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นีเ่ป็นวธิทีีเ่รามกัใช้เมือ่เรารูส้กึกงัวลกบัความไม่แน่นอน เรา
มักจะเบี่ยงเบนความสนใจไปทางอื่นหรือไม่ก็เลิกคิดไปเลย 
ไม่คิดถึง ไม่พูดถึง เลิกเกี่ยวข้อง เพราะพวกเราส่วนใหญ่ไม่
ชอบความรู้สึก “ไม่แน่” นี้ เรามักคิดว่ามันเป็นปัญหา ทำาให้
เกิดความวิตกกังวล เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจอ 

ความเคยชนิทีว่่านี ้ เป็นเรือ่งน่าสนใจและควรค่าทีจ่ะ
นำามาพิจารณา เพราะชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ถ้าความรู้สึก
ไม่แน่นี้เป็นปัญหา เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงส่งเสริมให้เรา
พิจารณาถึงความไม่แน่ (อนิจจัง) ถึงความแปรเปลี่ยน เหตุ
ใดพระองค์จงึตรสัว่าเป็นสิง่ดทีีเ่ราควรหนัมาด ูและพ่อแม่ครู
อาจารย์ทั้งหลายต่างบอกว่านี่เป็นประตูสู่ปัญญา

พวกเราส่วนมากคงจะคุ้นเคยกับคำาสอนของพระ 
พุทธเจ้าท่ีทรงอธิบายเรื่องไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา คือ การที่ทุกสิ่งอยู่ในสภาวะที่ต้องเปลี่ยนแปลง 
พร่องอยู่เป็นนิจ ไม่รู้จักอิ่ม และไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตน 
เรา เขา ไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอย่างแท้จริง อาตมาคิดเอาเองว่า
พุทธศาสนกิชนส่วนใหญ่ทีม่าในวนันีค้งจะคุน้เคยกบักฎแห่ง
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตากันอยู่แล้ว

ความหมายของคำาว่าอนิจจัง ก็คือ ไม่เที่ยง ใช่ไหม 
คือความแปรเปลี่ยน และที่น่าสนใจคือ เวลาที่หลวงพ่อชา
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จะพูดถึงความหมายนี้ เกือบทุกครั้งท่านใช้คำาว่า “ไม่แน่”  
หมายถงึความไม่แน่นอน มากกว่าความไม่เทีย่ง ความจรงิดู
เหมอืนว่ากไ็ม่ต่างกนัเท่าไหร่ แต่เมือ่เราพดูถงึคำาว่า ไม่เทีย่ง 
ฟังดเูหมอืนสิง่ทีอ่ยูภ่ายนอก เหมอืนปัจจยัทางธรรมชาต ิเช่น 
เสียงของอาตมาที่เปลี่ยนไป เสียงของเครื่องปรับอากาศที่
เปลี่ยนไป หรืออารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงไป มันเป็นสิ่ง
ภายนอกที่ตกอยู่ในสภาวะของความเปลี่ยนแปลง 

แต่เมื่อเราพูดถึงคำาว่า “อนิจจัง” ในความหมาย
ว่า “ไม่แน่” คำานี้ให้ความรู้สึกในแง่ที่ว่า เรามีความรับรู้ถึง
การเปลี่ยนแปลงในจิตใจอย่างไร การสัมผัสรับรู้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงนั้น คือ ความไม่แน่ ดังน้ัน ความไม่แน่นอน 
(uncertainty) ในภาษาอังกฤษจึงหมายถึง ประสบการณ์
ความรู้สึกในส่วนที่เป็น “ผู้รับรู้” ในขณะที่ความไม่เที่ยง 
(impermanent) นั้นมักเชื่อมโยงกับ “สิ่งที่ถูกรับรู้” หรือสิ่ง
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือความจำาก็ตาม เมื่อจิตใจ
เราได้สัมผัสถึงสัจธรรมของการเปลี่ยนแปลงมันจะรู้สึกไม่
แน่นอน ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป “ความไม่แน่นอน” จึง
มักใช้สื่อความหมายถึง ความรู้สึกของจิตใจเมื่อประสบกับ
ความเปลี่ยนแปลง

ย้อนกลบัไปพจิารณาคำาสอนของพระบรมศาสดาอกี
ครั้งหนึ่ง พระองค์สนับสนุนให้เราพิจารณาถึงความหมาย
ของคำาว่าอนิจจัง มีคำาอธิบายว่าผู้ที่บรรลุโสดาบัน เข้าถึง
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ธรรมที่ว่า “สิ่งหนึ่ง สิ่งใด มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น
มีความดับไปเป็นธรรมดา” ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้น
แล้วดบัไป ทำาไมความเข้าใจในหวัข้อธรรมนี ้ซึง่เป็นการก้าว
ข้ามที่รับประกันได้ว่า จะทำาให้ได้รู้แจ้งพระสัทธรรม จึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของอนิจจัง

พวกท่านอาจสงสัยว่า ทำาไมความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องนี้จึงสร้างความแตกต่างได้มากนัก นอกจากนั้น การที่
ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วต้องดับไป เป็นสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่หรือ เรา
ประสบกับความไม่แน่นอน เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป 
ทำาไมเราควรเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ ทำาไมจึงสำาคัญนัก

เหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำาคัญของเรื่อง
อนิจจังนี้ เพราะว่า เมื่อเราพบกับความไม่แน่นอน แล้วเรา
เอาตัวเราเองเป็นที่ตั้ง เมื่อจิตยึดมั่นอยู่กับความรู้สึกต่างๆ 
อย่างเช่น อะไรจะเกดิขึน้กบัฉนั ฉนัจะรูส้กึอย่างไร ทำาอย่างน้ี
จะได้ผลไหม ฉนัจะมคีวามสขุไหม ฉันจะต้องสญูเสยีสิง่ทีฉ่นั
มีอยู่ไหม ต่อไปสุขภาพของฉันจะเป็นอย่างไร จะป่วยหนัก
ไหม ฉันจะทำางานนี้ได้ต่อไปไหม บริษัทของฉันจะรุ่งเรือง
หรือล้มเหลว คนที่ฉันรักจะจากไปไหม ทุกอย่างล้วนเป็น
เรื่องเกี่ยวกับตัวเรา ของเรา เมื่อใจเราเผชิญกับความไม่แน่
และมีความยึดมั่นอยู่กับความเป็นตัวตน ความเป็นเรา ของ
เรา ผลลัพธ์คือความกลัว  จะเกิดความรู้สึกหวาดหวั่นและ
คร้ามเกรงว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเรา ตัวเราจะเป็นอย่างไร
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ความแตกต่างที่สำาคัญของคนที่รู ้สึกถึงความไม่
แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัว กับคนที่รู้สึกถึงความไม่แน่นอน
ว่าเป็นความเป็นอิสระนี้ ก็คือผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรม จิต
ท่ีตืน่รูต้ามสจัธรรม ลดละความเป็นตวัตนได้ จะรบัรูถ้งึความ
เปลี่ยนแปลง โดยไม่ยึดมั่นถือมั่น กล่าวได้ว่าคนที่ยึดมั่นใน
ตัวตนสูง เมื่อบวกกับความไม่รู้จะเกิดความกลัว แต่จิตที่
ปราศจากความยดึมัน่ในตวัตน แม้ว่าจะพบกบัความไม่รูก้จ็ะ
รูส้กึเป็นอสิระ สมเหตสุมผลไหม  มคีวามแตกต่างอย่างมาก 
ระหว่างทัศนคติทั้งสองอย่างนี้ เมื่อปล่อยวางอัตตาตัวตน
แล้ว เมื่อไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเรา ของเราแล้ว ก็จะเป็น
อสิระ ทำาไมหรอื กเ็พราะไม่มใีคร หรอือะไรให้สญูเสยี ไม่มใีคร 
ให้รู้สึกกลัว เมื่อไม่มีเจ้าของที่แท้จริงก็ไม่มีอะไรให้สูญเสีย  

ดังน้ัน นี่คือแนวความคิดในการเปลี่ยนความกังวล 
ความกลัวต่ออนาคตให้เป็นความรู้สึกเป็นสุข เป็นอิสระ 
เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองของตัวเรา เราใช้การปฏิบัติ
ธรรม การทำาสมาธิ ภาวนา ดูความรู้สึกของความเป็นตัวเรา 
ของเรา เพื่อให้เห็นว่า เราเอาใจไปผูกพันยึดมั่นมากขนาด
ไหน กับร่างกาย บุคลิกภาพ แผนงานต่างๆ ตารางของสิ่ง
ที่จะต้องทำา บทบาทในชีวิต การมีทรัพย์สินเงินทองมากแค่
ไหน และเรื่องต่างๆ อื่นๆ 

เม่ือพูดถึงสถานะของอาตมาในทางโลก กล่าวได้ว่า 
อาตมาเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา เป็นอาจารย์ เป็นพระ
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มา ๓๙ พรรษาแล้ว และเป็นเจ้าอาวาสวัดอมราวดี ทั้งหมด
นี้เป็นสิ่งที่อาตมา มี และ เป็น แต่มันก็ “ไม่แน่” 

อาตมาเพิ่งไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสมิติเวช
เมื่อวานนี้ เขาบอกว่าท่านอายุ ๖๑ แล้ว แต่สุขภาพยังดี 
ไม่มีปัญหาอะไรเลย สาธุ สาธุ สาธุ เป็นโชคอันดี แต่อาจ
จะมีอะไรพลาดไปก็ได้นะ “ไม่แน่” ถ้าเรายึดมั่นอยู่กับการมี
สขุภาพท่ีด ีหรอืสถานภาพทางสงัคมของเราว่า มคีนตดิตาม 
Facebook เท่าไหร่ มีคนติดตาม Instagram เท่าไหร่ หรือ
เข้ามาใน blog ของเรามากแค่ไหน หุ้นในบริษัทของเราพุ่ง
ขึ้นเร็วขนาดไหน ถ้ามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ยึดมั่น
กับความเป็นตัวตนมากก็จะอยู่กับความกลัว กลัวผู้ติดตาม 
Facebook จะหายไป กลวัไม่มเีพือ่น กลวับรษิทัจะตกตำา่ ยิง่
ระดับความรู้สึกของความเป็นฉัน ของฉัน ในทางโลกมีมาก
เท่าไร ระดับความกลัวก็จะมีมากเท่านั้น 

ถ้าใจไม่ยึดมั่น ถือมั่นในความเป็นตัวตน ทำางาน ทำา
หน้าทีต่่างๆ ในชวิีต ปฏบัิตหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบอย่าง
ปราศจากตวัตน เรากท็ำางานเกีย่วข้องกบัคนอ่ืนๆ รบัผดิชอบ
หน้าท่ีต่างๆ ได้ อาตมายงัคงเป็นเจ้าอาวาสวดัอมราวด ีตาม
ที่เขียนในนามบัตร เม่ือเราไม่หมกมุ่นในตำาแหน่งเหล่าน้ัน 
และไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นฉัน ของฉัน เราสามารถทำา
หน้าที่ในตำาแหน่งต่างๆ ได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ ไม่ใช่ต้น
เหตุของความกลัวหรือความกังวล
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เมื่อกล่าวถึงการนำาคำาสอนของพระพุทธองค์ มาใช้
เพ่ือช่วยให้ใจของเราเป็นอสิระจากความกงัวลและก่อให้เกดิ
ปัญญา อาตมาขอกล่าวว่า หวัใจของหวัข้อนีค้อื การมุง่ความ
สนใจไปในเรือ่งความเป็นตวัเรา ของเรา ให้เหน็ว่าใจของเรา
หมกมุ่นใน “การวางแผน” “ความถอืตวัถอืตน” หรอื”มมุมอง
ต่อตัวของเราเอง” มากขนาดไหน ปีแล้วปีเล่าที่หลวงพ่อชา
เน้นการสอนเรือ่งความไม่แน่ อนจิจงั ท่านกล่าวว่า “หลวงพ่อ 
ปฏบิตัธิรรมและสอนธรรมะมา ๔๐ ปีแล้ว ตลอดเวลาทีผ่่าน
มา หลวงพ่อได้เหน็สิง่ทีล้่วนแต่เป็นอนจิจงั เกอืบทัง้หมดของ
การปฏบิตัคิอืการมองเห็นความเป็นอนจิจงั และการมคีวาม
อดทน เพยีงแค่สองเรือ่งนี ้ความไม่แน่นอน และ ความอดทน 
นั่นคือเกือบทั้งหมดของการปฏิบัติ” 

