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คำนำ
ชายตาบอดแต กำเนิ ด ได ดื่ ม นมแพะสดรสเลิ ศ
แกวหนึ่ง อันเปนบรรณาการจากเพื่อนตาดี เมื่อลิ้มรส
นมแกวนัน้ เสร็จแลว เขาก็ถามขึน้ มาวา
“นมนีอ่ รอยจัง หนาตามันเปนอยางไรเนีย่ ”
เพือ่ นผใู จดี ตอบวา “ออ..นมก็สขี าวไงละ”
ชายตาบอดงง เพราะเกิดมาก็ไมเคยเห็นสีอะไร
แมแตสเี ดียว ถามเพือ่ นรักอีกครัง้ วา
“เอ.. แลวสีขาวนี่ หนาตามันเปนไง”
ชายตาดียิ่งงงกวา เพราะไมรูจะอธิบายใหเพื่อน
ตาบอดฟงเขาใจไดอยางไร ไดแตออ มแอมตอบไปวา
“สีขาว..อึม.. ก็ขาวเหมือนกับนกกระยางนะซิ”
“แลวนกกระยางหนาตาเปนไง” ชายตาบอดยังไม
หายสงสัย

(๔)
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“นกกระยางก็คอยาวๆ นะสิ” ชายตาดีพยายาม
อธิบายสุดชีวติ
“แลวคอยาวเนี่ยเปนไงละ” ชายตาบอดขี้สงสัย
ซักตอ จะเอาใหสะอาดใหได
ชายตาดีจนปญญา จึงยืน่ มือของตนไปดึงมือเพือ่ น
มาสัมผัสคอของตน พลางพูดวา “คอก็เปนอยางนีไ้ ง”
ชายตาบอดเริม่ เขาใจ แตกย็ งั ไมใชทงั้ หมด เขาถาม
ตอวา
“เออ..คอขารแู ลวโวย แตไอยาวๆ นีส่ ิ เปนไง”
ชายตาดีเริม่ หมดความอดทน ควาเอาเสนั เชือกทีอ่ ยู
ใกลมอื ยัดใสมอื เพือ่ น พลางอธิบายวา
“ยาวๆ ก็เหมือนกับไอนแี่ หละ”
ชายตาบอดเกิด “ซาโตริ” ขึน้ มาทันที อุทานออก
มาดวยความดีใจวา
“ออ...ขารแู ลวๆ นมหนาตามันเปนอยางนีเ้ อง”
ชายตาดี...งงงง...“เออคงงัน้ มัง้ ”
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(๕)

การอธิบายคำวา “แคร”ู ก็เปนเรือ่ งยากดังนิทานที่
กลาวแลวขางตน บางครัง้ ผเู ขียนอธิบายอยางหนึง่ แตผฟู ง
เขาใจไปอีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุวาการเจริญสตินั้น
ไมสามารถเขาใจไดดว ยการอาน การฟง หรือการคิด มีแต
จะตองลงมือปฏิบตั อิ ยางจริงจังเทานัน้ จึงจะประจักษแจง
ไดดว ยตนเอง (ปจจัตตัง)
ก็ เ พราะเหตุ ที่ “แค รู ” เป น เรื่ อ งที่ น อกเหนื อ
คำอธิบายอยางนี้ ผเู ขียนจึงไดแตนำเอาบทความทีเ่ ขียนลง
ในวารสารของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช
และเนื้ อ หาบางส ว นที่ ผู เ ขี ย นได ต อบคำถามไว ใ น
เวบบอรดของ www.chinawangso.net มารวบรวมไว
คงพอจะเที ย บเคี ย งและอธิ บ ายคำว า “แค รู ” ได บ า ง
พอสมควร
ดวยการุณยธรรม
พระมหาวิเชียร ชินวํโส
ตุลาคม ๒๕๕๒

(๖)
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สัมโมทนียกถา
หนังสือ “แครู” เลมนอยนี้ พิมพเพื่อแจกเปน
ธรรมบรรณาการแกผูมารวมงานบุญทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดวังหิน ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยมี คุณครูปฏิรกั
สุวรรณวัจน เปนประธาน และมีคณะกรรมการชมรม
จริยธรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ชมรมคิ ด ดี - ทำดี
ร.พ.บางระกำ ชมรมจริยธรรมของทุกโรงพยาบาลทีเ่ คยเขา
รวมอบรมทีว่ ดั วังหิน (ขออภัยไมสามารถเอยชือ่ ไดทงั้ หมด)
โรงพยาบาลเชี ย งรายประชานุ เ คราะห พ.ท.บรรจบ
ฟูวงสิทธิ์ แหงกองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓ คายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร.ร.มัธยมตระการพืชผล รวมทั้ง
คณะศรัทธาวัดวังหินเปนแมงาน จึงขออนุโมทนาบุญและ
ขออำนวยพรใหความสำเร็จสูงสุดทัง้ ทางโลกและทางธรรม
จงมีแกผมู สี ว นรวมในงานนีท้ กุ ทาน
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สารบัญ
บุญเบา
เมือ่ ความตายใหโอกาส
ตกกระไดพลอยโจน
กอนหินกับดอกไม
กอนหินแหงชีวติ
ถึงเห็นโลงศพก็ไมหลัง่ น้ำตา
ใครเหีย้ กวากัน
อะไรคือการปฏิบตั ธิ รรม
ดับไฟ
“แคร”ู อยทู ไี่ หนกันแน
“แคร”ู กับความรัก
“แคร”ู กับอารมณ
คัดทาย
เสนทางสรางบุญ
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แครจู ริงๆ
๏ จะโลภหลงอยางไร........ไดแครู
จะหอเหีย่ วหดห.ู ......................รูเทานั้น
จะสับสนสงสัย.........................รเู หมือนกัน
จะฟงุ ซานรำคาญ.....................รกู พ็ อ
๏ จะเกรีย้ วโกรธเกะกะ......อยาละรู
จะชอบชังแฟบฟู......................แครหู นอ
จะเบือ่ หนายระอา....................แครพู อ
จะวนุ วายบาบอ.......................รูลูกเดียว
๏ จะงวงโงกงุนงง.............คงแครู
จะอางวางหวงอย.ู ...................รูอยาเดี๋ยว
จะโศกเศราเหงาหงอย.............แครูเทียว
จะเหนือ่ ยหนายซีดเซียว..........แครูพลัน
๏ จะสุขสงบสบายเฉย......อยาเลยรู
จะยืนเดินนอนอย.ู ....................รูไหมนั่น
จะวิเวกวางวาง........................รูเทาทัน
รูอะไรก็วางพลัน....................เทานั้นพอ
๏ นีค่ นบาหรือไรได....“แคร”ู
ยังเปนมนุษยอยหู รือไมหนอ
ชีวติ จึงเรียบงายละไม-พอ
คงกลายพันธเปนเหลากอพุทธางกูร ๛
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บุญเบา
พอใกลออกพรรษา งานบุญซึ่งเปนที่นิยม
อยางยิง่ ก็คอื บุญกฐิน
ตามหางราน มีตน กฐิน (ทีไ่ มใชกระถิน) เกิด
ผิดทีผ่ ดิ ทาง คือเกิดในถังเหลือง พรอมฎีกาบอกบุญ
เชิญชวนติดอยขู า งถัง
และทีส่ ะพัดทีส่ ดุ ก็คอื ซองกฐิน
หลายคนพอเห็นซองกฐิน ถึงกับความดันขึน้
ไขมันในเสนเลือดพุงกระฉูด เกิดอาการเบื่อบุญ
เซ็งบุญ ครัน้ จะไมทำก็ไมได เกรงใจคนแจก
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หรือแมแตจดั งานบวช งานแตงงาน งานศพ
งานเกษียณอายุราชการ ก็ตอ งคอยเช็ควา บานโนน
ฉันชวยไป ๒๐๐ บาท ทำไมใสซองใหฉนั แค ๑๐๐
บาท...ขาดทุน หรือบานนัน้ ฉันทำไป ๕๐๐ บาท แต
ใสกลับมา ๑,๐๐๐ บาท...อยางนี้ไดกำไร การจัด
งานบุญเลยกลายเปนการทำธุรกิจไป
ผู เ ขี ย นจึ ง ขอแนะนำการทำบุ ญ ที่ ทำแล ว
ไมขาดทุน เปนการทำบุญอยางฉลาด
วิธีการงายๆ ก็คือสำรวจจิตตนเองกอนวา
ขณะนัน้ เปนอยางไร
เชนในขณะทีร่ บั ซองกฐิน หรือใสซองอยนู นั้
จิตเกิดโทสะ หงุดหงิด อารมณเสีย รำคาญไหม
เพราะถาทำบุญดวยสภาพจิตอยางนัน้ แทนทีท่ ำบุญ
จะไดบญ
ุ กลับไดบาปแทน
หรือจิตเกิดโลภะ อยากไดบญ
ุ เยอะๆ มักจะ
เปนกับพวกทีช่ อบตืน่ ผวู เิ ศษ หรือนักลาพระอรหันต
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อยากไดสวรรค นิพพานแบบงายๆ หรือพวกงกบุญ
บริจาคนอยไดบญ
ุ มาก กำไรเห็นๆ ทำบุญเหมือน
การบนบานศาลกลาว หรือเพื่ออวดใหรูวาฉันก็
คนมีเงินนะ
หรือทำดวยอำนาจแหงโมหะทำดวยความ
ไมเต็มใจ ไมสนใจ ไมใสใจ ทำดวยความฟุงซาน
ใสซองสงๆ ไป พอใหจบเรือ่ ง
อยาลืมวา เจตนานัน่ แหละเปนตัวกรรม เพราะ
ฉะนั้นควรตรวจสอบจิตตนเองกอนวา มีเจตนาที่
เปนกุศลหรืออกุศล ไมเชนนัน้ แทนทีจ่ ะไดมนุษย
สมบัติ สวรรคสมบัติ หรือนิพพานสมบัติ แตกลับได
นรกสมบัตแิ ทนก็มี ซึง่ ถือวาเปนการขาดทุนอยางยิง่
วิธกี ารงายๆ ในการตรวจสอบจิต ก็คอื หากจิต
ในขณะนั้นโปรงเบา สบาย คลองแคลว นุมนวล
แสดงวาจิตอยใู นสภาพของกุศล จะทำบุญอะไรก็
รีบทำ บุญแบบนีเ้ ปนบุญเบา สงใหไปสวรรคไดงา ย
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แตถา หากจิตหนัก มึน อึดอัด เครียด เสียดาย
หงุดหงิด รำคาญ แสดงวาอยูในสภาพของอกุศล
อยารีบทำบุญ ปรับใจตนเองใหเปนกุศลเสียกอน
เพราะมีแตขาดทุน ฉุดลงนรกไดงา ยๆ
พออานถึงตรงนี้ บางคนทีไ่ มชอบทำบุญอยู
แลว จึงไดโอกาสเลิกทำบุญไปเลย
การทำบุญหรือใหทานเปนบุญบารมีพนื้ ฐาน
ที่ผูตองการความสำเร็จในหนาที่การงาน การเงิน
ควรทำ เพราะอานิสงสของทานก็คอื การมีโภคทรัพย
หรือความร่ำรวย แมไมหวังผลแตผลก็มีอยูแลว
เหมือนเราปลูกมะมวง แมไมหวังผลก็ตอ งออกมา
เปนผลมะมวงอยดู ี
ทีส่ ำคัญก็คอื ตองฝกทำบอยๆ จนจิตคนุ ชิน
กับการที่จะหยิบยื่น โอบเอื้อเกื้อกูลผูอื่นอยูเสมอ
เมือ่ ผลแหงบุญปรากฏใหเห็นบอยๆ จะยิง่ มัน่ ใจใน
การทำบุญมากขึน้
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แลวทำบุญอยางไรจึงจะไดบญ
ุ มากทีส่ ดุ
พระปารูปหนึง่ ทานตอบแบบเซนวา “ทำบุญ
เหมือนไปขีใ้ นปา โยมเคยเสียดายขีไ้ หม หวงไหมวา
แมลงวันจะมาตอมหรือเปลา หวงไหมวาหมาจะกิน
ขีเ้ ราหรือเปลา ทำแลวทิง้ ทำแลวอยาแบกไว”
พูดใหงา ยก็คอื ทำบุญอยาบาบุญ อยาแบกบุญ
อยายึดบุญ อยาติดบุญ ยิง่ ทำจะยิง่ เบาสบาย
ทำบุญแบบนี้ จิตจะกวางขวางยิง่ ใหญ เปนบุญ
ทีท่ ำใหจติ เบา พรอมทีจ่ ะพัฒนาไปสศู ลี และภาวนา
ไดงา ยขึน้
เงินจึงไมใชดชั นีชวี้ ดั วา ใหมากไดบญ
ุ มาก ให
นอยไดบญ
ุ นอย
สภาพจิตอันเปนกุศลตางหาก ที่เปนเครื่อง
ชี้วัด ยิ่งถาทำดวยจิตอันเปนสมาธิ จิตปลอยวาง
จิตทีไ่ มหวังผล ก็ยงิ่ เปนฐานใหถงึ นิพพานไดงา ยขึน้
คนทัว่ ๆไป มักคิดวาการทำบุญคือการใหทาน
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แตแทจริงแลว วิธที ำบุญในพระพุทธศาสนามีอยถู งึ
๑๐ อยาง ใครมีโอกาสจะทำแบบไหนไดกร็ บี ทำ คือ
๑. ทานมัย ทำบุญดวยการใหปน วัตถุสงิ่ ของ
๒. สีลมัย ทำบุญดวยการรักษาศีล รักษากายวาจาของตนใหถกู ตอง หรือประพฤติดี
๓. ภาวนามัย ทำบุญดวยการเจริญภาวนาคือ
ฝกอบรมจิตใจ
๔. อปจายนมัย ทำบุญดวยการประพฤติ
ออนนอม จิตใจออนโยน ไมแข็งกระดาง
๕. เวยยาวัจจมัย ทำบุญดวยการชวยขวนขวาย
รับใช หรือใหบริการแกสว นรวม หรือมีจติ อาสา
๖. ปตติทานมัย ทำบุญดวยการเฉลีย่ สวนแหง
ความดีใหแกผอู นื่ หรืออุทศิ สวนกุศล
๗. ปตตานุโมทนามัย ทำบุญดวยการชืน่ ชม
ยินดีในความดีของผอู นื่ ไมอจิ ฉาริษยาเขา
๘.ธัมมัสสวนมัย ทำบุญดวยการฟงธรรม

แครู

๗

รวมถึงการศึกษาธรรมจากหนังสือ อินเทอรเนต วิทยุ
โทรทัศน
๙.ธัมมเทสนามัย ทำบุญดวยการสั่งสอน
ธรรม ใหความรู แนะนำพร่ำเตือนดวยความเมตตา
ปรารถนาดี
๑๐. ทิฏุชกุ มั ม ทำบุญดวยการทำความเห็น
ใหถกู ตรง ไมเปนมิจฉาทิฐิ
จะเห็นไดวา บุญเปนเรือ่ งงาย สามารถทำได
ทันที ทุกทีท่ กุ เวลา โดยไมจำกัดแคการใหทานเทานัน้
สรุปก็คอื
๑.ทำบุญดวยความเขาใจ วาบุญทีแ่ ทเริม่ ทีจ่ ติ
อันเปนบุญกอน พูดตามหลักพระอภิธรรมก็คอื จิตที่
มีความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลงเปนพืน้ ฐาน
๒.ทำบุญดวยความตั้งใจหรือเต็มใจ อยา
ทำดวยความฝนใจทำ หรือทำอยางขัดไมได

