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ค�าน�า

หนังสือท่ีท่านก�าลังอ่านอยู่นี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับพระธรรม 

ค�าส่ังสอนอันลึกซ้ึงของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ ซ่ึงเป็น 

พระชาวอังกฤษท่ีมีช่ือเสียงในฐานะท่ีเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของ 

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด  

จังหวัดอุดรธานี พระธรรมค�าส่ังสอนซ่ึงบันทึกไว้ในหนังสือ

เล่มน้ี ได้รวบรวมข้ึนตามค�าเรียกร้องหลังจากท่ีได้มีการพิมพ์

หนงัสือ “ปัญญาเหนือสามัญ” ชีวประวัติและธรรมะค�าสอนของ

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ อันเป็นหนังสือเล่มแรกท่ีเป็น

ชีวประวัติของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ และบอกเล่าถึง 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาของท่านว่า  

การเป็นชาวตะวันตกและเคยเป็นวิศวกรมาก่อน ซ่ึงไม่เหมอืนกบั 

ผู้ใดน้ัน มีผลต่อการปฏิบัติธรรมของท่านและวิธีการอบรม 

สั่งสอนลูกศิษย์อย่างไร

วัตถุประสงค ์หลักของหนังสือเล ่มนี้ก็ เพื่อแสดงให ้ เ ห็น 

มุมมองใหม่ในการส่ังสอนธรรมะ โดยจะเห็นได้จากค�าตอบของ

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ เม่ือลูกศษิย์ถามปัญหา โดยท่าน 

พยายามท่ีจะท�าให้พระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าซ่ึงมี

ความหลากหลายนัน้ เป็นส่ิงท่ีสามารถเข้าถงึได้และเข้าใจได้ง่าย 

มากยิง่ข้ึน ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒมคีวามสามารถในการ 



ค�ำน�ำ  8

น�าเอาธรรมะในแง่ต่างๆ ไปเช่ือมโยงกบัอริยสัจ 4 ซ่ึงได้แก่ ทุกข์  
สมุทัย นิโรธ มรรค ซ่ึงท�าให้ท้ังพระภกิษุและฆราวาสสามารถเข้าใจ 

พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมด 

ค�าถามและค�าตอบบางส่วนท่ีบันทึกไว้ในหนงัสือเล่มนีไ้ด้มาจาก 

การท่ีท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒเมตตาตอบค�าถามลูกศิษย ์

ท่ีเป็นฆราวาสซ่ึงมีอาชีพต่างๆ และมากราบขอค�าแนะน�าส่ังสอน 

แต่ก็มีค�าถามค�าตอบจ�านวนมากท่ีได้รวบรวมมาจากการตอบ

ค�าถามเป็นการส่วนตัวระหว่างท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ

กับบรรดาลูกศิษย์ท่ีเป็นพระภิกษุในวัดป่าบ้านตาดซ่ึงมีอยู่เป็น

ประจ�า เน่ืองจากการตอบค�าถามเหล่านีม้ไิด้มกีารบันทึกไว้อย่าง

เป็นทางการ สาระส�าคัญของค�าตอบเหล่าน้ันในหนังสือเล่มนี ้

จึงเป็นการบันทึกจากความทรงจ�า การสนทนาธรรมซ่ึงบ่อยคร้ัง

มีความลึกซ้ึงและส�าคัญเหล่าน้ีมีความส�าคัญเป็นพิเศษ เพราะ

แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจอันลึกซ้ึงและกว้างขวางของ

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒในด้านปริยติั ปฏบัิติ และปฏเิวธ 

ทั้งหมด

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้ตอบค�าถามเกี่ยวกับหัวข้อ

ธรรมะต่างๆ ซ่ึงมต้ัีงแต่เร่ืองศลี สมาธิ ปัญญา จนถงึกายคตาสติ  

กิเลส และโลกทางวิทยาศาสตร์ พระธรรมค�าสั่งสอนของท่าน

พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒท่ีแสดงไว้ ณ ท่ีน้ี บางหัวข้ออาจจะซ�า้ 

กบัในหนังสือปัญญาเหนอืสามัญของท่านบ้าง แต่กแ็สดงให้เห็น
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ถึงความคิดเห็นในมุมมองท่ีแตกต่างออกไปในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

หัวข้อธรรมะที่คุ้นเคย 

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒทราบดว่ีาการท่ีลูกศษิย์จะสามารถ

บรรลุในส่ิงท่ีปรารถนาในระดับท่ีสูงข้ึนไปน้ัน มไิด้ข้ึนอยูก่บัการ

ส่ังสมความรู้เกี่ยวกับธรรมะ หากแต่ข้ึนอยู่กับความสามารถ

ในการท�าลายกิเลสและมีปัญญาเห็นสัจธรรม ดังนั้นเพื่อให้

ส่ิงเหล่านี้เกิดข้ึนได้ การแนะน�าส่ังสอนโดยครูบาอาจารย์ท่ีมี

ประสบการณ์ดังที่ท่านท�าอยู่นั้นจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น บทบาทของ

ครูบาอาจารย์มีความส�าคัญ เพราะหลังจากท่ีลูกศิษย์ได้เข้าใจ 

ค�าส่ังสอนของครูบาอาจารย์อย่างแจ่มแจ้งและถกูต้องแล้ว เขาจึง 

จะสามารถปรับตัวได้ในการปฏิบัติกรรมฐาน ท่านพระอาจารย ์

ปัญญาวัฑโฒมีความรู ้ ลึกซ้ึงเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติธรรม 

ซ่ึงได้มาจากประสบการณ์ของตัวท่านเอง ในฐานะท่ีท่านเป็น

ครูบาอาจารย์ ท่านได้น�าความรู้ทางธรรมที่ท่านมีอย่างลึกซึ้งมา

ผนวกเข้ากับประสบการณ์ทางด้านปัญญาและความเข้าใจอย่าง

แจ่มแจ้งของท่าน เพื่อแนะน�าสั่งสอนผู้อืน่ในการปฏิบตัเิพื่อการ

หลุดพ้นจากความทุกข์

การศึกษาของลูกศิษย์จะต้องเร่ิมด้วยความพยายามท่ีจะเปิด

ใจรับฟังส่ิงท่ีครูบาอาจารย์ส่ังสอน และอ่านหนังสือธรรมะท่ี 

เหมาะสมซ่ึงจะช่วยท�าให้เขาสามารถเข้าใจบางส่ิงบางอย่างท่ีมี

ความหมายหลายระดับ ปัญญาท่ีจะเข้าใจธรรมะก็จะค่อยๆ 
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พัฒนาข้ึนเป็นล�าดับหลังจากท่ีมีสมาธิแน่นหนาม่ันคงและมีการ

พจิารณาท่ีหยัง่ลึกลงไป เม่ือมีความรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้องแล้ว  

ผู้ภาวนาก็จะต้องเพียรพยายามพิจารณาซ�้าแล้วซ�้าอีกเกี่ยวกับ

สิ่งที่ตนได้รับการอบรมสั่งสอนทั้งหมด จนรู้สึกได้ว่าการปฏิบัติ

จิตตภาวนาและค�าส่ังสอนมีความสอดคล้องและประสานกัน

อย่างลึกซ้ึง นี่คือเหตุผลว่าท�าไมค�าแนะน�าส่ังสอนของครูบา-

อาจารย์ที่ดีจึงมีความส�าคัญมาก

ครูบาอาจารย์มีบทบาทในชีวิตของลูกศิษย์ในฐานะเป ็น

กัลยาณมิตร เม่ือครูบาอาจารย์สามารถปฏิบัติจนหลุดพ้นจาก

ความหลงทางจิตใจได้แล้ว ท่านก็จะมีปัญญาท่ีจะมองเห็นกเิลส

ที่แอบแฝงอยู่ภายในจิตใจของลูกศิษย์ได้ ซึ่งท�าให้ท่านสามารถ

ท่ีจะสอนธรรมะท่ีเหมาะสมกับลูกศิษย์แต่ละคน เมื่อนิวรณ์ 

ของลูกศิษย์ถูกก�าจัดไปด้วยวิธีการสอนท่ีช�านิช�านาญของ 

ครูบาอาจารย์ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติในสายทางด�าเนินนี้ 

จึงสามารถเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒเป็นครูบาอาจารย์ท่ีไม่เหมือนใคร  

ท่านเป็นอาจารย์ท่ีลูกศิษย์สามารถเห็นได้ว่าผู้ท่ีต่ืนและอยู่ใน

ปัจจุบันมีลักษณะเป็นอย่างไร และเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะ 

ช่วยปลุกความเป็นผู้ตื่นในตัวของพวกเขาได้ด้วย นอกจากนั้น 

ท่านยังสอนวิธีการปฏิบัติและให้ค�าแนะน�าท้ังในการใช้ชีวิต

ประจ�าวันและในการปฏบัิติจิตตภาวนาแก่ลูกศษิย์ ท่านต้ังใจมาก 
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ท่ีจะส่ังสอนผู้ท่ีมุ่งม่ันปฏิบัติอย่างจริงจังเพือ่ท่ีจะช่วยให้พวกเขา 

สามารถละนิวรณ์ต่างๆ ในจิตใจ ซ่ึงเป็นส่ิงปิดกัน้การบรรลุความ 

ก้าวหน้าในการปฏิบัติจิตตภาวนาในระดับท่ีสูงข้ึนไป ความ

ก้าวหน้าของลูกศิษย์ของท่านน้ันเกิดข้ึนได้ด้วยการเช่ือฟัง 

ค�าสั่งสอนของท่านและมีความมั่นใจในปัญญาของท่าน ในทาง

กลับกัน การสอนของท่านยังช่วยท�าให้พวกเขามีโอกาสท่ีจะ

เติบโตและพัฒนาไปในทางธรรม

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒใช้สมาธิข้ันสูงในการสอนธรรมะ

ปฏบัิติ เมือ่ยูต่่อหน้าท่านพระอาจารย์ ลูกศิษย์สามารถรู้สึกได้ถงึ 

พลังจิตที่สงบนิ่งของท่าน ซึ่งท�าให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองมีจิตที่

หยั่งลงสู่ความสงบคล้ายกันเกิดข้ึนในใจด้วยในขณะท่ีก�าลังฟัง

ธรรม พลังที่มีอ�านาจมากนั้นสามารถท�าให้ผู้ฟังมีสมาธิมากขึ้น

ในขณะท่ีฟังท่านอบรมส่ังสอน ผู้ฟังมักจะมีความสงบมากข้ึน 

ฟุ้งซ่านน้อยลง และจิตมีความสว่างไสวในขณะท่ีอยู่ต่อหน้า

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒมากกว่าเม่ืออยู่ตามล�าพังตนเอง  

เมื่อจิตสงบแล้ว ท่านก็จะสอนให้ลูกศิษย์รู้จักวิธีควบคุมจิต 

เน่ืองจากการปฏิบัติของท่านเป็นส่ิงท่ีลึกซ้ึงและเข้มข้น การสอนท่ี

เต็มไปด้วยพลังของท่านจงึท�าให้ลูกศิษย์เกดิปัญญา ซ่ึงตามปกติ 

ลูกศิษย์ไม่สามารถท�าให้เกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง พลังธรรมอัน 

แรงกล้าท่ีหล่ังไหลออกมาในขณะท่ีท่านส่ังสอนลูกศิษย์ ก่อให้เกดิ 

บรรยากาศพิเศษที่สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในตัวผู้ฟังธรรม 
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เม่ือเหตุปัจจัยเหมาะสม มันกเ็หมือนกับมีแสงเทียนท่ีสว่างจ้ามา

ช่วยจดุเทียนอีกอันหนึง่ให้สว่างข้ึนมาด้วย เนือ่งจากลูกศษิย์ได้มี

ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ เกดิข้ึนในหัวใจ ธรรมะท่ีท่านสอนช่วย

ท�าให้ลูกศิษย์เกดิสมาธิ ด่ืมด�า่และเปิดรับธรรมะ รวมท้ังท�าให้เกดิ 

ความเป็นไปได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัดที่จะเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้น

เม่ือเราอ่านการตอบปัญหาธรรมะของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ  

เราจะมีความเข้าใจชัดเจนมากข้ึนว่าตัวเรานั้นอยู่ในระดับใดใน 

การปฏิบัติธรรม และเราควรท่ีจะพากเพียรพยายามมุ่งหน้า

ด�าเนินไปในทิศทางใด เราเกดิแรงบันดาลใจจากความปรารถนา

ท่ีจะเข้าใจประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมท้ังหมดท่ีท่าน 

พระอาจารย์เล่าให้ฟังอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งและเต็มไปด้วยพลัง 

แต่เราต้องเตือนตนเองด้วยว่า ในการท่ีเราจะประสบความส�าเร็จ

ในการปฏิบัติจิตตภาวนา เราจะต้องเดินไปตามทางและปฏิบัติ

ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าเราจะได้รับค�าส่ังสอนท่ีอธิบายละเอียด

ชัดเจนท่ีสุดจากบรรดาครูบาอาจารย์ท่ีเก่งท่ีสุดกต็าม แต่มันเป็น

เพียงรายละเอียดอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเท่านั้น 

และถึงแม้ว่าเราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามทางเดินเพื่อการพ้น 

ทุกข์เอง แต่ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒก็มีพระคุณเป็น 

อย่างยิ่งท่ีท�าให้เราได้มีพระธรรมค�าส่ังสอนของท่านไว้อ่านใน

ยามท่ีเราต้องการค�าอธิบายข้อสงสัยหรือปรารถนาแรงบันดาลใจ 

พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน

กรกฎาคม 2565
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บทที่ 1

สติ 
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การรู้อย่างมีสติ

เป็นการฝึกที่ยากที่สุด

และมีประโยชน์ที่สุดอย่างหนึ่ง
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การมีสติหมายความว่าอย่างไร

เมื่อเราเริ่มฝึกสติ เราจะระลึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นสภาวะจิตที ่

ไม่ส่งออกไปนึกถงึส่ิงอ่ืนๆ เช่น ในการท�าสมาธิภาวนา จิตควรจะ

เกาะอยูก่บัค�าบริกรรมท่ีเป็นองค์ภาวนา และไม่ส่งออกไปคิดถงึ 

ส่ิงใดท่ีเข้ามากระทบทางผัสสะ เม่ือไรท่ีจิตหลุดออกจากค�าบริกรรม  

เราจะต้องเตือนตนเองให้เอาจิตกลับมาจดจ่ออยูท่ี่จุดเดมิ กล่าวคือ 

เราต้องพยายามที่จะไม่ลืมค�าบริกรรม ในขั้นต้นของการฝึกหัด

จิตตภาวนา จติจะส่งออกไปบ่อยคร้ัง เราจึงต้องระลึกถงึเป้าหมาย 

ของเราอยูเ่สมอ แล้วรีบดึงจิตให้กลับมาโดยเร็ว การระลึกได้เช่นน้ี 

มิได้หมายความว่าเราจะสามารถจดจ�าข้อมูลจากอดีตท่ีผ่านมา

นานแล้วได้ แต่เป็นการเตือนตนเองให้อยูก่บัปัจจุบันตลอดเวลา 

และไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นใดทั้งในอดีตและในอนาคต

เม่ือเราต้ังสติไว้ดีแล้ว ดังนัน้จิตกจ็ะไม่ส่งออกไปจากการรู้อยูก่บั 

ปัจจบัุน นีค่อืเราก�าลังสร้างส่ิงท่ีเรียกว่า “สัมมาสติ” ซ่ึงหมายความ 

ว่าสติได้ก้าวหน้าไปจากระดับท่ีต้องคอยเตือนตนเองให้จดจ่อ

อยูก่บัส่ิงหน่ึงส่ิงใด พฒันาไปเป็นระดบัท่ีอยูใ่กล้กบัจิตและคอย 

ท�างานให้จิต เมื่อเป็นเช่นนี้เราอาจกล่าวได้ว่าสัมมาสตินั้นมี

ลักษณะอยูใ่กล้กับจิตและคอยรับใช้จิต ในบทบาทนี ้สติจะคอย

ดแูลจติ สติช่วยก่อให้เกิดสภาวะท่ีจิตรู้อยูก่บัปัจจุบัน โดยรู้ทุกส่ิง 

ทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามาทางอายตนะภายในท้ังหก เป็นปัจจุบันจิตท่ี 
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อยู่ภายใน และคอยดูแลจิตไม่ให้ออกไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง

ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ค�าพดู หรือการกระท�ากต็าม  

ส่ิงนี้สอดคล้องกับการท่ีพุทธศาสนาเน้นการมีสติ ซ่ึงเป็น

คุณสมบัติท่ีพระภิกษุจะต้องท�าให้เกิดมีตลอดเวลาและในทุก

สถานการณ์

เราอาจกล่าวได้ว่าเป็นสติ เป็นสภาวะท่ีฝังอยูใ่นส่ิงท่ีจิตไปต้ังอยู่ 

เพราะเม่ือไรท่ีไม่มสีติ จติกจ็ะหลุดลอยเล่ือนไหลไปเร่ือยๆ ตามส่ิง 

ต่างๆ ที่มากระทบจิต ซึ่งหมายความว่าการมีสติคือสภาวะที่จิต

ไปตั้งอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มากระทบ หรือเราอาจจะกล่าวได้ว่า

สติเป็นเหมือนกับหลักที่ปักไว้อย่างมั่นคงในสิ่งที่จิตเผชิญ

เมื่อมีสัมมาสติหรือสติมั่นคงแล้ว ก็จะสามารถที่จะควบคุมการ

ท�างานของจิตได้ ซ่ึงท�าให้สามารถรู้ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับ

ธรรมารมณ์ ดังนั้นสติจึงมีลักษณะเป็นการรู้สิ่งต่างๆ ในเชิงที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นๆ และท�าให้จิตรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่มี 

ต่อกัน ในระดับนี้สติรู้ธรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งที่เป็นส่วนที่ดี

และไม่ดี ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ทั้งสิ่งที่น�ามาซึ่งความสุขและ

ความทุกข์ เน่ืองจากสติรู้ทุกอย่าง มนัจงึรู้ว่าส่ิงต่างๆ เกีย่วข้องกนั 

อย่างไร และความสามารถนีช่้วยเปิดมุมมองและความคดิของเรา 

เกี่ยวกับจิตให้กว้างขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ สติจึงมักจะเห็นสิ่งต่างๆ 

ในลักษณะท่ีสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆ แล้วส่ิงนั้นเป็นอย่างไร  

ด้วยเหตุนีส้ติจึงมีความเก่ียวข้องใกล้ชิดกบัการรู้แจ้งและปัญญา
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การมีปัญญาติดแนบกบัสติ แสดงให้เห็นว่าสตินัน้แน่นหนามัน่คง  

เม่ือสติเกดิข้ึนพร้อมกบัปัญญา สติกจ็ะแน่นหนามัน่คง หากมีสติ 

แต่ปราศจากปัญญา สติกจ็ะไม่แน่นหนามัน่คง ในความเป็นจริงน้ัน  

ยิง่มีสติแน่นหนามัน่คงมากเท่าไร สภาวจิตท่ีเป็นอกศุลกจ็ะยิง่มี 

น้อยลงเท่าน้ัน และโอกาสท่ีสภาวจิตท่ีเป็นอกศุลจะเข้ามาครอบง�า 

และควบคมุความคิด ตลอดจนค�าพดูและการกระท�าของเรากจ็ะ 

ท�าได้ยากยิ่งข้ึน หากการกระท�าท่ีเป็นอกุศลถูกปิดกั้นไว้ในจิต

ไม่ให้ออกมาได้มากเท่าไร โอกาสท่ีการกระท�าท่ีเป็นอกุศลใน

ท�านองเดียวกันน้ันจะเกิดข้ึนอีกก็จะยิ่งมีน้อยลงมากเช่นกัน 

ข้ันน้ีจึงเป็นสติในระดับท่ีความสงบอันเกิดจากสมาธิและความ

แหลมคมของปัญญาอยู่ในสภาวะท่ีสมดลุกนัและต้ังอยูไ่ด้เพราะ

มสีติอย่างสม�า่เสมอ เม่ือจิตสงบและรู้ตัวท่ัวพร้อมอยูใ่นปัจจุบัน 

เราก็จะสามารถรู้สิ่งต่างๆ ตามที่เป็นจริงได้โดยไม่ถูกบิดเบือน

ส�าหรับสติข้ันสุดท้ายและสูงสุดซ่ึงท่านอาจารย์พระมหาบัว

เรียกว่า “มหาสติ มหาปัญญา” เป็นการปฏิบัติในขั้นที่สติและ

ปัญญาเกดิข้ึนตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติ เพราะท�างานร่วมกนัด้วย

ความรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์และว่องไวในการจัดการกบักเิลส 

ในทุกรูปแบบ ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีมีการกล่าวถึงความ

เกี่ยวข้องกันของสติกับปัญญาในที่ต่างๆ มากมาย

สรุปได้ว่าการพฒันาสติมส่ีีข้ันตอน ข้ันตอนแรก เป็นสติข้ันท่ีคอย 

เตือนเราไม่ให้ส่งจิตออกไปจากส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้าจติ ข้ันท่ีสอง สติ
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คอืสภาวะตามธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้และคอยรับใช้ดูแลจิต ข้ันท่ีสาม 

สติคอยเตือนจิตเก่ียวกับส่ิงต่างๆ และการเกี่ยวข้องกับส่ิงอ่ืน  

และด้วยเหตุนี้มักจะรู้ว่าส่ิงนั้นมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดและ

ท�าให้มุมมองกว้างข้ึน ข้ันท่ีส่ี สติเกีย่วข้องใกล้ชิดกบัปัญญา ดงัน้ัน 

โดยธรรมชาติจึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง

เหตุใดสติและปัญญาจึงมีความส�าคัญมาก
ในการปฏิบัติจิตตภาวนาในพุทธศาสนา

ประการแรก เราต้องพิจารณาเพื่อให้ทราบว่าจิตคืออะไรและท�า

หน้าที่อะไร ถ้าเราไม่ศึกษาจิตให้ละเอียด เราก็จะไม่เห็นตัณหา

อุปาทานที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ของเรา เราต้องหาให้เจอว่า

สาเหตุส�าคัญที่อยู่ภายในตัวเราคืออะไร เพื่อที่เราจะได้สามารถ

ขจดัมนัเสีย ในการท�าเช่นน้ัน เราต้องก้าวให้พ้นจากสภาวะท่ีเป็น 

อยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นสภาวะแห่งความไม่รู้ท่ีเรามีอยู่ตามปกติ 

น่ันก็คือเรามีแนวโน้มท่ีจะคิดและกระท�าโดยไม่รู้สึกตัวว่าเรา

ก�าลังท�าอะไร ท้ังนีเ้ป็นเพราะจิตไม่อยู่กับปัจจุบัน เมือ่เราขาดสติ  

เราคิดและกระท�าไปโดยไม่รู้สึกตัว และปราศจากการรู้เห็นของ

จิตท่ีอยูเ่บ้ืองหลัง น่ีคอืเหตุผลว่าท�าไมสติจงึมคีวามส�าคญัยิง่นกั  

สติท�าให้จิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน ท�าให้เราสามารถรู้เห็นสิ่งที่เรา

ก�าลังคิดและกระท�าได้ เมือ่รู้ชัดว่าเราก�าลังคดิและท�าอะไร เราต้อง 
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เอาความรู้นี้ไปใช้เปรียบเทียบเพื่อให้สามารถเข้าใจว่าความคิด

และการกระท�าของเรานั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว

เราอย่างไร จากตรงน้ันเรากจ็ะสามารถตัดสินใจได้ว่าส่ิงท่ีเราคดิ 

และกระท�านั้นดีหรือช่ัว ถูกหรือผิด แล้วเราก็จะบอกได้ว่า 

ผลจากการคิดและการกระท�าของเราจะเป็นเช่นไร นีค่อืส่ิงท่ีสติ

และปัญญาเข้ามาท�างานร่วมกัน

สติให้ข้อมูลท่ีเราจ�าเป็นต้องใช้พิจารณาด้วยปัญญา จากการท่ี 

เรารู้อยู่โดยตลอดว่าอะไรก�าลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน สติจึงเป็น

คุณสมบัติของจิตท่ีคอยเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเราต้องน�าไป

พิจารณา มันจะบอกขอบเขตของทุกส่ิงท่ีเราต้องการจะพจิารณา 

เม่ือเรามีข้อมูลดิบอยู่ในรูปของรายละเอียด เราก็จะสามารถ 

สร้างมโนภาพท่ีชัดเจนเป็นพื้นฐานเพ่ือความเข้าใจ สติคือส่ิงท่ี

คอยดแูลการพจิารณาของปัญญา แต่เป็นการท�างานอยูเ่บ้ืองหลัง  

ไม่แสดงตนออกมา

กระผมมักจะขาดสติในยามที่คุยกับผู้อื่น

สติเป็นส่ิงส�าคญัในขณะท่ีเราก�าลังคยุกบัผู้อ่ืน หากเรามสีติเราก็

จะไม่ลืมตัว การไม่ลืมตัวหมายความว่าเราคยุกบัเขาจากภายใน

ตัวเรา จากสถานภาพท่ีเข้มแข็งของเราเอง เราไม่ลืมตัวและมสีติ

จดจ่ออยู่ตรงนั้น
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บางคนนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ หรือใครคนใดคนหนึ่งท่ีอยู ่

ห่างไกลจนลืมไปว่าตอนน้ีตนเองน้ันอยู่ในประเทศไทย เขาจะ

หมกมุ่นอยู่กับความคิดของตนเองจนกระท่ังสติหลุดลอยออก

ไปอยู่ที่อื่น การจะท�าเช่นนี้ไม่มีประโยชน์ เพราะสติไม่ได้อยู่กับ

ปัจจุบัน เมื่อสติรู้อยู่กับปัจจุบัน เราสามารถที่จะคิดถึงสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดได้โดยไม่ลืมตัว และไม่ลืมว่าขณะนี้ตนเองอยู่ที่ใด เราจะ

รู้ตัวดีว่าขณะนี้เราก�าลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ในปัจจุบัน

สติส�าคัญมาก เมือ่เรามีสติท่ีแน่นหนามัน่คง เรามักจะสามารถแก้ 

ปัญหาท่ีเกดิข้ึนในระหว่างการปฏิบัติสมาธิภาวนาได้เสมอ เพราะ

เราสามารถควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของปัจจัย

ต่างๆ ที่มาเกี่ยวข้อง แต่น่าเสียดายที่คนส่วนมากมักจะไม่มีสต ิ

ที่แน่นหนามั่นคง 

สติจะท�าให้จิตเราอยู่ภายในและเราจะรู้จักตัวเองดีกว่าส่ิงอ่ืนใด

ท้ังหมด พดูกนัตรงๆ เราไม่รู้จักคนอ่ืน เรารู้จกัแต่ตัวเราเองเท่านัน้  

ส่ิงท่ีเรารู้เกี่ยวกับคนอ่ืนน้ัน เรามักจะรู้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ตัวเรา เรารู้วิธีท�าส่ิงต่างๆ และมกัคิดว่าคนอ่ืนๆ กท็�าเหมอืนกบัเรา  

ความเข้าใจของเราจะเป็นเช่นน้ัน เราจะสามารถรู้จักตัวเราเอง

และรู้ว่าจิตท�างานอย่างไรด้วยการมีสติ
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กระผมภาวนาได้ดีขึ้นตั้งแต่ได้ฝึกหัด
ให้ตนเองมีสติกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กระท�า

ส่ิงน้ีเกดิข้ึนเมือ่ฝึกสติ แต่คุณควรทราบว่าน่ีกย็งัไม่ใช่สติท่ีแท้จริง  

มันเป็นเพียงการฝึกให้มีสติ สติท่ีแท้จริงน้ัน ท่านอาจารย ์

พระมหาบัวเรียกว่า “มหาสติ” ซ่ึงจะเกิดข้ึนเมือ่เราสามารถต้ังสติ

ได้อย่างแน่นหนาม่ันคงในใจ เม่ือส่ิงน้ีเกดิข้ึน จิตท�าหน้าท่ีเหมือน

ยามรักษาการของธนาคาร ถ้ายามยืนหน้าธนาคารและเฝ้ามอง 

ดูคน เขาจะต้องคอยมองดูรอบๆ ธนาคารตลอดเวลาว่ามีใคร

เข้าออก แต่หากยามยืนหน้าประตูห้องนิรภัยท่ีเก็บของมีค่า  

เขาจะรู้ตลอดเวลาว่าใครเข้าออกตรงจุดน้ันบ้าง โดยเขาไม่จ�าเป็น

จะต้องออกไปยืนข้างนอกเลย นีค่อืลักษณะของมหาสติ มนัอยู่

ในจิต และเนื่องจากมันอยู่ในจิต มันก็จะรู้ว่ามีอะไรเข้าไปใน 

จิตบ้าง สติรู้ทุกอย่างที่เข้าไป เมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็จะรู้ทุกอย่าง 

ไม่มีอะไรที่จะสามารถเล็ดลอดไปจากสติของเราได้

เมือ่เราฝึกสติ เราจะพยายามอย่างย่ิงท่ีจะรู้ตัวว่าก�าลังท�าอะไรอยู ่

และก�าลังจัดการเร่ืองอะไร แต่นัน่เป็นเพยีงการฝึกให้มีสติเท่านัน้  

มันยังไม่ใช่ของจริง สติท่ีแท้จริงน้ันต้องเป็นสติท่ีเกิดข้ึนโดย 

เกือบอัตโนมัติ เป็นการมีสติรู้ท่ีมโนทวารหรือประตูของจิต  

ทุกอย่างจะเข้ามาสู่จิตทางประตูน้ัน ดังน้ันถ้าสติของเราต้ังมัน่อยู่

ที่จุดนั้น เมื่อมีอะไรที่ผ่านเข้ามาเราก็จะรู้ในทันที สติจะเกิดขึ้น
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โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ แต่สติอัตโนมติันัน้ 

ข้ึนอยู่กับความพากเพียรของเราก่อนหน้าน้ันในการปฏิบัติฝึก

สติในทุกอิริยาบถของเราท้ังวัน เมือ่ถงึข้ันท่ีสติจะเกดิข้ึนเองโดย

อัตโนมัติ เรากจ็ะเร่ิมรู้ว่าโลกท้ังหมดนัน้อยูใ่นจิตของเรา เราจะรู้

ว่าทุกส่ิงทุกอย่างในโลกจริงๆ แล้วเป็นเพยีงความคดิภายในจิต

ของเรา เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาทางมโนทวาร ดังนั้น

จึงไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องส่งจิตออกไปหาอายตนะภายนอก

จากประสบการณ์ เราสามารถท่ีจะเรียนรู้ท่ีจะมองดูอะไรหลายส่ิง 

หลายอย่างพร้อมกัน สติช่วยให้เราสามารถท�าได้ เมื่อสติตั้งอยู่

ในจิตอย่างแน่นหนามั่นคงแล้ว มันก็จะรู้ว่ามีอะไรเกิดข้ึนโดย 

ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก เม่ือสติมีน้อย มันกจ็ะเหมอืนกบัว่า 

เราก�าลังเฝ้าห้องท่ีมีผนังล้อมรอบ แต่มีประตูทางเข้าหลายทาง 

เมือ่มคีนเข้ามา เราต้องว่ิงไปว่ิงมาจากประตูหน่ึงไปอีกประตูหนึง่ 

เพื่อดูว่ามีใครเข้ามาบ้าง ท�าให้สับสนวุ่นวาย แต่ถ้าเราอยู่ตรง

กลางห้อง และรู้ว่าสิ่งที่เข้ามานั้นมาจากทางไหน เมื่อนั้นแหละ

เราก็จะรู้ทุกอย่างท่ีเข้ามาท้ังหมด สติท่ีอยู่ในจิตก็เป็นเช่นน้ัน 

ในท�านองเดียวกันถ้าเราเห็นอะไรสักอย่าง แล้วเรามีสติอยู่กับ

สิ่งนั้น เมื่อเราได้ยินเสียง เราก็จะส่งสติไปยังเสียงนั้น สติก็จะ

แส่ส่ายไปทั่วอย่างวุ่นวาย แต่ถ้าสติตั้งมั่นอยู่ในจิต สติก็จะรู้ว่า

มีผัสสะใดมากระทบ ไม่ว่าจากการเห็นหรือการได้ยิน หรือจาก

ผัสสะอื่นใด สติก็จะรู้ทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย
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แต่เราต้องขยันในการฝึกสติให้เกิดความช�านาญ ในการปฏิบัติ

ภาวนา เราต้องฝึกให้มสีติแน่นหนาม่ันคงเพือ่ให้สติจดจ่ออยูก่บั

ปัจจุบัน เราจะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าก�าลังท�าอะไรอยู่และไม่เผลอ

สติส่งออกไปท่ีอ่ืน การรู้อย่างมีสติเป็นการฝึกท่ียากท่ีสุดและ

มีประโยชน์ท่ีสุดอย่างหนึ่ง แน่นอนท่ีสุด อุปสรรคส�าคัญท่ีมา 

ขัดขวางกคื็อกิเลสนัน่เอง ถ้าไม่ใช่เพราะกเิลส การฝึกสติกจ็ะท�าได้ 

ไม่ยาก กเิลสท�าให้ฝึกสติได้ยาก ด้วยเหตุนีเ้ราควรจะรู้จักว่ากเิลส 

คืออะไร กิเลสเป็นศัตรูของเรา เราจึงต้องค้นหาและเรียนรู้วิธีที่

จะท�าให้สามารถหากิเลสในตัวเราเจอ ทั้งนี้เพื่อที่เราจะสามารถ

เรียนรู้ท่ีจะก�าจดักิเลสได้ ทุกคนต่างมกิีเลสเหมอืนกนั แต่ปรากฏ 

ในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นทุกคน

ต้องเรียนรู้เพื่อจะรู้จักกิเลสของตนเอง

ในการปฏิบัติภาวนา 
ควรตั้งสติให้รู้อยู่ตรงไหนดีที่สุด

ควรจะต้ังสติอยู่กับปัจจุบันให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ เมื่อเรา

สามารถต้ังจิตให้อยู่กับปัจจุบันได้ ความทุกข์และความกังวล

เกี่ยวกับอดีตและอนาคตจะหายไป เราควรมีสติอยู่กับปัจจุบัน

เท่านัน้ อยูท่ี่น่ีและเด๋ียวน้ี แล้วเราจะรู้ว่าอดตีนัน้เป็นเสมอืนนยิาย  

มันไม่ใช่ความจริง อนาคตก็เหมือนนิยาย มันไม่ใช่ความจริง 
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เช่นกนั ปัจจุบันเท่านัน้ท่ีเป็นความจริง และมแีค่น้ันจริงๆ เนือ่งจาก 

ไม่มีส่ิงใดในอดีตและอนาคตมาปรากฏในปัจจุบัน เราจึงไม่

สามารถจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันก�าลังเปล่ียนไปหรือไม่เปล่ียน  

จากการท่ีท�าให้มีสติอยู่ใกล้กับปัจจุบันมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ 

เราจะพบว่าจิตนั้นจะแหลมคมข้ึนและฝึกสมาธิได้ง ่ายข้ึน 

เพราะเรามีสติอยู่ตลอดเวลา

เพื่อให้จิตอยู่กับปัจจุบัน เราจะต้องต้ังสติมั่นอยู่กับส่ิงท่ีอยู่

เฉพาะหน้า เน่ืองจากไม่มีส่ิงอ่ืนใดท่ีเราสามารถจะเอาสติไปต้ัง

ไว้ได้ จิตชอบเกาะอยูก่บัส่ิงต่างๆ เป็นธรรมชาติของจิตท่ีจะต้อง

เกาะอยูก่บัส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงหมายความว่า ถ้าเราต้ังใจท่ีจะต้ังจิต 

ให้อยู่ในปัจจุบัน เราต้องต้ังจิตให้จดจ่ออยู่กับส่ิงท่ีอยู่เฉพาะ 

หน้าเราเท่านั้น และไม่ส่งไปที่อื่น นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าปัจจุบัน

แบบมีความสัมพันธ์

การท่ีจะต้ังสติอยู่กับปัจจุบันท่ีแท้จริงน้ันท�าได้ยาก ปัจจุบันท่ี 

แท้จริงกคื็อโลกุตรธรรม ซ่ึงอยูเ่หนอืกเิลส แต่ในขณะน้ีการท่ีเรา 

ต้ังสติมั่นอยู่กับปัจจุบันให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ก็จะเป็นการ

ปฏบัิติท่ีมีประโยชน์มาก การต้ังจิตอยู่ในปัจจบัุนกจ็ะช่วยให้หาย

กลัวความตาย เมื่อสติเราอยู่ในปัจจุบัน เราจะรู้ว่าอนาคตนั้น 

เป็นเพียงภาพลวงตา ดังนั้นความตายจึงไม่มีในขณะนั้น
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สติที่ดีนั้นท�างานอย่างไร

สติดกีเ็หมือนกบัพ่อแม่ท่ีคอยดแูลลูก หากไม่จ�าเป็น พ่อแม่กจ็ะ 

ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวของเด็ก ยกเว้นในกรณ ี

ท่ีเด็กท�าอะไรท่ีอาจจะเป็นอันตราย ท�าอะไรท่ีไม่สมควรจะท�า 

พ่อแม่จึงจะค่อยเข้าไปห้ามปราม ในท�านองเดียวกัน การคอย 

สังเกตอย่างมีสติ ก็เหมือนกับมีจอภาพอยู่เบ้ืองหลัง สติจะ 

ไม่เข้าไปยุง่เกีย่ว ยกเว้นในกรณท่ีีจ�าเป็นจริงๆ เท่านัน้ หรือในกรณี 

ท่ีต้องท�าอะไรสักอย่าง ซ่ึงในแง่นั้น สติท่ีดีจะมีคุณสมบัติคือ 

เกิดข้ึนเองแทบจะตลอดเวลา สติน้ันเกิดข้ึนเองโดยอัตโนมัติ  

มันไม่ใช่ส่ิงท่ีเราพยายามท�าให้เกดิข้ึน แต่เป็นผลจากการพฒันา

สติด้วยการฝึกสติอยู่ตลอดเวลา สติอัตโนมัตินั้นก็คือสติท่ี 

แท้จริง

เม่ือเราเร่ิมฝึกสติใหม่ๆ ผลท่ีได้รับมกัจะไม่แน่นอน คล้ายๆ กบั

การเล่นกอล์ฟคร้ังแรก ในการตีคร้ังแรกน้ันเราจะตีลูกกอล์ฟได้ดี  

จึงมักจะคิดว่าการตีกอล์ฟน้ันง่าย ในการตีคร้ังท่ีสอง เราอาจจะ 

ตไีม่ถกูลกูเลยกไ็ด้ ช่วงแรกๆ สตกิเ็ป็นเช่นนี ้บางครัง้เราตัง้สติ

ได้ดี บางคร้ังเรากเ็ผลอสติ ในท่ีสุดเรากจ็ะเรียนรู้จากการฝึกหัด

อย่างสม�่าเสมอในการต้ังสติให้จดจ่ออยู่กับส่ิงหน่ึงส่ิงใดใน 

ขณะท่ีมันเกิดข้ึนแล้วดับไป ซ่ึงเป็นเช่นเดียวกันกับการท�า 

กิจกรรมอื่นๆ ยิ่งเราฝึกมากเท่าไร เราก็จะยิ่งเรียนรู้มากเท่านั้น
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ในท่ีสุดเราควรพยายามให้มีสติอยู่ตลอดเวลาในทุกสถานท่ี  

แล้วเราจะเข้าใจดีถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ท่ีสติน�ามาสู่จิต 

และเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดถึงความเสียหายท่ีเกิดจากความคิด

ฟุ้งซ่าน ความคิดฟุ้งซ่านซ่ึงหมุนอยู่ในจิตตลอดเวลานั้นเป็น

อันตรายมาก ท�าให้เสียเวลาและสูญเสียพลังจิต การที่เรามีสติ

ตลอดเวลาจะท�าให้สามารถควบคุมความคิดฟุ้งซ่านเหล่าน้ันได้ 

การท่ีมสีติดจีะท�าให้เรารู้ตัวว่าจิตก�าลังคิดอะไรอยู ่ท�าให้สามารถ

ควบคมุความคดิและอารมณ์ไม่ให้มารบกวนเราได้ คนส่วนมาก 

มักจะส่งจิตออกไปท่ัว ด้วยเหตุน้ันเขาจึงมักจะลืมตัวกันเป็น

ส่วนใหญ่ จิตของคนส่วนใหญ่ส่งออกไปท่ีไกลๆ และคิดว่า 

คงจะเป็นการดีถ้าไปอยู่ท่ีนั่น ดังนั้นจิตของเขาจึงไปอยู่ท่ีนั่น

และท�าให้ลืมไปว่าตอนนี้เขาก�าลังอยู่ท่ีน่ี ดังน้ันการมีสติก็คือ

การจดจ่ออยู่ที่ฐานของจิต ยิ่งฝึกสติมากเท่าไร เราก็จะยิ่งเห็น

คุณค่าของสติ ซึ่งเป็นคุณค่าที่เราเห็นได้ด้วยตนเอง

ในตอนแรกสติเป็นวิธีการฝึกอบรมจิต แต่ในท่ีสุดสติกจ็ะกลาย

เป็นสติอัตโนมัติ แต่กว่าจะเป็นเช่นนั้นได้ ก็ต้องต่อสู้จนล้มลุก

คลุกคลาน เปรียบเสมือนกับการปีนป่ายข้ึนภูเขาท่ีมองไม่เห็น 

ทางข้ึนท่ีชัดเจน และปราศจากบันไดท่ีสร้างไว้อย่างดีพร้อม 

ราวจับ เราต้องคว้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มี ไม่ว่าจะเป็นรากไม้ กิ่งไม้

หรืออะไรกต็าม เพือ่จะเหน่ียวร้ังตัวเราข้ึนไปให้ได้ การฝึกปฏบัิติ

ก็ต้องเป็นเช่นนั้น เราจะต้องรู้จักกิเลสที่เกิดขึ้นและต่อสู้กับมัน
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ให้ได้ บางคร้ังเรากช็นะบางคร้ังเรากแ็พ้ แต่เราสามารถท่ีจะมอง

ย้อนกลับไปดูและเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านัน้ เราต้องเพยีร

พยายามให้มากเพื่อให้มีสติ แต่เราต้องมีความอดทน และอย่า

หงุดหงิดเม่ือพล้ังเผลอขาดสติ ตอนแรกมักขาดสติบ่อยคร้ัง  

ให้ลองคิดดูว่าจิตนี้ได้ผ่านโลกมานานเท่าไรแล้ว เราไม่สามารถ

ท่ีจะไปหยุดแรงกระทบจากโลกและเปล่ียนไปทางธรรมได้ใน 

ชั่วพริบตา เราจึงต้องค่อยๆ ฝึกฝนไปเป็นล�าดับ

การท่ีต้ังจิตจดจ่ออยู่กับกรรมฐานท่ีเป็นองค์ภาวนาเพื่อช่วยให้

จิตสงบน้ันมีประโยชน์มากในการฝึกสติ เราควรพยายามท่ีจะต้ัง

จิตให้อยูก่บัองค์ภาวนาตลอดเวลา อย่าปล่อยอย่าวาง ถงึกระน้ัน 

กต็าม เรากจ็ะพบว่ายงัมีกเิลสมาก่อกวนให้ส่งจิตออกไปข้างนอก  

หากเป็นเช่นนั้นเราต้องรู้ว่าเกิดอะไรข้ึน เมื่อเราต่อสู้กับกิเลส 

กิเลสก็เหมือนกับศัตรูอ่ืนๆ มันจะยกทัพมาต่อสู้กับเราเช่นกัน

เพือ่ป้องกนัตนเอง และนีค่อืเวลาท่ีเราต้องเพยีรพยายามให้มาก 

ยิ่งข้ึนไปอีกเพื่อเอาชนะกิเลสให้ได้ เราจ�าเป็นท่ีจะต้องปราบ

กเิลสให้ได้ ดงันัน้เมือ่กเิลสปรากฏข้ึน จงึเป็นโอกาสของเราท่ีจะ

จัดการปราบปรามมันให้ได้ การที่จะเห็นกิเลสนั้นยาก กิเลสอยู ่

ท่ีไหน หากไม่มีอะไรไปกระตุ้นมันข้ึนมา เราจะหามันไม่เจอ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุท�าให้เกิดกิเลส เราก็จะเห็นมันในทันที 

ถ้าใช้ความพยายามให้มาก การฝึกสติก็จะช่วยน�าพากิเลสออก

มาข้างหน้า ท�าให้เราได้ประจัญหน้ากบัศตัรูและปราบมนัด้วยวิธี 

ที่เหมาะสม
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ท�าไมต้องมีสติในการฝึกปฏิบัติจิตตภาวนา 

สติจะให้ข้อมูลท่ีจ�าเป็นเพื่อให้เราประสบความส�าเร็จในการ

ปฏิบัติจิตตภาวนา การท่ีเราจะรู้ส่ิงหนึง่ส่ิงใดอย่างถกูต้อง เราจะ 

ต้องต้ังจิตให้จดจ่ออยู่กับส่ิงน้ัน ถ้าเราก�าลังท�าอะไรอย่างใด 

อย่างหนึง่ แต่กลับส่งจิตออกไปท่ีอ่ืน ก็เท่ากบัว่าเราท�าตัวเหมอืน

ท่ีเคยท�าอยูเ่ป็นประจ�า และถ้าขาดสติ เรากจ็ะไม่สามารถเรียนรู้ 

จากประสบการณ์น้ัน ในบางกรณีการกระท�าส่ิงใดโดยขาดสติ

ของเราอาจจะท�าให้เกิดความเสียหาย ภัยอันตรายอาจจะเกิด 

ข้ึนได้ เน่ืองจากเราขาดสติ เราจึงไม่ได้เตรียมรับสถานการณ์นัน้  

ด้วยเหตุนั้นเราก็จะไม่ทราบว่าควรท�าอะไร หรือเราอาจจะท�าสิ่ง 

ที่ไม่ถูกต้องก็ได้ ความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย 

ถ้าเราขาดสติ

เราควรจะเรียนรู้จากประสบการณ์เพือ่ท่ีจะได้มคีวามก้าวหน้าใน

การปฏิบัติ สติจึงส�าคัญมากในเรื่องนี้ เพราะว่ามันจะชี้ให้เห็น

ส่ิงต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนในปัจจุบัน มิฉะน้ันแล้วเราต้องอาศยัความจ�า 

และความจ�าอาจจะเลอะเลือนก็ได้ แต่ถ้าเรามสีติ สติจะช่วยแก้ไข 

ปัญหาได้ดี และเราจะเรียนรู้จากสถานการณ์น้ัน เหมือนกบัเวลา

ที่เราเดินโดยขาดสติ เราอาจจะสะดุดหรือลื่นหกล้มได้ง่ายและ

อาจถึงกับได้รับบาดเจ็บ แต่ถ้าเรามีสติ จิตของเราจะคอยดูการ 

กระท�าทุกอย่างในปัจจุบัน และรู้ว่าก�าลังเกิดอะไรขึ้น เมื่อเป็น 

เช่นน้ัน เราสามารถหลีกเล่ียงไม่ให้สะดดุหรือล่ืนหกล้มได้โดยง่าย  
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สติเป็นสิ่งส�าคัญสิ่งหนึ่งในธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้า และ

ปัญญากเ็ป็นอีกส่ิงหนึง่ท่ีส�าคญัเช่นกนั แต่ถ้าเราขาดสติ ปัญญา

ก็จะมีข้อมูลน้อยเกินไปท่ีจะน�าเอาไปใช้ ดังนั้นเมื่อสติอยู่ใน

ปัจจุบันคอยดูแลควบคุมงาน ปัญญาสามารถเลือกข้อมูลและ

เข้าใจว่าก�าลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ถ้าหากฝึกสมาธิมาดี 
ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหม

ปัญญาจะเกดิข้ึนเองไม่ได้หากปราศจากความพยายามท่ีถกูต้อง

ของเรา เป้าหมายของจิตตภาวนาไม่ใช่เพียงแต่การดับทุกข์ได้

ชัว่คราวด้วยการท�าสมาธ ิแต่เราจะต้องพัฒนาปัญญาให้เกิดขึน้ 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นเพื่อจะได้เข้าใจว่าทุกข์คืออะไร เพื่อท่ีจะ

