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คำนำ

ชายตาบอดแตกำเนิดไดดื่มนมแพะสดรสเลิศ
แกวหนึ่ง อันเปนบรรณาการจากเพื่อนตาดี เมื่อลิ้มรส
นมแกวนัน้เสรจ็แลว เขากถ็ามขึน้มาวา

“นมนีอ่รอยจงั หนาตามนัเปนอยางไรเนีย่”
เพือ่นผใูจด ีตอบวา  “ออ..นมกส็ขีาวไงละ”
ชายตาบอดงง  เพราะเกิดมาก็ไมเคยเห็นสีอะไร

แมแตสเีดยีว ถามเพือ่นรกัอกีครัง้วา
“เอ.. แลวสขีาวนี ่หนาตามนัเปนไง”
ชายตาดียิ่งงงกวา เพราะไมรูจะอธิบายใหเพื่อน

ตาบอดฟงเขาใจไดอยางไร ไดแตออมแอมตอบไปวา
“สขีาว..อมึ.. กข็าวเหมอืนกบันกกระยางนะซ”ิ
“แลวนกกระยางหนาตาเปนไง” ชายตาบอดยงัไม

หายสงสยั
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“นกกระยางก็คอยาวๆ นะสิ” ชายตาดีพยายาม
อธบิายสดุชวีติ

“แลวคอยาวเนี่ยเปนไงละ” ชายตาบอดขี้สงสัย
ซกัตอ จะเอาใหสะอาดใหได

ชายตาดจีนปญญา จงึยืน่มอืของตนไปดงึมอืเพือ่น
มาสมัผสัคอของตน พลางพดูวา “คอกเ็ปนอยางนีไ้ง”

ชายตาบอดเริม่เขาใจ  แตกย็งัไมใชทัง้หมด เขาถาม
ตอวา

“เออ..คอขารแูลวโวย  แตไอยาวๆ นีส่ ิเปนไง”
ชายตาดเีริม่หมดความอดทน ควาเอาเสนัเชอืกทีอ่ยู

ใกลมอื ยดัใสมอืเพือ่น พลางอธบิายวา
“ยาวๆ กเ็หมอืนกบัไอนีแ่หละ”
ชายตาบอดเกดิ “ซาโตร”ิ ขึน้มาทนัท ีอทุานออก

มาดวยความดใีจวา
“ออ...ขารแูลวๆ นมหนาตามนัเปนอยางนีเ้อง”
ชายตาด.ี..งงงง...“เออคงงัน้มัง้ ”

(๔)
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การอธบิายคำวา “แคร”ู กเ็ปนเรือ่งยากดงันทิานที่

กลาวแลวขางตน บางครัง้ผเูขยีนอธบิายอยางหนึง่ แตผฟูง
เขาใจไปอีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุวาการเจริญสตินั้น
ไมสามารถเขาใจไดดวยการอาน การฟง หรอืการคดิ มแีต
จะตองลงมอืปฏบิตัอิยางจรงิจงัเทานัน้ จงึจะประจกัษแจง
ไดดวยตนเอง (ปจจตัตงั)

ก็เพราะเหตุที่ “แครู” เปนเรื่องที่นอกเหนือ
คำอธบิายอยางนี ้ ผเูขยีนจงึไดแตนำเอาบทความทีเ่ขยีนลง
ในวารสารของชมรมจรยิธรรม โรงพยาบาลพทุธชนิราช
และเนื้อหาบางสวนที่ผู เขียนไดตอบคำถามไวใน
เวบบอรดของ www.chinawangso.net  มารวบรวมไว
คงพอจะเทียบเคียงและอธิบายคำวา “แครู” ไดบาง
พอสมควร

ดวยการณุยธรรม
พระมหาวเิชยีร  ชนิวโํส

ตลุาคม  ๒๕๕๒
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สมัโมทนยีกถา
หนังสือ “แครู” เลมนอยนี้ พิมพเพื่อแจกเปน

ธรรมบรรณาการแกผูมารวมงานบุญทอดกฐินสามัคคี
ณ วดัวงัหนิ ในวนัที ่๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๒ โดยม ีคณุครปูฏริกั
สุวรรณวัจน เปนประธาน และมีคณะกรรมการชมรม
จริยธรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ชมรมคิดดี-ทำดี
ร.พ.บางระกำ  ชมรมจรยิธรรมของทกุโรงพยาบาลทีเ่คยเขา
รวมอบรมทีว่ดัวงัหนิ (ขออภยัไมสามารถเอยชือ่ไดทัง้หมด)
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห พ.ท.บรรจบ
ฟูวงสิทธิ์ แหงกองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓ คายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวทิยาลยันเรศวร ร.ร.มธัยมตระการพชืผล  รวมทั้ง
คณะศรทัธาวดัวงัหนิเปนแมงาน จงึขออนโุมทนาบญุและ
ขออำนวยพรใหความสำเรจ็สงูสดุทัง้ทางโลกและทางธรรม
จงมแีกผมูสีวนรวมในงานนีท้กุทาน
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สารบญั
บญุเบา ๑
เมือ่ความตายใหโอกาส ๙
ตกกระไดพลอยโจน ๑๗
กอนหนิกบัดอกไม ๒๑
กอนหนิแหงชวีติ ๒๗
ถงึเหน็โลงศพกไ็มหลัง่น้ำตา ๓๒
ใครเหีย้กวากนั ๓๘
อะไรคอืการปฏบิตัธิรรม ๔๓
ดบัไฟ ๕๐
“แคร”ู อยทูีไ่หนกนัแน ๕๔
“แคร”ู กบัความรกั ๖๐
“แคร”ู กบัอารมณ ๗๑
คดัทาย ๘๕
เสนทางสรางบญุ ๘๗
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แครจูรงิๆ

    ๏ จะโลภหลงอยางไร........ไดแครู
จะหอเหีย่วหดห.ู......................รูเทานั้น
จะสบัสนสงสยั.........................รเูหมอืนกนั
จะฟงุซานรำคาญ.....................รกูพ็อ
    ๏ จะเกรีย้วโกรธเกะกะ......อยาละรู
จะชอบชงัแฟบฟ.ู.....................แครหูนอ
จะเบือ่หนายระอา....................แครพูอ
จะวนุวายบาบอ.......................รูลูกเดียว
    ๏ จะงวงโงกงนุงง.............คงแครู
จะอางวางหวงอย.ู...................รูอยาเดี๋ยว
จะโศกเศราเหงาหงอย.............แครูเทียว
จะเหนือ่ยหนายซดีเซยีว..........แครูพลัน
    ๏ จะสขุสงบสบายเฉย......อยาเลยรู
จะยนืเดนินอนอย.ู....................รูไหมนั่น
จะวเิวกวางวาง........................รูเทาทัน
รูอะไรก็วางพลัน....................เทานั้นพอ
    ๏ นีค่นบาหรอืไรได....“แคร”ู
ยงัเปนมนษุยอยหูรอืไมหนอ
ชวีติจงึเรยีบงายละไม-พอ
คงกลายพนัธเปนเหลากอพทุธางกรู ๛
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บญุเบา
พอใกลออกพรรษา งานบุญซึ่งเปนที่นิยม

อยางยิง่กค็อืบญุกฐนิ
ตามหางราน มตีนกฐนิ (ทีไ่มใชกระถนิ) เกดิ

ผดิทีผ่ดิทาง คอืเกดิในถงัเหลอืง พรอมฎกีาบอกบญุ
เชญิชวนตดิอยขูางถงั

และทีส่ะพดัทีส่ดุ กค็อืซองกฐนิ
หลายคนพอเหน็ซองกฐนิ ถงึกบัความดนัขึน้

ไขมันในเสนเลือดพุงกระฉูด เกิดอาการเบื่อบุญ
เซง็บญุ ครัน้จะไมทำกไ็มได เกรงใจคนแจก
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หรอืแมแตจดังานบวช งานแตงงาน งานศพ
งานเกษยีณอายรุาชการ กต็องคอยเชค็วา บานโนน
ฉนัชวยไป ๒๐๐ บาท ทำไมใสซองใหฉนัแค ๑๐๐
บาท...ขาดทนุ  หรอืบานนัน้ฉนัทำไป ๕๐๐ บาท แต
ใสกลับมา ๑,๐๐๐ บาท...อยางนี้ไดกำไร การจัด
งานบญุเลยกลายเปนการทำธรุกจิไป

ผู เขียนจึงขอแนะนำการทำบุญที่ทำแลว
ไมขาดทนุ เปนการทำบญุอยางฉลาด

วิธีการงายๆ ก็คือสำรวจจิตตนเองกอนวา
ขณะนัน้เปนอยางไร

เชนในขณะทีร่บัซองกฐนิ หรอืใสซองอยนูัน้
จิตเกิดโทสะ หงุดหงิด อารมณเสีย รำคาญไหม
เพราะถาทำบญุดวยสภาพจติอยางนัน้  แทนทีท่ำบญุ
จะไดบญุ กลบัไดบาปแทน

หรอืจติเกดิโลภะ อยากไดบญุเยอะๆ มกัจะ
เปนกบัพวกทีช่อบตืน่ผวูเิศษ หรอืนกัลาพระอรหนัต

๒
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อยากไดสวรรค นพิพานแบบงายๆ หรอืพวกงกบญุ
บรจิาคนอยไดบญุมาก กำไรเหน็ๆ ทำบญุเหมอืน
การบนบานศาลกลาว หรือเพื่ออวดใหรูวาฉันก็
คนมเีงนินะ

หรือทำดวยอำนาจแหงโมหะทำดวยความ
ไมเตม็ใจ ไมสนใจ ไมใสใจ ทำดวยความฟุงซาน
ใสซองสงๆ ไป พอใหจบเรือ่ง

อยาลมืวา เจตนานัน่แหละเปนตวักรรม เพราะ
ฉะนั้นควรตรวจสอบจิตตนเองกอนวา มีเจตนาที่
เปนกศุลหรอือกศุล ไมเชนนัน้แทนทีจ่ะไดมนษุย
สมบตั ิสวรรคสมบตั ิหรอืนพิพานสมบตั ิแตกลบัได
นรกสมบตัแิทนกม็ ีซึง่ถอืวาเปนการขาดทนุอยางยิง่

วธิกีารงายๆ ในการตรวจสอบจติ กค็อื หากจติ
ในขณะนั้นโปรงเบา สบาย คลองแคลว นุมนวล
แสดงวาจติอยใูนสภาพของกศุล จะทำบญุอะไรก็
รบีทำ บญุแบบนีเ้ปนบญุเบา สงใหไปสวรรคไดงาย

๓
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แตถาหากจติหนกั มนึ อดึอดั เครยีด เสยีดาย
หงุดหงิด รำคาญ แสดงวาอยูในสภาพของอกุศล
อยารีบทำบุญ ปรับใจตนเองใหเปนกุศลเสียกอน
เพราะมแีตขาดทนุ ฉดุลงนรกไดงายๆ

พออานถงึตรงนี ้บางคนทีไ่มชอบทำบญุอยู
แลว จงึไดโอกาสเลกิทำบญุไปเลย

การทำบญุหรอืใหทานเปนบญุบารมพีืน้ฐาน
ที่ผูตองการความสำเร็จในหนาที่การงาน การเงนิ
ควรทำ เพราะอานสิงสของทานกค็อืการมโีภคทรพัย
หรือความร่ำรวย แมไมหวังผลแตผลก็มีอยูแลว
เหมอืนเราปลกูมะมวง แมไมหวงัผลกต็องออกมา
เปนผลมะมวงอยดูี

ทีส่ำคญักค็อื ตองฝกทำบอยๆ จนจติคนุชนิ
กับการที่จะหยิบยื่น โอบเอื้อเกื้อกูลผูอื่นอยูเสมอ
เมือ่ผลแหงบญุปรากฏใหเหน็บอยๆ จะยิง่มัน่ใจใน
การทำบญุมากขึน้

๔
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แลวทำบญุอยางไรจงึจะไดบญุมากทีส่ดุ
พระปารปูหนึง่ ทานตอบแบบเซนวา “ทำบญุ

เหมอืนไปขีใ้นปา โยมเคยเสยีดายขีไ้หม หวงไหมวา
แมลงวนัจะมาตอมหรอืเปลา หวงไหมวาหมาจะกนิ
ขีเ้ราหรอืเปลา ทำแลวทิง้ ทำแลวอยาแบกไว”

พดูใหงายกค็อื ทำบญุอยาบาบญุ อยาแบกบญุ
อยายดึบญุ อยาตดิบญุ  ยิง่ทำจะยิง่เบาสบาย

ทำบญุแบบนี ้จติจะกวางขวางยิง่ใหญ เปนบญุ
ทีท่ำใหจติเบา พรอมทีจ่ะพฒันาไปสศูลีและภาวนา
ไดงายขึน้

เงนิจงึไมใชดชันชีีว้ดัวา ใหมากไดบญุมาก ให
นอยไดบญุนอย

สภาพจิตอันเปนกุศลตางหาก ที่เปนเครื่อง
ชี้วัด ยิ่งถาทำดวยจิตอันเปนสมาธิ จิตปลอยวาง
จติทีไ่มหวงัผล กย็ิง่เปนฐานใหถงึนพิพานไดงายขึน้

คนทัว่ๆไป มกัคดิวาการทำบญุคอืการใหทาน

๕
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แตแทจรงิแลว วธิทีำบญุในพระพทุธศาสนามอียถูงึ
๑๐ อยาง ใครมโีอกาสจะทำแบบไหนไดกร็บีทำ คอื

๑. ทานมยั ทำบญุดวยการใหปนวตัถสุิง่ของ
๒. สลีมยั ทำบญุดวยการรกัษาศลี รกัษากาย-

วาจาของตนใหถกูตอง หรอืประพฤตดิี
๓. ภาวนามยั ทำบญุดวยการเจรญิภาวนาคอื

ฝกอบรมจติใจ
๔. อปจายนมัย ทำบุญดวยการประพฤติ

ออนนอม จติใจออนโยน ไมแขง็กระดาง
๕. เวยยาวจัจมยั  ทำบญุดวยการชวยขวนขวาย

รบัใช  หรอืใหบรกิารแกสวนรวม หรอืมจีติอาสา
๖. ปตตทิานมยั  ทำบญุดวยการเฉลีย่สวนแหง

ความดใีหแกผอูืน่ หรอือทุศิสวนกศุล
๗. ปตตานโุมทนามยั ทำบญุดวยการชืน่ชม

ยนิดใีนความดขีองผอูืน่ ไมอจิฉารษิยาเขา
๘.ธัมมัสสวนมัย ทำบุญดวยการฟงธรรม

๖
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รวมถงึการศกึษาธรรมจากหนงัสอื อนิเทอรเนต วทิยุ
โทรทศัน

๙.ธัมมเทสนามัย ทำบุญดวยการสั่งสอน
ธรรม ใหความร ูแนะนำพร่ำเตอืนดวยความเมตตา
ปรารถนาดี