๘
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๓. ทำบุญดวยความวางใจ อยายึด อยาแบก
บุญ ไวทำเสร็จก็หดั วางทันที คือทำดีอยาติดดี
๔. ทำบุญดวยความใสใจ ทำเปนประจำ ทำจน
ติดเปนอุปนิสยั ทำดวยความประณีตบรรจง
๕. ทำบุญใหถึงใจ อยาสักแตวาทำ ใหจิต
อิม่ เอมเปย มบุญ มีความสุขกับการทำบุญ
๖. ทำบุญดวยความเบาใจ ขอนี้สำคัญที่สุด
ก็คอื ทำบุญจนจิตเหนือบุญไมตดิ อยใู นบุญ ทำบุญ
แลวไมเอาแมกระทัง่ บุญ จิตแบบนีจ้ ะเกิดไดกต็ อ เมือ่
เจริญภาวนา คือการฝกการรสู กึ ตัวบอยๆ เทานัน้

แครู

เมือ่ ความตายใหโอกาส
เวลา ๑๕.๑๒ น. ของวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๕๒ ผเู ขียนกำลังปน ตนฉบับหนังสือสวดมนต
ทำวัตร อยูหนาจอคอมพิวเตอร หันไปหนากุฏิ
เห็นอาจารยหนุมคนหนึ่ง ซึ่งคุนเคยกันมานาน
หนาตาแสดงออกถึงริ้วรอยที่ผานความเศราโศก
มาอยางหนัก
“มีอะไรหรือ ?” ผเู ขียนเอยถาม
“คุณพอผมเสียแลวครับ”
“หา...??? เฮ ย!!!” คำพู ด แรกบ ง บอกถึ ง
ความมึนงงสงสัย คำทีส่ องบอกถึงความตกใจ
“ครับเร็วมากครับ...ผมเองก็ตกใจ” เสียงสุภาพ
แผวเบา

๑๐
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“คุณแมใหผมมานิมนตทา นไปทีโ่ รงพยาบาล
ถาทานวางนะครับ”
เสียงอาจารยหนมุ รำพึงรำพันขณะทำหนาที่
เปนสารถี
“คุณพอจากไปเร็วมาก...จนผมทำใจไมได”
สำหรับคนทีเ่ รารักแลว การจากไปของเขามัก
จะเร็วเกินไปเสมอ แตสำหรับคนทีเ่ ราเกลียดชังกลับ
ชาเกินไป อะไรคือความพอดีนะ...
“เคยคิดวาจะหาเวลาวางคุยกับพอบาง ผมก็มวั
แตยงุ เรือ่ งเรียนตอ ก็เลยไมไดทำเสียที นึกแลวอด
เสียใจไมได”
คนสวนมากเมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ งพลัดพรากจาก
บุคคลอันเปนทีร่ กั ก็มกั จะคำนึงถึงสิง่ ทีไ่ มสามารถ
หวนคืนมาไดอกี ผเู ขียนก็ไดแตเตือนสติเทาทีพ่ อจะ
นึกออกในขณะนัน้
ยอนหลังกลับไปเมือ่ ๗ ปทแี่ ลว ขณะทีผ่ เู ขียน
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๑๑

ยั ง พำนั ก อยู อี ก วั ด หนึ่ ง เสี ย งกริ่ ง โทรศั พ ท จ าก
คุณครูปฏิรกั สุวรรณวัจน ปลุกใหผเู ขียนตืน่ จาก
ภวังคหลังจากวางหูโทรศัพท ผเู ขียนก็รบี เดินทางไป
ยังหอง I.C.U.โรงพยาบาลรัตนเวช
ภาพที่ ป รากฏบนเตี ย งคื อ ภาพของคุ ณ ครู
ศุภวัฒน สุวรรณวัจนผูเปนสามี นอนนิ่งสงบอยู
ทามกลางเครือ่ งมือแพทยระโยงระยางเต็มไปหมด
“เขาเปนอยางนีต้ งั้ แตทบี่ า นแลวคะพูดกับเรา
ไมไดคะ แตโยมรูวาเขารับรูได เพราะหนังตาเขา
กระตุกทุกครัง้ ทีโ่ ยมพูดดวย”
“เขาเครียดกับงานซึง่ เยอะมาก จนเสนเลือดใน
สมองแตก หมอบอกวาอยกู บั ไปพอๆ กัน” คุณครู
ปฏิรกั พูดเสียงเครือ
ผเู ขียนมึนงงกับภาพทีเ่ ห็น ไดแตพดู ใหผปู ว ย
ฟงตามทีน่ กึ ออกในขณะนัน้
“อาตมาจะสวดมนตใหฟง โยมอยากังวลกับ
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เรือ่ งอืน่ นะ ขอใหตงั้ สติอยทู เี่ สียงอาตมา หากสวดได
ก็นอ มจิตนึกตาม ทำใจใหสบายนะ”
หลังจากนัน้ ในหองI.C.U. ซึง่ มีพยาบาลอยทู ี่
เคานเตอรหนาหอง ยืนมองดูอยดู ว ยความพิศวง ก็มี
เสียงสาธยายมนตดงั ขึน้
“อิตปิ โ ส ภะคะวา.........................อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.” ๑๐๘ จบ
ถูกแลว..อานไมผิดหรอก ผูเขียนสวดบท
สรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๑๐๘ จบ
จนเสี ย งแหบแห ง โดยมิ ไ ด ห วั ง ผลใดๆ ทั้ ง สิ้ น
แต...ดวยจิตอันศรัทธาเต็มเปย ม
หลังจากนัน้ หนึง่ อาทิตย ผเู ขียนก็เห็นคุณครู
ศุภวัฒนมาปรากฏตัวทีว่ ดั อีกครัง้ โดยมีภรรยาและ
ลูกชายประคองมากราบ
ความตายใหโอกาสผชู ายคนนี้ แลวเขาก็รบี
ควาเอาโอกาสทองไว หลังจากนัน้ ชีวติ ทีเ่ คยเชือ่ วา
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๑๓

ชีวิตหลังความตายไมมีอยูจริงก็เปลี่ยนไป คุณครู
ศุภวัฒนหนั มาฝกฝนพัฒนาตนเอง ตักบาตร ทำบุญ
สวดมนต เจริญภาวนาทัง้ สมถะและวิปส สนา รักษา
ศีล ๕ และศีลอุโบสถมาตั้งแตนั้น เตรียมพรอม
สำหรับชีวติ หลังความตายตลอดเวลา ๗ ปทเี่ หลืออยู
จวบจนวันนี้ เมือ่ อาตมามายืนอยทู หี่ อ ง I.C.U.
หองเดิม โรงพยาบาลเดิม แตเหตุการณไมเหมือน
เดิม ไมมแี มกระทัง่ หนังตาทีก่ ระตุก มีแตรา งกายที่
ปราศจากวิญญาณ ความตายไมใหโอกาสคุณครู
ศุภวัฒน ในวัย ๖๒ อีกแลว
ผูเขียนไดแตบริกรรมในใจวา “อะนิจจา
วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน อุปชชิตวา
นิรชุ ฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข…สังขารทัง้ หลาย
ไมเทีย่ งหนอ มีการเกิดขึน้ และดับไปเปนธรรมดา
การสงบระงับสังขารเหลานัน้ ได เปนความสุข”
“ประมาณเที่ยงกวาๆ ขณะที่ขับรถอยูบน
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ถนนเพือ่ กลับบาน หลังจากไปซือ้ ของและเบิกเงินที่
ธนาคารเพือ่ นำไปทำบุญหนังสือพุทธมนตกบั ทาน
วันมะรืนนี้ (วันแม ๑๒ ส.ค. ๕๒) จๆู พีเ่ ขาก็ปลด
เกียรวา ง ดึงเบรกมือ โยมไดยนิ เสียงอึกอักในลำคอ
จึงหันไปดู...เห็นเขาทำทาเหมือนกับจะพูดอะไรกับ
โยมแตพูดไมออก...โยมตกใจ...เสียงเขาเงียบไป
โยมรีบเปดประตูเรียกคนจากรถคันอื่นมาชวย…
พอมาถึงโรงพยาบาล...ก็ไมทันแลว หมอบอกวา
พีเ่ ขาเสียตัง้ แตอยบู นรถแลวคะ”
คุณครูปฏิรกั เลาใหผเู ขียนฟงทัง้ น้ำตา แตไม
ฟูมฟายเหมือนคนอืน่ ๆ ทีเ่ สียบุคคลอันเปนทีร่ กั ไป
ความตายมักทิง้ รองรอยแหงความทุกข ความ
เศราโศกไวกบั ผอู ยเู บือ้ งหลังเสมอ
บทเรียนนีแ้ รงและเร็วเหลือเกินกับทุกคนทีย่ งั
มีชีวิตอยู แตเปนบทเรียนธรรมดาสำหรับโลก
และสำหรับคนทีฝ่ ก จิตมาดีแลว
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๑๕

“เกิดก็เปนทุกข แกกเ็ ปนทุกข เจ็บก็เปนทุกข
ตายก็เปนทุกข พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เปนทุกข
ประสบกับสิง่ ทีช่ งั ก็เปนทุกข” พุทธพจนเหลานีจ้ งึ
เปนสัจธรรมเสมอ
แตจะมีสกั กีค่ นทีจ่ ะเขาใจพุทธวจนะ ทีท่ รง
สรุปวา “กลาวโดยยอแลว การยึดมัน่ ถือมัน่ ในขันธ
๕ (วาเปนตัวกู-ของกู) เปนยอดแหงทุกข”
คุณ M.bankrang สงคำถามเขามาในเวบบอรด
www.chinawangso.net ถามผเู ขียนวา
“เราจะมองผปู ฏิบตั แิ ตละคนจากตรงไหน ที่
จะรวู า เขาละความเปนตัวตนกันไดแคไหน…”
ผเู ขียนไดตอบไปวา
เมือ่ ไมมอี ะไรอยใู นมือ แลวจะวางอะไร ?
ในเมือ่ ตัวตนจริงๆ ไมเคยมีแลวจะวางตัวตน
ตรงไหน ?
ถายังมีการพยายามวางตัวตน ก็มีตัวตน
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นัน่ แหละเปนผวู างตัวตนซึง่ ไมมอี ยจู ริง
อยูใหเหนือการปลอยวางนั้นเสีย ก็หมดตัว
ตนทีจ่ ะตองวางอะไรไปเอง...
ไม ว า จะเป น คนที่ ใ กล ต าย หรื อ คนที่ ยั ง
แข็งแรงอยู เมื่อไรก็ตามที่ยังหลงวามีตัวตนอยู
ก็อดไมไดทจี่ ะทุกขไปกับความตายนัน้
ผูเขียนมั่นใจวา คุณครูศุภวัฒนจากไปใน
ขณะทีย่ งั มีสติอยางเต็มเปย ม เพราะในชัว่ อึดใจนัน้
ยังสามารถปลดเกียรวา ง ดึงเบรกมือไดทนั
คุณครูศภุ วัฒน สุวรรณวัจน เปนครูมาตลอด
ทั้งชีวิต และแมจากโลกนี้ไปแลวยังเปนครูสอน
ทุกคนทีย่ งั มีชวี ติ อยวู า
“ตราบใดที่ความตายยังใหโอกาสอยู อยา
ประมาทนะ”

แครู

ตกกระไดพลอยโจน
เมือ่ ยังเยาว ทุกคนวาดหวังวา โตขึน้ ฉันจะเปน
นักธุรกิจ ทหาร ตำรวจ ครู หมอ พยาบาล... แลวแต
สิง่ แวดลอมอันเปนแรงบันดาลใจใหใฝฝน
แลวก็พยายามยือ้ แยง แขงขัน ตอสู ฟาดฟน
เพือ่ กาวไปสจู ดุ หมายทีต่ นหวังไว
แตเคยคิดหรือไมวา จะรวยลนฟา หรือรรู อบ
ครอบจักรวาลแคไหน แตเมื่อถึงวันหนึ่ง ทุกสิ่ง
จะกลับคืนสูธรรมชาติ กินเทาไรก็ออกมาเทานั้น
ไดมาเทาไรตองเอาคืนไปเทานัน้ เมือ่ ความตายมาถึง
นั่งรถกระบะคันละไมกี่แสน กับนั่งรถเกง
สวยหรูราคาหลายลาน ก็ใชกน นัง่ เหมือนกัน ไปถึง
จุดหมายปลายทางไดเทากัน อาศัยอยใู นกระตอบ
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หรือบานหลังใหญราคานับสิบลาน ก็ใชพนื้ ทีใ่ นการ
นอนเทากัน คือยาววา หนาคืบ กวางศอก
สิง่ ทีต่ นเองได มี เปน ทุกอยางจึงลวนแตเปน
ความสูญเปลา แลวก็พากันแบกยึดความสูญเปลา
นีไ้ วหนักอึง้ อยใู นหัวใจ ซึง่ หลวงพอพุทธทาสเรียก
วา กิน กาม และเกียรติ นัน่ เอง
พูดงายๆ ก็คอื ภาวะทีเ่ ราประสบพบเห็นอยทู กุ
วันนีค้ อื ความทุกข อันเปนกฎเกณฑของธรรมชาติ
หรือเปนหนึง่ ในกฎของไตรลักษณ
ความทุกขไมไดหมายถึงถูกเจานายดา สามี
ปวย ซือ้ หวยไมถกู ฯลฯ แตหมายถึงสิง่ ทีท่ นอยใู น
สภาพเดิมไมได เปลีย่ นแปลงอยเู สมอ แมความสุข
ในทางโลกียท งั้ หลาย เชนลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ก็ลว นตกอยใู นกฎเกณฑนี้
หากจะกล า วโดยสรุ ป สิ่ ง ที่ มี เ หตุ ป จ จั ย
ปรุงแตงทั้งหลาย คือกายและใจของเราทั้งหมดนี้

แครู

๑๙

ลวนแตตกอยใู นกฎเกณฑของไตรลักษณทงั้ สิน้
เมือ่ ไหนๆ เราตองเจอความทุกขแลว แทนที่
จะมานัง่ ทุกข นอนทุกข จมอยกู บั ความทุกข ก็เอา
ความทุกขนนั้ มาใชใหเปนอุปกรณในการศึกษาชีวติ
ของเราดีกวาไหม
วิธกี ารงาย ๆ คือ การขยันรสู กึ ตัว หรือกลับ
มารกู าย รใู จตามความเปนจริงในปจจุบนั ขณะ
เชนเดินก็รูวาเดิน ทานอาหารอยูก็รูวาทาน
หายใจอยกู ร็ วู า หายใจ ปวดขาอยกู ร็ วู า ปวด เหนือ่ ยก็รู
วาเหนือ่ ยเปนตน (รกู าย)โดยไมไปบังคับหรืออยาก
ใหเปนไปตามความตองการของตน
สุขก็รวู า สุข ทุกขกร็ วู า ทุกข เบือ่ ก็รวู า เบือ่ คิด
ก็รวู า คิด รำคาญก็รวู า รำคาญเปนตน (รใู จ) โดยไม
ตองไปหามหรือคลอยตามความรสู กึ นัน้
เมื่อรูบอยๆ ใจจะเริ่มชินและยอมรับความ
ไมแนนอนนัน้ ไมวงิ่ หนีสจั ธรรมเหมือนกอน จนอยู

๒๐

แครู

กับสภาพที่เปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางมีความสุข
เพราะเขาใจและยอมรับความเปนจริงที่เกิดขึ้น
เมือ่ ได..ใจก็จะไมฟู เมือ่ เสีย..ใจก็จะไมแฟบ
คนโบราณสอนวา หากตกบันไดก็กระโจน
ใหมนั พนขัน้ บันไดซะ แขงขาจะไดไมหกั ไมเจ็บตัว
มากนัก
เมือ่ ทุกคนเกิดมาจะตองเจอความทุกข ก็อยใู ห
มันเหนือทุกขเขาไว ดวยการเรียนรู และรูอยาง
เทาทันเสียเดีย๋ วนี้ จะไดไมตอ งเจ็บใจไปตลอดชาติ..
ไมดกี วาหรือ ?

