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ในชั่วโมงบ่ายนี้ ผมอยากจะนำเสนอการภาวนาแบบ 

เคลื่อนไหว โดยทั่วไปนั้นเราจะคุ้นเคยกับรูปแบบที่นั่งนิ่ง หลับตา  

แล้วก็สะกดตัวเองด้วยลมปราณ ลมประณีตก็เข้าถึงความสงบระงับ  

หรืออาจจะถึงระดับประสบการณ์พิเศษ เกิดปีติซาบซึ้งน้ำตาไหลก็ได้  

แต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบก็คือ วิธีนิ่งสงบ สะกดจิตตัวเอง 

ให้ดื่มด่ำกับเพทนาการอันประณีตนั้น หาใช่คำสอนโดยตรงของ 

พระพุทธเจ้าไม ่

นับตั้งแต่เริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์ สี่พันหรือห้าพันปีเศษ 

ที่แล้วมา มีหลักฐานทางด้านโบราณคดี เช่น รูปประติมากรรมของ 

ชาวเมโสโปเตเมียเป็นรูปนักพรตกำลังหลับตาพริ้มแน่นิ่งดื่มด่ำในความ 

สงบ วัฒนธรรมแห่งการสะกดจิตตัวเองให้มีประสบการณ์พิเศษ เป็น 

ความสงบระงับประณีตนั้นเป็นอยู่ก่อนสมัยพุทธกาลอย่างน้อยที่สุด 

สองสามพันปี ร่องรอยหลักฐานในพระไตรปิฎกก็คือ ครูสองท่านของ 

พระพุทธเจ้าที่เป็นนักพรต อุทกดาบสและอาฬารดาบส ซึ่งประชาชน 

รว่มสมยักบัทา่นถอืวา่เปน็พระอรหนัต ์ และเปน็เลศิทีส่ดุในบรรดาดาบส 

หรือฤๅษีสมัยนั้น อันพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังแสวงหาพระโพธิญาณอยู่ 

ถือว่าท่านเป็นครู คำถามก็ผุดขึ้นในใจของเราแล้วว่า ถ้าวิถีทางการ 

สะกดจิตตัวเองให้สงบระงับประณีตเช่นนั้นเป็นคำตอบ ทำไมพระ- 

พุทธเจ้าไม่ทำต่อจนถึงที่สุด เมื่อไปเรียนกับดาบสทั้งสองแล้วพระองค์ 

กลับปลีกตัวไป
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เรามาทบทวนว่าสิ่งซึ่งทำให้เรามานั่งรายล้อมกันอยู่ใต้ร่มไม้ที่ 

อารามชื่อศานติ-ไมตรีนี้ เพราะพระพุทธเจ้าทำให้เรามาที่นี่ ดังนั้นเรา 

มาทำความเข้าใจต่อพุทธประวัติบางตอน อันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูล 

การภาวนาของเรา ตามคัมภีร์ฝ่ายมหายานระบุว่า ในขณะที่เจ้าชาย 

กำลังเพลิดเพลินกับชีวิต ทรงได้ยินเสียงเพลงของนักร้องร้องรำพัน 

ถึงแผ่นดินซึ่งเลิศกว่า ทำให้พระองค์ท่านสะดุดใจ และเป็นสาเหตุให้ 

ออกแสวงหาสิ่งที่เลิศกว่า ชีวิตที่ดีกว่านี ้ ผมว่าประเด็นนี้สำคัญ ถ้าเรา 

มีชีวิตที่ค่อนข้างสับสนและทุกข์ เราจะเริ่มดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ดีกว่านี้  

สงัคมทีด่กีวา่นี ้ วถิชีวีติทีด่กีวา่นี ้ วฒันธรรมทีด่กีวา่นี ้ ระบบเศรษฐกจิ 

ทีเ่ปน็ธรรมมากกวา่นี ้ เราแสวงหาสิง่ทีด่กีวา่นีเ้รือ่ย ๆ ไป เจา้ชายจงึออก 

ผนวช 

ผู้ที่เสียใจมากที่สุดก็คือพระบิดาผู้คาดหมายจะให้เจ้าชายเป็น 

พระราชาสืบต่ออำนาจราชสมบัติ และอาจจะสอดคล้องกับคำพยากรณ์ 

ของโหร เพื่อที่ท่านจะได้เป็นพระจักรพรรดิครองโลก นอกจากนั้น 

ก็พระบรมญาต ิ ซึ่งล้วนแล้วแต่รักใคร่พระองค ์

เราอาจจะมองว่าเจ้าชายทรงออกผนวชเพราะความหน่ายแหนง 

โลกย์และไม่รับผิดชอบต่อราชสมบัติ แต่แท้จริงเพราะต้องการแสวงหา 

สิ่งที่ดีกว่า บางพุทธประวัติที่มีมุมมองแคบ  ๆ  ว่าเจ้าชายเบื่อหน่าย 

กามารมณ ์ ซึง่ผดิพลาดคลาดเคลือ่น การมองวา่เบือ่โลกแลว้หนภีรรยา 

ทิ้งลูกไปบวช เป็นการตีความที่แคบและผิดพลาด จะอย่างไรก็ตาม  

พระบิดา พระมารดาเลี้ยง - ปชาบดีโคตมี ต่างโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง
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ต่อมาท่านไปหาครูสองคนดังที่เล่าแล้ว ท่านไปเรียนจนกระทั่ง 

ว่าสามารถทำจิตให้ระงับสงบเท่ากับครู แต่แล้วเจ้าชายผู้ช่างสังเกตนั้น 

ได้พบว่า ตราบใดที่มีการกระทำเช่นนั้นอยู่ ความสงบระงับจึงมีอยู่ 

เมื่อเลิกกระทำ ความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้น ดังนั้นเป็นการเล่นเอาเถิดกับ 