๑๐. ทฏิชุกุมัม ทำบญุดวยการทำความเหน็
ใหถกูตรง ไมเปนมจิฉาทฐิิ

จะเหน็ไดวา บญุเปนเรือ่งงาย สามารถทำได
ทนัท ี ทกุทีท่กุเวลา โดยไมจำกดัแคการใหทานเทานัน้

สรปุกค็อื
๑.ทำบญุดวยความเขาใจ วาบญุทีแ่ทเริม่ทีจ่ติ

อนัเปนบญุกอน พดูตามหลกัพระอภธิรรมกค็อืจติที่
มคีวามไมโลภ ไมโกรธ ไมหลงเปนพืน้ฐาน

๒.ทำบุญดวยความตั้งใจหรือเต็มใจ อยา
ทำดวยความฝนใจทำ หรอืทำอยางขดัไมได

๗



แครู๘

๓. ทำบญุดวยความวางใจ อยายดึ อยาแบก
บญุ ไวทำเสรจ็กห็ดัวางทนัท ีคอืทำดอียาตดิดี

๔. ทำบญุดวยความใสใจ ทำเปนประจำ ทำจน
ตดิเปนอปุนสิยั ทำดวยความประณตีบรรจง

๕. ทำบุญใหถึงใจ อยาสักแตวาทำ ใหจิต
อิม่เอมเปยมบญุ  มคีวามสขุกบัการทำบญุ

๖. ทำบุญดวยความเบาใจ ขอนี้สำคัญที่สุด
กค็อื ทำบญุจนจติเหนอืบญุไมตดิอยใูนบญุ ทำบญุ
แลวไมเอาแมกระทัง่บญุ  จติแบบนีจ้ะเกดิไดกต็อเมือ่
เจรญิภาวนา คอืการฝกการรสูกึตวับอยๆ เทานัน้



แครู

เมือ่ความตายใหโอกาส

เวลา ๑๕.๑๒ น. ของวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๕๒ ผเูขยีนกำลงัปนตนฉบบัหนงัสอืสวดมนต
ทำวัตร อยูหนาจอคอมพิวเตอร หันไปหนากุฏิ
เห็นอาจารยหนุมคนหนึ่ง ซึ่งคุนเคยกันมานาน
หนาตาแสดงออกถึงริ้วรอยที่ผานความเศราโศก
มาอยางหนกั

“มอีะไรหรอื ?” ผเูขยีนเอยถาม
“คณุพอผมเสยีแลวครบั”
“หา...??? เฮย! ! ! ”  คำพูดแรกบงบอกถึง

ความมนึงงสงสยั  คำทีส่องบอกถงึความตกใจ
“ครบัเรว็มากครบั...ผมเองกต็กใจ” เสยีงสภุาพ

แผวเบา
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“คณุแมใหผมมานมินตทานไปทีโ่รงพยาบาล
ถาทานวางนะครบั”

เสยีงอาจารยหนมุรำพงึรำพนัขณะทำหนาที่
เปนสารถี

“คณุพอจากไปเรว็มาก...จนผมทำใจไมได”
สำหรบัคนทีเ่รารกัแลว การจากไปของเขามกั

จะเรว็เกนิไปเสมอ แตสำหรบัคนทีเ่ราเกลยีดชงักลบั
ชาเกนิไป อะไรคอืความพอดนีะ...

“เคยคดิวาจะหาเวลาวางคยุกบัพอบาง ผมกม็วั
แตยงุเรือ่งเรยีนตอ กเ็ลยไมไดทำเสยีท ีนกึแลวอด
เสยีใจไมได”

คนสวนมากเมือ่ถงึเวลาทีต่องพลดัพรากจาก
บคุคลอนัเปนทีร่กั กม็กัจะคำนงึถงึสิง่ทีไ่มสามารถ
หวนคนืมาไดอกี ผเูขยีนกไ็ดแตเตอืนสตเิทาทีพ่อจะ
นกึออกในขณะนัน้

ยอนหลงักลบัไปเมือ่ ๗  ปทีแ่ลว ขณะทีผ่เูขยีน

๑๐
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ยังพำนักอยูอีกวัดหนึ่ง เสียงกริ่งโทรศัพทจาก
คณุครปูฏริกั  สวุรรณวจัน  ปลกุใหผเูขยีนตืน่จาก
ภวงัคหลงัจากวางหโูทรศพัท  ผเูขยีนกร็บีเดนิทางไป
ยงัหอง I.C.U.โรงพยาบาลรตันเวช

ภาพที่ปรากฏบนเตียงคือภาพของคุณครู
ศุภวัฒน  สุวรรณวัจนผูเปนสามี นอนนิ่งสงบอยู
ทามกลางเครือ่งมอืแพทยระโยงระยางเตม็ไปหมด

“เขาเปนอยางนีต้ัง้แตทีบ่านแลวคะพดูกบัเรา
ไมไดคะ แตโยมรูวาเขารับรูได เพราะหนังตาเขา
กระตกุทกุครัง้ทีโ่ยมพดูดวย”

“เขาเครยีดกบังานซึง่เยอะมาก จนเสนเลอืดใน
สมองแตก หมอบอกวาอยกูบัไปพอๆ กนั” คณุครู
ปฏริกัพดูเสยีงเครอื

ผเูขยีนมนึงงกบัภาพทีเ่หน็ ไดแตพดูใหผปูวย
ฟงตามทีน่กึออกในขณะนัน้

“อาตมาจะสวดมนตใหฟง โยมอยากงัวลกบั

๑๑
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เรือ่งอืน่นะ ขอใหตัง้สตอิยทูีเ่สยีงอาตมา หากสวดได
กน็อมจตินกึตาม ทำใจใหสบายนะ”

หลงัจากนัน้ในหองI.C.U. ซึง่มพียาบาลอยทูี่
เคานเตอรหนาหอง ยนืมองดอูยดูวยความพศิวง กม็ี
เสยีงสาธยายมนตดงัขึน้

“อติปิโส ภะคะวา.........................อะนตุตะรงั
ปญุญกัเขตตงั โลกสัสาต.ิ”  ๑๐๘ จบ

ถูกแลว..อานไมผิดหรอก ผูเขียนสวดบท
สรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๑๐๘ จบ
จนเสียงแหบแหงโดยมิไดหวังผลใดๆ ทั้งสิ้น
แต...ดวยจติอนัศรทัธาเตม็เปยม

หลงัจากนัน้หนึง่อาทติย ผเูขยีนกเ็หน็คณุครู
ศภุวฒันมาปรากฏตวัทีว่ดัอกีครัง้ โดยมภีรรยาและ
ลกูชายประคองมากราบ

ความตายใหโอกาสผชูายคนนี ้แลวเขากร็บี
ควาเอาโอกาสทองไว หลงัจากนัน้ชวีติทีเ่คยเชือ่วา

๑๒
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ชีวิตหลังความตายไมมีอยูจริงก็เปลี่ยนไป คุณครู
ศภุวัฒนหนัมาฝกฝนพฒันาตนเอง ตกับาตร ทำบญุ
สวดมนต  เจรญิภาวนาทัง้สมถะและวปิสสนา รกัษา
ศีล ๕ และศีลอุโบสถมาตั้งแตนั้น เตรียมพรอม
สำหรบัชวีติหลงัความตายตลอดเวลา ๗ ปทีเ่หลอือยู

จวบจนวนันี ้เมือ่อาตมามายนือยทูีห่อง I.C.U.
หองเดมิ โรงพยาบาลเดมิ แตเหตกุารณไมเหมอืน
เดมิ ไมมแีมกระทัง่หนงัตาทีก่ระตกุ มแีตรางกายที่
ปราศจากวิญญาณ ความตายไมใหโอกาสคุณครู
ศภุวฒัน ในวยั ๖๒ อกีแลว

ผูเขียนไดแตบริกรรมในใจวา “อะนิจจา
วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน อุปชชิตวา
นริชุฌนัต ิ  เตสงั วปูะสะโม สโุข…สงัขารทัง้หลาย
ไมเทีย่งหนอ  มกีารเกดิขึน้และดบัไปเปนธรรมดา
การสงบระงบัสงัขารเหลานัน้ได  เปนความสขุ”

“ประมาณเที่ยงกวาๆ ขณะที่ขับรถอยูบน

๑๓
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ถนนเพือ่กลบับาน หลงัจากไปซือ้ของและเบกิเงนิที่
ธนาคารเพือ่นำไปทำบญุหนงัสอืพทุธมนตกบัทาน
วนัมะรนืนี ้ (วนัแม ๑๒ ส.ค. ๕๒)  จูๆ  พีเ่ขากป็ลด
เกยีรวาง ดงึเบรกมอื โยมไดยนิเสยีงอกึอกัในลำคอ
จงึหนัไปด.ู..เหน็เขาทำทาเหมอืนกบัจะพดูอะไรกบั
โยมแตพูดไมออก...โยมตกใจ...เสียงเขาเงียบไป
โยมรีบเปดประตูเรียกคนจากรถคันอื่นมาชวย…
พอมาถึงโรงพยาบาล...ก็ไมทันแลว หมอบอกวา
พีเ่ขาเสยีตัง้แตอยบูนรถแลวคะ”

คณุครปูฏริกัเลาใหผเูขยีนฟงทัง้น้ำตา แตไม
ฟมูฟายเหมอืนคนอืน่ๆ ทีเ่สยีบคุคลอนัเปนทีร่กัไป

ความตายมกัทิง้รองรอยแหงความทกุข  ความ
เศราโศกไวกบัผอูยเูบือ้งหลงัเสมอ

บทเรยีนนีแ้รงและเรว็เหลอืเกนิกบัทกุคนทีย่งั
มีชีวิตอยู แตเปนบทเรียนธรรมดาสำหรับโลก
และสำหรบัคนทีฝ่กจติมาดแีลว

๑๔
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“เกดิกเ็ปนทกุข แกกเ็ปนทกุข เจบ็กเ็ปนทกุข
ตายก็เปนทุกข พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เปนทุกข
ประสบกบัสิง่ทีช่งักเ็ปนทกุข” พทุธพจนเหลานีจ้งึ
เปนสจัธรรมเสมอ

แตจะมสีกักีค่นทีจ่ะเขาใจพทุธวจนะ ทีท่รง
สรปุวา “กลาวโดยยอแลว การยดึมัน่ถอืมัน่ในขนัธ
๕  (วาเปนตวัก-ูของก)ู เปนยอดแหงทกุข”

คณุ M.bankrang สงคำถามเขามาในเวบบอรด
www.chinawangso.net  ถามผเูขยีนวา

“เราจะมองผปูฏบิตัแิตละคนจากตรงไหน ที่
จะรวูา เขาละความเปนตวัตนกนัไดแคไหน…”

ผเูขยีนไดตอบไปวา
เมือ่ไมมอีะไรอยใูนมอื  แลวจะวางอะไร ?
ในเมือ่ตวัตนจรงิๆ  ไมเคยมแีลวจะวางตวัตน

ตรงไหน ?
ถายังมีการพยายามวางตัวตน ก็มีตัวตน

๑๕
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นัน่แหละเปนผวูางตวัตนซึง่ไมมอียจูรงิ
อยูใหเหนือการปลอยวางนั้นเสีย ก็หมดตัว

ตนทีจ่ะตองวางอะไรไปเอง...            
ไมวาจะเปนคนที่ใกลตาย หรือคนที่ยัง

แข็งแรงอยู เมื่อไรก็ตามที่ยังหลงวามีตัวตนอยู
กอ็ดไมไดทีจ่ะทกุขไปกบัความตายนัน้

ผูเขียนมั่นใจวา คุณครูศุภวัฒนจากไปใน
ขณะทีย่งัมสีตอิยางเตม็เปยม เพราะในชัว่อดึใจนัน้
ยงัสามารถปลดเกยีรวาง ดงึเบรกมอืไดทนั

คณุครศูภุวัฒน  สวุรรณวจัน  เปนครมูาตลอด
ทั้งชีวิต และแมจากโลกนี้ไปแลวยังเปนครูสอน
ทกุคนทีย่งัมชีวีติอยวูา

“ตราบใดที่ความตายยังใหโอกาสอยู อยา
ประมาทนะ”
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  ตกกระไดพลอยโจน
เมือ่ยงัเยาว ทกุคนวาดหวงัวา โตขึน้ฉนัจะเปน

นกัธรุกจิ ทหาร ตำรวจ คร ูหมอ พยาบาล... แลวแต
สิง่แวดลอมอนัเปนแรงบนัดาลใจใหใฝฝน

แลวกพ็ยายามยือ้แยง แขงขนั ตอส ูฟาดฟน
เพือ่กาวไปสจูดุหมายทีต่นหวงัไว

แตเคยคดิหรอืไมวา จะรวยลนฟา หรอืรรูอบ
ครอบจักรวาลแคไหน แตเมื่อถึงวันหนึ่ง ทุกสิ่ง
จะกลับคืนสูธรรมชาติ กินเทาไรก็ออกมาเทานั้น
ไดมาเทาไรตองเอาคนืไปเทานัน้ เมือ่ความตายมาถงึ

นั่งรถกระบะคันละไมกี่แสน กับนั่งรถเกง
สวยหรรูาคาหลายลาน กใ็ชกนนัง่เหมอืนกนั ไปถงึ
จดุหมายปลายทางไดเทากนั อาศยัอยใูนกระตอบ
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หรอืบานหลงัใหญราคานบัสบิลาน กใ็ชพืน้ทีใ่นการ
นอนเทากนั คอืยาววา หนาคบื กวางศอก

สิง่ทีต่นเองได  ม ี เปน ทกุอยางจงึลวนแตเปน
ความสญูเปลา แลวกพ็ากนัแบกยดึความสญูเปลา
นีไ้วหนกัอึง้อยใูนหวัใจ  ซึง่หลวงพอพทุธทาสเรยีก
วา กนิ กาม และเกยีรต ินัน่เอง

พดูงายๆ กค็อื ภาวะทีเ่ราประสบพบเหน็อยทูกุ
วนันีค้อื ความทกุข  อนัเปนกฎเกณฑของธรรมชาติ
หรอืเปนหนึง่ในกฎของไตรลกัษณ

ความทกุขไมไดหมายถงึถกูเจานายดา สามี
ปวย ซือ้หวยไมถกูฯลฯ แตหมายถงึสิง่ทีท่นอยใูน
สภาพเดมิไมได เปลีย่นแปลงอยเูสมอ แมความสขุ
ในทางโลกยีทัง้หลาย เชนลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ
กล็วนตกอยใูนกฎเกณฑนี้

หากจะกลาวโดยสรุป สิ่งที่มีเหตุปจจัย
ปรุงแตงทั้งหลาย คือกายและใจของเราทั้งหมดนี้

๑๘
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ลวนแตตกอยใูนกฎเกณฑของไตรลกัษณทัง้สิน้
เมือ่ไหนๆ เราตองเจอความทกุขแลว แทนที่

จะมานัง่ทกุข นอนทกุข จมอยกูบัความทกุข กเ็อา
ความทกุขนัน้ มาใชใหเปนอปุกรณในการศกึษาชวีติ
ของเราดกีวาไหม

วธิกีารงาย ๆ คอื การขยนัรสูกึตวั  หรอืกลบั
มารกูาย รใูจตามความเปนจรงิในปจจบุนัขณะ

เชนเดินก็รูวาเดิน ทานอาหารอยูก็รูวาทาน
หายใจอยกูร็วูาหายใจ ปวดขาอยกูร็วูาปวด เหนือ่ยกร็ู
วาเหนือ่ยเปนตน (รกูาย)โดยไมไปบงัคบัหรอือยาก
ใหเปนไปตามความตองการของตน

 สขุกร็วูาสขุ ทกุขกร็วูาทกุข เบือ่กร็วูาเบือ่ คดิ
กร็วูาคดิ รำคาญกร็วูารำคาญเปนตน (รใูจ) โดยไม
ตองไปหามหรอืคลอยตามความรสูกึนัน้

เมื่อรูบอยๆ ใจจะเริ่มชินและยอมรับความ
ไมแนนอนนัน้ ไมวิง่หนสีจัธรรมเหมอืนกอน  จนอยู

๑๙
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กับสภาพที่เปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางมีความสุข
เพราะเขาใจและยอมรับความเปนจริงที่เกิดขึ้น
เมือ่ได..ใจกจ็ะไมฟ ู  เมือ่เสยี..ใจกจ็ะไมแฟบ

คนโบราณสอนวา หากตกบนัไดกก็ระโจน
ใหมนัพนขัน้บนัไดซะ แขงขาจะไดไมหกั ไมเจบ็ตวั
มากนกั

เมือ่ทกุคนเกดิมาจะตองเจอความทกุข  กอ็ยใูห
มันเหนือทุกขเขาไว ดวยการเรียนรู และรูอยาง
เทาทนัเสยีเดีย๋วนี ้ จะไดไมตองเจบ็ใจไปตลอดชาต.ิ.
ไมดกีวาหรอื ?