แครู

กอนหินกับดอกไม
เคยไดยนิ หลายคนพูดวา
“ฉันไมโกรธหรอก ทีเ่ ขาวาฉันนะ ฉันปลอย
วางไดแลว”
แต เ ท า ที่ สั ง เกตดู จะเห็ น ได ว า คนที่ ว า
ปลอยวางไดนนั้ เมือ่ มีใครมาพูดจากระทบกระเทียบ
เปรียบเปรยอีก ก็อดทีจ่ ะโกรธไมได
นัน่ เปนเพราะวา พยายามคิดแงบวก หาเหตุผล
มาขมอารมณโกรธนัน้ ไว
และทีส่ ำคัญ ก็เพราะวาความโกรธเปนกิเลสที่
หนาตานาเกลียด จึงพยายามทีจ่ ะวิง่ หนีมนั จึงเหมือน
กับปลอยวางไดงา ย

๒๒

แครู

พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบความโกรธวา
เปนดุจไฟไหมฟาง โกรธงาย หายเร็ว แตผลของมัน
ไมธรรมดา
บางคนพอความโกรธหายไปแลว ผลของมัน
กลับรุนแรงจนสุดประมาณได
ที่ไปนอนอยูในคุก ทะเลาะกับเจานายหรือ
เปนหมาย เมียหนี แฟนทิง้ ฯลฯ ก็เพราะอำนาจของ
ความโกรธไมใชหรือ
และความโกรธเอง ก็ยงั มีหนาตาแปลกๆ ทีเ่ รา
ไมไดคดิ วามันจะอยใู นกลมุ เดียวกัน เชน
หงุดหงิด กับเรื่องไมเปนเรื่อง เชนฝนตก
รถติด อากาศรอน ไมคหอน หมาเหา
รำคาญ ทีใ่ ครตอใครทำอะไรไมไดดงั่ ใจเรา
หรือแมกระทัง่ มีความคิดเห็นไมเหมือนเรา
ขุ น เคื อ ง เรื่องมากเพราะเหตุผลรอยแปด
พันเกา เชนเวลาทีใ่ ครตอใครพูดจาไมเขาหู แตดนั

แครู

๒๓

ทะลุไปถึงใจ
สงสาร สรรพสัตว ตองไปนัง่ กินน้ำตาตางโคก
เวลาหมาแมวตาย ญาติเสีย ฯลฯ อันเปนเหตุให
คร่ำครวญหวนไห (ไมใชกรุณา ซึง่ เปนตัวกุศล)
นอยใจ สามี ภรรยา พอ แม แฟน โดยเฉพาะ
กั บ คนที่ เ รารั ก เพราะคิ ด ว า เขาจะต อ งดี กั บ เรา
อยเู สมอ หรือคาดหวังกับเขามากเกินไป
กลุมใจ กับอดีต-อนาคต จนนอนไมหลับ
กระสับกระสาย หายใจอึดอัด โรคประสาทถามหา
แคนใจ ทีถ่ กู เขาเอารัดเอาเปรียบ เชน ฉันทำดี
แทบตาย แตทำไมไมไดสองขัน้
รอนใจ เพราะงานเรงรัด การเดินทางเรงรีบ
หรือดูหนังสือไมทนั ใกลจะสอบแลว
เครียด เพราะสามียกตำแหนงเมียหลวงให
ภรรยาสวมเขาให หรือเพราะการงาน การเงิน
การเรียน การบาน ฯลฯ

๒๔

แครู

อาฆาต พยาบาท แมจะโกรธงายหายไว แต
ก็จำไมลมื ไมอยากมองหนา แกตายเมือ่ ไร ฉันจะไม
ไปเผาศพแกโดยเด็ดขาด
ความโกรธ เมื่อรุนแรงมากๆ ขาดสติยับยั้ง
ก็จะหลุดออกมาทางกายและวาจา เปนการสรางศัตรู
เพิม่ ขึน้ อยางทีไ่ มควรจะเปน
นักปราชญจนี กลาววา มีเพือ่ นพันคนยังนอย
ไป มีศตั รูหนึง่ คนก็มากเกินไปแลว
ในธรรมบท มีพราหมณคนหนึ่งโกรธพระ
พุทธเจามาก เขาไปเฝาพระองคดว ยกิรยิ าอาการขมขู
พลางถามอยางหาเรือ่ งวา
“ฆาอะไรถึงจะไมบาป ฆาอะไรจึงจะนอน
เปนสุข”
พระพุทธองค ทรงตอบแบบมองตางมุมวา
“ฆาความโกรธไมบาป ฆาความโกรธไดจงึ
นอนเปนสุข”

แครู

๒๕

และวิธฆี า ความโกรธ ก็ไมใชพยายามกดขม
ความโกรธไว หรือเอาชนะคะคาน ตาตอตาฟน
ตอฟน กับคนทีท่ ำใหเราโกรธ
ความโกรธเปนนิวรณ เครื่องกั้นจิตจากคุณ
งามความดี ผูที่ฝกเจริญสติจึงจะเห็นหนาตาของ
ความโกรธชัดเจน
หากเราคลอยตามความโกรธ ปลอยจิตให
เผลอปรุงแตงไปตามอำนาจของมัน หรือพยายาม
บังคับ ขมความโกรธไวดว ยความเคยชิน ความโกรธ
นั้น ก็จะเปนกอนหินถวงใจเราใหหนัก ทุบใจเรา
จนแหลกเหลว
แตถา หากความโกรธเกิดขึน้ เราตามระลึกรู
อาการขนุ มัวในใจ ตามทีเ่ ขาเปน ทำตัวเปนเพียงผู
สังเกตการณ เราก็จะเห็นสัจธรรมอยางหนึง่ คือ ความ
โกรธเปนธรรมชาติอยางหนึง่ ซึง่ เกิดขึน้ แลวก็ดบั ไป
ไมมผี โู กรธ ผถู กู โกรธ หรือผสู มควรทีจ่ ะโกรธ

๒๖

แครู

ความโกรธก็จะกลายเปนดอกไม เปนอารมณ
ของวิปส สนากรรมฐาน ไวใหจติ ไดระลึกรเู ทานัน้
จิตใจจะรู ตืน่ เบิกบาน ปลอดโปรงโลงเบา
สบาย สดชืน่ ขึน้ มาในขณะทีร่ เู ทาทันนัน่ เอง
แต สิ่ ง ที่ เ ขี ย นไว นี้ ไ ม ไ ด แ ปลว า ก อ นหิ น
จะกลายเปนดอกไมโดยฉับพลันทันที
เพียงแตคณ
ุ ฝกรู ฝกดู ฝกเห็น แตไมฝก เปน
ผูโกรธอยูบอยๆ กอนหินก็จะกลายเปนดอกไม
ไดเอง โดยไมเนิน่ นานนัก
มาฝกเปลีย่ นกอนหิน ใหเปนดอกไมกนั ดีไหม

แครู

กอนหินแหงชีวติ
บนถนนแหงชีวติ สายหนึง่ มีหนิ กอนใหญ
วางขวางอยจู นเต็มถนน
นักเดินทางกลุมแรก เดินผานมา เห็นหิน
กอนนั้น ไดแตบนพึมพำ กนดา วิพากษวิจารณ
กอนหินวาตัง้ อยผู ดิ ทีผ่ ดิ ทาง ทำใหการเดินทางตอง
หยุดชะงักลง แลวพวกเขาก็พากันเดินยอนกลับไป
นักเดินทางกลมุ ทีส่ อง เมือ่ เห็นหินกอนนัน้ แม
จะบนดวยความหงุดหงิดอยบู า ง แตกพ็ ยายามหาทาง
เดินลุยเขาปาขางทาง เพือ่ ออมหินกอนนัน้ ไปยังฝง
ตรงขาม ในทีส่ ดุ พวกเขาก็เดินทางตอได

๒๘

แครู

นั ก เดิ น ทางกลุ ม ที่ ส าม เมื่ อ เดิ น มาถึ ง หิ น
กอนนั้น ก็ไดแตพร่ำเพอรำพัน ตีอกชกหัว โทษ
โชคชะตาวาสนาฟาดิน ไมคิดที่จะแกไขอะไร
พากันนัง่ ๆ นอนๆ อยเู บือ้ งหนาหินใหญกอ นนัน้
นักเดินทางกลุมที่สี่ เมื่อเดินทางมาถึงหิน
กอนนัน้ พวกเขาพิจารณาแลว ปรึกษาหารือกันวา
จะทำอยางไรใหหนิ กอนนีห้ ายไปจากถนน แลวก็
พากันหาอุปกรณ เครือ่ งมือมาทุบ ขุด ขนยายหิน
กอนนัน้ ใหพน ไปจากถนน แลวยังชักชวนผคู นที่
เดินทางมาถึงภายหลัง ใหชว ยกันยายหินนัน้ ดวย
แลวทานละเปนนักเดินทางกลมุ ไหน ?
เสนทางของชีวติ ลวนมีอปุ สรรคขวากหนาม
ขวางอยู จึงอยทู วี่ า เราเห็นเปนอุปสรรค หรือเห็นเปน
เรือ่ งธรรมดาทีช่ วี ติ ตองพบพาน
คนแรก เมือ่ เจออุปสรรคของชีวติ เขาเอาแต
กนดา ไมพอใจ แตไมคดิ ทีจ่ ะทำอะไร นอกจากการ

แครู

๒๙

วิง่ หนีปญ
 หา ปลอยใหมนั คาราคาซังอยอู ยางนัน้
คนทีส่ อง เมือ่ เจออุปสรรคของชีวติ เขาก็ไม
พอใจเชนกัน พยายามหลบเลีย่ ง ไมกลาเผชิญหนา
ตรงๆ ไมกลาคิดแกไขทีต่ น เหตุ เสนทางของชีวติ จึง
ออมคอมยาวไกลกวาผอู นื่
คนทีส่ าม เมือ่ เจออุปสรรคของชีวติ ก็จมปลัก
อยกู บั ทุกข นอนงอมืองอเทารอใหฟา ดินชวย เอาแต
บนบานศาลกลาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไมยอมทำอะไร
ทีจ่ ะเปนการชวยตนเองใหพน ทุกข
คนที่ สี่ อุ ป สรรคของชี วิ ต เป น เครื่ อ งมื อ
ลับสมอง ประลองปญญา คันไมคนั มือทีจ่ ะจัดการ
เมือ่ เรียนรู ศึกษา ลองผิดลองถูกแลว ก็ประจักษแจง
ว า อุ ป สรรคนั้ น ไม ใ หญ อ ย า งที่ คิ ด ไว ต อนแรก
ไมนานก็กาวขามปญหานั้นไปได แลวแถมยัง
คะยั้นคะยอ ชักชวนคนอื่นใหสนใจในการแกไข
อุปสรรคของชีวติ นัน้ ดวย

๓๐

แครู

แลวทานละ เปนคนประเภทไหน ?
นักปฏิบัติคนแรก เมื่อเจอสภาวทุกข ก็ไม
ยอมรับสัจธรรมทีก่ ำลังปรากฏใหเห็นตอหนาตอตา
ไดแตวงิ่ หนีความทุกขนนั้ ไมยอมปฏิบตั ติ อ
นักปฏิบตั คิ นทีส่ อง เมือ่ เจอสภาวทุกข ก็ไม
ยอมเผชิญหนาตรงๆ พยายามหาทางหลบเลีย่ ง วิง่
แสวงหาครูบาอาจารยเรือ่ ยไป เผือ่ วามีผวู เิ ศษทีช่ ที้ าง
อันแสนงายดาย จะไดไมตอ งปฏิบตั ยิ ากเข็ญอยางนี้
นักปฏิบตั คิ นทีส่ าม เมือ่ เจอสภาวทุกข ก็ไดแต
จมแชอยกู บั ทุกขนนั้ เพราะคิดวาการปฏิบตั นิ นั้ ตอง
ทำอะไรใหมนั ลำบากเขาไว จึงเพง บังคับจิต จน
เบลอๆ เออๆ ซึมเศราอยอู ยางนัน้ ไมยอมแกไขใหดี
ขึ้น หรือบางคนที่มีสมาธิดีๆ พอเจอทุกขก็หลบ
เขาไปอยกู บั ความสุข ความวาง ความเบาสบายนัน้
สมาธิเลยกลายเปนสิง่ เสพติดชนิดหนึง่ ไป ติดจมอยู
แคความสุข ความวางอันแกทกุ ขไมไดอยางแทจริง

แครู

๓๑

นักปฏิบตั คิ นทีส่ ี่ เมือ่ เห็นวาจมแชอยกู บั บาง
สภาวะมานานแลว ไมเห็นอาการของไตรลักษณ คือ
ไมเที่ยง ทนอยูในสภาพเดิมไมได บังคับบัญชา
ไมได จึงพากเพียรทดลอง ศึกษา เรียนรู สอบถาม
ผรู ู และอดทน ไมยอมจมแชอยทู เี่ ดิม ในทีส่ ดุ ก็เกิด
ปญญาประจักษแจงขึน้ มา รูปนามก็เกิดดับใหเห็น
ในทีส่ ดุ จนละวางความยึดถือวามีอตั ตาตัวตนไปได
แล ว ยั ง แถมชั ก ชวนผู อื่ น ให เ ดิ น ตามเส น ทาง
สายธรรมนี้ ดวยความมัน่ ใจ
แลวทานละเปนนักปฏิบตั คิ นไหน ?

