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คําอุทิศ

คุณความดีของหนังสือเล่มนี้

ขออุทิศแด่	บิดา	มารดา	เเละญาติพี่น้องทุกท่าน

รวมถึงผู้เคยประสบพบพาน	ร่วมเรียนรู้เเละเเบ่งปันความเข้าใจชีวิต

รวมถึงผู้ช่วยเหลือทุกท่านที่ทําให้หนังสือเล่มนี้สําเร็จขึ้นมา

ขอเเสดงความเคารพอย่างจริงใจ	

เเด่ความเข้มเเข็งต่อทุกขลักษณะของทุกชีวิต

เเละขอเป็นกําลังใจให้เห็นความจริงว่า

ความหลงคิดปรุงเเต่งร้ายจนใจเศร้าหมอง

ล้วนมาทีหลังธรรมชาติเดิมเเท้ของจิตใจ	

มีความปกติบริสุทธิ์ผ่องใส

ด้วยความสันติสุขอันสะอาดเรืองรองอยู่เเต่ก่อน
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หน้าแรกที่พึงอ่าน 

ขอแสดงความรู้สึกยินดีต่อความสําเร็จของทุกชีวิต	แม้ว่ามันจะไม่ได้

มาได้โดยง่าย	ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยความเสียสละอดทน	เข้มแข็งต่อทุกข์อัน

มากมายท่ีสามารถผ่านมาได้	จึงอยากขอแสดงความเคารพต่อความเข้มแข็ง	ต่อ

ทุกข์ของทุกชีวิต	ซึ่งทําให้นํ้าหนักแห่งความยินดีในความสําเร็จดูบอบบางลงไป

ทันที	เพราะอุปสรรคปัญหาที่แต่ละชีวิตฝ่าฟันมา	กลับเป็นสิ่งที่น่าเคารพศรัทธา	

ยิ่งกว่าความสําเร็จเหล่านั้น

แม้ว่ายังจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดอีกมากมายที่จะถาโถมเข้ามา	ตราบใดที่น้ํา

หวานแหง่ชวิีตยงัพอผลชิอ่ดอกไมอ้ยูไ่ดบ้า้ง	ตราบน้ันก็มิอาจหา้มผเีสือ้		ผึง้		หรอื

ฝูงแมลง	ซึ่งล้วนต่างกําลังดิ้นรนให้ผ่านพ้นทุกข์ภัย	และพยายามแก้ไขปัญหาเท่า

ที่แต่ละชีวิตจะมีสติปัญญาและกําลัง

ดงันัน้ความออ่นแอบางชัว่ขณะทีรั่บมอืกบัอปุสรรคปญัหาไมไ่หว	อาจทาํให้

บางชีวิตต้องกระทบกระทั่งเบียดเบียนกัน	แม้ว่าความจริงแล้ว	จะไม่มีคนชั่วหรือ

คนเลว	มีแต่เพียงความไม่รู้	และความอ่อนแอเพียงชั่วขณะ

จึงอยากแบ่งปันของขวัญแห่ง	”รู้„	ให้ผลิบานขึ้นในทุกความรู้สึกตัวอัน

มหัศจรรย์	ในท่ามกลางผัสสะอันไม่คาดคิดทั้งหลาย	เพื่อเป็นที่พึ่งอันเข้มแข็ง

และปลอดภัย	และสามารถพบความสุขได้แม้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าทุกข์
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อ ยู่ กั บ ”รู้„

     

อยู่กับ”รู้„ คือการได้มีตัว ”ผู้รู้„ ไว้เป็นที่อาศัยในใจ ในเวลาที่ต้องพบเจอ

ผัสสะท่ีไม่คาดคิด หากอยู่กับ”รู้„ ไม่เผลอขาดสติ เข้าไปปรุงแต่งในเนื้อหาแห่ง

ผัสสะ ใจจะเป็นกลางตั้งมั่นอยู่กับรู้อย่างมีความสุข แต่ถ้าหากขาดสติเผลอถลำา

เข้าไปในเนื้อหาอย่างไม่รู้สึกตัว ผลจะเป็นความทุกข์

”อยู่กับรู้„ นี้ จึงเป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับ ”ทุกข์ใจเพราะไม่รู้„ 

ดังนั้นการอยู่กับรู้ด้วยความสุขใจ จึงจะพบหนทางที่ปลอดภัยจากทุกข์

ได้อย่างแท้จริง

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจ ที่จะปลุกภาวะแห่งรู้ ซึ่งมีอยู่

แล้วในจิตใจของทุกชีวิตให้ตื่นขึ้นอย่างเบิกบานแจ่มใส เป็นอิสระจากความไม่รู้ที่

พุ่งเข้ามาตามผัสสะอย่างมากมายตลอดเวลา

ซึง่เคลด็ลบัในหนงัสอืเลม่นี ้จะพาใหอ้อกจากความทกุข์ใจได้ในทนัททีีรู่ส้กึ

ตัว และมีจิตใจตั้งมั่นอยู่กับรู้ด้วยความสุขใจ

ขอแสงสว่างแห่งรู้ จงเปิดประตูแห่งความตื่นอย่างเบิกบานขึ้นในใจ สู่

อิสรภาพอันเอิบอาบด้วยสันติสุข ซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติด้ังเดิมของจิตใจอยู่

ตลอดเวลาเทอญ

พระครูใบฎีกา อำานาจ โอภาโส

      วัดพระธาตุผาแก้ว

      ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
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ขอเคารพต่อความเข้มเเข็ง

อันงดงามของทุกชีวิต

ฝูงหงส์ขาวและนกเป็ดนํ้าหลายสายพันธุ์	ต่างพากันดําผุดดําว่าย	ก้มลงไปหา

อาหารในสายน้ําตืน้รมิทะเลสาบทีก่ว้างใหญ	่ซึง่ชือ่ของเมอืงนีแ้ปลวา่	ทางผา่นของนกนํา้	

เพราะมีนกนํ้าหลายชนิดมากมายเดินทางผ่านมาแวะอาศัยพักที่นี่	มีเนินดินเล็กๆ	ขึ้น

กลางสายนํา้ทีถ่กูปลอ่ยไว้ใหร้กด้วยกอหญา้	เพือ่เปน็ทีพ่กัอาศยัของครอบครวัฝงูนกนํา้

ฝูงหงส์ขาวมากกว่า	๗	ตัว	กําลังลอยลําอ้อยอิ่งไปตามกระแสนํ้าที่มีลมหนาว

พัดเอื่อย	นกเป็ดนํ้าหัวเขียวและสีนํ้าตาลทอง	ว่ายรวมกันเป็นกลุ่ม	ข้างๆ	ยังมีนกเป็ด

นํ้าสีดําปากขาว	นกเป็ดผมแสกกลาง	ติดกับชายเนินดินข้างกอหญ้า	มีห่านป่าสีเทาปาก

ดํา	และนกปากช้อน	ก้มลงใช้ปากควานหาอาหารในนํ้าอยู่ใกล้ตลิ่ง
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เดินเลาะเลียบทะเลสาบไปเรื่อยๆ	ท่ามกลางกระแสลมหนาว	ลมพัดกระแสนํ้า

กระทบตลิ่งเป็นระลอกเบาๆ	เมื่อเข้าไปใกล้ฝูงหงส์ทั้ง	๗	ตัว	ก็ทะยานบินข้ึน	ปีกสีขาว

กระพือสว่างไสวโบยบินตัดหน้าทอดสายตามองตามปีกสีขาวและเมฆขาวในสายลมดู

กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน

มหากาพยแ์หง่ธาต	ุ๔	ทีแ่ปลงรา่งเปลีย่นรปูไปมาเปน็สิง่นา่อศัจรรย	์จนคนสว่น

ใหญ่ลืมรูปแท้ของธาตุ	๔	แต่ดั้งเดิม	กลับแต่งเติมช่ือสมมุติบัญญัติเข้าไปในรูปของสิ่ง

แวดล้อม	ซึ่งย้อมด้วยสกุล	ฐานะ	สายพันธุ์	ผูกพันรูปเดิมซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของ	ให้ถูก

จองจําด้วยรูปสมมุติที่บัญญัติชื่ออันวิจิตรสุดจะพรรณนา

แม้แต่ชื่อของหมู่เมฆบนฟากฟ้า	และเศษธุลีดาวบนโลกใบนี้	ซึ่งแต่ดั้งเดิมเป็น

เพียงธาตุ	๔	ซึ่งไม่มีชื่อธาตุ	๔	ด้วยซํ้า	การบัญญัติภาษาและช่ือต่างๆ	เพียงเพื่อใช้ใน

การจดจําและสื่อสาร	แต่กลับนํามาซึ่งความผกผันสู่ความจําอันวิปลาสบิดเบี้ยวไปจาก

ความจริง	คือจําผิดจากธรรมชาติดั้งเดิมของธาตุ	๔	ที่ไม่ใช่ตัวตน	มาหลงปนเปื้อนด้วย

สมมุติ	จาํผดิวา่เปน็อตัตาตวัตน อนัตรงขา้มกบัความจาํถกูทีค่วรจาํไวอ้ยา่งแมน่ยาํวา่

เป็นอนัตตสัญญา

ความจาํผดิเหลา่น้ีน่ีเอง ซึง่นาํไปสูก่ระบวนการคดิผดิและเหน็ผดิ	กอ่ใหค้วาม

ไมรู้่ไดถั้กทอกระบวนการของอวชิชาขึน้มาอยา่งเตม็รปูแบบ	สง่ผลสูค่วามทกุขใ์จ	ทีห่ลง

ผิดว่ามีผู้ได้ผู้เสียในธาตุ	๔	ที่ไม่ได้เป็นของใครเหล่านั้น

ก่อให้เกิดการแย่งชิงธาตุ	๔	ซึ่งจําแลงแปลงรูปมาในรูปร่างต่างๆ	ส่งผลสู่กลไก

อนัสลบัซบัซอ้นของความหลอกลวง	เจ้าเลห่	์พรางตวั	หกัหลงั	ยือ้แยง่	จากความหลงจํา

ผิด คิดผิดและเห็นผิด สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างไม่สมควรต้องได้รับ

ซึ่งเคล็ดลับสําคัญจึงอยู่ที่ว่า
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◌	 หากกระทบแล้ว บวกด้วยความไม่รู้ ผลเป็นความทุกข์

◌	 หากกระทบแล้ว บวกด้วยตัวรู้ ผลเป็นความสุข

เมื่อพิจารณาดูกระบวนการในโลกปัจจุบันแล้วจะเห็นได้ว่า	การที่จะเห็นรูปแท้

ซ่ึงอนัธาต	ุ๔	ไม่มีใครเปน็เจ้าของ	เปน็มุมมองทีอ่าจเขา้ใจไดแ้ตท่าํไดย้าก	เพราะโลกของ

สมมุติบัญญัติเข้ามาปกคลุมในทุกหัวระแหง	ปรุงแต่งความเป็นเจ้าของผู้ครอบครอง

ธาตุ	๔	ต่างๆ	เกิดกระบวนนามธรรมที่คิดนึกถึงธาตุ	๔	เหล่านั้นว่าเป็นของเรา	หรือของ

เขา	และเข้าไปก่อพฤติกรรมตามความหลงยึดมั่นในความคิดนั้น	ก่อความทุกข์ใจให้

อย่างไม่สมควรได้รับ

ดงันัน้หากประเมินดูด้วยปญัญาอนัแยบคาย	จะพบวา่คนในโลกนีส้ว่นใหญ	่จม

อยู่กับความไม่รู้ในทุกข์	หลงคิดติดอยู่ในโลกของความปรุงแต่ง	จะมีสักกี่คนที่อยู่กับรู้

ในโลกของความจริง	ไม่จมดิ่งลง	ถลําลงไปกับความไม่รู้	หรือความหลงคิดผิดอย่าง

ไม่เคยเหลียวมาดมูุมมองแห่ง “รู้” สภาวะและลักษณะของทุกข์ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

และอยู่กับ “รู้” ด้วยความสุขของใจที่ปกติเป็นกลางอันมีอยู่ก่อนแล้ว
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รสชาติแห่งการประสบความสำาเร็จทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งน่าพึงใจ  

แต่หากไม่มีรสชาติของความทุกข์แห่งอุปสรรคทั้งหลายเข้ามาผลักดัน

คงไม่สามารถทำาให้ความรู้สึกที่เป็นสุขจากการพ้นทุกข์เหล่านั้น

เกิดขึ้นได้

แม้ว่าความปกติสุขทั้งหลายจะมีอยู่ก่อนแล้วก็ตาม

จงอย่ามองข้ามทุกข์ของทุกชีวิตที่กำาลังประสบอยู่ด้วยความไม่รู้

แต่จงเคารพในหน้าที่ต่อทุกข์

ซึ่งต้องรู้จักสภาวะ ลักษณะ และละความเห็นผิด

เพราะแม้ทุกข์จะมีอยู่ แต่ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกข์เหล่านั้น

ดังนั้น หน้าที่แห่ง ”รู้„ 

จะเปิดเผยความสุขอันสะอาดบริสุทธิ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ไม่ได้จากไปและไม่ได้กลับมา  

แต่กลับ ”รู้„ อย่างเป็นกลางในท่ามกลางความไม่คงที่ทั้งมวล
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อย่าโทษว่าใครทําไฟดับ

แต่ควรรู้จักวิธีจุดแสงสว่าง

สายฝนทีต่กกระทบผวินํา้เกดิเปน็วงแหวนเล็กๆ	เกดิดบัซบัซอ้นกนัอยูม่ากมายจน

มอิาจนบั	ฝงูนกเงยีบหายไปในทีซ่อ่นหลบภัยจนมิอาจแลเหน็	แปลกดทีีค่วามทกุข์อนัยิง่

ใหญก่ลบัมไิดม้าจากกายเพยีงอยา่งเดยีว แตก่ลบัมาจากความรูส้กึอนับบีเคน้คบัแคน้ใจ

แม้ฝนจะหายตกแล้ว	แต่ชายวัย	๗๐	ที่หลายคนให้เกียรติเคารพว่าประสบ

ความสําเร็จ	กลบักาํลงัสะกดกลัน้หยาดน้ําตาขณะทีเ่ลา่ใหฟ้งัถงึภาพความหลงัอนัขมข่ืน

เมื่ออายุ	๒	ขวบ	หมอดูได้บอกกับคุณแม่ว่า	ลูกชายคนนี้ต้องอยู่ห่างพ่อแม่ถึง

จะเจริญ	เขาจงึถกูสง่ไปอยูเ่มอืงจนีตอนอาย	ุ๒	ขวบครึง่	ซึง่อามา่ไดม้อบหมายหนา้ทีใ่ห้

เขาไปเก็บขี้หมาข้างถนนทุกวัน	โดยใช้เสียมแซะใส่ปุ้งกี๋กลับมาบ้านเพื่อทําปุ๋ยใส่ต้นไม้
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เมือ่เขามีโอกาสได้กลบัมาเมืองไทยกถ็กูใชง้านหนกัทกุวนัเหมอืนพอ่แมล่าํเอยีง		

แมค้วามผิดของผูอ้ืน่กถ็กูใสร่า้ยมาลงทีต่นเหมือนถกูเขา้ใจผดิ	เเละคดิวา่ไมม่ใีครเขา้ใจ

ตน	เเอบลอบขมขืน่	เดียวดาย	จนเคยคิดฆ่าตวัตายมากกวา่	๑๐	ครัง้		จนในทีส่ดุตอนอาย	ุ

๑๒	ไดห้นอีอกจากบา้นไปซอ่นตวัอยูใ่นปลอ่งไฟเรอืทีเ่กาะสชีงั	พอเรอืพน้นา่นนํา้ไทย	ก็

ถกูกปัตนัเรอืประมงจบัได้	และใชง้านหนักบนเรือ	จนในทีส่ดุกข็อข้ึนจากเรอืทีเ่กาะฮอ่งกง

เดก็นอ้ยนัง่เอาผา้คลมุศรีษะดว้ยความหนาวอยูข่า้งทางในตลาดจนมดืคํา่	ดวง

ใจอ้างว้างสุดจะบรรยาย	ร้านค้าทั้งหลายปิดร้านพักผ่อนหลับนอนกันหมดแล้ว	แต่ก็มี

อยู่ร้านหนึ่งอดสงสัยไม่ได้ว่าเห็นเด็กมานั่งอยู่ตรงข้ามร้าน	จึงแอบเปิดประตูมาดูแล้ว

ปิดประตูไป	ทําอย่างนี้อยู่	๓	ครั้ง	จนในที่สุดทนไม่ไหว	จึงเดินเข้ามาถามเด็กน้อยว่า	

”ทําไมไม่กลับบ้าน„	

เด็กน้อยสบสายตาแล้วตอบว่า	”ผมไม่มีบ้านครับ„	

เจ้าของร้านจึงพาเด็กน้อยเข้าไปในโกดังเก็บข้าวสารและปล่อยให้พักนอนอยู่

ในคืนนั้น	

เด็กชายตื่นขึ้นมาก่อนรุ่งสาง	เหมือนตื่นมาในบ้านที่เคยถูกใช้งานมาตลอด	เขา

เก็บกวาดเช็ดถูทําความสะอาดโกดังนั้นจนเรียบร้อยตามนิสัยที่เคยถูกพ่อแม่ใช้งาน

หนักมา	ครั้นพอเจ้าของร้านตื่นมาพบเข้าจึงเกิดความเมตตาสงสาร	เลี้ยงดูเสมือนลูก

แต่พออายุ	๑๔	เขาก็ขออนุญาตเดินทางไปเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ในสมัย

คอมมิวนิสต์	ด้วยหัวใจเปี่ยมความหวังถึงอนาคตอันสดใส	เพราะข่าวว่าที่นั่นส่งเสีย

ให้เรียนฟรี	แต่กลับต้องไปถูกทํางานในเหมืองถ่านหินอย่างหนักแทบเอาชีวิตไม่รอด	

เพราะถูกเหมืองถล่มระเบิดมาหลายครั้ง	กระเด็นไปไกลหลายร้อยเมตร	ลิ้มรสความ

ตายที่อยู่ต่อหน้ามาไม่รู้กี่สิบครั้ง

วันนี้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่	พอมีกิจการที่ตั้งตัวมาได้ด้วยความยากลําบาก	คน
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งานที่สั่งสอนให้ความรู้ก็มาหักหลัง	แม้ว่าจะขโมยของ	เขาก็แกล้งหร่ีตาข้างหนึ่งทําเป็น

ไม่เห็น	แต่ในที่สุดก็ยกทีมออกไปแย่งลูกค้า	ทําตัวเป็นศัตรูคู่แข่ง	สร้างความขมขื่นหด

หูใ่จ	มองหาความจรงิใจจากผูค้นยากเตม็ท	ีซึง่เหตกุารณเ์ปน็เชน่นีม้าแลว้ถงึ	๓	ทมีงาน	

แมแ้ต่งานท่ีจะได้รบัในวันน้ีกถ็กูทมีของลกูน้องเขา้ไปแยง่	เพราะลกูชายทีเ่คยสัง่สอนให้

ช่วยดแูลก็ไมย่อมชว่ยงาน	ความรูส้กึคบัแคน้ใจจงึประดงัเขา้มา	กดดนัใหห้ยาดนํา้ตาที่

เคยอดัอัน้มาตอ่ความยากลาํบากทัง้หลายเออ่ลน้ออกมาจากแววตา	เหมอืนกบัวา่ชวีตินี้

ทําไมจึงมีแต่ความทุกข์ยากลําบากใจมาตลอด

ฉนัไดก้ลา่วชืน่ชมตาํนานทีเ่ขากลา่วเลา่มา	มนัช่างเปน็ความอดทนอนัยิง่ใหญ	่เปน็

ส่ิงท่ีคนอืน่จะทาํได้ยากทีจ่ะผา่นอปุสรรคตา่งๆมาได	้อนัเปน็ตวัอยา่งอนังดงามใหแ้กค่น

รุ่นหลัง	เพราะตํานานแห่งวีรบุรุษไม่ได้อยู่บนยอดเขาแห่งความสําเร็จ แต่มันกลับอยู่

ระหวา่งหนทางทีฝ่า่ฟันอุปสรรคตา่งๆอยา่งไมย่อ่ทอ้	ซึง่พอ่แมไ่ดม้อบของขวญัอนัลํา้คา่

ใหคู้ค่วรกบัความเปน็ชายชาตรเียีย่งเขา	ถา้ทา่นไมส่ง่เขาไปเกบ็ขีห้มาตัง้แต	่๒	ขวบครึง่	

เขาจะเอาความอดทนเหลา่นั้นมาจากทีไ่หน	ทกุสิง่ในอดตีลว้นเปน็ของขวญัอนัลํ้าคา่นา่

เคารพ	ทีท่าํใหเ้ขาเปน็ผูใ้หญท่ีเ่ขม้แขง็องอาจและสงา่งาม	เปน็ตาํนานแหง่กาํลงัใจใหผู้้

อื่นที่ได้รับรู้ ไม่ย่อท้อยามที่นึกถึงความทุกข์ยากที่คนรุ่นก่อนเยี่ยงเขาต้องฝ่าฟันมา

ขอใหถ้วลิถงึอดตีเหลา่นัน้ดว้ยความเคารพ จะพบขุมทรพัยอ์นัมคีา่มากมาย	เขา

ไดก้้มลงกราบและเปลง่เสยีงกลา่วขอบพระคุณบญุคณุพอ่แมแ่ละอามา่	รวมถงึบคุคลที่

เกี่ยวข้องในชีวิตทั้งหลายอย่างซาบซึ้งต่อหน้า

ฉันได้วาดภาพดอกบัวที่ชูช่อในท่ามกลางกระแสคลื่นอันเชี่ยวกรากที่มีใบหน้า

แหง่พทุธะมองดูเขา้มาภายในใจใหเ้ขาเปน็ทีร่ะลกึถงึ	และใหเ้ขาเลอืกดวูา่จะมองตรงไหน

ในฉากแหง่ชวีติ พายรุา้ยหรอืดอกบวั หรอืมองดเูขา้ไปภายในใจอนับรสิทุธิส์ะอาดทีม่ี

อยู่ก่อนแล้วตลอดเวลา 
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หนึง่เดอืนผา่นไปชายวัย	๗๐	กลบัมาอกีครัง้ดว้ยสหีนา้ยิม้แยม้ผอ่งใส	จนเเมเ้เต่

ดอกไม้ในทางเข้าวัดก็อดคารวะมิได้	เขาได้งานใหม่ที่มีมูลค่าสูงกว่างานที่เขาเสียไป	

เหมือนสูญเสียอย่าง	เเต่กลับได้อีกอย่างที่ดีกว่าจึงขอโอกาสทําบุญสร้างสะพานและทํา

ถนนใหค้นผา่นพน้อปุสรรคอนัยากลาํบากเหมือนเขาทีเ่คยไดร้บั	และขอทาํอาคารปฏบิตัิ

ธรรมให้คนที่เดินทางรอนแรมมาได้มีที่พักพิงเช่นที่เขาเคยได้รับโอกาสจากผู้อื่นมา	อีก

ทั้งขอสร้างโรงพยาบาลเพื่อแบ่งเบาทุกข์	ให้ความช่วยเหลือยามคนป่วยไข้

ขอมีส่วนร่วมยินดีในความสําเร็จของแต่ละชีวิตที่ได้มาด้วยความยากลําบาก  

แต่กระนั้นความรู้สึกที่เคารพต่อความเข้มแข็งของทุกข์ที่ทุกชีวิตต่างกําลังประสบ ก็

เป็นหิ้งศรัทธาในดวงใจที่ควรค่าแก่การบูชา การรู้จักคุณค่าแห่งทุกข์นั้น มีจิตตั้งมั่น

อยู่กับ “รู้”  ด้วยใจเป็นกลาง จะพบรสชาติแห่งสันติสุขอันสะอาดเรืองรองผุดผ่อง

บริสุทธิ์ซ่ึงเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว และสามารถแบ่งปันแรงบันดาลใจ 

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลพลังกายในชีวิตอย่างเสียสละ โดยประจักษ์กับความจริงว่า ไม่มีใคร

สามารถทําอันตรายให้เเก่ใจเราได้ ถ้าเราไม่ทําร้ายใจตนด้วยการคิดไม่ดี เเละไม่เคย

มีใครที่สูญเสีย หรือเพิ่มอะไรลงไปในความสะอาดบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์อยู่ก่อนแล้วใน

ธรรมชาติของใจเดิมแท้ได้
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ปีกอันล่องหนของสายลม กางร่อนผ่านช่องจมูก

ขนเอาความว่างจากเจ้าของ ที่มีอยู่ในทุกมุมของจักรวาล

มาบรรณาการเป็นลมหายใจ

แล้วละลายหายลับไปในความว่างของจักรวาล

บินร่อนผ่านช่องจมูกซำ้าแล้วซำ้าเล่า

เพื่อเล่าความจริงทั้งหมด อันว่างจากตัวตนผู้ครอบครองแต่อย่างใด
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รู้จัก “ความไม่รู้” และรู้จัก “รู้”    

การรู้เขา-รู้เรา จึงจะทําให้เกิดชัยชนะ คือรู้จัก “ความไม่รู้” และรู้จัก “รู้”    

ดังนั้นถ้าจะอยู่กับรู้	ก็ต้องรู้จักกับบทบาทของความไม่รู้เสียก่อน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	สิ่งที่คนส่วนใหญ่จมอยู่กับความไม่รู้คือ	หลงคิดว่าทุกข์มา

จากผู้อื่นกระทํา แล้วมุ่งที่จะจัดการทําร้ายผู้อื่นด้วยกาย วาจา ใจ หรือหลงผิดคิดว่า

ตนเองเป็นผู้ก่อทุกข์	ซึ่งแท้จริงแล้วความทุกข์ทั้งหลายเกิดมาจากความไม่รู้	จึงจําเป็น

อย่างย่ิงที่จะต้องรู้จักหน้าตาของคู่ปรับคืออวิชชาความไม่รู้เสียก่อน	จึงจะอยู่กับรู้ได้	

โดยไม่ถูกหลอกให้ความไม่รู้เข้ามาอาศัยสร้างทุกข์ขึ้นในใจ
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หากรู้ว่าคนที่อยู่ต่อหน้าเราเต็มไปด้วยความทุกข์จากความไม่รู้	คงไม่กล้าที่จะ

เบียดเบียนรังแกหรือเพิ่มภาระทุกข์ใดให้แก่เขา	คงทะนุถนอมและระมัดระวังทั้งกิริยา

และวาจาในการพบกนัแตล่ะครัง้	ทีอ่ยากจะหยบิยืน่ของขวญัแหง่ความสขุเลก็ๆ	ให	้เพือ่

เป็นกําลังใจหรือแบ่งเบาภาระแห่งความทุกข์ใจนั้น

ความจรงิแลว้ทกุคนทีอ่ยูร่อบขา้งเราตา่งกเ็ผชญิความทกุขท์ีบ่บีเคน้จติใจทาง

ใดทางหนึ่ง	หรือทุกข์กับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไม่คงที่	หรืออีกมากมายทั้งหลายที่ต่าง

ต้องดูแลใจของตนและคนอื่นรอบข้าง

การรู้ความจริงว่าทุกชีวิตล้วนต้องเผชิญกับทุกขลักษณะ	คือภาวะอันไม่คงที่

อาศัยสิ่งอื่นมากมายเป็นปัจจัย	ซึ่งสิ่งที่อิงอาศัยเหล่านั้นก็ล้วนไม่คงที่	แปรปรวนไป

ตามเงื่อนไขเหตุปัจจัยอื่นเช่นกัน กระทบกระทั่งต่อเนื่องจากภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะ

หนึ่ง	จากสถานการณ์หนึ่งไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่ง	ซึ่งเมื่อถูกกระทบรับรู้	ก็แปรเปลี่ยน

ไปอีกทัศนะหนึ่ง	ซึ่งไม่อาจห้ามการรับรู้	การรู้สึก	การจําหรือการนํามาคิดพิจารณาได้	

จติใจตา่งๆ	ไมว่่าจะอยูใ่นรปูรา่งใดจงึตอ้งเผชญิกบัทกุขลกัษณะ	อนัแปรปรวน	บบีเคน้	

ไม่คงที่เช่นเดียวกัน

การมี	”รู้„	ที่จะเข้าใจความจริงในแต่ละระดับ	จะทําให้เราปฏิบัติต่อชีวิตตนเอง

และชีวิตอื่นๆ	อย่างถูกวิธีไม่มองคนอื่นเป็นเหยื่อที่โง่เขลาตํ่าต้อยหรือเป็นศัตรูที่หลง

ผิด	แต่เข้าใจในความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์	ที่ต่างต้องแบกภาระแห่งทุกขลักษณะอันไม่

คงท่ี	ต้ังแต่ร่างกายที่ต้องอาศัยธาตุ	๔	เหมือนกัน	อันเสื่อมสลายพร่องอยู่ตลอดเวลา	

ทําให้ต้องดิ้นรนหาสิ่งมาเติมเต็ม	ใจจึงต้องดิ้นรนแสวงหาด้วยอาการทุกข์ใจ	ทําให้บาง

ครั้งความอ่อนแอและความ “ไม่รู้” ทําให้ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างผิดพลาด	ด้วยการ

เบียดเบียนผู้อื่นซึ่งก็กําลังประสบกับทุกขลักษณะในกายและใจอันไม่คงที่แปรปรวน

ด้วยเหตุปัจจัยอื่นอยู่เช่นกัน
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ดังนั้นการเริ่มต้นมี	”รู้„	ต่อทุกขลักษณะก็ทําให้ทัศนะต่อการมองชีวิตตนและ

ชีวิตผู้อื่นรอบข้าง	ด้วยความเข้าใจและเมตตา รวมถึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมทุกข์อย่าง

ระมัดระวังในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข ์

ความสุขใจที่ได้	”รู้„	คือรู้ความจริงแห่งทุกขลักษณะของชีวิตอันแปรปรวนไม่

คงที่ด้วยปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ	มากมายอันคิดไม่ถึงหรือไม่อาจเข้าไปบังคับปัจจัย

ต่างๆ	เหล่านั้นได้	ทําได้เพียงมีปัญญาเห็นว่าทุกสรรพสิ่งเป็นเพียงกระบวนการเหตุ

ปัจจัยไม่ใช่ตัวตน และอยู่กับ “รู้” ด้วยใจเป็นกลาง
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ระลอกคลื่นบางๆ นวยนาดอย่างแช่มช้า

นำ้าใสจนเเลเห็นละอองทรายขาวสะอาดอยู่ใต้ผิวนำ้า

ทาบทาลงบางๆ อย่างศิโรราบกับหาดทรายเเล้วเลือนหาย

ระลอกอันวิจิตรบรรจงอย่างอ่อนโยนดั่งทะนุถนอม

คืบคลานสู่หาดทรายอันประณีตอย่างซาบซึ้ง

ดุจดังพระบาทเเห่งความรู้สึกตัวอันอ่อนละมุน
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“รู้” ความไม่รู้ทั้ง ๘

สามทุ่มกว่าแล้ว	สีท้องฟ้าใกล้คํ่าของเดือนพฤษภาค่อยย่างกรายเข้ามาเยือน

ในบรรยากาศ	ฝูงหงส์หายไปอย่างลึกลับ	ขณะที่ฝูงนกนํ้าทยอยแอบอิงตัวเข้าไปในกอ

หญา้บนเนนิดนิทีห่อ้มลอ้มดว้ยสายนํา้	ซึง่ยงัคงพลิว้ระลอกกระฉอกเปน็เชงิชัน้เปลีย่น

รูปลักษณ์อย่างวิจิตรไปมา	ไม่ซํ้ากัน	ไม่คงที่สักขณะ

จากระลอกเลก็กระทบกระแทกกนัเปน็ระลอกทีใ่หญข่ึน้แลว้บดิปลายเปน็พราย

ฟูฟองสีขาว	ดั่งดวงดาวระยิบระยับมากมายมหาศาล	เกิดดับอยู่บนผืนนํ้าที่เป็นหนึ่ง

เดียวกัน	ไม่ว่าจะกี่รูปทรง	กี่รูปแบบ	รูปร่างเล็กหรือใหญ่	บอบบางหรือเข้มแข็ง	อ่อน

โยนหรือแข็งกร้าว
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ตล่ิงดนิถกูเซาะด้วยกระแสน้ําอยูต่ลอดเวลา	โดยไรค้วามถกู-ผดิ	ด-ีช่ัว	จากการ

ไม่มีเจ้าของผู้ครอบครองความเปลี่ยนแปลงนั้น	กรวดทรายที่เปียกชื้นถูกขัดเกลาด้วย

สายนํ้า	ให้กระแทกกระทั้นเบียดตัวขัดสีกันไปมา	จนดูกลมมนและป่นเป็นผงทราย	ใน

ทุกขณะที่มันเปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่ง	แล้วย้ายเข้าไปอยู่ในอีกสถานภาพ

หนึ่ง	ในความชุ่มชื้นของตะไคร่ที่อาศัยก้อนหิน	เปลี่ยนเป็นสาหร่าย	เป็นอาหารให้กับ

หอยและนกนํา้	แทจ้รงิคอืระบาํของธาต	ุ๔	ทีเ่ปลีย่นรปูรา่งไปมาอยา่งไมส่ิน้สดุ	สมัพนัธ์

กันทั้งหมดกับระบบของจักรวาล	อันเปลี่ยนรูปของมวลสารไปมาอย่างไม่คงที่และไม่มี

รูปลักษณ์ใดที่เป็นตัวตนของใครอย่างแท้จริง

๑.	ทุกข์มี แต่ไม่มีใครทุกข์ ความไม่รู้ในทุกข์	คือความไม่รู้ในความไม่คงที่

ของธาตุ	๔	ซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของ	แต่เพราะความไม่รู้นั้นเอง	จึงหลงเข้าไปยึดกับการ

แปลงกายของธาตุ	๔	เหล่านั้น	แล้วอยากให้มันคงที่ถาวร	ซ่ึงเป็นไปไม่ได้เมื่อมันแสดง

ความแปรปรวน	เช่น	การพลัดพรากจากของรักทั้งหลาย	ร่างกายต้องป่วยไข้	แก่เฒ่า	

หย่อนยาน	หรือข้าวของเครื่องใช้ตกแตกเสียหายหมดสภาพ	ใจที่มีความหลงผิดไม่รู้ก็

เข้าไปครํ่าครวญยึดมั่นรําพึงรําพัน	ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลง	หรือรับไม่ได้กับความ

เปลี่ยนแปลงนั้น	ซึ่งนํ้าหนักของความทุกข์ใจทั้งหลาย	ก็ขึ้นอยู่กับนํ้าหนักของความยึด

มัน่ในสิง่เหลา่นัน้	ซึง่ยงัรวมถงึการยดึมัน่ในความนกึคดิจดจาํอยา่งผดิพลาด	ซึง่วา่โดย

ย่อคืออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
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เมฆที่ขาวดุจปีกหงส์	บัดนี้แปลงร่างกลายเป็นปีกกํามะหยี่สีดําที่ปักลายด้วย

เลื่อมดาวแพรวพรายระยิบระยับ	บางดวงดาวร่วงพรูพรายขีดเส้นฟ้าเป็นสายแสงสว่าง

เพียงชั่วขณะแล้วลับหาย	ความไม่คงที่ในธรรมชาติมีอยู่ในปรากฏการณ์ทุกขณะไม่ว่า

ในจังหวะเล็กหรือใหญ่	รูปแบบในมวลอนุภาค	จนถึงมหภาคของจักรวาล	ซึ่งไม่มีใคร

เป็นผู้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของความไม่คงที่นั้นแต่อย่างใด	แต่เพราะความไม่รู้	จึง

ก่อความอยากได้ภาวะที่สมบรูณ์หรือภาวะที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลา	ฝูงหงส์ที่หายไปใน

เวลากลางวันกลับเปลี่ยนร่างของธาตุ	๔	กลายเป็นนกราตรีและค้างคาว	รวมถึงเสียง

แมลงเล็กๆ	ที่ดิ้นรนอยู่ทุกขณะ

๒.	ความไม่รู้ในเหตุแห่งทุกข์ คือความไม่รู้ในความอยากทั้งหลายนั่นเองที่

พยายามดิ้นรนให้พ้นจากความไม่คงที่แล้วอยากได้ภาวะที่ดีกว่าข้ึนมาทดแทน จึง

ทาํใหเ้กดิทกุขซ์อ้นทกุขข์ึน้อยูเ่นอืงๆ ในจติใจ	คือ	ทกุขจ์ากความไมค่งทีข่องสิง่ทีไ่ดม้า	

และทุกข์จากความอยากได้	ให้มันสมบรูณ์หรือดีกว่านี้	อันนํามาซึ่งความดิ้นรนอันร้อน

เรา่ซบัซอ้นข้ึนในใจอกีระลอกหนึง่	จากตณัหาความอยากไดใ้นรปูธาต	ุ๔	ซึง่แทจ้รงิแลว้

ไมม่ใีครเปน็เจา้ของได้ถาวร	จึงเกดิความอยากเปน็ใหญโ่ดยหวงัวา่จะไดธ้าต	ุ๔	เหลา่นัน้

ให้มากยิ่งขึ้นได้	หรืออยากให้พ้นไปจากภาวะที่ไม่น่าพึงปรารถนา	ความอยากทั้งหลาย

เหล่านี้	ทําให้ใจกระเสือกกระสนดิ้นรนแส่ส่ายอยู่ตลอดเวลาด้วยอาการกิริยาแห่งทุกข์	

ความไม่รู้สร้างเหตุแห่งทุกข์ให้ยิ่งขึ้นไปอีก	ด้วยความหงุดหงิด	ขุ่นเคือง	เร้ารุ่มร้อนใจ	

อยากพ้นไปจากสิ่งไม่น่าปรารถนาเหล่านี้	แสดงกิริยารําคาญ	ผลักไส	อยากทําร้ายหรือ

อยากทําลายสิ่งที่หลงคิดว่าเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เหล่านั้น	โดยไม่รู้ความจริงว่า

ทุกข์ไม่ใช่มาจากสิ่งภายนอก หรือผู้อื่นเป็นผู้กระทํา

ทุกข์ไม่ได้มาจากเราทําเอง

แต่ทุกข์มาจากอวิชชา คือความไม่รู้
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จะสังเกตเห็นว่า	แค่ความไม่รู้ใน	๒	ข้อนี้	ถ้ากระทบแล้วบวกด้วยความไม่รู้ใน	

๒	ข้อนี้	เพียงแค่นี้ก็สามารถให้ก่อเกิดความทุกข์ใจได้เสมอๆ

๓.	ความไม่รู้ในความดับทุกข์ คือ ภาวะแห่งความสิ้นตัณหา	ซึ่งมีรสชาติเป็น

ความปลอดโปรง่	เปน็อสิรภาพดว้ยสนัตสิขุอนัสะอาดบรสิทุธิ	์เปน็ธรรมชาตขิองใจเดมิ

แท้ที่ว่างจากความปรุงแต่งอยู่ก่อน

๔.	ความไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์ คือการอยู่กับรู้ด้วยใจเป็นกลาง	บน

ทางสายกลางเเห่งกายใจ	คือมรรค	๘

๕.		ความไมรู่ใ้นอดตี	ว่ารปูนามทีด่บัไปในแตล่ะขณะไมม่เีรา	จงึหลงครํา่ครวญ	

ซึมเซา	หดหู่อาลัยถึงอดีตที่ผ่านมาด้วยความรําพึงรําพัน	อาวรณ์

๖.		ความไม่รู้ในอนาคต	ว่ารูปนามในอนาคตก็ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่ของเรา	ล้วนแต่

อาศัยเหตุปัจจัยอันมีเงื่อนไขต่อเนื่องอย่างสลับซับซ้อนกันไปทั้งจักรวาล	ไม่ควรหลง

กังวลหวาดกลัว	ฟุ้งซ่าน	สะดุ้งหวาดกลัว	หรือหลงฝันใฝ่อย่างผิดพลาดว่าจะมีเราได้

เป็นอะไรในอนาคต	เพราะไม่มีใครเป็นอะไรได้ถาวรอยู่แล้ว

๗.	ความไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคต	ซึ่งทําให้เกิดความสับสนกังวลไปมา	หลงยึด

มั่นว่าในอดีตเราเคยเป็นอย่างนั้นและอนาคตเราจะได้เป็นอะไร	ซึ่งมีแต่นําความทุกข์

ใจมาให้อย่างไม่สมควร

๘.	ความไมรู่ว้า่สรรพสิง่ไมไ่ดม้ตีวัตนดว้ยตวัเอง	อาศยัเหตปุจัจยัเกดิขึน้	ไมไ่ด้

เกิดจากเหตุเดียวผลเดียว	แต่เกิดจากเหตุหลากหลาย	และส่งต่อสู่ผลอันหลากหลาย	

ซึ่งไม่มีใครเป็นตัวตนอยู่ในกระบวนการเหตุปัจจัย	อันมีเงื่อนไขต่อเนื่องสัมพันธ์กันทั้ง

จักรวาล	ความไม่รู้ว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นเหตุปัจจัย	จึงทําให้หลงมองปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นอย่างทื่อๆ	โดยหลงสร้างความทุกข์ใจว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น	มันน่าจะเป็น
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อย่างนี้	ทั้งที่โดยความเป็นจริง	มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้	เพราะถ้าสิ่งนี้มี	สิ่งนี้ก็ต้องมี	

เช่นเพราะคิดดี	อารมณ์จึงดี	ถ้าคิดไม่ดี	อารมณ์ต้องไม่ดี	จะเป็นอื่นไปไม่ได้	แต่อยู่ที่ว่า

เหตุปัจจัยเป็นเช่นไรต่างหาก

การมีปัญญารู้จักใช้เหตุปัจจัย	จะรู้จักวิธีวางใจที่จะมีความสุข		แม้ตกอยู่ใน

สถานการณ์ที่คนอื่นอาจมองว่าน่าทุกข์ทรมาน		เพราะเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดคิด

อาจเลือกไมไ่ด้		แตเ่หตปุจัจัยภายในจากการมีเจตนาดทีีเ่ปน็กศุลมผีลเปน็ความสขุ	เปน็

สิทธิโดยชอบธรรมที่สามารถเลือกได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การ “รู้” ความจริงว่าธรรมชาติเดิมเเท้ของใจมีความปกติ

สขุ อนัสะอาดบรสิทุธ์ิอยูก่อ่นเเลว้ เปดิเผยอยูต่รงปจัจบุนั ตรงหนา้อยูต่ลอดเวลา กอ่น

เติมความคิดปรุงเเต่งใดๆลงไป
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จะวาดหวังสิ่งใดในอนาคตว่าพระองค์จะทรงรอคอยอยู่ที่นั่น

ในความสำาเร็จที่จะนำาความสุขทั้งหลายมาให้

ทำาไมไม่ต้อนรับของขวัญที่พระองค์ทรงมอบให้ในยามนี้

ในเศษเสี้ยวแห่งวินาทีที่อัญมณีอันว่างเปล่าสุกสกาวอยู่เป็นนิรันดร์

ก่อนที่ความหลงฝันใฝ่ถึงความสุขในอนาคตจะเข้ามาบดบัง
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เสียสละแต่อย่าเสียใจ

หลายคนกําลงัสนกุกบัการใหอ้าหารครอบครวัของฝงูหงสท์ีพ่าลกูวา่ยนํา้เขา้มา

หา	ทุกครั้งที่แม่ได้อาหารจะส่งให้ลูกน้อยที่ว่ายนํ้าอยู่ข้างๆได้กินก่อนเสมอ	ซึ่งเจ้าของ

ร้านอาหารไทยริมทะเลสาบได้จัดขนมปังมาให้แบ่งปันฝูงหงส์และเช้ือเชิญให้เข้าไปรับ

ประทานอาหาร	ต้อนรับคณะคนไทยที่ไปช่วยสร้างวัดไทยที่อิตาลี

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น	หลายคนชื่นชมยินดีกับการประสบความ

สําเร็จของร้านอาหารไทยที่มีแขกเต็มแน่นทุกโต๊ะ	ในขณะที่ฝนตกลงมาพรําๆ	มีการรํา

ไทยตอ้นรับในชดุไทยอนัวจิติรอลงัการ	ทาํใหช้าวตา่งชาตทิีอ่ยูใ่นรา้นตืน่เตน้ดว้ยความ

ปลื้มปิติเบิกบานกันทั่วหน้า

หญิงสาวเจ้าของรา้นอาหารได้เขา้มาพดูคุยดว้ยใบหนา้ทีย่ิม้เเยม้	เเตด่วงตากลบั

เเตง่เเตม้ดว้ยความเศรา้สรอ้ย	และปรารภใหฟ้งัถงึทกุขท์ีก่าํลงัถาโถมในทา่มกลางพายุ
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ฝน	ว่ากาํลังถูกสามีขบัไลอ่อกจากรา้นและบา้นพกัเพราะสามกีาํลงันอกใจไปมผีูห้ญงิคน

ใหม	่แมส่ามทีีเ่คยสงสารลกูผูห้ญงิดว้ยกนั	บดันีม้ทีา่ทวีางเฉย	แมต้นจะออ้นวอนขอให้

แบ่งที่ทํามาหากินให้บ้าง	ก็ได้รับการปฏิเสธ	ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร	แต่ในท่ามกลาง	

ความขมข่ืนคับเเค้น	ก็ยังเปล่งประกายความเข้มเเข็ง	ว่าถึงอย่างไรก็จะขอมีส่วนร่วม

ในการสร้างวัดไทยในเวโรน่าที่อิตาลีให้เกิดขึ้นให้จงได้

เราตะลอนดโูรงนา	บา้นรา้ง	กว่า	๓๐	แหง่	เพือ่เลอืกหาทีอ่นัสงบสรา้งวดัไทยให้

ชาวพทุธในตา่งแดนไดม้ทีีพ่ึง่อาศยัเรยีนรูธ้รรมะแกไ้ขปญัหาทกุขใ์นจติใจ	หญงิไทยอกี

คนหนึง่ทีอ่าสาขบัรถพาขึน้เขา	ทัง้ทีต่วัเองกแ็พถ้นนทีว่นเวยีนและความกดอากาศบนที่

สงูจนอาเจยีน	แตก็่ยอมเสยีสละเปน็หวัเร่ียวหวัแรง	เพราะตวัเองเคยรอ้งไหท้กุวนัทีอ่ยาก

กลับเมืองไทย	และสรุปให้ฟังว่า	คนที่อยู่ในต่างแดน	๘๐	%	ขึ้นไป	มาเพื่อแสวงหาชีวิต

ที่ดีกว่า	แต่ส่วนใหญ่ต้องทํางานหนักอยู่อย่างยากลําบาก	ตนเองเสี่ยงภัยมา	คิดว่ามีลูก

