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ค�ำปรารภ
มนุษย์ทุกคนล้วนรักตนเอง แต่น่าแปลกที่คนส่วนใหญ่
กลับไม่สามารถอยูก่ บั ตัวเองได้ หากอยูค่ นเดียวเมือ่ ใด ไม่นานก็จะ
รู้สึกกระสับกระส่าย หรือถูกความเหงาเกาะกุมจิตใจ
คนจ�ำนวนไม่น้อยจึงพยายามหนีตัวเอง ด้วยการท�ำตน
ให้วุ่นกับสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัว เช่น เที่ยวเตร่สนุกสนาน ช็อปปิ้ง
เล่นเกมออนไลน์ หรือไม่ก็วงิ่ หาผูค้ น สนทนาไม่หยุด อยูห่ า่ งจาก
โทรศัพท์ (และแบล็คเบอรี)่ ไม่ได้ หลายคนยอมแลกอิสรภาพและ
ความสุขสงบ เพื่อมีใครสักคนเป็นเพื่อนหรือคู่รัก แม้จะถูกเขา
ท�ำร้ายจิตใจก็ยอม ทั้งนี้เพียงเพื่อจะได้หายเหงาเท่านั้นเอง
เรารักตนเองแต่เหตุใดจึงทนอยู่กับตนเองไม่ได้ หากเรา
รักตนเองจริง เราย่อมพอใจและมีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเอง แต่
เหตุใดเราจึงรูส้ กึ เหงาในยามทีไ่ ม่มใี ครนอกจากตัวเอง ใช่หรือไม่วา่
นัน่ เป็นเพราะเรายังไม่เป็นมิตรกับตัวเอง ในส่วนลึกเรายังทะเลาะ
เบาะแว้งหรือขัดแย้งกับตนเอง จึงพยายามหนีตวั เองอยูต่ ลอดเวลา
จะว่าไปแล้วความทุกข์ส่วนใหญ่ของผู้คน ล้วนมีรากเหง้ามาจาก
การที่ไม่สามารถเป็นมิตรกับตัวเองได้อย่างแท้จริง
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ต่อเมือ่ เป็นมิตรกับตัวเอง เราจึงจะพบสันติสขุ ภายใน และ
สามารถอยูค่ นเดียวได้โดยความเหงาไม่อาจรุกล�ำ้ กล�ำ้ กรายจิตใจได้
เมื่อมีความสุขจากภายใน ก็ไม่จ�ำเป็นต้องไล่ล่าหาความสุขจาก
ภายนอก ไม่วา่ ทรัพย์สนิ เงินทอง ชือ่ เสียงเกียรติยศ หรือผูค้ นทีค่ อย
พะเน้าพะนอ ตรงกันข้ามกลับสามารถแบ่งปันความสุขให้แก่ผอู้ นื่
ได้ไม่ขาดสาย ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หนก็เป็นสุขและอบอุน่ ใจ ทุกสถานที่
เป็นเสมือนบ้าน ทั้งนี้เพราะมีตนเองเป็นเพื่อนสนิทที่ตามติดไป
ทุกหนแห่ง
ค�ำบรรยายทั้ง ๖ บทที่ประกอบเป็นหนังสือเล่มนี้ เป็น
ค�ำบรรยายหลังท�ำวัตร ณ วัดป่าสุคะโตเมื่อปี ๒๕๕๒ ชมรม
กัลยาณธรรมเห็นว่ามีประโยชน์ จึงได้น�ำมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่
สวยงาม ขอขอบคุณคุณอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์ ประธานชมรมฯ ทีไ่ ด้
ช่วยขัดเกลาต้นฉบับในเบื้องแรก เป็นการผ่อนแรงข้าพเจ้าในการ
จัดเตรียมต้นฉบับให้พร้อมพิมพ์ได้
หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านกลับมาคืนดี
และเป็นมิตรกับตนเองอย่างแท้จริง
พระไพศาล วิสาโล
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

6

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

เป็นมิตรกับตัวเอง
มองนอกอย่าลืมใน
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เราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้
เราแปลกแยกกับตัวเอง
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้ว
เราไม่ได้เป็นมิตรกับตัวเองสักเท่าไหร่
ดังนั้นอาตมาจึงกล่าวว่า
ตัวเราเองหรือคนที่เราเห็นในกระจก
นั่นแหละคือมิตรที่เพิ่งรู้จัก
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เป็นมิตร
กับตัวเอง
ทีน่ แี่ ต่กอ่ น บริเวณตรงข้ามศาลาใหญ่ มีหนิ ขนาดปาน

กลางแผ่นแบนๆ เขียนข้อความไว้วา่ “ทีน่ ไี่ ม่มคี นแปลกหน้า
มีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จัก” ที่นี่จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่พวกเราจะได้
มาพบกับมิตรใหม่ที่อาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่มิตรที่
ไม่เคยรูจ้ กั ในความหมายทีแ่ ท้จริงแล้ว เป็นอะไรทีม่ ากกว่า
พระสงฆ์ แม่ชี ฆราวาส ญาติโยม หรือใครๆที่เราได้มา
พบปะเจอะเจอกันที่นี่ บุคคลเหล่านั้นซึ่งอยู่ในศาลานี้แล้ว
ถือว่าเป็นมิตรใหม่ของเรา มิตรทีเ่ ราอาจจะไม่เคยพบมาก่อน
เมือ่ ได้พบกันแล้ว ก็อาจจะเป็นก�ำลังใจในการปฏิบตั ภิ าวนา
ของเราได้

10

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

ถ้ามองให้กว้างออกไป มิตรที่เพิ่งรู้จักอาจจะมีมาก
กว่านัน้ ได้แก่ ธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ นก หรือสัตว์นานาพันธุ์
ทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นมิตรใหม่ของเราเช่นกัน หลายคน
ทีม่ าใหม่อาจจะไม่คนุ้ เคยป่าที่นี่ แต่ขอให้มนั่ ใจว่า ธรรมชาติ
คือป่าไม้ ตลอดจนสิงสาราสัตว์ จะเป็นมิตรทีด่ ขี องเราทุกคน
ไม่เป็นอันตรายแก่เรา และอาจจะช่วยให้ความปลอดภัย
รวมทัง้ ให้ความสงบแก่เรา บางอย่างอาจจะท�ำหน้าทีย่ งิ่ กว่า
มิตร คือเป็นครูบาอาจารย์ของเราได้ดว้ ย เช่น แมลงก็ดี นก
ก็ดี หรือแม้แต่หนู ก็สามารถที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของเรา
ได้ในหลายเรื่อง แล้วแต่ว่าเราจะมองเป็น หรือมองเห็น
หรือเปล่า นี่ก็เรียกได้ว่า เป็นมิตรที่เพิ่งรู้จักเช่นกัน
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แต่อาตมาอยากให้เราได้พบกับมิตรทีเ่ พิง่ รูจ้ กั ทีส่ �ำคัญ
มากที่สุด ที่เราจะขาดเสียมิได้เลย มิตรผู้นั้นไม่ได้อยู่ไกล
จากเราเลย อยู่ใกล้มาก ถ้าเราส่องกระจก ก็จะพบว่าคนที่
เราเห็นในกระจกนั่นแหละคือมิตรของเรา แต่อาจจะเป็น
มิตรทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั หรือเพิง่ รูจ้ กั ในความรูส้ กึ ของหลายคนก็ได้
จริงๆแล้วเรารู้จักตัวเราเองน้อยนะ เราอาจจะรู้สึกเหินห่าง
กับตัวเองแทบจะตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะคนในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งมีสิ่งเสพสิ่งบริโภค มีเทคโนโลยีต่างๆมากมาย
ในแง่หนึ่งเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
ก็เป็นสื่อกลางให้เราได้รู้จักผู้คนมากมาย สามารถที่จะมี
สายตากว้างไกล เห็นความเป็นไปของผูค้ นในอีกซีกโลกหนึง่
ได้ เช่น เกิดอะไรขึ้นที่เมืองจีน ที่อเมริกา หรือที่อุซเบกิสถาน เราก็สามารถรู้ได้โดยฉับพลัน ผ่านทางโทรศัพท์
โทรทัศน์ เดี๋ยวนี้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆมากมาย
ตระกูลแปลกๆ ชือ่ แปลกๆ ทีท่ ำ� ให้เรารูเ้ ห็นสิง่ ต่างๆทีอ่ ยูไ่ กล
ออกไปได้ เราสามารถที่จะออนไลน์ หรือพูดคุยผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตกับคนในอีกซีกโลกหนึ่ง หรือในอีกมุมหนึ่งของ
ประเทศได้
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แต่ในอีกแง่หนึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ท�ำให้เราเหินห่าง
จากตั ว เองออกไปอี ก จนกระทั่ ง เกิ ด สภาวะที่ เ รี ย กว่ า
แปลกแยกกับตัวเอง บางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับค�ำว่า
แปลกแยก แต่แม้จะไม่คุ้นเคยกับค�ำนี้ ก็คงรู้สึกสัมผัสกับ
สภาวะนี้ได้ โดยเฉพาะในยามที่เราต้องอยู่คนเดียวในห้อง
หรือในสถานที่ใดๆที่ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีผู้คน
จะพูดคุย ไม่มีหนังสือให้อ่าน มีแต่เราเพียงคนเดียว เราจะ
รู้สึกอย่างไรเมื่อเราอยู่ในสภาพเช่นนั้น แม้ว่าจะมีอาหาร มี
ปัจจัย ๔ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกมากมาย หากเราต้องอยู่
คนเดียว ไม่สามารถจะติดต่อพูดคุยกับใครได้ และไม่มงี าน
อะไรให้ท�ำด้วย ส่วนใหญ่ก็คงรู้สึกอึดอัด กระสับกระส่าย
หงุดหงิด บางคนอาจจะรู้สึกเบื่อ แม้เพียงแค่ชั่วโมงเดียว
ก็ตาม เพราะแต่ก่อนเคยมีอะไรให้ท�ำ เช่น ดูหนังฟังเพลง
อ่านหนังสือ โทรศัพท์ พูดคุยกับเพื่อน ไปเที่ยวห้าง หรือ
ไม่ก็ท�ำโน่นท�ำนี่ไปเรื่อย แต่พอมาอยู่กับตัวเอง ส่วนใหญ่
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์กว็ า่ ได้ จะรูส้ กึ อึดอัด หงุดหงิด กระสับ
กระส่าย นี่คืออาการที่เราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ เรียกว่า
สภาวะที่แปลกแยกกับตัวเอง
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น่าแปลกนะ ทั้งๆที่เราบอกว่าเรารักตัวเอง แต่พอมี
เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆกลับทนไม่ได้ อยากจะไปอยู่กับ
อย่างอืน่ มากกว่า อยากไปอยูก่ บั ผูค้ น อยากพูดคุย อยากไป
เทีย่ วห้าง อยากไปท�ำโน่นท�ำนี่ คนทีม่ าปฏิบตั ธิ รรมส่วนใหญ่
มักจะถูกก�ำหนดให้อยูค่ นเดียว ไม่ตอ้ งถึงขัน้ เก็บอารมณ์กไ็ ด้
แค่ให้เดินจงกรม ให้สร้างจังหวะเคลื่อนไหวมืออยู่คนเดียว
ท�ำไปได้สกั ชัว่ โมง หรือแค่ครึง่ ชัว่ โมง ใหม่ๆก็มกั จะท�ำกันไม่ได้
นั่งคอตก ใจร้อนรุ่ม อยากจะเลิกปฏิบัติเพื่อไปท�ำอย่างอื่น
แต่ว่าถ้าจ�ำเป็นต้องอยู่อย่างนั้นนานๆ ก็เลือกที่จะหลับ
การหลับก็เป็นการหนีตัวเองอีกแบบหนึ่ง ถ้าไม่หลับ ก็มัก
หาเรือ่ งคิดฟุง้ ซ่าน เป็นการสร้างโลกแห่งความคิดขึน้ มา แล้ว
พาตัวเองหนีเข้าไปในโลกแห่งความคิดนัน้ ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ อะไร
ก็เพื่อที่จะหนีตัวเอง เพราะเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ เรา
แปลกแยกกับตัวเอง ทัง้ หมดนีแ้ สดงให้เห็นว่าจริงๆแล้ว เรา
ไม่ได้เป็นมิตรกับตัวเองสักเท่าไหร่ ดังนัน้ อาตมาจึงกล่าวว่า
ตัวเราเอง หรือคนทีเ่ ราเห็นในกระจกนัน่ แหละ คือมิตรทีเ่ พิง่
รู้จัก

14

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

บางคนมาถึงวัดแล้ว ก็ยังไม่เจอมิตรที่ว่าก็มี แต่หาก
ว่าเราได้เจอ และได้รู้จักเพียงแค่นิดหน่อย ก็ถือว่าคุ้มค่า
มิตรคนนี้จะว่าอยู่ใกล้ก็ใกล้ ไม่มีอะไรจะใกล้เท่ากับตัวเอง
ไม่มีอะไรที่ใกล้เท่ากับใจของเรา แต่ในอีกแง่ก็ดูห่างไกล
เหลือเกิน ไกลมาก เราสามารถทีจ่ ะรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับดวงจันทร์
รู้เรื่องเกี่ยวกับจักรวาล กาแลคซี่ มีเหตุการณ์อุกาบาตชน
ดาวพฤหัส หลายร้อยล้านกิโลเมตร เรารู้ไปหมด แต่ว่าใจ
ของเราเอง เรากลับไม่คอ่ ยรูจ้ กั สักเท่าไหร่ เพราะฉะนัน้ เมือ่
อุตส่าห์มาถึงทีน่ แี่ ล้ว พวกเราคงจะได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่ จะเป็น
พระ เป็นแม่ชี เป็นโยม นั้นก็ดีอยู่ แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือการ
รู้จักตัวเราเอง และเป็นมิตรกับตัวเราเองให้ได้
ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลยทีเ่ ราจะเป็นมิตรกับตัวเราเอง การที่
เราจะเป็นมิตรกับตัวเราเองได้ บางครัง้ ก็ตอ้ งดัน้ ด้น บางคน
กว่าจะพบตัวเองต้องเดินทางไกลมาก หลายคนบอกว่า โอ้
วัดป่าสุคะโตท�ำไมอยู่ไกลอย่างนี้ สมัยก่อนนี้ยิ่งทุรกันดาร
ล�ำบากกว่านี้มาก เพราะไม่มีถนนลาดยาง พอหน้าฝน
ถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อ พอมาถึงก็บน่ กันอุบเลย ว่าท�ำไมมา
สร้างวัดไกลอย่างนี้ เขารู้สึกว่าไกลเหลือเกินส�ำหรับการ
เดินทางมาปฏิบตั ิ แต่จะว่าไปแล้ว ระยะทางเท่านีไ้ ม่ไกลเลย
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ส�ำหรับการที่เราจะมาค้นพบตัวเอง และเป็นมิตรกับตัวเอง
ไม่ไกลเลยนะ ระยะทางประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร บางคน
กว่าจะค้นพบตัวเองได้ ต้องเดินทางข้ามทวีป บางคนบ้าน
อยู่อังกฤษ อยู่อเมริกา จะมารู้จักตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเดินทาง
มาถึงเมืองไทย อย่างเช่น หลวงพ่อสุเมโธ เกิดที่อเมริกา
แต่ ก ว่ า จะมาค้ น พบตั ว เองได้ ท่ า นต้ อ งเดิ น ทางมาถึ ง
อุบลราชธานีมาพบหลวงพ่อชา ท่านจึงได้มีโอกาสรู้จัก
ตัวเองอย่างแท้จริง บางคนก็ไม่ได้ตงั้ ใจจะพบตัวเองก็มี เช่น
ทหารอเมริกนั บางคนหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เขามีภารกิจ
ต้องเดินทางไปประเทศญีป่ นุ่ เพราะประเทศญีป่ นุ่ แพ้สงคราม
เขาเดินทางมาในฐานะผูพ้ ชิ ติ แต่ปรากฏว่า กลับถูกชาวญีป่ นุ่
พิชิต คือพิชติ ใจ เอาชนะใจเขาได้ เพราะว่าเขาได้มาสัมผัส
ศาสนาพุทธนิกายเซน เกิดความประทับใจมาก จึงอุทศิ ชีวติ
ทั้งชีวิต มาบวชเป็นพระในพุทธศาสนานิกายเซน ทีแรก
มาถึงญีป่ นุ่ คิดว่าจะมาปกครองเขา แต่กลับมาค้นพบตัวเอง
ที่ประเทศญี่ปุ่น
บางคนต้องเดินทางไกลกว่านัน้ เช่น ทหารอังกฤษคนหนึง่
ชือ่ ฟรานซิส ยังฮัสแบนด์ ร่วมทัพอังกฤษเพือ่ มายึดเมืองหลวง
ของธิเบต เราคงทราบดีวา่ ประเทศธิเบตอยูไ่ กลมาก ความสูง
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กว่าระดับน�ำ้ ทะเล ประมาณ ๕ กิโลเมตรเขาอุตส่าห์ดนั้ ด้น
จากอินเดียขึน้ มา กว่าจะมาถึงเมืองลาสาล�ำบากมาก มาถึง
ธิเบตในฐานะทหารอังกฤษ เพือ่ ยึดครองเมืองลาสา แต่เมือ่
ออกจากธิเบต เขาได้เปลี่ยนจากทหารกลายเป็นผู้ใฝ่ธรรม
เพราะได้คน้ พบตัวเองทีธ่ เิ บต เขาเล่าประสบการณ์วา่ ตอนที่
เขาต้องยาตราทัพออกจากลาสา ได้ทอดสายตามองออกไป
ทัว่ เมือง เห็นทิวเทือกเขาสลับซับซ้อนไกลลิบลับ เกิดความรูส้ กึ
ปีติท่วมท้นขึ้นมาในจิตใจ เรียกว่าเกิดความเปลี่ยนแปลง
ภายในจิตวิญญาณของเขา เขาเล่าว่าเพียงแค่ชั่วโมงเดียว
ขณะเดินทางออกจากลาสา มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตที่เหลือ
เสียอีก เพราะเขาได้ค้นพบตัวเองแล้ว เขากลายเป็นผู้ที่
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ใฝ่ธรรมหันมาศึกษาศาสนา ต่อมาได้ก่อตั้งสภาศาสนาโลก
เพื่อสร้างสันติภาพในโลก นี่ก็เป็นตัวอย่างของการเดินทาง
ข้ามทวีปเพื่อมาพบตัวเองในที่สุด
เพราะฉะนั้น เราเดินทางกันมา ๒๐๐-๓๐๐ กิโล เพื่อ
มาถึงวัดนี้ ไม่ถือว่าไกล ส�ำหรับการค้นพบและรู้จักตัวเอง
เป็นเรื่องส�ำคัญมากในการที่เราจะต้องรู้จักและเป็นมิตร
กับตัวเองให้ได้ เพราะถ้าเราเป็นมิตรกับตัวเองแล้ว เราจะ
พบกับความสุข ที่เราวิ่งวุ่นกันทุกวันนี้ มัวดิ้นรน ไขว่คว้า
เสาะแสวงหาสิ่งต่างๆมากมาย ก็เกิดจากการที่เราไม่มี
ความสุขภายในเพียงพอ เราคิดแต่จะหาสิง่ อืน่ จากภายนอก
มาเติมเต็ม ใจเราว่างเปล่า ใจเราพร่องความสุข คิดว่าความสุข
จากภายนอกสามารถมาเติมใจให้เต็มได้ เช่น ความสุขจาก
วัตถุ ทรัพย์สิน เงินทอง สิ่งอ�ำนวยความสะดวก รวมทั้ง
ชื่อเสียง เกียรติยศ เราคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นมาก็จะท�ำให้สุขได้
แต่แล้วก็ไม่สุขจริง เพราะต้องไปดิ้นรนไขว่คว้า แข่งขันกับ
คนอื่น เพียงแค่จะให้ได้ขั้นสองขั้น ก็ต้องไปแข่งกับเพื่อนๆ
เพราะมีโควต้าจ�ำกัด กว่าจะได้มาก็เหนื่อย ยิ่งต�ำแหน่ง
หัวหน้ากอง ต�ำแหน่งผอ. ก็ยิ่งต้องแข่งกันเข้าไปใหญ่ ได้
มาแล้วก็สุขชั่วคราวแล้วก็เบื่อใหม่ อยากจะได้อะไรที่มันสูง
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กว่านั้น เด่นกว่านั้นอีก แต่ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ มีเงินแสน
ก็คิดว่าถ้ามีเงินล้านจะมีความสุข หรือถ้ามีสิบล้านจะมี
ความสุข แต่แล้วมันก็ไม่สุขจริง สุขแค่ประเดี๋ยวประด๋าว
จนถึงขั้นว่ามีเป็นร้อยล้าน พันล้าน ก็ยังไม่มีความสุข
มีนักธุรกิจด้านก่อสร้างคนหนึ่ง อุตส่าห์กอบกู้ธุรกิจ
ของพ่อ ซึ่งเป็นหนี้ช่วงสมัยเศรษฐกิจวิกฤตินับพันล้าน เขา
สามารถกอบกู้ใช้หนี้ได้หมด ภายใน ๓ ปี อีก ๓ ปี ต่อมา
กิจการของเขามีสนิ ทรัพย์เพิม่ ขึน้ อีกหลายพันล้าน จนกระทัง่
ธุรกิจมีสนิ ทรัพย์อยูน่ บั หมืน่ ล้าน ตัวเองก็มที รัพย์สนิ ส่วนตัว
หลายร้อยล้าน ฟังดูก็น่าจะมีความสุขดี แต่วันหนึ่งเขารู้สึก
เบื่อ บอกว่าตัวเองหมดคุณค่าทางธุรกิจแล้ว ไม่มีความสุข
เพราะไม่มอี ะไรท้าทาย คิดว่าถ้ามีอย่างอืน่ อาจจะดีกว่า เขา
บ่นว่า “ผมก็แค่เศรษฐีหมื่นล้านคนหนึ่ง” ขนาดเป็นเศรษฐี
หมื่นล้าน ยังพูดแบบนี้ เขาบอกว่าเศรษฐีหมื่นล้านในเมือง
ไทยมีตงั้ ห้าร้อยคน จึงรูส้ กึ ว่าตัวเองไม่มคี า่ ไม่มคี วามหมาย
คิดว่าถ้ามาเล่นการเมือง ได้เป็นรัฐมนตรีคงจะดีกว่า ใน
เมืองไทยมีรัฐมนตรีอยู่แค่ ๔๐ คน ได้เป็น ๑ ใน ๔๐ มันดู
เท่หก์ ว่าเป็น ๑ ใน ๕๐๐ แล้วเขาก็ได้เป็นจริงๆ เขาดีใจมาก
แต่เขาก็มีความสุขได้ไม่นาน เพราะเขามีต�ำแหน่งเป็นแค่
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รัฐมนตรีช่วย จึงอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการ พอได้เป็นรัฐมนตรีว่าการก็ยังไม่มีความสุขอีก เพราะมันเป็นกระทรวง
เกรดบี ต้องเป็นกระทรวงเกรดเอจึงจะมีความสุข แต่พอได้
เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรดเอไม่นานเท่าไหร่ ก็โดนพิพากษา
คดีบา้ นเลขที่ ๑๑๑ จึงไม่สามารถจะเล่นการเมืองต่อได้ เลย
ต้องให้คณุ พ่อมาเล่นการเมืองแทน เขาทุม่ เทขนาดนีก้ ย็ งั ไม่
พบความสุขที่แท้จริงเลย
สิ่งที่เราแสวงหาจากภายนอก และเชื่อว่าจะให้ความ
สุขแก่เราได้ เรียกว่าโลกธรรม ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ
และสุขแบบโลกียสุข สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะท�ำให้เรามี
ความสุขได้อย่างแท้จริง เพราะไม่ยงั่ ยืน แปรเปลีย่ นเป็นนิจ
อีกทั้งยังเบื่อง่าย ใครได้ไปก็ไม่รู้จักพอเสียที และที่ไม่รู้จัก
พอก็เพราะลึกๆเราไม่มีความสุขภายใน ที่ไม่มีความสุข
ภายใน ก็เพราะว่าเราไม่เป็นมิตรกับตัวเอง ไม่สามารถทีจ่ ะ
ทนอยูก่ บั ตัวเองได้ มีความแปลกแยกกับตัวเองอยูล่ กึ ๆ คน
เราถ้าหากสามารถที่จะอยู่นิ่งๆแล้วมีความสุขได้ แค่นั้นก็
พอแล้ว แต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่สามารถอยู่นิ่งๆแล้วมีความ
สุขได้ ส่วนใหญ่เราคอยแต่จะหาอะไรท�ำ ไม่ใช่เพราะขยัน
หรอก แต่เพราะใจมันดิ้น มันต้องการหนีออกจากตัวเอง
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นักปฏิบัติธรรมลองสังเกตดู เวลาปฏิบัติอยู่คนเดียว
พอเดินจงกรม พอสร้างจังหวะไปได้สัก ๒-๓ ชั่วโมง (ถ้า
อยู่ถึงนะ) ก็จะเริ่มหาอะไรอื่นท�ำ อยากท�ำโน่นอยากท�ำนี่
เช่น เห็นใบไม้ตกก็อยากจะเอาไม้กวาดไปกวาด ตกแค่
ใบเดียวก็รู้สึกว่านิ่งเฉยไม่ได้แล้ว ต้องลุกไปกวาด หรือไม่ก็
ต้องไปซักเสื้อซักผ้า แต่พอให้ไปท�ำงานจริงๆ เช่น ไปช่วย
ท�ำงานในครัว ท�ำได้สักพักก็ไม่เอาแล้ว เหนื่อย อยากจะ
กลับมาปฏิบัติ พอมาปฏิบัติอยู่กับตัวเอง ๔-๕ วัน ไม่เอา
อีกแล้ว อยากจะหางานท�ำ จิตใจกระสับกระส่าย เปลีย่ นไป
เปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆ นี่เป็นอาการหนีตัวเอง เหมือนการหนี
เสือปะจระเข้
คนทุกวันนี้อยู่ในสภาพเช่นนี้ การมาปฏิบัติธรรมจะ
ท�ำให้เราเห็นอาการอย่างนี้ชัดเจนเลย โดยเฉพาะถ้าอยู่ใน
สภาพที่ไม่มีทางหนีไม่มีทางไป นอกจากต้องปฏิบัติธรรม
อย่างเดียว จะเห็นชัดเลยว่าทีเ่ ราพยายามท�ำโน่นท�ำนี่ ไม่ใช่
เพราะอะไรอื่น แต่เพราะว่าเราต้องการหนีตัวเอง ที่ผ่านมา
เราสามารถหนีตวั เองได้ เบือ่ ก็ไปเทีย่ ว ไปดูหนังฟังเพลง มี
ทางหนีไปเรื่อยๆ จึงไม่รู้จักตัวเองเสียที บางทีการรู้จักและ
เป็นมิตรกับตัวเอง เกิดขึ้นได้ก็เพราะไม่มีทางหนีไม่มีทาง
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ไปแล้ว ท�ำให้เราต้องมาเผชิญหน้ากับตัวเอง การทีเ่ ราต้องมา
เผชิญหน้ากับตัวเองนี้แหละ จะท�ำให้เราเริ่มที่จะรู้จักตัวเอง
เหมือนกับการทีเ่ ราจะรูท้ กุ ข์ได้ เราต้องเจอทุกข์ ถ้าเราหนีทกุ ข์
อยู่เรื่อยๆ เราก็ไม่มีทางที่จะรู้จักทุกข์ได้เลย เพราะว่าเรา
ไม่มีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับมัน ทุกข์เป็นหนึ่งในอริยสัจ ๔
กิจในอริยสัจข้อแรก คือต้องรู้ทุกข์ การที่เราจะรู้จักตัวเอง
ได้กเ็ ช่นเดียวกัน เกิดจากการทีไ่ ม่มที างไป ไม่มที างหนี แต่
ที่ผ่านมาเป็นเพราะเรายังมีทางหนี จึงหนีตัวเองอยู่เรื่อยไป
จึงไม่รู้จักตัวเองเสียที
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ถ้านักปฏิบัติมาอยู่ในสถานการณ์ อยู่ในบรรยากาศ
แบบนี้ ก็จะเอื้อให้เราได้มาเห็นตัวเองมากขึ้น และเราก็จะ
เริ่มเรียนรู้ว่า เราจะอยู่กับตัวเองได้อย่างไร ใหม่ๆก็อาจจะ
มีนวิ รณ์ตา่ งๆเกิดขึน้ มากมาย เช่น ความเบือ่ ความฟุง้ ซ่าน
ความอึดอัด ทั้งหมดนี้เป็นอาการของใจที่ไม่สามารถที่จะ
ทนอยู่กับตัวเองได้ มองอีกแง่หนึ่งมันเป็นอุบายของกิเลส
ทีม่ าหลอกล่อให้เราเลิกปฏิบตั ิ เพือ่ เราจะได้หนีตวั เองอีกครัง้
หนึ่ง คนที่ทนนิวรณ์ไม่ได้ ทนความเบื่อ ทนความง่วงเหงา
หาวนอน ทนความเซื่องซึมไม่ได้ ก็จะเลิกปฏิบัติ นั่นคือ
ชัยชนะของกิเลสหรือกิเลสมาร มารมีหลายชนิด กิเลสมาร
เป็นตัวหนึง่ ทีต่ อ้ งการให้เราหนีจากตัวเอง มันไม่ตอ้ งการให้
เรารูจ้ กั หรือค้นพบตัวเอง เพราะถ้าเราค้นพบตัวเองได้เมือ่ ไหร่
ถ้าค้นพบอย่างถึงที่สุดแล้ว เราจะพ้นจากอ�ำนาจของมาร
อย่างสิน้ เชิง อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงท�ำให้ดเู ป็นแบบอย่าง
การรู้จักตัวเองไม่ใช่แค่รู้จักว่าเราเป็นใคร เรามีนิสัย
ใจคออย่างไร เรามีความถนัดตรงไหน แต่ยงั หมายถึงการที่
เราได้เห็นความจริงของกายและใจ เห็นจนกระทัง่ ถึงขัน้ รูว้ า่
กายนีไ้ ม่ใช่เรา ใจก็ไม่ใช่เรา เรา หรือ “ตัวกู ของกู” เป็นแค่
ความคิดทีป่ รุงแต่งขึน้ มาเอง ไม่มเี ราตัง้ แต่แรก พอรูอ้ ย่างนี้

เ ป็ น มิ ต ร กั บ ตั ว เ อ ง

23

เข้า ความเห็นแก่ตัว ความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูมัน
หายไปหมดเลย เป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรจะมาครอบง�ำได้อีก
ต่อไป ทุกข์ก็ไม่สามารถจะตั้งหรือหยั่งลงไปได้ ความยินดี
ยินร้ายก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ มารที่จะมาบงการให้เรา
ท�ำโน่นท�ำนี่หรือชักใยอยู่เบื้องหลังก็ไม่มีอ�ำนาจอีกต่อไป
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตทีฝ่ กึ อบรมดีแล้ว ย่อมพ้นจาก
บ่วงของมาร
มารวางบ่วงเอาไว้เพื่อดักให้เราอยู่ในอ�ำนาจของมัน
วิธีดักบ่วงของมารก็ไม่ต่างจากพรานล่าสัตว์ ที่ภูหลงช่วงนี้
จะมีพรานมาวางบ่วงทั่วป่าเลย ๒-๓ วันก่อน ชาวบ้านเก็บ
มาได้ ๓๐๐ กว่าอัน วันนี้ก็ไปเก็บอีก คงเจออีก ๒๐๐-๓๐๐
อัน วิธกี ารของพราน คือเอาแร้วมาวางซึง่ ไม่ได้ยากอะไรเลย
ไม่ต้องใช้เหยื่อ แค่เอาลวดสลิงมามัดเอาไว้เป็นห่วงใหญ่ๆ
พอที่จะให้สัตว์เดินผ่าน แล้วคอมันจะไปติดกับบ่วง บ่วงก็
จะรัดแน่นเลย ปกติเวลาจะจับสัตว์จะต้องใช้เหยือ่ เช่น จะ
จับปลาก็ต้องใช้เหยื่อ หรือไม่ก็ต้องใช้นกต่อ แต่วิธีการที่
ง่ายกว่านั้นก็คือเอาบ่วงมาวางไว้ แล้วท�ำทางเดินให้สะดวก
หน่อย ปรกติในป่าหญ้าจะรกมาก ถ้าท�ำทางให้สัตว์เดิน
ง่ายๆ แล้วเอาบ่วงมาวางไว้ตรงกลางทาง ก็สามารถจับสัตว์
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ได้แล้ว ปกติสตั ว์กเ็ หมือนคน คือชอบทางทีเ่ ดินสบาย อะไร
ที่รกๆก็ไม่อยากเดิน พรานเลยท�ำทางตรงนั้นให้สบายๆ
โล่งๆหน่อย เอาแร้วมาวางไว้ตรงกลาง พอสัตว์เดินผ่านก็
จะติดแร้ว มันก็จะดึง จะดิ้นรน พอดึงบ่วงแล้วก็ยิ่งมัดคอ
มันแน่น สัตว์ถูกจับได้ง่ายๆอย่างนี้เอง
วิธกี ารของพราน คือต้องท�ำทางให้เดินได้สะดวก สัตว์
ก็จะสัญจรไปตามทางทีส่ ะดวกนัน้ มารก็ใช้วธิ นี เี้ ช่นกัน ดังนัน้
ทางใดที่สะดวกสบาย เราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มาก
เพราะว่าเราอาจจะไปติดบ่วงของมารก็ได้ มารเขาฉลาด
ไม่ตอ้ งเอาเหยือ่ มาล่อเลยก็ได้ เพียงแค่ทำ� ทางให้เดินสบายๆ
สะดวกๆ พวกเราส่วนใหญ่ชอบทางสบาย อะไรที่สบายก็
เอาไว้ก่อน อย่างการปฏิบัติ พอล�ำบากสักหน่อยเราก็เลิก
ปฏิบัติแล้ว นั่งเล่นนอนเล่นสบายกว่า อย่างนี้เข้าทางมาร
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แต่ถ้าเรายอมพบความล�ำบากบ้าง ยอมที่จะเผชิญ
กับนิวรณ์ ความฟุง้ ซ่าน ความเบือ่ ความอึดอัด จนถึงจุดที่
เราพอรูท้ นั แล้ว เราก็สามารถทีจ่ ะอยูก่ บั มันได้ ไม่ใช่อยูด่ ว้ ย
ความทนนะ แต่อยู่ด้วยการมีสติเห็น มีสติรู้อารมณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้น อารมณ์พวกนั้นก็จะค่อยๆดับไปๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความง่วง ความเบือ่ ความหงุดหงิด ในทีส่ ดุ เราจะเริม่ เห็น
ตัวเอง เมือ่ เริม่ เห็นตัวเองแล้ว เราก็สามารถทีจ่ ะเป็นมิตรกับ
ตัวเองได้ ถึงตอนนั้นแม้เราอยู่กับตัวเอง ปฏิบัติอยู่คนเดียว
เราก็มีความสุขได้ ไม่ต้องวิ่งหนีตัวเอง หรือดิ้นรนไปหา
สิ่งเสพสิ่งบริโภค
การที่จะกลับมาเป็นมิตรและมีสันติกับตัวเองได้ เรา
ต้องพร้อมฝ่าฟันปัญหา ใจสู้ ไม่กลัวอุปสรรคใดๆ เช่น คนที่
คิดจะเลิกบุหรี่ คิดจะเป็นอิสระจากบุหรี่ ก็ตอ้ งพร้อมเจอกับ
อาการลงแดง ปวดหัว กระสับกระส่าย ครั่นเนื้อ ครั่นตัว
สารพั ด อาการทั้ ง หมดนี้ จะว่ า เป็ น อุ บ ายของกิ เ ลสก็ ไ ด้
เพื่ อ ให้ เ ราเปลี่ ย นใจ ให้ เ ราเลิ ก ล้ ม ความตั้ ง ใจที่ จ ะเลิ ก
บุหรี่ มันจะท�ำทุกอย่างเพือ่ ให้เรายอมกลับไปเสพใหม่ ไม่วา่
จะเป็นบุหรี่ เหล้า หรือยาเสพติด แต่ถ้าเราไม่กลัวอาการ
ลงแดง กล้าทีจ่ ะฝ่าฟันจนถึงทีส่ ดุ เราก็จะได้รางวัลตอบแทน
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ที่คุ้มค่า คืออิสรภาพจากสิ่งเสพติดเหล่านั้น แล้วเราก็จะ
กลับมามีความสุขกับตัวเองได้ โดยไม่ท�ำร้ายตัวเอง
ทุกวันนี้ การแสวงหาความสุขส่วนใหญ่ของเรา เป็นการ
ท�ำร้ายตัวเอง ไม่วา่ จะเป็นการแสวงหาความสุขจากสิง่ เสพติด
หรือจากกามสุข ถึงที่สุดแล้วก็เป็นการท�ำร้ายตัวเองทั้งนั้น
แสดงว่าเราไม่ได้รกั ตัวเองจริง เราไม่ได้เป็นมิตรกับตัวเองจริง
เพราะเราก�ำลังท�ำร้ายตัวเอง แต่ถา้ เราเป็นอิสระจากสิง่ เหล่านี้
ได้มากขึน้ เรือ่ ยๆ เราก็จะพบกับความสุข ความสุขเหล่านัน้
คือรางวัลของการที่เราได้เป็นมิตรกับตัวเอง
การเป็นมิตรกับตัวเองจึงส�ำคัญมาก มาปฏิบัติที่วัดนี้
ทั้งที ขอให้เราได้พบกับตัวเอง เป็นมิตรกับตัวเองให้ได้
นี้แหละคือมิตรคนส�ำคัญที่อยากแนะน�ำให้พวกเรารู้จัก
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เราก็เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่
ที่ให้ความส�ำคัญเพียง
การพยายามแทงยอดให้สูงขึ้น สูงขึ้น
แต่ไม่เคยส�ำรวจดูรากของตัวเองว่าหยั่งลึกแค่ไหน
เมือ่ รากหรือฐานภายในตื้น
เวลาเจออุปสรรคก็สั่นไหว บางทีก็ถึงกับล้มครืนลงมา
เป็นเพราะอะไร
ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันสูงเกินไป
แต่เป็นเพราะว่า
รากมันตื้นเกินไปต่างหาก
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มองนอก
อย่าลืมใน

