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คํ า ป ร า ร ภ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า อันตรายมีสองประเภท ประเภทแรกได้แก่
“อันตรายที่ปรากฏ” อาทิ สัตว์ป่า งูเงี้ยวเขี้ยวขอ คนร้าย โรคภัย
ไข้เจ็บ เป็นต้น ประเภททีส่ องได้แก่ “อันตรายทีป่ กปิด” อาทิ นิวรณ์
ราคะ โทสะ โมหะ ความถือตัว ความประมาท เป็นต้น อันตราย
ทัง้ สองประเภท เรียกอีกอย่างว่า อันตรายจากภายนอก และอันตราย
จากภายใน
ทุกวันนีอ้ นั ตรายจากภายนอกเกิดขึน้ กับเราน้อยลง ทัง้ นีเ้ พราะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ขณะเดียวกัน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมก็มีความมั่นคงกว่าแต่ก่อน วิถีชีวิตของ
ผู้คนในยุคปัจจุบันจึงปลอดภัยและมีความสะดวกสบายกว่ายุคใด
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สมัยใด อย่างไรก็ตามอันตรายจากภายในหาได้ลดลงไม่ ผู้คนยังมี
ความทุกข์ใจเหมือนเดิม หรือหนักขึ้นด้วยซ�้ำ หากดูจากสถิติของ
ผู้ป่วยทางจิต เช่น โรคซึมเศร้าและอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้น
ยังไม่นบั ยาคลายเครียดและยานอนหลับซึง่ ขายดี ในขณะทีค่ นทัว่ ไป
ถูกรุมเร้าด้วยความวิตกกังวล จนถึงกับล้มป่วยด้วยโรคนานาชนิด
รวมทั้งโรคความดัน และโรคหัวใจ
เทคโนโลยีนั้นให้เราได้แค่ความปลอดภัยและความสะดวก
สบายทางกาย แต่ไม่อาจลดทอนอันตรายจากภายในหรือความ
ทุกข์ใจได้เลย เพราะอันตรายประเภทหลังขึน้ อยูก่ บั คุณภาพของใจ
เป็นส�ำคัญ ใจทีข่ าดสติ ย่อมถูกความโลภ ความโกรธ ความเกลียด
ความเศร้าครอบง�ำ จึงเต็มไปด้วยทุกข์ จะว่าไปแล้วอารมณ์เหล่านี้
เกิดขึน้ ได้กเ็ พราะความหลงยึดติดถือมัน่ ในสิง่ ต่างๆ ว่าเทีย่ ง เป็นสุข
เป็นตัวกูของกู ในด้านหนึง่ ผูค้ นจึงมุง่ หวังครอบครองสิง่ ต่างๆ ให้ได้
มากทีส่ ดุ เมือ่ ผิดหวังก็เป็นทุกข์ แม้นได้มาแล้ว แต่เมือ่ สิง่ เหล่านัน้
แปรผัน เสือ่ มสลาย พลัดพรากไป หรือไม่เป็นไปดัง่ ใจ ก็คร�ำ่ ครวญ
คับแค้น นั่นเป็นเพราะขาดปัญญา ไม่เห็นความจริงของสิ่งทั้งปวง
ว่าเป็นเช่นนั้นเอง
ผูค้ นทัง้ หลายมักเข้าใจว่าความทุกข์ใจเกิดขึน้ เพราะสิง่ ทัง้ ปวง
ไม่เป็นดัง่ ใจ จึงพยายามบังคับ ควบคุม และจัดการสิง่ เหล่านัน้ ไม่วา่
รูปธรรมหรือนามธรรม ให้เป็นไปตามใจปรารถนา แต่ไม่ว่าจะท�ำ
อย่างไร ก็ยงั เป็นทุกข์อยูน่ นั่ เอง เพราะสิง่ ทัง้ ปวงไม่ยอมอยูใ่ นอ�ำนาจ
ของเรา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ความทุกข์ใจจะต้องเกิดกับเรา
ไปตลอดจนกระทั่งสิ้นลม
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ชีวิตที่ไร้ความทุกข์ใจนั้นเป็นไปได้ ไม่ใช่เพราะทุกอย่างหรือ
ทุกคนเป็นดั่งใจเรา แต่เป็นเพราะเราตระหนักถึงความจริงว่า ไม่มี
อะไรหรือใครที่จะเป็นดั่งใจเราได้ตลอด ทั้งนี้เนื่องจากทุกสิ่งล้วน
ไม่คงที่ ไม่คงทน และไม่ใช่ตน จึงไม่อาจยึดติดถือมัน่ ได้เลย เมือ่ ใด
ก็ตามที่คลายความยึดติดถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ใจก็ไม่เป็นทุกข์อีกต่อไป พูดอีกอย่างก็คือ ความทุกข์ไม่สามารถ
ท�ำอะไรจิตใจเราได้ต่อไป
ผูค้ นทัง้ หลายล้วนทุกข์ใจเมือ่ เจอความไม่เทีย่ ง ความพลัดพราก
ความเสือ่ มสลาย รวมทัง้ ความแก่ ความเจ็บ และความตาย อันทีจ่ ริง
แล้วความจริงดังกล่าว ไม่ได้ท�ำให้เราทุกข์ใจ แต่เป็นเพราะการ
ไม่ตระหนักหรือไม่เห็นความจริงดังกล่าวต่างหากที่น�ำความทุกข์
มาสู่จิตใจของเรา เมื่อไม่เห็นความจริงดังกล่าว จึงหลงยึดหรือ
อยากให้มนั เทีย่ ง เป็นสุข และเป็นของเราไปตลอด เปรียบดังคนที่
ยืนอยูก่ ลางกระแสน�ำ้ เชีย่ ว ย่อมถูกกระแสน�ำ้ พัดพาไป จนกระแทก
เกาะแก่งโขดหิน อันตรายที่เกิดกับเขา ไม่ได้มีสาเหตุจากกระแส
น�้ำเชี่ยว แต่เป็นเพราะเขาไปยืนขวางกระแสน�้ำนั้นต่างหาก ผู้ที่
มีปญ
ั ญา เมือ่ แลเห็นกระแสน�ำ้ เชีย่ ว ซึง่ ไหลเช่นนัน้ มานานแสนนาน
แล้ว ย่อมไม่เอาตัวไปยืนขวางกระแสน�้ำ  แต่รู้จักใช้กระแสน�้ำให้
เกิดประโยชน์ เช่น ขับเคลือ่ นกังหัน หรือพัดพาเรือไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่ต้องการ
ความทุกข์ อันได้แก่ความแก่ ความเจ็บ ความเสื่อมสลาย
ความพลัดพราก และความตาย เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครหนีพน้ แต่เมือ่ ใด
ทีเ่ ราเห็นว่า มันเป็นธรรมดาของชีวติ และโลก ยอมรับได้และวางใจถูก
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คือไม่คาดหวัง หรือนึกคิดสวนทางกับความจริง ความทุกข์ใจก็
ไม่เกิดขึน้ กับเรา กล่าวอีกนัยหนึง่ เมือ่ ใดทีต่ ระหนักถึงทุกขลักษณะ
ในสรรพสิ่ง ทุกขเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นกับใจอีกต่อไป
ธรรมะไม่ ช ่ ว ยให้ เ ราเอาชนะความแก่ ความเจ็ บ ความ
พลัดพราก และความตายได้ แต่ธรรมะช่วยให้เราเอาชนะความ
ทุกข์ใจได้ นีค้ อื คุณประโยชน์สำ� คัญทีส่ ดุ ของธรรมะ และเป็นค�ำตอบ
ว่าเหตุใดเราจึงควรมีธรรมะเป็นสรณะ
เนือ้ หาของหนังสือเล่มนีค้ ณะผูจ้ ดั ท�ำของชมรมกัลยาณธรรม
ได้คดั เลือกและรวบรวมจากค�ำบรรยายของข้าพเจ้าในทีต่ า่ งๆ รวมทัง้
จากการแสดงธรรมที่จัดโดยชมรมกัลยาณธรรม ทั้งที่โรงพยาบาล
สมุ ท รปราการและมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
ขออนุโมทนาและขอบคุณผู้จัดท�ำทุกท่าน รวมทั้งคุณหมออัจฉรา
กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรมกัลยาณธรรม ที่มีวิริยะในการจัดท�ำ
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ทั้ ง นี้ ด ้ ว ยฉั น ทะในธรรมอั น มี ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นานนับสิบปี ช่วยให้สัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางตลอดหลายปีที่ผ่านมา หวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์
ทั้งจากหนังสือเล่มนี้และจากงานเผยแผ่ธรรมของชมรมฯ สมดั่ง
มโนเจตนาของผู้จัดท�ำ
วันมหาปวารณา
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
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ได้มีโอกาสปรารภกับครูอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรว่า แปลกแท้
ระยะหลังๆ ฟังธรรมเรื่องไหน ก็ไม่อิ่มใจไม่ถึงใจเหมือนฟังอริยสัจ
ฟังอริยสัจแล้ว ท�ำไมจึงรูส้ กึ ซาบซึง้ สะเทือนใจ ราวกับความเข้าใจ
ในธรรมแทรกซึมเข้าไปในกระแสเลือด กระแสจิต ครูอธิบายว่า
เป็นเพราะปัญญาบ่มเพาะจนแก่รอบขึ้น ท�ำให้เรามีความพร้อม
ที่จะท�ำความเข้าใจอริยสัจมากขึ้น หลายปีผ่านไป สิ่งที่มั่นคงและ
ชัดเจนขึน้ คือ ความตระหนักถึงความส�ำคัญของอริยสัจ ยอมรับว่า
ทุกข์มจี ริง สมุทยั เห็นได้ชดั และเห็นความส�ำคัญของนิโรธและมรรค
อันเป็นชีวิตที่ควรเป็น และหนทางที่ควรด�ำเนินไปถึงจุดหมายนั้น
เมือ่ เรายอมรับความจริงได้วา่ ความทุกข์เป็นมิตรของทุกชีวติ
ที่จะช่วยบ่มเพาะให้ปัญญาเจริญด้วยการฝึกฝนเรียนรู้ และยังเป็น
ปัญหาข้ามภพข้ามชาติ ทีเ่ ราต่างต้องล้มลุกคลุกคลาน ต่อสู้ ฝ่าฟัน
หลัง่ น�ำ้ ตามาด้วยกัน เมือ่ ยอมรับความจริงนีไ้ ด้ ความเมตตา เห็นใจ
อย่างลึกซึ้งต่อทุกสรรพชีวิตย่อมเอ่อล้นท่วมท้นใจ อยากช่วยเหลือ
อยากบรรเทาทุกข์ให้แก่ผคู้ น ร�ำลึกถึงค�ำครูทวี่ า่ “ในโลกนี้ ไม่มใี คร
น่าอิจฉาเลย” แต่ข่าวดีคือ พวกเราสามารถที่จะอยู่กับทุกข์โดย
ไม่ทุกข์ก็ได้
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พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ครูบาอาจารย์ผเู้ ป็นกัลยาณมิตร
ท่านได้อทุ ศิ เวลาในสมณเพศ ยาวนานเกือบ ๔๐ พรรษาแล้ว เพือ่
จาริกประกาศธรรมแห่งความดับทุกข์ ด้วยภาษาธรรมดาๆ ใสสะอาด
ด้วยธรรมแท้ ทีใ่ ครๆ แม้จะไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะ ก็อา่ นเข้าใจ
ได้ไม่ยาก ทั้งมีตัวอย่างทันสมัย และน�ำไปปรับใช้เป็นแนวทาง
ด�ำเนินชีวติ ได้จริง ชมรมกัลยาณธรรมเป็นศิษย์ทไี่ ด้รบั ความเมตตา
จากพระอาจารย์ตลอดมา พวกเราสัมผัส ซาบซึง้ ถึงความเหน็ดเหนือ่ ย
ตรากตร�ำของพระอาจารย์ ทีก่ ร�ำงานหนักในหลากหลายมิติ เพือ่ ช่วย
เติมเต็มปัญญาให้แก่สงั คม พวกเราน้อมส�ำนึกในพระคุณและห่วงใย
ในสุขภาพของท่านตลอดมา ตั้งใจน้อมกตัญญูกตเวที หาโอกาส
ช่วยเผยแผ่งานธรรมของท่านให้กว้างไกล ต่อเนือ่ งตลอดมา
พระอาจารย์ท�ำงานหนักมาตลอด เกือบ ๔๐ พรรษา แต่ยงั
ไม่มีหนังสือธรรมที่รวมหลักการสอนภาวนาที่เป็นหลักฐานจริงจัง
ชมรมฯ จึงด�ำริแบ่งเบางานของท่าน โดยช่วยกันจัดท�ำหนังสือรวม
ค�ำสอนแนวปฏิบัติธรรมเล่มแรกของพระอาจารย์ เพื่อน้อมถวาย
เป็นอาจริยบูชาในวาระวันครบรอบวันคล้ายเกิดของท่าน ทยอย
เตรียมงานกันมานาน แต่ดว้ ยภาระงานทีร่ บั ผิดชอบมากมาย ท�ำให้
งานนี้ต้องล่าช้า แต่ธรรมะจัดสรร ให้น้องอ้อมและน้องธรคนเก่ง
สละเวลามาช่วยเป็นบรรณาธิการ จัดหมวดหมู่ธรรมด้วยศรัทธา
และได้น้องหน่อยคนขยัน ช่วยจัดการดูแลต้นฉบับต่อให้เรียบร้อย
อีกทั้งแรงงานเบื้องหลังเจ้าประจ�ำอีกหลายคน ที่ท�ำหน้าที่แนวหลัง
ทางธรรมกันเต็มก�ำลัง ที่ส�ำคัญคือ ความเมตตาของพระอาจารย์
ที่ช่วยตรวจทานเนื้อหา และให้ก�ำลังใจพวกเราท�ำงานนี้ได้ส�ำเร็จ
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นอกจากหนังสือนีจ้ ะเป็นสือ่ ธรรมน้อมบูชาถวายพระอาจารย์
แล้ว ก็ยงั เป็นสือ่ แทนค�ำสอนจากพระอาจารย์ทเี่ มตตามอบแด่ทกุ ท่าน
ทั้งศิษย์ใกล้และไกล เพื่อจะได้น้อมน�ำไปปฏิบัติ เป็นกัลยาณมิตร
แห่งชีวิตที่ไร้ทุกข์ได้จริง ทั้งยังเป็นของขวัญทางธรรม ในวาระ
สิ้นศักราช ๒๕๖๒ และรับขวัญศักราชใหม่ ๒๕๖๓ ด้วย ชมรม
กัลยาณธรรมหวังว่า ท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากสารธรรม
ที่ครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้จัดหมวดหมู่ไว้
ตามแนวอริยสัจ โดยท้ายเล่มยังได้รวบรวมค�ำถาม - ค�ำตอบจาก
พระอาจารย์ ทีแ่ บ่งหมวดหมูเ่ พือ่ ให้งา่ ยต่อการเลือกศึกษาก่อนหลัง
ตามความสนใจและความจ�ำเป็นเร่งด่วนของแต่ละท่านด้วย
หวังว่าพุทธบริษทั จะช่วยกันท�ำหน้าทีข่ องชาวพุทธ ให้สมกับ
พระมหากรุณาคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ตรัสรู้
“อริยสัจ” ประทานไว้เป็นสมบัตใิ ห้ทกุ ชีวติ สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนให้เป็นบัวพ้นน�้ำได้ ด�ำเนินไปสู่ทางดับทุกข์ด้วย “ธรรมะ
ชนะทุกข์” อันมีพระนิพพาน เป็นความเกษมสูงสุด ทุกท่าน เทอญ
กราบนอบน้อมบูชาพระธรรม
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ส า ร บั ญ
ทุกข์
ปฏิบัติธรรมทำ�ไม
ปฏิบัติธรรมอย่างไร
สติ
วิธีการอยู่กับความทุกข์ด้วยสติ
สติเป็นธรรมใหญ่
อานิสงส์ของสติ
การเจริญสติ
หลักการเจริญสติ
ยกมือสร้าง ๑๔ จังหวะ แนวหลวงพ่อเทียน
เดินจงกรม
อุปสรรคของการปฏิบัติ
ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำ�วัน
การสงบด้วยลมหายใจ
การเดินเท้า
การเดินทาง
การอาบนํ้า
การกินอาหาร
การทำ�งาน
การใช้เทคโนโลยี
การท่องเที่ยวธรรมชาติ
การเตรียมใจก่อนนอน
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๑๕
๒๗
๓๕
๔๗
๕๙
๖๐
๖๖
๗๑
๗๓
๘๓
๘๖
๙๗
๑๐๙
๑๐๙
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๖
๑๑๘
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๓
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เตรียมตัวตายอย่างสงบ
เหตุปัจจัยที่ทำ�ให้ตายดี
การเยียวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย
วางใจให้เป็น
อยู่แบบลืมตาย - หลงตาย
ภาวะตายทั้งเป็น
สิทธิในการตายอย่างสงบ
สิทธิย่อมมาจากหน้าที่
เตรียมพร้อมตาย
มรณสติ
มรณสติในชีวิตประจำ�วัน
การพิจารณาทำ�ให้เกิดปัญญา
ทางลัดในการเจริญมรณสติ
การไปเยี่ยมผู้ป่วย
การไปงานศพ
การสูญเสียของรัก
ประโยชน์ของมรณสติ
เจริญไตรสิกขา
ตายก่อนตาย
ตอบคำ�ถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตอบคำ�ถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายอย่างสงบ
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๑๒๘
๑๓๘
๑๕๙
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๖๙
๑๗๓
๑๗๕
๑๗๗
๑๗๘
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๓
๑๘๗
๑๘๘
๑๙๑
๒๓๙

โลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง
ไม่อาจควบคุมบังคับให้ถูกใจเราได้
เราเปลี่ยนโลกไม่ได้
แต่เราปรับใจเราได้
คือปรับใจไม่ให้ยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ
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ทุกข์

มนุษย์เราทุกคนล้วนรักความสุขเกลียดความทุกข์กนั ทัง้ นัน้ สิง่ ที่
มนุษย์พยายามท�ำกันตลอดชีวติ ก็คอื การเข้าหาความสุข พยายาม
หนีจากความทุกข์ เมื่อพบความทุกข์ก็พยายามขจัดปัดเป่าออกไป
หรือพยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น
มองในแง่นี้ พวกเราโชคดีกว่าคนสมัยก่อน เพราะเทคโนโลยี
ในการขจัดปัดเป่าความทุกข์มีมากขึ้น เวลาอากาศร้อนก็มีพัดลม
มี เ ครื่ อ งปรั บ อากาศบรรเทาความร้ อ น อากาศหนาวก็ มี ผ ้ า ห่ ม
อย่างดี ในบ้านหลายคนมีเครื่องท�ำน�้ำอุ่น อยากจะดื่มน�้ำร้อนก็ต้ม
ได้รวดเร็ว จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องเดินหรือขี่เกวียน
ให้เหนือ่ ยเพราะมีรถยนต์ สิง่ เหล่านีช้ ว่ ยให้เราด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
ได้สะดวกสบายขึ้น เหนื่อยยากน้อยลง
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เราสามารถหนีความทุกข์ ขจัดปัดเป่า
หรือบรรเทาความทุกข์ได้มากมายเพียงใด แต่ว่ายังมีความทุกข์
อีกหลายอย่างทีเ่ ราหนีไม่พน้ เราท�ำได้เพียงชะลอหรือหน่วงเหนีย่ ว
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ให้เกิดขึ้นช้าลง ไม่ว่าจะร�่ำรวย มีเงินมีทอง มีอ�ำนาจมากเพียงใด
ก็ต้องเจอกับความทุกข์อยู่นั่นเอง เช่น ถึงแม้เป็นเศรษฐีพันล้าน
ก็ต้องเจอกับความสูญเสีย อาจจะเสียคนรักคนใกล้ชิด เพราะว่า
ไม่มใี ครทีจ่ ะอยูค่ ำ�้ ฟ้าได้ ถึงอย่างไรเขาก็ตอ้ งตายจากเราไปไม่วนั ใด
ก็วนั หนึง่ พวกเราคงรูจ้ กั ทัชมาฮาล ซึง่ เป็นอนุสรณ์สถานทีพ่ ระเจ้า
ชาห์ชะฮาน ผูย้ งิ่ ใหญ่สร้างขึน้ เพือ่ อุทศิ ให้กบั มเหสีคนรักทีต่ ายจากไป
เป็นบทเรียนสอนใจเราว่า ไม่วา่ จะยิง่ ใหญ่แค่ไหน ก็ไม่สามารถหลีก
หนีความสูญเสียคนรักไปได้
เมียตาย ผัวตาย ลูกตาย เรือ่ งนีเ้ กิดได้กบั ทุกคน นอกจากนัน้
ยังต้องเจอกับค�ำนินทาว่ากล่าว แม้มีอ�ำนาจล้นฟ้า ก็ต้องเจอกับ
ความไม่สมหวัง และยังต้องเจอความแก่ ความเจ็บ ความตาย
อันนี้คือความทุกข์ที่ไม่มีใครหนีพ้น แม้ว่าเราจะตัดเรื่องความแก่
ความเจ็บ ความตาย ออกไป ก็ยังเจอกับความทุกข์อีกหลายอย่าง
เช่น งานการล้มเหลว ผิดหวังเรือ่ งลูก ทรัพย์สนิ ถูกโกง ถ้าคนเราคิด
แต่จะหนีความทุกข์ หรือหาทางปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ตลอดเวลา
ก็เตรียมใจทุกข์ได้เลย เพราะว่ายังมีความทุกข์อกี หลายอย่าง ทีเ่ รา
ต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขจัดปัดเป่าไปเพียงใดก็ไม่ส�ำเร็จ
ยกตัวอย่างง่ายๆ คนอยู่กรุงเทพฯ ก็ต้องเจอรถติด ซึ่งเป็น
ความจริงที่หนีไม่พ้น หาที่จอดรถก็ยาก มีนักเขียนชาวอเมริกัน
คนหนึง่ เขียนประชดว่า “ตายน่ะไม่ยาก หาทีจ่ อดรถยากกว่าเยอะ”
คนนี้เขาอยู่ที่นิวยอร์ค เป็นเมืองที่หาที่จอดรถยากยิ่งกว่ากรุงเทพฯ
มันไม่ใช่เป็นความทุกข์กาย แต่เป็นความทุกข์ใจที่คนสมัยนี้เจอ
เป็นประจ�ำ  ทุกวันนี้ความทุกข์กายลดลงมาก เพราะมีเทคโนโลยี
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มาช่วยบรรเทา แต่ความทุกข์ใจไม่ได้ลดลงเลย ยังมีอยูเ่ รือ่ ยๆ เช่น
หาที่จอดรถไม่ได้ก็ทุกข์ ต้องแย่งกัน จนกระทั่งฆ่ากันตายก็มี
ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าเพียงใด เราก็หนีความ
ผิดหวังไม่พน้ ยิง่ ร�ำ่ รวย ยิง่ มีเงินทองมาก ก็ยงิ่ มีความอยากมากขึน้
เมื่อมีความอยากมาก โอกาสที่จะไม่สมอยากก็เพิ่มมากขึ้นเป็น
เงาตามตัว พูดได้วา่ เมือ่ มีความอยากมาก ความทุกข์กม็ ากตามมา
ด้วย เพราะความอยากกับความทุกข์มาคู่กัน ขอให้พิจารณาดูเถิด
คนเราไม่ว่าจะหนีความทุกข์เพียงใดก็ต้องเจอความทุกข์วันยังค�่ำ
ที่จริงแม้กระทั่งความทุกข์กาย เช่น ความเจ็บปวด ทุกวันนี้มียา
และเทคโนโลยีมากมายที่ช่วยระงับหรือบรรเทาอาการก็จริง แต่
ในที่สุดเราทุกคนก็ต้องเจอความเจ็บปวดรุนแรงชนิดที่ยาเอาไม่อยู่
โดยเฉพาะเมื่อเจอความเจ็บป่วย เช่น เป็นมะเร็งระยะท้าย หรือ
แม้แต่ปวดฟัน ปวดหัว ปวดท้อง พอมีอาการเกิดขึ้นแล้ว จะหวัง
พึ่งยาอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะหาไม่ทัน ยิ่งมีความทุกข์ใจผสมโรง
ด้วย ก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้น
ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราหนีไม่พ้น อย่างใน
บทสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า มีตอนหนึง่ กล่าวว่า “เราทัง้ หลายเป็นผูถ้ กู
ความทุกข์หยั่งเอาแล้ว มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว” ถึงแม้
ตอนนีเ้ ราจะรูส้ กึ สุขสบาย แต่นนั่ เป็นเพราะความทุกข์ยงั ไม่แสดงตัว
แต่มันก็รอโอกาสแสดงตัวอยู่ตลอดเวลา เช่น ถ้านั่งไปสักพักก็จะ
รู้สึกปวดเมื่อย ในขณะที่เรามีสุขภาพดี ก็อย่าคิดว่าไม่มีความเจ็บ
ป่วย แท้จริงแล้วความเจ็บป่วยอยู่กับเราตลอดเวลา พอเราเผลอ
เมือ่ ไหร่มนั ก็จะโผล่ออกมา ในท�ำนองเดียวกัน ความแก่กอ็ ยูก่ บั เรา
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ตลอดเวลา แม้วา่ ตอนนีเ้ รายังหนุม่ ยังสาว แต่ทจี่ ริงความแก่มนั ท�ำงาน
ตลอดเวลา ทีละนิดละหน่อย เผลอแผล็บเดียวก็เห็นหนังย่น ผิว
ตกกระ ผมหงอก ก�ำลังวังชาลดน้อยถอยลง ความตายก็เช่นเดียวกัน
ถ้าเผลอเมื่อใดมันมาทันที เพียงแค่เดินลงบันไดไม่ระมัดระวัง
ตกลงมาหัวฟาดพื้นก็ตาย มันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลา
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาว
ความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรค ความตายก็มีอยู่ในชีวิต” มัน
ไม่ได้แยกกัน อย่างเมื่อวานพวกเราจัดดอกไม้ได้สวยงาม ทั้งๆ ที่
บางคนเอากิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งมาจัด แสดงให้เห็นว่าสิ่งไม่งามนั้น
ก็มีความงามอยู่ ในทางกลับกันคือ สิ่งที่สวยงามก็มีความไม่งาม
ซุกซ่อนอยู่เช่นกัน เห็นได้ชัดเมื่อดอกไม้สดทิ้งไว้ไม่กี่วัน ความ
เหี่ยวเฉาก็ปรากฏ ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลย
ความสุขของเราก็เช่นกัน มีความทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลา
ดังทีก่ ล่าวแล้วว่า ความทุกข์เป็นสิง่ ทีเ่ ราหนีไม่พน้ เราจึงต้องเรียนรู้
ที่จะอยู่กับมันให้ได้
อย่างเช่น ตอนนี้เราเจอความหนาวเย็น เราต้องเรียนรู้ที่จะ
อยู่กับมันโดยไม่ทุกข์ ก็คือทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจ อันนี้เราท�ำได้
ถ้าเราท�ำไม่ได้ ก็จะมีแต่ความหงุดหงิด ความไม่พอใจเกิดขึ้น
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เพราะเราไม่สามารถบังคับ หรือควบคุมให้อากาศเป็นอย่างใจเราได้
แม้กระทั่งร่างกายของเรา เรายังบังคับควบคุมตัวเองไม่ให้เจ็บ
ไม่ให้ป่วยไม่ได้
มี เ รื่ อ งราวของท่ า นกู เ ดนริ ม โปเช ผู ้ ป ระสบชะตากรรม
เช่นเดียวกับชาวทิเบตอีกมากมาย หลังจากจีนยาตราทัพเข้ายึด
ครองทิ เ บตเมื่ อ ๖๐ ปี ที่ แ ล้ ว ทหารจี น ต้ อ งการให้ ท ่ า นละทิ้ ง
พุทธศาสนา และหันมาสมาทานลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่ท่านปฏิเสธ
จึงถูกคุมขังและทรมาน เป็นเวลานานถึง ๒๐ ปี เมือ่ ได้รบั อิสรภาพ
ท่านได้ดั้นด้นข้ามพรมแดน เพื่อมาลี้ภัยในอินเดีย
เคยมีคนถามท่านว่า ตอนที่ถูกคุมขังในทิเบตนั้น ท่านกลัว
อะไรมากที่สุด แทนที่ท่านจะพูดถึงการทรมานของทหารจีน ท่าน
กลับตอบว่า ท่านกลัวว่าจะโกรธเกลียดคนที่ท�ำร้ายท่าน ส�ำหรับ
ชาวพุทธ ความโกรธเกลียดนั้นน่ากลัวอย่างมาก เพราะสามารถ
ผลักดันให้เราท�ำบาปด้วยการประทุษร้ายผู้อื่น ใครท�ำร้ายเรา
เขาก็ตอ้ งรับกรรมของเขา แต่ถา้ เราท�ำร้ายคนอืน่ บาปนัน้ จะตามติด
เราไป และจะต้องชดใช้เมื่อไรก็ไม่รู้ ใครท�ำร้ายเรา จึงไม่เลวร้าย
เท่ากับเราท�ำร้ายคนอื่น
ที่จริงท่านกูเดนคงมีเหตุผลมากกว่านั้น ท่านตระหนักว่า
เวลาทหารจีนทรมานท่าน ท่านก็ทุกข์แต่กาย แต่เมื่อใดที่ท่าน
รู้สึกโกรธคนที่ท�ำร้ายท่าน ท่านไม่เพียงทุกข์กายเท่านั้น แต่ยัง
ทุกข์ใจ ด้วยเพราะถูกความโกรธเผาลน ทุกข์กายนั้นยังพอไหว
ส่วนทุกข์ใจ สร้างความทรมานอย่างมาก และนัน่ คือสิง่ ทีท่ า่ นไม่อยาก
ให้เกิดขึ้น
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ท่านกูเดนคงอยากจะบอกว่า ทหารจีนนั้นท�ำได้อย่างมากก็
แค่ท�ำร้ายร่างกายท่าน แต่ท�ำให้ท่านทุกข์ใจไม่ได้ แต่เมื่อใดที่ท่าน
ปล่อยให้ความโกรธครอบง�ำใจ ความทุกข์ใจก็จะตามมา ดังนั้น
สิ่งที่ท่านพยายามท�ำก็คือ รักษาใจไม่ให้โกรธผู้ที่ทรมานท่าน
พูดอีกอย่างก็คือ ใครท�ำร้ายเราเพียงใด ก็ไม่ท�ำให้ทุกข์ได้
หากใจไม่ยินยอมหรือร่วมมือด้วย เรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดัง
อย่างไรก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่เมื่อมีความทุกข์ใจ ก็มักจะโทษ
สิง่ ภายนอก เช่น เพือ่ นร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง จราจรทีแ่ น่นขนัด
ดินฟ้าอากาศ สภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ แต่ลืมมองไปว่า ใจเราเอง
ก็มีส่วนร่วมอย่างมาก เช่น ปล่อยให้ความหงุดหงิดโกรธเคืองมา
รบกวนจิตใจ
สิ่งภายนอกนั้น ท�ำได้อย่างมากก็แค่บีบคั้นร่างกาย พราก
ของหวงและคนรักไปจากเรา ท�ำให้การงานสะดุด แต่ไม่สามารถ
ท�ำให้เราทุกข์ใจได้เลย มันท�ำได้แค่ชวนหรือยั่วยวนให้เราขัดใจ
เศร้าโศก กลัดกลุม้ วิตกกังวล แต่เราไม่รบั “ค�ำชวน” ของมันก็ได้
นั่นหมายความว่า จะทุกข์ใจหรือไม่ อยู่ที่ใจเรา สิ่งภายนอกนั้น
เราควบคุมได้ยาก แต่ใจคือสิง่ ทีเ่ ราท�ำได้มากกว่า จริงอยู่ ใจก็เป็นสิง่ ที่
เราควบคุมไม่ได้เช่นกัน แต่เราสามารถดูแลรักษาใจได้มากกว่า
สิ่งนอกตัว
ดังนัน้ เมือ่ ใดทีม่ คี วามทุกข์ใจ แทนทีจ่ ะเรียกร้องหรือพยายาม
บงการให้สิ่งภายนอกเป็นไปตามใจเรา จะไม่ดีกว่าหรือหากเรา
หันมาจัดการกับใจของเรา เริ่มต้นด้วยการคาดหวังสิ่งต่างๆ ตาม
ความเป็นจริง ยอมรับทุกสิ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว และมีสติรู้เท่าทัน
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อารมณ์อกุศลต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อมีอะไรมากระทบ หรือเมื่อเกิด
เหตุการณ์เลวร้ายขึ้น
ใครท�ำอะไรเราก็ไม่รา้ ยเท่ากับใจทีว่ างไว้ผดิ แต่หากวางใจ
ไว้ถูกแล้ว ไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถยัดเยียดความทุกข์หรือขโมย
ความปกติสุขไปจากเราได้
เวลาเราโกรธใคร แล้วมีคนมาบอกให้เราให้อภัย เรากลับ
ไม่ยอมให้อภัย แถมด่าว่าคนที่มาแนะน�ำ เช่น กล่าวหาว่าเขาเป็น
คนละพวกกับเรา เขาจึงแนะน�ำเช่นนั้น ก็ในเมื่อความโกรธท�ำให้
กินไม่ได้นอนไม่หลับ ท�ำให้ความดันขึ้น ท�ำไมเราจึงยังไม่ยอม
ปล่อยวางความโกรธ ท�ำไมไม่รจู้ กั เยียวยาใจด้วยการให้อภัย ก็แปลว่า
เรารักความโกรธ เราหวงแหนความโกรธ ใครมาแนะน�ำให้ปล่อยวาง
ก็ไม่ยอม กลับด่าว่าคนทีแ่ นะน�ำ เห็นไหมว่า ใครทีบ่ อกว่ารักตัวเองๆ
เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่ได้รกั ตัวเอง กลับซ�้ำเติมท�ำร้ายตัวเองเป็นประจ�ำ
อาจจะไม่ได้ทำ� ร้ายร่างกายตัวเอง แต่ชอบท�ำร้ายจิตใจตัวเอง หรือ
หาทุกข์มาซ�ำ้ เติมจิตใจตัวเองบ่อยๆ ตอนนีห้ ลายคนอาจก�ำลังท�ำอยู่
ก็ได้ หูฟังค�ำบรรยายของอาตมา แต่ใจกลับไปนึกถึงคนที่เราโกรธ
คนทีต่ อ่ ว่าด่าทอหรือท�ำร้ายเรา การท�ำเช่นนัน้ ไม่ตา่ งจากการเอาไฟ
มาเผาลนจิตใจตัวเอง
นัง่ สบายๆ แทนทีจ่ ะมีความสุข กลับไปนึกถึงเหตุรา้ ยในอดีต
นึกถึงคนทีก่ ลัน่ แกล้ง ทรยศเรา เป็นการปลุกความโกรธเกลียดขึน้ มา
ซึ่งไม่ต่างจากการเอามีดกรีดแทงใจ เอาไฟมาเผาลนจิตใจ
รักตัวเองให้มากขึ้นหน่อย หรือรักตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิม
ด้วยการดูแลรักษาใจของเรา โดยเฉพาะรักษาใจให้มีสติ เพราะถ้า
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เราไม่มสี ติ เราก็อดท�ำร้ายตัวเองไม่ได้ ไปฉวยเอามีดมากรีดแทงใจ
หรือฉวยเอาฟืนร้อนๆ หรือถ่านแดงๆ มาเผาลนใจ หรือไม่กค็ ว้าเอา
หินหนักมากดถ่วงหน่วงทับใจ ด้วยการนึกห่วงพะวงในสิ่งที่ยังมา
ไม่ถงึ เช่น นึกถึงวันทีไ่ ปฟังผลตรวจสุขภาพ นึกถึงวันทีต่ อ้ งช�ำระหนี้
หรือวันที่ลูกหลานต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย แม้วันนั้นยังมาไม่ถึง
แต่เราก็มัวครุ่นคิดถึงมันด้วยความกังวล จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
การท�ำอย่างนีค้ อื การหาทุกข์ใส่ตวั และทีท่ ำ� ไปเช่นนัน้ ก็เพราะลืมตัว
คนเราไม่ทำ� ร้ายตนเองหรอก จนกว่าจะลืมตัว พอลืมตัวแล้วสามารถ
ท�ำอะไรได้ทั้งนั้น เช่น พอโกรธมากๆ ก็เอาหัวโขกก�ำแพง เอามือ
ต่อยกระจก หรืออย่างน้อยๆ ก็จมอยู่กับความกังวล ความเศร้า
ความโกรธ ด้วยการคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้ว หรือไม่ก็นึกถึง
อนาคตทีย่ งั มาไม่ถงึ มันจะมาถึงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่คดิ เป็นตุเป็นตะ
ไปแล้ว วาดภาพในทางลบทางร้าย ก็เลยวิตก กังวล หรือเครียด
ถ้าเรารักตัวเองอย่างแท้จริง เราจะคอยรักษาใจ ไม่ให้อารมณ์เหล่านี้
มาทิ่มแทงมาเผาลน
มีเรื่องเล่าว่า หญิงผู้หนึ่งตื่นเช้าก็ลุกขึ้นมาบริหารร่างกาย
ในห้องนอน ขณะทีอ่ อกก�ำลังกาย มองผ่านหน้าต่าง เห็นราวตากผ้า
ของเพื่อนบ้าน จึงพูดกับสามีที่ก�ำลังนอนอยู่ว่า “คุณดูสิ บ้านนี้
ซักเสื้อผ้าไม่สะอาดเลย ผ้าปูทนี่ อน ปลอกหมอน มีรอยด่าง บ้าน
ก็รวย แต่ทำ� ไมไม่ซกั ให้สะอาด” สามีฟงั แล้วก็ไม่วา่ อะไร วันต่อมา
เธอก็บน่ เหมือนเดิม วันทีส่ ามตืน่ ขึน้ มาเธอก็ท�ำเหมือนเดิม มองไป
นอกหน้าต่าง แต่คราวนี้เธอแปลกใจว่า ท�ำไมเสื้อผ้าของบ้านนั้น
สะอาด จึงถามสามีวา่ “คุณไปบอกบ้านนัน้ หรือว่าซักผ้าไม่สะอาด”
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สามีตอบว่า “เปล่าหรอก ผมไม่ได้บอกเขา ผมเพียงแต่เช็ดกระจก
หน้าต่างบ้านของเราให้สะอาดเท่านั้น”
ภรรยาบ่นว่าเสื้อผ้าของเพื่อนบ้านไม่สะอาด แต่ความจริง
แล้วไม่ใช่หรอก มันเป็นเพราะกระจกบ้านของตัวเองต่างหากที่
ไม่สะอาด เรือ่ งนีส้ อนเราว่า เวลาเรามองว่าใครมีปญ
ั หา ความจริง
ปัญหาอาจอยูท่ ตี่ วั เราเองก็ได้ เรือ่ งนีไ้ ม่ได้เตือนให้เราหมัน่ ท�ำความ
สะอาดกระจกบ้านของเรา แต่เตือนให้เราดูแลกระจกในใจของเรา
ให้สะอาดอยูเ่ สมอ เพราะหากไม่สะอาด ก็เห็นคนอืน่ เป็นปัญหา
ไปหมด เวลาใจเราเป็นลบ เราก็มองคนอืน่ เป็นลบไปหมด แน่นอน
บางครั้งคนอื่นที่อยู่รอบตัวเรา เช่น เจ้านาย สามี เพื่อนร่วมงาน
ก็มสี ว่ นสร้างปัญหาด้วย แต่ใจทีเ่ ป็นลบของเรา ยิง่ ท�ำให้เห็นคนอืน่
มีแต่ด้านลบ ไม่เห็นด้านที่ดีเลย
นอกจากโลกรอบตัว จะขึน้ อยูก่ บั ใจของเราแล้ว สุขหรือทุกข์
ก็อยูท่ ใี่ จเราด้วยเช่นกัน เจออะไรก็ไม่ทำ� ให้เราเป็นทุกข์ หากใจเรา
ไม่ร่วมมือด้วย พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เมื่อมือไม่มีแผล บุคคลจะ
จับต้องยาพิษก็ได้ ยาพิษนัน้ ไม่สามารถท�ำอันตรายได้ แต่ถา้ มีแผล
ถูกต้องยาพิษเมื่อใด อันตรายก็เกิดขึ้นทันที” ใจเราก็เช่นกัน ถ้า
มีแผล แม้มีสิ่งเล็กน้อยมากระทบก็เจ็บ เวลามือมีแผล แม้แต่
ยอดหญ้ามาถูกต้อง เรายังรู้สึกเจ็บเลยใช่ไหม
ที่จริงเวลาใครต่อว่าด่าทอเรา ถ้าเราไม่เอาใจไปรับ ก็ไม่เจ็บ
สมมติวา่ เราเดินเล่นในสวนมะพร้าว มีลงิ เกเรตัวหนึง่ ขว้างมะพร้าว
ใส่เรา ถ้าเราเห็น เราจะเอาตัวเข้าไปรับไหม คนที่มีสติดี ก็ต้อง
พยายามหลบลูกมะพร้าวทัง้ นัน้ แต่เวลามีคนสาดค�ำด่าใส่เรา ท�ำไม
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เราไม่หลบ ท�ำไมจึงเอาใจรับค�ำด่าเหล่านั้น
หลวงพ่อชา สุภัทโทเคยกล่าวว่า เวลามีใครด่าเราว่าเป็นหมู
เป็นหมา ก่อนจะโกรธ ให้เราคล�ำดูที่ก้นก่อน ว่ามีหางงอกออกมา
หรือไม่ ถ้าไม่มีหางก็อย่าไปโกรธเขา ถ้าโกรธ แสดงว่าเรายอมรับ
ว่าเราเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆ
ถ้าลิงขว้างมะพร้าวใส่เรา แทนทีเ่ ราจะหลบ กลับเอาตัวเข้าไป
รับแล้วเจ็บ อย่างนีจ้ ะโทษใคร ค�ำด่าทีพ่ งุ่ มาหาเรา ถ้าเราหลบหลีก
ไม่เอาใจไปรับ เราก็ไม่ทกุ ข์ ค�ำด่าว่านัน้ เหมือนจดหมาย ถ้าเอาไป
หย่อนในตูไ้ ปรษณียแ์ ล้วไม่มผี รู้ บั สุดท้ายจดหมายนัน้ ก็จะตีกลับ
ไปยังผูส้ ง่ หรือเจ้าของ ฉันใดก็ฉนั นัน้ ค�ำด่าถ้าเราไม่รบั ไว้ มันก็จะ
กลับไปหาคนด่า ดังนั้น เราอย่าไปรับเอามาทิ่มแทงใจเรา
ท่านอาจารย์ชยสาโรเคยกล่าวว่า “โลกนีไ้ ม่มสี งิ่ ใด ไม่มคี นใด
จะบังคับให้เราทุกข์ได้ มีแต่สงิ่ ทีช่ วนให้เราทุกข์ ชวนให้เราพอใจ
ชวนให้เราไม่พอใจ มันมาเชิญเรา เราจะรับเชิญหรือไม่รับเชิญ
มันเป็นเรื่องของเรา เขาบังคับไม่ได้” เมื่อมีอะไรมาชวนให้ทุกข์
เราเลือกได้ว่าจะรับค�ำชวนหรือไม่ เราไม่รับก็ได้ เป็นสิทธิของเรา
ดังนัน้ จึงพูดได้วา่ คนเราทุกข์เพราะใจเราไปรับค�ำชวนของเขา หรือ
มีส่วนร่วมมือด้วย ความเจ็บ ความป่วยก็เช่นกัน โรคภัยไข้เจ็บ
ท�ำให้กายป่วย แต่ที่ทุกข์ใจด้วย ก็เพราะใจไปผสมโรงด้วย

24

ถ้าเราตระหนักว่า
ชีวิตนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน
เราจ�ำต้องเตรียมตัวเตรียมใจ
รับกับความผันผวนปรวนแปรในชีวิต

ธรรมะ
ช น ะ ทุ ก ข์

26

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

ปฏิบัติธรรม
ทำ�ไม

คราวหนึ่ ง มี พ ระเซนจากญี่ ปุ ่ น มากราบนมั ส การหลวงพ่ อ ชา
พอพบท่านก็ตั้งค�ำถามท่านเรื่องการปฏิบัติธรรมเลยว่า “ปฏิบัติ
ไปท�ำไม ปฏิบัติเพื่ออะไร ท�ำไมจึงต้องปฏิบัติด้วย ปฏิบัติแล้ว
ได้อะไร” หลวงพ่อชาไม่ได้ตอบตรงๆ แต่ถามกลับไปว่า “กินข้าว
ไปท�ำไม กินข้าวเพือ่ อะไร ท�ำไมจึงต้องกินข้าว กินข้าวแล้วได้อะไร”
ปรากฏว่า พระเซนรูปนัน้ พอใจมากกับค�ำตอบ ซึง่ จริงๆ แล้ว ไม่ใช่
ค�ำตอบ แต่เป็นการถามกลับ
สาเหตุที่พระญี่ปุ่นพอใจในค�ำตอบของหลวงพ่อชา ก็เพราะ
ท่านชีใ้ ห้เห็นว่า การปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ไม่ตา่ งจากการกินข้าว เพียงแต่วา่
การกินข้าวเป็นการบ�ำรุงร่างกาย ส่วนการปฏิบตั ธิ รรมเป็นการบ�ำรุง
จิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับชีวิต ไม่น้อยไปกว่าการกินข้าว
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ใครๆ คงไม่คาดคิดว่าหลวงพ่อชาจะถามกลับว่า กินข้าวไป
ท�ำไม ท�ำไมถึงต้องกินข้าว ทัง้ นีก้ เ็ พราะว่ามันเป็นเรือ่ งทีเ่ ราท�ำทุกวัน
จนลืมถามตัวเองว่ากินข้าวไปท�ำไม ทีจ่ ริงไม่ใช่เฉพาะกินข้าวอย่างเดียว
มีกจิ วัตรอีกมากมาย ทีเ่ ราท�ำในชีวติ ประจ�ำวันโดยไม่เคยถามเลยว่า
ท�ำไปท�ำไม ซึง่ แสดงให้เห็นว่า เราไม่คอ่ ยได้ไตร่ตรองในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
เท่าไร แต่พอพูดถึงการปฏิบัติธรรม กลับตั้งค�ำถามมากมาย
จริงๆ แล้ว การปฏิบัติธรรมนั้น ส�ำคัญพอๆ กับการกินข้าว
เพียงแต่คนเราไม่ได้ตระหนัก เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้ส่งผล
หรือให้อานิสงส์ทนั ทีเหมือนการกินข้าว แต่การปฏิบตั ธิ รรมก็สำ� คัญ
พอๆ กับการกินข้าว เพราะถ้าขาดการปฏิบัติธรรมเมื่อไร ชีวิตก็
เป็นทุกข์ ไม่ตา่ งจากการไม่มขี า้ วกิน หากเราไม่สนใจการปฏิบตั ธิ รรม
เวลามีอะไรมากระทบกับชีวิต จะท�ำให้เสียศูนย์ จิตใจจะเกิดทุกข์
และส่งผลร้ายกับเรา ท�ำให้เป็นบ้าได้
มีผู้คนมากมาย พอไฟไหม้บ้าน ธุรกิจล้มละลาย หรือคู่รัก
ตีจาก ก็เสียศูนย์จนคลุ้มคลั่ง ที่เป็นบ้าไปเลยก็มี บางคนถึงกับ
ฆ่าตัวตาย นัน่ เป็นเพราะใจย้อนกลับมาท�ำร้ายตัวเอง คนเราทุกวันนี้
ไม่คอ่ ยมีความทุกข์กายเท่าไร เพราะเราอยูใ่ นยุคทีม่ คี วามสุขสบาย
เกือบทุกอย่าง บางคนแทบจะไม่รู้จักความหิวโหยชีวิตประจ�ำวัน
แทบจะไม่มเี หงือ่ ออก เพราะไม่ตอ้ งใช้เรีย่ วแรงท�ำมาหากิน ไม่เหมือน
สมัยปู่ย่าตายาย ที่ต้องออกแรงท�ำงานทั้งวัน แต่ถึงแม้ไม่ค่อย
มีความทุกข์กาย แต่คนสมัยนี้มีความทุกข์ใจเยอะมาก แล้วความ
ทุกข์ใจก็บั่นทอนสุขภาพเรา ท�ำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว
ทั้งหมดนี้ เป็นเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนจิตใจ
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หลายคนตั้ ง ค� ำ ถาม ท� ำ ไมต้ อ งปฏิ บั ติ ธ รรม ในเมื่ อ ฉั น ก็
สุขสบายดีอยู่แล้ว เขาพูดแบบนี้ เพราะมักเห็นคนที่เข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมเป็นคนที่มีปัญหา เช่น ป่วยเป็นมะเร็ง ครอบครัวล้มเหลว
ธุรกิจล้มละลาย เป็นเพราะเข้าใจแบบนี้ ผูค้ นจึงอยูใ่ นความประมาท
หลายคนทีพ่ ดู ว่า ท�ำไมต้องปฏิบตั ธิ รรม ในเมือ่ ทุกวันนีฉ้ นั ก็สบายดี
อยูแ่ ล้ว อาตมาอยากจะถามกลับว่า คนทีพ
่ ดู เช่นนีม้ คี วามสุขจริง
หรือเปล่า อาตมาสังเกตดู หลายๆ คน เวลาท�ำงานก็เครียด กลับบ้าน
ก็กังวล กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะห่วงงาน ห่วงลูก ห่วงทรัพย์
สมบัติ หลายคนถึงกับกินยานอนหลับ หรือกินยาลดความเครียด
ทีนี้สมมติว่าเขามีความสุขจริงๆ ธุรกิจรุ่งโรจน์ ครอบครัว
อบอุน่ กินได้นอนหลับ ค�ำถามก็คอื คนเหล่านีไ้ ม่จำ� เป็นต้องปฏิบตั ิ
ธรรมแล้วใช่ไหม อาตมาไม่แน่ใจ เพราะคนที่มีความสุขในวันนี้
ไม่ได้หมายความว่า พรุ่งนี้จะมีความสุขด้วย วันนี้มีครอบครัว
อบอุน่ ราบรืน่ ไม่ได้แปลว่า พรุง่ นีช้ วี ติ จะยังคงราบรืน่ อบอุน่ วันนี้
มีความสุข แต่แน่ใจได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้จะไม่เป็นมะเร็ง หากพรุ่งนี้
เขาพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะที่ ๓ เขาจะยังคงมีความสุขอยูไ่ หม
วันนี้มีลมหายใจ ใช่ว่าพรุ่งนี้จะยังคงมีลมหายใจอยู่ มีภาษิตธิเบต
กล่าวว่า “ระหว่างพรุง่ นีก้ บั ชาติหน้า ไม่มใี ครรูห้ รอกว่า อะไรจะ
มาก่อน”
บางคนมีชวี ติ ราบรืน่ ตัง้ แต่เล็กจนโต ครอบครัวก็มคี วามสุข
วันหนึง่ พบว่า ตัวเองเป็นมะเร็งลามไปถึงกระดูก ทัง้ วันเอาแต่บน่ ว่า
อยากตาย อีกครอบครัวหนึง่ สามีดแู ลภรรยาและลูกดีมาก ครอบครัว
ก็อบอุน่ วันหนึง่ สามีเป็นมะเร็ง ไม่กเี่ ดือนต่อมาก็ตาย ภรรยาท�ำใจ
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ไม่ได้ เสียศูนย์ไปเลย แม้จะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้ก็ต้องใช้เวลา
เป็นปี แต่ทุกเช้าก็ยังท�ำอาหารให้สามีทาน โดยเอาอาหารมาวาง
บนโต๊ะตรงที่สามีเคยนั่ง ทุกวันก็จะโทรศัพท์ไปที่เบอร์ของสามี
เพื่อจะได้ฟังเสียงของสามี ทั้งนี้เป็นเพราะเธอยอมรับไม่ได้ว่าสามี
ได้ตายไปแล้ว จึงยังคงท�ำเสมือนว่าสามียังมีชีวิตอยู่ ลูกสาวมี
ความทุกข์มาก เพราะแม่เอาแต่คิดถึงพ่อ จนลืมลูกไปเลย
เป็นเพราะไม่มอี ะไรแน่นอน ความสุขวันนี้ อาจกลายเป็น
ความทุกข์วันหน้า ดังนั้นเราจึงควรหันมาปฏิบัติธรรม ให้มีสติ
สัมปชัญญะ และปัญญาเอาไว้รับมือกับความผันผวนปรวนแปร
ที่อาจเกิดขึ้นกับเรา หรือคนที่เรารัก ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
อย่าประมาทหรือชะล่าใจว่าฉันมีความสุขแล้ว จะปฏิบตั ธิ รรม
ไปท�ำไม มันไม่มีหลักประกันเลยว่า พรุ่งนี้เราจะยังมีความสุข
เราจะยังมีชีวิตอยู่ เคยคิดเคยเผื่อใจไว้บ้างไหมว่า สักวันหนึ่งเรา
อาจเป็นมะเร็ง สามี ภรรยา ลูก อาจมีอนั เป็นไป ทรัพย์สนิ เงินทอง
อาจสูญเสีย ถูกท�ำลาย มันไม่แน่ใช่ไหม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๔๗ ที่ภูเก็ต พังงา เช้าวันนั้น แดดใส ฟ้าสวย ไม่มีใครคิด
เลยว่าอีกไม่กี่นาที นรกจะแตก เพราะคลื่นสึนามิซัดกระหน�่ำ
ถ้าเราตระหนักว่า ชีวิตนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน เราจ�ำต้อง
เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความผันผวนปรวนแปรในชีวิต ส�ำหรับ
คนที่มีความทุกข์อยู่แล้วตอนนี้ ก็ยิ่งต้องรีบปฏิบัติธรรม เวลาเรา
ทุกข์ เรามักโทษคนอืน่ แต่เราเคยหันมามองตัวเองไหมว่า ทีท่ กุ ข์นี่
อาจเป็นเพราะใจของเราเปิดรับเอาความทุกข์เข้ามา
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คุณป้าคนหนึง่ ไม่สบายไปหาหมอหลายครัง้ ไม่รวู้ า่ เป็นอะไร
วันหนึ่งหมอบอกว่า ป้าเป็นมะเร็งตับนะ อยู่ได้ไม่เกิน ๓ เดือน
ป้าตกใจมาก กลับบ้านก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทั้งตื่นตระหนก
และหมดอาลัยตายอยากในชีวิต อยู่ได้แค่ ๑๒ วันก็ตาย อย่างนี้
เรียกว่าตายเร็วเพราะวิตกกังวลสารพัด บางคนป่วยเป็นมะเร็ง
หมอบอกว่าอยู่ได้ ๓ เดือน แต่อยู่ได้ ๓ - ๕ ปีก็มี ดังนั้น ความ
เจ็บป่วยจึงไม่ใช่เรื่องของกายอย่างเดียว แต่มีผลต่อใจด้วย หาก
วิตกกังวล แทนที่จะมีสติ ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านไปต่างๆ นานา ก็จะ
ตายเร็ว ถ้าไม่อยากตายเร็ว ก็ควรหันมาปฏิบัติธรรม
การปฏิบัติธรรม ส่วนหนึ่งก็เพื่อฝึกจิตให้มีสติและปัญญา
ปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ รักษาจิต ดูแลใจไม่ให้ปรุงแต่ง ไม่เผลอรับค�ำเชิญ
ของสิง่ ต่างๆ ทีม่ าชวนให้เป็นทุกข์ กายป่วยแต่ใจไม่ปว่ ยก็ได้ ทรัพย์
สมบัตสิ ญ
ู เสียไป ใจไม่เสียศูนย์กไ็ ด้ คนรักตายจากไป แต่ใจเป็นปกติ
ก็ท�ำได้เช่นกัน ถ้าเราปฏิบัติธรรมจนเกิดปัญญา แม้มีสิ่งร้ายๆ มา
กระทบ เราไม่เพียงปกติเท่านั้น แต่กลับจะเข้มแข็งกว่าเดิมด้วย
คุณแม่ผู้หนึ่งเล่าว่า หลายปีก่อน ลูกชายขอไปเรียนต่อที่
อินเดีย เขาเป็นเด็กดี มีความรับผิดชอบสูง เธอจึงอนุญาตให้ไป
แต่ไปอินเดียได้ไม่กเี่ ดือน ลูกก็เกิดอุบตั เิ หตุ จมน�ำ้ ตาย เธอเศร้าโศก
เสียใจมาก และรู้สึกผิดด้วย เอาแต่โทษตนเองว่า ท�ำให้ลูกตาย
เธอเสียศูนย์มาก ท�ำการท�ำงานไม่ได้เลย แทบไม่เป็นผู้เป็นคน
ต่อมามีคนชวนให้เธอไปปฏิบตั ธิ รรม เมือ่ ได้มโี อกาสฟังธรรม จึงได้
ตระหนักว่า ชีวิตคนเราไม่แน่นอน บางคนอายุยืน แต่บางคน
อายุสนั้ เป็นเพราะแต่ละคนมีกรรมเป็นของตน เมือ่ รูเ้ ช่นนี้ จึงคลาย
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จากความเศร้าโศก กระนัน้ ความรูส้ กึ ผิดก็ยงั มารบกวนเป็นระยะๆ
แต่การเจริญสติ ท�ำให้เธอรับมือกับความรูส้ กึ ผิดได้ดขี นึ้ แทนทีจ่ ะ
กดข่มผลักไสมัน ก็แค่รับรู้หรือดูมันเฉยๆ ในที่สุดมัน ก็เลือนหาย
ไป ท�ำให้จติ ใจมีความสงบเย็น เป็นความสุขทีไ่ ม่เคยประสบมาก่อน
การปฏิบัติธรรมท�ำให้ผู้หญิงคนนี้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ
เข้มแข็งและมีความสุขกว่าเดิม เธอบอกว่า ขอบคุณความตายของลูก
ที่ท�ำให้แม่เห็นธรรมะ อย่างนี้เรียกว่า เปลี่ยนร้ายกลายมาเป็นดี
จะท�ำอย่างนั้นได้ต้องอาศัยธรรมะ หลายคนเข้าหาธรรมะเพราะ
เป็นมะเร็ง จึงกลัวตาย แต่พอมาสนใจธรรมะ จึงรูว้ า่ ความเจ็บป่วย
ไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไป อีกทั้งสมาธิภาวนา ยังท�ำให้พบความสุข
สงบเย็น อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน
การปฏิบัติธรรมหรือการท�ำบุญ ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า
เราจะไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่เจอความพลัดพราก สูญเสีย บางคน
ท�ำบุญสม�่ำเสมอมาตลอด วันหนึ่งเป็นมะเร็ง ก็ตัดพ้อต่อว่า ท�ำไม
ฉันเป็นมะเร็ง ทั้งที่ท�ำบุญมาตลอดชีวิต
การรักษาศีลและท�ำบุญ ท�ำให้เกิดสุขก็จริง แต่ก็ป้องกัน
ความทุกข์ได้ระดับหนึง่ ไม่ถงึ กับป้องกันได้ทงั้ หมด ถ้าเราถือศีล ๕
ไม่กินเหล้า ก็จะมีสติสัมปชัญญะครองใจ ไม่เกิดอุบัติเหตุกับเรา
ง่ายๆ โอกาสที่จะขับรถชนต้นไม้หรือแหกโค้งจนพิการมีน้อยมาก
แต่ก็ไม่ใช่หลักประกันว่า จะไม่มีวันเกิดเหตุร้ายกับเรา
ประมาณ ๔๐ ปีกอ่ น เกิดไฟไหม้ใหญ่กลางเมืองสุรนิ ทร์ ผูค้ น
สิ้นเนื้อประดาตัวนับพัน มีบางคนตัดพ้อว่าท�ำบุญมามาก ท�ำไม
บุญไม่รักษา ธรรมไม่คุ้มครอง บางคนเสื่อมศรัทธาในการท�ำบุญ
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ท�ำทานไปเลย ถึงกับบอกว่าจะไม่เข้าวัดแล้ว หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ซึง่ อยูก่ ลางเมืองสุรนิ ทร์ ได้ยนิ จึงพูดเตือน
สติวา่ “ไฟมันท�ำตามหน้าทีข่ องมัน ธรรมะไม่ได้ชว่ ยใครในลักษณะนัน้
หมายความว่า ความอันตรธาน ความวิบตั ิ ความเสือ่ มสลาย ความ
พลัดพรากจากกัน สิง่ เหล่านีม้ นั มีประจ�ำโลกอยูแ่ ล้ว ทีนผี้ มู้ ธี รรมะ
ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมะ เมือ่ ประสบกับภาวะเช่นนัน้ แล้ว จะวางใจอย่างไร
จึงไม่เป็นทุกข์ อย่างนีต้ า่ งหาก (เป็นหน้าทีข่ องธรรมะ) ไม่ใช่ธรรมะ
ช่วยไม่ให้แก่ ไม่ให้ตาย ไม่ให้หวิ ไม่ให้ไฟไหม้ ไม่ใช่อย่างนัน้ ”
คนทีป่ ฏิบตั ธิ รรมจนเข้าถึงสัจธรรม จะไม่คาดหวังว่าเหตุรา้ ย
เหล่านีจ้ ะไม่เกิดขึน้ กับตน เพราะเขารูว้ า่ มันเป็นเรือ่ งธรรมดา แต่เขาจะ
สนใจว่า ท�ำอย่างไรใจจึงจะไม่เป็นทุกข์เมือ่ เกิดเหตุการณ์เหล่านีข้ นึ้
การปฏิบัติธรรมท�ำให้เห็นจริงว่า ทุกอย่างเป็นทุกข์ ถ้าหวัง
สุขจากอะไรก็ตาม เราจะผิดหวังในที่สุด ถ่านที่ก�ำลังติดไฟย่อม
ร้อนเป็นธรรมดา ถ้าเราก�ำมันไว้ เราก็เป็นทุกข์ใช่ไหม เศษแก้ว
บนถนน ถ้าเราเดินไปเหยียบแล้วเจ็บ เราจะโทษเศษแก้ว หรือ
ควรโทษตัวเอง ก้อนหินใหญ่ ถ้าเราแบกไว้มนั ก็หนัก จะบอกให้มนั
อย่าหนัก เราท�ำได้ไหม สิ่งเดียวที่เราท�ำได้ ถ้าไม่อยากเป็นทุกข์
ก็คือวางมันลง โลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่อาจควบคุมบังคับ
ให้ถูกใจเราได้ เราเปลี่ยนโลกไม่ได้ แต่เราปรับใจเราได้ คือปรับใจ
ไม่ให้ยดึ ติดถือมัน่ ในสิง่ ต่างๆ เห็นถ่านร้อนๆ ก็ไม่กำ� มันเอาไว้ เห็น
เศษแก้วบนถนน ก็ไม่เดินเตะมัน เห็นก้อนหินใหญ่ ก็ไม่แบกมันด้วย
วิธนี เี้ ท่านัน้ เราจึงจะไม่ทกุ ข์ เรียกว่า ตัวอยูใ่ นโลก แต่ใจอยูเ่ หนือโลก
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ปฏิบัติธรรม
อย่างไร

