
อยู่กบัความรู้ตัว 
 

 วนัน้ีเรามาคุยกนัเป็นวนัแรก  แต่ขอใหถื้อวา่การปฏิบติัของเราเร่ิมตั้งแต่เม่ือวาน
น้ีแลว้   ทนัทีท่ีเรายา่งเทา้เขา้มาในวดักข็อใหถื้อวา่การปฏิบติัธรรมเร่ิมตน้แลว้   เรา
เร่ิมตน้ปฏิบติัโดยท่ีไม่ตอ้งมีการแนะน าก่อนกเ็พราะวา่พวกเราส่วนใหญ่รู้วธีิการปฏิบติั
อยูแ่ลว้  การมาพดูตรงน้ีเพียงแต่ช่วยย  ้า ช่วยใหก้  าลงัใจในการมาปฏิบติักนัท่ีน่ี   
 ท่ีน่ีเราเนน้เร่ืองการเจริญสติ  เราจะใชว้ธีิไหนในการเจริญสติกไ็ดแ้ลว้แต่ความ
ถนดั  แต่ขอใหเ้ขา้ใจวา่การเจริญสตินั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะท าใหเ้กิดความรู้ตวัข้ึนมา  
ท่ีจริงความรู้ตวัมีอยูก่บัเราอยูแ่ลว้  เพราะสติและสัมปชญัญะซ่ึงท าหนา้ท่ีน้ีเรามีกนัทุก
คน   เป็นแต่วา่อาจจะยงัไม่เขม้แขง็เท่าใดนกั  การมาปฏิบติัของเรากเ็พื่อท่ีจะมา
เสริมสร้างความรู้ตวัน้ีใหว้อ่งไวมากข้ึน 
 เม่ือมาปฏิบติัพวกเรากจ็ะพบวา่  ความคิดปรุงแต่งน่ีมนัควบคุมไดย้ากมาก 
ความคิดของเราท่ีจริงกไ็ม่ใช่เป็นของเรา  เพราะวา่เราควบคุมบงัคบับญัชาไดย้าก 
มาก  มนัสามารถจะพุ่งกลบัไปอดีตหรือเถลไถลไปจมอยูก่บัอนาคตกไ็ด ้ ดงันั้นใน 
การปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความรู้ตวัข้ึนมา   เราตอ้งฝึกใหรู้้ทนัความคิด  รู้ทนัอาการท่ีปรุงแต่ง 
ข้ึนมาในใจ   ต่อไปเรากจ็ะรู้ทนัความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีครอบง าจิตของเรา 

ความโกรธ  ความเหงา   ความเครียด  ความเศร้า  ความอาลยั  ความกลดักลุม้ 
พวกน้ีอยูใ่นฝ่ายของอารมณ์ความรู้สึก  อนัน้ีพดูแบบภาษาทัว่ ๆ ไป แต่ส่ิงท่ีรู้ไดง่้ายกวา่
กคื็อตวัความคิด  แต่ถา้ความคิดนั้นมีอารมณ์ความรู้สึกเขา้มาปรุงหรือเป็นตวัผลกัดนั ก็
จะรู้ทนัไดย้ากข้ึน  แต่ไม่เป็นไรหนา้ท่ีของเราคือรู้ ไม่ใช่ไประงบัหรือบงัคบัมนัไม่ใหคิ้ด   
จะไปหา้มมนักไ็ม่ได ้มนักลบัชอบเสียอีก  เพราะวา่มนัตอ้งการล่อใหเ้ราเขา้ไปขอ้งแวะ
ดว้ย  ยิง่หา้มกเ็หมือนยิง่ย ุ มนักย็ิง่ฟุ้งยิง่ปรุงมากข้ึน  ทีแรกกอ็ยากจะเขา้ไปหา้มมนั  แต่
ในท่ีสุดกเ็ผลอเขา้ไปอยูใ่นอารมณ์ความรู้สึกนั้น  ทีน้ีในการเจริญสติ เราเพียงแต่รู้เฉย ๆ     
อยา่งไรกต็ามตามปกติการจะรู้เฉย ๆ โดยนัง่อยูน่ิ่ง ๆ  คนทัว่ไปท าไดย้าก  กเ็ลยมี
แบบฝึกหดัใหเ้จริญสติโดยรู้กายท่ีเคล่ือนไหวเป็นพื้นฐานก่อน 

  กายท่ีเคล่ือนไหวน้ีท าไดห้ลายอยา่ง  อนัน้ีกข้ึ็นอยูก่บัวธีิของแต่ละคน    เช่นการ
ตามลมหายใจ  แต่ท่ีน่ีซ่ึงปฏิบติัตามแนวของหลวงพ่อเทียนจะเนน้วธีิการเคล่ือนไหว  
โดยใหรู้้อาการเคล่ือนไหวของมือท่ีเคล่ือนไป-มาหรือขยบัข้ึน-ลง เรียกวา่การสร้าง
จงัหวะ และการเดินจงกรม   นอกจากนั้นกมี็การเคล่ือนไหวแบบเป็นธรรมชาติ  หรือวา่



ไม่มีจงัหวะมาก  เช่นการคลึงน้ิวหรือการพลิกฝ่ามือ   จะเลือกใชว้ธีิไหนกแ็ลว้แต่จะถนดั
หรือชอบ  

ท่ีน่ีเราเดินจงกรมแบบเป็นธรรมชาติ  คือไม่มีบริกรรม  เพียงแต่ใหรู้้  รู้อาการ
เคล่ือนไหวของกาย  อนัน้ีเป็นตวัยนืพื้น  แต่พอจิตเกิดคิดนึกปรุงแต่งข้ึนมา  สติกแ็ล่นไป
รู้ความรู้สึกนึกคิดนั้น รู้เฉย ๆ นะไม่ตอ้งเขา้ไปผลกัไสและกไ็ม่เขา้ไปคลอเคลียดว้ย   สติ 
สัมปชญัญะ หรือความรู้ตวัสามารถช่วยใหจิ้ตของเราไม่ไปขอ้งติดอยูใ่นอารมณ์ และ
สามารถหลุดข้ึนมาได ้ ถา้เราท าอยา่งน้ีบ่อย ๆ  การเผลอปรุงแต่งไปตามความคิดกจ็ะ
บรรเทาเบาบางลง    รู้ไวเท่าไหร่ความคิดปรุงแต่งกร็บกวนจิตใจของเราไดน้อ้ยลง
เท่านั้น    ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาคือความสงบ  

 แต่วา่เราไม่ไดป้ฏิบติัเพราะตอ้งการความสงบเป็นส าคญั  ขอใหถื้อวา่ความสงบ
เป็นผลพลอยได ้ เพราะส่ิงท่ีเรามุ่งหมายจริง ๆ คือการเกิดปัญญา   เกิดปัญญาท่ีเป็น 
วปัิสสนา  คือรู้ความจริง รู้เท่าทนัธรรมดาธรรมชาติของจิตใจ น่ีคือหลกัการปฏิบติั 
 การเจริญสติกคื็อการเพิ่มก าลงัใหก้บัความรู้ตวั  คือสติและสัมปชญัญะ  รู้แบบน่ิง 
 ๆ คือรู้โดยไม่เขา้ไปจดัการ  ปกติใจเราชอบเขา้ไปจดัการกบัความรู้สึกนึกคิด หรือไปมี 
ปฏิกิริยากบัมนั  เช่น เขา้ไปผลกัไส หรือเขา้ไปคลอเคลีย  เสร็จแลว้กติ็ดกบัดกัของมนั  
ถูกมนัชกัลากไปตามใจของมนั   เหมือนกบัพรานท่ีล่อจบัสัตวด์ว้ยการเอาส่ิงโปรด 
ปรานหรือเอร็ดอร่อยมาล่อเหยือ่ เช่นเอาไส้เดือนมาล่อปลา   พอปลาฮุบเหยือ่กติ็ดเบด็ 
ทนัที   อีกวธีิหน่ึงกคื็อกเ็อาส่ิงซ่ึงเขาไม่ชอบมาล่อ   เช่น เอานกหรือไก่มาต่อ นกป่าหรือ 
ไก่ป่ามนัไม่ชอบใหใ้ครมารุกรานถ่ินของมนั  พอรู้วา่มีนกหรือไก่แปลกถ่ินเขา้มา  
มนักเ็ขา้ไปไล่  แต่พอเขา้ไปไล่  มนักติ็ดกบัดกัของนายพรานท่ีรอไวอ้ยูแ่ลว้ 
 ส่ิงท่ีเป็นเหยือ่ล่อจบัจิตของเรา  จึงมีทั้งส่ิงท่ีเราชอบและไม่ชอบ  อนัไหนท่ีชอบ 
เรากอ็ยากเขา้ไปคลอเคลียด่ืมด ่ากบัมนั  อนัไหนไม่ชอบเรากอ็ยากเขา้ไปผลกัไส  เสร็จ 
แลว้เรากห็ลงติดในกบัดกันั้น  จะเรียกวา่เป็นกบัดกัของกิเลสมาร  หรือกบัดกัท่ีเกิดจาก 
นิสัยท่ีชอบปรุงแต่งกไ็ด ้  

  ตอนน้ีเรามาฝึกวางจิตใหเ้ป็นอุเบกขา  โดยมีสติน่ีแหละเป็นเคร่ืองช่วย  ยิง่เรามี
จิตเป็นอุเบกขามากเท่าไหร่   กย็ิง่มีสติมากข้ึนเท่านั้น  และเม่ือมีสติมากข้ึน กมี็อุเบกขา
เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย   
 ท่ีน่ีมีบรรยากาศแบบธรรมชาติ  เหมาะส าหรับพวกเราซ่ึงตั้งใจวา่จะมา 



ปฏิบติัแบบเป็นธรรมชาติตามความเหมาะสมของแต่ละคน คือ ไม่มีการก าหนดวา่จะ 
ตอ้งปฏิบติัพร้อมกนัทั้งกลุ่มตั้งแต่ก่ีโมงถึงก่ีโมง   แต่แยกกนัไปปฏิบติัตามเวลา-สถานท่ี 
ท่ีก  าหนดเอง และดว้ยวธีิปฏิบติัของตวั  การปฏิบติัแบบน้ีกมี็ทั้งขอ้ดีขอ้เสียเม่ือเทียบกบั 
การปฏิบติัแบบเป็นกลุ่ม    
 บางคนกช็อบการปฏิบติัแบบเป็นกลุ่มเพราะอาศยับรรยากาศของกลุ่มช่วยใหเ้กิด 
ความตั้งใจในการปฏิบติั    บางคนเวลาปฏิบติัคนเดียวกไ็ม่ค่อยขยนัขนัแขง็เท่าไหร่   
อาจรู้สึกเฉ่ือยเนือย  เน่ืองจากเป็นคนไม่มีวนิยั   แต่พอมาปฏิบติัเป็นกลุ่มเป็นคณะก ็
ปฏิบติัไดต่้อเน่ือง   เห็นคนอ่ืนปฏิบติั กเ็กิดก าลงัใจอยากปฏิบติับา้ง  หรือบางทีกเ็กิด 
มานะข้ึนมาวา่ เขาท าไดฉ้นักต็อ้งท าไดเ้หมือนกนั  แต่บางคนกท็ าเพราะกลวัเสียหนา้ จะ 
ท าดว้ยเหตุผลอะไรกแ็ลว้แต่  กย็งัถือวา่ดีท่ีปฏิบติั 
 มองในแง่น้ีการแยกยา้ยกนัไปปฏิบติัส่วนตวัเป็นเร่ืองท่ียากกวา่การปฏิบติัเป็นหมู่ 
คณะ  แต่ขอ้ดีกคื็อ วธีิน้ีช่วยหรืออ านวยในการปฏิบติัแบบเป็นธรรมชาติไดดี้กวา่  การ 
ปฏิบติัแบบเป็นธรรมชาติคือ  จะเดิน จะนัง่ จะเขยื้อนขยบั จะท าอะไรกต็าม เช่น ซกัเส้ือ 
ถูบา้น กวาดใบไม ้ กถื็อว่าเป็นการปฏิบติั  เหล่าน้ีเป็นการปฏิบติันอกรูปแบบ  หรือเป็น 
แบบธรรมชาติ  ซ่ึงเหมาะกบัการแยกไปปฏิบติัคนเดียว    เพราะถา้ปฏิบติักนัเป็นกลุ่ม 
แลว้ ทุกคนกต็อ้งปฏิบติัในอิริยาบถเดียวกนัพร้อม ๆ กนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปฏิบติัตาม 
รูปแบบ เช่น  เดินจงกรมพร้อมกนั นัง่พร้อมกนั   แต่พอจะปฏิบติัแบบเป็นธรรมชาติ 
พร้อมกนั กอ็าจมีปัญหาไดโ้ดยเฉพาะถา้ท าในสถานท่ีเดียวกนั   เพราะแต่ละคนกจ็ะมี 
อิริยาบถหรือกิจกรรมท่ีจะท าไม่เหมือนกนั บางคร้ังกไ็ม่สอดคลอ้งพอ้งกนัดว้ย    เผลอ ๆ  
อาจจะท าใหเ้กิดการกระทบกระทัง่กนัไดง่้าย 

ท่ีน่ีเราเนน้ทั้งการปฏิบติัตามรูปแบบและการปฏิบติัแบบเป็นธรรมชาติ  คราวน้ีก ็
เลยใหแ้ยกยา้ยกนัไปปฏิบติั ซ่ึงจะช่วยใหก้ารปฏิบติัแบบเป็นธรรมชาติของเราท าไดง่้าย
ข้ึน  ขณะเดียวกนัจะปฏิบติัตามรูปแบบกท็ าได ้ พดูถึงการปฏิบติัแบบเป็นธรรมชาติ  น่ี
เป็นวธีิท่ีเราควรใหค้วามส าคญัดว้ย  เพราะวา่คนทัว่ไปถา้จะปฏิบติักนัอยา่งเป็นเร่ืองเป็น
ราว  กต็อ้งอาศยัการปฏิบติัในชีวติประจ าวนัดว้ย  ทีน้ีในชีวติประจ าวนัของคนส่วนใหญ่
กมี็อิริยาบถต่าง ๆ มากมาย  เราไม่ไดแ้ค่มานัง่สมาธิ  หรือเดินจงกรมเท่านั้น  เรายงัท า
อยา่งอ่ืนดว้ยซ่ึงวนัหน่ึง ๆ กินเวลาหลายชัว่โมง หรือกินเวลาเกือบทั้งวนั  ดงันั้นถา้เรา
เรียนรู้วธีิท่ีจะปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมชาติโดยอาศยัอิริยาบถต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัไม่วา่



เลก็หรือใหญ่  ไม่วา่จะอยูค่นเดียวหรือเก่ียวขอ้งกบัผูค้น  กจ็ะช่วยใหก้ารปฏิบติัของเรา
กา้วหนา้ไดเ้ร็ว  อีกทั้งยงัท าใหก้ารปฏิบติัธรรมไม่แยกไปจากการด าเนินชีวิตประจ าวนั  
เราสามารถปฏิบติัธรรมไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยไม่ตอ้งรอวา่เม่ือไหร่จะเขา้คอร์สปฏิบติั
ธรรม  ไม่ตอ้งรอวา่เม่ือไหร่จะมีเวลาเขา้วดั  ขอใหมี้ความรู้สึกตวัอยูต่ลอดเวลากแ็ลว้กนั   
 ในการแยกยา้ยปฏิบติัยงัมีจุดเด่นอีกอยา่งหน่ึง นัน่คือ เราไม่ตอ้งแข่งกบักบัใคร
ทั้งส้ิน   เวลาปฏิบติัพร้อมกนัเป็นหมู่คณะ  เหตุผลส่วนหน่ึงท่ีท าใหทุ้กคนใส่ใจในการ
ปฏิบติักเ็พราะวา่มีการแข่งกนัเอง หรือมีเร่ืองของอตัตาตวัตนเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย  เช่น 
ไม่กลา้หลบัเพราะกลวัขายหนา้ใหค้นอ่ืนเห็น หรือวา่ตอ้งขยนัปฏิบติัเพราะใคร ๆ เขาก็
ท ากนั   อนัน้ีถือวา่เป็นการท าเพราะมานะซ่ึงเป็นกิเลสอยา่งหน่ึง  แต่เป็นการเอากิเลสมา
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ แต่ปัญหากคื็อเวลาอยูค่นเดียว  ไม่มีคนเห็น  ไม่มีเร่ืองหนา้ตาเขา้มา
เก่ียวขอ้ง    กอ็าจจะไม่กระตือรือร้นในการปฏิบติั   จะท าไปหลบัไปกท็ าไดต้ามสบาย 
เพราะไม่มีใครเห็น จึงไม่ตอ้งกลวัเสียหนา้ 

ทีน้ีถา้เราอยูค่นเดียว ไม่ตอ้งแข่งกบัใคร  ไม่มีอะไรมากระตุน้มานะใหเ้กิดข้ึน  
แลว้เราจะเอาอะไรมาเป็นแรงผลกัดนัในการปฏิบติั   ค  าตอบกคื็อฉนัทะนัน่เอง  การมี 
ฉนัทะเป็นแรงผลกัดนัในการปฏิบติัหมายถึงอะไร  หมายถึงความพึงพอใจท่ีไดท้ าเพราะ
เห็นคุณค่าของการปฏิบติัธรรม   ใครจะเห็นหรือไม่เห็นกแ็ลว้แต่เขา  เรามีความสุขท่ีได้
ท ากแ็ลว้กนั   

 ฉนัทะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  กเ็กิดข้ึนไดจ้ากการท่ีเราปฏิบติัแลว้เห็นผลของการ
ปฏิบติั  เช่น รู้ตวัไดไ้วข้ึน  เกิดความสงบ และรู้จกัตวัเองไดลึ้กข้ึน   ท าใหเ้ห็นคุณค่าของ
การปฏิบติั ขณะเดียวกนักเ็กิดความพึงพอใจท่ีไดป้ฏิบติั  ฉนัทะเกิดข้ึนไดเ้พราะเหตุน้ี  
ท าใหอ้ยากปฏิบติัมากข้ึน 

แต่ตอนท่ียงัเห็นผลไดไ้ม่ชดัเจน  บางคนอาจจะแยย่ิง่กวา่เดิม คือยิง่ท ายิง่ฟุ้ง  ถึง
ตรงน้ีตอ้งมีศรัทธามาประกอบ   คือเช่ือมัน่วา่ถา้ท าไม่หยดุ ในท่ีสุดผลยอ่มทนไม่ได ้ 
ตอ้งปรากฏออกมาจนได ้ คือเราเช่ือหรือศรัทธา  วา่การปฏิบติัธรรมเป็นส่ิงท่ีดี มี
ประโยชน ์ มีคุณค่า และเช่ือวา่ปฏิบติัถูกทาง    ศรัทธาจะช่วยใหเ้รามีก าลงัใจท่ีจะท าแม้
จะยงัไม่เห็นผล  หรือแมจ้ะยงัมีอุปสรรคอยูก่ต็าม 

นอกจากนั้นเราตอ้งมีปัญญารู้จกัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองดว้ย   เช่น เวลามี
นิวรณ์เขา้มารังควาน  เรากต็อ้งรู้จกัตะล่อมใจของเราดว้ย  เพราะใจของเราบางทีกย็อม



แพง่้าย ๆ  จึงตอ้งตะล่อมหรือหลอกล่อบา้ง  เช่นเวลาฟุ้งซ่านมากไป คิดถึงอดีตหรือ
กงัวลกบัอนาคตมากไป  กใ็หเ้ตือนใจวา่คิดไปกไ็ม่มีประโยชน ์ จะห่วงกงัวลคนท่ีบา้น
แค่ไหนกท็ าอะไรไม่ได ้เพราะตอนน้ีเราอยูท่ี่วดั  จะไม่ดีกวา่หรือท่ีเราจะท าปัจจุบนัใหดี้
ท่ีสุด หรือไม่กเ็ตือนใจวา่มนัฟุ้งไปไม่นาน   เด๋ียวกห็าย     เร่ืองบางเร่ืองเวลานึกข้ึนมาได้
เราแทบจะเป็นจะตายกบัมนั แต่เผลอไปนิดเดียวกลื็มเสียแลว้  เพราะใจไปจดจ่ออยูก่บั
เร่ืองอ่ืน     เราตอ้งพยายามรู้จกัใชอุ้บายในการจดัการกบันิวรณ์ต่าง ๆ  ไม่วา่ ความง่วง 
ความฟุ้งซ่าน   ความขุ่นเคืองใจ  ความสงสัยไม่แน่ใจ หรืออาลยัส่ิงท่ีน่าพอใจ 

 การปฏิบติัคนเดียว อาจช่วยใหเ้รามีเทคนิควธีิท่ีหลากหลายมากข้ึนในการจดัการ
กบันิวรณ์ต่าง ๆ   เช่นอาจจะเอาน ้าลูบหนา้เวลาง่วงเหงาหาวนอน หรืออาบน ้าเลยกไ็ด้
อากาศหนาว ๆ อยา่งน้ีขบัไล่ความง่วงไดดี้นกั อาบเขา้ไปหายง่วงไดท้นัทีเลย  หรือวา่จะ
หยบิไมก้วาดมากวาดใบไมก้ไ็ด ้ อนัน้ีเป็นขอ้ดีของการปฏิบติัแบบอิสระ  กคื็อวา่เรา
สามารถใชว้ธีิการต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเพื่อแกนิ้วรณ์ได ้  ดงันั้นกข็อใหใ้ชโ้อกาสแบบน้ี
ใหเ้ป็นประโยชน ์ เพื่อใหก้ารปฏิบติัของเราเป็นการปฏิบติัท่ีมีฉนัทะเป็นแรงผลกัดนั  
โดยมีมานะหรืออตัตามาเก่ียวขอ้งใหน้อ้ยท่ีสุด  คือไม่ตอ้งมีการแข่งขนักบัใครรวมทั้งไม่
ตอ้งมีการแข่งขนักบัตวัเองดว้ย  

 พดูอยา่งน้ีไม่ใช่หมายความวา่มานะหรืออตัตาไม่มีประโยชน ์  อตัตาไม่มี
ประโยชน ์  มนัมีประโยชนถ์า้เรารู้จกัใช ้ แต่ถา้เราใชพ้ร ่าเพร่ือมนักท็  าใหเ้ราติด  คือจะ
ท าอะไรกมี็ตอ้งมีอตัตาหรือมานะเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น จะท าดีกต่็อเม่ือมีคนเห็นหรือ
ยอมรับ  จะไม่ท าความชัว่กเ็พราะกลวัคนต าหนิ   ถา้ไม่มีการแข่งขนัฉนักไ็ม่
กระตือรือร้น  หรือถา้ไม่มีใครชมฉนักไ็ม่ขยบั  อนัน้ีเรียกวา่เสพติดมานะแลว้ 

 เราตอ้งเลือกหาโอกาสท าส่ิงดีงาม  โดยไม่ตอ้งใชม้านะหรืออตัตาเป็นตวัผลกัดนั
ขบัเคล่ือน   การปฏิบติัธรรมคนเดียวเป็นวธีิการหน่ึงท่ีช่วยฝึกใหเ้ราท าส่ิงต่าง ๆ โดยมี
ฉนัทะเป็นแรงจูงใจ อีกทั้งยงัเป็นการสร้างวนิยัใหก้บัตนเอง  แต่กอ็ยา่ไปเขา้ใจวา่การ
ปฏิบติัธรรมคนเดียวแบบเป็นธรรมชาติจะปลอดจากมานะ  อาจจะมีไดเ้หมือนกนั ขอให้
รู้จกัใชม้านะใหเ้ป็นประโยชนก์แ็ลว้กนั เช่นอาจจะกระตุน้ตวัเองวา่คนอ่ืนเขาท าได ้
ท าไมฉนัจะท าไม่ได ้ คนอ่ืนเขาปฏิบติัอยูฉ่นัจะมานอนง่วงไดอ้ยา่งไร ถึงแมอ้ยูค่นเดียวก็
กระตุน้ตวัเองอยา่งน้ีได ้  ท าใหเ้กิดก าลงัใจ  เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติั 



 อนัน้ีกใ็ชไ้ดเ้หมือนกนั  ขอใหเ้รารู้จกัใชม้นัใหเ้ป็นประโยชน ์ เพื่อท่ีจะน าพาจิตของเรา
เขา้สู่ครรลองของสติ สมาธิ และปัญญา  ท่ีมีความวมุิติหลุดพน้เป็นท่ีสุด 
 จุดมุ่งหมายของการปฏิบติักคื็อการวมุิติหลุดพน้ น่ีคือหวัใจ  พระพุทธเจา้เคยตรัส 
วา่     ธรรมทั้งปวงมีสติเป็นใหญ่  มีปัญญาเป็นยอด มีวมุิติเป็นแก่น และมีนิพพานเป็น 
ท่ีสุด    ท่านสรุปไวส้ั้น ๆ  อยา่งน้ี   ดงันั้นกข็อใหก้ารปฏิบติัของเราตรงเขา้ไปถึงแก่นคือ 
มีวมุิติเป็นจุดหมาย แต่เราไม่ตอ้งรอวา่ตอ้งปฏิบติัใหถึ้งท่ีสุดก่อนถึงจะวมุิติ    แต่ละขณะ 
ของการปฏิบติัเรากส็ามารถสัมผสัวมุิติได ้นัน่คือการหลุดพน้จากอารมณ์ ความนึกคิด 
ปรุงแต่ง หลุดพน้จากความส าคญัมัน่หมายในตวัตน  น้ีเป็นส่ิงท่ีเราสามารถท าไดใ้นแต่ 
ละขณะ ถา้เรามีสติเป็นเคร่ืองรักษาใจ 



 

พน้บ่วงมาร 
 

 เราไดม้าอยูท่่ามกลางธรรมชาติ      โดยเฉพาะภูหลงบริเวณน้ีเป็นส่วนท่ีรักษา
ธรรมชาติเดิมเอาไวไ้ดเ้ป็นส่วนใหญ่  ไฟกไ็ม่ค่อยมาเผาท าลายมาก ส่วนอ่ืน ๆ ถูกไฟเผา
ท าลายเยอะ  เพราะวา่ไม่มีคนหรือพระคอยดูแล  เม่ือสิบกวา่ปีก่อนกฏิุพระส่วนใหญ่กอ็ยู่
แถว ๆ น้ีแหละ ไม่ไกลไปจากศาลาฉนัเท่าไหร่    คนท่ีมาตดัไมบ้ริเวณน้ีกไ็ม่ค่อยมี  ส่วน
ใหญ่ไปตดักนัในท่ีไกลหูไกลตาพระ  แต่ก่อนเลยจากกฎิุ ๑๐ ไปไม่แค่ไม่ก่ีร้อยเมตรกมี็
การตดัตน้ยางกนัแลว้  แต่เด๋ียวน้ีไม่ค่อยมี เพราะเรากระจายกฏิุออกไปไกลกว่าเดิม  ตอน
หลงักมี็ญาติโยมเขา้มาช่วยดูแลรักษาป่า  พกักนัอยูบ่ริเวณท่ีเราเรียกกนัวา่กฏิุ ๑๑   มีการ
ฟ้ืนฟูป่ากนัท่ีนัน่  เพราะฉะนั้นตรงท่ีเราท าวตัรกนัน้ีกเ็ป็นบริเวณท่ีเรียกวา่ปลอดพน้จาก
ภยัคุกคามค่อนขา้งมาก   
 ทีน้ีเราไดม้าอยูท่่ามกลางธรรมชาติแลว้  กต็อ้งเรียกว่าเป็นการกลบัคืนสู่
ธรรมชาติ  เพราะวา่คนเราแต่ไหนแต่ไรมากอ็าศยัธรรมชาติน่ีแหละเป็นท่ีอยู ่  เม่ือเรา
กลบัคืนสู่ธรรมชาติแลว้กข็อใหเ้ป็นการกลบัคืนทั้งกายและใจ  กายเรากลบัมาสู่
ธรรมชาติท่ามกลางป่าเขาแลว้  ใจของเรากข็อใหไ้ดมี้โอกาสคืนสู่ธรรมชาติดว้ย   แต่
ธรรมชาติของใจน้ีอาจจะไม่เหมือนธรรมชาติภายนอก  ธรรมชาติของใจซ่ึงเป็น
ธรรมชาติภายในกมี็ลกัษณะพิเศษของเขา  อาจจะไม่รกคร้ึมเหมือนกบัป่าภายนอก แต่วา่
ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือมีความสงบเป็นพื้นฐาน  

 ท่านอาจารยพ์ุทธทาสเคยกล่าววา่  จิตของคนเรามีจุดศนูยด่ิ์งลงสู่ความสงบ  จิต
ของมนุษยทุ์กคนนอ้มลงสู่ความสงบ  แต่ท่ีไม่สามารถลงสู่ความสงบไดก้เ็พราะมีอวชิชา  
มีอุปาทาน เขา้ไปยดึเหน่ียวเอาไว ้ ขอใหเ้รานึกภาพวา่เหมือนกบัเราโยนกอ้นหินลงไป
ในล าธาร  โดยธรรมชาติกอ้นหินกค่็อย ๆ จมด่ิงลงไป  แต่บางคร้ังกล็งไปไม่ถึงพื้นน ้า
เพราะวา่มีพืชน ้า มีสาหร่าย มีรากไมใ้นน ้าคอยเหน่ียวร้ังเอาไว ้ ส่ิงท่ีคอยเหน่ียวร้ังจิตไว้
ไม่ใหด่ิ้งลงสู่ความสงบ  กคื็ออวชิชา อุปาทาน  พดูง่าย ๆ คือกิเลสนัน่เอง 
 ความสงบท่ีวา่เป็นศนูยด่ิ์งของจิตนั้น  ใหเ้ขา้ใจวา่มนัไม่ใช่ความสงบแบบไม่รู้  
ด ามืด ความสงบแบบไม่รู้ไม่ช้ีหรือด ามืดนัน่เป็นอยา่งหน่ึง  แต่วา่ความสงบของจิตท่ีพดู
ถึงเป็นความสงบท่ีเกิดจากการรู้แจง้ในสัจธรรม จนไม่มีอวชิชาและอุปาทานมาเหน่ียวร้ัง
จิตมิใหด่ิ้งสู่ความสงบได ้



 ในการมาปฏิบติัของเรา  เรามาอยูท่่ามกลางความสงบแลว้  แต่วา่ยงัเป็นความ
สงบแค่ทางกายอยู ่ เราเรียกวา่กายวเิวก  ส่ิงท่ีเราควรพยายามเขา้ใหถึ้งคือความสงบทาง
ใจท่ีเรียกวา่จิตวิเวก   แต่วา่ใหม่ ๆ อาจจะท าไดย้ากสักหน่อย  ส าหรับหลายคนพอมาอยู่
ในท่ีเงียบ ๆ อยา่งน้ี  ไม่ใช่วา่จิตจะสงบลงได ้ ตรงกนัขา้มกลบัฟุ้งซ่านแส่ส่ายเขา้ไปใหญ่   
ฟุ้งซ่านแส่ส่ายเพราะหลายสาเหตุ  เช่นความกลวั ความไม่แน่ใจ ความไม่คุน้เคยกบั
สถานท่ี ความไม่คุน้เคยกบัความมืด กลวัสิงสาราสัตวท่ี์ไม่รู้จกั  หรืออาจจะเพราะวา่จิต
ไม่มีท่ีจบั  เวลาอยูใ่นเมืองหรืออยูท่ี่บา้นมนัมีส่ิงภายนอกต่าง ๆ มากมายใหจิ้ตจบัหรือจด
จ่อเอาไว ้ ไม่วา่จะเป็นรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั   
 รูปกอ็าจจะไดแ้ก่แสงสี  โทรทศัน ์สถานท่ีต่ืนตาต่ืนใจเช่นศนูยก์ารคา้  ผูค้น หรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีคอยดึงจิตเอาไว ้ เสียงกอ็าจจะหมายถึงเสียงเพลง เสียงผูค้น กล่ินท่ีชวน
ดมหรือน่าดึงดูดใจกมี็มากมาย  เช่นเดียวกบัรสชาติจากอาหาร   ในเมือง มีอาหารและ
ของกินท่ีเอร็ดอร่อยมากมาย  สัมผสักมี็มากมายท่ีมาสัมผสักาย  น่ีคือสภาพในเมืองท่ีเรา
คุน้เคย 

  แมห้ลายคนจะไม่ชอบสภาพแบบในเมือง  แต่วา่รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ท่ีเขา้
มากระทบบ่อย ๆ กท็  าใหเ้ราพลอยเคยชินกบัมนั  อยา่งเช่นเสียง    เราอาจจะบ่นวา่
กรุงเทพ ฯ มีเสียงดงัเหลือเกิน ฉนัไม่ชอบเลย  แต่พอมาเจอความเงียบท่ีน่ี กอ็าจรู้สึกวา่
มนัเงียบเหลือเกิน เงียบจนกระทัง่หูอ้ือ  บางคนอยูท่ี่น่ีไม่ไดเ้พราะมนัเงียบเกินไป  จน
รู้สึกหงอยเหงาเซ่ือมซึม   อาการอยา่งน้ีเกิดข้ึนเม่ือไม่มีรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ท่ีคุน้เคย 
หรือไม่มีส่ิงเร้าภายนอกท่ีจะดึงจิตใหจ้ดจ่อ  จิตเลยรู้สึกเควง้ หรือไม่กฟุ้็งซ่านไปเลย 

