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แด่ 

หลวงพ่อเสถียร ปัญญาวุโธ 

ภันเตผู้ให้ความเมตตาแก่ข้าพเจ้าอย่างยาวนาน 

จวบจนช่วงท้ายแห่งชีวิตของท่าน 
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คำปรารภ 

สังคมสมัยใหม่นั้นเต็มไปด้วยเสียงอึกทึกและความวุ่นวาย  

ความสงบกลายจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนเสาะแสวงหามากขึ้น ทุกวันนี้ใคร  

ต่อใครพากันดั้นด้นไปยังสถานที่ที่สงบสงัด เสียเงินเท่าไรก็ไม่ว่า  

ขอได้อยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรสักระยะหนึ่ง ความสงบจึงมีค่า

ดั่งทองคำ แต่บ่อยครั้งแม้พาตนมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แวดล้อม

ด้วยความสงบสงัดแล้ว แต่ใจหาได้สงบตามด้วยไม่ เพราะครุ่นคิด

วิตกกังวลต่างๆ สารพัด หลายคนได้ตระหนักว่า ความสงบภายนอก

นั้นเอื้อให้ใจสงบก็จริง แต่ก็ไม่เสมอไป ใช่แต่เท่านั้น ภายนอกไม่ว่า

สงบเพียงใด ก็ไร้ความหมายหากใจไม่สงบไปด้วย 

แม้สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างมากต่อใจเรา แต่จะพบความ

สงบใจได้ก็ไม่จำเป็นต้องหนีไปอยู่ป่าหรือเข้าวัด แทนที่จะสอดส่าย

แสวงหาสถานที่เงียบสงบ ลองกลับมาดูใจเรา สังเกตอารมณ์ความ

รู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน นี้คือจุดเริ่มต้นของการสัมผัสความสงบกลางใจ

เรา เมื่อใดก็ตามที่รู้จักใจของเราดีพอ จะพบว่าความว้าวุ่นฟุ้งซ่าน

หรือร้อนรนในใจนั้น ไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อม หากอยู่ที่ความยึดอยาก

อันเกิดจากอำนาจของความหลง แค่ลืมตัว ใจก็เป็นทุกข์ได้ทันที   

ถ้าอยากให้ใจสงบ เพียงแค่มีความรู้สึกตัว รู้จักปล่อยวาง หรือมอง

เป็นเห็นถูก ความว้าวุ่นหนักใจก็เลือนหายไปได้ไม่ยาก    
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ลมพัดใบไม้ไหว ก็ใช่ว่าจะทำให้ใจกระเพื่อมได้ ถึงแม้รอบตัว

จะอึกทึกวุ่นวาย แต่ใจก็สามารถสงบได้ ไม่จำเป็นต้องควบคุม  

สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปดั่งใจ หรือเรียกร้องผู้คนรอบตัวให้ทำถูกใจ  

แค่รักษาใจให้ดี เข้าใจความจริงของใจ เราก็สามารถเป็นสุขได้ใน

ทุกหนแห่ง ทั้งความสุขและความสงบ แท้จริงแล้วพบได้ที่ใจเรา

นั่นเอง  

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากคำบรรยายแก่เจ้าหน้าที่เครือข่าย  

พุทธิกาที่มาปฏิบัติธรรมโดยการค้างแรมกลางป่า ณ วัดป่ามหาวัน 

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คำบรรยายหลายตอน  

ได้ซอยเป็นบทสั้นๆ เพื่ออ่านง่ายขึ้น ขณะเดียวกันภาพประกอบ

ฝีมือของสุดารัตน์ แก้วแท้ ซึ่งไปร่วมอบรมคร้ังนั้นด้วย ก็ช่วยให้

หนังสือเล่มนี้น่าอ่านขึ้น 

ขออนุโมทนาเครือข่ายพุทธิกาที่เห็นว่าสาระของคำบรรยาย

ดังกล่าวมีประโยชน์แก่ผู้อื่น จึงจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ให้

กว้างขวางออกไป 

 