ถ้าถามว่า จะปฏิบตั ธิ รรมอย่างไร อันทีจ่ ริงทาน ศีล ภาวนา ก็เป็น
การปฏิ บั ติ ธ รรมอยู ่ แ ล้ ว แต่ ถ ้ า พู ด ให้ แ คบลง การปฏิ บั ติ ธ รรม
คือการฝึกจิตฝึกใจ หมัน่ มองตนรูก้ ายและใจ ด้วยสติ มีความรูส้ กึ
ตัวอยู่เสมอ มองอะไรก็เห็นเป็นธรรม
เมื่อมองตนก็รู้กายรู้ใจ เมื่อมองโลกภายนอกก็เห็นธรรม
มองตนด้วยสติ มองโลกภายนอกให้เป็นก็เกิดปัญญา เวลามองตน
เพือ่ ให้รกู้ ายใจ ต้องใช้สติ เมือ่ กายเคลือ่ นไหว ก็รวู้ า่ กายเคลือ่ นไหว
เดินก็รู้ว่าเดิน เมื่อใจคิดนึก ก็รู้ว่าใจคิดนึก เมื่อรู้แล้ว ก็ปล่อยวาง
ตัวอยู่ไหน ใจก็อยู่ตรงนั้น คืออยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าเวลา
ท�ำงานก็คิดถึงลูก แต่เวลาอยู่กับลูกก็คิดถึงงาน คนที่มีสติ เวลา
ท�ำงานใจก็อยูก่ บั งาน แต่กไ็ ม่ลมื ตัวหลงอยูใ่ นงาน ยังมีความรูส้ กึ ตัว
อยู่ เวลากลับบ้าน คุยกับลูก ใจก็อยู่กับลูก ไม่คิดเรื่องอื่น
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การอยูก่ บั ปัจจุบนั ไม่ได้หมายความว่าห้ามคิดเรือ่ งอดีต คิดได้
แต่ให้คดิ อย่างมีสติ ไม่ปล่อยให้อดีตมาทิม่ แทงใจ การปฏิบตั ธิ รรม
ไม่ปฏิเสธการมองออกนอกตัว แต่ต้องมองด้วยปัญญา มีการคิด
อย่างแยบคาย ถ้าเราปฏิบตั ธิ รรม เราจะสามารถมองเห็นธรรมจาก
ทุกสิ่งได้
ในสมัยพุทธกาล มีสามเณรรูปหนึ่ง เดินตามพระสารีบุตร
ไปบิณฑบาตตอนเช้า ระหว่างทางผ่านทุง่ นา เห็นชาวนาก�ำลังไขน�ำ้
เข้านา เมื่อเข้าไปในหมู่บ้าน เห็นช่างไม้กำ� ลังถากท่อนไม้ ท�ำด้าม
จอบ เสียม เดินต่อไปเห็นช่างธนูก�ำลังดัดคันธนูอยู่ สามเณรได้
คิดว่า แม้แต่สงิ่ ทีไ่ ม่มจี ติ ใจ เช่น น�ำ 
้ ไม้ ยังสามารถดัดแปลงให้เกิด
เป็นประโยชน์ได้ แล้วคนเราซึง่ มีจติ ใจ ท�ำไมจะฝึกให้ประเสริฐไม่ได้
สามเณรยังมองต่อไปว่า ชาวนา ชาวไร่ ช่างไม้ มุง่ ดัดแปลงควบคุม
สิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูน่ อกตัวให้เกิดประโยชน์ได้ แล้วเราล่ะ ควรจะท�ำอะไร
ก็ได้ค�ำตอบว่า หน้าที่ของเราก็ฝึกฝนตน
เมือ่ คิดได้อย่างนัน้ สามเณรก็เกิดแรงบันดาลใจ อยากฝึกตน
จึงขอพระสารีบุตรกลับไปวัด เพื่อบ�ำเพ็ญภาวนาในวิหาร จนบรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหันต์ ในเช้าวันนั้น
ขอให้สังเกตว่า สามเณรท่านนี้ไม่ได้คติธรรมจากใคร แต่ได้
จากชาวนา ช่างไม้ ช่างธนู ได้จากเหตุการณ์ทแี่ สนธรรมดาสามัญ
เรื่องนี้ชี้ว่า ทุกอย่างสอนธรรมได้ทั้งนั้น บางท่านบรรลุธรรมจาก
การเห็นดอกบัวที่ร่วงโรย จนแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์
หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต เคยกล่าวว่า “ธรรมะนัน้ มีอยูท่ กุ หย่อม
หญ้าส�ำหรับผูม้ ปี ญ
ั ญา” ค�ำพูดนีเ้ กิดขึน้ เนือ่ งจากสมเด็จพระมหา-
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วีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) สงสัยว่าหลวงปู่มั่นเรียนปริยัติธรรมน้อย
เอาแต่อยู่ป่า แต่ท�ำไมจึงรู้ธรรมได้ลึกซึ้ง สอนพระและญาติโยม
ได้มากมาย
สมเด็จองค์นี้ สมัยที่ท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี
ท่านเห็นว่าปริยัติธรรมเป็นเรื่องส�ำคัญที่พระต้องเรียน ตัวท่านเอง
ก็เรียนถึงประโยค ๕ ตอนนัน้ ท่านไม่ชอบพระป่าเอามากๆ โดยเฉพาะ
พระป่าสายหลวงปูม่ นั่ หลวงปูส่ งิ ห์ ขันตยาคโม เพราะพระเหล่านี้
ไม่ยอมเรียนหนังสือ และไม่อยู่วัดเป็นหลักเป็นแหล่ง ธุดงค์จาริก
ในป่าเป็นอาจิณ คราวหนึ่งหลวงปู่สิงห์กับคณะ ธุดงค์มาถึงอ�ำเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านสั่งเจ้าคณะอ�ำเภอ ให้บอก
ชาวบ้านว่า ขับไล่พระธุดงค์กลุม่ นีอ้ อกไปจากอ�ำเภอ แต่ชาวบ้านไม่ทำ�
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แต่เดิมท่านไม่เห็นว่า การท�ำสมาธิ
ภาวนามีประโยชน์อะไร กระทั่งวันหนึ่งท่านล้มป่วย รักษาเท่าไรก็
ไม่หาย ต่อมาพระอาจารย์ลี ธัมมธโร และ พระอาจารย์ฝน้ั อาจาโร
ซึง่ เป็นลูกศิษย์ของหลวงปูม่ นั่ ช่วยรักษาท่านให้หายอาพาธ โดยใช้
สมาธิภาวนาและสมุนไพร ปรากฏว่า ท่านหายอย่างอัศจรรย์ จึง
แปลกใจและประทับใจมาก ท่านถึงกับกล่าวว่า “ตลอดชีวติ ของเรา
เราไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่า สมาธิภาวนาจะมีประโยชน์ถึงเพียงนี้”
น่าคิดนะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นพระผูใ้ หญ่ มีความรูส้ งู
ด้านปริยตั ธิ รรม แต่ไม่เคยเชือ่ เลยว่า สมาธิภาวนาจะมีคณ
ุ ค่ามาก
เมือ่ เห็นประโยชน์ของสมาธิภาวนาด้วยตนเอง ท่านจึงเริม่ ท�ำสมาธิ
ภาวนา และมีศรัทธาในหลวงปู่มั่น ต่อมาเมื่อได้เจอหลวงปู่มั่น
ท่านจึงถามหลวงปูม่ นั่ ว่า ในเมือ่ หลวงปูม่ นั่ ไม่ได้เรียนหนังสือมามาก
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ท�ำไมจึงสอนธรรมะได้ลึกซึ้ง หลวงปู่มั่นจึงตอบว่า “ธรรมะนั้น
มีอยู่ทุกหย่อมหญ้าส�ำหรับผู้มีปัญญา”
เราสามารถเห็นธรรมได้จากทุกสิ่ง ถ้าเราครองตนด้วยสติ
ก็จะเห็นกายและใจตามที่เป็นจริง และเมื่อเรามองโลก เราเปิดใจ
รับรูท้ กุ สิง่ อย่าง มีโยนิโสมนสิการ คือ รูจ้ กั คิดรูจ้ กั ใคร่ครวญ ก็จะ
เกิดปัญญาเห็นธรรม
การปฏิบตั ธิ รรม ท�ำได้หลายวิธี มีรปู แบบการปฏิบตั แิ ตกต่าง
กั น ไป เช่ น ตามลมหายใจ เดิ น จงกรม ยกมื อ เคลื่ อ นไหว ดู
ท้องพองยุบ หรือไม่มีรูปแบบก็ได้ เป็นการปฏิบัติที่กลืนกับชีวิต
ประจ�ำวัน เป็นการเกี่ยวข้องโลกภายนอกอย่างมีสติ มีปัญญา
ทัง้ สองวิธี (มีรปู แบบและไม่มรี ปู แบบ) ล้วนมีความส�ำคัญ บางคน
เข้ าใจไปว่ า การปฏิ บัติ ธรรมหมายถึงการเดินจงกรม นั่งสมาธิ
ตามลมหายใจ ท�ำอย่างนีเ้ ท่านัน้ ถึงจะเรียกว่า เป็นการปฏิบตั ธิ รรม
อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิด
หลวงพ่อชาเล่าว่า ท่านเคยไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่กินรี
หลวงพ่อชาตั้งใจปฏิบัติมาก เดินจงกรม และนั่งสมาธิทั้งวัน แต่ก็
อดแปลกใจไม่ได้ว่า หลวงปู่กินรีวันๆ ไม่ค่อยเดินจงกรม ไม่ค่อย
นั่งสมาธิเลย ท�ำโน่นท�ำนี่เกือบตลอดเวลา แล้วท่านจะเห็นอะไร
ขนาดเราปฏิบัติไม่หยุด ก็ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย แต่หลังจากที่
ได้อยู่ปฏิบัติกับหลวงปู่นานๆ และได้ฟังธรรมอันลุ่มลึกจากท่าน
หลวงพ่อชาก็รู้ว่า เป็นความเขลาของท่านเองที่คิดเช่นนั้น ท่านพูด
ถึงบทเรียนที่ท่านได้จากประสบการณ์ครั้งนั้นว่า
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“เรามันคิดผิด หลวงปู่ท่านรู้อะไรๆ มากกว่าเราเสียอีก ค�ำ
เตือนของท่านสั้นๆ และไม่ค่อยมีให้ฟังบ่อยนัก เป็นสิ่งที่ลุ่มลึก
แฝงไว้ดว้ ยปัญญาอันแยบคาย ความคิดของครูบาอาจารย์กว้างไกล
เกินปัญญาเราเป็นไหนๆ ตัวแท้ของการปฏิบตั คิ อื ความพากเพียร
ก�ำจัดอาสวกิเลสภายในใจ ไม่ใช่ถอื เอากิรยิ าอาการภายนอกของ
ครูบาอาจารย์เป็นเกณฑ์”
ท่านมาได้ตระหนักชัดอีกครั้งว่า การปฏิบัติธรรมนั้น ไม่ได้
อยูท่ รี่ ปู แบบ แต่อยูท่ กี่ ารวางใจให้ถกู ต้อง ไม่วา่ จะท�ำอะไร ก็สามารถ
เป็นการภาวนาได้
คราวหนึ่งท่านนั่งปะชุนจีวรที่ขาดวิ่น ใจนั้นนึกถึงการภาวนา
อยูต่ ลอดเวลา อยากรีบปะชุนจีวรให้เสร็จเร็วๆ เพือ่ จะได้ไปภาวนาต่อ
ขณะนัน้ เอง หลวงปูก่ นิ รีเดินผ่านมา สังเกตเห็นอาการของพระหนุม่
จึงพูดขึ้นมาว่า
“ท่านชา จะรีบร้อนไปท�ำไมเล่า”
“ผมอยากให้เสร็จเร็วๆ ครับหลวงปู่”
“เสร็จแล้วท่านจะท�ำอะไรล่ะ”
“จะไปท�ำอันนั้นอีก”
“ถ้าเสร็จอันนั้นแล้ว ท่านจะท�ำอะไรอีกล่ะ”
“ผมก็จะท�ำอย่างอื่นอีก”
“เมื่อท�ำอย่างอื่นเสร็จแล้ว ท่านจะไปท�ำอะไรอีกเล่า”
เมื่อเห็นว่าใจของหลวงพ่อชาไม่ได้อยู่กับงานที่ก�ำลังท�ำ  แต่
คิดถึงงานชิ้นอื่นๆ ที่อยู่ข้างหน้า และรีบร้อนจะท�ำให้เสร็จไวๆ
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อไปภาวนาต่อ หลวงปู่กินรีจึงเตือนว่า
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“ท่านชา ท่านรู้ไหม นั่งเย็บผ้าผืนนี้ก็ภาวนาได้ ท่านดูจิต
ตัวเองสิว่าเป็นอย่างไร แล้วก็แก้ไขมัน ท่านจะรีบร้อนไปท�ำไมเล่า
ท�ำอย่างนี้เสียหายหมด ความอยากมันเกิดขึ้นท่วมหัว ท่านยัง
ไม่รู้เรื่องของตนอีก”
ค�ำพูดของหลวงปู่กินรีกระตุกใจของหลวงพ่อชาอย่างแรง
ท�ำให้ท่านได้สติ และเกิดความเข้าใจชัดเจนว่า ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
ท�ำอะไร ก็ภาวนาได้ทั้งนั้น ขอให้หมั่นดูใจของตนอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อม นี้เป็นบทเรียนที่ประทับใจท่านมาก
และถือเป็นหลักปฏิบัติของท่านตลอดมา
เมื่อหลวงพ่อชาสร้างวัดหนองป่าพง กิจวัตรอย่างหนึ่งของ
พระที่นั่นคือการท�ำงานร่วมกัน คราวหนึ่งพระเณรทั้งวัดช่วยกัน
ขนดิ น โดยมี ห ลวงพ่ อ ชาสั่ ง งานอยู ่ มี เ ด็ ก หนุ ่ ม มาถามท่ า นว่ า
“ท�ำไมหลวงพ่อไม่พาพระนั่งสมาธิ” พอหลวงพ่อชาได้ฟังน�้ำเสียง
แล้วรู้ว่า ไม่ได้ถามเพราะต้องการค�ำตอบที่แท้จริง ท่านจึงตอบว่า
“นั่งมากมันขี้ไม่ออกว่ะ” แล้วท่านก็อธิบายต่อว่า “นั่งอย่างเดียว
ก็ไม่ใช่ เดินอย่างเดียวก็ไม่ใช่ ท�ำประโยชน์บ้าง และท�ำความรู้
ความเห็นให้ถูกต้องไปทุกเวลานาที อย่างนี้จึงจะถูก”
การขนดินหรือท� ำงานก่อสร้าง ก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้
เพราะท�ำไปก็ดูใจของตนไป รวมทั้งปรับใจให้ถูกต้อง อันนี้ส�ำคัญ
มาก เดีย๋ วนีน้ กั ปฏิบตั ธิ รรมจ�ำนวนมาก คิดอย่างเดียวว่า เวลาปฏิบตั ิ
ธรรมจะต้องเข้าวัด หลบลี้หนีหน้าผู้คน นั่งหลับตาภาวนา โดย
ไม่คิดว่า การอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้
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อยู่บนท้องถนน รถติดก็ก�ำหนดลมหายใจไปด้วย หรือเวลา
เจอไฟแดง หงุดหงิดขึ้นมาก็ปฏิบัติธรรมได้ ถามว่าเวลารถติด
ท�ำไมถึงหงุดหงิด นั่นก็เพราะใจมันไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางแล้ว
ใจมันพุ่งไปข้างหน้าแล้ว ใจไม่อยู่กับปัจจุบัน จึงกลัวไปท�ำงานสาย
กลัวผิดนัดส�ำคัญ กลัวไม่ทันประชุม เป็นต้น คิดแบบนี้ท�ำให้ทุกข์
ทั้งๆ ที่สิ่งที่กลัวนั้นยังไม่เกิดขึ้นเลย ดังนั้นถ้าไม่อยากทุกข์ฟรีๆ
ก็ให้พาใจกลับมาอยูก่ บั ปัจจุบนั จะตามลมหายใจด้วยก็ได้ การปฏิบตั ิ
ธรรมก็คอื เมือ่ ติดไฟแดงแล้ว ท�ำอย่างไรจะไม่หงุดหงิด ท�ำอย่างไร
เวลาถูกต่อว่าจะไม่หงุดหงิด ท�ำอย่างไรจะไม่เสียใจเมื่อเสียทรัพย์
เวลาเงินหาย ก็หายแต่เงิน แต่ใจไม่หาย ถ้าท�ำอย่างนี้ได้ก็เรียกว่า
ปฏิบัติธรรมแล้ว
มีโยมคนหนึ่ง ปรารถนาดีกับพระรูปหนึ่ง เพราะเห็นสีกา
คนหนึง่ มาอยูก่ บั พระรูปนี้ เธอจึงไปกระซิบบอกพระรูปนีว้ า่ ไม่ดนี ะ
ที่อยู่กับสีกาสองต่อสอง พระรูปนี้ก็ไปบอกใครต่อใครว่า ผู้หญิง
คนที่มาเตือนท่านนั้น ชอบท่าน แต่ท่านไม่ชอบด้วย ก็เลยหาเรื่อง
มาต่อว่าท่าน ผูห้ ญิงคนนัน้ โกรธมาก มาปรึกษาอาตมา อาตมาจึง
ตอบไปว่า นัน่ แหละคือสิง่ ทีม่ าฝึกใจเรา การรับมือกับความเข้าใจผิด
คือการปฏิบตั ธิ รรมอย่างหนึง่ ค�ำพูดของพระรูปนี้ เป็นเพียงโลกธรรม
อย่างหนึ่ง ในเมื่อคุณไม่ได้ท�ำผิด หรือไม่ได้ท�ำอย่างที่เขาว่า แล้ว
คุณจะทุกข์ไปท�ำไม ปล่อยวางเสีย เมื่อคุณหวังดี แต่ท่านไม่เข้าใจ
กลับมาว่าร้ายคุณ ก็ให้ถือว่าเป็นโลกธรรมที่ไม่ควรใส่ใจมาก
โยมคนนี้ชอบปฏิบัติธรรมมาก แต่การปฏิบัติธรรมของเธอ
ติดทีร่ ปู แบบ อาตมาจึงบอกว่า ค�ำต่อว่านินทา หากเราตระหนักว่า
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เป็นธรรมดาโลก เป็นโลกธรรม ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว
เราต้องเข้าใจว่า การปฏิบตั ธิ รรม ไม่ใช่การนัง่ หลับตา ไม่ใช่วา่ ต้อง
เดินจงกรมเท่านัน้ แต่หมายถึงการวางใจถูกต้อง ไม่วา่ มีอะไรเกิดขึน้
มีอะไรมากระทบ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราก็ปล่อยวางได้
เช่น เห็นว่าเป็นธรรมดาโลก ถ้าวางใจเป็น มีอะไรมากระทบ ใจเรา
ไม่ทุกข์
ไม่วา่ จะปฏิบตั ธิ รรมในรูปแบบ หรือนอกรูปแบบ ถ้าท�ำแล้ว
ความเห็นแก่ตัวไม่ลดลง ต้องสันนิษฐานว่า ปฏิบัติธรรมผิด
นักปฏิบตั ธิ รรมจ�ำนวนไม่นอ้ ย เมือ่ ปฏิบตั ธิ รรมไปนานๆ กลายเป็น
คนไม่มนี ำ�้ ใจ เห็นแก่ตวั คิดถึงแต่ตนเอง ไม่คดิ ถึงส่วนรวม นีแ่ สดง
ว่าปฏิบัติธรรมผิด
ถ้าไปปฏิบัติธรรมที่วัด แล้วไม่ช่วยงานในวัดเลย เพราะกลัว
ว่าใจจะไม่สงบ แสดงว่าปฏิบัติธรรมไม่ถูก เพราะหากปฏิบัติธรรม
ถูกต้อง ไม่ว่าอยู่ที่ไหนหรือท�ำอะไร ใจก็จะเป็นปกติได้ ไม่ใช่ว่า
จะสงบต่อเมื่ออยู่ในกุฏิเท่านั้น คนที่ใจสงบเมื่ออยู่ในกุฏิ ถึงแม้
ไม่ปฏิบตั ธิ รรมก็เป็นได้ มีบางคนมาวัดด้วยความจ�ำเป็น อยูไ่ ปๆ รูส้ กึ
สงบดี ทั้งๆ ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลย นั่นเป็นเพราะธรรมชาติช่วย
กล่อมเกลาจิตใจของเขา
แต่การปฏิบตั ธิ รรมนัน้ จุดมุง่ หมายก็เพือ่ อยูก่ บั โลกทีว่ นุ่ วาย
ได้โดยใจไม่ทุกข์ แถมยังได้ธรรมด้วย เพราะเกิดปัญญาจากทุกสิ่ง
ที่มากระทบด้วย
ถ้าปฏิบัติธรรมถูก อะไรมากระทบ ใจก็ไม่กระเทือน เสียง
ดังขนาดไหน ใจก็ไม่หงุดหงิด แม่คา้ ทีข่ ายของอยูใ่ นตลาด เสียงดัง
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รอบตัวขนาดไหนเขาก็อยูไ่ ด้เป็นปกติ แต่ทำ� ไมนักปฏิบตั ธิ รรมหลาย
คน เมื่อเกิดเสียงดังจึงหงุดหงิด ว้าวุ่นใจ กลายเป็นคนอ่อนแอไป
อ่อนแอกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเสียอีก ปฏิบัติธรรมแล้วใจ ต้องมั่นคง
เข้มแข็งขึ้น มีอะไรมากระทบ ใจก็ไม่กระเทือน
ตัวบ่งชี้ว่า ปฏิบัติธรรมผิด คือ
๑. ความเห็นแก่ตัวไม่ลดลง
๒. ไม่รู้จักเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกอย่างถูกต้อง
มีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด วันหนึ่ง
พยาบาลได้โทรศัพท์ถงึ เธอ บอกว่าน้องชายของเธอป่วยหนัก จริงๆ
น้องชายของเธอป่วยมานานแล้ว เป็นมะเร็งที่คอ นั่งไม่ได้ ต้อง
นอนคุยกัน พยาบาลก็ดแู ลอย่างดี กระทั่งเขากลับบ้านได้ แต่ไม่มี
ใครดูแล แฟนสาวก็มาดูแลผูช้ ายคนนี้ พีส่ าวก็ไล่ไป บอกว่ายังไม่ได้
แต่งงานกัน มาอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างไร บอกว่าผิดศีลข้อที่ ๓ พยาบาล
จึงบอกว่า “งั้นพี่สาวมาดูแลได้ไหม” พี่สาวก็บอกว่าไม่ได้หรอก
เพราะเขาท�ำกรรมของเขา เขาต้องใช้กรรมของเขาเอง ฉันไม่ไป
ช่วยเขาหรอก ฉันจะปฏิบัติธรรมของฉันต่อไป
ถามว่า ปฏิบตั ธิ รรมแบบนีถ้ กู ต้องไหม จริงๆ แล้ว การดูแล
น้องชาย ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง เป็นทั้งการเจริญสติ
และเจริญเมตตากรุณา แต่การปฏิบตั ธิ รรม ในความเข้าใจของพีส่ าว
คนนีค้ อื ปฏิบตั ใิ นวัดเท่านัน้ แถมเป็นการหนีปญ
ั หา หลบเลีย่ งหน้าที่
ด้วยซ�ำ 
้ เดีย๋ วนีม้ คี นคิดแบบนีก้ นั เยอะ อย่างนีเ้ รียกว่า ปฏิบตั ธิ รรม
แบบไม่มีน�้ำใจ แม้กระทั่งกับน้องชายของตนเอง
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นักปฏิบตั ธิ รรมต้องฉลาด และต้องมัน่ ใจในธรรมะทีเ่ ราปฏิบตั ิ
บางคนบอกว่า ฉันไม่กล้าช่วยใครหรอก เพราะถ้าช่วยแล้ว เจ้ากรรม
นายเวรของคนๆ นัน้ จะมาเล่นงานฉันแทน คิดแบบนีก้ ม็ ี ถ้าปฏิบตั ิ
ธรรมแล้วคิดแบบนี้ จิตใจก็ไม่เจริญงอกงาม บ้านเมืองก็ไม่ดีขึ้น
นักปฏิบัติธรรมต้องมั่นใจว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”
หญิงผู้หนึ่งท�ำธุรกิจแบตเตอรี่ เธอเล่าว่าเพื่อนเธอมีปัญหา
ธุรกิจ ขาดทุนอย่างหนัก เธอก็ไปแนะน�ำช่วยเหลือเขา และชวนเขา
ท�ำบุญ จนฐานะกระเตือ้ งขึน้ ต่อมาธุรกิจแบตเตอรีข่ องเธอมีรายได้
ลดลงเรือ่ ยๆ เธอสงสัย มาถามอาตมาว่า เป็นเพราะเธอไปช่วยเหลือ
เขาหรือเปล่า กรรมของเขาก็เลยมาตกอยู่กับเธอ ค�ำถามแบบนี้
คงอยู่ในใจหลายคนตอนนี้
ถ้ า หากมี ค นคิ ด แบบนี้ ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ต่ อ ไปผู ้ ค นก็ จ ะไม่
ช่วยเหลือเจือจานกัน เพือ่ นจะเป็นอย่างไรฉันไม่สนใจ เพราะกลัวว่า
กรรมของเขาจะมาตกที่ฉัน หรือเจ้ากรรมนายเวรของเขาจะมา
เล่นงานฉันแทน ถ้าท�ำแบบนี้ ก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้ว กลายเป็น
ปฏิบตั อิ ธรรมไป เราต้องมัน่ ใจว่า “ธรรมย่อมรักษาผูป้ ระพฤติธรรม”
ไม่ใช่ในความหมายว่า จะไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ล�ำบาก แต่หมายถึง
ไม่วา่ อะไรเกิดขึน้ กับเรา ใจก็ไม่ทกุ ข์ ปล่อยวางได้ เปลีย่ นร้ายให้
กลายเป็นดีได้ ถ้าเราเชือ่ แบบนี้ จิตใจก็จะมัน่ คง องอาจ เบิกบาน
ในธรรม และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อ
พัฒนาจิตใจ เพื่อลดละความเห็นแก่ตัว เพิ่มพูนเมตตากรุณาให้
มากขึ้น
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พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
เพราะพระองค์ได้บ�ำเพ็ญธรรม สร้างบารมีมากว่า ๕๐๐ ชาติ
นับแสนอสงไขย สิ่งที่พระองค์ท�ำ  ล้วนแต่เป็นการบ�ำเพ็ญเมตตา
กรุณา ช่วยเหลือเกือ้ กูลผูอ้ นื่ พูดอีกอย่างคือ เป็นการขัดเกลากิเลส
ลดละความเห็นแก่ตัว จนกระทั่งเป็นปัจจัยให้พระองค์บรรลุธรรม
เป็นพระพุทธเจ้าได้ ถ้าเราทุกคนด�ำเนินรอยตามพระองค์ ก็จะ
มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมได้เช่นเดียวกัน
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สติ

สติ หมายถึง ความระลึกได้ ความจ�ำได้ ตรงข้ามกับความหลงลืม
เรามีความระลึกได้อยู่แล้วเป็นปกติ เช่น จ�ำเบอร์โทรศัพท์ของ
เพือ่ นได้ จ�ำทางกลับบ้านของตัวเองได้ จ�ำเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์
ที่เคยร�่ำเรียนมาได้ นี่เป็นเพราะสติ บางครั้งเราระลึกได้เพราะ
ตั้งใจนึก แต่บางครั้งก็ระลึกขึ้นมาได้เอง เช่น ก�ำลังท�ำงานเพลินๆ
ก็นึกขึ้นมาได้ว่า เย็นนี้ต้องโทรศัพท์ไปหาลูกชาย ก�ำลังรีดเสื้ออยู่
ก็นึกขึ้นได้ว่า เราต้มน�้ำเอาไว้เป็นชั่วโมงแล้ว เรานึกขึ้นได้เพราะ
สติท�ำงาน
จะเห็นได้ว่า สติไม่ใช่เรื่องลี้ลับซับซ้อน แต่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่
แล้วตัง้ แต่เกิด สติทำ� ให้ไม่ลมื ข้อมูล ไม่ลมื นัดหมาย ไม่ลมื การงาน
รวมถึงไม่ลืมตัวด้วย มีส�ำนวนในภาษาไทยว่าได้ดีแล้วไม่ลืมตัว
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ความไม่ลมื ตัวแบบนี้ ก็เป็นหน้าทีข่ องสติเช่นกัน เช่น คนทีย่ ากจน
มาก่อน พอได้ดีแล้วลืมเพื่อน ลืมผู้มีพระคุณ ต่อมามีคนมาเตือน
สติให้ระลึกว่า สมัยก่อนเราเคยล�ำบากด้วยกันมา เมื่อได้ดีแล้ว
ไม่ควรลืมเพื่อน ไม่ควรลืมก�ำพืด ไม่ควรลืมพ่อแม่ การระลึกได้
ไม่ลมื ตัวเช่นนี้ ก็เป็นงานของสติเหมือนกัน ค�ำว่าเตือนสติ แปลว่า
ท�ำให้ไม่ลืม ท�ำให้ได้คิดขึ้นมา
สติ บางครั้งก็แปลว่ารู้ตัว ที่จริงรู้ตัวคือสัมปชัญญะ สติกับ
สัมปชัญญะนั้น เหมือนฝาแฝด ใกล้กันมาก แต่บ่อยครั้งเราก็พูด
รวมๆ กันว่าสติ คนที่นอนสลบไสลอยู่ หลังจากที่หมอช่วยให้ฟื้น
ขึน้ มา เขาก็รตู้ วั รูต้ วั ว่าอยูท่ ไี่ หน รวมทัง้ จ�ำได้วา่ เกิดอะไรขึน้ อย่างนี้
เรียกว่า เขามีสติกลับมา คนที่หลับใหลเพราะเมา พอเราช่วยให้
เขาตื่นขึ้น กลับมารู้ตัวใหม่ ก็เรียกว่าท�ำให้เขามีสติ
เรามีสติกนั อยูแ่ ล้วทุกคน คือระลึกได้และรูต้ วั สติยงั หมายถึง
ความไม่ประมาทด้วย ความไม่ประมาท ในแง่หนึง่ หมายถึง ความ
ระมัดระวังใส่ใจ เนือ่ งจากระลึกได้ถงึ อันตรายทีแ่ ฝงอยู่ เช่น ก�ำลัง
ขับรถอยู่ก็ระลึกได้ว่า อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ดังนั้นจึงขับรถอย่าง
ระมัดระวัง ไม่ชะล่าใจ อย่างนี้เรียกว่าขับรถอย่างไม่ประมาท
การระลึกได้ว่า อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ นี่ก็เป็นงาน
ของสติ
ความไม่ประมาท ยังหมายถึงการไม่หลงใหลมัวเมา หรือ
ลุ่มหลงในความสุข ความส�ำเร็จ นักกีฬาบางคน ได้รับชัยชนะมา
หลายครัง้ ก็หลงตัวลืมตน จึงดูแคลนคูต่ อ่ สูว้ า่ ไม่มนี ำ�้ ยา นีก่ ค็ อื ความ
ประมาท ขาดสติ คนหนุ่มคนสาวที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ประมาทได้
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เหมือนกัน คือลุ่มหลงหรือเพลินในสุขภาพ จนส�ำคัญผิดคิดว่า
จะไม่มีวันเจ็บป่วย หรือคิดว่าความตายยังอยู่อีกไกล อย่างนี้ก็
เรียกว่าประมาท ในทางตรงข้าม ถึงแม้วา่ ชีวติ จะราบรืน่ ไม่ประสบ
เหตุรา้ ย แต่ระลึกอยูเ่ สมอว่า ความตายจะเกิดขึน้ เมือ่ ใดก็ได้ ดังนัน้
จึงใช้ชีวิตอย่างใส่ใจ ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
ท�ำอะไรก็ระมัดระวัง อย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท จะ
ท�ำอย่างนีไ้ ด้กต็ อ้ งมีสติคอื ระลึกถึงความไม่เทีย่ งของชีวติ ตลอดเวลา
ความไม่ประมาทเป็นอีกชื่อหนึ่งของสติ เอามาใช้กับเหตุ
การณ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นข้างหน้า หรือใช้กับเหตุการณ์ที่จะต้อง
เกิดขึ้นก็ได้ เช่น การขับรถ การแข่งกีฬา อาจจะแพ้หรือชนะก็ได้
ถ้าเราไม่ประมาทก็อาจจะไม่แพ้ แต่บางอย่างเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น
ไม่มีทางหนีพ้น เช่น ความตาย คนที่ไม่ประมาทชีวิต เนื่องจาก
ระลึกอยู่เสมอว่า สักวันหนึ่งฉันจะต้องตาย ความระลึกได้อย่างนี้
เป็นหน้าทีข่ องสติ แต่สติแบบนี้ ไม่ใช่วา่ จะเกิดขึน้ ง่ายๆ เพราะคนเรา
หลงลืมง่าย เวลามีความสุขความสบาย จึงลืมไปว่า สักวันหนึ่งจะ
ต้ อ งป่ ว ยต้ อ งตาย คนหนุ ่ ม คนสาว ที่ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง มี ชี วิ ต
ที่สะดวกสบาย บ่อยครั้งก็นึกไม่ถึงว่าจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับ
ตัวเองได้ นี่ก็เพราะเพลินกับความสะดวกสบายจนลืมตัว
ทุกคนมีสติอยูแ่ ล้ว ไม่ใช่ตอ้ งมาสร้างกันทีน่ ี่ ทุกวันนีเ้ ราก็ใช้
สติในชีวติ ประจ�ำวันแทบจะตลอดเวลา เช่น เวลาล้างจานก็ระลึกได้
ว่าจะวางจาน ชาม ช้อน ส้อม ไว้ตรงไหน รีดเสื้ออยู่ก็ไม่ลืมว่า
ต้มน�ำ้ อยูใ่ นครัว นัดเพือ่ นไว้กจ็ ำ� ได้ และไม่เคยผิดนัดเพือ่ น รวมทัง้
ใช้ชีวิตโดยไม่ลืมว่าวันหนึ่งจะต้องตาย จึงเตรียมพร้อมอยู่ตลอด
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ถามว่าแค่นพี้ อไหม บางคนคิดว่ามีสติแค่นกี้ พ็ อแล้ว ไม่จำ� เป็นต้อง
มาฝึกสติหรือเข้าวัดเลย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ใช่ว่าชีวิตเราจะ
ราบเรียบ หรือราบรืน่ เป็นปกติไปหมดทุกอย่าง บางทีอาจมีสงิ่ ไม่
คาดฝันหรือไม่ปกติเกิดขึน้ ได้ เมือ่ ถึงตอนนัน้ เราต้องมีสติมากพอ
ที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้
ส่วนใหญ่แล้ว สติทเี่ รามีหรือใช้ในชีวติ ประจ�ำวันนัน้ มักไม่มาก
พอทีจ่ ะเอามารับมือกับเหตุการณ์ปจั จุบนั ทันด่วน หรือเหตุการณ์
ที่ไม่คาดฝันได้ หรือไม่ก็เอาสติมาใช้ไม่ทันการณ์ ผลก็คือตกใจ
หรือโมโหจนลืมตัว ท�ำสิ่งที่ไม่สมควรออกมา หรือไม่ก็จมอยู่ใน
ความทุกข์ แต่ถ้าเรามีสติที่พัฒนาดีแล้ว เมื่อเจอกับเหตุการณ์
ที่ไม่คาดฝัน ก็จะตั้งหลักได้ ไม่ตระหนกตกใจ ไม่โมโหโกรธา
ไม่ปล่อยให้เหตุร้ายมาครอบง�ำจิต สามารถสลัดความรู้สึกตื่นกลัว
หรือโมโหออกไปได้
ชีวิตคนเรามักมีเรื่องปัจจุบันทันด่วนอยู่เสมอ แต่เหตุร้าย
อาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แม้กระนั้น ก็ไม่ควรประมาท เพราะอาจจะ
มีเหตุการณ์ต่างๆ มาทดสอบอยู่เรื่อยๆ ในลักษณะต่างๆ กัน เคย
ได้ยินไหมว่า พอเกิดไฟไหม้ขึ้นมา บางคนรีบแบกตุ่มน�้ำออกมา
จากบ้าน ทัง้ ๆ ทีข่ องน่าขนมีอกี ตัง้ เยอะ เช่น โฉนดทีด่ นิ เพชรนิล
จินดา โทรทัศน์ แต่ก็ไม่เอาออกมา กลับแบกตุ่มน�้ำออกมาอย่าง
กระหืดกระหอบ อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติ ถ้ามีสติจะท�ำอย่างอื่นที่
ส�ำคัญกว่านี้
สิ่งหนึ่งที่เราต้องพบอยู่เสมอ ก็คือความพลัดพรากสูญเสีย
ส่วนใหญ่เมือ่ เจอแล้ว ก็รบั มือไม่ทนั จิตพลัดจมอยูใ่ นความโศกเศร้า
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เสียใจ บางครัง้ เราก็ตอ้ งพบกับความผิดหวัง เช่น ผิดหวังในคูค่ รอง
ในการเรียน ในการงาน เรื่องเหล่านี้ไม่มีใครอยากเจอ แต่ก็ต้อง
เจอแน่นอนไม่วนั ใดก็วนั หนึง่ ถามว่าถ้าเราเจอสิง่ เหล่านี้ สติทมี่ อี ยู่
รับมือไหวไหม ทีจ่ ะช่วยเราให้หายทุกข์ได้ ส่วนใหญ่เอาไม่อยูห่ รอก
บางคนเสียอกเสียใจ จนถึงขั้นฆ่าตัวตาย เป็นข่าวให้เราได้ยินเป็น
ประจ�ำ บางคนมุง่ มัน่ ว่า จะต้องเรียนให้จบภายใน ๓ ปีครึง่ แต่พอ
รู้ว่าสอบไม่ผ่านวิชาหนึ่ง ต้องเรียนต่ออีกหนึ่งเทอม เสียอกเสียใจ
มาก จมอยู่ความเศร้าความเสียใจ ในที่สุดก็กระโดดตึกฆ่าตัวตาย
นี่เป็นเพราะขาดสติ
มีนกั ศึกษาคนหนึง่ ได้รบั ทุนเรียนดี จากโครงการหนึง่ อ�ำเภอ
หนึง่ ทุน ได้ไปเรียนต่อทีป่ ระเทศเยอรมัน แต่ไปถึงแล้วมีปญ
ั หาเรือ่ ง
ภาษา ภาษาเยอรมันไม่แข็งแรง จึงเรียนไม่ทนั เพือ่ น การเรียนตกต�ำ่
โทรศัพท์บอกพ่อแม่ว่า อยากกลับเมืองไทย พ่อแม่ก็ท้วงว่า อย่า
กลับมาเลยลูก ถ้ากลับมาแล้ว จะกลับไปเรียนต่อทีเ่ ยอรมันอีกไม่ได้
นักศึกษาคนนั้นจึงกลุ้มใจ กินยาพาราเซทตามอลไป ๕๐ เม็ด
พอฟื้นขึ้นมาก็ยังไม่หายกลุ้ม ภายหลังจึงกระโดดตึก ฆ่าตัวตาย
นีก่ เ็ ป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ทีช่ วี้ า่ สติทเี่ รามีในชีวติ ประจ�ำวันนัน้ มักไม่มี
ก�ำลังเพียงพอที่จะรับมือกับความพลัดพรากสูญเสีย หรือความ
ผิดหวัง หากเจอเหตุการณ์ทไี่ ม่สมหวังอย่างแรง ก็อาจท�ำให้ตดั สินใจ
ท�ำร้ายตัวเองได้
ความผิดหวังของคนเรา มีอยู่ ๓ อย่าง คือ ๑. ประสบ
กับสิง่ ทีไ่ ม่นา่ รัก ไม่นา่ พอใจ ๒. พลัดพรากจากสิง่ ทีน่ า่ รักน่าพอใจ
๓. ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น ถ้าชีวิตเราราบเรียบก็คงจะดี
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แต่ความเป็นจริงเส้นทางชีวิตคนเรา ล้วนมีหลุมมีบ่ออยู่ข้างหน้า
มากบ้างน้อยบาง บางช่วงก็เป็นหุบเหวด้วยซ�ำ 
้ สติทเี่ รามีนนั้ ไม่ใช่
หลักประกันที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นมันไปได้อย่างราบรื่น เวลาเจอ
เส้นทางที่ขรุขระ ก็อาจจะสะดุดหลุมหรือโซซัดโซเซได้ บางทีจู่ๆ
ก็พลัดลงคู หรือตกเหวไปเลยก็มี ก็เพราะสติของเรายังอ่อนแอ
ไม่ฉับไว ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่เราจะต้องเจริญสติ เพื่อเพิ่มก�ำลังสติ
ของเราให้มากกว่าทีม่ อี ยูเ่ ดิม เพือ่ เผชิญและรับมือกับสิง่ ทีไ่ ม่คาดฝัน
ความพลัดพรากสูญเสีย และสิง่ เลวร้าย ไม่สมปรารถนาต่างๆ ทีผ่ า่ น
เข้ามาในชีวิตได้ โดยไม่เสียผู้เสียคน
ที่จริงเราไม่ต้องรอว่าให้มีวิกฤติในชีวิตก่อน ไม่ต้องรอให้
เกิดความพลัดพรากสูญเสียเสียก่อน จึงค่อยมาเจริญสติ เราควร
เตรียมพร้อม ก่อนทีม่ นั จะเกิดขึน้ ขณะเดียวกัน ถึงแม้เหตุรา้ ยยัง
ไม่เกิด การเจริญสติก็จะช่วยให้เรามีความสุขได้มากขึ้น มีชีวิต
ที่ โ ปร่ ง เบากว่ า แต่ ก ่ อ น ท� ำ อะไรก็ ท� ำ ได้ ดี ขึ้ น เพราะไม่ ลื ม ตั ว
หรื อ ปล่ อ ยใจไปกั บ ความฟุ ้ ง ซ่ า น หรื อ ความเครี ย ด หรื อ กั ง วล
อยูก่ บั อนาคต
ทีพ่ ดู มาจะเห็นว่า สติมหี ลายระดับ มีตงั้ แต่หยาบๆ ไปจนถึง
ละเอียด มีตั้งแต่งุ่มง่ามไปจนถึงฉับไว คนที่ตื่นจากสลบ พอมีสติ
กลับมา สติแบบนี้ เป็นสติแบบหยาบๆ เป็นการรู้ตัวแบบหยาบๆ
ยังมีสติ และความรู้ตัวที่ละเอียดกว่านั้น เช่น รู้ตัวว่าก�ำลังฟุ้งซ่าน
ก�ำลังหงุดหงิดร�ำคาญใจ ก�ำลังเศร้า ก�ำลังทุกข์อยูก่ บั ความเจ็บป่วย
นี่เป็นสติและความรู้ตัวที่ละเอียด ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีกัน
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การที่เราจ�ำเบอร์โทรศัพท์ของลูกได้ จ�ำได้ว่านัดหมายกับ
เพื่อนบ่ายนี้ จ�ำได้ว่ามีงานอะไรคั่งค้าง นี่เป็นการระลึกได้ที่หยาบ
ยังมีความระลึกได้ที่ละเอียดและไวกว่านั้น เช่น เมื่อเราเผลอ
ฟุง้ ซ่าน แล้วระลึกได้วา่ ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ก�ำลังกินข้าว อาบน�ำ 
้ หรือ
เดินอยู่ พอระลึกได้ แล้วจิตกลับมาอยู่กับสิ่งที่ท�ำ  อยู่กับปัจจุบัน
สติทที่ ำ� ให้ไม่คลาดไปจากปัจจุบนั คือสติทฉี่ บั ไว สติทที่ �ำให้ระลึกรู้
กายและใจอย่างต่อเนื่อง คือสติที่ฉับไว เป็นสัมมาสติ ที่เราควร
สร้างขึ้นให้มากๆ
ความระลึกได้และรู้ตัวอย่างนี้ มีประโยชน์ คือ ท�ำให้เรา
ไม่เผลอหรือพลัดหลงเข้าไปในความทุกข์ ไม่ทำ� ให้ความทุกข์ลกุ ลาม
ใหญ่โต คนทีเ่ ศร้า ท้อแท้ ผิดหวังจนฆ่าตัวตาย ก็เริม่ มาจากความ
ผิดหวังทีส่ ะสมมากขึน้ เรือ่ ยๆ มีบางคนทีฆ่ า่ ตัวตายเนือ่ งจากกลุม้ ใจ
เพราะมีสิวที่ใบหน้า ปัญหาของเขาเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆ แรกๆ
อาจจะรูส้ กึ อับอายเล็กๆ ทีเ่ พือ่ นล้อ แต่ตอนหลังก็ชกั อับอายมากขึน้
รูส้ กึ น้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจ แล้วกลายเป็นกลุม้ ใจอย่างหนัก อารมณ์เหล่านี้
สะสมและลุกลาม จนท�ำให้เขาเป็นบ้าเป็นหลัง เรือ่ งเล็กก็กลายเป็น
เรื่องคอขาดบาดตาย จนกระทั่งท�ำร้ายตัวเอง หรือไม่ก็ท�ำร้าย
คนอืน่ นีเ่ ป็นเพราะความลืมตัว ถ้าหากเรามีสติทฉี่ บั ไว ความทุกข์
ก็จะไม่ลุกลามขยายตัว พอรู้ตัวว่าทุกข์ ก็หายทุกข์ทันที
เป็นเพราะชีวิตนั้นผันผวนไม่แน่นอน ถ้าไม่อยากถูกทุกข์
ท่วมทับ เราก็จำ� ต้องมาฝึกสติกนั ใครทีป่ ฏิบตั กิ จ็ ะพบว่า ถ้าเรามีสติ
ว่องไว ใจจะฟุ้งซ่านไปได้ไม่ไกล ประเดี๋ยวก็กลับมาอยู่กับปัจจุบัน
กลับมาอยูก่ บั กาย อยูก่ บั อิรยิ าบถ อยูก่ บั งานทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่ บางครัง้
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ความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกมันรุนแรงมาก เช่น พอครุ่นคิด
เรื่องเก่าๆ ที่เคยท�ำให้เจ็บปวด ถ้าสติเราไม่ไวพอ กว่าจะรู้ตัวก็คิด
ไปไกลหรือตีอกชกหัวไปแล้ว แต่ถ้าสติไว ก็จะรู้ตัวไว หลุดจาก
ความฟุ้งซ่าน ท�ำให้ใจเราโปร่งเบาขึ้น
ความระลึ ก ได้ ความรู ้ ตั ว มี เ ป็ น ล� ำ ดั บ ขั้ น แต่ ล ะขั้ น จะ
ละเอียดอ่อนและฉับไวมากขึ้น จะท�ำให้เราระลึกรู้ในปัจจุบันได้เร็ว
ท�ำให้หลุดจากความทุกข์ได้เร็ว และเข้าถึงความสุขที่ประณีตขึ้น
อย่าไปดูถูกความรู้ตัว ความระลึกได้ ความรู้ทัน ถ้าเราพัฒนา
สติสัมปชัญญะ ไม่หลงไม่ลืม ก็จะเข้าใกล้นิพพานมาก เป็นวิถีสู่
อิสระอย่างแท้จริง
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เป็นศิษย์รุ่นแรกๆ ของพระอาจารย์มั่น
ภูริทัตโต หลายคนเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ วันหนึ่งมีคนถาม
ท่านว่า “หลวงปูค่ รับ ท�ำอย่างไรจึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้” ท่าน
ตอบสั้นๆ ว่า “ไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอก มีแต่รู้ทัน เมื่อรู้ทัน
มันก็ดับไปเอง” จะรู้ทันได้ก็เพราะมีสตินั่นเอง ต่อมาคนก็ถาม
หลวงปู่ว่า “ท่านมีความโกรธบ้างไหม” หลวงปู่ตอบสั้นๆ ว่า “มี
แต่ไม่เอา”
ท�ำไมหลวงปู่ดูลย์จึงไม่เอาความโกรธ ก็เพราะท่านรู้ว่ามัน
ไม่น่าเอา ความโกรธมันไม่น่าเอา แต่เราไม่มีสติ พอความโกรธ
เกิดขึน้ กว่าจะรูท้ นั มันก็ครองใจเราไปเรียบร้อยแล้ว เพราะสติเรา
อ่อน เหมือนกับยามเฝ้าประตูเมืองทีไ่ ม่ตนื่ ตัว ศัตรูกจ็ โู่ จมบุกเมือง
ได้อย่างฉับพลัน ยามเฝ้าประตูเมืองก็คือสติ สติที่เฝ้ารักษาใจ
เอาไว้ ความรู้เท่าทันนั้นมีอานิสงส์มากทีเดียว ถ้าเรารู้ทันได้ไวจิต
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จะหลุดพ้นจากอารมณ์อกุศลได้เร็ว เช่น ความโกรธ ใครๆ ก็รู้ว่า
มันไม่น่าเอา แต่พอเกิดขึ้นทีไร ก็เผลอกอดความโกรธเอาไว้ทุกที
นั่นก็เพราะลืมตัว
สิ่งที่ไม่น่าเอา เมื่อเกิดขึ้น สติเตือนให้เรารู้ทัน แต่ก็ไม่ใช่
แค่นั้น แม้สิ่งที่เราคิดว่าน่าเอา สติก็เตือนเราเหมือนกันว่าอย่าไป
เอานะ เพราะมันก็มีความทุกข์แฝงอยู่ ชื่อเสียง เกียรติยศ ทรัพย์
สมบัติ ความส�ำเร็จ หากได้มา ถ้าเรามีสติไม่ไวพอ เราก็จะหลงใหล
ในสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่า โลกธรรม โดยที่เราไม่รู้ว่า ถ้าหลงใหลหรือ
เพลิดเพลินกับมันแล้ว ความทุกข์จะตามมา เพราะเมือ่ จิตลอยฟ่อง
เนื่องจากเพลิดเพลินในสุข ถึงเวลาสุขผันแปร เลือนหายไป จิต
ก็ถอยจมตกต�่ำ  ยิ่งลอยสูง ตกลงมาก็ยิ่งเจ็บ สิ่งที่น่าเอาทั้งหลาย
ล้วนไม่ยั่งยืน ไม่มีใครชนะได้ตลอด สักวันก็ต้องประสบกับความ
พ่ายแพ้ คนที่เป็นที่หนึ่งมาตลอด หากเพลิดเพลินในความเป็น
เบอร์หนึ่ง เวลาพ่ายแพ้แม้เป็นที่สองก็จะเป็นทุกข์มากกว่าคนที่
ไม่เคยชนะ ส่วนคนหลังนัน้ หากจะแพ้อกี ครัง้ ก็รสู้ กึ เฉยๆ แต่ถา้ เรา
มีสติ หากหลงเพลินในชัยชนะและความส�ำเร็จ สติกจ็ ะช่วยให้รทู้ นั
และกลับมารู้ตัว ไม่หลงเพลิน และถ้ามีปัญญาด้วยแล้ว เราก็จะ
ไม่หลงยึดมัน เพราะเรารูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ป็นบวกหรือน่าเอา เช่น ความสุข
ความส�ำเร็จนั้น ไม่ต่างจากหางงู ถ้าจับเอาไว้แล้วปล่อยไม่ทัน งูก็
จะแว้งมากัดเราได้
ความส�ำเร็จ ชัยชนะ และโชคลาภเปรียบเหมือนหางงู ถ้า
จับแล้วปล่อยไม่ทัน งูก็แว้งมากัดเราจนได้ ดังนั้นต้องปล่อยให้ไว
ครูบาอาจารย์บางครั้งก็เปรียบสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเหยื่อที่มีเบ็ด
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ซ่อนอยู่ พอปลาเห็นเหยือ่ ก็จะรีบเข้าไปฮุบ ตอนฮุบเหยือ่ ใหม่ๆ ก็จะ
รูส้ กึ อร่อย มีความสุข แต่สกั พักก็จะรูส้ กึ เจ็บปวดเมือ่ เบ็ดทะลุปาก
ทรัพย์ ยศ สรรเสริญ สุข หรือที่เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายบวก เป็น
เช่นนี้ คือแฝงไปด้วยทุกข์ ตอนได้เสพหรือได้ครอบครองใหม่ๆ ก็จะ
มีความสุข มีความเพลิดเพลิน แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่านั่นแหละ
คือที่มาแห่งความทุกข์ เพราะมันเป็นไปตามหลักอนิจจัง มีลาภก็
เสื่อมลาภ มียศก็เสื่อมยศ เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทา ทุกครั้งที่เรา
ดีใจเมื่อได้รับค�ำสรรเสริญ เวลาถูกต�ำหนิหรือถูกด่า เราก็จะทุกข์
ทันที ถ้าเราไม่อยากทุกข์เมือ่ ถูกต�ำหนิ ก็อย่าดีใจ เวลาได้รบั ค�ำชม
ถ้าเราไม่อยากทุกข์ เวลาเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ก็อย่าดีใจ เวลาที่
ได้ลาภ ได้ยศ ได้กับเสียเป็นของคู่กัน เช่นเดียวกับฟูและแฟบ
ยิ่งฟูมากเท่าไหร่ ก็แฟบง่ายมากเท่านั้น
ความสุขนั้นไม่เที่ยง เพราะสิ่งที่ท�ำให้เป็นสุขนั้น หาความ
แน่นอนไม่ได้ ที่จริงแม้สิ่งเหล่านั้นบางครั้งจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย
อย่างเช่น ยศหรือทรัพย์ แม้จะยังไม่สูญหายเลย แค่มีเท่าเดิม
เราก็ทุกข์แล้ว เพราะอยากจะได้มากขึ้น หรือไม่ก็เพราะเบื่อ เช่น
เวลาเรากินอาหารอร่อยๆ มื้อแรกก็รู้สึกว่าอร่อยดี มีความสุขที่
ได้กนิ แต่ถา้ เรากินอาหารจานเดิมทุกๆ มือ้ นานเป็นเดือน เราก็จะ
รู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้ว เริ่มเบื่อ เริ่มเลี่ยน จนถึงจุดหนึ่งก็เอียน
และแทบอาเจียนออกมา ทั้งที่มันก็ยังอร่อยเหมือนเดิม รสชาติ
เท่าเดิม แต่เมือ่ เราเสพไปนานๆ ความสุขก็จะเลือนหายไป เราไม่มี
ความสุขเหมือนเดิม อยากได้ของใหม่ เพื่อจะได้สุขเหมือนเดิม
หรือเท่าเดิม เห็นไหมว่าไม่ตอ้ งรอให้มนั แปรเปลีย่ นหรือเสือ่ มหรอก
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แค่มันอยู่คงที่ หรือเท่าเดิม เราก็ทุกข์แล้ว เพียงแต่ว่าความทุกข์
ไม่ได้เกิดขึน้ ทันที แต่คอ่ ยๆ คืบคลานออกมา หรือค่อยๆ แสดงตัว
นี้คือธรรมชาติของทุกข์ที่แฝงมากับความสุข หรืออยู่คู่กับความสุข
ถ้าเรามีสติ หมัน่ มองตนเสมอๆ ก็จะรูว้ า่ ไม่ใช่แค่ความโกรธ
ความเศร้าเท่านั้น ความเพลิดเพลิน ความดีใจ ความปีติ ความ
ส�ำเร็จ ก็ไม่น่าเอาเหมือนกัน ถ้ามีคนถามหลวงปู่ดูลย์ว่า ท่านเคย
ดีใจไหม ท่านก็คงตอบว่ามี แต่ไม่เอา เหมือนกัน บวกกับลบ ทีจ่ ริง
ก็ไม่ตา่ งกัน มันมีธรรมชาติเหมือนกัน เพียงแต่มนั มาคนละลักษณะ
เท่านั้นเอง สุดท้ายก็มีผลอย่างเดียวกันคือ ถ้าไปยึดมั่นถือมั่น ก็
เป็นทุกข์เท่ากัน ถ้าเรามีสติ ดูใจเสมอ ก็จะเห็นว่า ไม่มอี ะไรเทีย่ ง
เลย มันเป็นเช่นนั้นเอง วันนี้เราชนะ พรุ่งนี้ก็อาจจะแพ้ วันนี้เรา
ส�ำเร็จ พรุง่ นีก้ อ็ าจจะล้มเหลวได้ เราจึงไม่ควรประมาท และไม่ควร
ดีใจมาก วันนี้เขาชมเรา พรุ่งนี้เขาอาจจะด่าเราก็ได้ ถ้าระลึกได้
อย่างนี้ เราก็จะไม่ปลืม้ กับค�ำชมมาก โลกธรรมมันก็เป็นเช่นนัน้ เอง
ถ้าไปยึดมั่น ก็ท�ำให้ทุกข์
ดังนั้นเมื่อเจริญสติ ก็ให้เราเพียงแต่เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้น
โดยไม่เพลิดเพลินยินดี หรือต่อต้านผลักไส คิดดีกช็ า่ ง คิดไม่ดกี ช็ า่ ง
ดีใจก็ช่าง เสียใจก็ช่าง เราเพียงแต่รู้เฉยๆ ดีใจก็รู้ว่าดีใจ เครียดก็
รู้ว่าเครียด อย่าไปผลักไสหรือไขว่คว้า และอย่าไปส�ำคัญมั่นหมาย
ว่าฉันเครียด ฉันดีใจ เคยมีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งบอกหลวงพ่อ
ค�ำเขียนว่า “วันนี้หนูเครียดมาก” หลวงพ่อตอบว่า นักกรรมฐาน
ไม่พดู แบบนัน้ ให้พดู ใหม่ เธอหยุดคิดสักพัก แล้วพูดว่า “วันนีห้ นู
เห็นมันเครียด” มันแตกต่างกันนะ ถ้า “หนูเครียด” ก็ทุกข์เลย
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แต่ถ้า “หนูเห็นความเครียด” ความรู้สึกจะเบากว่า ความดีใจ
หรือปีตกิ เ็ ช่นกัน พอมันเกิดขึน้ ก็อย่าไปหลงเพลินว่าฉันดีใจ หรือ
รูส้ กึ ว่าฉันดีใจ ให้เห็นความดีใจ เท่านัน้ ก็พอ เห็นปีติ เห็นทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้น โดยไม่ไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเรา นี่แหละคือหน้าที่
ของสติที่ฝึกฝนมาไวพอ ท�ำให้เราเห็นทุกข์โดยไม่ทุกข์
อาตมาจึงอยากจะเชิญชวน ให้เราฝึกสติให้มาก แม้วา่ จะมีสติ
ในชีวิตประจ�ำวันดีอยู่แล้ว ก็อย่าประมาท เพราะเมื่อต้องเจอเรื่อง
ที่พลิกผันไม่คาดฝัน เราอาจจะตั้งรับไม่ทัน จึงต้องฝึกสติ เตรียม
พร้อมไว้แต่เนิน่ ๆ ถึงแม้เหตุรา้ ยจะยังไม่เกิด สติทฝี่ กึ ไว้กไ็ ม่สญ
ู เปล่า
เพราะจะช่วยให้เราอยู่อย่างเป็นสุข โปร่งเบา
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วิ ธี ก า ร อ ยู่ กั บ ค ว า ม ทุ ก ข์ ด้ ว ย ส ติ

ต้องเริ่มต้นจากความตระหนักว่า ทุกข์เกิดขึ้นเพราะความเผลอ
ความหลง ความไม่มีสติ เมื่อใดที่เราลืมตัว ตัวตนก็เกิดขึ้น พูด
อย่างนี้พอเข้าใจไหม ถ้าตอนนี้ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร ให้ลองสังเกต
ดูวา่ เมือ่ ใดทีล่ มื ตัว ตัวตนก็จะเกิดขึน้ เช่น เรารูส้ กึ เป็นทุกข์เป็นร้อน
ก็เพราะลืมตัว ถ้าใจไม่มสี ติ ก็จะปรุงแต่งตัวตนให้เกิดขึน้ ดังนัน้ จึง
อยากให้เราหมัน่ ดูกาย ดูใจ ดูเวทนา ด้วยใจทีเ่ ป็นกลางๆ คือดูเฉยๆ
ไม่ยินดียินร้าย ไม่ผลักไส ไม่ไขว่คว้า ถ้าเราดูกาย ดูใจ ดูเวทนา
เวลามันเกิดขึ้นโดยไม่ปรุงแต่งต่อ หรือไม่มีปฏิกิริยากับมัน ก็จะ
เห็นว่ามันมีอยู่ แต่ทำ� อะไรใจเราไม่ได้ แม้กายจะทุกข์ แต่ใจไม่ทกุ ข์
ต่อไปเราก็จะเป็นมิตรกับความทุกข์ ความเหงา ความเศร้าได้ เพราะ
ต่างคนต่างอยู่ ไม่มารังควานใจเรา
ถ้าเรารูจ้ กั อยูก่ บั ความทุกข์ได้ เมือ่ ถึงคราวทีเ่ ราจะตาย เราก็
จะยอมรับมันได้ ความตายก็ทำ� อะไรเราไม่ได้ เราสามารถเป็นมิตร
กับความตายได้ ถึงตอนนั้นความตายจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวต่อไป
อันนี้เป็นศิลปะในการด�ำเนินชีวิต อะไรก็ตามที่เราหนีไม่พ้น เรา
ควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ นี้คือศิลปะการอยู่ในโลกนี้อย่าง
ไม่ทุกข์
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ส ติ เ ป็ น ธ ร ร ม ใ ห ญ่

ขอให้พวกเราพยายามเปิดทีว่ า่ งในใจของเรา ให้สติได้เจริญเติบโต
เหมือนกับเวลาเราจะปลูกต้นไม้ เราก็ตอ้ งเตรียมดินไว้กอ่ น ถ้าหาก
ดินนัน้ รก ปกคลุมไปด้วยวัชพืช ต้นไม้กเ็ ติบโตได้ยาก สติกเ็ ช่นกัน
จะงอกงามได้ ใจก็ตอ้ งการทีว่ า่ งในใจ ดังนัน้ อย่าปล่อยให้ใจของเรา
รกไปด้วยสิง่ ทีเ่ ป็นบาปอกุศล หรือความคิดฟุง้ ซ่าน ค่อยๆ แผ้วถาง
ทาง ค่อยๆ เปิดช่องให้สติเติบโต แล้วช่วยกันรดน�ำ้ บ�ำรุงสติสม�ำ่ เสมอ
การสร้างจังหวะ แต่ละจังหวะ การเดินจงกรม แต่ละก้าว
เปรียบเหมือนกับการหยดน�้ำลงไปในจิต เพื่อให้สติได้เจริญเติบโต
ความจริง เรามีสติอยู่แล้วทุกคน เพียงแต่ว่า อาจจะไม่มีโอกาส
เติบโตเท่าทีค่ วร เพราะวัชพืชทางอารมณ์ขนึ้ รกปกคลุมจิตหนาแน่น
เราต้องค่อยๆ ถางวัชพืชเหล่านีอ้ อกไปบ้าง ให้มที วี่ า่ ง ให้แดดส่องถึง
คอยรดน�ำ้ พรวนดินและใส่ปยุ๋ อยูส่ ม�ำ่ เสมอ ความเพียร ความตัง้ ใจ
ความศรัทธา เป็นเสมือนน�้ำ  ดิน แสงแดด ปุ๋ย ที่ช่วยบ�ำรุงสติ
ไม่ช้าไม่นานสติก็จะงอกงาม
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เวลาเราปลูกต้นไม้ กว่าแต่ละต้นจะเติบโตต้องใช้เวลานาน
มาก เราไม่ทันสังเกตหรอก ว่ามันเติบโตขึ้นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น
ยอด กิ่ง ใบ หรือว่าราก เพราะเห็นด้วยตาได้ไม่ชัด เราดูทุกวันๆ
ก็เหมือนกับว่ายังคงโตเท่าเดิม แต่ที่จริงแล้วต้นไม้โตขึ้นทุกวัน
ทุกขณะ อย่าไปวัดบ่อยๆ ว่ามันโตเท่าไหร่ รากลึกเท่าไหร่
มีตัวอย่างในนิทานชาดกเรื่องคนสวนกับลิง วันหนึ่งคนสวน
ไม่อยู่ ให้ลิงช่วยรดน�้ำต้นไม้ให้ ลิงรดน�้ำไปก็นึกสงสัยไปว่า ต้นไม้
หยัง่ รากลงไปในดินมากน้อยแค่ไหน มันจึงดึงต้นไม้ขนึ้ มา เพือ่ ดูวา่
รากยาวแค่ไหน เสร็จแล้วก็หย่อนต้นไม้ใส่หลุม วันต่อมา พอรดน�ำ้
เสร็จก็ดึงต้นไม้ขึ้นมาดูอีก เพื่อจะดูว่า รากมันหยั่งลึกแค่ไหน ท�ำ
อย่างนี้ไม่กี่วัน ต้นไม้ก็ตาย คนสวนกลับมาเห็น แทบสลบเลย
เพราะต้นไม้ตายทั้งสวน
พระพุทธเจ้าตรัสว่า สติเป็นใหญ่ ในบรรดาธรรมทั้งหลาย
สมาธิเป็นประมุข ปัญญาเป็นยอด วิมตุ ติเป็นแก่น นิพพานเป็นทีส่ ดุ
ฉะนั้ น เราอย่ า ไปดู ถู ก สติ เพราะเขาเป็ น ใหญ่ ใ นบรรดาธรรม
ทั้งหลาย สมาธิก็เป็นประมุข ปัญญาก็เป็นยอด สามตัวนี้ส�ำคัญ
มาก สติคอื อะไร สติ คือ ความระลึกได้ ความระลึกได้ คือ ไม่ลมื
หรือไม่หลง คนเราระลึกได้หลายเรือ่ ง ระลึกได้วา่ มีนดั กับใคร ทีไ่ หน
ระลึกได้ว่าร้านนี้ขายของแพง ระลึกได้ว่าใครเคยยืมเงินเราแล้ว
เหล่านีเ้ ป็นงานของสติเหมือนกัน แต่วา่ มันไม่ใช่สติสำ� หรับการปฏิบตั ิ
เพื่อน�ำพาให้เราพ้นทุกข์ ถึงแม้มันอาจจ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำงาน
หรือการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน แต่เป็นความระลึกได้ในเรือ่ งนอกตัว
เราอาจจ�ำได้หลายเรื่อง ไม่ลืมอะไรอีกมากมาย รวมทั้ง
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ไม่ลืมตัว ไม่ลืมตัวในที่นี้แปลว่าอะไร คนที่ได้ดิบได้ดีแล้วไม่ลืมตัว
ว่า ตัวเองเคยเป็นลูกชาวนา ไม่ลืมก�ำพืดเดิม ไม่หลงตัว อันนี้
เรียกว่ามีสติได้เหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็นใหญ่แค่ไหน ก็ยงั มีสติระลึก
ได้วา่ เคยเป็นคนยากคนจน ไม่เป็นวัวลืมตีน นีก่ เ็ ป็นความระลึกได้
อย่างหนึง่ ความไม่ลมื ตัวนี้ ท�ำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตน เปรียบเหมือน
กับต้นข้าว ยิง่ มีรวงมากเท่าไหร่ ยิง่ อ่อนน้อมจนโค้งลงมาสูด่ นิ นัน่ เป็น
ตัวอย่างของความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะไม่ลมื ตัว คือกลับคืนสูด่ นิ
แต่ยังมีความไม่ลืมตัวบางอย่างที่ละเอียดกว่านั้น เช่น เวลา
เราโกรธ พูดจารุนแรง เกือบจะด่า หรือใช้กำ� ปัน้ ทุบตีเขา ยังไม่ทนั
ท�ำ  ก็รู้ตัวขึ้นมา ท�ำให้ไม่ลืมตัวจนท�ำสิ่งแย่ๆ ออกไป อย่างนี้คือ
ความไม่ลืมตัวที่ส�ำคัญมาก ท�ำให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์
สติทหี่ มายถึงความไม่ลมื ตัวจนเป็นทาสอารมณ์ ท�ำให้รทู้ นั อารมณ์
สติแบบนีแ้ หละทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการปฏิบตั ิ เป็นการระลึกได้ในเรือ่ ง
กายและใจ ไม่ใช่ระลึกได้ในเรื่องนอกตัว
สิ่งที่เป็นเหตุให้เราลืมตัวคือ นิสัยชอบส่งจิตออกไปข้างนอก
ไปอยู่ที่รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เรามีตา หู จมูก ลิ้น กาย
รวมแล้วตัง้ ห้าอย่าง เพือ่ รับรูเ้ รือ่ งโลกภายนอก ถ้าเราปล่อยใจออก
ไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย จนลืมกลับมาดูตัวเอง ก็ท�ำให้ลืมตัว
หรือขาดสติได้เหมือนกัน
มีเรื่องของพระกรรมฐานสี่รูป ท่านตั้งใจปฏิบัติแบบอุกฤษฏ์
จึงตกลงกันว่า จะนั่งสมาธิโดยไม่พูดไม่คุยกัน เจ็ดวันเจ็ดคืน เช้า
วันแรกผ่านไปด้วยดี แต่พอตกค�่ำ  มีเสียงกุกกักๆ ที่วิหาร คล้าย
จะมีคนเข้าไป พระรูปหนึ่งจึงโพล่งขึ้นมาว่า “มีใครลงกลอนวิหาร
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หรือเปล่า” รูปทีส่ องได้ยนิ เช่นนัน้ จึงพูดว่า “ท่านลืมแล้วหรือว่า เรา
ตกลงกันว่าจะไม่พูด” ท่านที่สามจึงพูดขึ้นมาบ้างว่า “แล้วท่านพูด
ขึน้ มาท�ำไม” เงียบสักพัก ท่านทีส่ กี่ พ็ ดู ขึน้ มาว่า “พวกท่านไม่ได้เรือ่ ง
เลย พูดกันทั้งหมดทุกคน มีแต่ผมคนเดียวที่ไม่ได้พูด”
นี้คือตัวอย่างของการลืมตัว คนที่ลืมตัวมากที่สุดก็คือรูปที่สี่
ท่านลืมตัวเพราะอยากจะคุยโม้ ว่าฉันเก่งกว่าคนอืน่ ทัง้ หมด คนอืน่
พูดทุกคน แต่ฉนั ไม่ได้พดู ความทีอ่ ยากจะคุยโวว่าฉันเก่ง เลยลืมตัว
โพล่งออกมา คนเรามักมีนสิ ยั สองอย่าง ถ้าไม่ชอบคุยโว ก็ชอบจ้อง
จับผิดผู้อื่น ทั้งสองอย่างท�ำให้ลืมตัวได้ การจ้องจับผิดนี้ มักแฝง
ด้วยโทสะ เมื่อไม่ชอบเขา ก็คอยจ้องจับผิดเขา ส่วนความอยาก
อวดตัวว่าฉันเก่ง มีสาเหตุมาจากมานะ มานะคือความถือตัว อยาก
เด่นกว่าคนอื่น
นอกจากโทสะและมานะแล้ว คนเรายังลืมตัวเพราะโลภะ
และทิฏฐิ หรือความยึดติดในความคิดเห็น หลายคนเผลอขโมยของ
ก็เพราะเกิดความโลภ และทีผ่ คู้ นเถียงกันเอาเป็นเอาตาย กลายเป็น
ทะเลาะกัน บางทีลืมตัวถึงขั้นต่อยตีกัน ก็เพราะตัวทิฏฐินี้แหละ
สรุปก็คือ เมื่อมีอารมณ์ครอบง�ำจิตแล้ว ก็ท�ำให้ลืมตัวได้ทั้งนั้น
ลืมตัวจนท�ำอะไรที่แย่ๆ ลงไป และสาเหตุที่อารมณ์ครอบง�ำจิต
ขนาดนัน้ ก็เพราะไม่รตู้ วั ไม่รวู้ า่ เกิดอะไรขึน้ กับใจ ความลืมตัวกับ
ความไม่รู้ตัวจึงเกี่ยวข้องกันมาก จะเรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้
คนเราโกรธ ก็ไม่รู้ตัวว่าก�ำลังโกรธ เศร้าก็ไม่รู้ตัวว่าก�ำลัง
เศร้า ก็เลยจมอยูใ่ นความทุกข์เป็นวันเป็นเดือน นีเ่ ป็นเหตุผลทีเ่ รา
ต้องมาฝึกสติกัน เพราะคนเราทุกข์แล้วยังไม่รู้ตัว เรียกว่า ทุกข์
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แล้วลืมตัว คนที่รวยแล้วลืมตัวนั้นมีไม่มาก เพราะมีน้อยคนที่จะ
ร�่ำรวย แต่แทบทั้งหมดทุกข์แล้วลืมตัวทั้งนั้น นอกจากนั้นเรายัง
ลืมตัวปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบง�ำ  เวลาโกรธ
เกลียด ดูเหมือนเราจะรู้ตัว แต่จริงๆ แล้วไม่รู้ตัวหรอก ไม่เช่นนั้น
จะไม่หลุดเข้าไปในความโกรธเกลียดอีก
เวลาเราเห็นคนอื่นโกรธเกลียด เราสังเกตได้ง่าย แต่พอเรา
เป็นเอง กลับไม่ค่อยรู้ตัว เป็นเพราะอะไร ก็เพราะจิตถนัดส่งออก
นอก แต่ไม่คอ่ ยกลับมาดูตวั เอง เราจะกลับมาดูตวั จนรูท้ นั อารมณ์
ที่เกิดขึ้นได้ ก็เพราะมีสติที่ฉับไว ดังนั้นการสร้างสติ จึงเป็นเรื่อง
ส�ำคัญมากส�ำหรับพวกเราทุกคน การสร้างจังหวะ เดินจงกรมก็
คือการปลูกสติ เป็นการฝึกให้รู้ตัวบ่อยๆ ทีแรกก็รู้กายเคลื่อนไหว
เดินก็รู้ ยกมือก็รู้ ต่อมาก็รู้ใจคิดนึก ฟุ้งก็รู้ โมโหก็รู้ รู้แล้ววางเอง
ไม่ปล่อยใจลอยไปตามความคิดฟุง้ ปรุงแต่ง ทีม่ กั จะกลับไปหาอดีต
หรือลอยอยู่กับอนาคต
แต่ก่อนเรามักปล่อยใจให้ลอยไปเรื่อยๆ พอเรามีหลักโดย
เอาอิรยิ าบถมาเป็นฐานของใจ ใจลอยเมือ่ ไหร่กใ็ ห้ระลึกว่าเราก�ำลัง
สร้างจังหวะ เดินจงกรมอยู่ พอระลึกได้ จิตก็กลับมาอยูท่ กี่ ารสร้าง
จังหวะ เดินจงกรม รูต้ วั ว่าก�ำลังท�ำอะไร แล้วก็อาจจะเผลอใหม่ แต่
ใจก็จะระลึกได้ขึ้นมาอีก แล้วกลับมาอยู่กับอิริยาบถที่ก�ำลังท�ำอยู่
หลักใหญ่ๆ ก็มีแค่นี้ อันนี้เป็นการฝึกให้มีความระลึกได้หรือรู้ตัว
บ่อยๆ เมื่อรู้ว่าหลงไปอดีตหรืออนาคต จิตก็กลับมาอยู่กับปัจจุบัน
รู ้ ตั ว หรื อ รู ้ อิ ริ ย าบถการเคลื่ อ นไหว เดิ น ก็ รู ้ ว ่ า เดิ น นั่ ง ก็ รู ้ ว ่ า นั่ ง
สร้างจังหวะก็รู้ว่าสร้างจังหวะ กินก็รู้ว่ากิน นี้คือสติ
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สติมอี านิสงส์หลายอย่าง ตัง้ แต่เรือ่ งพืน้ ๆ ไปจนถึงอานิสงส์ขนั้ สูง
พระเจ้าปเสนทิโกศลเคยปรารภกับพระพุทธเจ้าว่า พระองค์มี
พระวรกายใหญ่ อึดอัดเหลือเกิน เนือ่ งจากเสวยเยอะ พระพุทธเจ้า
ก็ทรงแนะว่า “ให้มีสติทุกเมื่อ รู้ประมาณในการบริโภค เวทนาจะ
เบาบาง ท�ำให้แก่ช้า อายุยืนยาว” พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ท�ำตาม
ทีท่ รงแนะน�ำ โดยสัง่ ให้มหาดเล็กท่องค�ำแนะน�ำทุกครัง้ เวลาเสวย
พระกระยาหาร เพือ่ เตือนให้เสวยน้อยลง ไม่นาน พระเจ้าปเสนทิโกศลก็มพี ลานามัยดีขนึ้ รูส้ กึ กระปรีก้ ระเปร่า เดินเหินคล่องแคล่ว
จึงสรรเสริญพระพุทธองค์วา่ ทรงแสดงธรรมทีก่ อ่ ประโยชน์ทงั้ สอง
ประการ คือประโยชน์ขนั้ ต้นและประโยชน์ขนั้ สูง ประโยชน์ขนั้ ต้น
หมายถึง ความสุขทางโลก ส่วนประโยชน์ขนั้ สูง หมายถึงความสุข
ทางธรรม เป็นประโยชน์ขั้นโลกุตตระ
สติมปี ระโยชน์ตงั้ แต่เรือ่ งพืน้ ๆ เช่น ท�ำให้มสี ขุ ภาพดี อายุยนื
รวมไปถึงความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพ หรือการเรียน ถ้าไม่มสี ติ
ก็ ท� ำ อะไรส� ำ เร็ จ ได้ ย าก เพราะมั ว ลุ ่ ม หลงกั บ ความสุ ข ทางวั ต ถุ
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นอกจากเรือ่ งทางโลกแล้ว เวลาต้องการท�ำจิตให้สงบ มีสมาธิ ก็ตอ้ ง
อาศัยสติ เพราะความสงบที่แท้ เกิดจากใจที่รู้จักปล่อยวาง ใส่ใจ
อยู่ในอารมณ์เดียว ไม่แส่ส่ายฟุ้งซ่าน ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยสติ
มาก พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า “ผูใ้ ด เมือ่ เห็นรูปแล้ว มีสติ ไม่กำ� หนัด
ในรูป...นั้น แม้เสวยเวทนาอยู่ ทุกข์ย่อมสิ้นไป ไม่ถูกสั่งสมไว้...
เมื่อเขาไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้ บัณฑิตกล่าวว่า อยู่ใกล้นิพพาน”
ถ้าเราอยากเข้าใกล้นพิ พาน ก็ตอ้ งอาศัยสติ ท่านอาจารย์พทุ ธทาส
พูดชัดเจนเลยว่า “สติ ค�ำเดียวนี้ มันพอส�ำหรับบรรลุนิพพาน”
ใครที่อยากพบพระพุทธเจ้า ก็ต้องอาศัยสติอีกเหมือนกัน
พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุผู้ใดไม่มีกามราคะกล้า ไม่มีจิตพยาบาท
ไม่ มี ค วามด� ำ ริ แ ห่ ง ใจเป็ น ไปในทางประทุ ษ ร้ า ย มี ส ติ ตั้ ง มั่ น มี
สัมปชัญญะ มีจติ เป็นสมาธิ ถึงความเป็นเอกัคคตา ส�ำรวมอินทรีย์
แล้วไซร้ ภิกษุผู้นั้นชื่อว่าอยู่ใกล้เรา...เพราะเหตุว่าภิกษุผู้นั้น เห็น
ธรรม เมื่อเห็นธรรม ชื่อว่าเห็นเรา”
จะส�ำรวมอินทรียไ์ ด้ ก็ตอ้ งมีสติ อินทรีย์ ได้แก่ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ส�ำรวมในที่นี้ หมายความว่า ระวังรักษามิให้อกุศลธรรม
หรือความยินดียินร้ายครอบง� ำจิต เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง
จมูกได้กลิน่ เป็นต้น ใครทีอ่ ยากเห็นพระพุทธเจ้าก็ตอ้ งมีสติ อยาก
ใกล้ นิ พ พานก็ ต ้ อ งมี ส ติ อยากจะเอาชนะความตายก็ ต ้ อ งมี ส ติ
พระพุทธเจ้าทรงแนะวิธีที่จะท�ำให้มัจจุราชไม่เห็นตัว ดังตรัสสอน
โมฆราชมานพว่า “ท่านจงพิจารณาเห็นโลกว่า เป็นของว่างเปล่า
มีสติทกุ เมือ่ ถอนความยึดมัน่ ว่ามีตวั ตนเสีย ...ผูพ้ จิ ารณาเห็นโลก
อย่างนี้ มัจจุราชจักมองไม่เห็น”
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มองเห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่า คือเห็นว่าโลกนี้ว่างเปล่า
จากตัวตน เป็นอนัตตา ไม่สามารถควบคุมบังคับได้ ไม่มีตัวตน
ที่เที่ยงแท้ยั่งยืน แปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย ถ้ามีสติ และ
เห็นโลกว่างเปล่าจากตัวตนอย่างนี้ มัจจุราชย่อมมองไม่เห็นตัว
จึงเอาชนะมัจจุราชได้ มัจจุราชจะจับเราได้ก็ต่อเมื่อเห็นตัวเรา
หรือเพราะเราคิดว่ามีตัวมีตน แต่ถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตน หรือไม่มี
ความส�ำคัญมั่นหมายในตัวตน ความกลัวตาย หรือความรู้สึกว่า
ฉันตายก็ไม่มี มีแต่ความตาย แต่ไม่มีฉันตาย นี่เรียกว่ามัจจุราช
ท�ำอะไรไม่ได้
การที่จะไม่มีตัวไม่มีตนได้ ต้องอาศัยสติ พระพุทธเจ้าตรัส
กับท่านพาหิยะว่า “เมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็น เมื่อได้ยินก็สักแต่ว่า
ได้ยนิ เมือ่ ทราบก็สกั แต่วา่ ทราบ เมือ่ รูแ้ จ้งอารมณ์กส็ กั แต่วา่ รูแ้ จ้ง
อารมณ์ เมื่อนั้นตัวเธอจักไม่มี เมื่อใดตัวเธอไม่มี เมื่อนั้นตัวเธอ
จักย่อมไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้งสอง
นี้แหละคือที่สุดแห่งทุกข์” พอท่านพาหิยะพิจารณาตาม ก็บรรลุ
อรหัตตผลทันที เพราะเกิดปัญญา เห็นความจริงอย่างยิ่ง
สติปัฏฐาน จึงเป็นอุบายสลายตัวตน คนเราถ้ายังไม่มีสติ
ก็จะส�ำคัญมัน่ หมายว่า มีตวั กูของกูอยูร่ ำ�่ ไป อย่างเช่น เวลาเราเดิน
ถ้าไม่มีสติ ก็จะนึกไปว่า มีฉันเดิน แต่ถ้าเรามีสติ เมื่อเดินก็มีแต่
การเดิน ไม่มีฉันผู้เดิน เพราะเมื่อมีสติ ก็ไม่มีการปรุงว่าเป็นตัวกู
ของกู สติช่วยให้เห็นกายและใจ โดยไม่ส�ำคัญมั่นหมายว่าเป็น
“ผูเ้ ป็น” อย่างทีห่ ลวงพ่อค�ำเขียนย�ำ้ บ่อยๆ ว่า “เห็น อย่าเข้าไปเป็น”
เห็นความเครียด เห็นความปวด อย่าเป็นผูเ้ ครียด ผูป้ วด ถ้าไม่มสี ติ
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เมื่อไร ก็จะเกิดความยึดมั่นส�ำคัญหมายว่า ความทุกข์เป็นของฉัน
ฉันเป็นผู้ทุกข์ พอฉันเป็นผู้ทุกข์ ฉันเป็นผู้เจ็บ มัจจุราชก็เห็น
ตัวผูท้ กุ ข์ เห็นตัวผูเ้ จ็บ ก็เล่นงานซ�ำ้ ได้ แต่ถา้ มีสติแล้ว ความส�ำคัญ
มั่นหมายว่า มีผู้เจ็บ ผู้ป่วย ก็ไม่เกิดขึ้น คือไม่มีตัวตนปรากฏ
ตัวตนหายไป มัจจุราชก็มองไม่เห็น ตามจับไม่ได้
ให้หมัน่ เห็นกายและใจบ่อยๆ อย่าไปเป็น “ผูเ้ ป็น” เห็นความคิด
อย่าเป็นผูค้ ดิ เห็นความปวด ความเมือ่ ย แต่อย่าเป็นผูป้ วด ผูเ้ มือ่ ย
เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จิตใจจะโปร่งเบา ไกลจากความทุกข์ จะเห็น
ได้ก็ต้องมีสติอยู่เสมอ
ถ้าเห็นอย่างนี้ ก็จะรูว้ า่ สติมอี านิสงส์มาก แม้แต่เรือ่ งพืน้ ๆ เช่น
การกิน การนอน ที่นอนไม่หลับส่วนใหญ่ก็เพราะไม่มีสติ สาเหตุ
ที่คนนอนไม่หลับ เพราะกังวล ฟุ้งซ่าน คุมความคิดไม่ได้ ยิ่งรู้ว่า
นอนไม่หลับ ก็ยงิ่ กังวลหนักขึน้ เกิดความเครียดขึน้ มา ยิง่ อยากให้
หลับไวๆ กลับยิง่ ไม่หลับ แต่ถา้ ท�ำใจสบาย ไม่หลับก็ชา่ งมัน ขณะที่
ยังตื่นอยู่ก็คลึงนิ้ว ตามลมหายใจ มันจะหลับก็หลับ ไม่หลับก็
ไม่หลับ คิดได้อย่างนี้ เดี๋ยวมันก็หลับไปเอง
อยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องใช้สติ อยากจะเข้าใกล้พระนิพพาน
ก็ต้องใช้สติ อยากจะเอาชนะความตายก็ต้องใช้สติ พระพุทธเจ้า
จึงตรัสว่า “สติเป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทั้งปวง” จึงขอให้พวกเรา
ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ถ้ า เกิ ด ฉั น ทะในการปฏิ บั ติ อุ ป สรรคที่ เ ราเผชิ ญ
จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย และหมดไปในที่สุด
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การเจริญสติ