โลกภายนอกมีส่ิงดึงดูดความสนใจของจิต  ท าใหจิ้ตเพ่นพ่านออกไปนอกตวั
เยอะ แต่พอมาอยูท่ี่น่ีไม่ค่อยมีอะไรดึงจิตออกไปนอกตวั  เพราะวา่มองท่ีไหนกมี็แต่
ตน้ไม ้ บรรยากาศกเ็งียบสงดั  ไม่มีอะไรเคล่ือนไหว หรือมีสีสันจดัจา้นท่ีจะดึงดูดจิต 
เม่ือจิตไม่มีท่ีจบัหรือจดจ่อมนักเ็ลยฟุ้งไดง่้าย    ฟุ้งไปโน่น  ฟุ้งไปน่ี ยิง่ไม่มีคนมาคุย ไม่มี
หนงัสือใหอ่้าน หรือวา่ไม่มีงานใหท้ า  จิตกจ็ะวา่งงานมาก กเ็ลยฟุ้งเขา้ไปใหญ่  คนเรามกั
ทนกบัสภาพแบบน้ีไม่ได ้  เพราะอาการฟุ้งซ่านอยา่งน้ีท าใหจิ้ตไม่มีความสงบ แถมยงั
เกิดความเครียดไดง่้ายเพราะฟุ้งไม่หยดุ     กข็อใหรู้้วา่อนัน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา  ใครท่ีรู้สึก
หูอ้ือเวลามาอยูท่ี่น่ีใหม่ ๆ   ไม่นานกห็าย แลว้จะคุน้กบัความสงบในท่ีสุด  



 บางคนเจอทั้งความฟุ้งซ่านและความเซ่ืองซึมสลบักนั เซ่ืองซึมเพราะจิตไม่มีงาน
ท า ขาดส่ิงเร้า        อาการเหล่าน้ีพระเรียกวา่นิวรณ์ ความฟุ้งซ่านแส่ส่าย  เรียกวา่อุทธจัจะ
กกุกจุจะ  ความง่วงเหงาหาวนอนกเ็รียกวา่ถีนมิทธะ บางทีกนึ็กถึงอาหารท่ีเอร็ดอร่อย  
นึกถึงรูปอนัน่าใคร่ หรือสัมผสัท่ีน่ายนิดี เกิดความอยากข้ึนมา   เรียกวา่เกิดกามฉนัทะ  
บางทีกเ็กิดความหงุดหงิด หงุดหงิดกบัการปฏิบติั หงุดหงิดตวัเอง หงุดหงิดเสียงท่ีมา
รบกวน   โดยเฉพาะเม่ือการปฏิบติัไม่ไดผ้ลอยา่งท่ีตอ้งการกจ็ะพาลโทษโน่นโทษน่ี  อนั
น้ีกเ็ป็นนิวรณ์เหมือนกนั  เรียกวา่ปฏิฆะ   อาการอีกอยา่งกคื็อความลงัเลสงสัย  เช่น ลงัเล
สงสัยวา่ท่ีฉนัมาท่ีน่ีคิดดีแลว้หรือ มีงานคา้งอยูต่ ั้งมากมาย  บางทีกล็งัเลสงสัยวา่ท่ีเรา
ปฏิบติัน้ีถูกทางหรือเปล่า   อาการเหล่าน้ีเรียกวา่วจิิกิจฉา  อาการหา้อยา่งน้ีจะเขา้มา
โดยเฉพาะเม่ือเร่ิมปฏิบติัใหม่ ๆ   จะเรียกวา่มนัเป็นอาการพยศของจิตกไ็ด ้ 

 จิตของคนทัว่ไปไม่ชอบอยูใ่นสภาพท่ีเป็นป่าแบบน้ี  ไม่ชอบเพราะไม่คุน้และ
รู้สึกเหงาเกินไป เพราะไม่มีส่ิงท่ีจะมาพะเนา้พะนอ  หรือท าใหจิ้ตเกิดความเพลิดเพลิน  
ไม่มีอะไรท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ  ถา้อยูริ่มทะเล หรืออยูบ่นภูเขา ไดเ้ห็นส่ิงสวยงามน่าต่ืนตา
ต่ืนใจ กว็า่ไปอยา่ง  แต่วา่พอมาอยูใ่นสภาพแบบน้ี   แมจ้ะเป็นธรรมชาติกจ็ริง แต่ไม่มีส่ิง
ท่ีจะมาดึงดูดจิตหรือเร้าใจใหเ้กิดความเพลิดเพลิน  มีแต่ความสงบอยา่งเดียว จิตกจ็ะรวน  
เกิดอาการพยศ  

ความพยศส่วนหน่ึงเกิดจากการไม่ไดเ้สพอารมณ์อยา่งท่ีเคย  จิตของคนเราจะวา่
ไปมนัเสพติดอารมณ์นะ  อารมณ์ท่ีวา่ หมายถึง รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ธรรมารมณ์ 
ธรรมารมณ์กคื็อความรู้สึกนึกคิดท่ีรู้ดว้ยใจนัน่เอง   พอเราเสพหรือสัมผสันาน ๆกติ็ด  
พอจะถอนตวัออกมาอยูใ่นป่าท่ีสงบสงดั กจ็ะเกิดอาการกระสับกระส่าย เหมือนกบัคนท่ี
ติดบุหร่ี ติดเหลา้ ติดส่ิงเสพติด พอเลิกทนัทีกจ็ะเกิดอาการกระสับกระส่าย  งุ่นง่าน ท่ีเรา
เรียกวา่ “ลงแดง” 

  จิตท่ีเสพติดในอารมณ์ ๖ คือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั  ธรรมารมณ์ พอเสพติด
แลว้อยูดี่ ๆ ถอนออกมา  หรือมาอยูใ่นท่ี ๆ ไม่มีอะไรเลย  ไม่มีรูปท่ีจะมาเร้าจิตกระตุน้ใจ 
ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน ไม่มีเสียง รวมทั้งไม่มีเร่ืองท่ีจะใหคิ้ด  อยา่งบางคนชอบคิด  ๆ ๆ ๆ  
พอมาปฏิบติัธรรม ครูบาอาจารยบ์อกวา่ใหว้างความคิดเสีย   กจ็ะเกิดอาการลงแดงข้ึนมา  
คือกระสับกระส่าย งุ่นง่าน  นิวรณ์ต่าง ๆ ท่ีพดูถึงเม่ือก้ีกจ็ะเขา้มา ไม่วา่ ฟุ้งซ่าน 



ง่วงเหงาหาวนอน เบ่ือเซ็ง  ลงัเลสงสัย หงุดหงิดร าคาญใจ  นึกอาลยัใฝ่หาของท่ีน่าใคร่น่า
พอใจ  ใจเลยพาลไม่อยากปฏิบติั  มนัอยากออกไปจากท่ีน่ีอยา่งเดียว  หรือถึงอยูท่ี่น่ีก็
ขอใหไ้ดเ้สพอารมณ์เยอะ ๆ  เช่น เดินเท่ียว หรือพดูคุยกนัใหเ้พลิน  อาการเหล่าน้ีขอให้
เรารู้วา่น่ีเป็นธรรมดา   อยา่ไปทุกขก์บัมนัมาก มนัเป็นธรรมดา  ใหถื้อวา่..เป็นธรรมดา  

 อาการเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้อยา่ไปพยายามผลกัไสอยา่งท่ีเราเคยท าอยูบ่่อย ๆ 
เราเพียงแต่วา่ไม่ท าตามท่ีมนัสั่ง   มนัง่วง สั่งใหเ้รานอน เรากไ็ม่นอนเพราะเรารู้วา่ท่ีง่วง 
น้ีไม่ใช่เพราะร่างกายตอ้งการพกัผอ่น  เราไม่ไดง่้วงทางกาย มนัเป็นความง่วงทางใจ  คือ
ใจมนัเบ่ือเลยไม่อยากปฏิบติั  อยากจะนอนท่าเดียว    เวลาเครียดกใ็หรู้้ทนัความเครียด
ยอมรับมนัตามสภาพท่ีเป็นจริง  เวลาหงุดหงิดกบัอะไรกต็าม  กใ็หรู้้วา่จิตมนัหาเร่ืองไป
เอง  มนัจะหาเร่ืองโทษโน่นโทษน่ีอยูเ่สมอ   เหมือนกบัคนท่ีลงแดง เพราะขาดส่ิงเสพติด 
 กจ็ะหงุดหงิดกบัเร่ืองต่าง ๆ มากมาย    เสียงดงันิดหน่อยกโ็มโห  อากาศหนาวนิดหน่อย
กร็ าคาญ  ใหเ้รารู้วา่น่ีคืออาการของจิตท่ีมนัพยศ    

เวลาเกิดความลงัเลสงสัยกใ็หรู้้ทนั  ใหรู้้จกัอยูก่บัความสงสัยโดยไม่ไปร าคาญกบั
มนั  ขณะเดียวกนักไ็ม่ไปหลงคลอ้ยตามมนั  ความสงสัยบางอยา่งเรากไ็ม่จ  าเป็นตอ้งรีบ
หาค าตอบ  ความลงัเลกเ็หมือนกนัใหรู้้ทนัวา่น่ีเป็นอาการธรรมดาของจิต หรือจะพดูให้
อุปมาอุปไมยกคื็อ  มนัเป็นลูกไมข้องกิเลสท่ีจะล่อใหเ้ราหลง  หลอกใหเ้ราคลายความ
เพียร เจอแบบน้ี   เรากไ็ม่ตอ้งท าอะไรเพียงแต่ใหเ้รารู้ทนัมนักแ็ลว้กนั  
  บางทีพระท่านกเ็รียกอุปสรรคเหล่าน้ีวา่เป็นกิเลสมาร  กิเลสหรือมาร  หนา้ท่ีของ
มนัคือมารังควาน  มารบกวนใหเ้ราทอ้แทห้รือหยอ่นยานในการปฏิบติั มาท าใหห้งุดหงิด
ร าคาญใจกมี็  แมแ้ต่พระพุทธเจา้มารกย็งัมากวนนะ พระพุทธเจา้บรรทมอยูม่ารกม็าต่อวา่
วา่  พระองคห์ลบัเหมือนตายเลย    คือมารตอ้งการมายัว่ยใุหพ้ระพุทธเจา้โมโห แต่
พระองคไ์ม่ไดขุ้่นเคือง  พระองคเ์พียงแต่ตอบวา่  “ผูไ้ม่มีตณัหา ถึงหลบัอยูก่ช่ื็อวา่ต่ืน 
เพราะกิเลสทั้งปวงส้ินไป”   คือมีสติรู้อยู ่ พระโมคคลัลานะกเ็คยโดนมารมากวน ถึงกบั
มาสิงในทอ้งท าใหท่้านรู้สึกเหมือนมีกอ้นหินหนกั ๆ อยูข่า้งใน  ท่านจึงพดูกบัมารวา่ 
“มารเรารู้จกัท่าน ท่านอยา่คิดวา่เราไม่รู้จกัท่าน”  พอมารรู้วา่มีคนรู้ทนัอุบายของมนั
เท่านั้นแหละ กห็นีไปเลย 
 วธีิท่ีจะสู้กบัมารกคื็อการรู้ทนัมนั  รู้วา่น้ีคืออุบายหรือลูกไมข้องมารท่ีมาหลอก
เรา จะเรียกวา่น่ีเป็นการพูดแบบอุปมาอุปไมยกไ็ด ้มารแสดงออกมาในรูปของ 



นิวรณ์ ๕    ทีน้ีพอเกิดข้ึนเรากเ็พียงแต่เห็นมนัและไม่สนใจท่ีจะท าตามมนั  อยา่ไปคิด
ผลกัไสไล่ส่ง  เพียงแต่รู้มนั  หรือวา่ถา้สติของเรายงัไม่ไวพอ ยงัไม่เขม้แขง็พอท่ีจะรู้ทนั
อยา่งน่ิง ๆ   กมี็อุบายท่ีจะแกปั้ญหาได ้  ขอ้ส าคญัคืออยา่ไปสู้รบตบมือกบัมนัตรง ๆ   

บางคนปฏิบติัใหม่ ๆ  รู้สึกง่วงนอนมาก อยากจะฝืนสู้กบัมนั    อนันั้นกย็ากอยู ่ 
ถา้สติไม่พอ จะไปสู้กบัมนัตรง ๆ ซ่ึง ๆ หนา้กอ็าจจะสู้ไม่ไหว  ตอ้งรู้จกัหาอุบายเช่น 
เปล่ียนอิริยาบถจากนัง่ เป็นยนื หรือเดิน  หรือวา่หาน ้ามาลูบหนา้ลา้งตา  ตอนท่ีตวัเอง
ปฏิบติัใหม่ ๆ กจ็ะมีถงัน ้าอยูถ่งัหน่ึง คอยลูบหนา้ลา้งหนา้เพื่อปลุกกายและใจใหต่ื้น บาง
ทีท าแลว้ยงัไม่ไดผ้ลกอ็าบน ้าเสียเลย  อนัน้ีกเ็ป็นอุบายง่าย ๆท่ีเราจะท าได ้ เวลาเครียด
เวลาหงุดหงิด ลองเปล่ียนอิริยาบถดู กอ็าจจะดีเหมือนกนั  อยา่เพิ่งไปสู้กบัมนัตรง ๆ อยา่
เพิ่งไปใชส้ติดูมนั  วธีินั้นเราท าไดถ้า้หากวา่เราปฏิบติัดีจนมีสติเขม้แขง็  แต่วา่ถา้เพิ่งฝึก
ใหม่ อยากจะเขา้ไปรู้มนัเห็นมนั แต่เน่ืองจากสติยงัอ่อนอยู ่กเ็ลยหลุดเขา้ไปติดนิวรณ์
เหล่านั้น  

 พยายามแผเ่มตตาใหก้บัตวัเองบา้ง อ่อนโยนกบัตวัเองบา้ง  เราเครียด  เรา
หงุดหงิดกเ็พราะตั้งใจมากไป  ผลไม่เป็นไปตามใจเรา กเ็ลยท าร้ายตวัเอง ตีอกชกหวั
ตวัเอง  ยิง่ไปหา้มความคิด พยายามควบคุมใจไม่ใหฟุ้้ง   กย็ิง่เครียด เพราะความคิดมนัไม่
ยอมเลิกฟุ้ง  กเ็ลยเขา้ไปควบคุมความคิดใหแ้น่นหนากวา่เดิม  จึงเครียดหนกัข้ึน   
ความเครียดกคื็อการท าร้ายตวัเองอยา่งหน่ึง   

มีพระบางรูปปฏิบติัแลว้ใจไม่สงบ  คือท่านตั้งใจอยากปฏิบติัใหส้งบ  พอไม่สงบ
กโ็มโหตวัเอง  ความคิดมนัหยดุไม่ได ้  ยิง่พยายามอยากจะหยดุมนัยิง่ไม่หยดุ  ยิง่หา้มมนั
ยิง่ฟุ้ง   เลยโกรธตวัเองมาก  ถึงกบัเอารองเทา้แตะฟาดหวัตวัเอง ปากกพ็ดูวา่ เม่ือไหร่จะ
หยดุฟุ้งเสียที    น่ีแสดงวา่ตกหลุมกิเลสแลว้ มนัหลอกใหท้ าในส่ิงโง่ ๆ โดยไม่รู้ตวั  

เราอยากจะปฏิบติัใหมี้สติ  แต่สุดทา้ยกลบัขาดสติยิง่กวา่คนท่ีไม่ไดป้ฏิบติัเสียอีก  
ตอ้งระวงันะ  คนทัว่ไปไม่ไดป้ฏิบติัธรรม  แต่เขาไม่ถึงขั้นหลงตวัลืมตนเอารองเทา้ฟาด
หวั  ส่วนนกัปฏิบติัธรรมอยากจะไดส้ติ  แต่เพราะท าดว้ยอุปาทานความยดึความอยาก 
ผลกคื็อลืมตวัยิง่กวา่คนท่ีเขาไม่ปฏิบติัเสียอีก  

 นกัปฏิบติัธรรมบางทีมีอาการหนกักวา่คนทัว่ไป   อนัน้ีเป็นเพราะอุปาทานมนั
ท าใหเ้ผลอท า    บางคนมีนิสัยหงุดหงิดง่ายกวา่คนท่ีไม่ปฏิบติั  หรือหวัน่ไหวง่ายเพียงเขา
บอกวา่ “ เธอน่ีไม่มีสติเลย ” เพียงแค่น้ีกโ็กรธเป็นฟืนเป็นไฟ จนกินไม่ไดน้อนไม่หลบั  



คนธรรมดาถา้ถูกวา่แบบน้ี เขาอาจจะรู้สึกเฉย ๆ   จะโมโหกต่็อเม่ือถูกด่าพ่อด่าแม่  แต่
นกัปฏิบติัธรรมเพียงแค่มีคนมาบอกวา่ไม่มีสติ  หลายคนจะโกรธมาก  ไม่มีค  าด่าไหนท่ี
จะรุนแรงมากกวา่ด่าวา่ “ ไม่มีสติ ”  อนัน้ีแสดงวา่เรามีอุปาทานหรือความยดึติดมากไป
แลว้ กเ็ลยหวัน่ไหวง่ายกว่าคนทัว่ไปท่ีเขาไม่ปฏิบติั  อนัน้ีเป็นเพราะความยดึติดหรือ
ความอยากมีสติมาก ๆ นัน่เอง  จึงโดนกิเลสหลอกง่ายมาก  

ขอใหเ้รารู้ทนัอุบายของกิเลสมาร   อยา่ท าดว้ยความอยาก  คนธรรมดาน่ีตอ้ง
มีความอยากเสียก่อน   ถึงจะมีแรงท านัน่ท าน่ี  อยา่งน้ีเรียกวา่ท าดว้ยตณัหา ขอใหเ้รารู้ทนั
ในแรงขบัแบบน้ี    ถา้จะท าอะไร กค็วรท าใจใหส้บาย ๆ  อยา่ใหค้วามอยากมนัเผาลนใจ
จนร้อนไปไหมด   ในการปฏิบติัธรรม  เราไม่ไดสู้้กบัใคร  ไม่ไดแ้ข่งกบัใครทั้งส้ิน  ถา้
จะสู้กสู็้กบันิสัยความเคยชินเดิม ๆ  คือนิสัยชอบฟุ้งซ่าน นิสัยท่ีไม่ค่อยมีความเพียรใน
การปฏิบติั  นิสัยท่ีไม่อยากอยูค่นเดียว  

 เรามีโอกาสดีแลว้ท่ีไดม้าอยูค่นเดียวท่ามกลางธรรมชาติอยา่งน้ี  คนหลายคนเขา
อยากจะหาเวลามาแต่ไม่มีเวลา  บางคนกไ็ม่มีความกลา้ท่ีจะมา  มีขอ้อา้งมากมาย แต่เรา
ไดร้ะดมความเพียรมาถึงน่ีแลว้  อีกทั้งโอกาสกอ็  านวย  กข็อใหใ้ชโ้อกาสน้ีท าความเพียร
อยา่งเตม็ท่ี  เรามีโอกาสมาอยูค่นเดียวแลว้ กข็อใหเ้ป็นการอยูค่นเดียวท่ีครบทั้งกายและ
ใจ  บ่อยคร้ังเราอยูค่นเดียวแค่ทางกาย  แต่ใจไม่ไดอ้ยูค่นเดียว ใจไปเพลิดเพลินกบั
อารมณ์ต่าง ๆ ทั้งนอกตวัและในใจ  ไปอยูก่บัอดีตบา้ง ไปอยูก่บัอนาคตบา้ง  อยา่งน้ี 
พระพุทธเจา้บอกวา่ไม่ไดอ้ยูค่นเดียวนะ   

การอยูค่นเดียวในอริยวนิยัหรือตามหลกัพุทธศาสนา  กคื็อวา่ไม่เพลิดเพลินกบั
อายตนะ ๖ ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั และธรรมารมณ์   ถา้เพลิดเพลินแลว้ แมจ้ะ
อยูค่นเดียวในบา้นหรือในป่า กถื็อวา่ไม่ไดอ้ยูค่นเดียวในอริยวนิยั   การปล่อยใจจมอยูก่บั
อดีต ไม่สามารถท่ีจะสละเร่ืองราวท่ีผา่นไปแลว้ได ้ หรือไปกงัวลกบัอนาคต  ไม่สามารถ
วางเร่ืองราวท่ียงัมาไม่ถึงได ้ อยา่งน้ีพระพุทธเจา้กถื็อวา่ไม่ไดอ้ยูค่นเดียวนะ  อยูค่นเดียว
กคื็ออยูก่บัปัจจุบนั  
 ดงันั้นขอใหก้ารอยูค่นเดียวหรืออยูว่เิวกของเราเกิดผลตามอริยวนิยั  ถา้อยากจะมี
เพื่อนกข็อใหมี้สติเป็นเพื่อน   การมีสติเป็นเพื่อน   กเ็รียกวา่เป็นการอยูค่นเดียวตามหลกั
พุทธศาสนา แมจ้ะอยูท่่ามกลางผูค้นมากมาย หรืออยูใ่นเมือง   แต่ถา้มีสติเป็นเพื่อนแลว้ 
กถื็อวา่อยูค่นเดียวเพราะช่วยใหใ้จเกิดความสงบสงดั  ในทางตรงขา้มหากอยูค่นเดียว



อยา่งมีสติ   แมจ้ะอยูใ่นป่าหรือกลางทะเลทราย  กย็อ่มรู้สึกบอุ่นราวกบัอยูท่่ามกลางคน
หมู่มาก  พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่อยูค่นเดียวเหมือนอยูก่บัคนหมู่มากคือ อบอุ่น ไม่กลวั 
รู้สึกปลอดภยั  และเวลาอยูก่บัคนหมู่มากกเ็หมือนกบัอยูค่นเดียว  คือวา่ผูค้นจะส่งเสียง
อึกทึก   เรากไ็ม่เดือดเน้ือร้อนใจ ไม่หวัน่ไหวข้ึนลง  มีความสงบสงดัราวกบัอยูค่นเดียว  
จิตเป็นปกติไม่แปรผนั   ใครเขาจะสรรเสริญอยา่งไร  ใจเรากเ็ป็นปกติ  เขาจะต าหนิ
เพียงใด ใจกไ็ม่หวัน่ไหว  น่ิงได ้อยา่งน้ีเรียกวา่แมอ้ยูท่่ามกลางคนหมู่มากกเ็หมือนกบัอยู่
คนเดียว  อยูค่นเดียวกเ็หมือนอยูท่่ามกลางคนหมู่มาก  ใหเ้ราท าใจแบบน้ี  โดยมีสติเป็น
เคร่ืองรักษาใจ  ในท่ีสุดกจ็ะช่วยใหเ้ราไดเ้ขา้ถึงความสุขท่ีประณีต 
 สุขอยา่งแรกเรียกเนกขมัมสุข  คือสุขเพราะออกจากกาม หรือไม่เก่ียวขอ้งกบักาม  
กามในท่ีน้ีหมายถึง รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัท่ีน่าพึงพอใจ ส่ิงเยา้ยวนใจเยา้ยวนกาย
นัน่เอง  เรามาอยูใ่นท่ีสงบวเิวกแบบน้ี  ไม่มีกามมารบกวนใหวุ้น่วายทั้งกายและใจ กไ็ด้
พบกบัเนกขมัมสุข  ต่อไปกอ็าจจะไดเ้ขา้ถึงปวเิวกสุข คือสุขท่ีสงดัจากกาม      ทีแรกเรา
ถอนตวัออกจากส่ิงเยา้ยวนใจ  ไม่มีส่ิงเยา้ยวนใจมาอยูร่อบตวั  อนัน้ีเรียกวา่เนกขมัมะ ซ่ึง
ไม่ไดแ้ปลวา่ออกบวชเท่านั้น  การถอนตวัออกจากส่ิงเยา้ยวนใจ ไม่เก่ียวขอ้งกบัมนักถื็อ
วา่เป็นเนกขมัมะเหมือนกนั  ต่อมาจิตใจกเ็ร่ิมปลอดโปร่ง  เม่ือจิตปลอดโปร่งกมี็ความสุข  
กระทัง่วา่แมจ้ะอยูท่่ามกลางส่ิงเยา้ยวนใจแต่ใจกไ็ม่ไปเพลิดเพลินยนิดีกบัส่ิงเหล่าน้ี  
ความสุขแบบน้ีเรียกวา่ปวิเวกสุข คือสุขเพราะปลอดโปร่งจากกาม 
 เนกขมัมสุขและปวเิวกสุขเป็นส่ิงท่ีเราควรไดป้ระสบสัมผสั   ไม่วา่อยูใ่นป่าหรือ
อยูใ่นเมือง  ท่ามกลางผูค้น  ถา้เรามีสติเป็นเคร่ืองประคองใจ  รู้ทนัในอารมณ์ท่ีเขา้มา
กระทบไม่วา่จะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ  โดยเฉพาะส่ิงท่ีน่าพอใจซ่ึงมกัท าใหเ้ราเผลอ
ง่าย แต่เม่ือมีสติ กไ็ม่ติดอยูใ่นความเพลิดเพลินยนิดี  มีสติเป็นเคร่ืองช่วยใหห้ลุดจาก
ความเพลินนั้นได ้ หลวงพ่อชาบอกวา่  ทุกขม์ากเพราะพลอย  พลอยคือเพลินนัน่เอง  ท่ี
จริงท่านพดูยาวกวา่นั้น  ท่านวา่ 
 ทุกขมี์เพราะยดึ            ทุกขย์ดืเพราะอยาก 
 ทุกขม์ากเพราะพลอย    ทุกขน์อ้ยเพราะหยดุ 
 ทุกขห์ลุดเพราะปล่อย  
 เพราะเราพลอยเพลินยนิดี  กเ็ลยทุกข ์ เพราะส่ิงท่ีท าใหเ้ราเพลิดเพลินนั้นมนัไม่
เท่ียง  พอมนัแปรผนั เรากเ็ป็นทุกข ์  และยิง่เรามีความอยาก  ทุกขก์เ็ลยยดืยาวเขา้ไปใหญ่  



แต่เม่ือใดท่ีเรารู้จกัหยดุรู้จกัปล่อย  ปล่อยส่ิงท่ียดึถือเอาไว ้ความทุกขก์ค็ลายไป  เกิดสุข
อีกระดบัหน่ึงคืออุปสมสุข หรือสุขเพราะสงบจากกิเลส    

ขอใหเ้ราฝึกอยา่งน้ีโดยมีสติเป็นเคร่ืองช่วย  ขอใหเ้รารู้จกัปล่อยและคลาย แม้
อารมณ์ท่ีพึงปรารถนาเขา้มากระทบ กไ็ม่พลอยยนิดี  อารมณ์ท่ีไม่พึงปรารถนามา
กระแทกกไ็ม่ผลกัไสดว้ยความอยาก  เพราะถา้เราผลกัไสดว้ยความอยากเรากจ็ะเขา้ไปยดึ
โดยไม่รู้ตวั  เหมือนกบัไก่ป่าท่ีอยากจะไล่ไก่ต่อหรือไก่บา้นท่ีพรานเอามาล่อ  แต่ยิง่ไล่ก็
ยิง่ถล าเขา้ไปในกบัดกัของพรานจนกระทัง่ถูกจบัไดใ้นท่ีสุด 
 อยา่ลืมวา่อุบายของมารกคื็อเอาส่ิงท่ีน่าพึงพอใจมาล่อใหเ้ราฮุบจนติด  และเอาส่ิง
ท่ีไม่น่าพึงพอใจมาล่อใหเ้ราผลกัไส  ถา้เรารู้ทนั มารกท็ าอะไรเราไม่ได ้ อนัน้ีเรียกวา่พน้
จากอาการยดึเพราะถา้ยดึแลว้ทุกขก์ย็ดื  ส่ิงท่ีน่ายนิดีกต็าม ไม่น่ายนิดีกต็าม  เราไม่เพลิน
หรือไม่คิดจะผลกัไส  ใจกเ็ป็นอิสระ  ความอิสระของใจคือจุดหมายของการปฏิบติั  
ขอใหเ้ราปฏิบติัจนถึงความอิสระหรือความหลุดพน้อยา่งส้ินเชิง 
 
 
  
 
 
 
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปลูกสติกลางใจ 
  
 ช่วงน้ีอากาศหนาวกวา่ช่วงอ่ืน ๆ  ท่ีจริงเม่ือปลายเดือนท่ีแลว้อุณหภูมิเคยลดต ่า
แบบน้ีเหมือนกนั  ช่วงนั้นมีสมาชิกอาศรมวงศส์นิทมาปฏิบติัธรรมกนั  แต่พอคณะ
อาศรมฯกลบัไปอากาศกเ็ร่ิมอุ่นข้ึน   พอพวกเรามาอากาศกล็ดต ่าลงมาอีก    อาจจะเป็น
ความบงัเอิญกไ็ด ้ หรืออาจจะไม่ใช่กไ็ด ้ คลา้ยกบัวา่อากาศหนาวลงเพื่อเป็นเคร่ือง
ทดสอบนกัปฏิบติัธรรม  มาปฏิบติัธรรมเม่ือไหร่กห็นาวเม่ือนั้น  พอกลบัไปกเ็ร่ิมอุ่นอีก 
 ใหเ้ราถือวา่อากาศหนาวแบบน้ี เป็นเคร่ืองทดสอบจิตใจของเรา  รวมทั้งเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ธรรมอยา่งหน่ึง   ลองพิจารณาดูวา่จิตใจของเราเป็นอยา่งไร  มนัมี
อาการอยา่งไรเม่ือเจออากาศหนาว    ถา้เราทุกขเ์พราะความหนาว  กใ็หดู้วา่ท าไมถึงทุกข ์ 
ดูท่ีใจของเราไปดว้ย  อยา่ไปมองท่ีอากาศหนาวอยา่งเดียววา่มนัเป็นสาเหตุใหเ้ราทุกข ์ 
ใจของเราเขา้ไปมีส่วนบา้งหรือเปล่า  ใหล้องสังเกตดู   

เวลาอากาศหนาว ๆ ร่างกายกบัจิตใจอาจจะท างานสวนทางกนักไ็ด ้ ร่างกายของ
เราพยายามสู้กบัความหนาว  เช่นอาจจะหดกลา้มเน้ือเพื่อใหรู้้สึกอุ่นข้ึน  ผวิหนงัหดตวั 
เพื่อช่วยใหค้วามหนาวลดลง  ขณะเดียวกนัร่างกายกพ็ยายามปรับตวัเพื่อใหมี้
ความคุน้เคยกบัความหนาว  มาวนัแรก ๆ อาจจะรู้สึกหนาว แต่พออยูไ่ป  อยูไ่ป  กจ็ะ
รู้สึกวา่ความหนาวลดลง   
 วนัน้ี ๑๕ องศา ทีแรกกรู้็สึกหนาว  แต่พออยูไ่ป อยูไ่ป กเ็ร่ิมทนได ้ พออุณหภูมิ
ขยบัข้ึนเป็น ๑๗ – ๑๘ องศา  กรู้็สึกวา่อุ่นแลว้  ทั้ง ๆ ท่ีตอนมาใหม่ ๆ ๑๗ – ๑๘ องศาถือ
วา่หนาว   แต่คราวน้ีไม่รู้สึกหนาวแลว้  จะรู้สึกวา่หนาวกต่็อเม่ืออุณหภูมิลดต ่าไปเป็น 
๑๔ – ๑๕ องศา   อนัน้ีเป็นเพราะร่างกายของเราปรับตวัใหคุ้น้ชินกบัความหนาว 
 แต่ใจของเราอาจจะท าตรงกนัขา้ม  ในขณะท่ีร่างกายพยายามสู้กบัความหนาว 
แต่ใจเรากลบัเขา้ไปจดจ่ออยูก่บัความหนาวกไ็ด ้ จึงท าใหรู้้สึกหนาวยิง่ข้ึน  ไม่พยายาม
หนี  ไม่พยายามถอยจากความหนาวเลย  ร่างกายส่วนไหนท่ีหนาว ใจกเ็ขา้ไปจดจ่ออยู่
ตรงนั้นแหละ  แลว้บางทีกบ่็นดว้ยวา่...หนาวเหลือเกิน   หนาวเหลือเกิน  พอใจไปจดจ่อ
กบัความหนาวกเ็ลยยิง่หนาวเขา้ไปใหญ่  ใจเขา้ไปในทุกขเวทนา  กย็ิง่รู้สึกเป็นทุกขเ์ขา้
ไปใหญ่    



เวลาเจอความร้อนกเ็หมือนกนั   มือของเราเวลาไปถูกไฟ มนัจะรีบดึงออกมา
ทนัที   แต่ใจกลบัไปจดจ่อกบัร่างกายหรืออวยัวะท่ีถูกไฟไหม ้  ยิง่เจอไฟโทสะดว้ยแลว้ 
ยิง่เขา้ไปคลุกเคลา้ คลอเคลีย ไม่ยอมถอยไม่ยอมหนีออกมาเลย   

