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ค� ำ น� ำ

 หากถามว่าอะไรคอืยอดปรารถนาของผูค้น ค�าตอบ 

อันดับต้นๆ ก็คือความสุข  ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คน

ส่วนใหญ่ใช้เวลาท้ังชีวิตเพื่อแสวงหาความสุข  แต่ไม่ว่า 

ไขว่คว้าได้อะไรมา ผู้คนก็ไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริง  

ยังต้องเวียนกลับไปหาความทุกข์ดังเดิม  ทั้งนี้ก็เพราะ 

มีสิ่งหนึ่งท่ีมักถูกมองข้ามไป ทั้งๆ ที่มีอิทธิพลอย่างมาก 

ต่อชวีติจติใจ  และสามารถสร้างความทกุข์แก่ทกุผูค้น ไม่ว่า 

ร�่ารวย ยิ่งใหญ่ หรือมีชื่อเสียงมากมายเพียงใดก็ตาม  

นั่นคือ “ความหลง”

 ความหลงน้ันหมายถึงความไม่รู้  ความไม่รู้ที่เป็น 

ตัวการสร้างความทุกข์แก่ผู ้คน ไม่ว่าวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดก็ตาม ได้แก่ ความไม่รู้ตัว   

และความไม่รู ้ในความจริงของชีวิต  เป็นเพราะไม่รู ้ตัว

หรือลืมตัว เราจึงปล่อยให้ความทุกข์ครอบง�าจิตใจได้

อย่างง่ายดาย เมื่อปล่อยใจหลงติดอยู่กับอดีตอันเจ็บปวด  

เราจงึจมอยูใ่นความเศร้าโศก ความโกรธ และความรูสึ้กผิด    

ในท�านองเดียวกัน เม่ือปล่อยใจไหลลอยไปอยู ่กับภาพ 

อนาคตทีป่รงุแต่งในทางลบ ความวติกกังวล กระวนกระวาย  

และความกลัวจึงกลุ้มรุมท�าร้ายจิตใจเรา ยิ่งไปกว่านั้น 

เมือ่ไม่รูค้วามจรงิของชวีติ ก็ย่อมคดิและท�าในสิง่ทีส่วนทาง 

กบัความจรงิ เช่น หลงคิดจนยดึติดว่าตัวเราน้ันเทีย่ง เป็นสุข  

รวมทั้งคิดและยึดติดว่ามี “ตัวเรา” และ “ของเรา” ดังนั้น 

เมื่อความจริงไม่เป็นอย่างที่คิดและยึดติด ผลที่ตามมา 

คอืความทกุข์ (ซึง่มกัท�าให้หลงหนักกว่าเดมิ และทกุข์เพ่ิมข้ึน  

กลายเป็นวงจรที่หลุดออกมาได้ยาก)

 หากต้องการออกจากความทกุข์ และเข้าถงึความสขุ 

ที่แท้จริง  สิ่งส�าคัญที่จะต้องท�าคือ รักษาใจไม่ให้ความหลง

ครอบง�า  เริ่มต้นด้วยความหลงอย่างแรกคือความไม่รู้ตัว  

การเจริญสติเป็นวิธีที่ลัดและตรงในการสร้างความรู้ตัวให้ 

มาแทนทีค่วามหลง  หรอืเพิม่ก�าลงัให้แก่ “ตวัรู”้ เพือ่เอาชนะ  

“ตัวหลง”  ความรู้สึกตัวน้ันมีอานิสงส์มากมายเพียงใด  

พึงพิจารณาจากพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “เม่ือบุคคลรู้สึกตัวอยู่ 

กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 

ก็จะดับไป ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรู ้สึกตัวอยู ่   

ความเป็นผู้รู ้สึกตัวย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่  



เพื่อความด�ารงมั่น เพื่อความไม่เสื่อมสูญ เพื่อความ 

ไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรม”

 สติคือความระลึกได้ ซึ่งช่วยให้ใจกลับมาอยู ่ 

กับเนื้อกับตัว เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา  ซึ่งนอกจากช่วยให้ 

ไม่หลงติดในสุขหรือทุกข์ที่เกิดข้ึนแล้ว ยังเป็นสภาวะที่

เกื้อกูลต่อการเห็นกายและใจตามความเป็นจริง  การใช้

สติมาดูกายและใจอยู่เนืองๆ โดยมีความรู้สึกตัวเป็นฐาน

ย่อมช่วยให้เห็นความจริงของกายและใจเป็นล�าดับ จนเกิด

ปัญญาสามารถท�าลายความหลงทีลึ่กซ้ึงทีส่ดุ คือ ความไม่รู้

ในความจริงของชีวิต (หรืออวิชชา) อันเป็นรากเหง้าแห่ง

ความทุกข์ท้ังมวลของมนุษย์

 ในหนังสือเล่มนี้ พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป  

ได้อธบิายวธิกีารสร้างความรู้สกึตวั โดยใช้ภาษาทีเ่ข้าใจง่าย  

และเน้นการลงมอืปฏบิตั ิโดยไม่ต้องเสยีเวลากับการถกเถยีง 

หรืออภิปรายในทางทฤษฎี  ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะพบว่า 

การเจริญสติหรือการสร้างความรู้สึกตัวนั้นไม่ใช่เรื่องยาก  

สามารถปฏบิตัไิด้ทนัท ีแม้ไม่มพีืน้ฐานทางปรยิตัเิลย  ทัง้น้ี

เพราะท่านได้พูดถึงสิ่งท่ีเราทุกคนมีอยู่แล้ว และพบเห็น 

เป็นประจ�า  ทีส่�าคญัคอืเนือ้หาเหล่านีเ้ป็นสิง่ทีท่่านได้เรียนรู้ 

จากการปฏิบัติด้วยตนเอง  จึงสามารถถ่ายทอดให้ผู ้อื่น

เข้าใจได้ง่าย แต่อย่าลืมว่า จะเข้าใจได้อย่างแท้จริงในสิ่งที่ 

ท่านพดู กต้็องผ่านการปฏิบตัจินมีประสบการณ์ด้วยตนเอง

ในระดบัหนึง่

 แม้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ และเป็นเล่มแรกของ 

พระสุทธิศาสตร์ แต่ รู้สึกตัวไม่มีท�ำไม ก็เต็มไปด้วยเนื้อหา 

ที่เป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรับผู้ที่ต้องการสร้าง “ตัวรู้”  

ให้เจริญงอกงามในจิตใจ และขยายความรู้สึกตัวให้เต็ม 

พื้นที่ชีวิต อันจะน�าไปสู่ความสุขอย่างแท้จริง  

ขออนุโมทนาส�าหรับการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และ

หวังว่าจะมีเล่มอื่นๆ ของท่านตามมาอีกในเวลาไม่นาน

พระไพศำล วิสำโล 

วันมหำปวำรณำ 

๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๙



รู้สึกตัวไม่มีท�ำไม พูดธรรมะนี้ไม่ได้ให้คิดเข้าใจนะ พูดธรรมะเพื่อให้

เข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะเกิดความเข้าใจธรรมะ 

ธรรมะจะเข้าใจด้วยความคิดเป็นเร่ืองที่ยาก พระพุทธเจ้า

บอกว่าธรรมะเป็นส่ิงที่ละเอียดและลึกซึ้งมาก ไม่สามารถ

เข้าใจโดยผ่านการคิด ค�านึง ค�านวณ ตรึกตรองต่างๆ ได้ 

ถ้าคนเราสามารถเข้าใจธรรมะผ่านการคิด นักปรัชญา 



๑๐  รู ้สึกตัวไม่มีท�าไม ปญฺญาปทีโปภิกขุ  ๑๑ 

ทั้งหลายคงเข้าถึงธรรมะแล้ว หรือคนที่สมองดีๆ ปัญญา

ดีๆ  คงจะเข้าใจธรรมะไปเยอะแล้ว แต่ทีจ่รงิธรรมะเข้าใจได้ 

ไม่ใช่เพราะการคิด แต่เข้าใจได้โดยการที่เรารู้ว่าเราต้องท�า

อย่างไร ต้องอาศัยความขยนัความเพยีรในการกระท�าลงไป  

จึงจะเกิดผลได้ 

ไม่ต้องอาศัยความฉลาดทางโลกมาก แต่ต้องมี

ในการแยกแยะให้เข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ท�าแล้วถูก หรือ 

ท�าแล้วผิด เรียกว่าถูกทางกับผิดทาง  คล้ายๆ เหมือนเรา

เดินทาง  เราเดินทางมาที่นี่ อาจจะเดินมาได้หลายเส้นทาง 

แต่เราต้องชัดเจนในเป้าหมาย ในที่ๆ เราจะเดินทางไปถึง 

เพราะถ้าเราไม่ชัดเจนในเป้าหมาย ไม่ชัดเจนในทิศทาง  

การเลือกเส้นทางในการเดินอาจจะไปผิดที่ผิดทางได้  ชีวิต

ของเราทกุคน ทกุสรรพชวีติกเ็ช่นเดยีวกัน ถ้าเราไม่ชดัเจน

ในเป้าหมายในการใช้ชีวิต ชีวิตของเราจะผิดทาง ถ้าเรา

ตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตว่าท�าอย่างไร อย่างที่เราสวดใน

บทท�าวัตรเช้า “ท�าไฉนการท�าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งส้ินนี้  

จะพงึปรากฏชดัแก่เราได้” พดูง่ายๆ คอืท�าอย่างไรเราถงึจะ

ท�าความสิน้สดุแห่งทกุข์นีใ้ห้เกิดขึน้ในชวีติได้  ถ้าเราก�าหนด

เป้าหมายของชวีติแบบน้ีจะชัดเจน 

ถ้าเราทบทวนดูชีวิตของคนทั่วไป รวมทั้งชีวิตของ

เราเองที่ผ่านมา ชีวิตมีความสุขกับความทุกข์ ความทุกข์

ท�าให้ร้องไห้เสียใจ ท�าให้คิดมาก ท�าให้นอนไม่หลับ ท�าให้

วิตกกังวล ความสุขส่วนใหญ่เป็นความสุขจากการที่เรา

สมหวัง พบในสิ่งที่ปรารถนา หรือได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่ยัง

ไม่ใช่ความสงบสุขที่แท้จริง เป็นความสุขท่ีเกิดจากการได้

รับส่ิงต่างๆ  อาจจะมีบ้างบางคนที่ได้รับความสุขจากการ

ท�าสมาธิหรือพึงพอใจในชีวิตของตนเอง มันเป็นความสุข

ในระดบัหน่ึง แต่คนส่วนใหญ่จะวนเวยีนอยูกั่บการแสวงหา

ความสุขและต้องเจอกับความทุกข์ เรียกว่าชีวิตสุขทุกข์ 

สลับกันไปสลับกันมา แล้วแต่ว่าชีวิตของแต่ละคนเป็น

อย่างไร ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละคนด้วย บางคนคิดบวก

ก็สุขมากหน่อย บางคนคิดลบก็ทุกข์มากหน่อย บางคน

เจอปัญหาในชีวิตเยอะก็ทุกข์มาก บางคนเจอปัญหาใน

ชีวิตน้อยก็สุขมาก แต่อย่างไรก็ยังคงวนเวียนอยู่ในความ

สุขความทุกข์ 

การวนเวยีนอยูใ่นความสขุความทกุข์แบบนีย้งัไม่ใช่

การท�าที่สุดแห่งกองทุกข์  ความสุขแบบนั้นยังไม่ใช่การ

พ้นทุกข์ แต่ต้องเข้าใจว่า ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธ แต่ให้เรา



๑๒  รู ้สึกตัวไม่มีท�าไม ปญฺญาปทีโปภิกขุ  ๑๓ 

เข้าใจว่า “การท�าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ให้ปรากฏชัด 

แก่เราได้”เป็นหนทางที่เราต้องอาศัยเครื่องมืออีกอย่างเข้า

มาช่วย 

เครื่องมือท่ีจะท�าให้เราเข้าใจชีวิตและไปถึงความ 

พ้นทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าบอกทางสายเอก ทางเส้นหลัก  

เส้นเอกหรือเส้นล�าดับท่ีหนึ่ง เรียกว่าทางแห่งการเจริญ 

มหาสติปัฏฐาน เจริญสติจนเป็นมหาสติ 

สติคือระลึกได้ สัมปชัญญะคือควำมรู้ตัว

หรือเรำพูดง่ำยๆ คือสร้ำงควำมรู้สึกตัว

ท�าอย่างไรให้เป็นมหา มหาแปลว่ามาก แปลว่าใหญ่  

แปลว่ามีก�าลังเยอะ เมื่อความรู้สึกตัวเกิดมีก�าลังมาก  

ความทุกข์กจ็ะน้อยลงจนกระทัง่หมดไป ถ้าเราเปรยีบเทยีบ

ความรูส้กึตวัเหมอืนกับพระอาทติย์ อย่างตอนนีพ้ระอาทติย์

ยังไม่ทันสว่างเพราะว่ายังไม่พ้นอีกซีกโลกหนึ่ง ยังไม่ขึ้น

มาให้ประเทศไทยได้รับแสงอาทิตย์ ไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่มี  