 พระไพศาล วิสาโล 

 วันมหาปวารณา 

 ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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สารบัญ 

ทำกิจอย่าลืมทำจิต ๙ 

เป็นมิตรกับตัวเอง ๑๕ 

รู้ทันจิต  ๒๕ 

ดูแลใจให้ดี ๓๕ 

ทุกข์เพราะยึด กลุ้มเพราะอยาก ๔๓ 

ฝึกใจให้เป็นกลาง ๕๓ 

มองอย่างไรใจไม่ทุกข์ ๖๕ 

มองบวก คิดดี ๗๑ 

ขอบคุณความทุกข์ ๗๗ 

อย่าให้อัตตาครองใจ ๘๙ 

หาประโยชน์จากทุกข์ ๙๗ 

ความสงบอันประเสริฐ ๑๐๗ 

อยู่กับปัจจุบัน ๑๒๑ 

ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ๑๓๓ 

เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี ๑๔๓ 
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ชีวิตของคนเรามักมีเรื่องกระทบใจหรือมีการกระทบกระทั่ง

กันเนืองๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านเรือนเคียง  

ยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาในที่ทำงาน ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิด

ความรุ่มร้อนในจิตใจ เปรียบไปไม่ต่างจากการเดินอยู่ในที่โล่งกว้าง 

แดดแรงกล้า แต่เราคงไม่อยากถูกแดดแผดเผาจนเกรียมใช่ไหม   

ถ้าเช่นนั้นจะทำอย่างไร ก็ต้องหาร่มมาบังแดดหรือไม่ก็หลบมาอยู ่ 

ใต้ร่มไม้    

กายหายร้อนได้เพราะร่มเงา ส่วนใจนั้น จะหายร้อนได้ก็ต้อง

อาศัยร่มธรรม อาทิ สติ สมาธิ สัมปชัญญะ สิ่งเหล่านี้สามารถ

ปกป้องใจจากอารมณ์ที่ร้อนแรงได้ ร่มไม้นั้นมีอยู่เป็นที่ๆ ถ้าอยู่ในเมือง

ก็หาร่มไม้ยากสักหน่อย จะพบได้ง่ายก็ต้องเข้าสวนหรือเข้าป่า ส่วน

ร่มธรรมแม้ว่าจะมองไม่เห็น แต่สามารถพบได้ในใจเรา เม่ือพบแล้ว

ก็จะตามเราไปทุกที่  

 

 ทำกิจ 
อย่าลืม 
     ทำจิต 
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10 ใ บ ไ ม้ ไ ห ว 

มีหลายคนที่ช่วยให้คนอื่นมีความสุข แต่ใจของตนกลับมี  

ความทุกข์ เต็มไปด้วยความเครียด ความวิตกกังวล ความหนักอก

หนักใจ เปรียบไปก็คล้ายๆ กับพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ พัดลม

ทำความเย็นให้กับผู้คนรอบตัว แต่ตัวมันเองกลับร้อน เมื่อร้อนแล้ว

ก็ต้องระบายความร้อนใส่คนที่อยู่ใกล้ๆ  

หลายคนพยายามให้ความสุขกับผู้คน แต่ตัวเองกลับทุกข์ร้อน 

เสร็จแล้วก็อดไม่ได้ที่จะระบายความทุกข์ใส่คนรอบข้าง จนนำไปสู่

การกระทบกระทั่งกัน กระทบกระทั่งด้วยคำพูด อารมณ์ สายตา 

และท่าที การกลับมาทำให้ตัวเองมีความสุขใจมีความเย็นใจถือว่า

เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อทำประโยชน์ท่านมากแล้วก็ต้องรู้จักทำประโยชน์

ตนด้วย ทำให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วก็ควรทำให้ตัวเองมีความสุขด้วย 

สุขที่ว่านี้คือสุขใจ  

เราสร้างความสุขให้กับผู้อื่นผ่านการงาน แต่สามารถสร้าง

ความสุขให้กับตัวเองผ่านการภาวนา ถ้าทำได้ครบถ้วนก็จะเป็นชีวิต

ที่ประเสริฐ 

ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่า ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ “สงบเย็น