ความสงบของตัวเอง ซึ่งในกาลต่อมา อาจารย์รุ่นหลัง  ๆ  ผู้จัดเจนใน 

เรื่องการทำสมาธิได้เปรียบเทียบการกระทำเช่นนั้นว่าเหมือนดังศิลา 

ทบัหญา้ หญา้งอกไมข่ึน้เพราะเอาหนิไปทบัไว้ แต่พอยกหินออก หญา้ 

ก็งอกงามเหมือนเดิม กิเลส อาสวะยังไม่ขาดจากสันดาน เพียงแต่ 

สะกดไว้ด้วยพลังสมาธิ เมื่อเจ้าชายเห็นนิมิตอันนั้นแล้วท่านกล่าว 

คำอำลาอย่างสุภาพ เพราะท่านเองก็ไม่มีคำตอบ ได้ค้นพบเพียงแต่ว่า 

อาการสงบระงับนั้นเป็นสิ่งชั่วแล่น เหมือนกับเรามาวัด มานั่งนิ่งสงบ 

ก็สบายดี แต่พอกลับบ้านก็วุ่นวายเหมือนเดิมหรือมากไปกว่านั้น นัก 

ภาวนาอยู่ในวัดก็สงบ จิตใจเยือกเย็น ครั้นกลับบ้านก็อาจทะเลาะ- 

เบาะแวง้ รนุแรงตอ่คนใกลช้ดิได ้ มนัพสิจูนว์า่ การสงบระงบัทีเ่ราทำขึน้ 

ชั่วแล่น เหมือนศิลาทับหญ้านั้นไม่ใช่ของจริง ไม่ว่าเราสงบลึกเพียงใด  

เห็นนิมิต เห็นแสงสว่าง เห็นองค์พระพุทธรูป เห็นองค์พระพุทธเจ้า 

เพียงใดก็ตาม แต่เมื่อกระทบอารมณ์ก็หาละโทสะ โมหะได้ไม ่

เมื่อเจ้าชายสังเกตเห็นนิมิตอันนี้แล้วก็เข้าไปขออำลาอย่างสุภาพ 

ตอ่มาทา่นไปทรมานตนอยา่งแสนสาหสั กไ็มม่คีำตอบ แตอ่ปุมาอนัหนึง่ 

ปรากฏขึ้นจากการได้ยินครูดนตรีสอนศิษย์ คล้าย  ๆ  กับเรื่องหญิง 

นักร้องพรรณนาถึงแผ่นดินที่เลิศกว่า ชีวิตที่ดีกว่านี้ ในคัมภีร์ฝ่าย 

บ้านเราบอกว่า พระอินทร์มาดีดพิณสามสาย สายที่ตึงเกินไปก็ขาด  

ฟังไม่ไพเราะ หย่อนก็ไม่ไพเราะ ขึงพอดี ๆ ถ้าเป็นนักดนตรีจะเข้าใจ 
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เรื่องราวเหล่านี้ว่าขึงพอดีนั้นไพเราะอยู่ในตัวมัน พระพุทธเจ้าท่านเห็น 

นิมิตนี้ก็หันมาเสวยพระกระยาหาร ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าของนางสุชาดา 

เสวยอาหารแล้วก็มีกำลัง ลอยถาดเสี่ยงพระบารมีแล้วเสด็จข้ามแม่น้ำ 

เนรญัชรา แลว้เริม่ปฏบิตัอิกีแนวทางหนึง่ สว่นแนวทางใหมจ่ะเปน็อะไร 

นั้น เราจะศึกษากันตลอดในสัปดาห์ที่เราใช้ชีวิตร่วมกัน ณ ที่นี้

เหตุการณ์ตอนที่พระพุทธองค์เสด็จข้ามเนรัญชราหลังจากลอย 

ถาดเสี่ยงบารมีแล้ว เป็นรหัสที่สำคัญที่สุดในการภาวนา นั่นคือ การ 

ทวนกระแสอารมณ์ และเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับใต้ต้นพระศรี- 

มหาโพธ ิ มรรคแห่งพุทธธรรมที่แท้จริงถูกเปิดเผย ณ ที่นั่น

๓๐๐  ปีหลังพุทธกาล พระเจ้าอโศกมหาราชได้รับสั่งให้ช่าง 

แกะสลักแท่นหินไว้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ เรียกว่า “แท่นวัชรอาสน์” ไม่ใช่ 

ทีน่ัง่ของพระพทุธเจา้ เพราะเราทราบดวีา่คนืวนัเพญ็เดอืน ๖ นัน้ พระ- 

พทุธเจา้นัง่บนฟอ่นหญา้คา ซึง่นายโสตถยิพราหมณถ์วาย ไมใ่ชแ่ทน่หนิ 

สลักที่มีลวดลาย วัชรอาสน์คงหมายถึงสติปัฏฐาน ๔ หมายความว่า  

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะในรูปของนักบวชขึ้นนั่งเหนือแท่นสติปัฏฐานแล้ว  

การตรัสรู้อันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้น และในคืนนั้นเองมารก็ทดสอบอย่าง 

รุนแรงที่สุด นี่คือเหตุการณ์ย่อ ๆ ของพุทธประวัติในตอนสำคัญ

ตลอดสปัดาหท์ีจ่ะถงึนี้ เราจะใชช้วีติรว่มกนัเพือ่ปฏบิตักิจิภาวนา 

บนฐานการเคลื่อนไหว ไม่ใช่บนฐานการนิ่ง การนิ่งที่สุดของมันก็คือ 

ความสงบ และความสงบเกินสงบนี้ไม่มี ความสงบคือเพียงสงบ ใน 

ความสงบนั้นเป็นไปได้ที่ผู้ภาวนาค่อย  ๆ  สูญเสียความรู้สึกตัว ความ 
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ตื่นตัว แต่เราจะตื่น เราจะปฏิบัติปลุกเร้าธาตุรู้ให้ตื่นขึ้น แล้วความ 

