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ค�ำน�ำ
ส�ำนักพิมพ์
ในชีวิตเรามักเจอปัญหาอุปสรรคเล็กบ้างใหญ่บ้าง มากบ้าง
น้อยบ้าง เป็นปกติธรรมดา บางทีก็ก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างง่ายดาย
แต่บางครั้งก็หาทางออกไม่เจอ ได้แต่เก็บทุกข์ไว้จนแน่นอก บางคน
ทนแบกรับความทุกข์ไม่ไหว ถึงกับคิดสั้นเพื่อหนีปัญหาจากโลกนี้
ไปก่อนวัยอันควรก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง
โดยเฉพาะในสถานการณ์แวดล้อมที่บีบรัดหัวใจอยู่รอบด้าน
ทั้งการเมืองไม่นิ่ง เศรษฐกิจไม่ดี ค้าขายไม่ได้ ลูกจ้างตกงาน หรือ
ภัยจากธรรมชาติ ไฟป่า นํ้าแล้ง ฝุ่นพิษ โรคระบาด ฯลฯ ล้วน
ทำ�ให้ผู้คนจิตตก หวาดหวั่น และรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต สำ�คัญคือ
เราจะรับมือและจัดการทุกข์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
ทุกปัญหาที่กล่าวมานี้ เชื่อไหมว่า พุทธศาสนามีทางออกให้
เสมอ จะดีกว่าไหมถ้าเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสำ�หรับ
จัดการปัญหาต่าง ๆ มีฮาวทูของพระพุทธเจ้าเป็นเกราะป้องกันใจ

ของเรา เมื่อใดที่ทุกข์กระทบ จิตใจของเราจะไม่หวั่นไหวไปตาม
กระแสความทุกข์ที่ทับโถมเข้ามา
ทุ ก ข์ ก ระทบ ใจไม่ ก ระเทื อ น เป็ น หนั ง สื อ ที่ ร วบรวม
ธรรมบรรยายของพระเมธี ว ชิ โ รดม (ว.วชิ ร เมธี ) ในโอกาสต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสติปัฏฐาน 4 เหมาะสำ�หรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้
และผู้ที่เคยฝึกมาแล้ว แต่ยังมีข้อสงสัยต่าง ๆ ในการฝึก ซึ่งท่าน
ว.วชิรเมธี มีวิธีการอธิบายและยกตัวอย่างให้เข้าใจได้โดยง่าย เมื่อ
เรี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ฝึ ก สติ อ ย่ า งที่ แ นะนำ�แล้ ว สามารถนำ�
สติ ปั ฏ ฐาน 4 ไปปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจำ�วั น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาได้ โ ดย...
ทุกข์เข้ามากระทบแล้วใจเราไม่กระเทือน
ด้วยความปรารถนาดี

ค�ำน�ำ
ผู ้เขียน
มีเรื่องเล่าไว้ในนิทานปรัชญาเซนว่า มีคนแก่คนหนึ่งไปถาม
อาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่า การปฏิบัติธรรมคืออะไร
ปรมาจารย์ เ ซนตอบว่ า “การปฏิ บั ติ ธ รรมน่ ะ หรื อ ก็ ไ ด้ แ ก่
การยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ� พูด คิด เคลื่อนไหว ตาม
ธรรมดานี่เอง เพียงแต่ว่า ในทุกอิริยาบถนั่น ต้องกระทำ�ด้วยความ
รู้สึกตัว”
ผู้ถามฟังแล้วก็อุทานขึ้นว่า
“อ้อ เป็นอย่างนีเ้ องหรือการปฏิบตั ธิ รรม ฟังดูชา่ งแสนง่ายดาย
เด็กแปดขวบก็เข้าใจได้”
อาจารย์เซนตอบว่า “ใช่แล้ว ฟังดูช่างแสนง่ายดาย แต่คนแก่
อายุ 80 ปี บางคนก็ยังทำ�ไม่ได้”

การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำ�อะไรที่ประหลาดผิดแผกออกไป
จากชีวิตประจำ�วัน แต่การปฏิบัติธรรมก็คือการใช้ชีวิตประจำ�วัน
เหมือนอย่างเดิม เพียงแต่เติม “สติ-สัมปชัญญะ” เข้าไปในการดำ�รง
ชีวิตประจำ�วันเพิ่มขึ้นเท่านั้น
วิธีการปฏิบัติธรรมก็ช่างเรียบง่าย ใครก็ทำ�ได้ เพราะอุปกรณ์
การปฏิบัติธรรมก็คือ ร่างกาย จิตใจของเรานี่เอง แต่ทั้ง ๆ ที่การ
ปฏิบตั ธิ รรมเป็นเพียงกิจกรรมธรรมดาในชีวติ ประจำ�วัน แต่แล้วทำ�ไม
คนส่วนใหญ่จึงยังไม่สนใจหรือไม่ได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมอย่าง
ที่ ค วรจะเป็ น คำ�ตอบก็ เ พราะอาจเป็ น ไปได้ ว่ า คนเหล่ า นั้ น ยั ง มี
ทัศนคติต่อการปฏิบัติธรรมที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนออกไปว่า เป็น
เรื่องแยกต่างหากจากชีวิต หรือบางทีก็คิดว่าเป็นเรื่องของคนมีอายุ
คนหลักลอย คอยงาน สังขารโทรม มีปญ
ั หาชีวติ แต่เมือ่ กล่าวอย่าง
ถึงทีส่ ดุ แล้ว ความยาก (ในเรือ่ งทีเ่ หมือนจะง่าย) จริง ๆ ก็คงอยูท่ กี่ าร
ปฏิบัติธรรมเป็นการทวนกระแสความเคยชินของกิเลสต่างหาก

ในหนังสือเล่มนี้จะปูพ้ืนฐานเรื่องการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เรื่อง
ในระดับความเข้าใจ ไปจนถึงวิธีการและผลของการปฏิบัติธรรมที่จะ
เกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วัน อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของหนังสือทั้งหมด
ไม่ใช่ผลงานวิชาการ แต่เกิดจากการนำ�เอาธรรมบรรยายหลายเรื่อง