หลวงพ่อชาเป็นผูท้ีฉ่ลาดเป็นเลศิ อาตมาเป็นลกูศษิย์ 
ท่านมา ๔๐ ปี เหน็ด้วยกบัท่านเป็นอย่างย่ิง ว่าการปฏบิตัธิรรม 
ต้องเน้นให้เห็นถึงความไม่แน่และต้องพัฒนาความอดทน 
เพื่อจะรับมือกับการที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้ความยากลำาบาก
ของชีวิตที่มีขึ้นๆ ลงๆ ด้วยความอดทนและใจที่เปิดกว้าง

บางครั้งหลวงพ่อชาท่านสอนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ด้วย
คำาพูดที่แปลกๆ ท่านว่า “อันที่มันไม่แน่นอนน่ีแหละคือ
พระพทุธเจ้า” มนัเป็นเรือ่งแปลกทีป่ระโยคนีจ้ะหลดุออกมา
จากปากของพระภิกษุในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าจะไม่แน่
ได้อย่างไร ทำาไมท่านจึงสรุปอย่างนั้น
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หลวงพ่อชามีความคล้ายกับพระพุทธเจ้าตรงที่ท่าน
ชอบใช้วิธีพูดที่ดึงดูดใจคน ตัวอย่างเช่น ในครั้งพุทธกาล 
เหล่าโยค ีสมณะ และเจ้าลทัธทิัง้หลาย จะสนทนากนัถงึเรือ่ง
บำาเพ็ญตบะ เผากิเลส (spiritual heat) อันเป็นทางนำาไปสู่
ความเป็นเลิศในทางจิตวิญญาณ แต่พระพุทธเจ้ากลับตรัส
ถึงนิพพาน “ความสงบเย็น” ซึ่งเป็นการพูดที่ฟังดูน่าตกใจ 
‘ปล่อยให้ไฟดับ ปล่อยให้ทุกอย่างเย็นลง’ มันตรงข้ามกับ
สิ่งที่คนในยุคนั้นพูดกัน หลวงพ่อชาก็เช่นเดียวกันท่านจะมี
วิธีพูดเพื่อให้ผู้คนเกิดความสนใจ สะกิดใจ เช่น “อันที่มันไม่
แน่นอนนี่แหละคือพระพุทธเจ้า” และเช่นเดียวกันท่านก็จะ
อธิบายว่ามันหมายความว่าอย่างไร

‘พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้
ใดเหน็เรา ผูน้ัน้เห็นธรรม” เป็นพทุธวจนะทีพ่ระองค์ตรสัต่อ
พระวกักล ิเน่ืองจากพระวกักลกิำาลงัป่วยหนกัและเสยีใจเป็น
อย่างยิง่ทีไ่ม่ได้มากราบพระพทุธองค์ เมือ่พระองค์ทรงทราบ
จึงเสด็จไปเย่ียมพระวักกลิถึงกุฏิ พระวักกลิพยายามจะลุก
ขึ้นกราบ และทูลว่า ข้าพระองค์เสียใจที่ไม่สามารถเดินทาง
ไปกราบพระพุทธองค์ได้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึง
ตรัสว่า ทำาไมเธอจะต้องไปดูรูปกายภายนอกเล่าวักกลิ เมื่อ
เธอเหน็ธรรมะเธอกเ็ห็นเรา เมือ่เธอเห็นเราเธอกเ็หน็ธรรมะ” 

นี่เป็นประโยคสำาคัญยิ่งของหลวงพ่อชา จากนั้นท่าน
ก็ได้อธิบายต่อไปว่า “อะไรคือ ธรรมะ สิ่งที่ว่าไม่แน่ ก็คือ
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ธรรมะ ถ้าเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้า ฉะน้ัน อันที่มัน
ไม่แน่นอนนี้แหละคือพระพุทธเจ้า” พวกเราตามกันทันนะ

เมือ่ตระหนกัรูถ้งึความไม่แน่นอน คอื  จติตืน่ขึน้ เป็น 
“ผู้รู้” นั่นเอง ผู้เห็นความจริงแห่งความไม่แน่นอน คือผู้เห็น
พระพุทธเจ้า ผู้รู้ถึงความไม่แน่ คือผู้มีจิตเป็นพุทธะ 

ในคำากล่าวของหลวงพ่อชาทีว่่า ‘อนัทีม่นัไม่แน่นอนนี้
แหละคอืพระพุทธเจ้า’ ท่านชีใ้ห้เห็นถงึจติทีต่ระหนักถงึความ
เปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ความไม่คงที่ คือการมีจิตตื่น
รู้ตามหลักของความจริง ตามหลักของธรรมะ ฟังดูค่อนข้าง
จะเป็นปรัชญา หรือ ดูเหมือนค่อนข้างจะเป็นนามธรรม แต่
ในแง่ของหลกัปฏบัิตสิิง่ทีห่ลวงพ่อชาส่งเสรมิ คอื การพฒันา
ความเข้าใจถงึความไม่แน่นอน เพือ่ให้ระลกึอยูเ่สมอว่าทกุสิง่ 
“ไม่แน่” ย่ิงจติเข้าถงึธรรมะได้มากเท่าไหร่กย็ิง่เป็น ‘ผูรู้’้ มาก
เท่านัน้ เมือ่เปิดใจรบัสภาวะแห่งความเปลีย่นแปลง จติจะตืน่
รู้เช่นเดียวกบัจติแห่งพทุธะ จติของผูต้ืน่รู ้คอื รูจ้ติของตนเอง 
เป็นความตระหนกัรูใ้นตนเอง นีค่อืเป็นทีพ่ึง่ เป็น ‘สรณะ’ อนั
แท้จริง เป็นพื้นฐานอันมั่นคงแห่งชีวิตของเรา 

ลองมาดคูวามไม่แน่ในแง่ของความสำาเรจ็ในชวีติ เช่น 
ตอนน้ีฉนัมีความมัน่คงในด้านการเงนิแล้ว แต่ไม่แน่ ธนาคาร
อาจจะล้มก็ได้ บางทีขณะที่กำาลังฟังธรรมอยู่นี้ ธนาคารล้ม
ไปแล้วกเ็ป็นได้ - ไม่แน่ อาตมาจะมาถงึทีน่ี่ไหม – ไม่แน่ ขณะ
น่ังอยู่บนรถทีม่คีนขบัทีไ่ว้ใจได้ ตอนนัน้ ๑๘.๓๔ น. ซึง่อาตมา
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ควรจะมาถึงตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. ถ้าคิดในแง่ที่มีความเป็น
ตัวตน ใจก็จะคิดไปว่า อาตมาควรที่จะมาถึงได้แล้วแต่ยังไม่
ถึง อาตมาทำาให้ทุกคนผิดหวัง อาตมา… อาตมา… อาตมา …  
แต่ถ้าใจปล่อยวางความเป็นตวัเป็นตน ความคดิกจ็ะต่างออก
ไป คอืทีจ่ะนัง่อยูใ่นรถด้วยความทกุข์กระวนกระวายหรอืนัง่
แบบสบายๆ ไม่เป็นทุกข์

ณ ขณะนั้น เราจะเห็นพลังของการเปิดใจยอมรับ
กับความไม่แน่ อาตมาจะมาถึงหรือไม่มาก็เป็นอย่างน้ีเอง 
มันคือปัจจุบันธรรม มันเป็นเช่นนี้ ขณะนี้ธนาคารไม่ได้เกิด
ปัญหาอะไร เงินฝากของพวกคุณเพิม่ขึน้ ธนาคารกำาลงัไปได้
ดี และการลงทุนดีดตัวขึ้น หรือขณะที่การสนทนาธรรมเพิ่ง
เริ่มขึ้น เพื่อนใน Facebook ออกไปแล้ว ๕๐ คน หรืออาจ
จะมีมาเพิ่มอีก ๕๐ คนก็ “ไม่แน่” ถ้าเราสังเกตเสียงในใจ
เหล่านั้นที่ บอกตัวเองว่า อย่าพูด อย่าพูด เป็นลางไม่ดี จะ
เหน็ว่าเป็นจติทีว่ิ่งตามสิง่ภายนอก มองความไม่แน่นอนด้วย
ความกงัวลและก่อเกดิอารมณ์หวัน่วติก แต่อารมณ์น้ันกเ็กดิ
ความเปลี่ยนแปลงได้ เป็นของไม่แน่ที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไป

เมื่อเราพร้อมที่จะมองว่าทุกแง่มุมในชีวิต รวมทั้ง
แนวคิด และ การตัดสินในเรื่องต่างๆ เป็นสิ่งไม่แน่ เราจะ
พบว่า การเปิดใจยอมรับความไม่แน่นอน เป็นการท้าทาย
กับความยึดมั่นในตัวตน เพราะอัตตา หรือความเป็นตัวตน
จะบอกว่าอย่าพูด ลางไม่ดี ซึ่งเป็นการตอบโต้ความรู้สึก
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กังวลของตัวตน แต่ในขณะเดียวกันจิตบอกว่ามันจะไม่แน่
ได้อย่างไร หรือมันจะแน่ได้อย่างไร 

ถ้าเราชอบอะไร อาจจะเป็นอาหารสกัอย่าง เราว่ามนั
อร่อยมาก หลวงพ่อชาสอนว่าให้ถามตัวเองว่าจริงไหม แน่
ไหม เราบอกว่าอร่อย แต่เพือ่นของเราทนไม่ได้ สมมตุเิพือ่น
ของเราเป็นมงัสวริตัแิต่เรารบัประทานอาหารทีไ่ม่ใช่มงัสวริตัิ
แล้วบอกว่ามันอร่อยมาก เพ่ือนกลับถามว่ารับประทาน
เข้าไปได้อย่างไร ในทางตรงข้าม ถ้าเราเป็นมังสวิรัติ คิดว่า 
โอ ผักนี้เยี่ยมมาก อร่อยมาก เพื่อนที่ไม่ใช่นักมังสวิรัติกลับ
ถามว่าคุณชอบจริงๆ น่ะหรือ  

หรอืบางทอีาหารทีเ่ราโปรดปราน ปรงุมาเหมอืนเดมิ 
แต่เราเกิดไม่สบาย รู้สึกคลื่นไส้ ต่อให้เป็นอาหารที่เราเคย
ชอบมาก เรากไ็ม่เอา ทัง้ๆ ทีก่ลิน่เหมือนเดมิ หน้าตากเ็หมอืน 
เดิม แต่เราเกิดไม่สบาย คลื่นไส้ มันอร่อยไหม – ไม่แน่ 

