหมายที่เป็นการเข้าถึงสัจธรรมนี้ต้องอาศัย
การดูหรือเห็นความจริง
ความจริงไม่ใช่เรือ่ งทีต่ อ้ งคิดเอาหรือว่าฟังเขาเล่า แต่ตอ้ ง
เห็นเอง จะเห็นได้อย่างไร ก็เห็นจากการทีเ่ รามาเจริญสติ ดูกาย
และใจ เห็นกายอย่างทีม่ นั เป็น เห็นใจอย่างทีม่ นั เป็น ตอนทีย่ งั
ไม่เห็นอย่างที่มันเป็นก็คิดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเรา คิดว่า
จิตนีเ้ ป็นเราเป็นของเรา เวลาท�ำอะไรก็จะมีตวั ตน หรือตัวกู ตัวฉัน
ขึ้นมาเป็นเจ้าของหรือผู้กระท�ำนั้น เช่นเวลาเดินก็มีความส�ำคัญ
มั่นหมายว่าฉันเดิน เวลาคิดก็มีความส�ำคัญมั่นหมายว่าฉันคิด
อันนี้เรียกว่าไม่ได้เห็นอย่างที่เป็น คือยังมีการสร้างภาพตัวตน
ขึ้นมาเป็นเจ้าของการกระท�ำหรือผู้กระท�ำนั้น แต่ทันทีที่เดิน
อย่างมีสติ นัน่ ไม่ใช่เราเดิน แต่จะเห็นว่าทีเ่ ดินนีค้ อื รูป คือกาย
เมื่อคิดและมีสติเห็นความคิด ก็จะเห็นต่อไปว่าที่คิดนั้นไม่ใช่
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เราคิดแต่เป็นนามคิด หรือเป็นการกระท�ำของนาม ไม่มีตัวเรา
หรือไม่มีการปรุงตัวเราขึ้นมาเป็นผู้เดินหรือผู้คิด
การเจริญสติจะช่วยท�ำให้เราเห็นความจริงอันนี้ แต่ก่อน
เวลาท�ำอะไรก็รู้สึกว่าฉันท�ำ  ฉันท�ำตลอดเวลา แต่พอมีสติ มัน
ก็กระเทาะความเป็นตัวเราออกไป เห็นเป็นสองคือรูปกับนาม
หลวงพ่อค�ำเขียน สุวัณโณท่านใช้ค�ำว่า “ถลุง” ปกติค�ำว่าถลุง
เราใช้กบั แร่ ตอนใหม่ๆ แร่มนั เป็นก้อน แต่พอถลุงมันก็จะแยก
เป็นขีแ้ ร่ เป็นเหล็ก เป็นดีบกุ เป็นทอง มันแยกออกมาเป็นส่วนๆ
ให้เห็น ไม่ใช่เป็นดุ้นเป็นก้อนหรือเห็นคลุมๆ อย่างทีแรก
การเจริญสติท�ำให้จิตของเราเห็นทะลุตัวตนหรือภาพ
ตัวตนที่สร้างขึ้น จนกระทั่งเห็นความจริงที่มีอยู่แล้วแต่ดั้งเดิม
คือ กายกับใจ รูปกับนาม อันนีค้ อื เบือ้ งต้นของการเห็นความจริง
ซึง่ ถ้าเราเห็นความจริงก็จะท�ำให้หลุดพ้นจากภาพตัวตนทีส่ ร้างขึน้
ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่มีจริง แต่จิตปรุงแต่งขึ้นโดยไม่รู้ตัว แล้วก็เลย
เห็นมันคลุมๆ ราวกับเป็นเจ้าของการกระท�ำต่างๆ อันนี้เรียก
ว่าอวิชชาหรือความหลง เป็นเพราะไม่มีสติ สติเป็นกุญแจไข
ไปสู่ความจริง เป็นกุญแจดอกแรกที่ไขให้เราเห็นความจริงของ
รูปกับนาม
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ต่อไปจะเห็นว่ารูปก็ดนี ามก็ดลี ว้ นไม่เทีย่ ง มันแปรเปลีย่ น
เป็นนิจ และมันก็อยู่ในภาวะที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ตัวมันเอง
ถูกบีบคัน้ ด้วย แล้วบีบคัน้ ผูท้ ยี่ ดึ ถือมันอีกที กายนีถ้ กู บีบคัน้ หรือ
เต็มไปด้วยทุกข์ นัง่ อยูเ่ ฉยๆ สักพักเราก็จะรูส้ กึ เมือ่ ยจนต้องขยับ
จากนัง่ หลังตรงก็มาพิงเสา ตอนพิงข้างฝาก็คดิ ว่าสบายแล้ว แต่
นัง่ ในท่านัน้ ไม่ถงึ ชัว่ โมงก็จะรูส้ กึ เมือ่ ย คราวนีก้ อ็ าจจะเอนลงนอน
นอนแล้วคิดว่าจะสบาย แต่พอนอนไปสัก ๗-๘ ชั่วโมง หรือ
อาจไม่ถงึ ด้วยซ�ำ้ ก็จะรูส้ กึ เมือ่ ยต้องขยับ ขยับเพราะอะไร เพราะ
มันมีทกุ ข์แฝงอยู่ มันถูกบีบคัน้ ด้วยเหตุปจั จัยต่างๆ ภายใน คนเรา
เวลานอนก็ขยับเป็นระยะๆ จะรู้ตัวหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง
เห็นรูปอย่างไร ก็เห็นนามอย่างนัน้ คือเห็นว่ามันแปรเปลีย่ น
อยู่เป็นนิจ เมื่อเห็นแล้วก็เกิดปัญญา เมื่อมีปัญญาถึงจุดหนึ่งก็
ละหรือวาง ไม่ยดึ ติดถือมัน่ หรือไม่แบกต่อไป นีค่ อื ความหมายว่า
เห็นความจริง เมื่อเห็นความจริงแล้วก็จะปล่อยวางได้ เพราะ
ฉะนัน้ การเห็นจึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมาก เราต้องฝึกเป็นผูด้ ู ผูเ้ ห็น
อย่างสม�่ำเสมอ ทีแรกเห็นด้วยสติ ต่อมาก็จะเห็นด้วยปัญญา
การที่เรามาเจริญสติ มาท�ำกรรมฐาน มาฝึกเป็นผู้เห็น
ครูบาอาจารย์บางท่านเปรียบเหมือนเราดูละครโรงเล็ก มันอยู่
ในใจของเรา ใจของเราเป็นเวทีละคร ทีม่ พี ระเอก ผูร้ า้ ย นางเอก
ต่างผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาแสดงบทบาท เราก็แค่ดูเฉยๆ แล้ว
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ก็เห็นว่ามันไม่มีตัวละครตัวไหนที่เที่ยงเลย ต่างผลัดกันมาแล้ว
ก็ผลัดกันไป และที่จริงตัวละครเหล่านี้ล้วนเป็นสมมติทั้งสิ้น
เหมือนกับนักแสดงพอลงจากเวที ก็ทงิ้ บททีแ่ สดง เราฝึกเป็นผูด้ ู
โดยไม่มปี ฏิกริ ยิ าอะไร แต่กอ่ นหน้านีเ้ ราไม่ได้เป็นผูด้ ู เราเข้าไป
เล่น เสมือนเป็นตัวละครนัน้ ด้วย หรือไม่กอ็ นิ ไปกับตัวละคร ดูก็
ดูไม่เป็น กลับไปอินกับตัวละคร เศร้าเสียใจกับนางเอกพระเอก
ไปโกรธแค้นตัวอิจฉา
ทีนี้เรามาฝึกเป็นผู้ดู ดูโดยไม่ตัดสิน หรือไม่มีปฏิกิริยา
กับสิง่ ทีเ่ ห็น มีคนเปรียบไว้ดวี า่ การด�ำเนินชีวติ เหมือนกับการดู
กระแสน�้ำไหลผ่าน จะเป็นแม่น�้ำหรือล�ำคลองก็แล้วแต่บางครั้ง
ก็มีหมาเน่า สวะ และจอกแหนลอยมา เราเห็นมันผ่านมาแล้ว
ก็ผา่ นไป บางครัง้ ก็เห็นเรือ ล�ำเล็ก ล�ำใหญ่ ผ่านมาแล้วก็ผา่ นไป
เห็นคนที่อยู่บนเรือ มีทั้งสวย มีทั้งน่าเกลียด มาแล้วก็ผ่านไป
การมองชีวิตแบบนี้มันท�ำให้จิตใจไม่เป็นทุกข์ไปกับสิ่งต่างๆ ที่
ผ่านเข้ามาในชีวติ แต่กอ่ นไม่ใช่แค่เห็นเฉยๆ แต่ไปคว้าด้วย คือ
คว้าหรือฉวยด้วยใจ บางทีกไ็ ปคว้าหมาเน่ามากอดไว้ ก็เลยรูส้ กึ
เหม็นเป็นทุกข์ บางทีเห็นห่วงยางสวย ก็อยากจะคว้าเอาไว้ แต่
พอลงไปคว้าก็เปียกปอน
แต่เมือ่ เปลีย่ นมาเป็นผูด้ ู เห็นสิง่ ต่างๆ มาแล้วก็ไป ก็รสู้ กึ
เฉยๆ ไม่เดือดร้อนหรือเป็นทุกข์ แต่คนส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนัน้
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พยายามยึดเอาไว้ ให้มนั เป็นของเราบ้าง หรือพยายามให้มนั อยู่
กับที่ เช่นเห็นเรือล�ำใหญ่ผา่ นมา ก็พยายามคว้าเชือกหรือดึงรัง้ ไว้
ไม่ให้มนั ไหลไปแต่กด็ งึ ไม่ได้ ซ�้ำกลับถูกมันลากยาวจนส�ำลักน�ำ้
ชีวิตของผู้ที่ไม่ได้มีการศึกษา ไม่ได้มีการปฏิบัติธรรมก็
เป็นท�ำนองนี้ คือพยายามจะยึดยื้อสิ่งที่แปรเปลี่ยนเคลื่อนไหว
อยูต่ ลอดเวลาให้อยูก่ บั ที่ เราเห็นสิง่ ใดทีช่ อบก็อยากครอบครอง
และอยากยึดไว้ ให้มนั อยูก่ บั ที่ โดยไม่เข้าใจว่าความจริงนัน้ เป็น
กระแสที่ไหลเลื่อนตลอดเวลา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ในรูปของ
กระแส แต่เป็นเพราะความหลง จึงคิดว่ามันเป็นดุ้นเป็นก้อนที่
อยู่นิ่ง เป็นเอกเทศ ทั้งๆ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีสภาวะไม่ต่างจาก
กระแสน�้ำที่แปรเปลี่ยนอยู่เป็นนิจ
ชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกัน โลกรอบตัวของเราก็เช่น
เดียวกัน ไม่ตา่ งจากกระแสน�ำ้ ทีแ่ ปรเปลีย่ น ไหลเลือ่ นอยูต่ ลอด
เวลา ไม่สามารถทีจ่ ะยึดให้อยูน่ งิ่ ๆ ได้ แต่เป็นเพราะความไม่รู้
ของเรา หรือเป็นเพราะความอยากที่ปรุงตัวตนให้เป็นเจ้าของ
อะไรต่ออะไรมากมาย พยายามยึดสิง่ ต่างๆ ให้อยูน่ งิ่ ซึง่ ไม่มวี นั
ส�ำเร็จ แม้แต่รา่ งกายของเรา เราพยายามยึดให้มนั อยูน่ งิ่ ก็ทำ� ไม่
ได้ เพราะมันต้องแก่ ต้องป่วย ต้องแปรเปลี่ยนไป คนที่เรารัก
เราจะยึดให้เขาอยู่ยงคงกระพันก็ทำ� ไม่ได้ เพราะว่าเขามาแล้วก็
ต้องไป ชีวิตของเขาก็เลื่อนไหลไม่ต่างกับกระแสน�้ำ
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ถ้าเราไม่เห็นความจริงของกายและใจ หรือเห็นความจริง
ของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ รียกว่าสังขารทัง้ รูปธรรมและนามธรรมในลักษณะ
นี้ เราก็จะเป็นทุกข์เมื่อต้องเจอความจริงที่แปรเปลี่ยนเป็นนิจ
ไม่ต่างจากการเอาตัวไปขวางกระแสน�้ำที่เชี่ยว ถ้าเราเอาตัว
ไปขวางมันเราก็จะถูกน�้ำพัดไป คนเราทุกข์เพราะความยึดมั่น
ในตัวตนก็เพราะเหตุนี้ เรามักจะสร้างตัวตนขึน้ มาด้วยความไม่รู้
ด้วยความหลง เต็มไปด้วยความอยาก เต็มไปด้วยความยึด เมือ่
สร้างแล้วก็อยากและยึดจะให้มันคงที่ เราจึงปฏิเสธความจริง
ขัดขวางความจริง ทวนกระแสความจริงตลอดเวลา เพราะพอยึด
อะไรว่าเป็นตัวตน ก็จะนึกว่ามันเที่ยง พอเกิดความแปรเปลี่ยน
เราก็เลยเป็นทุกข์
ทุกวันนีค้ นเราทุกข์เพราะไม่รจู้ กั วางใจให้ถกู ต้อง เราเอาใจ
ของเราขวางความจริง ขวางความจริงก็ไม่ต่างจากขวางกระแส
น�้ำ  สาเหตุที่เกิดน�้ำท่วมใหญ่คราวนี้จนก่อให้เกิดความเสียหาย
มากมายส่วนหนึง่ ก็เพราะว่าเราสร้างบ้านสร้างถนนขวางกระแสน�ำ้
ถ้าไม่ถูกน�้ำพัดพาไป น�้ำก็ท่วมเอ่อและท�ำลายทรัพย์สมบัติของ
เราอย่างช้าๆ คนสมัยก่อนเวลาสร้างบ้านเขาจะไม่ขวางกระแสน�ำ้
หรือไม่กย็ กพืน้ ขึน้ สูง น�ำ้ มาแล้วก็ไป เขาเรียกว่าน�้ำหลาก ไม่มี
ค�ำว่าน�ำ้ ท่วม คนสมัยก่อนไม่คอ่ ยรูจ้ กั ค�ำว่าน�ำ้ ท่วม รูจ้ กั แต่คำ� ว่า
น�ำ้ หลาก คือมาแล้วก็ไป ไม่มกี ารสร้างบ้านขวางกระแสน�ำ 
้ อีกทัง้
ยังพยายามช่วยให้น�้ำระบายลงทะเลได้เร็วๆ เช่นขุดคลอง แต่
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เดี๋ยวนี้นอกจากจะสร้างบ้านแปงเมืองขวางน�้ำ  แล้วยังถมคลอง
อีก เรียกว่าขวางทางน�้ำเต็มที่ ก็เลยเสียหายกันมาก
ฉันใดก็ฉนั นัน้ สาเหตุทคี่ นเรามีความทุกข์ถงึ แม้นำ�้ ไม่ทว่ ม
ก็ตาม ก็เพราะเราเอาใจขวางกระแสความจริงที่แปรเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลาและเจือไปด้วยทุกข์ ในความเป็นจริงไม่มอี ะไรทีเ่ ป็น
ตัวตน แต่เราก็พยายามนึก คิด และคาดหวังว่ามันมีตวั มีตน เจอ
อะไรก็เห็นมันเป็นตัวตน เริม่ ตัง้ แต่รา่ งกายของเรา จิตใจของเรา
ทรัพย์สมบัติของเรา คนรักของเรา เราก็เห็นเป็นตัวเป็นตน
ทัง้ ๆ ทีค่ วามจริงแล้วมันไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่มตี วั ตนโดยเอกเทศ
แต่เกิดขึน้ เพราะมีเหตุปจั จัย เหตุปจั จัยเหล่านีก้ ไ็ ม่เทีย่ ง มาแล้ว
ก็ไป เหมือนกระแสน�ำ 
้ อย่างเทียนทีก่ ำ� ลังส่องสว่างเล่มนีเ้ ราเห็น
ไหมว่ามีความแปรเปลีย่ นอยูต่ ลอดเวลา เทียนเมือ่ นาทีทผี่ า่ นมา
กับนาทีนี้ไม่ใช่เทียนเล่มเดียวกัน ถ้าเราคิดว่าเทียนนี้มีตัวตนที่
ถาวร แสดงว่าเราไม่เห็นความจริงทีแ่ สดงตัวต่อหน้าเรา นัน่ เป็น
เพราะเราอยากจะให้มันคงที่ ฉะนั้นการที่เราเห็นความจริงด้วย
ใจที่เป็นกลาง มองสิ่งต่างๆ ด้วยใจที่เป็นกลาง ก็จะเห็นความ
จริงได้ในที่สุด และความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือไม่มีตัวตนที่เป็น
อิสระหรือเป็นเอกเทศ
เรื่องนี้โยงไปถึงการปฏิบัติธรรมในความหมายแรกคือ
ปฏิบตั ติ ามท�ำนองคลองธรรม คนทีป่ ฏิบตั ธิ รรมในความหมายนี้
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ยังเชือ่ ว่ามีตวั ตนอยู่ ตนนัน้ เป็นทีพ่ งึ่ แห่งตน การปฏิบตั ธิ รรมคือ
การขัดเกลาตัวตนให้ประณีตมากขึ้น ถ้าตัวตนมันใหญ่โตหรือ
เห็นแก่ตวั ก็ทำ� ให้ตวั ตนนัน้ เล็กลง เห็นแก่สว่ นรวมมากขึน้ ส่วน
การปฏิบตั ธิ รรมในความหมายทีส่ อง ก็คอื การไม่เห็นตัวตน หรือ
เห็นความจริงว่าไม่มีตัวตน อันนี้เป็นความแตกต่างอย่างส�ำคัญ
ระหว่างการปฏิบัติธรรมในความหมายแรกและปฏิบัติธรรมใน
ความหมายที่สอง
ปฏิบตั ธิ รรมในความหมายแรก เมือ่ ท�ำดีกเ็ ชือ่ ว่ามีตวั ตน
ทีร่ บั ผลแห่งความดี อีกทัง้ ยังท�ำให้หมุนเวียนอยูใ่ นสังสารวัฏ เพราะ
ยังมีเชือ้ หรือเหตุปจั จัยให้ไปเกิดอยู่ นัน่ คือความหลง อวิชชาหรือ
กิเลส ส่วนการปฏิบตั ธิ รรมในความหมายทีส่ องคือการปฏิบตั หิ รือ
ฝึกจิตเพือ่ เห็นความจริงว่าไม่มตี วั ตน เมือ่ เห็นความจริงดังกล่าว
แจ่มชัด ก็ปล่อยวาง ไม่มีความยึดอยากใดๆ คือสิ้นกิเลส จึง
หลุดพ้นจากวัฏฏสงสารได้
พวกเราคงรูจ้ กั ท่านเว่ยหลาง ท่านเป็นสังฆปรินายกองค์ที่
๖ ของนิกายฌานหรือเซนของจีน ท่านเป็นคนที่ไม่มีการศึกษา
ก็วา่ ได้ เป็นเด็กผ่าฟืน แต่กบ็ รรลุธรรมได้เร็ว โดยไม่เคยปฏิบตั ิ
ธรรมในรูปแบบอย่างเป็นเรือ่ งเป็นราว แต่ทา่ นมีสติในการท�ำงาน
มาก เมื่อผ่าฟืนก็มีสติอยู่กับการผ่าฟืนจนกระทั่งจิตเป็นหนึ่ง
วันหนึ่งขณะที่เอาฟืนไปส่งในตลาด ได้ยินชายคนหนึ่งสวดมนต์
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ที่ชื่อว่าวัชรสูตร มีข้อความตอนหนึ่งว่า “พึงท�ำจิตมิให้ยึดมั่น
ในทุกสิ่ง” พอได้ยินตรงนี้จิตของท่านก็สว่างโพลง บรรลุธรรม
ทันที คล้ายๆ กับพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะตอนที่ยังเป็น
ฆราวาสชือ่ อุปติสสะและโกลิตะ พอได้ฟงั พระอัสสชิพดู เพียงแค่
ประโยคเดียวว่า “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุ
และความดับแห่งธรรมนั้น” ก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทันที
ท่านเว่ยหลางต่อมาได้มาท�ำงานในวัดซึง่ เป็นส�ำนักใหญ่ของ
นิกายเซน คราวหนึ่งท่านเห็นโศลกของพระผู้ใหญ่อันดับสอง
ของวัด ท่านเขียนว่า “กายนีเ้ หมือนต้นโพธิ์ จิตนีเ้ หมือนกระจก
ต้องหมั่นขัดอยู่เป็นนิจเพื่อไม่ให้ฝุ่นจับ” ท่านเว่ยหลางที่จริง
อ่านไม่ออก แต่ให้คนอ่านให้ฟงั พอได้ยนิ ก็รวู้ า่ ไม่ถกู ท่านเลยให้
คนช่วยเขียนกลอนอีกแผ่นหนึ่งไปปะคู่กันบอกว่า “ต้นโพธิ์นั้น
หามีไม่ กระจกนั้นเดิมแท้ก็ไม่มีอยู่ เมื่อทุกสิ่งว่างเปล่า ฝุ่นจะ
จับกับอะไร”
อันนีเ้ ป็นโศลกทีม่ คี วามหมายลึกซึง้ มาก คือท่านพูดความ
จริงขัน้ ปรมัตถ์เลยว่า ทุกสิง่ นัน้ ว่างเปล่าจากตัวตน สิง่ ทีเ่ รียกว่า
ตัวฉันแท้จริงก็หามีไม่ ผิดกับโศลกอันแรกทีม่ องว่ายังมีตวั ตนอยู่
เมือ่ มีตวั ตน สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำก็คอื ขัดเกลาตัวตนนัน้ ให้ประณีต เหมือน
กระจกที่ต้องขัดเสมอเพื่อให้ใสไร้ฝุ่น แต่ท่านเว่ยหลางเห็นว่าที่
จริงแล้ว ไม่มตี วั ตนตัง้ แต่แรก เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ความทุกข์จะเกาะ
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กับอะไร พูดอีกอย่างคือ เมือ่ เห็นความจริงว่าไม่มตี วั กูของกู จะ
มีผู้ทุกข์ได้อย่างไร
ตราบใดทีย่ งั คิดว่ามีผทู้ กุ ข์ ก็ตอ้ งพยายามสร้างบุญสร้าง
กุศลเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญ นี่เป็นจุดมุ่งหมายของการ
ปฏิบัติธรรมในความหมายแรก คือท�ำดีหรือปฏิบัติตามท�ำนอง
คลองธรรมเพื่อให้เกิดความสุข เพื่อให้เกิดบุญกุศล ชีวิตจะได้
เจริญงอกงามทั้งในชาตินี้ชาติหน้า ทั้งในทางโลกทางธรรม แต่
ปฏิบัติธรรมในความหมายที่สองคือการฝึกฝนจนเห็นความจริง
ว่าไม่มีตัวตน ไม่มีอะไรที่ยึดถือได้ เป็นเรื่องที่สูงกว่า ตรงนี้เอง
ที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษิตอย่างที่เราสวดเมื่อครู่ ว่า “พระพุทธเจ้าทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ล้วนเคารพพระธรรม”
มองในระดับพื้นๆ ก็คือเคารพคุณธรรมความดี แต่ความหมาย
ที่ลึกกว่านั้นก็คือเคารพสัจธรรมที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลา และ
สัจธรรมนี้มีลักษณะสามประการเรียกว่าไตรลักษณ์
ฉะนัน้ ทีเ่ ราสวดเมือ่ สักครูม่ ตี อนหนึง่ ว่า “ธรรมย่อมรักษา
ผู้ประพฤติธรรม” คนทั่วไปเข้าใจว่าประพฤติธรรม ก็คือท�ำ
คุณงามความดี สร้างบุญสร้างกุศล เมื่อท�ำเช่นนั้น ธรรมก็จะ
คุม้ ครองคือท�ำให้ประสบความสุขความเจริญ พ้นจากภัยอันตราย
ทัง้ ปวง ท�ำให้มชี วี ติ ยืนยาว ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ อันนีค้ อื
ความหมายที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ ซึ่งไม่ได้ผิดอะไร แต่ถ้าเข้าใจ
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ถึงขัน้ ว่าประพฤติธรรมแล้วจะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ปว่ ย ไม่ตอ้ งพูด
ถึงไม่ตาย อย่างนี้เป็นความเข้าใจที่ผิด
มีหลายคนเมือ่ พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็จะตัดพ้อว่า ท�ำไม
ถึงต้องเป็นฉัน ฉันอุตส่าห์ทำ� ความดี สร้างบุญสร้างกุศล ท�ำไม
ฉันต้องเป็นมะเร็ง อันนีเ้ ขาเข้าใจว่าถ้าท�ำความดี ประพฤติตาม
ท�ำนองคลองธรรมแล้วจะไม่เจ็บ ไม่ป่วย หรือว่าจะไม่ประสบ
ความพลัดพรากสูญเสีย เข้าใจอย่างนีไ้ ม่ถกู ความดีหรือบุญกุศล
นัน้ มีอานิสงส์แน่ แต่ไม่ใช่วา่ จะท�ำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้
ไม่วา่ จะเป็นความแก่ ความเจ็บ ความพลัดพรากสูญเสียก็ตาม
แต่ถ้าหากประพฤติธรรมในความหมายที่สองคือประพฤติธรรม
จนกระทัง่ เข้าถึงสัจธรรมความจริง อย่างนีแ้ หละจะช่วยให้ไม่ทกุ ข์
อย่างแท้จริง

