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เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
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เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตัง้ สมณศักดิใ์ ห้ พระแพรี่รีด ปสนฺโน
เจ้าอาวาสวัดอภัยคีรี เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะชัน้ สามัญ
ฝ่ายวิปสั สนาธุระ ในราชทินนามที่ “พระโพธิญาณวิเทศ” และ พระเจมมีจเู ลีย่ น อมโร เจ้าอาวาส
วัดอมราวดี เมืองเฮเมล เฮมพ์สเตด ฮาร์ทฟอร์ดเชอร์ ประเทศสหราชอาณาจักร ในราชทินนามที่
“พระวิเทศพุทธิคณ
ุ ” ศิษยานุศษิ ย์ทง้ั ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีความปีตยิ นิ ดีและความซาบซึง้
ใจอย่างยิง่ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ ผูท้ รงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงมีพระ
เมตตาปกแผ่แก่เหล่าพุทธศาสนิกชนทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ดั ง นั้น ทางคณะสงฆ์ วัด ป่ า นานาชาติ แ ละเหล่ า ทายกทายิ ก า จึ ง ได้ ร่ว มกั น จั ด พิ ธีฉ ลอง
สมณศักดิพ
์ ดั ยศ พร้อมทัง้ จัดทำ�หนังสืออนุสรณ์ทร่ี ะลึกเล่มนีข้ น้ึ เพือ่ เป็นการแสดงออกซึง่ ความ
สำ�นึกในบุญคุณต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย และเพื่อเป็นการ
ถวายมุทติ าสักการะแด่พระเดชพระคุณทัง้ สอง ผูไ้ ด้รบั พระราชทานตัง้ สมณศักดิใ์ นโอกาสอันเป็น
มหามงคลครัง้ นีด้ ว้ ย
พระเดชพระคุณพระโพธิญาณวิเทศ และพระวิเทศพุทธิคุณ เป็นผู้มีอุปการคุณต่อวัดป่า
นานาชาติเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่ท่านหนึ่งเป็นพระสงฆ์รุ่นบุกเบิกก่อตั้งวัด และอีกท่านหนึ่ง
เป็นอดีตเจ้าอาวาส ท่านทั้งสองได้ทุ่มเททั้งกำ�ลังกาย และกำ�ลังใจ ในการพัฒนาคณะสงฆ์ชาว
ต่างชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น ทั้งที่ประเทศไทยในอดีตและเมืองนอกในปัจจุบัน โดยการถ่ายทอด
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สานต่อปฏิปทาขององค์หลวงปู่ชา สุภทฺโท (พระโพธิญาณเถร) แห่งวัดหนองป่าพง อำ�เภอ
วารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบันนี้ ถึงแม้ทุกวันนี้ ท่านทั้งสองเป็นเจ้าอาวาสวัดสา
ขาในต่างประเทศ แต่ท่านยังเมตตา เดินทางมาประเทศไทยเพื่ออบรมสั่งสอนคณะศิษยานุศิษย์
และให้กำ�ลังใจแก่คณะสงฆ์รุ่นหลังเป็นประจำ�ทุกปี มิได้ขาดหาย
ด้วยความสำ�นึกในบุญคุณของ พระโพธิญาณวิเทศ (พระรีด๊ แพรี่ ปสันโน) และ พระวิเทศ
พุทธิคณ
ุ (พระเจเรมีชาลีจเู ลีย่ น ฮอร์เนอร์ อมโร) คุณปู การใดอันจะพึงมีจากการจัดทำ�หนังสือเล่ม
นี้ คณะศิษยานุศษิ ย์ขอน้อมถวาย เป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณทัง้ สอง ผูเ้ ป็นพระมหาเถระ
พ่อแม่ครูอาจารย์ทเ่ี คารพรักยิง่ ขอให้พระเดชพระคุณทัง้ สองจงมีสขุ ภาพพลานามัยแข็งแรง อยู่
เป็นร่มโพธิร์ ม่ ไทร และเป็นทีพ่ ง่ึ พิงแก่ศษิ ยานุศษิ ย์ทง้ั ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตราบนานเท่า
นาน

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี)
เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ
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พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
10
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พื้นฐานสำ�คัญของการฝึกสมาธิ

โดย พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน)
แปลจากหนังสือรวมธรรมบรรยาย DON’T HOLD BACK เรื่อง Meditation basics

.......................................
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วั น นี้ เ ป็ นวั น เฉลิ ม ฉลองวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ ตอนที่
นั่งสมาธิ อาตมารู้สึกไม่ค่อยดีนัก ปวดศีรษะมาก
และรู้สึกคลื่นไส้ บางที อาจจะมีหลายคน ไม่ว่า
อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ คงจะรู้สึกแบบเดียวกันนี้ ตอน
ที่อาตมายังไม่ได้บวชเป็นพระ พอถึงวันขึ้นปีใหม่ที
ไร อาตมาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละ
อาตมาเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศไทยและ
แคนาดา อาตมาจึ ง ยั ง รู้ สึ ก เหมื อ นอยู่ ที่ ไ หนสั ก
แห่งเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก รู้สึกเหมือนยังไม่ได้
อยู่ที่นี่สักเท่าใดนัก อาตมาคิดว่าปีใหม่เป็นเรื่อง
ของการเริ่มต้น และสำ�หรับพวกเราที่อภัยคีรีแห่ง
นี้ พวกเรากำ�ลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงปฏิบัติกรรมฐาน
ประจำ�ฤดูหนาว (Winter retreat) ช่วงนี้เป็นเวลา
ที่เราจะได้สำ�รวมตน กลับมาสู่ฐานของการปฏิบัติ
สมาธิภาวนา พร้อมกับอุทิศเวลาของพวกเราให้
กั บ การเป็ น อยู่ อ ย่ า งสมถะเรี ย บง่ า ยและการตั้ ง
อกตั้งใจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ตรวจตราอิริยาบถที่ใช้ในการปฏิบัติ

สำ�หรับพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์
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หรื อ ฆราวาส อาตมาคิ ด ว่ า เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ ต้ อ ง
ทบทวนพื้นฐานการฝึกสมาธิภาวนา อย่างพวก
เราทุกคนในที่นี่ ถึงแม้ว่าจะได้ผ่านการฝึกสมาธิ
กันมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องง่าย
มากที่ เ ราจะสั ก แต่ ว่ า ทำ � กั น ไปตามความเคยชิ น
ซึ่งเห็นกันอยู่แล้วว่าความเคยชินบางอย่างก็ดีบาง
อย่างก็ไม่ดี
ตอนที่พวกเราจะนั่งเพื่อฝึกสมาธิพวกเรานั่ง
กันแบบไหน การสังเกตและใส่ใจการวางท่าทาง
อิริยาบถเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ขณะที่เรานั่งลง คู้
ขาเข้ามาหรือนั่งบนตั่งหรือเก้าอี้ ขอให้พยายาม
ทำ�ด้วยอาการที่ผ่อนคลายและตั้งกายให้ตรง พื้น
ฐานเริ่มกันจากตรงนี้ บางที เราอาจรู้สึกว่าการ
นั่ ง อย่ า งผ่ อ นคลายด้ ว ย พร้ อ มกั บ นั่ ง ให้ ตั ว ตรง
ด้วย แบบนี้เหมือนจะขัดกันอยู่ในตัว แต่สำ�หรับ
การฝึกสมาธิภาวนาแล้ว เป็นเรื่องสำ�คัญมากที่
องค์ประกอบสองอย่างนี้ต้องทำ�งานสอดคล้องไป
ด้วยกัน เราจึงต้องผ่อนคลายให้ได้เท่าที่จะทำ�ได้
พร้อมกันนั้นก็ต้องนั่งตัวตรงเท่าที่จะตรงได้
ส่ ว นแผ่ น หลั ง ต้ อ งตั้ ง ตรง กระดู ก สั น หลั ง
ยื ด ขยายเล็ ก น้ อ ย โดยให้ ย กตั ว ขึ้ น จากกระดู ก

เชิงกราน ไหล่ทั้งสองข้างยืดตรง หน้าอกผายออก
เพื่ อ ให้ เ ราหายใจได้ ส ะดวกขึ้ น ช่ ว งท้ อ งให้ ผ่ อ น
คลาย เพื่อให้ตอนที่เราหายใจ ลมหายใจสามารถ
เคลื่อนผ่านตรงลงไปยังช่วงท้อง ซึ่งเป็นการที่เรา
หายใจโดยอาศัยร่างกายทั้งตัว ขณะที่หายใจออก
ให้ช่วงท้องผ่อนคลายแล้วปล่อยลมหายใจออกมา
หน้าอกตั้งอย่างพอดีและผายออก แขนแต่ละ
ข้างผ่อนคลาย ศีรษะและคอตั้งตรงอยู่บนไหล่ ไม่
เอียงไปด้านซ้ายหรือด้านขวา ไม่เอนไปด้านหลัง
หรือก้มไปด้านหน้า (ในกรณีที่เรานั่งลืมตา ศีรษะ
จำ�เป็นต้องโน้มไปด้านหน้าเล็กน้อย ในระดับที่
มองไปข้ า งหน้ า ประมาณสองถึงสามฟุต) ในแง่
ของการวางท่าทางอิริยาบถ ตำ�แหน่งที่วางมือก็
สำ�คัญเช่นเดียวกัน
สำ�หรับอาตมาซึ่งเป็นพระ อาตมามีจีวรหนา
สองชั้น (สังฆาฏิ) พาดอยู่บนไหล่ สังฆาฏิจึงเป็น
เหมือนอุปกรณ์ช่วยฝึกสมาธิไปในตัว ประการแรก
สัง ฆาฏิ ช่ว ยให้ จี วรไม่ห ลุด ออกจากบ่า ประการ
ที่สอง สังฆาฏิช่วยให้วางมือในระดับที่สูงขึ้นมา
ได้อีกเล็กน้อย ทำ�ให้ผ่อนคลายไหล่ทั้งสองข้างได้

เพราะหากมือทั้งสองข้างวางห่างออกไปทางด้าน
หน้าเกินไป ร่างกายก็จะถูกดึงถ่วงไปด้านหน้า ซึ่ง
จะทำ�ให้รู้สึกตึงเกร็งได้
การที่ เ ราวางมื อ ไว้ ใ นตำ � แหน่ ง ที่ ร าบเรี ย บ
พอดีโดยมีอะไรช่วยหนุน และขณะเดียวกันก็ยัง
สามารถผ่ อ นคลายไหล่ ทั้ ง สองข้ า งได้ ด้ ว ย จะ
เกื้อกูลแก่การวางอิริยาบถท่าทางและการหายใจ
บางคนอาจวางมือบนหัวเข่าหรือต้นขาแต่ละข้าง
เพื่อช่วยให้เกิดความรู้สึกว่าหน้าอกยืดออก
เราอาจจะลื ม ได้ ง่ า ยเหมื อ นกั นว่ า การวาง
อิ ริ ย าบถนั้ น มี บ ทบาทสำ � คั ญ ต่ อ การฝึ ก สมาธิ
ภาวนา หากผู้ปฏิบัตินั่งไม่สบาย ความฟุ้งซ่าน
วุ่ นวายก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ หากเราไม่ สั ง เกตความ
สั ม พั น ธ์ ดั ง ที่ ว่ า นี้ พอฝึ ก สมาธิ เ สร็ จ เราอาจจะ
สรุปว่า “แย่จัง จิตฟุ้งซ่านเหลือเกิน” แต่ความจริง
แล้ว จิตมันฟุ้งซ่านจริงๆ หรือ หรือว่าที่เรามีความ
รู้ สึ กอย่ า งนั้ น อยู่ ต รงนั้ น เป็ น เพราะร่ า งกายมั น
อึดอัดไม่สบายกันแน่
ให้เราเริ่มต้นด้วยการให้ความใส่ใจต่อร่างกาย
และจิ ต ใจ เราจำ � เป็ น ต้ อ งฝึ ก สมาธิ ไ ปพร้ อ มกั บ
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องค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้ และเป็นไปได้เหมือน
กันที่การฝึกสมาธิ จะกลายเป็นเรื่องการใช้สมอง
มาเกี่ยวข้อง หากเราคิดหยุมหยิมเกินไปว่า เรา
เป็นนักปฏิบัติ เราควรทำ�อย่างนี้ไม่ควรทำ�อย่างนั้น
การดึงความสนใจกลับมาอยู่กับร่างกาย การผ่อน
คลายร่างกาย การปรับร่างกายให้นุ่มนวล ทำ�ให้
ร่างกายตื่นตัว การให้ความสำ�คัญกับร่างกาย จึง
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

ตามจริ ง แล้ ว การเฝ้ า ดู อิ ริ ย าบถท่ า ทางใน
ลักษณะต่างๆ เป็นหนึ่งในฐานที่ตั้งแห่งการเจริญ
สติ โดยผู้ปฏิบัติจะทำ�ความรู้ตัว เวลาที่กำ�ลังนั่ง
กำ�ลังยืน กำ�ลังนอน ในขณะที่เคลื่อนไหว พูด ถ่าย
อุจจาระปัสสาวะ หรือว่าจะกำ�ลังทำ�อะไรอยู่ก็ตาม
ก็ ใ ห้ มี ก ารใส่ ใ จกำ � หนดอยู่ กั บ ประสบการณ์ รั บ รู้
ทางร่างกายว่าเรากำ�ลังทำ�อะไรอยู่

การมี ส ติ ร ะลึ ก รู้ ดู ก ายเป็ น ฐานที่ ตั้ ง แห่ ง การ
เจริญสติประการแรก พระพุทธองค์ทรงแนะนำ�
ให้ เ รามากำ � หนดพิ จ ารณาร่ า งกาย อั น เป็ นวั ต ถุ
ธาตุที่มีสภาพแข้นแข็งมากที่สุด อย่างน้อยที่สุด
ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะปัจจุบัน ซึ่ง
อันนี้เป็นเรื่องสำ�คัญมาก จิตของเราคิดพะวงถึง
เรื่องอนาคตบ้าง ตามคิดถึงเรื่องในอดีตบ้าง หรือ
ไม่ก็คิดวกไปวนมาอยู่กับเรื่องราวในปัจจุบัน ที่เรา
ต้องการคือดึงความสนใจให้อยู่กับร่างกาย ให้รู้ว่า
“เอาล่ะ เราอยู่ตรงนี้นะ เรากำ�ลังนั่งสมาธิอยู่ นี่คือ
สิ่งที่เรารู้สึกอยู่ นี่คือการรับรู้ทางกายที่เรามีอยู่ใน
ขณะนี้ เรากำ�ลังอยู่ในอิริยาบถนี้”

มีสติอยู่กับลมหายใจ
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ต่ อ มา ให้ เ ราน้ อ มความสนใจมาอยู่ กั บ ลม
หายใจ อารมณ์ ก รรมฐานที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รง
แนะนำ�ให้เรานำ�มาปฏิบัติบ่อยที่สุดคือลมหายใจ
เพราะลมหายใจเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุดในแง่ของการมี
ชีวิตอยู่ของเรา ถ้าไม่มีลมหายใจ เราจะต้องตาย
นี่ เ ป็ น ความจริ ง พื้ น ฐานอยู่ แ ล้ ว ลมหายใจเป็ น
เครื่องหมายที่ชัดเจนที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าเรายัง
มีชีวิตอยู่ ขอให้นำ�ความสนใจมาอยู่กับพลังงาน
ที่ ขั บ เคลื่ อ นชี วิ ต คื อ ลมหายใจ สิ่ ง ที่ ค นไทยพู ด
ถึงลมหายใจนั้น ไม่ได้หมายถึงแค่ลมหายใจทาง
กายภาพเท่านั้น แต่ยังหมายถึงลมหายใจในแง่ที่

เป็นพลังชีวิตอีกด้วย
เราหายใจนำ�พลังเข้าสู่ชีวิตของเรา และหายใจ
สร้างพลังให้กับสมาธิของเรา เป็นการง่ายที่เราจะ
เกิดนิสัยการฝึกสมาธิในลักษณะที่สักแต่ว่าทำ�  คือ
เราสักแต่ว่าทำ�ตามหน้าที่ ทำ�ตามศรัทธา หรือ
ทำ�จากพื้นฐานความเชื่อที่ว่า อย่างไรเสีย การฝึก
สมาธิต้องเป็นสิ่งที่ “ดีสำ�หรับเรา” ขอให้รู้เท่าทัน
นิสัยเหล่านี้ ทำ�ความเพียรเพื่อหายใจเอาพลังงาน
และพลังชีวิตเข้าสู่สมาธิด้วยความตั้งใจที่เต็มเปี่ยม
ใส่ใจกับแต่ละลมหายใจเข้าและแต่ละลมหายใจ
ออก ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า
“อานาปานสติ (การมีสติตามรู้ลมหายใจเป็น
อารมณ์) อันบุคคลอบรมแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อม
มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ อานาปานสติอันบุคคล
อบรม ทำ � ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มทำ � สติ ปั ฏ ฐานสี่ ใ ห้
บริบูรณ์ สติปัฏฐานสี่อันบุคคลอบรม ทำ�ให้มาก
แล้ว ย่อมทำ�โพชฌงค์เจ็ด (องค์ประกอบแห่งธรรม
ที่นำ�ไปสู่ความรู้แจ้ง) ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์เจ็ด อัน
บุคคลอบรม ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�วิชา (ความรู้)
และวิมุติ (ความหลุดพ้น) ให้บริบูรณ์”

วิ ช าและวิ มุ ติ ห รื อ ความรู้ เ ห็ น อั น ถู ก ต้ อ งและ
ความสุ ข อั น ไพบู ล ย์ ที่ เ กิ ด จากอิ ส รภาพ คื อ จุ ด
หมายสูงสุดของการอบรมเจริญสติ ดังนั้น ขอให้
นำ�ชีวิตเข้าหาการปฏิบัติภาวนา และการฝึก ฝน
ด้านจิตใจของเรา ด้วยการรู้จักเอาใจใส่และเฝ้า
สั ง เกตประสบการณ์ รั บ รู้ ข องเรา ในขณะที่ ล ม
หายใจผ่านเข้ามาสู่ร่างกาย จงสังเกต จงอยู่กับ
ลมหายใจ อยู่กับความรู้สึกสัม ผัสของลมหายใจ
ในขณะที่ ล มหายใจสั ม ผั ส ปลายจมู ก ขณะที่ ล ม
หายใจไหลเข้ า สู่ ร่ า งกาย ในขณะที่ ล มหายใจ
เคลื่อนผ่านหน้าอก ขณะที่ลมหายใจไหลผ่านลง
ไปถึงท้อง
สั ง เกตหน้ า ท้ อ งที่ กำ � ลั ง พองขึ้ น ในขณะที่ ล ม
หายใจผ่านเข้ามา แล้วรู้สึกไปที่หน้าท้องที่กำ�ลัง
ยุบลงไป และความเคลื่อนไหวของลมหายใจ ที่
กำ�ลังไหลผ่านออกไปจากร่างกาย ผ่านหน้าอก
ผ่ า นจมู ก มี จั ง หวะเช่ น นี้ อ ยู่ ซึ่ ง เราสั ม ผั ส ได้ ทุ ก
ครั้งที่เราหายใจ หากเรามีสติในการที่จะ “เอาใจ
ใส่อย่างทั่วพร้อมต่อสิ่งที่เรากำ�ลังทำ�อยู่” ก็จะเกิด
ความรู้ชนิดที่ “ปลุก” เราให้ตื่นขึ้นมา
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เราจะตื่นรู้ต่อประสบการณ์รับรู้ทางกายภาพ
ของเรา ต่ อ สิ่ ง ที่ กำ � ลั ง เกิ ด ขึ้ น ในจิ ต และใจของ
เราเอง เราจะเริ่มมีความสามารถ ในการสำ�รวจ
ประสบการณ์ทางความคิดและความรู้สึกที่หลาก
หลาย ผ่านมุมมองของความรู้ตัวและความรู้ชัด
โดยใช้ลมหายใจเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อวางรากฐาน
แห่งการเอาใจใส่ตามอย่างที่ว่านั้น
เราเริ่มโดยการเชื่อมต่อเข้าหาลมหายใจ และ
สภาวะทางร่ า งกายของเรา องค์ ป ระกอบเหล่ า
นี้ล้วนแต่ทำ�งานไปด้วยกัน เมื่อร่างกายเริ่มรู้สึก
สบายและจิตเริ่มตั้งมั่น ให้เลือกเอาจุดใดจุดหนึ่ง
มาเป็นจุดที่เรียกความสนใจไว้กับลมหายใจ จุด
ที่ใช้เรียกความสนใจมีให้เลือกได้หลายจุดด้วยกัน
เช่น เราอาจเรียกความสนใจไว้ที่ปลายจมูกหรือริม
ฝีปากด้านบน หรือถอยขึ้นไปกำ�หนดเอาตรงโพรง
จมูก เนื่องจาก ลมหายใจจะไหลผ่านตรงจุดนั้น
เราเรี ย กความสนใจมาไว้ ใ นจุ ด ที่ ส ามารถดึ ง
ความสนใจไว้ ไ ด้ และเป็ น จุ ด ที่ ส ามารถรั ก ษา
ความสนใจไว้ได้ต่อเนื่อง หากไม่มีความสนใจ จิต
ก็จะเริ่มคิดเตลิด เพราะลมหายใจเป็นความรู้สึก
16

วิเทศธรรมบรรยาย : สายธารแห่งสายธรรม

สัมผัสที่เป็นกลาง สิ่งรับรู้ที่เป็นกลางเช่นลมหายใจ
เป็นเหมือนแผ่นกระดาษที่ว่าง เมื่อเราใช้ปากกา
เขียนคำ�ลงบนแผ่นกระดาษที่ว่าง คำ�ที่เขียนลงไปก็
จะสามารถอ่านได้ง่าย
ในทำ�นองเดียวกัน ลมหายใจเป็นอารมณ์รับ
รู้ที่เป็นกลาง เมื่อเราใส่ใจอยู่กับลมหายใจ เราจะ
สามารถตระหนักรู้ได้ว่า “ขณะนี้ สิ่งที่เรากำ�ลังรับ
รู้อยู่เป็นอย่างนี้” เราไม่ต้องไปนึกคาดคะเน หรือ
ใช้ ห ลั ก การหาเหตุ ผ ลว่ า สมาธิ ภ าวนาหรื อ การ
ปฏิบัติด้านจิตใจควรจะเป็นอย่างไร อาจจะเป็น
เช่นไร คงจะเป็นอย่างไร น่าจะเป็นเช่นไร หรือ “ถ้า
อย่างนั้นอย่างนี้...แล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้”
เรารับรู้แค่ว่า “จิตกำ�ลังแสดงอาการอย่างนั้น
สิ่งนี้คืออารมณ์ คือความรู้สึก คือการแสดงออก
ของความอยาก คือความกลัวหรือความขัดเคือง”
เวลาที่เรากลับมาอยู่กับฐานแห่งจิตที่มีความกลาง
นั้ น ได้ เราจะมองเห็ น แนวโน้ ม นิ สั ย เหล่ า นี้ ต าม
สภาพความเป็ น จริ ง เราจะไม่ พยายามใช้ กำ � ลั ง
บังคับเพื่อทำ�จิตให้สงบ ที่จริงแล้ว การพยายาม
หรื อ ใช้ กำ � ลั ง บั ง คั บจิ ต อย่ า งนั้ น จะเป็ น ปั ญ หาได้

การทำ�จิตให้สงบที่พูดกันนั้น มีความหมายแค่ไหน
กันแน่ สำ�หรับอาตมาแล้ว เท่าที่นึกขึ้นได้   คือการ
ที่ เ ราพยายามห้ า มจิ ต ไม่ ใ ห้ คิ ด หรื อ ห้ า มจิ ต ไม่ ใ ห้
ฟุ้งซ่าน

ความขัดเคืองต่อความคิด ความขัดเคืองต่อความ
รู้สึก และความขัดเคืองต่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นใน
จิต

แต่ตามทัศนะของพระพุทธองค์ การอบรมให้
เกิดความแจ่มแจ้งชัดเจนและความรู้ตัวทั่วพร้อม
เป็นสิ่งที่สำ�คัญยิ่งกว่า เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่า หากจิต
ยังมีความคิด มีความฟุ้งซ่านและยังคิดเตลิดไปทั่ว
เราจะไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ตาม
สภาวะที่มันเป็น เพื่อช่วยให้จิตมีความตั้งมั่น เรา
ต้องรักษาความตั้งมั่นและความรู้ตัวให้อยู่กับลม
หายใจ ในขณะที่หายใจเข้า และในขณะที่หายใจ
ออก

เราไม่ ส ามารถเห็ น สิ่ ง ทั้ ง หลายตามสภาวะ
ความเป็นจริงได้ แต่ด้วยการกลับมาอยู่กับความ
รู้ตัว มาอยู่กับลมหายใจ และด้วยการฟื้นฟูสติให้
กลับมามีคุณภาพ เราจะได้โอกาสในการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของเราเอง ว่าแท้จริงแล้วอะไร
คือสิ่งที่เรากำ�ลังสัม ผัสรับรู้อยู่ สิ่งร่างกายรู้สึกอยู่
คืออะไร อะไรคืออารมณ์ของจิต สิ่งครอบงำ�ที่อยู่
เหนือทัศนคติหรือมุมมองที่เรากำ�ลังยึดอยู่คืออะไร
อะไรคือนิสัยเคยชินหรือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขบังคับที่
เรากำ�ลังยึดถือไว้

ขณะที่เราพัฒนาความรู้ตัวและความตั้งมั่น เรา
จะสามารถรู้เห็นสิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นภายในจิต เห็น
สิ่งที่จิตกำ�ลังทำ� เห็นอารมณ์ของจิต เห็นความรู้สึก
ที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของจิต เราไม่จำ�เป็นต้อง
ใช้กำ�ลังบังคับจิตให้หยุด เพราะการทำ�อย่างนั้น
จะทำ�ให้เกิดความตึงเครียดได้ บางครั้ง อาจจะมี
ความขัดเคืองที่ซ่อนลึกอยู่ภายในได้เช่นกัน เช่น

เราให้ โ อกาสตั ว เองในการเรี ย นรู้ โดยอาศั ย
ท่าทีอาการอันเรียบง่าย ของการใส่ใจลมหายใจ
เข้าครั้งหนึ่ง และลมหายใจออกครั้งหนึ่ง หากจิต
เริ่มฟุ้งกระจาย ก็เพียงแค่ปล่อยให้อาการฟุ้งซ่าน
นั้น ผ่านออกไปกับลมหายใจออก แล้วเริ่มต้นใหม่
ด้วยการหายใจเข้า กลับมาอยู่กับความเรียบง่าย
ธรรมดาของลมหายใจ เราอาจสร้างเงื่อนปมที่ยุ่ง
วิเทศธรรมบรรยาย : สายธารแห่งสายธรรม
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ยากให้ กั บ ตั ว เองก็ ไ ด้ ด้ ว ยการเพี ย รมากเกิ น ไป
ถ้าเป็นอย่างนั้น แค่ให้ผ่อนคลาย กลับมาสังเกต
อิ ริ ย าบถท่ า ทางอี ก ครั้ ง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เ รารู้ เ ห็ น
สภาวะที่เรากำ�ลังรับรู้อยู่ได้ชัดเจนขึ้น โดยถามตัว
เองว่า เราผ่อนคลายอยู่ไหม เรารู้สึกสบายอยู่ไหม
แล้วกลับมาอยู่กับกาย และรู้สึกอยู่กับปัจจุบันชั่ว
ขณะลมหายใจเข้าหนึ่งครั้ง ลมหายใจออกหนึ่งครั้ง

มาก” ให้เราปรับใจเข้าหาหลักแบบนี้เป็นพื้น

ในทำ�นองเดียวกัน เมือ่ เราจะรับเอาประสบการณ์
รับรู้เข้ามา ก็ให้เรารับเอาแต่สิ่งที่เป็นกุศล สิ่งที่
เป็นประโยชน์ และสิ่งที่เอื้ออำ�นวยแก่ความผาสุก
ร่มเย็นและสติปัญญา แล้วปล่อยวางสิ่งอื่นนอก
นี้ หายใจออกพร้อมกับปล่อยวางมันออกไป ให้
เราใช้หน้าที่ตามธรรมชาติธรรมดาของการหายใจ
มาเป็นเครื่องสอนตัวเรา เพื่อให้เราได้สัม ผัสกับ
ความผาสุกและความผ่อนคลายทางกาย พร้อม
กับความร่มเย็นและความสมดุลทางใจที่จะเกิด
ตามมา จากจุดที่มีความลงตัวพอดีแล้วนั้น เพียง
ให้เห็นตามนี้ว่า “สภาวะความเป็นจริงมันเป็นเช่น
นี้เอง หากเราไปยึดมั่นมันเข้า เราจะเป็นทุกข์ แต่
ถ้ า เราพั ฒนาความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งนี้ ขึ้ น มา
ยอมให้อยู่ในความสนใจรับรู้ อย่างนี้จะมีประโยชน์

ตอนหายใจออก เรายั ง สามารถเข้ า ถึ ง ภาวะ
ที่ ค วามทุ ก ข์ ดั บ ไปด้ ว ย สะท้ อ นความรู้ สึ ก ให้
เห็นว่า “อ้อ... ตอนที่ทุกข์หายไป มันให้ความรู้
สึ ก ที่ ดี อ ย่ า งนี้ นี่ เ อง เป็ น ความรู้ สึ ก ที่ ส มดุ ล เป็ น
กลางและสุขสงบอย่างยิ่ง ทำ�อย่างไร เราจึงจะ
รักษาภาวะแบบนี้ไว้ได้ เราจะปฏิบัติต่อภาวะนี้
อย่ า งไร” รากฐานการปฏิ บั ติ อ ยู่ ที่ กิ ริ ย าอาการ
ของการหายใจที่แสนเรียบง่ายธรรมดานี่เอง ด้วย
การหายใจเข้า ก็ตั้งใจมั่น หายใจออก ก็ตั้งใจมั่น
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พระพุทธองค์ตรัสย้ำ�ไว้ว่า “เราสอนแต่เพียง
สองเรื่องนี้เท่านั้น คือเรื่องทุกข์ และความดับทุกข์”
การอบรมสติที่เราพัฒนาโดยอาศัยสมาธิภาวนา
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อความรู้เห็นที่แจ่มแจ้งขึ้น
ว่า “สิ่งนี้คือทุกข์ สิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อกุศล สิ่งนี้ไม่
นำ�ไปสู่ความผาสุกร่มเย็น”    

สำ�หรับเย็นวันนี้ ขอฝากธรรมะเป็นข้อพิจารณาไว้
แต่เพียงเท่านี้

ธรรมะเพื่อชีวิต

โดย พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน)
แปลจากหนังสือรวมธรรมบรรยาย DON’T HOLD BACK เรื่อง Tech support for real life