และเป็นประโยชน์” สงบเย็นหมายถึงใจสงบเย็น เป็นประโยชน์

หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน สองอย่างน้ีควรไปด้วยกัน ขณะที่

เราทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เราก็ควรพบความสงบเย็นในจิตใจด้วย  

ความสงบเย็นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการดูแลจิตใจของตนเอง น่ันก็คือ

นอกจากการทำกิจเพื่อผู้อื่นแล้ว เราก็ต้องทำจิตเพื่อตัวเองด้วย  
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11พ ร ะ ไ พ ศ า ล   วิ ส า โ ล 

ทำกิจกับทำจิตเป็นส่ิงที่ต้องทำคู่กัน การทำกิจคือการบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ส่วนการทำจิตคือการทำใจให้สงบเย็น หลายคน

ทำกิจแต่ลืมทำจิต แม้จะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นมาก แต่ตัวเองกลับ  

รุ่มร้อน ไม่มีความสงบเย็น เ ม่ือมีความรุ่มร้อนเกิดขึ้น การทำ

ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็จะค่อยๆ ลดลงไป พอถึงจุดหนึ่งก็เกิดโทษ  

ขึ้นมาด้วยซ้ำ  

หลายคนตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสา หรือเอ็นจีโอ 

พอทำไปนานๆ แทนที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เกิดโทษขึ้นมาแทนที่ 

เพราะไม่ได้รักษาจิตใจของตนให้สงบเย็น บางคนดูแลผู้ป่วย ทีแรก  

ก็ดูแลด้วยความเอาใจใส่ ทำด้วยความรัก แต่พอต้องรับภาระดูแล

นานเข้าก็เร่ิมเครียด หงุดหงิด เวลาแนะนำคนป่วยแล้วเขาไม่ทำตาม  

คนดูแลก็ไม่พอใจ พอสะสมมากขึ้นถึงจุดหนึ่งก็สติแตก ต่อว่าด่าทอ

ผู้ป่วย  

มีผู้ดูแลบางคนรำคาญและหงุดหงิดพ่อที่ป่วย พ่อเรียกร้อง

ตลอดเวลา กลางวันเรียกร้องเอาโน่นเอานี่ไม่ได้หยุดหย่อน กลางคืน

ก็ไม่ยอมนอน ปลุกลูกให้พลิกตัวแทบทั้งคืน พลิกตัวเสร็จไม่ทันไร  

ก็เรียกให้หมุนเตียง เป็นอย่างนี้ทุกคืน จนลูกชายทนไม่ไหวลืมตัว 

สติแตก คว้าคอพ่อเขย่า ตวาดใส่ว่า “พ่อจะเอายังไงกันแน่ เรียกร้อง

โน่นน่ีไม่หยุดหย่อน ผมทนไม่ไหวแล้วนะ” นี่เป็นเพราะไม่รู้จักทำใจ

ให้สงบเย็น ปล่อยให้ความเครียดความหงุดหงิดรุมเร้า พอความ  

รุ่มร้อนเกิดขึ้นก็ส่งผลในทางกลับกัน แทนที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย  

กลับสร้างปัญหาหรือสร้างความทุกข์ให้เขา เมื่อคิดแต่จะทำ
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ทำกิจกับทำจิตเป็นสิ่งที่ต้องทำคู่กัน การทำกิจคือการบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ส่วนการทำจิตคือการทำใจให้สงบเย็น หลายคน

ทำกิจแต่ลืมทำจิต แม้จะทำประโยชน์ให้ผู้อ่ืนมาก แต่ตัวเองกลับ  

รุ่มร้อน ไม่มีความสงบเย็น เมื่อมีความรุ่มร้อนเกิดขึ้น การทำ

ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็จะค่อยๆ ลดลงไป พอถึงจุดหนึ่งก็เกิดโทษ  

ขึ้นมาด้วยซ้ำ  

หลายคนตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสา หรือเอ็นจีโอ 

พอทำไปนานๆ แทนที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เกิดโทษขึ้นมาแทนที่ 