มาร้อยเรียงใหม่ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกัน ประเด็นต่าง ๆ จึงอาจจะ
ยังไม่ครอบคลุมอีกหลายเรื่องที่ควรกล่าวถึง เพราะฉะนั้น ก็ขอให้
ผู้อ่านจงอ่านหนังสือเล่มนี้บนพื้นฐานความเข้าใจดังกล่าวมานี้ ว่ามี
ที่มาจากธรรมบรรยาย หากต้องการเนื้อหาที่เป็นวิชาการก็อาจหา
อ่านได้จากแหล่งอื่นซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในเวลานี้
ผู้ เ ขี ย นขออนุ โ มทนาสำ�นั ก พิ ม พ์ อ มริ น ทร์ ที่ จั ด พิ ม พ์ ผ ลงาน
เล่มนี้ออกสู่สาธารณชนชาวไทย หวังว่าธรรมบรรยายที่กลายมาเป็น
ธรรมนิพนธ์ในเล่มนี้ คงจะสำ�เร็จประโยชน์แก่ผตู้ อ้ งการแสวงหาธรรม
ตามสมควร
ขอพระธรรมจงแผ่ไพศาล
ขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์
พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
27 พฤษภาคม 2563

บทที่ 1

ตื่นรู ้อยู ่กับปั จจุ บัน
ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน

ท่ามกลางสถานการณ์บา้ นเมืองทีไ่ ม่คอ่ ยปกติมากนัก หลายคน
คงสงสัยว่า เมื่อต้องอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้น เราควรรับมือ
อย่างไร สำ�หรับอาตมภาพในฐานะทีเ่ ป็นพระมีโอกาสได้เรียนวิปสั สนา
กรรมฐานมาพอสมควร พอจะบอกได้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
ถ้าหากเราฝึกใจไว้ดี เราก็จะมีวิธีรับมือได้เสมอ โดยไม่แกว่งไปตาม
สถานการณ์มากเกินไป คนที่ฝึกจิตไว้ดีนั้น สถานการณ์ที่วุ่นวาย
จะกระทบได้ก็แต่ภายนอก แต่ว่าไม่กระทบถึงจิตถึงใจข้างในของเรา
เรียกว่า ฝนตกแต่ไม่ต้อง ฟ้าร้องแต่ไม่ถึง คือในใจของเราไม่ได้ขุ่น
ไม่ได้หมองลงไปตามสภาวะแวดล้อม (ช่วงนัน้ เหตุการณ์บา้ นเมืองมีแต่
ความขัดแย้งทางการเมือง มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างเข้มข้นรุนแรง)
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เพราะฉะนั้น การที่ท่านให้เราเรียนเรื่องสติปัฏฐานหรือการ
เจริญสติในชีวิตประจำ�วัน ก็เพื่อที่จะให้เรารู้จักวางจิตวางใจให้ดำ�รง
ชีวิตอยู่อย่างไม่มีปัญหาทั้งในวันธรรมดาและวันที่มีวิกฤติแห่งชีวิต
มาเยือน คนที่ฝึกสติดีแล้ว จะมีสภาพจิตใจแบบ “ฝนตกไม่ต้อง”
คือกิเลสกระทบแต่ใจไม่กระเทือน ตัวที่กระเทือนคือธรรม ทุกข์
กระทบ ธรรมกระเทือน แต่ถ้าไม่ได้ฝึกเจริญสติมา ทุกข์กระทบ
ใจกระเทือน เพราะฉะนัน้ ถ้ามีสติ เราจะไม่ถกู ปรากฏการณ์ภายนอก
มาดึงเราไปให้เสียศูนย์ สิ่งแวดล้อมดึงเราไม่ได้ เราจะเป็นนายเหนือ
สถานการณ์ ความเกลียดชัง อารมณ์ของคน หรือแม้แต่บรรยากาศ
ตึงเครียดต่าง ๆ ไม่สามารถดึงจิตใจของคนที่เจริญสติให้ตกอยู่ใน
วิถีแห่งอารมณ์ร่วมของคนอื่นได้ ใครมาดึงให้หลงรักก็ไม่ไป มาดึง
ให้หลงเกลียดก็ไม่ไป เพราะทั้งรักและทั้งเกลียดก็ยังไม่ปลอดภัย
ทั้งคู่ รักมากก็ขาดสติมาก หลงมากก็ขาดสติมาก ทั้งรักทั้งหลง
ก็คือ การเดินลงไปสู่ภาวะเสียศูนย์ได้ทั้งนั้น คนมีสติจะรักษาใจ
ให้เป็นกลางอย่างรู้เท่าทัน เหมือนคนที่ยืนอยู่บนภูดูคนอื่นทะเลาะ
กัน แต่ไม่เข้าไปผสมโรงด้วย อย่างที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า
ท่ามกลางคนที่ทะเลาะกัน เราไม่ทะเลาะ ท่ามกลางคนที่จองเวรกัน
เราไม่จองเวร
ประโยชน์ที่เห็นชัดที่สุดซึ่งจะเกิดกับใครก็ตามที่มาเรียนเรื่อง
การเจริญสติก็คือ สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ ไม่ไหลไปตามอารมณ์
4

ทุกข์กระทบ ใจไม่กระเทือน

ที่มากระทบ จะอยู่คนเดียว หรืออยู่ท่ามกลางคนมากมายที่ตะโกน
ด่ากันด้วยวาจาหยาบคายอย่างที่เห็นในข่าวการเมือง ก็อยู่โดยที่
ไม่ถกู สถานการณ์แวดล้อมดึงไปให้เสียศูนย์ อยูท่ า่ มกลางอากาศร้อน
เราก็เย็น อยูท่ า่ มกลางความเกลียดชัง เราก็เป็นกลางได้ อยูท่ า่ มกลาง
ทุกข์ เราก็แสวงสุขได้ นีค่ อื อานิสงส์ของการเจริญสติในชีวติ ประจำ�วัน
ประการต่อมา เมื่อมาฝึกเจริญสติแล้วเราจะเป็นคนที่ รู้จัก
ตัวเอง ในขณะที่คนส่วนมากไม่ค่อยรู้จักตัวเอง ไม่รู้ว่าตัวเองคือ
ใคร จุดอ่อนจุดแข็งอยู่ตรงไหน กิเลสทำ�งานอย่างไร จิตใจมีกลไก
การทำ�งานอย่างไร โลภ โกรธ หลง อิจฉา เกิดขึ้นมาต้องบริหาร
จัดการอย่างไร ศาสตร์ทั้งหลายในโลกนี้มีน้อยมากที่สอนให้รู้จัก
ตัวเอง มหาวิทยาลัยทั้งหลายในโลกนี้ล้วนสอนแต่วิชาให้มุ่งไปทำ�มา
หากินเป็นส่วนใหญ่ มีกี่มหาวิทยาลัยที่สอนให้ค้นหาความหมายของ