แต่เพียงยังไม่ปรากฏ สภาวะความไม่ทุกข์ สภาวะนิพพาน

ก็เหมือนกัน มีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเหมือนพระอาทิตย์  

แต่เขาอยู่อีกฟากหนึ่งที่เรายังมองไม่เห็น 

เราจะท�าอย่างไรให้ความสว่างเกดิขึน้ เปรยีบเสมอืน 

ว่าท�าอย่างไรให้พระอาทิตย์ปรากฏข้ึนในใจของเราให้ได้  

พระอาทิตย ์ยั งคงหมุนเวียน มีกลางวันมีกลางคืน 

ไปตามวัฏจักรของโลก เป็นไปตามเหตขุองธรรมชาต ิแต่การ 

ท�าให้สภาวะนิพพานหรือความไม่ทุกข์ปรากฏขึ้นในใจ  

เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ เพราะที่จริง
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นิพพำนเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ำ

เรำขำดควำมรู้สึกตัวจึงมองไม่เห็น

นิพพานจึงไม่ปรากฏ ท�าอย่างไรเราถึงจะท�าให้นิพพาน 

เกิดขึ้น เกิดขึ้นมาได้มากก็เหมือนพระอาทิตย์ท่ีสว่างขึ้น

มากๆ ความมืดอย่างตอนนี้ก็จะหายไป ความสว่างไสวก็

จะมาแทนท่ี  

ถ้าเราเข้าใจชีวิตในเชิงธรรมะ ชีวิตจะมีสองแบบ 

ชีวิตแบบมืดกับชีวิตแบบสว่าง  ถ้าชีวิตสว่างก็จะมองเห็น

ทาง ก็ไม่ทุกข์ แต่ถ้าชีวิตแบบมืดก็จะหลงทาง และทุกข์

อยู่ร�่าไป

ชีวิตเรำจะมืดหรือสว่ำงขึ้นอยู่กับว่ำ

เรำรู้สึกตัวไหม

ถ้าเรารู้สึกตัว ชีวิตจะสว่าง จะต่ืนขึ้นมา เหมือนตอนเช้า

เราต่ืนขึน้มาแล้ว เรยีกว่าเป็นชวีติทีส่ว่าง ชวีติทีรู่สึ้กตัว แต่

ชีวิตที่มืดคือชีวิตที่หลับ ที่ใหล ที่หลง ที่ทุกข์ นั่นแหละคือ

ชีวิตที่มืด บางคนอาจจะตื่นแต่ตัว แต่ใจหลง ใจทุกข์อยู่ก็มี 

กำรรู้สึกตัวคือท�ำอย่ำงไรให้เรำตื่นตัว

ทั่วพร้อมทั้งกำยทั้งใจ

ตวักต็ืน่ มคีวามกระฉบักระเฉงกระปรีก้ระเปร่า สดชืน่ขึน้มา  

ใจก็ตื่น 

ใจต่ืนเป็นแบบไหน ไม่ใช่ตื่นเต้น เวลาเจออะไร

ใหม่ๆ เวลาได้อะไรใหม่ๆ มีความตื่นเต้น ตื่นในที่นี้คือตื่น

จากความหลง ต่ืนจากความคดิ พ้นไปจากอารมณ์ เคยไหม  

จมในอารมณ์ เวลาเรากังวลใจ ใจจมเข้าไปในความกังวลใจ 

ใจจมในความคิด เวลาเรากังวลใจจะเกิดความคิด คิดปรุง

แต่งในทางกลวั คดิปรงุแต่งในการเจออันตรายต่างๆ สารพัด  

เกดิความกงัวลใจ เกดิความคดิฟุง้ซ่าน วติกต่างๆ นัน่เรยีกว่า 

ใจที่มันจม ทุกๆ อารมณ์มีสภาวะที่จม จมในอารมณ์และ 

วนเวยีนในความคดิต่างๆ  อนันีค้อืใจทีจ่ม ใจทีไ่ม่ตืน่ เราจะท�า 

อย่างไรให้ใจตื่นจากความคิดและอารมณ์นั้นๆ ให้ได้

อารมณ์ไม่ได้ส�าคัญ ความคิดไม่ได้ส�าคัญ จะเป็น

อะไรกเ็รือ่งของมนั แต่หน้าทีข่องเราคอืท�าอย่างไร เราถงึจะ 

ปลกุตัวเองให้ต่ืนขึน้มา ปลกุตวัเองให้ตืน่จากอารมณ์ ทีจ่รงิก็

ชดัเจนนะ  ถ้าใจเราไปอยู่กับอารมณ์ อยูกั่บความคดิ จะท�าให้ 
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เราจมไปกับอารมณ์ วิธีการจะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาคือ

กลบัมาอยูก่บักาย กายจะท�าให้เราหลดุออกมาจากอารมณ์

ได้ คือเราจะท�าอย่างไรให้กลับมาอยู่กับร่างกายให้ได้มาก

ที่สุด กลับมารู้ตัวในสิ่งที่ท�าตรงที่ปัจจุบัน

เพียงแค่รู้เฉยๆ รู้ว่ำเรำจะท�ำอะไรก็แล้วแต่

แค่รู้สึก ไม่ต้องรู้สึกว่ำเป็นอะไร 

ไม่ต้องรู้สึกว่ำเรำท�ำอะไร แค่รู้สึกเฉยๆ 

รู้สึกในสภำวะที่เป็นควำมรู้สึกของกำย 

โดยที่ใจเข้ำไปรับรู้ด้วย

สภาวะที่เป็นความรู้สึกของกายคืออะไร คือผัสสะ คือการ 

กระทบ เช่น เวลาเราเดิน ผัสสะที่เกิดขึ้นคือเท้าที่กระทบ  

เวลาเรายกมือ มีการพลิก การเคลื่อน การตั้ง การวาง 

การกระทบ และการหยดุ อนันีคื้อความรู้สกึทีก่ายสัมผัสได้  

ลมกระทบกายกเ็ป็นความรูส้กึ อณุหภมูกิระทบกบัร่างกาย

กเ็ป็นความรูส้กึ เยน็ร้อนอ่อนแขง็กระทบกเ็ป็นความรู้สึกที่

กายสัมผัสได้ รวมทั้งตากระทบกับรูป หูกระทบเสียง จมูก

กระทบกลิน่ ลิน้กระทบรส กายกระทบกบัผสัสะต่างๆ อนันี้ 

เป็นเรื่องของรูปที่เกิดการกระทบ เรารู้สึกตรงที่กระทบ 

กระทบแบบไหนเราก็แค่รู้ รู้สึกแล้วว่ากระทบ ไม่ว่าเราท�า

ในรูปแบบ เช่นการเดินจงกรม การสร้างจังหวะ หรือนอก

รูปแบบก็เป็นการกระทบกับผัสสะ

ท�ำอะไรให้มคีวำมตัง้ใจในสิง่ทีท่�ำ เมือ่เรำ

ตัง้ใจในสิง่ทีท่�ำ จะเกดิกำรรบัรูใ้นสิง่ทีท่�ำ 

สิ่งที่มำกระทบ

ให้พยายามรู้ตรงน้ี แต่ไม่ใช่การรู้แบบเอาใจไปจ้องไปอยู่

เฉพาะอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง  ค�าว่ารู้การกระทบเป็นการ

รูแ้บบรวมๆ เหมอืนเราดทูวี ีดหูนงัในจอกเ็หมอืนกนั ดแูบบ 

รวมๆ ดทูัง้จอ อะไรเด่นเราก็เหน็ เวลานกัแสดงแสดง เวลา

ฉากอะไรเด่นขึ้นมา เขาก็เห็นขึ้นมาเองของเขาเอง  ดูแบบ 

รวมๆ อย ่าไปจดจ ้องจดจ ่อที่ ตัวละครตัวใดตัวหนึ่ ง  

การปฏิบัติธรรมเหมือนกัน เราอย่าไปจดจ้องจดจ่อเพียง 

แค่เท้า แค่มือ แค่ลมหายใจ เป็นการรู้ตัวรวมๆ เรียกว่า 

การรู้สึกตัวทั่วพร้อม รู้แบบรวมๆ แต่ไม่ใช่เพ่งรวมๆ  
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รู้รวมๆ คือรู้โดยภาพรวมของความรู้สึกของกาย 

โดยจะมคีวามเด่นชดัสลบักันไปเรือ่ยๆ ตามผสัสะทีก่ระทบ

ทางกาย ให้เรารู้แบบนี้บ่อยๆ 

รู้แล้ววำง รู้แล้วทิ้ง ให้เป็นควำมรู้สึกตัว

เพียงทีละครั้ง เหมือนจุดไข่ปลำ

ที่เป็นจุดทีละคร้ัง ต่อ ต่อ ต่อ  ไม่ใช่เหมือนเราลากเส้น

ยาวต่อเนื่อง เราท�าเป็น จุด จุด จุด ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ  

บางคร้ังลมืไปบ้างกช่็างหวัมนั กลบัมารูส้กึตวัใหม่ ไม่เป็นไร 

จะให้รู้ตลอดเลยมันก็ไม่ใช่ ก็มีความหลงเข้ามาแทรกบ้าง 

“หลง” คือ ลืมตัว

ลมืตัวว่าก�าลงัท�าอะไร หลงเข้าไปอยูใ่นความคิด หลงเข้าไป

อยูใ่นอารมณ์ เมือ่ระลกึได้เมือ่ใดกก็ลบัมารูส้กึตัว รูส้กึตวัว่า 

ท�าอะไร รู้สึกอย่างไร ไม่ต้องคิดว่าท�าอะไร แค่รู้สึก รู้สึกถึง 

กายที่ด�ารงอยู่ อยู่ในสภาวะไหนก็สัมผัสลงไป อันนี้คือ 

ความรูส้กึตวัเกดิข้ึนมาแล้ว นีคื่อเรารู้สกึตวัทีก่าย ผสัสะอะไร 

ทีก่ระทบทีก่าย เรารูส้กึลงไป แต่ไม่ต้องพยายามนัง่นิง่ๆ ไป

หาความรูสึ้ก บางทเีราต้องสร้างรูปแบบข้ึนมา สร้างจงัหวะ 

เดนิจงกรม มงีานหลกัเอาไว้ให้เกดิความรูส้กึตวั แต่ไม่ใช่จะ 

รู้แต่งานหลักอย่างเดียว เราเดินกลับไปกลับมา ไม่ใช่จะ 

ไปรู้แต่การเดินตลอดเวลา อย่าไปก�าหนดเพ่งขนาดนั้น  

จ้องขนาดนัน้ ยกมอืก็เหมือนกัน ไม่ใช่ไปก�าหนดแต่การยก 

๑๔ ท่าทุกครั้ง ไม่รู้อย่างอื่นเลย 

รู้สึกตัวรวมๆ เช่น ลมกระทบ รู้สึก บางคร้ัง 

กระพริบตา รู้สึก บางครั้งหายใจ รู้สึก แต่เป็นความรู้สึก

ของมันเอง หรือบางครั้งเจ็บปวด เมื่อยขึ้นมาในร่างกาย 

รู้สึก ก็แค่รู้ มันจะรู้กายในกายเป็นประจ�า ทั้งกายที่เป็น

ภายในบ้าง กายทีเ่ป็นภายนอกบา้ง กายทีห่ยาบบ้าง กายที่ 

ละเอียดบ้าง สลับไปเรื่อยๆ เท่าที่รู้ได้ อันนี้คือการกระทบ 

ทางกายเป็นตัวส�าคญัมาก ท�าให้เราหลดุออกมาจากความคิด 

ได้ชัดขึ้น เรียกว่ากลับมารู้สึกตัว เป็นการหลุดออกมาจาก

ความคิด หลุดจากอารมณ์ 

เมื่อเรำพัฒนำควำมรู้สึกตัวในกำรรู้สึกที่

กำยชัด จะเห็นเวลำใจที่หลงไปคิด ใจที่
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หลงไปอยู่ในอำรมณ์  เมื่อเห็นใจที่หลง

