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คำ�ปร�รภ

คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันจัดทำาหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพ่ือน้อม

บูชาท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฒโฑ หากมีความผิดพลาด บกพร่อง 

หรอืประมาทพลาดพลัง้ อันเกดิจากความไมร่อบคอบดว้ยกายกรรม 

วจีกรรม และมโนกรรมประการใดก็ดี ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี 

คณะผู้จัดทำากราบขอขมาโทษและกราบขออโหสิกรรมต่อองค์ท่าน

พระอาจารย์มา ณ โอกาสนี้

ด้วยอานิสงส์จากการจัดทำาหนังสือเล่มนี้ โสตถิผลในธรรมจง

บังเกิดมีแก่คณะศิษยานุศิษย์ทุกคนด้วยเทอญ

คณะศิษยานุศิษย์                                                                                                                                       

                               1 กันยายน พ.ศ. 2561





คำ�นำ� 

ชีวประวัติของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒที่เขียนและเรียบ

เรียงด้วยความอุตสาหะพยายามของพระอาจารย์ดิ๊ก ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้

ใกล้ชิดคุ้นเคยกับท่านพระอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือและสันโดษ

อย่างย่ิงนั้นเป็นสิ่งสำาคัญมาก ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้ใช้

ชีวิตในสมณเพศของท่านส่วนใหญ่ที่วัดป่าบ้านตาด ซึ่งเป็นวัดป่าที่

อยู่ไกลออกไปในจังหวัดอุดรธานี ในภาคอีสานของประเทศไทย ท่าน

ได้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและภาวนาภายใต้การดูแลและสนับสนุนของ

ท่านพระอาจารย์มหาบัว ซึ่งเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่ได้รับความ

เคารพนับถือมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปใน

นาม “หลวงตามหาบัว”

อาตมาไดเ้ดนิทางมาถงึประเทศไทยในช่วงปใีหม่ของ พ.ศ. 2509 

หลังจากที่ทำางานให้กับหน่วยสันติภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในรัฐซาบา ประเทศมาเลเซียได้ 2 ปี ในเวลานั้นมีชาวตะวันตก 

จำานวนน้อยมากที่เดินทางเข้ามาบวชในประเทศไทย อาตมา 
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เดินทางมาประเทศไทยด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะบวชและ

ศึกษาการปฏิบัติภาวนาในพุทธศาสนา อาตมาพักอาศัยอยู่ที่

กรุงเทพฯ ในช่วง 6 เดือนแรก เพื่อหาลู่ทางที่จะบวชและเริ่มที่จะ

ปฏิบัติภาวนาในวัดที่กรุงเทพฯ ในช่วงนั้น อาตมาได้มีโอกาสพบ

ท่านพระอาจารย์มหาบัวที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารและได้ทราบ

ข่าวเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน  

แต่ทว่าอาตมามิได้มีโอกาสพบท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ  

จน 3 ปีหลังจากนั้นเมื่อหลวงพ่อชาได้พาอาตมาไปกราบ

ครูบาอาจารย์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่ เคารพนับถือในภาคอีสานของ

ประเทศไทย พวกเราได้เดินทางไปที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อกราบคารวะ 

ท่านพระอาจารย์มหาบัว ในช่วงนั้นเองที่อาตมามีโอกาสได้พบกับ 

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒเป็นครั้งแรก

อาตมาได้กลับไปหาท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒอีกสองสาม

ครั้งในปีต่อๆ มา เมื่อ พ.ศ. 2519 โยมพ่อโยมแม่ของอาตมาที่

อาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขอให้อาตมา

กลับไปเยี่ยมท่าน อาตมาได้รับตั๋วเครื่องบินของบริษัทการบินไทย

สำาหรับเดินทางกลับประเทศไทยโดยผ่านกรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ เพราะในขณะนั้นบริษัทการบินไทยยังมิได้มีเที่ยวบินตรง

ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา อาตมาจึงได้ใช้เวลาอยู่ที่กรุงลอนดอน 

สองสามวันในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2519 ระหว่างรอเที่ยวบินที่จะ 

เดนิทางกลบัประเทศไทย ทา่นพระอาจารยป์ญัญาวฑัโฒไดเ้มตตาให ้

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของนายจอร์จ ชาร์ป ผู้รักษาการประธาน

ของทรัสต์เพื่อสงฆ์ในประเทศอังกฤษ ที่ลอนดอน
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ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒนั้นมีความสนิทสนมกับทรัสต์

เพื่อสงฆ์อังกฤษมาก ก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย ท่านได้พัก

อาศัยอยู่ในบริเวณที่ดินของทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษในกรุงลอนดอน 

ท่านได้ช่วยเผยแพร่พระธรรมคำาสอนในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น

ช่วงแรกๆ ที่เริ่มมีความสนใจในพระพุทธศาสนาในประเทศตะวันตก  

โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒมี

เพื่อนและลูกศิษย์หลายคนที่คิดว่าสักวันหนึ่งท่านคงจะเดินทาง

กลับไปประเทศอังกฤษเพื่อเผยแผ่ความรู้ที่ท่านได้รับมา ที่นั่นมีคน

นับถือท่านมาก แต่ทว่าท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒมิได้มีความ

ตั้งใจที่จะกลับไปอีก ส่วนอาตมาเองนั้นในที่สุดก็ได้กลับไปประเทศ

อังกฤษเพื่อจัดตั้งวัดป่าเพื่อฝึกอบรมธรรมะให้แก่พระภิกษุทั้งหลาย  

ซึ่งท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้สนับสนุนให้อาตมาทำาในสิ่งนี้ 

ท่านใช้ชีวิตที่เหลือที่วัดป่าบ้านตาดอยู่กับหลวงตามหาบัว ซึ่งเป็น

พระอาจารย์ของท่าน ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฒโฒเป็นพระที่มี 

ชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือในประเทศไทย ท่านได้ละสังขาร 

ในปี พ.ศ. 2547

ชาวพุทธในอังกฤษที่ยังจำาท่านได้นั้นก็เข้าสู่วัยชราหรือบ้างก็

เสียชีวิตไปแล้ว อาตมาได้อยู่ในประเทศอังกฤษ 34 ปีและสร้าง

วัดที่นั่นหลายวัด วัดที่สำาคัญก็คือวัดอมราวดีที่เฮิร์ตฟอร์ดเชียร์ 

อาตมารู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒที่

มีต่ออาตมาเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นแรงบันดาลใจและเป็นหนึ่งใน

อาจารย์ผู้บุกเบิกรุ่นแรกในโลกตะวันตก ในปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่รู้จัก

ในประเทศไทยมากกว่าในประเทศอังกฤษ
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อาตมาเห็นว่าการแสดงความระลึกถึงท่านพระอาจารย์ปัญญา-

วฑัโฒในฐานะทีเ่ปน็ทัง้ครบูาอาจารยแ์ละพระทีดี่เลศินัน้เปน็สิง่สำาคญั

อย่างยิ่ง อาตมาจึงได้ให้มีการวาดรูปของท่านเพื่อที่จะนำาไปติดไว้

ในพระอุโบสถที่วัดอมราวดี ซึ่งงานนี้ก็มาประจวบเหมาะกับการที่ 

พระอาจารย์ด๊ิกเขียนชีวประวัติท่านขึ้นพอดี เถรวาทเป็นนิกายที่มี 

มาแต่ดั้งเดิม เป็น “ธรรมเนียมปฏิบัติ” ที่มีการระลึกถึงบุญคุณของ

บรูพาจารย ์ซึง่เริม่ตัง้แตพ่ระพทุธองคผ์ูท้รงประกาศพทุธศาสนาเปน็

เวลา 2557 ปมีาแลว้ ในประเทศอนิเดยีจนถงึทุกวันน้ี ท่านพระอาจารย-์ 

ปัญญาวัฑโฒได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นหน่ึงในบูรพาจารย์ของ

เราในสายของท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์มหาบัวและ 

ท่านพระอาจารย์ชา ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงโดยรวมว่า “สายวัดป่า”

พวกเราผู้มโีอกาสอนัประเสรฐิทีไ่ด้อาศยัและศกึษาข้อวตัรปฏบิตัิ 

ในสายวัดป่านี้ ล้วนได้รู้ได้เห็นว่าภูมิปัญญาสากลที่พระพุทธองค ์

ได้ทรงชีน้ำาด้วยคำาสอนในเรือ่งของอรยิสจั 4 นัน้ ได้เป็นทีย่อมรบันบัถอื 

ในโลกตะวนัตกแล้วมาตราบจนทุกวันนี ้ท่านพระอาจารย์ปัญญาวฑัโฒ 

เป็นผู้หนึ่งที่ได้ค้นพบและเข้าใจถึงความลึกซึ้งและประสิทธิภาพของ

แนวทางน้ี ท่านเป็นคนตะวนัตกร่วมสมยัทีส่ามารถเจรญิภาวนาตาม

แนวทางด้ังเดิมได้อย่างแท้จริง ท่านเป็นตัวอย่างที่ทำาให้พวกเรามี

ศรัทธาและความมุ่งมั่นในการที่จะเจริญรอยตามแนวทางการปฏิบัติ

ของท่านให้มากยิ่งขึ้นอีกต่อไป

พระอาจารย์สุเมโธ

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 







บทนำ�

ชีวิตและคำาสอนของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒเป็นแรง

บันดาลใจของหนังสือเล่มนี้ ชีวประวัติของท่านนั้นได้แสดงให้เห็น

ถึงชีวิตที่ไม่ธรรมดาและได้สอนสิ่งต่างๆ มากมายให้เราได้เรียนรู้ 

อย่างไรก็ตามชีวประวัติเล่มนี้มิได้เป็นเพียงการบอกเล่าเหตุการณ์

ต่างๆ ในอดีตที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว

บุคคลบางท่านนั้นได้ฝากบางสิ่งบางอย่างไว้กับโลกนี้ในแบบที่เข้าใจ 

ได้ยาก ซึ่งแม้แต่ชีวประวัตินั้นก็มิสามารถที่จะบอกเล่าถึงความ

หมายและความสำาคัญที่ลึกกว่านั้นออกมาได้ เนื่องจากสิ่งที่ท่าน 

พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้ค้นหาเป็นเวลายาวนานในชีวิตนั้น

แท้จริงแล้วเป็นการเดินทางของจิต ชีวประวัติของท่านจึงมีความ

ยิ่งใหญ่กว่าประวัติของคนทั่วไปที่มักจะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง

ตา่งๆ  ในชวีติ ดว้ยเหตนุีเ้อง ชวีประวตัขิองทา่นในหนงัสอืเลม่นีจ้งึมไิด้

เป็นเพียงการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของท่านเท่านั้น แต่ยัง 

แสดงใหเ้หน็ถงึความจรงิทีส่ำาคญักวา่นัน้ คอืเปน็สาระทีเ่ปน็แกน่แท ้

ในชีวิตของท่าน
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หนังสือชีวประวัติส่วนใหญ่มักมีลักษณะเป็นการเล่าเรื่องตาม

ลำาดับเหตุการณ์ ถึงแม้ว่าสามารถที่จะเรียนรู้เพียงอุปนิสัยบางอย่าง

และตัวตนของบุคคลแล้ว แต่ก็ยังแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลง 

ในช่วงชีวิตของเขา แต่ในการเล่าถึงชีวิตของท่านพระอาจารย์

ปัญญาวัฑโฒในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้พยายามที่จะสอดแทรก

รายละเอียดของเหตุการณ์เข้ากับอุปนิสัยและคุณลักษณะของท่าน  

โดยให้เน้ือเร่ืองน้ันตรงกับหัวข้อต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงเน้ือหาท่ีเต็ม 

ไปด้วยธรรมะ ซึ่งนั่นก็คือชีวิตของท่าน โดยวิธีการนำาเสนอที่ซ้อนกัน

เช่นนี้ ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นมุมมองที่น่าสนใจเก่ียวกับความต้ืนลึก 

หนาบางของชวีติในสมณเพศของทา่นพระอาจารยป์ญัญาวฑัโฒ เพือ่ที ่

จะเป็นแนวทางสำาหรับการดำาเนินไปสู่มรรคผลนิพพาน

เนื่องด้วยความจำาของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ชีวประวัติจึงถูก 

จนิตนาการขึน้มาในระดบัหนึง่ ไมว่า่จะเปน็การเลา่เรือ่งชีวติของผูอ้ืน่ 

หรือของตนเอง เรือ่งราวของชวีิตของท่านพระอาจารย์ปญัญาวัฑโฒ

ในหนงัสอืเลม่นีท้ีป่รากฏในเชงิสรา้งสรรคน์ัน้ เปน็ทัง้เรือ่งจรงิและเรือ่ง

ที่เขียนขึ้นมา ท้ังนี้โดยเป็นการพยายามที่จะนำาเสนอภาพที่ถูกต้อง 

และชดัเจนของชวีติทา่น โดยเนน้ในสิง่ทีท่า่นสอนเพือ่การเรยีนรูเ้ปน็

สำาคัญ

จุดประสงค์สำาคัญของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อบอกเล่าคำาสอนของ

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ ซ่ึงเป็นคำาสอนที่ค่อนข้างจะมีความ

กว้างขวางและเข้มข้นจนไม่อาจที่จะเปรียบเทียบกับสิ่งใดได้ ดังนั้น

เพือ่บรรลจุดุประสงคด์งักลา่ว ผูเ้ขยีนพยายามนำาเสนอประวตัคิวาม
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เปน็มาของคำาสอนของทา่นอยา่งนอ้ยใหเ้ทา่ๆ กบัชวีประวตัขิองทา่น 

ผู้เขียนได้เน้นไปที่บริบทในเชิงประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมคำาสอน 

ของทา่น และบคุลกิทีน่า่เคารพนบัถอืของทา่นในฐานะครบูาอาจารย ์ 

ดังนั้นในการที่จะเข้าใจถึงพื้นฐานของคำาสอนของท่าน เราต้องศึกษา 

การดำาเนินชีวิตและปฏิปทาในการปฏิบัติของท่านพระอาจารย์ 

ปัญญาวัฑโฒจนท่านกลายมาเป็นครูบาอาจารย์ระดับอาวุโส

ในช่วงแรกๆ ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้ถือเอาความคิดท่ี

เปน็ไปตามตรรกะของเหตุและผลและการสรปุอยา่งรอบคอบเปน็ทีพ่ึง่  

ทา่นพบว่าความมเีหตผุลเปน็ทีพ่ึง่ทีป่ลอดภยัสำาหรบัจติ แต่เปน็หลกัที่

ไมแ่นน่อนสำาหรบัใจ ดว้ยความตัง้ใจท่ีจะแกป้ญัหานัน้ ทา่นจงึได้มุง่มัน่ 

ศกึษาอย่างจรงิจังเกีย่วกบัการปฏบิตัภิาวนาในพทุธศาสนาโดยอาศยั 

วิธีการของเหตุและผล จนกระทั่งได้ค้นพบข้อจำากัดในการใช้ตรรกะ 

ของเหตุและผล และท่านไดพ้บคำาตอบตรงรอยต่อระหวา่งขอบเขตของ 

เหตุและผลที่มีข้อจำากัดกับสิ่งที่รู้ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติธรรม  

คำาสอนของทา่นสว่นใหญม่กัจะเปน็ความพยายามทีจ่ะนำาเอาวธิกีาร

คดิดว้ยเหตแุละผลไปใหถ้งึสดุขอบเขตของมนั แลว้จงึกา้วขา้มพน้มนั 

ไปให้ได้

หนั งสื อ เล่มนี้ เ รี ยบ เรี ยงมาจากการสนทนาธรรมของ 

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒกับบรรดาลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งมีทั้ง 

พระภิกษุ แม่ชี และฆราวาส เนื่องจากข้อเขียนนี้ได้รวบรวมมาจาก

คำาถามต่างๆ ของลูกศิษย์ท่านและคำาตอบของท่านเป็นหลัก ดังนั้น

จงึมไิดถ้อืวา่เปน็พระธรรมเทศนาแบบทัว่ไป แตเ่ปน็คำาสอนท่ีมาจาก 
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การท่ีท่านพระอาจารยป์ญัญาวฑัโฒไดต้อบคำาถามตา่งๆ ของลกูศษิย์

ของทา่น โดยทา่นพยายามทีจ่ะคลีค่ลายความสงสยัตา่งๆ ของลกูศษิย ์ 

บางครั้งคำาตอบของท่านก็สั้น ตรงไปตรงมาและเป็นธรรมชาติ และ

ในบางครัง้ทา่นดเูหมอืนวา่จะใชค้ำาถามนัน้เปน็จดุเริม่ตน้ทีจ่ะบรรยาย

เกี่ยวกับหัวข้อธรรมะที่สำาคัญต่างๆ ของคำาสอนของพระพุทธองค์ 

และจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหล่านี้ ท่านสามารถที่

จะนำาลูกศิษย์ของท่านกลับมาสู่แก่นแท้ของพระธรรมอยู่เสมอ

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒเป็นครูบาอาจารย์ท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว กล่าวคือท่านมีปัญญาที่ล้ำาเลิศเหนือธรรมดา ท่านมีความ 

สามารถที่จะเชื่อมโยงองค์ประกอบที่หลากหลายของพระธรรม

ทัง้หมดใหอ้ยู่ภายใตห้วัขอ้หลกั ทำาใหพ้ระภกิษแุละญาตโิยมสามารถ 

เข้าใจความซับซ้อนของพระธรรมคำาสอนได้ ชีวิตและพระธรรม- 

คำาสอนของท่านจึงนับว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งสมกับที่ท่านเป็น 

ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งของพระสงฆ์ในโลกตะวันตก

ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การนำาเสนอชวีประวัตแิละคำาสอนของ 

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ จะช่วยทำาให้พวกเราจดจำาและรำาลึก

ถึงท่าน ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ กัลยาณมิตร และ

ครูบาอาจารย์ที่นำาทางพวกเราดำาเนินไปสู่มรรคผลนิพพาน

พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน

พฤษภาคม พ.ศ. 2557







ความเป็นมาของ  

ธรรมะคำ�สอน



ปัญญาทางโลกนั้นไม่สามารถที่จะ

เปรียบเทียบได้กับปัญญาทางธรรม 

หากคนที่มีสติปัญญาจะเบนความ

สนใจจากเรื่องต่างๆ และปัญหาทาง

โลกเข้าไปสู่การปฏิบัติภาวนา เขาก็

สามารถที่จะทําประโยชน์มากมายให้

กับโลกที่เราอยู่อาศัยได้
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ในดินแดนที่แห้งแล้งของที่ราบสูงเดคคานในประเทศอินเดีย 

ซึ่งเคยเป็นเส้นทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงเดินทางเป็นเวลาหลายวัน

ทางตอนใต้ของที่ราบลุ่มแม่น้ำาคงคาเพ่ือโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจาก

ความทุกข์ เป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยสายแร่ทองคำาจำานวนมหาศาล  

มีหลักฐานทางโบราณคดีที่บันทึกไว้ว่ามีการขุดแร่ทองคำาซึ่ง

แทรกซ้อนเป็นชั้นๆ ใต้ผืนแผ่นดินซึ่งมีกระแสลมกระโชกพัดผิวดิน  

ณ ที่ราบสูงแห่งนี้มาตั้งแต่อดีตกาล ดินแดนและอาณาจักรต่างๆ ได้ 

เกิดขึ้นมากมายและล่มสลายลงเป็นเวลานานกว่าพันปี พร้อมๆ กับ 

ความข้ึนลงของโชคชะตาของผู้ที่แสวงโชคหาทองคำาอันล้ำาค่าน้ี  

เมื่อประมาณห้าร้อยปีที่ผ่านมา อาณาจักรสุดท้ายก็ได้ล่มสลายลง

และสูญสิ้นไปในที่สุด นั่นก็คืออาณาจักรโกลาร์

หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรดังกล่าว โกลาร์จึงกลาย

เป็นที่ราบสูงที่แห้งแล้งและทุรกันดาร มีกระแสลมที่รุนแรงพัด

กระโชกทำาให้แผ่นดินขรุขระเต็มไปด้วยก้อนหิน กลายเป็นดินแดนที่
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แห้งแล้งไร้ผูค้นอยูอ่าศัย จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2416 ทหารชาวองักฤษ 

ที่รักการผจญภัยผู้หนึ่งได้ทำาสัญญาขอเช่าที่ดินจากมหาราชาแห่ง 

รัฐไมซอร์ และเริ่มลงมือขุดทอง แต่พระแม่ธรณีนั้นมิได้ยอมยก 

สมบัติที่ฝ ังอยู ่ ในดินให้ง ่ายๆ นายทหารผู ้นั้นต้องขุดต่อเนื่อง 

เป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีทีท่าว่าจะประสบความสำาเร็จ จนกระทั่ง

บริษัท จอห์น เทย์เลอร์ แอนด์ คัมปะนี ที่มีชื่อเสียงจากสหราช- 

อาณาจักรได ้รับการว ่าจ ้างให ้เข ้ามาควบคุมดูแลการดำาเนิน

โครงการ จึงสามารถขุดพบทองคำาได้ในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2423 ที่

แหล่งออร์กวม

ในปี พ.ศ. 2426 แท่นขุดแร่แบบปล่อง 4 แท่นนั้นถูกใช้งาน 

เต็มกำาลัง และภูมิทัศน์ของที่ราบสูงโกลาร์ได้มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว บ้านแบบอาณานิคมพร้อมกับสวนดอกไม้ที่มีสีสัน

งดงาม สโมสร โรงพยาบาล โรงเรยีน และบา้นพกัคนงาน ถกูสรา้งขึน้ 

เป็นแถวยาวเหยียดบนที่ราบสูงแห่งนี้ ปล่องแท่นขุดแร่กลายเป็น

จุดเด่นของทิวทัศน์เนื่องจากมีการขุดพบแหล่งทองคำามากขึ้น

ณ ที่นี้เอง อีก 40 ปีต่อมา ชีวิตของปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน 

ได้เริ่มต้นขึ้นในเหมืองแร่ทองคำาในรัฐไมซอร์ของอินเดีย เขาถือ

กำาเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2468 เวลา 07.45 น. ณ เมือง  

ออร์กวม ในเหมืองแร่ทองคำาโกลาร์ ซึ่งเป็นที่ต้ังของแท่นขุดแร่

ทองคำาแห่งแรกที่ดำาเนินงานโดยวิศวกรชาวอังกฤษ เวลาและ

สถานท่ีกำาเนิดของเขานั้นมีความหมายอย่างยิ่งต ่อชะตาชีวิต

ของเขา
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จอห์น มอร์แกน พ่อของปีเตอร์ เป็นบุตรชายของนักบวชใน 

คริสต์ศาสนานิกายแองกลิคัน ซึ่งเติบโตในเมืองลันเนลลี่ ในเวลส์ 

และเพิ่งเริ่มทำางานที่เหมืองแร่ในท้องถิ่นในขณะที่สงครามโลกครั้ง 

ที่ 1 เกิดขึ้น เขาโชคดีที่ถูกส่งไปแถบเมโสโปเตเมียและคลองสุเอซ  

จึงทำาให้รอดพ้นจากการประสบชะตากรรมแบบเดียวกันกับทหาร

หนุม่สว่นใหญท่ีจ่บชวีติลงในสนามรบในยโุรป ทีแ่ควน้เมโสโปเตเมยี 

เขาได้ทำางานช่วยสร้างทางรถไฟตามแนวคลองสุเอซจนได้รับ

เหรียญกล้าหาญเป็นการตอบแทน

เมื่อจอห์น มอร์แกน กลับไปอังกฤษหลังสิ้นสงคราม ธุรกิจ

เหมืองแร่ในท้องถิ่นนั้นกำาลังประสบปัญหา เขาจึงตัดสินใจสมัคร

งานขุดแร่กับบริษัทจอห์น เทย์เลอร์ แอนด์ คัมปะนี ที่ควบคุม 

การทำาเหมืองแร่อยู่ในเหมืองแร่ทองคำาโกลาร์ที่ประเทศอินเดีย 

เนื่องจากรู้จักกับครอบครัวเทย์เลอร์ เขาจึงได้งานที่เหมืองทองคำา

โกลาร์โดยทันที

ในป ีพ.ศ. 2467 จอหน์พรอ้มดว้ยไวโอเลต็ ผูเ้ปน็ภรรยา ไดเ้ดนิทาง 

โดยทางเรอืจากองักฤษไปอนิเดยี ณ ทีน่ัน้จอหน์มตีำาแหนง่เปน็ผูช้ว่ย 

ผู้จัดการของเหมืองแร่ ประเทศอินเดียในขณะนั้นยังเป็นอาณานิคม

ของอังกฤษ สามีภรรยาคู่นี้ได้พักอาศัยอยู่ในชุมชนชาวอังกฤษที่

เหมืองทองคำาโกลาร์ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน 

แบบอาณานิคม ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านอย่างดี สวยงามน่าอยู่ เรียงราย 

พร้อมกับสนามหญ้าที่ตัดเรียบและสวนที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่
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ไฟฟ้ายังถือว่าเป็นของใหม่ในประเทศอินเดียในช่วงเวลานั้น 

เหมืองทองคำาโกลาร์ถือว่าเป็นสถานที่แห่งแรกๆ ในประเทศอินเดีย

ทีเ่ริม่มกีารใชไ้ฟฟา้และไดร้บัประโยชนจ์ากไฟฟา้ เขือ่นไฟฟา้พลงัน้ำา 

ที่สร้างโดยชาวอังกฤษผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเหมืองแร่เพื่อขุดเจาะ

และบดแร่ทั้งหลาย เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าที่เข้าถึงที่อยู่อาศัย 

พนักงานชาวอังกฤษจึงสามารถใช้เครื่องอำานวยความสะดวกต่างๆ 

ได้อย่างสุขสบาย เช่น พัดลมเพดานและไฟฟ้า หลังจากนั้นไม่นาน

ดนิแดนทีเ่คยทรุกนัดารมากอ่นกก็ลายเปน็เมอืงทีเ่จรญิ เพยีบพรอ้ม 

ไปด้วยความสะดวกสบายเป็นส่วนใหญ่ และมีองค์กรต่างๆ เกิดขึ้น

เพื่อการใช้ชีวิตแบบชาวยุโรป ดังนั้นเหมืองทองคำาโกลาร์จึงเป็นที่

รู้จักกันในหมู่ชาวอังกฤษในชื่อ ลิตเติล อิงแลนด์ หรือชุมชนชาว

อังกฤษเล็กๆ 

ปีเตอร์เติบโตในชุมชนนั้น ซึ่งเป็นสังคมของชาวเหมืองแร่ที่

เต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรม เป็นสภาพแวดล้อม

ที่มีการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คนเชื้อสายยุโรป คนอินเดียเชื้อสาย

อังกฤษหรือลูกครึ่งอินเดียอังกฤษ และคนงานท้องถิ่นที่มาจากรัฐ

ทมิฬและเตลูกูที่อยู่ใกล้เคียง ทุกครอบครัวซึ่งมีรายได้แตกต่างกัน

ล้วนมีลูกจ้างหลายคนคอยรับใช้ เนื่องด้วยเป็นเมืองเล็กๆ ทุกคน

จึงรู้จักกัน คนต่างชั้นวรรณะต่างอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีและไม่มี

ปัญหา แม่ของปีเตอร์ซึ่งเป็นผู้มีจิตใจงดงามมีความสุขกับการได้ให้

ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยง คนรับใช้ คนสวน 

คนทำาความสะอาดและเด็กรับใช้ ล้วนได้รับการปฏิบัติราวกับว่า

เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
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สิ่งท่ีปีเตอร์จำาได้ตั้งแต่เยาว์วัยก็คือเสียงและการเคลื่อนไหวที่

ซ้ำาๆ ต่อเนื่องของการขุดแร่และอุปกรณ์ต่างๆ เสียงไซเรนซึ่งเป็นสิ่ง

ท่ีกำาหนดชีวิตการทำางานของคนงาน ปั้นจั่นที่ใหญ่โตมีสายเคเบิล

หนาหนักสีดำาที่คอยหย่อนคนงานลงไปในหลุมลึกใต้ดิน และคอย

ยกกระบะที่เต็มไปด้วยแร่ขึ้นมา เสียงสะท้อนของรถเข็นที่เต็มไป 

ด้วยแร่ถูกชักลากไปมาบนรางใต้ดินระหว่างแท่นขุดเจาะต่างๆ เสียงระเบิด 

หินที่ลึกลงไปใต้ดินทำาให้กระจกบ้านสั่นและผนังร้าว ตลอดจนภาพ 

คนงานขุดแร่ที่เดินเรียงรายขึ้นมาจากแท่นขุดเมื่อเสร็จงานใน 

แต่ละวัน ตัวดำาเขรอะไปด้วยฝุ่นจากใต้ดิน และพูดคุยกันเสียงดัง 

เกี่ยวกับเรื่องสัพเพเหระ

บางครัง้ปเีตอรม์โีอกาสตดิตามพอ่ไปทีแ่ท่นขดุและดมูอเตอรไ์ฟฟา้ 

ซ่ึงหมุนสายเคเบิลเหล็กม้วนใหญ่หย่อนลิฟต์ขนคนงานลงไปใน 

แท่นขุด เขาเฝ้าดูด้วยความทึ่งและตกใจเมื่อเห็นศีรษะของพ่อค่อยๆ 

หายไปในหลุม เขาเฝา้มองสายเคเบลิท่ียงัหมนุอยู่นานหลงัจากทีม่อง

ไม่เห็นพ่อแล้ว และรอจนกว่าลิฟต์จะกลับขึ้นมา

พอ่ของปเีตอรม์พีรสวรรคส์ามารถประดิษฐ์สิง่ของต่างๆ ดว้ยฝมีอื 

ตนเอง เขามักจะประกอบของเล่นต่างๆ ให้ลูกชาย เริ่มจากของเล่น 

ธรรมดางา่ยๆ เช่น ลกูขา่ง วา่ว ลอ้หมนุ แลว้จงึคอ่ยประกอบของเลน่ 

ที่มีกลไกยากขึ้นและมีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวได้ เช่น รถดับเพลิง 

หรือรถไฟ บางครั้งเขาก็ซื้อของเล่นที่ทำามาจากเหล็กหล่อให้ปีเตอร์  

หลงัจากนัน้ไมน่านอะไรกต็ามทีเ่คลือ่นไหวได้น้ัน จะทำาใหป้เีตอรส์นใจ 

และชอบมาก 
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ปีเตอร์มีความสุขกับการเฝ้าดูพ่อประดิษฐ์ของเล่นและเขาก็ได้

เรียนรู้วิธีการประกอบของเล่นอย่างรวดเร็ว พ่อคอยอธิบายวิธีการ

ประดิษฐ์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และปีเตอร์ก็เริ่มเข้าใจหลักการต่างๆ 

ของกลไกและการเคล่ือนไหวของมัน ในไม่ช้าเขาก็เริ่มสามารถซ่อม

ของเลน่ทีเ่สยีไดด้ว้ยตนเอง หากทำาไม่ไดจ้รงิๆ ก็จะถามหรอืขอความ

ช่วยเหลือจากพ่อเป็นทางเลือกสุดท้าย

ในบรรดาของเล่นทั้งหมด รถแข่งสีแดงคันเล็กที่ “ป้านาน่า” 

ของเขาได้เอามาฝากจากอังกฤษนั้นดึงดูดความสนใจและก่อให้เกิด

จินตนาการกับเขามากท่ีสุด รถคันนี้เป็นของเล่นที่ไม่เหมือนกับ 

ของเล่นอื่นๆ ที่เขาเคยเห็นมาก่อน มันเป็นเงางาม ประกอบอย่างดี 

และแล่นได้อย่างรวดเร็วไปบนพื้น สอดคล้องกับรูปลักษณ์ของมัน 

และมีกุญแจเป็นคันโยกสำาหรับหมุนเครื่องยนต์เพื่อทำาให้ล้อหน้า

เคล่ือนท่ี รถนัน้สามารถแลน่ไปบนพ้ืนหอ้งไดอ้ยา่งรวดเรว็เมือ่ไขลาน

เต็มที่สมกับชื่อของมันว่าเป็นรถแข่ง

ของเล่นแบบไขลานต่างๆ กำาลังได้รับความนิยมในอังกฤษ  

ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2470 ของเล่นธรรมดาอย่างรถแข่งของปีเตอร์

เป็นตัวอย่างท่ีดีในการสอนเก่ียวกับวิศวกรรมเคร่ืองกลอย่างย่อๆ  

แต่เพราะกลไกของรถแข่งสีแดงน้ันอยู่ในฝากระโปรงรถ ในตอนแรก 

ปีเตอร์จึงไม่สามารถเข้าใจการทำางานของมันได้ เขาสนใจความเร็ว 

และการเคล่ือนท่ีอย่างโฉบเฉ่ียวของมันมากกว่าเคร่ืองยนต์กลไก  

แต่หลังจากรถคันน้ันแฉลบชนผนังบ่อยๆ เข้า จนทำาให้กลไกของการ

ไขลานท่ีละเอียดอ่อนชำารุด เขาจึงต้องตรวจดูภายใต้ฝากระโปรงรถ
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สายตาของปีเตอร์จับจ้องมองดูตลอดเวลาขณะที่พ่อแกะรถแข่ง 

ออกดู หมุนพันสปริงใหม่และอธิบายอย่างใจเย็นเก่ียวกับวิธีท่ีกลไกน้ัน 

ทำาให้รถแล่นไปได้ ปีเตอร์ได้เรียนรู้ถึงวิธีการไขลานที่ก่อให้เกิดพลัง 

ตอ่ระบบการขบัเคลือ่น การหมนุอดัสปรงิเหลก็ทีส่ะสมพลงัจนกระทัง่ 

ถูกปล่อยโดยระบบเกียร์อีกชุดหนึ่งซึ่งทำาให้ล้อนั้นวิ่งบนพื้นห้องได้  

เขาเรียนรู้ถึงความยากลำาบากในการที่จะพยายามจะอัดเหล็กที่ 

แข็งเข้าไปภายในพื้นที่อันจำากัดเช่นนั้น และเข้าใจว่าทำาไมสปริงจึง 

สามารถสะสมพลงังานไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ยิง่อดัสปรงิใหแ้นน่

มากเท่าไร พลังงานของมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ปีเตอร์ 

ไม่จำาเป็นต้องได้รับคำาเตือนเกี่ยวกับข้อจำากัดของพลังงาน เพราะถ้า

เขาสามารถได้รับความเพลิดเพลินเกินกว่าหนึ่งนาที เมื่อเทียบกับ 

เวลาครึ่งนาทีที่ต้องไขลาน แค่นี้เขาก็ดีใจแล้ว

ความชื่นชอบที่มีต่อของเล่นที่เคลื่อนที่ได้เหล่านี้และความ

ประทบัใจเกีย่วกบัการทำางานของกลไก เปน็สิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็อปุนสิยั

ของปีเตอร์ว่าเขาเป็นคนมีตรรกะความคิดและความสามารถในการ

ใชเ้หตแุละผล ซึง่ความสามารถทีจ่ะคดิตามเหตปุจัจยัและสรปุไดด้ว้ย

เหตผุล ไดก้ลายเปน็ทีพ่ึง่ของปเีตอรใ์นวยัเยาว ์ในยามทีเ่ขาพยายาม

ที่จะทำาความเข้าใจเกี่ยวกับชะตาชีวิตและสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยน 

ต่างๆ หลังจากเคยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างถูกประคบประหงม 

และเรียบง่ายในเหมืองแร่ เขาก็ต้องพลัดพรากจากอินเดียซึ่งเป็น

อาณานิคมของอังกฤษและชุมชนอังกฤษเล็กๆ เพื่อที่จะมาอยู่ที่

ประเทศอังกฤษในอีกซีกหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นเมืองผู้ดีอย่างแท้จริง
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ในปี พ.ศ. 2475 หลังจากพิจารณาไตร่ตรองดีแล้ว พ่อแม่ของ 

ปีเตอร์ตัดสินใจที่จะส่งเขาไปประเทศอังกฤษ เพื่อจะให้เขาได้รับการ

ศกึษาอยา่งเตม็ทีแ่ละจรงิจงั ปเีตอรซ์ึง่ขณะนัน้อยูใ่นวยั 7 ขวบ จดัของ 

ส่วนตัวลงในหีบเล็กๆ และเดินทางไปเมืองบอมเบย์โดยทางรถไฟ

เพื่อที่เขาและครอบครัวจะไปขึ้นเรือใหญ่ที่รับขนส่งพัสดุไปรษณีย์  

ซึ่งได้แล่นผ่านทะเลอาหรับเข้าสู่ทะเลแดงทางอ่าวเอเดน

ปีเตอร์ไม่เคยเดินทางโดยเรือกลไฟมาก่อนและการเดินทาง

ครั้งนั้นจึงกลายเป็นความทรงจำาในวัยเยาว์ที่เขาไม่เคยลืมเลือน  

เขาสนใจการแล่นของเรือเป็นอย่างยิ่ง หัวเรือมุ่งตัดฝ่าคลื่นใหญ่และ

ท้ายเรือที่คอยผลักดันกระแสคลื่นที่ผ่านเข้ามา เขาอยากรู้ความลับ

วา่มนัเปน็ไปไดอ้ยา่งไร และเพือ่บรรเทาความเบือ่หนา่ยจากการมอง

ดูผิวน้ำาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของทะเลรอบด้าน เขาจึงพยายามหาคำาตอบ

ตา่งๆ ดว้ยตวัเอง แตเ่มือ่เขาไมไ่ดค้ำาตอบ เขาจงึถามพอ่เพือ่กอ่ใหเ้กดิ 

แรงบันดาลใจ

พ่อของเขาอธิบายอย่างใจเย็นและอดทนเช่นเคยถึงพื้นฐาน

หลกัๆ ของกลไกของเครือ่งจกัรไอน้ำา พอ่เริม่ดว้ยการอธบิายเกีย่วกบั 

การต้มน้ำาให้เดือด เขาแสดงให้เห็นถึงกลไกเครื่องจักรที่ถูกผลักให้

ทำางานจากไอน้ำาทีเ่กดิขึน้ เขาอธบิายถงึการทำางานของสว่นประกอบ

พื้นฐานสองส่วนของเครื่องจักรไอน้ำา ซึ่งได้แก่หม้อน้ำาที่เป็นตัวผลิต

ไอน้ำาและตัวเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนเพลาเพื่อทำาให้เรือแล่นไปได้

ถึงแม้ว่าพ่อจะอธิบายต่อถึงการทำางานของลูกสูบและกระบอกสูบ

ต่างๆ แต่ปีเตอร์ก็พอใจกับความรู้พื้นฐานแค่นั้น เขาไม่สามารถที่จะ
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นึกภาพของกระบวนการทั้งหมดได้โดยปราศจากตัวอย่างของกลไก

เครื่องจักร เครื่องยนต์ แต่ทว่าเขานั้นมิได้ท้อใจ เขากลับคิดว่าสัก

วันหนึ่งเขาอาจจะสร้างเรือกลไฟของตนเองสักลำา

หลังจากนั้นไม่นาน ความสนใจเกี่ยวกับกลไกของเรือก็เลือน 

หายไปเนือ่งจากความนา่ตืน่ตาตืน่ใจของทวิทศันต์า่งๆ รอบๆ ตวัเขา  

เรือแล่นไปทางทิศเหนือในทะเลแดงที่ข้างหนึ่งเป็นชายฝั่งของทวีป

แอฟริกาและอีกข้างหนึ่งเป็นทวีปเอเซีย ทำาให้เห็นภาพทิวทัศน์ของ 

ดินแดนต่างๆ ซึ่งทำาให้เขาอัศจรรย์ใจและดีใจ เขาจะไม่มีวันลืม 

พรมแดนอันกว้างใหญ่ที่แห้งแล้งริมทะเลแดงและกระแสลมแรงจัด 

กับพายุทรายที่ทำาให้มองอะไรไม่เห็นจนถึงขั้นต้องลงไปหลบอยู่

ภายใต้ท้องเรือหลายครั้งในระหว่างการเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึง

คลองสุเอซ พ่อของเขาก็ได้ชี้ให้ดูทางรถไฟที่พ่อได้ช่วยสร้างในสมัย

สงครามโลกด้วยความภาคภูมิใจและไม่เคยลืมเลือน

เมื่อชายฝั่งของอียิปต์ลับสายตาไป และเรือแล่นพ้นจากคลอง

สุเอซแล้ว เขาก็เข้าสู่เขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีน้ำาทะเลสีฟ้า 

และนิ่งสงบ ปีเตอร์นั้นตื่นเต้นด้วยความสนใจตามประสาเด็ก

เมื่อเห็นเกาะมอลต้าในขณะที่เรือแล่นผ่าน จากนั้นจึงเดินทาง

ผ่านช่องแคบยิบรอลต้า อ้อมไปทางทิศเหนือผ่านแนวฝั่งตอนใต ้

ของโปรตุเกส ก่อนที่จะเผชิญคลื่นสีเทาลูกใหญ่ในมหาสมุทร

แอตแลนติก นับเป็นเวลา 3 สัปดาห์หลังจากออกจากบอมเบย์ 

ในที่สุดเรือจึงเดินทางมาถึงอังกฤษ ปีเตอร์และครอบครัวได้ขึ้นฝั่ง

ที่ท่าเรือเซาท์แทมตัน
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ครอบครวัมอรแ์กนยงัคงตอ้งเดนิทางตอ่ไปทางบกอกี จดุหมายแรก 

ก็คือเมืองสวอนซี ในเวลส์ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 150 ไมล์ 

ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ปู่ของปีเตอร์เป็นบาทหลวงแห่งนิกาย 

แองกลิคัน และเป็นอธิการของโบสถ์เซนต์เดวิด ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำา

หมูบ้่านอยู่ทางตอนบนของหบุเขาสวอนซ ีและเปน็จดุหมายแรกของ

ครอบครัวนี้

บาทหลวงเดวดิ วตัสนั มอรแ์กน เปน็นกับวช จบศลิปศาสตรบ์ณัฑติ  

และเปน็อธกิารของโบสถเ์ซนตเ์ดวดิ เขาไดร้บัการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอน 

ศาสนาตลอดชีพตั้งแต่อายุ 26 ปี ในเขตชุมชนแลงกี้เฟลัค ซึ่งเป็น 

เขตใหญ่และเก่าแก่ที่ปกครองเมืองเล็กๆ ที่อยู่โดยรอบในหุบเขา 

สวอนซี วิสัยทัศน์ของบาทหลวงมอร์แกนก็คือการสร้างโบสถ์ 

คริสตจักรแห่งใหม่ในเมืองใกล้เคียงไว้สำาหรับประกอบศาสนกิจ  

ใน พ.ศ. 2429 คหบดใีนทอ้งถิน่ไดบ้รจิาคเงนิจำานวนหนึง่เพือ่ซือ้ทีด่นิ

ทีมี่ทำาเลเหมาะสม หลงัจากการกอ่สรา้งประมาณสบิป ีโบสถ์แหง่ใหม ่

ทีเ่รยีกวา่ โบสถ์แหง่ความสงบ กไ็ดร้บัการขนานนามอยา่งเปน็ทางการ 

ว่า โบสถ์เซนต์เดวิด โดยตัวเขาเองซ่ึงเป็นบิชอปของท้องถิ่นในวัย  

72 ปี เขาเพยีบพรอ้มไปดว้ยคณุวฒุติา่งๆ และไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็น

อธิการของโบสถ์สมความปรารถนาที่ตั้งไว้ในวัยหนุ่ม

ปีเตอร์และครอบครัวไปพักที่บ้านของบาทหลวงที่ติดกับโบสถ์ 

ตัวโบสถ์เซนต์เดวิดเป็นตึกใหญ่ทำาด้วยหิน ปีเตอร์ทึ่งกับขนาดและ

รูปลักษณ์ของโบสถ์ซึ่งสร้างขึ้นในแบบอังกฤษยุคต้นพร้อมด้วยหอ

ระฆังและห้องโถงที่สามารถบรรจุผู้เข้ามาร่วมประกอบศาสนกิจได้
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ถึง 600 คน ผนังด้านนอกทำาด้วยก้อนหินสีเทา และหลังคาทำาจาก 

หนิชนวนสเีขยีวพร้อมทัง้ระเบยีงหนิท่ีกว้างใหญเ่ช่ือมสูท่างเขา้โบสถ ์

ที่เป็นแนวโค้ง ข้างในตัวโบสถ์มีเพดานโค้งอันสูงลิ่วห่างจากพื้น 

26 ฟุต คั่นระหว่างห้องโถงกับแท่นบูชา หลังคาที่เป็นรูปโค้งของ

แท่นบูชานั้นมีคานไม้สนที่แกะสลักเป็นลวดลาย ตัวออร์แกนที่ทำา 

จากไม้นั้นเป็นความภาคภูมิใจของคริสต์ศาสนิกชนแห่งโบสถ์น้ี  

การศึกษาพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ได้จัดขึ้นใน “ห้องเรียน” ที่โอ่โถง 

ที่เรียกว่า “หลุมฝังศพ” ซึ่งอยู่ที่ชั้นล่างใต้ห้องโถงของโบสถ์ คุณปู่ 

มอร์แกนชอบเตือนผู้มาปฏิบัติศาสนกิจว่า โบสถ์ควรจะเป็นเสมือน

โรงเรียน ไม่ใช่กลุ่มเย็บปักถักร้อย

ปีเตอร์รู้สึกแปลกใจเมื่อได้ทราบว่าคุณปู่มอร์แกนของเขาไม่ใช่ 

ปูท่ีแ่ทจ้รงิ แตเ่ปน็ปูบ่ญุธรรม เขาไดท้ราบวา่พอ่ของเขาชือ่จอหน์ เดวีส่ ์ 

โดยกำาเนิด ไม่ใช่จอห์น มอร์แกน พ่อเป็นบุตรชายของจอห์น เดวี่ส์  

และ เอลซิาเบธ มอรแ์กน นอ้งสาวของคณุปูม่อรแ์กน และถอืกำาเนดิ 

ที่ออสเตรเลีย มิใช่เวลส์ เอลิซาเบธ มอร์แกน ได้ย้ายถิ่นฐานไปตั้ง 

รกรากที่ออสเตรเลียประมาณ พ.ศ. 2430 เธอได้แต่งงานกับจอห์น  

เดวี่ส์ และมีบุตรธิดาหลายคน พวกเขาพักอาศัยอยู่ทางตอนเหนือ 

ของควนีสแลนด ์ในชว่งทีบ่าทหลวงมอรแ์กนและภรรยาไปเยีย่มและ

พักอยู่กับครอบครัวเดวี่ส์เป็นเวลานาน ทั้งคู่กังวลใจว่ายังไม่มีบุตร  

ด้วยความใจกว้าง จอห์น เดวี่ส์ จึงได้เสนอยกลูกสองคนให้สามี 

ภรรยาคู่นี้ โดยกล่าวว่าเขามีลูกมากเกินพออยู่แล้ว ซึ่งก็เลย 

กลายเป็นที่มาว่าจอห์น พ่อของปีเตอร์ซึ่งขณะนั้นอยู่ในวัย 4 ขวบ  

กับเมอน่า น้องสาวในวัย 2 ขวบ จึงเดินทางมาอังกฤษพร้อมกับ
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บาทหลวงและภรรยา และไม่ได้พบพ่อแม่ที่แท้จริงอีกเลย ในขณะที่ 

อยู่ที่บ้านบาทหลวงที่เวลส์ เด็กทั้งสองจึงได้รับการเปลี่ยนนามสกุล

เป็น มอร์แกน

เพียงไม่นานหลังจากที่มาพักที่บ้านของคุณปู่มอร์แกน ปีเตอร์

และครอบครัวก็ออกเดินทางต่อไปอีก ตามแผนที่วางไว้ก็คือเอา 

ปีเตอร์ไปฝากไว้ที่บ้านของแม่โดยให้อยู่กับตาและยาย ซึ่งเป็นผู้ที ่

จะดูแลและรับผิดชอบเรื่องการศึกษาของเขา วิลเลียม จอห์น รีส 

คณุตาของปเีตอร ์พาครอบครวัปเีตอรม์าทีไ่รข่องครอบครวัรสีทีบ่รนิ  

ไร่อันใหญ่โตที่รู้จักกันในชื่อบ้านเกลลี่ ซึ่งอยู่ในชนบทเรียกว่า 

คาร์มาเทนเชียร์ อยู่ทางตะวันออกของลันเนลลี่ ถึงแม้ว่าในอดีต

ครอบครัวรีสเคยครอบครองที่ดินที่ครอบคลุมถึง 3 อำาเภอของเวลส ์

แต่ในปัจจุบันไร่ของครอบครัวก็ยังใหญ่โตกว้างขวาง ซึ่งมีทั้งส่วนที ่

เป็นหินและส่วนที่เป็นป่าในพื้นที่

บ้านเกลลี่จึงกลายเป็นบ้านใหม่ของปีเตอร์ พ่อแม่เขาได้เดินทาง 

กลับอินเดียแล้ว และปีเตอร์ก็ เริ่มเข้าโรงเรียนประจำาที่ชื่อ  

พารค์เฮาส ์ในสวอนซ ีในวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์และกลบัมาอยูบ่า้นเกลลี ่

ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ บ้านเกลลี่นั้นเป็นบ้านแบบวิคตอเรียนที่ 

คอ่นขา้งใหญ ่สรา้งดว้ยอฐิและมงุหลงัคาดว้ยหนิชนวน มรีะเบยีงและ 

สวนที่กว้างขวางอยู่ด้านหน้าและมีสวนกว้างติดรั้วด้านหลัง  

การเขา้ออกสว่นใหญข่องคนในบา้นนัน้ใชป้ระตดูา้นขา้ง ประตทูางเขา้ 

ด้านหน้าใช้สำาหรับแขกหรือใช้ในโอกาสพิเศษ โดยปีเตอร์มีห้องนอน

ส่วนตัวอยู่ชั้นบน
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ปเีตอรร์ูส้กึทัง้ตืน่เตน้และหวาดกลวักบัการเปลีย่นแปลง ทกุอยา่ง 

แปลกใหม่และท้าทาย เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อน และเขาก็ 

รู้สึกว้าเหว่เช่นกันจากการท่ีอยู่ห่างไกลจากครอบครัว เขาสับสนเล็กน้อย 

จากการท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะมีความ 

รูส้กึใหม่ๆ  เกิดขึน้มากมายภายในระยะเวลาอนัส้ัน การกลบัไปอนิเดยี

ของพอ่แมท่ำาใหป้เีตอรร์ูส้กึเหมอืนกับถูกทอดทิง้ เขาเขา้ใจถงึเหตผุลที่

พอ่แมพ่าเขามาอยูท่ีเ่วลส ์แตข้่อเสยีนัน้รูส้กึวา่จะยิง่ใหญม่ากและขอ้ดี

ท่ีเห็นนั้นดูเหมือนจะไม่สำาคัญอะไร ชีวิตของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือ 

เป็นหลังมือ โลกของเขานั้นไม่เหมือนเดิม และเพราะไม่มีอะไรเป็น 

หลกัยดึ ปเีตอรจ์งึหันไปพึง่ความสามารถของตนเองทีจ่ะคดิโดยตรรกะ 

และสรปุดว้ยเหตแุละผล ในท่ีสดุเขาก็ยอมรบัผู้คนรอบๆ ตวัและสภาพ 

ความเปน็อยู่ เขาเรยีนรูท้ีจ่ะอยูก่บัความเจบ็ปวด โดยตัง้ใจทำาดทีีส่ดุ

ในสถานการณ์ใหม่

คุณตารีสถือว่าตนเองเป็นผู้ เชี่ยวชาญในเรื่องกฎเกี่ยวกับ

เหตุผล ด้วยความฉลาดปราดเปรื่องพร้อมกับความสามารถในเรื่อง 

ต่างๆ มากมาย เขาสามารถทำาสิ่งต่างๆ ที่ตั้งใจได้สำาเร็จเป็นอย่างดี  

ซึง่เขาภมูใิจในเรือ่งนีม้าก เขาคอ่นขา้งจะเป็นเดก็อจัฉรยิะ เขาออกจาก 

โรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2425 เมื่ออายุ 17 ปี เพื่อที่จะมาบริหารจัดการ

เหมอืงแรข่องพอ่เขาทีม่าสารด์าเฟน ทีต่ัง้อยูท่างเหนอืของไรอ่นัเปน็ 

ส่วนหนึ่งของที่ดินของเขาท่ีเรียกว่าไร่เกลลี่ ด้วยความที่เป็นวิศวกร 

โดยนสิยัและอาชพี เขาออกแบบและสรา้งไร่รสีดว้ยตนเอง นอกจากนัน้ 

เขายังบริหารโรงหล่อกลันมอร์ ซึ่งหล่อเหล็กแท่งเป็นรูปต่างๆ  

หรอืสง่ตอ่ไปยงัโรงงานรดีเหลก็เพ่ือทีจ่ะขึน้รปูเหลก็ตอ่ไป เขายงัเปน็ 
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จิตรกรและนักเขียนที่เก่ง และเป็นทนายความที่ประสบความสำาเร็จ

ในการสู้คดีให้ลูกความอีกด้วย

เน่ืองจากเป็นคนท่ีคิดอย่างมีเหตุผล คุณตารีสจึงเป็นคนท่ีมองอะไร 

เถรตรงไปกับเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง และไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยกับแนว

ความคิดท่ีไมเ่ป็นวทิยาศาสตร ์นอกจากนัน้ยงัคาดหวงัวา่หลานจะต้อง 

เป็นคนมีเหตุมีผลเช่นเดียวกับเขา เขาคอยตรวจตราสอดส่องว่า 

การศึกษาของปเีตอรแ์ละกจิกรรมในยามวา่งบรรลจุดุประสงค์ทีต้ั่งไว้

หรอืไม ่เขาถอืวา่การอยูน่ิง่เฉยเปน็ความสญูเปลา่ และคิดว่าการท่ีใช้

สมองกับความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่ดี

เนื่องจากมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจต่างๆ ของตนเอง

เปน็เวลายาวนาน คุณตารสีจงึมบีคุลกิและความเปน็นักธรุกจิเต็มตัว  

เขามกัจะทำาใหป้เีตอรร์ูส้กึวา่เขาเปน็คนทีม่ธีรุะทีส่ำาคญัมากมายและ

ยุ่งอยูต่ลอดเวลา และดเูหมอืนจะกระทำาทกุสิง่อยา่งเพือ่ความสำาคัญ

ของตนเอง และมักจะต้องการให้คนอื่นทำาในสิ่งที่แม้แต่ตนเองก็ไม่

สามารถที่จะทำาได้

ปีเตอร์ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่ของเขาและกิจวัตรของการอยู่

โรงเรยีนประจำาระหวา่งสปัดาหแ์ละอยูท่ีบ่า้นในชว่งสดุสปัดาหไ์ดย้าก

ในระยะแรก เขาไม่คุ้นเคยกับระเบียบวินัยที่เข้มงวดและพยายาม

หลกีเลีย่ง หลงัจากไดร้บัการดแูลอยา่งเขม้งวดในระยะแรก แต่ตอ่มา 

ก็ปล่อยให้เขาทำาอะไรได้ตามอำาเภอใจ เพราะด้วยวัยหกสิบกว่าจน 

เกอืบจะเจด็สบิป ีประกอบกบัการทีไ่มเ่คยมเีด็กอาศยัอยูด้่วย คุณตา 



ชีวประวัติ 45

คุณยายของเขาจึงไม่ค่อยมีเวลาให้และไม่ค่อยได้แสดงความรักกับ 

หลานเทา่ไรนกั คณุตานัน้ยุง่อยูเ่สมอ ส่วนคณุยายกไ็มค่อ่ยจะอยูบ่า้น 

และยุ่งอยู่กับธุระของตัวเอง นอกจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่ได้แสดงให้

เห็นว่ามีอารมณ์ขันมากนัก

คุณตารีสนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความอดทนจำากัด ท่านได้

สรา้งหอ้งไวส้ำาหรบัทำางานชา่งอยา่งสวยงาม อยูต่ดิกบัตวับา้นไร ่ซึง่ก็ 

ดึงดูดความสนใจและจินตนาการของปีเตอร์ได้เป็นอย่างดี ในห้อง

เต็มไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเด็กที่ซุกซน

แต่อย่างใด แต่เขาก็อดใจไม่ได้ที่จะลองใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้น 

เขามกัจะหาขอ้อา้งทีจ่ะเขา้ไปเพือ่ดเูครือ่งไมเ้ครือ่งมอืเหลา่น้ัน เวลา

ที่คุณตารีสรู้ว่าเขาทำาอะไรอยู่ที่ไหน ท่านก็จะดุว่าด้วยความไม่พอใจ

และขุน่เคอืงเลก็นอ้ย ตำาหนปีิเตอรท์ีท่ำาใหข้้าวของวางผดิที ่แลว้จงึไล ่

เขาออกไปจากห้องทำางานนั้น

ปีเตอร์เห็นว่าคุณยายค่อนข้างจะเป็นคนประหลาด เขาแทบจะ 

ไมเ่จอเธอเลย นอกจากเวลาดืม่น้ำาชา เธอปว่ยบอ่ยและมกัจะไปอยูท่ี่

กรงุลอนดอนเพือ่พักฟืน้ในสถานพยาบาล หรอืมคีนรบัใชค้อยดแูลที ่

บ้านไร่ คุณยายเป็นคนใจดีแต่ข้ีอาย และมีเสียงท่ีนุ่มนวล แต่ทว่าท่านน้ัน 

ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเด็ก

ปีเตอร์มักจะเล่นกับคนรับใช้และเห็นว่าเขาเหล่าน้ันเป็นคนที่

จรงิใจและคบงา่ย เขารู้สกึสบายใจในครวัมากกวา่ในหอ้งรบัประทาน

อาหาร และมักจะนำาของเล่นไปเล่นในครัวเวลาที่ฝนฟ้าอากาศไม่
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เป็นใจต่อการเล่นในสวน คุณยายก็มิได้ห้ามแต่ประการใด เธอเข้าใจ

ดีว่าโดยธรรมชาติแล้วเด็กผู้ชายก็ต้องซนบ้าง และเธอก็ยินดีที่จะให้ 

ของรกในครัวมากกว่าในบริเวณอื่นของบ้าน ความพยายามที่จะ

แสดงความรักของท่านนั้นออกจะดูแปลกๆ และปีเตอร์เองก็เป็นคน

ขีอ้ายเหมือนกนั จงึมกัจะตอบรบัการแสดงความรกัของคุณยายด้วย

ใบหน้าที่เคร่งขรึม

คุณตารีสน้ันมีหน้าที่พาปีเตอร์ไปส่งโรงเรียนประจำาทุกเช้า 

วนัจนัทร ์อย่างไรกต็าม เขากย็งัมขีอ้กงัขาเกีย่วกบัการศกึษาของปเีตอร ์ 

คณุตาไมเ่ชือ่ถือในการเรยีนรูด้ว้ยวธิทีอ่งจำา แตเ่ชือ่ในการเรยีนรูด้ว้ย 

การกระทำา เขาจึงตั้งใจที่จะให้หลานมีความรู้ในด้านเทคนิคและ 

เครื่องกลตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์นั้นและเป็นการ 

ดึงดูดความสนใจในเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ เขาจึงซื้อชุด 

เครื่องมือการก่อสร้างเมคคาโนสำาหรับเด็กให้ปีเตอร์ชุดหนึ่ง

เมคคาโนนั้นเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงของเครื่องมือก่อสร้างจำาลองที่

ได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรมเครื่องกล มันไม่ได้เป็นเพียง

ของเด็กเล่น แต่ได้รับการออกแบบเพื่อสอนเด็กเกี่ยวกับวิธีการ

สร้างอุปกรณ์เครื่องยนต์กลไก และให้คานและเกียร์มาด้วยเพ่ือให้

เคร่ืองยนต์สามารถทำางานได้ ปีเตอร์สามารถออกแบบและสร้าง 

ของเล่นที่เป็นเครื่องยนต์กลไกได้ด้วยตนเองจากชุดเมคคาโน 

เนือ่งจากชดุเมคคาโนน้ันมาพรอ้มกับคูม่อืการสรา้งของเลน่ต่างๆ เชน่ 

รถแขง่ เรอืขนส่ง รถเมลส์องชัน้ รถบรรทกุขยะ และรถจกัรยานยนต ์

ซึง่มท้ัีงใหส้ว่นประกอบและความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารประกอบแกป่เีตอร ์
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ไดแ้ก่ แผ่นเหล็กทีเ่จาะแลว้ แผน่เหลก็และคาน นอ็ตและเกลยีวเลก็ๆ  

ลอ้หมนุ ลกูลอ้ เฟอืงเกยีรแ์ละแกนตา่งๆ ทีช่ว่ยทำาใหข้องเลน่เคลือ่นท่ีได้  

เครือ่งมอืทีจ่ำาเปน็ตอ้งใชก็้มเีพยีงแคไ่ขควงเลก็ๆ และประแจ ข้อจำากัด

ทีม่ต่ีอสิง่ทีเ่ขาจะประดษิฐไ์ดก้เ็พียงข้ึนอยูก่บัความคดิและจนิตนาการ

ของตนเท่านั้น

ในขณะนั้นเป็นช่วงที่อังกฤษเข้าสู่ยุคของการบิน จินตนาการของ 

ปเีตอรน์ัน้โลดแล่นไปกับการขบัเครือ่งบนิ เขาหมกมุน่อยูก่บัเครือ่งบนิ

จำาลองแบบตา่งๆ และรูส้กึไดด้ว้ยสญัชาตญาณของเดก็วา่ในไมช่า้การ

เดนิทางทางเรอืนัน้จะตอ้งถูกแทนทีโ่ดยทางอากาศเปน็แน่ ในตอนแรก 

ปีเตอร์แกะเครื่องบินของเล่นและประกอบกันเข้าไปใหม่เพื่อที่จะ 

เรยีนรูว้า่สว่นตา่งๆ ประกอบเขา้ดว้ยกันไดอ้ยา่งไร และเพ่ือจะได้เรียนรู้ 

พ้ืนฐานของการสร้างเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบิน เขาเริม่ท่ีจะทดลองกบั 

ของเล่นสำาเร็จรูปท่ีมีขนาดเบาที่ใช้ม้วนหนังยางเป็นตัวขับเคลื่อน  

ในที่สุดเขาก็เริ่มประกอบเครื่องบินของเล่นของตนเองจากอุปกรณ์

พเิศษตา่งๆ ทีร่วมไปถงึลานมอเตอรเ์พือ่ทีจ่ะหมนุใบพดัในระหวา่งทีบ่นิ

บริษัทเมคคาโนนั้นยังออกอุปกรณ์พิเศษต่างๆ เป็นรุ่นๆ ที่มีทั้ง 

สว่นประกอบสำาหรบัการสรา้งเครือ่งบนิ พรอ้มกบัอะไหลท่ีใ่ชแ้ทนกนัได้ 

สำาหรับการสร้างเครื่องบินจำาลองแบบต่างๆ ที่เหมือนจริง อุปกรณ์

เครือ่งมอืเหลา่นีม้าพรอ้มกบัคูม่อืการสรา้งเครือ่งบนิ และรายละเอยีด

เกีย่วกบัหลกัการเร่ืองเครือ่งยนตก์ลไกทีจ่ำาเปน็สำาหรบัทำาใหเ้ครือ่งบิน 

สามารถบนิอยูใ่นอากาศได ้ดว้ยการใชอ้ปุกรณเ์หลา่น้ี ปเีตอรส์ามารถ 

ที่จะประกอบลำาตัวเครื่องบินแต่ละชนิดเข้ากับลานมอเตอร์ซึ่งเป็น 



ปัญญาเหนือสามัญ48

ตัวหมุนใบพัดและขับเคล่ือนล้อสำาหรับลงจอดในเวลาเดียวกัน เคร่ืองบิน 

จำาลองแบบต่างๆ ที่เขาสะสมมีจำานวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และมี

จำานวนไมน่อ้ยทีเ่ปน็รุน่ทีซ่บัซอ้น ดว้ยการฝึกฝนและค่อยๆ ปรบัปรงุ

ทลีะเลก็ทลีะนอ้ย เขากส็ามารถทำาใหม้นับนิได้อยา่งนิม่นวลเปน็ระยะ

ทางไกล

เมือ่ป ีพ.ศ. 2481 ปเีตอรม์อีาย ุ12 ขวบ เขาได้คน้พบวธิปีระดษิฐวิ์ทย ุ 

เขาได้วิทยุแร่เก่ามาเครื่องหนึ่งจากคุณตารีส ซึ่งเขาก็แกะออกมาดู

ทันทีเพื่อท่ีจะศึกษากลไกการทำางานของวิทยุ เขาได้เรียนรู้วิธีการ

ทำางานของวิทยุ และค้นพบหลักการพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า เมื่อเขา

เขา้ใจหลกัการและสว่นประกอบตา่งๆ แลว้ เขาก็พรอ้มท่ีจะประกอบ

วิทยุเครื่องแรกของตนเอง

ปเีตอรเ์ริม่จากการประกอบวทิยแุรแ่บบง่ายๆ ก่อน โดยเก็บสะสม

อุปกรณ์ส่วนประกอบที่ราคาไม่แพงจากที่ต่างๆ ได้แก่ สายไฟ ตะกั่ว

สำาหรบับดักร ีแผงบอร์ดไม ้เพือ่ประดษิฐว์ทิยขุองเขา เขาฉลาดในการ 

ใชส้ิง่ทีม่ ีเขายดึแทง่แรห่นิกบัแผน่ไม้เพือ่ตอ่วงจร เหลาปลายดา้นหนึง่ 

ของลวดทองแดงให้แหลมและกดลวดตัวนำาหรือ “หนวดแมว”เข้าไป 

ในแท่งแรห่นิ สว่นประกอบเหล่านีก้ลายเป็นเครือ่งรบัสัญญาณทีแ่ยก

สัญญาณเสียงออกจากคลื่นวิทยุ เขาเรียนรู้วิธีการเจาะรู การติดตั้ง

อปุกรณ ์การรอ้ยสายไฟ การประกอบวทิย ุการพนัสายไฟใหม้ากพอ 

ทีจ่ะมว้นเปน็คอยลเ์พ่ือจะรบัสัญญาณวิทยุท่ีถกูต้อง แลว้เขากท็ดลอง

และปรับวิทยุของเขา จนกระทั่งสามารถทำาให้เสียงดังและชัดตามที่

ต้องการ
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วิทยุและอุปกรณ์ไฟฟ้าง่ายๆ ต่างๆ กลายเป็นสิ่งที่ปีเตอร์ชอบ

และสนใจ เขาใชเ้วลาวา่งสว่นใหญก่บัส่ิงเหลา่น้ี เขาทุ่มเทความสนใจ

ให้กับเทคโนโลยีของวิทยุเหมือนกันกับท่ีเคยทุ่มเทให้กับเครื่องบิน

จำาลองและชดุเมคคาโน เดก็หนุ่มทีไ่มค่อ่ยช่างคุยและขีอ้าย เลอืกทีจ่ะ

ใชเ้วลาวา่งวนัเสารอ์าทติยท์ีบ่า้นเกลลีอ่ยูต่ามลำาพงัตามใจปรารถนา 

แต่ก็เป็นการใช้เวลาอยู่คนเดียวโดยมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ  

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและประกอบเครื่องยนต์เมคคาโน เครื่องบิน

จำาลอง วทิยแุละสิง่อ่ืนๆ ซ่ึงเขาจนิตนาการขึน้มา สองมอืของหนุม่วยัรุน่ 

คนนี้ง่วนอยู่กับการประดิษฐ์วัตถุต่างๆ เพื่อที่จะแสดงออกให้เห็นถึง

รูปลักษณ์และการใช้งานที่ชัดเจนของสิ่งประดิษฐ์นั้นอยู่เสมอ

ในชว่งทีว่นัเวลาผา่นไปโดยราบรืน่ทีบ่า้นเกลลี ่เมฆทีจ่ะทำาใหเ้กิด 

พายุฝนก็เริ่มก่อตัวขึ้นในขอบฟ้าของชีวิตที่เคยสงบและปลอดภัย 

ของเขา ปเีตอรต์อ้งเผชญิกบัเหตกุารณต์อ่เนือ่งตา่งๆ มากมายซึง่ทำาให ้

ชีวิตท่ีเคยสงบสุขของเขาต้องพลิกผันและทำาให้ต้องย้ายท่ีอยู่หลายคร้ัง 

ในหลายปีต่อมา

เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่แม่ของปีเตอร์เดินทางจากอินเดียมา

เยีย่มเขา ในป ีพ.ศ. 2481 โดยมแีพตรเิซยี นอ้งสาว และเดวดิ นอ้งชาย  

เดนิทางมาดว้ยเพือ่ทีม่า “ฝาก” ไวท้ีบ่า้นคณุตารสีเหมอืนกบัทีเ่คยมา

ฝากปีเตอร์เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ก่อนที่จะเดินทางกลับอินเดียโดยทางเรือ 

และไปจากชีวิตเขาอีกครั้ง แม่ส่งปีเตอร์ไปเรียนที่โรงเรียนประจำาชื่อ 

ทนับรดิจ ์ทีเ่คนท ์ซึง่อยู่ทางชายฝ่ังตะวันออกของอังกฤษ หา่งออกไป 

ประมาณ 100 ไมล์ จากบ้านเกลลี่ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำาชายชั้นนำา
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แหง่หน่ึงในประเทศ และเปน็โรงเรยีนทีม่หีลักสตูรการสอนทีไ่วโอเลต็ 

มอร์แกน แม่ของเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ลูกชายของเธอสมควรได้เรียน  

ปเีตอรเ์ริม่เปน็นกัเรยีนประจำาทีท่นับรดิจ ์ในฤดูไมใ้บรว่งในป ีพ.ศ. 2481  

แต่การศึกษาของเขาต้องหยุดชะงักลงหลังจากนั้นไม่นาน

ในช่วงตน้ป ีพ.ศ. 2482 สงครามกบัประเทศเยอรมนัมทีีทา่วา่ใกล ้

จะเริ่มขี้นแล้ว ประเทศอังกฤษกำาลังระวังและเตรียมรับมือกับการ

โจมตีทางอากาศตามเมืองต่างๆ โดยเฉพาะเมืองที่อยู่ทางใต้ของ

ประเทศ และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการยกพลขึ้นบกตามชายฝั่ง 

ตอนใต้ ในเมอืงทนับรดิจ ์เริม่มกัีบดกัรถถงัและมว้นลวดหนามปรากฏ

ให้เห็นตามท้องถนน นักเรียนที่โรงเรียนทันบริดจ์ต้องใส่หน้ากากกัน

แก๊สพิษเป็นการป้องกันตลอดเวลาเรียน เมื่อสถานการณ์เลวร้ายลง 

สัญญาณเตือนภัยทางอากาศเริ่มดังขึ้นเกือบทุกคืน ส่งสัญญาณให้

นกัเรยีนประจำารีบลงหลมุหลบภยัและอยูใ่นน้ันทัง้คนืจนกระทัง่ไดย้นิ

สัญญาณว่าปลอดภัยในตอนรุ่งเช้า หลังจากนั้นไม่นานบรรยากาศที่

โรงเรียนทันบริดจ์ก็ไม่เหมาะสมกับการเรียนอีกต่อไป

ในขณะเดียวกันพอ่แมข่องปเีตอรท่ี์ประเทศอนิเดยีกเ็ริม่วติกกงัวล

มากขึน้เรือ่ยๆ จากการทีไ่ดร้บัทราบขา่วจากทางบา้น ขณะนัน้ตอนใต ้

ของอังกฤษน้ันตกอยู่ในอันตรายมาก เขาจึงย้ายปีเตอร์ไปเรียนท่ี 

วู้ดนอร์ตันฮอล ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำาทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

กรงุลอนดอน โดยหวงัวา่ลกูจะปลอดภยั โรงเรยีนน้ีไมค่อ่ยดเีทา่ไรนัก  

โรงเรียนตั้งอยู่ในชนบทของวูสเตอร์เชียร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินสูงๆ  

ต่ำาๆ ตึกอำานวยการเป็นคฤหาสน์ท่ีดูโอ่อ่าอยู่ในบริเวณที่ดินซึ่งเคย
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เป็นของดยุคแห่งออร์ลีอองส์แห่งประเทศฝรั่งเศส โดยตึกใหญ่มีการ 

ตกแต่งเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ดอกลิลลี่ของราชวงศ์ฝรั่งเศส ซึ่งเห็น 

ได้ชัดที่สุดตามฝาผนังไม้โอ๊คสีเข้ม

อย่างไรก็ตามปเีตอรแ์ทบจะไมม่เีวลาทีจ่ะไดป้รบัตวักอ่นทีจ่ะตอ้ง

ย้ายโรงเรียนอีกครั้ง เมื่อฝรั่งเศสถูกยึดครองในวันที่ 16 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2483 พ่อแม่ของปีเตอร์เอาเขาออกจากโรงเรียนที่วู้ดนอร์ตัน  

โดยยา้ยเขากลบัไปอยูท่ีเ่วลส ์เพ่ือจะไดอ้ยูใ่กล้ๆ  กบัคุณตาคณุยาย และ 

ส่งปีเตอร์เข้าเรียนที่โรงเรียนเซนต์ไมเคิลท่ีอยู่ไม่ไกลจากบ้านของ 

คณุตา ซ่ึงเปน็โรงเรยีนเตรยีมทีม่ชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ในเวลส ์แตก่ารเรยีน 

การสอนก็ไม่ได้มีคุณภาพดีตามที่พ่อและแม่ของเขาต้องการ

ในป ีพ.ศ. 2484 แมข่องปเีตอรล์งเรอืมาจากอินเดยีอกีครัง้เพือ่ที ่

จะจดัการกบัชวีติความเปน็อยูข่องลกูชาย โดยตอ้งเสีย่งชีวติหากตอ้ง 

เจอกับเรือดำาน้ำาของเยอรมัน แม่เขาเดินทางมาถึงชายฝั่งอังกฤษใน 

เดือนธันวาคม และสมัครให้ปีเตอร์เข้าเป็นนักเรียนประจำาที่ 

เชลเทนนมั คอลเลจ ทันท ีโรงเรยีนนีต้ั้งอยูต่อนกลางขององักฤษซึง่ม ี

สภาพแวดลอ้มทีถ่อืวา่คอ่นขา้งปลอดภยัเมือ่เทยีบกบัทีอ่ืน่ โรงเรยีน

สรา้งในครสิตศ์ตวรรษทีส่บิหา้ นบัวา่เปน็โรงเรยีนเตรยีมเอกชนชัน้นำา 

ที่มีชื่อในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี วิชาการทหาร และกีฬา

หลังจากไปเรียนที่เชลเทนนัมได้ไม่กี่เดือน ปีเตอร์ก็ล้มป่วยลง  

เขาเปน็ไข้และเหง่ือออกตอนกลางคนื แลว้ต่อมากเ็จบ็ขาและไมอ่ยาก 

รับประทานอาหาร แพทย์ตรวจร่างกายแล้วพบว่าเขาติดเชื้อวัณโรค
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ในโค เปน็โรคทีเ่ขานา่จะไดร้บัมาจากการดืม่น้ำานมดบิจากววัทีติ่ดเชือ้

แบคทีเรียกลุ่มเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดโรค เชื้อวัณโรคได้เข้าสู่กระดูกและ 

ขอ้ต่างๆ ทีเ่ทา้ขวาของเขาแลว้ เมือ่ไมม่ภีมูติา้นทาน เชือ้โรคจงึสามารถ 

ที่จะเติบโตและแพร่กระจายได้ 

วัณโรคในกระดูกและข้อเป็นเร่ืองธรรมดาในช่วงประมาณ พ.ศ. 2470  

จนถงึ พ.ศ. 2485 ซึง่เปน็ระยะเวลาก่อนทีจ่ะมกีารฆา่เชือ้โรคในนมด้วย 

ความร้อนและการกำาจัดวัณโรคที่เกิดจากวัวให้สิ้นไป โอกาสที่ทำาให้

ติดโรคได้มากที่สุดก็คือการดื่มนมที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย 

ความร้อนหรือรับประทานอาหารที่ทำามาจากนมดิบ เนื่องจากเป็น

เชื้อโรคที่เติบโตช้า วัณโรคในโคจึงเป็นโรคเรื้อรังที่ใช้เวลาหลายเดือน

กว่าจะแสดงอาการ

หลังจากเชื้อโรคมีผลต่อข้อเท้าแล้ว ต่อมาได้กระจายไปมีผลต่อ 

เอ็นที่ข้อต่อ เมื่อมีการสะสมของของเหลว ความเสื่อมของกระดูก

ก็เพิ่มมากขึ้น ปีเตอร์จึงทรมานจากความเจ็บปวด มีอาการบวม 

และเคลื่อนไหวลำาบาก ซึ่งทำาให้เขาต้องเดินขากะเผลก และเมื่อ

โรคนั้นทวีความรุนแรง ฝีก็เริ่มปรากฏขึ้นในบริเวณเนื้อเยื่อที่ติด

เชื้อ

ในป ีพ.ศ. 2484 ยงัไมม่ยีารกัษาวณัโรค คงมแีตเ่พยีงการพกัและ 

รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชนอ์ย่างเครง่ครดัเทา่นัน้ทีเ่ปน็การรกัษา

และให้ผลดีที่สุดแก่ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเพื่อจะได้ฟื้นจากโรค

และเป็นการป้องกันโรค สถานพักฟ้ืนเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและดี
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ที่สุดต่อการรักษา โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มเป็นวัณโรค วิธีรักษาโรคนี้ 

ก็คือต้องพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง รับประทานอาหารที่ครบสมบูรณ์ 

ทกุหมู ่และหลกีเลีย่งจากการทำางานหนกัทกุชนิด ด้วยวธิน้ีีผูป่้วยกจ็ะ 

ได้รับอากาศที่สดชื่นและอาหารที่มีประโยชน์

ปีเตอร์เข้ารับการรักษาอยู่ที่สถานพักฟื้นในชนบท ส่วนหนึ่งของ

วิธีการรักษาก็คือให้นอนบนเตียงที่ระเบียงข้างนอก ซึ่งปีเตอร์ต้อง

นอนอยูใ่นสภาพอากาศตา่งๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามฤดกูาล ตลอดจน 

ไดเ้จอพายหุมิะเปน็เวลาหลายเดอืน เมือ่อาการไมด่ขีึน้หลงัจากการ 

รักษาอยู่หลายเดือน แพทย์จึงตัดสินใจทำาการผ่าตัด

ศัลยแพทย์พบว่ากระดูกข้อเท้าขวาของปีเตอร์นั้นมีการอักเสบ

เรื้อรังจากวัณโรค ดังนั้นเพื่อที่จะป้องกันเท้าไม่ให้ถูกทำาลายมากไป 

กว่านี้ แพทย์ได้ตัดส่วนที่ลุกลามของกระดูกข้อเท้าทิ้ง ทำาความ

สะอาดเนื้อเยื่อและเชื่อมต่อกระดูกข้อเท้าเข้ากับกระดูกที่อยู่ติดกัน  

สำาหรับชีวิตที่เหลือของปีเตอร์นั้นต้องดำารงอยู่โดยที่ข้อเท้าถูกตรึงไว ้

ไม่สามารถขยับได้ตามธรรมชาติ ถึงแม้ว่าปีเตอร์สามารถเดินได้ 

ในที่สุด โดยมีขากะเผลกเล็กน้อยอยู่ตลอดเวลา แต่เขาก็ไม่สามารถ

ที่จะใช้ขาขวาของเขาได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมอีกเลย เขากล่าว 

ภายหลงัวา่ ถงึแมค้วามบกพรอ่งทางรา่งกายนีจ้ะมขีอ้เสยีอยา่งเหน็

ได้ชัด แต่มันเป็นสิ่งที่รักษาชีวิตของเขาให้รอดพ้นจากชะตากรรมที ่

ต้องไปเป็นทหารในช่วงระหว่างสงคราม และด้วยความชื่นชอบใน

เครื่องบิน เขาก็คงจะเลือกที่จะไปเป็นนักบินขับเครื่องบินทิ้งระเบิด

และจะทำาให้เขาได้รับผลที่ร้ายแรงจากการก่อกรรมดังกล่าว
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ขาขวาของเขานัน้ไดร้บัการเขา้เฝอืกหนาอยู ่9 เดือน เพือ่ป้องกัน 

การเคลื่อนไหวของข้อเท้าเพ่ือให้กระดูกเชื่อมสมานกันสนิท  

เขาเคลือ่นไหวด้วยไม้ค้ำายนัใตแ้ขนเพือ่ชว่ยพยงุตวั ตอนแรกกล็ำาบาก

เพราะต้องอาศัยกำาลังจากการทรงตัวของส่วนบนของร่างกายเพ่ือที่

จะบังคับการใช้ไม้ค้ำายัน แต่ด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและความ

ตั้งใจอย่างแน่วแน่ ไหล่และมือของเขาจึงแข็งแรงและมีขนาดใหญ่ 

จนกลายเป็นจุดเด่นของรูปลักษณ์ทางกายของเขาไปตลอดชีวิต

ปีเตอร์ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนอยู่ท่ีบ้านของคุณตาที่เวลส์ และด้วย

ความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าอากาศที่บริสุทธิ์เป็นการรักษาที่ดีที่สุด 

สำาหรบัวณัโรค แมข่องเขาจึงจัดบา้นพกัสำาหรบัฤดรูอ้นในสวนไวใ้หเ้ขา 

อยู่ในฤดูร้อน โดยเธอคอยดูแลรักษาเขาให้แข็งแรง เขามักจะนั่งนิ่งๆ 

อยู่บนเก้าอี้ที่ระเบียงโดยมีแม่อยู่เคียงข้าง และเพื่อเป็นการส่งเสริม

การรกัษาดว้ยอากาศบรสิทุธิ ์เก้าอ้ีของเขานัน้จงึมลีอ้หมนุท่ีชว่ยใหเ้ขา 

สามารถทีจ่ะหมนุตวัไปทางทศิทีม่แีสงแดดได ้ตวัเขาเองกง็ว่นอยูก่บั

การประดิษฐ์วิทยุที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ

ในชว่งปลายฤดรูอ้น หลงัจากถอดเฝอืกออกและนบัวา่การผา่ตดั

ประสบผลสำาเรจ็ ปเีตอรส์ามารถเดนิไดอี้กครัง้ แตโ่รคทีข่อ้เทา้ซึง่เกดิ 

จากวณัโรคนัน้ไมห่าย เทา้ของเขายงัคงบวมและช้ำา ในตอนทีเ่ขากลบัไป 

ที่เชลเทนนัมเพื่อเรียนหนังสือต่อในช่วงฤดูใบไม้ร่วง แม่ของเขา 

สมัครเป็นผู้ช่วยแม่บ้านและย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนด้วยเพื่อท่ีจะได้อยู่

ใกลช้ดิลูก เธอชว่ยภรรยาของครผููด้แูลนกัเรยีนประจำาทำางานและดแูล 

ลูกไปด้วยในขณะเดียวกัน
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ปีเตอร์กลับเข้าเรียนด้วยการยอมรับสภาพโดยดีและปราศจาก

วี่แววของการสงสารตัวเองหรือมีความขมขื่นใจเกี่ยวกับเท้าที่บวม

ของเขา ดูเหมือนกับว่าปัญหาที่เท้านั้นจะไม่ได้ทำาให้ชีวิตของเขา

เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลย เขาไม่เคยรู้สึกท้อแท้หรือโทษว่ามัน

เป็นสิง่ท่ีทำาใหช้วีติเขาพังพินาศ และโดยอุปนิสยัของเขา เขาไมใ่ชเ่ปน็

คนทีช่อบเขา้สงัคมอยูแ่ลว้ เพราะฉะนัน้เขาจงึพยายามอยูเ่ฉยๆ และ

ระวงัตัว เขาเองกไ็มเ่คยมเีวลาวา่งมากพอหรอืมคีวามสนใจทีจ่ะเลน่

กฬีาหรอืการแข่งขนัใดๆ เขาไมช่อบครกิเกต็และไมส่นใจทีจ่ะเลน่รกับี ้

ซึง่เปน็สิง่ทีท่ำาใหพ้อ่ของเขาผดิหวงั พอ่เปน็คนทีร่กักฬีาและเคยเปน็

นักกีฬารักบี้ที่เก่งในวัยเด็ก

ในยามว่าง ปีเตอร์ยังคงทดลองประดิษฐ์วิทยุ ถอดส่วนประกอบ 

ปรับปรุงส่วนต่างๆ และประกอบเข้ากันให้เหมือนเดิม ห้องของเขาที่

เชลเทนนัมนั้นเต็มไปด้วยส่วนประกอบของวิทยุ ในยุคนั้นเทคโนโลยี

ของวิทยุได้พัฒนาจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการสร้าง

หลอดสญุญากาศ ซ่ึงทำาใหไ้มเ่พยีงแตจ่ะสามารถรบัสญัญาณออ่นๆ ได ้ 

แต่สามารถขยายเสียงได้เช่นกัน ปีเตอร์น้ันจึงสามารถนำาความรู้

ในการประกอบวิทยุแร่แบบเดิมมาใช้กับวิทยุแบบใหม่ที่มีหลอด

สญุญากาศไดเ้ปน็อยา่งดแีละงา่ยดาย เมือ่เขาหาสว่นประกอบสำาคัญ 

ได้ครบแล้ว เขาจึงเริ่มประดิษฐ์และประกอบวิทยุเครื่องใหม่ที่มี

ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เขาทดลองวิทยุท่ีเขาออกแบบเหมือน 

เช่นเคยจนกระทั่งสามารถปรับปรุงคุณภาพและการใช้งานของวิทยุ 

ใหดี้ข้ึนได้ เขาทดลองใช้ลำาโพงแบบตา่งๆ จนกระทัง่สามารถสรา้งระบบ 

เสียงที่ดีที่สุดซึ่งช่วยทำาให้คุณภาพในการฟังดีขึ้น
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ในช่วงสงคราม ความขาดแคลนอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และของใช้

บริโภคจำาเป็นต่างๆ กลายเป็นเรื่องปกติ การปันส่วนสิ่งของที่จำาเป็น

ถูกกำาหนดขึ้นอย่างเข้มงวดและมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ 

ปเีตอรเ์รยีนทีเ่ชลเทนนมั คอลเลจ ผลไม ้ผกั เนย แปง้ นม น้ำาตาล เน้ือสตัว ์

และปลาขาดแคลนอยู่เสมอ และจำานวนที่กำาหนดให้เด็กแต่ละคนได้ 

บริโภคน้ันได้รับการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวัง จริงๆ แล้วการที่ 

ปรมิาณนมสดขาดแคลนอาจเปน็ผลโดยบงัเอญิทีท่ำาใหป้เีตอร์นัน้ตอ้ง

ดื่มนมที่มีเชื้อโรค ซึ่งทำาให้เขาติดเชื้อวัณโรค

เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพที่ต่อเนื่อง ผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นถึง

ความจำาเป็นว่าอาหารที่โรงเรียนของปีเตอร์ต้องมีผักผลไม้เพียงพอ

และมีปริมาณเนื้อสัตว์ตามที่ได้รับการปันส่วน แต่เนื่องจากตั้งอยู่ใน

ชนบท ทางโรงเรยีนสามารถทีจ่ะเสรมิคณุภาพอาหารของนกัเรยีนดว้ย 

สตัวเ์ลก็ทีจ่บัไดใ้นบรเิวณใกลเ้คยีง และโรงเรยีนได้ดัดแปลงสนามกฬีา 

ให้เป็นแปลงปลูกผัก อย่างไรก็ตาม อาหารที่โรงเรียนก็ยังค่อนข้าง 

น่าเบื่อสำาหรับปีเตอร์ เพราะมักจะมีสตูว์กระต่ายพร้อมกับเครื่องใน

และหอมใหญ่ให้รับประทานบ่อยครั้ง

เนื่องจากการขาดแคลนผ้า ปีเตอร์จำาเป็นที่จะต้องใช้เสื้อผ้าเก่า

ที่ยังพอใส่ได้ และแม่จะคอยซ่อมส่วนที่ปริหรือขาดต่างๆ สำาหรับใน

ห้องเรียน การที่อุปกรณ์การเรียนการสอนขาดแคลนทำาให้นักเรียน

ไม่สามารถที่จะทำาการทดลองต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ครูต้องแสดงการ 

ทดลองให้นักเรียนดู แต่ความยากลำาบากก็มีส่วนดีเช่นกัน มันทำาให้ 

ปเีตอรเ์หน็ว่าความสามารถในการประดษิฐ ์ความประหยัด และความ 
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ฉลาดในการใช้ข้าวของต่างๆ นั้นมีคุณค่า และเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไป

ตลอดชีวิต

ปีเตอร์สนใจวิธีการวิเคราะห์ต่างๆ และความมีเหตุและผลอย่าง

ละเอยีดถีถ่ว้นของวิทยาศาสตร ์แตใ่นทางตรงกนัขา้ม เขาไมไ่ดแ้สดง

ความสนใจในเรื่องของศาสนาเท่าไรนัก ถึงแม้ว่าคุณปู่ของเขาเป็น

ศาสนาจารยข์องนกิายแองกลคินักต็าม และทีโ่รงเรยีนเชลเทนนมัน้ัน 

หลักสูตรการสอนก็ค่อนข้างมีแนวโน้มไปในทางนิกายนั้นเช่นกัน  

ปเีตอรใ์ชป้ญัญาเป็นหลกั เขามผีลการเรยีนดแีละเรยีนจบจากโรงเรยีน 

เชลเทนนัมตามกำาหนด

หลงัจากจบจากโรงเรยีนแลว้ ปีเตอรย์า้ยไปอยูท่ีล่อนดอน ในเดอืน

เมษายน พ.ศ. 2487 เขาเขา้เรยีนท่ีวิทยาลยัวศิวกรรมไฟฟา้ฟาราเดย-์ 

เฮาส ์ทีเ่ซาทแ์ทมตนัโรว ์ทางดา้นวศิวกรรมไฟฟา้ ฟาราเดยเ์ฮาสเ์ปน็ 

วทิยาลยัเฉพาะทางซึง่สอนวศิวกรรมไฟฟา้ในระดับอดุมศกึษา เปน็ที ่

รู้จักในหมู่วิศวกรว่าเป็นวิทยาลัยที่ริเริ่มในการใช้หลักสูตรการเรียน

การสอนแบบ “แซนดว์ชิ” หรอืแบบเรยีนควบคูก่นั โดยมทีัง้วชิาภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง

ปีเตอร์พักอาศัยอยู่ที่แฮมสเตดกับแพตริเซีย น้องสาว ซึ่งกำาลัง 

ศึกษาต่อทางด้านสถาปัตยกรรม ทั้งสองย้ายมาอยู่กรุงลอนดอนใน 

ช่วงที่มีการทิ้งระเบิดของทหารเยอรมันในตอนกลางคืน ซึ่งต่อมา 

เปลีย่นเปน็การยงิถลม่โดยเครือ่งบนิว-ี1 ทัว่เมอืง ถงึแมว้า่ยา่นเกา่แก ่

อย่างแฮมสเตดจะไม่ได้รับความสูญเสียมากเท่ากับบริเวณอื่นๆ  
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ของลอนดอน แต่บางครั้งก็ได้ยินเสียงดังของระเบิดในละแวกที่อยู ่

ของปีเตอร์ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอ เขามักเดินไปดู

หลุมระเบิดใหญ่ๆ ภายหลังในเวลากลางวัน

ในชว่งศกึษาอยูท่ีฟ่าราเดยเ์ฮาส ์ปเีตอรไ์ดพั้ฒนาตนเองจนกลาย 

เป็นคนหนุ่มที่มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความกระตือรือร้นในการเรียน 

และขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ เขามีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง 

โดยไม่ต้องให้ใครมาชี้นำาและคอยควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้ 

ตั้งใจเรียน ทุกอย่างเป็นไปตามอุปนิสัยของเขาเอง ในห้องเรียน 

เขามักถามคำาถามที่เฉพาะเจาะจงกับอาจารย์ และถึงแม้ว่าพอ 

จะเดาคำาตอบได้ แต่เขาจะฟังคำาอธิบายที่อาจารย์ตอบอย่าง 

ตั้งอกตั้งใจ

ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ของปีเตอร์นั้นมิได้มีอยู่กับเรื่องของวิศวกรรม

ไฟฟ้าเพียงเรื่องเดียว แต่วิชาเรขาคณิต ฟิสิกส์ และเคมี ยังเป็น

ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนที่ฟาราเดย์เฮาส์ที่ปีเตอร์สามารถ

ทำาคะแนนได้ดีอีกด้วย นอกจากนั้นเขายังสนใจวิชาโลหะวิทยาและ 

ไฮโดรลิกส์อีกด้วย เพราะเล็งเห็นถึงความจำาเป็นที่จะต้องรู้เพื่อนำา

ไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ ได้ จากภูมิปัญญาที่ได้จากการเรียนวิชา

ต่างๆ เขาเริ่มศึกษาวิชาเกี่ยวกับภาคทฤษฎีอื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้อง 

กับวิศวกรรมไฟฟ้าโดยตรง เป้าหมายหลักของเขาคือมีความรู้ความ

เข้าใจที่แตกฉาน ซึ่งมิใช่เป็นเพียงจากการได้รับความรู้ความคิดของ 

ผู้อื่นเพียงอย่างเดียว แต่มีความเข้าใจด้วยตนเองอย่างแท้จริงถึง

หลักการพื้นฐานต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ด้วย
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ปเีตอรเ์รยีนตามหลกัสตูรบงัคบัของฟาราเดย์เฮาส์ ใน พ.ศ. 2489 

ซึ่งเป็นเวลาหลังจากสงครามยุติ เขาได้คะแนนสูงในวิชาต่างๆ เช่น  

เรขาคณติ ฟสิกิส ์เคม ีและทฤษฎ ีและการออกแบบเครือ่งจกัรท่ีใชไ้ฟฟา้  

เขาจึงต้องหางานทำาเพื่อจะได้มีประสบการณ์จริงเพื่อที่จะได้รับ

ปรญิญา ดงันัน้ปีเตอร์จงึเดนิทางไปอนิเดยีเพือ่หาประสบการณใ์นการ 

ทำางาน

แพทย์ที่รักษาของเขาก็เห็นด้วยกับการเดินทาง ด้วยเหตุผลที่ว่า 

อาหารท่ีดีและอากาศที่อบอุ่นของอินเดียน่าจะช่วยทำาให้อาการ 

ของวณัโรคทีย่งัหลงเหลอือยูด่ขีึน้ การปนัสว่นอาหารในองักฤษยคุหลงั

สงครามในชว่งแรกนัน้แยล่ง เพราะมปีรมิาณจำากดัยิง่กวา่ในระหวา่ง

สงครามเสยีอกี แมแ้ตข่นมปังและมนัฝรัง่กยั็งต้องปนัสว่นกนั ปเีตอร์

ลงเรือเพื่อเดินทางไปยังอินเดียในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2489 เพื่อไป 

ทำางานในแผนกไฟฟ้าของเหมืองแร่ทองคำาที่พ่อเขาทำางานอยู่  

การเดนิทางใช้เวลา 16 วนั จากประเทศองักฤษไปยงับอมเบย ์ซึง่ถอืวา่ 

ค่อนข้างเร็วในสมัยนั้น

ปีเตอร์เดินทางมาถึงอินเดียในช่วงที่มีปัญหามากข้ึนเรื่อยๆ  

การเคล่ือนไหวเพ่ืออิสรภาพกำาลงัดำาเนนิถึงจดุสงูสดุ มหาตมะ คานธ ี 

เป็นผู้นำาของการรณรงค์เพื่อการต่อสู้ทางการเมืองแบบอหิงสา  

ประเทศอินเดียเต็มไปด้วยความรุนแรงในชุมชนท่ีเกิดขึ้นอย่าง 

ต่อเน่ือง แต่ชีวิตในชุมชนเหมืองแร่ที่แหล่งทองคำาโกลาร์น้ันยังคง 

ดำาเนินไปตามปกติ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทาง 

สังคมและกระแสภายนอก เหมืองในเมืองเล็กๆ น้ีแทบจะไม่ได้รับ 
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ผลกระทบจากการตอ่สูเ้พ่ือเรยีกรอ้งอิสรภาพทีก่ำาลังคุกคามส่วนอ่ืนๆ 

ของอินเดีย เมื่อประเทศอินเดียฉลองอิสรภาพในวันที่ 15 สิงหาคม 

พ.ศ. 2490 นั้น บรรยากาศที่เหมืองแร่ค่อนข้างเป็นไปตามปกติ

สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากปีเตอร์ได้ 

จากไปอยู่ประเทศองักฤษเปน็เวลา 14 ป ีเมอืงซึง่เคยเปน็ชมุชนเลก็ๆ 

ของชาวอังกฤษนั้น ได้ขยายจนเต็มพื้นที่ของเหมืองแร่ มีบ้านเรือน 

ที่สวยงามน่าอยู่กว่าเดิมพร้อมสวนท่ีกว้างใหญ่ และสนามหญ้าที่

เขียวขจี มีสโมสรหลายแห่งเกิดขึ้น โดยมีทั้งสนามเทนนิสและสนาม

แบดมินตัน สนามกอล์ฟ ห้องเต้นรำา และสระว่ายน้ำา ชุมชนอังกฤษ

เลก็ๆ นัน้มสีภาพเหมอืนเมอืงอังกฤษทัว่ๆ ไป ทกุเหมอืงมสีว่นทีเ่ปน็ 

บ้านพักของพนักงาน ซึ่งแยกจากส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนงาน 

ทกุบา้นมไีฟฟา้ใช้และน้ำาดืม่โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย อกีทัง้ยงัมตีลาด

ในเมืองใกล้เคียงที่ขายดิบขายดีไว้สำาหรับให้คนในเหมืองทองคำาได้ 

จับจ่ายสิ่งของที่จำาเป็น

ปเีตอรม์หีนา้ทีร่บัผิดชอบเกีย่วกบัการดูแลควบคุมการทำางานของ 

เครื่องปั่นไฟทั้งหมดและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการทำาเหมืองแร่  

ซึง่อยูล่กึลงไปใตด้นิเกอืบ 9,000 ฟตุ ทีน่ีจึ่งเปน็เหมอืงแรท่ีล่กึทีส่ดุใน

โลกแหง่หนึง่ ความลกึทำาใหเ้ครือ่งยนตไ์ฟฟา้ทีเ่ปน็ตวัขบัเคลือ่นรอก 

สำาหรับหย่อนลิฟท์ขึ้นลงภายในแท่นขุดใต้ดินต้องทำางานหนัก 

นอกจากนัน้ชวิีตของคนงานเหมอืงแรก่ข้ึ็นอยูก่บัเครือ่งจกัรกลเหลา่นี ้

เชน่เดยีวกันกบัการสกดัแรท่องคำา ดว้ยความทีป่เีตอรเ์ขา้ใจทฤษฎแีละ 

การออกแบบของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเป็นอย่างดี เขาสามารถซ่อม  
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และในบางครัง้กส็รา้งสว่นประกอบของเครือ่งจกัรทีส่ำาคญัในเหมอืงแร ่

ขึ้นมาใหม่ทดแทนของเดิมที่ล้าสมัยอีกด้วย

ปีเตอร์ได้พักอยู่ในห้องที่กว้างใหญ่ที่บ้านของพ่อซึ่งเป็นแบบ 

โคโลเนยีล มรีะเบยีงกวา้งขวาง อปุกรณว์ทิยวุางกนิพืน้ทีห่อ้งนอนเขา 

อยู่เสมอ เขาเอาวิทยุหลายเครื่องมาจากอังกฤษ และใช้เวลาว่าง 

สว่นใหญยุ่ง่อยูก่บัวทิยเุหลา่นัน้ หลงัจากการทดสอบและปรบัเลก็นอ้ย  

เขาสามารถรับสัญญาณวิทยุของบีบีซีและสถานีออลอินเดียซึ่งส่ง

กระจายเสียงเป็นภาษาอังกฤษได้ 

อย่างไรก็ตาม ข่าวที่เขาได้รับฟังจากวิทยุก็ทำาให้เขาเป็นทุกข์อยู่

บอ่ยครัง้ รายงานข่าวเกีย่วกบัการเดนิขบวนประทว้ง ความไมส่งบและ 

การเรียกร้องอิสรภาพมีทุกวัน ข่าวเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อการต่อสู้ 

ทางการเมอืงแบบอหงิสาของมหาตมะ คานธี ถกูกลบด้วยขา่วเกีย่วกบั 

ความรนุแรงทีเ่กดิขึ้นในเมืองกลักัตตาและที่อืน่ๆ เขารูส้ึกไดถ้งึความ

ตงึเครยีด ความโกรธแคน้ และความหวาดกลวัทีเ่พิม่พนูข้ึนในหมู่ชาว 

ฮินดูและชาวมุสลิม ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นต่อเน่ืองน้ันทำาให้เขา

ตระหนกและกงัวลใจ 3 เดอืนกอ่นทีเ่ขาจะเดนิทางกลบัองักฤษ เขาได ้

รับข่าวเศร้าที่สุด คือการลอบสังหารคานธี

การแทรกซึมของโลกที่โหดร้ายเข้าไปภายในจิตสำานึกของเขาอยู่

ตลอดเวลานัน้ ทำาใหค้วามหลงใหลชืน่ชมวทิยวุา่เปน็สิง่ทีบ่อกใหรู้เ้รือ่ง 

ดีๆ  และเปน็ทีเ่กดิของแรงบันดาลใจนัน้ไดล้ดลง จนในทีส่ดุความสนใจ

เกีย่วกบัวทิยขุองเขาคอ่ยๆ หมดไป และก็มไิดห้วนกลบัคนืมาอกีเลย
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หลังจากอยู่ในประเทศอินเดียเป็นเวลา 2 ปี ในเดือนพฤษภาคม  

พ.ศ. 2491 ปีเตอร์กลับไปลอนดอนเพ่ือจะรับปริญญาจากฟาราเดย์เฮาส์ 

เขาย้ายไปยังเมืองสแตฟฟอร์ด ในมิดแลนด์ตะวันตก เพื่อหางานทำา  

เขาได้งานอย่างรวดเร็วในตำาแหน่งวิศวกรสนับสนุนการขาย ซึ่งเขา 

ได้ใช้ประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวจากเหมืองแร่ทองคำาโกลาร์ในการ

ออกแบบรอกสำาหรับเหมืองแร่ให้บริษัทวิศวกรรมแห่งหนึ่ง

หลังจากนั้นหลายเดือน พ่อของเขาลาพักผ่อนจากงานที่อินเดีย

และเดินทางกลับองักฤษ ชว่งทีพ่กัผอ่นนัน้ ปเีตอรข์บัรถพาพอ่แมไ่ป 

สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งที่นั่นน้องสาวเขากำาลังศึกษาอยู่ที่เลส์ ซาวองส์ 

ระหว่างทางท่ีจะถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ่อของเขามีอาการ 

หัวใจวาย ในขณะที่ปีเตอร์และพ่อกำาลังดูแลรถกันอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้ง 

สองคนชอบ ปีเตอร์มีเวลาพอที่จะเรียกแม่ พ่อของเขาเสียชีวิตใน 

อ้อมกอดของแม่ โดยมีปีเตอร์อยู่ข้างๆ

ในขณะท่ีเขามองแม่โอบกอดร่างท่ีไร้วิญญาณของพ่อ ร่างที่เคย

แขง็แรงและมชีวีติชวีา เขารูส้กึชาเขา้ไปถงึหวัใจ มนัท่ิมแทงจิตใจเขา 

พร้อมกับตอกย้ำาว่าเขาก็จะต้องตายเช่นกัน เขารู้ว่าทุกคนต้องตาย

เหมือนกันกับคนอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันความตายที่ปรากฏขึ้น 

ตอ่หนา้อยา่งไมค่าดฝนั และความตระหนกัว่าสิง่เดียวกันน้ันกำาลงัรอ

เขาอยู่ ได้มีผลกระทบต่อจิตใจเขาอย่างรุนแรง

ขณะทีเ่ขานกึถงึความตายของพอ่ แลว้นกึถึงความตายของตนเอง 

เขาเริม่รูส้กึยอมรบัอยา่งแทจ้รงิ ทัง้นีโ้ดยเกดิจากความเศรา้โศกเสียใจ 



ชีวประวัติ 63

เขาไมไ่ดเ้ชือ่หรอืนบัถือศาสนาใดๆ ในขณะนัน้ แต่จากการทีไ่ด้คุกเขา่อยู่

ตอ่หนา้ร่างของพอ่ เขาไดเ้รยีนรูค้วามจรงิวา่ คนเราอาจจะตายเมือ่ไร 

ก็ได้ เขารู้สึกได้ถึงความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตที่เกิดขึ้นในใจ และเห็น

ได้ว่าเวลาที่ความตายมาถึง เราไม่สามารถที่จะทำาอะไรได้นอกจาก

ยอมรับมันเท่านั้น ความตระหนักว่าเขาควรที่จะอุทิศชีวิตเพื่อการ

ปฏิบัติภาวนาเพื่อฝึกฝนจิตใจเริ่มจะหยั่งรากลงในใจเขา

หลังจากสูญเสียพ่อ ปีเตอร์เริ่มได้ยินเสียงแว่วเบาๆ ของฝีเท้า

ตนเองที่จะเดินตามทางของนักบวช ถ้าตอนนั้นเขาทราบเกี่ยวกับ

พุทธประวัติ เขาก็จะทราบว่าการที่พระพุทธองค์ทรงเห็นคล้ายๆ กัน 

เกี่ยวกับความตายที่มีอยู่ทั่วไปนั้น เป็นเหตุให้พระองค์ท่านเสด็จ

ออกจากพระราชวัง และบรรพชาเพ่ือแสวงหาโมกขธรรมเพื่อช่วย

ให้พระองค์ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดใน

วัฏสงสาร

ในระยะแรกที่ปีเตอร์เริ่มออกเดินตามทางนั้น เขาเองยังไม่ทราบ

ดว้ยซ้ำาวา่กำาลงัออกเดนิทางเพือ่การแสวงหา และก็ไมท่ราบเชน่กันว่า

กำาลังแสวงหาอะไรอยู่ เพียงแต่ทราบว่ามีความว่างเปล่าอยู่ที่ก้นบึ้ง 

ของหวัใจทีจ่ำาเปน็ตอ้งเตมิใหเ้ตม็ เปน็ไปไดว้า่การแสวงหาเริม่ตน้จาก 

ความวุ่นวายใจ เขารู้สึกได้ว่าหนทางที่จะนำาเขาไปพบสาเหตุของ

ความวุ่นวายใจทีฝ่งัลกึนัน้ เปน็เสน้ทางเดยีวกนักบัหนทางทีจ่ะนำาพา

เขาไปสูก่ารหลดุพน้จากความทกุขแ์ละความโศกเศร้า แตห่นทางนัน้

เต็มไปด้วยขวากหนามของกิเลสตัณหา ความโกรธ และความกลัว 

ความคิดวุ่นวายต่างๆ นานา และอคติ
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การเสียชีวิตของพ่อได้ทำาลายความพึงพอใจที่เขาเคยมีต่อชีวิต

ของเขา และจุดประกายความสนใจในศาสนาที่เขาไม่เคยแสดงให้

เห็นมาก่อน ตระกูลของเขาเป็นชาวคริสต์นิกายแองกลิคันก็จริง 

แต่ไม่เคยปฏิบัติศาสนกิจอย่างจริงจัง มีคำาพูดในประเทศอังกฤษว่า  

ในชีวิตหนึ่งคนไปโบสถ์สามครั้งคือ เมื่อรับศีลล้างบาป เมื่อแต่งงาน

และเมื่อเสียชีวิต ดังนั้นประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์

นิกายแองกลิคันจึงมีไม่มากนัก

ถึงแม้ว่าได้รับการเลี้ยงดูจนเติบโตมาในแวดวงศาสนาคริสต์  

แต่เขาก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าความสำาคัญของศาสนาคริสต์นิกาย 

แองกลิคัน เขามองว่าพวกแองกลิคันเป็นคนดีมีศีลธรรมก็จริง  

แต่ศีลธรรมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เขารู้สึกว่ามันจำาเป็นที่จะ

ต้องมีอะไรที่มากกว่าการยอมรับในกฎเกณฑ์และความเชื่อต่างๆ 

ตามหลักคำาสอน ศาสนาคริสต์นิกายแองกลิคันที่ปีเตอร์รู้จักนั้น

ไม่ได้มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำาให้เขาสนใจศาสนาตอนที่เขากำาลัง

เติบโต

ปีเตอร์เริ่มแสวงหาประสบการณ์ทางด้านศาสนาที่เหมาะสมกับ

ตัวเขามากกว่านี้ ตอนที่บิลลี่ แกรห์ม ชาวอเมริกันซึ่งนับถือศาสนา 

คริสต์นิกายอีแวนเจลิคอล กำาลังเดินทางเพื่อเผยแพร่คำาสอนและ

ช่วยเหลือผู้คนอยู่ในประเทศอังกฤษ ปีเตอร์ก็ได้เข้าร่วมฟังคำาสอน 

ครั้งหนึ่งด้วยความอยากรู้ แต่เขาเดินออกมาจากห้องประชุมใหญ่

ในกรุงลอนดอนด้วยความรู้สึกผิดหวัง และมีความรู้สึกว่าเป็น 

คำาสัญญาที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อเขากลับไปทำางานที่เมืองสแตฟฟอร์ด  
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เขาเข้าพิธีรับศีลล้างบาปจากบาทหลวงนิกายคาทอลิก และศึกษา

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคำาสอนนิกายนี้

เขายังเคยคิดจะเปลี่ยนศาสนาไปเป็นคาทอลิก แต่ทว่าเขายัง 

ติดอยู่กับปัญหาที่ยังไม่มีคำาตอบจากนิกายน้ี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง

ของเหตุและผล ด้วยเหตุผลที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ในขณะนั้น 

เขาจึงยังคาใจอยู่กับเรื่องนั้น ในแง่ของอารมณ์และความรู้สึก นิกาย

คาทอลกิน้ันใหค้วามรูส้กึท่ีด ีแตใ่นแงข่องปญัญา เขาพบวา่คำาอธบิาย

ในนิกายนี้ยังขาดความชัดเจน

เวลาทีเ่ขาอา่นเรือ่งตา่งๆ เกีย่วกบันกับญุท้ังหลาย ปเีตอรเ์หน็วา่ 

สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่ท่ีนักบุญเหล่านั้นเผชิญก็คือความสงสัย  

ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในการทำาสมาธิที่ไม่เป็นไปตามคำาสอนใน

คมัภรีไ์บเบลิและหนงัสอืตำาราเลม่อืน่ๆ ของชาวครสิต ์นกับญุเหลา่นี ้

มีความรู้สึกที่แน่วแน่ชัดเจนเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวทาง 

ศาสนา แตป่ระสบการณเ์หล่านัน้ขดัแยง้กบัความเชือ่ต่างๆ ของนิกาย 

คาทอลิก ความขัดแย้งกันนี้ไม่ได้ทำาให้ความเชื่อของชาวคริสต์ 

ไมถู่กต้องเสยีทเีดยีว แตก่ลบัแสดงใหเ้หน็วา่มคีวามขดัแยง้กนัเองของ 

คำาสอนของศาสนาคริสต์ และในท่ีสุดปีเตอร์ก็หมดศรัทธาเกี่ยวกับ 

แนวความคิดแบบดั้งเดิมของชาวคริสต์

หลังจากที่ได้ลองศึกษาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกแล้ว ปีเตอร์

ตัดสินใจที่จะคิดด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจว่าจะไม่คล้อยตามสิ่ง

ต่างๆ ที่เคยได้ยินได้ฟังมา เขาจะไม่คำานึงถึงกฎเกณฑ์ในเรื่องของ
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ความดแีละความช่ัวทีม่าจากภมูหิลงัทางศาสนาครสิตข์องเขา โดยม ี

ความต้ังใจท่ีค้นหาศลีธรรมของชวีติใหก้บัตนเอง การมศีลีธรรมตา่งๆ  

เหล่าน้ีจำาเป็นหรือไม่ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการที่จะหาคำาตอบ  

แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือ ความจริงในทางโลกส่วนมากดูเหมือนถูกต้อง 

กเ็พยีงเพราะมนัเป็นสิง่ทีถ่กูถา่ยทอดตอ่ๆ กันมาว่าเปน็คำาสัง่สอนของ 

พระเจ้า

ทุกวันปีเตอร์จะขี่จักรยานไปตามถนนสายต่างๆ ในเมือง 

สแตฟฟอรด์ เพ่ือไปทำางานเปน็กิจวัตร หลงัจากเลกิงานทกุวนัเขาจะ 

เดินจูงจักรยานกลับ ในระหว่างการเดินน้ันเป็นเวลาที่เขาสามารถ

ครุน่คิดพนิจิพจิารณาเรือ่งตา่งๆ หนึง่ในหลายคำาถามทีเ่ขาเกบ็มาคดิ

ก็คือเรื่องสาเหตุและผู้กระทำา “นี่คือตัวฉันและนี่คือโลกปัจจุบันที่อยู่

รอบๆ ตัวฉันซึ่งอยู่ในสภาพเช่นนี้” เมื่อมองย้อนดูจะเห็นได้ว่าต้องมี

เหตุปจัจยัหลายประการทีม่าประจวบเหมาะกันและทำาใหเ้กดิสภาวะ

ปัจจุบันขึ้นมา มิฉะนั้นสภาวะนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้” ปีเตอร์มี

ความรู้สึกว่าการที่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้น และดำาเนินไปตาม

รปูแบบของมนัในแตล่ะชว่งเวลาน้ัน ขึน้อยูก่บัสถานการณแ์ละสภาวะ

ตา่งๆ ท่ีเกดิขึน้กอ่นหนา้ เขาจงึสงสยัวา่ แลว้อะไรเลา่เปน็สาเหตเุป็น

ปัจจัยที่กำาหนดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้น

เขาเริ่มที่จะเข้าใจในเรื่องนี้เมื่อได้อ่านหนังสือประวัติของปรัชญา

อนิเดยีของดาสคปุตะ ชุดท่ีม ี5 เลม่ ถงึแมว้า่เขาจะไมไ่ดอ้า่นจบทัง้ 5 เลม่  

แต่เขาได้เรียนรู้ปรัชญาความคิดจากการอ่านว่า ความรู้สึกสัมผัสทั้ง

ปวงล้วนเป็นเรือ่งภายในตน คนสว่นมากเช่ือเฉพาะในสิง่ทีต่นไดส้มัผัส
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รับรูเ้ทา่นัน้และเชือ่ทกุอยา่งตามทีร่ะบบสมัผัสของเขาบอกว่าเปน็จรงิ 

โดยไมม่ขีอ้สงสยั แตผู่ค้นไมเ่ขา้ใจวา่จรงิๆ แลว้ระบบสมัผสันัน้ยงัเปน็ 

เครือ่งมอืทีไ่ม่สมบรูณ ์และจิตจะเปน็ผูต้คีวามหมายสิง่ต่างๆ ทีร่ะบบ 

สมัผสัน้ันรายงาน สิง่น้ีทำาให้ปีเตอรไ์ดรู้ค้วามจรงิและทำาใหเ้ขาเขา้ใจได้ 

ในทันท ีและเขาฉกุคดิข้ีนวา่ “นีค่อืความจรงิและทำาไมกอ่นหน้าน้ีฉันจงึ 

มองไม่ออก” ความคิดท่ีว่าการท่ีจิตรับรู้สัมผัสท้ังหลายและวัตถุต่างๆ น้ัน 

แทจ้รงิแล้วเป็นเพยีงประสบการณข์องจติทีเ่กิดขึน้ภายใน จงึกลายเปน็ 

แรงบนัดาลใจของเขาอยูโ่ดยตลอดเมือ่เขาเริม่ทีจ่ะพจิารณาธรรมชาติ

ของกายและจิต และความสัมพันธ์ระหว่างโลกภายนอกและสิ่งที่ 

เกิดขึ้นภายในจิต

หลังจากที่เขาได้ค้นพบความคิดนี้ ปีเตอร์จึงเลิกอ่านประวัติของ

ปรชัญาอนิเดยี แตจ่ากการทีไ่ดซ้มึซบัปรชัญาของอนิเดยีในระดบัหนึง่ 

เขาเริ่มรู้สึกว่าความคิดเหล่านั้นส่วนใหญ่น่าจะมาจากแนวความคิด

ของพุทธศาสนา ดงันัน้สิง่ท่ีตอ้งทำาในขัน้ตอนตอ่ไปทีช่ดัเจนกค็อื มุ่งไป 

ที่ต้นตอของมัน นั่นก็คือการศึกษาพุทธศาสนาและเรียนรู้โดยตรง

จากการอ่านหนังสือหลายเล่มในช่วงนั้น ปีเตอร์พบว่ามีการ

อ้างอิงถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำาสอนของพระองค์ แต่เขาก็

ยังไม่ทราบอะไรมากนัก และเพ่ือนของเขาก็ให้ยืมหนังสือเก่ียวกับ

พุทธศาสนา ซึ่งอธิบายพื้นฐานของหลักคำาสอนของพระพุทธองค์

ซึ่งได้แก่ อริยสัจสี่ มรรคแปด และหลักไตรลักษณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วน