เพราะไม่ได้รักษาจิตใจของตนให้สงบเย็น บางคนดูแลผู้ป่วย ทีแรก  

ก็ดูแลด้วยความเอาใจใส่ ทำด้วยความรัก แต่พอต้องรับภาระดูแล

นานเข้าก็เริ่มเครียด หงุดหงิด เวลาแนะนำคนป่วยแล้วเขาไม่ทำตาม  

คนดูแลก็ไม่พอใจ พอสะสมมากขึ้นถึงจุดหนึ่งก็สติแตก ต่อว่าด่าทอ

ผู้ป่วย  

มีผู้ดูแลบางคนรำคาญและหงุดหงิดพ่อที่ป่วย พ่อเรียกร้อง

ตลอดเวลา กลางวันเรียกร้องเอาโน่นเอานี่ไม่ได้หยุดหย่อน กลางคืน

ก็ไม่ยอมนอน ปลุกลูกให้พลิกตัวแทบทั้งคืน พลิกตัวเสร็จไม่ทันไร  

ก็เรียกให้หมุนเตียง เป็นอย่างนี้ทุกคืน จนลูกชายทนไม่ไหวลืมตัว 

สติแตก คว้าคอพ่อเขย่า ตวาดใส่ว่า “พ่อจะเอายังไงกันแน่ เรียกร้อง

โน่นนี่ไม่หยุดหย่อน ผมทนไม่ไหวแล้วนะ” นี่เป็นเพราะไม่รู้จักทำใจ

ให้สงบเย็น ปล่อยให้ความเครียดความหงุดหงิดรุมเร้า พอความ  

รุ่มร้อนเกิดขึ้นก็ส่งผลในทางกลับกัน แทนที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย  

กลับสร้างปัญหาหรือสร้างความทุกข์ให้เขา เมื่อคิดแต่จะทำ
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ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แต่ไม่รู้จักทำความสงบเย็นให้แก่จิตใจตนเอง 

สุดท้ายประโยชน์ที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นก็กลายเป็นโทษไป  

ในที่สุด 

การทำจิตให้สงบเย็นเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจ เราจะช่วย  

ผู้อื่นหรือทำประโยชน์ให้แก่เขาได้อย่างแท้จริง ก็ต่อเม่ือมีความสงบ

เย็นในจิตใจเป็นตัวรองรับสนับสนุน จะทำกิจให้ดีก็ต้องทำจิตด้วย 

ไม่อาจแยกจากกันได้ 

ความสงบเย็นในจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการภาวนา  

สมาธิภาวนาช่วยให้เรารู้จักทำจิตได้อย่างถูกต้อง ทีแรกอาจจะต้อง

ทำคนละช่วง แต่ถึงจุดหนึ่งเราก็สามารถทำจิตไปพร้อมกับการทำกิจ

ได้ ระหว่างที่ทำกิจเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เราก็สามารถทำจิตเพ่ือ

ประโยชน์ตนได้ และใช้การทำจิตนั้นช่วยกำกับให้การทำกิจเป็นไป

ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์อย่างที่ตั้งใจไว้  
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ที่จริงสมาธิภาวนาไม่ได้เร่ืองยากอะไร เราเพียงแต่น้อมใจให้

อยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องทำอะไรนอกจากดูกายดูใจ หรือเห็นกาย

เห็นใจตามความเป็นจริง ไม่ต้องใช้ความคิดให้มันยุ่งยาก บางทีเรา

คิดงานยังเครียดมากกว่า เพราะว่าโจทย์ยาก คิดไม่ออก แต่ภาวนา

นั้นไม่ต้องใช้ความคิด เพียงแค่เห็นสิ่งต่างๆ ตามที่เป็น ไม่ต้องคิด

อะไรใหม่ ไม่ต้องหาทางทะลุทะลวง จะว่าไปแล้วมันง่ายกว่ากันเยอะ 

เพราะภาวนาไม่ต้องใช้ความคิด ไม่ต้องแบกรับภาระของหน่วยงาน

หรือรับผิดชอบอะไร มันมีแต่เรื่องของเรา เรื่องที่เป็นปัจจุบัน เป็น

เรื่องของกายและใจ ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ดูมันเฉยๆ เหมือนเรา