ชีวิต สอนให้รู้จักตัวเอง หรือสอนให้บริหารจัดการกิเลสไม่ให้มา
ครอบงำ�ชีวิตจิตใจ
ด้ ว ยเหตุ นี้ บางคนเรี ย นจบปริ ญ ญาเอกเป็ น ดอกเตอร์ มี
ปริญญาตั้งหลายใบ แต่บางทีก็บรรจุทุกข์อยู่เต็มหัวใจ คนเหล่านี้
ในทางโลกอาจเป็นศาสตราจารย์ แต่ในทางธรรมหรือในแง่จิตใจ
แล้ ว บางที อ าจอยู่ ใ นระดั บ อนุ บ าล รั ก โลภ โกรธ หลง ริ ษ ยา
อาฆาตอัดแน่นอยู่เต็มหัวใจ บางคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย มีลูก
ว. วชิ รเมธี
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ศิษย์ ลูกหาเยอะแยะไปหมด กลับไปบ้านก็ยังแบกทุกข์อยู่ เพราะ
อะไร เพราะว่าเสนอผลงานทางวิชาการไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่ผ่าน
สักที เป็นคนสอนเก่ง วิจยั เก่ง มีแต่คนอิจฉา ขัดแข้งขัดขากัน ทุกข์
ขึ้นมา เครียดขึ้นมาก็รู้ไม่ทันว่าจะออกจากทุกข์ที่หนักอกได้อย่างไร
สอนคนอื่นได้ แต่สอนใจตัวเองไม่เป็นก็ทุกข์อีก
คนที่ ไ ม่ รู้ จั ก ตั ว เองนั้ น ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นวงการไหน ทำ � อาชี พ
อะไรก็ ต าม มี วั ต ถุ ข้ า วของ มี เ งิ น ทองพรั่ ง พร้ อ ม แต่ ก็ ยั ง ทุ ก ข์
อยูเ่ ต็มประดา เพราะเขารูเ้ รือ่ งภายนอกทุกเรือ่ ง ยกเว้นเรือ่ งข้างในที่
ไม่รู้ พอไม่รู้ข้างในก็ยังหนีทุกข์ไม่พ้นเท่านั้นเอง คนที่ประสบความ
สำ�เร็จมากมาย แต่หากในใจยังกรุ่นอยู่ด้วยโลภ โกรธ หลง อึดอัด
ขัดข้อง แก่งแย่งแข่งขัน ใจแคบ แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่อยาก
ให้ใครได้ดีเกินหน้า เป็นอาทิ คนเหล่านี้ยังนับว่าไม่มีความมั่นคง
ทางอารมณ์ ยังคงถูกอารมณ์ชกั ลากไปอยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วัน เหมือนปลา
ที่หลงกินเบ็ดเพราะติดเหยื่อที่มีรสอร่อย แล้วพลอยถูกพรานเบ็ดชัก
ลากเอาตามแต่ใจ แต่ภาวะอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่เจริญสติ
มาเป็นอย่างดี เพราะเขาจะมีทักษะการรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ที่มา
กระทบจิ ต ใจ คนที่ เ จริ ญ สติ ม าเป็ น อย่ า งดี นั้ น อารมณ์ อ ะไรมา
กระทบ เขาก็มนั่ คงอยูไ่ ด้ ไม่แสดงอาการขึน้ ๆ ลง ๆ แต่จะเป็นฝ่ายรู้
อยู่ เห็นอยู่ อย่างรูเ้ ท่า รูท้ นั ไม่หวัน่ ไม่ไหวไปตามอารมณ์ เหมือน
ชายฝั่งที่ไม่หวั่นไหวไปตามคลื่นที่ซัดสาดมากระทบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
6
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รู ้ข้างนอกมากมาย แต่ไม่รู้ใจตัวเอง

ครั้งหนึ่งอาตมภาพไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใจกลาง
กรุงเทพมหานครนีเ่ อง พอบรรยายเสร็จก็เดินลงมาจากตึกทีบ่ รรยาย
มีคนคนหนึ่งกระหืดกระหอบตามเข้ามาในลิฟต์ พอมาถึงก็โพล่ง
ออกมาทันทีด้วยความไม่พอใจว่า ท่านครับ ที่ท่านพูดมีหลายเรื่อง
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ผมนีป่ ฏิบตั มิ าเป็น 10 ปี ฟังท่านพูดก็รวู้ า่ มันไม่ถกู ต้อง
สังเกตได้ชัดว่าเขาพูดอย่างคนที่มีโทสะคุกรุ่นอยู่ข้างใน อาตมาจึง
ถามว่า ปฏิบัติมาเป็น 10 ปี ทำ�ไมไม่ใจเย็นกว่านี้และพูดให้น่าฟัง
กว่านี้ กระโชกโฮกฮากขึ้นเสียงทำ�ไมล่ะ
พอทั ก ไปอย่ า งนี้ เ ขาจึ ง รู้ สึ ก ตั ว ว่ า ตกเป็ น ทาสของอารมณ์
ถูกโทสะเข้าครอบงำ�จนลืมตัว เขารู้ทุกเรื่องในคัมภีร์ อ่านหนังสือ
มามาก ฟังมาหลายหมื่นชั่วโมง แต่เวลาพูดกับคนอื่นยังคงพูดด้วย
โทสะ คือได้ยินคนอื่นพูดไม่ถูกหูปุ๊บ โกรธขึ้นมาปั๊บเลย อาการ
อย่างนี้ยังไม่จัดว่าเป็นผู้รู้ ยังคงเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ที่รู้ทุกเรื่อง
แต่ไม่รเู้ รือ่ งของจิตใจตัวเอง แม้ศกึ ษาธรรมะมาเป็น 10 ปี ก็ยงั เผลอ
แสดงออกต่อคนอืน่ ด้วยความหงุดหงิดฉุนเฉียวโดยไม่รสู้ กึ ตัว ในทาง
ธรรมคนที่ จ ะเป็ น ผู้ รู้ ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง รู้ ส ารพั ด รู้ เก่ ง สารพั ด เรื่ อ ง
แต่ทา่ นหมายถึงรูท้ นั อารมณ์หรือรูท้ นั สภาวะจิตใจของตัวเองเป็นสำ�คัญ
กิเลสเกิดขึ้นมาแล้วรู้ทัน อารมณ์พลุ่งพล่านขึ้นมาแล้วรู้เท่า นี่คือผู้รู้
คนที่ไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองเป็นคนที่ทั้งตกอยู่ในอันตรายและ
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ทัง้ น่าสงสาร เพราะทุกเวลานาทีเขาจะถูกอารมณ์ทมี่ ากระทบครอบงำ�
จิ ต ใจเหมื อ นพระจั น ทร์ ถู ก ราหู จั บ แสงสว่ า งแม้ จ ะมี อ ยู่ แต่ ก็ ไ ม่
แจ่มใสอย่างที่ควรจะเป็น คนที่โกรธขึ้นมาวูบเดียว แล้วไม่รู้เท่าทัน
ความโกรธตั ว เอง เดิ น ไปชกหน้ า คนอื่ น พอรู้ สึ ก ตั ว อี ก ที ก็ เ กิ ด
เรื่ อ งราวใหญ่ โ ตเสี ย แล้ ว คนอย่ า งนี้ มี อ ยู่ ทั่ ว ไปทุ ก หนทุ ก แห่ ง
ส่ ว นใครก็ ต ามที่ มี ส ติ รู้ เ ท่ า ทั น อารมณ์ ตั ว เอง คนอย่ า งนี้ โ ชคดี
ที่สุดในโลก เพราะเขาจะไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ระหว่างวัน เขาจะ
มีความมั่นคง ทางอารมณ์ มี self control ดีเลิศ วางตัว วางใจ
ได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์
ในหนั ง สื อ ชื่ อ The Art of Power ซึ่ ง เขี ย นโดยท่ า นติ ช
นั ท ฮั น ห์ ท่ า นนำ � เสนอไว้ ว่ า คนที่ มี อำ � นาจแท้ จ ริ ง ไม่ ใ ช่ ค นที่
กุมอำ�นาจอยูใ่ นมือ หากแต่หมายถึง คนทีม่ สี ติ รูต้ วั ทัว่ พร้อม และ
สามารถหักห้ามใจตัวเองไม่ให้หุนหันพลันแล่นยามถูกกระทบกระทั่ง
หนังสือเล่มนีน้ �ำ เสนอมุมมองต่ออำ�นาจเสียใหม่ ซึง่ เป็นอำ�นาจภายใน
ที่หากใครมีแล้ว คนนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต กล่าวอีก
นัยหนึ่ง ศิลปะแห่งการมีอำ�นาจก็คือศิลปะแห่งการดำ�รงชีวิตอย่างมี
สติระหว่างวันนั่นเอง ใครมีสติ คนนั้นจะมีอำ�นาจเหนือชีวิตจิตใจ
ของตัวเอง เพราะเขาจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์
เกณฑ์ วั ด ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด ของการเจริ ญ สติ เ พื่ อ ใช้ ง านในชี วิ ต
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ประจำ�วันก็คือ เรารู้จักตัวเองไหม รู้ทันจิตใจตัวเองไหม ควบคุม
อิ ริ ย าบถได้ ไ หม เวลาความคิ ด ฟุ้ ง ขึ้ น มา เรารู้ ทั น ความคิ ด ไหม
เราเผลอตามมันไปหรือเปล่า เวลาฟังอะไรที่ไม่ถูกหูแล้วยังอยากพูด
ทะลุกลางปล้องอยู่ไหม เราควบคุมอารมณ์ของตัวเองทันไหม เวลา
ไปรับประทานอาหาร แล้วอาหารไม่ถูกปาก เราเรียกบริกรมาต่อว่า
ทันทีไหม ไปพักโรงแรมต่างประเทศแล้วยังไปทะเลาะกับพนักงาน
ที่บริการไม่ได้ดั่งใจอยู่ไหม เวลาขับรถแล้วมีรถคันอื่นมาขับปาดหน้า
เรายังเผลอกดแตรลั่นถนนด้วยอารมณ์โกรธอยู่ไหม หากเราตก
อยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้แล้วไม่รู้สึกตัว ยังถูกอารมณ์
หรือสถานการณ์พาไป แสดงว่าเราเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารแล้ว เรื่อง
โน้นก็รู้ เรือ่ งนีก้ ร็ ู้ รูท้ กุ อย่างสารพัด แต่ไม่รอู้ ารมณ์ของตัวเอง ใคร
ที่เป็นอย่างนี้อันตรายที่สุด
คนที่ไม่รู้ทันอารมณ์ของตัวเองนั้นอันตรายขนาดไหน ก็ขอให้
ลองคิดถึงซีเนดีน ซีดาน กัปตันทีมชาติฝรั่งเศสที่กำ�ลังครองบอล
อยู่ ก ลางสนามในนั ด ชิ ง ชนะเลิ ศ ฟุ ต บอลโลกดู เ ถิ ด ทั น ที ที่ ม าร์ โ ก
มาเตรัซซี ซึ่งเป็นผู้เล่นอีกทีมหนึ่งวิ่งมาใกล้ ๆ แล้วตะโกนยั่วโมโห
เท่านัน้ แหละ ซีดานก็สติหลุดทันที หันไปเอาหัวโขกหน้าอกมาเตรัซซี
ภาพนั้นถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ซีดานได้รับใบแดง ต้องเดินออก
จากสนามทั น ที คื น นั้ น ที ม ชาติ ฝ รั่ ง เศสแพ้ ทุ ก คนตราหน้ า ว่ า
เป็นเพราะเขาคนเดียว ทั้ง ๆ ที่มีปัญหาจากผู้เล่นคนอื่นด้วย แต่คน
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ไม่มองไปที่คนอื่น มองมาที่เขาจุดเดียว เพราะเขาคือผู้เล่นตัวหลัก
ที่ เ ด่ น ที่ สุ ด มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด จากเหตุ ก ารณ์ นั้ น ชี วิ ต ของเขาก็ พั ง
พังเพราะขาดสติเพียงวูบเดียวเท่านั้นเอง ชื่อเสียงหดหาย รายได้
หดตัว หมดอนาคตในวงการลูกหนังไปเลย
ความผิ ด พลาดของซี เ นดี น ซี ด าน สอดคล้ อ งกั บ คำ � กล่ า ว
ที่ว่า “ขาดสติเมื่อไหร่ ขาดใจเมื่อนั้น”
การฝึกเจริญสติจะสอนให้เรารู้จักตัวเอง รู้เรื่องตัวเอง รู้
อารมณ์ตัวเอง ไม่เน้นเรื่องการรู้นอกตัว พูดสั้น ๆ ว่า หัวใจของ
การฝึ ก เจริ ญ สติ เ น้ น ความรู้ สึ ก ตั ว (awareness) ไม่ เ น้ น ความรู้
(knowledge) ซึ่งเป็นเรื่องของหัวสมอง สองเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน
เพราะบางที ค นรู้ ม าก ๆ นั่ น แหละ กลั บ เจริ ญ สติ ไ ด้ ย ากกว่ า คนที่
การศึกษาไม่สงู เพราะคนรูม้ ากก็มกั จะคิดมาก อัตตาสูง ไม่ยอมและ