เข้ำไป อยู่ในควำมคิด อยู่ในอำรมณ์ เรำ

จะรู้สึกตัวในฐำนใจได้ด้วย

ความรู้ตัวครอบคลุมท้ังกาย ครอบคลุมทั้งใจ ไม่ใช่รู้แต่

ร่างกายท่ีเป็นรูปร่าง แต่รู้สึกตัวรวมถึงรู้ใจด้วย ตอนนี้

เราสามารถรู้สึกตัวได้เลยใช่ไหม รู้สึกตัวถึงร่างกายว่าอยู ่

แบบไหน เราอาจจะเรียกว่าท่านั่งซึ่งเป็นภาษาสมมติที ่

เราเรียก แต่ท่ีจริงรู้สึกตัวเฉยๆ รู้สึกถึงการกระทบ เช่น  

ก้นกระทบกับพื้น มีน�้าหนักที่ลงไป  มีความรู้สึก บางทีอาจ

จะเจ็บนิดๆ เพราะน�้าหนักที่กดลงไป คือความรู้สึก อันนี้

เราพูดเป็นภาษา แต่ที่จริงเป็นเพียงกิริยาเฉยๆ แค่รู้ว่าเป็น

แบบนี้  ลมกระทบอาจจะเย็นนิดหนึ่ง เป็นความรู้สึก ค�าว่า 

อาการเย็นเป็นภาษา แต่ความรู้สึกเฉยๆ มันคือรู้อย่างน้ี  

รู้โดยความรู้สึกของกาย 

ความรู้สึกของใจเมื่อหลุดออกจากฐานกายแล้วจะ

รูส้กึได้เลย เพราะว่าเราสร้างฐานกายอยูเ่ป็นประจ�า  เมือ่ใจ 

หลุดออกไปจากฐานกาย คือหลุดออกไปอยูใ่นความคดิ อยูใ่น

อารมณ์ จะเห็นใจทีแ่วบออกไป บางทีอยากไปด ูแวบออกไป 

อยากไปฟัง แวบออกไปอยากได้กลิน่ กลิน่อะไรหนอ เขาท�า 

อะไรหนอ หรือบางทีเราลิ้มรส เราพยายามแยกว่าอันนี้

เรียกว่ารสอะไร เปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นอย่างไร หรือเรา

กินกาแฟเข้าไป อันนี้เป็นกาแฟอะไรหนอ บางคนต้องใช้
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ความคดิอะไรแบบนีม้าก ได้กลิน่ กลิน่ดอกอะไรหนอ ไม่ใช่

รู้เฉยๆ มันรู้แล้วคิดไปด้วย อันนี้คือไม่รู้เฉยๆ แต่เราจะ

เห็นใจเราเวลามันรับรู้ รับรู้เฉยๆ ไหม หรือรับรู้แล้วไหล

ไปคิดตามด้วย ไปปรุงแต่งด้วย การภาวนาเราแค่รู้เฉยๆ 

เรียกว่ารู้สึกตัว 

แต่ถ้าเราท�างานที่เก่ียวข้องกับสมมติท่ีต้องมีชื่อ  

ทีต้่องแยกแยะต่างๆ อนันัน้ไม่เป็นไร อนัน้ันต้องอาศยัสมาธิ 

อาศัยปัญญาโลกไปแยกแยะ ต้องท�าไป แต่พอท�าเสร็จงาน

ตรงนัน้ต้องวาง 

ไม่ใช่เราปฏบิตัใินรปูแบบ แต่พอตามองเห็น กอ็ยาก 

ไปสนใจในสิ่งท่ีเห็น หรือว่าหูได้ยินเสียงก็ไปสนใจเสียงที่

ได้ยินว่าเป็นอะไร อย่างนั้นถึงจะเป็นการปฏิบัติในรูปแบบ  

แต่ใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัว ก็ไม่เกิดประโยชน์ พูดถึงการ 

กระท�าในรูปแบบ ถ้าเราท�าในรูปแบบได้เยอะๆ เราก็จะไป

ประยุกต์กับนอกรูปแบบได้เอง 

บางครั้งท�างานทางโลกต้องใช้ความคิด แต่พอใช้

เสรจ็เราจะวางได้ มนักจ็ะจบได้ แต่ต้องอาศยัฝึกให้ช�านาญ

สักหน่อย ช�านาญในการรู้กายซื่อๆ 

รู้แบบไม่คิด แค่รู้สึกเฉยๆ

รูใ้จกเ็หมอืนกัน แค่รูว่้าใจแวบออกไป ไม่ต้องไปแยกแยะว่า

ดีหรือไม่ดี คิดอะไร ท�าไม อย่างไร ไม่ต้องไปหาเหตุหาผล 

กับมัน เอ๊ะ! ท�าไมถึงคิดเรื่องนี้บ่อยจัง ท�าไมมันถึงรู้สึก 

อย่างนี้ ท�าไมอารมณ์น้ีเกิดข้ึนมา เพราะอะไร ไม่ต้อง   

รู้สึกตัวไม่มีท�าไม รู้สึกไม่ใช่ “เอ๊ะ! มันคืออะไร” 

รู้สึกตัวคือแค่รู้ รู้อย่ำงที่มันเป็น สิ่งแรก

ที่ส�ำคัญคือสร้ำงควำมรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น

ให้บ่อยที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้

มันจะเป็นเหมือนแสง แสงเทียนหรือแสงไฟก่อน จะยัง 

ไม่สว่างตลอด แต่เป็นความสว่างในขณะน้ันๆ เหมือนตอนเช้า 

ตี่สียังมืดอยู่ แต่เราเปิดไฟฉายเดิน จากกุฏิมาถึงที่ศาลา 

ไฟฉายส่องสว่างทีต่รงหน้าเรานดิเดยีว ก็เพยีงพอแล้ว ท�าให้

แต่ละก้าวที่เราเดินปลอดภัยมาจนถึงศาลาได้  ชีวิตของเรา

เองก็เหมือนกัน จุดตั้งต้นในการท�าความรู้สึกตัวทีละขณะ  
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ทลีะขณะแบบนี ้เหมอืนเรามไีฟฉายส่องน�าทางมา ทลีะก้าว  

ทีละก้าว เกิดความสว่างไสวในทีละขณะ เกิดความรู้ตัว 

ทีละขณะ มันสร้างความพ้นทุกข์ทีละขณะแล้ว และเป็น 

สิ่งที่ส�าคัญมาก 

เรำสะสมควำมรู้สึกตัวทีละขณะ

จนกระทั่งเป็นมหำสติ จนย้อนเข้ำมำ

เห็นรำกเหง้ำของควำมหลง 

เห็นรำกเหง้ำของควำมยึดติดต่ำงๆ

เมื่อมีก�าลังจะถอนออกมา จะตัด มันจะถอนรากถอนโคน 

เป็นอีกระดับหนึ่ง แต่เป็นระดับที่ต้องสะสมสติปัญญาจาก

การภาวนาทีละขณะ 

อย่าเพิ่งไปกังวลถึงตรงนั้น เราท�าเพียงแค่ว่าจะท�า 

อย่างไรให้เกิดความรู้สึกตัวให้ได้บ่อยที่สุด กลับมาจาก 

ความหลงได้เร็วท่ีสุด ชีวิตในการปฏิบัติมีสองอย่าง มีแค่

รู้กับหลง ถ้าเราหลง ไม่ว่าจะหลงอะไรก็แล้วแต่ หลงวัตถุ

ภายนอก หลงไปคิดนึกปรุงแต่ง นั่นคือความหลง ไม่ว่าจะ

หลงไปอยูใ่นความสุข พอใจในความสขุ  นีเ้รยีกว่าหลง จมใน 

ความทุกข์ก็เรียกว่าหลง แต่ถ้ารู้ รู้เฉยๆ สุขเราก็รู้เฉยๆ  

ทุกข์เราก็รู้เฉยๆ  รู้เฉยๆ ให้ได้มากที่สุด 

รู้สึกตัวที่สดๆ ใหม่ๆ ในตอนนี้  

รู้สึกตัวที่ไม่ต้องคิดอะไรเลย

ไม่ต้องใช้ความคดิแยกแยะนะ ลองสัมผสัลงไป ลองท�าตรงนี้  

ไม่ต้องหา สัมผัสลงไป   ใหม่ๆ มักจะหา...ความรู้สึกตัว

แบบไหนหนอ 

ลองท�าให้ใจเพียงแค่รู้ สัมผัสลงไป จะแยกแยะ 

ได้เอง เมือ่แยกแยะได้ จะมัน่ใจ อ๋อ...ท�าแบบนีน้ะ เมือ่ท�าได้

แล้วจะง่าย จะพัฒนาเอง ไม่ต้องให้ใครบอก จะขยันเอง  

ถึงตอนนี้ถ้าจับความรู้สึกตัวได้ จะขยัน ไม่ใช่แบบหน้าด�า

คร�่าเครียด จะขยันแบบรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมา 

ธรรมะทีพ่ดูนี ้ เพือ่บอกวธิปีฏบิตัธิรรม บอกวธิกีาร

ทีน่�าไปสู่การท�าทีสุ่ดแห่งกองทกุข์ท้ังสิน้นีใ้ห้ปรากฏแก่ใจได้ 

คือพูดให้เราเอาไปท�าดู ให้เราไปเรียนรู้ จะเกิดความเข้าใจ

ธรรมะขึ้นมา ผ่านการเห็น 
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ควำมเข้ำใจที่แท้จริงในธรรมะคือ

จะเกิดสติเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดู 

เมื่อดูเมื่อเห็นแล้วคือกำรที่เรำไม่เป็น 

ไม่เป็นผู้สุข ไม่เป็นผู้ทุกข์ 

เมื่อเห็นแล้วก็หลุดพ้น 

พ้นเพรำะเห็นว่ำมีแต่สภำวะ มีแต่อำกำร

อาการของร่างกาย ยนื  เดนิ  นัง่  นอน อาการของร่างกาย

ที่เจ็บปวดเมื่อย อาการใจที่รับรู้ มันปรุงแต่ง มันจ�าได้  

มเีวทนาเกดิข้ึน มนัเพยีงแค่รู ้มเีพยีงแค่กริยิาแต่ไม่มบีคุคล 

มีแต่การกระท�า ไม่มีผู้กระท�า หาผู้รับสุขรับทุกข์ไม่ได้  

ถ้าเราท�าแบบนีไ้ด้ มนัคอืไม่เป็นอะไรแล้วในโลกนี ้เป็นเพยีง

แค่สมมติ เป็นเพียงกิริยาที่เกิดดับ เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น 

อันนี้คือสภาวะธรรมที่จะปรากฏข้ึนในใจแก่ผู้ที่ประพฤติ

ธรรมจนกระทั่งเข้าใจธรรมะ เห็นธรรมะ



การปฏิบัติธรรมจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่ อุปสรรค

ด่านแรกที่นักปฏิบัติธรรมจะเจอเรียกว่า นิวรณ์ ๕ คือ 

ความง่วง ความสงสัย ความคิดฟุ้งซ่าน ความคิดไปในทาง

พยาบาท และความคิดอยากในทางกามราคะ ๕ อย่างนี้ 

ดูนิวรณ์ธรรม
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เกิดข้ึนกับนักปฏิบัติธรรมทุกๆ รูปแบบ เราต้องรู้จักวิธี  

แล้วหาอุบายทีจ่ะผ่านให้ได้ ถ้าผ่านนวิรณ์ไม่ได้ สมาธกิไ็ม่ได้  

สติก็ไม่ได้ แต่การผ่านมีหลายระดับ ต้องผ่านนิวรณ์แบบ 

หยาบๆ ก่อน เพราะที่จริงนิวรณ์ที่ละเอียดขึ้นไป มันเป็น 

ธรรมารมณ์ เป็นสติปัฏฐานหมวดธรรมะ 

ถ้าเรามีสติมากพอ เราจะดูนิวรณ์เป็นธรรมารมณ์

กไ็ด้ แต่ถ้าสตยิงัไม่เกดิขึน้ ถ้ายงัผ่านนวิรณ์ตวัหยาบๆ ไม่ได้  

จะยากทีจ่ะมสีต ิมสีมาธิ เวลาเราปฏิบตั ิบางทเีกดิความง่วง  

เกิดความเบื่อ เกิดความลังเลสงสัย เกิดความฟุ้งซ่าน  

เกิดความคิดในทางดี ทางไม่ดีต่างๆ มันจะชวนให้เรา 

จมอยู่กับอารมณ์นั้นๆ  เราต้องหาวิธีหลุดออกมาจากมัน

ให้ได้ก่อน จะท�าวิธีไหนก็ได้ที่จะชนะความง่วง จะเดินสู้

ไปเลยก็ได้ หรือจะอาศัยเทคนิคสู้กับมัน เปลี่ยนอารมณ์

สู้บ้างก็ได้ แต่ถ้าจะฝึกให้อินทรีย์เราเข้มแข็งขึ้น พยายาม

สู้ก่อน สู้ให้เต็มที่ก่อน ง่วงก็นั่งสู้ไปก่อน ถ้าเดินก็เดินสู ้

ไปก่อน นอกจากไม่ไหวจริงๆ ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถ จะเป็น 