เคยสังเกตบ้างไหม ต้นไม้ที่จะแทงยอดสูงใหญ่ขึ้น

ไปได้ ต้องมีรากทีห่ ยัง่ ลึกลงไปในดิน ยิง่ สูงเท่าไหร่ รากก็ยงิ่
ต้องหยัง่ ลึกมากเท่านัน้ ท�ำให้ตน้ ไม้สามารถต้านทานแรงลม
และพายุฝนได้ ในท�ำนองเดียวกัน เวลายิงธนู ถ้าอยากจะให้
ลูกธนูพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลๆ ก็ต้องดึงสายธนูเข้าหาตัว ยิ่ง
ดึงมาข้างหลังมากเท่าไหร่ ธนูก็จะมีก�ำลังแล่นไปข้างหน้า
ได้เร็วขึ้นเท่านั้น อยากไปข้างหน้าก็ต้องถอยหลัง อยากจะ
ขึ้นสูง ก็ต้องพร้อมหยั่งรากลึก

30

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

พวกเราก็เปรียบเสมือนต้นไม้ ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ทใี่ ห้
ความส�ำคัญกับการพยายามแทงยอดให้สงู ขึน้ สูงขึน้ เพือ่ ที่
จะได้เด่นกว่าต้นอื่น แต่เราเคยส�ำรวจดูรากของตัวเองบ้าง
หรือเปล่า ว่ารากของเราหยั่งลึกแค่ไหน มีคนจ�ำนวนมาก
ที่เปรียบเสมือนต้นไม้สูงใหญ่ คือมีต�ำแหน่งหน้าที่การงาน
สูงเด่น มีความรับผิดชอบมากมาย แต่รากหรือฐานภายใน
กลับตื้น เพราะฉะนั้นพอเจออุปสรรค เจอแรงกระทบ แรง
เสียดทานก็สั่นไหว หรือบางทีก็ล้มครืนลงมา ไม่ต่างจาก
ต้นไม้ใหญ่ที่โค่นล้มเพราะลมพายุ เป็นเพราะอะไร ไม่ใช่
เป็ น เพราะว่ า มั น สู ง เกิ น ไป แต่ เ ป็ น เพราะว่ า รากมั น ตื้ น
เกินไปต่างหาก
เมื่อสักสิบกว่าปีก่อน มีวัดหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
สร้างธูปยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก วันหนึ่งมีพายุพัดกระหน�่ำ
อย่างแรง จนธูปยักษ์นี้พังครืนลงมา ท�ำให้มีคนตายกลาย
เป็นข่าวหน้าหนึ่ง ผู้คนก็วิจารณ์กันว่า เป็นเพราะสร้างธูป
สูงเกินไป ที่จริงก็ไม่ถึงกับสูงมากหรอก แค่ ๓๐-๔๐ เมตร
ตึกทีส่ งู กว่านีม้ มี ากมาย แต่ทมี่ นั พังครืนลงมา จริงๆแล้วเป็น
เพราะว่าฐานมันไม่ลึกพอต่างหาก ถ้าฐานมันลึกพอแล้ว
ก็คงจะไม่พังครืนลงมาง่ายๆ
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เพราะฉะนั้นฐานข้างในเป็นสิ่งส�ำคัญมาก ถ้าพวกเรา
เป็นต้นไม้ ก็อย่าลืมค�ำนึงถึงรากที่อยู่ข้างใน สิ่งนี้มีความ
ส�ำคัญมาก รากทีห่ ยัง่ ลึกและแผ่กว้าง สามารถทีจ่ ะเป็นฐาน
ให้ต้นไม้แทงยอดสูงขึ้นและแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาที่
กว้างใหญ่ได้
ในท�ำนองเดียวกัน เมือ่ เราต้องการความเจริญก้าวหน้า
ขอให้นึกถึงลูกธนูที่พร้อมจะพุ่งไปให้ไกลที่สุด แต่หากเรา
ไม่น้าวสายธนูเข้าหาตัว ก็ไม่มีทางที่ธนูจะพุ่งด้วยก�ำลัง
แรงได้ ฉะนัน้ ต้นไม้กด็ ี ธนูกด็ ี จะมีลกั ษณะร่วมกันอย่างหนึง่
คือจะพุง่ ขึน้ สูงหรือพุง่ ไปข้างหน้าได้ ต้องอาศัยแรงหนุนหรือ
แรงส่งจากทิศทางตรงกันข้าม อยากจะขึ้นสูงก็ต้องหยั่งลึก
อยากพุง่ ไปข้างหน้าก็ตอ้ งถอยหลัง อันนีเ้ ป็นกฎของธรรมชาติ
ก็ว่าได้
เดีย๋ วนีค้ นจ�ำนวนมากลืมกฎนีไ้ ป เราไปให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องชีวิตภายนอกจนละเลยชีวิตด้านใน เราต้องการ
แสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่ละเลยทรัพย์ภายใน จริงอยู่
ชือ่ เสียงเกียรติยศเงินทองอาจท�ำให้เราดูโดดเด่น แต่ถา้ หากว่า
ข้างในของเราไม่มีฐานใจที่หยั่งลึกลงไปแล้ว ก็ย่อมจะ

32

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

คลอนแคลนได้ง่ายๆ ไม่ต้องถึงกับเจอพายุหรอก เพียงแค่
เจอลมปากของผู้คนก็กระเทือนสั่นไหวแล้ว นั่นเป็นเพราะ
ใจไม่มีรากหรือฐานที่ลึกพอ เราไปให้ความส�ำคัญกับความ
ส�ำเร็จภายนอกมากเกินไป จนลืมและละเลยการท�ำงาน
ภายใน ถ้าเราท�ำงานภายในหรือมีชวี ติ ด้านในทีม่ นั่ คงแล้ว ก็
ไม่ตอ้ งกลัวอะไร ถึงแม้วา่ จะเจออุปสรรคข้างหน้า ก็สามารถ
ฟันฝ่าไปได้อย่างราบรื่นด้วยจิตใจที่มั่นคง
ธรรมชาติของมนุษย์เราชอบสนใจสิ่งนอกตัว เรามัก
จะให้ความส�ำคัญกับโลกภายนอก มากกว่าชีวติ ด้านใน อาจ
จะเป็นเพราะธรรมชาติให้เครื่องมือรับรู้โลกภายนอกมาถึง
๕ อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อรับรู้
โลกภายนอก ตาเอาไว้เห็นรูป หูเอาไว้ฟังเสียง จมูกเอาไว้
ดมกลิ่น ลิ้นเอาไว้รับรส กายเอาไว้รับสัมผัส ทั้งหมดนี้
ช่วยท�ำให้เราสามารถต่อสู้จนเอาชนะภัยจากภายนอกได้
แม้มนุษย์เราจะไม่มีก�ำลังวังชาอะไรมาก แต่เราก็ได้อาศัย
อายตนะทั้ง ๕ นี้ และที่ส�ำคัญก็คือใช้สติปัญญาในการ
จัดการกับโลกภายนอก จนมีชีวิตที่ปลอดภัยและสุขสบาย
แต่จริงๆแล้วเราไม่ควรมองข้ามชีวิตด้านใน ทั้งความรู้สึก
นึกคิด และอารมณ์ภายใน ล้วนเป็นสิ่งส�ำคัญเหมือนกัน
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เรามีใจทีส่ ามารถรับรูอ้ ารมณ์และความรูส้ กึ ภายในได้
อายตนะภายใน ๕ อย่าง เอาไว้รับรู้โลกภายนอกก็จริง แต่
ว่าเรามีใจที่สามารถรับรู้โลกภายใน สัดส่วน ๕ ต่อ ๑ จึง
เป็นธรรมดาทีเ่ ราจะสนใจโลกภายนอก และใฝ่ฝนั มัน่ หมาย
ในการแสวงหาความส�ำเร็จภายนอก จนลืมภาวะภายใน ซึง่
นอกจากจะเป็นผลให้ขาดฐานภายในที่มั่นคงและหยั่งลึก
เพื่อหนุนส่งให้เราก้าวหน้าได้อย่างแน่วแน่หรืออย่างยั่งยืน
แล้ว ยังท�ำให้เราเกิดความทุกข์ได้โดยง่าย
ความทุกข์ของคนเรา จริงๆแล้วไม่ได้มาจากไหน
ตัวการส�ำคัญมาจากภายใน แต่เป็นเพราะเราไม่ค่อยได้หัน
มาดูหรือรู้เท่าทันโลกภายในของเรา พอมีอะไรมากระทบ
เกิดความทุกข์ขึ้นมา เราก็มักจะโทษสิ่งภายนอก เช่น โทษ
ดินฟ้าอากาศ โทษผูค้ น โทษหน่วยงาน บางทีกก็ น่ ด่าชะตา
กรรมต่างๆนานา ว่าเป็นตัวการท�ำให้เราทุกข์ ท�ำให้เราเป็น
อย่างนั้นอย่างนี้ เราสามารถชี้นิ้วโทษสิ่งต่างๆรอบตัว แต่
ลืมมองมาที่ใจของเรา ว่าใจของเรานี้เองที่เป็นปัญหา และ
เป็นตัวการของความทุกข์ทั้งมวล
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สิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุด ไม่ใช่อะไรอื่นเลย คือใจ
ของเรานี่แหละ ใจที่เราเหินห่างแปลกแยก ที่จริงแล้ว ใจนี้
พร้อมจะเป็นมิตรกับเรา แต่เป็นเพราะเราเหินห่าง แปลกแยก
ละเลย ไม่เอาใจใส่ ใจนีจ้ งึ กลับมาเป็นอันตรายกับเรา ถึงกับ
สามารถจะท�ำให้เราท�ำร้ายตัวเองได้ ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลย
ที่ คิ ด ท� ำ ร้ า ยตั ว เอง มี แ ต่ จ ะปกป้ อ งตนให้ ป ลอดภั ย จาก
อันตรายภายนอก มีกแ็ ต่มนุษย์เท่านัน้ ทีส่ ามารถท�ำร้ายตัวเอง
ได้ด้วยการฆ่าตัวตาย ด้วยสาเหตุร้อยแปดพันเก้า ซึ่งไม่ใช่
เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเลย
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ธรรมดาคนเราแม้จะเจ็บปวดมากแค่ไหน มีน้อยมาก
ที่คิดจะท�ำร้ายตัวเอง หรือคิดฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่ท�ำร้าย
ตัวเองเพราะเหตุอื่นมากกว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องจิตใจ และ
ไม่ใช่เรือ่ งทีค่ อขาดบาดตายเลยในสายตาของคนทัว่ ไป เช่น
แม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ หรือสอบได้ไม่ถึงเกรด ๔ หรือ
เรียนไม่ทันเพื่อน หรือแม่ไม่ให้เงินค่าเล่าเรียน หรืออกหัก
สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นเหตุให้คนเราปลิดชีวิตตัวเองได้ ไม่มี
ใครมาท�ำร้ายเรา แต่เป็นเพราะใจทีเ่ ราปล่อยปละละเลย จน
กระทั่งมันกลายเป็นอันตรายต่อตัวเราเอง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า โจรท�ำร้ายโจร ก็ไม่ร้ายเท่ากับ
ใจที่วางไว้ผิด แต่ในทางตรงข้าม ไม่ว่าพ่อแม่จะดีกับลูก
อย่างไร ก็ไม่ดเี ท่ากับใจทีว่ างไว้ถกู ดังนัน้ ใจจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ที่สุด บ่อยครั้งไม่มีใครมาท�ำร้ายเรา แต่เรากลับท�ำร้าย
ตัวเอง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องใจอย่างเดียว แม้แต่โรคภัยไข้เจ็บ
หลายอย่าง ที่ท�ำให้คนเราถึงตายได้ จริงๆแล้วก็มีสาเหตุ
เกิดจากภูมิต้านทานในกายของเรานั่นเอง อย่างโรคที่เรา
กลัวกันมากเวลานี้ เช่น โรคหวัด ๒๐๐๙ ความจริง พิษสง
มันน้อยกว่าอีกหลายๆโรค อย่างเช่น โรคซาส์ โรคไข้หวัด
นก แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คืออันตรายที่ท�ำให้ถึงตาย
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นั้นไม่ได้เกิดจากตัวไวรัส จริงๆแล้วผู้ป่วยไม่ได้ตายเพราะ
พิษของไวรัส ไม่วา่ จะเป็น H5N1 หรือว่า H1N1 ต่างก็ไม่ใช่
ตั ว การที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเสี ย ชี วิ ต แต่ ที่ ผู ้ ป ่ ว ยเสี ย ชี วิ ต กลั บ
เป็นเพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นเองที่ไปท�ำลายอวัยวะ
ต่างๆ โดยเฉพาะปอดจนท�ำงานไม่ได้

หากผ่าศพผู้ป่วยที่ตายเพราะหวัดนก หรือเพราะ
โรคซาส์ จะพบว่าปอดถูกท�ำลายยับเยิน เหลวเละเป็นวุ้น
เลือดเต็มปอด ไม่ใช่เพราะไวรัสท�ำลายปอด แต่เป็นเพราะ
ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเขาเองที่เข้าไปเล่นงาน มันเห็น
ไวรัสซ่อนตัวอยู่ที่ไหน มันก็ส่งกองทัพเข้าไปจัดการถล่ม
ความจริงมันต้องการถล่มไวรัส แต่ผลข้างเคียงก็ส่งผลให้
เนือ้ เยือ่ ในปอดหรือในอวัยวะทีส่ ำ� คัญต่างๆ พังพินาศยับเยิน
ไปด้วย เพราะภูมิคุ้มกันมันตื่นตกใจ ไม่เคยเจอเชื้อแบบนี้
เหมือนกับมีโจรจับเด็กไปเรียกค่าไถ่ แล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่
ในบ้าน ต�ำรวจทหารก็ตื่นตกใจ ทั้งกลัวทั้งโกรธ มุ่งมั่นจะ
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เล่นงานโจรเรียกค่าไถ่นั้นอย่างเดียว จึงเอาปืนยิงถล่ม
เอาระเบิดหรือเอาเอ็ม ๗๙ ยิงเข้าไปหมายจะฆ่าโจรให้ตาย
แต่ปรากฎว่านอกจากโจรจะตายแล้ว บ้านก็พังยับเยิน
ส่วนเด็กที่เป็นตัวประกันก็พลอยตายไปด้วย นี่เป็นเพราะ
ภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ ตื่ น ตระหนกเกิ น เหตุ ท� ำ ให้ อ วั ย วะส� ำ คั ญ
พังพินาศ ร่างกายบอบช�้ำจนถึงตายได้
ใจที่ตื่นตกใจ ใจที่ว้าวุ่นสับสน ก็อาจท�ำร้ายเจ้าของ
ได้เหมือนกัน ถ้าเราไม่รู้จักดูจิตดูใจของเรา หรือให้ความ
ส�ำคัญกับการรักษาจิตใจของเรา ดังนั้นแทนที่จะพุ่งความ
สนใจไปที่โลกภายนอกอย่างเดียว เราควรกลับมารู้ใจของ
เราบ้าง ถ้าเราไม่รู้ใจของเราแล้ว ใจนี่แหละจะเปิดทางให้
ความทุกข์ และอารมณ์อกุศลต่างๆเข้ามาครอบง�ำ อย่าง
เช่น ความโกรธ พอเปิดใจให้ความโกรธเข้ามาครองจิต
ครองใจแล้ว มันก็ลุกลามแผ่ขยาย จนท�ำร้ายตัวเองได้
ขนาดท�ำร้ายตัวเองก็ยงั ไม่รตู้ วั ยังไปเพ่งโทษสิง่ ภายนอก คิด
แต่จะเล่นงานคนอืน่ หาว่าเขาท�ำให้เราทุกข์ จนลืมไปว่าไฟ
โทสะที่เราสุมขึ้นมากลางใจนี่แหละ ก�ำลังท�ำร้ายเรายิ่งกว่า
ใครอื่น แล้วยังผลักให้เราท�ำอะไรต่ออะไรที่เป็นโทษกับ
ตัวเองเพราะความลืมตัว ลองสังเกตดูนะเวลาเราโกรธใคร
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เราก็อยากจะท�ำร้ายเขา อยากจะด่าเขา อยากจะแช่งชัก
หักกระดูกเขา แต่เราเคยสังเกตไหม ทันทีที่เราอยากจะ
ท�ำร้ายใครสิง่ แรกทีถ่ กู ท�ำร้ายก็คอื ใจของเรา เวลาเราอยากจะ
เล่นงานใครด้วยความโกรธ เราลืมไปว่าเราก�ำลังเล่นงานตัวเอง
เราท�ำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว เพราะเรามัวแต่มองข้างนอก
จนลืมมองข้างใน ถ้าเราลืมมองใจตัวเอง เราจะถูกอารมณ์
อกุศลท�ำร้ายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ หรือถึงกับล้มป่วย
ไม่ใช่แค่ความโกรธเท่านั้น ความเศร้า ความเบื่อ
ความเกลียด หรือแม้แต่ความอยาก ก็สามารถจะท�ำร้ายเรา
ได้ตลอดเวลาเช่นกัน พออยากได้อะไร เพียงแค่เกิดความ
อยากเท่านัน้ แหละ ก็เกิดทุกข์แล้ว เพราะใจมันดิน้ ความไม่
อยากก็ท�ำร้ายใจเราได้เหมือนกัน ถือเป็นโทสะอย่างหนึ่ง
ความไม่อยาก ไม่ชอบ เช่น ไม่อยากให้อากาศร้อน ไม่
อยากให้ฝนตก ก็เป็นอารมณ์ที่เจือไปด้วยโทสะ พอเกิดขึ้น
แล้วเราไม่รเู้ ท่าทัน ก็จะลุกลามขยายตัว จนกระทัง่ ท�ำร้ายใจ
ของเราได้ เราคิดแต่วา่ คนอืน่ ท�ำให้เราทุกข์ แต่เราลืมมอง
เข้ามาข้างใน เราก็เลยไม่รู้ว่า อารมณ์ต่างๆที่ปล่อยให้มา
ครอบง�ำใจเรานั่นแหละ ที่เป็นตัวแผดเผาและทิ่มแทงใจเรา
มากกว่าคนอื่นหรือสิ่งอื่น

ม อ ง น อ ก อ ย่ า ลื ม ใ น

39

เวลาใครว่าเราต�ำหนิเรา เราก็คิดแต่จะตอบโต้หรือ
เล่นงานเขา แต่เราไม่ดูใจของเรา ว่าใจที่คิดจะตอบโต้
นัน่ แหละทีท่ ำ� ให้เราทุกข์ และจริงๆเราไม่เพียงคิดจะตอบโต้
เขาเท่านั้น แต่ยังพยายามขุดคุ้ยค� ำพูดและการกระท� ำ
ของเขาออกมา เรื่องที่ผ่านไปแล้วเป็นเดือนเป็นปี เราก็ยัง
เก็บเอามาคิดใจที่มีอุปาทาน ไปยึดค�ำพูดเหล่านั้น แล้ว
เอามาตอกย�้ำซ�้ำทวนก็ยิ่งท�ำให้มีความทุกข์มากขึ้น ท�ำให้
โกรธหนักขึ้น เลยอยากจะไปเล่นงานเขา นี่เพราะลืมดูใจ
ของตัวเราเอง ไม่ฉกุ คิดเฉลียวใจว่า ในเมือ่ เราไม่ชอบค�ำพูด
เหล่านี้ แต่ทำ� ไมเราชอบคิดถึงมันบ่อยๆ เคยถามตัวเองไหม
เราไม่ชอบการกระท�ำหรือค�ำพูดแบบนี้ แต่ทำ� ไมชอบนึกถึงมัน
บ่อยๆ ความจริงเราเพียงแค่วางมันลง ก็สบายแล้ว ไม่มอี ะไร
ทุกข์ร้อน แต่เพราะเราเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้ว มาย�้ำคิด
มันก็ยงิ่ ทิม่ แทงตัวเอง พอเกิดความโกรธ เกิดความไม่พอใจ
ขึ้นมา ก็ยังไม่รู้ทันใจตัวเองอีก คิดแต่จะไปเล่นงานเขา
บางทีเล่นงานเขาแล้ว ก็ยงั ไม่รตู้ วั ว่าเราท�ำสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสม
ออกไปแล้ว
เราลืมตัวตั้งหลายขั้นตอน ตั้งแต่ตอนที่ขุดเอาเรื่อง
ที่ผ่านไปแล้วมาคิด ไปจมอยู่กับอดีต ดึงเอาอดีตขึ้นมา
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เหมือนกับขุดผีตายซากให้คืนชีพขึ้นมา เพื่อท�ำร้ายเรา พอ
เกิดความไม่พอใจขึ้นมา ก็ไม่รู้ทันอีก คิดแต่จะเล่นงานเขา
ยิง่ คิดก็ยงิ่ ทุกข์ ก็ยงั ไม่รตู้ วั จนกระทัง่ ถึงขัน้ ทีร่ ะเบิดอารมณ์
ออกมา ท�ำอะไรที่ไม่สมควรไปแล้วก็ยังไม่รู้ทัน เรียกว่า
ลืมตัว
เคยได้ยินเรื่องลิงเกลียดกะปิไหม ลิงที่วัดมันชอบ
ขโมยกินอาหาร บางทีมีคนโยนข้าวเหนียวให้มัน มันก็ชอบ
ทีแรกก็นา่ รักดีนะ พอเห็นมันมา เขาก็โยนข้าวเหนียวให้ แต่
พอมันได้ข้าวเหนียวแล้ว มันก็ชอบ ติดใจ คราวนี้ก็จะมา
ตามตือ๊ พอไม่ได้กนิ ก็จะค้นข้าวของกระจุยกระจาย ค้นห้อง
ครัว มันเปิดประตูครัวได้ วิธีหนึ่งที่จะจัดการมันก็คือ เอา
กะปิยัดไส้ในข้าวเหนียว พอมันกินข้าวเหนียว มือมันก็ถูก
กะปิ พอมือถูกกะปิ ก็เหม็น มันไม่ชอบกลิ่นกะปิ พยายาม
ก�ำจัดกลิน่ กะปิ มันไม่รจู้ กั ใช้ผา้ เช็ด จึงใช้มอื ถูกบั เปลือกไม้
ขูดเสร็จก็เอามาดม ถ้ายังมีกลิน่ ก็ถอู กี แล้วเอามือมาดมใหม่
มันไม่ชอบกะปิ แต่ก็อดดมหากลิ่นกะปิไม่ได้
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คนเราก็เหมือนกัน ถ้ามือเราไปถูกกะปิ หรือไปถูก
ขี้หมา พอล้างมือเสร็จ เราก็ต้องเอามือมาดมใช่ไหม กลิ่น
ขี้หมามันเหม็น เราไม่ชอบ แต่เราก็อดไม่ได้ที่จะดมมือหา
กลิ่นขี้หมา ถ้ายังเหม็นอยู่ ก็ไปล้างมือใหม่ ล้างใหม่เสร็จ
เอามาดมอีก ลิงก็ท�ำอย่างนั้นเหมือนกัน อย่าไปว่ามันเลย
เพราะเราก็ท�ำอย่างนั้นเหมือนกัน ลิงก็จะเอามือขูดๆๆ ขูด
กับต้นไม้ แล้วก็ดม ดมแล้วก็ขูดใหม่ จนกระทั่งเลือดไหล
ซิบๆ ก็ยงั ไม่เลิกขูด ตราบใดทีย่ งั มีกลิน่ กะปิอยู่ ถามว่ากะปิ
ท�ำให้มันเป็นแผลเลือดไหลหรือเปล่า เปล่าเลย กะปิไม่ท�ำ
ให้มันมีแผลนะ แต่ที่มีแผลก็เพราะความเกลียดกะปิ ใจที่
เกลียดกะปินแี่ หละ ทีท่ ำ� ให้มนั ลืมตัว ท�ำร้ายตัวเองจนมีแผล
คนเราก็เป็นอย่างนีเ้ หมือนกัน ค�ำพูดทีเ่ ราไม่ชอบ บาง
อย่างก็เป็นแค่คำ� พูดธรรมดา แต่เราเก็บเอามาคิด บางทีเขา
ก็ไม่ได้ด่าว่าอะไร เพียงแต่เขาบอกว่าเราไม่มีสติ พอถูกทัก
ว่าไม่มสี ติเท่านัน้ แหละ เก็บเอามาคิดใหญ่เลย ตอนอาตมา
บวชใหม่ๆ อยู่วัดสนามใน ฉันจานกะละมัง มีพระใหม่
หลายรูปฉันไม่ระวัง ช้อนกระทบกะละมังส่งเสียงดัง พระที่
เป็นพระพี่เลี้ยงท่านก็บอกว่า อย่าฉันเสียงดัง ฉันให้มีสติ
หน่อย ท่านพูดธรรมดาๆ แต่เราเก็บมาคิดแล้ว ว่าท่านว่า

42

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

เราหรือเปล่า ทั้งๆที่ท่านไม่ได้เจาะจงว่าใคร แต่เราเก็บเอา
มาคิด นีแ่ สดงว่าหูหาเรือ่ ง เป็นเพราะใจชอบปรุงแต่ง แล้วก็
เอามาปรุงจนกระทั่งเกิดความทุกข์ รู้สึกอคติต่อพระพี่เลี้ยง
ท่านนั้น ไปกันใหญ่เลย นี่เป็นเพราะเราลืมดูใจของเรา
เวลามีอะไรมากระทบเรา แม้วา่ เป็นสิง่ ภายนอกก็ตาม
สิ่งส�ำคัญคือเราต้องมาดูใจของเราด้วย ก่อนที่เราจะไป
จัดการกับสิ่งภายนอกที่ท�ำให้เราไม่พอใจหรือท�ำให้เราทุกข์
เราต้องไม่ลมื ดูใจของเรา ถ้าเราลืมดูใจ เราก็อาจจะเผลอท�ำ
สิ่งที่ไม่สมควร หรืออย่างน้อยๆก็ปล่อยให้อารมณ์อกุศล
เผาลน หรือทิม่ แทงจิตใจของเราจนได้ เราต้องฉลาดในการ
ดูใจของเราด้วย ต้องถือเป็นหลักไว้เลยว่ามองนอกอย่าลืมใน
ธรรมชาติของคนเรา ชอบมองนอกอยู่แล้ว เราจ�ำเป็นต้อง
มองข้างนอกเพือ่ ความปลอดภัย หรือเพือ่ จัดการสิง่ แวดล้อม
ให้ดีขึ้น ข้างนอกมันไม่ดีก็ต้องปรับปรุงแก้ไข แต่ว่าอย่าไป
เพ่งแต่ข้างนอกจนลืมข้างใน ถ้าเราลืมข้างในแล้วเราก็ทุกข์
เราควรฉลาดในการสร้างสมดุล มองนอกแล้วก็ตอ้ งไม่ลมื ใน
ด้วย ความทุกข์จะลดน้อยลง
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อาตมาเคยไปอภิปรายร่วมกับหลวงพ่อพยอม กัลยาโณ
มีตอนหนึง่ ท่านเล่าให้ฟงั ว่า ท่านได้ดหู นังสารคดีรายการหนึง่
ท่านประทับใจมาก เป็นรายการของทีวีไทยชื่อ “พลเมือง
เด็ก” เขาเอาเด็กหลายๆคนมาท�ำกิจกรรม คล้ายๆเป็น
เรียลลิตี้โชว์ คราวนั้นมีเด็กสามคนมาท�ำกิจกรรมอย่างหนึ่ง
คือขนของขึน้ รถไฟ ทีจ่ ริงท�ำหลายอย่าง แต่วา่ มีการขนของ
ขึ้นรถไฟด้วย การขนของขึ้นรถไฟ จะต้องเร่งท�ำ เพราะ
รถไฟออกตรงเวลา เผอิ ญ บ่ า ยวั น นั้ น สมจิ ต ร จงจอหอ
นักชกเหรียญทองโอลิมปิกขึน้ ชก มีการถ่ายทอดสด เด็กชาย
๒ คนก็เลยทิ้งงานไปดูถ่ายทอดสด ปล่อยให้เพื่อนที่เป็น
ผูห้ ญิง อายุประมาณ ๑๒ อายุไล่ๆกันขนของคนเดียว เหนือ่ ย
เลยนะ พิธีกรก็เลยไปถามว่า หนูคิดยังไง ที่เพื่อนๆหนีไป
ดูโทรทัศน์ เด็กคนนัน้ ตอบดี เธอตอบว่าหนูเห็นใจเขา เพราะว่า
เขาเป็นแฟนสมจิตร นานๆเขาจะได้ดูสมจิตรชก พิธีกร
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ก็ถามแหย่อีกต่อไปว่า หนูไม่โกรธหรือไม่คิดจะไปด่าว่าเขา
หรือทีท่ งิ้ ให้หนูทำ� งานคนเดียว เด็กตอบดีนะ เธอตอบว่า “หนู
ขนของขึ้นรถไฟ หนูก็เหนื่อยอย่างเดียว แต่ถ้าหนูโกรธหรือ
ไปด่าว่าเขา หนูก็เหนื่อย ๒ อย่าง”
ถ้าพวกเราเป็นเด็กคนนั้น เราจะเหนื่อยอย่างเดียว
หรือเหนื่อย ๒ อย่าง คนส่วนใหญ่เลือกเหนื่อย ๒ อย่างนะ
คือขนของไปก็ด่าเพื่อนไป ว่าแย่มาก ท�ำไมทิ้งให้กูท�ำคน
เดียว หรือไม่ก็โทษโน่นโทษนี่ คนส่วนใหญ่เวลานี้ ไม่ได้
เหนื่อยอย่างเดียวนะ เหนื่อย ๒ อย่าง คือเหนื่อยกายแล้ว
ยังเหนื่อยใจด้วย เหนื่อยกายเพราะขนของ แต่เหนื่อยใจ
หรือทุกข์ใจ เพราะว่าใจมันบ่น ใจมันโวยวายไม่พอใจ บางที
เราก็ไม่พอใจเพือ่ นร่วมงาน บางทีเราก็ไม่พอใจเจ้านาย คน
ส่วนใหญ่เลือกที่จะเหนื่อย ๒ อย่าง แต่เด็กคนนี้ฉลาดนะ
เธอรู้ว่าถ้าเธอโกรธเพื่อน เธอก็ต้องทุกข์ใจ ในเมื่อขนของ
ขึ้นรถไฟก็เหนื่อยกายอยู่แล้ว ท�ำไมต้องหาทุกข์ใจมาใส่ตัว
อีก เด็กคนนีเ้ ธอรูน้ ะ ว่าความโกรธมันท�ำให้เธอเป็นทุกข์ เธอ
มีสติรทู้ นั เธอต้องเคยเห็นใจทีโ่ กรธ จึงรูว้ า่ ความโกรธท�ำให้
เธอเป็นทุกข์ ท�ำให้เหนื่อย ๒ อย่าง เธอจึงปล่อยวางได้ จึง
สามารถท�ำงานคนเดียวได้อย่างสบายใจ
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คนเราถ้าฉลาดดูใจของเรา ถึงจะเหนื่อยก็เหนื่อย
อย่างเดียวนะ ก็คอื เหนือ่ ยแต่กาย ถ้าจะเจ็บก็เจ็บอย่างเดียว
คือเจ็บทีก่ าย พระพุทธเจ้าตรัสว่าผูท้ ไี่ ม่มกี ารศึกษา เมือ่ เจอ
ทุกขเวทนา ก็จะเปรียบเสมือนเจอธนู ๒ ดอก ธนูดอกแรก
คือ เกิดทุกขเวทนาทางกาย ธนูดอกที่ ๒ คือเกิดทุกขเวทนา
ทางใจ แต่ผู้ที่มีปัญญาแล้ว ก็โดนแค่ธนูดอกเดียว คือปวด
กาย แต่ไม่ปวดใจ เวลามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับเรา
ลองดูใจของเราด้วย ถ้าเราฉลาดที่จะดูใจของเราแล้ว แม้
ขาดทุนก็ขาดทุนแค่อย่างเดียว เช่น เงินหายก็หายแต่เงิน
นะ แต่ใจไม่หายด้วย แต่ถา้ ไม่ดใู จก็จะรูส้ กึ เศร้าเสียใจ หรือ
เสียดายว่าท�ำไมเงินหาย ใครเอาเงินของเราไป ใจจะเฝ้า
เสียดาย เฝ้าเสียใจ ทั้งๆที่เงินหายไปแล้ว เอาคืนมาไม่ได้
อันนี้เรียกว่าทุกข์ ๒ ต่อนะ คือเสียทรัพย์ด้วยเสียใจด้วย
บางคนกินอาหารที่อร่อยแต่ไม่รู้สึกอร่อยด้วย เพราะนึก
เสียดายเงิน รู้สึกว่าอาหารแพงไป กินอาหารอร่อยแล้วยัง
ไม่รู้สึกอร่อย อย่างนี้เรียกว่า เสียโอกาสที่จะได้รับความสุข
ข้างหน้า นอกจากจะไม่ได้รับความสุขที่อยู่ข้างหน้าแล้ว ก็
ยังมีความทุกข์อีก คือนอกจากใจไม่เป็นบวกแล้ว ยังติดลบ
อีก ความจริงถ้าเป็นกลางๆก็ยังดี ยังพอเสมอตัว
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คนเราทุกข์เพราะเหตุนี้กันมาก ไม่ใช่เพราะมีเหตุการณ์มากระทบเท่านั้น เหตุการณ์มากระทบก็ท�ำให้ทุกข์
หนึง่ อย่างแล้ว แต่พอวางใจไว้ผดิ ก็เพิม่ ทุกข์อกี เป็นคูณสอง
คูณสาม เวลามีคนต�ำหนิก็เหมือนกัน ค�ำต�ำหนิก็เพียงแค่
ลมปาก ปล่อยให้ผ่านเลยไปก็ได้ แต่พอเอาค�ำพูดเหล่านั้น
มาครุ่นคิด ใจก็กลายเป็นทุกข์ ลองสังเกตดูเถอะนะเวลา
มีอะไรเกิดขึน้ กับเรา ใจทีล่ มื ดูขา้ งในก็ทำ� ให้เราเผลอไปเล่นงาน
คนอืน่ หรือแม้แต่เพียงคิดเท่านั้นเอง เราก็ทุกข์แล้ว
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มีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม อย่าทุกข์ ๒ อย่าง อย่าทุกข์ ๒
ต่อ ถ้าตกงานก็ต้องล�ำบากเรื่องงาน ส่วนเงินในกระเป๋าก็
พร่องลง แต่อย่าท�ำให้ความสุขในใจเราพร่องไปด้วย แต่
ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้ใจพร่องไปด้วย หรือหนักขึ้นไปอีก
คือเอาความทุกข์มาซ�้ำเติม แต่ถ้าเรารู้จักดูใจของเราแล้ว
แทนที่จะเป็นทุกข์ ๒ อย่าง ก็จะทุกข์อย่างเดียว ยิ่งกว่านั้น
ยังสามารถท�ำให้ทุกข์ที่เกิดขึ้น กลับกลายเป็นของดีได้ด้วย
หลวงพ่อท่านหนึ่งพูดเป็นคติว่า “คนดี ใครปาขี้หมา
ให้กก็ ลายเป็นดอกไม้” คือสามารถเปลีย่ นร้ายให้กลายเป็นดี
ได้ แต่ก่อนเคยทุกข์ ๒ อย่าง คือพอของหาย ใจก็หายด้วย
ต่อมาพอดูใจเป็น ก็หายแต่ของแต่ใจไม่ทุกข์ด้วย ต่อมา
ฉลาดขึน้ อีก คือมองว่าของหายก็ดเี หมือนกันนะ มันสอนใจ
เราว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆ ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน
พอสติมาปัญญาก็เกิด มองว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กลายเป็นของดี
ไป เงินหายก็ดเี หมือนกัน เตือนใจไม่ให้ประมาท ต่อไปต้อง
ระมัดระวังมากขึน้ กลายเป็นว่าได้กำ� ไร คือได้บทเรียน อันนี้
เพราะคิดเป็น
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เราต้องมาถึงตรงนี้ให้ได้ คือเปลี่ยนจากทุกข์ ๒ ต่อ
หรือขาดทุน ๒ ต่อ ให้กลายเป็นก�ำไร แต่ก่อนอื่นต้องหัด
เปลีย่ นจากทุกข์ ๒ ต่อ ให้กลายเป็นทุกข์ตอ่ เดียวก่อน เวลา
งานเสียหายหรืองานล้มเหลว ก็ให้เสียแต่งานแต่ใจเราไม่เสีย
ด้วย อันนีเ้ รียกว่าทุกข์ตอ่ เดียว แต่กอ่ นเราทุกข์ ๒ ต่อ งาน
ก็เสียใจก็เสีย ต่อมาเรารู้จักดูใจ ก็เสียแต่งานแต่ใจไม่เสีย
ต่อมาเราฉลาดขึน้ อีก เพราะรูจ้ กั มองจนเกิดปัญญา คือมอง
ว่างานล้มเหลวก็มีข้อดีเหมือนกันนะ ท�ำให้เรารู้ว่าจะต้อง
ปรับปรุงตัวเองหรือปรับปรุงวิธีการท�ำงานอย่างไร เรียกว่า
ผิดเป็นครู คือสอนใจเราว่า คนเราไม่ใช่ว่าจะส�ำเร็จไปทุก
อย่าง ก็ตอ้ งมีโอกาสล้มเหลวบ้าง ถ้าเราคิดแบบนีเ้ ป็น เราก็
ไม่ขาดทุนแล้ว เราจะได้ก�ำไรสถานเดียว
เพราะฉะนั้น เวลาอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตาม อย่ามัว
แต่มองนอก ให้มาดูใจหรือดูข้างในด้วย รับรองว่าไม่ว่า
อะไรเกิดขึ้นกับเรา ก็จะไม่มีทางขาดทุนเลย มีแต่ได้ก�ำไร
อย่างเดียว
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การเปิดใจรับความทุกข์นั้น
จะท�ำให้เราเป็นคนสุขง่าย
แต่ถ้าใจของเราปิดกั้น
พยายามผลักไสความทุกข์
ความทุกข์ก็ยิ่งเข้ามาหลอกหลอน
กลายเป็นคนที่สุขยาก
ถ้าอยากสุขง่ายต้องเปิดใจพร้อมรับความทุกข์
ถ้าท�ำอย่างนี้ความทุกข์ที่เข้ามา
ก็จะกลับกลายเป็นมิตร
ไม่มาทรมานหรือมารบกวนเรามาก
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เปิดใจ
พร้อมยอมรับ
ทุกสิ่ง