เปน็การแสดงใหเ้ขาเหน็ถงึทางทีจ่ะนำาไปสูส่จัธรรมซึง่ได้มกีารอธบิาย

ไว้เรยีบรอ้ยแลว้ อกีทัง้ยงัประกอบดว้ยหลกัการหลายๆ อยา่ง ซึง่เขา
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เช่ืออยู่แล้ว เขาประหลาดใจมากทีพ่บว่ามศีาสนาเชน่น้ีอยูจ่รงิและยงั

สอนในวิธีการเช่นนี้อีกด้วย

ปีเตอร์อ่านหนังสือด้วยความกระตือรือร้น และหวังที่จะเจอคำา

แนะนำาที่ชัดเจนที่จะช่วยให้เขาสามารถฝึกจิตของตนเอง เขาพบว่า 

การปฏิบัติภาวนานั้นเป็นหัวใจของพระธรรมคำาสอน เขาจึงหา

หนังสือท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนามาอ่านเพิ่มเติมอีก เพื่อท่ีจะเรียนรู้ 

เกี่ยวกับวิถีของชาวพุทธให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ในการอ่าน 

พระธรรมคำาสอนของพระพุทธองค์ เขารู้สึกตื่นเต้นเสมือนกับได้ 

เดนิทางไปในตา่งแดนทีเ่ตม็ไปดว้ยสิง่แปลกใหม ่เขาตีน่เตน้เวลาทีเ่ขา 

อา่นเจอคำาศพัทเ์ฉพาะท่ีกลา่วถึงสิง่ทีเ่ขารูส้กึในใจ แต่ไมส่ามารถกลา่ว 

ให้เป็นคำาพูดออกมาได้

เขาได้อ่านเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเช่นกัน เช่น ปรัชญาของโลกตะวันตก  

ซึ่งเขาพบว่าไม่ตรงใจเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพยายามค้นคว้าหาคำาตอบ  

สมองของเขาทำางานแบบมีกฎเกณฑ์คืออาศัยสิ่งที่จับต้องได้ เฉพาะ 

เจาะจง และใช้ได้จริง เขาจึงมักจะมีปัญหาเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

แนวความคิดของทฤษฎีและการใช้สัญลักษณ์แทนค่าต่างๆ ของ 

ปรัชญาที่เป็นนามธรรม ไม่มีนักปราชญ์คนไหนที่สามารถให้คำาตอบ 

ในสิง่ทีเ่ขาค้นหาได้ ปรชัญานัน้ลว้นมแีตท่ฤษฎแีละความคิดทีย่ิง่ใหญ ่ 

ในบรรดาผู้คนที่เขารู้จัก ปีเตอร์พบว่ามีหลายคนประทับใจและ 

หลงใหลกับความละเอียดและซับซ้อนของความคิดในเ ชิง

วทิยาศาสตรแ์ละปรชัญา แตท่วา่ผูค้นเหลา่น้ีก็ยงัคงมคีวามประพฤติ

ทางกายวาจาที่ไม่ดีและมีศีลที่ด่างพร้อย
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ปีเตอร์เริ่มจะสังเกตเห็นข้อเสียต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ในที่ทำางาน 

เขาเห็นในความไร้ประสิทธิภาพของบริษัท เพราะพนักงานนึกถึง

ตนเองมากกว่าเรื่องงานที่ตนต้องทำา สิ่งที่พนักงานหลายคนเห็นว่า

สำาคัญที่สุดก็คือเรื่องของความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่การงาน 

พวกเขาต้องการที่จะได้เลื่อนตำาแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ คนที่อยากได้ 

เล่ือนตำาแหน่งมากที่สุดมักจะเป็นคนท่ีไม่ค่อยรู้อะไรจริงๆ มากนัก  

เขามักจะเก่งในการไต่เต้าเพ่ือจะได้มีตำาแหน่งที่สูงขึ้นแต่กลับ 

ไม่ฉลาดในหน้าที่การงาน และมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

งานทีต่อ้งทำานัน้มคีวามสำาคญันอ้ยกว่าตำาแหน่งหน้าท่ีการงานของตน

และผู้คนที่รู้จัก ความคิดเช่นนี้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการแก่งแย่งชิงดี

ชิงเด่นกันในที่ทำางาน แต่ยังบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 

อีกด้วย พนักงานเห็นว่าตนเองสำาคัญกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ  

ดงันัน้เพือ่ปกปอ้งสถานภาพของตน พวกเขาจงึรู้สกึวา่ตนเองควรจะ 

ไดร้บัการเลือ่นตำาแหน่งและประสบความสำาเรจ็กอ่นคนอืน่ๆ สรปุไดว้า่  

พนักงานน้ันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่ตลอดเวลาและมองเพ่ือนร่วมงาน 

ว่าเป็นคู่แข่ง

ปเีตอรผ์ดิหวังกับการแก่งแยง่ทีไ่รส้าระนี ้เขาคดิวา่ “เราไมต่อ้งการ 

ที่จะเป็นเช่นนั้น เราไม่อยากที่จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ัน”  

ความคดิของเพือ่นรว่มงานเหลา่นีจ้รงิๆ แลว้ไมถู่กต้อง พวกเขาไมไ่ด้ 

รับอะไรที่มีคุณค่า ได้เพียงตำาแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น  

ซึ่งในที่สุดแล้วก็เป็นเพียงความสำาเร็จทางโลกที่ไร้ค่า โลกภายนอก

มิได้เป็นสิ่งที่สำาคัญ จริงๆ แล้วสิ่งท่ีสำาคัญคือคุณค่าภายในของคน  

คนเรานั้นควรมองลึกเข้าไปข้างในตน และมองที่ความตั้งใจและ
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คุณภาพงานของตน ทัศนคติที่ตนมีต่องานในหน้าที่ กล่าวคือเห็นว่า 

งานนัน้เปน็อย่างไรและจะทำางานนัน้อยา่งไร นัน่คอืสิง่ทีต่อ้งคำานงึถงึ 

มากที่สุด

นอกจากนั้น ยังมีทัศนคติด้านอื่นๆ ของเพื่อนร่วมงานที่ทำาให้ 

ปีเตอร์รู้สึกว่าวิธีการคิดแบบนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำาหรับพวกเขา 

ในระหว่างท่ีทำางานพวกเขาทำาตัวตามสบาย ไม่ค่อยใส่ใจในหน้าที่ 

ทำาตัวเหมือนกับเป็นคนที่มายืนดูเฉยๆ เนื่องจากไม่ได้รักงานที่ทำา 

พวกเขาจึงไม่มีแรงบันดาลใจที่จะคิดถึงเรื่องงานที่ทำาอยู่มากนัก  

ตอ้งทำางานเพราะความจำาเปน็แตไ่มไ่ดส้นใจวา่ผลของงานจะออกมา

อย่างไร พวกเขาไม่เห็นความสำาคัญหรือความจำาเป็นของการใส่ใจ 

ต่องานที่ทำา บางครั้งปีเตอร์อยากจะถามพวกเขาว่า เคยถามตัวเอง 

บา้งไหมว่า ความอยากของตนมาจากไหน อะไรคอืสิง่ทีห่วงัวา่จะทำา 

สำาเร็จในชีวิตนี้ ทำาไมจึงให้ความสำาคัญกับคำาวิพากษ์วิจารณ์ของ 

ผู้อื่นมากนัก และทำาไมไม่เคยพอใจในยามที่ประสบความสำาเร็จจาก

การทำางานหนัก

การครุน่คิดของปเีตอรเ์ก่ียวกับการอาศัยอยูใ่นโลกทีไ่มส่มบูรณอ์ยู่

ทกุวนั ทำาใหเ้ขาเหน็ขอ้บกพรอ่งของชวีติทางโลก ทำาให้เขาเหน็ปญัหา 

ต่างๆ ของความเป็นอยู่ของมนุษย์ชัดขึ้น และในเวลาเดียวกันทำาให้

เห็นชัดเจนว่าสิ่งใดจะนำามาซึ่งความสุขอันถาวรสำาหรับตัวเขาและ

เพื่อนร่วมโลก ในขณะที่ความคิดเห็นของเขามีความโน้มเอียงไปใน

ทางพระธรรมคำาสอนมากขึ้นเรื่อยๆ เขาแปลกใจที่พบว่าโลกที่อาศัย

อยู่นั้นน่าเบื่อหน่ายมาก
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ปเีตอรต์ดัสนิใจทีจ่ะยา้ยกลบัมาอยูท่ีก่รงุลอนดอนในป ีพ.ศ. 2496 

เพ่ือแสวงหาวิธกีารทีจ่ะทุม่เทให้กบัการปฏบิติัวถิพีทุธ ในช่วงทีป่เีตอร์

ทำางานอยูท่ีส่แตฟฟอรด์เกือบ 5 ป ีเขาตดัสนิใจว่าจะนับถอืนกิายใดหรอื

ศาสนาใดดี พุทธศาสนานั้นได้ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมที่ยอดเยี่ยม 

โดยมีทั้งศีลและปัญญา และเขาต้องการที่จะเป็นส่วนหน่ึงของ 

ศาสนานี้ เขารู้ว่าเขาต้องเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นถ้าต้องการที่จะ

ประสบความสำาเร็จ เขาต้องการที่จะทุ่มเทกำาลังให้กับการดำารงชีวิต

ในแบบทีจ่ะทำาใหเ้มล็ดของพุทธศาสนาท่ีไดเ้กิดขึน้แลว้ในจติใจของเขา

ได้เจริญงอกงามและออกผล เมื่อเขาได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่บนหนทาง

น้ีแลว้ เขารูส้กึวา่จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งรบีไปพบคนอืน่ทีม่ทีศันคติคลา้ยกนั

และค้นหาข้อมูลที่แท้จริงของวิถีพุทธ ในขณะนั้นเมืองสแตฟฟอร์ด 

ยังไม่มีการรวมกลุ่มของชาวพุทธ ปีเตอร์เคยได้ยินข่าวดีๆ เกี่ยวกับ 

สถาบันที่ได้รับการยอมรับเก่ียวกับการสอนพุทธศาสนาในกรุง

ลอนดอน

การยา้ยกลับมาอยู่ทีก่รงุลอนดอน ในปี พ.ศ. 2496 ของปเีตอร์น้ัน

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในหลายเรื่องในชีวิต แม่ของเขาได้ย้าย

มาอยู่ลอนดอนในช่วงเวลาเดียวกัน และได้ซื้อบ้านในย่านริชมอนด์  

ซึ่งทำาให้เขาสามารถที่จะอาศัยอยู่กับแม่ด้วยความสะดวกสบาย  

อย่างไรก็ตาม ด้วยวัยเกือบ 28 ปีและแม่คาดหวังว่าเขาควรจะต้อง 

ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองในโลกนี้ เขาจึงต้องหางานทำา และไม่นานก็ได้ 

เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่สมาคมคาเนเดียน สแตนดาร์ดส์ ในกรุงลอนดอน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อรับรอง

มาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
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หลังจากที่เขาย้ายมาอยู่ที่กรุงลอนดอนได้ไม่นาน ปีเตอร์ก็เริ่ม 

ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัพทุธศาสนาใหล้กึซึง้ขึน้ เขาไปทีพ่ทุธสมาคม  

ซ่ึงขณะน้ันต้ังอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี 16 กอร์ดอน สแควร์ ตรงข้ามสวนหย่อมกลาง  

และสมัครเป็นสมาชิก พุทธสมาคมดังกล่าวเป็นองค์กรที่ฆราวาส

จัดต้ังข้ึนเพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนและการบรรยายเกี่ยวกับ 

คำาสอนของลทัธิและนิกายสำาคญัตา่งๆ ของพทุธศาสนา รวมไปถงึการ 

อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับศาสนาพุทธโดยทั่วไป โดยมีนายคริสต์มาส 

ฮัมฟรีย์ เป็นผู้บริหาร เขามักจะกล่าวว่า พุทธสมาคมเป็นสมาคมที่ 

เก่าแก่ที่สุด ใหญ่ท่ีสุด และมีความสำาคัญมากท่ีสุดในโลกตะวันตก  

หอ้งสมดุใหญท่ี่พทุธสมาคมนัน้มหีนงัสอืนบัเปน็พนัๆ เลม่บนชัน้ตาม 

ผนังรอบห้อง มีหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาทุกสายและทุกนิกาย  

ในสมัยนั้นนับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะสามารถหาหนังสือเกี่ยวกับ

พุทธศาสนาจำานวนมากเชน่นัน้ได ้ซึง่ยงัรวมไปถงึพระไตรปฎิก การที ่

มีสิทธิท่ีจะได้อ่านหนังสือเหล่านั้น ทำาให้ปีเตอร์ยิ่งกระตือรือร้นและ

ตื่นเต้นมากขึ้น 

พุทธสมาคมมีหลักการตั้งแต่แรกตั้งขึ้นมาว่าจะเปิดกว้างสำาหรับ

ชาวพุทธทุกสายและนิกาย แต่ในความเป็นจริงนั้นในการบรรยาย 

สว่นใหญข่องครสิตม์าส ฮมัฟรยีน์ัน้ จะเน้นไปทีนิ่กายเซน ปเีตอรเ์ขา้

รับฟังการบรรยายเมื่อมีโอกาสและสนใจในสิ่งที่ได้รับฟัง

ด้วยคำาแนะนำาของคริสต์มาส ฮัมฟรีย์ ปีเตอร์จึงเริ่มอ่านหนังสือ

เกีย่วกบันกิายเซน ในดา้นความคิดนัน้ ปเีตอรเ์ห็นว่านกิายเซนนา่สนใจ 

มีพลังและน่าเลื่อมใส แต่พอเขามุ่งที่จะปฏิบัติตามคำาสอน เขากลับ 
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พบวา่ไมน่า่สนใจเทา่ทีค่วร ปเีตอรเ์หน็วา่ วถิทีางแบบเซนตามทีอ่ธบิาย 

ไวใ้นหนงัสอืนัน้ไมส่มบรูณใ์นดา้นโครงสรา้ง กลา่วคอืมไิดม้กีารแสดง 

ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าควรจะเริ่มจากการปฏิบัติขั้นต้นแล้วจึงค่อย

ปรับขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นไปตามลำาดับ แต่ปรากฏว่าคำาสอนของ

นิกายเซนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและมุ่งไปท่ีจุดสูงสุด เขารู้สึกว่า 

วิธีการท่ีกว้างไปเช่นนั้นจะนำามาซึ่งความสงสัยและความสับสนซึ่ง 

จะเป็นผลเสียได้ง่ายในการปฏิบัติ

ปีเตอร์ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานความเป็นมาทางด้านสังคมและ

ศาสนาของนิกายเซน ซึ่งเริ่มจากประเทศจีนแล้วเผยแพร่ไปยัง

ประเทศญี่ปุ่น ความเชื่อแบบเซนได้เติบโตและหยั่งรากลึกลงใน

สภาพแวดล้อมที่ผู ้คนมีความเชื่อในศาสนาอยู่ในอุปนิสัย ผู้คน

เหล่านั้นมีความศรัทธาอยู่แล้วในเรื่องเหนือธรรมชาติ และใน

พลังอำานาจของสิ่งที่สัมผัสไม่ได้รอบๆ ตัว ความเชื่อแบบเซนนั้น 

ช่วยให้พวกเขามีมุมมองและจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับสิ่ง

เหล่านั้นได้

ในโลกตะวันตก ได้มีการเลิกใช้ภาษาโบราณที่เกี่ยวกับความเชื่อ

เก่าๆ เหล่านั้น และหันไปใช้ภาษาที่อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์

ทางผัสสะและแนวความคิดตามวิทยาศาสตร์แทน ด้วยเหตุนี้  

ผู้ศึกษานิกายเซนในอังกฤษจึงได้เรียนรู้ด้วยมุมมองที่เต็มไปด้วย

ความคิดแบบใหม่ซึ่งไม่ได้เข้าถึงคำาสอนที่แท้จริงเท่าไรนัก แนวโน้ม

ของกลุ่มเซนสมัยใหม่มักจะเอาคำาสอนมาใช้ในทางที่ไม่ตรง และ

ปฏิบัติด้วยจุดมุ่งหมายที่ผิดไป ทั้งนี้เป็นเพราะไม่มีคำาสอนที่เป็น



ปัญญาเหนือสามัญ74

ลำาดับขั้นสำาหรับชี้นำาผู้ศึกษานิกายเซน ปีเตอร์รู้สึกว่ามีคนจำานวน

น้อยมากที่จะได้รับผลดีจากการปฏิบัติ

ความสงสัยในข้อปฏิบัติแบบเซนของเขา ทำาให้ปีเตอร์หันไป

ศึกษาหนังสือต่างๆ เกี่ยวกับนิกายเถรวาทที่พุทธสมาคมมากยิ่งขึ้น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสูตรต่างๆ ในภาษาบาลี หลังจากนั้น 

เขาจึงเข้าใจและรู้ว่าพระธรรมคำาสอนในแบบดั้งเดิมที่ถูกรักษาไว้

ในพระสูตรของนิกายเถรวาทด้วยภาษาบาลีนั้นใกล้เคียงที่สุดกับ 

คำาพูดที่แท้จริงของพระพุทธองค์ พระพุทธองค์มักจะทรงเทศนา

เกี่ยวกับการปฏิบัติว่าเป็นการฝึกฝนแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้น 

จากก้าวแรกของการปฏิบัติจนถึงเป้าหมาย พระธรรมคำาสอนของ

พระพุทธองค์ถือกันว่างามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามใน

ที่สุด นั่นก็หมายความว่าสมบูรณ์ในเรื่องของศีล สมบูรณ์ในเรื่อง

สมาธิ และสมบูรณ์ด้วยปัญญา

วิถีของนิกายเถรวาทจึงมีรูปแบบในการปฏิบัติที่ดีกว่านิกายเซน 

เพราะการฝึกปฏิบัติเริ่มจากขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วค่อยๆ ปฏิบัติ

สูงขึ้นตามลำาดับ วิธีนี้ตรงกับหลักการปฏิบัติของปีเตอร์ ทำาให้เขา

รู้สึกถูกใจและมีความเชื่อมั่นในขณะที่อ่านพระสูตรต่างๆ ทีละสูตร 

เขาได้ค้นพบวิธีการปฏิบัติที่ประกอบด้วยเหตุและผล นั่นก็คือเป็น

พื้นฐานที่มั่นคงและถูกต้องซึ่งจะนำาไปสู่ผลที่ถูกต้องและเหมาะสม 

ตอ่ไป ขัน้แรกกค็อืการรกัษาศลีเพือ่ใหก้ารประพฤตปิฏบิตัขิองตนนัน้ 

เป็นไปด้วยดีกับโลกภายนอกและก่อให้เกิดสภาวะภายในที่เอื้อต่อ

การทำาสมาธิภาวนา ขั้นที่สองก็คือการกำาจัดเครื่องกีดกั้นต่างๆ ที่
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เป็นอุปสรรคต่อการทำาสมาธิ เพื่อที่จิตจะรวมตัวมีกำาลัง และมี 

ความสงบอย่างแท้จริง ขั้นสุดท้ายเป็นการพิจารณาเพื่อที่จะก่อให้ 

เกิดปัญญาโดยมีสมาธิเป็นพื้นฐาน และนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

สงูสดุ ปเีตอรไ์ดค้น้พบคำาสอนทีถ่กูตอ้งทัง้ในเชงิทฤษฎ ีในเชงิปฏบิตั ิ 

และในการรู้จริงเห็นจริง

ปี เตอร์คิดว่ า เขาควรที่ จะพยายามนำาหลักคำ าสอนของ 

พระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน ดังนั้นเขาจึงทุ่มเทกับ 

การทำางานทุกอย่างในหน้าที่อย่างเต็มที่ สำาหรับภาระหน้าที่ของเขา 

ทีค่าเนเดยีน สแตนดารด์สน์ัน้ ปเีตอรร์ูส้กึวา่ในฐานะของพทุธบรษิทั  

เขาต้องทำาหน้าที่เพื่องานมากกว่าเพื่อบริษัทผู้เป็นนายจ้าง นั่นก็คือ

สำาหรับพุทธบริษัทแล้ว การทำาหน้าที่ควรจะสำาคัญกว่าผลตอบแทน 

ความรูส้กึโปรง่โลง่ ความถอ่มตน และความเปน็อสิรเสร ีเกดิจากการ 

ได้ทำาหน้าที่โดยที่ไม่ได้นึกถึงตนเอง

แม้แต่ขณะที่ปีเตอร์ยังเป็นลูกจ้างอยู่ที่คาเนเดียน สแตนดาร์ดส์ 

เขาทราบดวีา่เขาคงจะไมท่ำางานเป็นวิศวกรไฟฟา้ไปตลอดชวีติ มนัเปน็ 

เพียงอาชีพที่เขาเลือก แต่เขาทราบอย่างแน่ชัดว่ามันเป็นเพียงงาน 

ชั่วคราว เขายังไม่ทราบว่าต่อไปจะไปทำาอะไร เพียงแต่ทราบว่าต้อง

ไม่ใช่งานที่กำาลังทำาอยู่ในขณะนั้นอย่างแน่นอน

ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่ทำาให้ผิดหวังในขณะที่อยู่ลอนดอน แต่เขา

รูส้กึอยู่เสมอวา่ เขายงัคงไมเ่ขา้ใจบทบาทของตนในภาพรวมของชวีติ 

ในวัยเยาว์ปีเตอร์เคยฝันถึงการหาที่อยู่ที่ดี และในขณะที่เขามองไป
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ทั่วๆ ในตอนนั้นเขาก็รู้ว่าที่แห่งนั้นมันไม่มีอยู่จริง ทุกแห่งที่เขามอง 

เขาเห็นถึงข้อเสียต่างๆ และอนาคตที่ไม่แน่นอน

แม้แต่คนที่ตั้งใจทำางานและภูมิใจในงานของตนก็ยังต้องเลิก

ทำางานเน่ืองจากความชรา ความเจบ็ปว่ย และความตาย และมีความ

หวาดหวั่นที่จะสูญเสียสติปัญญาที่แหลมคมเมื่อความรู้สึกนึกคิดน้ัน

เร่ิมจะเสื่อมไปพร้อมกับอายุขัย คนเราเริ่มหวาดกลัวเมื่อเห็นกำาลัง

กายและกำาลังสติปัญญาเสื่อมลง ไม่ว่าเขาจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ

สักเท่าไรให้กับหน้าท่ีการงานจนประสบความสำาเร็จ แต่เมื่อเวลา

ของมันมาถึง ทุกอย่างที่เขาได้ทุ่มเทและเป็นความภูมิใจในทางโลก

ก็จะสูญสิ้นไป ในเมื่อต้องเป็นเช่นนั้น แล้วเขาจะหวังที่จะใช้ชีวิตใน

บั้นปลายด้วยความสงบได้อย่างไร ทั้งๆ ที่เขาได้ทำาทุกสิ่งทุกอย่างที่

จะให้ชีวิตสมบูรณ์

สำาหรบัปีเตอร ์พทุธศาสนามไิดเ้ปน็เพยีงสิง่ทีเ่ขาสนใจชัว่คราวและ

มีประโยชน์ในบางสถานการณ์ แต่พระธรรมคำาสอนมีประโยชน์และ

ถูกต้องอยู่เสมอสำาหรับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดและสถานการณ์ใด  

สัจธรรมความจริงที่พุทธศาสนาสื่อออกมาก็คือ ทุกสิ่งในโลกน้ี 

ล้วนแปรเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา อะไรกต็ามทีเ่กดิขึน้จะตัง้อยูเ่พยีงชว่ง 

ระยะเวลาหนึง่และดบัไป นัน่กห็มายถงึ การเกดิ การแก ่และการตาย  

ไมว่่าจะมคีวามพยายามสกัเพียงไรกห็ลกีเลีย่งความแกไ่มไ่ด ้ไมว่า่จะ 

ทำาวิธีใดก็หนีความตายไม่พ้น อะไรก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นก็จะต้องถูก

ทำาลายลง ทุกสิ่งที่สะสมมาก็จะต้องสูญเสียไป อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น 

ตั้งอยู่ ก็จะต้องดับไป แล้วเหตุใดเราจะไปไขว่คว้าสิ่งท่ีตนต้องการ
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ทางโลก ในเม่ือความตายและความเสื่อมน้ันจะต้องทำาลายทุกสิ่ง 

ทกุอยา่งอยูดี่ ในเมือ่ทกุอย่างทีข่วนขวายหามาและยดึถอืไวว้า่สำาคัญ

จะต้องถูกพรากไปจากเราอยู่ดี

ความไรส้าระของความเปน็อยูท่างโลก ทำาใหป้เีตอร์นกึถงึเรือ่งของ 

ซิสสิเฟิสในเทพนิยายกรีก ซิสสิเฟิสถูกสาปให้เข็นหินก้อนใหญ่ขึ้นไป 

บนยอดเขาที่สูงชัน ทุกครั้งที่ซิสสิเฟิสเข็นไปถึงยอดเขาด้วยความ 

ทุ่มเทและเหน็ดเหนื่อย ก้อนหินนั้นก็จะหลุดมือและกลิ้งตกลงไปที่ 

ตีนเขาอีก ปีเตอร์เห็นว่าคนเราน้ันก็เวียนว่ายตายเกิดซ้ำาแล้วซ้ำาอีก 

ซึ่งต้องทุกข์ทรมานอยู่กับความไร้สาระและความขุ่นเคืองใจ คนเรา

เกิดมาและทำางานหนักเพื่อที่จะสร้างฐานะที่มั่นคงในโลกก็เพียงเพื่อ

รอใหค้วามตายมาพรากจากเราไป เมือ่มกีารเกดิ คนเรากจ็ะตกอยูใ่น 

วังวนโดยไม่มีทางออก

เนื่องจากเป็นคนช่างคิดหาเหตุผลมาแต่กำาเนิด ปีเตอร์จึงตั้ง 

คำาถามเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยหลักการของพุทธศาสนา  

ในยามว่าง เขาพยายามอย่างไม่ย่อท้อที่จะเชื่อมโยงหลักการทาง 

พุทธศาสนาในเรื่องของเหตุและผลให้เข้ากับหลักการของการ

วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และความจริงตามแนวคิดของพุทธธรรม

กับแนวคิดของระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์

ปีเตอร์เห็นว่าความคิดต่างๆ เช่น เรื่องสสาร พลังงาน เป็นต้น 

นั้นเป็นเพียงความพยายามทางวิทยาศาสตร์ที่จะอธิบายเกี่ยวกับ

การทำางานของสิ่งต่างๆ แต่คำาอธิบายเหล่านั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่
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นักวิทยาศาสตร์คิดขึ้นมา มันมิได้เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร ์

แต่เป็นเพียงสมมุติฐานที่สามารถจะทดสอบและพิสูจน์ได้ว่าเป็น

ไปได้ตามนั้น กล่าวคือนักวิทยาศาสตร์เกิดความคิดว่า ทำาไม 

สิ่งนี้จึงทำาให้เกิดสิ่งนั้น แล้วจึงทำาการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าความ

สัมพันธ์นั้นถูกต้อง เนื่องด้วยมีความเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นพื้นฐาน  

เขาจึงเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีที่สสารและพลังงานมีปฏิกิริยา 

ต่อกัน

ในบางสถานการณ์ การค้นพบในภายหลังได้ลบล้างทฤษฎีนั้น 

ทฤษฎีเดิมจึงถูกปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ และเมื่อมีการ

ศึกษาต่อไปอีกก็พบว่าทฤษฎีดังกล่าวใช้ไม่ได้ในสถานการณ์อื่น  

ซึ่งทำาให้ต้องมีการปรับปรุงใหม่อีก ในที่สุดความขัดแย้งถูกค้นพบ

มากพอที่จะทำาลายความน่าเชื่อของทฤษฎีทั้งหมดและเป็นเหตุให้

นักวิทยาศาสตร์ต้องตัดแนวความคิดแรกหรือทฤษฎีเดิมทิ้งและ

สร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมา นี่คือวิธีการทำางานของวิทยาศาสตร์ คือ

ตั้งอยู่บนความจริงที่เชื่อมโยงกันชั่วระยะเวลาหนึ่ง วิทยาศาสตร์

เป็นวิธีที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เสมอด้วยความพยายามที่จะ

เข้าใจโลกภายนอกด้วยการใช้พลังของจิตและสติปัญญาของ

มนุษย์

สิ่งที่ขัดแย้งกันเองของวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของจิต จิตนั้น 

ไม่มีคุณสมบัติทางกายภาพ กล่าวคือจับต้องไม่ได้ แต่ทว่าใน 

ทุกเรื่องที่ทำา นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากการ

เกี่ยวข้องกับจิตได้ ตรรกะและหลักของเหตุและผลมีอยู่ภายใน 
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จิตเท่านั้น แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยลองที่จะพยายามเข้าใจ

ธรรมชาติของจิตเองเลย ซึ่งจะเป็นกุญแจที่เขาสามารถใช้ไขความ

ลึกลับต่างๆ ของสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของโลก

การค้นหาความจริงของจิตก็คือการค้นหาสัจธรรมความจริงที่

ไม่มีเงื่อนไขและไม่แปรเปลี่ยน ในทางตรงกันข้าม วิทยาศาสตร์ซึ่ง

เตม็ไปด้วยข้อมลู ทฤษฎ ีและขอ้สมมตุฐิานตา่งๆ มากมาย ทำาใหก้าร 

คน้หานัน้เบีย่งเบนไปจากสจัธรรมทีจ่รงิแทแ้นน่อนและไมแ่ปรเปลีย่น

และเข้าสู่ความสับสนของความจริงที่ไม่ชัดเจนและมีความเช่ีอมโยง

กันกับสิ่งอ่ืน แนวความคิดเช่นนี้ทำาให้ปีเตอร์ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของการใช้เหตุและผล ความสามารถของจิตในการคิด

ด้วยตรรกะและสรุปอย่างมีเหตุผล ซ่ึงเป็นสิ่งที่เขาเคยนิยมชมชอบ

ในอดีตมาโดยตลอด

พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกฎแห่งกรรมว่า สิ่งที่เราประสบใน

ปจัจบุนันัน้เปน็ไปตามเหตปุจัจยั นัน่กค็อืการกระทำาทางกาย วาจา ใจ 

ของเราในอดีต ในชีวิตประจำาวันผู้คนต่างพบเจอสถานการณ์ที่ 

ไม่พึงประสงค์อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ทำาอะไร

แต่กลับมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เขามีความทุกข์และพยายาม

ที่จะหาเหตุผลว่าทำาไมสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นกับเขา ดังนั้นเขาจึง

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อที่จะหาสาเหตุ แต่ในการกระทำาเช่นนั้น  

เขามัวแต่ใช้เวลาและความพยายามมากเพื่อที่จะวิเคราะห์ปัจจัย

ต่างๆ เขาจึงไม่สามารถค้นพบสิ่งที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  

เขาอาจจะพอคิดคำาตอบได้ในบางครั้งว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดปัญหา  
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แต่ตราบใดที่ยังไม่เจอสาเหตุที่แท้จริง เขาก็จะไม่สามารถที่จะ 

ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก ในการปฏิบัติภาวนา การวิเคราะห ์

ถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นเพียงแค่ความ

พยายามที่จะบรรเทาความทุกข์ในชั่วขณะมากกว่าการขจัดความ

ทุกข์อย่างแท้จริง การสำารวจที่ลึกกว่านั้นต้องมุ่งไปที่ต้นเหตุของ

ความทกุข ์นัน่กค็อืสาเหตทุีแ่ทจ้รงิของการกลบัมาเกดิ แก ่เจบ็ และ 

ตายของชีวิตซ้ำาแล้วซ้ำาอีก

พระพุทธองค์ทรงค้นพบสาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ หรือ

อปุสรรคขวากหนามทีแ่ทจ้รงิทีป่ดิกัน้การหลดุพน้ พระองคท์า่นทรง 

สอนว่า กิเลส ตัณหา และสภาวจิตที่เศร้าหมองที่ตามมา เช่น  

ความโลภ โกรธ หลง เป็นสาเหตุที่ทำาให้เราติดอยู่ในวัฏสงสาร

และเป็นสาเหตุของการดิ้นรนต่อสู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สภาวจิตที่ 

เศร้าหมองนำามาซึ่งการกระทำาที่ไม่ดี และการกระทำาบาปก็นำามาซึ่ง 

กรรมชั่ว และกรรมชั่วก็นำามาซึ่งผลของกรรม

ถึงแม้ว่าปีเตอร์จะยังไม่สามารถปะติดปะต่อภาพชิ้นส่วนต่างๆ 

เขา้ดว้ยกนัทัง้หมดได ้แตส่จัธรรมทีพ่บในหวัใจของพระธรรมคำาสอน 

นัน้ไดค้อ่ยๆ เริม่ทีจ่ะเปน็รปูเปน็รา่งในใจเขา เขารูว้า่สิง่ทีข่าดหายไป 

นั้นไม่ได้อยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์ ที่จริงแล้ว การพิจารณาแบบ

วิทยาศาสตร์กลับเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ 

ทำาให้ยังค้นหาคำาตอบไม่เจอ เมื่อพิจารณาไปรอบๆ ตัวเขา ปีเตอร ์

เห็นว่าการใช้ความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเหตุและผล

นั้นก่อให้เกิดความสับสนอย่างต่อเนื่องในทางสังคมและศรัทธา
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ความเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศอังกฤษในช่วงหลังสงคราม 

แทนที่จะช่วยบรรเทาความสงสัยและความสับสนในเรื่องศรัทธา 

ความเชือ่และศลีธรรมของคน แตว่ธิกีารทางวทิยาศาสตรท์ีใ่ชใ้นชวีติ 

กลับทำาให้ความไม่สงบทางสังคมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเทศอังกฤษในช่วงหลังสงครามกำาลังเข้าสู่ยุคของความ 

มั่งคั่งและเสรีภาพที่เพิ่มขึ้น หลายสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรม

ประเพณีที่มีมาช้านานกำาลังถูกคุกคามและค่อยเสื่อมสลายไปอย่าง

ช้าๆ สังคมกลายเป็นสังคมพาณิชย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความมั่งคั่ง

ร่ำารวยในทางวัตถุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริโภคในแง่ความ

จำาเป็นลดน้อยลง แต่การบริโภคเพื่อฐานะและความสะดวกสบาย

กลับมีมากขึ้น ผู้คนมากมายมีวิถีทางเลือกของชีวิตและการบริโภค

ที่สนับสนุนความมีตัวตน รถยนต์ การออกจากบ้าน การจับจ่าย 

ใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือย การดื่มสังสรรค์ตามร้านหลายครั้งต่อสัปดาห์ 

การพักร้อนที่โรงแรมเดิมๆ ในภาคใต้ของประเทศ พวกเขามีชีวิตอยู่ 

เพื่อมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านี่คือตัวเขา

ปีเตอร์จำาได้ว่าในสมัยที่เขายังเป็นเด็ก สังคมมีระเบียบวินัยและ

สำารวมมากกว่านี้ ผู้คนสมัยนั้นมีศีลธรรมที่ดีกว่าและมีคุณธรรม  

รูบ้าปบญุคณุโทษมากกวา่คนสมยันี ้เชน่ พวกเขาเหน็วา่การโกหกนัน้ 

เปน็บาป ปเีตอรร์ูส้กึวา่ผูค้นในสมยันีไ้มค่อ่ยเขา้ใจชดัถงึความหมาย 

ของศีลธรรม และยิ่งมีน้อยคนลงเรื่อยๆ ที่ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับ

เรื่องศีลธรรมต่างๆ ซึ่งเขารู้สึกว่าเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

ว่าสังคมอังกฤษกำาลังมุ่งหน้าไปในทางที่ผิด
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ถึงแม้ว่าสังคมอังกฤษโดยทั่วไปมีความหวังเกิดขึ้นหลังจาก

สงคราม แต่มันก็ซ่อนลางสังหรณ์ของความไม่แน่นอนไว้ด้วย  

เสรีภาพใหม่ๆ ในเรื่องต่างๆ นั้นถูกแลกมาด้วยความแตกแยกทาง

สังคมที่มากขึ้นและพื้นฐานของศาสนาที่อ่อนแอลง ผลที่ได้รับก็คือ  

ความกระวนกระวายใจนั้นฝังลึกอยู่ภายใต้ความฉาบฉวยของ

สังคมอังกฤษหลังสงคราม สำาหรับปีเตอร์ สังคมอังกฤษกลายเป็น 

ภาพที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมทั้งหลายที่ทำาให้ผู้คนถอยห่างออกไป 

จากสัจธรรม ซึ่งทำาให้ยากที่จะมีความหวังและอยู่เพื่อความจริง 

และยังทำาให้ผู้คนไม่เชื่อว่าสัจธรรมนั้นมีอยู่อีกด้วย

ปีเตอร์จึงรู้สึกว่าตนเองนั้นแตกต่างจากผู้คนในสังคมปกติที่

อยู่รอบตัว ในการค้นหาสัจธรรม เขารู้สึกว่าเขาต้องเผชิญปัญหา

ที่คนอื่นไม่รู ้จักด้วยซ้ำาไป เขาเริ่มเชื่อว่าชีวิตที่มีความหมายอย่าง

แท้จริงนั้นคือชีวิตที่พยายามหาทางที่จะเข้าใจความจริงเกี่ยวกับ 

ตัวเอง ไม่มีอะไรเลยในโลกรอบตัวเขาที่สนับสนุนทางเลือกนั้น 

สังคมโดยรวมที่เขาอาศัยอยู่นั ้นดูเหมือนว่าจะปฏิเสธความคิด 

ทุกแนวทางเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์หรือความหมายที่ลึกกว่านั้น  

เขาเห็นว่าในการที่จะออกเดินทางค้นหาสัจธรรม เขาจะต้องละทิ้ง 

ความเกี่ยวข้องทางโลกและความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ที่เขาติดอยู่ทั้งหมด

มสีิง่หนึง่ท่ีทำาใหเ้ขารูส้กึเจ็บปวดเกดิขึน้ในใจนัน่กค็อืความแตกตา่ง 

ระหว่างสถานการณ์ทั่วไปกับสัจธรรมความจริงท่ีเขาหวังจะบรรลุ  

เขาจึงคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต 
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ออกไปได้เรื่อยๆ มิฉะนั้นเวลาก็จะผ่านเลยไปและพลาดโอกาสท่ีจะ 

ทำาอะไรกบัชวีติ ในตอนนัน้เขายงัมโีอกาสและความสามารถทีจ่ะทำาได้  

และเหนอืกวา่สิง่อ่ืนใด เขามคีำาสอนของพระพทุธเจา้เปน็เครือ่งนำาทาง 

ปี เตอร์ น่ังอยู่ท่ ามกลางความเ งียบสงัดในห้องสมุดของ 

พุทธสมาคมคืนแล้วคืนเล่า เขาอ่านพระไตรปิฎกเป็นส่วนใหญ่และ

รวมไปถึงความเหน็บางสว่น แตบ่างครัง้การเลือกหนงัสอือา่นของเขา

ก็ไม่ได้จำาเพาะเจาะจง หนังสือที่อยู่บนชั้นในห้องสมุดนั้นครอบคลุม

ในเรื่องต่างๆ หลากหลายที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และเขามักจะอ่าน

อะไรกต็ามทีเ่ขาสนใจ ถงึแมว้า่เปา้หมายของคำาสอนนัน้จะเหมอืนกนั  

แต่การแนะนำาถึงวิถีของมรรคนั้นแตกต่างกัน เขาจึงเริ่มรู้สึกว่า 

มอีะไรหลายอย่างทีไ่มต่รงกนัของสิง่ทีเ่ขาซมึซบัจากการอา่น เขาเริม่

รู้สึกมีความขัดแย้งอยู่ภายใน เขายังคงเจอปัญหาเดิม ก็คือจะทราบ

ได้อย่างไรว่าวิธีใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ความสับสนในใจของเขา

ทำาให้เขาอยากได้คำาตอบจากครูบาอาจารย์

เมื่อถึงช่วงต้นปี พ.ศ. 2498 ปีเตอร์ได้ตัดสินใจวางแผนว่าจะ

ทำาอะไรบ้าง เขาเตรียมตัวที่จะทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรม  

แต่เขามิได้รีบร้อน ยังมีสิ่งต่างๆ อีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ และเขา

ไม่คาดหวังว่าจะสามารถทำาได้สำาเร็จในทันทีทันใด ความสำาเร็จนั้น 

ไม่ใช่เพียงแค่การทุ่มเทเวลาและกำาลัง แต่เขาต้องทุ่มเทท้ังชีวิต 

ของเขา มีคนไม่มากนักที่จะยอมทุ่มเทขนาดนั้น ปีเตอร์ทราบดีว่า 

เขาจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งหาครูบาอาจารย์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถเพือ่ทีจ่ะ 

สั่งสอนแนวทางการปฏิบัติให้กับเขา ซึ่งเขาเช่ือว่าถ้าตั้งใจจริงและ
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เตรยีมพรอ้มทีจ่ะศึกษาแลว้ เขาก็จะตอ้งเจอครบูาอาจารย์ท่ีเหมาะสม 

จนได้ หรือไม่ก็ครูบาอาจารย์ท่านนั้นก็จะหาเขาเจอเอง

ในระหว่างที่ทำางานเป็นวิศวกรไฟฟ้าในกรุงลอนดอน ใจของ

ปีเตอร์นั้นเริ่มแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่าย ในช่วงกลางวันเขา

ทำางานเกี่ยวกับการใช้เครื่องยนต์กลไกต่างๆ ซึ่งเป็นงานวิศวกรรม

ที่เป็นหน้าที่ประจำาวัน แต่ความคิดของเขามักจะวิ่งเข้าหาธรรมะ

อยู่ตลอดเวลา ปกติปีเตอร์เป็นชายหนุ่มที่เงียบๆ และไม่ค่อยสุงสิง

กับใคร และในขณะนั้นเขาก็ชอบที่จะใช้เวลาว่างในห้องของตนเอง

หรือในห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา เขารู้สึกว่า

ต้องเริ่มปฏิบัติเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจ สิ่งสำาคัญก็คือต้องระงับ

ความอยากและทำาใจใหส้งบ เขามองวา่สิง่สำาคญัทีส่ดุในการแสวงหา

ที่พึ่งในพระรัตนตรัยนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัตินั้นตั้งใจและ

พากเพียรอย่างจริงจังโดยไม่ย่อท้อ เขาไม่จำาเป็นต้องทุ่มเทให้กับ

การแสดงออกภายนอกมากนัก แต่ต้องพยายามอย่างไม่หยุดยั้งที่

จะบรรลุในสิ่งที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเครื่องหมายให้

สำาเร็จภายในใจของเขาให้ได้ 

ตัง้แตย่า้ยมาอยูล่อนดอน ปเีตอรร์ูส้กึวา่การใชช้วีติแบบนกับวชนัน้ 

มีท่าทีว่าพอจะเป็นไปได้บ้าง บางครั้งเขารู้สึกว่าอนาคตของเขาถูก 

ชะตากรรมกำาหนดไว้แล้ว เขารู้สึกเหมือนกับว่าการบวชเป็นพระนั้น 

ได้ถูกกำาหนดไว้แล้ว ซึ่งก็เป็นผลที่เกิดจากการค้นหาความจริง 

ของเขา ปีเตอร์เห็นว่าการบวชนั้นเป็นจุดเปลี่ยน เป็นเสมือนเส้นที ่

เขาต้องข้ามให้ได้เมื่อเขาต้องการที่จะทุ่มเทกายและใจให้กับ
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พระพุทธศาสนา และเมื่อเวลาผ่านไป เขาจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะ 

อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อีกต่อไป เวลาที่เขาควรจะก้าวข้ามจุด

ที่ได้มีมานานแล้วนั้นและใช้ชีวิตในสมณเพศของพระภิกษุในนิกาย

เถรวาทได้มาถึงแล้ว

การทีป่เีตอรไ์ปพทุธสมาคมทีก่อรด์อน สแควร ์อยูบ่อ่ยๆ นัน้ เขาได ้

รูจ้กัชายชาวองักฤษทีช่ือ่ วลิเลยีม เพอรเ์ฟริส์ท ์หลงัจากทีเ่จอกนัแลว้  

วิลเลียมได้เดินทางมายังประเทศไทยเพ่ือบวชเป็นพระในนิกายเถรวาท  

และได้รับฉายาว่า กปิลวัฑโฒภิกขุ เขากลับมาจากประเทศไทยใน  

พ.ศ. 2497 และอยูร่ว่มกบัพระภกิษชุาวศรลีงักาอกี 2 รปู ทีพ่ทุธวหิาร 

ในกรุงลอนดอน ซึ่งตั้งอยู่ที่โอวิงสตัน การ์เดนส์ ไนท์สบริดจ์ ที่เพิ่ง

เปดิในเดอืนพฤษภาคมของปนีัน้ เปน็ความบงัเอญิทีก่ารกลบัมาของ 

กปิลวัฑโฒภิกขุนั้นเป็นเวลาตรงกันกับการที่ปีเตอร์ตัดสินใจที่จะหา

ทางบวช

การกลับมาของกปิลวัฑโฒภิกขุน้ันเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ปีเตอร์ 

ตามที่เขาปรารถนา กล่าวคือท่านเป็นคนที่รู้วิธีการบวช การบวช 

ของกปิลวัฑโฒภิกขุเป็นผลมาจากความพยายามอันยาวนานของ

ชาวองักฤษทีน่บัถอืพทุธศาสนาทีจ่ะหาทางดำาเนนิการใหม้คีณะสงฆ์ 

อยา่งแทจ้รงิในประเทศองักฤษ ทา่นตอ้นรบัปเีตอรอ์ยา่งดทีีพ่ทุธวหิาร 

ในลอนดอน และสนบัสนนุใหป้เีตอรไ์ดบ้วช ทา่นจงึพยายามเอือ้อำานวย 

ในสิ่งต่างๆ ที่ท่านสามารถจะทำาให้ได้ ปีเตอร์ต้องศึกษาจาก

ประสบการณ์จริงของครูผู้สอนท่านนี้ซึ่งแนะนำาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและ

วินัยที่พระสงฆ์ปฏิบัติกันในนิกายที่เก่าแก่ที่สุดของพุทธศาสนา



ปัญญาเหนือสามัญ86

ยังมีผู้ที่มีความตั้งใจจะบวชอีก 2 คน คือ โรเบิร์ต อัลบิสัน และ

จอร์จ เบลค ที่พักอยู่ร่วมกันกับปีเตอร์ท่ีพุทธวิหารในลอนดอน  

ท้ังสามคนไดร้บัคำาแนะนำาจากทา่นกปลิวัฑโฒภกิข ุและในบางครัง้ได ้

ติดตามท่านเม่ือท่านเดินทางไปเทศน์ คร้ังแรกที่สัปดาห์การอบรม

สมาธิที่เพิ่งจัดขึ้นที่ออกซ์ฟอร์ด และครั้งหลังที่การเรียนธรรมะภาค

ฤดูร้อนของพุทธสมาคม 

ตอนแรกน้ันโรเบริต์ อลับสินั ไดบ้รรพชาเปน็สามเณรทีพ่ทุธวหิาร 

ในลอนดอน แล้วตามดว้ยจอรจ์ เบลค และไดร้บัฉายาวา่ ศรทัธาวฑัโฒ  

และวิชชาวัฑโฒตามลำาดับ ปีเตอร์ประสบปัญหาเกี่ยวกับการที่จะ 

โน้มน้าวแม่ของเขาให้สนับสนุนการตัดสินใจของเขา แต่ในที่สุด  

ตอนครบรอบวันเกดิอาย ุ30 ปขีองเขา แมข่องเขากย็อมรบัวา่ปเีตอร์

น้ันเป็นผู้ใหญ่พอที่จะกำาหนดทางเดินชีวิตของตนเอง และถึงแม้ว่า 

เธอจะยังมีข้อกังวลใจอยู่ แต่ก็จะไม่ขัดขวางปีเตอร์ อีก 12 วันต่อมา  

เมือ่วนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2498 ปเีตอรจ์งึไดรั้บการบรรพชาเป็นสามเณร 

ทีพ่ทุธวหิารในลอนดอน และไดร้บัฉายาวา่ “ปัญญาวัฑโฒ” หมายถึง  

“ผู้ที่เจริญในปัญญา”

หลายปีหลังจากนั้น ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒภิกขุจึงได้ 

เลา่ถึงแรงจงูใจในการบวช กลา่วคอืสงัคมองักฤษสมยัน้ันเป็นเหมอืน

รังไหมอันใหญ่ท่ียุ่งเหยิง ซึ่งคนในสังคมนั้นสามารถที่จะมองเห็นได้

เพยีงบางสว่นของรงัเทา่นัน้ ในขณะท่ีรังน้ันหมนุโดยปราศจากทศิทาง

ที่แน่นอน และไม่มีใครในนั้นที่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด 

ผู้คนล้วนมีความคิดเห็นและตั้งทฤษฎีขึ้นมาในแทบจะทุกเรื่อง และ
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ยึดมั่นอยู่กับทฤษฎีนั้นอย่างเหนียวแน่น หลังจากนั้นไม่นานพวกเขา

ก็เริ่มถกเถียงและทะเลาะกัน ซึ่งนำาไปสู่การประท้วง การจลาจลของ

นักศึกษา และสงครามต่างๆ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการค่อยๆ ก้าวหนี

ออกมาจากความยุ่งเหยิงนั้น ในขณะที่คนอื่นมัวแต่ทะเลาะเบาะแว้ง

และต่อสู้กันอยู่จนไม่สังเกตเห็น

สามณรใหมท่ัง้ 3 รปู ไดพั้กอาศัยอยูท่ีพุ่ทธวหิารในลอนดอน ในฐานะ 

ที่เป็นผู้อาวุโสน้อยที่สุดในหมู่คณะ พวกเขาจึงจำาเป็นที่จะต้องรักษา 

ศีลท้ัง 10 ข้ออย่างเคร่งครัด ศึกษาพระธรรมคำาสอนและพระวินัย 

จากผูท้ีม่พีรรษาสงูกวา่ ดแูลรบัใชพ้ระทีม่พีรรษาสงูกวา่ และเตรยีมตวั 

ให้พร้อมสำาหรับการบวชเป็นพระภิกษุ

หลงัจากทีท่ัง้สามคนไดร้บัการบรรพชาเปน็สามเณรแลว้ กม็กีาร 

เร่งวางแผนที่จะเดินทางไปประเทศไทย การอุปสมบทเป็นบรรพชิต

ของสามเณรทั้งสามรูปนั้นจะมีขึ้นที่วัดปากน้ำา ซึ่งเป็นวัดในสังกัด

มหานิกาย ซึ่งเป็นนิกายที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในคณะสงฆ์ของ

ประเทศไทย ท่านกปิลวัฒโฑภิกขุและสามเณรผู้ติดตามทั้งสามรูป  

ขึ้นเครื่องบินจากกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2498  

เพื่อที่จะเดินทางไปยังกรุงเทพฯ โดยมีโยมอุปัฏฐากไปรับท่านท่ี 

สนามบินทีก่รงุเทพฯ และพาทา่นไปทีว่ดัปากน้ำา ซ่ึงต้ังอยูท่ีป่ากแมน้่ำา

เจา้พระยา โดยมทีา่นเจา้คุณมงคลเทพมนุ ีเจา้อาวาสวดัปากน้ำา รออยู ่ 

เมือ่มาถงึ ทา่นเจ้าคณุมงคลเทพมนุหีรอืทีรู่จ้กักนัในนาม “หลวงพอ่สด”  

เริ่มจัดเตรียมการอุปสมบทของสามเณรทั้งสามรูป
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งานฉลองกอ่นบวชนัน้ถกูจดัขึน้ทีว่ดัปากน้ำา ในคืนวันท่ี 26 มกราคม 

พ.ศ. 2499 โดยจดัขึน้ทีล่านดา้นนอก ซึง่มโีตะ๊หมูบู่ชาท่ีเคลอืบแลคเกอร์

และปิดทองเป็นชั้นๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้ ผ้าไตรและพัดยศ  

ท่านกปิลวัฒโฑภิกขุและสามเณรทั้งสามรูปน้ันอยู่ตรงกลางและ

ห้อมล้อมไปด้วยญาติโยมคนไทยที่มีจิตศรัทธาซึ่งได้ถวายจตุปัจจัย

ไทยทานแก่พระและสามเณร

สามเณรทั้งสามรูปได้รับการอุปสมบทพร้อมกันเป็นพระภิกษุใน

วันถัดมา ในพิธีที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นการบวชที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งใน

ประเทศไทย มผู้ีคนเป็นพันคนทีม่ารว่มพิธีจนแนน่วดั เพราะถอืวา่เปน็ 

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

พิธีบวชเร่ิมข้ึนในช่วงบ่ายของวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2499 ในพิธีมี 

ขบวนแห่ยาวเดินตามพระและสามเณรวนรอบพระอุโบสถสามรอบก่อน

เดินเข้าในพระอุโบสถ ขบวนเร่ิมเม่ือสามเณรชาวอังกฤษท้ังสามรูปเดิน

ออกมาจากตึกห้องสมุด ซ่ึงเป็นท่ีพักอาศัยต้ังแต่เดินทางมาถึง ขบวนท่ีเดิน 

ตามมาน้ันเป็นขบวนแห่นาคตามธรรมเนียมไทย โดยมีผู้ท่ีคลุมผ้าเป็น 

หัวมังกรใหญ่และมีสีสัน และพ่นเปลวไฟจริงจากปากในขณะท่ีขยับหัว 

ข้ึนลง และทำาท่าเล้ือยไปมาผ่านหมู่คนดู แถวของญาติโยมท่ีแต่งชุดสีขาว 

เดินเรียงสองตามหลังหุ่นเชิดมังกร ผู้ท่ีจะเข้าอุปสมบทท้ังสามเดินตาม

ถัดมาอย่างช้าๆ ด้วยความต้ังใจและพนมมือถือดอกบัวและธูปเทียน

ขบวนเคลือ่นชา้ๆ ทกุคนเดนิดว้ยเทา้เปลา่บนกระเบือ้งทีค่อ่นขา้ง

รอ้น เดินวนรอบพระอโุบสถสามรอบดว้ยกนั แลว้จงึเดนิเปน็แถวเรยีง
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เดีย่วเข้าสูเ่ขตสมีาผ่านประตทูางเขา้ท่ีเป็นหนิ มีบนัไดหินเพยีงไมก่ีข่ัน้ 

เชือ่มจากลานเลก็ๆ เขา้สูพ่ระอโุบสถ ซึง่ขณะนัน้แนน่ขนดัไปดว้ยพระ 

และญาตโิยม ในพระอโุบสถทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้มเีสาเรยีงกันเปน็แถว  

ทำาให้เกิดเขตภายในและมทีางเดนิกว้างอยูร่อบขา้ง ขณะทีก่า้วเขา้ไป 

ในตัวพระอุโบสถ จะมองเห็นพระประธานองค์ใหญ่ที่ต้ังอยู่บนฐาน 

ด้านในสุดของพระอุโบสถ แล้วก็จะเห็นท่านเจ้าอาวาสซึ่งน่ังอยู่

ท่ามกลางกองไทยทานและดอกไม้ที่มีสีสันจำานวนมากมายที่ประดับ

องค์พระพทุธรปู ทา่นเจา้อาวาสหรอืหลวงพอ่สด น่ังอยูอ่ยา่งสงบ และ 

หนัหนา้เขา้หาทีป่ระชมุ โดยมพีระทีม่อีาวโุสน่ังอยูด่ว้ยทัง้สองขา้งเรยีง 

ตามพรรษา พระทีพ่รรษานอ้ยทีค่รองผา้จวีรสเีหลอืงเขม้บา้งออ่นบา้ง 

นั่งเป็นแถวๆ ทั้งสองด้านของพระอุโบสถซึ่งค่อนข้างยาว ตรงกลาง

พระอุโบสถนั้นมีสามเณรผู้ต้องการบวชทั้งสามยืนอยู่ และข้างหลังมี

ญาติโยมนั่งอยู่เต็มพื้นที่ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงทางเดินข้างๆ

ความสงบเงียบเป็นระเบียบเรียบร้อยน้ันสามารถรู้สึกได้ภายใน

พระอุโบสถเมื่อพิธีได้เริ่มขึ้นตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดตามที่ได้

กำาหนดไว้เมื่อเกือบ 2,500 ปีก่อน ทั้งสามนั้นได้รับการบรรพชาเป็น

สามเณรอีกครั้ง แล้วจึงตามด้วยการอุปสมบทเป็นบรรพชิต โดยมี

หลวงพ่อสดเปน็พระอุปชัฌาย ์มีเจา้คณุธรรมตโิลกา เปน็พระกรรม-

วาจาจารย ์และทา่นกปลิวฒัโฑภกิขเุปน็พระอนสุาวนาจารย ์หลงัจาก 

ที่ได้รับผ้าไตรจีวรและบาตรแล้ว ทั้งสามคนเดินเข้าหาคณะสงฆ์ที่รอ 

อยู่พร้อมกัน และได้รับคำาบอกกล่าวสั้นๆ เกี่ยวกับพิธีก่อนที่จะได้รับ 

ฉายาอยา่งเปน็ทางการ พระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย ์

สอบถามผู้ท่ีจะบวชถึงความพร้อมและความเหมาะสมที่จะเป็นพระ  
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หลังจากที่ได้รับการยอมรับว่าสมควรให้บวชได้ สามเณรทั้งสามจึง

ขออุปสมบทเป็นพระจากหมู่สงฆ์ทีละคน แต่ละคนจะขออนุญาต 

บวชเป็นพระและได้รับการตอบรับด้วยความเงียบสงบ ในพิธีท่ีขลัง

และมีมาช้านานนี้ คณะสงฆ์ได้ยินยอมที่จะรับท่านปัญญาวัฑโฒ 

พร้อมกับสามเณรอีก 2 รูป ให้เป็นพระได้อย่างสมบูรณ์

หลังจากพิธีอุปสมบท ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุไปพักอาศัยอยู่ที่ 

วดัปากน้ำาเพือ่ฝึกหดัทำาสมาธติามแบบของหลวงพอ่สด หรอืทีเ่รยีกกนั 

ว่าแบบสัมมา อรหัง ซึ่งมีการเพ่งแสงจนเป็นนิมิตในรูปแบบต่างๆ  

ในขณะที่ท่อง “สัมมา อรหัง” ในใจ และตั้งมั่นอยู่กับคำาบริกรรมนี้อยู่ 

ภายในใจ ผูภ้าวนาเพ่งจิตไปทีจ่ดุตา่งๆ อยา่งมสีต ิเริม่จากรจูมกูขวา  

แลว้จงึไปทีห่วัตา ตอ่ดว้ยตรงกลางศรีษะ แลว้ลงไปทีค่อ ลงไปต่ำากวา่ 

สะดือ แล้วกลับขึ้นมาที่ช่วงท้องและกระบังลม หลังจากเพ่งอยู่ 

ระยะหนึ่ง ผู้ภาวนาควรจะเริ่มเห็นภาพต่างๆ ที่เกิดจากแสง น่ีคือ

ความเข้าใจของท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเกี่ยวกับวิธีการภาวนาแบบ

หลวงพ่อสด

มีการสอนว่าภาพแรกที่ปรากฏจะเป็นภาพดวงกลมใส จากดวง

กลมใสนั้น ภาพกายหยาบของมนุษย์จะปรากฏขึ้นก่อนตามมาด้วย

ภาพของกายละเอียดของมนุษย์ จากนั้นจะเห็นภาพของดวงศีล 

ดวงสมาธ ิดวงปญัญา ดวงวมิตุต ิและดวงวมิตุตญิาณทศันะ เกดิขึน้ 

ตามลำาดับ หลังจากห้าภาพนี้ปรากฏขึ้นและจางหายไป ภาพของ

กายอื่นๆ จะปรากฏตามมา ได้แก่ กายทิพย์หยาบและกายทิพย์

ละเอียด ตามด้วยกายรูปพรหมหยาบและกายรูปพรหมละเอียด 
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แล้วจึงเป็นธรรมกายของพระโสดาบัน ตลอดจนถึงธรรมกายของ

พระอรหันต์

ในตอนแรกท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเห็นว่าการฝึกภาวนาแบบน้ี 

มีประโยชน์ในการช่วยให้เข้าสู่ความสงบและสมาธิได้ในระดับหนึ่ง  

แต่นอกเหนือจากนั้น ท่านไม่ค่อยเข้าใจการภาวนาแบบนี้มากนัก 

ด้วยเหตุที่ท่านไม่สามารถเข้าใจเหตุผลว่าทำาไมจึงปรากฏภาพที่ 

เปน็แสง ทา่นจงึไม่สามารถเข้าใจวา่มนัควรจะเกดิอะไรขึน้ ทา่นไมท่ราบ 

วา่ควรทีจ่ะใชจ้นิตนาการของตนในการสรา้งภาพต่างๆ หรอืไม ่หรอืวา่ 

ภาพเหล่าน้ันเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แล้วในจิตและปรากฏข้ึนให้เห็นเอง ด้วยความ 

ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ ท่านจึงไม่ค่อยมั่นใจในวิธีการภาวนาแบบนี้

สองเดือนหลงัจากการบวช ทา่นกปลิวฑัโฒภกิขไุด้พาพระใหมท่ัง้ 

สามรปูไปพกัอยูท่ีว่ดัธาตทุอง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัออกของกรงุเทพฯ  

แลว้จงึเดนิทางกลบัประเทศองักฤษตามลำาพงัเพือ่ทีจ่ะปฏบิติัภารกิจ 

ในการเผยแพร่ธรรมะต่อไป ท่านศรัทธาวัฑโฒภิกขุมีความไม่พอใจ 

บางสิ่งบางอย่าง หลังจากนั้นไม่นานจึงเดินทางกลับประเทศอังกฤษ 

ต่อมาอีกหนึ่งเดือน ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุและท่านวิชชาวัฑโฒภิกขุ

จงึยา้ยไปอยูท่ีวั่ดวเิวการาม ในจงัหวดัชลบรุ ีซึง่เปน็วดัปา่เลก็ๆ ในทาง 

ทิศใต้ของกรุงเทพฯ

ในเวลานั้นท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้เลิกปฏิบัติตามวิธีการทำา

สมาธิแบบหลวงพ่อสด ท่านสรุปว่าการปฏิบัติตามแนวทางที่ไม่ก่อ

ให้เกิดความมั่นใจนั้นคงจะไม่นำามาซึ่งผลท่ีน่าพอใจ เม่ือทราบว่า
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ท่านจำาเป็นที่จะต้องมีคำาบริกรรมที่พึ่งได้ เพื่อที่จะดึงจิตออกจากสิ่ง

รบกวนหรอืนวิรณแ์ละอกศุลตา่งๆ เพ่ือใหเ้ขา้ถงึสภาวะของจติทีส่งบ

นิง่และละเอียด ทา่นจงึหนัไปหากรรมฐานทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแนะนำา 

นั่นคืออานาปานสติ หรือการมีสติอยู่กับลมหายใจ พระสูตรต่างๆ ที่ 

ท่านได้อ่านทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นว่า การมีสติอยู่กับลมหายใจนั้น 

มีประโยชน์อย่างยิ่งกับการต่อสู้กับจิตที่วอกแวกและฟุ้งซ่าน ซึ่งน่ัน 

กค็อืปญัหาทีร่บกวนท่านตัง้แตต่น้ ดงันัน้วธินีีจ้งึเหมาะสมทีจ่ะเปน็การ 

ฝึกขั้นพื้นฐานสำาหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกัน 

การที่ท่านระลึกได้ว่าพระพุทธองค์เองก็เคยใช้อานาปานสติเป็น

องคก์รรมฐานหลกัในการบรรลพุระนพิพาน ก็ได้ชว่ยทำาใหค้วามมัน่ใจ

ของท่านกลับคืนมา

ทา่นปญัญาวัฑโฒภกิขนุัง่ในทา่ทีส่บายและเริม่ดว้ยการเพง่ความ

สนใจทั้งหมดไปที่การหายใจตามปกติ น่ันก็คือทุกลมหายใจเข้า

และทุกลมหายใจออกที่ตามมา การหายใจน้ันเป็นการกระทำาตาม

ธรรมชาตทิีแ่น่นอนและตอ่เนือ่ง ทา่นเพยีงตอ้งผอ่นคลายและกำาหนด

ความสนใจใหอ้ยูท่ีป่ลายจมกู โดยรบัรูท้กุครัง้ทีล่มหายใจเขา้ออกผา่น

รูจมกูเทา่นัน้ มไิดพ้ยายามทีจ่ะบงัคับลมหายใจ ทา่นต้องการทีจ่ะอยู ่

กับจังหวะของการหายใจที่เป็นไปเองตามธรรมชาติและปล่อยให้

สมาธิที่เกิดขึ้นนั้นดึงจิตเข้าข้างใน

ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเพ่ิงเร่ิมฝึกภาวนาด้วยการเจริญอานาปานสติ  

เมื่อต้องออกจากวัดวิเวการาม เนื่องจากท่านวิชชาวัฑโฒภิกขุ  

ผู้เป็นสหธรรมิกของท่านได้ล้มป่วยอย่างหนักและจำาเป็นต้องเข้า 
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รับการรักษาโดยด่วน ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุมีความผิดหวังมาก

สถานการณ์บังคับให้ท่านต้องพาเพื่อนกลับไปกรุงเทพฯ ในทันที  

กอ่นจะจากไป พระอาจารยห์ลัน่ซึง่เป็นเจา้อาวาส ได้ใหแ้นวทางในการ 

ปฏิบัติที่ท่านได้เขียนขึ้นเองแก่พระทั้งสองรูป และไม่กี่ปีหลังจากนั้น  

ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุจึงได้แปลแนวทางน้ันเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยมีชื่อว่า “คู่มือการปฏิบัติธรรม”

ท่ีกรุงเทพฯ ท่านวิชชาวัฑโฒภิกขุถูกนำาตัวไปท่ีสถานทูตอังกฤษก่อน  

หลงัจากได้ปรกึษาเจา้หนา้ที ่ท่านจึงได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  

อาการของท่านไม่ดีข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุก็ช่วย 

เฝ้าไข้ดูแลอยู่ท่ีโรงพยาบาล เม่ือท่านกปิลวัฑโฒภิกขุซ่ึงตอนน้ันอยู่ท่ี 

ประเทศอังกฤษได้ทราบข่าวว่าท่านวิชชาวัฑโฒภิกขุมีอาการป่วยท่ี 

ไม่ค่อยน่าไว้วางใจ ท่านจึงรีบเดินทางมาประเทศไทย และวิเคราะห์ 

สถานการณ์อย่างรวดเร็ว แล้วจึงตัดสินใจพาท่านวิชชาวัฑโฒภิกขุ

และท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุกลับไปประเทศอังกฤษทันที

พระทั้งสามรูปกลับมาถึงลอนดอนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2499  

ท่านวิชชาวัฑโฒภิกขุ ซึ่งยังป่วยและมีอาการที่ทำาให้ร่างกายอ่อนแอ

จากโรคเรือ้รงั จงึลาสกิขาและกลบัไปใชช้วิีตแบบฆราวาส ทา่นปญัญา- 

วัฑโฒภิกขุก็ยุ่งอยู่กับความสับสนวุ่นวายของชีวิตในเมืองใหญ่ทันที 

ท่านต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับภารกิจการงานที่มากมายของอาจารย์

ของทา่น โดยต้องทำาหนา้ท่ีตดิตามท่านกปลิวฑัโฒภิกขไุปรับกจินิมนต์ 

ตา่งๆ เพือ่ใหญ้าตโิยมเขา้พบ ตลอดจนสอนธรรมะและระดมทนุสำาหรบั 

กิจการต่างๆ ของสงฆ์
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หนึง่ในโครงการตา่งๆ ของพุทธศาสนาทีท่า่นกปลิวฑัโฒภิกขไุดใ้ห ้

ความสำาคญัมากทีส่ดุกคื็อพุทธสมาคมในเมืองแมนเชสเตอร ์ทีท่า่นได้ 

ช่วยก่อต้ังในปี พ.ศ. 2494 นอกจากกรุงลอนดอนแล้ว เมืองแมนเชสเตอร์ 

น้ันมีชุมชนชาวพุทธท่ีใหญ่และเข้มแข็งท่ีสุดในอังกฤษ ท่านกปิลวัฑโฒภิกขุ 

เดินทางไปที่น่ันบ่อยเพ่ือที่จะสอนธรรมะให้กับญาติโยมที่มารวม 

กลุ่มกันเป็นประจำาที่บ้านเช่าในละแวกที่เงียบสงบของชานเมือง  

ในเมอืงแมนเชสเตอรไ์มม่พีระสงฆอ์ยูป่ระจำา ทา่นจงึคดิแกไ้ขปญัหานี ้

ด้วยการส่งท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุไปบริหารงานประจำาวันของ 

พุทธสมาคมในเมืองแมนเชสเตอร์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 

ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุจึงเดินทางไกลขึ้นเหนือด้วยความเคารพ 

เช่ือฟงัพระอาจารย ์เพ่ือท่ีจะไปพักอาศัยอยูท่ี่บา้นเช่าของสมาคมทีต้ั่ง 

อยู่ที่โกรฟเวอเนอร์ สแควร์ ในเมืองเซล ที่เชสเชียร์ 

ขา่วทีต่ดัเกบ็ไวจ้ากหนงัสอืพมิพแ์มนเชสเตอร ์อีฟน่ิง นิวส ์ของวันท่ี  

21 กนัยายน พ.ศ. 2499 กลา่วว่า “ในหอ้งหนา้บา้นบนถนนในเมอืงเซล  

เชสเชยีร ์ทีเ่งยีบและร่มรืน่ มชีายหนุม่แหง่ประวตัศิาสตรน่ั์งอยู ่เพราะ 

เขาเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ประจำาในต่างจังหวัดของอังกฤษรูปแรกใน 

ศาสนาของโลกที่ถือกำาเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,400 ปีมาแล้ว เขาเคย 

นับถือคริสต์ศาสนา และมีชื่อเดิมว่าปีเตอร์ มอร์แกน ปัจจุบันคือ 

ทา่นปญัญาวฑัโฒภกิข ุมอีาย ุ30 ป ีและเคยทำางานเปน็วศิวกรไฟฟา้ 

มาก่อนหนา้นี ้เขาไดใ้ชช้วีติสว่นใหญท่ีล่นัเนลลี ่คารม์าเทนเชยีร ์ตอ่มา 

เขาได้พบและอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึ่งทำาให้เขาเกิด 

ความสนใจ และในเดือนมกราคมปีน้ี เขาได้รับการอุปสมบทเป็น

พระภิกษุที่ประเทศไทย ในปัจจุบันท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ ซึ่งเป็น 
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ชื่อภาษาบาลีแปลว่า ‘ผู้ท่ีเผยแพร่และเจริญในปัญญา’ มีเพียง 

บรขิาร 8 ปน็สมบัตทิางโลก และดำารงชีวิตตามพระธรรมวินัย 227 ขอ้  

ทา่นมีผา้ไตรจวีร 3 ผนื บาตร มดีโกน ทีก่รองน้ำา เขม็และดา้ย และได ้

รับความช่วยเหลือในการดำารงชีพจากกลุ่มชาวพุทธเล็กๆ ที่กำาลัง

เติบโตขึ้นในเมืองแมนเชสเตอร์ พระวินัยห้ามไม่ให้ท่านจับต้องเงิน 

หรือมีเงิน”

ในเดอืนพฤษภาคมของปนีัน้ ในขณะท่ีทา่นปญัญาวฑัโฒภิกขยุงัคง

อยู่ในประเทศไทย ได้มีการตั้งทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษในกรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำาสอนของ

องค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าในสหราชอาณาจักร ด้วยการก่อตั้งวัด 

สาขาขององค์กรพระภิกษุสงฆ์ในประเทศอังกฤษ และให้ที่พักอาศัย 

ตลอดจนช่วยดูแลความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2499 ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษหาทุนได้มากพอที่จะเช่าบ้านในกรุง

ลอนดอน สำาหรับการอยู่อาศัยของพระสงฆ์ ท่านกปิลวัฑโฒภิกขุได้ 

ยา้ยเขา้ไปอยูท่ีบ่า้นเลขที ่50 บนถนนอเลก็ซานดรา ในย่านสวสิ คอทเทจ  

หลงัจากนัน้ไมน่าน บา้นทีส่วสิ คอทเทจ หลงัน้ัน จึงเปน็ทีรู่จ้กักนัในนาม  

“ที่พักสงฆ์”

ตารางการสอนธรรมะในแต่ละสัปดาห์ของท่านกปิลวัฑโฒภิกขุ

ทำาให้ท่านต้องเดินทางไปเมืองแมนเชสเตอร์ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ 

เพือ่สอน เทศนา และใหส้มัภาษณเ์รือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัจดุมุง่หมาย 

ของพุทธสมาคมในแมนเชสเตอร์ ซึ่งทำาให้ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ 

มีโอกาสที่จะปรึกษาอาจารย์ของท่านเป็นประจำา การสอนในแต่ละ



ปัญญาเหนือสามัญ96

สัปดาห์รวมถึงการเดินทางไปเมืองลีดส์ ออกซ์ฟอร์ด เคมบริดจ์  

ไบรท์ตัน ก่อนที่จะกลับลอนดอน หลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือน 

ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับตารางภารกิจ

ของท่านอาจารย์ซ่ึงทำาให้ท่านเหน็ดเหนื่อยและมีผลกระทบต่อ

สุขภาพของท่าน

ในเดอืนกมุภาพันธ์ พ.ศ. 2500 หลงัจากทีป่ระจำาอยูท่ีพุ่ทธสมาคม 

ในเมืองแมนเชสเตอร์ได้เพียง 5 เดือน ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุก็ถูก

เรยีกตวักลบัไปลอนดอน ดว้ยทา่นกปลิวฑัโฒภกิขมุคีวามจำาเปน็ตอ้ง 

ขอความช่วยเหลือจากท่าน เพราะภารกิจต่างๆ ที่มากมายมีผลต่อ 

สุขภาพของท่านกปิลวัฑโฒภิกขุ และเมื่อสุขภาพของท่านทรุดโทรม 

ลงไปเรื่อยๆ ในอีกสองสามเดือนต่อมา ท่านกปิลวัฑโฒภิกขุก็จำาต้อง 

ลาสิกขาและกลับไปใช้ชีวิตแบบฆราวาส ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ  

ผูเ้ปน็ศษิย์ท่ีกตญัญูได้รบัการขอร้องใหเ้ปน็ผูท้ำาพธิลีาสกิขาใหใ้นเดอืน

มิถุนายน พ.ศ. 2500

การเปล่ียนแปลงที่ไม่คาดฝัน ทำาให้ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุผู้ซึ่ง

บวชไดเ้พยีง 1 พรรษา ตอ้งรับผดิชอบงานท้ังหมดของทรสัต์เพือ่สงฆ ์

อังกฤษ ท่านมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบหนักอึ้ง แต่ท่านก็

ทำาหน้าที่ใหม่ของท่านด้วยความสุขุมและตั้งใจจริงถึงแม้จะมีพรรษา

เพียงน้อยนิด ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลบริหารที่พักสงฆ์ และมี

สามเณรอีกสองรูปชาวเยอรมันชื่อสัญญาวัฑโฒและสติวัฑโฒที่มา

พักอาศัยอยู่กับท่าน สามเณรทั้งสองเดินทางมาอาศัยอยู่กับท่าน 

กปิลวัฑโฒภิกขุหลังจากที่ได้พบท่านในระหว่างการแสดงธรรมใน
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ประเทศเยอรมนี ยังมีแม่ชีสูงอายุชาวรัสเซียชื่อ ญาณนันทา อีกคน 

ที่อาศัยอยู่ด้วยที่ที่พักสงฆ์ ซึ่งคอยช่วยดูแลพระเณรทั้งหลาย  

ทา่นปญัญาวฑัโฒไดก้ลายเปน็ครบูาอาจารยไ์ปในทนัททีนัใด มหีน้าที ่

สั่งสอนสมาชิกอื่นๆ ของคณะสงฆ์และสอนธรรมะให้ญาติโยมกลุ่ม

เลก็ๆ ท่ีมาพบท่านเปน็ประจำา การฝกึปฏบิติัของทา่นจึงกลบักลายเปน็ 

การสอนผู้อื่น

ปัญหาใหญ่ของท่านในตอนแรกคือการมุ่งม่ันอยู่กับการฝึกสมาธิ 

ทุกครั้งเวลาที่ท่านนั่งทำาสมาธิ จิตของท่านวุ่นวาย มีแต่ความคิดมา 

รบกวน และทา่นตอ้งคอยควบคมุจติใหอ้ยูภ่ายในและใหจ้ดจอ่อยูก่บั

ลมหายใจเสมอ การกลับมาประเทศอังกฤษอย่างรวดเร็วหลังจากที่ 

ได้บวชในประเทศไทยไม่นาน กลับกลายเป็นปัญหาใหญ่เกินคาด 

เหตุผลสำาคัญก็คือพระทุกรูปทั้งที่บวชให้ท่านและบวชพร้อมกับท่าน

ได้ลาสกิขาไปหมด และทิง้ใหท้า่นดแูล “ทารก” อยูเ่พียงคนเดียว ทารก 

ที่ว่านี้ก็คือ “ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษ” ซึ่งเป็นภาระอันหนักหน่วง

ในระหว่างนั้น โยมแม่ของท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้พักอาศัยอยู ่

ที่บ้านของพ่อแม่ของเธอที่เวลส์ และครั้งหนึ่งโยมแม่และน้องสาว 

ของท่านมาเยี่ยมที่ที่พักสงฆ์ในกรุงลอนดอน เมื่อมาถึงทั้งสองคน 

ได้รออยู่ที่ห้องรับแขก พวกเธอไม่ได้เจอท่านมาเป็นเวลานาน 

หลายป ีและเมือ่ทา่นปญัญาวฑัโฒภกิขเุดนิเขา้มาในหอ้ง โยมแมน่ัน้ 

ดีใจมากและลุกขึ้นกอดลูกชาย เมื่อได้รับการบอกว่าวินัยของ 

พระสงฆ์นั้นห้ามไม่ให้ท่านถูกเนื้อต้องตัวโยมแม่ เธอผิดหวังและ

เสียใจเป็นอย่างยิ่ง เธอไม่ทราบเกี่ยวกับพระวินัย เธอปฏิเสธที่จะ
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ยอมรบัสถานภาพใหมข่องลกูชาย และหลงัจากนัน้ไมเ่คยกลบัไปหา 

ลูกชายอีกเลย

ในปี พ.ศ. 2501 ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุสอนธรรมะในภาคเรียน 

ฤดรูอ้นของพทุธสมาคมเปน็ครัง้แรก การเรยีนการสอนภาคฤดรูอ้นของ 

พุทธสมาคมนั้นพยายามที่จะทำาให้ผู้เรียนได้มีความประพฤติปฏิบัติ

ที่ดีงาม ตลอดจนเรียนรู้และสนทนากันเกี่ยวกับการฝึกทำาสมาธิ

โดยมีจุดมุ่งหมายในการเจริญสมาธิทำาให้จิตสงบและมีปัญญาในขั้น 

พ้ืนฐาน ทกุปพีทุธสมาคมจะเชญิบคุคลตา่งๆ มาบรรยายในหลกัสตูร

ภาคฤดูร้อน ซ่ึงมีหลายคนที่ค้างที่นั่น และสอนการทำาสมาธิให้แก่ 

ผู้เรียน ทุกปีโรงเรียนภาคฤดูร้อนของพุทธสมาคมจะประชุมกันเป็น

เวลาหนึง่สปัดาหใ์นสถานทีก่วา้งใหญใ่นชนบท โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชมุ

เกือบ 50 คนเปน็ประจำา ทกุคนจะมห้ีองพักสว่นตวัในบา้นแบบชนบท

หลงัใหญ ่โดยมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกนัเองโดยไม่มีความ

เข้มงวดหรือเป็นพิธีการเหมือนกับการเข้าปฏิบัติธรรม คนส่วนมาก

ทีม่าเปน็ผูป้ฏบิติัตามแบบนกิายเซนและเถรวาท ซึง่มกัจะรวมกลุม่กนั 

ตามความสนใจของตนเอง ไม่ได้มีการห้ามสนทนากันระหว่างการ

เรียนภาคฤดูร้อน และผู้คนต่างๆ พูดคุยปะปนกันตามอัธยาศัยใน

บางช่วงเวลาในแต่ละวัน 

ทา่นปัญญาวฑัโฒภกิขไุดร้บัภาระในการสอนเก่ียวกบัมมุมองของ

นกิายเถรวาท ครสิต์มาส ฮมัฟรยีส ์นำาเสนอขอ้คดิตา่งๆ ในนกิายเซน  

ท่านปัญญาวฑัโฒภกิขไุดเ้ทศนส์องครัง้ในหนึง่วนั ซ่ึงครัง้หน่ึงนัน้เปน็ 

การแนะนำาเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้แก่คนที่ยังรู้ไม่มากนัก สิ่งที่ท่าน 
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เน้นมากในการสอนสมาธิก็คือ การมีสติอยู่กับลมหายใจที่จะนำามา 

ซึ่งความสงบและสมาธิ เมื่อมีโอกาสท่านก็จะอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อ 

ที่ยากๆ อย่างเช่น ปฏิจจสมุปบาท ท่านได้ทุ่มเทกับงานและเสียสละ

เวลาสว่นตัวของท่านเพ่ือสนทนาเปน็การส่วนตวักบัผูป้ฏบิตัเิกีย่วกบั

ประสบการณ์ของเขาอย่างน้อยวันละครั้ง

นอกจากนั้น ท่านปัญญาวัฑโฒยังรับกิจนิมนต์เป็นผู้นำาในการ

ภาวนาในสัปดาห์แห่งการทำาสมาธิในเมืองออกซ์ฟอร์ด ซ่ึงมีความ

แตกตา่งอยา่งมากในเนือ้หาและบรรยากาศจากการเรยีนภาคฤดรูอ้น

ของพุทธสมาคม ท่านเจริญรอยตามท่านกปิลวัฑโฒภิกขุ โดยสอน

การทำาสมาธิที่เข้มงวดในแบบของพระมหาสีสยาดอว์ที่เน้นในความ

สำาคัญของการมีสตแิละสมัปชญัญะ ในชว่งแรกของสัปดาห ์ทา่นจะคุย 

ใหฟ้งัครา่วๆ เก่ียวกบัวธิกีารทำาสมาธ ิผูป้ฏบิตัติอ้งตัง้มัน่อยูก่บัความ

รู้สกึของการพองยบุของหนา้ท้องระหวา่งการหายใจ และคอยสงัเกต

อย่างละเอยีดถึงอารมณ ์ความรูส้กึนกึคดิทีอ่าจจะผดุขึน้มา ทา่นสอน 

ใหผู้ป้ฏบิตัมิสีตทิีแ่หลมคมดว้ยการทำาใหจ้ติอยู่กับกระบวนการหายใจ

ตลอดเวลา

การเคลื่อนไหวของกายทุกครั้งต้องเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจและมี

สติอยูกั่บทกุอิรยิาบถ ไดแ้ก ่การกา้วเดนิชา้ๆ กวา่ปกติอยูต่ลอดเวลา 

การรบัประทานอาหารอยา่งช้าๆ ในขณะเดยีวกนัตอ้งคอยดคูวามคดิ

ของตนดว้ยความระมดัระวงัและรูส้กึตวัเมือ่มกีารขาดสติ ท่านเนน้วา่

ความเพยีรเชน่นีค้วรมอียูอ่ยา่งตอ่เนือ่งตลอดท้ังวัน ด้วยจดุประสงค์

เพื่อที่จะมีสติรู้เท่าทันกายและจิตอย่างลึกซึ้งชัดเจนและแน่นอน
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สัปดาห์แห่งการทำาสมาธิภาวนาในออกซ์ฟอร์ดน้ันมิได้จัดขึ้นท่ี

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด แต่จัดที่บ้านหลังใหญ่ในเมืองออกซ์ฟอร์ด 

ทีอ่ยู่ติดกับสวนป่า ผูป้ฏบิตัธิรรมมหีอ้งพกัสว่นตัวและพบปะพดูคุยกนั 

ในช่วงรับประทานอาหารเท่านั้น ผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกคนถือศีลแปด 

ซึ่งรวมไปถึงการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวัน ไม่มีการคุย  

การอ่านหนงัสอื และความบนัเทิงใดๆ เวลาทัง้วนัตอ้งทุม่เทให้กบัการ 

ปฏิบัติธรรมที่เคร่งครัด โดยท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเป็นผู้สอนและให้

คำาแนะนำา 

นอกจากนั้น ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติธรรม

ขั้นพื้นฐานตามสถานที่ต่างๆ ในกรุงลอนดอน และในการประชุมทาง

ศาสนาที่จีซัส คอลเลจ ออกซ์ฟอร์ด ท่านเชื่ออย่างเต็มหัวใจและ

ปราศจากข้อสงสัยใดๆ เลยว่า ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้น

เปน็สิง่ทีส่ำาคญัอยา่งยิง่ท่ีมนษุยปุ์ถชุนควรจะเขา้ใจ มคีนหลายคนยนิด ี

ที่จะปฏิบัติตามวิธีที่ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุสอนเพียงเพื่อช่วยให้

เขามีชีวิตอยู่อย่างสบายเท่าน้ัน แต่ในการอบรมสั่งสอนญาติโยม  

ทา่นเจอคนจำานวนน้อยมากทีจ่ะยนิดทีีจ่ะปฏิบตัอิย่างจริงจงัเพือ่ดำาเนิน 

ไปสู่รากฐานที่สำาคัญของการปฏิบัติธรรม แทนที่จะทำาพอเป็นพิธี

ในปี พ.ศ. 2501 ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้จัดการอุปสมบทให้

สามเณรชาวเยอรมัน 2 รูป ที่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่กับท่าน ในการ 

เตรียมตัวน้ัน ท่านได้สั่งสอนสามเณรทั้งสองอย่างละเอียดเกี่ยวกับ

พิธีการบวชและวินัยสงฆ์ต่างๆ และในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 

ณ สถานทูตไทย ก็ได้มีพิธีอุปสมบทซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
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ทีเ่กดิขึน้ พระธมัมโิกภกิข ุและพระวมิาโลภกิข ุเปน็พระสงฆส์องรปูแรก 

ที่ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุบนแผ่นดินอังกฤษ

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2502 ท่านปัญญาวัฑโฒได้รับนิมนต์ไป

เทศนท์ีว่คิทอเรยีใกลกั้บพระราชวังบักก้ิงแฮม มผู้ีฟงัคนหนึง่ประทบัใจ 

กบัสิง่ทีไ่ดฟ้งัมาก และเมือ่ท่านเทศน์เสรจ็ เขาได้ถวายปจัจยักอ้นใหญ ่

จำานวน 24,000 ปอนด์ เพื่อมอบให้ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษ และใน 

เดือนมถุินายน พ.ศ. 2503 โยมอุปฏัฐากเก่าแกผู่ซ้ึง่มบีทบาทสำาคญัใน

การกอ่ตัง้ทรสัตเ์พือ่สงฆอ์งักฤษ ไดถ้วายปัจจยัจำานวน 15,000 ปอนด ์

ให้แก่กองทุนอีก ในฐานะผู้จัดการของทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษ ท่าน

ปัญญาวัฑโฒภิกขุได้ทำาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคปัจจัยทั้งสอง

อย่างเคร่งครัด ซึ่งทำาให้ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษนั้นสามารถซื้อบ้าน 

และที่ดินได้ 3 แห่ง ในเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังจากนั้นเพื่อประโยชน์ของ 

คณะสงฆ ์โดยซือ้บา้นเลขที ่131 ถนนฮาเวอรส์ตอคฮลิ ในเดือนกนัยายน  

พ.ศ. 2505 และบ้านเลขที่ 129 ถนนฮาเวอร์สตอคฮิล ซึ่งอยู่ติดกัน 

ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2506 ตอ่มาไมน่านหลงัจากนัน้ก็ได้ซือ้บดิดัลพ์  

โอลด์ ฮอล ซึ่งเป็นบ้านและที่ดินในชนบท เพื่อทำาเป็นสถานที่ปฏิบัติ

ธรรม

ถึงแม้ว่าท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุมุ่งมั่นและทุ่มเทกับการปฏิบัติ

ธรรมและการอบรมสั่งสอนคณะศิษย์อย่างเต็มกำาลังจนทำาให้มีผู้มา

ฟังเทศน์ของท่านนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี แต่ท่านก็ยังคงรู้สึก

ขาดความมั่นใจในงานท่ีทำา การเทศนาส่ังสอนในหัวข้อต่างๆ ทาง 

พุทธศาสนานั้นมาจากทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ มิใช่จากการปฏิบัติ 
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เนือ่งจากทา่นขาดประสบการณใ์นการปฏบัิตธิรรมอยา่งแทจ้ริง ในการ 

บรรยายของท่านจึงต้องอ้างอิงพระไตรปิฎกในภาษาบาลีอยู่เสมอ 

เมื่ออธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ท่านรู้สึกเหมือนกับเป็นแพทย์ผู้มี

ความรูใ้นทางทฤษฎ ีแตไ่มม่คีวามเชีย่วชาญในการใชค้วามรู้และรกัษา

โรคอยา่งจรงิจงั แลว้ทา่นจะสามารถช่วยผูอ่ื้นขจดักิเลสต่างๆ ของเขา

ไดอ้ยา่งไรในเมือ่ตวัทา่นเองยงัไมส่ามารถกำาจดักิเลสของตนเองได้เลย 

ในใจลึกๆ ท่านทราบดีว่า ทันทีที่มีโอกาสท่านจะต้องเสาะแสวงหา

ครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถพึ่งได้เพื่อเข้ารับการอบรมสั่งสอน 

ครั้งหนึ่งท่านได้คุยเก่ียวกับความปรารถนาของท่านกับนักศึกษา

ปริญญาโทคนไทยคนหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในลอนดอน และเขายินดีที่จะ 

ช่วยหาครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่ีสุดในทางวิปัสสนากรรมฐาน 

ให้ท่านเมื่อเขากลับไปประเทศไทย นักศึกษาผู้นั้นทำางานเป็นวิศวกร

เหมืองแร่ จึงมีความจำาเป็นที่ต้องเดินทางไปแถบแม่น้ำาโขงเพื่อจะ 

หาแหล่งแร่ เวลาที่เดินทางไปแถบนั้น เขาชอบค้างคืนท่ีวัดใกล้ๆ  

เขาบอกว่าเขายินดทีีจ่ะถามผูค้นใหเ้กีย่วกบัครบูาอาจารยท์ีม่ชีือ่เสยีง

ที่อยู่ในละแวกนั้น 

การเดินทางไปอยูป่ระเทศไทยครัง้แรกของท่านปัญญาวฑัโฒภกิขุ

น้ันสั้นและไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไรนัก ท่านกลับไปอยู่ที่อังกฤษนาน 

และไมส่ขุใจ แตท่วา่ทา่นมคีวามรูส้กึตัง้แตต่น้แลว้วา่คำาตอบทีถ่กูใจนัน้ 

อยู่ในแดนไกลที่มีพระในนิกายเถรวาท การอยู่ในประเทศไทยของ 

ทา่นนัน้สัน้มากเสยีจนไม่มเีวลาท่ีจะเรยีนภาษาไทย หรอืขนบธรรมเนยีม 

ใดๆ ถ้าท่านมีโอกาสกลับไปสักวันหนึ่ง ท่านมั่นใจว่าการเรียน 
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ภาษาไทยเป็นสิ่งจำาเป็นมาก ในกรุงลอนดอนในขณะนั้นมีคนไทย

น้อยมาก ท่านจึงไม่มีโอกาสที่จะหัดพูดภาษาไทย ท่านตัดสินใจที่จะ 

เรียนด้วยตนเองด้วยการแปลหนังสือเกี่ยวกับการทำาสมาธิของ 

พระอาจารย์หลัน่เปน็ภาษาองักฤษ พระอาจารยห์ลัน่เปน็เจา้อาวาส

วัดวิเวการาม ซึ่งได้ให้หนังสือเล่มนี้แก่ท่านก่อนออกจากวัด

ดว้ยการใชพ้จนานกุรมไทย-องักฤษ และความรูอ้นักว้างขวางของ

ท่านเกี่ยวกับพระไตรปิฎก ทำาให้ท่านสามารถแปลความหมายของ 

คำาต่างๆ ทีละคำาและทีละประโยคจากต้นฉบับในภาษาไทย ถึงแม้ว่า

จะช้าและยากในตอนแรก แต่การแปลทำาได้รวดเร็วและคล่องแคล่ว 

มากขึน้ เม่ือทา่นเริม่มีความเคยชนิกับตวัอกัษรไทยและใจความหลักๆ  

ของหนังสือ ซึ่งส่วนมากแล้วเป็นการสรุปเกี่ยวกับพระไตรปิฎก เช่น 

พระคัมภีร์วิสุทธิมรรคและพระอภิธรรมมัตถสังฆหะ เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2504 ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้แปลหนังสือคู่มือการ

ปฏบิติัธรรมซ่ึงมจีำานวน 100 หนา้ไดส้ำาเรจ็ ซึง่ตอ่มาไดร้บัการตพีมิพ์

โดยพทุธสมาคมแหง่ประเทศไทยเพือ่แจกเปน็ธรรมทาน และไดม้กีาร 

นำาบางสว่นของหนงัสอืไปตพิีมพใ์นหนังสอื “สงฆ”์ ของทรสัตเ์พือ่สงฆ ์

อังกฤษด้วย

ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้แจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับไป

ประเทศไทยเพื่อปฏิบัติธรรมเพ่ิมเติม และในที่สุดก็ได้พระภิกษุที่

จะมาทำาหน้าที่แทนท่าน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 ท่าน 

อานันทโพธิภิกขุ ซ่ึงเป็นชาวแคนาดา ได้เดินทางมาถึงที่พักสงฆ์  
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เพือ่ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนท่านปญัญาวฑัโฒภิกขใุนการบรหิารทรสัต์

เพ่ือสงฆ์อังกฤษ เมื่อพ้นจากภาระหน้าที่และสามารถที่จะทำาตาม

ความประสงค์ไดแ้ลว้ ในทีส่ดุทา่นปัญญาวฑัโฒภกิขกุไ็ดอ้ำาลาญาตโิยม 

และเดินทางขึ้นเครื่องบินมุ่งสู่กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน

ต่อมาสมาคมชาวพุทธได้จัดพิมพ์คำาสรรเสริญและรำาลึกถึง

พระคุณทา่นปญัญาวฑัโฒภกิขใุนหนงัสอืทางสายกลางดังน้ี : “ในวันที ่

21 พฤศจิกายน ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้เดินทางโดยเครื่องบินไปยัง

ประเทศไทยเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพ่ิมเติมในสภาพแวดล้อมที่จะเอ้ือ

อำานวยต่อความเจรญิกา้วหนา้ในการภาวนามากกวา่ในกรงุลอนดอน  

ปเีตอร ์มอรแ์กนนัน้ ไดอ้ปุสมบทเปน็พระภกิษใุนประเทศไทยและไดก้ลบั 

มาประเทศอังกฤษไมก่ีเ่ดอืนหลงัจากการบวช ตอ่มาไมน่านหลงัจาก

กลบัมาถงึประเทศองักฤษแลว้ ทา่นไดร้บัมอบหมายให้รบัผดิชอบดแูล

เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษเป็นเวลา 5 ปี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ 

ในการอบรมธรรมะให้แก่พระภิกษุและสามเณรใหม่ทั้งหลายและ 

สัง่สอนญาตโิยม ตลอดจนตอ้งเดินทางไปเมอืงแมนเชสเตอรแ์ละลดีส์

ทุกสองสัปดาห์ และทำาหน้าที่อื่นๆ อีก ทั้งๆ ที่ท่านไม่ได้เสนอตัวที่จะ

ทำางานเหล่านั้น แต่ท่านก็ไม่เคยหลีกเลี่ยงหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ  

ขณะนีท้า่นไดต้ดัสินใจวา่ถงึเวลาแลว้ท่ีจะต้องไปปฏบิตัสิมาธภิาวนาตอ่  

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ท่านได้สอนการทำาสมาธิในห้องเรียนของ

มิสซิสรอบบินส์ และได้รับหนังสือเล่มหนึ่ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 

หนว่ยงานเขตไดถ้วายหนงัสอือืน่ๆ อกีในงานเล้ียงรบัรองและอวยพร

ให้ท่านประสบความสำาเร็จสมความปรารถนาในประเทศไทย บุคคล

ต่างๆ ที่ท่านได้เคยช่วยเหลือคงจะรำาลึกถึงท่าน แต่ทุกคนควรจำาไว้
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ตามที่เคยได้ยินได้ฟังว่า ‘ญาติโยมนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของพระ ถึงแม้ว่า

จะมีโอกาสได้อุปัฏฐากท่าน’ รูปถ่ายที่งดงามของท่านปัญญาวัฑโฒ-

ภิกขน้ัุนไดแ้ขวนไว้ทีท่างเขา้ของสมาคมฯ และขอแจง้ใหท้ราบวา่เทป

บนัทกึเสยีงพระธรรมเทศนาสัน้ๆ 3 กณัฑ ์ทีท่า่นไดแ้สดงไวก่้อนไปนัน้ 

ก็สามารถยืมไปฟังได้ตามเงื่อนไขปกติของสมาคมฯ

ท่านปัญญาวฑัโฒภกิขมุพีระคณุตอ่สมาคมฯ เปน็อยา่งยิง่ ภายใต้

การบริหารของท่าน สมาคมเล็กๆ ที่ตั้งขึ้นใหม่ได้เติบโตและมีความ

มัน่คง มจีำานวนสมาชิกมากขึน้ และมคีวามสมัพนัธ์ท่ีดกีบับคุคลทัว่ไป

มากขึ้น เงินบริจาค 2 ก้อนที่สำาคัญ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่ได้รับมาใน

ระหว่างที่ท่านดูแลบริหารที่พักสงฆ์นั้น ทำาให้สามารถมีวิหารใหม่ซึ่ง

ตัง้อยูท่ี ่131 ถนนฮาเวอรส์ตอ็คฮลิ และสถานทีป่ฏิบตัธิรรมทีบ่ดิดลุพ์ 

และยังช่วยทำาให้ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษสามารถส่งสามเณรท่ีท่าน

สอนไปโลกตะวนัออกเพือ่ศกึษาเพิม่เตมิ ในการทีท่า่นเดนิทางกลบัไป

ประเทศไทย ท่านได้จากสมาคมที่ได้สร้างไว้อย่างมั่นคงเท่าที่จะเป็น

ไปได้ในโลกอนิจจัง พวกเรานั้นเป็นหนี้บุญคุณท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ

และยังคงจะเป็นหนี้บุญคุณต่อไปสำาหรับธรรมะคำาสั่งสอนของท่าน”

หลังจากเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ท่าน 

ปญัญาวฑัโฒภกิขไุดเ้ดนิทางตอ่ไปยงัวัดชลประทานรงัสฤษดิท์ีน่นทบรุี

ซึง่เปน็ปรมิณฑลของกรงุเทพฯ และปรับตวัใหเ้ข้ากบัชวีติใหมภ่ายใต ้

การดูแลของท่านพระอาจารย์ปัญญานันทภิกขุ ผู้เป็นเจ้าอาวาส  

ซึ่งท่านเป็นนักปราชญ์และอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะ

อยูใ่กลก้รงุเทพฯ วัดชลประทานฯ เปน็สถานทีท่ีส่ปัปายะสำาหรบัการ 
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ปฏิบัติภาวนาในช่วงที่ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุแสวงหาหนทางเพื่อ

ดำาเนินไปในสายทางธรรมต่อไป

ในเดือนเมษายนของปีถัดมา ในช่วงกลางฤดูร้อน โรคข้อที่เกิด

จากวัณโรคที่เท้าขวาของท่านได้กำาเริบขึ้น ทำาให้บวมอักเสบและ 

เจบ็ปวดมาก จงึทำาใหข้อ้เทา้ไมส่ามารถรบัน้ำาหนกัของตวัทา่นเองได ้ 

ด้วยความเมตตาช่วยเหลือของท่านพระอาจารย์ปัญญานันทภิกขุ 

ทา่นจงึไดเ้ขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลในกรงุเทพฯ ซึง่ในขณะนัน้มยีา 

ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรคแล้ว

หลังจากการค้นพบในปี พ.ศ. 2486 สเตร็บโตมัยซิน กลายเป็น 

ยาชนิดแรกท่ีได้ผลดีในการรักษาวัณโรค มีการใช้ยาน้ีเพื่อการรักษา

วัณโรคอย่างกว้างขวางในประเทศไทยมาแล้วหลายปี และแพทย์

ได้สั่งจ่ายยานี้ให้ท่านทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน  

ในระหวา่งทีใ่ช้ยานีร้กัษา เทา้และนอ่งของทา่นไดร้บัการเขา้เฝอืกและ

ใสอ่ยู่อย่างนัน้อีก 7 เดอืนตอ่มา เพ่ือประคบัประคองเท้าทีอ่กัเสบจาก 

วัณโรค นอกจากนั้นท่านได้รับไม้ค้ำายันคู่หน่ึงอีกครั้งเพื่อช่วยในการ

เคลื่อนไหวและทำาให้ท่านสามารถช่วยเหลือตนเองได้

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2505 ในขณะที่ไปพบแพทย์เพื่อให้ตรวจ 

ดูอาการที่กรุงเทพฯ ท่านได้พบกับวิศวกรเหมืองแร่ที่เคยรู้จักกันที่ 

ประเทศอังกฤษ และเขาได้กราบเรียนท่านว่า มีครูบาอาจารย์ที่ด ี

หลายทา่นทีส่ามารถชว่ยแนะนำาการปฏิบัตใิหท้า่นได ้เขาเลา่ถงึประวตั ิ

ของทา่นพระอาจารยม์ัน่ ภูรทัิตโต ผู้ท่ีใชช้วิีตเปน็พระธดุงค์และปฏบิติั 
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ในป่าอันกว้างใหญ่ที่เคยครอบคลุมภาคอีสานของประเทศไทย  

ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระอาจารย์ที่สำาคัญและเป็นตัวอย่างท่ีดี

ในการปฏิบัติภาวนาอย่างเคร่งครัด ในบรรดาพระอาจารย์ทางด้าน

กรรมฐานที่บรรลุธรรมและได้รับการเคารพนับถือเกือบทั้งหมด 

ในช่วงศตวรรษนี้ ล้วนเป็นลูกศิษย์โดยตรงของท่านพระอาจารย์มั่น 

ซึ่งเรียกกันว่า “สายวัดป่า”

สายวัดป่าเป็นสาขาของนิกายเถรวาทที่ยังคงยึดพระธรรมวินัย

เดมิตามท่ีองค์พระพุทธเจา้ไดป้ระทานไวอ้ยา่งเครง่ครดัและมากทีส่ดุ 

สายวัดป่ามุ่งเน้นการปฏิบัติภาวนาและมุ่งมั่นที่จะบรรลุมรรคผล

นิพพานเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตในสมณเพศ วัดต่างๆ ทางสาย 

วัดป่าจะมุ่งไปในการปฏิบัติตามแนวทางการเจริญปัญญาของ

พระพทุธองคเ์ปน็สำาคญั ตลอดจนการใชช้วีติอยา่งสมถะของนกับวช

ที่ทำาตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด และมีการทำาสมาธิเพื่อที่จะเข้าถึง

ความจริงภายในตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้

มคีรบูาอาจารยท์า่นหนึง่ในสายวดัปา่ทีว่ศิวกรผูน้ัน้รูส้กึประทบัใจ 

คือ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส

ของวัดป่าบ้านตาด ในช่วงนั้นพระอุปัชฌาย์ซึ่งเคยทำาพิธีอุปสมบท

ให้ท่านอาจารย์พระมหาบัวกำาลังอาพาธหนักอยู่ที่โรงพยาบาลใน

กรงุเทพฯ ดว้ยความกตญัญกูตเวทแีละเคารพต่อพระอปัุชฌายท่ี์ใกล ้

จะมรณภาพ ทา่นอาจารยพ์ระมหาบวัเดนิทางมากรงุเทพฯ บ่อยครัง้ 

เพื่อเยี่ยมท่าน ซึ่งท่านอาจารย์พระมหาบัวเลือกที่จะพักอยู่ที่ 

วดับวรนเิวศในใจกลางกรงุเทพฯ วศิวกรผู้นัน้ทราบขา่ววา่ทา่นมา จงึได ้
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มนี้ำาใจจดัการพาทา่นปญัญาวฑัโฒภกิขไุปยงัวดับวรนเิวศ เพ่ือทีจ่ะได ้

ไปกราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาบัว

ครั้งแรกที่ได้พบท่านอาจารย์พระมหาบัว พระหนุ่มชาวอังกฤษ

รูส้กึประทบัใจเปน็อยา่งยิง่ทีไ่ดพ้บเหน็บรุษุทีม่บีคุลกิจรงิจงัเขม้แขง็ 

ใบหน้ามีสง่าราศี มีการเคลื่อนไหวอย่างแคล่วคล่องว่องไวเฉกเช่น

นักมวย ท่านนั่งตัวตรงพร้อมกับมีสีหน้าที่เรียบเฉย ไม่แสดงความ

ยินดียินร้าย ซึ่งทำาให้ดูองอาจกล้าหาญและมั่นคงเป็นอย่างยิ่ง  

หลังจากที่ได้กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งแล้ว วิศวกร

จึงได้กราบเรียนว่า พระที่พามาด้วยนั้นมาจากประเทศอังกฤษและ 

กำาลังแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะช่วยชี้นำาทางที่แท้จริงให้กับท่าน  

ซึง่ทา่นอาจารยพ์ระมหาบวัตอบดว้ยทา่ทางทีส่งา่งาม แตร่ะมดัระวงั 

เล็กน้อย

ท่านอาจารย์พระมหาบัวอธิบายเกี่ยวกับความยากลำาบากของ

ชีวิตพระในวัดป่ายาวพอสมควร และบางทีอาจจะเป็นเพราะท่าน 

เห็นขาที่ใส่เฝือกของท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ จึงแสดงความไม่มั่นใจ 

ว่าท่านจะทนความยากลำาบากของการใช้ชีวิตในป่าได้หรือไม่  

ทา่นกลา่ววา่ทีอ่ยูอ่าศยันัน้เรยีบงา่ย และอาหารกไ็มป่ระณตี อากาศ 

มทีัง้รอ้นจดั หนาวจดั และมคีวามชืน้สงู รวมทัง้ตอ้งทำางานประจำาใน 

การขัดถู ทำาความสะอาด และหาบน้ำา การเดินด้วยเท้าเปล่าไปยัง

หมู่บ้านทุกวันเพื่อบิณฑบาตนั้นเป็นข้อวัตรสำาคัญที่ไม่สามารถจะ

ละเว้นได้ และต้องอดทนกับการนั่งสมาธิและเดินจงกรมด้วยความ

เหน็ดเหนื่อยวันละหลายชั่วโมง
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ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุน่ังฟังอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยความเคารพ 

ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านอาจารย์พระมหาบัว

กำาลังพูดเท่าไรนัก แต่ทว่านั่นไม่เป็นอุปสรรค เพราะท่านนั้นชอบ

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ท่านชอบท่าทางกิริยามารยาทและการ

สอนแบบตรงไปตรงมาของท่านอาจารย์พระมหาบัว บุคลิกของท่าน

อาจารย์พระมหาบัวนั้นประทับใจท่านมาก ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ 

มีความเคารพศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อท่านพระอาจารย์ที่น่ังน่ิงอยู่

ตรงหนา้ท่านในทนัที กล่าวคอืมีความสมบรูณใ์นตัวทา่นเองและไมไ่ด้ 

ต้องการอะไรจากศิษย์ ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุบอกกับตัวท่านเองว่า 

“เราต้องขอร้องให้ท่านรับเป็นศิษย์ ก้มลงกราบเลย ขอท่านให้รับเรา 

เป็นศิษย์”

ท่านพระอาจารย์พระมหาบัวขอให้โยมวิศวกรช่วยแปลเป็น 

ภาษาอังกฤษ ทา่นไดแ้นะนำาใหท้า่นปญัญาวฑัโฒภกิขใุชอ้านาปานสติ

เปน็เครือ่งกำากับจติ เพือ่ทำาจติใหเ้ป็นสมาธิและมกีำาลงั บางครัง้เวลาที ่

ไม่ได้นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมนั้น ท่านควรจะพยายามมีสติอยู่กับ

กายตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้จิตส่งออกไปหาสิ่งต่างๆ ภายนอก  

การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยควบคุมจิตและรักษากำาลังของจิต ท่านจะใช้ 

วธีิใดในการควบคมุจติใหส้งบอยูภ่ายในกายน้ันไมส่ำาคัญ ท่านสามารถ

ใช้จินตนาการ หรือรับรู้ความรู้สึกเวทนาต่างๆ หรือปล่อยให้จิตนั้น 

เป็นอิสระในการแล่นไปมาภายในกายก็ได้ ทุกวิธีนั้นใช้ได้หมด 

ตราบใดทีช่ว่ยปอ้งกันจติไมใ่หส้ง่ออกไปอยูก่บัความวุน่วายภายนอก  

และตอนท้ายท่านพระอาจารย์เน้นย้ำาความสำาคัญของการเจริญสติ

ในทุกอิริยาบถอยู่ตลอดเวลา
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ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุกลับจากวัดบวรนิเวศด้วยความรู้สึกมี 

กำาลงัใจจากคำาสอนและตัง้ใจจะทุม่เทกำาลงักับการปฏบัิตภิาวนาอกีครัง้  

เมื่อท่านทราบข่าวว่าพระอุปัชฌาย์ของท่านอาจารย์พระมหาบัว 

ได้มรณภาพในเดือนกรกฎาคม ท่านเกิดความกังวลว่าจะไม่ได้พบ

ครูบาอาจารย์ที่ล้ำาเลิศอีก

เฝือกที่ขาของท่านนั้นถูกตัดออกในเดือนพฤศจิกายน ท่านได้

กลับไปยังวัดบวรนิเวศอีกเพื่อสอบถามเกี่ยวกับท่านอาจารย์พระ- 

มหาบัว จึงได้ทราบว่าท่านพระอาจารย์ที่ท่านนับถือองค์นี้ยังคง

เดินทางมากรุงเทพฯ เป็นบางครั้งบางคราว ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ

จึงมีโอกาสได้ไปกราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาบัวที่วัดบวร-

นิเวศอีกสองสามครั้ง และทุกครั้งท่านก็จะกราบขออนุญาตไปเป็น 

ลูกศิษย์ที่วัดป่าบ้านตาด ท่านพระอาจารย์นั้นยังไม่กล้ารับท่าน-

ปัญญาวัฑโฒภิกขุไปอยู่ที่วัดในตอนแรกด้วยความเป็นห่วงเกี่ยวกับ 

เรื่องปัญหาสุขภาพของท่าน ดังนั้นในการพบครั้งที่สาม เพื่อเป็น 

การลดความกังวลของท่านพระอาจารย์ ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ

จึงกราบเรียนว่าขออนุญาตไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเพียงชั่วคราว 

ท่านจึงยอมอนุญาตให้ตามที่ขอ หลายปีต่อมาท่านอาจารย์- 

พระมหาบัวได้พูดอย่างขบขันพร้อมกับหัวเราะ โดยกล่าวว่า 

ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุนั้นได้ขอมาอยู่ที่นี่เพียงชั่วคราว และก็อยู่

อย่างชั่วคราวมากว่า 41 ปีแล้ว

ค่ำาของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ 

ได้เดินทางโดยรถไฟข้ามคืนเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี  
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ในภาคอีสาน เป็นการเดินทางเกือบ 500 กิโลเมตร ใช้เวลากว่า  

10 ชั่วโมง โดยมีโยมลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พระมหาบัวมารอรับ

ท่านที่สถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานีด้วยรถแลนด์โรเวอร์เก่าๆ สภาพ 

ทรดุโทรม เขาขบัรถดว้ยความเตม็ใจพาทา่นไปยงัจดุหมายปลายทาง 

เปน็ระยะทางอกีประมาณ 20 กโิลเมตร รถแลน่ไปตามถนนสายหลกั 

ไประยะหนึ่ง และแยกออกไปตามทางลูกรังแล้วตัดผ่านนาข้าวที่ด ู

แหง้แลง้และเตม็ไปดว้ยฝุน่ ถนนทางหลวงทีจ่ะไปถงึวดัมเีพยีงแคน่ัน้  

ที่เหลือต้องขับผ่านทุ่งนาที่มองเห็นยาวสุดสายตาและเต็มไปด้วย

ฟางข้าว ในฤดูหนาวที่แห้งแล้งนั้น ทางขรุขระดังกล่าวก็ยังคงขับ

ผ่านได้ แต่เมื่อถึงกลางฤดูฝนและน้ำาท่วมนาข้าวก็จะต้องใช้เรือพาย

แทนในการเดินทางช่วงนั้น

วดัปา่บา้นตาดนัน้มองเหน็เดน่ชดัจากเสน้ขอบฟา้ เมือ่ใกลถ้งึวดั 

ดูเหมือนเป็นเกาะที่เขียวขจีไปด้วยต้นไม้ตัดกับภาพเบื้องหลังที่

เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่และแห้งแล้งกันดาร ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ 

กำาลังจะเข้าสู่เขตวัดป่าที่เงียบสงบในสายท่านพระอาจารย์มั่น  

ภูริทัตโต ซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่สงฆ์ที่ได้สละชีวิตทางโลกมาดำาเนิน

ชีวิตในป่าเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งคล้ายกันกับความเป็นอยู่

ของพระพุทธองค์ในระหว่างที่ทรงแสวงหาโมกขธรรม และเป็นแรง

บันดาลใจให้ท่านได้ทรงบรรลุมรรคผลนิพพาน

ตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจำานวนมากได้เข้าไปอาศัยอยู่ใน

ป่าลึกและตามภูเขา เพื่อต้องการที่จะแสวงหาที่หลีกเร้นที่จะช่วย

ทา่นในการเจรญิสมาธแิละเขา้ถงึธรรมะทีแ่ทจ้รงิตามทีพ่ระพทุธองค์
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ทรงสอน พระภิกษุเหล่านั้นใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่มีความสะดวก

สบาย แต่เพียบพร้อมไปด้วยความเพียรพยายาม

พระพุทธองค์เองนั้นก็ได้ประสูติและตรัสรู้ในป่า ท่านทรงอาศัย

อยู่ในป่าในช่วงที่บำาเพ็ญเพียรและหลังจากตรัสรู้แล้ว ท่านทรง

แสดงธรรมในป่าและเสด็จดับขันธปรินิพพานที่สาละวโนทยาน  

ใต้ต้นสาละสองต้น ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาบาลี 

พระพุทธองค์มักจะทรงสั่งสอนให้สาวกของพระองค์แสวงหาที่ 

เงยีบสงบตามปา่ เพราะเปน็ทีท่ีเ่หมาะสมทีส่ดุในการชำาระจติใหห้มด 

จากกิเลสทั้งหลาย

มคีนมาพาทา่นปญัญาวฑัโฒภกิขไุปยงัท่ีพกัซ่ึงมลัีกษณะเหมอืนกบั 

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกุฏิไม้เล็กๆ ท่ามกลางดงไม้ที่อยู่ด้านหลัง 

ของศาลาใหญ่ กุฏิสร้างอย่างแข็งแรงและเรียบง่ายซึ่งกลมกลืนกับ

สิ่งแวดล้อมที่เป็นป่า โดยสร้างสูงจากพื้นประมาณ 3 ฟุต อยู่บน

ลานดินละเอียดที่กวาดเรียบ มีทางเดินจงกรมอยู่ด้านหลังกุฏิตาม

แนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก

ถึงแม้ว่ากุฏินั้นจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพ

อากาศของเขตกึ่งร้อนชื้น แต่ก็ยังมีรอยแตกรอยร้าวและรูต่างๆ 

ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่นๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมโลก ไม่มีมุ้งลวดที่

หน้าต่างบานเกล็ด ส่วนมากเวลาที่เปิดหน้าต่าง แมลงจำานวนมาก

ก็จะบินเข้ามา ค้างคาวบินอยู่เหนือศีรษะ และจิ้งจกวิ่งข้ามผนังและ

เพดานเพื่อจับยุงและแมลงอื่นๆ ที่บินเข้ามา
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สภาพของวัดทีไ่ดพ้บเหน็นัน้แตกตา่งจากทีท่า่นปญัญาวฑัโฒภกิขุ

ได้วาดภาพเอาไว้ ท่านได้จินตนาการภาพวัดเป็นป่าดงดิบที่เต็มไป

ด้วยสัตว์ป่า เช่น เสือและช้าง แต่ป่าที่ท่านได้เห็นนั้นกลับค่อนข้าง

อยู่สบายและไม่น่ากลัว มีกุฏิไม้เล็กๆ กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่กว่า 