สงบอีกแบบหนึ่งจะปรากฏ คือสงบด้วยอำนาจของความรู้ตัว

ต่อแต่นี้ผมจะสาธิตการเคลื่อนไหวด้วยมือและด้วยเท้า ไม่ใช่ 

ฟ้อนรำ เราจะใช้อิริยาบถทั้งสี่ คือ เดิน ยืน นั่ง และนอน สำหรับ 

นอนนั้น บางท่านอาจจะรู้สึกสงสัย เพราะไม่เคยได้ยินเรื่องการนอน 

สมาธิ ที่จริงปฏิบัติได้ สมาธินั้นไม่เกี่ยวกับท่าทาง ไม่ว่าอิริยาบถใด 

สมาธิเกิดได้เสมอ ขณะที่เดินอยู่ก็เป็นสมาธิได้ ขณะที่นอน นั่งกิน 

อาหาร เราจะใช้อิริยาบถ ๔ อันกลมกลืนนี้ให้ได้ประโยชน์ในทางเร้า 

ธาตุรู้ให้ตื่นตัว 

มนุษย์เรานั้นนับว่ามีโชควาสนา การได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี้เป็น 

โชคลาภอันประเสริฐ เพราะว่ามีความกลมกลืนในอิริยาบถที่จะก่อเกิด 

สมาธิในการเคลื่อนไหว และเรายังมีโชคลาภอีกชั้นหนึ่งคือ ได้เกิดมา 

เป็นคนไทย แผ่นดินของพระพุทธศาสนา พ่อแม่สั่งสอนให้นั่งสมาธิ 

ตั้งแต่เด็ก  ๆ เรียกว่านั่งขัดตะหมาด ขัดตะหมาดคือขัดสมาธินั่นเอง  

เรื่องนี้ฝรั่งมังค่า คนต่างวัฒนธรรมจะยืนยันได้ว่า เขายุ่งยากลำบาก 

เพียงใดกว่าจะนั่งราบกับพื้นได้ หัวเข่าห่างจากพื้นเป็นคืบ ขาเขาแข็ง  

บางคนทำไม่สำเร็จ นั่งไม่ได้เลย ดังนั้นความกลมกลืนของอิริยาบถ 

ทั้งสี่ก็ขาดหายไป พวกเรานับว่าโชคดีมาก นั่งได้สบาย  ๆ  ไม่ต้องฝืน  

เพราะพ่อแม่เคยฝึกปรือให้นั่งกับพื้นมา การนั่งกับพื้นนี่ผมว่ามีความ 

ยิง่ใหญใ่นตวัมนัเอง หมายความวา่ เราปกัหลกัลงตรงนัน้ เราเปน็ของ 

แม่ธรณีที่ตรงนั้นแล้ว นั่งลงด้วยความรู้สึกหนักแน่น เมื่อยืนมีอาการ 

เคลื่อนไหว แต่สมาธิเกิดได้ในทุกอิริยาบถ ขณะเดิน แม้ขณะวิ่ง 
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เพราะว่าธาตุรู้ตื่นตัวเต็มที่แล้ว วิ่งก็เกิดสมาธิได้ เอี้ยวตัว กะพริบตา 

เป็นสมาธิไปหมด แต่ถ้าเราไปฝึกด้วยการนั่งนิ่งหลับตา เราอาจจะมี 

สมาธใินสิง่แวดลอ้มหนึง่ แตไ่มอ่าจมสีมาธไิดใ้นทกุ  ๆ เหตกุารณ ์ เพราะ 

ฉะนั้น สมาธิที่เกิดภายใต้การควบคุมอิริยาบถนั่งนิ่งหลับตาเกิดความ 

สงบ มีลักษณะจำกัด และเป็นความสงบภายใต้โมหะ สติไม่ตื่น  

ความรู้ตัวไม่พอ อีกทั้งเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ เช่น ปวดหลัง  

ง่วง สัปหงก หลับใน อุปสรรคเต็มไปหมดในการทำสมาธิแบบนั่งนิ่ง 

แม้บางคราวจะสงบลึก เกิดปีติดื่มด่ำก็ตาม แต่ไม่เป็นเช่นนั้นทุกเวลา  

ส่วนสมาธิแบบเคลื่อนไหวนั้นมีความตื่นตัว ปฏิบัติได้ทุกแห่ง ทุกเวลา  

ทุกอิริยาบถ 

บางท่านอาจจะเคยเรียนวิธีเคลื่อนไหวมือสร้างจังหวะ๑  มาแล้ว  

โปรดอย่าเข้าใจว่ามันเป็นของสำนักนั้นสำนักนี้ มันไม่สำคัญเลย สาระ 

สำคญัคอืวา่ เมือ่เราเคลือ่นมอืเปน็จงัหวะจนกระทัง่ความรูส้กึตวัมนัตืน่  

เราก็สามารถทิ้งรูปแบบนั้นได้ เพราะเมื่อธาตุรู้ตื่นแล้วมันไม่ต้องการ 

รูปแบบอีกต่อไป โดยปกติคนเราก็เคลื่อนไหวกันอยู่แล้ว เดิน ยืน  

นั่ง และนอน เช่น ในครัว ในห้องน้ำ บนถนน ในสำนักงาน ถ้าว่า 

สมาธิที่เกิดจากการเคลื่อนไหวติดตั้งขึ้นดีแล้ว เราจะได้ประโยชน์อย่าง 

มหาศาล 

นี่ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อแต่ประการใด ในขณะที่เราเดินไป 