ชาวบ้านคนหนึ่งเจ็บป่วย จึงไปหาหมอที่โรง

พยาบาล ไปหาหลายครัง้ ไม่รวู้ า่ เป็นโรคอะไรแน่ ยาทีใ่ ห้ไป
ก็แค่รักษาอาการ วันหนึ่งหมอบอกคนไข้ว่า “ป้าเป็นมะเร็ง
นะ จะอยู่ได้อีกไม่เกิน ๓ เดือน” พอได้ยินเท่านี้ แกชาไป
ทัง้ ตัวเลย หลังจากนัน้ อีกเพียง ๑๒ วัน แกก็เสียชีวติ ความ
จริงแม้หมอบอกว่าจะอยูไ่ ด้ไม่เกิน ๓ เดือน แต่คนไข้จำ� นวน
มากก็สามารถจะอยู่ได้เกิน ๓ เดือน แต่คุณป้าคนนี้อยู่ได้
เพียงแค่ ๑๒ วัน เป็นเพราะอะไร สาเหตุการตายคงไม่ใช่
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เพราะก้อนมะเร็งเล่นงานอย่างจู่โจมฉับพลันอย่างเดียว แต่
น่าจะเป็นเพราะใจทีไ่ ม่สามารถยอมรับความจริงได้วา่ ตัวเอง
เป็นมะเร็ง ใจที่ไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงได้ ว่าจะมี
เวลาอยู่ในโลกนี้อีกไม่กี่เดือน บ่อยครั้งใจที่วิตกกังวลกลับ
ท�ำให้เราเป็นทุกข์ หรือท�ำร้ายตัวเราได้ อาจจะยิ่งกว่าโรค
ภัยไข้เจ็บเสียอีก
สิ่งที่ท�ำร้ายเรามากที่สุด ไม่ใช่สิ่งภายนอก แต่คือใจ
ของเราที่วางไว้ไม่ถูกต้อง บ่อยครั้งสาเหตุของปัญหาอยู่ที่
ตัวเราเอง ท�ำนองเดียวกับคนที่ตายเพราะโรคไข้หวัดนก
เพราะโรคซาส์ หรือโรคหวัด ๒๐๐๙ ตัวไวรัสจริงๆไม่ได้
ท�ำอันตรายถึงตาย แต่เป็นเพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายตื่น
ตระหนกตกใจ มีอาการคลุม้ คลัง่ อาละวาดบ้าเลือด เลยท�ำให้
อวัยวะต่างๆถูกท�ำลายไปด้วย ทีจ่ ริงมันต้องการท�ำลายไวรัส
แต่ด้วยความตื่นตระหนก ภูมิคุ้มกันก็เลยท�ำร้ายเนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะทีม่ ไี วรัสเหล่านีห้ ลบซ่อนอยู่ เลยกลายเป็นการท�ำร้าย
ตัวเอง ไม่ใช่เฉพาะร่างกายที่ติดโรคหวัดเท่านั้น แต่รวมถึง
คนทีท่ ำ� ใจยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ในเรือ่ งต่างๆ ใจตนเอง
นี้แหละที่กลับมาท�ำร้ายเราได้ อาจจะรุนแรงยิ่งกว่าก้อน
มะเร็งในร่างกายเสียอีก
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อะไรที่ท�ำให้เราไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้
สาเหตุคือความยึดติดนั่นเอง คนเราพอยึดอะไรสักอย่าง
เมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้ว ด้วยความยึดก็อยากจะให้มันอยู่
อยากจะให้มันเที่ยง พอมันแปรเปลี่ยนไป ก็ท�ำใจไม่ได้ ไม่
สามารถจะยอมรับความจริงได้ ยึดกับอยากมักไปด้วยกัน
พอยึดแล้วก็อยาก แต่ว่าสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราอยากนั้น มัน
ไม่ยอมเป็นไปตามใจเรา พอมันแปรเปลี่ยนไป หรือพอเรา
พลัดพรากจากมันไป ก็ท�ำใจยอมรับความจริงไม่ได้ ยัง
หวนคิดหวนอาลัยอยู่ ด้วยความยึดความอยากนั้น
คนเราทุกข์เพราะมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
กับเราก่อน เหตุการณ์ทที่ ำ� ให้คนเราทุกข์มอี ะไรบ้าง ก็อย่างที่
เราสวดมนต์ทกุ เช้าๆ เช่น การพลัดพรากจากสิง่ อันเป็นทีร่ กั
ที่เรายึดเอาไว้ จะเป็นแก้วแหวนเงินทอง ชื่อเสียง ต�ำแหน่ง
หน้าที่ หรือคนทีเ่ รารัก จะเป็นลูกหลาน พ่อแม่ หรือคูค่ รอง
ก็ตาม เรายึดเอาไว้ แต่ความเป็นจริงคือ เราหนีความพลัด
พรากสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไม่พ้น แต่เมื่อไม่เข้าใจความจริง
มีความหลงเป็นพื้นอยู่ ก็เลยไปยึดทุกอย่างเอาไว้ เป็นการ
ยึดทีท่ วนกระแสความจริง เมือ่ ถึงคราวสิง่ ทีย่ ดึ สิง่ ทีอ่ ยากนัน้
พลัดพรากสูญเสียไปถูกท�ำลายไป เราก็ยอมรับไม่ได้
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นอกจากการพลั ด พรากจากสิ่ ง เป็ น ที่ รั ก แล้ ว การ
ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เหมือนกัน เช่น ความ
เจ็บไข้ได้ป่วย ตกงาน หรือถูกต�ำหนิถูกต่อว่า สิ่งเหล่านี้
คือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น บางทีเราก็ต้องเจอกับสภาพ
อากาศที่ร้อน ห้องที่อับชื้น ยุงชุม ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่า
พึงพอใจทั้งนั้น พอเราประสบเข้า ใจเราก็อยากจะผลักไส
มันออกไปไกลๆนี้เป็นปฏิกิริยาที่เจือด้วยโทสะ ใจที่ผลักไส
ท�ำให้เรายอมรับความจริงได้ยาก เพราะมีความชังอยู่ และ
มีความยินร้ายเกิดขึ้น คนเราจะทุกข์ก็เพราะการกระท�ำ ๒
อย่างคือ หนึ่ง ยึดอยาก และสอง ผลักไส เมื่อสิ่งที่เรายึด
สิ่งที่เราอยากมันแปรเปลี่ยนไป เราก็ทุกข์ เมื่อเจอสิ่งที่เรา
ไม่ชอบ เราก็พยายามผลักไสออกไป แต่พอมันไม่ไป เราก็
ทุกข์อกี ทัง้ ความยึด ความอยากก็ดี ความผลักไสก็ดกี ท็ ำ� ให้
เราไม่สามารถยอมรับความจริงได้ เมือ่ เรายอมรับความจริง
ไม่ได้ เราก็ยิ่งผลักไสสิ่งที่เราไม่ชอบออกไป เช่น ป่วยเป็น
มะเร็งแล้วเรายอมรับไม่ได้ ก็เลยพยายามผลักไส แต่ว่ายิ่ง
พยายามผลักไสมันออกไป ก็ยงิ่ คิดถึงมัน นับเป็นเรือ่ งแปลก
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ท�ำนองเดียวกัน เวลาเราโดนยุงกัด ใจเราอยากจะปัด
มันออกไปไกลๆ ถ้าตบได้กต็ บ แต่อยูใ่ นวัด เราตบยุงไม่ได้
ก็อยากจะให้มันไปไกลๆ พอมันบินตอมใกล้ตัว ใจเรา
จะจดจ่ออยู่กับยุงตัวนั้น อย่างอื่นไม่สนใจแล้ว คิดแต่จะไล่
มันออกไปไกลๆ ยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งจดจ่อใจ พอมันเกาะตัวเรา
เราจะมีอาการต่อต้านทันที เช่น ตัวเกร็ง รูส้ กึ ขยะแขยง พอ
ถูกมันกัดจะรู้สึกเจ็บคันชัดเจนมากขึ้น เวลามีเสียงรบกวน
ก็เช่นกัน จะเป็นเสียงคนพูดคุยข้างล่าง เสียงโทรศัพท์หรือ
เสียงรถจักรยานยนต์ดังมาจากข้างล่าง หรือแม้แต่เสียงฝน
ตกปรอยๆ กระทบหลังคาก็แล้วแต่ เสียงเหล่านี้อาจจะไม่
ดังนัก แต่อาจจะรบกวนการฟังของเรานิดหน่อย พอเราเริม่
เกิดความไม่พอใจ ใจจะดิน้ ทันที อยากจะผลักเสียงนัน้ ออก
ไป ทีนจี้ ติ ก็ยงิ่ ปักตรึงอยูก่ บั เสียงนัน้ พอใจปักอยูก่ บั เสียงนัน้
ก็จะรู้สึกว่าเสียงมันดังขึ้นๆๆ ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง
ฟังเสียงอาตมาเทศน์ไม่รู้เรื่องเลยก็มี ทั้งๆที่เสียงอาตมาดัง
กว่าเสียงที่มารบกวนเพราะใช้ไมโครโฟน แต่เราจะฟังไม่รู้
เรื่องแล้ว เช่นเดียวกับเวลาโดนยุงกัด พอใจเรานึกอยาก
ผลักไสมันออกไป แต่มันไม่ยอมไป จิตก็ยิ่งเป็นทุกข์ ก็ยิ่ง
ดิ้น ยิ่งปักตรึงอยู่ที่ยุงที่ก�ำลังกัดแขนขา จึงฟังไม่รู้เรื่องว่า
อาตมาพูดอะไร
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แต่ทันทีที่เราวางใจถูก เราปล่อยวางหรือยอมรับมัน
จะดังก็ดงั ไป ช่างมัน ยุงจะกัดก็กดั ไป พอเราท�ำใจยอมรับได้
ความทุกข์กจ็ างคลายไป ถามว่ายุงกัดเจ็บไหม ก็เจ็บ เจ็บที่
แขน เจ็บทีข่ า เกิดทุกขเวทนาทางกาย แต่วา่ ไม่มคี วามทุกข์
ทางจิตใจ ถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์แค่อย่างเดียว คือทุกข์กาย แต่
ไม่ทุกข์ใจ เพราะว่าใจยอมรับได้ ใจไม่ผลักไส ยิ่งเราอยาก
จะผลักไสอะไรออกไป สิ่งนั้นยิ่งยืนยง เหมือนตุ๊กตาล้มลุก
พอเราผลักมันออกไป มันก็เด้งกลับ เราผลักมันแรงเท่าไหร่
มันก็เด้งกลับมาหาเราเร็วเท่านั้น
สังเกตไหมเวลามีรถขวางหน้าบ้านหรือไม้ขอนขวาง
ทาง เราไม่ชอบ เราอยากจะเข็นหรือดันมันออกไป แต่ยงิ่ เรา
ออกแรงเข็นออกแรงดันมันมากเท่าไหร่ ตัวเราก็ยิ่งใกล้ชิด
ติดสิง่ นัน้ มากขึน้ เวลาเราเข็นรถ ตัวเราก็จะไปติดชิดกับตัว
ถังรถเลยใช่ไหม ทัง้ ๆทีเ่ ราอยากจะผลักมันออกไปไกลๆ แต่
ยิง่ ผลัก เราก็ยงิ่ ใกล้ ยิง่ ชิด ยิง่ สนิท ยิง่ แนบ นีค่ อื ธรรมชาติ
ขอให้เราสังเกตความจริงตรงนี้ ทีจ่ ริงมีวธิ ที ดี่ กี ว่านัน้ นัน่ คือ
การท�ำใจยอมรับมัน เมือ่ ยอมรับความเจ็บป่วย อย่างมากก็
แค่ป่วยกาย แต่ว่าไม่ป่วยใจ ไม่ทุกข์ใจ
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คนเรานอกจากจะทุกข์เพราะใจที่ยึดและผลักไสแล้ว
อีกสาเหตุทที่ ำ� ให้เรายอมรับความจริงไม่ได้ ก็คอื ใจทีห่ ว่ งหา
อาลัยอดีต หรือกังวลกับอนาคต เช่น คุณป้าทีเ่ ล่าให้ฟงั พอ
รู้ว่าป่วยเป็นมะเร็ง จะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือน ทั้งๆที่ยังเดิน
เหินไปไหนมาไหนได้ แต่พอใจเป็นกังวลถึงอนาคต ว่าจะ
ต้องตายแล้ว คิดถึงความเจ็บปวดระหว่างทีน่ อนโรงพยาบาล
ต้องทุกข์ทรมาน ต้องเสียค่าใช้จา่ ย คิดถึงลูกถึงหลานว่าเขา
จะอยู่ยังไง ถ้าเราจากไป ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องอนาคตทั้งนั้น
แต่พอไปคิดถึงอนาคตเข้า เห็นแต่เรื่องร้ายๆ สภาพจิตใจ
เลยย�่ำแย่ พอใจแย่ลง ก็ยิ่งยอมรับมะเร็งไม่ได้ เพราะเห็น
ว่ามันชักน�ำเหตุร้ายต่างๆมาให้ ใจจึงยิ่งผลักไสหนักขึ้น
นีเ่ ป็นเพราะไม่อยูก่ บั ปัจจุบนั ไปอยูก่ บั อนาคต ตีตนไปก่อน
ไข้ หรือไม่ก็หวนอาลัยในอดีต ว่าก่อนหน้านี้เราสุขสบาย
กว่านี้ ไปไหนมาไหนได้ อยากกินอะไรก็ได้กนิ แต่นเี่ ราต้อง
มาป่วย ท�ำอะไรไม่ได้เลย ทรมานเหลือเกิน ยิง่ คิดก็ยงิ่ ทุกข์
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คนที่เสียของรัก ของมันเสียไปแล้ว แต่ใจก็ยังนึกถึง
ของนัน้ อยู่ ทัง้ ๆทีม่ นั กลายเป็นอดีตไปแล้ว เสียคนรัก อกหัก
เขาเป็นอดีตไปแล้ว แต่ใจก็ยังคิดถึงเขาอยู่ คือยังยึดสิ่งที่
เป็นอดีตไปแล้ว สิ่งที่พึงปรารถนาน่าพึงพอใจ พอไปยึดเข้า
ใจก็ไม่อยู่กับปัจจุบัน ไปอยู่กับอดีต คิดปรุงแต่งว่า สมัย
ก่อนเรากับเขาเคยมีความสุขด้วยกัน แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่
แล้ว ความอาลัยในอดีตท�ำให้ยอมรับปัจจุบันไม่ได้ เพราะ
เห็นชัดเลยว่าอดีตนั้นดีกว่าตอนนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการ
เทียบเคียงกัน เห็นว่าอดีตสบายกว่านี้ เป็นสุขกว่านี้ เราก็
ยิ่งยอมรับปัจจุบันไม่ได้
บางครัง้ เราได้งานมา ทีจ่ ริงงานนัน้ ก็ไม่หนักหนาอะไร
แต่พอเราไปเปรียบเทียบกับคนอืน่ เห็นเขาได้งานเบากว่าเรา
ท�ำงานน้อยกว่าเรา แค่นี้แหละเราทุกข์เลย ทั้งๆที่ก่อนหน้า
นัน้ ไม่ได้รสู้ กึ อะไร แต่พอไปเปรียบเทียบกับคนอืน่ เข้า ก็จะ
รูส้ กึ ว่าเราถูกเอาเปรียบ เราต้องท�ำงานมากกว่าคนอืน่ ใจที่
รู้สึกว่าฉันต้องท�ำงานมากกว่าคนอื่น หรือรู้สึกว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ก็ท�ำให้เรายอมรับความจริงไม่ได้เช่นกัน
ทีนี้ใจเริ่มดิ้นรนผลักไส ไม่เอาแล้วงานนี้ ท�ำไมต้องมา
ท�ำงานนี้ ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมเลย ท�ำไมต้องเป็นฉัน
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มันปรุงขึ้นมาเลย เพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นเอง
อย่าว่าแต่การท�ำงานมากกว่าคนอืน่ เวลาได้ของดี ได้
โชคลาภ ปรกติเราก็จะดีใจ แต่ทนั ทีทรี่ วู้ า่ คนอืน่ ได้โชคลาภ
มากกว่าเรา เราเป็นทุกข์เลย สมมติมคี นเอาโทรศัพท์มอื ถือ
มาแจกเราคนละเครื่องๆ เราดีใจใช่ไหม แต่พอรู้ว่าอีกคน
หรือว่าอีกหลายคน นอกจากได้โทรศัพท์มือถือแล้ว เขายัง
ได้กล้องถ่ายรูปด้วย ความดีใจจะกลับกลายเป็นความเสียใจ
ทันที เพราะเรารูส้ กึ ว่าเราได้นอ้ ยกว่าคนอืน่ ท�ำไมถึงคิดแบบ
นัน้ เพราะการเปรียบเทียบ ใจจึงไม่ยอมรับ ทุกข์ใจว่าท�ำไม
ฉันจึงได้แค่นี้เอง ท�ำไมฉันได้แค่โทรศัพท์อย่างเดียวเท่านั้น
ที่จริงน่าจะดีใจด้วยซ�้ำว่าได้โทรศัพท์ฟรีๆมาหนึ่งเครื่อง แต่
ผู้คนมักไม่มองอย่างนั้น
การยอมรับความจริงไม่ได้ มันไม่ใช่เกิดขึน้ เฉพาะเวลา
เราเจอเรื่องร้ายๆอย่างเดียว เวลาเราได้ของดีๆ แต่รู้สึกว่า
ได้น้อยกว่าคนอื่น แค่นี้ก็ท�ำให้ทุกข์แล้ว นี่เป็นเพราะการ
เปรียบเทียบ ยิ่งเรายึดติดกับความยุติธรรมด้วยว่า ควร
จะต้องได้เท่ากัน พอเราได้นอ้ ยกว่าก็เลยรูส้ กึ ว่าไม่เป็นธรรม
จึงยิ่งเป็นทุกข์กว่าเดิม ใจที่ปฏิเสธความจริงก็ดี ใจที่กังวล
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อยู่กับอนาคต หรือว่าอาลัยในอดีตก็ดี หรือการเทียบเคียง
กั บ คนอื่ น ก็ ดี ทั้ ง หมดนี้ ล ้ ว นเป็ น เหตุ ที่ ท� ำ ให้ เ รายอมรั บ
ความจริงไม่ได้ แต่ถ้าเรามีสติรู้ทัน เห็นใจที่มันดิ้น เห็นใจ
ที่มันบ่น เห็นใจที่มันโวยวาย เรามีสติรู้ทัน เราลองเปิดใจ
ให้กว้าง ยอมรับมัน เราจะรู้เลยว่า ทุกข์ที่เราแบกเอาไว้จะ
เบาลงไปมากเลย คนเราถ้าลองเปิดใจให้กว้าง ยอมรับสภาพ
ความเป็นจริง เราจะพบเลยว่าชีวติ เบาลง ความทุกข์นอ้ ยลง
พอเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมา กลับกลายเป็นสบายใจไปได้
เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ ก็ ไ ด้ ฟ ั ง เรื่ อ งเล่ า ของอาจารย์ ค นหนึ่ ง
หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์
หลายปีก่อนแกเดินเท้าเปล่าจากเชียงใหม่ไปบ้านเกิดคือ
สมุย เกษียณราชการก่อนก�ำหนด ตั้งใจมานานแล้วว่าเมื่อ
เกษียณก็จะไปกราบคารวะแผ่นดินเกิด โดยใช้วิธีการเดิน
เป็นการเดินทีล่ �ำบากกว่าการธุดงค์ของพระ เพราะนอกจาก
ระยะทางไกลกว่าแล้ว ก็ยงั เดินคนเดียว และไม่พกเงินติดตัว
ไปด้วย บางทีพระธุดงค์ยังมีปัจจัยติดตัวบ้าง หรือถึงแม้
ไม่มีปัจจัยติดตัวไปเลย ก็ไม่มีวันอด เพราะถ้าบิณฑบาต
เมื่อไหร่ ก็พอได้ฉัน หรือบางที ก็มีคนนิมนต์ขึ้นรถ พระ
ธุดงค์จึงสบายกว่า แต่อาจารย์ประมวลเดินคนเดียว ไม่พก
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เงินติดตัว และตั้งใจว่าจะไม่แวะเยี่ยมเพื่อนที่ไหน ใช้เวลา
เดิน ๒ เดือน จนถึงเกาะสมุย หลังจากนั้นได้เขียนหนังสือ
ชื่อ “เดินสู่อิสรภาพ” มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาก
๒-๓ ปีต่อมา คือเมื่อต้นปีนี้ อาจารย์ประมวลกลับ
ไปอินเดีย อาจารย์ประมวลบอกว่า ไปเพือ่ ตอบแทนบุญคุณ
อินเดีย เนื่องจากแกจบปริญญาเอกจากที่นั่น จบตอนที่ยัง
บวชเป็นพระ ตอนนั้นทั้งที่แทบไม่มีเงินเลย ก็สามารถเรียน
จนจบได้ เพราะได้รับความเอื้อเฟื้อจากคนอินเดีย และ
อีกหลายๆคน จบปริญญาเอกมาได้วชิ าความรูต้ ดิ ตัว กลับมา
เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนกระทั่ง
เกษียณก่อน ๖๐ จึงอยากจะกลับไปตอบแทนบุญคุณอินเดีย
และถือโอกาสทบทวนชีวิตด้วย
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เมื่ อ บิ น ถึ ง อิ น เดี ย อาจารย์ ป ระมวลได้ ตั้ ง จิ ต หรื อ
อธิษฐานจิตไว้ข้อหนึ่งว่า จะเปิดใจพร้อมน้อมรับทุกอย่างที่
เกิดขึ้นกับตัวเองในประเทศอินเดีย อะไรที่เป็นของอินเดีย
จิตใจจะพร้อมรับสิง่ นัน้ จะไม่บน่ ไม่ใช่แค่นอ้ มรับอย่างเดียว
แต่จะมองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตนนั้น เป็นสิ่งที่
เทพผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอินเดียประทานมาให้ด้วยความเมตตา
อาจารย์ประมวลบอกว่า จะน้อมรับและร�่ำเรียนให้ดีที่สุด
โดยถือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองดีทั้งนั้น เพราะเป็น
สิ่งที่เทพอินเดียประทานมาให้
การตั้งจิตแบบนี้ นับว่ากล้าหาญมาก เพราะคนที่
ไปอินเดียคงจะรู้ หรือเคยมีประสบการณ์ว่าถูกแขกหลอก
สารพัด ถูกหลอก ถูกขโมย ถูกโกง คนไทยมักมีความรู้สึก
ทีไ่ ม่ดกี บั คนอินเดีย จนมีสำ� นวนไทยว่า ถ้าเจองูกบั แขก ให้
ตีแขกก่อน แต่อาจารย์ประมวลกลับท�ำใจไว้เลยว่า ไปคราวนี้
จะไปตอบแทนบุญคุณอินเดีย ใครขออะไรก็จะให้ ซื้อของ
เขาบอกราคาเท่าไหร่ก็จะไม่ต่อเลย แล้วแกก็ท�ำได้อย่างนั้น
จริงๆปรากฎว่า ไปอินเดียเดือนกว่า มีความสุขมาก ไม่รสู้ กึ
ว่าไปเจอสิ่งเลวร้ายอะไร ไม่มีความทุกข์เลย กลับเจอแต่
สิ่งดีๆ
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มีคราวหนึ่งนั่งรถสามล้อ ระยะทางก็ไม่ถึงกิโล ค่า
โดยสารน่าจะประมาณ ๑๐ หรือ ๑๕ รูปี ปรากฏว่าแขก
บอก ๕๐ รูปี อาจารย์ประมวลก็นึกในใจว่า หนี้บุญคุณ
ครั้งนี้เขาคิดดอกเบี้ยแพงจัง แต่ก็ไม่เป็นไร ๕๐ ก็ ๕๐
เพราะตั้งใจไว้แล้วว่า ใครขอก็จะให้ จะไม่มีการต่อรอง นั่ง
รถแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว พอถึง ก็ควักเงินให้ ทีแรกควักแบงค์
๒๐ ออกมา แล้วจะควักแบงค์ ๒๐ ที่สอง แขกก็บอก ไม่
ใช่ๆ ๕๐ พูดผิดไป ๑๕ not five zero but one five
ไม่ใช่ห้าศูนย์ แต่หนึ่งห้า ก็คือ ๑๕ พอได้ยินเช่นนี้อาจารย์
ประมวล รูส้ กึ อึง้ ขึน้ มาเลย ว่าทีจ่ ริง ใจเขาประเสริฐ แต่เรา
ไปคิดไม่ดีกับเขา มองว่าเขาเรียกเกินราคา ที่จริงเขาตั้งใจ
เรียกเรา ๑๕ เท่านัน้ แต่ภาษาไม่คอ่ ยดี อันนีก้ ไ็ ม่รวู้ า่ จริงๆ
แล้วแขกมาเปลี่ยนใจภายหลังหรือเปล่า ทีแรกอาจจะตั้งใจ
เรียก ๕๐ ก็ได้ เพราะคิดว่าคนไทยหวานหมู หรืออาจจะ
ตั้งราคาเผื่อต่อ แต่พอผู้โดยสารใจป�้ำจะให้จริงๆ แขกก็คง
รู้สึกว่า เราเรียกแพงเกินไป อาจจะเปลี่ยนใจภายหลังก็ได้
เพราะเจอคนที่มีน�้ำใจกับเขา หรือจริงๆเขาอาจจะพูดผิด
ตั้งแต่แรก แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นคนไม่ซื่อ เราบอก ๑๕
แต่เขาจะให้ ๕๐ เราก็อาจจะสวมรอยเลยว่า ๕๐ ก็ ๕๐ ถือว่า
อ้อยเข้าปากแล้ว แต่วา่ แขกคนนีบ้ อกว่า ๑๕ ยืนกรานจะเอา
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๑๕ แต่อาจารย์ประมวลก็ให้ไปเลย ๕๐ เพราะถือว่าเขา
มาสอนธรรมะให้แก่เรา ให้เราเห็นว่าใจเรามีอคติ ไปมองเขา
ในแง่ร้าย อาจารย์ประมวลขอบคุณเขาด้วยนะ ที่ท�ำให้มอง
เห็นตัวเองว่าใจเรายังมีอกุศล
อาจารย์ประมวลเจอเหตุการณ์อย่างนีอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ คนที่
ไปเจอแขกโกง มักจะโมโห กระฟัดกระเฟียด แต่อาจารย์
ประมวลอยู่อินเดียอย่างมีความสุขมาก ไม่ค่อยมีปัญหา
กลับเจอคนดีๆด้วย เพราะท�ำใจพร้อมน้อมรับทุกอย่าง ตอน
หลังเดินไปได้สัก ๒-๓ อาทิตย์ เริ่มโทรม มีหนวดเครา มี
ผมเผ้ายาว เสื้อผ้ามอมแมม เพราะตั้งใจว่าจะไปอย่างง่าย
ทีส่ ดุ เส้นทางไหนทีค่ นอินเดียใช้ ก็จะใช้เส้นทางนัน้ จะไม่มี
การนั่งรถติดแอร์ชั้นหนึ่ง จะไม่มีการนอนโรงแรม ไปอย่าง
ที่เคยไปอยู่สมัยที่ยังเป็นพระนักศึกษาจนๆ
มีคราวหนึ่งนั่งรถไฟ แขกที่นั่งข้างๆเห็นแกโทรมก็ไล่
ให้ แ กไปนั่ ง ที่ อื่ น นั่ ง บนพื้ น เลย แกก็ ย อมนะ ทั้ ง ๆที่ ตั ว
แกเองมีตั๋ว กลับยอมนั่งบนพื้น เพราะตั้งใจไว้แล้ว ว่าอะไร
ที่เป็นของอินเดีย จะน้อมรับทุกอย่าง ด้วยจิตใจที่นุ่มนวล
ถูกไล่ก็ยอมไปนั่งบนพื้น ไปนั่งกับคนอินเดียที่เป็นแม่กับลูก
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ดูฐานะยากจน ปรากฎว่านั่งได้ไม่นานเด็กน้อยเกิดท้องเสีย
ขึน้ มา ก็อตึ รงนัน้ แหละ ต้องเอาน�ำ้ มาราด เอาน�ำ้ มาราดไม่
พอ ยังเช็ดก้นให้เด็กด้วย อาจารย์ประมวลช่วยเช็ดก้นให้
เด็ก น�้ำที่ล้างก้นเด็กก็นองอยู่บนพื้น เวลารถไฟขึ้นทางลาด
น�้ำก็ไหลนองไปถูกคนโน้นบ้าง ถูกคนนั้นบ้าง คนก็แตกฮือ
หนีกันใหญ่ แต่แกไม่หนีนะ เอ้า เอาก็เอา อะไรที่เป็นของ
อินเดียเอาหมด กลายเป็นว่ามีความสุข น�ำ้ ทีล่ า้ งก้นเด็ก มัน
มาถูกขาแกเหมือนกัน แต่แกกลับมีความสุข และได้พูดคุย
สนิทกับแม่ของเด็กด้วย
ตอนหลัง เนือ้ ตัวก็โทรมมากขึน้ เรือ่ ยๆ วันหนึง่ ไปเจอ
ขอทาน ปกติขอทานเวลาเจอคนไทย ต้องขอเงิน แต่ปรากฏ
ว่าขอทานเห็นแกเป็นเพื่อนเลย ซื้อน�้ำชาให้แกกินด้วย พอ
ตอนขากลับ ขึ้นเครื่องบิน อาจารย์ประมวลซื้อหนังสือมา
เยอะ จะต้องเสียค่าปรับ เจ้าหน้าทีส่ นามบิน จะคิดค่าปรับ
๕,๘๐๐ รูปี ก็ประมาณ ๕,๐๐๐ บาทไทย แกไม่ต่อรองเลย
นะ ถามว่าต้องไปจ่ายที่ไหน พร้อมจะจ่าย ระหว่างที่รอ
จ่ายค่าปรับนั้น ก็บริกรรมสวดมนต์ปรัชญาปารมิตาไปด้วย
รอเป็นชั่วโมงก็ไม่มีใครมาเรียก จนกระทั่งมีการสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่คนใหม่มาถามแกว่ามารออะไร ก็บอก
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ว่ารอเสียค่าปรับ เจ้าหน้าที่บอก ไม่ต้องเสียเงินแล้ว ไปขึ้น
เครื่องบินได้เลย