160 ไร่ สัตว์ป่าที่ท่านเจอก็มีเพียงกระรอก งู และกิ้งก่า ป่าธรรมชาติ

ที่บริสุทธิ์ที่เคยปกคลุมพื้นที่นั้นได้สูญสิ้นไปนานแล้วจากการถางป่า

เพื่อทำาการเพาะปลูก ป่าที่เหลือภายในเขตวัดแสดงให้เห็นว่าสภาพ

ปา่เดิมเปน็อย่างไร เสอืทัง้หลายกเ็ป็นเพียงความทรงจำาเชน่กนั แต่ใน 

สมัยแรกๆ ที่สร้างวัด นานๆ ครั้งก็จะมีเสือโคร่งและเสือดาวผ่านเข้า

มาแถวกุฏิพระ

ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ วัดป่าบ้านตาดก็ยังเป็น 

วดัป่าทีเ่ปน็ตวัอยา่ง รกัษาขนบธรรมเนยีมเก่าแกข่องการปฏบิตัแิละ

ปราศจากเครื่องอำานวยความสะดวกสมัยใหม่ต่างๆ เช่น ไฟฟ้า และ 

น้ำาประปา เหล่าพระสงฆอ์ยูก่บัธรรมชาตดิว้ยความเรียบงา่ย แสงเทยีน 

ให้ความสว่างในยามวิกาล น้ำาถูกชักรอกด้วยมือและใส่ถังหาบเป็นคู่ 

จากบ่อไปยังกุฏิต่างๆ ด้วยไม้คานที่ทำาจากปล้องไม้ไผ่ยาวสำาหรับ

วางพาดบนไหล่ น้ำานั้นเอาไว้สำาหรับอาบและซักผ้า ในช่วงฤดูฝน  

น้ำาฝนจะถูกรองเก็บไว้ในแท็งก์และโอ่งสำาหรับดื่ม ในช่วงฤดูแล้งต้อง 

ใช้น้ำาจากบ่อบาดาลอย่างระมัดระวังเพื่อให้เพียงพอ

การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำาให้เกิดความพอใจและเป็นสุขกับ

ความเป็นอยู่อย่างสมถะ ภายในกุฏิท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุมีเพียง

กลดที่เอาไว้กางเป็นมุ้ง เสื่อ ผ้าห่ม บาตร ผ้าไตรจีวรอันประกอบ
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ด้วยสบง อังสะ จีวร และสังฆาฏิ และสิ่งของที่จำาเป็นอื่นๆ อีกเพียง 

เล็กน้อย การฝึกให้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่นั้น หมายถึงการละความ

สะดวกสบายต่างๆ นานา ซึ่งเคยเป็นเรื่องปกติเมื่อยามที่ได้ใช้ชีวิต 

อย่างสุขสบาย

การบังคับตนเองให้มีแต่เฉพาะข้าวของจำาเป็นนั้นเป็นหัวใจ 

ของคำาสอนของพระพทุธองค ์เหตปุจัจยัในชวีติคนเราน้ันแปรเปลีย่น 

อยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนและก่อให้เกิดความทุกข์ 

ถ้าไปยึดติดอยู่กับความสุข ความสุขที่จีรังยั่งยืนนั้นมีอยู่แต่ใน 

จิตใจเท่านั้น ซึ่งได้มาจากการที่ได้เอาชนะกิเลสตัณหาคือความ 

โลภ โกรธ หลง กิเลสที่ร้ายกาจเหล่านี้ก่อให้เกิดความยึดติดอย่าง

เหนียวแน่นกับความสะดวกสบาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนและ

แปรเปลี่ยน และนำามาซึ่งความไม่พอใจและความทุกข์ ดังนั้น 

เพื่อเป็นการฆ่ากิเลส พระกรรมฐานจะปฏิเสธสิ่งที่เป็นความ

สะดวกสบายที่ไม่จำาเป็น ด้วยความตั้งใจที่จะเข้าถึงหัวใจของ

พระธรรมคำาสอน พระปฏิบัติก็จะมีเพียงบริขารที่จำาเป็นเท่านั้น

ทุกวันในตอนเช้าตรู่ พระสงฆ์จะเดินประมาณ 3 กิโลเมตร ไปยัง 

หมูบ่า้นเพือ่บิณฑบาตแลว้ก็เดนิกลบั เนือ่งจากทา่นปัญญาวฑัโฒภกิข ุ

อาจจะเดินตามไม่ทัน จึงมีการจัดเส้นทางบิณฑบาตอีกสายหนึ่งใน 

บริเวณวัด เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของข้อเท้าท่านที่มี 

ปัญหา ท่านเดินระยะทางไม่ถึง 200 เมตร ไปยังบริเวณครัวที่ม ี

แม่ชีในวัดคอยใส่กับข้าวถุงในบาตรของท่านด้วยเคารพเลื่อมใส
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พระสงฆ์ฉันอาหารธรรมดา ส่วนมากจะเป็นข้าวเหนียว 

พร้อมด้วยปลา ผัก และผลไม้ ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเคยคิดว่า 

อาหารพืน้บา้นนัน้สว่นใหญจ่ะฉนัยาก แตท่วา่ทา่นกลบัพบวา่สว่นมาก 

อาหารที่วัดอุดมสมบูรณ์และมีประโยชน์ ยกเว้นในบางครั้งที่มีรสจัด

หรือคาวเกินไป ในแง่คุณค่าทางอาหาร ก็น่าจะดีกว่าอาหารที่ท่าน 

ได้รับในกรุงเทพฯ เสียอีก และความเผ็ดก็ยังช่วยเพ่ิมรสชาติให้กับ

ปั้นข้าวเหนียวอีกด้วย

ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุยังมีปัญหาเรื่องการพูดภาษาไทย  

ในระหว่างที่อยู่ที่กรุงลอนดอน ท่านได้ศึกษาวิธีการอ่านและเขียน 

ภาษาไทยด้วยตนเอง แต่หลังจากได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้ว 

เป็นเวลาหนึ่งปี ท่านก็ยังไม่สามารถแยกเสียงสูงเสียงต่ำาและ 

ความหมายของมันได้ ปัญหานี้ทำาให้ไม่สะดวกในการสนทนากับ 

ท่านอาจารย์พระมหาบัวและพระรูปอื่นๆ ท่านอาจารย์พระมหาบัว 

แก้ปัญหาด้วยการเขียนคำาสั่ง ข้อความต่างๆ เป็นภาษาไทยเพื่อให้

ลูกศิษย์ของท่านแปลเป็นภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าจะเป็นกระบวนการ

ที่ค่อนข้างกินเวลาและไม่ง่ายนัก แต่มันเป็นสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์

ทีใ่กลช้ดิระหวา่งอาจารยก์บัลกูศษิยซ์ึง่คอ่ยๆ พฒันาไปตามกาลเวลา 

จนกลายเปน็ความผกูพนัทีเ่หนยีวแนน่และลงใจ ทา่นปญัญาวฑัโฒ-

ภิกขุตัดสินใจตั้งแต่ต้นที่จะมีความเชื่อมั่นศรัทธาด้วยใจจริงต่อ 

พระอาจารยข์องทา่น และทา่นไมเ่คยมเีหตผุลใดๆ ทีจ่ะตอ้งเสยีใจใน 

ความเชื่อใจนั้นเลย
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ทา่นปญัญาวฑัโฒภกิขเุกบ็รกัษาบันทกึขอ้ความตา่งๆ ทีเ่ขียนดว้ย

ลายมอืของทา่นพระอาจารยใ์นชว่งแรกไวเ้ปน็อยา่งด ีและเอาออกมา

อ่านเวลาที่ท่านต้องการกำาลังใจ หนึ่งในข้อความนั้นเขียนว่า :

“วัดป่าบ้านตาดเป็นที่สำาหรับการภาวนา พวกเราเป็น

พระกรรมฐาน ตั้งแต่ต้นวัดนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อการเจริญภาวนา  

จึงไม่อนุญาตให้ทำางานหรือทำากิจอื่นใดท่ีจะมารบกวน

บรรยากาศท่ีสงบของที่นี่ ถ้ามีความจำาเป็นต้องทำางานอื่น  

ผมได้ตั้งกฎไว้ว่าจะให้ทำาเพียงแค่เท่าที่จำาเป็นเท่านั้น

งานหลักของท่ าน ในฐานะที่ เป็ นพระกรรมฐานนั้ น 

พระอุปัชฌาย์ได้มอบให้ไว้ตั้งแต่วันที่ท่านบวช ในระหว่างพิธี 

การบวชนัน้ ทา่นสอนใหพ้จิารณากรรมฐานหา้ คือ เกสาหรอืผม  

โลมาหรือขน นขาหรือเล็บ ทันตาหรือฟัน และตโจหรือหนัง

ทีห่อ่หุม้รา่งกาย ทัง้หา้สว่นของกายนีท้ีส่อนไวร้ะหวา่งพธิกีาร 

บวช ควรเปน็เครือ่งบรกิรรมเพือ่การปฏบัิติภาวนาซึง่แลว้แต่ 

ทา่นจะพจิารณา ทา่นควรเจรญิกรรมฐานเหลา่นีใ้นการปฏบัิต ิ

ภาวนาโดยสุดความสามารถ และนี่คืองานที่แท้จริงของพระ 

ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำาสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้”

ส่วนอีกข้อความหนึ่งเขียนไว้ว่า :

“มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะคอยจับผิดพระรูปอื่น ความคิด

เช่นนั้นจะไม่ช่วยในการปฏิบัติของเรา มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา
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ที่จะคอยตำาหนิติเตียนพระรูปอ่ืน ถึงแม้ว่าท่านจะประพฤติ 

ไมส่มควรกต็าม จงพิจารณาความหงดุหงดิรำาคาญใจทีเ่กดิขึน้

ภายในใจของเราแทน ปัญญามิได้เกิดจากการกล่าวโทษผู้อื่น

ว่าเขามีความผิด ปัญญาจะเกิดจากการที่เห็นความผิดของ

ตนเอง วินัยสงฆ์เป็นการฝึกการควบคุมกาย วาจา และใจ 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติภาวนา จึงควรปฏิบัติตามด้วยความ

เคารพและตั้งใจ ด้วยการมีสติอยู่กับการกระทำาทุกอย่างของ

ตนเองอยู่ตลอดเวลา”

ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุตัดสินใจว่า สิ่งแรกที่ท่านต้องทำาคือต้อง 

มีทัศนคติที่ถูกต้องสมควรแก่การเป็นพระสงฆ์ ประการที่สองคือ

วางตนให้สำารวมเหมาะสมกับสมณเพศ ประการที่สามคือพูดแต่

ในสิ่งที่มีประโยชน์และจำาเป็น ไม่พูดเพ้อเจ้อหรือคุยเรื่องไร้สาระ

คนไทยชอบอะไรที่สั้นและง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่อง 

ชื่อและสำานวนที่ใช้ทั่วไป เวลาเรียกชื่อพระส่วนมากในคณะสงฆ์ไทย 

จะนิยมเรียกชื่อตัวมากกว่าฉายาที่เป็นภาษาบาลี ชื่อจริงก็มักจะ 

ถูกย่อให้สั้นเป็นชื่อเล่นที่เรียกง่ายซึ่งมีเพียงหนึ่งหรือสองพยางค์  

ชื่อที่ยาวและเป็นทางการดังเช่นชื่อของท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ 

นั้นเรียกยากสำาหรับพระรูปอื่นที่เคยชินกับการเรียกชื่อสั้นๆ อย่าง 

เป็นกันเอง ต่อมาท่านอาจารย์พระมหาบัวจึงแก้ไขปัญหาด้วยการ 

ยอ่ชือ่จากปญัญาวฑัโฒภกิข ุเปน็ “ปญัญา” เฉยๆ ซึง่แปลวา่ ความฉลาด  

นับว่าเป็นชื่อที่มีความชัดเจนเหมาะสมกับตัวของท่านปัญญาวัฑโฒ

ภิกขุ โดยเวลาเรียกชื่อ ท่านพระอาจารย์จะใช้คำาว่า ท่าน นำาหน้า
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ชือ่ตวั ซึง่เปน็คำาทีแ่สดงถงึความยกยอ่งโดยทัว่ไปในภาษาไทย ตัง้แต่

บดันัน้เปน็ตน้มา ทา่นปญัญาวฑัโฒภกิขจุงึเปน็ทีรู่จ้กักนัเพยีงในนาม

สั้นๆ ว่า “ท่านปัญญา” ซึ่งหมายถึง “พระที่ฉลาด”

ท่านปัญญาเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวนั้น 

เข้มงวดและเอาจริงเอาจังมากกับลูกศิษย์ของท่าน ท่านคอยเฝ้าดู 

ทุกคนด้วยความเข้มงวดกวดขันตลอดเวลา ซึ่งทำาให้ลูกศิษย์กลัว  

ทา่นเปน็ครบูาอาจารยท์ีด่มุากสมคำาเลา่ลอื ทา่นปญัญาเชือ่มัน่อยา่ง 

เต็มหัวใจในพระอาจารย์ของตน และทราบด้วยสัญชาตญาณดีว่า 

ท่านพระอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆ ในการสั่งสอนลูกศิษย์  

ท่านปัญญาเข้าใจดีว่าเวลาที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวดุลูกศิษย์ด้วย

ถ้อยคำาแรงๆ คำาที่ท่านใช้นั้นสื่อความหมายที่ลึกลงไปกว่านั้นอีก  

คำาพดูอาจจะเชอืดเฉอืนจติใจของลกูศษิย ์แตผ่ลกค็อื คำาพดูของทา่น 

จะช่วยกระตุ้นให้ลูกศิษย์มีสติและบังคับตนให้เพ่งเข้าไปภายในจิต 

ทา่นตอ้งทำาใหใ้จของลกูศษิยเ์ปดิเพือ่ทีธ่รรมะจะสามารถแทรกเขา้ไป

ในจิตได้ลึก

ท่านอาจารย์พระมหาบัวจะคอยคอยสอดส่องดูความสามารถ 

ของลูกศิษย์ท่านอยู่เสมอ หากท่านเห็นว่าพระรูปใดมีศักยภาพมาก 

ในการปฏิบัติจิตตภาวนา ท่านก็จะพยายามที่จะคอยสนับสนุน

สร้างเหตุปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญในทางธรรมให้กับพระรูปนั้น 

ท่านปัญญาทราบดีว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวเชื่อมั่นในศักยภาพ

ของท่าน ถึงแม้ว่าการปฏิบัติของท่านจะยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่า 

ก้าวหน้า แต่ท่านอาจารย์พระมหาบัวอบรมลูกศิษย์ใหม่คนนี้ด้วย 
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ความเมตตาวันแล้ววันเล่าเพื่อจะช่วยพัฒนาระดับสมาธิของท่าน

ปัญญาให้แน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้น

ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจในตัวท่านอาจารย์พระมหาบัว  

ท่านปัญญาจึงตั้งใจและเพียรพยายามในการปฏิบัติด้วยตนเอง

อย่างเข้มแข็งและไม่บ่น ท่านคิดว่าท่านต้องพยายามแก้ปัญหาของ 

ตนเองก่อนที่จะไปกราบขอคำาแนะนำาจากท่านพระอาจารย์ และนั่น 

เป็นทางเดียวที่จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบปัญญาตนว่ามีมากน้อย 

เพียงใดและมีขอบเขตแค่ไหน ถ้าท่านพลาด ท่านทราบดีว่า 

พระอาจารย์ของท่านจะคอยช่วยท่านขยายขอบเขตนั้น ที่จริงแล้ว

การที่มีศรัทธาต่อท่านอาจารย์พระมหาบัวและต่อสายวัดป่าก็คือ 

การเชื่อในปัญญาที่ไร้ขอบเขตของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ด้วยความสามารถที่จะแก้ปัญหาเกือบทั้งหมดได้ด้วยตนเอง 

ท่านปัญญาจึงเข้าพบท่านอาจารย์พระมหาบัวเพียงบางครั้งเพื่อ

กราบเรียนถามเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนา และท่านยังเข้าใจการทำา 

สมาธิเพิ่มขึ้นอีกด้วยจากการฟังพระธรรมเทศนาและอ่านหนังสือ

ของท่านอาจารย์พระมหาบัว จากประสบการณ์ท่านปัญญาพบว่า 

ทา่นอาจารยพ์ระมหาบวัมกัจะแกป้ญัหาตา่งๆ ของลกูศษิยใ์นระหวา่ง 

ที่ท่านเทศน์ ซึ่งเป็นการตอบคำาถามก่อนที่ลูกศิษย์จะถามเสียอีก 

และบ่อยครั้งที่ไม่จำาเป็นที่จะต้องถามอย่างละเอียด
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ทา่มกลางความเงยีบสงบทีก่ฏุขิองทา่นทีว่ดัปา่บา้นตาด ทา่นปญัญา 

เจริญอานาปานสติเพ่ือฝึกสมาธิให้มากขึ้น ท่านรู้สึกว่าความสงบ 

ของจติและสมาธิของทา่นยงัไมล่กึพอ จติของทา่นยงัมคีวามคดิเกดิขึน้ 

ซึง่บง่ชีถ้งึปัญญาจรติของทา่น พระอาจารยข์องทา่นพยายามใหท้า่น 

เห็นว่าสมาธิเป็นเครื่องมือที่จำาเป็นที่จะต้องทำาให้เกิดให้มีเพื่อ

เตรียมพร้อมสำาหรับการพิจารณาธรรม แต่ท่านก็ต้องระวังอย่าให้

ความสำาคัญกับการสร้างเครื่องมือมากเกินไป จนละเลยงานหลัก 

เม่ือเครื่องมือนั้นพร้อมใช้ ท่านต้องเรียนรู้วิธีการที่จะใช้มันอย่างมี 

ประสิทธิภาพโดยรวดเร็ว ในที่สุดท่านปัญญาจึงตัดสินใจที่จะใช้ 

ความสงบและสมาธิท่ีท่านมีอยู่ในการพิจารณาธรรม เพื่อปัญญาที่

ลึกกว่านั้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลดี

ในปา่เขตรอ้นของภาคอีสานของไทย ตน้ไมใ้บหญา้เตบิโตเรว็และ

กย็อ่ยสลายเรว็เชน่กนั ทางเดนิในปา่ถา้มไิด้ดูแลก็จะมองแทบไมเ่หน็

ทางเพราะรกรุงรังไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า แม้แต่แคร่ไม้ไผ่ธรรมดาก็อยู่

ไดไ้มน่าน เมือ่มองจากหนา้ตา่งของกฏุทิา่นไปยังหมูต่น้ไมห้นาทบึทีดู่

เหมอืนปา่ดงดบิ พฤกษาทีเ่ขยีวขจนีัน้พนัดว้ยเถาวลัยไ์มเ้ลือ้ยใบใหญ่

ที่สามารถโตได้ถึง 6 นิ้วต่อวันในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น พืชพันธุ์ไม้ 

ปา่นัน้ตอ้งคอยตดัอย่างต่อเน่ือง มฉิะน้ันมนักอ็าจจะปกคลมุกฏุทิัง้หลงั 

ได้ภายในเวลา 6 เดือน และถึงแม้จะมีการตัดอยู่ตลอดเวลาแต่ 

ท่านปัญญาก็คิดว่ายากที่จะเอาชนะธรรมชาติได้

บรรยากาศทีส่งบเงียบสปัปายะของวดัปา่บ้านตาดนัน้ ทำาใหจ้ติใจ

สงบและผ่อนคลาย ท่านปัญญาไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังวิทยุ 
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จงึทำาใหท่้านอยูอ่ยา่งสงบสขุเพราะไมท่ราบเรือ่งราวขา่วสารทางโลก  

และคิดว่าสถานการณ์ต่างๆ คงยังเหมือนเดิม คือมีการประท้วง  

การจลาจลและสงครามตา่งๆ เหตกุารณเ์หลา่น้ันไมเ่ขา้มารบกวนสติ

และสมาธขิองทา่นอีกตอ่ไป แตอ่ย่างไรกต็ามเวลาทีม่งีเูลือ้ยเขา้มาใน

กฏิุของท่าน ซ่ึงดเูหมอืนวา่จะเกดิขึน้บอ่ยครัง้ ทา่นก็มสีตริูเ้ทา่ทนักบั

เหตุการณท์ีส่ำาคัญนัน้ทันท ีถึงแมว่้าบรรยากาศทีวั่ดจะสงบและมีเรือ่ง

ทางโลกเพยีงนอ้ยนิด แตก่ไ็มไ่ดท้ำาให้รูส้กึวา่อยูง่า่ยสบายๆ เทา่ไรนกั 

การที่จะต้องมีสติอยู่กับตนเองตามวินัยสงฆ์ และเนื่องจากการที่อยู่

ใกล้ชิดท่านอาจารย์พระมหาบัวและระลึกนึกถึงคำาสั่งสอนของท่าน

อยู่เสมอนั้น ทำาให้ท่านปัญญาต้องคอยระมัดระวังและไหวตัวให้ทัน

ต่อธรรมะที่แฝงอยู่ในแทบจะทุกสถานการณ์

วันหนึ่งโดยไม่คาดคิด ท่านปัญญาก็สามารถแยกเสียงของคำาใน

ภาษาไทยใหต้รงกบัภาษาเขยีนทีท่า่นเคยฝกึแปลในประเทศองักฤษได ้ 

ก่อนหน้านี้เนื่องจากหูท่านไม่ชินกับเสียงสูงต่ำาและสระต่างๆ ของ 

ภาษาไทย ท่านจึงไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเสียงน้ันเสียงน้ีมีความหมาย 

อย่างไร แต่หลังจากที่ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกว่าหนึ่งปี  

ทุกอย่างก็ลงตัวและเข้าที่ของมันในหัวของท่าน และทำาให้ท่าน 

สามารถเชื่อมโยงเสียงเข้ากับความหมายได้อย่างง่ายดาย มันเป็น 

เหมือนกับว่าได้เรียนรู้ภาษาหลังจากที่ได้ยินเสียงในภาษาไทย 

อย่างเดียวมานานแต่ไม่ทราบความหมาย เม่ือได้ยินเสียงของ 

ท่านอาจารย์พระมหาบัวพูด ท่านก็สามารถเข้าใจความหมายของ

คำาพูดของท่านพระอาจารย์ได้ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ทักษะการพูด 

ภาษาไทยของท่านก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับรู้คำาศัพท์ต่างๆ ที่
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เหมาะสมและจำาเป็นต่อการสื่อสารได้อย่างชัดเจนในการสนทนากับ

ท่านพระอาจารย์และพระรูปอื่น

ในระยะนัน้คำาสอนของพระอาจารยข์องสายวัดปา่สว่นใหญอ่ยูใ่น

รูปแบบของการเทศน์ซ่ึงหล่ังไหลออกมาเองโดยมิได้เตรียมล่วงหน้า 

และมไิดม้กีารบนัทกึเปน็ลายลกัษณอ์กัษรหรอืบนัทกึเสยีงไว ้อยา่งเชน่ 

ทา่นอาจารย์พระมหาบวัเทศน์ออกมาจากภายในจติใหลู้กศษิยฟ์งัเปน็ 

ประจำา พระธรรมเทศนาของทา่นมักจะมีขึน้ในยามค่ำาคืนทีอ่ากาศเยน็  

ในศาลาที่เปิดโล่งและมีแสงเทียนส่องสว่างที่ฐานพระพุทธรูปโดย 

มหีมูส่งฆน์ัง่อยูท่า่มกลางความมดืมดิ ในความเงยีบสงดันัน้จะไดย้นิ

เสียงร้องของจิ้งหรีดเรไรที่อาศัยอยู่ในป่ารอบๆ วัดตลอดเวลา

ทา่นอาจารย์พระมหาบัวจะนัง่สงบเพียงช่ัวระยะหน่ึงเพือ่รวบรวม

ธรรมะกอ่นทีจ่ะปลอ่ยใหพ้ระธรรมเทศนาหลัง่ไหลออกมาจากจติของ

ท่านโดยอัตโนมัติ เมื่อหัวข้อในการเทศน์ซึ่งไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า

ได้เริ่มเป็นที่รับรู้ของผู้ฟังแล้ว จังหวะในการเทศน์และเสียงของท่าน

ก็จะเร็วขึ้นดังขึ้นและชัดเจนขึ้นเป็นลำาดับ ความสำาคัญและความ 

ลึกซ้ึงของคำาสอนของท่านทำาให้ผู้ฟังตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความสนใจ

เป็นอย่างย่ิง ท่านอาจารย์พระมหาบัวพูดถึงการบรรลุธรรมอย่าง

ชัดเจนและเร้าใจจนทำาให้ผู้ฟังเองรู้สึกเหมือนกับได้สัมผัสถึงความ

วิเศษของการบรรลุมรรคผลด้วยตนเอง คำาสอนของท่านถึงอกถึงใจ 

ผู้ฟังในขณะนั้น เทศน์ต่างๆ ของท่านจึงมักเป็นที่จดจำากันได้ใน 

ภายหลังเสมอ เนื่องจากมีผลกระทบทางจิตใจในขณะที่ฟังและมี 

รายละเอียดต่างๆ ที่ลึกซึ้งและชัดเจน
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ตอ่มาลกูศษิยม์คีวามตอ้งการทีจ่ะเกบ็รักษาพระธรรมเทศนาของ

ท่านอาจารย์พระมหาบัวกันมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้ปฏิบัติอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า การได้ฟังเทศน์ของ

ทา่นจะเปน็ผลดตีอ่การปฏบิตัขิองพวกเขาและคนรุน่หลงัตอ่ไป มโียม

คนหนึ่งได้ถวายเครื่องบันทึกเสียงขนาดใหญ่ ยี่ห้อกรุนดิก รุ่นทีเค  

ชนิดใช้แถบเทปแม่เหล็กแบบม้วนให้แก่วัด ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีพระ 

รูปใดที่ใช้เครื่องนี้เป็น ด้วยความรู้และทักษะในทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

ท่านปัญญาอาสาที่จะรับผิดชอบในการบันทึกพระธรรมเทศนาต่างๆ 

ของพระอาจารย์ของท่าน ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึก

รวบรวมพระธรรมเทศนาที่มีมากที่สุดของท่านอาจารย์พระมหาบัว 

โดยเริ่มต้ังแต่การบันทึกด้วยม้วนเทปเปลือยมาเป็นเทปคาสเซ็ท  

ต่อไปจนถึงการอัดแบบดิจิทัล ท่านปัญญาใช้วิธีการบันทึกที่ทันสมัย

ที่สุดเท่าที่มีในขณะนั้นในการบันทึกพระธรรมเทศนาที่ล้ำาค่านับเป็น

พนัๆ ชัว่โมง ตลอดระยะเวลากวา่ 40 ป ีดว้ยความเพียรพยายามอยา่ง 

ไม่หยุดยั้งของชายชาวอังกฤษที่ละทิ้งอาชีพวิศวกรไฟฟ้าของตน 

เพ่ือมาเป็นนักบวชในพุทธศาสนา ทำาให้เทศนาของท่านอาจารย์ 

พระมหาบัวเกี่ยวกับพระธรรมคำาสอนของพระพุทธองค์เป็น 

จำานวนมาก ได้รับการเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดีเพื่อคนรุ่นหลัง

ท่านปัญญาตั้งใจเป็นอย่างยิ่งอยู่ เสมอในการฟังพระธรรม

เทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัวด้วยใจท่ีเปิดกว้างและแน่วแน่  

ท่านพยายามที่จะซึมซับความหมายขั้นต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในน้ัน

ให้ได้บ้างเป็นอย่างน้อย ท่านพบว่าการฟังเทศน์ของท่านอาจารย์ 

พระมหาบัวที่อธิบายถึงพระธรรมคำาสอนน้ันเป็นการฝึกปฏิบัติที่ 



ปัญญาเหนือสามัญ124

ยากกว่าที่คาดคิดไว้เป็นอย่างมาก ในการที่จะฟังเพื่อให้ได้ผลอย่าง

แทจ้ริง เพือ่ท่ีจะใหก้ารฟังเป็นการเจรญิภาวนาไปด้วยน้ัน ทา่นจะต้อง 

ทำาจิตใจให้ว่างสนิทปราศจากความคิดและการปรุงแต่งใดๆ ที่มา

รบกวนอยู่เต็มสมองและปัญญาของท่าน กล่าวคือต้องละความรู้  

มุมมอง ความคิด และอคติต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่เต็มหัวใจ เวลาที่ 

ท่านทำาใจให้ว่างและตั้งใจฟังคำาสอนด้วยใจที่เปิดกว้างและรับฟัง

ดว้ยความยนิดี ทา่นพบวา่พลงัอำานาจของพระธรรมเทศนาของทา่น

อาจารย์พระมหาบัวจะค่อยๆ ซึมทราบเข้าสู่จิตใจของท่านอย่างช้าๆ 

และขจดัอุปสรรคตา่งๆ ทางจติทีขั่ดขวางความกา้วหน้าในการปฏิบติั 

พลังอำานาจท่ีลึกลับของเทศนาของท่านพระอาจารย์ที่ส่งออกมาน้ี 

เป็นการค้นพบที่แปลกใหม่สำาหรับท่านปัญญา

แตแ่น่นอนวา่ ทา่นปญัญามคีวามปรารถนามากกวา่เพยีงแคก่าร 

ได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความจริงที่จะขจัดข้อสงสัย

ต่างๆ ของท่าน การที่จะมีปัญญาในระดับที่สามารถจะกำาจัดอวิชชา 

ทัง้หลายท่ีมอียู่เตม็จติใจนัน้ตอ้งใชเ้วลาและความพากเพยีรพยายาม

ในการพัฒนา นอกจากจะต้องมีสมาธิที่ม่ันคงไปพร้อมๆ กันแล้ว  

ท่านต้องนำาการพัฒนาทางด้านปัญญามาใช้พิจารณาเกี่ยวกับ 

พระธรรมคำาสอนท้ังหลายอยา่งถีถ่ว้น จนทา่นเองสามารถทีจ่ะค้นพบ 

และประสบได้ถึงความลงตัวและประสานกันอย่างลึกซ้ึงของ 

พระธรรมคำาสอนส่วนต่างๆ ที่มีอยู่มากมายของพระพุทธองค์

ในช่วงระหว่างพรรษาแรกที่วัดป่าบ้านตาดของท่านปัญญา 

ท่านอาจารย์พระมหาบัวเกริ่นว่า ท่านเองยินดีที่จะให้ผู้ปฏิบัติ
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ชาวตะวันตกคนอื่นๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนา มีอยู่

ครั้งหนึ่งท่านยังกล่าวอีกว่า สักวันหนึ่งท่านเองอาจจะเดินทางไป

ประเทศอังกฤษ ท่านปัญญานั้นค่อนข้างแปลกใจและคิดว่าท่าน

พระอาจารย์คงจะพูดไปตามมารยาทหรือพูดเล่น แต่ปรากฏว่า 

ท่านอาจารย์พระมหาบัวเริ่มมาเรียนภาษาอังกฤษกับท่านทุกวัน  

โดยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อเรียนภาษาอังกฤษที่กุฏิของท่านปัญญา

ทุกวัน ด้วยการจำาประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ที่ท่านปัญญาอ่าน 

ให้ท่านฟัง ท่านปัญญาเริ่มรู้สึกว่าในการที่พูดเป็นนัยเช่นนี้  

ท่านพระอาจารย์อาจจะเล็งเห็นว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต

เมื่อได้เห็นวิธีที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวพูดคุยและปฏิบัติ

ต่อลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งหลายท่านเป็นพระเถระ ท่านปัญญาเริ่ม

ที่จะเข้าใจความรู้สึกของเหล่าลูกศิษย์ที่มีต่อท่านพระอาจารย์ 

ท่านเหล่านั้นล้วนมีความเชื่ออย่างสุดหัวใจโดยไม่ต้องกล่าววาจา

ออกมาว่าท่านพระอาจารย์นั้นท่านเป็นพระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่

ได้บรรลุธรรมแล้วอย่างแท้จริง และเคารพต่อปัญญาอันล้ำาเลิศ 

ตลอดจนความเฉลียวฉลาดในการอบรมสั่งสอน จนทำาให้รู ้สึกว่า 

ท่านมีความเก่งกล้าสามารถเกินกว่าที่บรรดาเหล่าลูกศิษย์จะ

เทียบได้

ท่านปัญญาได้ใช้ความระมัดระวังซึ่งเป็นอุปนิสัยของท่านอยู่แล้ว 

ในการที่จะเชื่อว่าท่านพระอาจารย์ของท่านนั้นเป็นพระอรหันต์ 

ท่านทราบดีว่าการที่จะเชื่อว่าปุถุชนคนธรรมดาจะสามารถ
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แยกแยะและบอกได้ถึงการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ได้นั้นเป็นสิ่งที่

ไม่มีเหตุผล แต่อย่างไรก็ตาม ในการที่คิดเช่นนั้นท่านเองก็รู ้สึกว่า 

พระเถระเหล่านั้นน่าจะมองไม่ผิด ในเมื่อตัวท่านปัญญาเองก็ไม่เคย 

เหน็การกระทำาใดๆ ของทา่นอาจารยพ์ระมหาบวัทีจ่ะแสดงใหเ้หน็วา่ 

ท่านไม่ใช่พระอริยสงฆ์ ท่านเห็นว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวเป็น 

บุรุษที่ไม่มีทิฏฐิมานะ มีความสดชื่นและแจ่มใสอยู่เสมอ บางครั้งก ็

เฉยๆ หรือปล่อยวาง ท่านพระอาจารย์แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนม ี

พลังเข้มแข็ง ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยหรือย่อท้อ และมีสีหน้าท่าทางที ่

สดใสปราศจากมลทินใดๆ

วันหนึ่งหลังจากที่เสร็จการสอนภาษาอังกฤษ ท่านปัญญาถือ

โอกาสกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพระอรหันต์ ซึ่งเป็น

สิ่งที่ท่านยังลังเลสงสัยอยู่ในตัวท่านพระอาจารย์ ท่านอาจารย์

พระมหาบัวไม่ได้เอ่ยถึงการบรรลุอรหันต์ของท่านเองในการ

ตอบคำาถาม แต่กลับเปลี่ยนประเด็นให้เป็นการสอนธรรมะให้กับ 

ลูกศิษย์ผู้อ่อนอาวุโสดังนี้ :

“ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เราไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะต้องสงสัย 

ในศักยภาพของตนในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานใน 

ชาตินี้ จริงๆ แล้วถ้าเราไม่เชื่อในศักยภาพของตนในการ 

บรรลุธรรม เราก็จะไม่ใช่ชาวพุทธอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้า 

ตรัสว่า ตราบใดที่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติตรงตามอริยมรรค 

อันมีองค์แปด ตราบนั้นก็ยังคงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก  

ในพระสูตรต่างๆ พระพุทธเจ้าตรัสอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับ 
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ผลที่จะได้รับจากการดำาเนินตามแนวทางสู่มรรคผล

นิพพาน ท่านทรงกล่าวถึงความสุขที่จะได้รับจากการ

ทำาทาน ความสุขจากการใช้ชีวิตในขอบเขตของศีลธรรม  

ความสุขจากการเจริญเมตตาภาวนา ความสุขจากการ 

ปฏิบัติภาวนาและค้นพบความสงบจากสมาธิ และ

ความสุขจากการเอาชนะกิ เลสตัณหาและปล่อยวาง 

ความทุกข์

ใครก็ตามที่ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องก็สามารถที่จะมี

ความสุขขั้นต่างๆ เหล่านี้ได้ การพิสูจน์หลักธรรมคำาสอน

ของพระพุทธเจ้าด้วยตนเองเช่นนั้นจะทำาให้ง่ายต่อการที่

จะยอมรับความเป็นไปได้ที่ว่าธรรมอันสูงสุดตามคำาสอน

ของท่านนั้นเป็นความจริง ซึ่งรวมไปถึงคำาสอนที่ว่า ปรมัง 

สุขัง ของพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนที่เจริญอริยมรรค

ด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อและด้วยปัญญาที่

แหลมคมก็สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน

ไม่มีที่ใดเลยในพระไตรปิฎกที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้

ทรงนำาเอามรรคผลนิพพานไปด้วยในตอนที่ท่านเสด็จ

ปรินิพพาน ตรงกันข้ามพระองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า 

หลักธรรมหลักวินัยที่ท่านทรงทิ้งไว้ให้จะเป็นเครื่องชี้นำา

ในการดำาเนินตามทางอริยมรรค หลักธรรมหลักวินัย 

ที่ เราได้รับสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้ามิ ได้บกพร่อง 

แต่ประการใด ยังคงสมบูรณ์และเป็นจริงในวันนี้เหมือนกัน 



ปัญญาเหนือสามัญ128

กับที่พระองค์ท่านได้ทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 ปีก่อน ถ้านำา 

หลักธรรมหลักวินัยมาปฏิบัติด้วยศรัทธา ความจริงใจ และ 

ความตั้งใจอย่างจริงจังและถูกต้อง ไม่มีสิ่งใดในสังสารวัฏ

ที่จะสามารถปิดกั้นผลอันเป็นความสุขที่แท้จริงในจิต 

ของเรา

ทุกวันนี้คนจำานวนมากเกิดมามีบุญพอที่จะได้พบกับ

พระพุทธศาสนา และได้ศึกษาพระธรรมคำาสอนที่ถ่ายทอด

กันมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่

คนที่มีบุญและสติปัญญาพอจะไม่สามารถนำาเอาสิ่งที่

พระพุทธเจ้าทรงสอนไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเอง

และของสัตว์โลก มีแต่เพียงกิเลสตัณหาที่อยู่ในจิตใจเรา

เท่านั้นที่ขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติ การกำาจัดกิเลสตัณหา

เหล่านั้นคือจุดประสงค์ของวิถีการดำาเนินตามแนวทาง

ของพระพุทธเจ้า

เมื่อไรที่กิ เลสตัณหามีกำาลังมาก มรรคก็จะอ่อนแอ  

จึงทำาให้เราเชื่อในทางโลกมากกว่าทางธรรม ทางโลกจะ

บอกว่าการปฏิบัติตามคำาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อการ

บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นยากเกินกว่าที่จะทำาได้ และ

เพราะตัวเราเองก็ไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์ยากลำาบาก

ในชีวิต เราจึงพูดว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

ในยุคนี้ เราคิดเช่นนั้นเพราะเราพยายามกลบเกลื่อน 

ความรู้สึกผิดที่ไม่ได้มีความเพียรพยายาม และด้วยเหตุนี ้ 
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เวลาที่เราได้ยินว่าคนอื่นได้มีความมุ่งมั่นและได้บรรลุมรรค 

ผลนิพพาน เราจึงไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นความจริง

แต่ความทุกข์ที่เราประสบในชีวิตนั้นเป็นหัวใจของข้อแรก

ในอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ซึ่งเป็นความจริงที่

เราต้องเพียรพยายามที่จะศึกษาและเข้าใจ แต่ผู้คนกลับ 

ไม่ชอบเวลาที่ได้ฟังคำาสั่งสอนเรื่องทุกข์ซึ่งเป็นอริยสัจ และ

ไม่สนใจในความสำาคัญและความหมายที่แท้จริงของทุกข์ 

ความคิดเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า คนเหล่านั้นไม่มีความรู้ 

มากพอเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่จะเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริง 

ของพุทธศาสนา คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่อง 

ความทุกข์ล้วนตรงกับความเป็นจริง และนี่คือเหตุผล

ที่ต้องเรียกว่า “อริยสัจ” ทุกข์เป็นหลักการพื้นฐานของ 

พุทธศาสนา เพราะว่าเป็นความจริงนั่นเอง

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู ้ เหตุของทุกข์อย่างแท้จริง และ 

นี่ คื อ เ หตุ ผ ลที่ ว่ า ทำ า ไ มพ ร ะอ งค์ ท่ า น จึ ง ท ร ง สอน

พุทธศาสนิกชนให้ไม่เพียงแต่ระงับความทุกข์ซึ่งเป็นผล 

แต่ให้กำาจัดที่ต้นเหตุหรือกิเลสตัณหาที่นำามาซึ่งความ 

ทุกข์ด้วย กิเลสตัณหาเหล่านี้คือสมุทัยหรือเหตุที่ทำาให้

เกิดทุกข์ ซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดงไว้ เมื่อเหตุนั้นถูกขจัดไป ผลก็หมดตามไปด้วย 

พระพุทธเจ้าทรงเริ่มด้วยการกล่าวถึงความทุกข์ก่อน  

เพื่อชี้ให้เห็นถึงหลักฐานว่าความจริงเป็นอย่างไรเพื่อที่เรา 
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จะสามารถหาสาเหตุว่าความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรและ

แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

อริยสัจข้อที่สามหรือการดับทุกข์ คือการขจัดความทุกข ์

ทรมานภายในใจด้วยพลังจากการดำาเนินตามมรรค  

ซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่สี ่ แนวทางของการปฏิบัติหรือมรรคนั้น  

หมายถึงวิธีการต่างๆ ที่ใช้เพื่อขจัดสาเหตุต่างๆ ของทุกข์

ทีละขั้นตอนจนกระทั่งกำาจัดได้ทั้งหมด

อริยสัจทั้ งสี่ ข้ อที่พระพุทธเจ้ าทรงสอนก็ เพื่ อทำ า ให้ 

สรรพสัตว์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากทุกข์ ไม่มีอริยสัจข้อใดเลย 

ที่ชี ้นำาให้เราจมปลักอยู่ในกองทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงสอน

อริยสัจสี่ เพื่อคนจะได้มีความรู้ความฉลาดพอที่จะกำาจัด

ทุกข์ของตนเองให้หมดไปและบรรลุพระนิพพาน พระองค์

ท่านมิได้ทรงกำาหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของอายุ เชื้อชาติ เพศ  

หรือกาลเวลาต่อผู้ใด และมิได้ทรงปฏิเสธการบรรลุมรรค 

ผลต่อผู้ใดในยุคใด แต่ตรัสว่าธรรมะนั้นเป็นอกาลิโก คือ

ไม่ขึ ้นอยู่กับกาลเวลา อยู่ เหนือกาลเวลาและสถานที่  

ด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเป็นความจริงและปฏิบัติได้ในทุกวันนี้

ในยุคนี้เช่นเดียวกับที่เคยเป็นไปได้มาแล้วในอดีต

หากเมื่อไรที่มรรคผลนิพพานถูกมองว่าเป็นสิ่งที่คนสมัยนี้

บรรลุไม่ได้นั้น นั่นจะต้องถือว่าเป็นความผิดของพวกเรา
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ที่ละทิ้งหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องเพียรพยายาม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อเป็นเรื่องของธรรมะแล้ว 

เรานั้นมักจะพอใจกับอะไรง่ายๆ ที่เป็นการศึกษาในแนว

ปรัชญามากกว่าการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เราทำาตัว

เป็นหนอนหนังสือที่มีความคิดเห็นต่างๆ นานา อีกทั้ง 

หลงตนว่าได้อ่านพระไตรปิฎกมามาก และยึดติดอย่าง 

เหนียวแน่นอยู่กับพระธรรมที่ได้เรียนรู้มาจากการจดจำา  

ทีเ่ปน็เชน่น้ีเพราะเราขีเ้กยีจทีจ่ะลงทนุลงแรงในการพจิารณา 

อริยสัจสี่ซึ่ ง เป็นส่วนหนึ่ งที่สำาคัญอย่างยิ่ ง ในชีวิตเรา  

เรากลับไปคิดว่าเรารู้เรื ่องคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น

อย่างดีแล้ว และจากการที่เราสามารถจดจำาพระธรรม 

คำาสอนได ้เราจงึหลงคดิวา่เราฉลาดมปีญัญามากพอ ทัง้ๆ ที ่

มีกิเลสสูงเป็นกองพะเนินเท่าภูเขาอยู่เต็มหัวใจและมิได้

ลดลงไปแต่อย่างใดเลย

มีคนจำานวนมากที่อ้างเหตุผลจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็น 

เครื่องสืบทอดคำาสอนที่อยู่เหนือกาลเวลาของพระพุทธเจ้า 

เพื่อสนับสนุนความคิดของตน ผู้ศึกษาพระไตรปิฎกใน

ภาษาบาลีมักจะเชื่อว่าสิ่งที่ เขียนไว้ในพระไตรปิฎกคือ 

พระธรรมคำาสัง่สอนของพระพุทธเจา้ทัง้หมด เขายืนยันแบบ 

เข้าข้างตัวเองว่าหลักพระธรรมคำาสอนในพระไตรปิฎก 

และข้อกำาหนดต่างๆ นั้นเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ถูกต้อง

สำาหรับนำามาเป็นเครื่องวัดประสบการณ์ในการเจริญภาวนา 

ซึ่งมีหลายรูปแบบของชาวพุทธผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนามา
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เป็นเวลายาวนาน ในขณะที่ธรรมะที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้น 

ในจิตใจของผู้ที่นำาเอาธรรมะคำาสั่ งสอนมาปฏิบัติ ใน

ปัจจุบัน ณ ที่นี่และในขณะนี้ เท่านั้น ให้ลองนึกถึง

พระพุทธเจ้าและเหล่าอริยสงฆ์สาวก ท่านล้วนรู้และเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ในพระธรรมก่อนที่จะมีภาษาบาลีเสียอีก  

จึงเห็นได้ชัดว่าท่านได้บรรลุธรรมสำาเร็จมรรคผลในช่วง

เวลาที่ยังไม่มีการจดจารึกเกิดขึ้นเพื่อที่จะกำาหนดขอบเขต

ของธรรมแก่ท่านเสียอีก

ธรรมที่แท้จริงคือธรรมที่เป็นปัจจุบันเสมอ เวลาและ 

สถานที่นั้นเป็นเพียงเรื่องของสมมุติเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถ 

ที่จะมีผลกระทบใดๆ ต่อพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า

ได้ เลย ด้วยเหตุนี้ เอง ผู้ที่ ปฏิบัติตามคำ าสอนของ

พระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดก็จะรู้เห็นพระธรรมที่อยู่ใน

ขอบเขตของศักยภาพของตนตามธรรมชาติด้วยตนเอง 

โดยไม่ขึ้นอยู่กับยุคใดหรือสมัยใดที่ตนเองมีชีวิตอยู่”

ยิ่งท่านปัญญาคอยสังเกตพระอาจารย์ของท่านเองเท่าไร  

ท่านก็ยิ่งมั่นใจว่าท่านเองไม่สามารถจะหาครูบาอาจารย์ที่ดี 

เพียบพร้อมยิ่งกว่านี้ได้อีกแล้ว ท่านอาจารย์พระมหาบัวไม่มี 

ข้อบกพร่องใดๆ เลยในปฏิปทาของท่าน ท่านสามารถจะเล็งเห็น

ข้อบกพร่องในการปฏิบัติของลูกศิษย์ได้อย่างง่ายดายและแก้ไข 

ข้อบกพร่องเหล่านั้นด้วยพลังอำานาจของท่านเมื่ออยู่ด้วยกัน 

ซึ่งหน้ามากกว่าการตักเตือนด้วยวาจาเสียอีก
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ท่านปัญญาจึงเข้าใจแล้วว่าทำาไมพระสายวัดป่าจึงให้ความ

สำาคัญอย่างมากต่อความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ 

เพราะความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายทอด

ธรรมะโดยตรงจากจิตถึงจิต จากใจถึงใจ ท่านเห็นแล้วว่าหากไม่ม ี

การชี้นำาจากท่านอาจารย์พระมหาบัว การที่ท่านจะได้เข้าถึง

ความจริงของพระธรรมคำาสอนคงจะเป็นไปได้ยาก 

ยิง่ทา่นปญัญาคดิทบทวนมากเทา่ไรในเรือ่งของศรทัธา ตลอดจน

ความสำาคญัและบทบาทของศรทัธาในพระธรรมคำาสอน ทา่นยิง่เข้าใจ

อย่างลึกซ้ึงว่าศรัทธาเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำาให้คนเรา 

เปิดรับและเข้าใจความจริงท่ีปรากฏในธรรมะคำาสั่งสอนของ 

ครูบาอาจารย์มากขึ้น การที่ท่านปัญญาเห็นว่าท่านได้มีโอกาสได้รับ

การสัง่สอนจากครบูาอาจารยท์ีย่งัมชีวีติอยูคื่อทา่นอาจารยพ์ระมหา-

บัวนั้น ยิ่งทำาให้ท่านฟังคำาสั่งสอนด้วยใจจดจ่อและนำาเอาไปปฏิบัติ

ดว้ยความต้ังใจและมุง่ม่ันมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาได้ ศรทัธาของท่านทีมี่ 

ต่อท่านอาจารย์พระมหาบัวได้แปรเปล่ียนเป็นความเคารพอย่าง 

เต็มเปี่ยมต่อธรรมะท่ีท่านพระอาจารย์มีและถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ 

ย่ิงมศีรทัธาเพิม่มากขึน้เท่าไร ทา่นก็ยิง่เปดิใจรบัคำาสอนมากขึน้เท่าน้ัน  

และยิ่งท่านเปิดใจรับคำาสอนมากขึ้นเท่าไร โอกาสที่คำาสอนเหล่านั้น

จะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของท่านก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเช่นกัน

ในขณะนั้นท่านปัญญาเห็นว่าธรรมะคำาสอนเหล่านี้จะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้คนในประเทศอังกฤษที่ท่านเองเคยสอนและ

จากพวกเขามา ความพยายามของท่านที่ได้เคยสอนผู้คนเหล่านั้น
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ปราศจากทิศทางที่แน่นอนที่จะนำาไปสู่ ปรมัง สุขัง ทางดำาเนินที ่

ประเสริฐที่สุดหรือพระนิพพาน ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใด 

การสอนของท่านจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร ท่านเห็นแล้วว่าผู้ปฏิบัติ

จำาเป็นที่จะต้องรู้ว่าการก้าวเดินแต่ละก้าวบนทางของมรรคนั้น 

ต้องสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อที่จะทำาให้เกิดการสะท้อนภาพรวมของ 

พระธรรมคำาสอน มิฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะจะต้องเดินไปตามเส้นทางที ่

วกวนและพลาดจดุสำาคญัตา่งๆ บนหนทางแหง่มรรค พวกเขาจำาเปน็ 

ตอ้งมสีตูรทีต่รงและชดัเจนเพือ่ทีจ่ะไดม้คีวามกา้วหนา้ในการปฏบิตั ิ 

ท่านปัญญารู้สึกว่าแนวทางปฏิบัติที่ท่านอาจารย์พระมหาบัว 

สั่งสอนนั้น มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะทำาให้แม้แต่ผู้ปฏิบัติที่มี

ข้อสงสัยต่างๆ นานา สามารถเชื่อในความถูกต้องและเป็นไปได้จริง 

ของแนวทางดำาเนินนั้น

ดว้ยความเมตตาตอ่ชาวองักฤษทีน่บัถอืศาสนาพทุธ ทา่นปญัญา 

ตัดสินใจที่จะแปลพระธรรมเทศนาสำาคัญของท่านอาจารย์ 

พระมหาบัวเกี่ยวกับการทำาสมาธิเป็นภาษาอังกฤษ ท่านเลือกที่จะ

เริ่มจากเรื่อง “ปัญญาอบรมสมาธิ” ของท่านอาจารย์พระมหาบัว 

ซึ่งเป็นการอธิบายสั้นๆ เนื้อหาของหนังสือนั้นอธิบายถึงวิธีการที่

จะระงับและฝึกจิตที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายด้วยการมีศีลในขั้นต้น แล้วจึง

เจริญสมาธิภาวนาโดยใช้คำาบริกรรมต่างๆ ก่อนที่จะใช้ปัญญาใน

การพิจารณาหาเหตุผลต่างๆ ของความอยากที่เป็นอกุศลของจิต 

ดังนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องใช้ความฉลาดความสามารถเพื่อที่จะหาวิธีฝึก

จิตที่ดื้อรั้นของตนจนจิตนั้นเห็นตรงกับอริยสัจตามที่พระพุทธองค์ 

ได้ทรงแสดงไว้
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ท่านปัญญาหวังว่าสมาคมหนังสือพุทธศาสนา ที่เมืองแคนดี้  

ประเทศศรีลังกา คงจะทยอยพิมพ์งานแปลนั้นเป็นตอนๆ ในหนังสือ

ชดุธรรมจกัร แตพ่อสง่ตน้ฉบบัของงานแปลไปใหพ้จิารณา ปรากฏวา่

บรรณาธกิารกลบัไมเ่หน็ดว้ยในสว่นทีเ่ขาเห็นวา่ไมต่รงตามพระธรรม

คำาสอนของพระพุทธเจ้า และยืนกรานที่จะให้ท่านปัญญาแก้ไขให้

ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎก เขาไม่เห็นด้วยกับมุมมองที่เขาเห็นว่า

แหวกแนวซึง่สะทอ้นใหเ้หน็จากชือ่หนงัสอื ในหนังสอืน้ันทา่นอาจารย์

พระมหาบวักลา่ววา่ ถา้ไม่สามารถทำาจติใหส้งบตามแบบทีเ่คยทำากนั 

คือโดยการใช้คำาบริกรรมได้นั้น เราจำาเป็นต้องใช้ปัญญาในการหา

สาเหตุของความสับสนวุ่นวายของจิต ถ้าจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นสามารถ

สงบระงับลงได้ด้วยการใช้ปัญญาพิจารณา เราก็ควรใช้ปัญญาในการ

เจริญสมาธิ ส่วนที่เป็นประเด็นยิ่งไปกว่าน้ันสำาหรับบรรณาธิการ  

แต่เป็นส่วนสำาคัญของคำาสอนของท่านอาจารย์พระมหาบัวซึ่งเป็น

มุมมองที่แตกต่างออกไปก็คือ ตัวจิตที่เป็นผู้รู้นั้นมีอยู่และเป็นคนละ

ส่วนกับนามขันธ์ทั้งหลายท่ีเป็นส่วนประกอบของสภาวจิตต่างๆ  

ที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอ

ท่านปัญญามีความคุ้นเคยกับการตีความพระไตรปิฎกแบบ 

ดั้งเดิมและก่อนหน้านี้อาจจะคัดค้าน “ความคิดนอกคอก” หรือสิ่งที่

แตกต่างออกไปจากพระไตรปิฎกด้วยซ้ำา แต่ด้วยปัญญาของท่านเอง  

ท่านได้ยอมรับในความถูกต้องของสิ่งเหล่านี้ สำาหรับในกรณีของ

สมาคมหนังสือพุทธศาสนาครั้งนี้ ท่านรู้สึกว่าท่านไม่สามารถที่จะ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาคำาเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัว 

ที่ท่านได้แปลแม้แต่คำาเดียว การแก้ไขจะเป็นการปฏิเสธความจริง 
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ที่ท่านเองได้เดินทางมาอย่างยาวไกลและทุ่มเทแรงกายแรงใจ 

อย่างมากเพือ่ทีจ่ะไดบ้รรลคุวามจรงิอันนัน้ ทา่นจงึตอ้งหาหนทางอืน่ 

เพื่อที่จะตีพิมพ์ต้นฉบับดังกล่าว ในที่สุดโยมอุปัฏฐากของท่านใน

ประเทศอังกฤษไดจ้ดัพิมพห์นงัสอื “ปญัญาอบรมสมาธ”ิ เปน็เลม่บางๆ  

และแจกจ่ายเป็นธรรมทานเมื่อปี พ.ศ. 2510

วัดปา่บา้นตาดเปน็วดัธรรมยตุในคณะสงฆข์องไทย ธรรมยตุนิกิาย 

ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2376 เป็นการปฏิรูปข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ 

ถกูต้องตามพระธรรมวินยั และเนน้การเจริญภาวนาตามทีบ่ญัญัตไิว ้

ในพระไตรปฎิกภาษาบาลฉีบบัดัง้เดมิ พระสงฆต้์องปฏบิติัตามขอ้วัตร 

ปฏบิติัต่างๆ ของสงฆอ์ย่างเครง่ครดั เพือ่ทีจ่ะฟืน้ฟกูารประพฤติปฏบิติั 

ที่เหมาะสมตามแบบดั้งเดิมของคณะสงฆ์ไทย ในการผลักดันที่จะให้ 

มกีารทำาตามพระธรรมวนิยัอยา่งเครง่ครดั คณะธรรมยตุจงึกลายเปน็ 

นิกายที่แยกตัวออกมา เมื่อนิกายธรรมยุตแยกออกมาแล้ว จึงมีการ

เรยีกคณะสงฆไ์ทยดัง้เดมิวา่ “มหานกิาย” ซ่ึงเป็นนิกายทีท่า่นปญัญา

ไดเ้ขา้อปุสมบทเปน็พระในตอนแรก และทา่นยงัคงสงักัดมหานกิายอยู ่

ในขณะนั้น

ท่านอาจารย์พระมหาบัวยินดีท่ีจะสอนพระในสายมหานิกาย

อยา่งทา่นปญัญา แตท่า่นกำาหนดวา่พระมหานกิายจะตอ้งปฏบิติัตาม 

พระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดในระหว่างที่ศึกษาอยู่ กับท่าน  

ท่านอาจารย์พระมหาบัวยังทำาตามกฎของธรรมยุตอย่างเคร่งครัด

ที่จะไม่อนุญาตให้พระมหานิกายเข้าร่วมสวดปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นการ 

ประชุมสงฆ์อย่างเป็นทางการและกำาหนดให้พระในนิกายเดียวกัน
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เท่านั้นเข้าร่วมประชุม ข้อห้ามนี้จึงรวมไปถึงท่านปัญญาซึ่งไม่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าร่วมในการสวดปาฏิโมกข์

เมื่อเห็นชัดว่าการ “อยู่ชั่วคราว” ของท่านปัญญาน้ันจะกลาย

เป็นการอยู่ยาวนาน ท่านพระอาจารย์มหาบัวต้องการที่จะให้ 

ท่านปัญญาเป็นสมาชิกเต็มตัวของคณะสงฆ์ที่วัด ท่านปัญญาจึง

ตัดสินใจที่จะขอเข้ารับการอุปสมบทเป็นครั้งที่สองในนิกายธรรมยุต

ตามที่ท่านพระอาจารย์ต้องการ ถึงแม้ว่าท่านปัญญาจะไม่ต้องสละ

ไตรจีวรของท่านในการนี้ แต่ท่านจำาเป็นที่จะต้องสละจำานวนพรรษา

ถึง 9 พรรษาที่ท่านได้บวชเป็นพระมหานิกาย ในฐานะพระบวชใหม่

ในสายธรรมยุตนั้น ท่านต้องเริ่มจากการเป็นพระนวกะใหม่อีกครั้ง

ทา่นปญัญาเดนิทางไปยงักรุงเทพฯ กบัพระอาจารยข์องทา่น เพือ่ที ่

จะเข้ารับการอุปสมบทอีกครั้งเป็นพระในธรรมยุติกนิกายในวันที่  

22 เมษายน พ.ศ. 2508 ที่วัดบวรนิเวศ ซึ่งเป็นวัดเดียวกันกับที่ท่าน

ได้พบกับท่านอาจารย์พระมหาบัวเป็นครั้งแรกเมื่อ 3 ปีก่อนหน้านั้น  

โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร ท่านเจ้าอาวาสของวัดบวรนิเวศเป็น 

พระอุปัชฌาย์และประธานในพิธีการบวช พระเทพญาณกวีเป็น 

พระกรรมวาจาจารย์ และท่านอาจารย์พระมหาบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์  

และยังมีชายหนุ่มชาวแคนาดาอีกคนที่เป็นสามเณรอยู่ท่ีวัดป่า- 

บ้านตาดหน่ึงปกีอ่นหนา้นัน้ กไ็ดร้บัการบวชพรอ้มกนักบัทา่นปญัญา

ท่านปัญญาเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ในฐานะพระนวกะ แต่ได้

เป็นสมาชิกเต็มตัวของคณะสงฆ์ ด้วยเหตุที่ท่านปัญญาเป็นพระที่ดี 
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และเปน็ทีเ่คารพนบัถอืของหมูค่ณะมาเปน็เวลานาน ขอ้วตัรตา่งๆ ของ

ท่านแทบจะไม่เปลี่ยนเลย ตามปกติพระนวกะจะต้องรับผิดชอบทำา 

ข้อวัตรข้ันพ้ืนฐานต่างๆ และกระทำาด้วยความใส่ใจและอ่อนน้อมถ่อมตน  

แตด่ว้ยอายขุองทา่นในวยั 39 ป ีท่านปญัญาจงึมอีายุมากกวา่พระใหม ่

รูปอื่นถึงหนึ่งหรือสองรอบ ประกอบกับท่านมีพื้นฐานทางด้านการ

ศึกษาสูง ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านได้พัฒนาไปตาม

กาลเวลา จนทำาให้ท่านต้องทำางานที่ยากและใช้หลักความรู้ในทาง 

วศิวกรรม หลงัจากนัน้ไมน่าน ทา่นถูกดงึเขา้ไปมสีว่นรว่มและรบัผดิชอบ 

งานที่ใช้เวลานานและมีความยุ่งยากซับซ้อน

ในช่วงไม่ก่ีปีก่อนหน้านั้น ชาวบ้านได้ถางป่าและตัดต้นไม้ใกล้ 

เขตวัดเข้ามาขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม่มีสิ่งที่แสดงเขตวัดอย่างชัดเจน  

ทา่นอาจารยพ์ระมหาบวัจงึเปน็หว่งวา่ชาวบา้นอาจจะรกุล้ำาเขา้มาใน

เขตวัดโดยไมต่ัง้ใจ ดงันัน้เพ่ือเปน็การปอ้งกนัการบกุรกุ ทา่นอาจารย์

พระมหาบัวจึงเห็นว่าควรที่จะรังวัดสอบเขตวัดให้แน่ชัด และสร้าง 

รั้วล้อมรอบเขตวัดทั้งหมด ท่านจึงได้มอบหมายให้ท่านปัญญาเป็น 

ผู้ควบคุมดูแลงานนี้

ถงึแมว้า่ทา่นปัญญาจะเขา้ใจหลกัการในการสำารวจท่ีดินและทราบ

ว่าต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำาเป็นอะไรบ้าง แต่ตัวท่านเองไม่

เคยทำางานเชน่นีม้ากอ่น เนือ่งจากทา่นอยูใ่นปา่โดยไมม่เีทคโนโลยใีดๆ 

ทา่นจงึจำาเป็นตอ้งหาวธิใีชอ้ปุกรณท์ีม่ใีนวดั ในขัน้แรกท่านปญัญาพา

พระอกีสองสามรปูไปเดนิดเูขตของวดักับทา่น ซึง่อยา่งนอ้ยสามในสี่

ส่วนนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าทึบ โดยมีชาวบ้านคอยช่วยใช้มีดถางหญ้า
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นำาทางให้ การเดินสำารวจรอบเขตวัดที่ยาวเกือบ 2.5 กิโลเมตรน้ัน 

ใชเ้วลาถึง 4 ชัว่โมง ทา่นปญัญาเลา่อยา่งขำาๆ วา่ทา่นรูส้กึเหมือนกบั 

ท่านเป็นสแตนลีย์ที่บุกเข้าไปในป่าที่ยังไม่มีใครสามารถจะเข้าถึงได้

ในแอฟริกา

ถงึแม้ว่าเทา้ของทา่นจะปวดเน่ืองจากความเมือ่ยลา้ และในบางครัง้ 

ท่านเองก็รู้สึกหงุดหงิดรำาคาญกับงานที่ยุ่งยาก แต่ท่านยังมีสีหน้าท่ี 

สงบและยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ เกิดขึ้น ด้วยความสงบจาก

ภายใน ท่านปัญญาเข้าใจว่าศรัทธาที่ท่านมีต่อท่านพระอาจารย์นั้น 

หมายความวา่ทา่นตอ้งยอมรบัสิง่ตา่งๆ โดยไมม่กีารปฏเิสธ ทา่นตอ้ง

ยินดรีบัทำางานนี ้ถงึแมว้า่จะยากลำาบากสกัเพียงใด และหากทา่นไดร้บั 

คำาสัง่ใหท้ำางานทีท่า่นเองไมเ่คยทำามากอ่น ทา่นกจ็ะต้องไมป่ฏเิสธงาน 

ทีท่า้ทายนัน้โดยเดด็ขาดไมว่า่จะดว้ยเหตใุดกต็าม แตท่า่นควรจะตอ้ง

ทุม่เททัง้แรงกายและแรงใจใหกั้บงานน้ัน ไมว่า่จะใชเ้วลานานสกัเทา่ไร

กต็าม ดว้ยศรทัธาในตวัพระอาจารยข์องทา่นและจากการฝกึฝนทีไ่ด้

รับมา ท่านปัญญาค่อยๆ วางแผนการทำางานและลงมือทำางานด้วย

ตนเอง โดยไมน่ิง่นอนใจหรอืปรปิากบน่แตป่ระการใด หลายคนมกัจะ 

หลีกเลี่ยงไม่ทำางานที่ยุ่งยาก แต่ท่านปัญญาจะไม่ถือว่างานน้ันเป็น

ความยากลำาบากแต่อย่างใด

เพ่ือทีจ่ะรูข้นาดของพืน้ทีว่ดัอยา่งแนช่ดัและบนัทกึไวเ้ปน็ผงัทีด่นิ 

เพื่อประโยชน์ในอนาคต ท่านปัญญาสร้างเครื่องมือสำารวจพื้นที่ด้วย

ความยากลำาบากจากอุปกรณ์ที่มีอยู่จำากัด เป็นกล้องส่องทางไกลที่

หมุนได้รอบเพื่อวัดองศาในแนวดิ่งและแนวราบ หลังจากที่ประกอบ
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เครื่องมือสำาเร็จตามแบบที่กำาหนดไว้แล้ว ท่านปัญญาจึงเริ่มดำาเนิน

การสำารวจเขตวัด ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความเพียรพยายามและกิน

เวลามาก ต้องสำารวจหลายสัปดาห์ในป่าท่ีรกทึบเต็มไปด้วยต้นไม้  

ทา่นใหขุ้ดหลมุไวส้ำาหรบัปกัเสารัว้เปน็ระยะๆ และสรา้งรัว้ทีแ่ขง็แรงขึน้ 

รอบเขตวัดตามผังที่ดินที่สำารวจไว้

หลังจากเสร็จสิ้นการสร้างรั้วรอบวัด ก็มีงานเพ่ิมเติมเข้ามาอีก  

มคีวามจำาเป็นอยา่งเรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งสรา้งทีอ่ยู่ใหมส่ำาหรับแมชี่ท่ีอาศัย 

อยู่ที่โรงครัวของวัด ท่านปัญญารู้สึกเหนื่อยล้าและเท้าของท่าน 

บวมมากเนือ่งจากต้องยนืนาน แตด่ว้ยความอดทน ทา่นตัดสนิใจทีจ่ะ

รบัทำางานเพ่ิมดว้ยรอยยิม้ เนือ่งดว้ยท่านมคีวามซาบซึง้และชืน่ชมต่อ

ปัญญาที่ทำาให้หลุดพ้นของพระอาจารย์ของท่าน ท่านจึงยินดีทำางาน

ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายจนสำาเร็จโดยไม่ปริปากพูดสิ่งใด 

ศาลาเดิมในบริเวณที่แม่ชีอยู่สร้างด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกในแนวยาวแผ่

ให้แบนแล้วนำาไปเข้ากรอบไม้ไผ่เรียงเป็นแผงห้อยจากเสาสูงแล้วจึง 

มงุหลังคาจาก หลงัคานัน้ขึน้ราเนือ่งจากความชืน้ และไมไ้ผก่ไ็มแ่ขง็แรง 

มัน่คงเพราะถูกปลวกกนิ อาจจะพังลงมาไดเ้พราะน้ำาหนักของมนัเอง 

ทา่นปญัญาใชท้กัษะในการเขียนแบบของทา่นเพือ่วาดแบบศาลาใหม ่

ท่ีจะสร้างทดแทน ซ่ึงจะแตกต่างจากของเดิม ศาลาใหม่ใหญ่และ 

แขง็แรงมาก พืน้ศาลากว้างโดยทำาจากไม้เนือ้แขง็แผ่นใหญร่องรบัด้วย 

เสาไมเ้นือ้แข็งอยา่งด ี29 ตน้ ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานคอนกรตี หลงัคาทีม่งุด้วย

สงักะสอีาจจะดไูมเ่ขา้กบับรรยากาศทีร่ม่รืน่ แตจ่ะเปน็การลดปญัหา 

ในการซ่อมแซมในอนาคตได้เป็นอย่างดี
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พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในวัดอาศัยอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ที่มีหลังคามุงจาก 

มีผ้าขึงระหว่างเสาเสมือนเป็น “ผนัง” แคร่นั้นสร้างไว้ให้พระอยู่ได้

เพียงรูปเดียวต่อแคร่ แต่ละแคร่มีระยะห่างกันพอที่จะมีความเป็น

ส่วนตัว ต้นไม้ใบหญ้าที่หนาทึบระหว่างแคร่ทำาหน้าที่เป็นรั้วกั้นตาม

ธรรมชาติ ชาวบา้นในทอ้งถิน่จะมาชว่ยถางทางเดนิจงกรมขา้งๆ แคร ่ 

ซึง่พระสงฆจ์ะเดนิจงกรมบนทางนัน้วันละหลายชัว่โมง พระจะยนืตวัตรง 

และมีสติพร้อมกับวางมือทั้งสองในระดับต่ำากว่าเอว แล้วเดินจาก

ปลายดา้นหนึง่ของทางจงกรมไปยงัปลายอกีด้านหน่ึงด้วยอาการสงบ

มีทางเดินท่ีเชื่อมระหว่างที่อยู่แบบเรียบง่ายของพระกับศาลา

ใหญ่ ตัวศาลามีโครงสร้างแบบเรียบง่ายโดยมีเสาคานเป็นหลักและ 

เปิดโล่ง ซึ่งเป็นที่ทำากิจส่วนรวมต่างๆ กล่าวคือเป็นท่ีสำาหรับทำากิจ 

ต่างๆ ของสงฆ์ ทุกเช้าพระสงฆ์จะมารวมกันที่นั่นและฉันอาหาร 

วนัละมือ้ พระสงฆจ์ะมารวมกนัทีศ่าลานีเ้พือ่ฟังธรรมะคำาสัง่สอนของ 

ทา่นพระอาจารย ์นอกจากนัน้ทัง้พระและญาตโิยมยงัใชศ้าลานีใ้นการ 

กระทำาศาสนพิธีต่างๆ ตัวศาลาเป็นทรงสี่เหลี่ยมและสร้างด้วยไม้ 

เนื้อแข็งที่ตั้งอยู่บนเสาไม้ ยกสูงจากพื้นดินประมาณ 5 ฟุต พื้นศาลา

ก็เป็นไม้เนื้อแข็งเช่นกันซึ่งได้รับการขัดจนเป็นมัน และสร้างยกขึ้นให้ 

ม ี3 ระดับ พระพทุธรปูตัง้บนฐานกวา้งทีย่กสูงดา้นในสดุซึง่ทำาใหศ้าลา 

ดสูวา่งเรอืงรอง บรเิวณรอบๆ ศาลานัน้ถกูเกบ็กวาดสะอาดเตยีนเรยีบ 

ทุกบ่ายโดยปราศจากหญ้าและต้นไม้ที่รกรุงรัง

การประชุมในศาลาที่ทุกคนเฝ้ารอใจจดใจจ่อมากที่สุดคือการ

เทศน์ของท่านอาจารย์พระมหาบัวในตอนค่ำา ซึ่งท่านจะแสดงโดย 
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ไมม่กีารเตรยีมไวก้อ่นแกห่มูพ่ระภิกษสุงฆแ์ละสามเณร การประชมุสงฆ ์

เหล่านี้มิได้กำาหนดไว้ก่อนหรือประกาศล่วงหน้า ทุกครั้งที่จะเทศน์ 

ท่านอาจารย์พระมหาบัวจะเดินจากกุฏิมายังศาลาตอนใกล้ค่ำา และ 

แจง้ใหพ้ระทีอ่ยู่เวรทีศ่าลาทราบวา่จะมกีารประชมุสงฆก์อ่นค่ำา แลว้สิง่ 

ที่ตามมาก็คือการแข่งกับเวลา พระผู้ทำาหน้าที่เวรวันนั้นจะรีบเข้าไป

ในบริเวณท่ีพักสงฆ์ในดงไม้เพื่อแจ้งแก่พระรูปอ่ืนๆ และช่วยกัน 

กระจายข่าวไปทั่ววัด พระทุกรูปต้องครองจีวรและนั่งให้เรียบร้อย

ก่อนที่ท่านพระอาจารย์จะก้าวขึ้นบันไดศาลาตามเวลาที่กำาหนด 

และนั่ง ณ ที่ของท่านที่อยู่ด้านหน้า

ในปี พ.ศ. 2511 ในท่ามกลางหมู่สงฆ์ที่นั่งฟังพระธรรมเทศนานั้น 

มีพระชาวต่างชาติจำานวนหนึ่งท่ีได้บวชและเป็นส่วนหนึ่งของคณะ

สงฆท์ีว่ัดปา่บา้นตาดหลงัจากทีท่า่นปญัญาไดม้าอยูท่ี่วดันี้ เนื่องจาก

พระต่างชาติยังฟังภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจมากนัก ท่านอาจารย์ 

พระมหาบัวจึงขอให้ท่านปัญญาแปลพระธรรมเทศนาของท่าน

เป็นภาษาอังกฤษสำาหรับหมู่พระชาวต่างชาติ ท่านปัญญาสรุป

เนื้อหาสำาคัญของพระธรรมเทศนาจากความจำาทันทีหลังจากที่ 

ท่านพระอาจารย์เทศน์เสร็จ เนื่องจากการเทศน์ส่วนใหญ่กินเวลา 

เกินกว่าหนึ่งชั่วโมง ท่านปัญญาจึงสามารถจำาได้เพียงแค่ส่วนสำาคัญ 

ถงึแมจ้ะไมเ่ป็นทีน่า่พอใจมากนัก แตท่า่นกไ็ดพ้ยายามอย่างสดุความ

สามารถในการถ่ายทอดใจความสำาคัญที่สุดของการเทศน์ในค่ำาคืน

นัน้ๆ ในชว่งนัน้ไดม้คีนถวายเครือ่งอัดเสียงแบบคาสเซ็ทรุน่ใหม ่ซึง่ม ี

น้ำาหนกัเบาและสะดวกในการพกพา ดว้ยเครือ่งอดัเสยีงขนาดกะทดัรดั 

ในมือ ท่านปัญญาคอยบันทึกพระธรรมเทศนาที่พระได้ฟังในช่วงค่ำา 
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ทุกกัณฑ์ เทปที่บันทึกเสียงไว้นั้นเป็นประโยชน์ในการตรวจทาน 

พระธรรมเทศนาให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในภายหลัง

ทัง้พระสงฆแ์ละฆราวาสทีม่คีวามตัง้ใจในการปฏบัิตนิัน้มีแรงจงูใจ

ที่จะเรียนรู้จากคำาสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่ดีทั้งหลาย การบันทึก

เสียงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัวท่ีท่านปัญญาได้

ทำาไว้ได้กลายเป็นขุมทรัพย์อันล้ำาค่า ท่านปัญญาเองก็ได้แปลเทศน์

เหล่านั้นหลายกัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยความหวังว่าลูกศิษย์

ชาวต่างชาติของท่านอาจารย์พระมหาบัวจะได้รับประโยชน์จากการ 

สั่งสอนของครูบาอาจารย์ และค้นพบธรรมชาติที่แท้จริงของจิตตน 

ทา่นปญัญาทำางานอยา่งไมเ่หน็แกค่วามเหน็ดเหน่ือยในการแปลคำาพดู 

ที่ถอดมาจากเทปการเทศน์ของพระอาจารย์ท่านเป็นภาษาอังกฤษ

ที่อ่านง่ายและชัดเจน ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดพระธรรมเทศนาของท่าน-

อาจารย์พระมหาบัวแก่บรรดาพระและผู้อ่านชาวตะวันตกทั้งหลาย

ท่านพระอาจารย์มหาบัวไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ที่ี่มีทิฏฐิ ท่านจะ 

คอยย้ำาอยู่เสมอว่าเราต้องค้นหาความจริงด้วยตนเองแทนที่จะหวัง 

พึ่งคำาอธิบายที่ได้อ่านหรือได้ยินได้ฟังมา ท่านเทศน์โดยใช้ถ้อยคำา

สำานวนทีท่ำาใหผู้ฟ้งัสง่จติเขา้ไปขา้งใน ทา่นจะเนน้ย้ำาอยูส่มอวา่ขณะท่ี

ฟังเทศน์ ให้จิตอยู่กับตัว ไม่ต้องส่งออกไปที่คำาพูดของครูบาอาจารย์ 

เหมือนกับถ้าเราต้องการที่จะรู้จักสถานที่ใดที่หนึ่งอย่างแท้จริง  

เราจะอา่นหนงัสอืเกีย่วกบัสถานทีน้ั่นอยา่งเดยีวไมไ่ด ้เราตอ้งกา้วเขา้ 

ไปสูเ่สน้ทางและเดนิไปทีน่ัน่ดว้ยตนเอง ในทำานองเดยีวกนัการปฏบิตัิ

ภาวนาก็คือการเดินบนเส้นทางอริยมรรค
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หลังจากสร้างศาลาให้แม่ชี เสร็จและฤดูร้อนใกล้จะมาถึง  

ท่านปัญญาแสวงหาหนทางที่จะทำาให้ท่านเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

อีกบนทางแห่งมรรค ท่านไปกราบนมัสการท่านอาจารย์ 

พระมหาบัวและเรียนขออนุญาตย้ายไปภาวนาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง

เป็นเวลา 2-3 เดือน เพื่อที่จะปฏิบัติให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เมื่อ

ท่านพระอาจารย์เมตตาอนุญาต เช้าวันหนึ่งในเดือนเมษายน 

ท่านปัญญาจึงออกเดินทางไปยังวัดเขาชินแล ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ

จังหวัดลพบุรี ท่านนั่งรถไฟขบวนธรรมดาไปจนสุดปลายทางและ

ถึงวัดก่อนที่จะค่ำา

มถี้ำาหนิปนูอยูท่ัว่ไปตามภเูขารอบๆ วดัเขาชนิแล ถ้ำานัน้เงยีบและ 

เย็นสบายในช่วงที่อากาศร้อนจัดในเขตภูมิอากาศกึ่งร้อน ในระยะ  

6 สปัดาหแ์รกนัน้ ทา่นปญัญาใชเ้วลาสว่นใหญอ่ยูใ่นถ้ำา จนกระทัง่ถงึ 

ช่วงต้นของฤดูฝน ฝนที่ตกลงมาทำาให้ผนังถ้ำาชื้นเกินไป ถ้ำาส่วนใหญ ่

มืดมากในช่วงกลางวัน ซึ่งทำาให้ท่านต้องใช้เทียนหรือไฟฉายใน 

การเดนิ ถ้ำาเหลา่นีท้ัง้ใหญแ่ละมดื มคีวามลกึลบัและวงัเวง ทำาใหรู้ส้กึ

ได้ถึงความเวิ้งว้างว่างเปล่าและความเงียบสงัด ท่านปัญญาภาวนา 

อยู่ในถ้ำาหินปูนโบราณนั้นโดยไม่ได้สนใจกับวันเวลา หินจำานวนมาก 

ยังคงมีซากฟอสซิลหลงเหลืออยู่จากยุคสมัยที่ที่ราบนั้นยังอยู่ใต้

ทะเล ทำาให้เกิดความคิดว่าจะต้องไม่ประมาทและเป็นสิ่งที่เอื้อต่อ 

การพิจารณาภายใน เป็นการเตือนตนเองว่าชีวิตนั้นสั้นนักและ

ความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ท่านปัญญาจึงทุ่มเทให้กับการปฏิบัติ

สมาธิภาวนาอย่างเต็มกำาลัง
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ความสงบเงียบของถ้ำา มีผลทำาให้ท่านปัญญาได้เข้าสู่สภาวะ

เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ท่านรู้สึกผ่อนคลาย สงบและมีสมาธิ  

ซึ่งทำาให้จิตของท่านสามารถตั้งคำาถามอย่างละเอียดและค้นพบ 

สิ่งใหม่ๆ ภายในจิต ท่านคอยถามตนเองและพิจารณาว่า “มีปัจจัย 

อะไรบา้งทีม่ผีลสำาคญัตอ่ความเปน็มนษุย”์ จากการทีไ่ดม้าเกดิในโลก  

ผู้คนคิดว่าตนเองนั้นรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกที่อยู่รอบตัวเป็นอย่างดี 

มนษุยม์รีา่งกายทีป่ระกอบไปดว้ยธาตตุา่งๆ เชน่เดยีวกนักบักอ้นหนิ 

ดนิ โคลน ไมแ้ละน้ำา คนเราตา่งเชือ่กนัวา่วตัถธุาตตุา่งๆ นีเ้ปน็ของจรงิ  

และสิ่งที่สัมผัสได้นั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลก

สำาหรับมุมมองของคนท่ัวไปเก่ียวกับวัตถุเช่นน้ัน ท่านปัญญา

พิจารณาอย่างมีเหตุผลว่า ความคิดต่างๆ เหล่าน้ีเกิดข้ึนกับมนุษย์

เน่ืองจากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคนเติบโตข้ึนมาเป็นส่ิงท่ีทำาให้คิดเช่นน้ัน  

เพราะประสบการณ์ต่างๆ ในช่วงต้นของชีวิตนั้นประกอบไปด้วย

สิง่ของวตัถตุา่งๆ ในสภาพแวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวั จงึไมน่า่แปลกใจเลย 

ที่คนเราจะคิดว่าวัตถุสิ่งของเหล่านี้เป็น “ของจริง”

พระพุทธองค์ทรงเรียกความเชื่อที่เรายึดมั่นถือมั่นว่า “สมมุติ” 

หรือความคาดคะเน กล่าวคือทุกคนต่างนึกคิดเอาเองว่ามุมมอง

ของตนเกี่ยวกบัโลกนัน้เป็นจรงิและถกูต้อง เราตา่งทกึทกักันเอาเอง 

ว่าข้อมูลที่ได้รับจากผัสสะที่มากระทบเกี่ยวกับทางโลกแสดงให้ 

เห็นภาพที่ถูกต้องหรือเป็นจริง เราคิดเอาเองทั้งหมดทั้งๆ ที่เรา 

ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย คนเรามีความมั่นใจในเรื่องสมมุติเหล่านี้ทั้งนี้

เนื่องจากคนอื่นๆ ก็มีมุมมองทางโลกในเชิงสมมุติที่เหมือนกัน  
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ซึ่งทำาให้เราไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะมาสงสัยว่ามุมมองของเราถูกต้อง

หรือไม่

เมื่อมาตรึกตรองเรื่องของความรู้ทางโลกที่ได้รับผ่านผัสสะ 

ท้ังห้าน้ัน ท่านปัญญาได้พิจารณาลึกลงไปอีกถึงวิธีการทำางานของ 

ผสัสะ อะไรทีเ่กิดขึน้เวลาทา่นเหน็ ไดย้นิ ไดก้ลิน่ รบัรูร้สชาต ิหรอืสมัผสั

อะไรบางอย่าง และรปู เสยีง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะ บอกอะไรกบัทา่น

เกีย่วกับวตัถุทีไ่ดร้บัรู้สัมผัส ถา้ทกุสิง่ทีท่า่นรูเ้กีย่วกบัโลกภายนอกนัน้ 

เกดิขึน้ผา่นทางผัสสะ แล้วโลกภายนอกนัน้มอียูจ่รงิหรอืไมน่อกเหนอื

จากเวทนาเหล่านั้น

จิตเป็นผู้รับรู้และตีความหมายความรู้สึกหรือเวทนาที่เกิดขึ้น  

ซึง่หมายความวา่ การรบัรูผ้สัสะจากวัตถุตา่งๆ ภายนอกน้ัน จรงิๆ แลว้ 

เกดิขึน้ภายในจติ ขอ้มลูจากผสัสะทีไ่ดร้บัมาน้ันสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวตัถ ุ 

แตข่อ้มลูจากผสัสะกไ็มใ่ชส่ิง่เดียวกบัวตัถ ุอายตนะภายในยงัสามารถ 

รับแสง สี คลื่น และสารเคมี ความร้อน และแรงดันได้ ซึ่งก็ไม่ได้ 

เปน็วตัถ ุความทรงจำาหรอืสญัญาเปน็ผูก้ลัน่กรองสสีนัและรปูทรงเพือ่ 

เลือกหาภาพต่างๆ จากฐานข้อมูลของจิตจากประสบการณ์ในอดีต 

เพือ่ทีจ่ะแสดงการจำาไดห้มายรูเ้กีย่วกบัสิง่ทีร่บัรู้ทางผสัสะ แลว้จึงจัด 

สิ่งนั้นให้อยู่ในบริบทที่เหมาะสมต่อไป

ท่านปัญญาสรุปว่าท่านไม่มีทางที่จะสามารถรู้ได้อย่างแท้จริง

เกี่ยวกับวัตถุในโลกอย่างที่เห็นได้จากสีสันและรูปทรงที่ปรากฏ

ต่อสายตาท่าน และด้วยเหตุนี้เอง ท่านจึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลก
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ภายนอกเลย สิ่งที่ท่านรู้คือโลกที่อยู่ภายในจิตของท่าน กล่าวคือ  

จิตรู้เพียงแต่ผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่มีสิ่งที่มากระทบอายตนะ 

ดังนั้นโลกในประสบการณ์ของท่านจึงถูกสร้างขึ้นมาจากความ

เข้าใจที่มาจากความรู้เหล่านั้น ท่านปัญญาเชื่อว่าสัญญาหรือ

ความจำานั้นเป็นหมุดของฟันเฟืองที่คอยรักษาความสอดคล้องกัน 

ในกระบวนการของการรับรู้ ท่านเห็นว่าสัญญาหรือความจำาเป็น 

ส่วนสำาคัญของการนึกคิดและจินตนาการ และยังเชื่อมโยงไปถึง

ตำาแหน่งแหล่งที่ของตนในโลกตามความคิดของเรา วัตถุที่เราเห็น

และได้ยินเสียงจะมีอยู่ก็ต่อเมื่อถูกเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์ต่างๆ  

ที่ถูกเก็บไว้ในระบบความจำา ชื่อ รูปทรงที่ถูกกำาหนดให้กับสิ่งต่างๆ  

ล้วนขึ้นอยู่กับภาพต่างๆ ที่เก็บและสะสมไว้ในความทรงจำา ซึ่งจะ 

ถูกนำาไปเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีตอยู่เสมอ ถ้าไม่มีการ

จดจำาและกระบวนการเชือ่มโยงแลว้ ความคดิ คำาพดู และการกระทำา 

ก็จะไม่ประสานกัน

ผสัสะกอ่ใหเ้กดิความรูส้กึทีพ่อใจและไมพ่งึพอใจ แตค่วามจำาหรอื 

สัญญาเป็นตัวกำาหนดคุณสมบัติที่แตกต่างของความรู้สึกเหล่านั้น 

เวทนาเกิดจากการได้สัมผัสกับรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ 

สัญญาจึงทดสอบผลการกระทบเหล่านั้นโดยเอาไปเปรียบเทียบกับ 

ประสบการณใ์นอดตีวา่กอ่ใหเ้กดิปฏกิริยิาอยา่งไร เวลาทีเ่ปรยีบเทยีบ 

กันได้ผลดี จะเกิดความรู้สึกพอใจ เวลาที่เปรียบเทียบกันได้ผลไม่ด ี 

จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ ดังนั้นวัตถุที่ได้สัมผัสจึงก่อให้เกิดอารมณ ์

มีความรู้สึกปรารถนาและไม่พึงปรารถนา การชอบหรือการที่ 

ไมช่อบนัน้คอืตณัหาหรอืความอยากทีม่สีองดา้น และตณัหาเปน็เหต ุ
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ทำาให้เกิดความทุกข์ที่คอยรึงรัดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ตกอยู่ใน 

วัฏวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิด

ท่านปัญญาสรุปว่า ความเกี่ยวพันกันของผัสสะ สัญญา และ

เวทนานั้น เป็นการเชื่อมโยงที่สำาคัญ มีผลต่อสภาวะของความเป็น

มนุษย์ และเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์  

ทุกสิ่งในโลกล้วนถูกมองว่าเป็นเช่นนั้น เพราะมนุษย์ทั้งหลายนั้น 

ได้สั่งสมประสบการณ์ในโลกภายนอกและภายในเหมือนเดิม 

ซ้ำาแล้วซ้ำาอีก ชาติแล้วชาติเล่า ความต่อเนื่องของประสบการณ์นั้น 

นำาไปสู่ความเชื่อความเข้าใจที่ผิดๆ ด้วยการปักใจเชื่อว่าสิ่งที่ 

เห็นนั้นเป็นความจริง เมื่อท่านปัญญาปฏิบัติจนมีความก้าวหน้า

มากขึ้นไปเรื่อยๆ ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอน ท่านจึงได ้

เรียนรู้ว่าจะจัดการกับความเชื่อความเข้าใจแบบเดิมที่เคยชิน 

เช่นนั้นโดยตรงได้อย่างไร เมื่อความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับโลกนั้นค่อยๆ  

เปลี่ยนไป มุมมองและขอบเขตของความรู้ความเข้าใจแบบใหม่ 

ก็เริ่มเปิดกว้างขึ้น

ทา่นเหน็ไดช้ดัวา่บทบาทของความจำามต่ีอการรบัรูน้ั้นสำาคัญมาก  

ท่านรู้สึกแปลกใจว่า เหตุใดคำาแปลของพระไตรปิฎกจากภาษาบาลี

เป็นภาษาอังกฤษนั้นไม่เคยกล่าวถึงเรื่องสัญญาเลย แต่เมื่อท่านได ้

ศึกษาพระไตรปิฎกฉบับเดียวกันที่แปลเป็นภาษาไทย ท่านพบว่า 

“สญัญา” ซึง่เปน็หนึง่ในนามขนัธน์ัน้แปลอยา่งถกูตอ้งวา่ “ความจำา”  

แต่ในภาษาอังกฤษ คำาว่า “สัญญา” แปลว่า “การรับรู้” โดยตลอด 

ถึงแม้ว่าท่านจะเข้าใจเหตุผลโดยรวมในการตีความหมายเช่นนั้น 
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แต่ท่านเห็นว่ามันเป็นการมองข้ามหน้าที่เฉพาะของความจำาใน 

ภาพรวมของการรบัรู ้ความหมายทีแ่ทจ้รงิของสญัญาขนัธ ์หากแปล 

ตรงตัวว่า “กองความจำา” ก็จะดีกว่า

สรุปแล้วท่านปัญญาเห็นว่าคำาแปลที่ได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางของศัพท์ภาษาบาลีหลายคำานั้นเปรียบเสมือนกับเป็น

วัตถุโบราณที่ถ่ายทอดกันมาจากนักวิชาการในช่วงต้นของคริสต์

ศตวรรษที่ 20 ที่ได้ริเริ่มการแปลพระไตรปิฎกในภาษาบาลีเป็น 

ภาษาตะวันตก การแปลพระไตรปิฎกในช่วงแรกจากภาษาบาลีน้ัน 

สว่นใหญไ่มม่ใีครโตแ้ยง้ เพราะนกึว่าถกูตอ้ง เพราะมาจากแหลง่ขอ้มูล 

ท่ีคิดว่าเชื่อถือได้และได้รับการยอมรับ แต่ในบางกรณีก็จำาเป็นต้อง

แก้ไขให้ถูกต้อง ตัวท่านปัญญาเองนั้นมิได้มีอำานาจหรือคุณวุฒิทาง

วิชาการพอที่จะมีผู้ใดรับฟัง การแปลความหมายแบบดั้งเดิมนั้น  

ควรจะต้องได้รับการตรวจสอบและพิจารณาจากประสบการณ์จริง

ท่านปัญญากลับมายังวัดป่าบ้านตาดด้วยความรู้สึกที่สดชื่นและ 

มพีลังทนัก่อนทีจ่ะเขา้พรรษา ทา่นทำาหน้าทีเ่ดมิคอืใหค้วามช่วยเหลอื 

พระและญาติโยมชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติภาวนา พระชาวตะวันตก 

เพิ่มจำานวนขึ้นเป็น 6 รูป เป็นชาวอังกฤษ 3 รูป ชาวอเมริกัน 2 รูป  

และชาวแคนาดา 1 รูป ท่านปัญญายังคงแปลสรุปพระธรรมเทศนา

หลังจากการเทศน์ของท่านอาจารย์พระมหาบัวให้แก่พระชาว 

ตะวันตกเหล่านี้เหมือนเดิม ในขณะเดียวกันก็ยังคงแปลกัณฑ์เทศน์ 

ที่เด่นๆ ของท่านอาจารย์พระมหาบัวเป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย
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หลังจากออกพรรษาใน พ.ศ. 2515 ทา่นอาจารยพ์ระมหาบวัไดข้อ 

ให้ท่านปัญญาช่วยทำางานอีกงานหนึ่ง ท่านขอให้ช่วยออกแบบและ

ควบคมุดแูลการก่อสรา้งกฏุใิหมข่องพระสงฆ ์ทา่นปญัญาจนิตนาการ

ว่าน่าจะเป็นกุฏิค่อนข้างกว้างที่ทำาจากไม้เนื้อแข็ง มีห้องเดียวและมี

ระเบยีงเปน็รปูตวัแอลทีเ่ชือ่มตอ่กบัหอ้งน้ำา มเีสาตอมอ่เปน็ฐานของ

ตัวกุฏิสูงจากพื้นดิน 4 ฟุต หลังจากเขียนแบบเสร็จแล้ว ท่านปัญญา

จึงได้เริ่มทำาการก่อสร้าง โดยได้รับความช่วยเหลือจากพระรูปอื่นๆ 

หลายรูปและช่างไม้สองสามคนจากหมู่บ้าน เนื่องจากท่านเป็นผู้ 

เขียนแบบเอง ท่านจึงต้องคอยดูอยู่หน้างานตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจ

ว่าไม่มีอะไรผิดพลาด ซึ่งทำาให้ท่านไม่มีเวลาว่างเลย

เมื่องานก่อสร้างเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ท่านได้ทราบข่าวว่ากุฏิที่ 

ทา่นกำาลงัก่อสร้างดว้ยความใสใ่จในรายละเอยีดน้ัน จะเปน็กฏิุสำาหรบั

ตัวท่านเอง ท่านอาจารย์พระมหาบัวยังมิได้บอกกล่าวเป็นทางการ  

แต่ท่านปญัญากย็นิดถีา้จะเป็นเชน่นัน้จรงิ เพราะทา่นรูส้กึวา่ทีต่รงนัน้ 

เป็นทำาเลทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ในวัด กอไผท่ี่อยูร่อบๆ ชว่ยกัน้และบงัตวักฏุ ิ

ออกจากส่วนอื่นๆ ของวัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำาให้ผู้อยู่มีความสงบ 

และความเป็นส่วนตัว และข่าวนั้นก็เป็นจริงตามคำาเล่าลือ เมื่อสร้าง

กุฏิเสร็จ ท่านอาจารย์พระมหาบัวบอกให้ท่านปัญญาย้ายเข้าไปอยู่ 

และท่านจึงได้พักอาศัยอยู่ ณ กุฏิแห่งนี้ไปตลอดชีวิต

ประมาณ พ.ศ. 2515 มีชาวตะวันตกทั้งพระและฆราวาสที่สนใจ 

ในการปฏบิติัธรรมในสายวัดปา่มากขึน้ และหลายคนไดด้ัน้ดน้เดนิทาง

มาจนถึงวัดป่าบ้านตาด จากการที่พวกเขาได้ติดต่อกับท่านปัญญา  
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ทา่นอาจารยพ์ระมหาบวัจงึเริม่จะเปน็ทีรู่จ้กัมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ในหมู่ชาวอังกฤษท่ีนับถือพุทธศาสนา บางคนกล้าที่จะเดินทางจาก

ประเทศอังกฤษเพ่ือมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาด ท่านปัญญามี 

ความรู้สึกว่าท่านต้องรับผิดชอบเป็นพิเศษในการที่จะแนะนำาวิธีการ

ปฏิบัติต่างๆ ของพระกรรมฐานสายวัดป่าให้กับพวกเขา ซึ่งเป็นการ

นำาเอาวิธีปฏิบัติในแบบดั้งเดิมมาใช้ในการดำาเนินชีวิตของพระสงฆ์

ในสมัยนี้อีกครั้ง ดังนั้นท่านจึงพยายามทำาให้พวกเขามีความคุ้นเคย 

และรู้จกัหลกัการอาศัยอยูใ่นป่า การรกัษาศีล การปฏบิติัสมาธภิาวนา  

ซึ่งจะเอื้อต่อการเจริญในมรรคของพระพุทธองค์เพื่อการบรรลุ 

พระนิพพาน

ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผู้ที่ออกบวชจะเข้าไปอาศัยและปฏิบัติธรรม 

อยูใ่นปา่ลกึ เพือ่แสวงหาความสนัโดษซึง่จะชว่ยใหเ้จรญิในการปฏบิตั ิ

สมาธิภาวนาเพื่อที่จะเข้าถึงความจริงตามคำาสอนของพระพุทธองค์  

พระสงฆ์เหล่านั้นใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ และเต็มไปด้วยความ 

มานะพากเพียร ป่าและเขาจึงกลายเป็นเสมือนโรงเรียนที่ให้ความรู้ 

ขั้นสูงแก่ผู้ปฏิบัติ เป็นสถานที่ที่นักบวชผู้ซึ่งผ่านการฝึกฝนและเจริญ 

ในสมณธรรมอย่างถ่องแท้แล้วได้ทุ่มเทและเสียสละตนเพื่อที่จะ 

เป็นตัวอย่างที่ยังมีอยู่จริงตามคำาสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นการ

ทำาให้คำาสอนเหล่าน้ันได้กลายเป็นคำาสั่งสอนของตนเองด้วย เพราะ

การเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองนั้นเกิดขึ้นจากการอาศัยอยู่ในป่า

เพียงลำาพัง ดังนั้นธรรมะที่พระสงฆ์เหล่าน้ันได้เข้าถึงภายในจิตใจ

และเผยแพรส่ัง่สอนใหก้บัลกูศษิยน้ั์นจงึกลายมาเปน็ทีรู่จั้กกนัในนาม 

“ธรรมะป่า”
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วิถีของการปฏิบัติในแบบดั้งเดิมนั้นมีตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจน

จากครูบาอาจารย์กรรมฐานสายวัดป่า อย่างเช่นท่านอาจารย์ 

พระมหาบัว ผู้ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติที่เน้นในเรื่องความสอดคล้องของ

วนิยักบัปญัญา เพือ่ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิเครือ่งมอืทีม่พีลงัในการทีจ่ะบรรล ุ

ผลในการปฏิบัติธรรม นอกจากท่านได้ชี้ให้เห็นความลึกลับเกินจะ

กลา่วของจติทีบ่รสิทุธิแ์ลว้ ทา่นยงัสอนแนวทางการปฏบิตัทิีเ่รยีบงา่ย 

และใช้ได้จริงแก่ลูกศิษย์ ซึ่งจะคอยช่วยชี้นำาในทุกย่างก้าวบนทาง

แห่งมรรคจนบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติจิตตภาวนา  

ดังนั้นเพื่อที่จะอนุรักษ์ธรรมะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในการปฏิบัติ

กรรมฐานแบบสายวัดป่าของท่านอาจารย์พระมหาบัวและเผยแพร ่

ใหก้บัผูท้ีใ่ชภ้าษาองักฤษ ทา่นปญัญาจงึไดใ้ชเ้วลาหลายปใีนการแปล 

พระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์ที่ท่านได้อัดเสียงไว้

ท่านปัญญาได้คัดสรรพระธรรมเทศนาจำานวนหนึ่งไว้เป็นชุด 

เมื่อท่านได้แปลพระธรรมเทศนาในชุดนั้นเสร็จหนึ่งกัณฑ์ ท่านก็จะ 

ส่งต้นฉบับไปยังประเทศอังกฤษเพื่อให้กลุ่มญาติโยมของท่านที่

พุทธสมาคมที่แฮมเชียร์ตีพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในระยะแรก  

ได้มีการตีพิมพ์พระธรรมเทศนาแต่ละกัณฑ์เป็นหนังสือเล่มบางๆ 

จนกระทัง่ป ีพ.ศ. 2515 พระธรรมเทศนาทัง้ 5 กณัฑ ์ซึง่ในนัน้มกีณัฑ ์

ทีช่ือ่วา่ “ปญัญาอบรมสมาธ”ิ รวมอยูด่ว้ย จงึมกีารตพีมิพร์วมกนัเปน็ 

เล่มเดียว และใช้ชื่อว่า “ธรรมะป่า”

ท่านปัญญาได้รับการสนับสนุนและการเชื้อเชิญมากมายจาก

ชาวพุทธในอังกฤษ ทั้งบุคคลและองค์กรชาวพุทธได้ขอให้ท่าน 
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กลับไปประเทศอังกฤษเพื่อจัดให้มีคณะสงฆ์ที่เหมาะสมหลายครั้ง 

และเพื่อเป็นการจูงใจท่าน พวกเขาได้เสนอถวายที่อยู่อาศัยใน

ทุกรูปแบบให้ท่าน มีตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆ กระท่อม และโรงนาใน

ชนบทสำาหรับการปฏิบัติธรรม ท่านปัญญาได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจ

มากมาย และท่านก็ชั่งน้ำาหนักข้อเสนอแต่ละข้ออย่างระมัดระวัง  

ถงึแมว้า่ทา่นยนิดทีีจ่ะพดูคยุถงึความเปน็ไปได ้แตท่า่นไมเ่คยชืน่ชม

กับผลระยะยาวของข้อเสนอที่ดีเหล่านั้น

ท่านปัญญายังไม่ได้ตัดสินใจอย่างแน่นอนว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือ 

ในประเทศไทยหรือไม่ แต่ท่านไม่อยากจะสละความอบอุ่นใจที่ท่าน 

ได้อยู่กับท่านอาจารย์พระมหาบัวเพื่อกลับไปสู่อนาคตที่ไม่แน่นอน 

ในบ้านเกิดเมืองนอน อากาศเย็นสบายของชนบทในประเทศอังกฤษ 

ย่อมดีกว่าอย่างแน่นอน และความเป็นอยู่ก็ถูกจริตกว่า แต่นั่นมิใช่ 

เหตุผลที่ดีพอที่จะออกไปจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติ

เพื่อกลับบ้าน ท่านปัญญาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะกลับไปประเทศ

อังกฤษในขณะที่ยังไม่บรรลุความสำาเร็จในการปฏิบัติและยังไม่มี

ฐานที่มั่นคงในธรรมะ ท่านเห็นว่าหลายคนที่บวชเป็นพระใน

ประเทศตะวันออกและฝึกปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์เพียงชั่วระยะ

เวลาไม่นานก่อนที่จะกลับไปสู่โลกตะวันตกนั้น มักจะถูกกลืนไปกับ

สถานการณ์รอบตัวเสมอ และเป็นครูที่ไม่ได้เรื่อง บางทีสักวันหนึ่ง

กำาลังปัญญาของท่านอาจจะแข็งแกร่งพอที่จะกลับไป แต่หากวันนั้น

ยังไม่มาถึง ท่านก็จะไม่ยอมเสี่ยงโดยเด็ดขาด
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โยมอุปัฏฐากของท่านปัญญายินดีที่จะช่วยเหลือให้ท่านกลับไป 

เผยแพร่ธรรมะที่ประเทศอังกฤษตามลำาพัง แต่ตัวท่านเองยังไม ่

มั่นใจในผลของการปฏิบัติของตนพอที่จะพิจารณาอย่างจริงจังใน

การทีจ่ะไปรบัหนา้ทีน่ัน้ อยา่งไรกต็าม ทา่นปญัญามคีวามปรารถนา

อย่างแรงกล้าที่จะนำาเอาธรรมะที่แท้จริงไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อน 

ร่วมชาติของท่าน ดังนั้น ท่านจึงหวังว่าจะได้เดินทางติดตามท่าน

อาจารยพ์ระมหาบวัไปยงัประเทศองักฤษ เพือ่ชาวพทุธในองักฤษนัน้ 

จะได้รับประโยชน์จากโอกาสที่หาได้ยากยิ่งนี้ ที่จะได้พบและฟัง 

ธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมขั้นสูง ความเพียรพยายาม

ในการเรียนภาษาอังกฤษของท่านอาจารย์พระมหาบัว ทำาให้ 

ท่านปัญญาเชื่อว่าท่านพระอาจารย์ยินดีที่จะเดินทางไกลไปยังโลก

ตะวันตก

ใน พ.ศ. 2515 ธรรมปทปีวหิารทีฮ่าเวอรส์ตอ็ค ฮลิ (หรอืทีรู่จ้กักนั 

ในนาม แฮมสเตดวหิาร) ซึง่อยูใ่นภายใตก้ารดแูลของทรสัตเ์พือ่สงฆ ์

อังกฤษนั้นกำาลังขาดพระประจำาวัด เนื่องจากกฎระเบียบของทรัสต ์

เพือ่สงฆอ์งักฤษไดร้ะบไุวช้ดัแจง้วา่ ทรสัตม์หีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งชว่ยเหลอื 

อุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ ดังนั้นจึงได้มีความร่วมมือร่วมใจกันที่ 

จะเสาะหาพระชาวอังกฤษที่สามารถทำาหน้าที่นั้นได้ หลังจากที่ 

ไม่ค่อยจะประสบความสำาเร็จในประเทศอังกฤษ คณะกรรมการของ 

ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษจึงตัดสินใจเมื่อต้นปี พ.ศ. 2517 ที่จะนิมนต ์

ท่านอาจารย์พระมหาบัวไปเยือนประเทศอังกฤษพร้อมกับพระที ่

พวกเขายงัจำากนัไดว้า่มฉีายาวา่ “ปญัญาวฒัโฑภกิข”ุ คณะกรรมการ 

ของทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษมีความหวังว่าท่านอาจารย์พระมหาบัว
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จะยินยอมให้พระลูกศิษย์ชาวอังกฤษของท่านอยู่ต่อในอังกฤษใน

ฐานะพระประจำาวัดรูปใหม่ที่ธรรมปทีปวิหาร

ในวนัที ่8 มถินุายน พ.ศ. 2517 ทา่นพระอาจารยม์หาบวัไดล้งจาก

เครือ่งบนิในกรงุลอนดอน โดยมทีา่นปญัญาและทา่นอภเิจโต ซึง่เปน็

พระชาวแคนาดาที่บวชพร้อมกับท่านปัญญาเมื่อ 9 ปีก่อนติดตาม 

ไปดว้ย พระทัง้สามรปูพอใจทีจ่ะจำาวดัอยูท่ีธ่รรมปทปีวหิาร และตาม 

ข้อวัตรปฏิบัติในประเทศไทย พระภิกษุทั้งสามรูปฉันเพียงมื้อเดียว

ในช่วงเช้าทุกวัน และอนุญาตให้ญาติโยมมาในช่วงเวลานั้นได้  

หลังจากรับประเคนอาหารที่ญาติโยมนำามาถวายและฉันอย่าง 

เรียบง่ายโดยไม่มีพิธีรีตรองแล้ว ท่านอาจารย์พระมหาบัวได้เทศน์

สัน้ๆ เกีย่วกบัการปฏบิตัธิรรม หลงัจากนัน้จะมกีารตอบคำาถามตา่งๆ  

ทีค่่อนข้างยาว โดยทา่นปัญญาไดท้ำาหนา้ทีเ่ปน็ลา่มใหก้บัพระอาจารย ์

ของท่านตลอดการเดินทาง

ทุกคืนท่านอาจารย์พระมหาบัวจะแสดงธรรม และหลังจากนั้น

มีการตอบคำาถามต่างๆ อีกช่วงหนึ่งให้กับผู้ที่มาฟังธรรม สมาชิก

คนสำาคัญทั้งหลายของชาวพุทธในอังกฤษ อาทิเช่น คริสต์มาส  

ฮัมฟรีย์ และ มอริส วอลช์ ตลอดจนญาติโยมชาวพุทธจำานวนมาก

ได้มากราบนมัสการท่านพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของสาย 

วัดป่า พระธรรมเทศนาที่พวกเขาได้ฟังนั้นน่าเลื่อมใสและน่าคิด 

ด้วยความเคารพต่อพระอาจารย์ของท่าน ท่านปัญญาไม่ได้แสดง

พระธรรมเทศนาแต่อย่างใด แต่ท่านให้เวลากับญาติโยมเพื่อตอบ

คำาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ
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ในช่วง 2 สัปดาห์ที่พักอยู่ที่ธรรมปทีปวิหาร พระอาคันตุกะทั้ง 

สามท่านนั้นส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติกิจเหมือนกันทุกวัน เมื่อใกล้จะถึง

วันที่จะเดินทางกลับประเทศไทย คณะกรรมการของทรัสต์เพื่อสงฆ์

อังกฤษได้ขอโอกาสเข้ากราบเรียนท่านอาจารย์พระมหาบัว และ

ขอให้ท่านอนุญาตให้ท่านปัญญาอยู่ต่อที่ประเทศอังกฤษในฐานะ 

ครูบาอาจารย์เพื่อก่อตั้งคณะสงฆ์ในสหราชอาณาจักร

ท่านอาจารย์พระมหาบัวได้ตอบว่า ในการที่จะสอนผู้อื่น ผู้นั้น 

ต้องบรรลุธรรมด้วยตนเองอย่างแท้จริงเสียก่อน ส่วนมากแล้ว 

ท่านเห็นว่าคนที่ยังไม่เห็นธรรมท่ีแท้จริง น้ันยังไม่มีสิทธิ์ที่จะ 

สัง่สอนผู้อ่ืน และดว้ยเหตนุีท่้านจงึรูส้กึวา่ทา่นปญัญานัน้ยงัไมพ่รอ้ม 

ท่ีจะรบัหนา้ทีใ่นการเปน็ครบูาอาจารย ์อยา่งไรกต็าม ทา่นได้กลา่วไวว้า่  

อีกไม่นานเหตุปัจจัยก็จะพร้อมในการก่อตั้งคณะสงฆ์ที่เหมาะสม 

อยา่งแทจ้รงิในองักฤษ หลังจากใหค้ำารบัรองดังกลา่วน้ี พระอาคันตุกะ 

ที่มาเยือนก็ได้ข้ึนเครื่องบินเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ในวันที่ 22 

มิถุนายน

2 ปีหลังจากนั้น ด้วยความมุ่งมั่นและเพียรพยายามที่จะก่อตั้ง 

คณะสงฆ์ในอังกฤษ ผู้แทนของทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษได้เดินทางมา 

ยงัประเทศไทย โดยตัง้ใจทีจ่ะกราบขอความเมตตาจากทา่นอาจารย์

พระมหาบัวอีกครั้งให้อนุญาตให้ท่านปัญญากลับไปประเทศอังกฤษ 

เพือ่ทีจ่ะเปน็เสาหลกัใหก้บัคณะสงฆใ์นองักฤษ เมือ่ทา่นพระอาจารย ์

มหาบัวปฏิเสธเป็นครั้งที่สอง เขาจึงเดินทางไปวัดหนองป่าพงของ

ท่านพระอาจารย์ชา ที่จังหวัดอุบลราชธานี และขอร้องให้ท่าน 
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ช่วยเหลือ ผลจากการขอความช่วยเหลือในครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้น

ของประวัติความเป็นมาของคณะสงฆ์ในอังกฤษจนตราบเท่าถึง

ปัจจุบัน

หลังจากเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษ ท่านปัญญาก็ได้

กลับมาปฏิบัติภาวนาต่อ ซึ่งท่านถือว่างานนี้เป็นงานสำาคัญที่สุด

ในชีวิตของท่านและทำาด้วยความมุ่งมั่น ในขณะนั้นท่านมีอายุได้  

48 ปี ในการฝึกอบรมจิต สิ่งที่สำาคัญประการแรกก็คือต้องเห็น 

อาการของจิตทั้งหมดอย่างชัดเจนโดยตรง ท่านปัญญาได้ใคร่ครวญ

ไตร่ตรองถึงความรู้ที่ ได้มาจากการฟังพระธรรมเทศนาของ 

ท่านอาจารย์พระมหาบัวผนวกกับความรู้จากประสบการณ์ของ

ท่านในการทำาสมาธิภาวนา ท่านจึงสามารถพิจารณาธรรมชาติ

ของจิตได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น การฝึกสติและปัญญาทำาให้ท่านม ี

สตแิหลมคมในการหยัง่รูแ้ละสามารถรูเ้ทา่ทนัต่อสภาวะทีแ่ปรเปลีย่น 

อยู่เสมอของจิต

ท่านพระอาจารย์พระมหาบัวได้กล่าวถึง “ผู้รู้” อยู่บ่อยครั้ง 

ซึ่ ง เ ป็ นก า รแยกจิ ตที่ รู้ อ อกจากสภาวะของจิ ตที่ เ กิ ด ดั บ  

เพื่อเป็นการใช้คำาพูดตามภาษาไทย ท่านปัญญาเริ่มที่จะเรียกตัว 

ผู้รู้ว่า “จิต” จิตในที่นี้นั้นหมายถึงธรรมชาติของจิตที่อยู่ลึกที่สุด 

และไม่ เคยได้รับผลกระทบใดๆ จากการเปลี่ยนแปลงหรือ 

ความตาย ตามปกติธรรมชาติที่แท้จริงของจิตจะถูกปิดบังไว้ด้วย 

กิเลสตัณหาซึ่งมีหลายชั้น ตลอดจนความสับสนวุ่นวายใจที่เกิด 

จากความคิดและอารมณ์ต่างๆ ในบางครั้งท่านได้เห็นธรรมชาติ
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ที่แท้จริงของจิตบ้างด้วยปัญญาที่เกิดจากการทำาสมาธิ ซึ่งทำาให้

ท่านเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นและรู้สึกถึงความเป็นอิสระ

ท่านปัญญารู้ซึ้งถึงความสำาคัญของแก่นแท้ของจิตที่มั่นคงและ

ไม่แปรเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง การปฏิบัติทำาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  

สภาวะของจิตนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กล่าวคือเกิดขึ้นและ

ดับไปอยู่ตลอดเวลา ถ้าการรับรู้ของเราต่อสภาวะของจิตเหล่านั้น 

จะเกิดขึ้นและดับไปอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกันและในความเร็ว 

เท่ากันกับการเกิดดับของจิต ก็จะไม่มี “ฐาน” ที่มั่นคงพอที่จะ

ช่วยให้เราให้สามารถรับรู้การทำางานของจิตได้ จิตโดยรวมก็จะไม่

ต่างอะไรกับทะเลที่ปั่นป่วนเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นมากมาย  

โดยปราศจากความต่อเนื่องที่แน่นอนของการรับรู้ที่ เชื่อมต่อ

ระหว่างความคิดและอารมณ์ต่างๆ ดังนั้นเพื่อที่จะให้ดวงจิตที่เป็น

ผู้รู้สามารถทำางานได้ ฐานที่ว่านี้จะต้องตั้งอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง

โดยปราศจากการกระทบของสภาวธรรมที่แปรเปลี่ยนทั้งหลายที่

ทำาให้จิตไม่สงบ

อารมณ์ที่แปรเปลี่ยนนั้นเป็นธรรมชาติของนามขันธ์ทั้งสี่คือ 

เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ การรับรู้ถึงขันธ์ทั้งสี่นี้ต้อง

เกิดขึ้นจากภายนอก กล่าวคือนอกขอบเขตของการทำางานของมัน  

อย่างไรก็ตาม ท่านปัญญาเข้าใจว่าธรรมชาติของการรับรู้ไม่ได้

บริสุทธิ์หรือปราศจากมลทิน แต่หากเต็มไปด้วยสิ่งมัวหมองต่างๆ 

ที่บิดเบือนมุมมองของผู้รู้และภาพของสิ่งที่ถูกรับรู้ พระพุทธองค์

เรียกสิ่งชั่วร้ายต่างๆ เหล่านี้ว่า “กิเลส” เพราะการรับรู้ของเรานั้น 
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ถูกกิเลสบิดเบือนจากภายใน ดังนั้นความรู้ของเราเกี่ยวกับการ

ทำางานของจิตจึงไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถเชื่อถือได้

ท่านปัญญาเห็นอย่างชัดเจนว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ 

ภายในจติ ตวัทีส่รา้งปญัหา ตน้เหตขุองความทกุขท์ัง้ปวง ตวัทำาลาย

ความสุขและความดีนั้นอยู่ในตัวของเราเอง กิเลสน้ันมีตัวตนที่

ปลิน้ปลอ้นและนา่กลวัทีส่ดุในจติ เปน็อันตรายทีดู่เหมอืนวา่จะรา้ยแรง 

ย่ิงกวา่ส่ิงใดๆ จากภายนอกเสยีอีก กเิลสนัน้เจา้เลห่แ์สนกล มคีวามโลภ  

ความโกรธ ความเกลียด และความชำานาญในการหลอกลวง ภายใต้

อำานาจของกิเลส จิตที่วุ่นวายสับสนและเรรวนต้องตกเป็นเหยื่อของ

การเวียนว่ายตายเกิดซ้ำาแล้วซ้ำาอีก

แตอ่ะไรเล่าคอืสิง่ทีต่าย และอะไรเล่าคอืสิง่ทีก่ลบัมาเกดิ ทา่นปญัญา 

ย้อนกลับมาพิจารณาที่จิตหรือแก่นแท้ที่ลึกที่สุด ถ้าจิตเป็นแก่นแท้

ของสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดจากภพชาติหนึ่งไปยังอีกภพชาติหนึ่งนั้น 