ขอใหส้ังเกตดูเวลาเราเจอความหนาว  ใจเราเขา้ไปจดจ่ออยูก่บัความหนาวหรือ
เปล่า ร่างกายส่วนไหนท่ีหนาว ใจกเ็ขา้ไปเกาะอยูต่รงนั้น  ทั้ง ๆ ท่ีส่วนท่ีไม่หนาวกมี็อยู่
ในร่างกายของเรา  แต่ไม่ไปเกาะ   ท่ีจริงถา้รู้สึกหนาว  ลองยา้ยจิตของเราไปยงัส่วนท่ีอุ่น
ในร่างกาย กอ็าจจะรู้สึกดีข้ึน  ท่ีจริงมนัมีวธีิท่ีช่วยใหไ้ม่รู้สึกหนาวไดห้ลายอยา่ง  เช่น
ปล่อยใจใหล้อยเพลินไปกบัความคิด  ลองสังเกตดูเวลาใจเราลอยหรือฟุ้งซ่าน จะไม่ค่อย
รู้สึกหนาวเท่าไหร่   พอความคิดหายไป จะกลบัมารู้สึกหนาวใหม่ 
 ถา้โกรธหรือเกลียดใครสักคน   ลองปลุกใจใหค้วามโกรธเกลียดเกิดข้ึน  พอ
โกรธเกลียดไดท่ี้ความหนาวกห็ายไปเลย  ท่ีจริงอากาศยงัหนาวอยู ่แต่ใจเราไม่รู้สึกหนาว
แลว้ เพราะใจไปจดจ่ออยูก่บัคนท่ีเราโกรธเกลียด   อยา่งไรกต็ามวธีิแกห้นาวแบบนั้น
ไม่ใช่วธีิท่ีดีเพราะวา่มนัมีผลขา้งเคียงเยอะ  เหมือนกบักินยาแกป้วดแต่ผลขา้งเคียงกลบั
แรงกวา่   หายปวดกจ็ริงแต่วา่กระเพาะเป็นแผล หรือมีพิษสะสมในร่างกายท าใหเ้กิด
มะเร็ง  
 การปล่อยใจลอยแกห้นาวไดก้จ็ริง  แต่กเ็ป็นการเพิ่มก าลงัใหก้บัความคิดฟุ้งซ่าน  
ต่อไปใจกฟุ้็งซ่านจนเป็นนิสัย  ปรุงไปในเร่ืองท่ีเป็นโทษ คราวน้ีจะคุมไม่ได ้ ความคิด
ฟุ้งซ่านถา้เราใหก้  าลงัมนั  มนักจ็ะเติบใหญ่จนอยูเ่หนือความควบคุมของเรา กลายเป็น
นายเราไปในท่ีสุด   ในท านองเดียวกนัการไปคิดถึงคนท่ีเราโกรธเกลียด  มนัช่วยใหห้าย
หนาวกจ็ริง  แต่ท าใหเ้รามีความโกรธเกลียดเพิ่มข้ึน หรือเป็นทุกขย์ิง่กวา่เดิม 
 ทุกขเ์พราะหนาว  ยงัไม่เท่ากบัทุกขเ์พราะโกรธ เกลียด หรือเพราะถูกไฟโทสะ
เผาลน  วธีิน้ีไม่ใช่วธีิท่ีดี  แต่วา่มนัเป็นประโยชนใ์นการเรียนรู้วา่ ความหนาวเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก หรือเก่ียวขอ้งกบัจิตใจของเราดว้ย  จิตใจมีส่วนท าใหเ้รารู้สึก
หนาว  คือพอคิดถึงเร่ืองอ่ืนกห็ายหนาว  แต่พอไม่มีเร่ืองคิด ใจมาจดจ่ออยูก่บัอวยัวะส่วน
ท่ีหนาว หรือจมอยูก่บัทุกขเวทนาจากความหนาว  มนักย็ิง่หนาวเขา้ไปใหญ่   มองใหดี้จะ
เห็นวา่ใจของเรากมี็ส่วนท าใหรู้้สึกหนาวมากข้ึน แลว้จะท าอยา่งไรดี  กต็อ้งรู้จกัใชใ้จให้
เป็นประโยชน์   เม่ือหนาวเพราะใจ กห็ายหนาวไดเ้พราะใจ     เม่ือปัญหาส่วนหน่ึงอยูท่ี่
ใจ  ทางออกกอ็ยูท่ี่ใจดว้ย  ใจเป็นทั้งตน้ตอของปัญหาและเป็นทางออกในเวลาเดียวกนั   



 เราสามารถใชใ้จช่วยใหห้นาวนอ้ยลง มีหลายวธีิ เช่น  เคล่ือนใจไปยงัจุดท่ีอุ่นใน
ร่างกายเรา  เช่น บริเวณหนา้อก  แลว้กก็  าหนดจิตปักอยูท่ี่ตรงนั้น  อนัน้ีกเ็รียกวา่อาศยั
สมาธิคือการจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ีอุ่น  เหมือนกบัเวลาเราทุกข ์ จะทุกขเ์พราะเร่ืองอะไรก็
แลว้แต่  ถา้ไม่อยากจมอยูก่บัความทุกข ์ กก็  าหนดจิตไปยงัส่ิงอ่ืนแทน  ปกติคนเรากใ็ชว้ธีิ
น้ีเป็นประจ า  เช่น  กลุม้ใจกไ็ปเท่ียว ไปดูหนงัฟังเพลง จะไดลื้มเร่ืองท่ีกลุม้ใจ   พอใจไป
เพลินกบัเร่ืองอ่ืน กไ็ม่วา่งมาครุ่นคิดถึงเร่ืองท่ีเป็นทุกข ์ แต่วา่พอเท่ียวเสร็จ  จิตกห็วน
กลบัไปสู่ความทุกขใ์หม่ 

บางคนท าหนกักวา่นั้น คือใชว้ธีิมอมเมาใหจิ้ตหลงลืมไปเสียดว้ยการกินเหลา้  
เล่นการพนนั   วธีิน้ีช่วยใหห้ายทุกขไ์ปไดช้ัว่คราว  แต่วา่พอฤทธ์ิเหลา้สร่าง หรือเลิกเล่น
การพนนักก็ลบัไปทุกขใ์หม่   วธีิน้ีแกปั้ญหาเพียงชัว่คราว แถมยงัมีผลเสียตามมา  ลงทา้ย
กอ็าจจะทุกขย์ิง่กวา่เดิม   

เราลองมาใชว้ธีิท่ีประณีตดู   กคื็อใชส้ติน่ีแหละเขา้มาช่วย  นอกจากการใชส้มาธิ
ใหจิ้ตเราก าหนดอยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ถา้หนาวกใ็หจิ้ตเกาะอยูก่บัส่วนท่ีท าใหอุ่้น แลว้  
ลองใชส้ติเขา้ไปสร้างความรู้สึกตวั  หรือท าใหจิ้ตไม่ลืมตวั  ลองสังเกตดู เราลืมตวัทีไร
จิตกเ็ผลอเขา้ไปในทุกขเวทนา   ไปจมและติดอยูก่บัทุกขเวทนา  ทุกขเวทนากไ็ดแ้ก่
ความรู้สึกหนาวจนเป็นทุกข ์ ทีน้ีมนัไม่ใช่แค่หนาวกายแลว้ แต่หนาวใจดว้ย  เพราะใจ
เขา้ไปจมติดอยูก่บัทุกขเวทนา  ใจเขา้ไปไดอ้ยา่งไรทั้ง ๆ ท่ีเขา้ไปแลว้กทุ็กข ์ กเ็พราะ
ความลืมตวันัน่เอง   

สติแปลวา่ความระลึกได ้ ความระลึกไดอ้ยูต่รงขา้มกบัความลืม ลืมอะไรไม่ท า
ใหเ้ราทุกขไ์ดม้ากเท่ากบัการลืมตวั  ลืมเบอร์โทรศพัทเ์พื่อน  ลืมนดัหมาย  ลืมอะไรต่อ
อะไรกย็งัไม่อนัตรายเท่ากบัการลืมตวั  ลืมตวัเม่ือไหร่เท่ากบัวา่เอาชีวติเขา้ไปเส่ียงอยูก่บั
อนัตราย  เช่นลืมตวัขณะขบัรถ  แทนท่ีใจจะอยูก่บัการขบัรถกลบัปล่อยใจลอย  หรือท า
อยา่งอ่ืนแทน เช่น คุยโทรศพัท ์หรือทะเลาะกบัเพื่อน  ลืมตวัแบบน้ีอาจท าใหเ้กิด
อุบติัเหตุถึงตายได ้
 เราจ าตอ้งมีสติ  เพื่อใหเ้กิดความระลึกได ้ ระลึกไดว้า่ก าลงัขบัรถอยู ่ ความระลึก
ไดมี้หลายอยา่ง  เช่น ระลึกไดว้า่เพื่อนเกิดเม่ือไหร่ นดัเพื่อนท่ีไหน  หรือระลึกไดว้า่ 
พระพุทธเจา้เสดจ็ไปแสดงปฐมเทศนาท่ีไหน  อนัน้ีคือความระลึกไดท่ี้เก่ียวกบัขอ้มูล เรา
เรียกวา่ความจ า  เป็นหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงของสติ   หนา้ท่ีของสติพดูอยา่งรวม ๆ กคื็อดึง



อารมณ์สู่การรับรู้ของจิต  หรือคุมจิตใหอ้ยูก่บัอารมณ์  อารมณ์ในท่ีน้ีหมายถึง รูป รส 
กล่ิน เสียง สัมผสั  รวมทั้งส่ิงท่ีใจรับรู้ เช่น  ขอ้มูลหรือความทรงจ าท่ีอยูใ่นสมอง  เม่ือดึง
มาสู่การรับรู้เรากเ็รียกวา่ระลึกได ้ แต่การระลึกไดอ้ยา่งน้ีกย็งัไม่ส าคญัเท่ากบัการระลึก
ไดว้า่ก าลงัท าอะไรอยู ่   อยา่งเราก าลงัตามลมหายใจอยู ่ ก  าลงัเดินจงกรมอยู ่ ถา้ใจเกิดลืม 
คือลืมเขา้ไปอยูใ่นอดีต  หรือหลุดเขา้ไปในเร่ืองอนาคต  คือเผลอนัน่เอง  อยางน้ีเรียกวา่
ลืมตวั 
 เม่ือลืมตวัแลว้จะท าอยา่งไร  กต็อ้งระลึกใหไ้ด ้ ใหค้วามรู้ตวักลบัมา  อนัน้ีแหละ
เป็นหนา้ท่ีของสติ  สติช่วยใหร้ะลึกไดอ้ยูบ่่อย ๆ  ช่วยใหไ้ม่ลืมตวั    ของอยา่งน้ีตอ้ง
อาศยัการฝึกฝน  การท่ีเราระลึกหรือจ าขอ้มูลในต าราได ้จะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์กดี็  เราจ าไดแ้ม่นกเ็พราะวา่ท่องบ่อย ๆ ระลึกอยู่
บ่อย ๆ  หรือเอามาใชบ่้อย ๆ จะจ าบทอาขยานหรือกลอนไดดี้กต็อ้งระลึกอยูบ่่อย ๆ 
ไม่ใช่แค่อ่านอยา่งเดียว  อ่านบ่อย ๆ บางทีกจ็  าไม่ได ้ ตอ้งท่องหรือระลึกอยูบ่่อย ๆถึงจะ
จ าไดแ้ม่นและระลึกไดไ้ว  พอนึกถึงกอ็อกมาจากหวัสมองเลย   อนัน้ีคือการระลึกไดใ้น
เร่ืองขอ้มูล 

การระลึกรู้วา่ก าลงัท าอะไรหรือวา่การรู้ตวักเ็ช่นกนั ตอ้งฝึกบ่อย ๆ   ฝึกอยา่งไร   
กฝึ็กจาการปฏิบติัน่ีแหละ  ไม่วา่จะเป็นการปฏิบติัในรูปแบบหรือการปฏิบติันอกรูปแบบ   
เช่นการตามลมหายใจ  สร้างจงัหวะ เดินจงกรม  หนา้ท่ีของจิตคือก าหนดอยูห่รือรู้สึกกบั
กายท่ีเคล่ือนไหว  ไม่วา่จะเป็นลมหายใจท่ีเคล่ือนไหว หรือมือเทา้ท่ีเคล่ือนไหว กใ็หมี้
สติรู้  อนัน้ีเรียกวา่รู้กาย  แต่พอเผลอคิดเขา้  เผลอคิดน่ีเรียกวา่ลืมตวัแลว้  เพราะหนา้ท่ี
ของใจคืออยูก่บักาย แต่ถา้แวบไปท่ีอ่ืน หรือฟุ้งซ่านไปน่ีเรียกเผลอคิด   

เผลอคิดแลว้จะท าอยา่งไร  กใ็หร้ะลึกวา่ก าลงัท าอะไรอยูใ่นขณะน้ี  ก าลงัเดิน
จงกรมอยู ่ก  าลงัตามลมหายใจอยู ่ เม่ือระลึกไดว้า่ก าลงัท าอะไรอยู ่ ความรู้ตวักเ็กิดข้ึน  
จึงสลดัความฟุ้งซ่านออกไปไดท้นัที  หรือพดูอีกอยา่งวา่จิตหลุดออกจากความคิดฟุ้งซ่าน
กลบัมาอยูท่ี่กายซ่ึงก าลงัเคล่ือนไหว หรือลมหายใจเขา้และออก   จะเรียกวา่พาใจกลบั
บา้นกไ็ด ้ คือเอากายท่ีก าลงัเคล่ือนไหวหรือเอาส่ิงท่ีเป็นอารมณ์ทางกรรมฐานน่ีแหละ
เป็นบา้น  น่ีคือวธีิฝึกใหเ้รารู้ตวัหรือระลึกไดไ้ว ๆ 

กบัการปฏิบติันอกรูปแบบกเ็หมือนกนั  ไม่วา่ กวาดใบไม ้ อาบน ้า  ถูฟัน ลา้งจาน 
โดยเฉพาะตอนกินขา้วน่ีเป็นเวลาท่ีฝึกสติอยา่งดีเลย  เพราะวา่เราจะเผลอไดง่้ายมาก 



รองลงมาจากการพดูคุย  ใจมนัจะเผลอแวบไปโน่น  แวบไปน่ี  แทนท่ีจะอยูก่บัการกิน
กายก าลงัเค้ียวอาหารอยู ่  แต่ใจไปไหนกไ็ม่รู้   ยิง่ถา้เพลินในรสชาติอาหาร  ไปคลอเคลีย
ด่ืมด ่ากบัรสชาติของอาหารท่ีเอร็ดอร่อย  ไปหลงจมอยูใ่นสุขเวทนาจากการกิน  อยา่งน้ีก็
เรียกวา่ลืมตวัเหมือนกนั  ลืมตวัไม่ไดห้มายถึงการปล่อยใจฟุ้งซ่านไปกบัความคิด หรือ 
หลงไปยงัอดีตกบัอนาคตเท่านั้น  การไปอยูก่บัรสชาติของอาหาร กเ็รียกวา่ลืมตวั
เหมือนกนั   

ใหเ้รามีสติรู้ตวั ระลึกไดเ้สมอวา่ก าลงัท าอะไรอยู ่  ความระลึกไดน่ี้ไม่ใช่เร่ืองท่ี
ตอ้งคิดเอานะ  มนัเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั  ข้ึนอยูก่บัความเขม้แขง็หรือ  
ความวอ่งไวของสติ  แต่สติจะเขม้แขง็วอ่งไวไดก้ด็ว้ยการฝึกบ่อย ๆ คือ ฝึกใหร้ะลึกได้
หรือรู้ตวัอยูบ่่อย ๆ    ตอนปฏิบติัใหม่ ๆ กวา่จะรู้ตวัไดก้ใ็ชเ้วลานาน  แต่เราอยา่ไปสนใจ
วา่มนัจะใชเ้วลานานแค่ไหน  ขอใหท้ าไปเร่ือย ๆ ท าไปเร่ือย ๆ  เม่ือรู้ตวัหรือระลึกไดอ้ยู่
บ่อย ๆ ความเผลอหรือความฟุ้งซ่านกจ็ะนอ้ยลงไปเร่ือย ๆ   เคยคิดเป็นสายหรือเหมือน
ขบวนรถไฟ กจ็ะค่อย ๆ สั้นลง ๆ ๆ ๆ   ยกเวน้เวลาเกิดอะไรมากระทบแรง ๆ  ความรู้สึก
นึกคิดท่ีเกิดข้ึนจะแรงตามไปดว้ย    แต่ถา้เราถา้เรามีสติเขม้แขง็ รู้ตวัไดไ้วห้รือบ่อย ๆ   
อารมณ์ความรู้สึกกจ็ะมีพลงันอ้ยลง ๆ   ความคิดท่ียดืยาวเป็นสาย ๆ กจ็ะค่อย ๆ สั้นลง ๆ  

  ถา้จะวดัความกา้วหนา้ของการปฏิบติักว็ดัจากตรงน้ีแหละวา่  เรารู้ตวัไดไ้วข้ึน
ไหม  ระลึกไดไ้วข้ึนไหม  ไม่ใช่ไปดูวา่มนัฟุ้งซ่านมากหรือนอ้ย    บางคนไปคิดวา่ถา้ฟุ้ ง
นอ้ย คิดนอ้ย หรือวา่ไม่คิดเลยยิง่ดี  อนันั้นไม่ใช่  ถึงแมจ้ะคิดเยอะแต่ถา้รู้ตวัไดไ้วนัน่
แหละส าคญักวา่   

  ไม่มีความคิดเกิดข้ึนเลยระหวา่งปฏิบติั บางทีกไ็ม่ดีนะ เพราะเท่ากบัวา่ไม่มี
เคร่ืองฝึกสติใหว้อ่งไวเ้ขม้แขง็   สติเราตอ้งมีคู่ซอ้มและตอ้งเป็นคู่ซอ้มท่ีพอฟัดพอเหวีย่ง  
ถา้คู่ซอ้มมีก าลงัมากไปกไ็ม่ไหว  สติโดนซดัหมอบทุกที  อยา่งเช่นผูป้ฏิบติัใหม่ ๆ จะไป
เจริญสติท่ามกลางเสียงท่ีอึกทึกครึกโครม  ส่ิงล่อเร้าเยา้ยวนมากมาย สติกจ็ะโตไดย้าก
เพราะวา่คู่ซอ้มมีก าลงัเขม้แขง็มาก  เราตอ้งมาเจริญสติในท่ีซ่ึงสงบสักหน่อย  ไม่ใหมี้
เสียงรบกวนมาก  ขณะเดียวกนักมี็การก าหนดไม่ใหพ้ดูคุยกนั  เพราะถา้พดูคุยกนัมาก 
เรากม็กัเอาเร่ืองท่ีคุยนั้นไปปรุงแต่ง  ปรุงแต่งจนกระทัง่สติสู้ไม่ไหว  ดงันั้นเราจึงตอ้ง
สร้างบรรยากาศท่ีช่วยใหใ้จไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไป  เพื่อใหส้ติสู้ อยา่งพอฟัดพอเหวีย่งได ้ 



แต่ถา้สติไม่มีคู่ซอ้มเลย  มนักไ็ม่โตไม่เขม้แขง็เหมือนกบันกัเรียนท่ีไม่มีการบา้น
ท า   แลว้นกัเรียนจะฉลาดไดอ้ยา่งไร  นกัเรียนตอ้งท าการบา้นอยูบ่่อย ๆ แลว้การบา้นก็
ตอ้งไม่ง่ายหรือยากเกินไป  ท าผดิท าพลาดกไ็ดไ้ม่เป็นไร ถือเป็นบทเรียน  คนเรามี
ปัญญาเพราะท าการบา้นบ่อย ๆ  บางทีกท็  าผดิ แต่บทเรียนท่ีไดก้ท็  าใหเ้กิดปัญญา  ไม่ใช่
วา่ตอ้งท าการบา้นถูกทุกขอ้ถึงจะเกิดปัญญา ท าผดิกช่็วยใหเ้กิดปัญญาได ้ถา้รู้วา่ผดิเพราะ
อะไร  ความผดิพลาดบางทีกท็  าใหเ้ราเติบโตไดม้ากกวา่ความส าเร็จดว้ยซ ้ า  เพราะฉะนั้น
จะฟุ้งซ่านแค่ไหนกอ็ยา่ไปโมโหตวัเอง  อยา่ไปร าคาญหรือหงุดหงิดตวัเอง   เดก็ทารก
เขาตอ้งลม้บ่อย ๆ  ถึงจะเดินเป็น      ขอ้ส าคญัคืออยา่ทอ้ถอย และอยา่เร่งรีบกแ็ลวก้นั 
ตอ้งรู้จกัคอยหรือใหเ้วลากบัตวัเองบา้ง 

การเจริญสติบางทีกเ็ปรียบเหมือนกบัการปลูกตน้ไม ้ เราตอ้งขยนัรดน ้า  พรวน
ดิน   แต่ถึงจะขยนักใ็ช่วา่จะเห็นผลทนัที   กวา่ตน้กลา้จะงอก หรือตน้ไมจ้ะเติบใหญ่ ตอ้ง
ใชเ้วลา  เราผูป้ลูกตน้ไมข้ยนัอยา่งเดียวไม่พอ  ตอ้งรู้จกัคอยดว้ย พร้อมกบัมีศรัทธาหรือ
ความเช่ือมัน่วา่ส่ิงท่ีเราท านั้นจะตอ้งใหผ้ลในท่ีสุด   ถา้ประกอบเหตุถูกตอ้งแลว้ผลมนั
ทนไม่ไดต้อ้งแสดงตนออกมาในท่ีสุด   การปลูกตน้ไมต้อ้งอาศยัศรัทธา  ศรัทธาคือความ
เช่ือมัน่ เช่น แมต้อนน้ีจะมืด แต่กเ็ช่ือมัน่วา่อีกไม่นานกจ็ะสวา่ง   ความหนาวจะหายไป
ความอบอุ่นจะมาแทนท่ี   ศรัทธาและการรู้จกัคอยกท็ าใหเ้ราทนกบัความหนาวได้
เหมือนกนั   การปลูกตน้ไมต้อ้งอาศยัธรรมะหลายขอ้  การเจริญสติกเ็ช่นกนั ตอ้งอาศยั
ธรรมะหลายอยา่งเขา้มาประกอบ    

สติเม่ือเขม้แขง็แลว้  จะช่วยใหเ้ราระลึกไดเ้ร็ว  รู้ตวัไดไ้ว  เม่ือรู้ตวัรู้ตวัไดไ้ว เราก็
ไม่เผลอเขา้ไปในอารมณ์   เขา้ไปในความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่ง  เราจะวางจิตวางใจได้
ถูกตอ้ง นัน่คือเพยีงแต่ดูมนั รู้วา่มนัเกิดข้ึน    เราไม่ตอ้งท าอะไรกบัความคิด  ไม่ตอ้งเขา้
ไปผลกัไสไล่ส่งมนั  แมว้า่จะไม่ชอบ    กเ็พียงแต่เห็นมนั  อยา่ประมาทอ านาจของการ
เห็น  การเห็นเฉย ๆ น้ีมีพลงัในการจดัการกบัอารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่พึงประสงค ์

มีหนงัเร่ืองหน่ึง  ช่ือ A Beautiful Mind เป็นเร่ืองราวของนกัคณิตศาสตร์อจัฉริยะ  
ซ่ึงคน้พบหลกัคณิตศาสตร์ท่ีเรียกวา่ทฤษฎีเกมตั้งแต่ยงัเรียนไม่จบปริญญาเอก  ท าใหเ้ขา
ไดร้างวลัโนเบลในเวลาต่อมา   เขาเป็นคนท่ีฉลาดมาก  คิดเก่ง คิดไดไ้ว แต่คิดไปคิดมาก็
หยดุไม่ได ้จนผดิเพี้ยนไป  คือเห็นภาพหลอนแต่นึกวา่เป็นจริงเป็นจงั  เช่น เห็นสายลบั
รัฐบาล มาคอยติดตามเขา และชวนใหเ้ขาท างานต่อตา้นสายลบัต่างชาติ    เขามี



พฤติกรรมผดิเพี้ยนอยูน่าน จนตอ้งเขา้โรงพยาบาลประสาท  ตอนหลงัเขารู้ว่าสายลบัคน
นั้นเป็นภาพหลอนท่ีปรุงข้ึนมาเอง    แต่พยายามขบัไล่เท่าไหร่มนักไ็ม่ยอมไป  มนัคอย
ตามเขาไปทุกหนทุกแห่ง  ตอนหลงัถึงกบัเขา้ไปเตะต่อย ปลุกปล ้า  เพื่อไล่ใหไ้ป  การท า
เช่นนั้นกลบัท าใหเ้ขาแยล่ง  เพราะใคร ๆ กเ็ห็นวา่ไอน่ี้มนับา้เตะต่อยชกลมอยูค่นเดียว   
ตอนหลงัเขารู้วา่วธีิท่ีดีท่ีสุดคือไม่ตอ้งไปสนใจมนั  มนัจะมาชกัชวนหรือยัว่ยอุยา่งไรก็
ท าหูทวนลม ไม่อินงัขบัขอบ    ปรากฏวา่วธีิน้ีไดผ้ล   ภาพหลอนมาก่อกวนนอ้ยลง   
ถึงแมจ้ะไม่หายไปทีเดียว  แต่นาน ๆ ถึงจะมาที   มาทีไร เขากไ็ม่สนใจ ไม่พดูไม่คุยดว้ย  
ท างานของตวัเองต่อไป   ตอนแรก ๆ ท่ีเขาท าทีไม่สนใจ มนักพ็ยายามยัว่ย ุ แต่เขาก็
อดทน  พอไม่สนใจมนั มนักท็  าอะไรไม่ได ้ มีฤทธ์ินอ้ยลง  จนไม่กลายเป็นปัญหาอีก
ต่อไป 

เราอาจไม่เคยเจอภาพหลอน  แต่มองใหดี้ความคิดปรุงแต่ง  กเ็ป็นมายาไม่ต่าง
จากภาพหลอน   มนัเป็นมายาเพราะมนัไม่มีจริง  มนัอาจจะเป็นอดีตซ่ึงผา่นไปแลว้ หรือ
เป็นอนาคตซ่ึงยงัมาไม่ถึง   ทั้งอดีตและอนาคตไม่ใช่ของจริง   แลว้เราจะท างานอยา่งไร
กบัมนั  ค  าตอบคือไม่ตอ้งท าอะไรกบัมนัทั้งส้ิน ไม่ตอ้งไปผลกัไสไล่สง   มนัจะยัว่ยหุรือ
เชิญชวน กไ็ม่ตอ้งสนใจ  แลว้มนัจะหายไปเอง  จะท าอยา่งน้ีไดเ้ราตอ้งมีสติรู้ตวั  สติช่วย
ท าใหเ้ราน่ิง ไม่เผลอไม่จมเขา้ไปในอารมณ์เหล่านั้น 

เห็นเฉย ๆ แต่ไม่ใช่ผูเ้ป็น  อะไรจะเกิดข้ึนกบัใจกต็าม ขอใหเ้ห็นเฉย ๆ  เช่น
ความเครียด เราตอ้งเห็นมนันะ  แต่อยา่ไปเป็นผูเ้ครียด  ความทุกขเ์กิดข้ึนเรากเ็ห็นมนั แต่
ไม่ใช่ผูทุ้กข ์ “เห็น” กบั “เป็น” ไม่เหมือนกนันะ  ใหม่ ๆ เราไม่เห็นหรอก  แต่เขา้ไปเป็น
เลยเพราะลืมตวัไง    ทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่ความโกรธความเศร้ามนัไม่ดีแต่กเ็ขา้ไปจ่อมจมอยูก่บั
มนั เพราะสติเราอ่อน   แถมยงัไปเพิ่มก าลงัใหก้บัความโศกเศร้า  เหมือนกบักองไฟท่ี
ไหมบ้า้น แทนท่ีจะดบั ยงัโยนฟืนหรือฉีดน ้ามนัใส่เขา้ไป  การท่ีเราครุ่นคิดในอารมณ์
เหล่าน้ีอยูบ่่อย ๆ กคื็อการเติมเช้ือใหม้นั ท าใหม้นัเผาลนจิตใจเรา  การครุ่นคิดถึงคนท่ีเรา
โกรธ  ครุ่นคิดถึงเร่ืองท่ีเราเครียด  ครุ่นคิดถึงคนท่ีเราอาลยั  การครุ่นคิดอยูบ่่อย ๆ กคื็อ
การเติมเช้ือใหอ้ารมณ์เหล่าน้ีมีก าลงั  จึงสามารถครอบง าจิตเรา    

อารมณ์ความรู้สึกเหล่าน้ีบางทีกเ็ปรียบเหมือนกบัแม่เหลก็ขนาดใหญ่   แต่ใจเรา
เหมือนกบัเหลก็กอ้นเลก็ ๆ  ท่ีถูกแม่เหลก็ดูดจนติดแน่น ไปไหนไม่ได ้อนัน้ีเป็นเพราะ



สติเราอ่อน  นอกจากจะไม่เพิ่มพลงัใหก้บัสติแลว้  เรายงัไปเพิ่มพลงัใหก้บัอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดเหล่าน้ีดว้ย 

น่าแปลกไหม  ทั้ง ๆท่ีเราไม่ชอบมนั  ทั้ง ๆ ท่ีมนัท าใหเ้ราทุกขแ์ต่เรากย็งัเขา้ไป
จดจ่อและเพิ่มพลงัใหม้นั   ปล่อยใหม้นัดึงจิตเราไปไดทุ้กที   ถา้ไม่อยากเป็นอยา่งน้ีก ็
ตอ้งเพิ่มความรู้ตวัใหเ้ขม้แขง็ข้ึน  จะไดมี้ก าลงัตา้นทานแรงดึงดูดได ้  มนัจะดูดเราเขา้ไป
ใหจ้มปลกัในอารมณ์  เรากไ็ม่ยอมเพราะเรามีสติแลว้  ใหม่ ๆ พยายามดึงทีไรกเ็ขา้ไปใน
อารมณ์ความรู้สึกนั้นทุกที  แต่พอมีสติมากเขา้ กส็ามารถดึงจิตออกมาได ้   รู้สึกตวัทีไร  
ระลึกข้ึนไดที้ไร ใจกก็ลบัมาสู่กายท่ีเป็นฐานของการปฏิบติั  อารมณ์ปรุงแต่งจะดึงไปแค่
ไหน กอ็อกมาได ้จนกระทัง่รู้ทนัมนั  ไม่ยอมเผลอหลุดเขา้ไปในอารมณ์เหล่าน้ีอีกต่อไป  

 ขอ้ส าคญัคือ ไม่วา่คิดดีหรือคิดไม่ดี คิดบวกหรือคิดลบ  รู้สึกสุขหรือทุกข ์มีปิติ
เบิกบานใจ หรือเหงาหงอยเศร้าสร้อย  กใ็หเ้พียงแต่รู้วา่เกิดข้ึน  เห็นเฉย ๆ ไม่ยนิดียนิร้าย     
อยา่ไปคิดผลกัไสหรือใจอ่อนอยากเขา้ไปคลุกเคลา้คลอเคลียกบัมนั  บางทีเราตอ้งใจแขง็
บา้ง     อารมณ์เหล่าน้ีจะมาย ัว่ยวน  ออ้นวอนเราใหห้ลงเช่ือมนั หรือเขา้ไปเสพมนั เราก็
ตอ้งใจแขง็ อยา่ไปเช่ือ ใหถื้อวา่น่ีเป็นลูกไมข้องกิเลส   มนัจะต่อวา่เราอยา่งไร กอ็ยา่ไป
สนใจ  

 กิเลสมารน่ีฉลาดมาก  มนัมีลูกไมส้ารพดั  แมแ้ต่พระพุทธเจา้มนักก็ลา้เขา้ไป
ต่อกรดว้ยอยา่งท่ีเคยเล่าใหฟั้ง    บางทีกเ็ขา้ไปต่อวา่พระพุทธเจา้   บางทีกเ็ขา้ไปหลอก
ล่อภิกษุหรือภิกษุณีท่ีตั้งใจปฏิบติัวา่ ตอนน้ีอยา่เพิ่งประพฤติพรหมจรรยเ์ลย  ยงัหนุ่มยงั
สาว บริโภคกามก่อนดีกว่า ต่อเม่ือแก่แลว้จึงค่อยมาประพฤติพรหมจรรยก์ย็งัได ้ บางทีก็
มาหลอกใหก้ลวั เช่น ท าใหเ้กิดแผน่ดินไหว หรือปลอมเป็นงูใหญ่  จะไดเ้ลิกปฏิบติั   
กิเลสมารตอ้งการใหเ้ราอยูใ่นอ านาจของมนั  มนัจึงไม่ตอ้งการใหเ้ราเจริญสติ  คอยท าให้
เราหลงในการปฏิบติั  มนัจะมีลูกไมม้ากมายสารพดัมาหล่อกล่อเรา    แต่ถา้เราปฏิบติั
มากข้ึน มีสติมากข้ึน เรากจ็ะรู้ทนั  สามารถท่ีจะรักษาจิตใหเ้ป็นปกติ  เป็นแค่ผูเ้ห็น     

