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ดักดาน 1 

 

 

คนเราสมยันี �มนัหา่งไกลธรรมะกนัราวนรกกบัสวรรค์เลยนะ มนั
หา่งกนัแบบนั �น  มนัยากมากที�คนจะหลดุพ้นได้ คนเราไมส่ามารถจะ
หลดุพ้นได้ด้วยการพยายามเป็นในแบบที�ใครเค้าคิดกนั มนัไมมี่ทาง
หรอก เธอสร้างรูปแบบอะไรก็ได้ขึ �นมาให้มนัเลิศประเสริฐศรียงัไงก็ได้ 
คนๆหนึ�งพยายามสร้างรูปแบบอนัหนึ�งขึ �นมา แม้วา่คนผู้สร้างรูปแบบนั �น
หรือเธอผู้สร้างรูปแบบนั �นจะเป็นผู้ เลิศขนาดไหนก็ตาม และอีกคนหนึ�ง
พยายามไปให้ถึง พยายามทําให้เป็นอยา่งนั �น อยูใ่นกรอบแหง่รูปแบบ
นั �นและทําทกุอย่างที�เขาบอกให้เป็น เขาก็ไมมี่ทางหลดุพ้นเพราะเขาไม่
หลดุพ้นจากความเป็นเขา ไมห่ลดุพ้นจากกรอบจากรูปแบบ ไมห่ลดุพ้น
จากความมีความเป็น  

การหลดุพ้นมนัคือการหลดุพ้นจากความมี-ความเป็น มนัไมไ่ด้
หลดุพ้นจากสิ�งที�ไมดี่-มาสูส่ิ�งดี หรืออะไรทั �งหลายที�เธอคิดเอา เพราะวา่
คนสมยันี �มนัติดอยู่แคเ่พียงจารีต ศีลธรรมตํ�าๆเตี �ยๆ และก็คิดวา่ถ้าฉนัมี
สิ�งนี �ได้แล้วฉนัจะเป็นผู้หลดุพ้น แม้กระทั�งผู้ ที�พยายามจะนั�งเฉยๆอยา่ง
สงบให้ได้ มนัก็ยงัแตกตา่งกนักบัการหลดุพ้นที�แท้จริงราวกบันรกกบั
สวรรค์อยู่ดี มนัยงัแตกตา่งกนัมาก ความหลดุพ้นที�แท้จริงมนัเป็นความ
อิสระ อิสระจากความมีความเป็น อิสระจากการไปการมาทั �งหลาย 
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ลองคดิด ูทกุอยา่งที�เธอบอกวา่มนัถกูมนัผิด นั�นมนัเกิดจากอะไร 
มนัเกิดจากการปรุงแตง่ที�จิตมนัยดึไว้ใชม่ั �ย แล้วเธอวา่เธอกําลงัจะหลดุ
พ้นจากอะไร หลดุจากการปรุงแตง่ทั �งปวงใชม่ั �ย คนเราหลดุพ้นเพราะวา่
ธรรมชาตทีิ�แท้จริงของสรรพสิ�งมนัวา่งเปลา่จากความหมายแหง่การปรุง
แตง่ใดๆทั �งสิ �น แตเ่ธอกลบัพยายามที�จะสร้างความหมายแหง่การปรุง
แตง่อะไรขึ �นมา เพื�อเธอจะได้เข้าไปมี,ไปเป็นหรือไปอยู ่ แล้วเชน่นั �นเธอ
จะหลดุได้ยงัไง 

เธอเข้าใจความจริงตรงนี �ไหม มนัไมมี่อะไรอยา่งนั �น ถ้ามนัมี
อยา่งนั �น เธอก็ยงัจะมีอะไรบางอยา่งที�มีความหมายที�แท้จริงเป็นรูป- 
ลกัษณ์หรือลกัษณะอะไรบางอยา่งขึ �น เชน่ นิพพานความบริสทุธิ� เธอก็
สร้างรูปลกัษณ์ของนิพพานขึ �นมา นี�คือปัญหาของพระพทุธเจ้า ทา่นถึง
บอกวา่ “บอกไม่ไดห้รอกว่านิพพานมนัคืออะไร และเป็นยงัไง และมี
อะไร” ยิ�งบอก-มนัก็ผิด บอกแล้ว-เธอก็ไปไมถึ่ง บอกยงัไงเธอก็รู้ไมถ่กู 
เพราะฉะนั �นการหลดุพ้นมนัไมใ่ชเ่ข้าไปอยูใ่นกรอบหรือจารีต ที�พวกเธอ
คดิกนัมนัคนละเรื�อง แตน่ั�น! ก็ไมไ่ด้แปลวา่ให้เธอทําชั�ว ตรงกนัข้ามเธอ
จะทําแตใ่นสิ�งที�พระพทุธเจ้าพดู คือสิ�งที�เป็นทางเสื�อม-เธอจะละ-เธอจะ
ไมทํ่า สิ�งที�เป็นทางเจริญเธอจะทําให้เกิดขึ �น-ทําให้เจริญยิ�งขึ �น-ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ และทั �งหมดแล้ว เธอก็ไมย่ึดมั�นถือมั�นในสิ�งใดเลยนั�น
ตา่งหาก  



ทกุข์ทําไม แคใ่จมนัหลอน 

3 

เพราะฉะนั �นมองให้ดีนะ มนัไมใ่ชก่ารตีกรอบให้กบัตวัเอง แล้ว 
ก็เป็นโนน่เป็นนี�ตามที�ตวัเองนั �นวาดฝัน และตวัเองก็เข้าไปมี, ไปเป็น,  
ไปทรงมนัไมมี่ทางหรอก มนัคนละเรื�องกนั อะไรๆก็มีสองสีหมด มีขาว
และดํา ไมว่า่เธอพดูเรื�องอะไร เธอหมายมั�นอะไรขึ �นมาสกัอนั มนัก็มีขาว
และดํา แบบที�อาจารย์พดูเสมอวา่เอาง่ายๆเธอดซูิ ปกตเิธอพดู “ครับ” 
เธอก็เฉยๆ เทียบกบัชาวบ้านเค้าพดู “มงึ-ก-ูส-ูเจ้า” หรือพดูสบถตลอด 
เวลา เธอก็วา่เธอดีกว่าใชม่ั �ย เธอดี..จริงเหรอ ถ้าเธอไปเทียบกบัพวก 
ในรั �วในวงัเธอก็กลายเป็นแย่เลยถกูมั �ย เขาพดู “เพคะ พะยะ่คะ่” ตกลง
อะไรถกูละ่ กรอบอนัไหนคือถกู พวกเธอก็ยึดกนัแตอ่ยา่งนี � ไมรู้่จะพดูกนั
ยงัไงเรื�องความหลดุพ้น กรอบยงัติดกนัอยู่อยา่งนี �แล้วพวกเธอจะพ้นออก
จากสิ�งเหลา่นี �ได้ยงัไง แล้วเธอจะรู้ได้ยงัไงวา่ขณะนี �เป็นทางเสื�อม, ขณะนี �
เป็นทางเจริญ, ขณะนี �เป็นทางที�เธอจะทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

เธอลองนกึดถู้าเธอจะต้องพดูกบัชาวบ้าน และเธอก็ต้องเจอกบั
คนมากมายที�มีแตส่บถ แล้วเธอก็พดู “จ๊ะจา๋ เพคะ” แบบมาจากในรั �ว- 
ในวงัมนัก็กลายเป็นออ่นแอเธอจะคมุจะสั�งอะไรใครได้ ที�อาจารย์เคยยก 
ตวัอยา่งให้ฟังวา่ อาจารย์ไปซื �อไม้ที�บางโพ เจ้าของร้านมีลกูน้องเป็น
คนงานพมา่ผู้ชายเป็นสิบคน เค้าคนนี �คมุได้และขายดีที�สดุเลย ไมมี่ร้าน
ไหนขายดีเทา่ ร้านอื�นผู้ชายคมุเยอะไปหมดแตร้่านนี �ผู้หญิงคมุ แตทํ่าไม
คนนี �เก่ง สั�งคนงานที�มทุะลดุดุนัเวลาเค้าเจอคนงานเรียกวา่เปรี �ยงๆ- 
ปร้างๆ คนงานนี �หงอหมด เค้าจงึปกครองได้ ถ้าไปมวัแตจ๊่ะจา๋แบบ 
พวกเธอที�เป็นผู้ ดีจดั ก็เจ๊งเลยร้านเธอ รับรอง อะไรคือดีล่ะ อะไรคือดี? 
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อาจารย์ถึงได้บอกว่ามนัไมมี่อะไรอยา่งนั �น ทําไมเราต้องไปตดิ
กรอบอะไรตั �งมากมาย แล้วเราก็หมายมั�นวา่ต้องเป็นอยา่งนั �นอยา่งนี � 
ถามจริงๆ อาจารย์ถึงบอก ถ้าอาจารย์เป็นแบบที�พวกเธอฝัน อาจารย์ก็
คงเป็นได้แคเ่ป็นแบบที�พวกเธอฝันและก็ไมมี่ทางที�จะพ้นออกไปได้ การที�
อาจารย์จะหลดุพ้นได้ ไมใ่ช่จะต้องเป็นแบบที�พวกเธอฝัน พวกเธอจะฝัน
ถึงความหลดุพ้นได้ยงัไง พวกเธอจะฝันถึงนิพพานได้ไง วา่นิพพานเป็น
ยงัไง และถ้าเธอฝันถึงนิพพานมนัก็ต้องเป็นนิพพานในแบบของเธอ เธอ
ฝันถึงความหลดุพ้นมนัก็ต้องเป็นหลดุพ้นแบบที�เธอปรุงแตง่ และถ้า
อาจารย์เดนิตามหรือเป็นแบบที�เธอเป็นมนัจะหลดุพ้นได้หรือ มนัไมมี่
ทางหรอก  

เพราะฉะนั �นดดีูๆนะวา่จิตของเราเป็นยงัไง เชน่กนัตวัเธอเองก็
เหมือนกนั ถ้าเธอสร้างภาพความหลดุพ้นให้กบัตวัเธอเอง แล้วเธอก็
พยายามเดนิไปตรงนั �น ให้ตายเธอก็เป็นไมไ่ด้หรอก ไปถึงความหลดุพ้น
ไมไ่ด้ เพราะวา่เธอจะหาที�อยู-่ที�มี-ที�เป็น ซึ�งแม้เธอจะบอกวา่ไม่ต้องอยู่-
ไมต้่องมี-ไมต้่องเป็น แตเ่ธอก็อยู่บนความไมอ่ยู่-ไมมี่-ไมเ่ป็น ซึ�งมนัมีเธอ 
มนัยงัมีเธอ ฉนัจะไมอ่ยู่-ไมมี่-ไมเ่ป็น.......เหรอ แตม่นัมีเธอ “ผู้ ไม”่ 
เพราะฉะนั �นมนัจงึยงัสวิงอยู่ในทั �งจริงและไมจ่ริง  

พระพทุธเจ้าถึงบอกชดัเจนเรื�องความหลดุพ้นในกาลามสตูรนั �น
มนัสดุยอด มนัหมายถึงทกุอนัในนั �น ในวชัรเฉทิกก็สดุยอดที�บอกวา่ ผู้ รู้
ทั �งหลายจะไมปั่กใจลงไปวา่สิ�งนี �จริงแท้หรือสิ�งนี �ไมจ่ริงแท้ เห็นไหมนี�ละ่
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คือลกัษณะของความหลดุพ้น แล้วเธอจะคิดได้ยงัไงวา่ “มนัต้องมีกรอบ
อะไร” “ตกลงมนัจริงหรือไม่จริง” พวกเธอเข้าใจแตเ่พียงแคนี่ � อาจารย์ถึง
พดูแตเ่รื�องอิสระจากการปรุงแตง่ อยา่หลงคณุคา่ความหมาย อยา่หลง
ในสิ�งที�เธอคิด อยา่เชื�อง่ายๆในสิ�งที�เธอรับฟังกนัมา พดูกนัตั �งแตเ่ฟสบุ๊ค 
จนมนัทิ �งเฟสบุ๊คมาเป็นไลน์ พดูกนัตั �งแตไ่ลน์จนกลายมาเป็นอะไรก็ไมรู้่ 
มนัก็เหมือนเดมิ เพราะฉะนั �นเปลา่ประโยชน์จริงๆ 

เธอลองพิจารณาให้ดีวา่อะไรคือกรอบ ถามว่าเราจะหลดุพ้นได้
ยงัไง สมยัก่อนอาจารย์พดูเสมอวา่อะไร? เธอต้องเห็นจิตของเธอที�มนัยึด
ตดิ เธอถึงจะรู้จกัการหลดุพ้น แล้วเธอจะไปบอกใครได้ เพราะฉะนั �นหดั
ไปด-ูหดัไปพิจารณา อาจารย์พิจารณาทบทวนเรื�องของสงัโยชน์ เรื�อง
ของราคะ ทําไมมนษุย์มนัถึงไมเ่ข้าใจกนัเลย.. ทําไมถึงเข้าใจผิดกนัไป
ขนาดนี � พอพดูถึงราคะ ไมว่่าจะกามราคะ รูปราคะ อรูปราคะ เราพดูกนั
ออกไปอยู่โนน่..กลายเป็นเรื�องตวัก ู เรื�องหยาบๆซึ�งมนัหลงัสกักายะทิฐิ
เสียอีก มนัยงัมีกผูู้ มีรูปฌาน ยงัมีกผูู้ มีอรูปฌาน และกไูปหลงอยูใ่นรูป
ฌานหรืออรูปฌานแล้วมนัจะหลดุพ้นได้ยงัไง มนัคนละเรื�องกนัไปเลย 
เข้าใจไหม 

“ราคะ” มนัคือจิต มนัคือสภาวะของจิต รากศพัท์ของคําวา่ราคะ 
ก่อนที�จะเอาคํานี �มาแปล...ราคะแปลวา่อะไร ใครเดาออกบ้าง “ราคะ”
แปลวา่การติด การย้อม ติดสี เขาเรียกวา่ราคะ สีนี �มีราคะ มลทิน เหมือน
มลทินที�ติด เพราะฉะนั �นฝรั�งใช้คําได้ตรงความหมายกว่ามาก คือคําวา่ 
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attachment ใช้คําวา่ตดิ แตพ่วกเรายงัหยาบ เลยกลายเป็นหยาบโลน 
พอพดูถึงราคะเราก็หมายไปที�เรื�องเซ็กส์ (sex) เห็นมั �ยพวกเราหยาบถึง
ขนาดนั �น หยาบแล้วก็กลายเป็นหยาบโลนด้วย พอพดูถึงราคะเธอพดู
เซ็กส์ (sex) แล้วแท้จริงอะไรตดิ การติดมนัมีอาการถึงสี�อยา่ง อนัที�หนึ�ง
คือ “ติด”, อนัที�สองคือ “แช”่, อนัที�สามคือ “ยึด”, อนัที�สี�คือ “ยึดมั�น- 
ถือมั�น” มนัมีอาการถึงสี�อยา่ง แล้วอะไรเป็นตวัทําให้เกิดละ่..ก็จิตที�ยงัถกู
ปรุงแตง่ด้วยอํานาจอวิชชาความหลง อะไรที�เกิดราคะ..จิต..ไมใ่ชเ่รานะ 
จิตเกิดราคะก่อนเพราะมียงัอวิชชาประกอบจิต ความเป็นเราเกิดที�หลงั 
จิตที�มนัแสดงอาการที�ยงัตดิอยู ่ ทําไมมนัถึงตดิก็เพราะมนัยงัมีความหลง
อยู ่เค้าถึงเรียกวา่ “อวิชชา”  

แล้วเวลามนัหลงแล้วมนัเกิดอะไรขึ �น มนัก็เกิดการขยบัของจิต 
ขยบัจากเดมิที�มนัอิสระ จิตเดมิแท้มนัอิสระอยูแ่ล้วในตวัมนัเอง ถ้าเรา
เข้าใจธรรมชาตเิดมิแท้ของจิตเดมิเราจะเข้าใจสิ�งเหลา่นี �หมด แตเ่พราะ
เราไมเ่ข้าใจธรรมชาตขิองจิตเดมิแท้ เราจงึสร้างหรือปรุงแตง่อะไรๆ
ออกไปมากมาย แล้วคิดว่าราคะเป็นแคเ่รื�องหยาบโลนแบบที�เค้าพดูกนั 
ตรงกนัข้ามนั�นมนัเป็นเรื�องละเอียดสดุๆ  

เมื�อคนยงัหลงตดิใจในกามคณุห้า เค้าก็ไปเรียกว่า “กามราคะ” 
มนัก็เลยกลายเป็นว่า ผู้ ที�ยงัมีกามราคะ คือบคุคลผู้ ที�ติดใจมกัมากอยูใ่น
กามคณุ คราวนี �พอปฏิบตัิไมต่ดิใจแล้ว แตเ่ดีcยวนี �ฉนัมาตดิใจที�จะนั�ง
สมาธิ เค้าก็เรียกว่าคนนี �ยงัมี “รูปราคะ” แตม่นัก็ยงัมีกผูู้นั�งสมาธิและตดิ
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ใจในอารมณ์แหง่สมาธิ มนัจะพ้นสกักายะทิฐิไหมเนี�ย ยงัคดิว่าสมาธิเป็น
ของก ู กมีูความสขุแหง่สมาธิจากรูปฌาน แล้วกตูิดใจอยูต่รงนี � ตอนนี �กู
ไมต่ดิใจแล้ว กวูางแล้วเห็นมั �ย มนัจะไปพ้นจากสกักายะทิฐิได้อยา่งไรมนั
ยงัหลงขนัธ์ห้าเป็นของกอูยูเ่ลย อารมณ์ที�เกิดในรูปฌานนั �นเป็นก ู ของกู
และจริงเห็นมั �ย มนัไมมี่ทางหรอกมนัคนละเรื�องกนัเลย  

อาจารย์บอกแล้วว่าความเป็นกจูะหมดไปเมื�อละสกักายะทิฐิได้ 
หลงัจากนั �นเธอเลน่กบัจิตเป็นสว่นใหญ่ เธอเลน่กบัขนัธ์ห้าอย่างเดียว 
เพราะฉะนั �นมนัจงึแปลวา่ “ตดิ” พอเข้าใจไหม คําวา่ “ติด” คือจิตมนัเข้า
ไปแช ่ เข้าไปตดิก่อน ติดไปนานๆเรียกวา่ “แช”่ ถ้าติดนิดเดียวเรียกวา่ 
“ไมแ่ช”่ แล้วทําไมมนัถึงตดิ สาเหตทีุ�มนัตดิเพราะมนัหลง มนัหลงเพราะ
อะไร เพราะมนัคิดวา่สิ�งนั �นจริงหรือสิ�งนั �นไมจ่ริง เมื�อมนัไมเ่ข้าใจวา่สิ�งที�
มนัตดินั �นมนัเป็นเพียงมายา มนัจงึเข้าไปติด ไมว่า่สิ�งนั �นจะเป็นรูป- 
อารมณ์, อรูปอารมณ์ หรือกามอารมณ์ก็ตาม กามอารมณ์อยา่ไปคดิวา่
ผู้หญิงแก้ผ้านะ รูปที�กระทบทางตา เสียงที�ได้ยินทางห ู เมื�อจิตเธอติดมนั
แม้แตนิ่ดเดียว นั�นละราคะจิต ติดเพราะไมแ่จ้งชดัวา่มนัเป็นมายามนัถึง
ละเอียด  

พวกเราพอพดูถึงเรื�องกามราคะ เราชอบคดิเอาเองวา่ เมื�อเรา
บงัคบัตนอยูใ่นศีลอยูใ่นกรอบไมยุ่ง่กบัผู้หญิงได้ เราก็คดิวา่ “ฉนัตดัเรื�อง
กามได้แล้ว” แล้วก็พลอยไปทกึทกัเอาวา่ฉนัหมดกามราคะแล้วนั�น!มนั
ออกไปถึงเรื�องหยาบโลน เรื�องเซ็กส์ (sex) เรื�องผู้หญิงแก้ผ้า แล้วมนัจะ
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พดูกนัรู้เรื�องได้ยงัไงมนัไมมี่ทางหรอก จิตใจมนัหยาบขนาดนั �น มนัจะพ้น
สงัโยชน์ได้ยงัไง ไมมี่ทาง เพราะฉะนั �นเราดนูะ ราคะคือจิตที�มนัติดมนัแช่
นิดเดียว ยกตวัอยา่งเชน่ ถ้ามนัเห็นวา่การเห็นนั �นคือการเห็นจริง รูปได้
ปรากฏขึ �นแก่เราจริง จิตจงึติดและหลงวา่มนัจริงแล้วก็แช่อยูอ่ยา่งนั �น ถ้า
หลงวา่มนัดีก็พอใจ เพราะทกุครั �งที�มนัเกิดการหมายมั�นว่าปรากฏการณ์
ใดจริงขึ �นมา นั�น!มนัหลงขนัธ์ห้า มนัต้องมีเวทนา เวทนาคือความสขุและ
ทกุข์ ถ้าอารมณ์นั �นเป็นสขุมนัก็พอใจ ถ้าอารมณ์นั �นเป็นทกุข์มนัก็ไม่
พอใจ เมื�อมนัเกิดขนัธ์ห้าคือสขุหรือทกุข์ซึ�งมนัมีอยูต่ามปกต ิ รับรู้แล้ว
สบายใจสขุใจมนัก็พอใจมนัปรุงตอ่เป็นความพอใจ เพราะตอนจิตมนั
รับรู้มนัไมเ่ห็นวา่เป็นมายามนัเลยติด พอตดินานมนัก็เรียกวา่แช ่ มนัไมกี่�
ขณะจิตนะ มนัแช ่ พอมนัแชเ่สร็จถ้ามนัหลงตอ่ถ้าเป็นสขุมนัก็ปรุงความ
พอใจ ถ้ามนัเป็นทกุข์มนัก็ปรุงความไมพ่อใจขึ �น 

เพราะฉะนั �นเห็นไหมวา่อะไรมนัเกิดขึ �นกบัตวัเราเอง มนัคือ 
สภาวะจิตแล้วมนัก็หลงยดึไปเรื�อยๆๆๆ ทําไมจิตมนัจงึปรุงอยา่งนั �น ตอน
ขณะที�จิตมนัขยบัตวัแล้วปรุงแตง่นั�นเรียกวา่ “อทุทจัจะ” เพราะฉะนั �น
อวิชชาจงึทําให้จิตขยบัหรือเรียกวา่มนัเป็นสงัขารตวัละเอียดที�สดุ พอจิต
มนัขยบัละเอียดที�สดุมนัจงึเกิดหมายมั�นสิ�งนั �นจริงขึ �นมาเรียกวา่ “มานะ” 
หลงวา่สิ�งนั �นมนัเป็นจริง เป็นตวัตนจริงๆขึ �นมา มนัไมใ่ชม่านะ9ที�มีเขามี
เรานะนั�นมนันอกสกักายะทิฐิเสียอีก เราเสมอเขา-เขาดีกวา่เรา-เราดีกวา่
เขาอะไรพรรณนั �น นั�นมนัมีกมูนัหลงัสกักายะ-มนัหยาบ-มนัปรุงยาว
ออกไปไกลแล้วเกินสิบชั �นแล้วมนัคนละเรื�องกนัเลย  
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มานะมนัอยู่ตรงนี � มนัอยู่ตอ่จากอวิชชาประกอบจิต ทําให้จิต
ไหวตวัปรุงวา่อารมณ์นั �นจริงเป็นมานะ เป็นตวัตนขึ �นมา อารมณ์นั �น 
จริงแท้, มนัจงึติด มนัไมไ่ด้ยดึแบบยึดมั�นถือมั�นนะ มนัแคต่ิดแล้วก็แช่ 
นิดเดียว กลายเป็นราคะและนนัทิ พอมนัติดมนัก็เป็นราคะ พอติดยงัไมรู้่
อีกก็เลยกลายเป็นนนัทิเพราะมนัแช ่ ถ้ามนัแชใ่นสิ�งที�มนัเคยชอบใจแล้ว
มนัถกูพลดัพรากมนัก็กลายเป็นปฏิฆะเพราะราคะมนัถกูดงึ หากยงัหลง
ปรุงตอ่มนัก็กลายเป็นตวักไูมพ่อใจขึ �น ถ้ามนัแชแ่ล้วมนัไมถ่กูพลดัพราก
แล้วปรุงตอ่มนัก็กลายเป็นตวัตนของก ู สิ�งนี �อารมณ์นี �กเูป็น มนัสร้างกู
เป็นผู้ เสวยอารมณ์ขึ �นมาจากสกักายะทิฐิกลายเป็นตวักขูองก ู พอกลาย 
เป็นตวัก ู ตอนนี �แหละ่หากยงัหลงอยูอี่กก็จะกลายเป็นตวักทีู�ยดึติด และ
หากปรุงคณุคา่ให้กบัมนัมนัก็จะสร้างความยดึมั�นถือมั�นขึ �น คราวนี �ก็ไม่
ยอม ยอมไมไ่ด้ จะเอาไว้เป็นของก ู จะไมอ่ยากสญูเสียมนัไปกลายเป็น
ทกุข์ระดบัหยาบๆตอ่ไป 

เพราะฉะนั �นมนัแตกตา่งกนัมากเรามองเห็นไหม คนเรามนัเป็น
อยา่งนี � มนัลามไปเรื�อยถึงบอกวา่เราต้องเข้าใจจิตของเรา ถ้าเราแจ้งใน
จิตเดมิแท้ของเราอนัอิสระอยู่แล้วตามธรรมชาติ เราจะเห็นเทา่ทนัเลยว่า
มนัขยบั...ไมใ่ชว่า่... “มงึไมต้่องมาหลอกกเูลย” นั�นมนัไม่ใชส่ิ�งอื�น มนัตวั
เราเองตา่งหากที�หลอกตวัเราเอง หากเราเข้าใจจิตของเราอย่างแจม่แจ้ง 
เราจะเห็นเลยวา่มนัขยบัแล้วมนัก็จะมีการหลงความหมาย การให้คณุคา่
สร้างความพอใจหรือไมพ่อใจขึ �น แล้วก็ยึดมั�นถือมั�นไลไ่ปเรื�อยๆอยา่งนี �
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ละ่ หลงความหมายให้คณุคา่ สร้างความพอใจหรือไมพ่อใจขึ �น แล้วก็ยดึ
มั�นถือมั�นเลยกลายเป็นกขูองก ู 

เพราะฉะนั �นเราจงึต้องมองเห็นมนัตั �งแตย่ดึมั�นถือมั�นไลล่งมายงั 
หลงความหมายอยูม่ั �ย, ให้คณุคา่มั �ย, หลงความพอใจไมพ่อใจมั �ย, ถอน
ได้มั �ยมองให้เห็น ซึ�งเราจะต้องเฝ้าดธูรรมชาตขิองจิต ดทีู�จิตของเรา นี�คือ
สิ�งที�เราจะต้องทําเองไมมี่ใครชว่ยเราได้หรอก แล้วพิจารณาตรงนี �สิมนั
เกี�ยวอะไรกบัจารีต มนัเกี�ยวอะไรกบัศีลธรรมตํ�าๆเตี �ยๆที�พวกเธอยึดมั�น
ถือมั�นกนันกัหนา มนัอยูที่�จิตเธอทั �งนั �น เพราะฉะนั �นถึงบอกวา่โดยเดมิ
แท้แล้วมนัไมมี่อะไรที�มีความหมายและคณุคา่ที�แท้จริง ทกุอยา่งเป็นสิ�งที�
ผา่นมาแล้วผา่นไป เธอให้ความหมายกบัมนัเอง หากเธอหลงยดึมนั เธอ
ก็ทกุข์ เพราะจริงๆมนัไมมี่คณุคา่ความหมายที�แท้จริงอยา่งนั �น มนัมี
อยา่งเดียวคือเธอจะทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุจากคณุคา่ความหมายนั �น
ได้อยา่งไร และจงทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุให้มากที�สดุ โดยเฉพาะ
ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ อื�นให้หลดุพ้นได้อย่างไร ไมว่า่จะเมื�อไหร่ ที�
ไหน อยา่งไร  

เพราะฉะนั �นมนัอยูที่�ตวัเธอเอง ถ้าเธอใช้สิ�งนั �นที�เธอให้คณุคา่ 
ที�เธอวา่ดีแตเ่ธอกลบัใช้ทําให้เป็นโทษมนัก็ขาดทนุไปหมด เหมือนกบั 
การพยายามจะจรรโลงศาสนาแตทํ่าด้วยการอกตญัeผูู้ มีคณุตอ่เธอ เธอ 
คงจรรโลงศาสนาได้หรอก เธอจะจรรโลงศาสนาด้วยการอกตญัeตูอ่ 
ครูบาอาจารย์ได้หรือ นั�นมนัผิดซะแล้ว เหมือนที�ท่านนาคารชนุกลา่วไว้
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วา่เธอจะโกรธเคืองผู้ ที�ทําลายรูปเคารพหรือพระพทุธรูปได้อย่างไร หาก
เธอเป็นเชน่นั �น..นั�นเธอผิดแล้ว เธอไมไ่ด้กําลงัปกป้องศาสนา แตเ่ธอ
กําลงัทําลายศาสนา พระพทุธเจ้าไมเ่คยสอนให้โกรธเคืองใครแตเ่ธอกลบั
โกรธเคือง เธอจะไปทําลายเขาเพราะเขามาทําลายรูปเคารพของเธอ 
“มนัมาหยามก ู มาเหยียบยํ�าหวัใจก ู มนัมาทําอยา่งนี �กบัก”ู นี�มนัใช่ 
สิ�งที�พระพทุธเจ้าสอนเหรอ เห็นไหม 

เพราะฉะนั �นพิจารณาดใูห้ดีนะวา่อะไรคือธรรมะ มนัตา่งกนัมาก 
ถ้าเธอจะพดูว่า “ก็มนัจริงๆ ดสูิของคนกราบไหว้ มาทําลายได้ยงัไง” มนั 
ก็ถกู...แตน่ั�นคือเรื�องความเห็นของเขา แตเ่รากําลงัโกรธและขุน่เคืองนั�น
มนักิเลสของเรา เมื�อเค้ามีมิจฉาทิฐิ เค้าไมเ่ข้าใจ เค้าไม่ใชช่าวพทุธหรือ
อะไรก็แล้วแต ่ เค้าทําไปเพราะความรู้เทา่ไมถึ่งการณ์ แตค่วามโกรธเคือง
ของเรามนั คือการยึดมั�นในความคดิเห็นของเรา และเรากําลงัทําผิด
เพราะเราปลอ่ยอารมณ์ของเราให้เป็นโทษ แล้วเราจะบอกว่าเราจะ
ปกป้องพระพทุธศาสนาได้อยา่งไร ถ้าเราจะปกป้องพระพทุธศาสนา เรา
ต้องปกป้องใจของตน เราจะปกป้องศาสนา เราต้องฝึกจิตของตน ไมใ่ช่
ปกป้องสิ�งที�เราคิดว่ามนัถกูหรือทําลายสิ�งที�เราคดิว่ามนัผิด มนัไมใ่ช่
อยา่งนั �นนั�นมนัคนละเรื�อง  

ดงันั �นเธอต้องปกป้องที�ใจของเธอเองก่อน สงบให้ได้ ปล่อยวาง
ให้ได้ ทําในสิ�งที�ถกูให้เกิดประโยชน์สงูสดุให้ได้ แตม่นัก็ถกูแคเ่พียงขณะ
เดียวเทา่นั �นเอง ณ.moment นั �นเทา่นั �น หลงัจากนั �นอาจจะผิดก็ได้ เธอ
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จะยดึมั�นถือมั�นในสิ�งที�เธอทํานั �นไมไ่ด้ เหมือนกบัฤดฝูนเธอต้องเดนิกาง
ร่ม ถ้าเดนิไปเสร็จฝนมนัหยดุแล้วเธอจะกางร่มไหมละ่ ฝนตกไมน่าน
เดีcยวมนัก็ต้องหยดุเพราะทกุอยา่งมนัอนิจจงั เธอยึดความถกูต้องให้มนั
เที�ยงแท้ได้อยา่งไร นี�พดูกนัแบบผู้ใหญ่นะไมใ่ชแ่บบเดก็ๆ เพราะฉะนั �น
เข้าใจนะวา่ธรรมะมนัเป็นยงัไง มนัแตกตา่งกบัสิ�งที�พวกเรายดึมั�นถือมั�น
แบบตวัตนมโหฬารนั �นเยอะแยะ มนัแตกตา่งกนัมากมาย พดูกนัคนละ
ภาษา เหมือนกบันิพพานกบันรก ถ้าเธอไมรู้่จกันิพพานเธอก็ต้องพดูว่า 
สวรรค์กบันรกนั�นแหละ่ นี�ไมไ่ด้พดูในความหมายว่านรกแทนความเลว
และสวรรค์แทนความดีนะ พดูถึงความหา่งกนัจนมนักลายเป็นอยา่งนั �น 
เพราะฉะนั �นพิจารณาและมองให้เห็น เพราะพวกเรามนัยดึมั�นถือมั�นทกุ
อยา่ง 