การเพิ่มให้อินทรีย์เข้มแข็งขึ้น 

อินทรีย์คือก�าลัง ถ้าก�าลังใจของเราเข้มแข็งข้ึน  

สู้นิวรณ์ แล้วจะผ่านได้ 

ถ้ำเรำผ่ำนควำมง่วงได้ครั้งหนึ่ง 

ครั้งต่อไปมันก็จะรู้วิธีที่จะผ่ำนมัน

เป็นครั้งที่สอง ครั้งที่สำม ต่อไปได้

ความสงสัยก็สามารถผ่านได้ด้วยการละ แต่ก่อนความ 

สงสัยในทางโลกเราต้องไปหาค�าตอบ ต้องไปอ่าน ต้องไปถาม 

คนนั้นคนนี้ เพื่อให้คลายสงสัย แต่ในการปฏิบัติธรรม 

เราจะอาศัยละความสงสัยด้วยการไม่ต้องไปหาค�าตอบ 

สงสัยก็เรื่องของมัน ก็แค่รู้ว่ามันสงสัย บางทีความสงสัย 

ไม่จ�าเป็นต้องมีค�าตอบก็ได้ แม้แต่เรื่องธรรมะ 

ส่วนใหญ่ถ้าเราจับหลักไม่ได้ สงสัยวิธีปฏิบัติ  

เราจะปฏิบัติผิด  ถ้าสงสัยในวิธีปฏิบัติก็ให้ถาม เพื่อจะได้ 

ไม่ปฏิบัติผิด ไม่หลงทางนาน แต่ถ ้าสงสัยอยากจะรู ้  

อยากจะเห็น อยากจะเข้าใจอะไร โดยการที่ได้ฟังค�าตอบ

ของคนอื่น แบบน้ันไม่ต้องถามหรอก เพราะถามอย่างไร

มนักไ็ม่หมด แต่ถ้าสงสัยเพียงแค่รูปแบบการปฏบิติั อนันัน้ 

ก็ถามเพื่อจะได้เดินทางถูก แต่ถ้าสงสัยด้วยอย่างอื่นวาง 

ไว้เลย สงสยัเรือ่งบญุ สงสยัเรือ่งบาป สงสยัเรือ่งกรรม สงสยั 

เรือ่งนรก สวรรค์ สงสยัเรือ่งชาตหิน้า ชาตทิีแ่ล้ว หรอืสงสยั
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เรื่องวิปัสสนาญาณก็ดี รู้ว่ามันสงสัยก็พอแล้ว แล้วก็วางไว้ 

ถ้าจะบอกตวัเอง กบ็อกว่าเดีย๋วเราจะปฏบิตั ิถ้าปฏบัิติมากๆ 

จะเข้าใจเอง ไม่ต้องไปคดิ ไม่ต้องไปอ่านกไ็ด้เรือ่งแบบนี้  

ถ้าเราปฏบัิต ิจะเกิดความเข้าใจ เข้าใจว่าเรือ่งบุญคือ

อะไร บาปคอือะไร นรก สวรรค์คืออะไร ชาตทิีแ่ล้ว ชาติหน้า  

หรือชาตินี้เป็นอย่างไร จะเข้าใจเองด้วยการปฏิบัติ แต่

ถ้ำไม่ปฏิบัติ คิดเท่ำไรก็ไม่เข้ำใจ

หรือคนอื่นพูดเท่าไร ไม่รู้จะเชื่อดีไม่เชื่อดี แต่ถ้าเราเห็น 

ในตัวของเราเอง มันจะวางความสงสัยได้ ถ้าเราสงสัยมาก

มนัก็จะเนิน่ช้า แต่ถ้าเราวางความสงสยัได้เรว็ มนัจะเดนิไป

ได้เรว็ขึน้  ความคดิกเ็หมอืนกันนะ ความคิดมนัเป็นของคูก่นั 

ในการปฏิบัติเหมือนกัน 

ใหม่ๆ คิดฟุ้งซ่านเยอะ คดิในเรือ่งเกดิขึน้เฉพาะหน้า 

บ้าง คิดในเรื่องเฉพาะหน้าหมดแล้ว อยู ่ที่วัด อยู ่กับ

บรรยากาศเดิม ถ้าไม่คิดเรื่องปัจจุบันก็ไปหาเรื่องอดีต 

มาคิด หรือบางทีถ้าใกล้จะสึก จะไปหาคิดเร่ืองอนาคต  

มันก็หลอกให้เราคิดทั้งนั้น ท�าให้เราลืมปัจจุบัน 

ท�ำอย่ำงไรถึงจะกลับมำจำกควำมคิดได้เร็ว 

ต้องพยำยำมกลบัมำรูส้กึกำยให้มนัชัดข้ึน

หรือบางทีถ้ามันฟุ้งซ่านมาก เราอาจจะต้องหยุดก่อน ไม่ใช่

เดินแล้วก็คิดยาวไปเลย บางทีต้องหยุดเดินก่อน ตั้งหลัก

ใหม่ก่อน หยุดยืนก่อน รู้สึกว่ายืนก่อนแล้วค่อยไปเดินใหม่  

ให้มันรู้สึกตัว หรือถ้านั่งยกมืออยู่ ยกมือไปฟุ้งซ่านเยอะ

เหลือเกิน หยุดนิ่งๆ ก่อน หยุดมารู ้สึกตัวถึงการนั่ง  

หยุดมารู้สึกตัวกับอิริยาบถอย่างอื่น เอียงซ้ายเอียงขวา  

ก้มเงยบ้าง กลับมาตั้งสติในรูปแบบอื่นก่อน แล้วคราวนี้เรา

ค่อยสร้างจงัหวะใหม่ 

ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมากๆ ให้หยุดเลย หยุดแล้วก็

เริ่มใหม่ จะช่วยให้ฟุ้งซ่านน้อยลง สั้นลง เพราะเราอาศัย 

การตัง้ใจใหม่ แต่ถ้าฟุง้ซ่านเลก็ๆ น้อยๆ แล้วไม่ไปนานมาก  

และเรามีสติกลับมาได้ไว ก็ไม่ต้องหยุดก็ได้ อันนี้ก็ต้องดู 

ไม่ต้องไปพยายามแยกแยะก็ได้นะ บางนิวรณ์ก็แยกแยะ

แล้วเป็นเรื่อง คิดแล้วก็เกิดความอยาก ความพอใจ คิดแล้ว

เกิดกามราคะ บางทีคิดแล้วเกิดความพยาบาท ปองร้าย  

เกดิความโกรธ ความไม่พอใจ ก็อกีอย่างหน่ึง แต่เราไม่ต้อง

ไปแยกแยะกไ็ด้ 
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เรยีกว่าเราไม่ห้าม คล้ายว่าจติหลงไปในความคดิ เรากเ็พยีง

ดึงจิตออกมา ดึงจิตกลับมารู้เนื้อรู้ตัวที่ท�าแทน ไม่ได้ห้าม 

แค่เปลี่ยน คล้ายๆ เปลี่ยนช่องดูโทรทัศน์ ช่องนี้ดูแล้วมัน

หลง เราก็เปลี่ยนดูช่องที่มีสาระมีประโยชน์ ช่องที่ท�าให้เรา

หลงกม็ ีช่องทีท่�าให้เกิดประโยชน์ก็มี เราก็เปลีย่นใจเปลีย่น

จิตออกมาจากความคิด มาอยู่กับความรู้สึกตัวแทน แต่มัน

จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อย สลับกัน ไม่ใช่รู้ตัวแล้วจะรู้ตัวตลอด 

จะรูส้ลบักบัหลง รูต้วัสลบักบัคดิไปเรือ่ยๆ ทีเ่ราท�าได้กเ็พียง

แค่พยายามสลับบ่อยๆ พยายามกลับมาบ่อยๆ 

สิ่งส�ำคัญคือกลับมำรู้สึกตัวบ่อยๆ 

กลับมำแบบไม่ใช่กระชำก ไม่ใช่ห้ำม 

กลับมำแบบเบำๆ สบำยๆ

กลับมาแบบอย่าไปโกรธมัน อย่าไปโกรธความหลง อย่าไป 

โกรธความคิด อย่าไปโกรธความฟุ้งซ่าน เพราะมันเป็น

ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้น 

ที่จริงก่อนเราปฏิบัติ เราจะไม่ว่าตัวเองว่าเป็น 

คนฟุ้งซ่าน เป็นคนคิดมาก หรือเราเก็บเรื่องนั้นเรื่องนี้

มันจะคิดแล้วเกิดควำมพอใจก็ตำม หรือ

ไม่พอใจก็ตำม เรำอย่ำไปหำเหตุหำผลกับมัน 

ไม่ต้องไปวิเครำะห์ว่ำท�ำไมเรำคิดเรื่องนั้น

เรื่องนี้ ไม่ต้องไปพยำยำมห้ำมมันด้วย 

อันนี้ส�ำคัญ หลวงพ่อเทียนหรือวิธีปฏิบัติแบบนี้

ไม่ได้สอนให้เรำห้ำมควำมคดิ เพียงสอนให้เรำ

รู้ตัวว่ำมันเผลอไปคิดแล้ว ก็กลับมำรู้สึกตัว

ในกำรกระท�ำใหม่
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มากมายไว้ในใจโดยไม่รูต้วั แต่พอมาปฏบิตัมินัจะผุดขึน้มา

เยอะเลย ท่ีจรงิมันเป็นเร่ืองทีเ่ราเก็บไว้ในใจ แต่เราไม่รู ้มนัจะ 

เผลอออกมาตอนที่เราปฏิบัติ แต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติ ความคิด 

แบบนี้มันก็จะเผลอออกมาตอนท่ีเราไม่สามารถไปท�า

อะไรอย่างอื่นเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ได้ เช่น ไม่สบายนอนอยู่ 

บนเตียงกระวนกระวายใจ ความคิดวิตกต่างๆ จะออกมา

เยอะมาก หรือตอนใกล้จะตาย ความคิดในความห่วงอาลัย

อาวรณ์วิตกกังวลต่างๆ เร่ืองราวที่เคยยึดติดต่างๆ จะผุด

ขึ้นมามาก 

คนที่ไม่ปฏิบัติจะอันตรำยมำกเพรำะว่ำ

ควำมคิดที่เรำเก็บไว้ตลอดทั้งชีวิตโผล่ออกมำ

ตอนท่ีเรำป่วยหนกั ตอนทีเ่รำใกล้จะตำย

หรือบางทีเราเจอเรื่องร้ายๆ หนักๆ เช่น เสียใจมาก เรื่องที่ 

เราเก็บในใจก็ยิ่งผสมโรงเข้าไป

ถ้าเราปฏิบัติ ความคิดที่เราเก็บไว้ในใจมานาน

หลายปี มนัจะแสดงออกมา เช่น ความอยากความคาดหวงั

อะไรบางอย่างที่ถ้าปกติเราอาจไม่มีเวลาได้คิดเท่าไร มันก็

โผล่ออกมาเป็นโปรเจค เป็นโครงการหลายอย่างมากมาย 

รวมถึงความฟุ้งซ่านในใจ ก็โผล่ออกมาให้เห็น โผล่มาให้

รู้ว่าเราเองก็เก็บเร่ืองพวกนี้มาเนิ่นนาน  โดยไม่รู้ตัวเลยว่า 

เกบ็ไว้ รูว่้าเราเองก็มคีวามอยากน่ันอยากน่ีเยอะแยะ ไม่รู้ตัว

ว่าตวัเองอยาก แต่พอมาเหน็มนัก็ดเีหมอืนกนั เหน็ความคดิ 

ฟุง้ซ่านต่างๆ เหน็ความอยากต่างๆ เหน็ความพอใจไม่พอใจ

ต่างๆ ยิ่งเห็นมันบ่อย ก�าลังมันยิ่งอ่อนลง แค่เราเห็นมัน

โผล่ขึ้นมา ไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งกับมัน ก�าลังมันจะอ่อน  

เหมือนคนตกปลา ปลามันกินเบ็ดแล้วก็ปล่อยมันลากไป  

คนตกปลาเก่งก็จะปล่อยให้ปลามันลากเหยื่อไปทางน้ัน

ทางน้ี เราก็ปล่อยสายเบ็ดไปก่อน เราก็แค่ดึงกลับมาบ้าง 

กระตุกมันมาบ้าง แล้วก็ปล่อยมันบ้างสลับกันไป เรียกว่า

ปล่อยให้มันลากเหยื่อไปจนเหนื่อย พอมันหมดแรง เราก็

ดึงมันกลับมา เอามันข้ึนฝั่งได้ 

ควำมคิดก็เหมือนกัน เรำไม่ต้องห้ำมมัน 

ปล่อยให้มันผุดขึ้นมำ เรำก็แค่ดู ดูแบบ

ไม่ต้องไปสนใจมัน
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ดูแบบรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้น คล้ายๆ คนมาล่อมาหลอกเรา 