ทุกวันนี้คนเราทุกข์
เพราะไม่รู้จักวางใจให้ถูกต้อง
เราเอาใจของเราขวางความจริง
ขวางความจริงก็ไม่ต่างจากขวางกระแสน�้ำ
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ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ในความหมายที่ลึกซึ้ง
ก็คือ เมื่อประพฤติธรรมจนเข้าถึงสัจธรรม มีปัญญาแลเห็นว่า
สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ปัญญาเช่นนี้จะท�ำให้
ใจไม่ทุกข์ แม้ว่าจะประสบความสูญเสียก็ตาม เพราะไม่ได้ยึด
ติดถือมั่นกับทรัพย์สินเงินทองตั้งแต่แรก ช่วงที่เกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่
มีหลายคนตัดพ้อว่า ฉันท�ำความดีมาก็มาก สร้างบุญสร้างกุศล
มาก็เยอะ ท�ำไมน�ำ้ ท่วมบ้านฉัน ขณะทีบ่ างคนน�้ำไม่ทว่ ม ก็พดู
ว่าเป็นเพราะอานิสงส์แห่งบุญกุศลทีไ่ ด้ท�ำไว้ ฉันท�ำความดี สร้าง
บุญสร้างกุศลมามาก เห็นไหมน�้ำก็เลยไม่ท่วมบ้านฉัน คนที่คิด
แบบนี้ก็มี อันที่จริงคิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน แต่อย่าไปคิดว่าถ้า
หากว่าน�้ำท่วมบ้านแล้วแสดงว่าฉันไม่ได้ท�ำบุญเท่าที่ควร หรือ
แสดงว่าท�ำดีแล้วไม่ได้ดี
สมัยทีห่ ลวงปูด่ ลู ย์ อตุโล ยังมีชวี ติ อยู่ เกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่
ที่จังหวัดสุรินทร์ หลายคนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว มีญาติโยม
หลายคนมากราบท่าน แล้วก็ตัดพ้อว่าตัวเองอุตส่าห์ท�ำบุญ
ท�ำกุศล ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าไม่ขาด ปฏิบตั ธิ รรมมาตัง้ แต่
ปู่ย่าตายาย ท�ำไมธรรมะไม่ช่วยคุ้มครองเขาให้พ้นจากไฟไหม้
หลวงปูด่ ลู ย์อธิบายว่า “ไฟมันท�ำตามหน้าทีข่ องมัน ธรรมะไม่ได้
ช่วยใครในลักษณะนัน้ หมายความว่า ความอันตรธาน ความวิบตั ิ
ความเสือ่ มสลาย ความพลัดพรากจากกัน สิง่ เหล่านีม้ นั มีประจ�ำ
โลกอยูแ่ ล้ว ผูม้ ธี รรมะ ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมะ เมือ่ ประสบกับภาวะเช่นนัน้
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แล้ว จะวางใจอย่างไรจึงไม่ทุกข์ อย่างนี้ต่างหาก ไม่ใช่ธรรมะ
ช่วยไม่ให้แก่ ไม่ให้ตาย ไม่ให้หวิ ไม่ให้ไฟไหม้ ไม่ใช่อย่างนัน้ ”
พุทธภาษิตทีว่ า่ “ธรรมย่อมรักษาผูป้ ระพฤติธรรม” ความ
หมายทีแ่ ท้จริงก็คอื เมือ่ มีปญั ญาเข้าใจความจริง ปัญญานัน้ ก็จะ
รักษาใจไม่ให้ทกุ ข์ ถึงแม้จะสูญเสียทรัพย์สมบัตแิ ต่ใจไม่ทกุ ข์ ถึง
แม้รา่ งกายเจ็บป่วย แต่ใจไม่ทกุ ข์ นีค้ อื อานิสงส์สำ� คัญทีส่ ดุ ของ
ของธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติในความหมายที่สองคือมีปัญญา
จนเห็นความจริง
เมือ่ เห็นความจริงของชีวติ และโลก ก็ไม่ยดึ ติดถือมัน่ พร้อม
ยอมรับความแปรเปลี่ยนได้ ตระหนักดีว่าชีวิตเหมือนกระแสน�ำ้
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น มาแล้วก็ผ่านเลยไป ไม่สามารถที่จะยึดให้
มันอยู่นิ่ง หรือให้เป็นของเราตามใจเราได้ อันนี้คือสิ่งที่เราควร
ท�ำความเข้าใจถ้าเรามั่นใจในอานุภาพแห่งธรรม โดยเฉพาะใน
ความหมายที่สอง คือการเห็นแจ้งในสัจธรรม ไม่ว่าอะไรจะ
เกิดขึน้ ก็ไม่ทำ� ให้ทกุ ข์ได้ แต่หากยังไม่เข้าใจตรงนี้ แม้จะท�ำบุญ
ให้ทานรักษาศีลมากมายเพียงใด ก็หลีกหนีความทุกข์ใจไม่พ้น
เพราะต้องเจอความแปรเปลี่ยน ความพลัดพรากสูญเสียเป็น
ธรรมดา
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พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับนางกีสาโคตมี เธอเสียลูกน้อยอายุ
๓ ขวบแต่ทำ� ใจไม่ได้ เอาแต่รอ้ งเรียกให้คนช่วยปลุกลูกของเธอ
ให้ฟน้ื ขึน้ มา แต่ไม่มใี ครช่วยได้ ใครๆ ก็บอกว่าลูกเธอตายแล้ว
แต่เธอไม่ยอมรับความจริง พอมีคนแนะน�ำให้ไปหาพระพุทธเจ้า
เธอก็รบี ไปหาพระองค์ทนั ที พระพุทธองค์รวู้ า่ สภาพจิตใจของนาง
กีสาโคตมี ไม่มีทางที่จะเข้าใจความจริงหรือเปิดรับธรรมะ จึง
บอกเธอว่าพระองค์สามารถช่วยได้ แต่เธอต้องไปหาเมล็ดผักกาด
จากบ้านทีไ่ ม่มคี นตาย นางกีสาโคตมีดใี จ รีบไปหาเมล็ดผักกาด
ทุกบ้านมีเมล็ดผักกาดแต่ก็มีคนตายทั้งนั้น บ้านแล้วบ้านเล่า
ก็มคี นตาย ในทีส่ ดุ นางก็ยอมรับความจริงได้วา่ ความพลัดพราก
สูญเสียนั้นเกิดขึ้นกับทุกคนไม่เว้นแม้แต่นาง สุดท้ายก็ยอมรับ
ได้ว่าลูกตายแล้วจึงเอาไปไว้ที่ป่าช้า แล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้า
ตอนนี้แหละที่พระองค์เห็นว่านางพร้อมรับฟังธรรมแล้ว จึงตรัส
ว่า “น�้ำป่าย่อมพัดพาชีวิตของผู้ที่หลับใหลฉันใด มัจจุราชย่อม
พัดพาผู้ที่ยึดติดในลูกและทรัพย์สมบัติฉันนั้น” พอพระองค์
ตรัสจบ นางก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
อันทีจ่ ริงไม่ใช่มจั จุราชหรือความตายเท่านัน้ ทีเ่ ปรียบได้ดงั
น�ำ้ ป่าทีไ่ หลเชีย่ ว ความแก่ ความเจ็บ ความพลัดพรากสูญเสียก็
เหมือนกัน มันคือกระแสของความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น หน้าที่
ของเราก็คอื ไม่เอาตัวไปขวางกระแสน�้ำ  หรือไม่สร้างตัวตนขึน้
มาขวางกระแสแห่งความจริง แต่เข้าใจธรรมชาติของกระแสแห่ง
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ความจริง และยอมให้มันผ่านเลยไป โดยที่ใจไม่ทุกข์ด้วย
อันนีเ้ ป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายพวกเราว่า ท�ำอย่างไรเราถึงจะปฏิบตั ิ
ธรรมจนกระทั่งสามารถเห็นความจริงอย่างนี้ได้ และสามารถ
วางใจให้สอดคล้องกับกระแสแห่งความจริง ไม่ใช่ไปขัดขวาง
เอาไว้ อย่างที่หลวงพ่อชา สุภัทโท สอนว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้น
กับเรามันถูกทั้งนั้น แต่ที่เราทุกข์เพราะวางใจผิด วางใจผิดคือ
ไปขวางกระแสความจริง หรือไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น
นี้แหละคือที่มาของความทุกข์ เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์
ก็ต้องเปิดใจยอมรับความจริงหรือปฏิบัติจนเห็นความจริงให้ได้
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อ ยู่ กั บ ทุ ก ข์
โ ด ย ใ จ ไ ม่ ทุ ก ข์

เนื้ อ หาของบทสวดมนต์ ท� ำ วั ต รเช้ า เป็ น เรื่ อ งของสั จ ธรรม
ความจริงที่เราควรเปิดใจศึกษา พิจารณา และวางใจให้ถูกต้อง
ต่อความจริงทีป่ รากฏแก่เราโดยเฉพาะทีเ่ ป็นความทุกข์ ข้อความ
ตอนหนึง่ ในบทสวดทีว่ า่ “เราเป็นผูถ้ กู ความทุกข์หยัง่ เอาแล้ว มี
ความทุกข์เป็นเบือ้ งหน้าแล้ว” ถูกความทุกข์หยัง่ เอาแล้ว หมายถึง
ว่าความทุกข์ได้แผ่ซ่านซึมลึกตามติดชีวิตของเรา โดยเฉพาะ
ร่างกายนี้ เรียกว่าเป็นตัวทุกข์แท้ๆ ทุกข์ทวี่ า่ นีเ้ รียกว่าสภาวทุกข์
เป็นทุกข์ที่เกิดกับทุกชีวิตและทุกสิ่ง ถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้แก่