ไม่อยากเรียนรู้จากคนอื่น ด้วยถือเสียว่า ตัวเองรู้มากกว่า เรียน
มากกว่า หรือผ่านโลกมามากกว่า
อาตมภาพเคยมี โ อกาสได้ ส นทนากั บ ดร.อาจอง ชุ ม สาย
ณ อยุธยา วิศวกรไทยผู้สร้างชื่อเสียงในเวทีโลก ท่านเคยได้รับ
มอบหมายให้ เ ขี ย นโปรแกรมจำ � ลองการลงจอดของยานอวกาศ
เพื่อสำ�รวจดาวอังคารให้กับองค์การนาซา (NASA) เป็นผลสำ�เร็จ
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เมื่อ พ.ศ. 2519 ซึ่งท่านคิดออกขณะปลีกวิเวกไปนั่งสมาธิบนเขา
พอจิตรวมก็เกิดเอโกทิภาวะ เป็นสภาวธรรมอันเอกชนิดหนึ่ง ผุด
ขึน้ มาทีเ่ รียกว่า ปิง๊ แวบ เป็นวาบความคิดทีอ่ ยู่ ๆ ก็วาบขึน้ มา สภาวะ
อย่างนี้เป็นโพธิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฝึกสติ คือปัญญาที่แท้จริง
ไม่ได้เกิดจากกระบวนการทางสมองโดยตรง แต่เกิดจากการตืน่ รูอ้ ย่าง
ฉับพลันในปัจจุบันขณะ ภาวะอย่างนี้จะเกิดเมื่อจิตตื่นรู้หลังจากการ
อบรมสติมาสักระยะหนึ่งจนสุกงอมพอสมควรแล้ว
หลั ง จาก ดร.อาจองเขี ย นโปรแกรมเสร็ จ ส่ ง มอบผลงาน
แล้ว การทดลองประสบความสำ�เร็จ ท่านก็ยื่นใบลาออกเพื่อกลับ
ประเทศไทย แม้ทางองค์การนาซาจะเสนอเพิ่มเงินเดือนให้ในจำ�นวน
ที่สูงมาก แต่ท่านบอกว่า ผมไม่สนใจเรื่องไกลตัวอย่างเรื่องการนำ�
ยานอวกาศลงจอดบนดาวดวงนั้นดวงนี้อีกแล้ว ผมสนใจว่าเราจะ
เดินทางเข้าไปสู่แกนกลางแห่งใจของเราได้อย่างไรมากกว่า
นี่เป็นประโยคที่คมคายมาก คือแทนที่จะสนใจเรื่องการคิดหา
วิธีเพื่อที่จะไปลงจอดบนดาวดวงอื่นในระบบสุริยจักรวาล ท่านกลับ
บอกว่า สนใจวิธีการลงจอดบนดวงดาวที่เรียกว่าจิตใจของตัวเอง
มากกว่า ทำ�อย่างไรให้ใจมันรู้จักหยุด รู้จักเย็น รู้จักยอม และรู้จัก
ตื่นรู้ อันนี้สำ�คัญที่สุด มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ นักวิทยาศาสตร์อีก
คนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเกิดการตื่นรู้ขณะอยู่ในห้องวิจัยก็ค้นพบ
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การตื่นรู้เช่นเดียวกันกับ ดร.อาจอง จากนั้นก็ลาออกจากงานกลับมา
อยู่บ้าน แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ท่ามกลางความงุนงงสงสัยของเพื่อน
ร่วมงาน ต่อมาท่านกลายเป็นบิดาแห่งเกษตรกรรมธรรมชาติทสี่ �ำ คัญ
มากคนหนึ่ ง ของญี่ ปุ่ น และอิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ของท่ า นส่ ง ผล
สะเทือนไปทั่วโลก
เมื่ อ ดร.อาจองลาออกจากองค์การนาซา เพื่อน ๆ ของท่าน
ต่างเสียดาย หลายคนบอกกับท่านว่า โอ้ ทำ�ไมถึงคิดสั้น ประสบ
ความสำ�เร็จแล้วกลับลาออกจากงานในองค์กรระดับโลก ในขณะที่
คนอื่นมองว่าคิดสั้น แต่ท่านบอกตัวเองว่า การลาออกคือการคิด
ยาวที่สุดแล้ว ถ้าคิดสั้นก็คงยังอยู่เป็นทาสเงินต่อไป แต่ที่แย่กว่านั้น
คือ การคิดค้นต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์นั้น ท่านค้นพบว่า ไม่ได้เป็น
ไปเพื่ อ สั น ติ สุ ข ไปเสี ย ทั้ ง หมด บางโครงการก็ เ ป็ น การคิ ด ค้ น ที่ มี
แนวโน้มจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติเสียด้วยซํ้าไป แต่เป็นเพราะ
ท่านคิดยาวกว่าคนทั่วไป จึงได้ลาออกจากโลกของการหาเงิน หา
ชื่อเสียงเกียรติคุณที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น มาเป็นนักวิทยาศาสตร์สาย
จิตวิญญาณ และไปร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไสอยู่ที่จังหวัดลพบุรี
เด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนประจำ� ทุกเช้าจะตื่นตั้งแต่
ตี ห้ า มาสวดมนต์ นั่ ง สมาธิ กิ น อยู่ ดู เ ป็ น แบบวิ ถี พุ ท ธ และเป็ น
โรงเรียนแรกทีส่ อนเรือ่ งการเจริญสติพร้อมไปกับการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน
มี ค ณะต่ า ง ๆ จากทั้ ง ในและต่ า งประเทศเข้ า มาศึ ก ษาดู ง านการจั ด
12
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การเรี ย นการสอนที่ โ รงเรี ย นสั ต ยาไสเป็ น จำ � นวนมากในแต่ ล ะปี
ตอนนี้ก็ขยายสาขาไปทั่วโลก ในฐานะโรงเรียนที่เน้นการสอนคนให้
เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจ ตามปรัชญาที่ว่า “การสร้างคนดีสำ�คัญเหนือ
สิ่งอื่นใด”
ที่ โ รงเรี ย นสั ต ยาไสมุ่ ง สอนให้ เ ด็ ก ๆ ฝึ ก เจริ ญ สติ ไ ปพร้ อ ม
กับการเรียนหนังสือ ผลผลิตที่ได้คือ เด็กเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง
นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นมนุษย์
พั น ธุ์ ใ หม่ ที่ โ ลกกำ � ลั ง ต้ อ งการ นั่ น คื อ มนุ ษ ย์ พั น ธุ์ ที่ เ ก่ ง ดี และมี
ความสุข พร้อมทัง้ มีหวั ใจโพธิสตั ว์ทเี่ บิกบานกับการรับใช้เพือ่ นมนุษย์
ทุกวันนี้โลกกำ�ลังแสวงหามนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เก่งแล้วไม่โกง เพราะ
คนเก่งแต่โกงคือใช้ความรู้ความสามารถในทางฉ้อฉลมีอยู่มากมาย
เกินพอแล้ว มนุษย์พันธุ์ใหม่ก็คือมนุษย์ที่รู้จักใช้ความรู้ (ปัญญา)
อย่างมีความรัก (เมตตา) โดยมีความตื่น (สติ) เป็นฐานประจำ�อยู่ใน
เรือนใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า คนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีทั้ง
ความรู้ ความรัก ความตื่น และความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์
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เป็นผู ้รู้ต้องเข้าคู่กับเป็นผู ้ต่ืน

ถ้ารู้แล้วไม่ตื่นจะอันตรายมาก รู้วิชาโน้นรู้วิชานี้ แต่ไม่ตื่น
หมายความว่า เอาวิชานั้น ๆ ไปใช้ในทางหลอกลวงหรือเอาเปรียบ
เพือ่ นมนุษย์ นีค่ อื รูแ้ ต่ไม่ตนื่ ทุกวันนีม้ คี นทีร่ แู้ ล้วแต่ไม่ตนื่ เต็มบ้าน
เต็มเมืองไปหมด ถึงได้มีคนคดโกงเอาเปรียบผู้อื่นให้เห็นอยู่เสมอ
พุทธศาสนาสอนให้เรารู้แล้วตื่น ตื่นคือ หายโง่ หายหลง มีสติ มี
สัมปชัญญะ ครองตัวครองใจ ไม่ไหลไปตามกิเลสหรือสัญชาตญาณ
ฝ่ายตํ่า ถ้าเรารู้แล้วตื่นด้วย เราจะใช้ความรู้ในทางที่ไม่เบียดเบียน
เพือ่ นมนุษย์ทวั่ ทัง้ โลก ไม่เอาเปรียบใครทัว่ ทัง้ โลก ถึงแม้จะมีโอกาส
เอาเปรียบก็ไม่ทำ� คนที่เป็นผู้รู้และผู้ตื่นเวลาเห็นคนที่อ่อนแอกว่า
จะเกิดความสงสาร เมตตาอาทร อยากช่วยเหลือ แต่ถ้ารู้ทว่าไม่
ตื่น เวลาเห็นคนอ่อนแอ เห็นคนโง่ ก็จะมองว่าเป็นโอกาสที่ตน
จะเอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียนหลอกลวง แต่คนที่รู้และตื่นแล้วนั้น
ในหัวใจจะมีแต่ความเมตตาการุณย์ ข่มเหงรังแกใครไม่เป็นอีกแล้ว
เบียดเบียนใครไม่ได้อีกแล้ว คนที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ก็เป็นธรรมดาอยู่
เองทีจ่ ะเบิกบานไปพร้อม ๆ กัน พอเบิกบานแล้วความสุขจะไปไหนเสีย
ความสุขก็เป็นของได้เปล่าเท่านั้นเอง
คนที่ เ ป็ น ผู้ รู้ ผู้ ตื่ น ผู้ เ บิ ก บาน มี ค วามสุ ข ไปไหนก็ จ ะ
กลายเป็นหน่วยความสุขเคลื่อนที่ ลองสังเกตดูก็ได้ เวลาที่เราไป
กราบครูบาอาจารย์ทสี่ �ำ คัญบางรูป หากเราได้ไปนัง่ ใกล้ เราจะสัมผัส
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ได้เลยว่ารัศมีแห่งความเย็นด้วยเมตตาอาทรในตัวท่านถ่ายเทมาที่เรา
เราจะรู้สึกได้ถึงพลังแห่งเมตตาการุณย์ และพลังงานแห่งความตื่น
อยู่ใกล้ท่านแล้วไม่กล้าทำ�ชั่วเลย แม้แต่ในความคิดก็ไม่กล้า นี่คือ
พลังของผู้ที่เจริญสติ ซึ่งไม่เพียงแต่จะหล่อเลี้ยงตัวเองให้ร่มเย็น
เป็ น สุ ข แต่ ยั ง แผ่ ค ลื่ น แห่ ง ความตื่ น นั้ น ไปหล่ อ เลี้ ย งปกป้ อ งคน
ใกล้ตัวได้อีกด้วย
อาตมภาพจำ�ได้ดวี า่ ตอนทีไ่ ปเรียนวิชาวิปสั สนากรรมฐานตัง้ แต่
ครั้งยังเป็นสามเณรน้อย ได้มีโอกาสนั่งใกล้ครูบาอาจารย์ตอนที่ท่าน
มาสอบอารมณ์ (สอบถามและให้คำ�แนะนำ�การปฏิบัติรายวัน) สัมผัส
ได้ชัดเจนว่า ภูมิธรรมจากครูบาอาจารย์คือความเมตตาและความ
มีสติตั้งมั่นของท่านแผ่มาปกคลุมเรา ทำ�ให้เราพลอยระมัดระวังตัว
ทุกฝีกา้ ว พอเราระมัดระวังตัวทุกฝีกา้ วเพราะกลัวว่าอาจารย์จะจับผิด
เราได้ หรืออาจารย์อาจล่วงรู้วาระจิตของเราได้ หรือแค่คิดว่าครูบาอาจารย์ท่านเอ็นดูเรา ท่านทุ่มเทเพื่อเรา ความรู้สึกอย่างนี้จะช่วยให้
สติเพิ่มขึ้น ๆ ฝึกกรรมฐานหนึ่งเดือนสามารถเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่ง
ได้สบาย ชีวิตเปลี่ยนไปเลย
คนเรียนมาก รู้มาก แต่บางทีชีวิตไม่เปลี่ยน แต่คนที่ไปเรียน
วิปัสสนากรรมฐาน ถ้าเรียนถูกต้องแล้ว ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดี
ทุ ก คน จิ ต ใจดี ง าม สติ แ จ่ ม ชั ด ปั ญ ญารู้ เ ท่ า รู้ ทั น ความจริ ง ของ
ว. วชิ รเมธี
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อารมณ์ทมี่ ากระทบ ปล่อยลงปลงได้ ไม่ใจร้อนใจเร็วอีกต่อไป กลาย
เป็นคนที่ควบคุมกาย วาจา ใจ ได้เป็นอย่างดี
สมั ย ก่ อ นตอนเข้ า มาเรี ย นต่ อ ในกรุ ง เทพมหานครใหม่ ๆ
อาตมภาพเคยมีความฝันอยากเป็นพระนักวิชาการมาก ซึ่งก็เป็น