รับโทรศัพท์ ถ้าคนมีสติ เจริญสติดีแล้ว มันเป็นการรับข่าวสารทาง 

๑ ดูรายละเอียดการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว (ในอิริยาบถ) ตามแนวทางของหลวงพ่อ 

เทียน จิตตฺสุโภ ได้ที่ภาคผนวก ท้ายเล่ม
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โทรศัพท์ด้วย และเป็นการภาวนาปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัวเอง หรือ 

ขณะกำลงัผดัขา้วอยู ่ กำลงัปรงุอาหารอยู ่ กำลงัใชเ้ครือ่งมอื เราสามารถ 

ประยุกต์ใช้ได้เสมอไป ในบรรดาท่วงท่าของการเคลื่อนไหวนั้นแบ่งเป็น 

สองประเภท 

ประเภทที่หนึ่งเป็นไปเพื่อทำความระงับใจชั่วครู่ ในที่นี้ผมจะ 

เรียกชื่อว่า การเคลื่อนแบบมุทรา การเคลื่อนไหวแบบมุทรานั้นจะให้ 

กลมกลืนก่อน เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเรา เรามักมีความละเหี่ย 

อ่อนโหย เพลีย น้อยใจคนนั้นมา ทะเลาะกับคนนี้มา ไม่พร้อมที่จะรู้ 

เห็นอาการด้านในของชีวิต ดังนั้นอาศัยท่วงท่ามุทราซึ่งมีความอ่อนโยน 

นอบน้อมและเป็นไปเพื่อความรักในตัวเอง เป็นการทำให้เกิดความ 

สงบสุขชั่วคราว ด้วยกรรมวิธีเคลื่อนไหวมือ

ส่วนรูปแบบที่สองนั้นเป็นการเคลื่อนไหวสร้างจังหวะแบบตรง  

ยกมือขึ้นตรง  ๆ  อย่างนี้ สร้างจังหวะ จังหวะ ๑ จังหวะ ๒ ต่อไปนี้ 

ผมจะเคลื่อนไหวเป็นจังหวะให้ดูก่อน เพราะเรียนง่ายและไว ส่วน 

มุทรานั้นซับซ้อน แต่ถ้าจำได้ทั้งสองก็สามารถใช้สลับกันตามโอกาส 

อันเหมาะสมตลอด ๖ - ๗ วันที่อยู่ที่นี่ ผมเชื่อว่าจะก่อเกิดผลดีกับคน 

ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติธรรมนั้น เรามักจะได้ยินว่าต้องเรียนทฤษฎีก่อน  

คอืปรยิตั ิ หลกัธรรมกวา้ง ๆ แลว้กโ็นม้กาย วาจา ใจ ปฏบิตัติามหลกั 

นั้น แต่ผมเชื่อว่าคนไทยชาวพุทธส่วนใหญ่คุ้นเคยกับธรรมะดีพอควร 

ถึงไม่รู้มาก แต่ก็รู้เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรื่องความทุกข์อะไรนี่ 
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พอรู้ รู้ดีกว่าชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรม ดังนั้นผมมีทัศนะว่าแทนที่จะ 

เริ่มจากทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ ผมกลับเห็นว่า จากภาคปฏิบัติไปสู่ภาค 

ทฤษฎ ี ถา้ถามวา่ทำไมจงึเปน็อยา่งนัน้ ผมกจ็ะตอบวา่เหมอืนเลน่ดนตรี  

ถ้าเรารักจะเป็นนักดนตรีจริง ๆ นั้น เราต้องไม่เริ่มที่ทฤษฎีดนตรี หาก 

เริ่มที่ทฤษฎีดนตรีก็กลายเป็นนักวิจารณ์ดนตรีไป การเป็นนักดนตรีนั้น  

เราไม่เริ่มต้นตรงเพลง เราเริ่มต้นตรงโน้ต ดีดฟังเสียงมันทีละเส้น  

ทีละเสียง ไม่ช้าไม่นานก็จะเล่นดนตรีเป็นและเป็นผู้เข้าถึงดนตรี

ภาระรับผิดชอบของเราตลอด ๕  -  ๖ วันนี้ อยู่ที่เราต้องโน้มนำ 

ธรรมะนัน้เขา้สูภ่าคปฏบิตัอิยา่งเดด็เดีย่ว อยา่งเอาจรงิ แตต่อ้งไมเ่ครยีด  

ศิลปะของการเล่นดนตรีหรือการทำกิจกรรมการงานที่สำคัญอันหนึ่ง 

อันใดคือ การงานยิ่งสลักสำคัญ เรายิ่งต้องไม่เคร่งเครียด แต่ว่าต้อง 

ทำจริง ปัญหาที่สลับซับซ้อนแก้ไม่ได้ด้วยจิตที่เคร่งเครียดและยุ่งยาก 

ปัญหาที่สลับซับซ้อนนั้นแก้ได้ด้วยจิตที่ง่ายดายเป็นปกติตามธรรมชาต ิ

ถ้าบางท่านที่เข้าร่วมภาวนาสงสัยในข้อธรรมะใคร่จะถามให้หาย 

ข้องใจ ขอให้ระงับไว้ก่อน อย่าเพิ่งไถ่ถาม เรียนรู้การปฏิบัติจริงก่อน 

แล้วบางทีข้อสงสัยนั้นจะตกไปเองโดยไม่จำเป็นต้องมีใครตอบ ทั้งนี้ 

เพราะปัญญามันเกิด มีการรู้การเห็นตามเป็นจริงโดยไม่ต้องเชื่อใคร  

เช่น ปัญหาเรื่องภพชาติ เมื่อสติตื่นเต็มที่แล้ว ปัญหาเหล่านั้นจะตก 

ไป ชีวิตหลังตายจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญ สำคัญตรงทุกข์สิ้นไปกี่มาก 

