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ธรรมะจากกะลา

 ภูเขาใหญ่ ซ้อนเรียงราย อยู่ภายหน้า 
	 ฤๅษีกะล�	 พ�ธุดงค์	 พงป่�ใหญ่	
	 สอนให้รู้	 ดูสรรพสิ่ง	 ท้ังนอกใน	
	 แต่สุดท้�ย	 ให้จิตต่ืน	 รู้ต�มจริง
 
 สรรพสิ่ง ล้วนเกิดดับ สลับเปล่ียน 
 มันไหลเวียน เปล่ียนผันไป ในทุกส่ิง 
	 เม่ือมีเกิด	 ต้องมีดับ	 แจ้งชัดจริง	
	 ห�กใครว่ิง	 ไล่ตะครุบ	 ได้ทุกข์ม�
 
 ท่านสอนไว้ ให้เรียนรู้ ดูง่ายง่าย 
 ไม่ก้าวก่าย ไม่แทรกแซง รู้แจ้งหนา 
 หากก้าวก่าย อยากให้ได้ สมอุรา 
	 ทุกข์คอยท่�	 น่�ชอกชำ้� ระกำ�ใจ
 
	 แท้ที่จริง	 สรรพสิ่ง	 นั้นเป็นหนึ่ง	
	 เร�ไม่ซ้ึง	 จึงแยกหนึ่ง	 เป็นหล�กหล�ย	
 หากรู้จริง สรรพสิ่ง เกิดจากใจ 
	 ละว�งได้	 ท้ังก�ยใจ	 ไร้ทุกข์เอย...	
 

ธีรยุทธ เวชเจริญย่ิง
บนภูผ�หลวง		๒๓	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๑

๓
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คำ�นำ�	(ฉบับปรับปรุง)
 

 หนังสือธุดงค์ไม่หลงทาง	เล่มนี้	ได้พิมพ์เผยแผ่แจกเป็น	
ธรรมท�นม�ต้ังแต่เดือนกุมภ�พันธ์	๒๕๕๒	ผู้เขียนมองเห็นว่�
มีบ�งตัวอักษรท่ีสะกดผิด	มีข้อคว�มบ�งตอนท่ีสมควรขย�ย		
คว�มเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดคว�มสมบูรณ์ชัดเจนม�กยิ่งขึ้น	เมื่อ	
มีก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไข	จึงใช้โอก�สน้ีเปลี่ยนแปลงรูปแบบปก	
หนังสือใหม่เพ่ือให้ดูน่�หยิบอ่�นม�กย่ิงข้ึน		
	 ผู้เขียนหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�ผู้อ่�นคงจะได้รับส�ระประโยชน์	
จ�กหนังสือเล่มนี้บ้�ง	โดยยึดหลักคำ�สอนของพระพุทธองค์ท่ี	
ทรงนำ�พ�ให้พวกเร�ไม่ต้องเดินหลงท�งในสังส�รวัฏอีกต่อไป	
	 ธรรมใดเป็นธรรมอันเลิศ	เป็นธรรมอันประเสริฐ	ขอธรรม	
เหล่�นั้น	จงได้บังเกิดแก่ใจผู้ใฝ่ธรรมทุกท่�นเทอญ 

 

   ธีรยุทธ เวชเจริญย่ิง 

	 	 	 ๑	ตุล�คม	๒๕๕๕

๕
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 เม่ือเอ่ยถึงก�รเดินธุดงค์	เร�คงจะงงๆ สงสัยว่าท่าน 
ไปทำ�อะไรกัน	แท้จริงแล้ว	ธุดงค์ คือ	การฝึกตน การบำ�เพ็ญ 
ตบะ ด้วยคว�มเพียรเผ�กิเลส	 นับว่�เป็นโอก�สและเป็น								
ประสบก�รณ์ชีวิตท่ีดีย่ิงอย่�งหนึ่งท่ีเร�ช�วคณะผู้แสวงธรรม	
ซ่ึงน ำ�โดยท่�นอ�จ�รย์ฤๅษีกะล�ผู้ซึ่งม�กด้วยวิชช�และเมตต�	
อีกท้ังเป็นผู้ท่ีมีประสบก�รณ์ช ำ�น�ญในป่�เข�ล ำ�เนาไพร ฝึก 
ให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ และหาประสบการณ์ตรงในการ 
เดินธุดงค์ขึ้นภูผาหลวง จังหวัดเลย ท่ามกลางภูผาป่าเขาอัน 
กว้างใหญ่ไพศาลในช่วงวันท่ี ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  
เนื่องในโอกาสสำาคัญอันเป็นวันมาฆบูชานั่นเอง  
 อีกทั้งยังเป็นการบันทึกเรื่องราวการธุดงค์ที่ผ่านมา 
ทั้ง ๒ แห่ง รวมทั้งบนยอดดอยเชียงดาวและในป่าช้าโรงวัว  
อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวันท่ี ๕-๙ ธันวาคม 
๒๕๕๑ อีกด้วย ซ่ึงเป็นความต้ังใจของเราทุกคนท่ีต้องการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราช- 
กุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา 
 ธุดงค์ไม่หลงทาง	นี่คือส�ระส ำ�คัญ	ค ำ�ว่า “ไม่หลงทาง” 
มิได้หมายเอาเฉพาะ การไม่หลงป่า	แต่หม�ยรวมถึง	“ไม่หลง 
ลืมตัวทุกขณะท่ีก้าวเดิน”	ก�รเดินธุดงค์มิใช่เพียงเพ่ือก�รได้	
ไปเดินเท่ียวชมวิวทิวทัศน์ธรรมช�ติท่ีงดง�มเท่�นั้น	มิใช่เพียง	

๗
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แค่ได้ชื่อว่�ข้ึนเข�นอนถ ำ้�	ปักกลดนอนป่�ช้�	มิใช่เป็นเพียง	
แค่ก�รอดข้�วอดน ำ้�	หรือไม่ได้อ�บน ำ้�อาบท่า นั่นหาใช่มีเพียง 
แค่นั้น	
 การเดินธุดงค์เป็นการฝึกความอดทน	อดทนต่อคว�ม	
เพียร	อดทนต่อคว�มอย�ก	อดทนต่อคว�มโลภ	คว�มโกรธ	
คว�มหลง	อดทนต่อคว�มเห็นแก่ตัวกลัวเสียเปรียบ	อดทนต่อ	
ภัยธรรมช�ติท่ีร้อนหน�ว	อดทนต่อคว�มหิวกระห�ย	อดทน		
ต่อส่ิงท่ีม�กระทบสัมผัสท้ังท่ีพอใจ	และไม่พอใจ	อดทนด้วย			
สติสัมปชัญญะและคว�มเพียรที่ไม่หลงลืมตัว	
	 ประสบก�รณ์ของแต่ละคน	ล้วนแตกต่�งกันไปต�มเหตุ	
ตามปัจจัย ส ำ�คัญอยู่ที่ว่�เร�จะเรียนรู้ชีวิตหรือห�ประสบ-
ก�รณ์ชีวิตเกี่ยวกับเร่ืองอะไร	ไปในทิศท�งใดให้แก่ชีวิตของตน	
ประสบการณ์ที่นำ�มาซึ่งความทุกข์ ประสบการณ์ที่นำ�มาซึ่ง 
ความสุข ประสบการณ์ที่จะนำ�พาเพื่อความพ้นทุกข์ นี่เป็น	
ส่ิงท่ีน่�พิจ�รณ�ย่ิงนัก	 เพร�ะชีวิตเร�เป็นผู้ลิขิตเอง	 ทุกคน					
มี	๒๔	ช่ัวโมงเท่�กัน	แต่ทุกคนใช้เวล�	๒๔	ชั่วโมงที่แตกต่�ง	
กัน	แล้วท่�นล่ะครับ	 ใช้เวล�	๒๔	ช่ัวโมงท่ีธรรมช�ติให้ม�	
อย่�งเท่�เทียมกันนั้นอย่�งไร	วันคืนเคล่ือนเลือนลับดับไปไม่มี
วันหวนทวนกลับ	ชีวิตก็เคล่ือนเลือนลับดับไปไม่หยุดนิ่ง	
	 ข้อคิด	ข้อเขียน	คว�มเห็นใดๆ	ท่ีเกิดข้ึนในหนังสือเล่มนี้	
เป็นเพียงแค่คว�มรู้สึกและคว�มเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่�นั้น	

๘
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ห�กมีสิ่งหน่ึงประก�รใดที่ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนเพียงพอ			
ขอให้ท่�นผู้รู้กรุณ�อธิบ�ยขย�ยคว�มเพ่ือให้เกิดคว�มถูกต้อง	
สมบูรณ์ชัดเจนย่ิงๆ	ข้ึนด้วย	ห�กข้อคว�มใดท่ีมีคว�มถูกต้อง	
สมบูรณ์ดีแล้ว	ขอให้ท่�นท้ังหล�ยพึงทร�บไว้ว่�	น่ันคือคำ�สอน 
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพ่อแม่ครูบา 
อาจารย์ของผู้เขียนเอง ตลอดจนคำ�แนะนำ�สั่งสอนของท่าน 
อาจารย์กะลาที่พาธุดงค์ในครั้งน้ี ห�กมีข้อคว�มใดท่ียังไม่	
สมบูรณ์	ยังไม่ถูกต้อง	ยังบกพร่อง	ขอให้ท่�นพึงทร�บไว้ว่�			
นั่นเป็นคว�มอ่อนด้อยน้อยปัญญ�ของผู้เขียนเอง	ห�ใช่พ่อแม่
ครูบ�อ�จ�รย์ท่�นสอนผิดไม่	
	 ขอแสงสว่�งแห่งธรรม	จงบังเกิดข้ึนกล�งใจของผู้ใฝ่ธรรม	
ด้วยจิตต่ืนรู้เบิกบ�น	ด้วยกันทุกท่�นเทอญ	
 

	 	 	 ธีรยุทธ	เวชเจริญย่ิง	

	 	 	 บันทึก	เม่ือวันที่	๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๒

๙
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 คำ่�คืนแห่งร�ตรีท่ีงดง�ม	ฟ้�สว่�งไสวผ่องใสไร้เมฆบัง	ค ำ่�คืน
นี้เดือนหง�ยฉ�ยส่องท้องนภ�	ในวันม�ฆบูช�	๒๑	กุมภ�พันธ์	
๒๕๕๑	แสงจันทร์ส่องกระจ่�งสว่�งไสวกระทบโขดหิน	ขุนเข�สะท้อน
แสงจันทร์ฉ�ยระยิบระยับจับใบสนบนภูผ�	ค ำ่�คืนแห่งอ�ก�ศอัน	
หนาวเย็นราว ๘-๑๐ องศาเซลเซียส สายลมโชยแผ่วมาพาให้    
กิ่งก้�นดอกใบโบกพล้ิวปลิวไสวไปต�มกระแสลม	ระลอกคลื่น	ลม
หนาวกระทบผิวกาย ท ำ�ให้จมูกหูหน้�มือข�เย็นช�จนแทบ	
ไร้คว�มรู้สึก	หน�วสุดๆ	จนสุดจะทนไหว	ผมไม่รอช้�ขยับเส้ือผ้�	
ให้กระชับ	จับไอ้โม่งท่ีเก็บพับไว้แล้วรีบดึงออกม�คลุมศีรษะ	ใบหน้�
อย่างไม่รอช้า 
	 ฟ้�ค ำ่�คืนนี้ช่�งสวยง�มย่ิงนัก	 เห็นประจักษ์ป�นประหนึ่ง				
จิตรกรได้แต่งแต้มสีสันไว้อย่างงดงาม ดวงดาวแพรวพราวระยิบ 
ระยับทั่วท้องฟ้�	ดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่กล�งนภ�	ส�ดส่องแสง	
นวลผ่องท่ัวท้องทุ่งป่�เข�	เมฆข�วด่ังปุยนุ่น	ไออุ่นจ�กกองไฟท่ีก่อ
ไว้ใต้แสงจันทร์	มันช่�งเป็นร�ตรีท่ีงดง�มยิ่งนัก	แถมอ�ก�ศบริสุทธ์ิ	
สุดท่ีจะพรรณน�	