คล้ายพ่อค้าแม่ค้ามาเซ้าซี้ให้เราซื้อสินค้า ให้เราซื้อของ 

เราก็แค่อยู่เฉยๆ ยิ้มๆ ไป เขาอาจจะมาขาย พูดนั่นพูดนี่  

เสนออย่างนั้นอย่างนี้ นานๆ ไปเดี๋ยวเขาก็เหนื่อย เดี๋ยวเขา 

ก็เลิกตื๊อเอง เราท�าใจแบบนั้นแหละ อยู ่เฉยๆ น่ิงๆ  

ย้ิมน้อยๆ ก็ได้ เดี๋ยวเขาก็ไปเอง แต่ถ้าเราไปเซ้าซี ้ 

ไปร�าคาญ หรือไปต่อรองราคากับเขาด้วยนี่ เขาก็ยิ่งขาย 

ใหญ่เลย เขายิ่งชอบ ความคิดก็เหมือนกัน เขามาต่อรอง 

เขามาเชญิชวน เขามาเซ้าซ้ี เราเพียงแค่รู้เฉยๆ แล้วมนัก็จะ 

ค่อยๆ อ่อนก�าลังไป ค่อยๆ เปลี่ยนไป แต่ก็จะมีเรื่องใหม่ 

เข้ามาอีก เรำท�ำบ่อยๆ จนกระทั่งสติมันกลับมำ

รู้กำยได้บ่อยขึ้น กลับมำรู้กำยได้ถี่ขึ้น 

ควำมคิดจะน้อยลง

ความสงบจะมาแทนที่ นานๆ ถึงจะคิดเป็นเรื่องเป็นราว 

สักทีหนึ่ง บางทีก็คิดแวบๆ ออกไปนิดหน่อย สติก็รู้ตัว

แล้ว จิตจะเริ่มตั้งมั่นมากขึ้น จิตจะรู้เนื้อรู้ตัว จะท�าอะไรก็

รู้กายรู้ใจที่ท�าได้บ่อยขึ้นและถี่ขึ้น ความหลงไปคิดก็น้อยลง  

ความฟุ้งซ่านก็น้อยลง จะเกิดความสงบใจ  พอเกิดความ

สงบใจ บางทีจะมีปีติ ความพอใจ ความสุขใจ ความอิ่มใจ 

ขึ้นมา ตัวก็จะเบา เดินก็เบา ท�าอะไรก็เบา ใจก็เบา  

ไม่ค่อยเหนื่อย เดินได้นาน นั่งได้นาน ไม่ค่อยลังเลสงสัย 

รู้แล้วว่าท�าแบบน้ีๆ จะท�าไปได้เรื่อยๆ เกิดปีติ เกิดความ

พอใจ บางทีความปีติก็จะเกิด เช่น เกิดบ่ายนี้ สักพักหนึ่ง

ก็จะดับไป ปีติเหมือนน�้าตาลที่อมไว้ในปาก สักพักมันจะ

ค่อยๆ ละลาย แล้วหมดไปในปากของเรา 

เวลาปฏบัิติกเ็ช่นเดยีวกนั อารมณ์ปีต ิอารมณ์สบาย   

สักพักหนึ่งก็จะหมดไป แต่หมดไปแล้วถ้าเราไม่รู้ทันเรา

จะติดใจ ปฏิบัติก็อยากจะได้ปีติแบบนี้อีก คาดหวังว่าวันนี้

เคยท�าได้ พรุง่น้ีอยากจะเอาให้ได้อกี จะพลาดตรงเราตดิใจ  

พอปฏิบัติอีกก็จะอยากได้แบบน้ีอีก อยากได้แบบเบาๆ  

ไม่ต้องคิด อยากสงบๆ มันจะอยากได้อีก 

อยำกได้มันจะไม่ได้ ต้องท�ำแบบไม่อยำกได้

ท�าแบบไม่อยากได้แล้วมนัจะกลบัมาของมนัเอง เมือ่กลบัมา 

คร้ังที่สอง ครั้งที่สาม ครั้งหลังๆ ความหลงใหลไปกับมัน 
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จะน้อยลง คล้ายๆ กับรู ้แล้วว ่ามันหวานก็อย่างน้ัน 

เดี๋ยวมันก็เสื่อมไป มันหมดไปแล้วก็หมดไป ความหลง 

ในปีติก็จะน้อยลง ปีติแรกจะชวนให้เราหลง ต้องระวัง 

เวลาปฏิบัติแล ้วมันสงบ ปฏิบัติแล ้วมันเบา ปฏิบัติ

แล้วมันสบาย จะท�าให้เราหลงไปติดใจกับมัน หวังว่า 

จะได ้ อีก แต ่มันจะท�าให ้ เราผิดหวัง เมื่อผิดหวังก็ 

เป็นทุกข์ ทกุข์เพราะอะไร ทกุข์เพราะอยากได้อกี ทกุข์เพราะ 

คาดหวัง 

ถ้าจริงๆ เราท�าไปเร่ือยๆ แบบไม่ได้ต้องการมัน 

มันก็กลับมาของมันเอง แต่คราวนี้จะกลายเป็นความสุข 

ที่ปราณีตขึ้น ไม่ใช่ปีติแบบดีใจ แต่มันจะมีความสุข  

ความสบายในการปฏิบติั ท�าได้เร่ือยๆ รู้ตัวรู้กายบ้าง ฟุ้งซ่าน

กน็ดิๆ หน่อยๆ แวบๆ ไป ไม่ทนัจะปรุงเป็นอารมณ์อะไรมาก  

แล้วหากพัฒนาไปเร่ือยๆ จิตจะต้ังม่ันมากข้ึน จิตจะ 

มั่นคงมากขึ้น แล้วจิตจะเป็นกลางมากขึ้น

เป็นกลางคือว่า คราวนี้ความง่วงจะเกิดข้ึนมา 

นิดหนึ่งก็ไม่เป็นไร ความฟุ้งซ่านจะเกิดข้ึนมาก็ไม่เป็นไร  

ปีติความสุขใจเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไร ใจจะรู้สึกว่ามันเป็น 

อย่างนั้นของมัน เราก็เพียงแค่รู้เฉยๆ พอเรารู้เฉยๆ จิตจะ

มัน่คง เป็นสมาธมิากข้ึน ผูด้ก็ูจะต้ังม่ันข้ึน เกิดข้ึนแล้วก็ดบัไป  

ไม่มีอะไรแน่นอน 

ถ้ำเรำดูเฉยๆ ถือว่ำถูกแล้ว

ตอนที่เราหลงไปเป็น ก็แค่..หลงไปอีกแล้ว หลงไปก็แค่

หวัเราะตวัเองเบาๆ นดิหน่อย แล้วก็กลบัมาไม่เป็นไร  จติจะ 

คล้ายง่ายๆ ขึน้ อะไรต่างๆ เกิดข้ึนมาก็ไม่เป็นไร จะปวดเม่ือย 
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ก็ไม่เป็นไร จะฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไร จะสงสัยก็ไม่เป็นไร จะ

ง่วงนอนก็ไม่เป็นไร จะสุขก็ไม่เป็นไร คือมันรู้สึกว่าก็แค ่

ดูมันเฉยๆ จิตท่ีดูเฉยๆ มันจะเริ่มเรียกว่ามีสัมมาสติ  

มสีมัมาสมาธ ิคราวนีจ้ะเร่ิมแยกมนัเป็นสิง่ทีถู่กด ูมันเปล่ียน

ไปเรือ่ย 

หน้ำที่เรำเป็นเพียงแค่คนดู

คล้ายๆ เรานั่งดูโทรทัศน์ที่เปลี่ยนรายการไปเรื่อย เปลี่ยน

โฆษณาไปเรื่อย เปลี่ยนคนพูดไปเรื่อย เราเพียงแค่ดูมันไป

เรื่อยเฉยๆ ถ้าเราดูไปอย่างนี้ อารมณ์ข้างนอกมันเปลี่ยน 

แต่ตัวข้างในจริงๆ มันไม่ได้เปลี่ยน

สำระส�ำคัญคือให้เรำตั้งมั่นกับกำรดู 

แต่เป็นกำรดูแล้วทิ้ง คล้ำยๆ รู้แล้วก็วำง

คล้ายๆ ด่ืมน�า้ทีละอกึ ถ้าเราดืม่แบบยาวๆ นานๆ ไป มนัจะ

ส�าลกั มนัจะเหนือ่ย เพราะไม่ได้หายใจเลย ดืม่ไปทลีะอกึๆ 

มนักส็บายดี ค่อยๆ จบิไป เราก็จะดมูนัไปเรือ่ยๆ อย่างนี้

รู้แล้วก็วำง รู้แล้วก็วำง 

วำงทั้งสิ่งที่ถูกรู้ วำงทั้งตัวที่รู้

ท�าแบบน้ีเรือ่ยๆ จิตมนัจะตัง้ม่ันมากข้ึน มีสต ิมีสมาธมิากข้ึน  

มันจะเห็นว ่าอันน้ีเป ็นเรื่องของกาย กายเป็นแบบนี้  

ใจเป็นเพียงแค่ผู้ดูเฉยๆ ความคิดก็เหมือนกัน เม่ือสักครู่ 

มนัคดิ แล้วกม็จิีตทีรู่ว่้ามันคดิข้ึนมา มันจะเริม่แยกได้ว่ารปู 

เป็นแบบนี้ นามเป็นแบบนี้ 

แยกรูปแยกนำมได้ แยกได้ว่ำ

ควำมคิดส่วนหนึ่ง ตัวรู้ส่วนหนึ่ง

แม้เป็นเรือ่งของจติ ก็มีสองส่วน คอืจติทีรู่ก็้แบบหนึง่  

จิตที่หลงก็แบบหนึ่ง หรือจิตที่ปรุงแต่งก็แบบหนึ่ง จิตที่รู้ว่า 

จิตปรุงแต่งก็แบบหน่ึง มันจะค่อยๆ แยก นามธรรมมี

สองส่วนง่ายๆ คือส่วนที่รู้กับส่วนที่ไม่รู้ ส่วนที่รู้กับส่วนที่

หลง หรือส่วนที่ปกติกับส่วนที่ไม่ปกติ จะไม่ปกติในทาง

ทุกข์หรือในทางสุขก็แล้วแต่ ล้วนแต่ไม่ปกติทั้งนั้น รู้เฉยๆ 

ปกติกว่า มันจะกลับมาสู่สภาวะรู้เฉยๆ รู้ซื่อๆ ได้บ่อยขึ้น  



๔๔  รู ้สึกตัวไม่มีท�าไม ปญฺญาปทีโปภิกขุ  ๔๕ 

เราก็พัฒนาไป 

ตั้งแต่เบื้องต้นเรำต้องก้ำวข้ำมนิวรณ์ธรรม 

หลุดออกจำกอ�ำนำจของนิวรณ์ธรรม

ที่ครอบง�ำจิตให้ได้ จิตถึงจะเริ่มมีสติ 

มสีมำธมิำกขึน้ แต่พอมีสติมีสมำธมิำกขึน้ 

ครำวนี้เรำสำมำรถกลับไปดูนิวรณ์ธรรม

ว่ำเป็นเพียงแค่อำกำรก็ได้

ความฟุ้งซ่านก็เป็นเพียงแค่อาการ ความสงสัยก็เป็นเพียง

แค่อาการ ความง่วงก็เป็นเพียงแค่อาการ ถ้าเรากลับไปดู

นิวรณ์ได้ ก็เป็นฐานในการมีสติอีกรูปแบบหนึ่ง นิวรณ์จะ

ครอบง�าจิตไม่ได้ เพียงแค่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ตกไป คล้ายๆ 