กับชาวต่างชาติจะได้เปิดโอกาสให้ลูกได้มีการศึกษาและมีสังคมที่ดีกว่า	แต่ก็ต้องหย่า

ร้าง	๑๐	กว่าปีที่ผ่านมาโหยหาที่พึ่ง	คิดถึงวัดที่เคยอาศัยได้พบความสุขสงบของจิตใจ

หญิงไทยคนหนึ่งส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่และน้องในเมืองไทยได้เรียนหนังสือ		

โดยตอ้งทํางานทาํความสะอาดบา้นพกัคนชราและโรงพยาบาล	ชวีติในวยัเดก็ตอ้งรบัจา้ง

ลา้งจานทีโ่รงเรยีนเพือ่เกบ็เศษอาหารไปเลีย้งนอ้งทีบ่า้น	เงนิทีห่ยอดกระปกุออมสนิเสยี

สละใหแ้มเ่อาไปสง่เสยีใหน้อ้งไดเ้รยีนหนงัสอื	และเสีย่งชวีติมาตายเอาดาบหนา้กบัการ

ทํางานในต่างแดน	แม้จะมีแฟนฝรั่งเขาก็หลอกลวงให้ทํางานบ้านให้	ส่วนเขาแอบไป

เที่ยวเตร่กับแฟนใหม่	แอบบนอนร้องไห้อยู่ทุกคืน	โดยพ่อแม่พี่น้องในเมืองไทยที่ส่ง

เงินไปให้ใช้ไม่เคยล่วงรู้

หลายคนถูกลอ่ลวงด้วยความหวงัวา่จะได้มีโอกาสทีด่กีวา่	แตก่ลบัตอ้งมาเสยีใจ

ในภายหลงั	ทกุขท์รมานใจ	และวงิวอนใหช้ว่ยสอนใหไ้มต่อ้งกลบัมาเกดิอกี เพราะเขด็

ขยาดจากทุกข์ที่ไม่เคยว่างเว้นไปจากชีวิต
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คณะผา้ปา่ทีไ่ปชว่ยสรา้งวดัไทยในเวโรน่าไดร้บัการตอ้นรบัทัง้นํา้ตาจากคนไทย

ในตา่งแดนเหลา่นัน้	ซึง่ปนไปดว้ยนํา้ตาแหง่ปติอินัตืน้ตนัและหวงัวา่จะมทีีพ่ึง่อนัอบอุน่

ใหกั้บลกูหลานของตนทีเ่กดิมามีผวิสแีละสผีมอนัผสมจากสองสายธารทีไ่หลเขา้มารวม

กนั	แตใ่นความสามารถของลกูทกุคนจะมีครึง่หน่ึงซึง่เปน็สว่นผสมจากความอดทนและ

เสยีสละของพ่อแม่อยูเ่สมอ	แมเ้ปลอืกของอาภรณส์ผีวิจะไมเ่หมอืนกนั แตท่กุชวีติตา่ง

มสีว่นผสมเดมิซึง่ไมเ่คยเปลีย่น คอืจติใจเดมิแทท้ีบ่รสิทุธิส์ะอาด เปน็ปกต ิเปน็กลาง

ด้วยสันติสุขเหมือนกันอยู่ก่อนแล้วตลอดเวลา
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ปล่อยลงอย่างเรียบง่ายขณะเคลื่อนไปข้างหน้า

ดั่งรอยเท้าที่ไร้กังวลในอดีต

เเตะลงไปบนความรู้สึกที่ผลิบานขึ้นมาใหม่อย่างไม่เคยมีมาก่อน

ต้อนรับกับก้าวย่างใหม่ที่กำาลังจะกลายเป็นอดีต

เคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์

ปล่อยลงอย่างนุ่มนวล

เพื่อต้อนรับของขวัญอันผลิบานในปาฏิหาริย์เเห่งความรู้สึกตัว

ดื่มดำ่าอย่างท่วมท้นจนความรู้สึกนั้นเเจ่มกระจ่าง

อย่างเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งรอบข้าง
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“รู้” แล้วอย่าเสียใจ

“ใจ” แปลว่ากลาง	ธรรมชาติของใจที่เป็นกลางมีความปกติและสันติสุขซึ่งมีอยู่

เดิมแล้ว	ส่วนความปรุงแต่งชอบชังล้วนมาทีหลัง

ในทุกช่วงของชีวิตที่เต็มไปด้วยการกระทบรับรู้สิ่งต่างๆ	บางครั้งบางคราวการ

เผลอชอบใจอะไรหรอืใคร	ซึง่หลงคิดวา่จะได้ความสขุจากสิง่เหลา่นัน้	ใจกเ็ริม่ฝนัใฝแ่ละ

หวัน่ไหวจนเสยีความเปน็กลางไปแลว้	แตก็่ยังไม่วายแอบคดิวา่ถา้ไดม้าแลว้จะมคีวามสขุ	

ลมืความจริงแหง่ความไมค่งที	่เพราะทกุสิง่ตอ้งองิอาศยัสิง่อืน่จงึพรอ้มจะเปลีย่นแปลง

อยู่ตลอดเวลา	ไม่มีภาวะใดเหมือนเดิม หากยึดกับภาวะใดไว้ย่อมไม่ชอบภาวะที่ตรง

กันข้าม กลายเป็นความปรุงแต่งร้าย ใจจึงแกว่งไปแกว่งมากับความหลงชอบ หลง

ชัง	ต้องมานั่งเสียใจ	คือสูญเสียความปกติสุขที่เป็นกลางอันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของ

ใจไป	โดยไปฝากความหวังแห่งความสุขไว้กับบุคคลหรือสิ่งภายนอกซึ่งไม่คงที่	ซึ่งมี

ความพลดัพรากเปน็ธรรมดา	หรอืไมอ่าจจะประสบกบัภาวะทีน่า่พงึปรารถนาไดท้กุครัง้
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เมือ่ฝากความหวงัแห่งความสขุไวก้บัสิง่ภายนอก จงึยอ่มตอ้งพบกบัความโศก

คอืกระทบเขา้กับความไม่คงทีข่องสิง่ทีห่วงั	เกิดการร่ําไรราํพนั	ครํา่ครวญถงึความไมค่งที่

ของสิ่งที่หลงยึดไว้นั้น	รวมถึงวัตถุหรือร่างกายที่ฝันใฝ่ว่าจะให้ความสุข	เกิดความทุกข์

ใจจากการหลงปรุงแต่งไปต่างๆ	นานาในทางไม่ดี	สูญเสียใจที่เป็นกลาง	เพราะถูกบังไว้

ด้วยการหลงคิดปรุงแต่ง	ถลําเข้าไปยึดในเนื้อเรื่องเหล่านั้นจริงจัง	ว่ามีเราเคยเป็นผู้ได้	

หรือผู้สูญเสีย	เกิดความรู้สึกถึงความคับแค้น	ที่กลุ้มรุมจิตใจหรือวนเวียนอยู่ในความ

หลงคิดที่ยึดมั่นกับตัวตนเหล่านั้นจนออกมาจากความคิดปรุงแต่งไม่ได้

การถูกล่อลวง “ใจ” ให้เสียใจ คือหลอกล่อ ลวง ให้ทิ้งใจที่เป็นกลางออกมา 

ฝากความหวังว่าจะได้ความสุขจากการปรุงแต่ง	ชอบในถ้อยคําหวาน	รูปร่าง	รสสัมผัส

จากสิง่ทีใ่ช้เปน็อปุกรณล์อ่ลวงใจใหส้ง่ใจออกมาปรงุแตง่ชอบ	เมือ่สิง่เหลา่นัน้ไมค่งทีจ่งึ

เสยีใจทีเ่ปน็กลางไปอกี	ดว้ยการปรงุแตง่ชงั	และบน่ราํพนัวา่ถกูลอ่ลวงใหต้อ้ง	”เสยีใจ„

สรุปแล้วความเสียใจ หรือสูญเสียความเป็นกลางของจิตใจเดิมไป	เพราะหลง

เข้าไปยึดถือรูปอันไม่คงที่	แล้วปรุงชอบปรุงชังกับความไม่คงที่เหล่านั้น	หรือยึดถือกับ

ความรูส้กึสขุทกุขท์ีอ่าศยัเหตปุจัจยัภายนอกอนัไมค่งที	่จากวัตถสุิง่ของหรอืบคุคลอนัเปน็

ทีร่กัทีป่รารถนา	แลว้อาศัยสิง่เหลา่น้ันสรา้งผสัสะไม่วา่จากทางใดทางหนึง่	เช่นจากคาํพดู

ทีเ่อาใจไพเราะ	การประจบ	พะเนา้พะนอ	ซึง่เผลอปรงุแตง่ชอบขึน้มาจงึตอ้งพบความชงั

เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่คงที่	ไม่เหมือนเดิม	อันเป็นกฎของธรรมชาติ	รวมถึงการเผลอยึดกับ

ความจําในสิ่งที่รักและพลัดพรากต่างๆ	โดยหลงผิดว่าเป็นตน	หรือของตนอย่างจริงจัง	

ไม่รู้ว่าเป็นเพียงความจํา	แล้วนํามาคิด	ยึดติดกับความคิดเหล่านั้นอย่างถลําลืมกายใจ

ในปัจจุบัน ไม่เห็นลักษณะว่าเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใด ไปจนถึงการ

หลงยดึกบัการรบัรูท้างรปู	รส	กลิน่	เสยีง	สมัผสักาย	ตา่งๆเหลา่นัน้วา่เปน็ของเรา	ซึง่ตอ้ง

เผชิญกับทกุขลกัษณะอนัไมค่งที	่ทาํใหเ้กดิการเสยีใจครัง้แลว้ครัง้เลา่	คอืสญูเสยีใจทีม่ี

ธรรมชาติเป็นกลางอันมีปกติสุขอยู่แล้ว	อย่างไม่สมควรสูญเสีย	หรือไม่ควร	”เสียใจ„
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การอยูก่บั “รู้” วา่ใจมธีรรมชาตเิดมิทีม่คีวามปกตสิขุอยูก่อ่น จะไมม่วัีน “เสยีใจ” 

แต่ได้ดื่มดํ่ากับรสชาติของใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ด้วยสันติสุขของใจที่มีอยู่ก่อน

แล้วโดยไม่ต้องสูญเสีย
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หนทางอันล่องหน

ถักร้อยผ่านช่องจมูก

เเล้วเเผ่ซ่านเข้าสู่ทุกหนทาง

เเห่งความว่างเปล่าภายใน

ลมหายใจอันล่องหน

ไม่ใช่ตัวตน

เป็นหนทางอันล่องหนจากตัวตนทั้งมวล
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“รู้” อาหารของความไม่รู้

ฝงูหงสน์ัน้เปน็เครือ่งประดบัของสายนํา้	พอ่แมน่ัน้มกัจะว่ายขนาบอยูซ่า้ยขวา	เพือ่

ดแูลลกูหงสใ์หไ้ดร้บัความปลอดภยั	อกีทัง้ชว่ยหาอาหารใหก้บัลกูหงสซ์ึง่ยงัคงดํานํา้ไม่

เก่ง	ทกุกระบวนการลว้นมหีว่งโซอ่าหารตามวถิทีางเหตปุจัจยัทัง้ในฝา่ยกศุลและอกศุล

บางถนนมีโสเภณทีีย่นืขายบรกิารอยู่ขา้งทาง	โดยมแีมงดาทีค่อยคมุอนัธพาลอยู่

เบื้องหลัง	และมีมาเฟียเจ้าพ่อใหญ่ดูแลกระบวนการนี้ด้วยการจัดส่วนแบ่งรายได้ของ

โสเภณีทีไ่ดม้าจากการขายตวั	แตห่ากไม่มีผูซ้ือ้บรกิารกระบวนการตา่งๆ	กห็มดอาหารที่

จะหลอ่เลีย้งเหตปุจัจยั	กระบวนการทัง้หมดกต็อ้งเสือ่มสลายไปโดยปรยิาย	จงึมกีฎหมาย

จับผู้ซื้อบริการทุกคน	แม้เพียงจอดรถแวะถามเกี่ยวข้องก็ต้องถูกจับ

อวชิชากเ็ชน่เดยีวกนั มกีระบวนการอาหารทีห่ลอ่เลีย้งอกี ๕ ตวัทีค่วรรูจ้กั	จะ
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ไดต้ระหนกัวา่	ทกุวนันีห้ลงใหอ้าหารกระบวนการอวชิชา	ใหแ้มงดาและมาเฟยี	ยงัคงทาํ

นาบนหลังคนได้อยู่หรือเปล่า

อาหารของอวิชชา

๑.		ความหลงฝันใฝ่อยากได้ในรูปธาตุ ๔	มาเป็นเจ้าของอย่างยึดมั่น	ทั้งๆ	ที่

ธาตุ	๔	นั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง	ไม่ว่าหาดทราย	ขุนเขา	ต้นไม้	ลําธาร	เสียง

ขับขานของนก	ผลไม้และฝงูปลา	รวมถงึอากาศทีส่มัผสักาย	ซึง่ถกูกระบวนจาํแลงแปลง

ร่างเป็นรูป	รส	กลิ่น	เสียง	และสัมผัสกาย	ที่หลงฝันใฝ่อยากได้มาครอบครอง	กลับส่ง

เสบียงลําเลียงเป็นอาหารให้กับอวิชชา	คือความไม่รู้ได้เข้าครอบงําจิตใจและพาไปก่อ

พฤติกรรมยื้อแย่ง	ช่วงชิง

๒.		เมือ่ไมไ่ดด้งัใจปรารถนากโ็กรธเกลยีดเคยีดแคน้อาฆาตพยาบาท	ขดัเคอืง

แค้นใจด้วยความหลงคิดร้าย	เป็นอาหารให้อวิชชา	ความไม่รู้ได้ก่อช่องแห่งความวิบัติ

และหายนะมาสู่จิตใจด้วยความทุกข์อย่างไม่รู้เท่าทัน

๓.		ความหลงฝันที่ไม่สมหวังหรือถูกขัดขวาง จึงทําให้เกิดความหดหู่ซึมเศร้า 

เซ่ืองซึมไม่สดใส	ไม่ร่าเริงเบิกบาน	เป็นอาหารให้อวิชชาได้แอบนอนเนื่องอยู่ในใจ	รอ

เวลาที่จะฝันใฝ่ใหม่อย่างล่องลอย

๔.		กลายเป็นความฟุ้งซ่านและเร่าร้อนใจ	อาลัยอาวรณ์กับอดีตที่เคยได้หรือ

สูญเสีย	กังวลไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง	ครุ่นคิดกับสิ่งที่ทําไปแล้วและสิ่งที่อยากจะทํา

สลับกันไปมา	เป็นอาหารให้ความไม่รู้ได้ขบเคี้ยวกับความจําที่ดับไปแล้วและความฝัน
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ที่ยังมาไม่ถึงด้วยความเผลอขาดสติอย่างเลื่อนลอย

๕.		ความกังวลลังเล ละล้าละลังสงสัยกับอดีต	ว่าจะส่งผลสู่กรรมในอนาคต	

ว่าจะมีจริงหรือไม่อย่างไร	ไม่เข้าใจสงสัยต่อสภาวะธรรมตรงปัจจุบันขณะ	ไม่แลเห็น

ลกัษณะความเกดิดบัอยูต่รงหนา้	จมอยูก่บัความกงัวลลงัเลสงสยั	เปน็อาหารใหอ้วชิชา

คือความไม่รู้ได้เอิบอาบซาบซ่านเข้าไปในใจอย่างมืดทึบตีบตัน

อาจสังเกตพบว่าในช่วงเวลาแห่งชีวิตที่ผ่านมา	ได้ส่งอาหารทั้ง	๕	นี้หล่อเลี้ยง

อวชิชามาเปน็ชว่งๆ	สดุแทแ้ตอ่าหารจานใดจะโดดเดน่ไปตามแรงผสัสะทีเ่ขา้มา	กระทบ	

ซึ่งอย่าลืมกฎกติกาว่า

ถ้าผัสสะแล้ว บวกด้วยอวิชชาความไม่รู้ ผลเป็นทุกข์

ถ้าผัสสะแล้ว บวกด้วยรู้ ผลเป็นสุข
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ใจว่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา

ความว่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา  แต่มีอยู่ก่อนแล้ว

ก่อนที่จะมีสิ่งอื่นวางลงไปในความว่าง

มือก็ว่างอยู่ก่อน  ก่อนที่จะเข้าไปยึดหรือเข้าไปถือสิ่งใด

ความยึดถือทั้งหลายจึงไม่ได้มีอยู่ก่อนในใจเช่นเดียวกัน

แม้แสงเดือนดาวทั้งหลายเพียงส่องประกายผ่านความว่าง

ดาวดวงใหม่  หรือแสงดาวตก  

ไม่ได้เพิ่มหรือลดอะไรให้กับความว่างนั้น

เพราะไม่ผู้ใดได้หรือเป็นอะไรอย่างถาวร

การอยู่กับ ”รู้„

ดูปรากฏการณ์ทั้งหลายที่ผ่านใจว่างอย่างมีความสุข

ไม่ได้เข้าไปยึดกับดวงดาวดวงใหม่หรือเสียใจกับดาวตก

ว่างจากการเข้าไปยึดถือใดๆ

เป็นผู้รู้  ผู้ดู  ต่อความอัศจรรย์ทั้งหลายอย่างเรียบง่าย

ฉลาดที่จะรักษาความปกติสุขแต่ดั้งเดิมในใจที่มีอยู่แล้วตลอดเวลา
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“รู้” แล้ววาง ความสว่างในใจก็เปิดเผย

ผู้คนแถบคาบสมุทรคาริเบียนจนถึงหมู่เกาะทะเลใต้จะถูกเปลี่ยนช่ือเรียกไป

ตามสภาพแวดล้อมและภาษาท้องถิ่นรวมถึงชื่อของฝูงนกนํ้าทั้งหลายซึ่งไม่เคยมีชื่อ

หรือตัวตนที่ถาวร

ชาวประมงตัง้แตม่หาชยั	ระยอง	ชะอาํ	ไปจนถงึภเูกต็	สเิหร	่มกัถกูเรยีกว่า	”ชาวเล„	

เหมอืนกันหมดจนเกดิความเคยชนิมองเปน็	”ตวัตน„	ในรปูแบบตา่งๆ	ตามสภาพแวดลอ้ม	

แม้แต่ลิงที่อาศัยอยู่ในป่าแสมระหว่างภูเก็ตกับเกาะสิเหร่	ก็ถูกเรียกว่า	”ลิงแสม„

ปา่แสมน้ันเปน็ปา่ชายเลน	มีปอูาศัยอยู่ด้วยจงึถกูเรยีกวา่	”ปแูสม„	อนัเปน็อาหาร

หลกัของเจา้ลงิแสมนัน่เอง	บางทกีม็คีนไปจับปเูหลา่นัน้มาใสไ่หหมกัเกลอื	เลยถกูเรยีก

ชื่อใหม่ตามรสชาติว่า	”ปูเค็ม„
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มีลิงหนุ่มที่น่ารักตัวหนึ่งโดดเด่นกว่าในฝูงทั้งหมด	เพราะเวลาไปไหนไม่ว่าลุย

ป่า	ลุยขี้เลน	หรือขึ้นต้นไม้	จะต้องหิ้วไหไปด้วยเสมอ	แม้แต่เวลานั่งกินอาหารอยู่บนกิ่ง

ไม้	มือหนึ่งเก็บผลไม้มากิน	แต่มือก็ยังไม่วางไห	ดูเป็นภาระพะรุงพะรัง	และหน้าตาก็

เศร้าหมอง	ข้อมือแดงชํ้าจนเกือบเน่า	เพราะฝ่ามือที่ล้วงเข้าไปหาอาหารในไหแล้วกําไว้

แน่น	ไม่ยอมปล่อย	ไม่ยอมวาง

จนในทีส่ดุพนกังานเทศบาลไดเ้อาแหมาเหวีย่งจบัลงินัน้	และชว่ยทบุไหใหแ้ตก	

ลิงแสมตัวนั้นจึงรีบแบมือดูสิ่งที่ยึดเอาไว้นานแสนนาน	มันเป็นกระดองปูเค็มเก่าๆ	ที่

หมดสภาพและหาประโยชน์ไม่ได้

บ่อยครั้งที่	”ความไม่รู้„	เผลอเข้าไปยึดหรือแคร์กับสิ่งที่อาจไม่มีคุณค่าอยู่จริง	

แลว้ทกุข์ทรมานบอบชํา้กบัสิง่ทีย่ดึเอาไวน้ั้น	หากเม่ือใดม	ี”รู„้	คงไมต่อ้งใหใ้ครเอาแหมา

เหวีย่งแลว้แกะมอืเราออกใหด้วูา่สิง่ทีย่ดึเอาไว้จนแนน่นัน้คอือะไร?	ซึง่อาจจะเฉลยีวใจ	

”รู้„	หรือสังเกตเขา้ไปในใจดูเองกไ็ด้วา่สาเหตทุีอ่ดึอดัคบัข้อง	เครง่เครยีดนัน้	แทจ้รงิอาจ

จะกําลงัยดึไวก้บัเรือ่งทีไ่มม่สีาระ	หรอืยดึกบัความอยากไดอ้นัใดอนัหนึง่	จนสญูเสยีใจ

ทีม่คีวามสขุจากอสิรภาพ	แลว้เผลอยดึกบัความอยากจนใจกระสบักระสา่ยทกุขท์รมาน

ส่วนใหญ่แล้วเรามักลืมสังเกตว่าทุกข์มาจากไหน	แล้วอาจเผลอไปโทษไห	หรือ

คนทิ้งไห	หรือหลงโทษปรากฏการณ์ภายนอกเสมอ	ซึ่งทุกข์ไม่ได้มาจากคนอื่นเป็นผู้

กระทํา	และไม่ใช่เราทําตนเองให้ทุกข์	แต่ทุกข์มาจาก	”ความไม่รู้„

ดังนั้นการมี	”รู้„	ก็เพื่อจะเห็นบทบาทของ	”ความไม่รู้„	ที่หลงสร้างความทุกข์ใจ

อันไร้เดียงสา	เหมือนลิงหิ้วไหตัวนั้น	แท้จริงแล้วไม่ใช่ลิงที่โง่	แต่เป็นความไม่รู้ความ

จริง	และหลงยึดไว้ความอยากได้สิ่งมาตอบสนองกายใจ	จนก่อความทุกข์ใจตัวใหม่

ขึ้นมาจาก	”ความไม่รู้„

	 หากเรามี	”รู้„	แล้วเปิดใจกว้างอย่างยุติธรรมสํารวจดูความเป็นจริง	อาจจะ
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สังเกตเห็นกระบวนการสร้างทุกข์ใส่ตัวอย่างไร้เดียงสา	เช่นแท้จริงแล้ว	ไหก็อยู่ส่วนไห	

ไม่ได้ทําให้ใครทุกข์	เปลือกกระดองปู	ก็อยู่ตามท่ีตามทางของมัน	ไม่ได้มีเจตนาทําให้

ใครทุกข์	แต่ความ “ไม่รู้” ต่างหากที่หลงเข้าไปยึดด้วยความอยากและก่อความทุกข์

ใจขึ้นมาภายหลัง

ตน้ไม	้ชายหาด	เปลอืกของเสือ้ผา้อาภรณ	์และผูค้นตา่งๆ	กอ็ยูต่ามทีท่างของมนั

เชน่กนั	เมือ่ใดใจเผลอ	”ไม่รู„้	เขา้ไปยึดเอาสภาพแวดลอ้มเปน็ตวัตนเรา-เขาจรงิจงัดว้ย

ความอยากได้	หลงว่ามีเราเป็นผู้ได้	หรืออยากให้เป็นดังใจเมื่อใด	ก็คงได้ความทุกข์ใจ

อันบอบชํ้าทุกข์ทรมานไม่ต่างจากลิงแสมตัวนั้น

การอยู่กับ	”รู้„	เพื่อจะเห็นความหลงเข้าไปยึดมั่นในสิ่งที่นําทุกข์มาให้		”รู้„	แล้ว

ละความยึดมั่นเหมือนมือที่ปล่อยออก ย่อมพบกับความสุขจากอิสรภาพที่มีอยู่ก่อน

แล้วอย่างปลอดโปร่งโล่งเบา สะอาด สว่าง และสงบสุขมาแต่ดั้งเดิม
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สายนำ้ามิเคยรู้ว่ามีตัวตนที่คนเรียกชื่อว่าอะไร

ไม่ว่าจะเปลี่ยนที่อยู่ในเเอ่งเล็กหรือทะเลลึก

ในหยาดฝน ในผลไม้ หรือสายนำ้าในร่างกายใคร

มีเเต่ความไม่รู้ที่เข้าหลงไปยึดเอาสิ่งเเวดล้อมมาย้อมใจว่าเป็น ”เรา„

ใจที่ว่างปกติสุขอยู่ก่อน จึงอึดอัดคับข้อง หนักใจกับสิ่งที่ยึดไว้เหล่านั้น

ความทุกข์มากหรือน้อย จึงอยู่ที่ความหลงยึดมากหรือน้อยเท่าใด

หาก ”รู„้เเล้วไม่ยึด ความทุกข์มากหรือน้อยเหล่านั้นจะมาจากไหน

ในเมื่อธรรมชาติเดิมเเท้ของทุกสรรพสิ่ง

ก็ล้วนว่างจากเจ้าของมาก่อนเหมือนสายนำ้า

รวมถึงธรรมชาติเดิมเเท้ของใจก็ว่างจากการปรุงเเต่ง

เเละความยึดมั่นมาก่อนเช่นกัน

มีธรรมชาติเดิมที่ปกติสุข 

สะอาดบริสุทธิ์ด้วยสันติสุขอยู่ก่อนเเล้วตลอดเวลา
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ประตูแห่งความฝัน

ประตูแห่งจินตนาการที่เปิดโล่ง

ความคิดปรุงแต่ง	กําลังปรุงส่วนผสมของความจําอันผูกพัน

นํามาผันพิสดาร		เพิ่มลดชอบชังไปตามทิฐิและแรงปรารถนา

ร้อยรัดไว้ด้วยความยึดมั่นอันแข็งแกร่งต่อความฝันใฝ่อันบอบบาง

ล่องลอยไปในจินตนาการอันเหมือนไร้ขอบเขต

แต่กลับติดกับดักอยู่เขตแดนของสมมุติ

โลกของจินตนาการสังขารเป็นประสบการณ์เทียม

แต่การเห็นจิตกําลังหลงคิดจินตนาการเป็นประสบการณ์แท้
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ประสบการณ์เทียมเป็นเพียงหลงทางเข้าไปในขอบเขตของโลกสมมุติ

แต่การหลุดออกจากโลกสมมุติเป็นประสบการณ์แท้

ซึ่งเห็นธรรมชาติแท้จริงของใจที่เป็นกลางอย่างไร้ขอบเขต

จะพบวา่ชวีติทีอ่ยูก่บัความไมรู่น้ัน้	มคีวามเสีย่งภยัตอ่ความทกุขท์ัง้หลายเพยีง

ใด	ซึ่งความไม่รู้นั้นยังแฝงตัวแผ่ซ่านความสอดคล้องอีก	๔	ประการ

๑.		ความหลงคิดยึดติดว่ารูปธาตุ	๔	และนามที่รับรู้ผัสสะจากสภาพแวดล้อม

เหล่านี้เป็นเรา

๒.		จึงทําให้เกิดความหลงฝันใฝ่อยากได้ในรูปธาตุ	๔	เหล่านั้นมาเป็นของเรา

๓.		สง่ผลสูก่ารหลงฝนัใฝใ่ห้เราอยากเปน็ใหญเ่พือ่ทีจ่ะไดธ้าต	ุ๔	เหลา่นัน้อยา่ง

สมบรูณ์	มั่นคงยิ่งๆ	ขึ้นไป

๔.		ทําให้เกิดความหลงฝันใฝ่ยึดอยู่กับความคิดหาวิธีที่จะได้ธาตุ	๔	เหล่านั้น

มาครอบครอง

ความหลงฝันใฝ่ทั้ง	๔	ที่แฝงตัวหล่อเลี้ยงอวิชชาอยู่นี้	กลับมีอาหารเพียงตัว

เดียวอย่างคาดไม่ถึงคือ	“ความเพ่งโทษ”	อันเป็นสายชนวนแห่งระเบิดเวลาแห่งความ

ทุกข์ทั้งหมดอย่างน่าอัศจรรย์

๑.		เวลาที่หลงเพ่งโทษ	ขณะนั้นกําลังหลงว่ามีเขาผิด	มีเราถูก	มีหลงว่ามีเราที่

กําลังไม่พอใจ	เป็นการให้อาหารอวิชชาที่หลงผิดว่า มีเขา-มีเรา ขึ้นมาในใจ
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๒.		เวลาที่หลงเพ่งโทษ	กําลังให้อาหารความไม่พอใจในผัสสะ	และอยากได้		

ผัสสะที่น่าพอใจกว่า	เป็นการให้อาหารความอยากได้ในทางอ้อม

๓.		เวลาที่หลงเพ่งโทษ	กําลังปฏิเสธภาวะอันหนึ่งแล้วอยากได้ในภาวะอีกอัน

หนึ่งที่น่าพึงใจ	เป็นการให้อาหารความหลงมี-หลงเป็นขึ้นในใจ

๔.		เวลาทีห่ลงเพง่โทษ	กาํลงัใหอ้าหารความเผลอคดิหลงเข้าไปในโลกของความเอา

จรงิเอาจงั	ไมเ่หน็ความจรงิวา่ความหลงคดิเหลา่นีไ้มไ่ดม้มีากอ่น นาํความเรา่รอ้นมาสูใ่จ

สรุปแล้วอาหารของอวิชชาทั้งหลายคือความไม่รู้ทั้งหลาย	ที่หลงผิดคิดว่ากาย

และใจเป็นเรา	จึงทําให้เกิดกระบวนการฝันใฝ่อยากได้เพื่อกายใจ	และอยากผลักไส

อยากทําลายสิ่งที่หลงคิดว่าเป็นตัวการสร้างความทุกข์ใจมาให้

ดงันัน้อาหารของ “รู้” จงึอยูท่ีก่ายและใจเช่นเดยีวกนั	อนัเปน็สมรภมูทิีจ่ะตดัสนิ	

ระหวา่ง	”ความไม่รู„้	กบั	”รู„้	ด้วยการเขา้ไปพสิจูน์ความจรงิรว่มกนัจากประสบการณต์รง	

ซึ่งมีหลักฐานรองรับอยู่ตรงหน้า
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ห่วงโซ่อาหารแห่ง ”ความไม่รู้„

กลิ่นอายของความไม่รู้ โรยตัวเข้ามาจากซี่กรงของผลประโยชน์

ผ่านบทละครของโลกสมมุติ 

ที่กำาหนดบทบาทของอัตตาตัวตนซึ่งไม่ได้มีอยู่ก่อน

การไม่เฝ้าสดับฟังบทเพลงของเหตุปัจจัย  

เป็นอาหารให้เกิดความงมงายอย่างไร้เหตุผล

เมื่อไม่มีความเข้าใจในเหตุและผล  

ทำาให้ไม่รู้จักการน้อมเข้ามาพิจารณาอย่างถูกวิธี

ความที่ไม่รู้จักพิจารณาทางใจ  จึงทำาให้ขาดสติสัมปชัญญะ

การขาดสติสัมปชัญญะ

เป็นอาหารให้แก่ความประมาทขาดการสำารวมระวัง

เพราะไม่ระมัดระวังใจ  

จึงเป็นอาหารให้แก่ความผิดปกติของกายวาจาใจ
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การเผลอหลงคิด พูดผิด ทำาผิด  

เป็นอาหารให้กับความเศร้าหมอง ฟุ้งซ่าน

แส่ส่ายฝันใฝ่ไปในสิ่งปรารถนา  

เมื่อไม่เป็นดังใจก็ขัดเคืองเคียดแค้น หลงหดหู่ซึมเซา  

ครำ่าครวญกับอดีตและเพ้อฝันถึงอนาคตอย่างกังวลสับสน

สิ่งเหล่านี้คือห่วงโซ่อาหารของอวิชชา

นำาไปสู่กระบวนการของความหลงคิดปรุงแต่ง

สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างไม่สมควรจะได้รับ

บดบังสภาวะเดิมของใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ปกติสุขอยู่ก่อน

อย่างไม่ควรสูญเสีย
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ในเเง่ของอวิชชาที่พาก่อทุกข์ ย่อมมีอาหารเป็นห่วงโซ่เเห่งเหตุปัจจัย 

ดังพุทธพจน์นี้

ภิกษุทั้งหลาย...ฯ

๑. อวิชชามีอาหาร อาหารของอวิชชาคือ นิวรณ์ ๕

๒. นิวรณ์ ๕ มีอาหาร  คือ ทุจริต ๓

๓. ทุจริต ๓ มีอาหาร คือ การไม่สำารวมอินทรีย์

๔. การไม่สำารวมอินทรีย์ มีอาหาร คือ ความขาดสติสัมปชัญญะ

๕. ความขาดสติสัมปชัญญะ มีอาหาร คือ ความขาดโยนิโสมนสิการ

๖. ความขาดโยนิโสมนสิการ มีอาหาร คือ ความขาดศรัทธา

๗. ความขาดศรัทธา มีอาหาร คือ การไม่ได้สดับสัทธรรม

๘. การไม่ได้สดับสัทธรรม มีอาหาร คือ การไม่ได้เสวนาสัปบุรุษ

อวิชชามีอาหาร เเละมีความบริบูรณ์อย่างนี้
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“รู้” ที่พึ่งอันปลอดภัย
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อาหารเเห่งรู้ ย่อมมีห่วงโซ่อาหารที่พัฒนาไปสู่วิชชาเเละวิมุตติ 

ดังพุทธพจน์ดังนี้

๑. วิชชาเเละวิมุตติมีอาหาร อาหารของวิชชาเเละวิมุตติ คือโพชฌงค์ ๗

๒. โพชฌงค์ ๗ มีอาหาร คือ สติปัฏฐาน ๔

๓. สติปัฏฐาน ๔ มีอาหาร คือสุจริต ๓

๔. สุจริต ๓ มีอาหาร คือ อินทรียสังวร

๕. อินทรียสังวรมีอาหาร คือ สติสัมปชัญญะ

๖. สติสัมปชัญญะมีอาหาร คือ โยนิโสมนสิการ

๗. โยนิโสมนสิการมีอาหาร คือ ศรัทธา

๘. ศรัทธามีอาหาร คือ การสดับสัทธรรม

๙. การสดับสัทธรรมมีอาหาร คือ การเสวนาสัปบุรุษ

วิชชาวิมุตติ มีอาหารอย่างนี้ มีความบริบูรณ์อย่างนี้
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พระองค์ไม่ใช่ซากปรักหักพังแห่งอดีตอันรกร้าง

มิใช่ความเปล่งปลั่งเรืองรองด้วยแสงไฟแห่งยุคสมัย

พระองค์มิได้อยู่ในความอาลัยอาวรณ์ในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

และพระองค์มิใช่ตำานานแห่งการกล่าวขวัญหรือถ้อยคำาสรรเสริญ

แต่พระองค์ทรงอยู่ตรงนี้ 

ในท่ามกลางบทเพลงแห่งเหตุปัจจัยอันไร้ตัวตน

ทรงมิได้เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซง

แม้ในท่ามกลางแสงตะวันที่กำาลังประหารหยดนำ้าค้าง

เพราะไม่มีผู้ใดได้หรือสูญเสีย

พระองค์จึงทรงอยู่เหนือความชอบหรือความชัง

ทรงสถิตย์อยู่ในสันติสุขอันเป็นกลาง

ว่างเปล่าจากเจ้าของอย่างนิรันดร์กาล
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ลักษณะของนักปราชญ์  “ผู้รู้”

”ผู้รู้„	นั้นเป็นสภาวะของนามธรรม	ที่มีความตั้งมั่น	หรือมีลักษณะของใจที่มี
ความมั่นคงไม่หวั่นไหว	มีใจเป็นกลาง

หากไม่สามารถมองเห็นสภาวะของนามธรรม	ทดลองจดจําลักษณะของบุคคล
ที่เป็นผู้รู้	หรือนักปราชญ์	ผู้เข้าถึงสัจธรรม	ก็จะพบบุคลิกภาพของรูปธรรม	เหมือน
นามธรรมดังกล่าวนั้น

เช่น	ในทา่มกลางทีป่ระชมุ	เวลามีความคิดทีข่ดัแยง้	โมโหฉนุเฉยีวซึง่กนัและกนั

เกิดขึ้น	บุคคลที่เป็นดังประดุจ	“ผู้รู้” นี้ จะมีลักษณะวางใจเป็นกลาง	ไม่กระโจนเข้าไป
แสดงความโกรธเกลยีดฝา่ยใดฝา่ยหนึง่	แตอ่าจจะแกไ้ขสถานการณด์ว้ยใจทีเ่ปน็กลาง	
ซือ่ตรง	เทีย่งธรรม	หรอืหากมีฝา่ยใดไม่พอใจลกุขึน้ชีห้นา้ดว้ยวาจาเกรีย้วกราด	”ผูรู้„้	ดงั
กล่าวนี้	จะมีท่าทมีั่นคงไม่หวั่นไหว	เหมือนดูมีที่ตัง้อยู่ในใจสักที่หนึ่งที่ดูมั่นคง	ไม่ได้ส่ง
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จิตถลําเข้าไปเพ่งโทษ	หรือหลุดออกจากฐานที่ตั้งของใจ	เข้าไปไหลวนปนเปื้อนอยู่กับ
เนื้อหาแห่งความขัดแย้งอย่างลืมตัวลืมใจ

ดังนั้นลักษณะแห่ง “รู้”	อาจจําลองผ่านรูปธรรม	แล้วย้อนกลับมาให้เห็นเป็น
นามธรรม	หรือรู้สึกถึงสภาวะแห่งนามธรรมได้เหมือนบุคลิกภาพ	ดังนี้

๑.	 มีความตั้งมั่นของใจ

๒.	 มีความไม่หวั่นไหว	สงบระงับ

๓.	 มีใจเป็นกลาง

๔.	 ไม่เอียงข้างไปหลงโลภ

๕.	 ไม่เอียงข้างไปหลงโกรธ

๖.	 ไม่ยึดสิ่งใดจนแบกหนักใจ

๗.	 ไม่มัดจิตใจกับสิ่งใดจนใจแข็งทื่อ

๘.	 มีความซื่อตรงเห็นตามความเป็นจริง

๙.	 มีความฉลาดเฉลียว	ว่องไว	ไม่ถูกหลอก

เมื่อทราบลักษณะแห่ง	”รู้„	ที่ดูสง่างาม	ฉลาดเฉลียว	ทั้งอุดมด้วยความเมตตา
ปรานีและมีความสุข	จึงจําเป็นต้องรู้วิธีที่จะพัฒนา	”รู้„	ให้มีข้ึนควบคู่ไปกับการดําเนิน
ของชีวิตจิตใจ	ซึ่งจะต้องกระทบกระทั่งกับสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่ตลอดเวลา	หากไม่มี	”รู้„	
แล้วใช้ความ	”ไม่รู้„	ในการตัดสินใจอย่างผิดพลาด	กองแห่งทุกข์จะถาโถมตามมาไม่

หยุดหย่อน	จนกว่าจะมี	”รู้„	ควบคู่ไปกับชีวิตประจําวัน	ปัญหาทั้งหลายจะคลี่คลาย 

กลายเป็นของขวัญแห่งปัญญา
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อาหารแห่ง ”รู้”

อาหารทิพย์แห่ง “ รู้ “ 

คือการเฝ้าสดับฟังบทเพลงแห่งเหตุปัจจัย

ทำาให้เกิดพลังแห่งศรัทธาอย่างมีเหตุผล กำาจัดความงมงาย

น้อมเข้าไปในใจ เจียระไนเหตุปัจจัยตามความเป็นจริง

เป็นอาหารให้ความระลึกรู้  และความรู้สึกตัวแจ่มกระจ่าง

ส่งต่ออาหารให้กับการสำารวม ระวังประตูหน้าต่างแห่งชีวิต

ไม่หลงผิด  หลงทาง ออกไปก่ออกุศล  

แต่ผลิบานกุศลบนความบริสุทธิ์ใจ

เป็นอาหารให้การตามรู้  

เห็นสัมพันธภาพของกายและใจที่อาศัยกันและกัน

คืออาหารแห่งปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริง 

ถึงสิ่งที่ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง

คือบทเพลงแห่งความอิ่มเอิบ สงบ  ระงับ  

ตั้งมั่นด้วยใจเป็นกลาง

รังสรรค์อาหารทิพย์ให้แก่ ”รู้ „ สู่ความสุขอันบริสุทธิ์นิรันดร์
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“รู้” ในหน้าที่

ใกล้คํ่าแล้ว	ฝนยังตกพรํามาตลอดทั้งวัน	บรรยากาศเริ่มขมุกขมัว	ทําให้แม่ไก่

ต้องรีบพาลูกเข้าไปหาที่หลบนอน	ก่อนหน้านั้นลูกทั้ง	๗	ตัวยังเล็กบินไม่ได้	ต้องอาศัย

ซุกนอนอยู่ใต้ปีกแม่ซึ่งพรางตัวกลมกลืนหลบสงบนิ่งอยู่บนผืนดิน	แม้ว่าบางคืนฝนจะ

ตกหนักจนปีกของแม่ไก่ต้องเปียกชื้น	แต่ขนของลูกไก่ไม่เคยเปียก

คํา่นีเ้หน็ลกูไกเ่หลอืเพยีงแค่	๓	ตวั	แตโ่ตเทา่ฝา่มอืและสามารถบนิไดแ้ลว้	เสยีง

กระพือปีกของแม่ไก่ดังพรึบพรับขณะบินขึ้นไปบนกิ่งมะเฟืองข้างหน้าต่างที่พัก	ลูกๆ

ละล้าละลังแล้วบินตามแม่ไก่ขึ้นไป	กิ่งมะเฟืองอ่อนยวบลงมา	และฝนก็ยังไม่หยุดตก	

ลูกไก่ทั้ง	๓	พยายามซุกเข้าไปใต้ปีกแม่เพื่อหลบฝน	แต่ตัวลูกก็โตเกินไปกว่าชายปีก

แม่จะปกป้องได้หมด	หางของแม่ไก่ลู่ลงตามกิ่งมะเฟืองที่เปียกฝน	ดวงตายังตื่นตัวอยู่

ด้วยความระมัดระวัง
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เหน็แมไ่กท่าํหนา้ทีข่องผูเ้ปน็แมแ่ลว้กร็ูส้กึมคีวามเคารพ	จาํไดว้า่เคยเหน็แมไ่กไ่ล่

ตเีหยีย่วทีโ่ฉบลงมาจับลกูน้อย	แตไ่ม่เคยเหน็แม่ไก่ครํา่ครวญเสยีใจตอ่ความพลดัพราก	

ยังคงดาํเนนิหนา้ทีเ่ลีย้งลกูทีเ่หลอื	เวลาไดอ้าหาร	แมไ่กจ่ะสง่เสยีงรอ้งเรยีกใหล้กูมากนิ	

ส่วนตัวเองคอยระมัดระวังภัยไม่ให้เข้ามา

ทกุชีวติลว้นมหีนา้ทีต่อ้งดแูลทกุขข์องตนและชวิีตอืน่ทีอ่ยูใ่กลช้ดิ	ใครเขม้แขง็

กวา่ก็สามารถชว่ยเหลอืแบง่ปนัใหก้บัชวีติอืน่ทีอ่อ่นแอกวา่	ไมว่า่จะทางดา้นรา่งกาย	สติ

ปัญญาหรือว่าจิตใจ

หากเรารู้ว่าชีวิตอื่นมีทุกข์มากพออยู่แล้ว เราจะไม่กล้าซํ้าเติมหรือเบียดเบียน

ให้ใครต้องทุกข์เพิ่มขึ้น

ดังนั้นหน้าที่ต้องดูแลทุกข์	จึงจะต้องรู้จักและทําความเข้าใจ

ร่างกายของทุกชีวิตล้วนประกอบด้วยธาตุ	๔	คือ	ใช้แผ่นดินและอาหารจากผืน

ดินเหมือนกัน	ใช้แสงแดดจากดวงตะวันเดียวกันที่ให้ความอบอุ่น	ใช้สายนํ้าจากเมฆ

ฝน	ลําธาร	และมหาสมุทร	นํ้าหวานในผลไม้	ที่ไหลเป็นนํ้านมและสายเลือดเดียวกัน	

ทั้งสายลมที่โอบกอดครอบโลกต่างไหลเวียนเป็นลมหายใจเดียวกัน	เพราะแสงแดด

ไม่เคยหยุดเผาสายน้ําในแต่ละวัน	ดังน้ันในแต่ละชีวิตจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่

ธาตุต่างๆต้องเผาผลาญไหลเวียนดูดซับถ่ายเทกันไปมา	จากปัจจัยภายนอกสู่ปัจจัย

ภายใน	ไม่มีภาวะใดเลยในจักรวาลที่คงที่	มีแต่สิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแปรเปลี่ยน

อยู่ทุกขณะไปตามเงื่อนไขที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกระทบกันไป	ร่างกายของทุกชีวิตจึงต้อง

เผชิญกับความปรวนแปรไม่แน่นอนด้วยเหตุปัจจัยภายนอก-ภายใน	ซึ่งไหลเวียนเป็น

หนึ่งเดียวกันอยู่อย่างเสมอภาคด้วยทุกขลักษณะหรือลักษณะอันทรงตัวคงที่อยู่ไม่ได	้

ทําให้จิตใจหรือกระบวนการนามธรรมต่างๆ	ที่ต้องรับรู้สิ่งที่เนื่องกับชีวิตร่างกาย	ต้อง
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เปลี่ยนแปลง	รู้สึกถึงความไม่คงที่เหล่านั้นไปด้วย	และดิ้นรนแสวงหาความเติมเต็ม

และสภาวะที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลา

หน้าที่ต่อทุกข์ คือ 

๑.	การรู้จักสภาวะของรูปและนาม 

๒.	รู้จักลักษณะอันไม่คงที่สักขณะ	เพราะประกอบด้วยเหตุปัจจัยและเงื่อนไข

อื่นอันมากมาย	

๓.	การละความเห็นผิดว่าทุกขลักษณะเหล่านั้นเป็นตัวตน	คือเป็นแต่เพียง

กระบวนการเหตุปัจจัย	ไม่ใช่ของเรา	หรือ	ไม่ใช่เรา-ไม่ใช่เขา	แต่อย่างใด

การ	”รู้„	หน้าที่	ทําให้การปฏิบัติต่อทุกข์เป็นไปตามกฎของความเป็นจริงอย่าง

ถกูวธิ	ีเชน่	ไม่ก่อความอยากอนัไร้เดียงสาทีอ่ยากใหท้กุอยา่งคงที	่หรอืบน่รําพนัวา่	”ทาํไม