การเห็นน่ีมีพลงัมาก  ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ไม่สามารถทนต่อการเห็นของสติ
ได ้ ในท่ีสุดกต็อ้งสลายไป  เหมือนหมอกเม่ือเจอแสงแดดกจ็ะค่อย ๆ เลือนหายไป ๆ  
เหมือนความมืดเม่ือถูกไฟฉายส่อง กห็ายไปเอง  เราไม่ตอ้งไปขบัไล่ความมืด  ปล่อยให้
แสงสวา่งท าหนา้ท่ีเอง  แสงสวา่งกจ็ะท าหนา้ท่ีของเขา  เหมือนกบัน ้าเสียเราไม่ตอ้งไป
วดิออก  เหน่ือยเปล่า ๆ  เพียงแต่ปล่อยน ้าดีเขา้ไป  น ้าดีจะเขา้ไปไล่น ้าเสียเอง   



ในท านองเดียวกนั  เม่ือมีสิตเขม้แขง็  สติจะเขา้ไปจดัการกบัความรู้สึกนึกคิดท่ี
ปรุงแต่งเอง  แลว้ความสงบจะเกิดกบัจิตใจทีละเลก็ทีละนอ้ย  เม่ือความสงบเกิดข้ึนความ
ปกติกจ็ะตามมา  น่ีแหละเป็นทั้งเบ้ืองตน้และเป็นผลของการปฏิบติั  เรียกวา่เป็นความ
สงบท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งปิดหู  ปิดตา  แมเ้ปิดหูเปิดตา แมร้อบตวัวุน่วาย แต่กส็งบได ้ 
เพราะสงบท่ีใจไม่ใช่เพราะไม่ไดรั้บรู้อะไร  



ล่องกระแสธรรม 
 
 ใหเ้รามารู้จกัการประคองชีวติและรักษาจิตใจบนทางสายกลาง  ทางสายกลางน้ี
เราเคยเรียนมาแลว้วา่ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง  เร่ิมตั้งแต่สัมมาทิฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิ  
อนัน้ีเป็นทางสายกลางในแง่วถีิชีวติ  ในระดบัจิตใจกเ็ช่นกนั การบ าเพญ็ทางจิตจะไดผ้ล
กต็อ้งรู้จกัประคองจิตใหอ้ยูบ่นทางสายกลางดว้ย  เร่ิมตั้งแต่การรักษาความเพียรใหอ้ยูแ่ต่
พอดี  ถา้มีความเพียรมากไปโดยเฉพาะความเพียรท่ีเกิดจากความอยากไดอ้ยากจะมีหรือ
อยากเป็น  กจ็ะท าใหก้ารปฏิบติันั้นพลาดจากทางสายกลางได ้  
 การรักษาความเพียรอยา่งพอดีนั้นเรามกัพดูวา่เป็นทางสายกลาง  อนัน้ีพดูแบบไม่
เคร่งครัด หรือพดูแบบชาวบา้น  แต่ความจริงแลว้เรามีค าหน่ึงท่ีใชเ้รียกการมีความเพียร
อยา่งพอดี นัน่คือ วริิยสมตา  ค  าน้ีไม่ไดต้รงกบัค าวา่ ทางสายกลาง   แต่คนทัว่ไปถือวา่ 
ถา้มีความเพียรอยา่งพอดี กเ็รียกวา่เป็นทางสายกลาง   อยา่งไรกต็าม ความเพยีรอยา่งพอดี
กจ็  าเป็นส าหรับการปฏิบติัของเราดว้ย  ถา้หากวา่เรามีความเพียรแต่พอดีไม่ยอ่หยอ่น
เกินไปและไม่โหมท าเกินไป  กเ็ป็นโอกาสใหเ้ราเกิดความรู้ตวัไดม้ากข้ึน  

 อยา่งท่ีบอกไวแ้ลว้วา่ถา้ท าดว้ยความตั้งใจมาก  เวลาท าไปกเ็ครียดไป  ท าไปก็
ทุกขไ์ป  เพราะใจไม่เป็นไปอยา่งท่ีตวัเองตอ้งการ  ใจของเรามนัเก่งในเร่ืองการคิด
ฟุ้งซ่านมาเป็นสิบ ๆ ปี  จะใหม้นัเป็นไปตามใจเราคือ สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน  ยอ่มเป็นไปได้
ยาก  ถา้ท าดว้ยความอยาก ผลกเ็กิดข้ึนไดย้าก    อาจจะถอยหลงัหรือมีความทุกขม์ากกวา่
ตอนท่ีไม่ไดป้ฏิบติัดว้ยซ ้ า  แต่ถา้ยอ่หยอ่นเกินไปมนักไ็ม่เกิดผลเช่นเดียวกนั 

ทีน้ีทางสายกลางหมายถึงอะไร    ทางสายกลางในการเจริญสติกคื็อการรักษาใจ
ใหเ้ป็นปกติ  ไม่ข้ึนไม่ลงไปตามอารมณ์ท่ีมากระทบ ไม่วา่น่าพึงพอใจหรือไม่น่าพึง
พอใจกต็าม  ประสบกบัสุขเวทนากไ็ม่เพลิดเพลินยนิดี  ประสบกบัทุกขเวทนากไ็ม่ขุ่น
ขอ้งหมองใจ  อนัน้ีกเ็รียกวา่เป็นการรักษาใจใหอ้ยูบ่นทางสายกลาง  ไม่เอียงไปทาง
สุดโต่งสองขา้ง 

ทางสุดโต่งอนัแรกกคื็อความเพลิดเพลินในกามหรืออารมณ์ท่ีน่ายนิดี ซ่ึงไม่ได้
หมายความแค่การเท่ียวกลางคืน หรือหมกมุ่นอบายมุขเท่านั้น  แมก้ารหวนนึกไปถึงอดีต
ท่ีน่าประทบัใจ แลว้เคลิบเคล้ิมยนิดี  หรือมีลมเยน็ ๆ มากระทบ กเ็พลินในสุขเวทนาท่ี
เกิดข้ึน   น่ีถือวา่เป็นการเพลิดเพลินในกามไดเ้หมือนกนั  



ทางสุดโต่งอีกอนัหน่ึงคือการไปขอ้งแวะหมกมุ่นอยูใ่นความทุกข ์เรียกอีกอยา่ง
หน่ึงวา่การทรมานตน การทรมานตนไม่ไดห้มายความถึงการนอนบนหนาม  เอาหวัฝัง
อยูใ่นดินหรือการอดอาหารจนผอมแหง้เท่านั้น  แต่ยงัรวมไปถึงการการหมกมุ่นจ่อมจม
อยูก่บัความทุกข ์   หมกใจใหอ้ยูใ่นอารมณ์ท่ีเศร้าหมอง  ปล่อยใหค้วามโกรธเกลียดเผา
ลนจิตใจ    อารมณ์เหล่าน้ีมนัมีรสชาตินะ  พอเราจมเขา้ไปในอารมณ์เหล่าน้ีแลว้ใจไม่
อยากจะออกมา  หมุนวนอยูใ่นความทุกข ์ นัง่กคิ็ด นอนกคิ็ด อาบน ้ากคิ็ด  กินขา้วกคิ็ด  
ทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่คิดไปกทุ็กขแ์ต่ไม่อยากสลดัมนัไปเพราะมนัมีรสชาติ  อนัน้ีกเ็รียกวา่การ
ทรมานตนอีกแบบหน่ึง 

   ทางสายกลางคือการท่ีเราไม่เขา้ไปขอ้งแวะ ไม่ยนิดีไม่ยนิร้ายกบัสุขเวทนาหรือ
ทุกขเวทนา  ไม่คลอเคลียอยูก่บัอารมณ์ท่ีน่าเพลิดเพลินยนิดี  หรือจมติดอยูใ่นอารมณ์ท่ี
ชวนหดหู่เศร้าหมอง   การรักษาจิตใหเ้ป็นปกติไม่ยนิดียนิร้าย  ไม่ฟูแฟบไปตามอารมณ์
ท่ีมากระทบ  น้ีแหละคือทางสายกลางท่ีละเอียดลงไปในระดบัจิตใจ 
         ถา้เราไม่มีสติเป็นเคร่ืองรักษาใจ  กจ็ะเวยีนเขา้ไปในทางสุดโต่งอยูเ่สมอ  อยา่ไป
นึกวา่ทางสุดโต่งเป็นเร่ืองของคนอ่ืนท่ีไม่ใช่เรา เป็นเร่ืองของคนท่ีเท่ียวเตร่เมาหวัราน ้า   
หรือเป็นเร่ืองของฤาษีชีไพรท่ีทรมานตน  อนันั้นไม่ใช่   เรากอ็าจจะขอ้งแวะกบัทาง
สุดโต่งไดต้ลอดเวลา หากไม่มีสติรักษาใจ 

สติรักษาใจใหเ้ป็นปกติไดเ้พราะช่วยใหเ้รารู้ทนัอารมณ์ท่ีมากระทบ  ท าใหไ้ม่ถูก
มนัครอบง า และดงันั้นจึงท าใหจิ้ตตั้งอยูใ่นความปกติ และด่ิงสู่ความสงบ    อยา่งท่ีไดเ้คย
พดูไวแ้ลว้วา่จิตของเรานั้นมีศนูยด่ิ์งอยูท่ี่ความสงบ  แต่มนัลงไปถึงความสงบลงไปไม่ได้
เพราะวา่มีอวชิชาอุปาทานเขา้ไปเหน่ียวร้ังเอาไว ้ เหมือนกบัสาหร่ายหรือรากไมท่ี้ยดึ
กอ้นหินกอ้นกรวดไม่ใหจ้มด่ิงลงสู่พื้นน ้า  ถา้เรามีสติรู้ทนัส่ิงท่ีมากระทบและอารมณ์ท่ี
เกิดข้ึน  นิวรณ์ต่าง ๆ ท่ีคอยเหน่ียวร้ังจิตเอาไวไ้ม่ใหเ้ป็นสมาธิ กจ็ะมีนอ้ยลง ๆ    ในท่ีสุด
ความสงบกเ็กิดข้ึน เป็นความสงบท่ีไม่ตอ้งปิดหูปิดตาหรือวา่ขงัตวัเองอยูใ่นป่า  เป็น
ความสงบท่ีสามารถเกิดข้ึนไดแ้มว้า่จะอยูท่่ามกลางผูค้น   

คนทัว่ไปมกัเขา้ใจวา่ความสงบจะเกิดข้ึนไดต้อ้งปลีกตวัไปอยูใ่นท่ีเงียบ ๆ  หรือ
เกบ็ตวัอยูแ่ต่ในบา้น ไม่ตอ้งรับรู้อะไรเลย  อนัน้ีกมี็ส่วนจริงอยูบ่า้ง  แต่กไ็ม่ทั้งหมด 
เพราะความสงบท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่จิตใจ  ในสมยัพุทธกาลเคยมีพราหมณ์คนหน่ึงสอนผูค้นวา่  
อยา่ดูรูปทางตา อยา่ฟังเสียงทางหู อยา่รับรสทางล้ิน ฯลฯ   พระพุทธเจา้จึงทว้งติงวา่การ



ท าอยา่งนั้น  กไ็ม่ต่างจากคนตาบอด หูหนวก   เราสามารถท่ีจะรับรู้ เปิดหูเปิดตาและ
เก่ียวขอ้งกบัโลกภายนอกอยา่งถูกตอ้ง  และท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัโดยท่ีใจยงั
สงบอยูไ่ดน้ัน่เป็นเพราะเรามีสติ  สามารถสลดัความคิดฟุ้งซ่านออกไป  โดยท่ีไม่
จ าเป็นตอ้งไปหา้มจิตไม่ใหคิ้ด หรือไปกดความคิดเอาไว ้    เพียงแต่เรารู้ทนัส่ิงท่ีมา
กระทบ 
             คราวน้ีเม่ือความสงบเกิดข้ึนแลว้ กต็อ้งเขา้ใจวา่นัน่ไม่ใช่เป็นจุดหมายสูงสุดของ
การปฏิบติัในพุทธศาสนา  ความสงบนั้นเป็นเพียงแค่รางวลัหรือผลพลอยไดข้ั้นตน้ของ
การปฏิบติั  แต่ส่ิงท่ีส าคญักวา่นั้นกคื็อการเห็นแจง้ในสัจธรรมหรือความจริง จนจิตหลุด
พน้จากความยดึติดทั้งปวง   จิตท่ีสงบมีประโยชนต์รงน้ีเพราะช่วยใหเ้ราเห็นความจริงได้
ชดัเจนข้ึน  จิตท่ีสงบจากนิวรณ์ท าใหเ้ราไดเ้ห็นความจริงเก่ียวกบัตวัเราชดัเจนข้ึน 
โดยเฉพาะตวัตนท่ีเราหลงปรุงแต่งและยดึมัน่ถือมัน่วา่มีจริง 

 พระพุทธเจา้เปรียบใจของเราเหมือนกบัผวิน ้า  ถา้ผวิน ้าเรียบเรากส็ามารถส่อง
มองดูหนา้ของตวัเองไดอ้ยา่งชดัเจน  แต่ถา้จิตมีนิวรณ์กเ็หมือนกบัผวิน ้าท่ีไม่เรียบ ท าให้
ไม่สามารถท่ีจะส่องดูหนา้ของตวัเอง  อยา่งเช่นจิตท่ีมีกามราคะท่านกเ็ปรียบเหมือนกบั
น ้าท่ีมีสีขมิ้นและสีต่าง ๆ มาปะปน ท าใหเ้ห็นไม่ชดัเจน   จิตท่ีมีปฏิฆะหรือความขุ่นขอ้ง
เปรียบเหมือนกบัน ้าซ่ึงเดือดเป็นไอ   จิตท่ีมีถีนมิทธะเปรียบเหมือนน ้าซ่ึงมีสาหร่ายและ
จอกแหนเตม็ไปหมด  จิตท่ีมีวจิิกิจฉาหรือความลงัเลสงสัยกเ็ปรียบเหมือนกบัน ้าซ่ึงขุ่น
มวัแถมยงัไปตั้งอยูใ่นท่ีมืดดว้ย  จิตท่ีมีอุทธจัจกุกกุจจะหรือความฟุ้งซ่านกเ็หมือนกนั  
เปรียบเหมือนกบัน ้าซ่ึงถูกลมพดักระเพื่อมเป็นระลอกคล่ืน   
 นิวรณ์จึงไม่เพียงเป็นอุปสรรคในการเขา้ถึงความสงบเท่านั้น  แต่ยงัเป็นอุปสรรค
ท่ีขดัขวางไม่ใหเ้ราเห็นตวัเองตามท่ีเป็นจริงได ้ แต่ถา้จิตสงบแลว้เราจะเร่ิมเห็นตวัเอง
ตามท่ีเป็นจริง  ท่ีจริงถา้เรารู้จกัมอง  ตวันิวรณ์เองกเ็ป็นอุปกรณ์อยา่งดีใหเ้รารู้จกัตวัเอง
ไดช้ดัเจนดว้ยเหมือนกนั  อนัน้ีข้ึนอยูก่บัวา่เราจะมองตวัเองอยา่งไร ถา้เรามีสติเฝ้าดูจิตอยู่
บ่อย ๆ  กจ็ะเห็นอาการข้ึนอาการลงของจิต  เห็นความแปรผนัของความรู้สึกนึกคิด  แต่
ก่อนไม่ค่อยเห็นความคิด   เลยไม่รู้จกัความคิด เพราะวา่ถูกความคิดครอบง าหรือไม่ก็
แล่นไปตามความคิด  ถูกความคิดลากลู่ถูกงัไป  เวลาโกรธใครกคิ็ดแต่จะด่าเขาหรือท า
ร้ายเขา  กเ็ลยมองไม่เห็นความโกรธ   เวลาง่วงกซึ็มไปตามความง่วง  ไม่ไดเ้ห็นความง่วง 
เลยไม่เห็นจิตของตวัเองอยา่งชดัเจน   



 แต่ถา้เรามีสติเฝ้าดูจิตอยูเ่ป็นนิจ กจ็ะเห็นลกัษณะอาการและธรรมชาติของจิต  
เห็นอาการข้ึนลงแปรปรวนไปตามส่ิงเร้า  เรากจ็ะเห็นชดัเจนวา่จิตน้ีไม่เท่ียง  พอเห็น
ความไม่เท่ียงไดช้ดัเจนข้ึนเร่ือย ๆ  เรากเ็ร่ิมตระหนกัวา่ไม่สามารถท่ีจะยดึมัน่ถือมัน่ 
ความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นได ้ บางคร้ังเรามีความคิดท่ีรู้สึกวา่หลกัแหลมมาก  ยอดเยีย่ม
จริง ๆ เราจึงเอาเป็นเอาตายกบัความคิดนั้น  ใครจะมาแยง้ใครจะมาขดัเราไม่ยอม ตอ้ง
ถกเถียงอยา่งเอาเป็นเอาตาย   บางทีกถึ็งกบัทะเลาะวิวาทกบัใครต่อใครเพราะว่าเขาไม่
เห็นดว้ยกบัความคิดของเรา  แต่แลว้ผา่นไปวนัสองวนัเราอาจรู้สึกวา่ความคิดน้ีชกัจะไม่
เขา้ท่าเสียแลว้   ท่ีเคยเป็นบา้เป็นหลงัยดึมัน่ส าคญัหมายกบัมนั กเ็ลยคลาย ๆ ไป ไดคิ้ดวา่
เราไม่น่าไปเอาเป็นเอาตายกบัมนัเลย  

 มนัเหมือนกบัเด็กท่ีก่อปราสาททรายอยูบ่นชายหาด  เวลาเดก็ก่อปราสาทใครจะ
มายุง่มาแตะไม่ไดเ้ลย   เขาตอ้งการก่อใหส้วยท่ีสุด  เพื่อนจะมาเติมแต่งกไ็ม่ยอม  บางที
ถึงกบัทะเลาะกนั  เพราะหวงวา่น่ีปราสาทของฉนั ใครจะมายุง่ไม่ได ้  แต่พอตกเยน็แม่มา
เรียกใหก้ลบับา้นจะพาไปเท่ียว    พอรู้วา่มีของดีกวา่รออยู ่เดก็กรี็บวิง่กลบับา้น  แต่ก่อน
จะกลบับา้นเขาอดไม่ไดท่ี้จะกระทืบปราสาททรายนั้นใหพ้งัไปเสีย  ทั้ง ๆ ท่ีตอน
กลางวนัอุตส่าห์ทะนุถนอมหวงแหนไม่ใหใ้ครมายุง่ แต่ตกค ่ากเ็หยยีบย  า่ท าลายมนัเสีย
โดยไม่นึกเสียดายเลย   

ความคิดของเรากอ็าจเป็นอยา่งนั้นเหมือนกนั ทีแรกกรู้็สึกวา่มนัช่างวเิศษ
เหลือเกิน  เป็นบา้เป็นหลงักบัมนั  แต่สุดทา้ยเรากเ็ปล่ียนใจ เห็นวา่มนัไม่เขา้ท่าเสียแลว้ 
ถึงตรงน้ีแหละเราจะเร่ิมรู้สึกวา่ความคิดความรู้สึกเหล่าน้ี  มนัไม่น่ายดึมัน่ถือมัน่ จะเอา
เป็นเอาตายกบัมนัไม่ไดเ้ลย  เราจะเห็นอยา่งน้ีชดัข้ึนเร่ือย ๆ  จนกระทัง่ในท่ีสุดกจ็ะพบวา่ 
วา่มนัเป็นส่ิงท่ียดึมัน่ถือมัน่ไม่ได ้ เห็นกระทัง่วา่มนัไม่ใช่ตวัตนของเรา    แต่ก่อนไม่เห็น
เพราะวา่ไม่เคยดู  ไม่เคยมอง  เพราะวา่ถูกครอบดว้ยอารมณ์ความคิดเหล่านั้น  มนัก็
เหมือนกบัเราอยูใ่นศาลาหลงัน้ี เราไม่เห็นหรอกวา่ศาลามนัสูงใหญ่อยา่งไร  จนกวา่จะ
ออกไปนอกเราจึงเห็นศาลาน้ีชดัเจน   ตอ้งออกมาขา้งนอกจึงจะเห็นไดช้ดัข้ึน   

 ดงันั้นการปล่อยจิตใหเ้ขา้ไปในความคิด ท าใหเ้ราไม่เห็นความคิด ท าใหไ้ม่เห็น
จิตใจไดช้ดัเจน   แต่พอเราออกมา  ไม่เขา้ไปติดอยูใ่นความคิด  เพราะวา่จิตมีสติเป็นฐาน 
กจ็ะเห็นความคิด  เห็นอารมณ์ความรู้สึกไดช้ดัเจนข้ึน   การท่ีเราไม่ติดเขา้อยูใ่นวงัวน



แห่งความรู้สึกนึกคิด โดยตวัมนัเองกท็ าใหจิ้ตเกิดความสงบแลว้   ทีน้ีเม่ือเห็นอารมณ์
ความรู้สึกไดช้ดัเจน กจ็ะท าใหเ้กิดปัญญาเห็นชดัในความจริงของจิตใจ   

 การเห็นจิตหรือเห็นตวัเองตามท่ีเป็นจริงจะท าใหเ้ราเกิดปัญญา  เห็นความไม่
เท่ียงของจิต  เห็นความแปรปรวนของความรู้สึกนึกคิด  เห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีไม่น่ายดึมัน่
ส าคญัหมาย  การท่ีจะยดึว่าเป็นเราเป็นของเรากค่็อย ๆ จางคลายไป  เราเห็นอาการเหล่าน้ี
วา่เป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงในจิตของเรา  และเรายงัเห็นดว้ยวา่มนัเกิดข้ึนแลว้กด็บัไป  
แมก้ระทัง่ส่ิงท่ีเราเรียกวา่กิเลสหรืออกศุลจิต  มนักไ็ม่ไดย้ ัง่ยนือะไร  มาแลว้กไ็ป  แต่ท่ี
มนัดูเหมือนตั้งอยูน่านราวกบัเท่ียง   กเ็พราะวา่ใจของเรานัน่เองท่ีไปประคองรักษามนั
เอาไว ้ ไปใหอ้าหารหรือเพิ่มเช้ือใหก้บัมนั  ดว้ยการหลงเขา้ไปในอารมณ์ความรู้สึก
เหล่านั้น มนักเ็ลยอยูไ่ดน้านเป็นเดือนหรือเป็นปี  

 แต่พอวางระยะจากอารมณ์ความรู้สึกเหล่าน้ี   มีสติเป็นผูเ้ฝ้าดู จะเห็นวา่ส่ิง
เหล่าน้ีมาแลว้กไ็ป  ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนมนัไม่ย ัง่ยนื  ความเศร้าโศกท่ีเกิดข้ึนไม่มีวนัท่ีจะ
อยูค่  ้าฟ้าไปได ้ และมนักไ็ม่ไดอ้ยูต่ลอดเวลาดว้ย เพราะมนัไม่ไดเ้ป็นธรรมชาติหรือเน้ือ
แทข้องจิต  เรากจ็ะเห็นชดัวา่ ท่ีจริงมนัเป็นเพียงส่ิงท่ีจรเขา้มา อาศยัจิตของเราเป็นท่ีเกิด  
โดยมีเหตุปัจจยัต่าง ๆ เขา้มาช่วยใหเ้กิดข้ึน  เหมือนกบัเปลวไฟท่ีอาศยัไมเ้ป็นท่ีเกิด  เม่ือ
เอาไมม้าขดัถูกนักเ็กิดเปลวไฟข้ึน  เปลวไฟมนัไม่ไดอ้ยูใ่นเน้ือไม ้ มนัไม่ไดเ้ป็น
ธรรมชาติส่วนหน่ึงของไม ้ แต่วา่มนัอาศยัไมเ้ป็นท่ีเกิด  เม่ือเหตุปัจจยัพร้อม  มนัก็
เกิดข้ึน  ความโกรธ ความทุกข ์ความเศร้า ความเกลียด ความอยาก  กเ็หมือนกนั  มนั
ไม่ใช่ส่ิงท่ีสถิตอยูใ่นจิต  หรือเป็นธรรมชาติส่วนหน่ึงของจิต  มนัเพียงแต่อาศยัจิตเป็นท่ี
เกิด  และเม่ือเหตุปัจจยัหมดมนักด็บัไป  กิเลสเหล่าน้ีหรือความทุกขเ์หล่าน้ีมนัเป็นเพียง
ส่ิงท่ีจรเขา้มา     

พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่   จิตของเราเป็นประภสัสรแต่ท่ีเศร้าหมองไปกเ็พราะกิเลส
จรเขา้มา  เหมือนกบัดวงอาทิตยซ่ึ์งสวา่งอยูเ่สมอ แต่ท่ีมืดไปกเ็พราะวา่มีเมฆมาบงั  บางที
เงาของโลกหรือเงาของดวงจนัทร์นัน่แหละท่ีไปบงัเอาไว ้ การเห็นธรรมชาติของจิตอยา่ง
ท่ีกล่าวมา เราเรียกวา่ปัญญา   ปัญญาคือความรู้แจง้ในธรรมชาติของจิตใจ   น้ีคือจุดหมาย
ส าคญัท่ีสุดของการปฏิบติั   ส่วนความสงบเป็นผลพลอยได ้หรือเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือใหเ้กิด
ปัญญา 



 คนส่วนใหญ่เขา้ใจวา่มาท าสมาธิเพื่อความสงบ   แต่วา่พอสงบแลว้ชีวติจิตใจ
ไม่ไดเ้ปล่ียนเท่าไหร่เพราะวา่ปัญญาไม่เกิด ยงัยดึมัน่ถือมัน่ในตวัตน  มีทุกขม์ากระทบก็
ปลดเปล้ืองไม่ได ้   แต่ถา้เราหมัน่ดูจิตจนกระทัง่เห็นธรรมชาติของมนั ปัญญากจ็ะ
เกิดข้ึน  ความยดึมัน่ถือมัน่กจ็ะนอ้ยลง  เราจะปล่อยวางไดม้ากข้ึน  เป็นเพียงแค่ผูดู้  ไม่
ไปยดึเอาอารมณ์ความรู้สึกใด ๆ มาเป็นเรา  มาเป็นของเรา  แต่ก่อนไม่มีสติกเ็ลยเผลอไป
ยดึวา่มนัตอ้งเท่ียง หรือไปยดึวา่มนัเป็นเราเป็นของเรา เลยไปเอาเป็นเอาตายกบัมนั  แต่
ถา้มีปัญญา เราจะปล่อยวางไดม้ากข้ึนเร่ือย ๆ    เป็นการปล่อยท่ีไม่ไดเ้กิดจากสติเท่านั้น 
หากยงัเป็นผลจากปัญญาดว้ย   

 ท่ีจริงถา้มีปัญญาเสียแลว้    กไ็ม่ทนัจะยดึถือเสียดว้ยซ ้ า  แต่ก่อนเคยอุม้หินโดย
ไม่รู้ตวั  พอรู้ตวัและรู้วา่หินมนัหนกักเ็ลยปล่อย  เหมือนกบัคนแบกโอ่งน ้าเวลาหนีไฟ ท่ี
จริงน่าจะแบกของท่ีเบากวา่นั้นและมีค่ากวา่นั้น แต่เพราะตกใจเลยแบกโอ่ง  ตอนนั้นไม่
รู้สึกวา่หนกัดว้ยซ ้ า  คร้ันหายตกใจ ความรู้ตวัมาแทนท่ี กเ็ลยวางโอ่งทนัที  เพราะรู้สึกวา่
หนกั  แต่วา่ถา้เรามีปัญญาเสียแต่แรกแลว้  เราจะไม่เขา้ไปแตะโอ่งเลยดว้ยซ ้ า  เพราะรู้อยู่
วา่แบกไปกห็นกัเปล่า ๆ  และรู้วา่ยงัวา่มีส่ิงอ่ืนท่ีน่าขนหนีไฟมากกวา่    

ปัญญาช่วยท าใหเ้กิดความปลอดโปร่งในจิตใจ ไม่หลงติดกบัส่ิงเยา้ยวน  น้ีคือ  
ความสุขท่ีเรียกวา่ปวเิวกสุข  คือความสุขเพราะสงดัจากกาม เป็นสุขเพราะใจปลอดโปร่ง
จากส่ิงเยา้ยวน  มนัไม่ใช่วา่รอบตวัไม่มีส่ิงเยา้ยวน  ส่ิงเยา้ยวนถึงจะมี แต่ท าอะไรจิตใจ
ไม่ได ้ เพราะมีปัญญาเห็นโทษของส่ิงเหล่านั้นวา่ถา้ยดึไปแลว้จะเป็นทุกข ์ กเ็ลยไม่ยดึ
เอาไว ้  เรียกวา่รู้ทนัในส่ิงเหล่านั้น  
 หลวงปู่ดูลย ์อตุโล เป็นศิษยรุ่์นแรก ๆ ของหลวงปู่มัน่  คนเป็นอนัมากเช่ือวา่ท่าน
เป็นพระอรหนัต ์ วนัหน่ึงมีคนถามหลวงปู่ดูลยว์า่มีโกรธไหม  หลวงปู่ตอบสั้น ๆ วา่ “มี
แต่ไม่เอา”   ท่ีท่านบอกวา่ “ไม่เอา” น้ีแหละเป็นส่ิงส าคญั  หลวงปู่ไม่เอาเพราะท่านมี
ปัญญาแลเห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีมนัไม่น่าเอา  และเอาไม่ได ้  ท่ีจริงไม่ใช่แค่ความโกรธท่ีไม่น่า
เอา  ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงมนักไ็ม่น่าเอาเหมือนกนั  แมก้ระทัง่ส่ิงท่ีน่าเพลิดเพลินยนิดี  
เพราะวา่ไปยดึมนัเม่ือไหร่  กเ็ตรียมตวัทุกขไ์ดเ้ลย  เพราะส่ิงเหล่าน้ีมนัไม่เท่ียง   

 หลวงพ่อชาเปรียบวา่ทุกขคื์อหวังู  สุขคือหางงู  ไปจบัหางงูถา้ปล่อยไม่ทนังูมนัก็
กดัเอา  สุขกเ็หมือนกนัถา้ไปยดึมนัเอาไวก้เ็ตรียมทุกขไ์ดเ้ลยเพราะวา่มนักต็อ้งแปรผนัไป  
เม่ือมีคนสรรเสริญแลว้เราเกิดยนิดีข้ึนมา  กเ็ตรียมใจทุกขไ์ดเ้ลยเพราะวา่ไม่นาน



สรรเสริญนั้นกจ็ะหายไป  มิหน าอาจจะกลายเป็นค านินทาต่อวา่ดว้ยซ ้ า  เพราะวา่
สรรเสริญกบันินทามนัคู่กนั  มีไดมี้เสียมนัคู่กนั  จะมีส่ิงหน่ึงโดยไม่มีอีกส่ิงหน่ึงเป็นไป
ไม่ได ้น้ีเป็นธรรมชาติธรรมดา  

 ถา้เราเห็นวา่มนัเป็นธรรมชาติธรรมดาเม่ือไหร่เรากจ็ะวางใจเป็นปกติได ้  แมว้า่
มนัจะแปรเปล่ียนไปอยา่งไรกต็าม  เม่ือมีทรัพย ์ เรากรู้็วา่สักวนัมนัยอ่มหมดไป  เม่ือมีสุข
เรากไ็ม่เผลอไปเพลิดเพลิน  เพราะเรารู้วา่ไม่นานสุขนั้นกผ็นัแปรไป  เพราะวา่ในสุขกมี็
ทุกขแ์ฝงอยู ่ ทุกขน์ั้นจะแสดงตวัเม่ือไหร่กไ็ดท้ั้งนั้น   อาหารอร่อย  วนัแรกท่ีไดกิ้นก็
รู้สึกอร่อย  แต่พอวนัท่ีสอง วนัท่ีสาม ความอร่อยกเ็ร่ิมลดลง  ยิง่ถา้กินทุกวนัทุกม้ือ  ไม่
นานความอร่อยกแ็ปรเป็นความเบ่ือและจากความเบ่ือกก็ลายเป็นความเอียน  อาหารท่ี
อร่อยกลายเป็นอาหารท่ีน่าเอียนไปในท่ีสุด  จะเรียกวา่ในความอร่อยมีความไม่อร่อยแฝง
อยูก่ไ็ด ้ 

ความจริงรสชาติของอาหารกย็งัเหมือนเดิม  สูตรกไ็ม่ไดเ้ปล่ียนแปลง   แต่ใจของ
เราต่างหากท่ีเป็นตวัการ       ความอร่อยกลายเป็นความเอียนเพราะใจของเรานัน่แหละ  
เม่ือเจอรสชาติท่ีซ ้ าซาก   สุขเวทนากค่็อย  ๆ เลือนหาย  ทุกขเวทนามาแทนท่ี   ความสุข
เป็นส่ิงไม่เท่ียงกเ็พราะเหตุน้ี     

ส่ิงเหล่าน้ีเราจะเห็นไดช้ดัถา้เรามีสติหมัน่ดูใจอยูบ่่อย ๆ เม่ือเห็นแลว้เราจะไม่
เผลอ  จะระวงัไม่ไปยดึหรือยนิดียนิร้ายกบัส่ิงต่าง ๆ  ไม่วา่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ  เม่ือ
ไดก้ไ็ม่เพลิดเพลิน  เม่ือเสียกไ็ม่ทุกขร์ะทม  เพราะเรารู้ตั้งแต่แรกแลว้วา่ วา่มนัมาแลว้ก็
ไป  มีแลว้กห็มด   ไดม้ากต็อ้งเสียไป เป็นธรรมดา 