นั่นก็คือคำาตอบว่าการกระทำาของคนเราส่งผลไปยังภพชาติต่อไป  

เพือ่ทีจ่ะรบัผลกรรมในอนาคตไดอ้ยา่งไร เมือ่จติถูกครอบงำาด้วยกิเลส 

จิตจะใช้กายและใจเพื่อที่จะสร้างกรรมทีเ่ปน็กุศลและอกุศล ซึ่งจะให้

ผลออกมาในรูปของความสุขและความทุกข์

ในแง่หนึ่ง จิตจึงถือได้ว่าเป็นที่กำาเนิดของวัฏสงสารหรือการ 

เวียนวา่ยตายเกดิ ถา้ไมม่จิีตทีส่รา้งและสะสมกรรมและผลของกรรม

ทั้งหลาย วัฏสงสารก็ไม่มีฐานที่ตั้ง วัฏสงสารก็จะไม่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่า

วัฏสงสารจำาเป็นต้องอาศัยจิตในการดำารงอยู่ แต่ตัวจิตเองอยู่ได้
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ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาวัฏสงสารแต่อย่างใดเลย ทั้งสองอย่างนี้ 

จึงสามารถที่จะแยกออกจากกันได้ด้วยการกำาจัดสาเหตุที่ทำาให้เกิด

วัฏสงสารออกจากจิต ซึ่งเป็นการปลดปล่อยให้จิตกลับไปเป็นผู้รู้ 

ที่บริสุทธิ์เหมือนเดิม สาเหตุของการที่วัฏสงสารยังคงมีอยู่อย่าง 

ต่อเนื่องน้ันก็ไม่ใช่เพราะเหตุอื่น แต่เป็นเพราะอิทธิพลของกิเลสที่

ก่อให้เกิดความเศร้าหมอง และด้วยเหตุนี้ การกำาจัดกิเลสทั้งหลาย

ให้หมดไปจากจิต จึงเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติบนสายทางแห่ง

มรรคของพระพุทธองค์

การคิดทบทวนเกี่ยวกับเป้าหมายสูงสุด ทำาให้ท่านปัญญา

พิจารณาถึงความจริงเกี่ยวกับคำาว่า “อรหันต์” ท่านเห็นชัดเจนว่า 

คำาว่า “อรหันต์” หมายถึงดวงจิตที่ถูกชำาระจนบริสุทธิ์ปราศจาก

เครื่องเศร้าหมองที่เกิดจากกิเลส คำานิยามนี้ใช้กับมนุษย์ในแง่ที่ว่า 

จิตนั้นมีความเชื่อมโยงแบบไม่ยั่งยืนกับรูปกาย คุณลักษณะของจิต 

และบุคลิกทางกายนั้นยังคงมีอยู่ เพราะเป็นผลของกรรมเก่า  

แตพ่ระอรหนัตท์ีแ่ทจ้รงิหรอืจติทีบ่รสิทุธิน์ัน้ไมม่รีปู ไมม่อีปุนสิยัและ 

ไม่ก่อกรรม

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2518 ท่านปัญญาเริ่มงานที่จะต้องใช้เวลา

ส่วนใหญ่ของท่านถึง 2 ปี รั้วที่สร้างบริเวณวัดเมื่อ 10 ปีก่อน 

ไม่สามารถที่จะป้องกันการบุกรุกจากภายนอกได้ ชาวบ้านได้ทำานา 

ปลูกข้าวติดเขตวัดมาเป็นเวลานานหลายปี เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล

เก็บเก่ียวทุกปี ชาวบ้านจะจุดไฟเผาตอซังที่แห้งเหลืออยู่เพื่อที่จะ 

เตรียมหน้าดินเพ่ือการพรวนและปลูกข้าวในฤดูถัดไป ไฟที่จุดเผา
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ทิ้งไว้นั้นได้ลุกไหม้ลามข้ามรั้วเข้ามาและไหม้ต้นไม้ในเขตวัดเป็น

บริเวณกว้าง พระในวัดจึงจำาเป็นต้องทำาหน้าที่เป็นพนักงานดับเพลิง 

อย่างเร่งด่วน โดยมากมักจะเป็นเวลาค่ำาคืน โดยต้องช่วยกันขนน้ำา 

จากบ่อเพ่ือไปดับไฟบ่อยคร้ัง ซ่ึงมักจะเป็นความพยายามท่ีไร้ประโยชน์  

นอกจากนัน้ชาวบา้นบางคนทีด่ือ้แพ่งกเ็ริม่ทีจ่ะบกุรกุเขา้มาในเขตวดั

เพื่อล่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในวัดอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมที่

สงบของวัดมากไปกว่านี้ ญาติโยมที่มีความเป็นห่วงจึงกราบเรียน 

ท่านอาจารย์พระมหาบัวเพ่ือขอถวายปัจจัยในการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต 

สูง 8 ฟุต รอบบริเวณวัดทั้งหมด ท่านอาจารย์พระมหาบัวยอมรับ

ขอ้เสนอ โดยมีเงือ่นไขวา่วศิวกรใหญข่องทา่นหรอืทา่นปญัญานัน้ตอ้ง

เป็นหัวหน้าควบคุมดูแลการก่อสร้างทั้งหมด

ท่านปัญญายินดีรับหน้าที่นี้โดยไม่ปริปากใดๆ แต่ทว่าบางครั้ง 

ท่านหวังว่าญาติโยมนั้นน่าจะคิดได้ว่าการปฏิบัติธรรมน้ันมิได้มีแต่

การทำาบุญด้วยการถวายสิ่งต่างๆ แก่วัด ความต้องการที่จะทำาบุญ

เช่นนีน้ัน้เป็นสิง่ทีน่า่ชืน่ชมอยา่งแนน่อน แตท่า่นอดรูส้กึเสยีดายไมไ่ด ้

ที่ญาติโยมจำานวนมากนั้นเข้าใจว่า “การทำาบุญ” น้ันเป็นเรื่องของ

การถวายวัตถุส่ิงของเพียงเท่านั้น ซึ่งในบางครั้งอาจจะมีผลเสียต่อ

เหตุปัจจัยที่ควรแก่การเจริญจิตตภาวนา

ถึงแม้ว่าการกระทำากรรมดีนั้นเป็นบันไดขั้นแรกที่สำาคัญบน 

เส้นทางของการปฏิบัติ แต่ความสำาเร็จในขั้นน้ันเพียงอย่างเดียว 
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ไมอ่าจนำาพาใหเ้ราไปถงึความสขุสงูสดุทีอ่ยู่เหนือความแก่ ความเจ็บ 

และความตายได้ หากการใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำาเพื่อหวังผลดี 

ในภายภาคหน้า บุคคลนั้นก็จะไม่สามารถเห็นเหตุของความทุกข์ที่ 

แอบแฝงอยู่ในเจตนาที่ดีของเขา ในขณะที่ใกล้จะสิ้นลมหายใจ 

เขาจะต้องเจออุปสรรคท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะรู้สึกเคว้งคว้าง  

สิ่งที่ดียิ่งกว่าน้ันก็คือคนเราควรท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับพระธรรม- 

คำาสอนของพระพุทธองค์ให้ลึกซึ้งด้วยการปฏิบัติ เพ่ือที่เขาจะ

สามารถข้ามพ้นจากการมีชีวิตที่ต้องขึ้นอยู่กับการรับผลของกรรม

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ในการทำางานชิ้นใหม่ ท่านปัญญาออกแบบรั้วโดยคำานึงถึงการ

ใช้วัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ตลอดจนทักษะความสามารถ 

ของชาวบ้านที่อาสามาช่วย ท่านเสนอให้ใช้แผ่นเหล็กเป็นแบบใน

การหลอ่คอนกรีตซึง่สามารถนำากลบัมาใชไ้ดอ้กี และสัง่ทำาแผน่เหลก็ 

ตามรายละเอียดที่ท่านกำาหนด โดยจะหล่อรั้วแต่ละช่อง ณ สถานที่

ก่อสร้าง ดังนั้นต้องสามารถขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาในบริเวณที่

เป็นป่าทึบได้

การหล่อรัว้คอนกรตี ณ สถานท่ีกอ่สรา้งนัน้ไมใ่ชเ่รือ่งยาก ขัน้แรก 

ตอ้งสรา้งฐานตอมอ่ทีท่ำาจากคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ทีจ่ะเสรมิความ 

แข็งแรงในแนวนอน และทำาให้การวางแม่แบบเหล็กทั้งสองขนานกัน 

โดยใหย้ดึอยูร่ะหว่างตอมอ่ เมือ่ผกูแบบโครงเหลก็ทัง้สองเขา้ดว้ยกนั 

และค้ำายันเรียบร้อยแล้ว จึงเทคอนกรีตสดลงไปในแบบหล่อ ก็เป็น 

การเสร็จสิ้นการหล่อรั้วหนึ่งช่อง คอนกรีตนั้นมีการผสมด้วยแรงคน 
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ณ สถานทีก่อ่สร้าง โดยเททราย หนิ ปูนซเีมนต์ และน้ำาลงในหลมุต้ืนๆ  

ที่ใช้แรงคนขุด โดยชาวบ้านใช้จอด้ามยาวผสมคอนกรีตเข้าด้วยกัน 

และคนอื่นๆ ช่วยยกถังคอนกรีตที่ผสมแล้วขึ้นเทให้เต็มแบบหล่อ

ความสูง 8 ฟุต

เน่ืองจากรอบเขตวดันัน้มคีวามยาวทัง้สิน้เกือบสองกิโลเมตรครึง่ 

จึงจำาเป็นต้องสร้างรั้วทั้งหมดกว่า 700 ช่อง เพื่อที่ล้อมรอบเขตวัด

ทั้งหมด นับว่าเป็นงานก่อสร้างที่ยุ่งยากและเหน็ดเหนื่อยซึ่งใช้เวลา

เกือบ 2 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ

พอถึงช่วงกลางปี พ.ศ. 2520 ท่านปัญญาได้สร้างรั้วกั้นเขตวัด 

ทัง้หมด พรอ้มกบัทำาประตหูนา้วดัเปน็บานคูส่ำาหรบัเปดิปดิทางเขา้วดั 

เสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นท่านจึงหันความสนใจไปแก้ไขเรื่องการ 

ขาดแคลนน้ำาด่ืมในวัด หลังจากที่ท่านได้ปรึกษากับท่านอาจารย์

พระมหาบัวแล้ว จึงได้มีการตัดสินใจที่จะสร้างแท็งก์เก็บน้ำา

ขนาดใหญ่จำานวน 6 แท็งก์ โดยสร้างข้างศาลาข้างละ 3 แท็งก์  

ท่านปัญญาคำานวณว่าแท็งก์ทรงกระบอกจะมีความแข็งแรงและ

ทนทาน การออกแบบของท่านนั้นเรียบง่าย โดยใช้โครงเหล็กรูป 

ครึ่งวงกลมสองวงเอามาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เพื่อจะหล่อวงบ่อ

คอนกรีตขนาดสูง 3 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ฟุต โดยหล่อวงบ่อ 

ซ้อนบนอีกวงบ่อหนึ่ง รวมทั้งสิ้นจำานวน 5 วงจนได้ความสูง 15 ฟุต 

แทง็ก์น้ำา 3 แทง็ก ์สรา้งอยูท่างดา้นตะวนัออกของศาลา และอกี 3 แทง็ก์  

สรา้งทางด้านตะวนัตก แท็งก์น้ำาเหลา่น้ีใชเ้ปน็ทีเ่ก็บน้ำาดืม่ของวดัเพยีง 

แห่งเดียวได้เป็นเวลาหลายปี
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แท็งก์เก็บน้ำาทั้ง 6 แท็งก์น้ันได้สร้างเสร็จและพร้อมที่จะรองรับ 

น้ำาฝนในฤดฝูนในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2521 ในขณะนัน้มพีระลกูศษิย์ 

ชาวต่างชาติของท่านอาจารย์พระมหาบัวอีก 5 รูปที่มาอาศัยอยู่ที่ 

วัดป่าบ้านตาด การที่มีจำานวนพระใหม่เพ่ิมมากขึ้นและมีผู้มา 

ปฏิบัติธรรมท่ีพูดภาษาอังกฤษมีจำานวนมากข้ึนเร่ือยๆ ทำาให้ท่านปัญญา 

มีภาระหน้าที่ในการสอนเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ท่านปัญญาได้อาศัยอยู่ 

ที่วัดป่าบ้านตาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 18 ปี ท่านไม่ค่อยออก

จากวดัไปไหน นอกจากเดนิทางไปกรงุเทพฯ เปน็ครัง้คราว เพือ่ตรวจ

สขุภาพ ท่านมอีายุได ้52 ปีแลว้ และไดล้ม้เลกิความคดิทีจ่ะกลบัองักฤษ 

ไปนานแลว้ ทา่นยดึถอืปณิธานท่ีท่านได้ต้ังไว้หลายปกีอ่นวา่จะอยูท่ีนั่น่ 

จนกว่าท่านอาจารย์พระมหาบัว ผูซ้ึง่ขณะนัน้มอีายเุกอืบ 64 ปแีลว้นัน้ 

จะละสังขารไป

ด้วยวัยวุฒิและความสามารถในฐานะครูบาอาจารย์ที่เป็นที่

ยอมรับ พระที่อ่อนอาวุโสกว่าเร่ิมเรียกท่านว่า “อาจารย์ปัญญา”  

ซึ่งคำาว่า “อาจารย์” ในภาษาไทยหมายถึง “ครู” ในระยะนั้น หน้าที่

ความรับผิดชอบในการสอนของท่านเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ ในขณะนั้น 

ผู้คนส่วนมากที่มีความสนใจในพุทธศาสนามักเป็นผู้ที่มีการศึกษาดี  

และท่านพบว่ามีพระจำานวนมากขึ้นเร่ือยๆ ที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จิตของพระเหล่านั้นถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์และคิดต่าง  

ซึ่งท่านพระอาจารย์ปัญญาทราบเป็นอย่างดีจากประสบการณ์ของ 

ท่านเอง ความคิดที่มากมายนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เพิ่งเริ่ม 

ปฏิบัติ
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ไม่ว่าลูกศิษย์ท่านจะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดทำาสมาธิหรือเป็นพระที่

ปฏบิติัมานาน ทา่นพระอาจารยป์ญัญาเนน้ย้ำาวา่ การเจรญิสมาธแิละ 

ปญัญานัน้จำาเปน็ตอ้งยดึหลกัการท่ีเหมอืนกนับางอยา่ง กลา่วโดยสรปุ 

ก็คือ กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

จากภายนอกสู่ภายใน จากหยาบสู่ละเอียด จากการอยู่กับกาย 

ไปสู่การอยู่กับจิต และจากสภาวะที่มีการทำางานไปสู่สภาวะของ

ความสงบ ดังนั้นเพื่อที่จะประสบความสำาเร็จในการทำาสมาธิภาวนา  

ผูป้ฏบิตัจิะต้องมีวินัยท่ีควรยดึถืออยา่งเครง่ครัดทัง้ในด้านสว่นตัวและ

ในทุกๆ ด้านของชีวิตประจำาวัน เป็นวิถีของการปฏิบัติที่ครอบคลุม

ทั้งเหตุและผล ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีและนำามาซึ่งผลที่สมควรได้รับ 

ผู้ปฏิบัติไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติตามแนวทางเพียงบางส่วน และ

เวน้ส่วนอืน่ๆ ไว้ ซ่ึงถ้ากระทำาเชน่นัน้ ความเพยีรพยายามทัง้หมดกจ็ะ 

ไม่ได้รับผลที่น่าพอใจ

แมแ้ต่ผู้ท่ีใชช้วีติแบบนกับวช กไ็มใ่ชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะเลกินิสยัทีส่ัง่สม

มาตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาส นิสัยที่มีอคติที่เป็นตัวปิดกั้นธรรมะในใจ 

พระใหมย่งัคงมอีคตแิละตดัสนิจากรปูทีเ่หน็ เสยีงทีไ่ด้ยนิ กล่ินทีไ่ด้ดม  

รสชาติที่ได้ลิ้มลอง และยังมีความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับผัสสะและมีใจ 

เปน็อคติ นบัว่าไมใ่ชเ่รือ่งง่ายสำาหรับพระสงฆท์ีจ่ะละท้ิงความคิดและ

อุปนิสัยเดิม เพื่อที่จะเพียงแค่รับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง

เพื่อที่จะแก้ความเคยชินท่ีถูกปลูกฝังมาในการท่องจำาและการ

คิดปรุงแต่งในหมู่พระใหม่ ท่านพระอาจารย์ปัญญาชี้ให้เห็นว่าการ

ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นมิใช่เป็นเพียงการท่องจำาศัพท์ต่างๆ ที่ 
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อ่านเจอในพระสูตรหรือในคำาสั่งสอนของครูบาอาจารย์ แต่ในขณะ

เดียวกนั ทา่นทราบดว่ีาตอ้งใช้คำาศพัทต์า่งๆ ในการสอนผูค้นเกีย่วกับ 

พทุธศาสนา ถึงแมท่้านจะทราบวา่หนทางทีแ่ทจ้รงิน้ันอยูเ่หนือความ

แตกต่างของพื้นฐานด้านภาษา แต่ท่านยังคงพยายามที่จะสอนและ

ใช้ภาษาที่จะทำาให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจได้ง่าย พระธรรมเทศนาของท่านนั้น

ใช้คำาที่จะทำาให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจธรรมะได้อย่างชัดเจน โดยท่านหวังว่า

คำาที่ใช้น้ันจะเป็นแรงกระตุ้นที่จะทำาให้ผู้ฟังนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ  

จดุประสงค์ของการปฏบิตันิัน้มใิชเ่ปน็การเพิม่พนูความรู ้แตท่วา่เปน็ 

การเข้าใจถึงธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของธรรมะ แตอ่ยา่งไรกต็าม กอ่นทีจ่ะ 

บรรลุธรรมได้นั้น ภาษาเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยนำาผู้ปฏิบัติไปสู่ความ

เขา้ใจอยา่งแทจ้รงิเก่ียวกบัความหมายของคำาสอนของพระพทุธองค์

ท่านพระอาจารย์ปัญญาเตือนผู้ฟังว่า ถึงแม้การปฏิบัติตามวิถี

ของชาวพุทธนั้นจะไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือ แต่นั่นมิได้หมายความว่า 

เราควรหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือธรรมะหรือศึกษาพระไตรปิฎก  

จดุประสงคภ์าษาก็คอืเพ่ือชีใ้หเ้ห็นความจรงิ ผูป้ฏิบตัติอ้งคน้หาธรรมะ 

ด้วยตนเอง ถ้าหากเขาต้องการที่จะเข้าถึงความจริงของคำาสอนของ 

พระพทุธองค ์ถึงแมว่้าเขาสามารถเรยีนรูจ้ากหนงัสอืไดอ้ย่างมากมาย 

แตเ่ขาจะคน้พบวา่ ประสบการณโ์ดยตรงตา่งๆ ท่ีไดร้บับนหนทางของ

การปฏิบัตินั้นแตกต่างจากคำาอธิบายที่ได้อ่านในหนังสือ

จากมุมมองน้ี ภาษาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตินั้นก็จะเป็น 

สิ่งที่เราสามารถจะเอาชนะได้ในที่สุด ในพุทธศาสนา คำากล่าวต่างๆ 

เกี่ยวกับความจริงนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นความจริงด้วยตัวของมันเอง  
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เมื่อท่านพระอาจารย์ปัญญาสอนเรื่องพระนิพพานแก่เหล่าลูกศิษย์ 

ของทา่น ทา่นกลา่วถงึพระนิพพานเสมอืนวา่เปน็ความคดิ แตม่นัข้ึนอยู ่

กับผู้ปฏิบัติที่จะเปลี่ยนความคิดให้เป็นความรู้ความเข้าใจเพื่อการ

หลุดพ้น ท่านบอกลูกศิษย์ว่าเขาต้องมองเข้าไปภายในตนเพื่อค้นหา

ความจรงิ ซึง่ไม่ใชอ่ยูใ่นตำาราหรือคำาพดู การบรรลเุปา้หมายอนัสูงสดุ

ของผู้ปฏิบัติมิไดข้ึ้นอยู่กับการสั่งสมความรู ้แต่ขึ้นอยูก่ับการเอาชนะ

นิวรณ์ของจิต และมีปัญญาเข้าถึงความจริงตามที่สอนไว้

ท่านพระอาจารย์ปัญญาเตือนลูกศิษย์ของท่านว่า ความสันโดษ

ทีไ่ด้จากสภาพแวดลอ้มทีเ่ปน็ปา่ทีพ่วกเขาอาศยัอยูน่ัน้เปน็สิง่สำาคญั 

สำาหรับผู้หวังที่จะเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนอย่างแท้จริง  

นอกเหนือจากการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญภาวนา  

ดว้ยเหตุนี ้วดัปา่จึงมสีภาพแวดลอ้มท่ีเปน็ธรรมชาติเหมาะสมสำาหรับ

พวกเขาซึ่งเป็นผู้ที่เสาะแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์

ท่านพระอาจารย์ปัญญาย้ำาว่า ในการปฏิบัติภาวนา เขาต้อง 

เตรียมพร้อมทีจ่ะตอ่สูแ้ละอดทนกบัความยากลำาบากทัง้หลาย แมแ้ต่

คนที่เกิดมามีบุญวาสนาก็ยังต้องเจอปัญหาอุปสรรคในทุกก้าวย่าง 

จากประสบการณ์ของท่าน ถ้าผลที่ได้รับน้ันได้มาง่าย ผลก็มักจะ

หายไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน การเข้าใจในธรรมะที่แท้จริงน้ัน

ใชเ้วลานานและตอ้งประกอบดว้ยความตัง้ใจอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะบรรลุ

เปา้หมาย ผูท้ีป่ฏบิติัภาวนาอยา่งแทจ้รงิมนีอ้ย แตผู่ท้ีบ่รรลธุรรมขัน้ 

สูงสุดยังมีน้อยยิ่งกว่าไปเสียอีก
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ท่านพระอาจารย์ปัญญาสอนให้ลูกศิษย์จดจำาไว้ว่า ในการปฏิบัติ

เพ่ือเจริญปัญญานั้น เขาต้องเผชิญสภาวะต่างๆ ของจิตมากมาย

หลายประการ ดังนัน้เขาตอ้งมอีบุายวธิตีา่งๆ อย่างแยบคายเพือ่ท่ีจะ

จัดการกับสิ่งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการภาวนา เขาไม่อาจ 

คาดหวังได้ว่าวิธีท่ีถกูตอ้งนัน้จะปรากฏขึน้เองโดยธรรมชาต ิวธิปีฏิบตัิ

ที่ถูกต้องและเหมาะสมท่ีสุดสำาหรับแต่ละคนนั้นยากที่จะอธิบาย  

มนัไมใ่ชเ่ปน็เพยีงการนัง่เฉยๆ และคอยเฝ้าดูการรับรูท้ีม่บ้ีางไมม่บีา้ง  

ผูป้ฏบิตัติอ้งแสวงหาวธีิทีถ่กูตอ้งและเหมาะสมกบัตนเองอยา่งจรงิจงั 

มิฉะนั้นก็จะไม่มีวันหาเจอ และจะต้องเลือกว่าจะพิจารณาจิตในแง่

มุมใด โดยควรเลือกพิจารณาส่วนท่ีเด่นที่สุดจากปัญญาทางธรรม

ของตน ในการที่จะทำาเช่นนั้นได้เขาจะต้องต้ังใจปฏิบัติอย่างจริงจัง 

จะต้องถือการพิจารณาเป็นเรื่องสำาคัญ การที่จะเป็นผู้ที่เจริญปัญญา

อย่างแท้จริงได้นั้น จะต้องให้เวลากับงานที่ทำาและมีความใส่ใจเพื่อที่

จะสามารถเจริญปัญญาได้อย่างถูกต้อง หากทำาเช่นนั้นได้ การบรรลุ

ธรรมขั้นสูงสุดก็จะไม่ไกลเกินเอื้อม

นี่คือสาระสำาคัญของพระธรรมเทศนาที่ท่านพระอาจารย์ปัญญา

แสดงให้แก่พระและฆราวาสญาติโยมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป แต่ท่าน

ทราบดีว่าว่าจริตนิสัยและความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

เช่นเดียวกันกับที่ทุกคนนั้นก็มีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกัน แต่ละคน 

ก็มีอุปนิสัยเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นเหตุให้ทุกคนมีจริต

นิสัยแตกต่างกันไป นอกจากนั้น แต่ละคนก็มาจากพื้นฐานที่ 

ไม่เหมือนกันและมีระดับของปัญญาที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถ

ที่จะมีคำาสอนใดเพียงอย่างเดียวที่ใช้ได้ดีเหมาะสมสำาหรับทุกคน  
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ในการสนทนากันเป็นการส่วนตัว ท่านพระอาจารย์ปัญญาจะปรับ

ความยากงา่ยของธรรมะคำาสอนของทา่นเพือ่ใหเ้หมาะกบัธรรมชาติ

ของแต่ละบุคคล เนื่องจากท่านทราบได้ดีด้วยตนเองว่าท่านควร

สอนอะไรให้ศิษย์แต่ละคน

ในช่วงวัยหนุ่ม การคุมงานก่อสร้างส่งผลทำาให้ท่านพระอาจารย์

ปญัญาเหนด็เหน่ือยและมเีวลานอ้ยสำาหรบัการทำาสมาธอิยา่งต่อเน่ือง 

เมือ่ทา่นสงูวยัขึน้และมภีาระหนา้ท่ีทีจ่ะตอ้งใชแ้รงกายน้อยลง กิจวัตร

ประวันของท่านจงึเปน็ไปตามท่ีท่านตอ้งการ ใจท่านน้ันปราศจากภาระ 

ความกังวลที่มาคอยรบกวน เหลือแต่ความกังวลในเรื่องของธรรมะ

เท่านั้น และธรรมะเท่านั้นที่นำามาซึ่งความสุข

ยามท่านน่ังเงียบๆ ท่ามกลางความสงบเป็นส่วนตัวในกุฏิ ท่านพระ- 

อาจารย์ปัญญามีความสุขกับงานซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ และทำางาน 

ตามลำาพัง ท่านเก่งในเรื่องทำาความสะอาดและซ่อมนาฬิกาที่มีกลไก  

ซึ่งเป็นความสามารถที่ท่านเคยฝึกหัดในวัยเยาว์ พระรูปอื่นจึงมัก 

จะนำาเอานาฬิกาที่เสียมาให้ท่านซ่อม และท่านก็ซ่อมให้โดยไม่คิด 

อะไรมากและไม่เคยบ่น ตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ท่ีวัดป่าบ้านตาด 

ท่านได้รับคำาขอให้ทำาความสะอาดนาฬิกาและหยอดน้ำามัน และใน

บางครัง้กข็อใหซ้อ่มนาฬกิานับเปน็รอ้ยเรอืน จนทา่นเปน็เสมอืนชา่ง

ซ่อมนาฬิกากลไกผู้มีฝีมือ 

ท่านคอยระมัดระวังเกี่ยวกับนาฬิกามาก เพราะท่านทราบว่า 

ฝุ่นละอองเพียงน้อยนิดหรือผมเส้นเล็กนิดเดียวก็สามารถทำาให้
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นาฬิกามปีญัหาเดนิไมต่รงไดง่้ายมาก การทีน่าฬกิาเดนิชา้น้ันแสดงให้

เหน็วา่ตอ้งทำาความสะอาดสว่นประกอบกลไกของนาฬกิาและหยอด

น้ำามันหล่อลื่น ซึ่งเป็นปัญหาปกติที่พบในภาคอีสานของประเทศไทย

ซึ่งมีฝุ่นละอองเล็กๆ ในอากาศในช่วงฤดูร้อนที่แห้งแล้ง

ท่านพระอาจารย์ปัญญาได้ใช้เวลาหลายปีในการสะสมชุด 

เครือ่งมอืชา่งสำาหรบัซอ่มนาฬกิา ถา้ทา่นจะปรบัและแกก้ลไกนาฬกิา

ต่างๆ ด้วยตนเอง ท่านก็จะใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ทำางานได้ 

อย่างถูกต้องและเรียบร้อย จุดประสงค์ของเครื่องมือแต่ละชิ้นนั้นมี

เหตุผล นั่นก็คือเพ่ือที่จะทำางานได้อย่างละเอียดท่ีสุดเท่าที่จะทำาได้

และได้ผลดีที่สุดทุกครั้ง ดังนั้นท่านจึงคอยตรวจดูเพื่อให้มั่นใจว่า

ไขควงตา่งๆ ของท่านนั้นแหลมคม และเครื่องมือทั้งหมดสะอาดและ

อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

ท่านพระอาจารย์ปัญญามองเรื่องการทำาความสะอาดและหยอด

นำ้ามันหล่อลื่นว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำาคัญที่สุดในการซ่อมนาฬิกา และ

ใช้เวลานับไม่ถ้วนกับการฝึกปรือเทคนิคในการซ่อมนาฬิกาของท่าน 

เวลาที่ท่านทำาความสะอาดนาฬิกา ท่านไม่ได้ทำาเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ 

ถึงแม้ว่าท่านเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา แต่เหตุผลสำาคัญ

ก็คือเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆ ที่เคยทำามาแล้วอีกครั้ง ท่านเห็นว่าการ

ทบทวนสิง่เก่าๆ นัน้เป็นประโยชน์ ท่านได้ทำาความสะอาดและหยอด

นำ้ามันนาฬิกามานับจำานวนไม่ถ้วน ถึงขนาดไม่ต้องคิดว่าจะต้องทำา

อย่างไรแล้ว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าท่านจะทำามานับครั้งไม่ถ้วน 

สายตาที่แหลมคมของท่านก็ยังคงเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา คอยเล็งหา 
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มุมมองใหม่ๆ และสิ่งต่างๆ ที่แปลกไปจากเดิม ท่านตรวจเช็คกลไก

ของนาฬิกาแบบเดียวกันกับที่ท่านตรวจสอบการทำาสมาธิของท่าน  

คอืไม่เคยทีจ่ะเผลอหรอืพอใจง่ายๆ และคอยมองหาสิง่ใหม่ๆ ทีล่ะเอยีดขึน้ 

ถึงแม้ว่าทุกอย่างนั้นจะดูเหมือนเดิมก็ตาม

เมือ่นาฬกิาดจิทิลัเขา้มาแทนทีน่าฬิกากลไก จงึมผีูข้อใหท้า่นซอ่ม 

นาฬิกาลดน้อยลงเป็นลำาดับ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนั้นพระที่วัดได้ 

ใช้เครื่องเล่นและอัดเทปคาสเซ็ทในการฟังพระธรรมเทศนาของ

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ความชื้นของสภาพแวดล้อมที่เป็นป่า

ทำาให้วงจรไฟฟ้าเป็นสนิม ท่านพระอาจารย์ปัญญาจึงช่วยรับหน้าที่

ซ่อมแซมเครื่องที่เสีย ท่านซ่อมเครื่องอัดเทปด้วยความใส่ใจใน 

รายละเอยีดเหมอืนกบัทีท่า่นซอ่มนาฬกิา ทา่นถอดแผงวงจรออกมา 

ดูว่าอะไรเสีย ในบางครั้งท่านจำาเป็นที่จะต้องลองวาดแผ่นวงจรของ

เครื่องอัดเทป เพ่ือที่จะดูการเช่ือมต่อของสายไฟที่ถูกต้องระหว่าง

ส่วนประกอบต่างๆ

บางครัง้ทา่นจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งสรา้งแผงวงจรใหม่ทัง้หมด เมือ่ท่าน

ได้วาดแผนผังแล้วท่านจะแปลงให้เป็นแบบที่สามารถทำาได้ลงบน 

แผงวงจร ท่านลงมือเขียนแบบของการวางสายไฟและส่วนประกอบ

ของวงจรบนกระดาษอย่างละเอยีด ดว้ยการใชป้ากกาสตีา่งๆ เพือ่แสดง 

ถึงตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำา ตัวต้าน และจุดเชื่อมระหว่างหัวต่อ 

แบบทีท่า่นวาดนัน้เปน็งานศลิปะอย่างแทจ้รงิ แบบทัง้หมดถกูลอกลง

บนแผงวงจรแล้ว จงึใสล่งในน้ำากรดกดัทองแดง หลังจากกดัทองแดง

เสร็จแล้ว จึงติดส่วนประกอบไฟฟ้าต่างๆ และหัวต่อลงบนแผงวงจร
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ด้วยการบัดกรี แล้วจึงทดสอบแผงวงจรเพื่อเช็คว่ามีกำาลังไฟและ 

แรงต้านที่ถูกต้องก่อนที่จะเอาไปใส่แทนแผงวงจรที่เสีย

ทุกสิ่งที่ทำาน้ันท่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรม  

ท่านพระอาจารย์ปัญญาจึงคอยระมัดระวังอยู่ เสมอที่จะไม่ ต้ัง

สมมติุฐานต่างๆ เกีย่วกบัสิง่ทีต่อ้งทำาอยา่งรวบรดั ไมว่า่จะเปน็เรือ่งของ 

ความคดิ กลไกนาฬกิา หรือวงจรไฟฟา้ ทา่นทำาทกุสิง่ดว้ยใจท่ีเปดิกวา้ง  

ท่านพระอาจารยป์ญัญาพิจารณาว่าจะสามารถทำางานช้ินนัน้อยา่งไร 

ให้ถูกต้องแม่นยำาและไม่ยุ่งยาก เสมือนว่าสิ่งที่ท่านกำาลังทำานั้น

เป็นส่วนหนึ่งของกายและจิตของท่าน โดยไม่มีการแบ่งแยกกลไก 

ภายนอกออกจากตัวท่านที่กำาลังทำางาน

วันเดือนปีที่ล่วงไปยิ่งทำาให้มีจำานวนของแขกชาวต่างชาติ 

หล่ังไหลมาเยือนวัดป่าบ้านตาดมากย่ิงข้ึนเรื่อยๆ การเทศน์ของ 

ท่านพระอาจารย์ปัญญาแก่พระและญาติโยมมักเกิดขึ้นในสถานที่ 

ท่ีเป็นกันเอง และทำาให้มีการถามตอบปัญหาสนุกสนานมีชีวิตชีวา 

ทา่นมคีวามเชีย่วชาญในการโตต้อบระหวา่งสนทนาธรรม ทา่นชอบที่

จะแสดงความเห็นคา้นในการตอบคำาถามของลกูศษิยเ์พือ่ใหเ้ขาฉุกคิด 

โดยท่านเอาความจริงในเชิงสมมุติที่เป็นที่ยอมรับมาพูดให้ลูกศิษย์ 

ฟงัในอีกแงห่นึง่เพ่ือให้เหน็อีกมมุมองหนึง่ทีต่รงกนัขา้ม เพือ่แสดงให้

เห็นว่ามุมมองนั้นก็ถูกต้องเช่นกัน

ในการสอน ทา่นจะนำาเอาสิง่ทีล่กูศิษยพ์ดูหรอืคำาถามมาแปลเปน็

ภาษาธรรม ซึง่จะเขา้ถึงใจมากกว่าเป็นแคค่วามคดิเฉยๆ บอ่ยครัง้ทา่น 
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พยายามท่ีจะทำาใหล้กูศิษยต์กใจ เพ่ือใหฉ้กุคดิในแบบทีแ่ตกต่างออกไป  

ไม่ใช่คอยแต่จะคิดเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์ การท่ีท่านทำาให้ลูกศิษย์กลับมา 

อยูก่บัปจัจบุนั ช่วยทำาให้เขาเหน็ปญัหาจากมมุมองอืน่ทีแ่ตกตา่งและ

กว้างขึ้น ในการที่ท่านตั้งคำาถามทดสอบปัญญาแบบโลกสมมุติของ 

ลูกศิษย์ ก็ทำาให้เขาต้องแสวงหาความรู้เพื่อที่จะหาคำาตอบ

การนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวมิได้หมายความว่าเรากำาลังเจริญ 

ก้าวหน้าในการปฏิบัติจิตตภาวนา ท่านพระอาจารย์ปัญญาเห็นว่า 

หนทางเดียวที่อาจารย์จะสามารถบอกได้ว่าลูกศิษย์มีความเข้าใจ 

มากน้อยแค่ไหนก็คือต้องทดสอบปัญญา ในการกระทำาเช่นนั้น 

ทา่นมกัจะทราบวา่ลกูศษิย์มปีญัญาแคไ่หนเพยีงไร จากการมอบหมาย 

งานท่ีไม่เคยทำามาก่อนให้กับพระ พระรูปใดที่มีการเจริญปัญญาที่ดี 

จะไมรู่ส้กึวิตกกงัวลหรอืทกุขร์อ้นอะไรมากเมือ่งานไมเ่ปน็ไปตามทีค่ดิ  

คนที่ยังปฏิบัติได้ไม่มากนักจะรู้สึกหงุดหงิดอยู่เสมอ ท่านจะคอยดู 

และฟงัลกูศษิยข์องทา่นเพ่ือทีจ่ะชีน้ำาทางท่ีดีทีส่ดุในการท่ีจะกา้วต่อไป  

บางคนที่เข้าใจโดยทันที ท่านก็จะชมและให้กำาลังใจ ส่วนคนอื่นๆ  

ดูเหมือนจะต้องใช้เวลาอีกนานและจะได้รับคำาแนะนำาให้มีความ

อดทน ท่านสอนให้ทุกคนมีสติอยู่กับปัจจุบันในทุกสถานการณ์ของ

ชีวิตประจำาวัน

ท่านพระอาจารย์ปัญญาแทบจะไม่เคยเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์

ในการทำาสมาธิในขั้นสูงของท่านเลย ถึงแม้ว่าการทำาสมาธิหรือการ

ภาวนาจะเป็นหัวใจสำาคัญของชีวิตของท่าน ท่านเห็นว่าไม่ควรที่จะ

เล่าเกีย่วกบัเรือ่งสว่นตวัเกีย่วกบัการปฏบิตัสิมาธขิองทา่นใหล้กูศษิย์
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โดยทั่วไปฟัง ท่านจะมุ่งเน้นการสอนไปในทางที่จะช่วยลูกศิษย์ได้ 

ค้นพบวิธีที่ปฏิบัติถูกกับจริตนิสัยของตนมากที่สุด และก่อให้เกิด

ศรทัธาเพือ่ท่ีเขาจะได้ภาวนาใหม้ากยิง่ขึน้ ดงันัน้ทา่นจะเนน้บางหวัข้อ 

และวิธีปฏิบัติที่ท่านเห็นว่าสำาคัญมากกว่าเรื่องอื่น

อย่างไรก็ตาม ท่านพระอาจารย์ปัญญามักจะเล่าอย่างเปิดเผย

เก่ียวกับการแสวงหาพระธรรมคำาสอนที่แท้จริงที่สุดของตัวท่าน  

ในกรณีนี้จุดประสงค์หลักในการเล่าเรื่องของตัวท่านเองก็เพื่อให้เอา

เป็นแบบอย่าง ท่านเชื่อว่าเรื่องนี้จะสามารถช่วยป้องกันลูกศิษย์

จากการตกเป็นเหยื่อในการสอนของบางสถานที่ในสมัยปัจจุบันที่

ทา่นรูส้กึว่าเป็นการสัง่สอนพุทธศาสนาแบบเถรวาททีม่กีนัมาชา้นาน 

แต่เป็นไปในทางที่ผิด

ธรรมะคำาสอนของท่านพระอาจารย์ปัญญาน้ันเป็นสิ่งที่ช่วย

ปลดเปลื้องความทุกข์เพราะพูดถึงสิ่งท่ีลึกซ้ึงมากกว่าการทำาความดี

ในแต่ละวัน ท่านอธิบายกลไกการทำางานภายในของจิตและมรรคผล

ในการหลุดพ้นอย่างชัดเจนและมั่นใจ ธรรมะที่ท่านพระอาจารย์

ปัญญาสอนนับได้ว่าเป็นธรรมะคำาสอนที่แสดงความคิดลึกซึ้งและ

ปราดเปรื่อง มีประโยชน์ที่สุดคำาสอนหนึ่งในบรรดาธรรมะคำาสอน

ท้ังหลายของบรรดาครูบาอาจารย์สำาคัญในพุทธศาสนายุคปัจจุบัน 

เนือ่งจากทา่นพระอาจารยป์ญัญารูร้ะดบัของธรรมะของผูฟ้งัของท่าน

เสมอ ทา่นกจ็ะใหค้ำาแนะนำาอยา่งละเอียดเกีย่วกบัวิธกีารท่ีจะจดัการ

กับอุปสรรคทางใจ อย่างเช่น ความโกรธ ความทุกข์ และความกลัว 

สรปุแลว้นับวา่คำาสอนของทา่นพระอาจารยป์ญัญาได้ทำาใหเ้กดิปัญญา
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และความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตลอดจนวิธีการ

บำาเพ็ญธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลาย

ด้วยชื่อเสียงท่ีโด่งดังของท่านอาจารย์พระมหาบัวในแวดวงการ

ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน วัดป่าบ้านตาดจึงได้กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติ

ธรรมทีส่ำาคญัในเวลาอันรวดเรว็ พระและฆราวาสตา่งหลัง่ไหลกนัมา

ท่ีวดัและคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัคำาแนะนำาจากครูบาอาจารยท์ีแ่ทจ้รงิ พระ

ชาวต่างชาติหลายรูปที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนจากท่านพระอาจารย์- 

มหาบัวจึงได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติที่หาได้หายากเช่นน้ัน 

อย่างเต็มที่ด้วย จากการที่ท่านได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างยิ่ง

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ท่านพระอาจารยพ์ระมหาบวัน้ันยงัคง 

สอนทัง้พระและฆราวาสอยา่งเขม้แขง็ ดว้ยการอธบิายหลกัการสำาคญั 

ของพระพุทธศาสนาให้ฟังและสนับสนุนลูกศิษย์ให้ปฏิบัติตาม 

ด้วยความกล้าหาญ จริงจัง และฉลาดแหลมคม เช่นเดียวกันกับที่ 

ทา่นพระอาจารยม์ัน่ซึง่เปน็พระอาจารยข์องทา่นเองน้ันไดเ้คยดำาเนิน

และได้รับความสำาเร็จมาแล้ว

ตลอดของช่วงเวลาที่วัดทวีความสำาคัญมากขึ้น ความเชี่ยวชาญ

ของท่านพระอาจารย์ปัญญาในการใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมได้ช่วย 

ให้หมู่สงฆ์สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้  

ตั้งแต่ต้นท่านพระอาจารย์ปัญญามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

เกือบทุกงานท่ีเกิดขึ้นที่วัดป่าบ้านตาด ส่วนใหญ่ท่านมักจะเป็น

ผู้วางแผนงานและควบคุมการดำาเนินงานก่อสร้างด้วยตนเอง 

ท่านอาจารย์พระมหาบัวเ ช่ือในความฉลาดหลักแหลมและ
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ความสามารถทางด้านวิศวกรรมของท่านพระอาจารย์ปัญญา

เป็นอย่างยิ่ง จึงแทบจะไม่เคยสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจของ 

ท่านพระอาจารย์ปัญญาในเรื่องเหล่านั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล โยธา หรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม  

ท่านพระอาจารย์ปัญญาได้สร้างสมความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง 

และสามารถนำาเอาความรู้ความสามารถดังกล่าวมาใช้ได้อย่าง 

ชำานิชำานาญและสง่างาม ซึ่งเป็นท่ีน่าประทับใจสำาหรับพระรูปอื่นๆ 

อยูเ่สมอ การทีว่ดัปา่บา้นตาดเปล่ียนแปลงจากเดิมทีเ่ปน็วดัธรรมดา 

ที่เรียบง่ายจนกลายมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำาคัญนั้น แสดงให้ 

เห็นถึงความสามารถของท่านพระอาจารย์ปัญญาในการบริหาร

จัดการทรัพยากรต่างๆ ของวัด แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ

รักษาขนบธรรมเนียมและสภาพแวดล้อมท่ีสงบและสัปปายะไว้ได้ 

เป็นอย่างดี

นอกจากเท้าที่บวมเรื้อรังกับความปวดและอาการอื่นๆ ที่ยังมี

บ้างแล้ว สุขภาพของท่านพระอาจารย์ปัญญายังคงเป็นปกติเป็น

เวลาหลายปี ถึงแม้อากาศที่ร้อนชื้นจะทำาให้เหน่ือยล้าบ้าง แต่การ 

ผา่ตดัเลก็ทีเ่ทา้ ไสต้ิง่ และตอ่มลกูหมาก กม็ไิด้ทำาใหท้า่นออ่นกำาลงัลง 

ไปมากในวัยชรา ท่านเพียงแต่ดูเหมือนจะร่วงโรยลงตามธรรมชาติ

แต่ยังคงมีกำาลังวังชาแข็งแรงเหมือนเดิม จนกระท่ังเมื่อท่านอายุได้  

77 ปี ในช่วงหน้าฝนของเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 จากการตรวจ 

เลอืดตามปกติ พบว่ามีอาการทีบ่ง่บอกว่ามเีลอืดออกภายใน ปรากฏวา่ 

มีการสูญเสียเลือดอย่างช้าๆ ที่แทบจะไม่เป็นที่สังเกตได้เลยภายใน 

ร่างกายของท่าน จากการวิเคราะห์จำานวนเม็ดเลือด แพทย์ได้วัด 
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ปริมาณที่สูญเสีย แต่ไม่สามารถบอกได้ถึงตำาแหน่งที่มีการสูญเสีย

เลอืดในรา่งกาย จากการตดิตามผลการตรวจในภายหลงับ่งว่าต้นเหตุ 

น่าจะอยู่ที่ลำาไส้ใหญ่ เมื่อตรวจดูลำาไส้ได้พบเนื้อร้ายท่ีงอกอยู่ตรง 

สว่นบนของลำาไสใ้หญข่องทา่นพระอาจารยป์ญัญา ซึง่แพทยย์นืยันว่า 

จะต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกออกทันที

ท่านพระอาจารย์ปัญญาน้ันดูไม่ออกว่าป่วย ท่านยังรู้สึกและมี

ท่าทางคอ่นขา้งสบายๆ ถา้แพทยมิ์ไดต้รวจพบโรคจากการตรวจเลอืด 

ทา่นคงไมร่ะแคะระคายถงึปัญหาการเจบ็ปว่ย หลงัจากทีไ่ดพ้จิารณา

ไตร่ตรองแล้ว ท่านพระอาจารย์ปัญญาได้ขอบคุณและปฏิเสธการ

ถวายการผ่าตดัของแพทย์ โดยกล่าวว่าทา่นอยากที่จะรักษาเนือ้ร้าย

ด้วยยาสมุนไพรแผนโบราณมากกว่า

ลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านที่วัดรีบจัดหายาสมุนไพรมาถวาย

และท่านพระอาจารย์ปัญญาก็เริ่มฉันยาโดยทันทีโดยไม่ได้มีความ 

วิตกกังวลใดๆ ถึงแม้ว่าจะมีความจำาเป็นที่จะต้องรีบรักษาโรคอย่าง

เร่งด่วน

แต่ท่านพระอาจารย์ปัญญายังคงทำากิจวัตรประจำาวันของท่าน

เสมือนกับว่าไม่มีอะไรผิดปกติ ด้วยความเชื่อว่ายาสมุนไพรนั้นได้ผล  

ท่านพระอาจารย์ปัญญาเดินทางไปกรุงเทพฯ ในอีกไม่กี่เดือน 

หลังจากนั้นเพื่อรับการตรวจทุกระบบที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจ 

เอ็มอาร์ไอพบว่าเนื้องอกนั้นได้หดตัวลงจากขนาดเดิม 5 เซนติเมตร

ลงเหลือเพียงแค่ 1 เซนติเมตร ซึ่งเป็นข่าวที่น่ายินดีและพอใจ
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ท่านพระอาจารย์ปัญญายังคงฉันยาสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง 

ต่อมาอีก 5 เดือนในช่วงต้นของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547  

ท่านพระอาจารย์ปัญญาต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจ 

ลำาไสใ้หญอ่กีครัง้ ผลของการตรวจยืนยนัสิง่ทีท่า่นรูสึ้ก กค็อืเนือ้งอกนัน้ 

หายไปโดยปราศจากร่องรอยเหลืออยู่เลย โชคดีที่ลำาไส้ใหญ่ช่วงบน

ของท่านนัน้ไมม่กีอ้นมะเรง็แลว้ ทา่นพระอาจารยป์ญัญาน้ันดเูหมอืน

จะพ้นขีดอันตราย

คำาถามต่อมาก็คือ ท่านควรจะฉันยาสมุนไพรต่อไหมในเมื่อการ

รักษานั้นประสบผลสำาเร็จ แพทย์แผนโบราณแนะนำาไม่ให้ท่านหยุด

การรักษาในทันที และแนะนำาให้ท่านยังคงฉันยาต่อแต่ในปริมาณ

เพียงครึง่เดยีว พระอุปฏัฐากของท่านพระอาจารยป์ญัญากราบเรยีน 

ขอให้ท่านอย่านิ่งนอนใจและทำาตามคำาแนะนำาของแพทย์ แต่ 

ทา่นพระอาจารย์ปญัญาไมเ่หน็ดว้ย ท่านเหน็ตรงกนัขา้มกบัความเหน็

สว่นใหญข่องญาติโยม ทา่นตดัสนิใจหยดุยาสมนุไพรโดยใหเ้หตุผลวา่ 

ยาได้ทำาหน้าที่ของมันแล้วจึงไม่มีความจำาเป็นต้องฉันอีก แต่การ

ตัดสินใจนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่กำาหนดชะตากรรมของท่าน

ภายใน 6 สัปดาห์ สุขภาพของท่านพระอาจารย์ปัญญาทรุดลง

อยา่งรวดเรว็ ลกูศิษยส์ามารถเห็นไดช้ดัวา่ความมชีวีติชวีาและความ 

กระฉบักระเฉงของทา่นไดล้ดลงไปมาก เมือ่เวลาผา่นไป อาการทรดุโทรม 

ของร่างกายย่ิงเห็นได้ชัดข้ึน ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ท่านมี

อาการผิดปกติในลำาไส้อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จึงเห็นได้ชัดว่าท่าน

มีอาการกำาเริบและคงจะไม่รอดชีวิตในคร้ังนี้ โอกาสที่จะสูญเสีย 
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ท่านพระอาจารย์ปัญญานั้นเป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ของท่านไม่สบายใจ 

และเปน็สิง่ทีทุ่กคนในหมูส่งฆท์ราบชดัว่ากำาลงัจะใกลเ้ขา้มา ในขณะที่

ท่านพระอาจารยป์ญัญายงัมชีวีติอยู ่ความตายจงึมคีวามหมายพเิศษ 

คือไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจ แต่เป็นการเตือนอย่าง

เร่งด่วนว่าวันเวลาของเราในโลกนี้นั้นน้อยนัก และน่ีคือบทเรียนบท

สุดท้ายที่ท่านพระอาจารย์ปัญญาได้ให้ไว้แก่ลูกศิษย์ของท่านทุกคน

การจากไปของท่านพระอาจารยป์ญัญามไิดเ้ป็นเรือ่งงา่ย ห้องของ 

ท่านซ่ึงมีกลิ่นของความเสื่อมสลายภายในร่างกายที่เริ่มเกิดขึ้นน้ัน

เงียบสงัด ได้ยินแต่เสียงหายใจที่อ่อนแรงของท่าน ถึงแม้ว่าจะมี

ความไมแ่นน่อนเกีย่วกบัความเจบ็ปว่ยทีอ่าจจะยดืเยือ้ แตท่า่นยงัคง 

แสดงใหเ้หน็ถึงความสงบสขุภายใน กลา่วคอืทา่นแสดงความองอาจ 

ด้วยศรัทธาที่ท่านมีต่อการปฏิบัติธรรมและความไม่หวาดหวั่นต่อ

มจัจรุาช ทีพ่ึง่ภายในทำาใหท้า่นสามารถเผชญิหนา้กับความตายอยา่ง

มีสติและสงบได้ในทันที

ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตท่าน ปัญหาสำาคัญเหนือสิ่งใดของ

ท่านพระอาจารย์ปัญญาคือกายที่อ่อนกำาลังลงไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นไป

ตามวาระกรรม ท่านต้องพ่ายแพ้ต่อความอ่อนเพลียและหมดแรง 

พระอุปัฏฐากของท่านได้รับคำาแนะนำาว่า หากท่านไม่ได้รับการป้อน

อาหาร ระบบย่อยอาหารของท่านจะหยุดทำางาน ซึ่งจะทำาให้ท่าน

อยู่ได้ไม่นาน แพทย์จากโรงพยาบาลแนะนำาให้ต่อท่อป้อนอาหารเข้า

ทางจมูกไปถึงกระเพาะอาหารของท่าน แต่ท่านปฏิเสธอย่างสุภาพ 

ญาติโยมที่ดูแลท่านรีบจัดเตรียมซุปและน้ำาแกงที่มีประโยชน์และ
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ถวายให้ท่านฉันอย่างล้นเหลือทุกเช้า แต่ท่านพระอาจารย์ปัญญามี

ความยากลำาบากแม้แต่จะกลืนน้ำาซุปเพียงแค่ไม่กี่ช้อนลงไป

เมื่อไม่สามารถที่จะฉันอาหารได้ ท่านจึงอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆ  

จนกระทัง่แทบจะไมส่ามารถขยบัตวัไดเ้ลย ทา่นยงัคงคยุและหวัเราะ

กบัผู้ทีอ่ยูร่อบขา้ง แตด่ว้ยน้ำาเสยีงทีเ่บาเสยีจนยากทีจ่ะเขา้ใจ ในยามที่

ทา่นพยายามทีจ่ะดืม่น้ำาชาของโปรดของทา่น ทา่นพระอาจารย์ปญัญา 

ยังกล่าวอย่างขบขันกับพระอุปัฏฐากอีกว่า ไม่มีอะไรที่จะทำาให้ชา 

ไม่อร่อยได้เท่ากับมะเร็งในลำาไส้ เมื่อมีผู้ถามถึงอาการของท่าน  

ท่านพระอาจารย์ปัญญาพูดเสียงแผ่วๆ ว่า ท่านไม่รู้สึกเจ็บ เพียงแต่

ไม่มแีรง มีหลายครัง้ทีแ่พทยก์ราบเรยีนเสนอจะใหม้อรฟ์นี แตท่า่ทาง

ที่สงบและเงียบนั้นเป็นการปฏิเสธอย่างนิ่มนวล

ท่านพระอาจารย์ปัญญายังคงมีสติรับรู้และมีปฏิกิริยาตอบ

สนองต่อสิ่งรอบตัวท่านจนถึงกลางคืนของวันที่ 16 สิงหาคม  

ซึ่งท่านดูเหมือนว่าจะปล่อยวางจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง  

ลมหายใจของท่านในเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นลึกและเป็นจังหวะ แต่ท่านไม่

แสดงท่าทีว่ารับรู้อะไรเลย ตลอดวันนั้นและในคืนสุดท้าย ลมหายใจ

ของท่านค่อยๆ สั้นเข้าและเบาลงเรื่อยๆ ในตอนเช้าตรู่ของวันที่  

18 สิงหาคม ลมหายใจของท่านนั้นสม่ำาเสมอแต่แผ่วลงมาก และ

ไม่นานหลังจากนั้นก็แทบจะไม่ได้ยินเลย ในที่สุดลมหายใจท่านเบา

เสยีจนไมม่ใีครบอกไดแ้นช่ดัวา่ลมหยดุไปตัง้แตเ่มือ่ใด พระอปุฏัฐาก

ของท่านพระอาจารย์ปัญญาในชั่วโมงสุดท้ายคาดว่าท่านจากโลกนี้

ไปเมื่อเวลาประมาณ 08.30 น.
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การละธาตุขันธ์ของท่านพระอาจารย์ปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่า 

การมรณภาพของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยทั่วไป เพราะ

การจากไปของท่านแสดงให้เห็นว่าท่านบรรลุธรรมในขั้นใดและ

สั่งสมพลังอำานาจของพระธรรมคำาสอนไว้ในตัวท่าน ในการ 

จากไปของท่านพระอาจารย์ปัญญา ท่านได้ทำาให้ลูกศิษย์เห็นว่า 

ครูบาอาจารย์ต่างๆ ในระดับท่านมักจะซ่อนคุณสมบัติที่ล้ำาเลิศไว้

หลายอย่างในระหว่างที่ท่านดำารงชีวิตอยู่ บางครั้งท่านเหล่านั้น

จะแสดงสิ่งดังกล่าวให้เห็นอย่างเต็มที่และชัดเจนเฉพาะในขณะที่

จะดับขันธ์เท่านั้น

ทา่นพระอาจารยป์ญัญามคีวามเช่ือมัน่อยา่งจรงิจงัวา่ชวีตินักบวช

นั้นต้องเรียบง่าย ซึ่งเห็นได้ชัดจากเครื่องบริขารเพียงไม่กี่ชิ้นที่ท่าน 

ทิ้งไว้ ถึงแม้ว่าท่านจะถือกำาเนิดขึ้นที่เหมืองแร่ทองคำา แต่สำาหรับ 

ทา่นนัน้ ทองคำานัน้กไ็มต่า่งอะไรกนักบัธลุดีนิ ท่านไมเ่คยตกเปน็เหยือ่

ของความมั่งค่ังร่ำารวย ความมีชื่อเสียง หรือความทะเยอทะยาน 

ทางโลก ท่านมิได้มีชื่อเสียงว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่โด่งดังไปทั่วโลก 

เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงหรือนักวิชาการที่มีความรู้สูง และท่านเอง 

กม็ไิดแ้สดงวา่มีอภญิญาหรอืมอีำานาจลกึลบั กลา่วอา้งว่าได้พบเทวดา 

หรอือยู่อยา่งสนัโดษเปน็เวลายาวนานแตอ่ยา่งใด ท่านเพยีงแต่แสดง

ให้เห็นถึงความจริงของสัจธรรมคำาสอนของพระพุทธองค์ที่สามารถ

จะค้นพบได้ในจิตใจของมนุษย์ ท่านพระอาจารย์ปัญญาได้แบ่งปัน

ปัญญาความรู้และศรัทธาในอำานาจของพระธรรมด้วยความสง่างาม

และออ่นนอ้มถ่อมตน เพือ่ชว่ยทำาใหจ้ติของเพ่ือนมนุษยหลดุพ้นจาก

ความทุกข์
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ในวันที่ 28 สิงหาคม ซึ่งเป็นเวลาสิบวันหลังจากท่านละขันธ์ 

สรีระสังขารของท่านพระอาจารย์ปัญญานั้นได้รับการถวายเพลิงที่ 

วัดป่าบ้านตาด มีการสร้างเมรุชั่วคราวสำาหรับการถวายเพลิงซึ่ง

ประดบัด้วยกลดแบบไทย บนลานกวา้งดา้นหน้าวดัใกลก้บัศาลาใหญ ่

ที่มีพื้นที่กว้างขวางซึ่งสร้างขึ้นไว้สำาหรับงานใหญ่และสำาคัญ  

แตศ่าลานัน้แทบจะไมพ่อรองรบัพระสงฆจ์ำานวนนบัพันและญาตโิยม

ที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาหลายหมื่นคนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ 

ทัง้ในประเทศและจากตา่งประเทศ เพือ่แสดงความเคารพคารวะเป็น

ครั้งสุดท้ายแด่พระเถระผู้ซึ่งความดีอันล้ำาเลิศของท่านนั้นได้เข้าถึง

จิตใจของผู้คนมากมาย

การถวายเพลิงนั้นถูกจัดขึ้นในยามบ่ายที่อากาศแจ่มใสและ

ปราศจากเมฆ มีอากาศกำาลังดี ไม่ร้อนอบอ้าวทั้งๆ ที่ในขณะนั้นเป็น

ฤดฝูน ในขณะทีห่บีบรรจุสรรีะของท่านพระอาจารยป์ญัญาวางบนเมรุ

ชั่วคราว ทุกคนเงียบสงบ มีปรากฏการณ์อันเหลือเชื่อที่ดึงดูดความ

สนใจของทุกคนไปบนท้องฟ้า และได้เห็นว่าบนท้องฟ้าที่สดใสนั้นมี

แสงสีขาวที่เจิดจรัสออกมาจากแหล่งที่เหมือนกับไม่มีขอบเขตและ

ทำาให้ตาพร่า เป็นจุดที่ใสสว่างดั่งเพชรที่เปล่งประกายออกมาและ

ค่อยๆ จางลงเป็นวงกลมสว่างสีอ่อนๆ รอบจุดสีขาวเหมือนเพชรนั้น  

มีวงที่สองปรากฏขึ้นอีกซึ่งเป็นแสงสีรุ้งที่มีขอบรอบๆ เป็นแสงสว่าง

สีขาวเหมือนปุยนุ่น เป็นพระอาทิตย์ทรงกลดที่งามไปด้วยความ

บริสุทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ล้อมรอบด้วยรุ้งกินน้ำาที่สวยงามด้วยเมฆ 

เบาใสและเปน็ประกายงดงาม ปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้อยา่งไมค่าดฝนันี ้

ทำาให้สายตาของทุกคนที่อยู่ในงานจับจ้องอยู่ที่พระอาทิตย์ทรงกลด
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บนสรวงสวรรค์ ผู้คนส่งเสียงฮือฮากันเบาๆ ขณะที่สายรุ้งที่เป็นรัศมี

ของดวงอาทิตย์นั้นค่อยๆ เลือนหายไป

ในระหว่างการถวายเพลิงสรีระของท่านพระอาจารย์ปัญญา

ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติได้รวมตัวกันและก่อให้เกิดปรากฏการณ์

พระอาทิตย์ทรงกลดที่น่าอัศจรรย์อีกสองครั้ง เสมือนว่าพลัง

อำานาจของการบรรลุธรรมของท่านพระอาจารย์ปัญญาได้ก่อให้

เกิดปรากฏการณ์นั้นขึ้นมา เพื่อจะสะท้อนให้เห็นความล้ำาเลิศและ

ละเอียดอ่อนของบุญบารมีของท่านให้ประจักษ์แก่สาธุชนทั้งหลาย 

ปรากฏการณ์ที่เป็นประจักษ์พยานยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงการบรรลุ

ธรรมขัน้สงูของทา่นพระอาจารยป์ญัญานี ้เปน็บทสรปุทีส่งา่งามเกิน

พรรณนาของชีวิตพระสงฆ์องค์หนึ่งและการปฏิบัติของท่าน ซึ่งมีแต่

ความเมตตาและความออ่นนอ้มถอ่มตนซึง่แผอ่อกมาใหแ้กส่รรพสตัว์

ทั้งหลายไปทั่วจักรวาลอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ





คำ�ไว้อ�ลัย

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้ละสังขารเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  

พ.ศ. 2547 ท่านเป็นที่รักและเคารพนับถืออย่างยิ่งทั้งทางด้านจิตใจ

และส่วนตัว ท่านเป็นครูที่ดีเลิศและพรั่งพร้อมไปด้วยสติปัญญา 

ทีค่อยสอดส่องและแหลมคม เป็นผูท้ีฉ่ลาดและมเีมตตาไม่มีประมาณ 

เกนิกว่าทีจ่ะเปรยีบ นีเ่ป็นความคดิของผูท้ีโ่ชคดีและมโีอกาสได้กราบ

และสนทนากับท่าน พวกเขาได้พบกับพระภิกษุที่มีท่าเดินที่ตั้งใจ 

แน่วแน่ ท่านเดนิขากะเผลกเล็กน้อยเนือ่งจากเท้าขวามปัีญหา แต่ทกุ 

ก้าวย่างไม่เคยสะดุด คอและไหล่ที่กว้างของท่านนั้นคุ้มงอเล็กน้อย 

ใบหน้าท่านยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อย และมีลักษณะเด่นของจมูกที่ 

ยาวใหญ่และรมิฝีปากทีบ่างเป่ียมไปด้วยเมตตา มอืทีแ่ขง็แรงของท่าน

แสดงให้เห็นถึงความเป็นช่างฝีมือ ผมท่านขาวเกรียนเรียบอยู่ข้าง 

ใบหูที่ใหญ่และกาง ในขณะที่ดวงตาสีนำ้าตาลที่ใจดีน้ันส่องประกาย 

ให้เหน็ว่าท่านเป็นคนมอีารมณ์ด ีแต่สิง่ทีค่นส่วนใหญ่สงัเกตเหน็มาก 

ทีสุ่ดในตัวของท่านพระอาจารย์ปัญญาวฑัโฒก็คอื ขณะทีอ่ยูใ่กล้ท่าน 



ปัญญาเหนือสามัญ186

จะรู้สึกได้ว่าสายตาและกิริยาท่าทางของท่านแสดงให้เห็นถึงความ 

เป็นนักปราชญ์ที่ควรแก่การเคารพนับถือ

ที่วัดป่าบ้านตาด มีผู้คนมากมายเข้ามากราบคารวะท่านพระ-

อาจารย์ปัญญาวัฑโฒ เพื่อทำาความรู้จักและหาโอกาสใกล้ชิดกับ

ท่านด้วยการเรียกขานที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาอันจริงใจและเต็มไป

ด้วยความเคารพ ท่านมิได้เป็นผู้ที่คอยจะแสวงหาการพบปะเช่นนี ้ 

แต่ท่านจะรับการสักการะด้วยกิริยาที่สงบ ไม่ยึดติด และมีแววตา 

ที่แสดงความแปลกใจเล็กน้อย เสมือนกับว่าท่านนั้นไม่แน่ใจว่าใคร

คือผู้ที่ควรต่อการกราบไหว้

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒมีน้ำาเสียงที่นุ่มนวลลุ่มลึก 

ทำาให้รู้สึกผ่อนคลายเสมือนกับเป็นสายน้ำาที่ไหลเย็นในป่าใหญ่ 

ท่านจะพูดเบาๆ กับคนที่เข้ามาหาท่าน ศีรษะท่านจะเอียงไป

ข้างหนึ่งอย่างอ่อนโยน ทำาให้น่าเคารพเลื่อมใสและน่าสนใจมาก 

นอกจากนั้น เนื่องจากท่านพอใจในความสันโดษ จึงมีน้อยครั้งที ่

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒจะพูดกับใครก่อน เว้นเสียแต่ว่ามี

ผู้เริ่มการสนทนาก่อน และท่านก็มิเคยจะพูดเกินความจำาเป็นเลย 

ท่านเป็นผู้ที่ไม่ก้าวก่ายในเรื่องใดๆ และเปี่ยมไปด้วยความนุ่มนวล

อ่อนโยนที่ทำาให้รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งทำาให้ท่านเป็นบุคคลที่น่าสนใจ

ในทุกสถานการณ์โดยมิได้ตั้งใจ

ผูท้ีไ่ดอ้ยูใ่กล้ตวัท่านจะรูส้กึไดถึ้งความสงบท่ีอยูภ่ายในตัวของทา่น

อย่างเห็นไดชั้ด สายตาของท่านทีม่องมานัน้เบิกกวา้ง สงบและเมตตา 
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ปราศจากความขัดแย้ง อคติ และความเห็น และด้วยความอบอุ่น  

ความฉลาด และความเมตตากรุณาของท่าน ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ 

ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่อรยิบคุคลตามคำาสอนของพระพทุธองคเ์ปน็อยา่งไร 

และด้วยตัวท่านเองเป็นตัวอย่าง จึงทำาให้ธรรมะที่ท่านสอนน้ันเป็น

สิ่งที่ปฏิบัติได้จริงและมีชีวิตชีวา คำาสอนของท่านทำาให้ผู้ได้ยินได้ฟัง 

มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงต่อพระธรรมและศรัทธาในความสำาคัญของ 

ตัวท่านในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือ ผู้ที่ได้สัมผัส 

คณุงามความดีของตวัทา่นมกัจะเหน็ความโลภ ความโกรธ และความ 

เหน็แกต่วัท่ีอยูภ่ายในใจของตนเองอยา่งชดัเจน และจากการทีไ่ดพ้บ 

เหน็กริยิามารยาททีน่า่เล่ือมใสและความไมย่ดึตดิของทา่น ผู้ทีป่ฏบิตัิ

ภาวนาอยา่งจรงิจงัจะทราบวา่ทา่นเปน็ครบูาอาจารย์ทีไ่มเ่หมอืนใคร 

เป็นผู้ที่พวกเขาปรารถนาที่จะได้พบและกราบไหว้บูชา

ทา่นพระอาจารยป์ญัญาวฑัโฒไดท้ำาหนา้ท่ีสำาคัญเพือ่ลกูศษิยข์อง

ท่านก็คือ ท่านได้อธิบายอย่างชัดเจนให้เห็นถึงเหตุไม่ดีที่ครอบงำา 

รงึรดัมดัจติใจของมนษุย ์และทา่นไดท้ำาใหล้กูศษิยไ์ดรู้เ้หน็ถงึธรรมชาติ

ที่บริสุทธิ์ของจิตที่สงบนิ่งและถูกปิดบังอยู่ภายใน คำาพูดของท่าน

สามารถที่จะนำาผู้ฟังทั้งหลายเข้าไปสู่สภาวะที่เป็นสมาธิ เกิดความ

สนใจในธรรมะเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะเปิดใจกว้างที่จะยอมรับ

พระธรรมคำาสอนซึ่งมีศักยภาพที่ไม่มีขีดจำากัดเพื่อการหลุดพ้น

คนส่วนมากที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อท่ีจะพบท่านนั้น

มักจะเป็นผู้ที่เพ่ิงเริ่มต้นในทางของมรรคและยังเต็มไปด้วยมุมมอง 

ทัศนคติ ความกังวล และความลุ่มหลงในทางโลก ในยามที่เขาได้
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รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ เขามักจะรู้สึก

ปลาบปลื้มใจ แต่ตัวท่านนั้นปราศจากกิเลสเก่ียวกับความสัมพันธ์

ทางโลก การอยู่ในสมณเพศของท่านซึ่งมีพระวินัยและการสละทาง

โลกแล้วนั้น ทำาให้ท่านสามารถปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ  

ท่ีมตีอ่ญาต ิครอบครวั เพ่ือนสนิทมติรสหายและอืน่ๆ ทา่นปฏบิตัติอ่ 

ทุกคนด้วยความมีอุเบกขาอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้เนื่องจากท่านได้

ปล่อยวางจากความสมัพนัธท์ีวุ่น่วายตา่งๆ ท่ีลว้นนำามาซึง่ความสญูเสยี 

และความทุกข์มานานแล้ว ไฟร้อนของกิเลสตัณหาและอารมณ์ 

ความรู้สึกได้ดับหมดแล้วในจิตใจของท่าน

อยา่งไรก็ตาม มญีาตโิยมจำานวนมากทีย่งัมไิด้ละความยดึตดิจาก 

ความทะเยอทะยานอยากทางโลกเพือ่ลาภยศ เขาชืน่ชมความถอ่มตน 

ของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ แต่ก็ยังต้องการให้ท่านได้รับ 

สมณศักด์ิและการยอมรับอันควรแก่บุคลิกท่ีสงบงดงามยิ่งของท่าน  

ในขณะที่ตัวท่านเองไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านั้น จึงทำาให้

ญาติโยมเสียใจและผิดหวังที่ท่านปฏิเสธที่จะตักตวงผลประโยชน์

จากบญุกุศลท่ีทา่นไดท้ำามาและแสวงหาชือ่เสยีงจากความสำาเรจ็ของ 

ท่านเอง แตใ่นหมูส่งฆ ์ความออ่นนอ้มถอ่มตนและความซือ่ตรงมัน่คง

ของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒนั้นเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างยิ่ง 

พระรูปอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับท่านต่างรู้สึกว่าท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ 

เป็นผู้ที่เขาสามารถฝากชีวิตไว้ด้วยได้

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้เรียนรู้ที่จะยอมรับสถานการณ์

ตา่งๆ ทีเ่กิดข้ึนในปจัจบุนัโดยปราศจากการต่อต้าน ทา่นเพียงแต่ปลอ่ย 
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ให้ปัจจุบันนั้นดำาเนินไปตามปกติ ท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงตาม

ธรรมชาติของเหตุปัจจัยในทุกสิ่งและทุกสถานการณ์ ท่านเข้าใจดี 

เกี่ยวกับธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงซึ่งทั้งนี้เกิดจากการที่ท่าน 

มคีวามเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงถงึความจรงิของสจัธรรม ในฐานะท่ีทา่นเป็น

ครบูาอาจารย์ ความเขา้ใจเชน่นีช้ว่ยทำาใหท้า่นสามารถท่ีจะแกไ้ขและ

จัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

ท่านได้เตือนให้ระวังการมองโลกตามความคิดของตนเอง โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเก่ียวกับเรื่องปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมักจะเป็น

เร่ืองที่พูดกันมากในหมู่ลูกศิษย์ของท่าน ท่านเข้าใจดีถึงการเกิดดับ

และทราบดีวา่ทกุสิง่ลว้นตอ้งดบัไป แตเ่น่ืองจากทา่นไมม่คีวามยดึตดิ 

อีกต่อไปแล้ว ท่านจึงไม่รู้สึกหวั่นไหวต่อความสูญเสีย เวลาที่ท่าน 

อบรมสั่งสอนคนทั่วไป ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒเห็นใจและ

เข้าใจต่อความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อเป้าหมายทางสังคม แต่ท่านก็ 

ทราบดีว่าการรับใช้สังคมโดยรวมแล้วนั้นไม่สำาคัญเท่ากับการกระทำา 

เหตใุนทางธรรม ทา่นเชือ่มัน่อยา่งแรงกลา้วา่การบรรลธุรรมของทา่น 

เป็นส่ิงสำาคัญอย่างยิ่งที่จะทำาให้ท่านสามารถช่วยเพื่อนมนุษย์ได้ 

ดีที่สุด

ท่านไม่หลงอยู่กับความพอใจหรือหมกมุ่นอยู่กับความผิดหวัง 

เวลาที่สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านไม่ได้รู้สึกดีใจเป็น

พิเศษ เวลาที่เจอกับอุปสรรคหรือความล้มเหลว ท่านก็มิได้ท้อแท้

หมดหวัง ท่านไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่านเพียงแต่

หาทางที่จะรับมือและทนอยู่กับมันให้ได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะก้าว
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ต่อไปอย่างแน่วแน่และไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรค ปัญหาหรือความ

ยากลำาบากใดๆ นี่เป็นหลักการในการดำารงชีวิตของท่าน และเมื่อ

ท่านใกล้จะละสังขาร ท่านก็ยังคงมีหลักใจที่ยึดมั่นอยู่ในอริยมรรค

ตามคำาสอนของพระพุทธองค์ โดยไม่ได้ถือว่าท่านได้ทำาหน้าที่ 

ของท่านสำาเร็จแล้วแต่อย่างใดเลย

ถ้าถามว่าท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้มอบอะไรเป็นมรดก 

ไว้ให้แก่พุทธศาสนาในยุคปัจจุบันบ้าง คำาตอบก็คือท่านได้เผยแพร่ 

สั่งสอนผลการปฏิบัติที่เกิดจากปัญญาที่ล้ำาเลิศของท่านด้วยความ

เมตตา ช่วยทำาให้ผู้ที่ใกล้ชิดท่านได้เข้าถึงพระธรรมคำาสอนของ

พระพทุธองค์อยา่งแทจ้รงิ ทา่นปรบัวธิกีารสอนของทา่นใหเ้หมาะสม 

กับภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงจริตนิสัยของลูกศิษย์ 

แต่ละคน ท่านทำาให้ลูกศิษย์รู้สึกว่าพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้

และเป็นสิ่งสำาคัญ โดยท่านปลูกฝังให้ลูกศิษย์มีธรรมะและสร้าง 

แรงบันดาลใจให้เขาเพื่อท่ีจะได้ก้าวเดินบนทางแห่งอริยมรรคเข้าสู่

การหลุดพ้นด้วยศรัทธา

เช่นเดียวกันกับสาวกที่สำาคัญทั้งหลายของพระพุทธองค์  

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้สอนพระธรรมที่ “งามในเบื้องต้น  

งามในทา่มกลาง และงามในทีส่ดุ พรอ้มดว้ยความหมายและสำานวนที่

ถกูตอ้ง” และดว้ยวธิกีารสอนทีเ่รยีบงา่ยและชดัเจน ทา่นไดว้าดแผนที ่

สำาหรับการเดินทางบนอริยมรรคสำาหรับผู้ที่มุ่งมั่นเสาะแสวงหา

หนทาง คำาสอนของท่านจะแสดงให้เห็นทางดำาเนินที่จะนำาไปสู่จิตใจ

ที่เป็นสุขและบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
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หากศึกษาอย่างละเอียดและด้วยใจที่เปิดกว้าง จะพบว่าคำาสอน

ของทา่นพระอาจารยป์ญัญาวฑัโฒสามารถทีจ่ะชว่ยจดุประกายใหก้บั

ผูท้ีเ่คยหยดุการปฏบิตัไิปหลงัจากทีรู่ส้กึวา่ได้ผลและมีความก้าวหน้า

ในช่วงแรก สำาหรับผู้ท่ีคิดว่าตนมีความรู้ดีเกี่ยวกับวิถีของชาวพุทธ 

ผลจากปัญญาของท่านอาจจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ของธรรมะ

และวิธีการใหม่ๆ ในการค้นพบตัวเองให้กับเขาได้ อย่างน้อยที่สุด 

ท่่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้ทำาให้ผู้ปฏิบัติเห็นภาพจากยอดเขา 

ซึ่งทำาให้ผู้ท่ีอาจจะมีความเข้าใจอย่างเลือนลางได้เห็นความสูงระดับ

ต่างๆ ที่ตนสามารถจะพิชิตได้บนหนทางของอริยมรรคตามแบบของ

พระพุทธองค์
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อ�ทิกลฺย�ณำ

งามในเบื้องต้น





การปฏิบัติเป็นเรื่องของเหตุและผล 

ซึ่งเป็นรากฐานที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จ 

ในวิถีทางดําเนินนั้นสิ่ งสําคัญคือ

บุคคลผู้ปฏิบัติและความเกี่ยวข้อง

ของทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทําในชีวิต

ประจําวัน ผู้ปฏิบัติจึงไม่อาจที่จะ

เลือกปฏิบัติแต่เพียงบางส่วนและ

ละเว้นไม่ปฏิบัติส่วนอื่นๆ



จุดประสงค์

การปฏิบัติเป็นเรื่องของเหตุและผล ซ่ึงเป็นรากฐานที่จะนำาไป 

สู่ผลสำาเร็จ ในวิ ถีทางดำาเนินนั้นสิ่ งสำาคัญคือบุคคลผู้ปฏิบัติ 

และความเกี่ยวข้องของทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทำาในชีวิตประจำาวัน 

ผู้ปฏิบัติจึงไม่อาจที่จะเลือกปฏิบัติแต่เพียงบางส่วนและละเว้น 

ไม่ปฏิบัติส่วนอื่นๆ

เราเคยคดิถึงจดุประสงคข์องการทำาสมาธิบา้งไหม การมจีดุประสงค ์

ท่ีถูกต้องนั้นเป็นส่ิงที่สำาคัญ นั่นก็คือเหตุผลของว่าทำาไมเราจึง 

ตอ้งปฏิบัต ิพทุธศาสนาตัง้อยูบ่นความจรงิทีว่า่พวกเราทกุคนประสบ 

กับความทุกข์และพยายามที่จะดับทุกข์ เราพยายามที่จะดับทุกข์ 

โดยใช้หลักการของเหตุและผล กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เรามักเริ่มจาก 

การหาสาเหตุที่เราเชื่อว่าจะทำาให้ความทุกข์ลดน้อยลง ดังนั้นเราจึง 

แสวงหาสาเหตุหรือวิธีต่างๆ ที่จะทำาให้มีความทุกข์น้อยลงและมี

ความสขุมากขึน้ ความทกุขไ์ดแ้ก ่ความรำาคาญเลก็ๆ น้อยๆ ไปจนถึง

ความทุกข์ทรมานที่แสนสาหัส เราทุกคนกำาลังพยายามที่จะแก้ไขให้
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ความทุกขร์ะงบัดบัไป ทกุคนไมว่า่จะเปน็พุทธศาสนิกชนหรอืผูนั้บถอื

ศาสนาอื่นๆ ก็ตามต่างมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขกันทั้งสิ้น

ถ้าเราฉลาดพอและเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง เราก็

อาจจะเลือกวิถีทางที่ถูกและสามารถพบกับความสุขที่ต้องการได้  

แต่เนื่องจากจิตของเราเต็มไปด้วยกิเลส เราจึงมักตัดสินใจผิด  

ซึง่ความคิดและการกระทำาทีผ่ดิๆ กม็กัจะทำาใหท้กุขม์ากขึน้ การทีไ่ม่

สามารถเข้าใจวิธีการดับทุกข์ที่ถูกต้อง ทำาให้เราทำาผิดซ้ำาแล้วซ้ำาอีก  

และนั่นคือสิ่งที่หลายคนกำาลังเผชิญ

ดังนั้นเพ่ือที่จะแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว เราจำาเป็นที่จะต้อง

ปรับความเข้าใจที่ผิดให้ถูกต้อง ถ้าเราสามารถทำาได้เราก็จะสามารถ

ขจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริง ดังน้ันจุดประสงค์ของการปฏิบัติใน

ศาสนาพุทธก็คือการศึกษาภายในตนเองให้เข้าใจถึงวิธีที่ถูกต้องเพื่อ

ดบัทุกข์ ศาสนาพุทธทีจ่รงิแลว้ทัง้หมดอยูท่ีก่ารเรยีนรูว้ธิคีดิทีถ่กูตอ้ง 

วิธีประพฤติที่ถูกต้อง และวิธีพูดที่ถูกต้อง การที่เรานำาสิ่งเหล่านี้มา

ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำาให้เราสามารถดับความทุกข์ได้

เราตอ้งฝกึฝนตนเองเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูว้ธิคีดิ วธิปีระพฤต ิและวธิพีดู 

ที่เหมาะสม เราต้องฝึกตนเองให้มีจิตที่แหลมคมเพื่อที่จะเข้าใจ

เหตผุลของสิง่ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติเพือ่ทีจ่ะทำาใหเ้รารูจ้กัตวัตนของ

เราอย่างแท้จริง การที่เรารู้จักตัวตนของเรานั้นจะทำาให้เรารู้จักผู้อื่น  

ซึ่งการที่รู้จักผู้อื่นก็จะทำาให้เราเรียนรู้ที่จะประพฤติและปฏิบัติต่อ
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ผู้อื่นอย่างถูกต้องต่อไป ทั้งนี้เป็นเพราะเรารู้จักวิธีที่จะปฏิบัติต่อ

ตนเองอย่างถูกต้อง

เครือ่งมอืในการทีจ่ะนำามาซึง่สิง่นีก้ค็อืวิธทีีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้

ได้ทรงสอนไว้ ซึ่งประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ถ้าเราศึกษา

ที่จะปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปัญญา อย่างจริงจังและถูกต้อง เราก็จะ 

สามารถเอาชนะกิเลสท่ีเปน็ตน้เหตขุองความทุกขไ์ด ้การเอาชนะกเิลส 

ได้จะทำาให้ความทุกข์เบาบางลงและหมดไปในที่สุด จุดมุ่งหมายนี้ 

เป็นส่ิงที่ทำาได้และหลายคนทำาได้สำาเร็จ มีคนจำานวนมากมายที่ได้

ปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปัญญา และได้ประสบความสำาเร็จ มีความ

พอใจและความสขุอยา่งยิง่ ดงันัน้หนทางไปสู่ความสขุกค็อืการปฏบิตั ิ

ศีล สมาธิ และปัญญา นั่นเอง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เรา 

เผชิญนั้นเกิดจากตัวเราเอง ดังนั้นเราจึงสามารถทำาให้ตัวเราเอง 

หลุดพ้นได้ เราจะหลุดพ้นได้ด้วยการเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญาและ

ความเข้าใจ การพัฒนาความเข้าใจนี้ทำาได้ด้วยการฝึกควบคุมการ 

กระทำาของตนเอง ฝึกฝนจิตให้แหลมคม และระงับความคิดฟุ้งซ่าน 

ซึ่งจะทำาให้จิตสงบและหยั่งลึกลงสู่ปัญญา ในขั้นนี้เราสามารถที่จะใช้

จิตพิจารณาเพื่อหาสาเหตุต่างๆ ของความสุขและความทุกข์

พระพทุธเจา้ทรงเรยีกการแสวงหาวธิทีีจ่ะแกไ้ขปญัหาทัง้ปวงและ

ดบัความทกุข์วา่หนทางสูอิ่สรภาพ ซึง่เริม่ดว้ยการฝกึฝนตนเองในการ

รักษาศีล แล้วจึงพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญาบนรากฐานของสติ
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และความเพียรพยายาม สติหมายถึงการรักษาจิตให้อยู่ในปัจจุบัน  

เราจึงต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายถึงการประคองจิตไม่ให้คิด

เร่ือยเปือ่ยหรอืไมล่มืตวั นีค่อืคำาสอนของพระพทุธเจา้ซึง่เป็นรากฐาน

ของการปฏิบัติธรรม

เราจงึควรทีจ่ะเขา้ใจถงึจดุประสงคแ์ละจดุมุง่หมายของการปฏบิติั

ภาวนาดังที่กล่าวมานี้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจะสร้างความมั่นใจใน

การเจรญิภาวนา ซึง่กจ็ะชว่ยทำาใหท้ราบถงึสิง่ทีค่วรทำาและไมค่วรทำา 

ในการปฏิบัติโดยมีจุดประสงค์และความมุ่งหมายเป็นสำาคัญ ซึ่งจะ

ทำาให้เราสามารถหาวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะที่จำาเป็นต่อการ

บรรลุจุดมุ่งหมาย

ในชว่งแรกเร่ิมของการปฏบิตัภิาวนาเรายงัไมค่วรมุ่งเน้นการบรรลุ

สัจธรรม สิ่งแรกที่เราต้องทำาคือการพัฒนาสิ่งที่จะช่วยให้เราค้นพบ

สัจธรรม ซึ่งก็ไม่แตกต่างอะไรกับการฝึกฝนของนักมวย นักมวยจะ

ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักแต่การฝึกซ้อมก็มิใช่รางวัล เพราะไม่มีการ 

แจกเหรยีญสำาหรับการฝกึซอ้ม ถงึแมน้กัมวยจะไมไ่ด้เหน็ผลระหว่าง

การฝึกซ้อม แต่การฝึกซ้อมก็เป็นสิ่งจำาเป็นที่สุดที่จะนำาไปสู่ความ

สำาเร็จในการแข่งขัน ซึ่งในทำานองเดียวกันผู้ปฏิบัติก็จะต้องฝึกฝน

ตนเองเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ประกอบต่างๆ ที่สำาคัญ จึงสามารถ

ที่จะหลุดพ้นจากความโง่เขลาและเข้าถึงจิต

ผู้ปฏิบัติทุกคนควรจะรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยในการฝึกปฏิบัติ

เบือ้งตน้ ประการแรกคอืการไมฆ่่าสตัวตั์ดชวีติ สองคอืการไมลั่กทรัพย์ 
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หรือเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตน สามคือการไม่ประพฤติผิดในกาม  

สี่คือการไม่พูดปด ห้าคือการไม่เสพสิ่งต่างๆ ที่ทำาให้ขาดสติ ศีลทั้ง 

5 ข้อนี้ถือเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ำาของสัตว์ประเสริฐ ที่สำาคัญกว่านั้น

การรักษาศีลจะช่วยเอื้อให้สิ่งแวดล้อมนั้นเหมาะสมต่อการเจริญ

สมาธิและปัญญา

ในระยะแรกของการภาวนาผู้ปฏิบัติไม่ควรที่จะพยายามหยั่งถึง

สัจธรรมขั้นปรมัตถ์ ธรรมขั้นนั้นยากเกินความเข้าใจของปุถุชน และ 

เนือ่งจากผูเ้ร่ิมตน้ปฏบิตัยิงัไมรู่อ้ยา่งถอ่งแท ้จงึมกัจะใหน้ยิามแบบผดิๆ  

ซึง่เป็นเพยีงแค่การคาดเดา อนัท่ีจรงิผูป้ฏบิติัมพีืน้ฐานของการปฏิบตั ิ

ท่ีแท้จริงอยู่แล้วถ้าเริ่มต้นจากสภาวะของตนและปัญหาของตนใน 

ปจัจบุนั เมือ่กลา่วถงึความทกุขโ์ดยทัว่ไปคนสว่นมากสามารถเขา้ถงึ 

และเข้าใจคำาสอนในระดับนั้นเนื่องจากตนเองเคยมีประสบการณ์  

โดยเฉพาะความเขา้ใจผดิทัง้หลายเกีย่วกบัสภาวะของตน คนส่วนใหญ่ 

เข้าใจและสามารถนึกย้อนถึงการกระทำาของตนที่คิดว่าจะทำาให้มี

ความสุข แต่ในความเป็นจริงนั้นมักจะนำาความทุกข์มาให้ สิ่งเหล่านี้ 

เป็นพื้นฐานที่ดีสำาหรับการเจริญภาวนา

ดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น การปฏิบัติภาวนาแบ่งเป็น 3 ส่วน

คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ส่วนของสมาธิและปัญญาต้องพัฒนา

ด้วยการทำาสมาธิ ซึ่งมีศีลเป็นพื้นฐาน ศาสนาพุทธจึงเกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติในทุกส่วน พระพุทธเจ้าทรงเปรียบธรรมะเสมือนกับ 

ก้อนหินที่จะนำาพาเราก้าวข้ามลำาธาร กล่าวคือเป็นคำาสอนในเชิง

ปฏบิตั ิสำาหรบัการปฏบิตัใินขัน้สงูตา่งๆ ควรจะรอปรกึษาครบูาอาจารย ์
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เป็นการส่วนตัวเมื่อเข้าถึงระดับนั้นๆ แต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้ที่ 

จะระงับจิตที่วุ่นวายและควบคุมมันให้ได้เสียก่อน เราจึงจะสามารถ 

เข้าถึงพลังที่แท้จริงของจิต

การปฏิบัติสมาธิประกอบด้วยการเรียนรู้ที่จะหยุดความคิดและ 

ประคองจติใหน้ิง่ ความคิดเปน็ปัจจยัสำาคญัทีป่ดิกัน้เราจากความสงบ  

เมื่อเราสามารถหยุดความคิดและทำาจิตให้สงบแล้ว ผลของสมาธิ 

จะปรากฏข้ึนเอง สมาธิจึงเป็นสภาวะแห่งธรรมชาติ เมื่อเราหยุด 

ความวุน่วายของจติและทำาจติใหส้งบ จติจะหลบัหรอืไมก็่เขา้สูส่มาธ ิ

ถา้เราสามารถหา้มตนเองไมใ่หห้ลบั จติกจ็ะเขา้สูส่มาธ ิซึง่เปน็ไปตาม 

ธรรมชาติ ถ้ามันเป็นเรื่องแปลกหรือเหนือธรรมชาติ พระพุทธเจ้า

คงจะไม่ทรงสอน สมาธินั้นจริงๆ แล้วมีอยู่ภายในจิต ถ้าเราเรียนรู้ที่

จะกำาจดักเิลสทีเ่กดิจากความคดิและความกระสบักระสา่ย สมาธก็ิจะ 

เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

ถ้าหากเราสามารถกำาหนดจิตไม่ให้คิด ทำาให้มันอยู่น่ิงนานพอ  

เราก็จะเข้าสู่สภาวะของสมาธิโดยปริยาย แต่ในขณะที่จิตเริ่มที่จะ 

เข้าสู่สมาธิ กิเลสต่างๆ จะปรากฏขึ้นทันที ก่อให้เกิดความสงสัย

วิตกกังวลซึ่งเป็นเหตุให้สภาวะของจิตที่สงบหายไป กิเลสจะ 

รบกวนจิตอยู่ตลอดเวลาและก่อกวนไม่ให้จิตอยู่น่ิง ซึ่งเหมือนกับ

กระแสลมที่ก่อให้เกิดคลื่นในทะเล เวลาที่ไม่มีลม คลื่นก็จะสงบและ

ซัดย้อนกลับสู่ทะเลเงียบๆ กิเลสนั้นยังเปรียบเสมือนตะกอนในน้ำาที่

ขุน่มวั ถา้ทิง้น้ำาไวใ้หน้ิง่นานพอ ตะกอนทัง้หลายกจ็ะตกลงสูเ่บือ้งล่าง 

และทำาให้น้ำาใสสะอาด
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สมาธิเป็นจุดอ่อนของชาวตะวันตกส่วนมาก คนเหล่าน้ัน 

ส่วนใหญ่แล้วจำาเป็นต้องใช้สมาธิมากกว่าคนอื่นเพราะอาศัยอยู่ 

ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายและเสียงดัง ข้อดีประการหนึ่ง

ของการมพีืน้ฐานในการทำาสมาธกิค็อืจะก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง

เก่ียวกบัคา่นยิมทางสงัคมของตน ความสงบอนัเกดิจากสมาธสิามารถ

จะทำาให้เราเห็นค่านิยมที่ผิดๆ ของสังคมที่อยู่รอบตัว และทำาให้ 

ทราบว่าควรจะมีค่านิยมที่สำาคัญต่างๆ อะไรบ้าง ความเปลี่ยนแปลง

ในทัศนคติจะทำาให้เห็นข้อเสียของสิ่งต่างๆ ที่เรามักจะช่ืนชมและให้

ความสำาคัญ ซึ่งเท่ากับเป็นการเปลี่ยนมุมมองทั้งหมด

การทำาสมาธิทำาให้เราเห็นคุณค่าของการที่จะน่ังอยู่อย่างสงบ 

และผ่อนคลายโดยไม่คิดถึงอะไรเลย ซึ่งเป็นทัศนคติที่ค่อนข้างจะ

แปลกสำาหรับคนในโลกตะวันตก เปรียบเสมือนเป็นการเรียนรู้ที่จะ 

ไม่ต้องทำาอะไร เพราะในการที่ไม่ทำาอะไรนั้น เราปล่อยให้จิตไปตาม

ทางของมัน ถ้าเราทำาเช่นนั้นอย่างถูกต้อง จิตก็มักจะนำาพาเราไปใน 

ทางทีด่ ีและนีค่อืสิง่ท่ีมคีณุคา่อยา่งยิง่เพราะเรากำาลงัเรียนรูท้ีจ่ะหนัมา 

ฟงัธรรม แทนทีจ่ะฟงัความคดิเหน็ของตนและของผูอ้ืน่ แตม่นัอาจจะ 

เป็นสิ่งที่ยากสำาหรับชาวตะวันตก ประโยชน์สำาคัญอีกประการหนึ่ง 

ของการทำาสมาธิ คือเวลาท่ีจิตนิ่ง เราสามารถที่จะเห็นภัยของ 

ความคิดที่วุ่นวาย ซึ่งจะผลักดันให้เราพยายามที่จะแก้ปัญหาที่คิด

ขึ้นมาโดยเร่งด่วน

สมาธิทำาให้จิตสงบ เมื่อเราฝึกสมาธิบ่อยๆ เข้า ความสงบจะ 

หยั่งลึกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของตัวเรา เมื่อถึง 
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ขั้นนั้น เรามักจะมีความนิ่งสงบอยู่ตลอดเวลา กิเลสต่างๆ  

ก็เกิดขึ้นได้ยาก และเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็จะสามารถเห็นและรู้จัก

กิเลสเหล่านั้น ในที่สุดเมื่อสภาวะของความสงบต่อเนื่อง เราจะ

รู้สึกว่าการกระทำาต่างๆ ที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม 

หรือไม่ควรอย่างยิ่ง นั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าสมาธิของเรามั่นคง 

และแน่วแน่ สมาธิต้องแน่นหนาพอที่จะทำาให้เราสามารถเพ่ง 

ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ความรู้สึกหรือร่างกาย ดังเช่นเมื่อ 

เรามสีมาธติัง้มัน่อยูก่บัรา่งกาย เราจะตอ้งทำาใหจ้ติจดจอ่อยูก่บักาย 

เพียงอย่างเดียว 

การฝึกทำาสมาธิมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะทำาให้เรามีสติ

และทำาให้จิตแหลมคม สมาธิจะดึงจิตเข้าด้วยกันและรวบรวม

ให้เป็นหนึ่งเดียว ถึงแม้ว่าสมาธิจะทำาให้จิตแหลมคมผ่องใส 

แต่สมาธิด้วยตัวของมันเองก็ไม่สามารถจะกลายเป็นปัญญาได้ 

ปัญญาต้องอาศัยความเพียรในการเจริญต่างหาก

เมื่อสมาธิแน่นหนามั่นคงแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มเจริญปัญญา 

ถ้าเราได้ฝึกที่จะทำาให้จิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างเช่น 

ลมหายใจ การฝึกฝนเช่นนั้นสามารถที่จะนำามาใช้เวลาที่เราเจริญ

ปัญญา เราสามารถที่จะนำาหลักการเดียวกันกับที่ใช้ในการทำา

สมาธิมาใช้กับการเจริญวิปัสสนา การทำาให้จิตเป็นสมาธิอาจจะ

ทำาได้ยากแต่เราก็ควรที่จะพยายามทำา และควรที่จะใช้ผลจาก

การทำาสมาธิเพื่อเจริญปัญญา เมื่อเจริญปัญญาอย่างถูกต้องแล้ว

ก็สามารถที่จะช่วยในการเจริญสมาธิเช่นกัน
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การเจริญปัญญานั้นมี 3 ระดับ คือ สุตมยปัญญา ซึ่งเป็น 

ปัญญาที่ เกิดจากการได้ยินและฟังหรืออ่านเกี่ยวกับธรรมะ  

จินตามยปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิด ไตร่ตรองเกี่ยวกับ

สิ่งที่ได้ฟังหรืออ่าน และภาวนามยปัญญา ซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดจาก 

การฝึกสมาธิและเป็นขั้นที่สำาคัญที่สุด เพราะปัญญานั้นเกิดจาก

ประสบการณ์โดยตรงและรู้ได้ด้วยตนเอง

เมื่อเราเห็นข้อเสียต่างๆ ของเราด้วยตนเองและตระหนักว่า 

สิ่งเหล่านั้นนำามาซึ่งความทุกข์ เราก็จะไม่ทำาสิ่งเหล่านั้นโดยปริยาย  

ไม่ใช่ว่าเราจะเตือนตนเพื่อที่จะไม่ทำาสิ่งต่างๆ ที่ไม่ดีเหล่านั้น 

แต่มันเปรียบเสมือนว่าเรารู้และเลี่ยงที่จะไม่จับเหล็กที่ร้อน  

ผลทีเ่กดิขึน้ภายในจะปรากฏขึน้กต็อ่เมือ่เราเหน็ขอ้เสยีต่างๆ ของตน 

ด้วยปัญญา

หลังจากที่ออกจากสมาธินั้นจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ที่จะเจริญวิปัสสนาและมุ่งความสนใจไปที่ร่างกาย สภาวะของจิต

ที่สงบจะช่วยให้เราใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาธรรมชาติที่แท้จริงของ

ร่างกายโดยง่าย เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน

จากการเจริญวิปัสสนาก่อนหน้านี้ ซึ่งจะออกไปในแนววิชาการ

และจิตก็ต่อต้านเพราะกิเลสต่างๆ คอยรบกวน สมาธิจะช่วยแก ้

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ และจะเป็นสภาวะที่มีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าจิต 

สามารถที่จะเข้าสู่สมาธิได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายเพราะจะต้องเอาชนะ 

นิวรณ์หรืออุปสรรคต่างๆ มากมาย
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การทีจ่ติมสีมาธทิีแ่น่นหนามัน่คงมปีระโยชนส์ำาคญัอยู ่2 ประการ 

ประการแรกคือสมาธิเป็นที่พึ่งที่แน่นหนามั่นคงแก่เรา เรารู้ชัดว่า 

ไม่มีอะไรที่จะทำาอันตรายเราได้เมื่ออยู่ในสภาวะนั้น ประการที่สอง 

คอืเวลาท่ีจิตอ่อนลา้จากการเจรญิวปิสัสนาหรอืพิจารณาดว้ยปญัญา 

เราสามารถใชส้มาธใินการผอ่นคลายจติ จรงิๆ แลว้เราสามารถใชส้มาธ ิ

ในการทำาใหจ้ติแจม่ใสอยูต่ลอดเวลา การทำาสมาธน้ัินจะทำาใหจ้ติสงบ 

อย่างยิ่งเสมอ จิตจะไม่ดื้อดึงและกลับอ่อนโยน

และนั่นคือจุดท่ีปัญญาเข้ารับช่วงต่อ การเจริญวิปัสสนาต้องใช้

ความสงบและนิ่งของสมาธิเป็นเครื่องช่วยที่จะเข้าถึงหยั่งลึก แต่เรา

ต้องทำาจิตให้มีความสงบเป็นพ้ืนฐานเสียก่อน มิฉะนั้นจิตจะไม่เป็น

หนึง่เดยีวหรอืฟุง้ซ่านอยู่เสมอ จติกจ็ะไมม่พีลงั ซึง่เหมอืนกบัน้ำาทีถ่กู 

พ่นกระจายไปทุกทิศทุกทางจากหัวฉีดน้ำาของสายยาง น้ำาไม่มีแรง

และไม่มีกำาลังมาก แต่ถ้าเราปรับหัวฉีดให้น้ำารวมเป็นกระแสเดียว  

น้ำาทีอ่อกมาก็จะมกีำาลงัคอ่นขา้งแรงมาก จติก็เชน่เดยีวกนั เราจำาเปน็

ทีต่อ้งอบรมใหจ้ติตัง้มัน่ ซึง่จะทำาใหเ้ราสามารถจดัการกบัปญัหาตา่งๆ  

ที่เกิดขึ้นได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพ

ปัญหาต่างๆ จะเกิดขึ้นระหว่างที่เราทำาสมาธิเพราะจิตของเรา 

เตม็ไปดว้ยกเิลส จติเปรยีบเสมอืนน้ำาท่ีใสสะอาดแตเ่ตม็ไปดว้ยตะกอน 

และสิง่สกปรกทัง้หลาย ซึง่ทำาใหน้้ำาไมเ่หมาะสำาหรบัการบรโิภค และ

เน่ืองจากเราไม่สามารถหาที่พึ่งในส่วนที่ใสสะอาดของจิตได้ เราจึง

ต้องหาที่พึ่งที่อื่น เราหาที่พึ่งจากกายของเรา จากผู้อื่น จากสถานที่

ต่างๆ และจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ เราพยายามที่จะยึดมั่น
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กับสิ่งเหล่านี้ ปัญหาก็คือเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายที่ไม่ยั่งยืน

และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถจะยึดมั่นถือม่ันกับอะไรได้

อย่างเที่ยงแท้แน่นอน เพราะทันทีที่เรายึดถือสิ่งเหล่าน้ัน มันก็จะ

สลายไป เราต้องการที่จะทำาให้สิ่งต่างๆ กลายเป็นของเราหรือเป็น

ส่วนหนึ่งของเรา แต่ความพยายามของเราที่จะยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ 

ตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ผิด ยกตัวอย่างเช่น เราซื้อสิ่งของอย่างหนึ่ง

และเรียกสิ่งนั้นว่าของเรา มีอะไรในของสิ่งน้ันที่ได้เปลี่ยนไปอย่าง

แท้จริงบ้างจากการที่เราได้ซื้อมันมา ไม่มีอะไรเลย ของสิ่งนั้นก็ยังคง

สภาพเดิมหลังจากที่เราได้ซื้อมันมา ซึ่งเหมือนกับก่อนซื้อ ความคิด 

ของเราเก่ียวกับของสิง่นัน้เทา่นัน้ทีเ่ปลีย่น เพราะสิง่นัน้ขณะนีเ้ปน็ของ

ของเรา เนือ่งจากการยดึมัน่ถอืมัน่เชน่นีเ้ปน็ความคิดทีผ่ดิ เราจงึไมม่ี

วันที่จะสามารถมีความสุขจากสิ่งที่เรายึดถือ และเนื่องด้วยสิ่งต่างๆ  

มทีกุขแ์ละความไมน่า่พงึพอใจเปน็ธรรมชาต ิเราจงึไมส่ามารถอาศยั

สิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งได้

ผู้คนต่างเสาะแสวงหาที่พึ่งที่จะทำาให้ตนเองมีความสุขอยู่ตลอด

เวลา แต่ก็ไม่สามารถที่จะค้นพบความสุขได้เลย เขาเริ่มต้นจากการ

มองเข้าไปภายในตน ถงึแมว้า่ทีพ่ึง่ขัน้ตน้นัน้จะอยูใ่นตนกจ็รงิ แตก่ห็า 

ไมเ่จอ เพราะถกูบดบงัดว้ยกเิลสคอื ความโลภ โกรธ และหลง เวลาที ่

คนมองลึกเข้าไปในตน และเห็นแต่ความวุ่นวายก็เพราะกิเลสเหล่านี้  

เขาไมพ่บอะไรเลยทีต่อ้งการ ไมม่อีะไรท่ีจะเปน็ท่ีพึง่ได ้แลว้คนเหลา่นี ้

จะทำาอยา่งไร เขาจงึค้นหาจากโลกภายนอก ซ่ึงทำาใหเ้ขาสนใจสิง่ต่างๆ  
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มากมายและติดตามอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ไม่เป็นผลดีหรือไม่ได้รับ 

ความพอใจในการแสวงหาที่พ่ึงทางใจหรือส่วนตัวของตนแต่อย่างไร 

แต่กลับได้พบกับความทุกข์ที่มากขึ้นเพราะยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ไม่มี

แก่นสาร เหมือนกับการคว้าอากาศ แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้คนก็ยังคง

ยดึมัน่ถือมัน่เหมอืนเดมิและหวงัว่าจะพบความสขุ แตก่ลับประสบกบั 

ความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีที่จะนำาไปใช้ในการดับทุกข์จากภายใน 

เนื่องจากเราพยายามจะต่อสู้อยู่ตลอดเวลากับกิเลสทั้งหลายที่เป็น

เหตุและทำาให้เราเป็นทุกข์ และเมื่อเราเริ่มที่จะขจัดกิเลสทั้งหลาย  

เรากจ็ะไดพ้บเห็นแก่นแท้ของจิต และเราเริม่ทีจ่ะเหน็คณุคา่อนัยิง่ใหญ ่

ของจิต เมื่อเราเริ่มที่จะเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของจิต ความยึดมั่นใน 

แกน่แทข้องจติจะเกิดขึน้ และเมือ่มหีลกัใจท่ีแน่นหนาขึน้ ความยดึติด 

ทางโลกก็จะค่อยจางหายไป

ยิ่งเราขจัดกิเลสได้มากเท่าไร เราก็จะยิ่งเห็นคุณค่าของจิต  

จนในที่สุดเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติท่ีแท้จริงของจิตได้โดยสมบูรณ์ 

ความยึดติดทางโลกก็จะหมดไป โดยไม่ต้องพยายามสละสิ่งต่างๆ  

ทั้งหลาย เพราะในขั้นนั้นการสละจะเป็นไปโดยปริยาย และน่ีคือ 

จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของคำาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในคำาสอนของท่านนั้นพระพุทธเจ้าทรงได้ใช้อุปมาอุปมัยต่างๆ 

ท่านทรงกล่าวถึงสัจธรรมต่างๆ ของโลกโดยอนุโลม องค์พระสัมมา-

สัมพุทธเจ้าทรงไม่ได้สอนเก่ียวกับสัจธรรมในขั้นปรมัตถ์ เพราะ
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สจัธรรมขัน้นัน้ไมส่ามารถท่ีจะอธบิายได ้ทา่นได้ทรงสอนถงึกศุลกรรม

ที่จะทำาให้เราเข้าถึงปรมัตถธรรม คำาสอนทั้งหมดน้ันเป็นสิ่งที่จะนำา

เราก้าวข้ามความหลงทีม่อียูไ่ปสู่สภาวจติทีป่ราศจากกเิลสและรูม้าก

พอทีจ่ะเขา้สูน่พิพาน เราจงึตอ้งยกระดบัของจติใหถ้งึจดุนัน้ แลว้เรา 

จงึจะสามารถขา้มพ้นไปได ้ดงัน้ันเราจงึไมอ่าจทีจ่ะประสบความสำาเรจ็ 

หากเราพยายามที่จะหาทางหลุดพ้นโดยที่ไม่ได้ยกระดับของจิตให้ 

หมดจากกิเลส

สำาหรบัขัน้ตอนของการเริม่ฝกึปฏบิตั ิเราเริม่จากสภาวะท่ีเปน็อยู ่ 

นั่นคือปุถุชนคนธรรมดาผู้มีความเข้าใจระดับพื้นฐาน ตอนต้นนั้น 

เราจะต้องใช้และแสวงหาประโยชน์ให้มากที่สุดจากความรู้ขั้น 

พืน้ฐาน และเมือ่ปฏบิตัติอ่ไปเรือ่ยๆ เราจะเหน็วา่ความรูค้วามเขา้ใจ 

ขั้นพื้นฐานนั้นไม่เพียงพอ เราจึงต้องหาวิธีใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ และ 

วสิยัทศันที์ล่ะเอียดกว่าเดมิ นัน่ไมไ่ดห้มายความวา่ความรูข้ัน้พืน้ฐาน 

นัน้ผิดแต่ไมเ่พยีงพอ คอืไม่สามารถทีจ่ะอธิบายสภาวะต่างๆ ทีล่ะเอยีด 

ขึ้นไปอีกได้อย่างถูกต้อง

มีหลายๆ สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการทำาสมาธิที่ความเข้าใจธรรมดา

ไม่สามารถจะอธิบายได้ ประสบการณ์เหล่านี้ไม่เคยเกิดหรือยากเกิน

ความเข้าใจของเรา และด้วยเหตุนี้เราจำาเป็นต้องหาวิธีใหม่เพื่อที่จะ 

ทำาความเขา้ใจ หลงัจากทีเ่ราไดใ้ช้วธิกีารใหมสั่กระยะหน่ึง เรากจ็ะเหน็วา่ 

ยงัไมเ่พยีงพอหรอืยงัไมเ่หมาะสม เราจงึตอ้งพฒันาแนวความคดิอืน่

เพื่อที่จะเข้าใจ และด้วยวิธีเช่นนี้เราจึงค่อยๆ ปรับวิธีการจนมีความ

ก้าวหน้าในการทำาสมาธิอย่างต่อเนื่อง
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วิถีของพุทธศาสนานั้นนำาพาไปสู่สัจธรรมในขั้นปรมัตถ์ และ 

วิธีเดียวที่จะถึงจุดนั้นได้ก็ด้วยการปรับสภาวะของจิตอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม ถ้าเรายกระดับจิตของเราถึงขั้นของปรมัตถธรรม  

เราก็จะสามารถรบัรูถ้งึความจรงิในขัน้นัน้ จดุประสงคข์องการฝกึปฏบิตั ิ

สำาหรับชาวพุทธก็คือเพื่อที่จะถึงจุดๆ นั้น สัจธรรมในขั้นปรมัตถ์ 

นัน่ก็คอืพระนพิพาน เพราะฉะนัน้เราจงึตอ้งปรบัจติของเราใหถ้งึพรอ้ม 

ดว้ยปจัจยัทีจ่ะนำาไปสูน่พิพาน หากเราไดส้รา้งปจัจยัเหลา่นีใ้หก้บัจติ  

เรากจ็ะสามารถบรรลถุงึจดุมุง่หมายนัน้ในทีส่ดุ มฉิะนัน้แลว้ เรากจ็ะไม่

ประสบความสำาเรจ็ ดงันัน้การฝกึฝนปฏบิตัทิัง้หมดจงึบง่ชีถ้งึวถิทีาง 

เข้าสู่นิพพาน

เราต้องพยายามทำาความเข้าใจว่าวิถีของพุทธศาสนานั้นไม่ได้ 

เป็นสิ่งที่ทำาได้โดยรวดเร็ว คำาสอนเหล่านี้ที่ถูกถ่ายทอดมาจาก

พระพุทธเจ้าโดยตรง ซึ่งมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเพราะพระองค์ท่าน

ได้ทรงคำานึงถึงธรรมชาติของมนุษย์ แต่คำาสอนเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็น

กฎตายตัว สรุปแล้วพุทธศาสนานั้นเป็นวิธีการ เราจึงสามารถปรับ

เปลี่ยนวิธีการให้ตรงกับความจำาเป็นหรือต้องการของตน เราไม่

จำาเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามทุกอย่างที่ได้อ่านในหนังสือ เพราะความ

ที่เป็นวิธีการ คำาสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงไม่ใช่ปรมัตถธรรมในตัว 

ของมันเอง มันเป็นความจริงในทางโลก แต่ปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่ 

เหนือกว่านั้น

ในตอนแรกเราจำาเปน็ท่ีจะตอ้งใชว้ธิกีารทัว่ๆ ไปกอ่นเพราะเรายัง

ไมรู่ม้ากพอ แต่เมือ่เราคุน้เคยกบัวธิตีา่งๆ ทัว่ไปแลว้ เรากจ็ะสามารถ 
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คน้ควา้และเสาะแสวงหาวธิทีีเ่หมาะสมมากขึน้ เราก็จะค่อยๆ พบว่า 

อะไรที่เหมาะกับเราและใช้มัน เราต้องทดลองวิธีการใหม่ๆ จากผลที่ 

ไดร้บัอยู่เสมอ เราตอ้งถามตวัเองว่าผลทีไ่ดรั้บน้ันทำาใหเ้ราสงบขึน้และ

มีความเข้าใจมากข้ึนไหม หรือว่าทำาให้เราไม่สงบและเข้าใจน้อยลง  

ถ้าวิธีการนั้นทำาให้เราสงบขึ้นและเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น ก็ควรที่จะ

ทำาต่อไป

เราต้องทดลองด้วยตนเองเพื่อที่จะหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด 

สำาหรับตน นี่แหละคือวิธีของกรรมฐาน คำาว่ากรรมฐานน้ัน 

หมายความว่า “ฐานของกรรม” หรือ “ที่ตั้งของการกระทำา” ที่ตั้ง 

ของการกระทำานี้รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำามาทั้งหมดในการ

ปฏิบัติภาวนา ในการฝึกกรรมฐานนั้นต้องมีความคิดริเริ่มและค้นหา 

สิง่ใหม ่เราต้องคดิดว้ยตนเองใหม้าก และตอ้งคน้หาวธิกีารของตวัเอง  

เมื่อเราประสบปัญหาในการทำาสมาธิ เราควรจะต้องหาวิธีที่ดีที่สุด 

ที่จะแก้ไขปัญหาน้ัน ผู้ที่ฝึกกรรมฐานบ่อยครั้งมักจะมีวิธีการปฏิบัติ

ของตนทีต่่างจากคนอ่ืน เราตอ้งเรยีนรูวิ้ธกีารต่างๆ ทีจ่ะชว่ยใหเ้ราเอา 

ชนะปัญหาที่เจอในการปฏิบัติ และเราจะสามารถพบคำาตอบได้ด้วย

ตนเอง

กิเลสต่างๆ ของจิตไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนหรือความคาดเดา  

ตรงกันข้าม กิเลสกลับสร้างความสับสนวุ่นวายในความคิดและ

ความรูส้กึ ซึง่เปน็เหตใุหเ้กดิปญัหาตา่งๆ มากมาย และเพราะเหตนุี ้

บางครั้งเราจำาเป็นที่จะต้องใช้ศีลเพื่อจะแก้ปัญหา บางครั้งเรา 

ต้องใช้สมาธิและในบางครั้งเราต้องใช้ปัญญา โดยปกติแล้วสมาธินั้น 
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จะต้องเปน็สิง่ทีต่อ้งฝึกฝนกอ่นเพือ่ควบคมุจติกอ่นทีจ่ะพฒันาปญัญา  

แต่ทว่าเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นและเป็นช่วงท่ีเหมาะสมกับการที่จะใช้ 