เปลือกฟ้�

๑๑
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 แหงนดูบนท้องฟ้�ช่�งน่�ศึกษ�จริงหนอ	เหลียวมองดูจันทร์	
จันทร์ก็ไม่ใช่ฟ้�	แหงนมองดูด�ว	ด�วก็ไม่ใช่ฟ้�	กลุ่มเมฆหมอก	
เคล่ือนลอยผ่�นม�	มันก็ยังไม่ใช่ตัวฟ้�จริง		ดวงด�ว	ดวงจันทร์มัน
ก็เป็นเพียงแค่ปร�กฏก�รณ์บนฟ้�	 เมฆหมอก	ส�ยลม	ฟ้�ร้อง	
ฟ้�ผ่�	ก็เป็นเพียงส่ิงท่ีปร�กฏใต้ฟ้�	ดวงจันทร์	ดวงด�ว	เมฆข�ว	
เมฆด ำ�	มันไม่เคยติดฟ้�	เกิดข้ึนแล้วก็เปล่ียนไป	ไม่มีส่ิงใดอยู่คงทน	
เห็นด�วก็เห็นฟ้�	เห็นฟ้�ก็เห็นด�ว	คละเคล้�อยู่ด้วยกัน	แต่มัน	
ไม่ติดกัน	เพร�ะมันเป็นคนละส่ิงคนละอย่�งกัน	ส่ิงท่ีเร�มองเห็น	
นั้น	มันไม่ใช่ฟ้า แต่มันเป็นเพียงแค่เปลือกฟ้า	 ให้แค่รู้ท้ังฟ้�				
ท้ังเปลือก	โดยไม่เลือกยึดส่ิงหนึ่งส่ิงใดเอ�ไว้	ใจจึงจะได้ไม่เป็นทุกข์	
	 ธรรมช�ติของใจใสสะอ�ดเหมือนฟ้�	 ใจกับฟ้�ไม่ต้องขัดถู	
ให้ใสสะอ�ด	 เพร�ะมันใสแจ่มสะอ�ดแต่เดิมอยู่แล้ว	 เพียงแค่	
กิเลสจรม�	จึงมองว่�ใจมัวหม่น	บ�งคร้ังก็มีโลภ	มีโกรธ	มีหลง	
บางทีก็เหงา เศร้า เซ็ง เง็ง งง สงสัย ร ำ�ค�ญใจ	เด๋ียวก็อย�ก	
เด๋ียวก็เบ่ือๆ	 อย�กๆ	 หึงหวง	 ห่วงห�	 บ�งคร้ังใจดีมีเมตต�	 
มี ใจกรุณ�เอ้ือ เฟ้ือช่วยเหลือ	
บ�งทีก็มีอิจฉ�ริษย�	โกรธเกลียด	
เคียดแค้น	อ�ฆ�ต	ชิงชัง	นินท�	
ใส่ร้�ยป้�ยสีกัน	 ใจบุญ	 ใจบ�ป	
ใจหยาบ ใจละเอียด สรรพส่ิง 
เกิดกับใจ แต่ก็ยังไม่ใช่ใจ มันเป็น 
แค่อาการของใจ แค่ปรากฏ- 
การณ์ท่ีเกิดกับใจ หาใช่ใจไม่ 
เพราะมันเป็นแค่เปลือกใจ 

๑๒
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 เราทุกข์เพราะเราหลงผิด ยึดอาการของใจว่าเป็นใจ 
ยึดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับใจว่าเป็นเรา เราทุกข์ 
เพราะเห็นผิด เข้าใจผิด และหลงยึดติดท้ังกายท้ังใจว่าเป็น 
ตัวเราของเรา มองอาการของใจให้ทะลุถึงใจ มองใจให้ทะลุถึง 
อาการของใจ หากไม่หลงเห็นผิดยึดติดส่ิงหนึ่งส่ิงใด ว่ามันเป็น 
ตัวเราของเรา หรือเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้ว จะมีใคร 
ไหนเล่ามาเป็นทุกข์ ด่ังท่ีท่านผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ทุกข์มี...
แต่ไม่มีผู้ทุกข์” นั่นเอง 
 แค่รู้แค่ดู รู้ด้วยจิตตื่น รู้แบบไม่ก้าวก่าย รู้แบบไม่แทรก 
แซง รู้ด้วยใจท่ีปกติธรรมดา รู้ตามท่ีมันเป็นนั่นแหละ จึงเป็น 
การรู้ท่ีถูกต้อง ถูกตรง และถูกทาง 
 

รู้อะไรก็รู้ไป 
แต่อย่ารู้ออกนอกกายนอกใจ
ก็แล้วกัน 
รู้อะไรไม่ส ำ�คัญ	
ส ำ�คัญรู้แล้วไม่เห็นผิดยึดติด	
ว่�เป็นตัวเร�ของเร�	
เท่�นั้นพอ	

๑๓
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ป่�สน
 อุทย�นป่�สนบนภูผ�หลวง	 ต้นสนสูงใหญ่สลับซับซ้อน	
เรียงร�ยต�มชะง่อนผ�	ต�มซอกหินท่ีทอดย�วเป็นทิวแถวดูง�มต�
ย่ิงนัก	สนฉัตรสนใบสนไม้เมืองหน�ว	ดูสีเขียวเข้มอ่อนกลมกลืน	
สะดุดต�	แผ่ขย�ยกิ่งก้�นส�ข�ปกคลุมดูร่มร่ืนช่ืนใจ	มองไปท�ง	
ไหนมีแต่ไม้สนบนป่�เข�	 ให้ฉงนสนสองใบท่ีหล่นไหลปลิวใส่หัว	
ห่�งไปอีกไม่ไกลนัก	ยังมีสนส�มใบปลิวใส่หน้�	เหมือนจะบอกให้รู้	
คว�มนัยว่�	มีอะไรอยู่ในใบสน	
	 เสียงเตือนจ�กข้�งหน้�	“ดูป่าสนให้สนท่ีใจ” ให้ดูใจตัวเอง 
ด้วย	ห�ใช่เสียงอ่ืนไกลใครท่ีไหน	เสียงท่านอาจารย์กะลานั่นเอง 
ให้รู้ดูที่ใจ สนที่ใจ อย่าสนออกนอกกายนอกใจ หลงเผลอหลงเพลิน 
ไปกับคว�มง�มของป่�สนเม่ือใด	ก็เท่�กับส่งใจออกนอก	ดูสนอย่�	
หลงใหลส่งใจไปช่ืนชมกับใบสน	ให้รู้ว่าดูสนแล้วใจเป็นอย่างไร  
ดูสนแล้วมีความสุข ให้รู้ว่าใจมันมีความสุข ดูสนแล้วอยาก 
นอนพัก ให้รู้ถึงความอยากท่ีปรากฏท่ีใจ ดูสนแล้วรู้สึกเหงา   
ให้รู้ว่าความเหงาเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ของใจ ใจเคล่ือน 
ไหวให้รู้ กายเคล่ือนไหวให้รู้ รู้แล้วอย่าดัดแปลงแทรกแซง  

๑๔
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“ดูป่�สนให้สนท่ีใจ”

๑๕



16

แก้ไขใดๆ รู้แล้วอย่าบังคับ เป็นเพียงแค่เรียนรู้การท ำ�งานของ
กายของใจ ไปอย่างธรรมชาติธรรมดา ด้วยใจท่ีไม่ก้าวก่าย    
ด้วยใจท่ีเป็นกลางต่อการรับรู้ในสรรพส่ิงท้ังปวง 
 สนสองใบสอนอะไรให้กับเร�	แท้ท่ีจริงชีวิตเร�มีเพียงแค่	
รูปกับนาม หรือ กายกับใจ	สนสองใบอุปม�เหมือน	รูปน�ม	
ก�ยใจ	ซ่ึงตกอยู่ใต้อำ�น�จของสนสามใบ	นั่นคือ	กฎไตรลักษณ์ 
อันได้แก่ อนิจจัง (มันไม่เท่ียง) ทุกขัง	(ธรรมช�ติท่ีถูกบีบค้ัน	
มันทนอยู่สภ�พเดิมน�นๆ	ไม่ได้)	อนัตตา (ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
และบังคับบัญช�ไม่ได้)	ใบสนสอนธรรม ให้เรารู้จักนำ�มาสอนใจ 
	 ห�กรู้คว�มจริงได้เช่นนี้	จึงจะรู้ว่�	รู้ไม่ใช่คิด รู้ไม่ใช่เผลอ 
รู้ไม่ใช่เพ่ง รู้ไม่ใช่บังคับ รู้ไม่ใช่ก้าวก่ายแทรกแซง รู้ คือความ 
รู้สึกตัว รู้สึกถึงคว�มเป็นจริงท่ีปร�กฏข้ึนท่ีก�ยท่ีใจในขณะปัจจุบัน	
อย่�งใจท่ีเป็นปกติธรรมด�	โปร่งโล่งเบ�สบ�ย	อ่อนโยน	ควรแก่	
ก�รง�น	คล่องแคล่วว่องไว	ไม่ซึม	ไม่แข็ง	ไม่ท่ือ	ไม่หนัก	ไม่ตึง	
ไม่เครียด	รู้แล้วไม่หลงผิด รู้แล้วไม่ยึดติดว่่าเป็นตัวเราของเรา 
แล้วทุกข์จะติดตามไปได้อย่างไร	 อย่�มัวเอ�แต่สนใจคนอ่ืน	
อย่�มัวรู้แต่เร่ืองของคนอ่ืน	 ให้รู้จักหันกลับม�สนก�ยใจตัวเอง	
เสียบ้�ง	ยังมีส่ิงท่ีน่�เรียนรู้อีกม�กม�ยในก�ยใจนี้	หากไม่ลอง 
ก็ไม่รู้ หากไม่ดูก็ไม่เห็น หากไม่ฝึกก็ไม่เป็น นะ...จะบอกให ้
 
 

๑๖
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รู้ส่ิงใดไหนเล่�...จะเท่�รู้สึกตัว	

ลืมอะไรไหนเล่�...จะร้�ยเท่�หลงลืมตัว

๑๗
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 คว�มเงียบท่�มกล�งแสงจันทร์	คว�มเงียบเป็นเพียงฉ�กหลัง	
ของเสียงทั้งปวง	เสียงช้�งค่�งบ่�งชะนี	เสียงเก้งเลียงผ�	เสียงหม�ป่�	
เสียงลมพัดกระทบหน้�ผ�ป่�เข�	ดัง	ฟู่! ฟู่! ฟู่! ดูน่ากลัวจนท ำ�ให้
รู้สึกหว�ดหว่ันสะท้�นทรวงย่ิงนัก	เสียงจ้ิงหรีด	จักจ่ัน	เสียงล ำ�ไผ่  
ท่ีเสียดสีกันดังอ๊ีดเอ๊ียด	เสียงร้องเรียกห�คู่ของหม�ป่�	แม้กระท่ัง	
เสียงลมห�ยใจ	 แต่สุดท้�ยไม่ว่�จะเป็นเสียงใดๆ	หรือเสียงใคร		
ล้วนเลือนลับดับห�ยไป	 เหลือไว้เพียงแค่เสียงแห่งความเงียบ 
เท่�นั้น	
	 เสียงใดๆ	ไม่ย่ิงใหญ่เท่�เสียงเงียบ	อุปม�เหมือนใจเร�เงียบ
สงบเป็นพ้ืนเดิม	แต่ด้วยมีบ�งส่ิงแปลกปลอมจรม�	จึงเกิดปฏิกิริย�	
ของใจ	 ไม่ว่�ปฏิกิริย�ใดๆ	สุดท้�ยก็ดับลงไป	 เหลือไว้แต่คว�ม	
เงียบสงบของใจ 
 จิตเดิมแท้ของมนุษย์ ผ่องใสสงบเงียบเป็นหนึ่ง แต่ด้วย 
มนุษย์ชอบคิดปรุงแต่ง	จิตจ�กหนึ่งจึงกล�ยเป็นสอง	ส�ม	สี่	ห้�	
จนเหลือคณ�นับ	ความทุกข์เกิดเพราะจิตคิดปรุงแต่ง อาการ 
ปรุงแต่งเป็นแค่ปฏิกิริย�ของจิต	แต่มันไม่ใช่จิต	ทุกอย่�งเป็นเพียง	

เสียงแห่งคว�มเงียบ

๑๙
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แค่ท�งผ่�น	ผ่�นม�แล้วก็ผ่�นไป	 ไม่มีส่ิงใดอยู่ยงคงทน	มีแล้ว	
กลับไม่มี	คว�มฟุ้งไม่ได้เชิญมันม�มันก็ม�	คว�มสงบจะรักษ�ไว้	
ให้อยู่น�นๆ	มันก็ไม่ได้	มันเห็นเพียงสรรพส่ิงล้วนเกิดๆ	ดับๆ	สลับ	
สับเปล่ียนกันไป ไม่เห็นมีอะไรแน่นอนสักอย่างเดียว เพราะเหตุว่า 
“ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน” นั่นเอง 
  สรรพส่ิงท่ีเกิดกับใจและกาย ล้วนแปรปรวนเปล่ียนไป 
ไม่หยุดนิ่ง รู้ตามที่มันเป็น เห็นตามท่ีมันรู้ รู้อยู่อย่างเงียบๆ รู้ 
ห่างๆ แต่อย่าห่างรู้ รู้เฉยๆ เด๋ียวมันจะเผยความจริงออกมา   
ให้เห็นเองว่า ทุกส่ิงทุกอย่างล้วนบังคับบัญชาไม่ได้ รู้แล้ววาง 
จึงจะว่างจากทุกข์ รู้แล้วเข้าไปเคล้าคลุก เราก็จะต้องเป็นทุกข์ 
อยู่ร ำ่�ไป 
 