เราจะเห็นกายและใจตามจริงได้อย่างไร ก็เริ่มจากการปฏิบัติ
ซึ่งมีหลายวิธี หลักใหญ่ๆ คือ เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้แก่
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 	คือ เห็นกายในกาย
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ เห็นเวทนาในเวทนา
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ เห็นจิตในจิต
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ เห็นธรรมในธรรม
อธิบายสั้นๆ คือ เห็นกายในกาย ไม่ใช่เห็นกายว่าเป็นเรา
เวลาเราเดิน หากเดินอย่างมีสติ จะเห็นว่ากายเดิน ไม่ใช่ “ฉัน” เดิน
เห็นเวทนาในเวทนา หมายความว่า เห็นเวทนาว่าเป็นเวทนา
ไม่ใช่เห็นว่า เป็นเราเป็นของเรา เมื่อมีความปวด ก็เห็นความปวด
เกิดขึ้นกับกาย ไม่ใช่เห็นว่าฉันปวด คนเราเวลาปวด ก็จะรู้สึกว่า
ฉันปวดๆ แต่ทจี่ ริงเมือ่ เจริญสติ ก็จะเห็นว่า การปวดเป็นอาการปวด
ไม่ใช่ฉนั ปวด เวลาโกรธ ก็เห็นว่ามีความโกรธเกิดขึน้ ไม่ใช่ฉนั โกรธ
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เห็นจิตในจิต ความหมายหนึ่งก็คือ เห็นจิตว่าเป็นจิต ไม่ใช่
เห็นว่าเป็นเราเป็นของเรา เช่น เมื่อมีความโกรธ ความเครียด
เกิดขึ้นที่ใจ ก็เห็นว่าจิตมีความโกรธ มีความเครียด ไม่ใช่เห็นว่า
ฉันโกรธ ฉันเครียด
การเห็นกายว่าเป็นกาย เห็นเวทนาว่าเป็นเวทนา เห็นจิตว่า
เป็นจิต ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา จะช่วยให้เห็นกายและใจตามความ
เป็นจริง ช่วยให้เห็นความจริงเรือ่ งขันธ์ ๕ นิวรณ์ ๕ อายตนะ ๑๒
เป็นต้น อย่างนี้เรียกว่า เห็นธรรมในธรรม
การเจริญสติ จะน�ำไปสู่การเกิดปัญญา ถ้าเราเกี่ยวข้องกับ
โลกภายนอก ตาดู หูฟัง เมื่อเกิดโยนิโสมนสิการ ก็เกิดปัญญา
มีประโยชน์มากมาย อาทิ
๑. ท�ำให้เราปล่อยวางได้ในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว และไม่กังวล
กับเรื่องในอนาคต
๒. ท�ำให้เห็นความจริงของชีวิตว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็น
ธรรมดา ไม่มีใครหนีพ้นได้
๓. เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจ มีความ
สูญเสียเป็นธรรมดา
๔. เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรม
เป็นเผ่าพันธุ์
๕. เห็นความส�ำคัญของการเตรียมตัวเตรียมใจสร้างความดี
๖. เห็นทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท�ำให้ลดความ
ยึดมั่นถือมั่นลงไปได้
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ห ลั ก ก า ร เ จ ริ ญ ส ติ

การเจริญสติ คือ การฝึกใจให้อยูก่ บั ปัจจุบนั เริม่ ต้นด้วยการฝึกใจ
ให้อยู่กับกาย เมื่อใจหลุดออกไปจากกาย ไปคิดโน่น คิดนี่ ส่งจิต
ออกนอก หรือไหลไปอดีต ลอยไปอนาคต สักพักสติก็รู้ หรือพูด
อีกอย่าง สักพักเราก็จะรู้ตัวว่าเผลอคิดไป แล้วจิตก็จะกลับมาอยู่
กับกาย ใหม่ๆ มันคิดยืดยาวกว่าจะกลับมา แต่ตอนหลังจะกลับมา
เร็วขึน้ ๆ เป็นเพราะสติไวขึน้ และความรูส้ กึ ตัวจะค่อยๆ ต่อเนือ่ งๆ
ทีจ่ ริงพวกเรามีความรูส้ กึ ตัวอยูแ่ ล้ว แต่ไม่คอ่ ยต่อเนือ่ ง รูต้ วั
แค่ไม่กี่ขณะแล้วก็เผลอใหม่ แต่เราจะฝึกสติให้ไวในการเรียกจิต
กลับมา การปฏิบตั แิ บบหลวงพ่อเทียน ท่านจะไม่เน้นการบังคับจิต
ไม่ให้คดิ แต่จะให้อสิ ระกับจิต ว่าจะอยูก่ บั กาย หรือจะออกไปเทีย่ ว
ก็ได้ แต่ว่าถ้ามันออกไปเที่ยวเมื่อไหร่ ให้มีสติรู้และพามันกลับมา
ท�ำอย่างนี้บ่อยๆ สติจะไวขึ้น ท�ำใหม่ๆ หลายคนจะรู้สึกว่าใจฟุ้ง
มาก แต่ความฟุ้งไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือการไม่ชอบฟุ้ง เหมือนที่
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หลวงพ่อชาท่านบอกว่า เสียงไม่ใช่ปญ
ั หา ปัญหาคือ ใจทีไ่ ปทะเลาะ
กับเสียง ใจจะฟุง้ ก็ชา่ งมัน หน้าทีข่ องเราคือรูท้ นั ให้ไว แล้วกลับมา
ที่จริง ความฟุ้งก็มีข้อดีนะ เพราะถ้าใจไม่ฟุ้ง สติจะรู้ทัน
ได้อย่างไร ต้องเผลอก่อนถึงจะรู้ตัว เราจะฝึกให้รู้ตัวบ่อยๆ ต่อไป
ก็จะรูต้ วั ไวขึน้ อย่าไปกลัวความฟุง้ เหมือนกับเวลาเราฝึกขีจ่ กั รยาน
อย่ากลัวล้ม เวลาเราเริ่มหัดว่ายน�้ำ อย่ากลัวส�ำลักน�้ำ เวลาหัดพูด
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ อย่ากลัวพูดผิด เมื่อจะฝึก
ขี่จักรยานก็อย่ากลัวล้ม ขี่ไปเลย ถ้าล้มก็ลุกขึ้นขี่ใหม่ ว่ายน�้ำ
ถ้าส�ำลักก็ไม่เป็นไร ว่ายไปเรื่อยๆ พูดภาษาอังกฤษผิดๆ ถูกๆ
ไม่เป็นไร พูดไปเรื่อยๆ ก็จะดีขึ้น พูดคล่องขึ้น ถูกต้องมากขึ้น
ในท�ำนองเดียวกัน เมื่อจะเจริญสติก็อย่ากลัวฟุ้ง หลายคน
กลัวฟุ้ง จึงพยายามบังคับจิตไม่ให้คิด พยายามกดข่มความคิด
พยายามบังคับจิตให้เพ่งที่ลมบ้าง จมูกบ้าง พอท�ำไปนานๆ ก็รู้สึก
เครียด ปวดหัว แน่นหน้าอก บางคนท�ำไปนานจนถอนไม่ออก
ถึงขั้นว่าเวลาเริ่มปฏิบัติก็จะเครียดทันที บางทีจิตมันเพี้ยน เกิด
ความกลัว มีคนหนึง่ เป็นหมอผ่าตัด เวลาเจริญสติจะบังคับจิตมากๆ
จนเกิดความเครียด เกร็ง และกลัว กลัวจนกระทั่งมือสั่น ไม่กล้า
ผ่าตัด ต้องเลิกผ่าไปเลย อันนี้เป็นเพราะไปบังคับจิตมาก ท�ำให้
จิตเพีย้ น กรณีอย่างนี้ อาตมาแนะน�ำให้หยุดปฏิบตั ไิ ปก่อน เพราะ
ที่ท�ำไปนั้นมันผิด ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ คือกลับมาเริ่มที่ศูนย์
อันนี้เป็นเพราะว่า วางใจไม่ถูก คือพยายามบังคับจิต ที่บังคับจิต
ก็เพราะกลัวฟุ้ง ไม่อยากให้ฟุ้ง
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สาเหตุที่เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ ทั้งๆ ที่เรียนมา
๕ - ๑๐ ปี เพราะกลัวผิด ก็เลยไม่กล้าพูด ฝรัง่ หลายคนงงมาก ทีเ่ ห็น
เด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปี แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้
สาเหตุเป็นเพราะเด็กไม่กล้าพูด กลัวพูดผิดไวยากรณ์ กลัวใช้ศพั ท์
ผิด ในท�ำนองเดียวกัน นักปฏิบตั หิ ลายคนเลิกปฏิบตั ิ ก็เพราะฟุง้ มาก
ทนไม่ได้ที่ฟุ้งเยอะ อาตมาเคยถามหลายคนว่า ปฏิบัติเป็นอย่างไร
เขาตอบว่าเลิกปฏิบัติแล้ว อาตมาจึงถามว่า ท�ำไมละ ลองปฏิบัติ
แค่ ๕ นาทีก็พอ เขาตอบว่าท�ำแล้วฟุ้ง ก็เลยเลิก อันนี้พลาดมาก
ดังนั้นเวลาปฏิบัติ อย่าไปกลัวฟุ้ง ควรมองว่า ความฟุ้งเป็น
ของดี อย่างคนทีห่ ดั ขีจ่ กั รยาน การล้มบ่อยๆ ท�ำให้เขารูว้ า่ ท�ำอย่างไร
จึงจะไม่ลม้ เหมือนเด็กทารกทีห่ ดั เดินเป็น ท�ำไมจึงเดินเป็นทัง้ ๆ ที่
ล้มบ่อย ทีจ่ ริงต้องพูดว่า เป็นเพราะล้มบ่อยๆ เด็กจึงเดินเป็น เด็ก
ไม่กลัวล้ม พอล้มบ่อยๆ ก็เลยรู้จักวิธีการทรงตัว เรียกว่า เรียนรู้
จากความผิดพลาด มันต้องผิดก่อนถึงจะถูก
การปฏิ บั ติ ก็ เ หมื อ นกั น อย่ า ไปกลั ว ฟุ ้ ง ที่ จ ริ ง เป็ น เพราะ
หลงบ่อยๆ เราจึงรู้ตัวได้ไว เราฝึกให้รู้ตัวบ่อยๆ และจะรู้ตัวได้ต้อง
หลงก่อน การปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนจะไม่มีการบังคับจิต ไม่มี
การเพ่ง และไม่มกี ารใช้คำ� บริกรรมเพือ่ ผูกจิตเอาไว้กบั กาย บริกรรม
หมายถึง การนับ ๑ นับ ๒ หรือนึกในใจว่า พุท - โธ การท�ำอย่างนี้
มีประโยชน์ก็จริง ในการท�ำให้มีสมาธิ แต่ถ้าเราต้องการฝึกสติ
ให้รทู้ นั ความคิดได้ไว ก็ตอ้ งยอมให้ใจมันเผลอบ้าง เหมือนกับถ้าเรา
จะขี่จักรยานให้เป็น เราต้องยอมล้ม แล้วเราจะเรียนรู้จากการล้ม
แต่ละครั้งว่า ควรจะทรงตัวอย่างไรให้สมดุล ในท�ำนองเดียวกัน
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ถ้าเราเรียนรู้จากการหลง จากการฟุ้ง สติของเราจะไวขึ้น
ถ้ า ปฏิ บั ติ แ บบหลวงพ่ อ เที ย น จะได้ ส ติ ได้ ค วามรู ้ สึ ก ตั ว
เป็นการปฏิบตั แิ บบสบายๆ ไม่บงั คับจิต ท่านบอกกับอาตมา ตอนที่
ปฏิบัติกับท่านวันแรกเลยว่า “ท�ำเล่นๆ แต่ท�ำจริงๆ” “ท�ำเล่นๆ”
หมายความว่า ท�ำสบายๆ อย่าบังคับจิต มันจะฟุ้งบ้างก็ช่างมัน
แต่ “ท�ำจริงๆ” คือ ท�ำไม่หยุด อาตมาเคยถามท่านว่า ท�ำตัง้ แต่กโี่ มง
ถึงกี่โมง ทีแรกคิดว่า ปฏิบัติแบบเวลาท�ำงาน คือ ๙ โมงเช้า ถึง
๔ โมงเย็น ท่านบอกว่าท�ำทัง้ วัน ตัง้ แต่ตนื่ ขึน้ มาจนกระทัง่ เข้านอน
ตอนนั้นตกใจเลย รู้สึกหนักใจด้วยว่า จะท�ำได้อย่างไร ที่จริงแล้ว
ถ้าท�ำเล่นๆ เราท�ำได้ทั้งวัน ตื่นขึ้นมาเก็บที่นอน ล้างหน้าแปรงฟัน
ก็มีสติรู้ตัว ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น ใหม่ๆ ก็ให้รู้กายก่อน ก็คือ กาย
เคลื่อนไหวก็รู้สึก เห็นกายเคลื่อนไหว คือเห็นด้วยสติ
คนเราถ้ามีสติก็จะเห็นหรือรู้กาย อย่างพวกเราลองหลับตา
เวลายกมือรูส้ กึ ไหม (รูส้ กึ ) หลับตาเอามือไปชีท้ ปี่ ลายจมูก จิม้ ทีเดียว
ถูกไหม (ถูก) ท�ำไมปิดตาแล้วจิ้มถูกเพราะมันมีตาใน ปิดตาแล้ว
เอามือจิ้มที่หน้าผากก็ยังจิ้มถูก เอามือจิ้มคิ้วขณะปิดตาก็ยังจิ้มถูก
ถามว่ารู้ได้อย่างไร ก็เพราะเรามีตาในคือสติ ซึ่งคู่กับความรู้สึกตัว
แต่ว่าการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียน ท่านไม่ให้ปิดตานะ เพื่อไม่ให้
ติดสงบ ถ้าหลับตาแล้ว จิตจะสงบง่าย แล้วก็จะติดสงบ ท�ำให้
ก้าวหน้าช้า
สรุปว่า การฝึกสติมหี ลักอยูง่ า่ ยๆ คือว่า ให้รทู้ นั ความคิดอยู่
บ่อยๆ แต่ว่าจะรู้ทันความคิดได้ ก็ต้องท�ำสิ่งที่เป็นพื้นฐานกว่านั้น
เรียกว่า “รูก้ าย” รูท้ นั ความคิดเขาเรียกว่า “รูใ้ จ” ต่างจากค�ำว่า รูใ้ จ
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ในความหมายที่เราพูดกัน เช่นคนนี้รู้ใจฉันดี คือรู้ว่าเราชอบอะไร
รูใ้ จทีอ่ าตมาพูดนี้ หมายถึง รูท้ นั ความคิดและอารมณ์ทเี่ กิดขึน้
กับใจเรา รู้ทันเมื่อเกิดความพอใจและไม่พอใจขึ้น ซึ่งถ้าเรารู้ใจ
แบบนี้ ความทุกข์จะรบกวนจิตใจเราได้น้อยมาก ทีนี้เราจะรู้ใจได้
ก็ต้องมารู้สิ่งที่หยาบกว่านั้นก่อนคือ รู้กาย รู้ว่ากายก�ำลังท�ำอะไร
ในขณะนี้ อย่างตอนนีถ้ า้ เรามีสติ ก็จะรูว้ า่ ก�ำลังนัง่ อยู่ นีค่ อื รูก้ าย
ไม่ได้รแู้ บบวิทยาศาสตร์ ไม่ได้รแู้ บบกายวิภาค แต่รวู้ า่ กายท�ำอะไร
อยู่ ค�ำว่า “รู้” ในทางพระพุทธศาสนา เป็นการรู้ที่มุ่งให้พ้นทุกข์
โดยเฉพาะทุกข์ใจ “รู”้ ในทางโลกหรือในทางวิชาการ รูท้ กุ อย่าง แต่วา่
อาจไม่ช่วยให้ความทุกข์ใจลดน้อยลงเลย
เวลาเราเรียนในมหาวิทยาลัย หรือว่าเราเรียนที่ไหนก็ตาม
ส่วนใหญ่กเ็ ป็นการรูเ้ พือ่ ประกอบอาชีพ หรืออย่างมากก็รเู้ พือ่ ท�ำให้
มีความสุขกาย แต่พุทธศาสนาเน้นเรื่องการเรียนรู้ที่ท�ำให้สุขใจ
หรือท�ำให้ความทุกข์ใจลดลง พระพุทธเจ้าเคยตรัสถามพระสาวกว่า
“ใบไม้ในก�ำมือ กับใบไม้ในป่า อันไหนมากกว่ากัน” พระสาวกตอบว่า
“ใบไม้ในป่ามีมากกว่า ใบไม้ในก�ำมือมีนิดเดียว” พระพุทธเจ้าจึง
ตรัสว่า ค�ำสอนของพระองค์ เปรียบเหมือนกับใบไม้ในก�ำมือ มันมี
จ�ำนวนน้อย เทียบไม่ได้กับใบไม้ในป่า หรือความรู้ทั้งหลายในโลก
แต่มันเป็นความรู้ที่ช่วยท�ำให้พ้นทุกข์ได้
ทุกข์ในที่นี้ หมายถึงทุกข์ใจเป็นส�ำคัญ ความรู้ในทางโลก
ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการพ้นทุกข์ทางกาย บางอย่างก็ไม่เกี่ยวกับ
การพ้นทุกข์ทางกายเลย เช่น ความรู้เกี่ยวกับจักรวาล เพื่อตอบ
ค�ำถามว่าจักรวาลนี้มีก�ำเนิดเมื่อไหร่ มีก�ำเนิดอย่างไร มีทฤษฎี
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มากมาย ที่พยายามอธิบายถึงก�ำเนิดจักรวาล เช่น Big Bang
มีการคาดการณ์ว่า จักรวาลเกิดขึ้นเมื่อ ๑๔,๐๐๐ ล้านปีที่แล้ว
เดีย๋ วนีย้ งั มีนกั วิทยาศาสตร์คาดการณ์กระทัง่ ว่า จักรวาลไม่ได้มแี ค่
เอกภพ แต่เป็นพหุภพเลยทีเดียว แถมมีพหุภพคู่ขนานมากมาย
ด้วย ทฤษฎีหรือความรูเ้ หล่านี้ ไม่ได้ทำ� ให้ความทุกข์กายลดน้อยลง
เลย ไม่ต้องพูดถึงความทุกข์ใจ แต่พุทธศาสนาจะเน้นเรื่องการ
ลดความทุกข์ใจให้น้อยลง จนไม่เหลือ
ความรู้อย่างหนึ่งที่ส� ำคัญมาก ช่วยให้ความทุกข์ใจลดลง
คือ รูก้ ายและรูใ้ จ รูก้ ายนีไ่ ม่ได้รใู้ นเชิงกายวิภาค แต่รวู้ า่ กายก�ำลัง
ท�ำอะไรอยู่ ต่างกันนะ เราจะมาฝึกสติด้วยการให้รู้กายก่อน ก็คือ
ว่า เวลาท�ำอะไร ใจก็รู้ เวลากายเคลื่อนไหว กายขยับ ใจก็รู้
นีเ่ ป็นการฝึกสติ เพราะช่วยให้ใจกลับมาอยูก่ บั กาย หรือสิง่ ที่
ก�ำลังท�ำอยู่ ปกติใจไม่ค่อยมาอยู่กับกายเท่าไหร่ มันอยู่กับกาย
สักพักหนึง่ แล้วก็เบือ่ ไม่เห็นมีอะไรเลย เดินกลับไปกลับมา ยกมือ
ขึ้นลง เบื่อ มันก็เลยไปเที่ยว บ่อยครั้งไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียว
ไปหาทุกข์ใส่ตัวเรา เช่น คิดถึงอดีตที่เจ็บปวด คิดถึงงานการที่
ชวนให้กังวล
แต่เผลอสักพัก เราก็จะระลึกขึน้ มาได้วา่ ก�ำลังยกมืออยู่ ก�ำลัง
เดินอยู่ ก�ำลังตามลมหายใจอยู่ อย่างนี้แสดงว่า สติท�ำงานแล้ว
เพราะสติคือความระลึกได้ เมื่อระลึกได้ ใจก็กลับมาที่กาย รับรู้
อยู่กับสิ่งที่ก�ำลังท�ำ  ถ้าคุณใจลอยนับร้อยครั้ง แล้วคุณระลึกได้
ร้อยครั้งว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ นั่นแปลว่าสติของคุณก�ำลังเติบโตแล้ว
เพราะว่ามันถูกใช้งานบ่อยๆ ท�ำให้มนั มีความคล่องแคล่ว ฉับไวขึน้
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การระลึกได้บ่อยๆ ท�ำให้เราจ�ำได้เร็ว ระลึกได้ไว
จ�ำได้ไหม ตอนที่เราเป็นเด็ก ป.๒ - ป.๓ หัดท่องสูตรคูณ
ท่องอาขยาน เราจะจ�ำสูตรคูณได้แม่น ก็ต้องนึกบ่อยๆ ๒ × ๘
เท่าไหร่ นึกตั้งนาน อ้อ ๒ × ๘ เท่ากับ ๑๖ ถ้านึกบ่อยๆ อย่างนี้
เราจะนึกได้ไวขึน้ ๆ จนกลายเป็นอัตโนมัติ แม้กระทัง่ ในฝัน ๙ × ๘
เท่าไหร่ ค�ำตอบ ๗๒ มันออกมาเองเลย มันมาเร็วมาก ถ้าเรา
นึกบ่อยๆ จะนึกได้ไวขึ้น
การฝึ ก สติ ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น หากใจคุ ณ ลอยในขณะที่ ก� ำ ลั ง
เดิ น จงกรม ขณะที่ กํ า ลั ง ดู ล มหายใจ หรื อ ขณะที่ ก� ำ ลั ง กิ น ข้ า ว
แต่แล้วคุณก็นกึ ขึน้ มาได้วา่ ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ จิตจะกลับมาอยูก่ บั กาย
ทันที ใหม่ๆ กว่าคุณจะนึกขึ้นมาได้ ใช้เวลานานมาก กว่าจะนึก
ได้ว่าท�ำอะไรอยู่ แต่พอคุณฝึกบ่อยๆ ฝึกบ่อยๆ คุณจะระลึกได้
ไวขึ้นๆ แต่ก่อนคิดไป ๗ - ๘ เรื่อง ถึงจะระลึกขึ้นมาได้ว่าก�ำลัง
ท�ำอะไรอยู่ เช่น ก�ำลังอาบน�้ำอยู่ ก�ำลังกินข้าวอยู่ แต่ตอนหลังใจ
จะกลับมาไวมากเลย คิดไม่ทันจบเรื่อง คุณก็ระลึกขึ้นมาได้แล้ว
ว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่
ฝึกบ่อยๆ จะช่วยให้ความเป็นคนขี้ลืมลดน้อยถอยลง เรา
ไม่เรียกว่าเป็นคนช่างจ�ำ  แต่จะเรียกว่าเป็นคนที่รู้สึกตัวได้เร็ว
มีสติได้ไว แล้วถ้าคุณมีสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่ ชีวิตคุณจะมี
ความโปร่งโล่งได้ต่อเนื่อง
การเจริญสติ ถ้าท�ำถูก จะรูท้ งั้ ข้างนอกและรูท้ งั้ ข้างใน รูน้ อก
ไม่ใช่ส่งจิตออกนอกจนกู่ไม่กลับ ส่วนรู้ใน ก็ไม่ใช่เพ่งเข้าข้างใน
อยู่ตรงกลางๆ ที่เรียกว่า ทางสายกลางนี้แหละดีที่สุด หลวงพ่อ
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ค�ำเขียนเล่าว่า สมัยทีท่ า่ นปฏิบตั ใิ หม่ อยูท่ วี่ ดั ป่าอุทยาน หลวงพ่อเทียน
มักจะมาสอบอารมณ์เสมอ วันหนึง่ หลวงพ่อค�ำเขียนปฏิบตั อิ ยูใ่ นกุฏิ
โดยปิดประตูเอาไว้
หลวงพ่อเทียนมายืนอยู่หน้ากุฏิ แล้วถามว่า “ก�ำลังท�ำอะไร
อยู่”
หลวงพ่อค�ำเขียนก็ตอบว่า “ก�ำลังปฏิบัติอยู่ครับ”
หลวงพ่อเทียนก็ถามอีกว่า “ไม่ได้นอนนะ”
หลวงพ่อค�ำเขียนตอบว่า “ไม่ได้นอนครับ”
หลวงพ่อเทียนถามต่อไปว่า “เห็นผมไหม”
หลวงพ่อค�ำเขียนตอบว่า “ไม่เห็นครับ”
หลวงพ่อเทียนถามว่า “แล้วท�ำยังไงจึงจะเห็น”
หลวงพ่อค�ำเขียนตอบว่า “ต้องเปิดประตูครับ”
พอเปิดประตูออกมา ท่านก็ถามต่อไปว่า “เห็นข้างในไหม”
หลวงพ่อค�ำเขียนตอบว่า “เห็นครับ”
หลวงพ่อเทียนถามอีกว่า “เห็นข้างนอกไหม”
หลวงพ่อค�ำเขียนตอบว่า “เห็นครับ”
หลวงพ่อเทียนจึงพูดว่า “เออ ให้มนั อย่างนี้ อย่าไปเข้าข้างใน
เกิน อย่าคิดออกไปนอกเกินไป ให้อยู่ตรงกลาง”
ทีแรกหลวงพ่อค�ำเขียนไม่เข้าใจ แต่ว่าพอปฏิบัติไปสักพัก
ก็รู้ว่า หลวงพ่อเทียนมาแนะให้วางใจให้เป็นกลาง ไม่เพ่งข้างใน
คือเพ่งดูจติ จนไม่รวู้ า่ มีอะไรเกิดขึน้ รอบตัว และก็ไม่สง่ จิตออกนอก
จนไม่รู้ทันความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น
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เวลาเจริญสติ เราจึงควรวางใจให้เป็นกลาง เพราะถ้าเพ่งข้างใน
เมือ่ ไหร่ ใจอาจจะสงบ แต่เป็นความสงบเพราะไม่รบั รูอ้ ะไร เหมือน
กับเก็บตัวอยูใ่ นห้องก็รสู้ กึ สงบ แต่ทจี่ ริงเพราะปิดใจไม่ให้รบั รูอ้ ะไร
แต่เวลาเจริญสติ เราไม่ได้ทำ� เพือ่ ความสงบ แต่ทำ� เพือ่ สร้างความรูต้ วั
รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจ รู้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ได้
เอาความสงบ เพราะความสงบมันไม่จรี งั ยัง่ ยืน มันขึน้ กับสิง่ แวดล้อม
แต่ถ้าเรารู้ รู้แล้ววาง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสงบได้ทกุ ที่
ความรูต้ วั นีแ้ หละ ทีช่ ว่ ยให้เราปล่อยวางอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบ
ไม่ยดึ ติดหรือปักตรึงอยูก่ บั สิง่ ทีม่ ากระทบ และไม่จมอยูก่ บั อารมณ์
ภายในที่เกิดจากการกระทบ ท�ำให้ใจโปร่งเบา และเห็นธรรมชาติ
ของใจ ท�ำให้เกิดปัญญาหรือความสว่าง ไม่ใช่แค่สงบเท่านั้น อันนี้
เป็นหลักที่เราต้องค�ำนึงไว้เสมอในการเจริญสติ
การเจริญสติ จึงเป็นการรักษาใจให้อยูบ่ นทางสายกลาง ท�ำให้
เราไม่ขอ้ งแวะในทางสุดโต่งทัง้ สองทาง ไม่ปล่อยใจลอย หรือกดห้าม
ความคิดไว้ ไม่ตามใจกิเลส หรือบังคับกดข่มอารมณ์ความรู้สึก
วิธีการเหล่านั้นไม่ใช่หนทางถูกต้อง ถ้าเราวางใจให้อยู่ตรงกลางๆ
สติ จ ะเติ บ โตได้ เ ร็ ว และท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ ญาเห็ น ความจริ ง ของใจ
ช่วยให้ใจเป็นอิสระจากความยึดติดในสิ่งทั้งปวงได้
หลวงปู ่ ดู ล ย์ ใ ห้ ข ้ อ คิ ด ที่ ดี ส�ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ท่ า นบอกว่ า
“ความคิดนั้นมันเกิดอยู่เสมอ เหมือนลมหายใจนั่นเอง ห้ามไม่ได้
การปฏิบัติก็ไม่ได้มุ่งให้ดับความคิด เอาแค่ว่า พอรู้อารมณ์แล้ว
จิตมันคิดนึกปรุงแต่ง ก็ให้รทู้ นั อย่าให้ฝนั ทัง้ ทีต่ นื่ คือ หลงคิดไป
โดยไม่รู้ตัว เท่านี้ก็พอ”

81

ธรรมะ
ช น ะ ทุ ก ข์

เราอย่าปฏิบตั ดิ ว้ ยความคาดหวังว่ามันจะต้องไม่คดิ คาดหวัง
ว่าความคิดต้องไม่มี ถ้าคิดแบบนี้มันผิดตั้งแต่แรกแล้ว แล้วถ้า
ผิดตัง้ แต่แรก หลังจากนัน้ ก็ผดิ ไปเรือ่ ย เหมือนกับการกลัดกระดุม
ถ้าผิดตั้งแต่เม็ดแรก เม็ดที่สองมันก็ผิด
เพราะฉะนั้น เวลาปฏิบัติ ให้วางความอยากลง วางความ
คาดหวังว่าจะต้องสงบ เปลี่ยนจากโหมดความสงบ มาสู่โหมด
ของการรู ้ รู ้ รู ้ รู ้ เอาแค่ รู ้ อ ย่ า งเดี ย ว เรื่ อ งสงบนี่ เ อาไว้ ก ่ อ น
เอาแค่รู้ รู้ว่ามือก�ำลังยก รู้ว่าขาก�ำลังขยับ รู้ว่าเท้าก�ำลังเดิน รู้ว่า
มันเผลอไปแล้ว รูว้ า่ ตอนนีก้ ำ� ลังหงุดหงิด รูว้ า่ ตอนนีก้ ำ� ลังยินดี แค่นพี้ อ
ค�ำว่าสงบเอาไว้ทีหลัง เอาแค่ รู้ รู้ รูู้ แล้วคุณจะพบว่า “รู้”
นี่นะ สุดท้ายก็จะน�ำไปสู่ความสงบเอง
ให้รู้ก่อนแล้ว ความสงบจะตามมาทีหลัง
อย่าให้สงบก่อน เพราะถ้าสงบก่อน สุดท้ายจะฟุ้งซ่าน จะ
เครียด
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ย ก มื อ ส ร้ า ง ๑ ๔ จั ง ห ว ะ
แ น ว ห ล ว ง พ่ อ เ ที ย น

การฝึกเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนมีประโยชน์มาก โดย
เฉพาะส�ำหรับฆราวาส รวมทัง้ ผูท้ ไี่ ม่ถนัดกับการหลับตาตามลมหายใจ
หรืออานาปานสติ การปฏิบตั ติ ามแนวหลวงพ่อเทียน เป็นทางเลือก
หนึ่งที่ช่วยได้ หรือมาทดแทนได้ หรือมาเสริมให้ดีขึ้น
การปฏิ บั ติ ข องหลวงพ่ อ เที ย น ท่ า นให้ เ ปิ ด ตานะ แล้ ว ก็
ทอดสายตาไปทีพ่ นื้ ทีท่ อดสายตาไปทีพ่ นื้ เพราะว่า ถ้ามองไปไกลๆ
ใจจะลอยได้ง่าย ความรู้สึกตัวจะพร่อง แต่ถ้าหากเราท�ำเป็นแล้ว
วางใจถูก จะทอดสายตาไปที่ไหนก็ไม่ส�ำคัญ
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ตอนฝึกใหม่ๆ เพือ่ ไม่ให้มสี งิ่ มารบกวนใจ ไม่ให้จติ ใจวอกแวก
หรือใจลอย เราก็ทอดสายตาไปที่พื้น แต่ก็อย่ามองใกล้เกินไป
มองใกล้เกินไปจะท�ำให้เมื่อยคอและเครียดได้ง่าย จากนั้นก็วางมือ
ไว้ที่หัวเข่า ท�ำใจให้สบายๆ อย่าไปคิดว่า นี่ก�ำลังท�ำการบ้านยากๆ
ให้ท�ำเล่นๆ ไป ยิ้มน้อยๆ ด้วย
ยกมือขวาขึ้นบนหัวเข่า แล้วก็ยกมือขวาขึ้นมา เอามือขวา
มาวางไว้บนท้อง
ยกมือซ้ายวางบนเข่า แล้วก็ยกมือซ้ายขึ้นมา วางมือซ้าย
ไว้บนท้อง
แล้วเลื่อนมือขวามาที่หน้าอก ผายออก วางตั้งบนเข่า คว�่ำ
มือลง
ยกมือซ้ายมาที่หน้าอก ผายออก วางตั้งบนเข่า คว�่ำมือลง
อันนี้คือ ๑ รอบ
ลองท�ำดู เวลาท�ำก็ไม่ต้องมีเสียงพากย์ในใจนะ ให้ “รู้สึก”
เอา ขณะที่ท�ำ จิตก็ไม่ต้องไปเพ่งที่มือ ให้รู้สึกสบายๆ เขาเรียกว่า
รู้ตัวทั่วพร้อม แต่มันจะเด่นชัดตรงมือที่ยก
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เ ดิ น จ ง ก ร ม

เวลาเดิน ต้องเก็บแขนหรือมือเอาไว้ เช่น กุมมือ กอดอก หรือ
เอามือไขว้หลังก็ได้ เวลาเดินก็ทอดสายตาไปทีพ่ นื้ ประมาณเมตรครึง่
อย่าก้มมาก จะท�ำให้เมือ่ ยคอและเครียด แต่ถา้ มองไกลๆ ใจจะฟุง้
ได้ง่าย เราไม่ได้กลัวความฟุ้งนะ แต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ใจมันฟุ้ง
เราพยายามสร้างเหตุปัจจัยให้มันไม่ฟุ้งมาก ฟุ้งพอประมาณ เพื่อ
เอามาใช้ฝึกสติ เวลาเดินปกติ ก็เดินประมาณ ๓ เมตร ระหว่าง
ที่เดินก็ไม่ต้องบริกรรม หรือเพ่งที่เท้า ให้ก�ำหนดเบาๆ อยู่กับกาย
ให้ใจอยูก่ บั เนือ้ กับตัว
เวลาไม่เพ่งทีเ่ ท้าหรือไม่มคี ำ� บริกรรม หลายคนที่ปฏิบัติใหม่ๆ
จะรู้สึกคล้ายกับเวลาเดินข้ามท้องร่องตามสวน ปกติมันต้องมี
ราวให้จับ เพราะว่าท้องร่องมีแค่ไม้ไผ่แผ่นเดียว หรือต้นมะพร้าว
ต้นเดียวพาดเอาไว้ ถ้ามีราวจับ เราก็จะเดินได้สบาย แต่พอไม่มี
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ราวจับ หลายคนก็ไม่กล้าเดิน กลัวตกท้องร่อง หรือเดินไปสักพัก
ก็จะรูส้ กึ เคว้งคว้าง ปฏิบตั แิ บบหลวงพ่อเทียนก็ให้ความรูส้ กึ คล้ายกัน
คือไม่มอี ะไรให้จติ เกาะหรือจับ เพราะไม่มกี ารเพ่ง ไม่มกี ารบริกรรม
หลายคนเลยกลัวว่าใจจะฟุ้ง แต่อย่ากลัวมัน ลุยไปเลย มันจะ
ตกท้องร่อง หรือมันจะฟุง้ ก็ชา่ งมัน ขอให้ทำ� บ่อยๆ เหมือนคนทีเ่ ดิน
ข้ามท้องร่องบ่อยๆ แม้มีไม้ไผ่ต้นเดียวพาดอยู่ ก็เดินข้ามสบาย
โดยไม่ตกท้องร่อง อย่าว่าแต่ไม้ไผ่เลย แม้มีแค่เชือก หรือลวด
เส้นเล็กๆ พาดอยู่ เขาก็ยังเดินได้เลย เพราะเขาเลี้ยงตัวดี
ในท�ำนองเดียวกัน ถ้าเดินบ่อยๆ แม้ไม่ต้องเพ่งหรือก�ำหนด
ที่ค�ำบริกรรม ใจก็อยู่กับเนื้อกับตัว ไม่แส่ส่าย วอกแวก หรือฟุ้ง
ถึงจะฟุ้งบ้างก็ไม่นาน กลับมารู้ตัวได้ไว
อย่ากลัวว่าท�ำแล้วใจจะฟุ้ง คิดโน่นคิดนี่ มันฟุ้งก็ช่างมัน
ขอให้รู้ทันมันไวๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ เราไม่ได้วัดกันที่
ฟุ้งน้อยหรือฟุ้งมาก แต่เราดูที่ว่า รู้ทันไวหรือรู้ช้า ฟุ้งน้อย ฟุ้ง
เรือ่ งเดียว แต่กว่าจะรู้ทันก็ผ่านไปเป็นชั่วโมง แบบนี้ไม่ดี ตรงข้าม
แม้ฟุ้งสัก ๑๐ เรื่อง แต่รู้ทันเมื่อฟุ้งไปแค่ไม่กี่วินาที อย่างนี้จึงจะดี
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เดินจงกรม ระยะทางทางประมาณ ๓ เมตร แล้วก็กลับตัว
จะหันซ้ายหรือขวาก็ได้ ถ้าหันซ้าย พอเดินกลับไปสุดทางก็หันขวา
แต่ถา้ หันขวาต่อไปก็หนั ซ้าย จะท�ำให้ไม่เวียนหัว เวลาเดินก็เดินด้วย
ความรูส้ กึ ตัว ให้ใจอยูก่ บั เนือ้ กับตัว มันจะฟุง้ ก็ชา่ งมัน ให้รทู้ นั ไวๆ
หรือกลับมาไวๆ ก็แล้วกัน ระหว่างทีเ่ ดินก็ไม่ตอ้ งจ้องความคิด หรือ
บังคับจิตไม่ให้คดิ หรือพยายามห้ามความคิด พอรูว้ า่ เผลอคิด ก็ทงิ้
มันไปเลย ไม่ต้องไปท�ำอะไรกับมัน บางคนพยายามห้ามความคิด
หรือกดข่มความคิด แบบนี้ไม่ถูก ที่ถูกคือไม่ต้องสนใจมัน ไม่ต้อง
ท�ำอะไรกับความคิดนัน้ แค่กลับมาอยูก่ บั การเดิน และไม่ตอ้ งสาวหา
ค�ำตอบว่าเมื่อกี้คิดอะไร บางคนเผลอคิดเป็นเรื่องเป็นราว พอรู้ตัว
ก็จ�ำไม่ได้ว่าคิดอะไร พยายามสาวย้อนกลับไป เพื่อรู้ให้ได้ว่าเมื่อกี้
คิดอะไร อย่าท�ำอย่างนั้น ทิ้งมันไปเลย เหมือนเวลาเรานั่งรถทัวร์
จะผ่านตลอด ไม่แวะพักที่ไหนเลย
การปฏิบตั ขิ องหลวงพ่อเทียน ท่านแนะให้ทงิ้ อย่างเดียว ไม่วา่
คิดดีหรือคิดไม่ดี รู้ตัวเมื่อไหร่ก็ทิ้งมันไปเลย ระหว่างเดิน แค่รู้สึก
ก็พอแล้ว ถามว่ารูส้ กึ ทีไ่ หน ตอบว่าให้รสู้ กึ ทัง้ ตัว ไม่ใช่รสู้ กึ เฉพาะ
เท้าที่แตะพื้น แต่ยังรู้สึกว่าขาขยับ ตัวเขยื้อน มันไม่ใช่เป็นการรู้
เฉพาะจุด ถ้าเรารู้แต่เพียงเท้าแตะพื้น แสดงว่า เราเอาจิตไปเพ่ง
ทีเ่ ท้า เราไม่ได้ฝกึ ด้วยการเพ่งทีเ่ ท้า เราก�ำลังฝึกให้รทู้ งั้ ตัว เพือ่ ให้
เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อม ถ้าเราเอาจิตไปเพ่งที่เท้า ก็จะรู้เฉพาะจุด
มันไม่ใช่รตู้ วั ทัว่ พร้อม รูต้ วั ทัว่ พร้อม หมายความว่า เท้าแตะพืน้ ก็รู้
ขาขยับก็รู้ ตัวเขยื้อนก็รู้ บางครั้งกระพริบตาก็รู้ แต่ตอนท�ำใหม่ๆ
อาจไม่รู้ละเอียดขนาดนั้น แล้วไม่ต้องส่งจิตไปจ้องหรือเพ่งนะ ให้
มันรู้สึกเอง
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ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่ของแปลกใหม่ มันเกิดขึ้นกับเรา
บ่อยๆ แต่ไม่ค่อยต่อเนื่อง เราก็เลยไม่ค่อยคุ้นเคยกับมัน หรือ
จ�ำสภาวะนั้นไม่ได้ แต่ให้ระลึกไว้ว่า มันอยู่กับเราบ่อยๆ เกิดขึ้น
กับเราอยูแ่ ล้วในแต่ละวัน แต่อย่าไปพยายามคล�ำหามัน ถ้าคล�ำ
หามันจะกลายเป็นเพ่งไป แค่ใจอยูก่ บั เนือ้ กับตัว ใจไม่ลอยไปไหน
ใจไม่คดิ อะไร ก็งา่ ยทีจ่ ะรูส้ กึ ตัว หรือเกิดความรูส้ กึ ตัวขึน้ มา ปกติ
ความรูส้ กึ ตัวจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งมีสติ เพราะว่าสติท�ำให้ใจทีห่ ลง ใจที่
ลอยไป กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว แล้วจึงเกิดความรู้สึกตัวตามมา
สติ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ตั ว ได้ ง ่ า ยขึ้ น ไม่ ต ้ อ งไปคล� ำ หานะว่ า
ความรูส้ กึ ตัวเป็นอย่างไร มันเกิดขึน้ เอง เมือ่ ใจเราอยูก่ บั เนือ้ กับตัว
เมื่อใจเราไม่ล่องลอยไปเที่ยวที่ไหน
คุณลองท�ำเล่นๆ ไป อย่าท�ำจริงจัง อย่าท�ำด้วยความเคร่งเครียด
หรือท�ำด้วยความอยาก ท�ำเล่นๆ ไป รูบ้ า้ ง หลงบ้าง ไม่เป็นไร ให้
ท่องคาถาว่า “ไม่เป็นไรๆ” ถ้านึกไม่ออกว่าเจริญสติท�ำอย่างไร ก็ให้
ลองเตือนตัวเองว่า ตัวอยู่ไหน ใจอยู่นั่น ตัวอยู่ที่นี่ ใจก็อยู่ตรงนี้
แหละ ตัวอยู่ตรงทางจงกรม ใจก็อยู่ตรงนี้แหละ ถ้าใจไปที่บ้าน
ไปนึกถึงลูก นึกถึงงาน แสดงว่าไม่ถูกแล้ว
ขออธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อย ก่อนจะลองฝึกเดินจงกรมนะ
คือ การเดินอย่างมีสติ อิริยาบถนี้ก็ส�ำคัญเหมือนกัน ขณะที่เดิน
ขอให้เราเก็บแขนด้วยการกอดอก กุมมือไว้ข้างหน้า หรือไขว้หลัง
แน่นอน ต้องเปิดตาด้วยทอดสายตาไปสักเมตรครึง่ อย่าทอดสายตา
ไปไกลๆ เพราะว่ า เดี๋ ย วใจจะลอย แต่ ก็ อ ย่ า ก้ ม มาก เพราะว่ า
จะกลายเป็นการเพ่งไป
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จิตส่งออกนอกก็ไม่ดี จิตเพ่งเข้าในก็ไม่ดี ความพอดีเป็น
สิง่ ส�ำคัญ ถ้าจิตเราส่งออกนอกไป มันไม่พอดี ท�ำให้ใจลอยง่าย แต่
ถ้าจิตเพ่งเข้าใน มันก็ไม่พอดีเหมือนกัน ท�ำให้เครียด คนบางคน
เพ่งมากจะเครียด ถ้าท�ำไปนานๆ จะเครียดเรื้อรังจนแกะไม่ออก
ก็มี ทางแก้กค็ อื มองไปข้างนอกไกลๆ เพือ่ ดึงจิตออกมาจากการเพ่ง
เพือ่ ให้เกิดความพอดีขนึ้ มา วิธนี สี้ ำ� หรับคนทีม่ ปี ญ
ั หาในการเพ่งมาก
พวกเราทีย่ งั ไม่มปี ญ
ั หา เราก็อย่าท�ำให้มปี ญ
ั หา จึงควรทอดสายตา
พอประมาณ
นอกจากทอดสายตาให้พอดีแล้ว ระยะทางในการเดิน ถ้า
ยาวพอดี ก็ชว่ ยท�ำให้ใจของเราอยูใ่ นความพอดีได้มากขึน้ ระยะทาง
ทีพ่ อดีคอื ประมาณ ๓ เมตร แต่ถา้ สถานทีจ่ ำ� กัด ก็ไม่เป็นไร ระหว่าง
ทีเ่ ดิน ก็ทำ� ใจสบายๆ ไม่ตอ้ งเพ่ง และไม่ตอ้ งบริกรรม ไม่มกี ารคิด
ในใจว่า หนึ่ง สอง ซ้าย ขวา แค่รู้สึกว่าขาขยับ ตัวเขยื้อนก็พอ
บางคนรู้สึกว่าถ้าเดินแบบเพ่ง เช่น ให้จิตเพ่งที่เท้า จะเดินง่ายกว่า
ท�ำใหม่ๆ จะเป็นเช่นนั้น ต้องยอมรับว่า สิ่งที่ท�ำยากคือความพอดี
ขึ้นชื่อว่าความพอดี มันยากทั้งนั้น ไม่ว่าเรื่องอะไร เช่น มีน�้ำหนัก
แต่พอดียากไหม ส่วนใหญ่ ถ้าไม่อว้ นไปก็ผอมไป สูงแต่พอดีนกี่ ย็ าก
ส่วนใหญ่ถ้าไม่สูงไปก็เตี้ยไป เช่นเดียวกัน เวลาเดินให้ใจเราอยู่
ในความพอดี คือไม่เพ่ง และก็ไม่เผลอ ให้รู้ตัวทั่วพร้อม ใหม่ๆ
จะท�ำได้ยาก
เมื่ อ เดิ น สุ ด ทางก็ เ ลี้ ย วซ้ า ย พอเดิ น สุ ด อี ก ทางก็ เ ลี้ ย วขวา
หรือจะเลี้ยวขวาก่อน แล้วค่อยเลี้ยวซ้ายก็ได้ ข้อส�ำคัญคือ อย่า
เลี้ยวซ้ายตลอด หรือเลี้ยวขวาตลอด เพราะจะท�ำให้มึนงงง่าย
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ระหว่างที่เดิน บางครั้งใจก็ลอย คิดนั่นคิดนี่ ไม่เป็นไร แต่พอรู้ตัว
เมื่อไหร่ ก็กลับมา ความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้น คุณไม่ต้องท�ำอะไร
กับมัน ไม่ต้องกดข่มมัน แค่หันหลังให้มัน ไม่สนใจมันก็พอแล้ว
ข้ อ ส� ำ คั ญ คื อ พาใจกลั บ มาอยู ่ กั บ การเดิ น ให้ ก ลั บ มารู ้ สึ ก ตั ว
บางครั้งก็คิดถึงบ้าน คิดถึงลูกจนเพลิน พอรู้ตัวปุ๊บ ให้กลับมาเลย
กลับมาอยู่กับการเดิน เรียกว่า กลับมาอยู่กับกาย หรือกลับมา
อยู่กับปัจจุบัน
ความคิ ด ฟุ ้ ง ซ่ า น เราไม่ ต ้ อ งท� ำ อะไรมั น เพราะเพี ย งแค่
เรารู้ทัน มันก็หายไปเอง เหมือนกับโจรที่มันแอบเข้ามาในบ้าน
พอเจ้าของบ้านเห็นมัน มันก็ตกใจ ถอยหนีไปเลย เรียกว่าถ้าเห็น
มันปุ๊บ มันก็หายปั๊บ แต่มันหายไปแล้วอาจจะโผล่มาใหม่ก็ได้นะ
ไม่ ว ่ า ใจลอยหรื อ เผลอคิ ด เมื่ อ รู ้ ว ่ า เผลอ สิ่ ง ที่ ค วรท� ำ คื อ
กลับมาอยู่กับกาย กลับมาอยู่กับปัจจุบัน กลับมาอยู่กับสิ่งที่ก�ำลัง
ท�ำอยู่ แล้วไม่ต้องกลับไปสืบสาวควานหาค�ำตอบว่า เมื่อกี้คิดอะไร
บางคนพอรูต้ วั ขึน้ มา ก็สงสัยว่าเมือ่ กีค้ ดิ อะไร แหม สนุกเหลือเกิน
เพลินเป็นบ้า อย่าไปเสียเวลาหาค�ำตอบ ส่วนใหญ่จะนึกไม่ออกว่า
เมื้อกี้คิดอะไร ทั้งที่คิดเป็นวรรคเป็นเวร ยืดยาว แต่พอรู้ตัว กลับ
นึกไม่ออกว่าคิดอะไร ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะคุณหลงคิด
คือคิดด้วยความหลง จึงไม่รู้ว่าคิดอะไร
แต่ผปู้ ฏิบตั มิ อื ใหม่ บางครัง้ อดไม่ได้ทจี่ ะหาค�ำตอบว่า เมือ่ กี้
คิดอะไร ในที่สุดก็หลุดเข้าไปในความคิดอีก แสดงว่าโดนความคิด
มันหลอกอีกแล้ว ความคิดมันฉลาดมากเลย มันจะยุให้คุณคิด
ไม่หยุด ปฏิบตั ไิ ปสักพัก ก็จะมีคำ� ถามเกิดขึน้ ว่า ตอนนี้ เราก�ำลังคิด
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อยู่หรือเปล่านะ ถ้าคุณมีความสงสัยแบบนี้ แสดงว่าคุณคิดแล้ว
ใช่ไหม นี่ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งของความคิด ที่หลอกให้เราคิดไป
เรือ่ ยๆ เพราะฉะนัน้ ถ้าจะเจริญสติ ท�ำความรูส้ กึ ตัว ก็อย่าไปสนใจ
ว่าเมื่อกี้คิดอะไร อย่าไปตั้งค�ำถามว่าท�ำไมถึงคิด แต่ปฏิบัติใหม่ๆ
มันจะมีคำ� ถามแบบนี้ มาล่อให้คณ
ุ หลุดเข้าไปในความคิด ความคิด
มันฉลาดมาก มันจะล่อให้คุณหลุดเข้าไปในความคิดอยู่เรื่อยๆ
เช่น ตั้งค�ำถามกับตัวเองว่า เมื่อกี้คิดอะไร ท�ำไมถึงคิด ไม่น่าคิด
เลย ท�ำไมเราถึงคิดมากแบบนี้ เหล่านี้คืออุบายที่ล่อหลอกให้คุณ
หลงเข้าไปอยู่ในอ�ำนาจของมัน เพราะฉะนั้น อย่าไปสนใจค�ำถาม
พวกนี้ แต่กอ็ ย่าถึงกับห้ามใจไม่ให้คดิ หรือตัง้ ค�ำถาม มันจะมีคำ� ถาม
กีข่ อ้ ก็อย่าไปสนใจ ให้พาใจกลับมาอยูก่ บั เนือ้ กับตัว กลับมารูส้ กึ ตัว
หลวงพ่อค�ำเขียนย�ำ้ มากว่า เวลาปฏิบตั ิ อะไรจะเกิดขึน้ ก็ให้
“รู้ซื่อๆ” รู้ซื่อๆ คือ รู้โดยไม่ผลักไส แม้มีอารมณ์บางอย่างที่เรา
ไม่ ช อบเกิ ด ขึ้ น เช่ น ความเครี ย ด ความหงุ ด หงิ ด ความโกรธ
ความเศร้า ก็รู้เฉยๆ อย่าไปผลักไสมัน รู้แล้วทิ้งเลย แล้วกลับมา
อยู่กับปัจจุบัน
รู้ซื่อๆ ยังหมายความว่า ไม่ไปคลุกเคล้าคลอเคลียกับมัน
แม้เป็นอารมณ์ที่น่าพึงพอใจ เช่น ความสุข ความสงบ ความ
เพลิดเพลิน หรือความคิดเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่น่าพึงพอใจ
คิดแล้วก็อยากจะเข้าไปคิดต่อ อารมณ์และความคิดเหล่านี้เมื่อ
เกิดขึ้น อย่าเคลิ้มคล้อยกับมัน รู้แล้วกลับมาเลย ปฏิบัติใหม่ๆ
หลายคนจะรูส้ กึ เสียดายว่าก�ำลังสนุก ก�ำลังเพลินกับเรือ่ งราวในอดีต
ท�ำไมต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบัน จะท�ำอย่างนั้นได้ต้องใจแข็งมาก
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เพราะบ่อยครั้ง มันมีเสียงวิงวอนข้างในว่า ขอคิดอีกหน่อยได้ไหม
คิดอีกหน่อยนะ ก�ำลังมีความสุข ใจมันอยากคิดต่อมาก เพราะเวลา
ภาวนา คุณจะรู้สึกเบื่อ ความคิดแบบนี้ท�ำให้เพลิดเพลิน ท�ำให้
หายเบื่อ อยากได้ความคิดเหล่านี้มาหล่อเลี้ยงใจให้สดชื่น มันจะ
วิงวอนว่าขอคิดอีกหน่อยน่า คุณต้องใจแข็ง กลับมาเลย ตัดใจให้ได้
ใหม่ๆ จะท�ำยาก แต่ต่อไปจะท�ำได้ง่าย กลายเป็นอัตโนมัติไปเลย
ถ้าเราเพลิดเพลินกับอารมณ์บวก เวลาเจออารมณ์ลบ เรา
จะทุกข์ทนั ที อย่างทีเ่ ขาพูดว่า “ยิง่ หัวเราะดัง ก็ยงิ่ ร้องไห้ดงั ” คนที่
หัวเราะดังเวลาเจอความสุข เมือ่ เจอความทุกข์ หรือความไม่สมหวัง
ก็จะร้องไห้เสียงดังเหมือนกัน ถ้าคุณไม่อยากร้องไห้เสียงดัง ก็อย่า
หัวเราะดัง แค่ยิ้มกริ่มอยู่ในใจก็พอแล้ว ในท�ำนองเดียวกัน เวลา
มีใครชม ถ้าคุณปลื้มกับค�ำชมมาก เมื่อเจอค�ำต่อว่าหรือค�ำต�ำหนิ
คุณจะห่อเหี่ยว เป็นทุกข์มากเลย
ถ้าคุณไม่อยากทุกข์เวลาเจอค�ำต�ำหนิ หรือค�ำต่อว่าด่าทอ
คุณก็อย่าไปหลงดีใจเมื่อได้รับค�ำชม มีคนกดไลค์ก็ไม่ดีใจมาก แค่
รับรู้เฉยๆ มีคนกดไลค์เป็นพันก็ อืม มันก็แค่นั้นแหละ ถ้าคุณ
ไม่ปลืม้ เวลาคนกดไลค์เป็นพันเป็นหมืน่ ถึงเวลาไม่มคี นกดไลค์เลย
คุณก็เฉยๆ แต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไร ถ้าไม่มีคนกดไลค์ จะทุกข์มาก
เลย ทีจ่ ริงเขายังไม่ทนั จะด่าเลย แค่ไม่กดไลค์เท่านัน้ หลายคนก็ทกุ ข์
แล้ว เพราะอะไร เพราะเพลินกับยอดไลค์ ถ้าไม่อยากทุกข์ ก็ให้
รู้ซื่อๆ เวลาเห็นยอดไลค์เยอะๆ ก็ รู้ซื่อๆ รู้เฉยๆ ไม่ยินดีกับมัน
ถึงเวลาที่เขาไม่กดไลค์ เราก็ รู้ซื่อๆ รู้เฉยๆ ไม่ยินร้ายกับมัน
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อุปสรรค
ของ
การปฏิบัติ

เรือ่ งของการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ แต่ละคนจะรูส้ กึ ว่ายากง่ายแตกต่าง
กันไป เพราะอุปนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนมีราคะ
โทสะ โมหะมาก มันก็จะมารบกวนในรูปของนิวรณ์ ทีเ่ ป็นอุปสรรค
ต่อการท� ำสมาธิ เช่น ฟุ้งซ่าน ง่วงนอน หงุดหงิด ลังเลสงสัย
นึกถึงคนรัก หรือโหยหาอาหารทีอ่ ร่อย คนทีต่ ดิ ความสบาย พอมา
ปฏิบัติก็จะเกิดความทุกข์ เช่น รู้สึกว่าอาหารไม่อร่อย ที่พักไม่ดี
รู้สึกว่าต้องทนล�ำบาก ต้องฝืนใจ เกิดความไม่พอใจตามมา อันนี้
เรียกว่าเป็น ทุกขาปฏิปทา คือปฏิบัติด้วยความยากล�ำบาก แต่
บางคนไม่ติดความสบาย ไม่ค่อยมีราคะ โทสะ โมหะ จึงปฏิบัติ
ได้ง่ายและสะดวก ไม่ได้รู้สึกล�ำบากฝืนใจอะไร ความง่วง ความ
หงุดหงิด กามราคะไม่มารบกวน อย่างนี้เรียกว่า สุขาปฏิปทา