ปัญญาในการแก้ไขก่อน เราก็ควรจะทำาและสามารถที่จะใช้ปัญญาใน

สถานการณ์นั้นๆ

การปฏบิตัภิาวนาไมไ่ดเ้ปน็สิง่ทีแ่น่นอนและตายตัว แต่ละคนต้อง 

หาวิธีการของตนเอง ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์

ที่จะเลือกวิธีปฏิบัติต่างๆ ถ้าเราเจอกับอุปสรรคหรือนิวรณ์ที่ไม่ได้ 

มีการบอกวิธีแก้ไขไว้ เราจะต้องพ่ึงปัญญาเพ่ือที่จะหาวิธีแก้ไขใน 

ขณะนัน้ เราไมส่ามารถทีจ่ะพึง่หนงัสอืเพยีงอยา่งเดยีว หนงัสอืเปน็แค ่

โครงรา่ง เพราะฉะน้ันจงึเปน็หนา้ท่ีของเราทีจ่ะเตมิเนือ้หนงัให้โครงรา่ง 

ดังกล่าว

เมื่อเราได้สร้างที่พ่ึงท่ีแท้จริงภายในแล้ว ความยึดติดกับสิ่งอื่นๆ  

ก็จะหายไปโดยธรรมชาติ สิ่งท่ีเราทำาผิดทั้งหลายและปัญหาที่เรา 

ก่อขึ้นล้วนเกี่ยวข้องกับการที่เราส่งจิตออกไปสู่โลกภายนอก การที่ 

ส่งจิตออกทำาให้สูญเสียพลังของจิต และเมื่อเราต้ังจิตไว้ภายในและ 

ยตุกิารสญูเสยีพลงัจติ เรากจ็ะอยูใ่นปัจจบุนัเสมอ และทกุสิง่ทกุอยา่ง

จะเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ

เราควรจะต้องรู้ว่าภายในจิตของเราน้ันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะ 

บอกเราว่าอะไรคือิสิง่ทีถ่กูต้อง อะไรคอืกเิลส และอะไรคอืสิง่ทีถ่กูต้อง

ทีค่วรทำา สิง่นัน้กค็อืธรรมะ เมือ่เราตระหนกัว่าเรามธีรรมะอยูภ่ายใน  

เราต้องเรยีนรูท้ีจ่ะสงัเกตและเชือ่ฟังสิง่นัน้ ไม่ใช่เป็นการบงัคับ แต่บางสิง่ 
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บางอย่างจะบอกเราว่าอะไรคือสิ่งที่ควรและถูกต้อง และบ่อยครั้ง 

มักจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการที่จะทำา

เราควรจะเรียนรู้ที่จะรู้จักสิ่งนั้นให้ดีเพราะมันจะเป็นสิ่งช้ีนำาที่

เยี่ยมยอด ย่ิงเรารู้จักธรรมะมากเท่าไรก็จะยิ่งเหมือนกับเรามีครูที่

ชี้นำาเราอยู่ภายใน ครูบาอาจารย์สำาหรับภายนอกก็เป็นสิ่งจำาเป็น

และควรม ีแตส่ดุทา้ยแลว้เราจะตอ้งอาศยัครูภายในเพือ่ทีจ่ะทดแทน 

ครภูายนอก และเมือ่เราสามารถทำาสิง่นัน้ไดแ้ลว้ เรากจ็ะไมต่อ้งอยูใ่กล ้

ครูบาอาจารย์อีกต่อไป เราสามารถที่จะฝึกฝนปฏิบัติด้วยตนเอง 

เพราะฉะนั้นเราจำาเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อที่จะได้รู้จักครูภายใน และ

ตั้งใจฟังคำาสอนของธรรมะ

เมื่อเรารู้จักครูภายในและตั้งใจฟังธรรมะอย่างจริงจัง เราจะ

สามารถแยกแยะไดร้ะหวา่งกเิลสและธรรมะ ในทีส่ดุเรากจ็ะคน้พบวา่ 

กิเลสต่างๆ นั้น จริงๆ แล้วก็คือตัวเรานั่นเอง กิเลสทั้งหลายคือสิ่งที่ 

ควบคุมทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่ราทำา ซึง่รวมถงึความคดิ วาจาและการกระทำา 

ทัง้หมด และธรรมะดเูหมอืนวา่จะเป็นสิง่ทีน่อกเหนอืจากนัน้ เปน็สิง่ที ่

ชี้นำาทางให้เรา เราจึงต้องศึกษาเพื่อที่จะรู้จักและเข้าใจธรรมะ ซึ่งจะ

ทำาใหเ้รารูส้กึเหมือนกบัวา่เปน็สิง่ทีอ่ยูน่อกเหนอืจากตวัเราเอง เราจะ 

ตอ้งเรยีนรูว่้าในขณะทีส่ิง่ตา่งๆ นัน้เปน็ของปลอม ธรรมะคอืสิง่ทีจ่รงิแท ้ 

หน้าท่ีของเราก็คือการขจัดส่ิงแปลกปลอมท้ังหลายซ่ึงเป็นกิเลสออกไป 

เพื่อที่จะให้เหลือแต่ธรรมะ
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พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์ทรงสอนเพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ 

ทกุข์และการดับทกุข ์ครัง้หนึง่ทา่นทรงหยบิใบไมใ้นปา่ขึน้มาหน่ึงกำามอื 

และถามสาวกของทา่นวา่ ระหวา่งใบไมใ้นพระหตัถ์ของพระองค์ท่าน 

กับใบไม้ที่อยู่ในป่าสิ่งไหนมากกว่ากัน สาวกได้ตอบว่า ใบไม้ใน

พระหัตถ์มีอยู่น้อย ในขณะที่ใบไม้ในป่ามีจำานวนมาก พระองค์จึงได้

ตรัสว่า สิ่งที่ทรงสอนนั้นก็เหมือนกับใบไม้ในพระหัตถ์เมื่อเทียบกับ 

สิง่ท่ีพระองค์ทรงรูซ้ึง่เหมอืนกบัใบไม้ในป่า แล้วทา่นตรสัว่า “ทำาไมเรา 

จงึไมส่อนความรูท้ัง้หมดทีเ่ราม ีนัน่ก็เพราะสิง่เหลา่นัน้ไม่ไดน้ำามาซึง่

การดับทุกข์และไม่ได้นำาไปสู่นิพพาน”

กลา่วคอืพระพุทธเจา้ตรสัว่า: เราไดส้อนวธิทีีพ่วกท่านควรจะฝกึ 

และพัฒนาจิตของท่าน และเมื่อท่านทำาตามวิธีนั้นอย่างถูกต้อง

ท่านก็จะพบกับพระนิพพาน แล้วเมื่อนั้นท่านก็จะสามารถรู้เห็น 

ความจริงและตอบคำาถามทั้งหลายที่ท่านมีด้วยตนเอง
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มีความเข้าใจผิดกันมากเกี่ยวกับทางสายกลางในโลกตะวันตก 

ผู้คนคิดว่าหมายถึงทางที่ง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ แต่น่ันเป็น

เพยีงความคิดของคนมกีเิลสและมจีติเศรา้หมอง เชน่ มคีวามขีเ้กยีจ

และความพอใจแบบไร้ความสำานึก ความเพียรเป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก

เพราะมันสวนกับกระแสของกิเลส คนเรามีความอยากอยู่ลึกๆ ที่จะ

ทำาอะไรตามสบายหรือทำากิจกรรมที่เคยชินตามใจชอบ ซึ่งง่ายและ 

ไม่ยุง่ยากมากนกั ดว้ยนสิยัเชน่นีจ้ติจงึมกัจะคดิอยา่งนีอ้ยูเ่สมอ เพราะ 

ไม่ต้องอาศัยความพยายามมากนัก

แต่การที่จะฝึกจิตให้ไปในแนวทางใหม่ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก 

และลำาบากมาก การฝืนความเคยชินอันเป็นการสวนกระแสต้องใช้ 

ความมุ่งมั่นและความพยายามของจิต ซึ่งต้องมีความตั้งใจที่จะ

ทำาให้เกิดขึ้นและนำาไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราสังเกตเห็นว่าตนเอง 

มคีวามอยากอาหารมาก เราอาจจะตอ้งตัง้ใจท่ีจะรบัประทานอาหาร

ท่ีไม่มีรสชาติเพ่ือที่จะยับยั้งความอยากและทำาให้สภาวจิตของเรา
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กลบัสูค่วามพอด ีถ้ามคีวามยดึตดิกับรสชาตอิาหาร เราอาจจะเลือก

รับประทานเฉพาะอาหารที่ไม่ปรุงแต่งมากและไม่อร่อย และเลือก 

รับประทานเฉพาะส่ิงท่ีจำาเป็นต่อร่างกายเท่าน้ัน เพราะการรับประทาน 

อาหารที่ดีและอร่อยจะดึงจิตของเราไปในทางที่ผิด เราจำาเป็นท่ีจะ

ต้องหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อที่จะบังคับจิตให้กลับสู่ความพอดี 

อกีครัง้ ในทำานองเดยีวกนัเวลาทีเ่ราเจอสภาวะต่างๆ ทางจติท่ีรบกวน

การปฏิบัติสมาธิภาวนา เราก็จำาเป็นที่จะต้องหาทางแก้ที่ถูกต้อง  

นั่นก็คือทางสายกลาง

ทางสายกลางคอืการปฏบิตัติา่งๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิพลงัทีจ่ะปรบัเปลีย่น 

ความเคยชินที่เกิดจากกิเลส ถ้ากิเลสทำาให้จิตใจเราเอนเอียง 

ไปในทางใดทางหนึ่ง เราต้องใช้น้ำาหนักถ่วงอีกข้างหนึ่งเพื่อให้ใจเรา

กลับมาเป็นกลาง การเจริญสติในปัจจุบันเท่าน้ันที่จะทำาเราเห็นได้

ชัดเจนถึงสิ่งที่ไม่สมดุลต่างๆ ปัจจุบันคือจุดศูนย์กลางของจิต จิตเรา

ตั้งอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ที่นี่และเดี๋ยวนี้ อดีตและอนาคตเป็นเพียง

ความคิดที่กิเลสใช้หลอกเรา เป็นเหมือนเงาที่เราคอยคว้าและยึดไว้ 

เพียงเพ่ือจะนำามาซ่ึงความทุกข์ อดีตเป็นเพียงของปลอมซึ่งไม่ได้ 

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง และอนาคตก็เป็นเพียงการคาดเดา

ซึง่กไ็มไ่ดเ้ปน็ความจรงิแทเ้ชน่กัน สิง่เดยีวทีเ่ปน็ความจรงิกคื็อธรรมะ

ในปัจจุบันเท่านั้น

คร้ังหน่ึงอาตมาเคยคุยกับคนรู้จักเก่ียวกับ อดีต อนาคต และปัจจุบัน  

เขากล่าวว่า ปัจจุบันผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก อาตมาก็นึกในใจว่า 

มันไม่ได้เป็นเช่นน้ันเลย ปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยน ปัจจุบันไม่มีการ
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เคลื่อนไหว ปัจจุบันก็คือปัจจุบันเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น  

ปจัจบุนัเปน็เรือ่งเฉพาะตวัภายในตวัเรา ความเปลีย่นแปลงตา่งๆ เปน็ 

สิง่ทีเ่กิดขึน้ภายนอก เหตกุารณ์และปรากฏการณต่์างๆ เปลีย่นแปลง 

โดยมีความเกิดขึ้นและดับไป แต่สิ่งเหล่าน้ันเป็นเพียงภาพลวงตา 

ปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยน สิ่งที่อยู่โดยรอบทุกอย่างเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง 

แต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสภาวจิตเบื้องลึกไม่ได้เปลี่ยน

การคอยสังเกตและตั้งจิตให้อยู่ในปัจจุบันทำาให้เราเห็นสภาวะ

ภายในจิตของเรา เรารูว้า่มงีานทีย่งัคงเหลอืตอ้งทำามากนอ้ยเพยีงใด  

ซึ่งทำาให้มองเห็นเส้นทางหรือวิถีที่เราควรเลือก เม่ือเราเห็นหนทาง

ขา้งหนา้ เราจะรู้ขอบเขตของภาระหน้าทีแ่ละสิง่ทีค่วรเพยีรพยายาม

ในการปฏิบัติจิตตภาวนา กล่าวโดยสรุป การอยู่กับปัจจุบันก็คือ

การเจริญสติ เราจะรับรู้และเข้าใจถึงความไม่เที่ยงหรือความเป็น

อนจิจงั เรามองเหน็สิง่ตา่งๆ ดว้ยสต ิและพจิารณาเหน็วา่สิง่เหลา่น้ัน

เปล่ียนแปลงสภาพอยูต่ลอดเวลา เราไดย้นิเสยีงต่างๆ และพงึเหน็วา่

เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลา เราเริ่มที่จะเข้าใจถึง

ธรรมชาติของความไม่เที่ยงซึ่งมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง

ต่อไปเราอาจจะพิจารณาลมหายใจที่เปลี่ยนแปลงเข้าออกอยู่ 

ทุกขณะ ลมหายใจตอนต้นก็ไม่เหมือนกับตอนกลางหรือตอนปลาย 

ลมหายใจเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทกุขณะทีผ่่านไปแล้วนัน้ ลมหายใจ 

ก็ได้หายจากไปอย่างถาวร ไม่หวนกลับ ซึ่งราวกับว่าได้เกิดขึ้นใน

อดีตกาลนานนับพันปีมาแล้ว ไม่ได้มีความสำาคัญอะไรแล้ว เราไม่

สามารถหาส่วนใดส่วนหนึ่งของลมหายใจเจออีกแล้ว ลมหายใจที่ 
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เข้าออกมีความเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ในขณะท่ีปัจจุบันดำาเนินไปน้ัน  

กจ็ะทิง้รอ่งรอยของอดตีไว ้อนาคตกค็อืการคาดเดาอยูเ่สมอ ซึง่กไ็มเ่คย 

มีอยู่จริงเลย

ในความเปน็จรงิแลว้ ความไมเ่ทีย่งเกดิขึน้เพราะความเคลือ่นไหว

ของจิตจากปัจจุบันไปสู่อดีต ซ่ึงก็เป็นเพียงแค่ความทรงจำาเท่าน้ัน  

การทีเ่ราเหน็สิง่ตา่งๆ ในตอนนีก็้คอืการนกึถงึภาพของสิง่นัน้ในสภาพ

ก่อนหน้านี้ แล้วเอามาเปรียบเทียบกับสภาพในตอนนี้ ทำาให้รู้สึกถึง

ความเปลี่ยนแปลง และด้วยวิธีนี้เองที่ทำาให้เราได้เห็นธรรมชาติของ

ความแปรสภาพของสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ถ้าเราสามารถอยู่กับ 

ปจัจบุนัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เรากจ็ะไมเ่หน็ความเปลีย่นแปลงอะไรเลย ดงัน้ัน 

เราจึงสามารถกล่าวได้ว่า ปัจจุบันนั้นเที่ยง ไม่มีความเปลี่ยนแปลง 

สิ่งที่เปลี่ยนก็คือสิ่งต่างๆ ที่อยู่โดยรอบ หมุนจากอดีตไปเป็นอนาคต

และวนเวียนกันอยู่เช่นนั้นตลอดเวลา

ความเปลีย่นแปลงกอ่ใหเ้กดิความกระทบกระเทอืนกับจิตก็เพราะ

เรามีอาสวกิเลสหรือการส่งจิตออกไปสู่ความสับสนยุ่งเหยิงวุ่นวาย 

ซึ่งทำาให้เราจมอยู่กับมัน เราหลงอยู่กับความเปลี่ยนแปลงทางโลก

จนทำาใหเ้ราลืมความจรงิของปจัจบัุน ซึง่กห็มายความวา่เรากำาลงัอยู่

กบัของปลอมอยูต่ลอดเวลา เรามสีญัญาอารมณก์บัอดตีและอนาคต

อยูต่ลอดเวลาและลมืนึกถงึปจัจบุนั การนกึถงึปจัจบัุนอยูต่ลอดเวลา 

ด้วยการต้ังจิตมั่นอยู่ในที่นี่และในขณะนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำาหรับการ 

เจรญิสต ิเมือ่เราอยูก่บัปจัจบัุน เรากจ็ะอยูก่บัความเปน็จรงิ เรามสีติ 

สืบเนื่อง ถ้าเราขาดสติก็หมายความว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน และ



ปัจจุบัน 227

ดว้ยเหตุนี ้การควบคมุจติใหอ้ยูก่บัปจัจบุนัธรรมจงึเปน็การฝกึปฏบิตัิ

จิตตภาวนาที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

ขอ้ดีอยา่งหนึง่ของการตัง้จติให้อยูใ่นปัจจบุนักคื็อเราเริม่ทีจ่ะเหน็ 

สภาวะต่างๆ ของจิต และสามารถเข้าใจกระบวนการทำางานของจิต  

พอเราเร่ิมท่ีจะเห็นการทำางานของจิต เราก็เร่ิมสงสัยเก่ียวกับธรรมชาติ 

ของตวัเรา มนัเปน็การดทีีเ่ราจะเตอืนตวัเองใหบ้อ่ยๆ วา่ สิง่ท่ีมอียูต่รงนี ้

ในปัจจุบันน้ีก็คือส่ิงท่ีมีอยู่จริง ปัจจุบันน้ีคือของจริงท้ังหมดท่ีมีอยู่ อนาคต 

และอดตีไมไ่ดอ้ยูต่รงนี ้เราไมส่ามารถหามนัได้ อดีตได้ผ่านไปแลว้และ

อนาคตก็ยังมาไมถ่งึ ปจัจบุนัธรรมเทา่นัน้ทีม่อียู ่เราตอ้งเตอืนตวัเราเอง 

ดังนี้เสมอ

เวลาเราหวนคดิถงึอดตีและอนาคต เราสามารถทีจ่ะเตอืนตนเอง 

ว่าทั้งสองสิ่งนั้นไม่ได้มีอยู่จริงในขณะนี้ ความโหยหาถึงอดีตและ

อนาคตนั้นเป็นความหลงของกิเลส เมื่อระลึกได้เช่นนี้ก็จะทำาให้เรา

กลบัเขา้สูป่จัจบุนั ในปจัจบุนันัน้ไมค่อ่ยมปีญัหามากนกั ปญัหาตา่งๆ  

มกัเกีย่วขอ้งกบัอดตีและอนาคต แตเ่ราสามารถทีจ่ะวางแผนสำาหรบั 

อนาคตได้หากเรามีสติรู้ตัวว่าเราตั้งใจที่จะวางแผนในตอนนี้ใน 

ปัจจุบันนี้ แต่ด้วยความเคยชินอันเป็นนิสัย เรามักจะลืมที่จะทำา 

เช่นนั้น

เราทุกคนมีความเคยชินกับการทำาสิ่งต่างๆ เราชำานาญในการคิด 

การประพฤติ ปฏิบัติ และการเข้าใจแบบเดิมๆ ความเคยชินเหล่านี้ 

จึงกำาหนดสภาวจิตของเรา ซึ่งทำาให้เราเห็นความเป็นจริงได้ยาก
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และทำาให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ยาก ถึงแม้ว่าในขณะที่เราจดจ่ออยู่กับ 

ปจัจบัุน ความเคยชินตา่งๆ กย็งัคงมอียู ่ถา้เราขาดความสนใจหรอืขาด 

สติเพียงนิดเดียว ความเคยชินเหล่านั้นจะเข้ามาแทนที่โดยทันที 

ทางเดียวที่จะแก้ความเคยชินนี้ได้ก็คือต้องมีความต่อเน่ืองในการ

ฝึกประพฤติปฏิบัติในทางธรรมจนกระทั่งเราสามารถมองเห็น

สถานการณ์เหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งๆ ขึ้นไป แล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่า 

ความคิดต่างๆ เก่ียวกับอดีตและอนาคตเป็นการหลงผิดอย่างมาก  

และเห็นว่ามันไม่ได้เป็นจริงเลย

เราอาจพูดได้ว่าเวลาที่จิตอยู่กับปัจจุบันเป็นจุดที่จิตตั้งอยู่กับ

ความจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ในทางตรงกันข้าม เวลาที่จิตไป 

ยึดติดอยู่กับอดีตหรืออนาคต จิตจะอยู่ห่างไกลจากความเป็นจริง 

โดยสิ้นเชิง อดีตและอนาคตเป็นของปลอม ไม่ใช่ของจริง อดีตก็คือ

ความทรงจำา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะอยู่ในอดีตได้ เราสามารถที่ 

จะระลึกถึงอดีต แต่เวลาที่เรานึกถึงมัน เรานึกถึงมันอยู่ในปัจจุบัน 

เราไมไ่ดย้อ้นกลบัไปทีเ่วลากอ่นหนา้นัน้ ไมม่ใีครสามารถทีจ่ะเดนิทาง 

ย้อนอดีตได้ และก็ไม่มีใครสามารถที่จะก้าวไปในอนาคตได้เช่นกัน  

การคาดการณข์องจติไปในอนาคตเป็นเพียงการคาดเดาถงึสิง่ท่ีอาจจะ 

เกิดข้ึนซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ของเราในอดีต ด้วยเหตุน้ี เราจึง 

ไมส่ามารถอยู่กับอนาคตหรอือดตีได้ เราเก่ียวขอ้งอยูก่บัปัจจบุนัเสมอ  

ปัจจุบันนี้คือความจริงที่ไม่สามารถเป็นอื่นได้ ยิ่งเรามีสติเท่าไร  

เรากจ็ะยิง่อยูก่บัปจัจบุนัมากขึน้เท่านัน้และอยูก่บัสิง่ทีเ่ปน็จรงิ สตคิอื 

กุญแจสำาคัญของเรื่องนี้ทั้งหมด
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โลกเรานั้นไม่ค่อยรู้ว่าปัจจุบันคืออะไร และเวลาเราพูดว่าโลกนั้น 

หมายความว่าอย่างไร เราหมายถึงสภาวจิตในทางโลกโดยทั่วไป  

จิตที่ไม่สามารถท่ีจะมีสมาธิได้เลยก็จะตกอยู่ในสภาวะครึ่งหลับ 

ครึ่งตื่น เหมือนอยู่ในความฝัน ในสภาวะเช่นน้ันก็จะถูกกิเลสหรือ

ความหลงผิดเข้ามาครอบงำาเกือบทั้งหมด ทำาให้เรามีโมหะและ 

ความหลง กล่าวคือเรายึดติดอยู่กับความคิดแบบโลกๆ ซึ่งซับซ้อน  

ยึดติดอยู่กับความเสมือนว่าจะเป็นของสิ่งต่างๆ ในโลก ซึ่งเกิดจาก

การยอมรับสิ่งสมมุติต่างๆ การที่เรายึดติดอยู่กับความคิดด้านเดียว 

ทำาให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่ซ้ำาแล้วซ้ำาอีก สิ่งสมมุติและอุปนิสัย

ต่างๆ ที่เราเคยชินนั้นคือสิ่งที่นำาเรากลับมาเกิดแล้วเกิดอีกอยู่เสมอ  

จึงจำาเป็นท่ีจะต้องทำาลายความหลงผิดท่ีก่อให้เกิดความยึดติดดังกล่าว  

แต่เราไมส่ามารถทำาไดอ้ยา่งทนัททีนัใด เหมือนทกุสิง่อยา่งในธรรมชาติ  

ยิ่งสิ่งใดเปล่ียนแปลงรวดเร็วเท่าไรก็ย่อมมีผลกระทบหรือปฏิกิริยา

รุนแรงเท่านั้น เราจึงต้องค่อยๆ พัฒนาและหล่อหลอมเครื่องมือ

ที่จำาเป็นเพ่ือนำามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรของความคิด 

โดยรวมทั้งหมดของเรา และสติก็คือใบเบิกทางสู่ความสำาเร็จ

เวลาท่ีฝึกเจรญิสตนิัน้ เราพยายามท่ีจะรบัรูส้ิง่ต่างๆ ทีเ่ขา้มาทาง 

อายตนะทัง้หา้ รวมไปถึงการกระทำา คำาพูด และความคิดของเรา แต่น่ี 

เป็นเพียงแค่การฝึกสติเท่านั้น ยังไม่ใช่ของจริง สติที่แท้จริงนั้นเกือบ 

เป็นอัตโนมัติ คือการมีสติสัมปชัญญะที่มโนทวารหรือประตูของจิต  

ทุกสิ่งเข้าถึงจิตโดยทางนี้ และถ้าเราตั้งสติอยู่ตรงนั้น เราก็รู้ว่า 

มีสิ่งต่างๆ เข้ามา โดยไม่ต้องอาศัยความพยายาม แต่จะเป็นไปโดย

อัตโนมัติ แต่กว่าจะถึงขั้นนั้นของสติโดยอัตโนมัติได้ก็ขึ้นอยู่กับความ
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เพียรที่เราทำาไว้ก่อนหน้านั้นในการเจริญสติในทุกกิจกรรมของเรา

ในแต่ละวัน ด้วยความเพียรพยายามอย่างยิ่งของเราเท่านั้นที่จะ

ทำาให้เรามีสติโดยอัตโนมัติ เราก็จะเริ่มเห็นว่าโลกทั้งหมดนี้มีอยู่แค่ 

ในจิต และเห็นว่าประสบการณ์ทั้งหมดของเราจริงๆ แล้วอยู่ภายใน 

เพราะทุกสิ่งนั้นเข้ามาทางมโนทวาร เราจึงไม่ต้องส่งจิตออกไปหา 

สิ่งต่างๆ ภายนอก

ลองนึกถึงตัวเราท่ีกำาลังเฝ้าดูป้อมปราการท่ีมีกำาแพงล้อมรอบ

และประตูทางเข้าหลายๆ ประตู เวลามีคนเข้ามา เราก็ต้องว่ิงจาก

แต่ละประตูไปมาเพ่ือท่ีจะเช็คคนเหล่าน้ัน ในไม่ช้าก็เร่ิมวุ่นวายและ

สับสน แต่ถ้าเราอยู่ท่ีศูนย์กลางและดูจากจุดศูนย์กลาง เราก็จะรับรู้ถึง 

ทุกส่ิงท่ีเข้ามาและออกไป ในทำานองเดียวกัน ถ้าเวลาเรามอง เราต้ังสติ 

อยู่กับภาพต่างๆ และเวลาฟังเราจดจ่ออยู่กับเสียงต่างๆ สติก็จะต้อง

กระโดดไปกระโดดมา เวลาท่ีจิตต้ังม่ันอยู่ท่ีศูนย์กลาง จิตก็จะรู้ถึงส่ิง 

สัมผัสต่างๆ ท่ีเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการมองหรือการฟังหรืออะไรก็ตาม  

ทุกส่ิงจะถูกรับรู้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหาเลย เราจะรู้ถึงส่ิงท่ี 

เข้าออกอยู่ตลอดเวลา เราไม่จำาเป็นท่ีจะต้องออกไปหาส่ิงใด และ 

เม่ือเป็นเช่นน้ันเราก็จะรับรู้ทุกส่ิงอย่าง ไม่มีอะไรท่ีจะสามารถเล็ดลอด

จากความสนใจหรือสมาธิเราไปได้

เมื่อเรามีความชำานาญในการเจริญสติ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

การปฏิบัติก็จะมีทางออก ซ่ึงจะทำาให้เราพัฒนาไปได้อย่างต่อเน่ือง 

ยามทีเ่ราตดิขัดไมส่ามารถหาทางเดนิหนา้ตอ่ได้ ก็จะพบว่าเปน็เพราะ

ขาดสติเป็นส่วนใหญ่ สติคือสิ่งที่ให้ข้อมูลที่เราต้องใช้ในการพิจารณา
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ด้วยปัญญา การท่ีเรารู้ถึงส่ิงที่เกิดข้ึนในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา  

เป็นเพราะมีสติที่รับรู้และคอยเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เราจำาเป็นต้องใช้ 

และเป็นส่ิงท่ีกำาหนดขอบเขตของสิ่งที่เราต้องการจะจดจ่ออยู่กับมัน 

เมื่อเรามีข้อมูลในรูปแบบของรายละเอียดแล้ว เราก็สามารถที่จะ 

เริ่มสร้างภาพที่ชัดเจนเพื่อเป็นฐานของความเข้าใจ อีกนัยหนึ่งก็คือ 

สติเป็นตัวควบคุมดูแลการพิจารณาในเชิงรับนั่นเอง

ถา้เราสามารถมสีตอิยา่งตอ่เนือ่งไดจ้รงิๆ สตกิจ็ะคอ่ยๆ เอาชนะ

ความหลงได้ เวลาที่เราพินิจพิจารณาสถานการณ์ที่มีปัญหานั้น  

สติสัมปชัญญะของเราจะเข้าถึงหัวใจของปัญหานั้นได้ทันที  

การพิจารณาสภาวจิตที่เป็นปัญหาโดยตรงมักจะช่วยขจัดปัญหานั้น  

การเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการคิดถึงสิ่งต่างๆ หรือหาตัวแปร

ภายนอกนั้น จริงๆ แล้วจะทำาให้สภาวจิตเช่นนั้นยังมีปัญหา 

เหมอืนเดมิ การเบีย่งเบนความคดิไมไ่ดช้ว่ยหยดุหรอืยบัยัง้สภาวจติ 

ดงักลา่ว เพยีงแคป่ระวงิเวลาทีจ่ะจดัการกบัมนั อยา่งมากทีส่ดุกเ็ปน็ 

เพียงการพักชั่วคราว

ยกตัวอย่างเชน่เวลาคนรูส้กึเบือ่ ความเบือ่หนา่ยคอือะไร ความเบือ่ 

คอืการท่ีเราไมส่ามารถทำาใหจ้ติตัง้มัน่อยูก่บัสิง่ใดสิง่หน่ึง สมาธนิำามา 

ซึ่งความสุข ความเบื่อหน่ายหมายถึงสภาพของจิตที่ฟุ้งซ่านมาก 

จนไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดนานพอที่จะทำาให้เกิดความสนใจ

หรอืรูส้กึพงึพอใจกบัสิง่นัน้ เวลาทีจ่ติเปน็เชน่นัน้จติกจ็ะเบือ่ เมือ่เรา 

พจิารณาสภาวะน้ัน นัน่กค็อืการหาสิง่หนึง่สิง่ใดมาเพือ่ทำาใหจ้ติจดจอ่

อยู่กับสิ่งนั้น สมาธิเช่นนั้นเองที่มักจะช่วยขจัดความเบื่อหน่าย
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การฝึกสมาธิหมายถึงการเรียนรู้ท่ีจะนำาจิตให้มาต้ังอยู่ในปัจจุบัน

มากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงทำาให้เกิดข้ึนได้ด้วยการควบคุมจิตโดยไม่มีการ

วิเคราะห์ น่ันก็คือไม่ใช้ปัญญา จึงทำาให้ขาดความเข้าใจอย่างชัดเจน

เก่ียวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน แต่เน่ืองจากสมาธิน้ันเป็นประสบการณ์ในปัจจุบัน

อย่างแท้จริง จึงทำาให้มีความสุขเกิดข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ความทุกข์ 

ท้ังหลายมาจากการยึดติดอยู่กับอดีตหรืออนาคต เราไปยึดติดอยู่กับ

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนและผ่านไปแล้วหรือกังวลอยู่กับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

แต่ปัจจุบันคือ ณ ท่ีน่ีและในเวลาน้ี และก็เป็นส่ิงท่ีถูกต้องเหมาะสมใน 

ตัวของมันเอง การอยู่กับปัจจุบันก็จะช่วยทำาให้มีสภาวจิตภายในท่ีเป็น  

กลางและสงบสุข

การฝึกทำาสมาธิส่วนหนึ่งต้องอาศัยความเพียรพยายาม เมื่อเรา

ฝึกตนเองให้เพียรพยายามกับทุกสิ่งที่เราทำา ความเคยชินในทางที่ดี 

ก็จะมีมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากความเพียรเป็นพลังท่ีเป็นกลาง  

จึงจำาเป็นที่เราต้องควบคุมให้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้

ความเพยีรเปน็ไปตามเจตนาของเรา ดงันัน้จงึจำาเปน็ต้องมปัีญญาใน 

ระดับหนึ่งควบคู่ไปด้วยเสมอ

เราต้องเปล่ียนแปลงสภาวะทีเ่ปน็อยู ่ซึง่ก็คอืการขาดสตขิองเราท่ี

กลายเปน็ความเคยชิน หรอืนสิยัทีจ่ะคดิและทำาอะไรในขณะทีเ่ราไมไ่ด้ 

มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำาอยู่โดยสิ้นเชิง จิตไม่อยู่กับตัว เมื่อเป็นเช่นนั้น  

การคิดการกระทำาจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยจิต 

ไม่ได้รับรู้ นี่คือเหตุผลว่าทำาไมสติจึงสำาคัญ สติทำาให้จิตตั้งมั่นอยู่กับ 

ปัจจุบัน ซ่ึงจะทำาให้เราเห็นและรับรู้ว่าเรากำาลังคิดและทำาอะไรอยู่ 
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เวลาท่ีเรามีสติรับรู้อย่างเต็มที่กับสิ่งที่เราคิดและทำา เราจะต้องใช้

สตินั้นเพื่อพิจารณาว่าความคิดและการกระทำาต่างๆ ของเรานั้น 

จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราอย่างไร เราจึงจะ 

สามารถตัดสินได้ว่าการกระทำาและความคิดของเราเหมาะสมและ 

ถูกต้องหรือไม่ และสามารถที่จะบอกได้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นจะเป็น

อย่างไร และนี่คือจุดที่สติและปัญญาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกัน

ความฉลาดในการทำาความเพียรจะเป็นพลังของจิตที่สำาคัญ 

ในการที่จะป้องกันไม่ให้ความคิดที่ไม่ดีหรืออกุศลต่างๆ เกิดขึ้น และ

จะทำาให้เราละเว้นความคิดที่ไม่ดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนั้น 

ความเพียรนี้ยังเป็นกำาลังที่สำาคัญในการสร้างและพัฒนาสภาวจิต 

ที่ดีงามและเป็นกุศล และยังช่วยรักษาและทำาให้สภาวจิตที่ดี 

เหล่านั้นที่ได้เกิดขึ้นแล้วให้มีมากขึ้นไปอีกด้วย นี่คือวิธีที่เราควร

ใช้พลังของจิต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นไปในทางที่

ถูกต้องอีกด้วย

แต่น่าเสียดายที่พลังจิตมักจะตกอยู่ใต้อำานาจของกิเลส และเมื่อ

เปน็เชน่นัน้มนักจ็ะผลกัดนัใหไ้ปในทางทีผ่ดิ หากคนเดินไปในทางทีผ่ดิ 

จนกลายเป็นนิสัยแล้ว จะเป็นการยากมากที่จะกลับตัวและเดินไป 

ในทางทีถู่กต้อง บางครัง้อาจจะไปถงึจดุทีเ่กอืบจะกลบัตวัไมไ่ดเ้ลยกม็ ี 

แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะว่าจริงๆ แล้วมีความเป็นไปได้ 

สำาหรับทุกคนที่จะกลับตัว เพียงแต่ว่าเขาไม่มีความสนใจในสิ่งท่ี 

จะทำาให้เขากลับตัว เพราะว่าเขาสนใจแต่ในสิ่งที่เป็นอกุศล และไม่ 

สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกุศล เมื่อเป็นเช่นน้ันแล้วก็ไม่มีใครที่จะช่วย
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เปลีย่นแปลงหรือทำาใหเ้ขากลบัตวัได้ จะมีเพยีงเหตุการณท์ีส่ะเทอืนใจ 

หรือเลวร้ายเท่านั้นที่สามารถทำาให้หูตาสว่างขึ้นมาได้

อย่างไรก็ตาม สำาหรับคนที่มีอุปนิสัยที่จะใช้พลังของจิตไปใน

ทางที่ถูกที่ควร ก็จะเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นที่จะมีโอกาสผิดพลาด

กลับไปในทางอกุศล แนวทางดำาเนินที่ถูกต้องของเขาทำาให้เห็น 

อันตรายของการกระทำาที่ผิด และด้วยเหตุนี้เขาจึงมีจิตสำานึกถึงผล 

ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำาต่างๆ ของเขา คนที่เข้าใจผลที่จะเกิดขึ้น 

จากการกระทำาของตน จะเกรงกลวัตอ่การทำาบาป เขารูว้า่ผลรา้ยนัน้ 

จะย้อนกลับมาหาตน

ความเพียรที่ถูกต้องจะเป็นความเพียรที่ทำาให้เราดำาเนินบนทาง 

สายกลาง เป็นความเพียรในการทวนกระแสของกิเลสอย่างต่อเนื่อง  

และทำาลายความสามารถของกิเลสที่จะมีอิทธิพลต่อจิต นี่คือ 

ความหมายท่ีแทจ้รงิของทางสายกลาง ซึง่ถกูกลา่วถงึบอ่ยครัง้แตม่กั 

จะมีความเข้าใจผิด มีความสับสนมากมายเกี่ยวกับทางสายกลาง 

ชาวพทุธจำานวนมากคดิวา่ทางสายกลางหมายถงึการเลอืกเดนิทางที่

สบายหรอืท่ีมแีรงตา้นนอ้ยทีส่ดุ แตจ่รงิๆ แลว้ไมใ่ช ่ทางสายกลางน้ัน

ไม่มกีารประนปีระนอม เวลาทีก่เิลสดงึเราจากความเปน็กลาง แทนที่

เราจะยอมตามกเิลส เราตอ้งใชก้ารปฏบิตัภิาวนาทีจ่ะดึงเราใหก้ลบัสู่

จุดที่สมดุลนั้นเพื่อช่วยพาเรากลับสู่จุดศูนย์กลาง

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ว่า เวลาที่จิตลุ่มหลงไป

ในทางหนึ่ง เราต้องดึงจิตให้กลับมาอยู่ที่จุดกึ่งกลาง พระองค์ทรง
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สอนปจัจยั 3 ประการทีเ่ปน็รากฐานแหง่ความสำาเรจ็ในการทำาสมาธิ

ซึ่งได้แก่ สติ ปัญญา และความเพียร สติทำาให้เราจดจ่อและรับรู้ 

ปญัญาเปน็ตวัชีน้ำาความสนใจไปในทางทีถ่กูต้อง และความเพยีรเป็น

สิง่ทีช่ว่ยใหเ้ราพฒันาและกา้วหนา้ขึน้เรือ่ยๆ ในการดำาเนินตามมรรค 

การเดินตามทางสายกลางหมายถงึเราเลอืกทีจ่ะใชป้จัจยัอนัใดกไ็ดท้ี่

เหมาะสมกับแตล่ะสถานการณ ์กเิลสไมม่กีฎเกณฑว์า่จะเกดิขึน้เมือ่ไร 

มันเกิดขึ้นอย่างเอาแน่นอนไม่ได้ การเกิดขึ้นของกิเลสนั้นไม่สามารถ

จะคาดเดาได้ เราจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะใช้วิธีใดก็ตามที่จำาเป็นใน

การรับมือกับกิเลสและทำาให้จิตเรากลับสู่สมดุล

คนส่วนมากคิดว่าทางสายกลางเหมือนกับมารยาทการ

ประนีประนอมของชาวอังกฤษ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ ทางสายกลาง

บ่งชี้ถึงแนวทางที่จำาเป็นสำาหรับต่อสู้กับกิเลส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอนุสัย

กิเลสของแต่ละคน บางคนต้องอาศัยการฝึกฝนที่เข้มงวดและ

เคร่งครัดที่สุดเพื่อที่จะต่อสู้กิเลสของตน ซึ่งสำาหรับคนเหล่านั้นการ

ฝึกฝนที่เข้มงวดและเคร่งครัดเป็นทางสายกลาง แต่สำาหรับคนอื่นที่

มีกิเลสเบาบางกว่าก็สามารถฝึกตนได้ง่ายและสบายกว่า และนี่คือ

ทางสายกลางสำาหรับคนเหล่านี้ เวลาที่เราเดินไปตามทางของกิเลส

แสดงว่าเรากำาลังเดินออกห่างจากจุดศูนย์กลาง การต่อสู้กับกิเลส

หมายถึงการนำาจิตและการปฏิบัติของตนกลับสู่ศูนย์กลาง นั่นก็คือ

กลับสู่ความพอดี ทางสายกลางก็คือการปรับการปฏิบัติภาวนาให้

เหมาะสมเพื่อต่อสู้กับกิเลส
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อาตมาคิดอยู่เสมอว่ากรรมเป็นส่วนสำาคัญในการตัดสินใจที่จะ

บวชเปน็พระของอาตมา ลองคดิดวูา่มคีนเปน็สบิๆ ลา้นคนในประเทศ

อังกฤษ แต่จะมีสักกี่คนที่จะมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนา น้อยคน

มากจริงๆ อาตมาก็เลยคิดว่ากรรมเป็นสิ่งท่ีทำาให้อาตมาต้องบวช 

นอกจากนั้นตอนที่อาตมายังหนุ่มก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหน่ึง

เก่ียวกับพทุธศาสนา ซึง่ทำาใหเ้กดิความสนใจขึน้มา อาตมากเ็ลยเริม่ 

อ่านหนังสือเล่มอื่นๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนามากขึ้น แต่อาตมาก็ไม่ได้ 

อ่านแต่หนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว ยังได้อ่าน

หนังสือเกี่ยวกับศาสนาฮินดูและศาสนาคริสต์ด้วย ซึ่งในที่สุดอาตมา

ก็เลยได้ข้อสรุปว่าพุทธศาสนานั้นเหมาะสมกับอาตมาที่สุด ครั้งหนึ่ง

เคยคิดทีจ่ะเปลีย่นไปนบัถอืศาสนาครสิตน์กิายคาทอลคิ แต่อาตมามี

ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกรรมและเรื่องของเหตุและผล ซึ่งอาตมา

รู้สกึวา่นกิายคาทอลคิไม่มคีวามชดัเจนในเรือ่งน้ี อาตมาจงึไมส่ามารถ

ที่จะยอมรับศาสนาที่ไม่สอนเกี่ยวกับหลักการเหล่านี้ และไม่เชื่อว่า

สอนถูกต้อง
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เราควรรู้และเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ส่วนใหญ่ที่เราประสบในชีวิตนั้น 

ไม่ว่าในด้านดีหรือไม่ดีล้วนเป็นผลของการกระทำาของเราในอดีต 

ส่วนมากมักจะเป็นผลจากอดีตชาติ ผลของกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่ง

ที่ถูกกำาหนดไว้แล้วสำาหรับเราตั้งแต่เกิด จึงทำาให้เราต้องรับผลของ 

การกระทำาในอดีตของเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือชั่ว 

ล้วนเป็นส่ิงท่ีเราสมควรท่ีจะต้องได้รับ และเน่ืองจากกรรมเป็นกฎตายตัว 

ซึ่งเป็นไปตามเหตุและผลและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เราจึง

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลต่างๆ ของกรรมด้วยการโทษสิ่งอื่น เราต้อง

ยอมรับว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เราจะต้องรับด้วยตนเอง

อยา่งไรกต็าม ถงึแมว้า่สิง่ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติของเราสว่นใหญ ่

นั้นมักจะเป็นผลของการกระทำาในอดีต แต่วิธีการตอบรับของ

เรากับผลของกรรมนั้นไม่ได้มีกฎเกณฑ์กำาหนดไว้ก่อนล่วงหน้า  

และปฏิกิริยาของเราที่มีต่อกรรมก็คือการกระทำาใหม่ที่จะส่งผล 

ถึงอนาคต อะไรที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันอาจจะเป็นผลของเหตุ

ในอดีต แต่ปฏิกิริยาของเราที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นจะเป็น

ตัวกำาหนดถึงสิ่งที่เราจะต้องประสบในอนาคต เจตนาในการกระทำา

ต่างๆ ของเรานั้นคือสิ่งที่จะกำาหนดว่าผลของกรรมจะเป็นอย่างไร 

ซึ่งหมายความว่า เรามีทางเลือก เราเป็นผู้กำาหนดอนาคตของ

ตนเอง

ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราได้กระทำาไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ แต่ตัว 

เราเองนั่นแหละที่รู้อยู่ตลอดเวลา เพราะว่ากรรมนั้นทิ้งร่องรอยของ

การกระทำาไวใ้นตัวเรา โดยฝงัไว้ตดิแนบกับจติของเรา และเม่ือถงึเวลา 
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ทีผ่ลกรรมสกุงอมขึน้มา รอ่งรอยอันสบืเนือ่งมาจากการกระทำาของเรา 

ในอดีตก็จะปรากฏขึ้น

เมื่อประสบเคราะห์กรรม ผู้คนก็อาจจะรำาพึงรำาพันว่าทำาไม 

สิง่เหล่านีต้้องเกดิขึน้กบัตน โดยไมรู่ว้า่นีค่อืผลของการกระทำาของตน 

ทีท่ำาไวใ้นอดีต และดว้ยเหตทุีเ่ขาไมเ่ขา้ใจในความเปน็จริง เขาจงึรูส้กึ 

วา่ตวัเองนัน้ไมไ่ด้รบัความยตุธิรรมหรอืเป็นความประสงค์ของพระเจ้า

อะไรทำานองนัน้ โดยไมรู่ว่้าตนเองทีเ่ปน็คนกอ่ใหเ้กดิวบิากกรรมเหลา่นี ้

ขึ้นมา

คนเหล่านี้อาจจะถึงขั้นที่ไม่เชื่อการกลับมาเกิดใหม่หลังจาก

ตายไปแล้ว หรืออาจจะคิดผิดถึงกับไม่ยอมรับความเป็นไปได้ของ

ภพภูมิต่างๆ หลังความตาย แต่ทัศนคติเช่นนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยน 

ความเป็นจริงได้ ความเป็นจริงนั้นไม่ได้เกิดจากการคาดเดาหรือ

ขึ้นอยู่กับทัศนคติและความคิดเห็นของมนุษย์ เมื่อถึงเวลาตาย

อำานาจของกรรมและผลของกรรมซึ่งอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง 

จะทำาให้เราเห็นว่าความเชื่อความคาดเดาต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่

ไม่ถูกต้อง

พุทธศาสนาเตือนให้เราคำานึงถึงความจริงเกี่ยวกับความตาย 

ของเรา ซ่ึงจรงิๆ แลว้เปน็สิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ความจรงิทีว่า่เราทกุคน 

ต้องแก่ เจ็บ และตาย แต่ก็เป็นสิ่งที่เรามักไม่อยากจะยอมรับ  

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงใจร้ายหรือมองโลกในแง่ร้าย 

ในการที่พระองค์ทรงชี้แนะให้เราเห็นว่าการที่ชีวิตเรากำาลังดำาเนินไป 
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สู่ความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่ทรงสอนให้เราระลึกถึง 

ความเป็นความตายเป็นเพราะพระองค์ทรงต้องการที่จะปลุกให้เรา 

มีความมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงสภาวจิตท่ีเป็นอกุศลและอบรมจิตให้ 

เป็นกุศลแทน

ทั้งนี้ก็เพราะว่าการกระทำาของเราไม่ว่าจะด้วยกาย วาจา หรือใจ 

ล้วนส่งผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งหมายความว่าผลของการ 

กระทำาตา่งๆ ของเราจะย้อนกลบัมาหาเรา กรรมอาจจะสง่ผลในชาติน้ี 

หรือในชาติหน้าก็ได้ ดังเช่นการที่สรรพสัตว์นั้นกลับมาเกิดในภพภูมิ

ต่างๆ ก็เป็นเพราะกรรมที่ได้ทำาไว้ในชาติที่แล้วที่ได้ส่งผลให้ต้องกลับ

มาเกิดในภพภูมินั้นๆ

กรรมและการกลบัมาเกดิเปน็หลกัการสองประการทีเ่ปน็รากฐาน

ทำาให้เข้าใจคำาสอนของพระพุทธเจ้า กรรมหมายถึงการกระทำา เวลา

ที่เราทำา พูด หรือคิดอะไร กรรมจะฝังอยู่ในจิตซึ่งจะส่งผลในอนาคต 

เวลาที่เราทำาดีก็จะได้รับผลดี เวลาที่เราทำาชั่วเราก็ย่อมได้รับผลร้าย 

รอ่งรอยของกรรมทีถ่กูทิง้ไวไ้มไ่ดอ้ยูน่อกตวัเรา แต่จะฝงัอยูภ่ายในจติ 

ของเรา

ในพุทธศาสนาเรากล่าวกันว่า เมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผล ดังน้ัน 

การกระทำาตา่งๆ ของเราก็คอืเหตทุี่จะส่งผลในอนาคต ถา้ไมใ่นชาตินี ้

กช็าตหินา้หลงัจากเราตาย และการกระทำากรรมหรอืเหตุน้ันจะกอ่ให ้

เกิดพลังที่ต้องมีการระบายออก ทางระบายออกของกรรมน้ันก็ขึ้น

อยูกั่บลกัษณะของการกระทำาและเจตนาทีก่อ่ใหเ้กดิการกระทำากรรม
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นั้นๆ ดังนั้นกรรมอาจจะส่งผลที่ไหนและเมื่อไรก็ได้ ในภพภูมิใดและ

ในชาติใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำาและเจตนา

ชาวพุทธมีความเชื่อในภพภูมิต่างๆ ทั้งที่อยู่สูงกว่าและต่ำากว่า 

ภพภมูขิองมนษุย ์ซึง่ครอบคลมุตัง้แตส่วรรค์ช้ันสงูสดุจนถงึนรกขมุที ่

ลกึทีส่ดุ และขัน้ต่างๆ ของภพภมูนิีเ้องทีเ่ปน็สว่นประกอบของจักรวาล 

ในพุทธศาสนา และเป็นท่ีสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเกิดแล้วตายและ

เวียนกลับมาเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง การเวียนว่ายตายเกิดนี้เรียกว่า

วฏัสงสาร ซ่ึงหมายถงึการเดนิทางเรร่อ่นจากชวีติหน่ึงไปอกีชวีติหน่ึง

โดยปราศจากทิศทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

สรรพสตัวท์ัง้หลายเดนิทางเรร่อ่นในจกัรวาลทีก่วา้งใหญไ่พศาลน้ี 

เพื่อจะหาบ้านที่ถาวร บ้านท่ีจะมีความสงบสุข ในภพภูมิของเทพ

เทวดาก็จะพบความสุขอันยิ่งใหญ่ ส่วนในนรกก็จะเจอความทุกข์อัน

แสนสาหัส แต่สรรพสัตว์จะได้อยู่ในภพภูมิเหล่านี้เพียงแค่ชั่วคราว

เสมอ ไม่มีที่ใดในจักรวาลนี้ที่จะได้อยู่อย่างถาวร ไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าจะ

อยู่ในภพภูมิใด สัตว์ก็ต้องตายเพื่อที่จะไปเกิดใหม่ในอีกภพภูมิหน่ึง 

การแสวงหาความสงบสุขจึงไม่มีวันสิ้นสุด

สิ่ งสำาคัญที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ก็คือทรงมี 

พระญาณหย่ังรูถ้งึธรรมชาติและลักษณะตา่งๆ ของกรรมและการกลับ 

มาเกิด ซึ่งในการตรัสรู้นั้นสิ่งที่พระองค์ทรงพบก็คือการท่ีดวงจิต

ของพระองค์สามารถระลึกชาติในอดีตซึ่งนับภพนับชาติไม่ถ้วนได้

ทั้งหมด ถึงแม้ว่าการระลึกชาติของพระองค์จะย้อนกลับไปสักกี่กัป 
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กีก่ลัป์ พระองคท์รงไมเ่คยเหน็จดุเริม่ตน้ของอดตีชาตเิลย ไมท่รงพบ

จุดเริ่มต้นและจุดจบ ต่อมาได้ทรงเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเกิด 

มีชีวิตอยู่ ตาย และกลับมาเกิดใหม่ ซ้ำาแล้วซ้ำาอีกโดยไม่มีท่ีสิ้นสุด 

สัตว์ท้ังหมดนี้ติดอยู่ในกับดักที่เกิดจากการกระทำาของตนเองในอดีต 

ด้วยเหตุนี้กฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองจึงกลายมา 

เป็นหัวใจสำาคัญของคำาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ

ในความเป็นจริงความเข้าใจและการยอมรับผลของกรรมก็ยังเป็น 

องค์ประกอบที่สำาคัญของสัมมาทิฏฐิอีกด้วย

ภพภูมิในชาติหน้าขึ้นอยู่กับการกระทำาของเราในปัจจุบันว่ามี 

ศีลธรรมมากน้อยเพียงใด กล่าวคือเราเป็นผู้กำาหนดชะตาชีวิตของ 

ตวัเราเอง กรรมหมายความวา่เรากระทำาสิง่ใด เรากจ็ะเปน็ไปเชน่น้ัน  

เรากลายเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราได้กระทำาสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัย

สำาหรับสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นการกระทำาของเราจะนำาไปสู่อนาคตของ

เราเอง ถ้าเราต้องการอนาคตที่ดี เราต้องคอยระมัดระวังกรรมที่เรา

กระทำาในปัจจุบัน

และน่ีคือส่วนท่ีสติหรือการรู้ผิดชอบช่ัวดีเข้ามาเก่ียวข้อง เราสามารถ 

ท่ีจะสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเราเองได้ด้วยการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

และกระทำาในสิง่ทีถ่กูทีค่วร ถา้หากกรรมชัว่ตามมาทนั ชีวติกอ็าจจะ

ประสบกับความวิบัติได้ ดังนั้นกรรมจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก

เมือ่มกีารก่อกรรมกจ็ะตอ้งมกีารกลบัมาเกดิ ทีเ่ราเรยีกกนัวา่การ

กลับมาเกิด จรงิๆ แลว้เปน็การเกดิใหมใ่นอนาคตซึง่ข้ึนอยูก่บัเหตปุจัจยั 
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ที่ได้กระทำาไว้ก่อนหน้านั้น การกลับมาเกิดเป็นเพียงการกล่าวแบบ

ง่ายๆ แต่ก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว จริงๆ แล้วการกลับมาเกิดนั้นไม่มี 

เพราะไม่มีอะไรที่จะให้กลับไปเกิดใหม่

ยกตวัอยา่งเชน่ เรามเีทยีนอยูก่ลอ่งหนึง่ เราจดุเทยีนเลม่แรกและ 

ใชเ้ปลวไฟจากเทยีนแรกนัน้จดุเทยีนเลม่ทีส่อง แล้วจงึดบัเทยีนเล่มแรก  

เปลวไฟของเทียนเล่มที่สองเป็นส่วนหนึ่งของเทียนเล่มแรกหรือไม่  

เปลวไฟอันทีส่องมาจากอนัแรกหรอืไม ่เราจะกลา่วเช่นนัน้ไมไ่ด ้เพราะ

เปลวไฟอันแรกนั้นได้ดับและหมดไปแล้ว แต่ในอีกแง่หนึ่งเราก็ไม่

สามารถกล่าวไดว้า่เปลวไฟทัง้สองนัน้ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกนัเพราะวา่ 

การที่มีเปลวไฟอันที่สองได้ก็เนื่องจากมีเปลวไฟอันแรก

สิง่ทีเ่กิดขึน้กค็อื เราไดท้ำาทัง้กรรมดแีละกรรมชัว่ หน่ึงในกเิลสทีมี่

อำานาจมากที่สุดก็คือ ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น หรือความ

อยากท่ีจะมีชีวิต ความอยากนี้เองที่เป็นเหตุให้เรากระทำาสิ่งต่างๆ  

ซึ่งจะนำาเราไปสู่ภพหน้าชาติหน้า ภพในที่นี้หมายถึงภพชาติ ได้แก่ 

กามภพ รูปภพ และอรูปภพ เวลาที่เรากระทำาสิ่งใด การกระทำาย่อม 

กอ่ใหเ้กดิผลทีจ่ะตามมา การกระทำากรรมเหลา่น้ีจงึเปน็สิง่ทีก่่อใหเ้กิด 

ภพหนา้ชาติหนา้ เวลาทีร่า่งกายเราตายไป ภวตณัหาหรอืความอยาก

ที่จะมีชีวิตยังคงมีอยู่เหมือนเดิม

อำานาจของกรรมที่เกิดจากความอยากน้ีเองที่นำาพาดวงจิตจาก

ชาตินีไ้ปถือกำาเนดิในชาตหินา้ ความอยากทีจ่ะมชีวีติเป็นกรรมท่ีสรา้ง

ความเชื่อมต่อของวิญญาณ ผลก็คือเราจึงถูกส่งให้ไปเกิดและอยู่ใน 
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สิง่แวดลอ้มทีมี่เหตมุาจากสิง่ท่ีเราไดก้ระทำาไวใ้นอดตี ดงันัน้การยดึมัน่ 

ถือมั่นกับชีวิตและกรรมจึงเป็นสิ่งท่ีกำาหนดว่าชะตาชีวิตของเราใน 

ชาติหน้าจะเป็นอย่างไร เมื่อกรรมนำาจิตเข้าสู่ภพใหม่แล้ว กรรมก็จะ

เปน็สิง่ทีท่ำาให้ทกุอยา่งดำาเนนิตอ่ไป และเมือ่ถงึจดุนัน้ ชวีติของเรากจ็ะ 

เป็นไปตามอำานาจของผลบุญและผลกรรมที่เราได้สั่งสมมา

หลายคนไม่มีความสุขเพราะอำานาจกรรมเก่า ตัวอย่างเช่น  

ผลจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะทำาให้ประสบความทุกข์อย่างหนักหนา

สาหัส กรรมมักจะมีผลต่อนิสัยและพฤติกรรมของผู้กระทำากรรมนั้น 

เวลาที่คนเราทำาบาปกรรมจะทำาให้มีนิสัยเลวลง ผู้คนอาจจะคิดว่า 

“เราจะทำาบุญและจะทำาสิ่งดีๆ เมื่อมีโอกาส” แต่ปัญหาก็คือชีวิตของ

เรามักจะตกต่ำาลงเรื่อยๆ ดังนั้นเม่ือมีโอกาสก็มักจะลืมทำาความดี  

มักจะไม่สนใจที่จะทำาบุญ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้

เวลาทีเ่ราลืน่ล้ม การทีจ่ะลกุข้ึนมานัน้เปน็เรือ่งยาก การลงสู่ทีต่่ำา 

นัน้งา่ยแตก่ารขึน้ทีส่งูนัน้ยาก นีค่อืเหตผุลวา่ทำาไมเราควรทีจ่ะหลกีเลีย่ง 

การทำาบาปให้มากท่ีสุดแม้แต่เพียงในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพราะว่า 

มันจะกลายเป็นความเคยชินได้ง่ายและก็จะกลายเป็นนิสัยของเรา 

หากเป็นเช่นน้ันแล้ว นิสัยใจคอของเราก็จะเปลี่ยนไปและบางครั้งก็

แก้ไขไม่ได้

มเีรือ่งหนึง่ในพระสตูรเกีย่วกบัชายผูฆ้า่หมูคนหนึง่ เมือ่เขาอายุได ้ 

60 ป ีเขากพ็ดูไมไ่ดแ้ละไมย่อมกนิอาหารตามปกต ิตอ้งนัง่คกุเข่าลงกบั 

พ้ืนเพือ่ทีจ่ะกินอาหารโดยไมใ่ชม้อื เขาจะยืน่คอลงไปกนิอาหารจากพืน้  
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อาตมาก็เคยได้ยินเรื่องคล้ายๆ กันนี้เกิดขึ้นในทางตอนเหนือของ 

ประเทศอินเดียเม่ือไม่นานมานี้ มีคนฆ่าหมูซึ่งมีพฤติกรรมเหมือนกัน  

ประมาณไมเ่กนิ 40 กวา่ปมีานี ้การฆา่สตัวต์ดัชวิีตทำาใหค้นมหีน้ีกรรม 

ซึ่งสามารถท่ีจะทำาให้เขามีลักษณะเหมือนกับสัตว์ที่ถูกฆ่า ซึ่งผล 

อย่างหนึ่งของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คือจะทำาให้ผู้กระทำากรรมนั้น 

มักจะมีลักษณะและท่าทางคล้ายกับสัตว์ที่ตนฆ่า

เรานัน้เปน็ผูก้ำาหนดอนาคตของตนเองอยูต่ลอดเวลา ชวิีตของเรา 

จะเป็นไปตามกรรมที่เราก่อในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วอนาคตที่เรา

สร้างขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ ความไม่อยากนี้เองที่เป็นตัวที่ทำา 

ให้เกิดข้ึน เรากังวลอยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นและ

ด้วยความคิดเช่นนี้เองที่ทำาให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น ภพภูมิของภูตผีนั้น 

ถกูสรา้งขึน้ดว้ยวธิเีชน่นีเ้อง ความคดิของเราเปน็ตัวก่อใหเ้กิดภพภมู ิ

ที่เราจะไปเกิด

กรรมที่หยาบที่สุดคือกายกรรมและส่งผลของกรรมได้ชัดเจน

ที่สุด วจีกรรมก่อให้เกิดผลปานกลาง และมโนกรรมนั้นละเอียดที่สุด 

กรรมนั้นจึงส่งผลต่างกันขึ้นอยู่กับการกระทำาที่ก่อให้เกิดกรรมน้ันๆ  

ยกตวัอยา่งเช่นความโกรธ ถ้าเรายอมใหค้วามโกรธเข้าครอบงำาจติใจ 

ความโกรธเหล่านัน้ก็คือกรรมทีเ่กิดจากตณัหาหรอืความอยาก ตัณหา

ก็คือความต้องการที่จะไม่ทุกข์ซึ่งก่อให้เกิดความโกรธ เรามักจะมี 

แนวโน้มที่จะขจัดความความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านั้นด้วยการโทษหรือ

ตำาหนผิูอ้ืน่หรอืส่ิงตา่งๆ โทสะน้ันเปน็มโนกรรมอยา่งหนึง่ซึง่จะส่งผล

ให้เรามีความคิดในทางที่เป็นอกุศลมากขึ้น
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ตัณหาก่อให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น สำาหรับโทสะน้ัน 

ความยึดมั่นถือมั่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ทำาให้เราโกรธ และ

เนื่องจากยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงทำาให้

ความโกรธสามารถที่จะเกิดขึ้นซ้ำาอีกได้ง่าย เมื่อใดที่มีสาเหตุที่ 

ทำาให้เกิดสถานการณ์ในทำานองเดียวกันเกิดขึ้น เราก็จะประสบกับ

ปัญหาเช่นเดิมอีกครั้ง บางทีเราอาจจะเห็นคนคนนั้นบนถนนแล้ว

ทำาใหเ้รานกึถึงเรือ่งนัน้ขึน้มาในทนัททีนัใด ซึง่เปน็เหตใุหเ้ราทำากรรม

เหมือนเดิมด้วยกายและวาจาอีก

เม่ือเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบในปัจจุบันเป็นผล 

มาจากเหตุในอดีต เราก็เริ่มที่จะจัดเรียงลำาดับความสำาคัญต่างๆ ใน

ชวีติของเราใหม ่ดว้ยเหตทุีเ่ราไมส่ามารถทีจ่ะเปลีย่นอดตีได ้จงึทำาให้

ปฏิกิริยาที่เราตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันกลายเป็น 

สิ่งสำาคัญ นี่ก็เป็นเพราะการกระทำาในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคต 

ของเรา เราจึงเริ่มที่จะรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบกับสถานการณ์ต่างๆ 

ของเราก็ต่อเมือ่เราเหน็วา่สิง่ทีเ่ราประสบในชาตน้ีิเปน็ผลของสิง่ทีเ่รา

ได้กระทำาไว้ในชาติก่อนๆ แทนที่เราจะรู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อของความ 

อยุติธรรม เรากจ็ะเลกิทีจ่ะโทษคนอืน่ถงึสิง่ไมด่ตีา่งๆ ในชวีติเรา น่ันก ็

หมายความว่าเราเลือกที่จะรับผิดชอบและควบคุมชะตาชีวิตและ

วาสนาของเราเอง

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราควรใช้ปัญญาในการกระทำาทุกๆ อย่าง

ของเรา นั่นก็หมายความว่าเราควรสังเกตและพินิจพิจารณาเจตนา

ต่างๆ ในการกระทำาของเรา สิ่งที่เราทำานั้นต้นเหตุเกิดจากกิเลสหรือ 
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ธรรมะ เราควรทีจ่ะระมดัระวงัการกระทำาตา่งๆ ของเราในชวีติประจำาวนั 

ให้มากเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำาบาป ซึ่งจะนำามาซึ่งความทุกข์ในอนาคต 

ก่อนท่ีเราจะทำาอะไรนั้นต้องให้มั่นใจเสียก่อนว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควร  

เราควรคำานึงถึงสิ่งที่เรากำาลังเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือส่ิงที่ 

เราเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง และสิ่งที่จะตามมาหรือส่งผลกับเรา

ในภายหลัง เพราะในที่สุดแล้วการกระทำาทุกอย่างของเราก็คือการ 

ก่อกรรม เราควรระวังท่ีจะไม่ส่ังสมกรรมต่างๆที่เราไม่ต้องการโดย 

ไมจ่ำาเปน็ เราจึงตอ้งฉลาดและระมัดระวงัในการตดัสนิใจในเรือ่งตา่งๆ

สิ่งที่สำาคัญก็คือวิธีที่เราจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

การมีปฏิกิริยาที่ดีและถูกต้องก็สามารถที่จะเปลี่ยนการกระทำาของ

เราจากทางลบให้กลายเป็นทางบวกได้ เราควรเลือกกระทำาความดี 

มนษุยส์ามารถทีจ่ะเลอืกกระทำาสิง่ตา่งๆ ดว้ยสตปัิญญา นีค่อืเหตผุล

ที่ว่าทำาไมการเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง สัตว์ทั้งหลาย

ดำาเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณของมัน ซึ่งทำาให้มันไม่มีทางเลือก 

มากนัก มันขาดสิ่งที่จะทำาให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมัน 

ในทางตรงกนัขา้มมนษุยก์ลบัมีทางเลอืก เราไมจ่ำาเป็นทีจ่ะตอ้งทำาตาม 

สัญชาตญาณหรือมีปฏิกิริยาท่ีเป็นอกุศลเม่ือประสบความทุกข์ที่ไม่

สามารถจะหลีกเลี่ยงได้

การกลบัมาเกดิเปน็มนษุยส์ว่นใหญจ่งึเป็นผลของบุญในอดีตชาติ  

ผลบญุนีอ้าจจะทำามากอ่นหลายภพหลายชาติแลว้ แต่กน่็าจะเปน็ผล

บญุจากชาตทิีแ่ล้วมามากกวา่ เพราะวา่จติของเราในขณะทีใ่กลจ้ะตาย 

เป็นปัจจัยสำาคัญในการกลับมาเกิดใหม่ ในขณะที่ใกล้จะตายนั้น  
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บุญบาปสำาคัญๆ ที่เคยทำาไว้ในชีวิตมักจะปรากฏขึ้นในจิตของคนท่ี

กำาลังจะตาย หรือมิฉะนั้นความเคยชินนิสัยหรือการกระทำาต่างๆ ที่

ทำาไว้ในช่วงก่อนตายมักจะปรากฏขึ้นมาในจิต ส่วนมากสภาวจิตใน

ช่วงเวลาที่สำาคัญนี้จะเป็นตัวกำาหนดทิศทางหรือภพภูมิของจิตว่าจะ

ไปเกิดที่ไหนและอย่างไรในชาติหน้า

จงึควรทีจ่ะระลกึและพจิารณาความตายบา้ง สิง่ทีน่่าสนใจเกีย่วกบั 

ความตายก็คือหลงัจากทีต่ายไปแลว้ ไมมี่ส่ิงใดทีเ่ราเคยเรยีกวา่ตวัเรา 

เหลืออยู่เลย รา่งกายกแ็ตกสลายไป ไมเ่หลอือะไรทีเ่ปน็แกน่สาร เวทนา  

สญัญา และสงัขาร กส็ญูสลายไปเชน่กนั สิง่เดียวทีเ่หลอือยูก็่คือกรรม 

ของเรา

ดังนัน้อะไรเลา่คอืความตาย ประการแรกความตายกค็อืการแตก

สลายของร่างกายของเรา ถ้าเรามองว่าร่างกายเป็นส่วนสำาคัญของ

ตัวตนของเรา ความตายก็เป็นการแตกสลายของตัวเรา และกรรม 

ของเราจะเป็นตัวสร้างปัจจัยต่างๆ ตามการกระทำาของเราในอดีต  

ซึง่จะกลายเปน็ฐานของการกลบัมาเกิดใหม ่แตต่วัเราทีก่ลบัมาเกดิใหม ่

ก็ไม่ใช่ตัวเราที่ได้ตายไป บุคคลทั้งสองอยู่บนทางอันต่อเน่ือง 

เส้นเดียวกัน แต่ไม่ใช่คนๆ เดียวกัน แต่อีกนัยหนึ่ง ทั้งสองคนก็ไม่ได้ 

แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเสียทีเดียว เพราะทั้งสองคนมีกรรมที่เป็น 

เผ่าพันธุ์อันเดียวกัน

เมื่อถึงเวลาท่ีเราจะตายนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ให้พยายามที่จะนึกถึง

ภาพนัน้ นกึถงึรา่งกาย อะไรทีเ่กดิขึน้เวลาทีร่า่งกายตาย เมือ่รา่งกายตาย 
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สัมผัสทั้งหมดซึ่งได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ก็จะหายไปเช่นกัน  

การรับรู้ปกติของเราเกี่ยวกับโลกก็หายไป สมบัติต่างๆ ของเราก็ 

หมดสิ้นไป เราไม่สามารถคงอะไรไว้ได้แม้แต่นิดเดียว เหลือแต่เรา

คนเดียว จึงควรจะพินิจพิจารณาว่ามันหมายถึงอะไร ทำาไมเราจึงให้ 

ความสำาคัญอย่างมากกับทรัพย์สมบัติ ทำาไมเราจึงกังวลถึงความคิด 

ของคนอืน่เกีย่วกับเรา ทำาไมเราจงึตอ้งกังวลเกีย่วกบัยศถาบรรดาศกัดิ ์

หรือตำาแหน่งในหน้าที่การงาน ถ้าเรารู้ซึ้งถึงความตาย ถ้าเราเจริญ

มรณานุสสติ พิจารณาความตายให้มากจนทำาให้เรารู้จักและเข้าใจ

ความตายอย่างแจม่แจง้แล้ว ความสำาคญัของสิง่เหลา่นีม้กัจะหมดไป  

ดงันัน้เมือ่ถึงเวลาทีส่ิง่ตา่งๆ เหลา่นีเ้ปลีย่นแปลงหรอืหมดไป เรากจ็ะ 

ไม่รู้สึกอะไรและไม่เป็นทุกข์กับมันเลย

สมบตัอิยา่งเดยีวทีต่ดิตวัเราเวลาทีต่ายไปก็คือกรรมของเรา และ

ทางที่ดีที่สุดที่จะทำาให้มั่นใจว่าเป็นกรรมดีก็คือการปฏิบัติธรรม และ 

นี่คือกุศลกรรม เพราะเป็นการฝึกปฏิบัติเพ่ือพระนิพพานโดยตรง  

บุญกุศลจากการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะทำาได้

ถึงแม้ว่าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะกรรม

ของเรา นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการแสวงหาความสงบสุขที่แท้จริง

จะไร้ค่าและไม่มีที่สิ้นสุด องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนั้นได้ทรง

เป็นผู้ค้นหาทางแห่งมรรคและเดินตามทางน้ันจนพ้นทุกข์ และทรง

บรรลุพระนิพพานและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เนื่องจาก

ธรรมชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ถูกกำาหนดไว้อย่างตายตัว  

ดังน้ันทุกคนสามารถที่จะเดินตามทางอริยมรรคของพระพุทธองค์
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จนบรรลุถึงพระนิพพานได้ นั่นก็คือเราทุกคนนั้นมีศักยภาพที่จะเป็น 

อริยสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

พวกเราไม่ต่างอะไรกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงก่อนที่

พระองค์จะทรงบรรลุพระนพิพาน เราทกุคนลว้นไดเ้กดิมาในภพชาต ิ

ต่างๆ อันนับไม่ถ้วนก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ สิ่งสำาคัญก็คือเราทุกคน

ต่างมีศักยภาพในการที่จะบรรลุธรรมเหมือนกับพระพุทธองค์ และ

เราก็สามารถท่ีจะเดินตามรอยของพระองค์ท่านเพื่อความพ้นทุกข์  

จุดมุ่งหมายนี้นั้นไม่ไกลเกินเอ้ือมอย่างแน่นอน เพราะเรามีท่านผู้ท่ี

ได้ทำาสำาเร็จแล้วด้วยตนเองและเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปัญหาต่างๆ  

เป็นผู้สอน ปัญหาของเราในขณะนี้ก็คือศักยภาพและความสามารถ

ของเรายังไม่ได้ถูกปลุกขึ้นมา ยังไม่ได้รับการพัฒนา จึงเป็นหน้าที่

ของเราที่จะปลุกมันให้ตื่นขึ้น พระองค์ท่านทรงสอนว่าเราต้องเป็น 

ผู้รับผิดชอบกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา และกับปฏิกิริยาของเรา

ในการรบักรรม สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัเราเปน็ผลของกรรมตา่งๆ ทีเ่ราเองน้ัน 

ไดส้รา้งขึน้มา วิธกีารทีเ่ราจดัการกับกรรมเหลา่นัน้จะเปน็ตวักำาหนด

อนาคตของเรา ดงันัน้สิง่ทีเ่หลอืใหเ้ราทำากค็อืเราจะตอ้งยอมรบัความ

ท้าทายเหล่านี้และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง
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 อาตมาจะอธิบายอย่างย่อๆ เกี่ยวกับธรรมะจากมุมมองที่

อาจจะแตกต่างไปบ้าง สิ่งหนึ่งที่เราประสบอยู่เสมอในชีวิตก็คือ

ความรู้สึกกระวนกระวายอันเกิดจากความทุกข์ที่กัดกร่อนจิตใจเรา  

เรารู้สึกได้ถึงสิ่งนี้ เพราะเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในใจเราตลอดเวลา  

แต่เรากลับไม่สามารถบอกได้ว่าต้องการอะไรหรือต้องการเพราะ 

เหตุ ใด อย่างไรก็ตามเราก็รู้ว่ามีความทุกข์ที่อยู่ ในใจเรานี้  

อาจกล่าวได้ว่าเราทุกคนรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความทุกข์ที่อยู่ลึกๆ 

ในใจเหมือนๆ กัน และก็เป็นปัญหาที่ทุกคนต่างต้องการที่จะกำาจัด

อยู่ตลอดเวลา แต่เรากลับหาทางแก้ไขปัญหานั้นจากภายนอก 

ตัวเรา เราต่างแสวงหาเงินทอง สิ่งของ อำานาจ และสิ่งต่างๆ ที่เรา 

คิดว่าจะทำาให้มีความสุข แต่ไม่ว่าเราจะพยายามไขว่คว้าหามัน

มากสักแค่ไหนหรือจะประสบความสำาเร็จสักเพียงไร ความทุกข์นั้น 

ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม และในที่สุดคนส่วนใหญ่ก็ยอมแพ้และ 

หมดหวังกับการที่จะขจัดความทุกข์นั้น และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ

ในชีวิตคนเรา
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ไม่น่าแปลกใจเลยที่คนเราจะต้องการหาวิธีดับทุกข์ที่รุมเร้า และ 

ความต้องการทีจ่ะดบัความทกุข์กเ็ปน็สิง่ท่ีสมควรและถกูต้อง แต่เรา 

ไม่เข้าใจว่าสาเหตุของความทุกข์คืออะไร และด้วยเหตุนี้เอง เราจึง 

แสวงหาความสขุและประพฤตตินในทางทีผ่ดิ ความทกุขเ์ปน็ผลจาก 

การกระทำาที่ผิดทางกาย วาจา และใจ แต่เรากลับมองไม่เห็นว่า 

การกระทำาของเราเป็นไปในทางที่ผิดตั้งแต่ต้น และเราก็ไม่เข้าใจถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำาที่ผิดๆ กับความทุกข์

ถา้เราสงัเกตรอบๆ ตวัเรา เราจะเหน็ไดว้า่แทบจะทกุคนพยายาม 

ที่จะดับทุกข์ในทางที่ผิด แทนที่จะพิจารณาเข้าไปภายในเพื่อที่จะ 

หาทางแก้ เรากลับแสวงหาความสุขที่อยู่ภายนอกและยังไม่รู้ว่า 

ตนเองแก้ไม่ตรงจุด องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ว่า 

ปัญหาหลักของเราก็คือความไม่เข้าใจ เราไม่รู้เท่าทัน เราขาด 

ความเข้าใจ มิหนำาซ้ำาเรายังไม่รู้ปัญหาของเราเพราะความโง่เขลา  

การที่เราไม่รู้ว่าตนเองโง่เขลา ทำาให้เราไม่รู้ว่าตนเองมีความหลง 

ติดตัวมา ปัญหาบางส่วนอาจมีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆ ที่เราเรียนรู ้

ในวัยเยาว์

ในวัยเดก็เราเรยีนรูส้ิง่ตา่งๆ จากพอ่แม ่จากเพือ่นทีโ่รงเรยีน จากครู 

ที่โรงเรียน เป็นต้น แต่น่าจะเรียนรู้จากเพื่อนในชั้นเรียนมากกว่าครู  

เราเรยีนรูเ้กีย่วกบัมุมมองทางโลกของเราจากผูค้นรอบๆ ตวั ในวยัเดก็ 

เรายังไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรหรือคิดได้ว่าสิ่งไหนถูกหรือผิด  

เราไดแ้ตเ่ชือ่สิง่ทีค่นอืน่บอก เราเชือ่ทกุสิง่ทีค่นในโลกเชือ่กันโดยทัว่ไป
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พอ่แมย่่อมพยายามทีจ่ะสัง่สอนลกูของตนใหด้ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาได ้

ถา้เปน็พอ่แมท่ีด่กีจ็ะสอนลกูตนเองในทางทีถ่กูทีค่วร สอนสิง่ทีต่นเอง

ไดเ้รยีนรูจ้ากผู้อาวโุสและครบูาอาจารยข์องตน แต่ความรูส้ว่นใหญท่ี่

สบืทอดมานัน้เป็นเพียงแคค่วามคดิเหน็และการคาดคะเน ซึง่ไมไ่ดเ้ปน็ 

ความเปน็จรงิทีส่ามารถพสิจูนไ์ดแ้นน่อน และนีไ่มใ่ชเ่ปน็การทีจ่ะโทษ

พ่อแม่ แต่จากมุมมองของธรรมะแล้วความรู้ต่างๆ ที่ถ่ายทอดกันมา

นัน้ไมไ่ดเ้ปน็ความเหน็ท่ีถูกตอ้ง ความเขา้ใจผดิเกดิขึน้จากการทีค่นเรา 

เชือ่วา่โลกภายนอกมคีวามสำาคญัมาก เชือ่กันว่าการดำาเนินชวิีตแบบ 

โลกๆ เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง และที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกำาลังของกิเลส 

ซึง่ทำาใหค้นเราเชือ่มัน่ในทางโลกมากกวา่ในทางธรรม ตัง้แตย่งัเปน็เดก็ 

เราก็เร่ิมท่ีจะรับความเช่ือทางโลกซ่ึงกลายมาเป็นพ้ืนฐานของความคิด 

ความเข้าใจของเรา

พื้นฐานของเราเป็นส่ิงที่ชี้นำาโลกทัศน์ของเราซึ่งมีส่วนเก่ียวข้อง 

กบัความจำาของเรา และจดุนีเ้องคอืจดุทีน่สัิยทีเ่ปน็กิเลสต่างๆ เกิดข้ึน  

และดว้ยความโลภ ความโกรธ ความหลง เราจงึมกัจะมคีวามคิดทีผิ่ดๆ  

และการกระทำาที่ผิดๆ กิเลสคือตัวผลักดันนิสัยที่ไม่ดีของเรา จะมี 

บางสิ่งบางอย่างที่กระตุ้นความทรงจำาของเราที่เกี่ยวข้องกับอดีต 

ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของกระแสของความเปน็ตวัตนของเรา เมือ่เราคดิถึง 

สิ่งนั้น เราก็จะนึกถึงตัวเราในอดีตซึ่งเชื่อมโยงกับตัวเราในปัจจุบัน  

และผลักดันความคิดปรุงแต่งของเราไปยังอนาคต ด้วยวิธีเช่นน้ีเอง 

ความคิดต่างๆ ของเราจึงวนเวียนอยู่กับเรื่องของอัตตาตัวตนและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับเวลา ซึ่งก็หมายความว่าความคิด 

เกี่ยวกับตัวเราต่างๆ ถูกนำาไปเชื่อมโยงเข้ากับความทรงจำาในอดีต 
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ความคิดอะไรก็ตามที่ผุดขึ้นมาจะถูกเปรียบเทียบโดยฉับพลันด้วย

คำาถามทีว่่า ดีไหมสำาหรบัเรา นา่พอใจหรอืไม ่แลว้เรากจ็ะมปีฏิกริิยา

ตามนั้นทันที

บ่อยครั้งที่เรามีปฏิกิริยาในทางที่เป็นอกุศล ซึ่งก็หมายความว่า

ปฏกิริยิาของเราถูกครอบงำาไปดว้ย ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำาที่เป็นอกุศลเหล่านี้จะฝังอยู่ในความทรงจำา

และทำาใหก้เิลสมกีำาลังมากขึน้ และการปฏบิตัธิรรมเปน็เวลายาวนาน

เทา่นัน้ทีจ่ะทำาใหแ้นวความคดิตา่งๆ ทีเ่คยชนิของเราคอ่ยๆ เปลีย่นไป  

โดยธรรมะจะเข้ามาแทนที่กิเลสต่างๆ ที่เคยเป็นแรงผลักดันอยู่ 

เบื้องหลัง แต่ก่อนที่ธรรมะจะมาเข้ามามีบทบาท ความเชื่อพื้นฐาน

ทางโลกและค่านิยมต่างๆ ได้ถูกฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราเสียแล้ว  

ซึ่งทำาให้เราเป็นทุกข์กันได้ง่ายเสมอ

เราค้นหาวิธทีีจ่ะดบัทกุขอ์ยูต่ลอดเวลา แต่เพราะความหลงของเรา  

เราจงึมกัจะเลอืกใชว้ธิทีีก่เิลสบอกซึง่ไมไ่ดผ้ล ในแงห่นึง่วธิตีา่งๆ เหลา่นี ้

อย่างมากอาจจะช่วยบรรเทาความทุกข์ได้ แต่อีกแง่หนึ่งกลับก่อให้ 

เกดิปญัหาและความทกุขข์ึน้มาใหม ่ซึง่ในทีส่ดุแลว้ก็จะทำาใหเ้รากลบั 

แยล่งไปกว่าเดมิ แตถ่า้เราทำาใจใหส้งบและเขา้สูส่มาธไิด ้เรากจ็ะพบวา่ 

อยา่งนอ้ยความทกุขไ์ดด้บัไปในชัว่ขณะหนึง่ แตเ่รายงัไมไ่ดข้จดักเิลส 

ใหห้มดไป เพยีงแคท่ำาใหก้เิลสสงบตวัไดช้ัว่คราวด้วยสภาวะท่ีเป็นสขุ 

ของสมาธิ ตราบใดที่จิตอยู่ในสมาธิกิเลสก็จะสงบตัว ความสงบจาก 

สมาธิสามารถที่จะหยั่งลงลึกไปอีกขั้นด้วยจิตที่รวมเป็นหนึ่งเดียว  

หรือสภาวะของเอกัคคตารมณ์ ก็คือมีสติในการรับรู้อยู่ แต่ไม่มี
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สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้รับรู้ และนี่คือ ปรมัง สุขัง สภาวะของความสุขที่ 

แท้จริง

ในสองท่อนแรกของพระธรรมบทได้กล่าวถึงความแตกต่าง

ระหว่างลักษณะของความทุกข์และความสุขว่า จิตเป็นต้นเหตุของ

การกระทำาท้ังหลาย “ธรรมทัง้หลายมใีจเปน็หวัหน้า มใีจประเสรฐิทีส่ดุ  

สำาเร็จแล้วด้วยใจ” ท่อนที่สองกล่าวว่า “ถ้าบุคคลใดมีใจอันเป็นโทษ 

ประทุษร้ายแล้ว... ทุกข์ย่อมไปตามผู้นั้น... เหมือนล้อหมุนไปตาม

รอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปอยู่” ซึ่งในที่นี้ก็หมายความว่า ความทุกข์

เปน็สิง่ทีท่รมาน ลำาบาก ยากทีจ่ะตา้นทาน และก็ยงักลา่วตอ่ไปอกีวา่  

“ถา้บคุคลมใีจผ่องใส... สขุยอ่มไปตามบคุคลนัน้... เหมอืนเงามปีกต ิ

ไปตาม” จึงสามารถเห็นข้อเปรียบเทียบได้ว่า ล้อของเกวียนเป็นสิ่ง 

ท่ีหยาบ ส่วนเงาเป็นส่ิงท่ีละเอียด และต้องเป็นเช่นน้ันเพราะว่าความทุกข์ 

กค็อืการดำาเนนิชวีติไปในทางทีผ่ดิ และทางท่ีผดิน้ันก็จะทำาใหเ้รารูส้กึ

ทุกข์ทรมานมากขึ้นเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้าม ความสุขก็เหมือนผล 

ของการดำาเนนิไปในทางท่ีถกูทีค่วร ซึง่กย็อ่มทำาใหเ้รารู้สกึได้ถงึความ

เบาสบายที่เพิ่มขึ้นตามลำาดับ แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถจับต้อง

ความสุขได้ในขณะที่มีความสุขเกิดขึ้น แต่ถ้าความสุขหายไปด้วย

เหตุผลใดก็ตาม แม้เพียงช่วงส้ันๆ เราก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าบางส่ิงบางอย่าง 

ที่มีค่าได้ขาดหายไป

การที่จะบรรลุความสำาเร็จได้นั้น การปฏิบัติภาวนาจะต้อง

ครอบคลุมถึงองค์รวมท้ังหมดของบุคคลผู้ภาวนาและสิ่งต่างๆ  

ที่กระทำาในชีวิตประจำาวัน วิถีของการปฏิบัติต้ังอยู่บนหลักของ
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เหตุและผล ซึ่งก็หมายความว่าเหตุที่ดีจะนำามาซึ่งผลที่ดีทั้งหลาย  

เราไม่สามารถเลือกปฏิบัติเพียงบางส่วน และละเว้นบางส่วน ถ้าเรา

ทำาเช่นนั้น ความเพียรพยายามของเราก็จะไม่ประสบผลสำาเร็จ และ

ด้วยเหตุนี้เองจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะแก้ไขนิสัยความเคยชิน 

ในชวิีตประจำาวันของเราในชว่งทีเ่ริม่ปฏบิตั ิพฤติกรรมและทศันคตติา่งๆ  

ที่ทำาให้เกิดปัญหากับผู้อื่นหรือความรู้สึกค้างคาใจเก่ียวกับความ

รู้สึกผิดและเสียดายจะมีผลต่อความสงบสุขของใจเราอยู่ตลอดเวลา  

ซึ่งจะทำาให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าไปได้ยาก

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การรักษาศีลจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความ

สำาคัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะเป็นกลไกที่จะช่วยให้สามารถอยู่ร่วม

กับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อเรามีความมั่นคงใน

ศีลธรรมแล้ว เราจะไม่รู้สึกหวั่นไหวเกี่ยวกับเรื่องทางโลก เราไม่มี

ความรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องทางโลกที่มักจะนำามาซึ่งความทุกข์และ

ทำาให้เราไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งและอยู่อย่างสงบได้ ถ้าเราเป็น 

คนมีศีลธรรมแล้ว เราก็จะสามารถปฏิบัติสมาธิได้ง่ายและสามารถ

ลมืเรือ่งตา่งๆ ของโลกภายนอกได ้ดว้ยวธินีีเ้อง ยิง่เราปฏบิตัมิากขึน้ 

เท่าไร ใจเราก็จะออกไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกภายนอกน้อยลง

เท่านั้น การทำาสมาธิของเราก็จะพัฒนาและเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ  

ขึ้นไป

วิธีที่ถูกต้องในการพัฒนาจิตใจก็คือการปฏิบัติตามแบบดั้งเดิมที่ 

ไดม้กีารสบืทอดกันมาต้ังแตส่มยัพุทธกาล คอืเริม่ต้นจากการรักษาศีล 

ซึ่งจะนำาไปสู่สมาธิและปัญญา 
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ในการรักษาศีลก็เริ่มจากการฝึกรักษาศีลห้า ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี

สำาหรับการฝึกฝนตนเอง ศีลห้าก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อันนี้รวม

ถึงสัตว์เดรัจฉานด้วย ไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่

ประพฤตผิดิประเวณ ีการไม่พูดปด ไม่พูดสอ่เสียดนนิทาและเพอ้เจอ้

ตา่งๆ การไมเ่สพสรุายาเมา ศลีทัง้หา้ขอ้นีเ้ปน็พืน้ฐานของการฝกึตน

ใหเ้ปน็คนดี ถ้าเราไมส่ามารถทีจ่ะรกัษาศลีหา้ข้อน้ีไวไ้ด้ เรากจ็ะเสือ่ม

จากการเป็นมนุษย์และผลที่จะตามมาในที่สุดก็คงพอจะทราบกันอยู่

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ามีคนจำานวนน้อยที่เข้าใจเกี่ยวกับการมี 

ศีลธรรมอย่างแท้จริง เมื่อเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาศีลอย่าง

ถอ่งแท ้เราก็จะทำาผดิศลีโดยไมรู่ต้วัและคดิวา่ตนเองทำาถกู ในปจัจบัุน 

โลกตะวนัตกมแีนวโนม้ทีจ่ะเปน็ไปในทางนีอ้ยา่งเหน็ไดช้ดั ความตกต่ำา 

หรอืบกพร่องของศีลธรรมเป็นสาเหตุที่กอ่ให้เกดิปัญหาอืน่ๆ ตามมา 

มากมาย และทัง้นีเ้ปน็เพราะเกดิจากการขาดความเขา้ใจเรือ่งศลีธรรม 

และกฎแห่งกรรม บางคนอาจจะถามว่า “เราจะรักษาศีลไปทำาไม”  

มีคนจำานวนมากที่ไม่เชื่อเรื่องศีลธรรมและกฎแห่งกรรม เขาคิดว่า 

การกระทำาตา่งๆ ของตนไมม่ผีลทีจ่ะตามมา เสมือนวา่เขาสามารถทำา

สิ่งที่ผิดศีลธรรมได้โดยไม่ต้องรับโทษจากการกระทำา เขาไม่ทราบว่า

ตนเองมคีวามเปลีย่นแปลงทกุครัง้ทีไ่ดก้ระทำาผดิศลี เขาเปลีย่นแปลง

ตัวเองไปในทางท่ีจะทำาให้เขาจะต้องได้รับผลจากการกระทำาผิด 

เหล่านั้น

ในการปฏบิตัทิางพทุธศาสนา พระพุทธองคไ์ดต้รสัไวว้า่ มคีนเพียง 

จำานวนน้อยนิดที่ตาจะไม่มืดบอด เราไม่สามารถที่จะคาดหวังให้ 
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คนสว่นใหญพ่ฒันากา้วหนา้ไปในมรรคดว้ยความรวดเรว็และงา่ยดาย  

สิ่งเดียวที่หวังได้ก็คือการรักษาศีลจะทำาให้คนส่วนใหญ่ตาสว่างขึ้น  

ซึ่งจะทำาให้ผู้ที่สามารถจะเข้าใจธรรมะมีจำานวนมากขึ้น

ในความเป็นจริงคนธรรมดาในโลกนี้ไม่สามารถที่จะรู้ซึ้งเข้าใจ

อะไรได้มากนักเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมและกฎแห่งกรรม เขามักจะ

เป็นไปตามวิบากกรรมของเขา นั่นก็คือเมื่อเกิดความอยากก็จะ

ประพฤติผิดและก็จะเสื่อมลงตามการกระทำาของตน ซึ่งโลกเป็น

เช่นนี้มาเป็นเวลายาวนานมากแล้ว และด้วยเหตุและผลของกรรม

ก็จะทำาให้โลกเป็นไปอย่างนี้โดยไม่มีที่สิ้นสุด คนที่มีปัญญาพอที่จะ

เข้าใจธรรมชาติของโลกอย่างแจ่มชัดจึงจะเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี 

เขารู้ว่าเขาควรพยายามที่จะหาทางหลุดพ้นจากสิ่งนี้ การรักษาศีล 

อย่างเคร่งครัดจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญมากสำาหรับคนเหล่านี้ เขาจะ 

ไม่ยอมละเลยในเรื่องนี้โดยเด็ดขาด

ในความเปน็จรงิแลว้ การรกัษาศลีเปน็การปฏบิตัเิพือ่ทีจ่ะรกัษา 

สภาพความเป็นมนุษย์ของตน ด้วยการรักษาการกระทำาของตน

โดยกระทำาแต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดผลดีในอนาคต ถ้าเราเลือกที่จะ

กระทำาสิ่งที่ไม่ดีซึ่งจะก่อให้เกิดผลร้ายแล้ว เราก็จะเสื่อมลงไป 

เรื่อยๆ ยิ่งเสื่อมลงเท่าไรเราก็จะยิ่งโง่เขลามากขึ้นเท่านั้น และโอกาส

ที่เราจะเห็นกับดักที่เราติดอยู่น้อยลงยิ่งขึ้นเท่านั้นด้วย ดังนั้น 

การกระทำาด้วยความมืดบอดนั้นจะทำาให้เราทำาบาปมากขึ้นและ

ทำาให้เราเสื่อมลงไปอีก จนในที่สุดกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
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คนส่วนใหญ่ไม่รู้เก่ียวกับความสัมพันธ์โดยตรงของกรรมและผล

ของกรรม ถ้าอยากจะเห็นด้วยตาถึงผลของกรรมเหล่านี้ก็สามารถ

จะดูได้ตามโรงพยาบาลจิตเวช ลองดูและพิจารณาผู้ป่วยทางจิต 

บางรายที่มีอาการหนักๆ นี่คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และเป็น

เหตุผลหนึ่งว่าทำาไมเราควรจะรักษาศีล ก็เพียงแค่เพื่อที่จะทำาให้เรา

มีจิตเป็นปกติ ซึ่งเป็นเรื่องของการรักษาสภาพจิตใจ

โดยปกติแล้วคนเราจะไม่รับประทานอาหารที่ ไม่สะอาด 

หรือไม่อาบน้ำาจนกระทั่งตัวเองเหม็นสกปรก เรารักษาความสะอาด 

ของรา่งกายในระดบัหนึง่เพราะเกรงกลวัตอ่โรคภยัไข้เจบ็ คนเรากังวล 

ถึงโรคทางกายแต่กลับไม่คำานึงถึงโรคทางใจ และคนส่วนใหญ่มีโรค

ทางใจท่ีแอบแฝงอยูใ่นตวัตลอดเวลา โรคทางใจเหลา่น้ีสว่นใหญม่กัจะ 

เกิดจากความบกพร่องทางด้านศีลธรรม

เนือ่งจากการประพฤตผิดิศลีน้ีเกดิจากสภาวจิตทีเ่ต็มไปด้วยกิเลส  

ดังนั้นเราจึงจำาเป็นต้องเรียนรู้เก่ียวกับกลไกการทำางานของกิเลส  

กิเลสเป็นข้าศึกศัตรูของความสงบสุขในจิตใจอยู่เสมอ ให้พิจารณา 

กเิลสใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาได ้และพยายามสงัเกตกเิลสทีอ่ยูใ่นตวัเรา  

พิจารณาถึงความลึกและความแนบเนียนของกิเลสท่ีฝังอยู่ในตัวเรา 

พยายามศึกษาเกี่ยวกับวิธีและสิ่งต่างๆ ที่จำาเป็นจะต้องมีในการที่จะ

ตอ่สูกั้บอิทธพิลของกเิลสในใจเรา การนัง่สมาธิไมใ่ชส่ิง่เดียวในการต่อสู้

กบักิเลสเทา่น้ัน แตเ่ราควรจะตอ้งคอยสงัเกตจติใจเราอยูเ่สมอในชวีติ

ประจำาวนั และน่ีเปน็เรือ่งทีห่ลายๆ คนนัน้ไม่เขา้ใจเกีย่วกบัพทุธศาสนา 

คนส่วนมากมีความต้องการเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนา 
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แต่ไม่ต้องการที่จะรักษาศีลเพื่อที่จะชำาระล้างตนเองในการใช้ชีวิต 

ประจำาวัน และถ้าไม่มีศีลธรรมที่มั่นคงแล้ว การปฏิบัติสมาธิภาวนา 

ก็เป็นไปได้ยาก

ยกตัวอย่างเชน่ คนสว่นใหญม่กัจะคดิวา่การดืม่สรุาเพยีงเลก็นอ้ย 

ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งก็จริงอยู่ การดื่มสุราไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตหรือ 

สำาคัญอะไร แต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปัญหาที่แท้จริงก็คือสิ่งที่เรา 

กระทำาเมือ่เราตกอยูภ่ายใตอ้ำานาจของสรุา เมือ่เราดืม่สรุา เราจะไมม่ ี

สติท่ีจะควบคุมการกระทำาต่างๆ ของเรา และด้วยเหตุน้ีเอง เราก็สามารถ 

ที่จะทำาอะไรที่เราไม่คาดคิดได้

ถ้าเรามองในแง่จิตวิทยา เราอาจจะถามตัวเองว่า “ทำาไมเรา

จึงอยากดื่มสุรา ดื่มเพื่ออะไร” ถ้าเราพิจารณาแล้ว เราก็จะเห็นว่า 

การด่ืมสรุาเป็นเพียงเสมอืนการถกูวางยาสลบ เราตอ้งการทีจ่ะทำาให ้

ตนเองไมม่คีวามรูส้กึอะไรในระดบัหนึง่ เราต้องการทีจ่ะทำาใหจ้ติใจเรา 

ด้านชาเพ่ือที่จะไม่รู้สึกทุกข์ และนี่เป็นการกระทำาท่ีไม่ถูกต้องใน 

การดับทกุข์ สารตา่งๆ เหลา่นีไ้มไ่ด้ช่วยยกระดบัจติใจของเรา แตก่ลบั 

จะดงึจติใจใหต้กต่ำาลง สิง่เหลา่นีเ้ปลีย่นแปลงจติใจเราโดยสรา้งสภาวะ

ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อการที่จะดำาเนินอยู่ในมรรคของพุทธศาสนา  

ในการเจริญอยู่ในมรรคนั้น เราจำาเป็นที่จะต้องมีสติที่แหลมคมอยู่ 

ตลอดเวลาเพ่ือที่จะรู้แจ้งและหยั่งถึงความจริงของคำาสอนของ

พระพุทธเจ้า การทำาจิตใจให้ด้านชาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
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ผู้ที่ใช้ยาเสพติดต้องการที่จะหาทางออกแบบง่ายๆ และรวดเร็ว 

อยู่เสมอ เขาต้องการที่จะเข้าสู่สภาวจิตใดสภาวจิตหน่ึงโดยทางลัด  

แต่สิ่งท่ีเขากลับไม่รู้ก็คือว่าวิธีที่ถูกต้องในการที่จะได้สมาธินั้นต้อง 

แลกมาด้วยความพยายามและความเพียรเท่าน้ัน ต้องทำาด้วยวิธี

ที่ถูกต้อง เวลาที่เราพยายามท่ีจะหาทางลัด ถึงแม้ว่าจะได้อะไรมา 

ก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปอย่างรวดเร็ว เพราะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ 

เมื่อไรเราเข้าถึงจิตใจของเราในทางท่ีถูกต้องด้วยการปฏิบัติภาวนา 

เราก็จะได้พบและสัมผัสกับของจริง

ลักษณะของการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเป็นสิ่งที่ 

ค่อนข้างน่าสนใจ ศีลธรรมโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์

กบัสิง่อืน่ แต่ไมไ่ดม้คีวามสมัพันธใ์นลกัษณะทีเ่หมอืนกบัแนวความคิด 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงยุคปี พ.ศ. 2500 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

ปจัเจกบคุคล แตเ่กีย่วเนือ่งกบัความเปน็มนษุยข์องเรา ศลีธรรมเปน็

สภาวธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง 

อนัประกอบดว้ยคณุธรรมตา่งๆ ของการเปน็มนุษย ์ซึง่หมายความวา่  

เวลาที่เราทำาผิดศีลก็คือการกระทำาที่ขัดแย้งกับความเป็นมนุษย์ 

ของตน ยกตวัอยา่งเสอืเปน็ตน้ เสอืนัน้กม็ศีลีธรรมทีแ่ตกตา่งออกไป 

คอืในรปูแบบของเสอืและเปน็ไปตามธรรมชาตขิองมนั ถา้มนัทำาตวัใน

แบบของเสอื มนักจ็ะรกัษาสภาพความเปน็เสอืของมนัไวไ้ด ้และสตัว์

สว่นมากก็มกัจะเปน็เชน่นี ้ธรรมชาตขิองเสอื ธรรมชาตขิองมนษุย ์หรอื 

ธรรมชาติของสนุขั กม็คีวามแตกตา่งในระดบัของศลีธรรมและรปูแบบ 

ตามธรรมชาติของตน
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มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงโดยธรรมชาติ เราจึงควรที่จะรักษา

เกียรตินี้ด้วยการรักษาศีลห้า แต่เราต้องเข้าใจว่าศีลธรรมไม่ได้มีแค่ 

ศีลเพียงห้าข้อเท่านั้น ศีลน้ันยังหมายรวมไปถึงความประพฤติที่ 

ถูกต้องและมารยาทที่ดีงามอีกด้วย นั่นก็คือเราต้องระมัดระวังรักษา

กายและวาจา ดว้ยการกระทำาสิง่ตา่งๆ ในทางทีถู่กทีค่วร ซึง่สิง่เหลา่น้ี 

ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีลธรรม

แน่นอนที่สุดหลักสำาคัญของศีลธรรมคือศีลห้า ศีลห้าข้อนี้

เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดที่จะต้องรักษา แต่ก็ยังมีสิ่งอื่นอีกมากมายที่

เกี่ยวข้องกับการรักษาศีล เราสามารถที่จะรู้ระดับของศีลธรรม

จากอากัปกิริยาของคน เวลาที่คนบางคนประพฤติตนไม่สุภาพ 

เราก็มองว่าเขาเป็นคนที่หยาบคายไม่มีมารยาท แต่หากคนทำาตัว

เรียบร้อย เราก็มองว่าเขาเป็นคนสุภาพอ่อนโยน ทั้งนี้เนื่องจาก

การกระทำาต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่เกิดมาจากจิต คนสองคนจึงมัก

จะคิดและประพฤติตนแตกต่างกัน

และเมื่อสิ่งที่มาจากจิตนั้นดีงาม การกระทำาที่เป็นผลก็จะดีตาม 

ไปด้วย การกระทำาเหล่านั้นก็จะก่อให้เกิดกรรมดีที่จะย้อนกลับมา

ส่งผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ให้กับเราอยู่เสมอ ดังนั้นเราจึงควรที่จะ

ระมดัระวงัในการกระทำาตา่งๆ โดยทัว่ไปของเราและรวมทัง้การกระทำา 

ที่กำาหนดไว้ในศีลห้าข้อ

การกระทำาทางกาย วาจา และใจ ล้วนเป็นกรรม กรรมหมายถึง

การกระทำา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกระทำาดว้ยเจตนาทีม่าจากสว่นลกึ 
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ของจติใจเรา เจตนาอาจจะอยูแ่คภ่ายในใจเราในรปูของความคิด หรอื 

อาจจะแสดงออกมาในรูปของการกระทำาทางกายและวาจา ผลของ 

กรรมทีต่ามมากจ็ะเปน็ไปตามลักษณะของการกระทำานัน้ๆ เมือ่ปจัจยั

ท้ังภายนอกและภายในพร้อมก็จะส่งให้มีผลตามที่เหมาะที่ควรแก่

การกระทำานั้นๆ

กรรมม ี3 ชนดิ คอื มโนกรรม วจกีรรม และกายกรรม มโนกรรมนัน้ 

ละเอียดท่ีสดุ วจกีรรมนัน้หยาบขึน้มาอกี สว่นกายกรรมน้ันหยาบทีส่ดุ  

ศีลธรรมในทางพุทธศาสนาคำานึงถึงวจีกรรมและกายกรรมเท่าน้ัน  

ไม่รวมไปถึงมโนกรรม เพราะความคิดละเอียดเกินกว่าที่คนธรรมดา 

จะควบคมุได ้ดว้ยเหตท่ีุความคดินัน้ควบคมุได้ยากมาก พระพทุธองค์ 

จึงตรัสไว้ว่า เราต้องดูแลรักษาการกระทำาภายนอกให้ถูกต้องและ 

ดีพร้อมเสียก่อน ภายนอกก็หมายถึงกายและวาจา ถึงแม้ว่าภายใน 

จะรุม่รอ้น เราตอ้งประพฤตปิฏบัิตภิายนอกใหดี้ใหไ้ดเ้สยีกอ่น เราจะได ้

ไม่ทำาให้โลกและสิ่งรอบๆ ตัวเราเดือดร้อนวุ่นวาย เมื่อไรที่เราก่อให้ 

เกดิความไมส่งบสขุภายนอกตวัเรา สิง่ทีอ่ยูร่อบๆ ตวัเรากจ็ะมปีฏกิริยิา 

ในทางลบกับตัวเราเชน่กนั เมือ่สภาพแวดลอ้มของเราไมส่งบ เรากจ็ะ 

ไมส่ามารถทีจ่ะมสีมาธอิยูก่บัการปฏบิตัภิาวนาของเราได ้เราตอ้งดแูล 

รบัผิดชอบแก้ไขสภาพแวดล้อมรอบตวัเราใหดี้เสยีกอ่น เพือ่ทีจ่ะได้ไมม่ ี

ความรู้สึกเสียดายหรือเสียใจกับสิ่งต่างๆ และเมื่อเรามีความสงบสุข

กบัสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัเราแลว้ เรากจ็ะสามารถปลอ่ยวางและลมืสิง่ต่างๆ 

ทางโลกและมุ่งการปฏิบัติไปภายในตัวเราได้ง่าย
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เนื่องจากการกระทำาทางกายและวาจาเป็นสิ่งที่คนอื่นเห็น  

การกระทำานัน้จงึมผีลโดยตรงกบัสิง่ตา่งๆ รอบๆ ตวัเรา สง่ผลถงึความ

สัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้าง ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระทำา

ทางกายและวาจาของเรา ความคิดนั้นถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้อื่น  

แต่เพราะเกิดขึ้นโดยที่ผู้อ่ืนไม่สามารถล่วงรู้ได้ จึงไม่ส่งให้มีผลหรือ 

ปฏกิริยิาใดๆ และด้วยเหตุน้ีเอง มโนกรรมจงึจดัวา่อยูส่งูกวา่วจกีรรม 

และกายกรรม และไมไ่ดร้วมอยู่ในศลีธรรม ถา้เราคิดถงึศลีหา้ขอ้แล้ว 

ทุกข้อเกี่ยวข้องกับกายและวาจา ไม่มีข้อใดที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเลย

อยา่งไรกต็ามการฝกึฝนจติใจนัน้เปน็สิง่ทีส่ำาคัญอยา่งยิง่ เพราะถ้า 

เราคิดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแล้ว ความคิดที่ไม่ดีที่เป็นภัยเหล่านั้น

มกัจะแสดงออกมาทางกายและวาจา เมือ่เปน็เชน่น้ันเราก็จะสามารถ

ทำาผิดศีลได้ง่าย คนที่ทำาผิดศีลอยู่เสมอ ก็จะค่อยๆ เสื่อมจากความ 

เปน็มนษุยล์งไปเรือ่ยๆ ซึง่กเ็ปน็เรือ่งทีน่า่เสยีดาย เพราะวา่คนเราน้ัน 

เสื่อมลงได้ง่าย แต่ยากที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เราจึงต้องคอย

ระมัดระวังเป็นอย่างมากในการรักษาศีล

ในการปฏบิตัธิรรม เราตอ้งเริม่จากระดบัของศลีกอ่น ยงัไมจ่ำาเป็น

ท่ีเราจะต้องไปปฏิบัติภาวนาตามลำาพัง แต่จำาเป็นที่จะต้องรักษาศีล

ให้ได้เสียก่อน สำาหรับฆราวาส การปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอที่บ้าน

มีประโยชน์อย่างมาก ถึงแม้ว่าอาจจะทำาสมาธิได้ไม่ถึงขั้นลึกมาก  

แต่ก็ช่วยเอื้อต่อการปฏิบัติภาวนา ประการแรกก็คือเราต้องเอาชนะ

อุปสรรคต่างๆ ทางโลกด้วยการมีสติและมีวินัย ในแต่ละวันถ้าเรา 
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ไม่ขับรถก็ข้ึนรถเมล์ จับจ่ายซื้อของหรือทำางาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

ทำาให้ใจเรานั้นคิดอยู่กับเรื่องต่างๆ ตลอดเวลา และเวลาที่เรานั่งลง

เพือ่จะทำาสมาธ ิความคดิตา่งๆ เหลา่นีก้ย็งัเกดิขึน้อยูต่ลอดเวลา และ 

ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นการยากมากที่ฆราวาสจะสามารถหยุดการ

ทำางานและฝึกปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง

ผูท้ีไ่ด้ผา่นการฝึกปฏบิตัมิามากเพียงพอทีจ่ะควบคมุจิตใจตนเองได ้

ในระดบัหนึง่กส็ามารถทีจ่ะปฏิบตัภิาวนาไดด้กีว่าถงึแมจ้ะยงัทำางานอยู ่ 

แต่ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างมาก ข้อสำาคัญก็คือเรา

ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดของเรา ซึ่งก็หมายถึงคำาพูดหรือ 

บทสนทนาในจิตใจเรา การตัดบทสนทนาภายในใจนั้นจะทำาให้เรา

ควบคุมจิตของเราได้ดี แต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลย เราจะรู้สึกว่า

เวลาทีม่คีวามคดิผดุขึน้มา ความคดิดเูหมอืนจะมีความสำาคญัอยา่งยิง่ 

ในขณะนัน้ มเีสยีงทีอ่ยูภ่ายในหวัของเราทีจ่ะคอยบอกวา่ “เราควรทีจ่ะ 

มาคิดเรือ่งนีก่้อนท่ีจะปฏบิตัติอ่นะ” แตน่ัน่กเ็ปน็เพยีงเสยีงกระซบิของ 

กิเลสและนี่คือวิธีของกิเลสที่คอยจะรบกวนการปฏิบัติของเราอยู่

เสมอ

เราตอ้งรูว้า่กิเลสตณัหาคอือะไร เพราะสิง่เหลา่นีเ้ปน็ศตัรขูองธรรม  

เมื่อเรารู้จักศัตรูของเราแล้ว เราก็พอที่จะรู้ว่าเราจะต้องเผชิญและ

ต่อสู้กับอะไรและมันมีพลังมากมายเพียงใด ท้ังธรรมและกิเลส 

ล้วนอยู่ในจิตใจของเรา ทั้งสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันและต่อสู้กัน บางครั้ง

ธรรมอาจจะเป็นผู้ชนะ และบางครั้งกิเลสก็อาจจะชนะ แต่สำาหรับ

ปถุชุนคนธรรมดาแลว้ กเิลสมกัจะมอีำานาจเหนอืกวา่โดยไมส่ามารถ
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จะหลกีเล่ียงได้ และดว้ยเหตนุีเ้องทกุส่ิงทกุอยา่งทีเ่ราทำาน้ันลว้นแลว้ 

แต่มกิีเลสแอบแฝงอยู ่เราไมเ่คยทีจ่ะทำาอะไรโดยปราศจากกเิลสเลย  

เราสามารถสงัเกตเหน็สิง่นีไ้ดจ้ากประสบการณต่์างๆ ของเรา ทศันคติ

ของเราโดยรวมยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะนานเท่าไร  

และเนือ่งจากความคดิความเชือ่ของเราแฝงไปดว้ยกเิลส จงึเหมอืนกบั

วา่เราได้ใสแ่วน่ท่ีมเีลนสส์อียูต่ลอดเวลา การมองสิง่ตา่งๆ ของเราน้ัน 

ถกูปดิบงัไปดว้ยกเิลส และเพราะเราไมเ่คยถอดแวน่นัน้ออก เราจงึไมม่ ี

โอกาสที่จะมองเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

ถ้าตาเราสว่างพอ เราก็จะเห็นกิเลสตัณหาต่างๆ ในจิตได้อย่าง

ชดัเจน แตเ่พราะเราไมเ่คยมองเหน็อกีดา้นหนึง่ กเ็ลยรูส้กึเหมอืนกบัวา่ 

กเิลสตัณหาไมม่อียูด่ว้ยซ้ำาไป เราจะสมัผสัมนัไดก้ต่็อเมือ่กเิลสเหลา่น้ัน 

มันปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นกว่าเดิม อย่างเช่นเวลาที่ความโกรธ  

ความโลภปรากฏขึ้น นั่นก็คือเมื่อกิเลสตัณหาทำางาน เราก็พอท่ีจะ

เห็นมันได้ เราอาจจะไม่เห็นมันตอนที่มันเกิดขึ้น แต่เมื่อคิดพิจารณา

หลังจากนัน้ เราก็จะรูว้า่กเิลสตณัหาเกดิขึน้แลว้ และเมือ่เปน็เชน่นัน้

เราควรจะถามตวัเองวา่ “อะไรทีท่ำาใหก้เิลสเกดิขึน้ และกเิลสเหลา่นัน้ 

เกิดขึ้นได้อย่างไร”

เม่ือเราได้วิเคราะห์กระบวนการเกิดของกิเลสตัณหาจนกระทั่ง

เราเห็นชัดว่ากิเลสเกิดขึ้นในใจเราได้อย่างไร เราก็สามารถที่จะคอย

สังเกตมันได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิม แต่นั่นยังเป็นงานที่ต้องทำา

อีกยาวไกลในการที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาให้ได้ เพียงแค่จะควบคุม

กิเลสเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังเป็นเรื่องยาก เราต้องใช้การปฏิบัติธรรมใน
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ทกุวถีิทางท่ีจะควบคมุกเิลส และยิง่เราสามารถทีจ่ะลดละทำาใหก้เิลส

เบาบางลงได้มากเท่าไร เราก็จะยิ่งพบกับความสุขและความเป็น

อสิระมากขึน้เทา่นัน้ เราจะสามารถเหน็ไดว้า่เรากำาลงัพบกบัของจรงิ 

อันเป็นของสำาคัญ ซึ่งจะทำาให้เรารู้สึกว่าเรามีความสำาคัญ นี่ไม่ได้

หมายถึงความสำาคัญใหญ่โตในทางโลก แต่เป็นความรู้สึกภายในที่มี

คุณค่าอย่างแท้จริง

ก่อนหน้านี้เราก็เป็นเหมือนกับคนอื่นๆ แต่เมื่อกิเลสเบาบางลง 

ความรู้สึกภายในจิตใจว่าเราแตกต่างจากคนอื่นก็จะยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆ 

เราจะพบว่าความเป็นอิสระภายในนี้มีค่าเหนือสิ่งอื่นใด เพราะว่า

มันเป็นของจริงและถาวร ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไป มันคงอยู่

อยา่งชดัเจนในจติใจของเรา นีค่อืความมัน่คงภายในจติใจซึง่เป็นส่ิงที ่

เราทุกคนต่างต้องการ

คนส่วนมากมักจะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายใน

จิตใจของตนเอง และนี่คือสิ่งที่เราควรจะพยายามหาทางแก้ไข  

มิฉะนั้นชีวิตก็จะผ่านไปโดยเราไม่มีโอกาสที่จะทำาอะไรสักอย่าง 

เก่ียวกบัการกำาจดักเิลส เราควรจะตอ้งฝกึฝนจิตใจใหม้สีตอิยา่งตอ่เนือ่ง 

และรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา สตินั้นเป็นสิ่งท่ีขาด 

ไมไ่ดเ้ลย ตราบใดท่ีเรามสีตเิพ่ือทีจ่ะคอยเฝา้ดูสภาวะต่างๆ ของจติเรา  

เราก็พอจะมั่นใจได้ในกายและวาจาของเรา

ทางเดียวที่เราสามารถที่จะป้องกันมิให้ประมาทในการกระทำา

ตา่งๆ ของเราก็คอืการมสีต ิเวลาทีเ่รามสีตเิราจะรูเ้ทา่ทนัและระวงัที่
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จะไม่กระทำาการใดๆ ให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นภัยอันตราย และด้วยการ 

สงัเกตอยา่งรอบคอบ เราจะเหน็สิง่ทีผ่ดิและระงบัปฏกิริยิาน้ันกอ่นที่

จะกลายเป็นวจีกรรมหรือกายกรรม และเมื่อเราทำาเช่นน้ันก็เท่ากับ

เราคอ่ยๆ นอ้มธรรมะเขา้มาในชวีติของเรา ยิง่มธีรรมะในชวีติเรามาก

ขึ้นเท่าไร ใจเราก็จะยิ่งเป็นธรรมมากขี้นเท่านั้น ซึ่งจะนำามาซึ่งความ

สงบสุข ความสงบสุขนี้เองที่จะเพิ่มพูนความสุขความสบายใจให้เรา 

ในทางตรงกนัขา้ม เวลาทีเ่ราสวนกระแสของธรรมะเราก็จะมปีฏกิิรยิา

ที่เป็นอกุศลที่เข้ามากระทบกระเทือนภายในใจของเรา เวลาที่มีเรื่อง

กระทบกระเทือนต่างๆ เกิดขึ้นภายในใจของเรา เราก็จะเป็นทุกข์อยู่

ตลอดเวลา และนี่คือวิธีที่กิเลสทำาให้เราทุกข์

เมือ่เราพจิารณาจติของเรา เราก็จะพบวา่สว่นมากจติน้ันกระเพือ่ม  

ความคิดต่างๆ นานา ผุดขึ้นอย่างวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นความคิด  