ถ้าเราเอาเรื่องความไม่แน่นอน มาใช้พิจารณาเกี่ยว
กบัการตดัสนิในเรือ่งต่างๆ ของเรา ความรูส้กึของเรา ความ
คิดของเรา  เราจะรู้ว่า ที่เราบอกว่า ดี นั้น ไม่แน่ ‘เป็นอย่าง
นั้นรึ’ มันไม่แน่ เมื่อเราพูดถึงบางอย่างว่า อันนี้ดี เราก็รู้ได้
ว่า มันไม่เคยมีอะไรแน่เลย  ถ้าเราบอกว่าอันนี้ไม่ดี อันนี้แย่
มาก กใ็ห้ถามตวัเองว่าแน่ไหม นีค่รอบคลมุเรือ่งทัง้หมดหรอื
เปล่า ก็จะรู้ได้ว่ามันไม่เหมือนกันสำาหรับทุกคน หรือมันไม่
เหมือนกันสำาหรับเราเสมอไป
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ถ้าเราใส่ใจในเรื่องของการตัดสินใจในแต่ละอย่าง 
อารมณ์ท่ีเกิดขึ้นแต่ละครั้ง ความคิดเห็นที่มีในแต่ละเรื่อง 
ไตร่ตรองอย่างมีสติ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
จิตจะมีปัญญาเสมือนได้จุดเทียนแห่งปัญญาขึ้น นั่นคือจิต
ของเราจะตระหนักรู้ได้ว่า ความรู้สึกว่า ‘ดี’ และ ‘ไม่ดี’ ขึ้น
อยู่กับความหิวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความป่วยไข้หรือไม่ ขึ้นอยู่
กับการเลือกทานอาหาร ชอบอากาศร้อน หรือ เย็น มันไม่
แน่ ไม่เสมอไป การคำานึงถึงสิ่งนี้จะเกิดความว่างและความ
เป็นอิสระขึ้นในจิตใจ 

ดังนั้น สิ่งสำาคัญในการปฏิบัติ คือการมีสติ ได้เฝ้าดู
กระแสความคิดของเราซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกระแสของความ
นึกคดิและอารมณ์ทีต่ดัสนิไปเรือ่ย ว่าอนันีด้ ีฉนัไม่ชอบอนันี้ 
ฉันชอบอันนี้ อันนี้แย่มาก ฉันชอบคนนั้น แต่ไม่ชอบคนโน้น 
อยากฟังอันน้ี อันนั้นไม่อยากฟัง ทุกอย่างที่คิด เราเชื่อว่า
มันเป็นความจรงิ ใช่ไหม เราคดิอะไรเรากส็รปุเองว่ามนัเป็น
ความจรงิ ไม่ได้ถามตวัเองเวลาทีบ่อกว่าอร่อย มนัเป็นความ
จรงิหรอืเป็นความคิดเห็น ถกูไหม หรอือย่างทีเ่ราบอกว่าคน
นั้นไม่ดี เรามักคิดว่ามันเป็นความจริง ดังนั้น ในการที่จะมี
มุมมองในเรื่องต่างๆ ตามความเป็นจริง เราจึงจำาเป็นที่จะ
ต้องพฒันาสต ิเพือ่ทีจ่ะนำาสตมิาใช้ร่วมกบัความคดิ อารมณ์ 
ความรู้สึก ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน

ที่สำาคัญเหนืออื่นใด คือเราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า
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ความคิดท้ังหมดของเราไม่ใช่ว่าจะเชื่อถือได้ และทั้งหมดที่
คิดไม่ใช่ว่าจะเป็นความจริง เหมือนเราดูโฆษณาในกรุงเทพ
หรือทั่วโลก เขาจะบอกว่ายาสีฟันยี่ห้อนี้ใช้แล้วจะมีเสน่ห์
ดึงดูดใจ ชีวิตคุณจะปลอดภัยถ้าทำาประกันกับบริษัทนี้ ถ้า
คณุลงทนุกบัธนาคารนีร้บัรองว่าเงนิของคณุจะปลอดภยั จะ
ได้กำาไรงาม โฆษณาเหล่านี้ให้สัญญากับเราตลอดเวลา ใช่
ไหม แต่ปัญญาจะบอกเราว่าโฆษณาไหนๆ ก็บอกความจริง
แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น บริษัทนี้กำาลังบอกว่าดีกว่าบริษัทอื่นใน
ขณะทีบ่รษิทัอืน่บอกอกีอย่างหนึง่ นีเ่ป็นความคิดเหน็ที่เป็น
อคติตามธรรมชาติของการโฆษณา 

ความคิดของเราก็คล้ายกับการโฆษณา ไม่ได้บอก
ว่าการโฆษณานั้นไม่ดี หรือความคิดทั้งหมดของเราเป็นพิษ
เป็นภัย แต่มันเป็นเพียงความคิดเห็นที่อยู่ในวงจำากัด ถ้าเรา
ฉลาด เราจะไม่เชื่อโฆษณาไปเสียทั้งหมด ทำานองเดียวกัน 
ถ้าเราฉลาด เราจะไม่เชื่อความคิดของเราทุกอย่าง เข้าใจ
ไหม เราสามารถทีจ่ะรบัรูค้วามรูส้กึนกึคดิของเราในลกัษณะ
เดียวกับการฟังวิทยุ หรือดูโฆษณาทางโทรทัศน์แทนที่จะ
เชื่อว่า ความคิดนั้นเป็นความจริงไปทั้งหมด ให้เราสังเกต
และรับรู้ถึงความคิดของเรา แต่เราไม่ควรเชื่อมันโดยทันที 
เราไม่ควรที่จะสรุปว่านั่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น มัน
เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาในการรับรู้ เมื่อเราทำาได้อย่างน้ี 
ทัศนคตต่ิอความคิดของเราจะเปลีย่นไป อาตมาชอบกระตุน้
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ให้คนคดิพจิารณาโดยเปรยีบความคิดของตนเสมอืนกบัการ
ได้ยินวิทยุจากเพื่อนบ้าน เราไม่ได้เลือกสถานีด้วยซำ้าแต่เรา
ได้ยิน หรือเปรียบอีกอย่าง เหมือนเรานั่งอยู่ในห้องรับรอง
ของสนามบิน ที่นั่นเราจะได้ยิน ได้เห็นข้อมูลต่างๆ ที่มัน
มากระทบเรา โดยที่เราไม่ได้เลือกสถานีและถึงแม้มันจะมี
ผลทำาให้เราได้ยิน ได้เห็น แต่เราไม่ได้สนใจจริงจัง มันเป็น
เพียงแต่สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เช่นเดียวกันกับการที่เราใส่ใจ
กับความคิดที่ว่า อันนี้ใช้ได้ อันนี้สวย อันนี้ดี หรืออันนี้ใช้ไม่
ได้ อันนี้เจ็บ อันนี้กลัว ยอมรับว่าที่เราตัดสินไปนั้น มันเป็น
บางส่วนของเรื่องเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด มันไม่แน่ เมื่อใดที่
เราเปลี่ยนความเห็นที่มีต่อความคิดหรือต่ออารมณ์ของเรา
ได้ เราจะพบว่าชีวิตมันสงบ มันว่าง อีกทั้งง่ายต่อการปรับ
ตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย 

มีเรื่องเล่าเก่าแก่ของชาวพุทธสายธิเบต มีครอบครัว
ยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่ง ในหมู่บ้านของชาวธิเบตซึ่งตั้งอยู่
บนเขา ครอบครัวนี้มีสมบัติที่มีค่าอยู่เพียงอย่างเดียวคือ 
แม่ม้าหนึ่งตัวเท่านั้น วันหนึ่ง แม่ม้าตัวนี้พังคอก หนีออก
จากบ้านไป ทุกคนคือ พ่อ แม่ ลูกชาย กอดคอกันร้องไห้
ครำ่าครวญว่า “เราไม่เหลืออะไรแล้ว เป็นความวิบัติของเรา
แล้ว” มีเพียงคุณยาย ซึ่งเป็นหญิงชราที่ฉลาดได้กล่าวขึ้นว่า 
“ไม่แน่” 

คนอื่นๆ ร้องว่า “ยาย ยายจะว่า “มันไม่แน่” ได้
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อย่างไร ในเมื่อของมีค่าของเราเพียงอย่างเดียวสูญหาย
ไป ไม่มีม้าเท่ากับเราไม่มีอะไรเลย” นางตอบว่า “คอยดูไป 
อะไรๆ ก็ไม่แน่”

๒ – ๓ วันต่อมา แม่ม้ากลับมาพร้อมด้วยม้าหนุ่มพ่อ
พันธุ์ ทั้งครอบครัวดีใจกันใหญ่ “ว้าว ตอนนี้เรามีทั้งแม่พันธุ์
และพ่อพันธุ์แล้ว เราจะมีฟาร์มม้ากันแล้ว ช่างดีจริงๆ ยอด
เยี่ยมไปเลย” ต่างหัวเราะ ปรบมือกันด้วยความสุข แล้วหัน
ไปถามคุณยายว่า “ยาย ทำาไมไม่ยิ้มแย้ม ทำาไมไม่มีความสุข 
เราจะมีฟาร์มม้ากันแล้วนะ” ยายตอบสั้นๆว่า “ไม่แน่ วันนี้
โชคด ีต่อไปไม่แน่” ลกูหลานต่างต่อว่ายายว่าเป็นคนมองโลก
ในแง่ร้าย อย่าสนใจแกเลยมาฉลองกันดีกว่า 

ไม่นานต่อมา ลกูชายซึง่อยูใ่นวัย ๑๓ ปีกำาลงัห้าวและ
ค่อนข้างประมาทตามประสาเด็กวัยนี้  คิดว่า แม่ม้าตัวค่อน
ข้างเลก็ และวิง่ช้า แต่พ่อม้าตวัใหญ่และวิง่ได้เรว็ จะขีเ่จ้าม้า
หนุ่มตวัน้ีล่ะ (ตอนอาตมาอายเุท่านีก้ไ็ม่รูจ้กักลวัเหมอืนกนั) 
จึงขึ้นขี่หลังมัน ควบผ่านหุบเขา กระโดดข้ามกำาแพงหิน แต่
ก่อนท่ีจะไปไหนได้ไกลพ่อม้าเกิดสะดุด ทำาให้เด็กหนุ่มตก
จากหลังมันลงมาขาหัก ม้ากลับบ้านมาโดยไม่มีเด็กหนุ่ม
อยู่บนหลัง 

พ่อแม่ออกไปตามหา พบลกูชายนอนอยูใ่นทุง่นาและ
ขาหัก ทั้งสองเสียใจมาก ครำ่าครวญว่า “ความวิบัติมาถึงเรา
แล้วลูกขาหัก เป็นคนพิการ คงไม่มีใครอยากแต่งงานด้วย 
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เขาจะต้องเป็นภาระให้เราต้องดูแลไปตลอดชีวิต จะยาก 
ลำาบากจริงๆ เราจะทำาอย่างไรกันดี” 

ทกุคนร้องไห้อกีครัง้ แต่ยายกลบัไม่ร้อง พวกเขาถาม
ยายว่า “ยายไม่เสียใจรึ ลูกของเราขาหัก แล้วก็อาจจะพิการ
ตลอดชวีติ มนัแย่จรงิๆ วกิฤตจรงิๆ” แน่นอนยายตอบว่า “ไม่
แน่” พวกเขาก็เถียงว่า “ยายจะไปรู้อะไร ครอบครัวกำาลังจะ
แย่แล้ว ครั้งนี้เป็นวิกฤตจริงๆ เรากำาลังเผชิญปัญหาอันใหญ่
หลวง” ยายยังคงยิ้มและพูดว่า “มันก็ไม่แน่” เด็กหนุ่มได้รับ
การเข้าเฝือกที่ขาและพากลับบ้านเพื่อพักรักษา

ต่อมาอีกไม่นาน มีกองทัพเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อ
เกณฑ์เด็กหนุ่มไปเป็นทหารรบกับภูฏาน มีประกาศมาว่า 
ผู้ชายทุกคนที่อายุ ๑๐ – ๒๕ ปี จะต้องถูกเกณฑ์ไปทั้งหมด 
‘ไม่มีข้ออ้างและไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น’ ครอบครัวเด็ก
หนุ่มบอกเจ้าหน้าที่ว่า ‘แต่ลูกชายของเราขาหักนะ’ ‘ขาหักรึ  
ถ้างัน้ ไม่เอา แต่คนอืน่ไปทัง้หมด’ แล้วกองทัพกจ็ากไปพร้อม
กับเด็กหนุ่มทั้งหมดในหมู่บ้าน 