ยึดส่ิงใด	ย่อมทุกข์กับส่ิงนั้น	
ยึดม�กทุกข์ม�ก	ยึดน้อยทุกข์น้อย	
ไม่ยึดไม่ทุกข์	

๒๐
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	 ธรรมช�ติใดๆ	เกิดม�ล้วนท ำ�ต�มหน้�ท่ีของตน	แต่คนเร�	
มักจะเข้�ไปก้�วก่�ย	แทรกแซง	อย�กให้เป็นไปด่ังใจปร�รถน�				
จึงท ำ�ให้ใจนั้นเป็นทุกข์	ทุกข์เพราะต้องการให้เขาเป็นอย่างเรา  
ทุกข์เพราะต้องการให้เราเป็นอย่างเขา ทุกข์เพราะอยากให้ส่ิง 
ท่ีเราชอบอยู่กับเรานานๆ ทุกข์เพราะต้องการผลักไสไล่ส่งส่ิงท่ี
ไม่รักไม่ชอบ ให้ถอยห่างออกจากตัวเราไป ท่านว่าจริงม้ัยครับ 
	 เม่ือใดก็ต�มท่ีเร�เข้�ไปก้�วก่�ยท ำ�ผิดหน้�ท่ี	เม่ือนั้นท่�นจะ
ได้รับคว�มทุกข์เป็นร�งวัลตอบแทนอย่�งแน่นอน	ธรรมชาติต่างๆ 
เช่น ดอกไม้ ใบหญ้า ป่าเขา ล ำ�เนาไพร 
สายลม แสงแดด เมฆ หมอก ฟ้าฝน 
ต่างล้วนทำ�หน้าท่ีของตน ดอกไม้ตูม 
บานไปตามกาลเวลา ดวงอาทิตย์ 
ให้แสงสว่าง เมฆฝนให้นำ้�  
สายลมให้ความเย็น ต้นไม้
ให้ร่มเงา แต่ท้ังหลายท้ังปวง  
ต่างทำ�หน้าที่โดยมิได้หวัง

ไม่ก้าวก่าย

๒๓
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ส่ิงตอบแทนใดๆ	ดวงอ�ทิตย์	 เมฆ	ฝน	ส�ยลม	และแสงแดด	
ไม่เคยเลือกท่ีรักผลักท่ีชัง	 ดวงอ�ทิตย์ให้แสงสว่�งเสมอภ�คกัน	 
ท้ังหมด	ฝนตกทุกท่ีไม่เลือกว่�จะต้องตกใส่บ้�นคนดีหรือคนเลว			
ไม่เลือกว่�จะต้องตกใส่น ำ้�ดีหรือน ำ้�เน่�	ไม่เลือกว่�จะต้องตกในป่�	
เข�หรือในเมือง	 ไม่เลือกว่�จะต้องตกในสลัมหรือวังหลวง	 ฝน	 
ไม่เคยล ำ�เอียงเย่ียงใจคน	
 แต่สุดท้าย ดวงอาทิตย์ไม่เคยเก็บค่าแสงสว่าง ฝนไม่เคย 
เก็บค่านำ้� ลมไม่เคยเก็บค่าความเย็น ต้นไม้ ไม่เคยเก็บค่าร่มเงา 
ดอกไม้ ไม่เคยเก็บค่าเชยชม ต่างท ำ�หน้าท่ีของตนโดยไม่หวัง 
จะต้องได้ดีมีคนชม ท ำ�เพ่ือให้มิใช่ท ำ�เพ่ือเอา หรือหวังสิ่งตอบ 
แทนใดๆ ทั้งสิ้น เม่ือไม่หวังก็ไม่มีความทุกข์จากความผิดหวัง 
เม่ือมีหวังก็พึงระวัง ทุกข์แห่งความผิดหวังก ำ�ลังรอเราอยู่เบ้ือง 
หน้านั้นเช่นกัน 
	 ห�กเร�เข้�ใจในสรรพส่ิงว่�	ทุกอย่�งเป็นไปต�มเหตุปัจจัย		
โดยท่ีเร�ไม่เข้�ไปก้�วก่�ยวุ่นว�ย	ชีวิตก็จะมีคว�มสุขสบ�ยได้อย่�ง
ง่�ยด�ยแบบไม่น่�เช่ือ	ห�กยังไม่เช่ือก็ขอเช้ือเชิญให้ท่�นม�ลอง	
ฝึกดู	รู้ต�มจริงในส่ิงท่ีก ำ�ลังปร�กฏในปัจจุบัน	ยอมรับ	แล้วปล่อย	
ว�ง	ใจก็จะว่�งจ�กทุกข์ได้ในปัจจุบัน	
	 จงอยู่กับทุกส่ิงด้วยคว�มเข้�ใจ	จงยอมรับในส่ิงท่ีเข�เป็น	แต่	
อย่�คิดอย�กให้เป็นเหมือนอย่�งเข�	หรืออย�กให้เข�เป็นเหมือน	
อย่�งเร�	อะไรจะเป็นอย่�งไร	ก็ให้รู้ว่�	มันเป็นเช่นนั้นเอง เพียง 
เท่�นี้แหละท่ีเรียกว่�	“ไม่ก้าวก่าย” 
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ฝนฟ้�ตกกระหน ำ่� 
คนท ำ�นา พากัน ชอบ 
คนต�กผ้�	พ�กัน	ชัง	
คนดูหนัง	 พ�กัน	เฉย	
เห็นม้ัยครับ	
ชอบ		ชัง		เฉย	 เป็นไปต�มใจคน
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	 อย่�หลงว่�ป่�เป็นต้นไม้	ต้นไม้เป็นเพียงแค่ส่ิงหนึ่งท่ีเกิดข้ึน	
ในป่�	ในป่�ยังมีส่ิงต่�งๆ	อีกม�กม�ย	มีท้ังสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่	มี	
ต้นไผ่ใบหญ้�	มีภูผ�ป่�เข�	มีถำ้�เหวลำ�ธารน ำ้�ไหล มีน ำ้�ตกกรวดหิน 
ดินทร�ย	มีกระต่�ยหมูป่�	มีกว�งเก้งเสือสิงห์กระทิงแรด	มีลิงช้�ง	
ค่�งบ่�งชะนี	มีอีเห็นกระรอกกระแต	แลดูม�กม�ยแท้	แค่นี้คงพอ	
นะครับ	
	 จิตมนุษย์ก็เช่นกัน	มีหล�ยอย่�งท่ีเกิดข้ึนกับใจ	ขอเพียงให้	
เราจดจ ำ�เอ�ไว้	สิ่งใดๆ	ท้ังหล�ยเป็นเพียงแค่ปร�กฏก�รณ์ของใจ	
แต่นั่นยังไม่ใช่ใจท่ีแท้จริง ป่ามันรก เหมือนจิตมันรก จิตมันรก 
ด้วยอวิชชา	เพร�ะคว�มไม่รู้	จิตมันรกด้วยสังขาร	เพร�ะคว�ม	
คิดปรุงแต่ง	จิตมันรกด้วยตัณหา	เพร�ะคว�มทะย�นอย�ก	จิต 
มันรกด้วยทิฏฐิ	เพร�ะคว�มเห็นผิด	จิตมันรกด้วยมานะ เพราะ 
คว�มถือตัวถือตนแบ่งชนชั้นวรรณะ	จิตมันรกด้วยอุปาทาน เพราะ 
คว�มยึดม่ันถือม่ัน	
 ท่านผู้รู้มักสอนไว้ว่า 
 ๑. ให้ระวังความคิด เพร�ะคว�มคิดจะทำ�ให้เกิด การกระทำ� 

ป่�ไม่ใช่ต้นไม้
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อย่�หลงว่�ป่�
เป็นต้นไม้

ต้นไม้เป็นเพียง
แค่ส่ิงหนึ่งท่ีเกิดข้ึน

ในป่�
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 ๒. ให้ระวังการกระท ำ� เพราะการกระทำ�จะทำ�ให้เกิด		 
  เป็นความเคยชิน 
 ๓. ให้ระวังความเคยชิน เพร�ะคว�มเคยชินจะทำ�ให้เกิด
  เป็นนิสัย 
 ๔. ให้ระวังนิสัย เพราะนิสัยจะท ำ�ให้เกิด เป็นสันดาน 
 ๕. ให้ระวังสันดาน เพราะ สันดานจะกุมชะตาชีวิตเรา
  ท้ังชีวิต ให้เป็นไปทั้งทางชั่วและทางดี เม่ือใจเสพคุ้น
  กับส่ิงใดมันย่อมคุ้นชินและหลงใหลไปกับส่ิงนั้น
  ได้ง่าย 
 ป่ารกพาให้วกวนเดินหลงทาง หากใจมันรกมักพาให้วก
หลงผิดเห็นผิด ป่ามันรกแต่อย่าให้ใจมันรก  
  ใจไม่รก  คือ  ใจท่ีไม่หลง  
  ใจท่ีไม่หลง  คือ  ใจท่ีมีสติ
  ใจท่ีมีสติ  คือ  ใจท่ีไม่เล่ือนลอย
  ใจที่ไม่เลื่อนลอย  คือ  ใจที่รู้สึกตัว
  ใจที่รู้สึกตัว  คือ  ใจที่ไม่เผลอไม่เพ่ง
  ใจที่ไม่เผลอไม่เพ่ง
  คือ  ใจที่ตั้งมั่น
  ใจที่ตั้งมั่น
  คือ  ใจที่เป็นกลาง
  ใจที่เป็นกลาง
  คือ  ใจที่ไม่ก้าวก่าย
  แทรกแซง

รู้อยู่ เห็นอยู่ ว่างอยู่
จึงเรียกว่�	รู้เป็น
รู้เป็น	ก็เป็นสุข
รู้ไม่เป็น	ก็เป็นทุกข์
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 ก�รปฏิบัติไม่ได้จ ำ�กัดคว�มไว้เพียงแค่ได้ไปธุดงค์	 แต่ก�ร	
ธุดงค์เป็นก�รฝึกตนอย่�งหนึ่ง	ฝึกให้เกิดคว�มเข้มแข็ง	เป็นการ   
สังเกตเรียนรู้ธรรมชาติภายนอกกายใจ แล้วสะท้อนย้อนกลับ 
มาเรียนรู้สภาวธรรมภายในกายใจ	ธรรมช�ติท้ังนอกและในมัน	
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงเสมอ	ไม่มีใครส�ม�รถท ำ�ให้มันหยุดนิ่ง   
หรือหยุดคว�มเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของมันไปได้เลย	ทุกอย่�ง	
เม่ือมีเหตุมันก็เกิด	เม่ือหมดเหตุมันก็ดับ	บังคับไม่ได้			
เหตุปัจจัยจึงเป็นห่วงลูกโซ่ของก�รกำ�เนิดส่ิงท้ังปวง	
	 ธุดงค์พงป่�สอนให้เร�ได้รู้ว่�	ต้องมีสติทุก	
ก้�วย่�งท่ีก้�วเดิน	เม่ือใดเผลอสติ	เผลอใจ	มีสิทธ์ิ	
ล่ืนไถลล้มลงได้ทุกเม่ือ	ก�รส ำ�รวม กาย วาจา 
ใจ	จึงเป็นปัจจัยให้เร�ไม่เผลอลืมตัว	สัตว์น้อย	
ใหญ่	กิ่งไผ่ใบหญ้�	ป่�สนบนภูผ�	ป่�หน�ม	
ลำ�ธาร ถำ้�เหว	โขดหินดินโคลน	ล้วนท ำ�ให้เรา 
ต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวล�	ป่�มีท้ังสัตว์	
ท่ีน่�รัก	มีทั้งสัตว์ท่ีดุร้�ย	มีท้ังมนุษย์และส่ิง	

ธุดงคไ์ปทำ�ไม
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ท่ีเรียกว่�	อมนุษย์	อันความประมาทขาดสตินั้น	จึงเป็นหนท�ง	
น ำ�ไปสู่ภัยอันตร�ยและคว�มต�ยในท่ีสุด	
	 ก�รเดินธุดงค์ฝึกให้เกิดคว�มอดทน	อดทนเป็นตบะความ 
เพียรเผากิเลส เผากิเลสอันเป็นเหตุท ำ�ให้เกิดทุกข์	อดทนเพ่ือ	
น ำ�ไปให้ถึงจุดหม�ยปล�ยท�ง	ข�ดคว�มอดทนก็เหมือนคนข�ดใจ	
เหน็ดเหนื่อยเม่ือยล้�แค่ไหน	ป่วยเจ็บร้อนหน�วหิวกระห�ยสัก	
ป�นใด	ก็ต้องตะเกียกตะก�ยปีนป่�ยไปให้ถึงจุดหม�ยปล�ยท�ง	
ให้จนได้  ความเพียร ความอดทน	จึงท ำ�คนให้เป็นคนแกร่ง	ฝึก		
ให้เป็นคนท่ีเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้�ง	ฝึกให้เป็นคนอ่อนโยนแต่	
ไม่ใช่คนอ่อนแอ	ไม่เป็นคนงอแงใจเส�ะเปร�ะบ�ง	
 ธุดงค์ ฝึกให้เป็นคนรู้จักให้ ให้ด้วยความรักความเมตตา 
ให้ความเข้าใจและให้อภัย ให้กำ�ลังใจและความห่วงใย ให้ความ 
สามัคคี ให้ค ำ�แนะน ำ�ท่ีดีต่อกัน ให้โดยไม่จ ำ�เป็นต้องได้อะไรมา
 เป็นส่ิงตอบแทน ให้จากใจสู่ใจ ให้ความช่วย 