.......................................
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คณะสงฆ์เพิ่งเสร็จจากการสวดมนต์ ให้กับแม่
ของโยมนักปฏิบัติคนหนึ่ง ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่
นานมานี้ ธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน
อันนี้ ยังถือเป็นแนวปฏิบัติภาวนาของเราได้อีก
อย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้เราได้มีโอกาสพิจารณาคำ�สอน
ของพระพุทธเจ้า ในเรื่องเกี่ยวกับความตายและ
ความพลัดพราก เป็นสิ่งจำ�เป็นที่เราต้องฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้คำ�สอนเหล่านี้ซึมซับเข้าไปในจิตใจ เพราะ
ธรรมดาว่าธรรมชาติของจิตมักจะโน้มเอียงไปใน
ทางเรียกร้องเอาแต่สิ่งที่ถูกอกถูกใจ สะดวกสบาย
อบอุ่นปลอดภัย และให้หลักประกันความเชื่อมั่น
ความโน้มเอียงทางนิสัยแบบนี้เป็นสิ่งที่จำ�เป็นอยู่
หรอกในบางครั้ง แต่ถ้าหากไม่ควบคุมให้พอดีหรือ
มันไม่เป็นที่เข้าใจ ด้วยการมีท่าทีที่เหมาะสม เรา
ก็มักจะซวนเซเสียศูนย์หรือรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึง
เมื่อเราเผชิญกับความตายหรือความพลัดพรากที่
เลี่ยงไม่ได้
การมองดู ค วามจริ ง เหล่ า นี้ จึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งน่ า
พอใจหรือน่ายินดีสำ�หรับจิตใจเลย ถึงจะอย่างนั้น
ก็ตาม เราจำ�เป็นต้องมีความเข้าใจ มีสติรู้ตัว ซึ่งจะ
เป็นสิ่งช่วยให้เรายอมรับเอาความพลัดพรากและ
20
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ความตาย ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้เข้ามาอยู่
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ไม่ว่าเราจะชอบ
มันหรือไม่ก็ตาม สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ เป็นอยู่แล้ว การ
เรียนรู้วิธีเพื่อให้รู้จักเปิดรับ หรือยินยอมพร้อมรับ
ต่อความจริง คือจุดใหญ่ใจความของการปฏิบัติ
ภาวนา กล่ า วคื อ ทำ � อย่ า งไรเราจึ ง จะสามารถ
เปิดอกเปิดใจ เพื่อให้มีสติรับรู้สภาวะตามความ
เป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย แทนที่จะเป็นสภาวะตาม
ที่เราอยากให้มันเป็น
คนส่ ว นใหญ่ ถื อ ว่ า ช่ ว งเวลาแห่ ง การล้ ม หาย
ตายจาก หรือวันงานพิธีศพ เป็นงานที่ไม่มีใคร
ต้องการ หรือเป็นงานอัปมงคล ด้วยเหตุนี้เอง จึง
ไม่มีธรรมเนียมการเจริญพุทธมนต์ในโอกาสเหล่า
นี้ บทสวดที่ถือกันว่าเหมาะสมที่จะใช้สวดในเวลา
ที่มีคนเสียชีวิต นำ�มาจากพระอภิธรรม และเป็น
บทสวดที่ แ สดงถึ ง หั ว ข้ อ ต่ า งๆ ของสภาวธรรม
อันเป็นสิ่งที่เราเข้าถึงและเห็นชัดได้โดยอาศัยการ
ทำ�ความเข้าใจ
บทสวดแรก เริม่ ต้นด้วยคำ�ว่า “กุสลา ธมฺมา, อกุ
สลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา หมายถึง ธรรมะที่

เป็นกุศล ธรรมะที่เป็นอกุศล ธรรมะที่เป็นกลางๆ
ขอบเขตของธรรมะทุ ก ระดั บ ซึ่ ง ได้ แ ก่ สิ่ ง ต่ า งๆ
หรือ ปรากฏการณ์ ถูกรวมอยู่ในสามคำ�นี้ทั้งหมด
บทสวดทั้งหมดเน้นแสดงถึงความจริงแห่งสภาวะ
ความจริงที่มีอยู่ของตัวเรา เรื่องนี้ให้มุมมองที่น่า
สนใจมาก นั่นคือ วิถีปฏิบัติแบบนี้จะแสดงอะไร
อย่างไม่อ้อมค้อม แต่มุ่งเปิดเผยให้เห็นความจริง
ของชีวิตอย่างตรงไปตรงมา

การปฏิบัติตัวอยู่ในโลก
ของสังขารสิ่งปรุงแต่ง

พวกเรามั ก แสวงหาความช่ ว ยเหลื อ ความ
ปลอดภัย ความมั่นคงอยู่เสมอในโลกที่เป็นสังขาร
สิ่งปรุงแต่ง ไม่ว่าเราจะมองหาเรื่องเหล่านั้น ใน
เงื่ อ นไขด้ า นกายภาพของโลก หรือ เงื่อ นไขด้ า น
นามธรรมที่เป็นความคิด เป็นความรู้สึก อารมณ์
แนวคิ ด และอุ ด มคติ ทั้ ง หมดนั้ น ก็ ยั ง อยู่ ภ ายใน
ขอบเขตของสังขารสิ่งปรุงแต่ง หากเราไม่เข้าใจ
ธรรมชาติของสังขาร เราก็จะผิดหวัง ขัดข้องคับ

แค้นใจ ว้าวุ่นสับสน เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตาม
ที่เราเห็นว่ามันควรจะเป็น ปฏิเสธไม่ได้ว่า พวกเรา
คิดว่าอะไรต่อมิอะไรควรจะเป็นไปตามที่เราอยาก
จะให้มันเป็น แต่ว่าธรรมชาติของมันไม่ใช่อย่างนั้น
สังขารทั้งหลายเป็นไปตามธรรมชาติของมันเอง
เราฝึกสมาธิภาวนา รักษาศีล และพิจารณา
ธรรมะในแต่ละวัน ก็เพื่อให้เกิดความตั้งมั่นและ
ความผ่องใสชัดเจน เพื่อที่ว่าเราจะได้เริ่มเข้าไป
เห็ น สั ง ขารทั้ ง หลายตามสภาวะความเป็ น จริ ง
สมาธิและการมีสติรู้ตัว การสำ�รวมความประพฤติ
ทางกาย วาจา ก็คือสภาวะสังขารเหมือนกัน แต่
สังขารอันนั้นเป็นสังขารที่เป็นกุศลอย่างยิ่ง ที่จะ
ช่วยนำ�เราไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง การอุทิศตนเพื่อ
ขัดเกลาตามข้อปฏิบัติเหล่านี้ ช่วยให้เราพัฒนา
ความสามารถ ที่ จ ะรั ก ษาความใส่ ใ จให้ อ ยู่ กั บ
อารมณ์กรรมฐานได้อย่างยินดีและสุขสงบ จนจิต
มีความตั้งมั่นและผ่องใส
การปฏิบัติตัวเพื่ออยู่ในโลกของสังขารสิ่งปรุง
แต่ง จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างที่สุดและไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว เรายังต้องอาศัย
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สังขาร ในทำ�นองเดียวกับที่เรายังต้องอาศัยปัจจัย
สี่ คือ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษา
โรค ซึ่งเป็นส่วนที่ยังอยู่ในขอบข่ายของสังขารเช่น
กัน เราไม่อาจปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้ โดยพูดว่า “มัน
ก็แค่สิ่งว่างเปล่า ไม่เห็นจะมีสาระอะไรเลย” แต่
เราจำ�เป็นต้องรู้เท่าทันถึงความเป็นธรรมชาติปรุง
แต่งของมัน หากเราลุ่มหลงอยู่กับการมีความมุ่ง
หวังที่ไม่สอดคล้องต่อความจริงโดยเห็นว่า สังขาร
ทั้งหลาย เป็นสิ่งปลอดภัย นำ�ความพอใจมาให้
และอยู่ในอำ�นาจบังคับจัดแจงของเรา เราคงไม่
แคล้วต้องพบกับความผิดหวังและความทุกข์ที่จะ
ติดตามมาเป็นแน่
ความเป็นมาเป็นไปของนิสัยที่ยึดมั่นกับความ
คาดหวัง เริ่มต้นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก พ่อแม่ของ
เรา พี่เลี้ยงของเรา ปรนปรือเรามาตั้งแต่เรายังเป็น
ทารก มิหนำ�ซ้ำ�  เราเองก็คาดหวังให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
อยู่ตลอดเวลา เมื่อท้องเราร้อง เราเริ่มร้องงอแง
และอารมณ์ไม่ดี แม่ของเราหรือคนอื่นๆ มาอุ้ม
เราขึ้น เมื่อพวกเขาประคองเราไว้ในอ้อมแขน เรา
รู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น และพอพวกเขาวางเรา
ลง เหมือนโลกพังทลายลงไป พาให้เรารู้สึกว่า
22
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“โอ้ย...โลกนีม้ นั โหดร้ายเหลือเกิน” นีแ้ หละคือความ
ถดถอยทีเ่ กิดจากการทีเ่ รามีความคาดหวัง
พวกเราสองสามคนเคยเห็นเรื่องราวทำ�นอง
นี้จากสถานการณ์จริงกันมาแล้ว ตอนที่เราอยู่ที่
บ้านของโยมอุปัฏฐากวัดคนหนึ่ง ครอบครัวนี้มี
ลูกสาวที่เพิ่งเกิดใหม่ มีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด
ไว้ที่ห้องเลี้ยงเด็ก เพื่อที่พวกเขาจะได้เฝ้าดูเด็กได้
อย่างไม่คลาดสายตา  พวกเราอยู่ในห้องครัว มอง
ดูเด็กที่กำ�ลังนอนหลับ แล้วแม่ของเด็กก็พูดขึ้นว่า
“อุ้ย...ดูสิ เธอเพิ่งขยับขาไปเมื่อตะกี้” การเอาใจใส่
ดูแลถึงขนาดนั้น มักจะครอบคลุมไปในทุกเรื่อง
ทุกอย่างเสียด้วย ทั้งนี้ ด้วยเข้าใจไปเองว่าหากทำ�
อย่างนั้นแล้ว มันทำ�ให้รู้สึกว่ามีความอบอุ่นมั่นใจ
หนูน้อยคนนี้ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองทีเดียว เวลา
ที่เธอไม่ได้อะไรดังต้องการ เธอไม่รีรอที่จะแสดง
อาการเพื่อบอกให้คนอื่นรู้ ถึงจะอย่างนั้นก็ตามที
ความเป็นจริงคือว่า คงไม่มีใครที่พร้อมและมีเวลา
ว่ า งที่ จ ะสนองความต้ อ งการทุ ก อย่ า งให้ กั บ หนู
น้อยได้ตลอดเวลา
บทสวดสุดท้ายที่เราสวดกัน เป็นบทที่สำ �คัญ

มาก มีปรากฏอยู่ในพระสูตรและธรรมบท คือบท
ที่ว่า
“อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโข”
“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น
แล้ ว เสื่ อ มไปเป็ น ธรรมดา การสงบระงั บ สั ง ขาร
เหล่านั้นได้ เป็นความสุข”
แท้ จริ ง แล้ ว สั ง ขารทั้ ง หลาย เสื่ อ มสิ้ น ไปอยู่
ตลอดเวลา แต่ความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับลง
ได้เป็นความสุข ความสงบระงับ (วูปสโม) ไม่ใช่แค่
การทำ�ให้สังขารดับไป แต่เป็นการทำ�ให้สังขารสงบ
ระงับ โดยความเข้าใจชัดและความมีสติตื่นรู้ ที่จะ
นำ�พาสังขารมาถึงจุดที่มันไม่สับสนยุ่งเหยิงอีกต่อ
ไป ศัพท์ที่ใช้สำ�หรับคำ�ว่า “ดับไป” หรือ “สิ้นไป”
คือศัพท์ว่า “นิโรธ” ซึ่งเป็นคำ�ที่สำ�คัญ คำ�นี้ตาม
ปกติจะแปลว่า “ดับ” หรือ “สิ้นไป” แต่ยังสามารถ
ใช้ในอีกลักษณะหนึ่งในความหมายว่า ไม่เกิดขึ้น
หรือ ไม่ยุ่งเหยิง เมื่อสังขารไม่เกิดขึ้นมาสร้างความ
ยุ่งเหยิงอีกต่อไป นั่นก็คือตอนที่จิตมาถึงภาวะของ

ความสงบและความสุข เป็นภาวะที่ความสุขอัน
เกษมบังเกิดขึ้น  
ตรงนี้เป็นจุดที่เราจำ�เป็นต้องใจใส่สังเกตว่าสิ่ง
ทั้งหลายสิ้นสุดและดับไปอย่างไร เพื่อเราจะได้
เริ่มอยู่อย่างสงบกับสภาวะนั้น การฝึก ฝนอะไร
ต่อมิอะไร จึงเป็นไปในทางที่ทำ�ให้เห็นความไม่
เที่ยงได้มากขึ้นเรื่อยๆ ให้สังเกตว่า ตามปกติ เรา
มีท่าทีอย่างไร ตอนที่เราคาดหวังว่าจะให้สังขาร
เปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้ไปเป็นอย่างนั้น  ไม่ว่ามัน
จะดับไป จะตั้งอยู่ หรือจะเกิดขึ้นอีกครั้งก็ตาม ให้
ตระหนักรู้ความอยากและความคาดหวังทุกอย่าง
ที่เราปรุงแต่งมันออกมา หรือว่าอาจจะใช้อะไรที่
ง่ายๆ พื้นๆ เช่น ลมหายใจ ให้เฝ้าดูและใส่ใจถึง
อาการของความไม่เที่ยง สังเกตตอนที่ลมหายใจ
เกิ ด ขึ้ น และดั บ ไป นี่ เ ป็ น ปรากฏการณ์ ธ รรมดา
ของสังขาร   โดยในทำ�นองเดียวกันนี้เอง ร่างกาย
ความรู้สึก จิตใจ และสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง ก็เป็นเพียง
สังขารเช่นกัน
การปฏิบัติแบบนี้ เป็นเรื่องของการทำ�ตัวของ
เราให้คุ้นเคยกับกระบวนการที่เรียบง่ายธรรมดา
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เราสามารถเข้ า ถึ ง และสั ม ผั ส กั บ ภาวะนั้ น ได้
อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยลมหายใจหรืออารมณ์
กรรมฐานอะไรก็ตามที่เราเลือกปฏิบัติ แต่ไม่ว่า
เราจะเริ่มสังเกตอะไรก็ตาม ให้เราเริ่มกำ�หนดรู้ไป
ที่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง และไม่ว่ามันจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปรากฏการณ์ของมัน
เองจริงๆ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้รู้
ที่เข้าไปสังเกต เราก็สามารถกำ�หนดรู้ได้ถึงความ
ไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลง ความไม่มั่นคง อัน
เป็นธรรมชาติที่แสดงความไม่แน่นอนของสังขาร
ทั้งปวง

ท่านได้ให้ตัวอย่างที่ชัดเจนมาก โดยได้ยกเอา
เรื่องเกี่ยวกับปัญหาน้ำ�หยดจากก๊อกน้ำ�ที่กุฏิของ
ท่านมาเป็นตัวอย่าง ท่านทนกับปัญหาเรื่องนี้มาได้
ระยะหนึ่งแล้ว และได้แก้ปัญหาด้วยการปิดน้ำ�ไม่
ให้ไหล แต่ว่าจะปิดน้ำ�ไว้ตลอดเวลาก็ไม่ได้ ดังนั้น
ท่านจึงตกลงใจว่าจะซ่อมก๊อกน้ำ�  โดยขอแรงพระ
ให้มาตรวจดู พระรูปนั้นมาที่กุฏิของท่านพร้อมกับ
อุปกรณ์สำ�หรับซ่อม ประเมินสถานการณ์ และ
รายงานท่านว่า “ซ่อมง่ายนิดเดียวครับ แค่เพียง
ถอดอะไรนี่ออกนิดหน่อย แล้วใส่แหวนรองเข้าไป
แทน”

พวกเราใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นโลกแห่ ง สั ง ขาร ซึ่ ง ต้ อ ง
อาศัยเงื่อนไขปัจจัยมากมาย เมื่อว่าตามแนวทาง
คำ�สอนของพระพุทธองค์แล้ว พวกเราจำ�เป็นต้อง
ทำ�ความเข้าใจสังขารทั้งหลายให้ได้ เพื่อที่ว่าเราจะ
พบกับความสงบได้อย่างแท้จริง เมื่อไม่นานมานี้
อาตมาได้ฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์สุจิตโต
ท่านเทศน์เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของสังขาร และ
ท่านแสดงให้เห็นว่า ภายในขอบข่ายของโลกแห่ง
สังขารสิ่งปรุงแต่งนั้น มันจะมีบางเรื่องที่ไม่ลงตัว
มีบางอย่างที่ไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางอยู่อย่างไรบ้าง

ดังนั้น พระรูปนั้นจึงพยายามหมุนก๊อกน้ำ�ออก
มา แต่สกรูขันไว้แน่นมาก ท่านจึงรีบกลับไปเอา
ไขควงอีกอันที่ห้องเครื่องมือ แล้วกลับมาที่กุฏิของ
ท่านอาจารย์สุจิตโตอีกครั้ง แต่ก็กลับพบว่าท่าน
ยังไม่มีเครื่องมือที่ใช้ได้อยู่ดี พระสงฆ์สองรูปต่าง
พยายามปลุกปล้ำ�และขับเคี่ยวอยู่กับก๊อกน้ำ� แต่
ก๊อกน้ำ�ก็ยังไม่ยอมขยับเขยื้อนให้เลย ในที่สุด พวก
ท่ า นจึ ง ตั ด สิ น ใจว่ า มี อ ยู่ ท างเดี ย วคื อ ฉี ด น้ำ � มั น
ละลายสนิมเข้าไป แล้วปล่อยทิ้งไว้ก่อน และแล้ว
วันแรกของมหากาพย์งานซ่อมก๊อกน้ำ�ก็ผ่านไป !
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วันที่สอง พระรูปนั้นกลับมาพร้อมกับอุปกรณ์
หลากหลายอย่างกว่าเดิม พระสงฆ์สองรูปยังคง
เดินหน้าขับเคี่ยวอยู่กับก๊อกน้ำ�หยดกันต่อไป วัน
ที่ ส องหมดไป พร้ อ มกั บ การตั ด สิ น ใจว่ า มี ท าง
เดียวเท่านั้น ที่จะแก้ปัญหาก๊อกน้ำ�นี้ได้ คือต้องรื้อ
อ่างล้างหน้าออกไป
พอวันที่สาม พวกท่านจัดการถอดอ่างล้างหน้า
ยกแยกออกมา แล้วใส่แหวนรองชิ้นเล็กๆ เข้าไป
วั น ที่ สี่ ก็ ติ ด ตั้ ง กลั บ เข้ า ไปใหม่ แล้ ว อุ ด รอยรั่ ว ที่
อ่างล้างหน้า
ในที่สุด ทุกอย่างก็เข้าที่เรียบร้อย พร้อมกับ
ความวาดหวังว่างานนี้น่าจะคุ้มค่าสมกับเรี่ยวแรง
ที่ ทุ่ ม ลงไป แต่ ป รากฏว่ า เมื่ อ หมุ น เปิ ด ก๊ อ กน้ำ � 
“ป๊อก...ป๊อก...ป๊อก...” น้ำ�ยังคงหยดออกมาจาก
ก๊อกน้ำ�เหมือนเดิม
ธรรมชาติของสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย เป็น
เช่นนี้เอง พวกเราคาดหวังให้สิ่งต่างๆ ดำ�เนินไป
ด้วยดี แต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือ บางครั้งมัน
ดำ�เนินไปได้ดี บางครั้งก็ไม่อย่างนั้น ต้องมีช่วง
เวลาที่ ส มาชิ ก สำ � คั ญของครอบครั ว ญาติ พี่ น้ อ ง

เพื่อนพ้อง ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ไม่อยู่ใน
สภาพที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และพวกเขาต้องตาย
จากไป ซึ่งความจริงอันเดียวกันนี้ต้องเกิดกับพวก
เราเช่นกัน
ความรู้ แ ละมุ ม มองดั ง ว่ า นั้ น เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ
จำ�เป็น แต่นี้ไม่ใช่จะเป็นเหตุให้เรามองข้ามความ
รั ก และความเคารพที่ เ รามี ต่ อ ผู้ อื่ น โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ก็ คื อ พ่ อ แม่ ข องเรา ตามทั ศ นะของ
พระพุทธองค์ การจะตอบแทนบุญคุณที่เราเป็น
หนี้ ต่ อ พ่ อ แม่ ข องเรา ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ ทำ � ได้ ง่ า ยเลย
พระพุทธองค์ทรงสนับสนุนให้เหล่าสาวกเอาใจ
ใส่ต่อผู้ที่เรารับผิดชอบดูแลหรือมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ด้วย เช่น พ่อแม่ คนในครอบครัว ญาติพี่
น้อง เพื่อน ครูอาจารย์ และเพื่อนสหธรรมิก

เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาอันแยบคาย

คำ�สอนเรื่องความไม่เที่ยงและโลกของสังขาร
สิ่งปรุงแต่ง ไม่ใช่มีไว้เพื่อให้เราเพิกเฉยละเลยสิ่ง
ต่างๆ ไม่ใช่อย่างนั้นเลย แท้จริงแล้ว คำ�สอนเรื่อง
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นี้จะช่วยให้เราเกิดศักยภาพอันสำ�คัญมาก ในการ
เข้าไปเกี่ยวข้องและจัดการกับชีวิตของเราได้อย่าง
ถู กต้ อ งเหมาะสม เราจะรู้ จั ก มองและพิ จ ารณา
ว่า“มันเป็นของมันอย่างนั้นเอง” โดยเราไม่จำ�เป็น
ต้องไปทำ�ชีวิตของเราให้ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ด้วยการ
วิ่งตามนิสัยเคยชินที่มีรากฐานมาจากความยึดติด
ถือมั่น
โยมคนหนึ่ ง และภรรยา เป็ น พ่ อ ค้ า คหบดี รุ่ น
แรกจากตัวเมือง ที่เดินทางมาวัดหนองป่าพงของ
หลวงพ่อชาเป็นประจำ�  ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๙ –
๒๕๐๒ โยมท่านนี้และภรรยาถวายการอุปถัมภ์
ดูแลวัดอย่างดีมาก อีกทั้งยังชักชวนเพื่อนฝูงให้ทำ�
เหมือนตนอีกด้วยจนทำ�ให้วัดหนองป่าพงจัดตั้ง
หมู่สงฆ์ได้อย่างเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ ถึงช่วงหนึ่ง
โยมท่ า นนี้ ยั ง ได้ อุปสมบทชั่ว คราว ซึ่งก็ยิ่งทำ� ให้
ความเลื่อมใสศรัทธาและความเชื่อมโยงกับวัดของ
โยมท่านนี้มีความลึกซึ้งแนบแน่นและเข้มแข็งขึ้น
บั้นปลายชีวิต โยมท่านนี้แก่ตัวลง ป่วยหนัก
และจวนจะเสียชีวิต วันหนึ่งครอบครัวได้มาที่วัด
และกราบนิมนต์หลวงพ่อชา ให้ไปสวดมนต์ให้พร
26

วิเทศธรรมบรรยาย : สายธารแห่งสายธรรม

ก่อนที่โยมจะเสียชีวิต แต่ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่าง
ทำ�ให้หลวงพ่อชาไปไม่ได้ วันถัดมา ครอบครัวได้
กลั บ มาพร้ อ มกั บ กราบเรี ย นหลวงพ่ อว่ า อาการ
ของโยมคนนั้นแย่ลงเรื่อยๆ แล้ว ทางครอบครัว
กราบวิงวอนหลวงพ่อว่า “ขอหลวงพ่อเมตตาไป
โปรดโยมด้วยเถอะ” หลวงพ่อคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้ว
ให้คำ�ตอบว่า “อาตมามีกิจนิมนต์ฉันอาหารที่ค่าย
ทหารพรุ่งนี้ หลังเสร็จงานแล้ว อาตมาจะไปนะ”
ครอบครัวของโยมคนนั้นค่อนข้างผิดหวังกับหลวง
พ่อชา และกล่าวว่า “แต่พวกโยมเกรงว่าแกจะเสีย
ชีวิตเสียก่อน”
วันต่อมาหลวงพ่อชาไปกิจนิมนต์ที่ค่ายทหาร
ฉันอาหารกับหมู่พระสงฆ์แล้วสวดมนต์ให้พรเสร็จ
จากนั้ น ผู้ บั ญ ชาการค่ า ยทหารได้ ก ราบเรี ย นว่ า
มีอะไรให้เขาช่วยเหลือได้บ้าง หลวงพ่อชาขอให้
จัดหารถให้ รถนำ�ส่งคณะสงฆ์ไปที่บ้านของโยม
อุปัฏฐากที่กำ�ลังป่วยหนักใกล้ตาย โยมยังไม่เสีย
ชีวิต แต่ไม่ค่อยรับรู้อะไรแล้ว   พอหลวงพ่อชาไป
ถึง โยมก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้ง หลวงพ่อชาเทศน์
สอนและให้คำ�แนะนำ�โยมอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนที่โยม
คนนั้ น จะเสี ย ชี วิ ต ในเวลาต่ อ มา หลวงพ่ อ ชาจึ ง

บอกว่า “ยกโยมขึ้นรถ คณะสงฆ์จะพาไปประกอบ
พิธีศพให้ที่วัดป่าพง”

คำ�สอนมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปกติ
ธรรมดา จึงเป็นวิธีการที่ฉลาดแยบคายมาก

ครอบครัวของผู้ตายคาดหวังว่าหลวงพ่อชาจะ
ได้มาสวดมนต์และให้พร ด้วยความหวังว่าเขาจะ
มีอายุยืนยาวอยู่ต่อไป พร้อมกับทำ�ให้กลับมาสุข
สบายและหายป่ ว ย แต่ สำ � หรั บ หลวงพ่ อ ชาแล้ ว
การที่สถานการณ์จะคลี่คลายออกมาอย่างไรนั้น
ท่านคิดต่างจากคนอื่นมาก หากเรารู้จักมองโลก
ตามวิถีแห่งธรรมะ เราจะเห็นมุมมองความจริงที่
เปิดกว้างมากขึ้น  

มีโยมที่คุ้นเคยกันมาเยี่ยมในวันนี้ โยมสังเกต
เห็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่โต๊ะของอาตมา เขา
ได้ ถ วายเครื่ อ งแบบเดี ยวกั น นี้ แ ก่ ท่ า นอาจารย์ สุ
เมโธ และเขาอยากรู้ เ หมื อ นกั นว่ า ท่ า นอาจารย์
สุเมโธจะใช้เครื่องนี้ทำ�อะไรได้บ้าง อาตมาบอก
โยมคนนั้ น ไปว่ า สำ � หรั บ อาตมาแล้ ว การใช้
คอมพิวเตอร์พกพา จำ�เป็นต้องอาศัยความช่วย
เหลื อ ทางเทคนิ ค วิ ธี จ ากคณะสงฆ์ ท่ า นอื่ น ในวั ด
อาตมาใช้ ง านเป็ น แต่ แ บบธรรมดาหรื อ เรื่ อ งพื้ น
ฐาน แต่ไม่รู้เรื่องหรือเข้าใจว่ามันทำ�งานอย่างไร
ถ้ า เกิ ด มี อ ะไรผิ ด พลาด อาตมาจำ � เป็ น ต้ อ งขอ
ความช่วยเหลือ ในทำ�นองเดียวกัน ในแง่ของการ
ใช้ชีวิตในโลก พวกเราส่วนใหญ่จัดการได้แต่เรื่อง
ที่ธรรมดาง่ายๆ หรือที่เป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไป แต่
เวลาที่ ต้ อ งจั ด การกั บ ปั ญ หาที่ ห นั ก หน่ ว งรุ น แรง
เราจำ�เป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือ ธรรมะของ
พระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนการให้การช่วยเหลือทาง
เทคนิควิธีที่ว่านั้น

ความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอนของโลกที่เป็นสิ่ง
ปรุงแต่ง และความตาย เป็นข้อพิจารณาที่มีความ
สำ�คัญมาก คำ�สอนเกี่ยวกับความจริงเหล่านี้ไม่ได้
มีไว้เพื่อให้เกิดความหวาดหวั่นและก่อความน่าสะ
พรึงกลัว แต่มุ่งหมายให้พวกเราเกิดความเข้าใจ
ชัดต่อสิ่งที่เราต้องเผชิญโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ใน
โลกมนุษย์ เราจะมีท่าทีต่อความจริงของชีวิตเหล่า
นี้อย่างไร โดยอาศัยความจริงเหล่านี้ เราจะเข้าถึง
ความสงบได้อย่างไร? นี่เองต่างหาก คือสิ่งที่เป็น
เป้าหมายของคำ�สอนอย่างแท้จริง การประยุกต์
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เรื่องนี้นำ�มาสู่คำ�ถามที่ว่า ทำ�อย่างไร เราจึงจะ
ดำ�เนินชีวิตโดยไม่ก่อปัญหามากจนเกินไป หรือ
ไม่ มี อุ ป สรรคยุ่ ง ยากมาทำ � ให้ ส ะดุ ด ล้ ม คำ � ตอบ
คือ เราจำ�เป็นต้องรับเอาธรรมะคำ�สอนแล้วนำ�มา
ลงมือปฏิบัติ เราต้องหันมาพิจารณาสิ่งทั้งหลายที่
ยังไม่สงบระงับ ความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่สงบระงับ
ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่สงบระงับ ความตายและ
ความพลัดพราก เป็นสิ่งที่ไม่สงบระงับ เมื่อเรา
อาศัยธรรมะเครื่องสนับสนุนอันเป็นเทคนิควิธี ที่
พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่เรา เราจะมีโอกาส
รับมือกับสิ่งที่เป็นปัญหาสำ�คัญของชีวิตที่เป็นอยู่
ได้ ความตายและความพลัดพราก ไม่มีวันเปลี่ยน
ไปเป็นอื่น ปัญหาและความทุกข์เจ็บปวดก็เป็นสิ่ง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไร
กันดี
ทุกเช้าเวลาทำ�วัตรสวดมนต์ พวกเราพิจารณา
หัวข้อธรรมคำ�สอนหลักที่ว่า การเกิดเป็นทุกข์ การ
แก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ การพลัดพราก
จากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ การประสบกับ
สิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ การไม่ได้รับใน
สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ สภาวะทางอารมณ์ทาง
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ใจไม่ว่าจะเป็น ความโศกเศร้า ความคร่ำ�ครวญ
รำ�พัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความ
คับแค้นใจก็เป็นทุกข์
คำ � สอนเหล่ า นี้ อ ยู่ เ หนื อ กาลเวลา สิ่ ง ที่ เ ป็ น
ความจริงเมื่อครั้งพุทธกาล ก็คงยังเป็นความจริง
อยู่ ณ ปัจจุบัน และจะเป็นจริงต่อไปในอนาคต
แต่ความหลงผิดของเราที่เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปใน
ทางตรงกันข้ามรุนแรงมากเหลือเกิน การพิจารณา
ความจริ ง เหล่ า นี้ ซ้ำ� แล้ วซ้ำ � อี ก จึ ง เป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น
อย่างยิ่ง แม้จริงๆ แล้ว เราอาจจะเข้าใจคำ�สอนนี้
ก็จริง  
เรามีโอกาสไม่มากนักที่จะนำ�คำ�สอนมาลงมือ
ปฏิ บั ติ จนเข้ า ถึ ง สถานะที่ เ ป็ น ความเข้ า ไปสงบ
ระงับ เป็นความสุขสงบที่เป็น วูปสโม สุโข การ
ระลึ ก นึ ก ถึ ง ความสงบเป็ น อี ก คำ � สอนหนึ่ ง ที่
พระพุทธองค์ทรงแนะนำ�ให้ปฏิบัติ แล้วอะไรคือ
สิ่งที่เป็นความสงบที่แท้จริง เราจะพบความสงบ
ที่แท้จริงนั้นได้ ณ ที่ไหน ทำ�อย่างไรเราจึงจะเข้าไป
และดำ�รงอยู่ในสภาวะแห่งความสงบที่แท้จริงนั้น
ได้ พระพุทธเจ้าทรงชี้ไปที่ความสงบสุขที่เกิดจาก