อาจารย์ประมวลยินดีจะจ่ายค่าปรับ กลายเป็นว่าไม่
ต้องจ่าย เพื่อนบางคนบอกว่า พยายามต่อรองขอไม่จ่าย
กลับต้องเสียค่าปรับ เช่น พยายามต่อรองว่าเป็นนักศึกษา
ไม่ต้องเสียได้ไหม แขกก็ไม่ยอม จะเอาค่าปรับให้ได้ แต่
อาจารย์ประมวลตัง้ ใจว่า อะไรเกิดขึน้ ทุกอย่างพร้อมรับหมด
เขาจะเรียกเท่าไหร่ก็ให้ เขากลับไม่เอา อาจารย์ประมวล
เจอเรื่องแบบนี้มาก เวลาใครไปอินเดีย บางทีเรื่องนี้น่าจะ
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เป็นบทเรียนได้ ถ้าเราจะลองไปแบบนี้ดูบ้าง เราจะมีความ
สุข แต่บางคนไปไม่มีความสุขนะ โดนแขกหลอก ๓๐ รูปีก็
กระฟัดกระเฟียด ตั้งแต่เช้าก็ยังขุ่นเคืองจนกระทั่งบ่าย ไป
เที่ยวที่ไหนก็ไม่สนุกเลย เพราะโมโห ท�ำใจไม่ได้ที่ถูกแขก
หลอก ถ้าเราไปแบบนี้ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามก็จะไม่มี
ความสุขเลย
แต่อาจารย์ประมวลไปแบบพร้อมยอมรับทุกอย่าง ใจ
ที่เปิดรับทุกอย่าง ไม่ใช่เพียงแค่เปิดรับอย่างเดียว แต่มอง
ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีประโยชน์ เป็นบทเรียนที่จะให้
เราได้เรียนรู้ ถ้าคิดแบบนี้จะช่วยเราได้มาก จะท�ำให้เรามี
ความสุขได้ ที่น่าสนใจคือ เมื่อเราเปิดใจน้อมรับความทุกข์
บางทีกลับจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น อาจารย์ประมวลเล่าว่า ตอน
หนึ่งตั้งใจจะเดินจากสารนารถไปพาราณสี (สารนารถ คือ
ที่แสดงปฐมเทศนา) ระยะทางประมาณ ๑๔ กิโล ก็ตั้งใจ
จะเดินเท้าไป แต่มีแขกขี่สามล้อมาตามตื๊อไม่เลิก ชวนแก
ขึ้นรถ แกก็บอกไม่ขึ้นหรอก ๑๔ กิโลเดินไปได้ สบายมาก
แขกตื๊อว่าขึ้นรถเถอะ พอแกเดินไปได้สักกิโล ก็คิดได้ว่า
เราจะเอาแต่ใจของเราไม่ได้ เราต้องคิดถึงคนอื่นด้วย เขา
อยากจะให้เราขึ้นรถ เราก็ขึ้นให้เขาหน่อย สุดท้ายก็ขึ้นรถ
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ระหว่างทางก็คุยกับแขก คนขับรถสามล้อบอกว่า เขาไม่มี
ผู้โดยสารขึ้นรถมา ๓ วันแล้ว ถ้าไม่มีผู้โดยสารวันนี้ เขา
ไม่รจู้ ะกลับบ้านยังไง เพราะไม่มเี งินซือ้ แป้งท�ำโรตีให้ลกู กิน
อาจารย์ประมวลฟังแล้วก็อึ้ง ว่า โอ้ นี่เขาล�ำบากจริงๆนะ
๓ วันไม่มีเงินสักแดง ไม่มีเงินจนกระทั่งไม่รู้จะเอาอะไรไป
ซื้ออาหารให้ลูกกิน เขาคงทุกข์มาก
ระหว่างที่ปั่นสามล้อ แดดก็ร้อน เวลาขี่จักรยานนี่
แขกตัวโยนเลย เหนือ่ ย เหงือ่ โทรมตัว แต่มเี หตุการณ์หนึง่ ที่
ประทับใจอาจาย์ประมวลมาก ก็คือในขณะที่แขกก�ำลังปั่น
สามล้อด้วยความเหนือ่ ยล้านัน่ เอง มีลมเย็นพัดมา ทันใดนัน้
เองแกก็กางแขนทั้งสองข้างอย่างมีความสุข แล้วก็พูดเป็น
ภาษาอินเดียว่า ขอบคุณพระเจ้า ลองคิดดู คนธรรมดาถ้า
ก�ำลังจมอยู่กับความทุกข์ คิดถึงลูก คิดถึงหนี้สิน ไม่รู้จะ
หาเงินมายังไง และยังเหนื่อยอยู่ด้วย ถ้ามีลมเย็นพัดคงจะ
รู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกหรอกว่านั่นเป็นความสุข แต่แขกคนนี้แก
เปิดใจยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น ไม่ยอมปล่อยใจจมอยู่กับ
ความทุกข์ พอมีความสุขหรือลมเย็นๆเข้ามากระทบ จิตใจ
ก็เปิดรับความสุขได้เต็มที่เลย
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คนจ�ำนวนมากเวลาทีจ่ มอยูก่ บั ความทุกข์ ก็จะพยายาม
ผลักไสความทุกข์ พยายามปิดใจไม่ยอมรับความทุกข์ ทัง้ ๆที่
มีความสุขอยู่รอบตัวก็มองไม่เห็น ยิ่งผลักไสความทุกข์ จิต
ก็ยิ่งปิดกั้น ไม่พร้อมรับแม้กระทั่งความสุข แต่พอเปิดใจ
ยอมรับความทุกข์ ความสุขก็เข้ามาได้ง่าย แต่ถ้าเราปิดใจ
ไม่ยอมให้ความทุกข์เข้ามา ความสุขก็เข้ามาไม่ได้ คนที่
จมอยู่กับความทุกข์ อะไรเกิดขึ้นกับตัวเองแม้ว่าจะเป็น
สิง่ ดีๆ ก็ไม่สามารถจะรับรูไ้ ด้ เพราะใจมันปิดและพยายาม
ผลักไสความทุกข์ ถ้าเราลองเปิดใจของเราให้กว้าง ไม่เพียง
แต่ความทุกข์จะเข้ามาเป็นเพื่อนเราเท่านั้น ความสุขก็
สามารถจะเข้ามาสัมผัสจิตใจเราได้ง่ายขึ้น
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แปลกนะ เปิดใจรับความทุกข์ แต่ความสุขกลับเข้ามา
ได้ง่าย เหมือนกับแขกคนนี้ เพียงแค่ลมเย็นๆพัดมา แกมี
ความสุขมากเลย ทั้งๆเมื่อกี้ยังบ่นว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปซื้อ
ข้าวให้ลกู กิน เหนือ่ ยก็เหนือ่ ย แต่แกอยูก่ บั ปัจจุบนั การเปิด
ใจรับความทุกข์นนั้ จะท�ำให้เราเป็นคนสุขง่าย แต่ถา้ ใจของ
เราปิดกัน้ พยายามผลักไสความทุกข์ ความทุกข์กย็ งิ่ เข้ามา
หลอกหลอน กลายเป็นคนทีส่ ขุ ยาก ถ้าอยากสุขง่ายต้องเปิด
ใจพร้อมรับความทุกข์ ถ้าท�ำอย่างนี้ความทุกข์ที่เข้ามาก็
จะกลับกลายเป็นมิตร ไม่มาทรมานหรือมารบกวนเรามาก
เมื่อสัก ๔-๕ เดือนก่อนมีโยมคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็ง
มารักษาตัวที่นี่ตั้งแต่ต้นปี ชื่อโยมหยู แกเป็นมะเร็งปอด
บอกว่าขอใช้วาระสุดท้ายที่วัด กุฏิที่พักก็ไม่ไกลจากที่นี่
สักเท่าไหร่ แกอยากฟังเสียงพระสวดมนต์ ฟังหลวงพ่อ
แสดงธรรม อาตมาเคยได้คยุ กับโยมหยูหลายครัง้ ถามแกว่า
มีความทุกข์อะไรบ้าง แกบอกว่ามีความกังวลว่า ถ้าถึงวาระ
สุดท้าย สติจะรับมือไหวไหม มีความกังวลเรื่องนี้เรื่องเดียว
อาตมาก็ถามว่า แล้วตอนนีเ้ ป็นยังไงท�ำใจได้ไหม แกตอบว่า
ตอนนี้ไหว ยังรับมือได้อยู่ อาตมาจึงแนะน�ำว่าให้วางใจ
อยูก่ บั ปัจจุบนั อย่าไปกังวลกับอนาคต ถ้าตอนนีท้ ำ� ใจยอมรับ
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ความเจ็บป่วยได้ ถึงตอนนั้นก็จะยอมรับได้เอง ในที่สุด
เช้าวันหนึ่งแกก็จากไปอย่างสงบ รู้สึกตัวเกือบตลอด แกให้
น้องสาวซึ่งเป็นคนดูแล ไปตักข้าวที่ศาลานอก พอน้องสาว
กลับมา แกก็นงิ่ เงียบไปแล้ว ทีแรกนึกว่านอนหลับ ตอนหลัง
จึงรู้ว่าจากไปแล้ว เป็นการไปอย่างสงบ ไปแบบง่ายมาก
ทัง้ ๆทีต่ อนแรกกังวลมาก ว่าจะไปอย่างสงบได้ไหม เมือ่ แก
ท�ำใจยอมรับปัจจุบันได้ อนาคตไม่ต้องห่วงแล้ว แกก็ไป
อย่างสงบจริงๆ
คนเรามักจะห่วงกังวลล่วงหน้า ท�ำให้ใจไม่ยอมรับ
สภาพความจริงที่เป็นอยู่ ถ้าเป็นมะเร็งก็จะขัดขืน จะต่อสู้
ท�ำให้เป็นทุกข์มากขึ้น ที่จริงเราสามารถยอมรับปัจจุบัน
ได้ง่ายขึ้น หากไม่ตีตนไปก่อนไข้ หรือกังวลล่วงหน้า
ทีพ่ ดู มาทัง้ หมดนีเ้ น้นเรือ่ งการยอมรับเหตุการณ์รา้ ยๆ
ที่เป็นลบที่เกิดขึ้นกับเรา แต่ว่าการยอมรับอีกอย่างหนึ่ง
ที่ส�ำคัญ คือยอมรับสภาวะ หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเรา
บางทีนักปฏิบัติ จะไม่ค่อยยอมรับอารมณ์บางอย่าง เช่น
ความเครียด ความหงุดหงิด ความเบื่อ หรือความโกรธ
เพราะเราเห็นว่ามันไม่ดี
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พอปฏิ บั ติ ไ ปนานๆเราก็ ติ ด ดี พอเราติ ด ดี เ ราก็ จ ะ
ไม่ชอบอารมณ์พวกนี้ เราจะชอบอารมณ์ที่สงบ ผ่องใส
เบิกบานแช่มชื่น รู้สึกตัว ถ้าอารมณ์ที่ตรงกันข้ามเราจะ
ปฏิ เ สธ ไม่ ย อมรั บ ความหงุ ด หงิ ด เกิ ด ขึ้ น ก็ ไ ม่ ย อมรั บ
ความโกรธเกิดขึน้ ก็ไม่ยอมรับก็เลยทุกข์ บางทีไปโกรธคนอืน่
ด้วย เช่นหากมีเพื่อนมาทักว่า ช่วงนี้รู้สึกเธอจะหงุดหงิด
บ่อยนะ พอมีคนทักแบบนี้โกรธเลยนะ นักปฏิบัติจะไม่ชอบ
ให้ใครมาทักแบบนี้ ถ้าใครมาบอกว่าเราหงุดหงิด ถ้าใครมา
บอกว่าเราโกรธ เราจะไม่พอใจ หากมาด่าพ่อล่อแม่ เรา
ไม่ว่านะ แต่อย่ามาบอกว่าเราไม่มีสตินะ โกรธมากเลย
จะด่ายังไงไม่ว่าแต่อย่าทักนะว่าก�ำลังหงุดหงิด เรียกว่า
นักปฏิบัติมีอารมณ์อ่อนไหวหรืออ่อนแอก็คงไม่ผิด โดนทัก
แค่ นี้ ก็ โ กรธแล้ ว ถ้ า คนธรรมดาทั ก กั น แค่ นี้ เขาเฉยนะ
ไม่รู้สึกอะไร แต่นักปฏิบัติใจจะบอบบางมาก เพราะติดดี
พอทักว่าหงุดหงิด เท่านี้ก็โมโหใส่คนทักแล้ว อันนี้เรียกว่า
ไม่ยอมรับตัวเองตามที่เป็นจริง ท�ำให้เราเป็นทุกข์กับตัวเอง
ตลอดจนระบายความทุกข์ใส่คนอื่น
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เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับอารมณ์ไม่ดีเหล่านี้ด้วย
ว่ามันคือความจริงทีเ่ กิดกับเรา ถ้าเรายอมรับมันได้ อารมณ์
พวกนี้ก็จะค่อยๆท�ำหน้าที่ของมัน เป็นเหมือนเพื่อนบ้าน
ทีม่ าแล้วก็ไป แต่ถา้ เราพยายามผลักไส มันยิง่ โผล่ มันยิง่ ผุด
มันยิง่ ยืนยง อะไรทีเ่ ราต่อต้าน ผลักไส มันกลับอยู่ หากวางใจ
เพียงสักว่ารู้ มันก็จางหายไป ลองสังเกตดูนะ อะไรที่เรา
ผลักไส มันก็จะอยู่ยืนยง แต่ถ้าเราเพียงแต่รู้มัน มันก็จะ
ค่อยๆดับไป หรือว่าหายวับไปเลยก็มี ดังนั้นเราต้องเรียนรู้
ทีจ่ ะยอมรับอารมณ์ตา่ งๆทีเ่ กิดขึน้ กับเราตามทีเ่ ป็นจริงด้วย
อย่าติดดี อย่าปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะนั่นแสดงว่าเรา
ก�ำลังไม่ยอมรับความจริง เราก�ำลังยึดกับสิ่งที่ควรเป็น เรา
ไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน แต่เราไปอยู่กับสิ่งที่ควรเป็น ซึ่งมัน
ไม่ใช่ปัจจุบัน มันคืออนาคต นักปฏิบัติหรือคนที่ใฝ่ธรรมะ
มักจะอยู่หรือยึดกับสิ่งที่ควรเป็น เพราะฉะนั้นใครมาทักว่า
เราโกรธ เราจะไม่ชอบ แม้ไม่มีใครมาทัก แต่พอรู้ว่าโกรธก็
จะพยายามไปกดข่มมันไว้
เราลองเปิดใจยอมรับทุกอย่างได้ไหม การปฏิบัติ
ที่แท้จริงคือการเปิดใจยอมรับทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เพราะทุกอย่างนัน้ คือธรรมชาติธรรมดา ลองฝึกดู สมมติวา่
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เราจะตั้งจิตว่าวันนี้ทั้งวันหรือพรุ่งนี้ทั้งวัน เราจะยอมรับทุก
อย่างโดยไม่บ่นไม่โวยวาย เราจะยอมรับทุกอย่าง ไม่ว่าที่
เกิดขึ้นภายนอกหรือภายใน แดดร้อนก็ยอมรับ ฝนตกก็
ยอมรับ อาหารไม่อร่อยก็ยอมรับ ได้ไปอยูก่ ฏุ ทิ ไี่ ม่ดกี ย็ อมรับ
เสียงดังก็ยอมรับ ยุงกัดยุงชุมก็ยอมรับ ลองฝึกแบบนี้ดู
บ้าง อย่าไปพิถีพิถันว่ากุฏิต้องดี ต้องมีทางจงกรมที่ดี ต้อง
สงบ นั่นเราก�ำลังอยู่กับความไม่จริง อยู่กับอุดมคติมาก
เกินไป นักปฏิบตั ติ อ้ งพร้อมทีจ่ ะยอมรับทุกอย่าง เราลองท�ำ
อย่างนั้นดูสักวันหนึ่ง ท�ำเหมือนอย่างที่อาจารย์ประมวล
บอกไว้ หากอะไรเกิดขึ้นกับเราถือว่าดีทั้งนั้น เปิดใจพร้อม
ยอมรับอย่างอ่อนโยนและนุม่ นวล ไม่ผลักไส ได้กฏุ อิ ะไรมา
ก็ยอมรับ ยุงกัดก็ยอมรับ เพือ่ นกินเสียงดัง หรือชอบชวนคุย
เราก็ยอมรับ ยอมรับในฐานะที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดา
แล้วเราลองดูซวิ า่ เราจะได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง ใหม่ๆใจจะ
ไม่ยอมรับนะ ใจมันจะบ่น ใจมันจะโวยวาย บางทีอาจารย์
แสดงธรรมไม่ถกู ใจ ใจก็ไม่ยอมรับ แต่ถา้ เราเปลีย่ นมุมมอง
เสียใหม่วา่ อะไรเกิดขึน้ กับเรา ยอมรับทัง้ นัน้ นีเ่ ป็นการปฏิบตั ิ
ที่จะช่วยฝึกใจเรามาก แล้วจะเห็นใจที่บ่น เห็นใจที่โวยวาย
ใจทีไ่ ม่ชอบ แต่เมือ่ เห็นแล้วก็ตอ้ งยอมรับเหมือนกัน ไม่ใช่วา่
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ไปกดข่มมันเอาไว้ ลองท�ำดูซิว่าเราจะท�ำได้ไหม หนึ่งวัน
เต็มๆ อะไรทีเ่ กิดขึน้ กับเรา อะไรทีเ่ ป็นปัจจุบนั ถือว่าดีทงั้ นัน้
ไม่มีอะไรที่เสีย ไม่มีอะไรที่บกพร่อง ไม่มีอะไรที่แย่ๆเลย
ทุกอย่างดีหมด ถูกใจทุกอย่าง
ถ้านักปฏิบัติธรรมท�ำได้ อาตมาเชื่อว่าจิตใจเราจะ
นุ่มนวลขึ้น สติก็จะดีขึ้นด้วย เราจะเห็นใจที่บ่น เห็นใจที่
โวยวาย ตีโพยตีพายได้ชัดเจนขึ้น แต่ก่อนนี้อาจจะไม่เห็น
เพราะว่าเรามักพยายามเข้าไปแก้ไขสถานการณ์เสียก่อน
ได้กุฏิไม่ดีเหรอ ก็ขอเปลี่ยนกุฏิใหม่ อาหารไม่อร่อยเหรอ
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เราก็ไม่ตัก ไปหาของอร่อยๆกินแทน ใจที่จดจ่ออยู่กับการ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขปัจจัยภายนอก ท�ำให้เราไม่ทนั เห็นความคิด
ความอยาก ความผลักไส หรืออาการบ่นโวยวาย แต่พอ
เราพร้อมยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น โดยไม่คิดหนีหรือแก้ไข
เราก็จะเห็นอาการบ่น อาการโวยวาย ความไม่ชอบเกิดขึ้น
อย่างชัดเจน ท�ำให้รู้จักกิเลสของเราได้ชัดเจนขึ้น
หากท�ำใจยอมรับทุกอย่างได้เช่นนี้ เราจะเห็นกิเลส
ภายในใจชัดเจนขึ้น กิเลสจะโผล่มาตอนที่เจอเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์แบบนี้ มันจะโวยวาย ถ้าเราเชื่อมัน เราก็จะ
หันไปแก้ไข หันไปจัดการกับสิ่งภายนอก พูดอย่างนี้ไม่ได้
หมายความว่าการไปแก้ไขจัดการสิ่งภายนอกไม่ดี แต่การ
เปิดใจพร้อมยอมรับทุกอย่างเช่นนี้ จะเป็นอุบายในการฝึก
ใจเรา ให้เราได้เห็นกิเลสของตัวเองได้ชัดๆ เพื่อเราจะได้
รู้เท่าทันตัวเองชัดเจนขึ้น และเพื่อฝึกใจเราให้อ่อนโยน
นุ่มนวลยิ่งขึ้น
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อะไรที่บังตาบังใจ
ท�ำให้เราไม่เห็นความสุขที่อยู่รอบตัว
นั่นก็คือความคิดที่จมอยู่กับอดีต
หรือกังวลกับอนาคต
หมกมุ่นอยู่กับความทุกข์
เมือ่ ใจไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้
จะเห็นความสุขที่มีอยู่รอบตัวได้อย่างไร
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อยู่กับ
ปัจจุบัน
ให้เป็น
การไม่อาลัยในอดีต และไม่กังวลถึงอนาคต ถือว่า

เป็นการอยู่กับปัจจุบัน ค�ำว่าอยู่กับปัจจุบัน หรือว่าอยู่กับ
ปัจจุบนั ขณะ เป็นค�ำทีพ่ วกเราคุน้ เคยกันมาก และแพร่หลาย
ในวงการนักปฏิบตั ิ ค�ำว่าอยูก่ บั ปัจจุบนั มีความหมายหลาย
แง่หลายมุม ความหมายหนึ่งก็อย่างที่เราสวดมนต์ คือการ
ไม่ไปหมกมุน่ กับอดีตหรือความทรงจ�ำทีผ่ า่ นไปแล้ว และไม่ไป
กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
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อีกความหมายหนึ่งคือ การยอมรับความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบ
ก็ปฏิเสธไม่ได้ ถ้าเราไม่ชอบเราก็จะทุกข์ใจ นอกเหนือจาก
ความทุกข์ที่เกิดกับร่างกาย หรือความพลัดพรากที่เกิดกับ
สิ่งของหรือคนรัก เรียกว่าทุกข์ ๒ ต่อ การยอมรับปัจจุบัน
ท�ำให้ความทุกข์ลดลงเหลือแต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ นอกตัวเรา แต่วา่
ไม่กระทบกระเทือนไปถึงใจ ท�ำให้เราหันมาใส่ใจจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่เสียเวลาไปกับการบ่น ไม่เสียอารมณ์ไป
กับการตีโพยตีพาย นีค่ อื การยอมรับความเป็นจริง ไม่วา่ จะ
เจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นหนี้สิน ไม่ว่าของหาย พลัดพรากจาก
คนรัก อกหัก ตกงาน ขอให้เริ่มจากจุดนี้ คือยอมรับมันให้
ได้ก่อน แล้วค่อยคิดว่าจะท�ำอะไรต่อไป
อยูก่ บั ปัจจุบนั ยังหมายถึงการเห็นความจริงตามทีเ่ ป็น
อันนี้มีความหมายกว้างมาก แต่ถ้าจะพูดอย่างเจาะจงก็คือ
เวลาเรามีความทุกข์ ก็ให้มองความทุกข์ตามทีม่ นั เป็น ถ้าเรา
มองไม่เป็น เราก็จะเป็นทุกข์ “ฉันเป็นทุกข์” กับ “ฉันมีทกุ ข์”
นีไ่ ม่เหมือนกัน ฉันมีทกุ ข์กห็ มายความว่า ทุกข์เป็นแค่สว่ นหนึง่
ในอีกหลายสิง่ หลายอย่างทีฉ่ นั มี แต่ถา้ ฉันเป็นทุกข์กค็ อื ทุกข์
เป็นฉัน ทุกข์เป็นทัง้ หมดของฉัน มีความแตกต่างกันอยูม่ าก
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เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาตมาไปพูดกับเครือข่ายผู้เป็น
โรคมะเร็งที่โคราช ก็บอกกับเขาว่า อย่าไปคิดว่าเราเป็น
มะเร็ง เราไม่ได้เป็นมะเร็ง เราเพียงแต่มีมะเร็งอยู่ในตัว
แตกต่างกันมากเลยระหว่างความรู้สึกว่า “ฉันเป็นมะเร็ง”
กับความรูส้ กึ ว่า “ฉันมีมะเร็งอยูใ่ นตัว” ฉันมีมะเร็งอยูใ่ นตัว
หมายความว่ามะเร็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในตัวฉัน ฉันยังมีอะไร
ดีๆอีกตัง้ เยอะแยะ แต่หากบอกว่าฉันเป็นมะเร็ง ก็หมายความ
ว่ามะเร็งคือฉัน ฉันคือมะเร็ง มะเร็งเป็นทั้งหมดของฉัน
มองไม่เห็นอย่างอื่นอีกเลย นอกจากฉันเป็นมะเร็ง มะเร็ง
ก็เลยครอบง�ำจิตของเรา
คนที่บอกว่าฉันเป็นคนล้มละลาย แสดงว่าฉันไม่เป็น
อย่างอื่นแล้ว ทั้งๆที่ฉันยังเป็นอย่างอื่นอีกหลายอย่าง ฉัน
เป็นพ่อ ฉันเป็นแม่ ฉันเป็นคนขยันหมั่นเพียร ฉันเป็นคน
มีความสามารถ เป็นอะไรตั้งหลายอย่าง แต่พอบอกว่าฉัน
เป็นคนล้มละลาย ความเป็นคนล้มละลายก็มาครอบง�ำชีวติ
จิตใจของฉันหมด ฉันไม่เป็นอะไรอีกแล้วนอกจากเป็นคน
ล้มละลาย แต่ถา้ พูดว่าฉันมีปญั หาล้มละลาย อันนีถ้ กู ฉันมี
ปัญหาล้มละลาย แต่ฉันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ดีๆในชีวิต
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ต้องแยกให้ออกนะ ระหว่างฉันมีทกุ ข์ กับฉันเป็นทุกข์
นี่คือการมองความเป็นจริง หรือมองปัจจุบันตามความเป็น
จริง อย่าปล่อยให้ความทุกข์ครองจิตครองใจ จนกระทัง่ เรา
ละเลย หรือมองไม่เห็นสิ่งอื่นๆที่เรามีหรือเป็นอยู่ ถ้าเรา
มองว่าความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ นัน้ เป็นแค่สว่ นหนึง่ ในชีวติ เราก็
จะเปิดหูเปิดตามองเห็นสิ่งอื่นๆที่เรามี ซึ่งมีดีอีกเยอะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคทาลัสซีเมีย หรือจะบอกว่า
มีโรคทาลัสซีเมียก็ได้ตั้งแต่เกิด ทาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดที่
บัน่ ทอนร่างกายมาก หมอบอกว่าเธอจะมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี
แต่ตอนนีก้ อ็ ายุเกือบ ๓๐ แล้ว ร่างกายแคระแกร็นเหมือนเด็ก
เลย ตาโปน อ่อนแอ กระดูกอ่อน ขาหักเป็นประจ�ำ เข้าเฝือก
มานับสิบครั้งแล้ว เธอน่าจะเป็นคนที่มีความทุกข์มาก แต่
เธอกลับพูดว่า “เลือดเราอาจจะจาง จะแย่หน่อย แต่เราก็ยงั
มีตาเอาไว้มองสิง่ ทีส่ วยๆ มีจมูกไว้ดมกลิน่ หอมๆ มีปากไว้
กินอาหารอร่อยๆ แล้วก็มีร่างกายที่ยังพอท�ำอะไรได้อีก
หลายอย่าง แค่นกี้ เ็ พียงพอแล้วทีเ่ ราจะมีความสุข” นีแ่ สดงว่า
เธอเห็นตัวเองตามทีเ่ ป็นจริง เธอไม่เพียงยอมรับว่ามีทาลัสซีเมีย
อยูใ่ นตัว แต่ยงั สามารถเห็นสิง่ ดีๆอีกมากมายในตัว เมือ่ เธอ
เห็นอย่างนี้ เธอจึงสามารถสัมผัสรับรู้ถึงความสุขรอบตัวได้
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แต่คนจ�ำนวนมากไม่สามารถเห็นความทุกข์ของตัวเอง
ตามที่เป็นจริงได้ คือมองว่ามันใหญ่โตเกินจริง จนกระทั่ง
กลายเป็นทั้งหมดของชีวิต ครอบจิตครอบใจจนไม่สามารถ
เห็นสิง่ สวยงามหรือสิง่ ดีๆรอบตัว ไม่สามารถรับรูแ้ ม้แต่กลิน่
หอม หรือรสชาติอาหารที่เอร็ดอร่อยได้ กินอะไรก็ไม่อร่อย
ฟังเพลงก็ไม่เพราะ ทั้งนี้เพราะจมอยู่กับความทุกข์ เอาแต่
หมกมุ่นกลุ้มใจว่าฉันเป็นมะเร็ง ฉันเป็นคนล้มละลาย ฉัน
เป็นคนแย่ แต่ถ้าเรามองเห็นความจริง เหมือนมองปัจจุบัน
ตามความเป็นจริง เราจะเห็นได้ว่า ความทุกข์หรือปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ กับเรานัน้ เป็นแค่สว่ นหนึง่ หรือเป็นแค่สว่ นเสีย้ วเดียว
ของชีวติ เรายังมีสงิ่ ดีๆอีกมากมายหลายอย่างทีเ่ ป็นความจริง
เหมือนกัน เป็นปัจจุบนั เหมือนกัน เมือ่ เห็นเช่นนี้ เราก็จะไม่
ตีอกชกหัวตัวเอง หรือว่าก่นด่าชะตากรรม สามารถจะมีพลังใจ
ในการด�ำเนินชีวิต ถ้าเราเห็นอย่างนี้ เราก็จะเห็นคุณค่าใน
ตัวเองหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามี
คนเรามีสิ่งดีๆอีกมากมาย แต่เราไม่ค่อยเห็นคุณค่า
ของสิง่ ทีเ่ รามี เพราะมัวจ่อมจมอยูก่ บั ความทุกข์ การอยูก่ บั
ปัจจุบันมีความหมายในแง่นี้อีกด้วย คือการที่เราสามารถ
ชื่นชมและพอใจในสิ่งที่เรามี การที่เราไม่ยอมรับปัจจุบัน
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ส่วนหนึ่งเพราะเราไปเทียบเคียงกับอดีตที่เราเคยมี คนที่มี
หนี้สินสิบล้านยี่สิบล้านทุกข์มาก ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเปรียบ
เทียบกับอดีต ว่าแต่กอ่ นฉันมีรถคันใหญ่ๆ มีบา้ นหลังใหญ่ๆ
แต่ตอนนีบ้ า้ นก็ไม่มี รถก็คนั เล็กลง แถมมีหนีส้ นิ อีก เมือ่ คิด
อย่างนีก้ เ็ ลยยอมรับความจริงไม่ได้ ท�ำให้ไม่สามารถจะเห็น
สิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ ว่าถึงแม้จะมีหนี้สินเยอะ แต่ยังมีลูกที่
น่ารัก มีภรรยาหรือคูค่ รองทีด่ ี มีสขุ ภาพแข็งแรง ท�ำอะไรได้
สะดวก เดินเหินไปไหนได้สบาย
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีค่าทั้งนั้น แต่เราไม่สามารถ
จะเห็นมันได้ เพราะปล่อยใจให้จมปลักอยูก่ บั ความทุกข์ จึง
ไม่สามารถมองเห็นหรือรู้สึกชื่นชมสิ่งที่เรามีได้ ในท�ำนอง
เดียวกันเวลาเราได้ของสิง่ ใดมา เช่น ได้รบั หนังสือแจกคนละ
เล่ม ได้รบั ซีดคี นละแผ่น เราดีใจใช่ไหม แต่พอเห็นเพือ่ นได้
หนังสือ ๒ เล่ม ซีดี ๒ แผ่น เราเสียความรู้สึกเลย รู้สึก
ไม่พอใจที่ได้แค่เล่มเดียวแผ่นเดียว อย่างนี้เรียกว่าไม่อยู่
กับปัจจุบนั แล้ว อยูก่ บั ปัจจุบนั คือ เราไม่ไปเทียบเคียงกับใคร
เมื่อไม่เทียบเคียงกับใคร เราก็จะพอใจในสิ่งที่เรามี ยินดี
ในสิ่งที่เราได้ ถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็น เราจะพอใจในสิ่งที่มี
ยินดีในสิ่งที่ได้
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เวลาเราซื้อของแล้วได้ของราคาถูกกว่าท้องตลาด
เราก็ยินดีในของที่ได้มานั้น จะไม่ไปเทียบกับคนอื่น ว่าเขา
ซื้อได้ถูกกว่าเรา เราซื้อมา ๕๐ บาท เขาซื้อมา ๒๕ บาท
ก็ชา่ งเขา อาจจะยินดีกบั เขาด้วยซ�้ำ ขณะเดียวกันเราก็พอใจ
ในของที่ซื้อมา แต่ส่วนใหญ่พอไปเปรียบเทียบกับเขาแล้ว
เรากลับไม่มคี วามสุข เราอิจฉาเขา หรือต�ำหนิตวั เองทีน่ า่ จะ
ต่อราคาให้มากกว่านี้ เลยรู้สึกไม่ชอบของชิ้นนั้น เห็นของ
ชิ้นนั้นแล้วรู้สึกเจ็บไปที่หัวใจ เหมือนกับจะเตือนใจว่าเธอโง่
ที่ไม่ต่อราคาให้มากกว่านี้ คิดอย่างนั้นไป อย่างนี้เรียกว่า
ไม่อยู่กับปัจจุบัน เพราะไปเทียบเคียงคนอื่น เลยไม่พอใจ
ในสิ่งที่มีไม่ยินดีในสิ่งที่ได้
วัยรุน่ จ�ำนวนมาก ทัง้ ๆทีร่ ปู ร่างหน้าตาดีกย็ งั เป็นทุกข์
เพราะไปเปรียบเทียบกับคนอืน่ เปรียบเทียบกับดารา เปรียบ
เทียบกับนางแบบ เพราะฉะนั้นแม้จะเป็นนางงามจักรวาล
ก็ยงั มีความทุกข์ได้ หากไปเปรียบเทียบกับนางงามจักรวาล
รุ่นก่อน ว่าเขาสวยกว่าเขาเด่นดังกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่ว่า
มีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ ถ้าอยู่กับปัจจุบันไม่เป็น ก็จะมีความ
ทุกข์เสมอ แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็น แม้จะพิการ แม้จะเจ็บ
ป่วยก็มีความสุข อย่างผู้หญิงที่เป็นทาลัสซีเมีย
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บางคนไม่มีแขน ไม่มีขาเลย มีแต่หัว ก็มีความสุขได้
ชาวญีป่ นุ่ คนหนึง่ ชือ่ โอโตทาเกะ เขียนหนังสือเรือ่ ง “ไม่ครบ
ห้า” เขามีแต่หัวอย่างเดียว แขนสองขาสองไม่มี จะไปไหน
มาไหนก็ต้องนั่งรถเลื่อนไฟฟ้า แต่เขาเป็นคนที่มีความสุข
คนหนึง่ ยิม้ แย้มแจ่มใส เขาบอกว่า “ผมเกิดมาพิการ แต่ผม
มีความสุข และสนุกทุกวัน” ขนาดพิการยังเล่นบาสเก็ตบอล
เป็นตัง้ แต่เล็ก (ไม่รเู้ ล่นยังไงนะ) ใส่เสือ้ ผ้าเองเป็น กินข้าวเอง
เป็น เพราะพ่อแม่สอนมาดี ไม่ให้สมเพชตัวเอง เขาไม่ได้
รู้สึกว่าเขาเป็นคนพิการ ช่วยตัวเองไม่ได้ กลับรู้สึกพอใจใน
ตนเอง ฉันมีแค่หวั หนึง่ หัวก็พอใจ ไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอืน่
ว่าเขามีหวั หนึง่ แขนสอง ขาสอง เขาใช้ชวี ติ เหมือนคนปกติ
แต่ก่อนเป็นนักข่าว ตอนนี้เป็นครูโรงเรียนมัธยม เมื่อเขา
พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ เขาก็มีความสุข นี่เรียกว่า
เป็นอีกแง่หนึ่งของการอยู่กับปัจจุบัน เพราะว่าทุกเวลานาที
เราทุกคนล้วนมีสิ่งดีๆมากมาย ไม่ได้มีแต่สิ่งที่แย่ ไม่ได้มี
แต่ความพร่องอย่างเดียว เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบัน
เป็น เราก็สามารถมีความสุขได้ทุกเวลา
เมื่อวานอาตมาได้ยกตัวอย่าง คนถีบรถสามล้อใน
อินเดียทีอ่ าจารย์ประมวลเล่าให้ฟงั แม้เขาจะยากจน แม้จะ

