
บทที่ ๑
โรคความคิด

เพราะการคิด
ทำให้เรา “ไม่รู้”
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 “การครุ่นคิด” ลดพลังสมาธิ
มนุษย์อย่างพวกเรานั้นคิดกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง

โดยปกติเราคงเข้าใจกันว่าการคิดและใคร่ครวญเป็นลักษณะ 

เฉพาะที่ดีของมนุษย์ รวมทั้งคงมีคนจำนวนมากที่คิดว่า “มนุษย์ 

คิดต่างจากสัตว์ ดังนั้นมนุษย์จึงยิ่งใหญ่”

แต่ความจริงเป็นเช่นนั้นหรือ

อาตมากลับคิดว่า เพราะอิทธิพลของการคิดมิใช่หรือที่ทำให้ 

พลังสมาธิของคนเราต่ำลง ทำให้หงุดหงิด และยังทำให้สับสน เรา 

เรียกอาการเช่นนี้ว่า “โรคความคิด”

ดังนั้น ก่อนอื่นในบทนี้อาตมาจึงอยากชวนให้ลองพิจารณา 

เกี่ยวกับ “โรคความคิด” นี้ดูก่อน

มีคำพูดที่พูดกันเสมอว่า คนสมัยนี้ไม่ค่อยรับฟังเรื่องของ 

คนอื่น

หลายคนอาจเคยมปีระสบการณท์ีรู่ส้กึโกรธเวลาอยากใหค้นอืน่ 

ฟังเรื่องของตัวเอง แต่อีกฝ่ายไม่ฟังเลย

แต่ว่า...อีกฝ่ายไม่ได้ใส่ใจฟังจริง ๆ อย่างนั้นหรือ

การมาพบเจอพูดคุยที่เกิดจากการบอกกันว่า “มาเจอกันเถอะ” 
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ไม่น่าจะทำให้เกิดความรู้สึกตั้งแต่แรกว่า  “ไม่อยากฟังเรื่องของเธอ” 

แต่ควรมีความรู้สึกตั้งแต่ต้นว่า “จะฟังนะ”

อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มปรึกษาปัญหาความทุกข์ก็อาจจะเกิด 

ความคิดต่าง  ๆ  ที่ไม่จำเป็นขึ้นในใจ อาจคิดไปเรื่อยเปื่อย เช่น ผู้ 

รับฟังก็อยากให้อีกฝ่ายเชื่อใจ หรืออยากให้เขาคิดว่าเราเป็นคนดี 

น่ารัก เข้าใจเขา

ถ้าเป็นเช่นนี้ก็นับว่ายังดีที่ยังคิดถึงเรื่องของคู่สนทนาอยู่ แต่ 

บางทีผู้รับฟังก็เริ่มไขว้เขวฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่น เช่น “อยากดื่มเบียร์”  

หรือ “จะไปร้านไหนต่อ” เป็นต้น

อาตมามักจะเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของสติของตนเงียบ  ๆ 

ด้วยการนั่งสมาธิเป็นเวลานาน  ๆ พอทำเช่นนั้นสติก็รับรู้ได้ว่าจิต 

เคลื่อนที่เร็วเหลือเกิน

จิตเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที 

ประมวลผลข้อมูล แล้วเคลื่อนไหวแบบชั่วพริบตาไปยังส่วนต่าง  ๆ 

ภายในรา่งกาย เชน่ เมือ่จติเคลือ่นไปยงัประสาทตากเ็กดิการกระทำ 

ที่เรียกว่า  “ดู” หรือเมื่อจิตเคลื่อนไปยังประสาทหูก็เกิดการกระทำ 

ที่เรียกว่า  “ฟัง”

ภายในชั่วพริบตาก็เกิดการประมวลผลข้อมูล “ฟัง   ดู 

 ฟัง  คิด  ฟัง  ดู  ฟัง...”

แม้ตั้งใจว่าจะ  “ฟัง”  เพียงอย่างเดียว แต่เราก็ผสมข้อมูลที่ 

ไม่จำเป็นจำนวนมหาศาลลงไปในจังหวะที่ว่างนั้น
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คนที่รับฟังคำพูดของผู้ที่อยู่ตรงหน้าอย่างเหม่อลอย เจ้าตัว 