คนนี้ถึงไม่เหมือนเดิม„	หรือ	”คนนี้ไม่น่าเปลี่ยนแปลงเลย„	หรือ	”ทําอย่างไรถึงจะได้

ความสุขที่รายล้อมรอบกายอยู่อย่างนี้ตลอดไป„	รวมทั้งการพยายามบังคับสิ่งรายล้อม

รอบตัวต่างๆ	ให้คงที่	หรือไม่อยากให้เปลี่ยนแปลง	อันเป็นการปฏิบัติต่อทุกข์อย่างผิด

วิธีและนําความทุกข์ใจมาให้อย่างไม่ควรต้องทุกข์ใจเลย

แตห่าก	”รู„้	ทกุขลกัษณะอนัไม่คงทีข่องกายและใจและเหตปุจัจยัทีร่ายลอ้มลว้น

ตกในภาวะและลกัษณะอนัเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาเชน่นัน้ “รู”้ นัน้จะเปน็ กลาง ไมห่ลง

ชิงชังความเปลีย่นแปลงใหท้กุขใ์จ	แตย่อมรับความจรงิไดด้ว้ยใจทีป่กตสิขุอยา่งเบกิบาน
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ร่างกายซึ่งย่อเอาอนันตจักรวาลมาประทานให้ดูแล

ดูช่างเป็นของขวัญอันอัศจรรย์ที่ไร้เจ้าของมาก่อน

ในความว่างเปล่าอันหาที่สุดมิได้โดยแท้

กลับนฤมิตรผ่านห้วงเวลา นับหลายล้านๆ ปี

ทดลองผสมผสานผ่านทุกขลักษณะ

ในทุกหยาดหยดอย่างอดทนเข้มแข็ง

จนย่อเป็นเท้าน้อยๆ 

เดินยำ่าไปบนผิวพรรณแห่งสัมพันธภาพของพระองค์

ความตระหนักรู้ในแต่ละขณะแห่งผัสสะที่ว่างเปล่าจากเจ้าของ

เป็นความอัศจรรย์อย่างหาที่สุดจะบรรยายมิได้

ในหนทางแห่งความรู้สึกที่เป็นกลาง ไร้ความแบ่งแยก

สัมพันธภาพแห่งความเป็นหนึ่งที่ไร้ภาษา

เปิดเผยอยู่ต่อหน้า ณ ขณะปัจจุบันแห่งความรู้สึกนี้
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“รู้” วันแห่งความสุข

เหยียบย่างไปด้วยความรู้สึกตัวอันเบิกบาน

ทุกย่างก้าวเหมือนเดินผ่านอุทยานเเห่งสันติสุข

มเีวลาสกันดิไหม....	อยากเชญิไปเดนิเลน่ในสวน	หาผลไมแ้ละเครือ่งดืม่ทีช่ืน่ชอบ

สักเล็กน้อยไปด้วยก็ได้	แต่ไม่ต้องเตรียมการใหญ่ให้พะรุงพะรังเป็นภาระกับจุดหมาย

เมื่อพร้อมแล้ว	มาเริ่มกดสวิตซ์เปิดตัวผู้รู้กันเลย

รู้สึกไปที่เท้ากระทบพื้นอย่างเรียบง่าย	และค่อยๆ	สังเกตอย่างซาบซึ้งลงไปที่

ความรู้สึกนั้น	จะพบกับความจริงแห่งรู้ประการแรกที่น่าอัศจรรย์	เพราะตรงความรู้สึก

ที่เท้ากระทบพื้นน้ัน	เป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่ไม่ได้มีความคิดว่าของคําว่า	”เท้า„	อยู่

ตรงนั้น	เป็นสภาวะธรรมที่ซื่อตรง ซึ่งเปิดเผยอยู่ตรงหน้า	ซึ่งตรงความรู้สึกนั้น	ไม่ได้
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บอกว่าเรารู้สึก	หรือเท้าเรา	เป็นแค่ความรู้สึกล้วนๆ	ที่ไม่มีภาษา	เหนือคําบรรยาย	เป็น

ประสบการณ์ตรงซึ่งเผยตัวออกมาอย่างเรียบง่าย	หากพยายามจะใช้คําอธิบายความ

รู้สึกนั้น จะกลายเป็นประสบการณ์เทียมจากการคาดคะเนหรือจินตนาการเอาว่าเป็น

อย่างไร	ซึ่งไม่ใช่ประสบการณ์ตรงจากความรู้สึกตรงปัจจุบันขณะอย่างแน่นอน

เมื่อกดสวิตซ์แห่ง	”รู้„	อย่างเรียบง่ายแล้ว	ทีนี้จะออกเดินกัน	โอ...มันเป็นความ

มหัศจรรย์แห่งการเดินทีธ่าตทุกุอยา่งกาํลงัเคลือ่นไหว	สวติซแ์หง่ความรูส้กึตวัดกูระจา่ง

ขึน้	หากตอนนีท้ิง้สวติซไ์ปได้แลว้	เพราะแสงสว่างแหง่ความรูส้กึตวัทีต่อ้งการไดร้บักาํลงั

เปดิเผยตวัออกมา	เพยีงแครู่ส้กึถงึสภาวะแหง่การเคลือ่นไหวของกายไปอยา่งเรยีบงา่ย	

เหมือนการเดินอันไร้ภาระ และไร้ความคาดหวังถึงขาดทุน-กําไร ได้หรือเสีย	นี่ไม่ใช่

เวลาแหง่ธรุกิจทีจ่ะไปหาความสขุขา้งหนา้	แตน่ีค่อืเวลาทีจ่ะมคีวามสขุตรงนีโ้ดยไมต่อ้ง

รอคอย	เพราะอากาศในสวนกําลังสบาย	และต้นไม้ทั้งหลายกําลังเปิดเผยภาวะดั้งเดิม

ที่ไร้ชื่อไร้วงศ์ตระกูลจากโลกสมมุติ	ต่างกําลังผลิแย้มใบอย่างเรียบง่าย	อย่าหลงคิดว่า

มนัเปน็สเีขียว	ซึง่มันเปน็ประสบการณเ์ทยีม	แตด่ื่มดํา่กบัโทนสนีัน้อยา่งไมต่อ้งบรรยาย	

จะพบความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่อันไร้ภาษา	สะอาดบริสุทธิ์อย่างถึงที่สุด	รวมถึงโทนสี

ของดอกไม้ต่างๆ	ทิ้งชื่อและคําจํากัดความของมันออกไปและดื่มดํ่ากับความรู้สึกนั้น

ด้วยใจที่เปิดกว้าง	จะพบความจริงว่าขณะนั้นไม่มีผู้เห็น	มีแต่การเห็น	และการตื่นตัว

ต่อ	”รู้„	อันมหัศจรรย์

หาที่นั่งลงในสวนอย่างผ่อนคลาย	เพียงแค่รู้สึกตัวถึงการนั่ง	เท่านั้นก็เพียง

พอแล้ว	หากจะมีความคิด	ความกังวลเกิดขึ้น	รู้เท่าทัน	มันเป็นส่วนเกินของแขกรับ

เชิญในวันแห่งความสุข	ส่วนเกินอันแปลกปลอมเหล่านั้นจะหายไปอย่างไม่มีตัวตนมา

ก่อน	ผ่อนคลายเบาๆ	กับลมหายใจ	ถึงไม่ต้องคิด	ปัญญาแห่งรู้ก็รู้ว่ามันเป็นลมหายใจ

เดียวกันกับใบไม้รอบข้างและสรรพสิ่งทั้งหมด	และลมหายใจที่ไหลเข้าออกนั้นก็เป็น

เพียงแค่สิ่งถูกรู้ไม่ใช่ “เรา” หรือ “ของเรา” แต่อย่างใด
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หยบิผลไมท้ีช่อบขึน้มา	สมัผสัมนัดว้ยฝา่มอื	รูส้กึถงึสมัผสัทีก่ายแตไ่มรู่ถ้งึรสชาต	ิ

สงัเกตถึงสขีองมนัอยา่งไมเ่อาความจําอนัเปน็ประสบการณเ์ทยีมมาหลอกวา่มนัเปน็แค่

สแีดง	สเีหลอืง	สเีขยีว	แตรู่ส้กึถงึภาวะแหง่โทนสนีัน้จรงิๆ	จมุพติสกันดิเบาๆ	บนผวิผล

ไม้	ซึ่งมีกลิ่นหอมเย็นๆ	ความรู้สึกถึงกลิ่นไม่ได้มีมาก่อน	เพียงแค่อาศัยผัสสะ	เกิดขึ้น

แล้วจางหายไป	สิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยภายนอกซึ่งไม่ใช่เรา	การรู้กลิ่นนั้นจะเป็นเราไปได้

อย่างไร	กัดผลไมน้ัน้และดืม่ดํา่กบัความรูส้กึถงึการรบัรสซึง่ซาบซา่นขึน้	อนัไมเ่คยมมีา

ก่อน	มามีตอนลิ้นกระทบรส	มันคือประสบการณ์ตรงที่มีหลักฐานรองรับด้วยงานวิจัย

เล็กๆ	หากผลไมน้ัน้ไมใ่ชเ่รา เมือ่มากระทบกบัลิน้จงึเกดิการรบัรส การรบัรูร้สของชือ่

สมมุติเรียกว่า “ชิวหาวิญญาณ” จะเป็นเราไปได้อย่างไร

จะสงัเกตเหน็ว่าประสบการณ์ตรงปจัจบุนัขณะนี	้ซึง่ดืม่ดํา่อยูก่บัความรูส้กึ	ความ

หลงคิดว่า	”เรา„	ในทิฐิต่างๆ	จะก่อตัวขึ้นมาไม่ได้	เมื่อไม่สร้างเหตุหลงคิดว่าเราได้หรือ

เสยี	ผลลพัธจ์ากความทกุขใ์จทัง้หลายกก็อ่ตวัขึน้ไมไ่ด	้ถา้เหตแุหง่ความเผลอคดิผดิไป

ตามทิฐิต่างๆ	ไม่มี	ผลลัพธ์จากความคิดในทิศทางเหล่านั้นก็ย่อมไม่มี	ใจจะเกิดความ

ประจักษ์ขึ้นมาจากประสบการณ์ตรง	ซึ่งมีหลักฐานรองรับให้เห็นว่าความรู้สึกกับความ

คิดนี้ เป็นสภาวะที่ต่างกัน และให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน

ความฉลาดทางปญัญาจะเลอืกเอาแตส่ว่นทีเ่ปน็คณุของประสบการณต์รง ไม่

สรา้งสว่นทีเ่ปน็โทษใหเ้กดิความทกุขแ์กจ่ติใจดว้ยการเผลอเพง่โทษ หรอืคดิปรงุแตง่

ไปในแง่ร้ายทีเ่ปน็อกศุล	หนทางแหง่ความรูส้กึตวัอยา่งเบกิบานและเปน็สขุ	ดเูรยีบงา่ย

อยู่ต่อหน้า	แม้การยกแก้ว	ดื่มเครื่องดื่ม	ก็เป็นไปในลีลาแห่งรู้		ซึ่งเปิดเผยจังหวะแห่ง

ผสัสะอนัมหศัจรรยใ์นทาํนองเดียวกนั	ประดุจการดืม่ชาอนัศกัดิส์ทิธิ	์ทีไ่มม่ตีวัตนอตัตา

ของผู้ดื่ม	มีแค่การรับรสที่เปิดเผยอยู่ต่อหน้า	ช่วงขณะแห่งลิ้นกระทบแล้วค่อยๆ	จาง

หายไป	ในฝ่ังอันสงบเย็นแห่งสันติสุข	ที่สงครามแห่งความคิดปรุงแต่งจากตัวตน	ไม่

อาจรุกลํ้าเข้ามาในบัลลังก์แห่งความรู้สึกตัว
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ลองมาถอดรหัสองค์ประกอบแห่ง	”รู้„	ดูสักเล็กน้อย	พอเป็นงานวิจัย	จะได้ไม่

งมงายหรือเคลิบเคลิ้มไปอย่างลืมตัว	ดูสิว่าพระเอกแห่ง	”รู้„	ของเรา	ซ่อนเสน่ห์แห่งรส

สมัผสัอนับรสิทุธิอ์ย่างฉลาดเฉลยีวด้วยอาวธุอะไรบา้ง	จงึทาํใหเ้กดิ	”รู„้	อยา่งซาบซึง้ข้ึนมา

๑.	 สติ	 คือ	 ความระลึก	 รู้

๒.	 สัมปชัญญะ	 คือ	 ความ	 รู้	 สึกตัวทั่วพร้อม

๓.	 วิริยะ	 คือ	 ขยัน	 รู้	 อกุศล	สร้างกุศล

๔.	 สมาธิ	 คือ	 ตั้งมั่นอยู่กับ	 รู้	 ด้วยใจเป็นกลาง

๕.	 ปัญญา	 คือ	 	 รู้	 ตามความเป็นจริง

มีภาวะแห่ง	”รู้„	ตั้ง	๕	ตัวที่ทํางานอยู่ร่วมกันอย่างน่าอัศจรรย์	และหากขาดตัว

ใดตัวหนึ่ง	ภาวะแห่ง	”รู้„	นี้จะไม่สมบรูณ์	แต่ถึงกระนั้นก็ยังสามารถนําความสุขมาให้

ตามกําลังเท่าที่จะรู้ได้
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อาศัย ”รู้„ ดูความหลงผิด

ความรู้ตั้งมั่นด้วยใจเป็นกลาง

ไม่ได้มีที่ตั้งว่าอยู่ส่วนใดในร่างกาย

แต่มีสวิตช์มากมายในกายที่แตะสวิตช์ให้ใจรู้สึกอย่างตั้งมั่น

แม้สวิตช์นั้นจะอยู่ในร่างกายแต่ละจุดที่ต่างกัน

แต่กลับให้ผลเป็นความตั้งมั่นของใจที่เป็นกลางเหมือนกัน

เหมือนสวิตช์ไฟมากมายในบ้าน แตะตรงไหนก็เกิดความสว่าง
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เหมือนกัน

 

เช่นสวิตช์ที่เท้ากระทบพื้น

อันเป็นความรู้สึกที่เป็นกลางไม่เจือด้วยความคิดปรุงแต่ง

เพียงแตะที่ความรู้สึกนั้นเบาๆ 

ความกระจ่างแห่งความรู้สึกตัวที่เป็นกลางก็เปิดเผย

หรือที่นิ้วมือกระทบกัน  เป็นเพียงแตะสวิตช์เบาๆ

ซึ่งให้ผลต่อใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเหมือนกัน

หรือสวิตช์ที่กะพริบตา  หรือรอยยิ้มที่มุมปาก

เพียงแค่นี้ความรู้สึกตัวที่เป็นกลางแต่ดั้งเดิมก็เบ่งบาน

หรือสวิตช์ที่ลมหายใจกระทบจมูก  หรือท้องพองยุบ

แท้จริงสวิตช์เหล่านี้ล้วนเป็นเพียงให้ ”รู้„ ได้มีที่อาศัย

เพื่อเปิดเผยสถานภาพดั้งเดิมของใจที่เป็นกลางมาก่อน

อาศัย ”รู้„ เพื่อจะเห็นความหลงคิดปรุงแต่ง

ที่แปลกปลอมมาภายหลัง

”รู้„ ที่ฉลาด จึงรู้จักใช้สวิตช์มากมายในกายใจ

เพียงเพื่ออาศัยให้ ”รู้„ ความตั้งมั่นของใจที่เป็นกลาง

ด้วยสันติสุขแต่ดั้งเดิม
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 ๑ ระลึกรู้ที่กาย-ใจ

ฟ้ายังมืดสลัวแต่กลิ่นไอแห่งรุ่งอรุณก็ส่งกลิ่นหอมอย่างน่าอัศจรรย์ปลุก

สัญชาตญาณแห่งยามเช้าในจิตใจ	เราออกเดินกันไปตั้งแต่ตี	๔	กว่า	ซึ่งหนทางป่า	ยัง

พอมองเห็นเป็นทางรางๆ	ไม่อยากใช้ไฟฉายให้เกิดโฟกัส	แต่ปล่อยให้แสงเลือนราง

แห่งยามอรุณค่อยๆ	ผลิแย้มความสว่างขึ้นทีละนิดอย่างนุ่มนวล	

มาถงึสะพานไมซ้ึง่แขวนดว้ยเชอืกขา้มลาํหว้ยทีม่เีสยีงสายนํา้กระซบิแผว่ๆ	อยู่

เบื้องล่าง	ฟ้าสางอย่างหอมกรุ่นกลิ่นสายนํ้า	และเสียงใบไม้แกว่งไกวเบาๆ	โอบกอดอยู่

รอบทิศทาง

บางคนเลือกนั่งห้อยเท้าบนสะพานไม้ที่ยังชื้นด้วยนํ้าค้าง	บางคนเลือกยืนเท้า

แขนจับราวสะพานเชือก	บางคนเลือกอิงกายข้างเสา	เสียงนํ้าไหลเบาๆ	ค่อยๆ	ปลุกการ

รับรู้ส่วนละเอียดให้ตื่นขึ้น	รูปแท้ของธาตุ	๔	นั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก	แต่ในท่ามกลาง

ความขมกุขมวัของฟา้สาง	มวลธาตตุา่งๆ	กม้็วนตวัอยูร่ว่มกนัเปน็กลุม่กอ้น	จนแสงทอง
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รอดรําไร	จึงแยกเห็นเป็นต้นไผ่	ไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก	โขดหิน	เนินดิน	หาดทรายและ

สายนํา้ทีค่ดเคีย้ว	ความจํานัน้เองทีเ่ขา้ไปแยกแยะเปรยีบเทยีบกบัโปรแกรมทีถ่กูบนัทกึ

ไว้ก่อนจากที่เคยเห็น	และบัญญัติถ้อยคําแห่งสมมุติขึ้นมา	แท้จริงแล้วสะพานกับไม้

ป่าล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน	เพราะครั้งหนึ่งมันก็เคยเป็นรูปต้นไม้	แต่ยามนี้มันถูกตัดและ

เปลี่ยนเป็นรูปอันแบนราบทอดข้ามสายนํ้า	จึงตั้งชื่อใหม่ว่าสะพาน	รวมถึงกลุ่มคนที่

นั่งและยืนอยู่บนสะพานต่างเป็นธาตุ	๔	ไม่แตกต่างจากต้นไม้ในป่า	และใช้ลมหายใจ

และสายนํ้าเดียวกันไหลเข้าออกอยู่ในร่างกาย	ซึ่งหากต้นไม้อันหลากหลายเป็นเพียง

ธาตุ	๔	ที่แปลงรูปมาต่างกัน	ไม่ใช่ตัวตนถาวรของใครแต่อย่างใด	ร่างกายเหล่านี้ก็ย่อม

อยู่ในกระบวนการเหล่านั้นเช่นเดียวกัน

การตามสังเกตรูปทั้งภายนอกภายในเหล่านี้ ทําให้ปัญญาได้ทํางานวิจัยอยู่

เงียบๆ	และเกิดบทสรุปอย่างแยบคายขึ้นมาในใจช่ัวขณะ	ที่ทําให้ความหลงผิดคิดคํา

วา่ “ร่างกายเรา” หรอื “ของเรา” กอ่ตวัขึน้ไมไ่ด ้เพราะมปีระสบการณต์รงและหลกัฐาน

ยืนยันอยู่ตอ่หนา้	กระบวนการนีเ้ปน็กระบวนการแหง่	”รู„้	ขอ้แรกซึง่ตอ้งเกบ็ขอ้มลูดว้ย

ตนเอง	เพือ่เปลีย่นโปรแกรมของความจําทีว่ปิลาส	ใหเ้ปน็ความจําทีถ่กูตอ้งถงึความเปน็

อนัตตา เรียกกระบวนการว่า “ความจําที่ถูกต้อง” เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ

สติ	ซึ่งคือ	ความระลึกรู้	จึงมีองค์ประกอบ	๔	อย่าง	ซึ่งทํางานอยู่ร่วมกันอย่าง

สอดคล้อง

๑.	 สติมีความไม่เหม่อ	ไม่เผลอ	ไม่ล่องลอย	ไม่เอ๋อ	เป็นลักษณะ

๒.	 ถา้จะไม่ใหล้อ่งลอยก็ตอ้งมีทีต่ัง้ใหส้ต	ิสตจิงึมทีีต่ัง้อยูก่บัความระลกึรูท้ีก่าย

และใจ

๓.	 เมื่อระลึกรู้อยู่ที่กายและใจ	จึงสังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าหรือออกใน

ใจดุจยามรักษาการที่มีที่ตั้งอยู่ที่ห้องใจ	ย่อมรักษาใจนั้นไว้ให้ปกติดังเดิมอยู่เสมอไม่
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เผลอปล่อยให้ความไม่ปกติเข้ามา

๔.	 เหตใุกลใ้หเ้กดิสต	ิจึงคือการจาํถกูวา่	”ใจปกตอิยูก่อ่น	ความคดิปรงุแตง่ทัง้

หลายมีภายหลัง„	แสดงว่าความปรุงแต่งท้ังหลายไม่ได้มีตัวตนอยู่ก่อน	ท้ังรูปและนาม	การ

หลงเผลอคิดในครรลองแห่งตัวตนในทิศทางใด	จะเกิดสติระลึกได้	และยุติบทบาทของ

ความหลงคิดปรุงแต่ง	สติจึงคือความระลึกรู้อยู่ท่ีกาย-ใจ	มีผลรักษาใจท่ีปกติไว้เสมอๆ
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ระลึกรู้สู่ความเบิกบาน

เมล็ดพันธุ์แห่งความระลึกรู้ที่หยั่งรากลงในกายใจ

เป็นเหตุให้ความรู้สึกแจ่มชัด

ในทิศทางและเป้าหมายอันเป็นประโยชน์

รู้สึกตัวถึงโทษภัยในเจตนาร้าย  
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ถึงไม่มีใครเห็น แต่ก็เป็นภัยต่อกายใจ

ทำาให้ผลิแย้มนำ้าหวานแห่งกุศลบนความอดทนต่ออกุศลที่

ดิ้นรนอยู่บนความอ่อนแอ

เข้มแข็งต่อผลไม้แห่งความเสียสละ เมตตา 

ไม่กล้าหาญที่จะระรานใคร

หยั่งรากลงอย่างตั้งมั่นแน่วแน่แม้ในท่ามกลางพายุร้าย

ในดอกและผลแห่งปัจจัย  กลับประจักษ์จาก

ประสบการณ์ตรงด้วยปัญญา

”รู้„ ว่าไม่มีเจ้าของดอกอันเบ่งบานแล้วร่วงโรย

หรือผลอันหอมหวานที่เพียงดูดซับและส่งต่อพลังงาน

สัมพันธ์กับสรรพชีวิต

ปัจจัยแห่งเหตุและผล  บนความจริงตรงหน้า

กลับเป็นอาหารให้กับ ”รู้„ 

คืนทุกอย่างไว้บนโลกอันว่างเปล่าจากเจ้าของ

และไม่มีตัวตนผู้ครอบครองอย่างถาวรแต่อย่างใด
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 ๒ สัมปชัญญะ - รู้สึกตัวทั่วพร้อม

ความจริงดูแล้วสติตัวเดียวก็น่าจะพอเป็นที่พึ่งได้	เช่น	แค่ระลึกรู้ที่กายและใจ	

ดว้ยความรู้สกึทีป่กตแิละเปน็กลาง	แตช่วีติไมไ่ดอ้ยูก่บัทีเ่ชน่นัน้	จาํเปน็ตอ้งเคลือ่นไหว

เดนิทาง	มผีสัสะตา่งๆ	ทีไ่มค่าดคดิเขา้มา	เชน่	ถกูขอรอ้งใหเ้ขา้ไปตดัสนิใจในการตดัสนิ

ปญัหาวา่ใครถกูใครผดิ	ใครควรได้อะไรหรอืใครควรยอมเสยีหรอืยอมคนืสิง่ทีไ่มใ่ช่ของ

ตน	หรือตอ้งตดัสนิใจในการยุง่เกีย่วกบัผูค้นวา่ใครเปน็คนด	ีใครชัว่	อยา่งไหน?	ทีไ่หน?	

อะไร?	มีคุณหรือมีโทษอย่างไร?	หน้าที่ของสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อม	จึงตาม

หลังสติมา	เพื่อทําหน้าที่ในการตัดสินใจอย่างแม่นยํา	ไม่ถลําถูกหลอกให้ตัดสินใจผิด	

จนจติใจต้องชอกชํา้	หรอืครํา่ครวญในภายหลงัวา่ตดัสนิใจพลาดไป	ซึง่การตดัสนิใจผิด

พลาดอาจเปลี่ยนบทบาทและวิถีทางทั้งชีวิต
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แม้ว่าสติจะมีหน้าที่และผลลัพธ์คอยอารักขาใจให้ปกติ	แต่ความผิดปกติกลับ

เป็นเรื่องปกติในกระบวนการของอวิชชาที่ถาโถมอยู่อย่างไม่คาดคิดได้อยู่เสมอๆ

ฝนเร่ิมตกลงทกุวนัเม่ือยา่งเขา้กลางเดือนกรกฏา	จงึจาํเปน็ตอ้งสัง่กระจกมาปดิ

กนัฝน	มเีจา้ภาพอาสาสมัครจ่ายเงนิค่ากระจกใหค้รบแลว้	ทางรา้นกระจกทีก่รงุเทพฯ	นดั

วันเวลามาส่งตอนบ่ายโมง	เพราะฟ้าฝนไม่แน่นอนในช่วงนี้	ทางกรุงเทพฯ	โทรมาเลื่อน

เป็นเวลา	๑	ทุ่ม	ทางนี้ก็คอย	จนในที่สุดรถที่ขนกระจกมาหลงทาง	มาถึงจุดหมายตอน

ประมาณตี	๔	พรอ้มกับกระจกที่แตก	โดยอ้างเหตผุลวา่	ถ้าทางนี้ไม่เรง่เวลาใหม้าส่งจน

ดกึดืน่กระจกกค็งไม่ตกมาแตก	ซึง่แทจ้รงิแลว้การแตกของกระจกเกดิจากการมดัไวไ้ม่

ดใีนขณะขนส่ง	แตท่างรา้นกย็นืกรานว่า	ถา้ตอ้งการกระจกใหมก่ต็อ้งจา่ยสตางคอ์กีรอบ

การต้ังสตทิีร่กัษาใจใหป้กตกิอ่นในสถานการณเ์ช่นนีน้บัวา่เปน็สิง่จําเปน็	แตก่าร

ตัดสินใจว่าอะไรควรหรือไม่ควรอย่างไรเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะ	คือ	ความรู้สึกตัว

๑.	 รูส้กึตวัวา่เปน็ประโยชนห์รอืไม่	ตอ่ปจัจบุนั	ตอ่อนาคต	ตอ่ตนเอง	ตอ่ผูอ้ืน่	

ในกรณีข้างต้น	การรักษาใจให้ปกติคือประโยชน์ตนเป็นสิ่งสําคัญที่สุด	ดังคํา

กล่าวที่ว่า	”เสียอะไรก็เสียแต่เสียใจ„	คือ	อย่าเสียใจที่มีความปกติเป็นกลางอยู่ก่อน	

หลงไปเติมความชังอันไม่มีประโยชน์อะไร	อีกทั้งการต่อว่ากันอย่างรุนแรง	จะทําให้คน

ซึ่งทําหน้าที่เป็นกลางในการติดต่อ	ต้องรู้สึกผิดไปด้วย	สิ่งสําคัญควรรักษาใจของอาสา

สมคัรเอาไวก่้อน	อยา่ใหเ้ขาตอ้งรูส้กึว่าทาํดไีดช้ัว่	เมือ่พจิารณาประโยชนท์กุดา้นแลว้จงึ

ตัดสินใจว่า	ถึงจะเสยีเงนิเพิม่อกีสกัเทา่ใดกต็าม	จะตอ้งรกัษานํา้ใจของอาสาสมคัรเอาไว้

ก่อน	เพราะเปน็สิง่สําคญัทีส่ดุและยอมรบัความผดิปกต	ิซึง่เปน็เรือ่งปกตขิองอวชิชาไป

ตามครรลอง	ซึง่การหาเหตไุปเถยีงกนัเรือ่งความถกู	-	ผดิคงไมม่อีะไรดขีึน้สาํหรบัความ

ไม่รู้	ทางที่ดีควรรักษาใจปกติเอาไว้ทําประโยชน์ที่ยิ่งขึ้นไปดีกว่า	ด้วยการอยู่กับความ

รู้สึกตัวที่เป็นกลางอยู่ก่อนแล้ว
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๒.	 รู้สึกตัวว่าเกื้อกูลหรือไม่

ในกรณขีา้งตน้	การเลอืกคุณธรรมทีเ่ก้ือกูลตอ่จติใจของทกุฝา่ย	คอืการตระหนกั

ถึงความทุกข์	ซึ่งทุกชีวิตกําลังประสบและต้องแก้ปัญหาเอาตัวรอดไปก่อน	ซ่ึงเขาเพียง

ออ่นแอและไม่รู้	จึงรับมือกับปญัหาน้ันไม่ไหว	จึงโยนความผดิไปใหอ้กีฝา่ยหนึง่	ซึง่ความ

ผิดปกตเิช่นน้ีเปน็เรือ่งปกตขิองอวิชชา	ซึง่องค์ธรรมทีจ่ะเกือ้กลู	คอื	การวางเมตตาไวใ้น

ใจ	ด้วยการให้อภัยบุคคลที่ควรเกื้อกูล	คืออาสาสมัครซึ่งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร	

หนําซํ้าไม่ยอมให้ทางนี้ต้องจ่ายเงินเพิ่ม	ด้วยการอาสานําเงินจากครอบครัวมาจ่ายเพิ่ม

ให้แทน	อิริยาบถที่เกื้อกูลคือรู้สึกตัวที่กายใจ	ไม่ออกไปทะเลาะกัน
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๓.	 รู้สึกตัวถึงกาย-ใจที่ต้องสอดส่อง

คือไม่ส่งใจออกนอกไปหลงคิดควานหาความถูกผิดต่อ	แต่เห็นการโคจรของ

ใจและสอดส่องอยู่ที่กายและใจ	อันเป็นวิหารธรรมเคลื่อนที่	ถ้าใจเผลอไปคิดไม่ดี	คือ	

การสร้างภพ	เรียกว่ากรรมภพ	คือ	หากมีเจตนาไม่ดี	ย่อมตระหนักถึงอารมณ์ที่ไม่ดี	

เกิดสภาวะแห่งตัวตนว่าเราไม่ดี	ดังนั้นควรโคจรดูแลอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายและ

ใจ	ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่ง	”รู้„

๔.	 รู้สึกตัวว่าหลงหรือไม่

หากเผลอหลงคดิว่า	”เขา„	ผดิ	ความโกรธเกลยีดจะกอ่ความทกุขข์ึน้ในใจอยา่ง

ไมส่มควรจะไดร้บั	แทจ้รงิไมม่เีขาอยูใ่นเรา มแีตค่วามหลงคดิคําวา่ “เรา” ออกมาจาก

โลกของความหลงคิด ด้วยความรู้สึกตัวที่ใจอันปกติอยู่ก่อน	บทสรุปทั้งหลาย	หมด

วาระแห่งการตัดสินใจไปแล้ว	ที่เหลือเป็นหน้าที่ของครรลองเหตุปัจจัยที่จะให้ผลไป

ตามแต่ละเหตุที่แต่ละคนสร้างขึ้น

ในกรณขีา้งตน้	หากเลอืกตดัสนิใจทีจ่ะเอาแพเ้อาชนะดว้ยเหตผุลถกู	-	ผดิ	เรือ่ง

ราวจะยืดเยื้อ

๑.	 ตอ้งสญูเสยีใจทีป่กตแิละเสยีเวลาในการทวงถาม	ตคีวาม	แจง้ความ	หาหลกั

ฐานยนืยนัความถูกผดิของแตล่ะฝา่ย	ซึง่อาจถูกแทรกซอ้นดว้ยกระบวนการอืน่	เชน่	การ

ติดสินบน	การข่มขู่	ดังภาษิตจีนที่ว่า	”ถ้าจะต้องมีคดีความ	กินขี้หมาดีกว่า„	เพราะเสีย

เวลาทําประโยชน์อื่นและต้องพบเจอกับภาวะที่กดดัน	

๒.	 คนที่จะบอบชํ้ามากกว่าใคร	คือ	คนกลาง	ซึ่งเป็นคนดีที่อาสาสมัครเข้ามา

โดยไม่ได้อะไร	และต้องเสียเงินเพิ่ม	แถมความเสียใจเข้าไปอีก	เราอาจได้ทะเลาะกับ

คนชั่ว	แต่อาจเสียคนดีไป	เท่ากับเสียทั้งเงิน	เสียเวลา	เสียอารมณ์	และเสียเพื่อนที่ดีไป

ด้วย
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๓.	 หากหลงยดึเอาเรือ่งความผดิปกตขิองคนอืน่ไมเ่ลกิรา	จะสญูเสยีความปกติ

สุขของจิตใจอย่างไม่ควรสูญเสีย	และกลายเป็นคนผิดปกติเพิ่มข้ึนอีกคน	ซ่ึงความผิด

ปกตินี้มีมากพอแล้วในโลกนี้

อย่าลืมกุญแจสําคัญที่ว่า

หากกระทบแล้ว บวกด้วยความไม่รู้ ผลเป็นความทุกข์

หากกระทบแล้ว บวกด้วยรู้ ผลเป็นความสุข
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นั่งอยู่ในที่ซึ่ง ”ไม่มีผู้นั่ง„

รู้สึกอยู่ในที่ซึ่ง ”ไม่มีผู้รู้สึก„

หากหลงควานหา ”ไม่มีผู้ควานหา„

หากหลงเนื้อหา ”ไม่มีตัวตนในเนื้อหา„

หากกำาลังหลงคิด รู้ว่า ”ไม่มีเราคิด„
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 ความเพียร

ขยัน “รู้” ทันความขุ่น รู้คุณความใส

ความขุ่นมัวในใจทั้งหลายล้วนไม่ได้มีมาก่อน ความใสบริสุทธิ์ในใจต่างหาก

ที่มีอยู่ก่อนแล้ว

การมสีตอิารกัขาจิตทีป่กตอิยูก่อ่นเเลว้ดว้ยใจเปน็กลาง	เเละมคีวามรูส้กึตวัชดั

ทีค่อยสอดสอ่งดเูเลจิตใจ	ว่ามคีวามหลงหรอืไมห่ลง?	ขณะทีท่าํหนา้ทีส่อดสอ่งอารกัขา

ใจอย่างไมเ่กียจครา้นอยูน้ั่น	เทา่กบัเปน็การปดิกัน้ความหลงผดิอนัขุ่นมวัหรอืความหลง

คดิช่ัวทัง้หลายใหท้าํงานไมไ่ด	้รวมทัง้เรือ่งราวความชอกชํา้หรอืผดิพลาดในอดตีทีผ่า่น

ไปเเลว้	เเละนสิยัเคยชนิทีไ่มด่เีกา่ๆกห็มดโอกาสกอ่ตวัขึน้มาใหมด่ว้ย	เชน่	นสิยัขีห้งดุหงดิ

ราํคาญขุน่มวังา่ย	เเละหรอืเอาเรือ่งกบัสิง่เลก็ๆนอ้ยๆดว้ยนสิยัขีบ้น่	เมือ่ใดทีม่สีตริกัษา

ใจเเละมคีวามรูส้กึตวัสอดสอ่งอยูท่ีใ่จ	ครัน้ความหลงหงุดหงิดคดิไมพ่อใจ	หงุดหงิดเเม้

เพยีงเลก็นอ้ยเกดิขึน้ในใจ	กเ็หน็เเละรูเ้ทา่ทนั	เม่ือความขุน่มวัดบั	การจะวา่บน่ผา่นวาจา
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ออกมาก็เป็นไปไม่ได้ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีเก่าๆ ไปได้ และ

พัฒนากลายเป็นคนที่มีความสุขผ่องใส อันธรรมชาติเดิมที่ควรจะได้รับ

ความไม่เกียจคร้านในการมีสติรักษาใจและมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอๆ	ด้วยการ

สอดสอ่งดแูลจิตใจ	ไม่แสส่า่ยสอดสอ่งไปเอาเรือ่งจับผดิหรอืเพง่เลง็หาโทษตาํหนติเิตยีน

ส่งภายใน	เอาความชั่วของผู้อื่นมาคิดปกปิดธรรมชาติเดิมของจิตใจที่ผ่องใสอยู่แล้ว

การรู้ทันความขุ่นมัว	และรู้คุณค่าของความผ่องใส	ว่ามีเหตุเกิดมาจากอะไร?	

จึงจะดูแลต้นเหตุเหล่านั้นอย่างถูกวิธี	เพราะความขุ่นมัวใจทั้งหลายไม่ได้เกิดจากผู้อื่น

หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก	แต่เกิดจากการขาดสติสัมปชัญญะ	ไม่สอดส่องดูแลจิตใจ

ตน	แต่ส่งออกไปปรุงชอบปรุงชังกับสิ่งที่เพียงผ่านหู	ผ่านตาไปชั่วคราวเท่านั้น	แต่กลับ

หลงเอาสิ่งที่เกิด-ดับ-ผ่านเหล่านั้นมาปรุงแต่งชอบชังไว้ในใจ	ปรุงดี-ปรุงร้าย	ปรุงอยาก

ได้-อยากทําลาย	จนใจกวัดแกว่งด้วยธุลีแห่งความคิดที่พร่ามัว	ปกปิดจิตใจที่ผ่องใส

สะอาดบริสุทธิ์แต่ดั้งเดิม

หากตระหนัก	”รู้„	ว่าความผ่องใสเป็นธรรมชาติเดิมของใจ	จะไม่เกียจคร้านต่อ

การดแูลเอาใจใส	่เหมือนอญัมณีอนัสวา่งไสวเรืองรองดว้ยความสขุอนัรุง่โรจนอ์ยูใ่นใจอยู่

แลว้	ทีค่วรทะนุถนอม	และด่ืมด่ํากบัความปกตสิขุ	อนัไมค่วรไปคลกุเคลา้กบัความเศรา้

หมองขุน่มวัทีป่รุงร้าย	เพง่โทษหลงคิดชัว่	ซึง่ความชัว่มวัหมองเหลา่นี	้ลว้นไมไ่ดม้มีากอ่น

ในจติใจ	หากไมข่าดสตหิลงปรงุแตง่รา้ยขึน้มา	ความชัว่มวัหมองเลา่นีจ้ะมขีึน้ไดอ้ยา่งไร

ดังนั้นการขยันอย่างถูกวิธี	คือการขยันดูแลสอดส่องใจที่มีความปกติสุขอัน

ผ่องใสอยู่ก่อนแล้ว	ปิดกั้นความขุ่นมัวหรือความคิดชั่วครั้งใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นในใจ	ใน

ท่ามกลางผัสสะที่กระทบใหม่ในแต่ละขณะๆ

แมอ้ยู่ลาํพงักข็ยนัมีสตริูส้กึตวัดูแลทะนุถนอมจติทีป่กตสิขุอยูแ่ลว้	ไมเ่ผลอคดิ

เอาอดีตที่เศร้าหมองหรือเรื่องร้ายที่ผ่าน-เกิด-ดับ	ไปตามเหตุปัจจัย	ไม่เผลอเอามาพูด
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เลา่ใหค้วามเศรา้หมองตวัใหมเ่กดิขึน้	หรอืละนสิยัเกา่ๆ	อนัจะพดูหรอืจะคดิไมด่	ีไมเ่อา

มาไว้ในใจ	ความชั่วหรือความขุ่นมัวอันเคยชินเก่าๆ ก็จะถูกละไป

ขยันที่จะผลิแย้มความดีและความสุขอันผ่องใสไว้เนืองๆ	เพียรในท่ามกลาง

ผัสสะทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจําวัน		เชน่	เสยีงทีย่ัว่เยา้	ขม่เหง	ดถูกู	เหยยีบยํา่หรอื

กดดัน		หากเผลอปรุงแต่งไม่ชอบ	มีสติรู้เท่าทัน	เห็นใจที่ปกติอันเป็นธรรมชาติเดิมที่

ผอ่งใส	หนักลบัมาดูแลใจ	ไม่สนใจเสยีงเหลา่น้ันอนัเปน็ความปรงุแตง่ภายนอกซึง่บงัคบั

ไมไ่ด	้ไมใ่ช่	”เขาเลว„	แตเ่ปน็	”ความไม่รู„้	ดูแลใจอยา่งระมดัระวงัในความปกตสิขุทีม่อียู่

แล้ว	ในที่สุดเสียงเหล่านั้นก็ดับผ่านไปตามเหตุปัจจัย	เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน	แต่หาก

เผลอขาดสต	ิตดัสนิใจโตต้อบเพือ่หวังอธบิายใหเ้กดิความแพช้นะในทางใด	ใหรู้เ้ทา่ทนั	

ว่าคําว่า	”ถูกผิด	แพ้ชนะ„	เป็นเพียงแค่ความคิด	ไม่หลงเอาความคิดเหล่านั้นมาเป็นตน	

หากหลงโต้เถียงแพ้ชนะออกไปจะเห็นผลลัพธ์เป็นใจที่ไม่ปกติสุข	หากมีสติรักษาใจ	มี

สมัปชัญญะสอดสอ่งดูแลใจไปในขณะพดูวา่หลงหรอืไมห่ลง?	ตระหนกัถงึหนา้ทีใ่นการ

ดแูลใจ	เพยีงแค่พดูไปตามความพอเหมาะของเหตผุล	แตไ่มห่ลงกลขาดสตทํิารา้ยใจตน	

และผูอ้ืน่	ดแูลรักษาใจตนให้ปกต ิและแบง่ปนัความทะนถุนอมใจนัน้ไปยงัคนรอบขา้ง

ขยันที่จะรักษาความสุขที่มีอยู่แล้วแต่ดั้งเดิม	อย่างไม่ควรสูญเสีย	ในสิ่งที่ไม่

ควรสูญเสียเลย	คือความตระหนักรู้ถึงธรรมชาติเดิมของจิตใจที่มีความบริสุทธิ์ผ่องใส	

มีสันติสุขอยู่แล้วแต่ดั้งเดิม	อย่างเสมอภาคกันในทุกชีวิต
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รู้นะ...คิดอะไรอยู่?