94

ความแก่ ความปวดความเมื่อย และความตาย อันนี้เรียกว่า
ทุกข์ประจ�ำสังขาร เป็นทุกข์ทตี่ ามติดเราไปตลอดเวลา เรียกได้วา่
เราแบกความทุกข์อยู่ทุกขณะ แต่เราอาจไม่รู้ตัว เพราะมันเกิด
ช้าๆ หรือถูกบรรเทาตลอดเวลา เช่น พลิกตัวขยับตัวก็เลยไม่รสู้ กึ
ปวดเมื่อย หรือหายใจเข้าแล้วก็หายใจออก ก็เลยไม่รู้สึกอึดอัด
แต่ถา้ เราลองไม่หายใจเข้าดู หรือไม่ขยับตัวเลย อยูท่ า่ ใดท่าหนึง่
นานๆ ก็จะเห็นทุกข์ชัดเจน
ขณะเดียวกันความทุกข์ที่รออยู่เบื้องหน้าก็มีเช่น ความ
เจ็บป่วย ความตาย ความพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ทีพ่ อใจ และ
การประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจ เหตุการณ์เหล่านี้ก�ำลังรอเรา
อยู่ข้างหน้า มันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
เราเรียกว่าปกิณณกทุกข์ ไม่เหมือนความแก่ ความแก่เกิดขึน้ กับ
เราตลอดเวลาตัง้ แต่คลอดออกมาความแก่กเ็ ริม่ ปรากฏ เด็กทารก
อายุ ๑ วัน ก็ถอื ว่าแก่ คือแก่กว่าเด็กทีอ่ ยูใ่ นท้อง เด็กทีอ่ ายุสองวัน
ก็แก่กว่าเด็กที่อายุวันเดียว นอกจากนั้นก็ยังมีความโศก ความ
ร�ำ่ ไรร�ำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้น
ใจ เป็นต้น
ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นทุกข์ในอริยสัจ ซึ่งเป็นทุกข์ที่เกี่ยว
ข้องกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ความพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ประสบกับสิง่ ไม่รกั ปรารถนาสิง่ ใด
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ไม่ได้สิ่งนั้น ความโศก ความร�่ำไรร�ำพัน ความไม่สบายกาย
ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ นี่คือความจริงที่เราทุกคน
ต้องเจอ ถ้าไม่เจออยู่แล้วตอนนี้ก็ต้องเจอในวันข้างหน้า สิ่งที่
เจออยูแ่ ล้วตอนนีก้ อ็ าจจะได้แก่ความหนาวเหน็บและความเมือ่ ย
เป็นต้น
คนเราไม่มที างหนีทกุ ข์พน้ โดยเฉพาะทุกข์ทเี่ ป็นสภาวทุกข์
หรือทุกข์ประจ�ำสังขาร แต่มนุษย์เราไม่จำ� เป็นต้องจมอยูใ่ นความ
โศก ความเศร้า ความร�ำ่ ไรร�ำพัน ความคับแค้นใจเสมอไป แม้
แก่ แม้เจ็บ ก็ไม่โศกไม่เศร้า แม้พลัดพรากสูญเสียก็ไม่จ�ำเป็น
ต้องร�ำ่ ไรร�ำพัน เมือ่ ประสบกับสิง่ ไม่รกั เช่น ค�ำด่าว่า ค�ำต�ำหนิ
หรือการท�ำร้าย การฉ้อโกง ก็ไม่จำ� เป็นต้องคับแค้นใจก็ได้ อันนี้
เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ทกุ คนท�ำได้ แต่ไม่ใช่เกิดขึน้ เอง ต้องเกิดจากการที่
เราเข้าใจความจริงโดยเฉพาะเข้าใจเรือ่ งทุกข์ เมือ่ เข้าใจทุกข์ และ
วางใจต่อทุกข์ได้ถูกต้อง เราก็ไม่เป็นทุกข์
การวางใจต่อความทุกข์ทำ� ได้หลายวิธี ทีส่ ำ� คัญก็คอื การท�ำ
ความเข้าใจกับทุกข์นนั้ เข้าใจทุกข์ถงึ ขัน้ ทีร่ วู้ า่ ทุกข์เกิดจากอะไร
เกิดจากความอยากหรือตัณหา และความยึดติดถือมัน่ หรืออุปาทาน
พูดรวมๆ ว่า ความอยากและความยึด ลึกกว่านัน้ คืออวิชชาหรือ
ความหลง โดยเฉพาะความหลงทีป่ รุงตัวตนขึน้ มาให้ยดึ ติดถือมัน่
อันนีก้ เ็ ป็นรากเหง้าของความทุกข์ ซึง่ ถ้าเราเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้ง
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ก็จะรู้ว่า โอ เราเผลอแบกทุกข์ตั้งนาน เมื่อรู้เช่นนี้ก็วางได้เอง
เมื่อวางแล้วจิตใจก็โปร่งเบา
เมือ่ เราวางใจได้ถกู ต้องตรงตามความจริง ไม่ขดั ขวางหรือ
ปฏิเสธความจริง ความจริงก็ไม่สามารถจะท�ำความทุกข์ให้แก่เรา
ได้ เราจะเข้าใจความจริงหรือเข้าใจความทุกข์ได้ ก็ตอ้ งเจอทุกข์
บ่อยๆ ต้องเจอทุกข์ซำ�้ แล้วซ�ำ้ เล่า เมือ่ เจอแล้ว แทนทีจ่ ะร�ำ่ ไรร�ำพัน
ก็กลับมาตัง้ หลักมองทุกข์ ดูทกุ ข์ เห็นทุกข์ เข้าใจทุกข์ ปัญญา
ก็จะเกิด ท�ำให้หลุดจากความทุกข์ได้ จะหลุดจากทุกข์กต็ อ้ งรูท้ กุ ข์
และจะรูท้ กุ ข์ได้กต็ อ้ งเจอทุกข์อยูบ่ อ่ ยๆ เพราะฉะนัน้ ความทุกข์
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นมากต่อการเกิดปัญญาจนหลุดจากทุกข์ได้
มีครูบาอาจารย์ทา่ นหนึง่ พูดไว้ดวี า่ ความทุกข์ หรือความ
สูญเสีย เหมือนกับโคลนที่จ�ำเป็นต่อการเติบโตของดอกบัว บัว
จะงอกงามเติบโตได้ตอ้ งอาศัยโคลนตม ลักษณะพิเศษของบัวก็
คือแม้เกิดจากโคลนตม แต่กส็ ามารถเติบโตจนพ้นโคลนตม และ
อยู่เหนือน�้ำด้วย โคลนตมจ�ำเป็นต่อดอกบัวฉันใด ความทุกข์
ก็จำ� เป็นต่อความรูแ้ จ้งหลุดพ้นฉันนัน้ เพราะฉะนัน้ จึงไม่ใช่วถิ ขี อง
ผูฉ้ ลาดทีจ่ ะปฏิเสธหรือรังเกียจความทุกข์ เพราะมันคือสิง่ จ�ำเป็น
ต่อความรูแ้ จ้ง อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นแบบอย่าง ฉะนัน้
การมีท่าทีต่อความทุกข์ให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
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ถ้าเราอยูก่ บั ทุกข์ให้เป็น เราก็ไม่เป็นทุกข์ แม้เจ็บแม้ปว่ ย
ก็ปว่ ยแต่กาย แต่ใจไม่ทกุ ข์ แม้เจออากาศหนาว เจออากาศร้อน
ก็รอ้ นแต่กาย หนาวแต่กาย แต่ใจไม่ทกุ ข์ ก็เป็นปกติได้ มีคำ� พูด
ของท่านโดเก็นผู้เป็นปรมาจารย์ทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเซน
ของญี่ปุ่น ท่านพูดว่าเมื่อร้อนก็ให้เป็นพระพุทธเจ้าที่ร้อน คือ
Hot Buddha เมื่อหนาวก็ให้เป็นพระพุทธเจ้าที่หนาว หรือ
Cold Buddha อันนีเ้ ป็นส�ำนวนแบบเซน คือท่านมีความเชือ่ ว่า
มนุษย์เราทุกคนมีพทุ ธภาวะ หรือศักยภาพแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว แต่เพราะไม่รู้จักภาวะนี้ หรือพอถูกครอบง�ำด้วย
อวิชชา เราจึงไม่สามารถหยั่งถึงพุทธภาวะ หรือให้พุทธภาวะนี้
ปรากฏตัวออกมาได้
เพียงแต่เราค้นหาพุทธภาวะ เมื่อค้นพบแล้ว พุทธภาวะ
ก็จะปรากฏ พูดง่ายๆ ก็คอื ความเป็นผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน บังเกิด
ขึน้ มา แม้อากาศหนาวหรือร้อน แต่เราก็เป็นผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน
ได้ คือร้อนแต่กาย แต่ใจสงบเย็น ผ่องใส อันนีค้ อื ความเป็นพุทธะ
พระพุทธเจ้าก็รู้จักรู้ร้อน รู้หนาว แต่เมื่อร้อนพระองค์ก็ไม่ทุกข์
หนาวพระองค์กไ็ ม่ทกุ ข์ ไม่ใช่จะแข็งทือ่ ไม่รรู้ อ้ นรูห้ นาวเสียเลย
การเข้าใจทุกข์ไม่อาจท�ำได้ดว้ ยการใช้ความคิด แต่เข้าใจ
ด้วยการประสบสัมผัสกับทุกข์จนกระทัง่ รูว้ า่ ทีเ่ ราทุกข์โศก ร�ำ่ ไร
ร�ำพัน ไม่สบายใจ หรือคับแค้นใจ เกิดจากใจของเราที่ยึดติด
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ถือมัน่ กับสิง่ ต่างๆ เช่น อยากให้มนั คงที่ อยากให้มนั อยูก่ บั เรา
ไปตลอด ครัน้ เราสูญเสีย พลัดพราก มันก็ทำ� ใจไม่ได้ ไม่ยอมรับ
ความจริงอันนั้น เป็นเพราะความยึดติดถือมั่นท�ำให้เราปฏิเสธ
ความจริงทีป่ รากฏอยูต่ อ่ หน้า หรือความจริงทีก่ ลายเป็นอดีตไปแล้ว
ของหายไปแล้ว คนรักจากไปแล้ว แต่กย็ งั ไม่ยอมรับความจริงนัน้
ยังยึดติดถือมั่นว่าเป็นของฉันๆ อยู่ ทั้งๆ ที่ตอนนี้มันไม่ใช่
ของเราแล้ว เขาไม่ได้อยูก่ บั เราแล้ว เมือ่ ใจยังยึดติดอยูก่ บั อดีต
ด้วยความคิดว่าเรายังเป็นเจ้าของมันอยู่ หรืออยากให้ด�ำรงอยู่
กับเราต่อไป ใจทีป่ ฏิเสธความจริงนีแ่ หละทีย่ อ่ มถูกความจริงบีบคัน้
ทิ่มแทงจนเป็นทุกข์
สิง่ ทัง้ ปวงนอกจากไม่เทีย่ งแล้ว ยังเป็นทุกข์ดว้ ย ทุกข์ใน
ที่นี้ หมายถึงทุกข์ในไตรลักษณ์ ซึ่งหมายถึงสภาวะที่มีความ
บีบคั้นกดดันอยู่ภายใน หรือมีความขัดแย้งอยู่ในตัว เป็นภาวะ
ที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดและการสลายของปัจจัยภายใน ท�ำให้
คงอยูใ่ นสภาพเดิมไม่ได้ เนือ่ งจากองค์ประกอบของสิง่ นัน้ ไม่ได้
อยู่คงที่ แต่เกิดแล้วดับ หรือเกิดแล้วเสื่อมสลายไป ท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งกดดันภายใน อย่างเช่น ร่างกายของเรามีเซลล์
นับล้านล้านเซลล์มกี ารเกิดและดับวันหนึง่ ไม่ตำ�่ กว่าแสนล้านเซลล์
ถ้าเกิดดับทดแทนกันได้กไ็ ม่เจ็บไม่ปว่ ย แต่กย็ งั มีความแปรเปลีย่ น
เกิดขึน้ ตลอดเวลา เช่น ผมร่วง ผิวลอก หนังเหีย่ ว รวมทัง้ เกิด
ความแปรเปลีย่ นกับอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของเรา ยังไม่ตอ้ ง
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พูดถึงความกดดันบีบคัน้ จากปัจจัยภายนอก เช่น ดินฟ้าอากาศ
ทั้งหมดนี้น�ำไปสู่ความแก่ ความเจ็บ และความตายในที่สุด
ค�ำว่าทุกข์ ถ้าพูดสัน้ ๆ ก็คอื ภาวะทีก่ ดดัน บีบคัน้ ไม่วา่
จะเป็นการถูกกดดันบีบคัน้ จากภายใน หรือไปกดดันบีบคัน้ สิง่ อืน่
ก็ตาม อย่างที่เราสวดตอนท�ำวัตรเช้าว่า “ว่าโดยย่ออุปาทาน
ขันธ์ทงั้ ห้าเป็นตัวทุกข์” ทีจ่ ริงไม่ใช่แค่อปุ าทานขันธ์ทงั้ ห้าเท่านัน้
ที่เป็นตัวทุกข์ แม้กระทั่งขันธ์ห้าเฉยๆ ก็เป็นตัวทุกข์ คือ รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แม้ไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความ
ยึดมั่นเลย มันก็เป็นทุกข์เช่นกัน คือตกอยู่ภายใต้ความบีบคั้น
ขัดแย้งภายใน ไม่สามารถทรงตัวอยู่ไปตลอด แต่ท�ำไมท่านถึง
พูดเจาะจงว่าอุปาทานขันธ์ทงั้ ห้าเป็นตัวทุกข์ ก็เพราะว่าอุปาทาน
ขันธ์ทั้งห้าไม่เพียงถูกบีบคั้นจากสิ่งต่างๆ เท่านั้น แต่มันยังไป
บีบคั้นผู้อื่นด้วย
ผู้อื่นนั้นคือใคร ก็คือผู้ที่ยึดติดถือมั่นขันธ์ทั้งห้านั่นเอง
เหมือนกับสิง่ ของ จะเป็นทอง รถยนต์ บ้านเรือนก็เป็นทุกข์ คือ
เสื่อมสลายอยู่ทุกขณะ แต่ละขณะก็ถูกกดดันบีบคั้นด้วยความ
เกิดดับของปัจจัยต่างๆ เช่น ส่วนประกอบของมัน จะเป็นเพลา
ยาง ล้อ ตัวถัง มีความเสื่อมตลอดเวลา มาถึงจุดหนึ่งชิ้นส่วน
ก็เริ่มเสียทีละชิ้น สองชิ้น ก็ท�ำให้รถทั้งคันเสียหรือแล่นไม่ได้
จะแก้ไขให้ใช้ได้ก็ต้องถอดเอาชิ้นส่วนที่เสียออกไป เอาอันใหม่
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ใส่เข้าไปแทนที่ นีค้ อื สภาพทีเ่ ป็นธรรมดาของมัน ถ้าเข้าใจก็ไม่มี
ปัญหาอะไรแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเรายึดติดมัน อยากให้มันใหม่
เสมอ ท�ำงานได้ดีตลอดเวลา หรือเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเรา
ตรงนี้แหละที่ทำ� ให้รถคันนัน้ กลายมาเป็นตัวบีบคัน้ ให้เราเป็นทุกข์
ไม่ใช่ทกุ ข์กาย แต่ทุกข์ใจ
ฉะนัน้ ทีว่ า่ อุปาทานขันธ์ทงั้ ห้าเป็นตัวทุกข์ ก็คอื มันบีบคัน้
กดดันแก่ผทู้ ยี่ ดึ ถือมัน ร่างกายนีก้ เ็ ช่นเดียวกัน อยูภ่ ายใต้ความ
กดดั น บีบคั้น จากสิ่งต่ า งๆ ภายในที่เกิด และดับตลอดเวลา
ปรากฏในรูปของความแก่ ความเจ็บ ความป่วย แต่ถ้าเราไม่
ยึดถือ มันก็ไม่สามารถบีบคั้นให้เราเป็นทุกข์ได้ ป่วยก็ป่วยไป
แก่ก็แก่ไป แต่ใจเป็นปกติผ่องแผ้ว แต่เป็นเพราะยึดติดถือมั่น
ว่ามันต้องแข็งแรง ต้องสวยต้องงาม ต้องมีสุขภาพดี ซึ่งเป็น
การตั้งจิตที่สวนทางกับความจริง ขัดแย้งกับความจริงของ
ร่างกายนี้เอง เพราะฉะนั้นร่างกายก็เลยบีบคั้นเราให้เป็นทุกข์
คือทุกข์ใจ แต่ถ้าเราไม่ยึดติดถือมั่น คือไม่มีอุปาทานในสิ่ง
เหล่านี้ จะเป็นรถยนต์ จะเป็นร่างกายก็ดี ถึงเวลาเสื่อมสลาย
ตามเหตุปัจจัยของมัน ก็ไม่สามารถบีบคั้นจิตใจเราได้
นีเ่ ป็นสิง่ ทีเ่ ราควรท�ำความเข้าใจ ทีแรกเป็นความเข้าใจใน
ระดับความคิด ก็ต้องพิจารณาจนเห็นหรือรู้สึกได้ด้วยใจ ไม่ได้
พิจารณาทีไ่ หน ก็พจิ ารณาทีก่ ายทีใ่ จของเราจนเห็นความจริงว่า
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มันไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัย ที่เราจะวางใจหรือผูกใจไว้ได้
ถ้าเราเอาใจไปผูกอิงพิงมันเมื่อไหร่เราก็ทุกข์ ไม่วันนี้ก็วันหน้า
เหมือนกับเราพิงเสา บังเอิญเสานี้เป็นเสาที่ผุพัง ไม่สามารถจะ
เป็นทีพ่ งึ่ พิงให้ใครได้จริง เพราะตัวมันเองก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกัน
พอเสาหัก เราก็ลม้ คว�ำ่ กระแทกพืน้ อย่างแรง นีเ่ ป็นเพราะเราพิง
สิง่ ทีไ่ ม่สามารถเป็นทีพ่ งึ่ พิงให้กบั ใครได้เลย มันอาจจะให้เราพิง
ได้ชั่วคราว แต่พอมันพัง เราก็เสียหลัก กระแทกพื้น ผลคือ
เจ็บตัว คนส่วนใหญ่ไม่ได้เอาตัวพิง แต่เอาใจไปพึ่งพิงสิ่งต่างๆ
พอมันพัง ใจเราก็เจ็บเท่านัน้ เจ็บมาก เจ็บน้อย เจ็บนาน เจ็บสัน้
ก็แล้วแต่
เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ รามีปญั ญารูช้ ดั ว่าสิง่ ทัง้ ปวงไม่สามารถเป็น
ที่พึ่งพิงให้แก่ใครได้ เราก็จะเลิกเอาใจไปพึ่งพิง ก็คือเลิกหวัง
เลิกยึด เลิกเอาความสุขไปฝากไว้ ใจก็จะเป็นอิสระ ความปลอด
โปร่ง ไม่ทกุ ข์ สภาวะดังกล่าวจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ้ งอาศัยการประสบ
สัมผัสกับความทุกข์บ่อยๆ แต่เมื่อประสบแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้
ความทุกข์ครอบง�ำ  เราเป็นเพียงผู้ดู ผู้เห็นความทุกข์ ก็จะเกิด
ปัญญาขึ้นได้ในที่สุด
ฉะนัน้ เมือ่ เจอความทุกข์ เราอย่ามัวร�ำ่ ไรร�ำพัน ต้องหันมา
ตั้งหลักให้ดี และดูอาการของใจ อย่างเช่นอากาศหนาวอย่างนี้
ต้องถือเป็นข้อดี คือเป็นการบ้านให้เราได้ฝกึ สติ รูส้ กึ หนาวก็ให้
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มาดูใจ ดูกายของเราว่าเป็นอย่างไร กายมันมีปฏิกิริยาอย่างไร
ต่อความหนาว ดูเวทนาเกิดขึ้น เวทนาก็คือทุกข์ แต่ใหม่ๆ ดู
เวทนายาก ควรดูใจก่อน ดูใจว่ารูส้ กึ อย่างไรต่อความหนาว มัน
รู้สึกเป็นลบต่อความหนาวใช่ไหม มันบ่น โวยวาย หรือมีโทสะ
เกิดขึน้ ไหม เมือ่ เราเห็นมัน โทสะก็หายใป ใจก็สงบได้ อากาศ
หนาวแม้ตัวจะเกร็ง แต่ใจเป็นปกติได้ ทุกขเวทนายังปรากฏอยู่
แต่ใจไม่ทกุ ข์ เวลาอากาศร้อนก็เช่นเดียวกัน กายมีปฏิกริ ยิ าอย่างไร
กับความร้อน มันมีเหงือ่ ร่างกายเฉอะแฉะเพราะคราบเหงือ่ แล้ว
ใจล่ะเป็นอย่างไร ใจรู้สึกต่อต้าน ปฏิเสธ ตีโพยตีพายใช่ไหม
แต่เมื่อเราเห็นใจมีอาการอย่างนั้น ความรู้ตัวกลับมา ใจก็สงบ
กลับมาเป็นปกติ กายยังร้อนอยูแ่ ต่ใจไม่ทกุ ข์ ทุกขเวทนาก็ยงั มี
อยู่ แต่ใจไม่หวัน่ ไหวกระเพือ่ มเพราะทุกขเวทนานัน้ อันนีแ้ หละ
ที่ท่านโดเก็นพูดว่า ให้ท�ำตัวเป็นพระพุทธเจ้าร้อน พระพุทธเจ้า
เย็น คือยังรู้สึกถึงความร้อน รู้สึกถึงความหนาว แต่ใจสงบเย็น
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ทุกขเวทนาต่างๆ สามารถเป็นการบ้านให้เราฝึกเป็นผูด้ ู
เด็กๆ ก็ฝกึ ได้ สอนได้ แนะน�ำได้ มีเด็กคนหนึง่ อายุ ๓-๔ ขวบ
เขาเป็นคนกลัวโป๊ะข้ามแม่นำ�้ มาก เวลาพ่ออุม้ ลูกขึน้ เรือข้ามแม่นำ�้
หรือเรือด่วน เด็กจะกลัวมาก ดิน้ อย่างแรง ไม่ยอมลงโป๊ะ เป็น
อย่างนีอ้ ยูบ่ อ่ ยๆ พ่อไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร พยายามจะอธิบายให้ลกู
ฟังว่า ลูกไม่ต้องกลัว พ่ออยู่กับลูกแล้ว โป๊ะไม่มีอะไรน่ากลัว
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ไม่อันตรายอะไร มันแน่นหนา เด็กก็ไม่ฟัง ดิ้นอย่างเดียว พ่อ
ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร วันหนึง่ ได้ฟงั เรือ่ งราวของเพือ่ นคนหนึง่ ทีส่ อน
ลูกให้เห็นความโกรธ พอเด็กเห็นความโกรธแล้ว ความโกรธก็
หายไป เขาอยากเอามาใช้กับลูกของตัวบ้าง
วันหนึง่ พ่อทดลองอุม้ ลูกไปทีโ่ ป๊ะ พออยูบ่ นโป๊ะลูกก็กลัว
ดิ้นใหญ่ ร้องไห้ขอให้พ่อเดินออกจากโป๊ะไป คราวนี้แทนที่พ่อ
จะบอกลูกว่า ลูกไม่ต้องกลัว ก็ถามลูกว่า ลูกรู้สึกอย่างไร ลูก
กลัวใช่ไหม เด็กตอบว่ากลัว พ่อถามต่อว่า กลัวแล้วเป็นยังไง
ร่างกายเป็นอย่างไร เด็กตอบว่า หัวใจเต้นเร็ว ขนลุก พ่อก็บอก
ให้ลกู รับรูอ้ าการของกาย และความรูส้ กึ ทีใ่ จ สักพักเด็กก็หยุดดิน้
แล้วปล่อยมือลงมายืนอยูบ่ นโป๊ะ คราวนีไ้ ม่กลัวแล้ว วิง่ เล่นบนโป๊ะ
เหมือนเด็กทั่วไป นับแต่นั้นมาเด็กคนนั้นก็ไม่กลัวโป๊ะอีกเลย
อันนีเ้ ป็นตัวอย่างว่า เพียงแค่มสี ติเห็นความกลัว ความกลัว
ก็ทนอยู่ไม่ได้ ความกลัวเป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง ความโกรธ
ความเศร้า ก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่เรามีสติเห็นมัน หรือเห็นอาการ
ของใจที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆ ต่อความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
ประสบกับสิ่งที่ไม่รัก เมื่อเรามีสติเห็นอาการของใจแบบนั้น ใจ
ก็สงบได้ จะท�ำอย่างนีไ้ ด้กต็ อ้ งฝึกจากของจริง จากการเจอทุกข์
คนเรามักพยายามหนีทกุ ข์ทเี่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวัน ก็เลยไม่ได้
เรียนรู้จากความทุกข์อย่างผู้มีปัญญา แต่ถ้าเราสามารถเรียนรู้
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หรือรูจ้ กั ความทุกข์ดี เราก็สามารถอยูก่ บั ทุกข์ได้โดยทีใ่ จไม่ทกุ ข์
ด้วย
ฉะนั้นเราควรหาโอกาสเข้าไปรู้จักความทุกข์ อย่าหนีมัน
เข้าหาทุกข์เพือ่ รูจ้ กั ทุกข์ เพือ่ ฝึกใจให้สามารถเห็นความทุกข์ดว้ ย
สติจนเกิดปัญญาขึน้ มา อย่าหนี อย่าเลีย่ งโอกาส ถ้าหากว่าสบาย
มากไป ไม่คอ่ ยมีทกุ ข์ ก็ตอ้ งหาเรือ่ งเข้าหาทุกข์บา้ ง ยิง่ เราเชือ่ ว่า
ความทุกข์นั้นเป็นตัวเกื้อหนุนให้เกิดปัญญา เหมือนโคลนตมที่
ช่วยให้ดอกบัวงอกงาม เราก็มีความมั่นใจที่จะเรียนรู้จากทุกข์
อีกไม่กวี่ นั ทีน่ จี่ ะมีการเดินธรรมยาตราซึง่ จัดทุกปี นอกจาก
เพือ่ รณรงค์เรือ่ งสิง่ แวดล้อมบนเทือกเขานีแ้ ล้ว ยังเป็นโอกาสฝึก
สติ เป็นการเรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั ความทุกข์ ไม่วา่ อากาศร้อน ลมหนาว
เดินกลางแดด ถ้ามองอย่างคนทัว่ ๆ ไป การท�ำอย่างนีก้ ค็ อื การ
หาเรือ่ งให้ตวั เองเป็นทุกข์ แต่ทจี่ ริงไม่ใช่ มันเป็นแค่การหาโอกาส
ไปเจอทุกข์ ไม่ใช่เพื่อทรมานตัวเอง แต่เพื่อฝึกให้เราอยู่กับ
ความทุกข์ได้โดยใจไม่ทุกข์ อยู่กับความร้อนได้โดยใจไม่ทุกข์
อยู่กับความหนาวได้โดยใจไม่ทุกข์ แม้เหนื่อยก็เหนื่อยแต่กาย
ส่วนใจเบิกบาน ร้อนแต่กาย ใจสงบเย็น นี้เป็นเวทีอย่างหนึ่ง
ในการรูจ้ กั ทุกข์เรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั ความทุกข์ โดยใจไม่ทกุ ข์ นีเ้ ป็น
ศิ ล ปะอย่ า งหนึ่ ง ในการด�ำ เนิ น ชี วิ ตเลยที เ ดี ย ว คื อ เผชิ ญ กั บ
ความทุกข์โดยใจไม่ทุกข์
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ถึงอย่างไรเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น
ความแก่ ความเจ็บ ความป่วย ความพลัดพรากสูญเสีย รวมทัง้
ความตาย ถ้าเราอยูก่ บั มันได้ เป็นมิตรกับมันได้ เราก็จะเป็นสุข
ใจเป็นปกติ ก็เหมือนความเหงา ความเบือ่ ทีผ่ คู้ นมักจะหนีกนั เรา
ก็เลยไม่รู้จักที่จะอยู่กับความเหงากับความเบื่อด้วยใจที่ปกติได้
ทีจ่ ริงการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ไม่ใช่เพือ่ ให้ใจพบกับความสงบ
หรือความสุขเท่านัน้ แต่ยงั เพือ่ ให้เราสามารถอยูก่ บั ความไม่สงบ
และไม่สขุ ได้ โดยใจไม่ทกุ ข์ จะหวังให้ชวี ติ ของเราสงบราบเรียบ
ตลอดเวลา เป็นไปไม่ได้ เราท�ำได้แค่บางช่วงบางขณะ แต่
ส่วนใหญ่แล้วก็ตอ้ งเจอความไม่สงบไม่ราบรืน่ อย่างบทสวดมนต์
ท�ำวัตรตอนหนึง่ ทีว่ า่ “พวกเราถูกความทุกข์หยัง่ เอาแล้ว มีความ
ทุกข์เป็นเบือ้ งหน้าแล้ว” ถึงอย่างไรก็ตอ้ งเจอความทุกข์ แต่เจอ
แล้วท�ำอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์ อยู่กับมันได้ด้วยใจสงบ อยู่กับ
ความเจ็บปวดได้ อยู่กับความพลัดพรากสูญเสียได้ ก็ต้องรู้จัก
ทุกข์ มีสติดูทุกข์ มีสติรู้ใจในยามเกิดทุกข์ และมีปัญญาเห็น
ความทุกข์ จนปล่อยวางหรือวางใจถูกต้องได้ อันนี้เป็นโจทย์
ข้อใหญ่ของชีวติ หากเราท�ำได้กจ็ ะอยูใ่ นโลกทีผ่ นั ผวนปรวนแปร
ได้ด้วยใจที่ปกติ ผ่องแผ้วเหมือนดอกบัวที่น�้ำไม่อาจแปดเปื้อน
แม้จะเกิดจากตมแต่ก็พ้นโคลนตมได้
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ไ ม่ ยึ ด ทั้ ง บ ว ก แ ล ะ ล บ