สามารถขจัดตัณหาซ่ึงเป็นสาเหตุของความทุกข์ได้ การท�าให้

สมาธิเกิดข้ึนนั้นไม่ยากนัก แต่การคอยดูแลและควบคุมจิต 

ให้มีสติในทุกสถานการณ์นั้นเป็นส่ิงท่ีท�าได้ยาก การท่ีจะท�า 

เช่นนัน้ได้ เราต้องเบนความต้ังใจจากการท่ีมุง่เน้นความสงบจาก

การท�าสมาธิ เปล่ียนไปเป็นการพิจารณาธรรมด้านใดด้านหน่ึง  

การพิจารณาทางปัญญานั้นมีหลายด้าน ดังนั้นเราต้องพิจารณา

ว่าด้านใดท่ีเหมาะกับการปฏิบัติในระดับของเรา เราต้องพยายาม 

หาให้เจอ เพราะด้านท่ีเหมาะสมกบัเราน้ัน ไม่ใช่จะเดนิเข้ามาหาเรา 
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และแนะน�าตัวเอง ด้านท่ีเราควรพิจารณานั้นมักจะเห็นได้ยาก  

ดังน้ันเราไม่ควรท่ีจะน่ังรอให้มันปรากฏตัว เราต้องเข้าไปอยู ่

ภายในและคอยมองหามันอย่างจริงจัง มิฉะนั้นก็จะหาไม่เจอ  

จะต้องมีด้านท่ีเป็นเป้าหมายท่ีเราตัดสินใจเลือกพิจารณาทาง 

ด้านปัญญา นอกจากน้ัน การเลือกพจิารณาด้านท่ีเหมาะสม และ

ไม่เอาด้านท่ีไม่เหมาะสมกบัเรานัน้ข้ึนอยูก่บัธรรมะ ส่ิงเหล่านีจ้ะ

เกดิข้ึนได้กต่็อเม่ือเราได้ใส่ใจเป็นอย่างยิง่กบัส่ิงท่ีเราท�า เราต้อง

เห็นว่าการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นเรื่องส�าคัญ

เพื่อให้เราสามารถพิจารณาทางด้านปัญญาได้อย่างถูกต้อง  

เราต้องรู้จกัว่างานท่ีมคีณุภาพดนีัน้เป็นอย่างไร ซ่ึงหมายความว่า

เราจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกต้องและเป็นประโยชน์ การที่เราสามารถ

รู้ได้ว่าอะไรเหมาะสม ก็จะช่วยให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ 

ความสามารถนัน้ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องเป็นทักษะหรือความสามารถ

ที่ติดตัวเรามาแต่ก�าเนิด แต่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพัฒนา

ข้ึนมาได้เม่ือเรามคีวามก้าวหน้าในการปฏบัิติ ซ่ึงเป็นผลจากการ

ที่เราได้สัมผัสกับธรรมะโดยตรง

อะไรแสดงให้เห็นว่ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม เราจะรู ้

ได้อย่างไรว่าบุคคลผู้นีป้ฏิบัติถกูทางหรือไม่ ในความเป็นจริงนัน้  

เป็นการยากที่จะสังเกตดูว่าคนนี้เข้าใจมากน้อยเพียงไร แต่เรา

สามารถจะบอกได้ว่าเขาเป็นอย่างไรเม่ือให้เขาท�างานท่ีเขาไม่เคย 

ท�ามาก่อน ผู้ท่ีฝึกฝนจนมีพื้นฐานทางด้านปัญญามามากก็จะ 
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ไม่หงุดหงิดง่ายเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน ส่วนผู้ท่ีไม่ปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็มักจะโกรธและหงุดหงิดง่ายเสมอเมื่อมีข้อ 

ผิดพลาดเกิดข้ึน การท่ีได้น่ังสมาธิภาวนามามากและมีสมาธิดี

ไม่ได้หมายความว่าเรามีความก้าวหน้า ซ่ึงตรงนี้เองท่ีการฝึก

อบรมทางด้านปัญญาเข้ามามีบทบาท การก้าวออกมาจากความ

สงบเงียบของจิตไปสู่การพจิารณาทางจติ จะท�าให้จิตจ�าเป็นต้อง

จัดการกับข้อบกพร่องของตนเองและส่ิงท่ีจะต้องปรับปรุงอีก 

เพื่อหาวิธีท่ีจะเอาชนะกิเลสท่ีท�าให้เกิดความหงุดหงิดไม่พอใจ  

นี่คือหลักการส�าคัญที่จะต้องเรียนรู้

น่ีคือเหตุผลท่ีว่าท�าไมอาตมาจึงต้องสังเกตและฟังพระภิกษุท่ี 

มาศกึษาและปฏิบัติท่ีวัดป่าบ้านตาดเพือ่ตัดสินใจว่าจะท�าอย่างไร

จึงจะสามารถช่วยท่านเหล่านั้นได้ดีท่ีสุดให้มีความก้าวหน้าใน

การปฏิบัติ บางท่านสามารถเข้าใจได้ทันที บางท่านอาจจะต้องใช้ 

เวลานานเป็นกปัเป็นกลัป์ ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นกรณใีด อาตมาจะบอก 

ให้ท่านเหล่าน้ันอดทน เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเตรียม

พร้อมที่จะพบกับความยากล�าบาก ถ้าเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับ 

กรรมดท่ีีสุดแล้ว เราจะต้องพบกบัความยากล�าบากอย่างแน่นอน 

ส่วนใหญ่แล้วถ้าผลเกิดข้ึนง่าย ผลนั้นก็จะสูญหายไปได้ง่าย

เช่นกัน ถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันตลอดเวลาทั้งวัน เราก็จะ 

ไม่ได้รับผลอันลึกซ้ึงในการปฏบัิติ เราต้องต้ังใจท่ีจะปฏบัิติอย่าง 

จริงจังต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน และมีความจริงใจในความ
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พยายาม รวมถึงมีความขยันหมั่นเพียรที่จะต่อสู้กับความทุกข ์

ยากล�าบาก เราต้องใช้เวลานานจึงจะสามารถเข้าใจธรรมะ 

นอกจากน้ันเราต้องมีความมุ่งม่ันอย่างแรงกล้าจึงจะประสบ

ความส�าเร็จ ผู้ท่ีปฏิบัติธรรมในแนวทางท่ีถูกต้องน้ันมีน้อยนัก 

แต่ผู้ท่ีประสบความส�าเร็จสามารถบรรลุธรรมสูงสุดได้ก็ยิ่งมี

น้อยกว่าเสียอีก

กระผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่า
กระผมควรจะทิ้งทุกอย่างแล้วไปอยู่ที่วัด
หรือควรจะปฏิบัติธรรมที่บ้านต่อไป

ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตาม เราจะต้องพยายามขจัดความคิด

ฟุง้ซ่านและพฒันาให้มีสติท่ีแน่นหนาม่ันคง น่ีคอืความจริง ไม่ว่า 

เราจะอยู่ในสถานการณ์ใดในชีวิต และประการส�าคัญก็คือต้อง

ระลึกอยู่เสมอว่า ไม่ว่าเราจะเข้าไปอยู่ในวัดและบวชเป็นพระ 

หรือใช้ชีวิตเป็นฆราวาส ถ้าเราไม่ลดความเกี่ยวข้องกับเร่ือง

ต่างๆ ทางโลกอย่างจริงจังแล้ว เราก็ไม่สามารถจะคาดหวังความ 

ก้าวหน้าในการท�าสมาธิได้เลย ซึ่งไม่ว่าในกรณีใด การท�าตาม

ข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อย่างเคร่งครัด หรือการรักษาศีลห้า 

ของฆราวาสให้บริสุทธ์ิ ก็เป็นพื้นฐานในการสร้างความสงบ 

ทางด้านจิตใจ
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ในขณะเดียวกัน ความมุ่งมั่นภายในของเราและวินัยส่วนตัวใน

อุปนิสัยตามปกติของเราก็เป็นปัจจัยส�าคัญ ด้วยเหตุนี้เราต้อง 

ระมัดระวังในการคบหาสมาคม เราต้องรู้ว่าการใช้ชีวิตคบเพือ่น

ในสังคมที่ให้คุณค่าและมีพฤติกรรมแบบวัตถุนิยม จะไม่ท�าให้

เราก้าวหน้าในการปฏิบัติ วิถีชีวิตเช่นน้ันจะก่อให้เกิดความ

หงุดหงิดร�าคาญใจและขาดความกระตือรือร้น 

เราควรรู้ว่าคนส่วนมากใช้ชีวิตอยู่กับความฝันท่ีไม่อาจเป็นจริง 

และแสวงหาส่ิงท่ีเป็นมายา เขาท�าลายตนเองด้วยการแสวงหา

ความม่ังค่ังร�า่รวย ถงึแม้ว่าเขาจะได้มนัมากจ็ริง แต่มนักเ็ป็นเพยีง 

ช่ัวระยะเวลาไม่นาน เปรียบเสมอืนกบัหญ้าท่ีควายเล็มไปเร่ือยๆ 

ในขณะท่ีเดินลากเกวียนอันหนักอ้ึง เราต้องพยายามแสวงหา

กลัยาณมิตร ไม่คบคนท่ีให้คุณค่ากับส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมะ จิตใจท่ี 

สงบจะพบได้ในผู้ท่ียินดีท่ีจะปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการ

ของโลก และด้วยเหตุนี้เขาจึงหันหลังให้กับชีวิตทางโลก ถ้าเรา 

สามารถท�าเช่นน้ันได้ในขณะท่ียังครองเรือนอยู ่ เราก็จะมี 

ความหวังได้ว่าจะมีความก้าวหน้าไปในทางธรรม แต่ส่วนมาก 

ผู้ทีเ่ดินไปตามหนทางแห่งอรยิมรรคของพระพุทธเจ้ามักจะเป็น

คนท่ีหลบเข้าไปอยู่กับความสงบเงียบของธรรมชาติ ในป่าเขา 

เราต้องตัดสินใจเองว่าเลือกทางใด
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การรู้อยู่กับปัจจุบัน
หมายความว่าอย่างไร

เราสามารถกล่าวได้ว่าปัจจุบันนั้นเป็นเวลาท่ีทุกส่ิงทุกอย่าง 

เกิดข้ึน เน่ืองจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ันเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

จึงเสมือนว่าทุกๆ วันในชีวิตของเราประกอบด้วยช่วงระยะเวลา

หลายพันช่วงที่มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ระยะเวลาคือ

ความต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของช่วงเวลา บางครั้งก็เป็น

ช่วงเวลาท่ีมีความสุข บางคร้ังก็เต็มไปด้วยความทุกข์ แต่ถ้ามอง 

ดูประสบการณ์ของเราท่ีเพิง่ผ่านพ้นมาให้ด ีกจ็ะเห็นว่าจริงๆ แล้ว 

ไม่ได้มีหลายช่วงเวลาเลย เรารู้ว่ามีเพียงช่วงเวลาปัจจุบัน 

ช่วงเดียวเท่าน้ัน เราใช้ชีวิตอยูใ่นช่วงปัจจุบันเสมอ เหตุการณ์ใน 

ชีวิตท้ังชีวิตของเราเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีเป็นปัจจุบันเท่านั้น 

แม้แต่ช่วงเวลาอดีตหรืออนาคตก็ต้ังอยู ่เมื่อเราระลึกถึงมัน 

หรือรอคอยให้มันเกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้าเท่านั้น และเราท�า

เช่นนั้นได้ก็โดยการนึกถึงมันในช่วงเวลาปัจจุบัน
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ผู้ที่จิตคิดอยู่ตลอดเวลาจะสามารถระงับ
ความคิดฟุ้งซ่านได้อย่างไรเมื่อนั่งสมาธิ 

การระงับความคิดฟุ้งซ่านท�าได้ยากมาก เพราะเมื่อเราเริ่มท�าให้

วงล้อหมนุ มนักจ็ะไม่สามารถหยดุได้ในทันทีทันใด วงล้อยงัคง 

หมุนต่อไปอีก ความคิดก็เป็นเช่นนั้น มันจะไม่สามารถหยุดได ้

ทันที ความคิดจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ ด้วยเหตุนี้เราจะ

สามารถหยุดความคิดฟุ้งซ่านร�าคาญด้วยการท�าสมาธิภาวนา

เท่าน้ัน มีการภาวนาหลายวิธีเพือ่ระงับความคดิฟุง้ซ่าน แต่กไ็ม่ใช่ 

เป็นสิ่งที่จะท�าได้ง่ายๆ 

การหยดุค�าพดูกเ็ป็นวิธีหนึง่ ส่วนมากค�าพดูท�าให้ความคดิด�าเนนิ 

ไปเร่ือยๆ ราวกับว่าเรามีการสนทนาเกิดข้ึนในจิตตลอดเวลา  

วิธีหนึ่งที่จะหยุดการพูดคุยในจิต ก็คือการหยุดค�าพูดเหล่านั้น 

และป้องกนัไม่ให้มคี�าพดูเกดิข้ึนอีก แต่ถ้าไม่ฝึกหัดสร้างสติอย่าง 

จริงจงั วิธีน้ีก็จะยากเกินไปส�าหรับคนส่วนใหญ่ การควบคมุจิต

เป็นส่ิงท่ีท�าได้ยาก แต่ถ้าเราฝึกท�าเช่นนีม้ากเท่าไร เรากจ็ะยิง่มสีติ 

ดีข้ึนมากข้ึน และสติจะต้ังอยูใ่นปัจจุบันมากข้ึนเท่าน้ันด้วย วิธีนี้

เป็นการฝึกให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบนัและไม่ส่งจิตออกไปที่ต่างๆ

ตามใจชอบ น่ีคอืผลดไีด้รับจากการฝึกอบรม โดยท่ัวไปหากผู้ใด

ไม่ประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติจิตตภาวนา ก็เป็นเพราะเขา

ไม่มีสติท่ีต้ังมัน่พอ นีคื่อส่ิงท่ีขาดหายไปเกอืบตลอดเวลา เมือ่เรา 
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มีสติดพีอ เรากจ็ะสามารถระงับค�าพดูไม่ให้ไปผลักดนัความคดิ 

และสามารถควบคมุความคิดไว้ได้ ความคิดกจ็ะค่อยๆ สงบลง

และก็จะหายไป นี่ก็เป็นวิธีหนึ่ง

อีกวิธีหน่ึงกคื็อ ให้สติต้ังมัน่เท่าท่ีจะท�าได้อยูท่ี่ลมหายใจเข้าและ 

ลมหายใจออก ส�าหรับคนส่วนใหญ่วิธีน้ีอาจจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

ถ้าเราประสบความส�าเร็จในการท�าเช่นนี ้เรากจ็ะพบว่าลมหายใจ

ได้กลายเป็นเพือ่น ในยามว่างและไม่มีเร่ืองอะไรท่ีจะต้องคดิ เช่น  

ขณะท่ีเราก�าลังรอรถไฟหรือนัง่ในรถท่ีก�าลังติดไฟแดง เราอาจจะ 

ต้ังสติอยูท่ี่ลมหายใจ แล้วจะพบว่าเราจะรู้สึกสงบและผ่อนคลาย

ในทันที การฝึกต้ังสติท่ีลมหายใจมีประโยชน์มากในแง่นัน้ มนัจะ 

ช่วยเราได้มาก

การรู้อยูท่ี่ลมหายใจ จะช่วยให้เบนความสนใจจากความคดิและ 

ช่วยสร้างความสงบภายใน นี่เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนาสติ  

ให้ต้ังสติท่ีลมหายใจและสังเกตการกระทบของลมหายใจ 

ท�าความรู้สึกขณะท่ีลมเข้าออกท่ีปลายจมูก ให้สังเกตว่ามีการ

ขยายตัวและหดตัวเล็กน้อยของผัสสะในขณะท่ีหายใจเข้าและ

หายใจออก การหายใจไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจท�าให้เกิดขึ้น แต่การ

หายใจเป็นส่ิงท่ีเราเป็นพยานรู้เห็นในขณะท่ีมนัเกดิข้ึน ลมหายใจ

เกดิข้ึนเอง ส่ิงท่ีเราต้องท�ากคื็อดวู่าการหายใจก�าลังเกดิข้ึน ไม่ควร 

ดูด้วยความต้ังใจมากเกินไป นอกจากน้ันควรสังเกตการหยุด

สั้นๆ ของลมหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่นิ่งสงบที่ปลายลม
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หายใจออก ก่อนที่เราจะเริ่มหายใจเข้าใหม่อีกครั้ง การท�าเช่นนี้

จะเป็นการเชื่อมต่อตัวเราเข้ากับลมหายใจที่นิ่งสงบ

การหายใจอย่างมีสติก็เพียงพอแล้วท่ีจะท�าให้เกิดความสงบ 

ก่อนหน้านีม้คีวามคดิต่อเนือ่งเกิดข้ึนตลอดเวลา การรู้ลมหายใจ

จะช่วยดึงเราเข้ามาสู่ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นกุญแจส�าคญัของการพฒันา

จิตซ่ึงอยูภ่ายใน เม่ือไรท่ีเรามีสติอยู่กับลมหายใจ จิตของเรากจ็ะ

อยู่กับปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่าเราไม่สามารถคิดและรู้อยู่กับลม

หายใจในขณะเดยีวกนัได้ การหายใจอย่างมสีติเป็นการน�าพาจิต

ของเราเข้าไปสู่ความสงบ ดังนั้นการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันอย่าง

เต็มที่และการหยุดคิด จึงท�าให้จิตรวมเป็นหนึ่งเดียว

การมีสติคือการที่เราสนใจสิ่งต่างๆ 
ที่ก�าลังเกิดขึ้นใช่หรือไม่

โปรดท�าความเข้าใจเสียก่อนว่าการมีสติคืออะไร เม่ือเราจดจ่อ

อยู่กับส่ิงท่ีเราก�าลังกระท�า น่ันก็เป็นการฝึกท่ีจ�าเป็นส�าหรับ

การสร้างสติ เช่น เมื่อเราจดจ่ออยู่กับการก้าวเท้าในขณะที่เดิน  

นั่นก็คือการฝึกสติ แต่น่ันก็ยังไม่ใช่สติท่ีแท้จริง สติท่ีแท้จริง

เกิดข้ึนในใจ ทุกอย่างท่ีเราก�าลังต้ังสติจดจ่ออยู่น้ันจะผ่านเข้า

มาทางประสาทสัมผสัและเข้าไปในใจ ซึง่เป็นผูรู้้ ถ้าเราพยายาม
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ที่จะจดจ่ออยู่กับอายตนะภายนอกซึ่งอยู่นอกตัวเรา จิตก็มักจะ 

แส่ส่ายไปมา จิตสนใจส่ิงหนึ่งแล้วเปล่ียนไปสนใจส่ิงอ่ืนอีก  

เม่ือเป็นเช่นน้ัน เรากจ็ะรู้เร่ืองเกีย่วกบัแต่ละส่ิงน้ันเพยีงบางส่วน 

เนือ่งจากต้องใช้เวลามากเกนิไปในการส่งจิตไปท่ีส่ิงต่างๆ แต่ถ้า

เราอยู่กับผู้รู้ภายในใจ ไม่ว่าอะไรจะผ่านอายตนะภายในเข้ามา 

เรากจ็ะรู้ เม่ือปล่อยให้อายตนะภายนอกเข้ามาหาเราเอง เรากจ็ะ 

เห็นมันได้ชัดเจนและไม่พลาดสิ่งใด ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าสติ

ที่แท้จริงเกิดขึ้นในใจ

มีวิธีฝึกซ่ึงบางทีอาจจะช่วยท�าให้เรามีสติอยู่ภายในได้ เมื่อเรา

รู้สึกว่าค่อนข้างสงบ ลองฟังเสียงต่างๆ รอบตัวเรา แล้วลืมตาและ 

มองดูสิ่งต่างๆ รอบตัว เมื่อท�าเช่นนั้นสักครู่ ให้ปิดตาอีกแล้ว

ฟังเสียง ต่อมาให้พยายามท่ีจะมองดแูละฟังเสียงไปพร้อมๆ กนั 

เมือ่เราพยายามท�าท้ังสองอย่างในเวลาเดียวกนั เราจะเห็นว่าสติ

ได้ส่งไปท่ีเสียงบ้างท่ีภาพบ้าง วิธีเดียวท่ีเราจะสามารถประสบ

ความส�าเร็จในการฟังและมองเห็นได้ในเวลาเดียวกันก็คือต้อง

ท�าจากภายใน ด้วยการทดลองท�าเช่นนี้ บางทีเราอาจจะประสบ

ความส�าเร็จในการบังคับให้สติต้ังอยู่ภายในใจซ่ึงเป็นผู้รู้ การส่ง

จิตออกไปรู้ภายนอก ท�าให้จิตต้องท�างานหลายอย่าง ซึ่งอาจจะ

ท�าให้เหน็ดเหนือ่ย เม่ือจิตจดจ่อรู้อยู่ภายใน จิตจะอยูใ่นท่ีเดยีว

และปล่อยให้ทุกอย่างเข้ามาหาจิต เมื่อแก้ไขเช่นนั้น การตั้งจิต

จดจ่ออยูภ่ายในกเ็ป็นเป้าหมายท่ีแท้จริงของการมีสติ ส่ิงท่ีเหลือ

ที่จะต้องปฏิบัติก็มีเพียงการฝึกให้มีสติเท่านั้น
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มีอะไรเป็นเครื่องชี้วัดว่ามีความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติจิตตภาวนาหรือไม่

ปีติเป็นเคร่ืองช้ีวัดอย่างหน่ึง ปีติแสดงให้เห็นความกระตือรือร้น

และความอยากท่ีจะภาวนา ปีติเกดิข้ึนเมือ่จิตเร่ิมจะรวม ซ่ึงท�าให้ 

เกิดความสนใจและความจดจ่อมากขึ้น มีความรู้สึกผ่อนคลาย

ในการปฏิบัติและไม่อยากสนใจส่ิงอ่ืน ปีติเป็นความรู้สึกพอใจท่ี 

เกิดจากความสนใจในสิ่งที่เราก�าลังกระท�าอยู่ การที่ปีติเกิดขึ้น

แสดงให้เห็นว่าจิตก�าลังจดจ่ออยู่กับค�าบริกรรม ซ่ึงแสดงว่า 

ผู้ภาวนาก�าลังจะพัฒนาเข้าสู่สมาธิ

แต่อุปสรรคในการภาวนานั้นเป็นส่ิงส�าคัญท่ีสุดท่ีจะต้องรู้จัก 

อุปสรรคทางจิตท่ีผู้ปฏิบัติประสบเป็นส่ิงท่ีขัดขวางไม่ให้เข้าสู่

สมาธิได้ อุปสรรคท่ีพบบ่อยท่ีสุดก็คือการขาดความสนใจหรือ

ขาดสตินั่นเอง ซ่ึงท�าให้ไม่สามารถท่ีจะต้ังจิตให้จดจ่ออยู่กับ

ส่ิงท่ีเราก�าลังกระท�า และไม่สามารถหยุดจิตจากการแส่ส่ายไป 

ข้างนอกโดยปราศจากเป้าหมาย สิ่งที่ผู้ปฏิบัติจ�าเป็นต้องมีมาก

ท่ีสุดก็คือความพยายามท่ีจะดึงจิตกลับมาเม่ือมันหลุดออกไป

จากองค์ภาวนาหรือค�าบริกรรม โดยในขั้นแรกเราจะต้องรีบดึง

จิตกลับมาให้ได้หลังจากท่ีมันเร่ิมสนใจส่ิงอ่ืนและหลุดออกไป

จากค�าบริกรรม เราจะต้องรีบดงึมนักลับมาอย่างรวดเร็วอีกคร้ัง 

ถ้าฝึกอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ เราควรทีจ่ะสามารถดงึจติเอาไว้ก่อนที่
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มันจะถูกส่ิงท่ีมารบกวนลากออกไป และต้ังจิตให้จดจ่ออยู่กับ 

ค�าบริกรรมอย่างแน่นหนามัน่คง แล้วเรากจ็ะค่อยๆ เร่ิมเห็นได้ว่า 

มีอะไรบ้างท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝึกจิตตภาวนาของเราในทันที

ท่ีมันเกิดข้ึน ซ่ึงท�าให้เราสามารถคาดเดาได้ว่าจะมีอะไรบ้างท่ี

จะเป็นอันตรายในระหว่างการภาวนา เช่น เมื่อเราดูลมหายใจ 

จิตมักจะส่งออกท่ีปลายลมหายใจออกหรือท่ีปลายลมหายใจเข้า 

จิตมักจะหลุดไปที่อื่นตรงจุดเปลี่ยนตรงนั้น ไม่ใช่ตอนที่หายใจ

เข้าหรือออก ดงันัน้เพือ่จะป้องกนัไม่ให้ส่ิงนีเ้กดิข้ึน เราต้องฝึกท่ี 

จะคอยดูจุดเปล่ียนเหล่านั้นและพยายามอย่างยิ่งท่ีจะมีสติและ

จดจ่ออยู่ในขณะนั้น

กระผมรู้สึกปวดและอึดอัดในขณะที่นั่งสมาธิ 
กระผมจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

พยายามต้ังจิตอยู่ในปัจจุบัน พยายามหาทางหลีกเล่ียงไม่ให้จิต

ส่งย้อนกลับไปสู่อดีต นี่คือหน้าที่ของสติ เมื่อเรารู้สึกไม่พอใจ

กับสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน และคิดอยากหวนกลับไปอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีดูเหมือนจะสบายกว่าน้ี ให้เตือนตัวเองว่าเราก�าลัง

อยู่ที่นี่ในขณะนี้ ไม่ใช่ที่นั่นและในขณะนั้น เราต้องรู้ว่าจะต้องม ี

ความทุกข์เกิดข้ึนอย่างแน่นอนในขณะท่ีเราอยู่ในโลกนี้และมี

ร่างกาย การมีร่างกายและความทุกข์น้ันอยู่คู่กันอย่างแน่นอน
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ท่ีสุด เราควรพจิารณาว่าการท่ีเรายึดโยงอยูก่บัความสุขสบายนัน้ 

เป็นอุปสรรคท�าให้เราไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้และปิดกั้น 

ไม่ให้เราท�าส่ิงท่ีเราสามารถจะท�าได้ เมือ่ความสุขทางกายเป็นส่ิง

ท่ีเราต้องการ กจ็ะมสีถานท่ีเพยีงบางแห่งเท่านัน้ท่ีเราสามารถจะ

ไปอยูป่ฏิบัติจิตตภาวนาได้ การพกพาความสะดวกสบายติดตัว

ไปทุกหนทุกแห่งน้ันเป็นภาระอันหนัก ความสะดวกสบายน้ัน

เป็นเร่ืองใหญ่กเ็พราะเรามคีวามเคยชินกบัมนันัน่เอง และเม่ือเรา 

เคยชินกบัมันแล้ว ความไม่สะดวกสบายเพยีงเล็กๆ น้อยๆ กจ็ะ 

ท�าให้เราเกิดความหงุดหงิดมากเกินไป ในทางตรงกันข้าม  

หากเราคุ้นเคยกับการอยู่อย่างเรียบง่ายและไม่ค่อยมีความ

สะดวกสบายแล้ว การจะไปอยูแ่ละปฏิบัติท่ีไหนกจ็ะเป็นเร่ืองง่าย

กระผมมักจะปวดศีรษะเมื่อปฏิบัติสมาธิภาวนา 
ขอท่านพระอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายสาเหตุ
ของการปวดศีรษะได้ไหมครับ

คนจ�านวนมากรู้สึกว่าจุดศูนย์กลางแห่งการรู้ของตนเองน้ันอยู่

บนศรีษะ เม่ือเราเพ่งไปท่ีศรีษะ เราจงึมกัจะรู้สึกว่ามคีวามเครียด

อยูต่รงน้ัน อย่างไรก็ตาม เมือ่ศนูย์กลางของความรู้ลงไปอยูท่ี่ใจ 

ความเครียดกจ็ะหายไป เรามักจะไม่ค่อยรู้เกีย่วกบัความเป็นไป

ได้เช่นนี้ เพราะเราได้รับการหล่อหลอมให้เช่ือว่าความคิดและ
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ความรู้เกดิข้ึนบนศีรษะ ราวกับว่าส่ิงท่ีเราคิดว่าเป็นตัวเรานัน้อยู่

ท่ีศีรษะ ใจน้ันเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ท่ีแท้จริง เม่ือความรู้ 

ลงไปรู้อยู่ที่ใจ ความคิดที่สับสนวุ่นวายทั้งหมดก็จะสงบลง

การที่ถูกท่านอาจารย์พระมหาบัวต�าหนินั้น
เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือไม่

ในความเป็นจริง การท่ีถูกท่านอาจารย์พระมหาบัวต�าหนิน้ันด ี

ยิง่กว่าถกูคนธรรมดาชม อันนีเ้ป็นความจริง เพราะการว่ากล่าว 

ตักเตือนของท่านพระอาจารย์น้ันเป็นการจัดการกบักเิลส ซ่ึงท่าน

เห็นว่ามีอยูใ่นใจของลูกศษิย์ กเิลสท่ีท่านเห็นนัน้เป็นอุปสรรคต่อ

การปฏบัิติธรรมของบุคคลน้ัน ค�าต�าหนิของท่านจึงเป็นค�าต�าหนิ

กเิลสโดยตรง เพราะท่านพยายามท่ีจะปลุกให้ลูกศิษย์ต่ืนข้ึนมา

เพือ่ให้เห็นโทษท่ีเกิดข้ึน แล้วจะมีส่ิงใดท่ีจะมีค่ายิง่กว่าน้ันอีกหรือ  

ค�าชมของคนธรรมดาอาจจะท�าให้เราหลงตนเอง แต่การท่ีถูก 

ท่านอาจารย์พระมหาบัวต�าหนิน้ัน เป็นการตีไปท่ีความหลง 

ของเรา และชี้ให้เห็นถึงปัญหาเฉพาะหน้าที่เราควรจะต้องแก้ไข 

ค�าต�าหนิอย่างรุนแรงของท่านน้ันอาจจะผลักดันให้ลูกศิษย์ไป

ถึงจดุทีส่ดุของความอดทนก็ได้ แต่หากรบัฟังค�าต�าหนิของท่าน

ด้วยความนอบน้อมและมีความกตัญญูต่อการส่ังสอนของท่าน 

ก็จะท�าให้เรารอดพ้นจากโทษภัยทั้งปวงได้เสมอ
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เม่ือเราอยู่กับหลวงตามหาบัวและมีความเคารพศรัทธายิ่งใน 

ตัวท่าน เราก็จะรู้ว่าท่านจะไม่มีวันสอนให้เราท�าอะไรท่ีผิดๆ 

หรือไม่ดีต่อท่าน เราสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อหลวงตาต�าหนิด้วย

ถ้อยค�าที่รุนแรงหรือดุลูกศิษย์ ค�าพูดของท่านมีความหมายลึก

กว่านัน้ ซ่ึงลูกศิษย์อาจจะไม่เข้าใจในตอนแรก ดังนัน้เม่ือยอมรับ 

ว่าค�าต�าหนิมีความหมายลึกไปกว่าน้ัน ลูกศิษย์ก็จะพิจารณาดู

ภายในตนเองเพือ่จะหาว่าปัญหาอยูท่ี่ไหน ด้วยศรัทธาท่ีแรงกล้า

ในครูบาอาจารย์และมีความมัน่ใจว่ายงัมปัีญหาท่ียงัหาไม่เจออยู่  

ลูกศิษย์ก็จะพิจารณาเพื่อหาความผิดของตนเองด้วยความ

ขยันหมั่นเพียร ถึงแม้ว่าจะทุกข์ยากหรือล�าบากเพียงใดในการ

ท�างานน้ี แต่ลูกศษิย์ก็จะอดทนท�าต่อไปโดยไม่ปริปากบ่น นีค่อื

ธรรมชาติของการเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในครูบาอาจารย์

ความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์นั้น เป็นความเชื่อในความจริงซึ่ง 

ท่านแสดงให้เห็น สรุปแล้วมันเป็นความเช่ือในพลังอันยิ่งใหญ่

ของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์จะไม่ต�าหนิเรา 

ด้วยวาจารุนแรง ถ้าท่านรู้สึกว่าเรารับค�าส่ังสอนของท่านไว ้

ในหัวใจและสามารถปฏิบัติได้ก้าวหน้าในเส้นทางท่ีด�าเนิน  

ด้วยเหตุน้ีความเช่ือม่ันในครูบาอาจารย์ก็คือความเช่ือมั่นใน

ตนเองและในความสามารถของตนเองว่า ในท่ีสุดแล้วตัวเราเอง

จะต้องค้นหาว่ากิเลสของเราคืออะไร เราจะต้องเข้มแข็งมัน่คงท่ี

จะฝ่าฟันอุปสรรคใดๆ ที่เกิดขึ้น
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ท�าอย่างไรกระผมจึงจะมีสัมมาสมาธิ

สัมมาสมาธิมีสองความหมาย ความหมายแรกคือสมาธิท่ีมี

วัตถปุระสงค์ท่ีถูกต้อง และเป้าหมายท่ีถกูต้อง กล่าวคอืการปฏบัิติ 

สมาธิภาวนาเพือ่วัตถุประสงค์ท่ีถกูต้อง นัน่กคื็อการปฏบัิติธรรม

ให้มีความก้าวหน้า และองค์ภาวนาท่ีเราใช้กค็อืองค์ภาวนาท่ีเป็น

ธรรมะ ได้แก่ ลมหายใจ การบริกรรมพุทโธ หรือการพิจารณา

กายคตาสติ เมือ่ปฏิบัติเช่นน้ันสมาธิกจ็ะถกูต้อง เพราะเราก�าลัง

ด�าเนินไปในเส้นทางธรรม

ในอีกระดบัหน่ึง มีสัมมาสมาธิซ่ึงอยู่ในมรรคมอีงค์แปด ซ่ึงเป็น 

อีกด้านหน่ึงท่ีแตกต่างออกไป เพราะว่าสัมมาสมาธิจะเกิดข้ึน 

หลังจากเหตุปัจจัยอ่ืนๆ ของมรรคมีองค์แปดนัน้ถงึพร้อม เม่ือเหตุ 

ปัจจัยดังกล่าวท้ังหมดรวมท้ังสมาธิถึงพร้อม กจ็ะเกดิการบรรลุ

มรรคเมื่อเราท�าได้ส�าเร็จ ซ่ึงหมายความว่าได้เห็นพระนิพพาน

เพยีงครู่หน่ึง แต่การด�าเนนิตามเส้นทางของมรรคมอีงค์แปดนัน้ 

ไม่ใช่เป็นเพียงการฝึกหัดเพื่อท่ีจะพัฒนาเหตุปัจจัยของมรรค 

แต่เพยีงอย่างเดยีวเท่าน้ัน ถงึแม้ว่าจะมคีวามจ�าเป็นกต็าม แต่การ 

บรรลุมรรคมีองค์แปดน้ันไม่ใช่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติมรรค

ให้ครบแปดประการเท่านั้น การบรรลุมรรคจะเกิดข้ึนเมื่อเหตุ

ปัจจยัทุกอย่างของมรรคมาประชุมกันและรวมตัวกนัในสภาวะท่ี 

เหมาะสมและถูกต้องที่สุด เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น การก้าวข้ามก็จะ

เกิดขึ้นเหมือนกับเป็นสะพานที่น�าจิตข้ามไปอีกฝั่ง
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ผลของกรรมดีและกรรมชั่ว

จากการกระท�าของเราในชีวิตนี้

จะติดตามเราไปสู่ภพหน้า
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กฎแห่งกรรมคืออะไร

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราต้องอยู่ภายใต้หลักแห่งเหตุและผล  

ซ่ึงหมายถึงกฎแห่งกรรม หลักส�าคัญของพระธรรมค�าส่ังสอน

ของพระพทุธเจ้ากล่าวว่า ท่ีไหนมีการเกดิ ท่ีนัน่กย่็อมมคีวามตาย

รออยู ่การกระท�าทุกอย่างย่อมก่อให้เกดิผลบางอย่างติดตามมา 

ในการด�ารงชีวิตน้ัน แม้แต่คนท่ีไม่ได้คิดท่ีจะระมดัระวังเกีย่วกบั 

เร่ืองกรรม กย็งัพยายามท่ีจะด�าเนินชีวิตท่ีจะก่อให้เกดิผลดแีละ

เป็นประโยชน์กบัตนเอง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ท่ีต้องการความ 

เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประสบความส�าเร็จในชีวิต

แต่ไม่ว่าเราจะพยายามมากสักเพยีงไรเพือ่ให้ประสบความส�าเร็จ

ในชีวิต เมื่อความตายมาถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาในโลกนี ้

กจ็ะสูญหายจากเราไปท้ังหมด ไม่เพยีงแต่มนุษย์เท่าน้ันท่ีจะพบ

กับสัจธรรมนี้ สรรพส่ิงทุกอย่างในโลกก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน  

กล่าวคือทุกอย่างต้องเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และกลับไปสู่สภาวะเดิม 

ของมัน ส�าหรับมนุษย์เราก็จะเรียกส่ิงน้ีว่า การเกดิ แก่ เจ็บ และตาย  

ทุกส่ิงทุกอย่างเป็นเสมือนกับฟองน�้า ซ่ึงปรากฏข้ึนและหายไป  

มคีวามไม่แน่นอนและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่มอีะไรท่ีจะ 

คงอยู่เหมือนเดิมตลอดไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง

ส่ิงท่ีเรากระท�าส�าเร็จแล้วส่ิงเดียวท่ีจะไม่สูญหายจากเราไป 

เมื่อเราตาย ก็คือการกระท�าของเราและผลของการกระท�าท่ีจะ
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เกิดข้ึนในอนาคต ผลของกรรมดีและกรรมช่ัวจากการกระท�า 

ของเราในชีวิตน้ีจะติดตามเราไปสู่ภพหน้า น่ันก็เป็นเพราะ 

การหว่านเมล็ดพันธุ์ท่ีดี ย่อมท�าให้ได้เก็บเกี่ยวพืชผลท่ีด ี

ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต และการหว่านเมล็ดพันธุ์ท่ีไม่ด ี

ก็ย่อมท�าให้ได้เก็บเกี่ยวพืชผลท่ีไม่ดีท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

เช่นเดยีวกนั ด้วยจิตใจท่ีมคีวามเข้าใจเช่นนี ้ชาวพทุธจ�านวนมาก 

จึงใช้ชีวิตเพื่อมุ่งกระท�าความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อที ่

จะสะสมผลบุญให้มากๆ เพือ่เป็นต้นทุนในการเกดิใหม่ในอนาคต  

ถงึแม้ว่าการแสวงหาความดเีช่นนีเ้ป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชมหลายประการ 

แต่ก็ยังมีข้อเสียเช่นกัน

คนเราควรระมัดระวังเมือ่คดิท่ีจะสร้างกรรมดเีพือ่ให้ได้ไปเกดิใน 

ภพภูมิที่ดี ปัญหาก็คือ ถึงแม้ว่าเราจะกระท�ากรรมดีเพื่อตนเอง

และประสบความส�าเร็จในการกระท�าดังกล่าว แต่ถ้ายังกลัว

ความแก่ ความเจ็บ และความตายอยู่ จิตใจเรากจ็ะยงัคงไม่สงบ

และไม่มีความสุขเมือ่ถงึวาระสุดท้ายของชีวิต ท้ังนีเ้ป็นเพราะว่า 

การท่ีเราพยายามท่ีจะกระท�ากรรมดเีพือ่ให้ได้รับผลดด้ีวยความ

หวังท่ีจะสะสมบุญส�าหรับภพภูมใิหม่ในอนาคตนัน้ ไม่ได้ช่วยท�า 

ให้เรามีจิตสงบอย่างยั่งยืนถาวร

ปัญหากค็อื ผู้คนมักจะตีความหมายของการหว่านเมล็ดพนัธ์ุท่ีดี 

ย่อมท�าให้ได้เกบ็เก่ียวพชืผลท่ีดี และการหว่านเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่ด ี

กย่็อมท�าให้ได้เก็บเกีย่วพชืผลท่ีไม่ดี หรือการท�าดไีด้ดแีละท�าช่ัว 
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ได้ช่ัว ไปในแง่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองทางโลกเท่าน้ัน 

หรือเขาอาจจะเลือกท่ีจะท�าบุญเพื่อท่ีจะยกระดับของจิตใจและ

น�าส่ิงท่ีดีเข้ามาสู่ชีวิต เป้าหมายเหล่าน้ีเป็นส่ิงส�าคญัในการด�าเนนิ

ตามแนวทางของพุทธศาสนา แต่การที่จะท�าได้ส�าเร็จเพียงแค่นี ้

เท่านั้นไม่ได้รับประกันว่าจะท�าให้มีจิตสงบเม่ือความตายมาถึง 

ถงึแม้ว่าคนเราควรจะต้องพยายามท่ีจะมีชีวิตอยูด้่วยความต้ังใจ

ท่ีจะกระท�าส่ิงท่ีโลกน้ีเห็นว่าเป็นกรรมดีกต็าม เมือ่ผู้ใดมีชีวิตอยู ่

ด้วยความต้ังใจท่ีจะท�าบุญและคาดหวังว่าจะได้รับผลดีใน 

ภพหน้า เขาก็อดไม่ได้ท่ีจะต้องรู้สึกหว่ันไหวเกีย่วกบัอนาคตเมือ่

ความตายมาถึง

ถ้าหากคนเราไม่พิจารณาค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุของความทุกข์

ของตนเองและพยายามท่ีจะขจัดสาเหตุเหล่านัน้เสีย การท�าบุญ 

ก็จะเป็นการแก้ไขความทุกข์ของตนเพียงช่ัวคราวเท่านั้น และ

ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะได้ท�าบุญมามากสัก

เพยีงใด ผู้ท่ีมคีวามภาคภมูใิจมากในงานท่ีเขาได้ท�ามาตลอดชีวิต  

ก็จะรู ้สึกวุ ่นวายใจเมื่อเขามีอายุมากข้ึนและต้องเผชิญกับ 

ข้อจ�ากัดอันเกิดจากความสูงวัย ซ่ึงท�าให้เขาไม่สามารถท่ีจะ

ท�างานได้ดีเหมือนเดิม ผู้ท่ีฉลาดมากๆ ก็จะรู้สึกไม่สบายใจ 

เมือ่พบว่าความสามารถทางสมองของตนค่อยๆ เส่ือมลง ผู้ท่ีเคย 

สนุกสนานกับการใช้ชีวิตท�ากิจกรรมอย่างแคล่วคล่องว่องไวใน 

สังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่กจ็ะรู้สึกตกใจกลัวเมือ่เห็นสภาพของ
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ร่างกายและจิตใจของตนเส่ือมถอยลงตามอาย ุด้วยเหตุน้ีจึงเป็น 

การยากท่ีจิตใจของบุคคลเหล่าน้ีจะพบความสงบเม่ือความตาย

ใกล้เข้ามา เน่ืองจากพวกเขามแีต่กรรมดท่ีีสะสมไว้ แต่ไม่ค่อยมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมชาติของความเกิดและความตาย

ถึงแม้ว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าผู้คนเลือกท่ีจะท�ากรรมดีและสะสม

บุญเพือ่อนาคตในระยะยาว แต่ในท่ีสุดแล้วเขาสูญเสียโอกาสอัน

ยิ่งใหญ่ท่ีจะสร้างความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ซ่ึงการเกิด

เป็นมนุษย์ได้ให้โอกาสนี้ เป็นท่ียอมรับกันว่าเป้าหมายพื้นฐาน 

ของคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็คือมีสุขภาพดี มีชีวิตครอบครัวท่ี

เป็นสุข มีอาชีพที่น่าพอใจ และมีจิตใจที่สงบพอสมควร แต่คน

เหล่านี้ไม่ได้คิดให้รอบคอบว่าจะท�าบุญอย่างไรจึงจะช่วยให้เขา

บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ความอยากท�าบุญโดยปราศจากเจตนาท่ีจะเลิกการกระท�าบาป

ทางกาย วาจา และใจ แสดงให้เห็นว่าคนเราขาดความเข้าใจ

เกีย่วกบัธรรมชาติท่ีแท้จริงของการท�าบุญ “บุญ” หมายถงึความ

ต้ังใจท่ีดีและสูงส่งในจิตใจของเรา ความฉลาดเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็น 

ที่จะต้องมีเพื่อน�าความตั้งใจเหล่านี้ไปในทางบุญกุศล หากไม่มี

ปัญญาชนิดน้ี เราก็จะวิตกกังวลได้ง่ายเกี่ยวกับผลท่ีจะได้รับ 

จากการกระท�าดีในอนาคต หรืออาจจะได้รับอิทธิพลจากความ

อยากท่ีจะได้รับค�าชมหรือมีช่ือเสียงในสังคม คนส่วนใหญ่พอใจ

เพียงได้ท�าความดีและไม่เห็นความจ�าเป็นท่ีจะต้องพิจารณา
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ศกึษาเกีย่วกบัพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าให้มากยิง่ข้ึน 

ต่อไป

บุญนั้นมิได้วัดจากการกระท�าดีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดจาก 

สภาวจิตและเจตนามากน้อยในการกระท�าเหล่าน้ัน เมื่อจิต 

เป็นกศุล ดงันัน้ความคิด ค�าพดู และการกระท�าทางกายท้ังหมด 

ก็จะเป็นบุญไปด้วย เพื่อท่ีจะเข้าใจความต้ังใจของจิตของเรา

และน�าพามันไปในทิศทางที่ถูกต้อง เราก็จะต้องพิจารณาดูตาม 

พระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าว่าจิตเรามีสัมมาทิฏฐิและ

สัมมาสังกปัโปหรือไม่ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายนี ้เราจะต้องปฏบัิติ

จิตตภาวนาอย่างจริงจัง ในท่ีสุดแล้วบุญก็จะเป็นสภาวจิตซ่ึง

แต่ละคนจะต้องแสวงหาให้ตนเอง เมื่อเราภาวนาและพิจารณา

จนถึงหัวใจของจิต เราก็จะเห็นว่า “บาป” หมายถึงความตั้งใจที ่

เป็นอกศุลในจิตของเรา และ “บุญ” หมายถงึความต้ังใจท่ีดแีละ

สูงส่งในจิตของเราเช่นกัน

ในความเป็นจริง การปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นการกระท�าบุญท่ี

สูงสุดเท่าท่ีมนุษย์จะกระท�าได้ และไม่มีบุญอ่ืนใดท่ีจะยิง่ใหญ่กว่า 

บุญท่ีเกิดจากการอบรมจิตซ่ึงจะน�าไปสู่พระนิพพานโดยตรง 

แม้แต่ความก้าวหน้าในการปฏิบัติไม่มากนักบนสายทางนี้ ก็ยัง 

สามารถน�าเราด�าเนินไปในเส้นทางของพระนิพพานได้ แต่บุญที่ 

เกีย่วกบัทานและศีล มักจะน�าเราไปในทางท่ีจะได้รับผลตอบแทน 

ซ่ึงเป็นท่ีนิยมชมชอบกนัมากกว่าในโลกน้ี ท�าให้ชีวิตในสังสารวัฏ
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มีความสุขสบายมากขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่การภาวนาก็จะ

น�าไปสู่การบรรลุพระนิพพาน ซึ่งเป็นการสิ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้อง

สงสัยหากกระท�าอย่างถูกต้องและด้วยความตั้งใจจริง

ในฐานะท่ีเป็นชาวพุทธ พวกเราโชคดีท่ีพระพุทธเจ้าทรงวาง

แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องไว้อย่างชัดเจนในทุกข้ันตอนของ 

ทางด�าเนิน เมื่อเราปฏิบัติและพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับ

พระธรรมค�าสั่งสอนเรื่องเหตุและผล ผลจากการเกิด แก่ เจ็บ

และตาย ในท่ีสุดเราก็จะสามารถก้าวพ้นพระธรรมค�าส่ังสอน

ส่วนท่ีเน้นเร่ืองชีวิตในร่างกายนี้ ซ่ึงจะต้องได้รับผลของกรรม 

และเข้าไปสู่พระธรรมค�าส่ังสอนส่วนท่ีเน้นเกี่ยวกับเร่ืองเหนือ

กรรมและเหนือชีวิตในวัฏสงสารท้ังหมด นี่คือเป้าหมายท่ีเรา

ควรพยายามกระท�าให้ส�าเร็จ

กรรมจะให้ผลอย่างไร

เราอาจกล่าวได้ว่าการกระท�ากรรมดีด้วยเจตนาท่ีเป็นกศุล มกัจะ

น�าผลดีมาให้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และการกระท�ากรรม