เพราะทุกสิ่งล้วนพรูพรายออกจากใจ

ดุจสายลมพรูพรายออกมาจากความว่าง

บางครั้งอ่อนละมุน  แต่บางครั้งกลับกราดเกรี้ยว

บางช่วงหอบเอาห้วงมรสุมมาโหมกระหนำ่า

บางครั้งหอบเอาความชุ่มฉำ่ามาบรรณาการ

 

เหมือนอารมณ์ทั้งหลายพรูพรายออกมาจากใจอันว่างเปล่า

กลายเป็นบทเพลงอันโศกเศร้าและโหยหา

ร้อยรัดด้วยอารมณ์เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน

ผูกพันอย่างแข็งแกร่งกับผัสสะอันบอบบาง

มรสุมแห่งอารมณ์ทั้งหลาย

ล้วนพัดพรูพรายออกจากความเป็นหนึ่งของใจ

แต่ปรุงแต่งเป็นหลายล้านๆอารมณ์  

ผสานผสมเป็นท่วงทำานองอันอนันต์

แต่กลับเหมือนกัน  

ตรงเกิดดับอยู่บนความป็นหนึ่งใจอันว่างเปล่าไร้ตัวตน
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 ๓. สมาธิตั้งมั่นอยู่กับ “รู้” ด้วยใจเป็นกลาง

จะเหน็ความสมัพนัธต์อ่เน่ืองจากความงา่ย	–	ยากตามลําดบัข้ึนไป	เช่นมสีตริะลกึ

รู้ทีก่ายและใจได้แลว้	แตก่ารทีจ่ะมีสมัปชญัญะความรูส้กึตวัตอ่การตดัสนิใจตอ่ผสัสะที่

เข้ามากระทบ	ซึง่กระตุน้ยัว่เยา้	เรง่เรา้ใหเ้กดิการตดัสนิใจอยา่งฉบัไวอยูใ่นทกุขณะ	แตท่ี่

ยากยิง่ขึน้ไปคอืการทําให	้”รู้„	น้ันมีความตัง้ม่ันด้วยใจทีเ่ปน็กลาง	ไมเ่อนขา้งชอบชงัไปมา

อ่อนไป ก็ถูกเขาดูหมิ่น

แข็งไป ก็มีภัยเวร

การรักษาตัวให้รอดปลอดภัยจากความผิดปกติ	ซึ่งเป็นความปกติของอวิชชา

ทั้งหลาย	ซึ่งหลายคนอาจพบปัญหาเหมือนกันตรงที่ว่า
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ใจดี	ใจอ่อน	มากไป	ใครก็เอาเปรียบรังแก

แข็งแกร่งเกินไป	ก็อาจก่อเวรภัยให้ใจที่บอบบางกว่า

ดังนั้นความตั้งมั่นอยู่กับ	”รู้„	ด้วยความพอดี	จึงนับเป็นเรื่องยาก	

ในช่วงวัยรุ่น	ฉันต้องพบกับปัญหาอยู่เสมอกับความเป็นคนใจอ่อนและหน้า

อ่อนหัดของฉัน	เพราะเพื่อนที่สถาบันการศึกษาที่ตั้งแก๊งค์เกเรมักจะชอบยั่วเย้า	รังแก	

เพื่อให้ฉันหลุดจากที่ตั้งมั่นในใจ	ออกไปชกต่อยกับพวกเขา	นับเป็นช่วงที่ต้องสะกด

จิตสะกดใจอย่างมากต่อคําท้าทายอันแสลงห	ูหรือการจู่โจมกลั่นแกล้งรังแกโดยไม่ทัน

ตั้งตัว	บางคนแอบขโมยกล่องอาหาร	บางคนแอบเอารองเท้าโยนขึ้นไปบนหลังคาแล้ว

พากันหวัเราะขบขนัทีฉ่นัพยายามปนีขึน้ไปเกบ็และไปไหนไมไ่ดเ้พราะไมม่รีองเทา้	หรอื

แมแ้ตโ่ตข้ึนเปน็ผูใ้หญก่ย็งัพบเจอเรือ่งทาํนองนีอ้ยูบ่อ่ยครัง้	แตอ่ยูใ่นรปูแบบทีซ่บัซอ้น

แฝงเล่ห์เพทุบายมากกว่า

ซึ่งสติและสัมปชัญญะแม้จะพอเป็นที่พึ่งได้ แต่หากขาดความตั้งมั่นของใจที่

จะไม่หวั่นไหวเอนเอียงไปมาตามตามแรงผัสสะ ก็อาจเพลี่ยงพลํ้าและต้องมาเสียใจ

ภายหลังว่า	”ไม่น่าหลุด„	ออกไปเลย

การฝึกใจอยู่กับ	”รู้„	ด้วยความตั้งมั่นจึงมี	๓	ระดับ

๑.	 ตั้งมั่นอยู่กับรู้ชั่วขณะเหม่อเผลอแล้วรู้		กลับมาตั้งมั่นแล้วอาจเผลอใหม่	

สลับกันไปมาแต่ก็ไม่เผลอนานให้ต้องพลาดท่าไปก่ออกุศลอย่างรุนแรงยืดยาว

๒.	 ตั้งมั่นอยู่กับรู้ในกายใจ	ไม่เผลอส่งไปออกนอก	เห็นการทํางานของใจอยู่		

เสมอๆ	ไม่เหม่อขาดสติ	แต่ก็ไม่ตั้งมั่นแน่วแน่อย่างถึงที่สุด		

๓.	 ตั้งมั่นอยู่กับรู้อย่างถึงที่สุด	คือ	น้อยนิดก็ไม่ส่งออกไป	เหมือนทุกสิ่งรอบ

กายไม่สามารถจู่โจมเข้ามาถึง	”ใจ„	ที่ตั้งมั่นได้
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แตถ่งึอย่างไรความตัง้ม่ันด้วยใจเปน็กลางในแตล่ะระดบักต็อ้งอาศยัความระลกึ

รูแ้ละความรูส้กึตวัเปน็องค์ประกอบทีส่าํคัญ	ไม่ได้สงบอยา่งเคลบิเคลิม้	ขาดสต	ิความตัง้

มัน่ของใจอยูก่บัรูด้้วยใจเปน็กลางน้ี	ทาํหน้าทีย่ตุบิทบาทของความแสส่า่ยทัง้	๕	ประการ

๑.	 ฝันใฝ่ไปในความอยากได้รูปธรรมอย่างขาดความรู้สึกตัว

๒.	 แส่ส่ายใจไปในความขุ่นเคือง	เคียดแค้น	ต่อเรื่องไม่ดีที่ผ่านมาแล้ว

๓.	 ฝันใฝ่แล้วไม่สมหวังก็หดหู่	ถูกกดดันด้วยความซึมเซา

๔.	 ฟุ้งซ่านแส่ส่ายไปในอดีตที่ทําไปแล้ว	และกังวลไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

๕.	 ลงัเล	ละลา้ละลงั	สบัสน	สงสยัตอ่สภาวธรรมทีไ่มเ่ขา้ใจตา่งๆ	ไมเ่หน็ลกัษณะ

ทีเ่กิด–ดบัไปในความสงสยัเหลา่นัน้	ซึง่ไมม่ตีวัตน	แตก่ลบัควานหาคดิคน้	ถกูหลอกอยู่

ด้วยความคิดสับสนสงสัย	

ดงันัน้หลกัทีจ่ะทาํใหใ้จตัง้ม่ันจงึตอ้งอาศัยสตทิีเ่ขา้มาระลกึรูท้ีก่ายใจ	โดยอาศยั

สัมปชัญญะความรู้สึกตัวว่าอิริยาบถใดเกื้อกูล	องค์ธรรมอันใดเกื้อกูลต่อสมาธิในเวลา

และสถานการณ์เช่นใด

เช่นในระหว่างประชมุ	อาจใชอ้ริยิาบถน่ัง	โดยการระลกึรูไ้ปทีเ่ทา้กระทบพืน้เพือ่

กดสวิตช์แห่งความรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนและพบความรู้สึกของใจที่ปกติเป็นกลาง	ต่อจาก

นั้นรักษาความเป็นกลางนั้นด้วยการตั้งมั่นอยู่กับรูท้ี่มีความปกติ	เวลาเสียงในทีป่ระชุม

กระตุ้นยั่วเย้า	แบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้เกิดความขัดแย้ง	ใจที่ตั้งมั่นอยู่กับรู้ด้วยความเป็น 

กลางผสานความรูส้กึตวัแหง่สมัปชญัญะ	จะเขา้มาชว่ยในการตดัสนิใจอยา่งแมน่ยําถงึ

ประโยชนใ์นปจัจุบนั	ความเกือ้กลูและรูส้กึตวัสอดสอ่งอยูท่ีใ่จถงึความหลงหรอืไมห่ลง

ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จําเป็นต้องฝึกใจไว้เสมอ	ด้วยอิริยาบถที่เรียบง่ายและ

สถานทีเ่ก้ือกลู	เชน่	บรรยากาศในสวนอนัสงบเยอืกเยน็	กอ่นทีจ่ะตอ้งอยูใ่นสถานการณ์

อันไม่คาดคิดที่ยุ่งยากที่จู่โจมเข้ามา
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อยู่กับ ”รู้„ ดูความไม่มีอยู่ก่อน

ทุกขณะที่อัญมณีแห่งเหตุปัจจัยผลิบาน  

ของขวัญชั่วคราวบนความว่าง

แล้วโรยรากลับคืนสู่ความว่างจากตัวตนที่ถาวรอยู่เสมอ

แม้ในยามขณะนี้  ความคิดที่ไม่เคยมีก็มีขึ้น  

แล้วสลายหายไปในความว่าง

เวทนาเกิดจากผัสสะแล้วจึงมี

การอยู่กับ ”รู้„ เฝ้าดูความไม่มีอยู่ก่อน  

มีเพียงละครของเหตุปัจจัยในรูปนามที่ผลิบานขึ้นชั่วคราว

แล้วดับไปในความว่าง
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เป็นแต่เพียงลักษณะที่เหมือนกันของความไม่มีอยู่ก่อน  

แล้วมีขึ้นตามเหตุปัจจัย  

ไม่ว่าจะกี่หลายล้านรูปแบบจากการจำาแลงของธาตุ ๔ 

ที่ส่งผลสู่ผัสสะเวทนา

ก่อให้เกิดความจำาในหลายอารมณ์อันซับซ้อน

ผันพิสดารด้วยคิดปรุงแต่งอันวิจิตรหลากหลาย

ดับไปตามเหตุปัจจัยคืนสู่ความไม่มีอยู่ก่อน

๑. รูปธรรมภายในภายนอกและเสียงต่างๆไม่มีแล้วจึงมี  

มีแล้วคืนสู่ความไม่มี

๒. เวทนาอาศัยผัสสะอารมณ์สุขทุกข์  

อาศัยผัสสะเกิดขึ้นแล้วจึงมี  มีแล้วไม่มี

๓. ความจำาในเวทนาอารมณ์จากรูปจำารูปธรรมต่างๆ  

ไม่มีมาก่อน  แล้วจึงมี  มีแล้วไม่มี

๔. ความคิดปรุงแต่ง  ซึ่งนำาเอาความจำามาผสมกับเวทนา  

ไม่มีแล้วจึงมี  มีแล้วไม่มี

๕. วิญญาณการรับรู้ความคิด และ รูปธรรมต่างๆ  

ไม่มีแล้วจึงมี  มีแล้วไม่มี
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๔. ปัญญา “รู้” ตามความเป็นจริง

”คนมีปัญญา	ถึงแม้จะตกทุกข์	ก็ยังหาสุขพบ„

ปัญญาไม่มี	แก่ผู้ไม่พินิจพิจารณา	ดังนั้นการที่มีใจตั้งมั่นย่อมเป็นประดุจโคม

ประทปีทีจ่ดุไวแ้ละปกัหลกัอยา่งมัน่คง	โดยมสีตอินัประดจุครอบแกว้คอยอารกัขาดวง

ประทปีนัน้ไวจ้ากแรงลม	มีสมัปชญัญะความรูส้กึตวัทีจ่ะรกัษาประโยชน	์คอื	ความปกติ

ของใจไว้อยู่เสมอ	ทําให้ดวงประทีปนั้นสามารถส่องให้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรง

ปัจจุบันได้แจ่มชัด	ขจัดความหลง	เพราะคนขาดปัญญาเสียแล้ว	ก็เหมือนคนตาบอด

เหยียบลงไปได้แม้กระทั่งไฟที่ส่องทาง
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ปัญญาจึงเป็นเครื่องประคองตัวไม่ให้ซวนเซเอนเอียง	ด้วยใจที่ตั้งมั่นไม่ขุ่นมัว	

จึงจะมองเห็นประโยชน์ตน	และประโยชน์ผู้อื่นได้กระจ่างชัด	รู้จักพินิจพิจารณาวิจัย

เรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นตรงหน้า	เห็นกระบวนการเหตุปัจจัยได้ตลอดสายจนถึงต้นตอ

การ	”รู้„	ตามความเปน็จริง	แม้จะเกิดจากจิตท่ีตัง้มัน่ในแตล่ะระดบั	แตจ่ะเกดิการ

รูค้วามจรงิดว้ยประสบการณต์รงทีเ่หมอืนกนั	ไมใ่ชป่ระสบการณเ์ทยีมทีห่ลงคาดคะเนเอา

ประสบการณ์ตรงจึงต้องมีหลักฐานยืนยันอยู่เฉพาะหน้าท้าพิสูจน์ได้ไม่จํากัด

เวลา	ด้วยการมีใจตั้งมั่นเข้าไปเป็นผู้สังเกตการณ์และเห็นลักษณะของปรากฏการณ์

เหล่านั้นล้วนเหมือนกัน

๑.	 การมีปัญญา	”รู้„	ไม่ว่าสภาวะความสงบน้อยหรือมาก	หรือเผลอคิดเรื่อง

อะไรก็แล้วแต่	ล้วนมีลักษณะเหมือนกันตรงความไม่คงที่	มีความไม่มีมาก่อนแล้วจึงมี

ขึ้นชั่วขณะที่ทรงตัวอยู่ไม่ได้และคืนสู่ความไม่มี	ปัญญาจะสรุปว่า การเกิด–ดับผ่านไป

ในแต่ละขณะที่ไม่คงที่ไม่ถาวรนั้น จะเป็นอัตตาตัวตนที่ถาวรของเราไปได้อย่างไร

๒.	 การมีปัญญา	”รู้„	ทุกขณะแห่งปรากฏการณ์กําลังเคลื่อนที่สลายตัวไปอยู่

ตลอดเวลาเหมอืนวนิาทตีอ่วินาท	ีซึง่สลายตวัไปอยูต่อ่หนา้ทกุสภาวะธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้

ในกายและใจก็ลว้นสลายตวัอยูท่กุขณะ	แม้แตล่มหายใจเขา้กส็ลายตวัไปตามสนามพลงั

ที่เคลื่อนไหว	เช่นเดียวกับลมหายใจออกและความรับรู้ต่างๆ	ที่สลายไปอยู่ตลอดเวลา

๓.	 การมปีญัญา	”รู„้	ว่าสิง่ทีส่ลายไปในแตล่ะขณะไมใ่ชส่ิง่ทีค่วรเขา้ไปยดึ	หาก

เผลอเข้าไปยึด	เชน่ไม่พอใจเสยีงทีผ่า่นเขา้มา	ใจจะเสยีการทรงตวัจากความตัง้มัน่ทีเ่ปน็	

กลาง	เอนเอียงไปในทางไม่ชอบ	ก่อเป็นความหงุดหงิดใจ	เห็นภัยของการปรุงแต่ง

๔.	 การมีปัญญา	”รู้„	โทษว่า	หากเผลอคิดแล้วลงมือออกไปก่อกรรมจะเกิด

ผลลพัธต์ามมา	เชน่	เผลอคิดไม่ชอบแลว้ออกไปพดูไมด่	ีผลทีต่ามมาคอืความขุ่นใจเศรา้
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หมองเสยีใจในภายหลงั	และเกดิตระหนกัวา่	”เราเปน็คนไมด่„ี	ซึง่คาํวา่	”เรา„	ในทศิทาง

ต่างๆ	ไม่ได้มีอยู่ก่อน	จึงเกิดบทสรุปของปัญญาในการเห็นโทษของความหลงคิด ก่อ

กรรมซํ้าแล้วซํ้าเล่า เกิดผลเป็นความหลงผิดว่ามี	”เรา„	อยู่ในความหลงคิดเหล่านั้น

๕.	 มีปัญญาหน่ายต่อความเผลอคิดปรุงแต่งที่ไร้สาระ

๖.	 มีปัญญาหาทางออกจากทุกข์	คือ	รู้ว่าทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นทําหรือเราทํา	

แต่มาจากความหลงคิดนั่นเอง	จึงตื่นออกมาจากความเผลอคิด

๗.	 มีปัญญาทวนเข้าไปสอดส่องในใจอยู่เสมอ	เห็นถึงความคิดปรุงแต่งทีไ่ม่มี

มาก่อน แล้วจึงมีขึ้น เมื่อไม่ทําตามความคิด สักแต่ว่ารู้ มันก็ดับไปตามเหตุปัจจัย

๘.	 มีปญัญาวางใจเปน็กลางตอ่ความปรงุแตง่ทัง้หลาย	ไมส่ดุโตง่ไปในทางไหล

ตามความปรุงแต่งไปอย่างขาดสติ	และไม่สุดโต่งไปในทางบังคับผลักต้าน	แต่ถ้าไม่ทํา

ตาม	ความคิดต่างๆ	ก็ดับหายไปในความว่าง	ไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรแต่อย่างใด

๙.	 มีปัญญาอนุโลมตามกฎของความเป็นจริงที่ตามดูมาทั้ง	๘	ลักษณะข้างต้น	

จิตจึงไม่หลงถลําเข้าไปในเนื้อหาปรุงแต่งแม้แต่น้อยนิด	ซึ่งกระบวนการธรรมชาติของ

ใจระหว่างปัญญากับสมาธิและสติสัมปชัญญะ จะทํางานร่วมกันอย่างสอดคล้องตาม

กําลังที่ฝึกฝนสะสมอบรมมา เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาการแห่ง “รู้” ที่ให้ความ

สงบสุขไปตามลําดับ
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พักการอ่านหนังสือสักครู่หนึ่ง

ผ่อนคลายสบายๆ อย่างรู้สึกตัวต่อความโปร่งโล่งเบา

รู้สึกลงตรงที่เท้ากระทบพื้นเหมือนเพียงเป็นการกดสวิตช์

ก่อนจะก้าวเดินออกไปด้วยความรู้สึกตัวอันมหัศจรรย์แห่งการเดิน
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หนทางแห่งการเดินในยามนี้

คือหนทางที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคยเดิน

คือหนทางแห่งสติปัฏฐาน ๔

การตามรู้ในความเคลื่อนไหวของกาย

ที่อาศัยความสัมพันธ์กับธาตุ ๔ ภายนอก 

ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง

การตามรู้ในความรู้สึกแห่งผัสสะทั้งหลายที่ทำาให้เกิด สุข ทุกข์ เวทนา

ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์แห่งผัสสะหยาบหรือประณีต 

ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง
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การตามรู้ในการผลิแย้มสภาวธรรมต่างๆ ขึ้นในใจ

ซึ่งอาศัยความจำามาผสมเป็นความคิดปรุงแต่งต่างๆ 

ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง

การตามรู้กายใจที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ไม่มีความคงที่สักขณะ

ซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยอันหลากหลายเกิดดับอยู่ต่อหน้า 

ไม่ได้มีตัวตนอันถาวรแต่อย่างใด

หนทางแห่งยามนี้ที่พระองค์ทรงเคยดำาเนิน

เพียงเพื่อสักว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่ง ”รู้„ ด้วยใจเป็นกลาง

คือหนทางที่อยู่ต่อหน้าในยามนี้
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ขยันฝึก “รู้”
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“ฝึกรู้”

จะเห็นได้ว่าการเจริญสติด้วยการเดินอย่างเรียบง่ายในสวนหรือการกินผลไม้

ที่น่าพึงพอใจ	ทําให้เห็นตัว	”รู้„	อย่างอัศจรรย์	ซึ่งเป็นความเรียบง่ายที่จะมีความสุขจาก

ผสัสะทีป่ระณตี	แตช่วีติไมไ่ดแ้ตม่แีตผ่สัสะทีล่ะเอยีดงดงามอยา่งเดยีว ผสัสะทีห่ยาบ

อันไม่คาดคิดก็พุ่งเข้ามาอยู่เสมอ	ตราบใดที่ชีวิตยังพอมีประโยชน์ให้ผู้อื่นแสวงหาอยู่	

ตราบนั้นความผิดปกติซึ่งเป็นความปกติของอวิชชาทั้งหลายจะแทรกเข้ามาอยู่เสมอ

ซึ่งหากไม่มีตัว	”รู้„	มีแต่อวิชชา	คือ	ความไม่รู้	การหลงปรุงแต่งก่อความทุกข์ใจ

ให้เกิดขึ้นอย่างไม่สมควรย่อมเกิดขึ้นได้อยู่เสมอๆ

การไดรู้้จกักบัความรู้สกึตวัเบือ้งตน้จะทาํใหม้เีครือ่งมอืรอดพน้จากวกิฤตการณ์

อนัอาจเพลีย่งพลํา้ใหเ้กดิความทกุขใ์จไดง้า่ย	และเกดิตระหนกัอยา่งซาบซึง้ขึน้มาวา่	หาก

ไมไ่ดพ้บวธิกีารแหง่ความรูส้กึตวัอนัมีตวัรูเ้ปน็เครือ่งอยู	่ชวีติคงเพลีย่งพลํา้ตอ่กลอบุาย

ของอวิชชาได้โดยง่าย	และประจักษ์ขึ้นมาในใจว่า	ธรรมนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน
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ดงัคาํตรัสทีว่่า	ธรรมน้ีถ้าไม่สามารถชว่ยใหพ้น้ทกุขใ์นปจัจบุนัได	้หรอืไมส่ามารถ

ทําให้เกิดความสุขในปัจจุบันได้	ธรรมนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

อย่าลืมกุญแจสําคัญที่ว่า

ถ้ากระทบแล้ว บวกด้วย “ความไม่รู้” ผลเป็นความทุกข์

ถ้ากระทบแล้ว บวกด้วย “รู้” ผลเป็นความสุข

กลา้มเน้ือแหง่	”รู„้	กเ็หมือนกลา้มเน้ือแขนขา	ซึง่ตอ้งมกีารออกกําลงักายหรอืฝกึ

ปรือข้ึนมาให้ใชง้านได้	คลอ่งแคลว่จากการฝกึในหอ้งฟติเนส	จนถงึการใชช้วีติประจาํวนั	

ดงันัน้ควรฝึกความตัง้มัน่ในรปูแบบบา้ง	เพือ่ใหเ้กดิความคุน้เคยและนํามาใชอ้ยา่งเปน็

ธรรมชาติกับสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดกับชีวิตอยู่เสมอๆ
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เดินอยู่บนย่างก้าวที่ไม่มี ”เรา„ เดิน

นั่งอยู่ในที่ซึ่งไม่มี ”เรา„ นั่ง

รู้สึกอยู่ในที่ซึ่งไม่มี ”เรา„ รู้สึก

เเม้ชั่วขณะ

สภาวะเเห่งสันติสุขที่มีอยู่ก่อนเเล้ว

ก็เปิดเผยความไม่มี ”เรา„ 

ธรรมชาติเดิมอันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ตรงหน้า
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   ๑. ฝึกรู้ในรูปแบบ

เริ่มต้นจากสติและสัมปชัญญะ	รู้สึกตัวต่อความเกื้อกูล

๑.	 หาสถานที่ซึ่งเกื้อกูล	ไม่พลุกพล่านจนเกินไป	มีธรรมชาติรอบตัวไม่ยั่วเย้า

๒.	 มีอากาศที่สะอาดเกื้อกูลต่อความโปร่งโล่งเบาของจิตใจ

๓.	 บุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกื้อกูลทรงคุณธรรม

๔.	 ธรรมที่เข้าไปเรียนรู้เกื้อกูลต่อความดับทุกข์และก่อสุขให้กับปัจจุบัน

๕.	 อิริยาบถที่ใช้เกื้อกูลต่อวัยและสุขภาพ

๖.	 อาหารที่เกื้อกูลต่อการเจริญสมาธิไม่ทําให้กังวลหรืออิ่มจนง่วง	ซึมเซา

๗.	 การเดินทางที่เกื้อกูล	ไม่เสียเวลากับขั้นตอนอันซับซ้อนจนหมดเวลา
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จากนัน้ลองเร่ิมกับอริยิาบถทีใ่ชเ้กือ้กลูผสานกบัวิหารธรรมทีเ่กือ้กลู	เช่น	เดนิเลน่

ในสวนอนัเงยีบสงบดว้ยธรรมชาต	ิอากาศอนับรสิทุธิ	์ปลอดโปรง่ผอ่นคลาย	ดว้ยความ

รูส้กึตวัทีเ่ทา้กระทบพืน้	กดสวิตชแ์หง่สตใิหร้ะลกึรูใ้นอริยิาบถเดนิ	ตอ่จากนัน้รูส้กึทีก่าย

เคลือ่นไหวและใจทีเ่บกิบาน	หากมีความเผลอคิดผา่นเขา้มา	รู	้ถา้ไมห่ลงคดิตอ่	ความคดิ

นัน้จะดบัไป	เปน็การรูก้ารทาํงานของจิตใจทีไ่ม่ใชต่วัตนถาวร	เกดิ–ดบัไปตามเหตปุจัจยั

จากนั้นอาจเลือกอิริยาบถนั่งสบายๆ	รู้สึกที่ก้นกระทบพื้น	กดสวิตช์ให้ความ

รู้สึกตัวมาอยู่ที่ปัจจุบันอย่างผ่อนคลายในวันแห่งความสุข	สูดกลิ่นอากาศอย่างสดช่ืน

และหายใจออก	ดั่งจะพัดพาเมฆหมอกให้หายไปในขุนเขาแห่งสมาธิ	รู้สึกถึงลมหายใจ

ทีเ่อบิอาบ	ซาบซา่นไปทัว่ทัง้รา่งกาย	ผสานอยา่งกลมกลนืกบัสายลมภายนอกทีโ่อบกอด

อยู่รอบกายจนรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน

สังเกตดูความสงบ	อันเกิดจากองค์ประกอบ	๕	ประการ

๑.	 วิตก	คือ	สนใจอยู่ที่ลมหายใจ

๒.	 วิจาร	คือ	ตามรู้ลมหายใจไหลเข้าออก	หยาบหรือประณีต	สั้นหรือยาว

๓.	 ปีติ	คือ	ความเอิบอาบซาบซ่านแห่งความรู้สึกตัวที่ไม่กระจายออกนอก

๔.	 สุข	คือ	ความซาบซ่านทั่วสรรพางค์กาย	เบ่งบานเป็นความแช่มชื่นโปร่งเบา

๕.	 เอกัคคตา	คือ	ใจที่ตั้งมั่น

จากนัน้สนใจทีค่วามรูส้กึแหง่ความสงบสขุทีแ่ชม่ชืน่โปรง่เบาแทน	จติจะหมด

ภาระแหง่ความวติกวิจารลง	เสวยอารมณแ์หง่ความปติสิขุอยา่งอิม่เอม	และความตัง้มัน่

จะเข้มข้นขึ้นไม่กระจายออกนอก	เพราะเหตุว่าตรงปัจจุบันของใจที่ไม่ไหลไปในความ

หลงคิดปรุงแต่งมีธรรมชาติเดิมที่เป็นความสุขอยู่ก่อนแล้วนั่นเอง	จิตจึงมีปัญญาไม่

อยากจะดิ้นรนส่งใจออกไปปรุงแต่งให้ทุกข์ใจ 
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จึงควรรู้จักกับองค์ประกอบที่ถูกต้องของใจที่สมาธิตั้งมั่นแน่วแน่

๑.	 มีลักษณะตั้งมั่นอยู่กับรู้พอดีๆ

๒.	 มีอารมณ์ความสุขเบาๆ	หรือมีอารมณ์เป็นกลางๆ	

๓.	 มีความอ่อนโยน	ไม่แข็งกร้าว

๔.	 มีความโปร่งเบา	ไม่หนักใจ

๕.	 มีความว่องไว	ต่อสิ่งที่แปลกปลอมที่เผลอคิดแล้วดับไป

๖.	 จึงมีความสงบระงับ	ไม่แส่ส่าย

๗.	 ไม่ไหลไปในทางแห่งความอยากได้

๘.	 ไม่มีความร้อนใจหรือผลักไสต่อความคิดบางๆ	ที่เกิด-ผ่าน-ดับไป

๙.	 มีใจซื่อตรง	ไม่หลอกตัวเอง	รู้ว่าสิ่งใดเป็นเหตุ	สิ่งใดเป็นผล	บนความเป็น

จริงตรงปัจจุบันขณะ
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การมีปัญญามาก ชอบคิดค้นหา ”เรื่องความจริง„

การมีปัญญาจริง รู้ความจริงว่า ”จิตกำาลังคิดค้น„

การมีปัญญาหลุดพ้น ประจักษ์อยู่ต่อหน้าว่าไม่ใช่ ”จิต„
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  ๒. ฝึกรู้เพื่ออะไร

ลูกหงษ์	๗	ตัวกําลังลอยคอตามพ่อแม่ไปในสายนํ้ากว้างริมทะเลสาบ	บางตัว

พยายามก้มลงไปหาอาหารใต้นํ้า	บางตัวพักขาข้างหนึ่งมาวางไว้บนหลังปีก	กว่าจะปีก

กล้าขาแข็งก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง	เช่นเดียวกับลูกนกบางตัวที่เริ่มออกจาก

รัง	กระโดดลงบนกิง่ไม้ใกล้ๆ 	และหดักระฟอืปกีบนิจากกิง่หนึง่ไปสูอ่กีกิง่หนึง่ไดแ้คช่ว่ง

สั้นๆ	ก่อนที่จะโผบินได้ในหนทางที่ยาวไกลอย่างตั้งมั่นแน่วแน่		

เช่นเดยีวกบัการฝกึฝน	”ธาตรุู„้	ทแีรกกเ็พยีงฝกึรูบ้อ่ยๆ อาจฝกึในรปูแบบชว่ย

บ้าง	ในสถานที่เกื้อกูลอันสงบไม่วอกแวกจอแจ	ไม่มีสิ่งเย้ายวนให้ใจถูกหลอกเผลอไป

ได้	เรียกว่าหาที่ให้กายวิเวก	จิตวิเวก	และสิ่งเย้ายวนวิเวก

อาจหาจุดกดสวติชแ์หง่รู้	เหมือนเขา้ไปในบา้นหนึง่หลงั ซึง่มสีวติชไ์ฟอยูม่ากมาย

ในกายนี้ก็เช่นกัน มีจุดสัมผัสอยู่มากมาย ตั้งแต่เท้ากระทบพื้น	ก้นกับเก้าอี้	นิ้วมือที่
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ถูกกัน	กะพริบตา	กลืนนํ้าลาย	และลมหายใจ	

เพื่ออะไร?	 เพื่อให้ “รู้” ได้มีที่อยู่ก่อน	จะได้ไม่ล่องลอย

ได้อะไร?	 ได้ความรู้สึกที่ใจเป็นกลางโปร่งเบาไว้เป็นที่อาศัย          

รู้อะไร?	 รู้ความจริงว่าใจเป็นปกติเป็นกลางอยู่ก่อน	เวลาเผลอคิดให้ทุกข์

ใจอย่างไร้สาระ	จะเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์	นําความขุ่นมัวมาสู่ใจที่ปกติอยู่

ก่อน									

ดงันัน้การฝกึรู้บอ่ยๆ	จะทาํใหก้ลา้มเน้ือแหง่	”รู„้	แขง็แรงและวอ่งไว	ปราดเปรยีว

ข้ึนเร่ือยๆ	จนมศัีกยภาพด้วยตวัเอง	เหมือนคนตกนํา้	ทีไ่มต่อ้งคดิทา่วา่ยนํา้	หากเคยฝกึ

ว่ายนํ้าจนชํานาญมาก่อนแล้ว

การฝึก	”รู้„	จึงเหมือนการว่ายนํ้าที่มี	๒	แบบ

๑.	 แบบธรรมชาติ ฝึกเองตามคลองแถวบ้าน

๒.	 แบบเป็นระเบียบ ฝึกขยายปอด	ฝึกกระทุ่มเท้า	ฝึกลําตัวขนาน	ฝึกหายใจ	

ฝึกกลั้นลมหายใจ	ฝึกเก็บพลังงานให้ว่ายนํ้าได้ในระยะไกลอย่างเข้มแข็ง

ดังนั้นการฝึก	”รู้„	ให้เชี่ยวชาญในรูปแบบด้วย	ดังที่ได้แนะนําไว้เบื้องต้นและ

ฝึกให้เป็นธรรมชาติต่อเนื่องกับชีวิตประจําแบบธรรมชาตินิยม	คือ	เผลอแล้ว	”รู้„	ซ่ึงมี

ผลลัพธ์ทําให้อกุศลไม่สามารถก่อตัวได้ยืดเยื้อหรือปรุงแต่งเรื่องร้ายได้ยืดยาว

เหมือนเป็นการทําการตลาดกับพื้นที่ในจิตใจ	ให้	“รู้” อันมีความปกติสุขของใจ

ได้ครอบครองพื้นที่ไว้ก่อน	เมื่อมีความไม่รู้หลงปรุงแต่งทุกข์แปลกปลอมเข้ามา	เพียง

แค่ไม่เอา	ความไม่รู้ก็ไม่อาจยึดพื้นที่ในใจได้	แต่ถ้าหากเผลอทิ้ง”รู้„	ไปเนิ่นนาน	อวิชชา	
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คือ	ความไม่รู้	จะเข้ายึดพื้นที่การตลาดและบัญชาการฝ่ายอกุศลให้สร้างความทุกข์ใจ	

ความเดือดร้อนขุ่นมัว	หงุดหงิด	ประทุษร้ายขึ้นมาในใจจนร้อนรน	กว่าตัว	”รู้„	จะเข้ามา

เคลียร์พื้นที่	บางทีอกุศลก็สร้างปัญหาและวิบากอันต่อเนื่อง	จนต้องพักรบหาที่สงบให้	

”รู้„	ได้ฟื้นตัวอย่างปลอดโปร่งโล่งเบา

อย่าลืมกุญแจสําคัญว่า

หากกระทบแล้ว บวกด้วย “ความไม่รู้” ผลเป็นความทุกข์

หากกระทบแล้ว บวกด้วย “รู้” ผลเป็นความสุข

ดังนั้นอาจตรวจสอบใจดูว่าพัฒนา	”รู้„	ไปได้มากน้อยอย่างไร	จากการสังเกตดู

ความทุกข์ใจ	หากทุกข์ใจน้อยลง	แสดงว่าอยู่กับรู้ได้ถูกวิธี	แต่หากทุกข์ใจเพิ่มมากข้ึน	

แสดงว่าความไม่รู้ได้เข้ามาแฝงยึดพื้นที่ใจไปแล้ว	ซึ่งหากสังเกตพบเช่นนี้	ได้ช่ือว่า	”รู้„	

แล้ว	ความปลอดโปร่งจะผลิแย้มเบ่งบานขึ้นมา	ด้วยการตื่นออกจากความหลงขุ่นมัว

ในความฝันที่อยากได้	ในความขุ่นเคือง	เคียดแค้น	หดหู่ซึมเศร้า	ฟุ้งซ่าน	กังวล	ลังเล

สับสน	อันเป็นอาหารของความไม่รู้

เพียงกลับมาให้อาหาร “รู้” คือ มีสติระลึกรู้ที่กาย–ใจ กองกําลังแห่ง “รู้” ทั้ง

หลายที่เคยฝึกฝนไว้จะทยอยกรีฑาทัพเข้ามาเสริม “รู้” ให้เข้มแข็งขึ้น

อนึง่จงึควรทราบสิง่ทีต่รงขา้มกบั	”รู„้	หรอืดคูลา้ย	”รู„้	แตไ่มใ่ชรู่จ้รงิเอาไวบ้า้งจะ

ไดไ้มห่ลงทาง	หลงว่า	”เรารูแ้ลว้„	ดว้ยการดจูากประสบการณแ์ท	้หากหลงคดิคําว่า “เรา

รู้ความจริงแล้ว” ให้เห็นความจริงว่าจิตกําลังหลงคิดคําว่า “เรา” ขึ้นมา

ซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบคิดเรื่องความจริง

แต่ไม่รู้ความจริงว่าจิตกําลังคิด
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ถ้อยคำาของพระองค์ซ่อนอยู่ในหยาดฝนที่กระทบลำาธาร

ในนำ้าหวานของผลไม้ที่บรรจุรหัสแห่งเหตุปัจจัย

ด้วยความรู้สึกถึงรสชาติอันไร้ภาษาใดจะบรรยายได้

ถ้อยคำาที่แท้จริงของพระองค์

ทรงอยู่ในความรู้สึกทุกขณะที่เป็นกลางระหว่างเหตุปัจจัยกำาลังถักทอ

เหมือนหยาดฝนที่กระทบตลิ่งพังทลาย

และละอองเกสรดอกไม้กลายเป็นนำ้าหวานในรังผึ้ง

พลังงานของเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนร่าง

ไปในท่ามกลางความเป็นกลางแห่งพระองค์

ไม่มีตัวตนที่แท้จริงของผู้ได้หรือสูญเสีย

การหลงคิดปรุงแต่งความชอบชัง

เป็นเพียงส่วนเกินแห่งโมหะที่เห็นผิดเป็นตัวตน

ถ้อยคำาอันบริสุทธิ์ของพระองค์จึงทรงซ่อนไว้ในความรู้สึกที่ไร้ภาษา

”รู้„ ถึงความรู้สึกที่เป็นกลางต่อเหตุปัจจัยอันเกิดดับอยู่ตรงปัจจุบัน

สงบสะอาดด้วยสันติสุขที่ไม่มีภาษาสมมุติใดจะบรรยาย
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  ๓. ฝึกรู้กับชีวิตประจําวัน

๑.	ต้อนรับของขวัญแห่งรุ่งอรุณ

อากาศในยามรุง่อรณุทีก่ระทบผวิกายนัน้มคีวามใหมส่ด	จากนํา้ซปุแหง่ละอองนํา้

ที่ดวงตะวันอันอบอุ่นผสมคลุกเคล้ามาสัมผัสลมหายใจ

รู้สกึตวัตอ่สมัผสัใหมท่นัททีีต่ืน่จากการหลบั	ขยบัตวัตัง้ขึน้เพือ่เปลีย่นอริยิาบถ	

สังเกตดูความรู้สึกว่าเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถที่ศีรษะต้ังข้ึนจากท่านอนที่ดูงัวเงีย	พอลุกข้ึน

เดนิ	การกระทบจากผสัสะตวัใหม่กป็รากฎชดัขึน้มา	คอืเทา้กระทบพืน้	ซึง่ชดัและเขม้ข้น

กว่า	ทําให้ตัวรู้ผละจากความงัวเงียมาต้อนรับผัสสะใหม่ในการเคลื่อนไหวของกาย	จะ

สังเกตเห็นร่องรอยของความคิดที่บางๆ	ยังไม่มีความคิดอะไรที่เคร่งเครียด	มีแต่เร่ือง

เบาๆ	ที่เกิด-ดับไปเป็นช่วงๆ	เหมือนไม่มีสาระแก่นสารอะไรในเนื้อหา	แต่สาระอยู่ตรง

ทีค่วามเฉลียวใจว่ามีแต่ความเกิด-ดับผ่านไป
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เมื่อเข้าห้องน้ําแปรงฟัน	ดูกระจก	จะพบใบหน้าที่ยังไม่สดชื่นตื่นเต็มตัวนัก	

ความรู้สึกที่เข้าไปประจักษ์รู้ว่ายังตื่นไม่เต็มที่จะกดสวิตช์พิเศษแห่งรอยยิ้มทักทาย

กับใบหน้านั้น	และรู้สึกถึงความเบิกบานขึ้นมาในใจ	รู้ว่าตั้งใจจะขยับกายนิดหน่อยใน

อิริยาบถยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ	เห็นความรู้สึกในร่างกายที่ตึงและยืดขณะบิดตัวโดยไม่มี

ภาษาบรรยาย	ขณะนั้นจะสังเกตเห็นใจที่เป็นกลางปกติ	เตรียมพร้อมต้อนรับความไม่

ปกติซึ่งเป็นเรื่องปกติของแต่ละวันที่อาจผ่านเข้ามา

๒.	ต้อนรับจานอาหารแห่งชีวิต

สั่งอาหารอย่างหนึ่งกลับได้อีกอย่าง	รักษาความปกติของใจไว้ดีกว่า	เมื่อจาน

อาหารเช้าอยู่ตรงหน้า	ดื่มดํ่าอย่างขอบคุณต่อความกรุณาทั้งมวลที่ทําให้มีอาหารเช้า	

สังเกตด้วยสายตาและตระหนักถึงความเป็นธาตุ	๔	เกิดความตระหนักถึงความจํา

อย่างถูกต้องว่า	อีกสักพักมันก็จะผ่านไป	เพื่อไม่ให้ใจหลงคึกคะนองหรือจ้องเพ่งโทษ

ว่าถูกใจหรือไม่พอใจ	สัมผัสแรกตื่นตัวต่อการรับรู้	ถ้ายินดีก็รู้หรือไม่ยินดีก็รู้	ว่าความ

ยินดแีละไมยิ่นดีไม่ได้มีมากอ่น		หากไม่ยนิดีใจจะเผลอวจิารณ	์แตม่สีตริูแ้ละรูส้กึตวัวา่

ไมม่ปีระโยชน	์ไมพ่ดูออกมา	แตห่ากรูว้า่คําชืน่ชมนัน้ทําใหค้นทํามคีวามสขุ	มปีระโยชน์

ต่อตนและผู้อื่น	ถ้าสมควรพูดก็พูด	โดยรู้สึกตัวอยู่ว่ากําลังทําอะไร เพื่ออะไร อย่างไร

นําความสุขมาสู่ปัจจุบันขณะ ในที่สุดก็เพียงเกิด-ดับผ่านไป

๓.	หนทางแห่งแสงแดดในยามเช้า

วันนียั้งมีแสงแดดอยู	่เม่ือมันกระทบผวิกายรูส้กึทกุขุมขนทีซ่าบซา่นขึน้มาอยา่ง

อบอุน่เรอืงรอง	สดูลมหายใจอยา่งอิม่เอม	รูส้กึถงึความตัง้มัน่ภายในอยา่งออ่นโยนแต่

มั่นคง		ขณะที่ก้าวเท้าเดินอย่างรู้สึกตัว	ต้นไม้สองข้างทางสดใสในนํ้าค้าง	ต้อนรับของ

ขวัญแห่งสัมพันธภาพรอบตัวด้วยใจที่เป็นมิตร	หากเห็นสิ่งผิดปกติที่ทําให้ใจหงุดหงิด	

เช่น	ขยะอาจไวไ้มถ่กูที	่มสีนุขัมาคุย้เขีย่จนเรีย่ราด	ไมเ่ผลอบน่ออกมาดว้ยความหงดุหงดิ

ราํคาญ	เพราะจะเปน็การกระตุน้ตอ่มความหงดุหงดิไปทัว่ใจและแผข่ยายไปยงัคนรอบ

ข้าง	ยิ้มกับตัวเองในความเป็นเช่นนั้นของความผิดปกติอันเป็นเรื่องปกติของทุกวัน		
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ตอ้นรบัใจดวงใหม่ทีป่กตอิกีครัง้	หากมีเรือ่งตอ้งพดูกพ็ดูดว้ยใจทีป่กติ	หรอืแซมอารมณ์

ขันเล็กน้อยต่อความผิดปกติต่างๆ	อย่างไม่ถือโทษเอาเรื่องจริงจัง

๔.	ถนนแห่งอุทยานแห่งความแบ่งปัน

มผีูค้นมากมายทีใ่ชถ้นนรว่มกนัอยา่งเรง่รบี	พอ่ซึง่ตอ้งเอาลกูซอ้นทา้ยมอเตอรไ์ซค์

ไปส่งโรงเรียน	ดูด้วยใจที่เมตตา	จะพบการงานที่อยู่เฉพาะหน้าคืองานแห่งความสุข	

ไม่ใช่ไปถึงที่ทํางานจึงทํางาน	ได้เงินจากงานแล้วจะมีความสุข	แต่ตระหนักถึงการงาน

ตรงปจัจบุนัในการดูแลใจ	รถรอบๆ	กาํลงัรบีเรง่เพ่ือไปสูจ่ดุหมาย	ตระหนกัรูอ้ยา่งเขา้ใจ	

หากมเีรือ่งผดิปกตเิลก็ๆ	น้อยๆ	เชน่	มอเตอรไ์ซค์เฉีย่วข้างรถ	ถกูเบยีดปาดหนา้	รกัษาใจ

ทีป่กตไิวก้อ่น	ถอืเสยีว่าจะมใีครสกักีค่นทีบ่าํเพญ็ทานบารม ีเมตตาบารมีบนทอ้งถนน	

ดงันัน้ถา้ไมเ่รง่รบีจนเกนิไปนัก	ลองเสยีสละเลก็ๆ	นอ้ยๆ	เพือ่เตมินํา้ทพิยแ์หง่การทาํบญุ

ทาํทานตัง้แตย่ามเชา้ก่อนเขา้ถึงทีท่าํงาน	หรอืว่ารบีปาดหนา้เขาเพือ่จะรบีไปเข้าวดัทาํทาน	

แล้วทําไมจึงไม่ใช้โอกาสในปัจจุบันบนท้องถนนบําเพ็ญทานบารมี	หรือเมตตาบารมีต่อ

กันดูบ้าง	จะพบการทําบุญเบิกบานสดชื่นใจตั้งแต่ยามเช้าก่อนเข้าถึงที่ทํางาน	ซึ่งมีเรื่อง

ผิดปกติอันเป็นความปกติของธรรมชาติอีกมากมายที่คอยอยู่

๕.	ของขวัญที่ผลิบานแห่งการทํางานร่วมกัน

กา้วเขา้ไปในทีท่าํงานอยา่งรูส้กึตวัทีเ่ทา้กระทบพืน้กา้วเดนิ	และกายกาํลงัเคลือ่นไหว	

ดัง่กาํลงัเดนิเขา้ไปในฉากมหากาพยแ์หง่ชวิีต		ทีมี่ตวัละครมากมายเหมอืนในภาพยนตร	์

จะพบความงามของทุกชีวิตที่ต่างทําหน้าที่แต่ละบทบาท	เป็นองค์ประกอบของฉากที่

สมบูรณ์แบบ	เจ้านายที่สั่งการ	นักการที่อ่อนน้อม	ยามที่สงบนิ่ง	หญิงสาวที่แต่งตัวด้วย

ชุดสวยๆ	จะรู้สึกตัวถึงปฏิกิริยาของใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะ	และต้อนรับแต่ละ

บทบาทอยา่งพอเหมาะพอควร ในบทสนทนาทีอ่าจใหกํ้าลงัใจ	หยอดหยดนํา้หวานแหง่

ชีวิตลงไป	รอยยิ้ม	อารมณ์ขันเล็กๆ	หรือนํ้าใจจากของฝากในยามเช้า	ดอกไม้ในแจกัน	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงของขวญัแหง่ความรู้สกึตวัภายในซึง่จะขจรขจายละอองรศัมอีนัสดใส

อย่างตื่นตัวเบ่งบานประกายผ่านแววตา	กิริยา	และวาจาทุกคําพูด	ที่จะไม่ให้กระทบ



158

กระเทอืนเปน็ชนวนแหง่ความหงดุหงดิใจในยามเชา้	สงัเกตใจเวลาทีไ่ดร้บัคาํชืน่ชม	หรอื

คดัคา้น	ซึง่มเีหตแุละผลลพัธเ์หมอืนกนัไมว่า่จะเกดิกบัผูใ้ด	ดงันัน้เตรยีมพรอ้มวา่วนันี้

เป็นวันแห่งการพัฒนาในการอยู่กับ “รู้” อย่างมีความสุขด้วยใจที่ปกติ	เป็นกลาง	และ

ตั้งมั่น	ไม่แส่ส่ายไปเพ่งโทษผู้อื่น	แต่จะแบ่งเบาภาระของผู้อื่นเท่าที่ทําได้อย่างดีที่สุด

๖.	การอยู่กับ “รู้” อย่างตั้งมั่นในปัญหาที่รุนแรง

ความผดิปกต	ิเปน็เรือ่งปกตขิองความไม่รู	้เพราะความจรงิแลว้ไมม่คีนชัว่	มแีต่

ความไมรู้่และความออ่นแอเพยีงชัว่ขณะทีร่บัมือกบัความทกุขไ์มไ่หว	จงึทําใหม้กีารโยน

ความผดิไปใหผู้อ้ืน่เพือ่เอาตวัรอดจากสถานการณท์ีอ่าจเสยีผลประโยชน	์และตราบใด

ก็ตามที่นํ้าหวานแห่งชีวิตเรายังพองอกงามเป็นดอกไม้และผลไม้ได้บ้าง	ผีเสื้อ	ผึ้ง	รวม

ถึงแมลงหวี่แมลงวันย่อมบินโฉบเฉี่ยวเข้ามาเสมอ

ดงันัน้การเบยีดเบยีน	กา้วกา่ย	แยง่ชงิ	อจิฉา	ปดัแขง้ขา	นนิทา	ปาดหนา้	เจา้เลห่	์

หลอกลวง	หกัหลงั	ใสร่า้ย	ซึง่อาจดเูปน็เรือ่งผดิปกต ิแตอ่าจเปน็เรือ่งปกตธิรรมดาของ

อวิชชา จึงเกิดขึ้นได้เสมอ

สิ่งแรกที่ต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอคือการยอมรับว่าทุกชีวิตมีแต่ทุกข์ และต่าง

กําลังแก้ปัญหาทุกข์อยู่เท่าที่จะมีปัญญาเลือกได้	หากเราเลือกมีสติรักษาใจที่ปกติได้ไว้

ก่อน	และรู้สึกตัวคอยสอดส่องที่ใจ	ไม่ส่งใจออกไปโฟกัสในอากัปกิริยาหรือวาจาที่ผิด

ปกตภิายนอก	จะไมถ่กูหลอกใหต้อ้งเสยีใจ	คอื	ไมส่ญูเสยีความปกตขิองจติใจไปอยา่ง

ไม่ควรต้องสูญเสีย	เพราะมีปัญญาจําได้แม่นยําว่า	ในที่สุดทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปใน

ฉากละครช่ัวคราว	ซึง่มีตวัละครหลากหลายตามบทบาทของโลก	ไมว่่าเราจะเกดิมาหรอื

ไมเ่กดิมา จะเขา้มาในทีน่ีห้รอืไมเ่ขา้มา ตวัละครเหลา่นีก้ล็ว้นยงัทําหนา้ทีต่ามบทบาท

ไปเหมอืนเดมิ	เชน่	ตวัอจิฉา	ตวัเจา้เลห่	์ตวัอยากไดอ้ยากดกีวา่คนอืน่	ดงันัน้ควรวางใจ
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เหมือนแขกรับเชิญที่เข้ามาเยี่ยมชมชั่วคราวด้วยใจเป็นกลาง แต่หากสามารถดูแลใจ

ตนให้ปกติสดใส	อาจเป็นแรงบันดาลในฝ่ายกุศลให้กับธรรมชาติของใจดวงอื่น	ซึ่งมี

ธรรมชาติเดิมที่บริสุทธิ์สะอาดอยู่ก่อนแล้วเช่นกัน
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”รู้„ มิตรกับศัตรูเป็นหนึ่งเดียว