นั่งดูสายน้ำที่ไหลผ่านหน้า การนั่งเฉยๆ อยู่เฉยๆ ไม่ยากและไม่

เหน็ดเหนื่อยเลย 

แต่ปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่ยอมดูเฉยๆ แต่มักจะเข้าไปมี

ปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจ พยายามทำโน่นทำนี่กับ

กายและใจ เรื่องง่ายจึงกลายเป็นเรื่องยาก ทำให้เหนื่อยล้า แต่การ

ปฏิบัติที่ถูกต้อง คือแค่ดูเฉยๆ เลิกวุ่นวายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและ

ใจ เลิกมีปฏิกิริยากับส่ิงต่างๆ ที่มันกลายเป็นนิสัยสะสมมา ส่ิงที่จะ

ตามมาคือความสงบเย็นในจิตใจ 

สมาธิภาวนามีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตจิตใจของเรา  

หากเราทำงานหนักมาทั้งปี เราควรให้รางวัลแก่ตัวเอง มิใช่ด้วยการ

ไปเที่ยวเท่านั้น แต่ควรมีเวลาปลีกตัวมาภาวนาบ้าง จะได้สัมผัสกับ

ความสงบเย็นในจิตใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทั้งความสุขส่วนตน และ

สามารถช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขได้ด้วย ไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกล 
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ที่จริงสมาธิภาวนาไม่ได้เรื่องยากอะไร เราเพียงแต่น้อมใจให้

อยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องทำอะไรนอกจากดูกายดูใจ หรือเห็นกาย

เห็นใจตามความเป็นจริง ไม่ต้องใช้ความคิดให้มันยุ่งยาก บางทีเรา

คิดงานยังเครียดมากกว่า เพราะว่าโจทย์ยาก คิดไม่ออก แต่ภาวนา

นั้นไม่ต้องใช้ความคิด เพียงแค่เห็นสิ่งต่างๆ ตามที่เป็น ไม่ต้องคิด

อะไรใหม่ ไม่ต้องหาทางทะลุทะลวง จะว่าไปแล้วมันง่ายกว่ากันเยอะ 

เพราะภาวนาไม่ต้องใช้ความคิด ไม่ต้องแบกรับภาระของหน่วยงาน

หรือรับผิดชอบอะไร มันมีแต่เรื่องของเรา เรื่องที่เป็นปัจจุบัน เป็น

เรื่องของกายและใจ ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ดูมันเฉยๆ เหมือนเรา

นั่งดูสายน้ำที่ไหลผ่านหน้า การนั่งเฉยๆ อยู่เฉยๆ ไม่ยากและไม่

เหน็ดเหนื่อยเลย 

แต่ปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่ยอมดูเฉยๆ แต่มักจะเข้าไปมี

ปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจ พยายามทำโน่นทำน่ีกับ

กายและใจ เรื่องง่ายจึงกลายเป็นเรื่องยาก ทำให้เหน่ือยล้า แต่การ

ปฏิบัติที่ถูกต้อง คือแค่ดูเฉยๆ เลิกวุ่นวายกับสิ่งที่เกิดข้ึนกับกายและ

ใจ เลิกมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆ ที่มันกลายเป็นนิสัยสะสมมา สิ่งที่จะ

ตามมาคือความสงบเย็นในจิตใจ 

สมาธิภาวนามีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตจิตใจของเรา  

หากเราทำงานหนักมาทั้งปี เราควรให้รางวัลแก่ตัวเอง มิใช่ด้วยการ

ไปเที่ยวเท่านั้น แต่ควรมีเวลาปลีกตัวมาภาวนาบ้าง จะได้สัมผัสกับ

ความสงบเย็นในจิตใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทั้งความสุขส่วนตน และ

สามารถช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขได้ด้วย ไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกล 
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