แครู

ถึงเห็นโลงศพก็ไมหลัง่ น้ำตา
หลายคนบอกวา อาชีพของหมอและพยาบาล
เปนอาชีพทีไ่ ดบญุ มากเพราะไดชว ยเหลือผทู ตี่ กทุกข
ไดยาก ผเู จ็บไขไดปว ยอยแู ทบทุกวัน
แนใจหรือวาเปนอยางนัน้ จริง ตรวจสอบใจ
ของตนเองดูซิวา มีความสุขกับการทำงานไหม
เบื่อหนายไหมเมื่อเจอคนไขเรื่องมาก ญาติคนไข
เจาอารมณ เซ็งไหมทีโ่ ผลหนามาทำงานทีไร เจอแต
ผคู นหนาตาอมทุกขทงั้ นัน้
ก็แหงละ ใครเขาจะมาจัดงานบวช ทอดกฐิน
หรือจัดงานแตงงาน ฮันนีมนู กันในโรงพยาบาลละ
ก็ ล ว นแต เ จ็ บ ไข ไ ด ป ว ยกั น ทั้ ง นั้ น จึ ง ได คิ ด ถึ ง
คุณหมอ หรือคุณพยาบาลใจแทบขาด

แครู

๓๓

ลองสำรวจจิ ต ใจตนเองซิ ว า ในระหว า ง
การทำงานนั้น จิตมีเมตตากรุณาตอคนไข กับจิต
ขุนเคือง รำคาญเบื่อหนายคนไข เพื่อนรวมงาน
เจานาย ลูกนอง อันไหนมากกวากัน หรือสักแตวา
ทำงานไปตามหนาทีแ่ คนนั้
เมือ่ เลือกหรือจำเปนทีจ่ ะมีอาชีพอยางนี้ ก็ควร
ปรับใจของตนเองใหถกู ตอง
ผูเขียนเคยคิดในฐานะของคนนอกวา คุณ
หมอและพยาบาลโชคดีจัง ไดเห็นคนที่เปนทุกข
เห็นอสุภกรรมฐาน (คือเห็นภาพทีไ่ มสวยไมงาม)
เห็นความตายอยูทุกเมื่อเชื่อวัน จึงนาจะเขาใจ
ไตรลักษณไดชดั เจน บรรลุธรรมงายกวาคนอืน่
แตเมือ่ มีโอกาสไดเขามาเปนเพือ่ นรวมทางให
แกบคุ ลากรทางการแพทย เปนกำลังใจแกคนทีช่ อบ
เจริญสติเหมือนกัน ก็มองเห็นความเปนจริงวา
สวนมากยังวิ่งตามกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม-

๓๔

แครู

หรือกามาภิวัฒนกันอยางสุดชีวิต เหมือนคนที่มี
อาชีพอืน่ ๆ นัน่ แหละ
ลืมคิดไปหรือเปลาวาอนาคตของเราทุกคน
ก็คอื แก เจ็บและตาย ประสบกับสิง่ ทีช่ งั พลาดหวัง
กับสิง่ ทีช่ อบเหมือนกัน เตรียมใจไวพรอมแลวหรือยัง
บัดนี้ ยมบาลสงอีเมลมาเตือนกีฉ่ บับแลว เชน
ผมเริม่ หงอกแลว ตีนกาหนีบยุงตายไปหลายตัวแลว
เดี๋ยวเจ็บโนนเปนนี่สารพัด แมจะเปนหมอหรือ
เปนพยาบาลเสียเอง ก็ยงั ปวยไดไมใชหรือ
หรือไดแตปลอบใจตนเองวา “คงยังไมถงึ คิว
ของฉันงายๆ หรอกนา”
เมือ่ ไรตนเองเจ็บไขไดปว ย ใจมันก็ยงั ตานวา
ฉันยังไมอยากตายหรือไมยอมตายงายๆ
ถายังไมหันมาฝกเจริญสติ วางจิตปรับใจ
ตน เองเสียตัง้ แตตอนนี้ ก็จะเขาทำนองทีว่ า “ไมเห็น
โลงศพ ไมหลัง่ น้ำตา”

แครู

๓๕

การเห็นทุกขภายนอกนัน้ จึงเปนการเห็นทุกข
อยางหยาบๆ แคนนั้ เอง เห็นจนจิตใจชาชิน ไมสะทก
สะทาน หรือตระหนักวา สักวันหนึง่ ตนเองก็ตอ ง
เปนอยางนัน้ ดวยเชนกัน
แตสำหรับผเู จริญสติอยเู ปนนิตยแลว ยอมเห็น
ความเกิด ความดับของกายใจอยเู สมอ จิตใจยอมเกิด
ความสลด สังเวช ปลอยวางความยึดมัน่ ในกายใจนี้
ไดงา ยขึน้
เพราะความตายภายนอกนั้น เปนเรื่องตาย
ปลอม ตายแลวก็เกิดใหมวนเวียนซ้ำซากอยาง
ไมรจู บ ยกเวนพระอรหันตทนี่ พิ พานไปแลวเทานัน้
ทีท่ า นพนจากการเกิดการตายไดแลว
สวนการเกิด-ตาย (เกิด-ดับ) ภายในของรูป
นามหรือกายใจนีเ้ ทานัน้ จึงเปนการเกิด การตายที่
แทจริง (ปรมัตถสัจจะ) เปลีย่ นแปลงอยตู ลอดเวลา
ตามเหตุปจ จัย

๓๖

แครู

เพราะความไมเขาใจในชีวิตอยางนี้ ผูเขียน
จึงไดพบเหตุการณอันนาสลดใจอยูเสมอ เชน
บางคนพอรวู า ตนเองเปนมะเร็งระยะสุดทาย ก็เทีย่ ว
แสวงหาผวู เิ ศษ ไมวา จะเปนพระ เจาพอ เจาแม ฤษี
ชีไพร เทีย่ วไปบนบานศาลกลาว สะเดาะเคราะห ตอ
ชะตา เพราะคิดวาจะพบปาฏิหาริยชวยใหรอดได
จนเสี ย เงิ น เสี ย ทอง เสี ย ผู เ สี ย คน ถู ก หลอกไป
มากมาย แตแลวก็ตอ งตายอยนู นั่ เอง
รีบฝกจิตกันตั้งแตบัดนี้เถิด อยามัวอางวา
“ไมมเี วลาอยเู ลย” เมือ่ จิตไดรู ไดเห็นถึงการเกิดดับ
ที่แทจริง ซึ่งมีอยูแลวภายในกายในใจของทุกคน
จิตที่เคยหลงยึดวากายใจนี้คือเรา ก็เริ่มไมมั่นใจ
เสียแลว เพราะเห็นแตความเปลีย่ นแปลงอยตู ลอด
เวลา บังคับบัญชาก็ไมได จึงเกิดความเบื่อหนาย
คลายกำหนัดในกายใจ ที่หลงผิดวาเปนของตน
คอยๆ วางความยึดมัน่ ถือมัน่ ลงไปได

แครู

๓๗

วิธกี ารงายๆ ก็คอื ยืน เดิน นัง่ นอน กิน ดืม่ ทำ
พูด คิด หรือดำเนินกิจกรรมอะไรในชีวติ ประจำวัน
ก็มสี ติตามระลึกรอู าการนัน้ อยเู นืองๆ ไมดดั แปลง
แตงเติม ปรับปรุง บังคับ คาดหวัง คลอยตามอารมณ
ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับกายและใจทัง้ สิน้
แลวจิตจะรเู องวา ไมวา จะมีอารมณ สุข ทุกข
ชอบ ชังใดๆ เกิดขึน้ ก็ลว นแตเกิดและดับไปเปน
ธรรมดาอยเู ชนนัน้ เอง
หากเจริญสติ ไดถงึ ระดับนีแ้ ลว ความกลัวตาย
กลัวความพลัดพราก สูญเสีย จะลดลงไปตามลำดับ
ดวยอำนาจแหงภาวนามยปญญา อันประจักษแจง
ความจริงของชีวติ นัน่ เอง
ตอใหเห็นโลงศพ ก็ไมหลัง่ น้ำตาไดจริงๆ

แครู

ใครเหีย้ กวากัน
ความทีผ่ เู ขียนจำเปนตองพูด ตองบรรยายอยู
เสมอ นิสยั หนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ อยางไมตงั้ ใจก็คอื เรือ่ งไหน
ทีช่ อบ มักจำไดไมลมื ชางจดชางจำ แมเรือ่ งทีท่ ำให
ตนเองทุ ก ข ก็ ยั ง อุ ต ส า ห จำ เพื่ อ เป น ข อ มู ล ดิ บ
ในการบรรยาย
มีเรือ่ งหนึง่ ทีผ่ เู ขียนประทับใจ ไดฟง มาจาก
เจาของสวนผลไมทา นหนึง่ ในจังหวัดกำแพงเพชร...
“วันหนึ่งผมขับรถไปบานเพื่อน จะไปดื่ม
เหลากับเพือ่ นซึง่ นานๆ จะเจอกันสักที
ระหวางทางนัน่ เอง ผมเห็นเหีย้ ตัวหนึง่ กำลัง
วิง่ ขามถนนอยู (เหีย้ ไมใชคำหยาบเปนชือ่ ของสัตว
โลกนารักชนิดหนึง่ )

แครู

๓๙

พอเห็นอยางนัน้ ผมรีบเบรกรถ ดวยคิดวาจะยิง
เหีย้ ไปผัดเผ็ดทำเปนกับแกลมฉลองกับเพือ่ นสักมือ้
ทาจะดี
จึงรีบควาปนในเกะหนารถ กระโดดลงไปไล
ยิงเหีย้ ตัวนัน้ โดยทีม่ นั ก็ไมเคยทำอะไรใหผมเจ็บใจ
เลยสักนิดเดียว
มันชางไวเหลือเกิน ยิงหมดกระสุนไปหลาย
นัด แตไมรวู า ถูกหรือเปลา เพราะไมเห็นรองรอย
ของเหีย้ เลย
ผมจึงขับรถไปบานเพื่อนอยางเสียอารมณ
พรอมทัง้ เลาใหเพือ่ นฟงวา
“แหม! เหี้ยตัวนั้นไวเหลือเกิน กูยิงหมด
กระสุนไปหลายนัด สงสัยจะไมถกู เสียดายลูกปน
จริงๆ”
ไอเพื่อนตัวแสบ เลยถือโอกาสสั่งสอนผม
ทันที ผมละจำแมนมาจนถึงบัดนี้ มันบอกวา...

๔๐

แครู

“ปานนี้ เหีย้ ตัวนัน้ มันคงกลับไปถึงรังมัน แลว
ก็คงเลาใหเพือ่ นของมันฟงวา กูกำลังขามถนนอยดู ๆี
ไมรวู า ไอเหีย้ ตัวไหนมาไลยงิ กู กูละซวยจริงๆ”
ตกลงวา...ใครเหีย้ กวากัน !
ในสังคมของคนทำงานมักมีความขัดแยง
ขัดแขงขัดขา ปนเกลียวกัน ซึง่ เปนเรือ่ งปกติธรรมดา
และมีอยทู กุ ที่
ถามวามีไดอยางไร ?
พระมหากัจจานะตอบไวในอังคุตตรนิกาย
ทุตยิ วรรควา
“เพราะเหตุทยี่ ดึ มัน่ ผูกพันในกามราคะ (ความ
ยินดีในกิน กาม เกียรติ หรือยินดีในรูป เสียง กลิน่
รส สัมผัส อันนาชอบใจ ) กำหนัดยินดีในกามราคะ
ถูกกามราคะกลมุ รุมทวมทับ แมกษัตริยก ท็ ะเลาะกับ
กษัตริย แมพราหมณก็ทะเลาะกับพราหมณ แม
คฤหบดีกท็ ะเลาะกับคฤหบดี”

แครู

๔๑

“เพราะเหตุทยี่ ดึ มัน่ ผูกพันในทิฏฐิราคะ (ความ
ยินดีในความเห็นของตน) กำหนัดยินดีในทิฏฐิราคะ
ถูกทิฏฐิราคะกลมุ รุมทวมทับ แมสมณะก็ทะเลาะกับ
สมณะ....”
พูดงายๆ ก็คือ ที่ชาวบานหรือแมแตพระ
ทะเลาะกันอยนู นั่ เพราะเรือ่ งแยงผลประโยชนกบั
เรือ่ งความเห็นทีไ่ มตรงกัน ซึง่ เปนกันอยางนีท้ งั้ โลก
ในเวบบอรดของwww.chinawangso.net
คุณ“ตัวราย” โพสตเขามาถามวา
“เวลาทีน่ งั่ สมาธิจติ ใจก็สงบดี ในเวลาปกติ
พยายามมีสติแลว แตในใจคิดแตจะแยงแฟนคนอืน่
ควรทำยังดีคะ ”
ผเู ขียนก็ไดแตตอบวา
“ก็อยาไปตัดใจสิ แมใจมันจะรายกาจอยางไร
ก็ดมู นั เฉยๆ ยิง่ ตัดก็ยงิ่ ตอ เพราะทำไปดวยอำนาจ
ของโทสะ เหมือนเติมเชือ้ ใหกบั ไฟไมจบสิน้

๔๒

แครู

ไอเรื่องรายๆ อยางนี้ เปนธรรมดาที่ทุกคน
ตองมี ไมอยากแยงแฟนคนอืน่ ก็อยากแยงสิง่ ของ
แยงอำนาจ แยงชือ่ เสียง แยงผลประโยชน แยงกัน
เสนอหนากับเจานาย ฯลฯ หรือที่คนทะเลาะกัน
ไมวาจะเปนเรื่องการมุงหรือเรื่องการเมือง มันก็
กิเลสตัวเดียวกันทัง้ นัน้
กลับมาอยกู บั กายใจของตนเสียเถอะ อยาหลง
กลกิเลส เมือ่ คุณไมบา จีไ้ ปวิง่ ตามมัน เดีย๋ วมันก็หาย
ไปเอง”
แลวจะเขาใจไดเองวา ไมมใี ครในโลกนีท้ จี่ ะ
นากลัวหรือชัว่ รายมากไปกวาตัวเราเอง ดวยอำนาจ
ของกิเลสที่บังคับบัญชาจิต ใหคิด ใหพูด ใหทำ
ไดสารพัดเรือ่ ง แมจะเปนเรือ่ งทีต่ นเองก็รดู อี ยแู ลววา
มันแย มันเลว มันชัว่ มันไมควรทำก็ตาม
รแู ลวหรือยังวา ใครเหีย้ กวากัน ?

แครู

อะไรคือการปฏิบตั ธิ รรม
การปฏิบตั ธิ รรมดูจะเปนเรือ่ งลึกลับสำหรับ
คนทีไ่ มเคยลงภาคสนาม เพราะ...
“ไมเห็นดีกวาเดิมเลย เห็นคนปฏิบตั ธิ รรมยัง
ขีโ้ กรธ ขีบ้ น อยเู หมือนเดิม”
“ปฏิบัติธรรมไปทำไมเนี่ย ยังขี้หลง ขี้ลืม
อยเู หมือนเดิม ไหนบอกวามีสติมากขึน้ ไง”
“ไมเอาดีกวาดูคนที่เขาปฏิบัติแลวทำอะไร
แผลงๆ ยังไงก็ไมรู ดูแปลกแยกจากสังคม ชวนไป
เที่ยวก็ไมยอมไป จับกลุมนินทาคนอื่นก็ไมยอม
รวมมือดวย จะชวนเราเขาวัดอยเู รือ่ ยเลย”
และเป น เรื่ อ งยากแค น แสนเข็ ญ สำหรั บ
มือใหมหดั ปฏิบตั ิ เพราะ...