อย่าคิดว่าเฉพาะอารมณ์ที่เป็นลบเท่านั้นที่เป็นเสมือนงูพิษ
อารมณ์ทเี่ ป็นบวกก็เป็นงูพษิ เช่นกัน ถ้ายึดติด ก็เป็นทุกข์ทงั้ นัน้
เพราะว่าอารมณ์ไม่ว่าลบหรือบวกล้วนเป็นทุกข์ ทุกข์อันหลังนี้
หมายถึงทุกข์ในไตรลักษณ์ คือมีความกดดันบีบคั้นในตัว ไม่
สามารถคงอยูใ่ นสภาวะเดิมได้ ต้องเสือ่ มสลายไปในทีส่ ดุ ฉะนัน้
อารมณ์ทเี่ ป็นบวก ถ้าเรายึดติดหรือหมายมัน่ ครอบครองมัน เรา
ก็จะเป็นทุกข์ ทุกข์ตรงนี้หมายถึงทุกข์ในอริยสัจ คือ ทุกข์ใจ
เพียงแต่อาจจะทุกข์ช้ากว่าอารมณ์ที่เป็นลบ
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หลวงพ่อชา สุภทั โท กล่าวว่า ความทุกข์กเ็ หมือนกับหัวงู
ไปจับมัน มันก็กดั ความสุข ก็เปรียบเหมือนกับหางงู จับหางงู
ก็ใช่วา่ จะปลอดภัย เพราะถ้าวางไม่ทนั มันก็แว้งกัด เพราะฉะนัน้
ท่านจึงพูดรวมๆ ว่าอารมณ์ทงั้ หลายเหมือนกับงูพษิ ไม่เกีย่ วข้อง
กับมันเป็นดี คือปล่อยให้มันเลื้อยตามธรรมชาติของมัน เดี๋ยว
มันก็ผา่ นไปเอง เพราะฉะนัน้ คนฉลาดเมือ่ เจอสิง่ ชอบใจก็ปล่อย
ไม่ชอบใจก็ปล่อย ไม่จับฉวยหรือยึดเอาไว้
เมือ่ วานพูดถึงท่านเว่ยหลางทีเ่ ป็นเด็กตัดฟืนแต่บรรลุธรรม
เมื่อได้ฟังคนสาธยายบทสวดมนต์
โดยเฉพาะข้อความที่ว่า “พึงท�ำจิตมิให้ยึดมั่นในทุกสิ่ง”
พอท่านได้ยนิ ได้ฟงั แค่ประโยคนีท้ า่ นก็บรรลุธรรม เพราะเป็นการ
สอนถึงวิธพี น้ ทุกข์ทตี่ รงลัดสัน้ นีเ่ ป็นหลักเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้า
สอนพระนันทิยะ มีคนถามพระนันทิยะว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร
ท่าน พระนันทิยะก็ตอบว่า “พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ปล่อย ให้วาง
ทัง้ ข้างหน้า ข้างหลัง และท่ามกลาง มิให้ตดิ อยูใ่ นอารมณ์อนั เป็น
อดีต อนาคตและปัจจุบนั อารมณ์ทพี่ อใจหรือไม่พอใจอันใดเกิดขึน้
จงปล่อยจงวางให้เป็นกองๆ ไว้ ณ ทีน่ นั้ อย่าน�ำมาเก็บไว้แบกไว้”
ทีจ่ ริงพระพุทธเจ้าสอนมากกว่านี้ พระองค์สอนต่อไปว่า “เขาด่า
ว่าเราบนบก จงกองค�ำด่าว่านัน้ ไว้บนบก อย่าน�ำติดไปในน�ำ้ ด้วย
เขาด่าว่าเราในน�้ำ  จงกองค�ำด่าว่านั้นไว้ในน�้ำ  อย่าน�ำติดตัวมา
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บนบก หรือเขาด่าว่าในเมือง ก็จงกองค�ำด่านั้นไว้ในเมือง”
ไม่ใช่แค่ค�ำต�ำหนิอย่างเดียว ค�ำชมก็เหมือนกัน ใครชม
เราตรงไหนก็วางตรงนัน้ เพราะถ้าเคลิบเคลิม้ หลงใหลกับมันก็เป็น
ทุกข์ คือพอเขาไม่ชมก็ทกุ ข์ ยิง่ ชมมากเราก็ยงิ่ ติด พอเขาชมน้อย
เราก็ทกุ ข์ ถ้าไม่ชมเลยก็เป็นทุกข์ ทัง้ ๆ ทีเ่ ขายังไม่ถงึ กับต�ำหนิเลย
ด้วยเหตุนพี้ ระพุทธเจ้าจึงสอนพระนันทิยะให้วางทัง้ อารมณ์ทชี่ อบใจ
และไม่ชอบใจ วางในทีน่ ไี้ ม่ได้หมายความว่าไม่รบั รู้ รับรูแ้ ต่ไม่
ยึดติด เพราะคนเราจะท�ำอะไรได้กต็ อ้ งรับรูอ้ ารมณ์ปจั จุบนั แต่
ก็ควรมีสติตามรู้โดยไม่เข้าไปยึดติด ซึ่งไม่ได้หมายถึงอารมณ์
ภายนอกอย่างเดียว อารมณ์ภายในคือสิง่ ทีป่ รุงขึน้ มาในใจก็เช่นกัน
นี่เป็นค�ำสอนที่ผู้รู้และครูบาอาจารย์ ท่านสอนกันมาตลอด
อย่างทีพ่ ดู เมือ่ วาน อาจารย์กำ� พลแนะน�ำว่า ถ้าเราไม่ไป
ท�ำอะไรจิต จิตก็ไม่ท�ำอะไรเรา ก็เหมือนกับงูพิษ ถ้าเราไม่ไป
ท�ำอะไรมัน มันก็ไม่ท�ำอะไรเรา หรือที่ท่านอาจารย์ปราโมทย์
ปาโมชฺโช บอกว่า จิตปรุงแต่งก็ช่างมัน อย่าไปปรุงแต่งจิต
ก็แล้วกัน นีเ่ ป็นหลักเป็นสากล แต่วา่ พูดกันคนละส�ำนวน ใจความ
เหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นถ้าเราท�ำความเข้าใจกับค�ำสอน
ส่วนนี้ และปฏิบัติให้ได้ก็จะช่วยเราได้มาก ท�ำให้ใจสงบ และ
สว่าง คือเกิดปัญญาได้ในที่สุด
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บางคนอาจเริ่มนับถอยหลังแล้ว เพราะอยากกลับบ้าน คิดถึง
ลูก คิดถึงห้องครัว คิดถึงหมา คิดถึงเฟซบุค๊ หรืออะไรก็แล้วแต่
ก็ให้ดูใจที่เริ่มนับถอยหลัง หรือดูใจที่อยากจะคุย เพราะรู้สึก
เครียดอยากจะผ่อนคลาย รวมทัง้ ความรูส้ กึ เคลิม้ ๆ ทีจ่ ะได้กลับ
บ้าน ซึง่ ท�ำให้เราอาจจะเผลอพูดคุยกัน ก็ให้เราตัง้ สติให้ดี คุยกัน
ให้น้อย เท่าที่จ�ำเป็น
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ค�ำถาม  ท�ำไมหลวงพ่อปราโมทย์ถงึ บอกว่าทีท่ า่ นไปเห็นหลวงพ่อ
เทียนสอนปฏิบตั แิ ล้วท่านบอกว่าคนอืน่ เพ่งใส่มอื หมด มีหลวงพ่อ
เทียนองค์เดียวทีไ่ ม่ได้เพ่ง มีเพือ่ นหลายคนทีไ่ ม่กล้าใช้วธิ ปี ฏิบตั ิ
อย่างนี้เพราะว่ากลัวจะเพ่ง มีส่วนที่ท�ำให้เพ่งง่ายหรือเปล่าคะ
พระไพศาล  ทีเ่ พ่งก็เพราะอยากให้จติ สงบ หลวงพ่อเทียนท่าน
เน้นอยู่เสมอว่าให้ท�ำเล่นๆ เพราะส่วนใหญ่จะท�ำจริงๆ ท�ำจริง
คือท�ำใจเกินร้อย เกินร้อยคือเกินปกติ คือถ้ามีความรูส้ กึ ตัว จิต
จะเป็นธรรมชาติ สบายๆ ความมีสติ ความรู้สึกตัว เป็นภาวะ
ทีส่ บายๆ โปร่งเบา ปกติ ในภาวะนัน้ จิตจะเต็มตืน่ คือเต็มร้อย
ส่วนใหญ่จะไม่ถงึ ร้อย อาจจะห้าสิบ เพราะใจลอย หรืออาจจะ
ไม่ถงึ ห้าสิบด้วยซ�ำ 
้ คือท�ำแบบสะลึมสะลือ เวลายกมือก็ยกแบบ
ใจลอย เพราะไม่รตู้ วั อันนีเ้ รียกว่าใจไม่ตนื่ หรือหลับๆ ตืน่ ๆ ถ้า
ปฏิบตั สิ บายๆ บางช่วงจะมีสติขนึ้ มา อันนัน้ คือใจทีต่ นื่ อยูก่ บั
การเคลือ่ นไหว อยูก่ บั การปฏิบตั ิ แต่วา่ คนทีป่ ฏิบตั ิ ตัง้ ใจมากๆ
ใจมันจะเกินร้อยก็คือ จะเพ่ง จะจ้องเกินปกติ เพราะอยากให้
จิตสงบ และทนไม่ได้ทจี่ ติ มันว้าวุน่ ก็เลยอยากควบคุมจิตให้สงบ
ไม่สามารถทีจ่ ะดูมนั เฉยๆ ได้ อย่างทีท่ า่ นอาจารย์ปราโมทย์ใช้
ค�ำว่าใจเป็นกลาง ถ้าใจไม่ยอมเป็นกลางกับอารมณ์ทเี่ กิดขึน้ ก็
จะเข้าไปแทรกแซง อย่างหนึ่งก็คือกดข่มความคิด อย่างที่สอง
ก็คือจ้องหรือบังคับจิต นักปฏิบัติจ�ำนวนมากเป็นอย่างนั้น แม้
กระทัง่ อาตมาตอนทีป่ ฏิบตั กิ บั หลวงพ่อเทียนใหม่ๆ ก็เป็นแบบนัน้
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เหมือนกัน หลวงพ่อเทียนบอกให้ทำ� เล่นๆ แต่ทำ� จริงๆ ท�ำเล่นๆ
ก็คอื ท�ำใจสบาย ไม่หวังผล แต่วา่ ท�ำจริงๆ คือท�ำไม่หยุด คนทัว่ ไป
มักจะท�ำแบบนีไ้ ม่คอ่ ยได้ คือท�ำเล่นๆ แต่วา่ ท�ำไม่หยุด ส่วนใหญ่
ถ้าท�ำเล่นๆ ก็ทำ� แบบเหลาะแหละ ท�ำไป หยุดไป ถ้าจะท�ำแบบ
ต่อเนื่องก็ต้องเพ่ง ต้องจ้อง
ค�ำถาม  ถ้ามีสติก็จะรู้เองใช่ไหมครับ อย่างการยกอย่างนี้ ถ้า
ถูกจังหวะ ก็จะรู้เองว่าตอนนี้สติพอดีร้อย
พระไพศาล  สติคอื ความระลึกได้ เมือ่ ใจเราเผลอไปคิดโน่นคิดนี่
แล้วระลึกขึน้ ได้วา่ ก�ำลังยกมือ สติกจ็ ะดึงจิตกลับมา เมือ่ กลับมา
ความรู้ตัวก็จะเกิดขึ้น ความรู้ตัวเกิดขึ้นตามหลังความระลึกได้
เมือ่ ระลึกได้วา่ ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ พอจิตกลับมาอยูก่ บั ตัวก็เกิดความ
รู้ตัว ความรู้ตัวเป็นธรรมชาติ ไม่ได้ตั้งใจ แต่เกิดขึ้นเอง ถ้า
บังคับจิตเมือ่ ไร นัน่ ไม่ใช่ความรูต้ วั มันจะเป็นการเพ่ง เป็นการ
เกร็งไป เหมือนเวลาเราฟังคนพูด เคยสังเกตไหม ถ้าเราฟังสบายๆ
เราจะฟังเข้าใจว่าเขาพูดอะไร แต่ถ้าฟังอย่างจดจ่อทุกค�ำพูด
คุณจะฟังไม่รเู้ รือ่ ง คุณจะฟังไม่เข้าใจทัง้ ประโยคทีเ่ ขาพูด แต่ถา้
คุณไม่ตงั้ ใจฟังเลย  คุณก็ไม่รเู้ รือ่ งเหมือนกัน เพราะฉะนัน้ จริงๆ แล้ว
ในชีวติ ประจ�ำวันเรามีสติอยูก่ บั การฟังอย่างเป็นธรรมชาติอยูแ่ ล้ว
แต่พอเราเติมความตัง้ ใจเกินไปเราก็ฟงั ไม่รเู้ รือ่ งแล้ว อาตมาเคย
ท�ำอย่างนีต้ อนเจริญสติใหม่ๆ มีเพือ่ นมาคุยด้วย อาตมาก็จดจ่อ
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ฟังเขาทุกค�ำพูด ปรากฏว่าฟังแทบไม่รู้เรื่องเลย ก็เลยต้อง
ปล่อยใจผ่อนคลาย เมือ่ ผ่อนคลายแล้วก็จะเข้าใจว่าเขาพูดอะไร
แต่ถ้าคลายเกินไปก็ไม่เข้าใจ เพราะใจลอยไปไหนก็ไม่รู้ ดังนั้น
จึงต้องวางใจพอดีๆ ตรงกลางๆ
ค�ำถาม  วันนีก้ พ็ อใจคิด ตอนแรกก็พยายามไปกดว่า ไม่คดิ ๆ
ตอนนี้มันจะคิดก็เรื่องของมันก็ดูมัน ก็รู้สึกว่ามันไม่เครียด
พระไพศาล  ควรให้ใจท�ำงานอย่างเป็นธรรมชาติ ถ้าจะเผลอบ้าง
ก็ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลองผิดลองถูก ใจก็จะ
กลับมาไวขึ้น
ค�ำถาม  พอรู้ มันก็เลิกคิดเอง
พระไพศาล  อาตมาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราอยูใ่ นบ้าน ประตู
บ้านเราเปิด แต่เราก็ทำ� อะไรของเราไป ล้างจาน ถูบา้ น แต่พอ
มีคนเข้ามาในบ้าน เราก็รู้
ค�ำถาม  เราไม่ได้ไปท�ำอะไรกับเขา
พระไพศาล  เพียงแค่เขารู้ว่าเรารู้ ถ้าเขาเป็นโขมย เขาก็ไป
เราไม่ตอ้ งไปไล่เขา ขณะเดียวกันถ้าเขายังไม่มา เราก็ไม่ตอ้ งไป
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มัวจ้องมองหน้าบ้านตลอดเวลา เวลาล้างจานก็ไม่ต้องเอาหูไป
จดจ่อทีป่ ระตูบา้ นว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่า ถ้าเราท�ำอย่างนี้ การ
ล้างจานของเราก็ไม่เป็นเรือ่ งเป็นราว ตอนทีเ่ ราล้างจานเราก็ลา้ ง
อย่างมีสติ ใจอยูก่ บั การล้างจาน แต่พอมีคนเข้ามา เราก็รทู้ นั ที
แต่ใหม่ๆ เรายังไม่รหู้ รอก เขามาถึงตัวแล้ว หรือไปถึงห้องนอน
แล้ว เราถึงเพิ่งรู้ว่าเขาเข้ามา ใหม่ๆ เป็นอย่างนั้น แต่ต่อไปๆ
ประสาทรับรูข้ องเราจะไวขึน้ เราล้างจาน ถูบา้ น พอมีคนเดินผ่าน
ประตูบ้านเข้ามา ยังไม่ทันถึงตัวเรา เราก็รู้แล้ว ต่อไปเราก็จะรู้
ไวขึ้น แค่เขาก้าวเข้ามาไม่กี่ก้าว เราก็รู้เพราะประสาทรับรู้ของ
เราไว
ฉันใดก็ฉันนั้น เราไม่จ�ำเป็นต้องจ้องดูความคิด บางคน
จะดักดูความคิด เพราะไม่อยากให้ความคิดออกมา พอไปดักดู
จะรูส้ กึ เครียดเลย ระหว่างทีย่ กมือ ก็ยกฟรีๆ คือไม่รตู้ วั แต่วา่
ระหว่างทีเ่ รายกมือ หรือตามลมหายใจ ใจก็อยูก่ บั การยกมือหรือ
หายใจ พอมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ทัน ไม่มีความคิดเกิดขึ้น ใจก็
อยู่กับลมหายใจ อยู่กับการเคลื่อนไหว มีความคิดเกิดขึ้นก็รู้
คือเอากายเป็นฐาน หรือเป็นเครือ่ งอยูข่ องใจ อย่าท�ำด้วยความ
ตัง้ ใจเกินร้อย หรือว่าคอยดักดูความคิด จะท�ำให้เราไม่มสี ติอยู่
กับกาย ขอให้ท�ำด้วยความรู้ตัว
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๑๒

ม อ ง ชี วิ ต ย ก จิ ต ใ จ

หน้าผานี้เป็นจุดที่อาตมาชอบมาสัมผัสและชื่นชมธรรมชาติ
มาเจอครัง้ แรกประมาณเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๓๓ ปีนนั้ เป็น
พรรษาแรกที่มาจ�ำพรรษาที่ภูหลง ออกพรรษาแล้วพักใหญ่ก็มา
ส�ำรวจป่า ลงจากภูหลงลงมาตามทางทิง้ ไม้ ไม่ใช่ทางชักลากไม้
แต่เป็นทางทิ้งไม้ คนตัดไม้ทยอยๆ ขนไม้ลงไปที่หมู่บ้านโน้น
พรรษานั้นมีการลักตัดไม้กันมาก ก็เลยมาส�ำรวจเส้นทางขนไม้
แล้วจับพลัดจับผลูขนึ้ มาถึงเขาลูกนี้ กว่าจะไต่ขนึ้ มาได้กเ็ หนือ่ ย
แล้วมาเจอหน้าผานีก้ ร็ สู้ กึ ประทับใจ ตอนนัน้ ไม่รวู้ า่ ชาวบ้านแถวนี้
รูจ้ กั หน้าผานีพ้ อสมควร แต่กอ่ นเขาเรียกว่าผาสนธยาวิลยั เพราะ
คนชอบมาดูวิวช่วงพระอาทิตย์ตก ตอนหลังก็กร่อนมาเป็น
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ผาศรีวิลัย หลังจากนั้นอาตมาก็มาที่หน้าผานี้อีกหลายครั้ง พา
เพื่อนมาบ้างหรือไม่ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศ
มองจากมุมนี้จะเห็นทัศนียภาพที่งดงาม มองมายังพื้นที่
ข้างล่างไม่คอ่ ยเห็นความเปลีย่ นแปลงมากนัก เวลายีส่ บิ ปีผา่ นไป
เร็วมาก ทุกปีกม็ โี อกาสมาหน้าผานีอ้ ย่างน้อย ๒-๓ ครัง้ ส่วนใหญ่
เพราะมีแขกมาก็พามาชมธรรมชาติบา้ ง มาท�ำสมาธิภาวนากันบ้าง
มาท�ำวัตรสวดมนต์กนั อย่างค�ำ่ คืนนีบ้ า้ ง ก็ได้มมุ มองอีกแบบหนึง่
เวลาอยูใ่ นป่าภูหลงเราจะเห็นต้นไม้ เห็นรายละเอียดของ
ภูหลง แต่พอมาจุดนีเ้ ราจะเห็นภาพกว้าง เห็นภูหลงในมุมกว้าง
ซึง่ ต่างจากตอนอยูใ่ นป่าทีเ่ ราเห็นแต่ตน้ ไม้ แต่ไม่เห็นป่าหรือเขา
ทั้งลูก ก็ท�ำให้ได้รู้จักภูหลงดีขึ้น และได้เห็นความเปลี่ยนแปลง
อย่างช้าๆ ถ้าหากอยูใ่ นป่าก็ไม่คอ่ ยเห็นความเปลีย่ นแปลง เห็น
รายละเอียดแต่ไม่เห็นภาพกว้าง แต่มาทีน่ ไี่ ด้เห็นภาพกว้าง เห็น
ความเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดี ปะปนคละ
เคล้ากัน
มาคิดดูคนเราควรมีเวลาที่จะปลีกออกมาอย่างนี้บ้าง
ไม่ใช่เพียงแค่ปลีกออกมาดูธรรมชาติในภาพกว้างเท่านัน้ แต่ยงั
รวมถึงการทีเ่ ราปลีกออกจากชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มอง
ชีวิตของเราในมุมกว้างด้วย เพราะส่วนใหญ่ เราใช้เวลาไปกับ