เราอยู่ในศาลาได้ยินเสียงฝนตก ได้เห็นฝนตก แต่เราไม่

เปียกฝน คล้ายๆ เราอยู่ในที่ๆ ปลอดภัย มีสติตั้งมั่นอยู่ใน

ทีป่ลอดภยั ข้างนอกจะฝนตก ข้างนอกจะร้อน จะแดดออก  

จะอะไรกแ็ล้วแต่ เรากเ็หน็อยู ่เรากไ็ด้ยนิอยู ่แต่มันกระทบ

ไม่ถงึใจ เหมอืนกระทบแค่ข้างนอก 

หลวงพ่อค�าเขียนเปรียบเทียบว่า ถ้าสติเราตั้งมั่น 

เหมอืนเราน่ังอยูใ่นมุง้ อยูใ่นกลด ฟังเสยีงยงุบนิอยูร่อบมุง้ มนั

กหั็วเราะยงุได้ ยงุเข้ามาในมุง้ไม่ได้ เราปลอดภัยแล้ว จะบนิ 

กี่ตัวก็เรื่องของมัน ไม่เป็นไร อันนี้ก็เหมือนกัน อารมณ์

ความคดิอะไรเกดิขึน้มาก็แล้วแต่ มันเข้ามาไม่ได้ ก็ตลกมัน 

มันจะหลอก มันจะล่อ แต่เราไม่หลงมัน ก็สนุกนะ

ในการภาวนาจะเห็นว่ากิเลสชวนหลงไปนั่นไปนี่

มากมาย ใหม่ๆ ต้องพยายามตั้งใจกลับมารู้สึกตัว แต่พอ

ภาวนาไปเร่ือยๆ ก็ไม่ต้องตั้งใจมาก 

แค่รู้ มันก็กลับมำของมันเอง

นี่คือผลของการภาวนา และขอให้ทุกท่านตั้งใจ

ท�าความเพียร ถ้าเราท�าความเพียรอย่างถูกต้อง ท�าความ

เพยีรอย่างถกูทาง ก็ย่อมได้รบัผลของการปฏิบัตธิรรมอย่าง

แน่นอน



ในกำรปฏิบัติธรรม สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ

เรื่องของกำรวำงใจ 

ถ้ำวำงใจถูก กำรปฏิบัติธรรมมันง่ำย 

ถ้ำเรำวำงใจผิด กำรปฏิบัติธรรมจะยำก 

แล้วอำจจะไม่ได้ผลเลย ถ้ำเรำวำงใจไว้ผดิ

วำงใจถูก 

กำรปฏิบัติธรรมมันง่ำย



๔๘  รู ้สึกตัวไม่มีท�าไม ปญฺญาปทีโปภิกขุ  ๔๙ 

แต่กว่าจะเข้าใจเรื่องการวางใจให้ถูก คนส่วนใหญ่ก็วางใจ

ไว้ผิดกันทั้งนั้น เช่น บางทีเราอยากจะได้ผล ปฏิบัติธรรมก็

อยากจะได้ผลของการปฏบิตัธิรรมเรว็ๆ อยากจะบรรลุธรรม 

อยากจะพ้นทุกข์ หรือบางคนก็ไม่เข้าใจ คิดว่าปฏิบัติธรรม

แล้วไปได้อย่างอื่น ไปเห็นสวรรค์ นรก ไปเห็นจิตใจคนอื่น 

อนันัน้เป็นความเข้าใจผดิ 

บำงทีควำมอยำก ไม่ว่ำจะเป็น

ควำมปรำรถนำทำงพ้นทุกข์ หรือว่ำ

ควำมปรำรถนำในสิ่งที่เป็นอิทธิฤทธิ์ 

ปำฏิหำริย์ หรือเป็นคุณวิเศษของจิตใจ 

จะเป็นตัวท�ำให้เรำปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้ผล 

ค�ำว่ำปฏิบัติธรรมแล้วเกิดผลคือเข้ำใจควำมจริง 

แล้วก็พ้นทุกข์จริงๆ เพรำะว่ำถ้ำเรำอยำกมำก 

เรำจะปฏิบัติธรรมด้วยควำมเครียด

อาตมาเคยไปสอนหลายที ่บางทเีจอนกัปฏบิตัธิรรม

ในหลายๆ รปูแบบ มคีรัง้หนึง่เคยไปสอนทีเ่มอืงจนี วนัสดุท้าย

ตอนรายงานผลการปฏิบัติธรรม มีชายหนุ่มคนหนึ่งพูดว่า  

“ผมมาเข้าคอร์ส ๘ วัน ผมกะจะเป็นพระอรหันต์ให้ได้  

จะพ้นทกุข์ให้ได้” อาตมาสงัเกตเหน็เขาปฏบิตัอิย่างเอาจรงิ 

เอาจัง เคร่งเครียด ไม่ผ่อนคลาย พอวันใกล้จะกลับ ในวัน

ที่รายงาน เขารู้สึกผิดหวังที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่า ๘ วันนี้

จะบรรลุธรรมให้ได้ ถึงจะไม่บรรลุธรรม แต่ก็เป็นบทเรียน

ให้เขาเห็น อาตมาบอกเขาว่าเราตั้งใจแบบนั้น เราตั้งใจ 

ไว้ผิดแล้ว เรากะว่าเพียงแค่เวลาไม่กี่วันจะท�าให้เราเป็น 

พระอรหันต์เลยหรอื อนัน้ีเรยีกว่าคาดหวงัสงู แต่ไม่ประเมิน

ตวัเองว่าท�าได้จรงิหรือเปล่า อกีอย่างหน่ึงก็คาดหวงัผดิด้วย  

เพราะว่าเราปฏิบัติธรรม แม้เราจะรู้ว่าจุดหมายของการ

ปฏิบัติธรรมคือเพื่อความพ้นทุกข์ แต่

ในกำรปฏิบัติจริง ให้เรำท�ำแบบไม่คำดหวัง

มนัต่างกนั แม้เราจะปรารถนาถึงนิพพาน ปรารถนาถึงความ

พ้นทุกข์หรือว่าทุกข์ให้น้อย ความปรารถนาคือความตั้งใจ 

เราจะท�าความเพยีรให้ต่อเน่ืองไปถึงส่ิงทีเ่ราต้ังใจ 



๕๐  รู ้สึกตัวไม่มีท�าไม ปญฺญาปทีโปภิกขุ  ๕๑ 

ค�าว่าอธิษฐานก็เหมือนกัน อธิษฐานในภาษาบาลี

แปลว่าการตั้งใจมั่น เช่น อีกไม่กี่วันพระจะอธิษฐานเข้า

พรรษา คืออธิษฐานว่าจะอยู่จ�าพรรษาในอาวาสน้ี ในวัด

นี้ เป็นเวลา ๓ เดือนต่อเนื่อง ไม่ไปที่ไหนนอกจากมีเหตุ

จ�าเป็น อธิษฐานคือความต้ังใจ 

ตั้งใจจะท�ำอะไรคืออธิษฐำน

แต่คนไทยเราคิดว่าอธิษฐานก็คือขอ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ 

ให้ดลบันดาลให้ เมื่อเราท�าบุญก็อธิษฐานคือขอ แต่ที่จริง 

ท�าบุญแล้วอธิษฐานก็ถูก คือตั้งใจอธิษฐานว่าบุญกุศลน้ี  

เป็นไปเพื่อให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ เรียกว่าตั้งจุดหมาย

ของชีวิต ตั้งจุดหมายของจิต ตั้งใจแบบนั้นท�าได้ แต่ไม่ใช่ 

ตั้งไว้แล้วก็ท�าด้วยความอยาก เราตั้งเป้าหมายไว้เหมือน

เราก�าหนดเข็มทิศ เช่น เราจะเดินไปทิศเหนือ เรามีเข็มทิศ 

ชี้เป้าทิศเหนือไว้ เราเดินไปแต่ละขณะ ก็คอยตรวจสอบดู

เขม็ทิศของเราว่ายงัตรงไปทางทศิเหนอือยูไ่หม เพราะถ้าเรา 

คลาดเคลื่อนจากทิศเหนือเพียงแค่หนึ่งองศา ก็ท�าให ้

ไม่สามารถเดินไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ เดินไม่ตรงถูก

เป้าหมายในเส้นทางที่เราเดินได้ แต่ถ้าเราคอยตรวจสอบ 

หมั่นดูเข็มทิศอยู่บ่อยๆ ก็จะท�าให้เราไม่คลาดเคลื่อนจาก

เป้าหมายของเรา 

ค�าว่าตรวจสอบเป้าหมายของเราเป็นแบบไหน

ปฏิบัติธรรมจริงๆ เป็นไปเพื่อควำมพ้นทุกข์ 

เป็นไปเพื่อควำมไม่ทุกข์ 

ถ้ำขณะที่เรำปฏิบัติธรรมแล้ว

จิตใจยิ่งทุกข์มำกขึ้น 

แสดงว่ำเรำปฏิบัติผิดแล้ว

หลายคนปรารถนาความไม่ทุกข์ ความพ้นทุกข์ แต่ใช้ชีวิต

อย่างทุกข์มากๆ สุขยากทุกข์ง่าย คือสิ่งที่เขาปรารถนากับ

สิ่งท่ีเขาท�ามันตรงข้ามกัน จึงไม่ได้ผล เหมือนคนที่อยาก

จะพ้นทุกข์ อยากจะได้นิพพาน แต่พอปฏิบัติธรรมด้วย

ความเครียด ความจริงจัง จะมุ่งเป้าเอาให้ได้ มันก็ท�าด้วย

ความทกุข์ ขณะทีท่�ากท็�าด้วยความทกุข์ จงึไม่พ้นทกุข์สกัที  

อันนี้เรียกว่าเป็นอัตตกิลมถานุโยคอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ว่าเพียง



๕๒  รู ้สึกตัวไม่มีท�าไม ปญฺญาปทีโปภิกขุ  ๕๓ 

อดข้าวอดน�้า กลั้นลมหายใจคือการทรมานตน อันน้ัน

ทรมานตนทางร่างกายแบบสุดโต่ง แต่จริงๆ ถ้าเราท�าด้วย

ความทกุข์ มนัเป็นการทรมานใจ คือการท�าใจตวัเองให้ทกุข์ 

เมือ่ใดทีเ่รารูต้วัว่าเคร่งเครยีด จรงิจงัเกนิไป เรากผ่็อนคลาย

ขึ้นสักหน่อย 

ท�ำเล่นๆ แต่รู้จริงๆ

ท�าเล่นๆ ไม่ใช่ท�าแบบสนุกสนาน ท�าไปหัวเราะไป 

ขี้เกียจก็พัก ไม่ใช่ท�าเล่นแบบนั้น 

ท�ำเล่นๆ ก็คือท�ำด้วยจิตใจผ่อนคลำย

สบำยๆ แต่ก็รู้เนื้อรู้ตัว

ท�าเล่นๆ คอืท�าแบบนี ้คล้ายๆ เราเดนิเล่นในสวนสาธารณะ 

อิริยาบถการเดินเหมือนเราเดินอยู่ใต้ต้นไม้ ในที่อากาศดีๆ  

ในที่ๆ  ไม่มกีารงานยุง่เหยงิมาก การเดินของเราจะผ่อนคลาย 

มาก เดินไปเรื่อยๆ เดินทีละก้าว ไม่ได้รีบร้อนไปที่ไหน

ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วท�าตัวแบบนี้ เหมือนเดิน

เล่นๆ แต่ตอนทีเ่ดนิเทีย่ว เราอาจจะสนใจไปดทีูน่ัน่ท่ีนี ่ดคูน  

ดตู้นไม้ ดนูก ดวูวิทวิทศัน์ ให้เราเดนิผ่อนคลาย เล่นๆ สบายๆ  

แบบน้ี เพยีงแต่เปลีย่นการด ูแทนทีจ่ะไปดขู้างนอก เราย้อน

กลบัมาดตัูวเราทีก่�าลงัเดินอยู ่เหมอืนทีเ่ราสวดว่า 

เมื่อเดินอยู่ เรำก็รู้ตัวว่ำเรำเดินอยู่ 

แต่ที่จริง กำรรู้ตัวว่ำเดินอยู่ มันก็มำกไป 

เดินอยู่ก็แค่รู้สึก จะท�ำอะไรก็เหมือนกัน 

แค่รู้สึก แต่พูดเป็นภำษำให้เข้ำใจว่ำเดินอยู่ 

ให้เรำรู้ว่ำเดิน แต่ที่จริงมันไม่มีเรำ

ถ้าจะแปลให้ถูกจริงๆ ตามภาษาธรรม แต่อาตมา

ไม่ค่อยรู้ภาษาบาลี ก็ไม่กล้าไปแก้โดยพลการ ที่บาลีเขา

เขียนมาแบบน้ี คนท่ีเขาแปลมาก่อน เขาแปลแบบนี้ว่า 

“เมือ่เดนิอยูก็่ให้รูช้ดัว่าเราเดนิ เมือ่นัง่อยูก่ใ็ห้รูช้ดัว่าเรานัง่”  

เพราะที่จริงถ้าภาษาธรรมจริงๆ ไม่มีเราผู้เดินผู้นั่ง มันเป็น
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เพยีงแค่มสีตริู ้รูถ้งึอริิยาบถ คือรู้โดยทีไ่ม่มตีวัเรา ถ้ารูส้กึว่า 

ตวัทีท่�ามนัเป็นเราอยู ่ยงัไม่ใช่การรูจ้ริงๆ ในกายานุปัสสนา

สตปัิฏฐาน 

ตัวส�ำคัญที่สุดคือกำรระลึกรู้ คือยืนเดินนั่งนอน 

หรือว่ำอิริยำบถย่อย คู้เหยียดเคลื่อนไหว 

ในตอนท้ำย เขำสรุปว่ำอิริยำบถต่ำงๆ 

เป็นเพียงแค่เครื่องอำศัยต่ำงๆ ในกำรระลึกรู้ 

ระลึกว่ำยังมีกำยอยู่ในโลกนี้ 

คือเป็นเครื่องระลึกรู้เฉยๆ 

เป็นเครื่องปลุกให้เกิดกำรรู้ตัวว่ำ 

กำยยังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่ในโลกนี้ 

เพรำะถ้ำเรำไม่ระลึกรู้กำย 

จิตใจจะท่องเที่ยวไปในควำมคิดต่ำงๆ

ค�าว่า “ท่องเท่ียวไปในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี” ที่เรา