อ ยู่ กั บ ปั จ จุ บั น ใ ห้ เ ป็ น

87

มีปัญหา ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารให้ลูกกินคืนนี้ แม้
จะถีบสามล้อเหนื่อย แต่พอมีลมพัดเย็นๆมาสัมผัสตัว จิต
ก็พร้อมจะเปิดรับความสุข อ้าแขนกว้างรับลมเย็นๆ พร้อม
กับกล่าวขอบคุณพระเจ้า นี่เรียกว่าเป็นจิตที่ไวต่อความสุข
หรือพร้อมจะเปิดรับความสุข อันนี้เป็นเพราะใจเขาอยู่กับ
ปัจจุบนั ถ้าใจกังวลอยูก่ บั อดีต จมอยูก่ บั ความคิดว่า ฉันจะ
เอาอะไรมาให้ลูกกิน เดือนหน้าจะมีค่าเล่าเรียนให้ลูกไหม
หากกังวลอยู่อย่างนี้ แม้ลมเย็นๆพัดมาถูกตัวก็คงไม่รู้สึก
มีความสุขหรอก เพราะใจปิดเสียแล้ว เนื่องจากไม่อยู่กับ
ปัจจุบนั ใจจมอยูก่ บั ความทุกข์ในอดีต หรือกังวลกับอนาคต
แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบัน เราก็สามารถมีสุขได้ทุกเวลาได้ทุก
ขณะ เพราะจริงๆแล้ว ความสุขมีอยูร่ อบตัวเราอยูแ่ ล้ว อยูท่ ี่
ว่าเราจะเห็นหรือไม่ อยู่ที่ใจเราเท่านั้นเอง
อะไรทีบ่ งั ตาบังใจท�ำให้เราไม่เห็นความสุขทีอ่ ยูร่ อบตัว
นั่ น ก็ คื อ ความคิ ด ที่ จ มอยู ่ กั บ อดี ต หรื อ กั ง วลกั บ อนาคต
การหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ มัวแต่คิดว่าฉันเป็นมะเร็ง
ฉันเป็นคนล้มเหลว ฉันเป็นคนล้มละลาย เมื่อใจไปจมอยู่
กับสิ่งเหล่านี้ จะเห็นความสุขที่มีอยู่รอบตัวได้อย่างไร มีตา
ก็ เ หมื อ นไม่ มี มี จ มู ก ก็ เ หมื อ นไม่ มี มี ป ากก็ เ หมื อ นไม่ มี
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เพราะว่าใจปักจมอยูก่ บั ความทุกข์ แต่ถา้ อยูก่ บั ปัจจุบนั เป็น
ก็จะเห็นความสุข หรือได้รับความสุขทุกเวลา ความสุข
หาได้ง่ายๆ แค่ได้สัมผัสกลิ่นดอกไม้หอมๆก็เป็นความสุข
อย่างหนึ่ง นี้เป็นอีกแง่หนึ่งของการอยู่กับปัจจุบัน ซึ่งก่อให้
เกิดอานิสงส์ที่ดี
ปัจจุบันยังหมายถึงสิ่งที่เราก�ำลังท�ำอยู่ในขณะนี้ด้วย
อยู่กับปัจจุบัน คืออยู่กับสิ่งที่เราท�ำ ในขณะนี้เราก�ำลัง
ฟังค�ำบรรยายอยู่ ใจเราก็อยู่กับการฟังค�ำบรรยาย ใจเรา
ไม่ไปท�ำอย่างอืน่ ไม่ไปคิดวางแผนล่วงหน้า ว่าอาทิตย์หน้า
จะท�ำอะไร ใจเราไม่มัวกังวลกับงานที่ยังคั่งค้างอยู่ ใจเรา
ไม่ไปจดจ่ออยู่กับเสียงที่ดังมาจากข้างล่าง หรือไม่ไปจดจ่อ
อยู่กับเสียงไก่ขัน ใจเราอยู่กับการฟังค�ำบรรยาย เรียกว่า
อยู่กับปัจจุบันเหมือนกัน พูดง่ายๆก็คือว่า ตัวอยู่ไหน ใจก็
อยู่นั่น เราล้างจาน รีดผ้า ท�ำครัว หั่นผัก นี่คือสิ่งที่ก�ำลัง
ท�ำอยู่ในปัจจุบัน ใจก็อยู่กับสิ่งนั้น ใจไม่ออกไปนอกตัว ใจ
ไม่แล่นกลับไปอดีต ไม่ทะยานสู่อนาคต แต่อยู่กับงานที่ท�ำ
ไม่หนีไปท�ำอย่างอื่น เช่น ตัวก�ำลังหั่นผัก ล้างจาน แต่ใจ
นึกถึงงานทอดกฐินเดือนหน้า อย่างนี้เรียกว่าไม่อยู่กับ
ปัจจุบัน
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บางคนท�ำหลายอย่างพร้อมกัน นี่ก็ไม่อยู่กับปัจจุบัน
ก�ำลังกินข้าวอยู่ แต่ตามองไปที่โทรทัศน์ หูฟังข่าว หรือไม่
ก็คยุ โทรศัพท์ไปด้วย วุน่ วายไปหมด แถมยังท�ำไม่ได้ดสี กั อย่าง
การทีเ่ ราฝึกท�ำทีละอย่างๆ กายท�ำอะไร ก็ให้ใจอยูก่ บั สิง่ นัน้
เป็นการฝึกใจให้อยูก่ บั ปัจจุบนั ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ตัว รูต้ วั
ว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ นั่นแหละคือการอยู่กับปัจจุบัน แม้ท�ำ
ได้ยาก แต่วา่ ส�ำคัญมาก ปัจจุบนั ในแง่นี้ นอกจากหมายถึง
สิ่งที่เรามีแล้ว ยังหมายถึงสิ่งที่เราก�ำลังท�ำ
ปัจจุบนั ยังหมายถึง กายและใจ รูปและนาม ทีเ่ ป็นอยู่
ในขณะนี้ ปัจจุบันคือการระลึกรู้กาย ระลึกรู้ใจ หรือพูด
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ง่ายๆคือ ไม่ลมื กาย ไม่ลมื ใจ เพราะกายและใจคือปัจจุบนั
จริงๆ ไม่มีอะไรที่เป็นปัจจุบันเท่ากายและใจอยู่แล้ว แม้แต่
ของนอกตัว ทรัพย์สมบัติก็ยังไม่ใช่ปัจจุบันชัดๆ เท่ากับ
กายและใจ อยูก่ บั ปัจจุบนั คือ ระลึกรูก้ ายและใจ ไม่ลมื กาย
ไม่ลืมใจ อันนี้คือสิ่งที่ท�ำได้ยากกว่าอย่างอื่น บ่อยครั้งเรา
ท�ำอะไรก็ตาม มักลืมกายลืมใจ แม้แต่การฟังธรรมอยู่ใน
ขณะนี้ ฟังไปๆบางทีลืมกายว่าก�ำลังนั่งอยู่ เพราะใจอาจ
ก�ำลังนึกทบทวนหรือไตร่ตรองถึงสิ่งที่ได้ฟังมา เมื่อกี้ติด
ประโยคหนึ่งไม่ค่อยเข้าใจ ก็เฝ้าครุ่นคิดอยู่กับประโยคนั้น
ว่าหมายความว่าอะไร อันนีก้ เ็ รียกว่าลืมใจไปแล้ว เพราะว่า
ใจหลุดเข้าไปในความคิดก็ยังไม่รู้ตัว รวมทั้งไม่รู้ด้วยว่า
ผู้บรรยายพูดอะไรไปถึงไหนแล้ว การอยู่กับปัจจุบันในแง่นี้
จึงหมายถึงการรู้กายรู้ใจในปัจจุบัน
รู้กายคือรู้ว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ไม่ใช่คิดเอา หรือไม่ใช่
บอกกับตัวเองว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ แต่มันรู้สึกจริงๆว่าก�ำลัง
ท�ำอะไรอยู่ รู้สึกว่าก�ำลังนั่งอยู่ โดยที่ไม่ต้องบอกตัวเองว่า
ฉันก�ำลังนั่งอยู่ กระพริบตาก็รู้ว่าตัวเองกระพริบตา ไม่ต้อง
ไปคอยจ้องว่าเมื่อไหร่จะกระพริบตา เวลาใจเผลอคิดไป
เข้าไปอยูใ่ นความคิด หรือถล�ำจมเข้าไปในอารมณ์ ก็รู้ รูแ้ ล้ว
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ก็พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ ไม่ลืมกายไม่ลืมใจ เมื่อ
ไม่ลืมกายไม่ลืมใจ ใจอยู่กับเนื้อกับตัว ก็จะเกิดความรู้สึก
ตัวขึ้นมา ความรู้สึกตัวเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเราก�ำลัง
อยู่กับปัจจุบัน ถ้าไม่รู้สึกตัว เพราะใจไปอยู่กับอดีต เพราะ
ไปอยู่กับอนาคต เพราะไปมองคนอื่น หรือว่าถล�ำเข้าไปใน
ความคิด ถล�ำอยูใ่ นอารมณ์ ทัง้ หมดนีไ้ ม่ใช่ปจั จุบนั แต่เมือ่ ใด
ก็ตามทีใ่ จกลับมาอยูก่ บั เนือ้ กับตัว ก็จะเกิดความรูส้ กึ ตัวขึน้
ความรู้สึกตัวเป็นเครื่องชี้เครื่องแสดงว่าอยู่กับปัจจุบันได้
หรืออยู่กับปัจจุบันเป็น
นี่เป็นเรื่องที่ต้องฝึก เพราะเป็นการอยู่กับปัจจุบันที่
ละเอียดอ่อนมาก ต้องอาศัยการเจริญสติ พูดถึงสติ ที่จริง
เราก็มีกันทุกคน เพราะว่าสติคือความระลึกได้ ระลึกได้ว่า
เช้านี้เราจะกินข้าวกี่โมง ระลึกได้ว่าเมื่อเสร็จอบรมแล้ว เรา
จะไปไหนต่อ ระลึกได้ว่าตอนบ่ายเรามีนัดอะไรกับใครบ้าง
หรือระลึกได้วา่ เราวางร่มไว้ทไี่ หน เวลาท�ำงานเพลินๆ สักพัก
ก็ระลึกขึ้นมาได้ว่านัดเพื่อนเอาไว้ หรือต้มน�้ำเอาไว้ในครัว
จะขับรถแต่หากุญแจรถไม่เจอ แล้วก็นึกขึ้นมาได้ ว่าเอาไป
วางไว้ขา้ งเตียง หรือวางไว้ในห้องครัว อันนีเ้ ป็นระลึกได้ทงั้ นัน้
นี่คือสติ แต่เป็นสติหรือความระลึกได้ในเรื่องนอกตัว
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สิ่งที่เราต้องมีแต่มักจะขาดกัน ก็คือระลึกได้ในเรื่อง
ตัวเอง ได้แก่เรื่องกายเรื่องใจ เรื่องรูปเรื่องนาม การมี
สติจะท�ำให้เราไม่เผลอเข้าไปในความคิด ไม่เผลอเข้าไปใน
อารมณ์ ถ้าเราเผลอเข้าไปในอารมณ์เมื่อไหร่ เช่น เครียด
โกรธ จะมีหลงตามมาเลย หลงว่าฉันโกรธ หลงว่าฉันเครียด
ความจริงแล้ว ฉันไม่ได้โกรธ ฉันไม่ได้เครียด ความเครียด
ไม่ใช่ตัวฉัน ความโกรธไม่ใช่ตัวฉัน ถ้ามีสติจะเห็นชัด ว่า
มีความเครียดอยู่ในใจ ไม่ใช่ฉันเครียด แต่จะเห็นว่ามี
ความเครียดอยู่ในใจ
“ฉั น เครี ย ด” กั บ “ฉั น มี ค วามเครี ย ด” สองอั น นี้
ไม่เหมือนกัน ฉันเครียดก็คือความเครียด เป็นตัวฉัน แต่ว่า
ฉันมีความเครียด หรือเห็นว่า ฉันมีความเครียด ในแง่นี้
ความเครียดเป็นเพียงอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจ แต่
ไม่ใช่ตัวฉันทั้งหมด คล้ายกับที่บอกว่า ฉันมีมะเร็งอยู่ในตัว
ซึ่งต่างกับค�ำพูดว่าฉันเป็นมะเร็ง มะเร็งเป็นเรื่องของกาย
เท่านัน้ ไม่ใช่เป็นเรือ่ งของใจเลย แต่พอบอกว่าฉันเป็นมะเร็ง
เข้า มะเร็งกลายเป็นเรือ่ งของใจด้วย มีมะเร็งในใจแล้วตอนนี้
ก็คือทุกข์ทั้งกาย ทุกข์ทั้งใจ แต่ถ้ามีสติรู้กาย รู้ใจ พอมี
ความเครียด มีความโกรธ มีความเบื่อ จะเห็นว่ามันเป็น
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สภาวะหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับใจ หรือเวลาเจ็บ เวลาคัน เพราะยุง
กัด ก็เห็นว่ามีความคันเกิดขึน้ แต่ความคันไม่ใช่ตวั ฉัน เป็น
เรื่องของกายเท่านั้น
ถ้าเราไม่ลมื กายไม่ลมื ใจ ก็จะแค่เห็น แต่จะไม่เข้าไป
เป็น อย่างที่หลวงพ่อค�ำเขียนท่านได้พูดย�้ำอยู่เสมอ ฉัน
เครียดกับฉันเห็นความเครียดมันต่างกัน ถ้าลืมกายลืม
ใจ ก็จะเข้าไปในความเครียด เข้าไปในความปวด กลาย
เป็นผู้ปวด ทั้งๆที่แค่ปวดกาย แต่ว่าพอเป็นผู้ปวด ใจมัน
ก็ปวดด้วย พอเข้าไปในความเครียด ทั้งที่ความเครียดเป็น
อาการอย่างหนึง่ ของใจ แต่ถา้ ไม่มสี ติ ก็จะรูส้ กึ ว่าฉันเครียด
คือมีการปรุงตัวฉันขึ้นมาเป็นเจ้าของความเครียด หรือเป็น
ผู้เครียด แต่ถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจ เห็นกายเห็นใจ ก็จะเห็น
ต่อไปว่า กายไม่ใช่ฉนั ใจก็ไม่ใช่ฉนั กายไม่ใช่เรา ใจก็ไม่ใช่
เรา จะเห็นมากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ เห็นไปถึงขัน้ ว่า ทีค่ ดิ ว่าเป็นเรา
หรือตัวกูนั้น เป็นสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นมา ลืมกายลืมใจเมื่อไหร่
ตัวเราก็เกิดขึ้น แล้วเราก็จะกลายเป็นเจ้าของความเครียด
ความโกรธ ความปวด ความเจ็บขึ้นมา คราวนี้ก็เลยทุกข์
ไปใหญ่เลย
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เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึก
ให้ระลึกรู้กายและรู้ใจในปัจจุบัน ไม่ลืมกายไม่ลืมใจ ไม่
ถล�ำเข้าไปในความคิด ไม่ถล�ำเข้าไปในอารมณ์ แล้วก็จะ
เห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับกายและใจตามทีเ่ ป็นจริง จะไม่เอาความ
ทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของฉัน ไม่เอาความทุกข์ที่
เกิดขึ้นในใจมาเป็นความทุกข์ของฉัน หรือปรุงตัวฉันขึ้นมา
เป็นเจ้าของความทุกข์เหล่านั้น นี่เป็นสิ่งที่คนหลงไปมาก
ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการที่เราลืมกายลืมใจ หรือลืมตัว พอ
ลืมก็เลยหลง พอหลงก็ท�ำให้ลืมตัวมากขึ้น ทีแรกมันลืม
ก่อน ลืมสิ่งที่ท�ำ ลืมกายลืมใจ เลยเข้าไปในความคิด ถ้า
เป็นเรื่องไม่ดี ก็ปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมา เป็นความไม่พอใจ
แล้วลุกลามเป็นความหงุดหงิด กลายเป็นความโกรธ จาก
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ความโกรธ ก็โมโห หลุดปากด่าไป เผลอไปท�ำลายข้าวของ
อันนี้เพราะหลงเข้าไปในความคิดก็เลยลืมตัว แต่ที่หลงเข้า
ไปในความคิด ก็เพราะลืมกายลืมใจตั้งแต่แรก เพราะลืม
จึงหลง และเพราะหลง ก็เลยลืมหนักเข้าไปใหญ่
ถ้าเราสามารถอยูก่ บั ปัจจุบนั เป็นในทุกแง่มมุ จนกระทัง่
มาถึงจุดทีเ่ รียกว่าไม่ลมื กายไม่ลมื ใจ ก็จะท�ำให้เราสามารถ
อยูก่ บั ปัจจุบนั ได้อย่างมีความสุข โดยไม่หลงติดในความสุข
นั้นด้วย เพราะถ้าติดความสุขเมื่อไหร่เราก็ลืมและหลง
ได้เหมือนกัน มีลมเย็นๆ พัดมา เกิดสุขเวทนาขึ้นก็ซึมซาบ
ดื่มด�่ำในความสุขนั้น นี่เรียกว่าลืมใจแล้ว หลุดเข้าไปใน
สุขเวทนา อยากอยู่ในภาวะนั้นนานๆ อย่างนี้จัดว่าเป็น
ความหลงอย่ า งหนึ่ ง เพราะท� ำ ให้ ห ลุ ด จากปั จ จุ บั น ไป
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ไม่รู้เรื่องแล้ว แม้จะเป็นชั่วขณะที่หลุด
เข้าไปในเวทนาหรืออารมณ์นนั้ แต่กเ็ ป็นความหลงอย่างหนึง่
แต่ ถ ้ า เรารู ้ ตั ว เมื่ อ ไหร่ ก็ จ ะกลั บ มาเห็ น ความสุ ข เห็ น
สุขเวทนา แต่ไม่ใช่เป็นผู้สุข ฉันมีความสุข แต่ฉันไม่ใช่เป็น
ผู้สุข เป็นสุขก็หลงเหมือนกันนะ เหมือนกับเป็นทุกข์ สิ่งที่
ควรท�ำคือเพียงแต่เห็นว่ามีทุกข์หรือเห็นว่ามีสุข เกิดขึ้น
กับกายเกิดขึ้นกับใจเท่านั้น
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ดังนั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันในมิตินี้ได้ ก็จะเกิดปัญญา
ขึน้ ซึง่ จะท�ำให้เราเห็นปัจจุบนั ตามความเป็นจริง จนเห็นถึง
ขั้นว่าตัวเราหรือตัวกูเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา ความ
ส�ำคัญมัน่ หมายว่าเป็นเรา ก็เป็นการปรุงแต่งขึน้ มา ความคิด
ว่ า เราสุ ข เราทุ ก ข์ ก็ เ กิ ด จากการปรุ ง แต่ ง ขึ้ น มาเช่ น กั น
เพราะว่าสุขที่จริงก็ไม่ใช่เรา ไม่ว่าเกิดขึ้นกับกายหรือเกิด
ขึน้ กับใจก็ตาม มันก็ไม่ใช่เรา อันนีเ้ ป็นความจริงทีเ่ ราจะต้อง
มองให้เห็นเป็นล�ำดับไป แต่กอ่ นอืน่ ต้องให้รเู้ ท่าทันอารมณ์
ความรู้สึกให้ได้ การที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึก
จนกระทัง่ ไม่หลง หรือไม่ลมื ก็ตอ้ งหมัน่ เห็นบ่อยๆ เห็นแบบ
ยอมรับมันได้
ยอมรับในอารมณ์ที่เกิดขึ้น อารมณ์อะไรก็ตาม จะดี
หรือไม่ดีก็ตาม เราก็ยอมรับมัน ส่วนใหญ่เราจะยอมรับ
แต่สิ่งที่ดี สิ่งไม่ดีเราไม่ยอมรับ เช่น ความหงุดหงิด ความ
โกรธ แต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางได้ คือเห็นอย่างเป็นกลาง
อย่างทีห่ ลวงพ่อเทียนบอกว่า รูซ้ อื่ ๆ รูเ้ ฉยๆ เมือ่ เห็นบ่อยๆ
เห็นบ่อยๆ ก็จะจ�ำอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ แต่ก่อนไม่เคย
เห็นเลย เพราะเกิดขึ้นทีไรก็ถูกมันลากจูงไป มันฉุดลากใจ
เข้าไปในอารมณ์นั้นทุกที เหมือนคนที่มาคอยล่อ มาคอย
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ลวงว่ามาทางนีส้ ิ แล้วก็จงู มือเราไป เสร็จแล้วพอไปในมุมอับ
ก็ปล้นทรัพย์ ขโมยเงินเราไป พอเราออกมา เดี๋ยวมันมาอีก
แล้ว แล้วก็มาลากมาจูง มาชักชวนเราไปอีก พอเข้าไปใน
มุมอับมันก็ปล้นทรัพย์เรา ท�ำอย่างนีค้ รัง้ แล้วครัง้ เล่า ท�ำไมเรา
ถึงยอมให้ทำ 
� ก็เพราะเราจ�ำไม่ได้วา่ นีผ่ รู้ า้ ย นีข่ โมย ความจ�ำ
เราสั้นหรือไม่มีความจ�ำเลย
มีคนแบบนี้เยอะนะ ความจ�ำสั้น เห็นแป๊บเดียวก็ลืม
แล้ว มีคนหนึง่ ความจ�ำสัน้ มาก ไปหาหมอ หมอต้องแนะน�ำ
ทุกครัง้ ว่าเขาชือ่ อะไร พอหมอไปเข้าห้องน�ำ 
้ ๕ นาที กลับมา
คนไข้จำ� ไม่ได้อกี แล้วก็ตอ้ งแนะน�ำใหม่อกี ว่าเขาชือ่ อะไร หมอ
ต้องแนะน�ำว่าชื่ออะไรทุกครั้งไป เราก็เป็นพวกความจ�ำสั้น
เหมือนกัน โดนอารมณ์มนั ลาก มันหลอกไป เหมือนกับโจร
ที่ชักชวน ล่อหลอกเราไปในมุมอับ แล้วก็ปล้นทรัพย์ พอ
เจอใหม่เราก็จำ� ไม่ได้ ว่านีค่ อื โจร มันก็เอาขโมยเงินเราไปอีก
แต่ต่อมาพอเราเจออย่างนี้บ่อยๆ เราเริ่มจ�ำได้ เริ่มรู้ว่านี่
ผูร้ า้ ยนะ คราวนีจ้ ะมาชักจูง จะมาจูงมือเราไป เราไม่ไปแล้ว
ใหม่ๆ อาจจะเชือ่ มัน แต่พอไปถึงกลางทาง เราก็นกึ ขึน้ มาได้
นีโ่ จร พอนึกได้เราก็สะบัดมือหลุดออกมา แต่ตอนหลังเพียงแค่
มันเริม่ จูงมือเราเท่านัน้ แหละ เราก็จำ� ได้และไม่ไปกับมันแล้ว
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มีสติก็คือระลึกได้ ไม่หลงเชื่อไปตามอารมณ์และ
ความคิด แต่กอ่ นเคยถูกความโกรธ ความเบือ่ ความเครียด
ที่เกิดขึ้นหลอกล่อไปเป็นประจ�ำจนถล�ำไปนาน แต่ตอนนี้
รู ้ แ ล้ ว จ� ำ ได้ แ ล้ ว ก็ ไ ม่ ห ลงเชื่ อ มั น ไม่ ย อมให้ ล ากจู ง ไป
ตอนหลังก็เริ่มวางระยะกับมัน มันจะมาชักจูงเรา เราไม่ไป
เรายืนอยู่ห่างๆ จะหลอกเราไปไหน เราไม่ไปไม่หลงเชื่อ
ทั้งนี้เพราะจ�ำได้ว่ามันชอบหลอกเรา การฝึกสติท�ำให้เรารู้
และเห็นอารมณ์บ่อยๆจนจ�ำได้ พอจ�ำได้แล้ว คราวต่อไป
มันมาอีกเราก็ไม่ถล�ำไปตามมัน เราก็แค่มองอยู่ห่างๆ เห็น
แต่ไม่หลงเข้าไปในอารมณ์นนั้ ก็ทำ� ให้เราอยูก่ บั ปัจจุบนั จริงๆ
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คือไม่ทงิ้ กายไม่ทงิ้ ใจ ไม่ลมื กายไม่ลมื ใจ เพราะกายและใจ
คือปัจจุบัน ส่วนอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์
ต่างๆ เป็นสิ่งปรุงแต่ง ของหลอก ไม่ใช่เป็นของจริง ไม่ใช่
ปัจจุบัน
เพราะฉะนัน้ เราต้องไม่รงั เกียจ ไม่ผลักไส เวลาอารมณ์
หรือความคิดต่างๆเกิดขึน้ เราไม่ปฏิเสธ เราถือว่าสิง่ เหล่านี้
เป็นครูสอนเรา ให้เราจ�ำได้แม่นย�ำ ให้เรารู้เท่าทันเขาได้
ไวขึ้น เหมือนกับภูมิคุ้มกันในร่างกาย ที่พอเจอเชื้อเข้ามา
แค่ครัง้ เดียวก็จำ� ได้ คราวหน้ามันมาอีก จะเป็นเชือ้ หวัดหรือ
อหิวาต์มันก็ท�ำอะไรเราไม่ได้แล้ว เพราะภูมิคุ้มกันร่างกาย
ของเราท�ำงานไวมาก เนื่องจากจ�ำได้ว่านี่เป็นเชื้อโรค เพียง
เจอเชือ้ โรคแค่ครัง้ เดียว ถ้ามาอีกมันจ�ำได้แล้ว แต่ใจของเรา
กว่าจะจ�ำอารมณ์ได้ จนกระทั่งไม่ถล�ำเข้าไปในอารมณ์นั้น
ต้องเจอหลายครั้ง เจอครั้งแล้วครั้งเล่า เจอเป็นสิบ เจอ
เป็นยี่สิบ เจอเป็นร้อยครั้งถึงจะจ�ำได้ แต่ว่าก็ต้องยอมเสีย
เวลา อย่าไปรังเกียจ อย่าไปปฏิเสธผลักไสอารมณ์ต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า ไปเลื อ กที่ รั ก มั ก ที่ ชั ง ว่ า อย่ า งนี้ ดี ฉั น เอา
อย่างนี้ไม่ดีฉันไม่เอา ทุกอย่างเป็นครูสอนเราได้ทั้งนั้น
ไม่ ว ่ า บวกหรื อ ลบ ความยิ น ดี ห รื อ ยิ น ร้ า ย ก็ ส อนเราได้
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แต่ก่อนเราเผลอไปยินร้ายกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ เผลอก็
ไม่เป็นไร รู้ตัวเมื่อไหร่ก็ท�ำใหม่ อย่าไปยินร้ายมันอีก ยินดี
กับอารมณ์ที่น่าพอใจก็เหมือนกัน ทีแรกก็เผลอยินดี เผลอ
ก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ ต่อไปก็จะไว ไม่ยินดีกับมัน
นี่เรียกว่าระลึกรู้ในกายและใจ ไม่ลืมกายไม่ลืมใจ
โดยเฉพาะลืมใจ จะลืมได้งา่ ยมาก แต่ถา้ ลืมใจแล้ว มันก็ลมื
กายด้วย เช่น เราถล�ำเข้าไปในอารมณ์ ถล�ำเข้าไปในความ
คิด ก็ลืมไปแล้วว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ กินข้าวก็ไม่รู้ว่ากินข้าว
เพราะใจไปอยูก่ บั ความคิดปรุงแต่ง เดินก็ไม่รวู้ า่ เดิน เพราะ
ว่าใจก�ำลังกังวลถึงงานการที่คั่งค้างอยู่
ขอให้เราเข้าใจเรื่องการอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบัน
ให้เป็น มีทั้งระดับทั้งที่หยาบ ไปจนถึงระดับที่ละเอียด ทั้ง
ระดับทีง่ า่ ย ไปจนถึงระดับทีย่ าก แต่กไ็ ม่เกินความสามารถ
ของเราทุกคน

อ ยู่ กั บ ปั จ จุ บั น ใ ห้ เ ป็ น

101

การรู้ทันจิตใจของตัวเอง
นอกจากเราจะต้อง
รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
เราต้องไวพอที่จะสาวลงไป
จนเห็นตัวการที่อยู่เบื้องหลัง
อารมณ์หรือความคิด
ฉะนั้นการเจริญสติ
จึงมีความส�ำคัญมาก
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รู้ ทั น กิ เ ล ส
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รู้ทัน
กิเลส
ใจนี้เป็นใหญ่ แต่หากว่าเราเปิดช่องให้กิเลสครองใจ