ก็คงตั้งใจจะ  “ฟัง”  ให้ตลอดรอดฝั่ง แต่ในความเป็นจริงระหว่างนั้น 

เกิดมี  “เสียงรบกวน”  ขนาดเล็กจำนวนมหาศาลแทรกเข้ามาในเวลา 

เพียงเสี้ยววินาที

บ้างก็เกิดภาพของอาหารและเครื่องดื่มที่ตัวเองชอบปะปน 

ขึ้นมา

บ้างก็เกิดเสียงสะท้อนของคำพูดที่ไม่ชอบใจจากการที่ถูกใคร 

สักคนต่อว่า

บ้างก็เกิดภาพจินตนาการแปลก  ๆ  ราวกับเป็นภาพที่มองเห็น 

ในฝัน 

การประมวลผลข้อมูลในใจเกิดรวดเร็วเพียงชั่วพริบตา แม้ 

กระทั่งเจ้าตัวก็ยังไม่ทันรู้สึกตัวว่าเสียงรบกวนเหล่านี้ดังขึ้นขัดจังหวะ 

การฟัง

“สมาธิ”  ของเราถูกทำลายด้วยเสียงรบกวนจำนวนมหาศาล 

ที่เกิดแทรกขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อย

การกระทำที่มีอำนาจมากที่สุดเหนือการกระทำอื่น  ๆ  คือ 

“ความคิด” เมื่อเราคิดพึมพำและลืมระบบการทำงานอื่น  ๆ  ไปหมด  

สติจะปิดการทำงานภายในระบบ “ความคิด” ได้

แต่เวลาที่ความคิดจมอยู่เต็มสมอง ระดับของข้อมูลเสียงที่ 

หลุดเข้ามาได้จะมีเพียงเล็กน้อย 

ดังนั้น การที่เราจะรู้ว่าตอนนี้เสียงแบบไหนกำลังไหลแทรกมา 



พระริวโนะสุเกะ โคะอิเกะ

5

และเสียงนี้หมายความว่าอย่างไร เราจึงตอบไม่ได้ เพราะเราเอา 

พลังงานจำนวนมากไปใช้ในการ “คิด” อย่างไร้สติ

เวลาที่อยู่ในสถานการณ์ปกติเราจะไม่ค่อยคิดโน่นคิดนี่ แต่ 

เวลาที่สับสน ปริมาณความคิดและเวลาที่ใช้ในการคิดกลับเพิ่มขึ้น 

เช่น หากมีเรื่องกังวลใจระหว่างดูหนัง ระดับของ  “เสียงรบกวน” 

ที่แทรกเข้ามาขณะดูหนังก็จะรุนแรงมากขึ้น 

หรอืกรณทีีเ่ดนิโดยไมไ่ดจ้บัมอืกบัคนรกัหรอืคูช่วีติทีอ่ยูด่ว้ยกนั 

มานานหลายปี แน่นอนว่า...ตอนนั้นต้องเกิดความรู้สึกทางกาย 

ประสาทสัมผัสต้องรู้สึกว่า  “ไม่ได้จับมืออยู่” แต่ในชั่วขณะนั้นถ้ามี 

ความคิดอะไรเกิดขึ้นมา ความรู้สึกที่แท้จริงก็จะหายไปเลย และ 

คงทำให้ไม่มีแก่ใจจะทำอะไร

คนหนึ่งอาจกำลังคิดเรื่องงาน อีกคนหนึ่งอาจกำลังคิดเรื่อง 

ของคนอื่นอยู่

ชั่วขณะนั้นแม้ว่าผิวหนังของทั้งสองจะสัมผัสกัน แต่ก็เหมือน 

ไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน

เพราะทั้งสองต่างตกอยู่ในห้วงความคิดของตนเอง
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 “โลภ” “โกรธ” “หลง” ส่ิงกระตุ้นพ้ืนฐานของมนุษย์
ความจรงิแลว้การมวัแตค่ดิเรือ่งอืน่จนไมไ่ดส้นใจคนทีอ่ยูด่ว้ย

เป็นกระแสที่คนจำนวนมากหลีกเลี่ยงไม่ได้ และส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ 

ในห้วงกระแสนี้

คนสองคนที่เพิ่งรู้จักกันจะยังใหม่ต่อกันมาก  พูดให้เป็น 

รูปธรรมคือ เมื่อภาพที่เห็นยังใหม่อยู่ ใจก็จะเต้นตึกตักต่อสิ่งเร้า 

ใหม่  ๆ ดังนั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนทรงผมเพียงเล็กน้อย อีกฝ่าย 

ก็จะสังเกตได้ หรือถ้าการแสดงออกของฝ่ายหนึ่งดูขุ่นมัวแม้เพียง 

เลก็นอ้ย อกีฝา่ยกค็ดิกลวัวา่เขาจะ “เบือ่หรอืเปลา่นะ” และจะเปลีย่น 

ไปคุยเรื่องที่สนุกสนานทันที

แต่เมื่อคุ้นเคยกับเรื่องราวของฝ่ายหนึ่งมากขึ้นแล้ว แม้สีหน้า 

ของฝ่ายนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อมองดูด้วยสติรับรู้ที่ 

หยาบ ๆ กลบัมองเหน็หนา้ของฝา่ยนัน้เหมอืนกบัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไป

นี่คือ  “ความเบื่อหน่าย”  ที่พูดถึงกันวันต่อวัน คือเมื่อได้รับ 

การป้อนข้อมูลประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดความรู้สึกว่า 

“สิ่งเร้าแบบนี้พอแล้ว” และจะเริ่มเรียกร้องหาสิ่งเร้าอื่น ๆ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีทั้งที่วิ่งเข้าหาเพศตรงข้ามคนใหม่ และมีอีก 

หลายคนที่วิ่งหาคนรักในจินตนาการ

แม้จะเรียกว่าคนรัก แต่ไม่ได้หมายถึงเพศตรงข้าม เป็นการ 

เอาแต่คิดหมกมุ่นในสมองถึงสิ่งที่ตัวเองชอบหรือติดอกติดใจ เป็น 
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การหลบเข้าเกราะกำบังในสมอง แล้วความสนใจที่มีต่ออีกฝ่าย 

ก็จืดจางลงไป

ระยะเวลาของ  “ความเบื่อหน่าย”  นี้มีทั้งคนเบื่อเร็วและคน 

เบื่อช้า “ความเบื่อหน่าย”  สัมพันธ์ลึกซึ้งกับคำว่า  “กิเลสตัณหา” 

ในทางพระพุทธศาสนา

ณ ที่นี้จะขออธิบายง่าย ๆ ว่ากิเลสตัณหาคืออะไร

พวกเรารับรู้ข้อมูลต่าง  ๆ  ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น และ 

ร่างกายเสมอ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นมีพลังงานสำคัญ 

ที่เป็นตัวผลักดันในใจ อันเป็นยาพิษในใจสามตัว คือ “โลภ” 