ในบทสวดองค์พระมญัชศุรีที�เคยอธิบายให้ฟังจําได้ไหม ที�บอก
วา่องค์พระมญัชศุรีนั �นเป็นตวัแทนแหง่ปัญญา “ปัญญา” หมายถึงสิ�งที�
ทําให้เราแจ้งชดั ทําให้เราตดัขาดจากโซ่ตรวนแหง่การกระทําในอดีต
ทั �งหลาย เพราะโซต่รวนคือความหลงนี �ละ่มนัเป็นเครื�องมดัตรึงเราไว้กบั
สิ�งที�เราคดิ-เราทํา-เราหมายในอดีต แล้วเราก็มาคาดหวงัเอามาเป็น
มาตรวดัหรือทําความเข้าใจกบัปัจจบุนั เธอเอาอดีตมาวดักบัสิ�งที�เป็น
ปัจจบุนัตลอดเวลา ถ้าเธอแคเ่อาไปใช้ประโยชน์มนัก็โอเค แตถ้่าเธอใช้
มนัด้วยความยดึมั�นถือมั�นว่า “มนัต้องเป็นอยา่งนั �นอย่างนี � ฉนัไมช่อบ
อยา่งนี � ฉนัเกลียดจริงๆอย่างนั �นหรือไอ้นี�มนัเลวแท้ๆ” นั�นเธอไมเ่ข้าใจ
ธรรมะเลย นั�นเธอกําลงัเดนิผิดหลกัธรรมแล้ว 
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ดใูห้ดีนะอะไรคือการปฏิบตัธิรรม เธอจะยึดมั�นเอามาตรวดัใน
อดีตของเธอ แม้มนัจะดีขนาดไหนมนัก็แคเ่อามาทําให้เกิดประโยชน์ใน
ปัจจบุนัได้เท่านั �น เธอจะยึดวา่เป็นอยา่งนั �นร้อยเปอร์เซ็นต์เธอก็หลงอยู่
กบัอดีตนั�นแหละ่ แล้วเธอจะปลดโซ่ตรวนนี �ได้ยงัไง คนที�ตดิอยู่กบัอดีต
แล้วจมอยูก่บัอดีตและไมย่อมที�จะมองปัจจบุนัแล้วก็ยึดจมอยูอ่ยา่งนั �น 
เค้าเรียกวา่...”ดกัดาน” ดกัดานอยู่กบัอดีต ถกูไหม ท่านก็บอกอยูเ่สมอ
วา่ให้ตดัโซ่ตรวนแหง่การกระทําในอดีตทั �งหลายของเราเสีย ไมใ่ชว่า่เรา
ทําผิดแล้วมนัจะหายผิดหรือเราทําเลวในอดีตแล้วทา่นมญัชศุรีมาชว่ยให้
เราพ้นความผิดนั �นนะ ไมใ่ช่อยา่งนั �น แตโ่ซต่รวนจากการกระทําในอดีต
หมายถึงสิ�งที�เราหลงยึดมั�นถือมั�นไว้ในอดีตวา่อยา่งนั �นอย่างนี � แล้วเรา
เอามาใช้เป็นมาตรวดัปัจจบุนั นั�นเธอขาดพระมญัชศุรี ขาดปัญญา ขาด
มีดแหง่ปัญญาที�จะตดัความยดึมั�นถือมั�นออกเสีย 

ถามจริงๆ ความคิดความเห็นทั �งหลายที�เธอยึดมั�นถือมั�นใน
ปัจจบุนัมีบ้างไหมที�มนัไมไ่ด้มาจากอดีต มีอนัไหนบ้างที�ไมไ่ด้เกิดจาก
เรื�องราวในอดีตที�เธอยดึไว้ เพราะฉะนั �นทา่นจงึพดูวา่ “ตดัโซต่รวนจาก
การกระทําในอดีตของเธอ” จะกระทําด้วยการศกึษา การเรียนรู้ การฟัง 
การกระทําทางมือ-ทางเท้า-ทางกาย-วาจา-ใจอะไรก็ตาม มนัก็คือสิ�งนี �
ทั �งนั �น เธอจะต้องมองเห็นว่า “มนัไม่แน่” ใชอ่ยู่วา่ในอดีตมนัอาจจะถกู
หรือมนัอาจจะผิด แตต่อนนี �มนัไมแ่นเ่พราะเหตปัุจจยัมนัเปลี�ยนแปลง
ตลอดเวลาแคใ่ห้เอามนัมาใช้เป็นแบบแผนและทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ตอ่ไป นั�น! เธอถึงจะอยู่กบัปัจจบุนั 
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มนัไมมี่อะไรแนท่ั �งนั �นเข้าใจไหม มนัไมมี่อะไรแนอ่ย่างนั �น แตเ่รา
มายดึว่าแน ่ เรายึดวา่ใช่ เราก็ยึดวา่ต้องเป็นอย่างนั �นอยา่งนี � นี�ไมใ่ช่
ตวัตนของเธอแล้วจะเรียกวา่มนัอะไร มนัไมใ่ชก่รอบความคิดของเธอ
แล้วจะเรียกมนัว่าอะไร ไมใ่ชค่วามยึดมั�นถือมั�นแล้วจะเรียกมนัวา่อะไร 
แล้วเชน่นี �จะไปพดูอะไรกบัเรื�อง “ราคะ” ซึ�งเป็นเพียงอาการของจิตที�เข้า
ไปตดิอารมณ์ภายในนิดเดียว เห็นไหม มนัยากแตม่นัก็ปฏิบตัไิด้นะ เธอ
ทําได้ เธอเห็นแจ้งได้ด้วยตนเอง  

เพราะฉะนั �นสิ�งที�สําคญัที�สดุคือเราต้องรู้ตวัเราเองไมใ่ชห่ลงตวั
เราเอง “รู้ตวั” ไมใ่ช ่“หลงตวั” เราต้องรู้ตวัวา่เรากําลงัทําอะไร, กําลงัเป็น
อะไร และสิ�งที�เราเป็นนั �นมนัคือคณุหรือโทษ, เรากําลงัโกรธ, เรากําลงั
เกลียด, เรากําลงัหลง, เรากําลงัละโมบพวกเราสบัสนเพราะความหมาย
ของศพัท์ที�เราเรียนรู้มาผิดๆมากมาย พระพทุธเจ้าท่านเลือกใช้คําว่า 
“ราคะ” ถกูต้องเลย เพราะมนัตดิสี, ย้อมติด, มนัถกูย้อม, มนัถกูทําให้
แปดเปื�อน ท่านถึงเรียกอีกอยา่งวา่ “มลทิน” ฝรั�งใช้คําวา่ “attachment” 
เวลาอาจารย์เจอคําว่า attachment อาจารย์จะชอบใช้คําแปลวา่ยึดตดิ
เสมอ ตดิหรือยึดตดิหรือตดิใจ อาจารย์จะไมแ่ปลว่าราคะ ไมง่ั �นเวลาพวก
เธออา่น เธอก็จะเข้าใจไปในเรื�องทํานองผู้หญิงแก้ผ้ากนัไปหมดคดิกนั
เป็นแตแ่คนี่ �เท่านั �นเอง คดิแตเ่รื�องนี �อย่างเดียวรู้จกักนัแตแ่คนี่ �เพราะ 
ฉะนั �นมนัเป็นเรื�องที�หา่งไกลความจริงที�เธอจะเข้าไปพบความละเอียด
ภายในมากเหลือเกิน  
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เพราะฉะนั �นเธอดใูห้ดีเถอะว่าเราเป็นยงัไง เราเป็นยงัไงเราก็รับรู้
อยา่งนั �นนั�นแหละ่ เรายึดอะไรเราก็รับรู้มนัอยา่งนั �น เสร็จแล้วมนัก็สร้าง
ทกุข์ขึ �น เราเห็นไหมวา่อะไรคือความบริสทุธิ� ความบริสทุธิ�มนัปราศจาก
สิ�งเหลา่นี � พอมนัถกูความหลงสร้างขึ �นมา หลงในความจริงวา่มนัเป็นจริง
อยา่งนั �นอยา่งนี �มนัก็เลยเกิด “อจุทจัจะ” หมายมั�นความเป็นอตัตาตวัตน
ขึ �นวา่เป็นจริงนั�นเรียกวา่ “มานะ” พอหมายมั�นวา่เป็นจริงจิตก็ติดเลย 
เหมือนที�วา่ถ้าเธอเห็นมนัไมมี่อะไรแล้วเธอจะไปติดอะไร แตพ่อเธอเห็น
วา่มนัมี เธอก็ติด ถึงบอกวา่ถ้ามีที�เกาะมนัก็มีที�เกิด พดูมาเสมอเป็นสิบปี
แล้วได้ยินกนัมาสิบปีแล้ว “มีที�เกาะมนัก็มีที�เกิด” ถ้าจิตมนัมีที�เกาะแม้แต่
นิดเดียวมนัก็มีที�เกิด มนัมีที�เกาะเพราะมนัหลงหมายมั�นวา่สิ�งนั �นมนั 
มีอยูจ่ริง 

คําวา่จิตมนัเกาะก็คือ “ราคะ” มนัตดิ ติดนิดเดียวนะแคไ่มกี่�ร้อย
ขณะจิตมนัก็เป็นราคะ แตถ้่ามนัอยูน่านเป็นนาทีสองนาทีนั�นเค้าเรียกว่า 
“นนัทิ” มนัแชแ่ล้ว จากนนัทิก็กลายเป็นความตดิอยา่งแท้จริง “ยดึตดิ” 
แล้วแตว่่าเธอจะติดแบบไหนเพราะฉะนั �นเธอพิจารณาดใูห้ดีเถอะ สิ�งที�
พระพทุธเจ้าพยายามอธิบายมนัมีอยูแ่ล้วในพวกเรา มนัไมไ่ด้มีอยูใ่น
หนงัสือหรอก มนัอยูใ่นจิตของเราเอง เธอจงเรียนรู้ดทีู�จิตของเธอมนัจะ
แสดงอาการให้เห็นชดัเจน..เวลามนัอิสระเป็นอยา่งนี �, มนัตดิเป็นอยา่งนี �, 
แล้วทําไมมนัติด ออ๋! ณ.ขณะนั �นมนัเป็นอยา่งนี �เอง, เพราะมนัเป็นอยา่ง
นี � มนัเลยเข้าไปติดอยา่งนี �, มนัจะตดิจะเป็นอะไรไปละ่ ก็ปลอ่ยมนัอีกซิ 
อ้าว! มนัแชเ่ลย, แล้วจากนี �เป็นยงัไงละ่ ออ๋!..มนัเป็นอย่างนี �, แล้วถ้าเรา



ดกัดาน 1 

16 

หลงอีกสร้างตวักขูึ �นมาเป็นไง อ้าว! ยดึมั�นถือมั�นเลย, อืม!..มนัถกูปรุง
หนาขึ �น หนาขึ �นเรื�อยๆ หนาขึ �นทีละนิดๆ เป็นลําดบัขั �นของมนัเลย, นั�น! 
เฝ้าสงัเกตมนัตามที�มนัเป็นไปเรื�อยๆนั�นละ่ มนัจะเปลี�ยนไปอยา่งไรก็
เรียนรู้เข้าใจมนัไปเรื�อยๆ แล้วเธอจะคอ่ยๆเกิดปัญญาเข้าใจจิตของเธอ 

เพราะฉะนั �นมนัเริ�มจากจิตที�ไมมี่อะไร แตม่นัประกอบด้วย
อวิชชาหรือถกูอวิชชาสมัปยตุมนัก็เลยเข้าไปทํานู่นปรุงแตง่นี� จนกระทั�ง
สร้างกขูึ �น กมูนัเกิดทีหลงัมากเข้าใจมั �ย ความเป็นกมูนัเกิดขึ �นทีหลงั ถึง
บอกวา่กระแสปฏิจจสมปุบาทนั �นมนัซบัซ้อน เมื�อเราไมเ่ข้าใจเราก็คดิแค่
เพียงหยาบๆ เพราะเราเห็นชดัวา่...รถยนต์มนัไมเ่ที�ยง รถยนต์เป็นอนิจจงั 
ทกุขงั อนตัตา มนัก็หมดอวิชชา เราไมย่ดึรถยนต์แล้วมนัก็ได้อยูแ่ตน่ั�น
มนัของหยาบๆข้างนอก มนัไมส่ามารถตดักระแสปฏิจจสมปุบาทจริงๆ
ภายในได้หรอกมนัคนละเรื�อง เพราะฉะนั �นดใูห้ดีเถอะ  

วนันี �มีโยมคนหนึ�งเค้าเป็นทกุข์เรื�องลกู ทกุข์เรื�องลกูแล้วก็บอกวา่
ลกูไมไ่ด้ดงัใจ ถามพวกเราดวูา่ลกูไมไ่ด้ดงัใจเกิดจากอะไร ก็เพราะเค้า
ไมไ่ด้ทําตามที�ใจเราหวงัใชไ่หม แล้วทําไมเราถึงตั �งความหวงั...ก็เพราะ
เรายดึวา่เราสามารถหวงัได้ เราคดิวา่เราหวงัได้ แล้วทําไมเราคดิวา่เรา
หวงัได้...ก็เพราะวา่เราคิดวา่มนัเป็นของเรา เรามีอํานาจที�จะควบคมุมนั 
เราจงึมีสิทธิ�ที�จะหวงัและมนัจะต้องเป็นอยา่งนั �นอย่างนี �ได้ ใชไ่หม เราคดิ
วา่เรามีอํานาจที�จะควบคมุมนั ไมใ่ชห่มายถึงคนอยา่งเดียว หมายถึงทกุ
สิ�งถกูไหม เราคิดวา่เรามีอํานาจควบคมุมนัเพราะว่าเราคิดวา่มนัเป็น 
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ของเรา มนัอยูใ่นอาณตัขิองเราซึ�งเป็นความหลงทั �งหมดเลย ทําไมเราถึง
คดิว่ามนัจะอยู่ในอํานาจของเรา เพราะอะไร ก็เพราะเราคดิวา่สิ�งที�
เกิดขึ �นที�ผ่านมามนัเป็นจริงอยา่งนั �น เราเคยควบคมุได้บ้างเชน่กํามือ,  
แบมือ, เหยียดมือ, ยกแขน, ยืดแขนเราเคยทําได้บ้าง เราก็คิดวา่มนัเป็น
ตวัตนที�แท้จริงที�กคูมุได้ เพราะกเูคยคมุได้มาบ้างแล้ว มนัเลยเป็นของก ู
กเูลยจะคมุได้ตลอด เหมือนลกูเล็กๆที�เราเคยชี �นิ �วว่าเค้าจะต้องเป็น 
อยา่งนี � ต้องทําอยา่งนั �น แล้วเค้าก็เชื�อและทําตามมาตลอด แตว่นัหนึ�ง
เมื�อเค้าโตขึ �นเขาไมเ่ชื�อแตเ่รายงัอยู่กบัอดีต ยงัดกัดานกบัอดีต เรายงัคิด
วา่เราจะคมุเขาได้ นั�น!มนัเปลี�ยนไปแล้วตอนนี �เข้าใจไหม มนัเกิดมาจาก
ความหลงผิดของเราเอง 

คราวนี � จะอ่านให้ฟังวา่อาจารย์ตอบจดหมายเขาไปอยา่งไร 
“ความรักที แทจ้ริงนั"นเป็นคณุธรรมที สูงส่งมาก มนัเป็นอารมณ์ที เรา
ปรารถนาดีต่อผูอื้ นจริงๆ อยากใหเ้ขามีความสขุ อยากให้เขาพน้ทกุข์ แม้
จะเป็นการปรุงแต่ง แต่มนัก็เป็นกุศลชั"นสูงเพราะมนัลดตวัตนและอทิุศ
ตนเพื อผู้อื นอย่างแทจ้ริง มนัต่างจากความโกรธเกลียดเป็นไหนๆ นั นเป็น
อารมณ์ที เป็นอกศุลอย่างยิ ง มนัเป็นอารมณ์ที ทําลายลา้งทั"งผูอื้ นและ
ตวัเอง แต่ตวัความรักเองมนัก็ทําใหเ้กิดความสขุ มนัจึงเป็นจุดอ่อนใหผู้้
ขาดสติจะหลงเข้าไปติดใจและยึดติดและเลยไปจนถึงยึดมั นถือมั น สร้าง
ตวัตนของตนขึ"นมา นั นแหล่ะเป็นเหตทีุ ทําใหเ้กิดทกุข์ และยิ งเมื อสิ งที เรา
ยึดติดนั"นถูกพลดัพราก ไม่ว่าจากความเปลี ยนแปลง ความไม่เที ยง เหตุ
ปัจจยัอื นๆ มนัก็เลยปรุงแต่งความขุ่นเคือง ความไม่พอใจและเลยไปถึง
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ความโกรธซึ งเป็นอารมณ์ด้านลบ นกัปฏิบติัเราไม่เข้าใจแจ้งชดัในความ
จริงนี"จึงไปจบัโจรผิดตวั โทษคนผิด แทจ้ริงมนัอยู่ที ความอ่อนแอของ 
เราเองที หลงไปยึดมั นในความสขุอนัเกิดจากความรักนั"นต่างหาก มนั
เหมือนกบัเราปฏิเสธของสวยงามเพราะเรากลวัตวัเราจะติดใจมนั ของ
นั"นไม่ไดผิ้ดแต่ความอ่อนแอของเราเองต่างหากที ผิด ไปๆมาๆสิ งนั"นจึง
กลายเป็นสิ งที ถูกเพ่งโทษ แต่ที เรามีความเกลียดชงัมนัหรือลบหลู่ดูถูกผู้
ที ใช้มนัเรากลบัไม่เห็นว่ามนัเป็นสิ งผิด 

ความรักลูกก็เช่นกนั เราเคยมีความสขุเพราะเขาน่ารัก น่าเอ็นดู 
ไปๆมาๆเราก็เผลอไผลหลงยึดมั นถือมั นว่าเขาเป็นของเราจริงๆ อยากให้
เขาเป็นนั นเป็นนี ตามที เราต้องการโดยไม่ดูเหตดูุปัจจยั พอผิดหวงัและ
ไม่ไดด้งัใจเราก็เลยโกรธและขุ่นเคือง ซึ งกลายเป็นสิ งตรงกนัข้ามกบั
ความรักเลย ซึ งตอนต้นเป็นสิ งที ดีงามไฉนจึงจบลงเป็นสิ งไม่ดี นี เป็น
อํานาจของความยึดมั นถือมั นทั"งสิ"น  

นกัปฏิบติัเองก็เช่นกนั ไปๆมาๆเลยเกลียดชงัรังเกียจความรัก 
แทนที จะมองเห็นเหตแุห่งปัญหาที แทจ้ริง คือความหลงยึดมั นถือมั นของ
ตนต่างหาก หากยงัเป็นเช่นนี"ก็แสดงว่าเขายงัไม่มีความแจ้งชดัในธรรม 
ไม่ว่าสมมติุหรือปรมตัถ์ มนัก็ยากที จะหลดุพน้ไปได ้ จะหลดุไดก็้เพียง
ตอนที ไม่ไดยุ้่งกบัใคร ไม่มีอะไร อยู่ในป่าเงียบๆคนเดียว ซึ งไม่ใช่การ
หลดุพน้อนัแทจ้ริงหรอก” 

เพราะเราไมเ่ข้าใจ พอเรารักลกูเราก็ไปสร้างความหมายมั�นขึ �น 
พอเค้าไมไ่ด้ดงัใจเราก็โกรธ หรือบางทีเราเอากรอบของเราในอดีตไป
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คาดหวงัให้ลกู เชน่ตวัอาจารย์เองไมต้่องใครหรอก สมยัก่อนเราเคย
ผิดหวงั เราก็จําไว้ อยากได้เครื�องดนตรีแล้วมนัไมไ่ด้ คณุพอ่ไมมี่เงิน คณุ
พอ่ไมเ่ห็นด้วย ไมช่อบ เราก็เลยฝังใจแล้วก็ผิดหวงั เราก็ดกัดานอยู่กบั
อดีต อาจารย์ก็ดกัดานอยูก่บัอดีต พออาจารย์มีลกู พอลกูอยากได้เครื�อง
ดนตรีก็ให้เลย อยากได้เทา่ไหร่ ให้เลย กใูห้เลย ลกูจะได้ไมท่กุข์เหมือนกู
ในอดีต แตเ่รากลบัลืมดไูปวา่ที�คณุพอ่ทําในอดีตนั �นถกูต้อง มนัไม่
เหมาะสมกบัเรา แตเ่รากําลงัทําในปัจจบุนัผิดพลาด เราตามใจลกูเพราะ
เรายงัดกัดานอยู่กบัอดีต อาจารย์ยงัดกัดานอยูก่บัอดีตของอาจารย์เอง 
และก็พยายามเตมิสิ�งที�เราเคยขาดให้ลกู ไปๆมาๆลกูเลยไมรู้่คณุคา่เห็น
มั �ย ดดีูๆเราพยายามเอาสิ�งที�เราเป็น สิ�งที�เราตดิในอดีตมาขีดเส้นคนอื�น
ตลอดเวลา โดยเฉพาะคนที�เราคิดวา่เราจะขีดเส้นได้แล้วเธอก็ตีกรอบให้
เค้า แล้วเธอคดิวา่เป็นความรักที�แท้จริงเหรอ เหมือนที�เล่าให้ฟังเมื�อวาน
ตอนเย็น 

เพื�อนอาจารย์สองคนเป็นเพื�อนรักกนัตั �งแตเ่ป็นนกัเรียน จนอายุ
เทา่ตอนนี � ห้าสิบกว่าปี รักกนัมาก รักกนัมาสี�ถึงห้าสิบปี เสร็จแล้วเป็นไง 
ปีนั �นนํ �าทว่ม เพื�อน ก.บ้านนํ �าทว่มเพราะอยูท่างต้นนํ �า ก็กลวัวา่บ้าน
เพื�อน ข.นํ �าจะท่วม ก็โทรมาหาทกุวนั เพื�อน ข.บ้านอยู่หา่งตั �งไกลและ
ไมไ่ด้อยูใ่นบริเวณที�นํ �าจะท่วมด้วย แตก็่พดูด้วยความคิดวา่หวงัดีให้ ข.
ย้ายบ้านออกไปเถอะ ส่วน ข.ก็ออกไมไ่ด้ลกูก็ยงัเล็กปัญหาก็เยอะ ก็ไม่
สามารถจะทําตามความปรารถนาดีของเพื�อนได้ เพื�อนก็รบเร้าทกุวนั ไอ้
คนถกูรบเร้าก็รําคาญ ในที�สดุก็ทะเลาะกนั ฝ่าย ก.ผู้รบเร้าก็โกรธวา่เธอ
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ไมฟั่งฉนัเลยฉนัอตุสา่ห์หวงัดี ในที�สดุที�คบกนัมาสี�สิบปีก็แตกออก 
เกลียดกนัเพราะความหวงัดี เพราะความรักความปรารถนาดีจริงเหรอ? 
นั�น!มนัไมใ่ชค่วามรักความปรารถนาดี ความรักความปรารถนาดีไมไ่ด้
เป็นปัญหาที�ทําให้เกิดเรื�องนี � ความยึดมั�นถือมั�นในความเห็นของกู
ตา่งหากที�มนัทําให้เกิดเรื�องนี � เราจบัโจรให้ถกูตวันะ แล้วเป็นไงตอ่ 
“ตอ่ไปนี �ฉันไมส่นแล้ว ฉนัไมห่วงัดีกบัเธอแล้ว หวงัดีกบัเธอแล้วไมเ่กิด
ประโยชน์” เห็นไหมว่าเราไปโทษความหวงัดี เรามองโจรผิดตวั ความยดึ
มั�นของกตูา่งหาก ว่ากจูะบงัคบัเค้าได้ กพูดูแล้วต้องเชื�อ มนักลายเป็น
เรื�องเกียรตยิศชื�อเสียงไปแล้ว กหูวงัดีกบัมงึแตม่งึไมฟั่งกเูลย คิดวา่สิ�งที�กู
พดูไมจ่ริงหรอ เห็นไหมว่าเริ�มต้นสวยงามแตไ่ฉนกลายเป็นแยล่ะ่ ก็เพราะ
ความยึดมั�นถือมั�น  

พระพทุธเจ้าทา่นจบัโจรถกูตวั ทา่นถึงพดูตอนทา่นบรรลหุลดุ-
พ้นจากกาม ท่านวา่ “กามเอย เจ้าไม่ไดมี้พิษสงอะไรเลย ใจของเรา
ต่างหากที เป็นผูส้ร้าง เมื อจิตเราพน้จากตณัหาแลว้ เจ้าทําอะไรเราไม่ได้
หรอก” พระพทุธเจ้าพดูสบถใสก่าม เพราะทา่นรู้วา่เจ้าไมใ่ชโ่จร เจ้าเป็น
ความบริสทุธิ�ตามธรรมชาต ิรูป เสียง กลิ�น รส สมัผสัทั �งหลาย เจ้าเป็นแค่
เพียงความบริสทุธิ�เป็นการรับรู้อนับริสทุธิ�ตามธรรมชาติ แตถ้่าใจเราไม่
ประกอบด้วยอวิชชาแล้วสิ�งเหลา่นั �นทําอะไรเราไมไ่ด้ ตวัเราเองตา่งหาก
ที�ผิด ที�หลงมนัถึงได้เป็นเรื�องขึ �น แล้วก็ทําให้เราทกุข์เอง 
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เพราะฉะนั �นพิจารณาดดีูๆนะวา่มนัเกิดจากอะไร แล้วอะไรคือ
อะไร พิจารณาให้ดีนะ เพราะพวกเราทกุคนถกูผกูด้วยโซต่รวนแหง่การ
กระทําในอดีต แล้วก็เอาสิ�งนั �นมาคาดหมายปัจจบุนัคาดหวงัอนาคต 
มาตีคา่ปัจจบุนัทั �งหมด หรือพดูง่ายๆก็คือ “ดกัดานอยูใ่นอดีต” แล้วก็ไม่
ยอมตื�นอยู่กบัปัจจบุนัสกัทีเข้าใจไหม เดีcยวจะหาว่าพดูหยาบอีกแตม่นั
เป็นความจริง จริงไหมละ่ก็อดีตอนัไกลโพ้นแตเ่ธอก็ยงัหลงจมหลงตดิอยู่
อยา่งนั �น ไมเ่รียกวา่ “ดกัดาน” แล้วจะเรียกว่าอะไร มนัถึงจะเข้าถึงใจ
พวกเธอได้จะได้หายดกัดานกนัสกัที 

มนัเหมือนกบัที�เคยสมมตุใิห้ฟังบอ่ยๆ สมมตุิวา่พวกเธอยงัไม่
รับรู้อะไรเลยเกี�ยวกบัขา่วคราวของคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ  เธอยงัใช้ DOS อยู่
แล้วถ้าเดก็ๆมาเห็นเธอใช้ DOS อยูอ่ยา่งนั �น เค้าจะเรียกเธอวา่อะไรละ่ 
เธอยงัไมย่อมเปลี�ยนไปใช้ Window เลย เค้าจะเรียกเธอวา่อะไร “ป้านี� 
โบฯ เหลือเกิน” ถ้าเรายงัแสดงความยดึมั�นถือมั�นวา่ก็มนัดีจริงๆมนัดีของ
เราอยา่งนั �นจริงๆ โดยไมย่อมเปิดใจดปัูจจบุนัเลย เค้าก็เรียกเราว่า 
“ดกัดาน” ใชไ่หม สมควรที�จะเรียกอย่างนั �น แล้วเราเป็นอยา่งนั �นรึเปลา่ 
นี�ไงมนัเป็นเหตทีุ�ทําให้เราตดัการรับรู้ตามสภาพความเป็นจริง ไมเ่ปิดใจ
เรียนรู้ในปัจจบุนั เพราะเราจมปลกัอยูก่บัอดีต แล้วยดึมั�นถือมั�นไป
คาดหวงัอนาคตเข้าไปอีกว่า “ทําไมไมเ่ป็นอย่างนั �น” แล้วเมื�อไมเ่ป็นดั�ง
ฝันก็โกรธ ลืมดไูปวา่ไอ้สิ�งที�หวงัมนัแคเ่งินสิบบาทแตส่ิ�งที�เสียเนี�ยเงิน
หมื�นบาทเลยนะ เรากําลงัโกรธ กําลงัไมพ่อใจ กําลงัเกลียดชงั อาจารย์
พดูอยูเ่สมอวา่ พวกเธอชอบเอาสิ�งที�ไมเ่ป็นสาระมาแลกกบัสิ�งที�เป็นสาระ 
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เธอชอบเสียเงินหมื�นบาทไปแลกกบัเงินสิบบาท แล้วเมื�อไหร่จะปฏิบตัิ
ธรรมได้ คิดดนูะพิจารณาดใูห้ดีนะ 
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ธรรมะมนัมีอยูต่ลอดเวลา แคเ่ธอนั�งอยูต่รงนี �แคเ่ธอนั�งเฉยๆและ
มีความตื�นตวัรู้ตวัอยูส่งัเกตดสูิมนัมีอะไรอยู่บ้าง อนัแรกคือการรับรู้ทาง
กายถกูมั �ย ตาเธอเห็นรูป หเูธอได้ยินเสียงและก็มีจิตปรุงแตง่ถกูมั �ย  มี
ความหมายมีอะไรก็แล้วแตว่่า จิตมนัเริ�มสนใจอะไรหรือแม้กระทั�งมนั
ไมไ่ด้สนใจอะไรมนัก็มีความคดิลอยขึ �นมาผา่นมาแล้วผา่นไปใชม่ั �ย ใน
ขณะเดียวกนั มนัก็มีอาการรู้ของจิตขณะนั �นทกุๆขณะมนัมีอาการรู้ของ
จิตอยู่ ตั �งแตเ่ธอจะคอยรู้-จ้องรู้-กําหนดรู้หรือคอยสงัเกตเฝ้าดหูรือมนัรู้
กนัเองนี�แคเ่ธอนั�งอยูเ่ฉยๆนะ แล้วมนัยงัมีธรรมชาตทีิ�อศัจรรย์กวา่นั �นอีก
ที�อยูใ่นขณะนี �เลยดสูิเธอไมได้ทําอะไรเลย ขณะที�เธอนั�งอยูอ่ยา่งนี � มนัมี
เสียงกบเสียงเขียดอยูต่ลอดเวลาเธอต้องปล่อยต้องวางมนัมั �ย เปลา่เลย
ใชม่ั �ยไมเ่ห็นเธอต้องปลอ่ยอะไรเลย นั�น!มนัวางอยูแ่ล้วในธรรมชาตขิอง
มนัเลย เสียงที�เข้ามาเธอไมเ่ห็นต้องทําอะไร มนัก็ไมต่ดิอยูแ่ล้วตาม
ธรรมชาตขิองมนั นี�แหละ่คือการปลอ่ยให้ธรรมชาตมินัเป็นของมนัอยา่ง
นั �นเองโดยไมมี่เธอผู้ไปพยายามปลอ่ย เธอไมเ่ห็นต้องไปนั�งคดิเลยวา่ 
“นั�นเสียงอะไร” หรือไมต้่องคดิเลยวา่ “เสียงมนัวา่งเปล่าเสียงไมใ่ชต่วั- 
ตน” หรือไมต้่องคิดเลยวา่ “เดีcยวเสียงมนัก็ดบัมนัไมเ่ที�ยงแท้ถาวรหรอก” 
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ขณะที�เธอรู้อยู ่ เธอก็รู้เฉยๆมนัวางอยูม่ั �ย มนัปราศจากคณุคา่
ความหมายอะไรมั �ย มนัมีเพียงนิดๆใชม่ั �ย เธอรู้วา่มนัเป็นเสียงกบเสียง
เขียดตอ่เมื�อเธอใสใ่จขึ �นมานิดนงึเธอก็รู้วา่เสียงกบเสียงเขียดแตถ้่าเธอไม่
ใสใจอะไรเลย แครู้่อยูเ่ฉยๆ มนัก็แคอี่mดอ๊าดๆของมนัอยู่อยา่งนั �น นั�นมนั
วางอยูแ่ล้วของมนั 

ถึงบอกวา่ปล่อยให้การรับรู้มนัเป็นอิสระตามธรรมชาตปิล่อยให้
หมูนัได้ยินของมนัเองตามนัเห็นของมนัเองมนัเป็นอิสระอยูแ่ล้วในตวัมนั
เองมนัไมย่ดึอยูแ่ล้วในตวัมนัเองในขณะที�เธอนั�งอยูเ่นี�ยเธอไมเ่ห็นจะต้อง
พยายามวางอะไรเลย เพียงแตเ่ธอเลิกที�จะหลงเข้าไปยดึมนัเทา่นั �นเอง
เห็นมั �ยวา่เธอนั�งมาตลอด มนัก็วางอยูแ่ล้วตลอดเพียงแตเ่ธอไมไ่ด้สงัเกต
เทา่นั �นเองวา่มนัวางอยูแ่ล้ว เธอก็เลยไมรู้่เธอก็เลยพยายามจะหลบมนั 
กําจดัมนั หงุดหงิดไปกบัมนั “หนวกหจูงัเลยไมเ่อาไมอ่ยากยุง่ไมอ่ยากได้
ยิน” เธอก็เลยหนีเข้าไปอยู่กบัลมหายใจเธอก็มาเกาะกบัลมหายใจแทน
มนัก็กลายเป็นเกาะกายอนัใหมคื่อโผฏฐัพพะทั �งๆที�แม้เธอลืมตาเปิดหอูยู่
ธรรมดาๆ เธอก็วางการเห็นอยูแ่ล้ว 

เห็นที�รู้แจ้งในเห็นและวางการเห็นนั �นขณะที�เธอได้ยินเสียงเธอรู้
ในเสียงการได้ยินที�รู้ในการได้ยินและก็วางการได้ยินนั �นมนัเป็นธรรมชาติ
ของมนัอยูแ่ล้วเธอต้องทําอะไรกบัสิ�งข้างนอกมั �ยถ้าเธอเริ�มทําอะไรแม้แต่
นิดเดียวมนัก็เริ�มด้วยการยึดก่อน ยดึแล้วจะมาพยายามวางอีก พอไม่
เข้าใจ วางไมเ่ป็น มนัก็ยิ�งสงสยั “เอ๊ะ!กจูะวางยงัไงนะ, เอ๊ะ!เมื�อไหร่จะ
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วางได้นะ, เอ๊ะ!จะวางด้วยวิธีไหนดี, ออ๋!มนัไมเ่ที�ยงแท้เดีcยวมนัก็ดบั,  
ออ๋!มนัไมใ่ชต่วัตน, ออ๋!มนัเป็นมายา, ออ๋!มนัวา่งเปลา่” นั�นเธอฟุ้ งปรุง
แตง่ทั �งนั �นเลย ถ้าเธออยูเ่ฉยๆเสียงกบเขียดร้องลั�น เธอจะอยู่ตรงไหน 
ต้องหลบเข้ามาอยูก่บัลมหายใจมั �ย?...ไมเ่ห็นจําเป็น ต้องกลบัมาอยูก่บั
ความคดิมั �ย?...ไมเ่ห็นจําเป็น ต้องเข้าไปเกาะกบัความรู้มั �ย?......ไมเ่ห็น
จําเป็นเลยทั �งสิ �น 