เหลือเกื้อกูล แล้วในชีวิตท่ีผ่านมา เรา  
เคยเป็นผู้ให้ใครในลักษณะนี้บ้างม้ัย 

ถ้าเราฝึกให้โดยไม่หวังส่ิงใดจาก  
การให้ เราให้เพราะเห็นว่าส่ิงนั้น 
ดีมีประโยชน์จึงให้ ให้เพราะ 
เห็นว่าสมควรให้ ให้ด้วยใจท่ีมี 
เมตตา มีความปรารถนาดีต่อ 
กัน สุดท้าย คือการให้ด้วยใจ 
ท่ีพร้อมจะให้อภัย  
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  อดทน	ก�รปฏิบัติต้องมีคว�มอดทนเป็นพ้ืนฐ�น	อดทน 
ต่อความเพียร	คือ	ไม่ขี้เกียจ	ขยันหม่ันเพียรเรียนรู้อยู่เป็นประจ ำ� 
สม ำ่�เสมอ  อดทนด้วยศีล	อันเป็นคว�มปกติของใจท่ีไม่คิดจะ	
เบียดเบียนใครด้วยก�ย	ว�จ�		อดทนด้วยสมาธิ ิ	อันมีจิตท่ีต้ังม่ัน	
ไม่ซัดส่าย ไม่จมแช่แน่นิ่งกับส่ิงท่ีรู้  อดทนด้วยปัญญา ท่ีรู้เห็น   
ธรรมช�ติต�มคว�มเป็นจริง	โดยไม่เข้�ไปก้�วก่�ยแทรกแซงดัดแปลง
แก้ไขใดๆ	 แต่ทั้งหลายทั้งปวง ต้องอดทนด้วยการมีสติเป็น 
เบ้ืองต้น	เม่ือใด	ขาดสติ ก็ไม่เกิด ศีล  ขาดสติ ก็ไม่เกิด สมาธิ 
ขาดสติและสมาธิ ก็ไม่เกิด ปัญญา 
 

สติจึงจ ำ�เป็นในท่ีทุกสถ�น
ในก�ลทุกเม่ือนั่นเอง
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 โรงแรมจะดีเลิศประเสริฐศรีเพียงใด	ก็มีไว้เพียงแค่ให้พักผ่อน	
หลับนอน	คร้ันเมื่อย�มเหน่ือยอ่อนก�ย�	แม้จะเป็นโขดหิน	ขอนไม้	
หรือในถ ำ้�ผ�ป่�เข�	เร�ก็นอนหลับได้สบ�ย	โรงแรมจะเลิศหรูสัก	
ป�นใด	จะระดับห้�ด�วท่ีแววว�วแพรวพร�ว	มีเสน่ห์สุดเท่สักแค่	
ไหน จะตกแต่งไว้อย่างวิจิตรเลิศหรูงดงามตระการตาสักปานใด     
เพียงแค่เร�หลับต�ส่ิงหรูหร�ก็พลันอันตรธ�นห�ยไปจนหมดส้ิน	
ท่�นว่�จริงม้ัยครับ	
 ใต้ต้นสนบนโขดหินท่ีภูผาหลวง เป็นเหมือนด่ังโรงแรม 
ร้อยดาวพันดวง	มีโขดหินดินทร�ยล้อมรอบเรียงร�ยปูไว้ให้เป็น	
ท่ีนอน	มีขอนไม้สนส้ันย�วไว้แทนเป็นหมอนหนุน	มีท้องฟ้�เป็น	
ด่ังมุ้ง	 มีแสงด�วแสงจันทร์เป็นด่ังโคมไฟ	มีลมหน�วคลอเคลีย	
เลียผิวก�ย	มีเสียงช้�งบ่�งชะนีเลียงผ�	มีเสียงร้องของหม�ป่�เป็น	
เหมือนด่ังดนตรีคอยกล่อมนอน	และมีลมห�ยใจคอยเตือนให้มีสติ	
ต่ืนรู้ไม่หลงลืมตัว	
 วิถีแห่งธรรมชาติสอนธรรม อาจารย์กะลาท่านสอนทาง 
หนท�งก้�วย่�งเดินธุดงค์สู่ดงธรรมช�ติท่ีกว้�งใหญ่	โดยไม่เข้�ไป	

โรงแรมหลายดาว
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ก้�วก่�ยแทรกแซงกับส่ิงใด	 เป็นเส้นท�งก้�วเดิน	ด้วยจิตท่ีต่ืนรู้ 
ธรรมชาติท้ังนอกใน เป็นผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน แต่ไม่ใช่เป็น 
ผู้หลง ผู้หลับใหล ผู้เศร้าหมอง 
 วิถีแห่งธรรม เขาแสดงความไม่เท่ียง แปรปรวนเปล่ียนไป 
ให้เร�ได้แลเห็น	มันแสดงตัวตนของมันว่�	มันไม่ใช่ตัวตนท่ีใครจะ	
ไปบังคับบัญช�อะไรมันได้	
 วิถีแห่งทาง เพียงแค่รู้ตามท่ีมันเป็น รู้ด้วยจิตตื่น รู้โดย 
ไม่เข้�ไปก้�วก่�ยใดๆ	รู้ไปแบบง่�ยๆ	สบ�ยๆ	รู้แบบไม่ต้องไป			
ดัดแปลงจัดแจงแทรกแซงแก้ไขใดๆ	 เพียงแค่รู้ด้วยจิตที่เป็นกล�ง				
รู้แบบไม่งอแง	ไม่ออดอ้อนออเซ�ะครำ่�ครวญใดๆ	ทั้งสิ้น	
 ค ำ่�คืนเดือนหงายนอนสบายใต้แสงจันทร์ ดื่ม กิน นอน 
ขับถ่าย ล้วนอยู่ใต้แสงจันทร์ มันเป็นบรรยากาศท่ีสะท้อนให้ 
เห็นแสงธรรม แสงธรรมท่ีไหลหมุนเวียน เปล่ียนแปลงไปไม่ 
หยุดนิ่ง แม้ดวงจันทร์ยังมีท้ังข้าง 
ข้ึนและข้างแรม ดาวไม่เคยอยู่ 
ค้างฟ้า เพราะมันมีท้ังดาวข้ึน และ 
ดาวตก มีทั้งดาวพุ่งและดาวร่วง   
ส่วนกิ่งไผ่มีท้ังไหวติงและหยุดนิ่ง 
เพราะสรรพส่ิ งล้วนเคล่ือนไหว 
เปล่ียนไปตามเหตุปัจจัย 
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ฝนตก...ผ้�เปียก...แต่ฟ้�ไม่เคย...เปียก	

แดดส่องฟ้�...ผ้�แห้ง...แต่ฟ้�ไม่เคย...แห้ง

ฟ้�ผ่�...ต้นไม้หัก...แต่ฟ้�ไม่เคย...หัก 
 

 เห็นม้ัยครับ ส่ิงใดๆ เกิดใต้ฟ้า แต่ก็ไม่กระทบกระเทือน 
ถึงฟ้า ถ้าหากเราสักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าดู สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่า 
ได้ยิน สักแต่ว่าดมกล่ิน สักแต่ว่าล้ิมรส สักแต่ว่ารู้ส่ิงกระทบ 
สัมผัส ถ้าสักแต่ว่าได้เม่ือใด ใจก็ไม่กระเทือน เม่ือกระทบแล้ว 
ไม่กระเทือนถึงใจ ใจก็ไม่เป็นทุกข ์

ห�กกระทบแล้ว...กระเทือน...
ให้รู้ว่�ใจกระเทือน	
ห�กกระทบแล้ว...ไม่กระเทือน...
ให้รู้ว่�ใจไม่กระเทือน	
เม่ือใดกระทบแล้ว...ใจไม่กระเทือน
เม่ือนั้น...ก็สักแต่ว่�รู้...
เท่�นั้นเอง

๓๕



36

มีอะไรในชีวิต

๓๖



37

ธุดงค์ไม่หลงทาง ธีรยุทธ เวชเจริญย่ิง

๓๗



38

๓๘



39

ธุดงค์ไม่หลงทาง ธีรยุทธ เวชเจริญย่ิง

๓๙



40



41

ธุดงค์ไม่หลงทาง ธีรยุทธ เวชเจริญย่ิง

 เหลียวมองดูยอดไผ่ท่ีพล้ิวไหวไปกับส�ยลมโชย	 โอนเอน	
เบียดเสียดดังอี๊ดๆ	เอี๊ยดๆ	สลับกับเสียงฟู่ของก่ิงใบที่ลู่ลมดังประสม	
กลมกลืนป�นคล่ืนแห่งเสียงดนตรี	 ใต้กอไผ่มีช้�งใหญ่ช้�งน้อยท่ี	
ค่อยๆ	เกี่ยวกิ่งไผ่ใบอ่อน	หักใส่ป�กเค้ียวกลืนกินอย่�งน่�เอร็ด	
อร่อย	อร่อยจริงๆ	นะครับ	ผมเคยลองชิมม�แล้ว	ครอบครัวช้�งน้อย	
นอนใต้กอไผ่	สอนให้เร�ได้รู้ว่�	ทุกส่ิงทุกอย่�งล้วนพ่ึงพ�อ�ศัย		
ซ่ึงกันและกัน	ต่�งเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้ประโยชน์แก่กันและกัน		
	 แม้ช้�งจะกินยอดไผ่แต่ก็ไม่ได้กินจนหมดท้ังกอ	เพร�ะต้นไผ่	
ยังเป็นท่ีก ำ�บังพร�งตัวให้แก่ช้�ง	อีกท้ังยังเป็นร่มเง�บังแดดฝนและ	
ให้คว�มร่มเย็น	ท่ีใดมีช้�งป่�	คนก็ไม่กล้�เข้�ใกล้กอไผ่	กอไผ่อ�ศัย	
ช้�ง	 ช้�งอ�ศัยกอไผ่	 ช้�งข้ีใส่กอไผ่	 ต้นไผ่ก็ได้ปุ๋ย	 ต้นไผ่ได้ปุ๋ย	 
ล ำ�ปล้องก็โตใหญ่	ใบก็ง�มดกปกคลุมซุ้มกอไผ่	แผ่กิ่งก้�นแตกยอด	
ใบอ่อนให้ช้�งได้นอนหลับปุ๋ย	คร้ันเม่ือต่ืนก็ได้อ�ศัยเค้ียวกลืนกิน	
ยอดใบให้ชุ่มฉำ่�ใจใต้ต้นตอกอไผ่นั้นเอง	
 ช้างจะแข็งแรงมีกำ�ลังม�กม�ยสักเพียงใด	ก็ไม่อ�จโค่นหักงอ	
กอไผ่ได้ท้ังกอ	ต้นไผ่หล�ยต้นเกิดร่วมรวมกันเป็นกอไผ่	จึงใหญ่	

ไผไ่ร้กอ 
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เกินกว่�ใครจะหักโค่นไหว	 แต่ห�กต้นไผ่	
ต้นใดอยู่โดดเด่ียวไร้กอ	ก็คงต้องถูกหักงอไม่	
เหลือให้เห็นแม้ตอไผ่	
					ห�กเร�ต่�งคนต่�งอยู่ไม่ดูแลกัน	ไม่รัก	
ไม่ส�มัคคีกันไว้	ในไม่ช้�ชีวิตมันก็จะอยู่แบบ	
โดดเด่ียวเดียวดาย ขาดญาติมิตรสหายไว้ 
คอยเตือน	ข�ดหมู่เพ่ือนไว้คอยสอน	ข�ด	ผู้
คนช่วยเหลือเอ้ืออ�ทร	 จึงต้องเดือดร้อน	
นอนเป็นทุกข์อยู่ร ำ่�ไป	ตัวคนเดียวโดดเด่ียว	