 ท่ีพดูมาน้ีเป็นสัจธรรมท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัจิตใจของเราเท่านั้น หากยงัเกิดกบัทุก
ส่ิงทุกอยา่งรอบตวัดว้ย  เม่ือเราชอบพอรักใคร่กบัใครสักคน  เรากร็ะลึกไวอ้ยูเ่สมอวา่  
สักวนัหน่ึงกต็อ้งมีการพลดัพรากสูญเสีย  เราเตรียมใจพร้อมตลอดเวลา  เราจะไม่เผลอ
ไปยดึมัน่ส าคญัหมายวา่เขาจะอยูก่บัเราไปตลอด  เพราะเรารู้วา่ความจากกนัเป็นเร่ือง
ธรรมดา  เม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งจากกนัจริง ๆ กจ็ะไม่เศร้าโศกเสียใจมากเพราะเรากรู้็วา่เป็น
ธรรมดาของชีวติ  ธรรมดาของโลกเป็นเช่นนั้นเอง  เราไม่เผลอไปยดึวา่เขาจะตอ้งอยูก่บั
เราหรือเป็นของเราไปตลอด  เม่ือไม่เผลอไปยดึตั้งแต่แรกแลว้  พอความผนัผวนพลดั
พรากเกิดข้ึนกไ็ม่ทุกข ์ 



 มีเร่ืองเล่าในพระไตรปิฎกวา่  มีครอบครัวหน่ึงเป็นชาวนาแต่วา่เป็นผูท่ี้รู้เท่าทนั
ความเป็นจริงของชีวติ  ทุกวนัพ่อ ลูกชาย และลูกสาวจะออกไปไถนาแต่เชา้  ส่วนแม่กบั
ลูกสะใภจ้ะอยูท่  าอาหารท่ีบา้น  สาย ๆ ลูกสาวจะมาเอาอาหารจากบา้นไปใหค้นท่ีก าลงั
ท านา  วนัหน่ึงลูกชายถูกงูกดัถึงแก่ความตาย  พ่อรู้กว็างร่างลูกชายไวท่ี้คนันา แลว้ไถนา
ต่อไปโดยไม่ไดแ้สดงอาการเศร้าโศกเสียใจแต่อยา่งใด  แลว้สั่งลูกสาวไปบอกแม่วา่วนัน้ี
เอาอาหารมาพอกินแค่สองคนเท่านั้น  ปกติตอ้งเตรียมส าหรับสามคน  เม่ือลูกสาวไปท่ี
บา้นกบ็อกแม่ตามนั้น   แม่กรู้็ทนัทีวา่ลูกชายตายแลว้  

เม่ือแม่รู้เช่นนั้นกไ็ม่ไดว้า่อะไร  ชวนลูกสะใภซ่ึ้งเป็นเมียของผูต้าย รวมทั้งคนใช้
ใหไ้ปดว้ยกนั  เพื่อท าพิธีเผาศพ  ระหวา่งท่ีเผาศพนั้น  ทั้งหา้ไม่ไดมี้อาการเศร้าโศก
เสียใจเลย   พระอินทร์บนสวรรคเ์ห็นกแ็ปลกใจ  ลงมายงัมนุษยโลกและปลอมตวัเป็น
พราหมณ์แก่เดินผา่นบริเวณนั้น   แลว้ถามวา่ “พวกท่านเผาศพใคร? ”  

 พ่อกบ็อกวา่คนท่ีตายนั้นเป็นลูกชาย  พราหมณ์กแ็ปลกใจวา่ ถามวา่ท าไมถึงไม่มี
ใครเสียใจเลย  พ่อกเ็ลยบอกวา่ “ บุตรของขา้พเจา้ละท้ิงร่างกายเหมือนกบังูท่ีลอกคราบ 
เม่ือร่างกายใชก้ารไม่ไดจึ้งตายไป เขาถูกเผากไ็ม่รู้ว่าหมู่ญาติร้องไหค้ร ่าครวญ  ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่โศกเศร้าถึงเขา ”   

 คนเป็นแม่กบ็อกวา่  “ บุตรของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ชิญมา แต่เขากม็า  ถึง
คราวจะไป ขา้พเจา้ไม่ไดอ้นุญาต แต่เขากไ็ป เขามาอยา่งไรกไ็ปอยา่งนั้น  จะคร ่าครวญ
ไปท าไม  เขาถูกเผากไ็ม่รู้วา่หมู่ญาติร้องไหค้ร ่าครวญ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่เศร้าโศก
เสียใจถึงเขา ”  

นอ้งสาวกบ็อกวา่ “ถา้ขา้พเจา้ร้องไห ้ร่างกายกผ็า่ยผอม จะมีประโยชนอ์ะไร  
พี่ชายของขา้พเจา้ถูกเผา กไ็ม่รู้วา่หมู่ญาติร้องคร ่าครวญ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่เศร้าโศกถึง
เขา ”   

ภรรยากบ็อกวา่ “คนท่ีร้องไหถึ้งคนท่ีตายแลว้ เปรียบเหมือนทารกร้องไหอ้ยาก
ไดด้วงจนัทร์  สามีของขา้พเจา้ถูกเผา กไ็ม่รู้วา่หมู่ญาติร้องไหค้ร ่าครวญ  ดงันั้นขา้พเจา้
จึงไม่เศร้าโศกถึงเขา”  

ส่วนคนใชก้บ็อกเหมือนกนัวา่ “คนท่ีร้องไหถึ้งคนท่ีตายแลว้ ยอ่มไร้ประโยชน ์
เปรียบเสมือนหมอ้น ้าท่ีแตกแลว้กไ็ม่สามารถท่ีจะประสานใหส้นิทไดด้งัเดิม นายของ
ขา้พเจา้ถูกเผากไ็ม่รู้วา่หมู่ญาติร้องไหค้ร ่าครวญ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่เศร้าโศกถึงเขา”  



เร่ืองน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่  เม่ือเราเขา้ใจสัจธรรมความจริงของชีวติ  เรากส็ามารถยอมรับ
ความความพลดัพรากของชีวติอนัเป็นสัจธรรมของโลก  สามารถอยูใ่นโลกน้ีไดอ้ยา่ง
สงบสุข  น่ีไม่ไดห้มายความวา่  ไม่ไดมี้ความผกูพนัอะไรต่อกนั  แต่เป็นความผกูพนัท่ี
ยอมรับในความเป็นจริงของชีวติ   
 การมีปัญญาประจกัษแ์จง้ในสัจธรรมของชีวติ ช่วยใหจิ้ตของเราเกิดความสงบได้
อยา่งแทจ้ริง  ความทุกขไ์ม่สามารถแผว้พานได ้เพราะความทุกขก์เ็กิดข้ึนจากความยดึติด  
เม่ือยดึติดแลว้พอมนัพลดัพรากสูญหายไปกเ็ป็นทุกข ์ ความยดึติดอยากใหเ้ขาอยูก่บัเรา
ไปตลอด  หรือความยดึติดถือมัน่วา่ส่ิงน้ีคือเราเป็นของเรา  จะตอ้งเป็นไปตามใจเรา  เม่ือ
ไม่มีความยดึติดถือมัน่ในส่ิงทั้งปวงแลว้  ความผนัผวนปรวนแปรของส่ิงต่าง ๆ กไ็ม่
สามารถจะท าอะไรเราได ้

  ส่ิงท่ีเป็นปัญหาไม่ใช่ความผนัผวนปรวนแปรหรือความสูญเสีย  แต่ไดแ้ก่การ
เขา้ไปยดึมัน่ถือมัน่ของเราเองวา่ทุกอยา่งจะตอ้งอยูค่งท่ีไม่มีการพลดัพรากสูญเสีย   
ปัญหาอยูท่ี่ใจของเราเอง ไม่ไดอ้ยูท่ี่ส่ิงอ่ืน  เหมือนกบัเราเดินไปเตะหินหรือไปโดน
หนามท่ิมแทง  เราจะไปโทษหินหรือหนามไม่ไดเ้พราะมนัอยูต่รงนั้นมานานแลว้  เรา
ต่างหากท่ีเดินไปเตะ เป็นความผดิของเราเองท่ีซุ่มซ่าม   ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเป็น
อยา่งน้ีมาแต่ไหนแต่ไรแลว้  คือมีเกิดกมี็ดบั  มีมาแลว้กไ็ป  มีสรรเสริญกมี็นินทา  เม่ือมีก็
หมดได ้ น่ีเป็นธรรมดา ถา้เราจะทุกขก์เ็ป็นความผดิของเราเอง 

การด าเนินชีวติในโลกน้ีเหมือนกบัการล่องแพในกระแสน ้าท่ีเช่ียวกราก  เราจะ
ทวนกระแสน ้ากไ็ม่ได ้ จะลอยไปตามกระแสน ้าอยา่งเดียวกอ็าจชนหินหรือเกาะแก่ง ส่ิง
ท่ีควรท ากคื็อวา่รู้จกัล่องน ้ าโดยระมดัระวงัคดัทา้ยแพไม่ใหไ้ปชนหินหรือเกาะแก่ง   
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งรู้จกัธรรมชาติของกระแสน ้า ขณะเดียวกนักต็อ้งรู้จกัคดัทา้ยแพดว้ย  
ถา้ท าเช่นนั้นไดก้ระแสน ้ากจ็ะเป็นประโยชน ์สามารถพาเราไปถึงท่ีหมายได ้ 

จุดหมายในการเดินทางของคนเรานั้นอาจจะไม่เหมือนกนั  แมจ้ะล่องน ้าสาย
เดียวกนั แต่บางคนมีจุดหมายสั้น ๆ  บางคนมีจุดหมายท่ียาวไกล   บางคนขอแค่ความมัง่
มีศรีสุข บางคนอยากมีช่ือเสียงเกียรติยศ   แต่บางคนกป็รารถนาใหเ้ขา้ถึงพระนิพพาน  
จะไปไกลห้รือไกลแค่ไหนกต็าม ลว้นตอ้งอาศยัสติ เพราะสติเป็นเหมือนหางเสือ  คนท่ี
อยากจะนอนหลบัฝันดีไม่มีทุกขก์ต็อ้งใชส้ติ  จะอยูใ่นโลกน้ีอยา่งปลอดภยัไม่ประสบ
อุบติัเหตุกต็อ้งอาศยัสติ  จะท ามาหากินใหม้ัง่คัง่ร ่ารวยกต็อ้งอาศยัสติ  เพราะถา้ไม่มีสติก็



อาจหลงเขา้ไปในอบายมุขจนหมดเน้ือหมดตวัได ้ คนท่ีหวงัยิง่กวา่นั้น  คือหวงัใหเ้ขา้ถึง
พระนิพพานกต็อ้งอาศยัสติ  เพราะสติสามารถบนัดาลปัญญาใหเ้กิดข้ึนแก่จิตใจ จน
สามารถพน้ทุกขไ์ด ้   

ดงันั้นการฝึกสติจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับทุกคนท่ีตอ้งการมีชีวติท่ีดีงาม  ขอใหเ้รา
ระดมความเพียรเพื่อปลูกสติใหเ้จริญงอกงามโดยเฉพาะในทางจิตใจ โดยเร่ิมจากความ
สงบแลว้กา้วไปสู่ความสวา่ง จนจิตเขา้ถึงความหลุดพน้อยา่งส้ินเชิง  

   
    
 

 
 
 
   
   
 
   
         
 



เหนือตัวตน พ้นสมมุติ 
         

  เวลาตีระฆงัท าวตัรเชา้ – เยน็  หมาทุกตวัในวดัจะหอนเป็นจงัหวะตามจงัหวะ
ระฆงั  พอหยดุตีมนักห็ยดุหอนไปดว้ย  แต่ถา้ตีเม่ือไหร่กห็อนอีก  มนัคุมตวัเองไม่ได ้ 
เห็นแลว้กอ็ดข าและอดสมเพชไม่ไดท่ี้มนักลายเป็นทาสของระฆงัไปแลว้   

 แต่มานึกดูใหดี้บ่อยคร้ังเรากเ็ป็นอยา่งนั้นเหมือนกนันะ  เพียงแต่วา่เราอาจไม่ได้
มีปฏิกิริยากบัเสียงระฆงั  แต่มีปฏิกิริยากบัเสียงอยา่งอ่ืนแทน  เช่นเสียงดงั  เสียงต าหนิ  
พอไดย้นิคนต่อวา่เรากต็อบโตห้รือต่อวา่กลบัไปทนัที  มนัเป็นกิริยาโดยอตัโนมติั  หรือ
ถึงแมไ้ม่พดูตอบโตใ้หไ้ดย้นิแต่ความรู้สึกขุ่นเคืองกผ็ดุข้ึนมาทนัที  ไดย้นิปุ๊บกโ็กรธป๊ับ
เลย  เห็นไหมวา่คนเรากเ็ป็นอยา่งนั้นเหมือนกนั ไม่ใช่เป็นกบัสัตวเ์ท่านั้น  

 ถามวา่เราเลือกท่ีจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโตเ้สียงท่ีมากระทบทนัทีไดไ้หม   เราท า
ไดน้ะถา้ฝึกใจไวดี้     เวลาหูไดย้นิเสียงกเ็กิดเวทนาข้ึนมา  จะเป็นสุขเวทนาหรือ
ทุกขเวทนากต็าม  ตรงนั้นแหละถา้มีสติ   มนักห็ยดุอยูแ่ค่เวทนา  ไม่ปรุงแต่งออกไปเป็น
ความโกรธ  ความฉุนเฉียว  มนัไม่ปรุงแต่งออกไปเป็นพฤติกรรมต่อวา่  ผลกัไส  ท าร้าย 

การมีสติก ากบัจิตโดยเฉพาะเวลาเกิดผสัสะข้ึนมา ตอนท่ี ตาเห็นรูป  หูไดย้นิเสียง  
จมูกไดก้ล่ิน  กายไดส้ัมผสั  อยา่งมากกมี็แค่เวทนาทางกายเกิดข้ึน แต่ไม่ปรุงแต่งเป็น
เวทนาทางใจ   หรือแมว้า่จะมีเวทนาทางใจ พอมีสติเขา้ไปรู้ มนักห็ยดุแค่นั้น  หลวงพ่อ
เทียนท่านเปรียบเหมือนกบัเอาดินร่วนขวา้งไปท่ีขา้งฝา พอกระทบกบัขา้งฝา มนักต็กลง
มา  แต่ถา้เป็นคนธรรมดา พอมีผสัสะเกิดข้ึนกเ็ปรียบเหมือนกบัเอาดินเหนียวขวา้งไปท่ี
ขา้งฝา   มนักติ็ดขา้งฝาเลย  คนส่วนใหญ่เป็นอยา่งนั้นคือเม่ือมีผสัสะเกิดข้ึน กป็รุงต่อไป
เป็นตณัหา อุปาทาน   เวลาไดย้นิเสียงต่อวา่ แทนท่ีจะปล่อยผา่นเลยไป  ปรากฏวา่เสียงด่า
กย็งัติดแน่นท่ีใจ   ผา่นไปเป็นวนัเป็นอาทิตย ์กย็งัไม่หลุด     เกบ็เอามาคิดซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า   
นึกถึงทีไรเสียงกย็งัดงัชดัเจนในความรู้สึกเหมือนกบัเพิ่งเกิดข้ึนเม่ือก้ี 

ไม่ใช่ค  าต่อวา่เท่านั้น  เหตุการณ์ท่ีไม่พึงปรารถนา เช่น  ความพลดัพรากสูญเสีย  
การประสบกบัส่ิงไม่น่าพอใจ  เม่ือเกิดผสัสะข้ึนมาทางตา หู จมูก ล้ิน กาย หรือใจ  มนั
ไม่ไดเ้กิดข้ึนแลว้ดบั  แต่ยงัคา้งคาติดตรึงในจิตใจ  ผา่นไปเป็นวนักย็งัประทบัแน่นอยู ่ น่ี
แหละท่ีเขาเรียกวา่อุปาทานหรือความยดึติด  หลวงพ่อเทียนจึงเปรียบเหมือนดินเหนียวท่ี
ขวา้งไปแลว้ติดขา้งฝา  



 แต่ถา้เรามีสติก ากบัจิต เม่ือมีผสัสะแลว้ กไ็ม่มีการปรุงแต่งยดืยาวต่อไป  เม่ือตา
เห็นรูป กส็ักแต่วา่เห็น  หูไดย้นิเสียง กส็ักแต่วา่ไดย้นิ  มีอยูแ่ค่นั้น ไม่ปรุงแต่งเป็นความ
ยนิดีหรือยนิร้าย  อยากไดห้รืออยากผลกัไส   ถา้เป็นดิน กเ็ป็นดินทรายท่ีพอกระทบขา้ง
ฝากต็กลงมาเท่านั้นเอง  

 ความปรุงแต่งของจิตมนัเกิดข้ึนเม่ือไม่มีสติก ากบัใจ  โดยเฉพาะเม่ือมีผสัสะ
เกิดข้ึน   ผสัสะเป็นขั้นตอนส าคญัไม่วา่จะเกิดข้ึนกบั ตา หู จมูก ล้ิน กาย หรือใจ  ยอ่ม
เกิดเวทนาหรือความรู้สึกตามมา   เช่น รู้สึกสบาย  ไม่สบาย   เม่ือกายเจอลมเยน็กรู้็สึก
สบาย เรียกวา่สุขเวทนา   เจอแดดเผากรู้็สึกไม่สบายคือเกิดทุกขเวทนา   นึกถึงคนท่ีเรารัก
กเ็กิดความช่ืนใจ  น่ีคือสุขเวทนา  นึกถึงคนท่ีเราโกรธเกลียด กรู้็สึกเร่าร้อนหรือเจบ็ปวด 
น่ีคือทุกขเวทนา   ปัญหาคือคนเราไม่ไดย้ติุแค่น้ี  เม่ือไม่มีสติเขา้ไปรู้ทนัในเวทนา กจ็ะ
ปรุงแต่งต่อไปเป็นตณัหาคือความอยาก  อะไรท่ีท าใหเ้ราช่ืนใจกอ็ยากไดห้รืออยาก
ครอบครอง  อะไรท่ีท าใหเ้ราเจบ็ปวดไม่สบาย กอ็ยากผลกัไสออกไป   หรืออยากให้
สภาพเช่นนั้นหมดไป  ถือวา่เป็นตณัหาดว้ยเหมือนกนั เรียกวา่วภิวตณัหา 

 พอเกิดตณัหาแลว้  ถา้ปล่อยเลยตามเลย  กจ็ะปรุงแต่งต่อไปเป็นอุปาทานคือ
ความยดึติด  เช่น อยากไดอ้ะไร  กเ็ฝ้านึกถึงส่ิงนั้น คิดหาหนทางใหไ้ดม้า  บางทีหลบัไป
แลว้กย็งัฝันถึงส่ิงนั้น  ชอบใครกนึ็กถึงแต่คนนั้น พยายามทุกอยา่งเพื่อจะไดอ้ยูใ่กลเ้ขา 
เห็นหนา้เขา หรือแมแ้ต่เห็นหลงัคาบา้นเขากย็งัดี  ในทางตรงกนัขา้ม  เกลียดใครกเ็ฝ้าแต่
นึกคิดถึงคนนั้น  ทั้ง ๆ ท่ีทุกขแ์ต่กย็งัวนเวยีนคิดถึงคนนั้น   โกรธใคร  เศร้าโศกเสียใจ
เร่ืองอะไร กจ็ะวนคิดถึงเร่ืองนั้น  อุปาทานมนัท าใหติ้ดแน่นในใจ  กินขา้วกคิ็ด  อาบน ้าก็
คิด  นอนกคิ็ด  น่ีคืออาการของอุปาทานหรือความยดึติด  

กระบวนการปรุงแต่งของจิตเร่ิมตน้มาจากการท่ีไม่มีสติเม่ือเกิดผสัสะข้ึนมา  แต่
ถา้เรามีสติทนัทีท่ีเกิดผสัสะ  มนักไ็ม่ปรุงแต่งเป็นเวทนาโดยเฉพาะเวทนาทางใจ  หรือ
เม่ือเวทนาเกิดข้ึนแลว้ถึงค่อยมีสติ  มนักห็ยดุอยูแ่ค่นั้น ไม่ปรุงต่อ  เหมือนกบัว่าสะเกด็
ไฟเกิดข้ึนแลว้ ้แต่ไม่มีเช้ือ กเ็ลยไม่ลามต่อไปหรือลุกเป็นเปลว มนัหยดุแค่นั้น  ปล่อยไว้
ไม่นานกด็บั   แต่ถา้มีเช้ือ  สะเกด็ไฟกจ็ะลามหรือลุกเป็นเปลว  ตอนน้ีแหละท่ีอารมณ์
เกิดข้ึนต่อจากเวทนา   ถา้ยงัมีเช้ืออีก  ไฟกจ็ะโหมไหม ้  เวลาเกิดอารมณ์ข้ึนแลว้ 
โดยเฉพาะอารมณ์ท่ีเป็นอกศุล  ถา้ปล่อยใหม้นัปรุงแต่งหรือลุกลามต่อไป  กจ็ะกลายเป็น
พายอุารมณ์ท่ีเผาไหมจิ้ตจนไม่อยากจะอยูใ่นโลกน้ี    น่ีเป็นเพราะไม่มีสติรักษาใจ   



ทีน้ีถา้ไม่มีสติ มนักจ็ะปรุงไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่เกิดความรู้สึกยดึมัน่เป็นตวัเป็น
ตนข้ึน  ความรู้สึกยดึมัน่เป็นตวัตนหมายความวา่อยา่งไร  กห็มายความวา่  เกิดความรู้สึก 
“ตวัก ูของก”ูข้ึนมา  เช่น  เม่ือความโกรธเกิดข้ึน  แทนท่ีจะมีสติเห็นความโกรธ  เราลืม
ตวักเ็ลยไปส าคญัมัน่หมายวา่ ฉนัโกรธ หรือฉนัเป็นผูโ้กรธ  น่ีเรียกวา่ตวัตนเกิดข้ึนแลว้  
ตรงน้ีแหละท่ีทางพระเรียกวา่ “ชาติ” เกิดข้ึนแลว้ คือเกิดความรู้สึกวา่ฉนัเป็นนัน่เป็นน่ี  น้ี
เป็นเพราะไม่มีสติเห็นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน เลยเขา้ไปยดึและปรุงจนเกิดตวัตนข้ึนมาวา่ฉนั
เป็นนัน่เป็นน่ี หรือมีตวัฉนัเขา้ไปเป็นเจา้ของอารมณ์เหล่านั้น   แต่ถา้มีสติ กเ็พียงแค่เห็น
เฉย ๆ   การปรุงวา่ฉนัเป็นนัน่เป็นน่ีกไ็ม่เกิดข้ึน   ถา้เห็นความโกรธ  ผูโ้กรธกไ็ม่เกิดข้ึน 
เห็นความโกรธกบัเป็นผูโ้กรธต่างกนัมากนะ  เห็นความเศร้ากบัเป็นผูเ้ศร้ากต่็างกนัมาก
เช่นกนั   

มีผูห้ญิงคนหน่ึงปฏิบติักบัหลวงพ่อค าเขียน  พอท าไปไดส้องสามวนักม็าปรึกษา
หลวงพ่อวา่  “ท าอยา่งไรดี หนูเครียดจงัเลย”   เธอท าดว้ยความตั้งใจมากจึงเครียด  หลวง
พ่อไม่ตอบแต่บอกวา่ “ ถามไม่ถูก ใหถ้ามใหม่ ”  เธอไดคิ้ดข้ึนมาเพราะวา่ฟังเทศนห์ลวง
พ่อมาหลายวนัแลว้  จึงถามใหม่วา่ “ท าอยา่งไรดี  ในใจหนูมีความเครียดมากเลย” 

มนัต่างกนันะ  “หนูเครียดจงัเลย”  กบั “ในใจหนูมีความเครียดมากเลย”   
ประโยคแรกแสดงวา่เขา้ไปเป็นผูเ้ครียดแลว้  แต่ประโยคท่ีสองแสดงวา่เขาเห็น
ความเครียด  แต่อาจเป็นเพราะยงัเห็นไม่ตลอด   เห็นแลว้ยงัเผลอเขา้ไปเป็น เป็นเช่นน้ี
บ่อย ๆ  กเ็ลยทุกข ์แต่กย็งัดีท่ีพอเห็นอยูบ่า้ง  แต่ถา้เห็นลว้น ๆ ไม่เขา้ไปเป็นเลยกจ็ะไม่
ทุกขเ์ท่าไหร่  น่ีแหละ “ผูเ้ห็น” กบั “ผูเ้ป็น” มนัต่างกนั  ถา้เราเขา้ไปเป็นแลว้แสดงวา่ตวักู
เกิดข้ึนแลว้ ความรู้สึกยดึมัน่ส าคญัหมายวา่เป็นนัน่เป็นน่ี  เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ตวักู
เกิดข้ึนแลว้ พอตวักเูกิดข้ึน ความรู้สึกวา่เป็นของกกูต็ามมา  เช่น  เม่ือมีความโกรธเกิดข้ึน
แลว้ ปรุงไปเป็นผูโ้กรธ  ทีน้ีกจ็ะไปยดึเอาความโกรธเป็นของฉนัดว้ย  

 การเกิดท่ีวา่มาเป็นการเกิดทางจิตใจซ่ึงเกิดข้ึนไดม้ากมายวนัละหลายคร้ัง  ตรง
ขา้มกบัการเกิดเป็นรูปเป็นร่างซ่ึงเกิดไดเ้พียงคร้ังเดียว  แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกนักคื็อการ
เกิดทางกายและทางใจตอ้งอาศยัพ่อและแม่       พระพุทธเจา้เรียกตณัหาและมานะวา่เป็น
พ่อและแม่     มีพระรูปหน่ึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหนัต ์ แลว้มาทูลลาพระพทุธเจา้  เม่ือ
พระรูปนั้นเดินออกไปกมี็พระกลุ่มใหม่เขา้มาเฝ้าพระพุทธเจา้  พระองคต์รัสกบัพระกลุ่ม
น้ีวา่  พระท่ีเพิ่งเดินผา่นไปนั้นบรรลุธรรมแลว้เพราะไดฆ่้าพ่อฆ่าแม่   พระท่ีไดย้นิกต็กใจ



วา่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แลว้จะบรรลุธรรมไดห้รือ  พระพุทธเจา้กอ็ธิบายวา่ท่านไดฆ่้าตณัหาและ
มานะแลว้   

ตณัหาและมานะเปรียบเสมือนพ่อและแม่   เพราะเป็นปัจจยัท าใหเ้กิดตวัตน
ข้ึนมา   เป็นเพราะตณัหาและมานะ จึงเกิดความรู้สึกเป็นตวักขูองกข้ึูนมา เกิดความส าคญั
มัน่หมายวา่ฉนัเป็นนัน่เป็นน่ี  และถือเอาส่ิงนั้นส่ิงน้ีมาเป็นของฉนัตลอดเวลา    นอกจาก
ความรู้สึกวา่เป็นผูทุ้กข ์ ผูเ้ศร้า แลว้  ความรู้สึกฉนัเป็นพ่อเป็นแม่  เป็นนกัปฏิบติั  เป็น
พระ  เป็นผูช้นะหรือเป็นผูแ้พ ้ กล็ว้นเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกเป็นตวักขูองก ู  และข้ึนช่ือ
วา่ตวักขูองก ู เกิดข้ึนมาเม่ือไหร่กเ็ป็นทุกขเ์ม่ือนั้น  ทุกขก์เ็พราะวา่ความรู้สึกส าคญัมัน่
หมายนั้นมีกิเลสเจือปนอยูเ่สมอ คืออยากใหเ้ป็นไปตามใจฉนั   พอมนัไม่เป็นไปตามใจ
ฉนักทุ็กข ์ เช่นเป็นผูช้นะ ดูเผนิ ๆ กมี็ความสุขดี แต่ลึก ๆ กมี็ความหวัน่กลวัว่าความเป็น
ผูช้นะจะถูกแยง่ชิงไป   เห็นใครเก่งกวา่กทุ็กขข้ึ์นมาทนัทีเพราะรู้สึกถูกคุกคาม  รู้สึกวา่
ตวัเองจะสูญเสียความเป็นผูช้นะไป   เห็นไหมวา่ไม่ใช่ผูแ้พเ้ท่านั้นท่ีทุกข ์ เป็นผูช้นะก็
ทุกข ์  

เป็นพ่อเป็นแม่กทุ็กขเ์วลาลูกพดูจาไม่ดีกบัตน  หรือเป็นทุกขเ์ม่ือลูกไม่เป็นไป
ตามใจตน  น่ีเป็นเพราะยงัมีกิเลสและอุปาทานของความเป็นแม่อยู ่ บางคนถึงกบัฆ่าตวั
ตายเพราะลูกไม่พดูไม่คุยดว้ย  ลูกเอาแต่อยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์  แม่จะพดูอยา่งไรกไ็ม่
สนใจ แม่ขู่วา่จะโดดตึกลูกกย็งัไม่สนใจ  แม่กเ็ลยนอ้ยใจโดดตึกตาย  ตายเพราะวา่ยดึมัน่
ในความเป็นแม่มาก จึงมีความอยากจะใหลู้กปฏิบติักบัตนอยา่งนั้นอยา่งน้ี  แต่พอลูกไม่
ท าตาม ความเป็นแม่กถู็กกระทบอยา่งแรง จนทนไม่ไดอี้กต่อไป  
 เป็นอะไรกต็ามกทุ็กขไ์ดท้ั้งนั้น  เป็นพระกทุ็กขเ์วลาญาติโยมพดูจาไม่มีสัมมา
คารวะ  แค่เขาไม่กราบไม่ไหวเ้รากไ็ม่พอใจแลว้ นึกในใจวา่   เอ๊ะ ฉนัเป็นพระนะ  เธอ
เป็นฆราวาสท าไมไม่ไหวฉ้นั  อาการอยา่งน้ีเกิดข้ึนเพราะไปยดึมัน่ส าคญัหมายในความ
เป็นพระโดยมีกิเลสเจือปนอยูด่ว้ย    และถา้สังเกตใหดี้ความยดึมัน่ส าคญัหมายวา่เป็นนัน่
เป็นน่ี มนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา     อยูใ่นวดัฉนัเป็นนกัปฏิบติัธรรม  พอออกไปใน
หมู่บา้น เจอชาวบา้น กเ็กิดความรู้สึกวา่ฉนัเป็นคนเมือง    แต่ถา้ไปเจอฝร่ังหรือญ่ีปุ่น 
ความรู้สึกวา่ฉนัเป็นคนไทยกเ็กิดข้ึนแทนท่ี  กลบัไปบา้นเจอลูก กเ็กิดความรู้สึกวา่เป็น
พ่อแม่  เห็นไหมวา่  ความรู้สึกเป็นนัน่เป็นน่ีมนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ความเป็นฉนั
มนัไม่เท่ียง และไม่ใช่ตวัตนกเ็พราะเหตุน้ี   



ท่ีวา่ตวัตนเป็นส่ิงท่ีสมมุติข้ึนมากเ็พราะเหตุน้ี  แต่เราไม่รู้  เรานึกอยูเ่สมอวา่ตวั
ฉนันั้นมนัเท่ียง หรือมีอยูจ่ริง ๆ  แต่ความจริงแลว้มนัเป็นส่ิงท่ีถูกปรุงข้ึนในใจเราสุดแท้
แต่เหตุปัจจยั เช่น ไปเจอคนต่างชาติต่างภาษา  ความรู้สึกวา่ฉนัเป็นคนไทยกเ็กิดข้ึน  แต่
พอเจอคนใต ้ความรู้สึกวา่ฉนัเป็นคนกรุงเทพ ฯ หรือคนอีสานกเ็กิดข้ึน  แมแ้ต่คนอีสาน 
พอมาเจอกนั ความรู้สึกวา่ฉนัเป็นคนชยัภูมิกเ็กิดข้ึน หากวา่อีกคนเป็นคนขอนแก่น   เรา
ปรุงเราสร้างความเป็นตวัฉนัอยูต่ลอดเวลาสุดแทแ้ต่เหตุปัจจยั  อนัน้ีแหละท่ีเราเรียกวา่
ตวัตนเป็นส่ิงสมมุติ  เพราะมนัไม่ไดมี้อยูจ่ริง แต่เกิดจากการปรุงแต่ง  ความปรุงแต่ง
เหล่าน้ีเราไม่รู้ทนั กเ็ลยไปยดึดว้ยความหลงวา่ตวัฉนัน้ีมีอยูจ่ริง แลว้ยงัยดึต่อไปดว้ยความ
อยากวา่ตวัฉนัเป็นของเท่ียง ตอ้งคงอยูต่ลอดไป    เราจึงยอมรับความตายไม่ได ้