๒๐
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กอนหนิกบัดอกไม
เคยไดยนิหลายคนพดูวา
“ฉนัไมโกรธหรอก ทีเ่ขาวาฉนันะ  ฉนัปลอย

วางไดแลว”
แตเทาที่สังเกตดู จะเห็นไดวา คนที่วา

ปลอยวางไดนัน้ เมือ่มใีครมาพดูจากระทบกระเทยีบ
เปรยีบเปรยอกี กอ็ดทีจ่ะโกรธไมได

นัน่เปนเพราะวา พยายามคดิแงบวก หาเหตผุล
มาขมอารมณโกรธนัน้ไว

และทีส่ำคญั กเ็พราะวาความโกรธเปนกเิลสที่
หนาตานาเกลยีด จงึพยายามทีจ่ะวิง่หนมีนั จงึเหมอืน
กบัปลอยวางไดงาย
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พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบความโกรธวา
เปนดจุไฟไหมฟาง โกรธงาย หายเรว็ แตผลของมนั
ไมธรรมดา

บางคนพอความโกรธหายไปแลว ผลของมนั
กลบัรนุแรงจนสดุประมาณได

ที่ไปนอนอยูในคุก ทะเลาะกับเจานายหรือ
เปนหมาย  เมยีหน ี แฟนทิง้ ฯลฯ กเ็พราะอำนาจของ
ความโกรธไมใชหรอื

และความโกรธเอง กย็งัมหีนาตาแปลกๆ ทีเ่รา
ไมไดคดิวามนัจะอยใูนกลมุเดยีวกนั เชน

หงุดหงิด กับเรื่องไมเปนเรื่อง เชนฝนตก
รถตดิ อากาศรอน ไมคหอน  หมาเหา

รำคาญ ทีใ่ครตอใครทำอะไรไมไดดัง่ใจเรา
หรอืแมกระทัง่มคีวามคดิเหน็ไมเหมอืนเรา

ขุนเคือง เรื่องมากเพราะเหตุผลรอยแปด
พนัเกา เชนเวลาทีใ่ครตอใครพดูจาไมเขาห ูแตดนั

๒๒
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ทะลไุปถงึใจ
สงสาร สรรพสตัว ตองไปนัง่กนิน้ำตาตางโคก

เวลาหมาแมวตาย  ญาติเสีย ฯลฯ อันเปนเหตุให
คร่ำครวญหวนไห (ไมใชกรณุา ซึง่เปนตวักศุล)

นอยใจ สาม ีภรรยา พอ แม แฟน โดยเฉพาะ
กับคนที่เรารัก เพราะคิดวาเขาจะตองดีกับเรา
อยเูสมอ หรอืคาดหวงักบัเขามากเกนิไป

กลุมใจ กับอดีต-อนาคต จนนอนไมหลับ
กระสบักระสาย หายใจอดึอดั โรคประสาทถามหา

แคนใจ ทีถ่กูเขาเอารดัเอาเปรยีบ เชน ฉนัทำดี
แทบตาย แตทำไมไมไดสองขัน้

รอนใจ เพราะงานเรงรดั การเดนิทางเรงรบี
หรอืดหูนงัสอืไมทนัใกลจะสอบแลว

เครียด เพราะสามียกตำแหนงเมียหลวงให
ภรรยาสวมเขาให หรือเพราะการงาน การเงิน
การเรยีน การบาน ฯลฯ

๒๓
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อาฆาต พยาบาท แมจะโกรธงายหายไว แต
กจ็ำไมลมื ไมอยากมองหนา  แกตายเมือ่ไร ฉนัจะไม
ไปเผาศพแกโดยเดด็ขาด

ความโกรธ เมื่อรุนแรงมากๆ ขาดสติยับยั้ง
กจ็ะหลดุออกมาทางกายและวาจา เปนการสรางศตัรู
เพิม่ขึน้อยางทีไ่มควรจะเปน

นกัปราชญจนีกลาววา มเีพือ่นพนัคนยงันอย
ไป  มศีตัรหูนึง่คนกม็ากเกนิไปแลว

ในธรรมบท มีพราหมณคนหนึ่งโกรธพระ
พทุธเจามาก เขาไปเฝาพระองคดวยกริยิาอาการขมขู
พลางถามอยางหาเรือ่งวา

“ฆาอะไรถงึจะไมบาป  ฆาอะไรจงึจะนอน
เปนสขุ”

พระพทุธองค ทรงตอบแบบมองตางมมุวา
“ฆาความโกรธไมบาป  ฆาความโกรธไดจงึ

นอนเปนสขุ”

๒๔
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และวธิฆีาความโกรธ กไ็มใชพยายามกดขม
ความโกรธไว หรือเอาชนะคะคาน ตาตอตาฟน
ตอฟน กบัคนทีท่ำใหเราโกรธ

ความโกรธเปนนิวรณ เครื่องกั้นจิตจากคุณ
งามความดี ผูที่ฝกเจริญสติจึงจะเห็นหนาตาของ
ความโกรธชดัเจน

หากเราคลอยตามความโกรธ ปลอยจิตให
เผลอปรงุแตงไปตามอำนาจของมนั หรอืพยายาม
บงัคบั ขมความโกรธไวดวยความเคยชนิ ความโกรธ
นั้น ก็จะเปนกอนหินถวงใจเราใหหนัก ทุบใจเรา
จนแหลกเหลว

แตถาหากความโกรธเกดิขึน้ เราตามระลกึรู
อาการขนุมวัในใจ ตามทีเ่ขาเปน ทำตวัเปนเพยีงผู
สงัเกตการณ เรากจ็ะเหน็สจัธรรมอยางหนึง่คอื ความ
โกรธเปนธรรมชาตอิยางหนึง่ ซึง่เกดิขึน้แลวกด็บัไป
ไมมผีโูกรธ  ผถูกูโกรธ  หรอืผสูมควรทีจ่ะโกรธ

๒๕
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ความโกรธกจ็ะกลายเปนดอกไม  เปนอารมณ
ของวปิสสนากรรมฐาน ไวใหจติไดระลกึรเูทานัน้

จติใจจะร ูตืน่ เบกิบาน ปลอดโปรงโลงเบา
สบาย  สดชืน่ขึน้มาในขณะทีร่เูทาทนันัน่เอง

แตสิ่งที่ เขียนไวนี้ไมไดแปลวากอนหิน
จะกลายเปนดอกไมโดยฉบัพลนัทนัที

เพยีงแตคณุฝกร ูฝกด ูฝกเหน็ แตไมฝกเปน
ผูโกรธอยูบอยๆ กอนหินก็จะกลายเปนดอกไม
ไดเอง โดยไมเนิน่นานนกั

มาฝกเปลีย่นกอนหนิ ใหเปนดอกไมกนัดไีหม
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กอนหนิแหงชวีติ
บนถนนแหงชวีติสายหนึง่  มหีนิกอนใหญ

วางขวางอยจูนเตม็ถนน
นักเดินทางกลุมแรก เดินผานมา เห็นหิน

กอนนั้น ไดแตบนพึมพำ กนดา วิพากษวิจารณ
กอนหนิวาตัง้อยผูดิทีผ่ดิทาง ทำใหการเดนิทางตอง
หยุดชะงกัลง แลวพวกเขากพ็ากนัเดนิยอนกลบัไป

นกัเดนิทางกลมุทีส่อง เมือ่เหน็หนิกอนนัน้ แม
จะบนดวยความหงดุหงดิอยบูาง แตกพ็ยายามหาทาง
เดนิลยุเขาปาขางทาง เพือ่ออมหนิกอนนัน้ไปยงัฝง
ตรงขาม ในทีส่ดุพวกเขากเ็ดนิทางตอได
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นักเดินทางกลุมที่สาม เมื่อเดินมาถึงหิน
กอนนั้น ก็ไดแตพร่ำเพอรำพัน ตีอกชกหัว โทษ
โชคชะตาวาสนาฟาดิน ไมคิดที่จะแกไขอะไร
พากนันัง่ๆ นอนๆ อยเูบือ้งหนาหนิใหญกอนนัน้

นักเดินทางกลุมที่สี่ เมื่อเดินทางมาถึงหิน
กอนนัน้ พวกเขาพจิารณาแลว ปรกึษาหารอืกนัวา
จะทำอยางไรใหหนิกอนนีห้ายไปจากถนน แลวก็
พากนัหาอปุกรณ เครือ่งมอืมาทบุ ขดุ ขนยายหนิ
กอนนัน้ใหพนไปจากถนน แลวยงัชกัชวนผคูนที่
เดนิทางมาถงึภายหลงั ใหชวยกนัยายหนินัน้ดวย

แลวทานละเปนนกัเดนิทางกลมุไหน ?
เสนทางของชวีติ ลวนมอีปุสรรคขวากหนาม

ขวางอย ู จงึอยทูีว่าเราเหน็เปนอปุสรรค หรอืเหน็เปน
เรือ่งธรรมดาทีช่วีติตองพบพาน

คนแรก เมือ่เจออปุสรรคของชวีติ เขาเอาแต
กนดา ไมพอใจ แตไมคดิทีจ่ะทำอะไร นอกจากการ

๒๘
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วิง่หนปีญหา ปลอยใหมนัคาราคาซงัอยอูยางนัน้
คนทีส่อง เมือ่เจออปุสรรคของชวีติ เขากไ็ม

พอใจเชนกนั พยายามหลบเลีย่ง ไมกลาเผชญิหนา
ตรงๆ ไมกลาคดิแกไขทีต่นเหต ุเสนทางของชวีติจงึ
ออมคอมยาวไกลกวาผอูืน่

คนทีส่าม เมือ่เจออปุสรรคของชวีติ กจ็มปลกั
อยกูบัทกุข  นอนงอมอืงอเทารอใหฟาดนิชวย เอาแต
บนบานศาลกลาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไมยอมทำอะไร
ทีจ่ะเปนการชวยตนเองใหพนทกุข

คนที่สี่ อุปสรรคของชีวิตเปนเครื่องมือ
ลบัสมอง ประลองปญญา คนัไมคนัมอืทีจ่ะจดัการ
เมือ่เรยีนร ูศกึษา ลองผดิลองถกูแลว  กป็ระจกัษแจง
วาอุปสรรคนั้นไมใหญอยางที่คิดไวตอนแรก
ไมนานก็กาวขามปญหานั้นไปได แลวแถมยัง
คะยั้นคะยอ ชักชวนคนอื่นใหสนใจในการแกไข
อปุสรรคของชวีตินัน้ดวย

๒๙



แครู

แลวทานละ เปนคนประเภทไหน ?
นักปฏิบัติคนแรก เมื่อเจอสภาวทุกข ก็ไม

ยอมรบัสจัธรรมทีก่ำลงัปรากฏใหเหน็ตอหนาตอตา
ไดแตวิง่หนคีวามทกุขนัน้ ไมยอมปฏบิตัติอ

นกัปฏบิตัคินทีส่อง เมือ่เจอสภาวทกุข  กไ็ม
ยอมเผชญิหนาตรงๆ พยายามหาทางหลบเลีย่ง วิง่
แสวงหาครบูาอาจารยเรือ่ยไป เผือ่วามผีวูเิศษทีช่ีท้าง
อนัแสนงายดาย จะไดไมตองปฏบิตัยิากเขญ็อยางนี้

นกัปฏบิตัคินทีส่าม เมือ่เจอสภาวทกุข กไ็ดแต
จมแชอยกูบัทกุขนัน้  เพราะคดิวาการปฏบิตันิัน้ตอง
ทำอะไรใหมนัลำบากเขาไว  จงึเพง บงัคบัจติ จน
เบลอๆ เออๆ ซมึเศราอยอูยางนัน้ ไมยอมแกไขใหดี
ขึ้น หรือบางคนที่มีสมาธิดีๆ พอเจอทุกขก็หลบ
เขาไปอยกูบัความสขุ ความวาง ความเบาสบายนัน้
สมาธเิลยกลายเปนสิง่เสพตดิชนดิหนึง่ไป  ตดิจมอยู
แคความสขุ ความวางอนัแกทกุขไมไดอยางแทจรงิ

๓๐



แครู

นกัปฏบิตัคินทีส่ ี ่ เมือ่เหน็วาจมแชอยกูบับาง
สภาวะมานานแลว ไมเหน็อาการของไตรลกัษณ คอื
ไมเที่ยง ทนอยูในสภาพเดิมไมได บังคับบัญชา
ไมได จงึพากเพยีรทดลอง ศกึษา เรยีนร ูสอบถาม
ผรู ูและอดทน ไมยอมจมแชอยทูีเ่ดมิ ในทีส่ดุกเ็กดิ
ปญญาประจกัษแจงขึน้มา รปูนามกเ็กดิดบัใหเหน็
ในทีส่ดุ จนละวางความยดึถอืวามอีตัตาตวัตนไปได
แลวยังแถมชักชวนผูอื่นใหเดินตามเสนทาง
สายธรรมนี ้ ดวยความมัน่ใจ

แลวทานละเปนนกัปฏบิตัคินไหน ?