“โกรธ” และ  “หลง”

ข้อมูลที่มองเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยห ู พลังงานที่กระตุ้นใจ 

จะทำให้เรียกร้องว่า “อยากได้อีก อยากได้อีก” พลังงานนั้นเรียกว่า 

“ความโลภ”

เมื่อได้รับคำเยินยอจากใครสักคนที่ไม่คาดคิดมาก่อน และ 

กำลังหลงระเริงอยู่ พลังของความโลภที่เอาแต่ไขว่คว้า  “อยากได้อีก  

อยากได้อีก” ก็ถูกกระตุ้นขึ้นมา

ในทางตรงกันข้าม พลังงานที่กระตุ้นใจให้ผลักไสข้อมูลที่จะ 

เข้ามาว่า “ไม่อยากรับรู้ ไม่อยากดู ไม่อยากฟัง” เรียกว่า  “ความ 

โกรธ”

เวลาที่ถูกคนอื่นพูดเสียดส ี ถากถาง และรู้สึกไม่พอใจ พลัง 

ของความโกรธที่ตั้งใจจะผลักหรือกำจัดเป้าหมายที่ไม่พึงปรารถนา 
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ให้พ้นไปจะถูกกระตุ้นว่า “ไม่อยากฟังเสียงแบบนี้”

ในกรณีนี้แม้จะเรียกสั้น  ๆ  ว่าโกรธ แต่ความหมายกว้างกว่า 

คำว่าโกรธที่เราพูดถึงกันในชีวิตประจำวันมาก เพราะโกรธในที่นี้ 

รวมทั้งความคิดในแง่ลบว่า “ความท้อถอย” “การอิจฉาคนอื่น” 

“การเสียใจกับอดีต” “ความอ้างว้าง” “ความเครียด” ซึ่งล้วนเป็น 

รากฐานหนึ่งของความโกรธรวมเข้าไปด้วย

ความรู้สึกเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นที่เหมือนเป็นการเติมน้ำมัน 

ให้พลังความโกรธมีชีวิต

แม้จะเกิดกำลังต่อต้านเรื่องที่ได้รับรู้เพียงเล็กน้อยก็เรียกว่า  

“โกรธ”

ทุกครั้งที่ปล่อยให้ความรู้สึกติดลบที่กล่าวถึงนี้ไหลออกไป 

ปล่อยให้พลังงานอันมืดดำของความโกรธที่รวมตัวกันอยู่จำนวนมาก 

ทวีความรุนแรงขึ้น พลังนี้ก็มีแต่จะกลายเป็นต้นตอของความเครียด 

หรือสร้างอุปนิสัยที่จมอยู่ในห้วงความคิดในแง่ลบได้ง่าย

กล่าวถึงกระบวนการประมวลผลข้อมูลของใจที่ผสมผสาน 

ไปด้วยเสียงรบกวนอันจ้อกแจ้กจอแจไปแล้ว

คราวนี้มาคิดดูว่าข้อมูลแบบไหนคือเสียงรบกวนกันบ้าง

ข้อมูลที่ถูกจารึกพร้อมกับกิเลสอันรุนแรงตั้งแต่  “โลภ”  จนถึง  

“โกรธ” เขย่าหัวใจให้สั่นสะเทือนซ้ำแล้วซ้ำอีกหลาย ๆ ครั้ง พร้อมกับ 

เกิดความลุ่มหลงอย่างมาก
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เมื่อรู้ว่ามีใครสักคนพูดถึงตัวเองไม่ดีจนจิตใจถูกครอบงำ 

ไปด้วย  “ความโกรธ”  แล้ว “ความโกรธ”  จะถูกจารึกพร้อมกับสิ่งเร้า 

ที่รุนแรง ในระหว่างนั้นชั่วเวลาหนึ่งจะเกิดความคิดที่เจ็บปวด 

ทุกข์ทรมานกลิ้งขลุก  ๆ  อยู่ในหัวว่า

“พูดจาเช่นนั้นแย่จริง ๆ” หรือ

“โอ้ ถ้าคนอื่นเชื่อตามนั้นจริงและดูถูกเหยียดหยามฉันขึ้นมา 

จะทำอย่างไร”

ข้อความเดิม  ๆ  จะถูกทวนซ้ำหลาย  ๆ  ครั้ง ย้ำหลาย  ๆ  รอบ 

พูดอีกแง่คือหน่วยความจำหลักของจิตถูกใช้ไปเพื่อการนี้จนไม่เหลือ 

ใหใ้ชเ้พือ่เรือ่งสำคญัอืน่ ๆ และในไมช่า้เมือ่เวลาผา่นไป “ความโกรธ” 

เช่นนี้ก็จะไม่ค้างคาในใจ และเราจะค่อย ๆ ลืมมันไปเอง

แต่อีกด้านหนึ่งนั้น ข้อมูลที่ถูกจารึกไว้ในใจด้วยพลังของ 

กิเลสตัณหา ไม่ว่าจะเมื่อใด ข้อมูลนั้นก็ยังคงเหลือซ่อนเร้นอยู่

กระบวนการลืมคือกระบวนการลดความถี่และเวลาในการ 

ตอกย้ำข้อมูลเหล่านั้นให้น้อยลงด้วยสติ กล่าวคือ เป็นเพียงการ 

ลดทอนข้อมูลให้น้อยลงและก็ยังไม่มีสติรู้ตัวที่ชัดเจน เพราะข้อมูล 

ยังคงมีอิทธิพลผสมอยู่ในการเคลื่อนที่ของจิต

เนื่องจากความคิดที่ดังสะท้อนไปมาเบา  ๆ  ว่า  “แย่แล้ว” หรือ 

“โอ้...ทำยังไงดี”  เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไป ดังนั้นเจ้าตัวเอง 