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

119

ท�ำงานวันต่อวัน เดีย๋ วนีว้ นั แต่ละวันเราซอยย่อยเป็นชัว่ โมง เป็น
นาที บางครั้งก็ซอยย่อยเป็นวินาทีก็มี แล้วเราก็หมกมุ่นอยู่กับ
ชีวิตแต่ละชั่วโมง แต่ละนาที นี้เป็นลักษณะของคนในเมือง ยิ่ง
ชีวติ เร่งรีบมากเท่าไร การซอยชีวติ เป็นนาทีหรือเป็นวินาทีกย็ งิ่ มี
ความส�ำคัญ เราใช้ชีวิตแบบวันต่อวัน ใช้ชีวิตวันนี้ให้เสร็จเพื่อ
จะได้ไปใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ หรือคิดแต่ว่าชั่วโมงนี้จะท�ำงานให้
เสร็จเพือ่ เราจะได้ไปท�ำชัว่ โมงต่อไป เสร็จช่วงเช้าก็นกึ ถึงช่วงบ่าย
บางทีชว่ งเช้ายังไม่เสร็จก็นกึ ถึงบ่ายแล้ว ท�ำงานบ่ายก็นกึ ถึงเย็น
ท�ำงานเย็นก็นึกถึงลูกที่บ้าน แล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้
เหมือนเดิม วันต่อวันจันทร์ถงึ ศุกร์ เสาร์อาทิตย์อาจจะแตกต่าง
จากจันทร์ถึงศุกร์บ้าง เผลอเดี๋ยวเดียวหมดเดือนแล้ว ใช้ชีวิต
ต่อไปอีกหน่อยก็หมดปีเสียแล้ว ประเดีย๋ วเดียวก็ผา่ นไปแล้ว ๕ ปี
๑๐ ปี โดยไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้าง
ถ้าหากเราด�ำเนินชีวติ แบบนี้ คือด�ำเนินชีวติ แบบวันต่อวัน
อาทิตย์ตอ่ อาทิตย์ เดือนต่อเดือน ปีตอ่ ปี เผลอปุบ๊ เดียวอายุกม็ าก
กว่าจะรู้ตัวว่า เราเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องตอนนั้นก็แก่แล้ว
ไม่มเี วลาปรับเปลีย่ นชีวติ แล้ว แต่ถา้ เรามีโอกาสปลีกออกมาจาก
ชีวติ ประจ�ำวันทีค่ นุ้ เคย ทีอ่ ยูก่ นั แบบวันต่อวัน อาทิตย์ตอ่ อาทิตย์
เดือนต่อเดือน ปีต่อปี แล้วหันมาไตร่ตรองมองชีวิตของเราใน
ภาพรวม เช่น ๕ ปี ๑๐ ปีทผี่ า่ นมาชีวติ เราเป็นอย่างไร ก็อาจจะ
เฉลียวใจได้บา้ งว่าเราได้ดำ� เนินชีวติ ไปในทางทีค่ วรจะเป็นหรือไม่
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คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยไม่มโี อกาส หรือไม่ได้หาโอกาสท�ำอย่างนี้ กว่า
จะรู้ว่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปเปล่าๆ หลายสิบปี ตอนนั้นก็
อายุมากแล้ว สิ่งที่น่าจะท�ำก็ไม่ได้ท�ำเพราะไม่มีเวลาแล้ว
อันทีจ่ ริงการมองภาพรวมของชีวติ ในช่วง ๕ ปี ๑๐ ปี ยัง
เรียกว่าน้อย ควรมองให้ยาวกว่านัน้ ขณะเดียวกันก็ไม่ควรมอง
ชีวติ ทีผ่ า่ นมาอย่างเดียว แต่ควรจะมองไปถึงชีวติ ในอนาคตด้วยว่า
เราอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นอย่างไร คนจ�ำนวนไม่น้อยไม่ได้
คิดเลยว่าอยากจะให้ชีวิตข้างหน้าเป็นอย่างไร เพราะเอาแต่
ท�ำมาหากินวันต่อวัน อาทิตย์ตอ่ อาทิตย์ เดือนต่อเดือน ปีตอ่ ปี
ไม่มีเวลาหยุดคิดหรือหยุดมองชีวิตที่ผ่านมา หรือมองว่าอยาก
ให้ชีวิตของเราเป็นอย่างไร
อาตมามีโอกาสจัดอบรมให้คนหลายกลุม่ กิจกรรมหนึง่ ที่
ท�ำบ่อยก็คอื ท�ำกราฟชีวติ คือให้เขาทบทวนชีวติ ทีผ่ า่ นมาในรอบ
๑๐ ปี และดูวา่ ชีวติ ทีผ่ า่ นมาเป็นอย่างไร วิธงี า่ ยๆ ก็คอื ให้คะแนน
ว่า ที่ผ่านมาสุขหรือทุกข์แค่ไหน ถ้าสุขมากก็ ๕ คะแนน สุข
ธรรมดาก็ ๔ คะแนน ไม่สุขไม่ทุกข์ ก็ ๓ คะแนน ถ้าทุกข์ก็
๒ คะแนน ถ้าทุกข์มากก็ ๑ คะแนน หลายคนบอกว่าไม่เคยหันไป
ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาในลักษณะนี้เลย คือไม่ได้นึกถึงด้วยซ�้ำว่า
ชีวิตที่ผ่านมาสุขหรือทุกข์ และสุขเพราะอะไร ทุกข์เพราะอะไร
ไม่เคยคิดเลย เรียกว่ามีชวี ติ อยูอ่ ย่างวันต่อวันอย่างทีพ่ ดู พอหัน
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มาทบทวนชีวิตก็เห็นว่าชีวิตของตัวขึ้นลงผันผวน บางทีก็ดิ่งลง
บางคนชีวิตเหมือนฟันปลา น้อยคนที่จะมีชีวิตแบบเสมอต้น
เสมอปลาย
พอเขาได้ทบทวนชีวิตอย่างนี้แล้วก็เห็นชีวิตที่ผ่านมาของ
ตัวเองได้ชดั เจนขึน้ ว่าเป็นอย่างไร สุขเพราะอะไร ทุกข์เพราะอะไร
ก็ท�ำให้คิดต่อไปได้ว่าถ้าชีวิตเราจะมีความสุขอย่างยั่งยืน หรือ
มีทกุ ข์นอ้ ยเราควรจะท�ำอย่างไร อันนีเ้ ป็นตัวอย่างทีช่ วี้ า่ คนส่วนใหญ่
ไม่มีโอกาสทบทวนชีวิตที่ผ่านมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราว นี่เป็น
การมองอย่างง่ายๆ เอาแค่สขุ และทุกข์ ยังไม่ถามว่าชีวติ ทีผ่ า่ นมา
พึงปรารถนาหรือไม่ ถ้าเราไม่มโี อกาสหันมามองชีวติ แบบนีบ้ า้ ง
กว่าจะรูต้ วั ก็ออกนอกลูน่ อกทางไปไกลแล้ว อาจไม่มเี วลากลับมา
สู่หนทางที่ถูกต้องก็ได้
อันทีจ่ ริงมีหลายวิธใี นการทบทวนชีวติ ทีผ่ า่ นมา มีคนค�ำนวณ
ว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรบ้าง สมมติว่าคนเราอายุ
๗๐ ปีโดยเฉลีย่ เขาพบว่าชีวติ คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยูบ่ นเตียงคือ
นอน ๒๐ ปี นีอ่ าจจะน้อยไปด้วย เพราะส่วนใหญ่เรานอนวันละ
๑ ใน ๓ หรือ ๘ ชัว่ โมง ถ้าอายุ ๗๐ ปี ก็นอนมากกว่า ๒๓ ปี
ส่วนเวลาทีใ่ ช้ในการท�ำงานทัง้ ชีวติ ก็ประมาณ ๑๐ ปี ทีน่ า่ ตกใจ
ก็คือคนส่วนใหญ่ใช้เวลาดูโทรทัศน์ทั้งชีวิต ๑๒ ปี เฉพาะเวลา
ทีอ่ ยูบ่ นโถส้วมรวมแล้วก็ ๓ ปี ใช้เวลาอยูบ่ นถนนประมาณ ๗
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เดือน อันนีเ้ ป็นตัวเลขของฝรัง่ ถ้าเป็นคนกรุงเทพฯ จะมากกว่านัน้
เพราะมีการประมาณว่าคนกรุงเทพฯ ใช้เวลาอยู่บนถนน ปีละ
ประมาณ ๖๐ วัน หรือ ๑ ใน ๖ ของปี ถ้าอยู่ในกรุงเทพฯ
๒๐ ปี ก็อยูบ่ นถนนประมาณ ๓ ปีเศษ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการนัง่
แช่อยูบ่ นถนนเพราะรถติด ส่วนเวลาทีใ่ ช้ในการกินอาหาร ๓ มือ้
สมมติว่าประมาณชั่วโมงครึ่งต่อวัน ทั้งชีวิตก็หมดไป ๕-๖ ปี
เวลาทีใ่ ช้อาบน�ำ้ หรืออยูใ่ นห้องน�ำ้ รวมแล้วก็อกี หลายปี สุดท้าย
เหลือเวลาว่างแค่ ๑๔-๑๕ ปีส�ำหรับคนอายุเฉลี่ย ๗๐ ปี
ถามว่าเวลาว่างทีเ่ หลือนีเ้ ราจะใช้ท�ำอะไร จะใช้ไปกับการ
เที่ยวห้างฯ ใช้เวลากับการเล่นเกมส์ หรือใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่
เป็นสาระ ถ้าท�ำอย่างนัน้ ก็จะเหลือเวลาทีเ่ ป็นเรือ่ งเป็นราวอยูแ่ ค่
ไม่กี่ปี
เพราะฉะนัน้ เวลามองภาพรวมของชีวติ แบบนีแ้ ล้ว ก็นา่ ตกใจ
ว่าเราใช้เวลาหมดไปกับเรือ่ งทีไ่ ม่คอ่ ยส�ำคัญหรือไม่กอ่ ประโยชน์
อะไรมากมายทีเดียว เช่นใช้เวลาบนถนน หรืออยูบ่ นรถ หลาย
คนมักจะบอกว่าไม่มีเวลาท�ำสมาธิ ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม ไม่มี
เวลาให้ลกู ไม่มเี วลาให้ครอบครัว ไม่มเี วลาให้พอ่ แม่ แต่มเี วลา
หรือเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระ เช่นอยู่หน้าจอโทรทัศน์
๑๒ ปี อันนีเ้ ป็นการประเมินเฉลีย่ ของฝรัง่ พวกเราอาจจะไม่ได้
ถึงขนาดนัน้ แต่ถา้ เราไม่มองชีวติ แบบนีบ้ า้ ง เราจะไม่เฉลียวใจ
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เลยว่าเราใช้เวลาหมดไปกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระมากมายแค่ไหน
เป็นเพราะเราใช้ชีวิตแบบวันต่อวัน เลยไม่รู้ว่าเสียเวลา
ไปกับเรื่องอะไรบ้าง เหมือนคนที่กินเหล้าหรือติดบุหรี่ เขามัก
เข้าใจว่าไม่ได้ใช้เงินมากเท่าไร สูบบุหรีก่ แ็ ค่วนั ละหนึง่ ซอง กินเหล้า
ไม่กเี่ ป๊ก แต่พอค�ำนวณเงินทีใ่ ช้ไปกับการกินเหล้าสูบบุหรีท่ งั้ ชีวติ
แล้ว ตัวเลขสูงน่าตกใจ เพราะหมดเงินไปหลายแสนบาท เพราะ
ฉะนัน้ การมองชีวติ ในภาพรวม ในภาพกว้างจึงส�ำคัญมาก แต่เรา
ไม่สามารถจะมองอย่างนัน้ ได้ถา้ ชีวติ เรายังติดอยูใ่ นวัฏจักรเดิมๆ
เป็นชีวติ ทีอ่ ยูแ่ บบชัว่ โมงต่อชัว่ โมง วันต่อวัน ไม่มเี วลาหยุดคิด
ไม่มีเวลาหยุดพิจารณา
ดังนั้นการออกมาจากชีวิตประจ�ำวันจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็น
ไม่ใช่แค่ปลีกตัวเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ ซึง่ ก็จำ� เป็นและมีประโยชน์
แต่ควรออกมาหยุดคิดพิจารณาชีวติ ทีผ่ า่ นมาด้วย จะช่วยให้เรา
เฉลียวใจได้ว่าเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ นี่คือชีวิตที่เราปรารถนาจริง
หรือไม่ คนส่วนใหญ่ไม่มโี อกาสทีจ่ ะถาม หรือไม่คดิ จะถามด้วย
เพราะชีวิตถูกกระตุ้นให้เร่งรีบตลอดเวลา เช่นต้องท�ำมาหากิน
อีกทัง้ ยังมีสงิ่ เร้ามากมาย เช่น ความบันเทิง รวมทัง้ ความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่ทำ� ให้คนเราหมดเวลาไปกับการโต้เถียง ทะเลาะ
เบาะแว้งกัน จนไม่ได้ท�ำสิ่งที่ควรท�ำหรือท�ำสิ่งส�ำคัญในชีวิต
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ฉะนัน้ การทีพ่ วกเราได้ออกมาจากชีวติ ปกติทเี่ คยชิน อาตมา
ว่าเป็นเรือ่ งทีด่ ี แม้เราออกมาปฏิบตั ธิ รรม ฝึกจิตให้อยูก่ บั ปัจจุบนั
แต่ก็คงจะมีบางช่วงที่เราได้เห็นชีวิตของเราที่ผ่านมา และท�ำให้
เราตั้งค�ำถามว่านี่คือชีวิตที่พึงปรารถนาหรือไม่ และถ้าอยากให้
ชีวิตของเราเป็นไปในทางที่พึงปรารถนา เราควรจะท�ำอย่างไร
อันนี้ต้องอาศัยเวลา ต้องมีเวลาหยุดคิดพิจารณา
พูดง่ายๆ ก็คอื เมือ่ เราได้ขนึ้ มาอยูบ่ นหน้าผา ได้มโี อกาส
มองทัศนียภาพทีก่ ว้างไกล นอกจากทัศนียภาพของสถานทีแ่ ล้ว
เราควรมองเลยไปให้เห็นถึงภูมทิ ศั น์ (Landscape) ของชีวติ เรา
ด้วย ให้เราสมมติว่าเบื้องหน้าเรานี้ไม่ใช่เป็นแค่ภูเขาหรือพื้นที่
อันกว้างใหญ่ แต่เป็นชีวิตของเราด้วย
การขึน้ มาอยูบ่ นเขาอย่างนีย้ งั ช่วยให้เราได้สมั ผัสกับธรรมชาติและรูส้ กึ เป็นหนึง่ เดียวหรือใกล้ชดิ ธรรมชาติมากขึน้ คนสมัย
ก่อนมีประเพณีจาริกขึ้นมาบนยอดเขาเพื่ออะไร ก็เพื่อสักการะ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิซ์ งึ่ คนโบราณมักจะอัญเชิญมาไว้บนเขา จะเป็นพระ
บรมสารีรกิ ธาตุกด็ ี จะเป็นพระพุทธบาทก็ดี เป็นธรรมเนียมของ
ทุกวัฒนธรรมเลยก็วา่ ได้ ทีเ่ ชือ่ ว่าบนเขาเป็นสถานทีส่ งู สุดทีเ่ ชือ่ ม
ระหว่างพืน้ โลกกับสวรรค์ แต่สงิ่ ทีอ่ าจเป็นผลพลอยได้หรืออาจเป็น
ความตั้งใจที่แฝงไว้ ก็คือเป็นการชักชวนให้ผู้คนได้ขึ้นมาอยู่บน
ทีส่ งู และเมือ่ มาถึงจุดทีอ่ ยูส่ งู เช่น ยอดเขา เราจะรูส้ กึ เป็นหนึง่
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เดียวกับธรรมชาติ โดยเฉพาะท้องฟ้า
อาตมาเคยขึ้นไปถึงยอดเขาศรีปาทะ หรือศิริปาทะ ที่
ประเทศศรีลังกา อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทที่ชาวลังกา
เคารพสักการะมาก เขาลูกนีส้ งู มาก สูงกว่าดอยอินทนนท์เสียอีก
คนลังกานิยมขึน้ ไปตอนกลางคืน แล้วไปถึงยอดตอนสว่าง เมือ่
ขึน้ ไปถึงยอด จะรูส้ กึ ถึงความเปลีย่ นแปลงในจิตใจ คือใจจะโปร่ง
โล่งเบาสบาย ไม่เหมือนกับตอนอยู่เบื้องล่างหรืออยู่บนพื้นดิน
ความรูส้ กึ ต่างกันมาก อาตมาเชือ่ ว่าเวลาผูค้ นขึน้ ไปถึงยอดดอย
สุเทพ หรือยอดเขาอันเป็นทีต่ งั้ ของศาสนสถาน ไม่วา่ ทีไ่ หนก็ตาม
จะรูส้ กึ ถึงความเปลีย่ นแปลงของจิตใจ จิตใจจะรูส้ กึ เป็นหนึง่ เดียว
กับท้องฟ้า เพราะนั่นคือจุดที่จะได้เห็นท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ นี่
ขนาดเราอยูใ่ นทีส่ งู ไม่มาก ก็รสู้ กึ ได้วา่ ใกล้ชดิ ท้องฟ้าจนเหมือน
เป็นหนึ่งเดียวกัน
ตอนนีข้ า้ งล่างของเราคือแผ่นดิน ข้างบนคือท้องฟ้า เรา
ได้เห็นดินกับฟ้ามาบรรจบกัน ฟ้าอาจจะเป็นตัวแทนของจิตใจ
มนุษย์ก็ได้ ส่วนดินก็มีความเชื่อมโยงกับร่างกายของเรามาก
ร่างกายของเราผูกพันกับพืน้ ดินมาก อาหารทีเ่ รากินก็มาจากดิน
จะเป็นพืชหรือสัตว์กต็ าม และเมือ่ เราตาย ร่างกายเราก็คนื สูด่ นิ
แต่ใจเรานัน้ จะมีลกั ษณะเชือ่ มโยงกับท้องฟ้ามาก ใจของคนเรา
สามารถแผ่กว้างไร้ขอบเขตเหมือนกับท้องฟ้า เวลาเราอยูบ่ นพืน้ ดิน
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เบื้องล่างเราจะไม่ค่อยสังเกต แต่พอขึ้นมาข้างบนจะรู้สึกเลยว่า
ใจของเรากับท้องฟ้าเชื่อมโยงกัน ผู้ที่จาริกแสวงบุญ พอขึ้นมา
ถึงยอดเขาจะรู้สึกเลยว่าใจของตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้า
ยิง่ ขึน้ มาถึงยอดเขาขณะทีพ่ ระอาทิตย์กำ� ลังขึน้ จิตใจจะสว่างโพลง
ไม่ใช่แค่ทอ้ งฟ้าทีส่ ว่างเท่านัน้ จิตใจก็สว่างด้วย ก็เลยเป็นประเพณี
ที่ผู้คนมักจะจาริกไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดเขา ที่
ภูฐานก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเดียวกันนี้ เป็นภูเขาชื่อว่า “ตักซาง”
แปลว่ารังเสือ เมือ่ ขึน้ ไปถึงนัน่ ความรูส้ กึ ก็คล้ายกัน คือรูส้ กึ ว่า
ใจเราเปิดโล่ง แผ่กว้าง เหมือนเป็นหนึง่ เดียวกับท้องฟ้าทีก่ ว้างขวาง
ไร้ขอบเขต
แต่ใจคนเราบางครั้งก็เหมือนกับฟ้าที่หม่น ใจบางคน
เหมือนกับเมฆในฤดูฝนคือครึม้ ทะมึน เวลาเราขึน้ มาบนยอดแล้ว
เห็นท้องฟ้าที่กว้าง ยิ่งเป็นฟ้าที่ไร้เมฆหมอกด้วยแล้วจะรู้สึกเลย
ว่านี่แหละคือจุดหมายของชีวิตเรา นั่นคือการยกระดับจิตใจ
ของเราให้เหมือนกับท้องฟ้าที่ไร้ขอบเขต ไร้เมฆหมอก จิตใจ
ของคนเราส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผูท้ ไี่ ม่ได้ปฏิบตั ธิ รรมจะเหมือนฟ้า
ที่เต็มไปด้วยเมฆด�ำทะมึน เวลาเราเห็นเมฆด�ำทะมึนเรารู้สึก
อย่างไร รู้สึกว่ามันเศร้า มันหนักใช่ไหม ต่างจากเวลาเราเห็น
ท้องฟ้าทีป่ ลอดเมฆ ท้องฟ้าที่ปลอดเมฆนั้นช่างกว้างไกลไร้เขต
แดนจริงๆ
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พระพุทธเจ้าตรัสถึงจิตของพระอรหันต์วา่ เป็นจิตทีไ่ ร้เขต
แดน ซึง่ ก็คล้ายกับท้องฟ้า เพราะว่าท้องฟ้าไม่มที สี่ ดุ ไม่มปี ระมาณ
เวลาเราขึน้ มาทีส่ งู ถ้าน้อมใจให้สงบ เราจะมีความรูส้ กึ อยากจะ
ยกจิตของเราให้สูงและเบาเหมือนท้องฟ้าโปร่งเบา เป็นอิสระ
แต่จติ ของเราไม่สามารถจะเป็นอย่างนัน้ ได้ เพราะความเห็นแก่ตวั
หรือการสร้างภาพตัวตนขึน้ มาครอบจิตของเราไว้ ท�ำให้จติ ใจคับแคบ
เป็นจิตที่เล็ก เหมือนคนที่อยู่พื้นล่างจะเห็นท้องฟ้าในมุมมอง
ที่จ�ำกัดมาก ต่อเมื่อเราขึ้นมาบนที่สูงเห็นท้องฟ้ากว้างไกล นั่น
เหมือนกับจะบอกว่า จุดหมายชีวติ เราคือการพัฒนาจิตของเรา
ให้กว้างขวางไร้ขอบเขต ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ เพราะไม่มี
ความยึดติดถือมั่นในตัวตนอันเป็นกรอบกรงจ�ำกัดไว้
การที่เราได้มีโอกาสขึ้นมาอยู่บนภูเขาอย่างนี้ช่วยพัฒนา
จิตของเราได้โดยไม่รู้ตัว คือพอเราขึ้นมาถึงแล้ว เราจะรู้สึกโล่ง
โปร่ง เบา แต่ถา้ เราไม่ตระหนักถึงความรูส้ กึ นี้ พอกลับไปข้างล่าง
ชีวิตก็เข้าสู่วัฏจักรเดิม คือ กังวล หม่นหมอง จิตใจคับแคบ
หนักอึ้ง
ถ้าน้อมใจให้สงบ เราจะมีความรู้สึกอยากจะ
ยกจิตของเราให้สูงและเบาเหมือนท้องฟ้า
โปร่งเบา เป็นอิสระ
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ตอนนีท้ อ้ งฟ้าเริม่ มืดแล้ว ต่างจากเมือ่ สักครูท่ เี่ ราเพิง่ ขึน้ มา
ใหม่ๆ ท้องฟ้าสว่างเพราะว่ามีแสงอาทิตย์ พระธรรมก็เหมือน
พระอาทิตย์ คือเมื่อมีพระธรรมเป็นเครื่องน�ำทาง จิตใจเราก็
สว่างไสว ขอให้เราเพียรพยายามแสวงหาพระธรรมมาเป็นเครือ่ ง
สาดส่องจิตใจให้เราสว่างไสวอยู่เสมอ
พอฟ้าสว่างไสว เราเห็นแล้วก็เกิดก�ำลังใจ ใครทีร่ สู้ กึ หดหู่
หม่นหมอง สิน้ หวัง เวลามาเจอทัศนียภาพอย่างทีเ่ ราได้เห็นเมือ่
ก่อนค�่ำ  ก็จะเกิดก�ำลังใจ จึงควรหาโอกาสให้แก่จิตใจของเรา
แบบนีบ้ อ่ ยๆ เวลาท้อแท้ทอ้ ถอยก็อย่าหมดก�ำลังใจ เปิดโอกาส
ให้ใจของเราได้พบกับบรรยากาศแบบนี้บ้าง หรือไม่ก็ให้ใจของ
เราได้พบธรรมะ ก็จะมีก�ำลัง กลับมามีความแช่มชื่นเบิกบาน
อีกครั้งหนึ่ง
อยากให้เราจดจ�ำความรูส้ กึ ดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ บนหน้าผานีเ้ อาไว้
เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในเวลาที่เราเกิดความรู้สึกท้อแท้ หดหู่
ภาพอย่างนี้ในวันนี้ จะช่วยให้เราได้สติ และมีพลังขึ้นมา
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สติเป็นปัจจัยให้เกิดโยนิโสมนสิการ
พอโยนิโสมนสิการเกิดขึน้
ก็ชกั กระแสความคิดออกจากร่องเดิมหรือนิสยั เดิม
เหมือนกับน�้ำแทนที่จะไหลไปทางเดิม
ก็ไหลไปสู่ร่องใหม่
ท�ำให้ร่องใหม่ลึกขึ้นกว้างขึ้น
อันนี้เรียกว่าเป็นการทวนกระแสอย่างหนึ่ง
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๑๓