๓๑
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         ถงึเหน็โลงศพกไ็มหลัง่น้ำตา
หลายคนบอกวา อาชพีของหมอและพยาบาล

เปนอาชพีทีไ่ดบญุมากเพราะไดชวยเหลอืผทูีต่กทกุข
ไดยาก ผเูจบ็ไขไดปวยอยแูทบทกุวนั

แนใจหรอืวาเปนอยางนัน้จรงิ ตรวจสอบใจ
ของตนเองดูซิวา มีความสุขกับการทำงานไหม
เบื่อหนายไหมเมื่อเจอคนไขเรื่องมาก ญาติคนไข
เจาอารมณ  เซง็ไหมทีโ่ผลหนามาทำงานทไีร เจอแต
ผคูนหนาตาอมทกุขทัง้นัน้

กแ็หงละ ใครเขาจะมาจดังานบวช ทอดกฐนิ
หรือจดังานแตงงาน ฮนันมีนูกนัในโรงพยาบาลละ
ก็ลวนแตเจ็บไขไดปวยกันทั้งนั้น จึงไดคิดถึง
คณุหมอ หรอืคณุพยาบาลใจแทบขาด
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ลองสำรวจจิตใจตนเองซิวา ในระหวาง
การทำงานนั้น จิตมีเมตตากรุณาตอคนไข กับจิต
ขุนเคือง รำคาญเบื่อหนายคนไข เพื่อนรวมงาน
เจานาย ลกูนอง อนัไหนมากกวากนั หรอืสกัแตวา
ทำงานไปตามหนาทีแ่คนัน้

เมือ่เลอืกหรอืจำเปนทีจ่ะมอีาชพีอยางนี ้ กค็วร
ปรบัใจของตนเองใหถกูตอง

ผูเขียนเคยคิดในฐานะของคนนอกวา คุณ
หมอและพยาบาลโชคดีจัง ไดเห็นคนที่เปนทุกข
เหน็อสภุกรรมฐาน (คอืเหน็ภาพทีไ่มสวยไมงาม)
เห็นความตายอยูทุกเมื่อเชื่อวัน จึงนาจะเขาใจ
ไตรลกัษณไดชดัเจน บรรลธุรรมงายกวาคนอืน่

แตเมือ่มโีอกาสไดเขามาเปนเพือ่นรวมทางให
แกบคุลากรทางการแพทย  เปนกำลงัใจแกคนทีช่อบ
เจริญสติเหมือนกัน ก็มองเห็นความเปนจริงวา
สวนมากยังวิ่งตามกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม-

๓๓
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หรือกามาภิวัฒนกันอยางสุดชีวิต เหมือนคนที่มี
อาชพีอืน่ๆ นัน่แหละ

ลืมคิดไปหรือเปลาวาอนาคตของเราทุกคน
กค็อืแก เจบ็และตาย ประสบกบัสิง่ทีช่งั พลาดหวงั
กบัสิง่ทีช่อบเหมอืนกนั เตรยีมใจไวพรอมแลวหรอืยงั

บดันี ้ยมบาลสงอเีมลมาเตอืนกีฉ่บบัแลว เชน
ผมเริม่หงอกแลว  ตนีกาหนบียงุตายไปหลายตวัแลว
เดี๋ยวเจ็บโนนเปนนี่สารพัด แมจะเปนหมอหรือ
เปนพยาบาลเสยีเอง กย็งัปวยไดไมใชหรอื

หรอืไดแตปลอบใจตนเองวา “คงยงัไมถงึควิ
ของฉนังายๆ หรอกนา”

เมือ่ไรตนเองเจบ็ไขไดปวย ใจมนักย็งัตานวา
ฉนัยงัไมอยากตายหรอืไมยอมตายงายๆ

ถายังไมหันมาฝกเจริญสติ วางจิตปรับใจ
ตน เองเสยีตัง้แตตอนนี ้ กจ็ะเขาทำนองทีว่า “ไมเหน็
โลงศพ  ไมหลัง่น้ำตา”

๓๔
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การเหน็ทกุขภายนอกนัน้ จงึเปนการเหน็ทกุข
อยางหยาบๆ แคนัน้เอง เหน็จนจติใจชาชนิ ไมสะทก
สะทาน หรอืตระหนกัวา สกัวนัหนึง่ตนเองกต็อง
เปนอยางนัน้ดวยเชนกนั

แตสำหรบัผเูจรญิสตอิยเูปนนติยแลว ยอมเหน็
ความเกดิ ความดบัของกายใจอยเูสมอ จติใจยอมเกดิ
ความสลด สงัเวช ปลอยวางความยดึมัน่ในกายใจนี้
ไดงายขึน้

เพราะความตายภายนอกนั้น เปนเรื่องตาย
ปลอม ตายแลวก็เกิดใหมวนเวียนซ้ำซากอยาง
ไมรจูบ ยกเวนพระอรหนัตทีน่พิพานไปแลวเทานัน้
ทีท่านพนจากการเกดิการตายไดแลว

สวนการเกิด-ตาย (เกิด-ดับ) ภายในของรูป
นามหรอืกายใจนีเ้ทานัน้  จงึเปนการเกดิ การตายที่
แทจรงิ (ปรมตัถสจัจะ) เปลีย่นแปลงอยตูลอดเวลา
ตามเหตปุจจยั

๓๕
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เพราะความไมเขาใจในชีวิตอยางนี้ ผูเขียน
จึงไดพบเหตุการณอันนาสลดใจอยูเสมอ เชน
บางคนพอรวูาตนเองเปนมะเรง็ระยะสดุทาย กเ็ทีย่ว
แสวงหาผวูเิศษ ไมวาจะเปนพระ เจาพอ เจาแม ฤษี
ชไีพร เทีย่วไปบนบานศาลกลาว สะเดาะเคราะห  ตอ
ชะตา เพราะคิดวาจะพบปาฏิหาริยชวยใหรอดได
จนเสียเงินเสียทอง เสียผูเสียคน ถูกหลอกไป
มากมาย แตแลวกต็องตายอยนูัน่เอง

รีบฝกจิตกันตั้งแตบัดนี้เถิด อยามัวอางวา
“ไมมเีวลาอยเูลย” เมือ่จติไดร ูไดเหน็ถงึการเกดิดบั
ที่แทจริง ซึ่งมีอยูแลวภายในกายในใจของทุกคน
จิตที่เคยหลงยึดวากายใจนี้คือเรา ก็เริ่มไมมั่นใจ
เสยีแลว เพราะเหน็แตความเปลีย่นแปลงอยตูลอด
เวลา บังคับบัญชาก็ไมได จึงเกิดความเบื่อหนาย
คลายกำหนัดในกายใจ ที่หลงผิดวาเปนของตน
คอยๆ วางความยดึมัน่ถอืมัน่ลงไปได

๓๖
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วธิกีารงายๆ กค็อื ยนื เดนิ นัง่ นอน กนิ ดืม่ ทำ
พดู คดิ หรอืดำเนนิกจิกรรมอะไรในชวีติประจำวนั
กม็สีตติามระลกึรอูาการนัน้อยเูนอืงๆ ไมดดัแปลง
แตงเตมิ ปรบัปรงุ บงัคบั คาดหวงั คลอยตามอารมณ
ใดๆ ทีเ่กดิขึน้กบักายและใจทัง้สิน้

แลวจติจะรเูองวา ไมวาจะมอีารมณ สขุ ทกุข
ชอบ ชงัใดๆ เกดิขึน้ กล็วนแตเกดิและดบัไปเปน
ธรรมดาอยเูชนนัน้เอง

หากเจรญิสต ิไดถงึระดบันีแ้ลว ความกลวัตาย
กลวัความพลดัพราก สญูเสยี จะลดลงไปตามลำดบั
ดวยอำนาจแหงภาวนามยปญญา อนัประจกัษแจง
ความจรงิของชวีตินัน่เอง

ตอใหเหน็โลงศพ กไ็มหลัง่น้ำตาไดจรงิๆ

๓๗
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ใครเหีย้กวากนั
ความทีผ่เูขยีนจำเปนตองพดู ตองบรรยายอยู

เสมอ นสิยัหนึง่ทีเ่กดิขึน้อยางไมตัง้ใจกค็อื เรือ่งไหน
ทีช่อบ มกัจำไดไมลมื ชางจดชางจำ แมเรือ่งทีท่ำให
ตนเองทุกขก็ยังอุตสาหจำ เพื่อเปนขอมูลดิบ
ในการบรรยาย

มเีรือ่งหนึง่ทีผ่เูขยีนประทบัใจ ไดฟงมาจาก
เจาของสวนผลไมทานหนึง่ในจงัหวดักำแพงเพชร...

“วันหนึ่งผมขับรถไปบานเพื่อน จะไปดื่ม
เหลากบัเพือ่นซึง่นานๆ จะเจอกนัสกัที

ระหวางทางนัน่เอง ผมเหน็เหีย้ตวัหนึง่กำลงั
วิง่ขามถนนอย ู (เหีย้ไมใชคำหยาบเปนชือ่ของสตัว
โลกนารกัชนดิหนึง่)
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พอเหน็อยางนัน้ผมรบีเบรกรถ ดวยคดิวาจะยงิ
เหีย้ไปผดัเผด็ทำเปนกบัแกลมฉลองกบัเพือ่นสกัมือ้
ทาจะดี

จงึรบีควาปนในเกะหนารถ กระโดดลงไปไล
ยงิเหีย้ตวันัน้ โดยทีม่นักไ็มเคยทำอะไรใหผมเจบ็ใจ
เลยสกันดิเดยีว

มนัชางไวเหลอืเกนิ ยิงหมดกระสนุไปหลาย
นดั  แตไมรวูาถกูหรอืเปลา เพราะไมเหน็รองรอย
ของเหีย้เลย

ผมจึงขับรถไปบานเพื่อนอยางเสียอารมณ
พรอมทัง้เลาใหเพือ่นฟงวา

“แหม! เหี้ยตัวนั้นไวเหลือเกิน กูยิงหมด
กระสนุไปหลายนดั สงสยัจะไมถกู เสยีดายลกูปน
จรงิๆ”

ไอเพื่อนตัวแสบ เลยถือโอกาสสั่งสอนผม
ทนัท ีผมละจำแมนมาจนถงึบดันี ้มนับอกวา...

๓๙
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“ปานนี ้เหีย้ตวันัน้มนัคงกลบัไปถงึรงัมนั แลว
กค็งเลาใหเพือ่นของมนัฟงวา กกูำลงัขามถนนอยดูีๆ
ไมรวูาไอเหีย้ตวัไหนมาไลยงิก ูกลูะซวยจรงิๆ”

ตกลงวา...ใครเหีย้กวากนั !
ในสังคมของคนทำงานมักมีความขัดแยง

ขดัแขงขดัขา  ปนเกลยีวกนั ซึง่เปนเรือ่งปกตธิรรมดา
และมอียทูกุที่

ถามวามไีดอยางไร ?
พระมหากัจจานะตอบไวในอังคุตตรนิกาย

ทตุยิวรรควา
“เพราะเหตทุีย่ดึมัน่ผกูพนัในกามราคะ (ความ

ยนิดใีนกนิ กาม เกยีรต ิหรอืยนิดใีนรปู เสยีง กลิน่
รส สมัผสั อนันาชอบใจ ) กำหนดัยนิดใีนกามราคะ
ถกูกามราคะกลมุรมุทวมทบั แมกษตัรยิกท็ะเลาะกบั
กษัตริย แมพราหมณก็ทะเลาะกับพราหมณ แม
คฤหบดกีท็ะเลาะกบัคฤหบด”ี

๔๐
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“เพราะเหตทุีย่ดึมัน่ผกูพนัในทฏิฐริาคะ (ความ
ยนิดใีนความเหน็ของตน) กำหนดัยนิดใีนทฏิฐริาคะ
ถกูทฏิฐริาคะกลมุรมุทวมทบั แมสมณะกท็ะเลาะกบั
สมณะ....”

พูดงายๆ ก็คือ ที่ชาวบานหรือแมแตพระ
ทะเลาะกนัอยนูัน่ เพราะเรือ่งแยงผลประโยชนกบั
เรือ่งความเหน็ทีไ่มตรงกนั ซึง่เปนกนัอยางนีท้ัง้โลก

ในเวบบอรดของwww.chinawangso.net
คณุ“ตวัราย” โพสตเขามาถามวา

“เวลาทีน่ัง่สมาธจิติใจกส็งบด ีในเวลาปกติ
พยายามมสีตแิลว แตในใจคดิแตจะแยงแฟนคนอืน่
ควรทำยงัดคีะ”

ผเูขยีนกไ็ดแตตอบวา
“กอ็ยาไปตดัใจส ิแมใจมนัจะรายกาจอยางไร

กด็มูนัเฉยๆ ยิง่ตดักย็ิง่ตอ เพราะทำไปดวยอำนาจ
ของโทสะ เหมอืนเตมิเชือ้ใหกบัไฟไมจบสิน้

๔๑
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ไอเรื่องรายๆ อยางนี้ เปนธรรมดาที่ทุกคน

ตองม ีไมอยากแยงแฟนคนอืน่ กอ็ยากแยงสิง่ของ
แยงอำนาจ แยงชือ่เสยีง แยงผลประโยชน แยงกนั
เสนอหนากับเจานาย ฯลฯ หรือที่คนทะเลาะกัน
ไมวาจะเปนเรื่องการมุงหรือเรื่องการเมือง มันก็
กเิลสตวัเดยีวกนัทัง้นัน้

กลบัมาอยกูบักายใจของตนเสยีเถอะ อยาหลง
กลกเิลส เมือ่คณุไมบาจีไ้ปวิง่ตามมนั เดีย๋วมนักห็าย
ไปเอง”

แลวจะเขาใจไดเองวา ไมมใีครในโลกนีท้ีจ่ะ
นากลวัหรอืชัว่รายมากไปกวาตวัเราเอง ดวยอำนาจ
ของกิเลสที่บังคับบัญชาจิต ใหคิด ใหพูด ใหทำ
ไดสารพดัเรือ่ง แมจะเปนเรือ่งทีต่นเองกร็ดูอียแูลววา
มนัแย มนัเลว มนัชัว่ มนัไมควรทำกต็าม

รแูลวหรอืยงัวา ใครเหีย้กวากนั ?
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อะไรคอืการปฏบิตัธิรรม
การปฏบิตัธิรรมดจูะเปนเรือ่งลกึลบัสำหรบั

คนทีไ่มเคยลงภาคสนาม เพราะ...
“ไมเหน็ดกีวาเดมิเลย เหน็คนปฏบิตัธิรรมยงั

ขีโ้กรธ ขีบ้น อยเูหมอืนเดมิ”
“ปฏิบัติธรรมไปทำไมเนี่ย ยังขี้หลง ขี้ลืม

อยเูหมอืนเดมิ ไหนบอกวามสีตมิากขึน้ไง”
“ไมเอาดีกวาดูคนที่เขาปฏิบัติแลวทำอะไร

แผลงๆ ยงัไงกไ็มร ูดแูปลกแยกจากสงัคม ชวนไป
เที่ยวก็ไมยอมไป จับกลุมนินทาคนอื่นก็ไมยอม
รวมมอืดวย  จะชวนเราเขาวดัอยเูรือ่ยเลย”

และเปนเรื่องยากแคนแสนเข็ญสำหรับ
มอืใหมหดัปฏบิตั ิ เพราะ...
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“โอย ทำไมมนัโกรธเรว็กวาเดมิอยางนี”้
“ทำไมมนัหงดุหงดิงายจงั”
“ทำไมไมเห็นสงบเหมือนที่เขาวาเลย มัน

ฟงุซานจนหวัแทบจะระเบดิอยแูลว”
“ทำไมไมเหน็ปลอยวางตวัตนอะไรไดเลย”
แลวกก็ลายเปนเรือ่งเอาไวเทยีบเคยีงกบัคนอืน่

หรือไมก็แอบดูถูกคนที่ปฏิบัติใหมๆ หรือไมเคย
ปฏบิตันิดิๆ สำหรบัผทูี ่(คดิเอาเองวา) มสีภาวธรรม
กาวหนามากกวาคนอืน่ เชน...