ความเป็นอิสระ เป็นความสงบที่ไม่ต้องยึดมั่นกับ
สิ่ ง ใดหรื อ กั บ ใครอี กต่ อ ไป นี่ เ องคื อจุ ด มุ่ ง หมาย
ของการปฏิบัติธรรมของเรา และเป็นธรรมะเครื่อง
สนับสนุนทางเทคนิควิธีที่เราจำ�เป็นต้องใช้ เพื่อให้
บรรลุถึงความสงบที่แท้จริงนั้น
ขอฝากข้อฝากธรรมะเป็นข้อคิดพิจารณาไว้เท่านี้
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พรุ่งนี้ อาตมาได้รับนิมนต์ไปอบรมกรรมฐาน
หลักสูตร ๑ วัน ที่ศูนย์ฝึกสมาธิ Spirit Rock
Meditation Center ในหัวข้อ “คำ�สอนที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของหลวงพ่อชา” อาตมาได้เตรียมความ
พร้อมตลอดช่วงสองสามวันที่ผ่านมา ทำ�ให้ได้ขลุก
ตัวเองอยู่กับเรื่องราวคำ�สอนของท่าน คลุกคลีอยู่
กับประวัติส่วนตัว พร้อมทั้งยังได้อ่านและฟังเทศน์
ของท่านอีกหลายกัณฑ์ อาตมารู้สึกซาบซึ้งกินใจ
ในเนื้อหาเรื่องราวเป็นอย่างมาก
สำ�หรับการเทศน์ประจำ�เย็นวันนี้ อาตมายังนึก
ไม่ออกว่าจะเทศน์เรื่องอะไร แต่เข้าใจว่าเรื่องที่จะ
เทศน์คงจะมีแรงบันดาลมาจากเรื่องที่ได้ค้นคว้า
ทบทวนมา อาตมามีเรื่องให้ระลึกถึงหลวงพ่อชา
หลายเรื่อง อาตมาเห็นพ้องยอมรับท่านในทุกๆ
อย่าง อาตมาถือว่าเป็นลูกศิษย์ในยุคต้นๆ ของ
ท่าน อาตมาเองเป็นพระมาได้จนวันนี้ เพราะได้
รับแรงบันดาลใจมาจากท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่
พูด ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างที่ได้เรียนรู้ และไม่ว่าจะ
เป็ น ข้ อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ ฝึ ก ฝนมาแล้ ว ก็ ต าม
อาตมาจึงเป็นหนี้บุญคุณต่อหลวงพ่อชาอย่างใหญ่
หลวง ปฏิปทาและคำ�สอนของท่าน ยังเป็นแรง

ผลักดันให้กับอาตมาจนเท่าทุกวันนี้
คุณสมบัติในความเป็นครูบาอาจารย์ที่โดดเด่น
อีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อชาก็คือความสามารถ
ของท่าน ในการใช้วิธีอธิบายและกระตุ้นให้กำ�ลัง
ใจ ให้คนทั่วไปเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่
ไม่เหลือวิสัย วิธีที่ว่านี้เกิดจากความสามารถของ
หลวงพ่อ ในการใช้การอุปมาอุปไมยและการยก
ตั วอย่ า งเปรี ยบเที ยบให้ เห็ น หนึ่ ง ในเรื่ องอุ ป มา
อุปไมย ที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้เห็นในเรื่อง
การปฏิ บั ติธ รรม คื อ เรื่ องของต้ น มะพร้ า ว ต้ น
มะพร้าวดูดธาตุอาหารต่างๆ จากพื้นดิน โดยดูด
ทั้งธาตุอาหารที่ดี และไม่ดี ทั้งของสะอาด ทั้งของ
สกปรก ดูดซึมผ่านจากรากไปจนถึงยอด หลังจาก
นั้นจึงผลิดอกออกผล เป็นลูกมะพร้าวที่มีน้ำ�หวาน
และเนื้ออร่อย
การปฏิบตั ธิ รรมก็มลี กั ษณะเดียวกัน คือในฐานะ
ที่เป็น ผู้ปฏิบัติธรรม เราซึมซับเอาประสบการณ์
ต่างๆ ที่เราสัมผัส และการติดต่อสื่อสารกับโลกใน
ลักษณะต่างๆ ที่เรารับรู้อยู่ แล้วเราก็ดึงเอาเรื่อง
เหล่านั้น มาผ่านข้อประพฤติปฏิบัติของเรา คือ
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ศีล สมาธิ ปัญญา ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้น
สามารถเปลี่ยนถ่ายไปเป็นสภาพที่มีความสงบ ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดอานิสงส์ใหญ่ ในแง่ของการรู้เห็น
ตามเป็นจริง และการประจักษ์ชัด พร้อมทั้งเกิด
เป็นความผสานกันอย่างราบรื่นลงตัว และความ
อยู่ผาสุก จึงไม่เห็นต้องไปอาย หรือเป็นวิตกกังวล
กับเรื่องอะไรต่อมิอะไรที่เราเผชิญอยู่ ไม่ว่าเราจะ
บรรลุผลสำ�เร็จในการภาวนาหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่า
เราจะได้รับเสียงสรรเสริญหรือคำ�นินทา ได้ลาภ
หรือเสื่อมลาภก็ตาม
เราสามารถดึงเอาประสบการณ์ทุกอย่าง มา
กลั่นกรองผ่านข้อประพฤติปฏิบัติของเรา ให้แปร
เปลี่ยนสภาพไปในทางที่ดีได้ทั้งหมด อาตมาคิด
ว่าเรื่องนี้ เป็นการอุปมาอุปไมยที่กระตุ้นกำ�ลังใจ
ได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียว อีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อชา
ใช้เป็นอุปมาอุปไมยของการปฏิบัติสมาธิภาวนา
คือ เรื่องใบของต้นไม้กับป่าไม้ ในความสงบเงียบ
ท่ า มกลางธรรมชาติ ใบไม้ ทั้ ง ป่ า จะสงบนิ่ ง ไม่
ไหวติ ง แต่ ห ากเมื่ อ ใดที่ มี ล มพั ด ผ่ า นใบไม้ ก็ สั่ น
ไหว ถูกพัดให้พลิ้วไหวไปมา ฉันใดก็ฉันนั้น จิตใจ
ของเรา อันได้แก่เนื้อแท้ของจิตใจ หรือแก่นแท้
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แห่งจิตใจของเรานั้นมีสภาวะที่สงบและมั่นคงอยู่
เสมอ หากแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายนั่นเอง ที่เข้ามา
พัดพาใจให้หวั่นไหว คือพอลมพายุได้แก่ อารมณ์
ทางใจ ความยินดีพอใจ ความคิดปรุงแต่ง หรือ
ความรู้สึกสุขทุกข์ พัดผ่านเข้ามา เราก็ปล่อยให้
ใจแปรสภาพไปตามอารมณ์อันหลากหลาย และ
ความยินดีพอใจต่างๆ แทนที่เราจะตระหนักแค่
ว่า นั่นเป็นเพียงพายุคืออารมณ์ พายุแห่งความ
คิดปรุงแต่งและความรู้สึก พายุคือเรื่องที่มาให้รับ
รู้ธรรมชาติที่แท้จริงของจิตใจนั้น คือ ศักยภาพ
ในการรู้ สภาวะดั้งเดิมของจิตใจ คือ ศักยภาพใน
การรู้สึกอยู่ในปัจจุบัน โดยอาศัยศักยภาพที่แท้จริง
ของจิตนั้น เราสามารถจะแยกแยะความต่างได้ว่า
พายุคืออารมณ์ก็อย่างหนึ่ง จิตที่มีศักยภาพในการ
รู้และตื่นตัวก็อีกอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นได้ด้วย
ว่า สภาวะทั้งสองอย่างนั้นกำ�ลังปรากฏแยกกันอยู่
อารมณ์ทางใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความยินดีพอใจ
ความรู้สึกกระทบกระทั่งต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้น เรื่อง
ปรุงแต่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง และความคิดฟุ้งซ่าน
ที่เราใส่เข้าไป มีผลทำ�ให้มองจิตไม่เห็น ที่จริงแล้ว
ก็ คื อ เรารู้ ไ ม่ เท่ า ทั น สิ่ ง ที่ ม ากระทบสั ม ผั ส หรื อ

แยกแยะความต่างระหว่างสองอย่างไม่ได้
ไม่มีใครที่จะออกไปยืนด้านนอก แล้วบังคับลม
ไม่ให้พัด หรือไปรู้สึกหงุดหงิดรำ�คาญเพราะลม
พัด มันเป็นแค่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของมัน
อยู่อย่างนั้นเอง ในทำ�นองเดียวกัน ที่เราจะทำ�ให้
ใจของเราตั้งมั่น สงบระงับ โดยไม่ต้องไปกังวล
วุ่นวาย กับอาการของจิตก็ได้ หรือ เราอาจจะถูก
พัดหอบไปกับลมพายุอันแปรปรวน ที่พัดผ่านเข้า
มาในจิตใจ ก็ให้มองว่านั่นเป็นเพียงปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติ หลวงพ่อชาท่านมีวิธีอันชาญฉลาด
ในการแนะนำ � ให้ พ วกเราสั ง เกตธรรมชาติ แ ละ
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติ ที่ชี้เข้าหา
ความจริงของธรรมชาติล้วนๆ ซึ่งเรามักจะละเลย
กันไปง่ายๆ เรามีนิสัยที่มักถือกันว่า สิ่งต่างๆ ควร
จะมีแบบแผนอะไรเป็นพิเศษ ควรจะเป็นไปตาม
แนวคิดอันเป็นอุดมคติ และมีหลักการตามตำ�รับ
ตำ�รารับรอง
แต่ สำ � หรั บ หลวงพ่ อ ชาท่ า นสามารถมองเห็ น
นิสัย และความเคยชินที่ว่านั้นของมนุษย์ได้อย่าง
ทะลุปรุโปร่ง อริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ประสบการณ์รับรู้
ทั้งหมดของเราเป็นกระบวนการในธรรมชาติ แต่
ทว่ า เรามองข้ า มความจริ ง นั้ น ไปเสี ย แล้ ว ก็ ไ ป
สร้างความทุกข์สารพัดอย่าง และความหลงผิดขึ้น
มาแทนที่
มี อ ยู่ค รั้ง หนึ่ง ตอนนั้น อาตมานั่ง อยู่กับ หลวง
พ่อชา อาตมารับหน้าที่เป็นล่ามแปลให้กับนักข่าว
ชาวสวีเดนคนหนึ่ง นักข่าวคนนั้นสัมภาษณ์ครูบา
อาจารย์ท่สี อนการปฏิบัติมาแล้วหลายคน แล้วก็จะ
ถามคำ�ถามเดียวกัน เพือ่ ให้ได้ค�ำ ตอบทีห่ ลากหลาย
รวมไปถึงคำ�ถามทีว่ า่ “ทำ�ไมจึงปฏิบตั ิ ปฏิบตั อิ ย่างไร
และปฏิบตั แิ ล้วได้อะไร”
สำ�หรับอาตมาถือว่า การต้องเข้ามาทำ�หน้าที่
เป็นล่าม เป็นเรื่องยุ่งยากลำ�บาก และสร้างภาระ
อุปสรรคให้ อาตมาจึงรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจ โดย
เฉพาะต่อพระจากกรุงเทพฯ ซึ่งนำ�นักข่าวมาที่วัด
ยิ่งไปกว่านั้น ตอนนั้น ที่อาตมาคิดก็คือว่า นักข่าว
ช่างถามปัญหาที่ไม่เข้าท่าเอาซะเลย เหตุการณ์
นี้กลับทำ�ให้เรื่องราวน่าสนใจต่างไปจากธรรมดา
เนือ่ งจากไม่มอี ะไรทีจ่ ะรอดหูรอดตาของหลวงพ่อชา
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ไปได้
พวกเรานั่งกันอยู่พร้อมหน้า แล้วตอนสนุกของ
เรื่องทั้งหมดก็ได้เริ่มเปิดฉากขึ้น เมื่อนักข่าวเริ่ม
ถามคำ�ถาม อาตมาก็แปลคำ�ถามให้ท่านฟัง แต่
หลวงพ่อชากลับชวนคุยเรื่องอื่น แล้วก็เป็น ฝ่าย
ถามโน่นนั่นเสียเอง ผ่านไปอีกสักพักหนึ่ง ท่านจึง
หันมาถามอาตมาว่า “ถามว่ายังไงนะ ว่าอีกทีซิ”
อาตมาจำ�เป็นต้องแปลซ้ำ�แต่ละคำ�ถามอีกรอบ
จากนั้นท่านก็คุยนอกเรื่องไปเสียอีก ได้สักพักหนึ่ง
ผ่านไป ท่านจึงถามขึ้นมาว่า
“นักข่าวถามปัญหาไม่ใช่เหรอ เอาล่ะ คำ�ถามว่า
ยังไงบ้าง”
อาตมาก็จำ�เป็นต้องแปลคำ�ถามซ้ำ�อีกเช่นเคย
แล้ ว ก็ ไ ม่ ผิ ด คาด หลวงพ่ อ ชาท่ า นก็ คุ ยวกไปหา
เรื่องอื่นอีก กระทั่งจู่ๆ ท่านก็ถามขึ้นมาว่า
“ใครมีดินสอกับกระดาษบ้างแถวนี้ ให้ใครก็ได้
ช่วยเขียนคำ�ถามให้อาตมาหน่อย”
พอหาปากกากั บ กระดาษมาได้ อาตมาต้ อ ง
34

วิเทศธรรมบรรยาย : สายธารแห่งสายธรรม

แปลคำ�ถามอย่างช้าๆ
พอที่จะให้หลวงพ่อชาเขียนทัน
“เอานะทีนี้....ทำ�ไมเราต้องปฏิบัติ” หลวงพ่อ
เขียนลงไป
“แล้วคำ�ถามที่สองล่ะ ว่าอีกครั้งซิ”
“เรามีวิธีปฏิบัติกันอย่างไร” “อืม...ได้แล้ว”
แล้วท่านก็เขียนคำ�ถามที่สองลงไปเหมือนกัน
“แล้วคำ�ถามที่สามล่ะ
ถามว่ายังไง” หลวงพ่อค่อยๆ จดคำ�ถามลงไป
จากนั้น ท่านก็มองไปที่นักข่าว แล้วยิงคำ�ถามออก
ไปอย่างฉะฉานว่า
“ทำ�ไมโยมต้องรับประทาน”
คำ�ถามของท่านเล่นเอานักข่าวคนนั้น ถึงกับ
ตะลึงงันไปเลยทีเดียว แต่เขาก็ยังตอบท่านมาว่า
“เอ่อ.. ผมตอบไม่ถูกเหมือนกันครับท่าน”
“ไม่เอา... ทำ�ไมโยมจึงต้องรับประทาน”
หลวงพ่อชาถามย้ำ�อีกครั้งว่า

“อาตมาอยากได้คำ�ตอบว่า ทำ�ไมโยมจึงต้องรับ
ประทาน”
นักข่าวตอบท่านว่า “ผมรับประทาน ก็เพราะว่า
ผมรู้สึกหิวครับ” หลวงพ่อชา จึงตอบสวนกลับไป
ว่า
“ถูกต้อง ! นั่นแหละ... เป็นคำ�ตอบว่า ทำ�ไมพวก
เราต้องปฏิบัติธรรม พวกเราหิวต่อความสงบ หิว
ต่อความจริง พวกเรารู้สึกเป็นทุกข์ ดังนั้น พวกเรา
จึงหิวความหลุดพ้นจากความทุกข์”
จากนั้น หลวงพ่อได้สนทนาเรื่องนั้นต่อ โดย
ขยายความต่ อ ไปว่ า หากใครตระหนั ก ได้ อ ย่ า ง
แท้ จ ริ ง ว่ า ตนกำ � ลั ง หิ ว เขาก็ จ ะขวนขวายหาวิ ธี
ปฏิบัติที่ถูกจริตกับตัวเอง แล้วผลก็จะเป็นเหมือน
อย่างที่ว่ามา ก็คือ เมื่อเราหิว ก็หาอะไรที่จะรับ
ประทานได้ และเรียนรู้วิธีปรุงอาหารเพื่อเอามา
บำ�รุงเลี้ยงตัวเอง เราก็จะหายหิว อิ่มหนำ�สำ�ราญ
นั่นแหละเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ
หลวงพ่อชามีวิธีประยุกต์คำ�สอนให้เข้ากับอะไร
ต่างๆ ได้อย่างฉับพลันทันที โดยเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาตามธรรมชาติ และเป็นการปฏิบัติไปใน

ตัวได้เลย แทนที่จะอ้างเฉพาะหลักทฤษฎี หรือยก
เรื่องในคัมภีร์ขึ้นมากล่าว เหมือนอย่างที่ท่านได้
แกล้งเย้าแหย่อาตมา ในตอนที่ท่านใช้วิธีนี้ หลวง
พ่อมีความชำ�นิชำ�นาญ มีไหวพริบปราดเปรื่อง ใน
การสอนลักษณะนั้นมาก รวมทั้งการสาธกหยิบยก
เรื่องต่างๆ ขึ้นมาประกอบ หลวงพ่อชาใช้วิธีการ
ได้หลากหลายเพื่อปลุกเร้าให้คนมีกำ�ลังใจปฏิบัติ
ท่านไม่ได้จำ�กัดว่าต้องใช้เทคนิค หรือวิธีปฏิบัติ
ในแบบของท่าน ท่านจะกระตุ้นให้คนตั้งใจปฏิบัติ
เพื่อให้ได้รับผลของการปฏิบัติ เวลาที่พูดถึงการ
เจริญภาวนา เทคนิคการทำ�สมาธิ และแนวปฏิบัติ
หลวงพ่อจะเปิดใจกว้างมาก
ตอนที่พระอาจารย์สุเมโธไปวัดหนองป่าพงครั้ง
แรก ท่านเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่หลวงพ่อชา
เคยเห็น หลวงพ่อชาไม่เคยสอนใครที่ไหนมาก่อน
นอกจากประชาชนในท้องถิน่ เท่านัน้ อาจารย์สเุ มโธ
ได้ฝึกปฏิบัติสมาธิที่สำ�นักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง ซึ่ง
เป็นที่ที่ท่านบวชเป็นสามเณรอยู่ ๑ ปี ในตอนนั้น
ท่านเพิ่งบวชเป็นพระได้ใหม่ๆ สำ�นักแห่งนั้นเน้น
ให้ปฏิบัติตามวิธีของท่านมหาสีสะยาดอ ซึ่งเป็น
แนวปฏิบัติจากประเทศพม่า โดยให้เดินจงกรม
วิเทศธรรมบรรยาย : สายธารแห่งสายธรรม
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สลับกับนั่งสมาธิ
พออาจารย์สุเมโธปฏิบัติแล้ว ท่านเห็นว่าใจมัน
เหี่ยวแห้งไม่แช่มชื่น จากนั้น ท่านจึงทดลองปฏิบัติ
ตามแนวของพุทธศาสนานิกายเซน โดยฝึกจาก
หนังสือแปลเกี่ยวกับการฝึกสมาธิแบบเซนที่ท่าน
อาจารย์ซื่อยุน (Hsu Yun) เผยแผ่วิธีอยู่ที่ประเทศ
ฮ่องกง สมัยนั้น ท่านอาจารย์ซื่อยุนแม้จะมีอายุถึง
๑๑๕ ปี แล้ว ก็ยังนำ�สอนการฝึกสมาธิอยู่ อาจารย์
ซื่อยุนมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างจากวิธีของหลวงพ่อ
ชาอย่างสิ้นเชิง ท่านใช้วิธีที่เรียกว่า แนวปฏิบัติ
แบบฮั่วโทว (Hua-tou) หรือการตั้งคำ�ถาม ถาม
ตัวเองว่า “ฉัน เป็น ใคร” หรือคำ�ถามในลักษณะ
คล้ายๆ กันนี้ ซึ่งเป็นวิธีพยายามกลับมาอยู่กับ
สภาวะ “รู้”
อาจารย์สุเมโธ ถามหลวงพ่อชาว่าท่านจะใช้วิธี
นี้ได้ไหม และท่านจะใช้วิธีในแบบเฉพาะนี้ปฏิบัติ
ต่อไปได้ไหม หลวงพ่อชาถามถึงวิธีที่ท่านปฏิบัติ
อยู่ ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ และถามวิธีที่ท่านนำ�
มาประยุกต์ปฏิบัติ จากนั้น หลวงพ่อชาตอบท่าน
ว่า “ได้สิ ถ้าใช้วิธีนี้แล้ว ได้ผลดี ก็ปฏิบัติได้”
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หลวงพ่อชาเป็น ผู้ที่เปิดใจกว้างต่อแนวปฏิบัติ
ที่หลากหลาย และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติทดลอง
ทำ �ดูท่านเปรี ยบเทียบการปฏิ บั ติว่า เหมือนกับ
การพิจารณาอาหารที่เรารับประทาน อาหารบาง
อย่างรับประทานแล้วก็ท้องเสีย อาหารบางอย่าง
ทำ�ให้แข็งแรงมีกำ�ลัง อาหารบางอย่างก็ทำ�ให้เฉื่อย
ชาอืดอาด อาหารบางอย่างรสชาติอร่อย แต่ไม่มี
ประโยชน์อะไรต่อเรา อาหารบางอย่างรสชาติไม่
อร่อย แต่ช่วยบำ�รุงหล่อเลี้ยงร่างกาย
เราต้องพิจารณาเรื่องการปฏิบัติ ที่มีวิธีการไม่
เหมือนกัน มีเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่หลาก
หลาย ในทำ�นองเดียวกันกับการที่เราพิจารณาผล
ที่เกิดขึ้นจากอาหารที่เรารับประทาน คือเราต้อง
พิจารณาว่า อาหารรสชาติเป็นอย่างไร เกิดผลเป็น
แบบไหน พร้อมทั้งรู้จักว่ามีประโยชน์และมีโทษ
อย่างไร
หลวงพ่อท่านเล็งเห็นว่า มีทางเลือกและช่อง
ทางปฏิ บั ติ อ ยู่ อ ย่ า งหลากหลาย ที่ เ ราต้ อ งเรี ย น
รู้ เ อาว่ า จะมี วิ ธี ป รั บ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมได้อย่างไร การปฏิบัติไม่ใช่อย่างที่พูดกัน

ว่า “ตำ�รารับรองว่า วิธีนี้ใครเอาไปปฏิบัติก็ได้ผล”
แนวทางปฏิบัติของหลวงพ่อชา ไม่ใช่การยึด
เกาะอยู่แต่กับเรื่องของเคล็ดวิธี กับเรื่องสมาธิหรือ
การฝึกปฏิบัติ แล้วเอาเท้าแตะคันเร่งเดิน หน้าเต็ม
สูบ มุ่งหน้าไปให้ถึงปลายทางเท่านั้น การปฏิบัติ
ธรรมไม่ใช่การวิ่งแข่งความเร็ว แต่เป็นเหมือนการ
วิ่งมาราธอนมากกว่า
ผู้ปฏิบัติต้องรู้จักปรับจังหวะการก้าวเท้า เพื่อ
วิ่งไปให้ได้จนสุดระยะทาง จึงต้องประเมินให้เป็น
ว่า จะทำ�อย่างไรจึงรักษาข้อประพฤติปฏิบัติเอาไว้
ได้ จะปฏิบัติให้ต่อเนื่องได้อย่างไร จะมีความเพียร
ในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร การมีความ
เพียรให้ต่อเนื่อง ไม่ใช่การ “บังคับและหักโหม”
ทำ�ความเพียร แต่เป็นการประคองความเพียร ซึ่ง
ก็ได้แก่ การเอาใส่ใจอยู่อย่างสม่ำ�เสมอ การสอด
ส่องพิจารณา และการรู้จักปรับประสานนี่ต่างหาก
ที่เป็นเครื่องขัดเกลาความเคยชินที่เป็นอนุสัย และ
กิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งอวิชชาและความหลงผิดได้
อย่างแท้จริง
ความหนั ก แน่ น มั่ น คงและความต่ อ เนื่ อ งจะ

ทำ�ให้การปฏิบัติคลี่คลายและเผยให้เห็นชัดถึงสิ่ง
ที่เราจำ�เป็นต้องปล่อยวาง และสิ่งที่เราต้องอบรม
ให้ มี ขึ้ น ตรงนั้ น เองที่ เ ป็ น จุ ด ใหญ่ ใ จความของ
การปฏิ บั ติ สาระสำ � คั ญ ซึ่ ง อยู่ ที่ ก ารปฏิ บั ติอย่ า ง
ประสานสอดคล้องกับธรรมชาตินี่เอง เป็นเหตุผล
ว่าทำ�ไมหลวงพ่อชา จึงเน้นเรื่องหลักจริยธรรม
ความประพฤติเป็นอย่างมาก สิ่งที่หลวงพ่อชามัก
จะเน้ น ย้ำ � ที่ สุ ด ได้ แก่ เรื่ องความประพฤติ ที่ ถูก
ต้อง และความเข้าใจที่ถูกทาง หรือศีล และสัมมา
ทิฐิ เพราะสมาธิเกิดจากการมีศีลและสัมมาทิฐิ
นั่นเองเป็นรากฐาน แม้ปัญญาและการหยั่งรู้อย่าง
ลึกซึ้งแจ่มแจ้ง ก็เจริญงอกงามขึ้นมาจากรากฐาน
คือศีลและสัมมาทิฐิ และจากการให้ความใส่ใจกับ
คุณธรรมเหล่านั้น
หลักความประสานสอดคล้องกับหลักธรรมชาติ
จึงเข้ามามีส่วนด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเคล็ด
วิธี หรือการหักโหมปฏิบัติแบบไฟไหม้ฟางเพียง
ชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นความเข้าใจอย่างชัดเจน
ว่า จะสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติ
และสร้างรากฐานที่มั่นคงให้การปฏิบัติได้อย่างไร
หลวงพ่อชาได้แสดงเป็นแบบอย่างให้เห็นในเรื่อง
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นั้นด้วยตัวของท่านเอง ทั้งในส่วนของการอุทิศตน
เพื่อรักษาพระวินัย และการประพฤติดีปฏิบัติชอบ
ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้หมดจดไม่ด่างพร้อย แต่ท่าน
ก็ไม่ได้ทำ�เอาด้วยการบังคับกดข่ม ไม่มีใครจะเห็น
ว่าท่านเป็นกังวลเกี่ยวกับการรักษาพระวินัยหรือ
ข้อวัตรปฏิบัติเลย ทุกๆ อย่างประสานกลมกลืน
อยู่ภายในตัวท่านหมดแล้ว ปฏิปทาและความเป็น
ตัวท่าน บ่งถึงความเป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลา
จารวัตร
เช่นเดียวกับปัญญา และไหวพริบปฏิภาณของ
ท่าน ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้ก่อน หรือตระ
เตรียมไว้ล่วงหน้า ท่านไม่ได้สักแต่ว่าท่องสิ่งที่จำ�
ไว้ได้ให้เราฟัง แต่คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ ผุดขึ้น
จากความดำ � ริ ต ริ นึ ก ที่ ถู ก ต้ อ ง จากความเข้ า ใจ
ที่เป็นสัมมาทิฐิ หลวงพ่อท่านได้ลงมือพิจารณา
ไตร่ตรอง ฝึกหัดขัดเกลา ค้นคว้าตรวจสอบและ
อบรมเพาะบ่มคุณสมบัติเหล่านั้นมาตลอดระยะ
เวลาแห่งการปฏิบัติของท่าน แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่
ท่านกระตุ้นเตือนให้พวกเราทั้งหมด มีความตั้งใจ
ให้ เ วลาและพากเพี ย รพยายาม มี ค วามคงเส้ น
คงวาในการประพฤติปฏิบัติ และฝึกฝนอบรมอยู่
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อย่างนั้นให้ต่อเนื่อง
เหล่านี้เป็นเหตุผลส่วนหนึ่ง ว่า ทำ�ไมท่านจึง
ไม่ยอมบวชให้ใครง่ายๆ ในยุคของท่าน ไม่ค่อยมี
ใครที่จะสวนกระแสประเพณีบวชชั่วคราวและการ
อนุญาตให้บวชได้แต่โดยง่าย แต่สำ�หรับหลวงพ่อ
ชาแล้ว ท่านต้องให้บวชเป็นปะขาว เป็นเวลา ๑ ปี
เสียก่อน จากนัน้ จึงบวชเป็นสามเณรอีกหนึง่ ปี และแม้
จะได้บวชเป็นพระแล้ว ก็ต้องอาศัยอยู่กับท่านอีก
ถึง  ๕ ปี การที่จะมีพระลูกศิษย์กับพระอาจารย์
ที่ให้ความสำ�คัญกับภาระหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกัน
ตามพระวินัยได้ถึงระดับนี้ ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีให้
เห็นเช่นกัน มักจะมีคนบ่นว่า
“ทำ � ไมต้ อ งให้ ลำ � บากลำ � บนถึ ง ขนาดนั้ น ด้ ว ย
ทำ�ไมไม่บวชให้เขาเร็วกว่านั้นหน่อย”
หลวงพ่อชาตอบว่า
“บวชง่าย ก็สึกง่าย”
คื อ ถ้ า หากคนบวชเป็ น พระได้ ง่ า ยเกิ น ไป ไม่
นานหรอกก็จะเตลิดหนีไปไหนต่อไหนได้ง่ายเช่น
กั น แล้ ว ถ้ า มี แ ต่ เ ที่ ย วไปโน่ น มานี่ ทำ � โน่ น ทำ � นี่