มีนายทหารคนหน่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผูก้ลา้หาญ  เป็นวรีบุรุษชายแดน  เขา
เคยพดูวา่ทหารท่ีฆ่าตวัตายไม่ใช่ชายชาติทหาร  เขายงับอกอีกวา่คนอยา่งเขาไม่มีวนัฆ่า
ตวัตาย  ความรู้สึกวา่ฉนัเป็นชายชาติทหารฝังแน่นในใจจนเขามัน่ใจวา่จะไม่มีวนัฆ่าตวั
ตายเดด็ขาด   แลว้วนัหน่ึงเขากเ็ป็นมะเร็ง  เจบ็ปวดทรมานมาก  เขาทนความเจบ็ปวดอยู่
หลายปี ในท่ีสุดกย็งิตวัตาย  ทีแรกใคร ๆ กนึ็กวา่เป็นฆาตกรรม  เพราะไม่คิดวา่คนอยา่ง
เขาจะฆ่าตวัตายได ้ เพราะเคยลัน่วาจาวา่คนท่ีฆ่าตวัตายไม่ใช่ชายชาติทหาร  แต่ในท่ีสุด
หลกัฐานกบ่็งช้ีวา่เขาฆ่าตวัตายจริง ๆ  ค  าถามคือชายชาติทหารอยา่งเขาฆ่าตวัตายได้
อยา่งไร  ค  าตอบกคื็อวา่ตอนนั้นเขาไม่รู้สึกวา่ตวัเป็นชายชาติทหารแลว้  แต่ป็นผูป่้วย 
เป็นผูเ้จบ็ปวดทรมาน   ความส าคญัมัน่หมายวา่ฉนัเป็นชายชาติทหารไดห้มดไป  
ความส าคญัมัน่หมายวา่ฉนัเป็นคนป่วยท่ีทุกขท์รมานมาแทนท่ี   ความส าคญัมัน่หมาย
อยา่งหลงัน้ีเองท่ีท าใหเ้ขาตดัสินใจยงิตวัตาย    

กรณีน้ีเป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ความส าคญัมัน่หมายวา่ฉนัเป็นนัน่เป็นน่ีไม่
มีความเท่ียงแท ้  แมเ้ขาจะเคยมัน่ใจอยา่งแรงกลา้ว่าตวัตนของฉนัคือชายชาติทหาร  แต่
ตวัตนน้ีไม่ไดมี้อยูจ่ริง เป็นเร่ืองท่ีปรุงข้ึนมาตามเหตุปัจจยั  ถึงเวลาเหตุปัจจยัเปล่ียน 
ตวัตนท่ีวา่กเ็ปล่ียนไปดว้ย และอาจเปล่ียนไปเป็นตรงกนัขา้มกไ็ด ้  และพอรู้สึกวา่ตวัฉนั
คือผูป่้วยท่ีเจบ็ทรมาน  อยา่งเดียวท่ีตอ้งการกคื็อพน้จากความเจบ็ปวดทุกวิถีทาง แม้
จะตอ้งฆ่าตวัตายกย็อม  

ความเป็นตวัตนมนัไม่ย ัง่ยนืถาวรเพราะมนัเกิดข้ึนจากการปรุงแต่งตามเหตุปัจจยั  
พอเหตุปัจจยัเปล่ียน  มนักเ็ปล่ียนไปดว้ย   เหตุปัจจยัน้ีอาจจะไดแ้ก่ปัจจยัภายใน เช่น 



ความรู้สึกนึกคิด  และปัจจยัภายนอก เช่น ผูค้นแวดลอ้ม   ทั้งหมดน้ีลว้นไม่เท่ียงทั้งนั้น 
โดยเฉพาะใจของเราเอาแน่เอานอนไม่ไดอ้ยูแ่ลว้  ความเป็นตวัฉนักเ็ลยผนัแปร 
เปล่ียนแปลงไปไดเ้สมอ  และอยา่งท่ีบอกไวแ้ลว้ เป็นอะไรกต็ามมนักทุ็กขท์ั้งนั้น ไม่วา่
เป็นในทางท่ีดี หรือไม่ดีกต็าม  เป็นผูแ้พก้แ็น่อยูแ่ลว้วา่ตอ้งทุกข ์ แต่เป็นผูช้นะหรือคน
เก่งกห็นีความทุกขไ์ม่พน้เช่นกนั  เจอใครท่ีเก่งแมจ้ะไม่เท่าเรา แต่กร็ะแวงวา่เขาจะมา
แยง่ชิงความเป็นผูช้นะไปจากเรา  และถา้เขาแยง่ชิงไปได ้กจ็ะเป็นทุกขย์ิง่ข้ึน เพราะ
สูญเสียความเป็นผูช้นะไป  พดูอีกอยา่งคือตวัฉนัท่ีเป็นผูช้นะไดต้ายไป  อนัน้ีคือความ
ตายอยา่งหน่ึงท่ีเราเจออยูบ่่อย ๆ แมจ้ะยงัไม่หมดลม 

เป็นอะไรกทุ็กขท์ั้งนั้น  ถา้จะใหดี้กคื็อไม่เป็นอะไรเลย  ไม่เป็นอะไรเลย
หมายความวา่อยูเ่ฉย ๆ ไม่ตอ้งท าอะไรเลยใช่ไหม ไม่ใช่   แต่หมายความวา่เราจะท า
อะไรกต็ามเราอยา่ไปยดึมัน่ส าคญัหมายวา่ฉนัเป็นนัน่เป็นน่ี   ใครเขาจะเรียกเราวา่เป็น
อะไรกแ็ลว้แต่ กรู้็วา่นัน่เป็นสมมุติ   แมเ้ราจะบอกกบัคนอ่ืนวา่ฉนัเป็นนัน่เป็นน่ี แต่ก็
ไม่ไดไ้ปยดึมัน่นัน่คือตวัฉนัจริง ๆ  ถา้ไปคิดเช่นนั้นกเ็รียกวา่หลงแลว้ และเตรียมตวัทุกข์
ไดเ้ลย 

มีเร่ืองเล่าวา่ครูคนหน่ึงสอนหนงัสืออยูแ่ถววดัสระเกศ   วนัหน่ึงรู้สึกกลุม้ใจจึง
เดินข้ึนไปบนภูเขาทอง  พอถึงยอดภูเขาทองแลว้มองออกไปไกล ๆ เห็นโลกกวา้งสุด
สายตา    กรู้็สึกเบาสบาย  ความกลุม้ใจกค็ลายไป    ทีน้ีพอแกเครียดทีไรกจ็ะข้ึนไปบน
ภูเขาทอง ข้ึนแลว้กรู้็สึกโปร่งโล่งเบาสบาย  บางวนัข้ึนสองสามรอบ ท าเช่นนั้นเป็นปี  
เผอิญมีนกัข่าวคนหน่ึงไปเท่ียวภูเขาทอง  ไดย้นิเร่ืองเล่าจากเจา้หนา้ท่ีท่ีนัน่วา่มีครูคน
หน่ึงข้ึนภูเขาทองวนัหน่ึงไม่รู้ก่ีเท่ียว  กเ็ลยสนใจไปท าข่าว  พอเร่ืองราวของเขาตีพิมพใ์น
หนงัสือพิมพ ์ เขากไ็ดรั้บเชิญไปออกรายการโทรทศัน ์ จึงดงัเขา้ไปใหญ่  ไดร้างวลัหลาย
รางวลั  ไดรั้บสมญานามวา่เป็นนกัข้ึนภูเขาทองท่ีไม่มีใครเทียบทาน   

 ถึงตอนน้ีกมี็หลายคนอยากเป็นนกัข้ึนภูเขาทองบา้ง หลายคนอยากลบสถิติของ
เขาซ่ึงข้ึนภูเขาทองมาเป็นพนั ๆ คร้ัง   ครูคนน้ีทีแรกข้ึนภูเขาทองโดยไม่ไดนึ้กอะไรแต่
พอมีคนยกยอ่งวา่เขาเป็นนกัข้ึนภูเขาทอง  ความรู้สึกวา่ฉนัเป็นนกัข้ึนภูเขาทองกเ็กิด
ข้ึนกบัครูคนน้ี รู้สึกภูมิใจเพราะโลกน้ีมีคนเดียวท่ีเป็นนกัข้ึนภูเขาทอง   แต่พอรู้วา่มีคน
จะมาลบสถิติ กไ็ม่สบายใจข้ึนมา  เพราะกลวัวา่ความเป็นนกัข้ึนภูเขาทองจะถูกแยง่ชิงไป 
เขาจึงตอ้งข้ึนภูเขาทองใหบ่้อยข้ึน   แต่ก่อนพอข้ึนแลว้มีความสุข  สบายใจ  แต่ตอนน้ี



กลายเป็นหนา้ท่ีไปแลว้  ตอ้งข้ึนเพื่อท่ีจะไม่ใหใ้ครมาลบสถิติหรือแยง่ชิงต าแหน่งนกัข้ึน
ภูเขาทองไป  เขาเป็นทุกขย์ิง่ข้ึนเม่ือมีคนหน่ึงข้ึนภูเขาทองมากเกือบเท่าเขา  ถึงตอนน้ีเขา
กเ็ร่ิมนอนไม่หลบั คิดแต่ว่าจะตอ้งข้ึนใหบ่้อยข้ึนแมง้านจะเยอะกต็าม   
 น่ีเป็นเร่ืองแต่ง  แต่วา่กส็อดคลอ้งกบัชีวติจริงของคนเรา  คนเราเวลาท าอะไรก็
ตามถา้ไม่ไดนึ้กวา่ฉนัเป็นนัน่เป็นน่ีกไ็ม่ทุกขน์ะ  แต่พอรู้สึกวา่เป็นนัน่เป็นน่ีข้ึนมากเ็ป็น
ทุกข ์  อยา่งเช่นครูในเร่ืองน้ี  ตอนแรก ๆ ข้ึนภูเขาทองโดยไม่ไดคิ้ดวา่ตวัเองเป็นนกัข้ึน
ภูเขาทอง  แต่พอผูค้นเรียกขานวา่เขาเป็นนกัข้ึนภูเขาทอง  กเ็ลยเกิดความรู้สึกข้ึนมาจริง 
ๆ วา่ฉนัเป็นนกัข้ึนภูเขาทอง  พอคิดแบบน้ีแลว้กไ็ม่อยากสูญเสียความเป็นนกัข้ึนภูเขา
ทอง  ดงันั้นจึงตอ้งท าทุกอยา่งเพื่อรักษาตวัตนอนัน้ีไว ้  

เพราะเหตุน้ีถึงบอกวา่ความมีความเป็นท าใหเ้ราทุกขไ์ด ้   มีกทุ็กข ์เพราะอยากจะ
รักษาเอาไวไ้ม่ใหม้นัหายไป พอหายไปกทุ็กขอี์ก    มีอะไรกต็าม ถา้ไปยดึมัน่กบัมนั กท็  า
ใหทุ้กข ์ แมจ้ะเป็นสุขแต่กมี็ทุกขเ์จือปน  ในพระไตรปิฎกมีพระสูตรหน่ึงเล่าถึงการ
โตต้อบระหวา่งเทวดากบัพระพุทธเจา้  เทวดาวา่ มีลูกกเ็ป็นสุขเพราะลูก มีววักเ็ป็นสุข
เพราะววั แต่พระพุทธเจา้กพ็ดูแยง้วา่ มีลูกกทุ็กขเ์พราะลูก  มีววักทุ็กขเ์พราะววั  มีอะไรก็
ตามยอ่มทุกขเ์พราะส่ิงนั้น โดยเฉพาะเม่ือไปส าคญัมัน่หมายวา่มนัเป็นของฉนั  บา้นของ
ฉนั  ลูกของฉนั  กเ็ตรียมทุกขไ์วไ้ดเ้ลยเพราะวา่สักวนัหน่ึงกจ็ะตอ้งพลดัพรากจากส่ิงนั้น   
ถา้เราไม่พลดัพรากจากส่ิงนั้น  ส่ิงนั้นกพ็ลดัพรากจากเรา  มนักมี็สองอยา่งเท่านั้นแหละ
ทนัทีรู้สึกเป็นเจา้ของส่ิงนั้น  

เพราะฉะนั้นจะมีหรือจะเป็นอะไรกต็ามตอ้งมีหรือเป็นใหถู้กตอ้ง มีใหเ้ป็น  เป็น
ใหเ้ป็น  คือมีโดยไม่ยดึมัน่วา่เป็นของฉนั  และเป็นโดยไม่ไปยดึมัน่วา่เป็นตวัฉนั  เด๋ียวน้ี
เรามีกนัไม่เป็น  และกเ็ป็นกนัอยา่งไม่ถูกตอ้ง  คือเป็นดว้ยความยดึมัน่ถือมัน่ มีดว้ยความ
หลงกเ็ลยทุกข ์ ดีท่ีสุดกคื็อไม่มีไม่เป็นอะไรเลย 

มีพราหมณ์คนหน่ึงเห็นพระพุทธเจา้มีรูปลกัษณะดี มีสง่าราศีมาก ไม่เคยเห็น
แบบน้ีมาก่อน กแ็ปลกใจ  ถามวา่ท่านเป็นเทวดาหรือ  พระพุทธเจา้กต็รัสวา่ไม่ใช่  ถาม
วา่ท่านเป็นคนธรรพห์รือ  พระพุทธเจา้กป็ฏิเสธ  งั้นเป็นยกัษใ์ช่ไหม  พระพุทธเจา้ก็
ปฏิเสธอีก  เขาถามวา่ท่านเป็นมนุษยห์รือเปล่า  พระพุทธเจา้กบ็อกไม่ใช่   พราหมณ์งงก็
งงเลยถามวา่แลว้ท่านเป็นใคร  พระพุทธเจา้กไ็ม่ตอบตรง ๆ  แต่ตรัสวา่ใหถื้อวา่พระองค์



เป็น “ พุทธะ” แลว้กนั   เพราะกิเลสท่ีจะท าใหพ้ระองคเ์ป็นเทวดา คนธรรพ ์ยกัษ ์หรือ
มนุษย ์พระองคล์ะไดห้มดแลว้ จึงไม่เป็นอะไรทั้งส้ิน  

พระพุทธองคไ์ม่ถือวา่พระองคเ์ป็นอะไรเลย แมแ้ต่ “ พุทธะ” กเ็ป็นสมมุติท่ีมีไว ้
เพื่อใชเ้รียกเท่านั้น    พระพุทธเจา้ไม่ทรงถือวา่พระองคเ์ป็นอะไรแมก้ระทัง่พุทธะดว้ยซ ้ า   
แต่วา่เพื่อความสะดวกในการส่ือสารกใ็หเ้รียกพระองคว์า่พุทธะ    อนัน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีช้ี
วา่แมก้ระทัง่พระพุทธเจา้กไ็ม่ไดเ้ป็นอะไรทั้งส้ิน  ถา้จะเป็นนัน่เป็นน่ีกเ็พราะคนอ่ืนเรียก
ทั้งนั้น  ในจิตใจของพระองคก์ไ็ม่มีความส าคญัมัน่หมายวา่เป็นอะไร  เพราะวา่ตณัหา
มานะหมดไปแลว้  กิเลสท่ีจะท าใหเ้ป็นนัน่เป็นน่ีกไ็ม่มีแลว้ 

ดงันั้นเราจึงควรระลึกอยูเ่สมอวา่    ไม่วา่เราเป็นอะไรกต็าม ทั้งหมดน้ีเป็นส่ิง
สมมุติทั้งนั้น จึงไม่ควรไปยดึมัน่ถือมัน่ เพราะถา้ยดึมัน่ถือมัน่เรากจ็ะเป็นทุกข ์     เพราะ
ตณัหามานะจะแฝงซ่อนอยูก่บัความเป็นนัน่เป็นน่ีเสมอ  ไม่วา่จะเป็นส่ิงท่ีดีหรือไม่ดีก็
ตาม  เป็นผูแ้พก้ทุ็กข ์เป็นผูช้นะกทุ็กข ์ เป็นคนชัว่กทุ็กข ์เป็นคนดีกทุ็กข ์ เป็นนกัปฏิบติั
ธรรมกทุ็กขท์นัทีท่ีไปยดึมัน่วา่ฉนัเป็นอยา่งนั้นจริง ๆ   ใครท่ีส าคญัมัน่หมายวา่ฉนัเป็น 
นกัปฏิบติัธรรม  พอมีคนมาพดูวา่ “ เธอไม่มีสติเลย ”  จะโกรธและเป็นทุกขม์าก   วา่
อยา่งอ่ืนไม่วา่มาวา่ฉนัไม่มีสติ   น้ีแหละเป็นเพราะเราไปยดึมัน่ส าคญัหมายว่าฉนัเป็นนกั
ปฏิบติัธรรม  เลยถูกตณัหาท่ีแฝงอยูใ่นความเป็นนกัปฏิบติัธรรมเล่นงานเอา 

มองใหเ้ห็นวา่ความเป็นนัน่เป็นน่ีเป็นส่ิงสมมุติท่ีถูกปรุงข้ึนมา ไม่ใช่ของจริง  แต่
ถึงแมจ้ะยงัมองไม่เห็นวา่เป็นส่ิงสมมุติ  อยา่งนอ้ยกใ็หเ้ราตระหนกัวา่ความเป็นนัน่เป็นน่ี
มนัไม่เท่ียง  ถา้ไปยดึมัน่ใหม้นัเท่ียงเราเองนัน่แหละจะเป็นทุกข ์  ความยดึมัน่ถือมัน่เป็น
บ่อเกิดแห่งทุกข ์ แต่ถา้จะใหดี้กต็อ้งมองใหลึ้กลงไปจนกระทัง่รู้วา่น่ีมนัเป็นสมมุติจริง ๆ 
เป็นส่ิงท่ีเราปรุงข้ึนมา  ทั้งหมดน้ีเร่ิมตั้งแต่ผสัสะเกิดข้ึน เม่ือตาเห็นรูป  หูไดย้นิเสียง  
ผสัสะเกิดข้ึนมาแลว้ไม่มีสติ กจ็ะเกิดเวทนาทางใจ   เวทนาเกิดข้ึนแลว้ ไม่มีสติอีก มนัก็
จะปรุงต่อไปเป็นตณัหา ถา้สติยงัตามไม่ทนั คราวน้ีกจ็ะปรุงเป็นอุปาทาน แลว้เลยไปเป็น
ภพชาติเลย   เป็นภพชาติแลว้มนัไม่จบแค่นั้น  ส่ิงท่ีตามมากคื็อเกิดชรา มรณะ และความ
ทุกขใ์นท่ีสุด   ไม่วา่เราจะเป็นอะไรกต็าม มนัไม่เท่ียง ตอ้งแปรเปล่ียน อาการท่ี
แปรเปล่ียนนั้นกคื็อชรามรณะนัน่เอง     

ไม่วา่จะเป็นอะไรกต็าม ยอ่มหนีไม่พน้ท่ีจะถูกคุกคามดว้ยเหตุปัจจยัต่าง ๆ ท าให้
ตอ้งแปรเปล่ียนหรือสูญสลายไป  ไม่วา่เป็นนกัข้ึนภูเขาทองหรือชายชาติทหารกต็าม  จะ



ยดึมัน่ถือมัน่แค่ไหนกต็าม  สักวนัความเป็นนกัข้ึนภูเขาทองหรือความเป็นชายชาติทหาร 
กต็อ้งหมดไป หรือถูกพรากไป  เช่น พอถูกมะเร็งเล่นงาน ความรู้สึกวา่เป็นชายชาติ
ทหารกห็มดไป ความเป็นผูเ้จบ็ ผูทุ้กขท์รมานกม็าแทนท่ี เกิดความรู้สึกวา่ตวัเองเป็นผูท่ี้
ไม่มีศกัด์ิศรี น่าหยามหยนั  เกิดความทุกขท่์วมทน้ 

อยา่ใหเ้กิดการปรุงแต่งจนไปสู่ความทุกข ์ ควรเร่ิมตน้ดว้ยการมีสติตั้งแต่ตอนเกิด
ผสัสะ   แต่ถึงแมส้ติตามไม่ทนัในผสัสะ กข็อใหมี้สติรู้ทนัในเวทนา และในอารมณ์ต่าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึน  เห็นความโกรธเกิดข้ึน  ความอยากเกิดข้ึน  แต่ไม่เขา้ไปเป็นผูโ้กรธผูอ้ยาก  
แมก้ระทัง่เวลาปฏิบติัธรรม  เราเดินจงกรมหรือสร้างจงัหวะกดี็  ควรเห็นอาการต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน  รู้ตวัวา่ก าลงัเดินอยูแ่ต่อยา่เผลอคิดวา่ฉนัก าลงัเดิน  อยา่ใหค้วามเป็นผูเ้ดินเกิดข้ึน  
ใหรู้้แต่วา่มีการเดิน มีการเคล่ือนไหวมือไปมา  แต่ไม่ใช่ไปส าคญัมัน่หมายวา่ฉนัก าลงั
เดิน ฉนัก าลงัเคล่ือนไหวมือไปมา  ฉนัก าลงัตามลมหายใจ  นัน่ไม่ถูกแลว้  เราก าลงั
ปล่อยใหต้วัตนเกิดข้ึนแลว้    อยา่ไปปรุงแต่งเป็นตวัตนอยา่งนั้น 

 แมก้ระทัง่ความทุกขเ์ม่ือเกิดข้ึนกเ็ห็นความทุกข ์ แต่ไม่ใช่เป็นผูทุ้กข ์ เม่ือตา
กระทบรูป  การเห็นเกิดข้ึน แต่อยา่ใหมี้ฉนัเป็นผูเ้ห็น  เม่ือหูไดย้นิเสียง  การไดย้นิเกิดข้ึน  
แต่อยา่ใหมี้ฉนัเป็นผูไ้ดย้นิ  เพราะถา้มีตวัฉนัเป็นผูไ้ดย้นิ เด๋ียวกมี็ตวัฉนัเป็นผูทุ้กขเ์พราะ
ไดย้นิเสียงดงั หรือค าต าหนิ     เวลาร่างกายมีแผล กรู้็วา่มีแผลเกิดข้ึนกบัร่างกาย  อยา่ไป
ส าคญัมัน่หมายวา่ฉนัมีแผล  มีดบาดน้ิวกใ็หรู้้วา่มีดบาดน้ิวไม่ใช่ไปปรุงแต่งว่ามีดบาด
ฉนั   อยา่ปล่อยใหมี้ตวัฉนัหรือตวัก ูเพราะถา้มนัเกิดข้ึนแลว้ กจ็ะมีตวัฉนัเป็นผูทุ้กขใ์น
ท่ีสุด  หรือมีตวัฉนัเป็นผูรั้บแรงกระทบกระแทกต่าง ๆ   ถา้ไม่มีตวัฉนัเกิดขน้แลว้ เราจะ
มีชีวติท่ีโปร่งเบา เป็นอิสระ    ความทุกขไ์ม่มีท่ีตั้ง เพราะไม่มีตวัฉนัมาเป็นเจา้ของความ
ทุกข ์     

ใหม่ ๆ เรายงัไม่สามารถท่ีจะมองเห็นตรงน้ีได ้ แต่วา่เม่ือเราดูและเห็นอยูเ่ร่ือย ๆ  
ปัญญาหรือความประจกัษใ์นความจริงเหล่าน้ีกค่็อย ๆ ชดัเจนข้ึน  ชดัเจนข้ึน  แลว้เรากจ็ะ
รู้วา่  เราทุกขเ์พราะปล่อยใหต้วักขูองกเูกิดข้ึนโดยแท ้  น่ีแหละคือตน้แห่งความทุกขท์ั้ง
ปวง 



มองไกล เห็นกวา้ง  
 

 เยน็น้ีเราเปล่ียนสถานท่ีท าวตัร  มาอาศยัธรรมชาติเป็นโบสถ ์ ท่ีแลว้มาเราอาศยั
ศาลาเป็นท่ีท าวตัรเพื่อเขา้เฝ้าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ แต่วา่เยน็น้ีเรามาอาศยัหนา้
ผาเป็นสถานท่ีท าวตัรแทน  ส าหรับนอ้มจิตระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ท่ีเรา
เรียกวา่เจริญพุทธานุสติ  ธรรมานุสติ  สังฆานุสติ   
 บริเวณท่ีเรามาท าวตัรน้ีเป็นหนา้ผาของภูจิก  ซ่ึงเป็นพี่นอ้งกบัภูหลง   แต่ถา้เรา
สังเกตจะเห็นไดว้า่ท่ีน่ีมีระบบนิเวศนแ์ตกต่างจากภูหลง  ท่ีน่ีเป็นป่าเตง็รัง    ตน้ไมไ้ม่
หนาแน่นเท่าภูหลง   พวกเราท่ีอยูภู่หลงมกัหาโอกาสมาเท่ียวท่ีผาน้ีซ่ึงชาวบา้นตั้งช่ือวา่ “ 
ผาสนธยาวไิล ”  แต่บางทีกเ็รียกสั้น ๆ วา่ “ ผาศิวไิลซ์ ”  

 อาตมาเจอผาน้ีเม่ือประมาณ ๑๕ ปีมาแลว้  แต่ชาวบา้นคงรู้จกัมานานแลว้   
อาตมาเจอผาน้ีตอนท่ีส ารวจป่าภูหลงแลว้ปีนภูจิกข้ึนมาเจอ   ผา่นมา ๑๕ ปีแลว้ แต่  
สภาพป่าท่ีน่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลงไปจากเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๓  เท่าไหร่  ทั้ง ๆ ท่ีมีไฟป่า
เกิดข้ึนเป็นประจ า  ระหวา่งทางท่ีเราเดินผา่นมาจะเห็นร่องรอยของไฟป่าท่ีเพิ่งเกิดข้ึนไม่
นาน   ไม่เหมือนกบัภูหลงในช่วง ๑๕ ปีท่ีผา่นมาสภาพป่าเปล่ียนแปลงไปเยอะมาก
เน่ืองจากถูกไฟไหม ้ ท าไมป่าบนภูจิกไม่ค่อยเปล่ียนแปลงเท่าไหร่  ทั้ง ๆ ท่ีเจอไฟป่า
เหมือนกนั  เร่ืองน้ีอธิบายไดว้า่เป็นเพราะตน้ไมท่ี้น่ีมีเปลือกหนาทนไฟ  การท่ีมีเปลือก
หนาทนไฟอาจจะเป็นผลจากการปรับตวัหลงัจากท่ีเจอไฟป่าคร้ังแลว้คร้ังเล่า   
 ส่วนภูหลงเป็นป่าดิบแลง้  ไม่เคยเจอไฟป่ามาเลยนบัเป็นเวลาพนั ๆ ปี จนกระทัง่
เม่ือไม่นานมาน้ี  ตอนท่ีอาตมามาอยูภู่หลงใหม่ ๆ ไฟป่าเกิดข้ึนไม่ค่อยบ่อยเพราะตน้ไม้
ยงัหนาแน่น จึงมีความช้ืนสูง  ลมกไ็ม่ค่อยพดัผา่นเขา้ไปในป่าเท่าไหร่  จุดไฟแต่ละทีจึง
ไม่ค่อยติด  แต่ท่ีภูจิกซ่ึงเป็นป่าเตง็รัง  เขา้ใจวา่เจอไฟมาชา้นานแลว้ เพราะเป็นป่าโปร่ง 
แต่ธรรมชาติเขากรู้็จกัปรับตวัใหมี้เปลือกหนาและทนไฟ   

อีกอยา่งท่ีน่าสังเกตคือพื้นล่างท่ีน่ีไม่ค่อยมีหญา้คาเท่าไหร่  มีแต่หญา้เพก็ซ่ึงเป็น
ไมต้ระกลูไผช่นิดหน่ึง คงอยูป่ระจ าถ่ินมาชา้นานแลว้   หญา้เพก็ครองพื้นท่ีเอาไว ้จึงไม่
เปิดโอกาสใหห้ญา้คาข้ึนมาได ้ ไม่เหมือนท่ีภูหลงพอมีไฟป่าเกิดข้ึนสักคร้ังหน่ึง พื้นท่ีป่า
กเ็ปิดโล่ง  พอมีพื้นท่ีโล่งหญา้คากเ็กิดข้ึน  แลว้หญา้พงกต็ามมา  พอหนา้แลง้มนัแหง้ตาย
กก็ลายเป็นเช้ือใหก้บัไฟป่า ไฟป่ากท็  าใหพ้ื้นท่ีโล่งเกิดมากข้ึนและขยายวงกวา้งข้ึนเร่ือย 
ๆ ท าใหไ้ฟเกิดข้ึนบ่อย ๆ และแรงข้ึนเร่ือย ๆ   จนเด๋ียวน้ีคุมไดย้าก   



 มานึกดูใหดี้  สาเหตุท่ีตน้ไมบ้นป่าภูจิกทนไฟได ้ กเ็พราะเขาเจอไฟมาหลายคร้ัง 
จนปรับตวัรับมือกบัไฟได ้   ถา้เปรียบกบัคน กเ็ป็นคนท่ีเจอความทุกขม์าคร้ังแลว้คร้ังเล่า  
จนกระทัง่มีภูมิตา้นทานความทุกข ์ ความทุกขม์ากระทบกไ็ม่สามารถท าใหส้ะทก
สะทา้นได ้ ผดิกบัท่ีภูหลง ตน้ไมท่ี้นัน่ไม่เคยเจอไฟป่ามาเป็นพนั ๆ ปีหรืออาจถึงหม่ืนปี
กไ็ด ้ ดงันั้นพอเจอไฟป่ากเ็ลยติดง่าย เน่ืองจากไม่มีเปลือกท่ีหนา แถมเน้ือไมก้ติ็ดไฟง่าย  
พอติดแลว้กด็บัยาก  ไฟไหมท่ี้ภูหลงแต่ละที   ดบัยากเหลือเกิน   ไหมที้หน่ึงกล็ามจาก
โคนข้ึนไปถึงปลายไดง่้ายมาก   พอโค่นลงมา ไฟกล็ามไหมต้น้อ่ืนต่อ ๆ ไป    แต่ปัญหา
แบบน้ีจะไม่เกิดท่ีภูจิก  เพราะวา่เขาเจอไฟมามากแลว้  ฉะนั้นถา้คนเราเจออุปสรรคมาก 
ๆ อยา่งตน้ไมท่ี้ภูจิกกดี็เหมือนกนันะ  จะไดมี้ภูมิตา้นทานความทุกข ์ 

ป่าท่ีน่ีมียงัมีลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงคือทนแรงลมได ้ ท าไมถึงทนแรงลมได ้ ก็
เพราะเป็นป่าโปร่ง  ตน้ไมแ้ต่ละตน้อยูห่่างกนั   จึงตอ้งปะทะกบัแรงลมตลอดเวลา เขาก็
เลยปรับตวัดว้ยการมีรากท่ีลึกและแขง็แรง  แต่ท่ีภูหลงพอเจอไฟป่าบ่อยเขา้ ตน้ไมท่ี้เคย
เกาะกลุ่มกนัหนาแน่น ๆ กค่็อย ๆ หายไป จนโล่ง  หลายตน้ตอ้งยนืโด่เด่อยูต่น้เดียว    พอ
เจอลมแรง  ๆ เขา้ไปทีเดียวกล็ม้โครมเลย  เพราะเขาไม่เคยเจอลมแรง ๆ มาก่อน 
เน่ืองจากแต่ก่อนเกาะกลุ่มกนัหนาแน่นเป็นผนื  จึงช่วยกนัตา้นทานแรงลมเอาไว ้ ไม่
เหมือนป่าท่ีน่ี  ตน้ไมแ้ต่ละตน้ ๆ อยูแ่ยกห่างกนั  เพราะฉะนั้นจึงตอ้งช่วยตวัเอง ความท่ี
เจอลมอยูบ่่อย ๆ  กเ็ลยปรับตวัจนทนลมไดดี้กวา่    

ขอใหส้ังเกตอีกอยา่งวา่ตน้ไมท่ี้น่ีไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะเขารู้ดีวา่ถา้ตน้สูงมากก็
จะตอ้งรับแรงลมมาก  เลยไม่แทงยอดข้ึนไปใหสู้ง     แต่ท่ีภูหลงตน้ไมแ้ต่ละตน้สูงมาก  
เวลาเกิดพาย ุ จึงถูกลมปะทะเตม็ท่ี โดยเฉพาะเม่ือตอ้งยนืตน้โดเด่อยูล่  าพงัในระยะหลงั  
ช่วงหนา้ฝนไดย้นิเสียงไมล้ม้ท่ีภูหลงอยูบ่่อย ๆ  น่ีเป็นเพราะตน้ไมแ้ต่ละตน้ไม่เคยถูกฝึก
ใหเ้ตรียมรับมือกบัลมแรง ๆ  มาก่อน จึงไม่เขม้แขง็ดว้ยตวัเอง  

 ถา้เปรียบกบัคนกเ็หมือนคนท่ีอยูเ่ป็นครอบครัว  มีครอบครัวหรือชุมชนท่ี
เขม้แขง็ มีอะไรกช่็วยกนัท า  วนัดีคืนดีคนในครอบครัวหรือชุมชนหายไปทีละคนสอง
คน  คนท่ีเหลือไม่เคยถูกฝึกใหพ้ึ่งตนเอง หรือท าอะไรคนเดียวมาก่อน  พอเจออุปสรรค
หรือเกิดปัญหาหนกั ๆกท็านไม่ไหว   อนัน้ีท าใหป่้าภูหลงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
มาก  เพราะตน้ไมไ้ม่ไดว้วิฒันาการมาเพื่อท่ีจะเผชิญกบัไฟป่า  หรือรับมือกบัลมแรง ๆ 
อยา่งท่ีเป็นปัญหาอยูต่อนน้ี  