น้อย นี่สำคัญมาก แก่นพุทธศาสน์อยู่ตรงนี้ ไม่จำเป็นต้องแสวงหา 

คำตอบล่วงหน้าต่อปัญหาอื่นใด แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ตอบบางที 

ทา่นปดัเลย ถา้ตอบ บางททีา่นตอบเพือ่การปลอบใจตอ่ผูจ้บัสาระสำคญั 
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ของชีวิตยังไม่ได้ เช่น ถ้าชาติหน้ามีจริง ถ้าเราปฏิบัติธรรมดี เราคง 

เกดิด ี ถา้ชาตหินา้ไมม่ ี นัน่ดแีลว้ไมต่อ้งเกดิอกี เพราะการเกดิยอ่มเปน็ 

ทุกข์ร่ำไป อะไรเหล่านี้เป็นเครื่องปลอบประโลมใจ

ตอ่ไปนีก้ส็งัเกตทา่เคลือ่นไหวของผม นัง่ขดัตะหมาด ทา่ดอกบวั 

ก็ได้ อย่างนี้เรียกว่า “ท่าดอกบัว” “ท่าเพชร” “ขัดตะหมาดเพชร”  

บางคนนั่งท่านี้ไม่ได้ ก็นั่งในท่าสบาย  ๆ คว่ำมือลงบนหัวเข่าทั้งสอง 

หลังตรง เมื่อกระดูกสันหลังตั้งสนิทกันทุกข้อแล้ว สภาพตื่นในตัวเอง 

มันจะเริ่มทำงาน ถ้าเรานั่งงอ  ๆ  เดี๋ยวข้างในมันก็ม่อยกระรอก เรานั่ง 

ตรง แต่อย่าถึงกับให้ดัดจนกลายเป็นพระพุทธรูป นั่งสบาย  ๆ แต่ให้ 

หลังมันตรง พลิกสันมือขวาตั้งขึ้น แล้วให้เอาสมปฤดีสัมปชัญญะเข้าด ู

การเคลือ่นไหวนัน้ มสีมัปชญัญะ มสีตใินการเคลือ่นไหวนัน้ มสีมปฤด ี

คือความรู้สึกตัวของเรา พลิกให้รู้อันนั้น เราเริ่มเหมือนกับเล่นโน้ต  

โด เร มี ฟา ซอล เรื่องเล็ก  ๆ  แต่ว่าจะไปสู่เรื่องใหญ่ เพราะว่าการ 

เอาสมปฤดีสัมปชัญญะเข้าดูนี่เป็นอุบายที่จะดักจิตให้อยู่ร่างกายเรา 

นั่งตรงนี้ไม่มีใครล่ามโซ่มือโซ่เท้าของเรา แต่จิตใจเราหวิวว่อน คิดโน่น 

คิดนี่ตลอดเวลา นี่เป็นอุบายที่จะดักจิตให้อยู่ ดักให้มันอยู่ ไม่ใช่อยู่ที่ 

วัดศานติ-ไมตรี แต่อยู่ในตัวของมันเองด้วยการกระทำของมันเอง 

สมมติว่ามีคนมายกมือผมให้ตั้งขึ้น บางทีจิตผมคิดไปได้ แต่ 

ถ้ายกเองมันพยุงกัน ไม่ช้าไม่นานจิตก็ตกกลับเข้าที่เข้าทาง เพราะเรา 

ทำเอง พลิกสันมือขวาตั้งขึ้น รู้ เอาสัมปชัญญะเข้าจับ อย่าใช้ตาจ้อง 

ไม่งั้นจะมึนหัวมึนหน้ามึนตา เกิดจุกเสียดขึ้นมาเป็นอุปสรรค ทำ 

เล่น ๆ ครับ แต่ว่าทำจริง ๆ เอาจริงแต่เล่น ๆ เอาสัมปชัญญะเข้ามาจับ 
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ขณะที่พลิกให้รู้ หยุดให้รู้ ยกมือขวาขึ้นให้รู้เฉย ๆ เป็นท่อนไปอย่างนี้  

เอามือขวามาปิดที่หน้าท้อง นี่อีกท่อนหนึ่ง ขณะที่เลื่อนมาปิดให้มี 

สมัปชญัญะรู ้ รูอ้ะไร รูอ้าการเคลือ่นไหวนัน้ รูต้อ่อาการนัน้ อาการอืน่ 

มีมาก เสียงจักจั่นก็เป็นอาการทางหู เราอย่าไปสนใจอันนั้นก่อน แต่ 

ว่าเมื่อสติตื่นเต็มที่แล้ว ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ปลุกเราให้ตื่น ทุกสิ่งใช้ได้ 

หมด ต่อให้เสียงรถยนต์ เสียงหวูด เสียงเรือ เสียงหมาเห่า มันเป็น 

สักแต่ว่าเสียง เป็นสมาธิไปหมด ถ้าปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวนี้ 