การสู้รบต่อเนื่องไปเป็นปีๆ ถึงตอนนี้ เด็กหนุ่มที่ขา
หักจึงกลายเป็นเด็กหนุ่มคนเดียวที่เหลืออยู่ ดังนั้น สาวๆ 
ทั้งหมู่บ้านจึงแวะเวียนกันมาหาเขาถึงบ้าน แต่ละนางต่างก็
คาดหวงัว่าจะเป็นเจ้าสาวของเขา พ่อกบัแม่ของเดก็หนุม่ต่าง
ก็ปลื้มกันใหญ่ คิดว่า “ดีจริงๆ เมื่อก่อนนี้ เรายากจนเหลือ
เกนิ ไม่มโีอกาสทีล่กูเราจะได้แต่งงานกบัผู้หญงิทีม่ฐีานะ แต่
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ตอนนี ้ขนาดลกูสาวหวัหน้าหมูบ้่านยงัมาเล่นหเูล่นตากบัลกู
เรา ช่างเป็นเรือ่งทีท่ำาให้เรามคีวามสขุกนัจรงิๆ” แน่นอน ยาย
พูดว่า “มันก็ยังไม่แน่”

นี่เป็นนิทานเก่าแก่ แต่ก็นำามาเปรียบเทียบได้กับ
ชีวิตในปัจจุบัน เมื่อทุกสิ่งดำาเนินไปด้วยความราบรื่น เราก็
สบายใจ มัวเมาอยู่กับความสุข ความสำาเร็จ ทีมงานทำางาน
ได้ดี คุณได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น หรือครูดีเด่น มีคนติดตาม 
Facebook ของคุณถึง ๑๐,๐๐๐ คน มีความสุขมาก เยี่ยม
มาก เราได้รับรางวัลพิเศษ หนังสือของเราได้ตีพิมพ์ ถ้าเรา
ลุ่มหลงกับความสำาเร็จเหล่านี้ และหลงคิดไปว่าทุกอย่างดี
งาม สมบูรณ์ ก็ขอให้อย่าลืมคำาพูดของยายที่ว่า “ไม่แน่”

อาตมาชอบให้ญาติโยมทำาแบบฝึกหัดเล็กๆ น้อยๆ 
เวลาคุยกันถึงเรื่องนี้ สิ่งที่อาตมามักจะแนะนำาก็คือ ให้คุณ
ย้อนกลับไปดูชีวิตของคุณเมื่อ  ๕ – ๑๐ ปีที่แล้ว ลองนึกถึง
เหตุการณ์ที่ทำาให้คุณมีความสุขมากจริงๆ ในเวลานั้น เวลา
ที่หนังสือคุณได้ตีพิมพ์ คุณได้เลื่อนตำาแหน่ง หรือคุณอาจ
จะเปิดบริษัทและทำาเงินได้เป็นกอบเป็นกำา คุณกำาลังคิดว่า
เป็นสิ่งดีเยี่ยม ฉันได้ไปถึงจุดหมาย ฉันได้งานในสำานักงาน
ที่มีชื่อเสียง ฉันได้รางวัล หนังสือของฉันได้ตีพิมพ์ ทุกอย่าง
กำาลังดำาเนินไปได้ดี วิเศษมาก แล้วให้คุณกลับมานึกถึง
ปัจจบุนั อาจจะกลายเป็นว่า ไม่น่าเชือ่เลย ตอนน้ันฉันฉลอง
ได้อย่างไร ฉันมีความสุขกับมันได้อย่างไร ฉันแทบไม่สำานึก
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เลยว่าความยุ่งยากกำาลังคืบคลานเข้ามาจากรางวัลที่ได้ คิด
ย้อนกลบัไปตอนนัน้แทบจะไม่รูเ้ลยว่างานนัน้มนัจะนำาความ
ปวดหัวมาให้แค่ไหน พวกเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้าง
ไหม เรือ่งแบบนีคุ้้นๆ กนับ้างไหม ความสำาเรจ็มนับอกอะไร
เราได้บ้าง มันบอกเราให้ระวังนะ

เช่นเดียวกัน ลองย้อนกลับไปเมื่อ ๕ – ๑๐ ปีที่แล้ว
ใหม่ นกึถงึสิง่ทีเ่ป็นความเลวร้าย เช่น คณุถกูให้ออกจากงาน 
บรษิทัของคณุล้มละลาย หนงัสอืของคณุไม่มสีำานักพิมพ์ไหน
สนใจ แผนงานของคุณทีล่งทนุไปนบัสบิล้านสญูเปล่า มนัแย่
สุดๆ  คุณหย่าร้าง และตอนนั้นคุณร้องไห้ รู้สึกสิ้นหวังว่า
ทำาไมมันถึงได้เลวร้ายขนาดนี้  แต่พอมาถึงตอนนี้ ๕ – ๑๐ 
ปีต่อมา เม่ือคุณนึกถึงอดีต คุณบอกได้ว่า สิ่งที่เคยเกิดขึ้น
นั้นฉันไม่ได้เลือก แต่ถือว่าเป็นส่ิงดีที่มันเกิดขึ้น มีใครเจอ
เรื่องแบบนี้บ้างไหม พวกเราส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบนี้ แล้ว
ความล้มเหลว ความเจ็บป่วย หรือการที่ผิดหวังจนใจสลาย
มันสอนอะไรเราได้บ้าง 

เมื่อเราลองย้อนทบทวนดู จะพบว่าเมื่อประสบ 
‘ความสำาเร็จ’ มันก็ไม่แน่ หรือเมื่อ ‘ล้มเหลว’ มันก็ไม่แน่ 
ความไม่แน่ช่วยให้มุมมองของเราเปิดกว้างขึ้น ซึ่งมันเป็นสิ่ง
ที่ค้านกับความเคยชินในใจเราที่ชอบแต่ความมีชื่อเสียง เงิน
ทอง ทรัพย์สมบัติ สถานะในสังคม เพื่อนฝูง และความไม่
แน่นั้นยังช่วยให้เราเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้
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พระพทุธองค์ท่านตรสัถงึลกัษณะอย่างหนึง่ของพระ
โสดาบนั หรอืผูท้ีต่กกระแสว่า เป็นผูท้ีมี่ปัญญา “พึง่พาตนเอง
ได้แล้วในพระธรรมวินัยนี้” ตามที่กล่าวแล้วนี้ ไม่ว่าจะได้รับ
การสรรเสรญิ กร็ูส้กึสบาย ถกูตำาหนติเิตยีนกส็บาย ทกุอย่าง
ดำาเนินไปได้ดี ก็สบาย ทุกอย่างเลวร้าย ก็สบาย เป็นความ
สุขที่อิสระ ที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครๆ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็น
ผู้ต่อต้านสังคมหรือปิดประตู ไม่เอาคนอื่นมาเป็นสำาคัญ แต่
คณุมคีวามสขุจากจติทีเ่ป็นอสิระ อยูก่บัความจรงิในปัจจบุนั 
ไม่ข้ึนอยู่กับการได้มาหรือเสียไป ไม่ว่าจะถูกสรรเสริญหรือ
นินทา ไม่อิงความโชคดีหรือโชคร้าย แต่เป็นความสุขที่มา
จากการตืน่รู ้เป็นธรรมชาตขิองจติเดมิแท้ จติทีต่ืน่รูใ้นธรรมะ

ดงันัน้ สิง่ทีอ่าตมาอยากจะส่งเสรมิให้ทกุคนพฒันาให้
มีขึน้กค็อื “สต”ิ มสีตใินการใช้อารมณ์ ใช้ความคดิในยามทีจ่ะ
ตัดสินอะไรก็ตาม เช่น สิ่งนี้ดี สิ่งนี้ไม่ดี สิ่งนี้ฉันชอบ สิ่งนี้ฉัน
ไม่ชอบ สิ่งนี้ฉันเอา สิ่งนี้ฉันไม่เอา อย่าลืมตั้งคำาถามกับตัว
เองว่า “แน่ไหม” “เป็นอย่างนั้นรึ” “เป็นเช่นนั้นจริงไหม” ให้
สงัเกตใจของตวัเองว่ามคีวามเปลีย่นแปลงไหม คณุอาจใช้คำา
อ่ืนแต่เป็นคำาถามในทำานองนี ้ ลองท้าทายตวัเอง แล้วสงัเกต
ดูว่าตัวตนจะตอบโต้อย่างไร จะมีแต่คำาว่า แต่...แต่...แต่...

เมื่อมีความเคยชินกับความคิดในรูปแบบของความ
เป็นตัวเป็นตนสูง ตัวตนจึงไม่ชอบที่จะถูกตั้งคำาถาม จะคิด
แต่ว่าฉนัเป็นหมอ ฉนัเป็นคร ูฉนัเป็นอาจารย์ ฉนัเป็นแม่ทีด่ี  
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ฉันเป็นพ่อท่ีด ีฉนัเป็นคนมชีือ่เสยีง ฉนัเป็นคนมสีขุภาพด ีมี
อำานาจ และเป็นที่นับหน้าถือตา เรียกได้ว่า มันก็เป็นอย่าง
เดียวกับ ฉันเป็นเหยื่อ ฉันไม่ได้รับการยอมรับ ฉันล้มเหลว 
เราคิดในทางลบได้พอๆ กัน เพราะว่ามันให้ความรู้สึกของ
ความเป็นตวัตนและนัน่กค็อื ตณัหา มนัเป็นอย่างนัน้ ดงันัน้ 
เมื่อมีอะไรมาท้าทาย มันจะไม่ยอมรับ ไม่อยากทิ้งความยึด
มั่นในตัวตน 

แต่ให้สังเกตดู เบื้องหลังความยึดมั่นในความเป็น
ตัวตน จิตก็แอบยอมรับว่า “อา ... มันเป็นอย่างนี้นี่เอง” สิ่ง
ทัง้หมดมนัเป็นส่วนหนึง่ของเรือ่งทัง้หลาย ไม่เทีย่ง ไม่ได้เป็น
ที่พึ่ง ไม่เป็นรากฐานที่มั่นคงแห่งชีวิต 

อีกคำาหนึ่งที่หลวงพ่อชากระตุ้นให้พวกเราใช้ที่ง่าย
กว่า ‘เป็นอย่างนัน้ร’ึ กค็อื ‘แล้วยงัไง’ เวลาท่ีใครๆ ออกความ
เห็นว่าเยี่ยมมาก - แล้วไง ฉันเกลียดแบบนี้ – แล้วไง หรือ
ฉันมีความสุขมาก – แล้วไง เรื่องนี้แย่มาก – แล้วไง ฉันเฝ้า
รอคอยสิ่งนี้ – แล้วไง ฉันผิดหวังจริงๆ – แล้วไง ซึ่งเป็นคำา
ง่ายมากๆ แต่ได้ผลอย่างน่าทึง่ และเพือ่ให้ได้ผลเราต้องตาม
ดอูารมณ์ เหมือนกบัว่าเรากำาลงัถ่ายรปู สงัเกตใจทีต่ดัสนิว่า
อย่างนี้อย่างนั้น แล้วถามตัวเองว่า “แล้วไง” ในขณะนั้นเอง 
เท่ากบัว่าเราได้จดุประทปีแห่งปัญญาขึน้ เป็นการลด ละ ทฐิิ
มานะด้วยจิตที่มีปัญญา

อีกตัวอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อชาท่านมักใช้ในการสอน
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ให้เรารูจ้กัการพจิารณา คอื ท่านถอืแก้วนำา้ไว้ในมอืแล้วบอก
ว่า แก้วใบนี้แตกแล้ว ถ้าเรามองเห็นแก้วที่ยังไม่แตกว่ามัน
แตกแล้ว และวันข้างหน้ามันแตกจริงๆ เราจะไม่เป็นทุกข์ 
แต่ถ้าเราคิดว่าแก้วมันแข็งแรงทนทาน แล้วมันเกิดแตกขึ้น
มาในวันหนึ่ง เราก็จะเป็นทุกข์  สมัยอาตมายังเป็นเณรใหม่ 
หลวงพ่อชายกแก้วขึ้นแล้วบอกว่า นี่แก้วนี้แตกแล้ว อาตมา
ดอูย่างจรงิๆ จงัๆ แล้วกคิ็ดว่าน่าสนใจจรงิ ไม่เหน็มรีอยร้าว
เลย สงสัยต้องไปนั่งให้ใกล้ๆ กว่านี้ถึงจะมองเห็นรอยแตก
ได้ ตอนนั้นอาตมายังไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านสอน อาตมาคิดว่าดี
จริงๆ ท่ีแก้วแตกแล้วแต่ยงัใส่นำา้ได้ บางทอีาจจะเป็นพลงัจติ
บางอย่างที่หลวงพ่อชามี มันไม่ใช่พลังจิตแต่เป็นปัญญาที่
มีประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะว่าถ้าเราเห็นว่าแก้วใบนี้แตกแล้ว 
ถึงวันหนึ่งธาตุมันแยกจากกัน แทนที่เราจะผิดหวัง เรากลับ
ยอมรับว่า “มันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว และตอนนี้มันก็เป็น
อย่างนั้น มันแตก เป็นเรื่องธรรมดา และเป็นธรรมชาติ  “ถ้า
เราคดิว่าแก้วเป็นสิง่เทีย่งแท้ถาวร เมือ่มนัแตก ใจเรากพ็ลอย
แตกไปด้วย แล้วก็จะร้องว่า “แก้วใบโปรดของฉัน ไม่นะ!”