ได้สวดมนต์ท�าวัตร เราอย่าไปคิดว่าภพน้อยภพใหญ่คือ

ตายไปแล้วไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ เกิดดีบ้าง เกิดไม่ดีบ้าง 

ความหมายจริงๆ คือเราวนเวียนอยู่ในความคิด ในอารมณ์  

วันหนึ่งๆ เกิดเป็นภพน้อยภพใหญ่มากมาย เดี๋ยวใจบุญก็

เป็นเทวดา เป็นนางฟ้า คดิช่วยเหลอืคนนัน้คนนี ้ใจมเีมตตา

ก็เกิดเป็นพรหม ใจสงบร่มเย็นก็เป็นพรหม แต่บางครั้ง  

ไม่พอใจก็เป็นยักษ์ เป็นอสุรกาย บางคร้ังหลงก็กลาย
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เป็นสัตว์เดรัจฉาน บางคร้ังก็หมกมุ่นกับความพยาบาท

ความโกรธมากๆ ก็ตกนรกแล้ว เหล่านี้คือการตกไปอยู่ใน 

ภพน้อยภพใหญ่ตามภาษาธรรม ภพน้อยคือตกส้ันๆ  

ภพใหญ่คือตกนานๆ เวลาโกรธพยาบาท เวลาเครียด  

มันเครียดนานเป็นหลายชั่วโมง เป็นหลายวัน อาจจะ 

ไม่ต่อเน่ือง แต่มนัทรงๆ กับอาการพวกนัน้อยูน่าน เวลาเจอ

ความทกุข์แล้วมนัทกุข์นาน แปลว่าตกในภพใหญ่ ถ้าพบกบั

ความทุกข์สัน้ๆ ช่ัวครู ่กค็อืตกในภพน้อย

ภพภูมิจริงๆ คือเรื่องของจิตใจ

ไม่ใช่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ อาจจะมีจริง แต่ไม่ใช่ 

เร่ืองในการปฏิบัติตอนนี้ การปฏิบัติจริงๆ คือตอนนี้  

คือเดี๋ยวนี้ ถ้าเราตกนรกก็ตกเดี๋ยวนี้ ถ้าเราขึ้นสวรรค์ก็

ขึ้นเดี๋ยวนี้  ถ้าเราจะไปนิพพานจริงๆ ก็คือเดี๋ยวนี้ ฉะนั้น 

ความตัง้ใจความปรารถนาจริงๆ คอืการท�าเดีย๋วนี ้ท�าตอนน้ี

ให้ถกูท่ีสดุ ให้ดท่ีีสดุแค่นีแ้หละ เรามเีป้าหมาย และ

เป้ำหมำยกับวิธีปฏิบัติต้องสอดคล้องกัน

ถ้าเป้าหมายของเราคือความพ้นทุกข์ คือนิพพาน เราเอง

ต้องท�าความพ้นทุกข์ตอนน้ี ท�านิพพานให้ปรากฏตอนนี้ 

เครื่องมือที่จะท�ำให้นิพพำนปรำกฏ 

ควำมพ้นทุกข์ปรำกฏ คือควำมรู้สึกตัว 

สังเกตไหมเพียงแค่กลับมำรู้สึกตัว 

จิตใจก็เป็นปกติแล้ว

ไม่ต้องท�าอะไรมาก แค่เรารู้สึกตัว ไม่ว่าจะรู้สึกกายก็ดี  

ใจก็เป็นปกติแล้ว หรือเวลาเรารู้ทันความคิด รู้ทันอารมณ์  

หลดุมาจากความคดิหลดุมาจากอารมณ์ได้ ใจกเ็ป็นปกตแิล้ว  

ใจก็ไม่ทุกข์แล้ว แบบนี้เรียกว่าเราท�าถูกแล้วในแต่ละขณะ 

เรำจะไปสู่เป้ำหมำยใหญ่ได้ 

เรำต้องท�ำเป้ำหมำยย่อยๆ 

ในแต่ละขณะให้มันถูกต้อง
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เหมอืนคนอยากจะมเีงนิสกัล้านหนึง่ เมือ่ก�าหนดเป้าหมาย

แล้ว เขากจ็ะต้องเริม่จากการสะสมเงนิทลีะบาท ทลีะสบิบาท  

ทีละร้อยไปเรื่อยๆ ถ้าสะสมเงินไปเรื่อยๆ ก็ถึงเป้าหมายได้ 

แต่ไม่ใช่ปรารถนาจะได้เงนิ แต่ไม่รูจ้กัเกบ็เงนิ รู้จกัแต่ใช้เงนิ 

มนักไ็ม่ได้ เหมอืนคนปรารถนาความพ้นทุกข์ แต่ทีท่�าจริงๆ 

คอืท�าตวัเองให้มนัทกุข์ มนัท�าตรงข้ามกนั

นักปฏิบัติธรรมบางคนเข้าใจผิด คิดว่าเราต้องท�า

แบบจริงจัง ต้องท�าแบบเครียดๆ สักหน่อย เดี๋ยวพอเครียด

มากๆ มันดีเอง อันนี้มันก็ผิด แต่ต้องตั้งใจนิดนึง ต้ังใจ 

สักหน่อย 

ตอนใหม่ๆ ถ้ำไม่มีควำมตั้งใจเลย 

มันจะหย่อนไปง่ำย 

ใหม่ๆ ก็อำจจะต้องตึงนิดนึง 

ตึงหมำยถึงว่ำตั้งใจสักหน่อย 

ขยันสักหน่อย อดทนสักหน่อย 

หรือควำมอยำกมันเกิดขึ้นมำ 

ก็อย่ำไปยอมแพ้มัน สู้มันสักหน่อย 

แต่ไม่ใช่ตึงเกินไป เครียดเกินไป

ตึงนิดนึงเพื่อจะได้รู้ว่าตัวนี้มันเป็นกิเลสลากไป บางทีเราก็

แยกไม่ออกนะ เวลาง่วงนอน มันเป็นความง่วงของกายหรือ

เป็นความง่วงของใจ บางทมัีนแยกไม่ออกถ้าเราไม่ตึงนดินงึ 

บางคนใจเสาะ มันง่วงแล้ว สงสัยร่างกายนอนไม่พอ สงสัย

ไม่สบาย ก็ไปท�าตามความง่วง หรือเดินแล้วมันเมื่อยแล้ว  

ปวดขาปวดไหล่ไปหมด มนัทรมานกายเกนิไปนะ ไปพกัผ่อน 

ดีกว่า บางคนรักสบายเกินไปหรือว่าอ่อนแอเกินไป ต้องตึง

นิดนึง  ไม่เช่นนั้นก็ท�าตามความคิด ท�าตามความอยากไป

เสียทั้งหมด แต่เราตึงไว้เพื่อให้เห็นว่า ถ้าเราอยู่กับมันต่อ

ได้จริงๆ บางทีเราจะเห็นว่าความง่วงมันเกิดข้ึนมาก็ดับไป 

ความคิดเกิดขึ้นมาก็ดับไป เพื่อให้เห็น ไม่ใช่ว่าเพื่อทรมาน 

แต่เราจะเห็นว่า ที่จริงเราสามารถเห็นความคิดเกิดดับได้ 

เห็นอารมณ์ต่างๆ เกิดดับได้ เห็นถึงความไม่เที่ยงของมัน 

มันเมื่อยล้ามากๆ สักพักนึง พอเราผ่อนคลายสักหน่อย

เดินสบายขึ้น ก็ดีขึ้นนะ เห็นความทุกข์มันเกิดดับของมัน
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เราตั้งใจ เราอดทนสักหน่อย เพื่อจะได้เห็นของดี 

แต่ไม่ใช่รอลุ้น ก็ดูไปแต่ละขณะ แล้วจะเห็นของมันเอง 

แต่บางทีอดจะเผลอไม่ได้หรอก พอปฏิบัติไปเยอะๆ บางที

ความอยากจะสะสมขึ้นมา อย่างอาตมาเองเคยได้ยิน 

ครูบาอาจารย์เตือนแบบนี้ แต่บางทีพอเก็บอารมณ์ คล้ายๆ 

ความอยากมันขึ้น ตอนปฏิบัติธรรมดาเราก็วางใจได้เรื่อยๆ 

ท�าเรือ่ยๆ ท�าเล่นๆ ไป แต่พอปฏิบัตอิย่างต่อเนือ่ง อย่างเช่น

เกบ็อารมณ์ ความอยากขึน้มาๆ จะเอาให้ได้ จะบรรลุธรรม

ตอนนีใ้ห้ได้ มนักม็าหลอกเรานะ แต่พอเราเหน็ว่ามนัอยาก

แล้วมนัทุกข์ ทุกข์จรงิๆ เวลาอยากมากๆ มนัทกุข์ ไม่ใช่คนอืน่ 

ท�าเราทุกข์ เราท�าตัวเองทกุข์ พอกลบัมาทบทวนเห็น เอ๊ะ!...

เราเป็นบ้า เราอยากจะบรรลุธรรมตอนนีเ้ลยเหรอ 

อย่างวนัส�าคญั เช่น วนัวสิาขบชูา หรือบางทวัีนเกดิ

ของเรา แต่ก่อนเรากอ็ยากจะเลยีนแบบพระพทุธเจ้า อยากจะ 

บรรลุธรรม พอท�าแบบนั้นมันก็ทุกข์จริงๆ แต่ก่อนไม่เคย

คิดขนาดนั้น แต่พอปฏิบัติธรรมต่อเนื่องจริงๆ ก็เกิดขึ้นมา 

เหมอืนเราเดินไปชนก�าแพง เดนิเข้าไปในซอยตนั มนัอยาก

สดุๆ ไปต่อไม่ได้ หรอืเหมอืนเราขดุดนิแล้วไปเจอหิน มนัไป

ต่อไม่ได้ มแีต่ต้องถอนออกมา เคร่ืองมอืเรามแีต่จอบ หนิมนั 

ใหญ่มาก เราขุดไปเจอหิน ขุดต่อไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกัน 

พออยากมากๆ มนัก็เหมอืนตนัขึน้มา ต้องถอน ต้องเปลีย่น 

ต้องทิง้ความอยากนัน้เสยี 

พอมปีระสบการณ์คร้ังหน่ึง คร้ังต่อไปมันก็จะค่อยๆ 

รู้ตัวแล้ว เริ่มเข้าล็อคของมันอีกแล้ว เร่ิมตกร่องอีกแล้ว  

ตกร่องความอยากได้อกีแล้ว เรากถ็อนออกมา มาวางใจใหม่

เวลามนัอยาก อยากรูอ้ยากเหน็ อยากเป็นอยากม ีอยากได้ 

อยากเอาอะไรต่างๆ เหล่านี้คือเหตุของความทุกข์ท้ังนั้น  

เราต้องท�าแบบเรียกว่า

ท�ำแบบไม่หวังผลอะไร ท�ำแบบไม่

อยำกได้อะไร ท�ำไปเพยีงแค่ควำมรูส้กึตวั

รู้สึกตัวก็ไม่ใช่ความอยากได้นะ รู้ตัวคือแค่รู้สึก ไม่ใช่ว่า

อยากได้ความรู้สึกตัว ก็แค่รู้สึก รู้สึกไปทีละขณะ 

ท�ำแล้วมันจะได้อะไร ที่จริง

กำรปฏิบัติธรรมไม่ได้ท�ำเพื่อจะได้อะไร
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แต่ท�าเพื่อสละ ท�าเพื่อละ หรือท�าเพื่อลด ลดอะไร แรกๆ 