“โถ..นาสงสารนะเขาดูทุกขจังเลย ชวนให
ปฏบิตักิบ็อกวาเดีย๋วกอนๆ ไมยอมทำสกัท”ี

“โถ..ถาเราไมไดปฏิบัติมาบาง คงจะแย
เหมอืนเขาเลยนะเนีย่”

“โถ..ดูสิ  เขาปฏิบัติมาตั้งหลายป ปวยนิด
ปวยหนอยกย็งัวนุวายอยเูหมอืนเดมิ”

“โถ..คยุกบัคนพวกนีไ้มรเูรือ่งเลย เขาคดิแบบ

๔๔
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โลกๆ เรามนัคดิแบบธรรม  เฮอ! นาสงสาร”
แลวที่แยยิ่งกวานั้นก็คือขัดแยงเรื่องวิธีการ

หรอืรปูแบบของการปฏบิตั ิ เชน
“มนัตองพองหนอ ยบุหนอถงึจะถกู”
“มนัตองแครูๆ  เทานัน้ หามกำหนดนะ..ผดิ”
“มนัตองพทุโธๆ ถงึจะใช”
“มนัตองไมกนิเนือ้สตัว  ตองทานเจเทานัน้ ถอื

ศลีใหเครงครดักอน  สมาธ ิปญญาถงึจะเกดิได”
“ตองเหน็ดวงใสๆ สมัมาอรหงัถงึจะเวอรค”
“โอยมาอยใูนหองแอรอยางนีจ้ะบรรลไุดไง

มันตองอยูในที่วิเวก ในปา ในเขาโนน หรือไมก็
ธดุงคตามพระไปเลย”

“เฮย! เดินจงกรมเหมือนตามควายอยางนี้
มนัจะสงบไดไงละ  มนัตองเดนิชาๆ ส”ิ

“มันตองขังตัวเองอยูในหอง มีคนสงขาว
สงน้ำ  ถงึจะบรรลเุรว็”
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“มนัตองไมพดูกบัมนษุยมนาทีไ่หนเลย ปด
วาจา เกบ็อารมณแบบสดุๆ นัน่แหละชวัรกวา”

สารพดัเรือ่งปฏบิตักิรรมฐานทีช่วนปวดหวั
ผเูขยีนจงึขอเสนอความคดิเหน็แบบพระบาน

ธรรมดาๆ ทีไ่มไดเครงครดัอะไรมากนกัวา
๑. เริม่ลงมอืศกึษาใหเขาใจเสยีกอนวาปฏบิตัิ

อยางไร?  ปฏบิตัไิปเพือ่อะไร? ผลแหงการปฏบิตัิ
คอือะไร? และตองยดึตามหลกัพทุธพจนเขาไว ถา
อาจารยเอาทฐิขิองตนเปนหลกั กใ็หระแวงไวกอน

พระพทุธเจาตรสัไวในมหาสตปิฏฐานสตูรวา
ก. ปฏบิตัดิวยการ มสีตสิมัปชญัญะ...
(๑) ..ตามรู ตามดูกายสวนยอยในกายสวน

ใหญ เชน ลมหายใจ พองยบุ อริยิาบถนอย อริยิาบถ
ใหญ ทีก่ำลงัเคลือ่นไหว แปรเปลีย่นอยใูนขณะนัน้ๆ

(๒) ..ตามร ูตามดเูวทนาเชนความทกุข ความ
สขุ ความเฉยๆ ของกายของใจในขณะนัน้ๆ
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(๓) ..ตามร ูตามดอูาการของจติ เชน เบือ่ เซง็
สงบ ฟงุซาน  อดึอดั ปลอดโปรงโลงเบา ทีก่ำลงัเกดิ
ขึน้ในขณะนัน้ๆ

(๔) ..ตามร ูตามดธูรรม เชน ชอบ ชงั งวง
ฟงุซาน สงสยั ทกุข ตณัหา วริยิะ สมาธ ิปญญาที่
กำลงัปรากฏอยใูนขณะนัน้ๆ

ทำไมตองตามร ูตามดใูนขณะนัน้ๆ(ปจจบุนั
ขณะ)

“ก็เพื่อมิใหตัณหา (ความอยาก) และทิฐิ
(ความคดิเหน็-การเปรยีบเทยีบ)  เกดิขึน้ได”

เมือ่รเูทาทนัปจจบุนัขณะ ความอยากได-ม-ี
เปน  หรอือยากไมได-ไมม-ีไมเปน อนัเปนตวัตณัหา
และความคดิความเหน็ (ทฐิ)ิ กเ็กดิไมได

ข.  ตามร ูตามดอูยางนี ้เพือ่อะไร ?
“เพียงเพื่อรู (ปญญา) เพื่อใหสติไดระลึก

เทานัน้”
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ไมใชเพื่ออะไรอยางอื่น แตเพื่อใหสติและ
ปญญาทำหนาทีน่ัน่เอง

 ค. แลวผลแหงการปฏบิตัคิอือะไร?
“เพือ่ละความยนิด ี (ชอบ) และความยนิราย

(ชงั) ในโลกเสยีได”
ไมใชเพือ่ใหรวูาระจติคนอืน่ เพือ่ใหเหน็เลข

ทาย ๓ ตวั ฯลฯ  แตเพือ่ละความชอบและชงัเทานัน้
๒. เมือ่เขาใจเรือ่งของหลกัวชิาการแลว กเ็ริม่

ลงมอืปฏบิตัไิดเลย แตการปฏบิตัไิมใชแคหาเวลา
วาง แลวกเ็ดนิจงกรมนัง่สมาธเิทานัน้  แตคอืทกุขณะ
จติทีช่วีติกำลงัดำเนนิอย ู  ตามร ูตามด ูกาย  เวทนา
จติ ธรรม หรอืยอลงมาเหลอืแค กาย-ใจ หรอื รปู-
นามเรือ่ยไป  ถาอาการของกายชดักร็กูาย  อาการของ
ใจชัดก็รูใจไป ไมตองเจาะจงวาจะรูกาย หรือใจ
อยางเดยีวเทานัน้

๓. หนาดานเขาไว อนันีเ้ปนสำนวนของผเูขยีน
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เอง คือไมวาจะทุกขหรือสุข ก็ขอใหหนาดานรู
เรือ่ยไป ไมทำอะไรมากไปกวาการตามร ูตามดกูาย
ใจอยางสบายๆ “แคร”ู  อดึๆ เขาไว เดีย๋วดเีอง

๔. หากตดิขดั งงกบัสภาวะทีเ่กดิขึน้  กค็งตอง
แสวงหาครบูาอาจารยทีเ่หมาะกบัตนเอง ซึง่ทานจะรู
ไดดวยตนเองนั่นแหละวา ใครคือครูบาอาจารย
ของตน แตถายงัหาไมได  กเ็ขาไปคยุกบักลัยาณมติร
ใน www.chinawangso.net เปนตน (ออิ)ิ

เมื่อการปฏิบัติกาวหนาไปเรื่อยๆ ก็จะเลิก
ถกเถยีงกนัหรอืเลกิสงสยัวา การปฏบิตักิรรมฐานนัน้
คอือะไร ทำอยางไร แบบไหนดกีวากนั

เพราะจะรเูองวา การปฏบิตัธิรรมนัน้เปนเรือ่ง
เรยีบงายธรรมดาๆ ไมใชเพือ่ใหเปนผวูเิศษเหาะเหนิ
เดนิหาวได  หรอืเครงเครยีดพสิดารอะไร อยางทีค่น
ทัว่ไปเขาใจกนั
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ดบัไฟ
พระพทุธเจาตรสัไวในอาทติตปรยิายสตูรวา
“ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงเปนของรอน

กส็ิง่ทัง้ปวงเปนของรอน เปนไฉน ?
คือ ตา รูป ความรูทางจักขุประสาท (จักขุ

วญิญาณ)  สมัผสัอนัเกดิจากจกัขปุระสาทกบัรปู (จกัขุ
สมัผสั)  เปนของรอน

แมสขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอืความไมสขุไม
ทกุข  (จกัขสุมัผสัสชาเวทนา) ทีเ่กดิขึน้เพราะสมัผสัอนั
เกดิจากจกัขปุระสาทกบัรปูเปนปจจยั กเ็ปนของรอน

รอนเพราะอะไร ?
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เรากลาววา รอนเพราะไฟ คือ ราคะ โทสะ
โมหะ รอนเพราะความเกดิ แก เจบ็ ตาย ร่ำไรรำพนั
ไมสบายกาย ไมสบายใจและความคบัแคนใจฯลฯ”

หูกับกลิ่น จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับ
สมัผสั ใจกบัธรรมารมณ พระพทุธองคกต็รสัไวใน
ทำนองเดยีวกนั

พดูใหงายๆ กค็อื รอนเพราะชอบบาง รอน
เพราะชงับาง รอนเพราะไมรวูามนัรอน เลยเผลอ
จบัยดึไวอยางเตม็ที ่จนมอืไมพงับาง

หลายคนพอเริ่มรูสึกตัววารอน ก็พยายาม
ดบัไฟทีเ่ผาใจตนเอง

วิธีแรก ดับดวยการเอาน้ำมันไปดับ ยิ่งราด
ไฟกย็ิง่ลกุมากกวาเดมิ

วธิทีีส่อง ดบัดวยการเอาน้ำไปดบั แตเมือ่น้ำ
เหอืดแหงไปแลว กย็งัเหลอืเชือ้ทีจ่ะใหเกดิไฟไดอกี

วธิทีีส่าม ดบัดวยการเอาฝนุเอาดนิไปกลบ

๕๑



แครู

วธิทีีส่ี ่ปลอยใหไหมไปจนกวาเชือ้ไฟจะหมด
บางคนเมื่อมีอารมณอันเปนทุกขเผาใจ จึง

พยายามขมไว พยายามผลักไสไลสงอารมณนั้น
พยายามจดัการกบัความทกุขทีเ่กดิขึน้ทกุวถิทีาง แต
ยิง่ทำกย็ิง่แย  ยิง่ทกุขหนกักวาเดมิ

เปนเหมอืนกบัการดบัไฟวธิแีรก
เมือ่ความทกุขรอนเผาลน บางคนใชวธิคีดิแง

บวก คิดพิจารณาหาเหตุผล หาแงงามของความ
ทกุขจนเจอ ในทีส่ดุกด็เูหมอืนวาความทกุขนัน้ดบั
ไปไดเหมอืนกนั แตพอประสบกบัเหตกุารณคลาย
กนัอกี ความทกุขกผ็ดุโผลเขามาเผาลนจติใจไดอกี

เปนเหมอืนกบัการดบัไฟวธิทีีส่อง
แตบางคนโชคดี ฝกฝนตนเองดวยสมถ-

กรรมฐาน จนสามารถทำจติใหสงบ สบายไดโดย
งาย เมือ่กระทบกบัความทกุขกห็ลบเขาไปในสมาธิ
แตวธินีี ้ เหน็ทจีะตองหลบทกุขไปทัง้ชาติ

๕๒



แครู

เปนเหมอืนกบัการดบัไฟวธิทีีส่าม
บางคนเหมอืนนิง่ดดูาย ยอมแพกบัความทกุข

ที่เกิดขึ้น ไดแตนั่งมองดูไฟที่ไหมใจตนเองอยาง
อดทน จนกระทัง่เหน็เลหเหลีย่มของทกุขทกุชนดิที่
โผลเขามาในจติ เหน็แมกระทัง่กอนเกดิทกุขอะไร
เกดิกอน  อะไรเปนเหตเุปนปจจยัใหทกุขเกดิ ขณะที่
ทกุขอยนูัน้อาการมนัเปนอยางไร และกอนทีม่นัจะ
ดบัมนัดบัไดอยางไร จนกระทัง่ไมยอมทกุข อยเูหนอื
ทุกขอันเกิดจากไฟคือกิเลส จนเชื้อทุกขถูกไหม
หมดไป วธิกีารนีเ้ปนวธิขีองวปิสสนากรรมฐาน

เปนเหมอืนกบัการดบัไฟวธิทีีส่ี่
หากเปนทานจะใชวธิดีบัไฟแบบไหนด ี ?