ตอนที่อาตมาเป็นสามเณรที่วัดป่านานาชาติ มีพระ
ไทยรูปหนึ่งท่านกำาลังง่วนอยู่กับจักรเย็บผ้า พวกเราเย็บผ้า
ใช้กันเอง เมื่อก่อนนั้นวัดป่านานาชาติยังไม่มีไฟฟ้า เราต้อง
ใช้จกัรซิงเกอร์แบบเหยยีบ พระรปูนัน้ท่านพยายามจะแก้ปม
ด้ายทีพ่นัตดิอยูก่บัตนีผ ีท่านพยายามใช้ไขควงไขงดักระสวย
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ออกจากใต้จกัรเพือ่แก้ปมด้าย อาตมาจดจ่อดทู่านพยายาม
หมุนไขควงท่ีเข้าไปตดิอยู ่ท่านเอนตวักดไขควงเลก็น้อย และ
ทันใดนั้นเองไขควงเกิดหัก อาตมาซึ่งมีใจจดจ่อกับสิ่งที่ท่าน
กำาลังทำาอยู่ เห็นว่าไขควงหัก อาตมาคิดขึ้นเลยทันทีว่า แย่
ละ ในขณะที่อาตมาคิดว่า แย่ละ ท่านกลับพูดว่า “อนิจจัง” 
มันทำาให้อาตมาแปลกใจ เพราะสำาหรบัอาตมาไขควงนัน้เป็น 
ไขควงจริงๆ (ต้องไม่หัก ไม่เสียหาย) และมันทำาให้พวกเรา
ผิดหวัง มันหัก แต่ท่านกลับมองเห็นทันทีว่ามันเป็นอนิจจัง 
และความเป็นอนิจจังเพิ่งจะเกิดขึ้นจริงๆ มันเป็นอนิจจัง
ตลอดเวลา และตอนนี้ “ความเป็นไขควง” ชั่วคราวก็ได้หมด
ไป นับว่าเป็นช่วงขณะที่เกิดความเห็นแจ้งในธรรม 

ถ้าเราเห็นว่าแก้วมันแตกแล้ว เมื่อถึงวันที่สิ่งต่างๆ 
มันแตก มันพังไปแล้ว เราก็พร้อมที่จะรับ มันฟังดูง่ายถ้า
เป็นแก้ว แต่ถ้าเป็นร่างกายเรา หรือเป็นคนที่เรารัก เช่น แม่ 
พ่อ คู่ครอง ลูก ครูอาจารย์ ลูกศิษย์ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ค่อน
ข้างยากในการทำาใจ 

อาตมาเป็นเจ้าอาวาสวัดอมราวดีในประเทศอังกฤษ 
ทุกวันอาตมาต้อนรับผู้คนหลากหลายที่มาเยือนวัด และมัก
จะมคีนมาขอคำาแนะนำาว่าจะทำาอย่างไรดเีพราะว่าพ่อกำาลงั
จะเสียชีวิต หรือภรรยาเพิ่งเสียชีวิต หรือลูกกำาลังป่วยหนัก
อยู่ที่โรงพยาบาล และคำาถามอื่นๆ ทำานองน้ี เหล่าน้ีเป็น
เหตกุารณ์ธรรมดาในชวีติของคนเราทีก่่อให้เกดิความเครยีด 
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ความยุ่งยาก อย่างเช่น เมื่อสองสามวันก่อนมีคนๆ หนึ่งมา
หา บอกว่าพี่ชายเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาเพิ่งอายุ ๕๔ 
ปีเท่าน้ันเอง เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองป่วย เพราะ
อยู่ๆ กเ็กดิอาการหวัใจวายและเสยีชวีติไปเลย เมือ่เหตกุารณ์
อย่างนีเ้กดิขึน้มนัเป็นเรือ่งน่าเศร้าเสยีใจ เป็นธรรมดา แต่ถ้า
เราทำาใจให้คุ้นชินกับคำาว่า “อนิจจสัญญา” เราก็จะระลึกได้
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่แน่ มันไม่แน่มานานแล้วและก็ยังจะ
ไม่แน่ต่อไป

เราลองมองดูร่างกายนี้ และพิจารณาว่า ขณะนี้
ร่างกายของเรายังดีๆ อยู่ แต่พรุ่งนี้ ใครจะรู้ มันไม่แน่ หรือ
อาจจะตายคืนนี้ – ไม่แน่ ถ้าเราเตรียมใจไว้เมื่อถึงเวลาจะ
ตายหรือเจ็บป่วย ตาฝ้าฟางมองไม่เห็นหรือสมองจำาอะไร
ไม่ได้ก็จะไม่ครำ่าครวญว่าฉันเคยทำาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ ตอน
นี้ฉันสูญเสียความสามารถนั้นแล้ว เราจะตระหนักได้ว่า 
ธรรมชาติเป็นเช่นนี้เอง ทุกอย่างประกอบกันขึ้นมาแล้วก็
แยกสลายไป เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่เราสามารถเดิน 
พูดคุย คิดอะไรได้อย่างคล่องแคล่ว เราจดจำาชื่อคนได้แม่น 
ไม่ช้าทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เร็วบ้าง ช้าบ้างเป็นเรื่องธรรมดา
ของธรรมชาติ ถ้าเราฝึกไว้ให้พร้อมที่รับความเปลี่ยนแปลง 
หากมใีครในครอบครวัของเราเกดิหวัใจล้มเหลวจากไป หรอื
เราเกิดเจ็บป่วยแล้วจำาชื่อพ่ีชายตัวเองไม่ได้ขึ้นมากะทันหัน 
เหล่าน้ีไม่มีใครอยากให้เกดิขึน้ แต่แทนทีจ่ะหงดุหงดิ อารมณ์
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เสีย เราคิดว่ามันเป็นอนิจจัง เราก็พร้อมจะทำาใจได้
พระพทุธเจ้าทรงสอนถงึสิง่ทีค่วรพจิารณาอยูเ่นอืงๆ 

(อภิณหปัจจเวกขณะ)  ๕ อย่าง คือ 
ชะราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต – เรามีความแก่เป็น

ธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้
พยาธธิมัโมมห ิพยาธงิ อะนะตโีต – เรามคีวามเจบ็ไข้ 

เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้
มะระณะธมัโมมหิ มะระณงั อะนะตโีต – เรามคีวามตาย 

เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ 
ต่อจากนัน้ คอืให้หมัน่ระลกึว่า เราจกัพลดัพรากจาก

สิ่งอันเป็นที่รัก ที่พอใจ ทุกอย่างที่เรารู้สึก ที่เรามี จะต้อง
จากไป 

การพิจารณาในแง่มุมนี้จะทำาให้ตัวตนของเราที่มี
ความยึดมั่นถือมั่นเกิดความเศร้า และถ้าเราโชคดี เราอาจ
จะได้อยูจ่นแก่เฒ่า แต่ทกุคนต้องเจบ็และต้องตาย ทกุคนใน
ท่ีน้ีสักวันต้องหยุดหายใจซึ่งไม่ใช่การคาดเดาแต่เป็นความ
จรงิ ไม่มใีครหยดุหายใจแต่ยงัมชีวีติอยูไ่ด้ จรงิไหม มนัแปลก
มากเลย ไม่ใช่ร ึทีม่บีางส่วนของจติใจเราทีย่งัทำาใจไม่ได้เมือ่
ได้ยินเรื่องแบบนี้ และตัวตนของเราก็จะต้องขอเถียง… ‘นี่ไม่
ใช่น่ะ’ แต่เม่ือเราได้ทำาใจให้เข้าถึงความจริงอันนี้ คำาสอน
ของพระพุทธเจ้าได้สอนให้เราเตรียมพร้อมกับความจริงใน
เรื่องนี้ มันเป็นอย่างนั้นเสมอ ถ้าเราเตรียมตัว เมื่อมีการ
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เปลีย่นแปลงเกดิขึน้ เรากพ็ร้อมทีจ่ะรบั มนัเป็นอย่างนี ้ความ
เปลีย่นแปลงมนัมาอย่างนี ้เราไม่ได้แกล้งทำาเป็นไม่รบัรูห้รอื
ปฏเิสธความจรงิว่ารสขมนัน้เป็นรสหวาน แต่ให้เรารูว่้ารสขม
เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ 

อาตมาเคยมองเห็นอะไรๆ ได้ชัดเจน เคยดูนาฬิกา
ที่อยู่ไกลๆ ได้ แต่ตอนนี้ ไม่แน่ ดูเหมือนว่าเวลาจะเลยสอง
ทุ่มแล้ว และตอนนี้ก็มัวๆ หน่อย มองเห็นไม่ชัดเหมือนเคย 
บางทีกจ็ำาชือ่คนไม่ได้ เมือ่ก่อนไม่เคยเป็นแบบน้ี น่ีเป็นความ
เปลีย่นแปลง แต่ถ้าเราหมัน่พจิารณาถงึกฎอนจิจงั คอืความ
ไม่แน่นอน คราใดที่พบความไม่แน่ แทนที่จะรู้สึกถึงความ
เป็นเรา ของเรา เราสูญเสียสิ่งต่างๆ ไป เราจะยอมรับได้ว่า
เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่าง
ประกอบกันขึ้นมาแล้วแตกสลายไป จิตจะสงบ เบา แม้ว่า
สิง่ต่างๆ จะแตกสลายผพุงัไปเราจะไม่รูส้กึว่าสญูเสยีอะไรไป 
เพราะจติของเราผกูพนัอยูก่บัธรรมะ ไม่ผกูพนักบัสิง่ทัง้หลาย 

อาตมาขอฝากข้อคิดเหล่านี้ไว้ให้พิจารณากันในวันนี้



Jarā-dhammomhi jaraṃ anatīto 
I’m of the nature to age, I have not gone beyond aging

Byādhi-dhammomhi byādhiṃ anatīto 
I’m of the nature to sicken, I have not gone beyond sickness

Maraṇa-dhammomhi maraṇaṃ anatīto   
I’m of the nature to die, I have not gone beyond dying

Sabbehi me piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo 
All that is mine, beloved and pleasing,
will become otherwise, will become separated from me. 