ก็ไม่รู้สึกตัวว่ากำลัง  “เอ๊ะ...” และกลายเป็นว่าเกิดรู้สึกอึดอัดขึ้นมา 

โดยไม่รู้สาเหตุ
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เมื่อเป็นเช่นนี้ การไม่มีสติ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือการที่ 

ความคิดโผล่มาและหายไปในช่วงเวลาสั้น ๆ จนตั้งสติไม่ได้นั้น เป็น 

กลไกที่เกี่ยวพันกับความคิดที่เกิดขึ้นใหม่ต่อไปเรื่อย ๆ 

ขอให้พวกเราลองคิดดู

ตัวอย่างเช่น เริ่มเชื่อมต่อด้วยการคิดว่า “เอ๊ะ ทำยังไงดี” 

ความคดิกอ็าจเริม่ตน้ขึน้มาเองโดยไมส่นใจใครเลยกไ็ดว้า่ “ถา้งานนี ้

ลม่จะทำยงัไง” หรอื “ถา้พลาดไปแลว้โดนคนโนน้หาวา่บา้จะทำยงัไง”

จากนั้นความคิดที่บ่นพึมพำในใจก็จะยิ่งขยายเพิ่มปริมาณ 

และยิง่กนิพืน้ทีข่องหนว่ยความจำหลกัมากขึน้ ทำใหร้บัรูภ้าพทวิทศัน ์

ที่เห็นตรงหน้าและบุคลิกลักษณะของคนได้ไม่ชัดเจน ทำให้จับ 

สำเนียงเสียงธรรมชาติไม่ได้ แม้จะกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้สึกพึงพอใจ  

เนื่องจากความรู้สึกในการรับรสขาดหายไป เป็นต้น

กลายเป็นว่าความพึงพอใจในชีวิตเรื่องที่ตนเองมีชีวิตมั่นคง 

ได้หายไป

ในอีกด้านหนึ่ง ถ้าจะลองวิเคราะห์เรื่องการสูญเสียความ 

พึงพอใจคงกล่าวได้ดังต่อไปนี้

แมต้ัง้ใจจะ “ดู ฟงั สมัผสั” แตใ่นความเปน็จรงิเสยีงรบกวน 

ภายในหัวกลับฉกฉวยพื้นที่ในหน่วยความจำหลักไป ทำให้ข้อมูล 

สดใหม่เข้าไปไม่ได้

สมมติว่าเราใช้เวลา ๑๐ วินาทีฟังคำพูดของใครสักคน แม้ใน 
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ระหว่าง ๐  - ๑ วินาทีแรกจะฟัง แต่ ๙ วินาทีที่เหลือก็จะเริ่มคิดว่า  

“ฝา่ยนัน้กำลงัคดิถงึฉนัวา่อยา่งไรนะ” หรอืบางทเีสยีงรบกวนในอดตี 

ก็จะดังสะท้อนก้องไปมาจนบั่นทอนประสาทสัมผัสทั้งห้า ทำให้เรา 

รับรู้ได้ไม่ชัดเจน

ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไป

ใน ๑๐ วินาทีความรู้สึกที่แท้จริงหายไป ๙ วินาที

ใน ๖๐ นาทีความรู้สึกที่แท้จริงหายไป ๕๔ นาที

ในไม่ช้าเมื่ออายุมากขึ้นแล้วมองย้อนกลับไปในอดีต คงจะ 

พบว่า “รู้สึกว่าเวลาหลายปีมานี้ช่างผ่านไปรวดเร็วอย่างไรก็ไม่รู้”

ที่จริงแล้วความคิดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนั้น 

เลย แตม่นัคอืผลกรรมทีเ่กดิจากความหลงระเรงิดว้ยความเขา้ใจผดิ 

ทำให้ความรู้สึกที่แท้จริงเลือนรางและความสุขก็หายไป

สาเหตุหลักที่เมื่ออายุยิ่งมากขึ้น คนจำนวนมากจะพูดว่า 

“ปหีลงั ๆ มานีว้นัเวลาผา่นไปเรว็เกนิไปนะ” นัน้ ไมม่ทีางเปน็อยา่งอืน่ 

ไปได้ นอกเสยีจากการรบัรูท้ีแ่ทจ้รงิของประสาทสมัผสัทัง้หา้ถกูกลบ 

ด้วยเสียงรบกวนของความคิดที่สะสมมาอย่างมากมายตั้งแต่อดีต

ดังนั้นเมื่อเสียงรบกวนเป็นฝ่ายชนะความรู้สึกที่แท้จริงโดย 

สมบูรณ์ คนเหล่านั้นจึงถูกมองว่าเลอะเลือน

ไม่เพียงแต่ข้อมูลในอดีตที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมอย่าง 

สมบูรณ์ แต่กับความเป็นจริงใหม่  ๆ  ก็รับรู้ไม่ได้ด้วย ดังนั้นเวลา 

คนเหล่าน้ันเห็นหลานชายของตนจึงกลับหลงคิดว่าเป็นลูกชายตนเองไป
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เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้เลย

ต้นตอใหญ่ของเรื่องทั้งหมดนี้คือ

“การกระตุ้นด้วยความคิดแง่ลบว่าเรื่องจริงที่ปรากฏตรงหน้า 

ธรรมดาเกินไป น่าเบื่อ”