 ทั้งหมดน้ีเป็นอุทาหรณ์ใหก้บัเราได ้   เด๋ียวน้ีชุมชนไม่ค่อยเขม้แขง็  ครอบครัวก็
ไม่ค่อยแขง็แรง  การพึ่งพาคนอ่ืนอาจจะท าไดย้าก  หรือถึงจะพึ่งพาไดเ้รากไ็ม่ควร
ประมาท  ตอ้งพร้อมท่ีจะพึ่งตนเอง  พร้อมท่ีจะเผชิญกบัพายอุุปสรรคต่าง ๆ  ดว้ยตวัเอง 
โดยไม่ตอ้งคอยหวงัวา่จะมีใครมาช่วยเราหรือเปล่า  

 พุทธศาสนาเนน้ตรงน้ีมาก  คือเราตอ้งพยายามพึ่งพาตนเอง  เหมือนกบัตน้ไม้
บนภูจิก  เขาใชห้ลกัพึ่งตนเองมาก อตัตา หิ อตัตโน นาโถ  เตม็ ๆ เลย  เพราะสถานการณ์
บงัคบัใหไ้ม่อาจพึ่งพาตน้ไมต้น้อ่ืน ๆ ได ้ ดงันั้นจึงตอ้งปรับตวัเพื่อเผชิญกบัแรงลมดว้ย
ตนเอง  เช่น พฒันาตวัเองใหมี้รากท่ีลึกและแขง็แรง  ล  าตน้กไ็ม่สูงมากนกั  ขณะเดียวกนั
กรู้็วา่จะตอ้งเจอไฟป่าอยูบ่่อย ๆ จึงพฒันาเปลือกและเน้ือไมใ้หแ้ขง็แรง  ไฟท าอะไรไม่
ค่อยได ้  แต่กวา่จะพฒันามาถึงจุดน้ีไดก้ค็งจะเจอไฟมานบัคร้ังไม่ถว้นแลว้  ใหม่ ๆ เขาก็
คงจะสู้ไม่ไหว แต่เขากว็วิฒันาการมาเร่ือยจนกระทัง่ทนไฟได ้  

 ป่าภูหลงน่ีคงตอ้งใชเ้วลาอีกนานกวา่จะปรับตวัจนทนไฟได ้ ตอนน้ียงัปรับตวั
ไม่ได ้ เจอไฟทีหน่ึงกไ็หมต้ั้งแต่โคนไปถึงปลายไดอ้ยา่งรวดเร็ว  อนัน้ีคือสาเหตุวา่ท าไม
ในช่วง ๑๕  ปีท่ีผา่นมา  ป่าบนภูจิกจึงยงัรักษาสภาพเดิมไวไ้ดแ้ทบจะไม่เปล่ียนแปลง
เท่าไหร่  ในขณะท่ีภูหลงนั้นเห็นความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งชดัเจน  ตน้ไมค่้อย ๆ ตาย  
ค่อย ๆ หายไปทีละหยอ่ม  ทีละหยอ่ม ทีละหยอ่ม  จนกระทัง่ตอ้งอาศยัคนเขา้ไปช่วย
ป้องกนัไฟป่า 

จะวา่ไปตน้ไมท่ี้ภูจิกน่ีเขากไ็ม่ไดพ้ึ่งตนเองลว้น ๆ นะ  เขาตอ้งพึ่งพาอาศยั
หญา้เพก็พอสมควร  เพราะถา้ไม่มีหญา้เพก็เขากแ็ยเ่หมือนกนั  อยา่งท่ีบอกไวแ้ลว้  
หญา้เพก็ท่ีน่ีข้ึนเตม็พื้นท าใหห้ญา้คาไม่สามารถเบียดแทรกข้ึนมาได ้ หญา้เพก็นั้นติดไฟ
ไม่ดีเหมือนหญา้คา ท่ีไหนมีหญา้เพก็ ไฟกไ็ม่ค่อยลามเท่าไหร่  ตน้ไมท่ี้ภูจิกกบัหญา้เพก็
เขาเรียนรู้ท่ีจะอยูด่ว้ยกนั  พึ่งพาอาศยักนั  หญา้เพก็เจริญเติบโตไดเ้พราะป่าไม่หนาทึบ   
ถา้ป่าหนาทึบ แดดส่องพื้นนอ้ย   หญา้เพก็กไ็ม่โต   

แต่ท่ีภูหลงเดิมป่าหนาทึบ แดดส่องไม่ถึง  เพราะฉะนั้นพื้นดินจึงไม่ค่อยมีพืช
จ าพวกหญา้ ยกเวน้ไมไ้ผ ่ พดูอีกอยา่งกคื็อป่าภูหลงไม่ค่อยเปิดช่องใหพ้ืชอยา่งหญา้เพก็
เจริญเติบโตเท่าไหร่  เพราะวา่ตน้ไมเ้กบ็แดดไปหมด   แต่เม่ือพื้นล่างเร่ิมเปิดเพราะเจอ
ไฟป่า  แดดส่องลงมาได ้ ทีน้ีแยเ่ลย  เพราะหญา้คาเขา้มาแทนท่ี  ไฟจึงเกิดข้ึนง่ายและ



ลามไปไดเ้ร็ว  จะพดูวา่ตน้ไมท่ี้ภูหลงไม่ค่อยเอ้ือเฟ้ือกบัพืชเลก็ ๆ อยา่งหญา้เพก็กไ็ด ้ 
สุดทา้ยกเ็ลยมีปัญหาไฟป่า 

เพราะฉะนั้นเราจะดูถูกหญา้เพก็ไม่ไดเ้ลยวา่ไม่ส าคญั  มนัส าคญัมาก  ตอนมา
ใหม่ ๆ อาตมาไม่รู้สึกวา่หญา้เพก็ส าคญัเท่าไหร่  แต่พอมาเปรียบเทียบกบัภูหลงแลว้จะ
เห็นเลยวา่  เขามีความส าคญัมาก เพราะช่วยกนัหญา้คาไวไ้ม่ใหเ้ขา้มา  อนัน้ีกช้ี็ใหเ้ห็นวา่  
การท่ีเราจะอยูร่อดไดบ้างทีกต็อ้งอาศยัหมู่มิตรคอยช่วยดว้ยเหมือนกนั  แมห้มู่มิตรนั้น
อาจจะดูต ่าตอ้ยอยา่งเช่นหญา้เพก็น้ี  แต่กส็ าคญัมาก  อยากใหมี้หญา้เพก็เกิดข้ึนท่ีภูหลง
เหมือนกนั  แต่กเ็กิดข้ึนยากเพราะวา่หญา้คาไปจบัจองพื้นท่ีเสียแลว้  เรากเ็ลยตอ้งเขา้ไป
จดัการไม่ใหห้ญา้คาเขา้มาก่ออนัตรายแก่ตน้ไมท่ี้ภูหลง  ความจริงไม่ใช่หญา้คาอยา่ง
เดียว หญา้พงกเ็ป็นปัญหาดว้ย  หญา้พงน่ีน่ากลวัมากท่ีสุดเพราะวา่มนัสูงและเวลาไฟ
ไหมแ้ต่ละที  ดอกติดไฟกระจายไปไดไ้กล  

 เรามาเรียนรู้จากธรรมชาติ และถือเป็นการย  ้าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการ
พึ่งตนเอง   ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่  อตัตา หิ อตัตโน นาโถ  ตนนัน่แหละเป็นท่ีพึ่ง
แห่งตน    แต่ความจริงพระองคย์งัตรัสต่อไป  ไม่ไดต้รัสสั้น ๆ หว้น ๆ แค่น้ี  พระองค์
ตรัสวา่  ผูท่ี้ฝึกตนไวดี้แลว้ยอ่มไดท่ี้พึ่งท่ีหาไดย้าก   ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนกจ็ริงอยู ่ แต่วา่
ถา้อยูเ่ฉย ๆ กย็งัเป็นท่ีพึ่งไม่ได ้ ตอ้งฝึกตน   เช่นฝึกใหพ้ร้อมท่ีจะเผชิญกบัอุปสรรคต่าง 
ๆ   พร้อมท่ีจะฝึกตนใหมี้ความเขม้แขง็เพื่อท่ีจะเผชิญกบัปัญหาและความทุกขต่์าง ๆ  ถา้
ท าเช่นนั้นเรากจ็ะไดท่ี้พึ่งท่ีหาไดย้าก   อยา่งตน้ไมบ้นภูจิกตอ้งเรียกวา่มีตนเป็นท่ีพึ่งได ้
เพราะสามารถปรับตวัจนสู้กบัอุปสรรคต่าง ๆ ได ้    เรากไ็ดแ้ต่หวงัวา่   ป่าท่ีภูหลงต่อไป
เขาจะสามารถพึ่งตนเองไดห้ลงัจากท่ีมีคนไปช่วยสักระยะหน่ึงแลว้    

บนหนา้ผาน้ีถา้มองออกไป  จะเห็นภูมิทศันไ์ดก้วา้งขวาง  เห็นแลว้กรู้็สึกปลอด
โปร่งโล่งใจ   การอยูบ่นท่ีสูงท าใหเ้ราเห็นอะไรไดก้วา้งไกลกวา่ตอนอยูบ่นพื้นดิน  อยู่
บนหนา้ผาตรงน้ีนอกจากจะเป็นท่ีสูงแลว้ยงัเป็นท่ีไกล  เม่ืออยูไ่กลกเ็ลยเห็นภูหลงตรง
ขา้งหนา้ไดถ้นดัถน่ี  ถา้อยูข่า้งล่างหรืออยูบ่นพื้นดินกเ็ห็นแค่มุมเลก็ ๆ  มุมแคบ ๆ  แต่อยู่
บนท่ีสูงและอยูใ่นท่ีไกล ท าใหเ้ราเห็นอะไรไดก้วา้งและเห็นไดเ้กือบรอบ   

การมองชีวติของเรากเ็ช่นกนั  ถา้เรายกจิตของเราใหอ้ยูสู่ง กส็ามารถมองเห็นส่ิง
ต่าง ๆ อยา่งรอบดา้นและกวา้งไกล    การท่ีจิตของเราอยูใ่นท่ีต ่าหรืออยูใ่นระดบัโลก ๆ  
ท าใหเ้ราไม่สามารถมองเห็นอะไรไดไ้กล  การอยูใ่นท่ีต ่าหรืออยูใ่นระดบัโลก ๆ 



หมายความวา่อยา่งไร  หมายความวา่จิตยงัติดอยูใ่นโลกธรรม  ติดอยูก่บัวตัถุ ทรัพย์
สมบติั ช่ือเสียง เกียรติยศ  ติดอยูใ่นเร่ืองของการมีไดมี้เสีย  การมองอะไรเป็นคู่ ๆ  เช่น 
ดี-ชัว่  ขาว-ด า  สวา่ง-มืด  สูง-ต ่า สุข-ทุกข ์ เกิด-ตาย อนัน้ีคือการมองแบบโลก ๆ  ซ่ึงไม่
สามารถท าใหเ้รามองอะไรไดไ้กลกวา่ตวัเอง    ถา้เราอยากมองใหไ้กลกวา่ตวัเอง 
จ าเป็นตอ้งยกจิตของเราใหสู้งข้ึน  คืออยูเ่หนือโลกธรรม  อยูเ่หนือการมองเป็นคู่หรือขั้ว   
หรือท่ีพระเรียกวา่โลกตุตระ ซ่ึงหมายถึงการอยูเ่หนือโลก   

การมองแบบโลก ๆ เรียกอีกอยา่งวา่โลกียะ    การมองแบบโลกียะหรือวา่โลกีย
ทิฐิไม่สามารถช่วยใหเ้รามองอะไรไดไ้กล ๆ    มองแค่สั้น ๆ หรือแคบ ๆ  คือมองไม่พน้
ตวัเอง  ไม่ไกลจากผลประโยชนข์องตวัเอง  หรือบางทีกไ็ม่ไกลกวา่เพื่อนพอ้งของตวัเอง   
รวมทั้งเห็นความสุขไม่พน้จากเร่ืองของวตัถุ ช่ือเสียง เกียรติยศ  จึงอยากมี อยากได ้อยาก
เป็น แต่ในความเป็นจริงนั้น เม่ือมีกต็อ้งหมด ไดก้ต็อ้งเสีย เป็นกต็อ้งตาย  ดงันั้นจึงหนี
ไม่พน้ความทุกข ์

ถา้เรามองแบบโลกตุระ  กเ็ห็นวา่โลกธรรมเป็นท่ีพึ่งไม่ได ้จะเอาความสุขไปฝาก
ไวก้บัโลกธรรมไม่ได ้ เพราะเม่ือไดล้าภเส่ือมลาภ  ไดย้ศกเ็ส่ือมยศ  มีสรรเสริญกต็อ้งมี
นินทา  วนเวยีนอยูแ่ค่นั้น   เม่ือเห็นเช่นนั้นกไ็ม่ติดอยูก่บัโลกธรรม  คืออยูเ่หนือโลก
ธรรม  เม่ือไดก้ไ็ม่ยนิดี เม่ือเสียกไ็ม่ยนิร้าย   เพราะรู้ดีวา่มีกบัเสียเป็นธรรมดาโลก  เม่ือ
ไดรั้บค าสรรเสริญ กไ็ม่หลงยดึ เพราะรู้ดีวา่นินทาจะตอ้งตามมา  แต่คนท่ียงัติดอยูใ่นโลก
ธรรม  มองไม่ไกลไปกวา่โลกธรรม  บางทีกไ็ปยดึติดในความดีมาก  จนอาจท าส่ิงท่ีไม่ดี
เพราะความติดดี 

มีผูห้ญิงคนหน่ึงเป็นนกัปฏิบติัธรรม  ใคร ๆ กช็มวา่เป็นคนดี  ถือศีลเคร่งครัด 
แมแ้ต่ยงุกไ็ม่ตบ   แต่แลว้วนัดีคืนดีมาพบวา่ลูกสาวของตนมีทอ้งทั้ง ๆ ท่ียงัไม่ได้
แต่งงาน   กรู้็สึกกลวัข้ึนมาวา่จะตกเป็นข้ีปากของคน  กลวัวา่ความเป็นคนดีของตวัจะมวั
หมองเพราะมีลูกท่ีท าผดิประเพณี   ความคิดอยา่งแรกท่ีผดุข้ึนมากคื็ออยากใหลู้กท าแทง้    
เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ของตวัเอาไว ้ คนจะไดส้รรเสริญช่ืนชมต่อไป    พอคนเราติดยดึกบั
ความดีแลว้ กห็ลงติดอยูก่บัโลกธรรม  ทีน้ีเวลาจะคิดอะไรกม็องไปไม่ไกลกว่า
ภาพลกัษณ์หรือประโยชนข์องตวั  ไม่สนใจความรู้สึกของลูก  ผลกคื็อสนบัสนุนใหฆ่้า
เดก็ในทอ้งของลูก     ทั้ง ๆ ท่ีก่อนหนา้น้ีแมย้งุ ไร ไต่ตอมแค่ไหนกย็งัไม่ตบ  แต่กลบัไม่
ลงัเลท่ีจะฆ่าหลานของตวั  ยงัดีท่ีเขามีสติข้ึนมา จึงเปล่ียนใจไม่ใหลู้กไปท าแทง้ 



 การติดยดึความดี อาจท าใหเ้ราถล าไถลไปสู่การท าชัว่ไดห้ากไม่ระวงัตวั  มีบ่อย
มากท่ีผูค้นท าร้ายกนัในนามของความดี  อยา่งศาสนิกชนผูเ้คร่งครัดจ านวนไม่นอ้ยจบั
อาวธุท าสงครามฆ่าผูค้นในนามของศาสนาหรือในนามของพระเจา้ ทั้ง ๆ ท่ีศาสนาและ
พระเจา้คดัคา้นการฆ่าคน   การติดยดึความดีอาจน าไปสู่ความชัว่ได ้ อนัน้ีเพราะ
เก่ียวขอ้งกบัความดีไม่ถูกตอ้ง  เรียกวา่ท าผดิในส่ิงท่ีถูก   

ความดีกบัความชัว่ไม่ไดแ้ยกจากกนัอยา่งเดด็ขาด  เก่ียวขอ้งกบัความดีไม่ถูกตอ้ง
กอ็าจกลายเป็นการท าชัว่ได ้  ในท านองเดียวกบัถา้เก่ียวขอ้งกบัความสุขไม่เป็น ก็
กลายเป็นทุกขไ์ด ้  สุขและทุกขไ์ม่ไดแ้ยกจากกนัอยา่งเดด็ขาด   ในสุขกมี็ทุกขอ์ยู ่ ของ
อร่อย ถา้กินเขา้ไปมาก ๆ กก็ลายเป็นเบ่ือและเอียน  น่ีเรียกวา่ทุกขแ์ฝงอยูใ่นสุข  ถา้
เก่ียวขอ้งกบัความสุขไม่เป็น  ไม่ชา้ไม่นานทุกขก์แ็สดงตวัออกมา  หลวงพ่อชาเปรียบ
ทุกขว์า่เหมือนหวังู  ส่วนสุขกเ็หมือหางงู  ถา้จบัหางงูโดยไม่รู้จกัปล่อย กต็อ้งโดนงูกดั 
เพราะสุขกบัทุกขม์นัอยูด่ว้ยกนั 

ในท านองเดียวกนั     มืดกบัสวา่งกไ็ม่ไดแ้ยกจากกนัเดด็ขาด  มืด ๆ อยา่งตอนน้ี
ไม่ไดห้มายความวา่มืดสนิท  ยงัมีความสวา่งอยู ่อยา่งนอ้ยกส็ าหรับหนู   มืดอยา่งน้ีตา
ของหนูสามารถเห็นทางไดช้ดัเจน    ในทางกลบักนัสวา่งมาก ๆ กไ็ม่ไดแ้ปลวา่สวา่งไป
หมด  เพราะบางจุดบางท่ีกมื็ดเน่ืองจากมีเงามาตก   ยิง่สวา่งมากเท่าไหร่ เงากย็ิง่ด ามืด
มากเท่านั้น  ไม่มีความสวา่งท่ีไหนท่ีไร้เงามืด 

ชีวติกบัความตายกไ็ม่ไดแ้ยกจากกนั  ในชีวติกมี็ความตายอยูเ่พราะเราตายทุก
ขณะอยูแ่ลว้  เพียงแต่วา่มนัตายในส่วนยอ่ย ๆ  เช่น หนงัตาย ผมตาย เลบ็ตาย   
พระพุทธเจา้ไดต้รัสไวว้า่ความตายมีอยูใ่นชีวติ  ความเป็นโรคอยูใ่นความไม่มีโรค  ความ
แก่อยูใ่นความหนุ่มสาว   ถา้เรามองแบบโลกียะหรือมองแบบโลก ๆ เราจะเห็นส่ิงต่าง ๆ 
เป็นคู่หรือเป็นขั้ว แลว้เรากจ็ะติดอยูใ่นขั้วใดขั้วหน่ึงนั้น หรือพดูใหถู้กคือเหวี่ยงไปมา
ระหวา่งขั้วตรงขา้ม   แต่ถา้เรายกจิตใหอ้ยูเ่หนือโลกธรรม หรือเหนือความเป็นคู่ กจ็ะเห็น
โลกและชีวติไดไ้กลข้ึน  เราจะไม่ติดอยูก่บัการมีหรือการเสีย    เพราะรู้ดีวา่วนัน้ีถึงไดม้า  
พรุ่งน้ีกต็อ้งเสียไป    วนัน้ีไดรั้บค าสรรเสริญ  พรุ่งน้ีกห็นีไม่พน้ค านินทา  วนัน้ีเขารักเรา  
พรุ่งน้ีเขาอาจจะเกลียดเรา   การยกจิตใหสู่้ระดบัโลกตุตระ  จะช่วยท าใหเ้รารู้เท่าทนั
ความเปล่ียนแปลง  ไม่ติดอยูก่บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ เพราะรู้ดีวา่วนัหนา้ทุกส่ิง
ทุกอยา่งอาจเปล่ียนแปลงไป  เรียกวา่มองขา้มช็อตไปได ้



เวลาเราอยูท่ี่ภูหลง  ตน้ไมล้ม้แต่ละตน้  เสียงดงัสนัน่ และเป็นเร่ืองใหญ่โต   แต่
พอมาอยูต่รงน้ีเห็นป่าภูหลงทั้งผนื  กจ็ะรู้สึกวา่ไมล้ม้แต่ละตน้ไม่ใช่เร่ืองใหญ่  เพราะภู
หลงมีตน้ไมน้บัแสน  ๆ ตน้  เห็นอยา่งน้ีกไ็ม่รู้สึกทอ้  แมเ้ราไม่อยากใหต้น้ไมล้ม้กต็าม  
ถา้เรามองชีวติจากมุมไกลบา้ง กจ็ะพบวา่ เหตุร้ายท่ีเกิดข้ึนกบัชีวติ เช่น   สอบเขา้ไม่ได ้ 
ตกงาน  แฟนท้ิง  เพื่อนต่อวา่  เงินหาย ไม่ใช่เร่ืองใหญ่โต  แต่ถา้ไม่มองแบบนั้น  เราจะ
ไปติดอยูก่บัรายละเอียด จนเร่ืองเลก็กลายเป็นเร่ืองใหญ่    บางทีเหมือนกบัโลกจะถล่ม
ทลาย รู้สึกเหมือนกบัวา่ชีวติน้ีหมดส้ินแลว้  คนสมยัน้ีเป็นแบบน้ีกนัมาก  เพราะไม่ได้
มองชีวติในมุมกวา้ง  คือไม่ไดม้องวา่แมมี้ส่ิงไม่ดีเกิดข้ึนกบัเรา  แต่เรากย็งัมีส่ิงดี ๆ อยูอี่ก
มากมายอยูก่บัตวั 

  เวลาเราเจอส่ิงท่ีไม่สมหวงั เช่น ความพลดัพรากสูญเสีย   ควรหาโอกาสดึงจิต
ใหอ้อกมาอยูห่่าง ๆ จากเหตุการณ์   เราอาจพบวา่มนัเป็นเพียงแค่เหตุการณ์เลก็ ๆ ในชีวติ  
ยงัมีส่ิงดี ๆ อีกมากมายในชีวติ  ท่ีเรายงัอาจจะมองไม่เห็นหรือวา่ไม่ไดม้อง   คนทัว่ไป
พอเงินหายสักพนับาท กทุ็กขแ์ลว้   ทั้ง ๆ ท่ีถา้มองโดยรวมแลว้ เงินหายแค่น้ีเป็นเร่ือง
เลก็นอ้ยมาก เพราะเขายงัมีเงินเหลืออีกมากมายเป็นแสนเป็นลา้น  มีพ่อมีแม่  มีบา้นมี
อะไรต่ออะไรอีกมากมาย  แต่บางทีเราไปจดจ่ออยูท่ี่จุดเลก็ ๆ เพียงจุดเดียว  เพราะเราไม่
รู้จกัถอยออกมาเพื่อมองเห็นชีวติในมุมกวา้ง    น่ีเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงในการมองชีวติ   
คือมองจากมุมท่ีอยูไ่กลออกไปสักหน่อย 

ตรงน้ีเองท่ีท าใหมี้สติมีความส าคญัมาก   เพราะสติช่วยใหเ้รามองอะไรไดก้วา้ง
และไกลข้ึน  เวลามีอะไรมากระทบใจ เราจะไม่ติดอยูก่บัอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนตรง
นั้น แต่จะถอยออกมา  จนเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ  ตามความเป็นจริงหรือใกลเ้คียง
กบัความเป็นจริงมากข้ึน  ถา้เราอยูใ่นบา้น  เราจะไม่สามารถเห็นไดเ้ลยวา่บา้นมีก่ีชั้นสูงก่ี
เมตร  มีรูปทรงอยา่งไร หลงัคาสีอะไร ต่อเม่ือเราออกมาอยูน่อกบา้น จึงจะเห็นชดั  ยิง่ถา้
เป็นตึกสูงดว้ยแลว้ยิง่ตอ้งออกมาอยูไ่กล ๆ จึงจะเห็นตึกไดถู้กตอ้งตามความเป็นจริง   
    สติช่วยดึงจิตใหถ้อยออกมา  นอกจากจะท าใหไ้ม่จมอยูก่บัอารมณ์ความรู้สึกท่ี
เกิดข้ึนจนเป็นทุกขย์ิง่กวา่เดิมแลว้  ยงัช่วยใหเ้รามองเห็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ชดัเจน จนเห็นธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของมนั  ยิง่เห็นชดัเจนมากเท่าไหร่ กย็ิง่ติดยดึนอ้ยลง 
เพราะรู้วา่มนัไม่เท่ียง ไม่น่ายดึถือ และไม่ใช่ตวัตน 



 พดูแบบน้ีไม่ไดห้มายความวา่การอยูใ่กล ้ๆ ไม่ส าคญันะ  บางทีเรากต็อ้งอาศยั
การอยูใ่กลชิ้ดกบัเหตุการณ์  แต่ถา้อยูใ่กลชิ้ดกบัเหตุการณ์มากเกินไป เรากอ็าจจะ” อิน” 
กบัมนั  เป็นบา้เป็นหลงัไปกบัมนั  เราจึงตอ้งรู้จกัวางระยะห่างบา้ง  เพื่อท่ีจะไดเ้ห็น
ภาพรวม  และประเมินไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง   
 การท่ีเรามาอยูบ่นท่ีสูงอยา่งน้ี   ช่วยท าใหเ้ราไดเ้ปรียบในเร่ืองมุมมอง   
ขณะเดียวกนัการถอยออกมาอยูไ่กล ๆ กช่็วยใหเ้ราเห็นความเป็นจริงตรงหนา้ได้
ครอบคลุมมากข้ึน  เราจึงควรจะฝึกมองเหตุการณ์ต่าง ๆ แบบน้ีบา้งในชีวติประจ าวนั  ไม่
วา่จะเป็นเหตุการณ์ท่ีน่าพึงพอใจหรือไม่น่าพอใจ  ดีหรือร้าย สุขหรือทุกข ์  การมองแบบ
น้ีจะช่วยใหเ้ราเห็นเหตุการณ์เหล่าน้ีอยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง ไม่ขยายใหญ่โตเกิน
ความเป็นจริง  ท าใหรู้้วา่จะเก่ียวขอ้งกบัมนัอยา่งไรอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ไม่ถูกมนั
ครอบง าจนมองไม่เห็นทางออก 

 
       

   
          
                                                                                                                                                                                

 
 
 
 



ฝนใจจนไร้ตัวตน 
 

 วนัน้ีป็นวนัสุดทา้ยท่ีพวกเราจะอยูท่ี่น่ี  อยา่ไดถื้อวา่การปฏิบติัของเรายติุเม่ือออก
จากวดั  ขอใหก้ารปฏิบติัของเรายงัด าเนินต่อไป  เพราะวา่การปฏิบติัธรรมนั้นจะวา่ไป
แลว้ไม่มีการก าหนดช่วงเวลา  แต่จะตอ้งท าไปเร่ือย ๆ  ตราบใดท่ียงัมีลมหายใจอยูเ่ราก็
ควรปฏิบติัธรรม  เพราะเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัส าหรับชีวติพอ ๆ กบัท่ีเราตอ้งกินขา้วทุก
วนัและตอ้งหายใจทุกวนิาที   อาหารและอากาศจ าเป็นส าหรับร่างกายฉนัใด  ธรรมะก็
จ  าเป็นส าหรับจิตใจของเราฉนันั้น  การบ่มเพาะดูแลจิตใจของเราใหเ้จริญอุดมสมบูรณ์
ดว้ยธรรมะ  เป็นส่ิงท่ีเราควรจะตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ  ถือเป็นหนา้ท่ีต่อชีวติ 
 หนา้ท่ีต่อชีวติไม่ใช่มีเพียงแค่รักษาชีวติใหร้อดหรือเผยแพร่เผา่พนัธุ์เท่านั้น  แต่
ยงัหมายถึงการท าใหชี้วตินั้นเป็นชีวติท่ีดีมีคุณภาพ   มีจิตท่ีเป็นสุขและปลอดพน้จาก
ความทุกข ์   ปลอดพน้จากภยัอนัตรายท่ีเขา้มาคุกคาม   ภยันั้นไม่ไดมี้แค่ภยัทางกายแต่ยงั
รวมถึงภยัทางจิตใจดว้ย  ภยัทางจิตใจถา้เราไม่ระมดัระวงั อาจจะเป็นอนัตรายยิง่กวา่ภยั
ทางกาย  คนเด๋ียวน้ีถูกท าร้ายดว้ยภยัทางจิตใจเยอะมาก   
 ภยัทางจิตใจไม่ไดเ้กิดจากอะไร  แต่เกิดจากใจท่ีไม่มีเคร่ืองคุม้กนันัน่เอง  คือไม่มี
สติ  ไม่มีสัมปชญัญะ  ไม่มีปัญญา  ตลอดจนคุณธรรมอ่ืน ๆ  ขอใหเ้ราระลึกวา่การปฏิบติั
ธรรมนั้นไม่ใช่การเกบ็ตวัอยูแ่ต่ในวดัหรืออยูแ่ต่ในการปฏิบติัตามรูปแบบเท่านั้น  ท่ีเรา
ปฏิบติัตามรูปแบบเป็นเพียงแค่การฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วในการบรรลุผล  แต่วา่
เรายงัตอ้งปฏิบติัในชีวติประจ าวนั  ในชีวติจริง และในโลกกวา้งดว้ย 
 น้ีกเ็ช่นเดียวกบัการศึกษาหาความรู้  ไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่ภายในโรงเรียน   โรงเรียน
เป็นสถานท่ีท่ีจดัท าข้ึนมาเพื่อใหก้ารเรียนรู้ของเราเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการ
จดัชั้นเรียน  มีการจดัหลกัสูตร  มีการก าหนดเวลาเรียน  แต่อยา่ไปเขา้ใจวา่จะศึกษาหา
ความรู้ไดเ้ราตอ้งอยูใ่นโรงเรียนเท่านั้น  หรือตอ้งอยูใ่นท่ีท่ีมีการก าหนดเวลาเรียนท่ี
แน่นอน มีหลกัสูตรท่ีเป็นแบบแผน  ผูท่ี้เป็นบณัฑิตยอ่มทราบดีวา่การศึกษาหาความรู้มี
ความหมายกวา้งกวา่นั้น  เราสามารถศึกษาหาความรู้ไดใ้นทุกท่ีทุกสถานทุกเวลา  ไม่
จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดเวลาหรือรูปแบบท่ีชดัเจนตายตวั  และไม่ไดจ้  ากดัวา่เราจะศึกษา
หาความรู้เฉพาะตอนท่ียงัอยูใ่นวยัเรียนหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวเท่านั้น แต่สามารถท าได้
ตลอดเวลาและทุกวยั  นัน่คือท าตลอดชีวติ อยา่งท่ีมีค  ากล่าววา่การศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ  



 การปฏิบติัธรรมกเ็ช่นเดียวกนัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งกระท ากนัไปตลอดชีวติ และตอ้ง
ท าตลอดเวลา   ตั้งแต่ต่ืนจนหลบั  หรือแมแ้ต่ในยามหลบัดว้ยซ ้ า   ตรงน้ีเป็นส่ิงส าคญั
เพราะวา่คนเราใชเ้วลาอยูใ่นโรงเรียนนอ้ยกวา่อยูน่อกโรงเรียน  ในท านองเดียวกนัคนเรา
ใชเ้วลาอยูใ่นวดัปฏิบติัธรรมนอ้ยกวา่เวลาอยูน่อกวดั   

ไม่วา่อยูบ่นทอ้งถนน  อยูก่บับา้น  อยูใ่นท่ีท างาน  ลว้นเป็นสถานท่ีและโอกาส
ส าหรับการปฏิบติัธรรมทั้งส้ิน  ปฏิบติัธรรมกไ็ม่ใช่อะไรคือการพฒันาคุณภาพชีวติจิตใจ
ของตน  ท่ีจริงตอ้งรวมไปถึงร่างกายดว้ย เพราะวา่การปฏิบติัธรรมมีความหมายรวมไป
ถึงการพฒันากายท่ีเรียกว่ากายภาวนา  พระพุทธเจา้ไดส้อนเร่ืองการพฒันาชีวติซ่ึง
ครอบคลุมไปถึงเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ  การเก่ียวขอ้งกบัอาหารหรือปัจจยัส่ี      
ทั้งหมดน้ีเป็นเร่ืองของธรรมะทั้งส้ิน   ในทางตรงกนัขา้มการบริโภคตามใจปากแต่กลบั
เป็นโทษต่อร่างกาย หรือการบริโภคอยา่งไม่รู้จกัประมาณ  อยา่งน้ีเรียกวา่ไม่ไดป้ฏิบติั
ธรรม  แมจ้ะเป็นเร่ืองทางกายลว้น ๆ กต็าม   ดงันั้นถา้เราเขา้ใจธรรมะในความหมายน้ี
แลว้     ทุกเวลาทุกนาทีและทุกสถานท่ีลว้นเป็นโอกาสส าหรับการปฏิบติัธรรมทั้งส้ิน   