ความเห็น ภาพ และสิ่งอื่นๆ จิตหมุนอยู่ตลอดโดยไม่มีที่สิ้นสุดยุติ  

ไมส่ามารถควบคมุได้ และสภาวจิตเชน่นีไ้มด่เีลย แต่ทกุคนกเ็ป็นเชน่นี ้ 

มีน้อยคนนักที่จะสามารถควบคุมจิตใจตนเองได้จริงๆ ดังนั้นเพ่ือที่ 

จะหยุดการปรุงแต่งของจิตและควบคุมจิตให้ได้ในระดับหน่ึงน้ัน 

เราจึงต้องฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา เมื่อเราสามารถควบคุมจิตและ

ทำาให้จิตสงบอยู่ภายใต้การควบคุมของสติจนทำาให้เราพอที่จะเข้าใจ

สภาวะของจิตได้อย่างชัดเจน เราก็พอที่จะมีความหวังกับอนาคต

ของตนได้ ด้วยวิธีนี้เองที่เราเริ่มที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตที่

เคยไม่แน่นอนซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับเรา และเริ่มที่จะสามารถควบคุม

สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ทันท่วงที
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เราอาจเริม่การทำาสมาธดิว้ยการเพง่ความสนใจไปทีส่ิง่ใดสิง่หนึง่ 

อย่างเช่นลมหายใจ อานาปานสตินั้นถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

ท่ีมีมานานแล้วในการช่วยให้ผู้เริ่มปฏิบัติสามารถทำาจิตให้สงบและ 

มสีมาธ ิควรนัง่แบบผอ่นคลายในสถานทีท่ี่เงยีบสงบ และเพยีงแคค่อย 

สังเกตลมหายใจท่ีเข้าออกตามปกติ หายใจเข้าแล้วตามด้วยหายใจออก  

คอยดูแต่ลมหายใจที่ผ่านปลายจมูกของตน หายใจเข้า หายใจออก  

แล้วจึงหายใจเข้าอีกที

เมื่อเราฝึกทำาสมาธิ ในตอนแรกเราจะพบว่าจิตมักจะฟุ้งซ่าน

วุ่นวาย เวลาที่เราตั้งจิตให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจ จิตจะตั้งอยู่กับ 

ลมหายใจได้เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ แล้วก็จะหลุดไป จิตจะส่งออกไป 

คดิเรือ่งตา่งๆ ตลอดเวลา นีเ่ปน็ธรรมชาตขิองจติ เราไมส่ามารถท่ีจะ 

ทำาให้จิตหยุดนิ่งได้อย่างแท้จริง มันไม่ยอมหยุด จิตจะปรุงแต่งอยู่

ตลอดเวลา แตก่ารปรงุแตง่ของจตินัน้มหีลายลกัษณะ ถ้าจติปรงุแต่ง 

ในทางทีไ่มร่ะมัดระวงั จติกจ็ะไมม่กีำาลงั ดงันัน้วธิทีีจ่ะทำาใหจ้ติมีกำาลงั

ก็คือการทำาจิตให้แน่วแน่เป็นสมาธิ จิตจึงจะมีกำาลังและสามารถที่

จะพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆ ได้อย่างแหลมคม เราก็จะเห็นว่าจิตนิ่งขึ้น

และพบกบัความสขุทีไ่มเ่คยสมัผสัมากอ่น ความรูส้กึได้ถึงความสขุน้ี 

สำาคัญอย่างย่ิง เพราะเมื่อมีความสุขแล้ว ความโลภ ความโกรธ  

ความหลง ก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ เพราะตามปกติแล้ว 

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อกวนจิตใจให้เกิดความทุกข์วุ่นวาย

เมื่อเราได้รับผลดีจากการปฏิบัติ ความสุขที่ได้น้ีก็จะทำาให้เรามี

กำาลังใจในการปฏิบัติต่อไป ในตอนแรกๆ ก็เป็นเรื่องยาก แต่พอได้
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สมัผสักบัความสขุแลว้ ผลทีน่า่พอใจกจ็ะเป็นสิง่ทีส่ง่เสรมิการปฏบิติั

ภาวนา สว่นมากเราไมป่ระสบความสำาเรจ็ในการปฏบัิติกเ็พราะจติใจ

ยงัวุน่วายอยูก่บัความคดิเรือ่งตา่งๆ มคีวามคดิปรงุแตง่มากไปนัน่เอง 

ถงึแมว่้าเราจะสามารถหยุดความคดิไดใ้นชัว่ขณะหนึง่ จติกจ็ะกลับไป 

คิดปรุงแต่งเหมือนเดิมอีกอย่างรวดเร็ว ซ่ึงหมายความว่าสติยังไม่

มัน่คงพอ จงึควรใชค้วามเพยีรพยายามทีจ่ะทำาใหจ้ติอยูกั่บองคภ์าวนา  

มิฉะนั้นเราก็จะพบว่าจิตนั้นถูกผลักดันให้คิดอยู่ตลอดเวลา

เวลาทีเ่ราตัง้มัน่อยูก่บัลมหายใจอยา่งแนว่แน่แลว้ เราก็จะรูอ้ยูกั่บ

ลมหายใจเท่านั้น เวลาที่มีความคิดเกิดขึ้น เพื่อที่จะแย่งความสนใจ

จากเราจนกระทัง่เราขาดสติจากการดลูมหายใจ น่ีกคื็อกเิลสทีเ่ขา้มา 

ก่อกวนนั่นเอง กิเลสพยายามที่จะทำาให้จิตเราหลุดจากสมาธิอยู่

ตลอดเวลาด้วยอุบายต่างๆ นานา ที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของเรา 

จงึต้องคอยระวังวา่นีเ่ปน็เพยีงกเิลสทีเ่กดิขึน้ และตอ้งดงึจติใหก้ลบัไป

อยูก่บัการทำาสมาธอิย่างรวดเรว็ โดยมุง่มัน่ทีจ่ะใชค้วามพยายามเพือ่

จะดึงจิตให้ตั้งอยู่ตรงนั้น สตินั้นคือหัวใจสำาคัญ สติหมายถึง “ความ

ระลึกรู้” ระลึกรู้อยู่กับลมหายใจ

เม่ือเรารู้จักที่จะควบคุมจิตของเราแล้ว เราควรพยามที่จะทำา

สมาธิให้ละเอียดมากขึ้น เวลาที่เราคอยดูลมหายใจ เราก็ควรจะรู้

เท่าทันทุกขณะในการเข้าออกของลมหายใจ ไม่ใช่เพียงแต่ตอนที่เข้า

และออกเท่านั้น เมื่อทำาเช่นนี้แล้วสติก็จะแนบอยู่กับลมหายใจยิ่งขึ้น  

ในขณะทีเ่รามสีตคิอยดลูมหายใจทีอ่อกจนกระทัง่มนัหยดุนัน้ เราตอ้ง

คอยระวงัจดุนีใ้หม้ากๆ เพราะจดุนีเ้องเปน็จุดทีจ่ติมกัจะสง่ออกไปทีอ่ืน่  
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จงึตอ้งคอยสงัเกตจุดนี ้และต้ังสตอิยู่กบัจดุนีจ้นกระทัง่เราหายใจเขา้ 

อกีคร้ัง ในการหายใจเข้าจติมแีนวโนม้ทีจ่ะสง่ออกเช่นเดยีวกนั แตไ่ม ่

ชดัเจนเท่ากบัการหายใจออก ดงันัน้หลกัสำาคญักค็อืเราตอ้งฝกึตนให้

มีสมาธิตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องและละเอียดขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อเราอยู่ในขั้นที่มีสมาธิและกำาลังของจิตมากพอแล้ว เราก็ควร

จะหันไปเจริญปัญญา ซึ่งหมายถึงการพิจารณากายเป็นประการแรก 

คอยสงัเกตกาย พจิารณาลกัษณะตา่งๆ ของกาย คำานึงถงึสมมตุฐิาน

ต่างๆ เกี่ยวกับกาย สังเกตร่างกายอย่างละเอียด เราจำาเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของกาย

คนส่วนใหญ่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการสนองตัณหาความ

อยากเพื่อความสุข แต่สิ่งที่เราอยากมักจะเป็นภัยต่อตัวเรา การใช้

ร่างกายเช่นนี้จะก่อให้เกิดปัญหามากขึ้น และยังเป็นโทษกับกายและ 

ใจอีกด้วย เราจึงต้องพิจารณากายให้เห็นว่าจริงๆ แล้วมันประกอบ 

ดว้ยอะไร เมือ่พจิารณาเชน่นัน้แล้ว เราจะเห็นไดว้า่จรงิๆ แลว้รา่งกาย

ไม่ได้สวยงามหรือน่ารักใคร่สักเท่าไร กายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลท่ี 

เน่าเปื่อยผุพัง การตั้งอยู่ของกายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่แน่นอน เพราะ 

กายต้องเจบ็และแก ่กายจึงเปน็สิง่ทีเ่ปราะบาง แปรปรวนเปลีย่นแปลง 

อยู่เป็นนิจ ในที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพึ่งหรือหวังอะไรจาก 

กายได้

เวลาที่เราตาย ความอยากลึกๆ ที่จะมีร่างกายน้ันเป็นตัวที่

นำาเราไปเกาะกับร่างใหม่ ทำาให้การเวียนว่ายตายเกิดดำาเนินไป
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อย่างต่อเนื่อง เราเคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หน อาจจะ 

เป็นล้านๆ คร้ัง เมื่อได้มาเกิดเราก็ต้องใช้ชีวิตทนทุกข์กับความเจ็บ  

ความแก่ และความตายในที่สุด เพื่อที่จะกลับมาเกิดใหม่และ 

ก็เริ่มวัฏวนอีกครั้ง โดย เกิด อยู่ เจ็บ แก่ และตาย ซำ้าแล้วซำ้าอีก 

อยู่เช่นนี้ และต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานต่างๆ โดยตลอด 

วิธีเดียวที่จะหยุดวัฏวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือการ 

เพิกถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นต้นเหตุของการกลับ 

มาเกิด

ความยึดมั่นถือมั่นนี้ก็สามารถที่จะกำาจัดได้วิธีเดียวคือด้วย

ปัญญาเท่านั้น ในเบื้องต้นเราพิจารณาร่างกายเพื่อที่จะได้เข้าใจ

ว่ากายนั้นไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา ร่างกายนี้มาจากดิน ประกอบ

ด้วยธาตุดิน กายตั้งอยู่ได้ด้วยธาตุดินที่มาหล่อเลี้ยงร่างกาย และ

ในที่สุดก็กลับคืนสู่ดิน โลกธาตุจึงเป็นเจ้าของที่แท้จริงของกาย 

ไม่ใช่เรา เราเพียงแค่ไปยึดเอากายมาใช้ชั่วคราวเท่านั้น

เมื่อเราเข้าใจความจริงอย่างถ่องแท้ เราก็จะเลิกกลัวความตาย 

ไปไดม้าก เมือ่ระลกึไดว้า่ “กายไมใ่ชเ่รา เราไมไ่ดต้าย เรายงัคงอยูต่อ่ไป  

ตายแต่ร่างกาย” กายต้องตาย เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 

ก็ต้องดับไปพร้อมกับกาย สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ “จิต” แก่นแท้ของใจ  

ซึ่งเป็นผู้รู้ การรับรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้ ซึ่งยากมากที่จะ 

อธบิาย แตก่เ็ปน็สิง่ทีส่ำาคญั จติเปน็สิง่ทีส่ำาคญัมาก เพราะภายในจติ 

มีทั้งกิเลสต่างๆ ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง และยังรวม 

ไปถึงคุณธรรมต่างๆ มรรค และความจริงทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอยู่
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ภายในจิตใจ เพียงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าฝ่ายไหนจะชนะ

เท่านั้นเอง

ส่วนมากแล้วกิเลสมักจะเป็นฝ่ายชนะ เป็นผู้นำา ต่อเมื่อเราเริ่ม

เข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างแจ่มแจ้งแล้วเท่านั้นที่ธรรมะจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้น  

และเมื่อธรรมะมีกำาลังมากขึ้น กิเลสก็มีโอกาสที่จะก่อกวนน้อยลง 

ด้วยการพากเพียรปฏิบัติภาวนาอย่างไม่ท้อถอยเท่านั้น ซึ่งเป็นงาน

ที่ยากลำาบากมาก เราจึงจะสามารถที่จะเข้าถึงสภาวะของความ

หลุดพ้นท่ีพระพุทธองค์ทรงเรียกว่า “พระนิพพาน” น่ีคือสิ่งที่เรา 

ควรจะได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราตลอดเวลา แต่เราไม่รู้จัก  

ถา้เราสามารถทีจ่ะกำาจดัความโงเ่ขลา ความหลงตา่งๆ ได ้สิง่ทีเ่หลอื

อยู่ในตัวเราก็คือพระนิพพาน

ในพุทธศาสนานั้นเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะเป็นนักบุญ หรือเอาคำาว่า  

“พระอรหนัต”์ มาไวห้นา้ชือ่ตน เราเพยีงแตมุ่ง่หวงัทีจ่ะเปน็คนธรรมดา 

ท่ีได้กำาจัดสิ่งชั่วในจิตใจของเราให้หมดไป อยากจะเป็นคนที่ได้ทำาให้ 

ปศีาจภายในจติใจทีเ่ราเรยีกวา่กเิลสนัน้หมดกำาลงั เพือ่ทีจ่ะสามารถ 

ใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องตกเป็นทาสของ

อารมณ์ ความรู้สึกและอิทธิพลต่างๆ ที่สะสมอยู่ภายในจิตใจของเรา  

และนี่เป็นสิทธิโดยกำาเนิดของเราอย่างแน่นอน เราไม่ได้ต้องการ 

คำายกย่องว่าเป็น “นักบุญ” เราควรจะได้กลับเข้าสู่สภาวะของความ 

เปน็ปกติ แตก่ารท่ีจะเขา้ถึงจุดน้ันได ้เราจะต้องต่อสูเ้อาชนะปีศาจรา้ย 

ด้วยวิธีท่ีถูกต้อง โอกาสนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะทำา 

สิ่งนั้น เรากำาลังเผชิญหน้าอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่าปีศาจซึ่งเป็นกิเลส  
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เรามพีระธรรมคำาสอนเปน็อาวธุ ไดร้บัการปกป้องและความชว่ยเหลอื 

จากครูบาอาจารย์ และได้รับความหวังดีจากกัลยาณมิตรของเรา  

สิ่งเดียวที่เราต้องทำาก็คือต้องอดทนและต่อสู้กับกิเลสไม่ว่าจะยาก 

สักแค่ไหนและจะนานสักเพียงใด







มชฺเฌกลฺย�ณำ

งามในท่ามกลาง



พระพุทธศาสนาคือวิถีของการปล่อยวาง  

ไม่ใช่วิถีของการได้ เป้าหมายนั้นไม่ได้

สาํเร็จดว้ยความพยายามท่ีจะไตข่ึน้สงู

เรือ่ยๆ แต่เป้าหมายอยูต่่อหนา้เราแลว้  

เราเพียงต้องกําจัดสิ่ งที่ปิดบังอยู่   

ด้วยการขจัดสิ่งต่างๆ ไม่ใช่ด้วยการได้

บางสิ่งบางอย่าง แต่ด้วยการละทุกสิ่ง

ทุกอย่าง



ก�ย

ในบรรดากรรมฐานทั้ งหมดที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำา  

กายคตาสติน่าจะเป็นกรรมฐานที่ได้รับความสนใจน้อยที่สุดในหมู่

ผู้ปฏิบัติธรรมชาวตะวันตก ถึงแม้ว่ากายคตาสติจะมีประโยชน์มาก  

แต่กลับไม่ได้รับความนิยมมากนักในประเทศตะวันตกด้วยเหตุผล

บางประการ ครูบาอาจารย์น้อยมากที่จะกล่าวถึง ทำาไมจึงเป็นเช่นนี้  

ท่านคงไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของมัน

กายคตาสติเป็นส่วนสำาคัญของคำาสอนของพระพุทธองค์  

ซึ่งก็อาจจะดูแปลกอยู่ในยุคที่คนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโลกมาก  

แต่กลับแทบจะไม่รู้อะไรเลยท่ีเกี่ยวกับตัวเอง พวกเขาได้ศึกษา 

วิทยาศาสตร์ จึงสามารถตอบได้อย่างละเอียดเวลาท่ีได้รับคำาถาม

เกี่ยวกับเหตุผลของการกระทำาต่างๆ หรือหลักการทำางานของสิ่งนั้น

สิ่งนี้ ถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ทราบ แต่ก็สามารถที่จะหาคำาตอบ

ด้วยการสอบถามผู้รู้ หรือค้นหาในตำารับตำาราหรือทางอินเทอร์เน็ต
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แต่เมื่อเป็นเรื่องเก่ียวกับร่างกายของมนุษย์แล้วคนยุคน้ีทราบ

อะไรบ้าง ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ในทางการแพทย์เกี่ยวกับสรีรวิทยา 

เขาก็เพียงแต่ได้ศึกษาร่างกายของผู้อื่นหรือศึกษาจากรูปภาพต่างๆ 

ของรา่งกายมนษุยจ์ากหนงัสอืตำารา แตไ่มไ่ดศ้กึษารา่งกายของตนเอง 

แต่แน่นอนว่าร่างกายของเราเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างมาก ถ้าเราไม่มี

ร่างกาย เราจะสัมผัสและมีประสบการณ์ทางโลกได้อย่างไร ร่างกาย

เรานั้นทำาให้เราได้สัมผัสกับโลก เป็นช่องทางเข้าสู่โลกน่ันเองก็ว่าได้  

การรูจ้กัธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของรา่งกายเราจงึเป็นส่ิงท่ีสำาคญัอย่างมาก 

ต่อความสุขสบายทางกายและใจของเรา

เพือ่ทีจ่ะเข้าใจธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของกาย เราควรจะถามตวัเราเอง 

วา่รา่งกายมนษุยจ์รงิๆ แลว้คอือะไร ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง และเปน็ 

สิง่ทีน่า่ชืน่ชมยนิดหีรอืไม ่เราควรท่ีจะระงบัความคดิและความเชือ่เดมิ 

ของเราเกีย่วกบัรา่งกายของมนษุยท์ีเ่ราเคยมีไวก้อ่น แลว้ถามตวัเอง 

อย่างไม่มีอคติว่า ร่างกายนี้เป็นส่ิงท่ีน่าพึงพอใจและน่าปรารถนา 

หรือไม่ เรามาลองพิจารณากันดู คนส่วนใหญ่ในโลกน้ีมักจะคิดว่า

ร่างกายเป็นสิ่งที่สวยงามและน่าปรารถนาอย่างยิ่ง 

แต่เรามาพิจารณาดูว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ ถ้าเราไม่อาบน้ำา

สักสองสามวันจะเป็นอย่างไร เราต้องคอยทำาความสะอาดร่างกาย  

มิฉะนั้นมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นจนทนไม่ได้ในที่สุด เวลาที่มีเส้นผม

ตกลงไปในอาหาร เราก็จะหมดความอยากรับประทานไปในทันที  

น่ีเป็นเพราะเหตุใด ผมบนศีรษะและขนตามร่างกายเป็นส่ิงสกปรก 

ตามธรรมชาติ เราจงึตอ้งคอยหมัน่ทำาความสะอาดอยูเ่รือ่ยๆ ทีจ่รงิแลว้ 
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เราจะพบว่าไม่ว่าส่ิงใดก็ตามที่ได้มาสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ร่างกายมนุษย์เพียงไม่นานสิ่งนั้นก็จะสกปรกทันที และเนื่องจากมี

สิ่งสกปรกและกลิ่นของร่างกายที่สะสมอยู่ เราจึงต้องซักเสื้อผ้าและ

ผา้ปทูีน่อนของเราอยูเ่สมอ แมอ้าหารทีเ่รารบัประทานกต็าม ทนัททีี ่

มนัถกูบดเคีย้วดว้ยฟนัและผสมกบัน้ำาลายของเรา อาหารกก็ลายเปน็ 

สิง่สกปรกหรอืปฏกิลูขึน้มา มีหลายสิง่หลายอยา่งในรา่งกายเราทีเ่ปน็ 

เชน่นัน้ ซึง่เราคงตอ้งพิจารณาว่า จรงิๆ แลว้กายเปน็สิง่ทีน่่าชืน่ชมยินดี 

และสวยงามหรือไม่ 

เราควรค้นหาความจรงิในเรือ่งนี ้ในเมือ่คนสว่นใหญค่ดิวา่กายคอื

ตวัเรา ถา้เปน็เชน่นัน้จรงิ เรากน็า่จะอยากรู้บางสิง่บางอยา่งเก่ียวกับ

ตวัเรา ในเมือ่เราสนใจทีจ่ะรูเ้กีย่วกบัทุกสิง่ทกุอย่างในโลก ทำาไมเราจงึ 

ละเลยสิ่งที่สำาคัญที่สุด ซึ่งสิ่งนั้นก็คือตัวเรา ทำาไมจึงไม่พยายามที่จะ

รู้จักตัวเราและกายของเรา

ขั้นตอนแรกในการที่จะทำาความรู้จักตัวเราก็คือการถามตัวเอง

เกีย่วกับธรรมชาตขิองกาย เพราะรา่งกายเปน็สว่นทีใ่หญท่ีส่ดุของตวั

เราหรอืของสิง่ทีเ่ราคดิวา่เปน็ตวัเรา อยา่งไรก็ตามเวลาทีเ่ราพจิารณา

กายละเอียดลงไป เราก็จะเริ่มเห็นว่ากายน้ันแท้จริงแล้วไม่ใช่ตัวเรา 

แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับสลายกลับคืนสู่โลก เป็นเพียงโลกธาตุที่

ประกอบด้วยโครงสรา้งทีเ่ปน็อะตอม โมเลกลุ และสารเคม ีเปน็ตน้ และ

ไม่ได้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้เลย เป็นเพียงสภาวธาตุ  

เม่ือเราพิจารณาให้ดี เราจะเห็นได้ว่ากายน้ันไม่ใช่ตัวเรา ไม่ได้เป็นของเรา  

แมแ้ต่จะควบคุมชะตากรรมของมนัเรายงัทำาไมไ่ดเ้ลย กายถอืกำาเนดิ 
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มาจากโลกธาตุและก็สูญสลายกลับคืนสู่โลกธาตุเมื่อเราตาย ไม่มี 

หนทางใดๆ ที่จะยับยั้งไม่ให้กายแตกสลายกลับคืนสู่โลกและกลาย

เป็นดินในที่สุด

เมือ่เราไปยดึตดิอยูก่บักาย กจ็ะเปรยีบเสมอืนกบัวา่เราขงัตวัเอง

ไว้ในคุก กายกลายเป็นคุกที่กักขังเราให้อยู่ในสภาพที่เราไม่สามารถ

จะปลดปล่อยตัวเองออกมาสู่อิสรภาพได้ ดังน้ันเราจึงควรเข้าใจ

สภาพความเป็นจรงิของกายและเหน็วา่กายน้ันจรงิๆ แลว้ไมใ่ชต่วัเรา  

นอกจากนั้นการที่ไปยึดติดกับกายยังนำามาซึ่งผลร้ายอีกด้วย ดังนั้น

เราจึงควรที่จะศึกษาหาความจริงในเรื่องนี้ให้กระจ่าง แล้วเหตุใด

เราจึงไม่ศึกษาเก่ียวกับกายของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและ

สมควรที่จะพิจารณา

และเมือ่เราพจิารณาแลว้ เราจะเริม่เหน็วา่มมุมองทัศนคตทิัง้หมด

ของเรานัน้ขึน้อยูก่บักาย ลองพจิารณาสว่นใดก็ได้ของชวิีตแลว้เราจะ

พบว่าเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกาย บ้านเรือนถูกสร้างเพื่อสนอง

ความจำาเป็นของร่างกาย รถราบ้านช่องก็ออกแบบตามขนาดและ 

รูปทรงของร่างกายมนุษย์ ทุกสิ่งอย่างที่เราใช้ได้ถูกออกแบบมาให้

เหมาะสมกับสัดส่วนของร่างกาย

เพราะเรามีความยึดติดอยู่กับกาย เราจึงต้องทนทุกข์ทรมาน

กับการดำารงชีพของร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นเรื่องที่ไม่พึง

ปรารถนา ร่างกายมีจังหวะและการเปลี่ยนแปลงของมันซึ่งเราไม่

สามารถจะควบคุมได้ เราไม่สามารถที่จะห้ามความเจ็บป่วยหรือ
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ความแก่ของร่างกาย และในไม่ช้าเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้

ร่างกายตายเช่นกัน

กายเป็นเพียงโลกธาตุท่ีถือกำาเนิดข้ึนจากดินและต้องกลับคืนไปสู่ดิน  

ในความเปน็จรงิแลว้ รา่งกายสามารถทีจ่ะอยูร่อดไดใ้นสภาพแวดลอ้ม 

ที่เอื้อต่อการมีชีวิตเท่านั้น ร่างกายอาศัยพื้นดินเพื่อมีชีวิตอยู่ อาศัย

อากาศเพื่อหายใจ อาศัยน้ำาเพื่อดื่ม อาศัยอาหารเพื่อการบริโภค 

อาศัยพลังงานและความร้อนเพ่ือการเผาผลาญ เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ี 

ล้วนมาจากดิน เพราะฉะนั้นร่างกายจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกธาตุ  

แต่เราก็ยังคงต้องการที่จะยึดมั่นถือมั่นอยู่กับร่างกายและถือว่า

ร่างกายเป็นของเรา ในเมื่อเราเป็นเจ้าของร่างกาย เราก็จะต้อง 

เผชิญกับปัญหาและความยากลำาบากต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย 

ซึ่งปรากฏว่าเรากลับไม่ชอบสิ่งเหล่านั้น เราไม่อยากที่จะเจ็บป่วย 

แก่ และตาย

ร่างกายเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับมันมากพอที่เราสามารถที่จะเอา

จิตไปพิจารณาส่วนต่างๆ และจดจ่ออยู่กับมันได้ เราสามารถที่จะ

พจิารณาดสูว่นนัน้สว่นนีก้ลบัไปกลบัมาและคำานึงถึงคุณลกัษณะต่างๆ 

และความเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนเห็นถึงเหตุและผลของมัน การที่เรา

รู้เรื่องเก่ียวกับร่างกายของเรามาก ทำาให้สามารถใช้กายเป็นฐาน

สำาหรับการภาวนาได้เป็นอย่างดี

กายคตาสติมีสองแนวทางคือสมถภาวนาซึ่งใช้ความสงบและ

สมาธิเป็นฐาน และวิปัสสนาภาวนาซึ่งใช้ปัญญาเป็นฐาน ในการ 
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เจรญิสมถภาวนา เราตอ้งเอาจติพจิารณาจดจอ่อยูก่บัสว่นใดสว่นหน่ึง 

ของร่างกาย เช่น ผวิหนงั โดยท่ีไมต่อ้งคดิอะไรเกีย่วกบัผวิหนังมากนัก  

เพยีงแตเ่อาจติจดจอ่อยูก่บัผิวหนังใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาได ้ประโยชน ์

ของการใช้วิธีนี้ก็คือจิตจะสงบเป็นสมาธิ และเพราะจิตจดจ่ออยู่ 

กับอวัยวะของร่างกาย จึงเป็นการง่ายที่จะย้อนกลับมาพิจารณา

อวัยวะส่วนนั้นเพื่อจะทำาความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงธรรมชาติที่แท้จริง

ของมัน

สำาหรับวิปัสสนาภาวนาในกายคตาสติน้ัน ควรเริ่มด้วยการต้ัง

คำาถามเกีย่วกบัธรรมชาตขิองกาย ผวิหนงัคอือะไร ธรรมชาตขิองมนั

คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถ้าเราไม่ทำาความ

สะอาดผิวหนังจะเป็นอย่างไร หรือถ้าเราชำาแหละดูภายใต้ผิวหนัง 

จะเป็นอย่างไร อวัยวะต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเป็นอย่างไร เราต้อง 

หดัพจิารณาถงึทกุสว่นของอวยัวะทีป่ระกอบกันเป็นรา่งกาย น่ีคือวิธ ี

ท่ีจะเจรญิปญัญาโดยการตัง้คำาถามอยู่ตลอดเวลาและค้นหาความจริง 

ของสิ่งนั้น

เราเริม่ดว้ยการพจิารณากายในกาย นัน่กค็อืพจิารณายามเมือ่เรา

สมัผัสสิง่ตา่งๆ ในชวีติประจำาวนั คอืเราไมไ่ดพ้ยายามทีจ่ะสรา้งมมุมอง

ที่แปลกใหม่เกี่ยวกับการพิจารณากาย แต่ทว่าเราเพียงแค่ต้องการที่

จะพจิารณาใหล้ะเอยีดถงึสิง่ทีอ่ยูต่รงหนา้เราเพือ่ใหเ้หน็ถงึความจรงิ

ของมัน เราพยายามที่จะมองกายนี้ในแง่ความเป็นจริง คือพยายาม

พิจารณาความหมายของการมีร่างกายที่มีชีวิตนี้ให้ละเอียดเพ่ือที่

เราจะเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา และนี่คือจุดที่สำาคัญ  
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แล้วเราค่อยมาพจิารณาศกึษากายในรปูแบบของมโนภาพในภายหลงั 

ในขัน้แรกของการพิจารณากายคตาสตนิัน้ เราตอ้งมองกายในรปูแบบ

ปกติก่อน มิฉะนั้นการพิจารณากายจะยุ่งยากและสับสนมากเกินไป 

และทำาให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้า

เป้าหมายแรกของการพิจารณากายคตาสติ ก็คือเพื่อให้เราได้ 

คน้พบดว้ยตนเองถงึความเปน็อสภุะของรา่งกาย ความเปน็อสภุะนัน้ 

จะไม่แสดงให้เห็นภาพสวยงามของร่างกายที่เราเคยเห็น จะไม่ใช่ 

มุมมองตามปกติที่ เคยเห็นว่าร่างกายเราเป็นสิ่งสวยงามและ 

น่าพึงพอใจ เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับความสนใจดูแลอยู่ตลอดเวลา

แต่ในขณะเดียวกัน เราก็จะเข้าใจถึงความสำาคัญของกาย ซึ่งเป็น

เครือ่งมอืทีจ่ำาเปน็และมคีณุคา่อยา่งยิง่เพราะหากปราศจากกายแลว้

เราจะไมม่รีา่งสำาหรบัรองรบัจติ ถา้ไมม่กีาย เรากจ็ะไมส่ามารถเขา้ถงึ 

ความคิดและความทรงจำาต่างๆ ได้ ทุกอย่างจะเป็นแค่การรับรู้  

เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีกายเพ่ือที่จะดำารงชีพ ถึงแม้จะเห็นว่ากาย

เป็นสิ่งท่ีไม่น่าพึงปรารถนาก็ตาม แต่เราจะเห็นถึงความจำาเป็นและ

ความสำาคัญของกายเช่นเดยีวกนั หากเราปฏบิตัแิลว้เรามีความเขา้ใจ

ในสิ่งดังกล่าวนี้ เราก็จะไม่มีสภาวะของจิตที่เศร้าหมอง หดหู่ และ 

ไม่ชอบใจเกิดขึ้น

ถึงแม้ว่าแต่ละคนสามารถท่ีจะตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะ

พิจารณากายคตาสติด้วยตนเองก็ตาม แต่การเริ่มด้วยการพิจารณา

ผม ขน เล็บ ฟัน และผิวหนัง นั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นพื้นฐานที่ดี  



ปัญญาเหนือสามัญ286

แต่ถ้าเลือกที่จะพิจารณากายเป็นส่วนๆ เช่น แขน ขา ศีรษะ อวัยวะ

และสว่นอืน่ๆ กเ็ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่เีช่นกนั ควรพจิารณาใหเ้หน็วา่ 

ร่างกายมีอวัยวะส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันมาประกอบเข้า 

ดว้ยกนั ถงึแมว้า่อวัยวะตา่งๆ สว่นใหญจ่ะถูกตดัออกไป ยกเวน้แตศ่รีษะ 

เท่านั้น ร่างกายก็ยังสามารถทำางานและดำารงชีพได้ ส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายหลายสว่นสามารถถกูตดัออกไปโดยทีไ่มท่ำาใหเ้สยีชวีติ เราลอง 

คิดดูว่า ถ้าเรายึดว่าสิ่งนี้เป็นกายของเรา แล้วแขนนี้เป็นของเราด้วย

หรือไม่ ถ้ามันถูกตัดออกไป ยังจะถือว่าเป็นของเราอยู่ไหม

เราเร่ิมการพิจารณากายด้วยการต้ังสติอยู่กับส่วนต่างๆ ของร่างกาย  

เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง กระดูก เป็นต้น เราสามารถเลือกที่จะนึก 

ภาพของอวยัวะส่วนนัน้ หรอืพจิารณาลงไปตรงทีต่ัง้ของอวยัวะนัน้กไ็ด ้ 

การพิจารณาเช่นนี้ไม่ได้เป็นปัญญา แต่เป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิด

ปัญญา เมื่อเราฝึกเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ด้วยการสังเกตและพิจารณาอย่าง

ตอ่เนือ่งเปน็ระยะเวลานานๆ เรากจ็ะมองเหน็ส่วนต่างๆ ของรา่งกาย

ในอีกมุมมองหนึ่งโดยทันที เสมือนกับว่าเรามองเห็นภาพรวมและ

ผลกระทบของมันที่เชื่อมโยงกับจิตและธาตุต่างๆ

ยกตัวอย่างเชน่ ผวิหนงั เปน็ตน้ เรารูถ้งึลกัษณะและหน้าทีส่ำาคัญ 

ของมัน ผิวหนังเป็นเพียงชั้นบางๆ ของเนื้อเยื่อผิวที่มีความสำาคัญใน

การปกป้องอวยัวะภายในและทำาใหด้ำารงชวีติอยูไ่ด ้เรารบัรูแ้ละเขา้ใจ

สิ่งนี้ แต่ผลกระทบและบทบาทของผิวหนังต่ออัตตาตัวตนของเรา 

เป็นอย่างไร และนี่คือสิ่งที่การฝึกปฏิบัติทางด้านสติปัญญามุ่งที่จะ

ค้นหาให้เจอ ในที่สุดเราก็จะพบว่าผิวหนังก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
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ของโลกธาตุที่มาจากโลกและต้องกลับคืนสู่โลก ไม่ได้เป็นตัวเรา  

และไมม่สีว่นใดของเราในผวิหนงัเลย ผวิหนงัจะเปน็ตัวเราไดอ้ยา่งไร 

สิ่งท่ีเรายึดว่าเป็นส่วนสำาคัญของตัวเราจริงๆ แล้วเป็นเพียงธาตุ

ที่เสื่อมสลาย เมื่อเราเห็นถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างชัดเจน มันจะ

เหมอืนกับว่าเรากำาลงัสละสว่นทีเ่รารกัสว่นหนึง่ทิง้ไป การเขา้ใจและ

ปลอ่ยวางในสิง่ทีย่ดึมัน่ถอืมัน่คอืงานของปญัญา ซึง่หมายถงึการรบัรู ้

โดยตรงว่าผิวหนังนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆ ซึ่งไม่ใช่เพียงโดย 

ความคิดเท่านั้น ผิวหนังไม่สามารถที่จะเป็นตัวเราและปราศจาก

ความเกี่ยวข้องใดๆ กับอัตตาโดยสิ้นเชิง

นี่คือวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการที่จะใช้เพิกถอนความยึดมั่น

ถือมั่นในกาย ถ้าเราไม่เจริญปัญญา เราจะไม่รู้ว่าอัตตาตัวตนของ

เราน้ันยึดติดอยู่กับร่างกายมากเพียงไร เพื่อประโยชน์ทั้งทางด้าน

กายและจิตของเรา การที่เราละความยึดมั่นเหล่านี้ให้ได้จีงเป็นสิ่งที่

สำาคัญอย่างยิ่ง

ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการละสักกายทิฏฐิ ก็คือการพิจารณา 

อสุภกรรมฐาน ซึ่งก็คือการพิจารณาความไม่สวยไม่งามและส่วนที่ 

เป็นปฏิกูลของร่างกาย ความทุกข์ส่วนมากของเราเกิดจากการที่เรา 

ยึดถือว่ากายคือเรา ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญของอัตตาตัวตนของเรา และ

เพราะความเชื่อที่ฝังลึกนี้ เราแสดงให้เห็นอัตตาตัวตนของเราในการ 

กระทำาทุกอย่าง เราตั้งใจวางแผนชีวิตของเราเพื่อสนองกิเลสตัณหา

ที่เก่ียวกับกาย การพิจารณาอสุภะทำาให้เราเห็นและสัมผัสความ 

ไม่เที่ยง ไม่จีรัง และความเป็นปฏิกูลของร่างกาย และด้วยวิธีนี้เอง  
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เราจึงสามารถที่จะลดละความอยากซึ่งเป็นตัณหาทางกายจนเรา

สามารถที่จะละสักกายทิฏฐิได้ในที่สุด

เนื่องจากผิวหนังหลอกให้เราเชื่อในภาพของมันที่เราเห็น เราจึง

ต้องพิจารณาส่วนนี้อย่างละเอียด เนื้อเยื่อบางๆ น้ีหุ้มห่อเน้ือและ

อวัยวะภายในของกาย ถึงแม้ว่าเมื่อดูเผินๆ ผิวหนังจะดูสะอาดและ

สวยงาม แต่เม่ือพิจารณาอย่างละเอียด ก็จะเห็นเนื้อเยื่อที่เป็นขุย

และย่นที่ขับเหงื่อและความมันออกมา การทำาความสะอาดอย่าง

สม่ำาเสมอเท่านั้นที่ทำาให้เราสามารถทนอยู่กับมันได้

หลังจากที่พิจารณาผิวหนังชั้นนอกอย่างละเอียดแล้ว เราควรจะ

พิจารณาและสังเกตอวัยวะภายในด้วยการพิจารณาให้ทะลุผิวหนัง 

โดยจะใช้วิธีการใดก็ได้ที่ถูกจริตของเราที่สุด ในขณะที่เราพิจารณา

กาย จะพบว่ามีกายบางส่วนหรือลักษณะบางส่วนท่ีเด่นชัดขึ้นมา

และทำาใหเ้ราสนใจ เราควรทีจ่ะพิจารณาสว่นน้ันๆ เปน็พเิศษ เม่ือเรา 

สามารถที่จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของกายได้อย่างละเอียดพอ 

ที่จะเห็นธรรมชาติของมันด้วยปัญญา เราก็จะสามารถท่ีจะเข้าใจ 

ทุกส่วนของร่างกายได้เช่นเดียวกัน เพราะทุกส่วนของกายนั้น 

เหมอืนกันหมด ประกอบดว้ยสิง่ทีส่กปรกน่ารงัเกยีจและนา่ขยะแขยง

ทั้งสิ้น ไม่มีส่วนใดที่น่าปรารถนาหรือน่าพอใจเลยในกายของเรานี้

แตเ่ราตอ้งเขา้ใจวา่จดุประสงคข์องการพจิารณาอสภุกรรมฐานนี้ 

ไม่ใช่เพื่อท่ีจะทำาให้รังเกียจกาย ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เราเพียงแค่

ต้องการที่จะเห็นธรรมชาติที่ไม่สวยงามของกาย ซึ่งเสมือนกับการที่ 
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เราเปิดตู้เย็นแล้วพบเนื้อที่เน่าอยู่ในนั้นมาหลายสัปดาห์แล้ว เราจะ

รูส้กึวา่มนันา่รงัเกยีจ แตก็่ไม่ไดเ้กลยีดมนั เราเพียงแคเ่อามนัออกมา

ทิ้งในถังขยะเท่านั้น ในทำานองเดียวกันกับร่างกาย เราไม่ได้ต้องการ

ที่จะเกลียดร่างกาย เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราต้องการเพียง

สัมผัสและรับรู้ถึงความน่ารังเกียจของกาย รู้สึกถึงความเสียใจที่เรา

ไปควา้และยดึมัน่ถอืมัน่อยูก่บักายมาตัง้แตเ่กดิ เราตอ้งยดึตดิและทน

อยู่กับกายจนวันตาย แต่ก็ยังดีที่เรามีโอกาสที่ได้พบธรรมะในขณะที่

ยังมีชีวิตอยู่ในกายนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่นี้จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก  

เราต้องพิจารณาให้ถูกทางเพ่ือท่ีจะเอาชนะความหลง และน่ีคือ 

จุดประสงค์ที่แท้จริงของกายคตาสติหรือการพิจารณากาย

หลังจากที่เราได้ตั้งใจฝึกพิจารณาอสุภกรรมฐานอย่างจริงจัง  

เราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดรำาคาญหรือโกรธอย่างไม่มีเหตุผล นี่คือ

ปฏกิริยิาทีเ่กดิจากการพจิารณากาย เมือ่ความเชือ่ในตวัตนของเราที่

มมีานานนัน้ถูกสำารวจตรวจสอบ ทำาใหค้วามหลงภายในตวัเรากอ่ให้

เกิดความหงุดหงิดรำาคาญใจขึน้มา ดงัทีเ่ขาวา่เหมอืนหมทีีม่บีาดแผล

บนหัว ดังนั้นเพื่อที่จะระงับความรู้สึกไม่ดีเหล่าน้ัน เราควรที่จะฝึก

พจิารณากายไปพรอ้มกบัอานาปานสตหิรอืเมตตาภาวนากไ็ดเ้พือ่ทีจ่ะ

ชว่ยควบคุมใหจ้ติสงบ ซึง่ตรงตามทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงสอน พระองค์

ท่านตรัสไว้ว่า เราควรจะฝึกกายคตาสติควบคู่ไปกับอานาปานสติ

ร่างกายเป็นสิ่งที่น่าพิจารณา เราสามารถจะพิจารณากายได้ 

หลายวิธี อีกวิธีหนึ่งก็คือการพิจารณากายว่าประกอบด้วยธาตุต่างๆ 

ไดแ้ก ่ดนิ น้ำา ลม ไฟ ธรรมชาตขิองโลกทีอ่ยู่รอบๆ ตวัเราเปน็สิง่ทีเ่หน็ 
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ได้ชดัเจนและจบัต้องได ้แตท่ีเ่ปน็เชน่นัน้เพราะว่ารา่งกายของเรานัน้ 

กป็ระกอบดว้ยธาตตุา่งๆ เหลา่นัน้เชน่เดยีวกนั อนัทีจ่รงิสว่นประกอบ

ของร่างกายมนุษย์ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากส่วนประกอบของโลก  

ในโลกสมัยใหม่ถือว่าทั้ งร่างกายมนุษย์และโลกล้วนแล้วแต่ 

ประกอบดว้ยอะตอมและโมเลกลุ ซึง่เราควรจะมองและพจิารณากาย

ในแง่นี้ด้วย

เราควรจะพิจารณาร่างกายด้วยความเข้าใจที่ว่าความเป็น 

ธาตุสี่ ดิน น้ำา ลม ไฟ นั้นเป็นเพียงการแสดงในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น  

ในการสำารวจธาตุและสสารต่างๆ นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยค้นพบหรือ

เจอธาตดุนิทีไ่หนเลย และกไ็มเ่คยคน้พบอากาศธาตุ ธาตุน้ำา หรอืธาตุไฟ  

ธาตุเหล่านี้ไม่ได้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่แท้จริงเลย แต่ในความ 

เป็นจริงนั้น การพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุสี่เช่นนี้ เป็นวิธีการของจิต 

ในการพจิารณาธาตขุนัธ ์จติมบีทบาทสำาคญัในการพจิารณา กลา่วคอื 

เราตอ้งพจิารณาความเป็นธาตสุีเ่หล่านีด้ว้ยจติ จตินำาแนวคิดเกีย่วกบั  

ดนิ น้ำา ลม ไฟ มาใชท้ดแทนคณุสมบตัทิางวัตถ ุเช่น ความแขง็ ความสัน่  

ความร้อน ความเคลื่อนไหว เพื่อที่จะได้เข้าใจร่างกายให้ละเอียด 

มากขึ้น

อีกวิธีหนึ่งในการพิจารณากายที่น่าสนใจก็คือการตั้งคำาถาม เช่น 

เรารู้และสัมผัสร่างกายได้อย่างไร คำาตอบก็คือเราสัมผัสกายได้ด้วย

ความรู้สึก ความรู้สึกคือสิ่งที่คอยบอกให้เราทราบเกี่ยวกับกาย  

ซึง่เปน็เรือ่งทีย่ากมากท่ีจะสมัผสักายโดยวธิอีืน่ แนน่อนเราสามารถที่

จะนกึคิดว่ารา่งกายประกอบดว้ยสว่นตา่งๆ เพราะเปน็สิง่ทีเ่ราสามารถ
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มองเหน็ได้ แต่จากประสบการณภ์ายใน เรารูถ้งึกายเราไดจ้รงิๆ ดว้ย 

ความรู้สึกและจากการสัมผัส

ด้วยเหตุนี้เองร่างกายที่เรารู้จักจึงเป็นแค่กายท่ีสัมผัสได้ด้วย 

ความรูส้กึ ซึง่กายทีส่มัผสัไดด้ว้ยความรูส้กึนีเ้ปน็รา่งละเอยีดทีซ่อ้นอยู่

ในกายเนื้อของเราอีกที จิตของเราสื่อสารกับร่างกายด้วยความรู้สึก  

ดังนั้นเราจึงไม่ได้รู้จักกายเนื้อโดยตรง เมื่อเราต้องการพิจารณากาย 

เราจงึตอ้งอาศยัความรูส้กึต่างๆ เปน็เครือ่งนำาทาง สว่นประกอบภายใน 

ต่างๆ ของร่างกายนั้นสัมผัสได้ด้วยมโนภาพเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็น

ความคดิทีม่าจากการทีไ่ดเ้หน็รูปภาพตา่งๆ ทีแ่สดงถงึส่วนตา่งๆ ของ

ร่างกาย อวัยวะทั้งหมดนี้ประกอบกันเข้าเป็นร่างกาย แต่ก็ไม่ได้เป็น

กายที่เรารู้และสัมผัสได้ภายในจิต

ในขณะทีเ่ราพิจารณากายดว้ยการศกึษาสว่นต่างๆ ท่ีประกอบกัน 

เป็นกายนั้น เรากำาลังสร้างมโนภาพของกาย เมื่อเราพิจารณากาย

ท่ีสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกันนี้ เราอาจจะพบว่าความ

รู้สึกภายในนั้นแสดงถึงภาพรวมที่ค่อนข้างแตกต่างออกไปของ 

ส่วนประกอบของกาย และมีความเข้าใจที่ค่อนข้างแตกต่างออกไป

เกี่ยวกับส่วนประกอบของกายด้วย นี่คือเหตุผลว่าทำาไมจึงจำาเป็น

ท่ีจะต้องเข้าใจว่าความรู้สึกนั้นเป็นส่วนที่สำาคัญที่สุดในความรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับกายของเรา

ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่เรารู้สึกเจ็บเท้า เรานึกถึงต้นเหตุของ

ความเจ็บนั้นว่าอยู่ท่ีเท้า แต่ในความเป็นจริงแล้ว แรงกระตุ้นทาง
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ประสาทสัมผัสนั้นถูกส่งจากเท้าไปสู่กลไกในสมอง ซึ่งทำาให้รู้สึกถึง 

ความเจ็บนั้นบนภาพของเท้าในกายที่สัมผัสได้ด้วยความรู้ สึก  

เพราะฉะนั้นการรู้สึกเจ็บจึงเกิดข้ึนในมโนภาพของกายดังกล่าวที่ 

ตั้งซ้อนอยู่บนกายเนื้อของเรา ในทางจิตเรารู้สึกเจ็บที่เท้าก็เพราะ

สัญชาตญาณของเราบอกว่าความเจ็บต้องอยู่ตรงน้ัน ในทำานองเดียวกัน  

กายท้ังหมดถูกแสดงให้เห็นผ่านระบบของความรู้สึก และด้วยเหตุน้ีเอง  

กายท่ีสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกจึงสำาคัญมาก และเป็นสิ่งเดียวท่ีเรา

สามารถรับรู้ได้ เพราะเป็นท่ีมาของความเข้าใจเกี่ยวกับกายเน้ือ 

ของเรา

ถา้การพจิารณากายตามท่ีกลา่วมาน้ีไดผ้ลดีก็ควรใชว้ธิน้ีี การทีเ่รา

วิเคราะห์กายเช่นนี้ ก็คือเรากำาลังพยายามที่จะหาวิธีให้เห็นร่างกาย

ตามความเปน็จรงิ และละความยดึมัน่ถอืมัน่ในกายของเรา และเมือ่

พิจารณาเช่นนี้ เราจะพบว่ากายเนื้อของเราไม่ได้สำาคัญอะไรมากนัก 

เป็นเพยีงแค่การรวมตวัของโลกธาตตุา่งๆ ทีว่นัหน่ึงจะตอ้งแตกสลาย

กลับคืนสู่ธรรมชาติ คำาถามที่ตามมาก็คือ เหตุใดเราจึงยึดมั่นถือมั่น

กับกายนัก

คนสว่นมากยดึตดิอยูก่บักายเพราะคดิว่ารา่งกายมคีวามทนทาน

มั่นคง ทั้งๆ ที่กายไม่ได้เป็นที่พึ่งที่มั่นคงแน่นอนเลย กายต้องเผชิญ

กับความไม่แน่นอนจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ความชรา และความตาย 

อยูต่ลอดเวลา และในขณะเดยีวกัน รา่งกายกเ็ปน็สิง่มีชวีติทีเ่ปราะบาง 

ที่ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กล่าวคือต้องมีอากาศท่ีจะ

หายใจ อณุหภมิูทีเ่หมาะสมกบัรา่งกาย และเครือ่งปอ้งกนัอนัตรายจาก
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สิง่แวดลอ้ม ปจัจยัทัง้หมดนีล้ว้นแลว้แตเ่ป็นสิง่ทีจ่ำาเปน็ ถา้สิง่เหลา่นี ้

ไม่พร้อมหรือเปลี่ยนไป ร่างกายก็จะดำารงอยู่ไม่ได้

เนือ่งจากกายเปน็สิง่ท่ีเปราะบางโดยธรรมชาติ เราจึงควรทีจ่ะหา

ที่พึ่งอย่างอื่น เมื่อเราเห็นและเข้าใจว่ากายนั้นจริงๆ แล้วไม่สามารถ

เป็นที่พ่ึงให้กับเราตามที่เราต้องการได้เลย เราจึงควรที่จะพิจารณา

ศึกษาถึงธรรมชาติของความไม่เที่ยงของมันเพื่อที่จะพิจารณาดูว่า 

มีที่พึ่งอื่นที่ดีกว่าการยึดติดอยู่กับกายหรือไม่

เวลาทีเ่ราคดิวา่กายเปน็ตวัเรา เราจะเปน็ทกุขเ์ปน็รอ้นไปกบักาย 

เพราะกายเปน็ฐานของชวิีต เราจึงจะกลวัทีจ่ะสญูเสยีกายไป กายจงึ 

เป็นเหมือนบ้านที่คนสามารถจะกลับไปได้ เวลาที่จิตถูกส่งออกไป 

ท่ีนัน่ทีนี่ ่มนักส็ามารถทีจ่ะกลบัมาทีบ่า้นได ้กายชว่ยยดึเหน่ียวจติใจ

และทำาให้รู้สึกม่ันคงปลอดภัย ถ้าไม่มีหลักสำาหรับยึดเหน่ียวแล้ว 

จิตจะกลับไปท่ีใด เราก็จะไม่มีอะไรเป็นหลักยึด เวลาที่คนเรารู้สึก

วา้เหวก็่ยอ่มต้องการทีจ่ะหาทีพ่ึง่ทีย่ดึเหนีย่วทีจ่ะช่วยทำาใหรู้ส้กึมัน่คง

ปลอดภัย

แต่เน่ืองจากทุกส่วนของกายเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

กายจึงไม่ทนทานมั่นคงพอที่จะเป็นที่พึ่งอาศัยได้ เรามีความเสี่ยงใน

การอยูก่บัสิง่ทีไ่มแ่นน่อน อะไรกต็ามทีเ่กดิขึน้กับกาย หมายความว่า 

เกิดขึ้นกับ “เรา” เวลาที่กายป่วย เราก็กังวลและหดหู่ ถ้ากาย 

บาดเจ็บขึ้นมา เราก็ทุกข์ใจ เราทุกข์เพราะว่าเราไปยึดติดอยู่กับกาย 

คิดว่ากายเป็นส่วนสำาคัญของตัวเรา เวลาที่กายตาย เราก็กลายเป็น
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คนไร้บ้าน เพราะสักกายทิฏฐิหรือความยึดติดอยู่กับกายทำาให้คิดว่า

อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับกายก็คือเกิดขึ้นกับตัวเรา

เมือ่เราเข้าใจธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของกายแลว้ เรากจ็ะหลดุพ้นจาก

การยึดติดอยู่กับกาย อะไรที่เกิดขึ้นกับกายก็จะเป็นเพียงเหตุการณ์

ภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับเรา เสมือนว่าเป็นกายของคนอื่นที่เจ็บป่วย 

กายนั้นรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวด แต่เราไม่ได้ไปทุกข์กับมัน กายไม่ได้ 

เป็นตัวเราของเรา และด้วยเหตุที่ไม่ได้เป็นตัวเราของเรานี้ กายก็จะ 

ไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกทางด้านจิตใจของเราอีกเลย กายไม่

สามารถที่จะฉุดลากเราไปกับมัน จิตตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยตัวเองและ 

เป็นอิสระ ความที่จิตกับกายเป็นคนละส่วนกัน ไม่เกี่ยวข้องกัน และ 

เป็นอิสระนี่เองที่ทำาให้จิตนั้นมั่นคง ความหลงได้ถูกกำาจัดไปเป็น 

บางสว่นแลว้ ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้กต็ามจติจะไมห่ลงผดิอกี และนีคื่อ

ผลที่เราพยายามทำาให้เกิดขึ้นจากการพิจารณากาย

เมื่อเราได้พิจารณากายและเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา เวลาที่มีอะไร

เกดิขึน้กบัรา่งกาย เรากจ็ะไมไ่ปทกุขก์บัมนัเหมือนเคย เรารูว่้ามนัไมไ่ด ้

เกิดขึ้นกับเรา เรารู้ว่าถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นกับกายแต่กายนั้นไม่ใช่เรา  

ถงึแมว้า่สภาพกายจะเปน็ปฏิกูล ความเปน็ปฏกิลูนัน้กเ็ปน็เพยีงความ

รู้สึกของกาย ซึ่งไม่ได้มีผลต่อเรา

จุดประสงค์ของกายคตาสติ ก็คือเพ่ือท่ีจะรู้และเห็นว่ากายนั้น

ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ได้เป็นของเรา กายเป็นของธรรมชาติหรือโลกธาตุ  

เราได้ยึดติดอยู่กับกายและยังคงยึดมั่นถือม่ันอยู่กับมันด้วยการดูแล
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กายเป็นอย่างดี แต่ก็จะต้องมีสักวันเมื่อกายต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติ 

เป็นเวลาที่เรารับรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ภายในตัวเราว่ากายเป็น

เพียงบ้านชั่วคราว เป็นของที่เรายืมมาใช้ ความทุกข์ความกังวล 

เก่ียวกับกายก็จะหายไป ความกลัวตายก็จะหายไปเพราะเรารู้ว่า 

ความตายเป็นเพียงแค่การตายของร่างกาย ความเข้าใจนี้มิใช่เป็น

เร่ืองของการแยกตวัตนออกไปจากรา่งกาย แต่ทว่าเปน็การมองความ

เป็นจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของกายด้วยปัญญา

การพิจารณากายมีหลายวิธี  แต่ ไม่ ว่าจะใช้วิ ธี ใดก็ตาม  

จุดประสงค์หลักของการปฏิบัติภาวนาก็คือเพื่อที่จะเรียนรู้กายตาม

ความเป็นจริงและเพื่อเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมัน และน่ีคือ

หัวใจของกายคตาสติ เมื่อเราเห็นความเป็นจริงแล้ว เราก็จะรู้ว่า 

กายนั้นไม่ใช่ตัวเรา การที่เราได้รู้ความจริงเช่นนี้ก็จะทำาให้ทัศนคติ 

ของเราเปลี่ยนไป เมื่อเราทราบว่ากายไม่ใช่ตัวเราแล้ว เราก็จะ 

ปล่อยวางกาย และในไม่ช้าเราจะเห็นว่าทุกชีวิตเป็นเพียงเงาเหมือน

ภาพที่ถูกฉายบนจอภาพยนตร์

ความรูท้ีไ่ดจ้ากการเหน็ความจรงินัน้มปีระโยชนม์าก เมือ่ความตาย 

มาถึงและร่างกายเรากำาลังจะตาย เราก็จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราที่ตาย  

ด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ กายคตาสติจึงช่วยทำาให้เรามีจิตใจ

ที่เข้มแข็งเป็นอย่างมาก ช่วยปลดเปลื้องจิตออกจากความทุกข์ 

อันใหญ่หลวงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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ในวยัเยาวข์ณะทีเ่รากำาลงัพยายามจะเขา้ใจโลกรอบตวัของเรานัน้ 

จิตของเราก็ต้องพยายามที่จะซึมซับข้อมูลต่างๆ ซึ่งจิตรับรู้ผ่านทาง

ประสาทสัมผัสทั้งห้า และจัดเรียงลำาดับเพื่อที่จะเก็บและนำามาใช้ใน

อนาคต เราค่อยๆ เรยีนรูว้ธิท่ีีจะรวบรวม จดักลุม่ส่ิงตา่งๆ ทีค่ลา้ยกัน

ใหเ้ขา้เปน็หมวดหมู่ เพ่ือความสะดวกในการนำาไปใช ้ในทีสุ่ดหมวดหมู่

หรือกลุ่มเหล่าน้ีก็ถูกนำาไปใช้เพ่ือใช้เรียกสิ่งต่างๆ ท่ีมีลักษณะสำาคัญ

คล้ายกัน และมีการตั้งชื่อขึ้นมาเพื่อใช้เรียก 

ยกตัวอย่างเช่น คำาว่า ต้นไม้ เป็นต้น ตอนแรกนั้นเราเพียงแค่

สงัเกตวา่มนัมลีกัษณะของแสงและสซีึง่ไมเ่หมอืนกับสิง่อืน่ๆ ทีเ่ราเหน็ 

เรารู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่แต่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันคืออะไร ในที่สุดก็มี 

ผูช้ีใ้หเ้หน็ลำาต้นสน้ีำาตาลยาวๆ และมพุ่ีมสเีขยีวๆ อยูข่า้งบนและเรยีก

มันว่า “ต้นไม้” เขาให้เราเรียกและพูดตามซ้ำาแล้วซ้ำาอีก จนเสียงนั้น

ตดิห ูหลงัจากนัน้ เสยีงของคำาวา่ “ตน้ไม”้ กก็ลายเป็นสญัลกัษณใ์นหวั 

ของเราสำาหรับใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะและสีคล้ายๆ กันเหล่านี้
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เมื่อเรารู้จักและเห็นต้นไม้นานาชนิดในโลกนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เราก ็

จะจดัมนัใหร้วมอยูใ่นกลุม่สญัลกัษณท์ีเ่รียกวา่ต้นไม ้ในทำานองดยีวกนั  

ต่อมาเราก็เรียนรู้ที่จะแยกแยะและรู้จักสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อม

ของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างก็มีชื่อเรียกเพื่อแสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะ

ของมัน

การกำาหนดสญัลกัษณก์ค็อืวธิกีารลดความซบัซอ้น ซึง่สว่นใหญม่ ี

ความจำาเป็นท่ีจะตอ้งลดความซบัซ้อนของขอ้มลูจำานวนมากทีเ่ขา้มา

ในจิตโดยผ่านทางระบบประสาทสัมผัส การกำาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ  

ในสมองเหล่านี้ เป็นวิธีทางธรรมชาติที่จะเก็บและจดจำาข้อมูล 

จำานวนมากมายมหาศาล ตลอดจนความรู้ความเข้าใจให้อยู่ภายใน

สมองซึ่งมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำากัดอย่างยิ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  

การกำาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ นั้นเป็นการช่วยอำานวยความสะดวกให้

กับการจัดการกับข้อมูลอันซับซ้อนจำานวนมากดังกล่าว

เมือ่เราจัดข้อมลูท่ีมีจำานวนมากใหเ้ป็นกลุม่อยูภ่ายใต้สญัลกัษณใ์ด 

สัญลักษณ์หนึ่ง เช่นกลุ่ม “ต้นไม้” เราก็จะสามารถที่จะนึกถึงเพียง

สัญลักษณ์นั้นได้ โดยไม่ต้องคำานึงถึงภาพรวมทั้งหมดหรือความ 

ซบัซ้อนของสิง่ตา่งๆ ทีส่ญัลกัษณน์ัน้หมายถงึหรอืใชแ้ทน เพยีงแค่มช่ืีอ 

ทีจ่ะเรยีกสิง่ตา่งๆ กเ็พยีงพอแลว้ ความซบัซอ้นอาจจะเปน็อปุสรรคได ้ 

แต่ถ้าเราสามารถที่จะทราบได้ว่ามันคืออะไร ก็จะไม่มีปัญหาอะไร 

กล่าวคือเราสามารถเข้าใจได้ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไร
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สิง่ต่างๆ ท่ีเรารูน้ัน้มสีว่นประกอบยอ่ยทีเ่รยีกวา่ “สงัขาร” ซึง่เปน็ 

เหมอืนกับเมด็สขีองภาพบนจอ เรามองไมเ่หน็เมด็สแีต่ละเมด็ในภาพ  

แตใ่นมโนภาพ เรากลบัมองเหน็เพยีงภาพรวมหน่ึงภาพทีเ่ด่นออกมา 

จากพื้นหลังของจอ แต่สิ่งที่เรามองเห็นนี้ จริงๆ แล้วเป็นเพียงแค่ 

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความซับซ้อนของส่วนประกอบย่อยๆ น่ันเอง 

เราใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เช่นนี้อยู่ตลอดเวลา สมองหรือจิตของเรา 

เต็มไปด้วยสัญลักษณ์เหล่านี้และสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นองค์ประกอบ

พ้ืนฐานของความคิดของเรา ซึ่งเราจำาเป็นต้องใช้สัญลักษณ์เหล่านี้ 

ในการคิด เพราะความซับซ้อนของปรากฏการณ์ต่างๆ น้ันย่ิงใหญ่ 

เกินกว่าที่สมองและจิตของเราจะสามารถรับรู้ได้ทั้ งหมดใน 

เวลาเดียวกัน เราจึงให้ความสำาคัญอยู่เฉพาะเพียงส่วนที่มองเห็น

เด่นชัดของประสบการณ์ต่างๆ แล้วกำาหนดสัญลักษณ์ให้เพื่อใช้แทน

ประสบการณ์ทั้งหมด

สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงรูปภาพที่เราเห็นในชีวิตของเราเท่าน้ัน 

แตม่นัมผีลกระทบตอ่อารมณข์องเรา ทัง้นีส่้วนมากมคีวามเกีย่วเนือ่ง 

กบัประสบการณต์า่งๆ ทีเ่รามกีบัสิง่นัน้สิง่นี ้บางครัง้กเ็ปน็ประสบการณ ์

ที่ดี บางครั้งก็ไม่ดี และบางครั้งก็เฉยๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตาม  

การรบัรูข้องเราครัง้ตอ่ไปในอนาคตนัน้กจ็ะไดร้บัอทิธพิลจากอารมณ์

ต่างๆ เหล่านี้ในระดับหนึ่ง

ความซับซ้อนของการรบัรูข้องเรามมีากขึน้ไปเรือ่ยๆ ตามกาลเวลา 

ที่ผ่านไปและประสบการณ์ที่มีมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเรา

และปจัจยัอืน่ๆ การเหน็ตน้ไมจ้งึอาจจะทำาให้เรารู้สกึดใีจ หงดุหงดิ หรอื 
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เฉยๆ ก็ได้ ทั้งๆ ที่สัญลักษณ์ยังคงเหมือนเดิมแต่ดูแล้วมีความหมาย 

หลากหลาย และเนื่องจากแต่ละคนจะรับรู้กับการสัมผัสสิ่งต่างๆ  

ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน ดังน้ันคำาศัพท์และสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีแสดงถึง 

หรือใช้แทนสิ่งต่างๆ จึงมีความหมายที่แตกต่างกันไปสำาหรับแต่ละ

บุคคล

เมือ่เราไดพ้บเหน็สถานทีใ่หม ่เรามกัจะพบวา่มสีิง่ทีเ่ราไมคุ่น้เคย 

เป็นส่วนใหญ่ เราจึงสำารวจรอบๆ และสังเกตธรรมชาติโดยรวม

ของสภาพแวดล้อมนั้น จนเราสามารถที่จะกำาหนดสัญลักษณ์ให ้

กับภาพรวมทั้งหมดของมันเพื่อความสะดวกในการนำาไปใช้ 

ในอนาคต เหมือนกับว่าเราจัดข้อสังเกตทั้งหลายของเราเกี่ยวกับ 

สถานที่นั้นให้เป็นหมวดหมู่อยู่ในหัวข้อหนึ่งในสารบัญ เมื่อใด 

ที่เราอยากจะนึกถึงสถานที่นั ้นในภายหลัง เราก็จะระลึกถึง

หัวข้อนั้นเท่านั้น ถึงแม้จะมีการแปลงเป็นสัญลักษณ์อยู่ในรูป 

ของคำาศัพท์ก็ตาม แต่ในใจเราก็ยังมีอารมณ์ความรู้สึกเกี ่ยวกับ

สถานที่นั ้นอยู่

การกำาหนดสัญลักษณ์เป็นสิ่งสำาคัญเพราะเป็นการช่วยทำาให้

หน่วยความจำามีพื้นที่ว่างเพื่อใช้ในด้านอื่นๆ ด้วย มิฉะนั้นถ้าเรา

จำาเป็นจะต้องจดจำาทุกสิ่งทุกอย่าง สมองคนเราคงจะต้องมีขนาด

ที่ใหญ่มากเพื่อรองรับในการเก็บสะสมข้อมูลทั้งหมด แต่ทว่าการ

กำาหนดสัญลักษณ์เช่นนี้ก็มีข้อเสียอยู่มาก เพราะจะกลายเป็นว่า

เรามักจะติดอยู่กับสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ และไม่ได้ถูกต้องเสีย

ทั้งหมด ในที่สุดเราก็หันกลับไปเริ่มที่จะให้ความหมายหรือนิยาม
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สัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งอาจจะไม่ตรงหรือไม่จริงเสมอไป และนั่นก็

จะยิ่งทำาให้เกิดความหลงผิดได้ง่ายขึ้นไปอีก

ยกตัวอย่างเช่น มีบางสิ่งที่มีความซับซ้อนมาก อาจจะเป็น

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นต้น และเราก็มีชื่อสำาหรับเรียกบุคคลคนนั้น  

ความคิดความเชื่อของเราเกี่ยวกับบุคคลนั้นจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยา 

ทางอารมณ์ที่ชื่อของเขามีต่อเรา และนั่นเป็นการมองที่แคบ 

และไม่เปลี่ยนแปลงต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  

ธรรมชาติและสภาพที่แท้จริงของมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนมาก  

เรามีภาพรวมเกี่ยวกับผู้คนที่เรารู้จัก แต่ภาพนั้นไม่ได้แสดงให้เห็น 

ถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอภายในตัวของเขา

เรามีภาพสัญลักษณ์สำาหรับทุกสิ่ง รวมทั้งภาพสัญลักษณ์ของ

สภาวะทางอารมณ์ต่างๆ ของเรา เมื่อใดที่มีสภาวะทางอารมณ์ 

บางอยา่งเกดิขึน้กบัเรา เรารูส้กึไดเ้พราะเรามคีวามจำาไดห้มายรูจ้าก 

หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เรากำาหนดสัญลักษณ์ไว้ซึ่งเป็นการยากมาก 

ที่จะอธิบายหรือให้นิยามกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายในจิต  

สว่นใหญแ่ลว้มกัจะเปน็ความรูส้กึ แตเ่รากร็ูไ้ดอ้ยา่งชดัเจน กลา่วคอื  

เรารู้ว่าความรู้สึกนั้นมีความหมายอย่างไรสำาหรับเรา แต่นั่นก็ไม่ได้

หมายความว่าเรารู้จักว่าจริงๆ แล้วมันคืออะไร เรามักจะคิดว่าเรา

เข้าใจอะไรบางอย่าง แต่ในความเป็นจริง เรามิได้รู้ซึ้งถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 

จริงๆ เราเพียงแค่สัมผัสกับสัญลักษณ์แทนตัวของมันเท่านั้นเอง
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สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ แล้วมักมีความซับซ้อนอยู่เสมอ สิ่งที่เกิดขึ้น 

มักจะเหมือนกับน้ำาวนซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเรา 

พยายามที่จะต่อต้านความเปลี่ยนแปลงและอยู่เฉยๆ เหมือนเดิม  

เราก็จะไม่เห็นความจริง แต่ถ้าเราสามารถที่จะคอยมองคอย 

สงัเกตมนัอยา่งใกลช้ดิ เรากจ็ะเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอยา่งลว้นแลว้แตเ่ปน็

ส่วนหนึ่งในวังวนของความเปลี่ยนแปลง เราจึงควรปล่อยทุกอย่าง 

ให้เป็นไปตาธรรมชาติ

เราควรพยายามท่ีจะระลึกรู ้อยู ่เสมอว่ามีความหมุนเวียน

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนภายในและรอบๆ ตัวเราอยู ่ตลอดเวลา  

เราสัมผัสมันอยู่ แต่เพราะจิตของเราไม่เร็วพอที่จะติดตามการ 

เกิดดับอันต่อเน่ืองของปรากฏการณ์ต่างๆ จิตเราจึงต้องย่อส่วน 

สิ่งทั้งหลายท่ีเกิดขึ้นให้ง่ายพอที่จิตจะสัมผัสกับมันได้ เราจึงสร้าง 

สญัลักษณ์ต่างๆ ขึน้มา ตวัอย่างเช่น รถยนต์ คำาว่า “รถยนต์” เป็นเพียง 

นิยามหรือสัญลักษณ์ ในความเป็นจริงแล้วรถยนต์คืออะไร รถยนต์

เป็นส่ิงทีป่ระกอบไปด้วยช้ินส่วนต่างๆ มากกว่าแสนชิน้ อย่างไรกต็าม 

เรากำาหนดสญัลกัษณ์แทนชิน้ส่วนเหล่านัน้ด้วยคำาว่า “รถยนต์” เพยีง 

อย่างเดียว คำาว่า “บ้าน” ก็เช่นกัน ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ 

นับไม่ถ้วน เราเรียกมันว่า “บ้าน” เพราะจิตของเราไม่สามารถที่

จะรับรู้ความซับซ้อนของทุกสิ่งที่ประกอบเข้าด้วยกันหรือปรากฏ

อยู่ในบ้าน จิตของเราไม่สามารถท่ีจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดใน

เวลาเดียวกัน เราจึงต้องจัดการย่อให้มันง่ายขึ้น
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สัญลักษณ์ต่างๆ ในจิตของเราปรับเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัย  

เรามีสัญลักษณ์จำานวนหนึ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้ สัญลักษณ์บางส่วนเป็นรูป บางส่วนเป็นการ

ใช้งาน และบางส่วนก็เป็นตำาแหน่งที่ตั้ง นอกจากนั้นสัญลักษณ์ก็ม ี

ระดับความซับซ้อนมากกว่านั้น องค์ประกอบบางส่วนสามารถ 

แยกออกจากกลุ่มของมันได้ ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถบอกได้ว่า

ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในป่าคือต้นอะไร ทำาไมเราจึงสามารถระบุได้ว่า 

นัน่คอืตน้ไมช้นดิหนึง่และทีเ่หลอืเปน็ปา่ นีค่อืวธิทีีจ่ะทำาใหเ้ราเขา้ใจ

ถึงสถานการณ์ด้วยการใช้เหตุและผล

หลักการเดียวกันนี้ก็มีการนำาไปใช้กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายใน เช่น  

อารมณ์หรือความรู้สึก เราพยายามที่จะจัดการและควบคุมอารมณ ์

ด้วยการให้นิยาม และเราคิดว่าเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 

ด้วยการกระทำาเช่นนี้ แต่สิ่งสำาคัญก็คือเราต้องรู้ว่าการตั้งชื่อหรือ 

ให้นิยามความหมายกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่ 

แทจ้รงิของอารมณ ์ดงันัน้ความรูส้กึในจิตของเรา เชน่ อารมณ์ตา่งๆ นี ้

จงึต้องอาศยัการสงัเกตอยา่งละเอยีด เราควรพรอ้มทีจ่ะคอยสำารวจ

และวินิจฉัยอยู่เสมอ เราต้องไม่สรุปเอาง่ายๆ ว่า “นี่คือความโกรธ  

นีคื่อความโลภ” เราตอ้งคอยพิจารณาคอยหมัน่สงัเกตอารมณเ์หลา่น้ี 

ทันทีที่มันเกิดขึ้นในจิตของเรา ดูว่ามันมีสภาวะเป็นเช่นไร ทั้งนี้โดย

ไม่คำานึงถึงว่าเราจะเรียกมันว่าอย่างไร เราต้องพยายามที่จะเข้าใจ 

ธรรมชาติที่แท้จริงของมันไม่ใช่เพียงแต่รู้จักแต่ชื่อมันเท่านั้น
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เราต้องหมั่นสังเกตสัญลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่ในใจของเรา และ

พยายามที่จะทำาความเข้าใจว่าความเป็นจริงนั้นถูกบิดเบือนไป 

อย่างไร สัญลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นความเป็นจริง ดังนั้น 

ในแง่หนึ่งจึงกล่าวได้ว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตาก็ได้ จากการ

ที่เราหันมาศึกษาสัญลักษณ์เหล่านี้ เราก็จะสามารถเห็นและ 

เข้าใจได้ว่าตัวเราเองนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสังขารหรือ 

ความคิดปรุงแต่งของจิต ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่น ความ

ยึดมั่นถือมั่นนี้สร้างความตึงเครียดภายในจิตใจของเรา ซึ่งเกิด

จากความเป็นไปได้ที่มันอาจจะเลือนลางไปจากความทรงจำาหรือ

ที่เรียกว่า “สัญญา”

การที่เราคิดถึงผู้คนและเหตุการณ์ในอดีตนั้นเป็นการทบทวน

ความทรงจำาอย่างหนึ่ง การที่เราทำาเช่นนี้ก็เพราะเราไม่อยาก

ปล่อยวาง เพราะยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างมาก  

อาตมาแก่แล้วและความจำาก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน แต่อาตมาเห็นว่า 

ก็ดีเหมือนกัน เพราะความจำาเกี่ยวกับอดีตนั้นค่อนข้างจะเลือนราง 

กเ็ลยทำาใหไ้ม่ไดไ้ปคดิถึงมนัมากนัก และดว้ยเหตุน้ี ความยึดมัน่ถอืมัน่ 

กค็อ่ยๆ หมดไป ถงึแมก้ารทีค่วามทรงจำาเลอืนรางจะมขีอ้เสยีอยูบ่า้ง  

แต่ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกัน

สญัลกัษณต์า่งๆ ทีเ่รากำาหนดขึน้เพือ่จะสรา้งโลกรอบๆ ตวัเรานัน้ 

ถูกผูกไว้กับความจำาได้หมายรู้ ความทรงจำานั้นเป็นฐานข้อมูลของ

ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมด ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นด้าย 

ที่เชื่อมโยงการทำางานทั้งหมดของจิต ข้อมูลเกี่ยวกับความทรงจำา 
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จะเข้ามาในจิตของเราโดยผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งห้า และสัมผัส

เหล่านี้เป็นตัวที่กำาหนดให้เรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรจดจำาหรือ 

ไม่ควรจดจำา

ความคิดของเราที่เกิดขึ้นมากมายหลายครั้งมีความเกี่ยวเนื่อง 

กับความทรงจำา เมื่อเราเห็นหรือได้ยินอะไร เราจะรู้ได้ว่ามันคืออะไร 

ด้วยการเปรียบเทียบกับความทรงจำาเดิมที่อยู่ในใจเรามาก่อนหน้าน้ี  

ถึงแม้ประสบการณ์ในปัจจุบันของเราอาจจะเชื่อมโยงกับความรู้สึก

สัมผัสภายนอก แต่ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกกำาหนด

และตีความหมายด้วยความรู้สึกที่เคยมีในอดีตของเรา เวลาที่เรา

ระลึกถึงหรือรู้จักความรู้สึกใดๆ เมื่อใดที่เรานึกถึงมัน เราก็จะพบว่า 

มันขึ้นอยู่กับความจำาได้หมายรู้หรือสัญญาในอดีตเช่นเคย และ 

ด้วยเหตุนี้เอง ความจำาหรือสัญญาจึงเป็นส่วนที่สำาคัญมากในการ

รับรู้ของเรา

เราสามารถทีจ่ะสงัเกตเหน็ไดเ้วลาทีส่ญัลกัษณบ์างอยา่งในจติใจ

เรานั้นเลือนลางหายไปกับกาลเวลา อาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยได้ใช้

หรือล้าสมัยบ้าง แต่พอทราบว่ามันกำาลังจะหายไป ตัวตนของเรา 

ก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเพื่อบอกว่าเราต้องไม่ปล่อยให้มันหายไป เราจึง 

เริ่มนึกถึงมันอีกด้วยกระบวนการเสริมสร้างและฟื้นฟูความทรงจำา 

ในจิตใจของเรา เราทบทวนและฟื้นฟูความทรงจำาด้วยการคิด และ 

พบว่าความคิดปรุงแต่งของเราส่วนมากแล้วมักจะเป็นไปเพื่อ 

จุดประสงค์ดังกล่าว
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ทศันคติทีเ่รามตีอ่โลกขึน้อยูก่บัความรูส้กึภายในทีเ่กดิจากการได้

สมัผสัโลกรอบตวัและเกบ็ความรูส้กึนัน้ไวใ้นความทรงจำา เราไดส้ะสม 

ข้อมูลจำานวนมหาศาลตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อเราเติบโตขึ้นมา ก็เริ่มที่จะ 

กังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใน 

สภาพแวดล้อมท่ีเราสามารถทำาได ้ทัง้นีส้ว่นใหญแ่ลว้กเ็พ่ือความมัน่คง 

และความอุน่ใจของตนพรอ้มไปกบัความเปลีย่นแปลงของชวีติ เมือ่ไร

ที่เรารู้จักสิ่งใดส่ิงหน่ึงและสามารถบอกได้ว่ามันคืออะไร เราก็จะมี

ความมั่นใจมากขึ้นในความรู้นั้น ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น 

ในโลกส่วนตัวของเรา เราสามารถบอกได้ทันทีว่ามีอะไรเกิดข้ีน 

หรือมันคืออะไรและจดจำามันไว้ นี่ก็เป็นเพราะความเปลี่ยนแปลง

ตา่งๆ อาจจะบ่งบอกถงึภยัทีก่ำาลงัจะมา โดยสญัชาตญาณเราต้องการ

ที่จะควบคุมสถานการณ์ที่ผิดปกติไปนั้นให้ได้ ในกระบวนการน้ีเอง  

เราจึงต้องปรับความทรงจำาของเราอยู่ตลอดเวลาโดยเพิ่มข้อมูลที่

ใหม่สดเข้าไป

เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้น ข้อมูลเก่าๆ ที่เรามีอยู่

ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอดีตทันที ความทรงจำานั้นเกี่ยวเนื่อง

อยู่กับอดีต ดังนั้นความทรงจำาโดยตัวมันเองจึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่

มีผลต่อความคิดที่เกี่ยวเน่ืองกับกาลเวลาของเรา สิ่งที่เรารู้คืออดีต  

เราไมรู่อ้นาคต เราไดแ้ตเ่พยีงแตค่าดเดาอนาคตเทา่นัน้ เราสามารถที่

จะคาดเดาถึงอนาคตจากเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในอดีต และเรายงัสามารถ

ทีจ่ะจำาเรือ่งต่างๆ ในอดตีไดด้ว้ยการยอ้นกลับไประลกึถงึมนัในปจัจบุนั  

ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าสัญญาหรือความทรงจำาคือศูนย์กลางของ

ความคิดของเราเกี่ยวกับเรื่องกาลเวลา
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เรายึดติดกับอดีตเพื่อความความมั่นคงทางจิตใจในโลกที่มีการ

เปลีย่นแปลงเกดิขึน้ตลอดเวลา เรายดึตดิมากกบัสิง่ทีเ่ราจำาได ้เพราะ

มันทำาให้เรารู้สึกถึงความต่อเนื่องความเชื่อมโยงของชีวิต มันทำาให้

รูส้กึเสมอืนวา่ถา้เราจำาอะไรได ้สิง่นัน้กย็งัคงมอียูย่งัเปน็อยู ่ถงึแมว้า่

เราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตได้ แต่การระลึกนึกถึงสิ่งนั้น

ก็ทำาให้เกิดความอุ่นใจ ดังนั้นสัญญาหรือความทรงจำาจึงกลายเป็นที่

พึง่ทีย่ดึถอืของเราท่ีอยูท่่ามกลางอนจิจังหรือความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน

ของชวิีตไปโดยปรยิาย แตท่ีพ่ึง่เชน่นีไ้มไ่ดต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความ

เป็นจริง หรือมีความมั่นคงอย่างแท้จริง เราต้องยอมรับว่าไม่มีอะไร

ท่ีเท่ียงแทแ้นน่อน ทกุสิง่ทุกอยา่งนัน้เปลีย่นแปลงไปเสมอในทกุขณะ  

เพราะฉะนั้น เราจึงไม่ควรหลงคิดว่าความทรงจำาจะเป็นสิ่งที่เรา

สามารถที่จะฝากความหวังหรือไว้ใจได้

แทนท่ีเราจะมัวยึดติดกับเร่ืองราวในความทรงจำา เราควรท่ีจะศึกษา 

ถึงธรรมชาติของระบบความจำา เพื่อที่จะเข้าใจวิธีการทำางานของมัน  

ความจำาเปรยีบเสมือนทีร่วมของรปูภาพ ความคดิ และสญัลกัษณต์า่งๆ  

ที่ทำาหน้าที่คอยรับข้อมูลซึ่งเข้ามาทางประสาทสัมผัสแล้วเอาไป 

เปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีต เพื่อจะดูว่ามันเป็นหรืออยู่ 

ในส่วนใดในโลกของการรับรู้ภายใน กล่าวคือความจำาน้ีทำาหน้าที่

คอยจัดว่าการรับรู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้ันตรงกับประสบการณ์ใด 

ในอดีต และตั้งชื่อเรียกมันตามนั้น เรารู้ว่าสิ่งนั้นคือต้นไม้ก็เพราะมี 

คณุลกัษณะของตน้ไมโ้ดยท่ัวไปทีถ่กูเกบ็ไว้ในสญัญาหรอืความทรงจำา 

ของเรา และนี่ก็ขึ้นอยู่กับการตีความหมายอันเป็นที่ยอมรับกัน 

โดยทั่วไปว่าแต่ละรูปทรงนั้นแสดงถึงอะไร แต่การเรียกช่ือสิ่งนั้นว่า 
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ต้นไม้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นจริง แต่มัน

ไมใ่ช่เปน็ความเปน็จรงิโดยแท ้เราสมมตุมินัขึน้มาด้วยการตัง้ชือ่เรยีก  

เราจึงเข้าใจว่ามันคืออะไร แต่ความเป็นจริงนั้นแตกต่างจากชื่อที่ 

ใช้เรียก

เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการทำาสมาธิ ปัญหาในการสื่อสารย่อม

เกิดขึ้นได้เพราะเราต่างมีความคิดของตนและประสบการณ์ภายใน

ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการใช้ภาษาเพื่อที่จะถ่ายทอดความหมาย 

เราจึงต้องแปลความคิดเหล่านั้นเป็นคำาพูดที่เราเปล่งออกมา  

คำาพูดก็คือเสียงที่คนอื่นรับรู้และทำาความเข้าใจในจิตของตน  

เขานำาเสียงที่ได้ยินหรือที่เรียกว่า “คำาพูด” ไปเทียบกับความจำา  

เพื่อที่จะทำาความเข้าใจ ดังนั้นความเข้าใจส่วนมากจึงขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยพื้นฐานของผู้ฟัง ถึงแม้ในหมู่ผู้ที่มีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรม 

หรือชาวพุทธด้วยกันเอง เราก็ยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่า 

คนสองคนจะเข้าใจความหมายของคำาคำาเดียวกันเหมือนกัน

ความยากหรืออุปสรรคอันสำาคัญในการอธิบายเกี่ยวกับการ 

เจริญสติภาวนาให้ชาวตะวันตกเข้าใจก็คือ พวกเขาไม่มีข้อได้เปรียบ 

แบบชาวพุทธที่จะช่วยให้จับหลักและเข้าใจคำาศัพท์กับความคิด 

ขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนาได้ง่ายๆ ภาษาอังกฤษไม่มีคำาศัพท์ที่

จำาเป็นสำาหรับการอธิบายคำาสอนให้กับชาวตะวันตกได้อย่างถูกต้อง

และชดัเจน กลา่วคอืคำาศพัทแ์ละความคดิเกีย่วกบัสิง่ทีถ่กูกลา่วถงึน้ัน 

ไม่มีอยู่ในระบบความทรงจำาของพวกเขา
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ภาษามคีวามสำาคญัในการสือ่สาร แตใ่นขณะดียวกันก็เปน็กับดักที่

ทำาใหเ้กดิความเขา้ใจผดิไดเ้ชน่กนั ดงันัน้การศกึษาเก่ียวกับกลไกของ

ภาษา วิธีการทำางานและถ่ายทอดความหมายของมันจึงมีประโยชน์มาก  

กล่าวโดยสรุปก็คือ ภาษาเป็นระบบสัญลักษณ์ เวลาที่เรานึกถึงวัตถุ 

ชนิดหนึ่ง เราจะจำาคำาศัพท์ที่ใช้สำาหรับสิ่งนั้นได้ ซึ่งจะมีนิยามเฉพาะ

เจาะจงในตัวของมัน แต่นิยามของคำาๆ เดียวกัน สำาหรับผู้พูดและ 

ผู้ฟังอาจจะไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจทำาให้เกิดการตีความคำาศัพท์ 

คำาเดียวกนันัน้ไม่เหมอืนกันก็ได ้คำาๆ เดยีวกัน ใชส้ญัลกัษณเ์ดียวกนัน้ัน 

อาจมีความหมายที่แตกต่างกันสำาหรับแต่ละคนก็ได้

เวลาที่เราพูดถึงวัตถุที่เป็นรูปธรรรมในโลกนี้ เช่น ต้นไม้ ความ

แตกต่างเหล่านี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา เราสามารถชี้ไปท่ีต้นไม้ได้  

แตเ่มือ่พดูถงึนามธรรมเกีย่วกบัเรือ่งศลี สมาธ ิหรอืปญัญาแลว้ เราไม ่

สามารถที่จะชี้ให้เห็นชัดเหมือนกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมซ่ึงจับต้องได้  

ดว้ยเหตนุีผู้ท่ี้มปีระสบการณอั์นจำากัดอาจจะเขา้ใจผดิถงึความหมาย

ของสิ่งเหล่านี้ได้ง่าย เพราะเขาไม่เคยเห็น “ศีล สมาธิ และปัญญา” 

ในรูปของวัตถุ คนส่วนมากจึงมักจะมีความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ

สิ่งเหล่านี้

เมือ่ลกูศษิยไ์มคุ่น้เคยกับคำาศพัทค์ำาใด ครูบาอาจารยก็์ต้องอธบิาย

วธิกีารปฏิบตัแิตล่ะขัน้ตอนอยา่งละเอียด และคอ่ยๆ ปพูื้นฐานความ

เข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้สำาเร็จและรู้จริง

ในการปฏบิต้แิลว้เท่าน้ันจงึจะสามารถสอนเชน่น้ันได ้มฉิะน้ันกจ็ะเปน็ 

แคก่ารอธบิายแนวทางปฏบิตัติามพระธรรมคำาสอนท่ีถ่ายทอดกันมา 



ปัญญาเหนือสามัญ310

เทา่นัน้ และเนือ่งจากผูส้อนขาดความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิในธรรม จงึเปน็ 

การสอนในเรื่องที่ผู้สอนเองก็ไม่เข้าใจถ่องแท้ ซ่ึงจะทำาให้ลูกศิษย์

เข้าใจผิดได้ง่ายเช่นกัน

หากเราปฏิบัติด้วยตนเองโดยปราศจากครูบาอาจารย์ หนังสือ

เกี่ยวกับพระธรรมคำาสอนก็เป็นคู่มือท่ีมีประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตาม 

เราก็ไม่ควรพึ่งตำารามากเกินไป การอ่านหนังสือซึ่งสามารถเป็นคู่มือ

ในการปฏบิติัไดน้ัน้ แตม่ข้ีอเสยีทีว่า่ จติทีข่าดประสบการณข์องเรานัน้ 

ยงัไมส่ามารถเขา้ใจความหมายทีล่กึซึง้ของพระธรรมคำาสอนน้ันๆ ได ้ 

เราจงึควรเลอืกใช้คำาศัพทต์า่งๆ ทีเ่จอในหนงัสอือยา่งระมดัระวงั เพราะ 

เราอาจจะตีความหมายที่แท้จริงผิดไปได้ง่าย

ในทำานองเ ดียวกันกับวิชาหรือศาสตร์ ต่างๆ อย่างเช่น

วิศวกรรมศาสตร์ เราไม่สามารถใช้ศัพท์เฉพาะต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

จนกว่าจะเข้าใจความหมายของศัพท์เหล่านั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด ความหมายของคำาศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ใน

พทุธศาสนานัน้มกีารถา่ยทอดสบืตอ่กนัมาตัง้แตอ่ดตีกาล และไมไ่ดม้ี

ความหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงและตายตวัเหมอืนกับคำาศพัทท์ีเ่ราเหน็ใน

วชิาด้านวทิยาศาสตร ์ดงันัน้จงึตอ้งอาศยัความเขา้ใจอยา่งถอ่งแทใ้น

การปฏบิตัมิากยิง่กว่าเสยีอีกเพ่ือทีจ่ะเขา้ใจความหมาย ความหมาย

ต่างๆ นั้นเปรียบเสมือนกับคำาอธิบายขยายความที่ขึ้นอยู่กับความรู้

พืน้ฐานของผูศ้กึษาปฏบิตัเิสยีมากกวา่ ซึง่จะช่วยทำาใหเ้ขาจะสามารถ

เขา้ใจความสำาคญัของศัพทเ์หล่านีใ้นบรบิทของการปฏิบัติจติตภาวนา

และพัฒนาตนเอง คนส่วนมากไม่ได้มีคำาแปลหรือความหมายของ 
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คำาศัพท์เหล่าน้ันอยู่ในระบบความจำาของตน วิธีเดียวที่เราจะ

สามารถรู้ความหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์ของศัพท์ดังกล่าวได้ก็คือจาก

ประสบการณโ์ดยตรงและจากการศกึษาวา่มนัเปน็สว่นหนึง่ของอะไร 

เปรียบเสมือนเป็นชิ้นส่วนสำาคัญในการต่อจ๊ิกซอว์ หากเราสามารถ

วางชิน้สว่นนัน้ไดอ้ยา่งลงตวัอยา่งถกูตอ้งพอดี เรากจ็ะสามารถเขา้ใจ

ความหมายของมันและความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆ ได้

ในทำานองเดียวกัน สำาหรับความหมายท่ีแท้จริงของพระธรรมคำาสอน 

ท่ีอยู่ในพระสูตรนั้น ยากมากที่จะเข้าใจได้ด้วยการอ่านและศึกษา 

คำาแปลที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว การอ่านและศึกษาพระสูตรไม่ใช่

เร่ืองผิดเพราะทำาให้เกิดแรงบันดาลใจ แต่เราต้องระมัดระวังในการ

พิจารณาความหมายของคำาที่ใช้ในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพราะ

คำาที่เลือกใช้นั้นอาจจะทำาให้เข้าใจผิดได้ ส่วนใหญ่ผู้แปลไม่ใช่ผู้ที่มี

ความเข้าใจการปฏบัิตอิยา่งถกูตอ้ง และดว้ยเหตุน้ีเอง คำาแปลอาจจะ 

ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็ได้

เราไม่สามารถเข้าใจหลายๆ เรื่องในพระธรรมคำาสอนอย่าง 

ถ่องแท้ได้จนกว่าเราจะได้เข้าใจในธรรมจากการปฏิบัติด้วยตนเอง  

เมื่อเราเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติแล้ว เราจึงจะสามารถเข้าใจ 

รายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในพระธรรมคำาสอนได้เป็นอย่างดี  

ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็อาจจะมีความเข้าใจประสบการณ์ที่เรามี 

ในทีน่ีแ้ละในปจัจบุนัไดอ้ยา่งแจม่ชดั แตอ่ยา่งไรกต็าม ประสบการณ์

ดังกล่าวอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสัญลักษณ์ของ

ความคดิใดๆ เลยทีอ่ยูใ่นระบบความจำาของเรา ดว้ยเหตนุีเ้อง เรามกั 
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จะไมส่ามารถอธบิายถงึประสบการณอ์ยา่งลกึซึง้ในการเจรญิปญัญา

ด้วยคำาพูดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เนื่องจากภาษาที่มีอยู่นั้น

ไม่เพียงพอที่จะอธิบายนั่นเอง

ในสายวดัปา่ “สัญญา” กบั “ปญัญา” แตกต่างกนั สญัญา นยิมแปลกนั 

ว่า “การรับรู้” “ความเข้าใจ” ซึ่งก็ไม่ผิด แต่คำาแปลที่ดีที่สุดก็คือ  

“ความจำาได้หมายรู้” ส่วนปัญญาคือ “ความฉลาด” ความแตกต่าง 

ระหว่างสองคำานี้ก็เหมือนกันกับความแตกต่างระหว่างรูปที่ปรากฏ

กับความเป็นจริง หรือสมมุติกับความจริง หรือความเข้าใจทางด้าน 

ปัญญากับปัญญาจากประสบการณ์โดยตรง กล่าวคือสัญญานั้น

คล้ายคลึงกับความเข้าใจทางด้านปัญญาที่เกิดจากความคิด แต่ใน

ความเป็นจริงแล้ว ปัญญาก็คือการรู้ความจริงที่สำาคัญด้วยตนเอง

ยกตัวอย่างเช่น ความคิดจะถูกถ่ายทอดออกเป็นคำาพูดหรือ 

คำาศัพท์ต่างๆ ซึ่งก็คือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกสะสมไว้ในความทรงจำา 

ความคิดใดๆ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของคำาพูดต่างๆ นั้น เกิดมา 

จากความคิดที่เป็นเหมือนเมล็ดที่ถูกฝังลึกอยู่ภายในตัวของเรา  

หากเราติดตามกระบวนการของความคิดไปจนถึงจุดต้นกำาเนิดที่ 

แท้จริงของมัน เราจะพบว่าสิ่งที่คิดปรุงแต่งแล้วถ่ายทอดเป็นคำาพูด

ล้วนแล้วออกมาจากเมล็ดความคิดที่ฝังอยู่ภายในทั้งสิ้น

การคิดคือความพยายามที่จะแสดงถึงสิ่งที่คิดออกมาเป็นคำาพูด 

ในรูปของการสนทนา แต่ลึกๆ แล้ว ความคิดต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลัง 

การคดินัน้มีครบสมบรูณ์อยูแ่ลว้ในเมลด็ความคดิ หากเขา้ใจสิง่นีก้จ็ะ
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เห็นว่าเรานั้นรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่คิดออกมาทั้งหมดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น 

จึงไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องไปคิดถึงมันอีก อันที่จริงแล้ว การที่เรา 

คอยคดิเร่ืองตา่งๆ นี ้ทำาให้คณุคา่ของสิง่น้ันลดลง และเปน็การบดิเบอืน 

หรือเปลี่ยนแปลงความหมายของมัน

ความคิดปรุงแต่งนี้จับเอารูปลักษณ์มาคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ทางปัญญา แล้วก็คิดเอาเองว่าความเข้าใจของตนคือความจริง 

เวลาที่เรานั่งสมาธิ เรามีแนวโน้มที่จะพยายามพิสูจน์ว่าความเข้าใจ 

ของเราถูกต้องดว้ยการหาหลกัฐานจากประสบการณต์า่งๆ กลา่วคอื  

การค้นหาความจริงของเราถูกบิดเบือนไปด้วยสมมุติฐานของเรา 

กอ่นแลว้ เราคาดหวงัทีจ่ะพบในสิง่ทีเ่ราคดิเอาเองวา่น่าจะม ีแลว้เรา 

ก็ตีความหมายของการปฏิบัติภาวนาตามความคาดหวังของเรา

ดังนั้น จิตเราจึงคอยแต่จะเปรียบเทียบประสบการณ์ในปัจจุบัน

กับความทรงจำาเดิมที่เป็นอดีตไปแล้ว และคิดอยู่ตลอดเวลาว่าควร

จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้น ซึ่งทำาให้เรามองข้ามธรรมชาติที่แท้จริงของ

สิ่งที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน เพราะเราได้คิดเผื่อไว้ล่วงหน้าแล้วว่าน่าจะ

มีอะไรเกิดข้ึนบ้างในการปฏิบัติ เราจึงอยากที่จะตรวจสอบว่าสิ่งน้ัน

สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมในปัจจุบัน ด้วยการนำาประสบการณ์ปัจจุบัน

ดังกล่าวมาปรียบเทียบกับความเข้าใจที่คิดไว้แล้วในหัวของเรา  

และนี่คือลักษณะของสัญญาหรือความจำาได้หมายรู้ ซึ่งประกอบด้วย

การจำาได้ การตีความหมาย และการตัง้สมมตุฐิาน ซึง่เปน็สาเหตหุลกั 

ของความหลง
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ปัญญาหรือความฉลาดคือความรู้ความเข้าใจ ซึ่งในเชิงปฏิบัติ 

ก็คือการกระทำาเพื่อรู้ การกระทำาเพื่อความเข้าใจ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ 

เราเรียนรู้ได้จากพระธรรมคำาสอน แต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ 

กับการตีความหมายตามที่เราได้เคยเรียนรู้มาก่อนเพียงอย่างเดียว 

ทีจ่ะทำาใหเ้ราไดรู้จั้กความจรงิจากการปฏิบตัสิมาธภิาวนา ความเขา้ใจ 

อย่างลึกซ้ึงถึงพระธรรมคำาสอนนั้นมีประโยชน์ในแง่ที่เป็นพื้นฐานใน

การเจริญปัญญา แต่ก็ไม่ควรให้ความสำาคัญกับมันในขณะที่ปัญญา 

ซึ่งไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากประสบการณ์ตรงกำาลังเกิดขึ้น

ในการปฏิบัติภาวนา ปัญญาจะชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติของความ 

เป็นจริงในปัจจุบันอย่างชัดเจนมากจนเราไม่สามารถที่จะมีเวลาไป 

เปรียบเทียบกับความเข้าใจของเราที่เกิดจากความคิด นี่คือลักษณะ

ธรรมชาติของปัญญา เป็นการเข้าใจในเชิงเหตุและผลที่ตั้งอยู่ในเหตุ

และปัจจัยต่างๆ ในปัจจุบัน

เมือ่เราเริม่ปฏบิตัใิหม่ๆ  สว่นใหญจ่ติเราสง่ออกประมาณรอ้ยละ 90  

เราได้สะสมข้อมลูความรูม้ากมายเกีย่วกบัโลกรอบตวัเรา เรามคีวามรู ้

มากมายหลายหลากเกี่ยวกับโลกภายนอก แต่เรากลับไม่รู้อะไรเลย 

เกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจ เมือ่เราได้รูจั้กท่ีจะพจิารณาธรรมชาต ิ

ของจิตเพื่อที่จะรู้จักวิธีการทำางานของมัน เราก็จะสามารถสรุปได้ว่า  

เรามีโลกทัศน์ที่ไม่ถูกต้อง เราจะรู้ว่าสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เราเก็บสะสม 

เพื่อสร้างโลกรอบๆ ตัวเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามความ 

เป็นจริงทั้งสิ้น การรู้ความจริงนี้ไม่ได้มาจากระบบความคิดเกี่ยวกับ

การจำาได้หมายรู้ แต่เกิดจากปัญญาที่ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนความเข้าใจ
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ของเราทลีะนอ้ย การทีเ่ราใช้ปญัญาในการวเิคราะหแ์ละพิจารณานัน้ 

จะทำาใหเ้ราเริม่เข้าใจธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของสิง่ต่างๆ ปญัญาทีเ่กิดจาก

ความเพียรเช่นนี้จะเปลี่ยนความเข้าใจในธรรมะของเรา

เมื่อเราพัฒนาขึ้นเป็นลำาดับ ในการปฏิบัติเราควรจะหัดพิจารณา

ด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งเรามีความชำานาญในการใช้ปัญญา

ดังกล่าว เราไม่ควรเดาหรือคาดคะเน อย่าปล่อยให้ความคิดที่ว่าเรา

ควรจะกระทำาสิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือความคิดว่าผลจากการปฏิบัติเช่นนั้น 

น่าจะหมายความว่าอย่างไรนั้น มาขัดขวางสมาธิของเราที่จะจดจ่อ

อยู่กับปัจจุบัน จงอยู่กับความจริงที่ปัญญาได้แสดงให้เราเห็นและ

ปล่อยให้ความจริงปรากฏออกมา และด้วยวิธีนี้เราจะสามารถรักษา

ความสมดุลระหว่างสัญญาและปัญญาได้ในขณะที่เราก้าวหน้าไปใน

ทางปฏบิตัทิลีะขัน้ตอน จนกระทัง่ไดพ้บความสำาเรจ็ในการชำาระจติใจ

ของเราใหบ้รสิทุธิแ์ละสามารถปลดเปลือ้งตวัเราออกจากความทกุขไ์ด้





เวทน�

ตัณหาเป็นต้นเหตุของอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่น และ 

ด้วยเหตุนี้ การที่จะทำาให้ใจหลุดพ้นจากอุปาทานได้นั้น เราจึงต้อง 

แก้ที่ตัณหาความอยากโดยตรง ด้วยการละความอยาก ถ้าเราไม่มี

ความอยาก เราก็จะไมม่คีวามยดึมัน่ถือม่ัน แต่ทว่าเราไมส่ามารถทีจ่ะ

จดัการกับความยดึมัน่ถอืมัน่ไดโ้ดยตรง ความพยายามทีจ่ะละความ

ยึดมั่นถือม่ันด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าเพียงอย่างเดียวไม่อาจจะ

สำาเร็จได้ ทางเดียวที่จะละความยึดมั่นถือมั่นได้ก็คือการขจัดต้นเหตุ

ของมันหรือตัณหาความอยากนั่นเอง สิ่งน้ีถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจน

ในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งแสดงกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุ 

เป็นผลและความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของปัจจัยต่างๆ “เพราะมี

เวทนา ตณัหาจงึเกดิ เพราะมตัีณหา อปุาทานจงึเกดิ” ตณัหาเปน็ปจัจยั 

ของอปุาทาน และเมือ่ตณัหาถกูขจดัไป อปุาทานกไ็มส่ามารถเกิดขึน้ได้ 



ปัญญาเหนือสามัญ318

เนื่องจากตัณหาข้ึนอยู่กับเวทนาหรือความรู้สึก หากเราตั้งใจที่

จะขจัดตัณหา เราต้องมุ่งความสนใจไปที่เวทนาก่อน และตรงนี้เป็น 

จุดสำาคญั เพราะตรงจดุทีเ่ปน็รอยตอ่ระหวา่ง “เวทนากบัตัณหา” เปน็ที ่

ซึ่งเราจะสามารถปิดก้ันไม่ให้ตัณหาเกิดขึ้นได้ เวทนาก็เป็นเพียงแค่

ความรู้สึกและเป็นผลจากกรรมในอดีต ส่วนตัณหาเป็นกรรมใหม่ 

ถ้าปล่อยให้เวทนาและตัณหาเช่ือมต่อกันติดก็เท่ากับเป็นการสร้าง

กรรมใหม่ขึ้นมาอีก ถ้าเราสามารถที่จะปิดกั้นไม่ให้ให้เกิดตัณหาที่ 

จุดน้ีได้ เพ่ือป้องกันมิให้กรรมใหม่นั้นเกิดขึ้น สถานการณ์นั้นก็จะ

ค่อยๆ ดีขึ้น แต่ปฏิจจสมุปบาทไม่ได้บอกแนวทางปฏิบัติในเรื่องน้ี  

เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เกิดขึ้น ไม่ได้บอกวิธีที่จะแก้ไข

ปัญหาความเกี่ยวพันโดยตรง ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาเพื่อที่จะรู้จัก

เวทนาหรือความรู้สึกนั้นเพื่อที่จะหาทางแก้ไขให้ได้ ทั้งนี้โดยต้อง

พิจารณาเวทนาพร้อมทั้งสังเกตวิธีที่เวทนาจะก่อให้เกิดตัณหา

ปฏิจจสมุปบาทเป็นการเรียงลำาดับของเหตุปัจจัยท่ีนำามาซึ่ง 

ความทุกข์ และในทางกลับกันก็เป็นการดับทุกข์ จุดประสงค์ของ

พระพุทธองค์ในการสอนเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลและความ

เกีย่วเนือ่งสมัพนัธกั์นนีก็้เพ่ือชีใ้หเ้หน็ถงึรปูแบบหลกัของปจัจยัตา่งๆ 

ที่เป็นเหตุให้สรรพสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร และแสดง

ให้เห็นว่าสามารถทำาให้ความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์ของเหตุและผลน้ี 

ยตุไิด ้พระพทุธองคท์รงเนน้ย้ำาว่า การท่ีพระองคเ์องทรงสามารถบรรลุ 

มรรคผลนิพพานได้ก็เป็นเพราะพระองค์ทรงสามารถกำาจัดความ 

เก่ียวเนือ่งสมัพนัธข์องเหตุปจัจยัและผลนีภ้ายในจติใจของพระองคไ์ด้
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เนื่องจากปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ในคืนท่ี 

ทรงได้บรรลุพระนิพพาน จึงเป็นคำาสอนที่ค่อนข้างจะเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ได้ยาก และด้วยเหตุนี้จึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้ 

เหตุปัจจัยต่างๆ ของปฏิจจสมุปบาทเป็นองค์ภาวนาในการทำากรรมฐาน  

พระพุทธองค์ทรงวางแนวทางในการสอน ยกตัวอย่างเช่น  

ปฏิจจสมุปบาทอธิบายกระบวนการของสิ่งท่ีเกิดขึ้นที่ทำาให้เกิดทุกข์ 

แต่ไม่ได้บอกวิธีที่จะขจัดหรือดับทุกข์ ดังนั้นเพื่อที่จะค้นพบวิธีการ

ดับทุกข์ เราจะต้องดำาเนินตามอริยมรรคซึ่งมีองค์ 8 จนกระทั่งเข้าใจ

อริยสัจ 4 แต่อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจขั้นพื้นฐานถึงกระบวนการที่ 

ปรากฏในปฏิจจสมุปบาทก็สามารถเอ้ือต่อการปฏิบัติภาวนาได้เป็น

อย่างดี เพราะเป็นการอธิบายกระบวนการดังกล่าวให้สามารถเข้าใจ

ในรายละเอียดปลีกย่อยได้ในระดับต่างๆ

เนือ่งจากมรีายละเอยีดปลกียอ่ยตา่งๆ มาก ทำาใหก้ารอธบิายเหตุ

ปัจจัยต่างๆ ในปฏิจจสมุปบาทด้วยภาษาธรรมดาจึงเป็นเรื่องยาก 

อาตมาเขา้ใจวา่ “อวชิชาปัจจยา สงัขารา” หมายความวา่ อวชิชา คอื 

ความโงเ่ขลาทีฝ่งัลกึอยูใ่นตวัเรา เปน็ความหลงทีฝ่งัอยูล่กึเต็มไปหมด 

อวชิชากอ่ใหเ้กดิกรรมท่ีนำามาซึง่ปจัจยัตา่งๆ ทัง้ปวงของการเกดิ และ

เพราะมีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้หรือที่เรียกว่าสังขาร วิญญาณจึงเกิดขึ้น 

สามปจัจยัแรกนีซ้ึง่ประกอบดว้ย อวชิชา สงัขาร และวิญญาณน้ันไมต้่อง 

อาศัยรูปของมนุษย์ แต่ทว่าเป็นนามธรรมหรือสภาวะทางจิต

วิญญาณทีเ่ปน็ปจัจยัหนึง่ในปฏจิจสมปุบาทนีห้มายถงึ “ปฏสินธ-ิ

วิญญาณ” ซึ่งไม่ใช่คำาว่าวิญญาณท่ีเราใช้กันตามปกติท่ีหมายถึง



ปัญญาเหนือสามัญ320

จิตสำานึก แต่ทว่าเป็นการเช่ือมโยงของจิตวิญญาณท่ีเกิดข้ึนจากชาติหน่ึง 

ไปอีกชาติหน่ึง จิตวิญญาณนี้เชื่อมโยงอดีตและอนาคตเข้าด้วยกัน 

แล้วนำาไปสู่การยึดมั่นถือมั่นในขณะท่ีจะจุติ ปฏิสนธิวิญญาณนั้น 

กล่าวกันว่าปราศจากประตูทวารของอายตนะทั้งหลาย

เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจปฏสินธวิิญญาณ เราจะไมพ่ดูถงึจติสำานกึในขณะนี ้ 

ซึง่เมือ่แปลแลว้อาจจะทำาใหเ้ขา้ใจผดิ ความเขา้ใจของอาตมาต่อคำาว่า  

“วิญญาณ” ในบริบทนี้ก็คือ “วิ” เป็นคำานำาหน้า ซึ่งหมายถึงการแบ่ง  

การแยก เมื่อรวมกับคำาว่า “ญาณ” ซึ่งแปลว่า การรู้หรือธาตุรู้ ก็จะ 

หมายถึง การรู้ที่แบ่งออกเป็นสองส่วน ดวงจิตดวงหนึ่งถูกแบ่งเป็น 

สองสว่นกค็อืประธานและกรรม และแทนท่ีจะเปน็เพยีงธาตรุูท้ีบ่รสิทุธิ ์

อย่างไร้ขอบเขต จิตถูกผลักดันด้วยอวิชชาร่วมกับกรรมที่เข้ามา 

แบ่งแยกให้กลายเป็น “สิ่งนี้” รู้ “สิ่งนั้น”

สภาวะทั้งสองที่เกิดขึ้นนี้ ก็คือการที่ “สิ่งนี้” กลายเป็นนาม และ 

“สิ่งนั้น” กลายเป็นรูป วิญญาณจึงเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดนามรูป 

ถึงแม้ว่า อวิชชา สังขาร วิญญาณ จะเป็นเหตุปัจจัยก็ตาม แต่ปัจจัย 

ทั้งสามนี้เกิดข้ึนพร้อมกันกับการแบ่งแยกออกมาเป็นสภาวะทั้งสอง

ดงักลา่ว โดยไมมี่เรือ่งระยะของเวลามาเก่ียวขอ้ง เหมอืนกบัหวัรถจกัร 

ของรถไฟซึง่ทำาให้ตูร้ถไฟเคลือ่น หวัรถจกัรเปน็เหตทุำาใหตู้ร้ถไฟเคลือ่น  

โดยแต่ละตู้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง

วญิญาณจงึเปน็เหตปัุจจยัทีท่ำาใหน้ามรปูเกดิขึน้ นามรปูเปน็ปจัจัย 

ท่ียากตอ่การอธิบายความหมาย “นาม” แปลตรงตวักห็มายถงึ นาม  
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ซึง่ก็คือการต้ังชือ่ใหส้ิง่ตา่งๆ หรอืการกำาหนดหรอืใหค้ำานิยามสิง่ตา่งๆ  

“รปู” หมายถงึ สิง่ทีเ่ปน็รปูทรง ซึง่เปน็สิง่ทีจ่บัต้องได้ทีเ่ราต้ังชือ่ใหม้นั 

เวลาทีเ่ราตัง้ชือ่สิง่ตา่งๆ นัน้เทา่กบัเราแยกสิง่นัน้ออกมาจากองคร์วม

ท้ังหมด เมือ่เรามองไปในปา่ เราจะเห็นใบไม้ ตน้ไม ้และดอกไมต้า่งๆ 

เราจึงเรียกสิ่งต่างๆ เหล่านี้ว่า ใบไม้ ต้นไม้ และดอกไม้ ก็เพียงเพื่อที่ 

จะให้คำาจำากัดความส่วนต่างๆ ของสิ่งที่เราเห็น แต่มันเป็นเพียงสิ่งที่ 

เราคดิวา่เราเหน็เทา่นัน้ ซึง่จรงิๆ แลว้ไมไ่ดป้รากฏหรอืเปน็เชน่น้ันในปา่  

ปา่กย็งัเปน็ปา่ทัง้หมดเหมอืนเดมิ เราตา่งหากทีเ่ป็นผูจ้ำาแนกแยกสว่น 

ต่างๆ ของมัน

ในความเป็นจริงแล้ว ในการรับรู้และเข้าใจของเราไม่ได้มีการ

แบ่งแยกอะไร เราเพียงจัดการจำาแนกแยกป่าออกเป็นส่วนต่างๆ  

ก็เพื่อให้เราจะสามารถจัดระเบียบความเข้าใจของเรา นี่คือวิธีการ

ทำางานของนามรูป คือเป็นการแยกสิ่งต่างๆ เพื่อการรับรู้และความ

เข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติให้ตรงและสอดคล้องกับสังขารหรือ

การปรงุแตง่ตา่งๆ ทีเ่ราเคยมมีาก่อน กลา่วคอื เราใหนิ้ยามความหมาย 

กับสิ่งต่างๆ ในโลกตามความเคยชินและเคยทำาเสมอมาในอดีต

ของเรา ดังนั้นเราจึงสร้างโลกปัจจุบันของเราตามข้อมูลในอดีต  

ซึง่เทา่กบัเปน็การยอ้นกลบัไปที ่อวชิชาปจัจยา สงัขารา โดยมสีงัขาร

ที่เป็นเหตุปัจจัยของกรรมในอดีตที่เป็นตัวกำาหนดการกลับมา 

เกิดใหม่

นามรูปจึงก่อให้เกิดหรือเป็นเหตุปัจจัยของสฬายตนะ กล่าวคือ 

มีผัสสะหรือการกระทบของอายตนะเกิดขึ้น สิ่งท่ีมากระทบเหล่านี้ 
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ไดแ้ก่ รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ โดยมใีจเปน็ผูร้บัรู ้อายตนะต่างๆ  

เหล่านีไ้มใ่ช่เปน็เครือ่งมอืหรอืความสามารถท่ีเรามี แตเ่ปน็เสมอืนกบั 

สิง่ทีก่่อใหเ้กิดการกระทบ ทางรูป เสยีง กลิน่รส และโผฏฐพัพะทัง้หลาย 

ให้เกิดเป็นธรรมารมณ์ขึ้นภายในใจ ซึ่งหมายความว่า การกระทบมี

ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้น

ในปฏิจจสมุปบาทสูตรนั้น สฬายตนะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดผัสสะ 

หรือการกระทบ อายตนะเชื่อมต่อระหว่างสิ่งที่มากระทบอารมณ์กับ 

อินทรีย์ภายในที่ตรงตามลักษณะของมัน สฬายตนะจึงเป็นปัจจัย 

เบื้องต้นของผัสสะที่จะเกิดขึ้นระหว่างจิตกับความรู้สึกรับรู้และ 

เข้าใจ

ผัสสะก่อใหเ้กดิเวทนาขึน้ ในบรบิทของปฏจิจสมปุบาท การเกดิขึน้ 

ของเวทนาหรือความรู้สึกนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น ซึ่งมีเหตุมา

จากผลของการกระทำาในอดีตที่มาปรากฏในปัจจุบัน โดยมีทั้งความ

รู้สึกที่ดี ไม่ดี และเฉยๆ

เวทนาเป็นเหตุปัจจัยของตัณหาหรือความอยาก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ 

ความรู้สึกของแต่ละคนในการตัดสินว่าความรู้สึกน้ันเป็นท่ีพอใจ ไม่ชอบ  

หรือเฉยๆ ซึ่งจะนำาไปสู่ความอยากได้ในสิ่งที่ชอบ ความไม่อยากได้ 

ในสิ่งที่ไม่ชอบ และความรู้สึกเฉยๆ กับสิ่งที่ไม่รักและไม่ชัง กล่าวคือ  

เรามีแนวโน้มที่จะมีปฏิกริยาต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยความโลภ  