ความคดิจงึถกูตัง้โปรแกรมใหไ้ปทางลบทนัทโีดยไมส่นใจอะไร 

เพื่อให้ได้สิ่งเร้าใหม่ ๆ มากระทบใจ

“โรคความคิด” คืออาการซึ่งขณะที่ป่วยด้วยการคิดก็ค่อย ๆ 

“ไม่รับรู้”  ทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัว  จนกลายเป็นการหลงลืมไป 

พร้อม  ๆ  กัน

เมื่อรู้เช่นนี้คงอยากห้ามไม่ให้ภายในใจพูดพึมพำเรื่องไร้สาระ 

ต่อไปทันทีทันใด

ดังนั้นเราจึงเรียกอาการเบื่อเอียนกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าและ 

แสวงหาสิ่งเร้าอื่นมาเป็นแรงกระตุ้นใจว่า “ความหลง”

ทั้ง ๆ ที่คู่สนทนากำลังพูดอยู่ แต่ใจกลับล่องลอย เอาแต่คิด 

ซำ้ไปซำ้มาวา่ “เรือ่งนา่เบือ่ขนาดนีไ้มส่นใจแลว้” อยากหน ี ทา้ยทีส่ดุ 

ก็ไม่มีอะไรฟังเข้าหูเลย

“ความหลง” คือกิเลสที่เรียกว่า “ความไม่รู้” นั่นเอง

“ความไม่รู้”  ไม่ใช่ไม่มีการศึกษาหรือหัวไม่ดี แต่หมายถึง 

การที่ไม่รู้ว่าสติกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายของตนอย่างไร หรือ 

ความคิดอย่างไรที่กำลังปั่นป่วนวกวนอยู่
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พลังงานที่สูญเสียไปในระหว่าง  “การคิด”  มีผลทำให้ประสาท 

สัมผัสต่าง ๆ ทั้งการมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัสไม่เฉียบคม  

เพราะมัวแต่จดจ่ออยู่กับการคิดโน่นคิดนี่ในสมองมากเกินไป 

ประสาทสัมผัสทางกายจึงทำงานแบบขอไปที

จิตใจและร่างกายจึงไม่ไปในทิศทางเดียวกัน

การคิดทำให้สมองบางส่วนทำงานอย่างหนัก เราจึงจับข้อมูล 

ของรา่งกายและจติใจไมแ่มน่ยำ จงึยิง่ทำให ้“ไมรู่”้ เนือ่งจากจบัสหีนา้ 

หรือน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปของคู่สนทนาไม่ได้ชัดเจน เลยมักจะรู้สึกว่า 

ทำหน้าตาแบบเดิม ๆ อีกแล้ว น่าเบื่อจังเลย

ท้ายที่สุดเรื่องที่คิดอยู่ในหัวก็จะมีแต่ความคิดไร้สาระซ้อน 

ทับกัน ไม่รับรู้เรื่องจริงที่เกิดขึ้น หรือไม่รับรู้แม้กระทั่งการเคลื่อนที่ 

ของสติตนเอง

“ความไม่รู้” ทำให้จิตหลบหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไปสู่ความคิด 

ในสมอง

ดังนั้นเมื่อปล่อยให้ “พฤติกรรมการคิด” ดำเนินต่อไปครั้งหนึ่ง

พฤติกรรมที่คิดมากก็นำไปสู่นิสัยที่จมอยู่กับความคิดได้ง่าย  

แม้จะไม่ใช่เวลาที่ควรคิด

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็หลีกเล่ียงการจมอยู่กับความคิด 

ไม่ได้
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 ฝึกสร้างวินัยให้จิตเพื่อ “คิดแบบถูกต้อง”
ได้อธิบายเกี่ยวกับ “การคิด” ที่ทำให้คนเราไม่รู้ไปแล้ว 

แต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้ห้าม “ไม่ให้คิด”

ในทางพุทธศาสนามีหลักที่เรียกว่า “มรรค ๘” เป็นหลักปฏิบัติ 

ทีจ่ำเปน็สำหรบัมนษุย ์ เพือ่ใหด้ำเนนิชวีติไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ๘ ประการ 

มีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ ๑ ตั้งกฎของตัวเอง สร้างหลักการปฏิบัติที่มั่นคง

	 สัมมาสังกัปปะ (กำหนดเนื้อหาความคิด)

	 สัมมาวาจา (กำหนดคำพูด)

	 สัมมากัมมันตะ (กำหนดการกระทำ)

	 สัมมาอาชีวะ (กำหนดวิธีดำเนินชีวิต การทำงาน)

ขั้นที่ ๒ ปลูกฝังพลังสมาธิ

	 สัมมาสมาธิ (ทำสมาธิ)

	 สัมมาวายามะ (ทำความเพียรให้จิตใจสะอาด)

ขั้นที่ ๓ รู้ตัว

	 สัมมาสติ (ขัดเกลาสัญญาณรับรู้ของจิตใจ)

	 สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นถูก ตระหนักรู้)

ขั้นตอนแรกคือ  “สัมมาสังกัปปะ”  หรือการ  “คิดชอบ” 

“ใคร่ครวญชอบ”

หมายถึง คิดถึงสิ่งที่ควรคิดในขณะนั้น เช่น เวลาล้างจาน 
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ควรคิดว่าจะเรียงลำดับขั้นตอนการล้างจานอย่างไรให้เกิดประสิทธิ- 

ภาพสูงสุด ไม่เปลืองน้ำโดยเปล่าประโยชน์ ใช้น้ำยาล้างจานให้น้อย 

ที่สุดเท่าที่จำเป็น ฯลฯ

หากมีกิเลสที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นมา เช่น ระหว่างที่ล้างจานอยู่ 