เหมือนต้นต�ลเด่ียวไร้ใบ	ต้องยืนโดดเด่ียวแห้งเห่ียวต�ย	เม่ือใด	
ถ้�เร�รวมใจกันเป็นหนึ่ง	ก็ย�กซ่ึงใครจะม�ท ำ�ร้ายท ำ�ลายได้ ด่ังท่ี 
ท่านกล่าวว่า “รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย” นั่นเอง 
 การเข้าถึงธรรม ต้องอาศัยสามัคคีธรรม	คือ	ธรรมะหลาย 
อย่างท่ีประกอบรวมกันเป็นมรรคสมังคี อันได้แก่ อริยมรรค    
มีองค์ ๘	ซ่ึงมีถึงแปดองค์	ย่อลงม�แล้วเหลือ	ศีล สมาธิ ปัญญา 
ด้วยอริยสัจธรรมอันประเสริฐ	ท่ีได้ม�รวมประสมประส�นกลมกลืน
กัน	จึงท ำ�ให้มีก ำ�ลังเป็นหนึ่งเดียว	เป็นด่ังเคียวอันคมกล้�แห่งสติ	
สม�ธิและปัญญ�	จึงส�ม�รถตัดฆ่�กิเลสให้ข�ดได้ในฉับพลัน	
 แม้อินทรีย์ ๕ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา   
จะเก่งกล้�ตัวใดตัวหนึ่งย่อมไม่ได้	 ต้องมีคว�มสมดุลเสมอกัน	
พอเหม�ะพอเจ�ะ	พอดิบพอดี	จึงจะมีคุณภ�พเพียงพอต่อก�ร	
เจริญธรรม	เพียงพอต่อก�รเข้�ถึงธรรมต�มลำ�ดับท่ีไม่สลับเวียนวน 
 อย่าดูถูกธรรมะตัวใดตัวหนึ่งว่ามีค่าน้อย เพราะทุกสภาว- 
ธรรมล้วนเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูลซ่ึงกันและกันท้ังนั้น	อย่าดูถูก 
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ศีลว่ามีค่าเล็กน้อย หากไม่รู้จักใส่ใจส ำ�รวมระวัง ก็ยากท่ีจะเข้า   
ถึงธรรม	เพร�ะศีลเป็นพ้ืนฐ�นของคว�มเป็นมนุษย์	เป็นพ้ืนฐ�น	
หรือภ�ชนะรองรับคุณธรรมช้ันสูง	ศีล คือ ความเป็นปกติของกาย 
และวาจา แต่กายวาจาจะเป็นปกติได้ ใจต้องเป็นปกติเสียก่อน
 อย่าดูถูกสมาธิ เพราะสมาธิ คือ จิตที่ตั้งมั่น ถ้าหากขาด 
จิตท่ีต้ังม่ัน	ปัญญ�ก็เกิดไม่ได้	เพร�ะใจมักหลงใหลเผลอเพลินซัด	
ส่�ย	หรือไม่ก็เพ่งจ้องกดข่มบังคับเอ�ไว้จนทำ�ให้จิตผิดปกติธรรมด�	
จิตจึงแข็งกระด้�ง	อึดอัด	หนักอ้ึง	ตึงเครียดไปหมด	จึงท ำ�ให้จิต    
ไม่มีคุณภ�พและไม่เหม�ะควรต่อก�รเจริญปัญญ�		
 ปัญญา คือความเห็นถูก รู้ถูก เข้าใจถูก	ซ่ึงท ำ�ให้เราได้    
เข้�ใจก�ยใจต�มคว�มเป็นจริงว่�สภ�วธรรมใดๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีก�ย	
และใจนั้น	ล้วนเกิดข้ึน	ตั้งอยู่	ดับไปต�มเหตุต�มปัจจัย	บังคับ	
ให้เป็นไปด่ังใจนั้นไม่ได้	 เพร�ะมันตกอยู่ภ�ยใต้	กฎไตรลักษณ์ 
ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
 หากจะถามว่าการเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆ จะเกิดประโยชน์ 
อะไร หรือรู้ไปเพ่ืออะไร ค ำ�ตอบก็คือ เม่ือเห็นไตรลักษณ์ 
บ่อยๆ จะท ำ�ให้เกิดความเบ่ือหน่ายคลายก ำ�หนัด คลายความ 
เห็นผิด คลายความยึดติด เพราะความเห็นผิดยึดติดนี่เอง ท่ี 
เป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดทุกข์ ท ำ�ให้จิตติดคุก เมื่อหมดความยึดติด
จิตจะได้เป็นอิสระพ้นออกจากทุกข์ได้เสียที 
 เหตุท่ีพวกเราต้องทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะว่าเราขาด 
ความเห็นถูก เข้าใจถูก ในสัจธรรมตามความเป็นจริงนั่นเอง   
จิตจึงไม่เป็นอิสระ ไม่สามารถหลุดพ้นออกจากเครื่องร้อยรัด 
หรือเคร่ืองพันธนาการใดๆ ได้ 
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 ชีวิตเหมือนบทละคร ท่ีทุกคนต้องร่ายร ำ�ท ำ�ตามบทบาท 
ลีลาของแต่ละคน	บ�งท่�นก็ต่ืนแต่เช้�	 เพ่ือหุงห�อ�ห�รให้ลูก			
หลานรับประทานก่อนท่ีจะไปโรงเรียน บ้างก็ต้องเร่งรีบออกจาก 
บ้�นแต่เช้�มืด	 เพ่ือจะได้ไปท ำ�ง�นได้ทันเวล�	บ้�งก็ต้องรีบเปิด	
ร้�นค้�เพ่ือท ำ�ม�ห�เล้ียงชีวิต	 บ�งท่�นก็ต้องต่ืนนอนแต่เช้�ตรู่	
กุลีกุจอเพ่ือไปออกก ำ�ลังก�ย	พอส�ยๆ	ก็ค่อยห�ซ้ือข้�วต้ม	ขนม	
นมเนย น ำ้�เต้�หู้	ป�ท่องโก๋	ซ�ล�เป�	เอ�กลับม�รับประท�นท่ี	
บ้�น	ครั้นเมื่อท�นอ�ห�รเช้�เสร็จเรียบร้อย	ก็ค่อยแกะกล่องซองย�	
หยิบย�ม�ส�มส่ีห้�เม็ด	มีหล�กสีหล�ยขน�นท้ังเม็ดเล็กเม็ดใหญ่		
เอาใส่ปากรับประทานหลังอาหารตามท่ีหมอท่านส่ัง 
 โอ้ชีวิต! ท ำ�ไมมีแต่เร่ืองท่ีต้องท ำ�จ ำ�เจซ ำ้�ซากทุกวันแบบ
นี	้มันต้องเหนื่อยย�กล ำ�บ�ก	ต้องดูแลเยียวย�รักษ�ร่�งก�ย	อะไร	
มันจะม�กม�ยขน�ดนั้น	ชีวิตจึงต้องด้ินรน	ด้ินรนโดยไม่มีวันส้ินสุด
อย่�งนั้นหรือ	ด้ินรนไปกับก�รห�ทรัพย์สินเงินทอง	ด้ินรนไปกับ	
คนรักคนชัง	ด้ินรนไปกับส่ิงแวดล้อมรอบตัวท้ังดีและไม่ด	ีซึ่งมี	ทั้ง
สิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ	 มีทั้งที่ผิดหวังและสมหวัง	 มีท้ังสุข	 

หมดส้ินก�รด้ินรน

๔๖



47

ธุดงค์ไม่หลงทาง ธีรยุทธ เวชเจริญย่ิง

บ�งคนก็บอกว่�	

ชีวิตยังไม่สิ้น

ก็ต้อง	ด้ิน	กันไป

๔๗
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ท้ังทุกข์คลุกเคล้�กันไป	มีทั้งเร่ืองท่ีทำ�ให้อึดอัดขัดเคืองต่�งๆ	น�น�	
ห�ท่ีส้ินสุดไม่ได้	
 ผู้คนต่างเร่งรีบกันต้ังแต่เช้าจรดเย็นย ำ่�ค ำ่�มืด แล้วก็ต้อง 
กระท ำ�กันอยู่อย่�งนี้แบบนี้ไปตลอดชีวิต	จนกว่�ชีวิตจะหมดส้ิน	
ลมห�ยใจอย่�งนั้นหรือ	ทุกชีวิตต้องด้ินรนกันไป	 โดยไม่รู้ว่�อีก	
เมื่อไหร่จะหยุดดิ้นกันเสียที	บ�งคนก็บอกว่�	“ชีวิตยังไม่ส้ิน ก็ต้อง 
ด้ินกันไป” แต่ก็ไม่ยักเฉลียวใจเลยว่า “ทำ�อย่างไรชีวิตจะหมดส้ิน 
การด้ินรน” 
 นับเป็นความโชคดีของเราชาวพุทธ ท่ีพระพุทธองค์ได้  
ทรงประกาศพระสัทธรรมแห่งการหยุดด้ินเอาไว้ให้แล้ว นั่นคือ  
อริยสัจ ๔ ทางแห่งการส้ินทุกข์ ส้ินความอยาก ส้ินการปรุงแต่ง   
ส้ินความเห็นผิด ส้ินความยึดติด ส้ินความยึดม่ันถือม่ันในส่ิง 
ทั้งปวง จนถึงที่สุด คือ หมดสิ้นการเกิดน่ันแหละ จึงจะเป็นการ 
ส้ินสุดความหยุดด้ินอย่างถาวรแท้จริง  
	 นับว่�เป็นน�ทีทองของชีวิต	และเป็นน�ทีทองของสังส�รวัฏ	
แล้ว	ท่ีพวกเร�ได้ม�พบหลักค ำ�สอนของพระพุทธองค์ท่ีทรงคุณค่�	
อันจะน ำ�พ�ให้เร�หลุดพ้นออกจ�กทุกข์ได้อย่�งแท้จริง	ออกจ�ก	
ก�รเวียนว่�ยต�ยเกิดเสียที	จะได้ไม่ต้องม�ทุกข์ร้อนใจในชีวิตกัน	
แบบนี้อีกต่อไป	
 ยังไม่สายและยังไม่ช้าเกินไป หากใครสนใจท่ีจะเรียนรู้  
จงมาฝึกสติรู้กายใจตัวเองตามความเป็นจริงไปเร่ือยๆ โดย     
ไม่เข้�ไปก้�วก่�ยแทรกแซงดัดแปลงแก้ไขในส่ิงใดๆ	และไม่จ ำ�เป็น	
จะต้องไปอ้อนวอนร้องขอรอผลดลบันด�ลจ�กใคร	ไม่ต้องค�ดหวัง	
ว่�มันจะหมดส้ินกิเลสไปเม่ือไหร่	 ไม่ค�ดหวังว่�เร�จะต้องดีเด่น					
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เก่งเกินใคร	หรือก้�วหน้�ก้�วไกล	
ไปกว่�ใครท้ังนั้น	ก�รปฏิบัติธรรม	
มิได้ปฏิบัติเพ่ือท่ีจะไปเอ�ชนะใคร	
หรือเก่งกว่�ใคร	แต่เพ่ือเห็นคว�ม	
จริงว่า ทุกส่ิง ไม่มีตัวเราของเรา 
อยู่ในส่ิงใดเลย
    ขอเพียงเรามีเจตนามุ่งม่ัน ต้ัง
ใจ และม่ันคงศรัทธาในหลัก 
ธรรมค ำ�สอนของพระศาสนาและ 