97

ธรรมะ
ช น ะ ทุ ก ข์

คนที่ ป ฏิ บั ติ ล� ำ บาก อาจเป็ น เพราะท� ำ ด้ ว ยความอยาก
คืออยากสงบ อยากบรรลุธรรมไวๆ หรือท�ำด้วยความตั้งใจมาก
เกินไป เลยรู้สึกเครียด การปฏิบัติจึงกลายเป็นเรื่องยากกลายเป็น
ทุกขาปฏิปทาไป
แต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติด้วยความอยากมี อยากเอา รู้จักวางใจ
ให้สบายๆ เกิดความก้าวหน้าได้เร็ว จึงเป็นสุขาปฏิปทา แต่กไ็ ม่ได้
หมายความว่า คนที่ปฏิบัติง่ายหรือราบรื่น จะได้ผลไวเสมอไป
หรือว่าคนทีป่ ฏิบตั ยิ าก มีนวิ รณ์มารบกวนมาก จะได้ผลช้าเสมอไป
เปรียบเหมือนกับนักเรียนทีฉ่ ลาด หัวไว แต่ขเี้ กียจ การเรียนหนังสือ
เป็นเรือ่ งง่ายส�ำหรับเขา แต่เนือ่ งจากเขาไม่คอ่ ยเข้าห้องเรียน ไม่ชอบ
ท�ำการบ้าน จึงอาจจบช้ากว่านักเรียนทีห่ วั ทึบแต่ขยัน ส�ำหรับนักเรียน
ประเภทหลัง การเรียนหนังสือเป็นเรือ่ งยากมาก กว่าจะท�ำการบ้าน
เสร็จก็เหนือ่ ย แต่เพราะเขาเป็นคนขยัน จึงอาจจบเร็วกว่านักเรียน
ประเภทแรกก็ได้ แต่ถ้าใครที่เป็นคนขยันและหัวไวด้วย ก็ย่อม
เรียนง่ายและจบไว
ดังนั้น เรื่องของความยากง่ายในการปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับว่า
มีกิเลสมากน้อยแค่ไหน แต่ว่าจะได้ผลเร็วหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
อินทรีย์ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ของพวกนี้
เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว บางคนมีทั้ง ราคะ โทสะ โมหะ แต่ก็มี
ความเพียร มีปญ
ั ญา แม้จะต้องต่อสูค้ วามง่วง ความหงุดหงิด หรือ
กามราคะ แต่กม็ ปี ญ
ั ญาไวในการเข้าใจธรรมะ ก็สำ� เร็จไปได้เหมือนกัน
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อย่างพระมหาโมคคัลลานะ ได้ชอื่ ว่า เป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั ยิ าก ปฏิบตั ิ
ล�ำบาก แต่บรรลุได้ไว ส่วนพระสารีบตุ ร ได้ชอื่ ว่าเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ า่ ย
และบรรลุไว แม้กระนัน้ พระมหาโมคคัลลานะ ก็ยงั บรรลุได้ไวกว่า
พระสารีบุตร ถึงแม้ท่านจะไม่ฉลาดเท่าพระสารีบุตร และต้อง
ปฏิบตั ดิ ว้ ยความยากล�ำบาก เพราะความง่วงมารบกวนท่านมากก็ตาม
พระมหาโมคคัลลานะบรรลุอรหัตตผลใน ๗ วัน ส่วนพระสารีบตุ ร
บรรลุอรหัตตผลใน ๑๕ วัน ด้วยการฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้า
เทศน์ ใ ห้ ท่านอื่น พระสารีบุตรแค่นั่งฟังอยู่ก็บรรลุธรรมได้ ส่วน
พระมหาโมคคัลลานะต้องปฏิบัติล�ำบาก ต้องสู้กับความง่วงสารพัด
กว่าจะบรรลุธรรมได้
ดังนั้น อย่าไปคิดว่า ถ้าฉันปฏิบัติยาก แล้วจะต้องได้ผลช้า
ไม่แน่เสมอไป หรือคนทีป่ ฏิบตั งิ า่ ย ก็อย่าเพิง่ ประมาทว่า ตัวฉันจะ
เห็นผลได้เร็ว อันนี้ไม่เกี่ยว มันเป็นคนละส่วนกัน การปฏิบัติยาก
ง่าย เป็นเรื่องของกิเลส แต่ปฏิบัติแล้วจะได้ผลช้าหรือเร็ว เป็น
เรื่องของอินทรีย์
เป็นธรรมดาที่การปฏิบัติจะต้องมีสิ่งรบกวนอยู่เสมอ เช่น
นิวรณ์ หรือ อกุศลวิตก สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดามากส�ำหรับ
นักปฏิบัติ แต่เมื่อมันเกิดขึ้น เราจะไม่ใช้วิธีกดข่ม หรือปฏิเสธ
ผลักไส รวมทัง้ ไม่ปล่อยใจให้ลอยไปตามอารมณ์เหล่านัน้ เราไม่ใช้
ทั้ ง วิ ธี เ พ่ ง และปล่ อ ยใจให้ เ ผลอ แต่ ใ ห้ มี ส ติ รู ้ อ ารมณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
และกลับมารู้ตัว ไม่ลืมไม่หลง แต่ถ้าสติของเรายังอ่อน บางครั้ง
อารมณ์มันมาแรงมาก สติก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน เปรียบได้กับรถ
ที่แล่นมาเร็วๆ ถ้าเบรกไม่ดีพอ ก็หยุดรถไม่ได้เหมือนกัน หากเรา
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จะสู้กับมันซึ่งๆ หน้า โดยใช้สติอย่างเดียว เห็นจะไม่ได้ผล เราก็
ต้องมีวิธี หรืออุบายอย่างอื่นเข้ามาเสริมด้วย
ถ้าหากมีนิวรณ์ หรืออกุศลวิตกที่ไม่ดีเกิดขึ้น พระพุทธองค์
ทรงแนะน�ำไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มตั้งแต่การพิจารณา หรือ
เอานิมติ อืน่ มาเป็นอารมณ์ นิมติ ในทีน่ ี้ ไม่ได้หมายถึงแสง สี เสียง
แต่หมายถึง สิ่งที่เราเอามาเป็นจุดสนใจของจิต หรือเป็นฐานของ
การปฏิบตั ิ เช่น ลมหายใจ หรืออิรยิ าบถ การสร้างจังหวะ เดินจงกรม
พูดอีกอย่างคือ เอาสิ่งอื่นมาเป็นจุดสนใจของจิตแทน จะเรียกว่า
หันเหความสนใจของจิต ออกจากสิ่งที่มารบกวนก็ได้ อย่างเช่น
ถ้าเดินจงกรมแล้วรู้สึกง่วงมาก เราลองหันหน้ามองไปไกลๆ หรือ
เงยหน้ามองท้องฟ้า การเปลี่ยนจุดสนใจก็อาจช่วยให้หายง่วงได้
เวลามี ค วามโกรธก็ เ ช่ น กั น ถ้ า สติ ข องเรายั ง อ่ อ น หากใช้ ส ติ ดู
ความโกรธ ก็อาจเผลอจมลงไปในความโกรธ โดนความโกรธครอบง�ำ
เอา จึงต้องเอาสิ่งอื่นมาเป็นจุดสนใจแทน เช่น ตามลมหายใจ
หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ
บางครัง้ พระพุทธเจ้าทรงแนะน�ำให้ใช้วธิ ที บทวนข้อธรรมทีไ่ ด้ยนิ
ได้ฟงั มา ในเวลาทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั ความง่วง อย่างพระมหาโมคคัลลานะ
ท่านใช้วิธีนี้ พอได้ทบทวนข้อธรรมก็หายง่วงได้เหมือนกัน อันนี้
เรียกว่าเอานิมติ อืน่ มาเป็นอารมณ์แทน คือถ้าจะเอาสติไปดูความง่วง
อาจไม่ได้ผล ต้องหาสิง่ อืน่ มาเป็นอารมณ์ หรือเป็นจุดสนใจของจิต
แทน
วิธีหนึ่งที่ช่วยได้บ้าง แต่ไม่ควรใช้บ่อย ควรใช้เป็นวิธีสุดท้าย
หลังจากใช้วธิ อี นื่ แล้ว เช่น ขณะทีเ่ ราง่วง เราลองนึกถึงใครสักคนที่
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เราโกรธหรือเกลียด บางครัง้ ก็ทำ� ให้หายง่วงได้เหมือนกัน เพราะว่า
จิตจะถูกกระตุ้นให้ตื่นตัว หรืออาจรู้สึกเหมือนถูกไฟลนเลยทีเดียว
แต่วา่ วิธนี ไี้ ม่ควรใช้บอ่ ย เพราะมันมีผลเสียด้วย เหมือนกับเวลาเรา
จะไล่หนูที่มาท�ำรังในบ้าน ถ้าเราใช้วิธีจุดไฟไล่ มันก็เสี่ยงอันตราย
เกินไป มันไล่หนูได้ก็จริงอยู่ แต่ก็อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้บ้านได้
ถ้าหากเราเอานิมิตอื่นมาเป็นอารมณ์แล้วยังไม่หาย ก็ให้
พิจารณาโทษของอารมณ์นนั้ เช่น เมือ่ มีความโกรธ ความหงุดหงิด
เกิดขึ้น ให้พิจารณาว่า มันมีโทษอย่างไรบ้าง เราโกรธเขา แล้ว
เขาเป็นอะไรหรือเปล่า มีแต่เราเองที่ร้อนรุ่มเป็นทุกข์ ถ้าหากว่า
พิจารณาแล้วมันยังไม่หาย ท่านว่าก็อย่าไปใส่ใจอารมณ์นั้น คือ
เมินเฉยเลย แต่ถ้ายังท�ำไม่ได้ ก็ให้พิจารณาอารมณ์นั้นว่าเกิดจาก
เหตุใด อะไรเป็นสาเหตุ ถ้ายังไม่หายก็ให้เอาลิ้นกดเพดานปากไว้
อุบายวิธแี ก้นวิ รณ์มหี ลายส่วน ส่วนแรก คือ การไม่เอาใจใส่
กับอารมณ์นั้น หรือหันไปสนใจอย่างอื่นแทน เพื่อดึงจิตออกจาก
อารมณ์อกุศล เวลาอกุศลวิตกเกิดขึน้ รบกวนจิตใจ เราก็หนั ไปจดจ่อ
อย่างอื่นแทน เรียกว่า หันหลังให้มัน หรือไม่ใส่ใจมัน หากจะไปสู้
กับมันตรงๆ ก็ไม่ไหว ก็ต้องหันหลังให้มัน หรือหันไปสนใจกับ
สิ่งอื่นๆ แทน อันนี้เป็นวิธีที่เราใช้กันปกติอยู่แล้ว เช่น เวลาเรา
เครียดหรือกลุ้มใจ เราก็ไปฟังเพลง หรือไปหาขนมอร่อยๆ กิน
นี้เป็นวิธีที่เราใช้ในชีวิตประจ�ำวัน แต่ว่ามันมีข้อเสีย เพราะเป็น
การพึง่ พาสิง่ ภายนอกมากเกินไป และเป็นการส่งเสริมให้ใจติดยึด
ในกามมากขึน้ แต่นเี้ ป็นวิธที ผี่ คู้ นใช้บอ่ ย บางทีกไ็ ปดืม่ เหล้า ไปหา
ความบันเทิงเริงรมย์ หรือไปเทีย่ วห้าง เพือ่ คลายเครียด นีเ้ ป็นตัวอย่าง
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ของการเปลี่ยนอารมณ์ แต่ไม่ใช่วิธีที่ดี เพราะเป็นการหันไปหา
อารมณ์ที่หยาบ ซึ่งกระตุ้นราคะหรือโมหะ เราควรใช้อารมณ์ที่ดี
ที่ละเอียด หรือประเสริฐกว่านั้น เช่น ไปมองดอกบัวให้หายง่วง
หรือถ้าไม่หาย ก็ไปกวาดใบไม้ ถูบ้าน เป็นต้น
ทีน่ ที่ กุ ปีเราจะมีโครงการธรรมยาตรา คือเดินไปตามหมูบ่ า้ น
ต่างๆ บนภูแลนคา เพือ่ ปลุกส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อม ใช้เวลา ๘ วัน
๗ คืน ตลอดทางต้องเดินกลางแดด แต่เราก็มกี ารเจริญสติไปด้วย
คือเดินอย่างสงบ และดูจิตดูใจไปด้วย เรามีค�ำขวัญเตือนผู้เดินว่า
“กายร้อน แต่ใจไม่รอ้ น” “กายเมือ่ ย แต่ใจไม่เมือ่ ย” จะท�ำอย่างนัน้
ได้ตอ้ งมีสติระหว่างเดิน แต่คนทีส่ ติไม่แข็งแรง ก็คงท�ำอย่างทีแ่ นะน�ำ
ไม่ได้ ก็ต้องหาวิธีอื่นเพื่อสู้กับทุกขเวทนา ในขณะที่ก�ำลังร้อนหรือ
เมือ่ ย เช่น เดินไปก็นบั ก้าวไป พอไปมีสมาธิอยูก่ ารนับ ก็จะไม่รบั รู้
ความร้อนเท่าใด
ทุ ก ปี จะมี นั ก เรี ย นจากกรุ ง เทพฯ มาเดิ น ด้ ว ย วั น แรกๆ
หลายคนจะรู้สึกท้อ เพราะเหนื่อยและร้อน อาตมาจะแนะให้เขา
ลองนับก้าวดู ปรากฏว่าเดินสบายขึน้ คือเมือ่ ยน้อยลง และไม่รสู้ กึ
ร้อนเลย เพราะใจมีสมาธิกับการนับก้าว เลยไม่ไปรับรู้ความทุกข์
ทางกาย บางคนก็เอาใจไปก�ำหนดอยู่ที่เสียงกลอง เพราะเรามี
กลองตีอยู่หน้าขบวน พอใจไปจดจ่ออยู่กับเสียงกลอง ก็ไม่รับรู้
ความร้อนและความเมื่อย ท�ำให้หายร้อนหายเมื่อยได้เหมือนกัน
นีเ้ ป็นวิธที เี่ รียกว่า เปลีย่ นอารมณ์ หรือเอานิมติ อืน่ มาเป็นอารมณ์
แทน เพือ่ ดึงจิตออกจากอารมณ์ทเี่ ป็นอกุศล กับความง่วงวิธนี กี้ ใ็ ช้ได้
เหมือนกัน เช่น นั่งแล้วง่วง ก็เปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นยืน หรือถ้า
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ยืนไม่หาย ก็เปลีย่ นมาเดิน เดินไม่หายก็คว้าไม้กวาดมากวาด เอา
จิตมาก�ำหนดอยู่ที่การกวาดพื้น หรือกวาดใบหญ้าแทน ก็สามารถ
ดึงจิตออกจากความง่วงได้ เรียกว่า เป็นการเปลี่ยนอารมณ์
อีกส่วนคือ การใช้ความคิดหรือใช้ปญ
ั ญาเพือ่ พิจารณาอารมณ์
นั้น เรียกว่าใช้ปัญญาสู้กับอารมณ์ โดยพิจารณาอกุศลวิตก หรือ
นิวรณ์ว่า มันมีโทษอย่างไรบ้าง หรือมันมีสาเหตุจากอะไร ทันทีที่
เราใช้ปัญญาพิจารณาอารมณ์ จิตก็จะหลุดออกจากอารมณ์นั้นๆ
ได้เหมือนกัน ถ้าไม่ทำ� อะไรเลย จิตก็จะพลัดจมอยูใ่ นความง่วงหรือ
ความเครียด พอเรามาพิจารณาโทษของมัน จิตก็มีงานท�ำ  และ
เป็นการสร้างความรูต้ วั ให้เกิดขึน้ เพราะจะพิจารณาโทษของมันได้
ก็ต้องมีความรู้สึกตัวก่อน ความรู้สึกตัวนี้แหละ ที่ช่วยให้จิตหลุด
จากอกุศลวิตกหรือนิวรณ์ได้
การพิจารณาโทษของมัน หรือใคร่ครวญสาวหาสาเหตุว่า
มันเกิดจากอะไร จะท�ำให้เรารู้ว่า อารมณ์เหล่านี้ไม่ดีอย่างไรบ้าง
บางคนหนักไปทางด้านการคิดจนฟุ้งซ่าน พอหันมาพิจารณามัน
ก็เห็นเลยว่าฟุ้งซ่านไปก็ไม่มีประโยชน์ ห่วงลูกท�ำไมในเมื่อห่วงไป
ก็ทำ� อะไรไม่ได้ เพราะลูกอยูบ่ า้ น แต่เราตอนนีอ้ ยูว่ ดั ห่วงไปก็ไม่มี
ประโยชน์ คิดแบบนี้ก็ช่วยลดความวิตกกังวลได้ บางคนมีความ
ลังเลสงสัยว่า ปฏิบตั ธิ รรมแล้วมีประโยชน์หรือเปล่า หรือไม่กค็ ดิ ว่า
ยังไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตอนนี้ก็ได้ เรายังอายุไม่มาก มีเวลาเหลือ
อีกเยอะที่จะมาปฏิบัติ เอาไว้มีอายุมากกว่านี้ค่อยมาปฏิบัติก็ได้
มันจะมีความคิดแบบนี้มารบกวน ท�ำให้ไม่อยากปฏิบัติ
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ความคิดแบบนี้ เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเรียกว่า วิจิกิจฉา ถ้า
ฟุ้งซ่าน กระวนกระวาย ก็เรียกว่า อุทธัจจกุกกุจจะ กิเลสจะ
ปรุงนิวรณ์เหล่านีอ้ อกมา เพือ่ ขัดขวางการปฏิบตั ิ เราต้องใช้ปญ
ั ญา
มาพิ จ ารณา เพื่ อ มองให้ เ ห็ น โทษของอารมณ์ เ หล่ า นั้ น ว่ า มั น
ไม่มีประโยชน์ จะกังวลถึงลูกหรือพ่อแม่อย่างไรก็ไม่มีประโยชน์
หรือถ้ามองเห็นโทษของมัน เช่น เห็นว่าความโกรธเผาลนจิตใจ
ของเราอย่างไร เวลาเราแช่งคนอืน่ ให้ตกนรก คนทีต่ กนรกคนแรก
ก็คือตัวเราเอง ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆ เข้า ก็จะปล่อยวาง
ความโกรธได้งา่ ยขึน้ อันนี้คืออุบายในการจัดการกับอารมณ์ต่างๆ
ที่จริง นอกจากการแก้นิวรณ์ด้วยวิธีวางใจอย่างที่พูดมาแล้ว
เรายังสามารถใช้กายให้เป็นประโยชน์ได้ดว้ ย เช่น เวลาเราฟุง้ ซ่าน
ขณะเดิ น จงกรม เราลองเดิ น ให้ ช ้ า ลง ความฟุ ้ ง ซ่ า นจะน้ อ ยลง
การทอดสายตาก็มสี ว่ นเหมือนกัน ถ้าทอดสายตาหรือมองไปไกลๆ
ก็อาจจะฟุ้งซ่านได้ง่าย แต่ส�ำหรับคนที่ง่วงหรือเครียด การมองไป
ไกลๆ หรือแหงนหน้ามองท้องฟ้ากลับช่วยได้ ใจที่ง่วงซึม เปรียบ
เหมือนกับสระทีม่ จี อก มีแหนปกคลุม แต่พอเรามองฟ้า ใจจะสว่าง
เหมือนจอกแหนถูกแหวกออก เห็นผิวน�ำ้ ชัดเจน วิธนี ชี้ ว่ ยแก้อาการ
ง่วงซึมได้ แต่สำ� หรับคนทีฟ่ งุ้ ซ่าน วิธนี ไี้ ม่เหมาะ กลับจะท�ำให้ฟงุ้
มากขึ้น อย่าทอดสายตาให้ไกลจากตัวมากนัก เช่น แค่เมตรหรือ
เมตรครึ่งจากเท้าก็พอ
เวลาเกิ ด ราคะ หรื อ เกิ ด ความโกรธ เกิ ด ความหงุ ด หงิ ด
หรือความเครียด ลองสังเกตดูลมหายใจของเรา มันเป็นอย่างไร
หายใจถี่สั้นหรือเปล่า ลองสังเกตร่างกายของเรา ว่ามันเครียด
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มันตึงไหม กัดฟันหรือไม่ ก�ำมือแน่นไหม เมือ่ รูเ้ ช่นนัน้ ลองหายใจ
เข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ สักสิบครั้ง หรือว่าคลายมือ อย่าไป
กัดฟัน เมื่อร่างกายผ่อนคลาย ใจก็พลอยคลายไปด้วย
กายกับใจสัมพันธ์กนั มาก เวลาใจเครียด กายก็พลอยเครียด
ด้วย เกิดอาการตึง เกร็ง ตามส่วนต่างๆ เราสามารถผ่อนคลาย
จิตใจด้วยการผ่อนคลายร่างกาย ลองใช้กายของเราให้เป็นประโยชน์
ในการบรรเทานิวรณ์ เช่น ถ้าฟุง้ ซ่านก็เดินให้ชา้ ลง ถ้าเครียดก็ลอง
มองไปข้างหน้าไกลๆ ถ้าก้มหน้ามากไปก็เครียดง่าย การท�ำอะไร
พอดีๆ ในส่วนของกาย จะช่วยให้ใจอยู่ในภาวะที่พอดีๆ ไปด้วย
แต่ความพอดีนั้นเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องหาเอาเอง เดินแค่ไหน
ถึงจะพอดี แต่ละคนต้องหาเอง ความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนมัวไปมองคนอืน่ ว่าเขาเดินอย่างไร ก็ไปเดินอย่างนัน้ ตามเขา
ช้ า ของเขา แต่ อ าจเป็ น เร็ ว ของเราก็ ไ ด้ ถ้ า เดิ น ตามเขา ก็ อ าจ
มีปัญหาได้
แม้กระทั่งการแก้อารมณ์หรือแก้นิวรณ์ต่างๆ ก็มีวิธีการ
ไม่เหมือนกัน อย่างอาตมา พอเปลีย่ นอิรยิ าบถก็ชว่ ยได้มาก ถ้าหาก
ง่วงมากๆ ก็เอาน�้ำลูบหน้า หรือไม่ก็ไปอาบน�้ำ อย่าพยายามนอน
โดยเฉพาะถ้าง่วง เพราะใจมันเบื่อ ใจมันเซ็ง สังเกตไหม บางวัน
เรานอนเต็มที่แล้ว แต่พอปฏิบัติก็ยังง่วงอยู่ ปฏิบัติแค่ ๑๐ นาที
๒๐ นาทีก็ง่วงแล้ว แสดงว่ามีสาเหตุมาจากจิตใจ ไม่ใช่เพราะ
กายอ่อนเพลียหรือนอนไม่พอ ถ้าหากเรานอนน้อยแล้วรู้สึกง่วง
ก็น่านอนอยู่ เพื่อให้กายหายเพลีย แต่ถ้านอนเต็มที่แล้วยังง่วงอยู่
อันนีแ้ สดงว่าใจง่วง เบือ่ ไม่ใช่กายง่วง ถ้าเราลงไปนอน ก็เท่ากับว่า
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เรายอมแพ้กเิ ลส มันเล่นงานเราไปแล้ว ต่อไปมันจะได้ใจ จะแกล้ง
ง่วงอีก เพือ่ ให้เราเลิกปฏิบตั ิ กรณีอย่างนี้ เราต้องพยายามฝืน อย่า
ไปนอนกลางวัน ทีแรกยิ่งฝืนก็ยิ่งง่วง เหมือนกับเดินขึ้นเขา ยิ่งสูง
ก็ยงิ่ เหนือ่ ย แต่พอเราขึน้ ไปถึงยอดเขาแล้ว จะรูส้ กึ สบาย หลังจาก
นัน้ ก็มแี ต่เดินลงเขา ซึง่ เดินสบายมาก ความง่วงก็เช่นกัน ถ้าฝืนมัน
จะรูส้ กึ ง่วงมาก แต่พอง่วงถึงขีดสุด ถ้าผ่านจุดนัน้ ไปได้ ก็จะหายง่วง
จุดนั้นอยู่ตรงไหน เราต้องหาเอาเอง แต่ถ้าเรายอมแพ้ความง่วง
อยู่เรื่อยไป ก็จะไม่พบจุดนั้น
สรุปแล้ว อุบายแก้นิวรณ์มี ๔ วิธีคือ
๑. รู้ด้วยสติ นี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด
๒. เปลี่ยนอารมณ์ ถ้าหากเราไม่มีสติที่ว่องไวปราดเปรียว
พอที่จะรู้ทันนิวรณ์ ก็ใช้วิธีเปลี่ยนอารมณ์ โดยไปจดจ่อใส่ใจสิ่งอื่น
แทน อันนี้จะเรียกว่าใช้วิธีแบบสมถะก็ได้ เปลี่ยนความสนใจไป
จดจ่อที่สิ่งอื่นแทน จะอยู่ในตัวหรืออยู่นอกตัวก็แล้วแต่
๓. พิจารณาด้วยปัญญา คือการพิจารณาหาสาเหตุหรือ
ใคร่ครวญถึงโทษของนิวรณ์
ทั้งสามวิธีนี้ก็คือ การใช้ สติ สมาธิ และปัญญา
๔. ใช้กายให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเดิน
การก้ม การเงย การมอง หรือการใช้ลมหายใจ สามารถบรรเทา
นิวรณ์ได้
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ปฏิบัติธรรม
ในชีวิต
ประจำ�วัน

ในชีวิตประจ�ำวัน เราสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา มาดู
ตัวอย่างกันว่า มีวิธีอย่างไร และตอนไหนบ้าง

การสงบด้วยลมหายใจ
ลมหายใจ ไม่เพียงช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้เท่านั้น หากยังสามารถ
พาเราเข้าถึงความสงบได้ดว้ ย ทุกครัง้ ทีเ่ ราหายใจเข้า มิใช่ออกซิเจน
เท่านั้น ที่ถูกล�ำเลียงไปเลี้ยงร่างกาย หากเราวางใจเป็น ลมหายใจ
เข้า ยังน�ำความสงบเย็นไปบ�ำรุงจิตใจเราด้วย ขณะเดียวกัน ลมหายใจ
ออก สามารถระบายความหม่นหมอง ขึง้ เครียด ออกไปจากใจของเรา
ได้อกี ต่างหาก แต่ความจริงดังกล่าว มักถูกมองข้ามไป คนส่วนใหญ่
จึงหายใจแบบทิ้งๆ ขว้างๆ อย่างน่าเสียดาย
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ความสงบ สามารถบังเกิดกับเราได้ไม่ยาก เพียงแค่น้อมจิต
มาอยูก่ บั ลมหายใจ ทัง้ เข้าและออกอย่างต่อเนือ่ ง จะปิดตาด้วยก็ได้
พร้อมกับผ่อนคลายร่างกายทุกส่วน ตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท้า ท่าทีด่ ี
คือท่านัง่ ขัดสมาธิ แต่หากร่างกายไม่อำ� นวย ก็ขอให้นงั่ ในท่าทีส่ ะดวก
ทีส่ ดุ หรือนัง่ เก้าอี้ โดยไม่เอนกายพิงกับพนักหรือเสา หาไม่จะง่วง
หลับได้งา่ ย ท�ำใจให้สบาย ยิม้ น้อยๆ ขณะเดียวกัน ก็วางความคิด
ต่างๆ เอาไว้ชั่วคราว ไม่ว่าเรื่องที่ผ่านไปแล้ว หรือที่ยังมาไม่ถึง
อย่าเพิ่งเอามาเป็นกังวล ขอให้ถือว่าลมหายใจเข้าและออกเป็น
สิง่ เดียวทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับเราในขณะนี้ แต่กอ็ ย่าเผลอไปบังคับ
ลมหายใจ ให้หายใจอย่างสบายๆ เป็นธรรมชาติ อย่าไปคาดหวัง
อะไรกับลมหายใจทั้งสิ้น
มีหลายวิธี ในการน้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจ เช่น ตาม
ลมหายใจเข้า ตั้งแต่ปลายจมูก ไปจนสุดที่อกหรือช่องท้อง แล้ว
ตามลมหายใจออก จนไปสุดที่ปลายจมูก โดยมีการนับทุกครั้ง
ที่หายใจออก ตั้งแต่ ๑ ไปถึง ๑๐ แล้วเริ่มต้นใหม่ หากเผลอไป
จ�ำไม่ได้ว่านับถึงไหน ก็เริ่มต้นนับ ๑ ใหม่ แต่บางคนก็นิยมใช้
ค�ำบริกรรมควบคูไ่ ปด้วย เช่น หายใจเข้าก็นกึ ถึง “พุท” หายใจออก
ก็นึกถึง “โธ”
อีกวิธหี นึง่ ก็คอื เพียงแต่รบั รูถ้ งึ ลมสัมผัสทีป่ ลายจมูก ทัง้ เข้า
และออก โดยไม่มีการนับหรือบริกรรมใดๆ วิธีนี้เหมาะส�ำหรับผู้ที่
มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้ว
แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม สิ่งส�ำคัญอยู่ที่การวางใจให้เป็น
กล่าวคือ ไม่บงั คับจิตจนเกินไป ควรมีความนุม่ นวล อ่อนโยนกับจิต
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ไม่พยายามกด หรือห้ามความคิด เมื่อเผลอคิดไป ไม่ว่าไปไกล
แค่ไหน ทันทีทรี่ ตู้ วั ก็ให้พาจิตกลับมาทีล่ มหายใจ โดยไม่ตอ้ งไปสนใจ
กับความคิดดังกล่าว รวมทั้งไม่ไปพยายามหยุดมันด้วย ทันทีที่จิต
กลับมาอยู่กับลมหายใจ ความคิดเหล่านั้นก็จะสลายไปเอง
ท�ำใหม่ๆ อาจมีความคิดฟุ้งซ่านมากมาย ก็ขอให้ถือว่าเป็น
เรื่องธรรมดา อย่าไปหงุดหงิดกับใจของตัว แต่ถ้าหงุดหงิดก็ให้รู้
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจ ก็รู้อยู่เสมอ ไม่ว่าบวกหรือลบ ผ่อนคลาย
หรือตึงเครียด ข้อส�ำคัญคือ อย่าให้ความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ ดึงจิต
ออกไปจากลมหายใจ หากใจอยูเ่ คียงคูก่ นั กับลมหายใจอย่างต่อเนือ่ ง
ย่อมเกิดความสงบในที่สุด
หากคุน้ เคยกับลมหายใจจนเป็นนิสยั ลมหายใจจะเป็นทีพ่ กั พิง
อย่างดีของจิต ในยามที่ถูกพายุอารมณ์เล่นงาน เช่น ขณะที่ก�ำลัง
โกรธ หงุดหงิด เหนือ่ ยหน่าย ท้อแท้ เศร้าโศก ให้กลับมาทีล่ มหายใจ
ทันที ช่วงแรกอาจหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ สัก ๕ - ๑๐ ครัง้
เมื่อตั้งหลักได้ ก็เพียงแต่รับรู้เบาๆ ถึงการเคลื่อนหรือสัมผัสของ
ลมหายใจ จะท�ำนานเท่าใดก็ได้สุดแท้แต่ใจต้องการ
ไม่ ว ่ า อยู ่ บ ้ า นหรื อ ในที่ ท� ำ งาน หากมี เ วลาว่ า ง แทนที่ จ ะ
ปล่อยใจลอย หรือหายใจรดทิง้ ไปเปล่าๆ ไม่ดกี ว่าหรือ หากจะหันมา
ใส่ใจกับลมหายใจของเราดูบ้าง ยิ่งถ้าก�ำลังนั่งรถ หรือคอยใครอยู่
แทนที่จะปล่อยเวลาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การฝึกใจให้รู้ตัว
หรืออยู่กับลมหายใจ เป็นการใช้เวลาว่างที่คุ้มค่าที่สุด แต่ถ้าวุ่น
จนลืมท�ำ ก่อนนอนและตอนตืน่ นอน ก็ควรหาเวลาท�ำ ๕ - ๑๐ นาที
ก็ยังดี
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การเดินเท้า
เวลาเดินไปไหนมาไหน คนส่วนใหญ่มกั คิดแต่เพียงเดินให้ถงึ
จุดหมาย แต่การเดินมีประโยชน์มากกว่านัน้ หลายคนรูด้ วี า่ การเดิน
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แต่น้อยคนที่จะตระหนักว่า การเดินนั้น
มีผลดีต่อจิตใจด้วย ไม่ใช่แค่ฝึกความอดทนเท่านั้น หากยังช่วยให้
ใจสงบ ผ่อนคลาย และตื่นรู้อยู่เสมอ การเดินโดยมุ่งเพียงแค่
ไปให้ถงึ ท�ำให้เราเป็นทุกข์ได้งา่ ย โดยเฉพาะเมือ่ จุดหมายปลายทาง
ยังอยูอ่ กี ไกล ยิง่ คิดว่าเมือ่ ไรจะถึงๆ ก็ยงิ่ เครียดและหงุดหงิด ทัง้ ๆ ที่
กายยังไหว แต่ใจกลับเพลียเสียแล้ว อันทีจ่ ริง เราไม่จำ� เป็นต้องทุกข์
ขนาดนัน้ เลยก็ได้ หากวางใจให้เป็น เช่น น้อมจิตมาอยูก่ บั ทุกย่างก้าว
ให้มีความรู้สึกตัวกับการเดินแต่ละก้าว บางครั้งใจเผลอไปที่อื่น
ระลึกได้เมือ่ ไร ก็พาใจกลับมาอยูก่ บั การเดิน ให้กายกับใจร่วมเดิน
ไปด้วยกัน อย่าปล่อยให้กายอยูต่ รงนี้ แต่ใจไปรออยูข่ า้ งหน้าแล้ว
ใจที่คิดแต่จะให้ถึงจุดหมายไวๆ มีแต่จะน�ำความทุกข์มาให้โดย
ไม่จ�ำเป็น
เมื่อใจอยู่กับกายทุกย่างก้าวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ตัวจะยัง
ไม่ถึงจุดหมาย แต่ใจกลับ “ถึง” ทุกขณะ นั่นคือ เข้าถึงความสงบ
เย็ น และผ่ อ นคลาย เพราะเมื่ อ จิ ต ไม่ ว อกแวก หรื อ ชะเง้ อ มอง
จุดหมาย ก็ย่อมไม่ถูกเผาลนด้วยความอยากจะไปให้ถึงไวๆ ขณะ
เดียวกัน การหมัน่ รูท้ นั ความนึกคิดปรุงแต่ง (รวมทัง้ ความอยากจะ
ถึงทีห่ มายไวๆ) ก็ชว่ ยฝึกสติหรือความระลึกได้ ให้ทำ� งานได้รวดเร็ว
ฉับไว ท�ำให้จิตมีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่อง
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ทุกวันนี้ เราเดินด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อยมาก เพราะ
ใจลอยเกือบตลอดเวลา หากไม่พะวงถึงจุดหมายปลายทาง ก็มัก
นึกถึงเรื่องต่างๆ มากมาย รวมทั้งวางแผนร้อยแปด บางครั้งจึงมี
อากัปกิริยาไม่ต่างจากคนเดินละเมอ
ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นได้ เมือ่ เรามีสติอยูก่ บั การเดิน
คือใจรับรูค้ วามเคลือ่ นไหวทุกย่างก้าว เมือ่ ใดทีจ่ ติ เผลอออกไปนอกตัว
พลัดไปอยู่กับเรื่องราวในอดีตหรืออนาคต รู้ตัวเมื่อไร ก็พาจิต
กลับมาอยู่กับปัจจุบัน คือการเดินโดยไม่จ�ำเป็นต้องเพ่งทีเ่ ท้า หรือ
บังคับจิตให้อยูก่ บั เท้า ท�ำเช่นนีบ้ อ่ ยๆ ความรูส้ กึ ตัวจะเพิม่ ขึน้ สติจะ
ปราดเปรียวขึน้ ท�ำให้เราไม่เผลอง่าย จะคิดหรือท�ำอะไร ก็ทำ� ด้วย
ใจที่เต็มร้อยและมีสมาธิมั่นคง
ไม่วา่ จะเดินไปปากซอย ขึน้ บันได หรือไปท�ำงาน เป็นโอกาสดี
ส�ำหรับการบ่มเพาะสติ สร้างความรู้สึกตัว อันเป็นประตูสู่สมาธิ
และความสุข ซึ่งเราสามารถเข้าถึงได้แม้ในชีวิตประจ�ำวัน

การเดินทาง
การเดินทางไปท�ำงาน นับวันจะสร้างความทุกข์มากขึน้ ให้แก่
ผู้คน เพราะการจราจรที่แน่นขนัด และระยะทางที่ไกลขึ้น ท�ำให้
ต้องใช้เวลานานขึน้ แต่จะไม่ดกี ว่าหรือ หากเราเปลีย่ น “ปัญหา” ให้
เป็น “โอกาส” แทนทีจ่ ะปล่อยใจให้ทกุ ข์ หรือเครียด ระหว่างเดินทาง
หากคุณเป็นผูโ้ ดยสาร ควรใช้โอกาสนี้ พาใจมาพักอยูก่ บั ลมหายใจ
หลับตา ยิ้มน้อยๆ แล้วมารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูก
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หรื อ จะตามลมหายใจเข้ า จนสุ ด และตามลมหายใจออกจนถึ ง
ปลายจมูกก็ได้ ท�ำไปเรือ่ ยๆ สบายๆ ใจจะฟุง้ ไปบ้างก็ไม่เป็นไร รูต้ วั
ว่าเผลอเมื่อไร ก็พาใจกลับมาอยู่ที่ลมหายใจ
อีกวิธหี นึง่ ก็คอื ให้มสี ติอยูก่ บั การคลึงนิว้ ไม่ตอ้ งถึงกับปักใจ
จดจ่ออยู่กับนิ้วทั้งสอง แค่รู้สึกเบาๆ ถึงสัมผัสของนิ้วทั้งสองก็พอ
วิธีนี้ไม่ต้องหลับตาก็ได้ จะมองออกไปนอกหน้าต่างบ้างก็ไม่เป็นไร
ในยามทีใ่ จฟุง้ ออกไปยังอดีตหรืออนาคต สัมผัสเบาๆ ของนิว้ ทีค่ ลึง
นัน้ จะช่วยเตือนใจให้กลับมาอยูก่ บั ปัจจุบนั นอกจากจะได้พกั ใจแล้ว
ยังเป็นการฝึกสติให้ระลึกรู้ และรู้สึกตัวได้ไวขึ้น
ทัง้ สองวิธนี ี้ เหมาะส�ำหรับการเดินทาง ทัง้ ระยะสัน้ และระยะ
ไกล แต่สำ� หรับผูท้ ขี่ บั ขีย่ วดยาน การมีสติในการขับรถเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ซึง่ รวมถึงการรูท้ นั อารมณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ขณะขับรถ โดยเฉพาะ
ความเครียดและความหงุดหงิด เวลาติดไฟแดง ไม่ควรปล่อยใจให้
หงุดหงิดเพิ่มขึ้น ควรหาประโยชน์จากสัญญาณไฟแดง โดยถือว่า
นีเ้ ป็นสัญญาณเตือนใจให้หยุดฟุง้ ซ่าน และปล่อยวางความหงุดหงิด
เสียที พร้อมกันนัน้ ก็พาใจกลับมาอยูก่ บั ลมหายใจ หากท�ำเช่นนีไ้ ด้
สัญญาณไฟแดงจะนานเท่าไรใจก็ไม่เป็นทุกข์

การอาบน�้ำ
การอาบน�ำ 
้ นอกจากจะช่วยช�ำระกายให้สะอาดแล้ว ยังสามารถ
ช�ำระใจให้แจ่มใสได้ด้วย หากเรามีสติอยู่กับการอาบน�้ำ กล่าวคือ
ไม่ปล่อยให้ใจลอย หรือหาเรือ่ งต่างๆ มาคิดครุน่ ขณะอาบน�ำ 
้ จิตรับรู้
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อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าถูสบู่ ขัดคราบไคล
หรือเช็ดตัว ก็รับรู้อย่างต่อเนื่อง หากจะเผลอคิดไป ก็รู้เท่าทัน
ความคิด และปล่อยวางได้
ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ การอาบน�ำ 
้ เป็นช่วงทีร่ า่ งกายและจิตใจ
ก�ำลังผ่อนคลาย จึงมักปล่อยใจลอย จะไปไหนก็สุดแท้แต่ใจอยาก
จะไป แต่บ่อยครั้ง ใจกลับจ่อมจมอยู่กับความทุกข์ในอดีต หรือ
ความกังวลกับอนาคต หาไม่กค็ ดิ ถึงการงานอันชวนให้เครียด ท�ำให้
ไม่มโี อกาสได้ผอ่ นคลาย ในช่วงเวลาทีน่ า่ จะสบาย ใช่แต่เวลาอาบน�ำ้
เท่านั้น ใจที่ชอบฟุ้งซ่าน ยังหาเรื่องเครียดมาใส่ตัวตลอดทั้งวัน
จนกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มี แม้แต่เที่ยวก็ยังเที่ยวไม่สนุก เพราะ
หาเรื่องต่างๆ มาครุ่นคิด
เป็นธรรมดาของใจที่ชอบฟุ้งซ่าน แต่ปัญหาจะไม่เกิดหากใจ
มีสติรู้เท่าทันความฟุ้งซ่าน สติยิ่งไวเท่าไร ใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านน้อยลง
และอยูเ่ ป็นทีเ่ ป็นทางมากขึน้ แต่สติจะว่องไวได้กเ็ พราะผ่านการฝึก
เราสามารถฝึกใจให้มสี ติวอ่ งไวได้ในทุกโอกาส ไม่จำ� เป็นต้องรอเข้า
คอร์สกรรมฐาน ไม่วา่ จะท�ำอะไรในชีวติ ประจ�ำวัน ก็เป็นโอกาสฝึกสติ
ได้ทั้งสิ้น
หลายคนบ่นว่าไม่มเี วลาท�ำสมาธิ เข้ากรรมฐาน แต่ลมื ไปว่า
ช่วงเวลาที่อยู่ในห้องน�้ำ  เป็นโอกาสดีส�ำหรับการฝึกสติ วันหนึ่งๆ
เราใช้เวลาอยูใ่ นห้องน�ำ 
้ ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ชัว่ โมง นอกจากการอาบน�ำ้
แล้ว ยังต้องถูฟนั และขับถ่าย หากท�ำกิจวัตรเหล่านีอ้ ย่างมีสติ (ช่วง
ขับถ่าย อาจใช้วธิ นี อ้ มจิตอยูก่ บั ลมหายใจ) ทัง้ นี้ โดยถือหลักง่ายๆ
ว่า กายอยู่ไหน ใจอยู่นั่น ปีหนึ่งๆ ก็เท่ากับว่า ได้ปฏิบัติธรรมถึง
๑๕ วัน เต็ม (๓๖๕ ชัว่ โมง) โดยยังไม่ได้เข้าคอร์สกรรมฐานด้วยซ�ำ้
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การกินอาหาร
เช่นเดียวกับการหายใจ การกิน เป็นประโยชน์ทงั้ ต่อร่างกาย
และจิตใจ ประโยชน์นนั้ ไม่ได้อยูท่ วี่ า่ เรากินอะไร หรือเท่าไร หาก
ยังขึ้นอยู่กับว่า เรากินอย่างไรด้วย
การกินที่ถูกต้อง นอกจากจะเป็นการบ�ำรุงร่างกายแล้ว ยัง
สามารถบ�ำรุงใจได้ดว้ ย การกินทีถ่ กู ต้อง นอกจากจะหมายถึงการกิน
อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว
ยังรวมถึงการกินอย่างมีสติ กล่าวคือ รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิด
ทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีก่ ำ� ลังกินอาหาร ไม่ปล่อยใจลอยไปกับความคิดต่างๆ
จนลืมไปว่ากินอะไรไปแล้วบ้าง หรือก�ำลังกินอะไรอยู่ ขณะที่กิน
ใจก็อยู่กับการกินหรือการเคี้ยวอาหาร แต่ไม่ถึงกับเพ่ง หรือจดจ่อ
กับการเคี้ยว จนไม่รู้ว่าก�ำลังตักอะไรเข้าปาก ขณะเดียวกัน ก็
ไม่หงุดหงิดกับใจที่ชอบออกนอกตัว เพราะเป็นธรรมดาของใจ
ที่ชอบฟุ้ง โดยเฉพาะในยามนี้
ใช่แต่ความคิดเท่านั้นที่ท�ำให้เราขาดสติ อารมณ์ความรู้สึก
ต่างๆ ก็ทำ� ให้เราเผลอบ่อยๆ โดยเฉพาะความเพลิดเพลินในรสชาติ
ของอาหาร หลายคนกินเอาๆ โดยไม่ทันเคี้ยวให้ละเอียด ก็เพราะ
ลืมตัวไปกับความเอร็ดอร่อยของอาหารนัน่ เอง การกินอาหารอย่าง
มีสติ ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธรสชาติของอาหาร แต่หมายความว่า
เมือ่ อาหารอร่อย ก็รวู้ า่ อร่อย แต่ไม่เพลิดเพลินดืม่ ด�ำ่ กับมันจนลืมตัว
ยังคงกินด้วยความรูต้ วั เรียกว่า กินอย่างเป็นนายของอาหาร มิใช่
เป็นทาสของอาหาร ในทางตรงข้าม หากอาหารไม่อร่อย ไม่น่าดู
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ก็ไม่รงั เกียจ หรือหงุดหงิด แม้จะมีความรูส้ กึ ดังกล่าวเกิดขึน้ ก็รวู้ า่
มีอยู่ แต่ไม่ปล่อยให้มันครอบง�ำใจ จนกินด้วยความทุกข์
หากจ�ำเป็นจะต้องคุยกับใคร ก็คุยอย่างมีสติ ไม่เพลินหรือ
เครียดกับการคุย จนไม่รู้ว่าก�ำลังกินอะไรหรือตักอะไรใส่ปาก แต่
ถ้าไม่มีใครมาคุยด้วย ก็ไม่ควรหาอะไรอย่างอื่นมาท�ำ ขณะที่ก�ำลัง
กินอาหาร เช่น อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ หรือคุยโทรศัพท์ การท�ำ
อะไรหลายๆ อย่างพร้อมกัน แม้มุ่งหวังจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
อย่างเต็มที่ แต่อาจลงเอยด้วยการท�ำอะไรไม่ได้ดีสักอย่าง ได้แต่
ปริมาณ แต่ขาดคุณภาพ ที่ส�ำคัญก็คือบั่นทอนจิตใจ ท�ำให้เป็นคน
มีสมาธิหรือสติได้ยาก
การกินอย่างมีสติ จะช่วยให้เรากินอาหารในปริมาณทีเ่ หมาะสม
ไม่กนิ มากเกินไป เพราะหลงในรสชาติ จนเกิดอันตรายแก่รา่ งกาย
ขณะเดียวกัน ก็ชว่ ยให้เราเลือกกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ไม่กนิ ตามใจ
ปาก ทั้งๆ ที่เป็นโทษ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เรากินอย่างมีสติได้ก็คือ
การตระหนักถึงจุดมุง่ หมายทีถ่ กู ต้องของการกินอาหาร กล่าวคือ
กินเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดี สามารถท�ำประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และผู้อื่นได้ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้งอกงามสูงส่งขึ้น
ซึ่งตรงข้ามกับการกินเพื่อรสชาติหรือเสริมทรง เพื่อหน้าตา หรือ
อวดมัง่ อวดมี การกินในลักษณะหลัง นอกจากจะเป็นโทษแก่รา่ งกาย
สิ้นเปลืองเงินทองแล้ว ยังเป็นการบ่มเพาะกิเลส หรือความหลงให้
แก่จิตใจ ซึ่งชักน�ำความทุกข์มาให้ในที่สุด
ด้วยเหตุนี้ ก่อนกินอาหาร เราจึงควรเตือนใจอยูเ่ สมอว่า กิน
เพือ่ อะไร หรือกินอย่างไร จึงจะท�ำให้ชวี ติ เจริญงอกงาม ขณะเดียวกัน
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ก็พึงระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ท�ำให้เรามีอาหารกินในวันนี้ รวมถึง
สรรพชีวิตที่กลายมาเป็นอาหารของเรา การใช้ชีวิตไปในทางที่
เป็นกุศล หมัน่ ท�ำความดีอยูเ่ สมอ เป็นวิธหี นึง่ ทีจ่ ะตอบแทนบุญคุณ
ของเขาเหล่านั้นได้

การท�ำงาน
การท�ำงาน สามารถเป็นการปฏิบตั ธิ รรมได้ตลอดเวลา หาก
เราท�ำด้วยแรงจูงใจที่เป็นกุศล เช่น ท�ำเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น หรือเพื่อ
ฝึกฝนพัฒนาตน โดยมุง่ ให้มคี วามเห็นแก่ตวั น้อยลง อดทนมากขึน้
หรือท�ำโดยมีธรรมะเข้ามาก�ำกับ เช่น ท�ำด้วยความซือ่ สัตย์ รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ หรือท�ำด้วยความปรารถนาดีต่อส่วนรวม
เมือ่ ถึงทีท่ �ำงาน ก่อนเริม่ งาน ควรหาเวลาท�ำใจให้สงบสักครู่
อยู่กับลมหายใจสักพัก แล้วตั้งจิตเตือนใจ นึกถึงธรรมะที่ต้องการ
น้อมน�ำมาปฏิบตั ิ หรือย�ำ้ เตือนตนเองว่า จะท�ำงานด้วยความเพียร
ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค พร้อมเปิดใจรับฟังค�ำวิจารณ์ หรือความเห็นที่
ต่างจากตน เป็นต้น การตัง้ จิตมัน่ ดังกล่าว คือความหมายทีแ่ ท้จริง
ของค�ำว่า “อธิษฐาน” (ซึง่ ไม่ได้แปลว่า การขอจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ อย่าง
ที่เข้าใจกัน) การเริ่มงานด้วยการอธิษฐานในความหมายดังกล่าว
จะช่วยเตือนใจไม่ให้เราพลัดเข้าไปในอารมณ์อกุศลที่บั่นทอนจิตใจ
และการงาน
การงาน ยังเป็นโอกาสส�ำหรับการเจริญสติ โดยเฉพาะงานการ
ที่ไม่ต้องใช้ความคิดมาก เช่น ล้างจาน ถูบ้าน ซักผ้า ในขณะที่
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ท�ำงาน ใจก็อยูก่ บั งาน รับรูถ้ งึ การเคลือ่ นไหวของมือ และอวัยวะส่วน
ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง โดยไม่ตอ้ งไปเพ่ง หรือจดจ่อแนบแน่นเกินไป
นัก ถ้าจิตเผลอฟุง้ ปรุงแต่งไปนอกตัว ระลึกรูเ้ มือ่ ใด ก็พาจิตกลับมา
อยูก่ บั งาน จิตจะฟุง้ ไปเท่าไร ก็ไม่รำ� คาญหงุดหงิด แต่ถงึ หงุดหงิดก็
รู้ว่าหงุดหงิด ไม่ปรุงแต่งมากไปกว่านั้น
แม้เป็นงานที่ต้องใช้ความคิด ก็ยังควรเอาสติมาใช้กับงาน
อยู่นั่นเอง เช่น คิดเรื่องอะไร ก็ให้สติก�ำกับใจอยู่กับเรื่องนั้น หาก
เผลอไปคิดเรือ่ งอืน่ ก็ให้สติพาใจกลับมาอยูก่ บั เรือ่ งเดิม จนกว่าจะ
แล้วเสร็จ หากย�้ำคิดย�้ำครุ่นไม่ยอมเลิก สติก็จะช่วยให้ปล่อยวาง
ได้ง่ายขึ้น ที่ส�ำคัญก็คือ ไม่ว่าจะท�ำอะไร อย่าปล่อยใจไปพะวงกับ
เรือ่ งข้างหน้าว่า เมือ่ ไรจะเสร็จ เสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร หรือข้องติด
อยูก่ บั เรือ่ งราวในอดีต ควรมีสติรอู้ าการดังกล่าว แล้วพาใจกลับมา
อยูก่ บั งานทีก่ ำ� ลังท�ำอยูใ่ นปัจจุบนั ใจทีม่ วั พะวงกับอดีตหรืออนาคต
จะท�ำงานด้วยความเครียด ส่วนใจที่อยู่กับปัจจุบันโดยมีสติเป็น
เครือ่ งก�ำกับ จะท�ำงานด้วยความผ่อนคลาย โปร่งเบามากกว่า เพราะ
จิตไม่มีเรื่องหนักใจให้ต้องแบก
การท�ำงาน ยังสามารถเป็นการปฏิบัติธรรมได้ หากรู้จัก
ใช้งานเป็นเครื่องขัดเกลา หรือลดละอัตตา เช่น ท�ำงานโดยคิดถึง
ประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าของตัวเอง หรือฝึกใจไม่ให้หวั่นไหวต่อ
ค�ำสรรเสริญ ค�ำต�ำหนิ ความส�ำเร็จ และความล้มเหลว เมื่อใด
ที่ถูกวิจารณ์ก็ถือว่าเป็นของดี ที่มาช่วยสยบอัตตาไม่ให้เหลิง หรือ
ทดสอบสติวา่ จะมาทันการณ์หรือไม่ หากเผลอโกรธก็ถอื ว่าสอบตก
แต่ก็ยังสามารถแก้ตัวใหม่ได้เสมอ
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การใช้เทคโนโลยี
ทุกวันนี้ เทคโนโลยีเข้ามาพัวพันกับชีวติ ของเราจนแยกไม่ออก
บ่อยครัง้ มันกลายมาเป็นนายของเรา นอกจากจะขาดมันไม่ได้แล้ว
มันยังเข้ามาบงการชีวติ และถึงกับบัน่ ทอนจิตใจ รวมทัง้ สร้างนิสยั
ทีไ่ ม่ดใี ห้กบั เรา เช่น ใจร้อน คอยไม่เป็น ทุกครัง้ ทีเ่ สียงโทรศัพท์ดงั
ใช่หรือไม่ว่า เรามักผลุนผลันรีบไปรับทันที ราวกับถูกมันบัญชา
อย่าให้เสียงโทรศัพท์ฉดุ กระชากสติของเราไป ทุกครัง้ ทีเ่ สียง
โทรศัพท์ดัง ให้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนใจให้เรามีสติ นิ่งสักพัก
รับรู้ลมหายใจเข้าและออกสักครู่ แล้วจึงค่อยๆ เดินไปรับโทรศัพท์
ด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ขณะเดียวกันก็ตั้งจิตว่า จะรักษาใจให้
สงบ ไม่วา่ จะได้ยนิ ข่าวดีหรือข่าวร้าย ถูกใจหรือไม่ถกู ใจก็ตาม และ
จะพูดแต่สงิ่ ทีด่ ี มีประโยชน์ และเป็นความจริง ไม่พดู ไปตามอารมณ์
หรือลุแก่โทสะ
กับเทคโนโลยีอย่างอื่นก็เช่นกัน เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ขณะทีเ่ ครือ่ งก�ำลังบูท๊ อยู่ ไม่วา่ จะนานแค่ไหน ก็ไม่กระสับกระส่าย
หรือหงุดหงิด ระหว่างที่คอยก็น้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจ ถือเป็น
โอกาสเจริญสติไปในตัว พร้อมกันนัน้ ก็ตงั้ จิตว่า จะใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน แม้จะใช้เพื่อ
ความบันเทิง แต่กม็ ไิ ด้มงุ่ สนองตัณหา อารมณ์ดบิ หรือเพือ่ ท�ำร้าย
กลั่นแกล้งผู้อื่น
นอกจากจะใช้อย่างไรแล้ว ใช้เท่าไร ก็เป็นสิ่งส�ำคัญเช่นกัน
ไม่ว่าคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเพลง วิดีโอเกม
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ควรมีสติในการใช้เพือ่ ให้พอดี ไม่ลมุ่ หลงกับมัน จนกลายเป็นเสพติด
สิ้นเปลืองเงินทอง หรือเสียงานการ บั่นทอนร่างกาย จิตใจ และ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น
การก�ำหนดระยะเวลาในการใช้อย่างพอเหมาะพอสม เป็นวิธี
ฝึกตนให้มีวินัย ฝึกใจให้รู้จักอดกลั้น และปล่อยวางได้เป็นอย่างดี
ซึ่งจะช่วยให้จิตมีพลังเข้มแข็ง สามารถท�ำสิ่งยากๆ ได้

การท่องเที่ยวธรรมชาติ
ป่าเขาล�ำเนาไพรและชายทะเล เป็นสถานทีท่ สี่ ามารถโน้มใจ
เรา ให้เข้าถึงความสงบได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ เมือ่ อุตส่าห์เดินทางไกล
มาถึงเพียงนีแ้ ล้ว ควรเปิดใจสัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ แทนที่
จะกรอกหูดว้ ยเสียงเพลงจากเครือ่ งเล่นนานาชนิด ลองอยูก่ บั ความ
เงียบสงัดของธรรมชาติดบู า้ ง ปิดโทรศัพท์มอื ถือ แล้วหันมาชืน่ ชม
ดอกไม้ ล�ำห้วย หมู่เมฆ ท้องทะเล และเสียงนกร้อง เราจะพบว่า
จิตใจจะค่อยๆ สงบลง เสียงอือ้ อึงจากความคิดอันฟุง้ ซ่านจะคลายไป
แล้วความสุขอันประณีตจะเริม่ เข้ามาแทนที่ เป็นความสุขจากความ
สงบ ซึ่งบ�ำรุงใจได้ดีกว่าความสุขจากความสนุกตื่นเต้นที่เคยรู้จัก
ในบรรยากาศเช่นนี้ ควรมีเวลาปลีกตัวมาอยู่คนเดียว หา
ที่ที่สงบ แล้วน้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจ รับรู้ถึงสัมผัสของลมที่
มากระทบตัว และได้ยินเสียงร้องของสรรพสัตว์ แต่ก็สักแต่ว่า
รับรู้และได้ยิน ไม่ปรุงแต่งหรือจินตนาการฟุ้งไกล จิตยังคงอยู่กับ
ลมหายใจอย่างต่อเนื่อง ธรรมชาติภายในจะปรากฏเด่นชัดต่อ
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การรับรู้ของเราทีละน้อยๆ ไม่ว่าความคิด หรืออารมณ์ความรู้สึก
ทั้งบวกและลบ เมื่ออารมณ์ฝ่ายบวกเกิดขึ้น ก็ไม่เข้าไปคลอเคลีย
หรือหมายครอบครอง อารมณ์ฝ่ายลบเกิดขึ้น ก็ไม่รังเกียจหรือคิด
ผลักไส รับรูต้ ามทีม่ นั เป็น โดยไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั แล้วความจริง
ของธรรมชาติภายใน จะเปิดเผยแก่เราเป็นล�ำดับ
ธรรมชาติภายนอกนั้น หากเปิดใจรับรู้อย่างมีสติ ย่อมช่วย
ให้เราเข้าถึงธรรมชาติภายในได้ง่ายขึ้น ไม่เพียงความสงบเท่านั้น
หากปัญญายังบังเกิดขึ้นด้วย เกิดขึ้นทั้งจากการหยั่งเห็นธรรมชาติ
ภายใน และจากธรรมชาติภายนอก ต้นไม้ ก้อนหิน ท้องฟ้า หมูเ่ มฆ
และสรรพสัตว์ สามารถสอนธรรมแก่เราได้ หากรู้จักมองด้วยใจ
ที่สงบ อันที่จริง ธรรมชาตินั้นแสดงธรรมแก่เราตลอดเวลา ทั้ง
สัจธรรมของโลก และคติธรรมในการด�ำเนินชีวิต แต่ใจเราเอง
ไม่ว่างพอที่จะรับรู้ธรรมะเหล่านั้น เนื่องจากมัวสนุกสนานเฮฮา
เกาะกลุ่มพูดคุย หรือครุ่นคิดกังวลตลอดเวลา
ไปเที่ยวธรรมชาติทั้งที นอกจากพักผ่อนกายแล้ว ควรให้ใจ
ได้พักและประสบกับความสงบด้วย ดียิ่งกว่านั้นก็คือ ใจสว่างขึ้น
เพราะเกิดปัญญา
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การเตรียมใจก่อนนอน
หลังจากท�ำงานมาทั้งวัน เวลานอนควรเป็นเวลาพักผ่อน
ทั้งกายและใจของเราอย่างแท้จริง อย่าปล่อยให้งานการและเหตุ
การณ์ตา่ งๆ ทีพ่ านพบมาตลอดวัน ตามมารบกวนเรากระทัง่ ในยาม
หลับ จนกลายเป็นฝันร้ายหรือนอนไม่หลับ กระสับกระส่ายไปทัง้ คืน
ก่อนนอน นอกจากอาบน�ำ้ ช�ำระเหงือ่ ไคลออกไปจากร่างกาย
แล้ว ควรหาเวลาช�ำระจิตให้ปลอดพ้นจากเรื่องกังวลใจด้วย โดย
การนั่งสมาธิ ท�ำใจให้สงบ มีลมหายใจเข้าและออกเป็นที่พักพิง
ของจิต ไม่ว่าความรู้สึกนึกคิดใดๆ จะผุดขึ้นมา ก็รู้แล้ววางเสีย
มีสติรู้ตัวอย่างต่อเนื่อง แต่หากมีเรื่องรบกวนจิตใจมาก ก็ลองหา
งานอื่นให้จิตท�ำก่อน เช่น สวดมนต์ เมื่อความฟุ้งซ่านลดลงแล้ว
จึงค่อยมานั่งสมาธิก็ได้
การเตรียมใจอีกอย่างหนึ่งที่ควรท�ำก่อนนอนก็คือ เตือนใจ
ว่าชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยง สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไป วันนั้น
จะมาถึงเมือ่ ไรเรามิอาจรูไ้ ด้ อาจเป็นปีหน้า เดือนหน้า สัปดาห์หน้า
หรือวันพรุง่ นีก้ ไ็ ด้ ใครจะไปรู้ คืนนีอ้ าจเป็นคืนสุดท้ายของเรา เมือ่
เป็นเช่นนี้ จึงควรถามใจตนเองว่า เราพร้อมทีจ่ ะไปจากโลกนีห้ รือยัง
หากวันนั้นมาถึง หากยังไม่พร้อม เพราะยังห่วงผู้คน และติดยึด
สิ่งต่างๆ มากมาย เราควรใช้ช่วงเวลาก่อนนอนนี้ ฝึกใจปล่อยวาง
ผูค้ นและสิง่ ต่างๆ เสมือนว่าคืนนีเ้ ป็นคืนสุดท้ายของเรา ใหม่ๆ อาจ
ท�ำได้ยาก แต่เมือ่ ท�ำบ่อยๆ ก็จะปล่อยวางได้งา่ ยขึน้ ขณะเดียวกัน
หากมีสงิ่ ใดทีย่ งั ปล่อยวางได้ยาก เพราะยังจัดการไม่แล้วเสร็จ หรือ
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ยังมีภารกิจส�ำคัญบางอย่างทีย่ งั ค้างคาอยู่ ก็ควรตัง้ ใจว่า หากพรุง่ นี้
ยังมีชีวิตอยู่ต่อไป จะเร่งรีบท�ำสิ่งนั้นให้แล้วเสร็จ แต่อย่าเผลอ
หมกมุน่ กับเรือ่ งนัน้ จนนอนไม่หลับ ปล่อยให้เป็นเรือ่ งของวันพรุง่ นี้
สุดท้าย ก็ควรแผ่บุญกุศลและความปรารถนาดีไปให้แก่ผู้มี
บุญคุณกับเรา ไม่จ�ำเพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หรือผู้ใหญ่เท่านั้น
แต่ควรรวมไปถึงมิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน ไปจนถึงผู้ที่มีสถานะ
ต�่ำกว่าเรา ทั้งโดยวัย ความรู้ หรือการงาน รวมทั้งแผ่ไปยังสรรพ
ชีวติ ทีช่ ว่ ยเหลือเกือ้ กูลให้เรามีชวี ติ อย่างผาสุกสวัสดี นอกจากนัน้
ควรแผ่เมตตาไปยังคู่กรณี หรือผู้ที่ท�ำความขุ่นข้องหมองใจแก่เรา
ไม่ว่าเป็นคนใกล้หรือไกล ขอให้เขาเหล่านั้นมีความสุข ปลอดพ้น
จากความทุกข์ทั้งปวง
เมตตาที่ปลุกขึ้นมาในใจ จะช่วยดับความรุ่มร้อนในจิตใจ
ระงับความโกรธเกลียดที่ติดค้างมาตลอดวัน ช่วยให้เราสงบเย็น
และสามารถหลับได้อย่างมีความสุข พร้อมจะตืน่ ขึน้ มาในเช้าวันใหม่
ด้วยกายที่สดชื่นและใจที่แจ่มใส
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การเตรียมใจอีกอย่างหนึ่งที่ควรท�ำก่อนนอนก็คือ
เตือนใจว่า ชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยง
สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไป
วันนั้นจะมาถึงเมือ่ ไร เรามิอาจรูไ้ ด้
อาจเป็นปีหน้า เดือนหน้า สัปดาห์หน้า
หรือวันพรุ่งนี้ก็ได้ ใครจะไปรู้
คืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเรา
เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงควรถามใจตนเองว่า
“เราพร้อมที่จะไปจากโลกนี้หรือยัง”

มรณสติ จึงไม่ได้ช่วยให้เรา
ตายอย่างสงบเท่านั้น
แต่ยังช่วยกระตุ้นเตือน
ให้เราด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
อย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์
หรือด�ำเนินชีวิตไปในทางที่เสียหาย
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เตรียมตัวตาย
อย่างสงบ
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พระพุทธเจ้าตรัสว่า “จิตทีฝ่ กึ ไว้ดแี ล้ว น�ำความสุขมาให้” ถ้าเรา
ต้องการชีวิตที่ผาสุก เราจะทิ้งการฝึกจิตไม่ได้ เมื่อเราฝึกจิตได้ดี
ถูกต้อง โดยเฉพาะการฝึกจิตตามแนวสติปฏั ฐาน ๔ ก็จะท�ำให้ชวี ติ
เรามีความสุข แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความผันผวนปรวนแปรของ
สิ่งต่างๆ ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินชีวติ ให้มคี วามสุข จริงๆ แล้วมันก็
เป็นแค่ครึง่ หนึง่ ของสิง่ ทีพ่ งึ กระท�ำ ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ก็เพราะว่า ชีวติ ของเรา
ไม่วา่ จะยืนยาวแค่ไหน สุดท้าย เราก็ตอ้ งตายทุกคน การท�ำให้ตวั เอง
มีความสุข เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่เราพึงมีต่อตัวเอง
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แต่หน้าที่อีกอย่างหนึ่ง ที่เราจะมองข้ามไม่ได้ก็คือว่า เมื่อถึง
เวลาที่ชีวิตเราสิ้นสุด หรือเมื่อความตายมาถึง เราต้องรู้จักท�ำให้
ความตายนั้นเป็นไปอย่างสงบ นอกจากการอยู่โดยไม่ทุกข์แล้ว
การท�ำให้การตายของเราเป็นไปโดยไม่ทุกข์ นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
พูดอีกอย่างก็คอื การอยูอ่ ย่างมีความสุข เป็นแค่ครึง่ เดียวของสิง่ ที่
เราพึงกระท�ำต่อตัวเอง เมือ่ อยูก่ ม็ คี วามสุข เมือ่ จะตายอย่างน้อย
ก็ไม่ทุกข์ นี่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เราพึงกระท�ำ
หากเราคิดแค่เพียงว่า ฉันขออยูอ่ ย่างมีความสุข ฉันจะพยายาม
ท�ำทุกอย่างเพือ่ ให้ชวี ติ นีม้ คี วามสุข ถ้าคิดเพียงแค่นี้ ก็ถอื ว่ามองข้าม
สิ่งที่ควรท�ำไปอีกครึ่งหนึ่ง คนเราจะอยู่ดีอย่างเดียวไม่พอ หรือเรา
ควรจะตายดีด้วย ถ้าเราจะนึกถึงแต่การอยู่ให้ดี แล้วไม่นกึ ถึงเรือ่ ง
การตายดีเลย ก็ถอื ว่าเราละเลยสิง่ ส�ำคัญอย่างหนึง่ ของชีวิตเราเลย
ทีเดียว จะเรียกว่าเราประมาทก็ได้
อยู่ดี หมายถึงว่า อยู่ด้วยดี อยู่ด้วยดีก็คือ อยู่ด้วยคุณงาม
ความดี แ ละมี ค วามสุ ข ไม่ ใ ช่ อ ยู ่ โ ดยมี สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทอง อันนั้นไม่ใช่อยู่ดีในพระพุทธศาสนา อยู่ดีในพระพุทธศาสนาคือ “อยู่ด้วยดี” ก็คืออยู่ด้วย
คุณงามความดีมคี ณ
ุ ธรรมเป็นเครือ่ งก�ำกับ และน�ำพาความสุขมาให้
แต่ดงั ทีบ่ อกแล้ว เราจะนึกถึงการอยูด่ อี ย่างเดียวไม่พอ ต้อง
นึกถึงการตายดีดว้ ย เพราะในทีส่ ดุ เราทุกคนก็ตอ้ งตาย ความตาย
เป็นความจริงที่เราหนีไม่พ้น มันเป็นสิ่งที่มาคู่กับชีวิตเลยทีเดียว
เมื่อมีชีวิตก็ต้องมีความตาย เพราะฉะนั้น เราอย่านึกถึงแต่เรื่อง
การอยู่ดี หรือการมีชีวิตที่ผาสุกเท่านั้น เราควรจะนึกถึงเรื่องการ
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ตายดี เราควรจะตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการท�ำให้การตายของเรา
เป็นการตายที่ไม่ทุกข์
มีคนเปรียบว่า ชีวิตนี้เหมือนกับละคร ชีวิตของเราแต่ละคน
มันมีบทบาทมากมาย บางทีเราก็มีบทบาทของลูก บางทีเราก็สวม
บทบาทของพ่อแม่ บางครั้งเราก็ต้องเล่นบทบาทเจ้านาย บางครั้ง
เราก็อยูใ่ นบทบาทของลูกน้อง เหมือนกับละครทีม่ บี ทบาทแตกต่าง
กันไป
แต่มีอย่างหนึ่งที่ชีวิตกับละครต่างกัน โดยเฉพาะละครไทย
หรือแม้กระทั่งละครเกาหลี มักจะจบแบบ happy ending แต่
ชีวติ นี้ เรียกว่าแทบทุกชีวติ เลย ไม่ได้จบแบบ happy เพราะก่อนที่
จะหมดลม ก่อนที่ชีวิตจะสิ้นสุด เราต้องเจอความเจ็บ ความป่วย
และก่อนทีจ่ ะเจ็บป่วย ก็ตอ้ งแก่ชรา ซึง่ ไม่มใี ครชอบ ทีจ่ ริงความตาย
คือการจบทีไ่ ม่สวย ละครเรือ่ งไหนก็ตาม หากพระเอกหรือนางเอก
ตาย เราไม่เรียกว่า happy ending ใช่ไหม ในเมื่อชีวิตเราทุกคน
จบลงด้วยความเจ็บป่วยและความตาย จึงไม่เรียกว่า happy ending
เช่นกัน
ยิง่ กว่านัน้ คนสมัยนีช้ ว่ งทีเ่ จ็บป่วยจะยาวนานกว่าคนสมัยก่อน
มาก คนสมัยก่อนพอล้มป่วย มักจะป่วยไม่นาน เพราะว่าส่วนใหญ่
ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ พอติดเชื้อเข้า ก็อยู่ได้ไม่เกิน ๗ วัน ก็ตาย
ป่วยด้วยวัณโรค ไม่ถงึ ปีกต็ าย แต่เดีย๋ วนี้ เราป่วยกันนานๆ นับสิบปี
บางคนไตวาย ต้องล้างไต นานถึง ๑๖ - ๑๗ ปี บางคนเป็นมะเร็ง
นานนับสิบปีกว่าจะตาย
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คนสมัยนี้โชคดี ตรงที่อายุยืนกว่าคนสมัยก่อน แต่ในเวลา
เดียวกันก็เจ็บป่วยนานกว่าคนสมัยก่อนเช่นกัน ยิ่งมาถึงระยะ
ท้ายของชีวิต จะเจอกับความเจ็บปวด หรือความทุกข์ทรมานมาก
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในห้องไอซียู มีสายระโยงระยางมากมาย ต้อง
เจาะคอ ใช้เครือ่ งช่วยหายใจ ใช้ยากระตุน้ ความดัน นานหลายเดือน
หรือนานเป็นปีกว่าจะตาย ฉะนัน้ จึงเรียกได้วา่ การตายของคนสมัยนี้
ไม่ happy เอามากๆ เลย ถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นเด็ก เป็นหนุ่ม
เป็นสาว ยังแข็งแรง จะมีความสุขอย่างไร มีชีวิตเหมือนพระเอก
นางเอกในละครไทยเพียงใดก็ตาม แต่ตอนจบไม่มีทางเหมือนเลย
ตรงข้าม ชีวิตเราจบแบบไม่ happy ทั้งนั้น
อันนีค้ อื ความจริงทีเ่ ราต้องยอมรับ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนัก
และก็ไม่ได้คิดเลยว่า เมื่อถึงตอนนั้น เราจะท�ำอย่างไร หรือจะ
เตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร ก่อนทีจ่ ะเจอกับภาวะดังกล่าว แต่ขา่ วดี
ก็คือว่า เราสามารถเผชิญกับภาวะเหล่านั้นได้ โดยที่ใจไม่ทุกข์
ความเจ็บ ความปวด ความตาย แม้ดูน่ากลัว ไม่น่าพิสมัย แต่
ก็เปรียบเหมือนกับผลไม้บางลูก แม้ดูไม่สวย ขี้เหร่ ไม่น่ามอง
แต่ข้างใน อาจจะมีรสชาติที่อร่อยก็ได้
ในขณะทีร่ า่ งกายเจ็บป่วย หรือก�ำลังแตกดับ แต่วา่ ใจสามารถ
จะสงบ หรือเป็นปกติสุขได้ แม้กายจะมีทุกขเวทนาบีบคั้น จนทน
ไม่ไหว คือต้องตาย แต่ข้างในคือจิตใจสงบเป็นสุข เป็นไปได้นะ
อันนี้คือข่าวดี แต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ไม่ง่าย จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อเรา
สร้างเหตุปัจจัยที่เหมาะสม
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นั่นหมายความว่า เราสามารถมีชีวิตที่ผาสุก และตายโดย
ไม่ทกุ ข์กไ็ ด้ หรืออยูด่ ดี ว้ ย และตายดีดว้ ย แต่วา่ มันจะเป็นอย่างนัน้ ได้
เราต้องเตรียมตัว เราต้องสร้างเหตุ สร้างปัจจัย สร้างความพร้อม
ให้เกิดขึ้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เริ่มตั้งแต่การตระหนักว่า ฉันจะมีชีวิตที่
ผาสุกอย่างเดียวไม่ได้ เมือ่ เกิดมาทัง้ ทีแล้ว ก็ควรจะตายดีให้ได้ดว้ ย
แต่หลายคนไม่กล้านึกถึงเรื่องการตาย ไม่กล้านึกแม้กระทั่ง
ว่า ฉันจะตายดีอย่างไร เพราะอะไร เพราะกลัวตาย คนจ�ำนวนมาก
กลัวความตายถึงขนาดไม่กล้านึกถึง นั่นคือความผิดพลาดอย่าง
มหันต์ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้
สิ่งที่เรากลัว มีหลายอย่างที่หลีกเลี่ยงได้ บางคนกลัวตุ๊กแก
มากเลย ก็หลีกเลี่ยงได้ด้วยการไม่ไปยังที่ที่มีตุ๊กแกเยอะ อย่าง
วัดป่าสุคะโต มีหลายคนจะถามอาตมาก่อนไปว่า มีตกุ๊ แกไหม พอได้
ค�ำตอบว่ามีเยอะแยะเลย เขาก็เปลี่ยนใจ ไม่ไป อย่างนี้ท�ำได้ มี
หลายอย่างที่เรากลัว แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ไปเจอได้ แต่ความตาย
คุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลย คุณจะใช้วิธีเดินหนีไม่ได้เลย
ในท�ำนองเดียวกัน ความแก่ ความเจ็บ ความป่วย หลายคน
กลัว กลัวแล้วไม่ยอมนึกถึง อันนีเ้ ป็นความประมาท เพราะไม่วา่ จะ
กลัวหรือรังเกียจอย่างไร ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งเจอ และในเมือ่ เราต้องเจอแน่
มันจะเป็นการดีกว่า หากเราเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญกับมัน
เสียแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่แค่เตรียมตัวด้วยการท� ำพินัยกรรม หรือท�ำ
ประกันชีวิตเท่านั้น แต่ต้องเตรียมใจด้วย
เตรียมใจด้วยการระลึกถึงความตายอยูเ่ นืองๆ จากนัน้ ก็ถาม
ตัวเองว่า ถ้าจะตาย…ฉันอยากตายแบบไหน ควรตายอย่างไร
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ค�ำว่าควรตายอย่างไร ไม่ได้หมายถึงตายด้วยสาเหตุใด แต่หมายถึง
ตายด้วยความรูส้ กึ อย่างไร นีเ่ ป็นค�ำถามทีส่ �ำคัญมาก พุทธศาสนา
มองว่า เมือ่ เราจะต้องตาย ก็ควรตายให้ดที สี่ ดุ ค�ำว่าตายดี เป็นสิง่
ที่เราควรใคร่ครวญว่าหมายถึงอะไร
ตายดี ในทรรศนะของคนส่วนใหญ่กค็ อื ตายโดยไม่เจ็บปวด
อาตมาคิดว่า เป็นความฝันหรือความหวังของผูค้ นส่วนใหญ่ หลายคน
จะบอกว่า ขอให้ตายแบบหลับแล้วไม่ตนื่ เลย ถ้าตายแบบนัน้ ขณะที่
อายุมากยิง่ ดี คือตายตอนอายุ ๗๐ - ๘๐ หรือ ๙๐ นีค่ อื ความตาย
ที่เป็นยอดปรารถนาของคนจ�ำนวนมาก เพราะว่าอะไร เพราะว่า
มันไม่ทรมาน ไม่เจ็บ ไม่ปวด
ในทัศนะของผูค้ นอีกมากมาย ตายดี มีความหมายแตกต่าง
กันไป กล่าวอย่างย่อๆ การตายดีมี ๓ แบบ คือ
๑. ตายดีทางกายภาพ คือ ตายโดยไม่เจ็บไม่ปวด หลับตาย
หรือตายแบบศพสวย อวัยวะครบ ๓๒
๒. ตายดีทางสัมพันธภาพ คือ ตายท่ามกลางคนรัก ไม่เป็น
ภาระลูกหลาน ลูกหลานไม่ทะเลาะกัน หรือช่วยต่อชีวติ ของคนอืน่
ด้วยอวัยวะของตน
๓. ตายดีทางจิตใจ คือ ตายด้วยใจสงบ มีสติ ไม่จ�ำเป็นว่า
ตายด้วยสาเหตุใด ทีไ่ หน แต่ขอให้จติ เป็นกุศลก่อนตาย
พุทธศาสนาให้ความส�ำคัญกับการตายดีในแบบที่สาม
กรณีคนที่ไหลตาย หรือหลับตาย อาจไม่เรียกว่าตายดีทาง
พุทธศาสนาก็ได้ เพราะก่อนตายอาจจะมีอาการทุรนทุรายเจ็บปวด
หรือเป็นทุกข์ เช่น ช็อคเพราะฝันร้าย หรือหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
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หรือแม้ตายโดยไม่เจ็บปวดเลย แต่เมือ่ รูต้ วั ว่าจะตายแล้ว วาดภาพ
เห็นลูกหลานมาร้องไห้กอดศพตน จิตอาจจะเศร้าหมอง มีความ
ห่ ว งกั ง วล อย่ า งนี้ ไ ม่ เ รี ย กว่ า เป็ น การตายดี ท างจิ ต ใจ เพราะ
จิตสุดท้ายก่อนดับ อาจจะมีความห่วงกังวล ท�ำให้ไปไม่สงบ
ตายดีทางพุทธศาสนา คือการตายอย่างสงบ มีสติ ไม่หลงตาย
นอกจากไม่ทุรนทุราย กระสับกระส่าย จิตยังเป็นกุศล เพราะ
ปล่อยวางทุกสิ่ง หรือดียิ่งกว่านั้นคือ จิตเกิดปัญญา เห็นแจ้งใน
สัจธรรม คือเห็นชัดว่า สิง่ ทัง้ ปวงไม่เทีย่ ง (อนิจจัง) เป็นทุกข์ (ทุกขัง)
ไม่ใช่ตน (อนัตตา) จนจิตหลุดพ้นจากวัฏสงสาร
ตายดีทางพุทธศาสนา มี ๒ ช่วง คือ ช่วงก่อนตาย ไม่ทรุ นทุราย
กระสับกระส่าย ใจสงบ ช่วงต่อมาคือ ตายแล้วไปสุคติ ไม่ตกอบาย
แม้ปุถุชนอย่างเรา ไม่รู้ว่า คนรักของเราตายแล้วไปไหน แต่สิ่งที่
เราสามารถเห็นได้รไู้ ด้กค็ อื ก่อนตาย เขาทุกข์ทรมานไหม กระสับ
กระส่ายไหม หรือมีอาการสงบ หากเขามีอาการสงบก่อนตาย ก็พอ
จะอนุมานได้ว่า เขาตายดีและไปดี
เราทุกคนสามารถฝึกจิตให้เป็นกุศล มีคณ
ุ ภาพดีกอ่ นตายได้
ด้วยการเจริญมรณสติ คือน้อมนึกถึงความตายของตนเองอยูเ่ สมอ
ขณะเดียวกัน ก็ระลึกถึงพระรัตนตรัย รวมทั้งบุญกุศลที่ตนท�ำอยู่
เนืองๆ พร้อมกับฝึกใจปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ว่าคนรัก ของรัก ยิ่งถ้า
เจริญสติ ท�ำสมาธิอยู่เสมอ จะช่วยให้จิตมีความพร้อม สามารถ
ครองสติขณะที่ก�ำลังจะตาย หรือหากมีคนช่วยน้อมน�ำจิตให้เป็น
กุศลขณะที่ก�ำลังจะตายก็ยิ่งดี ช่วยให้ตายอย่างสงบได้
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ได้กล่าวแล้วว่า พุทธศาสนาให้ความส�ำคัญกับการตายดี
ประเภทที่ ๓ คือการตายด้วยใจสงบ ตายอย่างมีสติ ตายโดย
ไม่ทุรนทุราย และเมื่อตายแล้วไปดี คือไปสุคติ
การตายดีแบบนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่า ตายที่ไหน ตายอย่างไร
อาจจะตายเพราะอุบัติเหตุ อาจจะตายเพราะภัยธรรมชาติ อาจจะ
ตายคนเดียว โดยไม่มใี ครรู้ แม้กระทัง่ ตายข้างถนนก็ได้ แต่ถา้ ตาย
ด้วยใจที่สงบ ถือว่าเป็นการ “ตายดี” แม้ถูกไฟคลอกตาย ถูกเสือ
กัดตาย แต่ถา้ จิตเป็นกุศล มีสติ หรือยิง่ กว่านัน้ คือ เกิดปัญญารูแ้ จ้ง
เห็นจริง ในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือเห็นสัจธรรมจากสังขาร
ซึ่งก�ำลังเจ็บป่วย ยิ่งดีเข้าไปใหญ่
นางสามาวดี เป็นสตรีในสมัยพุทธกาล เธอเป็นมเหสีคนโปรด
ของพระเจ้าอุเทน แต่เคราะห์ร้ายถูกนางมาคันทิยา ซึ่งเป็นมเหสี
อีกคนของพระเจ้าอุเทน กลั่นแกล้งด้วยความอิจฉา ลวงให้นาง
สามาวดีและบริวารติดอยู่ในคลังผ้า แล้วก็จุดไฟเผาจนทั้งหมด
เสียชีวติ ในกองเพลิง ศพของนางคงมีสภาพไม่นา่ ดู ส�ำหรับคนทัว่ ไป
เธอตายไม่ดเี ลย แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า การตายของนางเป็นการตาย
ที่ไม่สูญเปล่า เรียกง่ายๆ ว่า “ตายดี”
ที่พระองค์ตรัสเช่นนี้ก็เพราะว่า ตอนที่นางจะสิ้นลม จิตของ
นางเป็นกุศล นอกจากแผ่เมตตา ให้อภัยแก่นางมาคันทิยา ไม่มี
ความโกรธความเกลียดใดๆ เลย ขณะที่ไฟก�ำลังลุกท่วมร่าง นาง
ยังเจริญสติ พิจารณาเวทนา พระไตรปิฎกใช้ค�ำว่า “เอาเวทนา
เป็นอารมณ์” คือ เห็นความปวดที่เกิดขึ้น โดยจิตไม่เข้าไปยึด
ความปวดนัน้ พูดอีกอย่างคือ เห็นความปวด แต่ไม่เป็นผูป้ วด จิต
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ของนาง นอกจากสงบแล้ว ยังเกิดปัญญา บรรลุธรรมขัน้ สูงกว่าเดิม
เช่นเดียวกับบริษัทบริวารของนาง บางคนได้เป็นโสดาบัน บางคน
ได้เป็นสกิทาคามี บางคนได้เป็นอนาคามี นีเ่ ป็นการตายดี ทัง้ ๆ ที่
ในสายตาชาวโลก เรียกว่า ตายไม่สวย ตายไม่ดี เพราะถูกไฟคลอก
ศพก็ไม่สวย
อันนี้เป็นการตายดีในมุมมองของพุทธศาสนา ซึ่งสวนทาง
กับความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ พวกเราเป็นชาวพุทธ ควรให้ความ
ส�ำคัญกับการตายดี ประเภทที่ ๓ ซึง่ เป็นหลักประกันอย่างแท้จริงว่า
ก่อนตายก็ไม่ทุกข์ทรมาน ตายแล้วก็ไปสู่สุคติ คนที่ไม่เชื่อเรื่อง
ภพหน้า คงไม่สนใจเรือ่ งตายแล้วไปดี แต่คงปรารถนาให้ตวั เองไม่มี
อาการทุรนทุราย จิตสงบก่อนตาย
การตายอย่างมีความสุข หรือการมีความสุขในวาระสุดท้าย
เป็นไปได้นะ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุญ ย่อมท�ำให้เกิดสุขในเวลา
สิ้นชีวิต” พุทธภาษิตสั้นๆ ข้อนี้ มีนัย ๒ ประการ ประการแรก
คื อ ตอนที่ จ ะตายเรามี ค วามสุ ข ได้ และประการที่ ๒ เราสุ ข
ก่อนตายได้ เพราะบุญที่ได้ท�ำ  บุญที่ว่า อาจจะหมายถึงบุญที่ท�ำ
ก่อนตาย เช่น ถวายสังฆทานก่อนตาย หรือสมาทานศีลก่อนตาย
บุญดังกล่าว ท�ำให้เกิดปีติ จิตเป็นกุศล ท�ำให้ตายอย่างสงบ ไม่มี
อาการทุรนทุราย หรืออาจจะหมายถึง การระลึกถึงความดีที่ได้ท�ำ
ระลึกถึงบุญกุศลที่ได้บ�ำเพ็ญ ท�ำให้ปีติปราโมทย์ เกิดความมั่นใจ
ว่าตายแล้วไปดีแน่
หลายคนกลัวตาย ไม่ใช่เพราะว่าจะต้องพลัดพรากจากคนรัก
ของรักเท่านัน้ แต่เพราะไม่มนั่ ใจว่า ตายแล้วจะไปดีหรือเปล่า บางคน
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กลัวว่าจะไปอบาย กลัวจะตกนรก ก็เลยกลัวความตาย มีอาการ
กระสับกระส่าย แต่ถ้าเรามั่นใจว่า ชีวิตนี้ได้ท�ำความดีมาตลอด
ได้สร้างบุญกุศลมามากมาย เพราะฉะนั้นไปดีแน่ จึงไม่กลัวตาย
เต็มใจตาย พร้อมทีจ่ ะตาย ความตระหนักเช่นนี้ ท�ำให้ตายอย่างสงบ
เรียกว่า ตายอย่างมีความสุข
ฉะนั้น เวลานึกถึงความตาย อยากให้เรานึกถึงการตายดี
ในแง่มมุ นีม้ ากๆ แล้วก็พยายามสร้างเหตุปจั จัย เพือ่ ท�ำให้การตายดี
นั้นเป็นไปได้