มองเห็นจานที่ลูกกินเหลือและหงุดหงิดขึ้นมาว่า “อยากให้กินเกลี้ยง 

กว่านี้ แต่ทำไมเป็นแบบนี้ตลอด”

การหงุดหงิดนี้ไม่มีความหมายอันใดเลย

อันดับแรก ขณะที่คิดหงุดหงิด แทนที่จะล้างจานให้สะอาด 

หรือใช้เวลาล้างจานไม่นาน ก็กลายเป็นล้างจานลวก ๆ  แบบขอไปที 

นอกจากนี้ถ้าอยากให้ลูกกินข้าวให้หมดเกลี้ยง  แม้จะหงุดหงิด 

ก็ไม่ส่งผลอะไร ควรควบคุมจิตใจให้สงบและพูดจากันด ีๆ มากกว่า 

เช่นว่า

“ในฐานะทีแ่มท่ำอาหารใหท้กุคนกนิ หากทกุคนกนิขา้วไมห่มด 

แม่ก็เสียใจมากจนไม่อยากเก็บล้าง  แม่เองก็ไม่อยากรู้สึกไม่ดี  

พวกเราอยูด่ว้ยกนัอยา่งนี ้ ถา้เหน็แมรู่ส้กึไมด่กีค็งรูส้กึแยต่ามไปด้วย 

ใช่ไหม ดังนั้นกินข้าวให้หมดนะ”

ในทำนองเดียวกัน ถ้าอยากมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนรัก 

สิง่ทีค่วรทำในเวลานัน้คอื ควรคดิวา่ตอ้งทำอยา่งไรบา้งทีจ่ะใหต้า่งฝา่ย 

ต่างรู้สึกดีโดยไม่คิดถึงเรื่องงานที่กวนใจ

ความคิดที่ไม่ได้ใช้พลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์คือการคิด 

เพียงเรื่องที่จำเป็นที่สุด เหมาะสมที่สุดในเวลานั้น
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ทำอย่างไรจึงจะกำจัดความคิดไร้สาระและความคิดฟุ้งซ่าน 

ให้หมดไป

ทำอย่างไรจึงจะเอาชนะกิเลสได้

ต้องมีทั้งจุดเริ่มต้นและมีทั้งเป้าหมายตามแนววิถีพุทธ

 ตรวจสอบความมั่นคงของจิตใจเสมอด้วยเซ็นเซอร์ 
ความรู้สึก

เพื่อกำจัดความคิดไร้สาระและความคิดฟุ้งซ่านให้หมดไป

วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ การฝึกสมาธิตามแนวทาง 

พุทธศาสนา

แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสฝึกฝนสมาธิจะทำอย่างไรดี

หากไม่รู้ตัวว่าความคิดพุ่งไปยังจิตใจเมื่อไร ไม่รู้ตัวแม้กระทั่ง 

ว่ากำลังคิดเรื่องไร้สาระอยู่ ก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะกำจัดความคิด 

ไร้สาระไปไม่ได้

ก่อนอื่นให้เริ่มจากการจับตาดูอย่างสม่ำเสมอว่าขณะนี้จิตของ 

ตัวเองทำอะไรอยู ่ จงระลึกไว้เสมอว่า

“ตอนนีจ้ติของฉนักำลงัทำอะไรอยูน่ะ กำลงัดอูยูห่รอืไม ่ กำลงั 

ฟังอยู่หรือไม่ กำลังดมกลิ่นอยู่หรือไม่ หรือว่าลืมเรื่องเหล่านั้น 

ไปหมดและกำลังคิดอะไรอยู่”
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นี่เป็นการติดสัญญาณเซ็นเซอร์ไว้โดยรอบเป็นประจำ เพื่อ 

ตรวจสอบระวังภัย

บางครั้งบางคราวเมื่อนึกขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งก็สำรวจดูครั้งหนึ่ง

เมื่อใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความรู้สึกเช่นนี้บ่อย  ๆ   ไม่ช้าก็จะ 

ถึงเวลาที่รู้สึกตัวเองว่า

“โอ้...ทั้ง ๆ ที่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีความสุขอยู่กับคนนี้ แต่กลับ 

กำลังคิดเรื่องไร้สาระอยู่โดยไม่ตั้งใจ”

“จับความคิดฟุ้งซ่านได้”

เมือ่รูต้วัเชน่นัน้แลว้ ขัน้ตอ่ไปคอื “โยกยา้ยจติ” หรอื “เปลีย่น 

การทำงานของจติ” ถา้หาก “กำลงัคดิ” กใ็หมุ้ง่สตไิปยงั “รูส้กึ” มากกวา่

ตัวอย่างเช่น ถ้ากำลังแตะตัวคนอื่นหรือกำลังจูบอยู่ ความ 

รู้สึกที่ริมฝีปากก็ทำให้จิตย้ายตำแหน่งได้

ถ้าเราตั้งใจยกระดับของความรู้สึกจริงให้สูงกว่าระดับของ 

ความคิด ก็จะทำให้ความคิดฟุ้งซ่านต่าง ๆ เงียบเสียงลงไปเอง แม้ 

ไม่ตั้งสติเป็นพิเศษ เพียงระดับเท่าที่มีก็ควบคุมจิตใจได้

“พลังความระลึกได้”  ที่กล่าวถึงในตอนต้น ในทางพระพุทธ- 

ศาสนาเรียกว่า “สติพละ”