Kammassakomhi kammadāyādo kammayoni 
kammabandhu kammapaṭisaraṇo 
Yaṃ kammaṃ karissāmi, kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā, 
tassa dāyādo bhavissāmi 
I am the owner of my kamma, heir to my kamma, born of my kamma, 
related to my kamma, abide supported by my kamma.
Whatever kamma I shall do, for good or for ill, of that I will be the heir. 

Evaṃ amhehi abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ 
Thus we should frequently recollect.



 

The topic for this evening is ‘Not Sure!’ Sitting on Sukhumvit  

Road and not moving in a vehicle, with the evening  

scheduled to begin at 6:30 and realizing it had already passed 

that time, I thought: ‘That’s a very good introduction for this 

evening – Not Sure! – When’s Ajahn Amaro going to arrive?  

Is he going to arrive? What will happen? It’s uncertain  

(My Naer). We don’t know. It’s not a sure thing.’ So that 

was an unplanned but useful preparation for this evening 

because this is the principle we are investigating here. It’s 

a part of all of our lives. So, I will offer a few reflections this 

evening on this theme and hopefully some of the things 

that I say would be useful for you.

When we meet with a feeling of uncertainty usually  

what we do is we feel worried, we feel threatened. We don’t 

know what’s going to happen in the future so what we 

tend to do is to try to fill up that unknown with a plan or a 

hope or a belief. We fill it with ideas of what might happen.  

Not Sure!

The Dhamma talk was given on the 20th of June 2018 at the World  
Fellowship of Buddhists
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We often distract ourselves: ‘I don’t want to think about  

the future. I don’t want to worry about that. So, I’ll just  

look at my phone and catch up on my Facebook friends 

or see what communication I have coming through Line,  

what’s on the news or something.’ We thus deal with that  

feeling of worry or uncertainty with choosing distraction  

or, alternatively, we just switch off – we go blank, go numb 

and shut the world down, disengage all together. We do 

this because the feeling of not being sure is something that 

most of us don’t like and we relate to it as a problem, that 

feeling of anxiety, uncertainty. We automatically think of 

it as a problem, something that’s unwelcome. 

This habit is interesting and useful to consider 

because life is always uncertain. More importantly, if the 

feeling of uncertainty was automatically a problem why 

would the Buddha encourage us to investigate it, that 

quality of anicca, of change? Why would he have said this 

is something good to look at? And why is it that it has 

been spoken of by the great Ajahns, the great elders, as the  

gateway to wisdom?

Most of us are probably familiar with the Buddha’s 

description of what are called the Three Characteristics of 

Existence – aniccaṃ, dukkhaṃ, anattā – that everything is in a 
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state of change; everything is not satisfying in and of itself; 

and that all things are not truly who and what we are. These 

are the principles of aniccaṃ, dukkhaṃ, anattā. I’m guessing 

that to the kind of people who come and spend an evening 

at The World Fellowship of Buddhists, these principles of 

anicca, dukkha, anatta will be familiar.

Usually the way the word anicca is translated into 

English is as meaning ‘impermanent’ - it’s something that 

is changing. It’s very interesting therefore that when Luang 

Por Chah spoke about this quality, this factor of existence, 

he almost always used the term ‘my naer’ in Thai, meaning 

‘uncertain’ rather than ‘impermanent’. He would translate 

aniccaṃ as ‘uncertain’. It might seem like it’s not much 

of a difference but when we talk about something being  

‘impermanent’ that carries a quality, a feeling of something 

‘out there’ as an external factor of nature – like the sound of 

my voice is changing, or the sound of the air conditioning 

is changing, or the mood in your mind is changing. It’s an 

object ‘out there’ which is in a state of change. 

However, when we speak of anicca as ‘uncertainty’, 

it is describing how we receive that quality of change 

in the heart – the felt sense of change is uncertainty. So  

‘uncertainty’ in English is pointing to the experience that’s 
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felt on the ‘subject’ side whereas ‘impermanence’ refers to 

the ‘object’ side, something external, out there, even if it’s 

a thought or a memory. When the heart meets with the 

actuality of change, what it feels is uncertainty. We don’t 

know what’s going to happen next. ‘Uncertainty’ is thus 

talking about the feeling tone of the heart when meeting 

that quality of change.

When we look at the Buddha’s teaching we find he 

encourages us to investigate the quality of anicca and when 

there is a description of people realizing sotāpanna, stream 

entry, oftentimes the way the insight is expressed is that 

that person realizes: ‘Everything that is subject to arising 

is subject to cessation. Whatever arises, passes away.’ So, 

why would it be that the insight of stream entry, that break-

through, that guarantee of full enlightenment, is somehow 

connected with the quality of impermanence? 

You might think: ‘Why would that make such a 

big difference? And besides, isn’t that something to be  

worrying about, that all that arises passes away?!’ We meet 

with uncertainty, we don’t know what’s going to happen 

next. Why should that be liberating? Why is that important? 

The reason why the Buddha highlighted this quality  

of anicca is because when we meet uncertainty with an  
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attitude that is based on self-view, when the mind is fixed 

on feelings such as: ‘What’s going to happen to me? What 

am I going to feel? Is this going to work? Am I going to 

be happy? Am I going to lose things that I’ve got? What’s  

happening with my health? Am I going to get a terrible  

illness? Am I going to keep my job? Is my company going  

to succeed or is it going to fail? Am I going to lose the one  

that I love?’ It’s all about I, me and mine – and when the heart  

meets the quality of uncertainty with an attachment to self, 

 attā , with the attachment to the I, me and mine feeling, 

then the natural result of that is fear. There is a sense of 

threat, danger: ‘What’s going to happen to me? How’s it 

going to be for me?’

The key difference between why the quality of  

uncertainty should be threatening in one aspect and  

liberating in another is that with stream entry, when 

the mind awakens to the Dhamma, then there is a seeing 

through of self-view. The feelings of I, me and mine fall 

away and that quality of uncertainty in relation to the 

unknown is appreciated with the mind free of self-view. 

The perception of change, the perception of the unknown, 

is appreciated without the feelings of I, me and mine – it 

is without self-view. So one can say: When the ego meets 
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with the unknown, it feels fear. When the heart, the 

citta (Chit Chai ) itself meets with the unknown, it 

feels freedom. Does that make sense? There is a radical  

difference between those two attitudes; when the ego has 

been let go of, when there’s no sense of I, me and mine, 

then there is freedom. Why? Because who is there to lose 

anything? Who is there to be threatened? Who is there that 

genuinely owns something that could be lost? 

So, how we can transform the experience of worry, 

of anxiety, of fear of the future into a quality of joy, of 

freedom, all hinges around self-view. We use the practice 

of Dhamma, meditation, to bring attention to the feelings of 

I, me and mine to see how much our mind is invested in this 

body, this personality, these plans, my schedule of things 

to do and who I am, my role in life, how much money I’ve 

got and so on.

In terms of worldly status, I can say that I am a  

Buddhist monk. I’m an ajahn. I have been a monk for 39 

Rains. I’m the abbot of Amaravati Monastery in England … 

so I have all those things. I am all those things. But it’s not 

a sure thing – it is ‘my naer’ in Thai. 

I just had a check-up at Samitivej Hospital yesterday  

and they said ‘You are 61 years old but everything is  
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working OK. No significant problems at all. Sādhu Sādhu 

Sādhu.’ That was good to hear but there might be something 

that they missed – it’s ‘my naer’. If we are heavily invested 

in having good health, or in our social status – how many 

Facebook followers we have, how many Friends, or how 

many people are tracking us on Instagram, or how many  

people access our blog, or how fast the shares of our  

company are climbing – if we have a lot of self, attā invested 

in all of that then we live in fear because we don’t know 

whether our Instagram followers will diminish, or if we are 

going to get unfriended, or if our company is starting to go 

downhill. The degree to which there is a sense of I, me and 

mine invested in those worldly concerns is matched by the 

degree of fear that will be experienced. 

When the mind is free from self-view, we do our 

work, carry out our roles in life, we fulfill our responsibilities  

without a fixed sense of I, me and mine. We can then do 

our work and we can engage with others, we can take on 

responsibilities – I can still be the abbot of Amaravati, that’s 

what it says on my business card – but if we’re not invested 

in those roles, and if they are not taken on as I, me and mine, 

then we can play such roles but they are not a burden. They 

are not a source of fear or anxiety.
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When we speak about the use of the Buddha’s  

teaching to help free the heart from anxiety and to help us 

to develop wisdom, I would say the central issue is bringing 

attention to those feelings of I, me and mine. We need to see 

how much our heart is invested in ‘having a plan’ or ‘who 

we are’, or ‘how we like to see ourselves’. Over the years 

Luang Por Chah emphasized the teaching of uncertainty, 

aniccaṃ. He said ‘I’ve been practising Dhamma and teaching  

Dhamma for about 40 years. During all that time all I’ve 

ever seen is aniccaṃ. That’s pretty much the whole of the  

practice; seeing aniccaṃ and also patience endurance 

(Khwam ot toen); just these two things – uncertainty and 

patience endurance. That’s pretty much the whole of the 

practice.’

 Luang Por Chah was a very very wise man. I’ve 

been his student now for 40 years and I agree that pretty 

much that all there is to focus upon is seeing the quality 

of uncertainty and developing patience endurance, dealing  

patiently with an open heart with life’s struggles and  

difficulties, and all its ups and downs. 

Luang Por Chah would sometimes speak about this 

principle in an unusual way. He would say, ‘Uncertainty 

is the Buddha (khong my naer pen phra buddha chao).’ This 
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is a curious statement for a Buddhist monk to make. How 

could uncertainty be the Buddha? How did he come to that 

conclusion? 

Just like the Buddha, Luang Por Chah would use 

ways of speaking that would get people’s attention. For 

example, in the Buddha’s time, when all the yogis, samanas  

and spiritual teachers were talking about developing 

tapas, ‘spiritual heat’ as the path to spiritual excellence; 

the Buddha talked about Nibbāna: ‘cooling down’. It was a 

shocking way to speak: ‘Let the fires go out. Let everything 

cool down.’ Quite the opposite to the language that most 

people were using. Similarly, Luang Por Chah liked to use 

ways of speaking that would get people’s attention. So he’d 

say something unusual, startling like: ‘Uncertainty is the 

Buddha.’ Then, like the Buddha, he would explain what he 

meant. ‘The Buddha once said, “If you see the Dhamma, 

you see me. If you see me, you see the Dhamma.” This 

was in the famous dialogue that the Buddha had with the  

Bhikkhu Vakkali because Vakkali was sick and regretting 

that he hadn’t had the ability to go and see the Buddha to 

pay respects. The Buddha had heard that Vakkali was ill so 

the Buddha went to see him at his kuti. Vakkali struggled 

to get up from his sick-bed to pay respects to the Buddha 
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and he said, “I’m so sorry Venerable Sir, I haven’t had 

the ability to come and pay respects to you.” The Buddha  

replied, “Why do you have to see this physical body  

Vakkali? One who sees the Dhamma, sees me. One who sees 

me, sees the Dhamma.”’ 

That was a very important statement for Luang Por 

Chah. So he went on to spell it out: ‘What is the Dhamma? 

The truth of uncertainty is the Dhamma. And if seeing the 

Dhamma is the same as seeing the Buddha then uncertainty 

is the Buddha.’ If you can follow the logic of that. 

That which truly knows uncertainty is the awake 

mind, ‘the one who knows’, the ‘poo roo’ in Thai. Thus  

seeing the truth of uncertainty is the same as seeing the 

Buddha, and that which knows the truth of uncertainty is 

the Buddha mind. 

In this expression of Luang Por Chah’s, saying  

‘Uncertainty is the Buddha’, he is pointing to the mind that 

knows the quality of change, uncertainty, instability. This 

is the awakened mind that’s in tune with reality, in tune 

with Dhamma. Even though this point might sound a little 

bit philosophical, or it could seem a bit abstract, the aim of 

speaking in this way is to give very practical advice. Luang 

Por Chah is encouraging us to see that the more we can 
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develop the recognition of uncertainty, to remember that 

everything is unsure, then the more that we can bring our 

hearts into alignment with Dhamma and the more we’ll 

embody that quality of awareness, the ‘poo roo’. If we open 

our heart to the quality of change then that openness, that 

awake quality, that awakened awareness is the same as the 

mind of the Buddha. That is the awake aware mind.  That’s 

the ‘poo roo’ of our own heart. That is the quality of awareness  

within us. This is the true refuge, the true safe place, the 

true saraṇa, the true foundation for security in life.