เหตุปัจจัยที่ท�ำให้ตายดี
ก่อนที่จะพูดถึงเหตุปัจจัยที่ท�ำให้ตายดี อาตมาอยากพูดถึง
เหตุปัจจัยที่ท�ำให้ตายไม่ดี
ข้อแรก คือ ความกลัว ความกลัวท�ำให้หลายคนมีอาการ
ทุรนทุรายก่อนตาย บางคนไม่ใช่แค่กลัวตาย แต่ยงั กลัวตายคนเดียว
ด้วย คนแก่หลายคนเมื่อเจ็บป่วยระยะท้าย ไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือที่
โรงพยาบาล กลางค�่ำกลางคืนจะไม่ยอมหลับ เพราะอะไร เพราะ
กลัวว่าถ้าตัวเองหลับ คนดูแลก็จะหลับไปด้วย แล้วถ้าเกิดตัวเองตาย
ตอนนั้น ก็ต้องตายคนเดียว ไม่มีใครรับรู้หรืออยู่เป็นเพื่อน
นอกจากไม่ยอมนอนแล้ว ผู้ป่วยประเภทนี้จะพยายามปลุก
ให้คนดูแลตืน่ ขึน้ มากลางดึก เพือ่ ให้แน่ใจว่า เขายังไม่หลับ ผูด้ แู ลจะ
เหนื่อยมาก เพราะดูแลทั้งวันแล้ว กลางคืนก็ยังไม่ได้หลับ เพราะ
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ถูกปลุกตลอดทั้งคืน เจออย่างนี้ติดต่อกันอาทิตย์ สองอาทิตย์
ตาเป็ น ขอบด� ำ เหมื อ นหมี แ พนด้ า เลย นอกจากเหนื่ อ ยล้ า แล้ ว
หลายคนจะรู้สึกหงุดหงิดด้วย
มี น ายต� ำ รวจคนหนึ่ ง ป่ ว ยอยู ่ ใ นระยะท้ า ย แกจะเรี ย ก
พยาบาล เรียกลูก เรียกเมีย ให้ท�ำโน่นท�ำนี่ให้แกตลอดเวลา เช่น
ไขเตียงขึ้น เอาเตียงลง พลิกตัว บางทีก็เรียกเอาน�้ำมาให้ เรียก
ตลอดทัง้ วัน กลางคืนก็ไม่ยอมหลับ เรียกให้ลกู เมียท�ำนัน่ นีส่ ารพัด
เป็นอย่างนีป้ ระมาณ ๒ - ๓ อาทิตย์ ลูกชายเครียดมากเพราะไม่ได้
หลับเลย สุดท้ายสติแตก ลูกชายจับคอเสื้อพ่อเขย่าแรง ตวาด
ใส่หน้าว่า “จะเอายังไงๆ ไม่ได้นอนเลย เรียกอยู่นั่นแหละ”
ถามว่า เกิดอะไรขึ้นกับนายต�ำรวจคนนั้น แกเป็นอย่างนั้น
เพราะอะไร ไม่ใช่เพราะปวดนะ ที่ท�ำอย่างนั้นก็เพราะแกกลัว
ตาย แต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองกลัวตาย ตนเองเป็นผู้ชาย แถมเป็น
นายต�ำรวจใหญ่ จะยอมรับว่าตัวเองกลัวตายได้อย่างไร พยายาม
กดข่มปฏิเสธ ความกลัวตายมันก็เลยแสดงอาการออกมา ด้วยการ
ท�ำทุกอย่าง เพื่อให้มีคนอยู่ใกล้ๆ จะได้หายกลัว พฤติกรรมแบบนี้
มักเกิดกับคนที่กลัวตาย แต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองกลัว
ข้อที่ ๒ คือ ความโกรธ คนป่วยด้วยโรคร้าย โดยเฉพาะเมือ่
โรคลามถึงระยะท้าย เขาจะโกรธสารพัดเลย อาจจะโกรธเพราะว่า
ท�ำไมท�ำดีแล้วไม่ได้ดี ฉันท�ำบุญท�ำกุศลมาทัง้ ชีวติ ท�ำไมต้องมาเจอ
แบบนี้ ท�ำไมชีวิตนี้ฉันจึงมีแต่เคราะห์กรรม ตั้งแต่เด็กก็ล�ำบาก
ครั้นมีสามีก็เจอแต่ผู้ชายแย่ๆ ตลอดชีวิตฉันท�ำงานเลือดตาแทบ
กระเด็น พอเริม่ จะลืมตาอ้าปากได้ ลูกเรียนจบ กลับมาเป็นมะเร็ง
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รู้สึกว่า ทั้งชีวิตเจอแต่เคราะห์ซ�้ำกรรมซัด หลายคนจะโกรธชะตา
กรรม
บางคนก็โกรธเพราะว่า ตนเองอุตส่าห์ดูแลสุขภาพอย่างดี
กิ น อาหารชี ว จิ ต แมคโครไบโอติ ก ส์ ออกก� ำ ลั ง กาย สาหร่ า ย
เกลียวทองก็ซอื้ โคคิวเท็นก็หา ผงชูรส สารเคมีไม่แตะเลย รวมทัง้
อาหารทีม่ ไี ขมันเยอะ น�ำ้ ตาลมาก แถมยังออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ
ทัง้ ว่ายน�ำ 
้ จ๊อกกิง้ ดันเป็นมะเร็ง แต่พวกทีส่ บู บุหรี่ กินเหล้า กลับ
ไม่ เ ป็ น อะไร คิ ด แบบนี้ ก็ รู ้ สึ ก โกรธแค้ น บางคนก็ โ กรธที่ ส ามี
ไม่อินังขังขอบ ไม่มาดูแล ไม่มาเยี่ยมเยียน หรือโกรธที่สามีไปมี
เมียน้อย ติดเหล้า ก่อหนี้สินมากมาย สร้างความทุกข์ให้ตนเอง
ตลอดเวลา จนร่างกายย�่ำแย่
คนเราเวลาป่วย มักมีความโกรธตามมา แล้วก็จะโทษนั่น
โทษนี่ แม้กระทัง่ โกรธตัวเองทีไ่ ม่ดแู ลสุขภาพดี ทัง้ ๆ ทีภ่ รรยาเตือน
แล้วเตือนอีกว่า อย่ากินอาหารประเภทไขมันเยอะ น�้ำตาลก็อย่า
กินมาก ก็ยังไม่ยอมฟัง ยังชอบกินหมูพะโล้ ขาหมู เนื้อสเต็ก
ข้าวเหนียวทุเรียน สุดท้ายเส้นเลือดในสมองแตก เป็นอัมพฤกษ์
อัมพาต กลายเป็นภาระของลูก ของภรรยา หลายคนโกรธจนกระทัง่
วาระสุดท้าย ระหว่างที่ป่วยก็กราดเกรี้ยวใส่หมอ ใส่พยาบาล
จนกระทั่งตอนตายก็ยังเต็มไปด้วยความโกรธความแค้น กระสับ
กระส่ายจนวาระสุดท้าย อย่างนี้ก็ตายสงบได้ยาก
ข้อที่ ๓ คือ ความห่วงและความหวง เช่น ห่วงลูก ห่วง
พ่อแม่ ห่วงงาน หรือหวงทรัพย์สมบัติ บางคนก็หวงคนรัก กลัว
เขาจะไปมีคนใหม่
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มี ผู ้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง ป่ ว ยเป็ น มะเร็ ง ก่ อ นตายเอาแต่ พู ด ถึ ง
ลูกชายคนเล็กอายุ ๑๐ ขวบ ห่วงมาก เพราะกลัวว่าจะเป็นอย่าง
พีช่ าย ๒ คน ซึง่ ติดยาแล้วก็ตดิ คุก เธอพูดถึงลูกคนนีจ้ นกระทัง่ ตาย
ตอนตายเธอเปิดตาค้าง พยาบาลพยายามปิดเปลือกตาก็ไม่ส�ำเร็จ
จนกระทั่งวันรุ่งขึ้น ญาติผู้ใหญ่มารับศพ เห็นคนตายตาเบิกโพลง
ก็รวู้ า่ อะไรเกิดขึน้ จึงจุดธูปบอกกับผูต้ ายว่า ลูกชายคนเล็กของเธอ
เธอไม่ตอ้ งห่วงนะ ฉันจะรับไปดูแล พูดจบก็ปดิ เปลือกตา ปรากฏว่า
ปิดลงได้ ทั้งที่ผ่านมาแล้วคืนหนึ่ง
กรณีเชื่อว่าคนตายยังห่วงลูก อาการแบบนี้ เรียกว่าตายตา
ไม่หลับ แต่ก็ยังดี ที่มีคนช่วยให้คลายความห่วงได้ ความห่วงลูก
ท�ำให้จิตใจต่อสู้ขัดขืนกับความตาย ท�ำให้ทุกข์ทรมานมาก
ผูป้ ว่ ยบางคนไม่ได้หว่ งว่าคนรักจะล�ำบาก รูอ้ ยูว่ า่ เขาสามารถ
อยู่ได้ด้วยตัวเขาเอง แต่กลัวที่เขาท�ำใจไม่ได้
พระอาจารย์พรหมวังโส เป็นพระชาวอังกฤษ ท่านไปสร้าง
วัดที่ออสเตรเลีย ท่านมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อ สตีฟ สตีฟป่วยหนัก
และอยู่ในระยะท้าย ทั้งๆ ที่อาการหนักแล้ว แต่เขาไม่ยอมตาย
มีอาการทุกข์ทรมาน ท่านไปเยีย่ มหลายครัง้ เห็นผิดสังเกต วันหนึง่
จึงพูดกับภรรยาของสตีฟว่า “คุณอนุญาตให้สตีฟไปหรือยัง” ทีแรก
ภรรยาคงงง แต่พอตั้งสติได้ ก็ขึ้นไปบนเตียงกอดสตีฟเอาไว้ แล้ว
ก็บอกสตีฟว่า “สตีฟ…ฉันอนุญาตให้เธอไปได้แล้วนะ” สองวันต่อมา
สตีฟก็จากไป คนบางคนเขาไม่ได้กลัวตายนะ แต่ที่เขาไม่ตาย
เพราะเขายังห่วงคนรักว่าจะท�ำใจไม่ได้ ก็เลยพยายามอยู่ แต่พอ
คนรักอนุญาตเปิดไฟเขียวให้เขาไป เขาไปเลย แบบนี้มีเยอะนะ
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คุณยายคนหนึ่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่ผ่านไปได้ ๒
อาทิตย์ หัวใจก็หยุดเต้น เมื่อปั๊มหัวใจส�ำเร็จ คุณยายก็กลายเป็น
ผักไปแล้ว ไม่พดู ไม่คยุ ไม่ตอบสนองใดๆ คุณยายเป็นคนทีม่ นี ำ�้ ใจ
เพื่อนบ้านรักมากเลย พากันมาเยี่ยม ทุกๆ คนพูดเหมือนกันว่า
ขอให้หายไวๆ นะ จะได้ไปเทีย่ วไปเล่นกัน แต่คณ
ุ ยายก็ไม่ตอบสนอง
แต่อย่างใด
ผ่านไปเดือนหนึง่ ลูกชายซึง่ ดูแลแม่มาตลอด วันหนึง่ พลิกตัว
แม่ เห็นแม่นำ�้ ตาไหล สังหรณ์ใจ ก็เลยพูดขึน้ มาว่า “แม่เหนือ่ ยไหม
แม่ทรมานไหม ถ้าแม่เหนื่อย แม่ทรมาน แม่ไปได้เลยนะ ไม่ต้อง
ห่วงผม” แล้วลูกชายก็ชวนแม่สวดมนต์ นัง่ สมาธิ ซึง่ ปกติทำ� อย่างนี้
เป็นประจ�ำ แต่คราวนี้พอท�ำไปได้แค่ ๕ นาที สัญญาณชีพของแม่
ที่เคยเต้นก็แบนราบไปเลย แปลว่าแม่ไปแล้ว
ท�ำไมไปตอนนี้ ทีไ่ ปก็เพราะลูกชายให้ไฟเขียวแม่แล้ว ความ
จริงแม่คงไม่ได้ห่วงลูกว่าจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแม่ แต่เกรงว่าลูกจะ
ท�ำใจไม่ได้ ถ้าแม่ตาย แต่พอลูกพูดอย่างนี้ แม่ก็พร้อมไปทันที
กรณีนี้เหมือนกับสตีฟที่พอรู้ว่า ภรรยาท�ำใจได้ที่เขาจะไป
เขาก็ไปเลย แต่ถ้ามีความห่วง คนไข้จะไม่ยอมไปง่ายๆ จะต่อสู้
ขัดขืนกับความตาย แม้ว่าร่างกายไม่ไหว แต่ใจยังไหว ยังทู่ซี้ที่จะ
อยู่ แล้วก็อยู่ด้วยความทรมาน นี่เพราะความห่วง และถ้าตายใน
ขณะที่จิตยังห่วง ก็ไปไม่ดี
ข้อที่ ๔ คือ ความรู้สึกผิด หรือความเสียใจ ความรู้สึกผิด
เป็นอีกสาเหตุที่ท� ำให้หลายคนไม่ยอมตาย และต่อสู้ขัดขืนกับ
ความตาย ระหว่างที่ยังไม่ตายก็ทรมาน หัวหน้าพยาบาลคนหนึ่ง
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เป็นมะเร็งปอด พอมาถึงระยะท้าย อวัยวะต่างๆ แย่หมดแล้ว แต่
เธอไม่ยอมตาย เปิดตาค้าง หมอแปลกใจมากที่เธอไม่ยอมตาย
จนกระทั่ ง พยาบาลรุ ่ น น้ อ งคนหนึ่ ง มาเยี่ ย ม พอเธอรู ้ ก็
รวบรวมก�ำลังเพือ่ จะบอกกับรุน่ น้องคนนีว้ า่ “พีข่ อโทษทีเ่ คยท�ำไม่ดี
กับเธอ เพราะเคยคิดว่าเธอเป็นกิ๊กกับสามี ตอนนี้เข้าใจความจริง
แล้ว ขอโทษด้วย” พยาบาลรุน่ น้องก็ดนี ะ เธอตอบว่า “ไม่เป็นไรพี่
หนูเข้าใจพี่ หนูไม่ได้โกรธเคืองพี่เลยนะ หนูให้อภัยพี่” พอได้ยิน
อย่างนีค้ นไข้กส็ บายใจ เหมือนยกภูเขาออกจากอก แล้วเธอก็หลับตา
ไม่กชี่ วั่ โมงเธอก็จากไป ก่อนหน้านีเ้ ธอไม่ยอมตาย เพราะว่ารูส้ กึ ผิด
ที่ท�ำไม่ดีกับรุ่นน้อง
คนเรา ถ้ามีความรูส้ กึ ผิดติดค้างใจ จะไม่ยอมตายจนกว่าจะ
ปลดเปลื้องความรู้สึกผิดนี้ ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ จะปลดเปลื้อง
ความรูส้ กึ ผิด ก็ตอ้ งขอโทษหรือขอขมา แต่บางครัง้ คนทีเ่ ราท�ำไม่ดี
กับเขา เขาไม่อยู่แล้ว เขาตายไปแล้ว จะท�ำอย่างไร พระอาจารย์
ครรชิต อกิญจโน เล่าว่า มีผเู้ ฒ่าคนหนึง่ ป่วยหนัก อยูใ่ นระยะท้าย
ชาวบ้านในชนบท เมือ่ ป่วยหนัก เขาจะขอไปตายทีบ่ า้ น แต่จนแล้ว
จนรอด แกก็ไม่ยอมตายนะ อาจารย์ครรชิตรูเ้ ลยว่า โยมคนนีต้ อ้ ง
มีอะไรค้างคาใจ จึงไม่ยอมตาย ท่านจึงไปหาโยมคนนี้ แล้วถามว่า
“ปู่ มีอะไรไม่สบายใจไหม ถ้ามีขอให้บอก ขอให้ไว้ใจอาตมา ถ้ามี
อะไรที่อาตมาช่วยได้ก็จะช่วย”
แล้วแกก็เล่าว่า เมือ่ ๕๐ ปีทแี่ ล้ว แกอยูก่ นิ กับผูห้ ญิงคนหนึง่
แต่พอเธอท้องได้ ๓ เดือน แกก็ทิ้งเขาไป ตอนนี้แกอยากจะรู้ว่า
สองคนนั้นเป็นอย่างไร เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้วนะ ไม่ใช่
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เดือนทีแ่ ล้ว น่าคิดนะ ท�ำไมแกเพิง่ มาอยากรูเ้ อาตอนนี้ ท�ำไมตอน
ทีไ่ ม่ปว่ ย ท�ำไมตอนทีอ่ ายุ ๔๐ หรือ ๕๐ ปี จึงไม่รสู้ กึ ทุกข์รอ้ นกับ
เรื่องนี้ เพราะถ้าทุกข์ร้อน คงต้องไปตามหาแล้วใช่ไหม นี่ปล่อย
มาตั้ง ๕๐ ปี
อันนี้เป็นแง่คิดนะว่า ความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น บางครั้งเรา
สามารถจัดการกับมันได้ด้วยการกดข่ม หรือใช้เหตุผลเป็นข้ออ้าง
ในการกลบเกลื่อนความรู้สึกผิด เช่น บอกกับตัวเองว่า ใครๆ เขา
ก็ทำ� กัน ตอนทีส่ ขุ ภาพดีอยู่ ข้ออ้างแบบนีใ้ ช้การได้ สามารถกดข่ม
ความรูส้ กึ ผิดได้ แต่พอจะตาย ข้ออ้างแบบนีม้ นั ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว
นะ ความรูส้ กึ ผิด ทีถ่ กู กดข่มไว้ ๕๐ ปี มันโผล่ออกมาตอนจะตาย
คราวนี้จะท�ำอย่างไร
เรื่องนี้แกไม่เคยบอกลูกที่ดูแลแกเลยนะ ลูกที่ดูแลแกเป็น
ลูกของเมียคนที่ ๒ ที่ ๓ เพิ่งได้ยินจากปากแกเป็นครั้งแรก แก
ไม่เคยพูดให้ใครฟังเลย พอรู้เรื่องนี้ ลูกก็กลับไปบ้านเก่าของแก
ไปตามหาผูห้ ญิงคนนัน้ ปรากฏว่าผูห้ ญิงตายแล้ว ตายเพราะความ
ชรา ส่วนลูกชายก็ตายไปแล้วเช่นกัน เพราะเป็นเอดส์ พอเจอแบบนี้
ลูกเลยไม่กล้ามาบอกพ่อ ก็เลยตกเป็นหน้าที่ของพระอาจารย์
ครรชิต
พอพระอาจารย์ครรชิตพูดไม่ทนั จบประโยคเลย แกก็หนั หลัง
แล้วก็รอ้ งไห้ ท่านจึงพูดว่า “ปู่ สองคนนัน้ ตอนนีก้ ต็ ายไปแล้ว เหตุ
การณ์ผ่านไปนานแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่ท�ำไมเราไม่ท�ำบุญ
อุทิศให้เขาล่ะ” พอได้ยินเช่นนี้ แกหันกลับมาเลย ถามว่า “ท�ำได้
เหรอ” ท่านบอกว่า “ท�ำได้ส”ิ แกเลยบอกให้ลกู ๆ หลานๆ ท�ำบุญอุทศิ
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ให้กับเมียเก่าและลูกคนที่จากไป คนอีสานเวลาท�ำบุญให้กับผู้ตาย
เป็นงานใหญ่นะ ใช้เวลาพอสมควร แกก็อยู่รอจนกระทั่งท�ำบุญ
เสร็จ แล้วแกก็ไป แต่คราวนี้แกไปอย่างสงบ เพราะไม่มีอะไร
ติดค้างใจแล้ว
กรณีนี้ ถือว่าเป็น happy ending คือ ตายดี ตายสงบ แต่
ถ้าหากความรู้สึกผิดไม่ได้รับการปลดเปลื้องล่ะ ถ้าหากแกเก็บ
ความรูส้ กึ ผิดนัน้ ไว้ในใจ โดยทีไ่ ม่มใี ครมาทัก ไม่มพี ระมาถาม แก
ก็คงจะทุกข์ทรมานจนกระทั่งสิ้นลม สิ้นลมไปแล้ว ไม่ได้จบแค่นั้น
เพราะอาจไปอบายด้วย เนือ่ งจากจิตสุดท้ายเป็นอกุศล กรณีแบบนี้
มีมากมาย
มีผู้ชายอีกคนหนึ่ง อายุ ๖๗ ปี ป่วยเป็นมะเร็งระยะท้าย
ก่อนหน้านัน้ เคยแต่งงานแล้วมีลกู ๒ คน ลูกยังเล็กอยูเ่ ลย แกก็ทงิ้
เขาไป แล้วไปแต่งงานใหม่ ผ่านไป ๓๐ ปี แกเป็นมะเร็ง ภรรยา
คนที่ ๒ ก็ดูแลอย่างดี แต่แกมีอาการทุกข์ทรมานมาก สิ่งที่แก
อยากจะเห็ น คื อ อะไร อยากเห็ น หน้ า ลู ก ชายคนที่ แ กทิ้ ง ไปเมื่ อ
๓๐ ปีที่แล้ว
ยังดีนะทีเ่ จ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลประจ�ำต�ำบลอุตส่าห์ไปตามหา
ลูกของแกจนเจอ แล้วพามาหาแก แกดีใจมากเลย จะว่าไปลูกชาย
คนนี้ก็คงเหมือนคนแปลกหน้า เพราะแกไม่เคยเห็นมาเลยตลอด
๓๐ ปี แต่แกดีใจ ท�ำไมถึงดีใจ เพราะแกรูส้ กึ เหมือนว่า ได้ชดเชย
ความผิด ที่เคยทิ้งลูกไปตั้งแต่เล็ก อย่างน้อยก็ได้เจอ ได้พูดได้คุย
กันก่อนจะตาย
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กรณีนกี้ เ็ หมือนกันนะ ท�ำไมแกถึงอยากจะเห็นหน้าลูกตอนที่
ก�ำลังจะตาย ตอนไม่ปว่ ย ท�ำไมไม่สนใจอยากเห็นหน้าลูก ก็คงเป็น
เพราะตอนนั้นความรู้สึกผิดไม่ได้รบกวนจิตใจ เนื่องจากมีเหตุผล
มากมายที่ใช้เป็นข้ออ้างในการกดข่มความรู้สึกผิดนั้น พอมีข้ออ้าง
แล้วก็รู้สึกสบายใจ แต่ข้ออ้างแบบนี้ใช้การได้ชั่วคราว พอถึงเวลา
จะตาย มันไม่สามารถกดข่มความรู้สึกผิดได้ ความรู้สึกผิดจึงผุด
ขึ้นมารบกวนจิตใจจนตายไม่ได้
บางคนก็รู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ มีต�ำรวจคนหนึ่ง อายุ
๔๘ ปี เป็นมะเร็งเช่นกัน ตอนที่อยู่ในระยะท้าย พ่อแม่ก็มาเยี่ยม
แต่แกไม่ยอมให้พ่อแม่ท�ำอะไรเลย ทุกอย่างแกจะต้องให้พยาบาล
ท�ำให้ พ่อแม่จะรินน�้ำให้แก แกก็ห้ามไม่ให้ท�ำ  แต่สั่งให้พยาบาล
ท�ำแทน นอกจากนัน้ ยังมีความกราดเกรีย้ วมาก ด่าพยาบาลทุกคน
ทัง้ วันเอาแต่กดกริง่ เรียกพยาบาล เพียงเพือ่ ดูหน้าพยาบาลว่า วันนี้
เวรใคร พยาบาลทัง้ หอรูส้ กึ ระอามาก เวลาได้ยนิ เสียงกริง่ จากห้อง
ของแกจึงไม่สนใจ ผลก็คือ ตอนหลังแกไม่กดนิดกดหน่อย แต่กด
เสียงดังยาว จนกระทัง่ สวิทช์พงั แกเปลีย่ นห้องมาแล้วเป็นห้องที่ ๓
เพราะอีก ๒ ห้อง สวิทช์พัง ผู้คนระอาทั้งโรงพยาบาล มันเป็น
เพราะอะไร อาตมาคาดว่า เป็นเพราะแกยอมรับสภาพที่ตัวเอง
ป่วยไม่ได้ จากคนทีเ่ ป็นผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฎร์ เป็นผูช้ ายเข้มแข็งก�ำย�ำ
ตอนนี้กลายเป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ แม้แต่จะยกมือยกขาก็ยัง
ยกไม่ได้เลย แกคงท�ำใจไม่ได้ รู้สึกโกรธตัวเองมาก ที่อยู่ในสภาพ
แบบนี้
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โกรธตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือ โกรธที่ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณ
พ่อแม่ กลายเป็นภาระของพ่อแม่ ๔๘ ปี ไม่เคยตอบแทนบุญคุณ
พ่อแม่เลย แล้ววันนี้พ่อแม่ต้องมาคอยดูแล สิ่งหนึ่งที่แกคิดว่าจะ
ช่วยลดภาระของพ่อแม่ได้กค็ อื พ่อแม่ไม่ตอ้ งท�ำอะไรให้แก แต่จะให้
พยาบาลท�ำทุกอย่าง ถ้าพ่อแม่จะรินน�้ำให้แก แกจะรู้สึกผิดว่า เรา
ไม่ได้ท�ำอะไรให้พ่อแม่เลย พ่อแม่ต้องมารินน�้ำให้เรา ต้องมาเช็ด
เนื้อเช็ดตัวให้เรา ก็เลยไม่อยากให้พ่อแม่ท�ำ ให้พยาบาลท�ำดีกว่า
เพราะจ่ายเงินไปแล้ว แกท�ำอย่างนี้ เพราะอยากลดความรู้สึกผิด
แต่คงลดได้ไม่มาก จึงไม่สบายใจ สุดท้ายก็ตายไม่ดีเหมือนกัน
ยั ง ดี ที่ แ กท� ำ พิ นั ย กรรม มอบเงิ น และทุ ก อย่ า งให้ พ ่ อ แม่
อย่างน้อยก็คงช่วยผ่อนคลายความรู้สึกผิดขึ้นมาได้ ความรู้สึกผิด
เป็นเรื่องส�ำคัญ ซึ่งมองข้ามไม่ได้ เราอาจจะนึกว่าไม่มีอะไรนะ
แต่ทไี่ ม่มอี ะไร เพราะเราไปกดข่มมันเอาไว้ แต่ตอนจะตาย มันจะ
โผล่มารังควานจนทุรนทุรายเลยทีเดียว
ข้อที่ ๕ คือ ความเจ็บปวด ข้อนี้พวกเราคงเคยเห็นกับตา
นะ พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือเพื่อน ที่เจ็บปวด ทุกข์ทรมานอยู่ใน
โรงพยาบาล จนกระทัง่ วาระสุดท้าย เป็นความเจ็บปวดทีย่ าเท่าไหร่
ก็เอาไม่อยู่ รวยแค่ไหนก็ไม่สามารถบรรเทาความปวดได้ โดยเฉพาะ
เมื่ออยู่ในระยะท้าย ยังไม่นับถึงความทรมานเพราะหายใจไม่ออก
หรือหายใจเหนื่อยหอบ เพราะเป็นโรคถุงลมโป่งพอง น�้ำท่วมปอด
หรือเพราะเป็นมะเร็งในระยะท้าย หลายคนเห็นภาพนีก้ ก็ ลัว นีเ่ ป็น
อีกสิ่งหนึ่งที่จะท�ำให้การตายดี เกิดขึ้นได้ยาก
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แต่จากประสบการณ์ของอาตมา สิ่งที่เป็นปัญหามากกว่า
คือ ๔ ข้อแรก คือกลัว โกรธ ห่วง และความรู้สึกผิด ซึ่งเป็น
ปัญหาทางใจล้วนๆ ส่วนความปวดทางกาย ยังไม่ร้ายเท่า ที่พูด
อย่ า งนี้ เ พราะว่ า คนไข้ ห ลายคนที่ พ อเขาได้ รั บการปลดเปลื้ อ ง
ความรู้สึกผิด ไม่มีอะไรที่จะต้องห่วง ไม่มีความโกรธ ไม่มีความ
กลัว แม้จะปวด แต่เขาก็อยู่กับความปวดได้
ยิ่งถ้าฝึกจิตมาดี เช่น ฝึกสติ ฝึกสมาธิ หรือมีปัญญาเข้าใจ
ความจริง ก็สามารถอยูก่ บั ความปวดได้ แม้วา่ จะปวดมาก แต่กอ็ ยู่
กับมันได้ พูดอีกอย่างหนึง่ ปวดกายไม่นา่ กลัวเท่ากับปวดใจ ปวดใจ
ก็เพราะกลัว โกรธ ห่วง และรู้สึกผิด ทีนี้ท�ำอย่างไรจึงจะไม่ให้
๔ ข้อแรกนี้มารบกวนจิตใจได้
ประการแรก คือ การท�ำความดี ถ้าเราท�ำความดี และ
ไม่ทำ� ความชัว่ หรือเบียดเบียนใคร อย่างน้อยความกลัวตายจะลดลง
คนที่ด�ำเนินชีวิตอยู่ในศีลในธรรม จะมีความมั่นใจทั้งโลกนี้และ
โลกหน้า พระพุทธเจ้าตรัส ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์
คื อ อดี ต ชาติ ข องพระพุ ท ธเจ้ า ตอนที่ ยั ง เป็ น ปุ ถุ ช น มี ช าติ ห นึ่ ง
ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่มคี วามชัว่ ซึง่ ท�ำไว้ ณ ทีไ่ หนๆ เลย ฉะนัน้
ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นเกรงความตายที่จะมาถึง” อีกคราวหนึ่งก็พูดว่า
“เมื่อตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก”
การท�ำความดี เป็นหลักประกันขัน้ ต้นของการตายดี ท�ำให้
ความกลัว รวมทั้งความรู้สึกผิด รบกวนจิตใจเราน้อยลง ถ้าเราไม่
ท�ำชั่ว ไม่เบียดเบียนใคร เราใส่ใจท�ำหน้าที่ของเรา ไม่ให้ขาดตก
บกพร่อง ไม่วา่ กับลูก กับคูค่ รอง กับพ่อแม่ ซึง่ เป็นความดีอย่างหนึง่
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ก็จะไม่มอี ะไรให้รสู้ กึ ผิดติดค้างใจ หรือแม้จะเผลอไป เกิดพลัง้ พลาด
ก็ควรขอขมา อย่ากลัวเสียหน้า กล้าทีจ่ ะขอขมา ความรูส้ กึ ผิดก็จะ
ไม่ติดค้างใจ
การท�ำความดี และหลีกเลีย่ งความชัว่ เป็นหลักประกันขัน้ ต้น
ที่จะท�ำให้อารมณ์อกุศล ๔ ประการ มารังควาน รบกวนจิตใจเรา
น้อยลงในเวลาใกล้ตาย
ประการที่ ๒ คือ หมั่นฝึกสติ เราควรหมั่นภาวนาเพื่อรู้จัก
ปล่อยวาง การฝึกสติช่วยให้เรารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ยึด เกาะ
หรือแบกอารมณ์เหล่านี้เอาไว้ ท�ำให้วางได้เร็ว หลายคนท�ำความดี
แต่ไม่ได้ฝกึ จิตให้รจู้ กั ปล่อย รูจ้ กั วาง ตอนใกล้ตายอาจมีความรูส้ กึ ผิด
เข้ามาเกาะกุม เพราะว่าคนเรา ยากที่จะท�ำความดีได้โดยตลอด
บางครั้งก็เผลอท�ำสิ่งที่ไม่สมควร เช่น ต่อว่าพ่อแม่ที่ไม่ยอมกินยา
แอบกินทุเรียนทั้งที่เป็นเบาหวาน แอบสูบบุหรี่ทั้งที่เป็นมะเร็งปอด
พอท่านจากไปก็รู้สึกเสียใจ โทษตัวเองว่าเราไม่น่าท�ำอย่างนั้นเลย
ยิ่งกว่านั้นก็คือ หลายคนแม้จะท�ำดีมากมาย แต่ก็รู้สึกว่ายัง
ท�ำดีไม่พอ เสียใจทีอ่ ย่างนีก้ ไ็ ม่ได้ทำ 
� อย่างนัน้ ก็ไม่ได้ทำ 
� ความรูส้ กึ นี้
จะเกิดขึ้นเมื่อเขาใกล้จะเสียชีวิต พ่อแม่ที่เสียลูก หรือลูกที่เสีย
พ่อแม่ มักจะโทษตัวเองว่า ฉันน่าจะท�ำอย่างนัน้ ฉันน่าจะท�ำอย่างนี้
แต่ฉันไม่ได้ท�ำ
คนเราไม่ได้รู้สึกผิดเพียงเพราะว่าท�ำความไม่ดี แต่รู้สึกผิด
เพราะว่ายังท�ำดีไม่พอ หรือมีความดีบางอย่างทีย่ งั ไม่ได้ทำ� นีเ่ ป็น
ปัญหาของคนจ�ำนวนมาก หลายคนดูแลพ่อแม่ ดูแลดีทุกอย่าง
แทนที่จะภาคภูมิใจ ที่ท�ำดีกับท่านอย่างเต็มที่ กลับเสียใจว่า ยัง
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มีความดีบางอย่างที่ตนไม่ได้ท�ำ อันนี้เป็นเป็นปัญหาของคนดี
บางคนดูแลพ่อแม่มาอย่างดีเลย แทบจะ ๒๔ ชัว่ โมง ติดต่อ
กันมา ๕ ปี แต่วันที่ท่านจากไป ไม่ได้อยู่กับท่าน เพราะว่าเพลีย
มาก เลยต้องไปนอน หรือมีเหตุให้ตอ้ งไปท�ำธุระทีอ่ ำ� เภอ พอกลับมา
ก็พบว่าท่านจากไปแล้ว รู้สึกผิดมากว่า ท�ำไมเราไม่ได้ดูใจท่านใน
วาระสุดท้าย เอาแต่โทษตัวเอง ซ�ำ้ เติมตัวเอง โบยตีตวั เอง หากเป็น
แบบนี้ เวลาจะตาย ความรูส้ กึ ผิดก็โผล่ขนึ้ มาได้เหมือนกัน แต่บางคน
มันไม่ได้โผล่มาตอนใกล้ตาย แต่ผุดขึ้นมาตอนที่ยังมีสุขภาพดี แต่
ไม่ว่าจะมาตอนไหน ต้องรู้จักปล่อยวาง สติจะช่วยให้เรารู้ทันมัน
แล้ววางลงได้
คนดีบางคนแม้ทำ� ดีแค่ไหน แต่วา่ ตอนจะตาย ความผิดพลาด
บางอย่างก็โผล่ขึ้นมา อย่างในสมัยพุทธกาล นางมัลลิกาเทวี เป็น
มเหสีพระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นคนดีมากเลย ชักชวนให้พระเจ้า
ปเสนทิโกศลเลิกการบูชายัญสัตว์ นางเป็นคนทีใ่ ฝ่ธรรม และมีสว่ น
ช่วยให้พระเจ้าปเสนทิโกศลมาสนใจพุทธศาสนา สนใจที่จะปฏิบัติ
ตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่นางอายุสั้น ยังสาวอยู่ก็ตาย
อย่างกะทันหัน
ตอนทีน่ างตาย จิตของนางนึกไปถึงเหตุการณ์หนึง่ ทีก่ ล่าวเท็จ
กับพระเจ้าปเสนทิโกศล เรื่องของเรื่องคือ พระเจ้าปเสนทิโกศล
บังเอิญเหลือบเห็นนางท�ำอะไรบางอย่างที่น่าละอาย นางปฏิเสธ
ว่าไม่ได้ท�ำ  แล้วบอกว่า ภาพมันหลอกตาพระเจ้าปเสนทิโกศล
พระเจ้าปเสนทิโกศลเชือ่ นางมัลลิกา เพราะรักมาก นางจึงรอดตัวไป
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แต่พอจะตาย นางหวนนึกถึงเหตุการณ์นั้น รู้สึกไม่สบายใจ
ทีก่ ล่าวมุสาวาทออกไป จิตเศร้าหมองจนกระทัง่ จิตสุดท้าย พอตาย
ก็ ไปอบาย อยู่ ใ นนรก ๗ วั น เรื่อ งนี้บ างคนคงสงสั ย ว่ า ท� ำ ไม
คนดีอย่างนางจึงตกนรก แต่ถ้าเข้าใจพุทธศาสนา หรือเข้าใจเรื่อง
กฎแห่งกรรมอย่างละเอียด ก็จะเข้าใจได้วา่ ทีน่ างตกนรก เพราะว่า
จิตสุดท้ายของนางเป็นอกุศล ถูกความรู้สึกผิดรบกวนจิตใจ เนื่อง
จากนึกถึงความไม่ดีที่ได้ท�ำลงไป พูดอีกอย่างคือ ท�ำกรรมไม่ดีไว้
กรรมก่อนตาย มีชอื่ อีกอย่างว่า “อาสันนกรรม” หรือกรรม
จวนเจียน หากจิตสุดท้ายนึกคิดในทางที่ไม่ดี มีความรู้สึกที่เป็น
อกุศล ก็เรียกว่า อาสันนกรรมเป็นอกุศล จะส่งผลให้ไปอบายทันที
หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วความดีทที่ ำ� ก่อนหน้านัน้ หรือความดี
ทีท่ ำ� มาทัง้ ชีวติ ไม่มผี ลหรือ มีผลแน่นอน แต่จะส่งผลทีหลังอาสันนกรรม
กรรมในพุทธศาสนามีหลายชนิด บางชนิดให้ผลทันที บางชนิด
ให้ผลช้า บางชนิดให้ผลข้ามภพข้ามชาติ บางชนิดให้ผลเฉพาะชาตินี้
ไม่สง่ ผลถึงชาติหน้า อันนีม้ รี ายละเอียดอยู่ แต่ทเี่ ราควรจะรูใ้ นกรณี
อย่างนี้คือ อาสันนกรรมจะให้ผลทันที ถ้าเป็นอกุศล ก็ไปอบาย
หรือทุคติทนั ที ถ้าเป็นกุศล ก็ไปสุคติ หลังจากนัน้ กรรมอืน่ ๆ ทีท่ ำ�
ก่อนนั้นก็จะตามมา อย่างนางมัลลิกาเทวี อยู่ในนรก ๗ วัน แต่
สุดท้ายกรรมดีที่ท�ำมีมากมาย ก็หนุนส่งให้นางไปเกิดในสวรรค์
ขอย�ำ้ ว่า กรรมทุกอย่างส่งผล เพียงแต่วา่ บางอย่างให้ผลเร็ว
บางอย่างให้ผลช้า คนท�ำชั่ว หากจิตสุดท้ายเป็นกุศลก็ไปสุคติ แต่
ว่ากรรมชั่วที่ท�ำไว้ก่อนนั้น ก็จะตามมาส่งผล เช่น ท�ำให้เจ็บป่วย
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ถูกท�ำร้าย ทรัพย์สนิ ถูกโกง อันนีเ้ ป็นเรือ่ งของวิบากทีจ่ ะตามมาทัน
เพราะฉะนั้น นอกจากการท�ำดี ไม่ท�ำชั่วแล้ว เราควรฝึกจิต
ให้รทู้ นั อารมณ์อกุศลทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะในระยะท้ายหรือใกล้ตาย
เมือ่ เรารูจ้ กั วางอารมณ์อกุศลได้ หรือจัดการกับอารมณ์เหล่านัน้ ได้
อย่างถูกต้อง ก่อนตายก็จะไม่ทุรนทุราย ไม่กระสับกระส่าย เมื่อ
ตายก็จะไปสุคติ เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ถ้าเราต้องการตายดี นอกจาก
การท�ำดี สร้างบุญสร้างกุศล เช่น ให้ทาน รักษาศีลแล้ว ภาวนาก็
ส�ำคัญ
ถ้าเราภาวนาดี ถึงเวลาที่มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับร่างกาย
สติหรือสมาธิก็สามารถเอาอยู่ได้ แม้มอร์ฟีนเอาไม่อยู่แล้วก็ตาม
เช่น ถ้าเราใช้สติ ดูความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น เห็นความปวด ไม่เป็น
ผู้ปวด ความทุกข์ก็จะลดลง สติช่วยให้เราเห็นเวทนา ไม่เข้าไป
ยึดเวทนานั้น หลวงพ่อค�ำเขียนใช้ค�ำว่า “เห็น อย่าเข้าไปเป็น”
เราเคยสังเกตไหม เวลาปวด ไม่ว่าปวดตรงไหน จิตมักไป
จดจ่อตรงที่ปวด แต่ตรงที่ไม่ปวด จิตไม่สนใจเลย ทั้งๆ ที่ ๙๙%
ของร่ า งกายไม่ ป วดเลย แต่ จิ ต จะไปจดจ่ อ อยู ่ กั บ ๑% ที่ ป วด
ในท�ำนองเดียวกัน เวลาอยูใ่ นทีห่ นาว ทัง้ ๆ ทีเ่ รามีเสือ้ ผ้าคลุมทัง้ ตัว
จนอบอุ่น แต่มีแค่ใบหน้าและมือที่ไม่มีอะไรคลุม จึงรู้สึกหนาว
ถามว่า จิตเราจะไปอยู่ที่ไหน ร้อยทั้งร้อยจะไปอยู่ที่ใบหน้ากับ
ปลายมือที่หนาว ถามว่า เราชอบหนาวไหม ไม่ชอบ แต่ท�ำไมถึง
ไปจดจ่อตรงนั้น เจ็บ เราก็ไม่ชอบใช่ไหม แต่ท�ำไมใจจึงไปจดจ่อ
ตรงที่เจ็บ เวลาปวดก็เช่นกัน ตรงไหนไม่ปวด จิตไม่สนใจ แต่จะ
ไปสนใจจดจ่อตรงที่ปวด
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จะว่าจิตของเราชอบเข้าหาความทุกข์ หรือชอบหาความทุกข์
มาใส่ตัวก็ได้ มันท�ำอย่างนั้นเพราะอะไร เพราะลืมตัว หรือเพราะ
หลง แต่ทันทีที่มีสติ จิตจะวางเลย มันจะวางความปวด ไม่จดจ่อ
ปักตรึงอยู่กับตรงที่ปวด มันจะแค่ดูหรือเห็น หลวงพ่อค�ำเขียนจึง
เตือนเสมอๆ ว่า “เห็นความปวด อย่าเป็นผู้ปวด”
หลวงพ่อค�ำเขียนก็เคยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง โดยมี
ก้อนแถวตับอ่อนด้วย หมอต้องการตรวจเช็ค จึงกดทีท่ อ้ ง หลวงพ่อ
ไม่รอ้ งเลย หมอจึงถามว่า “ปวดไหม” หลวงพ่อตอบว่า “ปวดเกินร้อย”
หมอสงสั ย เลยถามว่ า แล้ ว ท� ำ ไมหลวงพ่ อ ไม่ ร ้ อ ง ท่ า นตอบว่ า
“ปวดแล้วจะร้องอีกท�ำไมให้ขาดทุน”
ท่านมองว่า ในเมื่อปวดกายอยู่แล้ว ท�ำไมต้องปวดใจด้วย
ตอนหลังท่านบอกลูกศิษย์ว่า “การปวดนี่ มันก็ไม่ได้ลงโทษเรา
ไม่เท่าไหร่หรอก แต่ (ถ้า) เราเป็นผู้ปวด นี่มันลงโทษเรา ก็เห็น
มันปวด ไปลงโทษอะไรมัน (ท�ำไม)” ท่านยังกล่าวอีกว่า ความปวด
“มันเป็นเพียงอาการ เอาไว้ดู ไม่ได้เอาไว้เป็น”
เราต้องแยกให้ออก ระหว่าง “เห็น” กับ “เป็น” จึงจะเข้าใจที่
หลวงพ่อพูด แล้วถ้าท�ำได้ จะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะ สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ท่านพูดไว้นา่ คิดมากว่า “เรา
ไม่ได้มหี น้าทีท่ กุ ข์ แต่เรามีหน้าทีร่ ทู้ กุ ข์” เมือ่ คุณทุกข์ แสดงว่าคุณ
เป็นทุกข์แล้ว แต่คณ
ุ จะไม่เป็นทุกข์ ต่อเมือ่ คุณรูท้ กุ ข์ “รู”้ กับ “เป็น”
ต่างกันมากนะ รู้ในที่นี้คือ รู้ด้วยสติและปัญญา ถ้าไม่มีสติหรือ
ปัญญา พอเจอทุกข์ คุณก็เป็นทุกข์เลย เป็นผู้ปวดผู้เมื่อย แต่ถ้า
มีสติหรือปัญญา พอเจอทุกข์ ก็แค่รู้ทุกข์ แต่ไม่เป็นทุกข์ วิชานี้
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เอามาใช้กับเราตอนเจอความปวดได้ดีทีเดียว คือเวลาปวด ก็ปวด
แต่กาย ใจไม่ปวดด้วย เพราะมีสติเห็นมัน หรือรู้ทันมัน
มีลงุ คนหนึง่ ปวดมาก เพราะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร ถึง
จุดหนึ่งยาเอาไม่อยู่ แกปวดมากเลย แต่ว่าแกเคยเจริญสติมา จึง
เอาสติมาใช้รับมือกับความปวด แกอธิบายด้วยภาษาของแกว่า
สติดึงจิตเอาไว้ที่หัวไหล่ แล้วดูความปวดที่ท้อง พอท� ำเช่นนั้น
แม้ทอ้ งยังปวดอยู่ แต่ใจไม่ทกุ ข์แล้ว แต่พอเผลอสติ จิตก็ไปรวมกับ
กาย ตอนนั้นรู้สึกปวดมากเลย ต้องตั้งสติ ดึงจิตออกมา ดูความ
ปวดที่ท้อง พอท�ำอย่างนั้นได้ ใจก็ไม่ปวดแล้ว
พูดอีกอย่าง มีการแยกกายกับจิตออกจากกัน ท�ำเช่นนั้น
ได้อย่างไร ค�ำตอบคือ สติ สติท�ำหน้าที่ดึงจิตออกมา ไม่เข้าไปยึด
ไปเกาะ ไปเกี่ยว หรือจมอยู่ในความปวดของกาย เพราะฉะนั้น
แม้กายปวดอยู่ แต่ใจไม่ปวดแล้ว อันนี้เรียกว่าโดนลูกธนูแค่ดอก
เดียว พระพุทธเจ้าเปรียบว่า คนส่วนใหญ่เวลาเจอธนู ไม่ได้เจอ
ธนูดอกเดียว แต่เจอธนู ๒ ดอก คือปวดกายด้วย ปวดใจด้วย
หากเราหลีกเลี่ยงลูกธนูไม่พ้น ก็ให้เจอแค่ดอกเดียว อย่าเอาอีก
ดอกหนึ่งมาทิ่มแทงตัวเอง เป็นดอกที่สอง
ทีน่ างสามาวดี จิตใจไม่ทรุ นทุรายขณะถูกไฟท่วมร่าง ก็เพราะ
ใช้สติมาดูความเจ็บปวด อย่างทีท่ า่ นใช้คำ� ว่า เอาเวทนาเป็นอารมณ์
คุ ณ จะท� ำ อย่ า งนี้ ไ ด้ คุ ณ ต้ อ งเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารดู จิ ต ก่ อ น ดู จิ ต ว่ า มี
ความโกรธเกิดขึ้น แต่ไม่ได้ยึดว่า ความโกรธเป็นฉันหรือของฉัน
คือ เห็นความโกรธ ไม่เป็นผูโ้ กรธ ถ้าดูจติ เป็นจนคล่องแคล่ว ค่อย
มาดูเวทนา จะง่ายขึ้น หรือจะใช้สมาธิก็ได้นะ
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คุณหมออมรา มลิลา เล่าว่า เคยไปเยี่ยมอาจารย์ท่านหนึ่ง
อายุ ๔๐ กว่า ป่วยด้วยโรคมะเร็ง มะเร็งลามไปถึงกระดูก ปวด
มาก จนต้องใช้มอร์ฟนี แต่มอร์ฟนี ก็เอาไม่อยู่ คนไข้อยากได้มอร์ฟนี
ทุกชั่วโมง หมอบอกให้ไม่ได้ ให้ได้แค่ทุก ๓ ชั่วโมง เพราะถ้าให้
ถี่กว่านั้น มันจะไปกดการหายใจ เป็นอันตราย แต่แค่ชั่วโมงเดียว
มอร์ฟีนก็หมดฤทธิ์แล้ว ๒ ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงทุกข์ทรมานมาก
คนไข้จะนั่งก็นั่งไม่ได้ จะนอนก็นอนไม่ได้ ต้องเอาหมอนมาหนุน
หลัง หายใจก็ลำ� บาก มีเสียงดัง ติดๆ ขัดๆ เหงือ่ เป็นก้อนโตๆ เลย
ปากซีดเพราะปวดมาก
คุณหมออมราเห็นแล้วก็สงสาร อยากจะช่วย จึงถามคนไข้วา่
เคยท�ำสมาธิไหม คนไข้ตอบว่าไม่เคย แต่สนใจ คุณหมอจึงแนะน�ำ
ให้น้อมจิตมาที่ลมหายใจ เวลาหายใจเข้าก็นึกในใจว่า “พุท” เวลา
หายใจออก ก็นึกในใจว่า “โธ” คนไข้ถามว่าต้องท�ำนานเท่าไหร่
คุณหมออมราตอบว่า ท�ำเท่าทีท่ ำ� ได้ แล้วก็ชวนท�ำด้วยกัน ตอนแรกๆ
ได้ยนิ เสียงคนไข้หายใจครืดคราดดังๆ แต่ผา่ นไป ๕ นาที เสียงนัน้
ก็หายไป
ทีแรก คุณหมอนึกว่าคนไข้เลิกท�ำแล้ว พอลืมตาดู ก็เห็นคนไข้
ยังท�ำอยู่ แต่ลมหายใจละเอียดขึ้น หายใจได้ดีขึ้น คุณหมอคิดว่า
คนไข้คงจะท�ำได้ไม่กนี่ าที เพราะนอกจากจะปวดมากแล้ว ยังไม่เคย
ท�ำสมาธิมาก่อน ที่จริงท�ำได้ ๕ นาทีก็เก่งแล้วนะ คนธรรมดา
หลายคนท�ำ ๕ นาทีกย็ งั ไม่ไหว เพราะใจฟุง้ มาก ปรากฏว่า ๑๐ นาที
ก็แล้ว ๑๕ นาทีก็แล้ว คนไข้ก็ยังนั่งท�ำอยู่ ปรากฏว่าคนไข้นั่งท�ำ
ถึง ๕๐ นาที แล้วยิง่ ท�ำยิง่ ดีขนึ้ พอลืมตาขึน้ มา เหมือนคนใหม่เลย
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หน้าตาแจ่มใส เหงื่อเม็ดโตๆ หายไป ปากเป็นสีชมพู ความปวด
ทุเลาไปเยอะ
คนไข้รสู้ กึ อัศจรรย์มาก คุณหมออมราก็รสู้ กึ อัศจรรย์ ถามว่า
คุณไม่เคยนัง่ สมาธิมาก่อน ท�ำไมนัง่ ได้นานทัง้ ทีป่ วดมาก แกก็ตอบ
ว่า คงเป็นเพราะแกมีสมาธิกบั งานมาก สมาธิในงานก็เป็นตัวเดียวกัน
กับสมาธิในการตามลมหายใจ กรณีนเี้ ป็นตัวอย่างทีด่ วี า่ สมาธิชว่ ย
บรรเทาปวดได้ แม้มอร์ฟีนเอาไม่อยู่ แต่สมาธิเอาอยู่
คนไข้ ค นนี้ ตอนหลั ง ความเจ็ บ ป่ ว ยลุ ก ลามหนั ก ขึ้ น แต่
แกไม่ค่อยแสดงอาการ เคยไปเอ็กซเรย์ปอด เห็นในฟิลม์เอ็กซเรย์
ปอดด�ำหมดเลย แสดงว่าน�้ำท่วมปอด แต่คนไข้หายใจเป็นปกติ
ไม่มีอาการหายใจติดขัดเลย หมอคิดว่าผลเอ็กซ์เรย์คงผิดพลาด
จึงเอ็กซเรย์ใหม่ ปรากฏว่าเหมือนเดิม ปอดด�ำทัง้ สองข้าง แสดงว่า
น�้ำท่วมปอดแน่ แต่คนไข้กลับหายใจเป็นปกติ นี่เป็นเพราะการ
ฝึกจิต
บางครั้งร่างกายก็ไม่ไหว มีความปวด แต่จิตเป็นปกติได้
อาตมาจึงบอกว่า ความปวดไม่ใช่ปญ
ั หาใหญ่ เมือ่ เทียบกับอารมณ์
อกุศล ๔ ชนิด ความปวดไม่เป็นอุปสรรคต่อการตายมากเท่ากับ
ความกลัว ความโกรธ ความห่วง และความรู้สึกผิด เพราะฉะนั้น
อย่าไปกลัวความปวดมากไป เพราะว่า ถ้าคุณฝึกจิตไว้ดี ก็เชื่อว่า
จะเอาอยู่
เหตุผลอีกประการหนึง่ ก็คอื ว่า ในระยะท้ายจริงๆ ความปวด
จะไม่มารบกวนแล้ว เรื่องนี้ครูบาอาจารย์ทางธรรม และหมอที่
ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย พูดคล้ายๆ กันว่า ตอนสุดท้ายจริงๆ หรือว่า
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ก่อนตาย คนไข้จะไม่ค่อยเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานมาก ช่วงที่เจ็บ
ปวดมาก คือช่วงก่อนหน้านัน้ ก่อนหน้านัน้ หลายคนจะทุกข์ทรมาน
มาก แต่พอถึงระยะท้ายจริงๆ ความปวดจะทุเลาแล้ว ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่า ความปวดนัน้ มีขนึ้ เพือ่ ช่วยให้ชวี ติ อยูร่ อด หน้าที่
ของความปวดคืออันนี้ เช่นเดียวกับความหิว หน้าที่ของมันคือ
กระตุ้นให้เราไปหาอาหาร
ความปวดมันมีหน้าที่กระตุ้น ให้เราหนีห่างจากอันตราย
ช่วยให้ชวี ติ อยูร่ อด แต่ถา้ ร่างกายรูว้ า่ ไม่รอดแน่ๆ และพลังงาน
เหลือน้อยเต็มที มันจะปิดสวิตช์เลย ความปวดจะหยุดท�ำงาน ทัง้ นี้
เพื่อสงวนพลังงานไว้ให้กับส่วนส�ำคัญที่สุด คือการหล่อเลี้ยงสมอง
เพื่อให้หัวใจยังเต้นต่อไป และยังหายใจอยู่ได้
คนทีใ่ กล้ตาย พลังงานในร่างกายจะเหลือน้อยลงทุกที ดังนัน้
ร่างกายจะปิดสวิตช์ระบบต่างๆ ทีละระบบ ทีส่ ำ� คัญรองลงมา เช่น
ระบบการย่อยอาหาร ระบบการขับถ่าย รวมทั้งระบบประสาท
เกีย่ วกับความปวด นีค้ อื เหตุผลว่า คนใกล้ตายจะไม่อยากกินอาหาร
เมื่อรู้อย่างนี้ ก็อย่าไปยัดเยียดให้คนไข้กิน เพราะกินไปก็ไม่ย่อย
หากให้น�้ำเกลือ ตัวก็จะบวม เพราะไตวาย ไม่สามารถขับน�้ำออก
จากร่างกายได้ สุดท้ายก็ตอ้ งเจาะเอาน�ำ้ ออกอีก สร้างความเจ็บปวด
แก่คนไข้
ธรรมชาติของร่างกาย เมือ่ ไม่ได้อาหาร มันจะย่อยสลายไขมัน
จากกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานแทน ทีมหมูป่าที่ติดถ�้ ำ  ๑๓ วัน
ไม่มีอะไรกิน แต่ท�ำไมไม่ผอมโซมาก ท�ำไมยังมีเรี่ยวแรง ก็เพราะ
ร่างกายมีไขมันที่สามารถย่อยมาเป็นพลังงานได้ ส�ำหรับคนใกล้
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ตาย การย่อยไขมันจากกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงาน มีข้อดีตรงที่
ในกระบวนการดังกล่าว จะมีสารชนิดหนึ่งเกิดขึ้น คือ สารคีโตน
ซึง่ ช่วยระงับความปวดได้ อันนีเ้ ป็นการอธิบายของการแพทย์สมัยใหม่
ซึง่ หมายความว่า ระยะสุดท้ายก่อนตาย ร่างกายจะไม่รสู้ กึ เจ็บปวด
แล้ว หรือจะพูดว่า จิตจะไม่รับรู้ความปวดของกายแล้วก็ได้ แต่
บอกไม่ได้วา่ สภาวะดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนหมดลมนานเท่าไหร่ และมี
ระยะเวลานานเท่าไหร่
ฉะนัน้ คนทีก่ ลัวว่าจะตายแบบทุกข์ทรมานเพราะความเจ็บ
ปวด สบายใจได้ เพราะช่วงสุดท้าย จะไม่รู้สึกปวดแล้ว อย่างไร
ก็ตาม พุทธศาสนาอธิบายเพิ่มเติมว่า ตอนที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดนั้น
ผลข้างเคียงอย่างหนึง่ ก็คอื จิตจะไม่สามารถรับรูล้ มหายใจเข้าออก
หรือท้องพองยุบได้ นั่นหมายความว่า ใครที่ถนัดท�ำอานาปานสติ
หรือดูท้องพองยุบ แล้วตั้งใจว่า จะปฏิบัติเช่นนั้นก่อนตาย เอาเข้า
จริงๆ อาจท�ำไม่ได้ เพราะจิตคล�ำหาลมหายใจไม่เจอแล้ว จะคล�ำ
หาท้องพองยุบก็ไม่พบด้วย อาการหรือความรู้สึกทางกายมันหาย
ไปหมด รับรู้ไม่ได้ ถึงตอนนั้นถ้าจะภาวนา ก็ต้องหันมาดูจิตแทน
ซึง่ จ�ำเป็นมากส�ำหรับการรักษาใจ ไม่ให้ความคิดและอารมณ์อกุศล
รบกวนจิตใจในระยะท้ายของชีวิต
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การเยียวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย
คนที่ตายไม่สงบ เหตุผลสําคัญคือ ยังไม่ยอมรับความตาย
ต้องการต่อสูข้ ดั ขืนความตาย แต่ถา้ ยอมรับและพร้อมตาย จะตาย
อย่างสงบได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในปัจจุบัน ผู้คนตายไม่สงบ
มากขึ้น ทุกข์ทรมานก่อนตายมากขึ้น ในอเมริกา มีการวิจัยพบว่า
ระหว่างปี ๒๕๔๑ ถึง ๒๕๕๓ ผูค้ นมีความสับสน เป็นโรคซึมเศร้า
และเจ็บปวดในปีทา้ ยๆ ของชีวติ มีสดั ส่วนมากขึน้ น่าคิดว่าในเมือ่
เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้น แต่ท�ำไมผู้คนทุกวันนี้จึงตายด้วย
ความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าแต่ก่อน เหตุผลประการหนึ่ง เป็นเพราะ
ทุกวันนีค้ นตายในโรงพยาบาลมากขึน้ ปัจจุบนั ประชากรในประเทศ
ทีร่ าํ่ รวย ๒ ใน ๓ ตายทีโ่ รงพยาบาลหรือบ้านพักคนชรา ในอเมริกา
๑ ใน ๓ ของคนที่ตายตั้งแต่อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ใช้เวลา ๓ เดือน
สุดท้าย อยู่ในหอผู้ป่วยหนักหรือห้องไอซียู การอยู่ในโรงพยาบาล
น่าจะช่วยให้ผคู้ นไม่ทกุ ข์ทรมาน แต่ในความเป็นจริงกลับตรงข้าม การ
ศึกษาวิจยั คนไข้มะเร็งระยะสุดท้าย ทีร่ กั ษาในโรงพยาบาลในอเมริกา
พบว่า ก่อนตายคนไข้เหล่านี้ ต้องเจอกับกระบวนการทางการแพทย์
ที่สร้างความเจ็บปวดอย่างมาก และต่อเนื่องเป็นเดือนๆ นอกจาก
คนไข้จะทุกข์ทรมานแล้ว ญาติของคนไข้ก็มีความทุกข์เช่นกัน
เพราะมีการศึกษาพบว่า เมือ่ คนไข้เหล่านีเ้ สียชีวติ ภายใน ๖ เดือน
ญาติของเขามีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า มากเป็น ๓ เท่า เมื่อ
เทียบกับญาติของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในบ้าน หรือสถานดูแลผู้ป่วย
ระยะท้าย ที่เป็นเช่นนั้น คงเพราะได้เห็นคนรักของตนตายด้วย
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ความทุกข์ทรมาน
ปัจจัยที่ทําให้ผู้คนต้องมาตายที่โรงพยาบาล มี ๓ ปัจจัย
๑. ญาติไม่พร้อมที่จะดูแล เพราะไม่มีเวลา และขาดความรู้
๒. ญาติไม่ยอมรับว่า คนรักของตนก�ำลังจะตาย จึงขอสู้
เต็มที่ แม้มีโอกาสรอดน้อย แต่ก็ยังหวังปาฏิหาริย์
๓. ญาติไม่รวู้ า่ เมือ่ ส่งผูป้ ว่ ยมาโรงพยาบาลแล้ว จะเกิดอะไรขึน้
ไม่รู้ว่าการยื้อชีวิต หรือการท�ำทุกอย่าง เท่าที่จะท�ำได้ให้แก่ผู้ป่วย
จะสร้างความเจ็บปวดแก่เขาอย่างไรบ้าง ไม่รวู้ า่ การยือ้ ชีวติ อาจไม่ใช่
สิ่งดีที่สุดส�ำหรับคนไข้ รวมทั้งไม่รู้ว่า สิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับคนไข้
คือการดูแลทางด้านจิตใจ ไม่ใช่การท�ำอะไรก็ได้กบั ร่างกายของเขา
ส�ำหรับคนไข้ระยะสุดท้าย สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ความสงบทางใจ
ทั้งนี้โดยอาศัย ๒ ปัจจัย คือ
๑. ปัจจัยภายใน กล่าวคือ คนไข้ยอมรับความตาย และ
ปล่อยวางสิ่งต่างๆ ได้
๒. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การดูแลของแพทย์ พยาบาล
และญาติ
คนเราส่วนใหญ่ เมือ่ เจ็บป่วย ไม่ได้ปว่ ยแต่กาย ใจก็ปว่ ยด้วย
เวลามีความทุกข์กาย มักจะมีความทุกข์ใจร่วมด้วย เช่น ความกลัว
ความวิตกกังวล เวลาเจอคนป่วย พึงตระหนักว่า เขามีความป่วยใจ
ด้วย บางครั้งความป่วยใจ ท�ำให้ความป่วยกายลุกลาม หรือท�ำให้
เจ็บปวดมากขึ้น ดังนั้น เวลาดูแลผู้ป่วย อย่าดูแลแต่กาย ให้ดูแล
ใจด้วย
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ได้กล่าวไปแล้วว่า การตายดีในพุทธศาสนา หมายถึง ตาย
โดยไม่ทุรนทุราย ไม่กระสับกระส่าย ไม่ต่อต้าน ขัดขืนความตาย
จะท�ำเช่นนั้นได้ ก็เพราะไม่มีอารมณ์อกุศลรบกวนจิตใจ ไม่ว่า
ความกลัว ความโกรธ ความห่วง หรือความรูส้ กึ ผิด นีเ้ ป็นสิง่ ทีผ่ ดู้ แู ล
สามารถช่วยผูป้ ว่ ย การดูแลจิตใจผูป้ ว่ ยระยะท้าย จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ
การดูแลเยียวยารักษาจิตใจของผู้ป่วยก่อนตาย เป็นสิ่งที่
ทุกๆ คนสามารถท�ำได้ โดย
๑. ให้ความรัก ความปรารถนาดี และความเมตตาอย่างไม่มี
เงือ่ นไข ความรัก แสดงออกได้หลายทาง เช่น ค�ำพูด ท่าทาง สีหน้า
แววตา การสัมผัส รวมทัง้ ความอดทนต่ออารมณ์ของเขา บางครัง้
ความรักแสดงออกด้วยการมีเวลาให้เขาระบาย หรืออยูเ่ ป็นเพือ่ นเขา
เพราะผูป้ ว่ ยบางคนกลัวอยูค่ นเดียว ไม่อยากตายโดยไร้คนรอบข้าง
ถ้ามีคนทีพ่ ร้อมจะอยูก่ บั เขา ให้ความมัน่ ใจว่า จะอยูเ่ คียงข้างตลอด
เวลา จะช่วยให้เขาคลายความกลัวลงไปได้
๒. ช่วยให้คนไข้น้อมใจนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศล เช่น ระลึกถึง
พระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ รวมทั้งบุญกุศลที่เคยท�ำ
ความดีงามทีภ่ าคภูมใิ จ การน้อมใจนึกถึงสิง่ ทีเ่ ป็นกุศล ทีต่ นเคารพ
ศรัทธา จะช่วยให้จิตใจอิ่มเอิบ เกิดปิติ ท�ำให้ไม่จมอยู่กับความ
เจ็บปวด
๓. ช่วยให้คนไข้ปลดเปลือ้ งสิง่ ค้างคาใจ ผูป้ ว่ ยทีม่ เี รือ่ งทีต่ ดิ ขัด
ค้างคาใจ มีการแสดงออกแตกต่างกัน เช่น กระสับกระส่าย เอะอะ
โวยวาย น�ำ้ ตาไหลทัง้ ๆ ทีโ่ คม่าแล้ว ตาเปิดค้าง ไม่ยอมตาย ในกรณี
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เช่นนี้ ควรค้นหาว่าอะไรเป็นปมในใจเขา บางครัง้ ผูป้ ว่ ยเองก็ไม่รตู้ วั
ผู้ดูแลควรช่วยเขาคลี่คลายปมเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกผิด
ที่ติดค้างคาใจ ความห่วงลูก ห่วงทรัพย์ ห่วงงาน
๔. ช่วยให้คนไข้ปล่อยวาง คนไข้บางคนพร้อมจะไปแล้ว แต่
ญาติไม่ยอมให้เขาไป หากญาติท�ำใจได้ ยอมให้เขาไป เขาก็จะไป
อย่างสงบ
ทั้งหมดนี้ สรุปได้ ๒ ประการ คือ น้อมใจให้ผู้ป่วย หนึ่ง
นึกถึงพระ สอง ละทุกสิ่ง
๕. กล่าวค�ำอ�ำลา หรือ บอกความในใจ เมื่อผู้ป่วยใกล้จะ
หมดลม เราอาจชวนเขารับไตรสรณคมน์ หรือสมาทานศีล ๕ มีการ
ท�ำพิธีขอขมา ขออโหสิกรรม การสั่งเสีย รวมทั้งบอกความในใจ
เช่น บอกรัก ซึง่ ส�ำคัญมากส�ำหรับบางคนทีไ่ ม่เคยมีการบอกรักกัน
ไม่ว่าระหว่างลูกกับพ่อแม่ หรือระหว่างสามีกับภรรยา
ที่กล่าวมานี้ เป็นข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ป่วย โดยหมอ พยาบาล
และญาติ อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้คนในสังคมเผชิญความตาย
ด้วยใจสงบ สังคมต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้คนมีโอกาสพูดคุยกันเรื่อง
ความตายอย่างเปิดกว้าง โดยถือเป็นเรือ่ งธรรมชาติ ขณะเดียวกัน
แพทย์ต้องไม่เห็นว่า ความตายของผู้ป่วยเป็นความล้มเหลวของ
แพทย์ ชนิดทีว่ า่ พยายามท�ำทุกวิถที าง เพือ่ เอาชนะความตายให้ได้
หรือหากท�ำไม่ได้ ก็จะต้องยือ้ ชีวติ ผูป้ ว่ ยให้นานทีส่ ดุ ในปัจจุบนั มี
แพทย์ พยาบาล จ�ำนวนมาก ให้ความส�ำคัญกับจิตใจ และคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยใช้การดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative Care) เพื่อให้ผู้ป่วยผ่านวาระสุดท้ายของชีวิต อย่าง
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เจ็บปวดน้อยที่สุด และมีจิตเป็นกุศล สามารถสิ้นลมอย่างสงบ
นอกจากนี้ ควรมีเครือข่ายการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ซึง่ ประกอบ
ด้วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ�ำบัด นักบวช และจิตอาสา
ร่วมมือกันในกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้านประชาชน
ทัง้ ทีป่ ว่ ยและยังไม่ปว่ ย ควรเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับความตาย
โดยถือว่า การตายอย่างสงบเป็นสิทธิของทุกคน ซึ่งมาควบคู่กับ
การเห็นความตายเป็นหน้าที่ ทีต่ อ้ งศึกษา ตระเตรียม เพือ่ ว่า เมือ่
ถึงเวลาตาย ก็จะพร้อมตาย และตายอย่างดีที่สุด
เราทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจน ล้วนปรารถนาชีวิตที่ดีงาม ชีวิต
ที่ดีงามนั้น แต่ละคนมีความเข้าใจแตกต่างกันไป บางคนเข้าใจ
ว่าหมายถึงชีวิตที่พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง เกียรติยศ
มีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีครอบครัวที่อบอุ่น ส่วนบางคนมองว่า
ชีวิตที่ดีงามคือ ชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องปกปักรักษาใจ และเป็น
เข็มทิศในการด�ำเนินชีวิต
หลายท่านได้ใช้ความเพียรพยายาม เพือ่ บรรลุถงึ ชีวติ ทีด่ งี าม
ดังกล่าว ส�ำเร็จบ้าง ไม่ส�ำเร็จบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะให้
ความส�ำคัญกับการท�ำให้ชีวิตที่เป็นอยู่นั้นมีความสุข ไม่ว่าจะเป็น
ความสุขในระดับใดก็ตาม พูดอีกอย่างหนึง่ ก็คอื เราทุกคนปรารถนา
ที่จะอยู่ให้ดี แต่ว่าความจริงอย่างหนึ่ง ที่เราต้องตระหนักและ
หนีไม่พน้ ก็คอื ในทีส่ ดุ เราทุกคนต้องตาย ไม่วา่ จะอยูด่ มี สี ขุ เพียงใด
ประสบความส�ำเร็จในชีวิตหรือไม่ ในที่สุด เราทุกคนก็ต้องตาย
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วางใจให้เป็น
ส่วนใหญ่ เรามักจะค�ำนึงถึงแต่เรื่องการอยู่ดี แต่มองข้าม
เรื่องการตายดีไป แท้ที่จริงแล้วอยู่ดีกับตายดีเป็นเรื่องเดียวกัน
แต่ถา้ หากว่า เรามองไม่เห็นถึงความเชือ่ มโยงดังกล่าว เราก็จะสนใจ
แต่เพียงการอยูด่ เี ท่านัน้ ทัง้ ทีก่ ารตายดี นับเป็นสิง่ ส�ำคัญทีเ่ ราต้อง
ค�ำนึงถึงด้วย ไม่ใช่นึกถึงแต่เรื่องการอยู่ดีเพียงอย่างเดียว
เวลาพูดถึงความตาย คนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกเสียวสยองไป
ถึงหัวใจ ไม่อยากคิดหรือไม่อยากฟัง แม้แต่ค�ำว่าความตาย ที่เป็น
เช่นนัน้ ก็เพราะว่า เรามองว่า ความตายเป็นสิง่ ทีน่ า่ กลัวเสียเหลือเกิน
แต่ความจริงแล้ว ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย สิ่งที่น่ากลัวกว่า
ก็คอื ใจของเรานัน่ เองทีว่ างไว้ไม่ถกู ต้อง เช่น กลัวตาย หรือไม่เข้าใจ
ความตายดีพอ ถ้าหากว่า เรารู้จักวางใจอย่างถูกต้อง ความตายก็
ไม่นา่ กลัว และเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องตาย ก็สามารถตายอย่างสงบได้
การตายอย่างสงบ เราจะเรียกว่าเป็นการตายดีก็ได้ คือ
ตายไม่ทุรนทุราย ตายเพราะใจพร้อมน้อมรับความจริงโดยดุษณี
ความจริงที่ว่านี้ก็คือความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิต ทุกชีวิต
เมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ งแตกดับไป การตายดีนนั้ เกิดขึน้ ได้กบั คนทีเ่ ตรียม
พร้อม และยอมรับความจริงดังกล่าว ดังนั้น แม้ว่ายังไม่มีความ
ปรารถนาทีจ่ ะตาย แต่เมือ่ ถึงเวลาตายก็สามารถจากไปอย่างสงบได้
เราคงเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของคนตายอย่างสงบ ตายอย่าง
สง่า อาจารย์โกวิท เขมานันทะ ลูกศิษย์คนส�ำคัญของท่านอาจารย์
พุทธทาส เคยเล่าถึงทวดของท่านคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อถึงวันจะสิ้นลม
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ท่านก็นั่งขัดสมาธิพิงเสาเรือน แล้วก็จากไปอย่างสงบในท่านั่งนั้น
อาจารย์โกวิท ซึง่ ตอนนัน้ เป็นเด็กมากเล่าว่า คุณทวดหน้าตาอิม่ เอิบ
ผิวพรรณผ่องใส ทั้งๆ ที่ชรามากแล้ว แต่สิ้นลมโดยไม่มีอาการที่
น่ากลัวเลย เป็นการตายอย่างสงบ
อาจารย์โกวิทยังพูดถึงคุณป้าของท่านคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อรู้ตัวว่า
จะสิ้นชีวิต ก็มีสติบอกลูกหลานให้ไปนิมนต์พระมาได้แล้ว เมื่อ
พระมาถึง ท่านก็นอนพนมมือไว้กลางอก ฟังพระสวดแล้วก็สิ้นลม
ไปในท่านั้น เรียกว่าแทบจะรู้ตัวกระทั่งนาทีสุดท้ายของชีวิต เป็น
การจากไปอย่างสงบ