ถ้าเธอเกาะความคดิเธอก็รู้ว่าเธอเกาะความคดิถ้าเธอเกาะรู้เธอ
ก็รู้วา่เธอเกาะรู้และทั �งหมดมนัมีตอนไหนบ้างที�มนัไมแ่สดงอะไรอยา่งนี � 
ถ้าเธอเข้าใจในขณะที�มนัเป็นถ้าเธอมีสมัมาทิฐิว่าปรากฏการณ์ทั �งหลาย
ล้วนเป็นเพียงมายา ขนัธ์ห้าวา่งเปลา่จากตวัตนที�แท้จริงในขณะที�ีมนั
ปรากฏในขณะที�หมูนัได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องนั�นขนัธ์ห้ารึเปลา่ ครบ 
มั �ยขนัธ์ทั �งห้าครบเลยถกูมั �ย ในขณะที�เธอกลบัมาดคูวามคิดของเธอที�
ปรุงแตง่วา่นี�คือเสียงเขียดเสียงกบนั�นครบมั �ย ขนัธ์ห้าครบเหมือนกนั
ขณะที�เธอบอกวา่มนัไมเ่ที�ยงแท้เดีcยวมนัก็ดบันั�นขนัธ์ห้ารึเปลา่?....ก็ขนัธ์
ห้าถ้าเธอหลงไปทําอะไรกบัมนัสกัอย่างหนึ�งด้วยความไมเ่ข้าใจเธอก็ยึด
มนันั�นละ่ 

เพราะฉะนั �น ในคาถาพระสมนัตบาดราจงึสอนวิธีลดัที�สดุไง
“ทา่มกลางอารมณ์ทั �งหลายที�มนัเกิดขึ �น แคป่ล่อยให้รู้มนัเป็นอิสระตาม
ธรรมชาต ิ แล้วเธอจะบงัเกิดความตื�นรู้ตามธรรมชาติดั �งเดมิของเธอเอง” 
เห็นมั �ยเธอไมต้่องทําอะไรถ้าเป็นได้อยา่งนี �เธอจะเข้าใจความจริงอนัหนึ�ง
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ชดัเจนคือเมื�อเธอพยายามที�จะทรงรู้หรือคงรู้เธอก็จะเห็นความแตกตา่ง
ระหวา่งรู้ที�อิสระตามธรรมชาตกิบัรู้ที�ถกูทรงหรือเธอพยายามสงัเกตเธอก็
จะเห็นวา่มนัสงัเกตกนัเองรู้กนัเองกบัเราพยายามสงัเกตและเมื�อเราเห็น
ตวันี � เราก็เข้าใจอีกไมต้่องทําอะไรไมต้่องไปเกลียดตวัคอยสงัเกตหรือ
พยายามที�จะไมส่งัเกตหรือพยายามที�จะไมใ่ห้มีตวัสงัเกตแคเ่ข้าใจไงพอ
เรารู้เราตระหนกัรู้เท่าทนัแล้วเรามีสมัมาทิฐิที�ถกูต้องมนัก็จะผอ่นคลาย
เอง แตม่นษุย์มนัจบไมเ่ป็นไงพอจบัเสร็จมนัปรุง “เอายงัไงทําไมไ่ด้สกัที
เมื�อไหร่มนัจะเป็นอยา่งโน้นเมื�อไหร่มนัจะเป็นอยา่งนี � เอ๊ะ!ทําไมมนัไม่
เป็นอย่างนั �น มนันา่จะเป็นอยา่งนี �” มนักระโดดเข้าไปในการปรุงแตง่จน
วุน่วาย 

อาจารย์ถึงบอกวา่หลกัการที�สําคญัที�สดุเบื �องต้น “เมื อรู้ว่าปรุง
แต่งอย่าหลงปรุงต่อ” เสียงที�เธอได้ยินปรากฏการณ์ที�เธอรับรู้ถ้ามนัไมใ่ช่
การปรุงแตง่แล้วมนัจะคืออะไรถามตวัเองดสูิไมว่า่จะถกูผิดดีชั�วหรืออะไร
ก็ตามถ้าไมใ่ชก่ารปรุงแตง่แล้วมนัคืออะไรที�เธอรับรู้อยูน่่ะมนัมีอะไรนอก
ไปจากการปรุงแตง่บ้างในสิ�งที�เธอรับรู้เพราะฉะนั �นถ้าเธอรู้วา่มนัเป็นสิ�ง
ปรุงแตง่เธอทําไมต้องไปปรุงซ้อนมนัไปปรุงตอ่มนัละ่ ปรากฏการณ์ของ
เสียงที�เกิดขึ �นมนัใชก่ารปรุงแตง่รึเปลา่ โคตรปรุงเลยใช่มั �ย ตั �งแตป่รุง
ภายนอกจนปรุงภายในเธอหมายมนัวา่เป็นเสียงกบนั�นเธอปรุงรึเปล่า...
ปรุงเธอสงสยัวา่เอ๊!เสียงอะไรนะนั�นก็ปรุงใชม่ั �ยนี�มนัปรุงตอ่ทั �งนั �นถกูมั �ย 
การได้ยินมนัคือการปรุงแตง่รึเปลา่...ปรุงการได้ยินเป็นสงัขารรึเปลา่....
เป็น ถ้าเธอขาดสติ เธอเข้าเป็นเลน่กบัสงัขารเธอก็เกิดความคิดอะไร
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มากมาย แตจ่ริงๆแล้วมนัวางของมนัเองอยูแ่ล้วเหมือนตอนที�เธอไมใ่สใ่จ
มนัก็วางของมนัอยูแ่ล้วเห็นมั �ย 

เธออาจจะได้ยินเสียงแล้วก็สงสยัขึ �นมาวา่ “เสียงอะไร” แล้วเธอ
ก็หยดุสงสยั คิดในใจวา่ “เออ!ชา่งมนัเถอะปรากฏการณ์ทั �งหลายล้วน
เป็นมายา มนัวา่งของมนัอยู่แล้ว ” นั�นปรุงรึเปลา่..ก็ปรุงอีกเชน่กนัเห็นมั �ย
ทั �งๆที�มนัวางอยู่แล้วมนัไมไ่ด้ยดึกนัอยูแ่ล้วจิตมนัก็เฉยๆโดยธรรมชาตแิท้
ของมนัอยูแ่ล้ว แตพ่อเธอเริ�มเอ๊ะอ๊ะขึ �นมานิดเดียวเธอก็จบัมนัแล้วเธอดู
ดีๆสิมนัหลดุอยูแ่ล้วให้เราเห็นตลอดเวลาธรรมชาตทีิ�แท้จริงมนัไมใ่ชต้่อง
วาง มนัแสดงให้เราเห็นอยูต่ลอดเวลาวา่มนัวางอยูแ่ล้ว มนัยดึไมไ่ด้
ตา่งหากมนัไมมี่อะไรที�ยดึได้ทั �งนั �น 

แบบที�บอกอยูเ่สมอวา่จะเอาอะไรถกูจะเอาอะไรผิดจริงๆมนัยดึ
อนัไหนไมไ่ด้ทั �งนั �นเธอจะถากหญ้าคาหรือจะปลอ่ยหญ้าคาไว้ดีมนัไมแ่น่
ใชม่ั �ย หากไมรู้่จกัใช้มนัปล่อยมนัรกรุงรังเบียดเบียนพืชผล เธอก็ต้องถาก
มนัทิ �ง หากเธอมีที�ดนิเยอะแล้วรู้จกัเอามนัมาทําไพหญ้ามงุหลงัคา หรือ
เอารากมนัมาทํายา เธอก็ปลอ่ยมนัไว้ แล้วตกลงอะไรดีอะไรไมดี่มนัยดึ
ไมไ่ด้ทั �งนั �นเพราะวา่มนัเป็นสงัขารมนัจะมีความหมายเป็นอะไรมนัจะมี
คณุคา่อย่างไรมนัขึ �นอยู่กบัเหตปัุจจยัมากมายสิ�งที�สําคญัที�สดุก็คือจิตที�
รับรู้มนับริสทุธิ�หรือเตม็ไปด้วยอคติ 

เพราะฉะนั �นเราดดีูๆนะ ธรรมชาตมินัวางอยูแ่ล้ววา่งอยู่แล้วแต่
เพราะตวัเราเองมนัโคตรยึดแล้วเราก็หลงอยูต่รงนั �น ตรงกรอบที�เรายึดอยู่
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นั �นเราก็เลยพยายามทําอะไรกบัมนัอยูเ่รื�อยธรรมชาตมินัก็ปลอ่ยของมนั
เองอยูแ่ล้ว แตพ่วกเราไมเ่ห็นพวกเรามวัหลงปรากฏการณ์เราจงึหลงวา่
เธอยดึจริงๆแล้วเราก็ยงัหลงตอ่ไปอีกที�จะหาวิธีปล่อยทั �งๆที�มนัปลอ่ยอยู่
แล้ว มนัวางของมนัโดยธรรมชาตอิยูแ่ล้ว แล้วทําไมเป็นเชน่นั �นก็เพราะ
ตวัตนของเราความเคยชินของเรา ความคิดของเราไงอยากดีอยากถกู
กลวัผิดอยากให้มนัเป็นอย่างนั �นอยากให้เป็นอยา่งนี �มนัมั�วไปหมด ยึด
โนน่ยึดนี�ซ้อนกนัอยูน่ั�นจนทกุข์หาทางออกไมไ่ด้ 

เรามาพิจารณาดจูากหยาบไปหาละเอียดว่าเรายึดอะไร ยึดกกูู
เป็นผู้ รับรู้โนน่นี�นั�นแล้วก็เข้าไปยดึมั�นถือมั�นอยู่กบัสิ�งที�เป็นกขูองกนูั�นละ่
นี�ปถุชุนเตม็ขั �นไมมี่อะไรเลย ตั �งแตก่ยูดึความคดิของกวูา่มนัถกูยดึว่ากู
เป็นโนน่เป็นนี�ยดึว่ากมีูโน่นมีนี�ยดึว่าของกเูป็นอยา่งนั �นอย่างนี � กถูกูกผูิด
กดีู กชูั�วของกมีูอยูจ่ริง นี�คือหลงความมีอยูจ่ริงในระดบัหยาบของตวักู
ของก ู ที�เราจะเห็นกนัเตม็ไปหมดและเมื�อเรายึดมั�นอยูอ่ยา่งนี � เราก็จะ
ดกัดานในระดบัหยาบเราจะจมอยูอ่ยา่งนี �ดกัดานแปลวา่คงอยู่อยา่งนั �น 
จมอยูอ่ยา่งนั �น หลงอยู่อยา่งนั �นเป็นเวลาเนิ�นนาน  

เพราะเราหลงวา่มีเรา เราหลงวา่เรารับรู้ แล้วเราหลงคณุคา่
ความหมายที�เราเคยให้ เคยรับรู้ เคยสมัผสั เคยยดึ เคยยึดมั�นถือมั�น เคย
รู้ เคยพิสจูน์วา่มนัดี เคยพิสจูน์วา่มนัไมดี่ และอื�นๆมากมายในอดีต แล้ว
เราก็ดกัดานอยูอ่ย่างนั �น เอาสิ�งนั �นมาเป็นมาตรวดัทกุๆสิ�งที�เรารับรู้ใน
ปัจจบุนั คาดหวงัว่ามนัต้องเป็นอยา่งนั �นอยา่งนี � ตีกรอบไปตามความคดิ
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ความเห็นของตน “มนัต้องเป็นอยา่งนั �น เพราะฉนัเคยเห็นมา, มนัต้อง
เป็นอย่างนี �เพราะฉนัรู้” นั�นมนัคือความหลงทั �งนั �น มนัเป็นดกัดานขั �น
หยาบสดุๆ หากเทียบกบัดกัดานตวัข้างในสดุ ต้องเรียกวา่อนันี �มนั 
อภิมหาหยาบเลย สําหรับนกัปฏิบตัทีิ�ปฏิบตัเิป็นแล้วไมค่วรจะมีตวันี �เลย 
แตสํ่าหรับปถุชุนคนไมป่ฏิบตัินั�นเขามีเป็นปกต ิ จําตรงนี �ไว้ก่อนเดีcยวเรา
จะไลล่งไปข้างในอีก 

ลองพิจารณาดสูิ หากเธอเป็นอยา่งนั �น เธอหลงอะไรบ้าง หลง
เสียงที�รับรู้วา่มีอยูจ่ริง หลงการรับรู้ของเธอวา่จริงและเป็นของเธอมนั
เกิดขึ �นในเธอจริงๆ เมื�อเธอได้ยินเสียง เธอก็ดกัดานอยูว่่า ฉนัได้ยินเสียง
จริงๆ หฉูนัได้ยินเสียงจริงๆ เสียงนั �นมีอยูจ่ริง แล้วมนัก็มีคณุคา่
ความหมายอยา่งนั �นอยา่งนี �จริงๆ ถกู ผิด ดี ชั�วจริงๆ ซึ�งในนี �มนัมีความ
ดกัดานที�เป็นรากฐานอยูก่่อนแล้วคืออะไร ก็มีเราจริงๆ มีตวัเราจริงๆ นี�
มนัมีตวันี �ตั �งแตเ่กิดเลย และมีอยูเ่ชน่นี �ทกุวนัตั �งแตตื่�นนอน หรือแม้แต่
ยามฝันมนัก็ยงัมีเลย และคนเราก็เชื�อเชน่นั �น ยึดอยูเ่ชน่นั �น ดกัดานอยู่
อยา่งนั �น  

เราจงึต้องพิจารณาให้เห็นวา่ นี�มนัทางแหง่ความทกุข์ ทกุข์
ทั �งหลายที�เรามี มนัล้วนมีรากเหง้ามาจากความหลงยดึมั�นโดยความ 
เป็นเรา เราจงึต้องพฒันาไปเรื�อยๆจนเห็นแจ้งวา่ มนัไมมี่เราที�แท้จริง
อยา่งนั �น พิจารณาดสูิ ความเป็นเรามนัอยูต่รงไหน อยา่งน้อยก็พิจารณา
ให้เห็นสิวา่มนัเป็นแคเ่พียงขนัธ์ห้า ทกุข์ทั �งหมดมนัเกิดจากการหลงยดึ
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มั�นถือมั�นขนัธ์ทั �งนั �น ที�เธอบอกวา่นี�ดี นั�นเลว นี�ถกู นั�นผิด มนัขนัธ์ห้ารึ
เปลา่ มนัขนัธ์ห้าทั �งนั �นละ่ เธอหลงคิดวา่เธอได้ยินเสียงจริงๆ นั�นขนัธ์ห้ารึ
เปลา่ เธอวา่สิ�งนั �นควรเป็นอยา่งนั �น สิ�งนี �ควรเป็นอยา่งนี � นั�นขนัธ์ห้ารึ
เปลา่ มนัขนัธ์ห้าทั �งนั �น มีได้ ปรากฏได้แตย่ึดไมไ่ด้  

เมื�อเราพิจารณาจนเกิดความเข้าใจแจ้งชดัถึงความไมมี่เรา เราก็
ต้องนํามาภาวนาดขูองจริงให้เห็นอีกทีหนึ�ง ซึ�งเธอจําเป็นต้องอาศยัจิตที�
สงบในเบื �องต้น ถ้าจิตของเธอยงัสดัสา่ยไปด้วยนิวรณ์มนัก็ไมส่งบ และ
ยากที�จะเห็นการเกิดขึ �นของความเป็นเรา หากเธอไมเ่คยเห็นมาก่อน ใน
อีกมมุหนึ�ง แม้คนเราจะทําจิตให้สงบได้ปราศจากนิวรณ์ แตน่ั�นเขาก็ยงั
ไมป่ราศจากความเป็นเรา เมื�อเธอสามารถทําจิตให้สงบเริ�มตั �งแตรู่ป
ฌานหนึ�ง จิตเธอจะสขุ โปร่งเบา หรือเกิดนิมิตขึ �นก็ตาม หากเธอหลงวา่
มนัจริง มนัสขุจริง มนัสงบจริง ฉนัเห็นนั�นรู้นี�จริงๆ บางคนถึงกบัเอามา
โพนทะนายามเมื�อออกมาจากสมาธิ วา่เห็นนั�นเห็นนี� ได้นั�นได้นี�จริงๆ นั�น
มนัขนัธ์ห้ารึเปล่า นั�น!ยงัหลงขนัธ์เป็นเราเป็นของเราอยู่ใชม่ั �ย แล้วก็
พลอยหลงวา่ตนเก่งได้โนน่ได้นี� นี�ดกัดานมั �ย หลงความปรุงแตง่ของตน 
หลงความเป็นเราหลงสร้างเราดีมีเป็น นั�น!ยงัไมพ้่นสกักายทิฐิเลยเข้าใจ
มั �ย ไปๆมาๆก็จะเลยไปอภิมหาดกัดานนูน่ได้นะ 

หากมีสมาธิที�ละเอียดขึ �นไปอีกลงไปถึงฌานสี� จิตสงบนิ�งอยู่
เฉยๆรู้อยูใ่นกาย แตเ่ธอก็หลงอยูใ่นสภาพเชน่นั �น หลงได้ดีมีเป็นอยูต่รง
นั �น เธอก็ตดิอยูใ่นปรากฏการณ์ของขนัธ์ห้าที�เรียกวา่ฌานสี�อีกนั�นละ่ 
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หากหลงวา่ตนได้นูน่ได้นี� มนัก็ยงัดกัดานอยู่ในความเป็นเธออีก ยงัขาด
สมัมาทิฐิที�จะแก้สกักายทิฐิ แตห่ากเธอแจ้งชดัถึงความที�มนัไมใ่ชเ่ธอ
ไมใ่ชข่องเธอ ไมห่ลงยดึวา่เธอได้นูน่ได้นี� หรือมีนั�นมีนี� แตเ่ธอยงัหลงยึด
ปรากฏการณ์นั �นว่าจริง มนัปรากฏขึ �นจริงๆ เธอก็ยงัคงดกัดานอยูใ่นการ
ยดึขนัธ์ห้าอยู่  

หากอารมณ์แหง่ฌานนั �นละเอียดขึ �นไปอีก ทิ �งการหมายมั�นใน
รูปได้แล้ว แตเ่ข้าไปสูอ่ารมณ์ที�วา่งเปลา่ เวิ �งว้าง เหมือนอากาศธาต ุ
เหมือนนั�งอยูบ่นท้องฟ้า วา่งเปลา่ ไมมี่อะไร แล้วเธอก็หลงยดึมั�นถือมั�น
อยูต่รงอารมณ์นั �น หมายว่ามีเธอผู้ รู้อารมณ์ และมีอารมณ์อนัวา่งเปล่า
นั �นที�เธอรู้ นี�เธอก็ยงัดกัดานอยูใ่นอากาสานญัจายตนะ หรืออรูปฌาน
หนึ�ง 

ตอ่ไปหากเธอตั �งมั�นอยูใ่นรู้ ทรงอยูใ่นแครู้่เฉยๆ ปล่อยความ
สนใจในความวา่งเปลา่แบบอากาศนั �นได้ แตม่าทรงอยู่ในรู้เฉยๆ รู้ยดึ
รู้อยู่ ยึดวา่เธอเป็นผู้ รู้ ยึดในรู้ที�รู้อยู่วา่เป็นสิ�งจริงแท้ และเป็นของเธอ นั�น
เธอก็ติดดกัดานอยูใ่นวิญญานญัจายตนะ 

หากเธอเข้าไปอยู่ในความไร้ความหมายใดๆทั �งสิ �นของปรากฏ-
การณ์ทั �งปวง ทกุสิ�งที�เธอรับรู้ล้วนไร้คณุคา่ความหมาย และเธอก็ยึดอยู่
ในความไร้ความหมายนั �น ยดึนั �นอยูใ่นทิฐิเชน่นั �น นี�เธอก็ดกัดานอยูใ่น 
อากิญจญัญายตนะ  



ดกัดาน 2 

32 

คราวนี �เธอเข้าไปใกล้ความเป็นกลางมาก เห็นทกุสิ�งวา่จะมีอยูก็่
ไมใ่ช ่ ไมมี่อยูก็่ไมใ่ช ่ แตเ่ธอยงัยึดอยูใ่นความเห็นเชน่นั �น ยึดในตวัเธอ
เป็นผู้ เข้าใจ ยดึในความเห็นเชน่นั �นที�เธอเข้าใจ เธอก็ยงัคงดกัดานอยู่ดี 
เรียกวา่หลงอยูใ่นเนวสญัญานาสญัญายตนะ ซึ�งอนันี �เหนี�ยวแน่นมาก
หากเริ�มต้นมาไมถ่กู ก็หาทางออกยากมาก 

แตที่�สําคญัทั �งหมดที�กลา่วมาจนถึงขั �นนี �เธอก็ยงัไมพ้่นสกักายทิฐิ
เลย ดงันั �นหากใช้บคุลาธิษฐานก็เรียกวา่ไปตดิอยูใ่นชั �นพรหม ไมว่า่จะ
เป็นรูปพรหม หรืออรูปพรหม เพราะยงัมีความหมายมั�นโดยความเป็นเรา
ของเรา หลงเราดีมีเป็นอยู ่ หากดเูผินๆ มนัดดีูทั �งนั �น แตม่นัเป็นดีที�ยึดดี 
ซึ�งทกุคนจะต้องผา่น และต้องหายาแก้ความดกัดานของเราในแตล่ะขั �น
ให้ได้ นกัปฏิบตัเิราสว่นใหญ่ก็ติดกนัอยูแ่คนี่ �ละ่ ติดดี ติดสภาวะ ดกัดาน
อยูต่รงนี �เทา่นั �นเอง ซึ�งเรียกว่า ยงัเปลือกยงัผิวเลยทีเดียว 

คราวนี �ย้อนมาดกูนัให้ละเอียดยิ�งขึ �นแตต้่น จากเดมิที�เธอยดึใน
รูป เสียง กลิ�น รส สมัผสัภายนอก เวลาได้ยินเสียง เธอก็ยึดวา่กไูด้ยิน
เสียง เวลาเห็น เธอก็หลงว่ากเูห็นจริงๆ แล้วก็ปรุงแตง่ความชอบความ
พอใจออกไป เป็นกชูอบนูน่ชอบนี� อยากได้นั�นได้นี� นั�น! เรียกวา่ติดอยูใ่น
ภมูิของมนษุย์เตม็ขั �น พอเธอเคลียร์นิวรณ์จากจิตได้เข้าสูค่วามสงบใน
สมาธิ เธอก็ติดอยูใ่นอารมณ์ของสมาธิตามมิจฉาทิฐิที�เธอยงัมีอยู ่ ตั �งแต่
ตดิสขุหยาบๆในรูปฌานไปจนถึงสขุละเอียดของอรูปฌาน เธอก็เลื�อนเข้า
มาสูภ่มูิของพรหม ซึ�งยงัไมมี่การละสงัโยชน์เลยนะแม้แตน้่อย เพราะ
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สกักายทิฐิยงัเตม็อกเธออยูเ่ลย ไมว่า่เธอจะมีสมาธิดีเทา่ใดหรือแม้ 
กระทั�งเกิดฤทธิ�เดชขึ �น หากเธอยงัดกัดานอยูใ่นความเป็นเราได้ดีมีเป็น 
อยู ่มนัก็ยงัไมพ้่นกระแสทั �งสิ �น 

ตอ่ไปหากเธอพิจารณาจนแจ้งชดั วา่มนัไมมี่ความเป็นเรามนั 
มีแตข่นัธ์ห้าเท่านั �น เธอมองเห็นด้วยปัญญาญานของเธอเองเลยว่า 
ปรากฏการณ์ทั �งหลายรวมถึงภพภมูิตา่งๆ มนัไมไ่ด้มีอยูจ่ริง มนัเป็นแค่
ขนัธ์ห้าเทา่นั �น และเมื�อเธอเข้าใจแจ้งชดัเช่นนี �จนสามารถตดัขาด
ความคดิปรุงแตง่โดยความเป็นเรา ได้-ดี-มี-เป็นทั �งหลายออกได้ยามเมื�อ
มนัปรากฏขึ �นได้ นั�นเธอเริ�มตดัความดกัดานในสกักายทิฐิได้ แตก่ารตดั
ความดกัดานในสกักายทิฐินั �น มนัหมดแคค่วามเป็นเราของเรา หมด
ความเป็นตวักขูองกเูทา่นั �น แตย่งัคงหลงยึดขนัธ์ห้าอยู ่ ยงัหลงอาการอนั
ละเอียดของขนัธ์ห้าอยู ่ จิตจึงยงัหลงปรากฏการณ์ของรูป เสียง กลิ�น รส 
สมัผสัที�เกิดขึ �นภายในอยู ่ คือจิตยงัดกัดานหมายสิ�งเหลา่นี �วา่เป็นสิ�งมีอยู่
จริงแท้ จิตจงึจบัจงึแชอ่ยูก่บัปรากฏการณ์เหลา่นี � ซึ�งนี�เรียกวา่ กามราคะ 
แม้ไมไ่ด้มีความยึดมนัถือมั�นโดยความเป็นเรา แตจ่ิตเองมนัยงัหลง
ปรากฏการณ์ของสิ�งเหลา่นี � นี�ไมใ่ชต่วัรูป เสียง กลิ�น รส สมัผสั ที�อยู่
ภายนอกนะ นี�เป็นอาการภายในของจิตเองยามเมื�อเกิดการรับรู้รูปเสียง 
กลิ�น รส สมัผสั นั �นตา่งหาก  ซึ�งก็คือขนัธ์ห้านั�นละ่ จิตมนัไมเ่ข้าใจวา่สิ�ง
เหลา่นั �นเป็นเพียงมายา หาตวัตนที�แท้จริงไมไ่ด้ จงึหลงเกาะ หลงแชอ่ยู่
ในสิ�งเหลา่นี � ซึ�งก็คือ อปุาทานขนัธ์อีกเชน่กนั แตเ่ป็นภายในอนัละเอียด
กวา่ภายนอกมากมายนกั ซึ�งนี�แสดงวา่เธอยงัไมแ่จ้งชดัในผสัสะ ไมแ่จ้ง
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ชดัในการเห็น ไมแ่จ้งชดัในการได้ยิน ไมแ่จ้งชดัในการรับรู้สมัผสั หลงคดิ
วา่มนัมีอยูจ่ริงแท้ จิตมนัยงัไมเ่ข้าใจเพราะมนัยงัมีอวิชชาประกอบจิต 
มนัจงึยงัคงมีราคะ นนัทิ ตดิจมอยูใ่นอารมณ์ทั �งหลายเหลา่นั �น  

เพราะฉะนั �นการแก้การตดิจมตรงนี � มนัจงึต้องอาศยัปัญญา
ระดบัละเอียดที�เรียกวา่ ภาวนามยปัญญา คือการเห็นตามสภาพความ
เป็นจริงของปรากฏการณ์ที�เกิดขึ �นนั �นจริงๆ วา่มนัเป็นเพียงกลุม่ก้อนของ
ขนัธ์ห้า หาตวัตนที�แท้จริงของมนัไมไ่ด้ หรือเรียกวา่มนัเป็นเพียงมายา
ของขนัธ์ห้าที�ปรากฏขึ �นดเูหมือนวา่มีแตแ่ท้จริงแล้วมนัมิได้มีอยูจ่ริง การ
ปรากฏขึ �นของรูป การปรากฏขึ �นของเสียง และอื�นๆทั �งหมด มนัเป็นเพียง
มายาของขนัธ์ห้ามิได้มีอยูจ่ริง ขอเน้นอีกทีวา่ มนัต้องมีสตปัิญญาเห็น
ภายในของเธอจริงๆนะ ไมใ่ชเ่พียงแคก่ารคดิพิจารณา มนัต้องเห็นแจ้ง
ภายในในขณะที�มนัปรากฏ มนัถึงจะคอ่ยๆเกิดภาวนามยปัญญาขึ �นจน
สามารถตดักามราคะได้ขาดหมด กามราคะมนัจงึไมใ่ชเ่รื�อง Sex เรื�อง
กามหยาบๆภายนอก แบบที�เราเคยได้ยินกนันะ นั�นมนัยงัเปลือกมากๆ 

คราวนี �เมื�อสติปัญญาของเธอละเอียดได้ขนาดนี � เรียกวา่รู้เทา่ทนั
อายตนะที�เกิดขึ �นภายใน เห็นความเป็นมายาของอายตนะเหลา่นั �น เธอก็
จะมีความแยบคายพอที�จะแก้ความดกัดานชั �นในตอ่ไปได้ หรือพดูตาม
การปฏิบตัก็ิคือ เมื�อมาถึงตรงนี � จิตเธอจะมีความสงบสขุ เบาอยูภ่ายใน 
รู้อยูก่บัตวัเองภายใน แตจ่ิตเธอก็ยงัมีความหลงหมายมั�นในอารมณ์
ภายในที�รู้และความสขุนั �นวา่เป็นสิ�งที�มีจริง จิตเธอจงึดกัดานติดจมอยู่
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กบัอารมณ์ในความสงบนั �น เชน่กนัแม้ไมมี่ความเป็นเธอ เธอละความยดึ
มั�นโดยความเป็นตวัเธอของเธอได้แล้ว แตม่นัยงัหลงหมายมั�น
ปรากฏการณ์ของขนัธ์ห้าที�ละเอียดภายในนั �นเป็นของจริง เพราะอวิชชา
มนัยงัครอบงําอยู ่ และสติปัญญาเธอก็ไมล่ะเอียดพอ หากเป็นอารมณ์ที�
อาศยัรูปละเอียดภายใน ซึ�งไมเ่กี�ยวกบัรูปหยาบภายนอก เชน่แสง
สกุสวา่งที�เกิดในสมาธิ หรือรูปนิมิตทั �งหลาย หากจิตเธอจมอยูใ่นอารมณ์
เหลา่นี � นี�ก็เรียกว่า รูปราคะ แตห่ากจิตจมอยูก่บัอารมณ์ที�ละเอียด
ยิ�งขึ �นไปอีก คืออารมณ์แหง่นาม เชน่ ความวา่งแบบอากาศ อาการรู้ หรือ
ทิฐิชั �นสงูตา่งๆ นั�นก็เรียกวา่ อรูปราคะ ซึ�งเป็นสิ�งที�ละเอียดมาก และยาก
ที�จะมองเห็นได้เพราะจิตมนัยงัคงดกัดานหลงวา่สิ�งเหลา่นี �เป็นสิ�งที�มีอยู่
จริง และในความสงบนี �มนัก็จะมีความสขุ ความเบาเบกิบานอนัละเอียด
ควบคูอ่ยูใ่นทกุๆชั �นและละเอียดประณีตขึ �นในทกุๆชั �นด้วย ซึ�งทําให้จิต
หลงตดิใจยินดีอยู่อยา่งนั �น อยา่งยากที�จะแยกแยะเห็นความจริงได้  
ซึ�งทั �งหมดมนัเกิดมาจากรากเหง้าที�สําคญัคือ อวิชชา ความไมรู้่วา่
ปรากฏการณ์ทั �งหลายนั �นเป็นเพียงมายา ขนัธ์ทั �งห้าเป็นเพียงมายา มิใช่
สิ�งที�มีอยูอ่ยา่งจริงแท้ 

“สงัขิตเตนะ ปัญจุปาทานกัขนัธาทกุขา ว่าโดยสรุป การหลงยึด
มั นขนัธ์หา้โดยความเป็นตวัตน นั"นเป็นเหตแุห่งทกุข์” นั �นมนัมีสองระดบั 
ระดบัหยาบคือหลงยดึมั�นถือมั�นขนัธ์ห้าเป็นเราของเรา และระดบั
ละเอียดคือหลงยดึวา่ขนัธ์ห้าเป็นสิ�งที�มีอยูจ่ริง เมื�อเป็นเชน่นี � จิตจงึเริ�ม
หลงยดึอารมณ์ที�ละเอียดประณีตสดุก่อน ตั �งแตอ่ารมณ์ตา่งๆใน อรูป-
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อารมณ์แล้วก็ปรุงตอ่ใหญ่โตขึ �นมายดึรูปอารมณ์ จนออกมายดึอารมณ์
ของรูป เสียง กลิ�น รสทั �งหลายภายนอก ดงันั �นหากเรายงัหลงยดึอารมณ์
หยาบๆภายนอกอยู ่ อารมณ์ภายในก็ไมต้่องพดูถึง ยึดอยู่แนน่อน เพราะ
เธอไมส่ามารถรู้เห็นมนัได้ จะละวางก็ไมมี่สตปัิญญาพอที�จะตดัมนัได้ 
เมื�อเรายงัหลงการเห็น สิ�งถกูเห็นอยู ่ เรื�องรูปอารมณ์ หรือ อรูปอารมณ์
ภายในก็ถกูยดึไปเรียบร้อย  แตค่ิดดนูะ พวกเรามนัหนาไปถึงขนาดติดดี
ยดึดี หลงกดีูมีเป็นอยู ่ มนัก็ยิ�งหยาบใหญ่ ถึงเรียกวา่ อภิมหาดกัดานไง 
มนัหนาขนาดไหน เข้าใจมั �ย เธอยงัไมรู้่อะไรเลยเรื�องการปฏิบตัภิายใน 
ตดิอยูเ่พียงแคศี่ลธรรมระดบัตํ�าๆ ติดอยูก่บัเกียรตยิศสรรเสริญภายนอก 
หลงตวัตน และหนาไปด้วยทิฐิมานะจนทําให้สร้างความเกลียดชงั เพง่
โทษ พยาบาท ซึ�งนั�น! มนัหมายถึง เธอจมทกุข์แนน่อน และเธอกําลงัเปิด
ประตนูรกให้กบัใจของเธอ เธอปลอ่ยให้ทิฐิมานะมนัพอกพนูจนสร้าง
อปุกิเลสขึ �นมากมายซึ�งนั�นมนักลบัตรงกนัข้ามกบัความดีที�เธอยดึกนัอยู่
อยา่งสิ �นเชิง 