“สต”ิ คอืแรงทีก่ำหนดใหรู้ส้กึตวั กลา่วคอื เปน็เซน็เซอรข์อง 

จิตสำนึกนั่นเอง

หลังจากที่รู้สึกตัวแล้ว พลังลำดับที่สองที่ “เปลี่ยนการทำงาน 
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ของจิต” เรียกว่า “สมาธิพละ” ซึ่งก็คือ “ความตั้งมั่น”

ตั้งใจแน่วแน่ ควบคุมสติ จับไว้ให้มั่น แล้วนำไปรวมกันไว้ 

ทีใ่ดทีห่นึง่ เปน็การรวบรวมจติใจทีเ่คลือ่นไหวไปทัว่ดว้ยความเรว็สงู 

มาไว้ในที่เดียว

ดังนั้นในขั้นแรกเราต้องเริ่มจากมีสติเสมอเท่าที่จะทำได้ว่า

“ตอนนี้ในบรรดาประสาทสัมผัสทั้งห้า เราใช้ประสาทสัมผัส 

อะไรอยู่”

 สร้างความพึงพอใจด้วยการเปิดประสาทสัมผัส
ได้กล่าวถึงประสาทสัมผัสทั้งห้าไปแล้ว

ทั้งนี้ในทางพุทธศาสนา นอกจากตา หู จมูก ลิ้น และ 

กายแล้ว ยังรวมจิตใจเข้าไปด้วย รวมเป็นทวารท้ังหกท่ีรับรู้แรงกระตุ้น 

จากภายนอก

“ทวารทัง้หก” คอืประต ู ๖ บานทีเ่ปน็ทางผา่นของขอ้มลูตา่ง ๆ 

ท่ีเรารู้สึกได้จากประสาทสัมผัส ท้ังการมองเห็น การได้ยิน การได้กล่ิน 

การรูร้ส การไดส้มัผสั และการคิดพจิารณา พวกเรากไ็ดรู้จ้กัตวัตน 

ของตนเองว่า “นี่คือฉันเอง” ผ่านทางการรับรู้ของทวารทั้งหก๑

๑ ได้อธิบายเรื่องทวารทั้งหกไว้ในท้ายหนังสือ อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้า ๒๔๐
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การที่จะทำให้พวกเรามีสติรู้ตัวว่า “ตอนนี้เรากำลังใช้ประสาท 

สัมผัสใดในบรรดาประสาทสัมผัสทั้งห้า”  นั้น ไม่ใช่การปล่อยให้ 

ประสาทสัมผัสทำงานอย่างอิสระไร้จุดหมาย แต่คือการที่เราต้องใช้ 

ประสาทสัมผัสอย่างเต็มกำลังความสามารถ กล่าวคือ

“มองเห็น” คือกิริยาที่อยู่เฉย ๆ ก็เกิดขึ้นมาเอง และ “ดู” คือ 

กิริยาที่ตั้งใจทำให้เกิดขึ้น

“ได้ยิน” คือกิริยาที่อยู่เฉย  ๆ ก็เกิดขึ้นมาเอง และ “ฟัง” คือ 

กิริยาที่ตั้งใจทำให้เกิดขึ้น

“ไดก้ลิน่” คอืกริยิาทีอ่ยูเ่ฉย ๆ กเ็กดิขึน้มาเอง และ “ดม” คอื 

กิริยาที่ตั้งใจทำให้เกิดขึ้น

“รู้รส” คือกิริยาที่อยู่เฉย  ๆ  ก็เกิดขึ้นมาเอง และ  “ชิม” คือ 

กิริยาที่ตั้งใจทำให้เกิดขึ้น

“รู้สึก” คือกิริยาที่อยู่เฉย  ๆ  ก็เกิดขึ้นมาเอง และ  “รับรู้ความ 

รู้สึก” คือกิริยาที่ตั้งใจทำให้เกิดขึ้น

ลองทำความเข้าใจความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้ดู

ตัวอย่างเช่น

ในขณะนี้ “มองเห็น” อะไรอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดใช่ไหม

คราวนีส้มมตวิา่ จากภาพทีเ่หน็ ลองเลอืกจอ้งมองไปยงัจดุใด 

จุดหนึ่งอย่างแน่วแน่ (ควรเลือกสิ่งเล็ก  ๆ  มากกว่าสิ่งใหญ่) ห้าม 

ละสายตา จากนัน้หยดุความแปรปรวนของสต ิ ตัง้ใจจอ้งมองตรงไป 

ยังวัตถุนั้น
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นั่นคือความแตกต่างระหว่างการ “มองเห็น” กับ “ดู”

การดูที่จงใจกระทำทำให้สิ่งที่อยู่แวดล้อมทั้งหลายกลายเป็น 

ฉากหลังเลือนราง และในระหว่างที่มองของเพียงสิ่งเดียวราวกับ 

จับแยกออกมานั้น ประสาทสัมผัสอื่น ๆ ก็จะค่อย ๆ เงียบเสียงลง

แต่ไม่ได้หมายความว่าในระหว่างที่ตั้งการดูไว้เป็นแกนหลักจะ 

ไม่ได้ยินอะไรเลย เพราะทั้งการฟังและประสาทสัมผัสทางกายอื่น  ๆ  

ยังจะปรากฏออกมา แต่ว่าเป็นไปเพียงรางเลือน

อาจลองมุง่ความสนใจไปยงัผวิกายทีเ่ปดิเผยอยู ่ เชน่ มอืและ 

หน้า ก็จะรู้สึกถึงอากาศที่สัมผัสร่างกายอยู่ 

ตัวอย่างเช่น

ผิวหนังที่เปียกเพราะฝนตกอาจรู้สึกถึงอุณหภูมิที่หนาว ลอง 

หยุดคิดถึงอุณหภูมินั้นแล้วใช้ร่างกายสัมผัสความรู้สึก สัมผัสสิ่งเร้า 

นั้นดู ถ้าลองจับความรู้สึกให้ชัดแล้วรู้ว่าอุณหภูมิเป็นอย่างไร จิตใจ 

จะสงบลงและรู้สึกดีอย่างไม่น่าเชื่อ

ลำดับต่อไป ลองตั้งสติไปที่การรับรู้ของร่างกายที่ผิวหนัง

รู้สึกได้ใช่ไหมว่าอุณหภูมิเมื่อสักครู่เปลี่ยนไป

นี่เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีอีกครั้ง ไม่ใช่ความรู้สึกดีจากความสุข 