๔๔

แครู

“โอย ทำไมมันโกรธเร็วกวาเดิมอยางนี”้
“ทำไมมันหงุดหงิดงายจัง”
“ทำไมไมเห็นสงบเหมือนที่เขาวาเลย มัน
ฟงุ ซานจนหัวแทบจะระเบิดอยแู ลว”
“ทำไมไมเห็นปลอยวางตัวตนอะไรไดเลย”
แลวก็กลายเปนเรือ่ งเอาไวเทียบเคียงกับคนอืน่
หรือไมก็แอบดูถูกคนที่ปฏิบัติใหมๆ หรือไมเคย
ปฏิบตั นิ ดิ ๆ สำหรับผทู ี่ (คิดเอาเองวา) มีสภาวธรรม
กาวหนามากกวาคนอืน่ เชน...
“โถ..นาสงสารนะเขาดูทุกขจังเลย ชวนให
ปฏิบตั กิ บ็ อกวาเดีย๋ วกอนๆ ไมยอมทำสักที”
“โถ..ถ า เราไม ไ ด ป ฏิ บั ติ ม าบ า ง คงจะแย
เหมือนเขาเลยนะเนีย่ ”
“โถ..ดูสิ เขาปฏิบัติมาตั้งหลายป ปวยนิด
ปวยหนอยก็ยงั วนุ วายอยเู หมือนเดิม”
“โถ..คุยกับคนพวกนีไ้ มรเู รือ่ งเลย เขาคิดแบบ

แครู

๔๕

โลกๆ เรามันคิดแบบธรรม เฮอ! นาสงสาร”
แลวที่แยยิ่งกวานั้นก็คือขัดแยงเรื่องวิธีการ
หรือรูปแบบของการปฏิบตั ิ เชน
“มันตองพองหนอ ยุบหนอถึงจะถูก”
“มันตองแครๆู เทานัน้ หามกำหนดนะ..ผิด”
“มันตองพุทโธๆ ถึงจะใช”
“มันตองไมกนิ เนือ้ สัตว ตองทานเจเทานัน้ ถือ
ศีลใหเครงครัดกอน สมาธิ ปญญาถึงจะเกิดได”
“ตองเห็นดวงใสๆ สัมมาอรหังถึงจะเวอรค”
“โอยมาอยใู นหองแอรอยางนีจ้ ะบรรลุไดไง
มันตองอยูในที่วิเวก ในปา ในเขาโนน หรือไมก็
ธุดงคตามพระไปเลย”
“เฮย! เดินจงกรมเหมือนตามควายอยางนี้
มันจะสงบไดไงละ มันตองเดินชาๆ สิ”
“มันตองขังตัวเองอยูในหอง มีคนสงขาว
สงน้ำ ถึงจะบรรลุเร็ว”

๔๖

แครู

“มันตองไมพดู กับมนุษยมนาทีไ่ หนเลย ปด
วาจา เก็บอารมณแบบสุดๆ นัน่ แหละชัวรกวา”
สารพัดเรือ่ งปฏิบตั กิ รรมฐานทีช่ วนปวดหัว
ผเู ขียนจึงขอเสนอความคิดเห็นแบบพระบาน
ธรรมดาๆ ทีไ่ มไดเครงครัดอะไรมากนักวา
๑. เริม่ ลงมือศึกษาใหเขาใจเสียกอนวาปฏิบตั ิ
อยางไร? ปฏิบตั ไิ ปเพือ่ อะไร? ผลแหงการปฏิบตั ิ
คืออะไร? และตองยึดตามหลักพุทธพจนเขาไว ถา
อาจารยเอาทิฐขิ องตนเปนหลัก ก็ใหระแวงไวกอ น
พระพุทธเจาตรัสไวในมหาสติปฏ ฐานสูตรวา
ก. ปฏิบตั ดิ ว ยการ มีสติสมั ปชัญญะ...
(๑) ..ตามรู ตามดูกายสวนยอยในกายสวน
ใหญ เชน ลมหายใจ พองยุบ อิรยิ าบถนอย อิรยิ าบถ
ใหญ ทีก่ ำลังเคลือ่ นไหว แปรเปลีย่ นอยใู นขณะนัน้ ๆ
(๒) ..ตามรู ตามดูเวทนาเชนความทุกข ความ
สุข ความเฉยๆ ของกายของใจในขณะนัน้ ๆ

แครู

๔๗

(๓) ..ตามรู ตามดูอาการของจิต เชน เบือ่ เซ็ง
สงบ ฟงุ ซาน อึดอัด ปลอดโปรงโลงเบา ทีก่ ำลังเกิด
ขึน้ ในขณะนัน้ ๆ
(๔) ..ตามรู ตามดูธรรม เชน ชอบ ชัง งวง
ฟงุ ซาน สงสัย ทุกข ตัณหา วิรยิ ะ สมาธิ ปญญาที่
กำลังปรากฏอยใู นขณะนัน้ ๆ
ทำไมตองตามรู ตามดูในขณะนัน้ ๆ(ปจจุบนั
ขณะ)
“ก็ เ พื่ อ มิ ใ ห ตั ณ หา (ความอยาก) และทิ ฐิ
(ความคิดเห็น-การเปรียบเทียบ) เกิดขึน้ ได”
เมือ่ รเู ทาทันปจจุบนั ขณะ ความอยากได-มีเปน หรืออยากไมได-ไมม-ี ไมเปน อันเปนตัวตัณหา
และความคิดความเห็น (ทิฐ)ิ ก็เกิดไมได
ข. ตามรู ตามดูอยางนี้ เพือ่ อะไร ?
“เพียงเพื่อรู (ปญญา) เพื่อใหสติไดระลึก
เทานัน้ ”

๔๘

แครู

ไมใชเพื่ออะไรอยางอื่น แตเพื่อใหสติและ
ปญญาทำหนาทีน่ นั่ เอง
ค. แลวผลแหงการปฏิบตั คิ อื อะไร?
“เพือ่ ละความยินดี (ชอบ) และความยินราย
(ชัง) ในโลกเสียได”
ไมใชเพือ่ ใหรวู าระจิตคนอืน่ เพือ่ ใหเห็นเลข
ทาย ๓ ตัว ฯลฯ แตเพือ่ ละความชอบและชังเทานัน้
๒. เมือ่ เขาใจเรือ่ งของหลักวิชาการแลว ก็เริม่
ลงมือปฏิบตั ไิ ดเลย แตการปฏิบตั ไิ มใชแคหาเวลา
วาง แลวก็เดินจงกรมนัง่ สมาธิเทานัน้ แตคอื ทุกขณะ
จิตทีช่ วี ติ กำลังดำเนินอยู ตามรู ตามดู กาย เวทนา
จิต ธรรม หรือยอลงมาเหลือแค กาย-ใจ หรือ รูปนามเรือ่ ยไป ถาอาการของกายชัดก็รกู าย อาการของ
ใจชัดก็รูใจไป ไมตองเจาะจงวาจะรูกาย หรือใจ
อยางเดียวเทานัน้
๓. หนาดานเขาไว อันนีเ้ ปนสำนวนของผเู ขียน

แครู

๔๙

เอง คือไมวาจะทุกขหรือสุข ก็ขอใหหนาดานรู
เรือ่ ยไป ไมทำอะไรมากไปกวาการตามรู ตามดูกาย
ใจอยางสบายๆ “แคร”ู อึดๆ เขาไว เดีย๋ วดีเอง
๔. หากติดขัด งงกับสภาวะทีเ่ กิดขึน้ ก็คงตอง
แสวงหาครูบาอาจารยทเี่ หมาะกับตนเอง ซึง่ ทานจะรู
ไดดวยตนเองนั่นแหละวา ใครคือครูบาอาจารย
ของตน แตถา ยังหาไมได ก็เขาไปคุยกับกัลยาณมิตร
ใน www.chinawangso.net เปนตน (อิอ)ิ
เมื่อการปฏิบัติกาวหนาไปเรื่อยๆ ก็จะเลิก
ถกเถียงกันหรือเลิกสงสัยวา การปฏิบตั กิ รรมฐานนัน้
คืออะไร ทำอยางไร แบบไหนดีกวากัน
เพราะจะรเู องวา การปฏิบตั ธิ รรมนัน้ เปนเรือ่ ง
เรียบงายธรรมดาๆ ไมใชเพือ่ ใหเปนผวู เิ ศษเหาะเหิน
เดินหาวได หรือเครงเครียดพิสดารอะไร อยางทีค่ น
ทัว่ ไปเขาใจกัน

แครู

ดับไฟ
พระพุทธเจาตรัสไวในอาทิตตปริยายสูตรวา
“ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ทัง้ ปวงเปนของรอน
ก็สงิ่ ทัง้ ปวงเปนของรอน เปนไฉน ?
คือ ตา รูป ความรูทางจักขุประสาท (จักขุ
วิญญาณ) สัมผัสอันเกิดจากจักขุประสาทกับรูป (จักขุ
สัมผัส) เปนของรอน
แมสขุ เวทนา ทุกขเวทนา หรือความไมสขุ ไม
ทุกข (จักขุสมั ผัสสชาเวทนา) ทีเ่ กิดขึน้ เพราะสัมผัสอัน
เกิดจากจักขุประสาทกับรูปเปนปจจัย ก็เปนของรอน
รอนเพราะอะไร ?

แครู

๕๑

เรากลาววา รอนเพราะไฟ คือ ราคะ โทสะ
โมหะ รอนเพราะความเกิด แก เจ็บ ตาย ร่ำไรรำพัน
ไมสบายกาย ไมสบายใจและความคับแคนใจฯลฯ”
หูกับกลิ่น จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับ
สัมผัส ใจกับธรรมารมณ พระพุทธองคกต็ รัสไวใน
ทำนองเดียวกัน
พูดใหงา ยๆ ก็คอื รอนเพราะชอบบาง รอน
เพราะชังบาง รอนเพราะไมรวู า มันรอน เลยเผลอ
จับยึดไวอยางเต็มที่ จนมือไมพงั บาง
หลายคนพอเริ่มรูสึกตัววารอน ก็พยายาม
ดับไฟทีเ่ ผาใจตนเอง
วิธีแรก ดับดวยการเอาน้ำมันไปดับ ยิ่งราด
ไฟก็ยงิ่ ลุกมากกวาเดิม
วิธที สี่ อง ดับดวยการเอาน้ำไปดับ แตเมือ่ น้ำ
เหือดแหงไปแลว ก็ยงั เหลือเชือ้ ทีจ่ ะใหเกิดไฟไดอกี
วิธที สี่ าม ดับดวยการเอาฝนุ เอาดินไปกลบ

๕๒

แครู

วิธที สี่ ี่ ปลอยใหไหมไปจนกวาเชือ้ ไฟจะหมด
บางคนเมื่อมีอารมณอันเปนทุกขเผาใจ จึง
พยายามขมไว พยายามผลักไสไลสงอารมณนั้น
พยายามจัดการกับความทุกขทเี่ กิดขึน้ ทุกวิถที าง แต
ยิง่ ทำก็ยงิ่ แย ยิง่ ทุกขหนักกวาเดิม
เปนเหมือนกับการดับไฟวิธแี รก
เมือ่ ความทุกขรอ นเผาลน บางคนใชวธิ คี ดิ แง
บวก คิดพิจารณาหาเหตุผล หาแงงามของความ
ทุกขจนเจอ ในทีส่ ดุ ก็ดเู หมือนวาความทุกขนนั้ ดับ
ไปไดเหมือนกัน แตพอประสบกับเหตุการณคลาย
กันอีก ความทุกขกผ็ ดุ โผลเขามาเผาลนจิตใจไดอกี
เปนเหมือนกับการดับไฟวิธที สี่ อง
แตบางคนโชคดี ฝกฝนตนเองดวยสมถกรรมฐาน จนสามารถทำจิตใหสงบ สบายไดโดย
งาย เมือ่ กระทบกับความทุกขกห็ ลบเขาไปในสมาธิ
แตวธิ นี ี้ เห็นทีจะตองหลบทุกขไปทัง้ ชาติ

แครู

๕๓

เปนเหมือนกับการดับไฟวิธที สี่ าม
บางคนเหมือนนิง่ ดูดาย ยอมแพกบั ความทุกข
ที่เกิดขึ้น ไดแตนั่งมองดูไฟที่ไหมใจตนเองอยาง
อดทน จนกระทัง่ เห็นเลหเ หลีย่ มของทุกขทกุ ชนิดที่
โผลเขามาในจิต เห็นแมกระทัง่ กอนเกิดทุกขอะไร
เกิดกอน อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหทกุ ขเกิด ขณะที่
ทุกขอยนู นั้ อาการมันเปนอยางไร และกอนทีม่ นั จะ
ดับมันดับไดอยางไร จนกระทัง่ ไมยอมทุกข อยเู หนือ
ทุกขอันเกิดจากไฟคือกิเลส จนเชื้อทุกขถูกไหม
หมดไป วิธกี ารนีเ้ ปนวิธขี องวิปส สนากรรมฐาน
เปนเหมือนกับการดับไฟวิธที สี่ ี่
หากเปนทานจะใชวธิ ดี บั ไฟแบบไหนดี ?