ลดราคะ โทสะ โมหะ สละอะไร ถ้าเราก�าลังมากขึ้น  

เราสละความเห็นผิดออกไปจากใจ กลายเป็นความเห็นถูก 

สละความยึดมั่นถือมั่น แล้วเกิดการปล่อยวาง ที่จริง

ปฏบิตัธิรรมท�ำไปเพือ่ลด เพือ่ละ เพือ่เลกิ 

เพื่อคลำยควำมเห็นผิดต่ำงๆ

การปฏิบัติธรรมจริงๆ ถ้าเราท�าเพื่อจะเอา มันไม่ใช่แล้ว  

พระพุทธเจ้าท�าเพื่อสละ เหมือนช่างแกะสลักแกะ

ส่วนท่ีไม่ใช่สิง่ท่ีต้องการออก เช่น เขาจะแกะสลกัพระพทุธรูป  

เขาก็แกะในส่วนที่เขามองแล้วว่าไม่ใช่พระพุทธรูปออก  

ก็กลายเป็นเพียงพระพุทธรูปตามที่เราต้องการ นี่คือเรา 

สละความตระหนีถ่ีเ่หนยีวออกไป สละความโกรธ ความโลภ  

ความหลงออกไป สละความยึดมั่นถือมั่นออกไป คือท�า

เพื่อตรงนี้

เรำจะสละได้ก็ต่อเมื่อเรำเห็นมันก่อน

เหมือนเรากวาดบ้าน เหมือนเราถูบ้าน ถูพ้ืน กวาดพ้ืน  

เราก็ต้องเห็นฝุ่น เห็นสิ่งสกปรก ใช้ไม้กวาด กวาดหรือว่า

ถูออกไป ฝุ่นมันก็จะค่อยๆ ติดไม้กวาด กวาดออกไปมันก็

จะสะอาดเรื่อยๆ ตรงไหนที่เรากวาด ตรงไหนที่เราถู มันก็

สะอาดขึ้น บางอย่างเราก็เห็นเราก็กวาดออก บางอย่างเรา
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ไม่เห็น มันเล็กๆ แต่ไม้กวาดก็ท�าหน้าที่กวาด ไม้ถูพื้นมัน

ก็ท�าหน้าที่ในการถู ฝุ่นก็สลัดออกไป 

เราภาวนาไปเรือ่ยๆ จะเหน็กเิลสนีแ้หละ เหน็ตวัตน  

เห็นอัตตามานะ เห็นความยึดมั่นถือมั่น 

ที่ส�ำคัญจริงๆ คือเห็นควำมไม่รู้

ในตัวของเรำเอง

แต่ก่อนเราคดิว่าเรารู ้ภาวนาไปจรงิๆ เห็นความไม่รูเ้ยอะแยะ 

มากมาย ค�าว่าไม่รู้ก็คือรู้ไม่จริง คิดว่ารู้แล้ว แต่จริงๆ มัน

รู้ไม่ถูก รู้ไม่จริง มันจะเห็น เมื่อเห็นแล้วก็จะรู้ เหมือนเรา

ท�างาน ถ้าเรารู้ว่าเราท�าผิดพลาดแบบไหน เรายังรู้ไม่จริง

ตรงไหน เราก็จะมีความก้าวหน้าในการท�างาน เราก็จะ

แก้ไขข้อผิดพลาดของเรา แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหน  

ถ้าเราไม่รู้ว่าเราพลาดตรงไหน มนักจ็ะแก้ยาก นีก่เ็หมอืนกนั  

เราก็จะเห็นกิเลสในใจของเรามากมาย เห็นความไม่รู ้  

เหน็ความรูไ้ม่จรงิในใจเยอะแยะ เห็นความยดึมัน่ เหน็อตัตา  

ตวัตน เหน็มานะความถอืตวัถอืตน เหน็ตณัหาคอืความอยาก  

ความไม่อยากต่างๆ เมือ่เห็นก็จะสละออกไปเรือ่ยๆ ภาวนา

ไปเพื่อเห็นความเห็นผิด เห็นความไม่รู้ แล้วรู้ทัน ก็สละไป 

อีกอย่างหนึ่งการวางใจ 

กำรวำงใจให้เป็นผู้ดูเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมำก

อะไรจะเกิดขึ้นมา เราก็แค่ดูมัน บางคนความคิดเกิดขึ้นมา  

ไม่ชอบ บางทที�าไมฟุง้ซ่านเหลอืเกนิ ไม่ชอบ หลวงพ่อค�าเขยีน 

เคยเล่าให้ฟังว่า ตอนท่านบวชใหม่ๆ มีหลวงตาเดินจงกรม

อยู่ข้างๆ กุฏิของหลวงพ่อค�าเขียน หลวงพ่อได้ยินเสียง

เปี๊ยะๆ ท่านก็หันไปดู เห็นหลวงตาเอารองเท้าแตะมาตีหัว 

ตัวเอง หลวงพ่อถาม “หลวงตาเอารองเท้าไปตีหัวตัวเอง

ท�าไม” หลวงตาก็บอก “มันคิดมาก มันฟุ้งซ่านมาก”  

หลวงตาคิดว่าสมองท�าให้เกิดความคิดมาก เลยสั่งสอนมัน  

เอารองเท้าแตะตีหวัมนั เหมอืนเดก็ดือ้ เรากต็ ีมนัจะได้เงยีบ  

แต่ที่จริงมันเป็นความหลง คือเราหลงไม่พอใจ ไปโกรธมัน  

แต่จริงๆ 

ถ้ำเรำมองควำมคิด สักแต่ว่ำมันคิด 

(ไม่ใช่เรำ) เรำได้สติแล้ว
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แต่ถ้าเราวางใจผิด เราไม่ชอบความคิด เราก็จะไปต�าหนิ 

ตัวเอง ไปต�าหนิความคิด

มันคิดแล้วเรำรู้ ก็ถือว่ำมีสติแล้ว

เรำภำวนำไปเรื่อยๆ นะเรำท�ำแบบ

ไม่ต้องห้ำมควำมคดิ  ไม่ต้องข่มควำมคิด 

ควำมคิดมันเกิดขึ้นมำแล้วเรำรู้ 

แค่รูว่้ำมนัคดิ แค่รูว่้ำใจมนัคดิของมนัเอง 

รู้แค่นี้ ไม่ต้องไปรู้เรื่องรำวที่มันคิด

ไม่ต้องไปรูแ้บบเป็นเนือ้หา คล้ายๆ ตอนนีเ้ราตัง้ใจจะไม่อ่าน

หนงัสอื เราเผลอไปอ่านอะไรนดิหนึง่ แค่รูต้วัว่าเราเผลอไป

อ่านแล้ว เผลอไปหยิบหนังสือมาอ่านแล้ว ค�าสองค�าหรือ

ย่อหน้าหนึ่ง ถือว่าเผลอไปอ่านแล้ว เมื่อมันเกิดความคิด 

ขึน้มา เราตัง้ใจว่าเราจะไม่คิดนี ่เราตัง้ใจว่าจะรู้สกึตวั เมือ่มนั 

คิดขึ้นมา เพียงแค่รู้ตัวว่าเราเผลอไปคิดกับมันแล้ว ไม่ต้อง

สนใจเนื้อหาในเรื่องที่คิด ไม่ต้องไปจ�าแนกแยกแยะ 

แค่รู้ตัวว่ำเผลอไปคิด

แค่น้ีก็พอแล้ว พอแล้วก็คือเรียกสติกลับมาจากความคิด  

มาอยู่กับความรู้สึกตัว อันนี้คือวิธีปฏิบัติ

เวลำมีควำมคิดมีอำรมณ์อะไรต่ำงๆ เกิดขึ้นมำ 

วำงใจเป็นกลำงกับมัน

อารมณ์บวกก็ดี อย่าไปหลงใหลกับมัน บางที

อารมณ์บวกก็เพลิน ชวนให้เราอยู่กับมัน เวลาปฏิบัติบางที

มนัเพลนิกไ็ปแช่กบัมนั เวลามนัรูธ้รรมะ กไ็ปฟุง้ซ่านธรรมะ

กับมัน ไปเดินเทศน์ทั้งวันก็มี เตรียมสอนคนอื่นก็มี บางที

เวลาใกล้จะออกจากวัด มีโครงการเยอะมาก กลับไปจะไป

ท�านัน่ท�านี ่ส่วนใหญ่ก็ดีๆ  ทัง้นัน้ คอืมันชวนให้เราหลงไปคดิ  

วางไว้ก่อนดีกว่าไหม อย่าเพิ่งคิดเลย กลับมาสร้างสติก่อน 

แล้วตอ่ไป

สติจะพำชีวิตเรำไปในทำงที่ถูกที่ควรเอง 

ไม่ใช่ควำมคิด
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มนัอาจจะคดิว่าจะท�าจริงๆ นะ แต่พอถึงเวลาจริงๆ มนัก็ลมื 

หรอืบางทก็ีเปลีย่นไป ไม่เอาแล้ว มนักเ็พยีงแค่ชวนให้เราคดิ 

สิ่งส�ำคัญคือวำงใจเป็นกลำงกับอำรมณ์

อารมณ์ทางกายก็ดี เวทนาทางกายก็ดี หรือว่าอารมณ์ 

ทางใจก็ดี เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นความคิด เป็นกุศล  

เป็นอกศุลต่างๆ ให้เราวางใจเป็นกลางกบัมนั แม้แต่ความง่วง 

กเ็หมอืนกนั ถ้าใจเราวางเป็นกลางกับอารมณ์จรงิๆ จะผ่าน

ได้ง่าย เหมือนอยู่ด้วยกันได้ ไม่เป็นไร เราไม่ไปยุ่งกับมัน 

หลวงพ่อเทียนอธิบายง่ายๆ ท่านบอก “เราเคารพขี้หมา”  

คอือะไร บางทเีราเหน็ขีห้มาแล้วไม่ไปเหยยีบมนั เปรยีบเทยีบ 

คล้ายเหน็อกศุลเกดิขึน้ เราไม่ไปหยบิไปฉวยมนั ไม่ไปแตะมนั  

นัน่คอืเคารพแล้ว ขีห้มาทีอ่ยูต่รงนัน้มนักไ็ม่เหมน็ ไม่ตดิตวั 

ถ้ำเห็นควำมคิดแล้ว มันจะไม่ติดเข้ำมำ

อันนี้คือเคารพกิเลส เคารพแบบไม่ไปยุ่งกับมัน ให้อยู่

คนละท่ีคนละทาง คือให้เราวางใจให้ถูก วางใจทั้งความที่

ใจมันอยากได้อะไร ก็ละกลับมาเสีย ใจที่มันไม่พอใจเวลา

เกิดอารมณ์ไม่ดีต่างๆ เราก็ละกลับมาเสีย เสียใจที่มัน 

หลงไป อยากไปชอบอารมณ์ที่พอใจ ที่มีความสุข เราก็ละ

กลับมาเสีย 

กลับมำโดยเพียงแค่รู้ สบำยๆ รู้สึกไปเรื่อยๆ 

สิ่งส�ำคัญคือท�ำให้ต่อเนื่อง 

ทุกอิริยำบถ ทุกรูปแบบ ทุกสถำนกำรณ์ 

ท�ำให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่ท�ำได้

เมื่อเราท�าแบบนี้ ถือว่าเราท�าเหตุที่ถูก เมื่อท�าเหตุถูก ผล

มันก็ปรากฏขึ้นในตอนนั้นเลย และถ้าสะสมไปเรื่อยๆ มัน

ก็เกิดผล จิตใจเปลี่ยนแปลง ละได้เด็ดขาดขึ้น แต่

เรำไม่ต้องหวังผลหรอก เรำท�ำเหตุให้ถูก 

ผลก็ต้องเกิดขึ้น เป็นกฎของธรรมชำติ 

เป็นกฎที่เป็นธรรมดำ เหมือนเรำกินข้ำว 
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เรำไม่ต้องปรำรถนำให้มันอิม่ก็ได้ เรำกิน

ไปเรื่อยๆ มันก็อิ่มเอง

หลวงพ่อค�าเขียนบอกว่าถ้าเรานั่งรถถูกคัน รถก็พาเราไป

ถึงเป้าหมายถูกต้องเอง เราเจอสติถูกทาง สติจะพาเราไป

สูเ่ป้าหมายคอืความพ้นทกุข์ได้แน่นอน กค็อืท�าให้มนัถูกใน

การวางใจ เมื่อเราวางใจถูก เราจะปรับร่างกายเอง เมื่อเรา 

วางใจถกู เราจะปรบัร่างกายให้ผ่อนคลาย ให้สบายๆ ให้เกดิ 

ความรู ้เนื้อรู ้ตัวได้บ่อยๆ ขึ้น แต่บางทีถ้ามันเครียด 

จริงจังมาก ก็ต้องปรับกายก่อน ปรับกายให้มันผ่อนคลาย 

จิตใจจะผ่อนคลายขึ้น นี้คือปรับวางกายคลายๆ วางใจ

กลางๆ ไม่เครียด ไม่ได้ท�าด้วยความอยากได้ อยากเอา 

อยากเป็น อยากมี แต่ปฏิบัติเพื่อความสละ เพื่อลด เพื่อละ  

เพื่อเลิกความยึดมั่นความเห็นผิด ตัวตนต่างๆ นี้คือการ

ปฏิบัติธรรม ขอให้พวกเราได้ระลึกไว้บ่อยๆ จะได้เตือน 

สติเราเวลาพลาด เวลาล้ม ผดิไปแล้วกไ็ม่เป็นไร กต้ั็งหลกัใหม่  

เอาใหม่ ท�าสบายๆ 
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