ความรู้สึกเหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่ต้องมีฝันอะไรสักอย่างหนึ่งให้พิชิต
ตอนนัน้ เคยอยากเขียนผลงานทางวิชาการฝากไว้ให้กบั โลกสักเล่มหนึง่
แต่พอเจอวิชาวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ความคิดเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่ง
เหมือนสายนํา้ ทีไ่ หลไปแล้วเจอหน้าผาใหญ่กเ็ ปลีย่ นทางใหม่เป็นไหลไป
อีกทางหนึ่งเลย ไม่มุ่งไปในเส้นทางเดิมอีกแล้ว ไม่อยากเป็นพระ
นักวิชาการอีกต่อไปแล้ว เพราะมารู้ความจริงว่า ทุก ๆ ความเป็น
มีแต่จะเป็นทุกข์ การไม่เป็นต่างหากคือความสุข
ทุกวันนี้จึงขอแค่เป็นพระธรรมดาที่มีประโยชน์ก็พอใจแล้ว
สัปดาห์ก่อนมีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์อาตมาว่า มีเป้าหมายในชีวิต
อยากเป็นอะไร อาตมาตอบไปว่า “เป้าหมายแห่งชีวิตของอาตมา
ก็คือ การเป็นพระธรรมดาที่มีประโยชน์” สำ�หรับอาตมาแล้ว การ
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จะทำ�ให้เรากลับมาสู่พื้นฐานของความเป็น
มนุษย์ที่แท้ คือ กลับมาสู่การเป็นคนธรรมดาที่ไม่บ้าไปกับหัวโขน
ต่าง ๆ อีกต่อไป มีชีวิตที่ง่าย งาม ธรรมดา ใช้วันเวลาที่เหลือทำ�
ประโยชน์ให้กบั โลก วิถชี วี ติ อย่างนีค้ อื ชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ ดุ เพราะไม่ใช่
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การมีชวี ติ อยูเ่ พือ่ ตัวเองล้วน ๆ แต่เป็นการอยูเ่ พือ่ ให้คนอืน่ ได้เป็นอยู่
อย่างดีอีกด้วย
เคยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกันหนักมาก ร้องไห้พรั่งพรู
มาหาอาตมาทัง้ คู่ เพราะเจ็บปวดกับชีวติ คูม่ าก อาตมาบอกว่าร้องไห้
เสียให้จบ เมื่อจบแล้วจากนั้นจะได้มาฝึกสติกัน มาดูลมหายใจเข้า
ลมหายใจออก ดูพอง ดูยบุ ไป (พองหนอ ยุบหนอ) พอฝึกไปได้ไม่
กี่วันก็จับจุดได้ว่า ทำ�ไมชีวิตคู่ถึงไม่ราบรื่น เพราะเมื่อจิตสงบจะเห็น
ว่าปัญหาอยู่ที่ไหน สุดท้ายอาตมาแทบไม่ได้สอนอะไร แต่เขาสอน
ตัวเอง เมือ่ จิตสงบ จะเห็นความจริง นีเ่ ป็นคำ�ยืนยันจากพระพุทธเจ้า
โดยตรง
ผู้หญิงบางคนมีปัญหากับสามีถึงขั้นมองไม่เห็นทางว่าจะอยู่
ร่วมโลกกันได้ แอบไปซือ้ ปืนจะเอามายิงสามี แต่เพือ่ นพามาวัดก่อน
ที่จะไปยิงสามี เพราะเธอโกรธที่สามีนอกใจ อาตมาพานั่งสมาธิจน
ผ่อนคลายแล้วจึงเปิดอกคุยกันว่า โยมไม่ต้องไปฆ่าสามี ฆ่าความ
โกรธในใจโยมให้ ไ ด้ ก่ อ น ถ้ า โยมไปฆ่ า สามี ต าย ฆาตกรตั ว จริ ง
ตัวร้ายจริง ๆ ไม่ใช่สามีที่เขาไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย แต่คือตัวกิเลส
ในใจนี่ ฆ่าสามีตายแล้วก็ต้องไปอยู่ในคุก ทุกวันต้องมานั่งนึกถึง
ความหลังที่เผลอทำ�ผิดพลาดลงไป ทุกข์ตรมขมไหม้เพราะรู้สึกผิด
ซึ่งมันไม่ต่างกับการตายทั้งเป็น ฆ่าสามีตายแล้วมีความสุขไหม ไม่มี
ว. วชิ รเมธี
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ความสุขหรอก ทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมาก็พังไปทั้งหมดเลย คนที่
เจริญสติเป็น มีสติประจำ�อยู่ในเรือนใจ เขาไม่ร้องไห้แล้ว คนที่ยัง
ร้องไห้อยู่เป็นเพราะไม่เคยรู้จักการเจริญสติ ไม่รู้จักพระพุทธเจ้า
ตัวจริงกันทั้งนั้น ถึงได้มานั่งร้องห่มร้องไห้กันอยู่ไม่จบไม่สิ้น
ครั้งพุทธกาล นางวิสาขาร้องห่มร้องไห้หนักมากไปหาพระพุทธเจ้า ทรงถามว่าร้องไห้ท�ำ ไม เธอทูลตอบว่า ทีร่ อ้ งไห้เพราะเสียใจ
ที่หลานตาย ทรงถามต่อว่า มีหลานกี่คน เธอบอกว่ามีเป็นสิบคน
พระพุทธองค์ทรงเตือนสติเธอว่า หากเธอร้องไห้ขนาดนี้เพราะเสียใจ
ที่หลานตายไปคนหนึ่ง เดี๋ยววันข้างหน้าก็จะต้องร้องไห้อย่างนี้อีก
มีหลานมากเท่าไหร่ก็ต้องร้องไห้มากเท่านั้น แล้วพระองค์ก็ปลุกนาง
ให้ตื่นด้วยการเตือนว่า ความตายเป็นธรรมดาของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า
คน เราทุกคนเกิดมาแล้วมีความตายเป็นที่สุดกันถ้วนหน้า ไม่มี
ใครหลีกเลี่ยงได้ และไม่ได้มีแต่หลานของนางเท่านั้นที่ตาย แต่มี
คนตายกันอยูท่ กุ วันทัว่ โลก พอพระองค์ทรงเตือนอย่างนี้ นางวิสาขา
ก็ได้สติ พอได้สติเท่านัน้ แหละ นาํ้ ตาก็หยุดไหล คนมีสติจะไม่รอ้ งไห้
พรํ่าเพรื่ออีกต่อไป เพราะพอสติมา ปัญญาก็จะเกิด พอปัญญาเกิด
ความมืดมนในชีวิตก็หายไป
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ปลิงแห่งความทุกข์