หลายๆ อย่างมากเกินไป ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไร
ปฏิบัติไปก็ไม่ได้ผล ผู้ปฏิบัติจึงต้องตั้งจิตอุทิศตน
ให้กับการฝึกฝน เพื่ออบรมข้อปฏิบัติให้ต่อเนื่อง
และสม่ำ�เสมอ การรักษาความมุ่งมั่นตั้งใจแบบนั้น
ไว้ให้ได้ เป็นสิ่งที่หลวงพ่อชาท่านพยายามย้ำ�อยู่
เสมอ ผู้ที่เอาใจใส่ไม่ทอดธุระในการปฏิบัติเท่านั้น
จึงจะได้รับผล และเห็นอานิสงส์จากการปฏิบัติ
ดั ง ที่ ไ ด้ แ สดงธรรมมาในช่ ว งเย็ น นี้ ก็ เ ห็ นว่ า
คงจะพอสมควรแล้ว ทั้งหมดนี้ ก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆ
ทยอยออกมาจากคำ�สอนของหลวงพ่อชาในหลาย
ที่หลายแห่ง เท่าที่อาตมาได้ค้นคว้าและจำ�ได้
สำ � หรั บ เย็ นวั น นี้ ก็ ข อฝากธรรมะเป็ น ข้ อ คิ ด
พิจารณาไว้แต่เพียงเท่านี้.
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ประวัติและการประกอบศาสนกิจ

พระโพธิญาณวิเทศ
(พระอาจารย์ปสันโน)
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ประวัติพระอาจารย์ปสันโน
สถานะเดิม

พระอาจารย์ปสันโน มีชอ่ื เดิมว่า Reed Perry เกิด
เมือ่ วันที่ ๒๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ จังหวัดมา
นิโตบา ประเทศแคนาดา ระหว่างทีท่ า่ นเป็นนักศึกษา
อยูท่ ม่ี หาวิทยาลัย Winnipeg ท่านมีโอกาสได้อา่ น
หนังสือหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา ทำ�ให้ท่านเกิด
ความสนใจในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากตั้งแต่
บัดนัน้ เป็นต้นมา หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีด้านศิลปศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ ท่านเดิน
ทางเพือ่ แสวงหาประสบการณ์ในหลายประเทศ โดย
เริ่มต้นจากยุโรป ตะวันออกกลาง อัฟกานิสถาน
ปากีสถาน อินเดีย และเนปาล ในทีส่ ดุ ท่านได้เดิน
ทางมายังประเทศไทย ในปีพ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อตอบ
สนองความสนใจในพระพุทธศาสนาของท่าน  
หลังจากศึกษาคำ�สอนของพระพุทธศาสนาและ
ปฏิบัติภาวนามาได้ระยะเวลาพอประมาณ ท่านได้
ตัดสินใจเข้าสูร่ ม่ กาสาวพักตร์ บวชเป็นพระภิกษุ ใน
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เมือ่ อายุได้ ๒๔ ปี ณ
วัดเพลงวิปสั สนา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
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กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูญานศิรวิ ฒ
ั น์ เป็น
พระอุปชั ฌาย์ พระครูสงั วรสมาธิวตั ร เป็นพระกรรม
วาจาจารย์ และ พระประเสริฐ จนฺทรํสี เป็นพระอนุ
สาวนาจารย์ และในปีเดียวกันนีเ้ อง ท่านได้เดินทางไป
วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี และได้มโี อกาส
ฝากตัวเป็นศิษย์ เพื่อขอรับการศึกษาและฝึกอบรม
ภาวนาจากพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา)

ภารกิจในประเทศไทย

ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๒๕ ภายหลังจากการพำ�นัก
อาศัยและศึกษาปฏิบตั ภิ าวนากับหลวงพ่อชาได้ ๘ ปี
หลวงพ่อชาได้มอบหมายให้ทา่ นไปช่วยปฏิบตั หิ น้าที่
เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ อำ�เภอวารินชำ�ราบจังหวัด
อุบลราชธานี โดยในช่วงเวลานีผ้ คู้ นจากนานาประเทศ
ได้เข้ามาเพื่อขอรับการศึกษาปฏิบัติภาวนาและบวช
เป็นพระภิกษุและสามเณรเป็นจำ�นวนมาก
ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๘ พระอาจารย์ปสันโนได้
รับการแต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาสตามกฎระเบียบของคณะ
สงฆ์ไทย โดยสถานะภาพและหน้าทีข่ องเจ้าอาวาส

หลวงพ่อปสันโน ได้ทำ�หน้าที่ให้การอบรมสั่งสอน
ญาติโยมในชุมชนต่างๆ ทัง้ ในจังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย
ในระหว่ า งการปฏิ บัติห น้ า ที่เ จ้ า อาวาสวั ด ป่ า
นานาชาติ ท่านยังได้มสี ว่ นร่วมและริเริม่ ในโครงการ
พัฒนาวัดและชุมชนรอบวัด ดังนั้น โดยการแนะนำ�
และสนับสนุนของพระอาจารย์ปสันโน โครงการ
พัฒนาชุมชนบ้านบุ่งหวาย อำ�เภอวารินชำ�ราบ ได้
รับทัง้ การรับรองและรางวัลว่าเป็นหมูบ่ า้ นแห่งความ
สมานฉันท์ ประชาชนในชุมชนประกอบคุณงาม
ความดีและมีสมั มาอาชีพ   และในระหว่างทีท่ า่ นดำ�รง
ตำ�แหน่งเจ้าอาวาส ขนาดพืน้ ทีข่ องวัดป่านานาชาติได้
ขยายเพิม่ เติม จากเดิมซึง่ มีเนือ้ ที่ ๙๐ ไร่ เป็น ๓๕๐ไร่
จวบจนปัจจุบัน โครงการปลูกต้นไม้ภายในวัด ได้
รับการยกย่องจากกรมป่าไม้จงั หวัดอุบลราชธานี ให้
เป็นต้นแบบของการฟืน้ ฟูสภาพป่าไม้
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๓ พระอาจารย์ปสันโน ได้
ก่อตั้งสำ�นักสงฆ์ภูจ้อมก้อมขึ้นเป็นสาขาหนึ่งของ
วัดป่านานาชาติ เนือ่ งจากวัดป่านานาชาติมชี อ่ื เสียง
และผูค้ นเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ การก่อตัง้ สำ�นักสงฆ์ภู

จ้อมก้อมซึง่ มีพน้ื ทีต่ ดิ กับวนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
เขตอำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลาชธานี เกิดขึน้ เพือ่
ใช้เป็นสถานทีป่ ลีกวิเวกบำ�เพ็ญเพียรภาวนาสำ�หรับ
พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากวัดป่านานาชาติ
ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๔ พระอาจารย์ปสันโน ได้
ก่อตัง้ สำ�นักสงฆ์เต่าดำ� ซึง่ มีพน้ื ทีอ่ ยูใ่ นเขตวนอุทยาน
ไทรโยค อำ�เภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดย
มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย วกั น กั บ การก่ อ ตั้ง สำ � นั ก สงฆ์
ภูจ้อมก้อม สำ�นักสงฆ์ท้ังสองแห่งมิได้เป็นเพียง
สถานที่สำ�หรับบำ�เพ็ญเพียรภาวนาและฝึกอบรม
พระเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ท่ีช่วยปกป้องรักษา
ผืนป่าและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอีกด้วย
สำ�นักสงฆ์ท้งั สองแห่งได้รับการคุ้มครองสนับสนุน
จากกรมป่าไม้และกรมการทหารไทย
พุทธศักราช ๒๕๓๓ พระอาจารย์ปสันโน ได้
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการรวมตั ว ของกลุ่ ม บุ ค คลผู้ ที่
สนใจการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยต่อมากลุ่มบุคคลคณะ
นี้ได้ถูกรวบรวมและจัดตั้งเป็นมูลนิธิพิทักษ์ธรรม
ชาติเพื่อชีวิต (Nature Care Foundation) อย่าง
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เป็นทางการในปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๔ ปัจจุบนั องค์กร
นีย้ งั คงดำ�เนินการเพือ่ สาธารณประโยชน์อยู่ โดยมุง่
ให้ความรู้ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระ รวมทัง้ เป็น
หน่วยงานผูร้ เิ ริม่ โครงการเพือ่ สนับสนุนการเลีย้ งชีพ
แบบยัง่ ยืน
ในระหว่างปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๕ และ ๒๕๓๖ ท่าน
ได้เป็นผู้ช่วยจัดเตรียม และดำ�เนินงานพระราชทาน
เพลิงถวายแด่องค์พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา) ณ
วัดหนองป่าพง อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
และนับตัง้ แต่หลวงพ่อชาอาพาธและได้ละสังขารไป
แล้ว พระอาจารย์ปสันโนได้รับมอบหมายให้เป็น
คณะกรรมการผูว้ างระเบียบและการปกครองของวัด
หนองป่าพงและวัดสาขาต่างๆ ซึง่ มีจ�ำ นวนมากกว่า
๒๐๐ สาขา

ภารกิจในต่างปะเทศ

ขณะทีย่ งั คงพำ�นักอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย พระ
อาจารย์ปสันโน ได้รับโอกาสหลายครั้งให้ปฏิบัติ
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หน้าที่เป็นล่ามแปลและผู้ติดตามพระเถระผู้ใหญ่
อาทิเช่น พระธรรมโกษาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
และพระเทพดิลก (มหาระแบบ ฐิตญาโน) ซึง่ ได้เดิน
ทางไปเผยแผ่ธรรม ณ วัดสาขาต่างๆ ของวัดหนอง
ป่าพงในประเทศอังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ในเดื อ นมกราคม ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐
พระอาจารย์ ป สั น โน ได้ เ ดิ น ทางไปยั ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพือ่ ช่วยก่อตัง้ วัดป่าอภัยคีรี ซึง่ ตัง้ อยู่
ในเขต Redwood Valley มลรัฐแคลิฟอร์เนีย การ
ก่อตั้งวัดป่าอภัยคีรีเกิดขึ้นเนื่องมาจากความสนใจ
ของกลุม่ บุคคลชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
อ่าวซานฟรานซิสโก ชาวอเมริกันกลุ่มนี้ได้รับการ
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ จ ากพระอาจารย์ สุ เ มโธที่ ป ระเทศ
อังกฤษ อีกทั้งเคยเดินทางมาประเทศไทยและได้
รับแรงบันดาลใจจากการพบเห็นหลวงพ่อชา
วัดป่าอภัยคีรีต้ังอยู่ทางทิศเหนือของเมืองซาน
ฟรานซิสโก ต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์
จากเมืองซานฟรานซิสโกประมาณสองชั่วโมงครึ่ง
วัดป่าอภัยคีรมี เี นือ้ ที่ ๒๘๐ เอเคอร์หรือ ๗๐๐ ไร่อยู่
ในเขตพืน้ ทีป่ า่ เขา พระอาจารย์ปสันโนปฏิบตั ิหน้าที่

เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรีร่วมกับพระอาจารย์
อมโร จนกระทัง่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๓ หลังจากที่
พระอาจารย์อมโร ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
หน้ า ที่เ จ้ า อาวาสวั ด อมราวดี ที่ป ระเทศอั ง กฤษ
ปัจจุบัน พระอาจารย์ปสันโน จึงปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรีแต่เพียงผู้เดียว
อุบาสกและอุบาสิกาผู้มีความประสงค์เพื่อที่จะ
ศึกษาปฏิบัติภาวนาที่วัดป่าอภัยคีรี สามารถมาพัก
อาศัยอยู่แบบระยะสั้นหรือระยะยาวได้ตามความ
เหมาะสม สำ�หรับอุบาสกผู้ท่ีมีความประสงค์จะ
บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์จะต้องรักษาศีล ๘ และถือ
ครองผ้าขาว (Anagarika) เป็นระยะเวลา ๑ ปี หลัง
จากนัน้ จึงจะได้รบั การบวชเป็นสามเณรต่ออีก ๑ ปี
ก่อนที่จะมีคุณสมบัติสมควรได้รับการบวชเป็นพระ
ภิกษุสงฆ์อย่างเต็มรูปแบบต่อไป
ก่อนที่พระอาจารย์ปสันโน จะเดินทางออกจาก
ประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งจากท่านเจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ นับ
ตั้ ง แต่ วั ด ป่ า อภั ย คี รี ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง มามี ป ระชาชนชาว
อเมริ กั น ให้ ค วามสนใจอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการเข้ า

มารับการฝึกอบรมเพื่อที่จะเป็นพระภิกษุสงฆ์ เป้า
หมายเฉพาะของการก่ อตั้ง วั ด ป่ า อภั ย คี รีคือเพื่อ
เป็นการสร้างและพัฒนาพระภิกษุสงฆ์
บนผื น แผ่ น ดิ น ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี ศู น ย์
ปฏิ บัติส มาธิ เ ชิ ง พุ ท ธมากมายหลายแห่ ง สำ � หรั บ
บุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจแต่ไม่ใคร่มใี ครให้ความสำ�คัญกับ
คณะพระภิกษุสงฆ์ซง่ึ เป็นตัวจักรสำ�คัญของการวาง
รากฐานพระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลาที่ได้ก่อ
ตั้งวัดป่าอภัยคีรีมามีพระภิกษุสงฆ์จำ�นวนมากกว่า
๒๐ รูปทีไ่ ด้รบั การบวชอย่างเต็มรูปแบบ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบทีส่ �ำ คัญอีกด้านหนึง่ ของพระอา
จารย์ปสันโน ซึ่งได้รับมอบหมายจากวัดหนองป่า
พงในฐานะทีเ่ ป็นพระภิกษุอาวุโส คือรับผิดชอบดูแล
วัดสาขาของหนองป่าพงทางแถบทวีปอเมริกาเหนือ
ซึง่ มีวดั สาขา ๒ แห่งตัง้ อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา
และอีก ๓ แห่งตัง้ อยูใ่ นประเทศแคนาดา
การเผยแผ่ธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ทัว่ ไปแล้ว ชาวอเมริกนั ทีใ่ ห้ความสนใจในพระพุทธ
ศาสนามี จำ� นวนมากเกิ น กว่ า ที่วัด ป่ า อภั ย คี รีจ ะ
สามารถรองรับได้ ดังนั้นทางวัดจึงจำ�เป็นต้องให้
วิเทศธรรมบรรยาย : สายธารแห่งสายธรรม

45

บุคคลทีส่ นใจรอคิว ทัง้ เพือ่ ทีจ่ ะมาพักอาศัยภายใน
วัดแบบชัว่ คราว และเพือ่ ทีจ่ ะรอรับการบวชเป็นพระ
ภิกษุสงฆ์
เนือ่ งจากทางวัดได้รบั กิจนิมนต์ และการร้องขอ
จากกลุม่ พุทธศาสนิกชนหลายกลุม่ ให้ไปแสดงธรรม
ในหลากหลายโอกาส จึงมีความจำ�เป็นที่ทางวัด
จะต้องรักษาความสมดุล ระหว่างการตอบสนอง
ต่อความสนใจของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ และการจัด
เตรียมสภาพแวดล้อมของวัดให้มีความมั่นคงเอื้อ
ต่อการบำ�เพ็ญเพียรภาวนาและมีความเงียบสงบ
สำ�หรับผูท้ ม่ี าเยีย่ มเยือน และผูท้ พ่ี กั อาศัยอยูภ่ ายใน
วัด
ในแต่ละปี ทางวัดป่าอภัยคีรีจะรับกิจนิมนต์ไป
เผยแผ่ธรรมให้กับกลุ่มพุทธศาสนิกชนและคณะ
บุ ค คลที่ ส นใจพระพุ ท ธศาสนาตามสถานที่ แ ละ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมตามเมืองต่างๆดังต่อไปนี้ คือ ทุก
เดือนทางวัดจะรับกิจนิมนต์ไปเผยแผ่ธรรมให้กับ
กลุ่มพุทธศาสนิกชนที่เมืองเบอร์คเลย์ (Berkeley)
เมืองยูไคยา (Ukiah) และเมืองฟอร์ดแบรค (Fort
Bragg) เป็นประจำ�เดือนละครั้งตามแต่ละเมืองดัง
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กล่าว
ทางวัดยังได้รับกิจนิมนต์ให้เป็น ผู้นำ�การสอน
กรรมฐานแบบหนึง่ วันเต็ม เป็นประจำ� ปีละ ๒ ครัง้
และการสอนกรรมฐานแบบ ๑๐ วั น ในเดื อ น
พฤศจิกายนของทุกปี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสปิริต
ร็อค (Spirit Rock Center) และทางวัดป่าอภัยคีรี
เองก็มีการเผยแผ่และจัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำ� 
เดือนละ ๒ ครัง้ ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมและผูถ้ อื ศีล
นอกจากนีใ้ นระหว่างปี ๒๕๔๔ และ ๒๕๔๘ ทาง
วัดได้จัดการฝึกอบรมขั้นสูงเป็นระยะเวลามากกว่า
สามปีครึง่ ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมจำ�นวน ๑๒ คน ซึง่ ทำ�
หน้าทีเ่ ป็นผูน้ �ำ และดำ�เนินการเผยแผ่ธรรมในชุมชน
ของตนเอง ผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มนี้มาจากรัฐต่ า งๆ
ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ แมสซาชูเซตส์
นอร์ทแคโรไลนา ฟลอริดา วิสคอนซิน โอเรกอน
แคลิฟอร์เนีย และประเทศแคนาดา แม้การฝึกอบรม
ผูน้ �ำ การเผยแผ่ธรรมได้สน้ิ สุดลงแล้ว กลุม่ ผูน้ �ำ และ
ปฏิบตั ธิ รรมกลุม่ นีย้ งั คงมาพบปะแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับพระอาจารย์ปสันโนอยูเ่ ป็นประจำ�ทุกปี และยังมี
การปฏิบตั ธิ รรมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ส�ำ หรับวัยรุน่

โดยเฉพาะ ซึง่ ได้จดั ขึน้ เป็นประจำ�ทุกปี ตัง้ แต่ได้เริม่
ก่อตัง้ วัดป่าอภัยคีรมี า
ในทุกๆ ปีพระอาจารย์ปสันโน ร่วมกับครูโยคะ
ที่ผ่านการรับรองแล้วจะจัดการฝึกอบรมการเจริญ
สมาธิภาวนาร่วมกับโยคะ การเผยแผ่ธรรมร่วม
กั บ การสอนโยคะนี้นำ� ประโยชน์ ไ ปสู่อ งค์ ก รครู ผู้
สนับสนุนโครงการการเจริญสมาธิ และโยคะสำ�หรับ
โรงเรียนที่ด้อยโอกาส นอกจากนี้ทางวัดได้ให้การ
ช่วยเหลือเป็นประจำ�ทุกปีในโครงการครอบครัว
ปฏิบตั ธิ รรม ๕ วันสำ�หรับครอบครัวพุทธศาสนิกชน
ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมสปิรติ ร็อค โดยมีผเู้ ข้าร่วมการ
ปฏิบตั ธิ รรมประมาณ ๑๓๐ คน
ถึงแม้ว่าการเผยแผ่ศาสนาในโรงเรียนของรัฐจะ
ขัดต่อกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ทุก
ปีจะมีโรงเรียนเอกชนบางแห่งนำ�นักเรียนมาเยี่ยม
เยือนวัดป่าอภัยคีรีหรือบางครั้งพระภิกษุสงฆ์จะ
ออกไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนในเวลาและโอกาสที่
เหมาะสม ทางวัดจะรับกิจนิมนต์ไปเผยแผ่ธรรมใน
รัฐต่างๆ นอกเขตรัฐแคลิฟอร์เนีย

คี รีถูก จั ด ตั้ง ขึ้น ในปี ๒๕๕๓ ภายหลั ง จากการมี
สัมพันธภาพทีด่ ี และยาวนานหลายปีรว่ มกับความ
สนใจของกลุม่ พุทธศาสนิกชนเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐ
โอเรกอน (กัลยาณมิตรทางธรรมเมืองพอร์ตแลนด์)
สำ�นักสงฆ์แปซิฟิกเป็นสถานที่เงียบสงบอยู่ในเขต
ชนบท ตัง้ อยูห่ า่ งจากเมืองพอร์ตแลนด์ ซึง่ ต้องใช้
เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ ๑ ชัว่ โมง
ความสนใจในพระพุ ท ธศาสนาของกลุ่ม ชาว
อเมริกนั นีเ้ กิดขึน้ เนือ่ งมาจากความซาบซึง้ ในคำ�สอน
ของหลวงพ่อชา วัดป่าอภัยคีรมี คี วามสัมพันธ์อย่าง
ความเหนียวแน่นกลมเกลียวกับชุมชนชาวไทยที่
อาศัยอยูใ่ นเขตอ่าวซานฟรานซิสโกมาอย่างต่อเนือ่ ง
สรุปโดยรวมแล้ว ความสนใจพระพุทธศาสนาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกากำ�ลังเติบโตเพิ่มมากขึ้น ทั้ง
ในกลุ่มบุคคลผู้สนใจทั่วไป และผู้ท่ีต้องการสละ
ชีวติ ทางโลกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ซึง่ พระอาจารย์
ปสันโน ได้อทุ ศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลือและให้การส่งเสริม
สนับสนุน กลุ่มบุคคลผู้สนใจพระพุทธศาสนาดัง
กล่าวมาโดยตลอด

สำ�นักสงฆ์แปซิฟิกเป็นสาขาย่อยของวัดป่าอภัย
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ผลงานตีพิมพ์
ภาษาไทย

• ลิ้มรสสิ่งที่อยู่ในใจ
• เมตตาด้วยปัญญา
• ไม่ลืมไม่หลง
• ความเจริญในทางที่ประเสริฐ
• ง่ายกว่าที่คิด
• ดูให้ดีมีแต่ได้
• ต้องทำ�ให้ต้องธรรม
• ทางเส้นเก่าในมุมมองใหม่
• ทางแก้ทุกข์
• วันคืนล่วงไปๆ เรากำ�ลังทำ�อะไรอยู่
• สติปัฏฐาน ๔
• อานาปานสติ
• ทางสายปัญญา
• ธรรมดาของตาเห็นธรรม

ภาษาอังกฤษ
• The Last Breath
• A Dhamma Compass
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• Wisely Reflecting
• Don’t Hold Back
• Like a River
• On Becoming and Stopping

ผลงานเขียนร่วมกับพระอาจารย์อมโร

• The Dhamma and the Real World
• Words of Calm and Friendship
• Broad View, Boundless Heart
• The Island– An Anthology of
    the Buddha’s Teachings on Nibbana

ภาพการประกอบศาสนกิจด้านต่างๆ
ของ

พระโพธิญาณวิเทศ
(พระอาจารย์ปสันโน)
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จิตคิดกับใจรู้

โดย พระวิเทศพุทธิคุณ (พระอาจารย์อมโร)
แปลจากหนังสือ Finding the Missing Peace บทที่ ๓ เรื่อง Thinking and Knowing

.......................................
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สองบททีผ่ า่ นมา เราได้ทดสอบปฏิบตั คิ ณ
ุ ลักษณะ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนา คือการวางจิตให้
แน่วแน่และการมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ อันได้แก่ วิธี
กำ�หนดจิตให้จดจ่ออยูก่ บั อารมณ์เดียว ซึง่ เป็นวิธฝี กึ
จิตให้สามารถใส่ใจอยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะ อย่างไรก็ตาม
การวางจิตให้แน่วแน่และการมีจติ ตัง้ มัน่ เป็นสมาธิ โดย
สภาพแล้วไม่ได้มอี สิ ระอยูใ่ นตัวเอง แม้การมีจติ แน่วแน่
และตัง้ มัน่ เป็นสมาธิได้ อาจจะให้ความสงบและปีตสิ ขุ
เป็นอย่างยิง่ ก็จริง แต่หากลำ�พังอาศัยเพียงสภาวะเหล่า
นัน้ ผูป้ ฏิบตั กิ ย็ งั ไม่อาจจะพัฒนาให้เกิดความเข้าใจชัด
ชนิดทีเ่ ป็นจุดหมายของวิปสั สนาภาวนาได้

สมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา

พระพุทธองค์ทรงจำ�แนกการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา
ไว้ ๒ ขัน้ หรือ ๒ ระดับ โดยเนือ้ หาในบทที่ ๑ และ
บทที่ ๒ ได้ครอบคลุมสมาธิภาวนาระดับแรกไว้
แล้ว ซึ่งเป็นระดับที่ผ้ปู ฏิบัติวางรากฐานแห่งความ
สงบ ความระงับและความแน่วแน่ไว้ได้แล้ว ระดับ
ที่สอง เป็นการปลดปล่อยใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระ
ด้วยวิธที ล่ี ะเอียดลึกซึง้ และเป็นระดับของการอบรม

ปัญญา หรือความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิง่ ทัง้ หลาย
ตามสภาวะทีเ่ ป็นจริงว่า แท้จริงแล้ว เราคืออะไรแน่
เราดำ�รงอยูอ่ ย่างไร และเรามาประจวบเหมาะอยูใ่ น
ห้วงจักรวาลนีไ้ ด้อย่างไร
บางครัง้ สมาธิภาวนาทัง้ สองระดับ จะปรากฏ
ให้เห็นต่างกันหรือแยกจากกันต่างหาก โดยแต่ละ
ระดับจะมีข้ันตอนการปฏิบัติเป็นของตัวเอง พระ
อาจารย์สเุ มโธ ภิกษุชาวอเมริกนั ซึง่ เป็นประธาน
คณะสงฆ์ในภาคพื้นตะวันตกของวัดป่าสายหลวง
พ่อชาจากประเทศไทย และแม้แต่หลวงพ่อชาเอง
ทั้งสองท่านต่างเน้นตรงกันว่า การมองว่าสมาธิ
ทั้งสองระดับมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่โดย
ธรรมชาติ น้ัน ถื อว่ า ถู กต้ อ งมากกว่ า ที่จ ะเห็ นว่ า
สมาธิท้งั สองอย่างไม่เกี่ยวข้องกัน อยู่แยกต่างหาก
จากกัน และยังเป็นการถูกต้องเหมาะสมกว่า หาก
จะอธิบายให้สมาธิท้ังสองระดับเป็นหนึ่งเดียวกัน
เป็นความจริงที่ต้งั อยู่บนพื้นฐานร่วมกัน แต่อยู่กัน
คนละช่วงตอนหรือต่างคุณสมบัติกันเท่านั้น เช่น
เดียวกันกับดอกแอปเปิลที่อยู่บนต้นแอปเปิล และ
ลูกแอปเปิลสุกเต็มทีท่ เ่ี รากัดอยูเ่ ต็มคำ� ดอกแอปเปิล
และลูกแอปเปิล เป็นของต่างอย่างต่างอันกัน ดอก
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แอปเปิลก็ไม่เหมือนกับลูกแอปเปิล แต่ทว่าโดย
ธรรมชาติแล้ว ทั้งสองอย่างต่างก็เป็นผลิตผลที่อยู่
บนกระบวนการเดียวกัน

การอบรมวิปัสสนา

วิปัสสนาภาวนาจะก้าวหน้าได้ ก็โดยอาศัยพื้น
ฐานทีไ่ ด้จากความสงบ เนือ่ งจาก ต่อเมือ่ จิตสงบ
และตั้งมั่นพอแล้วเท่านั้น ผู้ปฏิบัติจึงจะสามารถ
ปล่อยอารมณ์กรรมฐานนั้นๆ ที่ตนใช้เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยว แล้วเข้าไปรู้เห็นประสบการณ์รับรู้ในแง่
ที่เป็นสภาวะธรรมล้วนๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
ขณะ บทที่ ๒ ได้พดู ถึงการปล่อยลมหายใจและ
ถอยห่างออกมา เป็น ผู้เฝ้าสังเกตสภาวะอันโล่ง
ว่าง ซึ่งเป็นเนื้อที่ภายในที่ลมหายใจอาศัยเคลื่อน
ตัวและรู้สึกอยู่กับสภาวะอันโล่งว่างนั้น ด้วยการ
อบรมสมาธิโดยวิธีน้ี ความตั้งมั่นของสมาธิก็จะ
ยิ่ ง หยั่ ง ฐานได้ อ ย่ า งมั่ น คงมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น เดี ย ว
กั บ เรื อ ที่ล อยลำ � อยู่บ นผื น น้ำ� ได้ อ ย่ า งมั่น คง ต่ อ
จากนั้ น ไป ผู้ ป ฏิ บั ติ จ ะสามารถปล่ อ ยอารมณ์
กรรมฐาน และเริ่ม ใช้ ศัก ยภาพด้ า นปั ญ ญาหรื อ
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ความรู้ชัดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยที่ผู้ปฏิบัติจะ
ปล่อยวางเนื้อหาเรื่องราวของประสบการณ์ที่รับ
รู้ ในระดั บ ที่ ละเอียดได้ ม ากขึ้ น เรื่อยๆ พร้ อมทั้ง
ฝึกหัดเป็น ผู้สังเกตการณ์กระบวนการที่ดำ�เนินไป
ของประสบการณ์รับรู้นั้นด้วย

การเจริญวิปัสสนา

การเจริญวิปัสสนาภาวนามีวิธีการดังนี้คือ เริ่ม
ต้นสมาธิภาวนาด้วยการวางจิตให้แน่วแน่อยู่กับ
ลมหายใจ หรื อ อารมณ์ ก รรมฐานอย่ า งใดอย่ า ง
หนึง่ เมือ่ จิตตัง้ มัน่ ผ่องใส และทรงตัวมัน่ คงอยูก่ บั
ปัจจุบันขณะ ให้ผู้ปฏิบัติผละจากการกำ�หนดลม
หายใจหรืออารมณ์กรรมฐานอื่นๆ แล้วเปิดใจรับ
รู้กระแสแห่งประสบการณ์สัม ผัสทั้งหมด กระแส
ทีว่ า่ นี้ อาจรวมถึงเสียงนกร้องเจือ้ ยแจ้วทีเ่ ราได้ยนิ
หรือความรูส้ กึ ทีข่ าสองข้าง อาจจะเป็นความทรงจำ�
ทีผ่ ดุ ขึน้ มากระทันหัน หรือการนึกหาว่ามีอะไรอยู่
ในตู้เย็นที่พอจะทานเล่นได้บ้างหลังจากที่ฝึกสมาธิ
เสร็จ มีความคิดอ่าน ความคิดเห็น หรือความรูส้ กึ
ประเภทเลือ่ นลอยต่างๆ มากมายซึง่ จะปรากฏขึ้น