พดูอยูเ่สมอวา่ อวิชชาความหลงหรือความไมรู้่นั �น มนัมีสองนยั
เสมอ นยัที�หนึ�ง เธอหลงยดึมั�นถือมั�นในความหมายแหง่ความเป็นคู่
ทั �งหลาย นยัที�สอง เธอขาดสติปัญญาไมรู้่เทา่ทนัอารมณ์ที�ปรากฏ  
นยัแรกนั �นเริ�มตั �งแตห่ลงหมายมั�นในความมีอยูจ่ริงของรู้และสิ�งถกูรู้ แล้ว
มนัก็ปรุงแตง่ซบัซ้อนไปจนถึงหลงยดึมั�นในคณุคา่ความหมาย ถกูผิด  
ดีชั�ว ขาวดํา สั �นยาว อะไรออกไปหนาเตอะ สว่นนยัที�สองนั �น เธอขาด
สตปัิญญาที�จะแยบคาย ที�จะ recognize ปัจจบุนัขณะนั �นได้วา่ อะไร
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กําลงัปรากฏขึ �นภายในใจของเธอ เธอไมรู้่เทา่ทนัรูปนามที�กําลงัปรากฏ
ตามความเป็นจริง ทั �งจริงสมมตุ ิและจริงปรมตัถ์ ไมว่า่นยัใดนยัหนึ�งหาก
เธอยงัหลงอยู ่ เธอก็ไมมี่ทางหลดุพ้นไปได้ ซึ�งนี�คือต้นเหตแุหง่ความทกุข์
ทั �งปวง 

เหมือนกบัเมื�อเธอไมเ่ข้าใจแจ้งชดัวา่ ความเป็นเรานั �นมนัมิได้มี
อยูอ่ยา่งจริงแท้ มนัเป็นแคม่ายาของขนัธ์ห้าที�ปรุงแตง่กนัขึ �น นั�นเธอยงั
เตม็ไปด้วยอวิชชา ซึ�งนําพาหรือปรุงแตง่ไปจนถึงสกักายทิฐิเกิดตวัตนอนั
ใหญ่โตขึ �น และก็จะพลอยปรุงตอ่ไปจนถึงมานะ แล้วทําไมเธอถึงคดิวา่มี
เราจริงๆ ก็เพราะเธอหลงอารมณ์ภายในทั �งหมดวา่มีอยู่จริง หลงอรูป- 
อารมณ์ภายใน รูปอารมณ์ภายใน หลงการรับรู้ทางอายตนะภายในว่ามี
อยูจ่ริง จนหลงสร้างความเป็นเราขึ �นในปรากฏการณ์ทั �งหลายเหลา่นั �น 
นั�น! เพราะเธอไมเ่ข้าใจแจ้งชดัในความจริงของมนัและไมส่ามารถรู้เทา่
ทนัอารมณ์ทั �งหลายเหลา่นั �น การปฏิบตัมินัจงึต้องละเอียดแยบคาย
เข้าใจแจ้งชดัและรู้เทา่ทนั จนสามารถปลอ่ยวางมนัได้ 

เดมิแท้ธรรมชาตมินัหลดุอยู่แล้ว มนัไมต่ิดกนัอยูแ่ล้ว มนัเป็น
กระแสแหง่เหตปัุจจยัที�ไหลไปอย่างไมเ่คยหยดุนิ�ง ซึ�งวา่งจากความเป็น
ตวัตนที�แท้จริงใดๆทั �งสิ �น แตเ่ธอหลงวา่มนัติด มนัก็เลยมีหลดุ หลงว่ามนั
ยดึมนัก็เลยมีปลอ่ย หลงว่ามีการผกูมดัพนัธนาการ มนัก็เลยมีความ
อิสระหลดุพ้น แตจ่ริงๆมนัไมมี่ เดมิแท้มนัไมมี่อะไรเชน่นั �นทั �งสิ �น เพราะ
มนัไมมี่จงัหวะใดๆเลยของกระแสที�มนัจะเป็นอะไรในทํานองตวัตนตา่งๆ
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ที�เราหมายมั�นกนัขึ �น เพราะความหลงวา่ปรากฏการณ์ทั �งหลายที�เธอรับรู้
นั �นมนัมีอยูจ่ริง มนัก็เลยวนอยูใ่นวงัวนแหง่สงัสารวฏั หลงยึดนูน่ยึดนี�
มากมาย แล้วก็มาหลงจะปลอ่ยจะวางอีก พอวางไมไ่ด้ก็โกรธตวัเองอีก 
เลยกลายเป็น Vicious Cycle หมนุไมห่ยดุ มีแตท่กุข์กบัทกุข์ 

ก็เหมือนเมื�อกี �นะ่ เสียงกบ เสียงเขียด ที�เธอไม่ต้องไปอะไรกบัมนั 
มนัก็หลดุ มนัก็วางของมนัอยูแ่ล้วในตวัมนัเองเลย ฝึกให้คลอ่งเถิดกบั
ทกุๆปรากฏการณ์ แตเ่ธอต้องเข้าใจนะ ไมใ่ชไ่ปพยายามทําเฉยแบบ 
บื �อๆ เธอต้องเข้าใจและรู้เท่าทนัรูปนามที�ปรากฏ รู้ในรูป รู้ในการปรุงแตง่
รู้ในจิตของเธอที�ปรากฏอยูใ่นขณะที�เกิดการกระทบนั �น และเข้าใจแจ้งชดั
อยูภ่ายในวา่ มนัเป็นแคเ่พียงมายาของขนัธ์ห้า มนัไมใ่ช่สิ�งที�จริงแท้ แล้ว
ไมต้่องไปพยายามทําอะไรกบัมนันะ แคป่ลอ่ยให้มนัรับรู้เชน่นั �น ตาม
ธรรมชาตทีิ�มนัรู้กนัเอง เห็นกนัเอง ได้ยินกนัเอง และอิสระอยูแ่ล้วในตวั
มนัเอง ให้เธอตั �งมั�นอยูเ่ช่นนั �น ตั �งมั�นด้วยความตื�นแจ้ง รู้เทา่ทนัรูปนามที�
ปรากฏ และเข้าใจชดัในความเป็นมายาของมนั แล้วความหลงยดึมั�นถือ
มั�นมนัจะคอ่ยๆถกูตดัไปทีละชั �นจนหมด ถ้าเธอรู้เทา่ทนัรูปนามที�ปรากฏ
นั �นไปเรื�อยๆจากหยาบไปหาละเอียด แตห่ากเธอปรุงอะไรขึ �นมาแม้
เล็กน้อย แล้วเธอไมรู้่เทา่ทนัไปหลงจมแชใ่นมนั มนัก็เริ�มภพชาตใิหม ่มนั
ก็เริ�มแดนเกิดใหมใ่ห้กบัเธอตามอารมณ์ที�เธอหมายมั�นนั �น หากเธอหลง
จมแชอ่ารมณ์หยาบ เธอไมรู้่เทา่ทนัและไมเ่ข้าใจแจ้งชดัในอารมณ์นั �น 
นั�นก็เป็นภพหยาบของเธอ หากเธอแชอ่ารมณ์ละเอียดมนัก็เป็นภพ
ละเอียด  
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ทั �งหมดมนัจงึอยูแ่คเ่พียง เธอตดัสิ�งที�เธอดกัดานอยูเ่ทา่นั �นเอง 
เธอรู้เทา่ทนัสิ�งที�เธอดกัดานอยู ่ในทกุๆอาการตั �งแตอ่ภิมหาดกัดานที�พวก
เธอติดกนันกัหนาไปจนถึงละเอียดสดุภายใน มนัจงึไมใ่ชแ่คเ่พียงการมา
นั�งเฉยแครู้่แบบบื �อๆนะ มนัรู้มนัเข้าใจ มนัรู้เทา่ทนั แตบ่นความรู้นั �นก็
ไมใ่ชก่ารจดจ้อง ครุ่นคิด หรือปรุงแตง่ธรรมอะไรขึ �นนะ มนัเป็นการรู้ที�ตั �ง
มั�นอยูบ่นสมัมาทิฐิที�ได้พฒันามาอย่างดีแล้ว ที�เราเรียกว่า สมัมาสมาธิ 
นั�นละ่ เพราะฉะนั �น เวลาเธอปฏิบตัมินัจงึต้องคอ่ยๆไปทีละขั �นนะ จาก 
Active, Less Active, แล้วก็ Non Active หากเธอเป็นผู้ ที�แยบคายใน
การสงัเกตจิตของตน เธอสามารถเรียนรู้เข้าใจอาการของจิตเธอได้ตั �งแต่
ขั �น Active เลย แล้วยิ�งไปถึง Less Active เธอก็ยิ�งจะสงัเกตอะไรได้มาก
ขึ �น มนัจะโผล่หรือแสดงความจริงของตวัเธอเองออกมามากมาย และใน
จงัหวะที�มนัวา่งจากความคดิปรุงแตง่ เธอก็จะสามารถสงัเกตหรือรู้เทา่
ทนัอาการรู้ได้ เธอจะคอ่ยๆเข้าใจการรู้ในรู้ เมื�อเธอฝึกรู้ในรู้ได้คล่อง อีก
หนอ่ยเธอก็สามารถเข้าไปสู ่Non Active ที�แท้จริงได้ แล้วเธอจะสามารถ
เข้าใจปรากฏการณ์แหง่การยดึมั�นถือมั�น การตดิ การหลดุ การปลอ่ย
และเห็นแจ้งถึงมายาของสิ�งเหลา่นี �ทั �งหมด เมื�อเธอเห็นแจ้งเชน่นั �น เธอ
จะแจ้งชดัในธรรมชาตทีิ�มนัหลดุกนัอยูแ่ล้วตลอดเวลา และเข้าถึงความ
อิสระที�มีอยู่แล้วแตเ่ดมิมากขึ �นๆเรื�อยๆ จนในที�สดุเธอจะมองเห็นสิ�งตา่ง
ในสภาพแหง่ความบริสทุธิ�ดั �งเดมิ และเข้าถึงความบริสทุธิ�ดั �งเดมิที�มีอยู่
แล้วตามธรรมชาตขิองทกุสิ�งทกุปรากฏการณ์  
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เมื�อมาถึงตรงนี � อย่าพึ�งนอนใจนะ มนัยงัมีปัญหาอยู ่ หากเธอ
เตรียมตวัมาไมดี่ เธอขาดสิ�งที�สําคญัยิ�งยวดคือ โพธิจิต เธอจะเกิดแค่
ปัญญาแหง่ธรรมธาตชุั �นต้น แตไ่มเ่กิดปัญญาที�เหลือ เหมือนกบัวา่เธอ
จะแจ้งในธรรมกาย แตไ่มแ่จ้งในสมัโภคกายและนิรมานกาย ซึ�งนั�นก็
แสดงวา่ เธอมิได้แจ้งตอ่ธรรมกายที�แท้จริง ดงันั �นเพื�อการเตรียมตวัที�ดี
ตั �งแตต้่นเธอจงึต้องฝึกโพธิจิต ฝึกให้มีความรักความเมตตาเสียสละเพื�อ
ผู้ อื�น พากเพียรปฏิบตัเิพื�อชว่ยเหลือผู้ อื�นให้พ้นทกุข์ เมื�อเธอปฏิบตัไิด้
ละเอียดลงไปสิ�งเหลา่นี �ที�เธอฝึกมาดีแล้วจะชว่ยให้เธอเข้าถึงปัญญาทั �ง
ห้าแหง่ตรีกายได้ ซึ�งหากเธอไมเ่ตรียมพร้อมมาเชน่นั �น มนัก็จะเป็นการ
ยากมากและจะเป็นอปุสรรคทําให้เธอตดิคาได้ในเบื �องปลาย และก็ยาก
ที�จะออกมาได้ 

จดุหมายสงูสดุของทกุชีวิตมนัอยูที่�จดุเดียวกนั มนัไมไ่ด้มี
หลากหลายที�แตกตา่งกนัตามบคุคล เพราะหากมีเชน่นั �น มนัก็แสดงว่า
ยงัหลงตดิอยูใ่นความเป็นตวัตนที�แตกตา่งอยูเ่ชน่เดมิ มนัจงึขึ �นอยูก่บัวา่ 
ชีวิตจิตวิญญาณนั �นมนัประกอบเหตปัุจจยัมาพร้อมแคไ่หนตา่งหาก และ
ทกุชีวิตจะต้องไปถึงความหลดุพ้นอนัสงูสดุทั �งสิ �น มนัมิได้จํากดัอยูแ่ค่
เพียงกลุม่ใดกลุม่หนึ�ง เพราะถ้ามนัยงัไมที่�สดุ มนัก็ไมจ่บ ดงันั �น โพธิจิต
จงึเป็นเรื�องที�สําคญัและจําเป็นอยา่งยิ�งยวด 

นั�นคือ เธอจําเป็นจะต้องฝึกตน ภายใต้บทสรุปสามอยา่งคือ 
หนึ�ง…เธอต้องฝึกจิตของเธอให้มีสตติั �งมั�นในการรู้สามฐาน หรือ รู้รูป 
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เจตสิก จิต จนถึงขั �น Non Active ให้ชํานาญ, สองเธอต้องฝึกปัญญา
ของเธอให้แยบคายจนแจ้งชดัถึงความเป็นมายาของขนัธ์ห้า และ สาม 
เธอต้องตั �งมั�นอยู่บนความรักความเมตตากรุณาตอ่ทกุๆชีวิต ซึ�งนี�คือ
สิ�งจําเป็นมากที�เราจะต้องฝึกพร้อมกนัไปเรื�อยๆ และเป็นสิ�งสําคญัมากที�
เธอจะต้องเร่งเรียนรู้ทําความเข้าใจและปฏิบตัใิห้ถกูให้เป็นเสียแตต่อนนี � 
เพราะโอกาสในอนาคตตอ่ไปนั �นมนัจะยิ�งน้อยลงทกุที ไมใ่ชเ่พราะเหตใุด
หรอก ก็เพราะความดกัดานของจิตมนษุย์เราเองนี�ละ่ มนัจะพาเราออก
หา่งจากทางที�แท้จริงอยา่งมิอาจมองเห็น หลงอารมณ์ หลงโลกธรรม จน
สร้างความเกลียดชงัให้เกิดขึ �นแม้กระทั�งในหมูน่กัปฏิบตัเิอง แล้วก็นําพา
พวกเราไปสูน่รกในที�สดุ 

คอ่ยๆทําไปนะ ไมต้่องเร่งรีบแตก็่อยา่เกียจคร้าน และทําไป
เรื�อยๆแบบไมห่ยดุ คอ่ยๆเรียนรู้ไปเถิด ในที�สดุเธอจะเข้าใจวา่ มนัวางกนั
อยูแ่ล้วอยา่งไร เธอจะได้ลอกความดกัดานของเธอออกไปเรื�อยๆ จําไว้ให้
ดีเถิด มนัวางกนัอยูแ่ล้ว แตเ่พราะเธอไมเ่ห็นไมรู้่เทา่ทนั เมื�อไมรู้่มนัก็หลง
ยดึ แล้วเธอก็ไมรู้่จกัวา่เธอกําลงัยดึ มนัก็เลยยิ�งยดึกนัไปใหญ่จนไมรู้่จกั
วาง เมื�อเธอไมรู้่จกัการยดึ ไมรู้่จกัการวาง เธอก็เลยยึดในการวางเข้าไป
อีก ถ้าเธอรู้จกัการยดึ รู้จกัการวาง ในที�สดุเธอก็จะไมย่ดึในการวางและ
ไมย่ดึในการยดึนั �นด้วย สิ�งตา่งๆมนัปรากฏอยูใ่ห้เห็นตลอดเวลา แตเ่รา
ไมเ่ห็น ไมเ่ข้าใจ ไมรู้่เทา่ทนั มนัก็เลยหลงอยู่อยา่งนี � ถึงพดูอยูเ่สมอวา่ 
ธรรมะมนัอยูที่�ปลายจมกู แตเ่ธอไมเ่ห็น เธอมองข้ามมนัไปทกุวนั แล้ว
เธอก็ไปดิ �นรนที�จะแสวงหามนัในที�อื�นภายนอก มนัก็เลยไมมี่ทางพบสกัที 
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แคเ่ธอสงบใจแล้วคอ่ยๆเรียนรู้ตวัเธอเอง เรียนรู้เข้ามาภายใน จนเข้าใจ
แก่นแท้ของธรรมทั �งปวง แล้วเธอก็จะสิ �นสงสยัในที�สดุ 
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Deal ให้ถูก 1 

 

 

การปฏิบตัธิรรมคือการเปลี�ยนวิถีชีวิต วิถีชีวิตไมไ่ด้หมายถึง
ภายนอก อยา่ไปมองอะไรแคภ่ายนอกเลย ภายนอกเชน่ โกนหวั เปลี�ยน
ชดุ เปลี�ยนเสื �อ หรือวา่เปลี�ยนที�อยูที่�ทํางาน อนันั �นมนัของหยาบๆ วิถี
ชีวิตหมายถึงอะไร วิถีที�เราจะ deal กบัโลก การมองโลก การคิด การที�
เราจะมีทศันคติตอ่โลก การที�เราจะ approach ปัญหาในโลกนี �มนัจะ
แตกตา่งจากเดมิ เข้าใจมั �ย มนัจะแตกตา่งกนั  

ยกตวัอย่างง่ายๆ คนเราทกุข์เพราะอะไร เราทกุข์เพราะกิเลส 
ถกูมั �ย คนเรามีกิเลสอะไรบ้าง ก็โลภ โกรธ หลงใชม่ั �ย ซึ�งความหลงนั �น
เป็นรากเหง้า เพราะความไมรู้่ตามความเป็นจริง จงึทําให้เกิดหลงใหลได้
ปลื �ม หลงกบัสิ�งใด เราก็เกิดความกลวัจะไมไ่ด้สิ�งนั �น หากไมไ่ด้ เราก็เกิด 
ความขดัเคือง ความเกลียด โมโหโทโสขึ �นใชม่ั �ย หลงสิ�งใด อยากได้สิ�งใด 
ก็มีความปรารถนา ความโลภอยากได้มนัมาครอบครอง ใชม่ั �ย ดงันั �นการ
แสดงออกหลกัๆ ก็คือ โลภะและโทสะ ซึ�งมนัมีรากเหง้ามาจากความ
พอใจและไมพ่อใจ ซึ�งสองอนันี � นี�เป็นตวัหลกัๆที�เราแสดงออก เห็นมั �ยวา่
มนัเกี�ยวข้องกบัสิ�งอื�นทั �งนั �นเลย เรามีความโลภในกายเรามั �ย เรามีความ
โลภในจิตเรามั �ย ไมมี่ในระดบัรุนแรงที�แสดงออกใชม่ั �ย เราอาจจะอยาก
ให้กายให้จิตเป็นอย่างโน้นอยา่งนี � เชน่ อยากให้จิตสงบ อยากให้กาย



Deal ให้ถกู 1 

44 

แข็งแรง อนันั �นมนัก็มีอยูเ่ล็กๆภายใน แตต่วัที�แสดงออกมาก และมี
ปัญหามาก ก็คือสิ�งข้างนอกทั �งนั �น แล้วปัญหาเรื�องทกุข์ของเราสว่นใหญ่
ก็คือข้างนอกทั �งนั �น สิ�งนี � คนนี � อนันั �น อนันี � เตม็ไปหมด  

เราลองพิจารณาย้อนหลงัดสูิ จะกี�สิบปีก็ตาม ที�มนัทกุข์มีมั �ยที�ไม่
เกี�ยวกบัข้างนอก ไมมี่ แล้วที�ทกุข์จากข้างในมีมั �ย...น้อยเลยใชม่ั �ย ไอ้ที�
เราจะรู้สกึวา่ ทกุข์เพราะความยดึขนัธ์ห้า ขนัธ์ห้ามนัหนกัเหลือเกิน ทกุข์
เพราะยดึกายนี �มนัหนกัเหลือเกิน เรายงัไมเ่คยรู้สกึหรอก มีแตพ่ดูกนัวา่ 
ขนัธ์ห้าเป็นทกุข์ “ทกุข์ยงัไงนะ ไมเ่ห็นจะทกุข์เลย” กลบัชอบกลบัยึดเสีย
อีกจะมีก็นกัปฏิบตัเิทา่นั �นแหละ เริ�มรู้วา่ขนัธ์ห้าเป็นทกุข์ แตก็่ยงัไมเ่ห็น
หรอก แตก่ลบักลายเป็นทกุข์เพราะความอยาก อยากให้มนัสงบ แตม่นั
ไมส่งบสกัที เลยขุน่เคือง อนันี �ทกุข์แบบปรุงแตง่ เลอะเทอะเอาเอง  

เพราฉะนั �น ที�ทกุข์เพราะการหลงยดึขนัธ์ห้าเป็นทกุข์นั �น มนัเบา 
มนัละเอียด มนัเป็นรากเหง้า มนัจะแสดงออกที�ผลภายนอกคือ ความ
โลภและโกรธที�เรายงัมีอยู่ มนัคือความหลงอนัละเอียดภายใน ซึ�งเรามอง
ไมเ่ห็นหรอก แตที่�แน่ๆ  ตอนนี �เรามนัทกุข์จากความโลภและความโกรธ 
ข้างนอกนี�ละ่ มนัยงัเยอะอยูเ่ลย เข้าใจมั �ย ส่วนเรื�องทกุข์จากการยดึขนัธ์
ห้าวา่เป็นทกุข์นี � ใจเย็นๆ จดัการตรงนี �ก่อนให้มนัเบาบางลง ไมใ่ชว่า่ผิด
นะ ไมใ่ชว่า่ไมมี่นะ มี แตเ่รายงัมองไมเ่ห็นหรอก หรือพดูง่ายๆ ในมมุกลบั 
คือตราบใดที�เรายงัแสดงออกด้วยความโลภ ความโกรธอยู ่ อยา่ไปคิด
เรื�องขนัธ์ห้าเป็นทกุข์เลย เหมือนอย่างที�พดูอยูเ่สมอว่าถ้าเธอไปยึดอนันู้น
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อนันี �อนันั �นข้างนอก ยึดโลกธรรมหยาบๆอยู่ แล้วเธอจะมาบอกวา่ มนั
วา่ง มนัไมมี่ตวัตน จิตมนัไม่เชื�อเธอหรอก เพราะที�เธอพดูเชน่นั �น มนัไม่
วา่งไปแล้ว เธอยดึไปเรียบร้อยแล้ว เธออยา่มาฝันเลย อนันั �นมนัหลอก
ตวัเอง เข้าใจมั �ย เธอยดึขนัธ์ห้าไปเรียบร้อยแล้ว เธอถึงต้องมานั�งเสกว่า
มนัวา่งเปลา่ เธอกําลงัหลอกตวัเอง เธอไมไ่ด้รู้จริง ถ้าเธอรู้จริงเธอจะรู้วา่
มนัไมไ่ด้เกี�ยวกบัตรงนั �น เธอออกไปถึงความโลภ ความโกรธแล้ว เธอต้อง
จดัการตรงนี � เข้าใจมั �ย 

ตรงนี �คือเรื�องสําคญั ถึงบอกเสมอว่าขั �นแรกเราต้องพ้นทกุข์ให้
เป็นเสียก่อน นี�คือเรื�องเร่งดว่น แล้วความทกุข์สว่นใหญ่ของเราคือทกุข์
จากภายนอกทั �งนั �นแหละ ทกุข์เพราะของก ู ทกุข์เพราะวตัถ ุ ทกุข์เพราะ
บคุคล ทกุข์เพราะอะไรๆทั �งหลายมนัไมไ่ด้ดั�งใจ โนน่นี�นั�น เตม็ไปหมด 
เพราะฉะนั �นเราจงึต้องเปลี�ยน attitude ในการมองโลก ในการ deal กบั
โลก ในการ approach ทกุๆสิ�งรอบตวัเราเสียใหม่ 

อนัดบัแรก เราอยา่ approach กบัสิ�งตา่งๆ ในทางที�ทําให้ทกุข์สิ 
อยา่approach กบัสิ�งตา่งๆในทางเสื�อม อนัดบัที�สอง approach ให้มนั
ไปในทางเจริญขึ �นสิ ให้มนันําไปสูค่วามพ้นทกุข์สิ  ทําให้มนัไปสูค่วาม
เบาสบายโปร่งโลง่ใจสิ ทกุข์มนัหนกัถกูมั �ย มนัหนกั มนัทนยาก แตก่ศุล
มนัเป็นความเบา มนัเจริญ มนัลอยขึ �นไปเรื�อยๆ มนัสขุ มนัเบา 
เพราะฉะนั �นสขุคือกศุล คําว่าสขุคือกศุล คือจิตมนัเบา แตพ่วกเราเข้าใจ
วา่สขุคืออะไร คือความเพลิดเพลิน ความแซ่บ ความอร่อย ความนุม่นวล 
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ความหอม ความหวาน ความสวย เราคดิวา่นั�นคือสขุ การได้สมัผสัสิ�ง
เหลา่นี � เราวา่มนัเป็นสขุ ไมใ่ชห่รอก ถ้าเราดดีูๆแล้วมนัคือความทกุข์ มนั
เป็นแคค่วามพงึพอใจ แล้วทําให้ใจมนัเพลิน มนัจม แตแ่ท้จริง มนัเป็น
ความทกุข์ เพราะมนัหนกัจิต เอาง่ายๆ ถกูลอตเตอรี� ก็นอนไมห่ลบั มนั
เทา่ๆกบัตอนคิดอยากจะถกูลอตเตอรี� เทา่ๆกบัเมื�อมนัไมถ่กูลอตเตอรี� 
ใชม่ั �ย พรุ่งนี �ลอตเตอรี�จะออก “มนัจะถกูมั �ยหวา่” กลวั กงัวล ก็นอนไม่
หลบั พอถกูแล้วดีใจว้าวุน่ใจขึ �นมาอีก “เอ๊ะ! มนัจะได้เงินหรือเปล่า, จะ
ไปซื �ออะไรดีนะ, ฉนัจะใช้เงินทําอะไรได้บ้าง” ว้าวุน่ใจก็นอนไมห่ลบัอีก 

เพราะฉะนั �นความสขุก็นอนไมห่ลบันะ ความทกุข์ก็นอนไมห่ลบั 
นั�นมนัสขุหนกั มนัเป็นความสขุเพราะเพลินในการเสพ เขาเรียกว่า จิต
มนัถกู arouse มนัเกิดฉันทะมาก มนัก็สดัสา่ยไมห่ยดุ จิตไมส่งบ สว่น
ความทกุข์ที�เราเกิดความโกรธเคืองพยาบาท นี�ก็ทกุข์เหมือนกนั แตเ่ป็น
ด้านลบ เพราะฉะนั �นการ deal หรือการ approach กบัสิ�งเหลา่นี � มนัต้อง
กลบักนันะ 

เมื�อเราเข้าใจว่า เราต้องละสิ�งที�เป็นทางเสื�อม แล้วเจริญสิ�งที� 
เป็นทางเจริญ แล้วอะไรละ่เป็นทางเสื�อม ก็สิ�งหนกัทั �งหลาย มนัหนกั  
มนัหนว่ง มนัถ่วงให้เราตํ�าลงซึ�งก็คือการยึดติดถกูมั �ย ทีนี �ที�เราบอกวา่
อปุาทานเกิดขึ �นเพราะตณัหา เพราะฉะนั �นเราละที�ตณัหาได้ ก็ดบัทกุข์ได้
อยา่พึ�งไปพดูเลย นั�นมนัก็ไกลเกินไปมนัอยูใ่นหนงัสือ เรายงัไมเ่ห็นหรอก 
หากเราไมเ่ฝ้าสงัเกตเรียนรู้ที�จิตเราก่อน เราต้องหดัดจูิตนะ ดจูิตให้เห็น
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ตณัหา การทําจิตให้ไร้ตณัหานั �น ท่านไมไ่ด้พดูผิดหรอก แตเ่รามนัทําได้ 
รึเปลา่ เข้าใจมั �ย 

ทีนี � เรามาดทีู�ทกุข์ก่อน ง่ายๆ คนเราทกุข์เพราะอะไร ทกุข์เพราะ
ไมส่มอยาก ปรารถนาสิ�งใดไมไ่ด้สิ�งนั �นนั�นเป็นทกุข์ เราอยากได้สิ�งใดแล้ว
ไมไ่ด้มนัก็ทกุข์ใชม่ั �ย อยากให้สิ�งที�รักเป็นตามที�เราต้องการ แล้วมนัไม่
เป็นมนัก็ทกุข์ อยากให้สิ�งที�เราไมช่อบอยา่ได้เข้ามาใกล้เรา แตห่ากมนัยงั
มาใกล้ก็ทกุข์ใชม่ั �ยหรือ ไมอ่ยากผลดัพรากจากสิ�งที�รัก หากผลดัพราก
มนัก็ทกุข์ ใชม่ั �ย อยากให้สิ�งที�รักมนัอยูก่บัเรา ไมว่า่จะเป็นของก ูหนงัสือ 
เสื �อผ้า บคุคล อยากให้เขาดีตอ่เรา อยากให้เขาเป็นอย่างที�เราคิด อยาก
ให้เขาเป็นอยา่งนี � มนัมีความอยากนําทั �งนั �นใชม่ั �ย ประสบกบัสิ�งที�ไมเ่ป็น
ที�รักที�พอใจก็เป็นทกุข์ ก็เพราะไมส่มอยาก สิ�งที�เกลียดสิ�งไมช่อบไมอ่ยาก
ให้เกิดขึ �น ไมอ่ยากให้เจอ พอเจอก็เป็นทกุข์ เพราะฉะนั �นทั �งหมดคือ 
ความไมส่มอยากทําให้ทกุข์ทั �งนั �น 

พระพทุธองค์ทา่นถึงบอกวา่ละตณัหาสิ ความอยากของเรานั�น
ละ่ เป็นเหตหุลกัที�นําไปสู่ความทกุข์แตพ่อเราไมส่มอยาก เรากลบัไปมอง
วา่อะไรๆที�มาขวางกั �นความอยากของเรา ท่านบอกให้จดัการกบัตณัหา 
เราก็รู้แตต่ณัหาในหนงัสือ เราไมม่องตณัหาที�ตวัเรา เรากลบัจะไปจดัการ
กบัสิ�งอื�นๆภายนอก แล้วมนัจะพ้นทกุข์ได้อยา่งไร คนเราชอบไปคดิถึงสิ�ง
อื�นไมด่ทีู�ตวัเรา ท่านบอกให้ละตณัหาคือ บอกให้จดัการที�ตวัเรา แตเ่รารู้
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เพียงตณัหาในหนงัสือ ไมรู้่จกัตณัหาจริงๆในตวัเรา มนัก็เลยยงัทกุข์อยู่
อยา่งนั �น 

แล้วทําไมเราถึงไมส่มอยาก ก็เพราะเรามีความอยาก แล้วเพราะ
อะไรเราถึงมีความอยากก็เพราะเราคิดวา่ เราจะมีมนัได้จริงๆ เราจะ
ควบคมุมนัได้จริงๆ เราเริ�มเป็นเจ้าเข้าไปครอบครอง เพราะความหลง
โดยความมีเราของเรา เราคดิว่าสิ�งนั �นมนัจะเป็นของเราได้จริง สิ�งนั �น
จะต้องเป็นอยา่งที�เราคิดจริงๆ ปรารถนาสิ�งใดไมไ่ด้สิ�งนั �นมนัจงึเป็นทกุข์ 
ก็เพราะเราคิดวา่มนัจะได้ตามที�เราคิด เราอยากให้มนัเป็นอยา่งนั �นอย่าง
นี � มนัจะเป็นไปได้เหรอ ประสบกบัสิ�งที�ไมเ่ป็นที�รักที�พอใจเป็นทกุข์ นั�น
เราคิดวา่เรามีอํานาจอะไร ที�จะไปป้องกนัสิ�งที�เราไมช่อบให้มนัไมเ่ข้ามา 
พลดัพรากจากสิ�งที�รักเป็นทกุข์ เราคิดวา่เรามีอํานาจอะไรที�จะทําให้สิ�งที�
เรารักมนัคงอยูก่บัเราตลอดไป เห็นมั �ย เราจะเอาแตต่วัเราเอง เข้าข้างตวั
เราเอง เราหลงตวัเราเอง เราไมม่องเลยวา่ทั �งหมดที�พดูมานี � เรากําลงัฝืน
กฎแหง่ธรรมชาต ิ มนัไมมี่อะไรเลย ที�เราจะมีอํานาจควบคมุให้ได้ทกุ
อยา่งตามที�ต้องการ ไมใ่ห้สิ�งที�ไมช่อบเข้ามา ให้สิ�งที�เรารักเราชอบคงอยู่ 
เพราะเรามีความหลงเป็นพื �นฐาน เราไมเ่ข้าใจวา่มนัไมมี่อะไรเลยนะที�จะ
อยูใ่ต้อํานาจเราได้อยา่งแท้จริง 