อยู่แบบลืมตาย - หลงตาย
น่าสงสัยว่าทุกวันนี้ จะมีใครสักกี่คนที่สามารถจากไปใน
ลักษณะนั้นได้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามองความตายเป็นเรื่องน่ากลัว
เป็นเพราะเห็นความตายเป็นเรือ่ งน่ากลัว เราจึงพยายามไม่นกึ ถึงมัน
เราพยายามท�ำใจให้วุ่น ท�ำชีวิตไม่ให้ว่าง ส่วนหนึ่งก็เพื่อเราจะได้
ไม่ตอ้ งนึกถึงความตาย ทีจ่ ะต้องเกิดขึน้ กับเราอย่างแน่นอน ไม่วนั ใด
ก็วันหนึ่ง
เราท�ำตัวให้วนุ่ ท�ำชีวติ ไม่ให้วา่ ง ท�ำงานทัง้ วันทัง้ คืน หรือไม่
ก็สนุกสนานรืน่ เริง เสพสุข เทีย่ วห้าง แสวงหาความบันเทิง สรรหา
สิง่ แปลกๆ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ก็เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งนึกถึงความตาย เรา
จึงมีชีวิตอยู่เหมือนคนลืมตาย
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ทุกวันนี้คนที่อยู่แบบลืมตายมีเป็นจ�ำนวนมาก คือลืมไปว่า
ตนเองจะต้องตาย และส่วนใหญ่เมือ่ มีชวี ติ อยูแ่ บบลืมตาย ถึงเวลา
สิน้ ลมก็จะมีอาการอย่างทีค่ นโบราณเรียกว่า “หลงตาย” คือตายด้วย
ความหลง ตายด้วยความทุกข์ทรมาน กระสับกระส่าย ยิ่งสมัยนี้
มีเทคโนโลยีนานาชนิด ซึ่งในบางกรณี แทนที่จะเป็นการยืดชีวิต
หรือช่วยชีวติ กลับเป็นกระบวนการยืดความตาย ก็เท่ากับว่าท�ำให้
สภาวะหลงตายยืดยาวไปด้วยเช่นกัน

ภาวะตายทั้งเป็น
แต่กอ่ นจะถึงภาวะหลงตาย หลายคนจะมีชวี ติ เหมือนคนตาย
หรืออยู่ในภาวะตายทั้งเป็น เช่น พอได้ทราบว่าตัวเองเป็นโรคร้าย
เป็นมะเร็ง เป็นเอดส์ หรือเป็นโรคอะไรก็ตามทีร่ กั ษาไม่หาย ทัง้ ๆ ที่
สุขภาพยังไม่ถึงกับย�่ำแย่ แต่เพียงแค่ได้ฟังค�ำวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
ตัวเองมีโรคมะเร็ง ทั้งๆ ที่เป็นขั้นที่หนึ่งเท่านั้น ก็เข่าอ่อน หมด
เรีย่ วแรง ไม่เป็นอันกินอันนอน นอนไม่หลับ หน้าตาซีดเซียว ขาด
ชีวิตชีวาตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ข่าว อย่างนี้เรียกว่าเสมือนตายทั้งเป็น
แม้ยังมีชีวิต แต่ก็เหมือนตายแล้ว นี้คือสภาพที่เกิดขึ้นกับคนใน
ยุคปัจจุบันเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากมีชีวิตอยู่แบบลืมตาย ก็เลย
หลงตาย และก่อนที่จะหลงตาย ก็อยู่เหมือนตาย คือตายทั้งเป็น
เมื่อได้ทราบข่าวร้าย
จริงๆ แล้ว เราไม่จำ� เป็นต้องอยูใ่ นสภาวะเช่นนัน้ ก็ได้ ถึงแม้วา่
ความตายจะต้องเกิดขึน้ กับทุกคน ถึงแม้จะมีความจริงอยูว่ า่ เราเลือก
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ไม่ได้ว่า จะตายเพราะเหตุใด หรือเรารู้ไม่ได้ด้วยซ�ำ้ ว่า เราจะตาย
ที่ไหน ตายเมื่อไร อายุเท่าไร ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า สิ่งที่รู้
ล่วงหน้าไม่ได้ ๕ อย่าง คือ ไม่รจู้ ะตายด้วยเหตุใด ทีไ่ หน อย่างไร
ด้วยอายุเท่าไร และตายแล้วจะไปไหน ทัง้ หมดนีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถ
จะเลือกได้ แม้จะเป็นเอดส์หรือเป็นมะเร็ง ก็ไม่แน่ว่าจะตายด้วย
โรคนั้นๆ เสมอไป

สิทธิในการตายอย่างสงบ
แต่เราเลือกได้ว่า เราจะตายด้วยอาการอย่างไร จะตายด้วย
ความทุรนทุราย หรือตายด้วยอาการสงบ เราเลือกได้ว่าจะวางใจ
อย่างไรเมือ่ วาระสุดท้ายมาถึง แต่ไม่ได้หมายความว่า อยูด่ ๆี เราจะ
เลือกได้ตามใจชอบ เราเลือกได้ เพราะเราเตรียมตัวไว้กอ่ น เมือ่ เรา
รู้ว่าควรจะตายด้วยอาการอย่างไร เราก็ฝึกฝนพัฒนาจิตใจเพื่อให้
ตายอย่างนัน้ ได้ นีค้ อื สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นวิสยั ของเราทีจ่ ะท�ำได้ แม้เราก�ำหนด
ไม่ได้ว่า จะตายเมื่อไร และที่ไหน ด้วยสาเหตุใดก็ตาม
เราไม่รู้หรอกว่า เราจะตายด้วยโรคร้าย ด้วยอุบัติเหตุ หรือ
เพราะถูกท�ำร้าย แต่เราสามารถที่จะสร้างหลักประกันได้ในระดับ
หนึง่ ว่า เราจะตายดีได้หรือไม่ ความตายอย่างสงบเป็นสิทธิของทุกคน
จริงๆ ทุกคนในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้า หรือนักปฏิบัติ
ธรรมเท่านั้น แม้เป็นคฤหัสถ์ อยู่ไกลวัด ไม่ว่าเด็ก หรือผู้สูงอายุ
แม้แต่คนทีต่ ายเพราะประสบอุบตั เิ หตุ หรือตายเพราะโรคร้าย ก็มี
สิทธิที่จะตายอย่างสงบได้ทุกคน
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สิทธิย่อมมาจากหน้าที่
แต่สทิ ธินจี้ ะเกิดขึน้ ได้อย่างไร สิทธินจี้ ะเกิดขึน้ ได้ ต่อเมือ่ เรา
ท�ำหน้าทีอ่ ย่างถูกต้อง สิทธิกบั หน้าทีต่ อ้ งไปด้วยกัน ถ้าเราท�ำหน้าที่
อย่างถูกต้อง ไม่บา่ ยเบีย่ งหลีกเลีย่ ง เราก็ได้สทิ ธิทจี่ ะตายอย่างสงบ
สิทธินจี้ ะได้มา ต่อเมือ่ เราท�ำหน้าทีอ่ ย่างถูกต้อง นัน่ คือหน้าทีท่ พี่ ร้อม
จะตายเมื่อเหตุปัจจัยมาถึง
ความตายเป็นหน้าที่ของทุกชีวิต สัตว์ทั่วไปไม่รู้จักหน้าที่นี้
แต่มนุษย์เราทุกคนต้องรู้จัก เมื่อรู้จักแล้ว ต้องท�ำหน้าที่นั้นให้ดี
คือการเตรียมพร้อมที่จะตาย รวมทั้งการยอมรับความตายเมื่อถึง
เวลา ไม่หลีกหนี ไม่คิดที่จะโกงความตาย ไม่คิดที่จะเอาชนะ
ความตาย เพราะตระหนักดีวา่ มันเป็นหน้าทีท่ จี่ ะต้องตาย เราต้อง
พร้อมยอมรับเมื่อเวลานั้นมาถึง
แต่ก่อนที่เวลานั้นจะมาถึง เราก็ต้องเตรียมตัว ไม่ว่าจะเป็น
หน้าที่ของพ่อของแม่ หน้าที่ของข้าราชการ หน้าที่ของครู หน้าที่
นั้นจะท�ำได้ดีเมื่อมีการฝึกฝน ฝึกปรือ หน้าที่ที่จะตายก็เช่นกัน
มันเรียกร้องให้เราต้องฝึกฝนเช่นเดียวกับหน้าที่อื่นๆ
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เตรียมพร้อมตาย
ดังนั้น การพร้อมตาย หรือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตาย
เป็นหน้าที่ของทุกคน โดยเฉพาะชาวพุทธที่ตระหนักดีว่า ชีวิตนั้น
ไม่เทีย่ ง พร้อมตายหรือการเตรียมตัวให้พร้อมทีจ่ ะตาย หมายความ
ได้หลายประการ ประการแรก หมายถึง การระลึกถึงความตาย
อยู่เสมอ ไม่ใช่ความตายของคนอื่น แต่เป็นความตายของเราเอง
เมือ่ ระลึกถึงความตายแล้ว ก็เตรียมตัวตายอยูเ่ สมอ การเตรียมตัว
ตาย หมายถึงการท�ำหน้าที่หรือการใช้ชีวิตให้ดีที่สุด มีสิ่งส�ำคัญใด
ในชีวิต ก็ควรเร่งรีบขวนขวายท�ำให้แล้วเสร็จ ไม่ให้คั่งค้าง แต่นั้น
เป็นเพียงงานภายนอก ทีส่ ำ� คัญพอๆ กันก็คอื งานภายใน คือการ
เปิดใจยอมรับความจริง และฝึกใจให้รจู้ กั ปล่อยวางสิง่ ต่างๆ ทีค่ ดิ ว่า
เป็นของเรา สิ่งที่เรามี สิ่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้

มรณสติ
ด้วยเหตุนี้ มรณสติหรือมรณานุสติ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
ชาวพุทธ มรณสติหรือมรณานุสติ จัดว่าเป็นกรรมฐานหนึง่ ในสีส่ บิ
ทีพ่ ระอรรถกถาจารย์ได้รวบรวมเอาไว้ และเป็นสิง่ ทีเ่ ราทุกคนควรจะ
น้อมน�ำมาประพฤติมาปฏิบตั ิ ถ้าหากว่าเราละเลยมรณสติ พยายาม
หนีความตาย พยายามปฏิเสธความตาย เราก็จะต้องถูกความตาย
นัน้ คุกคาม ไม่ใช่แค่คกุ คามชีวติ แต่คกุ คามถึงจิตใจ ความตายก็เลย
กลายเป็นศัตรู แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่
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เสมอ เจริญมรณสติอยู่เป็นประจ�ำ จนกระทั่งคุ้นชินกับความตาย
ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับเราหรือกับคนทีเ่ รารัก ความตายก็จะกลายเป็นมิตร
กลายเป็นครู กลายเป็นอาจารย์ ทีจ่ ะเคีย่ วเข็ญเราให้ใช้เวลาทุกนาที
อย่างมีคณ
ุ ค่า ซึง่ จะช่วยท�ำให้เราเข้าใกล้ธรรมะ หรือเข้าใกล้จดุ หมาย
สูงสุดในฐานะชาวพุทธที่แท้
มรณสติ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การนึกถึงความตายที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเราเท่านั้น นั่นเป็นส่วนแรกของมรณสติ มรณสติมีสองส่วน
ส่วนแรก คือ การระลึกถึงความจริงว่า เราต้องตายอย่างแน่นอน
แต่เท่านั้นยังไม่พอ ต้องระลึกต่อไปด้วยว่า เราสามารถจะตายได้
ทุกโอกาส สามารถจะตายได้ทุกเมื่อ แม้ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่
ก็ตาม ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ความตายเป็นสิ่งที่แย่ แต่ที่แย่กว่านั้น
ก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไร อาจจะคืนนี้ อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้
มีภาษิตทิเบตบทหนึง่ กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า “ระหว่างวันพรุง่ นี้
กับชาติหน้า ไม่มใี ครรูห้ รอกว่าอะไรจะมาถึงก่อน” เราอย่าไปคิดว่า
พรุ่งนี้จะมาก่อนชาติหน้า อันนั้นไม่จริงเสมอไป เราไม่มีทางรู้เลย
เพราะบางคนอาจไม่มีวันพรุ่งนี้เลยก็ได้ พ้นจากวันนี้ไปก็อาจจะ
กลายเป็นชาติหน้าเลยก็ได้ นี้คือความจริงที่ต้องตระหนัก คือเรา
ต้องตายอย่างแน่นอน แต่ไม่แน่วา่ จะตายเมือ่ ไร เราอาจจะตายวันนี้
หรือคืนนี้ก็ได้
ทีนี้ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่า ถ้าเราตายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้
จริงๆ เราเตรียมใจพร้อมหรือยัง นี้คือส่วนที่สองของมรณสติ คือ
การถามใจตัวเองว่า ถ้าจะต้องตายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ เราท�ำ
ความดีมาพอหรือยัง สิง่ ส�ำคัญทีค่ วรท�ำ เราได้ทำ� หรือยัง รวมไปถึง
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ว่า เราพร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งที่เรามีเราเป็นหรือเปล่า
สรุปว่า มรณสติมสี องส่วน หนึง่ คือ การระลึกถึงความจริง
ว่าเราจะต้องตายอย่างแน่นอน และอาจจะตายในวันนีพ
้ รุง่ นีก้ ไ็ ด้
สอง การถามตัวเองว่าเราพร้อมตายหรือยัง เราท�ำความดีมาพอ
หรือยัง ส่วนที่สองนี้จะโยงสู่การปฏิบัติ คือทบทวนว่า เราได้ท�ำสิ่ง
ที่ควรท�ำแล้วหรือยัง ส่วนนี้หากพิจารณาถูกต้อง จะกระตุ้นให้เรา
ขวนขวายท�ำความดี ไม่ผัดผ่อนในการท�ำหน้าที่ที่ส�ำคัญ ไม่ว่ากับ
ตัวเอง กับครอบครัว กับพ่อแม่ กับลูกหลาน หรือกับส่วนรวมด้วย
หากเราท�ำหน้าที่เหล่านี้ครบถ้วน คือท�ำทั้งงานภายนอก และงาน
ภายใน เราก็พร้อมส�ำหรับการพลัดพราก นั้นคือพร้อมจะไปอย่าง
สงบได้
มรณสติในพระพุทธศาสนา จะต้องมีสองส่วนเสมอ เพียงแค่
การระลึกถึงความตายอย่างเดียว ยังไม่ใช่มรณสติทสี่ มบูรณ์ จะต้อง
โยงมาสูก่ ารปฏิบตั ิ หรือใช้ความจริงของชีวติ นัน้ เป็นเครือ่ งกระตุน้
ให้เกิดการปฏิบัติ ทั้งท�ำความดี และฝึกใจให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง
เมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ตรัสถึง
มรณสติ ให้พระสาวกน้อมระลึกและน�ำไปปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ เมือ่ พระองค์
ตรัสถึงความไม่เทีย่ งของชีวติ พระองค์จะไม่ตรัสเพียงเท่านัน้ แต่จะ
ตรัสต่อไปว่า ให้เร่งปฏิบตั หิ รือท�ำความดี เช่น มีพทุ ธพจน์ตอนหนึง่
กล่าวว่า “รีบท�ำความเพียรเสียแต่วนั นี้ ใครเล่าจะรูว้ า่ พรุง่ นีค้ วามตาย
จะมาเยือนหรือไม่” บางส�ำนวนก็แปลว่า “ความเพียรเป็นกิจทีต่ อ้ ง
ท�ำวันนี้ ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้”
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ในปัจฉิมพุทธโอวาท พระองค์ก็ตรัสท�ำนองนี้ว่า “สังขาร
ทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลาย จงท�ำความ
ไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา นั้นคือทุกชีวิตต้องตาย ดังนั้น จะต้องเร่งท�ำความเพียร
ให้เต็มที่ อย่าปล่อยเวลาให้ลว่ งเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ เห็นได้วา่
พระองค์จะไม่ตรัสถึงความตายเฉยๆ แต่จะเตือนให้เร่งท�ำความดี
ควบคู่ไปด้วย หรือไม่ก็ให้ถามตัวเองว่า เราท�ำความดีมามากน้อย
เพียงใด
ในพระสูตรบทหนึ่ง พระองค์ได้กระตุ้นให้พระสาวกเร่งท�ำ
ความเพียร โดยระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เพราะเหตุที่จะท�ำให้
ตายนัน้ มีมากมาย เช่น งูพษิ กัด แมลงป่องต่อย ตะขาบกัด หาไม่
ก็เพราะหกล้ม อาหารไม่ยอ่ ย ดีซา่ น เสมหะก�ำเริบ หรือลมเป็นพิษ
อาจจะตายเพราะถูกมนุษย์หรืออมนุษย์ท�ำร้ายก็ได้ จึงสามารถ
ตายได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ดังนั้น จึงควรพิจารณาว่า บาป
หรืออกุศลธรรมที่ยังไม่ได้ละ มีหรือไม่ ถ้ายังมี ก็ให้เร่งละบาป
หรืออกุศลธรรมนัน้ ขณะเดียวกันก็ให้หมัน่ เจริญกุศลธรรมให้เพิม่ พูน
ทั้งกลางวันและกลางคืน
จะเห็นว่า พระองค์ไม่ได้ตรัสเพียงแค่ให้เตือนตนเสมอว่า
เราจะตายเมื่อไรไม่รู้ แต่พระองค์ยังย�้ำว่า เราต้องเร่งท�ำความดี
ละอกุศลธรรม และสร้างกุศลธรรมให้มาก
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มรณสติในชีวิตประจ�ำวัน
ทีนขี้ อให้โยงกลับมาถึงเรือ่ งการด�ำเนินชีวติ ในยุคสมัยปัจจุบนั
การเจริญมรณสติเป็นสิ่งที่เราควรท�ำอยู่เสมอ เพื่อเราจะได้ไม่อยู่
แบบลืมตาย ใหม่ๆ การเจริญมรณสติอาจจะเกิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั
พระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์ท่านพูดอย่างนี้ หรืออ่านพระไตรปิฎก
ได้พบข้อความอย่างนี้ เราฟังแล้วอ่านแล้วก็จ�ำเอาไว้ แต่การได้ยิน
ได้ฟัง ได้อ่าน เท่านี้ยังไม่พอ จะต้องน้อมระลึกอยู่เสมอ การน้อม
ระลึก หรือการเจริญมรณสติ ท�ำได้หลายอย่าง จะยกตัวอย่างสาม
ประการ
หนึง่ ซ้อมตายหรือฝึกตาย ก่อนทีเ่ ราจะหลับ ลองซ้อมตายดู
คือนอนราบกับพื้น ท�ำใจผ่อนคลาย ปล่อยวางเรื่องที่กังวลไม่ว่าจะ
เป็นอดีตหรืออนาคต แล้วลองท�ำใจให้สงบ พิจารณาหรือน้อมนึก
ไปว่า คืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเรา อีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ร่างนี้
ก็จะไม่มีลมเข้าออก ที่เคยเคลื่อนไหวได้ก็จะแน่นิ่ง ที่เคยอุ่นก็เริ่ม
เย็น ที่เคยยืดหยุ่นได้ก็เริ่มแข็ง
ในขณะที่ก�ำลังจะหมดลม ขอให้ระลึกถึงสิ่งต่างๆ ที่เรามีอยู่
เช่น ทรัพย์สมบัติ เป็นต้น พิจารณาว่าเมือ่ เราต้องตาย ทรัพย์สมบัติ
ทีเ่ ราอุตส่าห์แสวงหาสะสมมา สิง่ มีคา่ ทีเ่ ราหวงแหนรักษาไว้ ของรัก
ของหวงที่เราไม่อยากให้ใครมาแตะต้อง ทั้งหมดนี้เราจะเอาไป
ไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียว จะไม่เหลืออะไรที่เป็นของเราเลย ไม่ว่า
เราจะรักหรือหวงแหนแค่ไหน ทัง้ หมดนีจ้ ะต้องตกเป็นของบุคคลอืน่
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งานการก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราสิ้นลม งานการที่เราอุตส่าห์
เพียรท�ำมา หรือที่ยังคั่งค้างอยู่ เราจะต้องทิ้งหมด ไม่สามารถจะ
ท�ำอะไรได้อกี แล้ว ลูกหลานทีเ่ รารัก ทีเ่ ราพาไปโรงเรียนทุกวัน ทีเ่ รา
ได้พบทุกเช้า ที่เราแสนรักแสนห่วง เราจะต้องพรากจากเขา เช่น
เดียวกับพ่อแม่ที่แก่เฒ่า เราจะต้องพรากจากเขาเหล่านั้นไปหมด
ไม่สามารถที่จะดูแลหรือตอบแทนบุญคุณได้อีกต่อไป
ลองพิจารณาทีละเรือ่ ง ทีละอย่าง เช่น ทรัพย์สมบัติ งานการ
ลูกหลาน พ่อแม่ สามีภรรยา มิตรสหาย และผู้คนที่เรารัก ที่มี
ความหมายต่อชีวิตของเรา ทั้งหมดนี้ จะถูกพรากด้วยน�้ำมือของ
ความตาย ให้เราพิจารณาแต่ละอย่างดู แล้วถามใจเราดูว่า เรา
พร้อมทีจ่ ะจากทรัพย์สมบัตเิ หล่านัน้ ไปไหม เราพร้อมจะทิง้ งานการ
ไว้ข้างหลังหรือไม่ และเราพร้อมที่จะจากลูกหลาน พ่อแม่ และ
คนรักไปหรือเปล่า
การพิจารณาอย่างนีม้ ปี ระโยชน์มาก เพือ่ ท�ำให้รวู้ า่ เราพร้อม
ที่จะปล่อยวางแค่ไหน เราพร้อมที่จะเผชิญกับความพลัดพราก
สูญเสียหากเกิดขึน้ มาแบบฉับพลันทันทีหรือไม่ นัน่ คือการพิจารณา
เพือ่ ดูใจของเรา เพือ่ ตรวจสอบจิตใจของเรา ถ้าหากเรายังไม่พร้อม
เราย่อมรู้สึกกลัว รู้สึกตื่นตระหนก รู้สึกอาลัย นั่นแสดงว่า เรายัง
มีบางอย่างทีย่ งั ไม่ได้ทำ 
� บางอย่างนัน้ อาจจะหมายถึงหน้าทีท่ จี่ ะต้อง
ท�ำต่อเขา หรืออาจหมายถึงใจของเราเอง ที่ยังไม่พร้อมปล่อยวาง
เมือ่ เป็นเช่นนัน้ เราก็ตอ้ งเร่งท�ำหน้าทีต่ อ่ เขาให้สมบูรณ์ และฝึกใจ
ให้พร้อมปล่อยวาง
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การพิจารณาท�ำให้เกิดปัญญา
การพิจารณาแบบนี้ ถ้าน้อมใจให้รู้สึกว่าจะต้องตายไปจาก
โลกนี้จริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่ความคิด จะท�ำให้เราเกิดความตื่นตัว
ขวนขวายที่จะท�ำในสิ่งที่ควรท�ำ เห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องฝึกใจให้
ปล่อยวางให้ได้ สองอย่างนีไ้ ปด้วยกัน ถ้าเรายังรูส้ กึ ว่า เรายังไม่ได้
ท�ำหน้าที่ต่อใครบางคน หรือยังท�ำไม่สมบูรณ์ เราจะรู้สึกว่าเรายัง
ปล่อยวางไม่ได้ แต่ถ้ารู้สึกว่าเราท�ำหน้าที่ต่อคนรักได้สมบูรณ์แล้ว
การปล่อยวางก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น นี้คือการพิจารณาอย่างหนึ่ง
สอง เจริญมรณสติโดยนึกถึงงานศพของเรา เมื่อถึงวันที่
เราต้องตาย และเขาบรรจุร่างของเราไว้ในโลง มีคนมางานศพ
เราเห็นผู้คนมางานศพของเรา เช่น ลูกน้อง เจ้านาย ญาติมิตร
เพื่อนฝูง ทีนี้ให้นึกดูว่า เราอยากให้เขาพูดถึงเราอย่างไรในงานศพ
ของเรา เราอยากจะให้เขาสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีมีเมตตา เป็น
คนที่รักศีลรักธรรม เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือไม่ ฯลฯ ถ้าเป็น
เช่นนัน้ เราต้องถามตัวเองว่า เราได้ทำ� ความดีมากพอหรือยัง ทีจ่ ะ
ให้เขาพูดถึงเราอย่างนัน้ ถ้าใคร่ครวญแล้วพบว่า เรายังไม่ได้ทำ� ความดี
มากพอต่อบุคคลเหล่านัน้ ก็เป็นเรือ่ งยากทีเ่ ขาจะพูดถึงเราไปในทาง
ที่ดีอย่างนั้นได้ การคิดถึงงานศพของตัวเอง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยให้เราตื่นตัว และขวนขวายในการท�ำความดี
สาม พิจารณาถึงความเน่าเปือ่ ยของร่างกาย ดังได้กล่าวมา
แล้วว่า การพิจารณามรณสติ จะช่วยท�ำให้เราตระหนักถึงสองอย่าง
คือ หนึง่ เร่งท�ำความดี สอง รูจ้ กั ปล่อยวาง เราอาจจะเจริญมรณสติ
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ในอีกแง่หนึ่ง คือการพิจารณาถึงร่างกายที่เราแสนรักแสนห่วง
เมื่อถึงเวลาที่ต้องตาย ร่างกายที่เคยยืดหยุ่นก็จะเริ่มแข็ง ที่เคยอุ่น
ก็กลับเย็น ทีเ่ คยปรุงแต่งให้สวยงาม ตัง้ แต่ปลายผมจนถึงปลายเท้า
ก็จะเริม่ สกปรก ผิวพรรณทีเ่ ปล่งปลัง่ สดใส ก็กลายเป็นเขียวช�ำ 
้ ทีเ่ คย
ประทินด้วยกลิน่ หอม ก็เริม่ ส่งกลิน่ เหม็น แล้วก็อดื เน่า ทีเ่ คยสะอาด
หมดจดก็เริม่ สกปรก เพราะมีน�้ำเหลืองไหลออกมาตามทวารต่างๆ
ที่ใครๆ อยากอยู่ใกล้ชิด อยากกอดอยากหอมร่างนี้ ตอนนี้เขา
กลับรังเกียจ อยากอยู่ไกลๆ ไม่กล้าที่จะเหลียวดูด้วยซ�้ำ
มาถึงตรงนีล้ องถามตัวเองว่า ร่างกายทีเ่ ราอุตส่าห์ฟมู ฟักดูแล
รักษามานักหนา ยังเป็นร่างกายที่สมควรหลงใหล หรือสมควร
หวงแหนหรือไม่ เพราะว่าเราเองก็คงไม่อยากทีจ่ ะอยูใ่ กล้กบั ร่างกาย
ที่มีสภาพแบบนั้น การเจริญมรณสติแบบนี้ จะช่วยให้เราคลาย
ความยึดติดในร่างกายนี้ ไม่มวั หลงใหลภาคภูมใิ จ หรือหมกมุน่ กับ
การประดับประดาร่างกายนี้ จนไม่สนใจที่จะท�ำสิ่งที่มีคุณค่า วิธีนี้
เหมาะส�ำหรับคนที่หลงใหลความงามของร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่จิรังยั่งยืนเลย
วิธีการเหล่านี้จะได้ผลดี ถ้าท�ำในช่วงเวลาที่เราปลอดโปร่ง
ใจสงบ เพราะใจจะน้อมนึกได้ชดั เจน และส่งผลถึงความรูส้ กึ ของเรา
ไม่เช่นนั้นมันจะเป็นแค่ความคิด พอเป็นแค่ความคิด เราก็อาจ
รู้สึกเฉยๆ ไม่เกิดความตื่นตัว หรือขวนขวายที่จะท�ำความดี ฝึกใจ
ให้ปล่อยวาง
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ทางลัดในการเจริญมรณสติ
ยังมีวธิ กี ารเจริญมรณสติทใี่ ช้เวลาน้อย และสามารถจะท�ำได้
ในชีวติ ประจ�ำวัน ท�ำได้ทกุ เวลา ไม่จำ� เป็นต้องรอให้ถงึ เวลาใกล้นอน
เช่น เวลาเราเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นก่อนเดินทาง หรือขณะเดินทาง
ลองเตือนใจสักหน่อยว่า นี้อาจจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้าย
ของเรา เราออกจากบ้านแล้ว อาจไม่ได้กลับบ้านอีก ถ้าบังเอิญว่า
นี้เป็นการเดินทางครั้งสุดท้าย เราพร้อมจะตายหรือไม่ พร้อมจะ
ปล่อยวางทุกสิ่งหรือเปล่า หรือว่ายังมีเรื่องค้างคาใจ ยังห่วงกังวล
ใครบางคนอยู่ ถ้าหากยังมีสิ่งค้างคาใจหรือห่วงกังวล แสดงว่า
เรามีงานบางอย่างทีย่ งั ท�ำไม่เสร็จ หรือยังไม่ได้ทำ� เลย เช่น ยังไม่ได้
ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลย หรือยังไม่ได้ท�ำความดีให้มากพอเลย
หรือยังไม่ได้เตรียมใจลูก ให้พร้อมรับความตายของพ่อแม่ ฉะนั้น
ถ้าเราถึงที่หมายโดยปลอดภัย เราจะต้องไม่นิ่งดูดาย ชะล่าใจ
หรือผัดผ่อนอีกต่อไป ต้องเร่งท� ำสิ่งนั้นให้แล้วเสร็จ ในขณะที่
ยังมีเวลา เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอันเป็นไปเมื่อไร
อีกวิธหี นึง่ คือ เมือ่ พิจารณาว่า นีอ้ าจเป็นการเดินทางครัง้ สุดท้าย
ของเรา อาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น เครื่องบินตก รถชนกัน ให้ถาม
ใจตัวเองว่า ในชัว่ ไม่กวี่ นิ าทีสดุ ท้ายทีเ่ รายังมีลมหายใจ เราจะวางใจ
อย่างไร ท�ำอย่างไรใจถึงจะสงบ ไม่ตนื่ ตระหนก ไม่ตกใจ พร้อมจะ
จากไปโดยไร้ความห่วงกังวล สามารถวางทุกอย่างได้ในนาทีวิกฤติ
นัน้ อันนีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก เพราะหากเรายังห่วงกังวล นึกถึงลูก
นึกถึงคูร่ กั นึกถึงพ่อแม่ ถ้าจากไปตอนนัน้ เราก็ตายอย่างไม่เป็นสุข
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การตายในขณะที่ จิ ต มี ค วามห่ ว งอาลั ย วิ ต กกั ง วล ย่ อ ม
เป็นการตายที่ไม่ดี ถ้าไปในสภาพจิตที่ห่วงกังวล หวาดกลัว หรือ
ตื่นตระหนก ย่อมไปสู่ทุกคติได้ เพราะจิตเป็นอกุศล ชาวพุทธที่
เข้าใจเรือ่ งอาสันนกรรม หรือกรรมใกล้ตาย ย่อมทราบดีวา่ ในยามที่
จะสิน้ ลมนัน้ การระลึกถึงสิง่ ทีเ่ ป็นกุศล เป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก เพราะ
จะท�ำให้ไปสู่สุคติ แต่เราจะระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอย่างไร ถ้าเรา
ไม่ฝึกอยู่เสมอ หรือซ้อมบ่อยๆ ซ้อมที่ว่า หมายถึงซ้อมที่ใจ ไม่ใช่
ซ้อมให้เครือ่ งบินตก ให้รถชน แต่ซอ้ มทีใ่ จว่า ถ้าเหตุการณ์นเี้ กิดขึน้
จริงๆ เราจะท�ำใจอย่างไร นี้ก็เป็นการเจริญมรณสติซึ่งท�ำได้ทุกวัน
วันละหลายๆ ครั้ง เพราะเดี๋ยวนี้เราเดินทางกันบ่อยมาก

การไปเยี่ยมผู้ป่วย
เวลาเราไปโรงพยาบาล ไปเยี่ยมผู้ป่วย ให้เราพิจารณาว่า
ถ้าเราตกอยู่ในสภาพเดียวกับผู้ป่วยที่อยู่ข้างหน้าเรา เราจะวางใจ
อย่างไร ถามใจเราดูว่า เราพร้อมไหมที่จะอยู่ในสภาพเช่นนั้น
ถ้าหากเราต้องนอนอยูใ่ นห้องไอซียู หรือนอนแบบอยูใ่ นโรงพยาบาล
ไม่ใช่เป็นวันๆ แต่นอนเป็นอาทิตย์หรือนอนเป็นเดือน เราต้องเจอ
ทุกขเวทนาแรงกล้า เราพร้อมหรือไม่ ส่วนใหญ่ไม่เคยคิดถึงเรือ่ งนี้
ทั้งๆ ที่เราทุกคนหนีความเจ็บป่วยไม่พ้น และสักวันหนึ่งอาจเป็น
โรคร้าย ต้องเข้าโรงพยาบาล ดังนั้นเราจึงควรเตรียมใจรับมือกับ
เหตุการณ์นี้อยู่เสมอ โดยเอาผู้ป่วยที่เราเยี่ยมมาเป็นครู ผู้ป่วย
บางคนอาจจะกระสับกระส่าย ทุรนทุราย หรืออาละวาด แต่ผปู้ ว่ ย
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บางคนยังสงบได้ทั้งๆ ที่เป็นโรคร้าย ก�ำลังจะตาย
ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพเช่นใดก็ตาม เขาเป็นครูเราได้ทั้งสิ้น
ผูป้ ว่ ยทีท่ รุ นทุราย เป็นครูสอนเราว่า ทีเ่ ขาเป็นอย่างนัน้ เพราะเขา
มีสิ่งค้างคาใจใช่ไหม ไม่เคยเตรียมใจเลยหรือเปล่า บางคนท�ำงาน
มาทั้ ง ชี วิ ต พอมานอนเฉยอยู ่ ใ นโรงพยาบาลก็ อ ยู ่ ไ ม่ ไ ด้ อึ ด อั ด
กระสับกระส่าย เพราะเคยท�ำแต่งาน ไม่รู้จักค�ำว่าพัก เขาไม่ได้
กระสับกระส่ายเพราะทุกข์กาย แต่กระสับกระส่ายเพราะทุกข์ใจ
ต่างหาก ผูป้ ว่ ยแบบนีก้ เ็ ป็นครูของเราได้ เขาสอนให้เรารูจ้ กั ฝึกใจ
ให้ปล่อยวางจากงานการบ้าง ฝึกใจให้รจู้ กั อยูก่ บั ตัวเองให้ได้ คน
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ รู ้ จั ก อยู ่ กั บ ตั ว เอง ไปอยู ่ กั บ งาน หรื อ หนี ไ ปอยู ่ กั บ
ความสนุกสนาน พอต้องมาอยู่กับตัวเอง หรือนอนคนเดียวในโรง
พยาบาล จึงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
ผูป้ ว่ ยบางคนนอนอย่างสงบ แม้วา่ จะมีทกุ ขเวทนาบีบคัน้ มาก
หรือเป็นโรคร้ายทีร่ กั ษาไม่หาย แต่เขาก็ไม่กระสับกระส่าย เพราะ
ท�ำใจยอมรับความจริงได้ คนป่วยแบบนี้ก็เป็นครูของเราได้ด้วย
เช่ น กั น เจอคนป่ ว ยแบบนี้ แ ล้ ว เราต้ อ งถามตั ว เองว่ า เขาท� ำ
อย่างนั้นได้อย่างไร เราจะเรียนรู้จากเขาได้อย่างไร
ถ้าเราไปเยีย่ มเขาด้วยการวางใจแบบนี้ ความเจ็บป่วยของเขา
ก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือน ให้เราเห็นความส�ำคัญของการฝึกตน
บ�ำเพ็ญจิต เพื่อจะได้มีความพร้อม ในการรับมือกับความเจ็บป่วย
ในวันข้างหน้า

179

ธรรมะ
ช น ะ ทุ ก ข์

การไปงานศพ
เวลาเราไปงานศพก็เช่นกัน เดี๋ยวนี้งานศพกลายเป็นงาน
สังสรรค์ในหมูเ่ พือ่ นฝูงหรือคนรูจ้ กั ไปแล้ว ท�ำให้เราเสียโอกาสทีจ่ ะ
เกิดปัญญาจากงานศพ ทีจ่ ริงเมือ่ ไปงานศพ เราควรมีเวลาพิจารณา
ว่า ผูท้ อี่ ยูใ่ นหีบศพ ครัง้ หนึง่ เคยมีชวี ติ อยูเ่ หมือนเรา และสักวันหนึง่
เราก็ตอ้ งเป็นเหมือนเขา เขาคือครูสอนให้เราระลึกถึงความไม่เทีย่ ง
ของชีวติ เขาคือผูท้ เี่ ตือนเราว่า สักวันหนึง่ เราจะต้องจากโลกนีแ้ ละ
ทุกสิ่งที่เรารักไป ทีนี้ก็ต้องถามตัวเองว่า เราพร้อมที่จะจากโลกนี้
ไปหรือยัง นอกจากนี้ เรายังอาจเอาชีวิตของผู้ตาย เป็นบทเรียน
ส�ำหรับเรา บางคนตายอย่างสงบ เพราะท�ำใจปล่อยวางได้หมด
บางคนตายไม่สงบ เพราะยอมรับความตายไม่ได้ พยายามยือ้ ชีวติ
ทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะตายแบบไหน เขาก็เป็นครูสอนเราได้ทั้งนั้นว่า
อะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ ในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่
เวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์ พบข่าวอุบตั เิ หตุหรือวินาศภัย เรา
อย่าอ่านด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็น ว่าเกิดอะไรขึน้ ทีไ่ หน อย่างไร
ลองพิจารณาดูว่า ถ้าหากมันเกิดขึ้นกับคนที่เรารัก เราจะท�ำใจ
อย่างไร เราเคยนึกหรือเผือ่ ใจไว้บา้ งไหมว่า สักวันหนึง่ มันอาจเกิดขึน้
กับคนรักหรือคนใกล้ชิดเรา การนึกคิดในท�ำนองนี้แม้จะดูน่ากลัว
แต่ขอ้ ดีกค็ อื เตือนใจให้เราท�ำดีกบั คนใกล้ตวั อยูเ่ สมอ เพราะเขาจะ
ด่วนจากไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ มีหลายคนที่มานึกเสียใจว่า ไม่ได้ท�ำดี
กับเขา ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ เมื่อเขาจากไป ก็ท�ำอะไรให้เขาไม่ได้
อีกแล้ว อันนี้เป็นเพราะประมาทว่า เขาจะยังอยู่กับเราไปอีกนาน
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ทีนี้ลองพิจารณาให้ใกล้ตัวขึ้นคือ ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเรา
เอง เราจะท�ำใจอย่างไร ในวินาทีสดุ ท้ายทีเ่ รารูส้ กึ ตัว ไม่วา่ รถชนกัน
รถตกคู ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การมองในแง่นี้ ไม่ใช่เป็นเรือ่ งอัปมงคล
เลย ตรงกันข้าม มันกระตุน้ ให้เราตระหนักว่า ชีวติ ของเราไม่เทีย่ ง
ซ�ำ้ ร้ายเรายังสามารถตายได้ทกุ เวลา นอกจากนัน้ มันยังกระตุน้ เตือน
ให้เราเห็นความส� ำคัญของการฝึกใจ เพื่อที่จะเตรียมรับมือกับ
สิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะการเตรียมใจให้มีสติในยามคับขัน จะได้
ไม่ตนื่ ตระหนก เราไม่คอ่ ยได้สนใจทีจ่ ะฝึกสติกนั อย่างนี้ แต่เป็นเรือ่ ง
จ�ำเป็นที่จะต้องฝึก เพราะเรา ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น
กับเราหรือไม่

การสูญเสียของรัก
เวลาเราประสบความพลัดพราก สูญเสีย เงินหาย ของหาย
โทรศัพท์ หรือรถยนต์ถกู ขโมย เหตุการณ์แบบนี้ ก็สามารถเอามาใช้
ในการเจริญมรณสติได้ ใช่หรือไม่ว่า ความตายคือที่สุดของความ
พลัดพรากสูญเสีย มันเตือนใจให้เราตระหนักว่า ความพลัดพราก
เป็นธรรมดาของชีวิต อะไรที่เป็นของเรา มันไม่เคยอยู่กับเราไปได้
ตลอด นอกจากนัน้ มันยังมีประโยชน์อกี อย่างคือ ช่วยฝึกฝนจิตใจ
ให้เรารูจ้ กั ปล่อยวาง ลองคิดดูวา่ ถ้าหากว่า เงินหายหรือรถหายแล้ว
เรายังท�ำใจไม่ได้ แล้วเมือ่ ถึงวันทีเ่ ราจะต้องตายจากโลกนีไ้ ป เราจะ
ท�ำใจได้อย่างไร เพราะเราจะต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่าง
มีล้านก็สูญเสียล้าน มีสิบล้านก็สูญเสียทั้งสิบล้าน หากเงินร้อย
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เงินพันหายไป เรายังนึกเสียดายเป็นวันเป็นคืน แล้วเราจะไม่ทุกข์
หรือ เมื่อ เราจะต้ อ งพลั ด พรากจากเงิ น สิ บล้ า นร้ อยล้ านที่ เ รามี
เพราะว่าเราจะต้องตายแล้ว
ความสูญเสียพลัดพรากจากทรัพย์สมบัตหิ รือผูค้ น แม้จะเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา แต่มันมีประโยชน์อย่างมากหากรู้จัก
มอง คือนอกจากเตือนใจ ให้เราตระหนักถึงสัจธรรมความจริงว่า
ทุกอย่างไม่เทีย่ ง ความพลัดพราก เป็นธรรมดาของชีวติ แล้ว มันยัง
เป็นเครื่องฝึกใจให้เรารู้จักปล่อยวาง เพราะวันนี้ ถ้าเราปล่อยวาง
ไม่ได้ แล้ววันหน้าเราจะท�ำใจได้อย่างไร เราจะไม่ทุกข์กว่านี้หรือ
เมื่อเราต้องพลัดพรากจากสิ่งทั้งหมดที่มี เพราะความตาย
การสอนใจเราว่ า ความพลั ด พรากสู ญ เสี ย เป็ น ธรรมดา
ของชีวิตก็ดี การเตือนใจเราให้รู้จักปล่อยวางก็ดี ทั้งสองอย่าง คือ
ประโยชน์ที่เราจะได้จากการสูญเสียทรัพย์สมบัติ หรือพลัดพราก
จากของรัก มันเป็นตัวกระตุ้น ให้เราเจริญมรณสติได้ดี หากเรา
พิจารณาแบบนี้ เราจะไม่มัวเสียใจหรือเป็นทุกข์ เมื่อประสบกับ
ความพลัดพรากสูญเสีย ขณะเดียวกัน มันก็จะเป็นบททดสอบที่
ช่วยให้เรารับมือกับความตายในวันข้างหน้าได้ดีขึ้น
เมือ่ เห็นประโยชน์อย่างนีแ้ ล้ว เวลาของหาย ก็อย่าไปมัวเสียใจ
หรือเป็นทุกข์ ให้ตงั้ สติ แล้วถือว่าเหตุการณ์เหล่านี้ เป็นครูของเรา
ที่จะสอนใจและฝึกใจเรา ถ้าท�ำใจแบบนี้ได้ ก็เรียกว่าเป็นการ
เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หรือเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี
ทั้งหมดนี้เป็นการเจริญมรณสติอย่างย่อๆ ที่เราน่าจะท�ำได้
ในชีวิตประจ�ำวัน และควรท�ำทุกๆ วันด้วย ที่จริงพระพุทธเจ้าตรัส
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ถึงขั้นว่า การเจริญมรณสติ เป็นสิ่งที่ต้องท�ำทุกลมหายใจเข้าออก
มีคราวหนึง่ พระองค์ตรัสถามพระสาวกว่า เจริญมรณสติกนั อย่างไร
รูปแรกตอบว่า ตนระลึกอยูเ่ สมอว่า อาจมีชวี ติ อยูไ่ ด้อกี เพียงหนึง่ วัน
และหนึ่งคืนเท่านั้นก็จะตาย รูปที่ ๒ และรูปที่ ๓ ตอบว่า ระลึก
อยู่เสมอว่า อาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งวันหรือครึ่งวันก็จะตาย
รูปที่ ๔ และรูปที่ ๕ ตอบว่า ระลึกอยู่เสมอว่า อาจมีชีวิตอยู่แค่
ฉันอาหารมื้อหนึ่งหรือครึ่งมื้อก็จะตาย รูปที่ ๖ ตอบว่า ระลึกอยู่
เสมอว่า อาจมีชวี ติ อยูแ่ ค่เคีย้ วอาหารได้ ๔ - ๕ ค�ำ ก็จะตาย รูปที่ ๗
ตอบว่า ระลึกอยู่เสมอว่า อาจมีชีวิตอยู่แค่เคี้ยวข้าวได้หนึ่งค�ำ
ก็จะตาย รูปสุดท้ายตอบว่า ระลึกอยู่เสมอว่า อาจมีชีวิตอยู่เพียง
ชั่วขณะหายใจเข้าและหายใจออก ก็จะตาย
พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระ ๖ รูปแรก ยังถือว่าประมาทอยู่
คนที่ไม่ประมาทคือ ๒ รูปสุดท้าย ที่พิจารณาว่า อาจมีชีวิตเพียง
แค่ฉนั อาหารได้แค่คำ� เดียว หรือแค่หายใจเข้าและออกเท่านัน้ ก็จะ
ตาย เพราะฉะนั้น มรณสติ จึงเป็นสิ่งที่ต้องท�ำตลอดเวลา

ประโยชน์ของมรณสติ
สรุปแล้ว ประโยชน์ของมรณสติ มีอยู่ ๓ ประการ ประการ
ทีห่ นึง่ การเจริญมรณสติ ท�ำให้เราขวนขวายในสิง่ ทีเ่ ราชอบผัดผ่อน
ในชีวิตเรามีสิ่งส� ำคัญมากมายที่ควรท� ำ  แต่เราไม่ได้ท� ำ  เพราะ
เราเอาแต่ผัดผ่อน ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะมันไม่มีเส้นตาย
ชีวิตทุกวันนี้ เป็นชีวิตที่วุ่นกับการแข่งให้ทันเส้นตาย เรามัวแต่
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ท�ำโน่นท�ำนี่เพราะมันมีเส้นตาย ส่วนใหญ่มักได้แก่อาชีพการงาน
แต่บางทีก็เป็นงานสังคม หรือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น
ต้องรีบไปห้าง เพราะเทศกาลลดราคาก�ำลังจะหมดเขตคืนนี้ หรือ
ต้องรีบกลับไปดูละครยอดฮิตตอนสุดท้าย
ในทางตรงข้าม สิง่ ทีค่ วรท�ำ เช่น การปฏิบตั ธิ รรม การฝึกฝน
จิตใจ การให้เวลากับครอบครัว การดูแลพ่อแม่ เรามักจะผัดผ่อน
เพราะมันไม่มเี ส้นตาย ท�ำเมือ่ ไรก็ได้ เพราะเราคิดว่า ยังมีเวลาอยู่
นั่นคือความประมาท แต่ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอว่าจะ
เกิดขึน้ กับเราหรือคนรักของเราเมือ่ ไรก็ได้ เราก็จะไม่ปล่อยเวลาให้
ผ่านเลยไป หรือผัดผ่อนว่าเรื่องอย่างนี้เอาไว้ทีหลัง ตรงข้ามเรา
จะเร่งท�ำสิ่งเหล่านี้ทันทีที่มีโอกาส ความขวนขวาย ไม่ผัดผ่อน
พุทธศาสนาเรียกว่า ความไม่ประมาท
ประการที่ ๒ มรณสติท�ำให้เราปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบ
ยึดติด เราชอบยึดติดอะไรบ้าง เราชอบยึดติดคนรัก เงินทอง
ชือ่ เสียง การระลึกถึงความตาย เตือนใจให้เราเห็นความส�ำคัญของ
การปล่อยวาง เพราะในทีส่ ดุ เราต้องจากสิง่ เหล่านีไ้ ปหมด ยิง่ ระลึก
ถึงความตายบ่อยเท่าไร ก็ปล่อยวางได้ง่ายเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราควรปล่อยวาง ไม่ได้มีแค่สิ่งที่เรารัก
หรือให้ความสุขแก่เรา แม้แต่สงิ่ ทีเ่ ราไม่รกั เช่น ความโกรธ ความ
เกลียด ความรู้สึกผิด ก็เป็นสิ่งที่เราควรปล่อยวางด้วย เพราะถ้า
เราไม่ปล่อยวาง เวลาจะตาย มันก็จะท�ำให้เราทุรนทุราย เจ็บปวด
อาจถึงกับนอนตายตาไม่หลับ บางคนท�ำความดีมามาก แต่เวลา
จะตาย ไปนึกถึงความไม่ดที เี่ คยท�ำ อาจจะเป็นเรือ่ งเล็กน้อย อกุศล
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ที่เกิดขึ้นในใจแม้เพียงขณะเดียว สามารถพาไปสู่ทุคติได้ ความ
รูส้ กึ ผิดว่าเราเคยท�ำความไม่ดบี างอย่างเอาไว้ หรือความโกรธแค้น
พยาบาทใครบางคน มันสามารถรบกวนจิตใจในยามใกล้ตายได้
ท�ำให้เราตายไม่ดี ดังนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ และต้อง
ฝึกปล่อยวางเสียแต่วันนี้
ฉะนั้น เวลาโกรธใคร อย่าโกรธนาน เพราะถ้าเราโกรธใคร
หากตายไปทั้งที่ยังโกรธ เราก็จะไปสู่ทุคติทันที เวลาทะเลาะวิวาท
กับใคร โกรธใครจนหัวฟัดหัวเหวีย่ ง ก็ขอให้นกึ ถึงความตายไว้บา้ ง
จะช่วยให้เราได้สติว่า จะโกรธกันไปท�ำไม อีกไม่นานก็ต้องตาย
จากกัน บางคนเล่าว่า พอนึกถึงความตาย ก็ได้คดิ ว่าเรือ่ งทีท่ ะเลาะ
กันนั้น เป็นเรือ่ งเล็กน้อยมาก คนเรา เวลามีความทุกข์อะไรก็ตาม
ลองนึกถึงความตายบ้าง จะรู้สึกเลยว่า ที่ก�ำลังทุกข์อยู่นี้ เป็นเรื่อง
เล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับความตาย พอคิดอย่างนี้ได้ ความทุกข์
จะเบาบางหรือหลุดไปทันที
มรณสติ จะเตื อ นใจให้ เ ราปล่ อ ยวางทุ ก สิ่ ง ไม่ ว ่ า คนรั ก
ของหวง รวมทั้งสิ่งไม่ดีที่ติดค้างในใจ
ประการที่ ๓ มรณสติ ช่วยเตือนให้เราเห็นคุณค่าของสิง่ ทีเ่ รา
มีอยูใ่ นปัจจุบนั เราไม่คอ่ ยเห็นคุณค่าของวันนีห้ รือวันพรุง่ นี้ เพราะ
เราคิดว่า เรายังมีเวลาอยู่ได้อีกหลายปี แต่ถ้าเรารู้ว่า เราต้องตาย
คืนนี้ แต่ละนาทีที่ยังมีชีวิตอยู่ จะกลายเป็นสิ่งมีค่าทันที เราจะ
ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไร้สาระ คนที่เป็น
มะเร็ง แล้วรู้ว่าจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่กี่เดือน จะรู้สึกเลยว่า
แต่ละวันมีความหมายมาก
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ในท�ำนองเดียวกัน หากเราเตือนใจตัวเองว่า ลูกหลาน คนรัก
และพ่อแม่ของเรา เขาอาจจะตายวันนีห้ รือวันพรุง่ นีก้ ไ็ ด้ เราจะรูส้ กึ
เลยว่า การทีเ่ ขายังมีชวี ติ อยูก่ บั เรานัน้ เป็นสิง่ ทีม่ คี า่ มาก แต่ละวัน
แต่ละชัว่ โมงทีเ่ ขายังอยูก่ บั เรา จะมีความหมายมาก เราจะไม่ปล่อย
ให้ผา่ นไปโดยเปล่าประโยชน์ เราจะให้เวลากับเขาอย่างเต็มที่ เราจะ
ท�ำดีกับเขา อ่อนโยน นุ่มนวลกับเขา ไม่กระด้างหมางเมินกับเขา
ขณะเดียวกัน เราจะรู้สึกว่า การที่เขายังมีชีวิตอยู่กับเรา แค่นี้ก็มี
ความสุขแล้ว ไม่ต้องมีชื่อเสียง ไม่ต้องมีเงินทองมาก ไม่ต้องมี
บริษัทบริวารมากก็ได้ เพียงแค่คนที่เรารักยังอยู่กับเรา ยังไม่ตาย
ไปจากเรา แค่นี้ก็นับว่าเป็นโชคดีแล้ว
สุขภาพร่างกายก็เช่นกัน ถ้าเรารู้ว่าสักวันหนึ่ง เราต้องแก่
ต้องเจ็บป่วย อาจจะพิการหรือทุพพลภาพ เราจะรูส้ กึ เลยว่า การมี
สุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่มีค่า จะไม่ใช้ร่างกายให้สิ้นเปลืองไปอย่าง
ไร้สาระ มีแต่จะใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ รวมทั้งสร้างความดีงาม
ให้เกิดขึ้นแก่โลก ขณะเดียวกัน ก็จะตระหนักว่า การที่เรายัง
เดิ น เหิ น ไปไหนมาไหนได้ ไม่ เ จ็ บ ป่ ว ย ไม่ พิ ก ลพิ ก าร ก็ ถื อ ว่ า
เป็นโชคอันประเสริฐแล้ว ไม่ช้าก็เร็ว เราจะไม่มีโอกาสท�ำอย่างนั้น
ได้อีก
ถ้าเราหมั่นเจริญมรณสติในแง่นี้ เราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้น
เราจะพบว่า เรามีของดีอยู่กับตัวหรือรอบตัวแล้ว ไม่ต้องแสวงหา
หรือดิ้นรนมากไปกว่านี้ก็ยังได้ มันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างโปร่ง
เบาได้จริงๆ ขณะเดียวกัน ก็กระตุน้ ให้เราหมัน่ ท�ำความดี มรณสติ
จึงไม่ได้ช่วยให้เราตายอย่างสงบเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นเตือน
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ให้เราด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า อย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยเวลาให้
เปล่าประโยชน์ หรือด�ำเนินชีวิตไปในทางที่เสียหาย

เจริญไตรสิกขา
การเจริญมรณสติ มีอานิสงส์มากดังทีก่ ล่าวมา อย่างไรก็ตาม
ถ้าเราอยากอยู่ดีและตายดี การเจริญมรณสติอย่างเดียวยังไม่
เพียงพอ การเจริญมรณสติเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของการฝึกฝนพัฒนา
ตนที่เรียกว่า จิตตสิกขา ยังมีจิตสิกขาอีกหลายอย่าง ที่เราควรท�ำ
และนอกจากจิตตสิกขาแล้ว ยังมีศีลสิกขา และปัญญาสิกขาด้วย
ทั้งหมดนี้เรียกรวมว่า ไตรสิกขา คือการฝึกฝน กาย วาจา จิต
และปัญญา ให้ถึงพร้อม
ศีลสิกขา คือการฝึกฝนกายวาจาให้สะอาด ด้วยการท�ำความดี
ท�ำบุญท�ำกุศล ไม่เบียดเบียนใคร ถ้าเราท�ำสิ่งนี้มาโดยตลอด จะ
เป็นปัจจัยช่วยให้เราตายดีได้ ดังพระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุญย่อมท�ำให้
เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิต” แต่เพียงแค่ศีลสิกขาก็ยังไม่พอ ต้องเจริญ
จิตตสิกขาด้วย เพราะแม้เราจะเป็นคนดีมศี ลี แต่เราอาจต้องเจ็บป่วย
ด้วยโรคร้าย เช่น มะเร็ง ท�ำให้ทุกข์ทรมาน หรือต้องตายด้วย
อุบตั เิ หตุ มีทกุ ขเวทนามารบกวนจิตใจ ถ้าเราไม่รจู้ กั เจริญจิตตสิกขา
เช่น เจริญสติ หรือท�ำสมาธิภาวนาเลย เราจะรับมือกับทุกขเวทนา
ไม่ไหว ท�ำให้เราตายสงบได้ยาก
แต่เจริญศีลสิกขาแล้ว เจริญจิตตสิกขาแล้ว เรายังจ�ำเป็นต้อง
เจริญปัญญาสิกขา คือการพัฒนาใจให้สว่างไสวด้วยปัญญา ซึ่งมี
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หลายวิธี แต่ที่ส�ำคัญคือ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เห็น
ความจริงของกายและใจ จนถึงขัน้ ทีเ่ รียกว่า ละวางจากความยึดมัน่
ในตัวตนได้ เพราะว่า ตราบใดที่คนเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นใน
ตัวตน หรือมีตัวกูของกูอยู่ เราก็ยังต้องกลัวความตาย มีศัพท์ที่
คนไทยเราคุน้ ดีกค็ อื “รักตัวกลัวตาย” คนบางคน ถึงจะไม่มที รัพย์
สมบั ติ ไม่ มี ลู ก ไม่ มี ห ลาน ยากจนแสนเข็ ญ แต่ เ ขาก็ ยั ง กลั ว
ความตาย เพราะอะไร เพราะเขายังรักตัวอยู่ และที่รักตัวเพราะ
เขาคิดว่า ยังมีตัวกูอยู่

ตายก่อนตาย
ตราบใดที่ยังคิดว่ามีตัวกู มันก็ท�ำให้หวงแหนตัวกู รักตัวกู
แล้วก็เลยกลัวตาย เพราะเราเชื่อว่า ความตาย จะท�ำให้พรากจาก
ตัวกู หรือท�ำให้ตัวกูดับสูญ ซึ่งสัญชาตญาณส่วนลึก ยอมรับไม่ได้
คนเรากลัวอะไรยิ่งกว่ากลัวสูญเสียตัวตนเป็นไม่มี แต่ถ้าหากเรา
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนถึงขั้นเห็นแจ้งว่า ตัวกูของกูไม่มีจริง
มันเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา กายก็ไม่ใช่เรา จิตก็ไม่ใช่เรา
เมือ่ มีปญ
ั ญาถึงขัน้ นี้ ก็จะปล่อยวางได้ ไม่มตี วั กูให้รกั หรือหวงแหน
อีกต่อไป ถึงตอนนัน้ ถ้าจะตาย ก็ไม่มคี วามกลัวอีกต่อไป มันมีแต่
ความตาย แต่ไม่มีผู้ตาย พูดให้ถูกต้องกว่านั้นก็คือ แม้กระทั่ง
ความตายก็ไม่มี มีแต่การแตกดับของขันธ์หรือธาตุเท่านั้น
การละวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวกู ท่านอาจารย์พุทธทาส
เรียกว่า “ตายก่อนตาย” คือท�ำให้ตวั กูดบั ไปก่อนทีจ่ ะสิน้ ลม ทีจ่ ริง
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ตัวกูมันไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว แต่เราไม่เห็นความจริงข้อนี้ จิต
ก็เลยปรุงแต่งตัวกูแล้วก็ไปยึดตัวกู รวมทัง้ ไปยึดอะไรต่ออะไรมาเป็น
ของกู ท�ำให้ต้องต่อสู้แย่งชิงกับผู้อื่นเพื่อรักษาของกู หรือมีของกู
ให้มากๆ ท�ำให้ทกุ ข์มาก ได้มาแล้วก็ยงั ต้องหวงแหนรักษาจนเหนือ่ ย
ครั้นรักษาไม่ได้ก็ทุกข์อีก ที่ของกูถูกแย่งไป แต่ถึงจะรวยแค่ไหน
ยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ต้องเจ็บ ต้องป่วย ต้องตาย ถ้ายังไม่รู้จัก “ตาย
ก่อนตาย” ก็ต้องทุกข์เพราะความเจ็บ ความป่วย และความตาย
แต่ถ้าหากเรามีสติ ระลึกรู้กายและใจอยู่เป็นประจ�ำ จนเห็น
ธรรมชาติของกายและใจตามที่เป็นจริง ว่าไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
ปล่อยวางความยึดมัน่ ในตัวกูของกู ชนิดทีเ่ รียกว่า ตายก่อนตายได้
เราก็ จ ะเป็ น อิ ส ระเหนื อ ความตายได้ ไม่ ไ ด้ แ ปลว่ า ไม่ ต าย แต่
หมายความว่า มีความตาย แต่ไม่มผี ตู้ าย เพราะไม่มตี วั กูทจี่ ะท�ำให้
ส�ำคัญมั่นหมายว่ากูตาย ไม่มีตัวกูที่ต้องรักต้องหวงแหน หรือต้อง
หวาดกลัวต่อความตายต่อไป
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ตอบคำ�ถาม
เกี่ยวกับ

การปฏิบัติ

ค�ำถามที่ ๑
  กราบเรียนถามพระอาจารย์คะ่ การเดินจงกรมแล้ว
นั่งสมาธิ กับนั่งสมาธิอย่างเดียว ไม่ทราบว่าการเดินนี้ ได้ช่วย
เสริมการภาวนาอย่างไรบ้างเจ้าคะ
  การเดินจงกรม ประโยชน์อย่างแรกคือ เป็นการ
เปลี่ยนอิริยาบถ บางคนนั่งสมาธินาน แล้วรู้สึกง่วงหรือเมื่อย เมื่อ
เปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นการเดิน เราก็ปฏิบัติได้ต่อเนื่องมากขึ้น
เพราะเดินแล้ว ความง่วงหรือความปวดเมื่อยก็หายไป
ประโยชน์ ข องการเดิ น จงกรมอี ก ประการหนึ่ ง คื อ ถ้ า เรา
เดินถูก เดินเป็น มันช่วยให้เรามีความรู้สึกตัวในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันได้ง่ายขึ้นและต่อเนื่อง ถ้าเราเดินจงกรมถูก คือรู้สึกตัว
ในขณะที่ก้าวเดิน เวลาเรากลับไปบ้าน อาบน�้ำ แปรงฟัน กินข้าว
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ล้างจาน กวาดบ้าน เราจะท�ำความรู้สึกตัวได้ง่าย เพราะว่ามัน
คล้ายๆ กัน
ถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบ แต่เวลากลับไปบ้าน เราไม่สามารถ
จะใช้กิจกรรมหรืออิริยาบถในชีวิตประจ�ำวัน มาเป็นเครื่องฝึกสติ
ท�ำความรู้สึกตัวได้ ก็จะเสียโอกาสมากเลย เพราะว่า ปกติเรา
ไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติในรูปแบบมากเท่าไร เช่น มาปฏิบัติที่นี่ ก็มี
เวลาเพียง ๓ - ๕ ชัว่ โมง แต่ในชีวติ ประจ�ำวันของเรา วันหนึง่ ๆ เรา
มีเวลา ๑๗ - ๑๘ ชั่วโมงก่อนจะเข้านอน ถ้าเราใช้เวลาช่วงที่ตื่นนี้
ท�ำความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าท�ำอะไรก็ตาม ความรู้สึกตัว
หรือสติของเรา ก็จะเติบโตได้งา่ ยและเร็ว เพราะว่าเมือ่ เราตืน่ ขึน้ มา
เราใช้กายท�ำโน่นท�ำนี่ วันหนึ่งก็หลายชั่วโมง ใช้กายในการอาบน�้ำ
ใช้กายในการล้างหน้า ถูฟนั กินข้าว ท�ำครัว มันมีการเขยือ้ นขยับกาย
ทั้งวัน ยังไม่นับถึงการเดิน เช่น เดินในที่ทำ� งาน เดินข้ามตึก เดิน
ขึ้นบันได อิริยาบถเหล่านี้ อย่าปล่อยให้มันเป็นการเกิดขึ้นเปล่าๆ
หรื อ เกิ ด ขึ้ น โดยอั ต โนมั ติ หรื อ ท� ำ อย่ า งใจลอย เราสามารถใช้
เป็นโอกาสในการเจริญสติ ท�ำความรู้สึกตัวได้
แต่ถ้าเราอยู่ในอิริยาบถนั่ง ยิ่งหลับตาด้วยแล้ว การเอา
วิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�ำวัน จะเป็นเรื่องยาก เพราะ
มันห่างกันมาก เพราะตอนทีเ่ รานัง่ เราไม่เขยือ้ นขยับ แถมบางคน
ปิดตาด้วย พอเปิดตาแล้ว ก็มีการเขยื้อนขยับ ท�ำนั่นท�ำนี่ทั้งวัน
ใจอาจฟุ้งไปเลยก็ได้ เพราะไม่ได้ฝึกมา แต่ถ้าเราเดินจงกรม มัน
จะท�ำให้ช่องว่าง ระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบ กับการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ�ำวันแคบลง
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ถ้าเราเดินจงกรมเป็น คือเดินด้วยความรู้สึกตัว เราก็เอาไป
ปรับใช้กบั การอาบน�ำ 
้ ถูฟนั ล้างจาน กวาดบ้านได้ คือท�ำสิง่ เหล่านี้
ด้ ว ยความรู ้ สึ ก ตั ว วิ ธี นี้ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ ฆราวาสมาก เพราะ
ฆราวาสมีกิจต่างๆ มากมาย ในแต่ละวัน ที่จริงพระก็ได้ประโยชน์
เช่นกัน เพราะแต่ละวันพระก็ตอ้ งไปเดินบิณฑบาต และท�ำกิจต่างๆ
มากมาย ที่ต้องใช้กาย ใช้มือ ใช้เท้า กิจหรืออิริยาบถเหล่านี้
สามารถใช้เพื่อฝึกสติ หรือท�ำความรู้สึกตัวได้
อีกตัวอย่างคือ เวลาเราข้ามถนน ถ้าเราเดินจงกรมเป็น เรา
จะข้ามถนนเป็น คือข้ามถนนด้วยความรู้สึกตัว ซึ่งท�ำให้ปลอดภัย
แต่ถ้าเราเอาจิตมาเพ่งที่เท้า ลองนึกดู เราจะข้ามถนนอย่างไร
โดยเฉพาะถนนทีม่ รี ถขวักไขว่ เวลาเราข้ามถนน เราคงไม่ได้เอาจิต
มาทีเ่ ท้า แต่ถา้ เราท�ำความรูส้ กึ ตัวเป็น การข้ามถนนก็จะปลอดภัย
เพราะว่ า เราต้ อ งอาศั ย ความรู ้ สึ ก ตั ว ในการข้ า มถนน คื อ มอง
ไปข้างหน้าว่าถนนว่างไหม มีรถแล่นมาไหม นี่เรียกว่า รู้นอก
ขณะเดียวกันก็ รูใ้ น คือรูว้ า่ ขณะทีข่ า้ มถนน ใจลอยไหม คิดอะไร
อยู่หรือเปล่า ถ้าใจลอยหรือฟุ้ง ก็วางมันลง เพื่อจะได้มีสติกับ
การข้ามถนน
การท� ำ ความรู ้ สึ ก ตั ว ช่ ว ยให้ เ ราท�ำ กิ จ วั ต รต่ า งๆ ในชี วิ ต
ประจ�ำวันได้มากมาย เรียกว่าทั้งวันเลย แต่ถ้าเราเอาแต่เพ่ง ก็คง
ต้องอยูก่ บั ทีห่ รือว่าอยูน่ งิ่ ๆ ท�ำอะไรอย่างอืน่ มากก็ไม่ได้ อาจจะท�ำได้
ไม่กี่อย่าง เช่น เวลาแปรงฟันก็เพ่งที่แปรงสีฟัน หรือกินข้าวก็เพ่ง
ที่ช้อนหรือมือ กว่าจะท�ำเสร็จก็คงใช้เวลานาน นอกจากนั้นจะไป
ท�ำกิจกรรมอย่างอื่นก็ล�ำบาก เช่น ขับรถ ถ้าขับรถแล้ว เอาจิต
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ไปเพ่งที่พวงมาลัย คงท�ำได้ยาก ในกรณีนั้นเราต้องใช้สติ ต้องใช้
ความรู้สึกตัวในการขับรถ เช่นเดียวกับการข้ามถนน
ถ้าหากเราท�ำความรู้สึกตัวเป็น จากการเดินจงกรม รวมทั้ง
การยกมือสร้างจังหวะด้วย การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันด้วยความรูต้ วั
ทัว่ พร้อม ไม่ใช่ตนื่ แต่กาย แต่ใจก็ตนื่ ด้วย ทีเ่ รียกว่า ตืน่ รูอ้ ยูเ่ สมอ
ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