ที่จิตอาจพัดไหลไปตาม แต่เมื่อว่าโดยการเจริญ
วิปสั สนาภาวนา แทนทีจ่ ะไปสนใจรายละเอียดของ
เรือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งอะไรก็ตาม ก็ให้ใส่ใจไปทีต่ วั
กระบวนการโดยรวมทั้งหมดของประสบการณ์ท่ี
กำ�ลังรับรู้ เช่น แทนทีพ่ ยายามคิดให้ออกว่า มันนก
ชนิดไหนนะทีก่ �ำ ลังส่งเสียงร้องอยู่ ก็ให้สงั เกตเฉพาะ
เสียงทีก่ �ำ ลังดังขึน้ และดับหายไป หรือสังเกตแค่ตวั
ความคิดที่กำ�ลังเกิดขึ้นและดับไป หรืออาจจะเป็น
ความรูส้ กึ สัมผัสทางร่างกาย เช่น ความรูส้ กึ ทีข่ าที่
กำ�ลังเกิดขึน้ และหายไป
สาระสำ�คัญ คือ การมองเห็นสภาวะธรรมชาติ
ของประสบการณ์รับรู้ท่ีกำ�ลังเปลี่ยนแปลง และ
การหั น เหความสนใจออกมาจากเนื้ อ หาราย
ละเอี ย ดของเรื่อ งด้ ว ยความตระหนั ก รู้ ถึ ง แม้ ว่า
จิตจะรู้สึกสนอกสนใจในประเด็นสำ�คัญของเรื่อง
เป็ น อย่ า งยิ่ ง ก็ ต าม เช่ น จะทานอะไรเป็ น ของ
ว่างดีนะหลังจากนี้ เป็นต้น ระหว่างที่อยู่ในช่วง
ของการปฏิบัติภาวนา เราจะไม่ใส่ใจรายละเอียด
ของความคิด ยกตัวอย่างเช่น ไม่ต้องไปสนใจว่า
คุณยายของเรากำ�ลังทำ�อะไรอยู่ แต่ให้ใส่ใจความ
จริงในแง่ทว่ี า่ ความคิดนึกหรือความทรงจำ�เกีย่ วกับ

คุณยายของเรากำ�ลังปรากฏขึน้ มา ตัง้ อยู่ และเลือน
หายไป ผูป้ ฏิบตั จิ ะใช้แนวทางการปล่อยวางจากบท
ที่ ๒ เพือ่ ปล่อยจิตจากการเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องใน
เนือ้ เรือ่ ง ทีก่ �ำ ลังแสดงรายละเอียดของมันก็ได้ เพือ่
ถอยออกมายืนดูกระแสคลืน่ แห่งเหตุการณ์ หรือชุด
แห่งประสบการณ์รบั รูท้ ก่ี �ำ ลังเกิดขึน้ ดำ�เนินไป และ
เปลีย่ นแปลง

สร้างความมัน่ คง
ให้กบั ความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม

ดังได้อธิบายไปแล้วในบทที่ ๒ เมือ่ ผูป้ ฏิบตั เิ ริม่
เห็นว่า คุณภาพของความตืน่ รูห้ รือความรูส้ กึ ตัวทัว่
พร้อมทรงตัวได้อย่างมัน่ คงสม่�ำ เสมอ ความรูส้ กึ ตัว
มีสภาวะทีผ่ อ่ งใสและโปร่งโล่งว่าง ผูป้ ฏิบตั จิ ะเริม่ อยู่
ในสถานะผูส้ งั เกตการณ์สายธารแห่งเหตุการณ์ และ
ชุดแห่งความคิดและอารมณ์ความรู้สึก ทั้งที่อยู่ใน
โลกภายในตนและโลกภายนอกตัว ทุกอย่างจะเกิด
ขึ้นภายในขอบเขตของความรู้สึกที่โปร่งโล่งว่างอัน
เดียวกัน
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ธรรมชาติอันแท้จริง
แห่งประสบการณ์รับรู้

โดยการปล่อยวางเนื้อเรื่องของประสบการณ์
รับรู้ และฝึกฝนให้จติ พักแนบไปกับสภาวะตืน่ รู้ ที่
ให้ความรู้สึกโล่งว่างและยินยอมพร้อมรับ ผู้ปฏิบัติ
จะเริม่ ประจักษ์วา่ ตัวเนือ้ หารายละเอียดของเรือ่ ง
ราว ไม่ได้นา่ สนใจอะไรมากมายขนาดนัน้ เมือ่ ใจ
ทรงตัวอยู่กับสภาวะของความตื่นรู้อย่างมั่นคงแล้ว
เรื่องอะไรก็ตามที่ปรากฏเข้ามาในขอบเขตนั้น ไม่
ว่า จะเป็ นเรื่องที่น่า หลงใหลหรือ น่า เจ็บ ปวด ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือว่าน่าเบื่อ หรือไม่ว่า
จะเป็นความคิดแบบเดิม ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนับ
พันๆ ครัง้ ก็ตาม ทัง้ หมดจะกลายเป็นเพียงสิง่ ที่
ไร้แก่นสารสาระ ผู้ปฏิบัติสามารถแนบพักอยู่กับ
สภาวะของความตื่นรู้ท่ีให้ความรู้สึกเปิดโปร่งโล่ง
ว่างไปพร้อมๆ กับรูส้ กึ ถึงประสบการณ์รบั รูท้ ก่ี �ำ ลัง
ดำ�เนินไปก็ได้ ผูป้ ฏิบตั จิ ะเริม่ สังเกตเห็นว่า ลักษณะ
ธรรมชาติของประสบการณ์รบั รู้ ก็คอื ความเป็นสิง่ ที่
ต้องเปลีย่ นแปลง พร้อมกันนัน้ ก็จะเริม่ เห็นสภาวะ
คือความเป็นของไม่ใช่ตัวตน อันเป็นแก่นแท้ของ
ประสบการณ์รบั รูอ้ กี ด้วย
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ยกตัวอย่างเช่น ความนึกคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์
ครั้งสำ�คัญในชีวิตของเรา หรือความทรงจำ�ที่เป็น
เรือ่ งราวส่วนตัวจริงๆ ปรากฏขึน้ ต่อมา ก็มเี สียงนก
ร้องหรือเสียงของรถยนต์ทว่ี ง่ิ ผ่านไปดังขึน้ ผูป้ ฏิบตั ิ
จะสังเกตได้วา่ ความทรงจำ�เท่านัน้ ทีค่ ล้ายกับว่าเป็น
ของเรา มีสว่ นทีบ่ ง่ ลักษณะเฉพาะของความเป็นตัว
ตน ของความเป็น “เรา” ทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ แต่เสียง
รถยนต์ทว่ี ง่ิ ผ่านไปไม่ให้ความรูส้ กึ ว่าเป็น “เรา” เป็น
เหมือนสิง่ ทีป่ รากฏอยูน่ อกตัวเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม หากผู้ปฏิบัติทรงอยู่ในสภาวะ
ของความรู้สึกตัว ที่ให้ความรู้สึกเปิดโปร่งโล่งว่างนี้
ได้อย่างมัน่ คง ก็จะประจักษ์ชดั ได้วา่ ไม่วา่ จะเป็น
ความทรงจำ�ส่วนตัวหรือเสียงรถยนต์กต็ าม ทัง้ สอง
อย่าง ต่างก็เกิดขึ้นแล้วดับไป และต่างก็ปรากฏ
ขึ้ น ในขอบเขตความรู้ สึ ก ที่ เ ปิ ด โปร่ ง โล่ ง ว่ า งอั น
เดียวกัน ผูป้ ฏิบตั จิ ะเกิดความรูเ้ ห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า
เครื่องหมายที่ตนตีตราประทับให้กับประสบการณ์
รับรู้ เช่น “นีค่ อื เรา” หรือ “นีไ่ ม่ใช่เรา” หรือ “นี่อยู่
นอกตัวเรา” เป็นสักแต่ว่าเครื่องหมายที่ถูกประทับ
ลงบนประสบการณ์รับรู้ แต่ไม่ใช่ตัวประสบการณ์
รับรู้จริงๆ เมื่อถอยออกมายืนในระยะที่ห่างพอ

จากเนื้อหารายละเอียดของประสบการณ์รับรู้นั้น
ก็จะช่วยให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประสบการณ์รับ
รู้ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น
ความคิดส่วนตัวก็ดี อารมณ์ที่อยู่ในก้นบึ้งของใจก็
ดี เสียงที่ลอยผ่านไปมาก็ดี เกิดขึ้นแล้วต้องดับไป
ทั้งหมดล้วนเป็นรูปแบบของธรรมชาติ ที่อุบัติขึ้น
มาแล้วต้องสลายตัวไป

ความเป็นของไม่ใช่ตัวตนของ
ประสบการณ์รับรู้

ด้วยความรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งเช่นนี้ จะนำ�มาซึ่ง
ปัญญาหยั่งรู้ของใจที่ตระหนักได้ว่า ปรากฏการณ์
เหล่านี้ เป็นเพียงรูปแบบของธรรมชาติ โดยก่อน
ที่ความประจักษ์ชัดเช่นนี้จะเกิดขึ้น คนเรามักมี
แนวโน้มนิสัยไปในทางที่จะติดเครื่องหมายให้กับ
บางปรากฏการณ์ โดยความเป็น “ตัวเรา” บาง
ปรากฏการณ์โดยความเป็นสิ่งที่ “ไม่ใช่เรา” หรือ
เป็น “ของโลก” และสำ�หรับบางปรากฏการณ์ เรา
ก็ไม่ค่อยมั่นใจนักว่ามันเป็นของภายในตัว หรือ

เป็นของภายนอกตัว หรือเป็นแค่อะไรสักอย่างทีม่ นั
เป็น แต่โดยอาศัยการเจริญวิปสั สนาซึง่ เป็นปัญญาที่
เกิดจากใจ เราจะเริม่ ประจักษ์วา่ ปรากฏการณ์ทกุ
อย่างที่เกิดขึ้นแล้วดับไป เป็นแค่เพียงรูปแบบหนึ่ง
ของธรรมชาติเท่านัน้
เมื่อ ประจั ก ษ์ แ จ้ ง ได้ เ ช่ น นี้ เราจะเริ่ม มี ค วาม
สามารถในการปล่อยวางจากการสำ�คัญมั่นหมาย
สิง่ ต่างๆ โดยความเป็นตัวตนจนเกินไป ตัวอย่าง
เช่น ให้ลองนึกถึงประสบการณ์ท่ีงดงามและสวย
หรู ตอนที่ประสบผลสำ�เร็จครั้งสำ�คัญหรือขณะที่
กำ�ลังมีรักแท้ ประสบการณ์เหล่านี้อยู่ในช่วงเวลา
ที่เรากำ�ลังไปได้สวยมีจังหวะชีวิตที่ลงตัว จากนั้น
ให้นึกถึงประสบการณ์ช่วงที่ตกต่ำ�ย่ำ�แย่ เจียนไป
เจียนอยู่ อะไรต่อมิอะไรผิดพลาดไปหมด เช่น ต้อง
เลิกราหย่าร้างหรือพบความล้มเหลว ประสบการณ์
ลักษณะนี้ เป็นจังหวะชีวติ ทีข่ มขืน่ เจ็บปวด ต่อไป
ลองนึกถึงอะไรก็ได้ทเ่ี ป็นเรือ่ งดาษดืน่ ทัว่ ไปของโลก
เช่น เสียงรถราทีว่ ง่ิ ผ่านไป เป็นต้น เราจะเริม่ เห็นได้
ว่า ไม่วา่ สิง่ นัน้ จะเป็นประสบการณ์ทเ่ี ราเห็นว่าเป็น
ตัวเรา เป็นสิ่งภายนอกตัวเรา หรือเป็นเรื่องของ
โลกก็ตาม จิตและใจสามารถตื่นขึ้นมาประจักษ์
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แจ้งต่อความจริงทีว่ า่ สิง่ ทีเ่ รียกว่า“ตัวเรา” หรือ “ผู้
อืน่ ” “ภายในตน” หรือ “ภายนอกตน” เป็นเพียง
การกำ�หนดตามระบบแบบแผนซึ่งเป็นข้อตกลงกัน
เท่านัน้ (สมมติบญ
ั ญัติ – ผูแ้ ปล) แท้จริงแล้ว มัน
คือรูปแบบหนึ่งของธรรมชาติท่ปี รากฏภาวะขึ้นมา
คลี่คลายตัวแล้วสลายหายไป และสิ่งทั้งหมดนั้นก็
บรรจุรวมอยูภ่ ายในสภาวะของความตืน่ รูแ้ ละความ
รูส้ กึ ตัว ทีป่ ระสานทุกอย่างเข้ามาไว้ดว้ ยกัน
สิง่ ทีก่ �ำ ลังพูดถึงอยู่ ณ ทีน่ ้ี ไม่ใช่ค�ำ สอนตาม
ตำ�ราหรือหลักความเชื่อทางศาสนา ที่มุ่งให้ใคร
คล้ อ ยตามท่ า เดี ย ว สมาธิ ภ าวนาในพระพุ ท ธ
ศาสนา เป็นกระบวนการแห่งการค้นคว้าสังเกต
กล่าวคือ เราต้องลงมือค้นหาธรรมชาติอันแท้จริง
ของประสบการณ์รบั รูใ้ ห้ประจักษ์แก่ตวั เราเอง บท
บรรยายนำ � ฝึ ก สมาธิ ภ าวนาในตอนท้ า ยของบท
นี้ ก็มีจุดประสงค์อยู่ท่ีการนำ�สำ�รวจตรวจสอบใน
ลักษณะทีว่ า่ นี้ เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ฏิบตั สิ ามารถค้นพบ
ประสบการณ์ ทีแ่ สดงความไร้ตวั ตนชนิดเดียวกันนี้
ให้ประจักษ์แก่ตนเอง การค้นคว้าสำ�รวจในลักษณะ
นี้ ไม่ใช่การเล่นเกมทางความคิด ที่ให้เราเพียงแค่
สับเปลี่ยนวิธีคิดหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับรู้
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ประสบการณ์อย่างใหม่ ซึง่ มีจดุ ประสงค์แค่ตอ้ งการ
ให้มกี ารปรับเปลีย่ นเท่านัน้ ประเด็นสำ�คัญ อยูท่ ก่ี าร
รื้อล้างและแก้ไขการรับรู้ประสบการณ์ในลักษณะ
นี้ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ชนิดถอนรากถอนโคน
ต่อวิธที ค่ี นคนหนึง่ จะรับรูว้ า่ “ตนคืออะไร” หรือ “ตน
เป็นใคร”

การวางท่าทีตอ่ ตัวตน

พระอาจารย์ สุเ มโธ เป็ น ครู บ าอาจารย์ ส อน
กรรมฐานองค์ส�ำ คัญ บางครัง้ ท่านจะพูดเปรยกับ
พระและแม่ชีว่า “ผมนึกถึงตัวเองทีไร ผมจะรู้สึก
หดหู่ข้นึ มาทันทีเลย” ตามธรรมดาทั่วไปก็คงอดคิด
กันไม่ได้ว่า ท่านอาจารย์สุเมโธท่าจะมีปัญหาเรื่อง
อาการซึมเศร้าซะแล้ว แต่ถ้าเป็น ผู้ท่ปี ฏิบัติภาวนา
ตามแนววิปัสสนานี้มาได้สักระยะหนึ่ง ก็จะรู้ได้ว่า
ทันทีท่เี ราครุ่นคิดเรื่องตัวเอง ทันทีท่เี รามองดูชีวิต
ในแง่มมุ ทีเ่ ราชืน่ ชม ตามแบบทีเ่ ราชอบ ตามอย่างที่
เราต้องการ ตามฐานะทีเ่ รากำ�ลังเป็น ตามฐานะที่
เราพอจะเป็น หรือน่าจะเป็น น่าจะได้เป็น หรือยัง
มีโอกาสจะได้เป็น หรือในแง่มมุ อืน่ ทำ�นองนี้ ความ

กดดันก็จะเกิดขึ้นมาภายในกายและจิต แต่หาก
เราเปลีย่ นจากการเอาตัวตนเป็นกรอบอ้างอิง เพือ่
เข้าไปหาธรรมชาติโดยรวมทั้งหมด เราจะพบว่า
ธรรมชาติมคี ณ
ุ สมบัตคิ อื ความเปิดโปร่งโล่งเบาและ
สงบเย็นอยูแ่ ล้วในตัว ขณะทีใ่ นทางกลับกัน เราจะ
รูส้ กึ ได้ถงึ ความอึดอัดคับแคบและความทึมทึบ เมือ่
ต้องเผชิญกับความเป็น “ตัวเรา”

ยกตัวอย่างเช่น หากเราไม่มีส่งิ ที่บ่งบอกอัตลักษณ์
ส่วนตัว เวลาที่ถูกตำ�รวจจราจรเรียก ให้แล่นรถ
เข้าไปจอดเทียบข้างทางหลวง หรือเวลาทีน่ �ำ เช็คไป
ขึ้นเงินสดที่ธนาคาร แล้วถูกถามหาบัตรประจำ�ตัว
ประชาชน ทีน้ี เราจะตอบเขากลับไปว่าอย่างไร การ
มีอัตลักษณ์บ่งบอกตัวตน จึงมีความจำ�เป็นในการ
ดำ�เนินบทบาทหน้าทีใ่ นโลก

มนุษย์เราต่างโหยหาอิสรภาพ เราจึงต่างพากัน
เสาะแสวงหาสถานที่ ฐานะตำ�แหน่ง การประกอบ
อาชีพ และความเกีย่ วข้องสัมพันธ์ ภายในพืน้ ทีท่ ่ี
เราสามารถมีอิสระได้ แต่การปฏิบัติภาวนาจะมา
ช่วยให้เราค้นพบความจริงว่า “เรา” ไม่เคยเป็นอิสระ
เลย คนเราไม่เคยมีอิสระหรอก เพราะเหตุว่า ตัว
บุคคล หรือ ตัวตน ก็คือ “สถานที่คุมขัง” นี่เอง  
(The person, the ego, is the prison.)

เพียงแต่วา่ เมือ่ อาศัยการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา เรา
จะได้เริม่ พิสจู น์คน้ ความรูส้ กึ แห่งความเป็น “เราฝ่าย
กระทำ�” “ตัวเราฝ่ายได้รบั การกระทำ�” และ “ตัวเรา
ผู้เป็นเจ้าของ” จนเราประจักษ์ต่อความจริงได้ว่า
ความรู้สึกชนิดนี้ เป็นสิ่งที่ดำ�รงอยู่ช่ัวคราว มีการ
ปรากฏตัวออกมาและเสื่อมสลายไป เช่นเดียวกับ
สิง่ ทัง้ หลายอืน่ ในธรรมชาติ เมือ่ อบรมสมาธิภาวนา
ให้กา้ วหน้าต่อไป ผูป้ ฏิบตั กิ จ็ ะเริม่ มองเห็นได้วา่ สิง่
ที่เราคิดกันว่าเป็นตัวเรานั้น ยังมีอยู่อีกหลากหลาย
ระนาบชั้น อันได้แก่ ความทรงจำ� ความนึกคิด
อารมณ์ ความรูส้ กึ และความคิดเห็น ทีม่ าประกอบ
กันเข้าเป็นสิง่ ทีเ่ รารับรูว้ า่ เป็นตัวตน และจะได้เห็นว่า
ความทรงจำ�  ความนึกคิด อารมณ์ ความรู้สึก และ
ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นอะไร

เป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องระลึกไว้ด้วยว่า ตัวตนไม่ใช่
ข้าศึกศัตรู ไม่ใช่จอมมารร้ายทีเ่ ราต้องพิฆาตทำ�ลาย
ตัวตนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นเครื่องมือ
ช่วยให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างคล่องตัว เราจำ�เป็น
ต้องมีอตั ลักษณ์เพือ่ จะแสดงบทบาทหน้าทีใ่ นสังคม
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ที่จะถือว่าเป็นตัวบุคคลขึ้นมาได้เลย
ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเห็นสภาวะที่ไปรู้ความรู้สึกแห่ง
ความเป็นเรา ตัวเราและของเรา และตรึกตรองอยู่
กับสภาวะนั้นพร้อมทั้งปฏิบัติภาวนาไปกับสภาวะ
นัน้ เมือ่ อาศัยการค้นคว้าพิจารณา สภาวะทีเ่ ป็นผู้
รูอ้ นั เป็นสภาพธรรมทีม่ ลี กั ษณะปล่อยออกและเบา
สบาย ก็จะเกิดขึน้ พร้อมกับความรูเ้ ห็นว่า ความทรง
จำ�  ความคิด อารมณ์ ความรูส้ กึ และความคิดเห็น
ไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ ป็นเรา ไม่ใช่ผทู้ เ่ี ป็นเรา เป็นแค่เพียงรูป
แบบหนึง่ ของประสบการณ์ทผ่ี า่ นเข้ามาให้รบั รู้

ไม่ใช่สาระสำ�คัญทีต่ อ้ งรูจ้ กั ว่า
“ตัวเรา” คืออะไร

ในระยะเวลากว่า ๔๕ ปี ที่ทรงประกาศพระ
ศาสนา หลังจากทีไ่ ด้ตรัสรูอ้ นุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
แล้ว พระพุทธองค์มพี ระประสงค์ชดั เจน ทีจ่ ะไม่ทรง
บัญญัตหิ ลักการทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งตัวเราคืออะไรไว้ตรงๆ
แต่กลับกัน พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อย่างแจ่มแจ้ง
ชัดเจน เกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ม่ใช่เรา อันได้แก่ ความคิดของ

72

วิเทศธรรมบรรยาย : สายธารแห่งสายธรรม

เรา ร่างกายของเรา ทัศนคติของเรา อารมณ์ของเรา
และความสำ�เร็จของเรา ความล้มเหลวของเรา และ
ปัญหาของเรา ถึงอย่างนัน้ ก็เป็นเรือ่ งธรรมดาทีจ่ ะ
เกิดข้อสงสัยว่า อะไรคือตัวเรา? อะไรทีเ่ ป็นตัวตน?
พระพุทธองค์ตรัสย้�ำ ตลอดว่า คำ�ถามแบบนี้ ยัง
ไม่ใช่ค�ำ ถามทีถ่ กู ต้อง การฝึกหัดปล่อยวางสิง่ ทีไ่ ม่ใช่
เราต่างหากเป็นสิง่ ประเสริฐกว่าการพยายามระบุให้
ชัดเจนว่า อะไรทีเ่ ป็นตัวเรา เมือ่ ทำ�ได้ดงั นัน้ ความ
จริงเกีย่ วกับธรรมชาติของตัวเรา ก็จะปรากฏชัดเจน
ขึ้น มาเอง หากเราพยายามใช้ แนวความคิ ด เพื่อ
จำ�กัดความให้แน่ชดั ว่า เราเป็นใคร หรือเพือ่ ระบุ
ถึงแก่นแท้ของตัวตน ก็มีแต่จะทำ�ให้ผิดหวังอย่าง
เดียวเท่านัน้ ไม่ตา่ งอะไรกับการทีเ่ ราพยายามรินน้�ำ
ชาซึง่ เป็นของจริงสามมิติ ลงไปในถ้วยชาซึง่ เป็นรูป
วาดสองมิติ น้ำ�ชาของจริงย่อมไม่สามารถเทใส่ลง
ไปในภาชนะที่จัดไว้ และต่อให้เป็นภาพวาดที่วาด
ได้เหมือนกว่านัน้ ก็ไม่ได้ชว่ ยอะไร เพราะโดยสภาพ
ทีเ่ ป็นจริงแล้ว รูปวาดถ้วยน้�ำ ชาไม่สามารถนำ�มาใช้
งานตามทีเ่ ราประสงค์ได้
การไม่ได้รบั คำ�ตอบทีเ่ ป็นแนวความคิดตามหลัก

การ ให้กบั คำ�ถามทีว่ า่ เราเป็นใคร เราคืออะไร จึง
สร้างความผิดหวังท้อแท้ให้กับจิตที่ยังอยู่ในระดับ
นึกคิดตามปกติประชาชนมักจะกราบทูลอ้อนวอน
ให้พระพุทธองค์ประทานคำ�ตอบตรงๆ แต่พระพุทธ
องค์ทรงยืนกรานอย่างหนักแน่นว่า สิง่ สำ�คัญ คือ
การอบรมใจให้เกิดความเข้าใจและรู้จักปล่อยวาง
สิ่งที่ไม่ใช่เรา ด้วยการอาศัยสภาวะรู้ดังกล่าวนั้น
สัจธรรมแห่งธรรมชาติระดับรากฐาน ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงวิถีทางที่เรารวมไปถึงสรรพสิ่งทั้งหลายดำ�รง
อยู่ ก็จะเผยตัวออกมาอย่างชัดเจน พระพุทธองค์จงึ
ทรงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า ประสบการณ์
การรูแ้ จ้งสัจธรรมไม่สามารถถ่ายทอดผ่านความคิด
หรือคำ�พูดได้ จึงกล่าวได้วา่ เราอาจจะสรุปเลยก็ได้
ว่าความคิดเชิงหลักการทุกอย่าง ไม่มสี าระพอทีจ่ ะ
อธิบายเรือ่ งนีไ้ ด้ ถ้าพูดให้หนักหน่อยก็คอื ความคิด
ยังอยูห่ า่ งไกลจากสัจธรรม

การใช้ความคิดเชิงหลักการ
และเหตุผลในการปฏิบตั ิ

เมือ่ ลงมือปฏิบตั ภิ าวนา ผูป้ ฏิบตั จิ ะสังเกตเห็นว่า

ประสบการณ์แรกเริม่ ทีส่ มั ผัสได้เลย ก็คอื สภาวะที่
เหมือนกับมีวิทยุประมาณสามหรือสี่เครื่องเปิดขึ้น
พร้อมกัน และทุกเครือ่ งยังเปิดกันคนละสถานี ผู้
ปฏิบัติจึงรู้สึกว่าขอเพียงหยุดความคิดได้ ขอเพียง
แต่ปิดวิทยุทุกคลื่นสถานีให้หมดเท่านั้นคงจะดีไม่
น้อย และสรุปว่าทำ�อย่างนีไ้ ด้คงจะมีความสงบ การ
มีท่าทีเช่นนี้ทำ�ให้ด่วนเชื่อได้ว่า เป้าหมายของการ
ปฏิบัติภาวนา คือการกวาดความคิดทุกอย่างออก
ไปให้เกลีย้ ง
จริงอยูท่ ว่ี า่ ในการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา เราต้อง
ฝึกทำ�ใจให้น่งิ สงบและแน่วแน่ เพื่อลดความคิดให้
น้อยลงถึงระดับหนึ่ง หรือในบางครั้งก็ถึงขั้นทีท่ ำ�ใจ
ให้สงบนิง่ อย่างสมบูรณ์ แต่วา่ ในทำ�นองเดียวกันกับ
การมีอตั ลักษณ์บง่ บอกตัวตนในระดับสมมติบญ
ั ญัติ
ความคิดเชิงเหตุผลก็เป็นเครื่องมือที่สามารถนำ�มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างดีย่ิง ความคิดที่เหมาะ
สมลงตั ว สามารถช่ ว ยให้ เ ราพ้ น จากความลั ง เล
สับสนได้เป็นอย่างมาก แม้แต่ในการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาเองก็ตาม ผู้ปฏิบัติสามารถใช้ความคิดใน
การปฏิบตั สิ มาธิภาวนาได้ เช่น การตระหนักว่า คน
เราเป็นทุกข์ก็เพราะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ และการ
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ทำ�ความเข้าใจว่า ความทุกข์นต้ี ง้ั อยูไ่ ด้ชว่ั ระยะเวลา
หนึง่ เท่านัน้ การตระหนักได้ในลักษณะนี้ก็สามารถ
บรรเทาความทุกข์ให้เบาบางลงได้ ในระหว่างทีย่ งั
พยายามหาทางปล่อยวางความต้องการในสิ่งที่ยัง
ไม่ได้มา

หรือความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ มาโดยธรรมชาติ จิตสามารถ
เข้าไปสอดส่องพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นภายใน
ขอบเขตความรูส้ กึ อันเปิดกว้างนัน้ ได้ดว้ ยเช่นกัน เรา
ยังสามารถใช้วธิ นี ไ้ี ปประยุกต์ปฏิบตั กิ บั สภาพการณ์
ใดๆ ก็ตามของชีวติ หรือกับแนวปฏิบตั ดิ า้ นจิตใจ
แบบใดก็ได้อกี ด้วย

ธรรมชาติลกั ษณะของการพิจารณา

ยกตัวอย่างเช่น เมือ่ ผูป้ ฏิบตั สิ งั เกตเห็นความตืน่
ตระหนกทีเ่ กิดจากการคิดถึงความตาย หรือสังเกต
เห็นความตื่นเต้นตกใจ เมื่อนึกถึงตอนที่ประสบ
เหตุการณ์บางอย่าง หรือจะเป็นการนึกถึงตอนทีไ่ ด้
ให้ความช่วยเหลือคนอื่น แล้วทำ�ให้ตนรู้สึกอิ่มเอิบ
และปลาบปลืม้ ใจเป็นอย่างยิง่ ให้ผปู้ ฏิบตั อิ าศัยการ
ปฏิบัติสมาธิภาวนา ตามที่ได้ฝึกฝนมาในสองบท
แรก จนทำ�จิตให้เกิดความตัง้ มัน่ ในระดับทีเ่ อือ้ ให้
เกิดสภาวะทีม่ คี วามเปิดโปร่งโล่งกว้าง มีสภาพของ
ความรูส้ กึ อันแผ่ไพศาลภายในจิต จากนัน้ ภายใน
ขอบเขตสภาวะของความรู้สึกอันเปิดโปร่งโล่งกว้าง
นัน่ เอง ความคิดจะเกิดขึน้ มาเองตามธรรมชาติ หรือ
จะเลือกวางความคิดลงตรงนัน้ ก็ได้ เช่น ความคิด
เรือ่ งความตายหรือการได้ชว่ ยเหลือคนอืน่ จากนัน้
ก็ปล่อยให้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเครื่องหยั่งรู้ภายใน