ช่ัวด้วยเจตนาท่ีเป็นอกุศล ก็มกัจะน�าผลร้ายมาให้ท้ังในปัจจุบัน

และในอนาคตเช่นกัน กุศลกรรมมักจะน�ามาซึ่งความสุข และ

อกศุลกรรมมักจะน�ามาซ่ึงความทุกข์ นีค่อืหัวใจของกฎแห่งกรรม  

ซ่ึงกล่าวว่าเราจะเกิดมาประสบกับอะไรน้ันก็ข้ึนอยู่กับลักษณะ
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ของกรรมหรือการกระท�าของเรา ซ่ึงหมายความว่าเราเป็นผู้ลิขิต

ชะตาชีวิตของตนเอง และด้วยเหตุนี ้เรามีอิสระท่ีจะเลือกทางเดนิ 

ชีวิตของเราเอง

อย่างไรก็ตาม ผลของการกระท�าของเราจะปรากฏอย่างไรและ

เม่ือไรนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน มันข้ึนอยู่กับสาเหตุและปัจจัย

หลายประการ พระพุทธเจ้าทรงใช้การเปรียบเทียบเมล็ดผลไม ้

มาอธิบายเรื่องกรรม เมื่อเราเอาเมล็ดมะม่วงไปปลูก เราก็จะมี 

ความมั่นใจว่ามันจะต้องเติบโตเป็นต้นมะม่วง เมื่อเราเอาเมล็ด

แอปเปิลไปปลูก เราก็จะม่ันใจว่ามันจะต้องเติบโตเป็นต้นแอปเปิล  

เราไม่อาจท่ีจะคาดหวังได้ว่าเมล็ดมะม่วงจะงอกเป็นต้นแอปเปิล 

หรือเมล็ดแอปเปิลจะงอกเป็นต้นมะม่วง อันน้ีเห็นได้ชัด แต่การ 

ท่ีเมล็ดมะม่วงหรือเมล็ดแอปเปิลจะเจริญเติบโตเป็นต้นท่ี 

แข็งแรงและสมบูรณ์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ไม่ใช่

เพยีงแค่เมล็ดพนัธ์ุจะต้องสมบูรณ์เพยีงอย่างเดยีว เช่น เมล็ดพนัธ์ุ 

ท่ีดีแต่ปลูกบนดินท่ีไม่ดีหรือปลูกในยามแห้งแล้ง ก็ไม่อาจจะ

เติบโตเป็นต้นไม้ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงได้ บางคร้ังเมล็ดพันธุ์อาจ 

ถูกท�าลาย หรือถูกสัตว์กิน หรือถูกต้นไม้อื่นที่แข็งแรงกว่าที่อยู่

โดยรอบมาเบียดจนถอนราก ในกรณีเช่นนั้นผลท่ีดีก็จะไม่มี

โอกาสที่จะปรากฏขึ้นตามที่เราคาดหวัง

ในท�านองเดียวกัน เม่ือเราหว่านเมล็ดพนัธ์ุท่ีดซ่ึีงเป็นกศุลกรรม 

เราก็สามารถท่ีจะคาดหวังได้ว่ามันจะต้องผลิดอกออกผลท่ีน่า
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พอใจให้ และเมือ่เราปลูกเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่ดีซ่ึงเป็นอกศุลกรรม เราก ็

สามารถคาดหวังได้เช่นกันว่าเราจะต้องได้รับผลท่ีไม่ดีซ่ึงน�า 

ความทุกข์มาให้ เราไม่อาจท่ีจะคาดหวังว่าเมล็ดพันธุ์ท่ีเป็น 

กุศลกรรมจะน�าผลที่เป็นความทุกข์มาให้ หรือเมล็ดพันธุ์ที่เป็น

อกศุลกรรมจะน�าผลท่ีน่าพงึพอใจมาให้เช่นกนั เช่น การท�าทาน 

มักจะมีผลท�าให้ร�า่รวยและมโีชคลาภทางวัตถใุนอนาคต อกศุลกรรม  

ได้แก่ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและการลักขโมย มักจะท�าให้อายุสั้น 

และสูญเสียทรัพย์สิน ส่วนผลกรรมจะรุนแรงมากน้อยเพียงไร 

และเมือ่ไรจะให้ผลน้ัน ข้ึนอยูก่บัเหตุปัจจัยอ่ืนๆ อีกหลายประการ 

นอกเหนอืไปจากการกระท�ากรรมดังกล่าว ปัจจัยอ่ืนๆ เหล่าน้ัน

ได้แก่กรรมอ่ืนๆ ท่ีได้กระท�ามาก่อนหน้านี ้กรรมท่ีกระท�าภายหลัง  

และสภาวจิตของเราในขณะที่กรรมดังกล่าวนั้นก�าลังให้ผล

ปัจจัยส�าคัญท่ีสุดท่ีก�าหนดว่าเราจะได้รับความทุกข์จากผลของ

กรรมนั้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าจิตใจของเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไร

เม่ือเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมเก่าให้ผล อาจเป็นไปได้ท่ีเราจะเกิด

ความทุกข์ แม้แต่จากผลของกุศลกรรม หากเรามีการกระท�าที่

ไม่ถูกต้องในยามที่กรรมดีเหล่านั้นก�าลังให้ผล ยกตัวอย่างเช่น  

หากความสุขซ่ึงเกิดจากกุศลกรรมในอดีตท�าให้เราลืมตัว 

กลายเป็นคนหลงตัวเองหรือเป็นคนเห็นแก่ตัว เราก็จะต้องได้

รับผลกรรมที่เป็นความทุกข์ ในขณะเดียวกันความทุกข์ซึ่งเกิด

จากอกุศลกรรมในอดีตอาจจะลดน้อยลงได้หากเรายอมรับ 

ผลกรรมน้ันในทางท่ีถูกท่ีควรในเวลาปัจจุบัน ดังน้ันหากเรา 
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คิดว่าความทุกข์ท่ีเกิดจากอกุศลกรรมในอดีตท�าให้เรามีโอกาส 

ท่ีจะได้พิจารณาความทุกข์นั้นเพื่อท่ีจะก้าวข้ามมันให้ได้ เราก็

อาจจะมีความทุกข์ลดน้อยลงมาก

ท่านเรยีกส่ิงท่ีด�าเนนิต่อไปหลังจากร่างกายตายแล้ว 
ว่าอย่างไร สิ่งที่เกิดใหม่นี้ท่านเรียกว่าอะไร

ประการแรก มันไม่ใช่การเกดิใหม่ ค�าว่า “เกดิใหม่” นัน้เป็นการ

พูดเพื่อความสะดวกเท่านั้น จริงๆ แล้วมันไม่ถูกต้อง ไม่ม ี

การเกิดใหม่เพราะไม่มีส่ิงใดท่ีไปเกิดใหม่ ขอยกตัวอย่างดังน้ี 

สมมุติว่าเรามีเทียนห่อหน่ึง เราจุดเทียนอันแรก ต่อมาเราใช้

เปลวไฟจากเทียนอันแรกไปจุดเทียนอันท่ีสอง แล้วดับเทียน 

อันแรก เปลวเทียนอันท่ีสองเหมอืนกบัเปลวเทียนอันแรกหรือไม่  

เปลวเทียนอันท่ีสองเท่ากบัเปลวเทียนอันแรกหรือต่างกนั เราไม่ 

สามารถกล่าวได้ว่ามนัเป็นส่ิงเดยีวกนั เพราะเปลวเทียนอันแรก

ถกูเป่าให้ดับหายไป แต่เรากไ็ม่สามารถจะกล่าวได้ว่าเปลวเทียน

ท้ังสองไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย เพราะเปลวเทียนอันท่ีสอง 

เกิดขึ้นได้เนื่องจากจากเปลวเทียนอันแรก

ส่ิงท่ีเกดิข้ึนในขณะท่ีความตายมาถงึจะเป็นดังน้ี ตลอดชีวิตของเรา  

เราท�ากรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรม หนึ่งใน

ปัจจยัส�าคญัท่ีอยู่เบ้ืองหลังกรรมท่ีเราท�า กค็อืความอยากท่ีจะมี
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ชีวิตอยูท้ั่งในปัจจุบันและในอนาคต เมือ่เราตาย กรรมท่ีเรากระท�า 

ซ่ึงเกิดจากความอยากน้ันก็ยังคงมีอยู่ มันเป็นกรรมท่ีส่งเปลว 

จากภพน้ีไปสู่ภพหน้า กรรมท่ีเก่ียวกับความอยากท่ีจะมชีีวิตอยู่

ก่อให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณหรือวิญญาณท่ีเช่ือมต่อกับการเกิด

คร้ังต่อไปอีก กล่าวคือจิตพร้อมด้วยกรรมจากอดีตได้กลาย

เป็นวิญญาณเม่ือเราส้ินชีวิต เม่ือส่ิงนีเ้กดิข้ึน จติกจ็ะน�าพากรรม 

ในอดีตท้ังหมดไปด้วยในขณะท่ีรอจดุหมายปลายทางท่ีจะไปใน

อนาคต คนที่สิ้นลมหายใจนั้นไม่มีชีวิตแล้ว และเปลวไฟแห่ง

ชีวิตน้ันได้มอดดับลงแล้วเช่นกัน เปลวไฟแห่งชีวิตใหม่ได้ถูก

จุดข้ึนอยูใ่นรูปของผลของกรรมในอดีตท่ีจะไปปรากฏในอนาคต

พร้อมกับการด�าเนินต่อไปของจิตผู้รู้ ทั้งนี้รวมทั้งความอยากที่

จะมีชีวิตอยู่ซ่ึงแสวงหาการเกิดใหม่ในอนาคต เม่ือความอยาก

ได้ไปเกาะในสถานท่ีท่ีจะเกิดใหม่ พลังกรรมก็จะผลักดันให้

ชีวิตด�าเนินต่อไปในรูปแบบของการเกิดใหม่ จิตเป็นพาหนะน�า

ไปสู่ภพใหม่ แต่กรรมก็เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีก�าหนดรูปแบบและ

คุณภาพของชีวิตในภพใหม่

ความทุกข์ในชีวิตนี้
ส่วนใหญ่เป็นผลจากกรรมในอดีตใช่ไหม

ถกูต้องแล้ว การเกดิในร่างกายของมนุษย์เป็นผลของกรรมในอดีต  

ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ เราต้องคิดเผ่ือไว้เลยว่าเราจะต้อง
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ประสบกบัความทุกข์ทุกรูปแบบ โดยธรรมชาติแล้วร่างกายของ

มนุษย์น้ันจะต้องแก่ เจ็บ และตาย ซ่ึงจะมาพร้อมกบัความรู้สึก 

เจ็บปวดทุกข์ทรมาน ความทุกข์ส่วนใหญ่เป็นผลของกรรม 

ในอดีต แต่เราไม่ควรคิดว่าความทุกข์ท้ังหมดเกิดจากกรรม  

เราอาจกล่าวได้ว่าความทุกข์ท่ีไม่ใช่ผลของกรรมโดยตรงสามารถ

หลีกเล่ียงได้หรือแก้ไขได้ แต่ความทุกข์ท่ีเป็นผลของกรรม

โดยตรงน้ันไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงหรือแก้ไขได้ ไม่ว่าเรา 

จะแก้ความทุกข์ด้วยความพยายามมากสักเพียงไร ความทุกข ์

ก็จะยังคงมีอยู่

พระพุทธเจ้าเองทรงกล่าวว่า ความคิดท่ีว่าความทุกข์ท้ังหมด

เกิดจากกรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง พระองค์ท่านกล่าวถึง 

เหตุปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจจะท�าให้เกดิความเจ็บป่วย ซ่ึงได้แก่สาเหตุ 

อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืจากกรรมในอดตี เช่น ความไม่สมดุลทางเคม ี

ของร่างกาย อากาศเปล่ียนแปลง หรือการละเลยไม่ดูแลร่างกาย 

บางคร้ังความทุกข์เกิดจากกรรมบางอย่างท่ีเราเลือกท�าเองใน

ปัจจุบัน เช่น เราจงใจเอานิ้วยื่นเข้าไปในกองไฟ ความเจ็บปวด

ท่ีเกิดข้ึนไม่ได้เกิดจากกรรมในอดีต แต่เป็นผลของกรรมท่ีเรา

ท�าในปัจจุบัน

ในท�านองเดียวกนักบัความทุกข์ต่างๆ ความเจบ็ป่วยอาจจะเกดิ 

จากกรรมต่างๆ มากมายท้ังในอดีตและปัจจุบัน เมื่อกรรม 

ท่ีท�าให้เกิดโรคให้ผลแล้ว ต่อไปก็จะเป็นไปตามหลักการ 
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รักษาโรค เมือ่เป็นเร่ืองของการรักษาโรคแล้ว หากโรคเกดิจากการ 

รับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะสม หรือสารเคมีในร่างกายบกพร่อง  

ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถจะน�ามาใช้เพื่อ 

ช่วยบรรเทาอาการของโรคได้ หากบุคคลนั้นมีกรรมดีเพียงพอ 

ที่จะท�าให้เขาสามารถแสวงหาการรักษาที่เหมาะสมได้

สาเหตุส�าคญัของโรคบางชนดิเกดิจากกรรมในอดีต โรคบางชนดิ 

เกิดจากกรรมในปัจจุบัน เมื่อโรคเกิดจากกรรมปัจจุบัน  

ซ่ึงบางทีอาจจะเป็นเพราะไม่ดูแลรักษาร่างกาย หรือจติมีทัศนคติ

ท่ีไม่ดี ความเจ็บป่วยดังกล่าวอาจหายได้หากกรรมปัจจุบัน

เปล่ียนแปลงไป ถ้าหากเป็นการเจ็บป่วยท่ีเกดิจากกรรมในอดตี 

กมี็ความเป็นไปได้ท่ีการรักษาในปัจจุบันอาจจะท�าให้หายป่วยได้ 

เน่ืองจากกรรมดใีนปัจจุบันให้ผลทันเวลา ซ่ึงกม็าช่วยลดผลของ

กรรมช่ัวในอดีต แต่กมี็กรณท่ีีกรรมในอดตีนัน้รุนแรงมาก จะท�า 

อย่างไรก็ไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้ ในกรณีเช่นนั้น เรายัง 

สามารถท่ีจะเปล่ียนกรรมในปัจจุบันโดยใช้การปฏิบัติธรรม 

เพือ่เปล่ียนทัศนคติ ความต้ังใจและความสามารถทางจติของเรา 

ท�าให้ถึงแม้ว่าร่างกายจะเจ็บป่วย แต่จิตใจก็ไม่ได้มีความทุกข์

ส�าหรับเร่ืองของกรรมนั้น ส่ิงส�าคัญก็คือเราจะต้องพยายาม

พจิารณาผลกรรมท่ีเราได้ประสบในปัจจุบันเพือ่ดวู่าเราท�ากรรม

ชนิดใดไว้ในอดีต และพยายามระมัดระวังที่จะไม่กระท�ากรรม 

เช่นนั้นอีก บทเรียนนี้ส�าคัญ ถ้าเราท�าได้ส�าเร็จ เราก็จะสามารถ 
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บอกได้ว่าเราท�าอะไรผิด และเห็นได้ชัดถึงการกระท�าผิดท่ี

ติดตามมา เราจะเร่ิมเข้าใจท่ีมาของผลกรรมท่ีเราได้รับในปัจจุบัน 

ว่าเกิดจากกรรมใดในอดีต

เป็นไปไม่ได้ท่ีเราจะรู้จักผลของกรรมท้ังหมดและส่ิงท่ีเกดิตามมา  

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า เราไม่ควรท่ีจะพยายามเข้าใจกรรม

ทั้งหมด พระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่า พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะ 

รู้เร่ืองกรรมท้ังหมดว่าใครท�าอะไรมา และผลของกรรมน้ัน 

เป็นอย่างไร และแม้แต่พระอรหันต์ก็ยงัไม่สามารถท�าเช่นน้ันได้  

แต่หากเราสังเกตพินิจพิจารณาให้ดี เราก็สามารถเข้าใจได้

ว่ากรรมท�างานอย่างไร และหลักการท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างไร  

เราสามารถท่ีจะเห็นตัวอย่างของกรรมท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและ

อาจจะเห็นกรรมท่ีเกดิข้ึนกบับุคคลอ่ืนได้เช่นกนั การคอยสังเกต

ดูการท�างานของกรรมในโลกรอบตัวเรา เป็นการฝึกหัดท่ีดท่ีีสุด

ความคิดอาจจะก่อให้เกิดกรรมได้หรือไม่

ได้ กรรมเกิดขึ้นได้สามวิธี คือเกิดโดยความคิด ค�าพูด และ

การกระท�าทางกาย มโนกรรมหรือกรรมท่ีเกิดจากความคิด 

เป็นกรรมที่ละเอียดที่สุด ส่วนวจีกรรมหรือกรรมที่เกิดจากการ

พูดเป็นกรรมท่ีหยาบกว่า และกายกรรมหรือกรรมท่ีเกิดจาก
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การกระท�าทางกายนั้นหยาบท่ีสุด ศีลในพระพุทธศาสนานั้น 

เกี่ยวข้องกับกรรมท่ีเกิดจากการพูดและการกระท�าทางกาย

เท่าน้ัน ไม่เกีย่วกบักรรมท่ีเกดิจากความคดิ เพราะความคดิเป็น

สิ่งละเอียดเกินกว่าที่คนเราจะสามารถควบคุมได้หากปราศจาก

การฝึกหัดทางจติอย่างจริงจงั ซ่ึงหมายความว่า ถงึแม้เราอาจจะ 

ไม่สามารถควบคุมความคิดท่ีเป็นอกุศลท่ีเกดิข้ึนในจิตได้ แต่เรา 

ก็ยังสามารถท่ีจะควบคุมตนเองไม่ให้กล่าวส่ิงท่ีคิดออกมาทาง

วาจาหรือแสดงออกด้วยการกระท�าทางกาย

ความคิดควบคมุได้ยากมาก ดังน้ันพระพทุธเจ้าจงึตรัสว่า หน้าท่ี

ประการแรกของพวกเราก็คือกระท�าทุกส่ิงทุกอย่างภายนอกให้

ถูกต้อง และ “ภายนอก” หมายถึงวาจาและการกระท�าทางกาย  

ถึงแม้ว่าจิตของเราซ่ึงอยู่ภายในอาจจะวุ่นวาย แต่การกระท�า

ภายนอกได้รับการควบคุมไว้อย่างดี ด้วยวิธีนี้ เราก็จะไม่ท�าให้

โลกที่อยู่รอบตัวเรานั้นต้องหงุดหงิดร�าคาญใจ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ

เพราะหากเราท�าให้คนท่ีอยู่ใกล้ไม่พอใจ คนพวกนี้มักจะมี

ปฏิกริิยาโต้ตอบในลักษณะท่ีท�าให้เราไม่พอใจได้เช่นกนั เม่ือส่ิงนี้ 

เกิดขึ้น เราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากและจิตก็จะไม่สงบ 

ซ่ึงท�าให้ยากท่ีจะปล่อยวางส่ิงภายนอกท่ีมารบกวน และการท�าให้

จิตจดจ่ออยู่กับการภาวนาก็จะท�าได้ยากเช่นกัน

ดังน้ันในข้ันต้น เราควรรักษาศีลให้เคร่งครัดเพื่อท่ีจะได้มี

ความสัมพันธ์ที่ดี การกระท�าเช่นนี้ท�าให้เรามีความรับผิดชอบที ่
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ถูกต้องต่อโลก เม่ือเราไม่มีปัญหากับโลก เราก็จะพร้อมท่ีจะ

ปล่อยวางสิ่งต่างๆ ในโลก และจดจ่ออยู่กับการภาวนาภายใน

ของเรา ด้วยเหตุน้ีการภาวนาจึงเป็นวินัยท่ีเราต้องรักษาไว้ใน 

ทุกอิริยาบถและในการกระท�าทุกอย่างในชีวิตประจ�าวัน 

การภาวนาเป็นการปฏิบัติท่ีประกอบด้วยเหตุและผล กล่าวคือ

เป็นพื้นฐานท่ีดีท่ีจะน�าไปสู่ผลท่ีดี ผู้ปฏิบัติไม่สามารถจะเลือก

ท่ีจะปฏิบัติด้านหน่ึงด้านใดและไม่สนใจปฏบัิติด้านอ่ืน หากเป็น

เช่นนั้น ในที่สุดความพยายามทั้งหมดที่ทุ่มเทลงไปก็จะน�าไปสู่

ความผิดหวัง

เราจ�าเป็นท่ีจะต้องพจิารณาอุปนสัิยในชีวิตประจ�าวันและรูปแบบ 

ของความประพฤติของตนเองเมื่อเร่ิมปฏิบัติจิตตภาวนา 

พฤตกิรรมและทศันคติทีก่่อให้เกดิความสมัพนัธ์ทีไ่ม่ดกีบัผูอ้ืน่ 

หรือส่ิงท่ีท�าให้ต้องส�านึกผิดด้วยความเสียใจในภายหลัง เป็นส่ิง

ทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อความสงบขัน้พื้นฐานของจิตเสมอ เมื่อเป็น

เช่นน้ัน การภาวนาให้ดีก็จะท�าได้ยากหรืออาจจะท�าให้ภาวนา 

ไม่ได้ ดังนั้นอย่างน้อยศีลห้าก็เป็นของจ�าเป็นเพื่อที่จะท�าให้เรา

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับโลกที่มาเกี่ยวข้อง และท�าให้สภาวะภายใน

จิตเหมาะสมกับการภาวนา
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กรรมชักน�าให้ท่านอาจารย์พระมหาบัว
มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านใช่ไหม

กรรมเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้อาตมาได้พบกับท่านอาจารย ์

พระมหาบัว แต่เราอาจจะพจิารณากรรมท่ีเกีย่วข้องตรงนีไ้ด้เป็น

สองกรณี “กรรม” หมายถึงหลักแห่งเหตุและผล ดังนั้นเมื่อเรา

กล่าวว่าส่ิงน้ีและส่ิงนัน้เกดิข้ึนเพราะกรรม อาจจะหมายความว่า

ส่ิงท่ีเราก�าลังประสบอยู่ในปัจจุบันเป็นผลของการกระท�าของเรา 

ในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงในกรณีนี้คือ 

ท่านอาจารย์พระมหาบัว และอีกกรณหีน่ึงเป็นเร่ืองเกีย่วกบักรรม

สัมพันธ์ในอดีตเช่นกัน แต่ค่อนข้างจะแตกต่างกับกรณีแรก  

กล่าวคือเป็นกรณีท่ีอาตมาได้เคยปฏิบัติธรรมมาหลายภพ 

หลายชาติแล้วในอดีตภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงผลจากการ

ปฏิบัติธรรม ท�าให้เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจผลักดันให้มา

ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาในชาตินี้

ดังน้ันการท่ีอาตมาโชคดีท่ีได้พบท่านอาจารย์พระมหาบัวใน 

ชาตินี้ อาจจะเป็นเพราะอาตมาเคยมีความสัมพันธ์ทางด้าน

ธรรมะกบัท่านอาจารย์พระมหาบัวในอดตีมาหลายภพหลายชาติ

และถึงเวลาแล้วที่จะได้พบท่านอีกในชาตินี้ ประกอบกับอาตมา

เคยได้ปฏิบัติธรรมมาหลายภพหลายชาติแล้วอีกด้วย
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กรรมจะให้ผลนานมากน้อยเพียงใด

ผลของกรรมจะอยู่นานเพียงใด ข้ึนอยู่กับการกระท�าคร้ังแรก 

ที่ก่อให้เกิดกรรมนั้น และขึ้นอยู่กับการกระท�าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับกรรมนั้นอีกด้วย บางคร้ังกรรมให้ผลทันที บางคร้ังให้ผล

ตลอดชีวิต บ่อยคร้ังท่ีกรรมให้ผลต่อไปจนถงึภพหน้า หรือถ้าเป็น 

กรรมท่ีร้ายแรงก็อาจจะให้ผลตลอดไปไม่มีท่ีส้ินสุด โดยรอว่า

เวลาและสภาวะที่เหมาะสมมาถึงเมื่อไรก็จะให้ผลทันที ในกรณี

ท่ีกรรมไม่ให้ผลในชาติน้ีหรือชาติหน้า ก็เป็นเพราะว่าเหตุและ

ปัจจัยที่กรรมจะให้ผลนั้นยังไม่พร้อม

แต่เน่ืองจากการท่ีเราเกิดมาโดยมีอกุศลกรรมจากอดีตชาติติด 

ตัวมานัน้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องได้รับผลของอกศุลกรรม

ตลอดชีวิตนี้ พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่า มีผู้ป่วยสามประเภท 

ได้แก่ ผู้ป่วยที่หายจากความเจ็บป่วยโดยไม่ต้องรับประทานยา 

ผู้ป่วยท่ีหายจากการเจ็บป่วยเมื่อได้รับยาท่ีถูกต้อง และผู้ป่วย 

ท่ีรักษาอย่างไรก็ไม่หายถึงแม้จะได้รับยา แต่เน่ืองจากแพทย ์

ไม่สามารถจะทราบล่วงหน้าได้ว่าคนไหนเป็นผู้ป่วยประเภทใด 

จึงต้องให้ยากับผู้ป่วยทุกคน

ในท�านองเดียวกัน ถ้าเราเกิดมายากจนเพราะในอดตีชาติเราเป็น

คนตระหนี่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะยากจนไปตลอดชีวิต 
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คนจนบางคนในท่ีสุดก็กลายเป็นคนร�่ารวยเพราะอกุศลกรรม

ได้หมดส้ินไป คนจนบางคนสามารถหนีพ้นจากความยากจนได้

เพราะเขาพยายามสร้างกรรมใหม่ท่ีเป็นกศุลเพือ่ให้พ้นกรรมเก่า 

บางคนเกดิมาด้วยความยากจน แต่เน่ืองจากกรรมเก่าแรง ไม่ว่า 

เขาจะท�างานหนักสักเพียงไร ก็ไม่สามารถหนีพ้นความยากจน

ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ทุกคนควรพยายามท่ีจะสร้างแต ่

กุศลกรรมในชาติน้ี เพื่อให้สามารถหนีพ้นจากผลร้ายของ 

กรรมเก่า ถงึแม้ว่าความพยายามของเราจะไม่สามารถช่วยให้ได้

รับผลดีในชาตินี ้แต่มันกจ็ะเป็นพืน้ฐานท่ีจะน�ามาซ่ึงความสุขใน

ภพชาติต่อๆ ไป

คนเรามาเกิดใหม่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นไปตามกรรมท่ีเคย 

ท�ามาในอดีตชาติเสมอ ถ้ามีกรรมเก่าที่เป็นอกุศลติดตัวมามาก 

กจ็ะเห็นได้จากสภาพแวดล้อมท่ีเขามาถือก�าเนดิ สภาพแวดล้อม

เหล่านัน้อาจจะมคีวามเส่ือมทางด้านศลีธรรมอยูด้่วย การเติบโต

มาในส่ิงแวดล้อมเช่นน้ัน ท�าให้เขาอาจจะรับความเช่ือผิดๆ ท่ี

ยอมรับกนัในส่ิงแวดล้อมน้ันได้ง่าย เพราะว่านัน่คอืส่ิงท่ีพวกเขา 

เคยชินมาโดยตลอดในหลายภพชาติที่ผ่านมา เนื่องจากคนเรา 

ถือก�าเนิดมาในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นไปตามกรรมของตน  

เม่ือพิจารณาถงึสถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ในโลกนี ้เราอาจคาดเดา

ได้ว่าคนประเภทใดจะเกิดในสภาพแวดล้อมแบบไหน คนเกดิมา

ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันตามระดับศีลธรรมของตนเอง 
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เราสามารถกล่าวได้แค่เพียงว่า ค่าเฉลี่ยของระดับของศีลธรรม

ของบุคคลต่างๆ ท่ีเกดิมาในสภาพแวดล้อมใด กจ็ะเป็นค่าเฉล่ีย

ของสภาพแวดล้อมนัน้ แน่นอนท่ีสุด บางคนอาจจะอยูสู่งกว่าหรือ 

ต�า่กว่าค่าเฉล่ียมาตรฐาน เราทราบว่าบางคนเกดิในสภาพแวดล้อม 

ท่ีไม่ดี แต่เขาสามารถท่ีจะก้าวออกจากสภาพแวดล้อมน้ันและ

กลายเป็นคนท่ีดมีากได้ แต่บางคนเกดิในสภาพแวดล้อมท่ีดมีาก 

อาจจะตกลงสู่สภาพแวดล้อมท่ีมีมาตรฐานท่ีต�า่กไ็ด้ ส่ิงนีอ้าจจะ

เกดิข้ึนเม่ือคนท่ีได้ท�าบุญในอดตี บางทีอาจจะโดยการบริจาคเงิน  

และได้เกิดใหม่ในสภาพแวดล้อมท่ีเขามีความร�่ารวยอย่าง

มหาศาล ถงึแม้ว่าเขาจะเคยเสียสละในอดตี แต่ศลีของเขาไม่ค่อย 

บริสุทธ์ิ การเกิดในครอบครัวท่ีร�่ารวยอาจจะเป็นผลของกุศล

กรรมท่ีได้บริจาคทาน แต่ถ้าบุคคลน้ันไม่ค่อยมีศีลธรรม ในท่ีสุด 

อกุศลกรรมก็จะดึงเขาให้ตกต�่าลงได้

การส�านึกผิดจากกรรมที่กระท�าในอดีต
เป็นอย่างไร

การประพฤติผิดอาจจะท�าให้เกิดความรู้สึกผิดและมีความ 

ส�านกึผิดค้างคาอยูใ่นใจ ในการท่ีจะแก้ไขปัญหาน้ี ประการแรก

เราจะต้องเห็นความผิดของเราก่อน เม่ือเรามีการกระท�าท่ีไม่

เหมาะสม แต่รู้ได้อย่างรวดเร็วว่าได้กระท�าผิดและหันกลับมา
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ประพฤติตนให้ถกูต้อง การกระท�าใหม่เหล่านีอ้าจจะช่วยลดผลท่ี

เกดิข้ึนจากการกระท�าผิดก่อนหน้านัน้ ในความเป็นจริง เพยีงแค่ 

แสดงเจตนาท่ีจะกระท�าให้ถูกต้องก็เป็นการเร่ิมต้นท่ีดี เม่ือเรา

เห็นว่าการกระท�าของเราในอดีตน้ันไม่ถูกต้อง และรู้สึกส�านึกผิด 

เราต้องจัดการกับปัญหานี้โดยตรง และต้ังใจท่ีจะแก้ไขปัญหา

โดยจะไม่กระท�าเช่นนัน้อีก ในขณะเดียวกนัเราต้องรู้ว่าเพยีงแค่

รู้สึกว่าได้กระท�าไม่ถกูต้องและมจีติส�านึกผิดน้ันไม่ได้ช่วยแก้ไข

ส่ิงท่ีเราได้กระท�าไว้แล้ว และย่ิงไปกว่าน้ัน ความรู้สึกผิดท่ีค้างคา 

ใจอยู่ยังท�าให้ไม่ค่อยมั่นใจว่าเราจะสามารถเปล่ียนพฤติกรรม 

ดงักล่าวในอนาคตได้หรือไม่ ดังน้ันประการแรก เราจะต้องต้ังใจ

ว่าจะไม่กระท�าผิดเช่นนัน้อีก หลังจากนัน้จงึค่อยเสริมความต้ังใจ

ให้หนักแน่นยิง่ข้ึนด้วยการแผ่เมตตาและกรุณาให้ตนเองและให้

ทุกคนที่เราอาจจะเคยกระท�าไม่ดีต่อเขาในอดีต

ในทางตรงกันข้าม เมื่อมีบุคคลอื่นที่กระท�าไม่ดีต่อเรา เราควร 

จะฉลาดพอท่ีจะให้อภัยเขาทันทีและไม่ปล่อยให้ความรู้สึก 

โกรธค้างอยูใ่นใจ ถึงแม้ว่าการให้อภัยไม่สามารถลบล้างผลของ

อกุศลกรรมในอดีตได้ แต่มันสามารถท่ีจะช่วยป้องกันมิให้เรา

กระท�าอกุศลกรรมข้ึนมาใหม่อีก การให้อภัยไม่ได้ลบล้างผล

กรรมที่เราได้รับจากการกระท�าของบุคคลอื่น แต่มันก็ช่วยขจัด

ความรู้สึกไม่พอใจออกจากจิตใจเราได้ เราอาจจะคิดเสียว่า ถ้าเรา 

ไม่เคยท�ากรรมเช่นนั้นมาในอดีต เราก็คงจะไม่โดนบุคคลนั้น
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มากระท�าไม่ดีต่อเราในตอนแรก แต่ตามข้อเท็จจริง ตัวเราเองก็

ไม่ทราบว่าเรากบับุคคลนัน้ได้ผลัดกนัสร้างกรรมดังกล่าวต่อกนั 

มานานเพียงไรแล้ว เราอาจจะมีกรรมกับเขามานานหลายภพ

หลายชาติแล้วในอดีต ถ้าเราพยายามที่จะแก้แค้นบุคคลนั้นซึ่ง

ได้กระท�าไม่ดต่ีอเราในชาติน้ี ก็เท่ากับเราท�าให้ความเป็นปฏิปักษ์

ต่อกันยืดยาวต่อเนื่องออกไปอีก เป็นการสร้างอกุศลกรรม 

เหมือนเดิมเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงมักจะน�าไปสู่เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิด

ความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนเดิมต่อไปอีก ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่อง

ดังกล่าว เราควรให้อภัยบุคคลน้ันเสีย สัญญากบัตนเองว่าเราจะ 

ไม่พยายามแก้แค้นเขาอีก

กระผมก�าลังคิดที่จะท�าเว็บไซต์และวิดีโอ
เพื่อเผยแพร่ความคิดของตนเองเกี่ยวกับ
ความกรุณาและการรู้แจ้งเห็นจริง จะดีไหม

อาตมาขอเร่ิมต้นด้วยการอธิบายเก่ียวกับบารมี 10 ประการ 

บางหัวข้อ และการหลุดพ้นจากความทุกข์ก่อน แล้วจึงจะกล่าว

ถึงความกรุณา 

บารมี 10 ประการ คือ เคร่ืองแสดงความเป็นมนษุย์ ซ่ึงความเจริญ 

ทางจิตใจและการพัฒนาการทางจิตใจเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้



บทที่ 2   กฎแห่งกรรม68

สามารถท่ีจะเจริญก้าวหน้าไปสู่ความหลุดพ้น กล่าวคอื การท่ีคน 

เราจะสามารถมีความก้าวหน้าไปตามแนวทางแห่งการหลุดพ้น 

ได้นั้นข้ึนอยู่กับระดับบารมีของตนเอง ความสามารถของเรา

ท่ีจะพัฒนาบารมีให้ถึงระดับดีเลิศนั้นจะเป็นส่ิงท่ีจะบ่งบอก

ถึงความเข้มแข็งและความต้ืนลึกของการปฏิบัติธรรมของเรา 

ตลอดจนความพร้อมของเราท่ีจะเข้าใจความจริงข้ันสูงข้ึนไป 

และความสามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้ไปถึงขั้นสูงขึ้นได้

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราต้องยกระดับอุปนิสัย

ภายในของเราข้ึนมาให้สูงพอท่ีจะสามารถเข้าใจความรู้ใหม่ 

เกี่ยวกับความจริงของพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า  

เราน้ันสามารถเข้าใจได้เพียงแค่ส่ิงท่ีเราพร้อมท่ีจะเข้าใจเท่านั้น 

และความพร้อมของเราส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับ

ลักษณะของอุปนิสัยของเรา ซ่ึงข้ึนอยู่กับบารมีของเราว่ามี

มากน้อยเพียงไร ด้วยเหตุน้ี ความสามารถของเราท่ีจะเข้าใจ 

ความจริงนั้น จึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับคุณค่าภายในจิตของเรา 

หรือระดับของการพัฒนาบารมีของเรา ความสามารถที่จะเข้าใจ

แจ่มชัดเกี่ยวกับความจริงข้ันสูงซ่ึงพระพุทธเจ้าทรงสอนนั้น 

เป็นส่ิงท่ีข้ึนอยูก่บัระดบัและคณุสมบัติของบารมท่ีีเราได้สร้างมา

เป็นล�าดับ

ด้วยเหตุน้ี จุดประสงค์ในการพฒันาให้มบีารม ี10 ประการ กเ็พือ่ 
จะเปล่ียนนิสัยของมนุษย์ให้ข้ึนไปสู่ระดับท่ีควรแก่การได้พบ
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สถานการณ์ที่เหมาะสม การได้รับค�าแนะน�าที่ถูกต้องและการม ี

ปัญญาที่ถูกต้องซึ่งจะน�าเราไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงได้ บารมีเป็น

ลักษณะต่างๆ 10 ประการของอุปนิสัยของมนุษย์ ซึ่งจะต้อง
พฒันาทุกประการให้ถงึระดบัดเีลิศก่อนท่ีจิตใจจะพร้อมท่ีจะรับ

ความจริงอันสูงสุด

บารมี 10 ประการ ประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา 

วิริยะ อธิษฐาน ขันติ สัจจะ เมตตา และอุเบกขา ถึงแม้ว่า

ความกรุณาเป็นคณุธรรมท่ีส�าคญัในพทุธศาสนา แต่กไ็ม่ใช่บารมี 

ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะความกรุณานั้นแตกต่างกับความสงสาร

และความเห็นอกเห็นใจ ความกรุณาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเรา

สามารถละความทุกข์ได้มากพอและหันกลับไปดูผู้ท่ียังติดอยู่

อย่างสิ้นหวังในโลกแห่งความทุกข์และความหลง 

เมื่อเราปฏิบัติตามค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าจนเราเร่ิมเข้าใจ

ความหลงของจิตและวิธีคดิท่ีผิดๆ ของจติ กเิลสท่ีอยูภ่ายในใจ 

ของเราเร่ิมลดน้อยลง และเรารู้สึกว่ามีความสุขและเป็นอิสระ

ภายในจิตใจ เม่ือเราเร่ิมเข้าใจถึงสาเหตุของความทุกข์ของเรา 

เราก็เร่ิมรู้ว่าในหัวใจผู้อ่ืนมีความทุกข์และความสับสนวุ่นวาย 

มากเพยีงไร แล้วเรากเ็ร่ิมรู้สึกมีความกรุณาต่อเขา มนัไม่ส�าคญัว่า 

บุคคลน้ันจะประสบความส�าเร็จภายนอกมากสักเพยีงไร แต่เรา 

ก็ทราบดีว่าภายในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ และเรา

สามารถเข้าใจได้จากประสบการณ์ของเราเอง เน่ืองจากเราได้
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พิจารณาในหัวใจของเราเอง ได้เห็นความทุกข์และความหลง

ที่มีอยู่ เราจึงรู้ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดล้วนตกอยู่ในสภาพเดียวกัน

ในขณะเดียวกัน เน่ืองจากเราสามารถท่ีจะเอาชนะความหลง

ของเราได้เป็นส่วนใหญ่แล้ว เรากจ็ะมองสถานการณ์ของเขาจาก

ระดบัปัญญาและความเข้าใจท่ีสูงกว่า เราได้พบทางท่ีจะท�าให้พ้น

ทุกข์และสาเหตุแห่งทุกข์ แต่คนอื่นๆ นั้นยังมองไม่เห็นทางนั้น

หรืออาจจะไม่ทราบว่าทางนั้นมีอยู่ เมื่อเราเห็นสถานการณ์เป็น

เช่นนี้ ความรู้สึกกรุณาอย่างไม่มีประมาณก็จะเกิดข้ึนภายใน

หัวใจของเรา เน่ืองจากเรามองโลกจากระดับวิญญาณท่ีสูงกว่า 

ความรู้สึกนี้จึงเป็นความรู้สึกที่ยิ่งกว่าความสงสารบุคคลอื่น

ในบางคร้ังความสลดใจท่ีเรารู้สึกเมื่อได้เห็นความเจ็บปวดและ

ความทุกข์ทรมานของผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นพร้อมกับความสุขที่เรามี

มากข้ึนเม่ือเรามคีวามรู้สึกเป็นอิสระ ซ่ึงท�าให้ความกรุณาของเรา 

ท่ีมีต่อผู้อ่ืนน้ันอยู่เหนือการตอบสนองของอารมณ์ และยกมัน

ข้ึนไปสู่ระดับความกรุณาท่ีแท้จริงซ่ึงออกจากจิตวิญญาณและ

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอุเบกขา นี่คือแก่นแท้ของความ

กรุณาที่แท้จริง

การท่ีจะมีความสงสารผู ้ อ่ืนมากเมื่อเขามีความทุกข ์ น้ัน 

เป็นอารมณ์ในด้านด ีแต่มนัก็เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของความกรุณา  

ยังไม่ใช่ความกรุณาท่ีสมบูรณ์ ความรู้สึกเสียใจท่ีมีให้ผู้อ่ืนนั้น
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ไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้อะไรดีข้ึน เพราะอารมณ์น้ันไม่ได้มีพลัง

อ�านาจท่ีแท้จริง ความกรุณาท่ีแท้จริงอยู่เหนือความเห็นอก

เห็นใจหรือความสงสาร มนัจะเกดิข้ึนเม่ือเรามคีวามรู้สึกเศร้าใจ

เม่ือเราเห็นผู้อ่ืนมคีวามทุกข์และมารวมกบัความสุขท่ีเราสามารถ

เอาชนะความทุกข์ได้ เป็นจุดที่เรารู้ว่าบุคคลอื่นนั้นสามารถพ้น

ทุกข์ได้เหมือนกันถ้าเขาได้รู้จักทางนั้น ดังน้ันมันก็ไม่ใช่เร่ืองท่ี

จะต้องมาหาความสมดุลระหว่างความกรุณาซ่ึงเป็นความรู้สึก

ทางโลกและความสามารถที่จะก้าวไปสู่ความหลุดพ้น แต่การที่

จะมีความกรุณาอย่างแท้จริงนั้น จ�าเป็นจะต้องมีความสามารถ

ที่จะก้าวข้ามไปได้ในระดับหนึ่ง

ก่อนท่ีเราจะเร่ิมสอนผู้อ่ืนเกี่ยวกับความกรุณาและการหลุดพ้น  

เราควรจะค�านึงถึงค�าส่ังสอนของท่านพระอาจารย์มั่นกับ 

ท่านอาจารย์พระมหาบัว และถามตนเองว่า อุปนิสัยภายในของ

เราน้ันอยูใ่นระดบัสูงพอแล้วหรือยัง การจัดท�าเว็บไซต์และวิดโีอ 

เพื่อท่ีจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความกรุณาและการรู้แจ้ง

เห็นจริงให้ผู้อ่ืนทราบนัน้ จะช่วยยกระดับอุปนสัิยภายในของเรา 

ให้สูงข้ึนได้หรือไม่ และความคิดความเห็นต่างๆ ของเรานั้น 

จะช่วยยกระดับอุปนิสัยภายในของผู้อื่นได้จริงหรือไม่

แทนท่ีจะเป็นครูสอนผู้อ่ืน เราควรจะแนะน�าผู้อ่ืนให้ศกึษาเกีย่วกบั 

ครูบาอาจารย์ท่านท่ีเราม่ันใจว่าได้บรรลุธรรมเรียบร้อยแล้ว เช่น 

ท่านพระอาจารย์มั่นและท่านอาจารย์พระมหาบัว ซึ่งค�าสั่งสอน
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ของท่านและความกรุณาของท่านนั้นเป็นของแท้ เพราะมาจาก

การบรรลุธรรมของท่านถึงพวกเราโดยตรง

การที่มนุษย์เกิดเป็นสัตว์นั้นเป็นไปได้อย่างไร

มนัเกดิข้ึนได้เมือ่ธรรมชาติของสัตว์มอี�านาจเหนือมนุษย์ กล่าวคอื 

มันเป็นไปได้เมื่อจิตใจของคนเรารับเอานิสัยของสัตว์และมี 

ความเคยชินที่จะประพฤติเยี่ยงสัตว์อยู่เป็นประจ�า สิ่งนี้เกิดขึ้น 

ได้จริงถ้าเม่ือไรผู้นั้นประมาทและขาดศีลธรรมในด้านวาจา 

และความประพฤติต่อผู้อื่น

ส่ิงท่ีเป็นความกงัวลท่ีสุดของสัตว์ กค็อืการแสวงหาอาหารมากนิ

จะด้วยวิธีใดก็ตาม เราเคยสังเกตเห็นไหมว่าสัตว์ใช้เวลาเท่าไร

ในการกินและแสวงหาอาหาร และเคยสังเกตไหมว่ามันไม่ชอบ 

การแบ่งปันอาหารท่ีหามาได้ให้กับสัตว์อ่ืน สัตว์จะต่อสู้กัน 

เพื่อแย่งแม้แต่อาหารช้ินเล็กๆ และมันชอบอยู่นิ่งๆ สบายๆ  

เป็นเวลานานๆ มนัจะนอนและพยายามท่ีจะท�าให้ตัวเองอุ่นสบาย  

อีกอย่างท่ีสัตว์ชอบท�าอยู่เสมอก็คือการสืบพันธุ์ ลองคิดดูให้ดี 

พฤติกรรมนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์จ�านวนมาก

ถ้ามนุษย์ไม่พฒันาศลีธรรมในจิตใจ เขาก็ไม่ได้ดกีว่าสัตว์เท่าไรนัก  

บางคนท�าทุกอย่างตามสัญชาตญาณ แสวงหาความส�าราญและ
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ความต้องการทางเพศมากเสียจนไม่เคยพยายามท่ีจะพัฒนา

จิตใจ เขาไม่พยายามท่ีจะใช้ความสามารถทางจิตท่ีติดตัวมา 

แต่ก�าเนิดเพื่อท่ีจะคิดและแยกแยะให้ออกว่าอะไรถูกอะไรผิด 

ส่ิงใดมปีระโยชน์ ส่ิงใดมโีทษ เขาท�าตามคนหมู่มาก แสวงหาแต่ 

ความสุขส�าราญและหลีกเล่ียงความทุกข์เช่นเดียวกันกับสัตว์  

คนจ�านวนมากในโลกน้ีมกัจะด�าเนินชีวิตไปในแนวนี ้เขาจะกงัวล

อยู่กับเรื่องอาหารการกิน ความต้องการทางเพศ และการต่อสู้  

คนท่ีเป็นเช่นนี้โดยพื้นฐานก็คือสัตว์นั่นเอง เว้นเสียแต่ว่าเขา

พฒันาในส่วนท่ีเป็นมนุษย์ของเขาให้แตกต่างจากสัตว์ ซ่ึงในท่ีน้ี 

อาตมาหมายถึง “จิต” สัตว์ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองและ

ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการรู้ตัวและความ

สามารถท่ีจะใช้จิตใจอย่างสร้างสรรค์น้ัน เป็นส่ิงส�าคัญท่ีท�าให้

มนุษย์แตกต่างจากสัตว์

ภพภูมิท่ีมนุษย์จะไปเกิดใหม่น้ันข้ึนอยู่กับระดับของจิตในขณะ

ท่ีเสียชีวิต จิตของคนในขณะท่ีเสียชีวิตน้ันก็จะอยู่ในระดับ

เดียวกันกับระดับจิตของเขาเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ เนื่องจากจิตมี

หลายระดับ จงึต้องมภีพภมูสิ�าหรับการไปเกดิใหม่ท่ีเหมาะสมกนั 

กับแต่ละระดับ วิถีทางตามธรรมชาติก็คือผู้ไปเกิดใหม่จะได้

ร่างกายแบบใด หรือรูปแบบของความเป็นอยูใ่นภพภูมิเหล่านัน้ 

จะเป็นอย่างไร ก็จะต้องข้ึนอยู่กับระดับจิตของตน กล่าวคือ 

จิตมีความสามารถท่ีจะอยู่ได้ในทุกภพภมู ิและมนัจะไปเกดิใหม่
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อยูท่ี่ใดกข้ึ็นอยูก่บัระดบัจติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขณะท่ีเสียชีวิต 