ค�ำถามที่ ๒
  อยากจะให้พระอาจารย์แนะน�ำ เรือ่ งการทานอาหาร
กับการเจริญสติเจ้าค่ะ
  เพื่อให้การเจริญสติของเรามีความต่อเนื่อง ทันทีที่
เราลุกจากทีน่ งั่ ไม่วา่ จะเดินเข้าห้องน�ำ 
้ หรือเดินไปทานอาหาร ขอให้
ตั้งสติให้ดี อย่าผลุนผลัน ระหว่างที่เดินออกไป ก็ท�ำความรู้สึกตัว
ไปด้วย อย่าคิดว่าการปฏิบัติจบแล้ว หรือยุติชั่วคราว การปฏิบัติ
ยังด�ำเนินต่อไป แต่ไม่ใช่การปฏิบัติในรูปแบบ เป็นการปฏิบัติที่
ประสานกับชีวิตประจ�ำวัน เวลาพูดคุยกับใคร ก็พูดอย่างมีสติ
เวลากินอาหารก็มีสติไปด้วย รับรู้รสชาติของอาหาร โดยไม่ปล่อย
ใจลอยฟุ้งไปที่อื่น ขณะเดียวกันใจ ก็ไม่เคลิ้มคล้อยไปกับรสชาติ
มาก แม้อาหารจะอร่อยเพียงใดก็ตาม เวลาเคี้ยว เราก็เคี้ยวด้วย
ความรู้สึกตัว
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มีเด็กคนหนึง่ อายุ ๙ หรือ ๑๐ ขวบเท่านัน้ ก�ำลังกินก๋วยเตีย๋ ว
อยู ่ พ่ อ ถามว่ า ลู ก กิ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วลู ก เห็ น อะไร เด็ ก ตอบว่ า ผม
เห็นกายมันเคลื่อนไหว ขณะที่มือตักก๋วยเตี๋ยว สักพักก็บอกว่า
เห็นปากขยับขณะเคีย้ วก๋วยเตีย๋ ว แล้วก็เห็นความพอใจทีก่ ว๋ ยเตีย๋ ว
มันอร่อย เด็กตอบอย่างฉลาดมาก อายุแค่ ๙ ขวบ ๑๐ ขวบเอง
เขาเข้าใจเรื่องการเจริญสติ สามารถเอามาใช้กับชีวิตประจ�ำวันได้
ขณะกินก๋วยเตี๋ยว ก็เจริญสติไปด้วย
เราก็ลองปฏิบตั ดิ นู ะ ไม่วา่ กินอะไร ก๋วยเตีย๋ วหรือข้าวก็ตาม
ตอนทีม่ อื ตัก ก็เห็นกายเคลือ่ นไหว ไม่ใช่เห็นด้วยตาแบบจ้องเอานะ
แต่เห็นด้วยใจ คือใจรับรูว้ า่ มือเคลือ่ นไหว ถ้าจ้องก็ไม่ใช่แล้ว อย่างนี้
เรียกว่าเพ่ง เวลาเคี้ยวก็รู้ว่าเคี้ยว เวลาอร่อยก็รู้ว่าอร่อย มีความ
พอใจเกิดขึ้น ก็เห็นความพอใจนั้น นี่คือการปฏิบัติ ซึ่งเราทุกคน
ท�ำได้เลย อาจจะหลงๆ ลืมๆ บ้าง ก็ไม่เป็นไร ขอให้ท�ำไปเรื่อยๆ
ขณะที่เราเข้าห้องน�้ำ  ขณะที่เรานั่งพักผ่อน ขณะที่เรากิน
อาหาร ให้เป็นโอกาสในการเจริญสติไปด้วย คุยกับใครก็คุยอย่าง
มีสติ จะท�ำให้การปฏิบตั ขิ องเรามีความต่อเนือ่ ง ไม่เช่นนัน้ ก็เหมือน
กับเราตักน�้ำใส่โอ่ง อุตส่าห์ตักเป็นชั่วโมง ปรากฏว่าโอ่งก้นรั่ว ที่
เติมลงไปไม่นานก็รั่วหมดเลย
การปฏิบัติมี ๒ อย่างที่ควรท�ำควบคู่กัน
๑. เติมสติเข้าไปในใจ อันนี้เปรียบได้กับการเจริญสติใน
รูปแบบ
๒. รักษาสติไม่ให้รั่วไหล เปรียบได้กับการเจริญสติในชีวิต
ประจ�ำวัน
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บางคนท�ำอย่างเดียวคือเติมสติ แต่ไม่รกั ษาสติ ปล่อยให้มนั
รัว่ ไหลทีละนิดๆ จนหมด อุตส่าห์ปฏิบตั ทิ งั้ วัน แต่พอถึง ๕ โมงเย็น
เลิกปฏิบัติ ก็ปล่อยใจไปเต็มที่เลย ฟุ้งไปตามความคิด หรือตาม
สิ่งที่มากระทบ มันก็เหมือนกับอุตส่าห์เติมน�้ำทั้งวัน เสร็จแล้วก็
ปล่อยให้มนั รัว่ แล้วจะเหลืออะไรในวันรุง่ ขึน้ ในทางตรงข้าม ถึงแม้วา่
เราจะเติมสติลงไปในใจได้ไม่มาก รูต้ วั บ้าง ไม่รตู้ วั บ้าง แต่เมือ่ เลิก
ปฏิบัติในรูปแบบ เราก็ยังพยายามรักษาสติไม่ให้รั่วไหล ด้วยการ
ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ท�ำอะไรก็ให้มีความรู้สึกตัว สติก็จะยังหลงเหลือ
อยู่อีกมาก
การเจริญสติในรูปแบบ เปรียบเหมือนกับการเติมสติลงไป
ในใจ ส่วนการใช้ชีวิตประจ�ำวันอย่างมีสติ เปรียบเหมือนกับการ
รักษาสติไม่ให้รั่วไหล เราต้องท�ำ  ๒ อย่าง ถ้าท�ำอย่างเดียว สติ
ไม่มีทางเต็มได้หรอก เพราะเติมเท่าไหร่มันก็รั่วหมด คุณต้อง
เติมสติด้วย แล้วก็รักษาสติไม่ให้รั่วไหลด้วย ประการหลังนี้ เป็น
เรือ่ งของการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน ด้วยความรูต้ วั ทัว่ พร้อม เพราะฉะนัน้
ในช่วงพักทานอาหาร ขอให้พวกเราดูแลรักษาสติของเราให้ดี
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ค�ำถามที่ ๓
  กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และ ธรรม
ในธรรม คืออะไรคะ?
  มีค�ำอธิบายหลายแบบ แต่ค�ำอธิบายที่อาตมาชอบ
และคิดว่ามีประโยชน์มากส�ำหรับนักปฏิบตั ใิ หม่ๆ ก็คอื การเห็นว่า
กายเป็นกาย กายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เห็นเวทนาเป็นเวทนา
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เห็นจิตเป็นจิต ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
เห็นธรรมเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา หมายความว่า เวลา
เดินก็ให้เห็นว่ากายเดิน หรือกายเคลื่อนไหว ไม่ใช่ฉันเดิน หรือ
กูเดิน ธรรมชาติของคนเรา ถ้าไม่มสี ติ ก็จะเกิดความส�ำคัญมัน่ หมาย
ว่ า กู ท� ำ โน่ น ท� ำ นี่ ตลอดเวลา เช่ น กู เ ดิ น กู คิ ด กู เ จ็ บ กู ป วด
แต่สติท�ำให้เราเห็นว่า เมื่อเดิน มันคือกายเดิน ไม่ใช่กูเดิน ไม่ใช่
ฉันเดิน เวลาคิดก็เห็นว่า มีความคิดเกิดขึ้นที่ใจ หรือใจคิด ไม่ใช่
กูคิด เวลาโกรธ ก็เห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นในใจ ไม่ใช่กูโกรธ
หรือความโกรธเป็นของกู เวลาปวด ก็เห็นว่ามีความปวดเกิดขึน้ กับ
กาย หรือเกิดขึ้นที่แขน ที่ขา แต่ไม่ใช่กูปวด หรือส�ำคัญมั่นหมาย
ว่าความปวดเป็นของกู
เห็นอย่างนี้คือ เห็นตามความเป็นจริง เห็นกายว่าเป็นกาย
เห็นเวทนาว่าเป็นเวทนา เห็นจิตว่าเป็นจิต ใหม่ๆ ก็เห็น ๓ อย่างนี้
ก่อน แล้วต่อไปก็จะเห็นธรรม หลวงพ่อค�ำเขียน เป็นลูกศิษย์ของ
หลวงพ่อเทียน และเป็นอาจารย์ของอาตมา ท่านให้หลักการปฏิบตั ิ

197

ธรรมะ
ช น ะ ทุ ก ข์

ทีด่ มี ากคือ “เห็น อย่าเข้าไปเป็น” เช่น เห็นความโกรธ อย่าเป็นผูโ้ กรธ
เห็นความปวดอย่าเป็นผู้ปวด สติจะช่วยให้เราเห็นกาย เห็นจิต
เห็นเวทนา ตามความเป็นจริง คือเห็นกายว่าเป็นกาย เห็นเวทนา
ว่าเป็นเวทนา เห็นจิตว่าเป็นจิต ไม่ใช่เห็นกายว่าเป็นเราเป็นของเรา
เห็นเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเรา หรือเห็นจิตว่าเป็นเราเป็นของเรา
ถ้าเห็นอย่างนีเ้ รียกว่าเห็นผิด ท�ำให้เกิดความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตน
เคยมีผหู้ ญิงคนหนึง่ ไปปฏิบตั ทิ วี่ ดั ป่าสุคะโตอยูห่ ลายวัน เมือ่
หลวงพ่อค�ำเขียนไปสอบอารมณ์ เธอก็บ่นว่า “ไม่ไหวเลยหลวงพ่อ
วันนี้หนูเครียดมาก” หลวงพ่อค�ำเขียนจึงตอบว่า นักกรรมฐาน
ไม่พดู แบบนัน้ ให้พดู ใหม่ เธอคิดสักพักก็พดู ขึน้ มาว่า “วันนีห้ นูเห็น
มันเครียด” พอพูดแบบนี้เธอก็รู้สึกดีขึ้น
ระหว่าง “หนูเครียด” กับ “หนูเห็นมันเครียด” ต่างกันไหม
ต่างกันมากเลย “หนูเครียด” แสดงว่าหนูเป็นผูเ้ ครียด ความเครียด
เป็นตัวหนู ความเครียดเป็นของหนู แต่ “หนูเห็นมันเครียด” แสดงว่า
หนูไม่ได้เป็นผู้เครียด แต่เห็นความเครียด อย่างนี้คุณท�ำได้ไหม
คุณท�ำได้แน่นอน เพราะเป็นความเครียดไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้น ทันทีที่ไม่มีสติ จิตจะไปยึดมันว่า
เป็นเราเป็นของเรา เป็นตัวกูของกู อันนี้รวมถึงไปยึดเวทนา เช่น
ความปวดเมื่อย ว่าเป็นตัวกูของกู ด้วย
ลองฝึกมองอารมณ์ต่างๆ ให้เป็น อาตมาชอบตัวอย่างนี้
พระอาจารย์ประสงค์เล่าว่า เคยไปงานศพ แล้วได้สนทนากับเด็กหญิง
อายุประมาณ ๙ - ๑๐ ขวบ ซึ่งเป็นลูกของเจ้าภาพ เด็กคนนี้ก็มา
อุปฏั ฐากท่าน เด็กบอกว่า คุณพ่อคุณแม่ของหนูไม่วา่ ง เพราะต้อง
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รับแขกมาก หนูเลยมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลหลวงพ่อ ท่านคุย
กับเด็กคนนีส้ กั พัก ท่านก็ประทับใจ บอกว่า หนูเป็นเด็กน่ารัก เป็น
เด็กดี หลวงพ่อจะให้รางวัลหนู แล้วท่านก็ดงึ ลูกประค�ำออกมาจาก
ย่าม พอเด็กหญิงเห็นก็ร้อง อู้ฮู้ พระอาจารย์ประสงค์ถามว่า “หนู
ร้องอู้ฮู้ หนูเห็นอะไร” เด็กตอบว่า “หนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะ”
ขอให้สงั เกตนะว่าเด็กไม่ได้บอกว่าหนูดใี จ หนูดใี จแสดงว่าเป็นผูด้ ใี จ
ความดีใจเป็นของตัวหนู แต่เด็กกลับบอกว่า หนูเห็นความดีใจ
ที่เกิดขึ้น
ท่านอาจารย์ประสงค์ถามต่อไปว่า แล้วหนูท�ำอย่างไรกับมัน
เด็กตอบว่า “หนูไม่ได้ท�ำอะไรกับมันค่ะ หนูแค่ดูมันเฉยๆ ตอนนี้
ข้ า งในมั น เบาลงแล้ ว ความดี ใ จมั น ลดลงแล้ ว ” อั น นี้ ต รงกั บ ที่
หลวงพ่อเทียนและหลวงพ่อค�ำเขียนใช้ค�ำว่า “รูซ้ อื่ ๆ” คือแค่รเู้ ฉยๆ
ไม่ต้องท�ำอะไรมากกว่านี้ อันนี้คือส่วนขยายของค�ำว่า “เห็นจิต
ในจิต” คือเห็นจิตว่าเป็นจิต เห็นความดีใจว่าเป็นความดีใจ ไม่ใช่
เห็นว่าความดีใจ เป็นกู เป็นของกู
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ค�ำถามที่ ๔
  การเดินทีใ่ จอยูก่ บั ตัว ถ้านับจ�ำนวนตัวเลข ๑ ๒ ๓
ไปด้วย จะถูกต้องไหมคะ?
  การนับแบบนัน้ เป็นการบริกรรมอย่างหนึง่ มันเป็น
วิธีการบังคับ หรือผูกจิตให้อยู่กับการเดิน เพื่อจิตจะได้ไม่วอกแวก
ไปไหน วิธีนี้ยังไม่ช่วยให้เกิดความรู้สึกตัวเต็มที่ เพราะยังมีการใช้
ความคิดอยู่ ในการเจริญสติ หรือการท�ำความรูส้ กึ ตัว เราต้องวาง
ความคิดลงให้ได้ ให้มแี ต่ตวั รู้ เป็นตัวรู้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ รูใ้ นพุทธ
ศาสนาไม่ต้องใช้การคิดนะ ถ้ารู้ในทางโลกต้องใช้ความคิด แต่รู้
ในทางพุทธไม่ตอ้ งใช้ความคิด เช่น ตอนนีค้ ณ
ุ รูไ้ หมว่า อาตมาห่มผ้า
สีอะไร คุณรู้ไหมว่าอาตมาก�ำลังนั่งหรือยืน การรู้แบบนี้ต้องใช้
ความคิดไหม (ไม่ตอ้ งใช้) ในท�ำนองเดียวกัน การรูว้ า่ กายเคลือ่ นไหว
รูว้ า่ กายเดินมันไม่ตอ้ งใช้ความคิด บางครัง้ เราต้องหยุดใช้ความคิด
บ้าง เพราะว่าเราใช้ความคิดมาก จนกระทั่งเราหยุดคิดไม่เป็น
การนับเป็นการคิดแบบหนึ่ง มันเป็นวิธีการผูกจิตให้อยู่กับกาย
อันนี้มีประโยชน์ส�ำหรับการท�ำให้จิตเป็นสมาธิได้เร็ว แต่มันจะ
มีปัญหาอยู่ ๒ ประการ
ประการที่ ๑ คนที่นับบ่อยๆ พอถึงเวลาปฏิบัติ กลับมา
ใช้ชีวิตประจ�ำวันตามปกติ เสียงนับก็จะยังดังอยู่ในหัว นักปฏิบัติ
หลายคนพบว่า มีเสียงนับเหล่านี้อยู่ในหัวตลอดเวลา จนหลายคน
บอกร�ำคาญมากเลย ถามว่าจะท�ำอย่างไรให้มันหายไป บางคน
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ไม่ได้นับ แต่บริกรรมด้วยค�ำว่า พุท - โธ พอเลิกปฏิบัติ ก็มีปัญหา
อย่างเดียวกัน คือมีเสียง พุท - โธ ดังอยูใ่ นหัวตลอดเวลาจนร�ำคาญ
ก็มี
ประการที่ ๒ มันเป็นวิธีการบังคับจิตแบบหนึ่ง ซึ่งแม้จะ
ท�ำให้จิตนิ่ง แต่ถ้าหยุดนับเมื่อไหร่ จิตจะฟุ้งทันทีเลย เหมือนกับ
ลูกหมาที่เรามัดเอาไว้ให้อยู่นิ่งๆ พอเชือกขาด มันก็วิ่งหนีทันที
ไม่ยอมกลับบ้านด้วยตัวเอง หลายคนบังคับจิตให้อยูน่ งิ่ ๆ เพือ่ จะได้
ไม่ไปรับรู้อารมณ์ใดๆ แต่พอเลิกปฏิบัติ ออกไปเจออารมณ์ต่างๆ
มากระทบ จิ ต ก็ ฟุ ้ ง เกิ ด ความหงุ ด หงิ ด ตามมา อาตมาเรี ย ก
ความสงบชนิดนี้ว่า สงบเพราะไม่รู้ หรือสงบเพราะตัดการรับรู้
ด้วยการผูกจิตไม่ให้ออกไปรับอารมณ์ใด วิธีนี้ช่วยให้ใจสงบก็จริง
แต่ว่าพอไม่ผูกมันแล้ว มันออกไปเจออารมณ์ต่างๆ เช่น รูป รส
กลิน่ เสียง สัมผัส มันจะกระเพื่อมได้ง่าย
มีบางคนมาปรึกษาอาตมาว่า ตนเองเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม
มาหลายครัง้ แต่ทำ� ไมยังโกรธอยู่ เพือ่ นบางคนไม่คอ่ ยได้เข้าคอร์ส
ท�ำไมเขาอารมณ์เย็นกว่า อาตมาเดาว่า คงเป็นเพราะเขาภาวนา
แบบบังคับจิตไม่ให้คิด พยายามบังคับจิตไม่ให้ไปรับรู้อารมณ์ใด
ซึ่งท�ำได้ง่ายเวลาอยู่ในคอร์ส หรืออยู่ในวัด ในกุฏิ แต่พอกลับไป
บ้าน กลับไปทีท่ �ำงาน เจออารมณ์ตา่ งๆ มากระทบ ใจก็ฟงุ้ แล้วก็
ปล่อยให้มันฟุ้งไปเรื่อยๆ หรือพอใจที่จะหงุดหงิด ก็ปล่อยให้มัน
ลุกลาม จนกลายเป็นความโกรธ ทั้งนี้เป็นเพราะขาดการฝึกสติให้
รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น พูดอีกอย่างคือ เขาถนัดแต่การบังคับจิต
แต่ไม่ฝึกจิตให้มีสติรู้ทันอารมณ์ เวลามีอะไรมากระทบ
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มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหนึ่งวัน ตอนปฏิบัติ
ใจสงบมากเลย นั่ง เดิน ก็สงบ เพราะว่าต่างคนต่างเดิน ไม่มีการ
พูดคุยกัน ในห้องก็เย็นสบาย เพราะติดเครื่องปรับอากาศ เสียง
ข้างนอกก็ไม่รบกวน พอตกเย็น เขาจะกลับบ้าน เดินไปที่จอดรถ
ปรากฏว่ารถออกไม่ได้ เพราะมีรถอีกคันมาจอดซ้อน เขาโมโหมาก
โวยวายด่าว่าเสียงดัง คนที่เห็นเหตุการณ์ประหลาดใจมากว่า เพิ่ง
ปฏิบัติธรรมเสร็จ แต่ท�ำไมจึงโกรธขนาดนี้
หลายคนเป็นแบบนี้ เวลาปฏิบัติใจก็สงบดี แต่พอออกไป
เจอโลกภายนอก ท�ำไมจึงหงุดหงิด จิตไม่สงบเลย อาตมาคิดว่า
เป็นเพราะเขาเน้นเรือ่ งการบังคับ ไม่ให้ไปรับรูอ้ ารมณ์ใด แต่คนเรา
ไม่สามารถบังคับจิตไม่ให้รับรู้อารมณ์ต่างๆ ไปได้ตลอด ถึงเวลา
ก็ ต ้ อ งออกไปรั บ รู ้ อ ารมณ์ ต ่ า งๆ ครั้ น เจออารมณ์ ห รื อ ภาพที่ ไ ม่
พึงพอใจ อย่างเช่น รถออกไม่ได้ เพราะมีอีกคันจอดซ้อน หรือไป
เห็นหน้าคนที่ตัวเองเกลียด คนที่รักเสือด�ำบางคน พอเห็นพราน
ฆ่าเสือด�ำให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ ใจกระเพื่อมเลยนะ เกิดโมโห
โกรธาขึ้นมา ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ยังสงบอยู่เลย ใจที่กระเพื่อมเมื่อมี
อะไรมากระทบนั้นเป็นเรื่องธรรมดา ข้อส�ำคัญก็คือ ควรมีสติรู้ทัน
ถ้ามีสติรทู้ นั ความหงุดหงิด ขุน่ มัว ก็จะไม่ลกุ ลามกลายเป็นความ
โกรธ จนถึงหลุดปากด่า
เพราะฉะนัน้ ถ้าอยากให้ใจสงบในชีวติ ประจ�ำวัน ควรฝึกสติ
ไว้บา้ ง จะได้รทู้ นั เวลาอารมณ์อกุศลเกิดขึน้ ไม่ปล่อยให้มนั รบกวน
จิตใจ การฝึกสติแบบหลวงพ่อเทียน ไม่ได้เน้นทีก่ ารบังคับจิตให้สงบ
แต่ให้รทู้ นั เวลามันไม่สงบ เปรียบเหมือนกับการฝึกลูกหมาให้อยูบ่ า้ น
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เราไม่ได้เอาเชือกไปล่ามมันเอาไว้ วิธกี ารล่ามจิตก็คอื การนับ หรือ
การบริกรรม รวมทัง้ การเพ่ง ซึง่ ก็มปี ระโยชน์อยู่ ช่วยท�ำให้จติ สงบ
ได้ แต่เราต้องฝึกให้จิตมีคุณสมบัติอย่างอื่นด้วย เช่น การรู้ทัน
ความคิดและอารมณ์ทเี่ กิดขึน้ ตัวทีจ่ ะช่วยให้ใจรูท้ นั ได้ไวๆ ก็คอื สติ
การเจริญสติจึงมีความส�ำคัญ แต่หลายคนเข้าใจไปว่า การเจริญ
สติคอื การควบคุมความคิด ทีจ่ ริงแล้ว การเจริญสติคอื การรักษา
ใจไม่ให้ความคิดมาควบคุมเรา มันต่างกันมากนะ
การควบคุมความคิดก็คือ ท�ำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีความคิด
แต่การรักษาใจไม่ให้ความคิดมาควบคุมเรา หมายความว่า แม้จะ
มีความคิดหรืออารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น มันก็ท�ำอะไรจิตใจไม่ได้ วิธีนี้
ยอมให้ความคิดและอารมณ์เกิดขึ้น แต่ความเครียด ความโกรธ
ท�ำอะไรใจไม่ได้ เพราะว่ารู้ทันมัน เห็นมัน ไม่เข้าไปเป็นมัน เช่น
เห็นความเครียด แต่ไม่ใช่ฉันเครียด เห็นความโกรธ แต่ไม่เป็น
ผู้โกรธ ถ้าเราเห็นความโกรธ ความโกรธก็ท�ำอะไรเราไม่ได้ ที่มัน
ท�ำอะไรเราได้ ก็เพราะเรากลายเป็นผู้โกรธเสียแล้ว
อาตมาอยากจะย�้ำว่า การภาวนาหรือการเจริญสติปัฏฐาน
ไม่ใช่การควบคุมความคิด แต่คอื การไม่ยอมให้ความคิดมาควบคุม
เรา ไม่ใช่การควบคุมอารมณ์ แต่คอื การไม่ยอมให้อารมณ์มาควบคุม
เรา ความคิดและอารมณ์ต่างๆ จะเกิดก็เกิดไป แต่ท�ำอะไรใจเรา
ไม่ได้ จะมาท�ำให้เราหงุดหงิด สัง่ ให้เราด่า หรือท�ำร้ายใคร ก็ไม่ได้
เพราะว่าเราเห็นมัน ไม่เข้าไปเป็นมัน แต่สว่ นใหญ่เรามักจะพยายาม
ไปควบคุมความคิด วิธที ใี่ ช้คอื การนับเลข ซึง่ ท�ำง่าย และมีประโยชน์
แต่ว่ามันยากที่จะช่วยให้เราอยู่กับโลกภายนอก หรือเผชิญกับ
สิ่งกระทบต่างๆ ได้ด้วยใจที่สงบอย่างต่อเนื่อง
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ค�ำถามที่ ๕
  เวลานั่งสมาธิ จะรู้สึกปวดขามากเลยค่ะ มีวิธีแก้ไข
อย่างไรบ้างคะ มีบางท่านบอกให้ทนเอา ทนปวดจนถึงที่สุดแล้ว
มันจะหายปวดไปเอง แต่ว่ามันปวดจริงๆ ไม่สามารถทนไหว ต้อง
ท�ำอย่างไรดีคะ?
  ส�ำหรับผูฝ้ กึ ใหม่ สติยงั อ่อนอยู่ ถ้าปวดมากๆ ก็ควร
ขยับ แต่เวลาจะขยับ เช่น ลุกยืนก็ให้ทำ� อย่างรูส้ กึ ตัว อย่าผลุนผลัน
ค่อยๆ ท�ำ อย่าท�ำด้วยความอยาก อย่าท�ำด้วยความรูส้ กึ ปวด ท�ำช้าๆ
แต่เมื่อปฏิบัติได้มากขึ้น สติเราดีขึ้น ลองไม่ขยับดู ลองสังเกตว่า
ที่ทุกข์อยู่นี้เป็นเพราะอะไร หลายคนบอกว่า ทุกข์เพราะปวดขา
ทุกข์เพราะเมื่อยขา ตอบแค่นี้ยังไม่ถูกหรอก มันมีสาเหตุมากกว่า
นัน้ ดูให้ดมี นั มีอะไรอีก มันมีความทุกข์ใจ ความไม่พอใจ ใจมันบ่น
โอดครวญ โวยวาย บางทีก็ร้องในใจว่าปวดโว๊ย เมื่อไหร่จะได้พัก
สักที เมื่อไหร่จะให้ขยับแข้งขาสักที
คนส่วนใหญ่ เวลาปวดไม่ได้ปวดแต่กายนะ ใจก็ปวดด้วย
เวลาร้อน ก็ไม่ได้รอ้ นแต่กาย ใจก็รอ้ นด้วย เวลาหนาวก็ไม่ได้หนาว
แต่กาย ใจก็หนาวด้วย แต่ส่วนใหญ่มองไม่เห็น เพราะไม่สังเกต
ดูใจของตัว เวลามีความปวด ลองใช้โอกาสนี้ดูใจ ดูว่าทุกข์จริงๆ
มันเกิดที่ไหน ไม่ได้เกิดที่ขาเท่านั้น มันเกิดที่ใจด้วย และที่ทุกข์ใจ
ก็เพราะมันบ่น มันโวยวาย ตีโพยตีพายข้างใน รวมทั้งผลักไส
ความปวด ใจเลยเป็นทุกข์มากขึ้น พูดอีกอย่างหนึ่ง ความปวด
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ไม่ได้รบกวนเรา เราต่างหากที่ไปรบกวนความปวด คุณลองมอง
ตรงนี้ให้ดีแล้วจะพบว่า ที่ปวดจริงๆ คือปวดที่ใจ ไม่ใช่ปวดที่ขา
ปวดทีใ่ จ เพราะใจไม่ยอมรับความปวด ผลักไสความปวด ใจมันดิน้
ยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์
แต่ทันทีที่เรามีสติเห็นอาการของใจ สิ่งที่ตามมาคือใจสงบ
เสียงบ่นโวยวายข้างในจะหายไป ขายังปวดอยู่แต่ใจสงบ ความ
ทุกข์ใจ ความหงุดหงิดใจ เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสติ พอมีสติปุ๊บ ใจจะ
กลับเป็นปกติ จะเหลือแต่ความเจ็บขา เจ็บกาย ส่วนใจเป็นปกติ
นี่คือสิ่งที่ท�ำให้หลายคนสามารถอยู่กับความเจ็บ โดยไม่เป็นผู้เจ็บ
อยู่กับความปวด โดยไม่เป็นผู้ปวด ความปวดยังไม่หายนะ แต่ใจ
ไม่ปวดแล้ว ลองฝึกแบบนี้ดู เวลามีความปวด อย่าเพิ่งขยับ ใช้
โอกาสนีด้ ใู จว่าเป็นอย่างไร แล้วจะพบว่าเมือ่ ใดทีใ่ จมีสติ ไม่ผลักไส
ความปวด ยอมรับความปวดได้ ความทุกข์ใจจะลดลง
มี เ พื่ อ นอาตมาคนหนึ่ ง เธอไปปฏิ บั ติ ธ รรมกั บ ส�ำ นั ก หนึ่ ง
ต้องนั่งสมาธิทั้งวัน และนั่งหลายวันติดต่อกัน เธอไม่ค่อยคุ้นกับ
การปฏิบัติอย่างนี้เท่าไหร่ ปฏิบัติไปได้แค่ ๓ วันก็รู้สึกปวดมาก
อดทนนั่งถึงวันที่ ๔ รู้สึกปวดมาก ราวกับกระดูกจะแยกจากกัน
เลย ถึงกับโอดครวญข้างในว่า ถ้านั่งนานกว่านี้ ฉันต้องตายแน่ๆ
รู้สึกทรมานมาก แต่พอทนนั่งอีกสักพัก จู่ๆ ก็มีเสียงดังขึ้นในใจ
ว่า “ตายก็ตายวะ” ปรากฏว่าเธอรูส้ กึ โล่งเลย ความปวดยังไม่หาย
ไปไหน แต่ใจเธอโล่งเบา เพราะว่าใจยอมรับความปวดได้ เมื่อใจ
ไม่ทะเลาะกับความปวด ความทุกข์ก็หายใป ความสงบมาแทนที่
ถามว่า ความปวดยังมีอยูไ่ หม (มีอยูน่ ะ) แต่ใจสงบแล้ว กรณีนชี้ ใี้ ห้
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เห็นเลยว่าที่ทนไม่ไหว ไม่ใช่กาย ใจต่างหากที่ทนไม่ไหว แต่เมื่อ
ใจยอมรับได้ ถึงขั้นว่าตายก็ตายวะ จิตหยุดดิ้นเลย สงบเลย แต่
คุณจะไม่รู้จักสภาวะนี้ ถ้าคุณขยับตลอดเวลา ปวดปุ๊บขยับปั๊บ
บางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความปวด เรียนรู้จากมันว่าจะ
รับมือกับความปวดอย่างไร
ที่อาตมาเล่ามาจะเห็นว่า คนเราส่วนใหญ่เวลาปวด ไม่ได้
ทุกข์แค่กายเท่านัน้ แต่มคี วามทุกข์ใจด้วย และเห็นต่อไปว่าทุกข์ใจ
หนักกว่าทุกข์กาย และยังพบอีกว่า แม้กายทุกข์ แต่ใจสงบได้
เราจึงควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์โดยที่ใจไม่ทุกข์ อันนี้แหละคือ
เหตุผลว่าเมื่อปฏิบัติถึงจุดหนึ่ง เราลองไม่ขยับขาแม้มีความปวด
ทัง้ นีเ้ พือ่ จะได้ฝกึ จิตดูใจ ดูธรรมไปเรือ่ ยๆ บางคนท�ำไปแล้ว แม้แต่
ความปวดกายก็ทุเลาหรือหายไปเลย เพราะพอจิตสงบ การไหล
เวียนของเลือดก็ดีขึ้น และมีสารบางตัวหลั่งออกมาที่ช่วยท�ำให้
ความปวดทุเลาลง หรือพูดให้ถูกคือ ท�ำให้ความรู้สึกปวดลดลง
เพราะเวลาขาปวด มันจะส่งสัญญาณความปวดไปที่สมอง แต่ถ้า
สัญญาณไปไม่ถึงสมอง เราจะไม่รู้สึกปวด และที่มันไปไม่ถึงสมอง
เพราะว่ า สารสื่ อ ประสาทบางตั ว สกั ด เอาไว้ เช่ น เซโรโทนิ น
โดพามีน เอ็นดอร์ฟนิ สารสือ่ ประสาทเหล่านีเ้ กิดขึน้ เวลาจิตเป็นสมาธิ
หรือเกิดปีติ เพราะฉะนัน้ บางคนเมือ่ เห็นสภาวะของใจแล้วเกิดปีติ
ขึ้นมา ความปวดที่แขนหรือที่ขาก็หายไปเลย แต่บางคนแม้กาย
ยังปวดอยู่ แต่ใจไม่ปวด นี่คือสภาวะที่คุณเรียนรู้ได้จากการอดทน
ไม่เขยื้อนขยับแม้รู้สึกปวด ส�ำหรับผู้ปฏิบัติที่พัฒนามาถึงจุดหนึ่ง
อาตมาอยากจะให้ลองดู
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ค�ำถามที่ ๖
  หากปฏิ บั ติ ท ่ า ยกมื อ ๑๔ จั ง หวะ ก็ ท� ำ ได้ แ บบ
อัตโนมัติ คือท�ำจนเป็นอัตโนมัตเิ ท่ากับไม่ได้รสู้ กึ ตัว แต่วา่ ท�ำท่าได้
อย่างนี้ แสดงว่าปฏิบัติยังไม่ถูกต้องใช่ไหมคะ กราบนมัสการค่ะ?
  อากั ป กิ ริ ย าเป็ น เรื่ อ งภายนอก หรื อ พู ด อี ก อย่ า ง
อากัปกิริยาเป็นรูปแบบ สิ่งส�ำคัญคือใจหรือการวางใจ แม้คุณ
ไม่ยกมือสร้างจังหวะ แม้คณ
ุ ไม่นงั่ หลับตาดูลมหายใจ แต่คณ
ุ มีสติ
ไม่ปล่อยใจเผลอฟุ้ง มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอ อย่างนี้ เรียกว่าก�ำลัง
ปฏิบัติอยู่ เราสามารถปฏิบัติด้วยการมีสติรู้ตัว ระหว่างที่เราก�ำลัง
พูดคุยหรือท�ำงาน หรือแม้แต่ขณะนอนอยู่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“เมื่อภิกษุก�ำลังเดิน ยืน นั่ง นอนอยู่ ถ้ามีความครุ่นคิดในกาม
หรือครุ่นคิดในทางโกรธแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความมุ่งร้าย แต่
ภิกษุไม่รบั เอาความครุน่ คิดนัน้ ไว้ สละทิง้ ไป ถ่ายถอนออก ท�ำให้
สิน้ สุดลงไปจนไม่มเี หลือ ภิกษุนนั้ แม้ก�ำลังเดิน ยืน นัง่ นอนอยู่
ก็เรียกว่าเป็นผู้ท�ำความเพียรเผากิเลส” พุทธภาษิตนี้ชี้ว่า ที่นอน
อยูก่ เ็ รียกว่าท�ำความเพียรเผากิเลสได้หรือปฏิบตั ธิ รรมได้ หากดูแล
รักษาใจไม่ให้อกุศลจิตครอบง�ำ ตรงข้ามกับคนที่ก�ำลังยกมือสร้าง
จังหวะ หรือเดินจงกรม ถ้าปล่อยใจลอยฟุ้งซ่าน อย่างนี้ก็เรียกว่า
ไม่ปฏิบัติ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจ
ประเสริฐสุด ส�ำเร็จได้ด้วยใจ” การปฏิบัติธรรม หรือการภาวนา
ก็เช่นกัน สิ่งส�ำคัญไม่ได้อยู่ที่อากัปกิริยาภายนอก แต่อยู่ที่ใจ
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ท่านพ่อลี ธัมมธโร เล่าว่ามีชาย ๒ คนเป็นเพือ่ นกัน ชายคน
ทีห่ นึง่ (นาย ก.) เป็นคนธรรมะธัมโม ตืน่ เช้าขึน้ มาก็ชวนเพือ่ นไป
วัด ใส่บาตรฟังเทศน์ เพราะเป็นวันพระ แต่เพือ่ นอีกคน (นาย ข.)
บอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรกินเลย ไปวัดไม่ได้ ต้องไปจับปลา นาย ก.
ไปวัดรับศีล ฟังธรรม ส่วนนาย ข. ไปจับปลาที่หนองน�้ำ นาย ข.
เวลาได้ยนิ เสียงระฆังทีว่ ดั แกก็นกึ ถึงเพือ่ นทีว่ ดั ว่า เพือ่ นเราตอนนี้
ก�ำลังฟังธรรม แกก็อนุโมทนาด้วย ได้ยนิ เสียงระฆังทีไร แกก็ยกมือ
ท่วมหัวอนุโมทนาสาธุ ส่วนนาย ก. ตัวอยู่ที่วัด พระเทศน์แต่แก
ไม่สนใจฟัง เอาแต่นกึ ถึงเพือ่ นทีก่ ำ� ลังจับปลา นึกในใจว่าขอให้เพือ่ น
จับได้ปลาเยอะๆ จะได้แบ่งให้เรากินบ้าง ถามว่า สองคนนี้ นาย ก.
กับ นาย ข. คนไหนได้บญ
ุ มากกว่ากัน ท่านพ่อลีเฉลยว่า นาย ข.
ได้บุญมากกว่า เพราะแม้ตัวจับปลา แต่ใจนึกถึงเพื่อนที่วัดนึกถึง
พระเทศน์ นึกไปใจก็อนุโมทนาไปด้วย ส่วนนาย ก. ตัวอยูว่ ดั ก็จริง
แต่ใจคิดถึงปลา อยากให้เพื่อนจับปลาได้เยอะๆ จะได้กินปลากับ
เขาด้วย
ตัวอยูว่ ดั ไม่ได้แปลว่าจะได้บญ
ุ เสมอไปนะ มันอยูท่ ใี่ จ ตัวอยู่
หนองน�ำ้ จับปลาแต่อาจได้บญ
ุ มากกว่าก็ได้ ปรากฏว่าวันนัน้ นาย ข.
จับปลาไม่ได้เลยสักตัว พูดง่ายๆ คือท�ำบาปไม่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การท�ำบุญหรือการปฏิบัติธรรม สิ่งส�ำคัญอยู่ที่ใจ แม้จะยกมือ
สร้างจังหวะ หรือพนมมือฟังพระเทศน์ แต่ใจฟุง้ ไปไกล ไม่รอู้ ยูไ่ หน
อย่างนี้ได้บุญน้อย ตรงกันข้าม แม้ตัวอยู่บ้าน ดูโทรทัศน์ด้วยซ�้ำ
อาจได้บญ
ุ มากกว่าก็ได้ เพราะขณะทีด่ โู ทรทัศน์กใ็ คร่ครวญได้ขอ้ คิด
คติธรรมจากละคร
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บางคนไม่ยกมือสร้างจังหวะ แต่ฟงั ธรรมอย่างมีสติ อาจได้บญ
ุ
มากกว่าก็ได้ ที่วัดอาตมา มีโยมบางคน เห็นเพื่อนข้างๆ ไม่ยกมือ
สร้างจังหวะขณะทีฟ่ งั อาตมาแสดงธรรม เขาก็ไปต่อว่าเพือ่ นคนนัน้ ว่า
ท�ำไมเธอไม่ปฏิบตั ิ ทีจ่ ริงเพือ่ นเขาอาจก�ำลังปฏิบตั อิ ยูก่ ไ็ ด้ คือมีสติ
อยู่กับการฟัง เวลาใจลอยไปไหน ก็ระลึกได้ไว กลับมาอยู่กับการ
ฟังธรรม ส่วนคนที่ไปต่อว่าเขา อาจไม่ได้ปฏิบัติก็ได้ เพราะส่งจิต
ออกนอก เพ่งโทษคนอื่น จนลืมดูใจของตนเองว่า ก�ำลังมีความ
หงุดหงิด ไม่พอใจ หรือยกตนข่มท่าน ตัวยกมือก็จริง แต่ใจไม่ได้
อยู ่ กั บ ตั ว เพราะคอยเพ่ ง โทษคนอื่ น อย่ า งนี้ จ ะเรี ย กว่ า ปฏิ บั ติ
ได้อย่างไร เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ ท�ำอะไร ขอให้หมัน่ สังเกตใจของตน
ว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวไหม หรือก�ำลังหงุดหงิด
คนข้างๆ หรือเปล่า

ค�ำถามที่ ๗
  กราบนมัสการเจ้าค่ะ ขอถามว่า เมื่อเจริญสติด้วย
การเคลือ่ นไหว ควรใช้เวลาครัง้ ละเท่าไหร่จงึ จะเหมาะสม และเมือ่
เกิดเวทนา ควรจะสู้กับเวทนาต่อไป เพื่อฝึกดูเวทนาด้วยอุเบกขา
นั้ น ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ปกติ มั ก จะยอมแพ้ แ ต่ เ นิ่ น ๆ กราบเรี ย น
พระอาจารย์ขอค�ำแนะน�ำค่ะ?
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  เวลาจะภาวนา เราควรใช้เวลานานสักหน่อย ไม่ว่า
จะนั่งดูลมหายใจ ยกมือสร้างจังหวะ โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆ
ควรท�ำให้ได้สัก ๑๕ - ๒๐ นาที แต่ถ้าไม่ค่อยมีเวลา ก็ขอให้ท�ำ
อย่างน้อย ๕ - ๑๐ นาที ข้อส�ำคัญคือ ขอให้ท�ำทุกวัน ถ้าไม่มีเวลา
๕ นาทีก็ยังดี ขอให้ท�ำทุกวัน อย่าดูแคลนว่าแค่ ๕ นาทีเท่านั้น
จะได้อะไร อีกอย่างที่ต้องระวังคือ อย่าท�ำแบบจับจด เช่น ยกมือ
สร้างจังหวะแค่ ๕ นาทีก็รู้สึกเบื่อแล้ว เลยเปลี่ยนไปเดิน ๕ นาที
พอเบื่อเซ็งก็กลับมานั่ง ถ้าท�ำจับจดแบบนี้ จะไม่ค่อยได้อะไร
ใหม่ๆ ก็ขอให้ท�ำต่อเนื่องสัก ๒๐ นาที  แล้วจึงค่อยเปลี่ยน
อิริยาบถ แต่พอท�ำคล่องแล้ว เราจะท�ำในรูปแบบ ๕ - ๑๐ นาที
ก็ยังได้แต่ขอให้ท�ำทุกวัน ประการที่หนึ่ง ประการที่สอง คือว่า
แม้จะไม่ทำ� ในรูปแบบ แต่กค็ วรครองสติอยูใ่ นอิรยิ าบถต่างๆ ในชีวติ
ประจ�ำวัน อาบน�้ำ แปรงฟัน กินข้าว ล้างหน้า ซักผ้า กวาดบ้าน
ไม่ว่าท�ำอะไร ก็ท�ำอย่างมีสติ มีความรู้ตัว
ระหว่างที่ท�ำ อาจมีอารมณ์ต่างๆ มารบกวนเช่น ความง่วง
ความปวด คนที่ ท� ำ ใหม่ ๆ อาตมาไม่ แ นะน� ำ ให้ ฝ ื น หรื อ สู ้ กั บ
ความปวด ถ้าง่วงมากๆ หรือปวด ก็เปลีย่ นอิรยิ าบถ ลุกขึน้ มาเดิน
หรื อ ถ้ า เดิ น มาก ก็ เ ปลี่ ย นมาเป็ น นั่ ง แต่ เ วลาเปลี่ ย นอิ ริ ย าบถ
อย่าท�ำผลุนผลัน ให้ท�ำอย่างมีสติ ค่อยๆ ลุก อย่าลุกเพราะความ
เจ็บ ความปวด หรือเพราะว่ามันทนไม่ไหว ให้เปลีย่ นอิรยิ าบถช้าๆ
ด้วยความรู้สึกตัว แต่เมื่อท�ำไปนานๆ สติเราจะดีขึ้นเรื่อยๆ ก็ลอง
ฝืนอยู่ในท่านั้นต่อไป แม้จะปวดหรือเมื่อยก็ตาม ให้ใช้โอกาสนี้
ฝึกดูจติ ว่า ระหว่างทีก่ ายปวด ขาเมือ่ ย ใจมันเป็นอย่างไร เกิดโทสะ
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เกิดความหงุดหงิดไหม ลองฝึกดู เพราะจริงๆ แล้ว ตัวการทีท่ �ำให้
ทุกข์ไม่ใช่ความปวดทีข่ า หรือความปวดทีก่ าย แต่มนั เป็นความทุกข์
ที่ใจ ปวดแค่นี้กายทนไหว แต่ถ้ารู้สึกไม่ไหว ก็เป็นเพราะใจที่
หงุดหงิด ใจที่วิตกกังวล ปรุงแต่ง
เจออาการเหล่านี้ จะท�ำอย่างไร ก็แค่มีสติเห็นมัน อย่างที่
อาตมาเคยบอก การเจริญสติมีวิธีใหญ่ๆ สองอย่างคือ ดูกายกับ
ดูใจ รูก้ ายกับรูใ้ จ เมือ่ มีความปวด ก็ให้ลองมาดูใจ ให้เห็นอารมณ์
ความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นกับใจ ควรมองว่า การมีอารมณ์ดังกล่าว
เป็นของดี เพราะถ้ามันไม่มา เราก็ไม่ได้ฝึก มันมาให้เราได้ฝึก
ได้เรียนรู้ ในกรณีเช่นนี้ เราควรจะฝืนนั่งในท่านั้น ให้เวทนามัน
แสดงตัว และให้ความเครียด ความหงุดหงิดมันโผล่ออกมา แล้ว
เปลี่ยนจากการดูกายมาดูใจ ต่อไปก็พัฒนามาสู่การดูเวทนา อันนี้
ยากหน่อยนะ ดูกาย ดูใจนีง้ า่ ย ดูเวทนานัน้ ดูยาก เพราะส่วนใหญ่
พอดูเวทนาทีไร ก็โดนเวทนามันดูดไปทุกที หรือมิฉะนั้นก็ไปสู้กับ
เวทนา ซึ่งยิ่งท�ำให้ทุกข์มากขึ้น
พูดอย่างหลวงพ่อชาคือ ความปวด ความเมื่อย หรือทุกขเวทนา มันไม่ได้รบกวนเรา แต่เราต่างหากที่ไปรบกวนมัน คือไป
สู้กับมัน ตรงนี้แหละที่ท�ำให้ทุกข์มาก เราไม่ต้องไปสู้กับมันหรอก
แค่ดูเฉยๆ เพราะถ้าสู้เมื่อไหร่ ใจจะทุกข์ จะเข้าไปเป็น คุณเคย
ได้ยนิ ไหมทีค่ รูบาอาจารย์ทา่ นบอกว่า “ทุกข์มไี ว้เห็น ไม่ได้มไี ว้เป็น”
ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความเศร้า ความเหงา ความหงุดหงิด
หรือทุกข์ทางกาย เช่น ความป่วย ความปวด ความเมื่อย พวกนี้
มันมาเพื่อให้เราเห็น ไม่ใช่เข้าไปเป็น แต่ส่วนใหญ่พอเจอปวด
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เจอเมื่อย ก็เข้าไปเป็นเลย บางคนอยากจะดู แต่ดูไม่เป็น ก็เลย
เสร็จมัน ทีจ่ ริงไม่ตอ้ งสูก้ บั มันนะ แค่ดเู ฉยๆ ดูแบบช�ำเลือง แต่กอ่ น
จะดูเวทนาได้ ก็ต้องดูจิตก่อน คือดูว่าจิตมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อ
เวทนา หรื อ ความปวดความเมื่ อ ย มั น หงุ ด หงิ ด มั น โมโห มั น
ขุ่นเคืองหรือไม่ ดูโดยไม่ผลักไสหรือสู้รบกับมัน แค่ดูเฉยๆ รู้ซื่อๆ
อันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ดี เพราะฉะนั้น ครูบาอาจารย์บางครั้ง ท่าน
จะให้เรานั่งเป็นวัน นั่งข้ามคืนโดยไม่ขยับ เพื่อให้เราเรียนรู้วิธีที่จะ
อยู่กับทุกขเวทนา หรืออยู่กับทุกข์โดยใจไม่ทุกข์ เราท�ำได้ กายจะ
ทุกข์อย่างไร แต่ใจยังเป็นปกติ จะท�ำได้ต้องใช้สติช่วย ใหม่ๆ
ถ้าปวดเมื่อยมาก ก็ขยับอย่างมีสติ ไม่รีบ ไม่รน แต่พอปฏิบัติ
ถึงจุดหนึง่ เราควรฝึกเอาสติมาใช้ เพือ่ ให้ใจอยูเ่ หนือเวทนา ดังนัน้
ก็ควรนัง่ ไปเรือ่ ยๆ และดูจติ ว่า มันจะอยูเ่ หนือเวทนาได้ไหม มีกำ� ลัง
พอหรือเปล่า

ค�ำถามที่ ๘
  ตอนที่ ลู ก นั่ ง สมาธิ จะมี ลั ก ษณะอาการเหมื อ น
ท่องอวกาศ ซึง่ ตอนนัง่ สมาธิ เหมือนว่าตัวจะหายไปเลย ตอนแรก
ก็เข้าอวกาศ จะรู้สึกกลัวมาก จิตหาที่ยึดไม่ได้ พอนั่งไปๆ นานๆ
ก็ไม่กลัวมัน เหมือนอยู่ในอวกาศ ไม่มีอะไร จะเป็นอาการอย่างนี้
มาหลายปีแล้ว อยากทราบว่า ลูกจะท�ำอย่างไรต่อดีคะ?
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  ประโยคหนึง่ ทีห่ ลวงพ่อค�ำเขียนพูดอยูเ่ สมอ อาตมา
เห็นว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ดีมาก ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดของ
การปฏิบตั ิ นัน่ คือ “เห็น อย่าเข้าไปเป็น” ไม่วา่ อะไรเกิดขึน้ กับกาย
กับใจ ให้เห็นอย่างเดียว อย่าเข้าไปเป็น มีสภาวะใดๆ เกิดขึ้น
กับกายกับใจ แม้กระทัง่ เกิดนิมติ เกิดปีติ เกิดวิปสั สนูปกิเลส ก็ให้
เห็นอย่างเดียว อย่าเข้าไปเป็น นีเ้ ป็นหลักปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญมาก มีอะไร
เกิดขึน้ กับกายกับใจ ประหลาดพิสดารแค่ไหน ก็แค่รเู้ ฉยๆ หลวงพ่อ
ค�ำเขียนแนะว่า อย่ายินดียนิ ร้ายกับมัน ให้เห็นอย่างเดียว อย่าเข้า
ไปเป็น ถ้าเข้าไปเป็นแล้วมันจะยาว คือจิตจะถูกกลืนจมหายไปกับ
สภาวะเช่นนั้นเลย
จริงๆ แล้วสภาวะที่คุณว่า มันเป็นความปรุงแต่งนะ อย่าไป
เคลิม้ คล้อยกับมัน แค่ดมู นั เฉยๆ จะท�ำอย่างนีไ้ ด้ ต้องมีสติทเี่ ข้มแข็ง
ซึง่ ช่วยท�ำให้จติ ตัง้ มัน่ สามารถเป็นผูด้ ไู ปเรือ่ ยๆ ไม่ใช่ผเู้ ป็น ในการ
ปฏิบัติคุณควรเติมตรงนี้ให้มากขึ้น เพราะไม่เช่นนั้น ใจจะไหล
ไปตามอ�ำนาจของการปรุงแต่ง เวลาเกิดสมาธิจิต ก็ดิ่งไปในสมาธิ
อย่างนี้ไม่เห็นแล้ว แต่เข้าไปเป็น
  หลวงพ่อคะ ขอขยายความอีกนิดหนึง่ ค่ะ ตรงทีบ่ อก
ว่า เราเห็น นี่คือเป็น ผู้รู้ ใช่ไหมคะ?
  ใหม่ๆ เป็นอย่างนีแ้ หละ เป็นผูร้ ู้ ผูเ้ ห็น ให้เราอยูก่ บั
เขาไปเรื่อยๆ อยู่กับผู้รู้ ใช่จะอยู่กับผู้รู้หรืออยู่กับผู้เห็นก็ได้
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  แล้วอย่างนี้จริงๆ เป็นปัญหาไหมคะ?
  ถ้าอยู่กับผู้รู้ ผู้เห็น ใจจะไปไหน ก็ไม่เตลิดเปิดเปิง
ในที่สุด จะก็กลับมาอยู่กับปัจจุบัน กลับมาที่ความรู้สึกตัว

ค�ำถามที่ ๙
  กราบนมัสการเจ้ าค่ ะ มีค� ำถามที่ว่า ในบางครั้ง
เกิดสภาวธรรมขึ้นมา โดยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งดิฉันเองก็
ไม่ เ คยอ่ า น หรื อ เจอสภาวะนั้ น ๆ ในหนั ง สื อ หรื อ ได้ ยิ น ได้ ฟ ั ง
มาก่อนแต่อย่างใด หลังจากนั้น เกิดความรู้สึกว่า อยากไปเปิดซีดี
หรื อ หนั ง สื อ ตรงหน้ า นั้ น หรื อ ล� ำ ดั บ นั้ น เพื่ อ อ่ า น หรื อ ฟั ง ซึ่ ง
ในแต่ละครั้ง ก็จะตรงกับสภาวธรรมที่ดิฉันเกิดขึ้น จนท�ำให้หาย
สงสัยได้ อยากถามว่า เราจะเชื่อความรู้สึกของเราเองได้มากน้อย
เพียงใดคะ เพราะเกรงว่า ถ้าพลาดไปอาจจะกลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสได้ค่ะ รบกวนขอค�ำแนะน�ำท่านพระอาจารย์ ช่วยอธิบาย
แนวทางปฏิบัติให้ด้วย กราบขอบพระคุณมากค่ะ?
  ทีอ่ าตมาตอบเมือ่ สักครูก่ ย็ งั ใช้ได้นะ สภาวะทีเ่ กิดขึน้
กับเราไม่ว่าจะเป็นสภาวะใดก็ตาม ก็ให้ตั้งจิตอยู่บนฐานรู้ ไม่ว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นจิตก็จะไม่หลงทาง ตั้งจิตอยู่บนฐานรู้ หรือความรู้ตัว
จิตจะไม่หลงทาง แม้กระทั่งเวลาตาย ตอนนั้นหลายคนจะรู้สึก
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เหมือนมีพายุอารมณ์เกิดขึน้ เป็นสภาวะทีป่ น่ั ป่วนข้างในมาก รวมทัง้
มีนิมิตต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ให้รู้อย่างเดียวเลย เพราะธรรมชาติ
ของรู้คือ รู้แล้ววางๆ แต่ถ้าไม่รู้ก็จะเข้าไปยึด หรือผลักไส เพราะ
ฉะนั้น จึงควรตั้งมั่นอยู่บนตัวรู้ให้มาก กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัว
ให้ได้
ขณะเดียวกัน หากว่าเรามีข้อสงสัยอะไร มีประสบการณ์
แปลกๆ ควรตรวจสอบกับค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า เป็นเหมือนแผนที่ ซึ่งท�ำให้เราไม่หลงทาง เพราะ
ในการปฏิบตั หิ รือบ�ำเพ็ญทางจิต จะมีทางแยก และกับดักกลางทาง
เยอะมาก บางครั้ ง ก็ ท� ำ ให้ ผิ ด ทาง เช่ น เกิ ด ความหลง ลื ม ตั ว
รวมทั้งส�ำคัญผิดว่า ฉันเป็นพระอริยะ พระอรหันต์ พวกนี้มันเป็น
กับดักที่ล่อหลอกนักปฏิบัติให้เนิ่นช้า รวมทั้งการเกิดทิฐิมานะ
เพราะฉะนั้ น เมื่ อ มี ป ระสบการณ์ แ ปลกๆ จึ ง ควรเปรี ย บเที ย บ
ตรวจสอบกับค�ำสอนของพระพุทธเจ้า จะช่วยท�ำให้เราไม่หลงทาง
หรือมิฉะนัน้ ก็สอบถามครูบาอาจารย์ ถ้าท่านมีประสบการณ์ และ
เราวางใจได้ ใ นเรื่ อ งคุ ณ ธรรม ปฏิ ป ทาของท่ า นก็ ช ่ ว ยท� ำ ให้ เ รา
ไม่หลงทางได้
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ค�ำถามที่ ๑๐
  การนั่งสมาธิ ไม่ต้องหลับตาได้ไหมคะ?
  มันอยูท่ วี่ า่ คุณต้องการอะไร ถ้าคุณต้องการความสงบ
ก็หลับตา จะช่วยให้ใจสงบเร็ว แต่ถา้ คุณต้องการเจริญสติ ท�ำความ
รู ้ สึ ก ตั ว ก็ ไ ม่ ค วรหลั บ ตา การปฏิ บั ติ มี ห ลายวั ต ถุ ป ระสงค์ พระ
อรรถกถาจารย์จ�ำแนกว่า มีถึง ๔๐ วิธี เรียกว่า กรรมฐาน ๔๐
แต่ละวิธี ก็มีจุดหมายที่แตกต่างกัน บางวิธีก็มุ่งปลุกศรัทธาให้
หนักแน่นตั้งมั่น บางวิธีท�ำให้เราเกิดปีติ อิ่มเอิบ เช่น อนุสติ ๑๐
มีทั้งให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อปลูกศรัทธาให้
แน่นแฟ้น บางวิธกี ใ็ ห้เรานึกถึงความดีทเี่ ราได้ทำ 
� เรียก จาคานุสติ
คือการบริจาคทาน บางวิธีท�ำให้เราเกิดความอบอุ่นมั่นใจ เช่น
สี ล านุ ส ติ บางวิ ธี ก็ มุ ่ ง เพิ่ ม พู น เมตตา กรุ ณ า บางวิ ธี ก็ มุ ่ ง ให้ จิ ต
มีสมาธิตั้งมั่น มีความสงบ แต่บางวิธีก็มุ่งฝึกสติ ท�ำให้เกิดความ
รู้ตัวทั่วพร้อม เช่น สติปัฏฐาน ๔ บางวิธีก็มุ่งให้เราเกิดความ
ไม่ประมาท เห็นคุณค่าของปัจจุบัน เช่น มรณสติ เพราะฉะนั้น
เวลาเราจะภาวนา เราก็ต้องเข้าใจว่า วิธีการที่เราใช้ มีจดุ มุ่งหมาย
อะไร แล้วก็ท�ำให้ถูกต้อง เช่น ถ้าต้องการความสงบ การหลับตา
ช่วยให้สงบได้ง่ายขึ้น
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ค�ำถามที่ ๑๑
  เวลาเราเดินจงกรม เราจะรู้ตรงไหนเจ้าคะ บอกว่า
ให้รู้สึกตัว เรารู้ไปที่เท้า หรือเรารู้ไปทั้งตัวเจ้าคะ อย่างไหนถึงจะ
ถูกต้องเจ้าคะ
  ให้รู้รวมๆ รู้ตัวทั่วพร้อม คือรู้รวมๆ หมายความว่า
เวลาเดินก็รู้ว่าขาขยับ เท้าสัมผัสพื้น แต่เราไม่ได้รู้แค่นั้น รู้มาก
กว่านั้น เช่น รู้ว่าทั้งตัวเคลื่อนขยับ ไม่ว่าเดินไปข้างหน้า ถอยไป
ข้ า งหลั ง ถ้ า เรารู ้ สึ ก ตั ว ทั่ ว พร้ อ ม เราก็ จ ะรู ้ สึ ก การเคลื่ อ นขยั บ
ทั้งที่ขา ที่เท้า ที่ตัว เป็นการรู้รวมๆ ไม่ได้เจาะจงที่จุดใดจุดหนึ่ง
และไม่ชัดเจนเหมือนการเพ่ง
ที่จริงการรู้รวมๆ มันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้ว ถ้าหาก
ว่ า ใจเราอยู ่ กั บ เนื้ อ กั บ ตั ว เมื่ อ ไหร่ ก็ จ ะรู ้ ร วมๆ หรื อ รู ้ ทุ ก ส่ ว น
ของร่างกายเมื่อมีการเคลื่อนขยับ ไม่ใช่แค่เท้า ไม่ใช่แค่ขา ไม่ใช่
แค่ตัวเท่านั้นนะ อย่างเช่น เวลากระพริบตา กลืนน�้ำลาย ก็รู้สึก
แต่ถ้าเราเอาจิตไปเพ่งที่เท้า เวลากระพริบตา กลืนน�้ำลาย ก็จะ
ไม่รู้เลย ถ้ารู้ตัวทั่วพร้อม เวลาหายใจ เราก็รู้เบาๆ แต่ไม่ได้รู้
แบบจดจ่อมัน มันรู้เอง มันมาเอง แต่มันจะมาแบบเบาๆ
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ค�ำถามที่ ๑๒
  กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ บางท่านเจริญสติ
ในรูปแบบ ไม่วา่ จะท่านัง่ หรือท่าเดิน ก็เกิดอาการปวดศีรษะ แล้ว
ก็ ป วดคอ ปวดไหล่ ไม่ ท ราบว่ า เกิ ด จากอะไรเจ้ า คะ แล้ ว ก็ อี ก
ข้อหนึ่ง เราจะใช้อะไรเป็นตัววัดว่า เราเจริญสติมาถูกทางแล้ว
หรือว่ามีความก้าวหน้าเจ้าคะ กราบนมัสการเจ้าค่ะ
  อาการที่ว่า อาจเกิดจากการก้มมากไป ก้มมากไป
จะท�ำให้ปวดคอ แต่สว่ นใหญ่แล้ว มักเป็นเพราะตัง้ ใจมากไป เวลาท�ำ
ก็จะเพ่ง เพื่อบังคับจิตไม่ให้แวบไปไหนเลย บางทีก็จ้องที่ความคิด
เพื่อไม่ให้ความคิดโผล่ออกมา พอมีความคิดเกิดขึ้น ก็พยายาม
กดข่มมันเอาไว้ ท�ำแบบนีจ้ ะเครียดง่าย เนือ้ ตัวก็จะเกร็ง เป็นเพราะ
ไม่ได้ท�ำด้วยใจที่ผ่อนคลาย แต่ท�ำแบบหน้าด�ำคร�่ำเคร่ง อาการ
แบบนี้ เป็นปัญหาที่เกิดกับนักปฏิบัติจ�ำนวนมาก ที่ตั้งใจมากไป
บางคนใช้ทา่ ทีแบบนีท้ ำ� งานจนเคยชิน ใช้แล้วอาจจะท�ำให้งานส�ำเร็จ
แม้จะเครียด แต่พอเอาวิธกี ารนีม้ าใช้กบั การเจริญสติ จะไม่ประสบ
ความส�ำเร็จเลย แถมทุกข์อีกต่างหาก เวลาเราเรียนหนังสือ หรือ
ท�ำงาน เราท�ำด้วยอาการคร�่ำเคร่ง ยังพอจะประสบความส�ำเร็จ
ได้บ้าง แต่ท�ำอย่างนั้นไม่ได้กับการเจริญสติ มันมีแต่ท�ำให้เครียด
และไม่ก้าวหน้า แถมอาจเข้ารกเข้าพงไปไกลขึ้น
เพราะฉะนั้น จึงควรท�ำด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย ท�ำสบายๆ
ส�ำหรับ “ผูฝ้ กึ ใหม่” อาตมาอยากแนะน�ำว่า ให้เอาปริมาณไว้กอ่ น
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อย่าเพิง่ เอาคุณภาพ บางคนอยากจะท�ำให้ดี ผิดไม่ได้ แต่พอเริม่ ต้น
ก็เครียดแล้ว เพราะพยายามบังคับจิตไม่ให้คดิ เช่น เพ่งทีเ่ ท้า ทีม่ อื
พอมีความคิดเกิดขึ้น ก็กดข่มมันเอาไว้ ท�ำอย่างนี้ไม่นานก็จะ
ปวดหัว แน่นหน้าอก ปวดคอ ปวดไหล่ ถ้าเดินจงกรมก็จะพลอย
ปวดเท้าไปด้วย
พวกนีอ้ าตมาเจอมาหมดแล้ว เพราะว่าตัง้ ใจท�ำมาก ทัง้ ๆ ที่
หลวงพ่อเทียนแนะน�ำอาตมาตั้งแต่วันแรกว่า ให้ “ท�ำเล่นๆ” แต่
อาตมาไม่เข้าใจ อาตมาคิดว่าเราท�ำแบบผ่อนคลายแล้ว แต่ลึกๆ
ยังท�ำด้วยความอยาก คืออยากให้จิตสงบ ไม่ชอบความฟุ้งซ่าน
มันเป็นการท�ำด้วยตัณหา
อย่าท�ำด้วยความอยาก อย่าคิดเอาชนะความฟุ้งซ่านนะ
ท�ำแบบสบายๆ มันจะเผลอบ้าง ฟุ้งบ้าง ช่างมัน ไม่เป็นไร ท�ำไป
เรือ่ ยๆ อย่าหยุดก็แล้วกัน แล้วสติจะค่อยๆ เติบโตขึน้ มีพฒ
ั นาการ
ให้เราเห็น
ใครที่ท�ำแล้วรู้สึกเครียด เกร็ง มองในแง่ดีคือ เขามาเตือน
เราว่า เราวางใจผิดแล้ว ขอให้เชื่อฟังสัญญาณของร่างกายบ้าง
ร่างกายส่งสัญญาณมาเตือนเราแล้ว บางคนไม่ยอมเชื่อฟังร่างกาย
ก็ยังท�ำต่อไป ท�ำไปเรื่อยๆ จนตัวแข็งเลย มีบางคนตัวแข็งเลยนะ
บางคนยกมือสร้างจังหวะแล้วค้างเลยนะ ขยับไม่ได้
หลวงพ่อค�ำเขียนเล่าว่า มีผู้ชายคนหนึ่ง ปกติมาสวดมนต์
ท�ำวัตรเช้าเป็นประจ�ำ  วันหนึ่งไม่มาสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ถึงเวลา
อาหารเช้าก็ไม่มา ท่านฉันเสร็จจึงไปหาเขาที่กุฏิ ถามว่า โยมเป็น
ยังไงบ้าง ชายคนนั้นพอได้ยินหลวงพ่อเรียก ก็บอกว่า “หลวงพ่อ
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ช่วยผมด้วย ช่วยผมด้วย” พอท่านไปดูก็พบว่า เขายกมือค้าง
ติดอยู่ที่หน้าอก เอาลงไม่ได้ เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตีสาม
แล้ว เอามือลงไม่ได้เลย หลวงพ่อรูท้ นั ทีวา่ เกิดอะไรขึน้ แทนทีท่ า่ น
จะพูดแนะน�ำเขาเรื่องการปฏิบัติ ท่านกลับชวนคุยเรื่องครอบครัว
เช่น มีลูกกี่คน มีหลานกี่คน ลูกท�ำอะไรบ้าง บางครั้งเขาตอบมา
ท่านก็แย้งกลับไป คุยได้สักพักมือของเขาก็ตก ตกแล้วก็ยังไม่รู้ตัว
อีก จนหลวงพ่อทัก เขาจึงรู้ตัว
ที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะเขาตั้งใจปฏิบัติ
มากไป พยายามบังคับจิต เพ่งจิตมาก จนเครียด เครียดแล้วยัง
ไม่หยุด มันเลยเพีย้ น สิง่ ทีห่ ลวงพ่อท�ำคือ พยายามชวนคุย ให้เขา
ส่งจิตออกไปข้างนอก ไปสนใจเรื่องนอกตัว เช่น เรื่องครอบครัว
จะได้หยุดเพ่ง เรียกว่าเป็นการแงะจิตออกมาก็ได้ พอจิตหยุดเพ่ง
มันก็กลับมาเป็นปกติ มือหายเกร็ง มือที่ติดอยู่ตรงหน้าอกก็เลย
ตกลงมา
อันนี้เป็นปัญหาของนักปฏิบัติที่ตั้งใจมาก พวกขยันเรียน
พวกที่ชอบท�ำอะไรจริงจัง นิยมความสมบูรณ์แบบ ผิดไม่ได้ เวลา
มาปฏิบัติธรรม มักจะเป็นแบบนี้ แม้ไม่ถึงขั้นมือติดค้าง แต่ก็จะ
รูส้ กึ เครียด เกร็ง ปวดหัว แน่นหน้าอก ส่วนพวกทีไ่ ม่คอ่ ยตัง้ ใจเรียน
หนังสือ พอมาปฏิบัติ กลับท�ำได้ดี ก็มีเยอะ เพราะว่าเขาท�ำเล่นๆ
ไม่ได้ท�ำแบบหน้าด�ำคร�่ำเคร่ง พวกนักเรียนหน้าห้อง เวลาปฏิบัติ
แบบนี้ มักจะเนิ่นช้า ส่วนพวกนักเรียนหลังห้อง กลับท�ำได้ดีกว่า