เมื่อว่ า กั น โดยทั่ว ไป เราจะนึ ก ถึ ง วิ ช าความรู้
ทัศนคติและความเข้าใจ ในเชิงของการใช้เหตุผล การ
คิดใคร่ครวญตรึกตรอง และการมีระบบความคิดเชิง
หลักการที่มีประสิทธิภาพ แต่เนื้อหาในที่น้ี การ
พิจารณาไม่ได้หมายถึงการใช้จิตไปคิดค้นวิเคราะห์
สิง่ ต่างๆ ออกมาโดยใช้หลักตรรกะ แต่มคี วามหมาย
เหนือไปกว่านัน้ อีก กล่าวคือ เมือ่ จิตมีอาการแน่วแน่
และมัน่ คงแล้ว ต่อจากนัน้ ให้ผปู้ ฏิบตั นิ อ้ มสภาวะ
ของความจดจ่อตัง้ มัน่ ทีม่ ลี กั ษณะแผ่กว้าง เปิดออก
และรูท้ ว่ั พร้อม ไปยังอารมณ์ใดๆ ก็ได้ทป่ี รากฏขึน้
เป้าหมายที่กำ�หนดไม่ได้จำ�กัดอยู่ท่อี ารมณ์อย่างใด
อย่างหนึง่ เช่น ลมหายใจเท่านัน้ อาจจะเป็นอารมณ์
ทีห่ ลากหลายมากกว่านัน้ ก็ได้ ไม่วา่ จะเป็นความคิด
74
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ใจ ที่กำ�ลังปรากฏอยู่ในสภาพที่เปิดโปร่งและแผ่
ไพศาลนัน้ ได้รบั การบ่มเพาะโดยความคิดนัน้ ๆ
ต่อจากนัน้ ให้ลองทดสอบกับบุคลิกนิสยั ซึง่ เป็น
ประสบการณ์สว่ นตัวของเรา ภายในขอบเขตความ
รู้สึกอันโล่งกว้างนั้น ยกตัวอย่างคือ เราสามารถ
ตรวจดูวา่ ทำ�ไมจึงรูส้ กึ ดีใจเมือ่ ได้รบั การยกย่อง แต่
พอถู กตำ � หนิ ติเ ตียนกลับ รู้สึกไม่สบายใจ ให้วาง
คำ�ถามหรือข้อพินิจพิจารณาลงไปในแอ่งแห่งความ
รู้สึกอันโล่งกว้างนั้น แล้วเฝ้ารอดูว่าจะมีอะไรแปร
กลับออกมาจากตรงนัน้
วิธีการนี้แตกต่างจากการพยายามคิดค้นเรื่อง
ต่ า งๆ ออกมาโดยใช้ ห ลั ก เหตุ ผ ลเป็ น อย่ า งมาก
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเปิดกว้างให้
อิ ส ระมากกว่ า เมื่อ ผู้ป ฏิ บัติภ าวนาพิ จ ารณาอยู่
โดยวิธีน้ี ความคิดหรือรูปลักษณะของเรื่องที่นำ�มา
พิจารณา จะรวมตัวชัดเจนขึน้ มาชัว่ ครูห่ นึง่ และหลัง
จากนั้น ขณะที่ผ้ปู ฏิบัติกำ�ลังพิจารณาความคิดอยู่
นั้นเอง ผู้ปฏิบัติจะได้เข้าไปสัมผัสกับสภาวะที่เป็น
โฉมหน้าของสรรพสิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากจิตและใจเป็น
สภาวะในธรรมชาติเช่นเดียวกับจักรวาล โดยศัพท์
ทางพระพุทธศาสนา ใช้ค�ำ ว่า “ธรรมะ” มาอธิบาย

ธรรมชาติอนั เป็นรากฐานแห่งการดำ�รงอยูข่ องตัวเรา
คือธรรมะ หรือ สัจธรรม ซึง่ โดยเนือ้ แท้จะสัมพันธ์
และเกีย่ วโยงอยูก่ บั ธรรมชาติของสรรพสิง่ ด้วยการ
พิจารณาอย่างนี้ เราจะได้คน้ พบความประสานกลม
เกลียวในระดับรากฐานของตัวเราเองกับสรรพชีวิต
ทัง้ มวล

การอยูก่ บั สิง่ เหนือสามัญวิสยั

ในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์ คนเรามักจะตัง้ คำ�ถามใน
ทำ�นองนีอ้ ยูเ่ สมอว่า “เรือ่ งนีเ้ กีย่ วกับอะไร?” “สิง่ นี้
เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างไร?” คำ�ตอบที่อาจผุดขึ้น
ในใจ คือการจะเกีย่ วข้องกับอะไรอย่างไรนัน้ เป็น
สิง่ ทีย่ งั ลึกลับอยู่ หรือเราไม่อาจหยัง่ รูไ้ ด้ เมือ่ อาศัย
ความคิดในเชิงหลักการและเหตุผล เพือ่ หาข้อสรุป
ตามปกติทว่ั ไป เราจะพยายามหาอะไรมาแทนทีส่ ง่ิ
ทีอ่ ธิบายไม่ได้หรือแทนทีค่ วามไม่รขู้ องเรา ด้วยวิธี
คิดหรือความเชื่อ หรือด้วยคำ�ตอบที่เราได้มาโดย
ใช้หลักตรรกะ เมื่ออัตตาเผชิญกับความไม่ร้จู ึงเป็น
เหตุให้มันประสบกับความกลัว ความวิตกกังวล
หรือความหวาดหวัน่ และต้องการทีจ่ ะกลบเกลือ่ น
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ไว้ดว้ ยความรู้ ด้วยการวาดวางโครงการ หรือด้วย
ความศรัทธา หรือด้วยอะไรสักอย่างที่ทำ�ให้อัตตา
รู้สึกปลอดภัยขึ้นมา แต่โดยอาศัยวิธีพิจารณาดัง
กล่าว เราจะพบว่าจิตอยูก่ บั ความไม่รู้ อยูก่ บั การ
ปล่อยคำ�ถามให้เป็นเรื่องลึกลับอยู่ต่อไปได้อย่าง
ค่อนข้างสบาย เราเข้าไปสัม ผัสเรื่องเหล่านั้นด้วย
หัวใจ ไม่ใช่ด้วยการถือตัวตน หรือด้วยจิตที่ยังอยู่
ในระดับนึกคิด ใจจึงอยูก่ บั ความไม่รู้ อยูก่ บั การที่
ต้องเผชิญสิง่ ทีย่ งั ไม่รใู้ นฐานะเป็นเรือ่ งลึกลับปริศนา
และอยูก่ บั ความรูส้ กึ ทีช่ วนพิศวงงงงวยได้อย่างสงบ
สบาย

ปกติเรามักจะนึกถึงความรู้ในแง่ของการมีข้อมูล
การรูจ้ กั รูปแบบหรือความรูว้ า่ สิง่ ไหนทำ�งานอย่างไร
แต่อย่างไรก็ตาม จุดมุง่ หมายของวิธกี ารเข้าถึงความ
รู้ชนิดนี้ คือ การที่ใจตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกตัวทั่ว
พร้อมอันบริสุทธิ์ในปัญญาญาณระดับหยั่งรู้ และ
ในสภาวะที่ประจักษ์ชัดถึงคุณสมบัติแห่งหน่วยชีวิต
ที่เป็นตัวเรา ที่โดยเนื้อแท้ถูกเชื่อมประสานอยู่กับ
สรรพชีวติ ในห้วงจักรวาล

ความแตกต่างโดยพื้นฐาน ระหว่างจิตที่คิดนึก
โดยอาศั ย หลั ก การตามปกติ กั บจิ ต ที่อ าศั ย การ
พิ จ ารณาหรื อ อาศั ย การเจริ ญ ภาวนาเพื่อ ให้ เ กิ ด
ความรูเ้ ห็นอย่างแจ่มแจ้ง และระหว่างการนึกคิดเอา
กับการรูเ้ ห็นเอง ตามขอบเขตของถ้อยคำ�ดังกล่าวนี้
ที่เราใช้กันในภาคปฏิบัติภาวนาตามแนวพระพุทธ
ศาสนา คือความรูช้ นิดนี้ ไม่ได้เป็นความรูเ้ กีย่ วกับ
บางเรือ่ งบางอย่าง ไม่เกีย่ วกับการได้รบั ข้อเท็จจริง
แต่เป็นคุณสมบัติแห่งความรู้ท่วั พร้อมอยู่ในตัวของ
มันเอง ซึง่ ตรงนี้ ถือเป็นส่วนทีเ่ ป็นหัวใจสำ�คัญ ตาม

การปฏิบัติท่วี ่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ความรู้ท่ี
ว่านีก้ ส็ ามารถปรากฏขึน้ ได้ แม้จะเป็นการประจักษ์
แจ้งขึ้นมาเพียงแค่เสี้ยวขณะก็ตาม การประจักษ์
แจ้งอาจเกิดขึน้ ในระยะเวลาครึง่ วินาทีหรือน้อยกว่า
นั้นก็ได้ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ภายในเวลาเพียง
ชั่วระยะดีดนิ้วมือ บุคคลสามารถจะเห็นแจ้งได้ว่า
ความคิดหรืออารมณ์ตา่ งๆ นัน้ ไม่ใช่ตวั เรา ทุกสิง่
มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรที่เป็นของของเราได้
อย่างแท้จริง หรือประจักษ์แจ้งได้วา่ เรือ่ งราวของ
ประสบการณ์ทร่ี บั รู้ แท้จริงแล้ว บังเกิดขึน้ ภายในตัว
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รูแ้ จ้งได้ในครูข่ ณะ

เรานัน่ เอง
ในโลกทัศน์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น การ
กระทำ �ของบุคคลย่อมส่งผลตามมา และบุคคล
ควรประพฤติกรรมดี เพื่อให้กรรมเหล่านั้นส่งผล
ดีดว้ ย นีค้ อื หลักคำ�สอนเรือ่ ง “กรรม” ในประเทศ
แถบเอเชีย ซึ่งเป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าทรงดำ�รง
พระชนม์ชพี อยูแ่ ละประกาศพระศาสนา การถวาย
ทานโดยเฉพาะแก่พระสงฆ์ผอู้ อกบวชจากเรือน ถือ
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่สี ำ�คัญมากในการประพฤติ
กรรมดี ดังนั้น การให้ทานจึงเป็นข้อปฏิบัติท่ีเป็น
หลักในพระพุทธศาสนาสำ�หรับประชาชนผู้ครอง
เรือน อนึง่ การรักษาใจให้อยูใ่ นอาการทีพ่ ระพุทธ
ศาสนาเรียกว่า เมตตา หรือ ความปรารถนาดี ยัง
เป็นหลักปฏิบัติท่ีสำ�คัญอีกอย่างหนึ่ง ในการสร้าง
กรรมดี พระพุทธองค์ทรงสอนว่า การให้ทานด้วย
วัตถุสง่ิ ของทีม่ คี า่ มากแก่คนยากจน แก่หมูพ่ ระสงฆ์
ผู้ปฏิบัติดี หรือแม้กระทั่งถวายแด่องค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าเอง ก็ยงั มีอานิสงส์ไม่มากเท่ากับเจริญ
เมตตาจิต เพียงชัว่ ระยะเวลารีดน้�ำ นมวัว (ประมาณ
๒๐ นาที)

เท่ า นั้น ยั ง ไม่ พ อ พระพุ ท ธองค์ ยั ง ตรั ส อี ก ว่ า
บุคคลยังสามารถสร้างกรรมดีให้ย่ิงขึ้นไปกว่านั้น
ด้ ว ยการมี ค วามรู้เ ห็ น อย่ า งแจ่ ม แจ้ ง ว่ า ทุ ก อย่ า ง
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพียงชั่วเวลาดีดนิ้ว
มือเท่านั้น การเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสภาวะของ
ธรรมชาติตามที่มันเป็นจริง ในเวลาเพียงชั่วดีดนิ้ว
มือครัง้ เดียว มีอานิสงส์มากกว่าการประกอบกรรม
ดี ด้ว ยการถวายวั ต ถุ ปัจ จั ย แม้ จ ะมี จำ� นวนมาก
เท่าใดก็ตาม พระดำ�รัสในตอนนีจ้ งึ เป็นสิง่ ทีค่ วรจะ
ตระหนักถึง

การเจริญวิปสั สนา
เพือ่ ความรูเ้ ห็นอย่างแจ่มแจ้ง

ในภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่พระพุทธองค์ทรง
ใช้ตรัส เรียกวิธปี ฏิบตั ภิ าวนาแบบนีว้ า่ “วิปสั สนา”
วิปสั สนามีความหมายอย่างง่าย ก็คอื “การมองเห็น
อย่างลึกซึง้ ภายใน” หรือ การมองเห็นอย่างแจ่มแจ้ง
ในภายใน “วิ” ในทีน่ แ้ี ปลว่า ลึกซึง้ ภายใน “ปัสสติ”
เป็นคำ�กิรยิ าแปลว่า “เห็น”  การมองเห็นอย่างลึกซึง้
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ภายใน จึงหมายถึง วิปสั สนา
นอกจากนี้ เมื่อ มองในเชิ ง หลั ก วิ ธีท่ีนำ� มาใช้
เพื่อมองให้เห็นอย่างลึกซึ้งภายใน วิปัสสนา ยัง
หมายความไปถึงการเปลี่ยนแปลงแห่งใจที่เกิดจาก
การประจักษ์แจ้งถึงเสรีภาพ และเข้าถึงความเบิก
บานเป็นอิสระในภายใน วิปสั สนาวิธี ดังกล่าวนี้ จึง
เป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญที่สุด ในการบรรยายนำ�
ปฏิบตั สิ มาธิภาวนาข้างหน้า เราจะได้พจิ ารณาเรือ่ ง
นีใ้ ห้ละเอียดลงไปในอีกระดับหนึง่
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ธรรมบรรยาย

นำ�ปฏิบัติสมาธิภาวนา

โดย พระวิเทศพุทธิคุณ (พระอาจารย์อมโร)
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รับรูด้ กู าย

น้อมความสนใจมายังร่างกาย สังเกตอาการที่
เราประคองร่างกายของเราไว้ และอาการทีร่ า่ งกาย
รูส้ กึ จากจุดเริม่ ต้นตรงนี  
้ ค่อยๆ ยืดกายขึน้ ให้ตรง
ยืดกระดูกสันหลังขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้จิตเกิดความ
ตัง้ ใจและตืน่ ตัว เมือ่ กระดูกสันหลังตัง้ อยูใ่ นแนวตรง
เป็นแกนกลางของร่างกายแล้ว ให้สร้างความผ่อน
คลายและนุม่ นวลให้กบั ส่วนอืน่ ๆ ของร่างกาย ทีอ่ ยู่
โดยรอบแกนกลางนั้น ให้มีความอ่อนโยนเป็นมิตร
กับร่างกายของเราเอง ปรับร่างกายให้สบายและเข้า
ที่ สังเกตดูวา่ มีความรูส้ กึ เกร็งตึงทีก่ ล้ามเนือ้ บริเวณ
ใบหน้า...ช่วงไหล่...ช่วงท้องไหม หากเห็นว่าบริเวณ
ใดมีความตึงเกร็ง ก็ท�ำ ให้ผอ่ นคลายลงด้วยท่าทีอนั
อ่อนโยน ให้คลายตัวกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตา
และปาก หย่อนช่วงไหล่ทง้ั สองข้างลงมาหน่อยหนึง่
ผ่อนคลายและขยับขยายบริเวณหน้าท้อง...ทำ�ความ
รู้สึกให้สบายเต็มที่ ตระหนักรู้ร่างกายว่าอยู่ภายใน
ขอบเขตแห่งความรู้สึกตัวที่แผ่กว้าง...หยุดพักนิ่งอยู่
กับสภาวะแห่งความตื่นรู้ท่กี ำ�ลังดำ�เนินไปอยู่ตลอด
เวลา พร้อมๆ กับจดจ่อใส่ใจอยูก่ บั ร่างกาย
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บีบกรอบความสนใจไปทีล่ มหายใจ

เมื่อที่ร่างกายเข้าที่เข้าทางดีแล้ว และท่วงท่า
อิ ริย าบถมี ค วามกระชั บ และมั่น คง ให้ บีบ ความ
สนใจให้แคบลงไปจ่อทีล่ มหายใจ อย่าเปลีย่ นแปลง
ลักษณะของลมหายใจ ไม่ว่าจะให้ยาวหรือลึกขึ้น
อย่าบังคับลมหายใจ ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม...
ให้รสู้ กึ ว่าร่างกายกำ�ลังหายใจ...ปล่อยให้จงั หวะการ
หายใจอย่างเป็นธรรมชาติน้เี ป็นศูนย์กลางแห่งการ
ใส่ใจรับรู้ ประหนึ่งว่าจิตเป็นอาณาเขตที่เปิดกว้าง
ขนาดใหญ่ เป็นพืน้ ทีโ่ ล่งว่างทีไ่ ร้ขอบเขต
ตามดูลักษณะของความรู้สึกสัมผัสที่ลมหายใจ
สร้างขึ้น...หากึ่งกลางของลมหายใจ...รู้สึกอยู่ตรง
นั้นประหนึ่งว่าเป็นศูนย์กลางของกรอบวงมณฑล
หรือกึ่งกลางดอกไม้...รู้สึกรับรู้อยู่กับร่างกายที่กำ�ลัง
หายใจ...ตามลมหายใจเข้าแต่ละครัง้ จากช่วงต้นลม
หายใจเข้าไปจนถึงช่วงสุดลมหายใจเข้าแล้ว ตามลม
หายใจออกแต่ละครัง้ จากช่วงเริม่ ต้นลมหายใจออก
ไปจนสุดระยะลมหายใจออก

วิธปี ฏิบตั เิ มือ่ เกิดอารมณ์รบกวนการปฏิบตั ิ

หากจิตได้ยนิ เสียง โลดแล่นไปตามเสียงและเริม่
แส่สา่ ยไปมา หรือเกาะติดอยูใ่ นความคิดจำ�ล่องลอย
เรือ่ ยเปือ่ ย ในความเห็นและในอารมณ์ทค่ี ง่ั ค้างจาก
เหตุการณ์ท่ปี ระสบมาในระหว่างวัน...หรืออะไรอื่น
ก็ตาม ทีด่ งึ จิตออกไปจากการดูลมหายใจ ให้ปฏิบตั ิ
ต่ อจิ ต ด้ ว ยท่ า ที ท่ีป ระกอบด้ ว ยความเมตตาและ
ความอ่อนโยน ให้ผสานกำ�ลังร่วมมือร่วมใจกับจิต
อย่าต่อต้านหรือต่อสูก้ บั จิต
ทันทีทส่ี งั เกตได้วา่ จิตเริม่ วอกแวกและวิง่ ออกไป
ภายนอก ให้มีสติร้ตู ัวคลายการยึดจับจากอารมณ์
อะไรก็ตามทีจ่ ติ ไปเกาะเกีย่ ว ด้วยอาการทีอ่ อ่ นโยน
ทำ�ความผ่อนคลาย แล้วปล่อยวางอารมณ์น้ันไป
กลับมาหาจุดกึง่ กลางอีกครัง้ ไม่วา่ จะมีเสียง ความ
คิด และเวทนาทางร่างกาย ก็ให้ก�ำ หนดพักวางไว้
บริเวณรอบนอก น้อมเอาลมหายใจหรือกลุม่ ความ
รู้สึกสัมผัสที่รับรู้อยู่ มาเป็นศูนย์กลางของการใส่ใจ
หรือเป็นจุดกำ�หนด ค่อยๆ ดึงจิตกลับมาพักอยูก่ บั
ปัจจุบันขณะ ให้แนบแน่นขึ้นเรื่อยๆ ให้ความคิด
ต่างๆ บังเกิดขึน้ ทีน่ แ่ี ละเดีย๋ วนี้ แค่ปล่อยความคิด

ให้ผา่ นมา แล้วปล่อยให้ผา่ นไป ในระหว่างนี้ ขอให้
ใส่ใจอยูก่ บั ลมหายใจก็พอ

ปล่อยจากอยูก่ บั ลมมาอยูก่ บั รู้

ถ้ า เห็ นว่ า จิ ต เริ่ม ตั้ง มั่น ขึ้น บ้ า งแล้ ว พั กอยู่กับ
ปัจจุบันขณะได้ง่ายขึ้น กระทั่งสามารถมีสติระลึก
รู้ทันเสียงที่ได้ยินและความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ พร้อม
ทั้งรู้ทันระลอกความคิดที่หลากหลายแตกต่างกัน
ได้ ถึงจุดนี้ ก็สามารถเลิกกำ�หนดเอาความรูส้ กึ ของ
ลมหายใจเป็นศูนย์รวมความสนใจ ให้ปล่อยวาง
กลุ่มกระแสความรู้สึกสัม ผัสที่เคลียคลออยู่กับลม
หายใจ อันเป็นจุดกึง่ กลางของขอบเขตอันโล่งกว้าง
แห่งความรูส้ กึ ตัว
เข้าไปสัม ผัสกับขอบเขตการรับรู้ท่เี ปิดโปร่งโล่ง
กว้างของจิต...โดยละจากการเจาะจงเอาลมหายใจ
เป็นอารมณ์กรรมฐาน...ถอยห่างออกมา แล้วให้ลม
หายใจอยู่ในฐานะเป็นแค่เพียงสิ่งที่ถูกรับรู้อีกอย่าง
หนึ่ง...หรือเป็นประสบการณ์รับรู้อีกลักษณะหนึ่ง
ซึ่งก่อตัวอยู่ภายในขอบเขตการรับรู้ของจิต สังเกต
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น้ำ�หนักของร่างกายที่ท้ิงลงบนพื้น และเสียงของ
รถ นก และของผูค้ น สังเกตความคิดและอารมณ์
ต่างๆ หรือความรู้สึกที่เป็นเวทนาแบบใดก็ตามที่
เกิดขึน้ เช่น ความเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยล้า ความมีชวี ติ
ชีวา หรือจะเป็นความทรงจำ�และแผนงานทัง้ หลาย
ในขณะที่ส่งิ เหล่านั้นปรากฏอยู่ในขอบเขตการรับรู้
ของจิต
ปล่อยใจให้ทรงตัวอยูใ่ นสภาวะแห่งการตืน่ รูแ้ ละ
การเฝ้าดูอยูเ่ ฉยๆ รูส้ กึ ถึงการไหลผ่านของระลอก
คลื่นแห่งประสบการณ์รับรู้ท้ังหลาย ไม่ต้องใส่ใจ
ในรายละเอียด...ปล่อยวางเนื้อเรื่องออกไปให้เป็น
แค่เพียงผู้สังเกตการณ์ เพียงแค่รับรู้ประสบการณ์
ทั้งหมดโดยรวม ในฐานะเป็นรูปแบบของสภาวะ
ตามธรรมชาติทก่ี อ่ ตัวขึน้ มา เกิดขึน้ เปลีย่ นแปลง
และสลายตั ว ไป...ให้ ดำ� รงอยู่กับ สภาพตื่น รู้ท่ีแ ผ่
กว้างเบิกบานนั้น ซึ่งครอบคลุมเอาประสบการณ์
ทุกสิง่ และสวมรับเอาปรากฏการณ์ทกุ อย่างเข้ามา
ไว้ภายใน เสมือนหนึ่งว่าใจกำ�ลังสูดหายใจเอาทุก
ช่วงขณะเข้ามา...ระลึกรู้อยู่...ปล่อยวาง...แล้วหายใจ
ระบายออกไป
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การพิจารณาลักษณะธรรมชาติ
ของประสบการณ์รบั รู้

เพื่อเป็นการช่วยให้เบาแรง ในกรณีปฏิบัติต่อ
ความคิดและการรับรูเ้ ข้าใจเรือ่ งราว พร้อมทัง้ ความ
รู้สึก ให้ใช้บทพิจารณา อย่างเช่นว่า “สิ่งนี้กำ�ลัง
เปลี่ยนแปลง ปล่อยวางเสียเถอะ” หรือ “มันเป็น
ของเราแน่หรือ ปล่อยวางได้แล้ว” เมือ่ เรามองเห็น
และสำ�เหนียกได้ ถึงความทีม่ นั เป็นเพียงรูปแบบของ
ธรรมชาติได้แล้ว ก็ให้ปล่อยวางไป เมื่อเราพัฒนา
ความตื่นรู้ในลักษณะเช่นนี้ ให้สังเกตผลที่เกิดขึ้น
กับใจไปด้วย อันเป็นผลในทางสละออกและในทาง
ละวาง

การทำ�จิตให้กลับตัง้ มัน่ ขึน้ มาใหม่

หากพบว่าจิตหลงลืมสติและซัดส่ายไปได้ง่าย
เหมือนโคลงเคลงอยู่กลางกระแสคลื่น ให้ทำ�จิตให้
ตัง้ มัน่ อยูก่ บั ลมหายใจอีกครัง้ สักหนึง่ ขณะหรือสอง
ขณะ กลับมารู้สึกอยู่ท่รี ่างกาย และสำ�รวจท่วงท่า
อิริยาบถ สร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกายและ

ยืดตัวขึน้ กลับมาจ่อจดอยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะ เมือ่ จิต
ตัง้ มัน่ ขึน้ อีกครัง้ ก็ไม่ตอ้ งจดจ่อใส่ใจไปทีล่ มหายใจ
หรือร่างกายอีก การปฏิบตั แิ บบนี้ จะช่วยนำ�จิตและ
ใจกลับไปตัง้ หลักอยูใ่ นสภาวะของความตืน่ รู้ เข้าไป
อยูก่ บั แต่ละช่วงขณะได้ แบบไม่ยดึ เกาะเอาไว้ ไม่
ผลักไสออกไป

อบรมวิปสั สนาเพือ่ ให้เกิด
ความรูเ้ ห็นทีล่ กึ ซึง้ ภายใน

เมือ่ จะฝึกปล่อยวาง ให้เริม่ สังเกตว่าประสบการณ์
รับรู้คือความคิด ซึ่งเราสำ�คัญว่าเป็นปรากฏการณ์
ที่อยู่ “ภายใน” ตัวเรานั้นแตกต่างกันแน่หรือ จาก
ประสบการณ์รบั รูค้ อื เสียง ซึง่ โดยความเคยชินแล้ว เรา
สำ�คัญว่าเป็นปรากฏการณ์ “ภายนอก” ให้ทดสอบกับ
ความรูส้ กึ แห่งความเป็น “ของฉัน” ความเป็น “ตรงนี”้
ความเป็น “ตรงนัน้ ” สังเกตความรูส้ กึ เหล่านี้ ในฐานะ
ทีเ่ ป็นสภาวะปกติธรรมดา ความรูส้ กึ เหล่านีม้ ใี ครเป็น
เจ้าของ? อะไรเป็นเจ้าของความรูส้ กึ เหล่านัน้ ? ขณะ
ทีเ่ ราปล่อยวาง ขณะที่ใจเริ่มสละออก ให้สังเกตดู

ว่าความรู้สึกแบบนั้นมีอาการอย่างไร สังเกตความ
รู้สึกกระทั่งตอนที่ไม่มีการยึดติดต่อความรู้สึกมั่น
หมายว่าเป็น “ตัวเราผูก้ ระทำ�” “ตัวเราผูถ้ กู กระทำ�”
และเป็น “ของเรา” มีแต่สภาพตืน่ รูแ้ บบเรียบง่าย
ผ่องใส รูแ้ บบแผ่กว้าง มีอาการตระหนักรูต้ อ่ ทุกสิง่
ทุกอย่าง...ให้ปรับสภาพเพื่อประสานเข้ากับความ
รูส้ กึ นัน้ ...ปล่อยวางทุกอย่างออกไป

ตอบปัญหาผูป้ ฏิบตั ิ

ถาม : เวลาทีพ่ ระอาจารย์ก�ำ ลังฝึกสมาธิภาวนา
และตามดู ล มหายใจอยู่ โดยเอาลมหายใจเป็ น
อารมณ์ก�ำ หนด แล้วพระอาจารย์รวู้ า่ จะต้องได้ยนิ
เสียงน่ารำ�คาญดังมาจากข้างนอก เช่น เสียงสุนัข
เห่า พระอาจารย์มีวิธีรักษาการกำ�หนดอารมณ์
ภาวนาไม่ให้ขาดตอนได้อย่างไร พระอาจารย์ต้อง
เตือนสติตวั เองไหม เช่นบอกว่า บางครัง้ ก็อาจจะมี
อะไรมาขัดจังหวะบ้างขณะทีน่ ง่ั สมาธิ พระอาจารย์
มีขอ้ แนะนำ�อย่างไรบ้าง ในกรณีทม่ี อี ะไรมารบกวน
ตอบ : ขึน้ อยูก่ บั กรณี สำ�หรับสิง่ รบกวนภายนอก
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เราก็มวี ธิ แี ก้ไขรับมืออย่างหนึง่ สิง่ รบกวนภายใน เรา
ก็มวี ธิ จี ดั การแก้ไขทีต่ า่ งออกไปบ้าง การจินตนาการ
น้ อ มนึ ก เอาลมหายใจมากำ � หนดเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
จะช่วยแก้ไขกรณีท่ีมีส่ิงรบกวนภายนอก สำ�หรับ
ผู้ป ฏิ บัติท่ีจิต ชำ � นาญในการสร้ า งมโนภาพ การ
ทำ�ความรูส้ กึ ให้ลมหายใจเป็นศูนย์กลางการกำ�หนด
จะช่วยได้ เวลาทีไ่ ด้ยนิ เสียงดังอึกทึกจอแจจากการ
จราจรหรือเสียงสุนัขเห่า โดยให้ใช้จินตนาการว่า
เสียงดังอยูแ่ ค่บริเวณรอบนอกของความรูส้ กึ ตัว หรือ
นอกขอบข่ายของความรู้สึกตัว เราได้ยินเสียงนั้น
ก็จริง แต่ให้หนั เหความสนใจออกมาจากเสียงด้วย
ความตระหนักรู้ แต่ถ้าไปเริ่มทะเลาะกับเสียงเมื่อ
ไหร่ ปัญหาก็จะเกิดขึน้ มาเมือ่ นัน้
ตอนที่หลวงพ่อชาเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษ
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๐ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ทค่ี รูบา
อาจารย์องค์สำ�คัญ เดินทางมาจากดินแดนตะวัน
ออกไกล เพือ่ มาเยีย่ มกลุม่ ชาวพุทธในกรุงลอนดอน
ญาติโยมชาวพุทธมีสถานทีซ่ ง่ึ เล็กคับแคบ ทำ�ให้ทกุ
คนต้องนัง่ เบียดเสียดยัดเยียดกันอยูข่ า้ งใน และคืน
วันนัน้ ยังเป็นอีกคืนวันหนึง่ ทีอ่ ากาศร้อนมาก ซึง่ ไม่
ค่อยได้เจอบ่อยนักในประเทศอังกฤษ ภายในห้อง
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จึงร้อนอบอ้าวมาก จนมาถึงช่วงที่ต้องเริ่มนั่งสมาธิ
ต่างคนต่างร้อน ญาติโยมจึงพากันเปิดหน้าต่างออก
และยิง่ กว่านัน้ ทีฟ่ ากถนนตรงกันข้าม มีผบั ทีส่ ง่
เสียงดังอึกทึกจากดนตรีร็อกที่กำ�ลังเล่นกันดังสนั่น
ลัน่ เมือง หลังจากทีด่ นตรีเล่นไปได้สกั สองสามนาที
เท่านั้น ญาติโยมก็ต้องปิดหน้าต่างกันอีกครั้ง ใน
ขณะทีห่ ลวงพ่อชานัง่ เฉยอยูต่ รงนัน้ ตลอดเวลา พอ
ปิดหน้าต่างแล้ว ทุกคนก็เริ่มรู้สึกร้อนอบอ้าวขึ้นมา
อีกแล้ว จนแทบจะหายใจกันไม่ออก แต่หลวงพ่อชา
ยังคงนั่งสงบอยู่ตรงนั้น ส่วนพวกญาติโยมก็พากัน
เปิดหน้าต่างกันอีกหนหนึง่ วงดนตรีรอ็ กก็ยงั เล่นกัน
ต่อไป เหตุการณ์ด�ำ เนินอย่างนีต้ อ่ ไปเรือ่ ยๆ  ในทีส่ ดุ
เมือ่ หลวงพ่อชานำ�ทุกคนนัง่ สมาธิอยูต่ รงนัน้ ครบ ๑
ชัว่ โมงครึง่ แล้ว ท่านจึงสัน่ ระฆังสัญญาณ เนือ่ งจาก
ที่น่คี ือประเทศอังกฤษ ทุกคนจึงเริ่มขอโทษขอโพย
กันเป็นการใหญ่ทนั ที ถึงจะมีผขู้ า้ มถนน ไปทีผ่ บั เพือ่
ขอร้องให้นกั ดนตรีเล่นเสียงดังเบาลงหน่อย แต่กไ็ ม่
เป็นผล สิง่ แรกทีห่ ลวงพ่อชาพูดขึน้ มาก็คอื
“โยมอาจจะเข้าใจว่าเสียงมันดังรบกวนเรา ที่
จริงแล้ว เป็นพวกเราเองต่างหาก ทีไ่ ปรบกวนเสียง