บุคคลที่จิตใจอยู่ในระดับของสัตว์ก็จะเกิดเป็นสัตว์ ผู้ที่มีระดับ

จิตใจของมนษุย์กจ็ะเกดิในโลกมนษุย์ ส่วนผู้ท่ีจิตอยูใ่นระดับเทพ 

ก็จะเกิดในสวรรค์

ศาสนาพุทธยอมรับว่าสัตว์ไปเกิดเป็นคนได้ 
ใช่หรือไม่

ใช่ มันเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสัตว์เคยมีประสบการณ์

ในโลกมนุษย์ อาจจะเคยเกิดเป็นมนษุย์ในอดีตชาติ หรือมีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนุษย์เป็นเวลายาวนาน ในกรณีเช่นนั้นก็มี

ความเป็นไปได้ที่สัตว์จะมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ เช่น สุนัขที่ถูก

มนุษย์ฝึกอาจจะฉลาดมากก็ได้ จึงเป็นไปได้ว่าสุนัขเหล่านี้มี

โอกาสมากที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ในอนาคต

ส�าหรับสัตว์ท่ีไม่มคีวามสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบัมนษุย์และไม่เคยเกดิ

เป็นมนุษย์มาก่อน ก็อาจจะยากท่ีจะได้มาเกิดใหม่เป็นมนุษย์  

สุนัขป่าท่ีอาศัยอยู่ในป่า จะมีโอกาสอะไรบ้างท่ีน่ัน ธรรมชาติ

แวดล้อมท่ีมันอยู่ก็เป็นป่า ซ่ึงไม่ใช่ธรรมชาติท่ีมนุษย์อยู่อาศัย 

เมื่อสุนัขป่าเกิดใหม่ มันก็อาจจะต้องเกิดเป็นสุนัขป่าอีก เพราะ

นัน่เป็นส่ิงเดียวท่ีมนัรู้จัก ไม่มอีะไรแน่นอน แต่มีความเป็นได้ว่า 

มันจะต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นสุนัขป่าเหมือนเดิม
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ด้วยอ�านาจแห่งกรรม สัตว์มีข้อจ�ากัดมากกว่าเกี่ยวกับโอกาสที่

จะเกิดขึ้นกับมัน เมื่อสิ่งมีชีวิตไปเกิดเป็นสัตว์ มันก็จะสามารถ

รับรู้โลกตามแบบสัตว์ มันไม่สามารถท่ีจะรับรู้โลกแบบเดียวกนั

กับท่ีมนุษย์รับรู้ ถึงแม้ว่ามันอาจจะเคยเป็นมนุษย์ในอดีตชาติ 

พื้นฐานของมันนั้นเหมาะสมท่ีจะเข้าใจส่ิงต่างๆ ตามความคิด

ของสัตว์ สัตว์มสัีญชาตญาณตามธรรมชาติ ซ่ึงสัญชาตญาณตาม 

ธรรมชาติของเสือก็คือการฆ่าสัตว์อ่ืนเพื่อมากินเป็นอาหาร 

สัญชาตญาณตามธรรมชาติของช้างก็คือกนิพชืเป็นอาหาร มันจะ

ไม่กนิเนือ้สัตว์ นีค่อืธรรมชาติของมัน เป็นวิถชีีวิตตามธรรมชาติ 

ดังนั้นสภาวะตามธรรมชาติที่สัตว์อาศัยอยู่ จึงเกื้อหนุนให้สัตว์

เกิดใหม่เป็นสัตว์เหมือนเดิม

ในการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา 
กระผมควรจะเริ่มต้นอย่างไร

คนเราจะเร่ิมสนใจปฏิบัติธรรมเป็นคร้ังแรกเมือ่ยอมรับว่ามคีวาม

ทุกข์ในโลกน้ี และยอมรับว่าการสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกให้

มคีวามสุขจะไม่ได้ช่วยลดความทุกข์ภายในใจของเรา หลังจากน้ัน 

เราจะไปถงึจุดท่ีเรารู้ว่า ไม่ว่าเราจะมีความสงบสักเพยีงใด หรือมี 

ความสุขเพียงไร ชีวิตก็ยังไม่มีความปลอดภัย เราไม่รู้ว่าอะไร

จะเกิดขึ้น วันนี้เราแข็งแรงดี วันพรุ่งนี้เราอาจจะป่วยก็ได้ วันนี้ 
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คนท่ีเรารักและห่วงใยอยู่กับเรา วันพรุ่งน้ีเขาอาจจะจากเราไป 

วันนี้เรามีการงานท่ีมั่นคงและมีบ้านท่ีสวยงามน่าอยู่ วันพรุ่งน้ี 

เราอาจจะตกงาน และถ้าเราไม่มีเงิน เรากจ็ะต้องสูญเสียบ้านด้วย  

ในท่ีสุดเรากจ็ะรู้ว่าเราอยู่ในสภาพเหมือนกบัถกูกกัขังอยูใ่นเรือนจ�า  

เมื่อเรายึดติดกับโลกนี้ มันก็เหมือนกับว่าเราก�าลังกักขังตัวเอง

อยู่ในบ้านท่ีเป็นเหมือนเรือนจ�า ชีวิตในวัฏสงสารเป็นชีวิตท่ี 

ถูกกักขัง ซ่ึงปิดกั้นเราเอาไว้ด้วยเง่ือนไขบางอย่างท่ีท�าให้เรา 

ไม่สามารถจะปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระได้ 

ดังน้ันเรารู ้ว ่าเราจะต้องพิจารณาสถานการณ์ของเราอย่าง

ระมัดระวังเพื่อจะได้เข้าใจถึงสภาพของสถานการณ์ท่ีเราอยู่ 

และจะได้รู้ว่าการท่ียึดติดอยู่กับมนัน้ันก่อให้เกดิความทุกข์มาก 

ยิ่งข้ึนส�าหรับเรา น่ันก็คือเมื่อเราเร่ิมท่ีจะมองหาทางออกอย่าง

จริงจัง

เหตุใดการพิจารณาความตายจึงเหมาะสมกับ
ผู้ที่มีนิสัยโน้มเอียงไปทางด้านปัญญา

เน่ืองจากการพิจารณาความตายเป็นส่ิงท่ีจะช่วยถอดถอน 

ความหลงในปัญญาของตนเองได้เป็นอย่างดี ความตายคืออะไร 

ความตายคือการสูญเสียทุกส่ิงทุกอย่างท่ีฉันคิดว่าเป็นของฉัน 
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รวมท้ังความสัมพันธ์ของฉัน ความทรงจ�าของฉัน การเรียนรู ้

ของฉนั สถานภาพของฉัน เป็นต้น ส่ิงเหล่านีจ้ะสูญหายไปท้ังหมด 

เมื่อความตายมาถึง การพัฒนาทางด้านสติปัญญาทั้งหมดก็จะ

สูญหายไปด้วยเช่นกัน ส่ิงท่ีเหลืออยู่หลังจากความตายก็คือ

กรรมของฉัน และความสามารถทางจิตท่ีฉันได้พัฒนาข้ึนมา  

ซึ่งจะไปปรากฏอีกในอนาคต

การพิจารณาเช่นน้ันจะช่วยขจัดความหลงในปัญญาของตนเอง

ได้เป็นอย่างดี และจะน�าเรากลับมาติดดินได้อย่างรวดเร็ว  

การพิจารณาความตายช่วยขจัดความหลงและความก้าวร้าวท่ี

เกดิจากความภาคภูมใิจและสถานภาพของตนเอง เน่ืองจากมนั

ท�าให้ทุกคนกลับลงมาอยู่ในระดับเดียวกัน

เราต้องระมัดระวังในการกระท�าทุกอย่างในชีวิตประจ�าวันเพือ่ให้

ม่ันใจว่าเราไม่ได้ท�าให้ตนเองโชคร้ายด้วยการสร้างอกุศลกรรม 

ซึ่งจะท�าให้เราได้รับความทุกข์ในอนาคต มันเป็นการง่ายมากที่

เราจะกระท�าสิ่งต่างๆ โดยไม่ยั้งคิดให้รอบคอบ แต่เราจะต้องม ี

วิจารณญาณพอท่ีจะท�าให้มั่นใจได้ว่าการกระท�าของเราน้ันได้

ด�าเนินไปในทางท่ีถูกต้อง เราต้องพิจารณาดูก่อนว่าเราก�าลัง

เกีย่วข้องกบัอะไร เราท�าให้ผู้อ่ืนเข้ามาเกีย่วข้องกบัอะไร และการ

เกี่ยวข้องน้ันจะมีผลอะไรกับเราในอนาคต เพราะในท่ีสุดแล้ว 

ส่ิงท่ีเรากระท�าทุกอย่างคือกรรม เนื่องจากกุศลกรรมและ 

อกศุลกรรมมผีลติดตามมาในภายหลัง การกระท�ากรรมจึงเป็น 
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การสร้างความสุขในอนาคตหรือความทุกข์ในอนาคตของเรา  

ดังน้ันเราควรท่ีจะระมัดระวังท่ีจะไม่สะสมผลกรรมท่ีไม่ต้องการ

ไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ

เจตนาเป็นเคร่ืองก�าหนดกรรม การกระท�าทุกอย่างท่ีมีเจตนา 

ย่อมก่อให้เกดิกรรมใหม่ กรรมใหม่เองนัน้ไม่ใช่ผลโดยตรงของ

กรรมเก่าในอดีต ผลของการกระท�าในอดีตอาจจะมีส่วนบ้างที่

ท�าให้เกิดกรรมใหม่ แต่การกระท�าที่มีเจตนานั้นเป็นกรรมใหม่ 

กรรมดงักล่าวน้ีจริงๆ แล้วเกดิจากเจตนาว่าเป็นอย่างไร เม่ือกรรม 

เกิดข้ึนแล้ว เจตนาท่ีจะก่อให้เกดิกรรมนัน้กห็ายไป เหลือแต่ผล

ของกรรมที่จะติดตามวิญญาณต่อไปเรื่อยๆ จนถึงเวลาที่จะส่ง

ผลที่เหมาะสมมาให้ คล้ายๆ กับลูกข่าง เมื่อพันด้วยเชือกให ้

มันหมุนแล้ว อีกสักพักเชือกก็จะคลายตัว ในท�านองเดียวกัน 

ผลกรรมท่ีเกิดจากการกระท�าของเราก็จะต้องติดตามเราไป

เร่ือยๆ จนกว่าจะถึงเวลาท่ีเหมาะสมในอนาคตมันจึงจะให้ผล  

เพือ่ให้ม่ันใจว่าผลกรรมเหล่านัน้เป็นกศุล เรากจ็ะต้องระมัดระวัง

เป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเจตนาในการกระท�าของเรา
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บทที่ 3

ศีล 
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ศีลช่วยให้มีเค้าโครง 

ในการปฏิบัติ และท�าให้

เรามีฐานที่มั่นคงใน 

วิถีชีวิตแห่งการภาวนา
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ศีลมีความส�าคัญอย่างไร

จริงๆ แล้วคนเราสามารถด�าเนินชีวิตในโลกน้ีได้หลายรูปแบบ 

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือด้านอื่น ถ้าเราท�าตัวเหมือนสัตว์

หรือภูตผีปีศาจ เราก็จะกลายเป็นสัตว์หรือภูตผีปีศาจ ถ้าเรา

ท�าตัวเหมือนคน เราก็จะเป็นคน ถ้าเราท�าตัวเหมอืนท่านผู้รู้แจ้ง

เห็นจริง เราก็สามารถท่ีจะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงได้เช่นกนั ถ้าอยาก

จะเป็นพระอรหันต์ เราก็ต้องด�าเนินชีวิตตามรอยพระอรหันต์ 

ศีลห้าเป็นประตูน�าไปสู่ทางด�าเนินของพระอรหันต์ และเป็น 

บาทฐานท่ีจะน�าไปสู่ความก้าวหน้าท่ีแท้จริงในการปฏิบัติธรรม 

ศีลห้าและพระรัตนตรัยเป็นพืน้ฐานชีวิตของฆราวาสและนกับวช

เมื่อบุคคลท�าอกุศลกรรมสี่อย่าง ซึ่งได้แก่ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 

การลักขโมย การกระพฤติผิดประเวณ ีและการโกหก เขาไม่เพยีง 

แต่ท�าร้ายผู้อ่ืนเท่านั้น แต่เขายังท�าลายความสุจริตและความ

ไว้วางใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทางด้านธรรมะทุกอย่าง 

ถ้าพิจารณาในมุมมองเกี่ยวกับกรรม ผลกระทบจากการกระท�า 

เหล่านั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เพราะการ 

กระท�าอกุศลกรรมมักจะมีผลท�าให้ไปเกิดเป็นสัตว์ เป็นเปรตที่

หิวโหย หรืออาจจะตกนรกก็ได้ ในภพภูมิขั้นต�่าเหล่านั้น ความ

สามารถทางจิตและวิญญาณก็จะลดลงและจะมีความทุกข์มาก 
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ซ่ึงท�าให้ยากท่ีจะมโีอกาสท่ีจะได้ท�ากศุลกรรมท่ีจ�าเป็นต้องมีเพือ่

ให้ได้กลับไปสู่ภพภูมท่ีิสูงกว่า และหากเป็นเช่นนัน้ กจ็ะท�าให้ยาก 

ท่ีจะมีโอกาสได้รับพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าในภาย

ภาคหน้า

เม่ือพิจารณาถึงข้อดี จะเห็นได้ว่าการรักษาศีลห้าอย่างจริงจัง

ท�าให้คนสามารถพัฒนาทางจิตซ่ึงจะท�าให้เขามีความสุขและมี

ความเจริญข้ึนทางจิตใจ ในฐานะปุถุชนนัน้ ศลีห้าเป็นข้อก�าหนด

พืน้ฐานท่ีจะท�าให้สังคมมนษุย์มคีวามสุข เราจะไม่สามารถคบหา

สมาคมกนัได้หากปล่อยให้มกีารฆ่า การลกัขโมย การประพฤติ

ผิดประเวณ ีการโกหกหลอกลวง และการเสพสุรายาเสพติดกนั 

อย่างอิสระเสรี 

ในโลกของคนบาป ชีวิตของคนมกัจะเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจ 

ซ่ึงกนัและกนัและความโหดร้ายทารุณ นอกจากนัน้ความสัมพนัธ์ 

ของมนุษย์จะเส่ือมทรามลงจนกลายเป็นความป่าเถื่อนไม่มีข่ือ 

ไม่มีแป การกระท�าท่ีผิดศีลธรรมจะไม่เป็นท่ีพึงปรารถนา 

หากผู้คนต้องการอยู่อย่างสงบและมีสันติสุข การปฏิบัติตาม 

ศีลห้านั้นจึงเป็นข้อก�าหนดพื้นฐานส�าหรับการเป็นคนดี

หน้าท่ีส�าคัญของศีลห้าคือป้องกันการกระท�าท่ีเป็นอกุศลและ 

ยุติการกระท�าช่ัวท้ังปวง ในความเป็นจริงนั้น นอกจากศีลห้า 

ห้ามไม่ให้กระท�าช่ัวแล้ว แต่ศีลห้าก็ยังห้ามไม่ให้เพิกเฉยหรือ 
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ต่อต้านการกระท�าความด ีด้วยเหตุนัน้เราจะเห็นได้ว่าการรักษา

ศลีห้าสามารถพจิารณาได้สองแง่ แง่หนึง่เป็นการปฏบัิติท่ีจะต้อง

มีการงดเว้นและการควบคุมจิตใจ ศีลมีข้อก�าหนดให้งดเว้น

จากการกระท�าท่ีไม่สมควร ถ้าหากเรากระท�าส่ิงท่ีพระพุทธเจ้า

ทรงห้ามก็ถือว่าเป็นการละเมิดศีล เมื่อมองในอีกแง่หนึ่ง ศีลมี 

ข้อก�าหนดส่ิงท่ีควรกระท�า กล่าวคือมีศีลข้อท่ีก�าหนดส่ิงท่ีพึง

กระท�า ถ้าเราไม่กระท�าตามท่ีศลีก�าหนด กต้็องถอืว่าเป็นการกระท�า 

ผิดศีล

โดยทั่วไปคนส่วนมากทราบว่าศีลมีเพียงข้อห้ามเท่านั้น ซึ่งเป็น

ข้อก�าหนดเพื่อให้ยุติการกระท�าช่ัว แต่เขาไม่ทราบว่าศีลมีข้อ

ก�าหนดให้กระท�าความดีด้วย ศีลก�าหนดให้คนเราต้องปฏิบัติทุก 

วิถีทางที่จะท�าตนให้เป็นคนดี ยกตัวอย่างเช่น นอกจากเราควร

จะต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและท�าร้ายผู้อ่ืนแล้ว แต่เรา 

จะต้องพยายามท�าทุกวิถีทางเพื่อจะส่งเสริมชีวิตและความสุข

ของผู้อ่ืน นอกจากเราจะต้องละเว้นจากการลักขโมยส่ิงของ 

ของผู้อ่ืนแล้ว แต่เราจะต้องพยายามท่ีจะให้ความช่วยเหลืออย่าง

เต็มท่ีและเสียสละเพื่อผู้อ่ืน นอกจากเราจะต้องละเว้นจากการ

ประพฤติผิดประเวณซ่ึีงเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องและเป็นอันตรายแล้ว 

แต่เราจะต้องมีความเมตตาและกรุณาต่อผู้อ่ืนอย่างบริสุทธ์ิใจ 

นอกจากเราจะต้องละเว้นจากการพูดเท็จและปกปิดความจริง

จากผู้อ่ืนแล้ว แต่เราจะต้องพยายามท่ีจะท�าให้ผู้อ่ืนได้รู้ความ 
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จริงด้วย ถ้าเราพิจารณาศีลเหล่าน้ีในแง่ท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ความดีท้ังหมดในพุทธศาสนา เราก็จะรู้ว่าศีลห้าน้ันมีกฎของ

ธรรมะอันสูงสุดอยู่ในตัว

ในแง่ความหมายสูงสุด ประโยชน์ท่ีแท้จริงของศีลห้าก็คือ

สามารถตัดสาเหตุและเง่ือนไขของกรรมท่ีท�าให้คนเราต้อง 

เวียนว่ายตายเกิด เราอาจกล่าวได้ว่า ถ้าเราอยากรู้อดีตของเรา 

อดีตก็คือส่ิงท่ีเราก�าลังประสบอยู่ในชาติปัจจุบันนี้ ถ้าอยากรู้

อนาคต อนาคตก็คือส่ิงท่ีเราก�าลังกระท�าอยู่ในชาติปัจจุบันนี้ 

ถ้าในชาตนิี้เราไม่สร้างเหตทุี่จะท�าให้เกิดและตายอีกต่อไป เราก็ 

จะเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นอย่างแน่นอน ในความ

เป็นจริง พระพทุธเจ้าไม่ได้ทรงสอนศีลเพือ่จะให้เป็นบทบัญญติั

ส�าหรับสาวกของพระองค์ท่ีจะต้องปฏบัิติตาม พระองค์เพยีงแต่

ทรงสร้างหนทางเพื่อการหลุดพ้นให้แก่เหล่าสาวกเท่านั้น

เม่ือเป็นเช่นน้ีเราอาจจะกล่าวได้ว่า ศีลท�าหน้าท่ีสองประการ 

ประการแรก ศีลเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการปฏิบัติของชาวพุทธ 

เพราะศีลปิดหนทางในการกระท�าอกุศลกรรมท้ังปวงท่ีอาจจะ 

น�าไปสู่ผลกรรมที่ก่อให้เกิดความทุกข์ นอกจากนั้น ศีลยังช่วย

ส่งเสริมความบริสุทธ์ิของจิตและการกระท�าท่ีจะน�าไปสู่การ 

หลุดพ้นจากความทุกข์ ประการท่ีสอง การรักษาศีลจะท�าให้
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สังคมชาวพุทธมีความมั่นคงและมีมาตรฐานทางศีลธรรมสูง  

ซ่ึงจะท�าให้พุทธศาสนารุ่งเรืองในโลกและยังเป็นตัวอย่างท่ีดี 

ซึ่งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้แก่สังคม

กระผมควรท�าอย่างไรจึงจะภาวนาได้ดี
ในขณะที่มีชีวิตวุ่นวายอยู่ในโลก

ทุกๆ อย่างท่ีเราท�า ถ้าเราท�าด้วยความมสีติ กถ็อืว่าเป็นการภาวนา

อย่างหนึ่ง ในทางตรงกันข้าม ถ้าในขณะท่ีเราท�าส่ิงหนึ่งส่ิงใด  

แต่ใจไปคิดถึงเรื่องอื่น คือมีสติเพียงครึ่งๆ กลางๆ ก็ถือว่าเป็น 

การท�างานแบบโลกๆ อีกงานหน่ึงเท่านัน้ แต่ถ้าเราท�างานธรรมดา 

ด้วยความมีสติ ก็ถือว่าเป็นการภาวนา เราอาจจะกวาดใบไม้ ผ่าฟืน  

หรือล้างห้องน�้า แต่ถ้าเราท�าด้วยความมีสติ การท�างานเหล่านี้ 

ก็ถือว่าเป็นการภาวนาไปในตัว 

นีคื่อหลักส�าคัญท่ีจะต้องจดจ�าไว้ส�าหรับผู้ท่ีมชีีวิตวุ่นวายในโลก 

ถ้าเราท�างานประจ�าวันท่ีถือกันว่าเป็นงานท่ีน่าเบ่ือและไม่น่าสนใจ

ด้วยความมีสติอย่างเต็มท่ี การท�างานนั้นก็จะถือว่าเป็นการ

ปฎิบัติธรรม และก็จะเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรา

ไปพร้อมๆ กันด้วย
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การฝึกหัดจิตตภาวนาควรจะเร่ิมด้วยการรักษาศลี ถ้าเราพยายาม 

ท่ีจะภาวนาโดยไม่ได้รักษาศีล กเ็หมอืนกบัการสร้างบ้านท่ีมีผนงั 

แต่ไม่ได้วางฐานรากที่เหมาะสมก่อน ผนังอาจจะดูสวยงาม แต่

ถ้าไม่มีฐานรากที่มั่นคง บ้านก็จะพัง 

ดังนัน้ในการปฏิบัติจิตตภาวนา เราจะต้องประพฤติปฏบัิติไปใน 

ทางท่ีจะท�าให้จิตสงบ เรียบง่าย และเปิดกว้างมากข้ึน การภาวนา 

ไม่เพียงเพื่อจะท�าให้จิตใจสงบอยู่ภายในเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่อง 

เกี่ยวข้องกับการเปิดใจกว้าง เราจะพูดถึงการเปิดใจกว้างได้

อย่างไรในเม่ือส่ิงท่ีเราท�านั้นเป็นการท�าร้ายผู้อ่ืน การกระท�า 

สองอย่างน้ีขัดแย้งกันเอง ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน

ให้เราเข้าใจเสียก่อนว่าเราควรจะท�าอย่างไร จึงจะอยู่ในโลกน้ี

ได้โดยไม่เป็นภัยต่อผู้ใด ต่อจากนั้นจิตของเราก็จะสงบพอที่จะ

ปฏิบัติจิตตภาวนา

เราต่างคนต่างอยู่ในโรงละครชีวิตของตนเอง เราไม่ได้เห็นส่ิง

ต่างๆ ตามท่ีเป็นจริง เราเห็นแต่ส่ิงท่ีเราตีความตามความคดิของ 

เราเองเท่านัน้ ท้ังนีเ้ป็นเพราะจติของเรานัน้สับสนวุ่นวาย เมือ่เรา 

พยายามมองเข้าไปในจิต เราจะไม่เห็นส่ิงท่ีอยูลึ่กลงไปกว่าระดับ

ของความรู้สึก แต่เมือ่จิตสงบ มนัจะมีความใสสว่าง ความสว่าง 

กระจ่างแจ้งของจิตน้ี จะท�าให้เราสามารถเห็นส่ิงต่างๆ ตามความ 

เป็นจริง แทนท่ีเราจะคิดปรุงแต่งเอาเองเกี่ยวกับส่ิงน้ันส่ิงน้ี

ตลอดเวลา เม่ือเรามองเข้าไปภายใน เราสามารถเห็นได้มากข้ึนว่า 
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ภายในจิตมีความละเอียดซับซ้อนระดับต่างๆ การภาวนาเช่นนี้ 

เรียกว่า “สมถะ” ซึ่งหมายถึงการภาวนาเพื่อความสงบ อันเป็น 

การภาวนาในขั้นต้น และใช้ส�าหรับการท�าจิตให้สงบด้วย

การทีเ่ราด�ารงชวีติอยูโ่ดยไมเ่ป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดนั้น เป็นการ

กระท�าท่ีเหมือนกันกับการกระท�าของสาวกท่ีแท้จริงของ

พระพุทธเจ้า การรักษาศีลเป็นเหมือนกับการสร้างฐานราก 

ของบ้าน งานสร้างฐานรากเป็นงานท่ีไม่มอีะไรน่าต่ืนเต้น ไม่เคย 

มีใครกล่าวว่าการสร้างฐานรากนัน้เป็นงานท่ีน่าต่ืนเต้น แต่อย่างไร 

ก็ตาม การสร้างฐานรากเป็นงานที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเรา

สร้างฐานรากท่ีมัน่คงแข็งแรง เราจึงสามารถสร้างผนงัท่ีแข็งแรง

ได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ถ้าฐานรากไม่มั่นคง ผนังก็จะไม่แข็งแรง

ถึงแม้ว่าจะดูจากภายนอกว่าสวยงาม ถ้าเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์

และปราศจากข้อควรต�าหนิใดๆ จิตของเราก็จะสงบเย็น เราจะ

ไม่ค่อยมีปัญหากับผู้ใด เราจะไม่มีอะไรที่จะต้องต�าหนิตนเอง

จากรากฐานท่ีม่ันคงนี้ เราสามารถเร่ิมปฏิบัติจิตตภาวนาได้

อย่างจริงจัง แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าความประพฤติของเรา

จะต้องดีจนหาที่ติไม่ได้ก่อนที่เราจะเริ่มภาวนา แต่หากเราตั้งใจ

ละเมิดศีลอยู่เสมอ จิตของเราก็จะสับสนวุ่นวายเสียจนไม่อาจ 

ท่ีจะภาวนาให้ดีได้ ดังน้ันจึงจ�าเป็นท่ีเราจะต้องด�าเนินชีวิตโดย

ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดในทุกวิถีทาง
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จะมีปัญหาอะไรไหม ถ้าหากกระผมรักษาศีล 
แต่มีคนพูดเท็จกับกระผม และกระผมก็เชื่อเขา 

อย่าเช่ือคนง่าย เม่ือจิตสว่างข้ึน เราก็จะเร่ิมเห็นส่ิงต่างๆ ตามความ 

เป็นจริง และรู้จกัผู้คนตามท่ีเขาเป็นจริง เมือ่เราเร่ิมรู้จักผู้คนตาม

ท่ีเขาเป็นจริงและไม่ใช่ตามท่ีเขาแสดงออกมาแล้ว เรากจ็ะมคีวาม

กรุณาต่อเขา ความกรุณาน้ันไม่ได้เกดิจากอารมณ์ แต่มนัเป็นส่ิง

ท่ีเรารู้สึกได้ ความกรุณาอย่างแท้จริงนัน้เกีย่วข้องกบัการมคีวาม

รู้เห็นกระจ่าง เราสามารถมองดูสถานการณ์และรู้ได้ในทันทีว่า 

ควรจะมีปฏิกิริยาตอบกลับท่ีเหมาะสมอย่างไร เน่ืองจากเรามี

ความคิดท่ีสับสนวุ่นวาย เราจึงมกัจะไม่รู้ว่าเราควรจะมีปฏกิริิยา

อย่างไรต่อสถานการณ์เช่นนั้น 

ดังน้ันเม่ือเราพยายามอย่างยิง่ท่ีจะหาความสุข เราจึงมกัจะสร้าง

ความสับสนวุ่นวายและความทุกข์ให้กับตนเองและคนรอบข้าง

มากยิ่งขึ้นไปอีก เราไม่ได้ตั้งใจที่จะกระท�าเช่นนั้น เราอยากจะ 

มีความสุข และอาจจะอยากให้ผู้อ่ืนมีความสุขด้วย แต่เราท�า 

ไม่ส�าเร็จเพราะว่าภายในจิตของเรามีความสับสนวุ่นวายมาก 

ยิ่งนัก ถ้าเรามีความเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเท่าไร เราก็จะเข้าใจ

ผู้อ่ืนมากยิ่งข้ึนเท่านั้น แล้วเราก็จะสามารถท่ีจะมีปฏิกิริยา 

ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมได้โดยไม่ก่อให้

เกิดความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด
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พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราสอนเร่ืองเดียวคือเร่ืองความทุกข์และ 

การดับทุกข์ พระองค์ทรงพิจารณาไปโดยรอบ และทรงเห็นว่า 

ผู้คนอยากจะมีความสุขเป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากจิตใจของเขา 

ไม่สงบ เขาจึงสร้างความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ให้กับตนเอง

และผู้อื่น 

พระองค์ทรงแสดงทางด�าเนินให้เราเห็นเพื่อแก้ไขสถานการณ ์

เช่นน้ัน มันเป็นเสมือนว่าเราติดอยู่ในบ่วงและพยายามด้ินรน

ทุกวิถีทางท่ีจะปลดปล่อยให้ตนเองเป็นอิสระ แต่เนื่องจากเรา

ไม่ทราบว่าจะท�าอย่างไรให้หลุดออกจากบ่วงไปได้ เราก็หลับหู

หลับตาดึงเชือกจนท�าให้บ่วงนั้นรัดแน่นยิ่งขึ้นไปอีก

จะมีใครสักกี่คนท่ีมีความสุขอย่างแท้จริง อาตมาไม่ได้หมาย 

ความว่ามคีวามสุขเพราะได้เจอผู้ชายหรือผู้หญงิในฝัน เพราะได้ 

รถใหม่ หรือบ้านใหม่ หรือได้งานที่ต้องการ อาตมาหมายถึงมี

ความสุขภายในจิต อาตมาหมายถึงมีบ่อแห่งความสุขสงบผุดข้ึน 

ในใจตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทราบไหมว่ามีกี่คนที่เป็น

เช่นนั้น มีบ้างแต่ไม่มากนัก การภาวนาที่มีความประพฤติที่เป็น

กุศลเป็นบาทฐานเท่านั้นที่จะท�าให้เรามีความสุขตลอดเวลา



บทที่ 3   ศีล90

ศีลจะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรมได้อย่างไร

เพือ่ท่ีจะแสดงว่าเราต้ังใจจริงท่ีจะปฏิบัติตามพระธรรมค�าส่ังสอน

ของพระพทุธเจ้า เราจะต้องเร่ิมด้วยการถือเอาพระพทุธ พระธรรม  

พระสงฆ์ เป็นสรณะเสียก่อน น่ันก็คือถือเอาคณุสมบัติอันสูงส่ง

ของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นท่ีพึง่ เพือ่จะน�าคณุสมบัติ

เหล่านีเ้ข้าไปไว้ในจิต และพฒันาจิตให้เจริญก้าวหน้าจนส่ิงเหล่านี ้

ได้กลายเป็นท่ีพึ่งอันม่ันคง ในขณะเดียวกันเราก็รักษาศีลและ

ปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อจะได้ยึดเป็นท่ีพึ่ง เพราะวินัยและการ

ปฏิบัติจะท�าให้เราสามารถพัฒนาตนให้มีคุณธรรมอันสูงส่งได้

ศีลเป็นเคร่ืองช้ีน�าแนวทางในการปฏบัิติในชีวิตประจ�าวัน ด้วยเหตุนี้ 

ศีลจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติ ศีลช่วยให้มีเค้าโครงใน

การปฏิบัติและท�าให้เรามีฐานท่ีม่ันคงในวิถีชีวิตแห่งการภาวนา 

การรักษาศีลอย่างเคร่งครัดยังช่วยให้การกระท�าทางกาย วาจา

และใจ เป็นไปด้วยความสุขุมและเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

ผู้ท่ีต้ังใจปฏิบัติควรพยายามรักษาศีลแปดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ท�าได้ ศีลแปดนี้เป็นสิ่งส�าคัญในการปฏิบัติธรรม เพราะช่วยท�า 

ให้การด�าเนินชีวิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีพื้นฐานท่ีดี 

ในการภาวนาในชีวิตประจ�าวัน การรักษาศลีแปดอย่างเคร่งครัด

กจ็ะท�าให้การกระท�าทางกายวาจาและใจของเราเป็นไปด้วยความ
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สุขุมและเรียบร้อยมากยิง่ข้ึน วัตถปุระสงค์ของการรักษาศลีแปด

ก็เพือ่น�าหลักการของศีลแปดไปใช้กบัทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเราท�า พดู 

และคิด ด้วยวิธีน้ี การรักษาศีลก็จะเป็นวินัยท่ีเราต้องปฏิบัติ 

และน�าไปใช้ในการกระท�าทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิตประจ�าวันของเรา 

การรักษาศีลแปดจะท�าให้อุปนสัิยและพฤติกรรมแบบโลกๆ ของ

เราเปล่ียนไป โดยมันถูกยกระดับให้สูงข้ึน เป็นระดบัท่ีปราศจาก

ความเครียดและทุกข์ทั้งปวง

ศีลห้าข้อแรกจะช่วยวางรากฐานท่ีม่ันคงส�าหรับการเป็นคนดี 

มีศีลธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต ส่วนศีลสามข้อหลังนั้น 

เกี่ยวกับการสละความสุขทางโลกมากกว่า ซ่ึงได้แก่ อาหาร 

ความบันเทิง และความสวยงาม ศีลเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีจะช่วย

สนับสนุนผู้ท่ีต้ังใจปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง เพราะมันช่วย 

ส่งเสริมให้มีชีวิตที่เรียบง่ายและมีสติ

บางครั้งกระผมรู้สึกว่าการพูดคุย
เป็นการรบกวนการภาวนาของกระผม

การสนทนานั้นท�าได้หากเราพูดคุยกันอย่างมีเป้าหมายใน

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับธรรมะ เม่ือเรามีเหตุผลท่ีดีในการพูด และเรา

ระมัดระวังค�าพดูของเรา การพดูคยุกนัจึงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้า 
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นอกเหนือไปจากนี้ การพูดคุยก็จะเหมือนกับฟองสบู่ที่ออกมา

จากภายในตัวเรา การท่ีความคดิเกดิข้ึนในจตินัน้เป็นส่ิงท่ีแปลก 

สาระส�าคัญของความคิดต่างๆ นั้นเกิดขึ้นภายในอย่างสมบูรณ์ 

เป็นส่ิงท่ีรู้ได้อย่างชัดเจนและไม่ต้องมคี�าอธิบายเพิม่เติม แต่ทันที 

ท่ีมันปรากฏข้ึนมา เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องเอามันออกมา

ข้างนอกและกล่าวค�าพูดออกไป ซ่ึงอาจจะเป็นการพูดกับผู้อ่ืน

หรือกบัตนเอง ความคิดของเราส่วนใหญ่เกดิข้ึนโดยเราพยายาม

รวบรวมเอาส่ิงท่ีเราคดิไว้มากล่าวเป็นค�าพดู เรารู้สาระส�าคญัของ 

สิ่งที่เราตั้งใจพูดเป็นอย่างดี เพราะความคิดทั้งหมดนั้นเกิดขึ้น

ภายในเรียบร้อยแล้ว แต่เนือ่งจากเราถูกกดดันให้สรรหาถ้อยค�า

และแนวคิดที่จะแสดงความหมายของมัน เราจึงพิจารณาความ

คิดซ�้าแล้วซ�้าอีก กระบวนการทั้งหมดอาจจะใช้เวลานานซึ่งเป็น 

การเสียเวลามาก

นี่คือวิธีที่กิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพูดจาของเรา กิเลสมักจะ 

ท�าให้เราคดิค�าพดูออกมา การตรวจสอบค�าพดูก่อนจะเปล่งวาจา

ออกมาจึงเป็นการฝึกปฏิบัติท่ีดี เพราะว่าค�าพูดนั้นเป็นส่วนท่ี

ส�าคัญมากของกระบวนการคิดของเรา ถ้าเราสามารถที่จะระงับ

ค�าพูดได้ เราก็จะมีจิตที่สงบเยือกเย็น 

เพือ่ให้ท�าเช่นนัน้ได้ เราต้องถามว่า ท�าไมกเิลสจึงก่อให้เกดิค�าพดู 

ข้ีนมาอยูเ่สมอ เหตุผลกคื็อ เราพบตัวเองในสถานการณ์ท่ีเราคิดว่า 

เป็นสถานการณ์ท่ีแท้จริง แต่เพือ่ท่ีจะยืนยนัว่ามันเป็นจริง เราก็ 
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จะต้องคิดอยู่เร่ือยๆ เพือ่ท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่าสถานการณ์น้ัน 

ยังคงเป็นจริงตามท่ีเราคิด ถ้อยค�าจึงเป็นฐานท่ีเราใช้สร้าง

สถานการณ์แบบโลกๆ ขึ้นมา เราสร้างสถานการณ์ของเราเอง 

สร้างส่ิงแวดล้อมของเราเองและสร้างอดีตของเราเอง การคิด

เกี่ยวกับอดีตนั้นเป็นการยืนยันการมีภูมิหลังของเรา ถ้าเราไม่

สามารถอ้างอิงไปในอดีตได้ เราก็อาจจะเข้าสู่สภาวะที่เราไม่รู้ว่า 

เราอยู่ท่ีไหน เราเป็นใคร หรือเป็นอะไร เราจะมีความรู้สึก 

เหมือนกับเป็นเรือท่ีลอยอยู่โดยปราศจากสมอหรือหางเสือ 

เสมือนว่าเราล่องลอยอยู่อย่างไร้จุดหมาย

เราทุกคนต้องการมภีมูหิลังเพือ่ท่ีจะสามารถอยูใ่นโลกนีไ้ด้ แต่ก ็

ถึงเวลาแล้วท่ีเราควรจะต้องละท้ิงภูมิหลังและก้าวข้ามให้พ้น 

รวมท้ังลบประวัติส่วนตัวซ่ึงมมีากมายออกเสีย ประวัติน้ีจะบอก

ว่าเรามาจากท่ีไหน ตอนนีเ้ราเป็นใคร และข้อเสียของเราคอือะไร 

แต่เราไม่สามารถท่ีจะท�าเช่นน้ันได้อย่างรวดเร็ว เพราะหากเราท�า

อย่างรวดเร็ว เราก็จะขาดความมั่นใจมากเกินไป จนอาจจะเกิด 

ความกลัวข้ึนมาด้วยก็ได้ ดังน้ันเราต้องมีภูมิหลังไว้เพื่อท่ีจะมี

ปฏิสัมพันธ์กับโลก แต่เราต้องรู้ว่าภูมิหลังน้ันฉุดเราเอาไว้และ

ท�าให้เรายดึติดอยูก่บัโลก ส่ิงแวดล้อม คนท่ีเรารู้จักและสถานท่ี 

ท่ีเราไป เป็นต้น ค�าพดูจงึเป็นส่ิงส�าคัญในการรักษาความยดึติด 

ดังกล่าวไว้
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ดังน้ันเพือ่วัตถปุระสงค์ในการท�าสมาธิ การเรียนรู้วิธีการควบคมุ

ถ้อยค�าและค�าพดูจงึมปีระโยชน์มาก ส่ิงส�าคญักค็อืค�าพดูเกดิข้ึน

ภายในจิต การสนทนาเกิดขึ้นภายในจิตตลอดเวลา การปฏิบัติ

สมาธิภาวนาก็จะท�าได้ยากเม่ือมีการสนทนาเกิดข้ึน เพราะมัน 

จะดึงจิตกลับไปสู่โลกตลอดเวลา

ความคิดไม่จ�าเป็นต้องมีค�าพดูมาแสดง ความคดิอาจจะปรากฏ

ออกมาเป็นภาพ เช่น รูปภาพต่างๆ ความคิดอาจจะปรากฏออกมา 

ในลักษณะของสัญลักษณ์โดยไม่มีค�าพูดมาแสดง เป็นเพียงแต่

การรู้ส่ิงหนึง่ส่ิงใด แต่เม่ือความคิดเกิดข้ึน เรามคีวามรู้สึกว่าเรา 

ต้องแสดงความคดิออกมาในรูปแบบท่ีเราคุ้นเคย และรูปแบบนัน้ 

ก็คือค�าพูด

เมื่อเราเร่ิมเข้าใจส่ิงหน่ึงส่ิงใด เราก็พยายามท่ีจะแสดงความ

เข้าใจน้ันออกมาเป็นค�าพูด เพื่อท่ีจะอธิบายความเข้าใจน้ันให้ 

เห็นว่าภาพรวมเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถอ้างอิงถึงมันได้อีก 

เมื่อความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดที่ดีและเป็นกุศล การคิดถึง

ส่ิงน้ันกจ็ะเป็นการตอกย�า้การกระท�าด ีแต่ถ้าคดิถงึส่ิงท่ีไม่ดแีละ

เป็นอกุศลก็เช่นกัน การคิดถึงส่ิงน้ันก็จะเป็นการตอกย�้าส่ิงท่ี 

ไม่ดี ซึ่งจะมีผลที่เป็นโทษต่อตัวเราและผู้อื่น 

ด้วยเหตุน้ี เราจึงต้องหัดควบคมุความคดิและถ้อยค�าท่ีเรากล่าว

ออกมา มันไม่ใช่การหยุดคิดโดยสิ้นเชิง เราไม่อาจจะหยุดคิด
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เช่นน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลานานๆ ในทางตรงกนัข้าม  

เราจะต้องควบคุมความคิดให้ได้ วิธีท่ีดีท่ีสุดในการควบคุม

ความคิดกคื็อฝึกหัดท่ีจะหยุดความคิดไว้ช่ัวคราว เราสามารถท่ี 

จะเรียนรู้วิธีหยุดความคิดไว้ช่ัวคราว โดยเพ่งจิตไปท่ีบริเวณ

หวัใจของเราหรอืทีท้่องกไ็ด้ ทีใ่ดทีห่นึง่ เมือ่จติจดจ่ออยูท่ีห่วัใจ

หรือท่ีท้องแล้ว ค�าพดูก็จะไม่ปรากฏ ถ้าปล่อยให้จิตอยูบ่นศรีษะ 

ความคิดก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนั้น ความคิดก็จะ

ผุดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นสาย ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดี มันเป็นเพียงถ้อยค�า

ท่ีเกิดข้ึนติดต่อกันเร่ือยๆ โดยไม่ได้มีความหมายท่ีเป็นสาระ 

แก่นสารอะไร มนัเกดิข้ึนเหมือนกบัฟองแก๊สในเป๊ปซ่ี ซ่ึงความคดิ 

เช่นนี้เราไม่อาจจะควบคุมได้

กระผมพบว่าการพูดน้อยนั้นท�าได้ยาก 
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัดก็ตาม

โดยท่ัวไปการอยากพดูคยุมากนัน้ เป็นการบ่งบอกถงึความรู้สึก

ไม่พอใจของเรา การท่ีเราอยากพดูคุยหมายความว่าเราต้องการ

มปีฏิสัมพันธ์กบัผู้อ่ืน แต่ในความเป็นจริง มันหมายความว่าเรา

รู้สึกอยากได้อะไรบางอย่างเพือ่แสดงตัวตนของเราออกมา ซ่ึงอยู ่

บนพื้นฐานของความคิดท่ีว่า ถ้ารู้สึกว่ามีตัวฉัน ฉันก็จะรู้ว่า 

ฉันอยู่ที่ไหน และฉันเป็นใคร ความรู้สึกมีตัวตนนั้นจับได้ยาก 
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มันเปล่ียนไปตลอดเวลา ดังน้ันเมื่อเรารู้สึกเหงาหรือไม่พอใจ  

เราก็อยากท่ีจะแสดงว่าเรายังมีความเป็นตัวตนอยู ่ตรงนั้น  

ความคิดของเราส่วนมากเกดิข้ึนเพือ่ส่ิงน้ี มนัยนืยนัว่าเราคอืใคร 

หรือเราคิดว่าเราเป็นใคร

การอุปโลกน์ความเป็นตัวตนหรือการสร้างตัวปลอมท่ีเราเรียกว่า  

“ตัวตน” น้ันเป็นเร่ืองส�าคัญ น่ีคือเหตุผลว่าท�าไมเราจึงท�าส่ิง 

ต่างๆ มากมาย ท�าไมกิเลสต่างๆ จึงเกิดข้ึน ตัวตนเป็นกลลวงท่ี 

กิเลสใช้บังคับเราให้ท�าตามค�าสั่งของมัน เมื่อฉันมีตัวตน ฉันจึง 

ต้องรู้ว่าฉันเป็นใคร เพื่อท่ีจะรู้ว่าฉันเป็นใคร ฉันจึงต้องมีส่ิง 

ต่างๆ และผู้คนรอบตัวฉนั เพือ่ท่ีจะบอกว่าฉันเป็นใคร จากจุดน้ัน 

ความคิดความเห็นต่างๆ ทัศนคติและส่ิงต่างๆ ท�านองนั้นจึง

เกิดขึ้น 

ความคดิเห็นส่วนมากเกิดจากอิทธิพลของกเิลส ซ่ึงความคิดเห็น 

เหล่าน้ีจะบ่งบอกว่า ฉันเป็นใคร ฉันเป็นคนแบบน้ี น่ันก็คือ 

แบบที่ฉันคิดว่าฉันเป็น ผู้อื่นอาจจะมองเห็นเราเป็นคนอีกแบบ 

แต่เราคิดว่า ฉันเป็นคนแบบนี้ เราอยากจะยืนยันส่ิงนี้ ดังนั้น

เราจงึกระท�าส่ิงท่ีเราคดิว่าคนแบบนัน้จะกระท�า และมกัจะแสดง

ความโง่เขลาออกมาบ่อยๆ ในการกระท�าต่างๆ ดังกล่าว

คนจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ได้หันมาปฏิบัติจิตตภาวนาในขณะนี้ 

ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหา เพราะย่ิงมีจ�านวนคนท่ีหันมาปฏิบัติธรรม
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มากขึ้น ก็ยิ่งท�าให้มีการรบกวนซึ่งกันและกันมากขึ้นในแวดวง

ของผู้ปฏิบัติ เม่ือมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  

ผู้ปฏิบัติควรควบคุมพฤติกรรมของตนเอง มิฉะนั้นจะเป็นการ

รบกวนผู้อ่ืนในกลุ่มผู้มาปฏบัิติ ปัญหาเกดิข้ึนได้ง่ายเมือ่คนไม่มี

ธรรมะอยู่ในหัวใจ ถ้ามีธรรมะในหัวใจแล้ว ปัญหาจะไม่เกิดขึ้น 

ผู้คนจะยอมรับความแตกต่างซ่ึงกันและกัน และหาทางท่ีจะ

ประนปีระนอม ประการส�าคญักค็อืผู้ปฏิบัติควรพยายามรักษาใจ 

ให้มีความคิดและทัศนคติที่เป็นธรรมอยู่เสมอ

การฝึกหัดควบคุมตนเองน้ันเป็นส่ิงส�าคัญในการพัฒนาตนให้

มีธรรมะ เราควรมองการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนว่าเป็นโอกาสท่ีจะได้

ควบคุมตนเองและยอมผู้อ่ืนบ้าง ตลอดจนได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนเท่าท่ี 

จะท�าได้ 

อาตมาไม่ได้หมายความว่าเราควรสังคมกับผู้อ่ืนตลอดเวลา  

แต่เราควรท�าส่ิงท่ีเราสามารถจะกระท�าได้เพื่อส่งเสริมให้

สถานการณ์ท่ีเราอยู่มีความสงบสุข ถ้าทุกคนพยายามฝึกและ

กระท�าเช่นน้ัน ก็จะท�าให้คนจ�านวนมากสามารถอยู่และปฏิบัติ

ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
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กระผมรู้สึกว่ากระผมมีนิสัยที่ไม่ดีหลายอย่าง 
กระผมจะแก้ไขนิสัยเหล่านี้ได้อย่างไร

พวกเราทุกคนมีความเคยชินในการท�าส่ิงต่างๆ จนกลายเป็นนสัิย  

เรามคีวามเคยชินในการคิด การประพฤติตน การพดู การมองดู  

และการเข้าใจ สภาวจิตของเราเป็นตัวก�าหนดนิสัยเหล่านี้ 

เนื่องจากเรามีกิเลส สภาวจิตของเราจึงมักจะเชื่อถือไม่ได้ 

ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะน�าจิตของเราเข้ามาอยู่ในปัจจุบันและ

รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ถึงแม้ว่าเราตั้งจิตอยู่ในปัจจุบัน แต่ความ

เคยชินในการคิดและการกระท�าก็มักจะชักใยอยู ่เบ้ืองหลัง  

เมื่อเผลอสติไปเพียงเล็กน้อย นิสัยเดิมก็จะกลับมาอีกทันที 

วิธีเดียวท่ีจะเอาชนะแนวโน้มเช่นนี้ก็คือฝึกฝนปฏิบัติธรรมท่ี

พระพุทธเจ้าทรงสอนต่อไป จนสามารถมองเห็นสถานการณ ์

ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึนไปเร่ือยๆ แล้วเราก็จะเร่ิมรู้ว่า 

ความคิดเกี่ยวกับอดีตและอนาคตของเราน้ันช่างเต็มไปด้วย

ความหลงผิด และมันไม่ใช่ความจริงแท้แต่อย่างใดเลย
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เราสามารถพิจารณาความหลงได้ไหม

โลกไม่รู้จักว่าปัจจุบันคืออะไร เมื่อพูดถึงโลก เราหมายถึงอะไร 

เราหมายถึงสภาวจิตที่คิดแบบโลกๆ โดยทั่วไป เมื่อจิตแส่ส่าย

และฟุง้ซ่านด้วยการคิดถงึอดตีและอนาคต ความวุ่นวายของจิต 

ดังกล่าวน้ีกจ็ะท�าให้เกิดสภาวะคร่ึงหลับคร่ึงต่ืนเหมอืนก�าลังฝัน  

ในสภาวะน้ันเราอยู่ด้วยความหลงเกือบตลอดเวลา เรามีโมหะ

และความหลงมากเสียจนเราถูกผลักดันให้คิดเหมือนกับคน 

ท้ังหลายในโลก เรามีความคิดเสมือนว่าส่ิงต่างๆ ในโลกเป็น

เช่นนั้นจริง เราถูกผลักดันให้ท�าตามสมมุตินิยมเน่ืองจากเรา

ยึดติดอยู่กับความคิดแบบโลกๆ เราจึงกลับมาเกิดแล้วเกิดอีก 

สมมุตินิยมและนสัิยท่ีเราเคยชินน้ันเป็นส่ิงท่ีน�าเรากลับมาเกดิอีก 

อยู่เสมอ 

ดงันัน้จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องท�าลายความหลง แต่เรากไ็ม่อาจจะก�าจดั 

มันได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับส่ิงต่างๆ ตามธรรมชาติ ส่ิงใด 

ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมากเพยีงไร กจ็ะยิง่ก่อให้เกดิความ

รุนแรงมากข้ึนเพยีงน้ัน การท�าให้สภาวะความหลงเปล่ียนแปลง

ในจิตอย่างรวดเร็วนัน้ จ�าเป็นจะต้องมพีลังภายในอย่างมากมาย

มหาศาล
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สัมมาวาจา หมายความว่าอย่างไร

“สัมมาวาจา” หรือ “วาจาชอบ” เป็นส่ิงท่ีค่อนข้างจะซับซ้อน

เน่ืองจากการพดูจาโดยตัวมนัเองกเ็ป็นส่ิงท่ีซับซ้อน ในหลายกรณี  

สัมมาวาจาไม่ใช่การพูดจา เมื่อเราต้องพูด เราควรจะมีสติและ

ระมัดระวังค�าพูด เราควรพยายามท่ีจะดูความคิดของผู้อ่ืน  

พิจารณาว่าการพูดของเราอาจจะมีผลกระทบต่อเขาอย่างไร 

การฝึกหัดให้เป็นคนมีสัมมาวาจาจะช่วยท�าให้เรามีสติ

ดังน้ันเราจึงควรระมัดระวังท่ีจะคิดเสียก่อนท่ีจะกล่าวค�าพูด

ออกมา

เหตุใดความประพฤติดี
จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการฝึกสมาธิ

ในความเป็นจริงเราจ�าเป็นต้องรักษาศีลเพือ่ให้เป็นพืน้ฐานในการ

ปฏิบัติจติตภาวนาท้ังหมด ถ้าเราพยายามท่ีจะกระโดดให้สูงก่อน

ที่เราจะยืนได้อย่างมั่นคงบนพื้นฐานของศีล เราก็จะหกล้มและ

ประสบปัญหามากมาย 

อาตมาแยกตัวคนออกเป็นสองส่วนหลักๆ ในแง่ท่ีเกี่ยวกับ 

ความสามารถทางจิต ส่วนแรกอยู ่ในสมองซ่ึงเป็นปัญญา 
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ปัญญาเปรียบเสมือนมือสองข้างซ่ึงมปีระโยชน์มากในการท�างาน  

ในแง่น้ันปัญญามคุีณค่า ในความเป็นจริง ปัญญาเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีธรรมะ แต่เจ้านายของ

ปัญญาอยูใ่นส่วนท่ีเรียกว่าหัวใจ ในศูนย์รวมของอารมณ์ น่ันคือ 

เจ้านายท่ีส่ังให้ปัญญาท�างาน เป็นแรงผลักดันท่ีท�าให้อยากได้ 

ส่ิงต่างๆ และอยากมีชีวิตอยู่ กิเลสก็ต้ังอยู่ในส่วนน้ันเช่นกัน 

กิเลสไม่ได้ตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นปัญญา 

ดงันัน้ส่วนท่ีเป็นหัวใจจึงเป็นส่วนท่ีเราต้องพฒันาการปฏิบัติก่อน 

แต่คนบางคนขาดความพอด ีกล่าวคอืเขาใช้ปัญญามากและไม่ได้ 

พัฒนาทางด้านอารมณ์ อารมณ์ของเขาจึงเหมือนกับอารมณ ์

ของเดก็ ความไม่สมดลุนีท้�าให้เขามปัีญหาไม่มีท่ีส้ินสุด ความคดิ 

ความเห็นต่างๆ มากมายของเขาแสดงให้เห็นว่าเขามีปัญญา  

แต่ลึกๆ ลงไปแล้ว อารมณ์ของเขายังหวั่นไหวไม่มั่นคง

วิธีที่ถูกต้องที่จะพัฒนาจิต ก็คือเราต้องพัฒนาอารมณ์เสียก่อน 

พื้นฐานท่ีดีส�าหรับการพัฒนาอารมณ์จะพบได้ในการปฏิบัติตน 

ให้มีศลีและสมาธิ ค�าพดูและการกระท�าของเรามกัจะแสดงให้เห็น 

สภาวะทางอารมณ์ ดงันัน้ในข้ันแรก เราควรฝึกให้สามารถรักษา

ศีลเพือ่เป็นการสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ ถ้าศลียงับกพร่องอยู่  

เม่ือเราหันไปฝึกสมาธิ จิตก็จะคดิเร่ืองศีลท่ีด่างพร้อยและท�าให้

รู้สึกเป็นกงัวล ความกงัวลใจจะไปรบกวนการท�าจิตให้สงบ ซ่ึงมัก 

จะท�าให้เราไม่สามารถรักษาจิตให้สงบเป็นสมาธิได้
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การเข้าสมาธิช่วยให้อารมณ์สงบยิ่งขึ้น สมาธิมีผลท�าให้จิตสงบ

เยอืกเยน็และนิง่ มันช่วยรักษาอารมณ์ เมือ่พฒันาสมาธิได้ดีแล้ว 

สมาธิจะช่วยส่งเสริมปัจจัยท่ีจ�าเป็นส�าหรับการฝึกอบรมทาง 

ด้านปัญญา ปัจจัยเหล่านัน้ได้แก่ ความสว่างกระจ่างแจ้งของจิต 

ความเข้าใจ สัมมาทิฏฐหิรือความเห็นชอบ และสัมมาสังกปัโปหรือ 

ความด�าริชอบ คุณสมบัติเหล่านี้เหมาะสมท่ีสุดส�าหรับการฝึก

อบรมทางด้านปัญญา เมื่อเรามีสมาธิถึงระดับท่ีปัจจัยเหล่าน้ี 

เกิดข้ีนแล้ว เราก็จะสามารถพิจารณาด้วยปัญญาและเข้าใจได้

ลึกซึ้งว่าอะไรคือสาเหตุที่ท�าให้อารมณ์หวั่นไหว

ผลของโทสะคืออะไร

เมื่อเราปล่อยให้ความโกรธเกิดข้ึน ความคิดเหล่าน้ันจะน�าไป 

สู่กรรมซ่ึงเกิดจากตัณหาหรือความอยาก ตัณหาในกรณีน้ีคือ 

ความอยากท่ีจะขจัดความรู้สึกไม่พอใจซ่ึงเป็นสาเหตุและ 

อาจจะท�าให้เกิดความโกรธข้ึนด้วย คนส่วนมากพยายามขจัด

ความรู้สึกท่ีไม่พอใจเหล่าน้ันด้วยการกล่าวหาว่าผู้อ่ืนเป็นต้นเหตุ

ของปัญหาและต�าหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์เขา 

การคิดต�าหนิโทษและโกรธผู้อ่ืน เป็นมโนกรรมชนิดหนึ่งท่ีจะ

หวนกลับมาหาเราในภายหลัง โดยจะก่อให้เกิดความคิดที่เป็น

อกุศลมากข้ึน ตัณหาก่อให้เกิดอุปาทาน ในกรณีท่ีเราโกรธ  
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การยึดมั่นถือม่ันกับสถานการณ์เช่นนั้นย่อมจะก่อให้เกิด

ปฏิกิริยาท่ีเป็นความโกรธ เนื่องจากอุปาทานยังมีอยู่ตรงนั้น  

ความโกรธจึงอาจจะกลับมาเกิดข้ึนอีกได้อย ่างง ่ายดาย 

เมื่อสถานการณ์คล้ายคลึงกันเกิดข้ึนอีกในอนาคต เม่ือมี

สถานการณ์ท่ีท�าให้มีปฏิกิริยาเช่นน้ันเกิดข้ึนอีก (บางทีเราอาจ

จะเห็นบุคคลนัน้บนถนนท่ีไหนสักแห่ง และในทันทีทันใดความ

โกรธเช่นเดิมก็เกิดขึ้นอีก) แล้วเราก็พ่ายแพ้ด้วยการมีปฏิกิริยา

ตอบโต้เหมือนเดิมอีก และมีความเป็นไปได้ที่เราจะสร้างอกุศล

เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างพระธรรมและพระวินัย ทั้งสองอย่างนี้
ท�างานร่วมกันอย่างไรในการปฏิบัติจิตตภาวนา

พระวินัยช่วยควบคุมความประพฤติของพระสงฆ์ เมื่อความ

ประพฤติของพระสงฆ์เป็นไปด้วยดีก็จะไม่มีค�าถามว่า ความ

ประพฤติของพระสงฆ์ถูกหรือผิด เมื่อพระสงฆ์รักษาพระวินัย

อย่างเคร่งครัด ท่านก็สามารถกล่าวได้โดยไม่ต้องลังเลว่า อาตมา

ไม่มีปัญหากับโลก กล่าวคือ พระวินัยท�าให้พระสงฆ์ไม่มีเรื่อง

ท่ีจะต้องเสียใจในภายหลังหรือส�านึกผิดในเร่ืองท่ีท่านมีความ

เกีย่วข้องกบัทางโลก และความมัน่ใจน้ันเป็นเสมอืนพืน้ฐานทาง 



บทที่ 3   ศีล104

ธรรมของศีล สมาธิ และปัญญา ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบอย่างเคร่งครัด ก็เท่ากับว่าเรามีพื้นฐานพร้อมแล้ว

พืน้ฐานดงักล่าวจะท�าให้เราสามารถมุ่งปฏบัิติสมาธิภาวนาได้โดย 

ไม่ต้องกังวลกับสิ่งใด มิฉะนั้นแล้ว ถ้าเรามีข้อกังวลใจเกี่ยวกับ 

ความประพฤติ เราก็มักจะนึกถึงความกังวลใจเหล่านั้น 

และจะท�าให้เกิดความไม่สบายใจข้ึนเม่ือปฏิบัติสมาธิภาวนา  

ซ่ึงในกรณีน้ัน เราจะมีความกงัวลใจและคิดว่า ส่ิงท่ีฉันท�าไปนัน้ 

ถูกต้องไหม เม่ือเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติของเราก็จะไขว้เขวไป  

ถ้าเรารักษาพระวินัยครบถ้วนแล้ว เราก็อาจจะบอกกบัตนเองว่า  

ความประพฤติของฉันไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ที่จะต้องถูกต�าหนิ 

ฉันกไ็ม่จ�าเป็นท่ีจะต้องไปคดิถึงมนัอีก เราสามารถกล่าวเช่นนัน้ 

ได้ด้วยความม่ันใจ เพราะเรารู้ว่าเราปฏิบัติตามพระวินัยได ้

ถกูต้องเหมาะสมในทุกสถานการณ์ เมือ่เรารู้เช่นนัน้ เรากจ็ะมัน่ใจ

ได้ว่าเรามีพื้นฐานท่ีถูกต้องส�าหรับการท�าสมาธิแล้ว พระภิกษุ 

บางรูปพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการรักษาพระวินัยเม่ือปฏิบัติ

จิตตภาวนา ซ่ึงมีผลท�าให้ไม่สามารถได้รับผลดีในการปฏิบัติ 

เกอืบจะเป็นท่ีแน่นอนว่าพระภกิษุเหล่านัน้จะต้องมคีวามกงัวลใจ 

และมีความลังเลสงสัย หรือจบลงด้วยการด�าเนินไปผิดทาง ซ่ึงมี 

หลายกรณีที่เป็นเช่นนั้น

การท่ีจะพัฒนาให้มีศีลในข้ันท่ีละเอียดมากข้ึนจะเป็นไปได้ 

ก็ต่อเมื่อจิตมีความละเอียดมาก ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้เม่ือมีสมาธิ 
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เราอาจกล่าวได้ว่ามีศีลระดับท่ีสูงกว่าหรือละเอียดกว่าวินัยใน

พระปาฏิโมกข์ ศีลระดับละเอียดนี้ไม่จ�าเป็นต้องมีส�าหรับการ

ประพฤติตนเป็นคนดีในโลกน้ี แต่เป็นคุณธรรมท่ีเหมาะสม

ส�าหรับการปฏิบัติสมาธิในระดับต่างๆ 

เมือ่เราพจิารณาศีลในการปฏบัิติธรรม เราจะเห็นได้ว่า ระดับศลี

ของแต่ละคนน้ันจะข้ึนอยู่กับระดับของจิตใจ คนท่ีมศีีลบกพร่อง

กจ็ะมข้ีอจ�ากดัมากกว่าโดยอัตโนมติั กล่าวคอื เขาจะมข้ีอจ�ากดัใน 

ด้านความคิดเห็น พฤติกรรม การกระท�า และส่ิงแวดล้อมของเขา 

ยกตัวอย่างเช่น เมือ่คนกระท�าผิดศลีธรรม เขามกัจะจบลงด้วย 

การติดคุกติดตะราง การท่ีเขาต้องถูกจ�าคุก เขาจึงมีข้อจ�ากัด

เน่ืองจากไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ การถกูจ�าคุกสะท้อนให้เห็น 

สภาวะทางจิตของเขา เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีคนท่ีมีข้อจ�ากัดหรือ 

ข้อบกพร่องทางจิตใจมักจะท�าผิดกฎหมาย โดยมีผลท�าให้ตัว 

เขาเองต้องถูกจ�าคุก ในทางตรงกันข้าม เมื่อบุคคลใดมีศีล 

ครบถ้วนและรักษาศีลอย่างเคร่งครัด เขาก็จะมีข้อจ�ากัดหรือ

ข้อบกพร่องน้อยลง จะเป็นคนตรงไปตรงมาและมีอิสระมากข้ึน  

และศีลของผู้ท่ีพัฒนาจิตข้ึนสู ่ระดับสูงจะมีความละเอียด

มากกว่าศลีของผู้ท่ีมกีารพฒันาทางจิตน้อยกว่า ผู้ท่ีมกีารพฒันา

ทางจิตน้อยกว่า อาจจะเป็นคนดีท่ีค่อนข้างซ่ือสัตย์และเป็น 

คนตรง แต่ยงัมีบางส่ิงบางอย่างในพฤติกรรมของเขาซ่ึงอาจจะไม่

ละเอียดเท่ากบัผู้ท่ีมีการพฒันาทางจติสูง กล่าวคอื ศีลน้ันข้ึนอยู่ 

กับระดับจิตใจของผู้ปฏิบัติ
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กระผมเคยได้ยินมาว่า 
ถ้ามีใครฆ่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เพียงคนเดียว 
คนหลายล้านคนก็จะรอดชีวิต 
ถ้าเราต้องฆ่าใครสักคนเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น 
การกระท�าเช่นนั้นจะเป็นบาปไหม

ศีลเป็นเรื่องเฉพาะตน เราต้องรักษาศีลเนื่องจากเป็นกฎเกณฑ์

ส�าหรับการปฏิบัติภาวนา ด้วยเหตุนั้น ถ้ามีผู้ไปฆ่าคนช่ัวร้าย 

อย่างเช่นฮิตเลอร์ กเ็ท่ากบัว่าเขาผู้นัน้กระท�าอกศุลกรรม ซ่ึงหมาย 

ความว่าเขาจะต้องได้รับผลกรรมจากการกระท�าดังกล่าว  

กล่าวคือ เขาต้องได้รับผลกรรมจากการฆ่านั้น ซึ่งเป็นหนี้กรรม

ที่เขาจะต้องชดใช้ด้วยการได้รับความทุกข์ทรมานในอนาคต 

นีค่อืส่ิงท่ีส�าคญัในเร่ืองของกรรม การฆ่าผู้อ่ืนน้ันเป็นอกศุลกรรม 

เสมอ และผู้กระท�าจะต้องได้รับผลของกรรมดังกล่าวอย่าง

แน่นอน ถึงแม้ว่าเขาจะกระท�าด้วยเจตนาท่ีเขาคิดว่าดีก็ตาม 

ความต้ังใจท่ีจะช่วยเหลือสังคมส่วนรวมได้กลายเป็นโมฆะ 

และถกูลบล้างด้วยเจตนาร้ายท่ีจะต้องมีก่อนท่ีจะสามารถลงมือ

ฆ่าผู้อื่นได้

ดังน้ันการท่ีจะค�านึงถึงคนจ�านวนมากหรือส่ิงท่ีเป็นผลดีท่ีสุด

ส�าหรับสังคมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นั่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะ

น�าไปพิจารณาก่อนที่เราจะลงมือกระท�าสิ่งใด เราต้องพิจารณา
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ก่อนว่าควรท�าส่ิงใดท่ีถูกต้องส�าหรับตัวเราและอนาคตของเรา 

ซ่ึงจะต้องเป็นเช่นนัน้ เพราะว่าจริงๆ แล้ว ส่ิงเดยีวท่ีเราสามารถ

ควบคุมได้ก็คือคุณภาพของสภาวจิตของเรา ซ่ึงเป็นส่ิงเดียว

เท่านั้นที่เราสามารถควบคุมได้

ความดีและความชั่วอยู่ในตัวเรา เนื่องจากมันอยู่ในตัวเรา สิ่งที ่

เกิดข้ึนในโลกภายในนั้นจึงเป็นส่ิงส�าคัญ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลก

ภายนอกเป็นส่ิงท่ีเราไม่อาจจะควบคุมได้ ด้วยเหตุนี้เราจึง 

ไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าการฆ่าฮิตเลอร์จะสามารถช่วยปกป้อง

ชีวิตมนุษย์หลายล้านคนได้จริงหรือไม่ ส่ิงท่ีร้ายแรงกว่านั้น 

อาจจะเกิดข้ึนก็เป็นไปได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใด ผู้ท่ีฆ่า 

ฮิตเลอร์นั้น จะต้องได้รับผลเป็นความทุกข์อย่างแน่นอน

ต�ารวจหรือทหารที่มีสิทธิ์ฆ่าผู้อื่นได้นั้น
จะได้รับกรรมอย่างไร

เจตนาท่ีจ�าเป็นจะต้องมีเพื่อให้สามารถฆ่าผู้อ่ืนน้ัน ไม่ได้เป็น

เจตนาท่ีเป็นกุศลแต่ประการใด มันไม่ส�าคัญว่าเราจะมีฐานะ 

เป็นต�ารวจ เป็นโจร หรือเป็นคนธรรมดาในสังคม เจตนาท่ีจะฆ่า 

ผู้อื่นนั้นก่อให้เกิดอกุศลกรรม 
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จริงอยู่ที่ต�ารวจและทหารต้องท�าหน้าที่ปกป้องสังคม เนื่องจาก

เขาสมคัรใจท่ีจะท�างานเช่นนัน้ เขาก็ต้องซ่ือตรงต่อหน้าท่ีการงาน  

ซ่ึงอาจจะหมายความว่าในการปฏบัิติหน้าท่ี เขาอาจจ�าเป็นจะต้อง 

ฆ่าคนบางคนเพื่อความปลอดภัยของสังคม ดังน้ันเพื่อรักษา

ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโลก จึงจ�าเป็นต้อง

มีบุคคลเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม การกระท�าของเขาย่อมจะก่อให้

เกดิกรรม และสักวันหน่ึงในอนาคต พวกเขาจะต้องได้รับผลของ 

กรรมจากการฆ่าผู้อื่น

พระพุทธเจ้าตรัสว่า มีคนไม่กี่คนเท่านั้นในโลกท่ีตาไม่ฝ้าฟาง  

มีน้อยคนจริงๆ เราไม่อาจจะคาดหวังให้ผู้คนจ�านวนมากเข้าใจ

ค�าส่ังสอนของพระองค์อย่างแจ่มแจ้ง ส่ิงท่ีดท่ีีสุดเท่าท่ีเราจะคาด

หวังได้กค็อื ผู้คนควรได้รับพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า

เก่ียวกับศีลธรรมโดยท่ัวไป ซ่ึงจะช่วยขจัดฝ้าออกจากตาของ 

พวกเขาได้บ้างแม้เพยีงเล็กน้อยกย็งัด ีด้วยวิธีนัน้ คนจ�านวนมากข้ึน 

ก็จะสามารถเข้าใจพระธรรมค�าสั่งสอนได้ 

เท่าท่ีเป็นอยูน้ั่น คนโดยท่ัวไปในโลกไม่สามารถเข้าใจพระธรรม

ค�าส่ังสอนได้อย่างลึกซ้ึง พวกเขาเป็นไปตามกรรม กล่าวคือ 

เขาจะฆ่าคนเมื่อเขาคิดว่ามีความจ�าเป็น และเขาจะถูกลากลง

สู่ภพภูมิท่ีต�่าด้วยการกระท�าเช่นนั้น ซ่ึงมันเป็นเช่นน้ันมานาน

แสนนานแล้ว และผลของกรรมจะท�าให้วงล้อของกรรมหมุน 

ต่อไปในอนาคต 
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คนท่ีมีปัญญามากพอท่ีจะเข้าใจแจ่มแจ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของ

กรรมและผลของกรรม ก็จะทราบดีถึงอันตรายในสถานการณ์

ของตน และรีบหาทางหนอีอกจากวัฏสงสาร ส�าหรับคนเหล่านัน้  

การรักษาศีลอย่างเคร่งครัดจึงเป็นส่ิงส�าคัญมาก พวกเขาจะ

ระมัดระวังอยู่เสมอ

ศีลและกรรม
มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงไร

พื้นฐานของศีลในพุทธศาสนาก็คือทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเรากระท�า

ด้วยกาย วาจา และจิต ย่อมก่อให้เกิดผลติดตามมา จิตไม่ได ้

หมายถึงปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่มันยังหมายถึงใจด้วย

เพราะพืน้ฐานของจิตมาจากศนูย์กลางของใจ มไิด้มาจากปัญญา 

ปัญญาคือสมองของคอมพวิเตอร์ ไม่ใช่พลังงานท่ีขับเคล่ือนมนั 

การกระท�าใดๆ ของเราที่ถูกผลักดันด้วยความโลภ ความโกรธ 

หรือความหลงนั้น จะมีผลร้ายติดตามมา มันไม่ส�าคัญว่าเราจะ

อธิบายเหตุผลของการกระท�าให้ตัวเราเองฟังได้อย่างไร การให ้

เหตุผลของเราไม่ใช่เร่ืองส�าคัญ ประเด็นส�าคัญอยู่ท่ีเจตนาท่ี 

แท้จริงท่ีอยูเ่บ้ืองหลังการกระท�าของเรา การกระท�าท่ีถกูผลักดนั

ด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ความเมตตา หรือความมีน�า้ใจน้ัน 

ก็จะมีผลดีติดตามมา



บทที่ 3   ศีล110

เราเป็นผู้ก�าหนดชะตาชีวิตของเราเองโดยตลอด เพราะผลของ

การกระท�าของเราจะเป็นส่ิงท่ีก�าหนดอนาคตของเราท้ังในชาติ

ปัจจุบันและในชาติต่อๆ ไปในอนาคต ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับเราใน 

ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกระท�าของเราในอดีต  

ซ่ึงอาจจะในชาตินีห้รือในอดตีชาติ วิธีท่ีเรามปีฏิกริิยาตอบรับกบั

สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่ก�าหนดอนาคตของเรา

ด้วยเหตุน้ี เราต้องรับผิดชอบต่อทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกดิข้ึนในชีวิต 

ของเรา เราไม่สามารถท่ีจะโทษผู้อ่ืนได้ เราต้องรับผิดชอบต่อ 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ตลอดจนวิธีการจัดการกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

ในปัจจุบันของเราด้วย ส่ิงต่างๆ เกดิข้ึนกบัเรา และเรามีปฏกิริิยา

ตอบรับกับส่ิงเหล่าน้ัน ไม่ว่าเราจะมีปฏิกิริยาต่อมันอย่างเป็น

อกุศลและเรียนรู้จากประสบการณ์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา

ศีลในพุทธศาสนาเป็นเร่ืองเก่ียวกับความรับผิดชอบเฉพาะตัว

ของเรา เราต้องเข้าใจว่าเราสร้างอนาคตของเราเองทุกขณะ ไม่มี

ใครผู้ใดผู้หน่ึงนอกจากตัวเราเองเท่าน้ันท่ีมาคอยก�ากบั และไม่มี

ผู้ใดมาคอยตัดสินเรา ในระดบัหน่ึงเราก�าหนดชะตาชีวิตของตัว

เราเองตลอดเวลา เพราะไม่ว่าเราจะท�าอะไรย่อมก่อให้เกิดผล

ติดตามมา เราหว่านเมล็ดพชืตลอดเวลา ถ้าเราหว่านเมล็ดพนัธ์ุท่ีด ี

เราก็จะได้เก็บเกี่ยวพืชผลท่ีดี ถ้าเราหว่านเมล็ดพันธุ์ท่ีไม่ดี  

เราก็ย่อมได้รับพืชผลที่ไม่ดีเช่นกัน
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ความจริงเกี่ยวกับการเกิดใหม่ ท�าให้เราเข้าใจดีเกี่ยวกับชีวิตใน

วัฏสงสาร เราจะไม่สงสัยว่า ท�าไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับฉัน เพราะ

เดีย๋วน้ีเราเข้าใจถงึลักษณะของกรรมและผลของกรรม หลายส่ิง

หลายอย่างท่ีเกดิข้ึนในชีวิตนัน้ยากท่ีจะอธิบาย ท�าไมส่ิงต่างๆ ท่ี

ร้ายแรงจึงเกดิข้ึนกบัคนท่ีเราคดิว่าเป็นคนดมีาก ท�าไมคนช่ัวจึง

ดูเสมือนว่ามีชีวิตที่ดี เมื่อเราสามารถมองเห็นภาพรวม เราก็จะ

เข้าใจว่าการกระท�าในอดีตย่อมส่งผลในปัจจุบัน และการกระท�า

ในปัจจุบันย่อมส่งผลในอนาคต

จริงๆ แล้ว จากการท่ีพวกเรามาเกิดแล้วเกดิอีกจนนบัคร้ังไม่ถ้วนนัน้  

พวกเราได้เคยกระท�าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมนุษย์สามารถท�าได ้

ท้ังดีและช่ัวซ�้าแล้วซ�้าอีก บางคร้ังเราเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับ 

คนท่ีกระท�าส่ิงท่ีน่าสยดสยองและโหดร้ายจนไม่สามารถจะ 

บรรยายได้ และเราอาจจะเคยคิดว่า ฉันท�าเช่นนั้นไม่ได้หรอก 

จริงๆ แล้วเราอาจจะเคยกระท�าเช่นน้ันมาเหมอืนกนัในอดตีชาติ 

ดังนั้นเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นได้อย่างไร 

แต่ส่ิงส�าคัญไม่ใช่ส่ิงท่ีเราเคยกระท�าในอดีต แต่เป็นส่ิงท่ีเรา

กระท�าในปัจจุบัน เรามีสติหรือไม่ในขณะน้ี จิตเราก�าลังคิด 

เร่ืองอะไรอยูใ่นขณะนี ้สภาวจิตของเราเป็นกศุลหรืออกศุล ถ้าเรา 

มคีวามต้ังใจท่ีถกูต้อง จากนีต่้อไปเรากส็ามารถท�าแต่กรรมดีท่ีจะ 

น�าไปสู่ความสุขและความเป็นอิสระในอนาคต
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กระผมควรจะฝึกปฏิบัติอย่างไร
เพื่อที่จะสามารถเอาชนะกิเลสได้

ในขั้นแรก เราควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับกิเลสเพื่อจะเรียนรู้ว่ามัน 

ท�าอย่างไรจงึท�าให้เรามีความทุกข์มาก มนัเป็นศัตรูของเรา เราควร 

นึกถึงกิเลสอยู่เสมอ และพยายามพิจารณาดูการท�างานของ 

กิเลสภายในจิตของเรา ให้สังเกตว่ากิเลสอยู่ลึกและละเอียด

มากเพยีงใด ต่อจากน้ันกเ็รียนรู้ส่ิงท่ีเราควรท�าในจิตของเราเพือ่

เอาชนะกิเลสเหล่านั้น 

มนัไม่ใช่เพยีงแค่การน่ังสมาธิอย่างจริงจัง แต่มนัเป็นเร่ืองของการ 

ส�ารวจดูจิตในชีวิตประจ�าวันของเรามากกว่า ซ่ึงตรงจุดนี้เป็น 

จุดท่ีคนจ�านวนมากไม่สามารถท�าได้ส�าเร็จในการปฏิบัติธรรม 

เขาอยากนั่งสมาธิมาก แต่เขาไม่อยากรักษาศีลเพื่อช�าระจิตใน

ชีวิตประจ�าวันให้สะอาด และถ้าไม่รักษาศีลอย่างจริงจังแล้ว  

การภาวนาก็ย่อมจะไม่ก่อให้เกิดผลตามที่ปรารถนา
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บทที่ 4

การพิจารณากาย 
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เป้าหมายของการพิจารณากายนั้น

ไม่ใช่เพื่อให้เกลียดชังร่างกาย

หรือก�าจัดร่างกาย 

นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

เป้าหมายที่แท้จริงก็คือ

เพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์

ระหว่างเรากับร่างกาย
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เหตุใดการพิจารณากายจึงส�าคัญมาก

ความรู้จริงท่ีมีมากข้ึนซ่ึงเกิดจากการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสติและ

ปัญญามักจะท�าให้สามารถเข้าใจส่ิงท่ีผู้อ่ืนไม่สังเกตเห็น และด้วย 

เหตุนี้จึงไม่ค่อยมีการพิจารณาสิ่งนั้นกัน อาตมาหมายถึงความ

หลงใหลท่ีคนเรามีต่อร่างกาย คนมักจะช่ืนชมร่างกายของตนเอง

และหมกมุ่นกบัมนัมาก เขาหมกมุน่กบัความรู้สึกของร่างกายมาก 

จนเขาคิดว่าส่ิงท่ีร่างกายรู้สึกคือความรู้สึกของตนเอง มันเป็น

เร่ืองแปลกท่ีคนเราถอืเอาส่ิงภายนอกและน่ารังเกยีจเช่นร่างกาย

ว่าเป็นของตนเองและเป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนา ในเรื่องเกี่ยวกับ

ร่างกายน้ัน คนเราเหมือนกับอยู่ในโลกแห่งความฝัน มันเป็น

เร่ืองแปลกท่ีเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งในส่ิงท่ีเมื่อพิจารณา

ให้ดีแล้วแทบจะท�าให้ว่ิงหนี แน่นอนว่าร่างกายมีสถานะท่ี 

เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม แต่ในขั้นแรก

จิตของเราต้องปล่อยวางจากการยดึม่ันถือมัน่ในร่างกายเสียก่อน

วิธีการต่างๆ ในการภาวนาพิจารณากายของคนเรามักจะเน้นที ่

การพิจารณาลักษณะท่ีไม่สะอาดและน่ารังเกียจของร่างกาย 

ความทุกข์ของพวกเราส่วนมากเกดิจากการยดึถอืว่าร่างกายเป็น

บาทฐานของการด�ารงชีวิตของเรา และคิดว่าร่างกายเป็นศูนย์รวม 

ของความเป็นตัวตนและบุคลิกภาพของเรา เรามักจะไม่รู้ตัวว่า 

เรามีทัศนคติเช่นน้ี แต่ทัศนคติดังกล่าวมีอยู ่ในจิตระดับ
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สัญชาตญาณ และจิตใต้ส�านึก ซึ่งเมื่อไรที่สัญชาตญาณพื้นฐาน 

เหล่านีป้รากฏในส่ิงท่ีเราต้ังใจกระท�า มันจึงจะแสดงให้เห็นความ 

เป็นตัวตนของเราอย่างชัดเจนในการกระท�าทุกอย่างของเรา 

เรามักจะต้ังใจวางแผนชีวิตของเราให้เป็นไปตามความอยาก

ท่ีเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา เพราะเรามักจะกังวลอยู่เสมอ 

เกี่ยวกับส่ิงท่ีปรากฏออกมาต่อสายตาผู้อ่ืน รวมท้ังแฟช่ัน  

ความม่ันใจ และความสุขสบายของเรา เม่ือเราภาวนาโดย

พิจารณาธรรมชาติท่ีน่ารังเกียจของร่างกาย เราจะเห็นได้ชัดว่า 

ร่างกายโดยตัวมันเองน้ันเป็นส่ิงท่ีไม่ม่ันคงถาวร มีความ

เปลี่ยนแปลง และน่าขยะแขยง เมื่อเข้าใจเช่นนั้นแล้ว เราจะ

สามารถลดความอยากท่ีสะสมมาเกีย่วกบัร่างกาย และในท่ีสุดเรา

อาจจะสามารถปล่อยวางจากการยึดมัน่ถอืมัน่อย่างเหนยีวแน่น 

ว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราได้

หลักการพื้นฐานในการพิจารณาความน่ารังเกียจของร่างกาย 

มีสองวิธี วิธีแรกเป็นการพิจารณาความเสื่อมสลายของร่างกาย 

โดยใช้ซากศพเป็นองค์ภาวนา อีกวิธีหน่ึงก็คือการพิจารณา

ลักษณะที่น่าขยะแขยงของร่างกายในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ 

เนื่องจากเป ็นการยากท่ีจะจินตนาการให ้ เห็นชัดเจนถึง

กระบวนการท่ีร่างกายของเราเส่ือมสลายหลังจากเสียชีวิต ดงันัน้ 

การพิจารณาซากศพของผู้อ่ืนจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่าง

แน่นอน น่ีคือส่ิงท่ีผู้ปฏิบัติได้รับค�าแนะน�าให้พิจารณากันใน
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สมัยพุทธกาล ซ่ึงมีประเพณีท้ิงศพไว้ให้เน่าเฟะในเชิงตะกอน 

อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะพิจารณาเช่นนั้นไม่มีอีกแล้วในสังคม

สมัยใหม่ในปัจจุบัน

ด้วยเหตุน้ีอาจจะเป็นการง่ายกว่าท่ีจะเร่ิมต้นด้วยการพิจารณา 

“อสุภกรรมฐาน” โดยเน้นการพิจารณาความไม่สวยงามและ 

น่ารังเกียจท่ีเห็นได้ชัดในร่างกายเราในขณะท่ีเรายังมีชีวิตอยู่ 

ให้พิจารณาผิวหนัง ผิวหนังเป็นเนื้อเยื่อบางๆ ที่ปกปิดเนื้อและ

อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ถึงแม้ว่าดูเผินๆ จะเห็นว่าผิวหนัง

น้ันสะอาดและสวยงาม แต่เมือ่พจิารณาดใูกล้ๆ กจ็ะเห็นเน้ือเยือ่

เป็นชั้นๆ เหี่ยวย่น มีเหงื่อและไขมันที่ถูกขับออกมาจ�านวนมาก 

การช�าระล้างและขัดถูผิวกายอยู่เสมอเท่านั้นจึงจะท�าให้เราและ 

ผู้อ่ืนสามารถทนกับมันได้ ผมอาจจะได้รับการหวีและจัดทรง

อย่างประณีตสวยงาม แต่ถ้ามีเส้นผมสักสองสามเส้นตกลงใน

จานอาหาร เส้นผมน้ีก็จะท�าให้ความอยากรับประทานอาหารน้ัน 

หายไปในทันที น่ีเป็นเพราะเหตุใด เน่ืองจากผมบนศีรษะและขน 

ตามร่างกายเป็นส่ิงท่ีสกปรกโดยตัวมนัเอง จึงเป็นเหตุให้เราต้อง

สระผมและอาบน�้าช�าระล้างร่างกายอยู่เสมอ 

ในความเป็นจริง ไม่มีส่ิงใดท่ีสัมผัสร่างกายแล้วจะสะอาดอยู ่

ได้นาน เพราะร่างกายเป็นส่ิงท่ีสกปรกตามธรรมชาติของมันเอง  

เน่ืองจากมีคราบเหง่ือไคลและกล่ินท่ีสะสมในร่างกายเรา เส้ือผ้า

และผ้าปูท่ีนอนของเราจึงต้องซักอยู่เสมอ แม้แต่อาหารท่ีเรา 
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รับประทาน ก็ยังกลายเป็นของสกปรกเมื่อถูกบดเคี้ยวด้วยฟัน

และผสมกับน�้าลาย

ในการภาวนาแบบด้ังเดิมของพุทธศาสนา มีการแนะน�าให้ใช้ 

กายคตาสติกรรมฐาน ซ่ึงเป็นการพจิารณาอาการ 32 ของร่างกาย 
เป็นหลักในการพจิารณากาย โดยให้ใช้อาการ 32 นีแ้ทนร่างกาย 
ของมนุษย์ท้ังหมดอย่างคร่าวๆ เมื่อเราพยายามท่ีจะนึกภาพ

อวัยวะดงักล่าวในข้ันแรกน้ัน การน�าหนงัสือกายวิภาคท่ีมรูีปภาพ 

สรีระร่างกายของมนุษย์มาใช้เพื่อให้สามารถนึกภาพในการ

พิจารณากายคตาสติก็จะเป็นประโยชน์ ความเคยชินกับขนาด  

รูปทรง และต�าแหน่งของอวัยวะแต่ละส่วน กจ็ะช่วยท�าให้สามารถ 

จินตนาการภาพได้ง่ายข้ึน ข้ันแรกให้ตรวจดแูละวิเคราะห์ให้ท่ัว

ร่างกายอย่างละเอียดจากภายนอกเข้าสู่ภายใน เมือ่แคล่วคล่อง

ช�านาญแล้ว กใ็ห้พจิารณาเข้าไปข้างในทีละข้ัน ทีละส่วน โดยใช้ 

สติและปัญญาเข้ามาช่วยน�าทาง เนือ่งจากผิวหนงัหลอกเราได้ง่าย 

เพราะมีลักษณะลวงตา เราจึงต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง 

ให้มาก หลังจากพิจารณาผิวหนังจนละเอียดแล้ว ให้ลอก 

ผิวหนังออก และพจิารณาอวัยวะภายใน ตลอดจนส่ิงท่ีถกูขับออก 

มาจากร่างกาย รวมทั้งอุจจาระ ปัสสาวะ แล้วตามการพิจารณา

ด้วยวิธีใดก็ได้ที่ถูกกับจริตนิสัยของเรา

เม่ือเราพจิารณากายภายในและกายภายนอกอยูเ่ป็นประจ�า กจ็ะม ี

อวัยวะบางส่วนท่ีเร่ิมจะโดดเด่นในความรู้ของเรา เราควรให้ความ 
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สนใจกับอวัยวะท่ีดึงดูดความสนใจของเราเป็นพิเศษ และเร่ิม

เพ่งพจิารณาไปท่ีอวัยวะดังกล่าวให้มากข้ึน เมือ่พจิารณาอวัยวะ 

ส่วนใดส่วนหน่ึงเพียงอย่างเดียวให้ลึกลงไปอย่างละเอียด 

จนกระท่ังเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาว่ามีลักษณะเป็น

อย่างไร ผู้ปฏิบัติกจ็ะสามารถท่ีจะขยายความรู้น้ันและน�าไปปรับ

ใช้ในการพิจารณาอวัยวะส่วนอ่ืนๆ ท่ัวร่างกาย เพราะอวัยวะ 

ทุกส่วนของร่างกายมลัีกษณะเดียวกันตามธรรมชาติ คอืสกปรก 

น่าขยะแขยง และน่ารังเกียจท้ังส้ิน เราจะไม่พบความเป็นตัวเรา

ที่มั่นคงและน่าพึงพอใจในร่างกายนี้เลย

การพจิารณาซ�า้ๆ เช่นน้ีอยูเ่สมอ และมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงข้ึน 

ด้วยความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ัง จะช่วยปลดปล่อยจิต

ออกจากความคิดผิดๆ เกี่ยวกับร่างกาย ซึ่งจะท�าให้กิเลสที่เคย 

แน่นหนาจากการยึดติดท่ีผิดๆ น้ันเบาบางลง เน่ืองจากเราได้รู้ว่า 

ร่างกายมีความส�าคัญลดน้อยลง จิตก็เริ่มที่จะสว่างไสวมากขึ้น 

อย่างเห็นได้ชัด เมื่อจิตสว่างมากข้ึน ปัญญาก็จะมีมากข้ึน 

สมาธิก็จะปล่อยให้ปัญญาเข้าถึงและขจัดกิเลสท่ีอยู่ลึกด้วย

การพิจารณาลงลึกอย่างละเอียดถ่ีถ้วน เมื่อมีการถอดถอน

ท�าลายกิเลส การพิจารณาก็จะท�าให้สมาธิหยั่งลงได้ลึก ดังนั้น

การท�างานร่วมกันของสติและปัญญาจึงส่งเสริมซ่ึงกันและกัน 

และยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิบัติจิตตภาวนาใน 

ทุกด้านด้วย
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กระผมไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับ
การพิจารณากายมากนัก

ประการแรก ตามปกติความเข้าใจน้ันเป็นระดบัปัญญา เราอาจจะ 

เห็นตัวอย่างซ่ึงน�ามาใช้ได้จริง แต่อาจจะยอมรับความจริงเช่นน้ัน 

ไม่ได้ ผลจากการพิจารณากายจะปรากฏให้เห็นในรูปแบบท่ี

ค่อนข้างแปลก ในขณะที่เราพิจารณากายนั้น เราจะรู้สึกว่าเรา

ไม่ได้รับผลอะไรมากมายนัก ยกตัวอย่างเช่น เราไม่ได้มีสมาธิ

ในระดับที่จิตสงบละเอียดประณีต แต่ต่อมาหลังจากปฏิบัติไป

เร่ือยๆ อย่างสม�่าเสมอ ผลก็จะเร่ิมปรากฏให้เห็น เราเริม่จะรู้ว่า 

ร่างกายไม่ได้เป็นไปตามท่ีเราคิด เราจะเร่ิมคลายความกังวล

เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของร่างกายและความเป็นอยู่ท่ีดี 

ของมัน ผลจากการพิจารณากายคตาสติสามารถท�าให้เกิด

ปฏิกิรยิาทีเ่ห็นได้ชดัจากผู้อ่ืนด้วย คือมักจะท�าให้ผู้อืน่ไม่เข้ามา

ยุง่กบัเรา เขาเองกไ็ม่ทราบว่าท�าไมเขาจึงรู้สึกไม่อยากอยูใ่กล้เรา 

และตัวเราเองก็เช่นกัน มักจะไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใด

เรามคีวามหลงมากเก่ียวกับร่างกายของเรา เม่ือความหลงเหล่านี้

เร่ิมลดลงไป ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเร่ิมหายไปด้วย เมือ่ความมี

ตัวตนเข้ามาเกีย่วข้อง ร่างกายกจ็ะมีความส�าคญั เราเร่ิมท่ีจะเห็น

ว่าทัศนคติของเราท้ังหมดเกีย่วกบัโลกข้ึนอยูก่บัร่างกาย เมือ่เรา

พิจารณาสิ่งต่างๆ ที่เรากระท�าในชีวิตของเรา เราจะพบว่าเกือบ
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ทุกอย่างที่เราท�าขึ้นอยู่กับร่างกาย เราสร้างบ้านเพื่อสนองความ

ต้องการทางกาย รถและบ้านเมืองสร้างข้ึนตามขนาดสัดส่วน

ของร่างกายมนุษย์ ทุกอย่างท่ีเราใช้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกบั

ความต้องการของร่างกาย เมื่อความหลงเกี่ยวกับร่างกายของ

เราหมดไป ความหลงของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกนี้ก็เริ่ม

ที่จะหมดไปด้วย

เราจะพิจารณากายคตาสติ
ไปพร้อมๆ กับเวทนาได้ไหม 

เรามักจะรู้สึกว่าทุกขเวทนาเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายหรืออยู ่

ในร่างกาย เมื่อเราพิจารณากายและเห็นว่ามันเป็นอย่างไร เราก็ 

จะสงสัยว่าทุกขเวทนาเป็นส่ิงเดียวกันกับร่างกายหรือไม่ 

ทุกขเวทนาอยู่ในร่างกายจริงหรือไม่ จริงๆ แล้วมันอยู่ท่ีใด 

ในการใช้วิธีพิจารณาเช่นนั้น เราก็จะสามารถพิจารณากายกับ

ทุกขเวทนาไปพร้อมๆ กันได้ในการปฏิบัติ แต่การพิจารณา

ทุกขเวทนานั้นต้องใช้ความละเอียดมากกว่าการพิจารณากาย 

ต�าแหน่งของทุกขเวทนาจะย้ายไปย้ายมา มันจะย้ายที่อยู่เสมอ 

ในขณะทีอ่วยัวะในร่างกายจะอยู่คงทีม่ากกว่า ดังนั้นจึงง่ายกว่า

ท่ีจะพิจารณาและเอาจติไปต้ังจดจ่ออยูท่ี่อวัยวะน้ันๆ ด้วยเหตุนี ้

การพิจารณากายจึงท�าได้ง่ายกว่าการพิจารณาเวทนา
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ร่างกายเป็นส่ิงท่ีเรารู้จักดีพอท่ีจะน�าอวัยวะส่วนต่างๆ เข้าไป

พิจารณาในจิตและเพ่งพินิจอยู่กับมัน พลิกดู และคิดพิจารณา

เพื่อดูลักษณะและความเก่ียวข้อง ตลอดจนเหตุและผลต่างๆ 

เกี่ยวกับอวัยวะเหล่านั้น แต่มันก็ยากท่ีจะท�าเช่นน้ันกับเวทนา 

การพิจารณาจิตและสภาวจิตต้องใช้ระดับความละเอียดลึกลง

ไปมากขึ้นอีก ดังนั้นจึงท�าให้ยากยิ่งขึ้น เนื่องจากเราคุ้นเคยกับ 

ร่างกายดีอยูแ่ล้ว ร่างกายจงึเป็นองค์ภาวนาท่ีดสี�าหรับการภาวนา

ขั้นต้น 

เมือ่เราช�านาญในการพจิารณากายแล้ว ระดับของสติและปัญญา

ท่ีเราได้จากการปฏิบัติน้ันจะช่วยให้การพจิารณาข้ันละเอียด เช่น 

การพิจารณาเวทนาและสภาวจิต ท�าได้ง่ายขึ้น

ถ้าเราเริ่มพิจารณากายด้วยการพิจารณาผม  
ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นต้น จะเป็นวิธีท่ีดท่ีีสุดไหม