พร้อมท่ีจะน้อมยอมรับเปิดใจใส่ธรรม ด้วยความศรัทธา ด้วย 
ความเพียรเรียนรู้อย่างจริงใจ ไม่ใช่เพียงแค่จริงจัง ฟังแล้วเห็น 
ว่าดีก็เลยรีบเร่งปฏิบัติกันใหญ่ จนใจมันแน่นอึดอัดขัดเคืองไป 
หมด เน่ืองด้วยใจไม่เป็นกลาง ใจมีความอยาก ใจมีความเห็นผิด 
ใจจึงไม่ต้ังม่ัน ไม่สงบ แต่กลับพบแต่ใจที่ว้าวุ่น วุ่นวาย กังวล  
	 น่ีจึงเป็นส�เหตุที่ท ำ�ให้ผู้ฝึกปฏิบัติใหม่ๆ	 เกิดคว�มท้อแท้	
เบื่อหน่�ย	คล�ยจ�กคว�มเพียร	และมักจะบ่นออกม�ว่�	“เบ่ือๆ! 
ไม่อยากจะฝึกปฏิบัติต่อไปอีกแล้ว!” เพราะเอาแต่หวังรอผล 
อย�กให้เกิดผลเร็วๆ	ห�กผลยังไม่บังเกิดกับใจ	ก็เร่ิมเถลไถลเตลิด	
เปิดเปิงหนีห่�งออกจ�กธรรม	“เลิกแล้ว! ไม่เอาแล้ว! ยากจัง! 
ทำาไปก็ไม่เห็นจะได้อะไร!”	นี่คือเสียงบ่นเสียงคร ำ่�ครวญ	ร ำ�ค�ญ	
ใจของคนท่ีผิดหวัง	เพร�ะหลงไปต้ังคว�มหวังไว้ต้ังแต่ต้น	โดย	ไม่
ได้คิดเฉลียวใจเลยว่�	ท่ีมันยาก เพราะว่า มันมีอยาก ความ 
อยากคือตัณหา อันเป็นสาเหตุท ำ�ให้เกิดทุกข์	 เบ้ืองหลังแห่ง		
ก�รปฏิบัติธรรม	เร�ต้ังคว�มอย�กคว�มหวังเอ�ไว้	โดยไม่รู้ตัวว่�				
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นั่นแหละคือส�เหตุใหญ่ท่ีท ำ�ให้ไปไม่ถึงแก่นธรรมท่ีแท้จริง	 และ					
เป็นส�เหตุหลักของปัญห�ท่ีพ�ให้เร�เป็นทุกข์	ทุกข์เพร�ะคว�ม	
ผิดหวังนั่นเอง แท้ท่ีจริงการปฏิบัติธรรม มิได้หวังว่าจะต้องได้ 
อะไร จะต้องมีอะไร หรือจะต้องเป็นอะไรท้ังนั้น 
 ท่านอย่าเพ่ิงท้อแท้ใจ อย่าได้ดูถูกตัวเองว่า เรามันโง่  
เราไม่เก่ง เราไม่ฉลาด	อย่�ได้ประม�ทค�ดโทษตัวเองอย่�งนั้น	
แท้ท่ีจริงก�รเข้�ถึงธรรม	มิได้อยู่ที่คว�มเก่ง	หรือคว�มฉล�ด	แต่		
อยู่ที่เร�มีคว�มเข้�ใจถูกต้องหรือไม่	มีคว�มเพียรฝึกหัดปฏิบัติธรรม
ทุกวันเป็นประจ ำ�สม ำ่�เสมอหรือเปล่�	ฝึกเรียนรู้จนเห็นประจักษ์แจ้ง	
สภ�วธรรมต�มคว�มเป็นจริงท่ีก�ยท่ีใจแล้วหรือยังว่�	ส่ิงท่ีเรียก		
ว่า รูปนาม กายใจ ท้ังหลายเหล่านี้ ล้วนเกิดดับสลับเปล่ียนไป
ไม่หยุดนิ่ง เพราะว่ามันเป็นไตรลักษณ ์อันได้แก่ อนิจจัง (คว�ม	
ไม่เท่ียง) ทุกขัง	(ธรรมช�ติท่ีทนอยู่สภ�พเดิมน�นๆ	นั้นไม่ได้)	
อนัตตา	(มันไม่ใช่ตัวตน	สัตว์	บุคคล	เร�	เข�	และ	
บังคับให้อยู่ในอำ�นาจของเราไม่ได้) 
 เม่ือใดปัญญาต่ืนรู้ เห็นความ
เป็นจริงได้บ่อยๆ จนจิตเขายอมรับ
ยอมจ ำ�นนต่อความเป็นจริงของกาย 
และใจได้อย่างแจ่มแจ้ง ปัญญาท่ี 
เห็นแจ้งแทงตลอดในขันธ์ ๕ ว่า
มันเป็นทุกข์ล้วนๆ แล้ว จิตก็จะ 
สลัดคืนกายใจกลับคืนสู่ธรรมชาติ
โดยไม่อาลัยอาวรณ์อีกต่อไป 
เม่ือนั้นจิตก็จะเป็นอิสระหลุดพ้น
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จากทุกข์ได้อย่างส้ินเชิง ความสว่าง สะอาด สงบเย็น ความ    
เป็นสันติสุขท่ีแท้จริงก็จะบังเกิดข้ึนกับใจในสักวัน 
 อย่าเพ่ิงเช่ือ แต่อย่าเพ่ิงปฏิเสธ ขอเพียงให้ท่านได้ลอง 
พิสูจน์ดู แล้วท่านจะรู้ความจริงว่า ส่ิงท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัส 
สอนนั้น หากมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีเกินความสามารถของมนุษย์ท่ี 
จะฝึกได้ เกินศักยภาพของมนุษย์ท่ีจะฝึกไหว พระพุทธองค์จะ 
ไม่ทรงตรัสสอนส่ิงนั้นเลย	นั่นหม�ยคว�มว่�	ส่ิงท่ีพระพุทธองค์	
ทรงตรัสสอนทุกอย่�ง	เร�ส�ม�รถฝึกได้หัดได้	ห�กเร�มีคว�มเพียร	
ไม่ท้อถอย ไม่โลเล ไม่เกเรไปเสียก่อน 
 การมีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่เร่ืองยากอย่างท่ีคิด แต่ก็มักจะ
มีผู้ชอบคิดค้นหาทางลัด ทางด่วน ทางดัดแปลงพลิกแพลงไป 
ในรูปแบบต่างๆ นานากันมากมาย แต่สุดท้ายก็มักจะเจอะเจอ 
ทางอ้อมทางตัน ทางหงอยเหงาเศร้าทรวง ทางท้อแท้เบ่ือหน่าย 
นี่เป็นเพร�ะเหตุท่ีเร�มีคว�มอย�ก	มีคว�มหวัง	คว�มด้ินรนจน	
เกินปกติธรรมด�	โดยลืมคิดไปว่�ก�รฝึกรู้ฝึกดูไปอย่�งธรรมช�ติ	
ธรรมด�นี่แหละ	คือก�รรู้ท่ีดีท่ีสุด	 ถูกต้องที่สุด	 และเข้�ถึงหลัก	
แก่นธรรมของธรรมช�ติ	 ท่ีปร�ศจ�กก�รปรุงแต่งได้อย่�งลัดส้ัน				
ลัดตรงสู่ทางสายกลางได้ง่ายท่ีสุด
 จงเป็นเพียงแค่ผู้เรียนรู้ มิใช่ผู้เรียนท ำ� จงเป็นผู้สังเกต 
การณ์ มิใช่ผู้กระทำ�การ จงยอมรับธรรมชาติทุกอย่างท่ีปรากฏ
ข้ึนด้วยใจท่ีเป็นกลาง	เป็นกล�งโดยไม่หลงเข้�ไปยินดียินร้�ยกับ	
ส่ิงท่ีรู้นั้น	 เป็นกล�งโดยไม่หลงเพ่งบังคับกดข่มหรือรักษ�เอ�ไว้						
เป็นกล�งด้วยใจท่ีไร้คว�มอย�ก	ไร้คว�มค�ดหวังผลใดๆ	ในก�ร	
ปฏิบัติ	ระวังอย่�ให้มีบ�งส่ิงบ�งอย่�งแอบแฝงอยู่เบ้ืองหลังในก�ร	

๕๒



53

ธุดงค์ไม่หลงทาง ธีรยุทธ เวชเจริญย่ิง

ปฏิบัติ	อันได้แก่	ตัณหา ทิฏฐิ มานะ	เม่ือใดท่ีทุกอย่�งได้คว�ม	
สมดุลสมส่วนพอเหม�ะพอดีแล้ว	 ส่ิงประเสริฐก็จะบังเกิดกับใจ	 
ให้ท่�นได้รู้เอง	เม่ือนั้นชีวิตของท่�นจะไม่ชอกช ำ้�ระกำ�ใจอีกต่อไป  
	 ห�กท่�นผู้ใดยังไม่รู้ว่�	จะเร่ิมต้นนับหนึ่งเม่ือไหร่ดี	วันม�ฆ-
บูช�ปีนี้เร่ิมกันเสียทีดีมั้ยครับ	เร่ิมหัดมีสติเรียนรู้ก�ยใจ	เพ่ือน้อม	
ถว�ยเป็นพุทธบูช�	ธรรมบูช�	สังฆบูช�	คิดว่�น่�จะเป็นนิมิตหม�ย	
ท่ีดี	ท่�นเห็นด้วยม้ัยครับ	
	 ขอบ�รมีและคว�มสุขสวัสดีแห่งพุทธธรรม	 จงได้น้อมน ำ�    
จิตใจของผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่�น	 ให้ได้ประสบพบแสงสว่�งท�ง	
สดใสใจเบิกบ�น	 ขอให้เมล็ดพันธ์ุแห่งพุทธะในดวงจิตของท่�น	
จงค่อยๆ	เจริญงอกง�มไพบูลย์	กระจ่�งสว่�งไสวข้ึนในกล�งใจของ
ท่�นท้ังหล�ย	ขอเป็นก ำ�ลังใจและขอเป็นเพ่ือนร่วมท�ง	 ในก�ร				
ก้�วย่�งเดินไปต�มเส้นท�งแห่งอริยมรรคพร้อมกับท่�น	จนกว่�จะ	
สิ้นสุดก�รเดินท�ง	สิ้นสุดก�รดิ้นรนอีกต่อไป	น่ันคือ	ความพ้นทุกข์ 
ส้ินทุกข์ หมดทุกข์ ดับทุกข์ โดยส้ินเชิงนั่นเอง 

 

ชีวิตเหลือน้อยนิด
อย่�ได้คิดว่�ยังม�ไม่ถึงเร�
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ธรรมะร้อยเรียงท่ีเชียงดาว
  

 รู้ส่ิงใด	 รู้ไป	 ไม่กล่�วโทษ	
	 แม้คว�มโกรธ	 โลภหลง	 ไม่คงท่ี	
 สรรพสิ่ง ล้วนเกิดดับ ทุกนาที 
	 ห�ได้มี	 ใครยึดครอง	 สมปองใจ	
 
	 ทุกสภ�พ	 ทุกภ�วะ	 คือธรรมทูต		
	 อย่�เท่ียวพูด	 ว่�อะไร	 เป็นไฉน		
 ส่ิงเกิดมี ล้วนสับเปล่ียน หมุนเวียนไป  
	 ห�ใช่ใคร	 เป็นอะไร	 ในท้ังปวง	

	 ห�กไม่รู้	 มักกล่�วตู่	 ว่�เป็นฉัน	
 หมายส ำ�คัญ	 เป็นตัวตน	 จนน่�ห่วง	
 แท้ที่จริง สรรพสิ่ง มายาลวง 
	 ถ้�ยึดหวง	 ห่วงห�	 พ�ทุกข์ใจ		

 หากเรียนรู้ ธรรมดา ในธรรมชาติ  
	 จิตฉล�ด	 ไม่ยึดห่วง	 หน่วงใดไว้		
	 จะสุขทุกข์	 ดีชั่ว	 กลัวไปไย		
	 แค่รู้ไว้	 ผ่�นลับไป	 ในจักรว�ล	
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 พุทธธรรม ธรรมทูต ประกาศชัด 
	 เพียงฝึกหัด	 เรียนรู้ไป	 ทุกสถ�น	
	 ไม่ก้�วก่�ย	 ไม่แทรกแซง	 ทุกเหตุก�รณ์	
 มิช้านาน ใจประสาน ไร้ตัวตน  

	 ธรรมด�	 ธรรมช�ติ	 นั้นเป็นหนึ่ง
	 เพร�ะไม่ซึ้ง	 จึงแยกคู่	 ดูสับสน
 แยกดีชั่ว อวดอัตตา ในตัวตน
	 จึงไม่พ้น	 ยึดชั่วดี	 ที่อัตต�

 ผู้แจ้งธรรม ใช่ต้องทำ� สิ่งดีชั่ว
 ไม่เมามัว หลงสิ่งใด ไว้เลยหนา
	 แม้ทุกข์มี	 ไร้ผู้ทุกข์	 ทุกเวล�
 นี่แหละหนา อนัตตา หมดบ้าเอย

ธีรยุทธ	เวชเจริญยิ่ง

๘	ธันวาคม	๒๕๕๑
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 บนยอดภูผาป่าหิน ณ ดอยเชียงดาว รุ่งอรุณยามเช้าแสงทอง 
ส่องอ ำ�ไพสาดส่องสะท้อนโขดหิน ท่ีสลับซับซ้อนเรียงรายตาม 
หน้าผาอันสูงชัน มีท้ังหินแปลกหินแยกท่ีแตกออกจากกัน สวยสด 
งดงามด้วยการแต่งแต้มสีสันจากจิตรกรธรรมชาติ เกิดเป็นรูปทรง 
สัณฐานต่างๆ นานาน่าชวนชม สูงต ำ่�ลดหล่ันกันไปไม่ก้าวก่าย มี 
ทั้งดอกไม้ใบหญ้าเกิดแทรกตามรอยแตกของหินผา ดูสดสวยงดงาม 
อร่ามตา หินบางก้อนก็สูงใหญ่ ต้ังเด่นเป็นสง่าเหมือนด่ังพญา   
หินผา มีหินเล็กหินน้อยร้อยเรียงรายรอบเหมือนด่ังบริวาร 
	 ชื่อว่าหิน	ย่อมมีความแข็งแกร่งและทนทาน	แต่หินจะแกร่ง	
แข็งสักปานใด ก็ยังต้องพ่ายแพ้ต่อหยดน ำ้� น ำ้�ท่ีไหลรินรดทีละ     
หยาดหยด ยังสามารถทะลุทะลวงแผ่นหินเล็กใหญ่ให้สึกกร่อน 
กลายเป็นร่องรูได้ฉันใด	ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ว่า	ของแข็งยัง 
ต้องแพ้ของอ่อน หากเขาร้อนมาเราก็ต้องเย็นไป หากเขาแข็ง 
มาเราก็ต้องอ่อนไป ไม่เช่นนั้นก็มีแต่จะท ำ�ให้พังทลายแตกหัก 
เสียหาย ไม่มีใครชนะมีแต่แพ้กับแพ้ท้ังสองฝ่ายนั่นเอง 
 โลกภายนอกจะเย็นได้ ต้องฝึกโลกภายในให้เย็นให้เป็นก่อน 