ซึ่งถ้าปฏิบัตินั่งนิ่งนี่พอขาตกมันก็หมดแล้ว ขณะที่พลิกสันมือ 

ขวาตั้งขึ้นนั้นให้เอาสัมปชัญญะมารู้สึกต่อการเคลื่อนไหว ไม่ใช่ไปเพ่งดู 

มือ รู้สึกต่อการเคลื่อนไหว หยุดก็รู้ ยกขึ้น เอามือขวาปิดหน้าท้อง  

พลกิสนัมอืซา้ยตัง้ขึน้ ยกขึน้ เอามาปดิทบัมอืขวา ลบูมอืขวาถงึหลมุคอ 

รู้ เอามือขวาออกไป รู้ ลดมือขวาลงบนหัวเข่าขวา รู้ตัว คว่ำมือ  

เอามือซ้ายขึ้นหลุมคอ เอามือซ้ายออกไป ลดมือซ้ายลงบนหัวเข่า คว่ำ 

เท่านี้ครับ 

สมมตเิราทำรูเ้ปน็จงัหวะทกุขัน้ทกุตอน เราสามารถใชส้มัปชญัญะ 

เข้าจับได้ต่อการเคลื่อนไหวนั้น ๆ ดูคล้าย ๆ ไม่มีอานิสงส์ใด ๆ เลย แต่ 

อุปมาเหมือนเราหัดขับรถยนต์ เรานั่งหลังพวงมาลัยและสตาร์ตบ่อย  ๆ  

เขา้เกยีรบ์อ่ย ๆ เคลือ่นรถบอ่ย ๆ ทำซำ้อยา่งนัน้สกัชว่งเวลาหนึง่กก็ลาย 

เป็นคนขับเป็น เมื่อตอนเริ่มขับนั้นลำบากมาก เพราะต้องรู้จักหน้าที่ 

การงานของเกียร์ ของคลัตช์ ของเบรก ถอยหน้าถอยหลัง ยุ่งยาก  

แต่ขอให้เราทำเรื่อย  ๆ ไม่ช้าไม่นานมันจะกลายเป็นสัญชาตญาณ  

ดังนักขับรถที่ดีนั้น  เมื่อถึงระดับขับเป็นนี่ เป็นสัญชาตญาณแล้ว  



เขมานันทะ

13

หมายความว่า เขาไม่ได้สนใจส่วนละเอียดปลีกย่อยแล้ว พอรถ 

เสียการทรงตัวจะรู ้ สิ่งอะไรผิดปกติจะรู้

ซึ่งในลำดับต่อไปนั้น เมื่อเรามีสติแทบทุกครั้งที่ขยับเขยื้อน 

เคลื่อนมือนั้น ต่อไปมันจะจับการเคลื่อนไหวที่ปลีกย่อย ทีนี้มันจะทำ 

หน้าที่เอง เมื่อตาเรากะพริบ มันเหมือนการเคลื่อนมือหรือเอี้ยวตัว  

มันจะเริ่มทำกิจอันนี้ พอเอี้ยวตัว มันจะรู้สึกตัวทันที เอื้อมมือจับ 

หูโทรศัพท ์ แทนที่จะรู้สึกโกรธ ระแวง หรือตกใจ มันไม่เป็นอย่างนั้น 

มันมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวนี้ หรือถ้ามากกว่านั้นถึงจุดที่มุตโตแตก  

(break through) มันจะเห็นความคิด ความคิดซึ่งเกิดกับตัวเราอยู่ 

ทกุขณะ ความคดิทีค่วบคมุเราอยูต่ลอดเวลา ความคดิทำใหเ้ราเดนิไป 

ด่าคน และความทุกข์ยากทั้งหมดเกิดจากการที่มนุษย์เราไม่รู้เท่าทัน 

ความคิดของตัวเอง เวลาเกลียดใครเกลียดหนัก เพราะมันคิดซ้ำ  ๆ  

จนกระทั่งคนคนนั้นไม่มีดีเลยสำหรับเรา ที่จริงเขาอาจจะมีดีอยู่ด้วย  

ความคิดได้กลายเป็นนายเหนือชีวิต เราเห็นได้จากบางคืนที่เรานอน 

ไม่หลับ เราอยากจะเลิกคิด มันไม่ยอมเรา มันข่มขี่เรา ผลขั้นตอน 

สำคัญที่สุดในการภาวนาแบบเคลื่อนไหวคือ การเห็นความคิดก่อรูป 

ขึ้นอย่างทันท่วงท ี ถ้าเราไม่ทัน มันก็เล่นงานเรา

ในกรณีผมนั่งอยู่ตรงนี้ ผมยกมือ ทุกท่านเห็น ถ้าไม่หลับหรือ 

ตาดีก็จะเห็น แต่ผมแกล้งนั่งนิ่ง คนที่อยู่ในระยะใกล้ก็เห็นว่าผม 

กะพริบตา คราวนี้ผมแกล้งไม่กะพริบตา คนนั่งใกล้ก็จะเห็นทรวงอก 

ของผมกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลง แสดงว่าผมยังเป็นอยู่ แต่ถ้าผมคิด 

อยู่นี่ ไม่มีมนุษย์คนไหนเห็นเลย ถ้าผมไม่เห็นเสียอีกคน ในโลกนี้จะ 
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ไม่มีมนุษย์คนไหนเห็นอีกเลย ความคิดมันเคลื่อนไหวอยู่ลึกหลายชั้น 

ความเกลยีด ความรกั ความแบง่แยก ความหมิน่แคลน ความรษิยา  

ก่อรูปที่นั่น ถ้าไม่ทันมัน มนุษย์จะไม่มีวันอิสระเลย ความคิดเป็น 

ห่วงโซ่ที่ร้อยรัดจิตใจของมนุษย์ เราปรารถนาอิสรภาพ แต่อิสรภาพ 

มีไม่ได้ด้วยความคิด เรียกว่าความคิดเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่ให้ 

ทั้งคุณทั้งโทษอย่างลึกซึ้งที่สุด วัยเด็กนักเรียนสาว  ๆ  หนุ่ม  ๆ  เป็นวัยที่ 

เหมือนดอกไม้แรกแย้ม ทำไมแกไปกระโดดตึกตายเมื่อผิดหวังสิ่งใด 

สิ่งหนึ่ง ไม่ใช่เพราะขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วตกเป็นทาสความคิด 