วั น สุ ด ท้ า ย ข อ ง ชี วิ ต

กิจกรรมครัง้ นีค้ งใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที สิง่ ทีจ่ ะต้องระวังก็คอื
อย่าเผลอหลับ เพราะตอนนี้อากาศก�ำลังสบายๆ ถ้าเผลอหลับ
จะไม่ได้ประโยชน์เท่าไร ประการทีส่ องก็คอื กิจกรรมนีต้ อ้ งอาศัย
การจินตนาการ เพราะฉะนัน้ อยากให้เราวางการปฏิบตั ทิ คี่ นุ้ เคย
เช่น บางคนอาจจะถนัดการตามลมหายใจ ก็ให้วางก่อน ให้นอ้ มใจ
พิจารณาตามที่อาตมาจะพูด ซึ่งต้องอาศัยการจินตนาการตาม
ไปด้วย
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สิง่ แรกทีอ่ ยากให้พวกเราท�ำตอนนีค้ อื ผ่อนคลาย ให้รา่ งกาย
ผ่อนคลายทุกส่วน เอามือวางไว้ข้างล�ำตัว หายใจสบายๆ ให้
ความรูส้ กึ ไล่ลงมาเป็นล�ำดับตัง้ แต่ศรี ษะ ให้ใบหน้าเราผ่อนคลาย
ถ้ารู้สึกหน้านิ่วคิ้วขมวดก็ให้ผ่อนคลาย กล้ามเนื้อทุกส่วนบน
ใบหน้าผ่อนคลาย ต้นคอของเรารูส้ กึ อย่างไรบ้าง หัวไหล่ ต้นแขน
ข้อศอก และมือ ขอให้ผอ่ นคลาย ถ้าหากรูส้ กึ ว่าก�ำหรือเกร็งมือ
ก็ให้ผ่อนคลายด้วย
ให้ความรูส้ กึ ผ่อนคลายแผ่ไปทัว่ สรรพางค์กาย ให้หน้าอก
ช่องท้องผ่อนคลาย ให้ความรู้สึกไล่ไปที่ต้นขา ทั้งซ้ายและขวา
ผ่อนคลายเช่นกัน ถ้ารู้สึกเกร็งที่เท้าทั้งสองข้าง ก็ให้ผ่อนคลาย
เช่นกัน ทิง้ น�ำ้ หนักลงบนแผ่นหลังจนแนบกับพืน้ อย่าให้รสู้ กึ ตึง
หรือเกร็งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย นี่เป็นเวลาที่เราจะได้
ผ่อนคลาย หายใจสบายๆ ให้กล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายของ
เราผ่อนคลาย
ชีวิตของเราในยามนี้ ไม่ต่างจากกลางวันและกลางคืน
ครัง้ หนึง่ ชีวติ ของเราก็เหมือนกับอรุณรุง่ ดวงอาทิตย์คอ่ ยๆ ขึน้
และเคลื่อนสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงกลางฟ้า และในที่สุดก็ค่อยๆ
คล้อยต�ำ่ ลงๆ จนลับขอบฟ้า เหลือแต่ความมืดมิด ชีวติ ของเรา
ในขณะนี้ อาจจะเหมือนกับดวงอาทิตย์ยามเทีย่ ง ทีอ่ ยูก่ ลางฟ้า
จากนี้ไปก็มีแต่จะคล้อยต�่ำลงไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่ง ชีวิตเราก็
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ไม่ตา่ งจากอาทิตย์ทลี่ บั ขอบฟ้า และคงเหลือแต่ความมืดอย่างเช่น
ขณะนีว้ นั ทีช่ วี ติ มืดมิดและหมดสิน้ ลมหายใจ จะต้องบังเกิดแก่เรา
อย่างแน่นอน
คนส่วนใหญ่ยอ่ มปรารถนาชีวติ ทีย่ นื ยาว ขอให้เราจินตนาการว่านับจากนีไ้ ปอีก ๓๐ ปี เราก�ำลังนอนอยูบ่ นเตียง มีสาย
ระโยงระยางทัง้ ตัว วาระสุดท้ายก�ำลังใกล้เข้ามา หากการด�ำเนิน
ชีวิตของเราในขณะนี้ยืนยาวต่อไปจนถึง ๓๐ ปีข้างหน้า วันที่
เราแก่เฒ่าและก�ำลังจะละจากโลกนี้ไป มีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้
ไม่นาน อาจจะแค่ชวั่ โมงหรือหนึง่ วันเท่านัน้ ขอให้เราถามตัวเอง
ว่า เรามีความภาคภูมิใจในชีวิตของเราหรือไม่ อะไรคือสิ่งที่ท�ำ
ให้เรารูส้ กึ พึงพอใจกับชีวติ ทีผ่ า่ นมา และสามารถตายอย่างสงบ
ได้ และหากคูร่ กั ของเรายังอยู่ เราอยากจะให้เขาพูดอะไรกับเรา
เป็นครั้งสุดท้าย ค�ำพูดอะไรที่เราอยากได้ยินจากเขา
ถ้าหากว่าลูกของเรายังมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้น เราอยากให้
เขาพูดกับเราอย่างไร ในท�ำนองเดียวกันเราอยากให้เพือ่ นร่วมงาน
เพือ่ นบ้าน ตลอดจนผูใ้ ต้บงั คับบัญชา พูดถึงเราอย่างไร ในขณะที่
เราก�ำลังจะเสียชีวติ หรือพูดในงานศพของเรา เป็นค�ำพูดทีท่ ำ� ให้
เรารู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมา และรู้สึกว่าชีวิตที่ด�ำเนินมา
จนแก่เฒ่านั้น เป็นชีวิตที่ควรค่าแก่การด�ำรงอยู่
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อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่มีชีวิตยืนยาวถึง
๓๐ ปีข้างหน้าก็ได้ เราอาจจะมีชีวิตยืนยาวเพียงแค่ ๑๐ ปี
ดังนัน้ ขอให้นกึ ถึง ๑๐ ปีขา้ งหน้า ในขณะทีเ่ ราก�ำลังจะสิน้ ลม
ในยามนั้นเรารู้สึกเสียใจกับชีวิตที่ผ่านมาหรือไม่ ตอบตัวเอง
ได้หรือไม่ว่าอะไรที่ท�ำให้เรารู้สึกพึงพอใจกับชีวิต แม้ว่าไม่อาจ
อยู่จนแก่เฒ่าอย่างผู้คนส่วนใหญ่ ขอให้นึกถึงงานศพของเรา
ใน ๑๐ ปีขา้ งหน้า เราอยากให้ผคู้ นพูดถึงเราอย่างไร โดยเฉพาะ
คนทีใ่ กล้ชดิ เรา ลูก คู่ครอง มิตรสหาย รวมถึงพ่อแม่ หากว่า
ท่านยังมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้น
เวลา ๑๐ ปีข้างหน้าอาจจะน้อยส�ำหรับความคาดหวัง
ของเรา แต่ในความเป็นจริงอาจจะยาวก็ได้ เพราะเราอาจจะ
ไม่สามารถมีชีวิตจนถึงอีก ๑๐ ปีข้างหน้า เวลาของเราอาจจะ
เหลือเพียงแค่หนึ่งปีถัดจากนี้ไปเท่านั้น ชีวิตเราตอนนี้จึงเป็น
เสมือนดวงอาทิตย์ที่คล้อยมาจนถึงยามเย็น หากว่าเรามีชีวิต
อีกเพียงแค่หนึ่งปีถัดจากนี้ไป เรารู้สึกอย่างไร ท�ำใจได้หรือไม่
เราคิดว่าเราได้ใช้ชวี ติ มาอย่างมีคณุ ค่าจนสามารถยอมรับความตาย
ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าได้หรือไม่ นึกถึงวันที่เราก�ำลังจะสิ้นลม
เราอยากให้ใครอยูก่ บั เราข้างเตียง ใครคือคนทีเ่ ราปรารถนาให้มา
อยู่ใกล้เราในวาระสุดท้าย และใครคือคนที่เราอยากจะพบมาก
ทีส่ ดุ เพือ่ บอกความในใจ เราอยากจะพูดกับเขาว่าอย่างไรในขณะที่
เราก�ำลังจะสิน้ ลม คนนัน้ อาจจะเป็นลูก สามี ภรรยา เพือ่ นร่วม
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งาน ลูกน้อง หรือพ่อแม่
แต่ใครจะไปรู้ หนึ่งปีข้างหน้าอาจจะยาวไกลเกินไปก็ได้
จินตนาการว่าเรามีชีวิตเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนถัดจากนี้ไป
จินตนาการว่าเราก�ำลังนอนแบบ ลมหายใจรวยริน แต่ยงั มีความ
รูส้ กึ ตัวอยู่ ถามตัวเองว่าเราเสียใจไหมทีก่ ำ� ลังละจากโลกนีไ้ ปใน
วัยเพียงเท่านี้ ถามตัวเองว่า มีอะไรบ้างไหมทีเ่ ราเสียใจทีไ่ ม่ได้ทำ�
มีอะไรบ้างไหมที่เรารู้สึกเสียใจที่ได้ท�ำลงไป มีสิ่งใดที่ยังค้างคา
ใจเราอยู่ หรือเสียดายทีไ่ ม่มโี อกาสได้พดู ไม่ได้บอกความในใจ
และมีอะไรบ้างที่เราภูมิใจในชีวิตที่แสนสั้นของเรา
ทีนขี้ อให้จนิ ตนาการต่อไปว่า เราอาจจะไม่ได้สนิ้ ลมในอีก
หนึง่ เดือนข้างหน้านี้ แต่กำ� ลังจะสิน้ ลมในอีกไม่ถงึ ๒๔ ชัว่ โมง
ต่อจากนี้ เราเคยคิดบ้างไหมว่าชีวติ นีแ้ สนสัน้ นัก หากว่าวันพรุง่ นี้
เราจะต้องสิ้นลม ขณะที่ยังรู้ตัวอยู่ เราอยากจะให้ใครอยู่ใกล้
อยากให้ใครมาดูใจเราก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไป ใครบ้างที่เรา
อยากจะฝากฝัง และมีอะไรทีเ่ ราอยากจะฝากฝังกับคนทีเ่ ราไว้ใจ
ทีส่ ดุ ก่อนทีเ่ ราจะไม่มโี อกาสพูด เราอยากจะฝากฝังเขาเรือ่ งอะไร
ทรัพย์สมบัติ คนรัก หรืองานการ มีความในใจอะไรบ้างที่เรา
อยากบอก อยากพูดกับคนใกล้ชดิ มีอะไรทีเ่ ราเสียใจทีไ่ ม่ได้ท�ำ
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ทีนี้ขอให้จินตนาการต่อไปว่า แท้จริงแล้วเราอาจจะไม่มี
ชีวติ ถึงวันพรุง่ นีก้ ไ็ ด้ พรุง่ นีไ้ ม่ใช่วนั สุดท้ายของเรา คืนนีต้ า่ งหาก
ในขณะทีเ่ รานอนทอดร่างอยูน่ ี้ ในอีกไม่กชี่ วั่ โมงข้างหน้า ลมหายใจ
ที่เคยเข้าและออกเคลื่อนไหวในร่างกายนี้ก็จะสิ้นไป ร่างกายที่
เคยเคลื่อนไหวได้ ก็จะแน่นิ่ง ที่เคยอ่อนหยุ่น ก็จะค่อยๆ แข็ง
ไม่ตา่ งจากท่อนไม้ ความนึกคิดต่างๆ ก�ำลังจะเลือนหายไป ใน
ค�่ำคืนนี้ ไม่เพียงเราจะต้องสิ้นลมและทิ้งร่างนี้ไปเท่านั้น แต่เรา
จะต้องทิง้ ทรัพย์สมบัตทิ งั้ หลายทีม่ ี บ้านเรือน รถยนต์ เงินทอง
ทัง้ หมด จะต้องพลัดพรากจากเราไป ยิง่ ไปกว่านัน้ คนทีเ่ รารัก
ลูกที่เราคาดหวังว่าจะได้เจอในวันพรุ่งนี้ คนรักที่คาดหวังจะได้
พบปะสนทนากัน เราจะไม่มโี อกาสพบเขาอีกต่อไป เช่นเดียวกับ
พ่อแม่ เราจะไม่มโี อกาสได้รำ�่ ลา งานการทัง้ หลายจะไม่มโี อกาส
สานต่ออีกแล้ว สิ่งที่เราตั้งใจว่าจะท�ำ  แผนการต่างๆ ที่เราวาด
หวังเอาไว้ จะต้องทิง้ หมด โลกทัง้ โลกทีเ่ รารูจ้ กั จะดับสูญไปอีก
ไม่กชี่ วั่ โมงข้างหน้า ถามใจเราดูวา่ เราพร้อมทีจ่ ะละทิง้ สิง่ เหล่านัน้
และลาจากคนรัก ลูกหลาน พ่อแม่ และมิตรสหายหรือไม่ เรา
มัน่ ใจในความดีทเี่ ราได้ทำ� ในชีวติ ทีผ่ า่ นมาหรือไม่ พร้อมจะปล่อย
วางสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราไม่มโี อกาสได้ทำ� อีกต่อไปได้ไหม มีสงิ่ ค้างคาใจ
ใดๆ ทีเ่ ราพร้อมจะปล่อยวาง หรือมีสงิ่ ใดทีเ่ ราเสียใจทีไ่ ม่ได้ทำ�
หรือไม่
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หากว่าเราจะต้องสิน้ ลมภายในหนึง่ นาทีขา้ งหน้า อะไรที่
ท�ำให้เรามั่นใจว่าเราพร้อมจะตายอย่างสงบ เราจะนึกถึงอะไร
เป็นสิง่ สุดท้ายก่อนทีเ่ ราจะสิน้ ลม อะไรทีจ่ ะช่วยให้เราจากไปอย่าง
สงบและได้ไปสู่สุคติ หากมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่นาทีข้างหน้า
(เสียงระฆัง)
ขอให้เราค่อยๆ เปิดตา ขยับเนือ้ ขยับตัว และก็คอ่ ยๆ ลุก
ขึ้นมา ขอให้นั่งอยู่ในอาการที่สงบ และนึกย้อนทบทวนดูความ
รู้สึกของเรา ในช่วงที่ท�ำกิจกรรมที่ผ่านมา
(เสียงระฆัง)
ก่อนทีจ่ ะยุตกิ จิ กรรมนี้ อยากใช้ชว่ งเวลาสัน้ ๆ เพือ่ แบ่งปัน
ความรูส้ กึ ส�ำหรับคนทีพ่ ร้อมจะพูด จะพูดถึงความรูส้ กึ หรือแง่คดิ
ที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ำกิจกรรมนี้ก็ได้
พระไพศาล  มีใครหลับบ้างหรือเปล่า มีใครอยากจะแบ่งปันไหม
ผู้ปฏิบัติ ๑  อยากแบ่งปันว่าเมื่อหกเดือนที่แล้ว ตอนที่รถคว�่ำ
ครั้งนั้นก็รู้สึกว่าไม่รู้จะรอดไหม ถ้ามันเป็นวันสุดท้าย เราก็ไม่รู้
จะท�ำอย่างไร ก็ต้องปล่อยทุกอย่างไม่ว่าจะห่วงอะไรแค่ไหน ก็
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ต้องยอมรับ และก็ต้องพยายามมารักษาใจให้มีสติ จะได้ไปดี
ตอนนี้ถ้าคิดถึงก็คิดถึงลูก
พระไพศาล  กิจกรรมทีผ่ า่ นมามีชว่ งไหนกระทบใจมากบ้างหรือ
เปล่า
ผู้ปฏิบัติ ๑  ตอนที่บอกว่าถ้าเราจะบอกอะไรกับใครตอนที่เรา
จะจากไป ก็คงมีแต่อาจจะต้องรีบท�ำเสียตัง้ แต่ตอนนี้ ว่าเราคิด
จะบอกใครว่าเรารักเขา หรือควรจะให้เวลาเขา หรือควรจะขอโทษ
ใคร เพราะว่าวันหนึง่ ทีเ่ ราไม่รวู้ า่ จะมาถึงเมือ่ ไหร่ เราจะได้ไม่ตอ้ ง
เสียใจ และคิดไว้อย่างนี้ว่าจะตายวันไหนก็พร้อม ท�ำทุกวันให้
ดีที่สุดตลอดไป
ผู้ปฏิบัติ ๒  ผมคิดว่าค�ำถามที่หลวงพ่อถามมาเป็นค�ำถามที่ดี
มาก เพราะอาจจะไม่เคยได้น�ำตัวเองไปสู่สถานการณ์นั้น เป็น
เพียงสถานการณ์สมมติ หลายค�ำถามผมก็ยังอึ้ง และต้องกลับ
เอาไปคิดอยู่นาน คือพอมีค�ำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับ แต่อาจ
จะยังไม่ตกผลึก มันเป็นค�ำถามที่ดีมากที่บางครั้งผมก็ยังสงสัย
ตัวเองว่ามันควรจะเป็นยังไง แต่อย่างทีพ่ ...
ี่ (ผูป้ ฏิบตั ิ ๑) บอก
คือการท�ำทุกวันเหมือนกับวันที่เราพร้อมที่จะจากโลกนี้ไป เป็น
วิธีที่ดีที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมองออกไปอย่างที่หลวงพ่อ
บอกว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเราจบอย่างไร เพื่อที่เราจะได้
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ไปจากโลกนีโ้ ดยที่เรามีความสุขทางใจที่สุด
พระไพศาล  มีใครอยากแบ่งปันอีกไหม
ผู้ปฏิบัติ ๓  อยากจะแชร์ว่าสองปีที่แล้ว ผมเคยได้รับประสบ
การณ์กิจกรรมนี้จากหลวงพ่อครั้งนั้นรู้สึกจินตนาการตามไป
เรื่อยๆ ทุกขั้นตอน แล้วรู้สึกใจหายเวลาที่เวลาเราเหลือแค่ไม่กี่
นาที รูส้ กึ ใจหายมีอะไรทีเ่ รายังไม่ได้ทำ� อีกเยอะ ยังต้องกลับไปท�ำ
ตอนหลังทีไ่ ด้มโี อกาสแบ่งปันกันในวงก็รสู้ กึ ว่าจะต้องท�ำนูน่ ท�ำนี่
บางคนก็บอกว่าพร้อมแล้ว แต่ตอนนัน้ ผมรูส้ กึ ว่าผมมีอะไรต้องท�ำ
อีกเยอะ สองปีที่ผ่านมา ผมก็ท�ำอะไรไปเยอะเหมือนกัน และ
ได้เจออะไรเยอะ และรูส้ กึ ว่า ณ เวลานีถ้ า้ จะบอกว่าพร้อมก็คง
พร้อม พูดไปก็เหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก คนใกล้ตัวก็จะ
นึกว่าหมดอาลัยตายอยาก แต่ผมรูส้ กึ ว่าชีวติ ผมมันพอแล้วตอนนี้
คือเจออะไรมาพอสมควร และท�ำอะไรมาพอสมควร คิดว่าไม่รู้
จะหาอะไรต่อไปแล้ว ก็เลยรูส้ กึ พอ และคิดว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะ
ท�ำความดีมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ
ผูป้ ฏิบตั ิ ๔  นึกไม่ออกว่าจะต้องบอกอะไรกับใคร นึกไม่ออกว่า
ต้องท�ำอย่างไรต่อ รูแ้ ต่วา่ ท�ำได้แค่ตอ้ งยอมรับอย่างเดียว ณ นาที
เมื่อสักครู่นี้ คือต้องวางทุกอย่างแล้ว จะไปห่วงอะไร คือถ้าจะ
ให้นกึ ต่อ ก็นา่ จะสงสารแม่กบั ตา สงสารลูกว่าถ้าเราตายไปตอนนี้
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เขาจะเป็นยังไง และก็หว่ งตัวเองนิดหน่อย ไม่ใช่นดิ หน่อย เยอะ
ด้วยมั้ง ว่าจะไปยังไงต่อ เพราะการปฏิบัติเราก็ไม่ได้ท�ำมามาก
ยังไปไม่ถงึ ไหนเลย จะไปทีไ่ หนต่อ ชาติหน้าจะได้มาเป็นอย่างนี้
มั้ย จะมีโอกาสอย่างนี้หรือเปล่า
ผูป้ ฏิบตั ิ ๕  อันทีจ่ ริง ก่อนทีพ่ ระอาจารย์จะจัดกิจกรรมเผชิญ
ความตายทีห่ น้าผานีส้ องวันทีผ่ า่ นมาช่วงทีพ่ ระอาจารย์ให้นงั่ สมาธิ
ก็คิดเหมือนว่าถ้าอีกครึ่งชั่วโมงเราจะตาย จะต้องท�ำอย่างไร ก็
นัง่ ดูลมหายใจ และเห็นความคิดเกิดขึน้ คิดไปนูน่ คิดไปนี่ จน
จับความคิดได้ว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไปคิดกังวลและห่วงหา แม้
กระทั่งคนที่อยู่ข้างหลัง หรือกระทั่งเพื่อนเรา แต่ละคนก็มีชีวิต
และมีชะตากรรมของแต่ละคนไป ก็เลยห่วงตัวเองดีกว่าว่าจะท�ำ
อย่างไร ที่เราจะต้องตายในอนาคต ในขณะที่เรานั่งสมาธิไป
และมันเวทนาขึน้ กล้าขนาดนี้ และถ้าเกิดเราตายจริงๆ มันจะกล้า
จะแรงขนาดไหน กล้าขนาดไหน ก็เลยต้องยอมนิ่งๆ ดูความ
เจ็บปวด ดูลมหายใจ ดูความคิดไปเรือ่ ยๆ จนท้ายสุด ก็บอกว่า
ถ้ามันตายก็ตายเถอะ ใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขา เราเอาให้
รอดแล้วกัน เพราะว่าอยูต่ รงนีก้ ไ็ ม่รวู้ า่ จะต้องไปห่วงใคร เพราะว่า
ถ้าห่วงก็ไม่รู้ว่าจะต้องส่งจิตออกไปข้างนอก ไปหาเขา แล้วเรา
ต้องไปอยู่กับเขาหรือเปล่า คือคิดแบบดวงจิตที่จะต้องส่งจิต
ออกไปหาคนอื่นอย่างนี้ ก็เลยเหมือนทุกลมหายใจเข้าออกนี้
มันตายอยู่แล้ว
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ผูป้ ฏิบตั ิ ๖  ถ้าถามว่าอีกหกเดือนจะตาย จะท�ำอย่างไร พรุง่ นี้
จะตายจะท�ำอย่างไร ถ้าเดีย๋ วจะตาย กลัวจะลืมทีจ่ ะไม่ได้ทำ� อะไร
ไหม ผมพบว่าผมท�ำหมดแล้ว ผมไม่ได้อยากจะท�ำอะไรอีก และ
รู้สึกได้ยินเป็นค�ำถามว่านึกถึงอะไร อันที่จริงถ้าจะตายจริงๆ
เมื่อกี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมนึกถึงพระพุทธเจ้า แค่นี้ครับ
ผูป้ ฏิบตั ิ ๗  รูส้ กึ ตัว และรูส้ กึ ตืน่ สุดๆ ก็เพราะพระอาจารย์ถาม
ว่าถ้าเรามีชวี ติ ไปไม่ถงึ ปีหน้า ไม่รวู้ า่ ตอนไหนเมือ่ ไร ก็อกี ประมาณ
หนึ่งเดือน เราก็มานึกตกใจว่า ท�ำไมมีเวลาแค่นี้ เหมือนกับท�ำ
อะไรไม่ได้ ก็คิดว่าคงท�ำอะไรไม่ได้มาก แล้วคิดไม่ออกด้วยว่า
จะท�ำอะไรอีก ฟังค�ำถามต่อไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ มาถึงเวลาทีส่ นั้
มากๆ อีกเพียงไม่กี่นาที ก็รู้สึกได้เลยว่า จริงๆ แล้ว ชีวิตเรา
ไม่ตอ้ งท�ำอะไรอีกแล้ว ก็ทำ� ขณะนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ ก็นกึ ถึงทีล่ มหายใจ
อย่างเดียว ไม่ได้นกึ ถึงอะไรมาก มีอยูบ่ างช่วงเหมือนกันทีร่ สู้ กึ ว่า
ห่วงแม่ ห่วงลูก แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะสามารถท�ำอะไรให้ท่าน
ได้ หรือจะท�ำอะไรให้ลกู ๆ ได้ ก็รสู้ กึ ว่าตัวเองไม่มคี วามสามารถ
ที่จะท�ำอะไรได้ นอกจากจะแค่ตามลมหายใจไป แล้วก็มีความ
รูส้ กึ อย่างหนึง่ ทีร่ สู้ กึ มากๆ ก็คอื ตอนทีน่ อน ทีอ่ าจารย์บอกว่า
ให้ผอ่ นคลาย รูส้ กึ ว่าตัวเราแนบกับพืน้ แล้วกระดุกกระดิกไม่ได้
เลย ก็รู้สึกว่า ถ้าเราถึงวาระที่ขยับตัวไม่ได้เลย มันเป็นอย่างนี้
นี่เอง
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ผู้ปฏิบัติ ๘  ตอนที่พระอาจารย์ให้นึกถึงตัวเองนอนแล้วมีสาย
ระโยงระยาง นึกว่าก�ำลังป่วย ก็ดๆู แล้วก็คดิ ว่าคงหายใจไปเรือ่ ยๆ
แล้วรู้ตัวไปเรื่อยๆ ไม่ห่วงอะไรเลยสักอย่างเดียว ไม่เข้าใจ
เหมือนกัน พยายามนึกก็ไม่มี ช่วงทีถ่ ามว่าจะนึกถึงใคร ทุกตอน
จะนึกถึงคุณ... อยากให้เขามาอยูใ่ กล้ๆ อาจจะยึดติดกับเขามาก
ไปหรือเปล่าว่าเขาเป็นทุกสิง่ ทุกอย่าง อยากจะขอบคุณทีเ่ ขาพา
มาให้รจู้ กั ศาสนาพุทธจริงๆ จังๆ แล้วมาเส้นทางนี้ ก็นกึ ว่าอยาก
ให้เขามาอยูใ่ กล้ๆ ตอนจะตาย แต่ไม่หว่ งเขาเลยว่าจะเสียใจว่า
เราจากไป และคิดว่าเวลานึกถึงเขาตอนจะตาย กลับช่วยให้เรา
ไปดี หมายถึงเรารูส้ กึ ว่าทุกอย่างโอเค ทีเ่ ราจะตายไปได้สบายๆ
ก็คิดว่าน่าจะไปดี ไม่รู้จะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่า
ผูป้ ฏิบตั ิ ๙  ตายอย่างสงบ ไม่มหี ว่ งอะไร ก็นกึ ตามพระอาจารย์
ไปเรือ่ ยๆ ว่าถ้าจะตายก็สงบดี ตามลมหายใจไปเรือ่ ยๆ ณ วินาที
สุดท้ายที่พระอาจารย์ถามว่านึกถึงอะไร ก็นึกถึงพระพุทธเจ้า
แล้วก็นอนสวดมนต์ แล้วพระอาจารย์เคาะระฆังก็ดลู มหายใจอยู่
หลับอย่างสงบ ไม่มีห่วงอะไรเลย ณ วินาทีนี้ได้เลย
ผู้ปฏิบัติ ๒  พระอาจารย์ครับผมอยากพูดเสริมอีกนิดนะครับ
คือเวลาทีพ่ ระอาจารย์เอาเรือ่ งความตายมาเป็นโจทย์ ก็ทำ� ให้ผม
อดคิดไม่ได้ว่า ในฐานะที่ผมใช้ชีวิตฆราวาสมาตลอดชีวิตผม
คิดว่าชีวติ ชาวโลกตัง้ อยูบ่ นความประมาทจริงๆ เพราะว่าทุกวัน
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เวลาทุกปี ทุกขณะ เรา โดยเฉพาะตัวผมมักจะไม่ได้คิดว่า
จะตายวันตายพรุง่ คิดอะไรก็คดิ ไปยาวๆ อะไรก็ทำ� เอาไว้ ขนาด
ผมเป็นคนที่ไม่มีลูกนะครับ ผมก็ยังคิดไว้เผื่อหลาน โดยที่
ไม่เคยได้เอาค�ำถามง่ายๆ ทีห่ ลวงพ่อตัง้ มาเป็นโจทย์ ก็ทำ� ให้อด
สะท้อนใจตัวเองไม่ได้วา่ จริงๆ แล้ว เราใกล้เกลือกินด่าง ว่าสิง่
ที่เราสามารถจะแสวงหาได้ไม่ไกล เราก็ไม่ได้เคยเอามาคิด
ไตร่ตรอง และก็ยังถือว่าตัวเองยังเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความ
ประมาท
ค�ำถามที่โดนใจ แรกๆ หลวงพ่อก็มาแบบสบายๆ ก่อน
๓๐ ปี เราก็โอเค ยังอีกไกล อีกแป๊บเดียวก็มาเป็น ๑๐ ปี ๑๐ ปี
ชักจะใจไม่ค่อยดี จริงๆ ถ้าหลวงพ่อให้ ๑๐ ปีผมใจไม่ค่อยดี
เพราะผมยังมีความพอใจในความเป็นคนโลภอยูน่ ะครับ และก็ยงั
มีรกั มีหลง มีหวง มีนนู่ มีนี่ คือพอใจในชีวติ ทีเ่ กิดมา ยังไม่อยาก
ที่จะละทิ้งมันเร็วๆ นี้ แต่พอหลวงพ่อถอดมาเหลือปีเดียว เอ!
ปีเดียวนีไ่ ม่ไหว ยิง่ ถ้าเหลืออีกสิน้ ปีนี้ ผมก็ลนลาน ผมมีความรูส้ กึ
จิตมันลนลาน คือมันรูส้ กึ ว่าเป็นโจทย์ทผี่ มตีไม่แตก  ก็อย่างทีผ่ ม
บอกว่ามันเป็นค�ำถามทีผ่ มอึง้ และคิดแล้วไม่ตกผลึก คิดไม่ขาด
นีล่ ะ่ ครับเป็นปฏิกริ ยิ าดิบๆ ทีผ่ มได้มา แต่ปญั ญาผมก็ยงั มีแค่นี้
หลวงพ่อพูดมาก็ยังท�ำให้ผมต้องกลับไปคิดอีกว่าท�ำอย่างไร
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ผูป้ ฏิบตั ิ ๑๐  คือตอนแรกจะเครียดเวลาหลวงพ่อบอกเวลาน้อยๆ
นะ แต่พอบอกไม่ตายแล้ว โอ! โล่งอก ตอนแรกเครียดมากจะ
ตายวันนี้เลยเหรอ
ผูป้ ฏิบตั ิ ๑๑  ส�ำหรับผม ตอนหลวงพ่อพูดว่าตอน ๑๐ ปีอะไร
อย่างนี้ ก็ยอ้ นไปเรือ่ ยๆ ก็รสู้ กึ ว่าชีวติ นีย้ งั มีสงิ่ ทีไ่ ม่ได้ทำ� อีกเยอะ
มากไปหมด แต่ถามจริงๆ ว่าห่วงไหม ก็ไม่คอ่ ยรูส้ กึ กับมันมาก
เพราะโดยรวม ชีวติ ก็คอ่ นข้างสบาย ถ้าเกิดเป็นอะไรไป ภรรยา
ก็สามารถดูแลลูกๆ ได้สบายอยูแ่ ล้ว ส่วนตัวผม ถ้าเกิดเป็นอะไร
ไป ธุรกิจก็ไปได้ ผมคิดว่าถ้ามันตายมันก็จบแล้ว ไม่มีอะไรที่
จะต้องไปห่วง ก็คือคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วรู้สึกว่าเฉยๆ
ถ้าถึงเวลานั้นจริงๆ ก็ยอมรับ จริงๆ ก็เคยพิจารณาดูบ้างแล้ว
เหมือนกัน ก็ยังยอมรับว่ามีสิ่งหลายสิ่งที่ยังไม่ได้ท�ำ
พระไพศาล  กิจกรรมทีใ่ ห้ทำ� นีเ้ ป็นโจทย์เพือ่ ให้เราคิดเผือ่ เอาไว้
ว่าชีวิตเราอาจจะพลิกผันได้ แม้ไม่ถงึ กับพลิกผันในเร็วๆ นี้ แม้
จะมีชวี ติ ต่อไปอีก ๓๐ ปีหรือนานกว่านัน้ ก็ควรคิดเอาไว้บา้ งว่า
ถึงตอนนั้นหากจะต้องตาย มีอะไรที่ท�ำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจ
ในชีวติ ของตัวเอง การคิดเช่นนีจ้ ะช่วยก�ำหนดทิศทางชีวติ ของเรา
ได้ เช่นถ้าเราอยากมีความภาคภูมิใจในการเป็นพ่อแม่ที่ดี หรือ
เป็นคนที่ท�ำประโยชน์ให้กับประเทศชาติพระศาสนา เราก็ต้อง
ตั้งจิตว่า นั่นคือเป้าหมายที่เราจะต้องท�ำให้มันเป็นจริง แต่
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ถ้าเผื่อเรามีชีวิตที่สั้นกว่านั้น ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ แต่ถ้าเรา
เผื่อใจไว้ และตั้งค�ำถามดังกล่าวอยู่เสมอ มันจะช่วยให้เรา
ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
กิจกรรมนีย้ งั เป็นโอกาสให้เรามาตรวจสอบตัวเราเองด้วย
ว่า ถ้าเราจะต้องจากไปในเวลาอันใกล้ เรามีอะไรทีเ่ รายังห่วงบ้าง
สิง่ ทีเ่ รายังเป็นห่วงนัน่ แหละ คือการบ้านทีเ่ ราต้องไปจัดการเพือ่
เราจะได้ไม่หว่ ง ถ้าเกิดว่ามีอะไรปุบปับเกิดขึน้ มาจริงๆ หาไม่แล้ว
พอใกล้ตาย เราอาจตายไม่สงบเพราะปล่อยวางสิง่ เหล่านัน้ ไม่ได้
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๑๔