เสียงก็เป็นแค่เสียงอยูอ่ ย่างนัน้ เป็นเพียงคลืน่ ทีส่ น่ั
สะเทือนไปในอากาศ มันขึน้ อยูก่ บั ตัวเราเองว่า จะ
รูส้ กึ ขัดแย้งไม่พอใจกับเสียงนัน้ หรือเปล่า”
คำ�พูดดังกล่าว ถือว่าเป็นคำ�แนะนำ�ทีม่ ปี ระโยชน์
มาก ถึงสุนัขจะเห่าหรือมีเสียงดังน่ารำ�คาญจาก
การจราจรก็จริง แต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั เราอยูด่ วี า่ จะรูส้ กึ
ขัดเคืองหรือต่อต้านเสียงนัน้ หรือไม่ เมือ่ วานนี้ เรา
อาจจะเล่นดนตรีอย่างเดียวกัน แต่พอเพื่อนบ้าน
หลังถัดไปเล่นดนตรีแบบนั้นบ้าง เราเสียเองกลับ
เป็นฝ่ายคิดว่า “หยุดทำ�เสียงดังหนวกหูซะทีเถอะ
คนกำ�ลังจะฝึกสมาธิ ไม่รเู้ รือ่ งอะไรเลย” ประเด็น
สำ�คัญอยู่ท่วี ่า อย่าไปมีท่าทีแบบตั้งท่าสู้รบปรบมือ
กับเสียง แต่ให้รสู้ กึ เป็นมิตรกับเสียง ให้ก�ำ หนดเอา
เสียงออกไปพักไว้ขา้ งๆ พอรูว้ า่ มีเสียงแล้ว ก็ปล่อย
วางเสียงออกไปด้วยความรู้ตัว เราสามารถใช้การ
จินตนาการน้อมนึกไปได้หลากหลายลักษณะ เช่น
ให้นอ้ มนึกไปในทำ�นองว่า
”สุนัขเป็นสักแต่ว่าสุนัข มันไม่ได้มีเจตนาทำ�ให้
เรารำ�คาญ มันก็แค่ท�ำ อย่างทีส่ นุ ขั ต้องทำ� ไปตาม
เรือ่ งของสุนขั สมมุตถิ า้ เราเป็นสุนขั เราก็คงต้องเห่า

เช่นกัน”
ให้มที า่ ทีทอ่ี ะลุม่ อล่วย ใช้อบุ ายวิธที พ่ี น้ื ๆ ตรง
ไปตรงมา จากนัน้ น้อมจิตกลับมาอยูต่ รงศูนย์กลาง
หากต้องจัดการกับสิ่งที่อยู่ข้างใน เช่น ความคิด
กลุม้ กังวล ความคิดเห็น หรือความทรงจำ�  ก็มอี ยู่
หลากหลายวิธีการที่สามารถนำ�มาใช้ได้ อย่างเช่น
ก่อนทีจ่ ะนัง่ สมาธิให้อธิษฐานจิตว่า ตลอดเวลาทีน่ ง่ั
ภาวนาอยู่ ไม่วา่ เราจะนึกเรือ่ งสำ�คัญอะไรขึน้ มาได้
ในใจ จะเป็นวรรคทองวรรคเด็ดสำ�หรับแต่งกลอน  
โทรศัพท์ทล่ี มื โทรติดต่อหรือเรือ่ งอืน่ ก็ตาม จะขอยก
ไปจัดการภายหลัง แต่ในขณะนี้ ชั่วเวลาไม่ก่ีนาที
เราจะให้ความสำ�คัญกับการฝึกปฏิบตั แิ บบธรรมดา
นีแ้ หละเหนือสิง่ อืน่ ใดในโลก หลังจากฝึกสมาธิเสร็จ
แล้ว ค่อยทำ�อย่างอืน่ ทีหลังก็ยงั ได้ เรือ่ งทีน่ กึ ขึน้ ได้น้ี
อาจจะสลักสำ�คัญมากและจำ�เป็นต้องจัดการก็จริง  
แต่ไม่ใช่ในเวลานี้
การทีเ่ ราต้องอธิษฐานจิตไว้เช่นนัน้ ในเบือ้ งต้น ก็
เผื่อในกรณีท่มี ีเรื่องอะไรโผล่ข้นึ มา ดึงความสนใจ
เราไป เช่น เรือ่ งทีเ่ รากำ�ลังเป็นห่วงอยู่ หรือมีงาน
ให้วางแผน มีสง่ิ ทีต่ อ้ งซักซ้อม มีเรือ่ งทีต่ อ้ งคิดหา
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ทางออก หรือเรือ่ งทีต่ อ้ งคิดแต่งเรียบเรียง ถ้าเรือ่ ง
ล่อใจประเภทนีเ้ กิดขึน้ ก็ให้บอกตัวเองอย่างนุม่ นวล
และชัดถ้อยชัดคำ�ว่า “เอาไว้ทำ�ทีหลัง” วิธีง่ายๆ
แบบนี้ไ ด้ ผ ลจนน่ า แปลกใจ ถ้ า หากเราคิ ด สั่ง ว่ า
“เงียบซะ หายไปซะที” แสดงว่าเรากำ�ลังพยายาม
ใช้กำ�ลังเข้ากดข่มความคิด เรื่องก็จะไปเหมือนกับ
การพยายามต่อต้านเสียง ทีเ่ ราออกอาการสูร้ บปรบ
มือกับเสียง เราอาจจะใช้ก�ำ ลังกดข่มความคิดได้ชว่ั
ครู่ แต่อาการทีบ่ งั คับผลักไสความคิดออกไปเท่ากับ
เป็นการเพิ่มกำ�ลังให้กับความคิด พอเราอ่อนกำ�ลัง
ลงเมือ่ ไรความคิดก็จะกลับมาอีก เพราะฉะนัน้ ขอ
ให้บอกตัวเองด้วยความนุม่ นวลและชัดเจนว่า

เนื่องจากเวลาที่เราปฏิบัติต่อจิต สิ่งสำ�คัญที่ต้อง
ตระหนักคือว่าวิธีการคือเป้าหมาย หากเราปฏิบัติ
ต่อจิตใจด้วยอาการทีก่ า้ วร้าว รุนแรงหรือดึงดัน ผล
คือเราจะรูส้ กึ เครียด อึดอัดหรือสับสน ในทางกลับ
กัน ถ้าหากเราปฏิบตั ดิ ว้ ยอาการทีน่ มุ่ นวล ชัดเจน มี
ความอ่อนโยนละมุนละม่อม เป้าหมายก็จะปรากฏ
ออกมาจากกิริยาท่าทีดังกล่าว คือเราจะมีความ
ราบรืน่ ลงตัว ไม่ยงุ่ ยากและเห็นอะไรชัด แนวคิดทาง
ปรัชญาทีว่ า่ เป้าหมายรับรองวิธกี ารจึงไม่ใช่แนวทาง
ในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน ในทางพระพุทธ
ศาสนานั้นวิธีการก็คือเป้าหมาย วิธีการและเป้า
หมาย เป็นเหมือนฝาแฝดของกันและกัน

”เอาไว้ ทีห ลั ง ก็ ไ ด้ ไม่ ไ ด้ บ อกเลยว่ า เรื่อ งนี้ไ ม่
สำ�คัญ เรือ่ งนีส้ �ำ คัญสุดเลยล่ะ เป็นเรือ่ งคอขาดบาด
ตาย จนต้องคิดหาทางออกให้ได้ เพียงแต่ยงั ไม่ใช่
ตอนนี”้

ดังนั้น เมื่อมีความคิดก่อกวนเกิดขึ้นมา หาก
ความคิดนัน้ ไม่ยอมสงบระงับลง แต่กลับยัว่ ยุ ความ
สนใจมากขึน้ และหวนกลับมาครัง้ แล้วครัง้ เล่า แค่
บอกออกไปว่า “เอาล่ะ ทีน้ี อยากจะว่าอะไร ก็วา่
มาเลย” อย่าพยายามเอาแต่ผลักไสความคิดออก
ไป ดังคำ�พูดที่กล่าวกันในแวดวงธุรกิจการก่อสร้าง
ว่า “ถ้าปกปิดไม่ได้ ก็ท�ำ ให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ไปเลยสิ” นีก่ เ็ หมือนกัน มันอยากให้เราครุน่ คิดตาม
ไม่ยอมหายไปสักที ดึงดูดความสนใจเหลือเกิน ก็

คือเราพูดด้วยความเอาใจใส่ บอกไปว่า
”เห็นด้วย ทีว่ า่ มาก็ถกู ทัง้ หมดนัน่ แหละ ไม่เพิก
เฉยแน่นอน เพียงแต่ยงั ไม่ใช่ตอนนี”้
การวางท่าทีในลักษณะนัน้ มีประโยชน์อย่างมหาศาล
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เรียกให้มาพบซะเลย เชิญให้พดู อะไรออกมา แล้ว
พิจารณาดูวา่ คือเรือ่ งอะไรกันแน่ มาจากไหน อะไร
เป็นตัวกระตุ้น เราจะลงรายละเอียดเรื่องนี้ในบท
ต่อไป ในตอนที่กล่าวถึงการฝึกสมาธิภาวนาโดย
ใช้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ โดยสิ่งที่เราจะได้เห็นคือ
เราสามารถอาศัยศักยภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะในแง่
วิจารณญาณหรือแง่สัญชาตญาณ เพื่อพิจารณาให้
เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นแรงขับให้เกิดความคิดบาง
ประเภท ความกลัว ความคิดแบบหมกมุน่ ครอบงำ�
จิต หรือความรูส้ กึ ทางอารมณ์ เราจึงสามารถปฏิบตั ิ
ภาวนาไปกับความคิดประเภทนีไ้ ด้
การใช้ความคิดในลักษณะนีแ้ ตกต่างอย่างชัดเจน
จากการปล่อยให้จติ ปรุงแต่งไปแบบเรือ่ ยเปือ่ ย คือ
เป็ น การจั ด การความคิ ด ให้ ร าบเรี ย บเป็ น ระบบ
ระเบียบ โดยแทนที่จะปล่อยให้จิตตกอยู่ในสภาพ
เหมือนการเปิดเครือ่ งวิทยุ ๔ เครือ่ ง ทีอ่ อกอากาศ
รายการของสถานีตา่ งๆ พร้อมกัน เราก็เลือกเปิด
วิทยุเพียง ๑ เครือ่ งซึง่ กำ�ลังออกอากาศรายการทีม่ ี
ประโยชน์ ดังนัน้ ถึงแม้วา่ จะมีความคิดเกิดขึน้ แต่
ความคิดก็ยงั ปรากฏอยูใ่ นขอบข่ายของสมาธิ

เมื่ อ คนเราได้ อ่ า นหรื อ ได้ ยิ น เกี่ ย วกั บ สมาธิ
ภาวนา ก็ดเู หมือนจะเข้าใจกันแค่วา่ ผลสำ�เร็จของ
สมาธิภาวนาคือการทีไ่ ม่มคี วามคิดปรากฏเลยซึง่ ไม่
ถูกต้องเสมอไป จากหลักการทีว่ า่ ด้วยกระบวนการ
ของพฤติกรรมทางจิตในทางพระพุทธศาสนา มี
อายตนะทีเ่ ป็นสือ่ สัมผัสรับรูอ้ ยู่ ๖ อย่าง คือ ตาเห็น
รูป หูฟงั เสียง จมูกรับกลิน่ ลิน้ รับรสชาติ กายรับรู้
การกระทบสัมผัส และจิตหรือประสาทสมองรับรู้
ความคิด อายตนะรับสัมผัสที่ ๖ คือ ศักยภาพด้านจิต
ทำ�หน้าทีร่ ชู้ ดั ความคิดหรืออารมณ์ตา่ งๆ อายตนะ
รับสัม ผัสที่ ๖ ก็เป็นเช่นเดียวกันกับอายตนะรับ
สัมผัสด้านอืน่ ๆ กล่าวคือ เมือ่ เราสามารถเห็นหรือ
ได้ยนิ อะไรได้ โดยทีจ่ ติ ยังเป็นปกติสขุ หรือสามารถ
รับรูล้ มหายใจทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ เปลีย่ นแปลงและสลาย
หายไป ด้วยจิตทีเ่ ปีย่ มสุขได้ เพราะฉะนัน้ เพียงแค่
เราคิดจึงไม่ได้หมายความว่า จิตไม่สามารถจะมี
ความเป็นปกติสขุ ได้ในเวลาเดียวกัน
เรายังสามารถใช้ความคิดแบบพิจารณาค้นคว้า
เพื่อช่วยแสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่า อะไรคือแรง
ผลักดันของความรู้สึกบางประเภทหรือเป็นสาเหตุ
ให้มันเกิดขึ้น โดยวิธีน้ี ความคิดยังคงดำ�เนินต่อ
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ไป แต่จิตยังมีการกำ�หนดรู้และมีความสงบได้ใน
เวลาเดียวกัน ถึงอาจจะมีเรือ่ งเด่นประเด็นร้อน มี
เหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้น และเรื่องราวพวกนั้นยังอยู่
ในห้วงความทรงจำ�  แต่จะเห็นว่าเราสามารถปล่อย
ให้จติ สาละวนวุน่ วายอยูก่ บั เรือ่ งนัน้ ต่อไปก็ได้ โดยที่
เราสามารถนิง่ สงบอยูก่ บั อาการสาละวนวุน่ วายนัน้
ไปด้วยในขณะเดียวกัน เช่นเดียวกับทีเ่ รายังรูส้ กึ เป็น
ปกติอยู่ได้กับเสียงดังหนวกหูท่ีถนนด้านนอก เรา
จะบอกตัวเองก็ได้วา่ “นัน่ เป็นสักแต่วา่ เสียง ตราบ
ใดที่เ ราไม่ ไ ปต่ อ ล้ อ ต่ อ เถี ย งกั บมั น ก็ ไ ม่ มีปัญ หา
อะไร ไม่มีอะไรเดือดร้อน มันก็แค่รูปแบบอย่าง
หนึง่ ของธรรมชาติ ทีม่ กี ารมา มีการไป และมีการ
เปลีย่ นแปลง”
อาตมาเองก็ใช้อบุ ายวิธนี บ้ี อ่ ยๆ เมือ่ จิตสาละวน
คลุ ก คลี อ ยู่ กั บ ความคิ ด บางเรื่ อ ง แต่ แ ทนที่ จ ะ
จมปลั ก ไปกั บ เนื้ อ หารายละเอี ย ดของความคิ ด
อาตมาจะสะท้อนออกมา ในทำ�นองนีว้ า่
“ดูนน่ั สิ คิดไปโน่นแล้ว โอ้…มะรุมมะตุม้ เข้ามา
เต็มทีเ่ ลยนะคืนนี้ เอ้านัน่ ...ฟังดู คิดมานีอ่ กี แล้ว”
จิตก็ยังคิดอะไรของมันต่อไปได้ แต่ความคิด
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ถู ก ครอบคลุ ม เข้ า มาไว้ ใ นสภาวะของความสงบ
เป็นการผสานรวมกันระหว่างการเคลื่อนไหวและ
ความสงบนิ่ง จิ ตอาจจะยั ง ซั ด ส่ า ย แต่ เราไม่ ไ ป
คัดค้านโต้แย้ง เราให้ความใส่ใจ แต่ไม่เดือดร้อน
วุน่ วายไปด้วย
ถาม : ขอความกรุณาพระอาจารย์ พูดเกีย่ วกับ
เรือ่ งร่างกายและการเคลือ่ นไหวร่างกาย โดยเฉพาะ
ในแง่ ท่ีส งสั ย ว่ า เมื่อ ไรควรจะขยั บ ร่ า งกายเพื่อ
บรรเทาความเจ็บปวด ในขณะทีน่ ง่ั ฝึกสมาธิภาวนา
ตอบ : การเคลื่อนไหวก็ถือเป็นส่วนสำ�คัญใน
การฝึกสมาธิภาวนา ตอนที่อาตมาเดินเข้าไปในวัด
ครั้งแรกที่ประเทศไทย อาตมาไม่เคยฝึกสมาธิมา
ก่อนเลย พวกเราต้องนัง่ บนเสือ่ ผืนบางๆ ทีส่ านด้วย
หญ้า ซึง่ ปูลงบนพืน้ ลาดซีเมนต์ ต้องนัง่ ครัง้ ละไม่ต�ำ่
กว่า ๑ ชัว่ โมงโดยไม่ขยับตัวเลย ดังนัน้ สิง่ ทีอ่ าตมา
สัมผัสเป็นครัง้ แรกทันทีจากการฝึกสมาธิ หลังเวลา
ผ่านไปได้ ๑๕ นาที ก็คอื ความเจ็บปวด
แต่ส่ิงสำ�คัญที่ต้องตระหนักคือ การฝึกสมาธิ
ภาวนาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่พฤติกรรมทีเ่ ป็นการ
หาความสุขสำ�ราญจากการทรมานตนเองให้เจ็บ

ปวด ถึงแม้ว่าบางครั้งเรื่องจะลงเอยด้วยความเจ็บ
ปวด แต่เราไม่ได้เจาะจงหาเรื่องเจ็บตัวแต่อย่างใด
ความเจ็บปวดเป็นเพียงผลข้างเคียงไม่ใช่จดุ ประสงค์
เราต่างก็มีความสุขกันดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปเจ็บ
ตัว มีข้อควรปฏิบัติอยู่ ๒ ประการในกรณีท่ีเกิด
ทุกขเวทนาทางกาย
อย่ า งแรก วิ ธีก ารที่เ ราใช้ ฝึก เพื่อจะได้ รับมื อ
กับ ความเจ็ บ ปวดทางกายได้อ ย่า งเหมาะสมนั้น
ปรับมาจากวิธีท่ีเราใช้รับมือกับความทุกข์ทางใจ
โดยตรง ความเจ็บปวดทางกายจะแสดงออกด้วย
ถ้อยคำ�ภาษาที่ห้วนสั้นธรมดา เช่น “โอ๊ย...” “เจ็บ
ชะมั ด เลย” “ไม่ เ อานะ” “หายซะที ” “หยุ ด เจ็ บ
เถอะ” “เออ...ค่อยยังชั่วหน่อย” ขณะที่ในทางตรง
กั น ข้ า ม ปฏิ กิ ริ ย าของเราที่ มี ต่ อ ความทุ ก ข์ ท าง
ใจนั้น จะสลั บ ซั บ ซ้ อ นและพลุ่ง พล่ า นสั บ สน ดั ง
นั้ น การเรี ย นรู้ ห าวิ ธี รั บ มื อ กั บ ทุ ก ขเวทนาทาง
ร่ า งกาย ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล พอดี ร ะหว่ า งการ
เคลื่อนไหวและการอยู่น่งิ นั้น จะมีประโยชน์กับเรา
อย่างยิ่ง การจัดการกับความเจ็บปวดโดยใช้ท่าทีท่ี
ว่า “ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะว่า จะไม่ยอมขยับเขยื้อน
ตัวเด็ดขาด” หรือ “มีคนกำ�ลังมองอยูน่ ะ” หรือ “ห้าม

กระดุกกระดิกตัวนะ ต้องข้ามทุกขเวทนานี้ไปให้
ได้” อย่างนี้ ถ้าไม่ถกู ส่งเข้าห้องฉุกเฉินไปเสียก่อน
คงไม่วายต้องได้พบแพทย์รักษาโรคกระดูกหรือ
กล้ามเนือ้ จนได้ เราจะใช้เพียงกำ�ลังใจล้วนๆ ข่ม
บังคับเอาไม่ได้ เพราะร่างกายไม่ยอมเล่นด้วยแน่
เราอาจจะข้ามความเจ็บปวดได้ระยะหนึง่ ก็จริง แต่
พอร่างกายถูกบีบกดไปได้ระดับหนึ่ง เราก็จะรู้สึก
เจ็บ ซึง่ เป็นการส่งสัญญาณเตือน ถ้าเรายังคงแข็ง
ขืนหรือดือ้ ดึงต่อไป เราต้องบาดเจ็บ แต่ถา้ สุดโต่งไป
อีกด้านหนึง่ คือเราเหยาะแหยะเกินไป พอรูส้ กึ เจ็บ
นิดหน่อย ก็เริม่ กระวนกระวายซะแล้ว แบบนี้ เรา
ก็จะไม่มีทางเข้าถึงความสงบในระดับลึกจริงๆ ได้
เพราะเราเอาแต่ตง้ั แง่ปฏิเสธความเจ็บปวด พอรูส้ กึ
อึดอัดไม่สบายหน่อย ก็รบี ขยับตัวทันที อย่างนีก้ จ็ ะ
พาให้เราเป็นคนใจเสาะง่ายและไม่เข้มแข็ง
สิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า “ทางสายกลาง”
คือความพอดีทอ่ี ยูร่ ะหว่างความสุดโต่งทัง้ สองอย่าง
นี้ ความสมดุลในที่น้ีไม่เกี่ยวกับการตัดสินว่า จะ
ขยับเขยือ้ นเคลือ่ นไหวซะครึง่ เวลา ส่วนอีกครึง่ เวลา
ทีเ่ หลือก็จะอยูน่ ง่ิ ๆ  แต่มคี วามหมายคนละอย่างกัน
ทางสายกลางมีลกั ษณะเหมือนจุดสมดุลบนแกน ที่
วิเทศธรรมบรรยาย : สายธารแห่งสายธรรม

89

ความสุดโต่งสองอย่างเบนตัวออกไป ไม่ใช่เรือ่ งของ
การพบกันครึง่ ทาง หรือตกลงกันแบบ ๕๐/๕๐  ทาง
สายกลางจึงเป็นจุดทีส่ มดุลอยูแ่ ล้วแต่แรก ก่อนทีจ่ ะ
มีการเบนตัวออกไป จนเกิดเป็นความสุดโต่งทัง้ สอง
อย่างนัน้ การจะเข้าถึงทางสายกลางในกรณีนไ้ี ด้นน้ั
ต้องอาศัยการมีท่าทีท่ถี ูกต้องต่อความรู้สึกเจ็บปวด
ไม่สบาย
เมื่อ เราเกิ ด ความเจ็ บ ปวดทางร่ า งกาย ท่ า ที
ตามสัญชาตญาณของเรา ที่มีต่อทุกขเวทนาเป็น
อันดับแรก คืออาการฝืนเกร็ง ต่อต้านปฏิเสธ ตกใจ
หรือหงุดหงิดรำ�คาญความเจ็บปวด อีกทัง้ รูส้ กึ ว่า
เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเสียด้วยที่เราต้องขุ่นเคือง
หงุ ด หงิ ด แบบนี้ คื อดู เ หมื อ นว่ า น่ า จะถู กต้ อ งอยู่
แล้วโดยประการทั้งปวงที่จะไม่พอใจความเจ็บปวด
เพราะความเจ็บปวดไม่ได้นา่ พิสมัยอะไรสักนิด จาก
ตัวอย่างข้างต้นเกีย่ วกับเรือ่ งเสียงดังรบกวนจากท้อง
ถนน ในช่วงทีม่ กี ารฝึกสมาธิกบั หลวงพ่อชา ก็ดสู ม
เหตุสมผลอีกเหมือนกัน ทีจ่ ะคิดว่าเสียงรบกวนเรา
ความเจ็บปวดที่หัวเข่าก็รบกวนเรา แต่ถ้าว่าตามที่
หลวงพ่อชาท่านชีใ้ ห้เห็น แสดงว่า ทีจ่ ริงแล้วเราต่าง
หากล่ะที่ไปรบกวนความเจ็บปวด จิตยึดในความ
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เจ็บปวด จากนัน้ ก็เริม่ สูก้ บั ความเจ็บปวด เมือ่ มา
ฝึกสมาธิภาวนา นอกจากเราจะหัดปล่อยวางความ
รูส้ กึ ตอบโต้ ปล่อยวางความคิดทีว่ า่ ความเจ็บปวด
เป็นเรือ่ งเลวร้าย และความรูส้ กึ ทีว่ า่ ไม่นา่ ปวดตรง
นีเ้ ลย เราไม่อยากจะเจ็บ พร้อมกันนัน้ เรายังจะเริม่
ถามหาว่าอะไรกันแน่ ทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ อยูจ่ ริงๆ
ดังที่ได้พูดถึงไปก่อนหน้านั้นแล้วว่า ความเจ็บ
ปวดก็อยูใ่ นสถานะเดียวกันกับเสียงนัน่ เอง คือ ถ้า
หากเราไม่ ส ามารถเลี่ย งความเจ็ บ ปวดได้ ก็ ใ ห้
ความสำ�คัญกับความเจ็บปวดไปเลย ไม่วา่ จะเจ็บที่
หลัง ทีข่ า ทีแ่ ขน หรือบริเวณใดก็แล้วแต่ทด่ี งึ ความ
สนใจของเราไป อย่ามองว่าความเจ็บปวดเป็นสิ่ง
น่ารำ�คาญ หรือรบกวนเราไม่ให้อยูก่ บั ลมหายใจ ให้
ปล่อยลมหายใจไปก่อน แล้วเอาความเจ็บปวดมา
เป็นจุดสนใจ ค้นสำ�รวจเข้าไปในความรูส้ กึ เจ็บปวด
เราจะสังเกตเห็นได้วา่ ความรูส้ กึ ทีไ่ ม่นา่ พิสมัยยินดี
นัน้ ก็เหมือนกันกับเสียงทีอ่ าจจะน่ารำ�คาญ เราไม่
ต้องพยายามทำ�ให้มนั น่ายินดี หรือกีดกันมันออกไป
เพียงแค่ตระหนักรู้ว่านั่นเป็นสภาวะที่ไม่น่ายินดี
เท่านัน้ เราจะเริม่ มองเห็นว่าความรูส้ กึ เจ็บ ก็เป็น

อีกอย่างหนึ่ง อารมณ์ท่ีจิตปรุงแต่งเสริมเข้าไปใน
ความรูส้ กึ เจ็บนัน้ ก็เป็นอีกอย่างหนึง่ ถึงแม้วา่ จิตจะ
มีปฏิกริ ยิ าร่วมไปกับความขัดเคือง เราก็ยงั จับสังเกต
ได้และรูไ้ ด้วา่ กำ�ลังเกิดอะไรขึน้ เราจะเห็นว่าความ
เจ็บปวดเป็นเพียงความรู้สึกอย่างหนึ่ง และเราจะ
เริ่มมองเห็นระยะห่างระหว่างความรู้สึกขัดเคืองไม่
พอใจ และการบาดเจ็บทางเนือ้ หนังจริงๆ จะเห็นว่า
เราสามารถเรียนรู้ เพือ่ ให้อยูก่ บั ความรูส้ กึ เจ็บปวด
ไม่สบายนัน้ ได้ โดยไม่จ�ำ เป็นต้องใช้ความอดกลัน้ ไป
แข็งขืนและต่อต้านความเจ็บปวดแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ด้วยการรู้จักว่านั่นเป็นเพียงความรู้สึกที่ไม่น่า
ยินดี เราไม่จ�ำ เป็นต้องรังเกียจ ต่อสู้ หรือวิตกกังวล
กับมัน ถ้าจำ�เป็นขึน้ มา เราจะขยับตัวก็ได้ แต่เรา
สามารถอยูก่ บั ความเจ็บปวดนัน้ นานเท่าทีจ่ ะทนได้
โดยเห็นได้วา่ ความเจ็บปวดก็ไม่ได้แย่เกินไปนัก
ข้อสำ�คัญ คือการรู้จักปรับท่าทีของเราต่อความ
เจ็บปวด ขอให้ก�ำ หนดท่าทีไว้ให้แน่วแน่วา่ เราจะ
ไม่ก่อสงครามกับร่างกายของเราเอง เมื่อกำ�หนด
มุ ม มองไว้ แ บบนั้ น เราจะเห็ นว่ า ความรู้ สึ ก เจ็ บ
ปวดไม่สบายก็ยังปรากฏอยู่ แต่เราสามารถอยู่กับ
อาการนั้นได้อย่างค่อนข้างสงบ เมื่อใดที่เราสำ�คัญ