กิเลสก็กลายเป็นใหญ่แทน ถึงตอนนั้นแล้วใจก็ต้องคล้อย
ตามกิเลส ธรรมชาติของใจ โดยเฉพาะใจที่ไม่มีการอบรม
มักจะคล้อยตามกิเลส ยิ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้น ยั่วยุ
ปลุกเร้า ก็จะท�ำให้คนเราหลงตามกิเลสไปไม่มที สี่ นิ้ สุด กิเลส
มันก็ฉลาดเสียด้วย สามารถปรุงแต่งเหตุผลจนแม้แต่คนทีม่ ี
การศึกษา หรือคนที่มีความรู้ก็ยังคล้อยตามกิเลสได้ เช่น
เห็นคนก�ำลังเดือดร้อน ก�ำลังล�ำบากอยูต่ อ่ หน้าต่อตา แทนที่
จะเข้าไปช่วยเหลือเขา กิเลสก็อาจจะสรรหาเหตุผลมาอ้าง
ว่าเป็นกรรมของสัตว์บ้าง หรือว่าช่วยเขาแล้วเราได้อะไร
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เมื่อมีข้ออ้างอย่างนี้แล้ว ก็สามารถเมินหน้าหนีได้อย่าง
สะดวกใจ บางทีมันก็หาอุบายสนองความเห็นแก่ตัว เช่น
ก�ำลังนัง่ รถเมล์หรือรถไฟฟ้า เผอิญมีคนแก่ เด็ก หรือคนท้อง
มายืนอยูใ่ กล้ๆ ก็แกล้งท�ำเป็นไม่เห็น แกล้งหลับบ้าง จะได้
ไม่ต้องลุกให้เขานั่ง อย่างนี้เรียกว่าตามใจกิเลส เดี๋ยวนี้มี
แบบนี้เยอะ การตามกิเลส หรือถูกกิเลสจูงไป ไม่ว่าจะเป็น
ความโลภ ความโกรธ หรือความหลง
ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติในพุทธศาสนาจึงเริ่มต้นด้วย
การต้านกิเลส ไม่ใช่ตามกิเลส เริ่มตั้งแต่ทาน การให้ทาน
เป็นการต้านกิเลสโดยตรงเลย ปกติคนเราย่อมมีความ
หวงแหนเงินทอง อยากเก็บสะสมให้มาก ไม่อยากแบ่งปัน
พระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องการให้ทาน เพื่อท�ำให้กิเลส
ส่วนทีเ่ ป็นความตระหนีบ่ รรเทาเบาบาง เป็นการทวนกระแส
กิเลส อยากย�้ำว่าเราไม่ได้ให้ทานเพียงเพราะว่าเรามีจิต
เมตตาเท่านั้น แม้จะไม่มีจิตเมตตาเลย แต่รู้อยู่ว่ามีกิเลส
มีความโลภ มีความเห็นแก่ตัวอยู่ ผู้ฉลาดย่อมพยายาม
สละออกไป ด้วยการให้ทาน การให้ทานคือการต้านกิเลส
ฝ่ายโลภะโดยตรง แต่ว่าระยะหลังเราให้ทานกันไม่ถูกต้อง
คือให้ทานแล้วกลับเพิ่มพูนกิเลส เช่น บริจาคหรือท�ำบุญ
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๑๐ บาท ก็ขอให้ถูกล็อตเตอรี่เป็นล้าน ให้ทานแต่ละอย่าง
ท�ำบุญแต่ละอย่างก็หวังรวย หวังมั่งมี อันนี้ไม่ใช่เป็นการ
ต้านกิเลสแต่กลายเป็นตามกิเลส การท�ำบุญอย่างนี้จะได้
ผลน้อย การให้ทานแบบนี้จะไม่ช่วยท�ำให้จิตใจโปร่งเบา
เพราะว่าเป็นการพอกพูนกิเลส แต่ถ้าท�ำอย่างถูกต้องแล้ว
คือให้เพื่อช่วยเหลือเขาจริงๆ ไม่หวังประโยชน์เข้าตัว ก็จะ
ช่วยบรรเทาอ�ำนาจของกิเลสทีละน้อยๆ
นอกจากทานแล้ว ศีลก็เหมือนกัน โดยเฉพาะศีล ๕
ชัดเจนมาก เป็นการต้านกิเลสส่วนทีเ่ ป็นโลภะ โทสะ โมหะ
โทสะ คือความโกรธ อยากจะท�ำร้าย อยากจะเบียดเบียน
อยากจะเอาชีวติ เขา ก็มศี ลี ข้อที่ ๑ มาคอยกัน้ เอาไว้ ส่วนศีล
ข้อที่ ๒ ก็เป็นการต้านโลภะ คือ ความอยากขโมย อยาก
ช่วงชิงทรัพย์สินของเขา ศีลข้อที่ ๓ ก็เหมือนกัน เป็นการ
ต้านราคะ คือความอยากจะแย่งชิงคนรักของเขา หรือลูกสาว
ของเขา ศีลข้อที่ ๔ ต้านโทสะทีอ่ ยากท�ำร้ายเขา ด้วยการโกหก
พูดเท็จ ศีลข้อที่ ๔ ต้านโมหะคือความหลง อันเกิดจากการ
เสพสุรายาเมา ศีล ๘ หรือศีล ๑๐ ก็มีจุดหมาย ท�ำนอง
เดียวกันคือเพื่อต้านกิเลส ได้แก่ความอยากเสพความสุข
ความสุขทางกาม เช่น การกินอาหารปรนเปรอตน การ
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ประดับประดาด้วยเครื่องหอม เสพสิ่งบันเทิงเริงรมย์ การ
ละเล่นสนุกสนาน หรือการเพลินในการนอน เป็นต้น ทัง้ หมดนี้
เป็นการต้านกิเลสทั้งนั้น
จากศีลแล้วก็มาถึงภาวนา ภาวนามี ๒ ส่วน เรียกว่า
สมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนา หรือว่าสมถกรรมฐานกับ
วิปัสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานยังเป็นการต้านกิเลสอยู่
แต่เป็นการต้านทีแ่ ยบคายกว่า เช่น เมือ่ มีโทสะก็เอาเมตตา
หรือกรุณามาบรรเทาความโกรธ เวลาเราโกรธ จิตใจจะร้อนรุม่
แต่พอเราตั้งจิตปรารถนาดี หรือแผ่เมตตาให้เขา ใจก็จะ
เยือกเย็น เหมือนกับว่าเอาน�้ำมาดับไฟ หรือเวลาเกิดตัณหา
ราคะขึน้ มา วิธกี ารแบบสมถะก็คอื พิจารณาอสุภกรรมฐาน
นึกถึงซากศพหรือความไม่งามของร่างกาย ก็จะท�ำให้ราคะ
ฝ่อลง เพราะเจอธรรมะคู่ปรปักษ์ ราคะต้องเจอกับอสุภะ
นี้ก็ เ ป็ น การต้ า นกิ เ ลสแบบหนึ่ ง เป็ น การทวนกิ เ ลส จะ
เรียกว่าเป็นการ “ย้อนศรกิเลส” ก็ได้ เวลาหลงใหลมัวเมา
เพลิดเพลินในความสุข ก็นกึ ถึงความตาย คือพิจารณามรณสติ
ท�ำให้เกิดความสังเวช เกิดความตืน่ ตระหนก หรือเกิดความ
กลัวขึน้ มา ท�ำให้ความหลงใหลเพลิดเพลินในความสุขฝ่อลง
ถ้าจิตฟุ้งซ่าน ก็ใช้วิธีบังคับหรือก�ำหนดจิตให้อยู่กับสิ่งใด
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สิ่งหนึ่ง เช่น ลมหายใจบ้าง ท้องพองยุบบ้าง ความฟุ้งซ่าน
ก็สงบลงไปได้ ทั้งหมดนี้เรียกรวมๆว่าเป็นการต้านกิเลส
เหมือนกัน แต่วา่ เป็นการต้านด้วยการบังคับควบคุมจิต ไม่ใช่
การบังคับควบคุมกายหรือวาจา เหมือนกับทานและศีล
แต่ถามว่าเท่านีพ้ อไหม แทนทีจ่ ะตามกิเลส ก็ตา้ นกิเลส
แค่นี้ยังไม่พอนะ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีวิปัสสนากรรมฐาน
วิปสั สนากรรมฐานไม่ใช่การต้านกิเลส แต่เปลีย่ นมาเป็นการ
รูท้ นั กิเลส ตรงนีค้ นทีถ่ นัดกับการต้านกิเลส อาจรูส้ กึ ว่าท�ำยาก
เพราะว่าถูกฝึกมาให้ต้านกิเลสอย่างเดียว โดยเฉพาะคนที่
ใฝ่ธรรมะ เราถูกสอนมาว่าต้องต้านกิเลสอย่างเดียว ทานก็ดี
ศีลก็ดี หรือการกดข่มอารมณ์ที่เป็นอกุศล ล้วนเป็นไปเพื่อ
ต้านกิเลสทั้งนั้น ดังนั้นพอมาท�ำวิปัสสนา หรือเจริญสติปัฏฐาน ซึง่ เป็นบาทฐานของวิปสั สนา ก็ยงั อดไม่ได้ทจี่ ะต้าน
กิเลส เวลามีความโกรธ ความหงุดหงิดเกิดขึ้น หรือแค่
ความฟุง้ ซ่านเกิดขึน้ ก็จะเข้าไปจัดการกับมัน ด้วยการกดข่ม
เวลามีนวิ รณ์เกิดขึน้ เช่น ความง่วงเหงาหาวนอน (ถีนมิทธะ)
ความฟุง้ ซ่าน (อุธจั จกุกกุจจะ) ความลังเลสงสัย (วิจกิ จิ ฉา)
ความปรุงแต่งทางกาม (กามฉันทะ) หรือความหงุดหงิด
ขุน่ เคืองใจ (พยาบาท) นักปฏิบตั จิ ะมองว่านิวรณ์เหล่านีเ้ ป็น
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กิเลสทีจ่ ะต้องกด ต้องข่ม ต้องจัดการ แต่ใช้วธิ นี อี้ ย่างเดียว
ไม่พอแล้ว จะตามกิเลสก็ไม่ใช่ จะต้านกิเลสตะพึดตะพือ
ก็ไม่ถูก โดยเฉพาะในขั้นของการบ�ำเพ็ญทางจิต ที่เรียกว่า
วิปสั สนาหรือสติปฏั ฐาน ถึงขัน้ นีต้ อ้ งยกระดับมาสูก่ ารรูก้ เิ ลส
หรือรู้ทันกิเลสแทน อันนี้จะเรียกว่าเป็นทางสายกลางก็ได้
พอปฏิบตั มิ าถึงจุดหนึง่ ตามกิเลสก็สดุ โต่ง ต้านกิเลส
ก็สดุ โต่ง ถ้ามาถึงขัน้ เป็นวิปสั สนาแล้ว เราจะต้องยกจิตมาสู่
ทางสายกลาง คือรูท้ กุ อย่างทีเ่ กิดขึน้ กับใจ รูค้ วามเปลีย่ นแปลง
ของใจ ที่จริงก็รวมไปถึงกายด้วย ไม่ว่าทุกขเวทนาหรือสุข
เวทนาก็ตาม พอมาถึงขั้นที่เป็นการเจริญสติ หรือวิปัสสนา
แล้วจะไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง ในขั้นสมถกรรมฐาน เรา
ยังเอาเมตตามาข่มโทสะ เอาอสุภะมาข่มราคะ แต่พอถึง
จุดที่เป็นการเจริญสติปัฏฐาน เพื่อเป็นบาทฐานสู่วิปัสสนา
เราต้องเปลีย่ นวิธกี าร คือหันมาเรียนรูท้ จี่ ะดูใจของตนอย่าง
เป็นกลาง อะไรเกิดขึน้ ก็สกั แต่วา่ รู้ ไม่ตอ้ งไปท�ำอะไรกับมัน
รู้เฉยๆ โกรธก็รู้ ดีใจก็รู้ ชอบก็รู้ ชังก็รู้ ยินดีก็รู้ ยินร้ายก็รู้
ตรงนีด้ เู หมือนง่าย เพราะว่าไม่ตอ้ งท�ำอะไรนอกจากรู้ แต่วา่
ความเคยชินเดิมๆ ท�ำให้เราอดไม่ได้ทจี่ ะเผลอใช้วธิ กี ารเดิมๆ
ก็คือไปกด ไปข่ม ไปต้านกิเลส
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เราต้องลองปรับใจเสียใหม่ เพราะว่าการปฏิบตั ธิ รรมก็
มีวธิ กี ารเฉพาะตัวในแต่ละขัน้ แต่ละตอน ในทางพุทธศาสนา
เราจะมีค�ำว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ธรรม ทานและศีลเราท�ำมามากแล้ว ก็ควรท�ำต่อไป แต่
พอมาถึงเรือ่ งของการบ�ำเพ็ญทางจิต โดยเฉพาะการเจริญสติ
และปัญญา เราต้องเรียนรู้วิธีที่จะรู้ทันกิเลสบ้าง ไม่จ�ำเป็น
ต้องไปกดข่มหรือต้านกิเลส ทางสายที่ ๓ ส�ำคัญมาก เพราะ
ว่าการรู้ทันกิเลส เพียงแต่ดู หรือเห็นมันเฉยๆ เท่านี้ก็มี
อานุภาพมาก การจะสู้กับกิเลส บางทีก็ไม่ได้ท�ำด้วยการ
ต้านมัน หรือเล่นงานมัน เพียงแต่รู้ เพียงแต่เห็นเฉยๆ มันก็
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ล่าถอยไปได้ โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปท�ำอะไรกิเลสเลย เวลาโกรธ
เราเห็นความโกรธเกิดขึ้น มันก็ดับไป ที่จริงจะว่าดับมันก็
ไม่ถกู เพราะถึงเราไม่มสี ติดมู นั มันก็ดบั เองอยูแ่ ล้ว แต่ปญั หา
คือมันดับแล้วก็เกิดใหม่อีก เพราะว่าธรรมชาติของอารมณ์
ทัง้ หลาย ทัง้ รูปธรรมและนามธรรม มันเกิดแล้วดับ พอเกิดปุบ๊
ก็ดบั ปับ๊ แต่พอมีสติรปู้ บุ๊ มาขวางกลาง มันก็ไม่เกิดขึน้ มันดับ
อยู่แล้วนะ แต่พอมีสติรู้ มันก็ไม่เกิด ท�ำไมมันถึงไม่เกิด
เพราะว่าสติเป็นกุศล พอมีกศุ ลเกิดขึน้ อกุศลก็เกิดขึน้ ไม่ได้
แต่วา่ เราไม่ถนัด ไม่คนุ้ กับการท�ำอย่างนี้ เราจึงพยายามเข้าไป
ต้านมัน พยายามผลักไสมัน แต่เราลืมไปว่า ถ้าเราท�ำอย่างนัน้
ก็ง่ายที่จะถล�ำเข้าไปอยู่ในอ�ำนาจของมัน อารมณ์พวกนี้
เหมือนกับมีกาวติดอยู่ พอเราเอามือผลักมัน ปรากฏว่ามือเรา
ติดมันเลย เกิดการยึดติดขึน้ แล้วมันก็ลากเราไปตามอ�ำนาจ
ของมัน
เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน สมมติว่ามีรถคันหนึ่งหรือ
ซุงท่อนหนึ่งขวางหน้าบ้าน เราอยากจะเข็นหรือดันให้มัน
ไปไกลๆ แต่ว่ายิ่งเข็นยิ่งดัน ตัวเราก็ยิ่งแนบชิดสนิทกับรถ
หรือท่อนซุงใช่ไหม อยากผลักให้มันไปห่างๆ แต่เรากับมัน
กลับยิ่งใกล้ชิดกัน ท�ำนองเดียวกัน พอเราพยายามผลักไส
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ความคิดฟุ้งซ่าน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ยิ่งผลักไสมันก็ยิ่งโผล่
ยิ่งผุด ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจที่อยาก
ผลักออกไปนั้นเป็นใจที่เจือด้วยกิเลส คือความโลภ ความ
อยาก มันเป็นอกุศล อกุศลเมื่อเจอกับอกุศลก็เสริมกันพอดี
ท�ำให้มันมีก�ำลังเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากเรามีสติ คือเห็นมัน
เฉยๆ ด้วยใจเป็นกลาง ไม่มคี วามรังเกียจ หรือความอยาก
ผลักไสเจือปนอยู่ ก็จะเป็นกุศลล้วนๆ เมือ่ เป็นกุศลล้วนๆ ก็
ไม่เปิดโอกาสให้อกุศลเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเราอยากจะผลักมัน
ออกไป อยากจะกดข่มมันให้หายไป ขณะจิตนัน้ เจือด้วยอกุศล
จึ ง กลายเป็ น เชื้ อ ให้ กั บ อารมณ์ อ กุ ศ ลที่ เ ราอยากจะผลัก
เท่ากับไปเติมเชือ้ ให้มนั เหมือนกับเราอยากจะดับไฟ แต่เรา
เอาน�้ำที่ผสมน�้ำมันเทลงไป แทนที่ไฟจะดับมันก็ลุกโพลง
เพิ่มขึ้น
ด้วยเหตุนี้ การจัดการหรือเกี่ยวข้องกับกิเลส เราต้อง
เรียนรูว้ ธิ กี ารอีกขัน้ หนึง่ ด้วย ก็คอื การรูท้ นั กิเลส โดยรูเ้ ฉยๆ
วิธีนี้มีอานุภาพ พระพุทธเจ้าหรือพระสาวก เวลาถูกมาร
ไม่ว่ากิเลสมารหรือเทวปุตตมารมารังควาน วิธีหนึ่งที่ท่าน
ใช้บอ่ ยก็คอื การรูท้ นั หรือการบอกให้มารนัน้ รูว้ า่ ท่านรูท้ นั
มาร มารมีอบุ ายหลายอย่าง ทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั เิ ลิกท�ำความ
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เพียร ในพระไตรปิฎกหมวดที่ชื่อมารสังยุตต์ พูดถึงอุบาย
หลากหลายของมาร เช่น หลอกให้กลัว โดยปลอมมาเป็น
พญาช้างบ้าง เป็นงูยักษ์บ้าง ท�ำให้เกิดแผ่นดินไหวบ้าง
หรือไม่ก็มาล่อหลอกให้เขว คราวหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้า
ยังทรงบ�ำเพ็ญเพียรอยู่ หลังจากทรงละการบ�ำเพ็ญทุกรกิรยิ า
แล้ว มารก็มาชวนให้พระองค์กลับเข้าหาทุกรกิรยิ า โดยบอกว่า
ทางนีถ้ กู แน่ แต่พระองค์กป็ ฏิเสธ เพราะรูว้ า่ นีเ่ ป็นอุบายของ
มาร บางครัง้ พระองค์กำ� ลังบ�ำเพ็ญเพียรอยู่ มารบอกว่า ท่าน
สะสมบุญมากแล้ว ท่านจะบ�ำเพ็ญเพียรอีกท�ำไม มารมา
หลอกอย่างนี้ พระพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้ ก็บอกว่า
เราไม่ได้มีความต้องการบุญแม้แต่น้อย ท่านควรไปบอกแก่
ผูต้ อ้ งการบุญดีกว่า มาถึงตรงนีพ้ ระองค์ไม่ตอ้ งการบุญแล้ว
พระองค์ปฏิบัติเพื่อมุ่งพ้นทุกข์ คือเหนือบุญเหนือบาป แม้
เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว มารก็ยังมาชวนให้พระองค์กลับไป
ครองราชย์ มารจะปรากฏตัวในรูปลักษณ์ต่างๆกัน เช่น
เป็นพราหมณ์บ้าง เป็นดาบสบ้าง
พระสาวกก็โดนมารหลอกหรือรังควานเช่นกัน บางครัง้
มารก็มาชักชวนภิกษุณีว่าไปสวรรค์ดีกว่า อย่าไปนิพพาน
เลย สวรรค์มีสิ่งงดงามมากมาย แต่ท่านก็ปฏิเสธไป บางที
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มารก็ใช้ฤทธิ์ เช่นมาเข้าท้องพระโมคคัลลานะ ท่านบอกให้
ออกไป มารไม่ยอมออก ท่านจึงพูดกับมารว่า “เรารูจ้ กั ท่าน
ท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่าน” แค่นี้แหละ มารก็ออกจาก
ร่างพระโมคคัลลานะ ด้วยความเสียใจที่ถูกรู้ทัน อีกคราว
หนึ่งมารเข้าสิงพระพรหมเพื่อให้กล่าวต�ำหนิพระพุทธองค์
พระองค์รู้ว่านี่เป็นฝีมือของมาร จึงตรัสว่า “มารผู้มีบาป
เรารู้จักท่าน ท่านอย่าเข้าใจว่าเราไม่รู้จักท่าน” เพียงเท่านี้
มารก็หยุด สิง่ หนึง่ ทีม่ ารกลัวก็คอื กลัวว่าคนอืน่ จะรูท้ นั อุบาย
ของมาร มี ห ลายครั้ ง ที่ เ มื่ อ พระพุ ท ธเจ้ า หรื อ พระสาวก
รู้ทัน มารก็ล่าถอยไปด้วยความเสียใจ พร้อมกับร�ำพึงว่า
“พระพุทธเจ้าทรงรูจ้ กั เรา พระสุคตทรงรูจ้ กั เรา” คราวหนึง่ มาร
มาแกล้งพระสมิทธิ ด้วยการท�ำให้เกิดแผ่นดินไหว พระสมิทธิ
ตกใจจึงเลิกท�ำความเพียร รีบไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์
ทราบว่าเป็นอุบายของมาร จึงตรัสให้พระสมิทธิรู้ พระสมิทธิ
กลับไปบ�ำเพ็ญเพียรใหม่ พอเกิดแผ่นดินไหวอีก พระสมิทธิ
ก็บอกให้มารรูว้ า่ ท่านรูแ้ ล้วว่าเป็นอุบายของมาร มารพอได้ยนิ
เช่นนัน้ ก็เสียใจ หยุดรังควาน พร้อมกับร�ำพึงว่า “พระสมิทธิ
รู้จักเรา”
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การรู้หรือเห็นกิเลสมารเฉยๆ รู้ว่ามันเกิดขึ้นในใจ จึง
มีพลังมาก สามารถท�ำให้มารล่าถอยไปได้ โดยที่ไม่ต้องใช้
อิทธิฤทธิเ์ ลย ถามว่ารูท้ นั มารด้วยอะไร ก็รดู้ ว้ ยสติหรือความ
ระลึกได้ ที่แล้วมาเวลาเราเกิดอารมณ์อกุศลขึ้นมา เรามัก
จะต้าน จะต่อสู้ แล้วก็พนั ตูมนั อันนัน้ ก็ดอี ยู่ แต่วา่ ยังไม่พอ
เราต้องเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งซึ่งใช้ในการบ�ำเพ็ญวิปัสสนา คือ
รู้หรือดูมันเฉยๆ วิธีนี้ไม่ใช่ของยาก เพราะว่าเรามีความ
สามารถที่จะดูหรือรู้ใจอยู่แล้ว เราทุกคนมีสติ สามารถรู้
ความเป็นไปภายในใจได้อยู่แล้ว
อย่าว่าแต่พวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติเลย แม้แต่เด็กๆก็
มีความสามารถเช่นนี้อยู่ มีแม่คนหนึ่งเล่าให้ฟัง ว่าวันหนึ่ง
ลูกซึง่ อายุแค่ ๔ ขวบ ไม่พอใจย่ามาก ทีเ่ อาดอกไม้กระดาษ
ของตัวเองมาผสมกัน แทนที่จะแยกคนละสี แม่อาสาว่า
จะช่วยแยกให้ แต่ลูกก็ไม่ยอม ยืนยันจะให้ย่าท�ำให้เหมือน
เดิม ปกติคนเป็นแม่ ถ้ารู้ว่าลูกโกรธย่า แม่ก็จะบอกว่าอย่า
โกรธย่านะลูก มันไม่ดี แต่แม่คนนีไ้ ม่ทำ� อย่างนัน้ แม่ถามว่า
“ลูกโกรธย่ามากใช่ไหมทีม่ าท�ำของลูกเสีย ไหนลูกบอกแม่ซิ
ว่าลูกโกรธย่าแค่ไหน เท่านีห้ รือ” แล้วแม่กก็ างมือออกเล็กน้อย
เด็กยังเงียบ แม่จึงกางมือใหญ่กว้างแบบเท่าฟ้า คราวนี้
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ลูกกางมือออกเท่าฟ้าเหมือนแม่ แสดงว่าลูกโกรธย่าเท่าฟ้า
แถมยังบอกแม่ให้ไปบอกย่าด้วยว่าลูกโกรธย่าตั้งเท่านี้
ถ้าเป็นแม่ทั่วไปก็ต้องตกใจที่ลูกโกรธย่าเท่าฟ้า แต่แม่ไม่
ตระหนก แม่บอกลูกว่าได้เลยลูก แม่จะไปบอกย่าให้ พูด
แค่นี้ ลูกก็เดินจากไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม่ไม่ได้สอน
ลูกให้ต้านกิเลส หรือให้กดข่มความโกรธ แต่แม่ท�ำหน้าที่
เป็นกระจกสะท้อนให้ลูกเห็น ว่าตัวเองมีความโกรธแค่ไหน
พอเด็กเห็นปุ๊บ สติเกิดขึ้น ความโกรธก็ค่อยๆหายไป
แม่คนหนึ่งก็เล่าคล้ายๆกัน ลูกชื่อน้องเพลง อายุแค่
๓ ขวบครึ่ง เสียใจเพราะกบตาย ร้องไห้ไม่หยุด ทีแรก
แม่ก็ใช้วิธีปลอบใจ แต่พูดอย่างไรก็ไม่ได้ผล แม่เลยเปลี่ยน
วิธีใหม่ โดยท�ำหน้าที่สะท้อนความรู้สึกของลูก แม่พูดกับ
ลูกว่าน้องเพลงเสียใจที่กบตายใช่ไหม น้องเพลงก็พยักหน้า
เสร็จแล้วแม่ก็นั่งอยู่ข้างๆกับลูกเงียบๆ ไม่ได้บอกลูกเลย
ว่าอย่าเสียใจนะลูก มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าพูด
อย่างนั้นเด็กไม่รู้เรื่องนะ แม่เพียงแต่ให้เด็กรับรู้ความรู้สึก
ของเขาโดยทีแ่ ม่เป็นตัวสะท้อน พอแม่พดู อย่างนี้ เด็กก็เห็น
ความรู้สึกของตัวว่าก�ำลังเสียใจที่กบตาย ความรู้สึกตัวก็
เกิดขึ้น พอความรู้สึกตัวเกิดขึ้น ความเสียใจก็ค่อยๆหาย
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ไป แม่ก�ำลังสอนลูกให้รู้ทันกิเลส ให้รู้ทันอารมณ์อกุศล นี่
ก็เป็นวิธีการแบบพุทธ ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการสอนให้เด็ก
ต้านกิเลส ซึ่งก็ดีอยู่ แต่วา่ มันไม่ใช่เป็นวิธีเดียวที่ใช้ได้ ยังมี
วิธีอื่นคือการท�ำให้เด็กรู้ตัว วิธีการนี้ใช้ได้ไม่ว่าเด็กเล็กหรือ
เด็กโต เพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟัง ลูกสาวอายุ ๑๒ มาขอเงิน
แม่เพือ่ ซือ้ ของเล่น เป็นไมโครโฟน พอกดปุม่ จะมีเสียงเพลง
ออกมา เหมือนกับว่าเราร้องเพลงได้ แม่ถามว่าเท่าไหร่ เด็ก
ตอบว่า ๔๐๐ บาท แม่ตกใจ บอกว่าแพงนะ ๔๐๐ บาท แต่
ลูกก็รบเร้าจะเอาให้ได้ แม่กไ็ ม่คา้ นลูกนะ แต่ตอ่ รองกับลูกว่า
แม่จะให้เงินลูกนะ แต่มีเงื่อนไข ๒ ข้อ หนึ่งแม่จะหักเงิน
ค่าขนมลูกวันละครึ่งหนึ่งจนครบ ๔๐๐ บาท สอง ทุกเย็น
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ก่อนกลับบ้านแม่อยากให้ลูกดูไมโครโฟนอันนั้น แล้วก็ดูใจ
ของลูกที่อยากได้ไมโครโฟนด้วย ผ่านไปได้ ๔ วัน ลูกก็มา
บอกแม่ว่าไม่เอาละ แม่ถามว่าท�ำไมล่ะ ลูกอยากได้ไม่ใช่
เหรอ เด็กบอกว่าเบือ่ แล้ว เอาค่าขนมเอาไปท�ำอย่างอืน่ ดีกว่า
เสียดายเงิน ลูกดูใจตามทีแ่ ม่บอก พอมาดูความอยาก ก็เห็นว่า
ความอยากค่อยๆคลายไป เพราะความอยากมันไม่เที่ยง
วันแรกก็อยากได้มาก พอวันที่ ๒ ความอยากก็ลดลง พอถึง
วันที่ ๔ ความอยากก็แทบจะเป็นศูนย์ แล้วเด็กก็ได้คดิ ว่าเงิน
๔๐๐ บาทแพงไป เอาเงินไปท�ำอย่างอื่นดีกว่า
ปกติเวลาแม่เจอลูกรบเร้าอยากได้ของเล่น วิธกี ารทีแ่ ม่
ทั่วไปใช้ก็คือตัดร�ำคาญ ให้เงินลูกไปเลย อันนี้เรียกว่าตาม
กิเลส แม่บางคนก็ใช้วธิ ตี า้ นกิเลส ห้ามลูกว่าอย่าซือ้ เลย มัน
แพง แต่แม่คนนีม้ อี บุ ายดีกว่านัน้ ลูกจะซือ้ ก็ซอื้ ได้ แต่วา่ ให้
ลูกไปดูของแล้วก็ดใู จด้วย เป็นธรรมชาติของจิตอยูแ่ ล้ว พอ
มีสติดูใจ ก็จะเห็นเลยว่าความอยากมันไม่เที่ยง ถึงแม้ไม่ดู
ความอยากก็ไม่เทีย่ งอยูแ่ ล้ว แต่พอดูใจ ก็จะให้เห็นชัดยิง่ ขึน้
ว่าความอยากค่อยๆหายไป อีกอย่าง พอมีสติดใู จ เห็นความ
อยาก ความอยากก็คลายไป หรือปล่อยวางได้ นี้เป็นวิธีที่
ใช้ได้ แม้กระทั่งกับเด็ก ก็สามารถฝึกให้เด็กมีสติได้
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มีวิธีการหลายอย่างที่พ่อแม่สามารถใช้กับลูกได้ เช่น
ลูกโกรธ แม่กถ็ ามว่าลูกโกรธใช่ไหม ลูกตอบว่าใช่ แม่ถามว่า
โกรธแค่ไหน เสร็จแล้วก็เอาสีมาระบาย โกรธแค่นี้ใช่ไหม
เอาสีระบายลงไปในกระดาษ โกรธแค่นใี้ ช่ไหม ลูกบอกไม่ใช่
มันโกรธมากกว่านี้ ลูกก็เอาสีละเลงเข้าไปใหญ่ ในแง่หนึ่งก็
เป็นการระบายความโกรธ แต่ในแง่หนึง่ ก็ทำ� ให้เด็กเห็นความ
โกรธของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม พอท�ำเสร็จเด็กก็รตู้ วั พอ
รู้ตัวเด็กก็สงบลงได้
เราเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถท�ำอย่างนี้ได้ และสามารถ
ท�ำได้ดดี ว้ ย แต่ปญั หาของผูใ้ หญ่คอื ผูใ้ หญ่มคี วามคิดซับซ้อน
ชอบหาเหตุผลมาสนับสนุนอารมณ์ของตัว เช่นเรามักมี
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เหตุผลมายืนยันว่า ทีเ่ ราโกรธนัน้ ถูกแล้ว ส่วนเด็กมีความคิด
ที่ไม่ซับซ้อน พอรู้ทันความโกรธ ความโกรธก็เพลาลงเลย
แต่ผใู้ หญ่จะไม่ยอมให้ความโกรธทุเลา มักสรรหาเหตุผลเป็น
ข้ออ้างว่าสมควรแล้วที่โกรธ ต้องโกรธให้มากๆ เพราะไอ้นี่
มันเลว มันชั่ว เราจะสรรหาเหตุผลมาเพื่อสนับสนุนความ
โกรธ หรือหาเหตุผลมาสนับสนุนความอยากของเรา แทนที่
มันจะเพลาลงเมือ่ มีสติรทู้ นั กิเลส มันกลับพุง่ โพล่งขึน้ มาใหม่
เพราะเราไปปรุงแต่ง ยิง่ คนทีม่ กี ารศึกษา ก็จะยิง่ มีความฉลาด
ในการสรรหาเหตุผลมาปรุงแต่งหรือรองรับสนับสนุนกิเลส
ของตัวเอง
เพือ่ นคนหนึง่ มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ เพิง่ ซือ้ มาได้ปเี ดียว
พอเจอโน้ตบุ๊คตัวใหม่ อยากได้ขึ้นมาก็จะหาเหตุผลให้
ตัวเองว่า โน้ตบุค๊ รุน่ นีด้ นี ะ มันเบา ความเร็วสูง แถมเก็บไฟ
ได้นาน เหมาะกับการเอาไปท�ำงานต่างจังหวัด คือทั้งๆที่รู้
ว่าตัวเองอยาก แต่พอมีเหตุผลอย่างนีเ้ ข้ามา สติกก็ ระเจิงเลย
เพราะความอยากมีกำ� ลังมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทัน
เหตุผลที่ถูกปรุงแต่งมาเป็นข้ออ้างด้วย รู้ทันลงไปว่าเหตุผล
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นข้ออ้างของกิเลสทัง้ นัน้ กิเลสมันก็มเี หตุผลของมัน
เหมือนกันนะ อย่าไปคิดว่าเหตุผลนัน้ เกิดจากปัญญาบริสทุ ธิ์
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อย่างเดียว ยิง่ ฉลาด ยิง่ จบปริญญาสูง ก็ยงิ่ ฉลาดในการสรรหา
เหตุผลมาสนับสนุน รองรับความต้องการของมัน ถ้าเรา
ไม่รู้ทันกิเลส เราก็จะถูกมันหลอกไปเรื่อยๆ
ดังนัน้ การรูท้ นั จิตใจของตัวเอง นอกจากเราจะต้องรูท้ นั
อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เราต้องไวพอที่จะสาวลงไปจนเห็น
ตัวการที่อยู่เบื้องหลังอารมณ์หรือความคิด การเจริญสติมี
ความส�ำคัญมาก ประการแรกคือช่วยป้องกันไม่ให้กเิ ลสเข้ามา
ครองจิตครองใจ ไม่ใช่เพราะผลักไส ไม่ใช่เพราะรังเกียจ แต่
เพราะรู้ รูแ้ ล้วไม่หลงเชือ่ พอมันหายไป ความสงบก็มาแทนที่
เราไม่จ�ำเป็นต้องกดข่ม เราเพียงแต่เห็น ใจก็จะสงบ เป็น
ความสงบโดยไม่จำ� เป็นต้องหลบลี้หนีหน้าผู้คน หรือหนีสิ่ง
เย้ายวนยั่วยุ คนเราเวลาอยากจะสงบใจ ก็ต้องหนีมาอยู่วัด
จะได้ไม่ตอ้ งดูโทรทัศน์ ไม่ตอ้ งฟังวิทยุ ไม่ตอ้ งดูหนังสือพิมพ์
ไม่มขี า่ วสารทีจ่ ะมากระตุน้ โทสะ ไม่มลี ะครทีจ่ ะมากระตุน้ โลภะ
หรือราคะ ไม่มีโฆษณาที่จะมากระตุ้นความอยาก มาอยู่ใน
บรรยากาศแบบนีเ้ ราก็สงบได้ แต่สงบอย่างนี้ เป็นความสงบ
ทีต่ อ้ งพึง่ พาสิง่ แวดล้อม อาศัยสิง่ แวดล้อมเป็นหลัก ดังนัน้ ถึง
ไม่ปฏิบตั ธิ รรมก็สงบได้ แต่ถา้ เรามาอยูท่ า่ มกลางสิง่ แวดล้อม
ทีก่ ระตุน้ ยัว่ ยุ สติจะมีความส�ำคัญมาก แม้วา่ มีสงิ่ มากระทบ
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ทางตา ทางหู ทางจมูก แต่มนั ไม่กระเทือนถึงใจ เพราะพอ
มีความอยากเกิดขึ้น มีความหงุดหงิดเกิดขึ้น ทันทีที่มีสติรู้
ก็วางมันลงได้ ท�ำให้เกิดความสงบใจ แม้จะอยู่ท่ามกลาง
สิง่ แวดล้อมทีว่ นุ่ วาย หรือสิง่ ทีย่ วั่ ยุเย้ายวน หรืออยูท่ า่ มกลาง
ผู้คน ซึ่งมีนิสัยไม่ตรงกับเรา แต่ไม่ว่าอะไรมากระทบ หรือ
รับรู้ทางตา จมูก หู ลิ้น กาย เราก็มีสติรู้ทัน ท�ำให้เกิด
ความสงบได้
อย่างที่บอกไว้แล้ว วิปัสสนากรรมฐาน ไม่ได้มีจุด
มุง่ หมายแค่ให้เกิดความสงบ แต่ยงั ช่วยให้เราเห็นความจริง
ของใจจากการเห็นอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้น เมื่อเรามีสติ เรา
ก็จะเห็นมันเกิดดับ การเห็นบ่อยๆ ไม่ว่าจะอารมณ์บวก
หรืออารมณ์ลบ อิฏฐารมณ์หรืออนิฏฐารมณ์ กุศลหรืออกุศล
ชอบหรือชัง ยินดีหรือยินร้าย ทั้งหมดนี้ถือเป็นของดีทั้งนั้น
คือเป็นวัตถุดบิ เพือ่ ให้เราได้เห็นธรรมชาติของจิต เห็นธรรมชาติของนามธรรม เห็นธรรมชาติของทุกสิง่ รวมทัง้ รูปธรรม
ด้วย เห็นความเกิด ความดับของมัน เห็นว่ามันไม่เที่ยง
ไม่จรี งั ไม่วา่ กุศลหรืออกุศล ในแง่นจี้ งึ มีคณุ ค่าเสมอกัน ต่าง
ก็ไม่เทีย่ งทัง้ คู่ แล้วก็เป็นทุกข์ เป็นทุกข์ในทีน่ หี้ มายความว่า
ไม่สามารถทนอยูใ่ นภาวะใดภาวะหนึง่ ได้นาน ลองสังเกตดูนะ
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เวลาเราดีใจ หรือว่าเวลาเรามีความสุข ความสุขมันก็อยู่
ไม่นาน ความสุขมันไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมของ
มันได้ มันต้องแปรเปลี่ยนไป ความทุกข์ก็เหมือนกัน ความ
โกรธก็เหมือนกัน ความเบือ่ ก็เหมือนกัน ไม่สามารถจะคงทน
อยู่ได้นาน เรียกว่าเป็นทุกข์ ทุกขังก็คือทนอยู่ในภาวะใด
ภาวะหนึ่งไม่ได้นาน เป็นความไม่เที่ยงอีกแบบหนึ่ง
ยิ่งเห็นต่อไปว่า มันเป็นอนัตตา คือกายและใจ รวม
ทั้งอารมณ์ต่างๆ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา การเจริญสติ ถ้า
เราเป็นผู้ดูเฉยๆ ก็จะเห็นเลยว่า ที่เดินนี้เป็นกายที่เดิน
ไม่ ใ ช่ เ ราเดิ น ที่ คิ ด นี้ เ ป็ น ใจที่ คิ ด ไม่ ใ ช่ เ ราคิ ด ที่ โ กรธนี้
ใจโกรธไม่ใช่เราโกรธ แต่ถา้ ไม่มสี ติ ก็จะส�ำคัญมัน่ หมายว่า
มีเราเป็นผูเ้ ดิน เป็นผูโ้ กรธ แต่พอมีสติกจ็ ะเห็นชัดขึน้ เรือ่ ยๆ
จนความเป็นเราไม่มีที่ตั้ง เพราะมันเป็นการปรุงแต่งขึ้นมา
ความจริงเหล่านี้เห็นได้จากการที่เราดูใจอยู่บ่อยๆ
เรียกง่ายๆว่ามองตน มองตนทีแรกก็เห็นนิสัยของตัวเอง
เห็นความถนัด ความชอบของตัวเอง แต่มองไปลึกๆ กลาย
เป็นว่าไม่เห็นตนแล้วนะ มองตนจนไม่เห็นตนเลย มันมีแต่
รูปและนาม มีแต่กายและใจ ทีเ่ คลือ่ นขยับ กายเคลือ่ นไหว