We can look at uncertainty in term of our success 

– for example, ‘Right now I have financial security but it’s 

‘my naer’, it’s not a sure thing. Maybe the bank will collapse. 

Maybe during the course of this Dhamma talk, the bank 

has already collapsed – ‘my naer’. It was an unsure thing 

whether I would get here this evening or not. Sitting in the 

car with my trusted chauffer, it was already 6:34 pm and 

I was supposed to be here at 6:30, would we ever arrive? 

‘My naer’. If we think in terms of self-view, the mind goes, 

‘I should be there; I’m not there. I am letting everybody 

down. I, I, I …’. But if the mind lets go of self-view, then the 

thoughts are different, ‘Well … there can be sitting in this 

car and creating suffering or there can be sitting in this car 
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and not creating suffering.’ 

In that moment we can see the power of opening the 

heart to uncertainty. ‘Maybe I’ll get there, maybe I won’t. 

It’s this way – “pen yang ni eng”. In this moment it’s like this. 

Maybe the bank has not crashed at all. Maybe your savings 

have increased since the Dhamma talk began. Maybe the 

bank is doing very well and your investments have cranked 

up. Maybe your Facebook page has been unfriended by 50 

people since the Dhamma talk began … or maybe it’s gained 

another 50 people – “my naer”.’ If we turn our attention to 

those patterns of thinking, if we listen to the voice in the 

heart that says, ‘Don’t say that! Don’t talk that way! It’s 

bad luck to think like that!’ We can listen to that fearful, 

anxious, agitated thing and see that it’s just the reactive 

mind, the worrying mind creating a mood, creating an 

‘arom’, that’s all. That mood too is a changing thing. It’s an 

uncertain thing. It comes and goes and changes. 

When we are ready to look at every aspect of our 

lives as uncertain, including our own perceptions and  

judgments, then we find that that opening of the heart 

to uncertainty is a challenge to the ego. Because the ego 

– the ‘dua don’ in Thai, the attā in Pali – reacts, ‘Don’t say 

that! Don’t say that!’ However, while the ego is having that  
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anxious reaction, at the same time the heart, the citta is  

saying, ‘Of course, how could it not be uncertain? How could 

it be a sure thing?’ 

If we like something, maybe a particular kind of 

food, and we think, ‘Ooh – this is delicious!’ Luang Por 

Chah would encourage us to investigate that feeling, that  

attitude. He would say, ‘You should ask the question “Is 

that so? Is that a sure thing?”’ Perhaps I call some food 

delicious but my friends can’t stand it. Maybe my friend 

is a vegetarian and I eat something that is not vegetarian 

and I feel, ‘Ooh this is very delicious, ‘aroy mahk!’ but they 

respond, ‘How can you eat that!? It’s disgusting!’ Similarly, 

I might be the vegetarian and think, ‘Ooh this is lovely – 

these vegetables are really great!’ and the person who’s 

not a vegetarian would ask, ‘Do you really like that stuff? 

Seriously?!’ 

Or maybe it’s our favourite food, and it’s cooked  

just how we usually like it, but at the time we are feeling ill. 

We are feeling sick so, although it’s normally our favorite 

food, when we see it we feel, ‘No thanks, I don’t want any.’ 

Even though we usually like it, because our body is sick 

and we feel nausea, that same smell, that same sight is off-

putting. So … is it delicious? ‘My naer’. 
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When we are able to bring this reflection on  

uncertainty to our judgments, to our feelings, to our 

thoughts, we know that when we say, ‘That’s good’ that 

it’s not a sure thing. ‘Is that so?’ It’s not a sure thing. When 

we say of something, ‘This is good’ we can recognize that 

it’s never a sure thing. When we say, ‘That’s terrible, that’s 

awful’ then we ask ‘Is that a sure thing? Is that the whole 

story?’ It’s realized that it’s not the same for everybody or 

the same for us all the time.  

If we bring attention to each judgment, each 

mood, each opinion in this way, mindfully investigating  

experience, we see a change coming about. The wisdom of 

the heart is engaged; you’re lighting up the lamp of wisdom.  

This is your own heart recognizing that feelings of  

‘goodness’ and ‘badness’ depend on being hungry or not, 

depend on being sick or not, on how we chose a particular  

diet, if we have a preference for hot weather or cool 

weather – none of it is a sure thing. It cannot be the whole 

story. In that recognition there’s a quality of spaciousness 

and openness, of freedom in the heart. 

The essential part of this practice is having the sati, 

having the mindfulness to be watching the flow of our 

thoughts. Mostly there is a current of thinking and mood, 



41

Not Sure!

repeatedly judging: ‘This is good’, ‘I don’t like this, I like 

that’, ‘This is awful’, ‘I like this person but I don’t like that 

person’, ‘This is what I wanted to hear’ ‘This is what I didn’t 

want to hear’ and every thought we take to be absolutely 

true – but are they true? If we think something, we assume 

that it’s true and we don’t question that. When we say, 

‘This is delicious’ we assume that’s a fact not an opinion, 

right? Or when we say, ‘That’s a bad person’ we take that 

to be absolutely true. However, if a realistic perspective is 

to be established we have to develop mindfulness, bringing  

mindfulness to our thoughts, to our emotions, to our 

moods. That takes some work.

First of all we need to bring into consciousness the 

idea that ‘not all of our thoughts are reliable’, ‘not all of 

our thoughts are true’. Just like the advertisments you 

see around Bangkok and everywhere around the world. 

They will tell you: ‘Use this toothpaste and you’ll be really  

attractive’; ‘Make yourself secure with this insurance  

company and you’ll be totally safe’; ‘Invest in this bank 

and your money is totally protected and you’ll make a 

good profit’. The advertisements make promises to us 

all the time – isn’t that so? – but wisdom tells us that any  

advertisement can only be part of the story. This company 
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is telling you that it is better than the other company, 

whereas the other company tells you the opposite … these 

are naturally biased views. 

Our thoughts are just like the advertising. This 

is not saying that all advertising is bad or that all our 

thoughts are harmful but that it’s necessarily a limited 

view. Accordingly, if we’re wise, we won’t believe all the 

advertising. Similarly, if we are wise, we won’t believe 

all of our thoughts. Does that make sense? We can relate 

to our thoughts as being like something we hear on the  

radio, or watching an advertisement on TV, rather than as 

a statement of absolute truth. So, we notice our thoughts, 

we experience our thoughts but we don’t automatically 

believe them. We don’t take them to be the whole story. 

It’s just a passing perception. 

When we do this then we change the attitude  

towards our thinking. I like to encourage people to relate 

to their thoughts as if they were hearing the radio from 

their neighbour’s apartment – you didn’t even choose the 

station but you are hearing it. Or like sitting in an airport 

lounge – you didn’t choose the station but it’s there and you 

can hear and see the information. It has an effect but you’re 

not really interested. You’re not drawn in but it’s around. 
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If we relate to our thoughts in that same kind of way – say, 

my mind is approving of this, ‘It’s beautiful’, ‘It’s good’ or 

disapproving of this, ‘This is painful, it’s horrible’ – it’s 

recognized that the judgement might be part of the story 

but it’s not the whole story. It’s not a sure thing. When we 

change the view of our thoughts and our moods in this way 

we find our life is a lot more spacious. We find ourselves 

much more adaptable to circumstances. 

There’s an old story from the Tibetan Buddhist  

tradition; they talk about a poor family in a Tibetan village 

up in the mountains. The family only has one valuable  

possession which is a mare, a female horse. That’s the only 

precious thing they have and otherwise they possess no 

other valuable things. One day the mare runs away. She 

escapes from her pen. She knocks out the wall and runs 

away. Then everybody in the family the mother, the father  

and the son all cry out, ‘Oh, this is so terrible. The one  

precious thing we had. Our beautiful horse! Now she has 

run away. Now we’ve lost everything. It’s a disaster!’ Then 

the grandmother, who’s the wise elder in the story, says, 

‘It’s not a sure thing.’ 

‘Granny! How can you say that “it’s not a sure thing” 

when our one valuable possession, our mare has run away – 
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now we’ve lost everything!?’ So, she replies, ‘Just wait and 

see – it’s not a sure thing.’ 

A few days later the mare comes back and with a 

male horse, a stallion in tow. She’s found a boyfriend. The 

family are ecstatic, ‘Wow! This is so great! Now we have 

a female horse and a male horse so we can begin a horse 

farm. This is fantastic. Finally, we are really going to make 

it; we’ll have success for the family!’ Everyone is laughing, 

applauding so pleased and happy. Then they ask, ‘Granny 

why aren’t you smiling? Why aren’t you happy? Aren’t 

you glad that we can now start a whole horse farm?’ And 

she says, ‘It’s not a sure thing. It’s good fortune but maybe 

there’s more to it.’ The rest of the family say, ‘Oh Granny, 

you’re so negative, you’re so sour, you always have a  

different take on things. Let’s celebrate, this is a great day!’

A little while later the son of the family, being  

thirteen years old and a bit reckless, thinks, ‘The mare’s 

kind of small and slow but the stallion is big and fast. I’m 

going to go for a ride on him.’ Having been a thirteen year-

old boy myself I know that at that age you don’t have a lot 

of fear. So, the boy climbed on the back of the stallion and 

off they go, racing across the valley and jumping over the 

stone walls. Before they get too far the stallion stumbles 
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and the boy falls off, breaks his leg. The stallion then comes 

back to the family home without the boy on his back. 

They go out and find him lying in the field with a 

broken leg. ‘Oh no! This is a disaster, he’s our only son and 

he’s broken his leg. We’re going to have a disabled person 

in the family and no one will want to marry him! It’s going 

to take all our efforts to look after him. It’s going to be so 

difficult! What we are going to do? It’s a disaster!’ 

So everyone is crying again but then they see that 

Granny’s not crying. They say ‘Granny, aren’t you upset? 

Our boy has broken his leg. He’s going to be sick. He might 

be disabled for life. This is terrible. This is a disaster.’ 

Granny, of course, responds, ‘It’s not a sure thing.’ The rest 

of the family says, ‘You don’t know what you are talking 

about! This is a real crisis. The family is ruined. We’re not 

going to get anywhere. Our boy has a broken leg and now 

we have a terrible problem.’ Granny still smiles and says, 

‘It’s not a sure thing.’ The boy gets his leg strapped up and 

then goes to lie in the back of the little house to recover.

Not long afterwards the army comes through the 

village, recruiting for a new war with Bhutan. The local 

warlord announces that every man and boy between the 

ages of ten and 25 has to join the army, ‘With no excuses 
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and no exceptions.’ So the family tells them, ‘But our boy 

has a broken leg.’ ‘Broken leg? OK, we don’t want him. He 

can stay but we are taking all the others.’ So they leave, and 

with all the young men of the village. 

The war goes on for some years and now the boy who 

had the broken leg is the only marriageable young man in 

the village, so all the local teenage girls start to show up 

at his place. They are all good marriage prospects for their 

son. The parents think, ‘Oh this is amazing, this is great! 

Before we were so poor we wouldn’t even have a chance for 

our son to marry a rich girl but now even the headman’s 

daughter is coming around making eyes at our boy. This 

is wonderful. Now we are really happy that everything is 

going so well.’ Granny meanwhile, of course, says, ‘Well, 

that’s not a sure thing,’ and on and on and on.

This is an ancient tale but it has a great relevance to 

our modern life. It’s easy for us when things go positively. 