๕๓



แครู

“แคร”ู  อยทูีไ่หนกนัแน
คณุ “ฮานะจงั” ถามเขามาในเวบบอรดวา
“สงสัยมากเลยคะวาการปฏิบัติธรรมหรือ

การเพียรทางจิตเขาปฏิบัติไปเพื่อเอาอะไร เพราะ
สดุทายกไ็มมอีะไรจะใหเอา เคยไดยนิวาปฏบิตัเิพือ่
ร ูแลวจะใหรอูะไร ในเมือ่มนัไมมอีะไรใหร ูหรอืวา
รสูกัแตวาร ูใชหรอืเปลาเจาคะ”

ผเูขยีนจงึตอบไปวา
ไมใชไมมีอะไรจะใหรู มันมีแบบไมมีนั่น

แหละ (งงละสิ) มองแบบโลก “มี” แตมองแบบ
ธรรม “ไมม”ี

กอนอืน่ตองแยกทำความเขาใจระหวางโลก
กบัธรรม

ตราบใดทีย่งัมขีนัธ ๕ กต็องทำมาหากนิ เพือ่
หลอเลีย้งขนัธ ๕ ใหดำรงอยไูด นีค่อืทางโลก
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แตในขณะเดยีวกนั กต็องรเูทาทนัดวยวา จะ
ครอบครองสิง่ทีม่อียใูนโลกไมไดสกัอยางเดยีว เพยีง
แตยมืใชชัว่คราวเทานัน้

และตองรคูวามจรงิดวยวาแมแตขนัธ ๕ เอง
ก็เกิดดับไปตามเหตุปจจัย ตัวตนที่แทจริงจึงไมมี
เมือ่ไมม ีแมอยากยดึครองไวกย็ดึไวไมได

ทำอยางไรเราจงึจะไมทกุข ในขณะทีอ่ยกูบั
โลก ซึง่ไมมอียจูรงินี้

จงึตอง...แคร ูๆๆๆๆ อนัเปนตวัธรรม
แคร ู เพือ่ใหจติเกดิปญญาวา วตัถสุิง่ของทีเ่รา

กนิอยใูชสอยอยนูัน้ วนัหนึง่ไมเราจากมนั  มนักต็อง
จากเราไป

แคร ู ทำใหเขาใจโลกตามความเปนจรงิ
แคร ูทำใหจติอยเูหนอืโลก อยางไมหนโีลก
แครู ทำใหใชชีวิตในโลกอยางไมดิ้นรน

กระเสอืกกระสนใหม ี ใหเอา ใหเปนมากเกนิไปนกั
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แคร ู ทำใหใชสอยธรรมชาตดิวยความเมตตา
ไมเอารัดเอาเปรียบ ทำลายธรรมชาติมากไปกวา
ความจำเปน

แคร ู  ทำใหรคูณุคาแทของปจจยั ๔ ทีใ่ชสอย
อย ู มใิหตดิอยแูคคณุคาเทยีม

แคร ูทำใหเปนนายของวตัถ ุไมใชเปนทาส
ของวตัถุ

แครู ทำใหอยูกับโลกไดอยางมีความสุข
เบาสบาย ไมแบกโลกไว

แคร ู จงึไมใชเพือ่อะไร แตเพือ่ใหจติเปนกลาง
อยเูหนอืความยดึและความปลอยวางทัง้หมด

หากคนเลนโขนสวมหวัลงิ หวัยกัษ แลวไม
ยอมถอดเพราะคดิวาตนเองเปนลงิ เปนยกัษไปจรงิๆ
ชีวิตคงมีแตทุกข ใครเห็นก็ตองนินทาวา ไอนี่ทา
จะบาไปแลว ทำอะไรกค็งเกะกะลำบากนาด ูคนที่
ตดิอยจูมอยกูบัโลกกเ็ปนอยางนัน้ ยดึแลวไมยอมวาง
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แตเมื่อถึงเวลาแสดงก็สวมหัวโขนไว หมด
เวลากถ็อดออก จงึจะสมควรกวา

แคร ูทำใหรวูาเวลาไหนควรสวม เวลาไหน
ควรถอด จนกระทั่งไมตองสวมอีก จะไดไมตอง
เสยีเวลาถอด

ถามวาจะรอูะไร กร็ทูีก่ายทีใ่จทีม่อีย ูอยางไม
ม ี(เจาของ) นัน่แหละ

คงอธบิายไดแคนี ้อยากรวูาจะเปนจรงิหรอืไม
กล็อง “แคร”ู บอยๆ กแ็ลวกนั

และอีกปญหาหนึ่งของคุณ “สายน้ำแหง
ความฝน” ถามมาวา

“โยมกำลงัเรยีนรวูาอะไรคอืปรงุแตง หรอืไม
ปรงุแตง คำวาแคร.ู..อยาไปปรงุแตง  คอืการตามดจูติ
ทีพ่ระอาจารยสอน โดยความนกึคดิแลว โยมกค็ดิวา
การปรุงแตงในทางที่ดีเปนสิ่งที่ไมเสียหายคะ
เปนขั้นตอนของการปฏิบัติธรรม ปรุงแตงดีกอน
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เปนเครือ่งอาศยัเรยีนรไูป ปรงุแตงจนเขาใจจงึจะเลกิ
ปรงุแตงได  ไมรวูาถกูหรอืเปลา”

“โยมเขาใจวา แคร ูคอืรวูาดหีรอืไมด ี แคนีพ้อ
จติผรูจูะตดัสนิเปนอตัโนมตัอิยแูลว เราไมไดเปน
คนไปตดัสนิวาจตินีด้ ีไมด ีชอบ ไมชอบ ถาเราไป
ตดัสนิซ้ำกเ็ปนการปรงุแตงใชไหมคะ”

ผเูขยีนซึง่รบูางไมรบูาง ไดแตตอบไปวา
“สิ่งที่คุณเขาใจนั้นทางโลกอาจถูก แตคุณ

จะไมสามารถหยดุความสงสยัไดเลยหากยงัปรงุแตง
แคร ูไมจำเปนตองรวูาดหีรือไมดี
แคร ูไมจำเปนตองรวูา รอูะไร
แคร ู  นัน้ไมเอาทัง้รแูละไมร ูอยเูหนอืความรู

และไมรทูัง้ปวง
และมรรคผลนิพพาน ไมเคยเกิดจากความ

ปรงุแตง วาโดยการปฏบิตั ิในขณะทีม่รรคจติเกดิ สติ
รูถี่ยิบ จิตขณะนั้นเปนอัปปนาสมาธิ ซึ่งความคิด
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ความปรงุแตงดบัไปแลว
วาโดยโลก กย็งัไมเคยเหน็นกัคดิ นกัปรงุแตง

ทีไ่หนบรรลมุรรคผลนพิพาน
แตกไ็มใชตองไมคดิ ไมปรงุแตง จงึจะบรรลุ

ได  เพราะไมงัน้ฤษ ีชไีพรทีไ่ดฌานชัน้สงู หรอืพระ
โพธสิตัวของเรากอนจะตรสัรกูเ็คยไดถงึสมาบตั ิ๘
มาแลว ยงัทรงเหน็วาไมใชหนทางแหงการตรสัรู

ฉะนัน้จงึตองอยเูหนอืทัง้คดิ (ปรงุแตง) และ
ไมคดิ (ไมปรงุแตง)

คดิ...รวูาคดิ  ไมคดิ....รวูาไมคดิ เหน็รวูาเหน็
ไดยนิรวูาไดยนิ  รกูส็กัวาร ู  รกูว็าง ไมรกูว็าง ไม
ตคีวามใหคาใดๆ ทัง้สิน้ อยนูอกกรอบแหงความคดิ
และความไมคดิทัง้หมดนัน่แหละ  แคร ู อยตูรงนัน้”
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“แคร”ู กบัความรกั
               มคีำถามโพสตมาในเวบบอรด โดย

                   คณุ KL ในหวัขอ Psychology วา
“มคีนๆ หนึง่เรารกัมากเจาคะ แตเหมอืนรกั

แลวกท็กุข และคดิระแวงมาก แตกม็คีวามสขุทีไ่ด
รักเขา ที่ไดใกลกันแบบแฟน แตดูเหมือนวาเขา
ไมคอยสนใจเรา เรามวีธิจีบัโกหกไหมเจาคะ หรอื
ควรจะ เลิกดีไหมเจาคะ เพราะรักแลวมันก็เปน
แบบเกาอกี ใจกไ็มอยากเลกิเจาคะเสยีดาย กลวัเหงา
รกัเขาดวย กลวัเลกิแลวทกุขกวาทีจ่ะรกัอยแูบบนี้
ทำยงัไงดคีะ หนสูบัสนคดิไมออกเจาคะ”
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ผเูขยีนซึง่มหีวัใจตายดาน...ไดแตตอบวา
“ความรักเปนเหตุใหเกิดความทุกข รักมาก

ทุกขมาก รักนอยทุกขนอย เมื่อคนรักเปลี่ยนไป
ก็ทุกข คนรักไมยอมเปลี่ยนก็ทุกขอีก กลัววาเขา
จะตายเรว็ หลายคนเมือ่คนรกัตายจากไป กพ็ลอย
ซมึเศราเฉาตายตามไปดวย เฮอ..ทกุขทัง้นัน้

พระพทุธเจาจงึสรรเสรญิบคุคลทีส่ามารถอยู
ผเูดยีวไดโดยไมทกุข (ซึง่เปนเรือ่งทีท่ำไดยากมากๆ)
แสดงถงึจติใจทีเ่ขมแขง็ มตีนเปนทีพ่ึง่ได โดยไมตอง
พึง่คนอืน่

ความจริงแลว คนเราไมไดกลัววาจะไมมี
คนรกั หรอืจะไมไดรกัใครหรอก แตกลวัเหงา กลวั
อางวางวาเหว โดดเดีย่วเดยีวดายตางหาก ถาจะวา
ไปแลว กค็อืความเหน็แกตวัชนดิหนึง่ ทีไ่มตองการ
ใหตนเองเปนทกุขนัน่แล

ความรกัจงึเปนเหมอืนดาบสองคม ถาสมหวงั
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กเ็หมอืนกบัวามคีวามสขุอนนัต(ซึง่ไมเคยมอียจูรงิ)
ถาผดิหวงักท็กุขมหนัต ลองรกัแบบไมปรารถนาให
เขามาเปนสมบตัสิวนตวัส ิ (เพราะแมแตกายใจของ
เราก็ยังไมใชของเราจริงๆ เลย) เห็นเขาเปนสุข
กพ็ลอยสขุดวย เหน็เขาเปนทกุขกป็รารถนาใหเขา
พนจากทกุขนัน้ ความรกัอยางนีจ้งึจะไมทำใหตนเอง
เปนทกุข

รกัแบบตองการการครอบครอง บอกใหรถูงึ
การ “รักไมเปน” เพราะทุกคนก็ลวนตองการ
อสิรภาพดวยกนัทัง้นัน้

รกัแบบไมตองการการครอบครอง บงใหรถูงึ
การ “รกัเปน” ดวยคดิวา “เราปรารถนาความเปน
อิสรภาพ ปรารถนาความเปนสวนตัว ปรารถนา
ความเปนตวัของตวัเอง คนทีเ่รารกัเขากป็รารถนา
อยางนัน้เชนกนั”

อยามวัแตคอยจบัผดิกนัเลย รงัแตจะทำใหเรา
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และคนทีเ่รารกัเปนทกุขหนกัไปเปลาๆ และทีส่ำคญั
บอกใหรูถึงการไมไวใจกัน ไมใหเกียรติกัน รัก
แบบนีจ้ะมคีวามสขุไปไดอยางไร

ปลอยใหเขาเปนอยางทีเ่ขาเปน ทีเ่รารกัเขาก็
เพราะเขา “เปน” อยางนัน้ไมใชหรอื เพยีงแตอยารบี
ถลำลึกไปกวานั้น คอยดูแลเอาใจใส เปนหวง
ถามไถ ไปมาหาสกูนัอยเูสมอ เปนกำลงัใจใหกนั
และกนั  ใชเวลาในการดใูจกนัสกัหนอย อยาใจรอน
เวลานัน่แหละจะบอกใหรวูา เรารกัเขาจรงิ  เขารกัเรา
จรงิหรอืเปลา หรอืแคหลงไปชัว่วบูเทานัน้  จะไดไม
ตองมาหลบเลยีแผลใจในภายหลงั”

คณุ KL ถามตอ..วา
“รักยังไง ไมใหเปนรักแบบไมตองการ

การครอบครองคะ”
ผเูขยีนจำตองอธบิายตอ
“เมือ่เรารกัพี ่ เราปรารถนาใหพีเ่รามคีวามสขุ
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ประสบความสำเรจ็ในการเรยีน การงาน เปนทีพ่ึง่
ของครอบครวั

เมือ่เรารกันอง เราปรารถนาใหนองเปนคนดี
ประสบความสำเรจ็ในชวีติ มองดเูขาเจรญิเตบิโต
ดวยความชืน่ใจ

เมือ่เรารกัคณุพอคณุแม เราปรารถนาใหทาน
มีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง มีความสุข อายุ
ยนืยาว ไดอยดูคูวามสำเรจ็ของลกู

เมือ่เรารกัเพือ่น เราปรารถนาคนทีค่ยุกนัได
ทกุเรือ่ง มสีขุรวมเสพ มทีกุขรวมตาน พรอมเสมอ
ทีจ่ะนัง่รองไหตอหนาเพือ่น โดยทีว่างใจไดวาเพือ่น
จะไมเอาเราไปเผาภายหลงั

เมือ่เรารกัแฟน(กิก๊) ไยเราจงึปรารถนาใหเขา
เปนของเราคนเดยีว แคมองหญงิอืน่หนอย กเ็หมอืน
แฟนหยบิยืน่ไฟมาเผาใจเรา หยบิยืน่มดีมากรดีใจเรา
หวาดระแวงไปสารพดัเรือ่ง
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หากพี ่  นอง พอแม  เพือ่นของเรามคีนมารกั
มาชืน่ชมมากๆ เราคงดใีจวา พี ่นอง พอแม เพือ่นของ
เราเปนคนด ี เปนคนนาคบจงึมคีนสนใจเยอะ

แตถาคนๆ นัน้เปนแฟนเรา มสีาวอืน่มาสนใจ
มากๆ ถามวาจะชืน่ชมลงไหมเนีย่ คดิถงึสภาพจติ
ของเราตอนนั้นแลวจะมีแฟนไปทำไมใหทุกขใจ
เสยีเปลาๆ นีแ่คเปนแฟนกนันะ ถาเปนสามภีรรยา
กนั  จะปวดหวัย่ิงกวานีเ้สยีอกี

รกัโดยไมครอบครองจงึเปนเรือ่งยากสำหรบั
คนที่ไมเคยฝกจิต เพราะจิตมันเคยแตจะยึดถือ
ครอบครอง เหน็แกตวัอยแูลว

เริม่ฝกใจตนเองตัง้แตเดีย๋วนี ้ทกุครัง้ทีม่เีรือ่ง
ของแฟนมากระทบใจ ให “แคร ูๆๆๆๆๆๆ” บอยๆ
ใหอภยัเขาบอยๆ แลวจะเขาใจเองวา รกัโดยไมตอง
ครอบครองเปนอยางไร”

คณุ “นกทีไ่มกลาโบยบนิ” ยงัสงสยัอยวูา
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“หนเูริม่รสูกึวาเหนือ่ย และเบือ่ชวีติทีเ่ปนอยู
ความรกักแ็สนจะนาเบือ่  รกัเขาหวงเขา แตเขาไมได
คดิกบัเราแบบนัน้เลย หนรูวูาหนรูกัแบบตองการ
ครอบครอง เปนทุกขเหลือลนพยายามปลอยแลว
แตกล็ำบากใจทกุท ีเฮอ...อยางนีแ้ลว  แคร ู จะดหีรอื
เจาคะ”