220

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

ค�ำถามที่ ๑๓
  กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ การที่หลวงพ่อ
เทียนท่านสอนว่า การเจริญสติ ๑๔ จังหวะ เป็นการเขย่าธาตุรู้
แล้วก็หลวงพ่อค�ำเขียนก็สอนว่า ให้เรารู้แบบเป็นเหล็กเส้น ไม่ใช่
เหล็กแผ่น อยากให้พระอาจารย์อธิบาย “สภาพรู”้ ทีเ่ ราควรจะเข้าใจ
เจ้าค่ะ แล้วเรือ่ งการเจริญสตินี้ เราจะเชือ่ มโยงไปถึงจิตใจได้อย่างไร
เจ้าคะ เจริญวิปัสสนาได้อย่างไรเจ้าคะ กราบนมัสการค่ะ
  ความรู้ตัวของคนเรา เช่นเดียวกับการระลึกได้ มัน
เกิดขึ้นเป็นขณะๆ ถ้าสติเกิดขึ้นไม่กี่ขณะ มันก็จะกลับมาหลงหรือ
ลืมตัวได้ง่าย บางคนบอกว่า เวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธนะ แต่ท�ำไมมัน
ยังโกรธอยู่ ก็เพราะตอนที่รู้ว่า โกรธคือมีสติรู้ทัน รู้แค่ไม่กี่ขณะ
รูแ้ ค่ ๒ - ๓ ขณะ เสร็จแล้วสติกห็ ายไป ความโกรธก็เลยผุดขึน้ มาใหม่
เหมือนกับกองไฟทีล่ กุ โพลง ถ้าเราเอาปืนฉีดน�ำ้ ฉีดเข้าไปในกองไฟ
ไม่กี่หยด เปลวไฟจะหรี่ลงสักพัก แล้วก็ลุกโชนขึ้นมาใหม่ เพราะ
อะไร เพราะว่าน�้ำน้อย น�ำ้ ไม่กหี่ ยดดับไฟไม่ได้ฉนั ใด สติไม่กขี่ ณะ
ก็ไม่สามารถดับความโกรธได้ฉันนั้น มันแค่บรรเทาลงไม่กี่ขณะ
แล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ อันนี้คือเหตุผลที่ว่า ท�ำไมรู้ว่าโกรธ แล้วยัง
โกรธอยู่
เราต้องท�ำให้สติหรือความรูส้ กึ ตัว เกิดขึน้ ต่อเนือ่ งหลายขณะ
ไม่ใช่แค่ ๒ - ๓ ขณะ หลวงพ่อค�ำเขียนท่านบอกว่า ความรู้ตัว
เกิดขึ้นเป็นขณะ และถ้าเกิดขึ้นต่อเนื่อง มันจะเหมือนกับโซ่ โซ่ที่
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เกิดจากหลายๆ ข้อมาต่อกัน ท่านพูดอย่างนี้เพื่อแยกแยะให้เห็น
ความแตกต่าง ระหว่างความรู้สึกตัวกับการเพ่ง ระหว่างความ
รู้ตัวทั่วพร้อมกับการเพ่งเฉพาะจุด เวลาเพ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้น
จะชัดเจนต่อเนื่องเป็นสาย ท่านใช้ค�ำว่าเหมือนกับเหล็กเส้น ถ้า
ปฏิบัติแล้ว ความรู้สึกของเราชัดเจน และต่อเนื่องเป็นสายและ
ต่อเนื่องเหมือนกับเหล็กเส้น แสดงว่าเราเพ่งแล้ว อย่างนี้ไม่ถูก
แต่ถ้าเราปฏิบัติถูก ความรู้สึกตัวของเราจะเป็นขณะๆ เหมือนกับ
โซ่ที่ประกอบด้วยหลายๆ ข้อมาต่อกัน
เหล็กเส้นกับโซ่ มันต่างกันเยอะนะ การปฏิบัติที่ถูก มันจะ
ให้ความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องเป็นขณะๆ เหมือนกับโซ่ แต่โซ่ของ
บางคนมีแค่ ๒ - ๓ ข้อก็ขาดแล้ว แต่ถา้ เราเจริญสติ มีความรูส้ กึ ตัว
ต่อเนื่อง โซ่ก็จะยาว ยาวเป็นเมตรๆ เลย ไม่ใช่แค่ ๒ - ๓ ข้อ
แต่ถ้าความรู้สึกชัดมากเลย เช่น เวลายกมือ ก็รู้สึกชัดเจน และ
ความรู้สึกต่อเนื่องเป็นสาย เหมือนกับเหล็กเส้น แปลว่าก�ำลังเพ่ง
ขอให้เข้าใจความแตกต่าง
ความรูส้ กึ ตัวเป็นสภาวะกลางๆ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างสุดโต่ง ๒ ทาง
สุดโต่งอย่างแรก คือ เผลอ ใจลอย ใจลอยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สึกตัว
เมื่อนั้นถ้าใจลอยนาน ก็ไม่รู้สึกตัวนาน ถ้าใจลอยประเดี๋ยวเดียว
ก็ไม่รสู้ กึ ตัวประเดีย๋ วเดียว เวลาใจลอย ความรูส้ กึ ตัวก็หายไป เรา
เรียกว่าลืมตัว นี่คือสุดโต่งอันที่ ๑
สุดโต่งอันที่ ๒ คือ การเพ่ง หรือบังคับจิต ท�ำให้รเู้ ฉพาะจุด
เวลาเราเพ่งที่ลมหายใจ เอาจิตไปเพ่งอยู่ที่มือ เราจะรู้เฉพาะจุด
มันจะไม่ใช่ความรู้สึกตัวซึ่งเรียกเต็มๆ ว่า รู้สึกตัวทั่วพร้อม หรือ
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รู้ตัวทั่วพร้อม ค�ำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้ทั้งตัว ใจลอยก็ไม่ใช่ เพ่งก็
ไม่ถูก ถ้าเพ่งเราจะรู้เฉพาะจุด และจะรู้ชัด เวลาเรายกมือแล้ว
เพ่ ง ที่ มื อ จะเห็ น มื อ เคลื่ อ นอย่ า งชั ด เจนเป็ น สายหรื อ เป็ น เส้ น
(เห็น...นีห่ มายถึง เห็นด้วยใจนะ) หลวงพ่อค�ำเขียนท่านเปรียบเหมือน
กับเหล็กเส้น เวลาเรายกมือสร้างจังหวะ ถ้าเห็นการเคลื่อนไหว
ของมือชัดเจน ต่อเนื่องกันเป็นเส้น อันนี้เรียกว่าเพ่ง
แต่ความรูส้ กึ ตัวจะเกิดขึน้ เป็นขณะๆ ถ้ามีหลายขณะต่อเนือ่ ง
กัน ก็จะเหมือนกับโซ่ ซึ่งเกิดจากห่วงโซ่หลายข้อมาต่อกัน ถ้า
รู้สึกตัวประเดี๋ยวเดียว ก็เหมือนกับโซ่แค่ ๓ - ๔ ข้อต่อกันแล้ว
ก็ ข าด แต่ ถ ้ า ความรู ้ สึ ก ตั ว ต่ อ เนื่ อ ง ก็ เ หมื อ นกั บ โซ่ ที่ ค ล้ อ งกั น
เป็นสายยาวโซ่กับเหล็กเส้น ต่างกันมากใช่ไหม
ประการที่สอง ความรู้สึกตัวเป็นภาวะที่เกิดโดยธรรมชาติ
ไม่ต้องบังคับ ถ้าคุณเพ่ง คุณบังคับจิต อันนี้ไม่ใช่แล้ว
ความรู้สึกตัว เป็นสภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเรา อาจจะ
ไม่ตลอดเวลา แต่วา่ เกิดขึน้ อยูบ่ อ่ ยๆ เพียงแต่มนั ไม่ตอ่ เนือ่ ง เพราะ
ลืมตัวหรือฟุ้งซ่านเป็นพักๆ
ความรู้สึกตัว ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องไปควานหา มันมีอยู่กับเรา
อยู่แล้ว
เมือ่ ใดก็ตาม ทีใ่ จเราอยูก่ บั เนือ้ กับตัว หรือว่าใจไม่ลอย ความ
รู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นเอง มันไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนพิสดาร และ
การทีค่ นเราจะ รูต้ วั ทัว่ พร้อม ก็เป็นเรือ่ งปกติธรรมดา เกิดขึน้ บ่อย
ในชีวิตประจ�ำวัน
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ธรรมชาติของการรับรู้ของเรา เราจะรับรู้อะไรรวมๆ เวลา
คุณดูโทรทัศน์ หรือคุณดูภาพใหญ่ๆ หรือป้ายโฆษณา ถ้าคุณมอง
จากที่ไกล คุณจะมองมันรวมๆ ดูมันรวมๆ คุณไม่ได้มองที่มุมใด
มุมหนึ่งของจอโทรทัศน์ใช่ไหม เวลาดูหนัง ดูป้ายโฆษณา คุณก็ดู
รวมๆ ก่อน คุณไม่ได้ดูเฉพาะจุด ไม่ได้ดูที่มุมซ้ายหรือมุมขวา
ใช่ไหม
เวลาคุณคุยกับใคร คุณมองอย่างไร คุณมองใบหน้าเขารวมๆ
ใช่ไหม คุณไม่ได้มองจ้องเขาที่ตา ที่จมูก ที่ปากเขาใช่ไหม คุณ
อยากจะรู้ว่าเขาเป็นใคร คุณมองหน้าเขารวมๆ ใช่ไหม คุณไม่ได้
มองที่จุดใดจุดหนึ่งบนใบหน้าของเขาใช่ไหม
นีค่ อื ธรรมชาติการรับรูข้ องใจ นีค่ อื การท�ำงานโดยธรรมชาติ
ของจิต มันจะรับรูร้ วมๆ แล้วถ้าคุณรับรูร้ วมๆ แบบนี้ การท�ำความ
รู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เกิดขึ้นทั้งวัน เป็นไปได้ เพราะมันเป็นเรื่อง
ที่สบายๆ เป็นธรรมชาติ แต่ถ้าคุณใช้วิธีจ้องหรือเพ่ง คุณท�ำไม่ได้
ทั้งวันหรอก คุณท�ำได้แค่หนึ่งชั่วโมงคุณก็เหนื่อยแล้ว ถ้าท�ำแล้ว
เครียด ให้รเู้ ลยว่าก�ำลังเพ่งอยู่ การทีค่ ณ
ุ ก�ำลังท�ำสิง่ ทีฝ่ นื ธรรมชาติ
ของจิต ท�ำไม่นานก็จะเครียด แต่ความรู้ตัวทั่วพร้อม คุณท�ำได้
ทัง้ วัน ท�ำแล้วสบาย เพราะไม่ตอ้ งเพ่ง และเป็นสิง่ ทีเ่ ราท�ำเป็นปกติ
ธรรมดาอยู่แล้วในชีวิตประจ�ำวัน
การเพ่งท�ำให้คุณเครียด ถ้าท�ำต่อเนื่องเป็นชั่วโมง ถ้าท�ำ
เป็นวัน คุณจะรูส้ กึ แน่นหน้าอก จะปวดหัว เพราะว่าจิตมันประท้วง
ต่อสูข้ ดั ขืน ไม่ยอม มันพยศ เพราะคุณก�ำลังท�ำสิง่ ทีข่ ดั กับธรรมชาติ
ของมัน ฉะนัน้ จะรูว้ า่ ตนเองก�ำลังเพ่งหรือไม่ ก็ดตู รงนีว้ า่ ท�ำแล้ว
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เครียดไหม ถ้าท�ำแล้วเครียด ท�ำแล้วปวดหัว ใจสั่น แน่นหน้าอก
แสดงว่าเพ่งแน่นอน
ขอให้ท�ำสบายๆ ลดความตั้งใจลงสักหน่อย ถ้าคุณมีความ
ตั้งใจมากไปจนเครียด คุณควรลดความตั้งใจลงหน่อย ตั้งใจมากๆ
ไม่ได้แปลว่าดีนะ คุณต้องตั้งใจให้พอดี ธรรมะในพระพุทธศาสนา
มีมากมาย ถ้าคุณท�ำมากไปไม่ดีนะ เช่น สมาธิมากไป ก็ท�ำให้
เกียจคร้าน วิริยะมากไปก็ท�ำให้ฟุ้งซ่าน อันนี้เป็นค�ำเตือนของ
พระพุทธเจ้าเลยทีเดียว
ในสมั ย พุ ท ธกาล มี พ ระรู ป หนึ่ ง ชื่ อ พระโสณะ ท่ า นตั้ ง ใจ
ปฏิ บั ติ ม ากเลย เดิ น จงกรมทั้ ง วั น ทั้ ง คื น แต่ เ นื่ อ งจากเป็ น พวก
สุขุมาลชาติ เท้าบอบบางมากเลย เดินไม่นานเท้าแตก เท้าแตกก็
ไม่ยอมหยุดเดิน บางคัมภีรว์ า่ ท่านเดินจงกรมจนทางเปรอะไปด้วย
เลือด เดินไม่ไหวท่านก็คลานเอา เพียรขนาดนี้ การปฏิบัติก็ยัง
ไม่กา้ วหน้า จนท่านท้อแท้ คิดจะสึก พระพุทธเจ้ารู้ ก็เลยเสด็จมา
หาแล้วตรัสถามพระโสณะว่า “เธอมีความคิดเช่นนีใ้ ช่ไหมว่าจะสึก”
พระโสณะตอบว่า “อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า “ตอนเป็นคฤหัสถ์ เธอเคยเป็น
นักดีดพิณใช่ไหม”
พระโสณะตอบว่า “อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า “สายพิณถ้าตึงเกินไป เสียงไพเราะไหม”
พระโสณะตอบว่า “หามิได้ พระพุทธเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้าตรัสถามต่อว่า “สายพิณถ้าหย่อนเกินไป เสียง
ไพเราะไหม”
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พระโสณะตอบว่า “หามิได้ พระพุทธเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า สายพิณต้องขึงให้พอดีๆ ใช่ไหมเสียง
จึงจะไพเราะ...
พระโสณะก็ยอมรับ
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ความเพียรก็เช่นกัน ความเพียร
ถ้ามากไปย่อมท�ำให้ฟุ้งซ่าน แต่ถ้าความเพียรน้อยไป ย่อมท�ำให้
เกียจคร้าน เพราะฉะนั้นเธอจงท�ำความเพียรแต่พอดี”
พูดง่ายๆ คือพระพุทธเจ้าทรงแนะน�ำพระโสณะ ให้เพียร
น้อยลง ตั้งใจน้อยลง พระโสณะเมื่อเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามค� ำ
แนะน�ำของพระพุทธเจ้า ในที่สุดท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
ค�ำสอนดังกล่าวของพระพุทธเจ้าใช้ได้กับคนที่ตั้งใจมาก ซึ่ง
มีน้อย คนส่วนใหญ่ตั้งใจน้อย เพราะฉะนั้น จึงต้องเพิ่มความขยัน
ให้มากขึ้น ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ ท่านจะบอกว่า ให้ขยันมากขึ้น
เพราะคนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยขยัน แต่ถา้ คุณขยันมากไป พระพุทธเจ้า
หรือครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่า ให้ขยันน้อยกว่านี้นะ
ความขยันเป็นของดี แต่ต้องพอดีด้วย สมาธิเป็นของดี แต่
ก็ต้องท�ำให้พอดี
สมาธิมากไปก็เกียจคร้าน ต้องเติมความขยันเข้าไปให้มาก
ถึงจะพอดี
แต่ถ้าขยันมากไปก็ท�ำให้ฟุ้งซ่าน ต้องเติมสมาธิเข้าไปมากๆ
จึงจะพอดี
พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่า “ธรรมทีป่ ระพฤติดแี ล้ว ย่อมน�ำสุข
มาให้” ในแง่หนึง่ หมายความว่า ธรรมดีๆ แต่ถา้ ประพฤติไม่ถกู ต้อง
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ก็ไม่น�ำสุขมาให้ อาจท�ำให้เกิดทุกข์ด้วยซ�้ำ
เพราะฉะนั้น เมื่อจะขยัน ก็ขยันให้พอดี แต่ถามว่าพอดี
แค่ไหน คุณต้องไปหาค�ำตอบเอาเอง แต่อย่าเพิง่ เริม่ ต้นจากความคิด
ว่า ฉันขยันมากไปแล้ว เพราะฉะนัน้ ต้องหย่อนลงสักหน่อย ถ้าคิด
แบบนี้ แสดงว่าเสียท่ากิเลสแล้วนะ คนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยขยันหรอก
จึงต้องเติมความขยันเข้าไปให้มากๆ
อีกอย่างที่อยากย�้ำคือ ค�ำว่า “พอดี” ไม่ใช่ “ทางสายกลาง”
นะ เป็นคนละอันกัน มีค�ำเรียกเฉพาะ เช่น ความขยันแต่พอดี
ท่านเรียกว่า วิริยสมตา
พอดี คือ ไม่เกินไป หมายถึง ไม่นอ้ ยเกินไป ไม่มากเกินไป
ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งปริมาณ ทางสายกลาง หมายถึงสิง่ ทีอ่ ยูต่ รงกลาง
ระหว่างสุดโต่ง ๒ ทาง
ทางสายกลาง ใช้กับสิ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งสุดโต่ง ๒ อย่าง
ซึ่งแตกต่างกันคนละขั้ว ส่วนความพอดี ใช้กับสิ่งที่ไม่มากเกินไป
และก็ไม่นอ้ ยเกินไป คนไทยหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าความพอดีคอื
ทางสายกลาง อันนัน้ ไม่ใช่ เราต้องใส่ใจ ทัง้ ทางสายกลางและความ
พอดี เพราะแม้อยู่บนทางสายกลางแล้ว แต่ถ้าคุณท�ำความเพียร
ไม่พอดี ก็มปี ญ
ั หา อย่างพระโสณะ ท่านปฏิบตั บิ นทางสายกลางแล้ว
(คือ เจริญสติปัฏฐาน ๔) แต่ความเพียรไม่พอดี คือมากไป ก็
มีปัญหา ปฏิบัติไม่ก้าวหน้า ไม่ได้แปลว่า อยู่บนทางสายกลาง
แล้วจะพอดีเสมอไป อยูบ่ นทางสายกลางแล้ว ต้องพยายามกลับมา
ทบทวน ใคร่ครวญว่า ที่เราท�ำอยู่นี้ พอดีไหม
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ค�ำถามที่ ๑๔
  กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ อาจจะมีคนจ�ำนวน
หนึ่งที่สงสัยว่า การเจริญสติ ๑๔ จังหวะ ไม่เห็นมีสอนไว้ในพระ
ไตรปิฎก หรือว่า เอ๊ะ...พระพุทธเจ้าไม่เห็นสอนแบบนีเ้ ลย แล้วมัน
จะถูกหรือเปล่า อย่างนีน้ ะ่ ค่ะ มันจะเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าเจ้าคะ
โยมฝากค�ำถามไว้ด้วย กราบนมัสการเจ้าค่ะ
  ให้พจิ ารณาดู ถ้าการเจริญสติ ๑๔ จังหวะเข้าได้กบั
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสติปัฏฐาน ๔ ก็น่าจะปฏิบัติได้ ใน
ความเห็นของอาตมา การเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน สอดคล้อง
กับค�ำสอนเรือ่ งสติปฏั ฐาน ๔ ทัง้ หมวดกายานุปสั สนา โดยเฉพาะ
เรือ่ งการท�ำความรูส้ กึ ตัว และจิตตานุปสั สนา เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วเกิดผล
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ คือมีสติ มีความรูส้ กึ ตัว รูเ้ ท่าทันกิเลส
ความเห็นแก่ตัวลดลง เห็นความจริงของกายและใจ ท�ำให้ทุกข์
น้อยลง ก็ถือว่าใช้ได้ ไม่ผิด
ทีจ่ ริงมีการภาวนาหลายอย่าง ทีไ่ ม่มกี ล่าวไว้ในพระไตรปิฎก
อย่างเช่น การบริกรรมพุทโธ หรือดูท้องพองยุบ แต่ถ้าเข้ากับ
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เดินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้
และเกิดผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ ก็ควรที่จะน�ำไป
ปฏิบัติ ถ้าเราเห็นว่ามันเหมาะกับเรา วิธีเหล่านี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่
เพิม่ เติมเสริมเข้ามา เพือ่ ให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิ ส�ำหรับผูค้ นซึง่ มีจริต
นิสัยที่หลากหลายแตกต่างกันไป
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เป็นความจริงว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนการปฏิบตั แิ บบยกมือ
๑๔ จังหวะ แต่ว่าการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียน เป็นการเจริญสติ
ตามหลักสติปฏั ฐาน ๔ สติปฏั ฐาน ๔ มี ๔ หมวด สรุปง่ายๆ ว่า
รู้กาย รู้เวทนา รู้จิต รู้ธรรม ในส่วนที่เป็นการรู้กาย พระพุทธเจ้า
ทรงจ�ำแนกไว้หลายวิธี เช่น การมีสติในอิริยาบถต่างๆ เช่น ยืน
เดิน นั่ง นอน รวมทั้งท�ำความรู้สึกตัวเวลาท�ำกิจต่างๆ
มีหมวดหนึ่งเลย เป็นเรื่องการท�ำความรู้สึกตัวโดยเฉพาะ
กล่าวคือ ท�ำความรู้สึกตัว เวลาเดินไปข้างหน้า ถอยไปข้างหลัง
เวลามองไปข้างหน้า เหลียวซ้ายแลขวา เวลาคูอ้ วัยวะ เหยียดอวัยวะ
เวลาสะพายบาตร พาดสังฆาฏิ ครองจีวร ท�ำความรู้สึกตัวเวลา
กิน ดืม่ เคีย้ ว ลิม้ รส เวลาถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ท�ำความรูส้ กึ ตัว
เวลาเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด นิ่ง
สิ่งที่หลวงพ่อเทียนพาท�ำ  ก็เป็นการท�ำความรู้สึกตัว ตาม
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแนะน�ำ เพียงแต่วา่ นอกจากท�ำความรูส้ กึ ตัว
ในอิริยาบถต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ก็ยังมีการสร้างรูปแบบขึ้นมา
คือยกมือ ๑๔ จังหวะ แต่ก็ยังอาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าได้สอน
เอาไว้ คือให้ท�ำความรู้สึกตัว และให้มีสติรู้กาย รู้ใจ รู้เวทนา
กล่าวโดยสรุป หลวงพ่อเทียนท่านคิดค้นวิธกี ารทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบตั ิ
มากขึ้น แต่ว่าไม่ทิ้งหลัก ยังเดินตามหลักสติปัฏฐาน ๔
ถ้าเราจับหลักสติปฏั ฐาน ๔ ได้ การน�ำมาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ
ของเรา หรือยักเยื้องวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดรู้กาย รู้เวทนา รู้ใจ
และรู้ธรรม ก็เป็นสิ่งที่ท�ำได้ หากว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกับที่พระ
พุทธเจ้าทรงวางเอาไว้ คือ การเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต และ
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เห็นธรรม เพื่อน�ำไปสู่ความพ้นทุกข์
อย่างในหมวดกายานุปัสสนา ท่านบอกว่า ให้พิจารณาเห็น
กายในกาย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา พิจารณาเห็นจิตในจิต
ความหมายคื อ ให้ เ ห็ น กายว่ า เป็ น กาย ไม่ ใ ช่ เ รา เห็ น เวทนา
ว่าเป็นเวทนา ไม่ใช่เรา เห็นจิตว่าเป็นจิต ไม่ใช่เรา จิตในทีน่ หี้ มายถึง
อารมณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่จิตเป็นดวง แต่หมายถึง อาการของจิตคือ
ความคิดและอารมณ์ ซึง่ บางทีเราก็ใช้คำ� ว่า สังขาร หรือสิง่ ปรุงแต่ง
ให้เห็นว่ามันเป็นจิต ไม่ใช่เรา
จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียน ก็เพื่อให้เห็น
ตรงนั้น เริ่มต้นจากการเห็นว่า แท้จริงมันไม่มีเรา มันมีแต่ รูป
กับนาม ถ้าเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน ทีแรกมันจะเกิดความสงบก่อน
แต่ตอ่ ไปจะเกิดปัญญา คือ ปกติเวลาเราท�ำอะไร ถ้าไม่มสี ติกจ็ ะเกิด
ความส�ำคัญมั่นหมายว่า เราท�ำๆๆ เราคิดๆๆ แต่พอเจริญสติแบบ
หลวงพ่อเทียน ก็จะเห็นทะลุความเป็นเรา ทะลุความเป็นเราหรือ
อัตตาซึง่ เป็นมายา เห็นเป็นรูป เป็นนาม “เห็นว่าทีเ่ ดินอยูน่ ไี้ ม่ใช่
ฉันเดิน แต่เป็นรูปทีเ่ ดิน ทีค่ ดิ อยูน่ ไี้ ม่ใช่ฉนั คิด แต่เป็นนามทีค่ ดิ ”
เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นเช่นความเจ็บความปวด ก็ไม่ใช่ฉันเจ็บหรือ
ฉันปวด แต่มันเป็นแค่ความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นกับกาย
การเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน จะน�ำไปสูก่ ารเห็นความจริง
ที่ไปพ้นหรือทะลุความเป็นตัวกูของกู คือเห็นความจริงว่า แท้จริง
มันมีแต่รูปกับนาม มีแต่กายกับใจ (ถ้าแยกเป็น ๒) หรือแทนที่
จะแยก ๒ ก็กลายเป็น ๕ คือขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ไม่วา่ จะเป็นวิธกี ารหรือจุดมุง่ หมาย การปฏิบตั แิ บบ
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หลวงพ่อเทียน เดินตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเรือ่ งสติปฏั ฐาน ๔
โดยมุง่ ไปสูค่ วามพ้นทุกข์ เพราะมีปญ
ั ญาเห็นความจริง โดยเฉพาะ
ในเรื่องของขันธ์ ๕
อาตมาตอบคร่าวๆ นะ จริงๆ แล้ว ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เรื่องการปฏิบัติ ถ้าหากว่าเราจับหลักได้ วิธีการจะมีหลากหลาย
มาก ข้อส�ำคัญคือว่า เราจะต้องจับหลักให้ได้ พอจับหลักให้ได้แล้ว
วิธีการมันเป็นเรื่องรองแล้ว อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรม
ทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจประเสริฐสุด ส�ำเร็จได้ด้วยใจ”
อย่างการให้ทาน เมื่อเราท�ำบุญเสร็จ ก็มีการกรวดน�้ำ การ
กรวดน�้ำไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ แต่ว่ามันเป็นอุบาย
ของคนในยุคหลังๆ ที่ช่วยน้อมใจให้เป็นบุญ เพื่อที่เราจะได้อุทิศ
ส่วนบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับ ชาวพุทธที่ทิเบต ชาวพุทธที่อเมริกา เขา
ไม่มีกรวดน�้ำ แต่เขาก็มีวิธีที่จะช่วยน้อมใจให้เป็นกุศลเมื่อท�ำบุญ
เราจะพบว่าในแต่ละที่ มีวิธีการทางศาสนาที่แตกต่างกัน
ตามวัฒนธรรม แม้รปู แบบจะแตกต่างกัน สิง่ ส�ำคัญก็คอื เราจะต้อง
ไม่ทงิ้ หลักการ ทีเ่ ป็นแก่นแกนค�ำสอนของพระพุทธเจ้า การฝึกสติ
ก็เหมือนกัน มีวิธีการหลายอย่างที่ไม่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก
แต่วา่ หลักการและจุดมุง่ หมายก็จะสอดคล้อง หรือเดินตามค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า
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ค�ำถามที่ ๑๕
  จะท�ำอย่างไรให้คนจีนที่เป็นชาวพุทธ แต่ไม่ศรัทธา
เรื่องการท�ำบุญ การเจริญภาวนา แต่เชื่อในการกระท�ำ ให้หันมา
ศรัทธา เพื่อเสริมสร้างบุญกุศลคุณงามความดี
  เริ่มต้นจากการชวนให้เขาท�ำในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่น เช่น ช่วยเหลือคนทุกข์คนยาก โดยไม่จ�ำเป็นต้องไปวัด
หรือท�ำบุญทีว่ ดั ก็ได้ แต่ชวนเขาบริจาคเงินเพือ่ ช่วยเหลือเด็กยากจน
หรือคนที่เดือดร้อน แล้วค่อยๆ เขยิบจากการบริจาคเงินมาเป็น
จิตอาสา เยีย่ มเด็กยากจน หรือเด็กทีถ่ กู ทอดทิง้ แล้วให้เขาสังเกต
ว่า ท�ำแล้วเป็นอย่างไร จิตใจมีความสุขไหม หลายคนท�ำความดี
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ แต่ไม่ได้ยอ้ นกลับมาดูใจตัวเอง แต่บางคนเมือ่ ท�ำแล้ว
พบว่าใจมีความสุข แล้วพบต่อไปว่า ความสุขไม่ได้เกิดจากการกิน
การเสพ หรือการมีเท่านัน้ ความสุขยังเกิดจากการให้ การช่วยเหลือ
ผู ้ อื่ น หากเขาเห็ น เช่ น นี้ ใจก็ น ้ อ มมาสู ่ เ รื่ อ งบุ ญ กุ ศ ลได้ ง ่ า ยขึ้ น
อย่าคิดว่าบุญกุศลต้องท�ำที่วัดเท่านั้น การท�ำความดีเพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่น ก็เป็นบุญเช่นกัน
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ค�ำถามที่ ๑๖
  จะช่วยคนที่โกรธโมโหเป็นนิสัย ไม่รู้ตัวเองว่าโกรธ
หรือโมโห เลิกเป็นคนขี้โมโหง่าย และเอาแต่โทษคนอื่นได้อย่างไร
และเราจะรับมือกับคนประเภทนี้อย่างไร
  อาตมาคิดว่า คุณควรเริ่มต้นด้วยการท�ำใจรับมือ
กับคนประเภทนีก้ อ่ น อย่าเพิง่ คิดไปช่วยเขา เอาตัวเองให้รอดก่อน
เช่น รักษาใจให้สงบเมื่อเจอเขาระบายอารมณ์ใส่ เมื่อรู้ว่าเขานิสัย
แบบนี้ ก็อย่าไปถือสาเขามาก อย่าเอาจริงเอาจังกับค�ำพูดของเขา
ยิ่งเรารู้ว่าเขาโกรธโดยไม่รู้ตัว ก็ยิ่งไม่ควรถือสากับค�ำพูด และ
การกระท�ำของเขา
การท�ำใจให้สงบ เมื่อเจอคนแบบนี้ เราคือคนแรกที่จะได้
ประโยชน์ และหากเรานิง่ พอ เขาจะเริม่ เห็นตัวเองว่า มีนสิ ยั อย่างไร
เวลาเขาโกรธเรา แต่เรานิง่ เขาจะเริม่ เห็นตัวเองว่า เขาก�ำลังขาดสติ
แต่ถา้ เราตอบโต้เขา เขาจะไม่เห็นตัวเอง เพราะเขาจะคิดตอบโต้เรา
อย่างเดียว ในทางตรงข้าม ถ้าเรานิง่ เวลาเขาโวยวาย ความนิง่ ของ
เรา จะเป็นกระจกให้เขาเห็นตัวเองได้ง่ายขึ้น ความนิ่งของเรา จะ
ช่วยเขาได้ตรงนี้ ท�ำให้เขาพลุ่งพล่านน้อยลง และสงบได้มากขึ้น
ทีนี้พอเขาเริ่มสงบแล้ว เราก็ลองถามเขาว่า ช่วงที่โมโหเขารู้สึก
อย่างไร ทุกข์ไหม ชวนให้เขาเห็นโทษของความโกรธ ถึงจุดหนึ่ง
เขาอาจอยากรู้ว่า ท�ำอย่างไรฉันจะหายโกรธได้ไวๆ
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ตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะแนะน�ำเขา เช่น แนะน�ำให้กลับ
มาตามลมหายใจ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ ๑๐ ครั้ง แต่
จะแนะน�ำอย่างนี้ได้ เราต้องท�ำกับตัวเราเองก่อนจนคล่องแคล่ว
เวลาโกรธหรือโมโหใครก็ตาม นอกจากการตามลมหายใจเข้าลึกๆ
หายใจออกยาวๆ แล้ว ลองสังเกตร่างกายของตนว่า มีอาการอย่างไร
เราเคยสังเกตตัวเราไหมเวลาโกรธ มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายบ้าง
เช่น หายใจถี่และแรง หัวใจเต้นเร็ว ปากเม้ม หน้านิ่วคิ้วขมวด
ก�ำมือแน่น ตัวเกร็ง การสังเกตกายอย่างนี้ เรียกว่ารู้กาย ถ้าคุณ
รู้กาย สติจะมาเร็วขึ้น แล้วสติจะช่วยระงับความโกรธ
ต่อไป คุณลองสังเกตใจตัวเองเวลาโกรธ ใจรุ่มร้อนใช่ไหม
อีกทั้งยังหมกมุ่นครุ่น จดจ่ออยู่กับคนที่ต่อว่าเรา สติที่เห็นอาการ
ของใจ เช่น เห็นความโกรธก�ำลังเผาลนใจ การเห็นความโกรธ จะ
ช่วยให้ความโกรธลดลง
อย่างที่หลวงปู่ดูลย์เคยตอบคนที่ถามว่า ท�ำอย่างไรจะตัด
ความโกรธให้ขาดได้ ค�ำตอบของท่านก็คือ “ไม่มีใครตัดให้ขาดได้
หรอก มีแต่รู้ทัน เมื่อรู้ทัน มันก็ดับไปเอง”
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ค�ำถามที่ ๑๗
  ถ้าเราเป็นคนรักษาศีลห้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
แต่เมื่อจิตก่อนตายหลงหรือเศร้าหมอง จะไปอบายฯ ไหม
  ถ้าหลงและเศร้าหมองจนถึงจิตสุดท้ายก็ไปอบายฯ
แน่ นางมัลลิกาเทวี มเหสีพระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นคนดีมากจน
พระเจ้าปเสนทิ โ กศลหั น มาสนใจพุ ท ธศาสนา เลิ ก การบู ช ายั ญ
ด้ ว ยการฆ่ า สั ต ว์ แต่ น างอายุ สั้ น ตายเร็ ว ก่ อ นตาย นางนึ ก ถึ ง
เหตุการณ์หนึง่ ทีน่ างโกหกพระเจ้าปเสนทิโกศล มีวนั หนึง่ พระเจ้า
ปเสนทิโกศล เห็นเธอท�ำสิ่งที่น่าละอาย ไม่ได้ผิดศีลนะ แต่นาง
ปฏิเสธว่า ไม่ได้ท�ำภาพมันหลอกตาพระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้า
ปเสนทิโกศลก็เชื่อนาง
แต่พอนางจะตาย นางนึกถึงการกระท�ำดังกล่าว จิตก็เศร้า
หมอง เพราะเป็นมุสาวาท เป็นเพราะจิตสุดท้ายเศร้าหมอง เป็นอกุศล
นางจึงไปอบายคือตกนรก ๗ วัน เพราะฉะนัน้ การรู้จักปล่อยวาง
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ หากเราหมั่นฝึกสติ หมั่นดูจิตให้เท่าทันอารมณ์
เสมอ จะช่วยให้จิตไม่เศร้าหมองจนกระทั่งจิตสุดท้ายได้ หากจิต
สุดท้ายไม่เป็นอกุศล ก็ย่อมไปสุคติ
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ธรรมชาติภายนอกนั้น
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ย่อมช่วยให้เราเข้าถึง
ธรรมชาติภายในได้ง่ายขึ้น
ไม่เพียง “ความสงบ” เท่านั้น
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ตอบคำ�ถาม
เกี่ยวกับ

การเตรียมตัวตาย
อย่างสงบ

ค�ำถามที่ ๑
  ทองเลน* เอามาใช้กับสัตว์เลี้ยงที่ป่วยได้ไหม
  ใช้กบั สัตว์กไ็ ด้ จะเป็นหมาหรือแมวก็ตาม เคยมีคน
ทดลองท�ำกับหมาทีค่ นุ้ เคยซึง่ ก�ำลังจะตาย ช่วยให้ตายอย่างสงบได้
* ทองเลน เป็นภาษาทิเบต แปลว่า รับและให้  การภาวนาแบบทองเลน เป็น
เมตตาภาวนารูปแบบหนึง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการเยียวยาความทุกข์ ความเจ็บป่วย
ของผู้คนได้
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ค�ำถามที่ ๒
  ขอความกรุณาแนะน�ำ  วิธีเตรียมตัวตายอย่างสงบ
ในผูส้ งู อายุที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อน ไม่มีความเชื่อและศรัทธา
  วิธีง่ายๆ ที่อาตมาอยากแนะน�ำ  คือชวนผู้สูงอายุ
มาเล่น “เกมไพ่ไขชีวิต” เครือข่ายพุทธิกาท�ำไพ่ชุดหนึ่ง เพื่อเป็น
เครื่องมือในการสนทนาและใคร่ครวญ เรื่องการเตรียมตัวตาย
ไพ่แต่ละใบ จะมีค�ำถามเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวตายหลายแบบ
แบบสนุกๆ เบาๆ ก็มี เช่น อยากจะเชิญดาราคนไหนมางานศพ
ของตน อยากท�ำอะไรเลี้ยงแขกในงานศพของตน ค�ำถามที่จริงจัง
ก็มเี ช่น เมือ่ อยูใ่ นวาระสุดท้าย อยากให้ใครอยูใ่ กล้ตวั ถ้าป่วยหนัก
จะยื้อหรือไม่ยื้อ
หลายครอบครัวพบว่า กิจกรรมนี้ ช่วยให้มกี ารพูดคุยเปิดอก
ในเรื่องนี้ และท�ำให้ผู้สูงวัยครุ่นคิดเรื่องการเตรียมตัวตายมากขึ้น
นี่ตอบแบบสั้นๆ แต่ถ้าไม่ใช้เกมไพ่ไขชีวิต ก็อาจชวนให้เขาคิด
เรือ่ งนี้ โดยพูดถึงญาติผใู้ หญ่หรือผูเ้ ฒ่าคนนัน้ คนนีว้ า่ เขาเตรียมตัว
อย่างไร หรือว่าเขาตายอย่างไร ตายอย่างสงบ หรือทุกข์ทรมาน
เป็นเพราะอะไร แม้กระทั่งชวนคุยเรื่อง ดร.เดวิด กูดดอลล์ ซึ่งไป
ขอให้หมอท�ำการุณยฆาตเมื่อวานซืน ถามว่า แม่พ่อคิดอย่างไร
กับกรณีนี้ จากนั้นก็ชวนคุย คุยเรื่องการตายดี ท�ำอย่างไรจะตาย
โดยไม่ทรมาน ควรมีการเตรียมตัวตายอย่างไร
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ค�ำถามที่ ๓
  ความรูส้ กึ สุดท้ายก่อนตาย กับก่อนหลับ เหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร ขณะหลับจิตไปไหน
  จิตไม่ได้ไปไหนหรอก จิตยังปรุงแต่ง กลางคืนฝัน
กลางวันฟุ้ง มันปรุงแต่งเป็นภาพ ความรู้สึกสุดท้ายก่อนตาย กับ
ก่อนหลับ มันต่างกันเยอะ ก่อนหลับ เรารูห้ รือเราเชือ่ ว่า พรุง่ นีเ้ รา
จะตื่น เราก็หลับสบายสิ แต่ก่อนตายคนส่วนใหญ่ จะมีความกลัว
เพราะรู้ว่าจะอยู่ได้ไม่นาน หลับแล้วอาจไม่ตื่นเลยก็ได้ ความกลัว
ตายจะมารบกวนจิตใจ รวมทัง้ อาลัยอาวรณ์ เพราะจะต้องพลัดพราก
คนรัก
จริงๆ แล้ว ความรูส้ กึ สุดท้ายก่อนตาย กับ จิตระหว่างทีฝ่ นั
ยังจะใกล้กันมากกว่า เพราะเวลาเราฝัน เราจะคุมความฝันไม่ได้
ความรู้สึกก่อนตายก็เหมือนกัน เราคุมอะไรไม่ได้เลย โดยเฉพาะ
ถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตมา หลายคนจึงฝันร้าย คนที่ใกล้ตายหลายคน
ก็จะเกิดนิมติ ทีเ่ ป็นอกุศลมากมาย ท�ำให้ตนื่ ตระหนกตกใจ อาการ
แบบนี้คล้ายกับคนฝันร้าย แต่รุนแรงกว่าเยอะ
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ค�ำถามที่ ๔
  ดิ ฉั น เคยท� ำ ความผิ ด และไม่ ส ามารถบอกใคร
แม้กระทั่งคนในครอบครัว หรือคนที่สนิทได้ เป็นความผิดที่เป็น
ตราบาปติดอยู่ในจิตใจ พยายามยอมรับว่ามันเกิดขึ้นไปแล้ว และ
กลับไปแก้ไขไม่ได้ ยอมรับผลกรรมและหมั่นท�ำความดี วันดีคืนดี
ความรู้สึกผิดก็ผุดขึ้นมา ดิฉันเกรงว่าความรู้สึกผิดนี้ จะเกิดขึ้น
ในวาระความรู ้ สึ ก สุ ด ท้ า ยก่ อ นตาย จะมี วิ ธี ใ ด จะช่ ว ยท� ำ ให้
ความรู้สึกผิดหมดไปจากใจได้
  เรื่องนี้ส�ำคัญนะ อย่างนางมัลลิกาเทวี นางรู้สึกผิด
ก่อนตาย ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องเล็กน้อยมาก ท�ำให้ไปอบาย บางคนยัง
มีอาการทุกข์ทรมานก่อนตายด้วย ไม่ใช่แค่ไปอบาย พระอาจารย์
ครรชิต อกิญจโน เคยเล่าว่า มีชาวบ้านคนหนึ่ง ป่วยหนักอยู่ใน
ระยะท้าย และขอมาตายที่บ้าน ทั้งๆ อาการหนักแต่ไม่ยอมตาย
สักที ท่านเอะใจจึงไปถามว่า “ปู่ มีอะไรไม่สบายใจไหม ถ้ามีขอให้
บอก ขอให้ไว้ใจอาตมา ถ้ามีอะไรที่อาตมาช่วยได้ก็จะช่วย”
แกจึงเล่าว่าเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้วแกอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่ง
พอเธอท้องได้ ๓ เดือน แกก็ทงิ้ เขาไป ตอนนีแ้ กอยากจะรูว้ า่ ผูห้ ญิง
คนนั้นและลูกเป็นอย่างไรแล้ว
เรื่องนี้แกไม่เคยบอกใครเลย ลูกที่ดูแลแกซึ่งเกิดจากภรรยา
คนที่ ๒ คนที่ ๓ ก็เพิ่งได้ยินจากปากเป็นครั้งแรก เหตุการณ์เกิด
เมือ่ ๕๐ ปีมาแล้วนะ แต่แกตายไม่ได้ เพราะความรูส้ กึ ผิดรบกวน
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จิตใจ เป็นความรู้สึกผิดที่ทิ้งผู้หญิงและลูก ถามว่า ท�ำไมเพิ่งมา
รบกวนจิตใจตอนนี้ คงเป็นเพราะก่อนหน้านั้น แกกดข่มมันเอาไว้
หรือไม่ก็กลบเกลื่อนมัน ด้วยการเอาเหตุผลมาอ้างว่า ใครๆ เขาก็
ท�ำกัน ข้ออ้างแบบนี้กลบเกลื่อนความรู้สึกผิดได้ชั่วคราว อาจ
กลบเกลือ่ นได้ถงึ ๕๐ ปี แต่พอใกล้ตาย ข้ออ้างแบบนีใ้ ช้ไม่ได้แล้ว
ความรู้สึกผิด จึงโผล่มารบกวนแกจนแกตายไม่ได้
พอรู้เช่นนี้ ลูกๆ จึงกลับบ้านเก่าของแก ก็พบความจริงว่า
เมียเก่าของแกตายแล้ว ส่วนลูกก็เป็นเอดส์ตาย ไม่มีใครกล้าบอก
ความจริงกับพ่อ พระอาจารย์ครรชิตก็เลยพูดแทน พูดไม่ทันจบ
ประโยค แกก็ หั น หลั ง ให้ เ ลยนะ แล้ ว ก็ ร ้ อ งไห้ ท่ า นก็ เ ลยบอก
“ปู่ สองคนนั้นตอนนี้ก็ตายไปแล้ว เหตุการณ์ผ่านไปนานแล้ว
แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่ทำ� ไมเราไม่ทำ� บุญอุทศิ ให้เขาล่ะ” พอได้ยนิ
เช่นนี้แกก็หันกลับมาเลย ถามว่า “ท�ำได้เหรอ?” “ท�ำได้สิ” ก็เลย
ให้ ลู ก ท� ำ บุ ญ อุ ทิ ศ ให้ ส องคนนั้ น แกก็ อ ยู ่ จ นท� ำ บุ ญ เสร็ จ แล้ ว ก็
จากไป แต่คราวนี้ไปสบาย
อาตมาเล่าเรื่องนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่า เวลา ๕๐ ปีถือว่าไม่ยาว
ส�ำหรับความรูส้ กึ ผิด หากเป็นความโกรธ เวลา ๕๐ ปีชว่ ยเยียวยา
ให้หายโกรธได้ แต่ความรู้สึกผิด เวลา ๕๐ ปีเยียวยาหรือบรรเทา
ไม่ได้ ต้องจัดการกับมันอย่างถูกวิธีจึงจะคลี่คลายปมนี้
ที่นี้ค�ำถามของคุณ อาตมาคิดว่ามีวิธีหลายวิธีที่ช่วยได้นะ
ถ้าหากว่าคุณเคยท�ำความผิดกับใครบางคนซึง่ จากไปแล้ว ก็ท�ำบุญ
อุทิศให้เขา หรือไม่ก็เชิญเขามาหา ตอนที่ใจสงบก็น้อมจิตนึกถึง
เขา และจินตนาการว่าเขามาหาเรา นั่งอยู่ข้างหน้าเรา จากนั้น
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ก็บอกความในใจทุกอย่างที่อยากบอก เช่น ขอโทษเขา หรือบอก
รักเขาถ้าหากเขาเป็นพ่อแม่ หรือไม่กเ็ ขียนจดหมายถึงเขา แล้วอ่าน
ให้เขาฟังต่อหน้ารูปเขา หรือต่อหน้าพระพุทธรูป มีหลายคนพบว่า
การได้ขอโทษได้ขออภัย แม้เขาจะล่วงลับไปแล้ว ช่วยท�ำให้ใจโล่ง
มากขึ้น
อยากย�้ำว่า ความรู้สึกผิด แก้ไม่ได้ด้วยการกดข่ม แก้ไม่ได้
ด้วยการพยายามลืม คนเรามักลืมสิ่งที่ไม่อยากลืม แต่สิ่งที่อยาก
ลืม เรากลับลืมไม่ได้ สิ่งที่ควรท�ำคือเผชิญกับมัน ยอมรับความ
ผิดพลาดที่เคยท�ำ แม้เจ็บปวด แต่จะหาย เหมือนกับว่าคุณมีแผล
กลัดหนอง คุณต้องเจาะเอาหนองออก หรือหากมีเสี้ยนต�ำ ก็ต้อง
เอาเสี้ยนออก แม้เจ็บปวดแต่ไม่นานก็จะหาย กลายเป็นแผลเป็น
แผลเป็น เราแตะอย่างไรก็ไม่เจ็บ แต่ถ้าเป็นแผลกลัดหนอง หรือ
แผลเรื้อรังคุณแตะเมื่อไหร่ก็เจ็บเมื่อนั้น ความรู้สึกผิดก็เช่นกัน
มันท�ำให้ใจเป็นแผล นึกถึงเหตุการณ์ทคี่ ณ
ุ เคยท�ำผิดทีไรคุณจะรูส้ กึ
เจ็บทุกครัง้ แต่ถา้ คุณเยียวยาแผลจนหาย กลายเป็นแผลเป็น นึกถึง
เหตุการณ์นั้นทีไรก็ไม่เจ็บแล้ว ถึงเวลาจะตายก็ไม่มีความรู้สึกผิด
มารบกวนจิตใจ

244

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

ค�ำถามที่ ๕
  คนต่างชาติเขาไม่มีการท�ำสังฆทาน ไม่มีพระสงฆ์
คนที่เสียชีวิตไปแล้ว ที่อยู่ในภพภูมิผีเปรต จะท�ำอย่างไร
  สั ต ว์ ทั้ ง หลายไม่ ว ่ า อยู ่ ใ นภพภู มิ ใ ด ล้ ว นไม่ เ ที่ ย ง
ไม่มีสัตว์ใดอยู่ภพใดไปตลอดกาล สักวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนภพภูมิ
เพียงแต่วา่ การท�ำบุญอุทศิ ไปให้ ท�ำให้เวลาในภพภูมเิ หล่านัน้ สัน้ ลง
อาตมาคิดว่าทุกวัฒนธรรม มีวธิ กี ารท�ำบุญให้กบั ผูล้ ว่ งลับ เพียงแต่วา่
มีรูปแบบที่แตกต่างจากพุทธศาสนา

ค�ำถามที่ ๙
  คนที่เขาฆ่าตัวตายมีกรรมใด และผลของการฆ่า
ตัวตาย จะเป็นกรรมติดตัวเขาไป ๕๐๐ ชาติจริงหรือไม่
  คนที่ฆ่าตัวตายเพราะกรรมใด อาตมาเชื่อว่า เป็น
เพราะกรรมในปัจจุบันชาติ เขาฆ่าตัวตายเพราะเขามีความทุกข์
และไม่สามารถวางจิตวางใจให้ถูกต้อง มีความยึดติดถือมั่นใน
บางสิ่งบางอย่าง จนถอดถอนไม่ได้ จึงเลือกที่จะฆ่าตัวตาย เพราะ
ทนทุกข์ไม่ไหว การวางจิตใจไม่ถูกต้อง รวมทั้งการตัดสินใจฆ่า
ตัวตาย ล้วนแต่เป็นกรรม หรือการกระท�ำของเขาเองในปัจจุบนั ชาติ

245

ธรรมะ
ช น ะ ทุ ก ข์

มันไม่ใช่เพราะกรรมในอดีต กรรมในอดีตอาจจะส่งผลบ้าง แต่การ
ที่ เ ขาตั ด สิ น ใจฆ่ า ตั ว ตาย มั น เป็ น ผลจากการกระท� ำ ของเขาใน
ปัจจุบันชาติ
ถามว่า การฆ่าตัวตายจะเป็นกรรมติดตัวเขา ๕๐๐ ชาติ จริง
หรือไม่ ค�ำพูดดังกล่าว เป็นค�ำสอนชั้นหลัง ในพระไตรปิฎกไม่มี
และก็ไม่จ�ำต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป ค�ำพูดอย่างนี้ คล้ายกับค�ำพูด
ที่ว่า ฆ่าคนแล้ว จะต้องตกนรกในชาติหน้า ความจริงก็ไม่ได้เป็น
เช่นนั้นเสมอไป สิ่งส�ำคัญที่จะก�ำหนดให้ไปสุคติหรือไปอบาย คือ
จิตสุดท้าย พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนทีผ่ ดิ ศีลแต่ขนึ้ สวรรค์กม็ ี เพราะ
อะไร เพราะ ๑. กรรมดีทที่ ำ� ไว้กอ่ น (ก่อนผิดศีล) ๒. กรรมดีทที่ ำ� ไว้
ภายหลัง (หลังผิดศีล) และ ๓. ในเวลาตายเขามีสัมมาทิฏฐิ
คนผิดศีล ๕ บางคน เมื่อสิ้นชีวิต พระพุทธเจ้าพยากรณ์
ว่าเป็นพระโสดาบันก็มี อย่างเช่นเจ้าสรกานิ กินเหล้าเป็นอาจิณ
เมือ่ ใกล้ตายพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้ทา่ นฟัง หลังจากทีส่ นิ้ ลม
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เจ้าสรกานิเป็นพระโสดาบัน ผู้คนมากมาย
สงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไร เจ้าสรกานิกินเหล้าเป็นอาจิณ จะเป็น
อริยบุคคลได้อย่างไร พระพุทธเจ้าบอกว่า ก่อนตาย ท่านได้สมาทาน
ศีล และรักษาศีลได้บริบูรณ์ก่อนที่จะสิ้นลม อีกทั้งยังมีศรัทธา
แนบแน่นในพระรัตนตรัย
คนที่ฆ่าตัวตาย หากจิตสุดท้ายเป็นจิตที่เศร้าหมอง อย่างนี้
ก็ไปอบายแน่ แต่อาตมาก็ไม่คดิ ว่าต้องไปอบาย ๕๐๐ ชาติ อย่างไร
ก็ตามหากเขาได้สติก่อนตาย จิตน้อมนึกถึงพระรัตนตรัย จนจิต
สุดท้ายเป็นกุศล อย่างนี้ก็ไม่ไปอบาย ยิ่งกว่านั้นมีบางท่านฆ่า
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ตัวตายแล้วเป็นพระอรหันต์ เพราะว่าหลังจากทีล่ งมือท�ำร้ายตัวเอง
แล้ว ท่านได้สติ พิจารณาความเจ็บความปวด อย่างที่ภาษาพระ
ไตรปิฎกว่า “เอาเวทนาเป็นอารมณ์” เมื่อท่านเห็นสังขารเป็นทุกข์
อย่างยิ่ง จนเกิดปัญญาเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา จิตของท่านก็หลุดพ้นจากกิเลส เป็นพระอรหันต์เลย เช่น
พระโคธิกะ พระฉันนะก็เช่นกัน ท่านฆ่าตัวตาย แต่พระพุทธเจ้า
ไม่ ต� ำ หนิ พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ว่ า “บุ ค คลใดทิ้ ง กายนี้ แ ละยึ ด มั่ น
กายอืน่ บุคคลนัน้ เราเรียกว่า ควรถูกต�ำหนิ ฉันนะหามีลกั ษณะนัน้
ไม่ ฉันนะหาศัสตรามาฆ่าตัว อย่างไม่ควรถูกต�ำหนิ” ข้อความ
ดังกล่าวแสดงว่าที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงต�ำหนิพระฉันนะ เพราะ
พระฉันนะทิ้งกายเก่า แล้วไม่ยึดกายใหม่ พูดอีกอย่างคือ ท่าน
ปล่อยวางขันธ์ ๕ ไม่ยดึ ติดถือมั่นอีกต่อไป จึงบรรลุอรหัตตผล
อาตมาเชื่อว่าคนที่ฆ่าตัวตาย หากจิตสุดท้ายเป็นจิตที่เศร้า
หมอง ย่อมไปอบาย แต่หากบุญทีท่ �ำก่อนหน้านัน้ หนุนส่งให้ได้มา
เกิดเป็นมนุษย์ เป็นไปได้ว่าเมื่อเขามีความทุกข์ เขาจะหวนนึกถึง
การฆ่าตัวตายอีก และถ้าเขาไม่มีสติพอ เขาก็จะท�ำซ�้ำ  ไม่ถึงกับ
ท�ำซ�้ำ  ๕๐๐ ชาตินะ แต่เขาจะท�ำซ�้ำอยู่เรื่อยๆ เพราะว่ามีความ
ทรงจ�ำเก่าๆ ที่คอยโน้มน้าวให้เขาใช้วิธีเดิมๆ เวลามีความทุกข์
แต่ถ้ามีสติ ฝึกจิตมาดี ก็จะหักห้ามใจไม่ให้ท�ำแบบนั้น ไม่เผลอใจ
ท�ำอย่างนั้น ก็สามารถก้าวข้ามวิบากไปได้
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ค�ำถามที่ ๖
  กรณีที่ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดทางกายมาก การให้
มอร์ ฟ ี น เพื่ อ ลดความทรมาน จะมี ผ ลต่ อ การก� ำ หนดจิ ต ผู ้ ป ่ ว ย
หรือไม่ ถ้ามีผลต่อการก�ำหนดจิต ควรท�ำอย่างไร
  เดี๋ยวนี้การให้มอร์ฟีนพัฒนาไปมากแล้ว การให้
มอร์ฟนี ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเบลอเสมอไป เราสามารถก�ำหนด
ได้ ว่ าจะบรรเทาปวดแค่ ไหน ปวดบ้ างหรื อไม่ ปวดเลย บางคน
กลัวว่า ถ้าได้มากไปจะไม่รตู้ วั ก็ขอปวดบ้าง จากปวด ๑๐ คะแนน
ขอให้ลดเหลือแค่ ๓ คะแนน ขอปวดบ้าง แต่ยังมีความรู้ตัวอยู่
อย่างนีก้ ท็ ำ� ได้ แต่บางคนกลัวปวดมาก แค่ปวด ๒ คะแนนก็ไม่เอา
แล้ว ขอไม่ปวดเลย แบบนี้ก็ต้องให้มอร์ฟีนมาก อาจถึงขั้นไม่รู้ตัว
ก็ได้ แต่ถึงแม้จะไม่รู้ตัว อาตมาว่า ก็ยังดีกว่าการเกิดโทสะเพราะ
ปวดมาก ถ้าให้เลือก ระหว่างโทสะเพราะปวด กับโมหะแต่ไม่ปวด
อาตมาคิดว่าอย่างหลังดีกว่า ส�ำหรับผู้ป่วยระยะท้าย
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ค�ำถามที่ ๗
  ทางการแพทย์ สมองตาย ถือว่าเป็นการตายแล้ว
แต่จติ อาจจะยังไม่ดบั จึงอยากทราบว่า เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า จิตดับ
ไปแล้ว
  ปุถุชนอย่างเรา ทราบได้ยาก หรือว่าไม่มีทางทราบ
ได้เลยว่า จิตของเขาดับแล้วหรือยัง เว้นแต่เราสามารถหยัง่ รูว้ าระจิต
ของเขาได้

ค�ำถามที่ ๘
  ส�ำหรับคนทีป่ ว่ ย หรือว่าสุขภาพไม่เหมาะทีจ่ ะเดินได้
พระอาจารย์มีเทคนิคอย่างอื่น ที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างไรเจ้าคะ
  ลองสร้างสติดว้ ยการขยับมือไปมา คนทีน่ อนติดเตียง
หรือแม้กระทั่งคนพิการ อย่าง อาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่ม ท่านก็
ได้รบั อานิสงส์มากมาย จากการเจริญสติ ชนิดทีเ่ รียกว่าจิตลาออก
จากความทุกข์ได้ ก็เพราะปฏิบตั วิ ธิ เี ดียวคือ พลิกมือไป พลิกมือมา
วิ ธี นี้ ค นป่ ว ยก็ ท� ำ ได้ หรื อ ว่ า จะใช้ วิ ธี ก� ำ มื อ แล้ ว แบ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความรู้สึกตัว หรือว่าจะคลึงนิ้ว กระดิกนิ้วเบาๆ ก็ได้
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อวั ย วะส่ ว นใดของร่ า งกายของเราที่ ข ยั บ ได้ เอามาใช้ ใ น
การเจริญสติ หรือท�ำความรูส้ กึ ตัวได้ทงั้ นัน้ เป็นการใช้รา่ งกายเพือ่
เจริญสติ ทีเ่ รียกว่ากายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน อันนีเ้ ป็นพืน้ ฐานเลย
ท�ำได้โดยใช้อวัยวะน้อยใหญ่ นอกจากการคลึงนิ้ว พลิกมือไป
พลิกมือมาแล้ว แม้แต่การกระดิกนิ้วเท้าก็ทำ� ได้ บางคนไม่มีแขน
ไม่มมี อื แต่ถา้ มีเท้าก็กระดิกนิว้ เท้าไป ระหว่างทีท่ ำ� ก็รสู้ กึ ตัวไปด้วย
อย่าปล่อยใจลอยไปนั่นนี่
หลวงพ่อเทียนท่านสอนแม้กระทัง่ ว่า เวลากระพริบตา เวลา
กลืนน�ำ้ ลาย ก็ให้รตู้ วั เห็นไหมว่า แม้กระทัง่ อิรยิ าบถธรรมดาสามัญ
ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น กระพริบตา กลืนน�ำ้ ลาย ก็เอามาเป็นอุปกรณ์
ในการเจริญสติได้ กระพริบตา กลืนน�ำ้ ลาย แม้มนั จะเล็กน้อยมาก
เวลามันเกิดขึน้ ตามธรรมชาติกใ็ ห้รตู้ วั ไม่ตอ้ งถึงกับบังคับมัน หรือ
จงใจท�ำให้เกิดขึ้น
ตราบใดที่เรายังมีกาย ก็ต้องมีการเคลื่อนไหวไม่มากก็น้อย
อย่างน้อยก็มีการหายใจ การกระพริบตา อาจมีบางช่วงของชีวิต
ที่ร่างกายเราขยับเขยื้อนอะไรไม่ได้เลย แต่เราก็ยังมีลมหายใจเข้า
และออก อันนีก้ เ็ อามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการเจริญสติได้ เป็นไปได้วา่
เมื่อถึงระยะท้ายของชีวิต แม้แต่หายใจก็ล�ำบาก หรือไม่สามารถ
รับรู้การหายใจได้เลย ถึงตอนนั้นก็ลองฝึกดูใจ ที่เรียกว่า จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถึงตอนนั้นเราอาจท�ำได้แค่นั้น เพราะจิต
ไม่สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของกายได้ แต่แม้กระนั้นเราก็ยัง
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ด้วยการมีสติรทู้ นั ความคิด อารมณ์ และเวทนา
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเวทนาทางใจ
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คนที่ป่วยระยะสุดท้าย คือท้ายสุดจริงๆ ร่างกายอาจหมด
ความรับรูไ้ ปแล้ว แต่วา่ จิตยังรับรูไ้ ด้ อีกทัง้ ยังมีความคิดและอารมณ์
เกิดขึน้ เช่น ความกลัว ความวิตก ความห่วง ถ้าเราเจริญสติอย่าง
ถูกต้อง คือไม่ใช่แค่รู้กาย แต่รู้ใจด้วย ถึงแม้ตอนนั้น เราจะรู้กาย
ไม่ได้แล้ว แต่เราก็ยังสามารถใช้สติเพื่อรู้ใจ แล้วก็วางทุกอย่าง
เมื่อมีความกลัว ก็รู้ว่ามีความกลัวเกิดขึ้น รู้แล้วก็จะวางเอง
ท�ำให้ระยะสุดท้ายของเรา เกิดความสงบขึ้นในใจได้ เพราะว่าไม่มี
อารมณ์ตา่ งๆ มารบกวนจิตใจ ซึง่ ตอนนัน้ มันคงไม่ใช่อารมณ์ธรรมดา
อาจเป็นพายุอารมณ์ก็ได้ คนธรรมดาคงรู้สึกปั่นป่วนอยู่ข้างใน
เพราะถูกความกลัว ความห่วงหาอาลัย ความเสียใจ ความรูส้ กึ ผิด
รบกวน แต่ถ้าเราฝึกการดูใจหรือดูจิตได้ จนแคล่วคล่องช�ำนาญ
อารมณ์พวกนี้ก็จะมารบกวนจิตใจไม่ได้ มันมาแล้วก็ผ่านเลยไป
เพราะฉะนัน้ การฝึกสติเพือ่ รูก้ ายและรูใ้ จ จึงเป็นเรือ่ งทีส่ �ำคัญมาก

ค�ำถามที่ ๙
  ถ้าผูป้ ว่ ยติดเตียง หรือผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถเคลือ่ นไหว
ร่างกายได้สะดวก จะสามารถปฏิบัติตามแนวทางการเคลื่อนไหว
มือได้อย่างไร?
  ได้นะ ตัวอย่างที่ชัดคืออาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่ม
ท่านนอนติดเตียงเพราะพิการตัง้ แต่คอลงมา ขยับเขยือ้ นได้ยากมาก
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เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุ ท�ำให้เส้นประสาทตั้งแต่คอลงมาขาด ท่าน
ทุกข์อยู่ ๑๐ กว่าปี เพราะรู้สึกเหมือนอยู่รอวันตาย รักษาไม่ได้
ตอนหลังก็หันมาสนใจธรรมะ ทีแรกอ่านหนังสือธรรมะก็สบายใจ
แต่พอหยุดอ่านก็ทุกข์ใหม่ ท่านจึงเห็นความจ�ำเป็นของการภาวนา
ท่านเขียนจดหมายไปถามหลวงพ่อค�ำเขียน เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หลวงพ่อค�ำเขียนแนะน�ำว่า ถ้าเดินจงกรมไม่ได้ ยกมือสร้างจังหวะ
ไม่ได้กพ็ ลิกมือไปมาแทน ขณะทีพ่ ลิกก็ให้รสู้ กึ ตัว และพิจารณาว่ามือ
ที่พลิกอยู่คือรูป ส่วนความคิดที่เผลอคิดคือนาม ไม่ใช่เราพลิก
ไม่ใช่เราคิด
อาจารย์ก�ำพลท�ำตามที่หลวงพ่อค�ำเขียนแนะน�ำ  ระหว่างที่
พลิกมือไปมา ใจฟุ้งบ้าง ลอยบ้าง ก็ช่างมัน กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆ
ปฏิบัติไม่ถึงเดือนความทุกข์ก็เบาบาง ท่านบอกว่าจิตลาออกจาก
ความทุกข์เลย เพราะเห็นความจริงว่า ฉันไม่ได้พกิ าร กายต่างหาก
ทีพ่ กิ าร ใจไม่ได้พกิ ารไปด้วย อย่างนีแ้ หละทีเ่ รียกว่า เห็นกายในกาย
คือเห็นกายว่าเป็นกาย ไม่ได้เห็นว่าเป็นเรา คนส่วนใหญ่ทงั้ ๆ ทีก่ าย
พิการ แต่ไปคิดว่าฉันพิการ แต่เมื่อเจริญสติ ก็จะเห็นความจริง
ขั้นพื้นฐานว่า ที่พิการคือกายพิการ ไม่ใช่ฉันพิการ จิตเลยไม่ทุกข์
อีกต่อไป จะรู้สึกเบาขึ้นเยอะ
ตัวอย่างที่อาตมาแนะคือ ก�ำมือ แล้วแบมือ เป็นสิ่งที่ผู้ป่วย
ติดเตียงท�ำได้ ขยับนิ้วก็ได้ มีหลายวิธีที่สร้างความรู้สึกตัว หรือ
เจริญสติ ท�ำให้จิตมีสิ่งยึดเหนี่ยว ไม่จมอยู่กับความเจ็บปวด หรือ
ฟุง้ ปรุงแต่งในทางร้าย ผูป้ ว่ ยติดเตียงส่วนใหญ่ ไม่ได้ทกุ ข์กายเพียง
อย่างเดียว เขาทุกข์ใจด้วย แต่สติจะช่วยปลดเปลื้องจิตออกจาก
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ความทุกข์ จะเหลือแต่ความทุกข์กาย กายป่วยแต่ใจไม่ปว่ ย ฉะนัน้
เราควรหาอุบาย ช่วยผู้ป่วยให้เปลื้องจิตออกจากความทุกข์ หรือ
ความเจ็บปวด
อย่างไรก็ตาม ต้องระวังอย่าไปยัดเยียดผู้ป่วย ผู้ดูแลหลาย
คนอยากจะให้พอ่ แม่ หรือคนป่วยมีธรรมะ ก็เลยพยายามยัดเยียด
ให้เขาฟังบทสวดมนต์หรือฟังธรรมะ ทั้งๆ ที่เขาไม่ชอบ อย่าไปท�ำ
อย่างนัน้ การปฏิบตั ธิ รรม หรือการนัง่ สมาธิกเ็ หมือนกัน เราอยาก
ให้เขาท�ำ  แต่ระวังอย่าไปยัดเยียดเขา อย่าเอาความปรารถนาดี
ของเราเป็นหลัก แต่ให้เอาผู้ป่วยเป็นหลักหรือเป็นศูนย์กลาง เขา
เข้าใจแค่ไหน ปฏิบัติได้แค่ไหนก็เริ่มต้นที่ตรงนั้น
เรื่องธรรมะนั้นไม่มีรูปแบบตายตัว ถ้าอยากแนะน�ำธรรมะ
ให้ผู้ป่วย ก็อย่ายึดติดที่รูปแบบ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้รูปแบบมาตรฐาน
ก็ได้  ปรับให้สอดคล้องกับเจ้าตัว
มีเรือ่ งเล่าว่า สมัยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เป็นสามเณร วันหนึง่
หลวงตาสอนให้นั่งสมาธิด้วยการท่องพุทโธ แต่ท่านท�ำไม่ได้นาน
ใจก็ฟุ้งมาก เพราะนึกถึงแต่หญิงสาวคนหนึ่ง เธอชื่อประยูร ท่าน
เล่าว่า “ตอนนั้นจะตายเพราะยายประยูรนี้ละ” แต่ท่านไม่ยอมแพ้
เมื่อนึกถึงพุทโธไม่ได้ ก็เอาชื่อของสาวคนนั้นมาใช้เสียเลย คือ
บริกรรมว่า “ประยูร” แทน ไม่นานจิตก็เป็นสมาธิ พอจิตตั้งมั่น
ค�ำว่าประยูรก็หายไป
การปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ต้องใช้ปญ
ั ญา โดยเฉพาะการเข้าใจสาระ
ของการปฏิบตั ิ ถ้าเข้าใจแล้ว เวลานัง่ สมาธิ ก็ไม่จำ� ต้องใช้คำ� ว่าพุทโธ
ก็ได้ ใช้ค�ำอื่นก็ได้ อย่าติดที่รูปแบบ แต่จับหลักหรือสาระให้ได้
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เวลาเราจะแนะน�ำธรรมให้ผู้ป่วย ก็ขอให้ค�ำนึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
จับหลักหรือสาระของธรรมให้ได้ แล้วเอาเจ้าตัวเป็นศูนย์กลาง
อย่าใช้วธิ ยี ดั เยียด คนป่วยเขาถนัดหรือคุน้ เคยกับอะไร ก็เอาสิง่ นัน้
เป็นสื่อพาเขาเข้าหาธรรมะ ถ้าเอาความปรารถนาดีของเราเป็น
ตัวตั้ง เราจะยัดเยียดความปรารถนาดีของเราให้เขาโดยไม่รู้ตัว
กลายเป็นการสร้างความทุกข์แก่เขา และแก่ตัวเราเองด้วย ลูกที่
ปรารถนาดีต่อพ่อแม่ ทุกข์เพราะเหตุนี้มาเยอะแล้ว

ค�ำถามที่ ๑๐
  มีผู้กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตระหว่าง ๑ วันถึง ๑๐๐ วัน
หลังเสียชีวติ เท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั บุญทีท่ างครอบครัวอุทศิ ให้จริงหรือไม่
  อาตมาว่าขึน้ อยูก่ บั ภพภูมทิ เี่ ขาอยูม่ ากกว่า ไม่เกีย่ ว
กับเวลา อย่างพระสารีบุตร โยมแม่ของท่านในชาติก่อนๆ เป็น
เปรตมาขอส่วนบุญ เป็นโยมแม่ของท่านในชาติก่อนๆ ก็แสดงว่า
ตายไปหลายสิบปี หรืออาจเป็นร้อยปีแล้ว เมื่อพระสารีบุตรท�ำ
สังฆทานอุทิศส่วนบุญให้ เปรตก็ยังได้รับอานิสงส์เลย ในทัศนะ
พุทธศาสนา จะได้รับส่วนบุญหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลา
หลังตาย แต่อยู่ที่ภพภูมิไหนมากกว่า
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ค�ำถามที่ ๑๑
  ผู้เสียชีวิต จะไปเกิดใหม่หลังเสียชีวิตไปแล้วกี่วัน
มีผู้บอกว่าทันทีก็มี บางคนบอกว่าหลัง ๑๐๐ วัน
  ในทัศนะของพุทธศาสนาแบบเถรวาท ตายแล้วก็
ไปเกิดทันที แต่พุทธศาสนาแบบวัชรยานมองว่า ตายแล้วยังไม่ไป
เกิดทันที จะอยู่ในอันตรภพ โดยเฉลี่ย ๔๙ วัน หมายความว่า
อาจจะไม่กี่วันก็ได้ หรืออาจเป็น ๑๐๐ วันก็ได้
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ไม่ว่าอยู่บ้านหรือในที่ท�ำงาน
หากมีเวลาว่าง แทนที่จะปล่อยใจลอย
หรือหายใจรดทิ้งไปเปล่าๆ
ไม่ดีกว่าหรือ หากจะหันมาใส่ใจ
กับลมหายใจของเราดูบ้าง

ชีวิตที่ไร้ความทุกข์ใจนั้นเป็นไปได้
ไม่ใช่เพราะทุกอย่างหรือทุกคนเป็นดั่งใจเรา
แต่เป็นเพราะเราตระหนักถึงความจริงว่า
ไม่มีอะไรหรือใคร ที่จะเป็นดั่งใจเราได้ตลอด
ทั้งนี้เนื่องจากทุกสิ่ง
ล้วนไม่คงที่ ไม่คงทน และไม่ใช่ตน
จึงไม่อาจยึดติดถือมั่นได้เลย

www.kanlayanatam.com
Facebook : kanlayanatam