ความโกรธ หรือความหลงน่ันเอง ปฏิกิริยาเหล่าน้ีล้วนเป็นกิเลสท้ังหมด  

ซึ่งมีเวทนาเป็นเหตุปัจจัย เมื่อมีเวทนาก็มีกิเลสตามมา
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ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราได้ยินเสียงที่ไม่ชอบ ด้วยความรู้สึกเช่นนี้  

ความไม่พึงพอใจก็เกิดขึ้น ความไม่พอใจนี้ถือเป็นความโกรธ ดังนั้น 

การเกดิของความโกรธจงึข้ึนอยูก่บัสถานการณ ์เรารบัรูถึ้งเวทนาก่อน  

แลว้ถา้เรารูส้กึไมช่อบ เวทนาจงึทำาใหเ้กดิความโกรธ และเพราะเวทนา 

ทำาให้เกิดทุกข์ เราจึงอยากที่จะขจัดความทุกข์น้ี ด้วยความเคยชิน 

เราจงึมแีนวโนม้ทีจ่ะโทษสิง่อืน่วา่เปน็เหต ุเราพยายามทีจ่ะโทษไมว่า่

จะเปน็คนอืน่ เสยีง อากาศรอ้น หรอืสิง่ตา่งๆ เราโทษสิง่ตา่งๆ เหลา่นี ้

โดยทันทีว่าทำาให้เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น แล้วเราก็ไปโกรธ 

สิ่งเหล่านั้น ปฏิกิริยาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะความโกรธก่อให้ 

เกิดความคิดมากมาย และความคิดก็กลายเป็นกรรม แล้วกรรมนั้น 

ก็จะย้อนกลับมาหาเราในภายหลัง ซ่ึงก็จะทำาให้ เกิดเวทนา 

เหมือนเดิมอีก

ความโกรธนี้ไม่ใช่อารมณ์โกรธ ในตัวเวทนาเองนั้นไม่มีอารมณ์

โกรธอยู่ ความโกรธจะเกดิขึน้เมือ่เราเริม่ทีจ่ะคดิตเิตยีน หรอืโทษผูอ้ืน่  

เป็นต้น และนี่คือจุดที่ปัญหาเกิด คือเกิดเมื่อเราเริ่มคิด เวทนาเป็น 

ผลจากอดีต แต่เมื่อเราคิด ความคิดกลายเป็นกรรม ดังนั้นความคิด 

ทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่หล่อเล้ียงความโกรธ และในปฏิจจสมุปบาท 

กก็ล่าวไว้เช่นนี ้เพราะมผัีสสะเป็นปจัจยั หรอืเรยีกวา่มผัีสสะหรอืการ 

กระทบเกิดขึน้ เวทนาจงึเกดิขึน้ เมือ่มเีวทนาเป็นปจัจยั ตัณหาจงึเกดิขึน้  

ดังน้ันตัณหาจะเกิดได้ก็ข้ึนอยู่กับเวทนา แต่เพราะว่าเวทนาเป็นผล

จากอดีต เราจงึตอ้งยอมรบั และเนือ่งจากความคิดเปน็ตัณหา ดังน้ัน

ความอยากที่จะกำาจัดความไม่พอใจจึงเป็นการสร้างกรรมใหม่ขึ้นมา
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ตณัหามสีองสว่นคอื ภวตณัหาและวภิวตัณหา ความอยากทีจ่ะม ี

จะเป็น และความอยากที่จะไม่มีไม่เป็น แต่ความอยากก่อให้เกิด

ความยึดตดิในความสขุหรอืเกลยีดความทกุข ์ซึง่ตรงกันขา้มกับความ

ยึดมั่นถือมั่น เพราะความเคยชินในรูปแบบทางอารมณ์เช่นนี้ เราจึง

มักจะตกเป็นเหยื่อของเวทนาที่เกิดขึ้น และตัณหาหรือความอยาก 

ก็เกิดตามมาติดๆ วิธีเดียวที่จะเอาชนะสิ่งน้ีได้ก็คือ การเรียนรู้ที่จะ

พินิจพิจารณาจิตและความรู้สึกที่อยู่ภายใน

สมมุติว่าในอดีตเราเคยโกรธ และความโกรธก่อให้เกิดความ

รู้สึกไม่พอใจในปัจจุบัน ความรู้สึกนั้นคือความรู้สึกที่ไม่สมดุล  

จิตของเราขาดความสมดุล เนื่องจากเรารู้สึกว่าขาดความสมดุล 

เราก็จะพยายามที่จะรื้อฟื้นความสมดุลภายในให้กลับคืนมา  

ถ้าสาเหตุคือความโกรธ ปฏิกิริยาตามความเคยชินของเราก็คือเรา

จะโทษสิ่งอื่นหรือผูอ้ื่น ถา้สาเหตคุือความโลภ ปฏกิิริยาของเราก็คอื 

การออกไปแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อสนองกามฉันท์หรือความพึงพอใจ 

ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ซึ่งปกติกิเลสใช้วิธีนี้ในการแสวงหา

ความสมดุล

แต่แทนที่จะทำาให้ได้ความสมดุลกลับคืนมา กิเลสเองกลับกลาย

เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการกระทำาที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นไปในทางของ

กิเลสมากข้ึน เมื่อการกระทำาเหล่านี้ส่งผล ผลนี้ก็เป็นเสมือนพื้นที่

ที่อุดมสมบูรณ์ที่กิเลสจะเติบโตได้มากขึ้นต่อไปอีกด้วย กล่าวคือ  

การแสวงหาความสมดลุจากการกระทำาทีเ่ปน็กเิลสกเ็ทา่กบัเปน็การ

สรา้งกรรมเพิม่ขึน้ ซึง่จะทำาใหเ้กดิความไมส่มดลุมากยิง่ขึน้ เพราะผล
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จากการกระทำานัน้จะยอ้นกลบัมาหาตวัเราในภายหลงั เมือ่เปน็เชน่น้ี 

ก็จะทำาให้การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีท่ีสิ้นสุดยุติ ตราบใดที่อวิชชา

และกเิลสตณัหายังชีน้ำาเราในการตดัสนิใจและในการกระทำาทัง้หลาย  

กรรมก็จะก่อให้เกิดผลต่อไปและจะนำามาซึ่งความทุกข์มากยิ่งขึ้น  

ดังน้ันปฏิจจสมุปบาทหรือความสัมพันธ์ต่อเนื่องของเหตุและผล 

จะถูกตัดกระแสให้ขาด และความทุกข์จะหมดไปได้ก็ต่อเมื่ออวิชชา

และตัณหาความอยากได้ถูกขจัดหมดไปแล้วเท่านั้น

กล่าวโดยสรปุ ในทางตรงกันข้าม อุปาทานหรอืความยดึมัน่ถอืมัน่ 

มีตัณหาหรือความอยากเป็นปัจจัย ตัณหามีเวทนาหรือความรู้สึก

เป็นปัจจัย ความรู้สึกมีผัสสะเป็นปัจจัย ผัสสะจะมีสฬายตนะ 

เปน็ปจัจยั สฬายตนะมนีามรปูเปน็ปจัจยั นามรปูมวีญิญาณเปน็ปจัจยั  

และวิญญาณท่ีปราศจากอายตนะต่างๆ หรือปฏิสนธิวิญญาณ 

เหล่าน้ี เกิดขึ้นจากอวิชชาหรือความโง่เขลาของเราที่ได้ไปก่อเวร 

กอ่กรรม จนเปน็ทีม่าของเหตุและปจัจัยทัง้หลายของการเกดิ แก ่เจ็บ  

ตายนั่นเอง

จุดที่เราสามารถที่จะทำาให้เกิดผลกระทบมากที่สุดในการตัด

วัฏวนของการเวียนว่าย ตาย เกิด ก็คือจุดที่เวทนา ตัณหา และ

อุปทานมาบรรจบกัน ที่ตรงน้ีเองที่เราจะสามารถตัดกระแสของ 

ปฏิจจสมุปบาท เวทนาเป็นตัวเชื่อมที่สำาคัญในความเก่ียวเน่ือง

สัมพันธ์กันของปัจจัยที่เป็นเหตุและผล เพราะจุดที่เป็นรอยต่อ

ระหว่างเวทนากับตัณหานี้ เป็นที่ที่เราสามารถที่จะสะกัดกั้นไม่ให้

กระบวนการเหลา่นีเ้กดิขีน้ได ้และตรงจดุทีเ่ปน็รอยตอ่ระหวา่งเวทนา
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กับตัณหานี้เองเช่นกันที่เรามีทางเลือกที่จะยอมรับคำาสั่งของกิเลส

หรือจะไม่ทำาตามกิเลสก็ได้

ปฏิกิริยาของตัณหาหรือความอยากที่มีต่อการเกิดของเวทนา 

ไมไ่ดม้รีปูแบบตายตวั การเกดิของเวทนาเปน็เพยีงเหตปุจัจยัท่ีพรอ้ม

จะให้กิเลสทำางาน แต่ทว่าการที่กิเลสจะทำางานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ 

สภาวจติของเราเอง กิเลสอาจจะไมเ่กิดก็ได ้เรามทีางเลอืกทีจ่ะยอมรบั

หรือปฏิเสธมัน และจุดนี้คือจุดท่ีเรามีอำานาจในการตัดสินใจเลือก  

อิสรภาพในการเลือกนี้อยู่ที่จุดท่ีเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา 

และเมื่อเราเลือกที่จะสะกัดกั้นไม่ให้เวทนาปรุงแต่งให้เกิดตัณหา  

กเ็ทา่กบัเรากเ็ริม่ทีจ่ะตดักระแสของปฏิจจสมุปบาทไปเรือ่ยๆ จนกวา่

เราจะสามารถดับทุกข์ได้ในที่สุด

ให้ลองพินิจพิจารณาเวทนาหรือความรู้สึก เวทนาเป็นผลของ

กรรมเก่า เวทนาขึน้อยูก่บัสิง่ตา่งๆ ทีเ่ราได้เหน็ ไดย้นิ ไดก้ลิน่ ไดล้ิม้รส  

ได้สัมผัส หรือเคยคิดในอดีต ถ้าเราพิจารณาให้ดีเราก็จะเห็นได้ว่า  

เวทนาข้ึนอยู่กับ รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ หรอืความคิดเทา่น้ันเอง  

แต่เนื่องจากมีสัญญาหรือความจำาได้หมายรู้ เราจึงคิดปรุงแต่ง

เชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสนั้นเข้ากับประสบการณ์ในอดีต ถ้าเคย 

พงึพอใจ เรากจ็ะชอบมนั ถ้าไมพึ่งพอใจ เรากจ็ะเกลยีดมัน และเพราะ 

เราปรุงแต่งสิ่งที่มากระทบกับความทรงจำาที่มีอยู่เดิมจึงก่อให้เกิด

ปฏกิริยิาขึน้ เราอยากมหีรอือยากไดส้ิง่นัน้ถา้เราชอบ หรอืไมอ่ยากได ้

อยากมีถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบ
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เม่ือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นสัมผัสทางใด ไม่ว่าเรา

จะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เราควรจะพยายามพิจารณาให้เห็นเวทนา

ที่เกิดข้ึนพร้อมกับความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ และดูแนวโน้มที่เรามี

ปฏิกิริยาตอบสนองจะด้วยความโลภหรือความโกรธ ปฏิกิริยานี้มี

ความสำาคญั เวทนาเกดิข้ึนในจติใจเรา และปฏกิิรยิาก็เกิดขึน้ในใจเรา 

ดว้ยเชน่กัน แต่ในปฏกิิรยิานัน้มกัจะมคีวามคิดต่างๆ เกดิขึน้รว่มด้วย

ในใจของเรา เวทนาหรือความรู้สึกต่างๆ เป็นผลจากกรรมในอดีต  

ซึง่เราจะรูส้กึชอบหรอืไมช่อบ รูส้กึวา่ดหีรอืไมดี่ เวลากรรมทีเ่ราชอบ

เกิดขึ้น ความโลภก็ทำาให้เกิดความรู้สึกอยากได้สิ่งนั้น เมื่อไรที่กรรม 

ซึ่งเราไม่ชอบเกิดขึ้นมา ก็จะทำาให้เกิดความรู้สึกไม่ต้องการและ 

ไม่อยากได้

เมื่อเราพยายามที่จะขจัดความรู้สึกไม่ชอบให้หายไป เราอาจจะ

โทษคนอ่ืนว่า “เขาเป็นคนทำา เขาทำาให้เราทุกข์” เราหาข้อแก้ตัว  

คิดในแง่ลบและโกรธ ความโกรธเหล่านั้นเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อเวทนา 

เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมา มันก็กลายเป็นกรรมใหม่ในปัจจุบัน  

ซึง่มกัจะก่อใหเ้กดิความรูส้กึเชน่นีอี้กในอนาคตเมือ่มผีสัสะมากระทบ 

เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเวทนา เราจำาเป็นจะต้องคอยสังเกต

ปฏกิิรยิาทีเ่กิดจากเวทนาใหด้เีวลาทีม่อีะไรมากระทบ และตรงนีเ้ปน็

จุดที่เราสามารถจะขาดสติและหลงผิดได้ง่าย

ยกตัวอย่างเช่น เวทนาอาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบกับ

ผัสสะต่างๆ นั่นคือเราได้ยินเสียงหรือเราเห็นหรือเราได้กลิ่นอะไร 

บางอย่าง และสิ่งนั้นทำาให้ความทรงจำาในอดีตหวนกลับคืนมา  
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เรื่องราวในอดีตผุดขึ้นมาอีกครั้งในปัจจุบัน พร้อมกับความรู้สึก 

เช่นเดิม เราจึงมีปฏิกิริยากับผัสสะที่มากระทบเช่นเดียวกันกับที่ 

เราเคยมปีฏกิริยิาในอดตี ซึง่เทา่กบัเปน็การกระทำากรรมแบบเดมิอกี  

ที่เคยเป็นเหตุให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึกเช่นนั้นมาตั้งแต่ต้น และ

วัฏจักรนี้ก็จะหมุนวนไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ส่วนมากผัสสะและเวทนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำาให้เรา

แยกไม่ออก ผัสสะหรือการกระทบซึ่งก่อให้เกิดเวทนานั้นเกิดขึ้น

รวดเร็วมากเสียจนเกือบที่จะไม่สามารถแยกมันออกได้ ดังนั้นจึง

เป็นการยากที่จะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างผัสสะกับเวทนา 

แต่เวทนาเป็นปัจจัยสำาคัญที่เราจะต้องพิจารณา เรารู้ว่าเวทนา

เกิดจากผัสสะ โดยปกติแล้วผัสสะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เกิดขึ้น 

โดยไม่ได้มีความตั้งใจจะให้เกิด ทันที่มีผัสสะหรือการกระทบ 

เวทนาก็เกิดตามขึ้นมาทันที มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากผล

ของการกระทำาในอดีตซึ่งมาปรากฏขึ้นในปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนี้ 

เราควรใช้สติพิจารณาดูเวทนา เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าไม่มีปฏิกิริยา

ในทางลบเกิดขึ้น หมายความว่า เมื่อไรที่มีความรู้สึกไม่พอใจ  

เราตอ้งบอกตวัเองวา่ ความรูส้กึไมพ่อใจนัน้เปน็ความผดิของเราเอง  

เปน็ผลของกรรมทีเ่รากอ่ เราตอ้งอดทนอยูก่บัมนั เราตอ้งคอยระวงั 

อยู่เสมอที่จะไม่โทษผู้อื่น

ความรังเกียจหรือเกลียดชังนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีหรือไม่น่า 

พึงพอใจ เราต้องฝึกที่จะหันกลับมามองความรู้สึกภายในจิต ถ้าเรา

สามารถย้อนกลับไปพิจารณาภายในตัวเราเอง เราก็จะไม่ปล่อย 
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ให้ความรู้สึกนี้หลุดออกไปและกลายเป็นความคิดที่ไม่ดี เท่ากับ

เราจะชนะกิเลสได้ ณ จุดนั้น อย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะ

เอาชนะกิเลสได้เพียงทีละน้อย การที่จะละความโกรธเกลียดได้ 

โดยสิ้นเชิง เราก็คงจะต้องทำาเช่นนี้อยู่เรื ่อยๆ จนกระทั่งมันค่อยๆ 

หายไป

การที่จะทำาได้เช่นนั้น เราต้องพิจารณาภายในตัวเราว่า

ความรู้สึกเหล่านี้อยู่ตรงไหน และเราก็ต้องรู้ว่าความรู้สึกเช่นไร 

ที่ทำาให้เกิดสภาวะทางจิตใจแบบไหน จึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก

ในการปฏิบัติภาวนาที่เราจะต้องพิจารณาดูว่าเวทนาอยู่ที ่ ใด  

เพื่อให้รู ้จักมัน โดยเฉพาะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่

ระหว่างหน้าอกกับท้อง เพราะเวลาที่เราทุกข์ใจด้วยเหตุใดก็ตาม 

เรามักจะรู้สึกได้ ณ จุดนั้น และกิเลส ตัณหาต่างๆ ก็ล้วนเกิดขึ้น 

ตรงจุดนั้นเสมอ

ความคดิ วาจา และการกระทำาทีเ่กดิขึน้จากกเิลสตณัหาลว้นเปน็ 

กรรม ผลของกรรมกจ็ะยอ้นกลบัมาหาเราในรปูของเวทนาในอนาคต  

ทำาให้เกิดวัฏฏะหมุนเวียนกันอีกไม่จบไม่สิ้น ถ้าเราตัดวงจร 

ของกระบวนการทั้งหมดที่จุดเชื่อมต่อระหว่างเวทนาและตัณหา 

แรงขับเคลื่อนก็จะลดน้อยลงอย่างช้าๆ และกิเลสที่คอยทำาร้ายเรา

ก็จะค่อยๆ หมดกำาลังลงไปทีละน้อย

ผลดีก็จะไม่ปรากฏข้ึนโดยทันตาเห็น นิสัยความเคยชินเก่าๆ  

ไม่ได้หายไปหรือแก้ไขได้ง่ายๆ แต่ด้วยความพากเพียรพยายาม  
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มนัก็เปน็สิง่ทีแ่กไ้ขไดแ้ตต่อ้งใชเ้วลา สิง่ทีส่ำาคญักค็อืเราตอ้งปรบัปรงุ

ตนเองใหม้สีตริูอ้ยูก่บัเวทนาหรอืความรูส้กึต่างๆ ในขณะท่ีมนัเกิดขึน้ 

และคำานึงถึงอันตรายและผลเสียที่เกิดกับตัวเรา เปรียบเสมือนกับ

การทีม่สีญัญาณเตอืนภยัใหเ้ราระมดัระวงั เรากค็วรจะรบีหนักลบัไปด ู

ภายในจิตโดยทันที และเตือนตัวเองว่าเราต้องควบคุมความรู้สึกนั้น

ให้ได้ และนี่คือพื้นฐานของวิธีฝึกควบคุมความรู้สึกเมื่อมีผัสสะมา 

กระทบ

การที่เราจะรับมือและจัดการกับความรู้สึกต่างๆ นั้น ไม่ใช่ว่าเรา

จงใจทีจ่ะไมม่ปีฏกิริยิาตอ่มนั แตเ่ปน็การทีม่สีตริบัรูก้บัความรูส้กึนัน้

มากกวา่ เวลาทีเ่รามสีต ิเรากจ็ะไมม่ปีฏกิริิยาใดๆ เกิดขึน้โดยปรยิาย

อยู่แล้ว สติจึงเป็นเสมือนกลไกควบคุมที่คอยตรวจสอบสถานการณ์

โดยไมเ่ขา้ไปยุง่เก่ียวกับความรูสึ้กนัน้ และเพราะมสีต ิบางครัง้เราจงึ 

รู้สึกเหมือนกับว่าเรากำาลังยืนดูความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ห่างๆ 

เสมอืนกบัเปน็ผู้ชมทีน่ัง่อยูภ่ายนอก การมองอยูห่า่งๆ ทำาใหเ้ราเหน็สิง่ 

ที่กำาลังเกิดขึ้นได้ชัดเจน แต่เราก็ไม่เข้าไปยุ่งกับมัน ความรู้สึกพอใจ

หรอืไมพ่อใจกส็กัแตว่่าเกิดขึน้เพียงเทา่นัน้ ซึง่เราควรจะใหค้วามสนใจ 

แค่นี้ก็พอ

เราจงึตอ้งคอยพจิารณาความรูส้กึตา่งๆ หรอืเวทนาอยา่งใกลช้ดิ  

เมื่อมีความรู้สึกไม่พอใจต่างๆ เกิดขึ้น ให้พิจารณาความรู้สึกนั้น 

ตรงจุดที่มันเกิดขึ้น อย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นกลายเป็น 

ความคิดที่จะโทษผู้อื่น ให้พิจารณาเพียงความรู้สึกเท่านั้น ไม่ต้อง 

คดิถงึผูอ้ืน่ กลา่วคอื ถา้เราสามารถควบคมุจติไมใ่หส้ง่ออก กจ็ะไมม่ ี
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ผลเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราปล่อยให้จิต 

ออกไปปรุงแต่งจนกลายเป็นความคิด วาจา หรือการกระทำา  

การทีป่ลอ่ยใหจ้ติสง่ออกและไปโทษสิง่ภายนอกเปน็การกระทำากรรม  

และกรรมนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราในอนาคตในรูปแบบของ 

ความรู้สึกหรือเวทนาแบบเดิมๆ วัฏฏะจึงหมุนอยู่เช่นนั้น ถ้าเรา

ไม่เรียนรู้ที่จะแก้ไขวัฏวนที่เกิดขึ้นนี้ เราก็จะไม่มีทางที่จะเป็นอิสระ

จากมัน

ในการที่จะแก้ไข เราต้องทำาสิ่งที่ถูกต้องด้วยการไม่ปล่อยให้ 

จิตส่งออก ต้องคอยเฝ้าดูภายในทุกครั้ง เพื่อสังเกตความรู้สึกที่ไม่ด ี

ต่างๆ และยอมรับมัน ยอมรับว่านี่เป็นความผิดของเรา เพราะ

เราได้เคยทำาอกุศลกรรม ความรู้สึกไม่ดีต่างๆ จึงเป็นผลที่เกิดขึ้น  

เราจึงต้องรับผิดชอบต่อผลของกรรม เมื่อเรายอมรับว่ามันเป็น 

ความผดิของเราและไมป่ลอ่ยใหจ้ติสง่ออก หนีก้รรมกจ็ะถกูชดใชแ้ละ 

ความทุกข์ต่างๆ ก็จะลดลงทีละน้อย ทุกครั้งที่เราทำาเช่นนี้ มันก็จะ

ลดลงเรือ่ยๆ แลว้เรากจ็ะพบกบัความสขุและความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้ 

ในจติ เราจะมคีวามสขุ ความสขุเปน็ผลของความเพยีรทีเ่ราไดก้ระทำา  

เพราะเราได้เรียนรู้ที่จะกำาจัดกิเลสได้ในระดับหนึ่ง และเมื่อเราทำา

เช่นนี้มากขึ้นเท่าไร เราก็จะรู้สึกเบาและสบายมากขึ้นเท่านั้น ผลที ่

ปรากฏนีเ้ปน็สิง่ทีบ่อกวา่เรามาถกูทางแลว้ แสดงใหเ้ราเหน็วา่กำาลงั

เดินไปในทางที่ถูกที่ควร ยิ่งเรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นเท่าไร เราก็ยิ่ง 

รู้ว่าเรากำาลังไปในทางที่ถูกมากขึ้นเท่านั้น
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กเิลสตา่งๆ เกดิขึน้เพราะเวทนา เวทนาเป็นปัจจยัทำาใหเ้กิดกิเลส 

เหลา่นัน้ ดงัน้ันถา้เราสามารถทีจ่ะปิดกัน้การเชือ่มตอ่ระหวา่งเวทนา

และตณัหา เรากส็ามารถขดัขวางกเิลสไมใ่หส้ามารถทำางานได้ เมือ่เรา 

รู้ทน้กิเลส เราก็จะสามารถเหน็เมือ่กเิลสเกดิขึน้และไมม่ปีฏิกริยิาใดๆ  

เนื่องจากกิเลสเกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับเวทนาหรือความรู้สึก 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ เรากร็ูไ้ดท้นัทวีา่ความรูส้กึนัน้เองทีเ่ปน็เหตปุจัจยั 

ทีก่่อใหเ้กิดกิเลสดงักล่าว พอมเีวทนาเชน่นัน้เกดิขึน้ เรายอ่มรูไ้ด้วา่มี

กเิลสชนดิใดผลักดนัอยูเ่บ้ืองหลงั เราตอ้งคอยพนิจิพจิารณาและรกัษา

สติไว้ให้มั่นคง ถ้าเราคอยสังเกตเฝ้าดูกระบวนการของมัน กิเลสก็จะ 

ไม่มีที่ยึดที่เกาะ และจิตเราก็จะสงบลงตามธรรมชาติ



ผัสสะ

ไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้น ชีวิตความเป็นไปของเราในทุกภพภูมิ 

ถูกครอบงำาด้วยความโง่เขลาของอวิชชาที่ฝังรากลึกมาโดยตลอด  

อวิชชาคือการขาดความเข้าใจขั้นพื้นฐานซึ่งปกปิดจิตใจและหลอก

ให้เราหลงคิดว่าเรานั้นเข้าใจ เราคิดว่าเรารู้เรื่องสิ่งต่างๆ มากมาย  

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราไม่ได้รู้อะไรเลย เรามีอวิชชาที่เหมือน 

ผา้บางๆ ทีม่าปดิตาเราไว ้ทำาใหเ้ราไมส่ามารถเหน็ธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ 

ของสิ่งต่างๆ ความโง่เขลาของเราทำาให้เราเชื่อว่ามันไม่มีอะไร 

มากไปยิง่กวา่ความสมัผสัสมัพนัธท์ีเ่รารบัรูไ้ด ้ไมม่อีะไรอกีนอกเหนอื 

จากโลกทีเ่ราอาศยัอยู ่แตใ่นความเปน็จรงิแลว้ ยงัมอีะไรอกีมากมาย 

ยิ่งกว่านั้น

โดยไม่ต้องมีใครบอก เรามีความสงสัยว่าน่าจะมีอะไรที่ดีกว่า

โลกนี้ แต่เราก็ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นคืออะไร เราจึงค้นหามัน และเพราะ

เรามีอายตนะซึ่งเป็นเครื่องสัมผัสต่างๆ ที่เราสามารถใช้ได้ เรามัก

จะมุ่งไปสู่โลกภายนอกในทางที่เครื่องสัมผัสต่างๆ นำาพาเราไป  
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และมองหาความสุขตรงนั้น ซึ่งเป็นทางที่ผิดอย่างเห็นได้ชัด  

ความสุขที่แท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ภายนอกเลย ความเข้าใจผิดนี้

เกิดขึ้นเพราะเรามีอายตนะภายนอกทั้งห้าและอายตนะภายใน  

ซึ่งได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งเรามีแนวโน้มตาม

ธรรมชาติที่จะใช้สลับสับปนกันไป โดยใช้สภาวะภายในจัดการกับ

สิ่งภายนอกที่เราเห็น ได้ยิน ดมกลิ่น ลิ้มรส และสัมผัส ซึ่งล้วนแล้ว 

แต่เป็นเรื่องของโลกภายนอก สิ่งนี้ทำาให้เรามุ่งความสนใจไป

ภายนอก และหากเราส่งจิตออกนอก เราก็ไม่มีวันที่จะได้ค้นพบ

ความจริง

เนื่องจากเราไม่รู้จักความจริงนี่เอง ทำาให้ความสนใจของเรา

หรือจิตถูกผลักดันออกไปสู่การสัมผัสรับรู้ทางโลก จากการที่มุ่ง 

ออกไปหาสิ่งที่มาสัมผัส จิตก็จะไปยึดติดอยู่กับประสบการณ์ที่ 

ได้สัมผัสและก่อให้ เกิดความยึดมั่นถือมั่นกับโลกอย่างมาก 

จนกลายเป็นความหมกมุ่นและติดอยู่กับโลกภายนอกไปเลย  

จิตติดอยู่กับกับดักของความหลงของตัวมันเองจนไม่สามารถมอง

เห็นอะไรทั้งสิ้น

คนเรามักจะลุ่มหลงอยู่กับความอยากในการเสพความสุข 

ทางโลกดว้ยผสัสะหรอืการสมัผสั หากเปน็เชน่นัน้แลว้กอ็ยา่หวงัเลย 

ที่จะพ้นทุกข์ถ้าหากไม่เรียนรู้เพื่อเอาชนะความอยากที่อยู่ภายใน

จิตใจของตน เมื่อความอยากถูกทำาลายลง เมื่อนั้นก็จะละความ 

ยดึตดิได ้และเมือ่ความยดึมัน่ถอืมัน่หายไป กไ็มม่อีะไรทีจ่ะมาขดัขวาง 

จิตใจจากการมุ่งไปในทางออกสู่การพ้นทุกข์
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คำาถามกค็อื เราสามารถทีจ่ะลดละตณัหาหรอืความอยากในการ

เสพสัมผัสได้อย่างไร จิตคอยรับรู้สิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในรูป เสียง  

กลิ่น รส และสัมผัสอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็ทำาให้จิตกระเพื่อมอยู่

ตลอดเวลา เพราะต้องคอยวิ่งไล่ตามกามฉันทะ แต่ผัสสะนี้คืออะไร 

และทำางานอย่างไร และทำาไมเราจึงหลงเชื่อมันนัก

ทีจ่รงิแลว้ การรบัรูท้างประสาทสมัผสัของเรานัน้กำาลงัหลอกเรา  

เรือ่งราวของมนัเปน็ดงันี ้ผสัสะของเราแสดงขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับโลกรอบตัวเรา โดยมีจิตเป็นตัวรับและตีความหมายข้อมูล

ตามแบบของมัน กล่าวคือรูปลักษณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาทางทวาร 

ทั้งหลายขึ้นอยู่กับการตีความหมายของแต่ละคน ประสบการณ์

เกี่ยวกับรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะของเราขึ้นอยู่กับการที ่

จิตแปลความหมายของข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาทางประสาท

สัมผัส

เราสามารถพูดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกลั่นกรองผ่านกล่องดำา

ของจิต ซึ่งก็หมายความว่า ทุกอย่างที่เรารับรู้ทางผัสสะของเรา

ถูกกลั่นกรองด้วยจิต ซึ่งจิตจะมีวิธีเฉพาะในการจำาได้หมายรู้ข้อมูล

ทั้งหมด

การตีความหมายนี้คือสิ่งที่เรารับรู้ แต่จริงๆ แล้วเราไม่ได้รู ้

ถึงความเป็นจริงของสิ่งที่อยู่ภายนอก เรามีวิธีของเราในการตี 

ความหมาย และนั่นก็คือข้อมูลของเรา เรารู้ว่าข้อมูลนี้ถูกเก็บ

สะสมไว้ในระบบข้อมูลของจิตหรือกล่องดำา แต่เราไม่ทราบเกี่ยวกับ 
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ธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งที่อยู่ภายนอกกล่องดำา เพราะเราต่างใช้ 

กล่องดำานี้เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงโลกกับตัวเรา เราจึงไม่รู้เท่าทัน

ความจริงของสิ่งต่างๆ ภายนอกเลย ทุกอย่างที่เข้าสู่ตัวเราถูก 

กลั่นกรองด้วยกล่องดำาของจิต

เมือ่เปน็เชน่นี ้เราจงึไมรู่ค้วามจรงิเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มภายนอก

อย่างแท้จริง ถ้าเราสำารวจดูโลกภายนอก เราจะต้องยอมรับว่า 

โลกเป็นสิ่งที่ลึกลับมากและไม่ได้เป็นโลกอย่างที่เราคิดเลย คนเรา 

คิดเอาเองเอาว่าโลกมีระบบการทำางานในรูปแบบหนึ่งเนื่องจากเขา 

เรยีนรูว้า่ผลชนดิไหนเกดิจากเหตใุด จากการทีเ่หน็สิง่ทีเ่กดิขึน้ตรงนัน้  

เขาสังเกตได้ถึงผลบางอย่างที่มาปรากฏขึ้นตรงนี้ จากการที่มี 

ผู้คิดค้นทฤษฎีขึ้นมาเพื่ออธิบายเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้น เขาจึง 

คาดเดาว่าถ้าเขาทำาเช่นนี้ เขาก็ควรจะได้รับผลเช่นนั้น และเพราะ

ตามทฤษฎีดังกล่าวส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเช่นนั้นจริง เขาก็รู้สึกมั่นใจ

ว่าทฤษฎีของเขานั้นถูกต้อง แต่นั่นก็ไม่เป็นจริงเสมอไป สิ่งที่เขารู ้

ทั้งหมดก็คือ ถ้าใช้ทฤษฎีนั้นเขาสามารถที่จะได้รับผลบางอย่าง

จากเหตุเหล่านั้น คนส่วนมากรู้สึกว่าทฤษฎีนั้นถูกต้องเพราะมัน

ดูเหมือนว่าเป็นทฤษฎีที่มีประสิทธิภาพ แต่ที่จริงแล้วมันถูกต้อง

เฉพาะในแง่วิธีใช้และปฏิบัติตามทฤษฎีนั้นเท่านั้น

เนื่องจากคนส่วนมากในสมัยนี้เชื่อคำาอธิบายทางวิทยาศาสตร์  

เขาจงึคดิวา่เขารู้ทุกสิง่ทกุอยา่งทีเ่ก่ียวกับโลก หนึง่ในสมมตุฐิานสำาคญั 

ทางวทิยาศาสตรไ์ดแ้กค่วามเช่ือทีว่า่สมัผสัตา่งๆ น้ันบอกความจรงิกบั

เราว่า ประสาทสัมผัสของเราบอกข้อมูลที่แท้จริงของสิ่งที่อยู่ตรงนั้น 
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ให้กับเรา แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถท่ีจะเข้าใจโลกภายนอก 

ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากประสาทสัมผัสต่างๆ ของเราไม่มีทางที่จะ

สัมผัสกับโลกภายนอกได้โดยตรง เรารับรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกได้

อย่างไร จริงๆ แล้วเรารับรู้โลกภายนอกด้วยสัมผัสผ่านทางรูป เสียง 

กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการสัมผัสรับรู้ภายใน  

เราสมมติุข้ึนวา่วตัถตุา่งๆ ประกอบไปดว้ยอะตอม หรอืสิง่ทีเ่ลก็ทีส่ดุ

ของธาตุ เน่ืองจากทฤษฎนีัน้ดจูะใช้ไดด้ใีนเรือ่งนี ้แตจ่ะดีอย่างไรกต็าม 

เราก็ไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนว่าวัตถุนั้นจริงๆ แล้วประกอบด้วย

อะไรบ้าง

หลักวิทยาศาสตร์ท้ังหมดข้ึนอยู่กับการตีความหมายของการ 

ได้สัมผัสหรือมีประสบการณ์ นักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างประสบความ

สำาเร็จในการค้นคว้าหาคำาตอบเก่ียวกับส่ิงต่างๆ ในแง่ของเหตุและผล  

แต่ในความเป็นจริงแล้ว นักวิทยาศาสตร์สามารถพูดได้ก็เพียงว่า  

เขาทำาอะไรบางอย่างและส่ิงน้ันได้ผล แต่เขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดกันแน่  

เขาไม่ได้คำานึงว่าส่ิงท่ีเรารู้น้ันจริงๆ แล้วเกิดข้ึนภายในตัวเรา น่ันก็คือ 

ทุกอย่างข้ึนอยู่กับจิต

จากหลักฐานทางสรรีวทิยาอยา่งเดยีว วทิยาศาสตรร์ูว้า่จติทำางาน 

เหมอืนกับเปน็กลอ่งดำาซ่ึงรวบรวมสมัผสัทัง้หมดและความหมายของ

มันในทางจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น คนเรารับรู้สิ่งต่างๆ ได้ไม่เหมือนกัน  

แต่ละคนตีความสทีีเ่หน็แตกตา่งกนั กลา่วคอื สเีดยีวกนั แต่ละคนรบัรู ้

และสัมผัสได้ไม่เหมือนกัน ซ่ึงทางวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับความเห็น

ส่วนตัวตามธรรมชาตินี้
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แต่ภาพของจิตในเชิงวิทยาศาสตร์นั้นซับซ้อนกว่านี้มาก เพราะ

นักวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่ ไม่มีความเห็นส่วนตัวมา

เกี่ยวข้อง คือเป็นข้อมูลที่สามารถวัดได้และจัดให้เข้ากับหัวข้อต่างๆ  

ในทางทฤษฎี ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาที่มุ่ง

เน้นไปที่ปัญญาจากประสบการณ์โดยตรงเพื่อเข้าถึงธรรมชาติของ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิตของแต่ละคน นั่นก็หมายถึง 

ปัญญาจากการเห็นว่าจิตมีผลต่อการตีความหมายข้อมูลต่างๆ 

อย่างไรเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้น ในเมื่อวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะวัด

การตีความหมายของจิตเกี่ยวกับผัสสะที่เข้ามากระทบได้ มันจึง

ไม่มีวิธีที่จะวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามสมมุติฐาน

ที่เราต่างมีต่อผัสสะที่มากระทบก็เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการรับรู้และ

สัมผัสโลกของเรา 

เพียงแค่ใชห้ลกัของเหตแุละผลขัน้พ้ืนฐานของเรา เรากส็ามารถที่

จะพฒันาความเขา้ใจเกีย่วกบัการทำางานของจติใจไดด้ข้ึีน และสิง่น้ีจะ

เปน็ไปได้ก็ต่อเมือ่เราพรอ้มทีจ่ะยอมรบั หรอือยา่งน้อยยอมพจิารณา

อย่างจริงจังกับบทสรุปใดๆ ก็ตามที่ได้มาจากตรรกะของเหตุและผล 

ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนมุมมองของความคิดหรือยังอยู่กับความเช่ือ

เดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลง มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีคำาถาม

เกี่ยวกับ “โลกสมมุติ”

วิธีที่ ได้ผลที่สุดเพื่อที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ของเราก็คือ 

ต้องเริ่มจากความเข้าใจในโลกภายนอกของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา 

เชื่อว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี แล้วเรารู้จักโลกนี้ได้
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อย่างไร ทางเดียวที่เรามีก็คือผ่านอายตนะต่างๆ ของเรา ซึ่งได้แก ่

รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ และนี่คือจุดที่เราควรเริ่มต้นใน 

การพิจารณา

อายตนะทั้งห้าทำางานในแบบเดียวกัน นั่นก็คือล้วนเป็นตัวรับที่

ละเอียดอ่อนต่อการกระทบ ซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับวัตถุภายนอก 

ผัสสะก็จะสร้างกระแสประสาทที่เป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้าเคมีแล้ว

ส่งผ่านประสาทสัมผัสไปสิ้นสุดที่สมอง นี่เป็นคำาอธิบายทางด้าน

วิทยาศาสตร์อย่างส้ันๆ ซ่ึงง่ายต่อการท่ีเราจะยอมรับเพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้น 

ท่ีเหมาะสม

เรามาลองวิเคราะห์การเห็นซึ่งเป็นผัสสะชนิดหนึ่ง เพื่อเป็น

ตัวอย่างของการทำางานของผัสสะทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น เราเห็น

ต้นไม้ซึ่งเป็นวัตถุชนิดหนึ่งเป็นต้น แสงกระทบและสะท้อนจากส่วน

ตา่งๆ ของตน้ไม ้และลำาแสงเลก็ๆ ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของแสงนีผ้า่นเขา้ 

ดวงตาเรา เนื่องด้วยรูปทรงของเลนส์ตาทำาให้แสงฉายแสดงให้เห็น 

ภาพเล็กๆ ของต้นไม้ เป็นภาพกลับหัวบนจอภาพของตา ซึ่งเป็น 

วิธีเดียวกันกับการถ่ายภาพของกล้องถ่ายรูป

ภาพไปกระตุ้นเซลล์ของจอภาพเป็นบางส่วนและส่งกระแส

ประสาทไปยังสมอง แต่สำาหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองนั้น 

ส่วนใหญ่แล้วยังไม่ค่อยเป็นที่เข้าใจกันหรือเข้าใจกันน้อยมาก 

ประเด็นสำาคัญตรงนี้ก็คือเรารับรู้สัมผัสหรือได้เห็นภาพของต้นไม้ 

แต่ทว่าผัสสะที่ทำาให้เห็นต้นไม้นี้เกิดขึ้นที่ไหน ต้นไม้ที่เราเห็นจริงๆ  
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แลว้อยูใ่นโลกภายนอกหรอืไม ่หรอืวา่เปน็ภาพทีเ่ราเหน็อยูบ่นจอตา  

หรือว่ารูปที่เราเห็นเป็นรูปที่มีรหัสบางอย่างอยู่ในสมองของเรา  

ที่จริงแล้วการเห็นหรือการสัมผัสทางตาทั้งหมดของเราก็เป็น

แบบเดียวกันกับการเห็นต้นไม้นั่นเอง การสัมผัสรับรู้ถึงพื้นที่และ 

ตำาแหน่งของวัตถุต่างๆ ทางตาจึงสามารถที่จะอธิบายได้ว่าเป็น 

เพียงแค่การรวมตัวเชื่อมต่อของรูปวัตถุ ผัสสะทางตา และความรู้ 

อารมณ์ทางตา ดังนั้นเราสามารถจะกล่าวได้ดีที่สุดก็แค่เพียงว่า 

เราเห็นต้นไม้ในขอบเขตของพื้นที่ที่เรามองเท่านั้น แต่ถ้าจะถามว่า 

พื้นที่หรือขอบเขตของการมองเห็นอยู่ตรงไหนนั้น ถือว่าไม่ได้มี

ความสำาคัญแต่อย่างใด

องคป์ระกอบในการมองเหน็ม ี3 ปจัจยั คอื รปูวตัถ ุอายตนะภายใน  

(ตา) และความรู้อารมณ์ทางตา (จักขุวิญญาณ) ซึ่งมีจักขุผัสสะ  

(การกระทบทางตา) เป็นจุดรวมเชื่อมปัจจัยทั้งสามเข้าด้วยกัน  

ทั้งสามปัจจัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเรียงกันตามลำาดับ แต่เป็นเพียงการ 

แสดงถึงการเห็นด้วยตาในชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งก็หมายความว่า ปัจจัย

ทั้งสามทำางานพร้อมกันในขณะที่เกิดการกระทบ เวลาที่มันทำางาน 

ร่วมกัน จักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้น เราสามารถกล่าวได้ว่าในขณะที่ม ี

จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับมี เม็ดสีปรากฏบนจอ

คอมพิวเตอร์เม็ดหนึ่ง ซึ่งจำาเป็นต้องมีเม็ดสีเป็นร้อยเป็นพันเม็ด 

เพื่อที่จะทำาให้เกิดภาพๆ หนึ่ง และนี่แสดงให้เห็นว่าจักขุวิญญาณ

ทำางานรวดเรว็มาก สมัผสัทางตานัน้จรงิๆ แลว้กค็อืการมาบรรจบกนั 

ของปัจจัยสามประการที่ก่อให้เกิดกระบวนการทั้งหมดที่ทำาให้เห็น

ภาพด้วยตา
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กระบวนการนีเ้กดิขึน้ในสมอง ซึง่เปลีย่นกระแสประสาทเปน็ภาพ

ที่เห็นด้วยตาซ่ึงเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักวิธีของมันดีนัก การเห็นเกิดขึ้น 

จากกระบวนการนี้ อย่างไรก็ตาม เพราะการเห็นเป็นกระบวนการ

ภายในท่ีขึ้นอยู่กับการแปลความหมายของจิตเกี่ยวกับข้อมูลจาก

ผัสสะ ทำาให้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้แน่ชัดถึงธรรรมชาติที่แท้จริงของ

วัตถุที่เรามองเห็นได้เลย มันเป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจ เพราะเรามี 

ความเชื่อกันมาช้านานแล้วว่าคนและวัตถุต่างๆ ในโลกเป็นสิ่งที่อยู่

ภายนอกตวัเรา ในความเปน็จรงิ โลกทีเ่รารูจ้กัและทกุอยา่งทีอ่ยูใ่นโลก 

กลับอยู่ภายในตัวเรา ซึ่งตามแนวความคิดนี้ โลกทั้งใบก็คือโลกแห่ง

จิตใจนั่นเอง

เราจะเห็นชัดได้มากขึ้นก็ต่อเมื่อเราเห็นว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆ 

จากภายนอกที่มากระทบหรือสัมผัสกับดวงตาไม่ได้เป็นสิ่งที่เรา 

เห็นจริง ยกตัวอย่างเช่น เลนส์ของตาไวต่อรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า  

ถึงแม้ว่าดวงตาจะรับรู้และสัมผัสรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าได้ มันก็ไม่ได้

ส่งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังสมอง แต่มันส่งคลื่นกระแสประสาท 

ทีก่อ่ใหเ้กิดกระบวนการทางชวีเคมไีปยงัสมอง ซึง่สมองจะเปลีย่นให้

เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นแสงและสี จากกระบวนการดังกล่าว ภาพจึง

ปรากฏขึ้นภายในตัวของเรา ภาพต่างๆ ที่ปรากฏในความคิดคือสิ่งที่ 

เราเหน็ และด้วยเหตนุีก้ารเหน็ทัง้หมดกค็อืการเหน็ภาพทีอ่ยูภ่ายใน

เท่านั้นเอง

ดังน้ันเราจึงมองเห็นภาพจากภายใน ไม่ใช่จากภายนอก ในโลก 

ภายนอกจริงๆ แล้วไม่ได้มีแสงหรือสี มีแต่เพียงรังสี แต่เราเรียกมันว่า 
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แสงและสี แต่การกล่าวเช่นน้ันเป็นเพียงแค่การอุปมาอุปมัยเพ่ืออธิบาย

เก่ียวกับการรับรู้สัมผัสหรือประสบการณ์ต่างๆ ของเรา ในความ 

เป็นจริงแล้ว แสงและสีก็เป็นปรากฏการณ์ภายในเช่นกัน ไม่ใช่ของ

ภายนอกเลย เราจึงไม่รู้ว่าอะไรท่ีอยู่ภายนอกจริงๆ เรารู้แต่เพียงว่า 

มันปรากฏให้เห็นภายใน

ผัสสะอื่นๆ ก็มีการทำางานในแบบเดียวกัน สัมผัสแต่ละประเภท

ก็มีหน้าที่ตามแบบของมัน ยกตัวอย่างเช่น การฟัง การรับรู้สัมผัส 

ของเสียงเกิดขึ้นภายใน ข้างนอกนั้นมีเพียงแต่การสั่นสะเทือน

ของความถี่ที่แตกต่างกัน เมื่อการสั่นสะเทือนกระทบกับหู  

การกระตุ้นนี้เร่งประสาทสัมผัสภายในหู และเปลี่ยนแรงกระตุ้น

ให้กลายเป็นกระแสประสาท ซึ่งกระแสประสาทเหล่านี้ถูกส่งไป

ที่สมองที่ทำาการแปลและย่อยข้อมูลนั้นในแบบที่ลึกลับซ้บซ้อน  

ซึ่งก่อให้เกิดเสียงภายในตัวเรา ในความเป็นจริงแล้วเสียงทั้งหมด

เกิดขึ้นภายในตัวเรา ไม่ได้เกิดขึ้นข้างนอกเลย สิ่งที่อยู่ภายนอก

จริงๆ แล้วไม่ใช่เสียง เป็นเพียงการสั่นสะเทือนที่กลายมาเป็นเสียง

เวลาที่ผ่านเข้ามาในตัวเรา

การได้กลิ่นก็เช่นเดียวกัน ธรรมชาติภายนอกมีแต่สารเคมีต่างๆ  

ไม่ได้มีกลิ่นแต่อย่างใด เมื่อสารเคมีต่างๆ ในอากาศสัมผัสกับจมูก  

กระแสประสาทก็ถูกส่งไปยังสมอง การสัมผัสได้ถึงกลิ่นนั้น 

เกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่การรับรู้สัมผัสหรือความรู้สึกนั้นเข้ามาใน 

ตัวเรา เพราะฉะนั้นประสบการณ์ทางระบบสัมผัสจึงไม่ได้แสดงให้

เห็นถึงสภาพแวดล้อมภายนอก แต่เป็นเพียงการแปลความหมาย
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เกี่ยวกับข้อมูลที่เข้ามาจากสภาพแวดล้อมภายนอก เรารับรู้เพียง

สิ่งที่ได้ผ่านกระบวนการภายในจากมุมมองส่วนตัวของเรา หรือจาก

มุมมองของผู้รู้นั่นเอง ตัวผู้รู้ที่อยู่ข้างในไม่เคยสามารถที่จะสัมผัส

โลกภายนอกได้อย่างแท้จริงเลย เพราะการสัมผัสเกิดขึ้นระหว่าง

วตัถธุาตแุละสารตา่งๆ เชน่ สารเคมแีละเนือ้เยือ่ตา่งๆ ภาพความจำา 

ของระบบสัมผัสที่อยู่ภายในมีความใกล้เคียงกับโลกภายนอก 

มากที่สุดเท่าที่เราจะสัมผัสได้

การสัมผัสถึงรสชาติก็เช่นเดียวกัน สมมุติว่าเรารับประทาน

เนื้อย่างกับน้ำาจิ้ม ที่จริงแล้วมันไม่มีรสชาติในเนื้อหรือน้ำาจิ้ม  

แตป่ระกอบไปดว้ยสารเคมตีา่งๆ ทีม่ใิชร่สชาต ิเวลาทีส่ารเคมเีหลา่นี ้

สัมผัสลิ้นของเรา มันก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยา ทำาให้เรารู้สึกได้ถึงรสชาต ิ

จากปฏิกิริยานั้น รสจึงเกิดขึ้นหลังจากที่ผลของปฏิกิริยาทางเคมี 

ได้ถูกกลั่นกรองภายในตัวเราเท่านั้น เราพูดว่ารสชาติอยู่ในอาหาร 

แต่มิใช่เลย รสชาตินั้นอยู่ภายในตัวเรา

การสัมผัสทางกายหรือโผฏฐัพพะ ก็เป็นเพียงการสัมผัส 

ที่ เกิดขึ้นจากแรงกดดันหรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 

ซึ่งกลายมาเป็นการรับรู้สัมผัสหลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการ 

ภายในตัวเราเท่านั้น โผฏฐัพพะหรือการสัมผัสทำางานโดยการ 

ส่งข้อมูลไปยังเส้นประสาทที่กระดูกสันหลังซึ่งส่งต่อข้อความ 

ไปยังสมอง สมองเป็นที่ที่ความรู้สึกถูกรับรู้และแปลความหมาย  

แต่ทว่าความรู้สึกสัมผัสนั้นไม่ได้มีอยู่ในวัตถุที่มาสัมผัสกายแต่

อย่างใด
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กล่าวโดยสรุปก็คือ เรารู้จักโลกที่เราอยู่นั้นผ่านทางอายตนะ 

ซึ่งได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ แล้วเราจึงรวมข้อมูลทาง

ระบบสมัผัสเขา้ไปผนวกกนักบัความคดิของเรา ซึง่จดัเปลีย่นข้อมลูนัน้ 

เสมือนกับว่าเราได้สัมผัสจากภายนอก กล่าวคือ เรามองโลกว่าเป็น 

สิ่งภายนอกตัวเราเพราะว่ามันดูเหมือนว่าจะปรากฏเป็นอย่างนั้น

จริงๆ และตัวเราหรอืผูท้ีร่บัรูโ้ลกเสมอืนกบัอยูข้่างใน แตถ่า้เราสังเกต

ระบบสมัผสัใหด้ ีเราจะเหน็ไดว้า่โลกทัง้ใบน้ีแท้จรงิแลว้เกิดข้ึนภายใน

จิตใจของเรา

ถึงแม้ว่าจะไม่ยากในการที่จะเข้าใจจุดน้ีในทางความคิดและ

ปญัญา ซึง่เปน็การพดูกนัง่ายๆ ในภาษาชาวบา้น แตอ่าตมาไมแ่น่ใจวา่

ความรูน้ีจ้ะมปีระโยชนม์ากนกั เพราะคนสว่นใหญย่งัรูส้กึเหมอืนกบัวา่ 

โลกภายนอกเป็นของจริง มันดูเสมือนเป็นเช่นน้ันก็เพราะเราถูก 

สอนมาใหค้ดิในทำานองนัน้ แตค่วามรูเ้ร่ืองนีส้ำาคญัอย่างยิง่เมือ่มองใน

แงก่ารพจิารณาและเรยีนรูเ้กีย่วกบัตวัเราเอง เราสามารถรูไ้ดว้า่วธิทีี่

เราคดิกบัวธิทีีค่นอืน่ๆ คดินัน้ไมเ่หมอืนกนัเสยีทีเดียว จรงิๆ แลว้เรามอง 

สิ่งต่างๆ ในแง่หนึ่ง แต่คนอ่ืนกลับมองมันในแง่ที่แตกต่างกันไปเลย 

และไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งผิด ท้ังคู่อาจจะถูกก็เป็นได้ เพียงแต่ว่า 

การรบัรูแ้ละประสบการณต์า่งๆ ทีเ่ราใชเ้ปน็พืน้ฐานในการตีความน้ัน 

แตกต่างกัน

ถ้าเราต้องการเข้าใจผัสสะอย่างลึกซึ้งและแท้จริงด้วยตนเอง  

เราต้องวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดด้วยความละเอียดยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความรู้สึกทางประสาทสัมผัสน้ีมิใช่เร่ืองง่าย  
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ปัญหาก็คือเราเคยชินกับการมองโลกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรา

และโลกเป็นสิง่ทีม่เีรือ่งราวความเป็นจรงิเปน็ของมนัเอง เมือ่เราเริม่ที่

จะสำารวจพนิจิพจิารณาสมัผัสตา่งๆ เราสามารถเหน็ดว้ยความคดิและ

ปญัญาวา่ ความเปน็จรงิทีอ่ยูภ่ายนอกเปน็เพยีงภาพลวงตา และเหน็วา่ 

แท้จริงแล้วทุกสิ่งนั้นอยู่ภายใน อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจเช่นน้ัน 

ยังเป็นเพียงความเข้าใจในแง่วิชาการ ถึงแม้ว่าจะค่อนข้างเป็นจริง

ในระดับนั้นก็ตาม แต่เราควรพยายามฝึกให้รู้เหนือความเข้าใจ 

ทางปัญญาระดับดังกล่าวและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผัสสะอย่าง

แท้จริงเพื่อตัวเราเอง เราต้องเห็นและเข้าใจให้ชัดเจนและแน่นอนว่า

ผัสสะเป็นสิ่งที่ปรากฏเฉพาะในจิตใจของเรา

การพิจารณาสิ่งต่างๆ ในแนวนี้ทำาให้เราเห็นว่าจริงๆ แล้วโลก

ไม่เหมือนกับที่เราเคยคิดไว้ เมื่อเรามีความรู้เห็นที่กระจ่างเช่นนั้น 

ความสนใจในโลกท่ีเกิดจากการสัมผัสต่างๆ ก็จะเริ่มจางคลายลง  

เราเริ่มที่จะมองโลกภายนอกว่าเป็นเพียงเสมือนโลกมายาซึ่งไม่มี 

แก่นสารอะไร ประโยชน์ของการที่เรารู้เห็นเช่นนี้ก็คือจะทำาให้เราลด

ความยึดติดกับของนอกกาย เราไม่เห็นประโยชน์ในการที่มีตัณหา 

ความอยากไดส้ิง่เหลา่นัน้อกี การทีเ่ราไดเ้ขา้ใจดว้ยปญัญาถงึธรรมชาต ิ

ทีแ่ท้จรงิของการรบัรูผ้า่นผสัสะ ทำาใหเ้รารูว้า่ทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่รารบัรู ้

สัมผัสในโลกนี้ จริงๆ แล้วล้วนเกิดขึ้นภายในตัวเรา และเพราะการ

รับรู้เข้าใจวัตถุเหล่านั้นเกิดขึ้นภายในตัวเรา จึงถือได้ว่าวัตถุเหล่านั้น 

เป็นส่วนหนึ่งของเรา แล้วเหตุใดเราจึงอยากได้วัตถุเหล่านั้นมา 

ครอบครองอีก การมองในแนวนี้จะช่วยทำาให้เราเริ่มละความยึดมั่น

ถือมั่นของเรากับวัตถุต่างๆ ภายนอก
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ความเหน็แจง้นีม้คีณุคา่อยา่งย่ิงเพราะวา่เราเหน็อยา่งชดัเจนด้วย

จิตที่แหลมคมว่าโลกคืออะไร เราไม่ได้รับรู้ถึงผัสสะต่างๆ ตามแบบที่ 

เคยมีอีกต่อไป ตามปกติแล้วเราคุ้นเคยกับโลกมากจนเราไม่คำานึงถึง 

มนัมากนกั แต่ดว้ยปญัญาทีเ่กดิขึน้ทำาใหเ้ราเหน็โลกอยา่งแจ่มชดั และ 

เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากการเห็นเช่นน้ี คุณค่าที่เราได้รับ

อยู่ที่ความรู้ต่างๆ ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกและเมื่อเราได้เรียนรู้ 

เพียงพอแล้ว เราก็จะสามารถปล่อยวางมันได้ เรารู้ว่าความยึดม่ันถือม่ัน 

อยู่กับโลกเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดทุกข์

และนี่คือจุดมุ่งหมายของการฝึกเจริญปัญญา ก็คือเพื่อที่จะ

เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของโลก ที่สำาคัญก็คือเพื่อที่จะปล่อยวาง

ความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับโลกของเรา เมื่อเราเข้าใจอย่างถ่องแท้

เกี่ยวกับธรรมชาติของโลกนี้ เราก็จะเห็นว่า “ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้น

ภายในจิต” ด้วยความรู้ความเข้าใจนี้ ความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับ 

สิง่ตา่งๆ ในโลกของเรากจ็ะลดนอ้ยลง เมือ่เปน็เชน่นัน้แลว้ สิง่ตา่งๆ ที่

เกดิขึน้ในโลกกจ็ะไมม่ผีลกระทบตอ่เรามากนกั กลา่วคอืมผีลกระทบ 

นอ้ยลง คลา้ยกบัๆ กบัเรายกัไหลแ่ลว้พดูวา่ “โลกมนักเ็ปน็เชน่นัน้เอง”  

เราปลอ่ยวางโลก เมือ่จติปลอ่ยวางสิง่ตา่งๆ ภายนอก จติกจ็ะมุง่เขา้สู ่

ภายในมากขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มหันมามองวิธีที่ผัสสะวิญญาณมี

บทบาทต่อการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็น 

กระบวนการที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง

ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ ปัญญาเกี่ยวข้องกับการมอง

อดีตและอนาคตจากมุมมองของปัจจุบัน เราไม่สามารถที่จะรับรู ้
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ถึงวัตถุที่สัมผัสทางตาได้จนกว่าข้อมูลที่เข้ามาทางตาได้สัมผัส

กับอายตนะ มีช่วงเวลาที่ห่างกันเล็กน้อยระหว่างช่วงเวลาที่เห็น 

และช่วงเวลาที่รับรู้ มีระยะเวลาสั้นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการมอง

เห็นสิ่งหนึ่งแล้วดับไปและการเห็นสิ่งใหม่ และเพราะเหตุนี้เอง 

การมองเห็นในอดีตจึงปรากฏอยู่ ในสัญญาหรือความทรงจำา

เท่านั้น รูป เสียง และสิ่งอื่นๆ ที่เราได้สัมผัสแล้วล้วนเป็นอดีต

และถูกกลั่นกรองด้วยความทรงจำาอยู่เสมอ จิตไขว่คว้าหารูปและ

สัญลักษณ์ต่างๆ จากฐานข้อมูลของประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้น 

ก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะจำาได้หมายรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่กระทบเข้ามาทาง 

ผัสสะในปัจจุบันและ “เข้าใจ” มัน ดังนั้นการเจริญปัญญาจึงเป็น 

การทำาลายล้างกระบวนการทั้งหมดของการรับรู้ทางสัมผัสด้วย

วิธีนี้เอง

ยงัมอีกีวธิหีนึง่ทีจ่ะพจิารณากระบวนการนี ้เมือ่เราสมัผสัสิง่ตา่งๆ  

ต้องมีผู้ที่สัมผัสและสิ่งที่ถูกสัมผัส ในการเห็นนั้นมีสิ่งที่ถูกเห็น

และมีผู้ที่เห็น เราเชื่อว่า “เราเห็นสิ่งนั้น” จากการคิดเช่นนี้ อัตตา 

หรือความมีตัวตนจึงเกิดขึ้นทันที ตัวตนของเราจะปรากฏขึ้นมา 

เช่นนี้ทุกครั้งเมื่อเกิดผัสสะทุกรูปแบบ แต่ “ตัวตน” ในแต่ละกรณ ี

ที่เกิดผัสสะก็ไม่เหมือนกัน ตัวตนที่เกี่ยวเนื่องกับการเห็นก็ไม่ใช่ 

ตัวตนเดียวกันกับตัวตนในการได้ยิน ตัวตนที่เกี่ยวเนื่องกับการ

สมัผัสภายนอกกไ็มใ่ชต่วัตนเดียวกนักบัตัวตนในการคดิและการจดจำา  

ทุกครั้งจะเป็นตัวตนที่แตกต่างออกไป เมื่อเราเดินตามเส้นทางของ 

ธรรมะแล้ว เราต้องยอมสละความยึดมั่นถือมั่นที่มีต่ออัตตาตัวตน

ต่างๆ ของเราไปในที่สุด
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ปัญหาเรื่องอัตตาตัวตนนี้เกิดขึ้นก็เพราะเราต่างคนต่างก็มี

ความคิดที่ฝังใจเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับตัวเรา การที่เรายึดติด 

อยู่กับความคิดฝังใจเกี่ยวกับความเป็นตัวเรานี้ ทำาให้เราไม่

สามารถมองเห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ในโลก  

เราไม่เข้าใจว่าการมีชีวิตของเรานี้เกี่ยวเนื่องกับสิ่งอื่นอย่างไร

และสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด เราไม่ชอบ 

ความไม่แน่นอนเช่นนั้น ดังนั้นเราจึงสร้างภาพลักษณ์ของตนขึ้นมา 

เพื่อให้เป็นที่พึ่งที่ยึดถือและทำาให้ดูเสมือนเป็นของจริงและมี

ความสำาคัญมาก การกระทำาเช่นนี้เป็นการผลักดันให้เกิดการ

ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับภาพลักษณ์ของตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาและ

เชื่ออย่างฝังใจว่าต้องเป็นเช่นนั้น แล้วก็ไม่อยากที่จะปล่อยวาง

ภาพดังกล่าวเพราะกลัวว่าความเป็นตัวตนของเราจะถูกลบเลือน

หายไปในความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ  

ที่เกิดขึ้น

แต่ในที่สุดแล้ว การดำาเนินตามเส้นทางธรรมก็จะเป็นทางที่จะ 

ทำาให้มองเห็นว่าการรับรู้สัมผัสทุกอย่างเหมือนกับมีภูติผีที่มา

หลอกหลอนจิตของเรา ซึ่งหมายความว่าเรารู้จักผู้อื ่นเพียงแค่

ในจิตเราเท่านั้น เพราะฉะนั้นผู้อื ่นจึงต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 

จิตเรา จริงๆ แล้วเวลาที่เราโกรธใคร นั่นก็หมายความว่าเรากำาลัง 

โกรธจิตของเราอยู่ สิ่งต่างๆ ที่ผู ้อื ่นพูดนั้นเราได้ยินภายในตัวเรา  

และเนื่องด้วยเราได้ยินจากภายใน คำาพูดเหล่านั้นจึงเป็นของเรา  

ความเชื่อที่ว่าคำาพูดมาจากผู้อื ่นจึงเป็นเพียงแค่ความหลงเท่านั้น 
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ธรรมะเป็นหนทางที่จะทำาให้เรารู้เห็นอย่างแท้จริงว่าความผิด

ทัง้หมดอยูท่ีต่วัเรา เราเป็นคนผดิทกุครัง้ แตอ่ยา่งไรกต็าม มิใชว่า่ผูอ้ืน่ 

ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหา ตามธรรมดาโลกแล้วก็มักถือกันว่าผู้อื่นเอง 

ที่เป็นผู้สร้างปัญหาให้เรา แต่เราผิดตรงที่เราไปหลงเชื่อว่าผู้อื่น 

ก่อให้เกิดปัญหากับเราจริงๆ และเราจึงมีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับไป  

เราเป็นผู้ผิดเอง เพราะจิตของเราถูกหลอกในการตีความหมายของ

การรับรู้เข้าใจผัสสะ เราถูกหลอกเพราะเราไม่รู้จริง 

สิง่ท่ีเรารูม้เีพยีง รปู เสยีง กลิน่ รส ความรูส้กึ และความคดิตา่งๆ  

เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้ว เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นก็เป็นเพียงแต่รูป  

แสง และส ีสว่นเสยีงกเ็ปน็เพยีงแคก่ารสัน่สะเทอืน กล่ินและรสกเ็ปน็ 

เพียงแค่สารเคมี โผฏฐัพพะก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นที่ 

ชอบใจ ไมช่อบใจ หรอืเฉยๆ กต็าม เรารูเ้พยีงแค่น้ีเอง เราอาจกลา่วได้ว่า 

ประสบการณ์เก่ียวกับผัสสะเปลี่ยนแปลงไปตามขอบเขตของมัน 

โลกของเราทั้งหมดนั้นประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผัสสะหรือ 

การสัมผัส เมื่อเรารู้ความจริงทั้งหมดนี้แล้ว เราก็สามารถรู้ได้ทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง คนเราคิดว่าโลกและจักรวาลนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะวัดได้  

แต่จรงิๆ แล้วมใิชเ่ลย ในความเปน็จรงิแลว้มนัไมไ่ดใ้หญไ่ปกวา่ระบบ 

สัมผัสทางอายตนะของเรา จักรวาลอันกว้างใหญ่นี้อยู่ภายในตัวเรา  

แต่คนส่วนมากมักจะไม่รู้ถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของจิต

เมื่อเรามีความเพียรพยายามที่จะพิจารณาตรวจสอบทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง ในไม่ช้าเราก็จะกลับมาท่ีจิต เพราะจิตเป็นจุดศูนย์กลาง  

เราควรพิจารณาดูความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
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จิต เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอื่นๆ และถามตนเองว่า

มีอะไรอีกไหมที่เราไม่ต้องใช้จิตในการรับรู้ เรามีความจำาเป็นต้องใช้

จิตกับทุกสิ่งทุกอย่าง และด้วยเหตุนี้เองจิตจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่าง

แท้จริง ทุกอย่างที่เราพิจารณาในการเจริญปัญญานั้น ในที่สุดก็จะ

ย้อนกลับมาที่ความจริงขั้นพื้นฐานนี้





ปริโยส�นกลฺย�ณำ

งามในที่สุด





จิตนั้นเปรียบเสมือนลมพายุหมุน

ทอรน์าโด จติเปน็ทีซ่ึง่สิง่ตา่งๆ เกดิขึน้ 

หมุนเวียนแปรเปลี่ยนโดยไม่มีสาระ 

แก่นสารที่แท้จริงใดๆ ทั้งสิ้น จิตนั้น 

ตั้งอยู่ในรูปของความเคลื่อนไหวที่

หมุนเวียนและแปรเปลี่ยนเท่านั้นเอง



อัตต�

เราทุกคนมีโลกทัศน์ที่สร้างขึ้นภายในติดตัวมาตั้งแต่กำาเนิด 

ซึ่งจะคอยป้อนข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ให้ 

กับเรา วิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลกของเรานี้เปรียบเสมือนแผนที่ซึ่งอยู่

ภายในและคอยบอกเราวา่อะไรอยูท่ีไ่หน เรารูส้กึอุน่ใจกบัโลกทศันน์ี ้ 

เพราะมันทำาให้เรารู้ว่าเราควรจะวางตัวและทำาตัวอย่างไรในโลกนี้  

และทำาให้เราเชื่อว่าสิ่งที่ โลกทัศน์ของเราแสดงให้เห็นนั้นเป็น 

ความจริง ทั้งนี้โดยมีอัตตาหรือตัวตนของเราเป็นจุดศูนย์กลางของ

ทุกสิ่งทุกอย่าง เรามิได้มีเพียงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ 

ในปัจจุบันเท่านั้น แต่เรายังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมา 

ในอดตีของสิง่ตา่งๆ ทีก่ลายมาเปน็เชน่นีใ้นปจัจบุนัเชน่กนั กลา่วคอื  

เรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต นอกจากนั้นเราก็ยังม ี

ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับอนาคต ซึ่งจะคอยบอกเราถึงสิ่งต่างๆ ที่เรา

คิดนั้นว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร
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แตใ่นความเป็นจรงิ ทัศนคตขิองเราเก่ียวกบัโลกและจดุยนืของเรา 

ยังไม่ถูกต้อง ความมีตัวตนของเรานั้นทำาให้ผิดไป ดังน้ันความหลง 

สว่นใหญข่องเราจงึอยูท่ีค่วามคดิหรอืทศันคติของเรานีเ้อง และปัญหา

เกีย่วกบัความหลงจะทำาใหเ้ราแยกแยะไมไ่ดว่้าอะไรทีเ่ปน็ของจรงิและ

อะไรทีไ่ม่จรงิ ทำาใหเ้รายงัคงมองโลกตามแบบเดมิถึงแมว้า่มมุมองนัน้

จะไม่ถูกต้องก็ตาม 

ความหลงสร้างโลกทัศน์ของเรา ซึ่งรวมไปถึงความเชื่อตลอดจน

แนวความคดิและความเหน็ตา่งๆ ของเราเก่ียวกับทกุสิง่อยา่ง ขอ้มลู

ตา่งๆ เหล่านีถู้กเกบ็บนัทกึไวใ้นความทรงจำาหรอืสญัญาของเรา เราจำา 

สิง่ต่างๆ และสถานการณต์า่งๆ กเ็พราะเราต้องการความมัน่คงแน่นอน  

ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่เราไปในที่ที่ไม่เคยไป เราจะคอยมองหาว่า 

สิ่งต่างๆ ที่เราต้องการใช้อยู่ที่ไหน และเมื่อพบเห็นแล้วเราก็จะจดจำา

ตำาแหนง่แหล่งทีข่องสิง่เหล่านัน้ เมือ่เรามีความจำาเป็นตอ้งใช ้เรากจ็ะ 

รู้ว่าเราจะหามันได้ที่ไหน เราสำารวจตรวจสอบสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา 

บอ่ยครัง้เพือ่ทีจ่ะมัน่ใจไดว้า่สิง่ตา่งๆ อยูใ่นทีท่ีม่นัควรจะอยู ่เราจะคอย 

ปรับความทรงจำาอยู่ตลอดเวลา ด้วยวิธีน้ี ถ้ามีบางสิ่งบางอย่าง 

เปล่ียนแปลงหรอืผดิแปลกไป เราจะสงสยัและสอบถามเกีย่วกบัการ

เปลี่ยนแปลง แล้วจึงปรับความจำาของเราตามนั้น เราต้องการความ

มั่นใจว่าสิ่งต่างๆ มีความจีรังถาวรอยู่ตลอดเวลา

เราคอยแสวงหาความมั่นคงถาวรอยู่เสมอ ถาวรในแง่ที่ว่า 

ความทรงจำาของเราทำาให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งต่างๆ นั้นยังคงเหมือนกับ 

ที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ เราได้สร้างความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงถาวร 
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ซึ่งเรานำาไปใช้กับโลกด้วย ดังนั้นเวลาที่โลกของเราได้เปลี่ยนแปลงไป 

โดยส้ินเชิง เราจึงเป็นทุกข์กับมันมาก โลกดูเสมือนว่าจะมีการ

เปลีย่นแปลงไปโดยฉบัพลนัทนัใด แตท่ีจ่รงิแลว้มนัมคีวามเปลีย่นแปลง 

อยูต่ลอดเวลา เพียงแตจ่ติของเราเองเท่านัน้ทีท่ำาใหโ้ลกดเูหมือนกบัวา่ 

มีความมั่นคงถาวร 

ดงันัน้ เราจงึมกัจะหลงอยูก่บัวธิทีีเ่รามองและเขา้ใจ เราคลอ้ยตาม 

กับความเข้าใจนั้น เพราะว่าเราต้องการความสบายใจ ถ้าไม่มีความ

มั่นคงนั้น ถึงแม้ว่ามันจะไม่จริงเลยก็ตาม เราจะรู้สึกว่าต้องคอย 

จับตามองดูทุกๆ สิ่งรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลา และนั่นจะทำาให้เรา

ไม่สบายใจ เพราะฉะนั้น เราจึงพยายามที่จะทำาให้โลกและสิ่งต่างๆ  

รอบๆ ตัวเรามีความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อที่เรา 

จะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรและรู้สึกปลอดภัย เรากล่อมตัวเราเองให ้

หลงเชื่ออยู่กับความมั่นคงที่ปลอมๆ เพราะเราหลงคิดว่าโลกเรา 

คงทนถาวร ซึง่ในความเปน็จรงิแลว้มนัไมเ่ปน็เชน่นัน้ ทกุสิง่อยา่งนัน้ 

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นว่า

ทุกสิ่งนั้นแปรเปลี่ยน แต่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดี

เราต้องเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงมิใช่เพียงเกิดขึ้นกับโลก

ภายนอก แต่เกิดขึ้นภายในตัวเราเช่นกัน เวลาที่เรามองสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

จากอีกมุมหนึ่งหรือในเวลาที่ต่างกัน เราเห็นว่าสิ่งนั้นได้เปลี่ยนไป  

แต่ความเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในตัวเรา หรือผู้ที่มองมัน 

นั่นเอง และนี่คือความหมายที่แท้จริงของอนิจจังหรือความไม่เที่ยง  

ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาภายในตัวเรา เราจำาได้ว่า 
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เคยเห็นบางสิ่งบางอย่าง แต่พอเวลาที่เราเห็นมันอีกครั้ง สิ่งนั้นก็จะ

เก่าหรือแก่ลง ในขณะเดียวกัน เราได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 

มากมาย เพราะฉะนัน้สิง่นัน้จึงถกูมองในมุมทีต่า่งออกไปภายในตวัเรา  

สิ่งนั้นจึงดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไป แต่จริงๆ แล้วกลับเป็นตัวเราเอง 

มากกว่าที่เปลี่ยนไป ความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเรามีความสำาคัญ 

และเกี่ยวข้องกับตัวเรามากกว่าความเปลี่ยนแปลงภายนอก 

ความเปลีย่นแปลงเหลา่นีเ้กดิขึน้ในจติ ทศันคต ิและความเขา้ใจของเรา  

เป็นต้น

นอกจากน้ัน ความเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นในอัตตาหรือตัวตน 

อกีดว้ย ซึง่เราคดิวา่จรีงัยัง่ยนืและมัน่คงเช่นกนั และนีค่อืจดุทีค่วามหลง 

ปิดบังไม่ให้เราเห็นความจริง มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าอัตตาหรือตัวตนนั้น

ไมม่อียูจ่รงิดงัทีช่าวพทุธหลายๆ คนเชือ่ จรงิๆ แลว้เราทุกคนมอัีตตา

ตัวตนจริง แต่ทว่ามันแปรเปลี่ยนอยู่ทุกขณะจึงไม่มีความเที่ยงแท้ 

แน่นอน และเพราะเป็นเช่นนี้เอง ความคิดเกี่ยวกับอัตตาหรือ 

ตัวตนนั้นจึงไม่ผิด ตราบใดที่เรารู้ว่าอัตตาตัวตนไม่ได้เป็นสิ่งที่มั่นคง

ถาวร ที่จริงแล้วเราจำาเป็นที่จะต้องมีตัวตน เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เรา 

ทกุคนรบัรูแ้ละสัมผสั แตเ่มือ่เราพนิจิพิจารณาใหด้ ีเราจะเหน็วา่ความ

เปน็ตวัตนของเราไมไ่ดต้ัง้อยูน่านถงึสองวนิาที มันเปล่ียนแปลงอยา่ง

ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสว่าไม่มีอัตตาหรือตัวตน ท่านตรัสว่าไม่มี

สิ่งใดท่ีมั่นคงถาวรที่เราจะสามารถเรียกมันได้ว่า “ตน” ในพระสูตร 

กล่าวไว้ว่า “ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง” อะไรที่เป็นอนิจจังล้วนเป็นทุกข์  
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อะไรที่เป็นอนิจจังและทุกข์ ล้วนเป็น “อนัตตา” น่ีแสดงให้เห็นว่า 

ในสมัยพุทธกาล ผู้คนคงเห็นว่าธรรมชาติที่แท้จริงของตนคือ 

ความสุขท่ีแน่นอนสมบูรณ์ กล่าวคือ ถ้าส่ิงน้ันไม่ใช่ความสุขท่ีม่ันคงถาวร 

ก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวตนของเราได้ สูตรสำาเร็จของความคิดเช่นนี้ 

ปรากฏในพระสูตรอยู่เสมอ และคงต้องเป็นสิ่งที่คนท่ัวไปในสมัย 

พุทธกาลเช่ือว่าเป็นจริง ซ่ึงแตกต่างกับผู้คนในยุคปัจจุบัน ความสัมพันธ์ 

ระหว่างความสุขและความเช่ือในตัวตนคงต้องเป็นความรู้ความเชื่อ 

ทั่วไปในสมัยนั้น และความเชื่ออันนี้เองที่พระพุทธองคท์รงแก้ไขด้วย

หลักคำาสอนเกี่ยวกับอนัตตา

แนวความคิดเกี่ยวกับตนนั้นพอสรุปได้ว่า สิ่งใดๆ ที่เป็นอนิจจัง

ล้วนเป็นทุกข์ และสิ่งใดๆ ที่เป็นอนิจจังและเป็นทุกข์ ก็ไม่สามารถที่ 

จะถือไดว้า่เปน็ความสขุท่ีมัน่คงถาวร เพราะฉะนัน้การไมม่อีตัตาตวัตน 

หมายถึงการปราศจากตัวตนที่แน่นอนที่จะเปรียบเสมือนความสุข 

ทีถ่าวร เพราะทกุสิง่ลว้นแปรเปลีย่น จงึไมม่ส่ิีงใดทีน่่าพอใจ และเพราะ 

ทุกสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นที่พอใจ จึงไม่มีอัตตาตัวตนที่มั่นคง

ถาวรอยู่จริงในที่ใดเลยในจักรวาล พระพุทธองค์มิได้ตรัสว่าไม่มี

ความเป็นตัวตนในความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ  

แต่พระองค์ทรงกล่าวว่าไม่มีตัวตนท่ีเท่ียงแท้แน่นอนอยู่จริง พระพุทธองค์ 

ตรสัวา่ตวัตนสามารถทีจ่ะเปน็กาย เปน็เวทนา เปน็สญัญา เปน็สงัขาร 

และก็เป็นวิญญาณ ความเป็นตัวตนของคนสามารถที่จะสลับ 

สบัเปลีย่นไปมาอยูใ่นขันธ์ตา่งๆ มนัไมเ่ทีย่งแทแ้นน่อน สลบัสบัเปลีย่น 

อยู่ตลอดเวลา
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ความหลงของเราไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรารับรู้สัมผัสทุกสิ่ง

จากมุมมองส่วนตัวของตนเท่าไรนัก แต่เป็นเรื่องที่ว่าเราปฏิเสธ 

ความเปลี่ยนแปลงและยึดติดอยู่กับความเป็นตัวตนว่าเป็นสิ่งที่ 

แท้จริงและยั่งยืน เรามีความเชื่ออย่างเหนียวแน่นว่าความเป็น 

ตัวตนหรืออัตตาของเราเป็นสิ่งที่มั่นคงจนไม่มีประโยชน์ที่จะ 

ปฏิเสธว่าไม่มี ในอีกแง่หนึ่ง ตราบใดที่เรายังคงไม่ยอมรับความ

เปลี่ยนแปลง เราก็จะไม่มีวันเห็นความจริงของอนัตตาหรือความ

ไม่มีตัวตน ความหลงเกี่ยวกับตัวตนถูกเชื่อมโยงอยู่กับความหลง

เกี่ยวกับความมั่นคงถาวรอยู่อย่างเต็มที่

ความหลงขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับตัวตนฝังรากลึกจึงมีผลอย่างยิ่ง

ต่อวิธีการที่เรามีปฏิกิริยาและความสัมพันธ์กับโลก พระพุทธองค ์

ทรงเรยีกความหลงนีว้า่ “มานะทฏิฐ”ิ หรอืความคดิวา่ “เรามเีราเปน็”  

เรามีความเห็น เรามีแนวคิด เรามีความนึกคิด เป็นต้น ในแง่การ 

มีปฏิสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานกับโลก แนวความคิดเกี่ยวกับอัตตาตัวตน 

เป็นสิ่งที่จำาเป็น เพราะเราต้องมีหลักเพื่อเปรียบเทียบตัวเราเองกับ 

ผู้คนและสิ่งอื่นๆ รอบๆ ตัวเรา เราต้องมีหลักยึดบางอย่างเพื่อที่จะ 

อยูร่อดในโลกนี ้จติเราจงึสรา้งมมุมองของตนเองขึน้มา ซึง่กไ็มเ่ปน็ไร 

เพราะเปน็เรือ่งจำาเปน็ แตท่วา่เรากลบัไปยดึมัน่ถอืมัน่อยูก่บัอปุาทาน 

ความเชื่อท่ีว่าตัวตนเป็นของจริงอย่างเหนียวแน่นและทึกทักเอาเอง

ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ความหลงนี้เริ ่มเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อว่าตัวตนเป็นความจริงแท้ 

แน่นอน และเรามีปฏิกิริยาจากมุมมองที่เอาตัวตนเป็นที่ตั ้ง  
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เราจึงมีความคิดเห็นว่าตัวเรานั้นยิ่งใหญ่ ถูกต้อง ดี และเหมาะสม  

แนวความคิดต่างๆ เหล่านี้เชื่อมโยงไว้กับอะไร มันเชื่อมโยงกับ 

มุมมองต่างๆ ของเราเกี่ยวกับอัตตาตัวตนซึ่งจริงๆ แล้วเป็น

ตัวปลอมหรือสิ่ งที่มาแอบอ้าง อย่างมากที่สุดเราสามารถ

พูดได้ว่าตัวปลอมนี้ เป็นมารที่จำาเป็น แต่มันก็ไม่ใช่ของจริง  

ดังนั้นพื้นฐานของการคิดทั้งหมดของเราจึงเป็นการหลงผิดและ

ไม่ถูกต้อง

อวิชชาและตัณหาเป็นเหตุปัจจัยที่สร้างความหลงเกี่ยวกับ

ความเป็นตัวตน กล่าวคือสร้างความหลงที่ว่า เราอยู่ได้เพราะม ี

ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับอีกสิ่งหนึ่ง หมายความว่า ตนจะมีอยู่ได ้

ก็ต่อเมื่อเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตน กิเลสชักจูงให้เราเชื่อว่า

สิ่งที่สำาคัญคือประโยชน์ที่เราจะได้รับหรือความได้เปรียบของ 

ตัวเรา กิเลสทำาทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำาได้เพื่อที่จะสร้าง 

ภาพลกัษณข์องตวัตนทีช่ดัเจน ในทีส่ดุปญัหาตา่งๆ ทีเ่ราประสบนัน้ 

ล้วนมีเหตุมาจากการเชื่อในความคิดเกี่ยวกับการมีตัวตนนั่นเอง

เมื่อมีอัตตาตัวตน ก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่ตน ซึ่งสองสิ่งนี้มีความ

สัมพันธ์กัน ในความสัมพันธ์นี้ สิ่งที่ไม่ใช่ตนเป็นสิ่งที่กำาหนดตัวตน  

และสิ่งที่เป็นตัวตนก็เป็นตัวกำาหนดสิ่งที่ไม่ใช่ตนเช่นกัน สองสิ่งนี ้

อาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าไม่มีสิ่งที่ไม่ใช่ตน ตัวตนก็จะหายไป ไม่ม ี

ความหมายอะไร สิง่ทีไ่มใ่ชต่นจงึตอ้งอยูแ่ละคอยชีไ้ปทีต่วัตนอยูเ่สมอ  

บ่งชี้ที ่ความเป็นเรา
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ความเช่ือว่ารูปจะต้องไม่เปล่ียนแปลงคือพ้ืนฐานของแนวความคิด 

เกี่ยวกับตัวตนและความคิดที่ว่าตัวตนนั้นมีอยู่จริงอย่างถาวรและ 

อิสระ ตัวตนมีอยู่จริง ทุกคนมีตัวตน แต่ตัวตนเป็นกระแสทีต่่อเนื่อง 

ไมม่ทีีส่ิน้สดุของสภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงอยูท่กุขณะ เปล่ียนแปลงลกัษณะ 

อยู่เป็นนิจเหมือนกับกิ้งก่าเปลี่ยนสี จึงมิใช่ว่าตัวตนไม่มีอยู่จริง  

แต่มันเป็นกลุ่มก้อนของความแปรเปลี่ยน เราจึงไม่สามารถที่จะชี้

เฉพาะเจาะจงว่า ตัวตนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะเมื่อเราชี้ไป ตัวตนก็

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปแล้วในทันที

ดว้ยเหตนุีเ้อง ความเชือ่เก่ียวกับตวัตนวา่เป็นสิง่ทีเ่ทีย่งแทแ้นน่อน 

ไม่เปลี่ยนแปลงของพวกสัสสตทิฏฐิ (eternalists) จึงค่อนข้างจะ 

ไม่ถูกต้อง ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งน้ันก็ต้องเป็น 

พระนิพพาน แต่พระนิพพานมิได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแน่นอน  

เวลาที่เรามีสิ่งต่างๆ เราสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของ 

สิง่เหลา่นัน้ได ้ถา้เราสามารถเปรยีบเทยีบสิง่ตา่งๆ ได้ ดงันัน้สิง่เหลา่นัน้ 

จึงต้องเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเพื่อที่จะดำารงอยู่ได้

ธรรมชาติของการมีอยู่ดำารงอยู่สามารถที่จะพูดได้ว่ามีความ

ขัดแย้งกันเอง เราอาจจะกล่าวได้ว่า ลักษณะพื้นฐานของการมีอยู ่

คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกขณะ ความมีอยู่จึงขึ้นอยู่กับ 

ความเปลีย่นแปลง ในขณะเดยีวกนั สิง่ใดกต็ามทีเ่ปลีย่นแปลง สิง่นัน้ 

ก็ไม่ใช่ของจริง เพราะมันไม่เที่ยงไม่คงทน ลักษณะพื้นฐานของ

ความเป็นจริงคือความมั่นคงยั่งยืน ดังนั้นสิ่งที่ขัดแย้งกันเองก็คือ 

สิ่งที่มีอยู่นั้นไม่จริง และสิ่งที่เป็นจริงนั้นไม่มีอยู่ ความเป็นจริงและ
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ความมีอยู่จึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ โลกของการรับรู้ต่างๆ ทาง

สัมผัสถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมีอยู่ เพราะไม่มีอะไรเลยที่คง

สภาพเดิมจากชั่วขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่ง ไม่มีอะไรเลยที่เรารับรู้

และสัมผัสมีความคงที่และไม่เปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งล้วนหมุนเวียน

เปลีย่นแปลง พระนพิพานเปน็ความเปน็จรงิสิง่เดยีวทีจ่รีงัยัง่ยนืและ 

ไม่เปลี่ยนแปลง

เราจึงสามารถพูดได้ว่าตัวตนมีอยู่เพราะเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยน 

อยู่ทุกขณะ คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับคำาสอนของพระพุทธองค์

ในเรือ่งอนตัตา ความรูท้างดา้นปญัญาทีส่มมตุกินัในทางพุทธศาสนา 

เช่ือว่าไมมี่ตวัตน แตใ่นความเป็นจรงิ เราไมส่ามารถกลา่วได้วา่เราไมม่ ี

ตวัตน เพราะเราไดส้รา้งมนัขึน้มาแลว้ มนัจงึมอียู ่และเราก็อา้งองิถึงมนั  

การอา้งอิงถึงนัน้คอืสิง่ทีแ่สดงให้เห็นวา่ตวัตนมอียูแ่ละเรายังรกัษามัน

ไวอ้กีดว้ย ดังนัน้มมุมองความคดิเก่ียวกับตวัตนนัน้มอียูจ่รงิ แตแ่นน่อน 

วา่ไมม่สีิง่ทีเ่ป็นตวัตน ไม่มตีวัตนทีแ่นน่อน ตวัตนของบคุคลทีม่เีกดิจาก 

ความหลงนั่นเอง

เราลองนกึภาพตวัตนเหมือนกบัลมหมนุ เหมือนกบัพายุทอรน์าโด 

ที่พัดเข้ามาในพื้นที่โดยก่อให้เกิดลมหมุนวนอย่างรุนแรง ก่อให้เกิด 

ความเสยีหายและทำาลายทกุสิง่ทุกอยา่งทีอ่ยูใ่นเสน้ทางทีม่นัพดัผา่น  

แต่เมื่อเราศึกษาอย่างละเอียด เราพบว่ามันเป็นเพียงอากาศที่เป็น 

ลมธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้น และเมื่อลมหยุดหมุน  

พายหุายไปไหน เราหามนัไมเ่จอ ลมพายไุดห้ายไปโดยสิน้เชงิ กลา่วคอื  

ไม่มีสิ่งใดที่เป็นแก่นสารอะไรเลยตรงนั้น ไม่มีสิ่งใดตรงนั้น การมีอยู่ 
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หรือปรากฏของมันเป็นเพียงแค่การหมุนหรือความเคลื่อนไหว

แปรเปล่ียนนั่นเอง ซึ่งอัตตาตัวตนก็มีลักษณะคล้ายกันมาก  

เสมือนเป็นลมพายุหมุนของสภาวะที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ 

ผลักดันของกิเลสตัณหา

อัตตาตัวตนถูกใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างโลกของกิเลสตัณหา ที่จริง 

เรากลา่วถึงอัตตาในรปูของประธานและกรรม เมือ่เราสมัผสัสิง่ตา่งๆ 

กจ็ะมผู้ีทีส่มัผสัและสิง่ทีถู่กสมัผสั เมือ่เราเหน็สิง่ตา่งๆ กจ็ะมผีูท้ีเ่หน็

และสิ่งที่เราเห็น เราพูดว่า “ฉันเห็นสิ่งนั้น” โดยต้ังสมมุติฐานว่ามี

ตัวตนบางอย่างที่เห็นสิ่งนั้น “ฉันได้ยินสิ่งนั้น” หรือ “ฉันคิดเกี่ยวกับ 

สิ่งนั้น” ความคิดเก่ียวกับอัตตาตัวตนคอยเข้ามามีบทบาทอยู่ใน

การรับรู้สัมผัสของเราอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในแต่ละกรณี ตัวตนที่ 

ปรากฏขึ้นจะแตกต่างกัน ตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการเห็นก็มิใช่ตัวตน

เดียวกับตัวตนในการไดย้นิ ตวัตนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมัผสัภายนอกกม็ใิช่

ตวัตนเดยีวกบัตวัตนในการคดิหรอืจดจำา เปน็ต้น ในแต่ละสภาวจติใหม ่

ก็จะมีตัวตนที่แตกต่างออกไปเกิดขึ้นหรือมีจุดอ้างอิงที่ไม่เหมือนกัน 

และแต่ละจุดอ้างอิงก็มีความเชื่อมโยงกับกิเลสต่างๆ

สภาวจิตที่ตกต่ำามีความเกี่ยวข้องกับกิเลสอย่างเห็นได้ชัด  

แต่สภาวจิตที่ดีก็เกี่ยวข้องกับกิเลสเช่นกัน เสมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำา 

เราจมอยู่ในกิเลสตัณหาต่างๆ เสียจนเราไม่เคยรับรู้ถึงมุมมองอื่นๆ 

เหมือนกับที่ปลาที่รู้จักแต่การว่ายเวียนอาศัยอยู่ในน้ำา ในทำานอง 

เดยีวกัน เราก็ไม่สามารถทีจ่ะนกึภาพของชีวติเราทีป่ราศจากกเิลสได้

วา่จะเป็นเช่นไร เพราะการทีเ่รามกีเิลสอยูต่ลอดเวลา เราจึงรูแ้คเ่พยีง 



อัตตา 365

จากมุมมองของมัน เรื่องราวของฝ่ายกิเลสเป็นนวนิยายชีวิตของ

แต่ละบุคคลหรือตัวปลอมที่เราเรียกว่า “ตน”

อัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่ยากที่จะอธิบาย เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา เราจึงพยายามหาสิ่งที่เป็นจริงของมันที่จับต้องได้มา 

เพื่อยืนยันรับรอง ความคิดของเราส่วนใหญ่เกิดขึ้นไปก็เพื่อเหตุนั้น  

ทีจ่ริงแลว้มนัคอืเหตผุลวา่ทำาไมเราจงึทำาสิง่ตา่งๆ มากมาย และทำาไม

จึงมีกิเลสตัณหาต่างๆ มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวตนเป็นภาพลวง 

ทีก่ิเลสตัณหาสร้างขึ้นมาเพือ่ที่จะมีอทิธิพลต่อเรา ในเมือ่เรามตีวัตน  

เราก็ควรจะรู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไร เพื่อที่จะรู้จักตัวเรา เราจึงต้องมี 

วตัถตุา่งๆ และผูค้นอืน่ๆ รอบๆ ตวัเราเพือ่ท่ีจะคอยชีบ้อกวา่เราคอืใคร  

นอกจากนัน้ มมุมอง ทัศนคต ิและความรูส้กึทางอารมณต์า่งๆ กเ็ปน็สิง่ 

ทีแ่สดงใหเ้หน็ความเปน็เราเชน่กนั เราเปน็คนประเภทน้ี ซึง่หมายถึง 

เปน็ประเภททีเ่ราเช่ือวา่ตวัเราเองเปน็แบบนัน้ เราอาจจะคดิไมเ่หมอืน 

คนอื่น แต่เรายึดติดอยู่กับความเชื่อที่ว่า “เราเป็นคนประเภทนี้”  

เราต้องการทีจ่ะตอกย้ำาความเช่ือนัน้ ดงันัน้เราจงึประพฤตใินแนวทาง

ที่เราคิดว่าคนประเภทน้ันควรจะทำาตัวอย่างไร และส่วนมากมักจะ

ทำาให้ตัวเองขายหน้าในการกระทำาเช่นนั้น

ถา้เราสามารถทีจ่ะปลอ่ยวางความคดิเกีย่วกบัความเปน็ตวัตนได ้ 

เราก็จะปลอดภัย ตรงนี้อาตมาไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะ

ละวางอัตตาตัวตนไดอ้ยา่งง่ายดายเชน่นัน้ เพราะเราไมส่ามารถทำาได ้

คนเราไม่สามารถที่ละวางอัตตาตัวตนได้ง่ายๆ ถ้าเราละวางตัวตนได้

ในด้านนี้ เราก็จะสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในอีกด้านหนึ่ง ทางเดียวที่ดี
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ที่เราจะทำาได้ก็คือควรปฏิบัติภาวนา ทำาสมาธิ เจริญศีล สมาธิ และ

ปัญญา จนกระทั่งจิตเรามีปัญญา เมื่อจิตได้เจริญปัญญาจนถึงระดับ

เพียงพอแล้ว การละวางของอัตตาตัวตนจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ 

จะไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องพยายามดิ้นรนที่จะละวางมัน หากเรา

เข้าใจถึงภาพลวงของความเป็นตัวตนอย่างชัดเจนแล้ว ความอยาก 

ที่จะยึดติดอยู่กับอัตตาตัวตนหรือความเป็นตัวตนของเราก็จะ 

หมดสิ้นไปเอง

การปล่อยวางความเป็นตัวตนของเรามิได้เหมือนกับการที่ 

คนเลิกสบูบหุรี ่แตก่ย็งัอยากทีจ่ะสบูมนัอยูต่ลอดเวลา ในความเปน็จรงิ 

คนที่เลิกบุหรี่แต่ยังอยากอยู่เช่นนั้นก็เรียกว่ายังไม่ได้ว่าเลิกมัน 

อย่างจริงจัง ตราบใดที่ยังมีความอยากอยู่ เขาก็ยังไม่ได้เลิกจริงๆ  

แต่ในการลดละกิเลสจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เลย มันอาจจะ

เป็นในลักษณะที่ว่าตัณหาความอยากบางอย่างได้หายไปโดยสิ้นเชิง 

ถงึขนาดทีเ่รานกึขึน้ไดว้นัหนึง่วา่ “กเิลสตวัน้ันไมเ่หน็โผลข่ึน้มาเหมอืน

แตก่อ่น ฉนัเลกิสนใจมนัแล้ว” ความสนใจในสิง่น้ันได้หายไป น่ีคือการละ 

ความยึดมัน่ถือมัน่ทีค่วรจะเปน็ กลา่วคอืมนัควรจะเปน็ไปโดยอตัโนมติั 

และหมดไปโดยสิ้นเชิง

การปฏิบัติภาวนามิใช่เรื่องยากเท่าไรนัก แต่การที่จะเอาชนะ

สิ่งต่างๆ ที่เข้ามาขัดขวางการปฏิบัติต่างหากที่เป็นเรื่องยากมาก  

ในความเปน็จรงิ ตวัเราเองนัน่แหละทีเ่ปน็อปุสรรคสำาคัญท่ีสดุในการ

ภาวนา เรามักจะไปทำาสิ่งต่างๆ ที่ไม่ควรทำา มันมิใช่แค่เป็นเรี่องของ

การทำาในสิ่งที่ถูกท่ีควร แต่เป็นเรื่องของการเข้าไปในทางที่ถูกต้อง
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มากกว่า เมื่อเราเดินไปในทางที่ถูกที่ควร เราก็จะเริ่มพบเห็นว่ามี

สิ่งต่างๆ ที่เราทำาผิดเอาไว้ และเราเริ่มที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  

ดงันัน้ในการเดินไปในทางทีถ่กูตอ้ง เราจงึคอ่ยๆ ละความหลงของเรา 

และต่อจากนั้นก็เรียนรู้ที่จะไม่กระทำาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดต่อไป

ในอนาคต

แน่นอนว่าอุปสรรคของการบรรลุเป้าหมายก็คือความยึดมั่น 

ถือมั่นในอัตตาตัวตน ดังนั้นเพ่ือที่จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคทาง

จติใจใหไ้ด้นัน้ เราตอ้งยอมทิง้ความเปน็ตวัตนทีเ่ราเหน็ว่ามคีา่ของเรา

ไปบา้ง เราตอ้งยอมรบัวา่ ในระดบัหนึง่เราไมส่ามารถทีจ่ะแยกตัวเรา 

ออกจากคนอื่นๆ ได้อีกต่อไป คนส่วนมากไม่พร้อมที่จะไปถึงขั้นนั้น  

การที่ยอมรับในจุดนี้ เราจึงถูกบีบบังคับให้สละแรงจูงใจส่วนตัว 

หลายประการและเลิกพฤติกรรมบางอย่างของเรา ยกตัวอย่างเช่น 

เราไม่สามารถที่จะมองผู้อื่นเป็นศัตรู เพราะเมื่อไม่มีการแยกตัวตน

ของเราออกมา การเกลียดชังผู้อื่นก็เท่ากับการเกลียดชังตัวเอง

ยิ่งไปกว่านั้น การปฏิบัติภาวนาไม่ใช่เพื่อเป็นการทำาลายตัวตน  

แต่เป็นการทำาให้เราเข้าใจว่าอัตตาตัวตนเป็นเพียงภาพลวงหรือสิ่งที่

ไม่จริง ไม่มีการทำาลายตัวตนเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องทำาลาย แต่มัน

เป็นเสมือนกับการพยายามที่ขจัดเงาเสียมากกว่า ในอีกแง่หนึ่งการ

มองทะลุผ่านภาพลวงก็เป็นการทำาให้เรามองเห็นธรรมชาติที่แท้จริง 

ของจติ โดยพืน้ฐานนัน้มรรคผลนพิพานมอียูแ่ลว้ในตัวเรา มนัต้องมอียู ่ 

มิฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ เพราะพระนิพพาน

มิได้ขึ้นอยู่กับการเกิดดับ พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า 
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อะไรก็ตามท่ีเกิด กต็อ้งดบั ซึง่หมายถงึวา่มรรคผลนิพพานน้ันต้องมอียู ่

ภายในตวัเราอยูแ่ลว้ตลอดเวลา มฉิะนัน้กจ็ะตอ้งมพีระนพิพานเกดิขึน้  

ณ จดุใดจุดหนึง่ ซึง่ไมถ่กูตอ้งตามธรรมชาตขิองพระนพิพานทีม่คีวาม

จีรังยั่งยืน

นี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของพระธรรมหรือธรรมะท่ีอยู่ในจิตใจ  

ใจเราสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดให้ไปในทางธรรมอยู่เสมอ แต่แรงดึงดูดนี้ 

จะต่างจากแรงของกิเลสตัณหา และก็มิได้เหมือนแรงดึงของเด็กที่

ตอ้งการทีจ่ะรบัประทานขนมในขณะนี ้อนันัน้เป็นแรงดึงดูดของกเิลส

ตณัหา แรงดึงดูดของธรรมะคอืความตอ้งการความโหยหาทีจ่ะกลบัคืน 

ไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ว่าเป็นของจริงแท้แน่นอน เป็นความ 

ปรารถนาในทางที่ถูกที่ควรเพื่อที่จะกลับบ้านซึ่งเป็นที่ ท่ีทุกสิ่ง 

ทุกอย่างนั้นถูกต้องและลงตัว 

ในท่ีสดุแลว้ การดำาเนนิตามทางธรรมเพ่ือทีจ่ะกลบัสูบ่า้นทีแ่ทจ้รงิ 

ของเราก็คือการละความยึดมั่นถือมั่นในความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับตัวตนของเรา การเดินทางกลับบ้านของเราเริ่มจากการพิจารณา

ความยึดมั่นถือมั่นของเราทั้งหมดด้วยไตรลักษณ์อันได้แก่ อนิจจัง  

ทกุขงั อนตัตา อนจิจงั คอืความไมเ่ทีย่งแทแ้นน่อน ความเปลีย่นแปลง

ทกุขณะ ความไมย่ัง่ยนืของทกุสิง่ทกุอยา่ง ทกุขงั คอืความไมส่บายใจ 

และความไมพ่อใจ การทีส่ิง่ตา่งๆ ไมอ่ยูภ่ายใตอ้ำานาจของเรา เราเหน็วา่ 

ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีอะไรที่ต้ังอยู่ได้นาน เราได้ 

บางสิ่งบางอย่างที่ดีมาและในไม่ช้ามันก็จากไป ซึ่งมิได้เป็นรากฐาน

ของความสขุทีจ่รีงัยัง่ยนื อนตัตา คอืการทีส่ิง่ตา่งๆ เปลีย่นแปลงและ
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ไม่น่าพึงพอใจเพราะไม่สามารถท่ีจะเป็นฐานให้กับตัวตนนี้คงอยู่ได้  

ตวัตนจะมอียูไ่ดอ้ยา่งไรในส่ิงท่ีแปรเปลีย่นและควบคุมไมไ่ด้ เมือ่ทกุสิง่ 

เปลี่ยนแปลง ตัวตนก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วแม้เพียงในชั่วระยะเวลา 

สั้นๆ

วิถีของธรรมคือการท่ีจะรู้เห็นถึงส่ิงน้ีว่าเป็นเช่นน้ี รู้ว่าทุกส่ิงล้วนอยู่ 

ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ 

อยา่งละเอยีด จะชว่ยลดละอปุาทานความยดึมัน่ถือมัน่ตา่งๆ ของเรา  

การไดเ้หน็กฎไตรลกัษณอ์ยา่งถอ่งแท ้เรากจ็ะไมย่ดึติดกับสิง่ใด เพราะ

เราจะไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนได้อย่างไร เมื่อเราไปคว้าไปยึด 

มนัเข้า มนัก็หายจากเราไปในทนัท ีเปรยีบเสมอืนกบัการทีต่กัน้ำาดว้ย

ที่กรอง น้ำานั้นก็จะไหลผ่านออกไปเลยทันทีเช่นกัน

ส่ิงท่ีเราเรียกว่าตนและคิดว่าเป็นตนน้ันเก่ียวเน่ืองมาจากความหลง 

ทีท่ำาใหค้ดิเอาเองวา่มตีวัเราเปน็คนอยูใ่นโลกน้ี แต่สิง่ทีเ่ปน็ธรรมะน้ัน 

ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไป เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความ 

เปน็อตัตาตวัตน แตก็่สามารถเขา้มาชว่ยได ้และเชน่เดียวกบัความหลง  

ธรรมะก็อยู่ในจิตใจเช่นกัน สองสิ่งนี้อยู่เคียงข้างกันภายในจิตใจ  

ความหลงนี้เป็นเหตุปัจจัยที่สร้างความรู้สึกว่าต้องมีทั้งสองอย่างอยู่

ด้วยกันและพยายามที่จะทำาให้ความคิดเช่นนั้นคงอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง 

เราจงึเป็นทุกข ์เพราะไมว่า่จะทำาใหส้ิง่ตา่งๆ ดเูหมอืนวา่คงทีอ่ยูอ่ยา่งไร  

สิ่งเหล่านั้นย่อมเปล่ียนแปลงอยู่เสมอเพราะล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจัง 

เราจงึเปน็ทกุข ์เพราะผูท่ี้เราคดิวา่เปน็ตวัเราพยายามท่ีจะยบัยัง้ความ 

เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้
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ผู้ทีเ่ราคิดวา่เปน็เราหรอืตวัตนของเราไมส่ามารถทีจ่ะรูค้วามจรงิ 

ได้เลย และผู้ที่ดูเหมือนว่าเป็นคนอ่ืนหรือสิ่งอื่นก็คือความจริง  

ในขณะที่อัตตาตัวตนไม่สามารถที่จะช่วยให้เรารู้เห็นความจริงได้  

แต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความจริงยังคงอยู่กับเราโดยมิได้จากไปไหน 

จริงๆ แล้วเราต้องเรียนรู้ว่าภายในตัวเรามีความจริงของธรรมะที่จะ

คอยบอกทางที่ถูกต้องให้เราอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องของการกระทำาที่ 

ถูกต้องและผิดศีลธรรม ตลอดจนเรื่องของวิธีของการปฏิบัติภาวนา

ทีเ่หมาะสมกับเรามากทีส่ดุ เพือ่จะตอ่สูก้บัความหลง เราตอ้งเรยีนรู ้

ที่จะไว้ใจในเสียงของธรรมภายในตัวเรา ยิ่งเราไว้ใจมันมากขึ้นเท่าไร 

พลังอำานาจของมนัในตวัเรากจ็ะเพิม่มากขึน้ และเรากจ็ะยิง่เขา้ใกลถ้งึ 

บ้านที่แท้จริงของเรามากขึ้นไปเท่านั้น



จิต

ครูบาอาจารย์ในสายวัดป่าได้คอยเน้นย้ำาอยู่เสมอถึงสิ่งที่ท่าน

เรียกว่า “ผู้รู้” ซึ่งในเรื่องนี้ ท่านต่างก็ได้แยกแยะให้เห็นอย่าง

ละเอียดเกี่ยวกับจิตซึ่งมีสองด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก 

คือผู้รู้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและสภาวะทางจิตซึ่งเป็นอารมณ์ที่

แปรปรวนขึ้นๆ ลงๆ และเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ เนื่องจากเราไม่เข้าใจ

ความแตกต่างในจุดนี้ เราจึงหลงคิดว่าอารมณ์ที่แปรปรวนเป็น

ของจริง คิดว่านี่คือดวงจิต อันที่จริงแล้วมันเป็นเพียงสภาวะ

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงและไม่มีความคงที่เลยตลอดเวลา ในขณะที ่

ธาตุรู้ของจิตหรือผู้รู้นั้นเป็นสิ่งเดียวที่เป็นความจริงอันมั่นคง 

ไม่เปลี่ยนแปลง

ส่วนมากเราจัดการทำางานของจิตเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มและเรียก

มันว่า “จิต” แต่ในความเป็นจริงแล้ว อารมณ์หรือสภาวะของจิตนั้น

เกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้ของมัน เมื่อเราเห็นความแตกต่างนี้อย่าง

ชัดเจน เราก็จะรู้และเข้าใจว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ อย่างเช่น  
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ดแีละชัว่ สขุและทกุข ์หรอืชืน่ชมสรรเสรญิและตำาหนิติเตียน ลว้นเป็น 

สภาวะที่เกิดข้ึนซึ่งเป็นคนละส่วนกันกับผู้รู้ ท่ีเป็นผู้รับรู้อารมณ์ 

เหลา่นัน้ ผู้รูอ้ยูต่รงกลางระหว่างอารมณห์รือความรูส้กึสองอยา่ง เช่น 

สุขและทุกข์ เราเพียงแค่รู้มัน ถ้าเราสามารถเข้าใจตรงนี้ได้ชัดเจน  

เราก็จะสามารถปล่อยวางอะไรต่างๆ ได้อีกมาก

ในภาษาบาลี คำาว่า “จิต” มักใช้หมายถึง “ผู้รู้” คำาว่าจิตเองนั้น

ยากทีจ่ะแปล ในการพดูถงึธรรมชาตขิองจติ ภาษามขีอ้จำากัดของมนั  

ความพยายามที่จะแปลคำาว่าจิตเป็นภาษาอังกฤษมักจะก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิดเสมอ เพราะไม่มีคำาในภาษาอังกฤษที่ตรงกันหรือใช้

แทนกนัไดท่ี้จะครอบคลมุถงึความหมายทีแ่ทจ้รงิทัง้หมด ในความเปน็

จริงแล้ว ธรรมชาติที่แท้จริงของจิตนั้นไม่สามารถที่จะบรรยายด้วย

คำาพูดหรือนิยามความคิดได้ ความคิดต่างๆ เกี่ยวกับจิต ชีวิต หรือ 

วิญญาณ ล้วนไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริง ทุกคำาล้วนมีอุปาทาน 

เดิมๆ ที่ติดมาด้วยซึ่งจำากัดความหมายของมัน แต่จิตเป็นสิ่งที่เหนือ 

ข้อจำากัดใดๆ โดยสิ้นเชิง เพราะมันครอบคลุมและเกี่ยวเน่ืองกับ 

ทุกสิ่งทุกอย่าง คำาว่าจิตจึงปราศจากขอบเขตท่ีจะสามารถให้นิยาม

ความหมายได้

ด้วยเหตุผลนี้เอง คำาว่า จิต จึงควรจะคงไว้ดังเดิมโดยไม่ต้องมี

การแปลเป็นการดีที่สุด และควรให้คนพยายามที่จะเข้าใจคำาที่ไม่

คุ้นเคยดีกว่าที่จะทำาให้เขาเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงด้วยคำาแปลที่ผิดๆ 

ความเข้าใจผิดที่แอบแฝงอยู่ในรูปความรู้นั้นไม่มีวันที่จะทำาให้ใคร

เข้าถึงความจริงได้ 
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คำาว่า จิต มักจะถูกแปลว่า “mind” หรือใจ ซึ่งค่อนข้างจะทำาให้ 

เข้าใจผิด สิ่งที่เราเรียกกันว่า mind หรือใจนั้นแตกต่างจากจิต  

ใจประกอบไปดว้ยสภาวะของเวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ และ 

มักจะถือว่าเป็นผู้คิดและจดจำา สภาวะเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลง

ตามธรรมชาต ิลว้นมกีารเกิดขึน้ ตัง้อยูแ่ละดบัไปอยูท่กุขณะ แตใ่นทาง 

ตรงกันข้าม จติไมม่กีารเกดิดบั เปน็สิง่ทีต่ัง้อยูเ่องโดยไมเ่กีย่วเนือ่งกบั 

เวลาหรือสถานที่

คำาว่าจิตยากที่จะอธิบาย เหตุผลสำาคัญก็เนื่องจากจิตไม่ได้เป็น 

วัตถุที่จับต้องได้ และมิได้เป็นสิ่งที่จะสามารถที่จะชี้ให้เห็นหรือ

ตรวจดูได้เลย ดังนั้นในมุมมองทางโลกจิตจึงเหมือนกับไม่มีอยู่จริง  

เราสามารถรูไ้ดว้า่มจีติแตเ่ราไมส่ามารถมองเหน็มนัได ้จติไมเ่หมอืน 

กับวัตถุภายนอก และก็มิใช่เป็นสิ่งที่จะมากระทบเราทางระบบ 

สัมผัสหรือทางผัสสะ เราไม่สามารถที่จะรับรู้และเข้าใจธาตุรู้ได้ 

เพราะผู้รู้และการรับรู้เป็นสิ่งเดียวกัน การที่จิตจะรับรู้เข้าใจตัว 

จติเองได ้มนัจะตอ้งแยกตวัเองออกเปน็สองสว่น ซึง่มนักไ็มส่ามารถ 

ทำาได้

เพ่ือท่ีจะเข้าใจธรรมชาติของจิตในข้ันต้น เราควรจะทำาความเข้าใจว่า 

จิตมีหลายระดับ ในระดับหนึ่งจิตในชีวิตปกติธรรมดานั้นมีอยู่  

จิตแบบนี้เปรียบเสมือนความเคล่ือนไหวของคลื่นบนผิวน้ำาในทะเล  

เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนลึกที่นิ่งอยู่ภายใต้ผิวน้ำา เราอาจจะเรียกจิต 

ส่วนที่เคลื่อนไหวนี้ว่า “จิตปลอม” ซึ่งจิตปลอมนี้รับรู้อายตนะทั้งห้า  

รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ เป็นตัวที่ตัดสินใจและเป็นตัวที่ 
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กระทำากรรม กล่าวคือ เป็นตัวท่ีทำางาน น่ีคือสิ่งที่เราหมายถึงจิต 

ในชีวิตประจำาวัน

จิตปลอมนั้นมีคุณสมบัติและความสามารถที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา กล่าวคือไม่เคยปราศจากการเปลี่ยนแปลงเลย เมื่อจิต 

เกี่ยวข้องอยู่กับขันธ์ของกายและใจ มันจึงถูกเชื่อมโยงให้ขึ้นอยู่

กับโลกของการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะ จิตเปลี่ยนแปลงเพราะมัน

จำาเป็นต้องเปลี่ยน ทั้งนี้เป็นเพราะขันธ์ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของโลก 

มันจึงมีแต่ความไม่เที่ยงในตัวของมันเอง ดังนั้นจิตจึงไม่สามารถที่

จะอยู่คงที่ตายตัว ณ จุดใดจุดหนึ่งได้ด้วยเหตุนี้

อย่างไรก็ตาม จิตปลอมนี้เกาะติดอยู่กับในสิ่งที่เราเรียกว่า  

“จิตแท้” หรือ “จิตเดิม” อยู่เสมอ จิตแท้นี้แตกต่างจากจิตปลอม 

มันเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่และหยั่งไม่ถึง เปรียบเสมือนความกว้างใหญ ่

ไพศาลและความลึกของทะเลซึ่งตรงกันข้ามกับจิตปลอมที่เป็น

เพียงความรู้สึกที่เหมือนคลื่นเป็นระลอกอยู่บนผิวน้ำา คลื่นนั้นไม่ได ้

แยกออกจากทะเล แต่ก็มิได้มีผลกระทบกับทะเลเท่าไรนักเช่นกัน  

ในขณะเดียวกัน คลื่นต่างๆ อาจจะแปรปรวนและเคลื่อนไหวอย่าง

รุนแรงและมันไม่เคยสงบนิ่งเลย สภาพของคลื่นโดยปกติบนพื้นผิว 

ของทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่น้ำาที่อยู่ในส่วนลึก

ของทะเลจะคงที่อยู่เสมอ คือนิ่งและไม่เปลี่ยนแปลง

นามขันธ์ หรือเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มีความ

เชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวในระดับพื้นผิวเช่นกัน อวิชชาหรือ
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ความโง่เขลาที่ฝังลึกซึ่งแทรกเข้าไปในจิตธรรมดาและมีอิทธิพล

ต่อการรับรู้ของจิตดังกล่าวนี้ได้ใช้ให้นามขันธ์ทำางานเพื่อที่จะได้

รับรู้เข้าใจวัตถุต่างๆ เช่น การเห็นรูปและได้ยินเสียง เวลาที่จิต

ถูกนำามาใช้ในทางนี้ เราเรียกมันว่า “วิญญาณ” คือเป็นเครื่องมือ

ในการรับรู้ความรู้สึก จิตนั้นถูกปรับใช้เช่นนี้เพราะอวิชชาหรือ

ความโง่เขลาซึ่งแทรกเข้าไปในตัวจิตคอยแย่งชิงและใช้พลังของ

จิตให้ทำาสิ่งที่มันต้องการ

จุดมุ่งหมายสำาคัญอย่างหนึ่งของอวิชชาคือการเสพสัมผัส 

เหตผุลทีม่นัตอ้งการความรูส้กึตา่งๆ กเ็พือ่พสิจูนก์ารมอียูข่องมนัเอง 

หรือตัวตนของอวิชชา ทางเดียวที่จิตที่พร้อมด้วยอวิชชานั้น 

จะสามารถยืนยันตัวตนของมันก็คือด้วยการเชื่อมโยงให้ตัวมัน

สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ วิญญาณจึงเป็นสิ่ง

จำาเป็นสำาหรับจิตที่เต็มไปด้วยอวิชชาเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ 