รู้ ทั น กิ เ ล ส

123

ใจคิดนึก มองตนดีๆ มองไปลึกๆ ไม่เห็นตนแล้วนะ แต่วา่
ใหม่ๆก็ไม่เห็นตนแค่ชั่วขณะ พอเผลอ พอไม่มีสติ หรือ
พอลืมตัว ความหลงก็มาแทนที่ พอความหลงมาก็ปรุงตัวกู
ของกูขึ้นมา แต่ถ้าเราเห็นบ่อยๆก็จะเห็นความจริงของรูป
และนาม ของกายและใจ ก็จะเกิดปัญญา เพราะปัญญาใน
พระพุทธศาสนา ไม่ได้เกิดจากการคิดเอา แต่เกิดจากการ
เห็นของจริง เราจะเห็นของจริงได้ ก็ตอ้ งเปิดใจยอมรับ เปิด
กว้างทุกอย่างด้วยใจเป็นกลาง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ว่า
กุศลหรืออกุศล ไม่ว่าดีใจเสียใจ ไม่ว่าชังหรือชอบ เปิด
รับเสมอกัน ไม่รังเกียจ ไม่ผลักไส แต่ก่อนนี้เราผลักไส แต่
ตอนนี้เราเรียนรู้ที่จะไม่ผลักไส หัดมองด้วยใจเป็นกลางๆ
คนทีต่ ดิ ดีมกั จะไม่ชอบความโกรธ ไม่ชอบความเกลียด
เพราะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดี ท่านติช นัท ฮันห์ จึงสอนว่า ให้
ลองโอบกอดความโกรธดูบ้าง โอบกอดด้วยสติ อันนี้เป็น
ส�ำนวนเพือ่ ให้เราไม่ผลักไส ตามความเคยชิน ตามนิสยั ติดดี
ของเรา คนทีต่ ดิ ดีมกั เห็นว่า โกรธไม่ดี เกลียดไม่ดี นักปฏิบตั ิ
โกรธไม่ได้ เกลียดไม่ได้ แต่พอเราเจริญวิปสั สนาเรายอมรับ
ตัวเองตามที่เป็นจริง ก็จะเห็นเลยว่าไม่ใช่เราโกรธ ไม่ใช่
เราเกลียด มันเป็นใจที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา เวลาใครมาต�ำหนิ
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ถ้าไม่มีสติก็โกรธ แต่ถ้ามีสติก็รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้น เวลา
มีความรู้สึกเสียหน้าเกิดขึ้น ก็เห็นว่าไม่ใช่เราเสียหน้า แต่
ถ้ายังมองไปถึงตรงนี้ไม่ได้ อย่างน้อยก็มองให้เห็นว่ากิเลส
มันทุกข์ ไม่ใช่เราทุกข์ เวลาท�ำอะไรเสียหน้า ก็ให้รู้ว่ากิเลส
มันเสียหน้า กิเลสมันทุกข์ ไม่ใช่เราทุกข์
ถ้าเรามีสติ เห็นอยูเ่ รือ่ ยๆด้วยใจเป็นกลาง จนกระทัง่
เห็นว่า ไม่มีเรา ไม่มีของเรา มีแต่รูปและนาม เมื่อมีความ
ทุกข์เกิดขึ้นก็ยกให้เป็นความทุกข์ของรูปและนามไป เช่น
ตอนนี้รู้สึกเมื่อยขึ้นมา ถ้าไม่มีสติก็รู้สึกว่าฉันเมื่อย กูเมื่อย
แต่ถ้ามีสติเห็นความเมื่อย ก็จะคืนความเมื่อยหรือความ
ทุกข์ให้เป็นของรูปไป ไม่ใช่เราทุกข์ ไม่ใช่เราเมื่อย มันเป็น
รูปที่เมื่อยหรือเป็นกายที่ปวด
ถ้าพูดจริงๆแล้ว กายก็ไม่ปวด กายมันไม่รู้สึกหรอก
แต่เป็นเวทนา ทางพระพุทธศาสนาจึงแยกออกมาเป็นกาย
เวทนา จิตและธรรม เพือ่ ให้เห็นว่าเวทนานีก้ อ็ กี ตัวหนึง่ มัน
ไม่ใช่กายที่ปวด แต่เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมา แต่ใหม่ๆ
เรายังไม่ตอ้ งไปแยกแยะขนาดนัน้ เราพูดรวมๆไปก็แล้วกันว่า
เห็นกายมันทุกข์นะ ไม่ใช่เราทุกข์ เห็นใจมันโกรธ ไม่ใช่เรา
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โกรธ การเห็นอย่างนี้จะเป็นบาทฐานไปสู่วิปัสสนา คือเห็น
ความจริง ความจริงที่ไม่มีเราตั้งแต่แรกแล้ว เพราะฉะนั้น
จึงช่วยท�ำให้ความทุกข์ลดน้อยลง เพราะว่าต่อไปนี้ไม่มีเรา
เป็นผูท้ กุ ข์ ความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ เราคืนให้รปู และนาม คืนให้
ธรรมชาติไป
แต่ก่อนนี้โง่ แต่ก่อนนี้หลง ก็ไปเหมาเอาความทุกข์
ของรูปของนามมาเป็นของเรา บางทีกไ็ ปเหมาเอาความทุกข์
ของกิเลสมาเป็นของเราด้วย กิเลสมันโมโห กิเลสมันโกรธ
กิเลสมันเสียหน้า ก็ไปเหมาเอาความทุกข์ของกิเลสมาเป็น
ความทุกข์ของเรา ว่ากูโมโห กูโกรธ กูเสียหน้า นับว่าเราโง่
แท้ๆ อยูด่ ๆี ไม่วา่ ดี ยังไปเหมาเอาความทุกข์ของรูปและนาม
หรือความทุกข์ของกิเลสมาเป็นของกู แต่พอเรามีสติรู้ เรา
ไม่เหมาไม่แบกให้เหนื่อยเปล่าๆ เราวาง เราคืนให้เจ้าของ
คื น ความทุ ก ข์ ใ ห้ รู ป และนามไป หรื อ คื น ความทุ ก ข์ ใ ห้
ธรรมชาติไป จะคืนความทุกข์ให้กิเลสไปก็ได้
การทีเ่ รามีสติ รูท้ นั กิเลส ท�ำให้กเิ ลสเบาบางและดับไป
บางคนอาจจะถามว่า ท�ำไมโกรธ รู้ว่าโกรธแล้วท�ำไมยัง
ไม่หายโกรธ อันนี้เป็นเพราะสติยังไม่กล้าแข็งรวดเร็ว คือ
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สติเกิดขึน้ มาแวบเดียว ไม่ใช่สติทตี่ งั้ มัน่ อีกเหตุผลหนึง่ ก็คอื
พอรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้น ก็มีความรู้สึกเจือปนอยู่ลึกๆว่า
ไม่พอใจ อยากจะให้ความโกรธหายไป พูดอีกอย่างหนึ่งคือ
เกิดโทสะต่อความโกรธ สังเกตไหม มันเกิดโทสะต่อความ
โกรธ เกิดโทสะต่อความหงุดหงิด เวลาหงุดหงิดเกิดขึ้น ก็
ไม่พอใจความหงุดหงิด เวลาความโกรธเกิดขึ้น ก็ไม่พอใจ
ความโกรธ มันโกรธซ้อนโกรธ เมื่อเป็นอย่างนี้ ความโกรธ
จะหายไปได้ยังไง ในเมื่อสติที่เรามี เป็นสติที่ไม่บริสุทธิ์
ล้วนๆ แต่เจือไปด้วยความโกรธ เพราะฉะนัน้ จึงเกิดปัญหาว่า
รูต้ วั ว่าโกรธแล้วแต่ทำ� ไมยังไม่หายโกรธ นัน่ เพราะสติทมี่ ไี ม่ใช่
สติที่บริสุทธิ์แต่เจือด้วยโทสะต่อความโกรธนั้นๆ ก็เท่ากับ
ซ�้ำเติมหรือสาดน�้ำมันเข้ากองไฟ แล้วความโกรธจะหาย
ไปได้อย่างไร แต่ถ้าเรามีสติที่บริสุทธิ์ล้วนๆ ที่เป็นกลาง ก็
จะท�ำให้จิตตั้งมั่น ไม่ถล�ำเข้าไปในความโกรธหรือปรุงให้
ความโกรธเพิ่มพูนขึ้น เพราะว่าเมื่อไม่มีโทสะเจือปนอยู่
ก็จะดับความโกรธได้งา่ ย พูดอีกอย่างคือดับสนิท ไม่เกิดขึน้
มาอีก เหมือนกับดับไฟด้วยน�้ำบริสุทธิ์ ไม่มีน�้ำมันเจือปน
ไฟนั้นย่อมดับไปในที่สุด
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เราไม่สามารถเลือกได้
ว่าจะต้องมีสิ่งดีๆ
เกิดขึ้นกับชีวติ ของเรา
แต่เราเลือกได้ว่าจะยอมให้มัน
มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจเราแค่ไหน
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รู้ใจ
ก็ไร้ทุกข์

เวลาเรามีเพื่อน เราก็อยากได้เพื่อนที่รู้ใจ เวลาเรา

ท�ำงานก็อยากได้ลูกน้องที่รู้ใจ เวลาเรามีแฟน มีคู่ครอง ก็
อยากได้แฟน หรือคู่ครองที่รู้ใจ เวลาเรามีความทุกข์ เราก็
อยากให้คนเห็นใจเรา แต่วา่ เราเคยถามตัวเราเองบ้างหรือเปล่า
ว่าทีเ่ ราเรียกร้องให้ใครมารูใ้ จ ให้ใครมาเห็นใจ แล้วตัวเราเองล่ะ
เคยคิดจะรู้ใจตัวเองบ้างไหม เคยคิดจะเห็นใจตัวเองบ้าง
หรือเปล่า
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เราเรียกร้องกันมาก ให้ใครต่อใครมาเห็นใจ มารูใ้ จเรา
แต่ทำ� ไมเราไม่คิดที่จะรู้ใจหรือเห็นใจตัวเองบ้าง เมื่อไม่รู้ใจ
ไม่เห็นใจตัวเอง แต่กลับไปเรียกร้องแสวงหา หรือว่าไป
กะเกณฑ์ให้ใครต่อใครมารู้ใจ หรือเห็นใจเรา จะเป็นไปได้
อย่างไร อยากถามว่าระหว่างคนข้างนอกที่จะมารู้ใจเรา
หรือตัวเราเองที่รู้ใจตัวเอง อะไรที่ยากกว่ากัน ถ้าเราไม่รู้ใจ
ตัวเองแล้ว จะให้คนอืน่ มารูใ้ จเราได้อย่างไร ถ้าเราไม่เห็นใจ
ตัวเองแล้ว เราจะให้คนอืน่ มาเห็นใจเราได้อย่างไร ส่วนใหญ่
เวลาใครๆบอกว่าอยากให้คนอืน่ มารูใ้ จเรา ก็มกั จะหมายถึง
ว่าอยากให้เขารูค้ วามต้องการของเรา รูว้ า่ จะปรนเปรอ หรือ
ตอบสนองความต้องการของเราอย่างไร นี้เรียกว่ารู้ใจเรา
ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีอยู่ แต่ว่าสิ่งที่เราควรจะท�ำให้ได้ ก็คือรู้ใจ
ตัวเอง รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง
เวลาเราโกรธ เราเคยรู้ใจตัวเองไหม ว่าก�ำลังโกรธ
เวลาเราเกลียด เรารูท้ นั ความเกลียดในใจเราไหม เวลาเราเบือ่
เราเศร้า เราเคยรู้ทันความเบื่อความเศร้า ทั้งๆที่มันเกิดขึ้น
อยู่กลางใจเราหรือเปล่า รู้ใจอย่างนี้แหละที่ส�ำคัญกว่าการ
ไปกะเกณฑ์ให้ใครต่อใครมารู้ใจเรา และมักจะเป็นอย่างนี้
คือ พอคนอืน่ ไม่รใู้ จเรา เช่น เพือ่ นไม่รใู้ จเรา ลูกน้องไม่รใู้ จเรา
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คู่ครองคนรักไม่รู้ใจเรา เรามักจะโกรธ แต่เราไม่เคยคิดที่
จะรู้ใจตัวเอง เมื่อเกิดความโกรธเนื่องจากคนอื่นไม่รู้ใจเรา
ทัง้ ๆทีม่ นั เผาลนจิตใจเราอยู่ เราเห็นบ้างหรือเปล่า เราปล่อย
ให้ความโกรธเผาลนใจเป็นวันเป็นคืน เราเคยคิดอยากจะรูใ้ จ
ตัวเองบ้างไหม เป็นเพราะเราไม่รู้ใจตนเองเวลาความโกรธ
เกิดขึ้น เราจึงปล่อยให้ความโกรธเผาลนจิตใจจนกินไม่ได้
นอนไม่หลับ หรือถึงกับล้มป่วย

บางครัง้ อยูด่ ไี ม่วา่ ดี ก�ำลังสบายๆ ก�ำลังสงบๆ ก็ไปเก็บ
เอาความโกรธมาใส่ตัว มาใส่ใจของเรา ด้วยการไปคิดถึง
เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว อาทิตย์ที่แล้ว เดือนที่แล้ว ปีที่แล้ว
หรือสิบปีที่แล้ว ไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมวาง แล้วยังรู้สึกว่า

132

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

สมควรทีเ่ ราจะโกรธคนนัน้ คนนี้ เพราะเขาไม่ดกี บั เรา คนนัน้
อาจจะเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเพื่อน หรือแม้แต่เป็นพ่อเป็นแม่
เราคิดว่าเขามีหน้าทีท่ จี่ ะต้องเอาใจเรา เขามีหน้าทีท่ จี่ ะต้อง
รูใ้ จเรา เมือ่ เขาไม่ทำ� หน้าทีน่ ี้ เราก็สมควรโกรธ เรามีเหตุผล
ที่ จ ะโกรธ กิ เ ลสมั น สรรหาเหตุ ผ ลมาเพื่ อ ที่ จ ะสนั บ สนุ น
ค�้ำจุน รองรับความโกรธ เราก็เลยเลี้ยงความโกรธเอาไว้
เหมือนกับเลี้ยงไฟ ให้มันเผาลนจิตใจเรา ถามว่าเวลาโกรธ
เราทุกข์ไหม ใครๆก็ย่อมรู้ว่าทุกข์ แล้วท�ำไมยังให้ความ
โกรธเผาลนใจอยู่ อย่างนี้จะเรียกว่าเห็นใจตัวเองหรือเปล่า
เราอยากให้คนอื่นเห็นใจเรา แต่เราไม่เห็นใจตัวเอง
เราท�ำร้ายตัวเองบ่อยๆไป วันละหลายๆครั้ง เราอยากให้
คนอืน่ ทะนุถนอมเรา อยากให้คนอืน่ นุม่ นวล อ่อนโยนกับเรา
แต่เรากลับซ�้ำเติมตัวเองด้วยการเอาความโกรธ เอาความ
เกลียด เอาความโศก ความเศร้า มาเผา มาทิม่ แทง บางที
น้อยเนื้อต�่ำใจ ก็เอาความน้อยเนื้อต�่ำใจมาเผา มาทิ่มแทง
มากรีดใจของเรา อย่างนี้เรียกว่าเราเห็นใจตัวเองหรือเปล่า
ที่จริงถ้าเรารักตัวเอง เห็นใจตัวเอง เราก็ต้องไม่ท�ำ
อย่างนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งแรกที่ควรท�ำ คืออย่าเอา
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ทุกข์มาทับถมตัว แต่เราท�ำอย่างนี้กับตัวเองทุกวันๆ เวลา
เป็นทุกข์เรามักจะโทษคนนั้นคนนี้ ว่าท�ำไม่ดีกับเรา แต่ถ้า
ใจเราไม่เปิดรับ หรือไม่ร่วมมือ จะทุกข์ได้อย่างไร เขาจะ
พูดอะไร เขาท�ำอะไร นัน้ เป็นเรือ่ งของเขา ถ้าใจเราไม่สมยอม
ไม่ร่วมมือ ก็ไม่มีทางท�ำให้เราทุกข์ได้ โดยเฉพาะทุกข์ใจ
จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าใจเราไม่เปิดรับ หรือร่วมมือ สมยอมให้
สิง่ ภายนอกมาเล่นงานใจเรา จะเป็นค�ำพูด จะเป็นการกระท�ำ
ของใครก็ตาม ย่อมจะท�ำอะไรจิตใจเราไม่ได้ อย่างมากก็ทำ� กับ
ทรัพย์สมบัติของเรา หรือจะท�ำกับร่างกายของเรา แต่ว่า
ไม่สามารถจะท�ำให้ใจเราทุกข์ได้ ของหาย ก็เป็นเรื่องของ
นอกตัว หรือแม้แต่จะมาท�ำให้เราเจ็บเราปวด ก็สักแต่ว่า
ร่างกายทีป่ วดแต่ไม่สามารถจะทะลุทะลวงมาถึงใจได้ หรือท�ำ
ให้ใจเราเจ็บปวดได้ ถ้าใจเราไม่เปิดรับ ไม่อา้ แขน ไม่รว่ มมือ
ด้วยการเอาสิ่งที่เขาท�ำนั่นแหละ มาทิ่มแทงตัวเราเอง
กายก็สว่ นหนึง่ ใจก็สว่ นหนึง่ อะไรเกิดขึน้ กับกาย ไม่ได้
แปลว่าใจต้องทุกข์ด้วย เราได้ยินอะไร เราเห็นอะไร เราได้
กลิ่นอะไร ไม่ได้แปลว่า ใจเราก็จะต้องกระเพื่อมตามสิ่งที่
เราได้เห็น ได้ยนิ ได้ฟงั มันมีชอ่ งว่าง และมีระยะห่างอยู่ ลอง
สังเกตดูเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมา เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง

134

พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส า โ ล

จมูกได้กลิ่น แม้ว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่ไม่งาม จมูกได้กลิ่นที่
ไม่หอม หูได้ยนิ เสียงดัง หรือกายได้รบั สัมผัสทีแ่ สบร้อน ไม่ได้
แปลว่า พอเห็น ได้ยนิ ได้สมั ผัสปุบ๊ ใจต้องทุกข์ปบ๊ั ถึงแม้วา่
จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นที่กาย ก็ยังไม่สามารถท�ำให้ทุกข์ใจได้
ถ้าเราไม่ยินร้ายกับผัสสะที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดผัสสะขึ้น ได้ยิน
ได้เห็น ได้ฟัง เป็นธรรมดาที่ต้องเกิดทุกขเวทนา เช่น หู
ได้ยินเสียงดังต้องเกิดทุกขเวทนาขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกขเวทนา
ทางใจ
ถ้าจะเกิดความทุกข์ทางใจต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน
ขั้นที่หนึ่ง คือเกิดความยินดียินร้ายก่อน เมื่อยินดียินร้าย
แล้ว หากยังปล่อยให้ปรุงต่อไป ก็กลายเป็นการยึดติด การ
ผลักไส ถ้ายินดีเราก็ไขว่คว้า ถ้ายินร้ายเราก็ผลักไส จิตที่
ผลักไสหรือไขว่คว้า ก็จะท�ำให้เกิดอาการดิ้นขึ้นมา คือถ้า
อยากได้ อยากไขว่คว้าก็ดิ้นเพื่อไปครอบครอง ทุกข์ตั้งแต่
ตอนที่ใจดิ้นอยากจะได้ อยากครอบครอง หรือพอผลักไส
รังเกียจ ปฏิเสธ จิตก็ดนิ้ เพือ่ ผลักออกไป ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้เกิด
ความทุกข์ เมือ่ ยินดียนิ ร้าย แล้วไขว่คว้าผลักไส สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ตามมาคือทุกข์ใจ หรือเกิดความรู้สึกว่ากูทุกข์นะ
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จากช่วงทีเ่ กิดทุกขเวทนาทางกาย แดดร้อน ร้อนกาย
หรือว่าได้ยินเสียงกระทบ ก่อนที่จะมาเกิดเป็นความรู้สึกว่า
กูทุกข์หรือทุกข์ใจ ต้องผ่านอีก ๓-๔ ขั้นตอน ตามหลัก
ปฏิจจสมุปบาท พอเกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนา เกิดเวทนาแล้ว
ก็มตี ณั หา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ แล้วถึงเกิดทุกข์ขนึ้
ขอให้สังเกตว่ามีกี่ขั้นตอน จากเวทนา แล้วก็ตัณหา ความ
อยาก ทัง้ อยากได้และอยากผลักออกไป เกิดอุปาทาน ความ
ยึดติด ไม่วา่ ยึดติดสิง่ ทีช่ อบหรือสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ก็ยดึ ติดทัง้ นัน้
แล้วเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาเป็นชาติ คือเกิดความรู้สึกว่า
มีตัวกูเกิดขึน้ ตัวกูผอู้ ยาก ตัวกูผเู้ ครียด ตัวกูผโู้ กรธ กูโกรธ
กูเครียด แล้วก็จะปรุงไปเป็นชรา มรณะและทุกขโทมนัส
ตามล�ำดับ สรุปคือมีหลายขั้นตอน
สรุปง่ายๆ คือว่าพอเกิดผัสสะ เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา
ก็เกิดความยินดี ยินร้าย แล้วก็เกิดการผลักไส ไขว่คว้า เกิด
การดิน้ มันไม่ใช่แค่ผลักไสทีใ่ จ แต่ยงั มีพฤติกรรมแสดงออก
มาด้วย เช่น อยากได้ อยากครอบครอง เป็นการกระท�ำออก
มา หรือว่าผลักไสออกไป ผลักไสด้วยค�ำพูดบ้าง ถ้าใช้คำ� พูด
แล้วยังไม่ไป ก็ต่อยตี ทุบตีท�ำร้าย ทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวน
การทีท่ ำ� ให้เกิดความทุกข์ขนึ้ คือกูทกุ ข์ แต่ไม่ได้แปลว่าเมือ่
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เกิดทุกขเวทนาทางกายแล้ว จะท�ำให้เกิดทุกข์ทางใจโดย
อัตโนมัติ มันต้องผ่านหลายขั้นตอน เรื่องนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่เราควรรู้จัก เพราะว่าถ้าเรามีสติรู้ทัน แม้จะมีความยินดี
ยินร้าย แต่พอมีสติรคู้ วามยินดี รูค้ วามยินร้าย รูท้ นั ทีเ่ รียก
ว่ารูใ้ จ คือรูค้ วามยินดียนิ ร้าย รูช้ อบ รูช้ งั ก็หลุด ก็วางได้ ก็
จะไม่ปรุงแต่งจนเกิดความรูส้ กึ ว่ากูทกุ ข์ หรือเกิดความทุกข์
ใจขึน้ ไม่มกี ารส�ำคัญมัน่ หมายว่าความทุกข์ใจทีเ่ กิดขึน้ เป็น
ของกู มีกูเป็นผู้ทุกข์
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับเรา แม้จะมี
คนไม่รู้ใจเรา แม้จะมีคนพูดไม่ถูกหูเรา แม้จะมีคนต�ำหนิ
เรา แม้จะมีคนมาท�ำร้ายเรา แม้จะเจ็บป่วย มันก็จะหยุด
อยู่เพียงที่กาย จะไม่ลามต่อมาที่ใจ ถ้ามีสติรู้ คือรู้ใจ จะ
ไม่เกิดกระบวนการปรุงแต่งเป็นยินดียนิ ร้าย เกิดการไขว่คว้า
ผลักไส หรือยึดอยาก ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดความทุกข์
ขึ้นมา ตรงนี้ส�ำคัญมาก หมายความว่าสิ่งแวดล้อม หรือ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรา ไม่จ�ำเป็นจะต้องท�ำให้เรา
ทุกข์ใจ ตรงนีแ้ หละคือกุญแจทีจ่ ะน�ำไปสูอ่ สิ รภาพ คนเราถ้า
ไม่มีตรงนี้ ก็กลายเป็นทาสของสิ่งแวดล้อม เขาด่ามา เรา
ก็โกรธ เขาต�ำหนิเรา เราก็ทุกข์ หรือว่าเจอแดด เราก็ร้อน
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ไม่ใช่ร้อนกายอย่างเดียว ร้อนใจด้วย เจ็บป่วย เราก็ทุกข์
เรากลายเป็นทาสของสิ่งแวดล้อม ทุกวันนี้เรารู้ตัวไหม เรา
สังเกตไหมว่าเราเป็นทาสสิ่งแวดล้อม คือเราจะสบายได้ ก็
ต่อเมื่ออยู่ในที่ที่สงบ เย็นสบาย แต่หากรอบตัวเรามีเสียง
อึกทึก ก็ไม่สงบแล้ว นักปฏิบัติธรรมหลายคน พอมีเสียง
อึกทึกรอบตัว จิตใจก็ว้าวุ่นแล้ว นี้ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่
ถูกต้อง เพราะการปฏิบัติที่ถูกต้อง สิ่งรอบตัวเป็นอย่างไร
ใจก็เป็นกลางได้ ใครจะร้อง ใครจะบ่น ใครจะส่งเสียงดัง
อย่างไร ใจเรายังเป็นปกติ
แต่ถ้าเราไม่มีสติ จะปฏิบัติไม่ถูก เราจะคอยพึ่งพา
สิง่ แวดล้อม เราจะคอยพึง่ พาผูค้ นรอบตัวว่า ต้องพูดดีๆกับ
ฉันนะ ต้องไม่ส่งเสียงดังนะ ต้องเดินเบาๆนะ ไม่ปิดประตู
เสียงดังนะ ต้องไม่นนิ ทาฉันนะ ต้องรูใ้ จฉันนะ ขอถามว่าเรา
จะเจอคนอย่างนีต้ ลอดเวลาได้ทไี่ หน แม้แต่เรายังไม่รใู้ จตัวเอง
แล้วจะให้คนอืน่ รูใ้ จ หรือปฏิบตั ดิ ๆี กับเราได้อย่างไร แม้แต่
เรายังไม่รจู้ กั ถนอมจิตใจของเราเลย แล้วจะให้คนอืน่ ถนอม
จิตใจเราได้อย่างไร และในเมือ่ เราต้องเจอคนไม่นา่ รักอยูเ่ สมอ
เราไม่พลอยต้องทุกข์ใจไปทุกเรื่องเพราะคนเหล่านี้หรือ
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ทุกวันนีเ้ ราตกอยูภ่ ายใต้อำ� นาจของสิง่ แวดล้อม ไม่วา่
จะเป็นผูค้ น ไม่วา่ จะเป็นดินฟ้าอากาศ หรือเหตุการณ์บา้ นเมือง
รวมทัง้ ข่าวสาร บางทีกไ็ ม่ตา่ งจากหมาหลายตัวทีว่ ดั ป่ามหาวัน
หรือภูหลง เวลาตีระฆัง ท�ำวัตรเช้า ท�ำวัตรเย็น พอตีปุ๊บ
มันหอนปั๊บเลยนะ ตีปุ๊บหอนปั๊บ ตีถี่หอนถี่ ตียาวหอนยาว
มันห้ามตัวเองไม่ได้ กลายเป็นทาสของระฆัง เราเป็นอย่างนี้
บ้างหรือเปล่า พอคนพูดจาไม่ดีกับเรา เราโกรธทันที พอ
คนต�ำหนิเราปุ๊บ เราฉุนทันที เป็นอัตโนมัติเลย คนที่มา
วัดป่ามหาวัน เห็นหมาหอนอย่างนี้ก็หัวเราะ ว่าหมามัน
กลายเป็นทาสของระฆังไป แต่หากมาดูใจตัวเองบ้าง จะพบ
ว่าบ่อยครัง้ เราก็เป็นอย่างนัน้ เหมือนกัน เพียงแต่วา่ เราไม่ได้
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มีปฏิกิริยากับเสียงระฆัง เรามีปฏิกิริยาทันทีกับเสียงพูด
เสียงต�ำหนิ หรือการกระท�ำของคนอื่นที่เห็นทางตา
ถ้าเราไม่ปฏิบตั ิ ไม่รจู้ กั ดูใจตัวเองก็จะเป็นอย่างนี้ เรา
จะกลายเป็นทาสของสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าเรารู้จักดูจิต ดูใจ
จะไม่เป็นอย่างนัน้ จะมีการแบ่งเลยว่า โลกภายนอก เขาท�ำ
กับเราก็อย่างหนึ่ง แต่ว่าจิตใจของเรานั้นก็จะมีปฏิกิริยาอีก
แบบหนึง่ เมือ่ ถึงตอนนัน้ เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั เสียงพูดของผูค้ น
เรากลับมองว่า มันดีด้วยซ�้ำ เพราะเรามีสติ มีปัญญาพอที่
จะเข้าใจ หลวงพ่อท่านหนึ่งพูดว่า คนฉลาด คนดี ใครปา
ขีห้ มาให้ ก็กลายเป็นดอกไม้ ท่านพูดสัน้ ๆกระชับดี ใครปา
ขีห้ มาให้กก็ ลายเป็นดอกไม้ หมายความว่า ใครจะพูด ใคร
จะด่าอย่างไร กลับกลายเป็นดี ซึ่งเราท�ำได้นะ แม้แต่คนที่
ไกลวัด เขาก็ยังท�ำได้ ถ้ามีการรู้เท่าทันจิตใจตนเอง
เจ้าของเมืองโบราณ เสียชีวิตไปนานแล้ว เขาพูดว่า
“วันไหนไม่ถกู ต�ำหนิ วันนัน้ เป็นอัปมงคล” ค�ำต�ำหนิทำ� อะไร
เขาไม่ได้เลย กลับกลายเป็นของดี ไม่ใช่แค่เป็นกลางนะ
กลับกลายเป็นของดี อันนี้ก็เปรียบเหมือนขี้หมากลายเป็น
ดอกไม้ อีกคนทีพ่ ดู น่าสนใจ บางคนอาจจะรูจ้ กั ชือ่ ต๋อง ศิษย์-
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ฉ่อย เมื่อยี่สิบปีก่อนโด่งดังมาก เป็นนักเล่นสนุ้กเกอร์ แล้ว
ก็ดังไวมาก อายุ ๑๒ ปีสามารถชนะแชมป์โลกได้ แต่ไม่ได้
แข่งแบบทางการ อายุไม่ถึง ๒๕ เขาติดอันดับ ๑ ใน ๓
ของโลก เก่งกว่าภราดร ศรีชาพันธุอ์ กี ภราดรแค่ ๑ ใน ๑๐
ของโลก ต๋อง ศิษย์ฉอ่ ยพุง่ เร็วมาก แล้วตอนหลังเขาก็ตกเร็ว
เดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ไม่รู้จักเขาแล้ว แต่เมื่อเร็วๆนี้เขาก็เป็น
ข่าวอีก เพราะเขากลับมาสูว่ งการใหม่ มีคนไปถามเขาหลาย
เรือ่ ง ถามถึงชีวติ ของเขาในช่วง ๒๐ ปีทผี่ า่ นมาหลังจากทีต่ กต�ำ่
คนเราเวลาตกต�่ำ มันตกต�่ำจริงๆนะ นอกจากฝีมือจะตก
แล้วนะ ธุรกิจทีล่ งทุนไปหลาย ๑๐ ล้าน ก็ถกู เพือ่ นโกง แล้ว
ยังถูกสือ่ มวลชนวิจารณ์ แต่กอ่ นสือ่ มวลชนชืน่ ชมเขา ตอนหลัง
ก็วจิ ารณ์เขาเสียๆหายๆ แต่เขาพูดไว้นา่ สนใจว่า สือ่ มวลชน
วิจารณ์เขาถือว่าเป็นเหมือนอาจารย์ เขาบอกว่า ถ้าเราผ่าน
ค�ำวิจารณ์ไม่ได้ เราก็ไม่มีทางเจริญ
เพราะฉะนั้นค�ำวิจารณ์จากสื่อมวลชน หรือจากใคร
ก็ตาม ขอให้ถือว่าเป็นเสมือนอาจารย์ อย่างนี้เรียกว่าเขา
เปลีย่ นขีห้ มาให้กลายเป็นดอกไม้ ไม่เป็นทาสของค�ำวิพากษ์
วิจารณ์หรือความเห็นของคนภายนอก อันนีเ้ ขารู้ เขาเข้าใจ
ตรงนี้ได้ส่วนหนึ่ง เพราะเขาปฏิบัติธรรม ได้ไปบวชก็เริ่ม
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เข้าใจว่าชีวิตไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอน ท�ำให้เขาท�ำใจได้
จากการทีเ่ ขาพุง่ ขึน้ สูงสุดแล้วก็ตกลงมา เขาบอกว่ามันก็เป็น
ธรรมชาติ ธรรมดา เขาใช้ค�ำนี้บ่อยมาก มันเป็นธรรมชาติ
ธรรมดา มันไม่มอี ะไรทีเ่ ทีย่ งแท้ยงั่ ยืน ไม่มอี ะไรทีจ่ รี งั สมัย
ก่อนคนบอกว่าเขาหลับตาแทงยังลงหลุมเลย แต่เดีย๋ วนีแ้ ทง
หลายครัง้ ก็ไม่ถกู พวกรุน่ พีค่ นอืน่ ๆท�ำใจได้ไหม แต่ตอ๋ งพูดว่า
หากรุ่นน้องเขาเก่งกว่าเรา เราไม่ควรอิจฉาหรือไม่พอใจ
ต้องมองให้เห็นว่าดี โลกจะเจริญก้าวหน้าได้ ก็เพราะว่าคลืน่
ลูกใหม่ไล่คลื่นลูกเก่า
พวกเราที่เป็นนักปฏิบัติ บางทีรุ่นน้องเขาปฏิบัติธรรม
ได้ดกี ว่าเราก็เริม่ เขม่นแล้ว ไม่วา่ จะเป็นพระเป็นชี บางทีเรา
ท�ำใจไม่ได้ รุ่นน้องปฏิบัติธรรมได้ดีกว่า มีความฉะฉานใน
เรื่องธรรมะมากกว่า แต่ว่าคนอย่างต๋องเข้าใจ เขามองเป็น
เรื่องดีด้วยซ�้ำ แสดงว่าใจเขาเริ่มเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอก คือใครจะเก่งกว่า เขาก็ไม่ได้ทกุ ข์อะไร คนจ�ำนวน
มาก ถ้าคนอื่นเก่งกว่าเรา เราทุกข์ เพราะเราไม่มีมุทิตาจิต
เพราะเราไม่มีสติรู้ทันความอิจฉาหรือความโกรธ แล้วก็จะ
เป็นทุกข์เรื่อยไป คนเราเก่งแค่ไหน ก็ต้องมีคนที่เก่งกว่า
เรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟา้ เพราะฉะนัน้ ถึงแม้จะเก่งคิดว่ากูเก่ง
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แต่ว่าลึกๆก็ยังรู้สึกเป็นทุกข์ เพราะมีคนที่เก่งกว่า แล้วเรา
จะมีความสุขได้อย่างไร หากคิดแบบนี้
แต่ถ้าเรามีสติ อะไรเกิดขึ้นกับเรา อะไรเกิดขึ้นกับ
ทรัพย์สมบัติของเรา กับชื่อเสียงเกียรติยศของเรา เราก็
ไม่ทกุ ข์ เพราะรูว้ า่ เป็นอนิจจัง ไม่ทกุ ข์ เพราะวางความยึดติด
ถือมัน่ ว่ามันเป็นของเราได้ หรือไม่ทกุ ข์เพราะรูเ้ ท่าทันความ
ยินร้าย หรือความไม่พอใจที่เกิดขึ้น ตรงนี้คือความหมาย
ที่แท้ของค�ำว่าอินทรียสังวร เราสวดมนต์ มีตอนหนึ่งพูดถึง
ส�ำรวมในอินทรีย์ ส�ำรวมในทวาร คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า
ส�ำรวมในตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ คือว่า คุมตา คุมหู คุมจมูก
คุมลิน้ นัน่ ไม่ใช่ความหมายของอินทรียสังวร หรือความส�ำรวม
ในอินทรีย์ ความส�ำรวมในอินทรีย์หมายความว่า เมื่อตา
เห็นรูป หูได้ยนิ เสียง จมูกได้กลิน่ ลิน้ ได้รส ไม่วา่ จะเป็นบวก
เป็นลบ ใจก็ไม่กระเพือ่ มไหว คือไม่ยนิ ดี ยินร้าย เมือ่ ได้เสพ
ของอร่อย ได้เห็นของดี หรือได้รับค�ำชม ใจก็ไม่กระเพื่อม
หรือฟู เมือ่ ถูกต�ำหนิ หรือเมือ่ เจอสิง่ ทีท่ ำ� ให้ให้เกิดทุกขเวทนา
ใจก็ไม่แฟบ นี่แหละคือความหมายของอินทรียสังวร ซึ่งจะ
ท�ำให้เราสามารถทรงใจให้เป็นปกติได้ แม้จะอยู่ท่ามกลาง
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นตรงกันข้าม เราอย่าไปเรียกร้องสิง่ แวดล้อม
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ทีส่ งบ ทีด่ ี ทีส่ ะดวกสบายเลย เพราะถ้าเรามัวแสวงหา โดย
คิดว่าเมือ่ สิง่ แวดล้อมดีแล้วใจเราจะดีไปด้วย อันนัน้ เราก�ำลัง
พาตัวเข้าไปเป็นทาสของสิง่ แวดล้อม นักปฏิบตั ไิ ม่กะเกณฑ์
สิง่ แวดล้อม ไม่วา่ จะเป็นผูค้ น ดินฟ้าอากาศ หรือเหตุการณ์
บ้านเมืองว่าจะต้องถูกใจเรา หรือจะต้องมีคนรูใ้ จเรา เพราะ
เราเรียนรู้ที่จะรู้จักดูใจของตัวเอง ถ้าเป็นอย่างนี้ ก็จะท�ำให้
เราเป็นอิสระต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นตามล�ำดับ
เราไม่สามารถเลือกได้ ว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับ
ชีวติ ของเรา ไม่วา่ จะร�ำ่ รวยมาจากไหน ไม่วา่ จะยิง่ ใหญ่แค่ไหน
เราไม่มสี ทิ ธิก์ ะเกณฑ์ หรือควบคุมบังคับ หรือเลือกได้วา่ จะ
ต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลา แม้จะเป็นผู้มีอ�ำนาจ
แค่ไหนก็ยังมีคนนินทาเรา แม้จะดีแค่ไหน ก็ยังมีคนต�ำหนิ
ติเตียน เช่นพระพุทธเจ้า ก็ยังมีคนต�ำหนิติเตียนพระองค์
ไม่มีทางที่เราจะเลือกให้เกิดเหตุการณ์ดีๆกับเราได้ แต่เรา
เลือกได้ว่าจะยอมให้มันมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจเราแค่ไหน
เช่น เขาด่ามา ใจเราไม่ทกุ ข์ เราก็ทำ� ได้ หรือว่าเขาแกล้งเรา
เขาโกงเรา ใจเราไม่หวั่นไหว เราท�ำได้นะ อันนี้คือสิ่งที่เรา
เลือกได้ กายเจ็บ กายป่วย แต่ใจสงบได้ อันนีเ้ ราเลือกได้นะ
เราท�ำได้นะ
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เราเลือกได้วา่ จะยอมให้สงิ่ ภายนอกมีอทิ ธิพลต่อใจเรา
แค่ไหน และเราเลือกได้วา่ จะมีปฏิกริ ยิ ากับมันอย่างไร สอง
ข้อนี้ส�ำคัญมาก เราอย่าไปเผลอ อย่าไปผิดทาง คือคิดจะ
ไปควบคุม บังคับ เรียกร้อง กะเกณฑ์ให้ตอ้ งมีสงิ่ ดีๆเกิดขึน้
กับเราตลอดเวลา เวลาเราท�ำบุญ อธิษฐาน เรามักจะเรียกร้อง
สิ่งนี้ ขอให้รวย ขอให้ประสบความส�ำเร็จ ขอให้มีคนรักที่ดี
ขอให้มกี ารงาน เจ้านายทีด่ ี เราเรียกร้องให้เกิดสิง่ ดีๆเกิดขึน้
กับชีวิตของเราทั้งนั้นเลย แต่เราไม่เคยถาม ไม่เคยเรียนรู้
หรือใส่ใจกับการฝึกฝนให้ตวั เองมีความสามารถทีจ่ ะเลือกว่า
จะให้สิ่งภายนอกมามีอิทธิพลต่อเราแค่ไหน หมายความว่า
ถึงแม้จะจน ถึงแม้จะท�ำงานไม่ส�ำเร็จ ถึงแม้จะเจ็บจะป่วย
เราก็เลือกได้วา่ จะทุกข์หรือสุขกับมัน เราเลือกได้นะ และเรา
ยังเลือกได้วา่ จะมีปฏิกริ ยิ ากับมันอย่างไร แต่เราไม่คอ่ ยยอม
เลือก ๒ อย่างหลังเท่าไหร่ เราคิดแต่จะไปเลือกอย่างแรก
คือขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรา ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียง
เกียรติยศ ความส�ำเร็จ เป็นต้น
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นัน่ คือความหลงอย่างหนึง่ เพราะว่าในโลกนี้ ไม่มอี ะไร
ที่จะเป็นไปตามใจเรา ถูกใจเราได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะ
ยิง่ ใหญ่แค่ไหน ถ้าเรายอมรับว่า ทุกอย่างไม่แน่นอน อะไรๆ
ก็มดี แี ละมีรา้ ยควบคูก่ นั แต่ไม่วา่ เกิดอะไรขึน้ เราก็จะกลับมา
ดูใจตัวเอง แม้เจอเรื่องร้ายๆ เราจะท�ำใจอย่างไรก็ต้อง
มีสติ แม้จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นกับกายก็ไม่ปรุงแต่ง จนเกิด
ความรูส้ ึกว่ากูทกุ ข์ หรือเกิดความทุกข์ใจ ตรงนีเ้ ราเลือกได้
ต้องอาศัยการรู้ทัน อย่างที่ยกตัวอย่าง เด็กผู้หญิงที่ขนของ
ขึ้นรถไฟ เพื่อนๆ ทิ้งให้เธอขนของขึ้นรถไฟคนเดียว พิธีกร
ก็ไปถามว่าหนูไม่นึกโกรธ ไม่คิดจะด่าว่าเพื่อนที่ทิ้งให้เรา
ท�ำคนเดียวหรือ เด็ก ๑๒ ขวบ เขาตอบดีวา่ “หนูขนของขึน้
รถไฟ หนูก็เหนื่อยอย่างเดียว ถ้าหนูโกรธหรือ ไปด่าว่าเขา
หนูก็เหนื่อย ๒ อย่าง” เด็กพูดอย่างนี้ได้ เพราะว่าเธอรู้ว่า
ถ้าโกรธแล้ว มันทุกข์ใจ ไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียว ทุกข์
กายเพราะว่าขนของขึน้ รถไฟ แต่ทกุ ข์ใจเพราะโกรธ เพราะ
คิดจะไปด่าว่าเพื่อน หรือเพราะคิดว่า ไม่ยุติธรรม ไม่แฟร์
ถูกกินแรง เด็กรูเ้ ลยว่าถ้าคิดแบบนี้ ใจจะทุกข์ อันนีแ้ สดงว่า
เด็กเขารูใ้ จตนเอง เมือ่ รูใ้ จแล้ว ก็เลือกเลยว่า ฉันขอเหนือ่ ย
อย่างเดียวดีกว่า คือเหนื่อยแค่กาย
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คนเราเลือกได้นะว่าจะเหนือ่ ยอย่างเดียว หรือจะเหนือ่ ย
๒ อย่าง เวลาป่วย เราเลือกได้ว่าจะทุกข์อย่างเดียว หรือ
ทุกข์ ๒ อย่าง ทุกข์อย่างเดียวคือทุกข์กาย ทุกข์ ๒ อย่าง
คือทุกข์ทงั้ กาย ทุกข์ทงั้ ใจ เราเลือกได้วา่ เราจะเอาทุกข์อย่าง
เดียว หรือจะเอาทุกข์สองอย่าง เวลาของหาย เราเลือกได้
ว่าเราจะเสียอย่างเดียวคือเสียของ ส่วนใจไม่เสีย แต่ถ้า
ไม่มีสติ ไม่รู้ใจเลย ก็จะไปคว้าเอาทุกข์ ๒ อย่าง เอาปวด
๒ อย่าง แล้วเราก็ก่นด่าชะตากรรม หรือโทษเพื่อนว่า
เอาเปรียบเรา หรือโทษคนนี้ว่าพูดจาไม่ดีกับเรา แต่เป็นเรา
ต่างหาก ที่เลือกคว้า ๒ อย่างเอง การเจริญสติส�ำคัญมาก
ถ้าเราไม่มสี ติรทู้ นั เราก็จะท�ำร้ายตัวเราเอง สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ
นัน่ แหละ ใจเราก็จะไปคว้ามาทิม่ แทงตัวเรา เราไม่ได้ไขว่คว้า
มาเฉพาะสิง่ ทีเ่ ราชอบ แต่แม้กระทัง่ สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ เราก็ยดึ
เอาไว้ไม่ยอมปล่อย
ญาติของอาตมาคนหนึง่ บ้านของเขาก็คงเหมือนกับบ้าน
หลายๆบ้านในกรุงเทพ คือว่าคนหนึ่งเชียร์สีเหลือง แต่อกี
คนหนึง่ เชียร์สแี ดง คนพีส่ าวเชียร์เสือ้ เหลือง ช่วงนัน้ คือเดือน
เมษา เสือ้ แดงมีการชุมนุมกันทีส่ นามหลวงและทีห่ น้าท�ำเนียบ
น้องสาวเชียร์เสือ้ แดง ก็นงั่ จ้องดูโทรทัศน์ ทีร่ ายงานข่าวการ
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ชุมนุมของเสือ้ แดง พีส่ าวมาเห็นน้องจ้องดูโทรทัศน์ ก็ตอ่ ว่า
น้องสาวว่า ไปดูมนั ท�ำไมไอ้พวกนี้ น้องสาวร�ำคาญ ไม่อยาก
ต่อล้อต่อเถียง ก็เลยเดินออกจากที่นั่นไป หนึ่งชั่วโมงต่อมา
น้องสาวกลับมาตรงห้องทีด่ โู ทรทัศน์ ปรากฎว่าพีส่ าวกลับมา
นัง่ ดูแทน พีส่ าวเชียร์เสือ้ เหลือง พีส่ าวไม่ชอบเสือ้ แดง แต่วา่
จดจ้องดูโทรทัศน์ รายงานข่าวเรือ่ งเสือ้ แดง ดูไปก็ดา่ ไป แสดง
ว่าทุกข์ แต่เมือ่ ทุกข์แล้วไปดูทำ� ไม เขาปลดเปลือ้ งจิตใจจาก
จอโทรทัศน์ไม่ได้ ทัง้ ๆทีด่ ไู ปก็ทกุ ข์ไป เห็นพวกเสือ้ แดงก็ดา่
ว่า แต่ไม่ยอมละสายตาจากจอโทรทัศน์ ทั้งๆที่ไปบอกน้อง
สาวว่า ดูมนั ท�ำไม แต่ตวั เองกลับจ้องดูตาไม่กระพริบ แล้วก็
ดูไปด่าไป
เราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่า อาจจะไม่ใช่เป็นกรณี
เสือ้ เหลือง เสือ้ แดง แต่วา่ เวลาเราเกลียดใคร เราก็จะนึกถึง
คนๆนัน้ เวลามีงานเลีย้ ง คนเป็นร้อย ถ้าเกิดคนทีเ่ ราเกลียด
ขีห้ น้าเดินเข้ามาในห้องนัน้ สายตาเราจะไปจดจ้องคนๆนัน้
เลย เขาเดินไปทางไหน เราก็จะจดจ้องดูเขา ก็ในเมื่อเรา
ไม่ชอบเขา แล้วไปสนใจเขาท�ำไม ไปจ้องเขาท�ำไม นี่เรียก
ว่าเป็นความยึดติดอีกแบบหนึง่ ทัง้ ๆทีใ่ จมันอยากจะผลักไส
เพราะความโกรธ เพราะโทสะ ทันทีที่เราอยากจะผลักไส
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เราก็ยึดติด ความยึดอยาก และความผลักไสแม้จะเป็น
สิ่งตรงข้ามกัน แต่มันมาด้วยกัน เหมือนกับความอยากกับ
ความไม่อยากก็จะมาด้วยกัน ถ้าอยากประสบความส�ำเร็จ ก็
จะกลัวความล้มเหลวในเวลาเดียวกัน ถ้าอยากรวยก็จะรูส้ กึ
กลัวความยากจน มันจะมาคู่กันตลอดเวลา การผลักไสกับ
การไขว่คว้า การยึดติดกับการปฏิเสธ มันเป็นฝาแฝดที่มา
ด้วยกันนะ อยากรวยก็กลัวจน อยากดังก็กลัวไม่ดงั ความกลัว
เหล่านีแ้ หละจะคอยรบกวนใจเรา ยิง่ เราพยายามผลักไส มัน
ก็ยิ่งผุดโผล่และรังควานเราไม่หยุด
ความเศร้าก็เหมือนกัน เพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟัง ว่าได้
จดหมายจากเพือ่ นชายทีเ่ ธอแอบชอบอยู่ แต่วา่ จดหมายฉบับ
นั้นไม่ได้ตอบสนองความรักของเธอ เธออ่านจดหมายเสร็จ
ก็เศร้าซึม ระหว่างนั้นเอง มีเพื่อนอีกคนหนึ่งมากดกริ่งที่
หน้าบ้าน แล้วก็ตะโกนชวนเธอไปเที่ยว พอเธอได้ยินเพื่อน
เรียก เธอรูส้ กึ หงุดหงิดไม่พอใจขึน้ มาทันที นึกในใจว่าเวลาสุข
ก็ไม่สมหวัง เวลาจะทุกข์ยังมีคนมารังควานอีก เธอรู้สึก
อย่างนี้เพราะเธออยากจะจมอยู่ในความทุกข์ต่อไป นี้เป็น
เพราะอะไร เพราะว่าความทุกข์มนั มีรสชาติ มันมีแรงดึงดูด
ทั้งๆที่ไม่ชอบความเศร้า แต่ว่ามันมีแรงดึงดูด คนที่ไม่รู้ใจ
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ก็อยากจะจมอยู่ในความทุกข์ เขาไม่รู้ว่าก�ำลังท�ำร้ายตัวเอง
ความเศร้ามันดีนักหรือ ถึงคลอเคลีย ถึงไปลุ่มหลง ถึงไป
จมปลักอยู่กับมัน ไม่ใช่นะ แต่ว่าเป็นเพราะความไม่รู้ตัว
ไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ใจ เมื่อไม่รู้ใจ ก็เลยไม่เห็นใจตัวเอง จึง
ท�ำร้ายตัวเอง ทิม่ แทงตัวเอง ซ�ำ้ เติมตัวเอง และเราก็ไปโทษ
คนโน้นคนนี้ว่าท�ำให้เราทุกข์
เพราะฉะนัน้ ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะเลิกเรียกร้องคนโน้น
คนนี้ให้เห็นใจเรา ให้รู้ใจเรา ตรงกันข้ามเราควรหันมารู้ใจ
ตนเองด้วยการหมัน่ ดูใจตนเสมอ ถ้าเราไม่ดใู จเรา ไม่รใู้ จเรา
ก็จะกลายเป็นทาสของอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดต่างๆ
สิง่ แวดล้อมจะกลายเป็นโทษแก่เรา ท�ำร้ายเรา ทัง้ ๆทีจ่ ริงๆ
แล้ว เป็นเพราะใจเราเปิดหรือยอมให้สิ่งนั้นมาท�ำร้ายเรา
มากกว่า อย่าลืมนะว่า เราไม่สามารถจะเลือกสิง่ ดีๆให้เกิดขึน้
กับเราได้ แต่เราเลือกได้ ว่าจะยอมให้มันมีอิทธิพลต่อเรา
แค่ไหน
มีเด็กคนหนึ่งน่าประทับใจมาก เป็นเด็กไต้หวันชื่อ
โจวต้ากวน อายุแค่ ๑๐ ขวบเอง เป็นมะเร็งทีข่ า ต้องรักษา
ด้วยเคมีบำ� บัด ๗ ครั้ง ฉายแสงอีก ๓๐ ครั้ง สุดท้ายก็ต้อง
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ตัดขา แกเขียนหนังสือเล่มหนึง่ ชือ่ ว่า “ฉันยังมีขาอีกข้างหนึง่ ”
แกไม่ได้เขียนว่า “ฉันเสียขาไปข้างหนึง่ ” เหมือนคนทีอ่ กหัก
แต่แทนทีจ่ ะพูดว่าฉันเสียคนรักไป กลับพูดว่า ฉันยังมีเพือ่ น
อีกมากมาย อันนี้คือความต่างกันระหว่างคิดบวกกับคิดลบ
ในหนังสือเล่มนี้มีบทกวีบทหนึ่ง แกเล่าถึงประสบการณ์ที่
เข้าห้องผ่าตัด ๓ ครัง้ ตอนผ่าตัดครัง้ แรก แกเขียนว่า พ่อแม่
ประคองฉันเข้าห้องผ่าตัด ฉันมีเด็กชายกังวลเป็นเพือ่ นบ้าน
ฉันมีเด็กหญิงสงบเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกัน และฉันเลือก
เด็กหญิงสงบเป็นเพื่อน หมายความว่า เลือกเด็กหญิงสงบ
เป็นเพื่อนตอนเข้าห้องผ่าตัด ผ่าตัดครั้งที่ ๒ พ่อแม่อุ้มฉัน
เข้าห้องผ่าตัด คุณป้าหวาดหวัน่ เป็นเพือ่ นบ้าน คุณลุงมัน่ คง
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ก็เป็นเพือ่ นบ้านฉันเหมือนกัน ฉันเลือกคุณลุงมัน่ คงเป็นเพือ่ น
ผ่าตัดครัง้ ที่ ๓ คราวนีต้ อ้ งขีค่ อพ่อเข้าห้องผ่าตัดแล้วเพราะ
เดินไม่ไหว ฉันมีคุณความตายเป็นเพื่อนบ้าน คุณอยู่รอดก็
เป็นเพื่อนบ้านฉัน ฉันเลือกคุณอยู่รอดเป็นเพื่อน
เด็กคนนี้รู้ว่า สุขหรือทุกข์นั้นเราเลือกได้ จริงอยู่เรา
ไม่สามารถเลือกว่าขอไม่เป็นมะเร็ง โรคภัยเป็นสิง่ ทีเ่ ลือกไม่ได้
ปุบปับก็เป็นขึน้ มา เป็นธรรมดาโลก แต่สงิ่ ทีเ่ ลือกได้ คือเรา
จะเลือกเอาเด็กหญิงสงบ หรือเด็กชายกังวล เป็นเพื่อน เรา
จะเลือกคุณป้าหวาดหวั่น หรือคุณลุงมั่นคงเป็นเพื่อน เด็ก
คนนีร้ วู้ า่ เลือกได้ แม้เราไม่สามารถจะเลือกชีวติ ทีป่ ลอดมะเร็ง
ได้ แต่เราเลือกได้ว่าจะรู้สึกอย่างไร หรือจะยอมให้มะเร็งมี
อิทธิพลต่อเราแค่ไหน จะยอมให้มันยัดเยียดความกังวลให้
แก่เรา หรือเราจะเลือกเอาความสงบ จะยอมให้มนั ยัดเยียด
ความหวาดหวั่นให้แก่เรา หรือเราจะเลือกเอาความมั่นคง
ในจิตใจ
รางวัลของนักปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะการเจริญสติ
เพือ่ ให้เกิดปัญญา ก็คอื เราเลือกได้ ว่าจะเอาสุข หรือจะเอาทุกข์
จะเอาความหวั่นไหว หรือจะเอาความสงบใจ เราเลือกได้
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แต่ถา้ คุณไม่ปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ก็จะหลงไปเลือกอย่าง
อืน่ เลือกตรงข้าม หรืออาจจะเลือกไม่ได้เลย ถูกมันยัดเยียด
ใส่เข้าไปในหัวจิตหัวใจ เพราะใจเราเปิดกว้าง หรือยินยอม
มันด้วย
การปฏิบตั ธิ รรม จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก แต่ควรเริม่ ต้นจาก
การเจริญสติ ให้รทู้ นั จิตใจของตน ถ้าคิดแต่จะเอาความสงบ
โดยเรียกร้องให้สงิ่ แวดล้อมต้องสงบด้วย ผูค้ นต้องเดินเบาๆ
พูดเบาๆ คนต้องยิม้ แย้ม อ่อนหวานต่อกัน อย่างนีจ้ ะไม่มสี ทิ ธิ
เลือกความสุขได้เลย เพราะว่าเราก�ำลังพาตัวเราเองไปเป็น
ทาสของสิง่ แวดล้อม ถ้าเราคิดแต่จะกะเกณฑ์ใครต่อใครให้ดี
กับเรา แต่เราไม่เรียนรูท้ จี่ ะฝึกใจให้มอี สิ ระทีจ่ ะเลือก เราจะ
หาความสุขสงบได้ยาก ดังนั้นนักปฏิบัติจึงอย่าไปเรื่องมาก
กับสิ่งแวดล้อม ฝนจะตกแดดจะออก ผู้คนจะวุ่นวาย งาน
จะเยอะ หรือเสียงจะดัง ให้รู้ว่านั่นคือแบบฝึกหัดเพื่อให้เรา
เรียนรู้ทจี่ ะมีสติ และเป็นอิสระจากสิง่ เหล่านั้น เหมือนกับที่
ต๋อง ศิษย์ฉ่อยกล่าวว่า อุปสรรคทั้งหมดคืออาจารย์ ถ้าเรา
ผ่านได้ เราก็จะมีแต่ความผาสุขและความเจริญ
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ถึงเวลาแล้วที่เราจะเลิกเรียกร้อง
คนโน้นคนนี้ให้เห็นใจเรา ให้รู้ใจเรา
ตรงกันข้ามเราควรหันมารู้ใจตนเอง
ด้วยการหมัน่ ดูใจตนเสมอ
ถ้าเราไม่ดใู จเรา ไม่รใู้ จเรา
ก็จะกลายเป็นทาสของอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดต่างๆ
สิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นโทษแก่เรา ท�ำร้ายเรา
ทั้งๆที่จริงๆแล้ว
เป็นเพราะใจเราเปิด
หรือยอมให้สิ่งนั้นมาท�ำร้ายเรามากกว่า
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ป ร ะ วั ติ