ความว้าเหว่อันบอบบาง

ที่ถูกยึดมั่นไว้ด้วยอุปาทานอันแข็งแกร่ง

รอคอยที่จะได้รับหยาดนำ้าหวานอันน้อยนิด

ด้วยความดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากการแก่งแย่ง

 

เหมือนหนอนที่ต้องหลบหลีกพรางตัวกัดกินใบไม้

ขณะที่ปีกของนกกางร่อนควานหานำ้าหวานจากตัวหนอน

กว่าจะรอดพ้นมาเป็นดักแด้ที่ไม่มีทางสู้อยู่ในผ้าห่มใบไม้



161160

ฝูงนกก็ยังค้นพบและฉีกเปลือกดักแด้ดูดนำ้าหวานอันน้อยนิด

กว่าจะรอดพ้นจากดักแด้มาสยายปีกเป็นผีเสื้อ

เพื่อโบยบินไปสู่หยาดนำ้าหวานอันบอบบางในดอกไม้

แท้จริงเป็นเพียงการดูดซับและถ่ายเทของธาตุ ๔ ที่เปลี่ยนรูปไปมา

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเกสร  หรือละอองดาว

ละอองธุลีในทุกชีวิตที่ผุดพรูพรายดูดซับและถ่ายเทพลังงาน

สัมพันธภาพแห่งความเป็นหนึ่ง  ซึ่งไร้เจ้าของผู้ครอบครองอย่างแท้จริง

เพียงความว้าเหว่อันบอบบางที่ไหลรวมกลับเข้าไป

สู่ความเป็นหนึ่งอันแข็งแกร่ง
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  ๔. ฝึกรู้ในท่ามกลางความขัดแย้ง

กลยุทธ์ในการอยู่ในสถานการณ์รุนแรง

๑.	ถา้เลีย่งได ้ใหเ้ลอืกออกจากสถานการณท์ีห่ยาบหรอืผสัสะทีห่ยาบเหลา่นัน้	

เชน่	ขอตวัไปเข้าหอ้งน้ํา	กดสวิตชแ์หง่ความรูส้กึตวัทีเ่ทา้กระทบพืน้ขณะเดนิออกมา	เพือ่

ไมใ่หใ้จไหลกลบัไปคิดกบัผสัสะทีต่กค้าง	ตอ่จากน้ันรูส้กึทีใ่จเปน็กลางอยา่งปลอดโปรง่	

อาจเปลี่ยนผัสสะที่ละเอียดให้ใจรับรู้แทน	เช่น	เดินเข้าไปในสวนสาธารณะข้างที่ทํางาน	

หรือในสวนของโรงแรม	หรืออาจเลือกเครื่องดื่มที่ประณีตแล้วสังเกตผัสสะตัวใหม่ที่

ปลายลิน้คอืชวิหาวิญญาณอนัไมม่อียูก่อ่น	เพือ่ตอกยํา้ใหใ้จประจกัษถ์งึผสัสะทัง้หลาย

ล้วนไม่เคยมีมาก่อน	มีแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัย

๒.	ถ้าเลีย่งไม่ได้	เชน่	การประชมุอยา่งขดัแยง้รนุแรง	อาจเลอืกหาหลกัทีต่ัง้แหง่ 

“รู”้ เสยีกอ่น	เชน่ทีเ่ทา้กระทบพืน้	กระดิกหวัแม่เทา้เบา	ๆ	พอตอกยํา้ใหใ้จอยูต่รงนีด้กีวา่	

ไม่ออกไปทะเลาะวิวาทแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกับอวิชชา	ต่อจากนั้นอาจเลือกสร้างรอยยิ้มขึ้น
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ในใจเบา	ๆ	เพื่อให้เกิดความผสมผสานระหว่างความเป็นกลางที่ความรู้สึกกับความสุข

เบาๆ	พอเป็นเครื่องอยู่ท่ามกลางพายุร้ายของความเกรี้ยวกราด	และตระหนักว่า	“อีก

สักพักก็จะผ่านไป”	ในที่สุดเมื่อบทบาทของสิ่งเหล่านั้นยุติ	เหตุปัจจัยผ่านไป	จะรู้สึก

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น	เพราะใจนั้นก็อยู่ตรงนี้	ที่มีความปกติเป็นกลางอยู่เหมือนเดิม

๓.	ทดสอบใจดูกับผัสสะ	โดยสังเกตปฏิกิริยาในใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น	เวลา

ที่ต้องพบกับความผิดปกติรุนแรงของอวิชชาภายนอก ซึ่งกําลังหลอกอวิชชาภายใน

อย่างเห็นแก่ตัว	จะแลเห็นใจว่ายังเหลือความทุกข์จากความยึดมั่น	หรือมีใจตั้งมั่นได้

มากน้อยเพียงใด	หากตระหนักเห็นความอ่อนไหวในใจ	เช่น	มีความสั่นสะท้าน	เสียง

สั่นพร่า	ควบคุมใจไม่ได้	จะได้รู้จุดอ่อนว่าใจยังไม่มีความตั้งมั่นเข้มแข็ง	แม้จะรู้หลัก

การ	แต่ก็ยังไม่ชํานาญเพียงพอ	เป็นการหยั่งเชิงกําลังภายในของตัวเอง	เพื่อประจักษ์

ถึงความพัฒนาที่ยิ่งขึ้นอย่างไม่ประมาท	ใช้โอกาสร้ายทดสอบใจและรักษาความสงบ

ใจไว้ก่อน	โดยไม่ให้หลุดออกมาทางวาจาหรือกิริยาอาการใด	ทําใจดีสู้เสือด้วยไม้ตาย

สุดท้ายว่า	“เดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไป”
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ความเกิด เป็นทุกข์

ความเเก่ เป็นทุกข์

ความเจ็บ เป็นทุกข์

ความตาย เป็นทุกข์

ทุกข์มี เเต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์อยู่ในนั้น
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  ๕. ฝึกรู้ในยามป่วย

ความผิดปกติของร่างกาย เป็นเรื่องปกติของร่างกาย

ขณะที่นั่งอยู่ริมลําธารฝนก็เริ่มตกลงมาเบา	ๆ	สังเกตเห็นหยาดฝนที่กระทบ

กรวดทรายเล็ก	ๆ	กระดุกกระดิกไปตามแรงกระทบดั่งว่าเป็นสิ่งมีชีวิต	ธุลีดินและเม็ด

ทรายบางกลุม่เริม่รวมตวักนัจากการเหนีย่วนําตวัของโมเลกลุ	๒	ตวั	คอื	ไฮโดรเจนและ

ออกซิเจน	ทีเ่หน่ียวนํากนัเปน็หยดน้ําและเหน่ียวนําธลุดีาวละอองดนิเลก็	ๆ 	เขา้มาผสาน

กัน	บางกลุ่มที่อุ้มนํ้าไว้มากเกินไปก็ทลายตัวลงไหลไปตามลําธาร	รวมกับเศษดอกไม้

และใบไม้แห้ง	ขอนไม้ที่แช่อยู่ในลําธารไหวตัวเป็นจังหวะเบา	ๆ	ไปตามแรงกระทบ

ของสายนํ้า	ทําให้ส่วนผสมของลําธารแต่ละขณะไม่เท่ากัน	ไม่คงที่อยู่ตลอด	ร่างกายที่

เปียกสายฝนอยู่	๓	ชั่วโมง	เริ่มหนาวสะท้านขึ้นมาบ้าง	เป็นสัญญาณถึงความไม่สมดุล

ในร่างกาย	เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ฝนหายตก	ทําให้สามารถเดินออกมาจากลําธารนํ้า

ในป่า	กลับสู่ที่พักได้
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ธาต	ุ๔	ทีไ่ม่สมดุลเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาตัง้แตร่ะดบัมวลอนภุาค	ทีม่คีวาม

สัมพนัธกั์บมหภาคใหญข่องดินฟา้อากาศในจักรวาล	สง่ผลสูร่า่งกายของทกุชวีติ		ซึง่คน

ปว่ยสว่นใหญม่กัจะไม่สบายกาย	ครัน่เน้ือครัน่ตวั	ปวดหวั	สมองไมแ่ลน่	ทาํใหเ้กดิความ

ไมส่บายทางใจ	เชน่	หงดุหงดิกบัอาการมนึชา	สมองไมป่ราดเปรือ่ง	ทบึตนัหนกัหวั	ปวด

ตน้คอ	เลอืดไมแ่ลน่ไปสูส่มอง	ไมส่ามารถตอบสนองปรากฏการณภ์ายนอกไดส้มบรูณ	์

จติใจจงึพยายามผลกัตา้นปรากฏการณภ์ายนอกใหถ้อยหา่งออกไปดว้ยสญัชาตญาณที่

ต้องกลับเข้ามาปกป้องดูแลร่างกายเอาไว้ให้ดีก่อน

ความอยากได้ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์	สมองปราดเปรียว	จึงทําให้เกิดความ

ไม่ชอบร่างกายที่ป่วย	สมองอ่อนล้า	หรือต้องรับรู้กับความรู้สึกที่เจ็บปวดทางร่างกาย	

ใจจงึไมส่บาย	ไมร่ืน่เรงิเบกิบานผอ่งใส	อยา่งทีเ่คยไดร้บัจากผสัสะทีป่ลอดโปรง่โลง่เบา

การเข้าใจกระบวนการพืน้ฐานระหวา่งกายและใจเชน่นี	้จะทาํใหเ้กดิ	”รู„้	อยา่งมี

ปญัญา	และเลอืกสถานการณ	์หรอืสถานทีซ่ึง่เกือ้กลูตอ่ภาวะแหง่การปว่ยทีก่าํลงัประสบ

อยู่	ไม่ขยายความทุกข์ใจให้เพิ่มขึ้นจากความไม่พร้อมที่จะตอบสนองสถานการณ์ที่ยุ่ง

ยากไปกว่านี้	การยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งจะต้องผ่านไป และรักษาใจที่ปกติไว้ก่อน

อื่นใด	คือรู้จักมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าจะรักษาประโยชน์ตนคือใจที่ปกติเอาไว้ก่อน	ไม่

วา่ผสัสะใดจะเขา้มารมุเรา้	จะไม่สง่จิตออกนอกไปโฟกสัเขา้มาแบกหนกัใจ	ดใูจทีไ่มแ่บก

หนัก	คือไม่เข้าไปยึดอะไรให้หนักใจ	เคร่งเครียดเพิ่มขึ้นมา	เห็นความป่วยกายเป็นสิ่ง

ถูกรู้อยู่ที่หนึ่ง	มีผู้รู้แยกออกมาอยู่อีกที่หนึ่ง	เหมือนที่เคยฝึกมาในพื้นฐานขั้นแรก	เพื่อ

ตอกยํ้ากับใจให้ยอมรับความจริงว่า	กายเป็นเพียงธาตุ	๔	ไม่ใช่ตัวตน	ความรู้สึกที่เกิด

ทางกายทั้งหมดและการรับรู้ทางกายเหล่านั้นย่อมไม่ใช่ตัวตน	เป็นการหลุดพ้นออกมา

จากความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจ	อยู่กับ	”รู้„	ด้วยใจที่ปกติเป็นกลาง	ไม่หลง

สร้างความปรงุแตง่ชอบชงัขึน้มาในใจ	และเลอืกตดัสนิใจแกป้ญัหาการปว่ยกายไปตาม

กระบวนการที่เหมาะสม	เพราะการป่วยกายไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวหรือผลเดียว	เหตุ

ปัจจัยหนึ่งไปสู่อีกเหตุหนึ่ง	ซึ่งไม่มีตัวตนของใครอยู่ในนั้น	ดูความไม่คงที่ของสภาว
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ธรรมแต่ละขณะที่กําลังเกิด

อนึ่ง	เวลาประสบอุบัติเหตุอันไม่คาดคิด การฝึกอยู่กับ “รู้” ใจจะเข้ามาช่วยไม่

ให้ขาดสติในช่วงนั้น	จิตที่เคยชินอยู่กับรู้	เช่นลมหายใจ	จิตจะอาศัยที่เคยชินนั้นทําให้

ใจตั้งมั่น	หรือในเวลาผ่าตัด	จิตจะผละออกมาจากเวทนามาอยู่ที่ลมหายใจแล้วแยกผู้รู้

ลมหายใจนัน้ออกมาดดูว้ยใจเปน็กลาง	สงบสขุอยูห่า่งจากกาย	ไมเ่ขา้ไปเพง่เวทนา	หาก

บาดแผลความเจ็บปวดอยู่แถวใบหน้า	จิตออกจะถอยออกไปรู้แถวเท้าก่อน	แล้วลอย

ออกไปห่างจากกายเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ห่างๆ	โดยอาศัยความสุขจากใจเป็นกลางเป็นสิ่งถูกรู้

แทน	เพือ่แยกกาย	เวทนา	จิตผูรู้	้ออกมาอยูก่บัความรูส้กึโปรง่เบาทีเ่ปน็กลาง	ประจกัษ์

ถึงความว่างจากเจ้าของ ดังที่เคยฝึกเอาไว้
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รอบ ๆ กายยังมีที่ว่างอยู่เสมอ

ที่ว่างนั้นมีมาอยู่ก่อนแล้ว โดยไม่มีชื่อว่ามี หรือไม่มี ด้วยซำ้า

ที่ว่างนั้นแผ่กว้างออกไปนอกหน้าต่าง นอกอาคาร เหมือนไม่มีที่สิ้นสุด

ในร่างกายก็มีที่ว่างจากช่องจมูกที่อากาศและความว่างแทรกซึมอยู่

ทั่วทุกขุมขนก็มีช่องว่างเป็นรูพรุนเหมือนฟองนำ้า

ช่องว่างใน ดีเอ็นเอ ละเอียด ๑ ในล้านมิลล์

และช่องว่างในแต่ละอะตอมมีช่องว่างอยู่ ๙๐%

ช่องว่างในร่างกายทั้งหมดจึงต่อกับความว่างในจักรวาล
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ในความว่างของจักรวาล

มีมวลสารของธาตุ ๔ ที่ดูดซับถ่ายเทพลังงานกันไปมา

และย่อเป็นรูปกายที่นั่งอยู่ตรงนี้อันไม่คงที่

ดูดซับและถ่ายเทพลังงาน สัมพันธ์กันกับจักรวาลภายนอก

เก้าอี้ที่นั่งอยู่และโต๊ะ รวมทั้งสิ่งรอบกาย 

ล้วนอยู่ในปฏิสัมพันธ์เดียวกัน

เพียงแต่ธาตุ ๔ ที่มาต่อกันเป็นรูปโต๊ะ จึงสมมุติเรียกว่า โต๊ะ

เก้าอี้ เสื้อผ้า และร่างกาย เป็นเพียงแต่สมมุติ

ทั้งหมดล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน

เพียงแต่เปลี่ยนรูป เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ กัน

ซึ่งไม่มีเจ้าของและรูปสมมุติที่ถาวรอยู่ในนั้น

มีแต่รูปแท้ซึ่งเป็นธาตุ ๔ 

และนามเดิมซึ่งเป็นความว่างอย่างเสมอภาค
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สายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง 

ล้วนพรูพรายเข้ามาทางประตูหน้าต่างทั้ง ๖

อย่างไม่คาดคิด ลมพายุที่เกรี้ยวกราด ก็ฟาดประกายสายฟ้า 

พร้อมเสียงคำารามอย่างกึกก้อง

เพ่นพ่านวนเวียนอยู่ริมประตูของการรับเสียง

มันพยายามที่จะจู่โจมให้ถึงห้องหัวใจ 

ให้เจ็บปวดไหวหวั่น พรากเอาความสงบสุขไปให้ได้

หรือสายลมอันหอมหวาน 

โปรยปลิวละอองเกสรที่เบ่งบานด้วยความดีงาม

ลอยละเลียดอยู่ตามหน้าต่างใบหู และประตูดวงตา

ถึงไม่บังคับ แต่ก็ยั่วเย้า ให้ทิ้งใจที่ปกติ 

ออกมาคลุกคลีเคลียเคล้าให้เผลอเพลิน

ทั้งสายฟ้าและละอองเกสร ล้วนจรผ่านมาแล้วจากไป

หากทิ้ง ”รู้„ เมื่อใด 

อาจเก็บบาดแผลแห่งปฏิฆะและราคะ ด้วยความ ”ไม่รู้„ ขึ้นในใจ

บดบังความสงบสุขในใจแต่ดั้งเดิม และเผลอเติมความชอบ-ชัง มาขังไว้

ดังนั้นการอยู่กับ ”รู้„ เพื่อดูแลประตูเข้าออกของจิตใจ 

ไม่ปล่อยให้ใจไหลส่งออกไปยึดเพราะความ ”ไม่รู„้	
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หรือเหนี่ยวนำาเอาความ ”ไม่รู้„ เข้ามาครอบงำาจิตใจ

แต่ทำาอย่างไรถึงจะปลอดภัย 

ในเมื่อหน้าต่างประตูของชีวิตทั้ง ๖ ช่อง ต้องเปิดรับการสื่อสาร 

เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ภายนอกอยู่ตลอดเวลา 

และก็ไม่อาจจะบังคับหรือเลือกได้ว่า 

จะขอพบแต่ผัสสะที่งดงามไพเราะประณีตเพียงอย่างเดียว 

จะไม่ขอพบผัสสะที่ไม่งาม หยาบกระด้าง รุกรานและรุนแรง 

ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้

ดังนั้นการบริหารกล้ามเนื้อแห่ง ”รู้„ ให้มีที่อาศัยรู้อยู่ที่กายใจ

ด้วยความปกติสุขอันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของใจ

ที่มีสันติสุขอยู่ก่อนแล้ว 

ไม่หลงพรากใจออกไปจากปัจจุบัน

ที่มีความสุขสะอาดบริสุทธิ์อยู่ ณ ตรงนี้ 

สิ่งทั้งหลายล้วนจรผ่านมา 

หากหลงออกไปคว้าจนเสียความปกติสุขของใจ 

จะตระหนักว่าความสันติสุขมีอยู่ก่อนแล้วในจิตใจอย่างไม่ควรสูญเสีย



177



177

๖. ฝึกบริหาร “รู้”

บริหารกล้ามเนื้อ	”รู้„	ตามดูความ เกิด-ดับ

การออกกําลังกายเล็กๆ	นําไปสู่กล้ามเนื้อที่เข้มแข็ง	แข็งแรง	ยิ่งบริหารร่างกาย

อยา่งตอ่เนือ่ง	กลา้มเน้ือแตล่ะสว่นย่ิงกระฉับกระเฉงวอ่งไว	ใช้งานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

กลา้มเน้ือแหง่	”รู„้	กเ็ชน่เดียวกนั	หากไม่บรหิาร	ไมฝ่กึฝน	กลา้มเนือ้แหง่	”รู„้	จะ

พัฒนาเข้มแข็งขึ้นมาได้อย่างไร

คลืน่ทาํนองแหง่	กาย	วาจา	ใจ	อาจคลา้ยบทเพลงทีด่ตูอ่เนือ่ง	แตท่กุวลแีหง่ความ

คดิกย็งัมชีอ่งว่างและการเวน้วรรคเสมอ	หากไม่เผลอใจดว้ยความเคยชินทีจ่ะพรากออก

จากปัจจุบัน	จะเห็นใจในปัจจุบันที่เป็นกลางในท่ามกลางความ เกิด-ดับ
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วิธีบริหารกล้ามเนื้อแห่ง	”รู้„	ในท่ามกลาง	กาย	วาจา	ใจ

๑.	รูส้กึลงทีก่าย	จะเหน็การทาํงานของใจในขณะทีค่ดิจะทําอะไร	กอ่นขยบักาย

ออกไปทํา	หยดุการตามใจอนัเคยชนิสกัครู่ก่อน	แลว้สงัเกตทวนเข้าไปดใูนใจดว้ยปญัญา

ว่า	ก่อนหน้านี้ความคิดทีจ่ะทาํไม่มี	แล้วจึงมีขึ้น	เมื่อเห็นสิ่งนั้นก็เหมือนหายไปในความ

ไม่มี	หากเห็นว่ามีประโยชน์จึงค่อยขยับกายออกไปทําด้วยความรู้สึกตัว

๒.	หากมสีตไิมห่ลงลมืใจ	จะเหน็ใจทีค่ดิจะพดู	อยา่เพิง่พดูออกไปอยา่งตามใจ

จนเคยชนิ	สงัเกตทวนเขา้ไปด	ูรูถ้งึความไมม่คีาํพดูนีใ้นใจมากอ่น	แลว้จงึม	ีเมือ่เหน็คาํ

พูดในใจก็ดับไปชั่วขณะ	หากไม่พูดก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน	หากสมควร	พูดแล้วมี

ประโยชน์	จึงควรพูดด้วยความรู้สึกตัว

๓.	ในขณะที่มี	“รู้” จะเห็นใจที่ปกติสุขอยู่ก่อน	เมื่อมีผัสสะมากระทบอาจเกิด

อารมณ์ตามปมด้อยที่เคยชินในทิศทางใดทางหนึ่ง	เช่น	น้อยใจ	หรือหงุดหงิดรําคาญ	

ไม่เป็นดังใจ	รู้สึกตัวหยุดอารมณ์นั้นไว้ชั่วขณะ	ยังไม่ระบายออกไป	สังเกตเห็นว่าเมื่อ

สักครู่อารมณ์ผดิปกตน้ีิยงัไม่มี	แลว้จงึมี	เม่ือไม่ระบายออก	มนักจ็ะสลายหายไปสูค่วาม

ไม่มี	ใจกลับเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

การฝึกเห็น	บริหารกล้ามเนื้อ “รู้” ตามดูความเกิด-ดับของกาย	วาจา	ใจ	ไปใน

แต่ละขณะในทุกอิริยาบถ	จะเกิดปัญญาตระหนักประจักษ์ขึ้นมาในใจเองว่า	ผัสสะทั้ง

หลายที่กระตุ้นให้เกิดความคิด	ห้ามไม่ได้	แต่ถ้าไม่คล้อยตามหรือทําตาม	สภาวะเหล่า

นัน้กด็บัไป	ไมมี่ตวัตนถาวรอยูจ่รงิ	เหน็คุณค่าอย่างซาบซึง้ถงึการอยูก่บั	”รู„้	ในธรรมชาติ

เดิมแท้ของใจที่มีความปกติ	สะอาดบริสุทธิ์ด้วยสันติสุขอยู่ก่อนแล้ว
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เมล็ดพันธุ์ในสวนอันเก่าแก่แห่งเหตุปัจจัย

ยังคงผลิแย้มเมื่อสายฝนอันอ่อนโยนลูบไล้

ความยึดมั่นอันแข็งแกร่งต่อผัสสะอันบอบบาง

เปลือกแห่งเมล็ดซึ่งดูเหมือนไม่มีดอกใบอยู่ในนั้น

ก็ชูช่อขึ้นหาความอบอุ่นและสยายกลีบดอกเข้าหาดวงตะวัน

อาหารแห่งเหตุปัจจัยที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

สายฝนอันอ่อนโยน และดวงตะวันอันอบอุ่น

ดื่มดำ่ากับประสบการณ์แท้นั้นให้ท่วงทัน

จะพ้นความสับสนสงสัยในเหตุปัจจัย

ตั้งมั่นอยู่กับ ”รู้„

ดูความอ่อนโยนและความอบอุ่นที่สลายไปด้วยใจอันเข้มแข็ง

ไม่มีเหตุผัสสะแห่งเหตุปัจจัยใดคงที่

หากไม่หลงยึดมั่นผูกพันอย่างอาลัย

ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไป และอยู่กับ ”รู้„ อย่างมีความสุข

ต่อภาวะของธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดด้วย

สันติสุข
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๗. ฝึกรู้จากประสบการณ์แท้

ประสบการณ์แท้

ประสบการณ์เทียม

ฝึก	”รู้„	จากประสบการณ์แท้	ซึ่งต่างจากประสบการณ์เทียม

๑.	ทดลองคิดดูซิว่าแสงแดดเป็นอย่างไร	มันเป็นการเทียบเคียงและสร้าง

ประสบการณเ์ทยีมขึน้มา	ซึง่ตา่งจากกระทบแสงแดดแลว้รูส้กึ	ซึง่เปน็ประสบการณต์รง	

หรือทดลองพสิจูนด์ตูรงนีจ้ากการทีเ่ทา้กระทบพืน้	อนัเปน็ประสบการณท์ีม่หีลกัฐานรองรบั	

ด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางอยู่ตรงหน้า	หากมีปัญญาจะสังเกตเห็นว่า	ตรงความรู้สึกนั้น	

ไมม่คีาํวา่เทา้	ไม่มีคาํวา่พืน้	เปน็เพยีงแค่ความรูส้กึทีไ่รเ้จา้ของ	แตห่ากจะทดลองอธบิาย

ความรู้สึกเหล่านั้นบรรยายออกมาให้ใครฟัง มันเป็นเพียงประสบการณ์เทียบเคียง

๒.	ทดลองคดิคําว่า	วญิญาณ	ขึน้มาในใจ	ประสบการณเ์ทยีบเคยีงตา่งๆ	จะผดุ



185184

พรายขึ้นมาเป็นความคิดที่เคยจําจากคําบอกเล่าหรือภาพยนตร์

ขยับตัวสักนิด	หาเครื่องดื่มที่ใกล้ตัวมาพิสูจน์จากประสบการณ์ตรงดู

ทันทีที่ลิ้นกระทบรส	จะเกิดความรู้สึกแห่งการรับรสนั้น	สมมุติเรียกว่า	”ชิวหา

วิญญาณ„

ซึ่งการรู้รสนั้นไม่ได้มีอยู่ก่อน	ตอนที่ลิ้นกระทบรส	และพิสูจน์ให้เห็นว่า	”ชิวหา

วิญญาณ„	ไม่ได้มีมาก่อน	อาจพิสูจน์ดูด้วยปัญญาเฉพาะหน้าเลยก็ได้ว่า	หากเครื่อง

ดื่มข้างหน้าไม่ใช่เรา	เป็นเพียงแค่ส่วนผสมของธาตุ	๔	การรับรู้รสที่สมมุติเรียกว่าชิวหา

วิญญาณนั้น	จะเป็นตัวเราไปได้อย่างไร

หากเคร่ืองด่ืมน้ันเป็นส่วนผสมของธาตุ	๔	ที่ไม่ใช่ตัวตน	การรับรสนั้นย่อม

ไม่ใช่ตัวตน

สิ่งที่เป็นเพียงส่วนผสมที่ไม่ใช่ตัวตน จะมาสร้างตัวตนขึ้นได้อย่างไร

๓.	หากชิวหาวิญญาณ คือ การรับรู้รสที่ไม่ใช่ตัวตน วิญญาณทั้ง ๖ ก็ย่อม

ไม่ใช่ตัวตน

รูป	 กระทบตา	 จักขุวิญญาณ	 การรู้ภาพ

เสียง	 กระทบหู	 โสตวิญญาณ	 การรู้เสียง

กลิ่น	 กระทบจมูก	 ฆานวิญญาณ	 การรู้กลิ่น

รส	 กระทบลิ้น	 ชิวหาวิญญาณ	 การรู้รส

สัมผัส	 กระทบกาย	 กายวิญญาณ	 การรู้สัมผัส

ความคิด กระทบใจ มโนวิญญาณ การรู้เรื่องที่คิด

อาจพสิจูนจ์ากประสบการณแ์ทด้ว้ยตวัเองดกีว่าการคาดคะเนเอาดว้ยประสบการณ์

เทียม
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ทดลองออกไปเดนิเลน่ในสวน	ดตูน้ไมด้อกไมเ้หลา่นัน้	โดยไมส่นใจช่ือว่ารูจ้กัแลว้	

ซึง่เปน็ประสบการณเ์ทยีมจากภาษาบญัญตั	ิแตม่องสิง่เหลา่นัน้เพือ่พบความมหศัจรรย์

ของการเหน็	ตัง้ใจฟงัสรรพเสยีงรอบๆ	ตวัทกุอยา่ง	โดยไมใ่หค้ณุคา่วา่ดหีรอืเลว	ไพเราะ

หรือหนวกห	ูอาจได้ยนิเสยีงนกรอ้ง	ใบไม้ไหวเบาๆ	แมลงเลก็ทีก่ระซบิอยูใ่นอากาศ	อยา่

พยายามใชค้วามจาํวา่เสยีงอะไร	เพยีงแค่เปดิการรับรูต้อ่การไดย้นิ	หรอืตัง้ใจทีจ่ะสดูกลิน่

ไอเบาๆ	ของบรรยากาศในสวน	อาจเลอืกดอกไม้หรอืใบไมส้กัใบ	สดูลมหายใจดว้ยความ

เคารพ	จะพบปาฏิหารย์แห่งการตื่นต่อการรับรู้	ซึ่งอาจละเลยไปนานแสนนาน	เลือกผล

ไมท้ีช่อบและมองดูด้วยสายตาทีไ่ม่รูจั้ก	อยา่ใหป้ระสบการณเ์ทยีมเข้ามาหลอกได	้ดืม่ดํา่

กับโทนสีของผลไม้โดยไม่ต้องบอกว่ามันเป็นสีอะไร	ขณะที่ลิ้นกระทบรส	สังเกตความ

รู้สกึอนัอศัจรรยน้ั์นอยา่งไม่คุ้นเคย	ไม่เทยีบเคียง	ไมเ่รยีกชือ่	และปลอ่ยใหก้ายเอบิอาบ

และดื่มดํ่ากับความรู้สึกทั้งหมดของสวน	อากาศที่โอบกอดอยู่รอบตัว จากแขนซ้ายถึง

แขนขวา ลมและใบหน้า ทั้งหมดถูกหลอมรวมเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่โปร่งเบา ไร้

เจ้าของ ทั้งหมดแห่งรูป	รส	กลิ่น	เสียงและสัมผัสกาย	ล้วนไม่ใช่เรา	เป็นเพียงสิ่งถูกรู้	

หากจะมคีวามคดิบางๆ	โชยผา่นเขา้มา	ปญัญาจะประจกัษ์กบัประสบการณแ์ทต้รงหนา้

ว่า	ความคิดก็ย่อมเป็นเพียงแค่สิ่งถูกรู้	ไม่ใช่ตัวตนเราแต่อย่างใด

และอาจปิดบทสรุปของสมการจากประสบการณ์แท้ได้ว่า

◌		ถ้ารสชาติ	เป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่	”เรา„	ชิวหาวิญญาณ ก็ย่อมไม่ใช่เรา

◌	 ดังน้ันความคิด	ก็ย่อมเปน็สิง่ถูกรู้	ไม่ใช	่”เรา„	และมโนวิญญาณ กย็อ่มไมใ่ช่

เรา

๔.	เนื้อเรื่องที่คิดเรื่องสวน	เป็นประสบการณ์เทียม

การรู้ลักษณะตรงปัจจุบันว่า จิตกําลังคิด เป็นประสบการณ์ตรง

การรู้ว่าไม่ใช่จิตกําลังคิด ไม่ใช่เราคิด เป็นประสบการณ์แท้
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๘. ฝึกแยกรู้เห็นทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งถูกรู้

ทุกหนทางแห่งย่างพระบาทที่พระองค์ทรงอาศัย	”รู้„	ด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลาง

ล้วนคือการก้าวย่างบนหนทางแห่งยามนี้	อันเป็นที่อาศัยให้	”รู้„	ได้มีที่อยู่อย่างตั้งมั่น

ทุกหยาดหยดนํ้าที่พระองค์ทรงเคยใช้ดื่มกินล้วนเป็นสิ่งถูกรู้	ที่ยังอยู่ต่อหน้าในยามนี้

ปลายจมูก	เป็นเพียงสิ่งถูกรู้ที่ไม่มีเจ้าของผู้ครอบครองแต่อย่างใด

การฝึกแยกเห็นทุกสิ่งเป็นสิ่งถูกรู้เสมอ

แม้ขณะยืนดูดวงจันทร์	ย่อมเป็นเพียงสิ่งถูกรู้จะเป็นเราไปได้อย่างไร

รูปธาตุ ๔ ทั้งภายนอกและภายใน ย่อมเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ ไม่ใช่เราแต่อย่างใด

แม้ในขณะหายใจ	หรือดื่มนํ้า	ย่างเท้ากระทบพื้น	ล้วนเป็นเพียงสิ่งถูกรู้	ไม่มีส่วนไหน

ที่เป็นเรา



189188

เวทนาอันเกิดจากธาตุ	๔		ภายในภายนอกกระทบกัน	ย่อมเป็นสิ่งถูกรู้ผัสสะ

เหล่านั้นย่อมไม่ใช่เรา

รูป	รส	กลิ่น	เสียงที่กระทบให้เกิดสุขเวทนา	ย่อมเป็นสิ่งถูกรู้	ไม่มีเราเป็นผู้สุข

ทุกข์แต่อย่างใด

ความจําในรปู	และเวทนาอารมณต์า่งๆ	ยอ่มเปน็สิง่ถกูรู	้ไมม่ตีวัตนเราในสญัญา

เหล่านั้น

ความคิดปรุงแต่งซึ่งเอาความจํามาผสม	ย่อมเป็นสิ่งถูกรู้คําว่า	”เรา„	เกิดจาก

ความหลงคิดแต่ความคิดนั้นไม่ใช่เรา

การรับรู้	ทั้งหลายย่อมเป็นสิ่งถูกรู้	ไม่มีเราในวิญญาณคือการรับรู้เหล่านั้นแต่

อย่างใด

ฝึกแยก	”รู้„	เห็นทุกสภาวะเป็นสิ่งถูกรู้อยู่เสมอในทุกอริยาบทอย่างต่อเนื่อง

ผลของการเห็นทุกสิ่งเป็นสิ่งถูกรู้	ไม่ใช่เรา

ทําให้การหลงปรุงแต่งชอบชังทั้งหลายหมดบทบาทไป	จึงเกิด	”รู้„	ที่ตั้งมั่นด้วย

ความปกติเป็นกลาง

ความทุกข์ใจจากการเผลอปรุงแต่งทั้งหลายก็ก่อตัวขึ้นไม่ได้

แท้จริงแล้วการฝึกใจให้ตื่นอยู่กับ	”รู้„	เสมอ

คือการตื่นออกมาจากนิวรณ์	๕	อันเป็นอาหารของอวิชชา

คือความไม่รู้ฝันใฝ่อยากได้ธาตุ	๔	หลงนึกว่าเป็นตน

หลงอาฆาตพยาบาทต่อการขัดขวางหนทางของความปรารถนา

ไม่สมหวังก็หดหู่คับแค้นซึมเซา
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ฟุ้งซ่านไปในอดีตที่ทําแล้ว	และอนาคตที่ยังไม่ได้ทํา

กังวลลังเลสงสัย

การตื่นออกมาจากความหลงฝันใฝ่อันไม่มีตัวตนจริงจัง

ในทุกอิริยาบถ สักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่ง “รู้”

เป็นการให้อาหารแก่	”รู้„	ได้งอกงามตั้งมั่น

จะพบผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ว่าความสุขไม่ได้หายไปไหน

ธรรมชาตเิดมิของใจทีป่กตสิะอาดดว้ยสนัตสิขุอยูก่อ่นแลว้	เปดิเผยอยูต่อ่หนา้



191



191

พักการอ่านสักครู่

ผ่อนคลายอย่างสบายๆ ในวันแห่งความสุข

รู้สึกลงตรงปัจจุบัน อย่างสงบลึกลำ้า ไม่ส่งใจออกนอก

หยั่งลงตรงความรู้สึกจากประสบการณ์แท้ ตรงเฉพาะหน้า

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ต้องพยายามอธิบายมันออกมา

เพียงรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไร้ภาษา

จะพบกับความสุขที่เป็นกลางเหนือคำาบรรยาย
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พัฒนาการแห่ง ”รู้„

ความเต็มใจที่จะรู้จักกับชีวิต ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง ดื่มดำ่าอย่าง

ซื่อสัตย์ต่อเหตุปัจจัยที่เข้ามากระทบ ด้วยจิตใจที่นอบน้อม ตระหนักต่อ

การเรียนรู้ต่อสภาวธรรมภายใน กระแสความเปลี่ยนแปลงแห่งความ

เกิด-ดับ ที่สืบต่อกันอยู่ จะเปิดเผยเพชรมณีแห่งความระลึกรู้  ให้ส่อง

แสงเรืองรองขึ้นในกายและใจ ความรู้สึกตัวต่อประสบการณ์แท้ที่มี

หลักฐานยืนยันเปิดเผยอยู่ตรงหน้า คือขุมทรัพย์อันลำ้าค่า ผลิบานเป็น

ความใหม่สดแห่งดวงปัญญา

เมื่อประจักษ์ต่อความจริงว่า ผัสสะทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ที่

ดับไป มีธรรมชาติใจที่รับรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างสะอาดบริสุทธิ์แต่

ดั้งเดิม โดยไม่เติมความหลงปรุงแต่งชอบชังลงไป ก็ไม่มีอะไรสามารถ

เข้าไปเปรอะเปื้อนใจที่เป็นกลางด้วยสันติสุขนั้นได้
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พัฒนาการเเห่ง “รู้”
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๑. พัฒนาขุมทรัพย์แห่งสติให้งอกงาม

ฝูงหงส์ขาวยังคงลอยเรือขนฟูสีขาวล่องไปตามสายนํ้าอย่างอ้อยสร้อย	นกนํ้า

หลายชนิดมักเลือกมีปีกสีขาวที่ดูกลมกลืนกับท้องฟ้าและสายนํ้า	แต่นกนํ้าบางชนิดก็

เลือกที่จะมีปีกสีดําและขนสีดําเพื่อตัดเงาจ้าของแสงแดดที่กระทบผิวนํ้า	สร้างร่มเงาที่

จะมองเห็นอาหารใต้นํ้าได้ชัด	แต่ฝูงกบริมหนองน้ําเลือกที่จะพรางตัวอยู่เงียบๆอย่าง

สงบ	เคลื่อนไหวกายใจให้น้อยที่สุด	เพื่อประหยัดพลังงานและไม่ให้มีใครรู้ว่าอยู่ที่นี่	

พัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกที่จะต้องแก้ปัญหาทุกข์และพบความ

สุขนั้น	ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยในเหตุและผลลัพธ์	ไม่มีอะไรเกิดข้ึนอย่างเลื่อนลอย	

หรือไม่มีผู้ดลบันดาลให้เกิดขึ้น

การมีชวีติอยู่กับ	”รู้„	ด้วยสต	ิสมัปชญัญะ	สมาธ	ิและปญัญา	เปน็การอยูอ่ยา่งถกู

วธิ	ีแมแ้ตก่ระบวนการทีเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกับธรรมชาตทิัง้ภายในภายนอก	คอื	เรือ่งของกาย

และใจกับสภาวะแวดลอ้ม	แทจ้รงิแลว้ลว้นเปน็เพยีงกระบวนธรรมชาต	ิทีธ่รรมชาตแิหง่
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ปญัญา	รูจ้กัเขา้ใจในกลไกของธรรมชาต	ิว่าเพราะสิง่นีม้ ีสิง่นีจ้งึม ีถา้สิง่นีไ้มม่ ีสิง่นีก้ไ็มม่ ี

ความเข้าใจเช่นนี้นี่เอง	ซึ่งพิสูจน์จนประจักษ์ด้วยใจว่า	ถ้ามีเจตนาดี อารมณ์

ย่อมดี ถ้ามีเจตนาไม่ดีอารมณ์ย่อมเป็นทุกข์ การรู้จักออกจากทุกข์ในโลกของความ

หลงคิดปรุงแต่งเพียงชั่วขณะ จะเกิดความตระหนักอย่างซาบซึ้ง	ที่จะมี	”รู้„	เป็นที่พึ่ง

และเห็นภัยของความไม่รู้ที่หลงเข้าไปในความคิดปรุงแต่งอย่างขาดสติ

การยอมรับเหตุและผลลัพธ์ของการมีสติรักษาจิตที่ปกติซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว	และ

สงัเกตเหน็ความแปลกปลอมของความคิดปรงุแตง่อนัเปน็ตน้เหตแุหง่ทกุขท์ีเ่กดิขึน้ภาย

หลัง	ทําให้มีการสอดส่องการทํางานของใจอย่างสมํ่าเสมอ ไม่เผลอทิ้งรู้ หรือไม่ปล่อย

ใหค้วามไมรู้่เขา้มาครอบงาํใจอยา่งผดิพลาดได ้เปน็การพฒันาวสิยัทศันท์ีป่ระจกัษอ์ยู่

กับใจ	ละความงมงายในการแกท้กุขอ์นัวปิรติผดิพลาดได	้ไมเ่ขา้ไปทํารา้ยผูอ้ืน่โดยหลง

วา่เขาคอืผู้ก่อทกุข	์หรอืไม่จมปลกัอยูก่บัการลงโทษตนเองวา่เปน็ตน้เหตุ	มจีติตืน่อยูก่บั	

”รู้„	อย่างมั่นคง	ตั้งมั่นด้วยใจเป็นกลาง

ความตั้งมั่นและมั่นคงต่อความเป็นกลางของใจนั่นเอง ที่เป็นเครื่องวัดการ

พัฒนาแห่ง “รู้”	ว่าสามารถนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันได้มากน้อยแค่

ไหน?	เพราะผัสสะที่ไม่คาดคิดอาจพุ่งเข้ามากระทบให้ใจที่เป็นกลางอยู่ก่อนแล้ว	ต้อง

ซวนเซและอ่อนไหว	มีมากมายไปตามจุดอ่อนของแต่ละชีวิต

ดังนั้นการพัฒนาความตั้งมั่นหรือความมั่นคงให้เกิดขึ้นไปตามลําดับ	จึงเป็น

สิ่งท่ีไม่ควรประมาทและเกียจคร้าน	ควรพัฒนาอาหารของ	”รู้„	เพื่อให้เกิดการเกื้อกูล	

”รู้„	อยู่เสมอ	ๆ

๑.	ฝึกระลึกรู้ไว้ที่กายและใจอยู่เสมอๆ	ไม่เผลอทิ้งความระลึกรู้ไม่ว่าอยู่ใน
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อิริยาบถใด

๒.	ฝกึสอดสอ่งดใูจรูว้า่หลงหรอืไมห่ลง? เหน็ถงึเหตแุละผลลพัธข์องเหตปุจัจยั

ต่าง	ๆ	ทุกครั้งก่อนตัดสินใจ

๓.	ฝึกเพียรรักษาใจที่ปกติ	และคอยปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เข้ามา	รวมถึงไม่

คิดถึงอกุศลเก่าที่ผ่านไป

๔.	ฝกึใจใหเ้ปน็บญุ	มคีวามเอบิอิม่และเบกิบานเปน็อาหารของใจอยา่งฉลาดที่

จะเปิดโอกาสแห่งบุญอยู่เสมอ

๕.	ฝึกใจให้ผ่อนคลาย	ไม่ส่งใจออกนอก	มีความสงบเย็น	เตรียมพร้อมด้วย

ต้นทุนแห่งใจที่ดีไว้แล้วก่อนล่วงหน้า

๖.	ฝึกจิตให้แน่วแน่ แม้ในเรื่องเล็กน้อย	เช่น	รดนํ้าต้นไม้	กวาดพื้น	ฯลฯ	เพื่อ

ให้เกิดความคุ้นเคยต่อการตั้งมั่นของใจ

๗.	ฝึกใจเป็นกลาง	ต่อความจริงที่เกิด-ดับอยู่ตรงหน้าของเหตุปัจจัยไว้เสมอ	

ไม่เผลอลําเอียงด้วยชอบหรือชัง
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เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อม

เมล็ดก็ผลิเเย้มเป็นใบอ่อน

เปลือกไข่ก็ผลิเเย้มเป็นสรรพสัตว์

เมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนเเปลง

ใบก็ผุพัง กลีบดอกก็หลุดร่วง

รูปร่างของธาตุ ๔ ก็เเปลงรูป

เมื่อเหตุปัจจัยดับ

ผลไม้ก็ดับสลาย ต้นไม้ก็ผุพัง

รูปทรงของสรรพชีวิตก็ดับ  

ย้ายพลังงานจากสถานภาพหนึ่ง

ไปสู่อีกสถานภาพหนึ่งซึ่งไม่มีเจ้าของ

มีเเต่เหตุปัจจัยที่เกิด-ดับ เปลี่ยนสภาวะไป

ไม่มีใครที่เป็นตัวตนถาวรอยู่ในนั้น
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๒. พัฒนาไปสู่การละความวิปลาส
 

ลูกนกซึ่งกําลังหัดบินตกจากกิ่งไม้สูงมาเกาะอยู่ที่กิ่งไม้ด้านล่าง	ส่งเสียงร้อง

เรียกแม่	ขณะที่แม่โผบินเข้ามาพร้อมกับหนอนหย่อนไปในปากลูกนก	ซึ่งบัดนี้หนอน

ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของลูกนกซึ่งแม่กําลังทะนุถนอม	ไม่ใช่หนอนซึ่งเห็นแม่นกเป็น

ศัตรู	แท้จริงแล้วมิตรและศัตรูอาจเป็นหนึ่งเดียวกัน	ไม่มีใครได้เสียในธาตุ ๔ เหล่า

นั้น	มีแต่การเปลี่ยนสถานภาพจากพลังงานรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง	เกิด-ดับ

สืบต่อกันอยู่ตลอดเวลา	เหมือนพลังงานในร่างกายซึ่งสัมพันธ์กันทั้งหมดในจักรวาล	

ไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่ในนั้น

หากกระทบแล้ว บวกด้วย “ความไม่รู้” ผลเป็น ทุกข์

หากกระทบแล้ว บวกด้วย “รู้” ผลเป็น ความสุข
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ความวิปลาสนั้นคือความไม่รู้ที่คลาดเคลื่อนออกไปจากความจริง นําไปสู่การ

วางใจผิด ตดัสนิใจผดิ แกป้ญัหาผดิ วางททีา่ตอ่สถานการณผ์ดิ	ในการเขา้ไปยุง่เกีย่ว

กับปรากฏการณ์อย่างคลาดเคลื่อนผิดปกติ	ทําให้ได้รับผลเป็นความผิดปกติของใจไป

อยา่งไมค่วรทํา	ไมค่วรตอ้งไดร้บั	หรอืสญูเสยีความจรงิของใจทีป่กตสิขุอยูก่อ่นแลว้ไป	

อย่างไม่ควรต้องสูญเสีย

ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองโลกของธาตุ	๔	ในมุมของอัตตาตัวตน	เช่น	ต้นไม้เรา	