เพียงเพราะเราคดิว่าเราคมุอนันี �ได้ ขยบัมือ กํามือได้ ยืดแขนได้ 
กางแขนได้ ก้าวขาได้ คิดได้ เคี �ยวได้ เราก็คิดว่าเราเป็นเจ้าของกายนี � 
แล้วเราคิดวา่มนัจะอยูใ่นอํานาจของเราตลอดเวลาหรือ เราคิดวา่ คนนี �
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เราดีกบัเขา แล้วเขาต้องดีกบัเรา อยา่งนั �นหรือ รถคนันี �ทะเบียนเป็นของ
เรา เพราะฉะนั �นมนัต้องเป็นของเรา มนัต้องอยูใ่นอํานาจของเรา จริง
เหรอมนัไมเ่ป็นอยา่งนั �นหรอก เข้าใจมั �ย นี�คือความหลงของเราเอง ที�เรา
ไปคดิแบบนั �น เราแผ่อํานาจของเราออกไป ว่าเราจะควบคมุทกุสิ�งให้ได้ 
ทั �งวตัถแุละบคุคล สิ�งที�ฉนัชอบ ฉนัปรารถนาก็ต้องเข้ามาหาฉนั สิ�งที�ฉัน
ไมช่อบก็ต้องไมเ่ข้ามาหาฉนั สิ�งที�ฉนัชอบและมีอยูแ่ล้วก็ต้องไมอ่อกไป
จากฉนั นี�มนัเรากําลงัขยายอิทธิพลของตวัตน เห็นมั �ย 

นี�ไมต้่องไปพดูถึง “สงัขิตเตนะ ปัญจุปาทานกัขนัธาทกุขา” เลย
มองตรงนี �ให้เห็นก่อน ตวักมูนัใหญ่มากแล้ว เรากําลงัจะออกไปครอบ- 
ครองทกุอย่างหมด และนี�คือเหตแุหง่ความอยากทั �งปวง และเมื�อความ
อยากมี มนัก็เป็นทกุข์สิ เราไมไ่ด้ดั�งใจ ไมส่มอยาก เราก็ทกุข์ เพราะวา่
เรามีความหลง มนัไมส่ามารถควบคมุได้อยู่แล้ว เหตปัุจจยัที�จะทําให้สิ�ง
ที�เราปรารถนาเป็นของเราได้ มนัขึ �นอยูก่บัเราคนเดียวหรือ ไมมี่ทางหรอก
เหตปัุจจยัที�จะทําให้สิ�งที�ไมช่อบไมเ่กิดขึ �นกบัเราได้ มนัขึ �นอยู่กบัเราคน
เดียวหรือ ฉนัชอบอากาศหนาว นั�น! มนัร้อนอีกแล้ว เราก็ทกุข์สิ ก็เรามี
อํานาจไปควบคมุมนัหรือ ฝนจะตก แดดจะออก ใครจะควบคมุมนัได้ 
แล้วยิ�งจิตใจมนษุย์ หรือวตัถ ุ เชน่ รถยนต์ รถคนันี �ของฉัน เหรอ บอกให้
มนัไมเ่สียได้มั �ยละ่ หากเราไมทํ่าหน้าที�ดแูลมนัให้ดี เดีcยวมนัก็เสียได้, คน
คนนี �เป็นคนของฉนั ลกูฉนั สามีฉนั ภรรยาฉนั เขาต้องเป็นแบบที�ฉนัคดิ 
พดูเป็นเลน่ไป มนัเป็นไปได้เหรอ เห็นมั �ย นี�ตวัตนเรามนัใหญ่โตเหลือเกิน
หลงครอบครองตวัเราเองยงัไมพ่อ แคย่ึดกายจิตนี �มนัก็ผิดพลาดมากแล้ว 
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เรายงัถืออํานาจไปยึดสิ�งอื�นคนอื�นภายนอกอีก “ฉันอยากให้คนนี �ทําแบบ
นี �กบัฉนั ฉนัอยากให้คนนี �พดูดีกบัฉัน ฉนัอยากให้คนนั �นเขาตอบแทนฉนั
บ้างสิ ฉนัช่วยเขามาต้องเยอะแล้ว ฉนัอยากให้นายเห็นใจฉนั ฉนัอยาก
ให้ลกูน้องเชื�อฟังฉนั”  โอ้โห มนัมีทางเป็นไปได้หมดหรือ  

จะเป็นไปได้หรือไมม่นัขึ �นอยู่เหตปัุจจยัมากมาย เราทําได้ดีที�สดุ
ก็เพียงสร้างเหตปัุจจยัให้เหมาะสม แตเ่ราไมมี่อํานาจจะไปบงการอะไร
ได้ดงัใจเราหรอก เพราะโดยธรรมชาตมินัไมไ่ด้ขึ �นอยูก่บัเราเลย มนัขึ �นกบั
เหตปัุจจยัอนัหลากหลาย เพราะฉะนั �น หากเรายงัมองโลกแบบนี �หรือ 
deal กบัโลกแบบนี � วา่เรามีอํานาจ แล้วจะควบคมุทกุอยา่งได้ นั �นก็ทําให้
เราเกิดความอยาก ถ้าเราเข้าใจวา่ เราไมส่ามารถจะคมุอะไรได้ มนัอยู่
นอกเหนืออํานาจของเราหรือใครทั �งสิ �น มนัขึ �นอยู่กบัเหตปัุจจยัอนัหลาก- 
หลาย เชน่นั �น เราจะกล้าอยากให้อะไรหรือใครเป็นอะไรหรือ 

เหมือนเราบอกวา่ ฉนัชอบอณุหภมูิ 15 องศาวนันี � ฉนัอยากให้
มนั 15 องศา มนัต้อง 15 องศา ถ้าไมไ่ด้เสียดายแยเ่ลย นั�น!มนัจะได้
หรือ? คิดอยา่งนี �เธอก็ทกุข์เท่านั �นละ่ แตถ้่าเธอเห็นวา่มนั out of control 
เธอไมส่ามารถที�จะควบคมุมนัได้ เธอก็จะยอมรับมนัได้หากมนัไมไ่ด้ 15 
องศา หากเธอยอมรับได้เช่นนั �น ความอยากความดิ �นรนที�จะให้ได้มนัก็
ลดลงไป ใชม่ั �ย สิ�งตา่งๆที�เข้ามาหาเรา ความไมดี่ทั �งหลาย เรื�องร้ายๆ
ทั �งหลาย เราควบคมุมนัได้เหรอ เรื�องไมดี่ทั �งหลาย เรื�องผิดพลาด
ทั �งหลาย เราจะมีอํานาจอะไรที�จะไปคมุสิ�งทั �งหลายเหลา่นั �นให้ไมเ่กิด
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ขึ �นกบัเราหากจะให้สิ�งที�เราไมช่อบทั �งหลายไมเ่กิดขึ �นกบัเราเลย แล้วสิ�งที�
ชอบที�อยากต้องสมใจเราไปหมด มนัไมมี่ทางหรอก เราเป็นเพียงเหตุ
ปัจจยัเล็กๆ.เล็กมากจริงๆ ที�จะมีอิทธิพลตอ่การเกิดขึ �นหรือไมเ่กิดของมนั
ดงันั �น ลดตวัตนลงซะสิ มองให้เห็นความเป็นจริงสิ เราจะมีอํานาจ
ยิ�งใหญ่อะไรขนาดนั �น ที�จะไปบงการให้ทกุสิ�งเป็นดงัใจเรา เราจะมี
อํานาจอะไรที�จะไปควบคมุใครหรืออะไรได้ ใชม่ั �ย 

คนงาน เราจ้างเขา 300 บาท คดิเหรอวา่วนันี �เขาจะมา คดิเหรอ
วา่เขาต้องทํางานตามที�เราสั�ง “กเูสียเงินแล้วมงึเป็นลกูน้องก ู มงึต้อง
ทํางานตามกสูั�ง”  พดูเป็นเล่น มนัจะใหญ่โตอะไรขนาดนั �น แล้วหากลกู
เขาป่วย เขาจะมาได้หรือ? เราไปคมุให้ลกูเขาไมป่่วยได้มั �ย เขาติดธุระ
อยา่งอื�นที�สําคญักว่าการหาเงินรายวนั เขาจะมาได้หรือ? เขามาแล้ว เขา
เกิดเจ็บป่วยไมส่บาย เขาจะทํางานได้เตม็ที�อยา่งที�เราคดิหรือ? เขา
มาแล้ว เขาหดหูขี่ �เกียจทํางาน เขามีเรื�องกลุ้มใจที�บ้าน เขาไมมี่กําลงัใจ
ทํางาน เขาจะทํางานได้เตม็ที�หรือ? เขาเตม็ไปด้วยความไมรู้่ เขาก็ทํางาน
ไมไ่ด้ถกูใจตามที�เราคิดไว้ เราสามารถสอนให้เขาฉลาดรู้หมดทกุเรื�องได้
หรือ? นั�น! คดิดสูิ เรามนัใหญ่โตขนาดไหน ที�คดิจะไปควบคมุทกุคนทกุ
อยา่งให้เป็นไปตามใจเรา เราไปคิดเอาเองทั �งหมด 

แล้วที�เราต้องการให้คนนั �นเป็นอยา่งนี � ให้สิ�งนี �เป็นอยา่งนั �น 
เพราะอะไร?..ก็เพราะเรามีโมหะความหลง มนัจงึแสดงออกโดยความ
โลภและโทสะ เมื�อสมอยากได้ดงัใจมนัเลยยึดมั�นสร้างตวัตนขึ �น พอไม่
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สมอยากไมไ่ด้ดงัใจ มนัก็ขดักบัตวัตนนั �น มนัก็เกิดโทสะซึ�งรากเหง้ามนั
คือความหลง ความไมเ่ข้าใจตามความเป็นจริง เห็นมั �ย เพราะความ
อยากไมส่มอยาก มนัก็ทกุข์ นี�เราเห็นมั �ยวา่ตวัตนแหง่ความหลงของเรา 
ที�คดิวา่เราเป็น controller เราเป็นผู้ควบคมุทกุสิ�งทกุอย่างได้ มนัทําให้
เราทกุข์ เพราะฉะนั �นการแก้ มนัจงึต้องแก้ที�เราก่อนเพื�อให้เราไมท่กุข์ 
แล้วคอ่ยจดัการกบัสมมตุภิายนอก จดัสรรเหตปัุจจยัให้ดีที�สดุ เพื�อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ  

การแก้มนัจงึมีอยู ่ 2 แบบคือแก้ก่อนที�จะทกุข์ และแก้เมื�อทกุข์
เกิดขึ �นแล้ว การแก้ก่อนที�จะทกุข์นั �น เธอก็ต้องทําความเข้าใจให้แจ้งชดั
จนจิตมนัยอมรับตรงนี �วา่ เราไมไ่ด้มีอํานาจอะไรที�จะไปควบคมุใครหรือ
อะไรให้เป็นไปได้ดงัใจเราทกุอยา่งหรอก ทกุสิ�งทกุอยา่งมนัแคเ่พียงการ
วาดฝันไว้ได้นะ มีเป้าหมาย มีความมุง่หวงัที�ดีได้นะ แตม่นัไมใ่ชจ่ะสําเร็จ 
เหตปัุจจยัให้มนัสําเร็จหรือเป็นไปตามหวงันั �น มนัมากมายนอกเหนือ
อํานาจที�เราจะควบคมุได้ ลองดสูิ ในชีวิตที�ผา่นมา ตั �งแตเ่ดก็จนแก่ขนาด
นี � มีใครที�สมหวงัได้ถึง 50% ของสิ�งที�เราปรารถนาบ้าง ยากมากนะคนที�
จะคดิอะไรก็ได้อยา่งนั �น อยากให้ฝนตกฝนก็ตก อยากให้คนนี �ดีกบัเรา 
เขาก็ดีกบัเรา วนันี �อยากให้แมค่รัวทําอาหารอร่อยๆโดยไมไ่ปพดู ไมไ่ป
ออกปากนะ หรือแม้พดูบางทีก็ยงัไมไ่ด้เลยใชม่ั �ยชีวิตผ่านมามนัสมหวงั
แทบไมถึ่ง 50% หรอก  ดงันั �นในมมุกลบั  โอกาสทกุข์มนัก็มากกวา่ครึ�ง
ใชม่ั �ย 
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เราต้องเข้าใจวา่ทกุอย่างมนั out of control แม้วา่เรายงัหลงอยู่
วา่กายจิตนี �เป็นของเรา ก็ให้มนัจมแค ่ border นี �เถอะ ในขอบเขตแหง่
กายจิตนี �มนัก็ยงัดี อยา่ยื�นออกไปข้างนอกเลย เราควบคมุกายจิตนี �ไป
ก่อน มนัยงัไมเ่ป็นไรเทา่ไร ไอ้ที�จะไปควบคมุข้างนอกออกไปจากผิวหนงั
นั �น อยา่ไปคิดเลย ยิ�งเป็นหนงัคนอื�น จะไปคดิให้เขาเป็นอยา่งนั �น เป็น
อยา่งนี � ถ้าเขาไมเ่ป็น กทูกุข์แนน่อน นั�นทกุข์ตายเลย ต้องเข้าใจสิ�งนี �ให้
ได้ก่อนนะหากเข้าใจได้ มนัก็ตดัทกุข์ที�ต้นเหต ุ ตดัลงไปที�อวิชชาความ
หลงของเรา เราจะไมห่ลงสร้างความปรารถนาในใครหรือสิ�งใดภายนอก
เลย ตดัก่อนความอยากนะ หากเราเข้าใจวา่ เราไมมี่สิทธิ�ที�จะควบคมุ
ใครหรืออะไรให้เป็นอะไรอยา่งที�เราคดิได้หรอก นี�คือจดัการก่อนทกุข์  

เพราะฉะนั �น เห็นมั �ยวา่ ปัญหาทั �งหลายมนัอยูที่�ความไมเ่ข้าใจ
ของเราเอง ที�เราไปคาดหวงักบัทกุๆสิ�ง อยากแล้วไมส่มอยากมนัก็เป็น
ทกุข์ เราก็ทําใจให้ไร้อยากซะสิ พิจารณาให้ดี จนกระทั�งมนัเข้าใจ มนั
ยอมรับได้ใจมนัก็จะไร้อยาก พิจารณาให้เห็นสิวา่เราไม่สามารถควบคมุ
อะไรได้จริงหรอก มองให้เห็นความเป็นจริงวา่ มนัไมมี่ของกทีู�แท้จริง 
อนตัตนียา มนัยึดอะไรเป็นของเราไมไ่ด้หรอก ถ้ามองอย่างนี �ได้เป็นหลกั
ใจหยาบๆอยูม่นัก็สบายเลย ถ้าใครพิจารณาจนเห็นแจ้งได้วา่ เราควบคมุ
อะไรไมไ่ด้หรอกแตเ่ราจะทําให้ดีที�สดุ สร้างเหตปัุจจยัให้ดีที�สดุเราจะไม่
หวงัอะไร หวงัได้ก็แค ่ 50-50 โอกาสผิดหวงัมนั 50%   บอกแล้ววา่ใคร
สมหวงัได้ถึง 50% ก็เก่งแล้ว เพราะฉะนั �นเราก็ตั �งไว้เลย แม้เราเก่งที�สดุ 
มนัก็มีโอกาสผิดหวงัถึง 50%   โอกาสผิดหวงัมนัมากกวา่ครึ�ง   ดงันั �นก็
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พยายามทําเหตปัุจจยัให้ดีที�สดุ โดยอยา่ไปคาดหวงัอะไรเกินไป บอก
แล้ววา่ มีแผนได้มีเป้าหมายได้ แตอ่ยา่ยึดมั�นถือมั�นวา่มนัจะต้องได้
ตามนั �นเสมอไปสิ คนเราหากมนัไมใ่ชส่มหวงัมนัก็ผิดหวงั มนัก็มีอยูแ่คนี่ �
ละ่ดงันั �นอย่างน้อยหากทําใจไว้ได้ ก็ลดทกุข์ไปได้ครึ�งหนึ�งแล้ว  

เราสามารถทําตามเหตตุามผลได้ โดยรู้อยู่วา่จะยึดมั�นถือมั�น
โดยความเป็นกขูองกไูมไ่ด้ เราทําให้มนัดีที�สดุเทา่ที�เหตปัุจจยัมนัอํานวย 
โดยไมต้่องไปผกูใจคาดหวงัไว้กบัสิ�งที�ยงัมาไมถึ่ง เราจงึไมมี่อะไร ไมมี่
ความปรารถนาอะไร แตฉ่นัจะทําให้ดีที�สดุ หากเธอทําได้อย่างนี �ก็สบาย
เลย เธอจะไมท่กุข์ เธอไมไ่ด้ทําด้วยความอยาก เธอไมมี่ความปรารถนา 
แตเ่ธอทําด้วยเหตแุละผล  เธอทําเพราะมนัดี มนัควรจะทําอยา่งที�
ยกตวัอย่างให้ฟังบอ่ยๆวา่ ฝนตกมนัจะต้องกางร่ม..ก็ทํา ตอนนี �แดดแรง
มีร่มให้กาง..ก็กาง หากไมมี่ร่ม ก็ไมต้่องกาง ตอนนี �แดดไมอ่อกก็ไมต้่อง
กางร่ม เทา่นั �นเอง ไมไ่ด้ทําเพราะอยาก ไมไ่ด้ทําเพราะกลวัเปียก ไมไ่ด้
ทําเพราะกลวัร้อน ความกลวั ความอยากก็อนัเดียวกนันั�นแหละ อยากได้
มนัก็กลวัเสีย มนัจงึปั�นจิตปั�นใจเราอยู่ตลอดเวลา แตห่ากเราทําเพราะ
เหตแุละผล โดยไมมี่ความอยากได้หรือกลวัเสีย นี�!มนัสบายกวา่ ทํา
เพราะมนัสมควรเรียกวา่เป็นกสุะลสัสปูะสมัปะทา เป็นสะจิตตะปะริโย- 
ทะปะนงั ไปด้วยในตวั จะสมควรได้มนัต้องใช้ปัญญา แตม่นัก็อาจจะ
ยากหน่อยในตอนแรกๆ หาความพอดีได้ยากหน่อย แตก็่ไมเ่ป็นไรหรอก 
ใจเย็นๆ คอ่ยๆเรียนรู้ไปก่อน กวา่จะรู้วา่สิ�งนี �ควร สิ�งนี �ไมค่วร อะไรควรทํา 
อะไรไมค่วรทําใน Time, Place, Person ไหนได้อยา่งถกูต้องหมด นี�มนั
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ปัญญาระดบั ปัญญาแหง่การแยกแยะ ปัญญาแหง่ความสําเร็จ  มนัขั �น
สงู ขั �นนิรมานกาย ดงันั �นใจเย็นๆ คอ่ยๆฝึกคอ่ยๆเรียนรู้ไป แตข่อให้เห็น
ความสําคญัของมนัและขยนัฝึกไปเทา่นั �นละ่ 

ดงันั �นขั �นแรกให้รู้ว่าเราครอบงําอะไรไมไ่ด้หรอก อยา่ไปคิดวา่ 
เราสามารถคอนโทรลได้ทกุเรื�อง อยา่ไปคดิอย่างนั �น ถ้าเรายอมรับได้
อยา่งนี �ไปเรื�อยๆ มนัก็สบายขึ �นจากเดมิมาก นี�คือ attitude ในการมอง
โลก ขั �นแรกเราต้องมองให้เห็นวา่ มนั out of control เราไมส่ามารถที�จะ
ควบคมุอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก สิ�งที�เราสามารถทําได้คือทําเหตุ
ปัจจยัให้ดีที�สดุ ให้สอดคล้องกบัธรรมชาติที�มนัมีอยูเ่ทา่นั �นเอง สว่นผล
มนัจะเกิดอยา่งไรเราควบคมุไมไ่ด้ อยา่ไปผกูใจคาดหวงัอะไรกบัมนั อยา่
ไปตั �งความปรารถนาแบบยดึตดิ ตั �งได้แคเ่พียงเป้าหมายโดยอยูบ่นเหตุ
และผลเทา่นั �นเอง 

ทีนี �อีกมมุหนึ�งคือ เมื�อทกุข์ไปแล้ว ถ้าเราไมอ่ยาก มนัก็ไมต้่อง
ทกุข์ แตเ่มื�อพลาด มนัทกุข์ไปแล้ว เพราะเรายงัห้ามความอยากไมไ่ด้ มนั 
ทกุข์เพราะมนัไมส่มอยาก ปรารถนาจะได้สิ�งนี �มาแตม่นัก็ไมไ่ด้ ปรารถนา
ที�จะไมใ่ห้สิ�งที�ไมช่อบเกิดขึ �น มนัดนัเกิดขึ �น อยากให้สิ�งที�เราชอบคงอยู่ 
มนักลบัหายไป สญูเสียไป นี�มนัทกุข์ทั �งนั �น อยากให้คนนี �เขาพดูดีกบัเรา 
แตเ่ขากลบัดา่เรา เราก็ไมช่อบ อยากให้คนนี �รักเรา แตเ่ขาเกลียดเราก็
ทกุข์ใจ เห็นมั �ย อยากแล้วไมส่มหวงัมนัก็ทกุข์ ครั �นพอเราทกุข์ขึ �นมา เรา
กลบัไปโทษเขาอีก โทษสิ�งอื�นภายนอก โทษคนอื�นที�เกี�ยวข้อง ที�ทําให้เรา
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ไมส่มหวงั นี�คือความหลงซ้อนเข้าไปอีก ยิ�งกวา่นั �นเรายงัไปเกลียดชงัคน
นู้นคนนี � ดา่ทอคนนู้นคนนี � มนัก็ยิ�งก่อกรรมหนกัยิ�งขึ �น ทั �งกบัผู้ อื�นและตวั
เราเอง มนัเป็นเพราะอะไรเลา่ เพราะเราไมม่องความผิดพลาดของเรา
เอง มนัก็เลยยิ�งหลงซ้อนหลง สร้างทกุข์ซ้อนทกุข์ยิ�งขึ �นไปอีก  

เราจะไปควบคมุคนนู้นคนนี �ได้อย่างไร เราลองมองย้อนกลบัไปดู
ในอดีตสิ ที�เรา deal แบบเดิมของเรา พอเราไมไ่ด้สมใจอยาก เราจะโทษ
สิ�งภายนอกทั �งหมดเลยใชม่ั �ย นั�นเป็นเพราะเราเอาตวัเราเป็นใหญ่เรายงั
หลงวา่เรามีอํานาจควบคมุได้ เรายงัมีความอยาก เรายงัมีความหลง
ยิ�งกวา่นั �น เรายงัเดนิตอ่ด้วยความหลงอีก ขณะที�เราผิดหวงั มนัก็แสดง
ให้เห็นวา่เราคอนโทรลไมไ่ด้ เรายงัไมเ่รียนรู้อีก เราก็ยงัไปโทษสิ�ง
ภายนอกวา่ทําไมไมเ่ป็นอยา่งนั �น ทําไมคนนี �ไมทํ่าอยา่งนี � ทําไมคนนี �ไม่
พดูอยา่งนี � ทําไมสิ�งนี �มนัไมเ่ป็นอย่างนั �น ทําไมฝนไมต่ก ทําไมแดดไม่
ออก เฮ้ยๆ จะไปโกรธอะไรล่ะ นี�มนัพิสจูน์ให้เห็นชดัๆแล้ววา่ที�เขาไมเ่ป็น 
เชน่นั �น ก็เพราะเราควบคมุเขาไมไ่ด้ เราคาดหวงัอะไรในสิ�งนั �นไมไ่ด้ แต่
เรากลบัยงัโง่ตอ่อีก กลบัไปโทษสิ�งนู้นสิ�งนี �อีก แล้วเป็นไง เราก็ทกุข์มาก
ขึ �นอีกทกุข์ซ้อนเข้าไปอีก  

เข้าใจมั �ยขณะที�เราอยาก มนัพลาดหนึ�ง Step แล้ว ถกูมั �ย เรา
อยากแล้วเราไมส่มอยาก เราก็ทกุข์แล้ว แล้วเรายงัไปคาดเขาอีก ทําไม
มนัไมเ่ป็นอยา่งนั �น ทําไมเขาไมทํ่าอยา่งนี � นั�น!ทกุข์เข้าไปอีก ถ้าเรายงั 
deal กบัปัญหาอยา่งนี � approach กบัปัญหาอยา่งนี � ด้วยการโทษสิ�งอื�น 
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เราก็ยิ�ง sustain ทกุข์เลยคราวนี �   เราจะบน่ไปยงัไงๆ ความจริงมนัก็ไม่
เปลี�ยน ถกูมั �ย ความจริงที�ว่า เราควบคมุเขาไมไ่ด้หรอก เราเปลี�ยนเขา
ไมไ่ด้หรอก เราไมส่ามารถทําให้ฝนมนัตกได้หรอก เราไมส่ามารถทําให้
แดดมนัออกได้หรอก เราไม่สามารถไปเปลี�ยนใครได้หรอก ถ้าเรายิ�งคดิ
วา่ ทําไมคนนั �นไมเ่ป็นอยา่งนี � คนนี �ไมเ่ป็นอยา่งนั �น ทําไมฝนไมต่ก ทําไม
แดดไมอ่อก  หากเรายิ�งคดิตอ่ไป  มนัก็ sustain ทกุข์ไป   แตถ้่าเราจบ  
เฮ้ย นี �มนัทําให้เราเห็นเลยวา่เราควบคมุอะไรไมไ่ด้เลยนะ   เห็นมั �ยมนัก็
จะตดั อยา่งน้อยตดัความทกุข์ไมใ่ห้ยืดยาวไปอีก 

เพราะฉะนั �น กลบัมามองตนสิ เราผิดพลาดอะไร เราไปอยากใน
สิ�งที�เราปรารถนาไมไ่ด้ ใชม่ั �ย เราไปอยากให้ฝนตกทั �งๆ ที�มนัเป็นฤดแูล้ง 
เราอยากให้อากาศมนัหนาว ทั �งๆที�มนัเป็นฤดรู้อน เข้าใจมั �ย เราอยากให้
เมืองไทยหิมะตก ทกุข์ตายทั �งชาตแิน่ ถ้าเราเข้าใจ เราควบคมุไมไ่ด้ ช่าง
มนัเถอะ อยูเ่มืองไทยจะเอาอะไรกบัหิมะ ชา่งมนัเถอะ หน้าร้อน ฝนที�
ไหนจะมาตก หน้าหนาวก็ต้องหนาวแบบนี �ละเป็นเรื�องธรรมดา ใครเขา
จะเป็นอะไร คดิอะไร ทําอย่างไร มนัอยู่นอกเหนืออํานาจของเราที�จะไป
ควบคมุเขาได้ ถ้าคดิได้ยอมรับได้อยา่งนี � ยอมรับสภาพตามความเป็น
จริงได้ มนัก็ไมท่กุข์ทนัทีเดีcยวนั �น  

แตเ่วลาเรา deal กบัปัญหายามเมื�อเราทกุข์ เรายงัโทษคนอื�นอีก 
ทําไมเขาเป็นอยา่งนั �น ทําไมเขาเป็นอยา่งนี � ทําไมเขาไมเ่ป็นอยา่งนั �น 
ทําไมเขาไมเ่ป็นอย่างนี � ยิ�งคิดก็ยิ�งทกุข์ ถกูมั �ย เรา approach ปัญหาผิด 
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ถ้าเรา approach ถกู กลบัทางเลย แคม่องกลบัมาที�เรา เราพลาดตรงนี �
นะ ทกุอยา่งก็พิสจูน์ให้เห็นแล้ววา่เราควบคมุไมไ่ด้ เราไมส่ามารถเป็น
เจ้าของอะไรได้แท้จริง เราไมส่ามารถที�จะมีพลงัหรือมีอํานาจเข้าไป
ครอบงํา หรือเปลี�ยนแปลงอะไรใครเขาได้ ทั �งหมดมนัเป็นความหลงผิด
ของเราเองนั�น!ความจริงได้ปรากฏ เธอหยดุทกุข์ทนัทีนะ เธอจะไมท่กุข์
อะไรเลยนะ เธอจะไมค่าดหวงัแล้ววา่เธอจะต้องสมหวงัอยา่งนั �นอยา่งนี �
ความอยากของเธอก็จะสิ �นสดุลง ความเกลียดชงัผู้ อื�นก็ไมเ่กิดขึ �น การ
มองตนแก้ไขตนก็เกิดขึ �น ในทางตรงกนัข้าม หากเธอโทษคนอื�น ทําไม
เขาไมทํ่าอยา่งนี � ทําไมเขาไม่ทําอย่างนั �น เธอทกุข์ ถกูมั �ย อนัที�สอง เธอก็
มีความอยากอยู ่ เพราะเธอคดิว่าเธอคมุเขาได้อยู ่ จะยงัคมุสิ�งนั �นสิ�งนี �ได้
อยู ่ ซึ�งไมมี่ทางเลย เห็นมั �ย เธอก็จะทกุข์ ซบัซ้อนตอ่ไปเรื�อยๆ แล้ว 
sustain ความหลงไปเรื�อย แล้วเธอจะไมมี่ทางแก้ตวัเธอเองได้เลย  

เห็นมั �ยหนึ�ง เธอจะเปลี�ยนใครได้ สอง ยิ�งเธอคิดอยา่งนั �น ความ
อยากก็ยิ�งกระพือขึ �น ความหลงก็ยงัคงอยู ่ ความทกุข์หรือความยึดติด 
มนัก็ยอ่มเกิดขึ �นตลอดเวลา เพราะฉะนั �น เธอยิ�ง prolong ทกุข์ไปเรื�อย 
prolong ทกุข์ไปเรื�อยๆ เพราะเธอ approach ปัญหาผิด ถึงบอกให้มอง
ตน ใชม่ั �ย เธอต้องกลบัมาดขู้อผิดพลาดที�ตวัเธอเอง คนเขามาขโมยของ
เธอ เธอบอกวา่ก็จริงๆ ก็มนัมาขโมยของฉนัไป จะไมใ่ห้โกรธได้อย่างไร นี� 
ผิวมากเลยนะ เธอมองอะไรแคเ่ปลือก มองอะไรผิวเหลือเกิน มนัไมใ่ช่ 
นกัปฏิบตัแิล้วละ่ จะเรียกว่าเปลือกมนัก็ยงัไมใ่ชเ่ลย แคไ่ขที�เขาเคลือบ
เปลือกไว้เท่านั �นเธอไมมี่ความแยบคายเลย ไมมี่ความลกึซึ �งละเอียดอ่อน
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เลยแม้แตน้่อย เข้าใจมั �ยเธอมองให้เห็นสิวา่ นั�น! มนัพิสจูน์ให้เราเห็นตั �ง
สองอยา่ง อนัที�หนึ�ง ที�เราหลงวา่ของของเรานั �น มนัไมใ่ชข่องเราจริง อนันี �
ที�สอง เราจะควบคมุความประพฤตคินอื�นได้อย่างไร จะบอกให้เขาไมม่า
ขโมยได้หรือ  แหม เรามนัมีอํานาจมนัใหญ่โตขนาดนั �นเชียวหรือ ตอ่ให้
เราล้อมรั �วบ้าน หรือพยายามทําทกุอยา่งเพื�อป้องกนั เขาก็ยงัเอาไปได้ 
เพราฉะนั �น มนัเป็นความคิดผิดของเรา มนัเป็นความผิดพลาดของเรานะ 
เพราะฉะนั �นถ้าเราไมอ่ยากให้เขาขโมย ก็อยา่ไปมีไปสะสมมนัมากเกิน
จําเป็นสิ ถ้าจะมี จําเป็นต้องใช้ ก็อยา่ไปยึดมนัสิ เข้าใจซะวา่ของมนัเสีย
กนัได้ บอกแล้ววา่ ถึงแม้คนไมข่โมย ธรรมชาตก็ิมาเอาไป เข้าใจมั �ย เรา
รักษาอยา่งดี ดแูล ป้องกนั ทํารั �วรอบขอบชิด มนัก็เสื�อมไปในตวัของมนั
เอง ธรรมชาตก็ิขโมยไป เพราะฉะนั �นยงัไงๆ มนัก็สญูเสีย พลดัพราก
แนน่อน ดงันั �นหน้าที�ของเรา ถ้าไมอ่ยากทกุข์กบัตรงนี � ก็อยา่ไปมีมนัสิ 
แตถ้่ารู้สึกวา่จําเป็นต้องมี ก็ต้องเข้าใจ แล้วต้องดแูลมนัให้ดี เมื�อรู้วา่
จําเป็นต้องมี รถจําเป็นต้องใช้ พระพทุธเจ้าไมไ่ด้ห้าม แตใ่ห้เข้าใจนะ  
วา่มีแตว่นัหนึ�งก็ต้องเสีย ไมค่นอื�นเขาทําให้เสีย มนัก็ต้องเสียของมนัเอง 
หรือไมเ่ผลอๆ เราเองนั�นละ่ทําให้มนัเสีย เพราะฉะนั �นเราต้องดแูลมนัให้
ดี ปกป้องมนัให้ดี ไมใ่ชชุ่ย่ๆไมร่อบคอบ ปล่อยปะละเลย อย่างนั �นมนัก็
จะทกุข์ในที�สดุ ไมใ่ชว่า่ พอเข้าใจได้วา่ ของมนัต้องเสียอยูแ่ล้ว ของมนั
ไมใ่ชข่องเราคราวนี � จอดก็เลยไมล่็อกประต ู จอดทิ �งไว้นอกบ้าน ไมเ่อา
เข้ามาในรั �ว เดีcยวเขาก็ขโมยไปสิ, ทิ �งกญุแจไว้ในรถ ประตก็ูไมปิ่ด มนัก็
หายสิ, หรือแม้จอดอยา่งดี เก็บในรั �วอยา่งดี แตไ่มรู้่จกัดแูล เปลี�ยน
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นํ �ามนัเครื�อง ไมรู้่จกับํารุงรักษา เดีcยวมนัก็ต้องทกุข์ เข้าใจมั �ย, 
เพราะฉะนั �น สพัพะปาปัสสะอะกะระณงั กสุะลสัสปูะสมัปาทา ดแูลมนั
ให้ดีด้วย แล้ววางใจข้างในด้วย สะจิตตะปะริโยทะปะนงัมนัยดึไมไ่ด้นะ
แตบ่นความยดึไมไ่ด้ไมใ่ชไ่มด่แูลนะ นี�ดใูห้เห็นนะ  