แครู

“แคร”ู อยทู ไี่ หนกันแน
คุณ “ฮานะจัง” ถามเขามาในเวบบอรดวา
“สงสัยมากเลยคะวาการปฏิบัติธรรมหรือ
การเพียรทางจิตเขาปฏิบัติไปเพื่อเอาอะไร เพราะ
สุดทายก็ไมมอี ะไรจะใหเอา เคยไดยนิ วาปฏิบตั เิ พือ่
รู แลวจะใหรอู ะไร ในเมือ่ มันไมมอี ะไรใหรู หรือวา
รสู กั แตวา รู ใชหรือเปลาเจาคะ”
ผเู ขียนจึงตอบไปวา
ไมใชไมมีอะไรจะใหรู มันมีแบบไมมีนั่น
แหละ (งงละสิ) มองแบบโลก “มี” แตมองแบบ
ธรรม “ไมม”ี
กอนอืน่ ตองแยกทำความเขาใจระหวางโลก
กับธรรม
ตราบใดทีย่ งั มีขนั ธ ๕ ก็ตอ งทำมาหากิน เพือ่
หลอเลีย้ งขันธ ๕ ใหดำรงอยไู ด นีค่ อื ทางโลก

แครู

๕๕

แตในขณะเดียวกัน ก็ตอ งรเู ทาทันดวยวา จะ
ครอบครองสิง่ ทีม่ อี ยใู นโลกไมไดสกั อยางเดียว เพียง
แตยมื ใชชวั่ คราวเทานัน้
และตองรคู วามจริงดวยวาแมแตขนั ธ ๕ เอง
ก็เกิดดับไปตามเหตุปจจัย ตัวตนที่แทจริงจึงไมมี
เมือ่ ไมมี แมอยากยึดครองไวกย็ ดึ ไวไมได
ทำอยางไรเราจึงจะไมทกุ ข ในขณะทีอ่ ยกู บั
โลก ซึง่ ไมมอี ยจู ริงนี้
จึงตอง...แครู ๆๆๆๆ อันเปนตัวธรรม
แครู เพือ่ ใหจติ เกิดปญญาวา วัตถุสงิ่ ของทีเ่ รา
กินอยใู ชสอยอยนู นั้ วันหนึง่ ไมเราจากมัน มันก็ตอ ง
จากเราไป
แครู ทำใหเขาใจโลกตามความเปนจริง
แครู ทำใหจติ อยเู หนือโลก อยางไมหนีโลก
แค รู ทำใหใชชีวิตในโลกอยางไมดิ้นรน
กระเสือกกระสนใหมี ใหเอา ใหเปนมากเกินไปนัก

๕๖

แครู

แครู ทำใหใชสอยธรรมชาติดว ยความเมตตา
ไมเอารัดเอาเปรียบ ทำลายธรรมชาติมากไปกวา
ความจำเปน
แครู ทำใหรคู ณ
ุ คาแทของปจจัย ๔ ทีใ่ ชสอย
อยู มิใหตดิ อยแู คคณ
ุ คาเทียม
แครู ทำใหเปนนายของวัตถุ ไมใชเปนทาส
ของวัตถุ
แค รู ทำใหอยูกับโลกไดอยางมีความสุข
เบาสบาย ไมแบกโลกไว
แครู จึงไมใชเพือ่ อะไร แตเพือ่ ใหจติ เปนกลาง
อยเู หนือความยึดและความปลอยวางทัง้ หมด
หากคนเลนโขนสวมหัวลิง หัวยักษ แลวไม
ยอมถอดเพราะคิดวาตนเองเปนลิง เปนยักษไปจริงๆ
ชีวิตคงมีแตทุกข ใครเห็นก็ตองนินทาวา ไอนี่ทา
จะบาไปแลว ทำอะไรก็คงเกะกะลำบากนาดู คนที่
ติดอยจู มอยกู บั โลกก็เปนอยางนัน้ ยึดแลวไมยอมวาง

แครู

๕๗

แตเมื่อถึงเวลาแสดงก็สวมหัวโขนไว หมด
เวลาก็ถอดออก จึงจะสมควรกวา
แครู ทำใหรวู า เวลาไหนควรสวม เวลาไหน
ควรถอด จนกระทั่งไมตองสวมอีก จะไดไมตอง
เสียเวลาถอด
ถามวาจะรอู ะไร ก็รทู กี่ ายทีใ่ จทีม่ อี ยู อยางไม
มี (เจาของ) นัน่ แหละ
คงอธิบายไดแคนี้ อยากรวู า จะเปนจริงหรือไม
ก็ลอง “แคร”ู บอยๆ ก็แลวกัน
และอีกปญหาหนึ่งของคุณ “สายน้ำแหง
ความฝน” ถามมาวา
“โยมกำลังเรียนรวู า อะไรคือปรุงแตง หรือไม
ปรุงแตง คำวาแคร.ู ..อยาไปปรุงแตง คือการตามดูจติ
ทีพ่ ระอาจารยสอน โดยความนึกคิดแลว โยมก็คดิ วา
การปรุ ง แต ง ในทางที่ ดี เ ป น สิ่ ง ที่ ไ ม เ สี ย หายค ะ
เปนขั้นตอนของการปฏิบัติธรรม ปรุงแตงดีกอน

๕๘

แครู

เปนเครือ่ งอาศัยเรียนรไู ป ปรุงแตงจนเขาใจจึงจะเลิก
ปรุงแตงได ไมรวู า ถูกหรือเปลา”
“โยมเขาใจวา แครู คือรวู า ดีหรือไมดี แคนพี้ อ
จิตผรู จู ะตัดสินเปนอัตโนมัตอิ ยแู ลว เราไมไดเปน
คนไปตัดสินวาจิตนีด้ ี ไมดี ชอบ ไมชอบ ถาเราไป
ตัดสินซ้ำก็เปนการปรุงแตงใชไหมคะ”
ผเู ขียนซึง่ รบู า งไมรบู า ง ไดแตตอบไปวา
“สิ่งที่คุณเขาใจนั้นทางโลกอาจถูก แตคุณ
จะไมสามารถหยุดความสงสัยไดเลยหากยังปรุงแตง
แครู ไมจำเปนตองรวู า ดีหรือไมดี
แครู ไมจำเปนตองรวู า รอู ะไร
แครู นัน้ ไมเอาทัง้ รแู ละไมรู อยเู หนือความรู
และไมรทู งั้ ปวง
และมรรคผลนิพพาน ไมเคยเกิดจากความ
ปรุงแตง วาโดยการปฏิบตั ิ ในขณะทีม่ รรคจิตเกิด สติ
รูถี่ยิบ จิตขณะนั้นเปนอัปปนาสมาธิ ซึ่งความคิด

แครู
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ความปรุงแตงดับไปแลว
วาโดยโลก ก็ยงั ไมเคยเห็นนักคิด นักปรุงแตง
ทีไ่ หนบรรลุมรรคผลนิพพาน
แตกไ็ มใชตอ งไมคดิ ไมปรุงแตง จึงจะบรรลุ
ได เพราะไมงนั้ ฤษี ชีไพรทีไ่ ดฌานชัน้ สูง หรือพระ
โพธิสตั วของเรากอนจะตรัสรกู เ็ คยไดถงึ สมาบัติ ๘
มาแลว ยังทรงเห็นวาไมใชหนทางแหงการตรัสรู
ฉะนัน้ จึงตองอยเู หนือทัง้ คิด (ปรุงแตง) และ
ไมคดิ (ไมปรุงแตง)
คิด...รวู า คิด ไมคดิ ....รวู า ไมคดิ เห็นรวู า เห็น
ไดยนิ รวู า ไดยนิ รกู ส็ กั วารู รกู ว็ าง ไมรกู ว็ าง ไม
ตีความใหคา ใดๆ ทัง้ สิน้ อยนู อกกรอบแหงความคิด
และความไมคดิ ทัง้ หมดนัน่ แหละ แครู อยตู รงนัน้ ”

แครู

“แคร”ู กับความรัก
มีคำถามโพสตมาในเวบบอรด โดย
คุณ KL ในหัวขอ Psychology วา
“มีคนๆ หนึง่ เรารักมากเจาคะ แตเหมือนรัก
แลวก็ทกุ ข และคิดระแวงมาก แตกม็ คี วามสุขทีไ่ ด
รักเขา ที่ไดใกลกันแบบแฟน แตดูเหมือนวาเขา
ไมคอ ยสนใจเรา เรามีวธิ จี บั โกหกไหมเจาคะ หรือ
ควรจะ เลิกดีไหมเจาคะ เพราะรักแลวมันก็เปน
แบบเกาอีก ใจก็ไมอยากเลิกเจาคะเสียดาย กลัวเหงา
รักเขาดวย กลัวเลิกแลวทุกขกวาทีจ่ ะรักอยแู บบนี้
ทำยังไงดีคะ หนูสบั สนคิดไมออกเจาคะ”

แครู

๖๑

ผเู ขียนซึง่ มีหวั ใจตายดาน...ไดแตตอบวา
“ความรักเปนเหตุใหเกิดความทุกข รักมาก
ทุกขมาก รักนอยทุกขนอย เมื่อคนรักเปลี่ยนไป
ก็ทุกข คนรักไมยอมเปลี่ยนก็ทุกขอีก กลัววาเขา
จะตายเร็ว หลายคนเมือ่ คนรักตายจากไป ก็พลอย
ซึมเศราเฉาตายตามไปดวย เฮอ..ทุกขทงั้ นัน้
พระพุทธเจาจึงสรรเสริญบุคคลทีส่ ามารถอยู
ผเู ดียวไดโดยไมทกุ ข (ซึง่ เปนเรือ่ งทีท่ ำไดยากมากๆ)
แสดงถึงจิตใจทีเ่ ขมแข็ง มีตนเปนทีพ่ งึ่ ได โดยไมตอ ง
พึง่ คนอืน่
ความจริงแลว คนเราไมไดกลัววาจะไมมี
คนรัก หรือจะไมไดรกั ใครหรอก แตกลัวเหงา กลัว
อางวางวาเหว โดดเดีย่ วเดียวดายตางหาก ถาจะวา
ไปแลว ก็คอื ความเห็นแกตวั ชนิดหนึง่ ทีไ่ มตอ งการ
ใหตนเองเปนทุกขนนั่ แล
ความรักจึงเปนเหมือนดาบสองคม ถาสมหวัง

๖๒
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ก็เหมือนกับวามีความสุขอนันต(ซึง่ ไมเคยมีอยจู ริง)
ถาผิดหวังก็ทกุ ขมหันต ลองรักแบบไมปรารถนาให
เขามาเปนสมบัตสิ ว นตัวสิ (เพราะแมแตกายใจของ
เราก็ยังไมใชของเราจริงๆ เลย) เห็นเขาเปนสุข
ก็พลอยสุขดวย เห็นเขาเปนทุกขกป็ รารถนาใหเขา
พนจากทุกขนนั้ ความรักอยางนีจ้ งึ จะไมทำใหตนเอง
เปนทุกข
รักแบบตองการการครอบครอง บอกใหรถู งึ
การ “รั ก ไม เ ป น ” เพราะทุ ก คนก็ ล ว นต อ งการ
อิสรภาพดวยกันทัง้ นัน้
รักแบบไมตอ งการการครอบครอง บงใหรถู งึ
การ “รักเปน” ดวยคิดวา “เราปรารถนาความเปน
อิสรภาพ ปรารถนาความเปนสวนตัว ปรารถนา
ความเปนตัวของตัวเอง คนทีเ่ รารักเขาก็ปรารถนา
อยางนัน้ เชนกัน”
อยามัวแตคอยจับผิดกันเลย รังแตจะทำใหเรา

แครู

๖๓

และคนทีเ่ รารักเปนทุกขหนักไปเปลาๆ และทีส่ ำคัญ
บอกใหรูถึงการไมไวใจกัน ไมใหเกียรติกัน รัก
แบบนีจ้ ะมีความสุขไปไดอยางไร
ปลอยใหเขาเปนอยางทีเ่ ขาเปน ทีเ่ รารักเขาก็
เพราะเขา “เปน” อยางนัน้ ไมใชหรือ เพียงแตอยารีบ
ถลำลึกไปกวานั้น คอยดูแลเอาใจใส เปนหวง
ถามไถ ไปมาหาสกู นั อยเู สมอ เปนกำลังใจใหกนั
และกัน ใชเวลาในการดูใจกันสักหนอย อยาใจรอน
เวลานัน่ แหละจะบอกใหรวู า เรารักเขาจริง เขารักเรา
จริงหรือเปลา หรือแคหลงไปชัว่ วูบเทานัน้ จะไดไม
ตองมาหลบเลียแผลใจในภายหลัง”
คุณ KL ถามตอ..วา
“รั ก ยั ง ไง ไม ใ ห เ ป น รั ก แบบไม ต อ งการ
การครอบครองคะ”
ผเู ขียนจำตองอธิบายตอ
“เมือ่ เรารักพี่ เราปรารถนาใหพเี่ รามีความสุข

๖๔

แครู

ประสบความสำเร็จในการเรียน การงาน เปนทีพ่ งึ่
ของครอบครัว
เมือ่ เรารักนอง เราปรารถนาใหนอ งเปนคนดี
ประสบความสำเร็จในชีวติ มองดูเขาเจริญเติบโต
ดวยความชืน่ ใจ
เมือ่ เรารักคุณพอคุณแม เราปรารถนาใหทา น
มีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง มีความสุข อายุ
ยืนยาว ไดอยดู คู วามสำเร็จของลูก
เมือ่ เรารักเพือ่ น เราปรารถนาคนทีค่ ยุ กันได
ทุกเรือ่ ง มีสขุ รวมเสพ มีทกุ ขรว มตาน พรอมเสมอ
ทีจ่ ะนัง่ รองไหตอ หนาเพือ่ น โดยทีว่ างใจไดวา เพือ่ น
จะไมเอาเราไปเผาภายหลัง
เมือ่ เรารักแฟน(กิก๊ ) ไยเราจึงปรารถนาใหเขา
เปนของเราคนเดียว แคมองหญิงอืน่ หนอย ก็เหมือน
แฟนหยิบยืน่ ไฟมาเผาใจเรา หยิบยืน่ มีดมากรีดใจเรา
หวาดระแวงไปสารพัดเรือ่ ง

แครู

๖๕

หากพี่ นอง พอแม เพือ่ นของเรามีคนมารัก
มาชืน่ ชมมากๆ เราคงดีใจวา พี่ นอง พอแม เพือ่ นของ
เราเปนคนดี เปนคนนาคบจึงมีคนสนใจเยอะ
แตถา คนๆ นัน้ เปนแฟนเรา มีสาวอืน่ มาสนใจ
มากๆ ถามวาจะชืน่ ชมลงไหมเนีย่ คิดถึงสภาพจิต
ของเราตอนนั้นแลวจะมีแฟนไปทำไมใหทุกขใจ
เสียเปลาๆ นีแ่ คเปนแฟนกันนะ ถาเปนสามีภรรยา
กัน จะปวดหัวยิง่ กวานีเ้ สียอีก
รักโดยไมครอบครองจึงเปนเรือ่ งยากสำหรับ
คนที่ไมเคยฝกจิต เพราะจิตมันเคยแตจะยึดถือ
ครอบครอง เห็นแกตวั อยแู ลว
เริม่ ฝกใจตนเองตัง้ แตเดีย๋ วนี้ ทุกครัง้ ทีม่ เี รือ่ ง
ของแฟนมากระทบใจ ให “แครู ๆๆๆๆๆๆ” บอยๆ
ใหอภัยเขาบอยๆ แลวจะเขาใจเองวา รักโดยไมตอ ง
ครอบครองเปนอยางไร”
คุณ “นกทีไ่ มกลาโบยบิน” ยังสงสัยอยวู า

๖๖
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“หนูเริม่ รสู กึ วาเหนือ่ ย และเบือ่ ชีวติ ทีเ่ ปนอยู
ความรักก็แสนจะนาเบือ่ รักเขาหวงเขา แตเขาไมได
คิดกับเราแบบนัน้ เลย หนูรวู า หนูรกั แบบตองการ
ครอบครอง เปนทุกขเหลือลนพยายามปลอยแลว
แตกล็ ำบากใจทุกที เฮอ...อยางนีแ้ ลว แครู จะดีหรือ
เจาคะ”
ผเู ขียนชักจะเบือ่ หนายความรักเขาไปทุกขณะ
รีบตอบวา
“กลับมาอยกู บั “ลมหายใจ” ในปจจุบนั ขณะ
เสียเถิด
แลวจะรจู กั “พัก”ในขณะทีว่ งิ่ อยู
แลวจะรูถึง“ความสงบ” ทามกลางความ
วนุ วาย
แลวจะรถู งึ “ความเย็น” ทามกลางเตาหลอม
แลวจะรวู า “ราบเรียบ” ในทามกลางความ
รีบเรง