การปฏิบติัธรรมอยา่งท่ีเรียกวา่การเจริญสติมีหลกัการใหญ่ ๆ อยูส่องอยา่ง คือ
หน่ึงเพิ่มสติใหมี้มากข้ึน   สองรักษาสติท่ีมีอยูเ่ดิมไม่ใหร่ั้วไหลหรือวา่หดหายไป  เปรียบ
ไดเ้หมือนกบัการเติมน ้าใส่โอ่ง  น ้าในโอ่งจะเตม็ไดช้า้หรือเร็ว  ไม่ไดอ้ยูท่ี่วา่เติมน ้าเขา้
ไปมากนอ้ยแค่ไหน  แต่ยงัรวมไปถึงการรักษาน ้าในโอ่งไม่ใหซึ้มหายหรือว่าร่ัวไหลไป
ดว้ย   โอ่งท่ีมีรูร่ัวแมจ้ะเติมน ้าเขา้ไปเท่าไหร่ ๆ กไ็ม่มีวนัเตม็  เราจ าเป็นตอ้งอุดรูร่ัวและ
ระวงัไม่ใหม้นัซึมหายไปดว้ย  เพราะโอ่งท าดว้ยดิน น ้าซึมออกได ้   วนัน้ีเราอาจจะเติม
น ้าไปไดค้ร่ึงหรือค่อนโอ่ง   แต่ตกค ่านอกจากไม่ไดเ้ติมน ้าแลว้ ยงัปล่อยใหน้ ้าร่ัวหรือซึม
ออก  ถึงตอนเชา้โอ่งอาจไม่มีน ้าเหลือเลยกไ็ด ้ สติกเ็ช่นเดียวกนั  เวลามาวดัเราอาจเติม
สติใส่ใจไดเ้ยอะ  แต่พอกลบับา้น  นอกจากไม่ไดป้ฏิบติัธรรมเพิ่มแลว้  ยงัไม่ไดดู้แล
รักษาใจใหมี้สติอยูเ่สมอในชีวติประจ าวนั กลบัปล่อยใจไปตามความรู้สึกนึกคิดท่ีปรุง
แต่งหรือหลงไปตามส่ิงเร้าภายนอก  นัน่แหละคือการท าใหส้ติค่อย ๆ ร่ัว ไหลหรือซึม
หายไปจนเหลือเพียงนิดเดียว 

 เพราะฉะนั้นในชีวติประจ าวนัของเราตอ้งท าสองอยา่งน้ีควบคู่กนั  นัน่คือ  การ
เติมสติอยูเ่สมอ ดว้ยการปฏิบติัธรรมทั้งตามรูปแบบและนอกรูปแบบ   เราอาจจะไม่มี
โอกาสท าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองหรือเขม้ขน้เหมือนตอนมาวดั   แต่เรากย็งัสามารถเติมสติได้



ในชีวติประจ าวนั เช่น   ท างานอยา่งมีสติ  ขบัรถอยา่งมีสติ  อาบน ้าถูฟันอยา่งมีสติ  กิน
อาหารอยา่งมีสติ  ท าอะไรกต็ามใหใ้ส่ใจลงไปในงานนั้น  อยา่ท าสองอยา่งพร้อม ๆ กนั 
คือกายท าอยา่งหน่ึง ใจไปท าอีกอยา่งหน่ึง  หรือตาก าลงัมองรถ  ส่วนปากกลบัพดู
โทรศพัท ์ การท าสองอยา่งหรือหลายอยา่งพร้อม ๆ กนัท าใหจิ้ตของเราไม่สามารถมี
สมาธิจดจ่ออะไรได ้ บางทีมือลา้งจานแต่ใจไปจดจ่ออยูก่บัวทิย ุตาดูโทรทศัน์ ปากพดูคุย   
กท็  าใหย้ากท่ีจะมีสติกบัการลา้งจาน หรือไม่เวลาลา้งจานทีไรกช็อบปล่อยใจลอย  ทีแรก
กต็ั้งใจคิด  แต่นาน ๆ ไปกลายเป็นคนมีนิสัยใจลอย แมไ้ม่อยากคิดมนักคิ็ดฟุ้งข้ึนมาโดย
ควบคุมไม่ได ้  ถา้ท าอยา่งน้ีบ่อย ๆ กจ็ะกลายเป็นนิสัย จนกลายเป็นคนท่ีมีสมาธิไดย้าก   

การท าอะไรเป็นอยา่ง ๆ ใหถื้อหลกัวา่กายอยูไ่หนใจอยูน่ัน่  เวลาท าอะไรกไ็ม่ได้
ท าดว้ยกายอยา่งเดียว  แต่ยงัท าดว้ยใจดว้ย    อนัน้ีแหละจะช่วยท าใหส้ติของเราเพิ่มพนู
ข้ึน  ขณะเดียวกนักเ็ป็นการป้องกนัไม่ใหส้ติร่ัวไหลดว้ย  เวลาเจออารมณ์มากระทบกอ็ยา่
ใหม้นักระแทกไปถึงใจ  ใหม้นัหยดุท่ีกายเท่านั้นใหม้นัหยดุท่ี ตา หู จมูก ล้ิน กาย เท่านั้น
อยา่ใหม้นักระแทกไปถึงใจ  จนจิตใจหวัน่ไหวเกิดอารมณ์พลุ่งพล่าน  เราสามารถฝึกใจ
แบบน้ีไดใ้นชีวติประจ าวนั แมแ้ต่การงานกเ็ป็นโอกาสส าหรับการปฏิบติัธรรมไดเ้ป็น
อยา่งดี 

มีเร่ืองเล่าวา่มีชายหนุ่มคนหน่ึงมาหาเจา้ส านกั  ซ่ึงเป็นส านกัท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองการ
ปฏิบติัธรรม  เจา้ส านกัถามวา่มาท าไม  ชายหนุ่มตอบวา่มาปฏิบติัธรรม  เจา้ส านกับอกวา่ 
“ ดีแลว้  งั้นไปเขา้ครัวผา่ฟืน หาบน ้า  เด๋ียวน้ีเลย”    ชายหนุ่มผูน้ั้นพอไดย้นิอยา่งน้ีก็
ผดิหวงั  ไม่พอใจ  นึกในใจวา่ฉนัตั้งใจจะมาปฏิบติัธรรมแต่ท าไมใหไ้ปเป็นจบักงั เลย
เดินออกจากส านกัไป   

 ชายคนท่ีสองมาดว้ยเหตุผลเดียวกนัคือจะมาปฏิบติัธรรม  หลวงพ่อกใ็หไ้ปผา่
ฟืน หาบน ้า  ท าครัว  ส านกัน้ีการผา่ฟืน หาบน ้า ท าครัว เป็นเร่ืองใหญ่เพราะวา่มีคนเยอะ
มาก เขาท าไดส้องสามวนักเ็ลิก  ไปปฏิบติัธรรมในส านกัอ่ืนแทน 
 คนท่ีสามท าไดน้านหน่อย  หลงัจากผา่นไปไดอ้าทิตยห์น่ึงกถ็ามหลวงพ่อวา่
เม่ือไหร่ผมจะไดป้ฏิบติัธรรมเสียที  หลวงพ่อกย็งัยนืยนัใหเ้ขาผา่ฟืน หาบน ้า ท าครัว
เหมือนเดิม  อาทิตยท่ี์สองเขากถ็ามอีก  หลวงพ่อกย็งัยนืยนัเหมือนเดิม เขาท าไปไดห้น่ึง
เดือนกไ็ม่ไหว  ลาจากไปดว้ยความผดิหวงัท่ีไม่ไดป้ฏิบติัธรรม 



 ไม่นานกมี็ชายหนุ่มคนท่ีส่ีมาท่ีวดั  หลวงพ่อกถ็ามวา่มาท าไม  เขาบอกวา่ไม่มี
งานท า  ขอมาท างานท่ีวดัจะไดมี้กินมีท่ีคุม้หวันอนอยู ่ หลวงพ่อกบ็อกวา่งั้นกไ็ปผา่ฟืน 
หาบน ้า ท าครัว   ชายหนุ่มกท็ าตามท่ีหลวงพ่อบอก และช่วยงานสารพดัเท่าท่ีมีดว้ยความ
ตั้งใจเพราะถือวา่มาแลกขา้ว  แลกน ้า  แต่ในระหวา่งท่ีท างานนั้นหลวงพ่อกม็าเยีย่ม  แลว้
บอกสั้น ๆ วา่ใหท้ าดว้ยความใส่ใจ    กายอยูไ่หนใจอยูน่ัน่  ชายหนุ่มกท็ าดว้ยความใส่ใจ
จดจ่ออยา่งท่ีหลวงพ่อสอน  ท าไดไ้ม่ก่ีเดือนกป็รากฏวา่บรรลุธรรม  เขา้ใจธรรมะจากการ
ท างานอยา่งมีสติรู้ตวัเตม็ท่ีนัน่เอง  ชายหนุ่มคนน้ีไม่ไดต้ั้งใจมาปฏิบติัธรรม  แต่ความท่ี
เป็นคนซ่ือ หลวงพ่อสั่งอะไรกท็ า โดยท่ีเขาไม่รู้ดว้ยซ ้ าวา่ท่ีก  าลงัท าอยูน่ั้นเป็นการปฏิบติั
ธรรม  จึงบรรลุธรรมในท่ีสุด   
 ท่ีจริงหลวงพ่อไม่ไดแ้นะคนน้ีคนเดียว   สามคนก่อนหนา้น้ีหลวงพ่อกแ็นะน า
ดว้ย  แต่สามคนน้ีวางใจผดิตั้งแต่แรก  เขาไม่เขา้ใจวา่ตอนท่ีหลวงพ่อบอกใหไ้ปหาบน ้า 
ผา่ฝืน ท าครัวนั้น หลวงพอ่ก าลงัแนะน าใหไ้ปปฏิบติัธรรมแลว้  แต่สามคนแรกคิดวา่การ
ปฏิบติัธรรมคือการนัง่หลบัตาท าสมาธิอยูใ่นหอ้งภาวนา  พอหลวงพ่อพดูอยา่งนั้นจึง
เขา้ใจวา่หลวงพ่อก าลงัใชง้านเขา   และตอนท่ีท างานอยูน่ั้น หลวงพ่อกแ็นะน าทุกคน
เหมือนกนัหมดวา่ วา่ใหมี้สติอยูก่บังาน  กายอยูไ่หนใจอยูน่ัน่  แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่รู้อีกวา่
หลวงพ่อก าลงัแนะน าการปฏิบติัอยูแ่ลว้  จึงไม่ไดต้ั้งใจท างาน  แต่ท าดว้ยความทุกข ์ 
เพราะไปวาดภาพเอาเองวา่การปฏิบติัธรรมตอ้งนัง่หลบัตาท าสมาธิ  พอไม่ไดท้ าอยา่งนั้น
กเ็ลยไม่พอใจ    น่ีเป็นเพราะเขาไม่เขา้ใจวา่ทุกอิริยาบถและการท างานทุกอยา่งทุกเวลา
นาทีคือการปฏิบติัธรรมอยูแ่ลว้ 
 การปฏิบติัธรรมนั้นจริง ๆ แลว้ไม่ไดอ้ยูท่ี่วา่ท าอะไร  แต่อยูท่ี่วา่ท าอยา่งไร   ท า
อะไรไม่ส าคญัเท่ากบัวา่ท าอยา่งไร  ท าดว้ยจิตแบบไหน  จิตฟุ้งซ่านหรือจิตท่ีจดจ่อใส่ใจ 
แมว้า่นัง่ขดัสมาธิหลบัตาแต่วา่ท าดว้ยความอยาก เช่น อยากเป็นคนวเิศษ  หรือท าดว้ย
ความรู้สึกวา่ฉนันั้นแน่ ฉนัเป็นคนท่ีดีเลิศประเสริฐศรีกวา่ไอพ้วกท่ีไม่ปฏิบติัธรรม  ถา้
คิดแบบนั้นกแ็สดงวา่ปฏิบติัผดิแลว้   ถา้มานะหรือตณัหายงัเตม็เป่ียมลน้หวัใจ  อตัตาฟู
ฟ่อง  โดยไม่คิดจะลดจะทอนเลย  อนันั้นมนักไ็ม่ใช่การปฏิบติัธรรมแลว้  ในทางตรง
ขา้มหากท างานอะไรกต็าม อนัน้ีหมายถึงงานท่ีเป็นสัมมาอาชีวะนะ  ถา้ท าอยา่งมีสติ 
รู้เท่าทนัตณัหา ท าดว้ยความถ่อมตน ไม่เปิดช่องใหม้านะหรือตวัตนฟูฟ่อง ท าดว้ยความ
เสียสละ กเ็ท่ากบัวา่เป็นการปฏิบติัธรรมแลว้  ดงันั้นจึงขอใหเ้ราเขา้ใจการปฏิบติัธรรมให้



ถูกตอ้ง และรู้จกัวางใจใหเ้ป็นไม่วา่จะท างานอะไรกต็าม รวมทั้งเวลาเก่ียวขอ้งกบัผูค้น
และวตัถุส่ิงของดว้ย  ถา้วางใจไดถู้กตอ้งกเ็ป็นการปฏิบติัธรรมในตวั  

 จะวา่ไปแลว้  ในความรู้สึกของคนทัว่ไปสุขทุกขข์องคนเรากข้ึ็นอยูก่บัสองอยา่ง
น้ี  คือการเก่ียวขอ้งกบัวตัถุและผูค้น  วา่เราเก่ียวขอ้งถูกตอ้งหรือเปล่า ในเร่ืองวตัถุคนเรา
จะทุกขห์รือไม่ข้ึนอยูก่บัว่ามีความอยากมากนอ้ยเพียงใด  หรือวา่พลดัพรากจากส่ิงท่ีพึง
ปรารถนา  ประสบกบัส่ิงไม่พึงปรารถนา   กบัผูค้นกเ็หมือนกนั การพบปะหรือพลดั
พรากจากคนรักกเ็ป็นเหตุใหสุ้ขหรือทุกขไ์ด ้  แต่ความจริงแลว้ไม่ใช่เฉพาะแต่วตัถุและ
บุคคลเท่านั้น   ตวัเราเองกเ็ป็นปัจจยัท่ีส าคญั  วตัถุ  บุคคล และตนเอง  สามอยา่งน้ีเป็น
ปัจจยัสามประการท่ีก าหนดสุขทุกขข์องคนเรา  แต่ส่วนใหญ่แลว้มกัคิดวา่มีแค่วตัถุและ
บุคคลเท่านั้นแหละท่ีท าใหเ้ราทุกข ์ อยากไดแ้ต่ไม่ได ้ คร้ันไดแ้ลว้พอสูญเสียไปกทุ็กข ์ 
ต่อเม่ือไดม้ามาก ๆ ถึงจะเป็นสุข  ถา้ไดพ้บปะคนท่ีเรารักถึงจะเป็นสุข  ถา้เจอหนา้คนท่ี
เกลียดกทุ็กข ์ หรือพลดัพรากจากคนท่ีเรารักกทุ็กข ์  เขาช่ืนชมยนิดีเรากสุ็ข  เขาต าหนิเรา
กทุ็กข ์  

แต่วา่จริง ๆ แลว้ปัจจยัท่ีสามน้ีส าคญัมาก คือตนเอง  เราเก่ียวขอ้งกบัตนเอง
อยา่งไร  เรารู้สึกรักตวัเองไหม  เรารู้สึกดูถูกตวัเองหรือเปล่า  เราเกิดความล าพองใจ  เกิด
ความส าคญัมัน่หมายวา่ฉนัแน่หรือเปล่า  อนัน้ีส าคญั   แต่ทั้งหมดทั้งปวงเม่ือสรุปรวม ๆ 
ไปแลว้กคื็อมนัเป็นเร่ืองของการยดึติดวา่เรามีมากนอ้ยแค่ไหน  ยดึติดน่ีมีความหมาย
หลายแง่  หมายถึงการยดึติดในส่ิงนั้น ๆ ในคน ๆ นั้นวา่เป็นของเรา   เม่ือส่ิงนั้นหรือคน
นั้นไม่เป็นไปตามใจเรากทุ็กข ์ หรือการไปยดึติดกบัส่ิงท่ีเรายงัไม่มี  เห็นวา่ส่ิงท่ีคนอ่ืนมี
นั้นดีกวา่ส่ิงท่ีเรามี  เขามีบา้นสวยกวา่  เขามีเงินมากกวา่  เม่ือเอาใจไปจดจ่ออยูแ่ต่ตรงนั้น
กเ็ลยรู้สึกวา่ตวัเองดอ้ย  ตวัเองมีนอ้ยไป  ไม่มากพอ กเ็ป็นทุกข ์ ไปยดึติดกบัพฤติกรรม
ของคนซ่ึงสร้างความกระทบกระทัง่แก่จิตใจของเรากทุ็กข ์ เกิดความโกรธไม่สามารถท่ี
จะปล่อยวาง  หรือไม่พยายามท่ีจะปล่อยวางเหตุการณ์ซ่ึงเป็นอดีตไปแลว้กทุ็กข ์  
ทั้งหมดน้ีเรียกวา่ยดึติดกบัส่ิงท่ีผา่นพน้ไปแลว้   แต่บางทีกไ็ปกงัวลกบัเร่ืองท่ียงัมาไม่ถึง  
นึกกลวักบัเร่ืองท่ียงัไม่เกิดข้ึน  น่ีกทุ็กข ์   ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นความติดยดึ คือยดึติดใน
อดีต ในอนาคต ในวตัถุส่ิงของ หรือผูค้น 

 แต่ท่ีลึกไปกวา่นั้นคือ  ความยดึติดในตวัตน ความยดึติดในตวัตนวา่เราเป็นนัน่  
เราเป็นน่ี  มีเวทนาเกิดข้ึน กเ็สวยเวทนานั้น  ไปยดึเอาวา่ฉนัเป็นผูเ้สพเสวยเวทนานั้น  



แทนท่ีจะเห็นเวทนา  แทนท่ีจะเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ วา่มนัเกิดกบัใจ  กไ็ปเสพ
เสวย  ไปยดึวา่มนัเป็นเราเป็นของเรา  ตรงน้ีแหละเป็นตวัการท่ีท าใหทุ้กข ์และน่ากลวัยิง่
กวา่การพลดัพรากสูญเสียจากคนรัก  จากของรัก  หรือพลดัพรากจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม
เสียอีก   

การยดึติดส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  เช่น ยดึติดเวทนาท่ีไม่น่าพึงปรารถนาวา่เป็นเรา
เป็นของเรา ตลอดจนการยดึวา่เราเป็นนัน่เป็นน่ี  อนัน้ีเป็นตวัการส าคญัก   คนอ่ืน ส่ิงอ่ืน
เป็นแค่ส่วนประกอบ หรือปัจจยัรอง  ถา้ใจของเราไม่มีสติ  ไม่มีปัญญา ลืมตวั  มนักเ็ขา้
ไปยดึอะไรต่าง ๆ มากมาย  ไม่วา่จะเป็นวตัถุ  บุคคล  หรือตนเอง  ดงันั้นเราจึงตอ้งมี
ความรู้ตวัอยูเ่สมอและกรู้็เท่าทนัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราเก่ียวขอ้ง  มีปัญญาท่ีจะเห็นวา่ส่ิงเหล่านั้น
ไม่เท่ียง ไม่ใช่ส่ิงท่ีน่ายดึถือเป็นเราของเรา    แมว้า่มนัจะท าใหเ้ราเกิดความพอใจในตอน
แรก  แต่กท็  าใหเ้กิดทุกขต์ามมา  ทุกขไ์ม่ไดอ้ยูท่ี่ไหน แต่แฝงเร้นอยูใ่นสุขท่ีเราก าลงัเสพ
นัน่เอง  วนัน้ีอาจเป็นสุขท่ีไดเ้สพ  แต่พรุ่งน้ีกก็ลบัเป็นทุกข ์

มีผสัสะอะไรเกิดข้ึนกต็ามใหมี้สติรู้ทนั  อยา่ใหป้รุงเป็นเวทนาทางใจ  เม่ือมี
เวทนาแลว้กอ็ยา่เผลอเขา้ไปยดึติดในเวทนานั้น หรือปรุงแต่งตวัตนเขา้ไปเป็นผูเ้สพเสวย
เวทนานั้น  พระพุทธเจา้ไดต้รัสวา่เม่ือตาเห็นรูป และมีสติในผสัสะนั้น จิตยอ่มคลาย
ก าหนดัในรูป  เม่ือคลายก าหนดัไม่ยดึติดในรูป  ทุกขท่ี์สะสมกส้ิ็นไป  เม่ือไม่สั่งสม
ความทุกข ์ บณัฑิตยอ่มกล่าววา่ อยูใ่กลนิ้พพาน   

การมีสติรู้ในเวทนา  สัญญา  สังขาร  กเ็ช่นเดียวกนั  ตลอดจนรูป รส กล่ิน เสียง  
สัมผสั ธรรมารมณ์  ถา้เราคลายก าหนดัไม่ยดึติดในอารมณ์เหล่านั้น  ทุกขท่ี์มีอยูก่ส้ิ็นไป
และไม่มีการสั่งสมทุกขใ์หม่เพิ่มเติม  น่ีเป็นทางแห่งพระนิพพานเลย  ดงันั้นเราอยา่ไปดู
แคลนการเจริญสติวา่เป็นส่ิงพื้น ๆ   อยา่ไปคิดวา่ฉนักมี็สติอยูแ่ลว้ จะไปปฏิบติัเพิ่มท าไม  
ท่ีจริงสติท่ีเรามีอยูน่ั้นยงัไม่พอเพียง  อาจจะพอเพียงส าหรับการด าเนินชีวติประจ าวนัทัว่ 
ๆ ไป   คือเม่ือไม่มีเร่ืองร้ายแรงมากระทบ   แต่พอคนเราเกิดวกิฤต เกิดความพลดัพราก 
ผนัผวนปรวนแปร เจบ็ไขไ้ดป่้วย  สติท่ีมีอยูย่อ่มไม่พอท่ีจะรับมือ  กเ็ลยทรุดเพราะไม่
สามารถท าใจได ้  หลายคนดูมีความสุขดีกบัชีวติครอบครัวและการท างาน    แต่พอคน
รักตายไป ไม่วา่จะเป็นสามี ภรรยา พ่อแม่หรือลูก  หรืองานการลม้เหลว  กิจการ
ลม้ละลาย เน่ืองจากไม่เคยเตรียมใจไวเ้ลย จึงทุกขจ์นแทบจะเสียผูเ้สียคนไป  



 อนันั้นเป็นเพราะเขามีสติเพียงแค่ใชง้านไดใ้นชีวติประจ าวนัท่ีด าเนินไป
ตามปกติเท่านั้น   แต่วา่ชีวติของคนเราไม่ใช่วา่จะเป็นปกติเสมอไป  ความไม่ปกติมนั
พร้อมท่ีจะเกิดข้ึนทุกเวลา  ดงันั้นเราจึงตอ้งเตรียมตวัและเรียนรู้ท่ีจะเผชิญกบัความไม่
ปกติท่ีเกิดข้ึนกบัชีวติ  ขณะเดียวกนัแมใ้นยามท่ีชีวติด าเนินไปตามปกติ  กพ็ยายามเรียนรู้
และศึกษาจิตใจของตนเอง   วา่สุขทุกขเ์พราะอะไร  แมจ้ะทุกขไ์ม่ถึงขั้นเสียผูเ้สียคนก็
ตาม  แต่ถา้เราเรียนรู้วา่  ท่ีเราทุกขเ์ป็นเพราะเราไม่มีสตินัน่เอง เป็นเพราะเราไปส าคญั
มัน่หมายในตวัตนนัน่เอง  เราทุกขเ์พราะไปเอาความทุกขท์ั้งหลายมาเป็นของตน หรือไป
ยดึเอาส่ิงทั้งหลายมาเป็นของตนทั้ง ๆ ท่ีมนัไม่เท่ียงและพร้อมท่ีจะขดัใจเรา  ดงันั้นจึง
ควรรู้จกัปล่อยวาง  ไม่ใช่แค่ปล่อยวางส่ิงของเท่านั้น   การปล่อยวางตวัตนนัน่แหละ
ส าคญัยิง่กวา่อะไรอ่ืน    
 เม่ือไม่มีตวัตนเสียแลว้  มนักไ็ม่มีทุกขอ์ะไรท่ีจะมากระทบกระแทกได ้ถา้เรายงั
ยดึมัน่ส าคญัหมายในตวัตน  มีตวัตนเกิดข้ึน  มนักเ็ป็นเป้าน่ิงใหทุ้กขเ์ขา้มากระทบ
กระแทก   ถา้ไม่มีตวัตนแลว้ความทุกขม์นัจะไปกระแทกกบัอะไร  ท่านเวย่หล่างเคย
กล่าววา่ ตราบใดท่ีมีกระจก กต็อ้งมีฝุ่ นมาเกาะกระจกอยูร่ ่าไป  ถา้มีกระจก กต็อ้งขดัถูอยู่
เร่ือยไป   อาตมาขอแถมอีกหน่อยวา่ ถา้มีกระจก หากหินตกลงมากก็ระแทกกระจกให้
แตกได ้  แต่ถา้ไม่มีกระจกล่ะ  ฝุ่ นกไ็ม่รู้จะจบักบัอะไร   หินจะตกลงมากไ็ม่เดือดร้อน
เพราะมนัไม่มีกระจกตั้งแต่แรกแลว้  ท่านเวย่หล่างจึงแนะใหเ้ราฝึกจิตจนไม่มีกระจก
หลงเหลือใหฝุ้่ นจบั  นัน่คือฝึกจิตจนไม่ปรุงแต่งตวัตนอีกต่อไป  อนัท่ีจริงตวัตนมนัไม่มี
ตั้งแต่แรกแลว้  ท่ีมีกเ็พราะใจหลงปรุงแต่งไปเอง  
 คนเราทุกวนัน้ีมีความส าคญัมัน่หมายในตวัตนเหมือนกบัวา่มนัมีอยูจ่ริง   พอมี
อะไรมากระทบกเ็ลยถูกตวัตนจนเป็นทุกข ์ จะพยายามป้องกนัไม่ใหส่ิ้งต่าง ๆ   มาตก มา
กระทบ มากระแทก   กไ็ม่เคยท าไดส้ าเร็จสักที  อาจจะส าเร็จเป็นบางคร้ัง แต่ในท่ีสุดก็
หนีการกระทบกระแทกไม่พน้   เช่น เจอค าพดูท่ีไม่เพราะ เจอเวทนาท่ีไม่น่ายนิดี เจอ
ความพลดัพรากสูญเสีย  ส่ิงเหล่าน้ีเปรียบเสมือนกอ้นหินท่ีเขา้มากระทบกระแทกตวัตน
ของเรา  แต่ถา้เราเห็นชดักระจ่างจนกระทัง่ไม่ปรุงแต่งตวัตนข้ึนมา มนักไ็ม่มีอะไรจะมา
กระทบกระแทกได ้ ความทุกขมี์อยูแ่ต่ไม่มีผูทุ้กข ์ ความโกรธอาจจะมีอยูแ่ต่ไม่มีผูโ้กรธ  
อารมณ์เหล่านั้นมนัไม่มีท่ีตั้ง  มนัมาแลว้กว็บูหายไป  มนัมาแลว้กว็บูหายไป 



 ขอใหเ้ราพยายามศึกษาดูจิตดูใจของเรา  จนกระทัง่เห็นตน้ตอของความทุกขว์่าอยู่
ตรงน้ี  มนัไม่ใช่วตัถุ ไม่ใช่บุคคล แต่เป็นตวัตนต่างหากท่ีเป็นตน้ตอของความทุกข ์ เป็น
เพราะความหลงกเ็ลยไปส าคญัมัน่หมายในตวัตน  ไปยดึถือตวัตนวา่มีอยูจ่ริง  ความยดึ
ติดอยา่งน้ีเรียกวา่  อตัตวาทุปาทาน แปลวา่ความยดึถือในความคิดวา่มีตวัตน  เรียกสั้น ๆ 
วา่ยดึถือในตวัตนกแ็ลว้กนั 

  ตวัตนนั้นไม่มีแต่เราไปสร้างข้ึนมา   แลว้กไ็ปยดึถือในส่ิงท่ีเราสร้างข้ึนมาวา่มี
อยูจ่ริง  แลว้เลยพลอยทุกขเ์พราะมนั   แต่วา่ขณะท่ีเรายงัไม่สามารถท่ีจะคลาย  ปล่อยวาง
จากส่ิงเหล่าน้ีไดเ้พราะปัญญาเรายงัมีไม่พอ   กพ็ยายามใชส่ิ้งเหล่าน้ีใหเ้ป็นประโยชนคื์อ
ใชต้วัตนใหเ้ป็นประโยชน ์ ใชต้ณัหามานะใหเ้ป็นประโยชน ์  เพราะวา่ถา้ใชเ้ป็น
ประโยชนม์นักล็ะตณัหา  ละมานะ  ละตวัตนได ้  ใชเ้ป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีจะช่วยใหเ้รา
เกิดความเพียรในการปฏิบติัธรรม  เกิดความตั้งใจในการท าความดี   แมก้ระทัง่มีมานะวา่
เขาท าไดฉ้นักท็  าได ้ ถา้ใชใ้หเ้ป็นกเ็ป็นประโยชน ์  โดยเฉพาะถา้เป็นการท าความดี 

เราตอ้งมีอุบายในการใชส่ิ้งต่าง ๆ   เหล่าน้ีใหเ้ป็นประโยชน ์  ใชกิ้เลสใหเ้ป็น
ประโยชน์   จะท าอยา่งนั้นไดเ้ราตอ้งมีสติและปัญญาเขา้มาประกอบดว้ย  ท่ีจริงตอ้งใช้
ธรรมะหลายอยา่งเขา้มาประกอบกนั  จะใชส้ติลว้น ๆ บางทีกเ็อาไม่อยู ่ เวลามีคนมาด่า
วา่ สติอาจจะรับมือไม่ทนั กเ็ลยโกรธข้ึนมา   แต่ถา้เรารู้จกัใหอ้ภยั มีเมตตาหรือความ
ปรารถนาดี  หรือเขา้ใจเขา วา่เขาอาจจะมีความกลุม้อกกลุม้ใจ  หรือมีปัญหาท่ีบา้น  ตก
งาน  เขาอาจเจบ็ป่วย  หรือวา่อาจจะเคยถูกกระท าไม่ดีมาก่อน  เขาเลยมีความระแวงไม่
ไวใ้จผูค้น  หรือกา้วร้าวต่อคนอ่ืน  ถา้เราเขา้ใจหรือเห็นใจเขาได ้เรากไ็ม่ถือโทษโกรธ
เคืองเขา  ท าใหเ้ราปล่อยวางไม่ยดึถือในค าพดูในการกระท าของเขา   กท็  าใหเ้กิดเมตตา
มากข้ึน 

เมตตากดี็  การใหอ้ภยักดี็  ความอดกลั้นกดี็   ตลอดจนความเขา้ใจในเหตุท่ีท าให้
เขาเป็นอยา่งนั้น  เหล่าน้ีเป็นธรรมะท่ีช่วยลดทอนความโกรธได ้  ช่วยใหเ้รามีสติกลบัมา  
พอเรามีเมตตา หรือใหอ้ภยัเขา ความโกรธลดลง สติกต็ั้งหลกัได ้  การจะรับมือกบั
เหตุการณ์เหล่าน้ี เราตอ้งใชธ้รรมะหลายอยา่งเขา้มาประกอบกนั  ท่ีน่ีถึงแมเ้ราจะพดูเร่ือง
สติมากแต่กไ็ม่ไดห้มายความวา่ธรรมะขอ้อ่ืนไม่ส าคญั   เราตอ้งรู้จกัเอาธรรมะขอ้ต่าง ๆ 
มาหนุนช่วยสติเพื่อใหมี้พลงัในการรับมือกบัส่ิงท่ีมากระทบกระทัง่   แลว้กเ็อาคุณธรรม



เหล่านั้นมาใชใ้นการจดัการกบัตวัตนจนกระทัง่สามารถท่ีจะจางคลายหรือวา่ปล่อยวาง
ไม่ปรุงแต่งต่อไปได ้

ส่ิงเหล่าน้ีเราจะเรียนรู้ไดม้ากเลยจากชีวติประจ าวนั ไม่วา่   เมตตา  การใหอ้ภยั  
การรู้จกัเขา้ใจผูอ่ื้น   การอยูแ่ต่ในหอ้งหรืออยูใ่นกฏิุ บางทีกไ็ม่เปิดโอกาสหรือกระตุน้เร้า
ใหเ้ราเอาธรรมะต่าง ๆ มาใชก้นัอยา่งทัว่ถึงเท่าไหร่   แต่พอเราออกไปขา้งนอกจะเห็น
ความจ าเป็นของธรรมะเหล่าน้ีมากข้ึน 

ขอฝากขอ้คิดเหล่าน้ีเพื่อส่งเสริมการปฏิบติัธรรมของเราใหเ้จริญกา้วหนา้มัน่คง  
จนสามารถท่ีจะปล่อยวางความทุกขไ์ด ้ ขอใหเ้ป็นการปฏิบติัธรรมท่ีน าพาเราเขา้ใกล้
พระนิพพานเป็นล าดบั  จนกระทัง่บรรลุถึงความส้ินทุกขก์นัทุกคน 
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