การเลือกว่าวิธีใดดีท่ีสุดท่ีจะน�ามาใช้ในการพิจารณากายนั้น 

ข้ึนอยูก่บัแต่ละคน ถงึแม้ว่าการเร่ิมต้นด้วยการพจิารณาผม ขน 

เล็บ ฟัน และหนัง มักจะเป็นพื้นฐานที่ดีมากเสมอ แต่หากเรา

อยากจะพจิารณาส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา ศรีษะ และ

อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เป็นต้น กเ็ป็นการฝึกหัดท่ีดเีหมือนกนั  
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ให้พิจารณาว่าร่างกายเป็นเพียงท่ีรวมของอวัยวะส่วนต่างๆ  

มันไม่ได้เป็นก้อนเป็นแท่งเดยีวท้ังร่าง นอกจากศรีษะแล้ว ยงัม ี

อวัยวะส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอีกท่ีสามารถจะตัดออกได้โดย 

ท่ีร่างกายไม่ตาย เราสามารถตัดอวัยวะหลายส่วนออกโดยไม่ท�า 

ให้ร่างกายตาย แล้วค่อยพิจารณาว่า “ถ้าฉันเรียกมันว่าร่างกาย

ของฉัน แล้วแขนน้ีเป็นของฉันด้วยไหม แล้วถ้าตัดมันท้ิงไป  

มันจะยังเป็นแขนของฉันอยู่หรือไม่”

การพจิารณากายเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ เราสามารถพจิารณาวิเคราะห์

ร่างกายได้หลายวิธี การแยกร่างกายออกเป็นธาตุก็นับว่าเป็น 

การพิจารณาท่ีน่าสนใจ เราสามารถพิจารณาร่างกายว่าเป็น 

“ดิน น�้า ลม ไฟ” เราสามารถพิจารณาร่างกายเช่นนั้น แต่ธาตุ

ทั้งสี่เหล่านี้ก็เป็นเพียงสัญลักษณ์ เมื่อเราพิจารณาร่างกายด้วย

กล้องจลุทรรศน์ เรามองไม่เห็นว่ามีธาตุดนิตรงไหนเลย ธาตุลม 

น�้า และไฟ ก็เช่นกัน เรามองไม่เห็น การที่เราพิจารณากายให้

เป็นธาตุน้ันก็เป็นเพียงวิธีการวิเคราะห์วัตถุ และจิตก็ต้องเป็น 

ผู้วิเคราะห์เองด้วย โดยเราต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น เมื่อจิต 

วิเคราะห์ จิตก็คิดเกี่ยวกับดิน น�้า ลม ไฟ แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็น 

เพียงสัญลักษณ์ท่ีจิตใช้กบัวัตถธุาตุเท่าน้ัน แต่เราไม่สามารถพบ 

เห็นธาตุเหล่านี้ภายนอกจิตได้เลย

วิธีพิจารณาธาตุกรรมฐานน้ีมีประโยชน์ส�าหรับผู้ท่ีพิจารณากาย

ว่าเป็นธาตุส่ี ส่ิงท่ีเราก�าลังกระท�าอยู่นีก้เ็ป็นเพยีงวิธีการพจิารณา
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วิธีหน่ึง หากวิธีน้ีได้ผล เราก็ควรใช้วิธีน้ีในการพิจารณากาย  

เมื่อเราพิจารณากาย เราก็อยากจะเหน็กายตามความเป็นจริงว่า  

“มันไม่ใช่ตัวเรา มันไม่ใช่ของเรา มันไม่ใช่ของดีวิเศษอะไร”  

วิธีที่จะท�าเช่นนี้ได้ก็คือการพิจารณาว่ากายเป็นธาตุทั้งสี่

จ�าเป็นไหมที่เราจะต้องมีสมาธิดีก่อน
ที่จะฝึกหัดพิจารณากาย

ความสงบและจิตตั้งมั่นที่ได้จากการท�าสมาธินั้นเป็นพื้นฐานที่ดี

ส�าหรับการพิจารณากาย เมื่อจิตรวมเป็นสมาธิ มันจะสงบลึก 

มีพลังและใสกระจ่าง สมาธิที่แหลมคมนี้ควรจะน�าไปใช้ในการ

เดินปัญญาเพื่อท่ีจะขจัดกิเลสความหลงออกจากจิต โดยจิตท่ี

สงบและต้ังม่ันเป็นสมาธิก็จะปล่อยให้ปัญญาเข้าไปลึกเพื่อท่ีจะ

ขจัดกิเลสด้วยการใช้การพิจารณากายเป็นส�าคัญ 

ในทางกลับกัน การท�าลายกิเลสก็จะช่วยให้สามารถท�าสมาธิได้

ลึกขึ้นเช่นกัน ด้วยวิธีนี้ สมาธิและปัญญาท�างานร่วมกันเพื่อจะ

น�าพาผู้ปฏิบัติไปตามรอยทางด�าเนินของพระพุทธเจ้าเพื่อความ

รู้แจ้งเห็นจริง
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กระผมจ�าได้ว่าท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง
เคยกล่าวว่า เมือ่เราเดนิจงกรม อย่าเดนิอย่างเดยีว 
ให้ดึงล�าไส้ออกมาแล้วเอาไปพันรอบคอด้วย

นี่คือวิธีที่เราจะท�าลายความยึดมั่นถือมั่นกับร่างกาย เราไม่รู้ว่า

เรายึดติดกับร่างกายนี้มากเพียงใด และเราก็ไม่รู้ว่าเรารู้สึกมาก

เพยีงไรว่าร่างกายน้ีเป็นส่วนหน่ึงของตัวเรา ซ่ึงท�าให้จ�าเป็นท่ีเรา

จะต้องปล่อยวางความยึดติดกับร่างกาย 

วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะลดความยึดติดกับร่างกาย คือการพิจารณา 

กายคตาสติกรรมฐาน ด้วยการพิจารณาส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

หรือเราอาจจะพิจารณาอสุภกรรมฐาน ด้วยการพิจารณาความ

น่ารังเกยีจของร่างกายท้ังในขณะท่ียังมีชีวิตอยูห่รือท่ีเป็นซากศพ

เน่าเปื่อยผุพังก็ได้ นี่คือวิธีการส�าคัญในการท�าลายความยึดมั่น

ถือมั่นในร่างกาย

เมื่อเราพิจารณาธรรมชาติอันน่ารังเกียจของร่างกาย เราต้องท�า 

ความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเราไม่ควรเกลียดชังร่างกายนี ้นัน่เป็นวิธี

ท่ีไม่ถกูต้อง เราเพยีงอยากจะเห็นธรรมชาติท่ีน่ารังเกยีจของมนั

เท่าน้ัน มันเหมอืนกบัเปิดตู้เยน็และเห็นช้ินเน้ือท่ีเน่าอยูใ่นน้ันมา

ห้าสัปดาห์แล้ว เรารู้สึกว่ามนัน่ารังเกยีจ แต่เรากไ็ม่ได้เกลียดมนั

แต่อย่างใด เราเพียงแต่จะเอามันออกจากตู้เย็นและโยนท้ิงลง 

ในถังขยะเท่าน้ันเอง ร่างกายน้ีก็เช่นกัน เราไม่ได้อยากท่ีจะ
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เกลียดชังมัน ซ่ึงเป็นความคิดท่ีไม่ถูกต้อง เราเพียงอยากจะ

เห็นความน่ารังเกียจและความน่าขยะแขยงของร่างกายด้วยใจ

เป็นกลาง

ในความเป็นจริง เรายึดม่ันถือม่ันกับร่างกายนีม้าต้ังแต่เกดิ ตอนน้ี 

เราก็ยังยึดติดกับมันและจะต้องดูแลมันไปจนตาย ข้อดีก็คือ

ขณะท่ีเรายงัเกีย่วข้องกบัร่างกายนี ้เรายงัมโีอกาสท่ีจะพฒันาการ

ปฏิบัติธรรมของเรา ร่างกายมนุษย์ท�าให้เรามโีอกาสอันน้ัน และ

ด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างจะมีคุณค่า เราจะต้อง 

ใช้ร่างกายไปในทางท่ีถูกต้องเพื่อท�าลายกิเลสท่ีก่อให้เกิดการ 

ยึดมั่นถือมั่น นี่คือเป้าหมายที่แท้จริง 

เป้าหมายของการพจิารณากายน้ันไม่ใช่เพือ่ให้เกลียดชังร่างกาย

หรือก�าจัดร่างกาย นัน่เป็นส่ิงท่ีไม่ถกูต้อง เป้าหมายท่ีแท้จริงกคื็อ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับร่างกาย

จิตกับร่างกายมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ความคดิว่าเราเป็นใครและผู้อ่ืนเป็นใครน้ัน ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีเราพบ 

เห็นในโลกรอบตัวเรา แต่ความจริงเกีย่วกบัส่ิงเหล่านีไ้ม่ได้เหมอืน 

กบัท่ีเราคิด มันไม่เหมือนกับท่ีเราจินตนาการ ความจริงเกีย่วกบั 
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เราน้ันเป็นเร่ืองของจิตมากกว่ากาย ร่างกายไม่ใช่คน ร่างกายนัน้ 

เป็นส่ิงท่ีเราเรียกว่า “ส่ิงท่ีถูกยึดม่ันถือมัน่” คนเรายดึติดและใช้ 

ร่างกาย แล้วความหลงก็ท�าให้เขาคิดว่าร่างกายนั้นเป็นตัวเขา 

เมื่อคนเราคิดว่าตนเองคือร่างกาย เขาก็จะมีความกังวลกับมัน 

เน่ืองจากร่างกายเป็นบาทฐานของชีวิตของเขา เขาจึงกลัวท่ีจะ

สูญเสียร่างกาย ร่างกายเหมือนกับเป็นบ้าน บ้านที่เขาสามารถ

กลับไปได้ เม่ือส่งจิตออกไปข้างนอก มันกส็ามารถกลับมาท่ีฐาน

เดมิได้ มนัเป็นทีเ่กาะทีย่ดึของจติ ดงันั้นเขาจึงรูส้กึว่าปลอดภัย

ในฐานที่ตั้งนั้น หากไม่มีฐานเสียแล้ว เขาจะกลับไปที่ใด เขามี 

ความรู้สึกว่าไม่มท่ีีไป เขาจะต้องอยู่อย่างเคว้งคว้างและล่องลอย 

ไปมาโดยปราศจากท่ียึดเหน่ียว มนุษย์จึงต้องการฐานเพือ่ใช้เป็น 

หลักยึดในโลกนี้

คนเรายึดติดกับร่างกายเพราะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยเมื่อมี

ร่างกาย ถงึแม้ว่าร่างกายนีจ้ะไม่ใช่ส่ิงท่ีมัน่คงกต็าม ร่างกายอาจจะ 

เจ็บป่วยโดยไม่คาดคิด ร่างกายอาจจะตายท่ีไหนเมื่อไรก็ได้  

เม่ือมีโรค เราก็ไม่รู้ว่าโรคมันเกิดข้ึน จนกระท่ังเราล้มป่วยลง 

ความตายกเ็ช่นเดียวกัน ดังน้ันร่างกายจึงเปราะบางมาก มนัต้อง

อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่าเราต้องมีอากาศ

ส�าหรับหายใจ มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับชีวิตมนุษย์ มีอาหารที ่

เหมาะสมกบัระบบย่อยอาหาร และมส่ิีงป้องกนัภัยจากสัตว์และ

แมลง ร่างกายต้องการปัจจัยท้ังหมดน้ีในส่ิงแวดล้อมของตน 
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เพื่อให้อยู่รอด ถ้าขาดปัจจัยเหล่าน้ี หรือปัจจัยเหล่านี้แปร 

เปล่ียนไป ร่างกายก็จะต้องตาย ร่างกายจะต้องอยู่ท่ีอุณหภูมิ

ต�่ากว่า 50 องศาเซลเซียส และสูงกว่า -40 องศาเซลเซียส 
เนื่องจากร่างกายของคนเรามีความเปราะบางมาก มันจึงไม่ใช ่

ที่พึ่งอันมั่นคงถาวร ดังนั้นเราจึงควรมองหาที่พึ่งอย่างอื่น 

เม่ือเรารู้ความจริงว่าร่างกายนีพ้ึง่ไม่ได้ เราควรพจิารณาตรวจสอบ 

ว่าเหตุใดร่างกายนี้จึงพึ่งไม่ได้ เพื่อดูว่าจะมีท่ีพ่ึงอ่ืนท่ีดีกว่าน้ี 

หรือไม่ เพ่ือท่ีจะทดแทนการยดึติดกบัร่างกายนี ้เมือ่เราพจิารณา

เช่นน้ี เราจะพบว่ากิเลสเป็นผู้สร้างความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยั

ให้กับเรา เป็นเพราะกิเลส เราจึงไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหน เราก�าลังจะ

ไปไหน หรือจิตของเราจะไปยึดติดกับอะไรอีกต่อไป เราไม่รู้ว่า

ต่อไปอะไรจะเกิดข้ึน เรามีทางเลือกเดียวคือต้องพยายามท่ีจะ

ท�าลายกิเลส การท�าลายกิเลสได้จะเป็นทางเดียวท่ีจะท�าให้เรา

มีความปลอดภัยโดยปราศจากความหว่ันไหวต่อส่ิงใด นั่นคือ

สิ่งเดียวที่เราจะต้องท�าให้ได้ 

แต่ถ้าเราพยายามก�าจัดกิเลสด้วยการไปยึดติดกับวัตถุส่ิงหนึ่ง 

ส่ิงใด เรากจ็ะไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้ เพราะเราไม่สามารถท่ี

จะครอบครองวัตถนุัน้ได้ แม้แต่ร่างกายนี ้เรากย็งัไม่อาจจะกล่าว 

ได้ว่ามันเป็นของเราจริงๆ
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ร่างกายและผัสสะทางกายเชื่อมต่อกันอย่างไร

ร่างกายอยู่กับเราท่ีนี่และเรารู้จักมัน แต่เรารู้จักมันได้อย่างไร  

เรารู้จักมันด้วยผัสสะ ผู้รู้ผัสสะเหล่าน้ันไม่ใช่ส่ิงเดยีวกนักบัผัสสะ  

ผู้รู้ผัสสะเป็นอีกส่ิงหน่ึงต่างหาก ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่เคยเป็น

เจ้าของร่างกายจริงๆ 

สมมุติว่าเราต้องการท่ีจะมส่ิีงหน่ึงส่ิงใด เรากไ็ปซ้ือมนัมา แล้วเรา 

ก็คิดว่า ตอนนี้มันเป็นของฉันแล้ว แต่พูดกันจริงๆ มันไม่ใช่

ของเราแต่อย่างใด มันเป็นเพยีงวัตถุอย่างหน่ึงในโลกนี ้มันเป็น 

ของส่ิงหน่ึงต่างหาก ผู้ท่ีอ้างว่าเป็นเจ้าของคือส่ิงท่ีอยู่ภายใน

ร่างกาย เจ้าของท่ีอยู่ภายในไม่อาจท่ีจะสัมผัสกับวัตถุน้ันได้

โดยตรง เพียงแค่ได้รับรู้ว่ามันเป็นสิ่งภายนอก เป็นอีกสิ่งหนึ่ง

ต่างหากที่ไม่ใช่ตัวเรา

ในท�านองเดียวกัน ร่างกายนี้กับตัวเราก็ไม่ได้เป็นส่ิงเดียวกัน 

เม่ือเราพิจารณาธรรมชาติของมนั เรากจ็ะเห็นว่าเรารู้จักร่างกายนี้

จากผสัสะ ซึง่ได้แก่ การเหน็ ได้ยิน ดมกลิน่ ลิม้รส และสัมผสั 

แต่ส่วนใหญ่รู้จักด้วยเวทนาหรือความรู้สึกมากกว่า เรารู้จัก

ร่างกายนี้ด้วยความรู้สึก ดังนั้นความรู้สึกจึงเป็นสิ่งที่บอกเราว่า

ร่างกายท่ีเรายดึถอืเป็นว่าของเรานีมี้ลักษณะเป็นอย่างไร ซ่ึงเป็น

ร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรา เมื่อเราคิดว่าร่างกายนี้เป็น

ของเรา เราจึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของร่างกาย ไม่ว่าอะไรจะเกดิข้ึน 
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กบัร่างกาย เราคิดว่ามนัเกิดข้ึนกับเรา เมือ่ร่างกายป่วย เรากงัวล

และไม่สบายใจ เมื่อร่างกายได้รับบาดเจ็บ เราก็ไม่สบายใจอีก 

เราไม่สบายใจเน่ืองจากเราไปยึดม่ันถอืม่ันกบัร่างกายนี ้เราคดิว่า 

มนัเป็นตัวเรา เป็นส่วนส�าคญัของตัวเรา ไม่ว่าอะไรจะเกดิข้ึนกบั 

ร่างกายนี้ เราคิดว่ามันเกิดขึ้นกับเรา

เมื่อเรารู้จักธรรมชาติท่ีแท้จริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรแล้ว  

เราก็หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือม่ันกับร่างกายนี้ ดังน้ันส่ิงใด

เกิดขึ้นกับร่างกายก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกต่างหาก เสมือนว่า

ร่างกายของผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บหรือป่วย ทุกขเวทนาเป็นส่ิงท่ีรู้สึก

ได้ในร่างกาย แต่เราไม่มีความกังวลใดๆ เกีย่วกบัความเจ็บปวด 

มนัไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เน่ืองจากมันไม่ใช่ตัวเราหรือของเรา 

มันจึงไม่ท�าให้เกิดความหวั่นไหวเหมือนดังที่เราเคยเป็น มันไม่ 

สามารถลากเราไปกับมัน จิตไม่ใช่ร่างกายและมันเป็นอิสระ 

เนือ่งจากจิตเป็นอิสระและไม่เกีย่วกบัร่างกาย มนัจึงมคีวามรู้สึก

มั่นคง มันรู้ว่าอย่างน้อยกิเลสก็ถูกก�าจัดไปบ้างบางส่วน จิตรู้ว่า

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มันก็จะไม่หลงทางอีก มันจะไม่ตกอยู่ใน

อันตรายด้วยการหันกลับไปยึดม่ันถือม่ันว่าร่างกายเป็นตัวเรา

ของเราอีก นี่คือผลที่เราต้องท�าให้ได้ในการปฏิบัติจิตตภาวนา
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การพิจารณากายท�าได้หลายวิธีใช่ไหม

การพิจารณากายท�าได้สองวิธี วิธีแรกเป็นแบบ “สมถภาวนา” 

ส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็นแบบ “วิปัสสนาภาวนา” หรือใช้ปัญญาใน

การพิจารณา 

ในการพิจารณาแบบสมถภาวนา เราพิจารณาต้ังจิตจดจ่ออยู่ท่ี

ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น ผิวหนัง และไม่ต้องคิดถึง

มันมาก เพียงแค่ต้ังจิตจดจ่ออยู่ท่ีผิวหนังให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ท�าได้ การท�าเช่นน้ันเป็นเสมือนการบริกรรม เช่นเดียวกนักบัการ

บริกรรมค�าว่า “พทุโธ” ข้อดขีองวิธีนีค้อืเมือ่เรามคีวามสงบด้วย

การใช้วิธีน้ี จึงท�าให้ง่ายต่อการพิจารณากายและพัฒนาให้เกิด

ปัญญา เนื่องจากจิตของเราจดจ่ออยู่ที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง 

การพิจารณากายสามารถท�าได้อีกวิธีหนึ่งโดยเร่ิมด้วยการ

ต้ังค�าถามเกี่ยวกับธรรมชาติของร่างกาย ผิวหนังมาจากไหน 

ลักษณะของผิวหนังเป็นอย่างไร ถ้าฉันไม่อาบน�า้ช�าระร่างกายแล้ว  

ผิวหนังจะเป็นอย่างไร มันมีประโยชน์หรือไม่ จะเกิดอะไรข้ึน

หากผิวหนังหลุดลอกออกมา สมมุติว่าเราลอกผิวหนังออกมา 

สักแผ่นหนึ่งแล้วมันจะเป็นอย่างไร ให้พิจารณาอวัยวะทุกๆ  

ส่วนท่ีประกอบกันเข้าเป็นร่างกายนี้ นี่คือวิธีการพัฒนาให้เกิด

ปัญญา
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ร่างกายเป็นก้อนแข็งมากใช่ไหม

ไม่ใช่ ภายในร่างกายมส่ีวนท่ีเป็นช่องเป็นโพรงมากกว่าส่วนท่ีเป็น

ของแข็ง พระพทุธเจ้าทรงเปรียบเทียบร่างกายมนษุย์ว่าเหมอืนกบั 

ก้อนฟองน�้าที่ลอยอยู่ในแม่น�้าคงคา ก้อนฟองน�้าประกอบด้วย

ฟองอากาศจ�านวนมาก สิ่งที่ปรากฏเป็นของแข็งในก้อนฟองน�้า

เป็นเพียงภาพลวงตา ความจริงก็คือแม้แต่ส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นว่า

เป็นก้อนแข็ง รวมท้ังร่างกายนี ้ส่วนใหญ่เป็นช่องเป็นโพรง ถ้าเรา 

มองในแง่วิทยาศาสตร์เก่ียวกับโครงสร้างของอะตอม ระยะห่าง

ระหว่างอะตอมในร่างกายกว้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาด

ของอะตอม ยิง่ไปกว่าน้ัน แม้แต่ภายในอะตอมเองกย็งัมีช่องว่าง 

เสียเป็นส่วนมาก ดังนั้นในร่างกายของเรานั้นจึงประกอบด้วย 

สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกับก้อนฟองน�้ามากกว่าก้อนของแข็ง

กระผมจะทราบได้อย่างไรว่า
กระผมปฏิบัติถูกทางแล้ว

เรามีความจ�าเป็นท่ีจะต้องทบทวนเป้าหมายของเราในการปฏิบัติ

จิตตภาวนาบ้างเป็นคร้ังคราว ในการท่ีจะตรวจสอบและสร้าง

ความม่ันใจว่าการปฏิบัติของเราน้ันเป็นไปอย่างถูกต้อง ให้เรา

ทบทวนเหตุผลเป็นระยะๆ ว่าท�าไมเราจึงปฏบัิติ ควรถามตนเองว่า  
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เป้าหมายในการปฏิบัติของเราคืออะไร และวิธีการของเรามี

ประสิทธิภาพไหม เมื่อเราเดินปัญญานั้น เราใช้วิธีการพิจารณา

แบบต่างๆ ซ่ึงการตรวจสอบข้อสรุปท่ีเราได้จากการพิจารณา

เหล่าน้ันจะมีประโยชน์มาก เราสามารถกล่าวได้ว่าข้อสรุปนั้น 

ถูกต้อง เพราะเราเข้าใจพ้ืนฐานท่ีมีเหตุผลซ่ึงเป็นท่ีมาของ 

ข้อสรุปนั้นเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถท่ีจะรู้จัก

ธรรมชาติท่ีแท้จริงของข้อสรุปน้ันได้อย่างลึกซ้ึงกต็าม ดังนัน้เพือ่

ที่จะท�าให้สามารถเข้าใจได้ดีขึ้นในระดับลึกลงไปอีก เราจะต้อง 

ทบทวนวิธีการวิเคราะห์ของเราซ�้าแล้วซ�้าอีก คร้ังแล้วคร้ังเล่า  

จนกระทั่งสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

อาตมาจะขอยกตัวอย่างดังน้ี เม่ือเราต้องการท่ีรู้ธรรมชาติของเสียง  

เรากฟั็งเสียง จากการศึกษากลไกของการเกดิเสียงอย่างละเอียด 

เราสามารถสรุปได้ว่า ก่อนท่ีเสียงจะเดนิทางมาถงึหูเราน้ัน มันเป็น 

เพียงคล่ืนเสียง เป็นการส่ันสะเทือนในอากาศท่ีมาสัมผัสกับหู

ของเรา เมือ่การส่ันสะเทือนผ่านหู มันกลายเป็นกระแสประสาท 

ซ่ึงไม่ใช่เสียง เมื่อมันยังเป็นกระแสประสาท มันก็ยังไม่กลาย 

เป็นเสียง เม่ือกระแสประสาทน้ีเดินทางไปถงึสมอง เราจึงได้ยนิ

ส่ิงท่ีเรียกว่า “เสียง” กล่าวคอื ภายนอกนัน้ไม่มเีสียงแต่อย่างใด  

มีเพียงการส่ันสะเทือนเท่าน้ัน แต่ในตอนแรกเราไม่เข้าใจ 

ความจริงอันนั้น เน่ืองจากเรายังไม่รู้ว่าเสียงนั้นเกิดข้ึนภายใน 

ตัวเรา เมื่อเราได้รู้ความจริงในระดับลึกแล้ว จึงเป็นการปฏิบัติ
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ท่ีดีท่ีจะใช้หลักเหตุผลของวิธีการท่ีคล่ืนเสียงสัมผัสหู แล้วส่ง

กระแสประสาทไปตามเส้นประสาทเข้าสู่สมอง ซ่ึงเป็นท่ีเกิด 

ของเสียง

เม่ือเราพยายามท่ีจะบอกกับตนเองว่าเสียงนัน้เป็นปรากฏการณ์

ท่ีเกิดข้ึนภายใน มันจึงมีคุณค่าอย่างย่ิงท่ีจะใช้วิธีคิดวิเคราะห์

อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาตามล�าดับเหตุการณ์ จากคลื่นเสียง

ไปสัมผัสหู จากการกระทบทางหูไปยงักระแสประสาทเข้าสู่สมอง  

ถ้าเรายังไม่สามารถมองเห็นล�าดับภาพของการเกิดเสียงได้ชัด 

ให้ลองนึกภาพของการเกิดเสียงดังกล่าวตามล�าดบัซ�า้แล้วซ�า้อีก

จนเราสามารถเข้าใจได้ว่าเสียงน้ันเกดิข้ึนภายในเท่านัน้ หลังจาก 

ลองท�าไปสักระยะหนึ่งแล้ว เราจะรู้สึกว่าการรับรู้ของเรา 

เปลี่ยนไป และเราจะสามารถเห็นได้ว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นภายใน

ขอท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตา
ช่วยเล่าให้ฟังถึงการปฏิบัติของท่าน

อาตมาพจิารณาและวิเคราะห์เยอะมากเพือ่ค้นหาส่ิงต่างๆ ในการ

ปฏิบัติ และอาตมาชอบพิจารณาลึกๆ ภายในด้วย การที่จะรู้ว่า

อะไรเกิดข้ึนภายในร่างกายน้ันเป็นส่ิงส�าคัญมาก นอกจากการ

รับรู้การท�างานของร่างกายทางกายภาพ แต่ยังเป็นการรับรู้การ
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ท�างานของจติท่ีเกีย่วข้องกบัผัสสะและความรู้สึกอีกด้วย ใจเป็น

ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญที่สุดของร่างกาย เป็นบริเวณที่ธรรมะผลิดอก

ออกผล เช่น “ความคิดเกดิข้ึนในใจ” ท่ีกล่าวเช่นน้ี อาตมาไม่ได้ 

หมายความว่ามันเกิดท่ีบริเวณหัวใจทางกายภาพ แต่มันเกิด

ข้ึนในบริเวณหัวใจท่ีอยู่ในร่างกายท่ีเราจินตนาการข้ึนมาในจิต  

ซ่ึงเราอาจจะเรียกร่างกายท่ีเป็นภาพในจินตนาการของเราว่า  

“กายละเอียด” บริเวณหัวใจของกายละเอียดน้ีเป็นท่ีอยู่ตาม

ธรรมชาติของจิต เมือ่จิตสงบ จิตกจ็ะอยูใ่นท่ีอยูข่องมนัตามปกติ  

เม่ือจิตฟุ้งซ่านวุ่นวาย มันก็จะออกไปอยู่ท่ีอ่ืน เม่ือจิตสงบลง 

มันก็จะกลับเข้ามาอยู่ในบริเวณหัวใจดังเดิม ด้วยเหตุนี้หัวใจ

จึงมีความส�าคัญมาก

ประการส�าคัญคอืเราจะต้องรู้ว่า จริงๆ แล้วเรามร่ีางกายสองร่าง 

ร่างหน่ึงเป็น “กายหยาบ” อีกร่างหน่ึงเป็นกายทางจิต ซ่ึงเราเรียก

ว่า “กายละเอียด” กายละเอียดซ่ึงเป็นกายทางจิตนี ้เป็นภาพของ

กายหยาบท่ีอยู่ในจิต ถึงแม้ว่าศูนย์กลางของกายจะอยูท่ี่บริเวณ

หัวใจ แต่จิตนั้นเคล่ือนไหวไปมาท่ัวกายท่ีเป็นรูปขันธ์ และ 

ตอบสนองกบัเวทนาและผัสสะซ่ึงเป็นนามขันธ์ กายท่ีเป็นรูปขันธ์ 

เป็นกลไกซ่ึงได้รับข้อมูลจากการกระทบของผัสสะท้ังห้า คือ 

การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัสนั้น 

จะเป็นผู้ผลิตข้อมูลทางผัสสะให้แก่กายละเอียด การรับรู้ของ

ร่างกายส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับผัสสะ

และเวทนา หากเรานั่งหลับตา ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่กายคือสิ่งที่
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ให้นิยามหรือความหมายของร่างกายแก่เรา เรารู้จกัร่างกายผ่าน

ทางเวทนาหรือความรู้สึกเป็นหลัก หากเวทนาหายไป จะเป็น 

เพราะเหนบ็ชาหรือยาสลบ การรับรู้กายหยาบของเรากจ็ะหายไป 

ด้วยเช่นกนั ดังนัน้เราจึงรู้ว่าเรามร่ีางกายจากความรู้สึกท่ีเกดิข้ึน 

ที่กาย

คนส่วนใหญ่คิดว่ากายหยาบและกายละเอียดอยู่รวมเป็นก้อน

เดียวกัน เน่ืองจากเขาไม่รู้ว่าร่างกายและจิตมีปฏิสัมพันธ์กัน

อย่างไร เขาจึงไม่สามารถแยกแยะกายท้ังสองออกจากกันได ้ 

ถึงแม้ว่าความรู้สึกเป็นการรับรู้ทางจิต และรูปกายเป็นการรับรู้

ทางกายภาพ แต่ส�าหรับผู้ท่ีจิตไม่ได้รับการอบรม ท้ังสองอย่างนี ้

จะเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันมากจนท�าให้ไม่รู้สึกว่ามีความแตกต่าง 

แต่ส�าหรับอาตมาแล้ว น่ีคือการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาท่ี

อาตมาชื่นชอบเสมอมา

อาตมาถามตัวเองว่า เม่ือต้ังจิตจดจ่ออยู่กับร่างกาย เรารู้จัก

ร่างกายน้ีได้อย่างไร เราสัมผัสร่างกายได้อย่างไร และอาตมารู้ว่า  

เม่ือเรานึกถึงการมีร่างกาย เรานึกถึงในแง่ของกายละเอียด  

นั่นเป็นแง่หนึ่งที่แสดงว่าเรามีร่างกายที่จิตเข้ามาเกี่ยวข้อง 

กายละเอียดไม่เหมอืนกบักายหยาบ มนัเป็นภาพท่ีแสดงให้เห็น

กายท่ีข้ึนอยูก่บัความรู้สึก กล่าวคือ เรารู้จกักายผ่านเวทนา แต่ใน 

ความเป็นจริง มันเป็นการยากท่ีจะสัมผัสร่างกายโดยวิธีอ่ืน 
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แน่นอนเราสามารถท่ีจะวิเคราะห์ร่างกายของมนุษย์ว่าประกอบ

ด้วยอะไรและในแง่อ่ืนๆ อีก แต่นั่นเป็นการพิจารณาร่างกาย

ในทางวิชาการมากกว่าในแง่ประสบการณ์ส่วนตัว ในความเป็น

จริงนั้น เราสัมผัสกายละเอียดภายในได้โดยผ่านทางเวทนา 

หรือความรู้สึก

ขอท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาอธิบาย
วิธีใช้กายละเอียดเพื่อการพิจารณากาย

เมือ่เราเร่ิมพจิารณากาย ให้พจิารณาดูร่างกายตามท่ีเรามกัจะเห็น 

ภาพน้ันอยู ่เสมอ นั่นก็คือตามท่ีเป็นรูปกายภายนอกหรือ 

กายหยาบ เป้าหมายในการพิจารณาเช่นน้ีก็เพื่อให้เห็นว่า 

ร่างกายน้ีไม่สวยงามหรือน่าพงึปรารถนาแต่อย่างใด และไม่ควร

ยดึม่ันถอืม่ัน แต่ในขณะเดยีวกัน เรารู้ว่าร่างกายเป็นเคร่ืองมอืท่ี

จ�าเป็นและมคีณุค่า เพราะหากปราศจากกายหยาบนี ้เรากจ็ะไม่ม ี

ฐานท่ีจะมารองรับการท�างานของจิต ถึงแม้จะไม่มีกายหยาบน้ี  

แต่ผู้รู้กย็งัคงมอียู่ ส่วนสังขารและสัญญาจะสูญหายไป จะเหลือ

แต่ผู้รู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นเราต้องมีกายหยาบเพื่อให้

สามารถท�างานได้ 

ดังนัน้ถงึแม้ว่าเราจะเห็นว่าร่างกายเป็นส่ิงท่ีน่ารังเกยีจ แต่เรากรู้็

ว่าเราจ�าเป็นต้องมีร่างกาย ถ้าเราไม่มีความเห็นท่ีถกูต้องเกีย่วกบั
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ร่างกาย เรากอ็าจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าและคดิท่ีจะฆ่าตัวตาย 

ซ่ึงจะกลายเป็นการกระท�าผิดอย่างร้ายแรง การได้เห็นทุกแง่มุม

ของร่างกายกจ็ะช่วยให้สามารถขจัดแนวโน้มท่ีจะเป็นเช่นนัน้ได้

เม่ือเราสังเกตดวิูธีท่ีเรารู้จักร่างกาย เราจะพบว่าความคิดของเรา 

เกีย่วกบัร่างกายเกดิจากเวทนาหรือความรู้สึก เวทนาจะคอยบอก 

เราเกี่ยวกับร่างกาย ไม่ใช่อย่างอื่น ดังนั้นร่างกายที่เรารู้จักนั้น

จริงๆ แล้วเป็นร่างกายตามท่ีเวทนาบอกว่ามีลักษณะอย่างไร 

กายท่ีเวทนาบอกน้ีเป็นกายละเอียด ส่วนกายหยาบเป็นฐานของ

เวทนา แต่เราก็ไม่รู้จักกายหยาบโดยตรง เมื่อเราต้องการที่จะ

พิจารณากาย เราต้องใช้เวทนาเป็นเครื่องน�าทาง ส่วนประกอบ

ภายในของกายหยาบถูกรับรู้เป็นภาพในจติ เป็นความคดิท่ีได้มา

จากการที่เราได้เห็นร่างกายถูกตัดออกเป็นส่วนๆ เพื่อแสดงให้

เห็นว่าอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายมีลักษณะอย่างไร ถึงแม้ว่า

อวัยวะของร่างกายทุกส่วนประกอบกนัเข้าเป็นกายหยาบ แต่มนั

ก็ไม่ใช่กายภายในที่เรารับรู้ เมื่อเราพิจารณากาย โดยพิจารณา

อวัยวะแต่ละส่วนท่ีประกอบกนัเข้าเป็นร่างกาย นัน่กคื็อเราก�าลัง 

ท�างานโดยใช้ภาพของร่างกายในจิต เมื่อเราพิจารณาว่ามันเป็น

กายละเอียดตามความรู้สึกแล้ว เราอาจจะพบว่าความรู้สึกภายใน 

ของเราน้ันแสดงให้เห็นภาพกายท่ีแตกต่างออกไป และท�าให้เกดิ 

ความเข้าใจเก่ียวกับส่ิงท่ีอยู่ในร่างกายแตกต่างออกไปด้วย 

เช่นกัน เราจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องรู้ว่าเวทนาหรือความรู้สึกน้ันเป็น 

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในแง่ความรู้ของเราเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
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บทที่ 5

พระธรรมค�าสัง่สอน
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พระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครู 

ในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น  

พระองค์ไม่ได้ทรงเน้นทฤษฎี

แต่พระองค์ทรงสั่งสอนวิธีการปฏิบัติ
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หลักส�าคัญของพระธรรมค�าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าคืออะไร

อาตมาจะขอเร่ิมด้วยการกล่าวถึงเร่ืองพื้นฐานต่างๆ ก่อน  

พระธรรมค�าส่ังสอนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาเป็นเร่ือง 

เกีย่วกบัปัญหาของมนุษย์ พระพทุธเจ้าทรงพบว่าทุกคนมปัีญหา

พ้ืนฐานคือความทุกข์ ทุกคนมีแต่ความผิดหวัง ไม่มใีครมคีวาม

สมหวังท่ีแท้จริง ความผิดหวังจึงเป็นเหตุให้เกดิการกระท�าต่างๆ 

สาเหตุท่ีเรากระท�าส่ิงต่างๆ กเ็พราะเราคิดว่าการกระท�าน้ันจะน�า

ความสุขมาให้เรามากข้ึน แต่บางคร้ังความทุกข์กลับมเีพิม่มากข้ึน 

จนก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย บางครั้งก็

เป็นเพยีงแค่ความหงุดหงิดไม่พอใจเล็กๆ น้อยๆ แต่อย่างไรกต็าม 

ความทุกข์ยังคงมีอยู่ในใจเราเสมอ เพียงแต่จะมากหรือน้อย

เท่านั้น 

พระพทุธเจ้าทรงทราบดีว่าความทุกข์เป็นปัญหาพืน้ฐานท่ีทุกคน

พยายามแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรอืไม่ก็ตาม แต่ทกุคนก็มี 

ความทุกข์เสมอหน้ากัน พระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญาความรู้แจ้ง 

เห็นจริงของพระองค์มาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ 

พระองค์ทรงค้นพบว่าสาเหตุส�าคญัของความทุกข์คือความอยาก  

จิตมีความอยากตลอดเวลา ด้วยความอยากน้ี จิตจึงออกไป

แสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อสนองความต้องการ เมื่อเกิดความอยาก 
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ข้ึนมา จติกจ็ะออกไปยึดติดกับส่ิงท่ีต้องการ นีค่อืวิธีท่ีจติพยายาม 

ดับทุกข์

จากการท่ีไปยดึติดกบัส่ิงต่างๆ ตามใจชอบ ผู้คนจึงมคีวามอยาก

มากยิ่งข้ึนไปเป็นล�าดับจนเกิดอุปาทานความยึดม่ันถือมั่นกับ 

ส่ิงเหล่านั้น ในทางตรงกันข้าม เมื่อประสบกับส่ิงท่ีไม่ชอบใจ  

เขาก็จะพยายามก�าจัดมัน เขาจึงยึดติดอยู่กับความไม่อยากได ้

สิ่งเหล่านั้นอีก อุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นจึงด�าเนินต่อไป

อีกเร่ือยๆ ในอนาคต ท้ังน้ีโดยข้ึนอยู่กับปัจจยัต่างๆ ท่ีเคยเกดิข้ึน

แล้วในอดีต เรามีความยึดติดกับสิ่งต่างๆ และความยึดติดนั้น 

กเ็กดิข้ึนซ�า้แล้วซ�า้อีกไม่จบไม่ส้ิน ซ่ึงท�าให้เราด�าเนินไปในทิศทาง

ท่ีเหมอืนเดิมต่อไป ความยดึม่ันถอืมัน่จะมไีปเร่ือยๆ จนกว่าเรา 

จะตาย 

เมือ่เราตาย เมล็ดพนัธ์ุแห่งความอยากท่ีเราหว่านไว้ด้วยการกระท�า 

ของเรายังคงมีอยู่ และเมล็ดพันธุ์เหล่าน้ันจะเป็นตัวก�าหนดว่า 

เราจะยดึติดกับอะไรอกีต่อไปเมือ่เราไปเกิดใหม่ พอไปเกดิใหม่  

เรากจ็ะไปท�าส่ิงท่ีเราเคยท�ามาแล้วก่อนเสียชีวิต ส่ิงเดมิๆ ท่ีเคย

เกดิข้ึนแล้วกจ็ะเกิดข้ึนอีก ชาติแล้วชาติเล่า คนส่วนมากอยากให้

ชีวิตของตนด�ารงอยูต่ลอดไป แต่หากเขารู้จักธรรมชาติท่ีแท้จริง

ของการมีชีวิตอยู่ เขาก็จะไม่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในวัฏสงสาร

อีกต่อไป เขาจะเห็นคุณค่าของความพยายามท่ีจะยุติวงจรนี้ 

และได้บรรลุสิ่งที่ประเสริฐอย่างแท้จริง 
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ปัญหาเกิดข้ึนเพราะความอยากของเรามักจะเกิดจากกิเลส 

ซ่ึงเป็นความหลงท่ีอยู่ในจิตของเรา กิเลสได้แก่ โลภะ โทสะ และ 

โมหะ ซ่ึงท้ังหมดนีเ้กดิจากอวิชชา ความโง่ของเราท�าให้เราไม่เข้าใจ 

ความจริงว่าตอนน้ีเราคือใคร เราเคยเป็นอย่างไรในอดตี และท�าไม 

เราจึงอยูท่ี่น่ี เนือ่งจากเรามีความหลงข้ันพืน้ฐาน เราจงึคดิเกีย่วกบั 

สถานการณ์ของเราและหาหนทางท่ีจะแก้ไข เราคิดว่าการท�าตาม 

ผู้อ่ืนน้ันเป็นส่ิงท่ีถกูต้องแล้ว เพราะทุกคนดเูหมอืนว่าจะกระท�า

เช่นนี้เหมือนกัน เราก็เป็นเช่นเดียวกันกับผู้อ่ืน เราคิดว่าเมื่อเรา

เห็นส่ิงท่ีเราต้องการ เราควรพยายามท่ีจะไขว่คว้าหาทางเอามนัมา 

ครอบครองเป็นเจ้าของให้ได้ เพราะเราเชื่อว่าการกระท�าเช่นนั้น

จะท�าให้เรามีความสุข การที่ได้สิ่งนั้นมาท�าให้เราพอใจชั่วระยะ

เวลาอันส้ัน แต่หลังจากนัน้ไม่นาน ความอยากได้ซ่ึงเป็นนสัิยเดมิ 

กจ็ะกลับมาอีก ดงันัน้เรากจ็ะกระท�าผิดเหมอืนเดมิซ�า้แล้วซ�า้อีก

ด้วยความพยายามที่จะหาทางดับทุกข์ ผู้คนก็ใช้วิธีหาว่าสาเหตุ

ของทุกข์คืออะไร เมือ่รู้สึกไม่พอใจ เขาก็คดิว่าจะหาทางดับความ 

ไม่พอใจน้ันได้อย่างไร เมือ่เขาพยายามท่ีจะดับทุกข์ การกระท�า 

ของเขาก็จะข้ึนอยู่กับระดับความสามารถในการคิดอย่างมี

เหตุผลของเขา ถ้าเขาเป็นคนฉลาดและเข้าใจสถานการณ์ด ีเขาก็ 

จะกระท�าส่ิงท่ีถูกต้องในการขจัดความทุกข์ แต่น่าเสียดายท่ี

อวิชชามาปิดตาท�าให้ผู้คนมักจะกระท�าส่ิงท่ีไม่ถูกต้องอยู่เสมอ 

ทั้งนี้เนื่องจากเขาขาดความเข้าใจนั่นเอง 
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ด้วยพระปัญญาของพระองค์ พระพุทธเจ้าทรงเห็นทางด�าเนิน

ท่ีถูกต้องท่ีเราควรจะน�ามาใช้เพื่อดับทุกข์ วิธีท่ีถูกต้องในการ 

ดับทุกข์ คือท�าลายความอยากและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น 

ท่ีอยูใ่นใจของเรา ถ้าหากเรายังยึดมัน่ถือม่ันกบัชีวิตและส่ิงต่างๆ 

ในโลกอยู่ เราก็จะเดินไปในทางที่ผิดเหมือนเดิมต่อไปอีก 

ความยดึม่ันถอืมัน่ของเรานัน้เกดิจากความอยาก ดงันัน้เราต้อง

ก�าจัดความอยากให้ได้ ความอยากเกิดข้ึนตามอารมณ์ความรู้สึก 

เม่ือเรามคีวามรู้สึกไม่พอใจ เรากจ็ะโกรธหรือหงุดหงิด เมือ่ความ 

รู้สึกไม่ยนิดีเกดิข้ึน เราก็จะมีความอยากท่ีจะก�าจัดความรู้สึกนัน้  

ดังน้ันเราจึงกระท�าส่ิงท่ีเราคิดว่าจะท�าให้ความรู้สึกนั้นหายไป 

ถ้าเรามีปัญญาพอท่ีจะเห็นทางท่ีถูกต้อง ก็จะไม่มีปัญหาอะไร 

ปัญหาเกิดข้ึนเพราะเราปล่อยให้เกิดความรู้สึกท่ีน�ามาซ่ึงความ

อยาก และดงันัน้เรากจ็ะเดนิไปในทางท่ีผิดในทันที ในการแก้ไข

ปัญหาดงักล่าว คนส่วนใหญ่ในโลกก็จะเดนิไปตามทางนี ้เม่ือเป็น 

เช่นน้ัน โลกกจ็ะมแีต่ปัญหาไม่มท่ีีส้ินสุด เนือ่งจากกเิลสในหัวใจคน  

โลกจึงมปัีญหาอยูเ่สมอไม่อย่างใดกอ็ย่างหน่ึง และกจ็ะมีปัญหา

ต่อไปไม่จบไม่ส้ินตลอดไปในอนาคต ตราบใดท่ีกเิลสยงัมีอ�านาจอยู่  

ปัญหาก็ย่อมจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ส�าหรับตัวเราเอง เมื่อเราได้เรียนรู้ทางด�าเนินท่ีถูกต้องและ

สามารถรู้เห็นวิธีกระท�าส่ิงต่างๆ ให้ถูกต้อง เรากจ็ะค่อยๆ เรียนรู้ 

ท่ีจะแก้ไขสถานการณ์ท่ีเราก�าลังประสบปัญหาอยู ่เราหลงติดอยู ่
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กับกระบวนการเดิมท่ีเคยกระท�า ซ่ึงผลของการกระท�าของเรา

ในอดีตแสดงให้เห็นว่าเราจะท�าส่ิงท่ีก่อให้เกิดผลเช่นเดิมอีกใน

อนาคต เรากระท�าเหมือนกับการหมุนวงล้อในร่องเดิมต่อไป 

บางทีก็แกว่งไปทางนี้ บางทีก็แกว่งไปทางนั้น แต่ก็ยังอยู่ใน 

ร่องเดมิโดยตลอด เม่ือผู้ท่ีฉลาดได้ทราบว่ามนัเป็นเช่นนัน้ เขาก็ 

อยากท่ีจะท�าอะไรสักอย่าง เขาอยากท่ีจะมีอิสรภาพหลุดพ้นจาก

ร่องนั้น

พระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนว่าเม่ือเราหยดุสร้างเหตุ เรากจ็ะสามารถ

ยุติสถานการณ์นั้นได้ สถานการณ์อาจจะไม่สามารถยุติได้ใน

ทันทีทันใด แต่เราก�าลังด�าเนินไปในทิศทางท่ีจะท�าให้มนัส้ินสุดลง  

ดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า หากเราสามารถลดละความ 

อยากได้ เราก็จะค่อยๆ สามารถดับทุกข์ได้โดยล�าดับ ผลจาก 

การกระท�าของเราจะสร้างแนวทางใหม่ส�าหรับอนาคตและ

สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความทุกข์นั้นก็จะค่อยๆ เบาลงเร่ือยๆ 

เราก็จะมีความพึงพอใจและความยินดีท่ีเราไม่เคยมีมาก่อน  

ทางท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนน้ันเป็นทางท่ีเป็นไปตามเหตุ 

และผล กล่าวคอื ถ้าเราอยากพ้นทุกข์ เราต้องสร้างเหตุท่ีถกูต้อง 

เพื่อผลอันนั้น 

พระพุทธเจ้าทรงเรียกเหตุดังกล่าวว่า “มรรค” หรือทางด�าเนิน 

น่ันกคื็อ “อริยมรรคมอีงค์แปด” ซ่ึงเป็นทางด�าเนนิของการปฏิบัติ 

ท่ีจ�าเป็นส�าหรับการดับทุกข์ มรรคประกอบด้วยความประพฤติท่ี
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อยูใ่นศลีธรรม การปฏิบัติจิตตภาวนาเพือ่อบรมจิตใจ และปัญญา 