ถ้าเรามองกลบัมาดทีู�ตวัเราเอง ไมว่า่ปัญหาใดๆมนัจะจบทนัที 
ไมว่า่ความทกุข์ใด มนัเกิดจากความไมส่มอยากอยู่ดี ถ้าเราประสบกบั 
คนที�ทําสิ�งที�เราไมพ่อใจกบัเรา แล้วเรามองกลบัมาดทีู�ความผิดพลาดใน
ตวัเรา ทําไมเขามาดา่เรา มองให้ลกึซึ �งลงไปอีก นอกจากวา่เราควบคมุ
ไมไ่ด้ นอกจากที�วา่ เราไปบงัคบัเขาไมไ่ด้ที�จะให้เขาเป็นอยา่งนู้นอยา่งนี � 
ไปเปลี�ยนแปลงเขาไมไ่ด้ หากเราเข้าใจได้อยา่งนี � นั�น!เราเริ�มเปิดใจ
ยอมรับ ตอ่ไปเราก็ย้อนมามองที�ตวัเราเองสิ คนเราทกุคนจะทําอะไรมนั
ต้องมีเหตนุะ เราผิดพลาดอะไรเหรอเขาถึงทํากบัเราอย่างนั �น ทําไมเขา
ไมทํ่ากบัคนอื�น แตเ่ขาทํากบัเรา นั�นแสดงวา่มนัต้องมีเหตบุางอยา่งที�เรา
ด้วยนี�!ให้กลบัมามองตวัเราแก้ที�ตวัเรา มนัเป็นการ transform ปรากฏ 
การณ์ที�เราไมช่อบนั �นเข้าไปอีก เขาดา่เรา เขาทําไมดี่กบัเรา ทําไมเขาทํา
ดีกบัคนอื�น ไมเ่ห็นดา่คนอื�น แสดงวา่มนัต้องเกี�ยวเนื�องกบัเรา เหตมุนั
ต้องมีที�เรา เราทําอะไรผิดล่ะ หากเราเปิดใจ มองตน แล้วแก้ไขที�ตวัเรา 
มนัจะทําให้เราเปลี�ยนแปลงพฒันาไปในทางที�ดียิ�งขึ �น เราเอาสิ�งที�เขาดา่ 
สิ�งที�เขาวา่นั �น กลบัมาขดุคุ้ยตวัเรา แล้วพฒันา ซึ�งมนัเป็นสิ�งเดียวที�เรา
จะทําได้ด้วยซํ �าไป  
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“โอ้! จริง จําได้แล้ววนันั �นเราไปเหยียบหางเขา, วนันั �นเราไปทํา
เขา, วนันั �นเราไปเบียดเบียนเขา,ออ๋ วนันั �นเราก็ดื �อกบัเขา” นั�น!แล้วเราก็
เอาสิ�งนั �นมาแก้ไขปรับปรุงตวัเราเอง ตวัเราก็ยิ�งดีขึ �น ถกูมั �ยซึ�งตรงกนั
ข้าม ถ้าเราไมทํ่าอยา่งนี � เอาแคเ่พียง “โอ๊ย! ไอ้คนโน้นทําไมมาดา่ก ู อ๋อ! 
เราควบคมุเขาไมไ่ด้หรอก” นั�นก็ดีอยู ่ แตเ่หตแุหง่ทกุข์มนัยงัไมห่มด เหตุ
ที�เราทําผิดพลาด มนัยงัอยู ่เดีcยวเราก็ไปทํากบัเขา หรือกบัคนอื�นอีก  เรา
ก็มีแตจ่ะถกูดา่และทกุข์ไปเรื�อยๆ คนเราจะไปเปลี�ยนแปลงคนอื�นนั �นมนั
ไมไ่ด้หรอกหากเราคดิจะไปเปลี�ยนแปลงใคร เราจะไมไ่ด้อะไรเลย เพราะ
ตวัใครก็ต้องเป็นคนเปลี�ยนแปลงตวัเขาเองทั �งนั �น ไมมี่ทางที�เราจะไปทํา
แทนเขาได้ คนที�ดา่เรา เราจะเปลี�ยนเขาได้อย่างไร ฝนจะตก ฟ้าจะร้อง 
แดดจะออก เราจะเปลี�ยนได้อย่างไร แตถ้่าเธอกลบัมามองข้อผิดพลาด
ของตวัเธอเอง อากาศร้อน “เกลียดจริงๆ ไมช่อบเลย” แล้วเรากลบัมาดทีู�
ตวัเราเอง วา่ เรายงัมีความยึดติดอยู ่ชอบอากาศเย็น เกลียดอากาศร้อน 
นี�แสดงวา่เรายงัอ่อนแอ เพราะฉะนั �นเราต้องแก้ไข พิจารณาตอ่ไปสิ ร้อน
มนัไมดี่ตรงไหน ทีกาแฟต้องเอาร้อนๆ ทีข้าวต้องกินร้อนๆ เย็นๆไมช่อบ 
นะ ทีตอนอาบนํ �าอยากได้นํ �าอุน่ อากาศร้อนทําไมกลบัไมดี่ บางคน 
ทํางานหนกัต้องไปเข้าซาวน่าไปอบไอร้อนเพื�อผอ่นคลาย แล้วทําไมเรา
ไมช่อบมนั เรามนัหลงตรงไหน มองให้เห็น แล้วก็แก้ไขสิ มนัยดึไมไ่ด้
ทั �งนั �น บางครั �งก็ชอบร้อน บางครั �งก็ชอบเย็น มนัอยูที่�ตวัเราแท้ๆ มนัไม่
แน ่ถ้าตวัเราแก้ไขที�ความชอบหนาว เกลียดร้อน จิตใจเราก็จะหมดความ
ขุน่เคือง หมดความยดึติด แล้วแก้ได้มั �ย ได้! เพราะทกุอยา่งมนัอยูที่�ใจ
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เรา เราฝึกจิตฝึกใจเราได้ ในที�สดุเราก็วางเฉยได้ ร้อนก็ดี หนาวก็ดี ดีไป
หมด มนัก็มีความสขุตลอดแล้วอย่างนี �เราจะทกุข์มั �ย ตรงข้าม ถ้าเรา
บอกวา่ “กจูะเปลี�ยนให้มนัได้วะ่เปลี�ยนร้อนให้เป็นหนาว เพราะกชูอบ
ความหนาว” แม้ทําได้ ก็เป็นครั �งคราว หรือเป็นบางเรื�อง ไมเ่ที�ยงแท้ถาวร
แตต่วัความหลงของเรา ความเกลียดร้อนชอบหนาวของเราก็ยงัอยู ่ วนั
หนึ�งที�เราเปลี�ยนมนัไมไ่ด้ เราก็ทกุข์อีก แล้วความยึดติดข้างในมนัก็ยงัอยู่ 
ความเป็นตวักยิู�งมากมายขึ �นไปอีก“ฉนัเปลี�ยนได้ เพราะฉันมีเงินซื �อแอร์” 
เหรอ!แล้วถ้าเกิดไฟฟ้าดบัขึ �นมาจะทํายงัไง เธอควบคมุโรงไฟฟ้าได้มั �ย
“ออ๋! ไมเ่ป็นไรฉนัซื �อเจ็นเนอเรเตอร์ไว้ปั�นไฟเอง”  แล้วนํ �ามนัหมดจะทําไง 
เครื�องยนต์เสียทํายงัไง นี�มนัวุน่วายไปใหญ่เลยเห็นมั �ย 

แล้วที�เราทําเชน่นี �เพราะอะไร เพราะเรายงัหลงคิดว่าเราควบคมุ
สิ�งนี �ได้ เราคิดวา่กมีูอํานาจ กเูก่ง กรูวย กมีูพลงัที�จะควบคมุ กซืู �อแอร์มา
ก็ได้ เราจะเปลี�ยนสิ�งตา่งๆภายนอก นั�นคือเราทําไปด้วยความหลง แม้น
เราทําได้ก็เพียงชว่งครั �งชว่งคราว และเราก็ยงัทําไปด้วยความหลง หลง
วา่ กยิู�งใหญ่ กมีูอํานาจ กจูะเปลี�ยนสิ�งนั �นหรือสิ�งนี � ซึ�งตรงนี �มนัจะเกิด
อะไรขึ �นบาง ความเป็นตวักสูงูขึ �นแนน่อน ความยึดความร้อนยงัอยู่ 
ความยึดความเย็นยงัอยู่ ใช่มั �ย ความหลงวา่เราควบคมุทกุสิ�งทกุอยา่งได้
ยงัอยู ่ ความหลงขนัธ์ห้าไมต้่องพดูถึง กาย เวทนา จิต หรือรูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร วิญญาณ ยงัหลงยดึอยู่ เพราะฉะนั �น เธอยงัต้องเวียน
วา่ยตายเกิดในกามภพ 100% แล้วเธอก็ต้องหงดุหงิดสงูขึ �นๆ เมื�อมนัไม่
สมอยาก เพราะเมื�ออยากระดบันี � พอเราไมส่มอยาก แล้วเราแก้จาก
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ภายนอกให้มนัได้ดงัใจทําให้สมอยากด้วยสิ�งภายนอก เดีcยวก็มีผิดหวงั
อีก พอเจออีก ก็แก้ภายนอกได้อีก สมอยากได้อีก ตวัตนเราก็สงูขึ �น 
ความออ่นแอก็มากขึ �น ความหลงก็แนน่หนาขึ �น คราวนี �เวลาร่วง เวลา
ผิดหวงัเป็นยงัไง อือหือ! หนกัเลย เหมือนคณุหนทีู�ถกูตามใจมานาน ยาม
ไมไ่ด้ดงัใจก็กรีmดสลบ หากเราเป็นเชน่นั �น เราก็ไมต่า่งกนัแม้จะมาปฏิบตัิ
ธรรมก็ตาม จะว่าไป มนัแยยิ่�งกวา่เสียอีก 

แตถ้่าเรายอมรับแคนี่ �เอง ความทกุข์ที�เกิดขึ �นพอแล้ว เข้าใจแล้ว 
เรียนรู้มนั แก้ไขข้อผิดพลาดที�ตวัเรามนันิดเดียว เธอก็จะไมท่กุข์ พอถกู
เขาดา่ มนัประสบกบัสิ�งที�ไมช่อบใจนิดเดียวเลย เปิดใจยอมรับแล้ว
ย้อนกลบัมามองตนเราผิดตรงไหน เราควบคมุเขาไมไ่ด้ เราไมมี่อํานาจ
อะไรเหนือเขา เราจะไปโกรธเขาทําไม เขาดา่เราเพราะมีเหตปัุจจยั แล้ว
เรานั�นละ่เป็นเหตปัุจจยัหนึ�งในนั �น แสดงว่าเราต้องทําอะไรที�เป็นเหต ุ
มองหาให้เจอแล้วปรับปรุงแก้ไข แก้ไขข้อผิดพลาดของเรา แก้ไขสิ�งที�เรา
ยดึตดิ แก้ไขความหลง เมื�อเข้าใจและทําได้เชน่นี � ก็ให้ได้บทสรุปในใจวา่
ทกุสิ�งเราคมุไมไ่ด้ แตเ่ราจะทําเหตใุห้มนัดีที�สดุ ปฏิบตัติอ่ทกุคนให้ดีที�สดุ 
นั�น!จบเลยความผิดหวงัครั �งเดียวทําให้เราพ้นทกุข์ตลอดไป เพราะเรา 
เปิดใจ ยอมรับ และเรียนรู้แก้ไข แตถ้่าเราทําตรงกนัข้าม โทษสิ�งภายนอก 
แก้ข้างนอก ไมม่องตนแม้สมหวงัได้ก็จริง แตพ่อผิดหวงัอีกก็เอาใหม ่ แก้
มนัเข้าไปอีก ไมเ่รียนรู้แก้ไขที�ตวัเราสกัที เรียกวา่ทกุข์แล้วไมเ่คยเรียนรู้ 
ในที�สดุมนัก็ต้องเจอของหนกัที�เราไมส่ามารถจะแก้อะไรได้อีกแล้ว คราว
นี �ก็ทกุข์ปางตายเทา่นั �นละ่ แบบที�เคยเปรียบให้ฟังวา่ เหมือนรถไฟเหาะ
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แดนเนรมิตนะ่ มนัก็ขึ �นไปทีละแก๊กๆตอนแรกก็ดดีู วิวสวยดี มนัก็พาขึ �น
ไปอีก ยิ�งสงูยิ�งมองเห็นวิวกว้างสวยมีความสขุ คราวนี �พอมนัลง ก็กรีmด
สลบเลย เหมือนกนัพวกเราก็ชอบง้างตวัเองเหมือนกนั ขยบัตวัตนขึ �นไป
ทีละแก๊กๆ สมอยาก สร้างตวัตน ผิดหวงั กไูมด่ ู กโูทษคนอื�น เปลี�ยน 
คนอื�น แก้ได้ กสูร้างตวัตนขึ �นไปอีก ผิดหวงั เอาอีก กเูปลี�ยนคนอื�น 
คอนโทรลคนอื�น ใช้อํานาจของกทีู�มีอยู ่ เปลี�ยนขึ �นไปอีก ทีนี �เวลาตก
เป็นไง เพราะไอ้ที�ใหญ่ขึ �นคืออะไร ตวัตนและความหลงของเราทั �งนั �น  
นี�คือการ Deal ที�ผิดหมด เห็นมั �ย 

แล้วถ้าเรา deal ปัญหาแบบใหม ่แก้ที�ตวัเรา ทกุครั �งที�ทกุข์ มอง
ที�ตวัเรา ทกุครั �งที�ผิดหวงั มองที�ตวัเรา ทกุครั �งที�ขุน่เคืองคนอื�น แก้ที�เรา 
ทนัทีเดีcยวนั �น เธอจะได้สามอยา่งเลย หนึ�งเธอไมท่กุข์เลยทนัที ลองดสูิ 
ถ้าเรามวัแตค่ิดว่าทําไมมนัไมเ่ป็นอย่างนั �น ทําไมมนัไมเ่ป็นอยา่งนี � เธอ
ทกุข์ตลอด มนัจะ sustain ความทกุข์ ทกุข์มนัจะยืดยาวขึ �นเรื�อยๆ แตถ้่า
เธอมองกลบัมาที�ตวัเธอมองให้เห็นความผิดพลาดของเธอ ความทกุข์มนั
จะหยดุทนัที อนัที�สอง เธอจะเกิดปัญญา มองเห็นปัญหาวา่มนัเป็น
เพราะสิ�งนี � เป็นเพราะสิ�งนั �น อนัจะนํามาซึ�งผลอนัที�สามคือ เธอจะแก้ไข
ปัญหาได้ที�เหตขุองมนั นั�นก็คือเธอจะพฒันา เธอจะพฒันาขึ �น เครื�องรับรู้
ของเธอจะดีขึ �น เดมิทีคนเรา Receiver มนัผิดเพี �ยน รับรู้อะไรก็สร้างทกุข์
ไปหมด แตเ่มื�อเธอแก้ไขปรับปรุงตวัเธอเอง ปรับคลื�นได้ดี จนูคลื�นได้ดี 
เธอพฒันาขึ �น อีกหน่อยเธอรับรู้อะไรก็เข้าใจตามสภาพมนั เข้าใจของจริง 
เข้าใจธรรมชาต ิ เห็นโลกตามความเป็นจริง เธอก็จะเปลี�ยน เปลี�ยนสิ�งที�
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คนเราเกลียดกนันกัหนาคือทกุข์นี�ละ่ให้เป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา แต่
ถ้าเธอมองแบบวิถีโลกเดมิๆของพวกเธอ เธอก็มองด้วยตวักเูป็นหลกั 
“ฉนัยิ�งใหญ่ ฉนัดี ฉนัจะควบคมุมนัให้ได้ ทําไมมนัไมเ่ป็นอยา่งนั �น ทําไม
มนัไมเ่ป็นอยา่งนี �” ตลอดเวลาที�เธอคิดอยา่งนั �น เธอก็ทกุข์ ใชม่ั �ย แล้วเธอ
คดิจะเปลี�ยนคนอื�น เธอก็ไม่มีทางเปลี�ยนเขาได้เลย เข้าใจมั �ย เธอไมมี่
ทางจะไปเปลี�ยนใครเขาได้หรอก มนัก็เลยยิ�งทกุข์ใหญ่ ขณะเดียวกนั  
อนัที�สาม ตวัเธอเองกลบัใหญ่โตขึ �น ถ้าเปลี�ยนก็เปลี�ยนไมไ่ด้จริง เธอบอก
ทําไมจะเปลี�ยนไมไ่ด้ แม้ทําได้เธอก็ทําได้แคช่ั�วคราว เดีcยวมนัก็เปลี�ยนอีก 
เพราะเหตปัุจจยัที�ทําให้เขาหรืออะไรๆ ไมเ่ป็นดงัใจเธอนั �นมนัมีมากมาย 
ในที�สดุมนัก็ต้องเปลี�ยนถ้าเธอไมแ่ก้ที�เธอ เดีcยวเธอก็ต้องทกุข์อีก เพราะ
เหตทีุ�เธอทกุข์มนัอยูที่�ตวัเธอมนัคือความยดึของเธอ มนัไมใ่ชก่ารกระทํา
ของเขา เธอจะเปลี�ยนใคร อะไร อยา่งไร มนัก็เปลี�ยนได้แคช่ั�วคราว เดีcยว
ก็เอาอีก หากเราเป็นคนเอาแตใ่จตวัเอง ชอบแตจ่ะแก้ที�ภายนอก เธอจะ
ไมมี่ความอดทน ไมเ่รียนรู้ ไมแ่ยบคาย และหนาไปด้วยทิฐิมานะ เธอจะ
ทําอะไรไมเ่ป็นหรอก ออ่นแอ หยิบโหยง่ และโง่ลงเรื�อยๆ ไมว่า่เธอจะเอา
เงินจะเอาอํานาจของเธอไปแก้ไขอยา่งไร ข้อบกพร่องทั �งหลายอนันํามา
ซึ�งความทกุข์มนัก็ยงัคงอยูใ่นตวัเธอ และกลบัจะยิ�งเพิ�มพนูขึ �นไมรู้่จกัจบ
สิ �นแตถ้่าเธอแก้ที�ตวัเธอเองมนัจบเป็นและกลบัได้ประโยชน์กบัตวัเธอเอง
มากมายนั�นละ่คือการพฒันา หรือที�เรียกวา่ ภาวนา 

ดงันั �น ฝึกตวัเองสิ ในขณะที�เรายงัไมท่กุข์อะไรหนกัหนา เราฝึก
ตวัเองเตรียมไว้ เชน่ การถือศีล การถือวินยั มกัน้อย กินน้อย อยูง่่าย อยู่
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ในระเบียบ ปฏิบตัิตามกฎของสงัคม ไมต่ามใจตวัเอง ไมเ่อาแต่
ความชอบของตวัเอง นี�มนัจะเพิ�มพลงัให้เธอ ให้เธอเข้มแข็งขึ �นไมอ่อ่นแอ
เหมือนคณุหน ู อีกหน่อยพอเจอปัญหาที�เราควบคมุไมไ่ด้เราจะได้มีแรงมี
ประสบการณ์รับมือมนัได้ เหมือนพวกเราอยู่ที�นี�กนัมานาน พวกเราเจอ
อากาศร้อนไมมี่แอร์เราก็เฉยๆ เห็นมั �ย สบายมาก สมยัก่อนตอนอยู่
กรุงเทพฯ อยูแ่ตแ่อร์ๆ พอมาอยูที่�นี�ใหม่ๆ  มนัออ่นปวกเปียกไปหมด จบั
คณุหนคูณุนายทั �งหลายมาเข้าป่า “ฉนัจะนอนไหวมั �ยนะ ไมมี่แอร์, นอน
กบัพื �นกระดานไมไ่ด้, มนัเงียบวงัเวงเหลือเกินหนกูลวัหนนูอนไมห่ลบั” 
นั�นมนัติดนิสยัเสียมา ถ้าเรายิ�งแก้ข้างนอก เราก็ยิ�งขาดทนุจะไปติดแอร์
มนัหมดวดัเหรอ จะซื �อฟกูมาใช้เหรอ จะเปิดเพลงฟังแก้เหงาเหรอ นั�นมนั
ยิ�งขาดทนุไปใหญ่ แตถ้่าเราแก้ข้างใน เราจะได้ประโยชน์ ถึงบอกว่ามนั
อยูที่�เรา deal กบัปัญหาเป็นหรือเปล่า 

นี�ยงัไมไ่ด้พดูเรื�องอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เลยนะ นี �เอาของง่ายๆ 
ตรงนี � แล้วเธอเห็นของง่ายๆ ตรงนี � เธอเรียนสิ เข้ามาเรียนรู้ตวัเอง เรียน
ให้หมด เรียนถึงสมัพนัธภาพตา่งๆวา่สถานการณ์อยา่งนี �เราควรจะ deal 
กบัมนัอยา่งไร คนแบบนี �เราควรจะ deal อย่างไร   สิ�งแวดล้อมอย่างนี �
อยา่งนี �เราจะ deal อยา่งไร  ให้มนัเกิดประโยชน์สงูสดุทั �งกบัตวัเองและ
ภายนอกตวัเอง ให้มนัดีขึ �น พฒันาขึ �น เรียนสิเรียนเข้าไปอีก คราวนี �เธอก็
จะยิ�งเกิดปัญญาแหง่การแยกแยะ และปัญญาแหง่ความสําเร็จ เกิด
ปัญญาเพราะเราเรียนรู้บนความผิดพลาดของเรานั�นละ่ นี�ถึงจะเรียกวา่ 
การเรียนรู้ตวัตนคือการละวางตวัตน เข้าใจมั �ย 



ทกุข์ทําไม แคใ่จมนัหลอน 

67 

สมมตเิอาง่ายๆ ให้เห็นชดั คนเขามาดา่เรา ลกูน้องบางคน
มนัฟึดฟัดใสเ่รา แทนที�เราจะไปดา่หรือไปโกรธเขา “แม้ยายคนนี �เป็น
ลกูน้องกแูท้ๆ มนัยงัมาทําอยา่งนี � ทํามากระโชกโฮกฮากใส”่ นั�นมนัทกุข์
ทั �งนั �นเห็นมั �ยแตใ่ห้เรากลบัมาดตูวัเราเอง “อ๋อ! เข้าใจแล้ว เมื�อวานเราไป
ทําเขาอยา่งนี � เขาไมช่อบสิ�งนี �นะ เขากําลงัมีเรื�องกลุ้มใจอยู ่ เราไมด่ ู
ตาม้าตาเรือ ไปทํากบัเขาอย่างนั �น เขาก็เลยขุ่นเคือง คราวหน้าเราก็ระวงั
ตวัให้มากขึ �น” นี�แคค่ิดได้อย่างนี �เราก็หายทกุข์แล้วแตถ้่าเรามวัผกูใจ
โกรธอยู ่ บน่เป็นหมีกินผึ �งอยา่งนู้นอยา่งนี �นั�นเราทกุข์แนน่อน พอเริ�ม
กลบัมาดทีู�ตวัเรา เราหายทกุข์ทนัที แล้วเราก็ปรับปรุงตวัเราคราวหน้า 
deal กบัเขา อยา่ไปทําแบบนี � ระวงัพฤติกรรมของเรา เรียนรู้ข้อผิดพลาด
ของเรา แก้ไขที�ตวัเรา เปลี�ยนที�ตวัเรา เราก็จะพฒันาขึ �นไปเรื�อยๆ ทกุข์
น้อยลง สั �นลงเรื�อยๆ นี�มนัได้ประโยชน์กวา่กนัมากแคไ่หน 

และหากมองให้ละเอียด ถ้าเราใช้โอกาสนั �นในการพฒันาตนเอง
อยา่งเตม็ที� แบบที�บอกวา่ทกุข์ทั �งที เอาดีให้คุ้ม เราก็จะพฒันาปัญญาทั �ง
ห้าได้ครบ, ปัญญาแห่งธรรมธาต ุ รู้วา่ทกุอยา่งควบคมุไม่ได้ ยึดเป็นของ
ตวัไมไ่ด้, ปัญญาแห่งความเสมอภาค    ถ้าเธอมองขยายออกให้เห็นวา่ 
การแสดงออกของแตล่ะคน มนัมีเหตปัุจจยัปรุงแตง่มากมาย เอาแนน่อน
อะไรไมไ่ด้ทกุคนตา่งเกลียดทกุข์อยากสขุกนัทั �งนั �น ตวัเราเองก็เชน่กนั 
ไมไ่ด้ตา่งไปจากเขา มองให้เห็นถึงความเสมอภาคไร้ความแตกตา่ง
ระหวา่งเขากบัเรา เธอก็จะคอ่ยๆพฒันาปัญญาแหง่ความเสมอภาคให้
เกิดขึ �นในตวัเธอ, ปัญญาดจุกระจกเงา นั�นขึ �นอยูก่บัเธอวา่จะสงบได้แค่
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ไหน ถ้าเธอสงบ เธอไมห่วั�นไหวกบัความพอใจหรือไมพ่อใจที�เกิดขึ �น แล้ว
เธอกลบัมาดตูวัเธอเอง เธอก็จะคอ่ยๆเห็นตวัเธอเองตามเป็นจริง ปัญญา
ดจุกระจกเงานั �นมนัมีสองนยั อนัที�หนึ�ง คือ กระจกอนัใสสะอาดคือมอง
ทกุอย่างโดยปราศจากความมวัหมองมาบดบงั ไมมี่โลภ โกรธ หลง มา
บงัใจ เธอก็จะเห็นทกุสิ�งตามความเป็นจริงจนลงไปถึงการแจ้งตอ่จิตเดมิ
แท้หรือแก่นแท้ของธรรมชาติทั �งปวง อนัที�สอง กระจกเงาคือการสะท้อน
กลบัมามองตน กลบัมามองที�ตวัเธอเอง องค์พทุธะทั �งหลายจงึมอง
กลบัมาที�ตวัทา่น เรียนรู้ที�ตวัทา่น แล้วก็แก้ไขตวัทา่นด้วยตวัทา่นเอง  

ตอ่ไป ปัญญาแห่งการแยกแยะ เมื�อเรารู้จกัที�จะแยกแยะดใูห้
เห็นวา่ทําไม เราไปทําอะไร อยา่งไร เขาถึงได้เป็นอยา่งนี � มนัต้องมีเหตทีุ�
เราสิ แยกแยะหาข้อผิดพลาดในตวัเราเรียนรู้ที�จะ deal กบัเขาให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ อีกหนอ่ยเราก็ทําให้เกิดความสําเร็จได้คือ เป็นสขุทั �งตวั
เราเองและผู้ อื�น นั�น!เกิดเป็น ปัญญาแห่งความสําเร็จ ขึ �นอีก เรียกวา่ยงั
ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สําเร็จ นี�พทุธจิตพทุธปัญญาได้เริ�ม
เกิดขึ �นกบัเรา เพราะเราเดินครบเห็นมั �ย เข้าใจธรรมธาตหุรือแก่นแท้แหง่
ธรรมชาตทิั �งหลาย มองทกุอยา่งตามสภาพความเป็นจริง แล้วย้อนกลบั
มามองตน มองให้เห็นถึงความเสมอภาคของทกุๆคน ไมแ่บง่แยก
แตกตา่งเขาเรียกวา่พทุธปัญญา เข้าใจมั �ย เห็นถึงความเสมอภาค ไมใ่ช่
เราสงู เขาตํ�า หรือกตํู�า มงึสงู หรืออะไรทั �งหลายที�มีตวัตน แตเ่ป็นความ
เป็นหนึ�งเดียว เขาเป็นอย่างนี �มนัก็เกี�ยวกบัเรานะ เราไมใ่ชจ่ะเป็นนาย 
มีอํานาจสงูสง่กวา่เขาเราไมไ่ด้เป็นเจ้าเข้าครองเขาได้ทกุอยา่ง หากคดิ 
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ได้อยา่งนี �มนัจะลดความแบง่แยกลงไป ลดทิฐิมานะลดความถือตวั  
ลดความขุน่เคืองลง แล้วก็พฒันาปัญญาแหง่การแยกแยกวิเคราะห์ 
พิจารณา แก้ไขปัญหา จนหาหนทางทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุด้วยความ
รักความเมตตาทั �งตอ่ตนเองและผู้ อื�นตอ่ไป เราต้องเรียนรู้คนบางคนเป็น
อยา่งนี � ณ. สถานการณ์นี � ณ. เวลานี � เราจะทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้
ด้วยวิธีการอยา่งนี �ๆ  เราหดัเรียนรู้ทําความเข้าใจสิ�งเหลา่นี �สิ จนรู้จกัที�จะ
ทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้ทั �งเราและเขาและสงัคมสิ�งแวดล้อม นี�คือ
ที�สดุแหง่ปัญญาหรือที�เรียกว่าปัญญาแหง่ความสําเร็จ หากเป็นกายก็
เรียกวา่นิรมานกายนั�นละ่ 

นี�คือการ deal กบัปัญหาแบบใหม ่ถ้าเรา approach แบบนี � เรา
ไมท่กุข์หรอก มนัพ้นทกุข์ไปทนัที ตณัหาถกูละทนัทีเลย ฉะนั �น สิ�งสําคญั
คือ โอปะนะยิโก น้อมมาดตูน เรากลบัมาดตูนด้วยความออ่นน้อม ไม่
เยอ่หยิ�ง ทะนงตน พอกลบัมาดตูน ความอยากก็หมดแล้ว ตอนความ
อยากมนัอยูม่นัจะมีสิ�งอื�นที�เราคิดจะควบคมุมนั หลงตนหลงอํานาจ พอ
กลบัมาดตูน ความอยากก็หมด มนัละทกุข์ไปแล้วในตวั แล้วยงัละเหตุ
แหง่ทกุข์อีกตั �งหลายระดบั เพราะฉะนั �นเราจะไมมี่ทกุข์หรอก ถึงบอกวา่ 
มนัอยูที่�การรับรู้ของเรา อยูที่�เราจะ deal กบัสถานการณ์นั �นๆอย่างไร ถ้า
เรามองโลกถกู deal กบัโลกถกู มนัไมเ่ป็นปัญหาหรอก เราถึงต้องมา 
ฝึกไง ไมใ่ชแ่คค่วามคิดนะ มนัต้องฝึกตนซึ�งนี�คือหลกัที�พระพทุธเจ้าทา่น
สรุปให้ฟังในอริยสจัสี�ไง “ทกุข์กําหนดรู้ สมทุยัพึงละ นิโรธทําใหแ้จ้ง  
และมรรคเจริญใหม้าก” ไมใ่ชเ่ราตั �งหน้าแตจ่ะละตณัหาตามหนงัสือ
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เพราะอา่นมา ได้ยินมา กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา แตเ่ราเห็น 
มนัจริงรึเปลา่ มองเห็นที�ตวัเรารึเปลา่มองเห็นขณะที�มนัเกิดขึ �นรึเปลา่ 
การปฏิบตัมินัต้องเห็นของจริง มนัก็อยู่ในนี �แหละ อยูใ่นตวัเรานี�แหละ่อยู่
ขณะที�เรากําลงัหวั�นไหว ไมพ่อใจ ขุน่เคือง หรือจะพอใจ ฟฟูุ้ งก็ตาม
กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา มนัก็อยูใ่นนี �หมด อวิชชาก็อยูใ่นนี �  
จะละอวิชชาก็ต้องดใูนนี � 

ดงันั �น ทั �งหมดนี �คือจดุเริ�มที�เราจะต้องทํา และฝึกตวัเอง ถ้าเรา
ทําอย่างนี �อยู่แล้ว ฝึกไปให้คลอ่ง มรรคเจริญให้มาก อีกหน่อยเราก็ไม่
ทกุข์ หายไปเกินครึ�ง เพราะคนเราทกุข์เพราะสิ�งภายนอกมนัเยอะ เรา
ทกุข์เพราะบคุคลภายนอก สิ�งภายนอก   ถ้าเรา deal ได้อยา่งนี � 
นอกจากเราจะไมท่กุข์แล้วปัญญาทั �งห้าก็จะคอ่ยๆเกิดขึ �น แล้วเมื�อสงบดี
ไมไ่ปโกรธไปเกลียดใคร คอ่ยมาวา่กนัเรื�อง สงัขิตเตนะ ปัญจุปาทานกั
ขนัธา ทกุขา การหลงยึดขนัธ์ห้าเป็นตวัตนเป็นทกุข์นั�นใจเย็นๆนะ เรื�อง
นั �นมนัละเอียดหากมีโอกาสอยูว่า่งๆ ไมยุ่ง่กบัใคร ไมมี่ใครมากระทบ  
อยูวิ่เวก สนัโดษ ใจหมดความว้าวุน่กบัคนอื�น กบัสิ�งอื�นแล้ว อยูส่งบแล้ว 
ทีนี �คอ่ยมาดขูนัธ์ห้า หากยงัหวั�นไหว ขุ่นเคืองคนได้ทกุวนั ไมพ่อใจได้ 
ทกุวนั จดัการเรื�องพวกนี �ก่อนเถอะ แล้วมนัจะไปตอ่ได้ง่าย วนันี �พอ 
แคนี่ �ก่อนนะ 
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เมื�อวานเราคยุกนัเรื�องการ deal กบัปัญหา  การมองปัญหาแบบ
ใหม ่ แบบที�จะไมส่ร้างทกุข์ให้กบัเรา และทําให้เราได้ประโยชน์ในการ
พฒันาตนไปเรื�อยๆ อยา่งที�บอกเสมอวา่การปฏิบตัิ ก็คือการที�เราจะ
เปลี�ยนความเคยชินในชีวิตของเรา การที�เราจะรับรู้โดยไมส่ร้างทกุข์
ให้กบัตวัเรา ซึ�งเราพดูกนัเมื�อวานวา่ ความทกุข์ของเรามากกวา่ครึ�ง มนั
เป็นจากสิ�งภายนอก พวกเรารับรู้สิ�งภายนอกโดยสร้างทกุข์ให้กบัตนเอง
กนัทั �งนั �น รับรู้แบบสร้างเหตแุหง่ทกุข์ให้เกิดกบัเราในอนาคตเพราะเรา
หลงวา่ เรามีอํานาจที�จะครอบครอง หรือเปลี�ยนแปลง หรืออะไรสกัอยา่ง 
ให้มนัได้ดั�งใจของเราได้ เมื�อคิดแบบนี �มนัก็เป็นเหตใุห้เราคาดหวงัหรือ
ปรุงแตง่อะไรตอ่ไปอีกมากมายแตถ้่าเราเข้าใจความจริงแท้ แล้วเรา
ยอมรับตรงนี �ได้ เราก็หมดอวิชชาตรงนี � เราไมค่ดิที�จะไปครอบครองสิ�งใด 
เราเข้าใจวา่ ทกุๆอย่างมนัเป็นอนตัตนียา มนัไมส่ามารถจะยดึถือโดย
ความเป็นตวัตนของตนได้ ถ้าเราไมย่ดึถือในความเป็นตวัตนของตน เรา
ไมค่าดหวงัที�จะได้ ดี มี เป็นอะไร โอกาสที�เราจะทกุข์เพราะสิ�งเหลา่นั �นก็
น้อย หรือเรียกวา่แทบไมมี่เลย  