ชายหาดเรา	ลมหายใจของเรา	ทัง้ทีล่ม	ชายหาด	สายนํา้	และเดอืนดาวกอ็ยูเ่ปน็ธรรมชาติ

ของมนัเชน่นัน้	แตก็่ยังหลงไปเตมิชือ่สมมุตเิพือ่ตอบสนองอตัตาตวัตนอยา่งคลาดเคลือ่น

จนลืมความจริงถึงสิ่งที่ไม่ได้มีตัวตนของใคร คือความเป็นอนัตตา

ดังนั้นจึงทําให้เกิดการตัดสินใจแก้ปัญหาจากมุมมองของอัตตา	ซึ่งผิดพลาด

สร้างปัญหาใหม่จากปัญหาเก่ามาอย่างต่อเนื่อง	ไม่สิ้นสุดความทุกข์ใจไปได้	จนกว่าจะ

ละความเห็นผิดที่วิปลาสดังกล่าว

การพฒันาตวั	”รู„้	ใหม้ีสตริะลกึรูถ้งึกายและใจ	ด้วยสมาธทิีต่ัง้มั่นดว้ยใจเปน็ก

ลาง	จะเห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ต่อหน้า	ตั้งแต่ลมหายใจที่เกิดดับสืบต่ออยู่ทุก

ขณะ	แมแ้ตอ่ากาศในแตล่ะขณะ	แตล่ะวินาทซีึง่ไมเ่คยเหมอืนกนั	สรรพเสยีงรอบตวัซึง่

ไม่คงที่	แม้แต่รสชาติอาหารที่กระทบลิ้นในแต่ละขณะ	แต่ละมื้อ

การเหน็ความเกดิ-ดบัทีอ่ยูต่อ่หน้า เปน็ประสบการณแ์ท ้แมแ้ตก่ารอา่นหนงัสอื	

การคดิตามซึง่เน้ือหาแตล่ะขณะเกดิ-ดับสบืเน่ืองกนัอยู	่	หากแยกออกมาตวัอกัษรเดยีว

จะไมม่คีวามหมายอะไร	มันเพยีงการผสม	จาํ	และเปรยีบเทยีบประมวลจงึเปน็เนือ้หาข้ึน

มา	การเหน็ลกัษณะการรวมตวัขององค์ประกอบน้ีเองทีช่ื่อวา่อนตัตา	แปลวา่สิง่เหลา่นีไ้ม่

ได้มีได้ด้วยตัวของมันเอง	เป็นการผสมผสานของความเกิด-ดับที่สืบต่อกันอยู่

ทาํใหเ้กดิปญัญา	”รู„้	ประจกัษถ์งึความผสมผสานทีเ่ปน็เหตใุหเ้กดิความเปลีย่นแปลง	
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เพราะส่วนผสมของแต่ละขณะไม่คงที่	เช่น	อากาศในแต่ละขณะ	ซ่ึงสัมพันธ์กับสภาวะ

รอบตวัของกายและใจ	อนัเปดิเผยอยูต่อ่หนา้จากประสบการณต์รงทีม่หีลกัฐานรองรบั

ว่า	สิ่งทั้งหลายไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง	ไม่คงที่แม้แต่ขณะเดียว	หากไม่ยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงจะก่อความทุกข์ใจอย่างไร้สาระขึ้นมา

การเหน็ความเกดิ-ดบัของเหตปุจัจยัทีอ่ยูต่อ่หนา้เชน่นีจ้ะทําใหล้ะความวปิลาส

ได้ดังนี้

๑.	 ละความจําผิด	คิดผิด	เห็นผิด	ว่าเที่ยง

	 รู้ความจริง	ในสิ่งไม่เที่ยง															

๒.		ละความจําผิด	คิดผิด	เห็นผิด	ว่าเป็นสุข

	 รู้ความจริง	ในสิ่งที่ไม่คงที่	เป็นทุกข์			

๓.		ละความจําผิด	คิดผิด	เห็นผิด	ว่าเป็นตัวตนถาวร		

	 รู้ความจริง	ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนถาวร		

๔.		ละความจําผิด	คิดผิด	เห็นผิด	ว่างาม																

	 รู้ความจริง	ในสิ่งที่งามอยู่ได้ไม่จริง			
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”รู้„ ความเหมือนในความต่าง

พระองค์ทรงเปลี่ยนเปลือกแห่งอาภรณ์ในการเดินทางอยู่ทุกขณะ

บางอาภรณ์ของพระองค์ก็ทรงงดงามเฉิดฉายเปล่งประกาย

ด้วยรอยยิ้มอันขบขัน

บางครั้งก็ทรงอาภรณ์อันซีดสลดหม่นหมองชวนให้เกิดความสลดใจ

บางครั้งก็ใช้อาภรณ์อันชวนฉงนสนเท่ห์พาให้สับสนสงสัย

ในอาภรณ์อันพิสดารแปลกตาเหล่านั้น
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บางอาภรณ์ก็ดูชวนเศร้าซึมหดหู่ ดุจสวมใส่ม่านหมอกอันเปราะบาง

แต่บางอาภรณ์ก็ดูสลับซับซ้อนมีความหลากหลายที่ผสมรวมตัวกัน

อย่างหาจุดจบไม่พบ

ทุกขณะที่พระองค์ทรงเดินทางมาสู่จิตใจของสรรพชีวิตทั้งหลาย

แม้จะต่างกันที่เปลือกและสีสันแห่งเนื้อหา

แต่กลับเหมือนกันตรงลักษณะอันไม่คงที่ 

และไม่เคยมีตัวถาวรแต่อย่างใด

แท้จริงแล้วพระองค์ทรงเปิดเผยลักษณะที่แท้จริงอยู่ตลอดเวลา

ไม่ว่าจะกี่หลากหลายล้านๆ อาภรณ์ใจ

ล้วนมีธรรมชาติเดิมแท้จากภายในที่สะอาดบริสุทธิ์เสมอภาค

เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งสิ้น
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๓. พัฒนาไปสู่ความจําที่ถูกต้อง

การพฒันาการแหง่	”รู้„	ทีเ่หน็ความเกิด-ดับของเหตปุจัจยัอยูเ่ฉพาะหนา้	จะทาํให้

เกิดความจําใหม่ที่ถูกต้อง	อันเป็นต้นทางหรือเหตุใกล้ให้เกิดสติ

๑.	จาํไดถ้งึความแปรปรวนของทกุสิง่ทีต่อ้งเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	ไมก่ลา้

ฝากความหวงัไว้กบัความไม่เทีย่งเหลา่น้ัน	และไม่หลงยดึวา่ทกุอยา่งตอ้งเหมอืนเดมิ	ทกุ

คนตอ้งเหมอืนเดิม	เพราะไม่มีอะไรทีเ่หมือนเดิมแมแ้ตข่ณะเดยีว	จงึวางใจเปน็กลาง	ไม่

ส่งใจออกนอกไปฝากความคาดหวังไว้กับความแปรปรวนเหล่านั้น

๒.	จาํไดถ้งึความไมค่งทีใ่นกายและใจอนัมธีาต	ุ๔	ซึง่ไมค่งที	่นาํมาซึง่ความเจบ็

ปว่ยทางกายอยูเ่สมอ	เปน็ผลใหใ้จตอ้งรบัรูค้วามไมค่งทีค่อืทกุขลกัษณะของรา่งกายไป

ด้วย	แม้แต่ผัสสะที่ใจปรารถนาก็ไม่คงที่	มีแต่ทุกขลักษณะเช่นเดียวกัน
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๓.	จําได้ถึงความไม่ใช่ตัวตน	เพราะอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น	จึงไม่มีภาวะใด

เป็นตัวตนถาวร

๔.	จําได้ถึงการที่ธาตุ	๔	ผสมกันคลุกเคล้า	ไม่ได้มีความงามอันคงที่อยู่จีรัง

๕.	จําได้ว่าอกุศลทั้งหลายไม่ได้มีมาก่อน	มีมาตอนใจเผลอคิดปรุงแต่งร้าย

๖.	จําได้ถึงใจที่ปกติสุขอยู่ก่อน	ก่อนที่จะเติมความปรุงแต่งทั้งหลายลงไป

๗.	จําได้ถึงความไม่น่าหลง	ไม่น่าเผลอเพลินในความปรุงแต่งจากผัสสะเพียง

ชั่วขณะที่ไม่ใช่ตัวตนถาวร

๘.	จําได้ถึงความไม่น่ายึดมั่นในความปรุงแต่งทั้งปวง

๙.	จําได้ถึงความไม่น่าปรารถนาในตัณหา	อันเป็นความอยากที่ไม่มีใครได้

อะไรไปจริง

๑๐.	จําได้ถึงความระลึกรู้ที่กายและใจอันเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นกลางอยู่ก่อน 

ไม่มีเจ้าของความรู้สึกนั้น

การเหน็ความเกดิดบัของเหตปุจัจยั ทําใหล้ะความจําทีผ่ดิพลาดคลาดเคลือ่น	

และเกิดความจําที่ถูกต้องเหล่านี้	เปลี่ยนโปรแกรมของระบบการเรียบเรียงประมวล

เนื้อหาทางความคิดแตกต่างออกไป	เข้าไปสู่กระบวนการเห็นถูก	และละความเห็นผิด	

เกิดภาวะแห่ง	”รู้„	ตั้งมั่นขึ้นในจิตใจ
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รู้สึก รู้  ต่อความรู้สึกทั้งหลายอยู่ตรงหน้า

รู้สึก รู้ ถึงความไม่มีมาก่อน เเล้วจึงมี มีเเล้วสลาย

รู้สึก รู้ ถึงความรู้สึก เกิด-ดับ ที่สืบต่อกันอยู่ ดูเหมือนมีตัวตน

รู้สึก รู้ ถึงความไม่มีตัวตนถาวร มีเเต่การเกิด-ดับ ตามเหตุปัจจัย

รู้สึก รู้ ถึงความรู้สึกที่เป็นกลาง มีความสุขเบาๆ

รู้สึก รู้ ต่อความรู้สึกทั้งหลาย ล้วนเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ ไม่ใช่ ”เรา„
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๔. ละความวิปลาสจากประสบการณ์ตรง

ขณะทีน่ัง่อยู	่ณ	ทีน่ี	้สงัเกตดลูมหายใจทีไ่หลเข้าออก	จากการกระทบตรงช่องจมกู	

จะสงัเกตเหน็ลมหายใจทีก่ระทบนัน้เกดิ-ดบัผา่นไปมา	เหมอืนเปน็สาย	แตแ่ทจ้รงิเปน็เพยีง

ความเกดิ-ดบัทีส่บืเนือ่ง	ในมมุละเอยีดยอ่มมมีวลอนภุาคของเซลลท์ีเ่กดิ-ดบัสบืตอ่อยู่

ตลอดเวลา	หรือแม้แต่กระแสลมหายใจที่ไม่คงที่	ความรู้สึกที่รับรู้นั้นจึงไม่คงที่ไปด้วย	

ขยับเทา้ไปขา้งหน้าเลก็น้อย	สงัเกตเหน็ผสัสะทีเ่กดิ-ดบัขณะยกไปขา้งหนา้	หรอื

ยกกลบัมา	ในประสบการณต์รงของการเดนิกเ็ชน่กนั	สงัเกตเหน็ความรูส้กึทีเ่กดิ-ดบัไป

ดว้ย	เช่น	สบายหรอืออ่นโยน	เครง่เครยีดไมเ่ทา่กนั	รวมทัง้ความจาํทีน่าํมาเปรยีบเทยีบ

เป็นความคิดตรงปัจจุบัน เกิด-ดับสืบต่อกันอยู่
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การคิดเร่ืองความเกิด-ดับ เป็นประสบการณ์เทียม การเห็นความเกิด-ดับ

อยู่ต่อหน้าตรงปัจจุบันที่มีหลักฐานรองรับในประสบการณ์แท้	จะเป็นข้อมูลยืนยันใน

จิตประจักษ์กับความจริงว่า	ความคิดที่ดับไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นตัวตนถาวรของเราไป

ได้อย่างไร	หรือแม้แต่ในองค์ประกอบของความคิดก็มีโปรแกรมของความจําที่นํามา

เปรยีบเทยีบจากความจาํเกา่	ซึง่แตล่ะหนว่ยความจาํไมไ่ดม้มีากอ่น	เหน็ลกัษณะความ

ไมม่ ีแลว้จงึมขีึน้ชัว่ขณะ แลว้หายไปในความไมม่ ีความเกดิ-ดบัจะแสดงภาพใหเ้หน็

ถึงความสโลว์โมชั่น	ให้ปัญญาได้ยอมรับได้ว่าสิ่งทั้งหลายล้วนไม่มีอยู่ก่อน	โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงกระบวนการของความคิดปรงุแตง่	ซึง่นําความจํามาประมวลผสม	หากผสมปรงุ

แตง่เปรียบเทยีบไปในทศิทางใดกจ็ะกอ่อารมณเ์วทนาในทศิทางนัน้	เชน่	คดิปรงุแตง่ไม่

ชอบจึงเกิดทุกขเวทนา	แสดงว่าเวทนาก็ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง	เกิด-ดับไปตามเหตุ

ปัจจัยแห่งผัสสะจากภายนอก	ภายใน

ประสบการณแ์ทท้ีเ่หน็ความเกิด-ดับยืนยันดว้ยหลกัฐานอยูต่อ่หนา้	จะทาํใหเ้กดิ

ปัญญายอมรับได้ว่า	การเกิด-ดับไปของสภาวธรรมต่าง	ๆ	เหล่านั้นไม่ได้มีตัวตนถาวร 

เป็นการละความเห็นผิดว่ามีตัวตน ละทิฐิวิปลาส	และเกิดสัมมาทิฐิ	คือ	ความเห็นถูก

ขึ้น	ละจิตวิปลาส	สัญญาวิปลาส	เกิดความจําถูกต้องแม่นยํา	เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ	ไม่

เผลอคดิผดิไปในมมุมองของอตัตาตวัตนอยา่งยดืเยือ้	เพยีงแคเ่ผลอคดิวา่	”เรา„	ในมมุ

ชอบชังหรือหลงเอาจริงจังกับคําว่า	”เรา„	หรือ	”เขา„	ความจําถูกจะยื่นงานที่เคย	”รู้„	ไว้

แล้วเข้ามาแทนที่	เกิดความรู้สึกตัว	หรือตัว	”รู้„	ที่ปกติเป็นกลางด้วยความสุขเบา	ๆ	ขึ้น

มา	ความหลงก่อทุกข์ใจจากความเห็นผิดทั้งหลายก็ทํางานต่อไม่ได้

ดังนั้นจึงควรฝึกฝนประสบการณ์แท้	จากการเห็นมุมแห่งความเกิดดับในทุก

อริิยาบถ	ทกุประสบการณข์องกายใจไวเ้สมอ	ๆ 	ความเผลอวิปลาสตา่ง ๆ จะยตุบิทบาท

ลงไปโดยอัตโนมัติ
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จดหมายแห่งพระองค์  ซ่อนอยู่ในผลไม้  

เขียนเป็นคำาหวานที่เหนือถ้อยคำาใดจะบรรยาย  

รู้ได้ในขณะที่ปลายลิ้นรองรับดุจพาน  ด้วยความเคารพนอบน้อม

ความถ่อมตนอย่างไม่ละเลยต่อความรู้สึก  

อันเป็นภาษาดั้งเดิมแห่งพระองค์  

ก่อนที่แต่ละชุมชน  แต่ละประเทศจะแต่งเติมภาษาสมมุติลงไป

     

จดหมายแห่งพระองค์ ซ่อนอยู่ในดอกไม้ และละอองเกสร  

ผีเสื้อ และเด็กไร้เดียงสาก็ชอบอ่าน   

ขับขานบทกลอนนั้นเป็นยิ้มอันสดใส  และตื่นต่อรู้อย่างเบิกบาน
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 ๕. “รู้”องค์ประกอบของชีวิตตามความเป็นจริง

ฝงูนกนํา้หลายชนดิมกัเปน็นกัอพยพยา้ยถิน่ตามฤดกูาล		โดยจดจาํปฏทินิของ

ชีวติทีส่อดคลอ้งกบัแหลง่อาหารบนปฏทินิของโลกไดอ้ยา่งแมน่ยาํ		จากการทีม่รีา่งกาย

ซึ่งสัมพันธ์กับธาตุ	๔	ภายนอก	คือ	ฤดูกาลแห่งดินฟ้าอากาศ	นกเป็ดนํ้าและห่านป่าอาจ

ได้กลิ่นหอมของสายฝนใหม่มาแต่ไกลๆ	จากสายลมที่หอบมาสู่ลมหายใจอันโอบล้อม

อยู่รอบโลก

กระบวนการมีชีวิตของทุกชีวิตจึงประกอบไปด้วย

๑.	ร่างกายอันเป็นธาตุ	๔	ซึ่งมีความสัมพันธ์กับธาตุ	๔	ภายนอกทั้งจักรวาล

๒.	เม่ือธาต	ุ๔	ภายในภายนอกกระทบกนั		จงึเกดิความรูส้กึสบาย		หรอืไมส่บาย		

อันตราย	หรือมีประโยชน์

๓.	การรับรู้ในรูปรสกลิน่เสยีง	ทีน่าํคุณหรือโทษมาใหจ้ะถกูบนัทกึไวเ้ปน็ความจํา
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๔.	จากน้ันจงึนําเอาความจําเหลา่น้ันมาประมวลเปรยีบเทยีบ	กลายเปน็ความคดิ

๕.	และเกดิการรบัรูถ้งึบทสรปุทางความคิด	ซึง่รบัรูค้วามจํา	รบัรูค้วามรูส้กึ	และ

รู้รูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้น

จะเห็นได้วา่	กระบวนการทัง้	๕	น้ี	ไม่ได้มีสว่นใดมตีวัตนดว้ยตนเองเลย	แตห่าก

เผลอจําผิด	ท่าทีแห่งการตอบสนองต่อกระบวนการแห่งผัสสะตามจังหวะท่วงทํานอง

เหล่านี้วิปลาส	นํามาซึ่งความทุกข์ใจอย่างไม่ควรได้รับ

ดังนั้นการฝึกเห็นประสบการณ์แท้จากที่ก่อองค์ประกอบทั้ง	๕	แห่งชีวิตขึ้นอยู่

ตลอดเวลา	ว่าเป็นเพียงปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง	ซึ่งไม่ได้มีตัวตนอยู่ก่อนและไม่ได้มีตัวตน

คงทีถ่าวรอยู่จรงิ	จะทาํใหท้า่ทแีหง่การตอบสนองตอ่ผสัสะทีเ่ขา้มากระทบ	พบกบัความ

สุขอันสมควรจะได้รับ

เลือกผลไม้ที่ชอบแล้วไปเที่ยวสวนกัน	หามุมที่นั่งอย่างผ่อนคลาย	ตั้งใจว่าจะ

เผชิญหน้ากับประสบการณ์แท้ของชีวิตที่เรียกว่า	ขันธ์	๕	จากของจริง

๑.	สดูลมหายใจเพือ่ยอมรบักบัสมัพนัธข์องธาต	ุ๔	รอบตวัในสวนผลไม	้เพือ่ดืม่

ดํา่กบัรสชาตขิองธาต	ุ๔	อยา่สนใจชือ่ของผลไม้	เพยีงแตต่ระหนกัดว้ยปญัญาอยา่งเรยีบ

งา่ยวา่	ถา้ผลไมเ้ปน็ธาต	ุ๔	ไมใ่ชเ่รา	สิง่ทีเ่ขา้ไปผสมดว้ยธาต	ุ๔	ในรา่งกายนีก้ย็อ่มไมใ่ช่

เรา	เป็นเพียงรูปขันธ์ ซึ่งแปลว่ากลุ่ม	คือการรวมกลุ่มของรูปธาตุต่างๆ

๒.	สังเกตความรู้สึกที่มีต่อผลไม้นั้น	เช่น	ความหวานชุ่มฉํ่าที่นําความสุขมาให้		

หรอืพืน้ทีด่นิทีแ่ขง็นัง่ไมส่บายมคีวามทกุขน์ดิหนอ่ย	ไปจนถงึเสยีงรอบขา้ง	เชน่นกรอ้ง	

หรือผู้คนที่ผ่านมา	จะพบประสบการณ์แท้ว่า	ความรู้สึกสุข	ทุกข์	หรือเฉยๆ	เหล่านั้นไม่

ได้มีตัวตนด้วยตนเอง	อาศัยผัสสะของธาตุ	๔	เกิดขึ้น	ซึ่งความรู้สึกต่างๆนั้นมีมากมาย		

หากนับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคงได้อีกกลุ่มใหญ่ๆ	เรียกว่า	เวทนาขันธ์
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๓.	เมื่อรู้สึกถึงรสชาติต่างๆ	แล้ว	จะสังเกตพบว่ามีการพยายามจําเพื่อให้เกิด

การบันทึกข้อมูลที่แม่นยํา	เช่น	จําทางเดินที่เข้ามาในสวน	จําที่นั่ง	จํารสผลไม้	หากจะ

ต้องไปบอกกับคนอื่น	ก็ต้องตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาใช้ร่วมกัน	จึงเกิดสัญญาขันธ์	คือกลุ่ม

ของความจําเกิดขึ้นอีกกองใหญ่	คือ	จํารูป	รส	กลิ่น	เสียง	ที่นําความสุข	ความทุกข์	คุณ

หรือโทษ	ประโยชน์หรืออันตราย	แต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สังเกตอาจเผลอจําผิดว่าเป็น	

”เรา„	มีตัวตนของผู้ได้รับหรือสูญเสียในปฏิกิริยาของธาตุ	๔	เหล่านั้น	ซึ่งการจําผิดนี้จะ

ส่งผลต่อกระบวนการต่อไปทันที

๔.	เมือ่จดจาํสิง่ตา่งๆไดม้ากมายแลว้	ในกรณขีองการกนิผลไม	้จะมกีารเปรยีบ

เทยีบจากหนว่ยความจําเกา่	หรอืตน้ไมร้อบขา้ง	การจดัสวนทีเ่คยเหน็มาในอดตีหลายที	่	

ซึง่บนัทกึไวเ้ปน็ความจาํเกา่ เปรยีบเทยีบกบัประสบการณใ์หม ่กลายเปน็ความคดิปรงุ

แต่ง	ซึ่งอาจเปรียบเทียบสวนที่โน่นสวยกว่าสวนที่นี่	แต่ผลไม้ตรงนี้ดีกว่าตรงนั้น	คนที่

ผา่นไปมาในสวนไม่น่าสง่เสยีงดังไม่มีมารยาท	ไม่เหมอืนกบัสวนในตา่งประเทศทีเ่คยไป

มา	ซึ่งความคิดปรุงแต่งเหล่านี้จะสร้างอารมณ์เวทนาตัวใหม่ข้ึนมาในใจ	โดยอาศัยเนื้อ

เรือ่งทีค่ิดเปน็ผสัสะกระทบใจ	เชน่	คดิเปรยีบเทยีบแล้วไมช่อบ	ผลเปน็ความทกุข์	หรอื

คดิเปรยีบเทยีบแลว้ชอบตรงน้ีมากกว่า	ผลเปน็ความสขุ	หรอืเปน็กลางๆ	เพราะไมไ่ดป้รงุ

แตง่อะไรมากมาย	กระบวนการความคิดปรุงแตง่ทีห่ลากหลายมากมายโดยอาศยัสญัญา
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ความจําที่หลากหลาย	แล้วเติมทัศนคติประมวลเปรียบเทียบลงไป	จึงเรียกว่าการผสม	

หรือสังขารขันธ์ คือกลุ่มกองแห่งการผสมจากความจํา บวกด้วยความรู้สึกเวทนา  ซึ่ง

แต่ละส่วนที่นํามาผสมก็ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง สังขารขันธ์นี้จึงไม่ใช่ตัวตน	แต่คน

ที่ไม่ได้สังเกตก็หลงคิดเอาจริงเอาจัง	หลงผิดว่า	”เราคิด„	แต่หากมีประสบการณ์ตรง	

ขณะทีจ่ติกําลงัคดิ	จะไมห่ลงเขา้ในเนือ้หาเปรยีบเทยีบดว้ยทศันคตถิงึสวนทีอ่ืน่อนัเปน็

ประสบการณ์เทยีม	แตก่ารเหน็ว่าจิตกําลงัคิด	เปน็ประสบการณแ์ท	้ซึง่ยนืยนัอยูต่อ่หนา้

ว่า	ไม่ใช่เราคิด	และความคิดไม่ใช่ตัวตน

๕.	สังเกตดูกระบวนการสดุทา้ยของบทสรปุในวงจรขา้งตน้	คอืในทีส่ดุ	ในแตล่ะ

ขณะจะเกิดการับรู้ถึงความคิดนั้น	คือสังขารขันธ์	ซึ่งมีสัญญาขันธ์	เวทนาขันธ์	และรูป

ขันธ์	คือ	รับรู้ถึงรูป	รส	กลิ่น	เสียง	สัมผัสกาย	แล้วรับรู้ถึงความรู้สึกสุข	ทุกข์	ที่มีต่อรูป	

รส	กลิน่	เสยีง	สมัผสักายเหลา่น้ัน	รบัรูถ้งึความจาํในรปู	รส	ทีน่าํมาเปรยีบเทยีบ	และรบั

รู้ถึงความคิดปรุงแต่งชอบ	ไม่ชอบ	การรับรู้นี้เองที่เรียกว่า วิญญาณขันธ์ คือกองแห่ง

การรับรู้ซ่ึงไม่ได้มีตัวตนอยู่ก่อน หากไม่มีกระบวนทั้ง	๔	กองข้างต้น	การรับรู้	(หรือ

วิญญาณ)		เหล่านี้จะมีขึ้นมาได้อย่างไร	จากประสบการณ์แท้ซึ่งมีหลักฐานยืนยันอยู่ต่อ

หนา้การพฒันาแหง่	”รู้„	ตามความจริงน้ี	จะทําใหท้า่ทตีอ่การตอบสนองของชวีติเปลีย่นไป

คือถ้ากระทบผัสสะต่างๆ	แล้วบวกด้วย	”ความไม่รู้„	ผลเป็นความทุกข์ใจ

ถ้ากระทบผัสสะต่างๆ	แล้วบวกด้วย	”รู้„	ผลเป็นความสุขใจ

“รู้” คือ รู้ลักษณะ ไม่ใช่หลงเนื้อหา

เช่น	หลงคิดว่า	”เขาว่าเรา„	

คําว่า	”เขาว่าเรา„	เป็นเนื้อหาที่หลงคิด	คิดว่ามี	”เขา„	”เรา„	ขึ้นมา

แต่ “รู้” รู้ลักษณะแห่งความไม่ใช่ตัวตน 
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	 หรือไม่มีตัวตน	”เรา„	”เขา„	อยู่ในเนื้อหาที่คิดนั้น

 รู้ลักษณะว่า ความไม่คงที่ในความคิด มีแต่ลักษณะที่เกิดดับ 

	 ไม่ว่าจะหลงคิดเรื่องอะไร

 รู้ลักษณะว่า ไม่ใช่เราคิด แต่รู้ว่า ความคิดสร้างคําว่า “เรา” ขึ้นมา

	 รู้ลักษณะว่า	ความคิดเป็นเพียงส่วนผสมของความจํากับอารมณ์	

	 ซึ่งไม่มีตัวตนด้วยตนเอง	

 รู้แล้วละความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาตัวตน
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เพียงอาศัย ”รู้„

ลมหายใจที่พระองค์ทรงเคยอาศัย ”รู้„ 

ยังคงเป็นลมหายใจแห่งยามนี้ ที่ทุกชีวิตใช้อาศัย 

สุดแต่ผู้ใดจะ ”รู้„ ถึงพระมหากรุณาธิคุณในประการใด  

บ้างใช้อาศัยให้มีเรี่ยวแรงแสวงหาความสุขจากภายนอก  

บ้างใช้อาศัย ”รู้„ เพื่อให้ใจตั้งมั่นมีความสุขอยู่กับภายใน 

หนทางที่พระองค์ทรงย่างก้าวอยู่กับ ”รู้„

ยังคงเป็นหนทางแห่งย่างก้าวในยามนี้  

บ้างก้าวเดินอย่างดิ้นรนเพื่อจะค้นหาความสุขจากภายนอก  

บ้างเป็นที่ให้ ”รู้„ ได้อาศัย เพื่อพบความสุขจากใจที่เป็นกลาง

บนทางสายกลางแห่งพระองค์
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 ๖. พัฒนาสู่ความตั้งมั่น
 

การชมิรสชาตจิากความรูส้กึตวัเปน็กลาง	ในชว่งทีว่า่งจากผสัสะภายนอกทีร่นุแรง		

เปน็เรือ่งงา่ยทีจ่ะรูส้กึถงึความสงบสขุ	มจีติทีป่กตแิละเปน็กลางอยา่งเรยีบง่าย	เชน่	การ

เดินเล่นในสวนลําพัง	หรือการเข้าคอร์สวิเวก	แต่ชีวิตก็ไม่ใช่อยู่ลําพังคนเดียวในโลก	มี

การตดิตอ่ปฏสิมัพนัธก์บัคนอืน่	และกม็ใิชจ่ะพบแตค่นดทีีล่ะเอยีดออ่นประณตี	ฉลาด

เฉลยีวไมเ่อาเปรยีบเบยีดเบยีน	ซึง่เลอืกไมไ่ดท้ีจ่ะไมต่อ้งพบกบัคนทีไ่มฉ่ลาด	(อวชิชา)	

ไม่เป็นไปดังใจ	หยาบคาย	กระด้าง	ถือดี	ดูหมิ่น	ข่มเหง	เอาเปรียบเบียดเบียน		เจ้าเล่ห์	

ต่อหน้าอย่างลับหลับอย่าง	หรือในที่สุดก็เผยความหักหลังออกมา	

ดงันัน้	การพฒันาสมาธจินเกดิปญัญาเหน็วา่ความจรงิมเีเตร่ปู-นามทีเ่กดิดบั	ไม่

มีใครอยู่ในนั้น	การวางใจอย่างตั้งมั่นเเน่วเเน่เช่นนี้	จึงจะสามารถดับทุกข์ได้จริง
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การพฒันา	”รู„้	ดว้ยการอยูว่เิวกลาํพงักบัผสัสะทีป่ระณตีจงึเปน็เรือ่งงา่ยทีใ่จจะ

ปกติตั้งมั่นเป็นกลาง	แต่ยากที่จะตั้งมั่นได้ในผัสสะหยาบคายที่ไม่ได้คาดคิด	และเป็น

จุดอ่อนที่ไม่ตรงกับความปรารถนาของใจ	เช่น	คนที่ทําอะไรเร็วจะรําคาญคนที่ทําอะไร

ช้า	ในกรณทีีจ่ะตอ้งเดนิทางไปไหนรว่มกนั	เรามาคอยทีร่ถแลว้แตเ่ขายงัโอเ้อเ้ฉือ่ยแฉะ		

จดุออ่นเหลา่นีจ้ะกระตุน้ใหเ้กิดความไม่ตัง้ม่ัน	และเผลอคดิหงุดหงิดขัดเคอืงใจ	ทัง้ทีรู่ว้า่

หงดุหงดิไมไ่ด	้หรอืคนทีฉ่ลาดรอบรู	้เวลาทีต่อ้งใชค้นฉลาดนอ้ยกวา่ทํางาน	อาจรําคาญ

ทีไ่มเ่ปน็ดงัใจ	เพราะคนสัง่งานอาจเหน็ภาพในใจอยา่งหนึง่	แตค่นทาํอาจเหน็ภาพในใจ

อกีอย่างหนึง่	ซึง่ไมเ่หมอืนกนั	ทาํใหผ้ลงานทีอ่อกมานัน้ไมเ่หมอืนกนั	หากใจทีต่ัง้มัน่อยู่

ก่อนมีกําลังน้อย	ก็จะเอนเอียงไปในทางมิชอบ	หงุดหงิดรําคาญได้ง่าย

การพัฒนา	”รู้„	ให้มีความตั้งมั่นได้จริง	ใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์	จึงเป็น

เรื่องยากที่ต้องพัฒนาฝึกฝนขึ้นมาให้ได้

๑.	พัฒนาอย่างมีระเบียบวินัยต่อตนเอง

๒.	พัฒนาในชีวิตประจําวัน ต่อผัสสะที่เข้ามาอย่างไม่มีระเบียบ  

๑.	การพัฒนาอย่างมีระเบียบวินัย

ต้องทําอยู่เสมอๆ	เหมือนนักกีฬา	ถึงแม้ว่าจะว่ายนํ้า	ขี่จักรยานเสือภูเขา	หรือ

แม้แต่วิ่งเป็นแล้ว	ถ้าไม่ฝึกฝนไว้เสมอ	การวิ่งนั้นก็อาจกําลังตก	อ่อนล้าง่ายกว่าเก่า	ไม่

สามารถวิ่งได้ไกลกว่าเดิมถ้าไม่มีการฝึกฝนต่อเนื่อง

ดังนั้นการฝึก	”รู้„	ให้ตั้งมั่นด้วยใจเป็นกลาง	ก็ต้องฝึกฝนให้เคยชินให้ตั้งมั่น

มีสมาธิแน่วแน่	และมีความปกติที่เป็นกลางไว้เสมอๆ	ด้วยการจัดกระบวนท่าเรียง
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โปรแกรมแห่งสมาธิอย่างเป็นระเบียบ	อย่างมีแบบแผน	เลือกเวลาที่จัดระเบียบวินัยให้

ตนเองอย่างเหมาะสม	เช่นตอนเช้าหรือก่อนนอน

ในยามเชา้ทีต่ืน่นอน	รูส้กึตวัทนัททีีก่ายและใจ	หลงัจากเดนิเขา้หอ้งนํา้อยา่งรูส้กึ

ตวัแลว้	จดักระบวนทา่การเดินอยา่งมีสมาธติัง้ม่ันอยูก่บัความรูส้กึตวั	ในรปูแบบอยา่งมี

ระเบียบสักเล็กน้อยเท่าที่เวลาจะอํานวยก่อนออกไปทําการงานอะไร

๑.	วิตก	คือ	ตรึกและเน้นความรู้สึกรู้	ไปท่ีเท้ากระทบพื้น	เพื่อให้ตัวรู้ได้มีที่ตั้ง	

หรอืทีแ่นบชั่วคราวก่อน	โดยรูส้กึตวัด้วยว่า	กําลังมีเจตนาทีจ่ะเน้น	หรอื	แนบหลักใจไว้

ที่จุดสัมผัสตรงเท้ากระทบพื้น	สังเกตความรู้สึกจากประสบการณ์แท้	ว่ามีเพียงความ

รูส้กึทีเ่ทา้กระทบพืน้ว่าเปน็เพยีงสิง่ถกูรู	้ยงัไมม่คํีาวา่	”เรา„	ขึน้มาตรงเทา้กระทบพืน้นัน้	

เพื่อยืนยันกับใจตัวเองว่ามีเพียงความรู้สึกที่เป็นกลางจากหลักฐานแห่งประสบการณ์

แท้ตรงหน้า ว่าไม่ได้มีคําว่า “เรา”	อยู่ก่อน	เมื่อความรู้สึกที่ตั้งมั่นเป็นกลางชัดขึ้นในใจ

แล้ว	จึงเริ่มเดินอย่างรู้สึกตัว

๒.วิจาร	ขณะที่เดินเพื่อไม่ให้ใจล่องลอยไปในความคิด	รู้สึกถึงการกระทบของ

เท้ากับพื้นว่าเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ที่เกิด-ดับไปเป็นช่วงๆ	เพื่อยืนยันให้ใจเห็นถึงความเกิด-

ดับ	อันเป็นประสบการณ์แท้ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้า	รวมถึงความรู้สึกนึกคิดที่เกิด-ดับไป

ในแตล่ะขณะระหว่างเดนิ	“ตวัรู”้ จะประจกัษข์ึน้มาในใจวา่สิง่ทีเ่ปน็รปูนาม ทีด่บัไปใน

แตล่ะขณะไมค่งที ่แลว้สิง่ไมค่งทีข่องกายใจทีด่บัไปแลว้ จะเปน็อตัตาตวัตนทีค่งทีถ่าวร

ของเราไปไดอ้ยา่งไร	เปน็ประสบการณแ์ทท้ีเ่หน็ความเกดิ-ดบัอยา่งสดใหมท่ีอ่ยูต่รงหนา้

ว่า	ขันธ์	๕	ที่เกิด-ดับไปในอดีตเมื่อสักครู่ที่ก้าวเดินผ่านไป	”ไม่ใช่เรา„	ขันธ์	๕	หรือกาย

ใจทีจ่ะก้าวย่างไปในอนาคตกย็อ่ม	”ไม่ใชเ่รา„	เชน่เดยีวกนั	รวมถงึเหน็ความเผลอคดิคาํ

ว่า	”เรา„	ที่ดับไปในแต่ละขณะ	จะเป็นตัวตนของเราจริงจังไปได้อย่างไร		มีเพียงความ

เผลอคิดที่หลงคิดคําว่า “เรา”  ขึ้นมาเท่านั้น แต่ไม่ได้มี “เรา” อยู่จริง
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๓.	ปีติ		เมื่อกายสงบระงับ	และจิตสงบระงับจากความฟุ้งซ่าน	ความเอิบอิ่มจะ

ผลิบานขึ้นมาในใจ		เป็นความซาบซึ้งอย่างซาบซ่านจากจิตที่ไม่มีอกุศลเข้ามาปรุงแต่ง

ครอบงําใจ	รู้ว่าปีติเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยแต่ไม่ใช่ “เรา”

๔.	ความสขุ	ความเอบิอิม่น้ันจะผลบิานเปน็ความแช่มช่ืนโปรง่เบา	ไมห่นกัอดึอดั

แน่นจากการเพ่งการเน้น	หรือการแนบที่จุดโฟกัสต่างๆในร่างกาย	ไม่ได้เพ่งไปที่เท้า

กระทบพื้น	แต่รู้สึกถึงความปลอดโปร่งแห่งความสุขขึ้นมาแทน	ด้วยการมีปัญญา	”รู้„	

เพราะความแส่ส่ายฟุ้งซ่านทั้งหลายยุติบทบาทไปจากการเปลี่ยนจุดสนใจมารู้สึกที่กาย

ใจเมือ่สกัครู	่เปน็การสรา้งเหตใุหมด่ว้ยรูท้ีเ่ปน็กลาง ความรูส้กึแหง่ความสขุจงึผลบิาน

เป็นผลลัพธ์ตามมา หากเหตุปัจจัยไม่ใช่ “เรา”

๕.	เอกัคคตา	คือใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่แส่ส่าย	อันเป็นผลลัพธ์ของความสงบใจ		

จะมี	”รู้„	สังเกตเห็นว่า	เสียงรอบข้างซึ่งอาจเคยสร้างความหงุดหงิดรําคาญใจ	บัดนี้ถึง

เสยีงเหลา่นัน้มอียูอ่ยา่งเดมิ	แตใ่จกไ็มห่งดุหงดิรําคาญ	เหตเุพราะใจตัง้มัน่ไมเ่ผลอขาด

สตสิง่ออกไปใหค่้าปรากฏการณภ์ายนอก	ด้วยการปรงุแตง่รา้ย	ใจทีร่ะงับจากความปรงุ

แตง่อกุศล	ผลจึงเปน็ความตัง้มัน่แนว่แนอ่ยูใ่นอารมณท์ีเ่ปน็กลางอยา่งมคีวามสขุเบาๆ	

รู้ความตั้งมั่นนั้นว่าเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ไม่ใช่ “เรา”

การพฒันาในรปูแบบผา่นองคป์ระกอบทัง้	๕	อาจเลอืกอริยิาบท	หรอืสถานทีซ่ึง่

เกือ้กลูไปตามความเหมาะสมเฉพาะหนา้	ซึง่บางคนอาจเลอืกอริยิาบถนัง่	สว่นปฐมกาล

ใหจ้ติอาศยักอ็าจเลอืกความถนัดทีแ่ตกตา่งออกไป	เชน่	ลมหายใจ	ทอ้งพองยบุ	หรอืการ

ขยับมอื	ซึง่สิง่สําคัญตอ้งมีปญัญาสรปุใหใ้จรูว่้ากาํลงัทาํอะไร? ทาํไปเพือ่อะไร? และทาํ

แลว้จะมผีลลพัธ์อยา่งไร? นาํไปตอ่ประโยชน์กบัชวีติประจาํวนัใหม้คีวามสขุไดอ้ยา่งไร?  