รื่นรมย์ แต่เป็นความรู้สึกดีจากการระงับการประมวลผลข้อมูลและ 

หยุดการรับรู้ไว้แค่ตรงที่ความรู้สึกเกิด แล้วไม่ประมวลผลข้อมูลต่อ 

เช่น รู้สึกหนาว...ก็จบที่หนาว ไม่คิดไปไกลกว่านั้น

กล่าวคือ หยุดอยู่เพียงภายในความรู้สึกของตนเองได้ ซึ่ง 
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เท่ากับเป็นการรวมจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียว

นี่คือความแตกต่างระหว่าง “รู้สึก” กับ “การรับรู้ความรู้สึก”

ถ้าจะพูดในแนววิถีพุทธก็คือ ความแตกต่างระหว่าง “สภาวะ 

ไม่รู้สึกตัว” และ “สภาวะรู้สึกตัว”

เมื่อเป็นเช่นนี ้ การ “ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสของตน” ซ้ำ ๆ  

จะทำให้ไม่ถูกเสียงรบกวนของความคิดลากจูงไป ทำให้รับรู้ข้อมูล 

“ตอนนี้ ชั่วขณะนี้” ได้อย่างชัดเจน และใจจะรู้สึกเพียงพอ

จนถงึตอนนีส้ตทิีเ่คยแตกกระจายเปน็คลืน่รบกวนจำนวนมาก 

ระหว่างที่มองอะไรสักอย่างคลุมเครืออยู่ เช่น บ้างก็คิดอะไรอยู่ 

บ้างก็ฟังเสียงต่าง  ๆ บ้างก็รู้สึกหนาว ได้ถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน 

เหลือเพียงสิ่งที่ควรกระทำ

ตั้งแต่อดีตคนญี่ปุ่นมีความสามารถในการรับรู้เสียงธรรมชาติ 

ราวกับว่าเสียงฝน เสียงน้ำเป็นสิ่งที่น่าสนใจ น่าใส่ใจอย่างลึกซึ้ง 

ตอนนี้ก็ยังสัมผัสรสชาติจากสิ่งเหล่านั้นได้

แต่ในปัจจุบันเนื่องจากมีการสร้างสิ่งเร้ารุนแรงออกมา ความ 

ต้องการก็เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นสิ่งเร้าเล็ก  ๆ  จึงกลายเป็นสิ่ง 

ไม่น่าสนุก ไม่น่าสนใจอีกต่อไป

เมื่อฝึกฝนประสาทสัมผัสทั้งห้าให้เฉียบคมโดยเปลี่ยนจาก 

“ได้ยิน”  เป็น  “ฟัง” “มองเห็น”  เป็น  “ดู” ฯลฯ แล้ว แม้สิ่งที่มอง 

ตอนแรกจะดูน่าเบื่อ แต่จะรู้สึกว่าเพียบพร้อมสมบูรณ์ขึ้นมาได้

แม้จะบอกว่าความจริงนั้นน่าเบื่อและไม่ได้หนีจากสิ่งบันเทิง 
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เริงใจท่ีเป็นตัวกระตุ้นสมองอย่างรุนแรง แต่การได้สัมผัสความสุนทรีย์ 

อันละเอียดอ่อนในชีวิตประจำวันอยู่เสมอคงจะทำให้สนุกมากขึ้น

ระหว่างที่มองทบทวนชีวิตโดยทั่วไปที่ผ่านการขัดเกลาจาก 

ตัวจับสัญญาณสติซึ่งทำหน้าที่อ่านข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามาผ่านทาง 

ประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้วจะพบว่า เมื่อรู้สึกตัว ความหงุดหงิดใจ 

ความไม่สบายใจก็ลดลง บุคลิกภาพก็ได้รับการพัฒนา

แม้ว่าจะไม่มีสิ่งเร้าที่รุนแรง เพียงเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็ตั้งสมาธิ 

อยู่กับสิ่งที่จำเป็นต้องทำได้ แม้ไม่ใช่สิ่งที่อยากทำก็ตาม เช่น การ 

ทำงานและเรียนหนังสือ

ตัง้แตบ่ทที ่ ๒ เปน็ตน้ไปจะเปน็แผนการเอาชนะ “โรคความคดิ” 

อย่างเป็นรูปธรรม

มาลองจับตามองและแก้ไขพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน 

รวมทั้งวิธีการสื่อสารต่าง  ๆ เช่น วิธีพูด วิธีฟัง วิธีดู วิธีสัมผัส 

อย่างละเอียดกันเถอะ

เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างกายและจิตใจสามัคคีเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันเท่านั้น แต่การเข้าใจโปรแกรมที่ควบคุมจัดการ 

จิตใจของเราจะทำให้ใจที่แบกภาระหนักของเสียงรบกวนไว้ตั้งแต่ 

เมื่อไรไม่รู้เบาลงได้