ซึ่งช่วยเน้นย้ำาการมีตัวตนของมัน

วิญญาณจำาเป็นต้องมีเพื่อจะได้สัมผัสรับรู้ถึงความมีอยู่ของ

ประธานหรือผู้กระทำากรรมที่คู่กันกับการกระทำาหรือกรรม แต่ทว่า

สำาหรับตัวจิตแท้นั้น วิญญาณนับว่าเป็นของภายนอกและไม่จำาเป็น

ต้องมี เพราะฉะนั้น จากมุมมองของความเป็นจริงของการรู้จริง 

ซึง่หมายถึงจติทีแ่ทจ้รงินัน้ วญิญาณถอืวา่เปน็สว่นเกนิ เพราะถงึแมว้า่ 

หลงัจากขนัธท์ัง้หมด รปูและนามสลายไปแลว้ แตก่ารรูจ้รงินัน้ยงัคง 

มีอยู่ในตัวจิตอยู่โดยตลอด
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ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงไม่สามารถจะบอกอะไรที่แน่ชัดเกี่ยวกับ 

จิตแท้ได้เลย ขอบเขตของมันกว้างใหญ่ไพศาล มันจึงยังเป็น

ปริศนาสำาหรับเรา เป็นสิ่งที่เรายังไม่ทราบจำานวนหรือขอบเขตที่

แน่นอน

ด้วยเหตุผลนี้เอง จิตจึงก่อให้เกิดความไม่มั่นคงแน่นอนให้แก่ 

คนเราเป็นอย่างยิ่ ง แต่จิตก็ เป็นสิ่ งที่มีค่ามากที่สุดเช่นกัน  

กล่าวคือเป็นสิ่งเดียวที่สำาคัญ ความละเอียดอ่อนของจิตทำาให้

ยากที่จะเข้าใจ เราสามารถพูดได้ว่าจิตเป็นแก่นแท้ของคน  

ซึง่หมายความวา่สิง่อืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากจติเปน็เพยีงสว่นประกอบ 

เท่านั้น เมื่อมองในแง่นี้ จิตก็คือชีวิต จิตเป็นสิ่งสำาคัญที่ขาดไม่ได้ 

ในการที่จะมีชีวิตอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง อะไรก็ตามที่ปราศจากจิต 

จึงถือว่าไม่มีชีวิต คือเป็นเพียงวัตถุธาตุธรรมดาที่ ไม่สำาคัญ 

เท่านั้นเอง

จิตนั้นเป็นสิ่งที่ทำางาน เป็นสิ่งที่สร้างขันธ์ห้าของกายและใจ 

กล่าวคือจิตสร้างเวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ จิตสร้างทุกสิ่ง 

ทกุอยา่ง เราไมค่วรคดิวา่ขนัธท์ัง้หา้นัน้เปน็เหมอืนหอ้งทีแ่ตกตา่งกนั 

ห้าห้องที่จิตเข้าไปทีละห้อง มันมิได้เป็นเช่นนั้นเลย จิตนั้นสร้าง

วิญญาณขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไป แล้วจิตก็สร้างเวทนาขึ้นมา

ซึ่งก็ดับไปอีก แล้วจึงสร้างสัญญาขึ้นมาซึ่งก็ดับไปอีก แล้วจึงสร้าง

สังขารและย้อนกลับไปที่วิญญาณอีกครั้ง จิตทำาหน้าที่ของเวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณ ขันธ์ทั้งหลายอยู่ภายใต้การควบคุม 

ของจิตทั้งหมด จิตนั้นจึงทำางานหลายหน้าที่มาก
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ตอ่ไปนีจ้ะแสดงใหเ้หน็ว่าธรรมชาตขิองจตินัน้เปน็เชน่ไร : เราเหน็  

เราได้ยิน เราได้กลิ่น เราลิ้มรส เราสัมผัสสิ่งต่างๆ แต่ทว่าเรารับรู้ถึง 

ความรู้สึกจากผัสสะได้อย่างไร การรับรู้อยู่ตรงไหน สมมุติว่าเรา 

มองเห็นบางสิ่งบางอย่าง และรู้แน่ว่ามันเป็นอะไร และก็รู้ว่ามันใช้

สำาหรับทำาอะไร เป็นต้น หมายความว่า มีบางสิ่งบางอย่างในตัวเรา

ที่รู้จักข้อมูลทางผัสสะนั้น แต่เวลาที่เราค้นหาว่าสิ่งที่รู้นั้นคืออะไร 

เรากลับพบว่ามันยากมากที่จะหาผู้รู้ให้เจอหากไม่อาศัยสิ่งที่ถูกรับรู้

ยกตัวอย่างเชน่ เรารูว้า่มคีวามรูส้กึอยา่งหนึง่ แตก่ารรูไ้มเ่หมอืนกนั 

กบัความรูส้กึ การทีเ่รารูนั้น้มไิดเ้ปน็การรบัรูค้วามรูส้กึสมัผสัดงักลา่ว  

ความรู้สึกเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ เป็นอะไรบางอย่างที่ถูกรับรู้ แต่ตัว 

ผูรู้เ้องมใิช่สิง่ทีถ่กูรบัรู ้แตเ่ปน็ตวัผูร้บัรูแ้ละเขา้ใจนัน่เอง โดยปกตแิลว้ 

อะไรก็ตามท่ีเราประสบสัมผัสถูกรับรู้เข้าใจผ่านทางสัมผัสต่างๆ ท้ังหลาย  

แต่เราไมเ่คยทีจ่ะสามารถรูสึ้กสมัผสัถึงจติไดด้้วยวธิน้ีีเลย เพราะจติน้ัน 

จรงิๆ แลว้ เปน็ตวัทีรู่ถ้งึความรูส้กึทัง้หมด จติเปน็ศนูยก์ลาง สิง่อืน่ๆ  

ทั้งหลายเป็นเพียงส่วนประกอบ สรุปแล้วก็คือจิตเป็นธาตุรู้ภายใน

ตัวเรา

แต่เราควรที่จะเข้าถึงผู้รู้หรือธาตุรู้ด้วยความระมัดระวัง เพราะ

ถึงแม้ว่าจิตจะเป็นผู้รู้ก็จริงอยู่ แต่มันก็มิได้รู้อย่างถูกต้องเสมอไป  

โดยปกติแล้วมักจะเป็นเช่นนั้นเสมอเมื่อการรับรู้มีกิเลสมาแทรก 

จากภายในด้วย เช่น ความโลภ ความโกรธ และความหลง ตัวจิตยัง

รู้อยู่ แต่ไม่รู้จริง ผลที่ตามมาจากมุมมองที่ผิด ก็คือการกระทำาที่เป็น 

อกุศลทางกาย วาจา และใจ
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กายกับใจเป็นเพียงแค่เครื่องมือของจิต ตัวจิตเป็นพลังอำานาจ

ที่คอยควบคุมพฤติกรรมของกายและใจ จิตเป็นผู้กำาหนดเจตนา 

เจตนาก็คือตัวที่สร้างกรรม เพราะกายกับใจไม่สามารถที่จะทำาอะไร 

ได้เองโดยปราศจากจิต จิตจึงเป็นสิ่งเดียวที่ต้องรับผิดชอบต่อกรรม 

และผลของการกระทำา เวลาที่กิเลสเข้าครอบงำาจิต มันมักจะทำาให้

กายกับใจทำาในสิ่งที่ก่อให้เกิดหรือส่งเสริมความโลภ ความโกรธ 

ความหลง

อำานาจที่แท้จริงของจิตนั้นเป็นกลาง แต่กิเลสเป็นสิ่งที่ลำาเอียง 

มันจึงควบคุมบังคับจิตเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เป็นไปในทาง

อกุศล กิเลสต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันจะคอยยึดคอยไขว่คว้าสิ่งต่างๆ  

อยู่ตลอดเวลา และผลักดันให้จิตสั่งกายและใจให้พยายามที่จะให้

ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ในที่สุดจิตจึงเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรม 

หรือการกระทำาเหล่านั้น ซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำาไมจิตจึงเป็นทุกข์

ยิ่งนัก

เวลาที่จิตซึ่งตกอยู่ภายใต้อำานาจของกิเลสนั้นอยากจะไปใน 

ทศิทางใดทิศทางหนึง่ มนักจ็ะบังคบัใหก้ายกบัใจทำาตามคำาสัง่ของมนั  

กายกับใจเพียงแต่เชื่อฟังและทำาตามคำาสั่งของจิต ด้วยเหตุนี้เอง

กายกับใจจึงไม่ได้เป็นสิ่งสำาคัญเท่าไรนัก จิตคือสิ่งสำาคัญที่แท้จริง 

แต่การที่จะทำาให้จิตเป็นอิสระหลุดพ้นจาการครอบงำาของกิเลสนั้น 

เราจำาเป็นต้องมีทั้งกายและใจเป็นเครื่องมือที่สำาคัญเพื่อที่จะได้เห็น

เวลาที่กิเลสทำางาน กิเลสอาศัยอยู่ในจิต แต่จะแสดงออกให้เห็น 

ตัวตนของมันผ่านกายกับใจ
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กายกับใจเปรียบเทียบได้กับคอมพิวเตอร์ กายเป็นตัวเครื่อง  

และใจเปน็โปรแกรมซอฟตแ์วร ์ตวัผูใ้ชก้ค็อืจติ ตวัเคร่ืองคอมพวิเตอร์

ต้องมีอยู่เพื่อที่ผู้ใช้จะได้ใช้ได้ ซึ่งก็เหมือนกับกายกับใจที่จำาเป็นจะ 

ต้องมีเพื่อที่จิตจะสามารถทำางานได้ในโลกนี้ คนเราสามารถที่จะใช้

เครือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ยเจตนาทีด่หีรอืไมด่ ีซึง่ไมว่า่จะเปน็ไปในทางใด 

กต็าม เครือ่งคอมพิวเตอรเ์พียงแตท่ำาตามคำาสัง่เทา่น้ัน เจตนาจะดีหรอื 

ไม่ดีขึ้นอยู่ในตัวผู้ใช้ มิใช่เครื่องคอมพิวเตอร์

ในทำานองเดียวกัน กิเลสต่างๆ มิได้อยู่ในกายหรือใจ กิเลสอยู ่

ในตัวจิต เวลาที่เราตาย นามขันธ์ทั้งหลายก็สลายหายไปกับกาย  

แต่ตัวจิตหรือธาตุรู้ของจิตมิได้ตาย ซึ่งหมายความว่า กิเลสยังคง 

อยู่กับตัวจิตหลังจากกายตายไปแล้ว มันมิ ได้หายไปไหน  

เช่นเดียวกับผลของกรรมที่ก่อโดยกิเลส และแนวโน้มที่มันจะเกิด

ขึ้นมาอีกในอนาคต เพราะกิเลสและผลของมันยังอยู่ การเกิดใหม่

จึงมีขึ้น กรรมก็จะถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับร่างใหม่

และใจใหม่

จติเปน็รากฐานทีแ่ทจ้รงิของวฏัสงสาร เปน็ตวัแกนสำาคญัทีท่ำาให้

เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิดถูกกำาหนด

ด้วยกรรมและผลของกรรม และจิตเป็นผู้นำากรรมติดตัวไปสู่ภพชาติ

ต่างๆ ด้วย และนี่เหมือนกับจะบอกว่าจิตเป็นสิ่งท่ีคล้ายกับดวง

วญิญาณ แตท่ีจ่รงิจติมไิดเ้ปน็สิง่ใดหรอือะไรเชน่นัน้เลย เชน่เดยีวกบั 

พื้นที่อันกว้างใหญ่นั้นก็มิได้เป็นสิ่งใดเหมือนกัน จิตเป็นเพียง 

ความจริงที่รู้ เป็นธาตุรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาลในก้นบึ้งของตัวเราที่รู้ถึง
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ธรรมชาติของกรรมและผลของกรรมที่ควรได้รับจากภพชาตินี้ไปยัง

ภพชาติต่อไป

กรรมทีก่ำาหนดการเกิดในชาตหินา้จะเปน็ตัวบงัคับระดับของจติใน

ภพภมูนิัน้ นัน่คอืระดบัทีจ่ติจะทำางานเปน็ปกตใินภพนัน้ หมายความวา่ 

จิตมักจะกลับมาอยู่ในระดับนั้นอยู่เสมอ ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆ  

เราสามารถที่จะบ่งบอกได้ถึงระดับที่ว่าน้ีที่จิตคอยปรับให้กลับมา

ภายในตัวเรา เราเรียกสิ่งน้ีว่า “ฐานจิต” หรือ “พื้นภูมิของจิต”  

ซึ่งหมายถึงระดับของตัวจิต

ในการเวยีนวา่ยตายเกดิ จติอาจจะอยูใ่นระดบัตา่งๆ กนั ในขณะนี ้

จิตของเราอยู่ในขั้นของมนุษย์ แต่ในระดับมนุษย์เองก็มีระดับต่างๆ 

ย่อยลงไปอีกมากมายเช่นกัน มีตั้งแต่ผู้ที่มีจิตอยู่ในระดับที่ต่ำา 

และหยาบ จนถงึผูท้ีม่จีติอยูใ่นระดบัทีส่งูมากและใกลเ้คยีงกบัข้ันเทพ  

พิสัยหรือความแตกต่างในระดับสูงและต่ำาเหล่านี้ค่อนข้างกว้างมาก 

เราควรพิจารณาสังเกตเพื่อที่จะดูว่าระดับจิตของเราปกติอยู่ที่ใด

ภายในพิสัยนี้ มันเป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะต้องรู้ ถ้าเราสามารถพอที่

จะมีความเข้าใจระดับของเรา เราก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้ดีขึ้นว่า 

ข้อเสียต่างๆ ของเราอยู่ที่ตรงไหน และเราจะแก้ไขปรับปรุงตัวได้

อย่างไร

ระดับของจิตสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในบางครั้ง ข้ึนอยู่กับ

สถานการณต์า่งๆ แตม่นัก็มกัจะกลบัมาอยูใ่นระดบัเดมิหรอืขัน้พืน้ฐาน

ของมันเสมอ แต่ถ้าใครที่ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดี  
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และทำาอยู่อย่างนั้นเป็นระยะเวลายาวนาน ระดับของจิตใจของเขา 

กส็ามารถทีจ่ะปรบัเปลีย่นตวัมันเองได ้ซึง่หมายความวา่ พ้ืนภมูขิองจติ 

สามารถเปลี่ยนได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลใดที่ปกติแล้วค่อนข้าง 

เป็นคนอัธยาศัยดี แต่ต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความ 

โกรธแค้นเปน็เวลายาวนาน ความโกรธสามารถครอบงำาจติจนกลาย

เป็นระดับปกติของจิตของเขา ซึ่งเราจะพบเห็นสิ่งนี้เช่นกันในบุคคล

ที่มีปัญหาทางจิต เวลาที่เขาเหล่านั้นหมกมุ่นอยู่กับสภาวจิตเช่นนั้น

เป็นเวลายาวนาน สภาวะนั้นก็กลายเป็นระดับของจิตเขานั่นเอง

ปัญหาหนึ่งในหลายๆ ปัญหาที่เรามีก็คือ เราทุกคนมักจะคิดว่า

สิ่งต่างๆ ถูกกำาหนดไว้คงที่ภายในตัวเรา ซึ่งมันมิได้เป็นเช่นนั้นเลย 

สภาวะต่างๆ ของจิตนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวไปทางนี้  

เดีย๋วไปทางนัน้ โดยขึน้อยูก่บัปจัจัยตา่งๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิสภาวะนัน้ทัง้หมด 

กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ เวลาที่เรามีความเคยชินต่างๆ ความเคยชิน 

เหลา่นัน้มกัจะเข้ามาครอบงำาตวัเรา เมือ่เราเคยชนิกบัการมพีฤตกิรรม 

ตา่งๆ เหลา่นัน้มากแลว้ ความเคยชนิกจ็ะฝังรากลึกและกลายมาเป็น

ส่วนหนึ่งของเรา ความเคยชินที่กลายเป็นอุปนิสัยนี้สามารถเปลี่ยน

ทัศนคติทั้งหมดของเราได้

วิธีที่ได้ผลมากที่สุดในการที่จะปรับพ้ืนภูมิของจิตให้เป็นไปใน

ทางที่ดีข้ึนก็คือการนำาเอาพระธรรมคำาสอนของพระพุทธองค์มาใช้  

การปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่องอยู่ทุกขณะจะช่วยพัฒนาให้มีนิสัย

ทางจิตที่ดี อุปนิสัยที่ดีนั้นก็จะนำาไปสู่สติและสัมปชัญญะที่แหลมคม 

มากขึน้ รวมถึงสมาธแิละความสงบในขัน้ท่ีสงูขึน้ ธาตรุูท่ี้อยูภ่ายในจะ
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ปรากฏใหเ้หน็มากขึน้ ในความเป็นจริงการรบัรูเ้ปน็สิง่ทีล่ะเอยีดมาก

เมือ่เทยีบกบัรปูกายของเรา ถงึขนาดทีว่่าเนือ้แทข้องธาตรุูจ้ะปรากฏ

ให้เห็นขึ้นเฉพาะในสภาวะความสงบของสมาธิเท่านั้น

ถงึแมว้า่จติจะเกาะตดิอยู่กบักายตัง้แตก่ำาเนดิ แตก่ารมอียูข่องจติ

ละเอียดมากจนเราไมส่ามารถทีจ่ะสงัเกตเห็นมนัได้ โดยปกติการรบัรู้

ของจิตจริงๆ แล้วกระจายไปทั่วร่างกายในลักษณะที่เราไม่สามารถที่

จะชี้เฉพาะเจาะจงตำาแหน่งที่แน่นอนของมันได้ การทำาสมาธิภาวนา

เทา่นัน้ทีจ่ะบอกใหท้ราบถงึการมอียูข่องจิตและชว่ยแยกจติออกจาก

สิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับกาย ในการทำาสมาธิเราสามารถท่ีจะรู้สึก

สัมผัสถึงความแตกต่างนี้ได้ คือสามารถมองเห็นว่าตัวจิตคือการรู้

หรือผู้รู้ ส่วนกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้

ในการที่เราจะเข้าถึงขั้นนั้นได้ ประการแรกเราต้องสอนให้จิต

เอาชนะการตอ่ตา้นทีเ่กดิจากอปุนสิยัทีไ่มด่ทีางจติทีส่ัง่สมมา กลา่วคอื 

เราต้องฝึกให้จิตสงบลงและนิ่งอยู่ภายใน เมื่อจิตสงบ ก็เป็นการง่าย

ท่ีจะบังคับให้มันอยู่ภายใน มันจะมีความสุขกับการที่อยู่ภายในและ

สงบลึกจนมันสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน แต่ทว่าถ้าเรา

พยายามที่จะทำาเช่นนั้นโดยอาศัยสติปัญญาธรรมดาของเรา จิตก็จะ

กระโดดไปกระโดดมา ไม่สงบ และไม่ยอมจดจ่ออยู่กับสิ่งหน่ึงสิ่งใด 

เพราะจิตนั้นยังหิวและไม่อิ่ม

จิตมีความหิวโหยและไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆ ที่มาจะตอบสนอง

ความอยากของมันอยู่เสมอ มันจึงแสวงหาความสุขความพึงพอใจ 
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จากผัสสะต่างๆ ซึ่งเป็นการค้นหาในทางที่ผิด มันกระโดดไปมา

เหมือนกับลิง แต่หาเท่าไรก็ยังไม่พอใจ วิธีที่จะแก้จุดนี้คือต้องหยุด

การรับรู้ทางระบบสัมผัสหรือผัสสะไว้ชั่วขณะ หมายถึงกดมันและ

ปิดกั้นมันไว้

ในการทำาสมาธิ ซึ่งหมายถึงการที่กำาหนดให้ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใด 

สิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว เราลดความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจโดยยอมให ้

ใจรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยใช้สติเป็น

ตัวควบคุมสิ่งนั้นให้อยู่กับที่ สติจะควบคุมจิตไม่ให้ซัดส่ายไปใน

อารมณ์ต่างๆ และเมื่อจิตไม่สามารถที่จะซัดส่ายไปมาแล้ว ความ

กระวนกระวายก็ค่อยๆ ลดลง ในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรค จิตที่ไม่นิ่ง 

หรือกระวนกระวายนั้น เปรียบเสมือนลูกวัวที่ถูกพรากมาจากแม่

ของมันและผูกไว้กับเสา ตอนแรกมันก็จะร้องและกระโดดไปมา 

พยายามที่จะหนี แต่เนื่องจากมีเชือกที่ผูกมันไว้ ลูกวัวจึงค่อยๆ ชิน 

กับสภาพนั้น มันจะสงบลงและในที่สุดก็จะหลับไปข้างๆ เสา

เมือ่เราเพง่สตใิหอ้ยูก่บัสิง่ใดสิง่หนึง่เปน็เวลานานๆ จติจะสงบลง 

และเต็มไปด้วยความสงบภายใน ในไม่ช้าเราจะเข้าถึงจุดที่จิตนั้น

อิ่มอารมณ์ จนมันไม่ขวนขวายที่จะหาความรู้สึกสัมผัสใดๆ เลย 

เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตก็จะนิ่งและสงบ เมื่อจิตนิ่งและสงบ เพราะมัน

ไม่ต้องการที่จะรับรู้สัมผัสความรู้สึกต่างๆ จากภายนอก เราก็เริ่ม 

ที่จะเห็นและเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของมัน การที่ได้รู้เห็นเช่นนั้น  

เราก็จะรู้ว่าการที่จิตจะสงบสุขอยู่กับตัวมันเองได้นั้นเป็นสิ่งที่ยาก

เพียงไร
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การทำาสมาธิเป็นกระบวนการของการเข้าถึงภายใน หลักการ 

สำาคัญก็คือกระบวนการนี้ เคลื่อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน  

จากหยาบไปละเอียด มันย้ายจากการอยู่กับกายเข้าไปสู่การอยู่

กับจิต จากการทำางานไปสู่ความสงบ กล่าวคือเป็นการเคลื่อนย้าย 

จากภูมิของสิ่งที่ถูกรู้ ไปสู่ภูมิของการเป็นผู้รู ้

เมื่อจิตมีความชำานาญในการเข้าสู่ความสงบและเป็นสมาธิ 

มันจะเริ่มตั้งคำาถามถึงความสัมพันธ์ของมันกับสิ่งที่ถูกรู้หรือวัตถุ

ที่ถูกรับรู้ กายประกอบไปด้วยสสารที่เป็นวัตถุที่ไม่มีพลัง คือเป็น

รูปหรือวัตถุที่ไม่สามารถรับรู้อะไรเองได้ เมื่อสิ่งนั้นไม่สามารถที่

จะรับรู้ถึงตัวมันเองได้ แล้วอะไรเล่าคือสิ่งที่รับรู้ถึงกาย ตัวรับรู ้

อยู่ที่ไหน ความรู้สึกต่างๆ ไม่รู ้จักตัวมันเอง มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ 

อะไรคือสิ่งรับทราบถึงความรู้สึก สัญญา ความรับรู้ผัสสะ และ 

ความคิดก็ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ มันถูกรับรู้ในขณะที่มันเกิดและดับ  

แต่มันมิได้มีการรับรู้ในตัวของมัน ดังนั้นอะไรเล่าที่เป็นผู้รู ้สิ ่ง

เหล่านี้

ถ้ารูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกรู ้

มันจึงต้องมีตัวผู้รู ้ที ่อยู่เหนือกายและใจ ซึ่งก็มีอยู่จริง แต่ปัญหาก็

คือผู้รู ้ถูกอวิชชาหลอกลวงให้มีความหลง บิดเบือนการรับรู้ทำาให้

ไม่สามารถเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รู ้กับสิ่งที่ถูกรู้

ดังนั้น คำาว่า “ผู้รู ้” และ “จิต” ที่ใช้ในสายพระวัดป่าอาจจะ

ทำาให้ชาวพุทธบางคนเข้าใจได้ยาก บางครั้งความเข้าใจอาจจะ
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ขัดแย้งกับสิ่งที่เราเจอในพระไตรปิฎก คำาสอนที่สำาคัญข้อหนึ่งที่

พบเห็นได้ในพระสูตรกล่าวว่า การเข้าใจเรื่องขันธ์ห้าอย่างถ่องแท ้

จะทำาให้สามารถดับความโลภ ความโกรธ และความหลงได้  

ประโยคนีแ้สดงใหเ้หน็วา่นีเ่ปน็การกลา่วสรปุเรือ่งทีส่ลบัซบัซอ้นมาก 

ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ความหมายก็คือ ขันธ์ทั้งห้านั้นรวมไปถึงโลก 

ในประสบการณข์องมนษุยท์ัง้หมด กลา่วคอืนอกเหนอืจากขนัธท์ัง้หา้ 

แล้วไม่มีอะไร แม้แต่การรับรู้ที ่ไม่ขึ ้นอยู่กับสิ่งใดนั้นก็อยู่ในขันธ์ห้า  

ในเมือ่ไมม่อีะไรแยกออกมาจากขนัธท์ัง้หา้ ทกุสิง่ทกุอยา่งทีอ่ยูใ่นโลก 

จึงต้องรวมอยู่ในขอบเขตของขันธ์ห้าทั้งหมด

ทีก่ลา่วเชน่นัน้กถ็กูตอ้ง แตม่ไิดเ้ปน็ไปในแนวทางทีค่นทัว่ไปคิดกัน  

มันขึ้นอยู่กับความหมายของคำาว่า “การมีอยู่” ความเปลี่ยนแปลง 

คือสาระสำาคัญของการมีอยู่ และทุกสิ่งในขันธ์ห้านั้นเปลี่ยนแปลง

อยู่ทุกขณะ เพราะฉะนั้นขันธ์ห้าจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ ถ้าปราศจากความ

เปลี่ยนแปลงก็ไม่มีการมีอยู่ ส่วนในทางกลับกัน ปรากฏการณ์หรือ

สิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่เป็นจริง เพราะความจริงไม่เคย 

เปลีย่นแปลง เพราะฉะนัน้ขนัธท์ัง้หา้มอียู ่แตม่ใิชข่องจรงิ มนัมไิดเ้ปน็ 

ความเป็นจริง เพราะความเป็นจริงนั้นต้องเที่ยงหรือไม่เป็นอนิจจัง  

เพราะความที่มันไม่เคยเปลี่ยน ความเป็นจริงจึงมิได้ถูกรับรู้ผ่าน 

ความรู้สึกสัมผัส และเพราะเราไม่สามารถสัมผัสความเป็นจริงได้  

มันจึงมิได้เกี่ยวข้องกับขันธ์ทั้งห้า อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงนั้น

สามารถที่จะรู้ได้ กล่าวคือเรารู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นตัวความเป็นจริง

เสียเอง
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เราสามารถอธิบายได้เช่นนี้ ทุกสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยง ทุกสิ่งนั้น 

เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ และก็อีกนั้นแหละ ธรรมชาติที่แท้จริง 

ของการมอียูก่ค็อืความเปลีย่นแปลง ถา้ปราศจากความเปลีย่นแปลง 

ก็ไม่มีการมีอยู่ ทุกสิ่งที่ไม่เที่ยงล้วนไม่จริง มันไม่เคยมีโอกาสที่จะ 

เป็นจริง เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เราพบก็คือไม่ม ี

ความจริงใดๆ เลยในสิ่งเหล่านี้ 

ในทางตรงกันข้าม จิตเป็นข้อยกเว้นของกฎน้ี จิตมีอยู่โดยแยก 

ต่างหากจากขันธ์ทั้งห้า ตัวจิตเปรียบเสมือนความกว้างใหญ่ไพศาล 

ของอวกาศทีไ่มมี่ประมาณ และเช่นเดยีวกนักบัทีอ่วกาศเป็นสิง่จำาเปน็ 

สำาหรับการมีอยู่ของทุกสิ่งในโลก จิตก็เป็นกระแสของการรับรู้ที่ 

ตอ่เนือ่งและมัน่คงทีจ่ำาเปน็เชน่กันในการตัง้อยู่ของสิง่ตา่งๆ ในขนัธห์า้ 

หรือสฬายตนะท้ังหก จิตเป็นความจริงท่ีไม่เปล่ียนแปลงว่ามีการเกิดดับ 

ของทกุสิง่ในโลกเกดิขึน้ภายในจติ เนือ่งจากจิตไมเ่ปลีย่นแปลง มนัจงึ

ไมม่อียู ่แตท่วา่มันเป็นของจริง ดว้ยเหตทีุต่วัของมนัเองเปน็ผู้รู ้ดังน้ัน

จติกค็อืการรวมอยู่ของทุกสิง่ทกุอยา่ง เปน็ทีซ่ึง่การเกดิดบันัน้ถกูรบัรู้

ในความเปน็จริง จติไมมี่อะไรท่ีเป็นปัญหาหรอืไมด่ ีภายในตวัของ 

มนัเองจตินัน้บริสทุธ์ิอยูแ่ลว้ตามธรรมชาต ิแต่อำานาจของกเิลสตัณหา 

ที่ฝังอยู่ในจิตก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ ความดีใจและ 

ความเสียใจ แต่เนื้อแท้ของตัวจิตนั้นไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่เลย 

อารมณต่์างๆ เชน่ สขุและทกุข ์มิไดม้ภีายในตวัจติ เพียงแตจ่ติทีข่าด 

การฝึกฝนน้ันถูกกิเลสหลอก และคอยติดตามจนจิตลืมตัว จนลืมเน้ือแท้ 

หรือธรรมชาติที่แท้จริงของตนเอง



จิต 387

พดูกนัจรงิๆ แลว้ ตวัจตินัน้นิง่สงบและเยน็อยูแ่ลว้ เปรยีบเสมอืน 

กบัทะเล เวลาทีล่มพดั ผวิน้ำาทะเลกก็ระเพือ่มเปน็ระลอก ระลอกคลืน่นี ้

เกดิจากกระแสลมบนผวิน้ำา มไิดเ้กดิจากตวัทะเลเอง ทะเลสว่นทีล่กึ 

ยังคงนิ่งและไม่ถูกกระทบ เวลาที่สังขารและวิญญาณเกิดขึ้น ผิวของ

จิตก็กระเพื่อม เมื่อมีความรู้สึกหรือการกระทบทางผัสสะเกิดขี้น  

ผวิของจติกก็ระเพือ่ม การกระเพือ่มนีเ้กดิจากความคดิและความรูส้กึ 

ต่างๆ เวลาที่จิตคอยติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้ มันก็จะมอง

ไม่เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของมัน ถ้ามันไม่คอยตามความคิดและ

ความรู้สึกต่างๆ จิตก็จะสามารถรับรู้ได้อย่างเต็มที่ถึงธรรมชาติ 

ที่ขึ้นลงแปรปรวนของความเคลื่อนไหวทางความคิด และก็จะยังคง

สงบนิ่งอยู่ได้

การฝึกปฏิบัติของเราควรจะมุ่งเน้นที่จะเข้าใจการรับรู้ถึง 

ความคิดและความรู้สึกต่างๆ ในขณะที่มันเกิดและดับ เราต้องฝึกจิต 

ให้รู้ถึงความเคลื่อนไหวทางความคิดในทุกแง่ทุกมุม โดยที่ไม่ไปหลง

ยึดติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดของมัน ในการทำาเช่นนี้ ความสงบตาม

ธรรมชาติของจิตก็จะเด่นชัดออกมา และไม่ยินดียินร้ายกับความสุข 

ความทุกข์ ความดีใจ ความเสียใจ ถ้าเราสามารถสัมผัสรับรู้ความ 

แตกต่างนี้ได้อย่างชัดเจน เราก็สามารถที่จะปล่อยวางจากการมีอยู่ 

เป็นอยู่ของทุกสิ่งทุกอย่าง และปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตาม

ธรรมชาตขิองมนั ในท่ีสดุแล้วนีก่ค็อืจดุมุง่หมายของการปฏบิตัภิาวนา 





นิพพ�น

เมื่อไม่นานมานี้ อาตมาได้อ่านบทนำาเกี่ยวกับพระสุตตันตปิฎก  

ทฆีนกิาย ท่ีเขยีนโดยมอรซิ วอลช ์เขาเขยีนไดด้มีาก เขาไดเ้สนอขอ้คดิ

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์แปด เขากล่าวว่า อริยมรรคมี 

องค์แปดนัน้แบง่ออกเปน็สามสว่น คอื ศลี สมาธ ิและปญัญา แต่การ 

เรียงลำาดับของเขานั้นแตกต่างออกไป กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของปัญญา 

ซ่ึงประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ตามมาด้วยกลุ่มของศีล 

ซึง่ประกอบดว้ยสัมมาวาจา สมัมากัมมนัตะ และสมัมาอาชวีะ และกลุม่

สดุทา้ยเปน็กลุม่ของสมาธ ิซึง่ประกอบดว้ยสมัมาวายามะ สมัมาสต ิ 

และสมัมาสมาธิ เขาเหน็ว่าตอ้งมีปัญญาเปน็สิง่แรกกอ่นทีจ่ะมศีีลและ

สมาธ ิซ่ึงก็จรงิอยูใ่นระดบัหนึง่ แตค่วามหมายทีแ่ทจ้รงิของอรยิมรรค

ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปจากที่เขาเขียนไว้

สาระสำาคัญที่แท้จริงของอริยมรรคมีองค์แปดนั้นคืออริยมรรค

จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมรรคทั้งแปดถูกสร้างขึ้นจนถึงขั้นที่เหมาะสมที่

จะทำาให้เกิดการเข้าถึงมรรค เมื่อถึงเวลานั้น มรรคทั้งแปดประการ 
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จะมารวมตัวกันเข้า โดยมรรคแต่ละอย่างจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 

ด้วยนิยามเช่นนี้ อริยมรรคจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงที่จุดๆ หนึ่ง ซึ่งนั่น 

ก็คือจุดที่เกิดการบรรลุถึงขั้นต่างๆ ของมรรคของพระโสดาบัน  

พระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ีและพระอรหนัต ์อริยมรรคเปน็ทางดำาเนนิ 

และพฒันาจากขัน้พืน้ฐานของความบรสิทุธิข้ึ์นไปเรือ่ยๆ เมือ่อรยิมรรค 

รวมตัวกันได้ในแต่ละระดับ ก็จะมีการบรรลุอริยผลในแต่ละอริยภูมิ 

หน้าท่ีของผู้ปฏิบัตินั้นจึงเป็นเพียงแค่การเตรียมพร้อมเพื่อให้เข้าถึง

อริยมรรคเท่านั้น

คนสว่นมากมคีวามเขา้ใจผดิเกีย่วกบัอรยิมรรคมอีงค์แปด เมือ่ชาว 

ตะวันตกเริ่มศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนา เขามักจะเริ่มจากการศึกษา 

อริยมรรค แต่น่ันมิใช่เป็นทางท่ีถูกต้อง ในพระสูตรต่างๆ เม่ือพระพุทธองค์ 

ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอริยมรรค พระองค์ทรงกล่าวถึงมรรคไว้ใน

ตอนทา้ยของพระธรรมเทศนาอยูเ่สมอ กลา่วคอื หลงัจากทีพ่ระองค์

ได้ทรงสั่งสอนและช่วยปรับให้ผู้คนต่างๆ มีทัศนคติที่ถูกต้อง แล้วจึง

ทรงอธิบายอริยมรรค

เราควรที่จะเข้าใจว่า อริยมรรคมีองค์แปดน้ันมิใช่วิถีทางที่เรา

จะค่อยๆ ทำาค่อยๆ ปฏิบัติเพียงวันละเล็กวันละน้อยในแต่ละวัน 

อรยิมรรคมอีงคแ์ปดหมายความวา่ องคป์ระกอบทัง้แปดประการน้ัน 

เป็น “สัมมา” ซึ่งหมายถึง “ถูกต้อง” หรือ “ชอบ” กล่าวคือ  

มีความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ 

การเลี้ยงชีพชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ และความ

ตั้งใจมั่นชอบ มรรคทั้งหมดนั้นล้วนจะต้องเป็นสัมมาหรือถูกต้อง  
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คำาว่า “สัมมา” หมายถึง ดีพร้อม เป็นเลิศ และด้วยความดีพร้อมนี้ 

มรรคก็จะเบิกทางที่สามารถจะนำาพาจิตนั้นไปทีละขั้น จนกระทั่งถึง 

จุดหมายปลายทาง กลา่วคอื มรรคชว่ยกำาหนดจดุเริม่ต้นข้ันต่างๆ ของ

อรยิมรรค ต้ังแตข่ัน้โสดาบนั ขัน้สกทิาคาม ีเปน็ตน้ นีค่อืความหมาย 

ที่แท้จริงของอริยมรรคมีองค์แปด

แน่นอน เราจำาเป็นที่จะต้องปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อที่

จะทำาให้องค์ประกอบทุกองค์ของมรรคดีพร้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดมิได้  

แต่การที่จะปฏิบัติอริยมรรคเพียงบางส่วนทีละเล็กทีละน้อยก็จะ 

ไม่ทำาให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นได้ เช่น วันนี้เราจะทำาอันนี้ พรุ่งนี้ 

เราจะทำาอันนั้น เป็นต้น อริยมรรคมีองค์แปดนั้น แท้จริงแล้วก็คือ

ทางดำาเนินสู่พระนิพพาน ซึ่งหมายความว่า อริยมรรครวมตัวกันถึง 

จุดสูงสุดในขั้นที่ลึกมากๆ ของจิต มิใช่เป็นเพียงการเดินทางจาก 

ข้ันหนึ่งไปอีกข้ันหนึ่งเท่านั้น การที่จะได้อริยผลของมรรคนั้นต้องมี

การปฏิบัติภาวนาในขั้นสูงซึ่งหยั่งลึกถึงจุดที่องค์มรรคทั้งหมดน้ีจะ

มารวมตวักนัอยา่งพรอ้มเพรยีง คอืมกีำาลงัและจุดประสงคท์ีเ่สมอกนั  

การบรรลุอริยมรรคจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถึงเวลาและเหตุปัจจัยต่างๆ  

มาประชมุพรอ้มกันเท่านัน้ ตามท่ีกลา่วมาน้ัน อรยิมรรคมีองค์แปดจงึ

มใิชเ่ปน็เพยีงคำาสอนเก่ียวกบัพุทธศาสนาตามตำาราเทา่นัน้ และนีค่อื 

สิ่งที่มีการเข้าใจผิดกัน

ด้วยเหตุผลเดียวกัน อริยมรรคจึงมิใช่เป็นวิถีของการเดินทาง 

ที่เหมือนกันกับการที่เราจะเดินไปตามถนนหรือบนทางเท้า แต่ทว่า

มรรคถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นทางแห่งการหลุดพ้น หากเราเตรียม
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พรอ้มสำาหรบัการดำาเนนิตามทางของมรรคอยา่งถกูต้องแลว้ มันกจ็ะ 

เป็นเสมือนช่องทางที่จะทำาให้เกิดสภาวะแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์

ระดับต่างๆ ของจิตได้ ซึ่งได้แก่ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และ

อรหันต์ ด้วยเหตุนี้เอง องค์ประกอบของมรรคทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้น 

พร้อมกัน ซึ่งเป็นการยากที่จะทำาให้สำาเร็จได้ เพราะเราจะต้องทำาให้ 

องค์ประกอบทุกส่วนนั้นดีพร้อมในเวลาเดียวกันทั้งหมด ด้วยการ 

ปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมไว้ก่อน เม่ือเหตุปัจจัยต่างๆ ท่ีเหมาะสม

ถึงพร้อม องค์ประกอบของมรรคก็จะมารวมตัวกันและทำาให้เกิด

อริยมรรค

ในการที่เราจะทำาได้เช่นนี้ เราต้องค่อยๆ สร้างเหตุปัจจัยต่างๆ  

ทั้งหลายที่จำาเป็นเพื่อให้การบรรลุมรรคผลเกิดขึ้น มิใช่เป็นแค่เพียง

การนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม แต่รวมไปถึงการกระทำาหรือกิจกรรม

ทั้งหมดของเราตลอดทั้งวัน ความเพียรและปัญญาต้องมีอยู่ทุกขณะ 

เพื่อที่จะเปลี่ยนทุกๆ สถานการณ์ให้เป็นธรรม

ในขัน้แรก เราควรทีจ่ะสรา้งองค์ประกอบของมรรคแตล่ะองค์ก่อน  

ซึง่เปน็สิง่สำาคัญ เมือ่องคป์ระกอบเหลา่นีน้ัน้ถกูสัง่สมจนเพียงพอและ

เพียบพร้อม การปฏิบัติภาวนาของเราก็จะมีกำาลัง เม่ือการปฏิบัติภาวนา 

มีกำาลังพอแล้ว องค์ประกอบทั้งหลายก็จะรวมตัวกันเป็นเหมือน 

สะพานท่ีจะข้ามไปอกีฝัง่ ยกตวัอย่างเชน่ จากการเขา้สูโ่สดาปตัติมรรค 

ไปสู่โสดาปัตติผล ถึงแม้ว่าจำาเป็นที่จะต้องสร้างแต่ละองค์ประกอบ

ของอริยมรรคทีละส่วน แต่เราไม่ควรคิดว่าส่วนประกอบเหล่านั้น

เป็นมรรคในตวัของมนัเอง อรยิมรรคจะเกดิขึน้กต่็อเมือ่องค์ประกอบ 
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ทั้งแปดประการล้วนถึงพร้อมสมบูรณ์เท่านั้น การเน้นย้ำาว่า 

องค์ประกอบทัง้หมดนัน้เป็น “สมัมา” หรอืถกูตอ้งน้ันหมายความวา่

องคป์ระกอบเหลา่นัน้ตอ้งดีพร้อมและสมบรูณอ์ยา่งแท้จรงิ เม่ือปัจจยั

ทั้งหมดประชุมพร้อมกันด้วยความสมบูรณ์แล้ว การบรรลุมรรคใน

ขั้นนั้นจึงจะเกิดขึ้น

มรรคสมังคีคือสภาวะท่ีองค์ประกอบทั้งหมดของมรรคประชุม

พร้อมกัน เพื่อจะเป็นทางดำาเนินแห่งการหลุดพ้น มรรคทั้งแปดต้อง

มาประชุมพร้อมกันในเวลาเดียวกันทั้งหมด มิใช่การที่เราปฏิบัติให้

มีศีล แล้วจึงปฏิบัติให้มีสมาธิ แล้วค่อยปฏิบัติให้มีปัญญาตามลำาดับ 

และกม็ใิชเ่ปน็เพยีงผลดทีีเ่ราไดส้ัง่สมจากการดำาเนินตามมรรคเหลา่น้ี

เปน็เวลานาน เราอาจจะคดิเชน่นัน้กไ็ด ้แตจ่รงิๆ แล้วมไิดห้มายความ

เช่นนั้น

ในสามัญญผลสูตรในทีฆนิกายนั้น เมื่อพระพุทธองค์ทรงสอน 

พระเจา้อชาตศัตร ูพระองคท์รงเริม่จากการใหท้านแลว้ แลว้ตามดว้ย 

เรื่องศีล และเรื่องอื่นๆ จนในที่สุดจบลงด้วยเรื่องของอริยมรรคมี 

องค์แปด ซึ่งหมายความว่า อริยมรรคนั้นมาเป็นเรื่องสุดท้ายในการ

แสดงธรรมของพระองค ์หลงัจากทีพ่ระพทุธองค์ทรงได้สอนเก่ียวกับ

องคป์ระกอบทัง้หมดของมรรคแลว้ พระเจา้อชาตศตัรูรูส้กึซาบซึง้ถงึ 

สิง่ทีไ่ด้ยนิไดฟั้งแลว้จงึกราบถวายบงัคมลาไป พระพทุธองค์ได้ตรสัให ้

พระภิกษุที่ประชุมอยู่ ณ ที่นั้นฟังว่า ถ้าพระเจ้าอชาตศัตรูมิได้ฆ่า

พระบิดาของพระองค์เอง พระองค์จะต้องเข้าสู่หรือบรรลุมรรคอย่าง

แนน่อน ซ่ึงแสดงใหเ้หน็วา่ การบรรลมุรรคผลมสิามารถจะเกดิขึน้ได ้
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ในขณะนัน้ เนือ่งจากศลีของพระเจา้อชาตศตัรูนัน้ยงับกพรอ่ง ซึง่ทำาให ้

องค์ประกอบของมรรคทั้งแปดประการนั้นไม่สามารถที่จะรวมตัวกัน

และถึงพร้อมด้วยกำาลังที่เสมอกัน

ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าถึงอริยมรรคอย่างแท้จริง เราต้องฝึกฝนตนให้

มมีรรคทกุองคป์ระกอบ จนกวา่องคป์ระกอบทัง้หมดจะมกีำาลงัพอที่

จะทำาให้สามารถก้าวข้ามต่อไป แต่อริยมรรคนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวิธี

การฝึกฝนปฏิบัติเท่านั้น แต่เป็นมรรคหรือทางดำาเนินที่จะทำาให้เรา

สามารถบรรลถุงึจดุมุง่หมายไดโ้ดยตรง ในทีส่ดุเรากจ็ะไปถงึจดุทีรู่ว้า่ 

เปา้หมายคอือะไร แตเ่รายงัอาจจะทำาไมส่ำาเรจ็ตามเปา้หมายดงักลา่ว  

ซึ่งหมายความว่า เราอาจจะรู้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงนั้น และรู้หนทาง

คร่าวๆ ที่จะเดินไปสู่เป้าหมายดังกล่าว แต่ยังไม่มีอะไรที่ชี้บอกหรือ

เครื่องหมายที่บอกให้รู้ว่าจุดนั้นคือเป้าหมาย

อันที่จริงแล้วเป้าหมายมิได้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถบรรลุได้ 

ด้วยความพากเพียรพยายามที่จะไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ มิได้เป็นเช่นนั้น 

ในความเป็นจริง เป้าหมายนั้นอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลา ซึ่งสิ่งที่เรา

จะต้องทำาก็คือการขจัดสิ่งต่างๆ ที่ปิดบังมิให้เราเห็น กล่าวคือมิใช่ 

การได้บางสิ่งบางอย่าง แต่เป็นการลดละสละทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้น

เราจงึตอ้งละความอยากของเราท้ังหมด ละความยึดมัน่ถือมัน่ของเรา 

ท้ังหมด ละความคดิทีผ่ดิๆ ของเราทัง้หมด และละความหลงของเรา 

ท้ังหมด การสร้างองค์ประกอบของมรรคท้ังหลายจะช่วยขจัดการยึดติด 

กบัสิง่ต่างๆ ทางโลกไดใ้นทีส่ดุ หากเราทำาเชน่นัน้จนกวา่เราจะปลอ่ย

วางทุกสิ่งทุกอย่างได้ เราก็สามารถบรรลุเป้าหมายหรือพระนิพพาน
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ก็จะปรากฏให้เห็น และก็จะไม่มีอะไรเหลือให้เราทำาอีกต่อไป ดังนั้น

พุทธศาสนาจึงมิใช่วิถีแห่งการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ แต่เป็นวิถีของการ

ลดละปล่อยวาง

เมือ่ทกุองคป์ระกอบของอรยิมรรคพรอ้มและถูกตอ้ง เปน็ “สมัมา”  

หรือ “ชอบ” แล้วนั้น มันก็จะเป็นเหมือนสะพานที่นำาพาเราออก 

จากสภาวะที่ เคยชินเป็นปกติเข้าไปสู่สภาวะของพระนิพพาน  

ในตอนแรก การเห็นหรือเข้าสู่พระนิพพานจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆ 

เพราะการฉุดลากของกิเลสรุนแรงเกินกว่าที่จะทำาให้จิตจะสามารถ 

คงอยู่ในแดนพระนิพพานได้ จิตก็จะกลับมาอยู่กับการมีสติหรือ

จิตสำานึกแบบทั่วไปเหมือนเดิมอีก ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมีความเพียร

พยายามต่อไป ผลระยะยาวท่ีเกิดขึ้นกับจิตก็คือจิตจะมีรากฐาน

ที่มั่นคง เราสามารถพูดได้ว่าเมื่อใดที่จิตเข้าสู่ขั้นหน่ึงขั้นใดของ 

พระนพิพานกต็าม ถงึแมจ้ติไดส้มัผสัพระนพิพานเพยีงครูห่นึง่กต็าม 

แต่รสชาติที่หลงเหลือจากการได้สัมผัสรับรู้ถึงความเป็นอิสรเสรี 

อันแท้จริงจะติดตรึงใจเรา ทำาให้จิตไม่อาจที่จะเล่ือนลงไปต่ำากว่า

ระดับนั้นได้

ในแต่ละขั้นของอริยมรรคนั้นเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

ออกไปอย่างชัดเจน การที่เราจะสามารถบ่งบอกถึงประสบการณ์ได ้

หรือไม่นั้นไม่ได้เป็นเรื่องสำาคัญแต่อย่างใด แต่สำาคัญที่ว่าเราได้มี

ประสบการณ์นั้นซึ่งเราจะไม่มีวันลืม ยกตัวอย่างเช่น หลังจากที่ได้

ขั้นโสดาบันแล้ว เราจะรู้อย่างแน่ชัดว่าได้มีบางอย่างที่วิเศษเกิดขึ้น  

ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในส่วนประกอบเบื้องลึก
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ของตัวเรา และเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นถึงความแตกต่างที่

ชัดเจนที่เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้น

เมือ่ได้บรรลขุัน้โสดาบัน เราจะมศีรทัธาเชือ่มัน่ในพระธรรมคำาสอน

อย่างแรงกล้า เพราะในขณะที่เข้าสู่กระแสนั้น เราได้เห็นถึงสัจธรรม

อย่างแท้จริงและเด่นชัด การที่ได้เห็นสัจธรรม ความสงสัยในธรรม 

หรือความจริงก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีก เรายังเห็นได้ชัดเจน 

อีกด้วยว่ากายนั้นเป็นของภายนอก กล่าวคือกายมิใช่ตัวเรา  

มิ ได้ เป็นของเรา และมีความเข้า ใจด้วยว่าพิธีกรรมต่างๆ  

ที่คนเราใช้กันเพื่อที่จะทำาให้ชีวิตดีขึ้นก็มิ ใช่วิธีที่จะทำาให้พบ 

ความจริง ในขณะเดียวกันเราก็จะรู้ว่ามีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องรักษาศีล เพราะเราเห็นความจริงเหล่านี้ด้วยตนเองแล้ว  

ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำาให้ความเชื่อและศรัทธามีต่อสิ่งเหล่านี้ 

สั่นคลอนได้

เมือ่ไดเ้ขา้สูม่รรคแลว้ เรามคีวามมัน่ใจอยา่งแทจ้รงิวา่อรยิมรรค

และอริยผลจะนำาเราออกจากวัฏสงสาร และในที่สุดเราจะหลุดพ้น 

จากโลกได ้ธรรมชาตขิองความสมัพนัธใ์นเชงิสมมตุกิจ็ะสิน้สดุยตุลิง  

เสมือนว่าจิตดำาเนินเข้าสู่ความว่าง ความว่างที่ปราศจากทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่เราเคยรู้จัก จิตเข้าสู่ความจริงที่เรียกว่า “พระนิพพาน” 

ธรรมชาติของความเห็นจริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีลักษณะที่สามารถจะ

เชือ่มโยงกบัสิง่อืน่ใดได ้เพราะไมม่สีิง่ใดทีเ่หมอืนพระนพิพานปรากฏ 

อยู่ในโลกสมมุติที่จะสามารถเชื่อมโยงกันได้เลย เราจึงไม่สามารถที่

จะอธิบายลัษณะของมันได้ เวลาที่เราบรรลุมรรคผลถึงขั้นนั้นแล้ว  
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เราก็สามารถที่จะพูดได้เพียงแค่ว่า นั่นก็คือขั้นที่เราควรจะอยู่

เท่านั้นเอง

สิง่หนึง่ทีน่า่สนใจอยา่งยิง่กค็อืการเหน็อรยิมรรคเพยีงชัว่ขณะน้ัน 

ไม่ได้ทิ้งร่อยรอยอะไรไว้ในความทรงจำาตามปกติ อริยบุคคล 

ไม่สามารถที่จะจดจำาได้อย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้น 

เพราะไม่มีสิ่งใดในการเข้าถึงพระนิพพานที่จะทำาให้จดจำาไว้ได้เลย 

ดังนั้นเมื่อพระนิพพานถูกรับรู้ได้เพียงชั่วขณะ สถานการณ์หรือ

สภาวะที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถรู้ถึงเป้าหมาย แต่ไม่สามารถที่จะ

จับต้องมันได้ เรารู้แจ้งชัดว่าเป้าหมายนั้นอยู่ในทิศทางใด เมื่อเรารู้

เช่นนั้น เราจึงเข้าใจว่าแนวทางปฏิบัติอื่นๆ อย่างเช่น การบวงสรวง 

และพธิกีรรมเปน็เรือ่งเหลวไหลไรส้าระทัง้ปวง พธิกีรรมตา่งๆ เหลา่นัน้ 

ไม่ได้นำาทางไปสู่พระนิพพานโดยตรง จึงทำาให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 

ทางดำาเนินสู่พระนิพพานก็คือทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนหรือ

อริยมรรคมีองค์แปดนั่นเอง

เม่ือเราเข้าสู่กระแสของพระโสดาบัน เราจะสัมผัสรับรู้ในรสชาติของ 

พระนิพพานเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นรสชาติของความเป็นอิสระหลุดพ้น 

ที่จะเชื้อเชิญให้เราเพียรพยายามที่จะบรรลุให้ถึงจุดสูงสุด การที่เรา 

สามารถเรยีกชือ่หรืออธบิายเก่ียวกบัประสบการณไ์ด้น้ัน มไิด้มคีวาม

สำาคัญใดๆ คำาศัพท์ต่างๆ ที่เราอ่านในหนังสือตำารับตำาราเกี่ยวกับ 

พุทธศาสนาไม่ได้ช่วยทำาให้เรามีความเข้าใจที่ดีข้ึน เหตุผลสำาคัญ 

ก็เป็นเพราะเราอ่านพระธรรมคำาสอนด้วยภูมิหลังที่ไม่เอื้อต่อความ

เข้าใจ เรานึกภาพไปตามวิสัยทัศน์ของปุถุชนทั่วไป แต่นั่นเป็นภาพที่ 
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ไมถ่กูตอ้งหากมองในแงว่ถิขีองพระโสดาบนั ผูค้นชอบพดูคยุกนัเกีย่วกบั 

ขั้นทั้งสี่ของอริยมรรค แต่คำาพูดเหล่านั้นก็ไม่ตรงกับความเป็นจริง

อันที่จริงการได้ลิ้มลองรสชาติของพระนิพพานในครั้งแรกเท่าน้ัน

ที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ หลังจากที่ได้ลองชิมรสชาติครั้งแรกหลัง

จากได้บรรลุโสดาบันแล้ว อริยมรรคได้กลายเป็นสะพานทอดไปสู่อีก

ฝั่งที่มีหินแต่ละก้อนอยู่ในตำาแหน่งที่ถูกต้อง และเมื่อเหตุปัจจัยหรือ

องค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นถึงพร้อมทั้งหมดแล้ว เราจึงจะสามารถ

ข้ามแม่นำ้าได้

พระสูตรกล่าวว่า วิถีของโสดาบันเป็นทางแห่งการค้นพบ  

ซึง่หมายความวา่ ปญัญาไดเ้กดิขึน้แลว้ สว่นสกคิาทาม ีอนาคาม ีและ 

อรหนัตน์ัน้ เปน็วถิแีหง่ความเพยีร เมือ่เราไดค้น้พบทางทีถ่กูตอ้งแลว้  

เราต้องเพียรพยายามที่จะละกิเลสเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมาย 

ปลายทาง ในด้านการปฏิบตัหิมายความว่า เราตอ้งสรา้งองคป์ระกอบ 

ท้ังแปดของอริยมรรคจนกว่าเมื่อไรท่ีองค์ประกอบทั้งหมดจะอยู่ใน

สภาพทีดี่พรอ้มและสมบรูณ ์จติจงึสามารถทีจ่ะหลดุพน้จากโลกสมมติุ  

และอริยผลก็จะปรากฏขึ้นมาเอง

เก่ียวกับเรื่องอริยมรรค มีคำาถามว่าจำาเป็นไหมที่องค์ประกอบ 

ทัง้แปดของอรยิมรรคจะตอ้งอยูใ่นขัน้ทีม่กีำาลงัสมบรูณเ์ต็มทีเ่พือ่ทีจ่ะ

เขา้สูอ่ริยมรรค หรอืว่าการเข้าสูอ่รยิมรรคสามารถเกดิขึน้ได้โดยอาศัย

เพยีงแคอ่งคป์ระกอบท่ีมกีำาลงัเพยีงพอสำาหรบัแต่ละบคุคลในการเขา้

สู่มรรคเท่านั้น โดยส่วนตัวแล้วอาตมาคิดว่ากำาลังขององค์ประกอบ 
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ของมรรคเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับความจำาเป็น 

เฉพาะคน บางคนอาจจะจำาเป็นท่ีจะต้องเน้นไปที่มรรคบางองค์

มากกวา่มรรคองคอ์ืน่ๆ ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะทำาใหเ้กดิความสมดุลทีส่มบรูณ์

โดยรวม สิง่ท่ีขาดมไิดค้อืมรรคทกุองคป์ระกอบตอ้งมกีำาลงัทีเ่พยีงพอ  

ยกตวัอยา่งเชน่ เวลาทีป่ญัญามกีำาลงัมาก เราก็ไมจ่ำาเปน็ต้องมสีมาธิ

มากนกั ถงึแมว้า่จะตอ้งมสีมาธใินระดบัหนึง่กต็าม เมือ่ถงึพรอ้มไปด้วย 

องค์ประกอบอื่นๆ แล้ว ในส่วนของสมาธิเองก็จะเป็นสัมมาสมาธิ 

โดยอตัโนมตั ิเพราะแต่ละองคป์ระกอบของมรรคน้ันคอยเก้ือหนุนเปน็

เหตุปัจจัยให้ซึ่งกันและกัน

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจริตนิสัยส่วนตัวจะเป็นเช่นไร พระนิพพาน

เปน็สิง่ทีท่กุคนสามารถจะบรรลุไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั อาตมาจงึพูดวา่  

พระนิพพานมีอยู่แล้วในทุกตัวคน และทุกคนก็รู้ แต่กลับมองข้าม 

เรารู้ได้ด้วยตัวเองว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าโลกนี้ แต่เราไม่รู้ว่า 

มนัคอือะไร เราจงึพยายามคน้หาสิง่นัน้ ดว้ยอายตนะหลายหลากทีเ่รา 

มีในการใช้สัมผัส เราจึงมักมุ่งความสนใจไปกับเรื่องทางผัสสะหรือ 

สิ่งภายนอกเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงตรงนั้น และนั่นเป็นการ

ค้นหาในทางที่ผิดอย่างแน่นอนที่สุด

เมื่อเราส่งจิตออกไปหาผัสสะภายนอก เราจึงไปยึดติดอยู่กับ

ประสบการณ์ทางระบบประสาทและสั่งสมการยึดติดกับการได้ 

สิ่งต่างๆ ในทางโลก ผู้คนทุกวันนี้คิดว่าชีวิตควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 

ความเจริญทางโลก แต่ความเจริญทางโลกหมายถึงความเสื่อมทาง 

ดา้นจติใจ เพราะจติเรามกัจะสง่ออกไปในทางโลกและไมเ่คยทีจ่ะอยู ่
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ภายในตัวเรา ธรรมะเป็นการทวนกระแส โดยต้องละความยึดติด 

ต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งเป็นการปล่อยวางความกังวลต่างๆ ในทางโลก 

ของเรา เมื่อเราฝึกปฏิบัติดำาเนินไปในทางนี้ วิถีของธรรมจะค่อยๆ 

นำาเราไปสู่ความอิสระเสรีของจิตที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด 

เรากจ็ะบรรลถุงึเปา้หมายทีส่งูสดุ แตเ่นือ่งจากการยดึตดิของเรานัน้ 

เหนียวแน่นมาก จึงมิใช่เป็นงานที่ง่ายเลย

เป้าหมายสูงสุดหรือพระนิพพานอยู่เหนือโลกนี้ เหนือความ 

ยึดมั่นถือมั่นใดๆ ทั้งสิ้น ธรรมชาติของพระนิพพานคือความว่าง 

เมื่อจิตวิญญาณของเรายังยึดติดอยู่กับทางโลก เราจึงไม่สามารถ 

ที่จะรับรู้ได้ถึงความว่างดังกล่าว เราไม่มีวิธีที่จะรู้ได้ว่ามันคืออะไร 

แต่เรากลับไปยึดติดอยู่กับความเป็น “ตัวเรา” และ “ของเรา” โลกที่ 

เราอาศยัอยูน่ีจ้งึถกูนำาไปผกูตดิไวก้บัปจัจยัตา่งๆ ทีไ่มจ่รงิ ตวัเรานัน้ 

ก็ไปยึดติดอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงที่ตนเองปรุงแต่งขึ้นมา

ในทางตรงกันข้าม พระนิพพานเป็นสิ่งที่ปราศจากข้อจำากัดหรือ

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ในขั้นนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่างเรากับผู้อื่น 

ด้วยเหตุนี้ความรู้และความเข้าใจในขั้นนั้นจึงสามารถที่จะถ่ายทอด

ไดโ้ดยตรงจากใจถงึใจ โดยปราศจากคำาพดู แตใ่นการสือ่สารโดยตรง

เช่นนั้นจำาเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นเดียวกันจึงจะเข้าใจกันได้

อยา่งเตม็ที ่ผูอ้ืน่อาจจะสามารถเขา้ใจไดใ้นบางสว่นดว้ยวธินีี ้แตอ่าจ 

จะเปน็การยากสำาหรบัเขาทีจ่ะแปลความหมายของความรูน้ัน้ใหเ้ปน็ 

ความคิดของคนธรรมดา เพราะด้วยกิเลสต่างๆ ทำาให้ความหมาย

ถูกบิดเบือนด้วยความคิดของเขาเอง
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การสื่อสารด้วยวิธีปกตินั้นก็มีอยู่ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของวาจา 

คำาพูดธรรมดา และก็มีวิธีการสื่อสารที่เหนือกว่านั้น ซึ่งถึงแม้ว่า

จะตรงแท้แน่นอนกว่า แต่ก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะอธิบายและไม่มี 

รูปแบบ ความพยายามที่จะสื่อสารความเข้าใจโดยตรงด้วยการใช้ 

ภาษาที่ยากขึ้นโดยการใช้คำาเปรียบเทียบนั้นอาจจะทำาให้สับสน

มากกว่าการที่จะใช้คำาพูดแบบธรรมดา ในการสื่อสารโดยทั่วไปนั้น 

เราใช้ตรรกะความคิด เหตุผล ประสบการณ์และสัญญาความจำาได ้

หมายรู้ ถึงแม้ว่าคำาอธิบายจะไม่ค่อยตรงเท่าไรนัก แต่ก็สามารถ

ทำาให้เกิดความเข้าใจได้ อย่างไรก็ตามเวลาที่ปุถุชนพยายามที่จะ 

อธบิายธรรมะดว้ยการเปรยีบเทยีบโดยใชภ้าษาทีย่ากขึน้ คำาอธบิาย 

จึงมักจะออกมาในรูปแบบที่ค่อนข้างจะสับสน เพราะกิเลสมี 

โอกาสมากที่จะเข้ามาสอดแทรกและบิดเบือนความคิดของเขา

พระนิพพานได้รับการนิยามว่าเป็นความว่างปราศจาก

ลักษณะใดๆ ทั้งสิ้น แต่เราต้องไม่หลงผิดเหมือนกับที่คนส่วนมาก

เป็นกันด้วยการพูดว่า “เราล้วนเป็นหนึ่งเดียว” การกล่าวเช่นนั้น 

ก็เป็นอีกรูปหนึ่งแบบหนึ่งของการแบ่งแยก กล่าวคือ มองในแง่หนึ่ง 

เราประกอบไปด้วยคนหลายคน แต่ในอีกแง่หนึ่งเราก็รวมกัน 

เป็นหนึ่งเดียว แต่ “เรา” นั้นคือใครในที่นี้ เมื่อเรากล่าวถึงความเป็น

หนึ่งเดียวแล้ว เราก็สามารถกล่าวถึงความหลากหลายได้เช่นกัน  

ซึ่งทำาให้ความคิดต่างๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียว 

จางหายไป แตใ่นกรณขีองพระนพิพาน คำาอธบิายและความคดิตา่งๆ  

ทั้งหมดนั้นไม่มีความจำาเป็นต้องใช้อีกต่อไป
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บางคนเชื่อว่าสภาวะความสงบของจิตเป็นการได้ลิ้มลองรสชาติ

ของพระนิพพาน ซึ่งไม่เป็นความจริง พระนิพพานเป็นสิ่งที่แตกต่าง

โดยสิ้นเชิงจากประสบการณ์ทุกรูปแบบในเชิงสมมุติที่เรารู้จักหรือ

ได้สัมผัส เป็นการเปิดเผยตัวของบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในตัวเรา  

แตเ่รานัน้ไมเ่คยรูจ้กัมนั เวลาทีจ่ติกา้วไปถงึขัน้ทีม่ใิชอ่นจิจงั มใิชท่กุขงั 

และมใิชอ่นัตตา จตินัน้ไดก้า้วข้ามพน้สิง่ตา่งๆ ทัง้หมด ดว้ยเหตนุีจ้งึไม่ 

สามารถท่ีจะใช้ภาษาทางโลกในการอธิบายเก่ียวกับพระนิพพานได้เลย  

ในสุตตนิบาต พระอุปสีเถระได้ทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงอธิบายถึง 

สภาวะทีท่กุสิง่อยา่งนัน้ดบัลง พระองคท์รงตอบวา่เมือ่ขนัธด์บั คำาพดู 

คำาอธบิายกด็บัลงเชน่กัน พระนพิพานนัน้ไมข้ึ่นอยูก่บัสิง่ใด อยูน่อกเหตุ 

เหนอืผล เราจึงไมอ่าจใชว้าจาทีข่ึน้อยูก่บัเหตุปจัจยัต่างๆ เพือ่พดูหรอื 

อธิบายถึงพระนิพพานได้

คำาว่า enlightenment หรือการตรัสรู้ มักจะถูกนำามาใช้อธิบาย

การบรรลุพระนิพพาน แต่คำาว่า enlightenment ที่ใช้ในแง่นี้ก็มีความ 

ขัดแย้งในตัวของมันเอง เพราะการที่ผู้ปฏิบัติในขั้นสูงได้เห็นความ

สว่างกระจ่างแจ้งนั้นยังเป็นอวิชชาหรือความหลงอย่างแท้จริงอยู่ 

ในข้ันสุดท้ายของการบรรลุมรรคผลจะต้องมีแต่ความว่างอย่าง

แท้จริงเท่านั้น ไม่มีอะไรให้รับรู้สัมผัส อะไรก็ตามที่แสดงออกมาคือ 

อปุาทาน ยกตวัอยา่งเชน่ ความสว่างกระจา่งแจง้ของจติกค็อือปุาทาน  

เราต้องละวางอุปาทานท้ังปวงเพื่อที่จะบรรลุนิพพาน ดังนั้นคำาว่า 

enlightenment บ่งชี้ให้เห็นถึงสภาวะของความหลงอย่างละเอียด  

ไม่ใช่การตรัสรู้ ถึงแม้ว่าการปรากฏของจิตอันสว่างไสวจะแสดง 

ให้เห็นถึงการได้ฌานหรือสมาธิในขั้นสูง แต่ยังมิใช่เป้าหมายสูงสุด
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ของเรา เป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงนั้นคือความว่างที่ปราศจากสิ่ง 

สมมุติใดๆ ทั้งสิ้น

การได้บรรลุพระนิพพานหมายถึงการรู้เห็นสัจธรรมความจริง

อย่างลึกซึ้ง ซึ่งความรู้นี้มิใช่เรื่องเล็กน้อยที่เราจะนำามาคิดและ

ไตรต่รอง เราไม่สามารถทีจ่ะคดิเกีย่วกบัพระนิพพานได ้เพราะทกุส่ิง 

ที่เราคิดนั้นล้วนต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน การคิด หมายถึง

ความเป็นคู่ คือ “เรา” กำาลังคิดถึง “สิ่งนั้น” ธรรมชาติที่ไม่มีคู่แต่เป็น 

หนึ่งเดียวของพระนิพพานนั้นไม่มีผู้กระทำาและผู้ถูกกระทำา แล้วจะมี 

สิ่งใดเหลือไว้ให้คิด เราจึงไม่สามารถที่จะให้คำาจำากัดความของคำาว่า 

“พระนิพพาน” ได้

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงไม่ได้อธิบายถึงปรัชญาขั้น

สูงสุด แต่ทรงสอนถึงแนวทางปฏิบัติที่จะทำาให้บรรลุสภาวะที่อยู่

นอกเหตุเหนือผลนั้น ยกตัวอย่างเช่น พระองค์ทรงสอนว่าทุกสิ่ง

ล้วนเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่ทว่าท่านมิได้ตรัสว่าสัจธรรม

ที่แท้จริงหรือความเป็นจริงขั้นสูงสุดนั้นคือ นิจจัง สุขัง และอัตตา 

พระพุทธองค์ตรัสว่า พระนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่สุดยอดนั้นมิได้เป็น

อนิจจัง มิได้เป็นทุกขัง มิได้เป็นอนัตตา ซึ่งแตกต่างกันอย่างมาก 

นิจจัง สุขัง และอัตตา เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ อนิจจัง ทุกขัง และ 

อนัตตา แต่สิ่งที่สุดยอดที่อยู่นอกเหตุเหนือผลนั้นไม่สามารถที่จะ

ให้คำานิยามได้ว่ามีคุณสมบัติใดๆ เลย นิยามความหมายทั้งหมด

ของพระนิพพานนั้นผิด นิพพานเป็นเพียงสิ่งที่นอกเหตุเหนือผล 

เท่านั้น ปราศจากเหตุปัจจัยใดๆ โดยสิ้นเชิง หมายความว่าไม่ม ี
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คำาอธิบายได้เลย เป็นสิ่งที่ภาษาไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่าง 

ชัดเจน เสมือนกับความว่างเปล่าที่กว้างใหญ่ไพศาล พระนิพพาน 

ไมม่ขีอบเขตตายตวัและไมส่ามารถวดัได ้เมือ่การบรรลพุระนพิพาน 

เกิดขึ้น คำานิยามทั้งหลายจะดับไป จะต้องยุติลง เพราะคำานิยาม

ต่างๆ เหล่านั้นล้วนเกี่ยวเนื่องกับเหตุปัจจัย แต่พระนิพพานหรือ 

สิง่ทีอ่ยู่นอกเหตเุหนอืผลนัน้สามารถทีจ่ะรบัรูไ้ดด้ว้ยการอยูน่อกเหนอื 

เหตุปัจจัยทั้งปวง

และนีก่ท็ำาใหเ้กดิคำาถามทีไ่ดย้นิกนับอ่ยๆ วา่ พระนพิพานยงัเปน็ 

สิง่ทีพ่วกเราสามารถจะเขา้ถงึไดอ้ยูห่รอืไมใ่นยคุนี ้คำาตอบนัน้ควรจะ 

เห็นได้ชัดอยู่แล้ว พระธรรมคำาสอนยังมีอยู่ อริยมรรคก็ยังคงมีอยู ่ 

และเราก็สามารถที่จะเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้ 

รวมทั้งวิถีทางที่จะช่วยให้ได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ แล้วเหตุใดความเพียร 

ของเราจึงจะไม่สามารถนำามาซึ่งผลที่ต้องการ พระพุทธองค์ทรง

ต้องการที่จะสอนมนุษย์ และมนุษย์ในทุกวันนี้ก็มิได้แตกต่างอะไร

มากมายจากผู้คนในสมัยพุทธกาล

ความคิดที่ว่าการสำาเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นเรื่องในอดีตนั้น

เปน็ความคดิของคนโง ่เปรยีบเสมอืนกบัการพดูวา่ ถา้เราผสมเกลอื 

กับกรดซัลเฟอร์แล้ว เราจะไม่สามารถได้คลอรีน คือมันเคยทำาได้

ในศตวรรษที่แล้ว แต่ในปัจจุบันนี้ทำาไม่ได้แล้ว มันช่างโง่พอๆ กัน 

อรหัตผลเป็นความจริงของธรรมชาติ เป็นสภาวะที่มีอยู่แล้วใน 

ตัวเราทุกคนตลอดเวลา มันมิใช่เป็นสิ่งใหม่ในตัวเรา เพราะมันมี

อยู่แล้วเราจึงสามารถรู้เห็นมันได้ สิ่งที่เราต้องทำาก็คือ ขจัดอาสวะ 
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กิเลสทั้งหลายที่ปกปิดมันมิให้เราเห็น เมื่อใดที่เราขจัดกิเลส

ทั้งหมดได้แล้วโดยสิ้นเชิง สภาวะนั้นก็จะปรากฏขึ้นให้เราเห็น

พระนิพพานมิได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ถ้าพระนิพพานเกิดขึ้นได้

ก็หมายความว่าดับได้เช่นกัน ดังนั้นพระนิพพานจึงต้องมีอยู่ใน

ตัวของทุกคนตลอดเวลา แต่ถูกปิดบังด้วยการครอบงำาของกิเลส

ต่างๆ หน้าที่ของเราก็คือต้องขจัดกิเลสที่มาครอบงำาเหล่านั้น  

เมื่อเราได้กำาจัดส่วนที่ร้ายแรงที่สุดของมันแล้ว เราจึงสามารถที่

จะจัดการกับสิ่งเล็กน้อยที่หลงเหลืออยู่และบรรลุมรรคผลได้ ไม่มี

สิ่งใดที่จะมาขัดขวางเราได้ นอกจากตัวเราเองเท่านั้น คนที่พูดว่า 

พระนิพพานเป็นสิ่งที่บรรลุไม่ได้ในยุคนี้ ก็คือเป็นคนที่กำาลังปิดกั้น

ตนเองนั่นเอง สำาหรับเขา พระนิพพานกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  

เพราะเขาเชื่อเช่นนี้จึงทำาให้เป็นไปไม่ได้ ผู้ที่มีความเชื่อมั่นอย่าง

เต็มที่ว่าเขาไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ เขาก็จะไม่มี

ความพยายามที่จะปฏิบัติ แต่ผู้ใดที่เชื่อว่าตนเองทำาได้ อย่างน้อย 

เขากจ็ะลองทำา และถา้มคีวามมานะพากเพยีร เขากจ็ะประสบความ 

สำาเร็จ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจพระธรรมและ 

พระนิพพานโดยที่ยังมิได้บรรลุมรรคผลใดๆ เราก็จะมีเพียงแค่แนว

ความคิดซึ่งจะมิใช่เป็นของจริงเลย มันจะเป็นแค่เพียงความคิด 

และสัญลักษณ์ต่างๆ ในจิตของเรา การที่จะรับรู้ได้ด้วยตนเอง  

เราต้องไปให้ถึงขั้นนั้นก่อน
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ขั้นต่างๆ ของพระโสดาบันและขั้นอื่นๆ นั้นเป็นขั้นที่เราสามารถ

สมัผสัพระนพิพานไดถ้งึแมจ้ะเปน็เพยีงชว่งสัน้ๆ เมือ่ออกจากสภาวะ

ต่างๆ ในขั้นเหล่านั้น เราไม่สามารถที่จะจำาอะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น

ได้เลย เพราะไม่มีอะไรจะให้จำา เรามีความสามารถที่จะจำาได้เฉพาะ

สิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเท่านั้น แต่เนื่องจากสภาวะเหล่านั้นมิได้มี

ความเกีย่วเนือ่งใดๆ ทัง้สิน้ ยกตวัอยา่งเชน่ เมือ่ออกจากสภาวะของ 

โสดาบนั เรากจ็ะจำาไมไ่ดว้า่เกดิอะไรขึน้เลย เราเพยีงแตรู่ว้า่ไดม้คีวาม 

เปลีย่นแปลงเกดิขึน้เทา่นัน้ เมือ่เราไดส้มัผสัพระนพิพานเปน็ครัง้แรก  

เราจะรู้ถึงความจริงของพระนิพพาน แต่หลังจากนั้นก็จะมีเพียง

รสชาตขิองความจรงิเทา่นัน้ทีย่งัหลงเหลอือยู ่รสชาตทิีห่ลงเหลอืนัน้ 

หมายความว่าเรามีศรัทธาที่แน่วแน่ในความจริงนั้น และด้วย 

ศรทัธาทีแ่นว่แน่นี ้เราจะไมล่งัเลสงสยัเก่ียวกบัพระธรรมคำาสอนของ

พระพทุธองค์เลย เพราะเราได้สัมผัสพระนิพพาน เราจึงรู้ว่ามันเป็น 

ทางดำาเนินที่ถูกต้องอย่างแท้จริงโดยปราศจากความสงสัยใดๆ  

ทั้งสิ้น

ในที่สุด พระนิพพานหรือการดับไม่เหลือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรา

ไมส่ามารถทีห่าอะไรเจอไดเ้ลย เราไมส่ามารถทีจ่ะพบเหน็แมก้ระทัง่ 

ตัวผู้ที่ไม่สามารถที่จะหาอะไรเจอ การแบ่งแยกทั้งปวงหายไป  

มันมิใช่เป็นเรื่องของการที่เราได้อะไรมา แต่ทว่าเป็นเรื่องที่คนที่ได้

บรรลนุัน้หายไปเสยีมากกวา่ เมือ่เปน็เชน่นัน้ การกลา่วถงึคณุสมบตัิ

ต่างๆ อย่างเช่น ความถ่อมตนและอุเบกขาก็จะไม่ตรงประเด็นเลย

เพราะไม่มีบุคคลใดที่จะมาถ่อมตนหรือปล่อยวาง คุณสมบัติเช่นนั้น

เป็นเพียงการให้นิยามความหมายในโลกสมมุติกับสภาวะต่างๆ ของ
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จติทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ การเกดิดบัของอารมณห์รอืสภาวะของจติ 

มิได้มีผลกระทบต่อแก่นแท้ที่บริสุทธิ์และอยู่นอกเหตุเหนือผลของ 

พระนิพพานเลย

ในฝ่ายเถรวาท มีประโยคที่สรุปการบรรลุนิพพานประโยคหน่ึง

คือ เป็นการปราศจากคำาถามทั้งปวง แต่น่ันมิได้หมายความว่า  

ทุกคำาถามนั้นมีคำาตอบแล้ว แต่หมายความว่า หมดคำาถามที่เราจะ

ถามแล้ว เนื่องจากพื้นฐานของการถามคำาถามนั้นไม่มีเสียแล้ว ไม่มี

ใครเหลือที่จะตั้งคำาถาม และก็ไม่มีอะไรที่จะให้ถามอีก

การแสวงหาพระนพิพานนัน้เริม่จากการทีเ่ราแสวงหาความสขุท่ี

ยัง่ยืน การแสวงหาความสขุดงักลา่วดว้ยการพยายามทีจ่ะตอบสนอง

ความอยากตา่งๆ ของเราแตก่ลบัไมป่ระสบความสำาเรจ็นัน้ ทำาใหเ้ราได้

เหน็ภยัในการยดึมัน่ถอืมัน่กบัสิง่ตา่งๆ ทีล่ว้นแลว้แตพ่ึง่พาอาศยัไมไ่ด ้ 

ไมเ่ทีย่ง และเปลีย่นแปลงอยูท่กุขณะ ตราบใดทีย่งัยดึติดอยูก่บัสิง่ต่างๆ  

ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความผิดหวัง ความทุกข์ย่อมมีในยามที่ 

สิง่เหล่านัน้ไมเ่ปน็ไปตามท่ีหวัง ไมว่่าเราจะพยายามสกัแค่ไหนเพยีงไร  

เราไม่สามารถที่จะพบว่าจะมีสิ่งใดในโลกน้ีเลยที่ยั่งยืนและเที่ยงแท้

แนน่อน ดงันัน้เราจึงไมเ่คยไดป้ระสบกับความสขุทีจ่รีงัย่ังยนื วถิขีอง 

พทุธธรรมเป็นวถิแีหง่การลดความอยาก เลกิการยดึติด และปลอ่ยวาง 

ทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเราปฏิบัติด้วยการดำาเนินตามทางสายน้ีแล้ว  

ธรรมะก็จะค่อยๆ นำาเราไปสู่ความเป็นอิสรเสรีที่มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ 

จนในทีส่ดุ เรากจ็ะสามารถทีจ่ะบรรลถุงึจดุมุง่หมาย ซึง่เปน็ปรมงั สขุงั  

ความสุขอันสูงสุด หรือพระนิพพานนั่นเอง





ปัญญ�

ปัญญาในความเข้าใจทางพุทธศาสนาแตกต่างจากปัญญาใน 

ทางโลก สำาหรับในทางโลก ปัญญามักจะหมายถึงความคิดที่ฉลาด

แหลมคมทีน่ำามาซึง่ความรูค้วามเขา้ใจ แตใ่นทางพทุธศาสนา ปัญญา

มักจะเกี่ยวข้องกับการพินิจพิจารณาอย่างละเอียดเสียมากกว่า  

เป็นทักษะของจิตที่จะพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้ง ทั้งนี้จิตจะ

ต้องมีพื้นฐานที่สงบและเป็นสมาธิ ปัญญาทำาให้จิตสงบและเป็นสุข 

มีความเบิกบานในตัวเอง ปราศจากความวุ่นวายกระสับกระส่าย  

นีค่อืสภาวะของปญัญาทีเ่ราตา่งมุง่หวังทีจ่ะมถีงึ แม้วา่จะมไิด้มาง่ายๆ 

สำาหรบับางคนกเ็ปน็เรือ่งงา่ย แตส่ำาหรบัคนสว่นใหญแ่ลว้มกัจะติดอยู่

กับความคิดขั้นวิตกวิจารเท่านั้น

ปัญญาเป็นทักษะของจิตที่ต้องมีการพัฒนา แม้แต่คนที่มีปัญญา

ก็จะไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาได้อย่างถูกต้อง ยกเว้นในกรณีที่สติ

ของเขานั้นมีกำาลังพอที่จะรองรับและควบคุมการทำางานของจิต 

ปัญญามิใช่เป็นเพียงแค่ความเฉลียวฉลาดเท่านั้น แต่แสดงถึงความ
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สามารถที่จะเข้าใจอย่างลึกซ้ึงซึ่งได้รับการพัฒนามาจากการปฏิบัติ

จติตภาวนา และดว้ยเหตุน้ีเองหลกัสำาคญัประการแรกของการปฏบิตัิ

จิตตภาวนาก็คือการดำารงสติให้มั่นคงและมีจิตที่สงบ

ปญัญาสามารถแกป้ญัหาตา่งๆ ได ้และชว่ยทำาใหส้ิง่ตา่งๆ ดขีึน้ แตถ่า้ 

ไม่มีความสงบและสมาธิเป็นบาทฐานเสียก่อน ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

ในการพยายามที่จะเจริญปัญญา ถ้าปราศจากความสงบและสมาธิ 

ปัญญาที่แท้จริงก็จะไม่เกิด จะเป็นแค่เพียงความคิดในเชิงวิตกวิจาร  

ความคิดเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ผิวเผิน คิดเรื่องโน้นแล้วต่อไปเรื่องนี้ โดยที่ 

มไิดพิ้จารณาสิง่ใดอยา่งลกึซึง้ แตป่ญัญาไมไ่ดเ้ปน็เชน่นัน้ ปญัญาทำางาน 

เจาะลึกและเข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้มากกว่าการคิดเฉยๆ

เวลาท่ีจิตสงบและปราศจากความคิดท่ีมารบกวน การพิจารณากาย 

ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเจริญปัญญา จากนั้นเราสามารถที่จะ

พฒันาตอ่ไปทลีะขัน้เขา้สูก่ารพจิารณาความละเอยีดออ่นของจิตและ

พจิารณาธรรมหรอืปรากฏการณท์างจิต กายเปน็จดุเริม่ต้นทีง่า่ยกวา่

สิง่อืน่ เพราะเปน็สิง่ทีส่มัผสัได ้เราสามารถทีจ่ะเหน็และรูส้กึได้ถึงกาย 

เราสามารถที่จะมองเข้าไปข้างในกาย โดยการพิจารณาดูกายของ 

ผู้อื่นหรือของตนเองและศึกษาส่ิงที่อยู่ข้างในกาย เพราะกายเป็น 

ของหยาบจงึไมย่ากตอ่การทำาความเขา้ใจ ในทางตรงกันขา้ม จติเป็น

สิ่งที่ละเอียดมากจึงทำาให้ยากต่อการที่จะจับหลักให้ได้และทำาความ

เข้าใจ เนือ่งดว้ยความยากในการพจิารณา เราจงึตอ้งเจรญิปัญญาใหอ้ยู ่

ในระดับที่ค่อนข้างสูงก่อนที่เราจะสามารถพิจารณาจิตได้ในทางที่ 

ถูกต้อง
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วิธีเจริญปัญญาหรือการพิจารณาเข้าสู่ภายในจากสิ่งที่หยาบ

จนถึงสิ่งที่ละเอียดที่สุดนั้น มีการขยายความอยู่ในสติปัฎฐานสี่ 

ซึ่งมีกาย เวทนา จิต ธรรม และได้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ค่อยๆ นำาเรา 

จากภายนอกเข้าสู่ภายใน กายซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่

เห็นได้ชัดที่สุด ในการเข้าสู่ภายใน เวทนาถูกแสดงให้เห็นโดยกาย 

สัมผัสที่ละเอียดขึ้น แต่ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นคือจิตหรืออารมณ์ 

สภาวะตา่งๆ ของจติ สดุทา้ยกค็อืธรรมารมณ ์ซึง่เปน็สิง่ทีอ่ยูภ่ายใน

จิตและเป็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดในบรรดาอาการทั้งหมด แต่ละขั้นของ

สติปัฏฐานสี่นี้ล้วนอยู่ในขอบเขตการปฏิบัติของแต่ละบุคคลและ 

ในแต่ละขั้นนั้นก็เป็นวิธีการเจริญสติ

การพิจารณาถึงสติปัฏฐานสี่นั ้นต้องเริ่มจากสิ่งที่สามารถ

มองเห็นและสัมผัสได้มากที่สุดในตัวเรา เมื่อเราเริ่มที่จะมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับส่วนที่หยาบที่สุดแล้ว จึงค่อยเริ่มพิจารณาส่วน 

ที่ละเอียดกว่า ในการที่เราจะหาคำาตอบว่าเราคืออะไร เราต้อง

เริ่มจากการหาคำาตอบเกี่ยวกับสิ่งที่มิใช่ตัวเราเสียก่อน ถ้าเรา

กำาจัดสิ่งที่มิใช่ตัวเราออกไป เราก็จะเข้าใจตัวเราได้มากขึ้น  

ดังนั้นเราจึงต้องมองหาสิ่งที่มิใช่ตัวเรา สิ่งหนึ่งที่มิใช่ตัวเราก็คือ

ร่างกาย

เพื่อที่จะเริ่มการเจริญสติในกาย เรามุ่งเน้นไปพิจารณากาย

ตามปกติที่เราเข้าใจ เราเพียงแค่พิจารณาศึกษาสภาพร่างกาย 

อย่างที่ เรารู้สึกสัมผัสได้โดยยังไม่ต้องคิดไปในทางนามธรรม 

เกีย่วกบัรปู รา่งกายของมนษุยค์อือะไร และประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง  
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เมื่อสังเกตดูให้ดีเราจะเห็นว่าส่วนประกอบของร่างกายเราและ

ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ ในโลกธาตุล้วนคล้ายคลึงกัน

ร่างกายประกอบด้วยธาตุต่างๆ ที่เหมือนกับวัตถุสสารต่างๆ  

ท่ีมอียูโ่ดยท่ัวไป กลา่วคอืรา่งกายประกอบดว้ยอะตอม โมเลกลุ และ 

สิ่งอื่นๆ เพราะกายนั้นถือกำาเนิดมาจากโลกธาตุ ดังนั้นกายจึงต้อง 

อาศัยโลกธาตุเพื่อรับอาหาร อากาศ ความร้อน แสง เป็นต้น  

ในความเป็นจริงแล้ว ร่างกายเกิดมาจากธรรมชาติและในท่ีสุด 

เมื่อร่างกายตายหรือแตกดับ มันก็เน่าเป่ือยย่อยสลายกลับคืนสู่

ธรรมชาติ ถ้าพิจารณาในแง่ขององค์ประกอบ กายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น

ก็มิได้แตกต่างอะไรจากซากศพ

ถึงแมว่้าธรรมชาติของกายจะไมเ่ทีย่งก็ตาม เรากย็งัถอืวา่กายน้ัน 

เป็นตัวเราอย่างแท้จริง เรามองว่ากายเป็นของเรา นี่คือวิธีที่เรารับรู้

เข้าใจการมีอยู่ของกาย แต่จริงๆ แล้วเรารับรู้สัมผัสกายนี้ได้อย่างไร 

ความรู้สึกสัมผัสส่วนตัวของเราถึงกายนั้นควรที่จะเป็นตัวตัดสิน 

นอกจากคำาอธิบายของผู้อื่นเกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกายแล้ว 

เรารู้เกี่ยวกับภายในกายได้อย่างไร

เราสามารถเล็งเห็นได้ว่าสมองของมนุษย์จะต้องมีข้อมูลความรู้

เกีย่วกับรา่งกายท้ังหมด เปน็ท่ีรูกั้นว่าสว่นตา่งๆ ของกายถกูออกแบบ

ใหม้คีวามเชือ่มโยงกบับรเิวณตา่งๆ ของสมองถงึปลายประสาท สมอง

มพีืน้ทีท่ี่เชือ่มตอ่และตอบสนองกับทกุสว่นของรา่งกาย ด้วยเหตุน้ีเอง

เราจงึสามารถกลา่วไดว้า่ การทำางานตา่งๆ ของร่างกายถกูสะทอ้นให้
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เหน็อยูใ่นสมอง จรงิๆ แลว้เราสามารถกลา่วไดว้า่รา่งกายทกุสว่นถกู

รับรูใ้นสมองซ่ึงเปน็ทีท่ีค่วามรูส้กึสมัผสัถกูสง่ไปและมกีารรบัรูเ้กดิขึน้

จติจงึนำาเอาขอ้มลูจากการสมัผัสและฉายมนัลงบน “กายสมัผสั” 

ทีม่ไิด้มอียูจ่รงิ กายสมัผัสนีเ้ปน็สิง่ทีจ่ติสรา้งขึน้เพือ่สะทอ้นให้เหน็ถึง

รา่งกายจรงิไปพร้อมๆ กนั กายสมัผสัจงึเปน็กายปลอมซึง่จติสร้างขึน้

โดยลอกเลียนแบบร่างกายจริง เรารับรู้กายสัมผัสที่จิตสร้างขึ้นมานี้

โดยผ่านทางเวทนา

ถ้าเวทนาหรือความรู้สึกถูกรับรู้ในที่ใดของกายสัมผัส เราก็จะ

เชือ่มโยงสว่นนัน้ของรา่งกายเขา้กบัเวทนานัน้ๆ ยกตวัอยา่งเชน่ เวลา

ที่เรารู้สึกเจ็บที่ขา เรารู้สึกว่าความรู้สึกเจ็บอยู่ที่ขาตามที่กายสัมผัส

บอกเรา ความเจบ็ปวดดเูหมือนวา่จะเกดิขึน้ทีข่า แตแ่ทท้ีจ่รงิแลว้มัน

ถกูรบัรูท้ีก่ายสมัผสัปลอมๆ ของเราแหง่เดยีวเทา่น้ัน น่ันหมายความ

ว่า จริงๆ แล้วความเจ็บปวดถูกรับรู้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของจิต ความ

เจ็บปวดนั้นดูเสมือนว่าจะอยู่ที่ขา ทั้งนี้เน่ืองจากเราได้เรียนรู้ที่จะ

เชื่อมโยงการรับรู้ของกระแสประสาทกับขาที่อยู่ในกายสัมผัสซึ่งเป็น

ของปลอมที่จิตสร้างขึ้นมา

นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ปัญญาสามารถที่จะนำาพา

ผู้ปฏิบัติจากการเจริญสติในกายหยาบเข้าไปสู่การเจริญสติใน 

กายละเอียด ที่จริงแล้วในการรับรู้สัมผัส กายและเวทนามิสามารถ

แยกออกจากกันได้ สภาวธรรมท้ังสองทำางานร่วมกันเป็นองค์รวม 

ทำาให้ปัญญาพิจารณาสองสภาวธรรมไปพร้อมๆ กัน 
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ในขณะที่กายและเวทนาทำางานร่วมกันอยู่ จิตหรือสภาวะต่างๆ 

ของจติกย็งัทำางานเกีย่วเนือ่งกบัสองสภาวธรรมนีด้ว้ย ความคดิตา่งๆ 

และสภาวะของจิตทีล่ะเอยีดทีก่ำาหนดความคดินัน้เปน็ตวักำาหนดการ

รับรู้ของเราเกี่ยวกับกายปลอมของเวทนา ความรู้สึกทางจิตหรือ

อารมณ์ต่างๆ ที่ละเอียดย่ิงขึ้นไปกว่านั้นก็เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ

สภาวะต่างๆ ของจิต

มีเหตุปัจจัยมากมายท่ีก่อให้เกิดกระบวนการต่างๆ ของจิต กล่าวคือ 

มีเวทนาและสัญญา ทั้งสองนี้เป็นปัจจัยสำาคัญที่ก่อให้เกิดความคิด 

ซึ่งได้แก่สังขารและธรรม สังขารหมายถึงการปรุงแต่งทางจิตท่ีก่อ

ให้เกิดความคิดความเห็นต่างๆ เมื่อสังขารรวมตัวกันก็จะก่อให้เกิด

สภาวะต่างๆ ของจิต ซึ่งเป็นการผสมผสานของปัจจัยต่างๆ เช่น 

ความกังวล ความโกรธ ความมีทิฏฐิ ความเมตตา สมาธิ เป็นต้น 

ในการเจริญสติในสภาวะต่างๆ ของจิตนั้น เราจะเห็นการเกิดดับของ

ปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดสภาวะนั้นๆ และเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

สภาวะเหล่านั้นกับประสบการณ์ทางกายและเวทนา

องค์ประกอบที่สี่ของสติปัฏฐานสี่หรือธรรมารมณ์ หมายถึงสิ่งที่ 

อยูภ่ายในจติ ธรรมารมณท์ัง้หลายเปน็ปจัจยัสำาคญัทีก่อ่ให้เกดิสงัขาร

และสภาวะต่างๆ ของจิต และปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ไม่สามารถที่จะ

แบง่ยอ่ยลงไปไดม้ากกวา่นี ้กลา่วคอืเปน็ลกัษณะและคุณสมบติัต่างๆ 

ที่เกิดข้ึนภายในจิต อย่างเช่น ความโกรธและความโลภล้วนๆ นั้น

เป็นธรรมารมณ์ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง และไม่สามารถที่จะ

แบ่งย่อยลงไปได้อีก
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สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมาก ดังน้ันจึงยากต่อการ

พิจารณา คำาว่าจิตรวมไปถึงหลักการต่างๆ ที่เป็นตัวกำาหนดการรับรู้

เข้าใจเกี่ยวกับกายและใจของเรา หลักการเหล่านี้ประกอบด้วยกฎที่

ตายตวั เชน่ กฎของเหตแุละผล และกฎของการเปลีย่นแปลง เนือ้แท้

ของจิตจึงตั้งอยู่บนความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ปรากฏการณ์บางประเภทเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในโลกภายในและ

โลกภายนอก สิ่งนี้ทำาให้เกิดเหตุปัจจัยสองประการคือธรรมารมณ์

ที่เกิดขึ้นและการรวมตัวกันของธรรมารมณ์เหล่านั้น ธรรมารมณ์ที่

เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องปกติหรือที่เรียกกันว่า “ธรรม” ส่วนการรวมตัว 

กันนั้นคือการปรุงแต่งหรือสังขาร สังขารจึงประกอบไปด้วย

ธรรมารมณ์ ภายในจิตเราจะพบว่ามีธรรมชาติทั้งหมดในโลกและ

ทุกสิ่งที่เรารู้จักอยู่ในนั้น ดังนั้นการพิจารณาธรรมารมณ์ต่างๆ  

ที่เกิดขึ้นภายในจิตด้วยปัญญาอย่างแยบคายจึงจะทำาให้เกิดความ

เข้าใจอย่างชัดเจนในกระบวนการต่างๆ ทั้งทางกายและทางใจ 

โดยรวมในขณะที่มันเกิดขึ้น ในความหมายอย่างลึกๆ การพิจารณา

ธรรมารมณ์ในสติปัฎฐานสี่หมายถึงการรู้ถึงพื้นฐานของทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่อยู่ภายในจิต

สติปัฏฐานส่ีนัน้เปน็การพิจารณาสภาวธรรมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เมือ่ม ี

การรับรู้สัมผัสในแต่ละขณะ เนื่องจากสภาวธรรมท้ังสี่ประการนี้

ทำางานร่วมกันท้ังหมด ในทางปฏิบัติแล้วจึงไม่สามารถแยกแต่ละ

สภาวธรรมออกจากกันเป็นคนละส่วนได้ ในแต่ละขณะเราสามารถ

กล่าวได้เพียงว่านี่คือเรื่องของกาย นี่คือเร่ืองของเวทนา น่ีคือเรื่อง
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ของจิต และนี่คือเรื่องของธรรม แต่ละสภาวธรรมต่างทำาหน้าที่ของ 

ตนเอง แต่ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนประกอบของประสบการณ์การรับรู้ 

สัมผัสเดียวกัน ดังนั้นการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือการวิเคราะห์อย่าง 

ละเอียดของกระบวนการทางจิตกระบวนการหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ 

สติปัฏฐานส่ีจึงแสดงให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสภาวจิตเดียว  

หมายความวา่ สภาวธรรมตา่งๆ น้ันมไิดเ้กดิขึน้ตามลำาดบัหรอืทลีะสว่น  

แตท่กุๆ สว่นนัน้ตอ้งปรากฏขึน้พรอ้มกนัเมือ่ไรกต็ามทีม่กีารรบัรูส้มัผสั 

เกิดขึ้น

การเจริญสติปัฏฐานสี่มิใช่เพียงแต่เป็นการพัฒนาจากภายนอก

สู่ภายใน จากหยาบไปละเอียด แต่เป็นการพัฒนาจากการรับรู้ขั้น 

พื้นฐานไปสู่สมาธิและปัญญาขั้นที่สูงขึ้นเช่นกัน การเจริญสติปัฏฐาน

ในแต่ละองค์นำามาซึ่งจิตที่สงบและตั้งมั่นมากขึ้น รวมไปถึงความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกบัตวัเราทีช่ดัเจนและลกึซ้ึงกวา่เดิม การท่ีมปีญัญา

รู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับตัวเรานั้นจะช่วยทำาให้สามารถ 

ถอดถอนตนเองให้หลุดพ้นได้ในระดับลึก เมื่อมีปัญญาเพียงพอ  

เมื่อปัญญาได้ทำาหน้าที่ของมัน เมื่อความเข้าใจนั้นได้เกิดขึ้น  

ความยึดถือทั้งหลายก็จะถูกปล่อยวางลงโดยปริยาย

จุดประสงค์ของการเจริญสติปัฏฐานสี่แต่ละองค์ก็เพ่ือค่อยๆ 

ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของกายและใจ สำาหรับเร่ือง 

ของกาย เราควรพิจารณาว่าการที่ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของ 

ธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไร กายประกอบไปด้วยธาตุต่างๆ และถูก 

หล่อเลี้ยงด้วยอาหารที่มาจากดิน และในที่สุดกายก็เสื่อมสลายกลับ
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คืนสู่ดินหลังจากสิ้นลมหายใจ ในขณะเดียวกัน เราก็รู้จักกายภายใน

แต่ด้วยวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่เรารับรู้สัมผัสโลกภายนอก

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการยึดมั่นถือมั่นในกายก็จะเห็นว่าการ

รู้จักส่วนต่างๆ ภายในกายนั้นสำาคัญกว่าการรู้จักส่วนต่างๆ 

ภายนอกที่เป็นวัตถุ นี่คือเหตุผลว่าทำาไมเราควรมีการเจริญสติ

ภายในกาย เมื่อเรามีสติอยู่ในกาย เราก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าความรู้ 

เกี่ยวกับกายของเราล้วนมาจากผัสสะมาจากเวทนาเกือบทั้งหมด  

ในการรบัรูเ้ขา้ใจเกีย่วกบัตวัเรานัน้เมือ่กายสมัผสัคอ่ยๆ เขา้มาแทนที่

กายเนื้อ ความยึดติดกับกายหยาบของเราก็จะหายไป ในขณะที ่

ความยึดติดกับกายเวทนาที่ละเอียดกว่านั้นจะเกิดขึ้นแทน

เมือ่สติตัง้มัน่อยา่งดแีลว้ภายในกาย ความสมัพันธร์ะหวา่งความ

รู้สึกสัมผัสต่างๆ กับสภาวะต่างๆ ของจิตที่เป็นตัวกำาหนดและให้

ความหมายผัสสะเหล่านั้นก็จะปรากฏให้เห็นขึ้น กล่าวคือ สภาวจิต

ของเราเป็นผู้กำาหนดว่าเราจะตีความหมายความรู้สึกต่างๆ อย่างไร

เมื่อเรารับรู้สัมผัสกายของเรา จากความเข้าใจอันนี้เราจะเห็นได้ว่า

จิตเป็นจุดกำาเนิดที่แท้จริงของเวทนา เมื่อเราพิจารณาเข้าไปลึกๆ ใน 

สภาวะของจิต ความยึดติดของเราเกี่ยวกับเวทนาซึ่งเป็นส่วนสำาคัญ

ของความเปน็ตวัเราก็จะเริม่ทีจ่ะจางหายไป ความรูส้กึต่างๆ กลายเปน็ 

เรื่องภายนอกและเราก็จะมุ่งเน้นเข้าไปพิจารณาสภาวจิตภายในของ

เราเป็นหลัก
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ในการที่สติตั้งมั่นอยู่กับเรื่องของจิต ธรรมารมณ์ที่ละเอียดต่างๆ 

ที่อยู่ภายในจิตจะถูกรับรู้เข้าใจได้เร็วขึ้น ธรรมารมณ์เหล่านี้ละเอียด

ยิ่งไปกว่าสภาวะของจิตที่มันทำาให้เกิดขึ้น ดังน้ันธรรมารมณ์เหล่าน้ี 

ก็ย่ิงอยู่ลึกเข้าไป “ภายใน” มากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเปรียบเทียบกับ

กระบวนการตา่งๆ ทางจติ ในการพินจิพิจารณาขัน้สดุทา้ย ความยดึติด 

ในธรรมารมณ์ที่ละเอียดเหล่านี้ต้องถูกปล่อยวางละถอนออกไป 

เพื่อที่ทำาให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระ

ยิ่งเราเจริญสติปัฏฐานสี่มากเท่าไร เราก็จะยิ่งรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเป็น

เรือ่งภายในมากขึน้เทา่น้ัน เราจงึถามตวัเองวา่ ถา้ทกุสิง่ทกุอยา่งลว้น

อยู่ภายใน แล้วอะไรคือสิ่งที่อยู่ภายนอก ในการค้นหาคำาตอบเราจะ 

ถงึจดุทีว่า่คำาถามเกีย่วกบัภายนอกภายในนัน้หมดความหมาย พดูง่ายๆ  

ก็คือ การแบ่งเป็นภายนอกและภายในนั้นเป็นการมองปัญหาท่ีผิด 

เพราะสิ่งต่างๆ เกือบทั้งหมดล้วนอยู่ภายใน และถ้าทุกสิ่งทุกอย่าง

ล้วนอยูภ่ายใน กไ็มส่ามารถทีจ่ะมภีายนอกได้ ในทีส่ดุแล้ว ความลงัเล

สงสัยนี้สามารถที่จะแก้ได้ด้วยการปฏิบัติภาวนาขั้นสูงและละเอียด

ที่สุดเท่านั้น

ในการท่ีเราจะเจริญสติปัฏฐานสี่จนถึงขั้นที่ละเอียดที่สุดของ 

ธรรมนัน้ เราต้องเจรญิปญัญาใหม้คีวามแหลมคมและสามารถเจาะลกึ  

เราตอ้งภาวนาใหถึ้งระดบัปญัญาทีเ่ราสามารถจะมองเหน็ความหมาย

ของสิง่ทีเ่รากำาลงัพิจารณา ในทางทฤษฎเีราอาจจะรูค้วามหมายของ

การที่มีร่างกาย แต่เรากลับไม่เข้าใจสิ่งนั้นในตัวเรา เรายังคงคิดและ

กระทำาเสมือนว่ากายเป็นตัวเรา



ปัญญา 419

เมือ่เราเกิดความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิด้วยปญัญา มนัเปรยีบเสมอืนกบั 

การยืนดูกายจากข้างหลังโดยไม่มีความยึดติดใดๆ เมื่อเรารับรู้เข้าใจ

กายอย่างแท้จริงด้วยปัญญา ก็จะเกิดความรู้อย่างชัดเจนว่ากายนั้น 

มใิชต่วัเราอยา่งแนน่อน สภาวะของปญัญาเชน่น้ีไมเ่หมอืนกับการคิด

และพิจารณาตามปกติ มันเริ่มจากการพิจารณาส่วนต่างๆ ภายนอก

ของกายก่อนแล้วจึงค่อยๆ เข้าสู่ภายในเป็นข้ันเป็นตอนอย่างมี 

ระเบยีบ และทำาการพนิจิพจิารณาอยา่งละเอยีดลกึซึง้ในแตล่ะขัน้ตอน 

จนกระทั่งรู้แจ้งชัดถึงความยึดติดในกายทั้งหลายท่ีมีอยู่และละถอน 

ปล่อยวางไปได้ในที่สุด

ความคิดโดยตัวของมันเองแล้วนั้นไม่นิ่งเฉยหรือจดจ่ออยู่

กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานนัก ในขณะที่ปัญญาจะสามารถจดจ่ออยู่กับ

องค์กรรมฐานได้ นั่นคือจิตจะเข้าสู่สมาธิขั้นลึกในขณะที่พิจารณา 

สิง่ท่ีกำาหนดรูอ้ยา่งสงบและชดัเจน โดยไม่วอกแวกเลยแมแ้ตน่ดิเดยีว  

จิตที่มีปัญญาจะรู้ถึงสิ่งที่กำาลังพิจารณาพร้อมทั้งความหมายลึกๆ  

ของสิ่งนั้นทั้งหมด

มิใช่ว่าเราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน แต่เป็น 

การเห็นสิ่งท่ีเราเคยเห็นมาหลายครั้งหลายหนแล้วก่อนหน้านี้

มากกว่า อย่างไรก็ตาม เป็นการเห็นจากมุมมองใหม่โดยสิ้นเชิง  

ความเข้าใจน้ันออกมาจากเบื้องลึกภายใน จึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะ 

ถูกหลอก เป็นการเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเห็นมาก่อนแต่ใน 

รปูแบบทีแ่ตกตา่งออกไปและแปลกใหมเ่สยีจนสามารถเหน็ความจริง 

ของมันเด่นชัดในทันที เมื่อเป็นเช่นนั้น ความเข้าใจจะพุ่งตรงเข้า
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สู่จิตใจ ความคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่สามารถเข้าถึงใจได้  

ความคิดเป็นเสมือนเครื่องกั้นปัญญามิให้เกิดขึ้นในจิตใจ

การพิจารณาทางด้านปัญญาจะตั้งอยู่ได้นานกว่าการมีความรู้

เข้าใจธรรมดา ปัญญาจะเกิดขึ้นและตั้งอยู่ระยะหนึ่งในลักษณะของ

การรับรู้ที่ลึกซึ้งและละเอียดโดยไม่มีอะไรที่จะสามารถรอดพ้นจาก

ความสนใจของเราไปได้เลย แล้วมันจึงจะดับไป เราอาจจะพิจารณา

กายของเราและเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของมันในเชิงลึก แล้วเราก็

จะรู้สึกราวกับว่ามีคนอยู่ใกล้ๆ และมีความมั่นใจว่าเขาต้องสามารถ

เหน็กายเราในแบบเดยีวกนั แตแ่นน่อนบคุคลนัน้มสิามารถทีจ่ะเหน็

กายแบบเดียวกันกับที่เราเห็นได้ เพราะว่าจิตเขามิได้อยู่ในสภาวะที่

ใชป้ญัญาพจิารณา แตเ่มือ่เราอยูใ่นสภาวะนัน้ ความจรงิดเูหมอืนวา่ 

จะปรากฏเด่นชัดมากจนทำาให้รู้สึกว่าคนอื่นก็ควรที่จะมองเห็น 

เช่นเดียวกันกับเรา

สภาวะของปัญญาที่ยั่งยืนและตั้งมั่นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่า 

จะเกิดขึ้น ปัญญาในนัยนี้หมายถึงการรู้เห็นและเข้าใจที่ทะลุปรุโปร่ง 

มใิชค่วามรูท้ีส่ัง่สมมาจากการศกึษาเลา่เรยีนหรอืการคน้ควา้ แตเ่ปน็ 

การทำางานของจิตที่เกิดขึ้น ซึ่งได้แก่ การรู้เห็นหรือความเข้าใจ 

ปัญญาเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ

จิตตภาวนาเท่านั้น เป็นการดึงเอาความสัมพันธ์ของเหตุและผล 

อย่างกว้างๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกันและมีความเข้าใจด้วยตนเอง 

ถึงความเชื่อมโยงของสิ่งเหล่านั้นในระดับต่างๆ มากมายหลาย

ระดับ
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สำาหรบัเรือ่งของสตปิฏัฐานสีน่ัน้ จำาเปน็ตอ้งพนิจิพจิารณาแตล่ะ

องค์สติปัฏฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจ

ในเชิงความคิดเกี่ยวกับวิธีการทำางานของมันและความเกี่ยวเนื่อง 

กับส่วนอื่นๆ ด้วยความเข้าใจกว้างๆ ปัญญาก็จะเลือกรูปแบบและ

หลักการบางอย่างที่เป็นพื้นฐานของทุกธรรมารมณ์ และใช้มันเป็น

เครื่องมือในการพิจารณาธรรมารมณ์ทางกายและทางใจที่อยู่ใน 

สิ่งต่างๆ ที่เราสัมผัสรับรู้ เมื่อเข้าใจว่าธรรมารมณ์เหล่านั้นล้วนเป็น 

สิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์และไมม่ตีวัตน ความจางคลายจากความหลง 

กจ็ะตามมาโดยอตัโนมตั ิปญัญาทีส่อดสอ่งใหเ้หน็ธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ 

ของกายและใจจะทำาให้เกิดการปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นโดยตรง 

แล้วจึงจะนำาไปสู่การชำาระจิตใจและความหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้

ในที่สุด





ผู้เขียน

ท่านพระอาจารย์ด๊ิก สีลรตโน ถือกำาเนิดในนาม ริชาร์ด อี. เบิร์ด จูเนียร์  

ที่เมืองวินเชสเตอร์ รัฐเวอร์จิเนีย ในปี พ.ศ. 2491 ท่านเริ่มชีวิตของ 

การเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาที่เมืองบังกะลอร์ ประเทศอินเดีย 

โดยอุปสมบทเป็นสามเณรในปี พ.ศ. 2518 กับท่านพระอาจารย์ 

พุทธรักขิตเถระ ในระหว่างที่ยังเป็นสามเณร ท่านย้ายไปอยู่ที่ 

ประเทศศรลัีงกา และไดร้บัการบรรพชาเปน็พระภกิษใุนเดอืนมถินุายน 

พ.ศ. 2511 ที่วัดศรีวชิระคณา ธัมมญาตนายะ ที่เมืองมหารักมา 

ในตอนต้นปีพ.ศ. 2520 ท่านสีลรตโนภิกขุได้เดินทางมายัง

ประเทศไทยและได้รับการบรรพชาเป็นพระสงฆ์ในธรรมยุติกนิกายที่

วดับวรนเิวศวิหารฯ กรงุเทพฯ ในวนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2520 หลงัจากนัน้

ไม่นาน ท่านได้ย้ายไปอยูท่ีว่ดัปา่บา้นตาดทีจ่งัหวดัอดุรธาน ีโดยทา่นพกั 

อาศัยและปฏิบัติธรรมกรรมฐานภายใต้ความดูแลของท่านอาจารย์

พระมหาบัว ญาณสัมปันโน และพระเถระที่วัดนี้เป็นเวลากว่า 30 ปี
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ไม่นานก่อนท่ีท่านพระอาจารย์มหาบัวได้ละขันธ์ ในเดือน

มกราคม พ.ศ. 2554 ท่านพระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน ได้ตัดสินใจว่า

ถึงเวลาอันสมควรแล้วท่ีจะก่อตั้งวัดป่าเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐาน 

ในสายหลวงปู่มั่นในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นใน พ.ศ. 2555 ด้วยความ

ช่วยเหลือของฆราวาสญาติโยมในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และ

ประเทศอืน่ๆ ทา่นพระอาจารยด์ิก๊ไดก้อ่สรา้งวัดอรญัญธรรมารามขึน้  

ในป่าแถบเชิงเขาอัลเลเกนี ที่เมืองรอคบริดจ์ รัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งเป็นที่ 

ที่ท่านพักอาศัยอยู่ในปัจจุบันด้วย

ท่านได้เขียนและแปลหนังสือหลายเล่ม รวมทั้งชีวประวัติของ

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ อริยมรรคและอริยผล:เส้นทางสู่การ 

เป็นอริยบุคคล แม่ชีแก้ว:การเดินทางสู่การบรรลุธรรม และสมณะ 

ซึ่งเป็นการแนะนำาเกี่ยวกับชีวิตและธรรมะของท่านอาจารย์- 

พระมหาบวั ญาณสัมปนัโน หนงัสอืทัง้หมดของทา่นพระอาจารยด์ิก๊นัน้  

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.forestdhamma.org



วัดอรัญญธรรม�ร�ม

วัดอรัญญธรรมารามเป็นวัดสำาหรับการปฏิบัติภาวนาในสาย 

หลวงปูม่ัน่ กอ่ตัง้ขึน้โดยท่านพระอาจารยด๊ิ์ก สลีรตโน เมือ่ พ.ศ. 2555  

วัดอรัญญธรรมารามตั้งอยู่บนพ้ืนที่ท่ีเป็นป่าแถบเชิงเขาอัลเลเกนี  

ในเมอืงรอคบรดิจ ์รัฐเวอร์จิเนยี ในวัดนัน้มพีระ สามเณร และผา้ขาว 

ผู้ตั้งใจจะบวชอาศัยอยู่ ถึงแม้ว่าวัดอรัญญธรรมารามจะไม่ได้เป็น 

สถานท่ีสำาหรบัปฏบิติัธรรมโดยตรง แตท่ว่ามสีิง่อำานวยความสะดวก 

สำาหรับผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมทั้งชายและหญิงจำานวนจำากัดเพื่อจะ 

ฝึกปฏิบัติธรรมร่วมกับพระภิกษุสามเณร ผู้มาปฏิบัติน้ันควรจะทำา 

ตามข้อวัตรของพระสงฆ์ในแต่ละวันให้มากที่สุด ในการอยู่แบบพระ 

คณุสมบัติต่างๆ เช่น ความรว่มมอืรว่มใจ ความเคารพ และการเสยีสละ 

จะช่วยเอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของทุกคน และความก้าวหน้า 

ในการปฏิบัติของแต่ละบุคคล

การปฏิบัติธรรมที่วัดอรัญญธรรมารามนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะทำา

ตามคำาสัง่สอนและพระวนิยัทีพ่ระพทุธองคไ์ด้ทรงอธบิายและกำาหนดไว ้ 
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ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจิตวิญญาณ สมณเพศนั้นส่งเสริม 

ความสมถะ การปลอ่ยวาง และความสนัโดษ ความต้ังใจมัน่ในการใช้

ชวีติเชน่นัน้ทำาใหเ้กดิสงัคมทีผู่ค้นทีม่พีืน้ฐานแตกตา่งกนั บคุลกิภาพ

และอปุนสิยัไมเ่หมอืนกนั สามารถจะรว่มมอืกันในความพยายามเพือ่

จะปฏิบัติและบรรลุมรรคผลนิพพานตามแนวทางของพระพุทธองค์

ทา่นสามารถหาขอ้มลูเพิม่เติมเกีย่วกบัวิถชีวิีตทีวั่ดอรญัญธรรมาราม 

ได้ที่เว็บไซต์ของวัด www.forestdhamma.org
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