พระไพศาล วิสาโล
พระไพศาล วิสาโล นามเดิม ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์ เป็นชาวกรุงเทพ
เกิดเมือ่ พุทธศักราช ๒๕๐๐ ส�ำเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียน
อัสสัมชัญ และส�ำเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษา จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านสนใจปัญหาสังคม จึงเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทและ
กิจกรรมอาสาสมัครในโรงเรียนอีกหลายรูปแบบ เมื่ออายุ ๑๕ ปี ท่านได้อ่าน
งานเขียนของท่านอาจารย์พทุ ธทาสภิกขุ จึงได้ปลูกฝังความเป็นพุทธแต่นนั้ มา
ทั้งยังสนใจงานหนังสือ ในระหว่างที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าน
เคยเป็นสาราณียกรวารสารปาจารยสารอยู่ถึง ๑ ปีเต็ม
ท่านมีความสนใจด้านการเมือง ได้เข้าร่วมประท้วงในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๑๖ ต่อมาช่วง ๖ ตุลาฯ ๒๕๑๙ เคยไปร่วมอดอาหารประท้วงในแนวทางอหิงสา
จนกระทัง่ ถูกล้อมปราบภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และถูกคุมขังเป็นเวลา
๓ วัน เมือ่ ออกจากคุกแล้วได้มาท�ำงานเป็นเจ้าหน้าทีก่ ลุม่ ประสานงานศาสนา
เพื่อสังคม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ถึง พุทธศักราช ๒๕๒๖ เน้นงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขังด้วยสาเหตุทางการเมือง
พระไพศาล วิสาโล อุปสมบทเมือ่ พุทธศักราช ๒๕๒๖ ณ วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร เรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วัดสนามใน
ก่อนไปจ�ำพรรษาแรก ณ วัดป่าสุคะโต อ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดย
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ศึกษาธรรมกับหลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ แต่แรกตั้งใจจะบวชเพียง ๓ เดือน
แต่เมื่อการปฏิบัติธรรมเกิดความก้าวหน้า จึงมีความอาลัยในผ้าเหลือง บวช
ต่อเรื่อยมา จะครบ ๒๘ พรรษาในต้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้
ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต แต่ส่วนใหญ่จะจ�ำพรรษาอยู่
ที่วัดป่ามหาวัน (ภูหลง) เพื่อรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า นอกจากการจัด
อบรมปฏิบัติธรรม พัฒนาจริยธรรม และอบรมโครงการเผชิญความตายอย่าง
สงบต่อเนื่องตลอดมาแล้ว ท่านยังเป็นประธานเครือข่ายพุทธิกา กรรมการ
มูลนิธโิ กมลคีมทอง กรรมการสถาบันสันติศกึ ษา กรรมการมูลนิธสิ นั ติวถิ ี และ
กรรมการสภาสถาบันอาศรมศิลป์ ล่าสุดท่านเป็นก�ำลังส�ำคัญในเครือข่ายสันติวธิ ี
ซึ่งรณรงค์ให้คนไทยแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง
พระไพศาล วิสาโล ได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์นักกิจกรรม หัวก้าวหน้า ใน
จ�ำนวนน้อยนิด ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางด้านพุทธธรรมมาอธิบาย
ปรากฏการณ์ของชีวิตและสังคม ในบริบทของสังคมสมัยใหม่อย่างเข้าใจง่าย
ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีทักษะในการอธิบายหลักธรรมที่ยากและลึกซึ้งให้เห็น
เป็นเรื่องง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ ท�ำให้คนรุ่นใหม่เกิดศรัทธาและเห็นความ
ส�ำคัญของธรรมว่าเป็นเรื่องน่าใคร่ครวญศึกษาและปฏิบัติได้ไม่ยาก ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ท่านได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธ์ในสาขาศาสนาและ
ปรัชญา จากผลงานหนังสือ “พุทธศาสนาไทยในอนาคต:แนวโน้มและทางออก
จากวิกฤต” ล่าสุดที่เป็นเกียรติประวัติส�ำคัญคือ ท่านเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่
ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ โดยมติเอกฉันท์
แม้จะมีผลงานช่วยเหลือสังคม อนุรกั ษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการปฏิบตั ิ
ภาวนามากมาย แต่ทงั้ หมดทัง้ ปวงทีก่ ล่าวมาแล้ว พระไพศาล วิสาโล ยังคงยืนยัน
ว่า “ชีวิตอาตมา เป็นแค่พระอย่างเดียว ก็เป็นเกียรติ และประเสริฐสุดในชีวิต
แล้ว ไม่มีอะไรสูงสุดกว่าการเป็นพระ ที่เหลือเป็นส่วนเกิน”

รายนามผู้ร่วมศรัทธา
พิมพ์หนังสือเป็นมิตรกับตัวเอง
ล�ำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
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๑๗
๑๘
๑๙
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๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

ชื่อ-สกุล
คุณศุภกิจ ส�ำราญชัยกร
คุณอรัญญา วังแผน
คุณสุภาพ ทิพยทัศน์
จ.ส.อ.ยุทธพงษ์ บุญญะประทีป
ภัตตาคารฮั่วเซ่งเฮง จ�ำกัด
คุณจันทร์ทิพย์ จันอมานนท์
คุณจันสุดา เจตนะวิบูลย์
มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
คุณยินดี วสุนทราธรรม,
คุณวิสูต-ด.ญ.สุธาแก้ว กัจฉมาภรณ์
คุณอัมพร ลิ้มพรภักดี
คุณกฤษดา ตียากุล
คุณสุภาพร หุ่นทรัพย์
คุณพิเชษฐ์ เจริญศิริวิวัฒน์
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
คุณปัทมา เทศดนตรี
คุณประสิทธิ์-คุณสุรัสวดี
อิศรางกูร ณ อยุธยา
บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี
คุณปวรนน วัชรทัศนกุล
คุณสุรีย์
หจก. วัลกาญจน์
คุณเจียว แซ่อั้ง
คุณสมบูรณ์ พรอุปถัมภ์
คุณกิตติพงษ์ จุนเจือทรัพย์
คุณอรุณี ลพสุนทร
คุณมนตรี จึงมานะกิจ
คุณอรัญญา อินทสัมฤทธิ์
คุณสิริรัตน์ เรืองศิริไพศาล
คุณชยุติ-คุณพรทิพย์ วงษ์กระจ่าง
คุณพิรุณจิตร ยั่งยืน
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จ�ำนวนเงิน
๒๘,๔๘๐
๑๑,๖๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๙,๐๐๐
๖,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๔,๐๖๐
๔,๐๐๐
๓,๕๘๐
๓,๓๒๐
๓,๓๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๘๑๐
๒,๘๐๐
๒,๖๐๐
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐
๒,๓๐๐
๒,๑๐๐
๒,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
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ล�ำดับ
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

ชื่อ-สกุล
คุณวรรณวิสา รัตโตบุตร
คุณเกวลิน เอื้ออารีมิตร
คุณขจรศาสน์ โชติปัญจรัตน์
คุณศิรินันท์ เผือกโสภา
คุณธวัชชัย-คุณมณี ศิริคุปต์
คุณวรรณฤดี ศิริคุปต์
และคุณชลเสก เกิดอนันต์
คุณอังคณา วัชรตั้งตระกูล
และคุณธนบดินทร์ แซ่ตั้ง
คุณปานจิต
คุณสว่าง จิตต์มั่น
คุณอาณัษชา โออ่อน
คุณกอบเกียรติ อุไรวรรณ
คุณพิมพา วงศ์สวัสดิ์
คุณทิพย์นัยนา แซ่แต้
คุณจินตนา วงศ์เพ็ญทักษ์
คุณชาตรี ส�ำราญ
คุณอรุณวรรณ จั่นแก้ว
คุณมาลี แซ่เต๋ง
คุณพัชรา
คุณสมเกียรติ เมฆบริบูรณ์
คุณวันวิสาข์ ฟานกิจศ
คุณณัฐกานต์ วรรธนาธร
คุณสุภามาศ มหัคคจิตต์
และคุณณัฐกานต์ ใจชอบ
คุณภคกรณ์ รุจาธนนันท์
และครอบครัว
คุณอนงค์ภัทร วรวิทธ์พล
คุณจันทร์เพ็ญ โคตรธรรม
คุณอ�ำพร เนตรทิพย์
คุณณิชกมล อนุกูลประเสริฐ

จ�ำนวนเงิน
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๗๗๐
๑,๕๐๐
๑,๔๑๐
๑,๓๕๐
๑,๓๐๐
๑,๑๘๕
๑,๑๑๐
๑,๑๐๐
๑,๑๐๐
๑,๐๘๐
๑,๐๕๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
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ล�ำดับ
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

ชื่อ-สกุล
คุณดารวรรณ อัศวแสงพิทักษ์
คุณภคมน เงินประสพสุข
คุณอาภรณ์ ลิ้มธีระกุล
คุณเสาวลักษณ์ ตันจารุพันธ์
คุณสมชาย บุญชู
คุณกิตติพัชน์ ดิฐธนาธวัฒน์
คุณสุพัฒน์ ละอองผล
คุณธนภร เพชรเศรษฐ์
คุณยุพดี พรรณพูนศักดิ์
คุณญานินท์ เลิศประสิทธิ์วงศ์
คุณธัญนันท์ ภาคย์รัชพงศ์
คุณจรินพวัลย์ โชคแจ่มใส
คุณวิสูจน์
คุณอนุวัฒน์-คุณนิตยา บุญเริ่ม
คุณอนันพร สมบูรณ์ทรัพย์
คุณสวิชญา เกียรติคีรีรัตน์
คุณจ�ำเรียง เรืองรุ่ง
คุณวยากรณ์ เจียรธราวานิช
คุณปริญญา บุญธิมา
คุณธรินทร์ญา บุญมี
คุณอัญชสา พรชอุ่มศรี
คุณธวัชชัย ดีขจรเดช
คุณบุญราศี
คุณเซี้ยง แซ่เลี้ยง
คุณแม่ปราณี จันทร์สุกรี
คุณกุลปราณี จันทร์สุกรี
คุณรัชดา อุษณกร
คุณต่อพงศ์ ชีวประวัติวงศ์
คุณธัญนันท์ ภาคย์รัชพงศ์
คุณกรชนก ศิริคุปต์
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จ�ำนวนเงิน
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๙๕๐
๙๒๐
๘๖๐
๘๑๐
๘๐๐
๘๐๐
๗๘๐
๖๖๐
๖๐๐
๖๐๐
๕๗๐
๕๒๐
๕๑๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

ล�ำดับ
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

ชื่อ-สกุล
คุณสุพจน์-คุณอรทัย เกิดอนันต์
คุณมรกต วรีไพศาล
คุณพีรญา มาทวีโชติกุล
คุณจิรภา ก้อปั้น
คุณนิลมล ฮายี
คุณปาณิสรา แดนรักษ์
คุณวิจิตรา สารินทร์
คุณอ�ำนาจ สมบูรณ์ทรัพย์
คุณกฤษฤกษ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา
คุณบรรหาร จิระศรีปัญญา
ด.ต.(ญ) วิลาวัลย์ ใจรักษ์
คุณอุรพร วิวัฒนะเศรษฐ์
คุณสุชิน โคขาเกือบ
คุณกมลริษา เขนรัตน์
คุณชาติพันธุ์ ผลชีวิน
พ.อ.สมพงษ์ สุดเกตุ
คุณภัคจิรา ตันติมารกร
คุณวัลยา พลอยโคกสูง
คุณนรีรัตน์ ทิพย์มณีจรุณ
คุณชรินทร์ สุวัชรังกูร
คุณธาวันรัตน์ เตชะอาภรณ์กุล
คุณกนกนาถ พิพัฒนมงคล
พ.ต.อ.บุญเสริม-คุณยุพดี ศรีชมภู
คุณธีรรัตน์ คุณัตกานนท์
คุณจรัสศิริ จินดานุกูล
คุณพิชัย-คุณมาลี-คุณฐานิตาคุณพิสุทธิ์ จันทร์วัฒรังกูล
๑๑๓ คุณอรวรรณ เจริญภักดี
๑๑๔ คุณจินต์ศุจี โค้งสูงเนิน
และคุณนาถอนงค์ ทรงบรรพต

จ�ำนวนเงิน
๕๐๐
๔๔๐
๔๓๐
๔๒๐
๔๒๐
๔๒๐
๔๒๐
๔๒๐
๔๒๐
๔๑๐
๔๑๐
๔๐๐
๔๐๐
๓๗๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๕๐
๓๕๐
๓๕๐
๓๓๐
๓๑๐
๓๑๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
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ล�ำดับ
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓

ชื่อ-สกุล
คุณสุพัตรา จึงประดิษฐ์ภัณฑ์
คุณประเสริฐ วะโนปะ
ด.ช.ธนภูมิ ศิริคุปต์และครอบครัว
คุณอัญชลีย์ วิไลวัลย์
คุณสุภี พงศ์สุทธินันท์
คุณนิตยา ตันวิเชียร
คุณธนิต อัศวเดชวุฒิกุล
คุณกวิสรา สุขสุดพาร
คุณพาสนา นันทะ
คุณพรรณนิภา โรจน์ธิติกุล
คุณณรงค์ มีชื่น
คุณวิมล พัวรักษา
คุณโสมศิริ ศิลปานนท์
คุณพนัสชกร
คุณคงศักดิ์ ศรีปาน
คุณกชมน ทิพย์ภาพล
คุณอลิศรา ญาณดาน
คุณมรกต อิทธิพรหมาสตรี
คุณเสรีภาพ ชาธิพา
คุณวรรณี ศรีวิชาและครอบครัว
คุณโรจน์วัฒน์ อภิแดงจันทร์
คุณอรนิชาภา วัชรทัศนกุล
น.ต.ทศพล ฉายานนท์
คุณเกษม ส�ำรวมจิตร
คุณอ�ำนวย คงคานิมิตร
คุณเกรียงไกร คุณมงคลวุฒิ
คุณกาญจนา โกจินอก
คุณพิชิต แซ่ตั้ง
คุณอนุรักษ์ ผังนิรันดร์
คุณจ�ำนง แจ้งอักษร
คุณบัว
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จ�ำนวนเงิน ล�ำดับ ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
๓๐๐ ๑๔๔ คุณกิตติพงศ์ ชมภูพงษ์เกษม
๑๓๐
๓๐๐ ๑๔๕ คุณวิรัลพัชร นราพรพิพัฒน์
๑๓๐
๓๐๐ ๑๔๖ คุณจินนภา ชนะภัย
๑๒๐
๒๙๐ ๑๔๗ คุณไพโรจน์ เย็นใจ
๑๒๐
๒๖๐ ๑๔๘ แม่ชีดวงตะวัน สัมมา
๑๐๐
๒๖๐ ๑๔๙ พระอาจารย์ปริญญา ติสฺสวโร
๑๐๐
๒๕๐ ๑๕๐ คุณวรรัตน์ เกียรติธนทิพย์
๑๐๐
๒๒๐ ๑๕๑ คุณแสวง-คุณสมบุญ โค้งสูงเนิน
๑๐๐
๒๑๐ ๑๕๒ คุณธวัช-คุณสมจิต ศักดาทิวากร
๑๐๐
๒๐๐ ๑๕๓ คุณกรองทอง กาญจนวิสิษฐผล
๑๐๐
๒๐๐ ๑๕๔ คุณวรรณี เลิศสรรพวุฒิ
๑๐๐
๒๐๐ ๑๕๕ คุณชลสรรค์ มีสัตย์
๑๐๐
๒๐๐ ๑๕๖ คุณบรรหาร จิระศรีปัญญา
๑๐๐
๒๐๐ ๑๕๗ คุณนันทดินทรี อิทธิพรหมาสตรี
๑๐๐
๒๐๐ ๑๕๘ คุณเพ็ญนภา ธงน�ำชัยมา
๑๐๐
๒๐๐ ๑๕๙ คุณรักเกียรติ ญาณนาคะวัฒน์
๑๐๐
๑๓๐ ๑๖๐ คุณธนรุจ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๑๐๐
๒๐๐ ๑๖๑ ด.ช.ปัญจวุฒิ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๑๐๐
๒๐๐ ๑๖๒ คุณปราณี สุทธิโรจน์อ�ำไพ
๙๐
๒๐๐ ๑๖๓ คุณส�ำเนาว์ ยูพานิช
๘๐
๑๙๐ ๑๖๔ คุณคะนึงนิจ หะริณสุด
๗๐
๑๘๐ ๑๖๕ คุณมลิวัลย์ กุลโชติ
๖๐
๑๖๐ ๑๖๖ คุณจิรัญบูรณ์ เภตราพูนสินไชย
๖๐
๑๖๐ ๑๖๗ คุณอัญชลี ม่วงชุ่ม
๕๐
๑๖๐ ๑๖๘ น.อ.หญิงนงเยาว์ ศิริสนธิ
๕๐
๑๖๐ ๑๖๙ คุณเพิ่มพงศ์-ด.ช.เอกสหัส
๕๐
ธนพิพัฒน์สัจจา
๑๕๐
๒๓๗,๘๓๕
๑๕๐ รวมศรัทธาทั้งสิ้น
๑๕๐
๑๓๐ ชมรมกัลยาณธรรมขอน้อมอนุโมทนาทุกท่่าน
๑๓๐ ที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ธรรม สาธุ สาธุ สาธุ
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