ดอกหรือ แต่ถ้าสติตื่นดีแล้ว ความยับยั้งชั่งใจมีอยู่ วิจารณญาณ 

มีขึ้น มันท้าความคิดได้เลย ท้าความคิดให้นำไป มันไม่นำไปไหนได้ 

ภายใต้ความรู้ตัว ซ้ำก่อเกิดปัญญา เข้าใจทุกข์และอาการทุเลาแห่ง 

ทุกข์ได้ดี ดังนั้น จุดเปลี่ยนแปลงหักเหของเรื่องคือว่าเราจะเห็นข้อต่อ 

ของความคิด และถ้าความคิดหักสะบั้นลงตรงนั้นเราจะประจักษ์แจ้ง 

สภาพเหนือคิดทันท ี

ผมนั่งอยู่ตรงนี้ หันหน้าไปทางนี้โดยบังเอิญ โดยจังหวะของมัน 

เห็นต้นข้าหลวงหลังลาย เมื่อตาผมเห็นข้าหลวงหลังลายนั่น ทันใดมัน 

คิดวูบไปถึงสมัยอยู่สวนโมกข์ ความคิดมันโลดแล่นไป คิดถึงวัน 

ฝนตกหนัก ออกไปหาข้าหลวงหลังลายมาปลูกกัน แล้วก็คิดต่อยืด  ๆ  

ลืมตัวไปตลอดเวลา ทั้งที่ตามันเห็นอันนี้นิดเดียว หรือผมหันไปดูทาง 

กระดานแสดงภาพอันนั้น เห็นสีเหลือง ใจผมอาจจะอาวรณ์กับจีวร 

กไ็ด ้ เพราะครัง้หนึง่เคยบวช ตาเหน็นดิเดยีวมนัไป ไป ไป ไมรู่จ้กัจบ  

แต่ถ้าสติตื่นทัน พอเห็นปั๊บ มันจะหยุด ขาดออกทันที 
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ดังน้ัน รูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีหน่ึงน้ันจะมีประสิทธิภาพอย่างย่ิง 

ในการสกัดกั้นความคิดปรุงแต่ง เมื่อยกมือเคลื่อนไปอย่างนี้เราอาจจะ 

ยังคิดฟุ้งซ่าน แต่ไม่ช้าไม่นานจิตก็ตกกลับมาที่นี ่ หมายความว่า มือที่ 

เคลื่อนไหวได้เคลียวจิตซึ่งมักจะหวิวว่อนไปข้างนอก ตกมาที่ตัวเอง  

ถามว่าเมื่อมันตกมาที่ตัวเองแล้วนี่เรารู้ได้อย่างไร เรารู้ได้ เรารู้สึกตัว 

ได้ว่าอันนี้จิตมันอยู่ตัวแล้ว จิตกลับบ้านแล้ว เหมือนกับเราเที่ยว 

ต่างประเทศนาน ๆ พอเครื่องบินถึงดอนเมือง พอกลับถึงบ้านก็รู้ว่าถึง 

เข้าไปในบ้านก็รู้ชัดว่านี่บ้านที่เราเคยอยู่ ความพลัดพรากของจิตและ 

กายเป็นความสับสนอยู่ในตัวมัน กายนั่งตรงนี้ จิตคิด คิดไปโน่น  

คิดไปนี่ เข้าข่ายเป็นการฝันเพ้อพก ฝันกลางวันของมนุษย์ เราเรียนรู้ 

บทเรียนอันนี้ บทเรียนเบื้องต้นอันนี้ ผมไม่อยากใช้คำว่าเทคนิคการ 

ฝกึจติ แตเ่ปน็ ยทุธศาสตรใ์นการชงิพืน้ทีช่วีติดว้ยความรูส้กึตวั แทนที ่

จะให้ความคิดครอบงำอำพราง 

เมื่อปฏิบัติอย่างนี้จนคุ้นดี สติจะก่อตัวแน่นเข้าเหมือนสะสมน้ำ 

ทีละหยด ทีละหยด ธรรมดาน้ำหนึ่งหยดทำอะไรไม่ได้มาก แม้มันมี 

คุณสมบัติของน้ำแท้ ๆ ดื่มก็ไม่หายหิว รดต้นไม้ก็ไม่พอเพียง ล้างมือ 

ก็ไม่ได้ แต่เมื่อน้ำสะสมตัวหลายหยดจนเป็นน้ำหนึ่งขัน การงานเพิ่ม 

ขึน้ ประโยชนม์นัเริม่ทวคีณู เปน็ถงัหนึง่ เปน็โอง่หนึง่ เปน็ทะเล เปน็ 

มหาสมุทรในที่สุด มหาสมุทรแห่งความรู้สึกตัวนั้นอยู่ในเรา แต่เรา 

ตอ้งเริม่ทลีะหยด ทกุครัง้ทีย่กมอืรูต้วั นีค่อืนำ้หนึง่หยด ความรูส้กึตวั 

ที่บริสุทธิ์นั่นเองที่อุปมาด้วยน้ำ เมื่อมีปริมาณที่พอเพียงมันจะแสดง 

พลานุภาพออกมา เช่น เมื่อความรู้สึกตัวต่อเนื่องถึงระดับหนึ่ง มัน 

จะกลายเปน็พลงัสมาธ ิ ตอ่จากนัน้จะมกีารเหน็การมาการไปของความคดิ  
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นมิติตา่ง ๆ อารมณต์า่ง ๆ สุข ทกุข์ ทีส่ดุทกุขก์อ็ยูใ่นกระบวนการนัน้  

หมายความว่า ในขณะนั้น ในระดับนั้น มันพัฒนาจนถึงระดับปัญญา  

แท้จริง สติ สมาธิ ปัญญาเป็นกระแสเดียวกัน ไม่อาจแยกจากกันได้  

เหมอืนนำ้หยดหนึง่ กบันำ้ในหว้ย ในหนอง ในคลอง ในบงึ ในทะเล  

มนัเปน็นำ้หนึง่เทา่นัน้เอง ใหม้สีตสิมัปชญัญะอยูเ่สมอ แตอ่ยา่จอ้ง ตา 

ลืมเข้าไว้ให้แสงสว่างเข้าไปในตา แต่อย่าจ้องมองจำเพาะอันใดอันหนึ่ง  

ถ้าเราหลับตาจะเพลี่ยงพล้ำง่าย มันจะง่วงนอน ลืมตาเข้าไว้ เพราะ 

การเห็นของจริงนั้นง่ายที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา เรา 