หินผาป่าเขา
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ใจเย็นจึงเย็นใจ ฝึกได้ด้วยการมีสติ สติจะเกิดข้ึนได้ ต้องฝึกเรียน  
รู้กายใจบ่อยๆ เม่ือมีสติรู้ทันใจ จะท ำ�อะไรก็ไม่ผิดพลาดไม่สับสน 
ผู้ประมาท คือ ผู้ขาดสติ  สติน ำ�มาซ่ึงความสุข สติน ำ�มาซ่ึง 
ความสงบเย็น  
 จงมีสติในการแก้ไขปัญหา ผู้ขาดสติมักแก้ปัญหาด้วย 
ตัณหา มักแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ชอบอารมณ์ชัง ผู้ขาดสติจึง 
มักใช้ตัณหามาแก้ปัญหา แทนท่ีจะใช้ปัญญามาแก้ปัญหา แต่ 
กลับกลายเป็นการสร้างปัญหาให้บานปลายขยายความมาก 
กว่าท่ีควรจะเป็น 
  จงฝึกตนให้เป็นคนเข้มแข็งด่ังหินผา แต่อ่อนโยนด่ังสาย 
น ำ้� จงหัดเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่ใช่คนอ่อนแอ จงเป็นคนเข้ม 
แข็งแต่มิใช่แข็งกระด้าง จงฝึกตนให้เป็นคนเคร่งครัดแต่มิใช่ 
คนเคร่งเครียด ทุกๆ ก้าวย่างของชีวิต ขอให้มีสติเป็นผู้น ำ�พา 
ขอให้มีปัญญาเป็นผู้ดูแล จงฝึกตนให้เป็นคนรู้จักให้ รู้จักรับ 
และรู้จักวาง ชีวิตจึงจะว่างจากทุกข์ ว่างจากความเห็นแก่ตัว 
ว่างจากความเห็นผิด ว่างจากความยึดติด ว่างจากความมี 
ความเป็น ชีวิตจึงจะเย็น สะอาด สว่าง สงบ ในจิตใจ  
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หินเม่ือถูกช่างน ำ�มาแกะสลัก 
ย่อมมีค่ามีราคาข้ึนมาฉันใด	
มนุษย์เม่ือมีสติปัญญา	
เป็นเคร่ืองแกะสลักใจ	
ใจย่อมงดงามฉันนั้น 
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 ค ำ่�คืนบนยอดเขาดอยเชียงดาว	มันช่างหนาวสะท้านถึงอก	
ถึงใจเสียจริงๆ อุณหภูมิบนยอดดอยประมาณ ๒-๐ องศาเซลเซียล 
แม้เราจะใส่เส้ือผ้าหนาส่ีห้าช้ัน	มันก็ยังกันความหนาวเอาไว้ไม่ไหว	
ทั้งไอ้โม่ง เส้ือกันหนาว ถุงเท้า ถุงน่อง ถุงนอน ถุงมือ ตลอด 
จนถุงพลาสติก ถูกล ำ�เลียงออกมาจนหมดเป้ เพ่ือจะได้น ำ�มา 
สวมใส่ไว้กันลมหนาว	เราเองก็ไม่เคยรู้ว่า	ความหนาวเย็นระดับนี้	
มันจะท ำ�ให้เกิดแม่คะนิ้งได้	มันเป็นเกล็ดน ำ้�แข็งท่ีเกาะอยู่บนยอด 
ไม้ใบหญ้า หากเราไม่มีเส้ือผ้าไว้ห่อหุ้มกายา เห็นทีว่ากระดูกของ 
ข้าคงต้องกลายเป็นเกล็ดนำ้�แข็ง	แข็งเหมือนด่ังโดนแม่คะน้ิงกระโดด	
เกาะเป็นแน่แท้ 
 การท่ีเราได้มีโอกาสมาสัมผัสอากาศอันหนาวเย็นบริสุทธ์ิ 
เช่นนี้ ท ำ�ให้เราได้รู้ซ้ึงถึงความรู้สึกท่ีเขาเรียกว่า	“หนาวเข้ากระดูก” 
ว่ามันเป็นอย่างไร	อากาศมันจะหนาวเย็นมากมายสักแค่ไหน	แม้	
จะมีใครมาเขียนเล่าให้เราฟังอย่างละเอียดลออสักปานใด	มันก็ยัง			
ไม่ซาบซ้ึงถึงใจเท่ากับตัวเราได้เข้าไปสัมผัสเอง 
 ความหนาวเหน็บประสมประสานกับสายลมท่ีพัดเอ่ือยๆ	มา	

หนาวเหน็บ
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กระทบผิวกายใบหน้าเป็นระยะๆ ปานประหนึ่งถูกความหนาวเย็น
เฆ่ียนตีท่ีท ำ�ให้เกิดความกล้าแกร่งและเข้มแข็ง	ท ำ�ให้เกิดความ	
อดกล้ันอดทน ต่อการก้าวย่างสู่จุดหมายปลายทางที่วางไว้ แม้    
เส้นทางท่ีก้าวเดินไปข้างหน้าจะต้องพบกับความยุ่งยากล ำ�บากสัก 
ปานใด	ใจก็ไม่หว่ัน	เพราะได้ฝึกสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจมาบ้างแล้ว	
จึง ท ำ�ให้มีความม่ันใจเข้มแข็งอดทน	และมีความเพียรในการก้าวย่าง 
เดินต่อไปในเส้นทางนี้ โดยจะไม่ออดอ้อน อ่อนแอ งอแง ย่อท้อ 
ต่ออุปสรรคใดๆ	ไม่ว่าส่ิงนั้นจะเป็นเร่ืองดีหรือเร่ืองร้ายสักปานใด	
ก็ตามที 
	 ความหนาวเย็นเราป้องกันได้โดยการสวมใส่เส้ือผ้าท่ีหนา	
และเหมาะสม	เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกาย	แต่ถ้าหากหนาว	
ใจแล้วเราจะเอาอะไรท่ีไหนไปห่มให้ สติปัญญานี่ไง คือ เส้ือผ้า 
ห่มใจ ไม่ให้ใจหนาวเหน็บเจ็บทรวง ไม่ให้ใจสลาย ไม่ให้ใจ    
ว้าเหว่ ไม่ให้ใจเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ฝึกให้มีสติรู้ทันใจ มีสติ 
รักษาใจ มีปัญญารู้ความจริงว่า สรรพส่ิงนั้นมันไม่ใช่ตัวเรา 
ของเรา เป็นเพียงแค่ธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนท้ัง 
ภายนอกและภายใน เกิดเม่ือใดก็ดับเม่ือนั้น หาสาระแก่นสาร 
อะไรไม่ได้ หากใครหลงไปยึดไว้ ก็จะได้ความ 
ทุกข์ใจเป็นรางวัลตอบแทนอย่างแน่นอน 
	 สรรพส่ิงเกิดข้ึนเพียงช่ัวคราว
ความหนาวเย็นจะคงทรงอยู่ตลอด
กาลก็ไม่ได้ เปล่ียนแปรไปไม่หยุดนิ่ง 
เด๋ียวหนาว เด๋ียวร้อน เด๋ียวฝนตก 
เด๋ียวแดดออก เด๋ียวฟ้าใส เด๋ียวฟ้า 
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สลัว เด๋ียวฟ้าร้อง เด๋ียวฟ้าผ่า	มันเปล่ียนไปตามกาลเวลา	ใจคน	
ก็เป็นเช่นกัน	 เปล่ียนไปไม่เคยหยุดนิ่ง	 เด๋ียวทุกข์ เด๋ียวสุข 
เด๋ียวเบ่ือ เด๋ียวเหงา เด๋ียวเศร้า เด๋ียวเซ็ง เง็งงง สงสัย อิจฉา 
ริษยา เกลียด เคียดแค้น อาฆาต รัก ชอบ ชัง เฉย โลภ โกรธ 
หลง	สารพัดท่ีพัดผ่านมาท่ีใจเป็นคราวๆ	ตามเหตุตามปัจจัย	ทุก
ส่ิง	จึงสรุปลงตรงคำ�ว่า “ไม่แน่ ไม่แน่ ไม่แน่” เพราะ ส่ิงท่ีแน่นอน 
คือ ความไม่แน่นอนนั่นเอง 
 

หากยังหลงผิดยึดติด 
อย่าหวังคิดว่าชีวิตจะเป็นสุข
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 ใครบ้างหนอจะท ำ�ให้เราพอใจได้ในทุกเร่ือง อย่าว่าแต่เป็น 
บุคคลอ่ืนเลย	แม้ตัวเราเองก็ตามที	เคยคิดบ้างไหมว่า	ส่ิงท่ีเราท ำ� 
กับมือตัวเองแท้ๆ	เคยพึงพอใจในทุกการกระท ำ�ของเราบ้างไหม 
ค ำ�ตอบก็น่าจะบอกได้ว่า ไม่ได้พึงพอใจไปเสียทุกเร่ืองทุกอย่าง 
เช่นกัน	เม่ือเป็นเช่นนี้	เราก็ต้องฝึกให้เป็นคนท่ีไม่กล่าวโทษคนอ่ืน	
ค ำ�ว่า “ไม่กล่าวโทษ” มิได้แปลว่า เมินเฉย ปล่อยปละละเลย 
แต่ต้องท ำ�ทุกอย่างให้ดีท่ีสุด	สุดความสามารถของเรา	หากจ ำ�เป็น 
ต้องอธิบายหรือช้ีแจง ก็ท ำ�ไปด้วยจิตท่ีมีเมตตา และมีเหตุมีผล 
โดยไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา	การกระท ำ�เช่นนี้ ไม่ใช่เป็น 
การกล่าวโทษ	แต่เป็นการแสดงความปรารถนาดีท่ีมีต่อกัน	เป็นการ	
ท ำ�ความเข้าใจและให้ค ำ�แนะน ำ�ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมิใช่ 
เป็นการจับผิดกัน 
	 ทุกคนท่ีเราพบเจอะเจอนั้น	ล้วนมีอุปนิสัยใจคอท่ีแตกต่าง	
กันไป	เพราะมาจากครอบครัวและสังคมท่ีแตกต่างกัน	มาจากการ	
เล้ียงดูและวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกัน หากเรายอมรับใน 
ความแตกต่าง	โดยไม่แตกแยก	เราก็จะวางใจเป็นกลางได้ง่าย	เป็น	

ไม่กล่าวโทษ
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กลางด้วยใจท่ี ไม่ล ำ�เอียงเข้าไปหลงรัก   
หลงชัง หากเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ นิดๆ 
หน่อยๆ เราก็ยอมไม่ได้ อภัยไม่เป็น 
แล้วใจจะสงบเย็นไปได้อย่างไร	ทุกคน	
มีส่วนดีบ้าง และส่วนเลวบ้าง แต่ทุก 
พฤติกรรมก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจ	สิ่งใดดี	
เราก็จดจำ�เอาไว้ เพ่ือนำ�ไปใช้กับคนอ่ืน	ส่ิงใด 
ไม่ดีก็จดจ ำ�ไว้ แต่อย่าน ำ�ไปใช้กับใครเลย	เพียงแค่
วางใจว่าทุกบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์ 
ล้วนเป็นครูสอนเราท้ังส้ิน เราก็จะไม่มีค ำ�ว่า โกรธ เกลียด 
เคียดแค้นใคร เพราะส่ิงใดๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังหลายท้ังปวง ล้วน 
เป็นครูสอนเราท้ังนั้นเลย 
 หากเรามองเพ่ือจับผิดคนอ่ืน ก็ขอให้จับผิดคนอ่ืนเพียง 
แค่ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ให้จับผิดตัวเอง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ในทาง 
ตรงกันข้าม หากเราจะจับถูกคนอ่ืน ให้จับถูกคนอ่ืน ๘๐ เปอร์ 
เซ็นต์ แต่จับถูกตัวเองเพียงแค่ ๒๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นพอ การ 
กระท ำ�เช่นนี้ถือเป็นการฝึกตน เป็นการพัฒนาตนปรับปรุงตนเพ่ือ 

ให้เป็นคนท่ีไม่ประมาทในชีวิต	ฝึกตนไว้เพ่ือ	
จะได้ไม่ไปเพ่งโทษกล่าวโทษใคร	เม่ือใจเรา			
เปิดกว้างเปิดรับเราก็จะมองเห็นส่วนดี	
ของคนอ่ืนเขาได้ง่ายข้ึน	หากเราไม่รู้จัก	
เปิดใจ	จิตใจก็คับแคบ	แคบจนมองไม่เห็น	
ความดีของคนอื่น	แต่กลับมองเห็นแต่	

ความผิด	ความบกพร่องของคนอื่นอยู่ร ำ่�ไป 
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 ชีวิตเราทุกคนปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข์ ชีวิต 
จะไม่เหงาเศร้าเซ็งอีกต่อไป หากเรารู้จักกล่าวค ำ�ว่า “ขอโทษ” 
ชีวิตเราจะไม่เศร้า หากตัวเราไม่เอาแต่กล่าวโทษ จงหมั่นฝึกตน 
ให้เป็นคนท่ีรู้จักค ำ�ว่า “ขอโทษ” แทนค ำ�ว่า “กล่าวโทษ” ทุกข์ 
โทษภัยจะได้ห่างไกลจากใจตน  