แครู

๖๗

หากจะรักก็รักเถิด เพราะความรักเปนสิ่ง
สวยงาม ความรักทำใหโลกรืน่ รมย แตถา หากรักนัน้
ทำใหทุกข แสดงวาไมใชความรักที่แทจริงแลว
เปนเพียงความปรารถนา ความใคร ความอยาก
ความโลภ ความตองการใหเขามาทำใหเราเปนสุข
เทานัน้ ซึง่ นัน่ ก็คอื ความเห็นแกตวั ของเรานัน่ เอง”
ยัง...ยังไมยอมจบ คุณ “เสียใจ” โพสตเขามา
ไถถามเรือ่ งความรักตอ...วา
“ทำไมความรักมันทุกขอยางนี้ นั่งสมาธิก็
มีแตภาพเขา”
ผเู ขียนซึง่ ชักจะเอียนเรือ่ งความรักเต็มแกแลว
แตกลัวผถู ามจะทุกขสาหัสกวานี้ เลยรีบตอบกลับวา
“ทุกข คือเครือ่ งมือทีส่ อนใหคนพนทุกข
ทุกข คือเครือ่ งมือทีส่ อนคนไมใหหลงเหลิง
กับชีวติ เกินไปนัก
ทุกข คือเครือ่ งมือฝกคนใหเขมแข็งกวาเดิม

๖๘
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ทุกข คือเพื่อนแทที่สอนใหเรายอนกลับมา
สำรวจความผิดพลาดของตน
ทุกข คือวิถที สี่ อนใหเรารวู า เสนทางแหงชีวติ
ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบเสมอไป
ทุกข คือบทเรียนทีส่ อนใหเราระมัดระวังใน
การใชชวี ติ มากขึน้
ทุกข คือสิง่ ทีส่ อนใหเรารวู า ตอไปฉันจะไม
รักใครจนหมดใจ เหลือไวใหตนเองสักครึง่ ใจก็ยงั ดี
ทุกข คือเครือ่ งมือดัดสันดานมนุษย ใหเลิก
หยิง่ ผยอง จองหองไดอยางดีทสี่ ดุ ในโลก
ทุกข สอนใหเรารวู า ถาไมอยากทุกขแบบเดิม
อีก ก็อยาไปทำผิดซ้ำๆ ซากๆ เหมือนเดิม
จงมองหาแงงามของความทุกขใหเจอ แลว
คุณจะพบวา “โชคดีทอี่ กหัก” ตาทีเ่ คยมึดบอดเพราะ
รักเริม่ สวางขึน้ มาหนอยแลว
อกหักก็ดนี ะ นีเ่ ปนประสบการณทยี่ อดเยีย่ ม

แครู

๖๙

ของชีวติ เพราะเขาวากันวาอกหักดีกวารักไมเปนไง
อกหักก็ดีนะ ชวยลดความอวนไดอีกหลาย
กิโล กำลังอยากลดน้ำหนักอยเู ลยทีเดียว ยิงปนนัด
เดียวไดนก ๒ ตัว
อกหักดีจังนะ ชวยใหมีเวลาคิดถึงตนเอง
มากกวาคนอืน่
อกหักเหรอ เรือ่ งเล็ก ฉันอกหักมาสิบหนแลว
อกหักดีจังเลย ฉันจะไดมีเวลาอานหนังสือ
ทบทวนตำรา วิชาทีเ่ รียนอยางเต็มที่
อกหักนีแ่ หลมเลย กลับมารสู กึ ตัวไดงา ย จิต
ไมตอ งฟงุ ซานไปคิดถึงผชู ายทีห่ นาตาไมเหมือนพอ
เราคนนัน้ อีก
ขอแนะนำวาเลิกจมอยกู บั ความคิดนัน้ ออก
ไปวิง่ ไปเลนกีฬา ไปสังสรรคกบั เพือ่ นซะ
หรือสวดมนต สวดดังๆ ใหจติ อยกู บั บทสวด
อยามัวแตนงั่ สมาธิ เพราะตอนนีส้ ไู มไหวหรอก

๗๐

แครู

ถาจิตเผลอแวบไปคิดถึงหนาเขาอีก ก็อยาขม
บังคับไมใหคดิ ถึง หรือคลอยตามความคิดนัน้ มัน
คิดก็รวู า คิดก็พอ ใหมๆ อารมณนอี้ าจจะแรง เหมือน
แขกผไู มไดรบั เชิญเดินเขามาทักทายบอยๆ แตเมือ่
เราไมเลนดวย เอาแตนั่งมองอยางเดียว เดี๋ยวแขก
ผนู นั้ ก็หนามานเดินหนีไปเอง
ถาคิดถึงมากนัก ก็ลองกลั้นลมหายใจดูบาง
พอมันจะตายขึน้ มาจริงๆ จะไดรวู า คนทีเ่ รารักมาก
ทีส่ ดุ ก็คอื ตัวเราเองนีแ่ หละ ”

แครู

“แคร”ู กับอารมณ
คุณ“เบือ่ หนาย” ถามมาวา
“กราบนมัสการเจาคะพระอาจารย ชวงนี้
อารมณเสียงาย หงุดหงิดงาย รสู กึ ผิดหวังกับหลายๆ
อยาง รสู กึ วาเพือ่ นไมมใี ครใชไดเลยสักคน คนทีค่ ดิ
วาพอจะคบไดกไ็ มใชอยางทีค่ ดิ ”
ผเู ขียนจึงตอบไปวา
“ไมมีเพื่อนคนไหนถูกใจเราไปเสียทุกเรื่อง
หรอกนา เพราะ...
บางครั้งที่เราคิดวาถูก เขากลับเห็นวาไม
ถูกตอง แลวไมทำในสิง่ ทีเ่ ราอยากใหทำ

๗๒
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บางครัง้ ทีเ่ ราคิดวาผิด เขากลับเห็นวาถูกตอง
แลวทำในสิง่ ทีเ่ ราไมอยากใหทำ
ไมมใี ครผิด ไมมใี ครถูก ไมมใี ครใชได ไมมี
ใครใชไมได โลกเปนอยอู ยางนี้
โลกนีเ้ ปนเพียงเรือ่ งสมมุติ
ถูกก็ถกู ตามสมมุติ เมือ่ เปนเรือ่ งสมมุติ แลว
อะไรคือถูก ?
ผิดก็ผดิ แบบสมมุติ เมือ่ เปนเรือ่ งสมมุติ อะไร
คือผิด ?
อยาหวังอะไรกับเพือ่ นมากนัก เพราะหลายครัง้
ทีเ่ ราผิดหวัง แมกระทัง่ กับตัวเราเอง
กลับไปดูจติ ใหทนั ไมเอาอะไรกับมัน อยาหลง
อารมณ เพราะหลงอารมณกเ็ ทากับหลงโลก
เคยดูละคร แลวอิน (in) ไปกับมันไหม เวลา
มัน เศราเราก็รอ งไหไปกับมัน เหมือนแบกโลกไวทงั้
โลก เวลามันตลกเราก็หวั เราะเสียแทบฟนหัก พอดู

แครู

๗๓

หนังผี ก็กลัวแทบฉีร่ าด
พอละครจบ อดตำหนิตนเองไมไดวา เรานี่
ชักจะใกลบา เขาไปทุกทีแลว
คนทีห่ ลงโลกนาสงสารกวานัน้ ”
อีกปญหาของคนทีใ่ ชชอื่ วา “เจาแนท”
“ชวงนีผ้ มวนุ วายกับปญหาตางๆ รอบตัวมาก
พอสมควรเลยครับ ไมวา จะเปนเรียน ทำการบาน
สัมพันธภาพกับเพือ่ น ทำใหไมไดฝก สมาธิตอ เนือ่ ง
แต เ มื่ อ พอนึ ก ขึ้ น ได ก็ จ ะพยายามปฏิ บั ติ ทั น ที
ในวันนัน้
ในชวงหลังๆ ทีผ่ มดูตนเองมานี่ มีความคิด หนึง่
ทีอ่ ยดู ๆี มันเขามาในหัว คือการหนีปญ หา การกลัว
ทีจ่ ะเผชิญหนากับปญหา เชน กวาจะทำการบาน ก็ตอ ง
ทำนนู ทำนีใ่ หสบายใจกอนถึงจะทำได เวลาจะพัก
ผอนก็ตอ งดูเวลาอยเู รือ่ ยๆ วาจะพักอีกเทาไร เพราะ
เดีย๋ วตองทำงานตอ อานหนังสือตอ

๗๔
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ซึง่ ความคิดเหลานีท้ ำใหผมรสู กึ ไมคอ ยมัน่ ใจ
ไมสบายใจในตนเองเทาไร ชวงนีจ้ งึ ทำอะไรผิดพลาด
บอย งานการตางๆ ก็ไมคอ ยจะเดินหนาไปเทาไรนัก
เวลานัง่ ทำสมาธิกจ็ ะมีความคิดแบบนีเ้ ขามาบอยๆ
รสู กึ ไมสงบเลย...ผมควรจะทำอยางไรดีครับ ...”
ผูเขียนซึ่งเคยขาดความมั่นใจมามากกวา
ลานครัง้ แตตอบดวยความมัน่ ใจวา
“เห็นตัวเองก็ดแี ลว การขาดความมัน่ ใจ อยาก
วิง่ หนีปญ
 หา เบือ่ ความวนุ วาย ไมอยากยงุ กับใคร
ฯลฯ เปนกันไดทงั้ นัน้ ในบางชวง บางเวลา บางวัน
และกับบางคน
มันอยูที่วาเราพรอมจะลุกขึ้นมาสูหรือเปลา
หรือยอมงอมืองอเทาใหความออนแอนัน้ ครอบงำ
เราไปตลอดทัง้ ชีวติ
ตายอยางนักสู ก็ดกี วาอยอู ยางผแู พละมัง้
และจะไดขอ เปรียบเทียบวา การลุกขึน้ มาสู

แครู

๗๕

ปญหาทำใหไดเรียนรปู ญ
 หา และในทีส่ ดุ จะแกไข
มันไดเอง แตหากยอมแพเสียแลวเราจะเอาสติ
ปญญาทีไ่ หนไปแกปญ
 หาได
เชื่อเหอะวา ทางตันไมเคยมีอยูในโลกนี้
ขอเพียงแคเดินอยาหยุด จะหาวิธกี ารออกจากทางตัน
นัน้ ไดเอง
แตเมือ่ มองในมุมของนักปฏิบตั ิ วิธกี ารมีแค
“ไมหนี ไมสู ไมอยู ไมถอย ไมคอย แคร”ู เทานัน้
รบู อ ยๆ จะเห็นเองวา ใจของคนเรานัน้ เดีย๋ วดี
เดีย๋ วแย เดีย๋ วสู เดีย๋ วหนี เดีย๋ วคึกคัก เดีย๋ วหดหู
เปลีย่ นแปลงอยตู ลอดเวลา มันเปนของมันอยางนัน้
จริงๆ เกิดไดกด็ บั ได อดทนหนอยนา”
“คุณบัวใตน้ำ” ถามมาวา
“ดิฉนั ไมรวู า ปฏิบตั ถิ กู ไหมคะ มีพแี่ นะนำวา
พืน้ ฐานของการปฏิบตั คิ อื การมีศลี ๕
จึงเริม่ ถือศีล ๕ แตยงิ่ พยายามปฏิบตั มิ ากเทาไร

๗๖
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ก็เหมือนยิง่ ยากขึน้ เทานัน้ โดยเฉพาะการนัง่ สมาธิ
รูวาใจมีกิเลสเขามา ยิ่งขมใจมาก กิเลสนั้นก็ยิ่ง
เพิม่ มากขึน้ เชน ความโกรธ ความหวงใย แลวเมือ่
ใจเรารแู ลว เราจะจัดการอยางไรกับกิเลสเหลานีค้ ะ ”
ผูเขียนซึ่งเคยทอแทมาอยางชำนาญอธิบาย
ดวยความเห็นใจวา
“ถูกแลว เมือ่ เริม่ เดินทาง ก็เริม่ เห็นความจริงวา
ตามรายทางนัน้ เต็มไปดวยหนามแหลมคม หลุม
หิน หนาผาสูงชัน ถนนขาด น้ำทวม แดดรอนระอุ
ฯลฯไมเหมือนนัง่ ดูแผนทีอ่ ยใู นหองแอรหรอก
แตอยาขมใจ ขอเพียงแครสู กึ เทานัน้ เมือ่ เริม่
รู สึ ก ตั ว บ อ ยเข า ก็ จ ะเห็ น ของจริ ง ว า กิ เ ลสมั น
ทำงานอยางไร ทัง้ ราคะ โทสะ โมหะ ความทีเ่ ราเคย
คลอยตามมันทั้งวันเลยไมคอยรูสึก แตพอเริ่มฝน
เริ่มรู เริ่มเห็น กิเลสเลยดิ้นใหดู แครูๆๆๆๆ ก็พอ
ไมตอ งจัดการอะไรทัง้ สิน้ เพราะยิง่ จัดการ ก็เหมือน

แครู

๗๗

เปนการจัดฉากใหกเิ ลสมันเลนงานเราไมรจู บ”
คุณ “silly” ถามมาวา
เมือ่ กีห้ นูนงั่ สมาธิ รสู กึ เบือ่ มากๆๆๆไมรวู า
เบือ่ อะไรนักหนา
นัง่ ไปสักพักรอนวูบวาบทีใ่ บหนา มีเหงือ่ ซึม
ออกมาที่ใบหนาทั้งๆ ที่เปดพัดลมโหมกระหน่ำ
ตัง้ ๒ ตัว
ตอมาก็ปวดหัว หนูกพ็ ยายามรแู ลวก็ชงั่ มัน
ไมสนใจ แลวอาการทัง้ สองก็หายไป แตความรสู กึ
เบื่อยังมีอยู รูลมนิดเดียวเองเจาคะ นอกนั้นคิด
เรือ่ ยเปอ ยอีกแลววววว!!!เบือ่ ...”
ผเู ขียนซึง่ ผานความเบือ่ มามากมาย จะไมให
เบื่อไดไง ก็มันทุกขแสนทุกขถึงปานนี้ จึงไดแต
ปลอบใจวา
ทุกขเวทนาทางกาย (ปวด เมือ่ ย รอน หนาว
ชา ฯลฯ) และทางใจ (เบือ่ หงุดหงิด เซ็ง เหงา ฯลฯ)