ในพระไตรปิฎกสอนเรื่องการเจริญสติเป็นหลัก อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “แต่ก่อนก็ดี ในบัดนี้ก็ดี เราสอนแต่เรื่องทุกข์
และการดับทุกข์เท่านั้น” ไม่ได้เน้นสอนเรื่องอื่น จริงอยู่ แม้จะมี
เรือ่ งอืน่ แทรกปนอยูบ่ า้ ง แต่ปลายทางก็ไปลงทีเ่ รือ่ งดับทุกข์ ท่านโยง
เรื่องอื่นปูพื้นมาก่อน แต่ตอนจบท่านโยงเข้าเรื่องดับทุกข์ ซึ่งก็คือ
เรื่องแนวทางแห่งการเจริญสติเพื่อดับทุกข์ เพียงแต่ยักย้ายถ่ายเท
วิธีการสอนไม่ให้น่าเบื่อเท่านั้น
คนที่รู้เรื่องการเจริญสติอย่างถูกต้องแล้ว ถึงอย่างไรก็จะต้อง
ตื่น จะตื่นช้าตื่นเร็วเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ตื่นจากอะไร ก็ตื่นจากความ
ทุกข์ที่เกาะกินหัวใจของเรา ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ถูกปลิงแห่งความ
ทุกข์เกาะอยู่ แล้วเราก็ปล่อยให้มนั สูบเอาความสุขไปจากตัวเราทุกวัน
ทุกคืน ปลิงแห่งความทุกข์ คือ โลภ โกรธ หลง หรือราคะ โทสะ
โมหะ สามตัวนี้เป็นกิเลสระดับหัวหน้าพรรค เป็นเสมือนปลิง 3 ตัว
มาเกาะและสูบเอาความสุขออกไปจากหัวใจของเรา แต่เราก็ยังไม่ตื่น
ทุกข์เพราะโลภ โกรธ หลง แต่ก็ยังเดินเข้าไปหาความโลภ ความ
โกรธ ความหลง คนทีถ่ กู กิเลสกัดกินหัวใจ แต่กย็ งั ไม่รสู้ กึ ตัว ก็คง
ไม่ต่างจากแมลงเม่าที่พากันบินเข้ากองไฟ
มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่า เธอไม่ถูกกับเพื่อนที่ทำ�งาน
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คนหนึ่งถึงขนาดที่ว่า เวลาเดินเข้าออฟฟิศแล้วเห็นรถเขาจอดอยู่
โทสะก็กรุ่นขึ้นมาเลย อย่าว่าแต่เห็นหน้ากันเลย แค่รองเท้าที่เขา
ถอดไว้ยงั ไม่อยากมองเลย รูส้ กึ โกรธเกลียดเข้าไส้ ห้ามตัวเองอย่างไร
ก็ห้ามไม่อยู่ นี่คือตัวอย่างของคนที่มองไม่เห็นปลิงแห่งความโกรธ
ทีม่ นั เกาะกุมใจอยู่ ทุกวันเธอทำ�งานในออฟฟิศอย่างไม่มคี วามสุขเลย
แต่ถา้ เธอเคยเรียนศิลปะแห่งการเจริญสติมาบ้าง พอความโกรธกรุน่ ๆ
ขึ้นมา เธอจะรู้ทัน พอรู้ทันก็จัดการความโกรธได้ มันง่าย ๆ แค่นั้น
เอง แต่พอรูไ้ ม่ทนั ความโกรธน้อย ๆ ก็จะค่อย ๆ ก่อตัวเป็นกลุม่ ก้อน
ของความโกรธที่แผ่เงาทะมึนอยู่บนหัว พอความโกรธเข้าครอบงำ�ใจ
แล้ ว จากนั้ น อยู่ ที่ ไ หนก็ เ หมื อ นคนมี เ คราะห์ จิ ต ใจขุ่ น มั ว ไม่ มี
ความสุขโกรธ เกลียดเกาะกุมใจก็ไม่รู้ทัน จึงถูกมันกัดกินความสุข
ทุกวันทุกคืน หรือถูกมันเล่นงานทุกครั้งที่เห็นคนที่ตนไม่ชอบ
อีกคนหนึ่งทุกข์หนักเพราะอกหัก บินไปเที่ยวฮ่องกงก็แล้ว
ไปเที่ยวสิงคโปร์ก็แล้ว ไปช็อปปิ้งที่ญี่ปุ่นก็แล้ว ทุกข์ไม่หายไปไหน
ไปมาหลายประเทศ แค่ย้ายที่ไปทุกข์เท่านั้น สุดท้ายเพื่อนชวนมา
ปฏิบัติธรรม พอเริ่มอยู่กับลมหายใจเป็น ตัดความคิดฟุ้งซ่านออก
ไป ใจเริ่มพบกับความสงบสุข เธอเริ่มมองเห็นวิธีที่ความคิดฟุ้งซ่าน
มันลอบเข้ามาตอนเผลอ ไม่ต่างอะไรกับแมวเห็นหนูโผล่ออกมาจาก
รูของฝาบ้าน พอจิตตื่นขึ้นมาอย่างนี้ เธอไม่ต้องทำ�อะไรมากมาย
แค่ มั น คิ ด ขึ้ น มาแล้ ว เห็ น ความคิ ด ทำ � แค่ น้ั น ความคิ ด ก็ ห ายไป
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สติปรากฏอยู่ พอสติอยู่ตรงนั้น ความทุกข์ก็อยู่ไม่ได้ มันคล้ายกับ
การที่แมวอยู่ตรงไหน หนูจะไม่อยู่ตรงนั้น เพราะฉะนั้น คนที่มีสติ
ประจำ�ใจตลอดเวลา ความทุกข์มันจะเข้าไม่ถึงใจ เหมือนหนูไม่มา
ใกล้จุดที่มันมีแมวประจำ�การอยู่
มีคนไปถามหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ว่า หลวงปู่มีความโกรธไหม
หลวงปู่ตอบว่า มี แต่ไม่เอา เห็นไหม เวลามีสติเราจะเห็นกิเลส
ก่อน ก่อนที่กิเลสจะเข้าถึงเนื้อถึงตัวเรา เช่นเดียวกัน คนที่อกหัก
จากความรัก ต่อให้หนีไปสุดหล้าฟ้าเขียว แต่หากในกระเป๋าสตางค์
ยังพกรูปแฟนอยู่ ในโทรศัพท์ก็มีรูปเขาอยู่ มันจะหนีพ้นได้อย่างไร
แต่ ต่ อ ให้ ดึ ง รู ป ออกจากกระเป๋ า สตางค์ ลบรู ป ในโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ทิ้งเสื้อผ้าของเขา เก็บของที่เขาเคยให้ลงกล่อง ก็ไม่ช่วยให้หายทุกข์
ได้ ห รอก เพราะที่ ที่ เ ขาอยู่ จ ริ ง ๆ มั น ไม่ ใ ช่ ใ นกระเป๋ า สตางค์ ห รื อ
ในโทรศัพท์ในเสือ้ ผ้าอาภรณ์ขา้ วของ แต่เขาอยูใ่ นใจ ต้องลบเขาออก
จากใจเราด้วย ถ้าไม่เคยลบเขาไปจากใจ ทุกข์มันก็อยู่ที่ใจ อย่าไป
แก้ที่อื่น ต้องแก้ที่ใจ
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