แตน่ั�นก็ไมไ่ด้แปลวา่เราไมต้่องมีอะไรนะ คําวา่ไมย่ึดถือโดย
ความเป็นตวัตนของตนนั �น มนัไมไ่ด้หมายความวา่ให้เราไมมี่อะไร แต่
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ที�วา่ “ไมไ่ด้ให้เราไมมี่อะไร”  มนัก็ไมไ่ด้หมายความวา่  ให้เรามีอะไรตาม
อําเภอใจนะ เพราะเรารู้ว่า การจะมีก็มีไมไ่ด้จริง มีแล้วก็ทกุข์หรือเป็นเหตุ
แหง่ทกุข์ เพราะฉะนั �นเราจะมีให้น้อยที�สดุ เท่าที�จะทําประโยชน์ได้ เท่าที�
จําเป็นจริงๆแคน่ั �น มนัจงึไมไ่ด้แปลวา่ต้องไมมี่ แตก็่ไมไ่ด้แปลว่ามีตาม
สบายเถอะ ถ้าเราเข้าใจแล้วจะคดิวา่ มีอะไรก็ได้ มนัก็ไมใ่ชอ่ยา่งนั �น
หรอก เพราะถ้าเธอคดิอย่างนั �น เธอก็ไมมี่ทางหลดุพ้นออกมาได้ เพราะ 
วา่แรงบีบคั �นมนัจะเยอะ กว่าเราจะพฒันาตนจนหลดุพ้นออกมา จริงๆ-
แล้วผู้ ที�หลดุพ้น เขาไมอ่ยากได้อะไรหรอก ไมอ่ยากมีอะไรทั �งสิ �น ไมใ่ช ่
ไมอ่ยากเพราะเขากลวั ไมใ่ช่อยา่งนั �น มนัไมรู้่จะไปมีทําไม มีก็มีไมไ่ด้จริง
ไมเ่ห็นมีประโยชน์อะไรที�จะมี จะมีก็แตส่ิ�งที�ทําให้เกิดประโยชน์ได้เทา่
นั �นเอง ถ้ามนัมีประโยชน์เขาก็จะมี แตป่ระโยชน์นี �ก็ไมใ่ช่ประโยชน์ตนนะ 
ประโยชน์เพื�อผู้ อื�น แคน่ั �นเอง  

ทีนี �เมื�อเราเข้าใจที�จะ deal กบัสิ�งภายนอกแล้ว  ตอ่ไปสิ�งที�เรา
จะต้องฝึก deal อีกครึ�งหนึ�งหรือเกือบครึ�งก็คือ ภายในของเรา เรายงั
เหลือทกุข์เพราะอะไร พระพทุธเจ้าทรงบอกไว้วา่อยา่งไร ตอนแรกทา่น
บอกวา่ ทกุข์เพราะปรารถนาสิ�งใดไมไ่ด้สิ�งนั �น ประสบกบัสิ�งที�ไมเ่ป็นที�รัก
ที�พอใจ พลดัพรากจากสิ�งที�รัก ตอ่ไปทา่นก็บอกว่า ทกุข์กายเป็นทกุข์ 
ทกุข์ใจเป็นทกุข์ แล้วที�วา่ ทกุข์กายเป็นทกุข์นั �นเกิดจากอะไร มนัก็
เหมือนกนัอีกเพราะเราหลงยึดวา่กายเป็นของเรา เราหลงยดึวา่เราคือ
กาย กายคือเรา เรากบักายเป็นสิ�งเดียวกนั แยกกนัไมอ่อก กายเป็นของ
เรา มีเราในกาย มีกายในเรา เราคือกายนี � กายนี �คือเรา กายนี �คือของเรา 
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เราหลงยดึอยู่อยา่งนี � เข้าใจมั �ย เมื�อเราหลงยึดอยูอ่ยา่งนี � เราก็มีอวิชชา
ในเรื�องนี � และนําไปสูเ่รื�องอื�นๆอีกมากมายภายนอก เมื�อเรามีอวิชชา เรา
ก็ต้องทกุข์เพราะกายนี �แนน่อน นี�มนัเป็นความหลง เมื�อเป็นความหลงอยู่ 
มนัก็เกิดผลสะท้อนออกมา เรามีความพงึพอใจในกายนี � ความอยากใน
กายนี � ความกลวัในกายนี � ความพงึพอใจเมื�อกายนี �มนัดี มนังดงาม มนั
สวย มนัเป็นดั�งใจ มนัได้ดั�งใจ ไมว่า่อะไรก็ตาม ไมว่า่จะเป็นความสวย 
ความหล่อ ความลํ�าสนัความแข็งแรง ความสขุสบายปราศจากโรคภยั ใน
กรณีไหนก็ตาม เราก็ภมูิใจมนั เราก็ยึดมนั ยิ�งภมูิใจเทา่ไรมนัก็หลงยดึวา่
เราเป็นกาย กายเป็นเรา กายเป็นของเราเทา่นั �นเมื�อเราหลง มนัก็สร้าง
ความยึดตดิในความเป็นกายเราของเราอยู่ตลอดเวลา ซึ�งจริงๆแล้วมนัใช่
หรือเปล่า มนัไมจ่ริงเลย กายมนัเป็นของเนา่เหม็น ของอสภุะแตเ่รากลบั
มองเป็นสภุะ ของสวย ของงาม เห็นมั �ย ของที�ไมใ่ชข่องเรา เรายึดมนั
ไมไ่ด้ เรากลบัมองวา่เป็นของเรา  

เมื�อเรายึดกายอย่างนั �น เราก็เลยทกุข์เพราะกาย ยดึกายวา่มนั
เป็นของเราได้จริงๆ ใชม่ั �ย ฉะนั �น เราจงึต้องเปลี�ยนใหม ่ มองใหม ่ อยา่ง
น้อยที�สดุ ขั �นต้นเลย เราต้องมองวา่เราควบคมุกายนี �ไมไ่ด้ กายนี �มนัไมใ่ช่
ของเราหรอก เพราะเราควบคมุมนัไมไ่ด้ มนัเปลี�ยนแปลง มนัขึ �นอยูก่บั
เหตปัุจจยัร้อยแปดพนัประการ เราไมส่ามารถที�จะควบคมุมนัได้จริงๆ 
อยา่ไปหลงว่าไอ้ที�เราขยบัมือได้ กํามือได้ ยกมือได้ ยกแข้งยกขาได้ คิด
ได้ อะไรได้ทั �งหลายนั �น มนัคือเราควบคมุมนัได้ เราก็ต้องพิจารณาให้เห็น
ความจริงวา่ เราควบคมุมนัได้จริงหรือ ให้มนัไมป่่วยได้มั �ย ให้มนัไมแ่ก่
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ได้มั �ย ให้มนัไมเ่หี�ยว ไมย่น่ได้มั �ย ให้มนัคงสภาพที�เราชอบอยู่ทกุวนัได้มั �ย 
แคข้่ามคืนก็เสร็จแล้ว ใชม่ั �ย เราต้องพิจารณา วนันี �ไปงานดนิเนอร์มา 
แตง่ตวัอยา่งดี ไปเข้าร้านเสริมสวยอย่างดีเพื�อเมคอพั เสียเงินไปเทา่ไร 
ทําผมแตง่หน้าแตง่ตวัใสนํ่ �าหอมให้มนัสวยให้มนังาม พอกลบัมาบ้านเข้า
นอน ตื�นเช้าขึ �นมา โอ้โห ดไูมไ่ด้เหมือนเดมิแล้ว ขี �ตากรัง ปากเหม็น นะ 
อะไรก็ดไูมไ่ด้ แคข้่ามคืนก็ไปแล้ว แม้จะเริ�มตกแตง่ใหม่ เตมิเข้าไป ทํา
ใหม ่เซ็ตใหม ่ให้มนัดดีูอีก แตน่ั�น!มนัก็เกิดจากสิ�งภายนอกทั �งนั �น ถ้าไมมี่
สิ�งภายนอกมาชว่ย ไมมี่นํ �ามาล้างหน้า ไมมี่ยาสีฟัน ไม่มีสบู ่ ไมมี่เครื�อง
เมคอพั ไมมี่นํ �าหอม มนัจะเป็นอะไร ที�เราหลงวา่เราสวย เรางาม เรา
หอมมนัเพราะสิ�งภายนอกทั �งนั �น ไมใ่ชเ่ราเลย แตเ่รากลบัหลงวา่ เราสวย 
เรางาม เราดี เรายึดอยูอ่ย่างนี � เห็นมั �ย มนัหลง มนัหลอกตวัเองทั �งนั �นนี�
แคข้่ามคืนเทา่นั �นนะยงัไมต้่องพดูถึงระยะยาวเลย นานไปเดีcยวมนัก็เป็น
สิวเป็นฝ้า เดีcยวมนัก็เหี�ยว มนัก็ยน่ เดีcยวมนัก็เป็นโน้นเป็นนี� จนในที�สดุ
มนัก็เปลี�ยนไปเรื�อยๆ เราควบคมุมนัได้หรือ อย่าได้หลงคิดวา่เราควบคมุ
ได้เลยนั�นมนัหลอกตวัเองทั �งนั �น 

แล้วเรามาดสูิวา่ อนัไหนมนัรื �อถอนยากกว่ากนั สิ�งใดดคูวบคมุ
ได้ง่าย มนัรื �อถอนยาก เหมือนกบักายนี � เรารู้สกึวา่เราควบคมุได้ง่าย  
มนัไมมี่อะไร เราคมุมนัสั�งมนัอยูท่กุวนั มนัเลยฝังใจเราจริงๆ เราเชื�อวา่
เราคมุมนัได้จริงๆอยา่งเหนียวแนน่ ตอ่ไปออกไปจากตรงนี �เราถึงลกุลาม
ออกไปควบคมุคนอื�น สิ�งของ วตัถ ุซึ�งจริงๆแล้วอยา่งที�พดูมามากมายมนั
แทบจะพิสจูน์เห็นชดัๆเลยวา่เราควบคมุมนัไมไ่ด้เลย มีเพียงไมกี่�อยา่ง
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เทา่นั �น ที�ดเูหมือนเราจะทําให้ได้ดั�งใจเรา เรามีอํานาจควบคมุมนัเราถึง
พยายามแสวงหาอํานาจ หาเงินทองมาเพื�อสร้างอํานาจ ซึ�งมนัไมมี่อยู่
จริงเลย อํานาจมนัคือผลประโยชน์ ถ้ายงับาลานซ์กนัอยู ่ เขาก็ทําตาม
คําสั�ง ถ้ามนัไมบ่าลานซ์ เขาก็ไมทํ่า ซึ�งมนัพิสจูน์ให้เห็นว่า เราควบคมุสิ�ง
ภายนอกนั �นได้ยากเหลือเกิน แตแ่ม้จะขนาดนั �น เราก็ยงัหลงยดึเลยวา่
มนัเป็นของเรา สิ�งของนอกกายหรือบคุคลอื�นนอกกาย เรายงัคิดเลยวา่
เป็นของเรา ในเมื�อข้างนอกเรายงัวางใจไมไ่ด้วา่ เราควบคมุไมไ่ด้ เป็น
ของเราไมไ่ด้หรอก อนตัตานียายงัไมเ่ข้าใจ อย่าพึ�งพดูเรื�องอนตัตา อยา่
พดูถึงเรื�องสกักายทิฐิเลย มนัจะยอมรับได้อย่างไร มนัไมมี่ทาง  

ขนาดข้างนอกเห็นๆอยูว่า่มนัคมุยากเหลือเกิน เรายงัหลงยดึวา่
เป็นของเรา แล้วไอ้กายนี �ดคูมุง่ายจะตาย ดมูนัสั�งง่ายจะตาย สั�งให้มนั
ลกุ มนัก็ลกุ สั�งให้มนัเคลื�อนไหว มนัก็เคลื�อนไหว สั�งให้มนัเดนิ มนัก็เดนิ 
แล้วเราจะวางได้หรือ เพราะฉะนั �น มนัต้องพิจารณาเป็นขั �นๆนะ ถึงได้พดู
จากง่ายมาก่อน ข้างนอกมาก่อน เราถึงต้องหดัเลน่เกมส์ข้างนอกก่อน 
สิ�งที�เป็นของก ู อะไรก็ตาม บ้านเรือน วตัถ ุ หรือบคุคล ต้องพิจารณาให้
เห็น จนกระทั�งเรามองเห็นว่า ไม!่ ไมมี่อะไรที�จะเป็นของเราได้จริงๆ แล้ว
อยา่งนั �นคอ่ยกลบัมาดกูายเรา เอ่อ แล้วกายเราละ่ เป็นของเราได้มั �ย ที�
เราวา่คมุมนัได้ง่ายเหลือเกินนะ่ เราก็ต้องพิจารณาให้เห็นจนแจ้งชดัวา่
เราแทบจะคมุมนัไมไ่ด้จริงๆหรอก บอกให้มนัไมป่่วยได้มั �ย บอกให้มนัไม่
เจ็บได้มั �ย บอกให้มนัแข็งแรงได้มั �ย เราต้องสร้างเหตปัุจจยัตลอด ในการ
ที�เราจะทําให้มนัเป็นอะไรสกัอยา่ง ต้องเตมิมนัเข้าไป ต้องมีอะไรเข้าไป
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เยอะแยะ แล้วมนัก็ยงัไมไ่ด้ดั�งใจ ไมเ่ชน่นั �นมนัก็ต้องได้ดั�งใจเราตลอดสิ
เราไมต้่องหว่งเรื�องป่วยเรื�องเจ็บเพราะเป็นเรื�องที�เราควบคมุได้ แตม่นัไม่
มีทางเป็นอยา่งนั �น แม้เราจะพยายามคมุมนัอย่างไร ปรนเปรอมนั
อยา่งไร ดแูลมนัดีอยา่งไร มนัก็มีโอกาสเจ็บป่วยจนได้ มนัก็ต้องเหี�ยว 
ต้องแห้ง ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องเป็นไปทกุอยา่ง เรียกวา่ เกิดก็ต้องมีแก่ แก่
ก็ต้องมีเจ็บ เจ็บก็ต้องมีตาย เป็นเรื�องธรรมดาของกายนี � แล้วก็ต้องมี
ความทกุข์ ความเจ็บปวด ถ้าเราคมุมนัได้จริงมนัจะเป็นอยา่งไรละ่ พอ
มนัเจ็บ “เฮ้ย!ไมต้่องเจ็บ หยดุ! ฉนัไมไ่ด้สั�งให้แกเจ็บ” มนัเชื�อมั �ยละ่ เรา
ถกูมีดบาด เราจะสั�งมนัให้มนัไมต้่องเจ็บ มนัไมทํ่าให้หรอก มนัฟังเรา
หรือ เราคมุมนัได้หรือ สิ�งใดที�เราควบคมุไมไ่ด้ มนัแปรปรวนเปลี�ยนแปลง
ไปตามเรื�องของมนั มนัจะเป็นของเราได้อยา่งไร นี�เราต้องพิจารณาให้
เห็นวา่จริงๆ แล้วมนัไมใ่ชข่องเรา  

แล้วตอ่ไป ก็พิจารณาให้ละเอียดลงไปอีก ให้เห็นว่า ความเป็น
เรามนัอยู่ตรงไหนในกายนี � แล้วกายนี �หรือคือของเรา ถ้าเอาจิตนี �ออก มนั
ก็เหลือแตซ่ากศพ มนัจะเป็นกายเหรอ เราพิจารณาดสูิวา่ เรามีอยูจ่ริง
หรือ ที�เราคิดวา่เราเป็นกายนี � กายเป็นเรา มีเราอยูจ่ริงหรือ แล้วกายนี �มี
อยูจ่ริงหรือ เราลองแยกมนัออก ค้นลงไปดสูิ ความเป็นเรามนัมีอยูจ่ริง
หรือนี� นอกจากควบคมุไมไ่ด้แล้ว คราวนี �เราพิจารณาลงไปในเรื�อง
อนตัตาเลย ไหนละ่กาย รื �อค้นมนั ชําแหละมนั ไลล่งไปเรื�อย จนถึงเซลล์ 
จนถึงธาต ุ จนไมเ่ห็นอะไรเลยวา่กายมนัอยูต่รงไหนเราต้องพิจารณาให้
เห็นจนแจ้งชดัวา่ กายเองมนัก็วา่งเปลา่จากความเป็นกาย แล้วความ
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เป็นเราก็ไมมี่อยู ่ เราเป็นแคส่ิ�งที�จิตปรุงแตง่ขึ �นมาเทา่นั �นเอง นี�เราต้อง 
deal กบัมนัอยา่งนี �  

คราวนี �เมื�อเราลงรายละเอียดได้ เรามีความแยบคายมากขึ �นเรา
ก็พิจารณาขยายให้กว้างออกไปให้เห็นวา่ มนัเป็นแคเ่หตปัุจจยั กายมนั
คือศนูย์รวมแหง่เหตแุละปัจจยั มนัมีเหตปัุจจยัอนัหลากหลายที�มารวม- 
กนั มนัจงึทําให้เกิดการขยบัเขยื �อนได้อย่างนี �ๆ  เป็นอยา่งนั �นๆ มนัถกูเหตุ
ปัจจยัปรุงแตง่ตลอดเวลา ธาต ุ อากาศ อาหาร อารมณ์ จิตใจที�มนัดํารง
อยูไ่ด้ มนัปรากฏมีเป็นได้มนัขึ �นอยู่กบัเหตปัุจจยัมากมาย แม้กระทั�ง
วิบากกรรมตา่งๆทั �งในชาตนีิ �และชาตอืิ�นๆ มนัเลยมีผลให้มนัแสดงออก
อยา่งนั �นอยา่งนี �เราต้องพิจารณาอยา่งรอบคอบ จนกระทั�งจิตมนัยอมรับ 
เห็นกายนี �เป็นเพียงองค์ประกอบ เป็นก้อนของเหตปัุจจยัปรุงแตง่เป็น
composite ของรูป ซึ�งประกอบได้ด้วยธาตสีุ� ดนิ นํ �า ลม ไฟ และนาม ซึ�ง
ประกอบไปด้วยจิต เจตสิก เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ มาอยู่
รวมกนั แล้วเลยกลายเป็นสิ�งที�เราสมมตุมินัวา่กาย แตแ่ท้จริงทั �งหมดมนั
เป็นแคอ่งค์ประกอบ ไมไ่ด้มีความเป็นตวัตนที�แท้จริง และมนัก็ไมใ่ชข่อง
เราหรือของใครทั �งสิ �น เพราะมนัเพียงกระแสแหง่เหตปัุจจยัปรุงแตง่
เทา่นั �น 

นี�จะเห็นวา่ความแยบคายของปัญญามนัตา่งกนันะ เริ�มแรกเรา
มองให้เห็นวา่ เราควบคมุมนัไมไ่ด้จริง มนัอยูน่อกเหนืออํานาจของเรา นี�
มนัง่ายที�สดุแล้วแตม่นัยงัมีเราอยู ่ ยงัมีกายอยู ่ มีแตเ่ราควบคมุมนัไมไ่ด้ 



Deal ให้ถกู 2 

78 

นั�นเรายงัหลงวา่มีความเป็นเรา และมีกายนี �จริงเมื�อเจริญปัญญาให้แยบ
คายยิ�งขึ �น เราก็ต้องพิจารณาตอ่ไปให้เห็นว่า เราก็ไมมี่ ความเป็นเรามนั
ไมไ่ด้มีอยูจ่ริง และก็พิจารณาให้เห็นวา่ แม้สิ�งที�เราสมมตุิเรียกวา่ กาย นี � 
มนัก็มิได้มีอยู ่กายก็ไมมี่ มนัเป็นแค ่composite เหมือนเครื�องยนต์กลไก
อนัหนึ�ง เหมือนกบัรถยนต์ ที�ประกอบด้วยอะไหลม่ากมาย หาความเป็น
ตวัตนของสิ�งนั �นจริงๆ ที�แยกออกจากองค์ประกอบทั �งหลายนั �น  ไมไ่ด้เลย 
เมื�อเราเข้าใจเชน่นี � เราก็ต้องพิจารณาย้อนกลบัมาอีกวา่ แล้วเราจะ Deal 
กบัมนัอยา่งไร แม้มนัไมมี่ตวัตนที�แท้จริง มนัเป็นแคส่มมตุทีิ�เสื�อมสลาย
แปรปรวนอยูต่ลอดเวลา เราก็ต้องดแูลมนัให้ดี แตแ่ม้นดแูลอยา่งไร มนัก็
ต้องเสื�อมสลายและพงัไปในที�สดุ เราจงึใช้ต้องมนัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ในขณะที�ยงัมีโอกาสอยูแ่คน่ั �นเอง แม้กายนี �จะเป็นแคส่ิ�งสมมตุทีิ�ไมมี่ 
อยูจ่ริงแท้ แตม่นัก็เป็นเพื�อนที�ดีที�สดุของเรา ที�จะเกื �อกลูให้เราไปสูค่วาม- 
รู้แจ้งหลดุพ้น เพราะถ้าไมมี่กาย เราก็ไมมี่ทางจะไปสูค่วามรู้แจ้ง- 
หลดุพ้นได้ เราจงึต้องฉลาดเรียนรู้ที�จะอยูร่่วมกบักายนี �และใช้เขาให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ซึ�งประโยชน์อนัสงูสดุก็คือ การชว่ยเราในการสร้างสม
บารมีให้ไปสู่ความรู้แจ้งหลดุพ้นเพื�อชว่ยเหลือผู้ อื�นตอ่ไป 

แตพ่วกเรากลบั Deal ไปในทางตรงกนัข้าม เราหลงยดึกายเป็น
ของเรา เป็นตวัตนของเรา หลงคิดวา่เรามีอํานาจเหนือมนั เราเป็น
เจ้าของมนัแล้วเราก็ใช้กายนี �ทํางานหนกั เพื�อหาสิ�งภายนอกที�ยึดไมไ่ด้
เลยอีกมากมาย มาให้เราได้อร่อย ได้เสพ ได้ดั�งใจ ได้มีลาภ มียศ มี-
สรรเสริญ มีสขุ เราไมเ่คยเข้าใจความจริงและใช้มนัให้เกิดประโยชน์จริงๆ
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แก่เรายิ�งกว่านั �น เรากลบัไม่เคยรักและหว่งใยเขา เราใช้เขาทํางานหนกั 
อดหลบัอดนอน เพื�อสนองความอยากความต้องการของเรา เขาตงึเขา
เครียดแคไ่หนเราไมเ่คยสน เราไมเ่คยสนใจที�ดแูลเขาให้ดีด้วยความรัก
ความเมตตา แม้จะดแูลเราก็ดแูลเพื�อตวัเราเอง เพื�อสิ�งที�เรายดึ เพื�อเรา
จะได้หาสขุ หาสิ�งเสพได้มากยิ�งขึ �น เหมือนรถแท็กซี�เชา่เขาใช้มนัไมเ่คย
หยดุตั �งแตว่นัออกจนพงั เพื�อตกัตวงเข้าตวัเจ้าของให้มากที�สดุ กายนี �ก็
เชน่กนั เธอใช้เขาด้วยความหลงผิด หลงยดึมั�นถือมั�นวา่เขาเป็นเราเป็น
ของเรา เรามีอํานาจเหนือเขา แล้วก็เป็นไปเพื�อสนองกิเลสตณัหาของเธอ
เองทั �งสิ �น ไมรู้่จกัที�จะใช้ด้วยความเข้าใจ ด้วยความปล่อยวาง ด้วยความ
รักความเมตตา ในที�สดุเธอก็เตมิสิ�งที�ไมดี่เข้าไป ทั �งอาหารที�มากไปด้วย
พิษทั �งหลายที�ตามใจความชอบของเธอเอง การใช้งานหนกัแบบหกัโหม
ไมรู้่จกัพกัผอ่น ไมรู้่จกัผอ่นคลาย ไมรู้่จกัพาเขาไปออกกําลงั ไมรู้่จกั
คลายเครียด จนในที�สดุเขาก็พงัเร็วกวา่กําหนด นี�! พวกเราใช้กายอยา่งนี � 
เพราะความหลงยึดมั�นวา่ กมีูอํานาจเหนือ นั�นมนัเป็นการ Deal ที�ผิด
ทั �งสิ �น ผิดเพราะไมเ่ข้าใจในความเป็นจริง 

แม้เรามาปฏิบตัธิรรม หดัพิจารณากายนี �วา่ไมใ่ชข่องเรา กายนี �
เป็นของเสื�อมสลาย ผพุงั เป็นสิ�งที�เตม็ไปด้วยของเน่าเหม็น แล้วเรา 
ก็พยายามวางกายนี � แตม่นัก็เซอีก มนักลบักลายเป็นเกลียดกายนี � ทิ �ง
กายนี � มิใช่กายปลอ่ยวาง เธอเห็นเขาเป็นของหนกัของที�เธอจะต้องสลดั
ผลกัใส เธอกลบัเกิดความเกลียดแทนที�จะมีความรักความเมตตา เธอ
หลงทรมานเขา อดอาหารเขา ไมด่แูลเขา ทําให้เขาเจ็บปวด เพื�อเธอ 
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จะได้บรรลหุลดุพ้น แตน่ั�นมนัก็เซไปอีกข้างหนึ�ง มนัไมใ่ชก่าร Deal ที�ถกู 
ผลที�สดุกายนี �มนัก็ทนไมไ่หว เสื�อมสลายเร็วกวา่ที�ควรจะเป็น เพราะเธอ
ไมรู้่จกัดแูลเขาให้เป็น นี�ก็เป็นความยึดมั�นอีกข้างหนึ�งเชน่เดมิ ยึดมั�น
เพราะมีตวัเธอเป็นหลกั ตวัเธอมนัใหญ่โต เอาตวัเองเป็นใหญ่ ซึ�งมนัยงั
เป็นความหลงทั �งสิ �น มิได้ตา่งอะไรกบัพวกแรกเลย 

แตห่ากเราเข้าใจได้วา่ แม้เขาจะเป็นเพียงกลุม่ก้อนของเหต-ุ
ปัจจยั หาความเป็นจริงแท้ไมไ่ด้ เขาเป็นเพียงสมมตุิอนัหนึ�ง แตเ่ขาก็เป็น
เพื�อนที�ดีที�สดุที�จะนําเราไปสู่ความรู้แจ้งหลดุพ้น เพราะฉะนั �นเราต้อง
ปฏิบตัิกบัเขาด้วยความรักความเมตตา ไมใ่ชก่ารรังเกียจเดียดฉันหรือใช้
เขาเพื�อปรนเปรอสนองตณัหาของตวัเอง ในขณะที�เราจะใช้เขาเพื�อไป 
สูค่วามรู้แจ้งหลดุพ้น เราก็ต้องจดัสรรหรือเสริมสร้างเหตปัุจจยัให้เขามี
พลงัให้มากที�สดุ ให้เขาอยูใ่ห้นานที�สดุ ให้เขา Function ได้ดีที�สดุ ให้เขา
มี defect น้อยที�สดุ หรือเกิดปัญหาน้อยที�สดุ   นั�น!เราต้องใช้เขาแบบนั �น 
เหมือนกบัเรามีลกูจ้างที�ดี  มีบา่วที�ซื�อสตัย์อย่างยิ�ง ถ้าเราดแูลเขาดี เขา
อยูก่บัเราตลอดชีวิต เขาก็จะชว่ยเราให้ไปสูส่ิ�งดีๆ ทําให้เราทําอะไรได้
ยิ�งใหญ่และเกิดประโยชน์มากมาย เพราะฉะนั �น ความปลอ่ยวางมนัต้อง
ประกอบพร้อมด้วยความรักความเมตตา ไมใ่ชค่วามเกลียดชงั มนัจงึ
ต้องเข้าใจความจริงแล้ว Deal ให้ถกู ใช้ไปในทางที�ถกูต้อง เข้าใจแจ้งชดั
ถึงความที�มนัยดึมั�นถือมั�นไม่ได้ แตก็่เอาเขามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั �งแก่
ตนเองและผู้ อื�น และก็ดแูลเขาให้ดีที�สดุ เพื�อให้ได้ผลประโยชน์ได้สงูสดุ 
เทา่ที�ยงัมีโอกาสอํานวยอยู ่แคนี่ �ละ่  
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ไมมี่ใครจะรู้อนาคตหรอกวา่ร่างกายนี � มนัจะเสื�อมสลายไปวนั
ไหน เราอยา่ไปหลงคดิวา่ “ฉนัดแูลอยา่งดีแล้วทําไมมนัยงัพงัอีกละ่” มนั
ไมแ่น ่เราหลงยึดอะไรไมไ่ด้เลยทั �งนั �นแตเ่ราก็ต้องดแูลเขาให้ดีที�สดุ ให้สิ�ง
ที�ดีที�สดุแก่เขา อยา่ไปกินอาหารที�เป็นพิษ อยา่ไปตามใจตวัเอง เอา
ความอร่อย จนกระทั�งเตมิพิษเตมิภยัให้กบัร่างกายนี �อยา่ไปเพิ�มความตงึ
เครียด ความกดดนับีบคั �นให้แก่เขาเพื�อสนองความต้องการของเราและ
ตรงกนัข้ามต้องพาเขาออกกําลงักาย ไมใ่ชม่วัแตเ่อาแตค่วามสบายของ
ตนเอง นอนขี �เกียจอยู ่ ดแูตห่นงัดแูตวิ่ดีโอ มนัต้องฝืนต้องยอมเสีย
ความสขุสบายสว่นตวัพาเขาออกกําลงั ให้เขาได้ฝึกตวัเอง ทําให้เขา
แข็งแรง และก็ให้เขาได้พกัผ่อนหลบันอนอยา่งเพียงพอ  

แตม่นษุย์เราสมยันี � ไมรู้่จกัรักและเมตตากาย ไมเ่คยดแูลกาย 
หรือแม้นจะดแูล ก็เป็นไปเพื�อสนองกิเลสตณัหาของตนเสียสว่นใหญ่ 
อยากสวย อยากงาม อยากโก้ อยากให้คนชื�นชอบ แตไ่มไ่ด้เคยคดิดแูล
เขาด้วยความรักความเมตตานี�มนัเป็น attitude ที�ไมถ่กู   แล้วก็ใช้กายนี �
เข้าไป กินอย่างที�กชูอบ สํามะเลเทเมา ใช้ชีวิตแบบตามใจตวัเอง
ตลอดเวลา เพื�อให้ตวัเองได้เสพ หรือใช้เขาเพื�อหาเงินแบบหามรุ่งหามคํ�า 
ทํางานหนกัเพื�อสนองกิเลสตณัหาของตน  ในที�สดุร่างกายก็แยล่ง แยล่ง 
แล้วก็เจ็บป่วย แทนที�จะใช้ไปสูส่ิ�งที�ดีที�สดุ คือ ความรู้แจ้งหลดุพ้น กลบั
ไมทํ่า ใช้ไปคนละทาง กลบัตาลปัตร เรียกวา่ เรา approach กบัเขาไม่
ถกูเลย นี�ก็เป็นเพราะ เรายดึวา่มนัเป็นของก ูแล้วกมีูอํานาจเหนือมนั มนั
ต้องเชื�อก ู แล้วคิดวา่กนีู �ควบคมุได้ คิดวา่มนัจะไมป่่วย ไมเ่จ็บ มนัจะไม่
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ตายง่าย แล้วเราจะใช้มนัไปตามอําเภอใจของเรา เพื�อสนองในสิ�งที�เรา
ชอบ ถ้าเรา deal อยา่งนี �มนัก็สร้างทกุข์แนน่อน ทกุข์กายเป็นทกุข์ เรา
ต้องเจอแนน่อน เพราะเรายึดมนั และก็ใช้มนัแบบไมบ่นัยะบนัยงั เธอไม่
เคยหว่งใย ไมเ่คยดแูล ไมเ่คยมีความรักความเมตตา ในที�สดุเธอก็ต้อง
ทกุข์เพราะกายแนน่อน พระพทุธเจ้าทรงสอนตรงกนัข้ามเลย ทา่นสอน
ให้เราเข้าใจความจริงนะวา่ เขาไมใ่ชข่องเรา อยา่ไปยดึนะวา่เป็นของเรา 
กายนี �มนัเป็นแค ่composite ที�สมมตุวิา่ร่างกายจริงๆแล้วมนัก็ไมมี่ แม้น
ตวัเราเองมนัก็ไมมี่ มนัแคเ่ป็น composite ที�มาประกอบกนั เพราะฉะนั �น
เราอยา่ได้หลงไปคิดว่าเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกายนี �เลย แตก็่ต้องเมตตา-
ตนนะ เมตตากายนี � เมตตาจิตนี � 