๗๘
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จะปรากฏใหผูปฏิบัติไดศึกษาเรียนรูอยูเรื่อยไป
จนใจคอยๆ ปลอยวางความยึดมัน่ ถือมัน่ วา กายใจนี้
เปนเรา จึงจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองอดทน
ที่จริงแลวชีวิตนี้เปนชีวิตแหงทุกขอยูตลอด
เวลา อยทู วี่ า ทุกขนอ ยหรือทุกขมากเทานัน้
เมือ่ ทุกขนอ ยๆ พอทนอยไู ด โลกสมมุตวิ า สุข
เมือ่ ทุกขชกั มากจนบีบคัน้ ความเปนปกติสขุ
โลกจึงสมมุตวิ า ทุกข
เมือ่ ผปู ฏิบตั นิ อ มทุกขเขามาศึกษา ใจจะเบือ่
หนายความทุกขนนั้
ถามวาทุกขอยทู ไี่ หน ? อยทู กี่ ายทีใ่ จไงละ
แลวจะหนีทกุ ขไดไง ? หนีไมได ตราบใดยัง
มีกายใจนีอ้ ยู
เมื่อหนีไมไดทำอยางไร ? ก็ตองอยูกับมัน
ใหได
การจะอยกู บั มันใหได ก็ตอ งอยอู ยางมีสติ

แครู
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เมือ่ อยอู ยางมีสติ ใจจะฉลาดขึน้ มาเองวา จะอยู
กับกายใจอยางไรโดยที่มันไมทุกข จึงตองอดทน
เรียนรศู กึ ษาเรือ่ ยไป ดีกวาปลอยใหมนั ทุกขอยางนี้
อีกไมรกู ภี่ พกีช่ าติ
คุณ “โอ” ผู “จิตตก” ระบายมาวา
“กอนหนานีท้ ผี่ า นมา หนูรสู กึ ทุกข มันมาก
ซะจนไมอยากทำอะไร...
มันเริ่มมาจากกอนวันแม...ตอมาอีก ๒ วัน
เปนวันแม หนูขนึ้ เวรเชาคะคนไขคนหนึง่ เสนเลือด
ในสมองแตก อาการหนัก หนูทำหนาทีพ่ ยาบาลดูแล
ผปู ว ยระยะสุดทายใหกบั ลูกๆ เขาดวยใจทีห่ ดหู หนู
พยายามดู จิ ต ตั ว เองแล ว แต มั น ไม ไ หวค ะ มั น
อิน (in) ไปกับเหตุการณ สงสารเขาทีต่ อ งมาดูแม
กำลังจะเสียชีวติ ในวันแม ตองบอกใหเขาพูดในสิง่
ดีๆ ใหแมไดยนิ ซือ้ พวงมาลัยใหลกู เขากราบแมดว ย
นะคะ เพราะเรามีสติกวาเขาคะ จนเขาไปอยางสงบ

๘๐
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และในวันเดียวกัน ในวันแมอีกเตียงที่แม
กำลังจะตาย หนูโทรหาลูกของคนไข เขากลับบอก
วาไมมเี วลา ไมมอี ารมณจะไปดู จนแมเขาตายแบบ
กะทันหันไปจริงๆ เปน ๒ เหตุการณทสี่ ะเทือนใจ
ตอมา ซึ่งในขณะที่จิตตก หนูขึ้นเวรทุก ๘
ชั่วโมง มีเวลาพักจริงๆ ไมถึง ๕ ชั่วโมง ทำงาน
ประมาณเกือบ ๑๐ ชั่วโมง งานหนักเต็มที่เพราะ
คนไขเยอะมาก หนูไมไดงกนะคะ หนูไมคอ ยขึน้
โอทีดว ยซ้ำ จนหัวหนาวา รวยแลวสิเธอ ไมคอ ยขึน้
เวร แตเดือนนีเ้ จาหนาทีไ่ มพอ เปนเวรบังคับคะ
หนูตอ งเปนแบบนี้ ๒ อาทิตย เหนือ่ ยแทบ
ขาดใจ เวลาพักไมมี ดูจติ ตัวเองก็ไมทนั คะ
มีเรือ่ งสวนตัวเขามาอีก เพือ่ นสนิททำตัวใหเรา
นอยใจ ทำตัวใหเราวนุ วายใจ ประกอบกับเหนือ่ ย
งาน มันเลยแยไปใหญ ไมอยากพูดกับใคร ไมอยาก
ทำอะไร มันเศราไปหมด

แครู

๘๑

ไมวาใครพูดอะไร ใครทำอะไร มันเหนื่อย
หนายทอแทกบั ชีวติ หนูไมเคยเปนแบบนีม้ ากอน
แตทำไมมาเปนตอนนี้ หนูกพ็ อจะรบู า งแลววาควร
จะทำอยางไร แตทกุ เหตุการณมนั เกิดซอนกัน พรอม
กัน จนรับไมไหวและก็เลีย่ งไมไดดว ยคะ ขอใหใคร
ชวยขึน้ เวรบางเพราะเหนือ่ ยมากแลว ก็ไมมใี ครชวย
ทั้งที่หนูเคยชวยคนอื่น หนูสัมผัสไดถึงความเห็น
แกตวั ของมนุษย ทัง้ เพือ่ นทีท่ ำงานและเพือ่ นสนิท
ที่หนูรูสึกนอยใจวาเขาไมเคยนึกถึงหนูเลย ถาเขา
ไมมคี วามทุกข ถาเขาไมตอ งการความชวยเหลือ
จริงๆ มันก็เปนเรือ่ งดีนะคะทีเ่ ราไดชว ยเขา แต
มันเปนเรือ่ งไมดตี รงทีเ่ ขาไมชว ยหนูเลย แมแตจะพูด
ใหหนูสบายใจ ทัง้ ทีห่ นูมภี าวะตองพึง่ พาเขาคะ
หนูปลอยและทนจนมันพีค (peak) และคิดวา
เอาละวันนี้ ฉันทนไมไดแลว หนูเลยไมไปทำงาน
๑ วัน โทรลางานซะงัน้ ฯลฯ”

๘๒

แครู

ผูเขียนอานกวาจะจบ จิตเกือบตกไปดวย
เพราะผถู ามระบายมาเยอะมาก ไดแตปลอบใจวา
“จิตไมเคยตก มีแตคนสมมุตใิ หมนั เวลามัน
ทุกข มันเบือ่ มันเซ็งสุดๆ เราสมมุตเิ รียกกันวา “จิตตก”
เวลาทีม่ คี วามสุข สมหวัง สบายใจ ไดดงั่ ใจเรา
ก็ไมเห็นสมมุตใิ หมนั วา “จิตขึน้ ” เลยแฮะ
กรณีทมี่ แี มตายในวันแม ก็เปนเรือ่ งธรรมดา
ใครจะผัดผอนตอความตายไดละ เชนขอผัดไปตายใน
วันฮาโลวีน (halloween) วันสารทหรือวันเช็งเมง
จะไดเขาบรรยากาศหนอย ก็ไมไดอกี เหมือนกัน
เหตุการณนจี้ บไปแลวเปนอดีต แกไขไมได
ไมลองหันกลับมามองดูปจ จุบนั ละ
อดีต...คนไขตาย คนทีเ่ ปนแมตายในวันแม...
จบแลว! ตอใหทกุ ขขนาดไหน จิตตกถึงปานใด
ก็คงจะแกไขอะไรไมไดอีกแลว ดูปจจุบันที่จิต
เศราหมอง ดูตามที่มันเปน รูวาอยากใหมันหาย

แครู

๘๓

รวู า มันทุกขทรมาน รวู า ไมอยากเปนอยางนี้ รวู า ฉัน
เหนือ่ ยเกินไปแลวนะ “แคร”ู
และตองรดู ว ยวาเพือ่ นๆ ในทีท่ ำงานก็คงรสู กึ
อยางนัน้ เหมือนกัน เพราะคนไขเยอะมากไมใชเหรอ
มีใครบางหนอไมเห็นแกตวั ถายังมีตณ
ั หาอยู
ไมวา เราจะคบกับใคร หรือใครจะคบกับเรา
ก็ลว นปรารถนาใหตนเองมีความสุขทัง้ นัน้ กลาวให
งายกวานั้นก็คือ ทุกคนตางหวังผลประโยชนจาก
คนทีเ่ ราคบดวย เชนอยกู บั เขาแลวมีความสุข สบาย
ใจ ถามวาใครมีความสุข (ก็เราไง) ใครสบายใจ
(ตูเอง) แมไมหวังผลประโยชนอันเปนวัตถุก็ตาม
ก็ยงั หวังผลประโยชนอนั เปนนามธรรมอยนู นั่ เอง
และคงไมมใี ครมาคอยเอาใจใครไดทกุ เรือ่ ง
หรอกมัง้ เพือ่ นรไู หมละวากำลัง “จิตตก” อยาบอก
นะวาเปนเพือ่ นกันมันนาจะร.ู .ปทโธ..เราเองยังไม
คอยจะรใู จตนเองซักเทาไรเลย หรือเราเองก็ไมไดรู

๘๔

แครู

ใจเพือ่ นไปเสียทุกเรือ่ งหรอกนา
ทุกขนนั่ แหละดีแลว ทุกขเสียใหพอ รเู ทาทัน
มันเขาไว แลวเตือนตนเองบอยๆ วา “ชางหัวมัน”
ไมนานนัก จิตใจจะเขมแข็งขึน้ มา แลวตอไปเราจะมี
ภูมคิ มุ กันโรค “จิตตก” ไปเองโดยอัตโนมัติ และ
จะไดไมตอ งคิดพึง่ พาอาศัยคนอืน่ อีก
เพราะเมือ่ รเู ทาทันอารมณตนเองบอยๆ แลว
เราจะมีที่พึ่งคือธรรมะภายในจิตใจ ซึ่งเปนที่พึ่ง
อันมัน่ คงถาวร”

แครู

คัดทาย
“แคร”ู มาถึงหนาสุดทายแลว ถามตนเองดู
ซิวา กวาจะอานมาถึงหนานี้ “แคร”ู ไดสกั กีค่ รัง้
โอโฮ หนังสือเลมนีด้ จี งั เลย อานเขาใจงายดี
“แครวู า ชอบ”
โวย! พระองคนเี้ ขียนหนังสืออะไรวะ ขำโวย
“แครวู า สนุก”
หนังสืออะไรเนีย่ แครๆู ๆๆ บาหรือเปลา แค
รแู ลวจะไปทำมาหากินไดไง “แครวู า สงสัย”
อะไรนะ หนังสือธรรมะเหรอ เอาวางไวตรง
นัน้ แหละ คืนไหนนอนไมหลับแลวจะอาน “แครวู า
ไมสนใจ”
หนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติเหรอเนี่ย ทำไม
อานไมรเู รือ่ งเลย “แครวู า งง”

๘๖

แครู

แตไดโปรดอยาใช “แคร”ู ผิดกาละเทศะ
วันหนึ่งขโมยแอบปนเขามาในศาลาปฏิบัติ
ธรรมกลางดึก ในขณะที่ผูคนในศาลากำลังหลับ
อยางมีความสุข และแอบหยิบเอากระเปาถือของ
ผู ปฏิบตั หิ ญิงไปสองใบ ซึง่ ในนัน้ บรรจุของมีคา อยู
ผู ป ฏิ บั ติ ค นหนึ่ ง บอกว า “หนู ไ ด ยิ น เสี ย ง
ขโมยคะ แปลกใจเหมือนกันนะคะวา ทำไมมีเสียง
ผชู ายกระซิบกระซาบกันกลางดึก แตนกึ ถึงคำของ
พระอาจารยวา ให “แคร”ู หนูกเ็ ลยเลิกสนใจ แลว
ก็ไมลมื ตาดูดว ย”
พระก็เลยไดแตปลง พลางคิดในใจวา “แครู
..วา คนซือ่ (บือ้ ) อยางนี้ ก็มอี ยใู นโลกดวย”
... เอวัง ...

แครู

เสนทางสรางบุญ
๑. เชิญรวมทำบุญสรางอุโบสถวัดวังหิน ติดตอบริจาคไดที่
พระครูปลัดวิมลสิรวิ ฒ
ั น เจาอาวาส หรือพระมหาวิเชียร ชินวํโส
โทร.๐๘-๗๓๐๘- ๔๓๘๗ หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารออมสิน
สาขาทามะปราง พิษณุโลก บัญชีเลขที่ ๐๔-๒๗๐๘-๒๐-๐๔
๐๗๐๒๐
๒.กองทุนจิตภาวนาชินวงส เพื่อการจัดปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน ติดตอสอบถามคุณสมจิตร คำมินเสก โทร.๐๘-๙๖๔๔
-๓๔๖๗ หรือบริจาคโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย
บัญชีเลขที่ ๘๗๓-๒๐๓-๗๕๕-๙
๓. สรางกุฏกิ รรมฐาน เพือ่ เปนทีพ่ กั ใหแกผเู จริญกรรมฐาน
ราคาหลังละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา ติดตอ
บริจาคไดที่พระมหาวิเชียร ชินวํโส โทร.๐๘-๗๓๐๘-๔๓๘๗
หรือคุณประชุม สุขเสวกไวยาวัจกรโทร. ๐๘-๑๘๘๘-๕๒๗๖
โดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสิงหวัฒน
พิษณุโลก บัญชีเลขที่ ๕๓๕-๐-๔๐๖๔๙-๑

๘๘

แครู

๔. กองทุ น เผยแผ ธ รรม เพื่ อ ผลิ ต สื่ อ วี ซี ดี ธ รรมะและ
หนังสือธรรมะ ติดตอบริจาคไดที่ พระมหาวิเชียร ชินวํโส โทร.
๐๘-๗๓๐๘-๔๓๘๗โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา
ถนนสิงหวัฒน พิษณุโลก บัญชีเลขที่ ๕๓๕-๐-๒๒๔๕๑-๔
๕. เพื่อสรางโรงทาน สำหรับใชเปนสถานที่รับประทาน
อาหารของผปู ฏิบตั ธิ รรม ติดตอบริจาคไดทคี่ ณ
ุ ปาริชาติ เนตรแกว
โทร.๐๘-๙๗๐๓-๗๗๐๑ หรือคุณสุพชิ ญา หรรษนันท โทร.๐๘๙๖๔๐-๕๐๕๓ หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารออมสิน สาขา
ทามะปราง พิษณุโลก ชือ่ บัญชีโรงทานวัดวังหิน บัญชีเลขที่ ๐๔
- ๒๗๐๘- ๒๐-๐๔๔๒๑๙-๘

ชวยกันเผยแผธรรม
หากทานใด คณะใด มีความประสงคจะพิมพเผยแผ เปน
ธรรมบรรณาการ โดยไมเรียกรองคาตอบแทน ก็ใหกระทำไดโดยไม
ตองขออนุญาต และโปรดติดตอกับโรงพิมพโดยตรง แตหากมีการ
จำหนายขอสงวนสิทธิ์
ขอบุญบารมี กุศลความดีทงั้ ปวง และความเปนมหามงคล
อันสูงสุดทัง้ ทางโลกและทางธรรม จงบังเกิดมีแกผบู ริจาคทรัพย
ผมู สี ว นรวมในการจัดพิมพหนังสือ “แครู” และผทู กี่ ำลังเดินทาง
ไปสคู วามพนทุกขทกุ ทาน