ไม่สามารถไปหลับตาในโรงงานที่เราทำงานได้ ข้ามถนนก็ข้ามไม่ได้ 

ด้วยการหลับตา ต้องลืมตาให้แสงสว่างเข้าไป ยกมือขึ้นให้มีจังหวะ  

พลิกซ้ายตั้งขึ้น ยกซ้ายขึ้น เอาซ้ายมา ยกมือขวาไปที่หลุมคอ เอา 

มือขวาออกไป ลดลงบนหัวเข่า คว่ำ ยกซ้ายขึ้น เอาออกไป ลดลง  

คว่ำ ทำเท่านี้ ดูคล้าย ๆ เป็นท่วงท่าที่โง ่ๆ  ผมเองเมื่อตอนเรียนใหม ่ๆ  

ยงันกึดแูคลนคลางแคลงใจ เอ เราตอ้งการปญัญา มานัง่ยกมอืไปมา 

จะไดอ้ะไร แตว่า่อนันีเ้ปน็เคลด็ทีส่ำคญั เปน็ยทุธศาสตรท์ีจ่ะเขา้ใหถ้งึ 

ความรู้สึกตัวจริง ๆ ล้วน ๆ ไม่มีอะไรเจือปน แทนที่จะนั่งคิดธรรมะอยู ่

เมื่อปฏิบัติไปมาก  ๆ  แล้วจะค่อย  ๆ  ชำนาญเอง การเคลื่อนไหว 

ที่เป็นจังหวะนั้นมีบทบาทสำคัญ พลิกรู้ หยุดก็รู้ สำหรับผมเองอยาก 

จะเล่าให้ฟัง ไม่ใช่คุยโวโอ้อวดภูมิธรรมเพื่ออะไรเลย ขณะที่ผมยก 

อย่างนี้ ยกมือขึ้น พอหยุดนี่ไม่ใช่เพียงมือหยุด โลกทั้งโลกหยุดกับ 

ผมด้วย หยุดความคิดปรุงแต่ง คือหยุดโลกของความคิดปรุงแต่ง 

นั่นเอง ไม่ช้าไม่นานความรู้สึกตัวจะปรากฏขึ้น เป็นเรื่องเป็นราว  

เป็นพลังที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น เนื่องจากมนุษย์เรารู้จักตัวเอง 
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นอ้ยจงึใชส้อยประโยชนไ์มถ่ีถ่ว้นและไมส่ะอาด แตเ่มือ่ใดทีเ่ราสามารถ 

ค้นพบขุมพลังในตัวเองที่จะแลเห็นอุปสรรคในตัวเองและการก้าวข้าม 

กองอุปสรรคนั้น  ๆ ต่อแต่นั้นมหกรรมของการสร้างสรรค์สังคมใหม่ 

จะเป็นจริงขึ้น 

ยกมอือยา่งนีเ้รือ่ย  ๆพอเบือ่หรอืปวดไหล ่ ยกนาน  ๆ เมือ่ยหวัไหล ่ 

พลิกมือเล่น  ๆ  อย่างนี้ก็ได้ อย่าพลิกสองข้างพร้อม  ๆ  กัน อย่างนี้ 

จิตมันจะสับสนขึ้นมา พลิกเล่น คว่ำก็รู้ หงายก็รู้ คว่ำก็รู้ พลิกก็รู้  

หรือใช้หัวแม่มือเคลียวกัน นี่เป็นกลอุบายเล็กน้อยเวลานั่ง สมมติว่า 

นั่งฟังผมพูดนี่ เอาหัวแม่มือเคลียวกัน ผูกพันตัวเองไว้กับความรู้สึก 

แม้เล็กน้อย หรือถ้าคนที่สติดีโดยธรรมชาติแล้ว ใช้จังหวะอาการ 

กะพริบตานี่ได้ เมื่อกะพริบก็รู้ มันจะเงียบเชียบเข้าไปในหัวใจ เวลา 

เรานั่งในเครื่องบินหรือในรถเมล์ เราจะยกมืออย่างนี้ไม่ได้ เดี๋ยวเพื่อน 

หาวา่ไมส่บาย เรากใ็ชว้ธิอียา่งนี ้ หรอืแมแ้ตย่นีิว้เลน่ สิง่เลก็นอ้ยเหลา่นี ้

เป็นอุบายที่จะเอาประโยชน์ช่วงชิงห้วงเวลาที่จะเป็นทาสความคิดมาสู่ 

ความรู้สึกตัว เรากำลังมุ่งจะเปลี่ยนฐานจากการถูกความคิดครอบงำ 

มาสู่การเป็นอิสระจากความคิด 

เรือ่งทัง้หมดนีอ้ยูใ่นตวัเรา ดงันัน้ในเวลานี ้ อยา่มวัสนใจคนอืน่ 

หรอืเอาอยา่งคนอืน่ เหน็คนอืน่ทำเราลอกแบบ ไมไ่ด ้ เพราะวา่นีไ่มใ่ช ่

แฟชั่น ไม่ใช่สมัยนิยม เป็นเรื่องของความพยายามที่จะเข้าให้ถึง 

ฐานของการภาวนา ประหนึ่งการเข้าถึงแท่นวัชรอาสน์ คือสติปัฏฐาน 

เพื่อก้าวหน้าทางภาวนาต่อไป