บน composite ที�ประกอบด้วยเหตปัุจจยัมาอาศยักนัอยูม่าก- 
มาย มนัยงัใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะ ทั �งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
จนถึงเป็นเครื�องชว่ยนําพาเราและคนอื�นๆไปสู่ความรู้แจ้งหลดุพ้น ดงันั �น 
จงสร้างพลงัให้เกิดขึ �นแก่กายนี � เพื�อใช้เขาไปชว่ยเหลือคนอื�นๆให้ไปสูก่าร
รู้แจ้งหลดุพ้น เราจงึต้องดแูลเขาให้ดี อยา่ไปกดดนับีบคั �น หรือทรมาน
เขาเกินไป กินอาหารให้ถกูต้องและพอเหมาะพอควรเห็นมั �ยความสมดลุ
มนัอยู่ตรงนี � ดแูลเขาให้ถกู เขาเป็นเพื�อน เป็นเครื�องมือ เป็นสิ�งที�ดีที�สดุที�
เรามีในชีวิตนี �เลย แตเ่ขาก็ไมใ่ชข่องเรา และไมมี่อยู่อยา่งจริงแท้เขาเป็น
แค ่ composite ที�จะต้องเสื�อมสลายแปรปรวน เราจะใช้เขาทําในสิ�งที�ดี
ที�สดุ ให้เกิดประโยชน์ที�สงูสดุ เครื�องมือใดๆ ในโลกนี � ที�มนษุย์ค้นคิดและ
ราคาสงูเพียงไหนก็ตาม ล้วนก็สู้กายนี �ไมไ่ด้ และเครื�องมืออะไรที�จะ
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นํามาซึ�งสิ�งที�ดีที�สดุแก่ตวัเราได้เทา่กายนี �ก็ไมมี่ เธอต้องรู้จกัคณุคา่เขา 
และใช้เขาให้เกิดคณุสงูสดุ มนษุย์เรามกัใช้ประโยชน์ของสิ�งตา่งๆไมคุ่้ม 
คณุคา่มีอยู่ 100 พวกเราใช้ได้แค ่ 5-10 เทา่นั �นอย่างเชน่คอมพิวเตอร์มี 
performance เตม็ร้อย  พวกเราใช้แคเ่ลน่เกม  หรือเอามา Chat กนั  
นั�นมนัแคไ่มถึ่ง 5% ด้วยซํ �า ร่างกายนี �ก็เชน่กนั เขามี performance ถึง 
100% แตเ่ราใช้ได้แค ่ 10-20% เทา่นั �นเอง  น้อยมาก   เราไมรู้่จกัดงึ 
performance ของกายนี �มาใช้ให้ได้ประโยชน์สงูสดุ   จนกระทั�งเข้าสู่-
ความหลดุพ้น เข้าสูก่ายรุ้ง อยา่งน้อยก็ควรเรียนรู้ฝึกหดัเพื�อใช้เขานําพา
ไปสูค่วามหลดุพ้นให้ได้ก่อน แล้วคอ่ยพฒันาตอ่ไปจนเกิดพลงัสงูสดุ  
 เข้าสูก่ายรุ้ง ซึ�งจะเป็นแหลง่แหง่ประโยชน์สงูสดุที�เกิดขึ �นจากกายนี �  

นี�เราใช้เขาให้ดีที�สดุ ในทกุๆวนัก็ใช้เขาอยา่งดี พกัผ่อนอยา่งดี 
ไมเ่ครียด ให้อาหารที�ดี ฝึกฝนให้เกิดการพฒันาไปเรื�อยๆ แตก็่ไมย่ึดตดิ
ไมห่ลงวา่เขาเป็นเราหรือเป็นของเรา เขาจะเจ็บ จะป่วยก็เข้าใจเขา เขา
จะมีโน้นมีนี �ขึ �นมาก็เข้าใจเขา ธรรมชาตเิขาเป็นอยา่งนี � เราดแูลและ
ชว่ยเหลือเขาให้ดีที�สดุ ถ้าชว่ยไมไ่ด้ ก็ต้องใช้ไปอย่างนั �น เหมือน
เครื�องยนต์ที�มนัไมมี่อะไหลเ่ปลี�ยน ยอมรับความจริงแตไ่มท่อดทิ �งหรือ
ละเลย หรือเกลียดชงัเขา นี�เราอยู่กบัเขาอย่างนี � เราจะไมท่กุข์เพราะกาย 
ถ้าเรา deal กบักายอยา่งนี �  เราจะไมท่กุข์เพราะกาย ทกุข์กายเป็นทกุข์
มนัจะไมเ่กิดขึ �น เพราะเราละเหตแุหง่ทกุข์ออกแล้ว เหตคืุออวิชชาความ
หลงที�จะสร้างตณัหาให้เกิดขึ �นมนัหมดไป ทกุข์ก็ไมเ่กิดขึ �น 
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แตพ่วกเรากลบั deal กบักายวา่ มนัเป็นกายจริงๆและมนัเป็น
ของก ู นั�นอวิชชาเตม็ขั �น อยา่งนั �นเราทกุข์แนน่อน แถมยงัทําร้ายเขา
ทรมานเขาเพื�อให้ได้ตามอําเภอใจของตนเข้าไปอีก มนัคนละเรื�อง มนั
กลบัตาลปัตรหมด เพราะฉะนั �น เห็นมั �ยวิถีแหง่เรา ของมนษุย์ปถุชุน
ธรรมดา จงึสร้างทกุข์ให้กบัตวัเองตลอดเวลา ไมมี่อยา่งอื�นเลย นอกจาก
สร้างทกุข์ เมื�อวานเราพดูเรื�องของภายนอก เราก็สร้างทกุข์ คราวนี �เราพดู
เรื�องกาย เราก็มีแตส่ร้างทกุข์ทั �งนั �น ทกุข์เพราะความหลงความไมเ่ข้าใจ
ตามสภาพความเป็นจริง มนัตรงข้ามกนัหมดเลยใชม่ั �ย 

คราวนี �เรามาพดูเรื�องจิตกนับ้างมนัก็เหมือนกนันั�นแหละ ตวัเรา 
มนัก็ประกอบด้วยรูปและนาม จิตก็ยิ�งเป็น composite อยา่งหนึ�ง จิตนี � 
มนัเป็นปรากฏการณ์อนัหนึ�ง มนัไมมี่ตวัตนอะไรทั �งสิ �นที�จริงแท้อยา่งที�
เราหลงยดึกนั มนัวา่งเปลา่ มนัเป็นเพียงปรากฏการณ์อนัวา่งเปล่า มนั
เกิดจากการเตมิแตง่ แล้วก็เป็นความรู้สกึวบัขึ �นมา เหมือนภาพมายา 
แล้วมนัก็หายไป มนัถกูเตมิแตง่ๆๆๆ แล้วก็วบัขึ �นมา เป็นอะไรสกัอยา่ง 
แล้วก็หายไป เร็วเสียยิ�งกวา่ฟ้าแลบเสียอีก มนัเป็นอย่างนี �อยู่ตลอดเวลา 
มนัเกิดขึ �นมา เหมือนภาพมายา เหมือนเงาพระจนัทร์ในนํ �า มนัเกิดจาก
การปรุงแตง่ของเหตปัุจจยัมากมาย แล้วมนัก็ปรากฏขึ �น แตแ่ม้ขณะที�มนั
ปรากฏมนัก็วา่งเปลา่หาตวัตนหรือแก่นสารอะไรไมไ่ด้ อารมณ์ทั �งหลาย 
ความคดิ ความรู้สกึ รวมทั �งความหมายมั�นในความเป็นอะไรๆทั �งสิ �น 
รวมถึงคณุคา่ทั �งหลาย ล้วนเป็นสิ�งที�ปรากฏขึ �นเพราะเหตปัุจจยั เป็น
ปรากฏการณ์ของเหตปัุจจยั มนัไมมี่ตวัตนที�แท้จริง  
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เรามองจิตของเราให้เข้าใจแจ้งชดัอยา่งนั �นสิ ให้เห็นวา่มนัเป็น
เพียงปรากฏการณ์อนัเป็นมายา ซึ�งเกิดจากเหตปัุจจยัอนัหลากหลายมา
ประกอบกนั เราลองพิจารณาดสูิเวลาเราเกิดความขุน่เคืองขึ �นพวกเรามกั
คดิว่า เราทกุข์ เราขุน่เคือง เราโกรธ เราคดิวา่คนนั �นทําให้เราโกรธ เขาทํา
ไมถ่กูเราจงึขุน่เคือง นั�น!เรามองแคเ่พียงผิวๆ เรามองด้วยความเป็น
ตวัตน มีตวัตนอนัหนึ�งมาทําให้ตวักนีู �โกรธ เรามองไมเ่ห็นเลยวา่ ที�เขาทํา
ให้เราโกรธ หรือเขาทําให้เราขุน่เคืองนั �น มนัเกิดอะไรขึ �นบ้างในขณะนั �น 
มีอะไรเป็นเหตปัุจจยั ตวัเขาเองมีเหตปัุจจยัอะไรบ้าง ตวัเราเองก็เตม็ไป
ด้วยเหตปัุจจยัมากมายไปหมด เราก็เลยไมช่อบไมพ่อใจที�ใครมาทํา
อยา่งนั �น มีทั �งสญัญา ทั �งความคดิ ทั �งความหลง เตม็ไปหมด จนปรากฏ
วา่เราโกรธ ไมใ่ชเ่พียงเพราะเขาเราเลยโกรธ หากตาไมเ่ห็น หไูมไ่ด้ยิน  
ใจไมรั่บรู้ มนัจะโกรธมั �ย ทั �งๆที�เขาอาจจะทําในสิ�งที�เราไมช่อบจริงๆ  
แตม่นัจะโกรธมั �ยละ่หรือแม้ว่าตาและหจูะรับรู้ แตใ่จมนัไมตี่ความหมาย 
ใจไมย่ดึมั�นโดยความเป็นกขูองก ูมนัจะขุน่เคืองมั �ย เราจะทกุข์เพราะการ
กระทํานั �นของเขามั �ย ทําไมการกระทําเดียวกนักบัคนอื�นเขาไมขุ่น่เคือง
แตก่บัเรา เรากลบัขุน่เคือง นี�มนัก็พิสจูน์ให้เห็นวา่มนัอยูที่�ใจของเราเอง
ทั �งนั �น 

ถ้าเรามองเห็นชดัเจนว่า ไมมี่ของของเราที�จะยึดมั�นถือมั�นไว้ได้ 
เราควรจะให้คนอื�นเขามากกวา่ มีอะไรเราให้ไปเถอะ เพื�อเป็นประโยชน์
แก่ผู้ อื�นที�เขาต้องการ ผู้ให้ย่อมเป็นที�รัก ผู้ให้ยอ่มมีความสขุ หากเรามอง
ได้เชน่นี � แล้วใครจะขโมยของของเราได้ ในเมื�อเราปรารถนาและยินดีที�
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จะให้อยูแ่ล้ว เพราะฉะนั �น ปรากฏการณ์แหง่ความไมพ่อใจที�เกิดขึ �น หรือ
ความพอใจก็ตาม มนัเป็นปรากฏการณ์ของเหตปัุจจยัทั �งนั �น มนัเกิดขึ �น
เพราะอาศยัเหตปัุจจยัมากมาย ทั �งภายนอกและภายในอยา่งที�กล่าวมา 
ตาก็เป็นเหตปัุจจยัหนึ�ง หก็ูเป็นเหตปัุจจยัหนึ�ง รูป เสียง แสง ความคิด 
สญัญา ความปรุงแตง่ ความหมายมั�นของเราเอง ความชอบไมช่อบของ
เรา ความหลง เหตปัุจจยัที�ปรุงแตง่ผู้ ที�เขากระทํา หรือมีผลให้สิ�งที�เรา 
ไมช่อบนั �นปรากฏขึ �น ประสบการณ์ในอดีตอีกมากมายทั �งของเราและ
ของเขา มนัถึงทําให้เกิดปรากฏการณ์ในใจที�เรียกวา่ ความขุน่เคืองขึ �น 
เห็นมั �ย อาการของจิตมนัถกูประกอบ มนัต้องมีการประกอบ มนัเป็น
ปรากฏการณ์แหง่เหตแุละปัจจยั มนัมีเหตแุละปัจจยัถึงพร้อม มนัถึง
เกิดขึ �นหรือปรากฏขึ �น ไมมี่อาการไหนเลยที�จะเกิดขึ �นเดี�ยวๆโดยไมมี่เหตุ
ไมมี่ปัจจยั มนัไมมี่  

ความสขุ หรือความทกุข์ ก็ล้วนประกอบด้วยเหตปัุจจยัเตม็ไป
หมด จิตต้องประกอบด้วยการรับรู้ ที�ต้องอาศยัอายตนะ เกิดการปรุงแตง่
จากความหมายมั�นที�มีอยู่ ถ้ามนัไมป่รุงมนัก็มนัไมเ่กิดอะไรขึ �น เมื�อมนั
ปรุงความหมาย มนัก็สร้างคณุคา่ สร้างความพอใจไม่พอใจ นี�มนัมี
องค์ประกอบพวกนี �เตม็ไปหมด มนัจงึเป็นแคก่ลุม่ก้อนของเหตแุละปัจจยั
หาตวัตนจริงๆของปรากฏการณ์นั �นๆไมไ่ด้เลย มนัเป็นดั�งมายาภาพ  
มนัไมใ่ชข่องจริง อาการตา่งๆของจิต มนัเป็นมายาภาพของจิตทั �งนั �น 
แม้กระทั�งทกุข์ เวลาทกุข์มนัปรากฏขึ �น มนัต้องประกอบด้วยองค์ 
ประกอบอยา่งน้อย 12 อย่าง ที�เราเรียกวา่ กระแสปฏิจจสมปุบาท ทกุข์



ทกุข์ทําไม แคใ่จมนัหลอน 

87 

มนัคือกลุม่ก้อนของเหตปัุจจยั มนัคือ composite ขณะที�เราทกุข์อยูม่นั
ยอ่มมีอวิชชา มีสงัขาร มีรูปนาม มีสฬายตนะ มีผสัสะ มีเวทนา มีตณัหา 
มีอปุาทาน มีหมดเลยใชม่ั �ย เพราฉะนั �นเห็นมั �ยวา่ ขณะที�เรารู้สกึทกุข์อยู่
นั �น  แท้จริงทกุข์มนัก็คือก้อนของ composite ก้อนมายาที�ไมไ่ด้จริงแท้ 
กลุม่ก้อนของเหตปัุจจยั ที�มากองกนัอยูจ่นทําให้เราดเูหมือนวา่มนัมีจริง 
ทั �งๆที�มนัไมใ่ชส่ิ�งจริง ไมมี่ตวัตนที�แท้จริงของสิ�งที�เราสมมตุเิรียกวา่ทกุข์ 

แตพ่วกเราคิดวา่ทกุข์นั �นมีอยู่จริง เป็นก้อนทกุข์อนัหนึ�งที�มีอยู่
จริงในเรา เรากําลงัเป็นทกุข์ เรามองไมเ่ห็นวา่มนัไมมี่ตวัตนจริงๆ มนัเป็น
เพียงกลุม่ก้อนของเหตปัุจจยัที�วา่งเปลา่ เหมือนกําหมดั มนัไมมี่ตวัตน
ของกําหมดัที�แท้จริง มนัประกอบไปด้วยนิ �วทั �งห้ามาประสานกนัและฝ่า
มือ ถ้าเรามองได้แบบนี � เห็นแจ้งชดัถึงความเป็นปรากฏการณ์ของเหตุ
ปัจจยัแบบนี �   แล้วเรา approach ทกุๆความรู้สกึ ทกุๆความคดิ ทกุๆ
อารมณ์ ทกุๆปรากฏการณ์ของจิต  ด้วยลกัษณะเดียวกนัแบบนี �จนเข้าใจ
แจ้งชดัถึงความไมมี่อยูจ่ริงของมนั มนัก็ไมมี่จิตให้เรายดึ ไมมี่ทกุข์ให้เรา
ยดึ มีแตป่รากฏการณ์อนัเป็นมายาของเหตแุละปัจจยัที�เราสมมตุใิห้ชื�อ
ไปตา่งๆนานาเทา่นั �น 

ปรากฏการณ์ทั �งหลายที�มนัเกิดขึ �น มนัคือ composite ทั �งสิ �น รูป
ก็คืออายตนะ ผสัสะ วิญญาณรับรู้ สญัญาหมายมั�น สงัขารปรุงแตง่ 
พอใจ ไมพ่อใจ หรือเฉย ปรากฏขึ �น มนัคือ composite ของขนัธ์ห้า มนั 
เป็นเพียงขนัธ์ห้า ขนัธ์ห้าก็คือ composite มนัแสดงให้เห็นวา่ มนัมา
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ประกอบกนัจงึปรากฏขึ �น มนัไมมี่ตวัตนที�แท้จริง ที�จะให้เรายดึได้วา่มนั
เป็นนั�นเป็นนี�โดยธรรมชาตขิองมนัจริงๆ จิตก็คือการแสดงออกของขนัธ์-
ห้า ถ้าไมมี่ขนัธ์ห้า มนัก็ไมมี่จิต จิตมนัคือปรากฏการณ์อนัเป็นมายาของ
ขนัธ์ห้า เพราะฉะนั �น เราหดัพิจารณาให้ดี ถ้าเรามองอยา่งนี � หดัมอง
อยา่งนี � เราก็สามารถพ้นทกุข์ได้โดยสิ �นเชิง 

แล้วอนัไหนยากกวา่กนั อนันี �ยากที�สดุถกูมั �ย เพราะมนัละเอียด
ที�สดุ มนัยากที�จะรู้เทา่ทนั มนัง่ายในการยดึ มนัดเูหมือนเป็นของเรามาก 
มนัอยูก่บัเราตลอดเวลา มนัเหมือนเราควบคมุมนัได้สั�งมนัได้ คิดปุ๊ บไป
เลย ไปโน้น ไปนี� เรื�องโน้นเรื�องนี � ทําโน้น ทํานี � เราอยูก่บัมนั เหมือนกบั
เราคมุมนัได้ เหมือนของเราตลอดเวลา แตแ่ท้ที�จริงมนักลบัเป็นตวัปลิ �น-
ปล้อนที�สดุเลย ตวัยดึไมไ่ด้เลย ตวัที�ควบคมุยากเหลือเกิน นี� เราต้อง
พิจารณาให้ดีนะ อยา่มองแบบผิวเผินถ้าเราเห็นแจ้งชดัได้ตรงนี � ไมว่า่
อะไรเกิดขึ �น เราก็มองลงไปสิ มองให้เห็นวา่มนัเป็นเพียงกลุม่ก้อนของ
ขนัธ์ห้าอยา่งไร ตอนแรกเราอาจจะใช้ความคดิพิจารณาก่อน พอ
พิจารณาได้เข้าใจแจ้งชดัเอาไปดขูองจริง พอมองเห็นจริงตามที�พิจารณา
มาคราวนี � พอเห็นมนัก็แตกออก แตกออกเป็นขนัธ์ห้า แตกออกเป็นเหต-ุ
ปัจจยั ในที�สดุจิตมนัก็ยอมรับ มนัไมมี่อะไรหรอกมนัก็แคก่ลุม่ก้อนของ
รูปนามมารวมกนั กลุม่ก้อนของขนัธ์ห้าเทา่นั �น ความทกุข์ก็รูปนาม 
นี�แหละ ก็ขนัธ์ห้านี �แหละ ความโกรธ ก็รูปนามนี � ขนัธ์ห้านี � มนัต้องขยนั
ฝึกไปเรื�อยๆบอ่ยๆจนกระทั�งเราสามารถ deal ใหม ่  เรา approach ใหม่
ด้วยวิธีการใหม ่มีattitude ใหม ่เราก็จะไมส่ร้างทกุข์ให้เกิดขึ �น 
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และถ้าเราสามารถตั �งมั�นอยู่บนการมองเห็นจิตได้แบบนี � เรื�อง
กายหรือเรื�องข้างนอกไมต้่องพดูถึงเลย แตแ่นน่อนเราต้องหดัฝึกจากข้าง
นอกก่อน เพราะมนัหยาบกวา่ เห็นได้ง่ายกวา่ตั �งมั�นได้ง่ายกวา่ เมื�อเริ�ม
วางข้างนอกได้บ้าง   จิตก็จะคอ่ยสงบขึ �นแม้ยงัวางไมไ่ด้ 100% แตม่นัก็
ชว่ยตดัไมใ่ห้ใจมนัหวั�นไหวไปกบัสิ�งภายนอก คราวนี �เมื�อเข้ามาดภูายใน
มนัก็ง่ายขึ �นเริ�มหดัจากกายไปก่อนเชน่กนั เพราะมนัหยาบกวา่เห็นง่าย
กวา่จิตมากมายนกั พอวางกายได้บ้าง ก็ดจูิต แตถ้่าบางโอกาสกายเรา
สงบได้ดี ไมมี่ปัญหารบกวนให้จิตวุน่วายเราก็อาจจะดจูิตพิจารณาจิตไป
ได้เลยหากเรามีความแยบคายพอ มนัต้องมองให้เห็นว่า ธรรมชาตทีิ�
แท้จริงของมนัเป็นอยา่งไร มนัเป็นมายาอย่างไร หากมองเห็นได้บ้างแล้ว
การปฏิบตัขิองเราก็เริ�มสบายละ่ เมื�อเราฝึกอยา่งนี �ไปเรื�อยๆ อีกหนอ่ยเรา 
ก็ deal กบัมนัคนละแบบ เหมือนที�พดูเมื�อวานว่า เวลาพวกเธอถกูคนอื�น
เขาเบียดเบียน  เธอก็ deal ด้วยการโทษเขา ดา่เขา เกลียดเขา  แตที่�นี �ถ้า
เธอเข้าใจความจริงแท้แล้ว  เรา deal ใหม ่  เธอจะกลบัมาดตูวัเธอเอง 
เปลี�ยนพิษให้เป็นยาได้ และก็พ้นทกุข์ทนัทีเดีcยวนั �นเลย แตถ้่าแบบเดมิ
เธอมีแตไ่ปโทษคนอื�นๆ เธอก็มีแต ่prolong ทกุข์ ทําให้ทกุข์มนัยืดยาวขึ �น
ไปอีกทั �งนั �น 

นี�ก็เหมือนกนั จิตยิ�งเร็วกว่านั �นอีก ถ้าเธอมองจิตในลกัษณะแบบ
นี � มนัร่วงทนัทีเลย  เข้าใจมั �ย เมื�อมนัร่วงทนัที เธอไมมี่อะไรที�จะทกุข์เลย 
เธอก็ถอยออกมาทนัที รู้สึกปุ๊ บ เห็นเลย มนักระจายออก เห็นเลย มนัเป็น
สิ�งมายา เป็นปรากฏการณ์อนัเป็นมายา เหมือนความฝัน เหมือนภาพ
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มายา ถ้าเราเห็นอยา่งนี �เรื�อยๆ จิตมนัก็ไมส่ร้างทกุข์ มนัไมรู้่จะไปสร้าง
อะไร พอสร้างปุ๊ บ จิตที�รับรู้ มนัวางเลย พอมนัจะปรุง จิตตวัหลงมนัจะ
ปรุงความโกรธ โลภหรืออะไรขึ �นมา จิตที�รู้หลง รู้โกรธ รู้โลภ มนัเข้าใจ
ธรรมชาตแิท้จริงของสิ�งเหลา่นี � วา่เป็นมายา มนัก็หมด การปรุงแตง่ก็ 
ร่วงเลย จิตโลง่โปร่งเบาตามธรรมชาตเิดมิของมนั ถ้าเธอ deal ได้อยา่งนี � 
เธอก็ไมมี่ทกุข์ ไมว่า่อะไรจะเกิดขึ �นกบัเธอ เธอก็เห็นมนั เห็นธรรมชาตทีิ�
แท้จริงวา่มนัวา่งเปล่า มนัเป็นปัจจยการ ตวัตนของมนั ความมีอยูข่อง
มนัอนัตรธานหายไปเลยทนัที 

ดงันั �น เราจงึต้องขยนัหมั�นเพียร คอ่ยๆฝึกไปทีละขั �นๆ จากง่าย
ไปหายาก จากหยาบไปหาละเอียด จากที�มองเห็นได้ง่าย ทําได้ง่าย ลกึ
ลงไปหายาก ถ้าเราเริ�มจากยากก็ใช้เวลานาน ไอ้สิ�งง่ายๆข้างนอก ที�เห็น
ได้ง่าย ละได้ง่าย ยงักวนเราอยู่ ข้างในก็ไมส่มัฤทธิ�ผลสกัที เพราะมนัต้อง
ใช้เวลา ต้องใช้ความละเอียด มนัเกิดผลยาก คราวนี �เลยไมไ่ด้อะไรเลย 
เพราะฉะนั �นใจเย็นๆ ทําจากสิ�งง่ายๆไปก่อน แล้วก็คอ่ยเข้าไปทําสิ�ง
ละเอียด หรือหากมีเหตปัุจจยัเกื �อหนนุ จะทําละเอียดในบางครั �งก็ได้ แต่
ก็ต้องสลบัไปสลบัมา และอย่าลืมวา่ ข้างนอกเราก็ยงัไมผ่า่นเลยนะ 

ยกตวัอย่างง่ายๆ สมมตุถ้ิาเธอยงัวางโลกธรรมไมไ่ด้ เธอยงัตดิใจ
เสพสขุ ลาภ ก็คือรูป เสียง กลิ�น รส สมัผสั และยงัเรื�องยศ สรรเสริญ  
สขุอีก ถ้ายงัติดใจสิ�งเหลา่นี �อยู่ เธอจะปลีกวิเวกมาสงบ เฝ้าดจูิตตวัเอง
ได้มั �ยมนัก็ยาก เดีcยวก็หว่งโน้นหว่งนี� เดีcยวก็คิดอยากได้นู้นอยากได้นี�  
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อยูอ่ยา่งนั �น เพราฉะนั �น เธอต้องตดัตรงนั �นก่อน พอตดัตรงนั �นได้บ้าง  
จิตก็จะคอ่ยสงบขึ �น คอ่ยมาพิจารณากาย หากเราฝืนเราตดัได้ แม้จะวาง
ไมไ่ด้เตม็ที� แตก็่พอสลดัละทิ �งมนัได้ ไมใ่ห้มนัก่อกวนใจเธอได้ เชน่นั �นเธอ
ก็จะพอเกิดความสงบขึ �น และสามารถดกูายดจูิตตอ่ไปได้ ถึงบอกวิเวก 
สนัโดษมนัเป็นเรื�องสําคญั หากเรายงัตดัไมไ่ด้ หว่งกงัวลอยู ่นั�งพิจารณา
ไป หิวอีกแล้ว ปวดอีกแล้ว หว่งนั�นห่วงนี�อยูอี่ก จิตใจเราก็ไมส่งบ  
เราจงึตดัสิ�งหยาบๆภายนอกออกให้ได้ ลดละมนัให้ได้ก่อน และก็มา
พิจารณากาย เมื�อพิจารณากายได้ระดบัหนึ�งแล้ว มีความเข้าใจชดัใน
ความว่างเปลา่ของกายเราได้บ้างแล้ว เราจงึคอ่ยพิจารณาจิต ถ้าเราทํา
ไปตาม Step มนัก็ง่าย  

ยกเว้นว่าเราไมมี่โอกาสจริงๆ เราก็ต้องใช้ความพยายามให้มาก
ขึ �น อยูที่�ไหนก็หมั�นพิจารณา แม้มนัจะไมส่งบเทา่ไร แตก็่คอ่ยๆหดัไป 
แล้วก็หมั�นปรึกษาครูบาอาจารย์ผู้ รู้อยูเ่ป็นประจํา แตจ่ะให้ผลได้เร็วและ
ดีเทา่ผู้ ที�มีโอกาสกวา่เรานั �นมนัก็ไมไ่ด้ ถึงบอกว่าคนสมยันี �มนัประมาท 
และก็มกัง่าย พระพทุธองค์ทา่นบอกให้หาที�วิเวก สนัโดษ กก็ูไมส่น  
กปูฏิบตัทีิ�ไหนก็ได้ มนัก็จริงอยูห่ากมนัหาโอกาสไมไ่ด้จริงๆ แตห่ากมีทาง
ที�จะหา ก็ให้พยายามหาโอกาสที�จะปลีกวิเวก ออกไปปฏิบตัิกบัครูบา-
อาจารย์ผู้ รู้จะดีกวา่มาก เพราะยิ�งไมมี่ครูบาอาจารย์คอยแนะนํา จะ
ปฏิบตัเิอง แบบที�ไหนก็ได้ รับรองเข้ารกเข้าพง ตดิกบัดกักิเลสหมด 
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เพราะฉะนั �น เราจงึต้องเดนิตามคําแนะนําของพระพทุธองค์ หา
สิ�งเกื �อหนนุ ทั �งสถานที�และบคุคล แล้วก็ปฏิบตัไิปตามขั �น อย่าข้าม
ขั �นตอน เพราะเรามนัมีหมดอยูแ่ล้วละ่ กิเลสทกุตวั ความยดึมั�นทกุระดบั
อยา่ไปคดิวา่เราไมมี่ เชื�อได้เลยวา่เรายงัตดิอยู่ทั �งนั �น โลกธรรมทั �งแปดเรา
ยงัยดึทั �งนั �นละ่เมื�อเรารู้ว่าเราตดิโลกธรรม เราก็จดัการโลกธรรม จนมนั
เบาบางลงจะใช้วิธีพิจารณาให้ขาดไปเลย หรือใช้วิธีฝืนก่อนด้วยศีล มนัก็
ได้ทั �งนั �น เพราะเมื�อเราตดัใจได้ จิตมนัก็จะสงบลง ทา่นถึงบอกว่าศีลเป็น
บาตรฐานให้เกิดสมาธิ และเมื�อจิตสงบ เราก็พิจารณา จะพิจารณาโลก
ธรรมเพื�อตดัให้มนัขาดไปเลย หรือ จะเข้ามาพิจารณากายเลยก็ได้ 
เพราะหากตดัความยึดติดโดยความเป็นกายตนของตนได้ โลกธรรมทั �ง
แปดมนัก็ขาดไปได้ง่ายหากเธอพิจารณากายได้อยา่งแยบคาย เห็นความ
เป็นมายาของรูป เสียง กลิ�น รส สมัผสั มนัก็สามารถวางโลกธรรมได้ง่าย 
เพราะโลกธรรมมนัก็เข้ามาทางตา ห ูจมกู ลิ �น กาย ใจนี�ล่ะ แตอ่ย่าลืมวา่
เธอต้องมีสิ�งแวดล้อมชว่ย มีปัจจยัเกื �อกลูนะซึ�งก็คือ ศีลและวินยัมนัจะ
เป็นกรอบ เป็นเกราะให้เธอ ไมใ่ห้กิเลสมนัรุมเร้าจิตใจมากเกินไป เพื�อจะ
ได้คงอยู่บนความสงบ เมื�อสงบได้ ปัญญามนัก็จะแยบคายเห็นสิ�งทั �ง-
หลายตามเป็นจริงได้เป็นขั �นๆไป  

เพราะฉะนั �น deal กบัมนัให้ถกูนะ approach ใหม ่ deal กบั
ปัญหาให้ถกูต้อง ถ้าเธอ deal ไมถ่กู เธอก็ทกุข์ ถ้าเธอ deal ถกู ก็ไมมี่
ทางทกุข์ ไลต่ั �งแตข้่างนอก จนไปถึงข้างใน ไลไ่ป ทั �งนอกและใน ทั �งกาย
และจิต เธอต้องพิจารณาทั �งคู ่ เธอจะไปเอาจิตเลยทีเดียว ไมส่นกาย  
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มนัก็ยาก ยงัไงเธอก็ต้องเจอทกุข์จากกาย ทา่นถึงบอกวา่ สงัขิตเตนะ 
ปัญจปุาทานกัขนัธา ทกุขา เพราะเธอยดึรูปนามนี � ยดึขนัธ์ห้าเป็นตวัตน 
เธอจงึทกุข์ แล้วขนัธ์ห้าก็มีทั �งรูปและนาม ฉะนั �น เธอต้องพิจารณาทั �ง
กายและจิต ให้เห็นถึงความเป็นมายา ความไมใ่ชต่วัตนของมนั เธอ 
จะพิจารณาแตจ่ิตอย่างเดียวไมไ่ด้ เดีcยวกายก็วกมาทําให้เธอทกุข์ก่อนที�
เธอจะวางจิตได้เสียอีก 

เพราะฉะนั �นในระบบทั �งหมดที�เราพดูมา เราจะ deal อย่างนี �ได้ 
เราก็ต้องมีพลงั ซึ�งก็คือศรัทธา ความเพียร สต ิ สมาธิ ปัญญา เธอต้อง
พฒันาพลงั เธอต้องพฒันาศรัทธาในสิ�งที�พระพทุธเจ้าสอนไว้ให้ได้ เธอ
ต้องพฒันาความเพียรที�จะฝึกตนอยูเ่รื�อยๆ ฝึกสต ิสมาธิ ปัญญา ซึ�งการ
พฒันาใช้อะไร ก็มหาสติปัฎฐานสี� อานาปานสต ิ มหาสญุญตาสตูร  
พระสตูรพวกนี � คือสิ�งที�พระพทุธองค์ทา่นวางแนวทางอยา่งดีในการ
พฒันาไว้ให้เราหดัศกึษาให้ดี แล้วเดนิตามทา่นไปทีละขั �นละตอน หาก
เธอไมเ่ลิกความเพียรเสียก่อน มนัก็ต้องเกิดผลได้ในที�สดุ แล้วผลมนัวดั
กนัอย่างไร มนัก็วดักนัที�เธอจะ Deal กบัโลกแบบใหม ่ Deal แบบที�ไม่
สร้างทกุข์ให้กบัตนเอง จนในที�สดุเธอก็สามารถใช้ทกุสิ�งทกุอย่างให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุได้ ทั �งกบัตวัเธอเองและผู้ อื�น เทา่นั �นเองล่ะ 
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