เมือ่เขา้ใจเชน่นั้นแล้วจงึจะสามารถประยกุตใ์ชก้ับกระบวนทา่ในชวีติประจาํวนั		

ซึ่งต้องพบเจอกับผัสสะที่ไม่มีระเบียบ	หยาบ	สับสน	คละปนด้วยผัสสะที่ไม่คาดคิดอยู่

ตลอดเวลา	เพราะไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้
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๒.	การพัฒนากับผัสสะที่ไม่คาดคิดในชีวิตประจําวัน

เมือ่ตัง้หลกัตอ่รปูแบบอยา่งมีกระบวนทา่ทเีปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้	กา้วเทา้เดนิออก

จากบา้นอยา่งธรรมดา	เปน็ธรรมชาตสิบายๆ	โดยไมท่ิง้หลกัการแรก	หาทีอ่ยูใ่นกายไวใ้ห้

ใจมทีีอ่าศยัจะไดไ้มเ่ผลอเหมอ่	ขาดสต	ิไปพบผสัสะอนัไมค่าดคดิ	สงัเกตใจไวเ้สมอคอื

อยู่กับ	”รู้„	ไวเ้สมอๆในอริยิาบทของชวิีตประจําวนั	ดคูวามตัง้มัน่ทีถ่กูกระทบแลว้ซวนเซ

ไปมา	จะสังเกต	”รู้„	จุดอ่อนของตน	เช่น	หงุดหงิดง่าย	ยึดกับทิฐิว่าเราดีกว่า	สําคัญกว่า	

ไวใ้นใจ	จงึทาํใหก้ลา้ทีจ่ะตาํหนคินอืน่ได	้แตผ่ลลพัธก์ลบัเปน็การเสยีความปกตสิขุและ

ความตัง้มัน่ในใจทีเ่ปน็กลาง	สะอาดบรสิทุธิ	์อยา่งไมค่วรสญูเสยี	รวมถงึจดุออ่นอืน่ๆ	ซึง่

อาจเป็นคนอ่อนไหว	เอาแต่ตามความปรารถนาของใจมาตลอด	แต่ใจที่ซวนเซไปมาก็

ยังเผยจุดอ่อนของความไม่คงที่ ไม่ใช่ตัวตนดุจกัน

ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่การไมม่	ี”รู„้	อยูก่บัชวีติประจาํวนั	เปน็สถานการณท์ีไ่มป่ลอดภยั		

ทาํใหก้ารตัง้หลกัอยูก่บั	”รู„้	และเลอืกทีอ่ยูใ่หใ้จ	”รู„้	จดุใดจดุหนึง่ของรา่งกายไวก้อ่นจะ

ปลอดภยัไวก้วา่	โดยเฉพาะจดุกระทบทีส่ามารถอาศยัไดท้ัง้วนั	เชน่	รูส้กึตรงเทา้กระทบ

พื้น	เพื่อกดสวิตช์ความรู้สึกที่เป็นกลางเอาไว้	เมื่อใจจะซวนเซไปกับผัสสะที่ไม่คาดคิด

ภายนอก	กจ็ะกลบัมาตัง้ม่ันอยู่กับ	”รู้„	ไวก่้อนเสมอๆ	จนทาํใหเ้กดิความเคยชินใหมท่ีจ่ะม	ี

”รู„้	อยูก่บักายใจทัง้วัน	เหน็ความจริงของรูปเเทน้ามเดมิทีเ่กดิดบัอยูต่อ่หนา้วา่	ไมใ่ข	่”เรา„		
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๗. “รู้” ความลับของสังสารวัฏฏ์

ความลับแห่งเมล็ดพันธุ์

เก็บงํารหัสแห่งความรักความผูกพันที่จะหมุนวนสืบต่อการเดินทาง

รหัสแห่งความจําที่ย่อเป็นผลึกไว้ในเมล็ด

พอครั้นสายฝนอันอ่อนโยนมากระซิบเตือน

ก็ผลิแย้มใบอ่อนในอ้อมกอดของแสงตะวันอันอบอุ่น

ผลึกแห่งความทรงจําอันน่าพิศวงตอบรับขานขับสัมพันธภาพอันเคยผูกพัน

อยู่รอบตัว

แม้แต่รหัสของนามธรรมผ่านฤดูกาลที่อากาศอันเปลี่ยนแปลงแทรกซึมผ่าน

เข้ามาในที่ว่าง
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กระซิบกระซาบผ่านความรู้สึกจากหยดนํ้าค้างที่ปรุงนํ้าซุปจากแสงตะวัน

ตํานานแห่งความผูกพันในอดีตเริงร่าขึ้นอีกครั้ง

ผลิแย้มจากเหตุปัจจัย	ส่งผลเป็นความเปล่งปลั่งอันหอมหวาน

ที่ซุกซ่อนเอารหัสแห่งสัมพันธภาพทั้งมวลย่อเก็บเอาไว้ในรูปเมล็ด	

เมลด็พนัธุแ์หง่จติใจทกุดวงซึง่ดเูหมอืนวา่งเปลา่จากความรกัความชงัมากอ่น 

มามตีอนกระทบผัสสะทัง้หลาย	จดจาํถึงสิง่ทีนํ่าความสขุและทกุข์มาให	้มาปรงุนํา้ซปุแหง่

ความคิด	ปรุงแต่งด้วยส่วนผสมของความจําอันหลากหลาย	ประมวลเปรียบเทียบแล้ว

คิดตัดสินใจไปก่อพฤติกรรมทางใดทางหนึ่ง	หากก่อพฤติกรรมดี	จึงตระหนักถึงคําว่า	

”เรา„	ดีขึ้นมามาในใจ	หากหลงคิดร้ายจึงพาไปก่อพฤติกรรมร้าย	และตระหนักว่า	”เรา

ทําไม่ดี	หรือเป็นคนไม่ดี„	ซึ่งความตระหนักว่า	”เรา„	ในทิศทางต่างๆ	ไม่ได้มีอยู่ก่อน	มี

มาภายหลงัการกอ่พฤตกิรรมอนับดิเบีย้วไปตามความความคดิทีป่รงุแตง่ตอบโตผ้สัสะ

ตา่งๆ	อย่างไมรู่เ้ทา่ทนั	หมนุวนสลบัระหว่างความพอใจยนิดกีบัความหลงชงิชงั	ไปตาม

อุณหภูมิของความรู้สึกถึงคําว่า	”เรา„	ที่บิดเบี้ยวพร่าเลือนไปมาในแต่ละวัน

ความลับของสงัสารวฏัฏ์	ซ่ึงคาํวา่สงัสาร	แปลวา่ทอ่งเทีย่ว	สว่นวัฏฏะ	แปลวา่หมนุ

คอืการทํางานของชวิีตจิตใจลว้นหมุนวนจากความหลงคดิปรงุแตง่ประการแรก

ก่อน	เรียกว่า	“กิเลสวัฏฏ์”

หลังจากนั้นจึงก่อพฤติกรรมตามความคิดนั้น	เรียกว่า	“กรรมวัฏฏ์”

เมือ่ก่อพฤตกิรรมทางใดกร็บัผลแหง่ความรูส้กึนัน้	และหลงวา่เปน็เราในทศิทาง
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ต่างๆ	เรียกว่า	“วิบากวัฏฏ์”

ปรากฏการณท์ัง้สาม	จะหมุนวนไปตามเหตปุจัจยัทีม่ากระทบในเเตล่ะขณะ	เเละ

ก่อผลหมนุวนกนัอยูเ่ชน่น้ี	จงึหลงผดิ	ดูเหมือนมีตวัตนอนัหมนุวนสบืตอ่กนัอยูท่กุขณะ

๑.	กิเลสวัฏฏ์	นี้คือ	ความไม่รู้	หลงปรุงแต่ง	คิดปรุงแต่งแล้วยึดไว้ด้วยความ

ปรารถนา

๒. กรรมวฏัฏ ์คือ	กรรมภพ	หรอื	ภพ	ซึง่คอืภาวะแหง่เจตจาํนงซึง่ผลแิยม้เปน็ที่

ตั้งของเวทนาแล้วพาไปก่อพฤติกรรมตามเจตนาดีหรือไม่ดี	ต่างอุณหภูมิไปตามเจตนา

ดีร้ายเหล่านั้น

๓.	วิบากวัฏฏ์ คือชาติ	อันมีผลตามมาจากการก่อพฤติกรรม	เรียกว่า	ภพ	เป็น

ปัจจัยให้เกิด	ชาติ	คือความหลงตระหนักว่ามีตัวตนของเราจริงจัง	เป็นอย่างนั้นอย่างนี้	

ตามพฤติกรรมที่ก่อขึ้นทางกาย	วาจา	ใจ	นั่นเอง

ซึง่แทจ้รงิแลว้ความตระหนกัถงึตวัตนเหลา่นัน้ไมไ่ดม้มีากอ่น	แมแ้ตค่วามหลง

คดิปรงุแตง่ทัง้หลายกไ็ม่ได้มีมากอ่น	หากมี	”รู„้	เหน็ความหลงคดิปรงุแตง่แลว้ไมท่าํตาม	

วิบากต่างๆจะมีขึ้นมาได้อย่างไร

ในชีวิตประจําวันของคนส่วนใหญ่ที่ต้องกระทบกับผัสสะทุกวัน	หากบวกด้วย

ความไม่รู้	หลงคิดปรุงแต่ง	ก่อกรรมภพ ชาติ คือ ความหลงตระหนักว่า “เรา” ในมุม

ต่างๆ จึงวนเวียนอยู่อย่างนี้ เหมือนไม่มีวันจบสิ้น

การอยู่กับ “รู้” เห็นความหลงปรุงแต่งแล้วไม่ทําตาม คําว่า “เรา” ในมุมต่างๆ 

จะมีข้ึนมาได้อย่างไร	การอยู่กับ	”รู้„	ทําให้เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์อันไม่ควรต้องได้รับ	

และพบความสขุจากธรรมชาตเิดิมของใจทีป่กตสิขุอยูก่อ่นแลว้อยา่งไมค่วรตอ้งสญูเสยี
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สายนำ้าที่หมุนวน

จากเมฆฝนสู่นำ้าตกในขุนเขา ลำาธาร มหาสมุทร

เมฆหมอกที่ดูสลับซับซ้อน เป็นเชิงชั้นเหมือนวิมานเมฆ

ไม่รู้หัว ไม่เห็นหาง ไม่เห็นหนทางอันสิ้นสุด

หากหลงครุ่นคิด ไม่สุดสิ้นหายสงสัย

หากเห็นเหตุปัจจัย หายสงสัย

ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตน
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“รู้” เหตุปัจจัย
 

ความคิดกังวลสงสัยต่างๆมักมองมาจากทัศนะแห่งความมีตัวตน	เช่นเขากับ

เราใครดีกว่ากัน	ใครถูกใครผิด	ใครดีใครชั่ว	ใครได้ใครเสีย	ไปจนถึงความกังวลถึงตัว

ตนเราในอนาคต	หากมี	”รู้„	คอยสังเกตเห็นกระบวนเหตุปัจจัยของรูปนาม	ว่าเพราะสิ่ง

นี้มี	สิ่งนี้จึงมี	จะเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น	ไม่ใช่ตัวตนแต่อย่าง

ใด ความกังวลสงสัยว่าใคร เป็นอะไร? ได้อะไร? จะหมดไป

บอ่ยครัง้ในชวิีตประจาํวนั	จะพบปญัหาจากการกระทบกระทัง่กนั	และหลงถลาํ

เข้าไปในเนื้อหาของความคิดว่า	”ใครถูกใครผิด„	ต่างฝ่ายต่างวนเวียนควานหาเหตุผล

บนทัศนะคติที่สะสมมาเอาไว้	จมอยู่ในโลกของความหลงคิดผิด	ว่ามีเราผู้ถูกกระทํา

จากเขา	เช่นเขาไม่จริงใจต่อเรา	เอาเปรียบหักหลังเรา	หรือเมื่อสงสัยว่าใครผิดถูกกัน

แน่	ก็มักจะหาพรรคพวกช่วยสนับสนุนความคิดของตน	วนอยู่ในความคิด	ก่อความ

ทุกข์ใจอันไม่สมควรเลย
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หากมีสติ	มีความรู้สึกตัวเห็นความหลงคิด	และมีปัญญาเห็นว่า	”ถูกผิด„	เป็น

เพียงแค่มุมมองของแต่ละฝ่าย	หากใครหลงยึดไว้เป็นตัวตนจะนํามาซึ่งความทุกข์ใจ 

การมี	”รู้„	เช่นนี้	จะทําให้ตื่นออกมาจากความหลงว่ามีตัวตน	ผู้ได้ผู้เสีย	ผู้แพ้ผู้ชนะใน

ความถูกผิดเหล่านั้น	จิตใจจะตื่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้เบิกบาน	เห็นความถูกผิดหายไปใน

ความว่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากความเผลอถลําเข้าไปในเนื้อเรื่องที่หลง

คดิช่ัวคราวแลว้ดบัไปเทา่นัน้ ไมใ่ชต่วัตนทีแ่ทจ้รงิแตอ่ยา่งใด เหน็ “รู”้ กบัคดิ มสีภาว

ธรรมและผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

ความไมรู่ห้ลงผดิวา่	รปูธรรมและนามธรรมตา่งๆ	อนัไมค่งทีม่แีตท่กุขลกัษณะ

เป็นเรานั่นเอง	จึงก่อความความอยากได้สิ่งมาเติมเต็ม	และหลงคิดปรุงแต่งทางดีทาง

ร้ายขึ้นมาในการแสวงหาวิธีการดิ้นรนแสวงหา	อาการดิ้นรนของจิตใจเช่นนี้ไม่ได้มีมา

ก่อน	อาศัยความไม่รู้คิดว่ารูปธรรมเหล่านั้นเป็นเรา	จึงเกิดกระบวนการของนามธรรม

ต่างๆ	ตามมา	รูปและนามเหล่านี้	จึงไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองและคงที่อยู่ไม่ได้สักขณะ

การมี	”รู้„	แล้วหายสงสัย	ในที่นี้หมายถึงความหายสงสัยในความมีตัวตนหรือ

ไม?่	ในสิง่ของเราหรอืไม?่	ในปรากฏการณข์องรปูธรรมและนามธรรมตา่งๆ	ทีอ่าศยักนั

และกันเกิดขึ้น	ซึ่งหากมี	”รู้„	คอยสังเกตอาจเห็นแง่มุมต่างๆ	ได้ดังนี้

ร่างกายที่อาศัยธาตุ	๔	ไหลเวียนอยู่ภายใน	และธาตุ	๔	ที่ไหลเวียนอยู่ภายนอก

สัมพันธ์ประสาน	สัมพันธ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ไม่มีความคงที่อยู่แม้สักขณะ	

เพราะต้องอาศัยปัจจัยอื่นมากมาย	จึงไม่ใช่ตัวตนของ	”เรา„	หรือของใครแต่อย่างใด	

”รู้„	ว่ารูปอาศัยว่ารูปเป็นปัจจัย

นามอาศัยรูปเป็นปัจจัย	สิ่งที่เรียกว่าอาการของจิตใจหรือนามธรรมต่างๆ	เช่น
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การเห็น	การได้ยิน	การรับรส	การได้กลิ่น	การรู้สัมผัสกาย	ถ้าไม่มีรูปธรรมต่างๆ	เหล่า

นั้น	จะเกิดนามธรรม	หรือใจเข้าไปรับรู้รูปธรรมขึ้นมาได้อย่างไร	สิ่งที่เรียกว่าจิตใจ จึง

ไม่ใช่ตัวตน อาศัยเหตุปัจจัยจากผัสสะในรูป จึงเกิดขึ้น

เพราะมีการรับรู้ผัสสะ	รูปธรรมที่ประณีตก็มีความสุข	ที่หยาบเสียดแทงก็เป็น

ทุกข์	จึงเกิดความรู้สึก	ความจําในสิ่งที่รับรู้	หรือความคิดถึงรูปธรรมเหล่านั้น	นําเอา

ความจาํตา่งๆ	มาผสมประมวลกันขึน้ตามทศันะคต	ิความคดิจงึไมไ่ดม้ตีวัตนดว้ยตนเอง

นามอาศัยนามเป็นปัจจัย	นามที่รับรู้	จดจํานํามาคิดปรุงแต่งไปในทางใด	ก็

สามารถสร้างนามธรรมชนดิตา่งๆขึน้มาได	้เชน่	ถา้คดิปรงุแตง่ไปในทางด	ีกเ็กดิอารมณ์

ด	ีมคีวามสขุใจ	หรอืคิดปรงุแตง่ไปในทางรา้ยกเ็กดิอารมณร์า้ยกลายเปน็ความรูส้กึทกุข์

ใจ	จึงดูเหมือนสิ่งที่เรียกว่าจิตใจ	เป็นตัวตน	ทํางานสร้างสุขทุกข์ได้ด้วยตนเอง

ความสุขใจหรือทุกข์ใจที่เป็นนามธรรมนี้	จงึเป็นปัจจยัสรา้งนามธรรมอื่นขึ้นมา	

เช่น	เมือ่มคีวามสขุใจแลว้ไมรู่	้คดิวา่เปน็เรา จงึเกดิตณัหาอยากไดค้วามสขุ หรอือยาก

พ้นทุกข์ อยากได้ภาวะที่ดีกว่านี้ หรือพ้นไป	หรืออยากพ้นทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนา	เกิด

นามธรรมทีเ่ขา้ไปยดึกบัความอยากอยา่งเหนียวแนน่	ยดึมัน่ในวธิลีทัธทิฤษฎตีา่งๆ	เพือ่

ตอบสนองความอยากให้กายใจได้รับความสุข

นามเป็นปัจจัยให้เกิดรูป	ความยึดกับความต้องการนั้นจึงผลักดันให้ร่างกาย

ไปก่อพฤติกรรมต่างๆ	ตั้งแต่แบะอก	กางไหล่	พูดจาข่มเหง	ยื้อแย่ง	อ่อนหวาน	ประจบ	

อ้อนวอน	หรือช่วงชิง	ทิ่มแทง	ทําร้าย	ซึ่งกิริยาท่าทางของร่างกายเหล่านั้นจะเเสดงออก

ไปเองไม่ได้	ถ้าไม่มีอาการของนามธรรมผลักดันอยู่เบื้องหลัง

เจตจํานงของนามธรรมเหล่าน้ันจึงสร้างนามธรรมอีกชนิดตามมา	คือความ

ตระหนกัวา่	”เรา„	อนัเกดิตามเจตนาน้ันๆ	เชน่	เจตนาด	ีกห็ลงวา่ม	ี”เรา„	ตระหนกัวา่	”เรา

ด„ี	เจตนาไมด่หีรอืกอ่พฤตกิรรมไม่ดี	กเ็กดิความรูส้กึตระหนกัวา่	”เราไมด่„ี	ขึน้มา	คาํว่า 
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“เรา” ในใจเหล่านีล้ว้นไมไ่ดม้มีากอ่นแตอ่ยา่งใด จนกว่าจะหลงคดิประมวลดว้ยมานะ

ทฏิฐข้ึินมาในทางใด และหลงเขา้ไปยดึมัน่เอาไวว้า่สิง่เหลา่นัน้เปน็ “เรา”	ซึง่เปน็เพยีง

กระบวนการเหตปุจัจัยทีอ่าศยัความสบืเนือ่งของสภาวธรรมตา่งๆ	อาศยักนัและกนัเกดิ

ขึ้น	ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่อย่างใด

”รู้„	แล้วหายสงสัย	คือ	”รู้„	เห็นเหตุปัจจัยในแต่ละขณะที่เกิดข้ึนในกายใจ	ว่า

เพราะสิ่งนี้มี	สิ่งนี้จึงมี	จึงละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตน หรือหายสงสัยว่ามี “เรา” ใน

อดีตหรือไม่อย่างไร? หรือมี “เรา” ในอนาคตหรือไม่?

เพราะการอยูก่บั	”รู„้	ในปจัจุบนั	ทีเ่หน็เหตปุจัจยัเกดิดบัสบืตอ่กนัอยู	่ไมไ่ดม้ตีวั

ตนด้วยตนเองสักขณะ	ทําให้ละสัญญาวิปลาส	และละสักกายะทิฐิ	ไม่เห็นสภาวะใดสัก

สิง่ทีเ่ปน็เราในปจัจบุนั	จติจงึตืน่หลดุออกมาจากความสงสยัทัง้มวล	ไมห่ลงเขา้ไปกงัวล

ในโลกของความคิด	เห็นสภาวะเดิมของธรรมชาติเดิมแท้ของใจที่ว่างบริสุทธิ์สะอาด

ปราศจากความปรุงคิดปรุงแต่งอยู่ก่อน
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ลูกโป่งฟองสบู่อันใสบอบบางดุจอัญมณีสีรุ้ง

ลอยคว้างอุ้มเอาความว่างไว้ข้างใน

ขณะที่ถูกโอบกอดอยู่ด้วยความว่างภายนอก

เมื่อเด็กๆ เป่าฟองสบู่

ต่างตื่นตาดูอัญมณีที่ลอยคว้าง

ขณะที่ยกมือ เอื้อมคว้า ก็ดับลับหายไปต่อหน้า

ดังว่าไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงมาก่อน
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“รู้” เหตุปัจจัยแล้วหายสงสัย

ประสบการณแ์ทท้ีเ่หน็เหตปุจัจยั เหน็ลกัษณะสิง่ทีอ่าศยัสิง่อืน่เกดิข้ึน ไมใ่ช่ “เรา”

ต่างจากประสบการณ์เทียม	ที่ตั้งทฤษฎีแล้วเข้าไปยึดทฤษฎีนั้น	เป็นทฤษฎี	

”เรา„	”ของเรา„

พักอิริยาบทให้สบายอย่างผ่อนคลาย	อย่าเอาจริงเอาจังกับทฤษฎีวิชาการมาก

เกินไปนัก	จะเคร่งเครียดเสียโอกาสแห่งความสุขจาก	”รู้„	โดยไม่ควรต้องสูญเสีย	กลับ

มากดสวติชแ์หง่ความรูส้กึตวัทีเ่ทา้กระทบพืน้	ปลอ่ยใหค้วามรูส้กึทีเ่ปน็กลางนัน้กระจา่ง

ขึ้นในความรู้สึกตัวทั้งหมด	

สังเกตดูความทรงจําที่เคยผูกพันประทับใจ
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รบัรูถ้งึความคิดทีอ่าศัยความจาํน้ัน	และเกดิเวทนาอารมณอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ขึน้

ในใจ	ใหร้บัรู้ถึงอารมณน์ัน้	หากเหน็เหตปุจัจยัเชน่นี	้จะหายสงสยัวา่ในอดตี	อนาคต	จะ

มี	”เรา„	เป็นอะไรหรือไม่?	อย่างไร?	เพราะอะไร?

เพราะเหน็เหตปุจัจยัจากประสบการณแ์ทต้รงเฉพาะหนา้วา่	“วญิญาณ” คอืการ

รบัรูน้ัน้ไมไ่ดม้ตีวัตนดว้ยตนเอง อาศยัการรับรู้ความคดิปรงุแตง่คอื “สงัขาร”	และความ

คดิในทศิทางตา่งๆ	ชอบชงัหรือเศร้าสร้อย	ก็ไม่มีตวัตนดว้ยตนเอง	อาศยัความจาํมาผสม

กันเข้า	ความจําในอดีตก็ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง	อาศัยจําในรูป	รส	กลิ่น	เสียง	สัมผัส	

ที่ทําให้เกิดเวทนา	สุข	ทุกข์	ต่างๆ	มาจําไว้เป็นความประทับใจ

หากเคยได้ยินวา่	”ตายแลว้วญิญาณออกจากรา่ง„	จะหายสงสยัจากประสบการณ์

แทซ้ึง่กาํลงัพสิจูน์ใหเ้หน็อยูต่อ่หน้าว่า	”วญิญาณ„	ไมใ่ชต่วัตน	ไมใ่ชเ่รา	แตอ่ยา่งใด	เพยีง

อาศยัการเข้าไปรบัรูค้วามคิดปรงุแตง่	(สงัขาร)	จากความจํา	(สญัญา)	ในอารมณ	์ในรปูที่

ผูกพันต่างๆ	ขึ้นมานั่นเอง	ซึ่งหากยึดมั่นผูกพันในรูปและอารมณ์ที่หลงจดจําผิดว่าเป็น

เราของเรา	ความหลงคิดปรุงแต่งในทางดีทางร้าย	ก็จะหลงสร้างอวิชชา	ความไม่รู้	หลง

วา่เปน็เราข้ึนมาจรงิจงั	วิญญาณจึงหลงเขา้ไปยดึความคดิ	ทีส่รา้งอารมณเ์ชน่นัน้ไปดว้ย

การเห็นเหตุปัจจัยอันเป็นประสบการณ์แท้ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าว่า ความคิด

ปรุงแตง่ (สงัขาร) นัน่เอง เปน็ปจัจยัใหเ้กดิวญิญาณ	เพราะความคดิหรอืสงัขารนี้	เปน็

ภาชนะทีร่วมเอาสญัญา	ผสมเวทนาทีย่ดึมัน่ผกูพนัในรปู	รส	กลิน่	เสยีง	สมัผสักาย	เอา

ไว้ด้วยความพึงพอใจ

หากความคิดน้ีมีสว่นผสมทีผ่ดิพลาด	โดยเอาความยดึมัน่ทีผ่ดิพลาดวา่ม	ี”เรา„	
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ลงไป	วญิญาณคอืการรบัรูท้ีไ่รเ้ดยีงสาจึงตอ้งดืม่กนิสว่นผสมทีผ่ดิพลาดนีไ้ปดว้ย	หาก

ยังมีความไม่รู้อยู่ก็จะหลงยืดว่า	วิญญาณเหล่านั้นเป็นตัวตนของ	”เรา„	เข้าไปอีก

การมี	”รู้„	เข้าไปรู้ว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตน	เกิดจากการรับรู้ส่วนผสมของสังขาร	

หรือความคิดที่ยึดมั่นอย่างผิดพลาด	ความหลงคิดนั้นจะดับลงชั่วขณะ	เกิดรู้ที่มีความ

เป็นกลางปกติสุขขึ้นมา

หากมีประสบการณ์แท้	เห็นเหตุปัจจัยของคําว่า	”วิญญาณ„	ตรงปัจจุบันขณะ	

จะหายสงสัยถึงคําว่าวิญญาณในอนาคตว่ามี	”เรา„	ไปเกิดเป็นอะไร?	อย่างไร?	เพราะ

อะไร?	เพราะล้วนเป็นเหตุปัจจัย ซึ่งไม่มีใครเป็นตัวตนอยู่ในนั้น	มีแต่เพียงว่า	เพราะ

เหตนุีม้	ีผลน้ีจึงมี	ถา้เหตน้ีุไม่มี	ผลน้ีจะมีไปได้อยา่งไร	ทาํใหเ้กดิปญัญาใชเ้หตปุจัจยันัน้

อยา่งถกูวธิ	ีไมโ่ปรแกรมความคดิทีห่ลงยดึมัน่	คาํวา่	”เรา„	ผกูพนัขึน้มาในใจ	ไมผ่กูพนั

ยึดมั่นกับธาตุ	๔	ที่ไม่ใช่ตัวตนของใครเหล่านั้น	และไม่ผูกพันกับธาตุ	๔	ด้วยความรัก

ใคร่ยินดีพอใจต่อผัสสะที่เกิดขึ้นอย่างหลงผิดว่ามี	”เรา„

การอยู่กับ	”รู้„	ตรงปัจจุบันที่มีหลักฐานยืนยันความไม่ใช่เราในแต่ละขณะของ

ปรากฏการณ์	จะทําให้เกิดปัญญาพบความสุขจากอิสรภาพ	ไม่เป็นทาสความปรารถนา

แหง่ตณัหาในรปูธาต	ุ๔	เหลา่นัน้ไปตามลาํดบั	”วญิญาณ„	หรอืจติ	หรอื	“รู”้ จะไปรูภ้าวะ

แห่งการไม่มีตัณหาคือสิ้นทุกข์นั้นแทน
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พระองค์คือความเป็นเช่นนั้น

พระองค์ทรงมีมหากรุณาธิคุณ ต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่ง

ทรงไม่มีร่างที่เที่ยงแท้ และมิได้มีภาวะแห่งตัวตนอันคงที่ถาวร

ทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพชีวิต

ด้วยเหตุปัจจัยอันมีเงื่อนไขสลับซับซ้อน

และทรงเสวยผลจากเหตุ 

ดูดซับและถ่ายเทส่งเหตุเหล่านั้นสืบต่อไป

พระองค์ทรงเป็นหนึ่งแห่งอาการทั้งปวง

ทรงสถิตย์อยู่ในความเป็นเช่นนั้น อย่างเป็นนิรันดร์ 

ด้วยการไม่ครอบครอง

ไม่มีเจ้าของเหตุอันหลากหลายและผลอันหลากหลายเหล่านั้น
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ทรงชำาแรกแทรกซึมอยู่ในทุกสรรพสิ่งและสรรพชีวิต

พระองค์ทรงเป็นทั้งสิ่งที่ถูกสมมุติ 

และเป็นความบริสุทธิ์เหนือสมมุติใดๆ

สัจจะแห่งพระองค์เหนือคำาบรรยายที่จะกล่าวอ้าง 

แต่ทรงสร้างสมมุติเพื่อสื่อสาร

บทเพลงของพระองค์คือครรลองแห่งธรรมชาติ 

อันปราศจากผู้ได้รับหรือสูญเสีย

เป็นสัจจะแห่งความว่างจากตัวตนที่เที่ยงแท้

ทรงสถิตย์อยู่อย่างไร้ขอบเขตในห้วงจักรวาล

และทุกดวงใจในทุกชีวิตแห่งยามนี้

พระองค์ทรงเป็นทั้งบทเพลงแห่งปัจจัย

และเป็นความว่างอยู่เบื้องหลังครรลองแห่งบทเพลงนั้น

พระองค์คือความเป็นเช่นนั้นอันสถิตย์อยู่นิรันดร์

ในความไม่มีเจ้าของผู้ครอบครองแต่อย่างใด
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ฝูงหงส์ขาวลอยตัวอย่างเชื่องช้าไปในลำาธาร

ด้วยชุดสีขาวสะอาดดั่งผู้ทรงศีล

ขณะที่นกกานำ้าสีดำาเดินเลาะอยู่ริมตลิ่ง

ด้วยชุดดำาดั่งเพิ่งกลับจากงานศพ

ความจริงแล้วศีลไม่ได้เกิดจากชุดขาวหรือชุดดำาแต่อย่างใด

กิริยาที่สงบของกบในหน้าหนาว 

เพียงเพื่อประหยัดพลังงานให้น้อยที่สุด
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และเม็ดประคำานำ้าค้างที่ร้อยบนใบหญ้า

ก็มิได้แสดงสถานภาพว่าคือผู้มั่นคงไม่ซวนเซ

ความไม่หลงยึดมั่นในเปลือกแห่งภายนอกอย่างงมงาย

แต่รู้จักใช้รูปแบบแห่งสมมุติ และความบริสุทธิ์ใจที่ไร้สมมุติ

ไม่สุดโต่งไปในข้างหลงใหล หรือสุดโต่งไปในด้านต่อต้าน

อยู่กับหนทางแห่ง ”รู้„ ด้วยใจเป็นกลาง

เหมือนพายเรืออยู่ในลำาธาร 

ที่มีหงส์ขาวและกาดำาแหวกว่ายผ่านไป
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 ๘. พัฒนาการแห่ง “รู้” สู่ความบริสุทธิ์ทั้ง ๗

เเมว้า่ฝงูหงสข์าวจะไมไ่ดต้ัง้ใจจะรกัษาศลีดว้ยชดุขาว	เพราะมนัไมไ่ดม้ตีวัตนที่

ถาวร	เเต่ความไม่รู้ที่เเทรกตัวอยู่ในสัญชาตญาณ	ก็ส่งผลสู่การเเย่งชิงอาหาร	หวงเเหน 

พื้นดินเเละสายนํ้าที่ดื่มกิน	เเม้ว่าเจตนาเเละผู้เสวยเวทนาจะไม่มีใครเป็นตัวตนผู้ได้

รับ เเตก่ม็อียูโ่ดยธรรมชาตขิองเหตปุจัจยั	คอืหากเหตนุัน้เปน็เจตนาทีไ่มด่	ีมคีวามหลง	

(โมหะ)	อยากได้	(โลภะ)	เเละขัดเคือง	(โทสะ)	ต่อความไม่สมปรารถนา	ย่อมมีผลเป็น

ความทุกข์จากเจตนาไม่ดีเหล่านั้น	ยิ่งหากหลงผิด	(อวิชชา)	ไม่รู้	หลงยึดว่ามี	”เรา„	เป็น

เจา้ของทกุข์ทีไ่มส่มปรารถนาตอ่สิง่ทีไ่ดม้าเเละไมค่งทีเ่หลา่นัน้	การเเกป้ญัหาทกุขอ์ยา่ง

ผิดวิธี	ย่อมนําสู่การทะเลาะวิวาท	เเย่งผืนดินเเละสายนํ้า	โดยไม่รู้ความจริงว่า	ไม่มีใคร

เป็นผู้ได้อันถาวรเเต่อย่างใด
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การพัฒนา	”รู้„	ขึ้นมาในชีวิต	ย่อมเห็นผลลัพธ์ที่ต่างกัน	

ถ้ากระทบแล้ว บวกด้วยความไม่รู้ ผลเป็นความทุกข์ใจ

ถ้ากระทบแล้ว บวกด้วยรู้ ผลเป็นความสุขใจ

ดงันัน้พฒันาการแหง่รู	้จะงอกงามความสขุจากความฉลาดในอกี	๗	ประการตามมา

๑.	เพราะมี	”รู้„	องค์ประกอบแห่ง	”รู้„	ดูแลใจ	ตั้งแต่มีสติระลึกรู้ที่กายใจอันมี

ซึง่สต	ิมผีลลพัธเ์ปน็การอารกัขาใจให้ปกต ิมคีวามรูส้กึตวัวา่หลงหรอืไมห่ลง	ทาํใหเ้กดิ

ความละอายใจไม่กล้าทําชั่ว	เพราะรู้สึกตัวจากประสบการณ์แท้ที่เห็นอยู่ในใจว่า	หากมี

เจตนาไมด่	ีอารมณย์อ่มไมด่	ีไมว่า่จะมคีนเหน็หรอืไมเ่หน็	กไ็มก่ลา้ทาํชัว่ทัง้ตอ่หนา้และ

ลับหลัง	เพราะเกรงกลัวผลของเจตนาที่ไม่ดีที่ทําให้อารมณ์ต้องทุกข์ใจ	หากยิ่งเผลอ

กระทําชั่วออกไป	ความทุกข์ใจก็ยิ่งต้องเพิ่มมากขึ้นไปตามแรงแห่งความเผลอปรุงแต่ง

รา้ยเหลา่นัน้	จงึเกดิความสํารวม	ระวงัผสัสะตา่งๆ	ทีเ่ขา้มากระทบใจ	และรกัษาใจนัน้ไว้

ใหป้กต	ิชือ่วา่มศีีลทีบ่รสิทุธิข์ึน้มา	ทัง้ทางกาย	วาจา	ใจ	เพราะศลีแปลวา่ความปกต	ิอนันาํ

ความสขุสงบเยน็มาสูจิ่ตใจ	ละความงมงายในการยึดมัน่พรตทีข่าดสต	ิเรยีกวา่		ศลีวิสทุธิ์

๒.	เพราะความ “รู้” ดูแลใจให้ปกติดังกล่าว ใจจึงสงบ ระงับความฟุ้งซ่านแส่

ส่าย	เพราะหากไม่เผลอคิดเรื่องร้ายขึ้นมาในใจ	ความขัดเคืองเคียดแค้นพยาบาทจะมี

ข้ึนไดอ้ย่างไร	อีกทัง้ความกงัวลตอ่อดีตทีท่าํชัว่	เผลอทาํชัว่ไปกย็อ่มไมม่	ีความหงดุหงดิ	

หดหู	่ซมึเศรา้	อันเศรา้หมองย่อมไม่อาจครอบครองพืน้ทีข่องจติใจทีป่กตไิด	้ทาํใหใ้จเกดิ

ความตัง้มัน่	สงบมัน่คงขึน้ในทศิทางของกศุล	มจีติใจทีเ่อบิอิม่แชม่ชืน่อยา่งมคีวามสงบ

สุข	ชื่อว่าจิตวิสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ปราศจากอกุศล	ชื่อว่าจิตวิสุทธิ์

๓.	เมือ่อยูก่บั	”รู„้	ด้วยใจทีต่ัง้ม่ัน	สงบสขุด้วยความเปน็กลาง	จงึเกดิปญัญาเหน็

กายใจตามความเปน็จริง เชน่	เทา้ทีก่ระทบ	ซึง่มีประสบการณแ์ทย้นืยนัดว้ยหลกัฐานอยู่

ต่อหน้าว่า	สิ่งที่สมมุติเรียกว่าเท้า	เป็นเพียงรูปธรรมที่ประกอบไปด้วยธาตุ	๔	ไม่ใช่สิ่งที่
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เปน็ตวัตนของเราอยา่งถาวรแตอ่ยา่งใด	อกีทัง้ความรูส้กึทีเ่ทา้กระทบพืน้กไ็มไ่ดม้คีาํวา่

เทา้อยู่ในความรูส้กึตรงนัน้	เปน็เพยีงสนามพลงัคลืน่ของนามธรรมทีอ่าศยัการเบยีดตวั	

ของช่องว่างในรูปธรรม	ความรู้สึกรับรู้นั้นจึงเป็นเพียงนามธรรมที่ไม่ได้มีเจ้าของ	เป็น

เพียงครรลองของรูปและนามที่เกิดขึ้นกับร่างกาย	ซึ่งไม่ได้มีความคงที่	ไม่ได้มีตัวตน

ที่ถาวรแต่อย่างใด	ชื่อว่า	มีการเห็นที่ถูกต้องขั้นต้นของรูปและนาม	เรียกว่า ทิฐิวิสุทธิ์

๔.	การมีความตัง้ม่ันอยู่กับ	”รู„้	ด้วยความรูส้กึตวัทีค่อยสอดสอ่ง	เหน็การทาํงาน

ของกายและใจ	จะเกิดปัญญาเห็นปฏิสัมพันธ์ของสิ่งที่อาศัยกันและกัน	เกิดขึ้นในกาย

และใจ	เช่น	เจตนาคิดไปในทางที่ดี	จึงเกิดอารมณ์ที่ดีเป็นผลตามมา	ทําให้ใบหน้ายิ้ม

แย้มแจ่มใส	หรือหากมีเจตนาคิดจะไปดื่มนํ้าผลไม้	ชา	กาแฟ	ร่างกายจึงลุกข้ึนไปหยิบ

ส่ิงเหล่านัน้มา	และเม่ือลิน้กระทบรสน้ําเหลา่น้ัน	จึงเกดิความรูส้กึรบัรู	้ทีเ่ปน็สขุหรอืทกุข	์

จากผัสสะที่หยาบหรือละเอียดประณีตเหล่านั้น	ทําให้	”รู้„	ว่า	สุขหรือทุกขเวทนาไม่ได้

มีมาก่อน	อาศัยเหตุปัจจัย	คือผัสสะต่างๆ	ซึ่งหากเกิดสุขเวทนาก็จะเกิดความอยากได้

ตามมา	หรือผัสสะนั้นหยาบนําทุกข์มาให้	จึงเกิดความอยากผลักไส	หรืออยากพ้นจาก

ภาวะเหลา่นัน้	หากยดึกบัความอยากทางใดทางหนึง่	จงึเกดิพฤตกิรรมตามมา	เชน่	หาก

ผัสสะนั้นหยาบ	เกิดความไม่ชอบ	จึงอยากผลักไส	หากมี	”รู้„	เข้ามาทัน	ความอยากทาง

ร้ายนั้นจะดับไป	แต่หากไม่รู้จะเกิดเจตจํานงต่อไปว่า	ถ้าได้ทําความยึดกับความอยาก

นั้นแล้วลงมือก่อพฤติกรรม	เช่น	เม่ืออยากพ้นจากภาวะที่ไม่น่าปรารถนานี้	ก็จะพูด

ร้ายออกไป	เพื่อให้ภาวะเหล่านั้นไปพ้นๆ	เสียที	เมื่อเผลอพูดไม่ดีออกไป	ก็เกิดความ

ตระหนักว่า	”เราพูดไม่ดี	ดูเป็นคนไม่ดีเลย„	จะสังเกตเห็นว่าความตระหนักหลงคิดว่า	

“เราดี” หรือ “เราไม่ดี” ไม่ได้มีอยู่ก่อน เกิดจากการก่อพฤติกรรมทางใดทางหนึ่ง ตาม

สิ่งที่ยึดไว้กับความปรารถนา

เจตนาและการกอ่พฤตกิรรม	จนเกดิการตระหนกัคาํวา่	”เรา„	ในมมุตา่งๆ	นีเ้อง	

ที่เรียกว่า	ภพ เป็นปัจจัยให้เกิด “ชาติ” คือเกิดหลงว่า “เรา”	เป็นอย่างนั้นอย่างนี้	ซ่ึงมี

ตามหลงัพฤตกิรรม	ทีเ่รยีกวา่	”กรรมภพ„	คอืภาวะแหง่เจตจํานงในใจ	เชน่	มเีจตนารา้ย	
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ภพหรือภาวะในจิตใจก็ร้อนรุ่ม	หากมีเจตนาดี	ก็เหมือนมีสวนดอกไม้เบ่งบานข้ึนมาใน

ใจ	ยิ่งทําดีตามเจตนานั้น	จึงเหมือนมีคําว่า	”เรา„	เกิดอยู่ในภาวะที่แช่มช่ืน	สดใสเรือง

รองเบิกบาน	เหมือนดังอยู่ในสวนสวรรค์

การมี	”รู้„	เห็นกระบวนการเหตุปัจจัยของรูปนาม ที่อาศัยกันและกันเกิดข้ึน 

ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองสักขณะ และไม่มีภาวะใดคงที่อยู่ได้ด้วยตนเอง	เป็นการหาย

สงสัยว่ามี	”เรา„	มีแต่เหตุปัจจัย	จึงชื่อว่าปัจจยปริคคหญาณ	หรือกังขาวิตรณวิสุทธิ์

๕.	การม	ี”รู„้	เหน็เหตปุจัจยัทีเ่กดิขึน้ในกายใจตรงหนา้	จงึเกดิปญัญาเลอืกมมุมอง

อยา่งถกูวธิ	ีและเลอืกการตดัสนิใจแก้ปญัหาอย่างถูกวธิไีปดว้ย	คอืหากไมม่รีู	้(อวชิชา)	จะ

หลงผิดเร่ืองเลอืกมุมมองของอตัตาตวัตน	ควานหาความถกูผดิจากคาํวา่	”เรา„	”เขา„	ซึง่

การทิง้	”รู„้		ปลอ่ยใจออกไปเพง่โทษภายนอกจะหลงวา่เขาผดิ	และปรงุแตง่วธิกีารตอบโต้

ปรากฏการณอ์นัดจุพยบัแดดทีไ่มม่ตีวัตนเหลา่นัน้	โทษดนิฟา้อากาศ	ถนน	ผูค้น	นาํผล

มาสูค่วามทกุขใ์จเพิม่ขึน้	แตห่ากอยู่กับ	”รู้„	เหน็เปน็เหตปุจัจยั	เปน็การเลอืกมมุมองอยา่ง

ถูกวิธี	และเลือกใช้เหตุปัจจัยนั้นอย่างถูกวิธี	อย่างน้อยที่สุด	เลือกการมีเจตนาดี	พูดดี	

อารมณ์ดีไว้ก่อน	มองเห็นเหตุปัจจัยซึ่งไม่มีตัวตนของใครอยู่ในนั้น	นอกจากความไม่รู้

และความอ่อนแอเพียงชั่วขณะ	ซึ่งต้องเผชิญกับความปรวนแปรไม่คงที่	และไม่ได้มีสิ่ง

ใดเป็นตัวตนที่ถาวร	ไม่ว่าสภาวธรรมใดที่เกิดขึ้นในกายและใจก็เช่นกัน

๖.	การเลือกมองมุมถูกของเหตุปัจจัยด้วยการอาศัยอยู่กับ	”รู้„	จะพัฒนาไปสู่

มุมมองที่ละเอียดอ่อนขึ้น	ในปัญญาที่ประณีตลึกลํ้า	ตามมาด้วย	”รู้„	ที่มีความสงบตั้ง

มัน่	เหน็ทกุปรากฏการณข์องรปูและนาม	ไมว่่ารู	้หรอืหลงคดิในกีล่า้นๆ รปูแบบ กล็ว้น

เกดิดบัผา่นไปตามเหตปุจัจัย	สลายตวัไปทกุขณะ	เปน็สิง่ไรส้าระทีไ่มค่วรเข้าไปยดึมัน่	มี

แต่โทษภยัหากหลงถลําเขา้ไปยดึกบัความปรงุแตง่	แลว้กอ่กรรมอกศุล	มผีลเปน็วบิากที่

เศรา้หมองอนัไมไ่ดม้อียูก่อ่น	จงึหนา่ยตอ่ความปรงุแตง่ทัง้หลาย	และมปีญัญาหาทางออก

จากการปรุงแตง่เหลา่นัน้	ทวนเขา้ไปเหน็ถงึความไมม่มีากอ่นในใจ	แมม้ปีรากฏการณท์ี่
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เกดิขึน้ตามเหตปุจัจยัแลว้สลายไปสูค่วามไม่มี	จิตจงึมปีญัญาวางใจเปน็กลางตอ่การปรงุ

แต่งที่ยั่วเย้าเข้ามา	ไม่ผลักต้านเพราะห้ามไม่ได้	แต่ก็ไม่ไหลตาม	เพราะเป็นสิ่งไร้สาระ		

อนุโลมตามกฎของสัจธรรมในความไม่เที่ยง	ไม่คงที่	และไม่ใช่อัตตาตัวตนที่ถาวรแต่

อย่างใด	เรียกว่า	“ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์”

๗.	หากอยูก่บั	”รู„้	ไม่หลงเขา้ไปในเน้ือหาทีป่รงุแตง่	ซึง่ไมม่ตีวัตนของใครอยูใ่น

เนื้อหาเหล่านั้นจริง	จิต	”รู้„	จะเข้าไปรู้ภาวะแห่งความไม่ปรุงซึ่งเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่มี

อยูก่อ่นแลว้	เปน็ความสงบสนัตสิขุดว้ยความสะอาดหมดจดจากความหลงปรงุแตง่ทัง้

มวลเรียกว่า	“ญาณทัศนวิสุทธิ์”
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สุขใจที่ได้ “รู้”

๕
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ประตูแห่งพระองค์ทรงเปิดอยู่ต่อหน้าเสมอ

เปิดเผยให้เห็นถึงความไม่คงที่ ซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ความดิ้นรนอยากครอบครอง ซึ่งไม่มีผู้ได้หรือสูญเสียอย่างแท้จริง

มีแต่สิ่งที่ไร้ความปรารถนา

อันเป็นธรรมชาติเดิมที่บริสุทธิ์สะอาดอยู่ก่อน

ประตูสู่มรรคาแห่งพระองค์ เป็นกลาง ว่างจากความชอบชัง

ทุกย่างก้าวที่เท้ากระทบพื้น ไม่มีผู้เดินทาง

มีแต่การเปลี่ยนพลังงานจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง

ซึ่งประตูแห่งพระองค์ทรงเปิดรอคอยอยู่ต่อหน้าในทุกที่ทุกเวลา

โดยไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาแต่ประการใด
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 ๑. อาศัย “รู้” เพื่อไม่ให้ความไม่รู้เข้ามาอาศัย

ลูกนกซึ่งเพิ่งเริ่มหัดบิน	กระโดดเลาะไปตามกิ่งไม้	เก็บผลไม้เล็กๆ	ที่สุกงอม

พอได้ดื่มนํ้าหวานเเห่งชีวิตหยดแรกที่หากินได้ด้วยตนเอง	บางทีผลไม้สุกก็มีลูกหนอน

เล็กๆ	ซึ่งเเมลงมาไข่ไว้	พลังงานที่แปรรูปจากแสงอาทิตย์ที่มาบ่มเป็นนํ้าหวานในผลไม้

ซ่ึงเปลี่ยนสถานภาพผ่านรูปร่างไปมาดั่งไวรัสในร่างกายที่ถูกโจมตีด้วยเม็ดโลหิตขาว

สงครามเเห่งเมล็ดเซลล์ซึ่งกําลังดิ้นรนไม่มีความคงที่แม้สักขณะ	แม้ผู้คนจะหลงบ่นว่า	

”เราป่วย„	มันเป็นเสียงร้องของเมล็ดเซลล์	หรือเป็นเสียงของความหลงแห่งอุปาทานที่

หลงยึดมั่นว่าอุทยานแห่งเมล็ดเซลล์ที่เกิดดับมากมายเเล้วนับล้านๆ	ครั้งไม่ถ้วน	มิได้

มีใครเป็นเจ้าของครอบครองจริง

ความไม่คงที่นั้นมีอยู่ เรียกว่าทุกขลักษณะ แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกข์

เหล่านั้นเซลล์ที่หมดสภาพตายไปทุกวันบนชั้นผิวหนัง	เเละเกิดตายอยู่ทุกขณะจนถึง

วาระสุดท้ายที่ไม่สามารถโคลนนิ่งเซลล์ที่เกิดดับสืบเนื่องอยู่ได้อีกต่อไป	เเม้เเต่ธรรม
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ชาติเเห่ง	การรับรู้ก็เกิดดับตามผัสสะของรูปธาตุ๔	ที่เเปรรูปเป็นเส้นประสาทมากมาย	

เเละก่อคลื่นไฟฟ้าเป็นสนามพลังจากรูปธรรมเหล่านั้น	เเฝงอยู่ในความว่างในทุกมวล

อนุภาคของอะตอม	ที่มีว่างอยู่	๙๐	%	ทําหน้าที่รับรู้เเละรู้สึกต่อความสุขทุกข์ของผัสสะ

จากร่างกาย	เเลว้บนัทกึเกบ็ไวเ้ปน็หนว่ยความจํา	นาํมาคดิปรงุเเตง่ผกผนั	เกดิวญิญาณ

รบัรูค้วามคิดนั้นอีกที	จงึดเูหมอืนวา่สิ่งทีเ่รยีกวา่จติใจเหมอืนทาํงานไดด้ว้ยตวัเอง ใน

การสร้างสุขทุกข์จากความคิดปรุงแต่งเหล่านั้น

เมื่อเซลล์ต่างๆ	ในร่างกายตายลง	ช่องว่างที่เคยแทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของ

ร่างกายที่รับรู้ความรู้สึกเหล่านั้น	จึงเป็นพลังงานตกค้าง	ที่ก๊อปปี้หรือถ่ายสําเนาความ

รู้สึกที่ผูกพันตราตรึงไว้ในโปรแกรมของความจําอันหมุนวน	ความจําในรูป	รส	กลิ่น	

เสียง	สัมผัสกาย	อารมณ์ที่ประทับใจมากมายต่างๆ	เหล่านั้น	นํามาคิดถึงด้วยความ

หลงยึดมั่น	เหมือนแก้วที่ใส่ความร้อน	แม้จะยกแก้วนั้นออก	คลื่นพลังงานความร้อน

ก็ยังคงตกค้างอยู่ในที่ว่างชั่วขณะ	เหมือนแก้วที่ใส่ความเย็นก็เช่นกัน	แต่คลื่นพลังงาน

ในร่างกายทีเ่คยสมัผสัปฏิกริยิาตา่งๆ	มีมากมายกว่าแกว้นํา้นัน้หลายลา้นๆ	เทา่นกั	คลืน่

พลังงานนั้นจึงนําเอาโปรแกรมของความจํามาทํางานด้วยตัวเองได้	ยิ่งผูกพันยึดมั่นต่อ

ความจําอันน่าหลงใหลหรือน่าเคียดแค้นเท่าใด	การยึดมั่นของพลังงานยิ่งเกาะกุมตัว

กันรุนแรงมากเท่านั้น	ยิ่งคิดถึงสิ่งเหล่านั้นบ่อยเท่าไร	ความจําก็ดูเหมือนว่ายังแจ่มชัด

อยู่เท่านั้น	ส่วนความจําสิ่งใดที่ไม่ค่อยได้คิดถึง	ก็จะค่อยจางคลายเลือนหายไป	ไม่มี

บทบาทต่อปฏิกิริยาความคิดแต่อย่างใด	
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เพราะอวิชชา	(ความไม่รู้)	เป็นปัจจัย	สังขาร	(ความคิดปรุงแต่ง)	จึงมี

เพราะสังขารเป็นปัจจัย	วิญญาณ	(การรับรู้ถึงความคิดนั้น)	จึงมี	ฯลฯ

ความโศก	ความครํ่าครวญ	ความทุกข์กายทุกข์ใจ	ความคับแค้นใจจึงมีพร้อม

ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงจึงมีได้

หรือว่าโดยย่อ	อุปาทานขันธ์	๕	เป็นทุกข์

คือเมื่อใดที่กระทบผัสสะต่างๆ แล้วบวกด้วยอวิชชา (ความไม่รู้) เป็นทุกข์ 

เพราะเข้าไปหลงยึดในขันธ์ ๕ แต่ถ้ากระทบผัสสะต่างๆ บวกด้วย “รู้” เป็นสุข ที่ไม่

เข้าไปยึด	ไม่เข้าไปปรารถนาในขันธ์	๕	เป็นอิสรภาพจากความปรารถนา	มีภาวะแห่ง

ความปกติเป็นกลาง	ไม่เอนเอียงไปในข้างชอบชัง	ต้ังม่ันอยู่กับความปกติบริสุทธ์ิสะอาด	

ปราศจากการเข้าไปยึดความปรุงแต่งใดๆ	ดังน้ันการอยู่กับ	”รู้„	ด้วยความต้ังม่ันเป็นกลาง	