จงฝึกเป็นผู้ให้อภัย 
แล้วใจจะไม่เป็นทุกข์
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 เส้นทางก้าวเดินสู่จุดหมายปลายทางของชีวิต แต่ละท่าน 
แต่ละคน	ย่อมมีวิถีทางท่ีแตกต่างกันไป	มนุษย์ปรารถนาความสุข	
แสวงหาความสุข	ว่ิงหนีความทุกข์	แต่ก็ยังหาความสุขท่ีแท้จริง				
ไม่ได้	ต่างคนต่างเร่งหาวิถีทางของตนเอง	บางท่านก็หาวิถีทาง 
แห่งการเสพสุข	หาความสนุกสนานส ำ�ราญใจ บางท่านก็ใช้วิถี 
ทางแห่งการทรมานตน	เพ่ือหวังว่าตนจะพ้นทุกข์	แต่ส่ิงท่ีท ำ�นั้น 
ก็ท ำ�ให้ย่ิงห่างไกลจากความสุขที่แท้จริง	เพราะเป็นวิถีทางแห่ง 
ความสุดโต่งท่ีหย่อนยาน และเคร่งตึงจนเกินไป 
 มาบัดนี้ เราไม่ต้องไปแสวงหาวิถีทางใดอีกต่อไปแล้ว พระ- 
พุทธองค์ทรงเป็นบุคคลแรกท่ีได้ค้นพบ	วิถีทางแห่งความพ้นทุกข์      
นั่นคือ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นทางสายเดียว เป็นทาง 
สายเอก ไม่มีทางสายอ่ืนอีกแล้วท่ีจะน ำ�พาให้เราพ้นออกจาก  
ทุกข์ได้ เพียงแค่ให้มีสติเข้ามาระลึกรู้สภาวธรรมท่ีก ำ�ลังปรากฏ    
ข้ึนท่ีกายหรือท่ีใจตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันเท่านั้น	รู้ด้วย	
ความรู้สึกตัว	 โดยไม่หลงเผลอ	 ไม่หลงเพ่ง	หรือไม่หลงกดข่ม	
บังคับเอาไว้	รู้ด้วยใจท่ีเป็นกลาง	เม่ือรู้แล้วอย่าหลงเข้าไปยินดี	

วิถีทางวิถีธรรม
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สรรพส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้น
ต้ังอยู่ได้ไม่นาน
เกิดแล้วก็ต้องดับ 

ไม่ว่าจะเป็นสภาวธรรม
ใดๆ ก็ตาม

๗๗



78

ยินร้ายกับส่ิงท่ีรู้นั้น รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงดัดแปลงแก้ไขใดๆ 
ทั้งสิ้น 
	 หากเราเรียนรู้สภาวธรรมต่างๆ	ตามความเป็นจริงไปเร่ือยๆ	
เราก็จะพบความจริงอย่างหนึ่งว่า	สรรพส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้น ต้ังอยู่ได้ 
ไม่นาน เกิดแล้วก็ต้องดับ ไม่ว่าจะเป็นสภาวธรรมใดๆ ก็ตาม 
ล้วนมีค่าเท่าเทียมกันท้ังหมด คือ มันเกิดแล้วดับ บังคับไม่ได้ 
ท้ังหยาบท้ังละเอียด ทั้งดีและชั่ว ท้ังกุศลและอกุศล มันเป็น    
ธรรมชาติท่ีเป็นเพียงแค่รูปธรรมและนามธรรมเท่านั้น	มีเหตุปัจจัย	
มันก็เกิด	หมดเหตุปัจจัยมันก็ดับ	ไม่ใช่ตัวเราของเรา	บังคับบัญชา	
ไม่ได้ 
	 หากจะอุปมาพระพุทธองค์ทรงเป็นด่ัง	แม่นก	พวกเราคือ	
ลูกนก	แม่นกคอยสอนและบอกวิธีให้ลูกนกแต่ละตัวได้ฝึกหัดบิน	
ลูกนกบางตัวพอบินได้นิดๆ หน่อยๆ ก็เร่ิมข้ีเกียจท่ีจะบิน นอนใน 
รังสบายกว่ากันเยอะเลย	คร้ันไฟภัยป่ามาเจ้าก็บินเอาตัวรอดไม่ได้	
ต้องนอนตายคารัง	ส่วนลูกนกบางตัวก็ขยันฝึกบินทุกวัน	 เม่ือ 
เจ้าบินทุกวัน ปีกเจ้าก็จะแข็งแรง เจ้าก็จะบินได้สูง เจ้าก็จะบิน 
ได้ไกล คร้ันไฟภัยป่ามาเจ้าก็จะสามารถบินเอาตัวรอดได้ 
	 นับต้ังแต่บัดนี้	หมดส้ินการด้ินรนเสียที	เพราะพระพุทธองค์	
ทรงค้นพบวิธีและได้ค้นหาแทนพวกเราทุกคนแล้ว	เส้นทางท่ีก้าว	
เดิน	พระพุทธองค์ได้ทรงช้ีบอกให้เราจนหมดส้ินแล้ว	เหลือเพียง		
แค่ว่าเม่ือไหร่พวกเราจึงจะเร่ิมก้าวเดินกันเสียที	อย่าได้ผัดวัน	
ประกันพรุ่งอีกต่อไปเลย	เวลาท่ีผ่านไปจะให้มันหวนกลับคืนมา	
ย่อมไม่ได้	หัดเดินกันเถิดครับ	ก่อนจะหมดโอกาสเดิน	ชีวิตมนุษย์ 
นั้น น้อยนักส้ันนัก หากรักท่ีจะพ้นทุกข์ ต้องเข้าไปเรียนรู้ทุกข์  
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เม่ือใดเรียนรู้ทุกข์ได้อย่างแจ่มแจ้ง เมื่อน้ันเราท่านก็สามารถ  
อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่มีผู้ทุกข์อีกต่อไป 
 วิถีทางแห่งชีวิต ท่านเป็นผู้ลิขิตเอง ทางแห่งมรรคา ทาง 
แห่งปัญญา ทางแห่งความหลุดพ้น ทางแห่งความส้ินตัณหา 
ทางแห่งการส้ินความปรุงแต่ง ทางแห่งความส้ินทุกข์ ทางแห่ง 
สันติสุขก ำ�ลังรอพวกเราทุกคนอยู่ข้างหน้า หากเราไม่ท้อแท้ 
ท้อถอยไปเสียก่อน 

  

วิถีทางใด	พาให้พ้นทุกข์ได้	
วิถีทางนั้น ประเสริฐสุด 

๗๙



80



81

ธุดงค์ไม่หลงทาง ธีรยุทธ เวชเจริญย่ิง

ป่าช้า

๘๑
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จิตอิสระ

 เพียงแค่หลับตา	 ก็เห็นกายใจ	 เปลี่ยนแปร
	 ไม่เที่ยงไม่แท้	 เปลี่ยนแปร	 ไปได้ทั้งวัน	
	 ลมเข้าลมออก	 ลมสั้นลมยาว	 สลับกัน
	 มันช่างแปรผัน	 ไม่นานจิต	 คิดฟุ้งไป

	 ให้แค่รู้	 แค่ดู	 ที่กายที่จิต
	 ไม่ต้องช่วยคิด	 ช่วยจัด	 ช่วยแจงแก้ไข
	 แค่เรียนรู้	 ความจริง	 ที่เกิดกายใจ
	 จะเป็นอย่างไร	 รู้ไป	 ด้วยใจเป็นกลาง

	 แม้ว่าลืมตา	 กายใจ	 ก็ยังเปลี่ยนผัน
	 อย่าได้สำ�คัญ	 ยึดมั่นกายใจ	 ปล่อยวาง
	 มีโลภโกรธหลง	 รักเกลียด	 เมตตาชิงชัง
	 สำารวมระวัง	 สติตามรู้	 เท่าทัน

	 ฝึกดูไป	 ด้วยใจ	 ที่ไม่ก้าวก่าย
	 รู้แบบสบาย	 รู้ที่กายใจ	 เท่านั้น
	 รู้ได้ตามจริง	 ประจักษ์แจ้งใจ	 สักวัน	
	 ทุกข์คลายหายพลัน	 จิตนั้น		 อิสระ	จริงเอย

คำ�ร้อง-ทำ�นอง โดย ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
๑๓ มกราคม ๒๕๕๑
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 ๑. สติไม่มีขาย หากอยากได้ ต้องท ำ�เอง 
 ๒. วิชาชีพ มีไว้เล้ียงกาย มีสอนในสถาบันการศึกษา
  วิชาชีวิต มีไว้เล้ียงใจ มีสอนในพระศาสนาเท่านั้น 
	 ๓.	อย่าได้วิ่งหาความว่าง	เพราะท่านจะวุ่นในการแสวงหา
	 	 ความว่าง	
	 ๔.	ชีวิตท่ีมีคุณค่า	มิได้อยู่ที่ความรำ่�รวย
	 	 ชีวิตท่ีมีคุณค่า	อยู่ท่ีค่าแห่งความไม่ทุกข์	
	 ๕.	อยากพ้นทุกข์	แต่ไม่รู้จักทุกข์	ไม่เรียนรู้ทุกข์	
	 	 ไม่เข้าใจทุกข์	ไม่ปล่อยวางทุกข์	แล้วจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร	
 ๖. การเรียนรู้กายใจนั้นไม่ยาก พอมีอยากมันจึงยากน่าสงสัย 
  หากเพียรรู้ดูกายใจท่ีเปล่ียนไป จึงรู้ได้ว่ากายใจไม่ใช่เรา 
	 ๗.	เวลาและสถานท่ปีฏบิตัทิ่ดีที่สีดุ	คอื	เวลาท่กีระทบอารมณ	์		
  ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
	 ๘.	จิตท่ีคิดจะเอา	ใจจะเศร้าทุกข์ระทม
	 	 จิตท่ีคิดจะให้	ใจสบายไร้กังวล	
	 ๙.	รู้ส่ิงใด	ให้ข้อคิดสะกิดเตือนใจ	นั้นควรใฝ่เรียนรู้
  รู้ส่ิงใด หากใจตกตำ่� อย่าถลำ�เรียนรู้มันเลย 
 ๑๐. พรุ่งนี้หรือชาติหน้า ไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนกัน 
  ท่านเตรียมเสบียงเดินทางไว้บ้างหรือยัง 
	 ๑๑.	หากถามใครว่า	ท่านอายุเท่าไหร่	ใครๆ	ก็ตอบได้		 	
	 	 หากจะถามว่า	ท่านเหลืออายุอีกเท่าไหร่	ก็ยากท่ีใคร
  จะหย่ังรู้ แล้วเวลาท่ีเหลืออยู่ รู้หรือยังว่าจะทำ�อะไร 
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 ๑๒.	คนส่วนใหญ่มักต้องการให้คนอ่ืนเข้าใจตน	
	 	 ทั้งๆ	ท่ีตนเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองดีพอ	
	 	 แล้วไฉนต้องร้องขอให้ใครเขามาเข้าใจตน	
	 ๑๓.	ทุกการกระทบเป็นครู	เพียงแค่เรียนรู้
	 	 ว่าครูท่านสอนอะไรโดยไม่เข้าไปก้าวก่าย	แทรกแซง	
	 	 แล้วจะรู้แจ้งความจริง	หากหมดยึดสรรพส่ิง		 	 	
	 	 ว่าเป็นตัวเราของเรา	ชีวิตก็จะไม่เศร้าทุกข์ระทม	
 ๑๔. สรรพส่ิงเกิดดับนั้นไม่เท่ียง 
	 	 หากใครเส่ียงยึดเอาไว้	จะได้ทุกข์เป็นรางวัล	
 ๑๕. ชีวิตมิใช่ของเล่น จงอย่าท ำ�เล่นๆ กับชีวิต
  เพราะพิษแห่งการเล่นๆ มันจะท ำ�ให้เรานั้นเป็นทุกข์
 ๑๖.	มนุษย์รักตัวเองมากที่สุด	แต่มักหลงลืมตัวเองบ่อยที่สุด
	 ๑๗.	มนุษย์ต้องการความสุขมากที่สุด	
	 	 แต่ก็มักสร้างเหตุให้เกิดทุกข์มากที่สุด
	 ๑๘.	เมื่อรู้จักหาปัจจัย ๔ ก็อย่าลืมหาอริยสัจ ๔ ด้วย 
	 	 มีปัจจัย ๔ ไว้เลี้ยงกาย มีอริยสัจ ๔ ไว้เลี้ยงใจ
	 ๑๙.	เสื้อผ้าเป็นอาภรณ์ประดับกาย	
	 	 ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เป็นอาภรณ์ประดับใจ
	 ๒๐.	รักของคนทั่วไปต้องการให้คนที่ตนรักมีความสุข	
	 	 แต่รักของพระพุทธเจ้าต้องการให้เราพ้นทุกข์
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