เพือ่เพกิถอนกเิลส ปัจจัยท้ังสามประการนีเ้ป็นส่ิงท่ีจ�าเป็น ในท่ีสุด 

ปัญญาก็จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะสามารถท�าลายกิเลสได้ ดังนั้น

เพือ่ท่ีจะสามารถพฒันาให้เกดิปัญญาท่ีเราจ�าเป็นจะต้องม ีเราจงึ 

ต้องอบรมจิตให้แหลมคมเสียก่อน มันเหมือนกับการตัดต้นไม้ 

กล่าวคือ เมื่อเราอยากจะตัดต้นไม้ เราต้องลับขวานเสียก่อน 

เมื่อขวานคมแล้ว เราก็จะสามารถตัดต้นไม้ได้ง่ายขึ้น หากเรา

พยายามตัดต้นไม้ด้วยขวานท่ีไม่คม ก็จะท�าให้ตัดได้ยากข้ึน 

ดังน้ันส่ิงแรกท่ีเราต้องท�า ก็คือเราต้องฝึกปฏิบัติเพื่อท�าจิตให้

แหลมคมเสียก่อน 

ภาคแรกของมรรคเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีล ในพระพุทธศาสนานั้น 

ศีลไม่ได้เป็นเร่ืองเกีย่วกบัความคิด แต่เป็นเร่ืองเกีย่วกบัการพดู

และการกระท�า ความคิดเป็นเร่ืองละเอียดและควบคุมได้ยาก 

ศีลเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ท่ีเรามีต่อโลก เราต้องควบคุม

ความสัมพันธ์ของเราท่ีมีต่อโลกด้วยวิธีท่ีไม่ก่อให้เกิดความ

ยึดม่ันถือม่ัน แล้วเราก็จะมีอิสระเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ทางโลก

เน่ืองจากเราไม่มีส่ิงใดท่ีจะต้องส�านึกผิดหรือหนี้สินใดๆ ท่ีจะ

ดึงเราไปในทางนั้น ถ้าเราได้กระท�าผิดหรือยังคงกระท�าผิดอยู่ 

เมือ่เรานัง่ลงเพือ่ปฏิบัติจิตตภาวนา ความคดิเกีย่วกบัส่ิงท่ีเราได้ 

กระท�านั้นก็จะปรากฏข้ึนอย่างแน่นอนและท�าให้จิตฟุ้งซ่าน  

ดังน้ันเพื่อท่ีจะให้เราสามารถปฏิบัติจิตตภาวนาได้อย่างราบร่ืน  



147พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ

เราจะต้องไม่กระท�าส่ิงท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกผิดและความ 

ส�านึกผิดในทุกรูปแบบ ด้วยเหตุนัน้ การรักษาศลีให้มัน่คงจึงเป็น 

สิ่งที่จ�าเป็นที่สุด

ศีลห้าซ่ึงเป็นศีลพื้นฐานนั้น เป็นมาตรฐานข้ันต�่าของความ

ประพฤติที่จ�าเป็นส�าหรับมนุษย์ ด้วยการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ 

ซ่ึงเป็นศีลท่ีห้ามการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม  

การโกหกหลอกลวง และการเสพสุรายาเสพติดซ่ึงเป็นส่ิงมนึเมา 

เราก็จะสามารถรักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ไว้ได้  

หากการประพฤติปฏบัิติของเราต�า่กว่ามาตรฐานดงักล่าว ชีวิตเรา 

กจ็ะตกลงต�า่กว่าระดับความเป็นมนุษย์ ในทางตรงกนัข้าม หากเรา 

ฝึกหัดให้การประพฤติปฏิบัติของเราสูงกว่ามาตรฐานดังกล่าว 

เราก็จะก้าวหน้าได้ไปอยู่ในระดับท่ีสูงกว่ามนุษย์ การรักษาศีล

จึงมีความส�าคัญในแง่นี้

นอกจากน้ัน การรักษาศลียงัน�ามาซ่ึงความยนิดพีอใจในระดบัหนึง่ 

ในชีวิตประจ�าวันของเรา มนัท�าให้เกดิความพอใจท่ีได้รู้ว่าเราไม่ได้ 

ท�าอะไรผิด และไม่มีใครจะสามารถมากล่าวหาได้ว่าเรากระท�าผิด  

ความรู้น้ีน�ามาซ่ึงความรู้สึกเป็นอิสระและความอบอุ่นใจว่าเรา

ไม่มีส่ิงใดท่ีน่าต�าหนิติเตียนในส่วนท่ีเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลก  

แต่ในขณะเดยีวกนั เรากจ็ะยงัคงมีจิตท่ีฟุง้ซ่านวุ่นวายไม่สงบบ้าง 

อันเนือ่งมาจากความต้องการ ความอยาก และความปรารถนาใน 

ส่ิงท่ีเรายงัยดึมัน่ถอืมัน่ กล่าวคอื ความทุกข์ยงัมีอยู ่แต่มันเป็นส่ิง 
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ท่ีรู้สึกได้ละเอียดกว่าความทุกข์ท่ีเกดิจากการท่ีไม่รักษาศลี ดงันัน้ 

เพื่อท่ีจะดับความทุกข์ในระดับละเอียดให้ได้นั้น เราก็จะต้อง 

มุ่งไปที่การฝึกอบรมจิต

เราเร่ิมการฝึกอบรมจิตด้วยการต้ังจิตให้จดจ่ออยูก่บัส่ิงหน่ึงส่ิงใด  

หรือค�าบริกรรม ส่วนมากมักจะมกีารใช้ลมหายใจในการบริกรรม  

เพราะลมหายใจจะรู้สึกได้ท่ีปลายจมูกเมื่อหายใจเข้าและ 

หายใจออก บางคนอาจจะบริกรรมค�าว่า “พุทโธ” สิ่งที่ส�าคัญ 

กคื็อต้องต้ังจิตให้จดจ่ออยู่กับการบริกรรม เม่ือท�าเช่นน้ัน จิตก็

จะค่อยๆ ตั้งมั่นอยู่ภายใน จนในที่สุดความฟุ้งซ่านวุ่นวายของ

จิตก็จะสงบลง ถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลานานก็ตาม ท้ังน้ีข้ึนอยู ่

กับแต่ละบุคคล บางคนจิตสงบได้อย่างรวดเร็ว แต่ส�าหรับคน

ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการต่อสู้เพื่อควบคุมจิต เนื่องจากจิต

เคยชินกับการด�าเนินไปในทางท่ีผิดมาเป็นเวลาช้านานด้วยการ

แส่ส่ายฟุง้ซ่านไปมาตามความคดิ ในกรณเีช่นนัน้ จิตกจ็ะไม่ยอม 

สงบลงง่ายๆ เม่ือปฏิบัติสมาธิภาวนา กิเลสเป็นสาเหตุท่ีท�าให้

จติไม่ยอมลง หากไม่มกีิเลส การภาวนากจ็ะท�าได้ง่าย แต่กิเลส

ในหัวใจเราน้ันเปรียบเสมอืนกบัเป็นปีศาจร้ายท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การท�าจิตให้สงบต้ังม่ัน มันท�าให้เราต้องท�างานหนกัมากเพือ่ท่ีจะ

ปฏิบัติจิตตภาวนาให้ได้ผลดี

แต่เม่ือเราท�างานนานเพียงพอและมีความพากเพียรพยายาม

เพยีงพอ ผลกจ็ะค่อยๆ เกดิข้ึนเป็นล�าดบั เมือ่ได้รับผล จติกจ็ะ 
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สงบมากข้ึนและมีความพอใจมากยิง่ข้ึนด้วย พร้อมกบัจะมีความ

มัน่ใจว่าเรามาถกูทางแล้ว ความรู้สึกมัน่ใจนัน้จะส่งเสริมให้เรามี 

ความพยายามเพิม่มากข้ึน และการปฏบัิติจิตตภาวนากจ็ะเจริญ

ขึ้นเป็นล�าดับด้วย เนื่องจากเราสามารถควบคุมจิตใจได้ดี เราก็

จะมีสติและสมาธิดีข้ึน ดังน้ันการปฏิบัติกจ็ะง่ายข้ึนด้วย ในท่ีสุด

เราก็จะพบว่าเราสามารถเข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็ว เมื่อจิตได้รับ

การอบรมและควบคุมอย่างดีเช่นนั้น ก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรมุ่ง

ไปสู่การพัฒนาให้เกิดปัญญา

ก้าวแรกในการพัฒนาปัญญาก็คือท�าจิตให้สงบ ด้วยการเอาจิต 

ไปเกาะอยูก่บักรรมฐานอย่างใดอย่างหน่ึง เม่ือจิตสงบ มันกพ็ร้อม 

ที่จะพิจารณา เราเริ่มโดยการพิจารณาร่างกายมนุษย์ ร่างกาย 

คืออะไร มันเป็นของใคร มันมาจากไหน แล้วมันจะไปไหน 

ร่างกายน้ีหรือคือตัวเรา ร่างกายท�าจากอะไร มันเป็นส่ิงท่ีน่ารักใคร่ 

น่าชอบใจหรือไม่ มันเป็นคนหรือไม่ เราต้องพิจารณาตัวเราเอง

เพือ่ค้นหาว่าความจริงเป็นอย่างไร เมือ่เราท�าเช่นน้ัน เราจะพบว่า 

ร่างกายน้ีไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา ร่างกายเป็นของโลก มนัเป็น 

ส่วนหนึง่ของโลก มนัประกอบด้วยธาตุต่างๆ ในโลก เมือ่ร่างกาย 

ตาย มันก็จะกลับคืนไปสู่โลก เราพบความจริงว่าเรากับร่างกาย

ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

เม่ือเราเข้าใจดีแล้ว เราจะพบว่าความกังวลของเราเกี่ยวกับ

ร่างกายลดลง เราไม่ได้วิตกกบัความเจ็บปวด โรคภยัไข้เจ็บ และ 
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ความตายมากนกั เรารู้สึกว่ามคีวามทุกข์น้อยลง ความทุกข์ค่อยๆ  

หายไป จากการพจิารณากายคตาสติอย่างสม�า่เสมอ ในท่ีสุดเรา

กไ็ด้รู้ว่าร่างกายกบัผู้รู้ไม่ใช่ส่ิงเดยีวกนั ร่างกายไม่ใช่ตัวฉนั และ

ไม่เคยเป็นตัวฉนั ร่างกายเป็นส่วนหนึง่ของโลก น่ีคือสภาวะการ

รู้เห็นอย่างลึกซึ้ง

แล้วเรากต้ั็งจิตให้สงบอย่างม่ันคง และต้ังค�าถามว่า จติคอือะไร 

จิตคือที่รวมของสภาวธรรมต่างๆ ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร 

และวิญญาณ นามขันธ์ท้ังส่ีน้ีเกิดจากธรรมชาติส�าคัญท่ีเรา 

เรียกว่า “จิต” จติเป็นผู้รู้ เป็นบาทฐานของส่ิงท่ีเรารู้ภายในท้ังหมด  

มันเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับการรับรู้ และมนัจะอยูท่ี่น่ันเสมอ ผู้รู้นัน้

ถูกกิเลสหลอกให้เชื่อฟังเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ  

ซ่ึงเป็นนามขันธ์ท้ังส่ี เน่ืองจากกิเลส ผู้รู้จึงไม่เป็นอิสระ และด้วย 

เหตุน้ี ผู้รู้จึงมักจะรู้ผิดๆ อยู่เสมอ การรู้ผิดเกดิข้ึนเพราะการรู้นัน้ 

ถกูกเิลสท่ีอยูใ่นใจของเราเข้ามาแทรก ธรรมซ่ึงเป็นทางอันบริสุทธ์ิ

น้ันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของผู้รู้ และธรรมน้ันก็อยู่ในใจเรา 

เช่นกัน

ผู้รู้น้ันเข้าใจท้ังธรรมชาติของธรรมและธรรมชาติของกเิลส และ

ผู้รู้นีเ้องท่ีสามารถจะเป็นอิสระได้ ผู้รู้ไม่มีรูปร่าง และมนัจงึไม่ใช่

ส่ิงท่ีอยูใ่นโลกนี ้เพยีงแต่มนัเข้ามาเก่ียวข้องกบัโลกนีเ้ป็นเพราะ

กิเลส ผู้รู้ถูกกิเลสความหลงเข้าครอบง�า การท่ีผู้รู้ถูกครอบง�า

ดังกล่าว ท�าให้เกิดความโง่เขลาเบาปัญญา การที่มีความโง่เขลา 
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เบาปัญญาจึงท�าให้ผู้รู้ขาดความมัน่ใจในตัวเอง และจากการท่ีขาด 

ความม่ันใจในตัวเอง ผู้รู้จึงถูกผลักดันให้ยึดติดอยู่กับส่ิงท่ีจะ

ท�าให้มนัเกดิความม่ันใจ ซ่ึงหมายความว่าเราต้องยดึติดกบัผู้คน  

ส่ิงของและผัสสะต่างๆ เพือ่ท�าให้เราเกดิความม่ันใจในการด�ารง

ชีวิตของเรา

ดังน้ันการด�ารงชีวิตอยู่ของเราจึงมีความเกี่ยวข้องกับทุกส่ิง 

ทุกอย่างท่ีเราได้เข้าไปยดึมัน่ถอืมัน่ เราเรียกผู้ท่ียดึมัน่ถอืม่ันกบั

ประสบการณ์ต่างๆ น้ันว่า “ฉนั” ซ่ึงหมายถงึ “ตัวตน” ตัวตนนัน้ 

เปลี่ยนตลอดเวลา มันไม่เคยเหมือนเดิมแม้แต่เพียงขณะเดียว 

ตัวตนน้ันเป็นของปลอม มนัอ้างว่ามนัเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมันไม่ได้ 

เป็นจริง ความคิดว่ามีตัวตนน้ันเป็นส่ิงท่ีฝังอยู่อย่างแน่นหนา

ม่ันคงในใจเรา แต่ในความเป็นจริงนัน้ไม่มคีวามมีตัวตนเช่นนัน้  

ความมีตัวตนไม่มีจริง เราใช้ค�าว่า “ตัวตน” เพื่อหมายถึงความ 

มตัีวตนในแง่มมุต่างๆ บางคร้ังหมายถงึร่างกาย บางคร้ังหมายถงึ 

ความรู้สึก บางครั้งหมายถึงความคิด มีคนพูดว่า ฉันก�าลังเดิน 

ผ่านประตู ซึ่งหมายความว่า ร่างกายเขาก�าลังจะเคลื่อนไหวเข้า

มาทางประตู เมื่อมีผู้กล่าวว่า ฉันเหนื่อย หรือ ฉันไม่มีความสุข  

นัน่เป็นการพดูถึงความรู้สึก เม่ือมีผู้กล่าวว่า ฉนัคิดว่ามันดแีล้ว  

แสดงว่าผู้นั้นหมายถึงความคิด ดังนั้น ความมีตัวตนน้ัน

เปล่ียนไปเปล่ียนมา มันไม่ใช่ส่ิงหน่ึงส่ิงใดเพียงอย่างเดียว  

มนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และเนือ่งจากมันเปล่ียนแปลงตลอด

เวลา จึงไม่สมควรที่เรียกมันว่า “ตัวตน” 
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ดังน้ันในพุทธศาสนาเราจึงกล่าวว่า “ตัวตนนั้นไม่ใช่ของจริง  

มันเป็นของปลอม” วัตถุประสงค์ของพุทธศาสนาก็คอืให้เรียนรู้ 

ว่าการยึดมั่นถือมั่นกับความมีตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่ผิด

เม่ือสามารถก�าจัดความมีตัวตนได้แล้ว เราก็จะสามารถรู้ได้ว่า

ธรรมชาติท่ีแท้จริงของผู้รู้เป็นอย่างไร แต่มนักย็ากท่ีจะสามารถ

หยัง่รู้ได้ เพราะเราไม่มีความเช่ือเก่ียวกับผู้รู้ เราไม่สามารถท่ีจะ

ท�าให้ตัวเราเองมีความเชื่อเช่นนั้นได้ เราต้องสร้างความเชื่อนั้น 

ขึ้นมา และเพื่อที่จะท�าเช่นนั้น เราต้องพัฒนาความรู้และความ

เข้าใจ เราต้องรู้ด้วยปัญญาว่าจริงๆ แล้วเราคือใคร ด้วยการค่อยๆ  

ก�าจัดส่ิงท่ีไม่ใช่ตัวเราท่ีแท้จริงออก แล้วเราก็จะรู้ว่าเราคือใคร 

กล่าวคือ ด้วยการก�าจัดร่างกาย เราก็จะเห็นว่าร่างกายนั้นไม่ใช่

ตัวเราไม่ใช่ของเรา ดังนั้นเราจึงทิ้งร่างกายได้ ไม่มีความจ�าเป็น

ที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับร่างกายอีกต่อไป 

ต่อมาเราก็ก�าจัดอารมณ์ความรู้สึก และเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่

ของเราอีก ค�าว่า “ก�าจัด” อาตมาไม่ได้หมายความว่าเราเอา

ร่างกายและความรู้สึกไปท้ิงจริงๆ แต่เราเอามนัออกจากความคดิ 

ว่าเราเป็นใคร ส�าหรับสัญญา สังขาร และวิญญาณ กเ็ช่นเดยีวกนั  

เราเห็นว่าเราไม่ใช่ส่ิงเหล่าน้ี เม่ือเห็นว่าปัจจัยของความเป็นตัวเรา 

ค่อยๆ หายไป เราก็จะมีความม่ันใจในตัวผู้รู้มากข้ึน เม่ือเราปฏบัิติ 

เช่นน้ีด้วยความเพยีรพยายามอย่างไม่ลดละ ความมัน่ใจในตัวผู้รู้ 

จะเพิ่มมากข้ึน จนในท่ีสุดเราสามารถข้ามพ้นความมีตัวตนได ้
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และกลายเป็นผู้รู้อย่างแท้จริง นั่นคือผลที่ได้รับในที่สุด มีคน

จ�านวนน้อยมากท่ีท�าได้เช่นน้ัน มันยากท่ีจะหยัง่รู้ ในโลกนีม้แีต่

พระอรหันต์เท่านั้นที่จะสามารถท�าสิ่งนี้ได้ส�าเร็จ

จะท�าอย่างไรเราจึงจะเข้าใจว่า
ความทุกข์เป็นอริยสัจ

“ทุกข์” หมายความว่าอย่างไร วิธีท่ีง่ายท่ีสุดท่ีจะแสดงให้เห็น

ลักษณะความเป็นจริงของทุกข์ ก็คือการกล่าวถึงความทุกข์ใน

แง่ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอธิบายได้ว่า ไม่มีสิ่งใด 

ท่ีเราปรารถนาจะท�าให้เราเกิดความสุขหรือความยินดีพอใจ

อย่างแท้จริง เพราะทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเราอยากได้นั้นจะต้อง

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังน้ันถึงแม้ว่าเราจะได้รับส่ิงท่ีเรา

ปรารถนาแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่เราได้มานั้นจะคงอยู่ในสภาพเดิม

ให้เรามีความสุขได้ไม่นาน เมือ่ตอนท่ีเราได้มนัมาเพือ่จะยดึถอืว่า 

เป็นของเราน้ันมันกเ็ปล่ียนแปลงแล้ว และเราไม่สามารถท่ีจะห้าม 

ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงได้

อีกวิ ธีหน่ึง ท่ีจะพิจารณาความทุกข ์ก็คือตัวจิตนั่น เอง ท่ี

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงของวัตถตุ่างๆ 

ท่ีเรายดึม่ันถอืมัน่นัน้เห็นได้ไม่ชัดเจนเท่าธรรมชาติท่ีกลับกลอก
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ว่องไวของจติ จิตเข้าไปยดึความคดิและภาพของวัตถตุ่างๆ ท่ีเรา 

คิดว่าจะท�าให้เรามีความสุข ภาพในจิตแสดงให้เห็นรูปแบบท่ี

สมบูรณ์ของส่ิงท่ีเราปรารถนา ซ่ึงจริงๆ แล้ว วัตถท่ีุเราได้มาไม่ได้ 

สมบูรณ์แบบเช่นน้ัน รูปแบบดงักล่าวมคีวามสมบูรณ์ระดบัหน่ึง

ในตัวมนัเอง แต่วัตถุท่ีเป็นของจริงจะมีข้อบกพร่องเสมอ เม่ือเรา

เห็นภาพลวงตานัน้และรู้ว่าส่ิงของสองส่ิงนีไ้ม่เหมือนกนั เราเร่ิม

ทีจ่ะเสื่อมศรัทธาและผดิหวัง และอาจจะถึงกับรู้สกึว่าถูกหลอก 

ราวกับว่าส่ิงท่ีเราปรารถนานั้นได้ท�าให้เราผิดหวังและเสียใจ  

แต่อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่แรกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามท่ีเราได้

ตั้งความคาดหวังไว้สูงแต่อย่างใด

ในระดับท่ีลึกลงไปกว่าน้ัน ซ่ึงเป็นระดับของการด�ารงอยูข่องชีวิต 

มนุษย์ ได้มีการแสดงให้เห็นความหมายท่ีแท้จริงของทุกข์ใน

ฐานะที่เป็นข้อหนึ่งในอริยสัจธรรม ความจริงเกี่ยวกับทุกข์ก็คือ 

ทุกความคดิ ค�าพดู และการกระท�า ย่อมก่อให้เกดิความผิดหวัง  

ความไม่ยนิดีพอใจ และความไม่สมหวัง กล่าวคอืทุกส่ิงทุกอย่าง 

เป็นทุกข์ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เราไม่มีวันท่ีจะได้รับส่ิงท่ีเรา

ปรารถนา เราจะได้รับแต่ส่ิงท่ีเราไม่ต้องการเสมอ ท้ังนีเ้ป็นเพราะ

ในแก่นแท้ของชวีตินัน้ เรามคีวามรูส้กึอยูล่กึๆ ว่ายงัขาดบางสิง่

บางอย่างที่ส�าคัญอยู่ เสมือนว่ามีหลุมมีโพรงที่เราพยายามที่จะ

ถมให้เต็มด้วยสิ่งต่างๆ ที่เราปรารถนา มันเหมือนกับว่าเรารู้ว่า

มส่ิีงส�าคญับางอย่างท่ียังขาดอยู่ในหัวใจเราและเราปรารถนาท่ีจะ
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ได้มนัมา ความอยากได้นีฝั้งลึกในจิตและในจิตใต้ส�านกึท่ีเราไม่

สามารถรู้ได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าเราจะสมหวังมากเพียงไร

ด้วยการได้รับสิง่ทีเ่ราต้องการ แต่หลมุโพรงในจิตใจนั้นยังคงมี

อยูเ่หมือนเดิม ถมเท่ามนักไ็ม่เคยเต็ม และเนือ่งจากเราต้องการ

ท่ีจะถมให้เต็ม ไม่ว่าเราจะได้รับส่ิงต่างๆ มากมายเพยีงไร แต่เรา 

ไม่เคยได้รับส่ิงท่ีเราต้องการจริงๆ ส่ิงท่ีเราได้รับไม่ใช่ส่ิงท่ีเรา

ปรารถนาอย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นความรู้สึกอ่ิมพอตลอดไป ส่ิงท่ี 

น่าขบขันก็คือ หากเราสามารถก�าจัดความอยากหรือตัณหาของ

เราได้ เรากจ็ะได้รับความรู้สึกอ่ิมพอซ่ึงเราปรารถนาท่ีจะได้ยิง่นัก  

นี่คือส่ิงท่ีเราตัดสินใจยากเกี่ยวกับความทุกข์ซ่ึงเป็นความจริง

ตามธรรมชาติ

นี่คือเหตุผลว่าท�าไมพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “แม้แต่ความสุขก็

เป็นความทุกข์” ซึ่งหมายความว่า ความสุขและความทุกข์ของ

เราเป็นสิ่งเดียวกันและเหมือนกัน เพียงแต่ความหลอกลวงของ

เวลาแยกมันออกจากกัน การกล่าวเช่นนี้ไม่ได้เป็นการมองโลก

ในแง่ร้าย แต่เป็นเพียงความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติท่ีแท้จริงของ

ส่ิงต่างๆ ดังน้ันเราจะไม่ท�าตามความหลงอีกต่อไปตลอดชีวิต 

และไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรช่ืนชมกับส่ิงท่ีน่ายินดีพอใจ

หรือสวยงาม แต่การแสวงหาความม่ันคงยั่งยืนและความอ่ิม

พอจากส่ิงเหล่านีซ่ึ้งมนัไม่สามารถให้เราได้นัน้ จะน�ามาซ่ึงความ 

ผิดหวังและความทุกข์ 
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ถึงแม้ว่าความอยากในทางท่ีดีจะช่วยท�าให้เราสามารถก้าวพ้น

ความอยากได้ แต่ความอยากโดยตัวมันเองกจ็ะไม่มีความอ่ิมพอ

อย่างไรก็ตามความอ่ิมพออย่างสมบูรณ์ท่ีได้ตามความต้องการ

ไม่ใช่ผลสุดท้ายท่ีจะได้รับ เน่ืองจากยงัมีความยดึม่ันถอืม่ันอย่าง

ละเอียดอยู่กับความรู้สึกอ่ิมพอท้ังหมดนั้น ดังนั้นเราจึงต้อง

ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นดังกล่าวด้วยการพิจารณาให้เห็น

ว่ามันต้องเป็นไปตามรูปแบบท่ีละเอียดของไตรลักษณ์ ซ่ึงได้แก่  

“อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา” การสร้างความรู้สึกอิ่มพออย่าง

สมบูรณ์นั้นคือความหลงที่สุดของอวิชชา เมื่อท�าลายความหลง

ดังกล่าวให้ขาดสะบั้นลงเสียได้ ความทุกข์ก็จะหมดสิ้นไป

ท่านพระอาจารย์เคยกล่าวว่า
การจัดการกับความกลัวมีหลายวิธี 
ขอได้โปรดเมตตาช่วยอธิบายว่ามีวิธีใดบ้าง

ถกูแล้ว การจัดการกับความกลัวมีหลายวิธี วิธีท่ีดท่ีีสุดถ้าเราท�าได้ 

ก็คือเผชิญหน้ากับความกลัวโดยตรง เมื่อรู้สึกกลัว ให้ตั้งใจว่า

จะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกนั้น 

ตวัอย่างทีด่ีคือท่านพระอาจารย์ชอบ ครัง้หนึ่งท่านเจอเสือในป่า

ตอนกลางคืน เมื่อเสือเข้ามาใกล้ ท่านถามมันว่า “มาที่นี่ท�าไม 
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เจ้าท�าให้เรากลัว” แล้วท่านก็เดินตรงเข้าไปหาเสือ ทันทีทันใดนัน้

เสือกก็ระโดดหนี น่ันคอืวิธีเอาชนะความกลัว ส่ิงท่ีแย่ท่ีสุดท่ีเรา

สามารถท�าได้คอืว่ิงหน ีแต่เราจะไม่สามารถเอาชนะความกลัวได้

ด้วยการวิ่งหนี เมื่อเรานั่งเก้าอี้และฟังเรื่องคนเดินเข้าไปหาเสือ 

อาจจะดูน่าสนใจ แต่ลองนึกภาพตนเองอยู่ในสถานการณ์น้ัน 

แล้วเราจะรู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไร เราไม่มีความปลอดภัย

เพราะไม่ได้อยู่ในห้องท่ีอบอุ่นน่าอยู่และนั่งอยู่บนเก้าอ้ีอย่างสุข

สบาย แต่เราอยูใ่นป่า คนท่ีอยูใ่กล้ท่ีสุดอาจจะอยูห่่างไกลออกไป 

ประมาณ 5 ไมล์ มีสัตว์ร้ายเต็มไปหมด มนัเป็นเวลามืดค�า่ตอน
กลางคืน เราอาจจะมีตะเกียงเล็กๆ เทียนไขสองสามอัน แค่นัน้เอง  

เราต้องพึ่งตนเองและความเข้มแข็งจากภายใน

เมือ่เกดิความกลัวข้ึนมา เราอาจจะถามตนเองด้วยว่า ความกลัว

คืออะไร ฉันรู้ได้อย่างไรว่าฉันกลัว อะไรมาบอกฉัน และเราจะ

พบว่าความกลัวนั้นเริ่มต้นด้วยความรู้สึกภายในตัวเรา เรามอง

เข้าไปภายในและมองหาความรู้สึกน้ัน เราอยากจะหาให้เจอว่า

มันอยู่ท่ีไหน เราไม่ควรจะพอใจจนกว่าเราจะหาความรู้น้ันเจอ

ภายในตัวเรา และพบว่าธรรมชาติของความกลัวเป็นอย่างไร  

เราอยากรู้จริงๆ ด้วยเหตุนี้เราควรพยายามท่ีจะรักษาความ

กลัวเอาไว้เพื่อจะได้ค้นคว้าหาว่าความกลัวคืออะไร แต่ในที่สุด

เราก็จะหาความกลัวไม่เจอ เพราะความกลัวจะหายไปเม่ือเรา

พยายามหาว่าตัวมันอยู่ที่ไหน 
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อีกวิธีหน่ึงท่ีจะจัดการกับความกลัว ก็คือปฏบัิติจิตตภาวนาต่อไป 

ตามปกติถงึแม้ว่าจะมีความกลัว เช่น ถ้าเราก�าลังเดินจงกรมอยู่ 

กอ็ย่าสนใจความกลัวและควรจะเดนิต่อไป ถ้าก�าลังดูลมหายใจ 

ก็ให้ตั้งจิตอยู่ที่ลมหายใจ อย่าคิดถึงความกลัว ให้ตั้งจิตจดจ่อ

อยู่กับสิ่งที่เราก�าลังกระท�าอยู่ในปัจจุบัน นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง 

ในพระสูตรได้กล่าวถึงอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงให้ระลึกถึงพระคุณของ 

พุทธเจ้า พระธรรม หรือพระสงฆ์ เพื่อให้มาคุ้มครอง หากเรามี

ศรัทธาแน่วแน่มั่นคงในพระพุทธเจ้า วิธีนี้ก็จะใช้ได้ผลดี 

การจัดการกับความกลัวมีหลายวิธี แต่เราควรทราบว่าบางครั้ง

ความกลัวเกดิข้ึนภายในจิตโดยไม่มีสาเหตุจากภายนอก เมือ่มนั

เกดิข้ึนภายในจติ เรากต้็องหาสาเหตุของความกลัวนัน้ กล่าวคอื 

เม่ือเร่ิมกลัวให้เราคิดว่า เกิดอะไรข้ึน ท�าไมฉนัจึงกลัว ให้เรามอง

หาสาเหตุ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ภายในจิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติจิตตภาวนาของเรา ซึ่งเป็น

ความเปล่ียนแปลงท่ีท�าให้เกดิส่ิงท่ีเราเรียกว่า “ความกลัว” ข้ึนมา  

ไม่มีส่ิงใดภายนอกท�าให้เรากลัว มันเกิดข้ึนเนื่องจากสภาวจิต

เปล่ียนแปลง ในกรณเีช่นน้ัน ความกลัวเป็นเพยีงความรู้สึก มันเป็น 

ประสบการณ์ท่ีเกดิข้ึนภายในจิต ไม่ได้เกดิจากอันตรายภายนอก 

ดังนั้นหากเรารู้สึกกลัวและเมื่อเรามองไปรอบๆ อย่างรวดเร็ว

แล้วเห็นว่าไม่มีอันตรายใดๆ ภายนอก เราพึงรู้ว่าความกลัวนั้น

เกดิจากความเปล่ียนแปลงอย่างผิดปกติของสภาวจิตของเราเอง
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ยังมีความกลัวท่ีส�าคัญอีกแบบหน่ึงท่ีควรพิจารณา สมมติว่ามี

เหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตเรา ซึ่งเราจะต้องท�าอะไรสักอย่างที่เรา

ไม่อยากจะท�า ถงึแม้ว่ามนัเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเรา 

ก็ตาม เราอาจจะอยู่ในต�าแหน่งท่ีเราจะต้องบอกใครสักคนว่า 

เขาถกูไล่ออกจากงาน เรารู้สึกไม่สบายใจท่ีจะต้องท�าส่ิงนัน้ แต่เป็น 

หน้าท่ีของเราท่ีจะต้องบอกบุคคลนั้น เจ้านายเราเป็นผู้ท่ีไล ่

เขาออกเอง แต่เรามีหน้าท่ีท่ีจะต้องแจ้งข่าวร้ายนี้ให้เขาทราบ  

เม่ือสถานการณ์ท�านองน้ีเกิดข้ึน เราจะต้องรับผิดชอบและต้องไป 

ท�าหน้าท่ีน้ัน เราไม่ควรหลีกเล่ียงความรับผิดชอบโดยมอบหมาย

ให้ผู้อื่นไปท�าแทน ถ้าเราให้ผู้อื่นไปท�าแทน ก็เท่ากับเราพ่ายแพ้

ต่อความกลัว และการท่ีเรากระท�าเช่นน้ันเป็นการฝึกปฏิบัติท่ี 

ไม่ถกูต้อง เราต้องท�าส่ิงท่ีถกูต้องเพือ่ประโยชน์ของตัวเราเอง และ

มองว่ามันเป็นงานส�าคัญในการฝึกอบรมจิต มันเป็นวธิทีีส่�าคัญ 

ท่ีจะท�าให้เราเป็นคนเข้มแข็ง และเป็นการฝึกปฏิบัติท่ีมีคุณค่า 

ที่จะช่วยท�าให้เราสามารถเอาชนะความอ่อนแอในตัวเราได้

เม่ือเราพิจารณาตัวเราเอง เราจะเห็นว่าตัวเรามคีวามไม่อยากท�า 

ซึ่งเราจะต้องเอาชนะให้ได้ และเราต้องถามตัวเองว่า ท�าไมจึงมี

ความไม่อยากท�าตรงนัน้ อะไรท�าให้เกดิความไม่อยากท�า ถ้าเราท�า

เช่นน้ันและท�าหน้าท่ีอย่างเหมาะสม เรากจ็ะได้ประโยชน์ทุกคร้ัง 

จากสถานการณ์น้ัน ไม่ว่าผู้อ่ืนจะคิดอย่างไรเกีย่วกบัการกระท�า 

ของเรา 
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วิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขจัดความกลัว

วิธีท่ีดีท่ีสุดในการขจัดความกลัว ก็คืออย่าว่ิงหนีความกลัว  

เมื่อเกิดความกลัว ให้พยายามอย่าหาทางหลีกเลี่ยงมัน ให้มอง

ดแูละพจิารณาความรู้สึกกลัว ความกลัวคืออะไร ความกลัวเป็น

กเิลสชนดิหนึง่ มันเป็นศัตรูท่ีแฝงมาในความเป็นเพือ่น เรารู้สึกว่า 

มันเป็นเพื่อนท่ีมาเตือนเรา แต่ไม่จริง มันเป็นศัตรูต่างหาก 

เนือ่งจากเมือ่เรากลัว เรามกัจะตัดสินใจท�าส่ิงท่ีผิด แทนท่ีจะท�าส่ิง 

ท่ีมเีหตุผลและถกูต้อง เรามักจะตกใจกลัวและท�าส่ิงท่ีไม่ถกูต้อง 

ดังนั้นเม่ือเกิดความกลัว ให้พิจารณาความกลัวนั้น ดูท่ีความ

รู้สึกกลัว ไม่ต้องดูสิ่งที่ท�าให้เรากลัว ให้พิจารณาความกลัวโดย

ดูท่ีความรู้สึก เม่ือเราต้องการพจิารณาส่ิงใด ส่ิงแรกท่ีเราต้องท�า 

คือบอกตนเองให้ได้ว่าส่ิงน้ันคืออะไรกันแน่ ในกรณีท่ีเป็น 

ความกลัว มันเกิดข้ึนได้อย่างไร เม่ือเราพบว่าความกลัวน้ันเป็น

ความรู้สึก ให้พยายามหาความรู้สึกนัน้ให้เจอ มันอยูต่รงส่วนใด

ของร่างกาย พยายามหาให้เจอ เราอาจจะพบว่ามันอยู่บริเวณ

หน้าท้อง ต่อมาให้พจิารณาว่าธรรมชาติและลักษณะของมันเป็น

อย่างไร ถามตนเองว่า ท�าไมลักษณะเหล่านี้จึงบ่งบอกว่าเป็น 

ความกลัว ท�าไมเราจึงเรียกความรู้สึกเหล่าน้ีว่า “ความกลัว” 

แต่เรียกความรู้สึกอย่างอื่นว่า “ความยินดีพอใจ” ให้พิจารณา

ความกลัวเช่นน้ี โดยพจิารณาว่าจริงๆ แล้วมันมีลักษณะอย่างไร
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และพยายามอย่าขจัดความกลัว ปล่อยมนัไว้ให้อยูเ่ช่นน้ัน และ

ใช้มันเพื่อช่วยท�าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง จนถึงขนาดจะ

ปล่อยให้ความกลัวมีอยู่ต่อไปอีกก็ได้ ถ้าหากมีความจ�าเป็น  

เมื่อเราพิจารณาความกลัวอย่างถูกต้อง จิตก็จะเข้ามาอยู่อย่าง

สว่างกระจ่างแจ้งและสงบอยูภ่ายใน เม่ือความกลัวหายไป เราก ็

จะไม่กลัวอีกต่อไป

เม่ือเราเกิดความกลัว เราจ�าเป็นต้องรีบจัดการกับมันทันที  

ความกลัวเกดิจากกเิลส และมนัอาจจะเป็นอุปสรรคท่ีส�าคญัและ

อาจจะเป็นอันตรายด้วยกไ็ด้ ความกลัวเป็นภัยอย่างหน่ึง มันไม่ใช่ 

ส่ิงท่ีเรากลัว เม่ือเกิดความกลัวในขณะท่ีปฏบัิติจิตตภาวนา ให้เรา 

มองดูรอบๆ เพื่อหาสิ่งที่ท�าให้เกิดความกลัว สิ่งที่อยู่ภายนอก 

ผี หรือ เสือ หรืออะไรท�านองนั้น แต่สาเหตุของความกลัวไม่ใช่

สิ่งเหล่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการปฏิบัตินั่นเองที่ท�าให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงภายในจิต ความเปล่ียนแปลงนีท้�าให้เกดิความกลัว  

เป็นความรู้สึกกลัว เมื่อรู้สึกว่ากลัว ปฏิกิริยาอัตโนมัติของเรา 

กคื็อจะต้องมส่ิีงภายนอกสักอย่างท่ีท�าให้เรากลัว ซ่ึงส่ิงท่ีเกดิข้ึน 

ไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่มันเป็นเหมือนกับว่ามีปฏิกิริยาทางเคมี

บางอย่างเกิดข้ึน และมีผลท�าให้เกิดความกลัวข้ึนมา ซ่ึงเป็น

ประสบการณ์ท่ีไม่เหมอืนกบัการเห็นเสือและเกดิความหวาดกลัว 

ขึน้มา ความกลัวทีเ่กิดขึน้ภายในจิตนี้ เป็นความรู้สึกทีแ่ตกต่าง

ออกไป
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พระอภิธรรมมีประโยชน์อย่างไร
ในการสอนธรรมะ

ตามท่ีพระพทุธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ค้นพบความจริงของ

ธรรมะด้วยประสบการณ์ของท่านเองน้ัน พระธรรมค�าส่ังสอน 

ของท่านจงึได้กลายเป็นพืน้ฐานของพระอภธิรรม ท่านสอนธรรมะ 

จากประสบการณ์ เนื่องจากท่านได้ค้นพบความจริงด้วยตนเอง 

สิ่งที่ท่านสอนจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมด 

ในปัจจุบันมีผู้ท่ีพยายามท�าส่ิงท่ีตรงกันข้ามกับกระบวนการ

ดังกล่าว โดยเอาพระธรรมค�าส่ังสอนในพระอภิธรรมไปเป็น

ประสบการณ์ของตนเอง โดยเขาไม่เข้าใจว่ามีส่ิงท่ีถูกละเว้นไว ้

ไม่ได้กล่าวถงึในพระอภิธรรมน้ันมากมายเพยีงไร พระอภิธรรม

เป็นค�าสั่งสอนที่กระชับ เป็นการสอนที่มีลักษณะเป็นโครงสร้าง

และผู้ภาวนาแต่ละคนจะต้องหาเน้ือไปเติมท่ีโครงสร้างน้ัน 

ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดธรรมะที่ใหม่สดและอัตโนมัติภายในจิต  

มิฉะนั้นแล้วผู้ภาวนาจะหลงทางได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ อาตมาจึงม ี

ความรู้สึกว่าพระอภิธรรมไม่เหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้ในการส่ังสอน

ธรรมะ

พระอภิธรรมเกิดจากความพยายามท่ีจะจดจารึกพระธรรม 

ค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ตามหมวดหมู่

ทางด้านความคิด หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นปรัชญาก็ได้ 
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พระพทุธเจ้าทรงสอนว่า เราควรสร้างแพแห่งธรรมะเพือ่ข้ามล�าน�า้ 

แห่งวัฏสงสาร ไม่ใช่สร้างเรือเดนิสมุทร อาตมาคิดว่าในหลายกรณี  

มีบุคคลท่ีใช้พระอภธิรรมเป็นเคร่ืองมอืในการสร้างเรือเดนิสมทุร

เพื่อจะข้ามล�าน�้า กิเลสมีอิทธิพลผลักดันให้เขาหลงติดอยู่กับ 

รายละเอียดทั้งหมดของพระอภิธรรม แทนที่จะเพียงแค่ท�างาน

เบื้องต้นอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถข้ามล�าน�้าได้

วิธีที่ถูกต้องก็คือ ต้องสร้างแพให้สุดความสามารถของเราก่อน 

แล้วค่อยข้ามล�าน�า้ โดยค่อยๆ ปรับปรุงแก้ไขแพไปด้วยในขณะ

ท่ีเราก�าลังพยายามข้ามล�าน�้าน้ัน มันไม่ใช่เร่ืองท่ีจะต้องท�าเป็น 

กระบวนการตามล�าดบัทีละข้ันทีละตอน แต่เป็นการใช้สติปัญญา

ที่จะข้ามล�าน�้าด้วยวิธีการใดก็ได้ที่เราสามารถจะท�าได้ กล่าวคือ 

เราต้องท�าตามพระธรรมค�าส่ังสอนพืน้ฐาน น่ันกค็อืสร้างแพ และ 

หาวิธีการของตนเองเพือ่แก้ไขอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกดิข้ึน ถ้าหากเรา 

พยายามท่ีจะท�าทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อน ซ่ึงหมายความว่า 

หากเราพยายามท่ีจะสร้างแพท่ีสมบูรณ์แบบก่อน เรากจ็ะเสียเวลา 

มากเกนิไปในการเตรียมการและไม่ได้ลงไปถงึล�าน�า้เสียที ดงันัน้ 

เราจึงควรพฒันาสมาธิและปัญญาให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีเราจะท�าได้ แล้ว

จึงค่อยน�าไปใช้งาน ค่อยๆ ท�าให้มันแหลมคม โดยใช้ประสบการณ์ 

ของเราในการภาวนาเป็นหินลับปัญญา และคอยหาทางท่ีจะข้าม 

ซ่ึงเป็นทางท่ีจะออกจากวัฏสงสารอยูเ่สมอ หากเราต้ังใจแสวงหา

ทางออกดงักล่าวอย่างจริงจังและเป็นไปตามธรรม เรากจ็ะอยูใ่น

ทางด�าเนินที่ถูกต้องเสมอ
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ปัญญาไม่ได้เกิดจากการส่ังสมความรู้ต่างๆ ไว้อย่างมากมาย 

ซ่ึงความรู้เหล่าน้ันเป็นเพียงความเข้าใจท่ีหยิบยืมมาจากผู้อ่ืน  

แต่ปัญญาเกิดจากความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และโดยตรง

เกี่ยวกับธรรมชาติท่ีลึกซ้ึงของหลักธรรมะพื้นฐานและจากการ

ปฏิบัติด้วยความขยันหม่ันเพยีรตามหลักการเหล่าน้ัน การปฏิบัติ 

จิตตภาวนาไม่ใช่เป็นการท่องจ�าพระธรรมค�าส่ังสอนท่ีฉลาด

แหลมคมในพระสูตรและอรรถกถาของครูบาอาจารย์สมยัโบราณ  

แต่พระธรรมค�าสอนเหล่าน้ันต้องน�ามาใช้เป็นแรงบันดาลใจเพือ่

เอาชนะความหลงในจิตของเรา วัตถปุระสงค์ของการปฏบัิติไม่ใช่ 

เพือ่ให้มีความรู้เพิม่มากข้ึน แต่เพือ่ท่ีจะเรียนรู้ความจริงท่ีจะท�าให้ 

สามารถปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้

เราควรจะพิจารณาไตรลักษณ์อย่างไร

ไตรลักษณ์เป็นสิ่งส�าคัญมาก เมื่อพูดถึง “อนิจจัง” เราคิดว่าสิ่ง 

ต่างๆ นั้นเที่ยงแท้แน่นอน เราคิดว่ามันมีอยู่จริง ถึงแม้เราจะ

ทราบดีว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม เมื่อมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง 

เรามักจะอธิบายว่าเหตุใดมันจึงเปลี่ยนแปลง การอธิบายความ

เปล่ียนแปลงจึงเป็นเสมอืนการรับรองกบัตัวเราเองว่า ถงึแม้ส่ิงน้ัน 

จะมีความเปลี่ยนแปลง แต่มันก็ยังคงเหมือนเดิม การอธิบาย

ความเปล่ียนแปลงเช่นนีท้�าให้เรามีความรู้สึกเกีย่วกบัส่ิงนัน้ดข้ึีน 
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เช่น เม่ือเราจุดไม้ขีดไฟ มนัไหม้และหายไป มนัหายไปไหน แล้วเรา 

ก็ตอบค�าถามนั้นด้วยการอธิบายว่า ไม้ขีดไฟได้เปลี่ยนเป็นก๊าซ

และสารต่างๆ อีกหลายชนิด การอธิบายเช่นน้ีท�าให้เรารู้สึก

สบายใจ ราวกับว่าไม้ขีดไฟยังอยู่ตรงนั้น เพียงแต่อยู่ในรูปอื่น

ด้วยวิธีนีเ้ราพยายามท่ีจะปฏิเสธว่าอนิจจังไม่ม ีเราอยากจะเช่ือว่า 

ส่ิงต่างๆ นัน้เท่ียงแท้แน่นอนและจรัีงถาวร แต่จริงๆ แล้วมนัไม่ได้ 

เป็นเช่นน้ัน การต้ังอยูห่รือมีอยูน้ั่นเป็นกระบวนการท่ีแปรสภาพ

ตลอดเวลา จริงๆ แล้วอนจิจังเป็นหัวใจส�าคญัของการต้ังอยู ่เพราะ 

ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ก็จะไม่มีอะไรต้ังอยูไ่ด้ ถ้าหาก 

มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดสามารถอยู่คงท่ีได้โดยไม่มกีารแปรเปล่ียนใดๆ เลย  

มันอาจจะหายไปในทันทีก็ได้ มันตั้งอยู่ไม่ได้ ดังนั้น “อนิจจัง”  

จึงท�าให้ส่ิงต่างๆ ต้ังอยูไ่ด้ มันเป็นธรรมชาติของการต้ังอยู ่นีค่อื 

ความจริงท้ังทางด้านกายภาพและทางจิตใจ ถ้าอาการของจิต

ท้ังหมดนัน้ดับไป จิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิระดบัลึกได้ และทุกส่ิง 

ทุกอย่างท่ีจิตรับรู้ ความคดิต่างๆ และผัสสะท้ังหมดท้ังส้ิน กจ็ะ 

ดับลงไปด้วย

ด้วยการฝึกสมาธิ เราพยายามท่ีจะลดความเปล่ียนแปลงโดยเพ่ง 

จิตไปท่ีค�าบริกรรม ด้วยการกระท�าเช่นนั้น เราบังคับให้เกิด

กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีละเอียดข้ึน เม่ือเป็นเช่นนัน้ จติกจ็ะ 

ละเอียดประณีตข้ึนด้วย ซ่ึงในทางกลับกัน มันก็จะท�าให้การ

บริกรรมนั้นละเอียดมากขึ้น ความละเอียดนี้ก็จะท�าให้การรู้อยู่
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กบัค�าบริกรรมน้ันละเอียดมากย่ิงข้ึนไปด้วย ยิง่เราเข้าสู่สภาวะท่ี