We get drunk on happiness and success: your company is 

doing well; you get an award as the best doctor; you are 

named the most popular teacher; your Facebook profile 

gets friended by 10,000 people. ‘I’m so happy. This is so 

great. I’ve got a special award. My book got published.’ 

We get drunk on that success, we get carried away, we 
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think everything is perfect and so at that point it is wise to  

remember Granny saying, ‘It’s not a sure thing.’

I like to do a little exercise with people when I talk 

about this subject. Look at your life and cast your mind back 

five or ten years. Remember when you had some very posi-

tive event, something you were really happy about at the 

time – you got that book published or you got the promo-

tion or you started the new company and you were making 

piles of money – and you thought then, ‘This is great! I got 

the appointment; I got hired by the most prestigious office; 

I got the award; my book’s been published and everything 

is going great.’ Now, as you look back from five or ten years 

afterwards, you reflect, ‘I can’t believe I was celebrating! I 

was so happy on that day. Little did I realize what kind of 

trouble was going to come from that award. When I look 

back, little did I know how much of a headache that job 

was going to be.’ Have any of you ever had that kind of 

experience? Does that sound familiar to anybody? What 

does that tell you about so-called success? It tells us we 

should be careful. 

Similarly we can look back five or ten years at 

something that was, at the time, a real disaster: you got 

fired from that job; your company crashed; your book got 
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rejected by every publisher; you launched some project 

that you spent tens of millions of Baht on but the whole 

thing caved in and you lost the money, it was a complete 

mess; you got divorced. At that time, you cried and were 

depressed at how awful it all was but now, five or ten years 

later, you can look back and say, ‘Well, I’d never have  

chosen things to take shape that way but that was the best 

thing that ever happened to me.’ Any of you ever have that 

experience? For most of us it’s been that way a few times. 

So, what does that tell us about so-called failure, or having 

an illness, or having a heartbreaking disappointment?

When we look at all this it tells us that when things 

are ‘successful’, it’s ‘my naer’, when things are a ‘failure’, it’s 

also ‘my naer’. This type of wise reflection helps us to see 

things in a broader perspective. What this process is doing 

is it is going against the habit of our mind that likes to invest 

value and meaning in our reputation, in our money, in our 

status, in our possessions, in our health, our friends and 

so forth, and it is helping us to be genuinely independent. 

One of the ways the Buddha talked about stream  

entry, about sotāpanna, is that one who has realized this lev-

el of wisdom is, ‘Independent of others in this Dhamma and 

Discipline.’ Accordingly, if you get praised, you are content 
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– ‘sabai’ ; if you get criticized, you are ‘sabai’; if everything 

goes well – ‘sabai’; if everything goes badly – ‘sabai’. You’re 

not depending on others for your happiness. It doesn’t 

mean being dissociated from others, like a sociopath, where 

you ‘close the door’ and shut everybody out. Rather your 

happiness is dependent on the mind’s attunement to the 

present reality. It’s not depending on gaining or losing. It’s 

not depending on praise or criticism. It’s not depending on 

good fortune or bad fortune. But rather, it’s the happiness 

of the heart awakening to its own nature. The heart, the 

citta (Chit Chai) awake to Dhamma. 

What I encourage therefore is for us to develop this 

kind of sati – mindfulness of our moods and our thoughts 

– and to notice during the day whenever we make a  

judgement. Whenever the mind thinks: ‘This is good’, ‘This is 

bad’, ‘I like’, ‘I don’t like’, ‘I want’ or ‘I don’t want’, remember  

to bring to mind that question, ‘Is this a sure thing?’ ‘Is 

that so?’ ‘Is that for sure?’ And then watch what happens in 

the heart when we ask that kind of question, ‘Is this a sure 

thing?’ ‘Is that the whole truth?’ ‘Is that the whole story?’ 

You can decide on the wording to suit the situation. Use 

your own words but ask that kind of question, make that 

kind of challenge and notice how the ego tends to react, 
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‘But but but but but …’. 

The habits of self-view are strong so the ego doesn’t 

like its values to be questioned; it wants to invest in be-

ing a doctor, being a teacher, being an ajahn, being a good 

mother, a good father, a famous person, someone who’s 

healthy, competent and respected; that said, it can even 

like being a victim, a reject, a failure – we can be equally 

invested in negative experiences because even they can 

give us a feeling of defined identity and that’s the desired 

quality. It likes that. So when something challenges that, 

the ego pleads, ‘No no no no! Don’t say that! Don’t say that!’ 

The ego doesn’t like it.

But notice,  behind the ego the citta responds, ‘Ah, 

of course, it’s always been that way, ‘pen yang ni eng’. Those 

identities were only part of the story and ones that never 

were a true foundation, a reliable basis for life. 

Another reflection Luang Por Chah would encourage 

us to use, even more simple than ‘Is that so?’ is ‘So?’ When 

someone says, ‘That’s great!’ – ‘So?’ ‘I hate this!’ – ‘So?’ ‘I’m 

really happy’ – ‘So?’ ‘This is awful’ – ‘So?’ ‘This is terrible’ – 

‘So?’ ‘I was really looking forward to this’ – ‘So?’ ‘I am really 

excited’ – ‘So?’ It’s a very simple method but surprisingly 

effective. Again, to make this work, we have to catch the 
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mood, as if taking its picture, take a snap-shot and notice 

the mind’s making of a judgment, then say, ‘So?’ In that 

moment we are activating, lighting up the wisdom of our 

own heart. We are illuminating that judgmental attitude 

with the wisdom mind. 

Another way that Luang Por Chah encouraged us to 

reflect was that he would hold up a glass then say, ‘This is a 

broken glass. If you can see that this glass is already broken 

then in the future you won’t suffer. If you think this glass is 

a solid permanent thing, then in the future, when it’s time 

to break comes, you’ll surely suffer.’ When I was a novice 

and he would hold up a glass like that and say, ‘This glass 

is already broken’, I would look closely and think, ‘That’s 

interesting, I can’t see a crack. Maybe I should sit closer 

because I can’t see the break in it.’ I didn’t understand the 

teaching at that point so I thought, ‘That’s really neat, it 

can still hold water even when it’s broken. Maybe it’s some 

kind of psychic power Luang Por has.’ It wasn’t psychic 

power but wisdom, which is much more useful; because if 

we can see that the glass is already broken, when the day 

comes and the elements separate then, rather than us being  

disappointed, we recognize, ‘It was going to be that 

way anyhow and now its day has come – it’s breaking is  
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ordinary and natural, ‘tammadah, tammachat’. If you think 

it’s a glass and that it’s a permanent glass, then when it 

breaks your heart breaks too, ‘My favourite glass! Oh no!’

When I was a novice at the International Forest  

Monastery, Wat Pah Nanachat, one day there was a Thai 

monk working on a sewing machine. We sew our own 

robes and in those days there was no electricity in Wat Pah 

Nanachat, so we had to use a pedal-driven Singer sewing 

machine. This monk was trying to fix the machine as some 

thread had become tangled under the foot-plate. He was 

using a screwdriver to get the foot-plate out of the bottom 

of the sewing machine in order to untangle the thread. As 

I watched him I got very focused on him trying to turn the 

screw that was stuck. He was leaning onto the screwdriver 

and suddenly the screwdriver broke. I was so concentrated 

on what he was doing that when the screwdriver broke I 

immediately thought ‘Damn!’ But exactly when I thought 

‘Damn!’, he said ‘Aniccaṃ!’. It really took me by surprise 

because to me that screwdriver was ‘a real, permanent 

screwdriver and it let us down, it broke’. He immediately 

saw it had always been aniccaṃ and the anicca-ness had just 

got actualized in terms of its appearance. It had always been 

anicca and now the temporary ‘screwdriver-ness’ had gone. 



53

Not Sure!

That was a moment of insight. 

If we can recognize ‘the glass is already broken’ then 

when the day comes that things break, when they go away, 

then we are ready for that. It’s easy with a glass. When it 

comes to our body it’s a bit more difficult or the bodies 

of our loved ones, our mother, our father, our spouses, 

our children, our ajahns, our students, then it’s more  

challenging. 

I’m the abbot, the ‘chao awat’ of Amaravati Monas-

tery in England so every day I receive people coming to 

visit. Every day people come to the monastery and often 

they are asking for advice on what to do because their 

father is dying, or their wife’s just died, or their child is 

sick in the hospital and suchlike. These are the ordinary, 

natural events of human life but ones that are stressful and 

difficult. Just a couple of days ago somebody came and said, 

‘My brother passed away last week. He was only 54 years 

old. He didn’t even realize he was ill; just had a heart attack 

and died.’ When this kind of thing happens it’s natural to 

feel sad. There’s a sense of loss but if we develop the anicca-

saññā we recognize that everything is and always has been, 

and always will be uncertain. 

We look at this body and consider, ‘Well it’s here 



54

Amaro Bhikkhu

and alive at the moment but tomorrow, who knows? It’s 

“my naer” ; or it might even die tonight, “my naer” – it’s not 

a sure thing.’ If we develop that point of view then when 

the time comes – this life ends; or when the sickness comes; 

or we can’t see so well anymore; or we can’t think so well 

anymore – then rather than believe, ‘I had this ability to 

think and now it’s been taken away. I’ve lost that which 

was truly mine,’ instead we recognize, ‘Aha! Nature was 

always working this way.’ Things come together and they 

fall apart. For a period of time we can walk and talk and 

think clearly, remember people’s names – that works for 

some time but then things change either slowly or quickly 

and that’s ordinary and natural (tammadah, tammachat). 

If we prepare ourselves then, when somebody in our  

family has a heart attack and dies or we have a sickness 

and suddenly we can’t remember our brother’s name, it’s 

not something that we would choose or that we pretend to 

like, but instead of ‘Damn!’ we recognize ‘Anicca!’ and our 

heart is ready for it. 

The Buddha encouraged us to reflect on what he 

called the ‘Five Subjects for Frequent Recollection’:

I’m of the nature to age, I have not gone beyond  

aging (Jarā-dhammomhi jaraṃ anatīto)
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I’m of the nature to sicken, I have not gone beyond 

sickness (Byādhi-dhammomhi byādhiṃ anatīto) 

I’m of the nature to die, I have not gone beyond  

dying (Maraṇa-dhammomhi maraṇaṃ anatīto)

Then the reflection is that: ‘All that is mine, beloved 

and pleasing, will become otherwise, will become separated 

from me.’ Everything we feel we possess is going to leave.

To the ego that’s all really depressing: you are going 

to get old – if you are lucky; you’re subject to sickness and 

you are going to die. Every single one of these bodies here 

in this hall will stop breathing one day. That’s not a guess. 

That’s a fact. No one gets off this boat alive, right? All these 

bodies one day will stop breathing. It’s very strange, isn’t 

it, how something in us is surprised when we hear those 

words. For a moment the ego reacts, ‘But but but but ... that 

can’t be right!’ But then we realize, ‘Of course, how could 

it not be that way.’ The Buddha’s teaching is preparing us 

for that reality. Of course, it’s always been that way and so, 

if we are prepared, when those changes happen then we 

are ready for it. This is how it is. This is how the changes 

come. We’re not pretending that the bitter is sweet but 

rather we know that bitterness is a natural part of the  

human experience.
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I used to be able to see clearly. I could see the time 

on a clock far away but now it’s not a sure thing. It looks 

like it’s just past 8:00 pm but the image is blurry. I can’t see 

as well as I used to. Sometimes I forget people’s names. It 

didn’t use to be that way, it is changing. So if I develop the 

anicca-saññā, that recollection of uncertainty then, as the 

changes happen, rather than feeling I was the true owner 

of those faculties and that now I have lost them, instead, 

there is the wise reflection, ‘Here is nature changing, this 

is nature doing its thing; faculties come together and then 

they fall apart, they integrate then they disintegrate.’ With 

this realization the heart is at ease even as things decay and 

collapse; nothing is lost because the heart is identified with 

the Dhamma rather than with things. 

I offer these thoughts for consideration this evening.
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