ว่า ความเจ็บปวดไม่สบาย เป็น ผู้รุกรานก่อกวนที่
เข้ามาทำ�ลายสมาธิของเรา ก็ให้นำ�ท่าทีของความ
เมตตา อันเป็นท่าทีทน่ี มุ่ นวลอ่อนโยนมาปฏิบตั ติ อ่
ความรู้สึกเจ็บปวดและความรู้สึกที่ไม่น่าปรารถนา
นั้น การใช้ความเมตตาไม่ได้หมายความว่าเราจะ
พยายามชืน่ ชอบความเจ็บปวด เราเพียงแต่ตระหนัก
รูแ้ ละยอมรับความเจ็บปวดทีก่ �ำ ลังปรากฏทีข่ าหรือที่
ศีรษะ เราไม่อาจใช้ก�ำ ลังใจขับไล่ความเจ็บปวดออก
ไปได้ แต่การผ่อนปรนท่าทีให้นมุ่ นวลต่อความรูส้ กึ
เจ็บปวด ถือเป็นวิธรี บั มือประการแรก
ประการที่สอง คือเมื่อนำ�เอาความเจ็บปวดมา
เป็นจุดสนใจ เราจะเริม่ สังเกตเห็นว่า เรารูส้ กึ เครียด
เกร็งจากอาการต่อต้านความเจ็บปวด หากเป็นแบบ
นั้น เราสามารถปรับร่างกายให้มีความผ่อนคลาย
ได้ เช่นเดียวกับตอนที่ปรับสภาพร่างกายให้เข้าสู่
ท่าโยคะ เวลาฝึกโยคะเราคงจะพยายามประกอบ
ท่าโยคะให้ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งเราจะมีอาการตึง
เกร็งขณะที่พยายามทำ�ให้ได้อย่างนั้น แต่ในขณะ
นั้น หากเรารู้จักผ่อนคลายร่างกายเพื่อให้เข้าสู่ท่า
โยคะ จู่ๆ เราก็จะได้ระยะยืดหยุ่นตัวเพิ่มขึ้นมา
ลอยๆ ประมาณสัก ๒ นิว้ เสียอย่างนัน้ จนทำ�ให้เรา
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ประกอบท่าโยคะได้อย่างสมบูรณ์
การวางท่าทีต่อความเจ็บปวดในเวลาฝึกสมาธิ
ภาวนา ก็ไม่ได้ผดิ แผกแตกต่างกันเลย เมือ่ สังเกต
เห็นว่า เราแสดงอาการตึงเครียดเพื่อต่อต้านความ
เจ็บปวด ให้เราผ่อนคลายเข้าหาความเจ็บปวด เมือ่
เราเห็นว่าข้อต่อสะโพก หัวเข่า ตลอดทั่วทั้งแนว
มีอาการเกร็งเครียด การสร้างความผ่อนคลายให้
กับระบบร่างกายจะช่วยลดความตึงเครียด ที่เรา
สร้ า งขึ้น จากความรู้สึกต่ อ ต้ า นความเจ็ บ ปวดได้
อย่างแท้จริง ทันทีท่ีความตึงเครียดลดลง สาเหตุ
ของความเจ็บปวดจะพลอยหายไปด้วยอย่างเห็น
ได้ชดั ความเจ็บปวดก็จะลดระดับลงไปอีก ดังนัน้
แล้ว ความจริงที่ว่าเราไม่ไปต่อสู้กับความเจ็บปวด
ก็หมายถึง แม้จะมีความเจ็บปวดไม่สบายอยู่ แต่
ความเจ็บปวดก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้อกี
เมื่อเราปฏิบัติต่อความเจ็บปวด ด้วยวิธีการที่
เปิดเผยและตรงไปตรงมาเช่นนี้ เราจะพัฒนาความ
รูส้ กึ ทีเ่ ป็นดุลยพินจิ ตามธรรมชาติ ทีถ่ กู ต้องแม่นยำ�
มากขึ้นให้แก่ร่างกาย เมื่อเป็นดังนั้น เวลาที่เรารู้
ว่าร่างกายถูกบีบกดมากเกินไปจริงๆ และรู้ว่าเรา
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บังคับตนเองหนักเกินไป เราจะทราบว่า ถึงเวลา
ที่ต้องขยับตัวแล้ว เมื่อเราจะขยับตัว เราก็ไม่ได้
ขยับด้วยอาการขุ่นเคืองไม่พอใจความเจ็บปวด แต่
เป็นการขยับด้วยความเมตตาต่อร่างกาย ผลต่างที่
สำ�คัญจึงอยูต่ รงนีน้ เ่ี อง
หลวงพ่อชามักแนะนำ�ว่า “ให้รอไปก่อนสักสอง
สามนาที ทุกครัง้ เวลาทีเ่ ราอยากจะขยับตัวมากๆ
ให้คอยไปก่อน ให้รอสักหนึง่ นาที หรือสองนาที ใจ
เย็นๆ อดทนไปก่อน” การรอไปก่อนเช่นนีเ้ ป็นสิง่ ที่
มีประโยชน์มาก คือเราจะรอจนกระทั่งแรงกระตุ้น
ให้เคลื่อนไหว ไม่ได้ออกมาจากความขุ่นเคืองต่อ
ความเจ็บปวด แต่ออกมาจากความปรารถนาดีตอ่
ร่างกาย อย่างไรก็ตาม เราต้องระวังด้วยเช่นกัน
เนือ่ งจาก “ทนายหัวหมอทีอ่ ยูใ่ นหัว” จะเป่าหูเกลีย้
กล่อมให้เราเชื่อว่าเราต้องมีเมตตา เพียงเพราะจะ
หลอกให้เราขยับตัวเท่านัน้ เราจำ�เป็นต้องทดสอบดู
ให้แน่วา่ เรามีความเมตตาจริงๆ หรือขยับตัวเพียง
เพราะความกลัว หรือแค่อยากจะหลบเลีย่ ง คุณค่า
ของการรอคอยและการรู้จักอดทน คือเมื่อเราขยับ
ตัวจะมีท้ังความรู้สึกบรรเทาทางด้านร่างกายและ
ความผ่อนคลายภายในใจด้วย แต่ถ้าหากเราขยับ

ตัวเพราะความกลัว และต้องการจะหลบเลีย่ ง หาก
อาการเจ็บมากระตุกอีกครัง้ เราก็ตอ้ งกลับไปต่อกร
กับความกลัวและความขุ่นเคืองอีกครั้งหนึ่ง การ
วางท่าทีต่อความเจ็บปวดแบบเรื้อรัง ที่แก้ไขอะไร
ไม่ได้จากอิริยาบถท่าทางของร่างกาย ก็มีวิธีปฏิบัติ
อย่างเดียวกันนัน่ เอง คือให้เราเปิดใจพร้อมยอมรับ
ความเจ็บปวดนัน้ อย่างเต็มที่ ดังนีก้ จ็ ะเกิดผลในทาง
กลับกันอย่างชัดเจนมาก
การรับมือกับความเจ็บปวดทางร่างกายโดยวิธี
นี้ เป็นเรือ่ งทีม่ ปี ระโยชน์ เพราะว่าเราจะเริม่ หันมา
เกีย่ วข้องกับความทุกข์ทางจิตใจในลักษณะเดียวกัน
เราจะสามารถเผชิญกับความโศกเศร้า ความโกรธ
ความเสียใจ หรือความกลัว และอยู่กับอารมณ์
เหล่านั้นได้ โดยการใช้วิธีอย่างเดียวกันนั่นเองคือ
ยอมรับ และตระหนักรู้ จากนัน้ ก็ปล่อยวางไป
ถาม : นิมนต์พระอาจารย์พดู ถึงอาการง่วงเหงา
หาวนอนด้วย
ตอบ : เมื่อเรานั่งฝึกสมาธิภาวนาเป็นครั้งแรก
เราจะเผชิญแนวโน้มใหญ่ๆ อยู่ ๒ ด้าน ด้านหนึง่
คือความฟุง้ ซ่านวุน่ วาย และอีกด้านหนึง่ คือความ

ง่วงเหงาเซือ่ งซึม พระพุทธเจ้าตรัสภาษาบาลี ซึง่
เป็ น ภาษาที่มีค วามเชื่อ มโยงกั บ ภาษาสั น สกฤต
ศัพท์ภาษาบาลีท่ีใช้เรียกความฟุ้งซ่านและความ
ง่วงเหงาเซื่องซึม จึงเป็นคำ�ที่คุ้นหูของนักปฏิบัติ
ภาวนาชาวพุทธ ความฟุ้งซ่าน มีช่อื เรียกในภาษา
บาลีวา่ อุทธัจจกุกกุจจะ (อุด–ธัด–จะ–กุก–กุด–จะ)
ซึ่งเป็นคำ�ที่มีสำ�เนียงคล้ายเสียงในธรรมชาติอย่าง
เหมาะเจาะคล้องจอง เวลาทีเ่ ปล่งเสียงคำ�นีอ้ อกมา
จะทำ�ให้เรารู้สึกเหมือนกับมีเม็ดทรายอยู่ใต้ผิวหนัง
ความง่วงเหงาเซือ่ งซึมมีศพั ท์เรียกว่า ถีนมิทธะ (ถี–
นะ–มิด–ธะ) หรือได้แก่ ความเฉื่อยชาและความ
ง่วงเหงาเซื่องซึม เรื่องนี้ได้พูดถึงไปบ้างแล้วในบท
ที่ ๑ ในตอนทีว่ า่ ด้วยลักษณะทีจ่ ติ มักไขว้เขวไปหา
กล่าวคือ เมือ่ เรานึกถึงความผ่อนคลาย เรามักจะ
เข้าใจว่าคือความเคลิบเคลิ้ม และเมื่อนึกถึงความ
ตืน่ ตัวเราก็มกั จะรูส้ กึ ว่าหมายถึงอาการตืน่ เต้นหรือ
ตระหนกตกใจ
การปฏิบัติสมาธิภาวนา คือการที่เราทำ�ความ
เพียรเพื่อค้นหามิติแห่งชีวิตในตัวเรา ที่ท้ังสภาวะ
ผ่อนคลายอย่างเต็มทีแ่ ละสภาวะตืน่ ตัวทัว่ พร้อมทัง้
สองอย่าง มาบรรจบเหมาะกันอยู่อย่างสอดคล้อง
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ลงตัว เราคงไม่คาดคิดมาก่อนว่า เราเกิดมาพร้อม
กับศักยภาพเช่นนีแ้ ล้ว ทว่าธรรมชาติพน้ื ฐานแห่งจิต
ของเรา มีการผสมผสานกันอยู่ของคุณสมบัติเหล่า
นัน้ อยูแ่ ล้ว ธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของจิต จึงมีทง้ั ความ
ตื่นตัวทั่วพร้อมและความสงบระงับอย่างเต็มที่ท้ัง
สองอย่างอยูร่ วมกัน
เบื้องแรกนั้น จิตมีแนวโน้มที่จะรับมือกับความ
ผ่ อ นคลายไม่ ถู ก อยู่ แ ล้ ว ที น้ี ครั้ น เรามาลงมื อ
ปฏิบัติอย่างนี้ เราจะสังเกตเห็นอาการเคลิ้มไหล
ไปหาความง่วงซึม อย่างไรก็ตาม ความง่วงซึมจะ
แสดงอาการเช่นเดียวกับการหลับ คือเกิดขึ้นเป็น
วงจร หากจิตมีจริตไปในทางง่วงซึม ทันทีทเ่ี รารูส้ กึ
ผ่อนคลายเราจะวูบผล็อยไปเลย ดังนัน้ เราจำ�เป็น
ต้องจับวูบแรกก่อนเคลิม้ หลับให้ได้ หากเราเริม่ รูส้ กึ
เคลิ้มๆให้น่ังลืมตาไปด้วยก็ได้ อีกเทคนิคหนึ่งคือ
ให้ประคองวัตถุบางอย่าง เช่น ก้านไม้ขดี ไว้ในมือที่
ระหว่างหัวแม่มอื ทัง้ สองข้าง โดยยกให้หา่ งฝ่ามือทัง้
สอง ก้านไม้ขดี จะอยูร่ ะหว่างอากาศ ทันทีทจ่ี ติ เริม่
จะไหลเคลิม้ ในวูบแรก วัตถุอะไรก็ตามทีเ่ ราถือไว้จะ
หล่นลงมา มือเป็นอวัยวะทีร่ สู้ กึ ได้ไวมาก ดังนัน้ เรา
จะสังเกตได้ทันทีท่กี ้านไม้ขีดหล่น ซึ่งอันนั้นจะเป็น
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สัญญาณปลุกให้เราตืน่ ตัวขึน้ มา
อีกเคล็ดวิธีหนึ่ง ที่ใช้จัดการกับความง่วงได้คือ
การพยายามจดจ่อความรูส้ กึ ไว้ทแ่ี นวกระดูกสันหลัง
ให้ชดั เจน เมือ่ เรารูส้ กึ เคลิม้ หลังจะเริม่ โค้งงอและ
ศีรษะก็จะเริ่มโน้มต่ำ�ลงไป โดยการใช้เทคนิคถือ
วัตถุไว้ระหว่างหัวแม่มอื หรือการพยายามประคอง
ความรู้สึกรับรู้ไว้ท่แี นวกระดูกสันหลังให้ชัดเจน จะ
ช่วยให้เรารักษาความตืน่ ตัว และไม่ปล่อยให้วบู แรก
ของอาการเคลิ้มหลับเข้าแทรกได้ ถ้าเราสามารถ
ก้าวผ่านวูบแรกนัน้ ไปได้ จะเห็นว่าเราสามารถถอน
ตัวออกมาได้ และป้องกันไม่ให้กระบวนการทัง้ หมด
คืบหน้าต่อไป แต่หากเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทนั วงจรการ
หลับสามารถจะพาเรา เข้าสู่ภวังค์แห่งความเคลิ้ม
หลับได้นานถึง ๒๐ นาที หรืออาจจะนานกว่านัน้
ก็ได้
ถ้าหากอาการหนักหนาสาหัสจริงๆ ให้วางของ
บางอย่าง เช่น หนังสือหรือกล่องไม้ขีดไฟไว้บน
ศีรษะ วิธีน้ีชาววัดมักจะนิยมใช้กันมาก เวลาแก้
ปัญหาเรือ่ งความง่วง ถ้าเรานัง่ ร่วมกับคนอืน่ ๆ เรา
จะได้เงื่อนไขเรื่องกลัวอับอายขายหน้าเข้ามาช่วย

ในกรณีท่ที ำ�หนังสือหล่น ถ้าหากเป็นเพียงแค่ก้าน
ไม้ขีดไฟที่ถือคีบไว้ในระหว่างหัวแม่มือของเรา ก็
จะไม่มีใครรู้ด้วยกับเรา แต่ถ้าหากมีกล่องไม้ขีด
หรือหนังสือวางไว้บนศีรษะ ทันทีท่เี ราเริ่มจะเคลิ้ม
หนังสือหรือกล่องไม้ขดี จะหล่นลง และถ้ามีเสียงดัง
ขึน้ ทีนไ้ี ด้รกู้ นั ทัว่ แน่ เราใช้วธิ หี นามยอกเอาหนาม
บ่ง คือใช้ความรูส้ กึ ถือศักดิศ์ รี เพือ่ กำ�ราบความง่วง
ของเราอีกทีหนึ่ง เป็นการใช้นิสัยไม่ดีของเราเองใน
แง่ทเ่ี ป็นประโยชน์ แต่กไ็ ม่รบั รองว่าวิธนี จ้ี ะใช้จดั การ
กับความง่วงได้ผล เนือ่ งจากนักปฏิบตั ภิ าวนาทีม่ าก
ประสบการณ์ อาจจะพัฒนาเทคนิควิธดี ดั งอหลังไป
ข้างหน้ามาข้างหลังได้ โดยที่ยังมีวัตถุเช่นกล่องไม้
ขีดอยูบ่ นศีรษะ และชำ�นาญจนถึงขัน้ ก้มงอลงถึงพืน้
โดยไม่ท�ำ ให้กล่องไม้ขดี หล่นก็ได้ !

ฉะนั้น หากเรามองเห็นเปลวเทียนกลายเป็นสอง
เปลว แทนทีจ่ ะเป็นเปลวเดียว เราก็จะรูต้ วั ว่า “เอ้า
ตาสว่างได้แล้ว”  

หรือว่าจะใช้เปลวเทียนหรือวัตถุอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่ใช้เพ่งมอง มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เช่น
กัน โดยในขณะทีอ่ าการเคลิม้ วูบแรกปรากฏขึน้ ตา
จะไม่สามารถกำ�หนดอยูก่ บั เป้าทีใ่ ช้เพ่งมองได้ การ
ที่เราพยายามทำ�ให้กรอบเปลวเทียนปรากฏชัดแก่
สายตา เราจะรู้ได้ทันทีท่ีเราง่วงเคลิ้ม เมื่อเราเริ่ม
ง่วง ภาพที่เราเพ่งมองก็จะเริ่มพร่าเลือน เพราะ
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ประวัติและการประกอบศาสนกิจ

พระวิเทศพุทธิคุณ
(พระอาจารย์อมโร)
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ประวัติพระอาจารย์อมโร
สถานะเดิม

ชือ่ เจ ซี เจ ฮอร์เนอร์ (J.C.J. Horner) เกิดเมือ่
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ เมืองเท็นเทอร์เดน
เคนท์ ประเทศอังกฤษ (ท่านเป็นลูกพีล่ กู น้องของ
I.B. Horner นักวิชาการด้านพุทธศาสนา ผูเ้ คยดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานชมรมบาลีปกรณ์ (Pali Text Society) ซึง่ ล่วงลับไปแล้ว)
อุปสมบท
ขึน้ ๑๑ ค่� 
ำ เดือน ๕ ปีมะแม วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.
๒๕๒๒ ณ พัทธสีมาวัดหนองป่าพง อ.วารินชำ�ราบ
จ.อุบลราชธานี
พระอุปชั ฌาย์    พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง
อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี
พระกรรมวาจาจารย์ พระเลีย่ ม ฐิตธมฺโม (ปัจจุบนั
พระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงรูป
ปัจจุบนั )
พระอนุสาวนาจารย์  พระปภากโร วัดป่านานาชาติ
อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี
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วิทยฐานะ
• พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๕
โรงเรียน อันเดอร์ฮลิ ล์ เฮาส์
•พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๐
โรงเรียนประถมศึกษา ดัลวิช คอลเลจ
•พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๖
โรงเรียนชัทตัน วาเลนซ์
•พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๐
มหาวิทยาลัย ลอนดอน (University of London)
สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม
อันดับสอง สายวิทยาศาสตร์ พร้อมกัน ๒ สาขา
คือ สาขาจิตวิทยาและสาขาสรีรวิทยา (BSc. In
Psychology and Physiology)

งานปกครองและพัฒนาวัด
•พ.ศ. ๒๕๒๒

เดินทางกลับมาประเทศอังกฤษเพือ่ ร่วมกับหลวง
พ่อสุเมโธ เพือ่ ช่วยสร้างวัดชิตเฮิรท์ วัดป่าแห่งใหม่

ในมณฑลซัสเซคส์ตะวันตก (West Sussex)
•พ.ศ. ๒๕๒๖
เดินธุดงค์ข้ึนไปทางภาคเหนือระยะทางไกลถึง
๘๓๐ ไมล์ (ประมาณ ๑,๔๐๐ กิโลเมตร) เพือ่
ไปที่วัดสาขาในเขตมลฑลนอร์ทธัมเบอร์แลนด์
(Norththumberland)
•พ.ศ. ๒๕๒๘
ย้ายมาอยู่ท่ีวัดอมราวดีเพื่อช่วยสอนและบริหาร
วัดเป็นเวลา ๑๐ ปี
•พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๓๘
ดำ�รงตำ�แหน่งรองเจ้าอาวาสวัดอมราวดี
•พ.ศ. ๒๕๓๙
ก่อตัง้ วัดป่าอภัยคีรี ในเขตเม็นโดสิโน รัฐแคลิฟอร์เนีย
(Mendocino County, California)
•พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๓
ดำ�รงตำ�แหน่งเจ้าอาวาสร่วม (Co-Abbot) กับ
พระอาจารย์ปสันโน
•พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบนั

ดำ�รงตำ�แหน่งเจ้าอาวาสวัดอมราวดี
•พ.ศ. ๒๕๕๔
เริม่ วางโครงการพัฒนาวัดอมราวดี ซึง่ เป็นโครงการ
ระยะยาว ๓๐ ปี เพื่อก่อสร้างอาคารถาวรแทน
อาคารไม้หลังเดิมทัง้ หมด
งานศึกษาสังเคราะห์
•พ.ศ. ๒๕๒๘ – ปัจจุบนั
เข้าร่วมสอนในกิจกรรมครอบครัว (Family camp)
ณ ศูนย์กรรมฐานวัดอมราวดี ในระหว่างทีอ่ ยูว่ ดั
อมราวดี
•พ.ศ. ๒๕๒๓ และ ๒๕๒๕
สอนพระพุทธศาสนา และการปฏิบตั ใิ ห้กบั นักเรียน
โรงเรียน บีเด็ล (Bedales School) ซึง่ เป็นโรงเรียน
ประจำ�แบบสหศึกษาไม่ไกลจากวัดป่าจิตตวิเวก
สอนพระพุทธศาสนาและการปฏิบตั กิ ว่า ๑๐ ครัง้
ให้กับนักเรียนโรงเรียนชัทตัน วาเลนซ์ ซึ่งเป็ น
โรงเรียนที่ท่านเคยเรียน
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งานด้านการเผยแผ่
•พ.ศ. ๒๕๒๒

แสดงพระธรรมเทศนาให้กับชาวต่างชาติ ณ วัด
บวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ตามคำ�กราบ
เรียนนิมนต์ของ นางโจซี่ สแตน ผูเ้ ป็นหัวหน้ากลุม่
•พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐
เดินทางไปสวิสเซอร์แลนด์หลายครั้ง เพื่อสอน
กรรมฐานให้กบั กลุม่ ต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่
ช่วยปูทางสำ�หรับสร้างวัดสาขา
•พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒
เดินทางไปไอร์แลนด์หลายครัง้ เพือ่ ช่วยสนับสนุน
กลุม่ ชาวพุทธในเมืองเบลฟาสต์ และเมืองดับบลิน
ประเทศไอร์แลนด์เหนือ
•พ.ศ. ๒๕๓๓
เริม่ รับนิมนต์ไปสหรัฐคราวละ ๒-๓ เดือน เพือ่ ไป
สอนกรรมฐานตามสถานที่ต่างๆ แคลิฟอร์เนีย
มิชแิ กน อิลลินอย ฟลอริดา วอชิงตัน ออเรกอน
เมสสาซูเสต นิวยอร์ค รวมทัง้ ในประเทศแคนาดา
ได้แก่ แวนคูเวอร์ บริตชิ โคลัมเบีย
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•พ.ศ. ๒๕๓๔
ช่วยก่อตัง้ “สมาคมอุบาสกวัดอมราวดี” สำ�หรับ
คฤหัสถ์ผ้สู นใจการปฏิบัติธรรม ในเวลาต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมคฤหัสถ์ชาวพุทธวัด
อมราวดี” (Amaravati Lay Buddhist Association – ALBA)
•พ.ศ. ๒๕๓๑
เป็นต้นมา ท่านได้เข้าร่วมการประชุมและงาน
สัมมนาหลายครัง้
•พ.ศ. ๒๕๓๖ และ พ.ศ. ๒๕๓๙
ประชุมร่วมกับองค์ดาไลลามะและกลุ่มอาจารย์
ชาวต่างชาติทส่ี อนศาสนาพุทธ ครัง้ ที่ ๑ และ ๒
ณ ธรัมศาลา และพ.ศ. ๒๕๔๔ ประชุมร่วมกับองค์
ดาไลลามะและกลุ่มอาจารย์ชาวต่างชาติท่ีสอน
ศาสนาพุทธ ครัง้ ที่ ๓ ณ แคลิฟอร์เนีย
•พ.ศ. ๒๕๓๗
เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ หัวใจบริสทุ ธิ์ (The Good
Heart)  นำ�โดยองค์ดาไลลามะ ณ กรุงลอนดอน

•พ.ศ. ๒๕๓๘
ร่วมอภิปราย ศาสนาพุทธ-ศาสนาคริสต์ กับคุณ
พ่อลอเรนซ์ ฟรีแมน ที่ Old St. Mary’s Catholic
Cathedral ในซานฟรานซิสโก
•พ.ศ. ๒๕๓๙
ผูน้ �ำ ร่วมการประชุม Compassion Conference
กับศาสนาจารย์ อลัน โจน์ เจ้าคณะ Grace Cathedral ซานฟรานซิสโก และบาทหลวง เดวิด
สเตน-ราส OSB ทีส่ ถาบันอีซาเลน แคลิฟอร์เนีย
•พ.ศ. ๒๕๓๙
ร่วมอภิปราย ศาสนาพุทธ-คริสต์ กับศาสนาจารย์  
อลัน โจนส์ เจ้าคณะ Grace Cathedral ซาน
ฟรานซิสโก ร่วมกับพระอาจารย์ปสันโน จัดทำ�
หลักสูตรการฝึกหัดอุบาสกอุบาสิกา (Upasika
Training Program) สำ�หรับคฤหัสถ์ที่วัดป่าอภัย
คีรี
•พ.ศ. ๒๕๔๒
สอนกรรมฐานหลักสูตร ๑๐ วัน ร่วมกับพระ
อาจารย์สอนกรรมฐานชาวทิเบต ซองยิ ริมโปเซ

(Ven. Tsoknyi Rimpoche)  ทีแ่ คลิฟอร์เนียร่วม
กับพระอาจารย์ปสันโน จัดทำ�หลักสูตร “Community of Abhayagiri Lay Minister’s Program
(CALM) ทีว่ ดั ป่าอภัยคีรี เพือ่ ให้การอบรม และ
สนับสนุนเครือข่ายคฤหัสถ์ผู้มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติกรรมฐาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา ให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ ส่ี ามารถสอน
ธรรมะและกรรมฐาน และประกอบพิธมี งคล
•พ.ศ. ๒๕๔๖
เข้าร่วมสัมมนา “จิตใจและชีวติ ” (Mind and Life)
ร่วมกับองค์ดาไลลามะ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่
มหาวิทยาลัย เอ็มไอที (Massachusetts Institute
of Technology) ในหัวข้อเรื่อง การสืบค้นจิตใจ
(Investigating the Mind)
•พ.ศ. ๒๕๔๘
เข้าร่วมสัมมนา “จิตใจและชีวติ ” (Mind and Life)
ครัง้ ที่ ๒ กับองค์ดาไลลามะ ทีว่ อชิงตันดีซี ได้รบั
นิมนต์ให้เป็นตัวแทนการเปิดแนะนำ�การสัมมนา
ในหัวข้อเรือ่ ง วิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ใน
ทางคลิกของการทำ�สมาธิ (The Science and
Clinical Application of Meditation)
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•พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นผูบ้ รรยายในการเปิดตัวการประชุมนานาชาติ
ทางด้านสติ (The First International Conference on Minfulness) ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นครัง้ แรก
ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
•พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้รับเชิญไปบรรยายที่งานสัมมนา เรื่องสติและ
ความเมตตา (Minfulness and Compassion
Conference) ที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
•พ.ศ. ๒๕๒๙ – ปัจจุบนั
ได้รบั นิมนต์ไปสอนในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เช่น
ประเทศไทย อิสราเอล สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา
อิตาลี และอืน่ ๆ
•พ.ศ. ๒๕๒๗ – ปัจจุบนั
เขียนหนังสือภาษาอังกฤษทัง้ หมด ๑๓ เรือ่ ง โดย
ได้ รั บ การแปลเป็ น ภาษาไทย และอิ ต าลี แ ล้ ว
จำ�นวน ๓ เรือ่ ง

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติคณ
ุ ทีไ่ ด้รบั

•ได้ รับ แต่ ง ตั้ง เป็ น พระอุ ปัช ฌาย์ เมื่อวั น ที่ ๒๙
มิถนุ ายน ๒๕๕๔
•พ.ศ. ๒๕๔๕
ได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น ตั ว แทนของชาวพุ ท ธของ
ประชากรชาวอังกฤษ สก๊อตแลนด์ และเวลส์ ใน
การเข้าเฝ้าถวายพระพร แด่สมเด็จพระราชินนี าถ
เอลิซาเบธ ในงานจัดเลี้ยงเฉลิมฉลองการครอง
ราชย์ครบรอบ ๕๐ ปี
•พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นตัวแทนชาวพุทธนิกายเถรวาท ในการสนทนา
เรื่องศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธ กับหัวหน้า
บาทหลวงโรแวน วิลเลียมส์ (Archbishop Rowan
Williams) และผูส้ อนศาสนาพุทธนิกายอืน่ ๆ และ
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติบัตรในการปฏิบัติ
หน้าที่ พระธรรมทูต จากองค์กรพระธรรมทูตไทย
ในสหราชอาณาจักรและไอแลนด์เหนือ
•พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้รับรางวัลตาราอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ดจาก
เสถียรธรรมสถาน
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ผลงานการเขียนหนังสือ

ผลงานเขียนร่วมกับพระอาจารย์ปสันโน

-  Silent Rain

  Teachings on Nibbana

- Mara and the Mangala

- Broad View, Boundless Heart

- Tudong – The Long Road North

- The Island – An Anthology of the Buddha’s

- An Introduction to the Life and Teachings
  of Ajahn Chah
- The Pilgrim Kamanita
- Rugged Interdependency  
- Small Boat, Great Mountain
- Inner Listening
- Who Will Feed the Mice?
- Rain on the Nile – Talks & Travels
- Finding the Missing Peace – a Primer
  of Buddhist Meditation
- For the Love of the World
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ภาพการประกอบศาสนกิจด้านต่างๆ
ของ

พระวิเทศพุทธิคุณ
(พระอาจารย์อมโร)
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ขออนุโมทนาขอบคุณ

- วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ
- วัดป่าอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา

- พระอาจารย์ชยสาโร อาศรมชนะมาร จ.นครราชสีมา
- พระอาจารย์เกวลี  เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ
- พระอาจารย์อภิสิทธิ์ โชติมนฺโต วัดป่าบุญล้อม จ. อุบลราชธานี
- พระอาจารย์อจโล  สำ�นักสงฆ์อานันทคีรี จ.เพชรบูรณ์
- พระอาจารย์ปวโร   สำ�นักสงฆ์อานันทคีรี จ.เพชรบูรณ์
- พระอาจารย์ญาณิโก วัดป่าอภัยคีรี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- คุณนภาพร โสวัฒนางกูร
- คุณจินตนา เลิศล้ำ�ยิ่ง คุณอาคม บัวครอง
  และทีมงานบริษัทวันรูฟ จำ�กัด
- เจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เป็นทุน
  ในการจัดพิมพ์  ทุกท่าน
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