เ ที ย น ส่ อ ง ธ ร ร ม

เช้านี้เราได้สวดบทพิเศษบทหนึ่ง ว่าด้วยกายคตาสติ คือการ
พิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย ซึง่ เป็นบททีค่ อ่ นข้างแตกต่าง
จากบทพิเศษบทอื่นๆ ที่เราได้สวดกันก่อนหน้านี้ เป็นบทที่ใช้
พิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายเราก็ได้ หรือใช้เพื่อ
ระงับราคะทีส่ บื เนือ่ งกับร่างกายหรือกามราคะก็ได้ คือพิจารณา
เพือ่ เห็นความไม่งามของร่างกาย จะได้ปล่อยวาง ถ้ามองในแง่นนั้
ก็เป็นการเจริญสมถกรรมฐาน แต่ถ้าใช้เพื่อพิจารณาให้เห็น
ว่าร่างกายนีไ้ ม่มตี วั ตนของมันเอง แต่ประกอบไปด้วยส่วนย่อยๆ
ซึ่งแต่ละส่วนก็ไม่เที่ยง อันนี้ก็ท�ำให้เห็นถึงความเป็นอนัตตา
ถือว่าเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบหนึ่ง
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ในเรือ่ งการพิจารณากาย ๓๒ หรือกายคตาสตินนั้ มีเรือ่ ง
เล่าว่า ในสมัยพุทธกาล มีพระกลุม่ หนึง่ ได้จาริกมายังเมืองๆ หนึง่
เมืองนีม้ พี ราหมณีผหู้ นึง่ ทีม่ จี ติ ใจใฝ่ในการบุญการกุศลมาก เห็น
พระสงฆ์มาเธอก็ดีใจ ที่จริงเธอไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลย แต่
เห็นพระสงฆ์มาก็มีความศรัทธาเพราะท่านมีกิริยาอาการส�ำรวม
เมือ่ สอบถามก็ได้ทราบว่าท่านก�ำลังจะจาริกไปทีอ่ นื่ จึงนิมนต์ให้
ท่านอยู่ จัดหาที่พักให้ในที่ดินของเธอ และปวารณาว่าจะดูแล
จัดหาอาหารมาถวาย
พระสงฆ์เหล่านั้นเมื่อได้ที่พักก็ตกลงกันว่าให้แยกย้ายกัน
ไปปฏิบตั ใิ นทีท่ างของตัว ต่อเมือ่ ได้เวลาฉันถึงค่อยมา ฉันเสร็จ
ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมเฉพาะตัว ต่อเมื่อได้ยินเสียงระฆัง
แสดงว่ามีเหตุเกิดขึน้ ถึงค่อยมารวมตัวกัน อันนีแ้ สดงว่าท่านตัง้ ใจ
ปฏิบัติมาก ส่วนนางพราหมณีก็ให้คนใช้น�ำอาหารไปถวายเป็น
ประจ�ำ  เป็นอย่างนีอ้ ยูห่ ลายวัน บ่ายวันหนึง่ นางพราหมณีไปทีน่ นั้
ไม่เห็นพระสักรูป รู้สึกแปลกใจ สงสัยว่าท่านไปไหนกัน ก็เลย
ตีระฆัง สักพักพระสงฆ์ก็พากันมาเพราะนึกว่ามีเรื่องอะไร นาง
พราหมณีเห็นพระมาจากคนละทิศคนละทางก็สงสัยว่า พระเหล่านี้
ไม่ถกู กันหรือเปล่า จึงแยกย้ายกันอยูก่ นั คนละทิศคนละทาง คือ
เธอไม่รู้เรื่องธรรมเนียมการปฏิบัติของพระสงฆ์ เมื่อสอบถาม
ก็ได้ความว่า พระสงฆ์ไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน ที่แยกกันไปอยู่
คนละทิศคนละทางก็เพราะต้องการปฏิบัติส่วนตัว
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นางพราหมณีสนใจจึงถามว่าท่านปฏิบตั อิ ย่างไร พระกลุม่ นี้
ก็ตอบว่าปฏิบตั ดิ ว้ ยการพิจารณาอาการ ๓๒ แล้วก็แนะน�ำวิธปี ฏิบตั ิ
นางพราหมณีสนใจก็นำ� ไปปฏิบตั บิ า้ ง ปรากฏว่าปฏิบตั อิ ยูไ่ ม่นาน
อาจจะไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ�้ำ  ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วก็ปฏิบัติ
ต่อจนกระทั่งได้บรรลุถึงขั้นอนาคามี แถมมีอภิญญาด้วย โดย
เฉพาะเจโตปริยญาณ คือการหยั่งรู้ใจได้
พอท่านมีเจโตปริยญาณ ก็นอ้ มจิตส่องไปยังพระทัง้ หลาย
ด้วยความห่วงใยว่าท่านเป็นอย่างไร พิจารณาไปก็เห็นว่าแต่ละท่าน
ยังเป็นปุถุชนอยู่ ทีนี้ก็พิจารณาต่อไปว่า ท่านเหล่านี้มีปัญหา
หรืออุปสรรคบ้างไหมในการปฏิบัติ ก็พบว่าพระภิกษุแต่ละท่าน
ไม่ได้มอี ะไรทีเ่ ป็นเครือ่ งข้องขัด ยกเว้นเรือ่ งเดียวคือเรือ่ งอาหาร
คืออาหารคงจะน้อยไป นางพราหมณีจึงหาอาหารมาเพิ่มเติม
ปรากฏว่ า ไม่ น านนั ก พระกลุ ่ ม นี้ ก็ ไ ด้ บ รรลุ ธ รรมขั้ น สู ง เป็ น
พระอริยบุคคล เป็นพระอรหันต์ก็มี เป็นพระอนาคามีก็มี เป็น
พระสกทาคามีก็มี เป็นพระโสดาบันก็มี
พระเหล่านีร้ สู้ กึ ขอบคุณนางพราหมณีมาก และรูด้ ว้ ยญาณ
ว่านางพราหมณีท่านนี้เป็นอนาคามี และมีเจโตปริยญาณด้วย
เมื่อเดินทางไปถึงวัดเชตวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ก็ได้เล่า
เรื่องนี้ให้พระองค์ทราบว่าได้ไปพบอะไรมาบ้าง
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เรือ่ งนีใ้ ห้แง่คดิ หลายประการ แง่คดิ อันหนึง่ ก็คอื อุบาสิกา
ก็สามารถบรรลุธรรมขัน้ สูงได้ และสูงกว่าพระสงฆ์ทเี่ ป็นครูบาอาจารย์ดว้ ยซ�ำ้ พระเหล่านัน้ ถือเป็นครูบาอาจารย์ของนางพราหมณี
แต่ปรากฏว่าการปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเท่ากับลูกศิษย์ซึ่งเป็น
ผู้ครองเรือนและสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้ บางครั้งผู้สอน
ก็เห็นธรรมได้ไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งเท่ากับผู้ที่เป็นศิษย์
แง่คดิ อีกอย่างหนึง่ ก็คอื ในการบรรลุธรรมขัน้ สูงนัน้ อาหาร
หรือสัปปายะ ก็มสี ว่ นส�ำคัญ จิตใจของคนเราสัมพันธ์กบั ร่างกาย
ร่างกายก็สมั พันธ์กบั อาหาร สัปปายะแปลว่าความเกือ้ กูล ทีจ่ ริง
ไม่ได้หมายถึงอาหารอย่างเดียว แต่รวมถึงสถานที่ และดินฟ้า
อากาศ รวมทั้งหมู่มิตร ชุมชนแวดล้อมด้วย เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในหลักธรรมเรื่องสัปปายะ
นัน่ หมายความว่าในการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ นอกจากความตัง้ ใจ
และวิธกี ารทีถ่ กู ต้องแล้ว ปัจจัยภายนอกก็สำ� คัญ ความตัง้ ใจเป็น
ปัจจัยภายใน ได้แก่ วิริยะ หรืออิทธิบาท ๔ แต่ก็ต้องอาศัย
ปัจจัยภายนอกด้วย ปัจจัยภายนอกก็มีตั้งแต่สถานที่ ดิน ฟ้า
อากาศ และอาหาร รวมทัง้ บุคคลแวดล้อม จะเรียกว่าชุมชน หรือ
กัลยาณมิตรก็ได้ ถ้ามีสงิ่ เหล่านีเ้ อือ้ เฟือ้ เกือ้ กูล ก็สง่ ผลให้ปจั จัย
ภายในงอกงาม การปฏิบัติก้าวหน้าจนกระทั่งบรรลุธรรมขั้นสูง
ได้
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เรือ่ งทีม่ าเล่านีเ้ ป็นแง่คดิ ทีด่ สี ำ� หรับพวกเรา ซึง่ เป็นฆราวาส
เป็นอุบาสก อุบาสิกา ด้วยความจ�ำเป็นหรือด้วยภาระ เราไม่สามารถ
ทีจ่ ะบวชเป็นพระสงฆ์ เป็นภิกษุ หรือภิกษุณไี ด้ ยิง่ ภิกษุณใี นเมือง
ไทยด้วยแล้วสมัยนี้เป็นเรื่องยากมาก แต่ถึงแม้เราไม่มีโอกาสได้
ครองอุตตมเพศหรือเพศบรรพชิต ในทางเถรวาทถือว่าฆราวาส
เป็นหีนเพศ หีนะแปลว่าต�ำ 
่ แต่นนั่ ก็เป็นแค่สมมติ มันเป็นเพียง
แค่ชอื่ เรียก แต่พดู ถึงศักยภาพแล้ว เราทุกคนเป็นมนุษย์ มีพทุ ธ
ภาวะอยูภ่ ายใน พุทธภาวะนีอ้ าจจะยังไม่แก่กล้า เปรียบไปก็เหมือน
กับเมล็ดพันธุท์ รี่ อวันเติบโต และสามารถเติบโตเป็นไม้ใหญ่ เช่น
ต้นโพธิ์ ต้นไทร หรือถ้าเป็นต้นไม้เมืองนอก ก็ใหญ่อย่างต้นเรดวูด้
(Redwood) ต้นซิเควย่า (Sequoia) ทีใ่ หญ่โตมโหฬารเหลือเกิน
รถสิบล้อสามารถแล่นทะลุอุโมงค์ที่ขุดไว้ตรงโคนต้นได้
ต้นไม้ใหญ่เหล่านีล้ ว้ นก�ำเนิดมาจากเมล็ดเล็กๆ ความเป็น
ผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน หรือความเป็นพระพุทธเจ้าก็เติบโตมาจาก
พุทธภาวะทีม่ อี ยูใ่ นจิตปุถชุ น เช่น เราๆ ท่านๆ เหมือนกัน ไม่วา่
จะเป็นอุบาสก อุบาสิกา ล้วนเป็นเสมือนเมล็ดพันธุท์ มี่ ศี กั ยภาพ
ทีจ่ ะเติบโต เป็นไม้ใหญ่ และใหญ่มากๆ ได้ดว้ ย พุทธภาวะในใจ
ของเรา แม้ตอนนี้ยังไม่งอกงามแต่ก็สามารถพัฒนาเติบใหญ่
ท�ำให้เราเป็นอริยบุคคล หรือกลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่
เรียกว่า “พุทโธ” ได้
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เมล็ดพันธุน์ นั้ ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก ดิน ฟ้า อากาศ
น�้ำ  ในการบ่มเพาะ เพื่อให้แตกใบและเติบโตเป็นต้นกล้า และ
จากต้นกล้าก็กลายเป็นไม้ใหญ่ พุทธภาวะในใจเราก็เช่นเดียวกัน
จะเบ่งบานจนกระทัง่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านใน จนกลาย
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หรืออริยบุคคล เป็นผู้ไกลจากกิเลส
เป็นพระอรหันต์ได้ ก็ตอ้ งอาศัยปัจจัยภายนอก แต่ขอให้เรามัน่ ใจ
ว่าเราแต่ละคนมีศักยภาพอยู่แล้ว สิ่งที่ส�ำคัญก็คือการสร้างเหตุ
สร้างปัจจัยให้พรัง่ พร้อมบริบรู ณ์ เพือ่ เกือ้ หนุนให้พทุ ธภาวะเติบโต
ปัจจัยนั้น มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัย
ภายในก็คอื ความเพียร หรือถ้าพูดให้กว้างกว่านัน้ ก็คอื อิทธิบาท ๔
ได้แก่ ฉันทะ คือความรักความใฝ่ใจในการบ�ำเพ็ญปฏิบตั ิ วิรยิ ะ
ไม่ใช่หมายความถึงความเพียรความขยันเท่านัน้ แต่รวมถึงความ
แกล้วกล้า ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค จิตตะ คือความมีใจจดจ่อ และ
วิมงั สา คือการหมัน่ ทบทวน หมัน่ ตรวจสอบเพือ่ ปรับปรุงวิถชี วี ติ
และการปฏิบตั ขิ องตนให้เจริญก้าวหน้ามากขึน้ รวมทัง้ การพิจารณา
ชีวติ ของเราทีผ่ า่ นมาในภาพรวมอย่างทีพ่ ดู เมือ่ วานตอนเย็น และ
ทีข่ าดไม่ได้กค็ อื ปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะกัลยาณมิตร ซึง่ มีทงั้
ครูบาอาจารย์และเพื่อนนักปฏิบัติ
พวกเราได้รวมกลุม่ กันเป็นชมรมกัลยาณธรรม กัลยาณธรรม
หมายถึงธรรมทีด่ งี ามก็ได้ หรือจะหมายถึงธรรมของกัลยาณมิตร
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ก็ได้ ถือว่าเป็นปัจจัยที่เกื้อกูลมากส�ำหรับการปฏิบัติ พวกเรา
ใช้เวลา ๔-๕ วันมาปฏิบตั ถิ งึ ทีน่ ซี่ งึ่ เป็นทีไ่ กล การเดินทางก็ใช้เวลา
หลายชัว่ โมงกว่าจะมาถึง และเมือ่ มาถึงแล้วก็นอนกลางดิน กิน
กลางทราย คนทั่วไปมองว่าเรามาล�ำบาก แต่พวกเราก็มีความ
พึงพอใจที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนี้ และได้ใช้โอกาสนี้ในการปฏิบัติ
หลังจากทีไ่ ด้บำ� เพ็ญประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ หรือส่วนรวมมามากแล้ว
ก็ได้มาปลีกตัวบ�ำเพ็ญประโยชน์ตน เป็นการใช้โอกาสทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
เต็มทีเ่ พือ่ ให้เกิดความเจริญงอกงามภายใน ซึง่ แน่นอนว่าเมือ่ เรามี
ความเจริญงอกงามภายใน หรือได้บรรลุประโยชน์ตนอย่างพรัง่
พร้อมแล้ว ก็สามารถทีจ่ ะไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ทา่ นได้มากมายยิง่ ขึน้
เมืองไทยทุกวันนี้คนที่นึกถึงประโยชน์ท่านนับวันจะน้อย
ลงไปเรื่อยๆ ในขณะที่ประโยชน์ตนที่หมายมั่นก็มีความหมาย
คับแคบและตืน้ เขิน คือมุง่ แต่เพียงความสุขทางวัตถุ ทรัพย์สมบัติ
ลาภ ยศ สรรเสริญ แต่ประโยชน์ตนทีส่ งู ไปกว่านัน้ เช่นความดี
คุณธรรม กลับละเลย และยิง่ สูงไปกว่านัน้ คือความเข้าใจแจ่มแจ้ง
ในเรื่องสัจธรรม จนเข้าประโยชน์ขั้นสูงสุดคือปรมัตถ์อันได้แก่
การพ้นทุกข์ ก็ยิ่งมองข้ามไม่สนใจ
จะว่าไปพวกเราก็เหมือนกับเทียนหรือประทีปทีก่ �ำลังส่อง
สว่างท่ามกลางความมืดมิด สังคมไทยตอนนีเ้ หมือนถูกครอบง�ำ
ด้วยความมืด เพราะหลงติดในวัตถุนยิ ม บริโภคนิยม หรือ กิน
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กาม เกียรติ กันมาก ซ�ำ้ ยังมีอกี สามข้อเพิม่ เข้ามาเป็นอีกชุดหนึง่
คือ โกรธ เกลียด กลัว กิน กาม เกียรติ ก็หนักแล้ว ยังมีโกรธ
เกลียด กลัว ถึงขั้นแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่าย คิดจะห�้ำหั่นกัน
ไม่เห็นอีกฝ่ายเป็นมนุษย์ เรียกว่าก�ำลังใกล้มคิ สัญญี มิคะ ก็คอื
กวาง มิคสัญญี คือ การมองเห็นซึ่งกันและกันเป็นกวาง คือ
คิดแต่จะฆ่าฟันเอาเลือดเอาเนื้อกัน แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้น
แต่ถา้ เลยจากนีไ้ ปก็เป็นไปได้ นีค้ อื ความมืดมิด พวกเราเปรียบ
เสมือนแสงเทียนที่ก�ำลังส่องสว่างขับไล่ความมืดมน
ตอนนี้มีหลายกลุ่มหลายคนที่ก�ำลังบ�ำเพ็ญตนเป็นเทียน
เล่มน้อยๆ ถึงแม้อาจจะยังไม่สามารถขับไล่ความมืดได้ แต่กท็ ำ� ให้
ผู้คนมีที่พึ่ง และมีความหวังว่าสักวันหนึ่งความมืดมนจะหายไป
และความสว่างจะมาแทนที่ เหมือนเทียนที่เราจุดกันคนละเล่ม
สองเล่มนี้ แม้จะให้ความสว่างได้ไม่เต็มที่ แต่ก็ช่วยให้เราท�ำสิ่ง
ต่างๆ ได้หลายอย่างท่ามกลางความมืดมิด
ความมืดมนนัน้ ไม่เคยมืดมิดไปตลอด ไม่นานแสงสว่างย่อม
ปรากฏ เทียนมีประโยชน์ตรงนี้ คือท�ำให้ผู้คนยังมีความหวังว่า
อีกไม่ชา้ ไม่นานความสว่างจะปรากฏ และเมือ่ ถึงตอนนัน้ เมือ่ อาทิตย์
เริ่มอุทัย ผู้คนก็จะตื่นขึ้น ถึงตอนนั้นเทียนก็อาจจะมีประโยชน์
น้อยลง แต่กไ็ ม่เป็นไรแล้วเพราะมันได้ท�ำหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญแล้ว คือ
ท�ำให้ผคู้ นมีความหวังและความมัน่ ใจว่า ไม่ชา้ ไม่นานความมืดมน
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จะหายไป ความสว่างจะปรากฏ อย่างตอนนี้ความสว่างค่อยๆ
ปรากฏ และเมื่อสว่างเต็มที่ เทียนก็อาจจะไม่มีประโยชน์แต่ก็
ถือว่าได้ท�ำหน้าที่แล้ว
เมือ่ วานอาตมาได้พดู ว่าใจของเรานีม้ คี วามผูกพันกับท้องฟ้า
ในขณะทีร่ า่ งกายของเราผูกพันกับผืนดิน ท้องฟ้าจะสว่างได้กต็ อ้ ง
อาศัยดวงอาทิตย์ ฉันใดก็ฉันนั้น ใจของเราจะสว่างไสวได้
ก็เพราะพระธรรม พระธรรมในทีน่ ไี้ ม่ได้มาจากผูร้ ู้ จากพระสงฆ์
หรือแม้กระทัง่ จากพระพุทธองค์เท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงธรรมะในใจ
เรา ธรรมะจากภายนอกไม่ทำ� ให้ใจเราสว่างได้มากเท่ากับธรรมะ
ในใจ ธรรมะในใจนี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะคุณธรรมความดี แต่ยงั
หมายถึงความเข้าใจแจ่มแจ้งในสัจธรรม เราจะเข้าใจแจ่มแจ้ง
ในสัจธรรมได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นจุดเริ่มต้น
ได้พดู ไปแล้วเมือ่ วันก่อนว่าสัมมาทิฏฐินนั้ มีทงั้ โลกิยสัมมาทิฏฐิ คือความเชื่อหรือความเห็นเกี่ยวกับความดีหรือคุณธรรม
เช่น ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ส่วนโลกุตรสัมมาทิฏฐิหมายถึงความ
เข้าใจแจ่มแจ้งในสัจธรรมความจริง เข้าใจในเรื่องของสามัญ
ลักษณะหรือไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ขยายความหน่อยว่า โลกียสัมมาทิฏฐินั้นช่วยให้เรารู้จัก
ใช้ร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์ในการท�ำความดีหรือประโยชน์ให้
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แก่เพือ่ นมนุษย์ ไม่กอ่ โทษ เบียดเบียน ส่วนโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
คือการเห็นชัดว่าร่างกายของเรานีเ้ ป็นสักแต่วา่ ธาตุไม่มตี วั ไม่มตี น
เมื่อมองเห็นร่างกาย ก็มองไม่เห็นตัวตนแม้แต่น้อย อย่างที่เรา
ได้สวดกายคตาสติเมื่อสักครู่
พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงสัมมาทิฏฐิโดยเปรียบเทียบกับดวง
อาทิตย์ เราคงเคยได้ยินพุทธพจน์ที่ว่า เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่
ย่อมมีแสงอรุณขึน้ มาก่อน เป็นบุพนิมติ ฉันใด ความถึงพร้อมด้วย
โยนิโสมนสิการ และกัลยาณมิตร ก็เป็นบุพนิมติ แห่งการเกิดขึน้
ของอารยอัษฎางคิกมรรค หรือมรรคมีองค์แปดอันประเสริฐ ฉันนัน้
บุพนิมติ หมายถึงสัญญาณบอกล่วงหน้า หรือเป็นปัจจัยน�ำ  เช่น
อริยมรรคมีองค์แปด ซึง่ เริม่ ต้นด้วยสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึน้ ได้ ก็ตอ้ ง
อาศัยโยนิโสมนสิการ และกัลยาณมิตรเป็นปัจจัย โยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายใน ส่วนกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยภายนอก
เมื่อตอนต้นก็ได้พูดไปแล้วว่า ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับความเจริญงอกงามในจิตใจ พวกเรา
ซึง่ หวังความก้าวหน้าในทางธรรมจึงควรให้ความส�ำคัญแก่โยนิโสมนสิการและกัลยาณมิตร อาศัยกัลยาณมิตรเป็นจุดเริม่ ต้นทีน่ �ำ
ไปสู่โยนิโสมนสิการ
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พระพุทธองค์ยังได้ตรัสถึงความเจริญงอกงามในธรรมใน
อีกมุมหนึ่ง ว่าเริ่มต้นด้วยการเข้าหาสัตตบุรุษ เมื่อเข้าหาแล้วก็
สนทนาและฟังธรรมจากท่าน หลังจากนั้นก็จะเกิดโยนิโสมนสิการขึน้ และโยนิโสมนสิการก็นำ� ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เรียกว่าธรรมา
นุธรรมปฏิบัติ ที่เป็นบันไดสี่ขั้นของการมีดวงตาเห็นธรรม คือ
๑ เข้าหาผู้รู้ คือ กัลยาณมิตร หรือสัตบุรุษ
๒ เสวนา สดับตรับฟังหรือศึกษาจากท่าน อันนี้รวมถึง
ไต่ถามด้วย
๓ เกิดความรู้จักคิด หรือโยนิโสมนสิการคือรู้จักคิด ถ้า
เอาแต่แห่แหนเข้าใกล้ แต่ไม่สนทนา ไม่รบั ฟัง ความรูจ้ กั
คิด รู้จักพิจารณา ก็ไม่เกิดโยนิโสมนสิการ
คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยอยากเห็นบารมีของพระอริยเจ้า อยาก
จะท�ำบุญกับท่าน แต่ไม่สนใจทีจ่ ะฟัง ไม่สนใจทีจ่ ะเสวนา ไม่สนใจ
ทีจ่ ะเรียนธรรมจากท่าน ก็ไม่เกิดโยนิโสมนสิการขึน้ มา ก็ตดิ ตัน
อยู่แค่นั้น คือได้แต่บุญ ได้แต่กุศล แต่ว่าปัญญาไม่เกิด แต่
ถ้าหากเรารู้จักฟังธรรมจากสัตบุรุษ สัตบุรุษนั้นไม่จ�ำเป็นว่าจะ
ต้องเป็นพระ จะเป็นญาติโยม จะเป็นคนที่มีอายุอ่อนกว่าเรา
หรือมีวัยวุฒิ คุณวุฒิต�่ำกว่าเราก็ยังได้ แต่เป็นผู้ที่มีปัญญา ฟัง
แล้วถ้าเอาไปคิดก็จะเกิดโยนิโสมนสิการ แต่ถา้ คิดแล้วไม่ปฏิบตั ิ
ก็ไม่เกิดความก้าวหน้า นั่นคือข้อ ๔ คือ ต้องปฏิบัติ ท่านใช้
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ค�ำว่า ธรรมานุธรรมปฏิบตั ิ แปลว่าการปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม
บางทีกแ็ ปลว่า ปฏิบตั ธิ รรมน้อยคล้อยธรรมใหญ่ หมายความว่า
ปฏิบัติธรรมโดยเข้าใจจุดมุ่งหมายของธรรมแต่ละข้อ
ธรรมแต่ละข้อเปรียบเหมือนขัน้ บันไดทีพ่ าเราเขยิบสูงขึน้
ธรรมแต่ละข้อนัน้ มีจดุ มุง่ หมายส่งต่อกันเป็นทอดๆ เช่น ทาน ช่วย
ให้เราละความยึดติดในทรัพย์สมบัติ ไม่เอาทรัพย์เป็นเป้าหมาย
ของชีวิต หรือคิดแต่จะเอาอย่างเดียว แต่รู้จักเผื่อแผ่ ซึ่งท�ำให้
จิตใจเป็นบุญ ท�ำให้ความเห็นแก่ตัวน้อยลง เป็นพื้นฐานในการ
รักษาศีล เห็นคุณค่าของศีล เมื่อรักษาศีลดี จิตใจสงบ ไม่มี
ความกังวลหรือหวัน่ วิตกเพราะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ใคร
มีความมั่นใจในตนเอง จิตใจก็สงบท�ำให้เกื้อกูลต่อการบ�ำเพ็ญ
สมาธิ จากสมาธิก็น�ำไปสู่ปัญญา
แต่ถ้าเราไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของธรรมแต่ละข้อ ความ
ไม่เข้าใจนัน้ ก็อาจเป็นเครือ่ งขวางกัน้ เช่น ให้ทาน เพราะอยาก
จะได้เข้าตัวมากๆ อยากจะถูกลอตเตอรี่ อยากจะได้ความชืน่ ชม
สรรเสริญ แทนทีค่ วามยึดติดถือมัน่ จะลดลงก็กลับเพิม่ พูนมากขึน้
กิเลสไม่ได้ลดน้อยถอยลง กลับมากขึ้นด้วยซ�้ำ  หรือรักษาศีล
แทนที่จะมุ่งขัดเกลาตนเอง กลับเกิดความหลงตัวลืมตนว่า
ฉันมีศีลมากกว่าผู้อื่น มองผู้อื่นด้วยความเหยียดแคลน เกิด
อหังการ มมังการ ก็ยิ่งกลายเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรม
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หรือพอท�ำสมาธิแล้วเห็นแสง เห็นนิมิต มีความสามารถพิเศษ
ทางจิต ก็หลงติดสิ่งนั้น หรือแม้กระทั่งได้รับความสงบก็ติด
ความสงบ แทนที่จะใช้ความสงบนั้นเพื่อพิจารณากายและใจ
ให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งในความจริงทีเ่ ป็นไตรลักษณ์ ก็ไม่พจิ ารณา
คนจ�ำนวนไม่น้อยหลงหรือติดตัน ทั้งๆ ที่บ�ำเพ็ญธรรม
เป็นผู้ให้ทาน รักษาศีล แต่บางทีกิเลสไม่ได้ลดลง ความโกรธ
กลับมากขึ้น ความเห็นแก่ตัวกลับมากขึ้น การรักษาศีลก็กลาย
เป็นสีลัพพตปรามาส นั่นเป็นเพราะไม่รู้จักธรรมานุธรรมปฏิบัติ
คือไม่ปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรม
ฉะนั้นเมื่อเรามีปัจจัยภายนอกเกื้อกูล มีกัลยาณมิตร มี
ครูบาอาจารย์แล้ว ก็ขอให้ลงมือปฏิบัติ โดยมีโยนิโสมนสิการ
เป็นเครื่องช่วยก�ำกับให้การปฏิบัติของเราถูกทิศถูกทาง เป็น
เหมือนการเดินขึน้ บันได ถ้าเป็นบันไดทีช่ นั เราก็ตอ้ งจับราวบันได
เอาไว้ แต่เราจะไม่สามารถจะก้าวขึน้ สูงได้เลยถ้าหากว่าเรายังยึด
ราวบันไดไว้ หรือว่าเท้าเรายังติดอยูก่ บั ขัน้ บันได คนเราจะก้าว
ขึน้ สูงไปได้เรือ่ ยๆ ก็ตอ่ เมือ่ มือรูจ้ กั ปล่อยราวบันได และเท้าก็ตอ้ ง
รู้จักยกลอยขึ้นจากขั้นบันไดแต่ละขั้นๆ เพื่อก้าวไปสู่ขั้นที่สูง
การปฏิบตั ธิ รรมด้วยความยึดติดถือมัน่ ไม่วา่ จะเป็นทาน
ศีล หรือว่าธรรมข้ออืน่ ๆ ก็ตาม ถ้าท�ำด้วยความยึดติดถือมัน่ แล้ว
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ก็ไม่กา้ วหน้า ทีย่ ดึ ติดถือมัน่ ก็เพราะไม่เข้าใจจุดมุง่ หมายของธรรม
แต่ละข้อ ทีเ่ หมือนกับเป็นบันไดแต่ละขัน้ ๆ จนกระทัง่ เมือ่ ถึงทีส่ ดุ
แล้วก็ตอ้ งปล่อยวางให้หมด พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมนัน้ เหมือนกับ
แพที่ใช้ข้ามฝั่ง เมื่อถึงฝั่งแล้วผู้มีปัญญาก็ไม่แบกแพขึ้นไปด้วย
แต่กา้ วลงจากแพและเดินขึน้ ฝัง่ ทิง้ แพไว้ตรงนัน้ ไม่แบกไม่หาม
ติดตัวไปด้วย
ทีพ่ ระองค์เปรียบธรรมเหมือนแพ ก็เพือ่ เตือนเราไม่ให้ยดึ ติด
ถือมัน่ แต่ให้รจู้ กั ใช้ธรรมให้เกิดประโยชน์จนกลายเป็นเนือ้ เป็นตัว
ของเราแล้ว เรียกว่ามีธรรมเป็นลมหายใจ เมือ่ ถึงขัน้ ทีล่ ะกิเลสได้
ถึงแม้ไม่แบกธรรมไว้ ก็ไม่มีปัญหา เพราะพึ่งตนเองได้อย่าง
แท้จริง อีกทั้งยังสามารถบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ด้วย
ก็คงเหมือนกับเทียนอย่างที่พูดเมื่อกี้ เทียนมีประโยชน์
เมือ่ อยูใ่ นทีม่ ดื แต่เมือ่ พระอาทิตย์ขนึ้ ส่องฟ้าให้สว่างไสว เทียน
ก็หมดหน้าที่ เราก็ดบั เทียนได้ หรือถึงแม้ไม่มเี ทียน ก็ไม่มอี ะไร
เสียหาย เพราะสว่างเสียแล้ว เพราะฉะนัน้ ตอนทีเ่ ราปฏิบตั ธิ รรม
ใหม่ๆ ชีวิตจิตใจยังเหมือนอยู่ในที่มืด ก็ต้องใช้เทียนเล่มเล็กๆ
คอยบอกทิศทางแก่เรา แต่เมือ่ เราปฏิบตั ธิ รรมจนจิตใจสว่างไสว
ถึงตอนนั้นเทียนก็ไม่มีประโยชน์ ก็อาจจะเก็บเทียนนั้นไว้ให้แก่
ผูอ้ นื่ ที่ยงั อยู่ในความมืด เขาจะได้จุดเทียนเพือ่ ให้แสงสว่าง มัน
อาจจะเป็นแสงสว่างน้อยนิดแต่กม็ คี วามหมาย ก็ได้แต่หวังว่าเขา
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จะใช้เทียนนั้นให้เกิดประโยชน์จนกระทั่งสามารถผ่านค�่ำคืนอัน
มืดมิดได้ ถึงแม้ว่าเมื่อฟ้าสว่าง เทียนนั้นจะไม่มีประโยชน์กับ
เขาอีกต่อไป
ขอให้จติ ใจของเราเป็นเสมือนท้องฟ้าในขณะทีก่ ำ� ลังสว่าง
เรืองขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยแสงเงินแสงทอง และอีกไม่นานก็จะสว่างไสว
เต็มท้องฟ้าและพืน้ โลก ขอให้ชวี ติ ของพวกเราเป็นอย่างนัน้ เพือ่
สามารถให้ความสว่าง ไม่ใช่ให้ความสว่างแก่ตวั เองเท่านั้น แต่
ให้ความสว่างแก่โลกด้วย
ขออนุโมทนากับพวกเราทีไ่ ด้มาใช้เวลาในการปฏิบตั ธิ รรม
ยอมละทิง้ ความสะดวกสบาย ยอมละทิง้ งานการและครอบครัว
เพือ่ มาเรียนรูเ้ ข้าใจสัจธรรม ขอให้อำ� นาจแห่งบุญกุศลทีเ่ ราได้ทำ�
ทั้งในระหว่างที่บำ� เพ็ญประโยชน์ท่าน และบุญกุศลที่ได้บ�ำเพ็ญ
ในขณะทีไ่ ด้บำ� เพ็ญประโยชน์ตนด้วยการเจริญกรรมฐาน จงเป็น
พลวปัจจัยให้พวกเราไม่เพียงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
เพือ่ เป็นก�ำลังในการท�ำความดียงิ่ ๆ ขึน้ ไปเท่านัน้ แต่ยงั เกือ้ กูล
ให้เราได้ประพฤติธรรมจนเกิดปัญญา สร้างความสว่างให้แก่ชวี ติ
จิตใจของตน จนสามารถพาใจให้พน้ จากความทุกข์ คือเข้าถึง
พระนิพพาน อันเป็นที่สงัด ซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากด้วย เทอญ
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บ ท ส่ ง ท้ า ย

ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้เลือกที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ของพวกเรา โดยเจาะจงไปปฏิบตั ธิ รรมทีก่ ฏุ ิ ๑๑ ได้เคยเล่าให้ฟงั
แล้วว่าบริเวณนัน้ เป็นทีส่ �ำหรับการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปา่ แต่ประโยชน์
คงยังไม่ครบถ้วนถ้าไม่ได้ใช้เพื่อการฟื้นฟูใจด้วย ที่บริเวณนั้นมี
หินก้อนใหญ่อยูก่ อ้ นหนึง่ แต่กอ่ นมีขอ้ ความว่า “ฟืน้ ฟูปา่ ฟืน้ ฟูใจ”
ก็เพื่อบอกว่าที่เราฟื้นฟูป่านั้น ไม่ใช่เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
อย่างเดียว แต่เพื่อการฟื้นฟูใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมด้วย และ
พวกเราก็ได้มาช่วยท�ำให้ประโยชน์ของที่นั่นเกิดขึ้นครบถ้วน
เรียกว่าช่วยเติมเต็มอรรถประโยชน์ของกุฏิ ๑๑ ให้เป็นไปทั้ง

164

ทางโลกและทางธรรม ทั้งเพื่อเกื้อกูลธรรมชาติภายนอกและ
ธรรมชาติภายใน นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะขอบคุณ เพราะไม่ค่อย
มีใครมาใช้ที่นั่นส�ำหรับการปฏิบัติธรรม ยกเว้นพระหรือแม่ชีที่
ไปปลีกวิเวกเป็นครั้งคราว แต่ไม่มีการไปปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่ม
พวกเราเป็นกลุ่มแรก เชื่อว่าในปีต่อๆ ไป จะมีกลุ่มอื่นเข้ามา
ใช้ประโยชน์จากที่นั่นด้วย
สิ่งที่อาตมาควรจะกล่าวก็ได้กล่าวไปเกือบหมดแล้ว แต่
ยังมีอกี ประเด็นหนึง่ ทีอ่ ยากจะขอย�ำ 
้ ซึง่ ก็สบื เนือ่ งมาจากกิจกรรม
เมื่อคืนวาน อาตมาอยากจะเล่าเรื่องราวในสมัยพุทธกาลอีก
ตอนหนึ่ง เมื่อเช้าได้พูดถึงนางพราหมณีที่บรรลุธรรมในขณะที่
เป็นอุบาสิกา ในสมัยพุทธกาลมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งบังเอิญได้
ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเรือ่ งมรณสติ จากนัน้ เธอก็ได้ไปปฏิบตั ิ
ด้วยตัวเอง ตอนนัน้ ก็อายุประมาณสัก ๑๒-๑๓ ปี เป็นลูกของ
ช่างหูกทอผ้า สามปีตอ่ มา พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับไปทีน่ นั่ อีก
เธอก็ตงั้ ใจจะไปฟังธรรม แต่เผอิญพ่อสัง่ ให้เธออยูก่ รอด้ายให้เสร็จ
แล้วเอาไปให้พ่อที่โรงทอผ้า เธอจึงไม่ได้ไปฟังธรรมตั้งแต่เนิ่นๆ
แต่พอกรอด้ายเสร็จ ก่อนจะไปโรงทอผ้า เธอก็แวะไปฟังธรรม
ตอนนัน้ พระพุทธองค์ฉนั ภัตตาหารเสร็จแล้ว แต่แทนทีจ่ ะแสดงธรรม
พระองค์ทรงนิง่ อยู่ ผูค้ นก็แปลกใจว่าท�ำไมพระองค์ไม่แสดงธรรม
เสียที จนกระทัง่ ลูกสาวช่างหูกมาถึงทีป่ ระทับ พระองค์จงึ แสดง
ธรรม ทีจ่ ริงจะเรียกว่าแสดงธรรมก็ไม่ถกู เรียกว่าสนทนามากกว่า
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พระองค์ทรงถามเธอว่า “เธอมาจากไหน” หญิงสาวตอบว่า “ไม่
ทราบค่ะ” ทรงถามต่อว่า “เธอจะไปไหน” หญิงสาวตอบว่า
“ไม่ทราบค่ะ” พระพุทธเจ้าทรงถามต่อ “เธอไม่ทราบหรือ”
หญิงสาวตอบว่า “ทราบค่ะ” ทีนพี้ ระพุทธเจ้าถามว่า “เธอทราบ
หรือ” เธอกลับตอบว่า “ไม่ทราบค่ะ”
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่พอใจเพราะคิดว่าหญิงสาว
พูดเล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้า จึงต่อว่าเธอ แต่พระพุทธเจ้าตรัส
ห้าม เพราะทรงรู้ว่าลูกสาวช่างหูกคนนี้มีปัญญา จึงถามเธอว่า
“เมือ่ กีเ้ ราถามว่าเธอมาจากไหน ท�ำไมเธอตอบว่าไม่ทราบ” เธอ
ก็ตอบว่า “ข้าพระพุทธเจ้าทราบดีว่ามาจากเรือนนายช่างหูก
แต่ไม่ทราบว่าก่อนจะเกิดในชาตินี้ ข้าพระพุทธเจ้ามาจากไหน”
และที่เธอตอบว่าไม่ทราบ ก็เพราะไม่ทราบว่าหากตายแล้ว
จะไปเกิดในที่ใดเมือ่ พระองค์ตรัสถามว่า เธอไม่ทราบหรือ เธอ
อธิบายว่า “ข้าพระพุทธเจ้าตอบว่าทราบก็เพราะทราบว่าตนเอง
จะต้ อ งตายอย่ า งแน่ น อน ส่ ว นที่ ต อบว่ า ไม่ ท ราบ ก็ เ พราะ
ข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่า จะตายวันใด เวลาใด”
พอเธอกล่าวจบ พระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวสาธุการ หลัง
จากนัน้ พระพุทธองค์กแ็ สดงธรรม เมือ่ แสดงธรรมจบเธอก็บรรลุ
เป็นพระโสดาบัน จากนั้นเธอก็ไปโรงทอผ้าเพราะพ่อรออยู่ที่นั่น
แต่พอไปถึงพ่อหลับอยู่ ก็เลยท�ำงานของเธอต่อ บังเอิญด้ายหลอด
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ที่เธอสอดเข้าไปนั้นกระทบปลายฟืมมีเสียงดัง พ่อเธอตื่นขึ้น
ตกใจก็กระชากปลายหูกกลับมา เลยพุง่ เข้าใส่หน้าอกของเธอ ถึง
แก่ความตายในทันที
เรื่องนี้น่าสนใจส่วนหนึ่งก็ตรงที่ พระพุทธเจ้าถามว่าเธอ
ไม่ทราบหรือ เธอตอบว่า ทราบ คือทราบว่าจะต้องตายแน่ แต่
ไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่ หลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมง เธอก็มีเหตุ
ให้ตอ้ งสิน้ ลม เรือ่ งนีแ้ สดงให้เห็นถึงความไม่จรี งั ของชีวติ ชีวติ นี้
สามารถพลิกผันได้เร็วเหลือเกิน คนเราสามารถตายได้ทุกขณะ
แต่จะเรียกว่าเธอโชคดีกไ็ ด้ ทีจ่ ริงๆ ไม่ใช่โชคหรอก แต่ชาวบ้าน
เรียกว่าโชคดี ก็คอื ว่าเธอบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก่อนจะเสีย
ชีวิต ชีวิตแม้แสนสั้น แต่ก็ไม่ได้เป็นชีวิตที่สูญเปล่า
นีก่ เ็ ป็นเรือ่ งทีอ่ ยากจะฝากไว้ให้พวกเราพิจารณา อย่างทีไ่ ด้
พูดไว้ว่าชีวิตของเรานี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ความตาย
อาจจะมาประชิดตัวอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นก็
ขอให้ เ ร่ ง ท� ำ ความเพี ย ร การเจริ ญ มรณสติ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ช ่ ว ยได้
อย่างลูกสาวช่างหูกคนนี้ เธอเจริญมรณสติอยู่ประจ�ำ  ท�ำให้
สามารถเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าได้ พระองค์ถามเพียงไม่กคี่ ำ�
นางก็เข้าใจเพราะได้เจริญมรณสติอยู่เป็นประจ�ำ  และท�ำให้
ไม่รั้งรอที่จะท�ำความเพียร โดยที่ความเพียรนั้นก็ไม่สูญเปล่า
เพราะพอได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรม ปัญญาของเธอก็สว่าง
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โพลง บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
อยากจะฝากให้พวกเราตระหนักเสมอว่าชีวิตเรานั้นอาจ
จะสัน้ ก็ได้ เราไม่ทราบว่าชีวติ เราตอนนีถ้ า้ เปรียบเป็นดวงอาทิตย์
จะเป็นอาทิตย์ยามเทีย่ ง หรืออาทิตย์หลังเทีย่ ง หรืออาทิตย์ยาม
เย็น เราไม่รหู้ รอก มันไม่เกีย่ วกับอายุ อย่างธิดาช่างหูกอายุแค่
๑๕-๑๖ แม้เป็นวัยรุน่ แต่ในความเป็นจริงชีวติ ของเธอเปรียบได้
กับอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าแล้ว เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งอยู่ใน
ความไม่ประมาท และเร่งท�ำความเพียร ซึง่ ไม่จำ� เป็นว่าต้องมา
ทีว่ ดั หรือต้องปลีกตัวมาปฏิบตั ธิ รรม เราสามารถท�ำความเพียร
ได้ ในขณะทีเ่ ราอยูบ่ า้ น อยูท่ กี่ รุงเทพฯ อยูใ่ นทีท่ ำ� งาน เพียงแต่
เราต้องวางจิตวางใจให้เป็น ถ้าเราวางจิตวางใจเป็นก็จะเกิด
อานิสงส์มากมาย
พรที่ควรจะให้ก็ได้ให้ไปแล้ว แต่ก็อยากจะให้ซ�้ำอีกครั้ง
หนึ่งว่าขอให้บุญกุศลที่พวกเราได้บ�ำเพ็ญจงเป็นพลวปัจจัยให้
ไม่เพียงแต่เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ อันเป็นสิง่ ทีช่ าวโลก
ปรารถนาเท่านั้น แต่ขอให้เราได้เข้าถึงซึ่งอริยทรัพย์ คือทรัพย์
อันประเสริฐที่ช่วยท�ำให้เกิดจิตใจที่สงบ และเกิดปัญญาที่สว่าง
จนสามารถพาเราออกจากทุกข์ เข้าถึงความสุขเกษมศานติ์ มี
พระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคน เทอญ

ทีพ
่ ระพุทธเจ้าอุบตั ขิ นึ้ มาได้
ก็เพราะว่าพระองค์ทวนกระแสนี้
แทนที่จะปล่อยใจไหลไปตาม
กระแสแห่งสังสารวัฏ
ก็ไปตามกระแสแห่งวิวัฒน์
ท�ำให้เข้าถึงวิมุตติ และนิพพาน
หลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร
อันเป็นหนทางไปสูค่ วามพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

พวกเราได้รวมกลุม่ กันเป็นชมรมกัลยาณธรรม กัลยาณธรรม
หมายถึงธรรมทีด่ งี ามก็ได้ หรือจะหมายถึงธรรมของกัลยาณมิตร
ก็ได้ ถือว่าเป็นปัจจัยที่เกื้อกูลมากส�ำหรับการปฏิบัติ พวกเรา
ใช้เวลา ๔-๕ วันมาปฏิบตั ถิ งึ ทีน่ ซี่ งึ่ เป็นทีไ่ กล การเดินทางก็ใช้เวลา
หลายชั่วโมงกว่าจะมาถึง และเมื่อมาถึงแล้วก็นอนกลางดิน กิน
กลางทราย คนทั่วไปมองว่าเรามาล�ำบาก แต่พวกเราก็มีความ
พึงพอใจที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนี้ และได้ใช้โอกาสนี้ในการปฏิบัติ
หลังจากทีไ่ ด้บำ� เพ็ญประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ หรือส่วนรวมมามากแล้ว
ก็ได้มาปลีกตัวบ�ำเพ็ญประโยชน์ตน เป็นการใช้โอกาสทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
เต็มที่เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามภายใน ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเรา
มีความเจริญงอกงามภายใน หรือได้บรรลุประโยชน์ตนอย่าง
พรัง่ พร้อมแล้ว ก็สามารถทีจ่ ะไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ทา่ นได้มากมาย
ยิ่งขึ้น
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