จงึพบหนทางพน้ทกุข	์และพบสนัตสิขุจากการสิน้ความปรารถนา	อนัเปน็ธรรมชาตเิดมิ

ที่บริสุทธิ์สะอาด	ว่างจากเจ้าของซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วตลอดเวลา
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แม้ว่าเหตุและผลลัพธ์แห่งพระองค์  จะไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ

แต่ความฉลาดแห่งปัญญาก็รู้จักเลือกใช้เหตุที่เป็นกุศล

มีผลเป็นความสุขไว้อาศัย

ดีกว่าอาศัยความทุกข์ใจอันเร่าร้อน  

จากการหลงขาดสติสร้างเหตุอกุศล

ความฉลาดที่อยู่กับใจอย่างมีความสุข

ในท่ามกลางอุปสรรคปัญหาซึ่งน่าจะทุกข์

เป็นความฉลาดแห่งปัญญา  ที่จะรักษาประโยชน์จากความสุขภายใน

คือ มีสติรักษาใจที่ปกติสุขไว้

ไม่หลงปรุงแต่งชอบชังต่ออุปสรรคปัญหาจากภายนอก 

ซึ่งไม่ใช่อัตตาตัวตนของใครและไม่อาจบังคับได้

การอยู่กับ ”รู้ „ อันเป็นของขวัญที่พระองค์ทรงชี้ให้ดู 

คือธรรมชาติเดิมของใจซึ่งว่างจากการปรุงแต่งอยู่ก่อน

เป็นธรรมชาติเดิมที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยสันติสุข  

ซึ่งไม่อาจมีสิ่งใดเติมปนลงไปได้

เพียงแต่ถูกบดบังด้วยความหลงปรุงแต่งร้าย

จากความไม่รู้เพียงชั่วขณะ
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๒. “รู้” กับ “ไม่รู้” มีผลต่างกัน

ชีวิตที่มีร่างกายและจิตใจ	ก็ล้วนเป็นเพียงเหตุปัจจัยในกระแสของธรรมชาติ	

ความฉลาดแห่ง	”รู้„	คือปัญญาที่รู้จักใช้เหตุปัจจัยไปสู่ผลลัพธ์ตามกระบวนของกุศล	

อนัมผีลเป็นความสขุทีส่มควรจะได้รบั	คือธรรมชาตเิดมิแทข้องใจทีม่คีวามปกตสิขุดว้ย

ความเปน็กลางอยูก่่อน	สว่นความไม่รู	้หลงปรงุแตง่ชอบชัง	เปน็สว่นเกนิอนัแปลกปลอม

ที่หลงสร้างขึ้นมาภายหลัง	อย่างขาดความรู้สึกตัวพื้นฐาน	ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และไม่

เกื้อกูลต่อชีวิตและจิตใจ	คือการขาดสติหลงปรุงแต่งในทางร้ายอันนําความทุกข์ใจมา

ให้อย่างไม่สมควรจะได้รับ

บทบาทของ “รู”้ และอวชิชาคอื “ความไมรู่”้ จงึมเีหตแุละผลลพัธท์ีต่า่งกนั	ซึง่ผู้

มปีญัญาทัง้หลายควรเลอืกวนิิจฉัยเจยีระไน	และใชเ้หตปุจัจยัอยา่งชาญฉลาด	นาํความ

สะอาดบริสุทธิ์แห่งสันติสุขมาสู่จิตใจอันเป็นธรรมชาติเดิมของใจที่มีความปกติสุขอยู่

ก่อนแล้ว	อย่าเพียงแต่ถูกความหลงไม่รู้	หลงปรุงแต่งร้าย	มาบดบังไว้ชั่วคราวเท่านั้น
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๑.	การอยู่กับ	“รู”้ มธีรรมชาตเิดมิแหง่ความรูส้กึตวัทีเ่ปน็กลาง	มผีลเปน็ความสขุ	

บางๆ	อย่างนุม่นวล	ออ่นโยน	ตืน่ออกมาจากความหลงปรงุแตง่ดว้ยโมหะ	มอีสิรภาพอนั

เบกิบานเปน็รสชาต	ิการอยูก่บั	”ความไมรู่„้	เปน็ความหลงในอกศุล	มผีลเปน็ความทกุข์

ใจ	อาจสังเกตเห็นความไม่รู้ได้จากความทุกข์ใจน้อยหรือมาก	ซึ่งมาจากเหตุแห่งอกุศล

ทางกาย	วาจา	ใจ	ที่หลงยึดกับความปรุงแต่งอย่างไร้สาระ	ร้ายแล้วก่อพฤติกรรมในสิ่ง

ที่ไม่ควรทํา	มีผลเป็นความทุกข์ในสิ่งไม่ควรทําในสิ่งไม่ควรได้รับ

๒.	การอยู่กับ	“รู้” ทําให้ความจริงปรากฏ	เห็นความจริงแห่งรูปแท้คือธาตุ	๔	ที่

ไม่มีใครเป็นเจ้าของ	และนามแท้	คือความว่างจากความปรุงแต่งมาก่อน	มีสภาวะเป็น

ความรู้สกึตวัทีเ่ปน็กลาง	การอยูก่บั	”ความไมรู่„้	บดบงัความจรงิไมใ่หป้รากฏ	ความไมรู่้

จมอยู่กับเนื้อหาที่หลงคิดในยึดมั่น	ในมานะทิฐิและความปรารถนาต่างๆ	บังจติเดิมแท้

ที่สะอาดปราศจากความปรุงแต่ง	บังหลงกับเปลือกที่แตกต่างของรูป	มองไม่เห็นความ

เหมอืนของรูปทีเ่ปน็ธาต	ุ๔	เหมอืนกนั		จงึหลงปรงุแตง่ในสมมตวิา่เปน็อตัตาตวัตน	เขา้

แก่งแย่งในธาตุ	๔	ที่ไม่มีเจ้าของเหล่านั้น

๓.	การอยู่กับ	“รู้” ทําให้เห็นถึงกระบวนการเหตุปัจจัย	ของรูปนาม	กาย	ใจ	ว่า

เพียงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น	ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง	มีผลเป็นความตื่นจากความ

วิปลาส	เห็นความเกิดดับอยู่ตรงหน้า	มีปัญญาเห็นว่าเหตุปัจจัยที่ดับไปในแต่ละขณะ

จะเป็นอัตตาตัวตนของเราไปได้อย่างไร		

การอยูก่บั	“ความไมรู่”้ ปกปดิเหตปุจัจยั	หลงยดึเศษเสีย้วของปรากฏการณเ์ปน็

อัตตาตัวตนจริงจัง	มีผลเป็นการตัดสินใจผิด	เหมือนทะเลาะกับเมฆหมอกอันเป็นเหตุ

ปัจจัยของละอองนํ้าซึ่งไม่มีตัวตนแต่อย่างใด	อาจสังเกตเห็นการตัดสินใจผิดซึ่งมีผล

เป็นความเศร้าหมอง	ทุกข์ใจเพราะไม่เห็นเหตุปัจจัยตามความเป็นจริง

๔.	การอยูก่บั	“รู”้ ทาํใหอ้รยิสจัจป์รากฏ	รูท้กุขลกัษณะคอืความไมค่งที	่ซึง่ไมม่ี
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เจ้าของทุกข์เหล่านั้น	ละความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาตัวตน	ทําให้ตัณหาความปรารถนา

อยากไดถู้กละไปด้วย	จงึเห็นสภาวะของการสิน้ตณัหาคอืนโิรธและมรรค คอืการวางใจ  

เป็นการไม่หลงปรุงแต่งชอบชัง เข้ามาบังใจที่ปกติสุขอยู่ก่อน

การอยู่กับ	”ความไม่รู้„	บดบังไม่ให้เห็นอริยสัจจ์	ไม่รู้ว่าทุกข์มาจากไหน?	หลง

โทษวา่ผูอ้ืน่เปน็ผูก้ระทาํ	หรอืหลงวา่ตวัตนเราเปน็ผูก้ระทาํ	ไมรู่ห้นทางแหง่การแกป้ญัหา

และดบัทกุข์อยา่งถกูวิธ	ีและไมรู่ผ้ลลพัธแ์หง่ใจทีไ่รต้ณัหา	วา่มธีรรมชาตเิดมิแหง่ความ

สุขที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยสันติสุขอยู่ก่อนแล้ว
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ความจริงอันสูงสุดแห่งพระองค์ 

มีคุณค่าเพียงพอต่อการทุ่มเทเสมอ

ความตื่นอย่างกระตือรือร้นถูกรวบเข้ามาสู่ดวงใจอันตั้งมั่น 

สะพานแห่งกายและใจอันมหัศจรรย์ 

เปิดเผยของขวัญแห่งลมหายใจอันไร้เจ้าของอยู่ต่อหน้า 

ประสบการณ์แท้อันซื่อตรง เกิดด้วยใจอันตั้งมั่นแน่วแน่ 

แผ่ขยายรัศมีภาพแห่งปัญญาอันละเอียดอ่อน ว่องไว แม่นยำา ลึกลำ้า 

ไม่หลงถลำาเข้าไปในความปรุงแต่งอันมายา 

ขุมทรัพย์ที่อยู่ตรงหน้า โดยไร้การแสวงหา หรือครอบครอง

ความจริงอันสูงสุดแห่งพระองค์ 

ผลิแย้ม เบ่งบาน เป็นของขวัญอันลำ้าค่าแต่ดั้งเดิม 

โดยไม่มีสิ่งใดจะเพิ่มเติมให้คงที่อยู่ในนั้นได้ 

สภาวะที่สะอาดบริสุทธิ์ว่างจากความปรุงแต่ง 

งดงามกว่าคำาบรรยายใดๆ
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๓. อยู่กับ “รู้” อย่างเบิกบานด้วยปัญญา

แปลกดีที่ก่อนจะมี	”รู้„	เรามองดูฝูงหงส์	หลงว่าเป็นหงส์จริงจังในคําบัญญัติ

ของสมมุติ	แต่เมื่อพัฒนาปัญญาอยู่กับ	”รู้„	กลับเห็นหงส์เป็นธาตุ	๔	ที่มีความสัมพันธ์

กับธาตุ	๔	ในจักรวาลทั้งมวล	อันเป็นเพียงกระบวนการเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งแปลงเรื่อง

เป็นเปลือกรูปทรงที่แตกต่าง	เปลือกขนของหงส์ขาว	และเปลือกอาภรณ์ของนกกานํ้าสี

ดํา	ปีกอันหลากสีสันของผีเสื้ออันเป็นธาตุ	๔	ที่ดูดดื่มนํ้าหวานที่เป็นธาตุ	๔	หลากสีสัน

ตระการตา	แตต่อ่มาเมือ่อยูก่บั	”รู„้	อยา่งเขา้ใจ	กลบัมองหงสเ์ปน็หงสอ์ยา่งสงา่งามตาม

โลกสมมตุ	ิเปน็ถงึความวสิทุธิอ์นัอศัจรรยต์อ่สมัพนัธภาพทีเ่ปน็หนึง่อยา่งซาบซึง้	ทัง้โลก

ของสัจจะอันบริสุทธิ์ และโลกของสมมุติที่ใช้ร่วมกันอย่างเคารพนอบน้อม
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ในสวน	ฝงูผเีสือ้หลากส	ีกาํลงัดูดด่ืมละอองเกสรนํา้หวานจากสวนดอกไมห้ลาก

หลายสสีนั	ถึงแมไ้มเ่คยมผีเีสือ้ตวัเดมิทีด่ดูดืม่นํา้หวานจากดอกเดมิ	เพราะทกุขณะทกุ

อนภุาคของปีกผเีสือ้กาํลงัเปลีย่นแปลง	ไม่คงอยูอ่ยา่งเดมิสกัขณะ	เช่นเดยีวกบันํา้หวาน

ในดอกไมท้ีเ่อบิอิม่หยดหยาดอยา่งทว่มทน้	บนกลบีดอกทีท่กุอนภุาคกาํลงัเปลีย่นแปลง	

เช่นเดยีวกับกายและใจทีก่าํลงัปรากฏเปน็ประสบการณแ์ทอ้ยูต่รงหนา้	ไมม่รีา่งกายเดมิ

อนัคงที	่ทกุลมหายใจทีน่าํความเปลีย่นแปลงมาสูท่กุมวลอนภุาคตัง้แตศ่รีษะจรดปลาย

เท้า	และอากาศที่โอบกอดไม่ใช่อ้อมแขนของบรรยากาศเดิม	เช่นเดียวกับจิตใจที่เข้าไป

รับรู้ในแต่ละผัสสะ	ก็ไม่ใช่ใจดวงเดิม	เพราะวิญญาณไม่ใช่ตัวตน	อาศัยผัสสะเกิดดับ

ไปทีละขณะตามผัสสะนั้นๆ	ซึ่งไม่ใช่ตัวตนดุจกัน

ของขวัญแห่ง	”รู้„	ที่เปิดเผยประสบการณ์แท้อยู่ต่อหน้า	จะไม่หลงไปให้ค่าต่อ

ประสบการณ์เทียม	ด้วยการหลงคิดคําว่า	”จิต„	หรือ	”วิญญาณ„	ขึ้นมาถกเถียงอย่างไร้

สาระ	แตส่ามารถทีจ่ะใชส้มมุตสิจัจะและปรมัตถ์สจัจะอยา่งไมง่มงาย	ดว้ยสญัญาวปิลาส	

จิตวิปลาส	ทิฐิวิปลาส	แต่มีสัมมาทิฐิเห็นถูกตามความเป็นจริง

๑.	สัมมาทิฐ ิเบื้องต้น	ซ่ึงประจักษ์ด้วยประสบการณ์แท้ตรงหน้าว่า	”กรรมมี

จริง„	เพราะเห็นชัดอยู่ในใจว่า	”กรรมคือเจตนา เป็นที่ตั้งของเวทนา„	คือหากมีเจตนา

ด	ีอารมณ์ย่อมดีมีความสขุ	จะเปน็อยา่งอืน่ไปไม่ได้	หรอืไมอ่าจมใีครมาหา้มผลลพัธน์ัน้

ได้	ถ้ามีเจตนาไม่ดี	อารมณ์ย่อมไม่ดี	มีความทุกข์	การเห็นถูกเช่นนี้	ย่อมทําให้เราเลือก

ใช้เหตปุจัจยัไปอยา่งถกูวิธ	ีโดยไมต่อ้งอาศยัใหใ้ครดลบนัดาล	แตม่สีทิธโิดยชอบธรรม

ตอ่โอกาสทีจ่ะมคีวามสขุในปจัจบุนั	โดยไมต่อ้งอ้อนวอนใหใ้ครมาบนัดาล	จงึทาํใหเ้กิด

ปัญญาให้เหตุปัจจัยของขันธ์	๕	ไปในทางบุญกิริยา	๑๐	ประการ	ตั้งแต่กิริยาอ่อนน้อม

ถ่อมตน	ไม่หลงยึดกับกายทิฐิ	กันอหังการให้อึดอัดคับข้องใจ	กิริยาที่ขวนขวายช่วย

เหลอืเกือ้กลูผูอ้ืน่ใหไ้ดร้บัความสขุ	การตัง้เจตนาในกริยิาแหง่บญุทีด่เีหลา่นี้	ยอ่มสง่ผล

ต่อขันธ์	๕	ตามเหตุปัจจัย	ให้ได้รับความสุขไปด้วย
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๑.	รปู	คอืการกระทาํทางกาย	วาจาทีด่	ีบรสิทุธิ	์(ศลี)		สูก่ริยิาไมเ่บยีดเบยีน แต่

เอื้อเฟื้อเกื้อกูล

๒.	เวทนา	กริยิาทีม่เีมตตาเอือ้เฟือ้การญุ	ยอ่มสง่ผลตอ่เวทนาอารมณท์ีเ่ปน็สขุ

๓.	สญัญา	เมือ่ทาํด	ียอ่มเกดิความจาํในสิง่ทีท่าํดนีัน้	และจาํความสขุจากความ

ดีเหล่านั้นไปด้วย

๔.	สังขาร	เพราะมีสัมมาทิฐิเห็นถูกแต่ต้นว่ามีเจตนากรรม	คือเจตนาเป็นที่ตั้ง

ของเวทนา	จึงใช้ความคิดเจตจํานงไปในทางที่ดี อารมณ์ย่อมดีไปตามความคิดที่เป็น

กุศล บนหนทางแห่งบุญกิริยาดังกล่าว

๕.	วิญญาณ	ซึ่งเป็นประดุจภาชนะที่จะรองรับอันว่างเปล่าอยู่ก่อน	ไม่ได้มีตัว

ตนด้วยตนเอง	แต่อาศัยสิ่งถูกรู้	จึงเกิดการรับรู้ขึ้น	เมื่อสังขารความคิดเป็นไปในทางดี	

วิญญาณจึงเข้าไปรับรู้ถึงเวทนาอารมณ์ที่ใฝ่ดี ที่มีความสุขนั้นไปด้วย
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๑.	สมัมาทฐิิ	คอืการเหน็ถกูวา่กรรมมจีรงิ	ดว้ยการเขา้ใจวา่กรรมคอืเจตนา	เปน็

ที่ตั้งของเวทนาดังกล่าว	ย่อมส่งผลไปสู่กระบวนการต่อไป

๒.	สมัมาสงักปัปะ	คอืการดาํรชิอบ	คอืมเีจตนาชอบไปในทางไมเ่บยีดเบยีน	ไมด่าํริ

ร้ายใหเ้วทนาอารมณต์อ้งเศรา้หมอง	เปน็ไปตามครรลองของปญัญาในการเหน็ถกูเบือ้งตน้

๓.	สมัมาวาจา	อนัมีความสมัพนัธก์บักระบวนการตา่งๆ	กอ่นหนา้	หากสมัมาทฐิิ

เห็นถูก	เจตนาไม่เบียดเบียน	วาจาคําพูดก็ย่อมต้องเป็นไปในฝ่ายดี	เพื่อความสุขของ

เวทนาอารมณ์อันสมควรจะได้รับ

๔.	สัมมากัมมันตะ	จะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์จากสัมมาทิฐิ	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งจากการเห็นถูกที่เข้าใจว่ากรรมคือเจตนา	เป็นที่ตั้งของเวทนาดังกล่าว	ย่อมส่งผลสู่

พฤติกรรมที่ดีในบุญกิริยา	หรือกิริยาที่เป็นกุศล	ซึ่งผลย่อมเป็นความสุขเวทนา	อย่างที่

จะเป็นอื่นไปไม่ได้	สอดคล้องกับสัมมาทิฐิอย่างกลมกลืน

๕.	สมัมาอาชวีะ	มคีวามสมัพนัธก์นักบั	๔	ขอ้เบือ้งตน้	เปน็การตัง้เปา้หมายทีจ่ะ

ใชชี้วติหาเลีย้งชพีอยา่งถกูวิธโีดยมเีจตนาทีด่	ีเพราะทกุชวีติทีท่าํงาน	ทาํมาหากนิ	กเ็พือ่

ให้เกิดความสุข	จึงไม่ควรละประโยชน์แห่งความสุขเบื้องต้นในปัจจุบัน	ขณะที่สมควร

จะได้รับเสียก่อน

๖.	สมัมาวายามะ	ยอ่มมคีวามสมัพนัธก์นัดงักลา่วกบัสมัมาทฐิ	ิทีเ่หน็ถกูวา่	เมือ่

มีเจตนาดีที่เป็นกุศล	ผลแห่งกุศลย่อมเป็นความสุข	ทําให้เกิดความเพียรคอยปิดกั้น

อกุศลใหม่ที่ไม่ได้มีมาก่อน	ไม่ให้มาตอนเผลอขาดสติ	ไม่อยู่กับ	”รู้„	และทําลายอกุศล

เก่า	คือเรื่องผิดพลาดเศร้าหมองในอดีต	ไม่นํามาคิดถึงให้เกิดความทุกข์ใจอย่างไม่

สมควรจะได้รับ	แต่มีความเพียรทําให้กุศลผลิแย้มและเบ่งบานข้ึนเป็นความสุขใจ	อัน

ไม่ควรจะต้องสูญเสียไป
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๗.	สัมมาสติ	ย่อมผลิบานกุศล	มีผลเป็นความสุข	อันสอดคล้องกับความเพียร

นัน้	คอืการขยนัระลกึรูอ้ยูท่ีก่ายและใจ	อนัเปน็สภาวธรรมทีเ่ปน็ปกต	ิเปน็กลางอยูก่อ่น	

เช่น	ความรู้สกึตรงเทา้กระทบพืน้	ซึง่เทา้น้ันไม่ได้ดหีรอืช่ัว	ถกูหรอืผดิ	ไดห้รอืเสยี	ใจนัน้

ก็เช่นกัน	เปน็เพยีงแค่ธรรมชาตแิหง่การรบัรู	้ซึง่หากขาดสตจิงึเผลอดํารชิอบชงัขึน้มาใน

ภายหลัง	สร้างความปรุงแต่งจากสัญญาวิปลาส	จิตวิปลาส	และทิฐิวิปลาส	แต่สติเกิด

จากถิรสญัญา	คอืการจาํถกูตอ้งแมน่ยาํในอนตัตาสญัญา	คอืจาํไดจ้ากประสบการณแ์ท้

ที่ระลึกรู้อยู่ที่กายใจ	ว่ารูปนามเหล่านี้ไม่ใช่อัตตาตัวตนคงที่ถาวร	มีแต่ความไม่คงที่ซ่ึง

อาศยัเหตุปัจจยัเกดิขึน้	ตามสมัมาทฐิเิบือ้งตน้ทีรู่ช้ดัวา่	หากมเีจตนาไมด่	ีอารมณย์อ่มไม่

ดเีปน็ทกุข์	ซึง่ไม่ใชจ่ากผูอ้ืน่กระทํา	สตทิีเ่กดิจากความจาํถกูตอ้งจะเขา้มาทาํหนา้ทีอ่ยา่ง

สมัพนัธก์ลมกลนืกบัมรรคทัง้หลายเบือ้งตน้	มผีลเปน็การอารกัขาใจทีป่กตสิขุอยูก่อ่นแลว้	

๘.	สมัมาสมาธ ิคือความตัง้ม่ันของใจทีเ่ปน็กลาง	ยอ่มทาํงานสอดคลอ้งกบัสมัมา

สติ	และมรรคทัง้	๗	เพราะเม่ือไม่เผลอขาดสตคิิดรา้ย	ความแสส่า่ยไปในทางความอยาก

ได	้พยาบาท	หดหู	่ซมึเซา	กงัวลกบัอดตีทีทํ่าไปแลว้	หรอืฟุง้ซา่นไปในอนาคตอยา่งลงัเล

สบัสน	ยอ่มเกดิมขีึน้ไมไ่ด	้เพราะสตริกัษาใจใหป้กต	ิอยูร่วมกบัความรูส้กึตวัในปญัญา

ที่คอยสอดส่องว่าหลงหรือไม่หลงจากความเห็นถูก	ดังนั้น	ปัญญากับสมาธิจึงทํางาน

สอดคล้องกันอย่างกลมกลืน	คือถ้าหากมีปัญญา	”รู้„	ว่าจิตปกติอยู่ก่อน	ความปรุงแต่ง

ทั้งหลายเป็นสิ่งแปลกปลอมมาภายหลัง	ไม่มีความคงที่สักขณะ	เป็นเพียงสิ่งที่อาศัย

กันและเกิดขึ้น	ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง	และไม่ใช่	”เรา„	แต่อย่างใด	สมาธิย่อมตั้งมั่น	

ไม่ฟุ้งซ่าน	แส่ส่ายออกไปในความหลงคิดปรุงแต่ง	ซึ่งประจักษ์อยู่กับประสบการณ์แท้

เฉพาะหน้าว่าความคิดปรุงแต่งไม่ได้มีอยู่ก่อน	ไม่คงที่	และไม่ใช่ตัวตน	

ความตั้งมั่นของใจในแต่ละระดับ	ตั้งแต่

๑.	ขนิกสมาธิ	คือพอขาดสตหิลงคิดปรงุแตง่ไป	แลว้รูส้กึตวัตัง้มัน่ขึน้มาชัว่ขณะ	

แต่ก็ทําให้อกุศลก่อตัวยืดเยื้อไม่ได้	เป็นสมาธิที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวัน	เพียงพอเป็น
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บาทฐานให้	”รู้„	ความเกิด-ดับ	ละความยึดมั่น	

๒.	อปุจารสมาธิ คือความตัง้ม่ันทีจ่วนเจียนจะแนว่แน	่แตก่ไ็มแ่สส่า่ยหลดุออก

ไปไกลจากใจ	เหน็การทาํงานของอาการในใจทีเ่กดิ-ดบั	แตไ่มถ่ลาํไปกบัอาการปรงุแตง่

ในความคิดเหล่านั้น	ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ด้วยใจเป็นกลาง	ส่งผลสู่ปัญญาให้	”รู้„	เห็นความ

เกิด-ดับเหล่านั้น	ว่าไม่ใช่ตัวตนอันคงที่ถาวรแต่อย่างใด

๓.	อปัปนาสมาธิ	ความตัง้ม่ันแน่วแน่	น้อยนดิหนึง่กไ็มส่ง่ออกจากใจ	เพราะ	”รู„้	

ว่าความปรุงแต่งทั้งหลายไม่ใช่เรื่องจริง	จิตจึงตั้งมั่นอยู่ที่ใจอย่างไม่ซวนเซเอนเอียงไป

ในทางชอบหรือชงั	ไดห้รอืเสยี	เพราะประจกัษอ์ยูแ่กใ่จวา่ไมม่ผีูไ้ดอ้ะไรในปรากฏการณ์

เหล่านี้	และไม่มีสิ่งใดเติมอะไรลงไปได้ในใจที่สงบตั้งมั่นแน่วแน่นี้	

มรรคจึงเป็นหนึ่ง แต่มีองค์ประกอบ ๘ ประการดังกล่าว
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การมีประสบการณ์แท้ประจักษ์อยู่ต่อหน้า

ถึงความไม่คงที่ของกายใจ

เพราะอาศัยสัมพันธภาพแห่งปัจจัยเกิดขึ้น

จึงละความยึดมั่นไม่หลงว่ากายใจเป็นเรา

ความแส่ส่ายในความปรารถนาอย่างสับสนจึงถูกละไปด้วย

ความดิ้นรนกระวนกระวายทางกายใจย่อมไม่ปรากฏ

ความหลงคิดปรุงแต่งทั้งหลายไม่เข้ามาบดบัง

สภาวะธรรมชาติเดิมของใจที่ปกติสุขอยู่ก่อนจึงเปิดเผย
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๔. การอยู่กับ “รู้” นั้น

เป็นความสุขอย่างเรียบง่าย

แทจ้รงิแลว้ธรรมชาตภิายนอกและธรรมชาตภิายในรา่งกายลว้นเปน็หนึง่เดยีวกนั	

ในแต่ละขณะที่ร่างกายดูดซับพลังงานภายนอกมาอยู่ตลอดเวลา	ตั้งแต่พลังงานใน

จักรวาล	ผ่านแสงอันอบอุ่นของดวงตะวัน	อากาศรอบๆ	ตัว	ลมหายใจจากใบไม้	และ

รา่งกายก็ถ่ายเทคนืพลงังานนัน้	กลบัไปใหท้กุสรรพสิง่ในธรรมชาตริอบตวัเชน่เดยีวกนั	

ตั้งแต่ลมหายใจที่ไหลออก	หยาดเหงื่อที่ระเหยล่องลอยข้ึนเป็นหมู่เมฆในท้องฟ้า	รวม

กับหยาดเหงื่อหรือหยาดนํ้าตาและสายเลือดของสรรพชีวิต

ดงันัน้	การอยูก่บั	”รู„้	อยา่งสขุใจ	คือการเปน็ผู้ดปูรากฏการณธ์รรมชาต ิเหมอืน

ดหูมูเ่มฆทีเ่คลือ่นไหวไปในฟา้กวา้ง	โดยไมต่อ้งเพง่จอ้ง	หรอืคาดหวงั	เพยีงแตรู่เ้ทา่ทนั	

หากใจหลงคิดจินตนาการว่าหมู่เมฆเหล่านั้นเหมือนอะไร	ซึ่งไม่ว่ามันจะเหมือนอะไร	ก็
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ลว้นเปน็เพยีงความคดิซึง่ไมม่ตีวัตนคงทีถ่าวรเหมอืนกนั	เกดิดบัสลายไปตามกาลเวลา

เหมือนกัน

หากธรรมชาติของหมู่เมฆเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ ไม่ใช่ “เรา” อาการของจิตใจทั้ง

หลายที่เป็นธรรมชาติ ย่อมเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ ไม่ใช่ “เรา” เหมือนกัน	การอยู่กับ	”รู้„	ดู

การทาํงานของใจจึงเปน็เร่ืองงา่ย	เหมือนดูธรรมชาตอินัหนึง่	ซึง่กาํลงัเคลือ่นไหวไปพรอ้ม

กับธรรมชาติอื่นๆ	รอบกาย	เพียงแต่ระวังความหลงผิดที่เผลอไปยึดเอาปรากฏการณ์

เหล่านั้นมาเป็น	”เรา„	หรือว่าเป็น	”ของเรา„

การอยู่กับ	”รู้„	อย่างมีความสุขใจได้	เพราะเมื่อใดเห็นความหลงผิดเเล้วไม่เอา	

ไมท่าํตาม	ความทกุขใ์จจากอกศุลทัง้หลายจงึเกดิขึน้ไมไ่ด	้การเปน็ผูรู้ผู้ด้อูยา่งเรยีบงา่ย	

โดยไม่ต้องเพ่งจ้อง	เหมือนมองหมู่เมฆ	ซึ่งไม่จําเป็นต้องเพ่ง	ต้องประคอง	หรือต้องบัง

คับเเต่ประการใด	ก็สามารถเห็นอยู่ต่อหน้าได้อย่างเรียบง่าย	เช่นเดียวกับการดูใจ	โดย

ไมห่ลงเขา้ไปเพ่งหรอืบงัคับ	เพยีงเเตย่อมรบัความจรงิ	เหมอืนยอมรบัวา่หมูเ่มฆทัง้หลาย

ไมใ่ชต่วัตน	เปน็เพยีงอาการของธรรมชาต	ิอาการของใจทีรู่ส้กึไดใ้นเเตล่ะขณะกไ็มใ่ชต่วั

ตน	เปน็เพยีงสิง่ถกูรูท้ีดั่บสลายไปเหมือนรปูทรงทัง้หลายของหมูเ่มฆ	เพยีงไมเ่ขา้ไปหลง

ยดึในเนือ้หารปูทรงเหลา่น้ัน	ซึง่ไม่ได้มีตวัตนถาวรเเตอ่ยา่งใด	ความสขุใจอยา่งเรยีบงา่ย

ที่เป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูก็เบ่งบานอิสรภาพอยู่ตรงหน้า
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รู้สึกลงตรงปัจจุบันของความรู้สึกตรงหน้า

จะมีปัญญา ”รู้„ รูปนาม ไม่ใช่ ”เรา„

ความหลงปรุงเเต่ง เเส่ส่าย ปรารถนาใดๆ ก็ยุติบทบาท

ความสุขจากการไร้ความคิดปรุงเเต่งซึ่งมีอยู่ก่อนเเล้ว 

ก็เปิดเผย
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๕. ประโยชน์ที่ได้จาก “รู้”

การใช้บัลลังก์ในจิตใจมี “รู้” เป็นที่อาศัย ความรู้สึกแห่ง	”รู้„	นั้นจะขยายรัศมี

ภาพแห่งความตื่นอย่างเบิกบานไปทั่วความรู้สึกของกายและใจ	อย่างไม่หลงวิปลาส

คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงที่ควร	”รู้„

ไม่ว่าผัสสะใดที่เข้ามากระทบ	”รู้„	นั้นจะอาศัยผัสสะเหล่านั้นนั่นเอง	เป็นที่ตั้ง

มั่นแห่งใจที่เป็นกลางอยู่ก่อนแล้ว	ไม่ว่าในขณะที่เท้ากระทบพื้น	กลืนนํ้าลาย	รับรส	รู้

เสียง	เห็นภาพ	ซึ่งอาศัยทั้งหมดล้วนเพียงสิ่งถูกรู้ถูกดูด้วยใจเป็นกลาง	ด้วยประจักษ์

ต่อความจริงอันมีหลักฐานยืนยันอยู่ตรงประสบการณ์แท้เฉพาะหน้าว่า	รูปธรรมและ

สิ่งถูกรู้ทั้งหลายเหล่านั้น จะเป็น “เรา” ไปได้อย่างไร เช่นเดียวกับการยืนดูพระจันทร์

ในคนืเดอืนเพญ็		อนัเปน็เพยีงแคส่ิง่ถกูเหน็	ไมม่แีมแ้ตผู่เ้หน็	ดงันัน้การดใูจ	จงึเหมอืน

การลมืตาดรูปูซึง่อยูต่รงหนา้	หากรปูธรรมอนัเปน็ธรรมชาตทิัง้หลายไมใ่ชเ่รา	อาการใจ

ก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ถูกรู้ ไม่ใช่ “เรา” ดุจกัน



296

ดังนั้นประโยชน์ที่ได้จากการอยู่กับรู้	อย่างเป็นสุขใจ

๑.	”รู้„	เพื่อเห็นความจริงว่าปรากฏการณ์แห่งรูปนามทั้งหลายล้วนเกิด-ดับไป

ทีละขณะไม่ใช่	”เรา„

๒.	”รู้„	ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นเรา	จึงละความเร่าร้อนใจในตัณหาทั้งมวล

๓.	”รู้„	แลว้มคีวามสขุจากธรรมชาตขิองใจเดมิแท	้ซึง่ไมไ่ดม้คีวามหลงปรงุแตง่

ชอบชังและตัณหามาก่อน

๔.	”รู้„	จงึเลอืกใชช้วีติทีถ่กูทางอยา่งเปน็ประโยชน	์นาํความสขุมาสูป่จัจบุนัและ

ส่วนรวม

๕.	”รู„้	แล้วไม่อาลัยอาวรณใ์นอดตีอยา่งหลงผดิว่ามเีราในเรือ่งราวทีด่ับไปแลว้

๖.	”รู้„	แล้วไม่กังวลในอนาคตว่าจะมีเราเป็นอะไร?	ได้อะไร?	เพราะไม่มีใครได้

เสียอะไรอยู่ก่อนแล้ว

๗.	”รู„้	จึงมคีวามสขุอยูก่บัปจัจุบนั	ไมฟุ่ง้ซา่นไปในอดตีและสงสยัไปในอนาคต

๘.	”รู้„	เห็นว่าทุกสิ่งเป็นเพียงเหตุปัจจัย	ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง	และเลือกใช้

เหตุปัจจัยอย่างมีความสุข	

การอยู่กับ “รู้” อย่างมีประสบการณ์แท้

เห็นลักษณะของเหตุปัจจัยที่เกิดดับอยู่ต่อหน้า

ไม่มีภาวะใดมีตัวตนด้วยตนเอง

ทําให้เกิดปัญญาประจักษ์จากหลักฐานตรงปัจจุบันขณะ
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ว่ามีแต่เหตุปัจจัย	ไม่มีตัวตนผู้ได้หรือสูญเสีย

ความปรารถนาทั้งหลายจึงถูกละไป

ในเมื่อรู้อยู่ต่อหน้าว่า	ไม่มีผู้ได้ผู้เป็นอะไร

แล้วจะฝันใฝ่ปรารถนาอะไรไปได้อย่างไร

ภาวะแห่งความสิ้นปรารถนาก็เปิดเผย

ธรรมชาติเดิมแห่งสันติสุขอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ซึ่งไม่มีแม้แต่ผู้ได้รับภาวะนั้นแต่อย่างใด
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รู้นะ คิดอะไรอยู่

อืม….. ดีแล้วที่ไม่คิด

นั่นละ… คือสิ่งที่มีอยู่ก่อนแต่ดั้งเดิม ก่อนเติมความคิดลงไป
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๖. ความสุขจากใจที่ปกติด้วยสันติสุขอยู่ก่อน

ความหลงคิดปรุงแต่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ใจทั้งหลายล้วนมาภายหลัง	เข้ามา

บดบงัความปกตแิหง่สนัตสิขุทีม่อียูก่อ่นแลว้	ภาวะทีไ่มก่อ่ทกุขใ์จจากการหลงปรงุแตง่	

อาจทดลองชิมรสชาติแห่งสันติสุขชั่วคราวนั้นได้

๑.	เพียงแค่รู้สึกตรงไปส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ผัสสะ	เช่น	ก้นกระทบ

เก้าอี้	เท้ากระทบพื้น	หรือลมหายใจ	โดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไร	เพียงแค่ใช้ความรู้สึก

หยั่งลงสู่ความรู้สึกนั้น	จะพบกับความรู้สึกที่ไร้คําบรรยาย	ซึ่งอาจประจักษ์ข้ึนในใจว่า

ความคิดปรุงแต่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจทั้งหลายไม่ได้มีมาก่อน	ตั้งแต่ความอยากได้	

อยากทําร้าย	หดหู่ซึมเซา	ฟุ้งซ่าน	หรือกังวล	เป็นเพียงผลจากความหลงปรุงแต่งทางใด

ทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติเดิมของใจที่มีอยู่ตลอด	แต่ความรู้สึกที่เป็นกลางด้วยความ

สงบสนัตสิขุนีต้า่งหาก ซึง่กําลงัเปดิเผยอยูต่อ่หนา้ โดยไมไ่ดถ้กูสรา้งขึน้ ไมไ่ดจ้ากไป

หรือกลับมา เพียงแต่ถูกบดบังอยู่ด้วยความหลงปรุงแต่งชั่วขณะเท่านั้น
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๒.	ทดลองสังเกตตรงที่เท้ากระทบพื้น	จะพบความจริงที่เปิดเผยอยู่ต่อหน้าว่า	

เทา้เปน็เพยีงรปูธรรม	ซึง่มนัไมรู่ด้ว้ยตวัเองดว้ยซํา้วา่มนัมชีือ่วา่เทา้	เปน็เพยีงธรรมชาติ

ของธาต	ุ๔	ทีร่วมกนั	ไมด่ไีมช่ัว่ มคีวามเปน็กลาง	และในขณะทีเ่ทา้กระทบพืน้กม็อีกีสิง่

หนึง่ซึง่เรียกวา่นามธรรม	เขา้ไปรบัรูถ้งึความรูส้กึแหง่ผสัสะนัน้	ซึง่เปน็เพยีงความรูส้กึที่

เป็นกลางอยู่ก่อนเช่นกัน ก่อนจะเติมความคิดปรุงแต่งแห่งภาษาว่าเท้าเรา หรือชอบ

ชังลงไป	การรู้ประจักษ์ต่อความรู้สึกของรูปธรรมที่เป็นกลางอยู่ก่อน	ทําให้ความหลง

ปรุงแต่งสร้างความทุกข์ใจทั้งหลายดับไปชั่วคราว	ก่อตัวขึ้นไม่ได้	ธรรมชาติเดิมแห่งใจ

ที่ปกติมีสันติสุขอยู่ก่อนแล้วก็เปิดเผย

๓.	หรือในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิตั้งมั่น	แน่วแน่	น้อยนิดหนึ่งก็ไม่ส่งออกไปใน

ความปรุงแต่งทั้งหลาย	ไม่มีเเม้เเต่อัตตาตัวตนของผู้จงใจจะกระทํา

๔.	หรอืในขณะทีจ่ติไม่หลงเข้าไปในเนื้อหาปรงุแตง่	จติยอ่มประจกัษถ์งึสภาวะ

แห่งความไม่ปรุงแต่งซึ่งมีอยู่ก่อน

๕.	หรือในขณะที่ละความยึดมั่นในขันธ์	๕	เป็นอิสระจากอุปาทานทั้งปวง	ไม่มี

เปลอืกแหง่ความหลงคดิทีจ่ะมาปกปดิสภาพธรรมชาตเิดมิของใจทีป่ลอดโปรง่วา่งจาก

ความปรุงแต่งทั้งหลายด้วยสันติสุขที่มีอยู่ก่อนแล้ว
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เเท้จริง การอยู่กับรู้ คือการพัฒนาไปสู่ความพ้นทุกข์ในวิมุตติหรือนิโรธ 

เเต่ละระดับดังนี้

๑. วิกขัมภนนิโรธ ดับด้วยการข่มนิวรณ์ ๕ มิให้กิเลสที่ก่อทุกข์ใจ ด้วย

สมาธิเเละองค์ฌานนั้นๆ

๒. ตทังคนิโรธ ดับกิเลสด้วยการเเยกรูปนามในวิปัสสนา เกิดปัญญา 

เห็นความเกิดดับของรูปนามว่าไม่ใช่อัตตาตัวตน

๓. สมุจเฉทนิโรธ คือดับกิเลสตัดขาดในขณะเเห่งจิตเข้าสู่มรรคญาณ 

ด้วยการผ่านอัปปนาสมาธิ  ต่อจากเมื่อไม่เข้าไปในความคิดปรุงเเต่ง

สังขารนิมิต ต่อจากนั้นจิตจะทำางานเองโดยไม่มีอัตตาตัวตนผู้จงใจจะ

กระทำา

๔. ปฏิปัสสัทธินิโรธ อาศัยมรรคดับกิเลสเด็ดขาด บรรลุสู่โลกุตตรผล

๕. นิสสรณนิโรธ ดับกิเลสเสร็จสิ้น ดำารงอยู่ในภาวะที่กิเลสดับเเล้วนั้น 

อย่างยั่งยืน

การอยู่กับรู้เป็นวิหารธรรม ย่อมนำาไปสู่วิชชาเเละวิมุตติ คือหลุดพ้นจาก

กิเลสที่พาปรุงเเต่งในโลกสมมุติ เข้าสู่วิมุตติ คือการหลุดจากความปรุง

เเต่งคืนเข้าสู่ธรรมชาติเดิมที่ว่างจากอัตตาตัวตนอยู่ก่อน
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นั่งอยู่ตรงนี้ ตรงที่ไม่มีผู้นั่ง

รู้สึกอยู่ตรงนี้ ตรงที่ไม่มีผู้รู้สึก

มีเเค่ ความรู้สึก ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือคำาบรรยาย
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สุขใจที่ได้รู้ในศานติ

สันติสุขนั้นมีอยู่ก่อนเเล้ว	เพียงเเต่ไม่ได้รับความใส่ใจ	คือเอาใจใส่เข้าไปในใจ

ที่มีศานติสุขของใจที่ปกติเป็นกลาง	เเต่มัวหลงทางอยู่กับความหลงปรุงเเต่ง	ดิ้นรนเเส

วงหาหนทางเเห่งความสุข

สนัตสิขุทีใ่จนี	้ไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารเเสวงหา	เเละมไิดม้าดว้ยการคดิปรงุเเตง่	หรอืมใิชก่าร

ผลบิานเปน็คร้ังคราวเเลว้โรยรา	เเตอ่ยูต่อ่หน้าตลอดเวลา ไรภ้าษาสมมตุหิรอืคาํบรรยาย

เพียงเเต่คนส่วนใหญ่มิได้สนใจต่อศานตินี้	เเสวงหาวิธีที่จะมีสันติสุขจากความ

คดิปรุงเเตง่ทีเ่เบง่เเยก	เเตศ่านตน้ีิกลบัเปน็กลางอยูก่อ่น	เปน็หนึง่อยา่งถาวรตลอดเวลา	

เพยีงเเคหั่นกลบัมาเผชญิหน้ากบัความรูส้กึตวัทีไ่รภ้าษา	ศานตอินัเรน้ลบัจะเปดิเผยเนือ้

เเท้อันไร้ภาษาสมมุติออกมา	เป็นความรู้สึกอันบริสุทธิ์ที่ไร้ขนาดขอบเขต	หรือผู้ครอบ

ครอง	เป็นสากลที่มีอยู่ในชนทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา เพราะในศานตินั้น 

ไม่มีคําว่า “ใคร” จึงไม่สามารถมีตัวตน หรือ “เรา” เป็นอะไร? อย่างไร?	เข้าไปเป็น
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เจา้ของ	สรา้งความเเบง่เเยก	เปน็สภาวธรรมทีเ่ปน็กลาง	วา่งจากความปรงุเเตง่สมมตุใิดๆ

เพียงรู้สึกตัวโดยไร้บัญญัติ	ไม่ถูกครอบงําด้วยความปรารถนาจะได้รับ	เพ

ราะเเม้เเต่คําสรรเสริญหรือชื่นชม	ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับสิ่งนี้	ถึงเเม้ไม่มีใครเข้าใจ	สิ่ง

นี้ก็มิได้ถูกลดความบริบูรณ์ลงไป	ไม่ว่าการกระทําที่โลกยกย่องว่ายิ่งใหญ่สักปานใด	ก็

เติมอะไรลงไปให้กับความบริบูรณ์ที่มีอยู่เเล้วนี้มิได้	ไม่ว่าจะก้าวย่างอยู่ในดินเเดนไหน	

ในเเสงไฟหรือความมืดมิด	ในความขาดเเคลนหรืออุดมสมบูรณ์	หรือลมหายใจที่หอบ

ระรัว	ก็มิได้ทําให้สิ่งนั้นเเหว่งเว้าหรือสูญหาย

ศานติอันอัศจรรย์เเห่งความเบิกบานภายในความรู้สึกตัว	เป็นการตื่นออกมา

จากความหลงฝันใฝ่ในความชอบชัง	เพราะประจักษ์ความจริงถึงความไม่มีผู้ได้หรือผู้

สูญเสีย	มวลธาตุทั้งหลายเพียงเปลี่ยนรูปไปบนความว่างของจักรวาลอันไม่มีเจ้าของ

ความตระหนักถงึความไม่มีตวัตนผูไ้ด้	จงึละตณัหาอนัพาปรงุเเตง่ทัง้มวล	ธรรม

ชาติเดิมเเท้ของสันติสุขที่ถูกบังอยู่ด้วยความชอบชังก็เปิดเผย	ความรู้สึกตื่นที่เบิกบาน

อย่างไร้ความปรุงเเต่งในขณะนี้นั่นละ คือสิ่งนั้น
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ธรรมชาติเดิมแท้แห่งใจที่ไร้การปรุงแต่งอยู่ก่อน

มีความปกติเป็นกลางว่างจากความหลงคิดชอบชัง

รู้สึกได้ในยามนี้

โดยปราศจากการดิ้นรนค้นหาแต่ประการใด

เปิดเผยอยู่ต่อหน้า

โดยปราศจากทัศนคติอันแบ่งแยกแปลกปลอม

คือความรู้สึกอันปกติที่มีสันติสุขอยู่แล้วตลอดเวลา