ผเูขยีนชกัจะเบือ่หนายความรกัเขาไปทกุขณะ
รบีตอบวา

“กลบัมาอยกูบั “ลมหายใจ” ในปจจบุนัขณะ
เสยีเถดิ

แลวจะรจูกั“พกั”ในขณะทีว่ิง่อยู
แลวจะรูถึง“ความสงบ” ทามกลางความ

วนุวาย
แลวจะรถูงึ “ความเยน็” ทามกลางเตาหลอม
แลวจะรวูา “ราบเรยีบ” ในทามกลางความ

รบีเรง
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หากจะรักก็รักเถิด เพราะความรักเปนสิ่ง
สวยงาม ความรกัทำใหโลกรืน่รมย แตถาหากรกันัน้
ทำใหทุกข แสดงวาไมใชความรักที่แทจริงแลว
เปนเพียงความปรารถนา ความใคร ความอยาก
ความโลภ ความตองการใหเขามาทำใหเราเปนสขุ
เทานัน้ ซึง่นัน่กค็อืความเหน็แกตวัของเรานัน่เอง”

ยงั...ยงัไมยอมจบ คณุ “เสยีใจ” โพสตเขามา
ไถถามเรือ่งความรกัตอ...วา

“ทำไมความรักมันทุกขอยางนี้ นั่งสมาธิก็
มแีตภาพเขา”

ผเูขยีนซึง่ชกัจะเอยีนเรือ่งความรกัเตม็แกแลว
แตกลวัผถูามจะทกุขสาหสักวานี ้เลยรบีตอบกลบัวา

“ทกุข คอืเครือ่งมอืทีส่อนใหคนพนทกุข
ทกุข  คอืเครือ่งมอืทีส่อนคนไมใหหลงเหลงิ

กบัชวีติเกนิไปนกั
ทกุข คอืเครือ่งมอืฝกคนใหเขมแขง็กวาเดมิ
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ทุกข คือเพื่อนแทที่สอนใหเรายอนกลับมา
สำรวจความผดิพลาดของตน

ทกุข  คอืวิถทีีส่อนใหเรารวูาเสนทางแหงชวีติ
ไมไดโรยดวยกลบีกหุลาบเสมอไป

ทกุข คอืบทเรยีนทีส่อนใหเราระมดัระวงัใน
การใชชวีติมากขึน้

ทกุข คอืสิง่ทีส่อนใหเรารวูา ตอไปฉนัจะไม
รกัใครจนหมดใจ เหลอืไวใหตนเองสกัครึง่ใจกย็งัดี

ทกุข คอืเครือ่งมอืดดัสนัดานมนษุย ใหเลกิ
หยิง่ผยอง จองหองไดอยางดทีีส่ดุในโลก

ทกุข  สอนใหเรารวูาถาไมอยากทกุขแบบเดมิ
อกี กอ็ยาไปทำผดิซ้ำๆ ซากๆ เหมอืนเดมิ

จงมองหาแงงามของความทุกขใหเจอ แลว
คณุจะพบวา “โชคดทีีอ่กหกั” ตาทีเ่คยมดึบอดเพราะ
รกัเริม่สวางขึน้มาหนอยแลว

อกหกักด็นีะ  นีเ่ปนประสบการณทีย่อดเยีย่ม
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ของชวีติ เพราะเขาวากนัวาอกหกัดกีวารกัไมเปนไง
อกหักก็ดีนะ ชวยลดความอวนไดอีกหลาย

กโิล กำลงัอยากลดน้ำหนกัอยเูลยทเีดยีว ยงิปนนดั
เดยีวไดนก ๒ ตวั

อกหักดีจังนะ ชวยใหมีเวลาคิดถึงตนเอง
มากกวาคนอืน่

อกหกัเหรอ เรือ่งเลก็ ฉนัอกหกัมาสบิหนแลว
อกหักดีจังเลย ฉันจะไดมีเวลาอานหนังสือ

ทบทวนตำรา วชิาทีเ่รยีนอยางเตม็ที่
อกหกันีแ่หลมเลย กลบัมารสูกึตวัไดงาย  จติ

ไมตองฟงุซานไปคดิถงึผชูายทีห่นาตาไมเหมอืนพอ
เราคนนัน้อกี

ขอแนะนำวาเลกิจมอยกูบัความคดินัน้ ออก
ไปวิง่ ไปเลนกฬีา ไปสงัสรรคกบัเพือ่นซะ

หรอืสวดมนต  สวดดงัๆ ใหจติอยกูบับทสวด
อยามวัแตนัง่สมาธ ิ เพราะตอนนีส้ไูมไหวหรอก
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ถาจติเผลอแวบไปคดิถงึหนาเขาอกี กอ็ยาขม
บงัคบัไมใหคดิถงึ หรอืคลอยตามความคดินัน้ มนั
คดิกร็วูาคดิกพ็อ ใหมๆ  อารมณนีอ้าจจะแรง เหมอืน
แขกผไูมไดรบัเชญิเดนิเขามาทกัทายบอยๆ แตเมือ่
เราไมเลนดวย เอาแตนั่งมองอยางเดียว เดี๋ยวแขก
ผนูัน้กห็นามานเดนิหนไีปเอง

ถาคิดถึงมากนัก ก็ลองกลั้นลมหายใจดูบาง
พอมนัจะตายขึน้มาจรงิๆ จะไดรวูา คนทีเ่รารกัมาก
ทีส่ดุกค็อืตวัเราเองนีแ่หละ ”
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     “แคร”ู กบัอารมณ
  คณุ“เบือ่หนาย” ถามมาวา

“กราบนมัสการเจาคะพระอาจารย ชวงนี้
อารมณเสยีงาย หงดุหงดิงาย รสูกึผดิหวงักบัหลายๆ
อยาง รสูกึวาเพือ่นไมมใีครใชไดเลยสกัคน คนทีค่ดิ
วาพอจะคบไดกไ็มใชอยางทีค่ดิ”

ผเูขยีนจงึตอบไปวา
“ไมมีเพื่อนคนไหนถูกใจเราไปเสียทุกเรื่อง

หรอกนา เพราะ...
บางครั้งที่เราคิดวาถูก เขากลับเห็นวาไม

ถกูตอง  แลวไมทำในสิง่ทีเ่ราอยากใหทำ
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บางครัง้ทีเ่ราคดิวาผดิ เขากลบัเหน็วาถกูตอง
แลวทำในสิง่ทีเ่ราไมอยากใหทำ

ไมมใีครผดิ ไมมใีครถกู ไมมใีครใชได ไมมี
ใครใชไมได โลกเปนอยอูยางนี้

โลกนีเ้ปนเพยีงเรือ่งสมมตุิ
ถกูกถ็กูตามสมมตุ ิ เมือ่เปนเรือ่งสมมตุ ิแลว

อะไรคอืถกู ?
ผดิกผ็ดิแบบสมมตุ ิเมือ่เปนเรือ่งสมมตุ ิอะไร

คอืผดิ ?
อยาหวงัอะไรกบัเพือ่นมากนกั เพราะหลายครัง้

ทีเ่ราผดิหวงั แมกระทัง่กบัตวัเราเอง
กลบัไปดจูติใหทนั ไมเอาอะไรกบัมนั  อยาหลง

อารมณ  เพราะหลงอารมณกเ็ทากบัหลงโลก
เคยดลูะคร แลวอนิ (in) ไปกบัมนัไหม เวลา

มนั เศราเรากร็องไหไปกบัมนั เหมอืนแบกโลกไวทัง้
โลก เวลามนัตลกเรากห็วัเราะเสยีแทบฟนหกั พอดู
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หนงัผ ีกก็ลวัแทบฉีร่าด
พอละครจบ อดตำหนตินเองไมไดวา เรานี่

ชกัจะใกลบาเขาไปทกุทแีลว
คนทีห่ลงโลกนาสงสารกวานัน้”
อกีปญหาของคนทีใ่ชชือ่วา “เจาแนท”
“ชวงนีผ้มวนุวายกบัปญหาตางๆ รอบตวัมาก

พอสมควรเลยครบั ไมวาจะเปนเรยีน ทำการบาน
สมัพนัธภาพกบัเพือ่น   ทำใหไมไดฝกสมาธติอเนือ่ง
แตเมื่อพอนึกขึ้นไดก็จะพยายามปฏิบัติทันที
ในวนันัน้

ในชวงหลงั  ๆทีผ่มดตูนเองมานี ่มคีวามคดิ หนึง่
ทีอ่ยดูีๆ  มนัเขามาในหวั  คอืการหนปีญหา การกลวั
ทีจ่ะเผชญิหนากบัปญหา เชน กวาจะทำการบาน กต็อง
ทำนนูทำนีใ่หสบายใจกอนถงึจะทำได  เวลาจะพกั
ผอนกต็องดเูวลาอยเูรือ่ยๆ วาจะพกัอกีเทาไร เพราะ
เดีย๋วตองทำงานตอ  อานหนงัสอืตอ
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ซึง่ความคดิเหลานีท้ำใหผมรสูกึไมคอยมัน่ใจ
ไมสบายใจในตนเองเทาไร ชวงนีจ้งึทำอะไรผดิพลาด
บอย งานการตางๆ กไ็มคอยจะเดนิหนาไปเทาไรนกั
เวลานัง่ทำสมาธกิจ็ะมคีวามคดิแบบนีเ้ขามาบอยๆ
รสูกึไมสงบเลย...ผมควรจะทำอยางไรดคีรบั ...”

ผูเขียนซึ่งเคยขาดความมั่นใจมามากกวา
ลานครัง้ แตตอบดวยความมัน่ใจวา

“เหน็ตวัเองกด็แีลว การขาดความมัน่ใจ อยาก
วิง่หนปีญหา เบือ่ความวนุวาย ไมอยากยงุกบัใคร
ฯลฯ เปนกนัไดทัง้นัน้ ในบางชวง บางเวลา บางวนั
และกบับางคน

มันอยูที่วาเราพรอมจะลุกขึ้นมาสูหรือเปลา
หรอืยอมงอมอืงอเทาใหความออนแอนัน้ครอบงำ
เราไปตลอดทัง้ชวีติ

ตายอยางนกัส ูกด็กีวาอยอูยางผแูพละมัง้
และจะไดขอเปรยีบเทยีบวา การลกุขึน้มาสู
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ปญหาทำใหไดเรยีนรปูญหา และในทีส่ดุจะแกไข
มันไดเอง แตหากยอมแพเสียแลวเราจะเอาสติ
ปญญาทีไ่หนไปแกปญหาได

เชื่อเหอะวา ทางตันไมเคยมีอยูในโลกนี้
ขอเพยีงแคเดนิอยาหยดุ จะหาวธิกีารออกจากทางตนั
นัน้ไดเอง

แตเมือ่มองในมมุของนกัปฏบิตั ิวธิกีารมแีค
“ไมหน ีไมส ูไมอย ูไมถอย ไมคอย แคร”ู เทานัน้

รบูอยๆ จะเหน็เองวา ใจของคนเรานัน้เดีย๋วดี
เดีย๋วแย  เดีย๋วส ู  เดีย๋วหน ี เดีย๋วคกึคกั เดีย๋วหดหู
เปลีย่นแปลงอยตูลอดเวลา มนัเปนของมนัอยางนัน้
จรงิๆ เกดิไดกด็บัได อดทนหนอยนา”

“คณุบวัใตน้ำ” ถามมาวา
“ดฉินัไมรวูาปฏบิตัถิกูไหมคะ มพีีแ่นะนำวา

พืน้ฐานของการปฏบิตัคิอืการมศีลี ๕
จงึเริม่ถอืศลี ๕ แตยิง่พยายามปฏบิตัมิากเทาไร

๗๕



แครู

 กเ็หมอืนยิง่ยากขึน้เทานัน้ โดยเฉพาะการนัง่สมาธิ
รูวาใจมีกิเลสเขามา ยิ่งขมใจมาก กิเลสนั้นก็ยิ่ง
เพิม่มากขึน้ เชน ความโกรธ ความหวงใย  แลวเมือ่
ใจเรารแูลว เราจะจดัการอยางไรกบักเิลสเหลานีค้ะ”

ผูเขียนซึ่งเคยทอแทมาอยางชำนาญอธิบาย
ดวยความเหน็ใจวา

“ถกูแลว เมือ่เริม่เดนิทาง กเ็ริม่เหน็ความจรงิวา
ตามรายทางนัน้ เตม็ไปดวยหนามแหลมคม หลมุ
หนิ หนาผาสงูชนั ถนนขาด น้ำทวม แดดรอนระอุ
ฯลฯไมเหมอืนนัง่ดแูผนทีอ่ยใูนหองแอรหรอก

แตอยาขมใจ ขอเพยีงแครสูกึเทานัน้ เมือ่เริม่
รูสึกตัวบอยเขา ก็จะเห็นของจริงวา กิเลสมัน
ทำงานอยางไร ทัง้ราคะ โทสะ โมหะ ความทีเ่ราเคย
คลอยตามมันทั้งวันเลยไมคอยรูสึก แตพอเริ่มฝน
เริ่มรู เริ่มเห็น กิเลสเลยดิ้นใหดู แครูๆๆๆๆ ก็พอ
ไมตองจดัการอะไรทัง้สิน้ เพราะยิง่จดัการ กเ็หมอืน
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เปนการจดัฉากใหกเิลสมนัเลนงานเราไมรจูบ”
คณุ “silly” ถามมาวา
เมือ่กีห้นนูัง่สมาธ ิ  รสูกึเบือ่มากๆๆๆไมรวูา

เบือ่อะไรนกัหนา
นัง่ไปสกัพกัรอนวบูวาบทีใ่บหนา  มเีหงือ่ซมึ

ออกมาที่ใบหนาทั้งๆ ที่เปดพัดลมโหมกระหน่ำ
ตัง้ ๒ ตวั

ตอมากป็วดหวั  หนกูพ็ยายามรแูลวกช็ัง่มนั
ไมสนใจ แลวอาการทัง้สองกห็ายไป แตความรสูกึ
เบื่อยังมีอยู รูลมนิดเดียวเองเจาคะ นอกนั้นคิด
เรือ่ยเปอยอกีแลววววว!!!เบือ่...”

ผเูขยีนซึง่ผานความเบือ่มามากมาย จะไมให
เบื่อไดไง ก็มันทุกขแสนทุกขถึงปานนี้ จึงไดแต
ปลอบใจวา

ทกุขเวทนาทางกาย (ปวด เมือ่ย รอน หนาว
ชา ฯลฯ) และทางใจ (เบือ่ หงดุหงดิ เซง็ เหงา ฯลฯ)
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จะปรากฏใหผูปฏิบัติไดศึกษาเรียนรูอยูเรื่อยไป
จนใจคอยๆ ปลอยวางความยดึมัน่ถอืมัน่วา กายใจนี้
เปนเรา จงึจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองอดทน

ที่จริงแลวชีวิตนี้เปนชีวิตแหงทุกขอยูตลอด
เวลา อยทูีว่าทกุขนอยหรอืทกุขมากเทานัน้

เมือ่ทกุขนอยๆ พอทนอยไูด โลกสมมตุวิาสขุ
เมือ่ทกุขชกัมากจนบบีคัน้ความเปนปกตสิขุ

โลกจงึสมมตุวิาทกุข
เมือ่ผปูฏบิตันิอมทกุขเขามาศกึษา ใจจะเบือ่

หนายความทกุขนัน้
ถามวาทกุขอยทูีไ่หน ? อยทูีก่ายทีใ่จไงละ
แลวจะหนทีกุขไดไง ?  หนไีมได ตราบใดยงั

มกีายใจนีอ้ยู
เมื่อหนีไมไดทำอยางไร ? ก็ตองอยูกับมัน

ใหได
การจะอยกูบัมนัใหได กต็องอยอูยางมสีติ
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เมือ่อยอูยางมสีต ิใจจะฉลาดขึน้มาเองวา จะอยู
กับกายใจอยางไรโดยที่มันไมทุกข จึงตองอดทน
เรยีนรศูกึษาเรือ่ยไป ดกีวาปลอยใหมนัทกุขอยางนี้
อกีไมรกูีภ่พกีช่าติ

คณุ “โอ” ผ ู“จติตก” ระบายมาวา
“กอนหนานีท้ีผ่านมา หนรูสูกึทกุข  มนัมาก

ซะจนไมอยากทำอะไร...
มันเริ่มมาจากกอนวันแม...ตอมาอีก ๒ วัน

เปนวนัแม หนขูึน้เวรเชาคะคนไขคนหนึง่เสนเลอืด
ในสมองแตก อาการหนกั หนทูำหนาทีพ่ยาบาลดแูล
ผปูวยระยะสดุทายใหกบัลกูๆ เขาดวยใจทีห่ดห ูหนู
พยายามดูจิตตัวเองแลว แตมันไมไหวคะ มัน
อนิ (in) ไปกบัเหตกุารณ สงสารเขาทีต่องมาดแูม
กำลงัจะเสยีชวีติในวนัแม ตองบอกใหเขาพดูในสิง่
ดีๆ  ใหแมไดยนิ ซือ้พวงมาลยัใหลกูเขากราบแมดวย
นะคะ เพราะเรามสีตกิวาเขาคะ จนเขาไปอยางสงบ
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และในวันเดียวกัน ในวันแมอีกเตียงที่แม
กำลงัจะตาย หนโูทรหาลกูของคนไข เขากลบับอก
วาไมมเีวลา ไมมอีารมณจะไปด ู จนแมเขาตายแบบ
กะทนัหนัไปจรงิๆ เปน ๒ เหตกุารณทีส่ะเทอืนใจ

ตอมา ซึ่งในขณะที่จิตตก หนูขึ้นเวรทุก ๘
ชั่วโมง มีเวลาพักจริงๆ ไมถึง ๕ ชั่วโมง ทำงาน
ประมาณเกือบ ๑๐ ชั่วโมง งานหนักเต็มที่เพราะ
คนไขเยอะมาก หนไูมไดงกนะคะ หนไูมคอยขึน้
โอทดีวยซ้ำ จนหวัหนาวา รวยแลวสเิธอ ไมคอยขึน้
เวร แตเดอืนนีเ้จาหนาทีไ่มพอ เปนเวรบงัคบัคะ

หนตูองเปนแบบนี ้  ๒ อาทติย เหนือ่ยแทบ
ขาดใจ เวลาพกัไมม ี ดจูติตวัเองกไ็มทนัคะ

มเีรือ่งสวนตวัเขามาอกี เพือ่นสนทิทำตวัใหเรา
นอยใจ ทำตวัใหเราวนุวายใจ ประกอบกบัเหนือ่ย
งาน มนัเลยแยไปใหญ ไมอยากพดูกบัใคร ไมอยาก
ทำอะไร มนัเศราไปหมด
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ไมวาใครพูดอะไร ใครทำอะไร มันเหนื่อย
หนายทอแทกบัชวีติ หนไูมเคยเปนแบบนีม้ากอน
แตทำไมมาเปนตอนนี ้  หนกูพ็อจะรบูางแลววาควร
จะทำอยางไร แตทกุเหตกุารณมนัเกดิซอนกนั พรอม
กนั จนรบัไมไหวและกเ็ลีย่งไมไดดวยคะ ขอใหใคร
ชวยขึน้เวรบางเพราะเหนือ่ยมากแลว กไ็มมใีครชวย
ทั้งที่หนูเคยชวยคนอื่น หนูสัมผัสไดถึงความเห็น
แกตวัของมนษุย  ทัง้เพือ่นทีท่ำงานและเพือ่นสนทิ
ที่หนูรูสึกนอยใจวาเขาไมเคยนึกถึงหนูเลย ถาเขา
ไมมคีวามทกุข  ถาเขาไมตองการความชวยเหลอื

จรงิๆ มนักเ็ปนเรือ่งดนีะคะทีเ่ราไดชวยเขา แต
มนัเปนเรือ่งไมดตีรงทีเ่ขาไมชวยหนเูลย แมแตจะพดู
ใหหนสูบายใจ  ทัง้ทีห่นมูภีาวะตองพึง่พาเขาคะ

หนปูลอยและทนจนมนัพคี (peak) และคดิวา
เอาละวนันี ้ฉนัทนไมไดแลว หนเูลยไมไปทำงาน
๑ วนั โทรลางานซะงัน้ ฯลฯ”
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ผูเขียนอานกวาจะจบ จิตเกือบตกไปดวย
เพราะผถูามระบายมาเยอะมาก  ไดแตปลอบใจวา

“จติไมเคยตก มแีตคนสมมตุใิหมนั เวลามนั
ทกุข มนัเบือ่ มนัเซง็สดุ  ๆเราสมมตุเิรยีกกนัวา “จติตก”

เวลาทีม่คีวามสขุ สมหวงั สบายใจ ไดดัง่ใจเรา
กไ็มเหน็สมมตุใิหมนัวา “จติขึน้” เลยแฮะ

กรณทีีม่แีมตายในวนัแม กเ็ปนเรือ่งธรรมดา
ใครจะผดัผอนตอความตายไดละ เชนขอผดัไปตายใน
วนัฮาโลวนี (halloween) วันสารทหรอืวนัเชง็เมง
จะไดเขาบรรยากาศหนอย กไ็มไดอกีเหมอืนกนั

เหตกุารณนีจ้บไปแลวเปนอดตี แกไขไมได
ไมลองหนักลบัมามองดปูจจบุนัละ

อดตี...คนไขตาย คนทีเ่ปนแมตายในวนัแม...
จบแลว!  ตอใหทกุขขนาดไหน  จติตกถงึปานใด
ก็คงจะแกไขอะไรไมไดอีกแลว ดูปจจุบันที่จิต
เศราหมอง ดูตามที่มันเปน รูวาอยากใหมันหาย

๘๒



แครู

รวูามนัทกุขทรมาน รวูาไมอยากเปนอยางนี ้รวูาฉนั
เหนือ่ยเกนิไปแลวนะ “แคร”ู

และตองรดูวยวาเพือ่นๆ ในทีท่ำงานกค็งรสูกึ
อยางนัน้เหมอืนกนั เพราะคนไขเยอะมากไมใชเหรอ
มใีครบางหนอไมเหน็แกตวัถายงัมตีณัหาอยู

ไมวาเราจะคบกบัใคร หรอืใครจะคบกบัเรา
กล็วนปรารถนาใหตนเองมคีวามสขุทัง้นัน้ กลาวให
งายกวานั้นก็คือ ทุกคนตางหวังผลประโยชนจาก
คนทีเ่ราคบดวย เชนอยกูบัเขาแลวมคีวามสขุ สบาย
ใจ ถามวาใครมีความสุข (ก็เราไง) ใครสบายใจ
(ตูเอง) แมไมหวังผลประโยชนอันเปนวัตถุก็ตาม
กย็งัหวงัผลประโยชนอนัเปนนามธรรมอยนูัน่เอง

และคงไมมใีครมาคอยเอาใจใครไดทกุเรือ่ง
หรอกมัง้ เพือ่นรไูหมละวากำลงั “จติตก” อยาบอก
นะวาเปนเพือ่นกนัมนันาจะร.ู.ปทโธ..เราเองยงัไม
คอยจะรใูจตนเองซกัเทาไรเลย หรอืเราเองกไ็มไดรู

๘๓
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ใจเพือ่นไปเสยีทกุเรือ่งหรอกนา
ทกุขนัน่แหละดแีลว ทกุขเสยีใหพอ รเูทาทนั

มนัเขาไว แลวเตอืนตนเองบอยๆ วา “ชางหวัมนั”
ไมนานนกั จติใจจะเขมแขง็ขึน้มา แลวตอไปเราจะมี
ภมูคิมุกนัโรค “จติตก” ไปเองโดยอตัโนมตั ิและ
จะไดไมตองคดิพึง่พาอาศยัคนอืน่อกี

เพราะเมือ่รเูทาทนัอารมณตนเองบอยๆ แลว
เราจะมีที่พึ่งคือธรรมะภายในจิตใจ ซึ่งเปนที่พึ่ง
อนัมัน่คงถาวร”

๘๔
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คดัทาย
“แคร”ู  มาถงึหนาสดุทายแลว ถามตนเองดู

ซวิา กวาจะอานมาถงึหนานี ้“แคร”ู ไดสกักีค่รัง้
โอโฮ  หนงัสอืเลมนีด้จีงัเลย อานเขาใจงายดี

“แครวูาชอบ”
โวย! พระองคนีเ้ขยีนหนงัสอือะไรวะ ขำโวย

“แครวูาสนกุ”
หนงัสอือะไรเนีย่ แครูๆ ๆๆ  บาหรอืเปลา แค

รแูลวจะไปทำมาหากนิไดไง “แครวูาสงสยั”
อะไรนะ หนงัสอืธรรมะเหรอ เอาวางไวตรง

นัน้แหละ คนืไหนนอนไมหลบัแลวจะอาน “แครวูา
ไมสนใจ”

หนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติเหรอเนี่ย ทำไม
อานไมรเูรือ่งเลย “แครวูางง”



แครู๘๖

แตไดโปรดอยาใช “แคร”ู ผดิกาละเทศะ
วันหนึ่งขโมยแอบปนเขามาในศาลาปฏิบัติ

ธรรมกลางดึก ในขณะที่ผูคนในศาลากำลังหลับ
อยางมีความสุข และแอบหยิบเอากระเปาถือของ
ผ ูปฏบิตัหิญงิไปสองใบ ซึง่ในนัน้บรรจขุองมคีาอยู

ผูปฏิบัติคนหนึ่งบอกวา “หนูไดยินเสียง
ขโมยคะ แปลกใจเหมอืนกนันะคะวา ทำไมมเีสยีง
ผชูายกระซบิกระซาบกนักลางดกึ แตนกึถงึคำของ
พระอาจารยวาให “แคร”ู  หนกูเ็ลยเลกิสนใจ แลว
กไ็มลมืตาดดูวย”

พระกเ็ลยไดแตปลง พลางคดิในใจวา “แครู
..วา  คนซือ่ (บือ้) อยางนี ้กม็อียใูนโลกดวย”

... เอวงั ...
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เสนทางสรางบุญ
๑. เชญิรวมทำบญุสรางอโุบสถวดัวงัหนิ ตดิตอบรจิาคไดที่

พระครปูลดัวมิลสริวิฒัน เจาอาวาส หรอืพระมหาวเิชยีร  ชนิวโํส
โทร.๐๘-๗๓๐๘- ๔๓๘๗ หรอืโอนเงนิเขาบญัชธีนาคารออมสนิ
สาขาทามะปราง พิษณุโลก บัญชีเลขที่ ๐๔-๒๗๐๘-๒๐-๐๔
๐๗๐๒๐

๒.กองทุนจิตภาวนาชินวงส เพื่อการจัดปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน ตดิตอสอบถามคณุสมจติร คำมนิเสก โทร.๐๘-๙๖๔๔
-๓๔๖๗ หรอืบรจิาคโดยการโอนเงนิเขาบญัชธีนาคารไทยพาณชิย
บญัชเีลขที ่๘๗๓-๒๐๓-๗๕๕-๙

๓. สรางกฏุกิรรมฐาน เพือ่เปนทีพ่กัใหแกผเูจรญิกรรมฐาน
ราคาหลงัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืบรจิาคตามกำลงัศรทัธา ตดิตอ
บริจาคไดที่พระมหาวิเชียร  ชินวํโส โทร.๐๘-๗๓๐๘-๔๓๘๗
หรือคุณประชุม สุขเสวกไวยาวัจกรโทร. ๐๘-๑๘๘๘-๕๒๗๖
โดยการโอนเงนิเขาบญัชธีนาคารกรงุเทพ  สาขาถนนสงิหวฒัน
พษิณโุลก บญัชเีลขที ่  ๕๓๕-๐-๔๐๖๔๙-๑



แครู๘๘
๔. กองทุนเผยแผธรรม เพื่อผลิตสื่อวีซีดีธรรมะและ

หนงัสอืธรรมะ ตดิตอบรจิาคไดที ่พระมหาวเิชยีร  ชนิวโํส โทร.
๐๘-๗๓๐๘-๔๓๘๗โดยโอนเงนิเขาบญัชธีนาคารกรงุเทพ สาขา
ถนนสงิหวฒัน พษิณโุลก บญัชเีลขที ่๕๓๕-๐-๒๒๔๕๑-๔

๕. เพื่อสรางโรงทาน สำหรับใชเปนสถานที่รับประทาน
อาหารของผปูฏบิตัธิรรม ตดิตอบรจิาคไดทีค่ณุปารชิาต ิ เนตรแกว
โทร.๐๘-๙๗๐๓-๗๗๐๑ หรอืคณุสพุชิญา หรรษนนัท โทร.๐๘-
๙๖๔๐-๕๐๕๓ หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารออมสิน สาขา
ทามะปราง พษิณโุลก ชือ่บญัชโีรงทานวดัวงัหนิ บญัชเีลขที ่๐๔
- ๒๗๐๘- ๒๐-๐๔๔๒๑๙-๘

ชวยกนัเผยแผธรรม
หากทานใด คณะใด มคีวามประสงคจะพมิพเผยแผ เปน

ธรรมบรรณาการ โดยไมเรยีกรองคาตอบแทน กใ็หกระทำไดโดยไม
ตองขออนญุาต และโปรดตดิตอกบัโรงพมิพโดยตรง แตหากมกีาร
จำหนายขอสงวนสทิธิ์

ขอบญุบารม ีกศุลความดทีัง้ปวง และความเปนมหามงคล
อนัสงูสดุทัง้ทางโลกและทางธรรม จงบงัเกดิมแีกผบูรจิาคทรพัย
ผมูสีวนรวมในการจดัพมิพหนงัสอื “แครู” และผทูีก่ำลงัเดนิทาง
ไปสคูวามพนทกุขทกุทาน
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