มพีลังของจิตมากข้ึนและละเอียดมากข้ึน เรากย็ิง่เข้าใกล้ความรู้ 

ของจิตหรือ “ผู้รู้” มากขึ้นด้วย

เราสามารถพิจารณาไตรลักษณ์พร้อมๆ กันได้ การต้ังอยู่นั้น

เกี่ยวข้องกับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตลอดเวลา ท�าอย่างไรให้

ความไม่เท่ียงแท้น้ันเป็นส่ิงท่ีน่ายินดีพอใจ ถงึแม้ว่าเราจะมคีวาม

พอใจมากท่ีสุดสักระยะหน่ึง แต่แล้วกจ็ะมีความแปรเปล่ียนไปอีก  

ดงันัน้การต้ังอยู่จึงก่อให้เกดิแต่ความผิดหวังเท่านัน้ “ท่ีใดมคีวาม 

ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ที่นั่นก็ย่อมจะมีแต่ความไม่สมหวัง” ดังนั้น

อนิจจงัและทุกขังก็จะไปด้วยกัน ส�าหรับอนตัตา “ท่ีใดมีอนิจจัง 

ที่นั่นก็ย่อมจะมีอนัตตา” เพราะตัวตนไม่เคยตั้งอยู่ได้นาน

ส่ิงท่ีเราเรียกว่า “ตัวตน” นัน้เป็นความสัมพนัธ์ เราพยายามอธิบาย

ความมีตัวตนโดยใช้ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องรอบตัว กล่าวคือ ฉันเห็น 

ต้นไม้ต้นนั้น ดังนั้น สิ่งที่เป็น “ฉัน” คือผู้ที่เห็นต้นไม้ต้นนั้น  

ส�าหรับผัสสะอ่ืนๆ ก็เป็นเช่นเดียวกัน เราใช้ข้อมูลจากผัสสะหรือ 

การกระทบของอายตนะเพื่ออธิบายความคิดเกี่ยวกับตัวตน 

แต่เน่ืองจากจุดท่ีเรามีประสบการณ์ว่ามีตัวตนนี้ถูกก�าหนด

โดยการเปล่ียนแปลงของข้อมูลของผัสสะ ซ่ึงตัวมันเองก็

เปล่ียนแปลงเช่นกัน ไม่ใช่ว่าความมีตัวตนจะไม่ม ีความมตัีวตน 

มีอยู ่แต่มันไม่สามารถต้ังอยูไ่ด้อย่างจีรังยัง่ยนื เรามกัจะคดิถงึ 

ความมตัีวตนว่าเป็นความจริงแท้ แต่จริงๆ แล้วความมตัีวตนนัน้ 
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เป็นของปลอม ความมีตัวตนเปล่ียนแปลงมากและเร็วเท่ากับ 

ส่ิงท่ีให้นิยามมัน อาจจะกล่าวได้อีกอย่างหนึง่ว่า ทุกส่ิงทุกอย่าง 

ท่ีอยูร่อบศูนย์กลางจะบ่งบอกให้เราทราบว่าศนูย์กลางอยูท่ี่ไหน  

ถ้าไม่มีส่ิงเหล่าน้ันอยู่ตรงน้ัน เราก็จะหาศูนย์กลางไม่เจอ  

ความมีตัวตนเป็นส่ิงท่ีถูกก�าหนดโดยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบ 

ตัวมัน และเน่ืองจากทุกส่ิงทุกอย่างเป็นอนิจจัง ศูนย์กลางจึง 

เป็นอนิจจังด้วย มันไม่จีรังยั่งยืน นี่คือวิธีหนึ่งในการพิจารณา

อนัตตา

พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นปรัชญาใช่ไหม

พระพทุธเจ้าไม่ได้ทรงสอนปรัชญา แต่พระองค์ทรงสอนแนวทาง

ด�าเนินท่ีถกูต้อง กล่าวคอืพระองค์ทรงสอนแนวทางท่ีถกูต้องใน

การพจิารณาให้เห็นว่าทุกส่ิงทุกอย่างเป็น “อนจิจงั ทุกขัง อนัตตา”  

พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวว่าสัจธรรมความจริงแท้เป็น “นจิจัง สุขัง  

อัตตา” แต่ทรงกล่าวว่าความจริงแท้น้ันไม่เป็นอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ซึ่งแตกต่างกัน ส่วน นิจจัง สุขัง อัตตา นั้นเป็นสิ่งที ่

ตรงกันข้ามกับอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่ความจริงแท้หรือ

พระนิพพานนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด ไม่มีคุณสมบัติใดๆ  

จะสามารถน�ามาใช้อธิบายพระนิพพานได้ ไม่ว่าจะโดยวิธีใด 
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นิยามท้ังหมดนั้นไม่ถูกต้อง พระนิพพานนั้นเป็นสภาวะท่ีไม่มี

ปัจจัยปรุงแต่ง ดังนั้นจึงไม่อาจใช้ถ้อยค�าใดๆ มาอธิบายได้ 

พระนิพพานไม่ใช่ส่ิงท่ีจะอธิบายได้ด้วยค�าพูด เมื่อเราบรรลุ 

พระนิพพาน ค�าอธิบายต่างๆ ย่อมน�ามาใช้ไม่ได้ ที่ต้องหยุดใช้

เพราะว่าถ้อยค�านั้นมีเง่ือนไข พระนิพพานจะหยั่งรู้ได้ด้วยการ

บรรลุพระนิพพาน ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้น

พระพทุธเจ้าทรงเป็นบรมครู ในการส่ังสอนของพระพทุธเจ้าน้ัน  

พระองค์ไม่ได้ทรงเน้นทฤษฎี แต่พระองค์ทรงส่ังสอนวิธีการ

ปฏิบัติ พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสอนสองเร่ือง คือ ความทุกข์  

และการดับทุกข์ พระธรรมค�าส่ังสอนของพระองค์เป็นวิธีการ

ปฏบัิติท่ีใช้ได้จริงในการดับทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงเปิดโอกาสให้ 

มีการคาดเดาแต่อย่างใด

ตามความเข้าใจของอาตมานัน้ ทัศนคติของพระพทุธเจ้าเป็นดงันี้ 

โลกน้ีเต็มไปด้วยผู้คนท่ีมีความคิดเห็นท่ีไม่ถูกต้อง และด้วย

สภาวจติของเขา เขาจึงไม่รู้ว่าความจริงแท้คืออะไร ทางเดียวท่ีท�า 

ให้เขาสามารถบรรลุความรู้แจ้งเห็นจริงได้ กค็อืการปฏบัิติให้ถงึ

ระดับนั้นด้วยตนเอง การสอนปรัชญาเกี่ยวกับความหมายของ

ความจริงแท้นัน้ ไม่ได้ช่วยให้พวกเขาบรรลุสภาวะแห่งความรู้แจ้ง 

เห็นจริงได้ สิ่งที่ต้องสอนพวกเขาก็คือวิธีด�าเนินที่จะท�าให้บรรลุ

สภาวะนั้นได้ เมื่อเขาบรรลุสภาวะนั้นแล้ว เขาจะรู้ความจริงแท้

และเข้าใจได้ด้วยตนเอง
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พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเร่ิมด้วยการสอนระบบความคิดท้ังหมด

อย่างสมบูรณ์ และสาวกของพระองค์ก็ไม่ได้พยายามท่ีจะ 

เรียนรู้ระบบความคดิท่ีสมบูรณ์ดงักล่าวแต่อย่างใด เป้าหมายท่ี

น�าพวกท่านเหล่าน้ันเข้ามาอยู่รวมกันในกระบวนการศกึษาอบรม 

ก็คือความต้องการท่ีจะปฏิบัติและรู้ความจริงท่ีน�าไปสู่ความ

พ้นทุกข์ ในการอบรมส่ังสอนเหล่าสาวกมาเป็นเวลายาวนาน 

พระพทุธเจ้าทรงมวิีธีการสอนหลายแบบ ท้ังนีข้ึ้นอยูก่บับุคคลท่ี 

เข้ารับการอบรมสั่งสอนตลอดจนโอกาส และสถานการณ์ที่ทรง

ให้การอบรมส่ังสอน บางคร้ังพระองค์ทรงอธิบายหลักการส�าคญั

ท่ีเป็นหัวใจของพระธรรมค�าส่ังสอนของพระองค์ บางคร้ังทรง

ปรับการส่ังสอนให้เข้ากับจริตนิสัยและทัศนคติของผู้ท่ีเข้ามา

ศึกษาอบรมกับพระองค์ ด้วยวิธกีารเหล่านั้น พระองค์ทรงปรบั

การส่ังสอนธรรมะของพระองค์ให้เหมาะสมกับผู้ท่ีเข้ามารับการ

อบรมสั่งสอนที่หลากหลายและสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

มัชฌิมาปฏิปทา หมายความว่าอย่างไร

คนส่วนมากคดิว่า “มัชฌมิาปฏิปทา” หรือ “ทางสายกลาง” ของ

พระพุทธเจ้านั้น เป็นทางท่ีพอดี ไม่ยิ่งไม่หย่อน อยู่ระหว่างทาง 

สุดโต่งสองทาง ซ่ึงไม่ถูกต้อง ทางสายกลางคือทางด�าเนนิท่ีถกูต้อง 

ซ่ึงจ�าเป็นส�าหรับการฆ่ากิเลส เน่ืองจากความหนาแน่นของกเิลส 
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บางคนจึงต้องปฏบัิติอย่างอุกฤษฏ์เพือ่ท�าลายกเิลสหยาบของตน 

ส�าหรับคนเหล่าน้ันการปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์จงึเป็นทางสายกลาง 

แต่บางคนสามารถปฏิบัติได้ง่ายกว่าและสบายกว่า เน่ืองจากมี

กิเลสเบาบางกว่า นั่นก็คือทางสายกลางส�าหรับเขา 

เม่ือเราท�าตามกิเลส แสดงว่าเราก�าลังออกจากจุดศูนย์กลาง 

“การก�าจัดกิเลส” หมายถึง การน�าจิตและการปฏิบัติของเรา

กลับมาสู่จุดศูนย์กลาง น่ันก็คือกลับมาสู่ความพอด ีในบางกรณี

การปฏิบัติอย่างเข้มงวดเกินความจ�าเป็น ก็อาจเป็นการด�าเนิน

ไปตามทางของกิเลสก็ได้ ซึ่งจะท�าให้การปฏิบัติขาดความพอดี 

ทางสายกลางคือการปฏิบัติธรรมให้มีความเข้มข้นเหมาะสม

กับความหนาแน่นของกิเลส ในที่สุดทางสายกลางก็จะเป็นการ

ปฏบัิติท่ีถกูต้องในการท่ีจะท�าให้เกดิความรู้สึกเฉยๆ ไม่รักไม่ชัง  

ไม่เกลียด ไม่โกรธ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู ้ปฏิบัติพิจารณาตนเองและพบว่าม ี

ความอยากเกี่ยวกับอาหารมาก เขาควรจะรับประทานอาหารท่ี 

ไม่ประณีต ไม่อร่อย เพือ่จะดงึความหลงในจิตใจให้กลับสู่ความ

สมดุล เขาอาจจะต้องรับประทานอาหารท่ีไม่ประณีตและไม่มี

รสชาติ โดยค�านึงเพียงแค่จะรับประทานอาหารที่จะช่วยประทัง

ชีวิตให้อยูร่อดได้ไปวันหน่ึงๆ เท่าน้ัน ในกรณเีช่นน้ัน ความอยาก 

อาหารที่ดีและอร่อยก็จะดึงจิตไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเขา

จ�าเป็นต้องหาวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อจะดึงจิตกลับไปสู่ทาง
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สายกลางอีกครั้ง ในท�านองเดียวกัน เมื่อเราพบว่ามีสภาวจิตที่

กระทบกระเทือนต่อการปฏบัิติจิตตภาวนาของเรา เราต้องค้นหา 

แนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมให้เจอ นั่นคือทางสายกลางท่ีเราควร

เข้าใจ 

แต่ในโลกตะวันตกมีความเข้าใจผิดกันมากในเร่ืองทางสายกลาง 

เพราะพวกเขาคดิว่ามนัคอืหนทางท่ีง่ายและสะดวกในการปฏบัิติ 

แต่ทางท่ีง่ายและสะดวกนั้นเป็นทางของกิเลส เป็นหนทางแห่ง

ความขี้เกียจ และพอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่ ดังนั้นพวกเขาจึงใช้

ความเข้าใจผิดเกีย่วกบัทางสายกลางน้ีเพือ่อธิบายความพยายาม

ที่มีน้อยเกินไปในการปฏิบัติจิตตภาวนา

“สัมมาวายามะ” หรือ “ความพากเพียรชอบ” เป็นสิ่งที่น�าพาเรา 

เข้าไปสู่ทางสายกลาง เป็นความพากเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลส 

และท�าลายความสามารถของกิเลสท่ีจะหลอกลวงจิตใจของเรา 

แต่ความพากเพียรน้ีไม่ควรเอาไปสับสนกับการปล่อยวางหรือ

ความไม่ยดึมัน่ถอืมัน่ เพระการปล่อยความวางยดึม่ันถอืมัน่น้ัน

ไม่ได้เป็นการปฏิบัติที่เราสามารถพัฒนาได้อย่างง่ายดาย

หลายคนกล่าวว่า ส่ิงท่ีเราต้องท�า คือต้องปล่อยวางอุปาทาน  

ซ่ึงไม่ถกูต้อง เน่ืองจากเราไม่สามารถปล่อยวางได้ง่ายๆ เราไม่รู้ว่า 

จะปล่อยวางอย่างไร ในเมือ่เราเองกไ็ม่รู้ว่าเราก�าลังยดึม่ันถอืมัน่ 

อยู่กับอะไร เราก็ไม่มีทางท่ีจะสามารถปล่อยวางได้ เพราะเรา
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ไม่รู้ว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีเราจะต้องปล่อยวาง แต่เมื่อเรามาปฏิบัติ

จิตตภาวนาอย่างถูกต้องและพัฒนาให้เกิดปัญญาจนมีความ

เข้าใจอย่างแท้จริง เมื่อนั้นการปล่อยวางจะเกิดขึ้นเอง และเรา

ก็จะเข้าใจว่าการปล่อยวางหมายความว่าอย่างไร การปล่อยวาง

เป็นผลโดยอัตโนมัติของการก�าจัดกิเลสและการปฏิบัติอย่าง 

ถกูต้อง แต่ถ้าเราปฏบัิติยงัไม่ถงึจุดน้ัน เรากจ็ะไม่ทราบว่าเราต้อง 

ปล่อยวางอะไร ดังน้ันการปล่อยวางและการไม่ยึดมั่นถือมั่น 

จะเกดิข้ึนเอง ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิบัติจิตตภาวนา เราไม่จ�าเป็น

ที่จะต้องตั้งใจที่จะพยายามฝึกการปล่อยวางโดยตรง

กระผมเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา แต่วิธีใดจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ในการพิจารณาความไม่เที่ยง

ถึงแม้เราจะทราบว่าทุกอย่างมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน แต่เรา 

ก็อยากได้ค�ารับรองว่าสิ่งต่างๆ ยังมีความมั่นคงถาวร เรามอง 

หาความเท่ียงแท้แน่นอนท่ีสัญญาหรือความจ�าได้หมายรู ้ 

บอกเราว่าส่ิงต่างๆ น้ัน ยังเหมือนกับเมื่อวานและเม่ือวานซืน  

ด้วยสัญชาตญาณ เราจึงพยายามท่ีจะแก้ไขโลกรอบๆ ตัวเรา หรือ 

สภาพแวดล้อมของเราเพื่อที่เราจะได้มีความคุ้นเคยเหมือนเดิม

และรู้สึกปลอดภัยภายในสภาพแวดล้อมนั้น ส่ิงน้ีกล่อมให้เรา
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รู้สึกปลอดภัย เพราะมันหลอกเราให้คิดว่าโลกของเราไม่ได้ 

แปรเปล่ียนไปมาก แต่ในความเป็นจริงนั้น มันแปรสภาพอยู่

ตลอดเวลา ทุกอย่างเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ถงึแม้เราไม่รู้สึกว่า 

มีความเปล่ียนแปลงต่างๆ ในขณะท่ีมนัก�าลังเกดิข้ึน แต่จริงๆ แล้ว 

ก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่โดยตลอด

เพือ่ท่ีจะเข้าใจความส�าคัญของเร่ืองน้ี เราต้องรู้ว่าความไม่เท่ียงแท้ 

แน่นอนนั้น ไม่ได้หมายถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลก

เพียงอย่างเดียว แต่มันยังหมายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ภายในตัวเราเองด้วย เมื่อเราเห็นวัตถุส่ิงหน่ึงในโลกจากอีก 

มมุหน่ึงหรือในเวลาท่ีต่างกนั เราจะสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลง

ในวัตถุน้ัน แต่เราไม่ได้สังเกตเห็นความไม่เท่ียงในจิตของเรา 

ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเห็นวัตถน้ัุน ความเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในการรับรู้ 

ของจิตคือความหมายของอนิจจัง ทุกอย่างแปรเปล่ียนภายใน

ตัวเราตลอดเวลา เราจ�าได้ว่าเห็นอะไรบางอย่างในอดีต แต่เมื่อ 

เราเห็นมันอีกคร้ังหนึ่ง วิธีการท่ีเรารับรู้มันได้เปล่ียนแปลงไป  

ในขณะเดียวกนัเราได้รู้มากข้ึนเกีย่วกบัทุกส่ิงทุกอย่าง ดงันัน้การ 

รับรู้วัตถน้ัุนภายในตัวเรากไ็ม่เหมอืนเดิม วัตถนุัน้โดยตัวมันเอง 

ก็เปลี่ยนแปลง แต่เราเปลี่ยนแปลงมากกว่า ความเปลี่ยนแปลง

ภายในตัวเราส�าคญักว่าการเปล่ียนแปลงภายนอก ความไม่เท่ียงแท้ 

แน่นอนเหล่านี้เกิดข้ึนท้ังภายในจิต ทัศนคติ และความเข้าใจ

ของเรา เป็นต้น
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ในที่สุดแล้ว อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เป็นการรับรู้ของจิต  

ซ่ึงหมายความว่า หากปราศจากการรับรู้แล้ว อนจิจงั ทุกขัง และ

อนัตตา ก็จะไม่มี มันเป็นลักษณะที่จิตสังเกตเห็นเกี่ยวกับเวลา

และสถานท่ี เวลาและสถานท่ีเป็นความคดิท่ีมีอยูเ่พยีงแค่ในจติ

เท่านัน้ มนัไม่มอียู่ในโลกภายนอก สิง่ทีป่รากฏทางกายภาพนัน้

เป็นส่ิงท่ีมอียูช่ั่วระยะเวลาหนึง่เท่านัน้ ซ่ึงส่ิงเหล่านัน้เองกไ็ม่รู้ว่า

มันคืออะไรในส่วนที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่

เม่ือเราเห็นส่ิงต่างๆ เราจะเปรียบเทียบมันเข้ากับสัญญาเดิมท่ี

เรามีอยู่ เพื่อดูว่าการเปรียบเทียบยังใช้ได้ไหม เพื่อดูว่ามันยัง

เหมือนเดิมไหม เรามคีวามคดิว่าโลกนีมี้ความจีรังยัง่ยนื ดงันัน้ 

เมือ่มีความเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงเกดิข้ึนในโลก เช่น โลกถกู 

ท�าลายด้วยระเบิด เราก็จะโกรธ เรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการ

เปล่ียนแปลงอย่างกะทันหัน แต่จริงๆ แล้วส่ิงต่างๆ เปล่ียนแปลง

อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่จิตของเราคิดว่ามันมีความมั่นคงถาวร

แค่น้ันเอง ด้วยเหตุนี้เรามักจะหลงผิดในการเห็นและเข้าใจ 

ส่ิงต่างๆ ท่ีเราเป็นเช่นนั้นก็เพราะเราอยากให้มีความปลอดภัย 

หากเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัย เราก็จะคอยเฝ้าระวังทุกสิ่งทุกอย่าง

ท่ีเกีย่วข้องกบัเรา ซ่ึงกจ็ะท�าให้เราเป็นกงัวล แต่ความพยายามท่ี

จะคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเท่านัน้ จะช่วยท�าให้เราสามารถ

เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ตามความเป็นจริง
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บทที่ 6

แนวทางด�าเนิน
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สิ่งท่ีเราจะต้องท�าก็คือเรียนรู ้ท่ีจะ 

ลืมตาข้ึนดูในทางท่ีจะท�าให้เรามอง 

เหน็พระนพิพาน แน่นอนว่าไม่ได้เป็น 

การมองเห็นด้วยตาเนื้อ แต่ด้วยตา 

ภายใน วิธีเดยีวท่ีจะท�าเช่นนัน้ได้ ก็คอื 

ท�าลายกิเลสท่ีมาปิดบงัสายตาเราและ

น�าเราไปสู่ความหลงผิดนั้นให้หมด

สิ้นไป
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กระผมจะเริ่มต้นปฏิบัติตามแนวทางด�าเนิน
ของพระพุทธเจ้าอย่างไรดี

ทางด�าเนินในการปฏิบัติของพระพทุธเจ้าได้มกีารก�าหนดไว้ตาม

ล�ำดับคอื ต้องรักษำศลีให้บริสุทธ์ิ ปฏิบัติสมำธิภำวนำ และพฒันำ 

ให้เกิดปัญญา

กำรเฝ้ำดูจิตด้วยควำมมีสติจะช่วยท�ำให้มีสมำธิในระดับหนึ่ง 

สมำธิและปัญญำเป็นเหมอืนกบัวงล้อสองวงของเกวียน กล่ำวคือ 

วงล้อท้ังสองวงจะต้องท�ำงำนพร้อมกนัเท่ำน้ัน จึงจะสำมำรถท�ำให้ 

เกวียนเคล่ือนท่ีไปข้ำงหน้ำได้ ควำมสงบและควำมต้ังมั่นของ

สมำธิท�ำให้ปัญญำสำมำรถหยั่งลงลึก ปัญญำจะเกิดข้ึนเอง  

เพื่อถอดถอนกิเลส และท�ำให้สมำธิสงบได้ลึกเพื่อท�ำลำยกิเลส 

ด้วยกำรท�ำงำนร่วมกันเช่นนี้ท้ังสมำธิและปัญญำ จะน�ำพำ 

ผู้ปฏิบัติด�ำเนนิไปตำมทำงเพือ่กำรรู้แจ้งเห็นจริง ควำมสงบต้ังมัน่ 

และควำมสว่ำงกระจ่ำงแจ้งของจิตจะต้องมีเพื่อให้ปัญญำ

สำมำรถเจำะลงไปได้ลึก เม่ือปัญญำสำมำรถเจำะลงไปได้ลึกแล้ว 

ตัวกเิลสจะปรำกฏและจะถกูก�ำจัดออกไป สมำธิจะค้นหำสำเหตุ

ส�ำคัญของอวิชชำ และปัญญำจะช่วยเปิดให้เห็นสำเหตุนั้นและ

ถอนรำกถอนโคนของอวิชชำ

ท่ำนพระอำจำรย์มั่นด�ำเนินตำมแนวปฏิบัติแบบดั้งเดิมซ่ึงเป็น

ท่ียอมรับและใช้ได้ผลดี อีกท้ังได้มีกำรสืบทอดกันมำช้ำนำน
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ตั้งแต่สมัยพุทธกำลจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่ำท่ำนพระอำจำรย์มั่น

จะเป็นบรมครูท่ีได้รับกำรยอมรับในทุกรูปแบบของกำรภำวนำ

ในพระพทุธศำสนำและมีควำมมุ่งม่ันอย่ำงแน่วแน่ในกำรปฏบัิติ

เพือ่ให้หลุดพ้นจำกควำมทุกข์ แต่วิธีกำรภำวนำของท่ำนนัน้เป็น

วิธีที่ตรงไปตรงมำ ซึ่งหลักกำรพื้นฐำนในกำรปฏิบัติจิตตภำวนำ

ในแบบเดียวกันนี้นั้น ทั้งครูบำอำจำรย์ที่ได้ส�ำเร็จมรรคผลแล้ว

และผู้ที่เริ่มปฏิบัติต่ำงก็น�ำไปใช้เช่นกัน

ไม่ว ่ำเรำจะเป็นผู ้เ ร่ิมฝึกกำรปฏิบัติจิตตภำวนำ เป็นผู ้มี

ประสบกำรณ์เคยปฏิบัติมำแล้ว หรือเป็นพระภิกษุผู้อุทิศชีวิต

เพือ่กำรปฏิบัติจิตตภำวนำก็ตำม ในกำรพฒันำให้เกดิสมำธิและ

ปัญญำนั้น เรำจะต้องปฏิบัติตำมหลักกำรพื้นฐำนบำงประกำร  

ในกระบวนกำรนีจ้�ำเป็นต้องมีกำรเปล่ียนแปลงจำกภำยนอกเข้ำสู่ 

ภำยใน จำกควำมหยำบเข้ำสู่ควำมละเอียด จำกกำรเน้นท่ีร่ำงกำย

เข้ำไปสู่กำรเน้นที่จิต และจำกกำรที่มีกิจกรรมที่ต้องกระท�ำไปสู ่

ควำมสงบน่ิง ดงันัน้เพือ่ให้ประสบผลส�ำเร็จ กำรปฏบัิติจิตตภำวนำ 

จึงต้องเกีย่วข้องกบัตัวเรำท้ังหมดและเกีย่วข้องกบัชีวิตประจ�ำวัน 

ของเรำในทุกๆ ด้ำน เรำไม่ควรท่ีจะเลือกปฏิบัติเพยีงบำงส่วนของ 

ทำงด�ำเนิน และละเว้นไม่ท�ำส่วนอ่ืนๆ เรำควรจะต้องปฏิบัติ 

ทุกส่วนอย่ำงเคร่งครัดเสมอกัน

เม่ือเรำเร่ิมต้นกำรปฏิบัติจิตตภำวนำ กำรพจิำรณำว่ำเรำมอุีปนิสัย 

และพฤติกรรมในชีวิตประจ�ำวันเป็นอย่ำงไรนั้นเป็นเร่ืองส�ำคัญ 
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เน่ืองจำกอุปนิสัยและทัศนคติท่ีท�ำให้เกิดควำมสัมพันธ์ท่ีไม่ด ี

กับผู้อื่น หรือควำมไม่สบำยใจที่เกิดจำกควำมส�ำนึกผิด ก็เป็น 

อุปสรรคต่อกำรท�ำจิตให้สงบ ซ่ึงอำจจะเป็นสำเหตุท่ีท�ำให้กำร

พัฒนำสมำธิท�ำได้ยำก อย่ำงน้อยเรำต้องรักษำศีลห้ำอย่ำง

เคร่งครัดเพ่ือให้เรำมคีวำมสัมพนัธ์ท่ีดกัีบโลกโดยท่ัวไป และก่อ 

ให้เกิดสถำนกำรณ์ทำงจิตท่ีเหมำะสมท่ีจะท�ำให้จิตสงบและ 

ตั้งมั่น

“อำนำปำนสติ” หรือกำรภำวนำก�ำหนดลมหำยใจ เป็นกำรเร่ิมต้น 

ท่ีด ีลมหำยใจอยู่กับเรำตลอดเวลำท้ังกลำงวันและกลำงคืน และ

จังหวะของมนัเกีย่วข้องใกล้ชิดกบัสภำวะทำงจิตและกำยของเรำ  

ในขณะท่ีลมหำยใจผ่ำนเข้ำและออกจำกจมูก ก่อให้เกิด

ควำมรู้สึกท่ีอยู่ก่ึงกลำงระหว่ำงควำมหยำบของร่ำงกำยและ

ควำมละเอียดของจิต ดังนั้นลมหำยใจจึงเป็นตัวเช่ือมต่อตำม

ธรรมชำติของกำยและจิต ด้วยเหตุน้ี กำรมสีติรู้อยูก่บัลมหำยใจ 

จึงถือว่ำเป็นวิธีกำรท่ีมีประสิทธิภำพดีท่ีสุดวิธีหนึ่งมำนำนแล้ว

ส�ำหรับผู้เร่ิมปฏิบัติในกำรพัฒนำให้เกดิสมำธิ กำรภำวนำก�ำหนด 

ลมหำยใจ มีเป้ำหมำยเพื่อดึงจิตออกจำกควำมฟุ้งซ่ำนและ 

เศร้ำหมองให้กลับมำสงบและรวมลงเป็นสมำธิ อำนำปำนสตินี ้

มีประโยชน์ในกำรระงับดับควำมฟุง้ซ่ำน ควำมวุ่นวำย และคิดปรุง 

ของจิต ซึ่งเป็นปัญหำที่ผู้ที่เริ่มปฏิบัติแทบทุกคนประสบ ดังนั้น

อำนำปำนสติจึงเหมำะสมท่ีจะเป็นกำรปฏิบัติข้ันพื้นฐำนส�ำหรับ

คนส่วนใหญ่
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เรำควรเร่ิมต้นกำรปฏิบัติโดยน่ังในท่ำท่ีสบำยในสถำนท่ี 

ท่ีเงียบสงบ และก�ำหนดจิตให้ต้ังมั่นอยู่กับลมหำยใจเข้ำและ 

ลมหำยใจออก ปิดปำก และหำยใจทำงจมูก ให้ก�ำหนดไปท่ี

ปลำยจมูก และท�ำควำมรู้ในขณะท่ีลมหำยใจเข้ำและออกจำก 

รูจมูก อย่ำพยำยำมบังคับลม กำรหำยใจควรจะถูกก�ำหนดโดย

กำรท�ำงำนของปอดซ่ึงเกิดข้ึนพร้อมกันเท่ำนั้น น่ีไม่ใช่เป็นกำร

ฝึกหัดหำยใจ แต่เป็นกำรฝึกสติ ดงันัน้เรำควรจะปล่อยให้จงัหวะ 

ของลมหำยใจเป็นไปตำมธรรมชำติ เรำเพียงคอยเฝ้ำสังเกตดู

เท่ำน้ัน ลมหำยใจเป็นเพยีงกรรมฐำนท่ีสะดวก เรำไม่ได้หมำยจะ 

เอำลมหำยใจ ลมหำยใจเป็นเพียงหลักยึดท่ีแน่นหนำมั่นคง 

ของสติ และช่วยให้สำมำรถตัง้มั่นได้ทีจ่ิตซึ่งเป็นเป้ำหมำยอย่ำง

แท้จริง

เรำควรเร่ิมโดยก�ำหนดไปท่ีปลำยจมกู และท�ำควำมรู้สึกว่ำมลีม

หำยใจผ่ำนเข้ำและออก โดยจะรู้สึกว่ำมีลมมำกระทบในขณะที่

ลมเข้ำและออกทำงรูจมกู เมือ่สติของเรำมัน่คงด ีให้เฝ้ำดสัูมผัส

ท่ีละเอียดข้ึน ซ่ึงจะเป็นกำรกระทบเบำๆ ของลมหำยใจตรงจุดท่ี 

รู้สึกได้อย่ำงชัดเจน ส�ำหรับผู้ปฏบัิติบำงคน กำรกระทบอย่ำงแผ่ว 

เบำน้ีอำจจะรู้สึกได้ท่ีปลำยจมกู บำงคนอำจจะเกดิท่ีริมฝีปำกบน 

ท่ีเพดำนปำก หรือท่ีโคนล้ิน ซ่ึงในทุกกรณ ีเรำควรจะก�ำหนดอยู่

ท่ีบริเวณท่ีรู้สึกได้ชัดเจนท่ีสุดและเด่นชัดท่ีสุด อย่ำตำมลมเข้ำ

ลมออก เพยีงแต่คอยสังเกตอย่ำงมีสติอยูท่ี่จุดใดจุดหนึง่เท่ำนัน้
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ในตอนแรกจิตจะฟุง้ซ่ำนปรุงแต่งส่งออกไปทุกทิศทุกทำง จติจะ 

เกำะกับส่ิงน้ันส่ิงน้ีไปเร่ือยๆ นี่คือธรรมชำติของจิตท่ีฟุ้งซ่ำน

วุ่นวำย เรำจะพบว่ำจิตจะปรุงแต่งในขณะท่ีก�ำลังดูลมหำยใจ 

บ่อยคร้ัง ซ่ึงเกือบทุกคนจะเป็นเช่นน้ีในระยะแรก ต้องอย่ำท้อถอย 

หรือร�ำคำญใจ ให้กลับมำก�ำหนดระลึกรู้ท่ีลมหำยใจทุกคร้ังท่ี 

จิตส่งออกไป ด้วยกำรหันกลับมำจดจ่ออยู่ที่ลมหำยใจอยู่เสมอ

จะท�ำให้เรำสำมำรถค่อยๆ ควบคุมควำมคิดท่ีฟุง้ซ่ำนได้ และจะ 

เริ่มมีสติที่มั่นคงเป็นล�ำดับ 

ควำมสงบต้ังม่ันในจุดน้ียงัไม่ลงลึก และควำมคิดฟุง้ซ่ำนยงัคงเข้ำ 

มำรบกวนกำรระลึกรู้ของเรำบ้ำง แต่ผลกระทบกย็งัไม่แรงพอท่ีจะ 

ท�ำให้เรำหลุดจำกกำรดูลมหำยใจ ดังน้ันด้วยควำมเพยีรพยำยำม 

อย่ำงไม่ลดละ ควำมคิดฟุง้ซ่ำนก็จะค่อยๆ ลดลง กำรกระทบจำก 

ผัสสะต่ำงๆ กจ็ะไม่เข้ำมำแทรก นำนๆ คร้ัง ควำมคดิฟุง้ซ่ำนอำจจะ 

เข้ำมำรบกวนกำรระลึกรู้บ้ำงแล้วจะออกไป แต่อย่ำงไรกต็ำม มันก็ 

ยังอยู่นอกกระแสหลักของสติ

ในขณะเดียวกนั กำรกระทบของลมหำยใจเร่ิมจะขยำยตัวท�ำให้

รู้สึกได้ พร้อมกันน้ัน แรงส่ันสะเทือนอย่ำงละเอียดท่ีอยูต่รงจดุ 

ท่ีเรำก�ำหนดอยู่ท่ีร่ำงกำยก็เร่ิมขยำยออกและค่อยๆ ขยำยตัว

เข้ำไปในผิวเนือ้ท่ีอยู่โดยรอบ เมือ่จิตปรำศจำกส่ิงมำรบกวน จิตก ็

จะรวมตัวและต้ังอยู่อย่ำงม่ันคงท่ำมกลำงกำรส่ันสะเทือนอย่ำง

ละเอียดของลมหำยใจ ควำมรู้สึกน้ันจะค่อยๆ เคล่ือนอย่ำง
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นิ่มนวลไปยังหัวใจในขณะท่ีมีกำรกระเพื่อมเป็นจังหวะของ 

ลมหำยใจเกิดข้ึนกลำงทรวงอก ในข้ันน้ียังมีควำมพยำยำมท่ี 

รู้สึกตัวเพือ่จะท�ำตำมวิธีกำรภำวนำ แต่จิตและกำรรับรู้ลมหำยใจ

ของจิตก�ำลังจะเข้ำสู่กำรเป็นสมำธิ ในท่ีสุดจิตก็จะต้ังมั่นอยู่

ภำยในอย่ำงสงบสมบูรณ์ในลมหำยใจที่ละเอียด ซึ่งกำรหำยใจ

และสมำธิได้กลำยเป็นส่วนเกิน และค่อยๆ หำยไปจำกควำม

รู้สึกตัว 

เม่ือปล่อยวำงท้ังสองอย่ำงน้ีแล้ว ร่ำงกำย ลมหำยใจ และจติ กจ็ะ 

รวมกนัเป็นหนึง่เดยีว เป็นควำมรู้ล้วนๆ ตำมธรรมชำติของจติท่ี 

บริสุทธ์ิ ว่ำง นิง่ นิม่นวล และสงบ กำรท่ีจิตสงบรวมเป็นหนึง่เดยีว  

เป็นควำมรู้สึกท่ีบริสุทธ์ิ สงบ และมหัศจรรย์ จนยำกท่ีจะอธิบำย  

นี่คือประสบกำรณ์พื้นฐำนเกี่ยวกับสมำธิ 

อย่ำงไรก็ตำม สมำธิมีหลำยระดับ มีทั้งระดับตื้นและระดับลึก 

ในบำงระดับควำมคิดอำจจะยังมีอยู่ แต่ในระดับลึกลงไปอีก

ควำมคดิจะดบัไปหมด แม้แต่ในขณะท่ีจิตสงบเป็นสมำธิ บำงคน 

อำจจะมีควำมคิดละเอียดเกิดข้ึนและสำมำรถพิจำรณำได้โดย 

ไม่รบกวนควำมสงบพื้นฐำนท่ีมีอยู่ เมื่อส่ิงนี้เกิดข้ึน บำงคน 

อำจจะสงสัยว่ำ สมำธิเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ ในควำมเป็นจริงนั้น 

โดยจริตนิสัยบำงคนอำจจะมแีนวโน้มตำมธรรมชำติท่ีจะสำมำรถ

พิจำรณำและใช้ปัญญำในกำรปฏิบัติจิตตภำวนำ เมื่อจิตสงบใน

ระดับสมำธิตื้นๆ กระบวนกำรคิดพิจำรณำอย่ำงละเอียดอำจจะ 
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เกิดขึ้นต่อไป แต่เมื่อปฏิบัติถึงระดับลึกที่จิตรวมเป็นสมำธิแล้ว  

ควำมคิดท้ังหมดก็จะดับ ควำมคิดท่ีมีอยู ่ภำยในดังกล่ำว 

ไม่สำมำรถเข้ำไปรบกวนสมำธิในระดับลึกได้ น่ีคือส่ิงท่ีท่ำน 

พระอำจำรย์มั่นกล่ำวว่ำ “จิตรวมถึงฐำนของสมำธิ”

ถงึแม้ว่ำกำรมสีติอยู่กับลมหำยใจ และกำรมสีติอยูก่บัค�ำบริกรรม  

พุทโธ มีควำมแตกต่ำงกันในเร่ืองของวิธีกำรและส่ิงท่ีจิต 

ก�ำหนดอยู่ แต่ผลซ่ึงเป็นควำมรู้สึกท่ีบริสุทธ์ิและรวมเป็นหน่ึง

เดียวกันนั้นเหมือนกัน เรำอำจจะรวมกำรปฏิบัติทั้งสองอย่ำงนี ้

เข้ำด้วยกัน เช่น นึก “พุท” ขณะหำยใจเข้ำ และ “โธ” ขณะ

หำยใจออก หรือ “พทุโธ” เม่ือหำยใจเข้ำและเมือ่หำยใจออกกไ็ด้ 

ในกรณีน้ีกำรปฏิบัติก็จะส่งเสริมซ่ึงกันและกัน เมื่อหำยใจเข้ำ 

ให้พยำยำมรู้ลมในขณะท่ีนึก “พทุ” และให้ควำมรู้นัน้มอียูต่่อไป 

จนหำยใจออก และขณะเดยีวกันกน็กึ “โธ” ตอนแรกจิตอำจจะ 

คิดปรุงระหว่ำงลมหำยใจเข้ำออก ให้พยำยำมรักษำควำมรู้ท่ี

ชัดเจนและใหม่สดตลอดเวลำ พยำยำมอย่ำให้จิตคดิปรุงในช่วง

รอยต่อระหว่ำงลมหำยใจเข้ำและออก 

เม่ือลมหำยใจและค�ำบริกรรมประสำนกันอย่ำงสมบูรณ์กับสติ 

และมกีระแสควำมรู้เกดิข้ึนอย่ำงสม�ำ่เสมอ ควำมคดิปรุงและกำร 

ปรุงแต่งท่ีเกดิจำกกำรกระทบของผัสสะอำจจะเข้ำมำรบกวนได้บ้ำง  

ที่จุดรวมนี้ จิตมักจะระลึกอยู่กับลมที่ละเอียดหรือค�ำบริกรรม 

พุทโธท่ีละเอียด และสงบลงกับลมหรือค�ำบริกรรม อย่ำงใด
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อย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น เรื่องนี้เป็นไปตำมจริตนิสัย และเรำควรท�ำสิ่ง

ท่ีเรำถนัดในกำรปฏิบัติในขณะนั้น ในแต่ละกรณีกำรท่ีจิตรวม

เป็นหนึ่งสงบต้ังมั่นเป็นสมำธินั้น มักจะเกิดข้ึนในลักษณะท่ีได้

กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น องค์ภำวนำท่ีเรำถนัดจะรวมตัวเข้ำกับผู้รู้

อย่ำงสนิทจนกระทั่งจิตรวมเป็นหนึ่งเดียว

จ�าเป็นไหมที่จะต้องศึกษาปริยัติก่อน
ที่จะเริ่มปฏิบัติจิตตภาวนา 

ในกำรปฏบัิติจิตตภำวนำ เรำต้องส�ำนึกในคณุค่ำของพระธรรมค�ำ 

ส่ังสอนเกีย่วกบัส่ิงภำยนอกเสมอ เน่ืองจำกพระธรรมค�ำส่ังสอน

นัน้มคีวำมเกีย่วข้องกบักจิกรรมต่ำงๆ ภำยนอก ซ่ึงอยูน่อกเหนือ 

จำกกำรปฏิบัติภำยในจิตอย่ำงแท้จริง ดงันัน้พระธรรมค�ำส่ังสอน

จึงเป็นส่วนที่ส�ำคัญส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติจิตตภำวนำ 

วิธีท่ีเรำท�ำงำนประจ�ำวันตำมปกติและทัศนคติท่ีเรำมีในกำร

ท�ำงำนนัน้จะส่งเสริมสติของเรำเสมอ ในกำรปฏิบัติจิตตภำวนำนัน้ 

เรำไม่ค่อยเข้ำใจชัดเจนว่ำเรำก�ำลังต้ังใจจดจ่ออยูก่บัอะไร แต่งำน 

ในชีวิตประจ�ำวันน้ัน เป็นส่ิงท่ีตรงไปตรงมำและสำมำรถเข้ำใจ

ได้ง่ำย ถึงแม้ว่ำเรำก�ำลังท�ำงำนที่แสนจะธรรมดำ แต่เรำควรจะ 

ท�ำงำนนั้นอย่ำงมีเหตุผล คิดถึงงำนเหล่ำนั้นในแง่เหตุและผล  
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ส่ิงนี้จะช่วยให้เรำสำมำรถพัฒนำให้เกิดปัญญำในทุกส่ิงท่ีเรำ

กระท�ำ เรำจะกลำยเป็นคนท่ีระมดัระวังและเห็นภำพกำรกระท�ำ 

ของเรำอย่ำงลึกซ้ึง ไม่เพียงแต่เรำจะเห็นผลท่ีเรำจะได้รับใน 

ด้ำนหน่ึง แต่เรำสำมำรถท่ีจะคำดหวังผลท่ีจะเกิดข้ึนได้ในอีก

ด้ำนหน่ึงอีกด้วย กล่ำวคอื เรำเห็นผลกระทบของกำรกระท�ำของ 

เรำทั้งหมดโดยรอบ

เรำสำมำรถเห็นได้จำกพระวินยัปิฎกว่ำ พระพทุธเจ้ำทรงให้ควำม

ส�ำคัญกบัรำยละเอียด ดังนัน้รำยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ กมี็ควำม

ส�ำคัญ ด้วยเหตุนีไ้ม่ว่ำเรำจะท�ำอะไร ไม่ว่ำมนัจะเป็นเร่ืองเล็กน้อย 

เพียงไร เรำควรพยำยำมท่ีจะกระท�ำให้ดีท่ีสุดเท่ำท่ีเรำจะท�ำได ้

และเรำควรจะท�ำด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ

ด้วยเช่นกัน ถ้ำเรำไม่ท�ำงำนด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มท่ี 

เรำควรจะถำมตัวเองว่ำ มันคุ้มค่ำที่จะท�ำงำนนั้นหรือไม่ นี่คือ

ทัศนคติท่ีถูกต้องของผู้ท่ีต้ังใจปฏิบัติจิตตภำวนำอย่ำงจริงจัง 

เม่ือเป็นเช่นนัน้ เรำก็จะเรียนรู้ท่ีจะท�ำกำรงำนทุกอย่ำงอย่ำงทุ่มเท

และเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ แล้วเมือ่เรำหันไปปฏบัิติจิตตภำวนำ 

ทัศนคติท่ีถูกต้องก็จะเกิดข้ึนเองโดยอัตโนมัติ ท�ำให้เรำปฏิบัติ

ด้วยควำมทุ่มเทอย่ำงเต็มท่ีได้อย่ำงง่ำยดำย ส่วนใหญ่เมือ่เรำท�ำ

สิ่งใดด้วยควำมตั้งใจอย่ำงเต็มที่ งำนนั้นก็จะเป็นงำนที่น่ำสนใจ

เรำควรจะท�ำควำมเข้ำใจว่ำ กำรมีสติหมำยควำมว่ำอย่ำงไร  

เมือ่ควำมสนใจของเรำจดจ่ออยู่กับงำนท่ีเรำท�ำ นัน่คอืกำรฝึกหัด 
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ท่ีจ�ำเป็นในกำรพัฒนำให้เกิดสติ เช่นเมื่อเรำจดจ่อกับกำร

เคล่ือนไหวของเท้ำเมื่อเรำเดิน น่ันกำรคือกำรฝึกสติ แต่มันก ็

ไม่ใช่สติท่ีแท้จริง สติท่ีแท้จริงเกดิข้ึนในหัวใจ ทุกส่ิงท่ีเรำกระท�ำ

จะผ่ำนเข้ำมำทำงผัสสะและเข้ำไปในหัวใจซ่ึงเป็นผู้รู้ ถ้ำเรำ

พยำยำมท่ีจะมองจำกบริเวณชำยขอบ เรำกจ็ะเห็นจิตแส่ส่ำยไปมำ  

ครั้งแรกเกำะกับสิ่งนี้ และต่อไปก็กระโดดไปเกำะที่อื่น ถ้ำเป็น

เช่นนั้น เรำก็จะรู้เพียงบำงส่วนไม่ใช่ทัง้หมด เพรำะกำรกระโดด

จำกสิ่งหนึ่งไปเกำะอีกสิ่งหนึ่งเป็นงำนที่มำกเกินไป แต่ถ้ำเรำอยู่

กับผู้รู้ในหัวใจ ไม่ว่ำอะไรจะผ่ำนมำในประตูของผัสสะ เรำจะรู ้

ทันที ด้วยกำรปล่อยให้อำยตนะภำยนอกเข้ำมำหำเรำเอง เรำจะ

เห็นมันได้อย่ำงชัดเจน และจะไม่พลำดอะไรเลย นั่นคือเหตุผล

ว่ำท�ำไมเรำจึงกล่ำวว่ำสติที่แท้จริงอยู่ในหัวใจ

มีกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงหนึง่ซ่ึงบำงคร้ังอำจจะช่วยน�ำเรำเข้ำไปอยูใ่น

สภำวะที่มีสติอยู่ภำยใน เมื่อเรำมีควำมรู้สึกเกือบจะสงบ ให้ฟัง 

เสียงต่ำงๆ รอบตัวเรำ แล้วลืมตำข้ึนมำ และมองดส่ิูงท่ีอยูร่อบๆ 

เมื่อท�ำเช่นนั้นช่ัวขณะหนึ่งแล้วให้หลับตำอีกคร้ัง และฟังเสียง

ต่ำงๆ อีก แล้วให้ลืมตำข้ึนดู และฟังไปพร้อมๆ กนัท้ังสองอย่ำง 

เมือ่เรำพยำยำมท�ำท้ังสองอย่ำงพร้อมกนั เรำจะเห็นว่ำกำรจดจ่อ

ของเรำเปล่ียนไปเปล่ียนมำ วิธีเดยีวท่ีเรำจะสำมำรถฟังและมองดู 

พร้อมกันนั้น ต้องท�ำภำยในจิต ด้วยกำรใช้วิธีนี้ บำงคร้ังเรำ

จะสำมำรถบังคับให้สติอยู่ภำยใน เม่ือจิตจดจ่ออยู่กับควำมรู้
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ภำยนอกนั้น กำรจดจ่ออยู่ภำยนอกจะท�ำให้จิตต้องท�ำงำนหนัก

ซ่ึงจะท�ำให้เหนือ่ย เมือ่ให้จิตรู้อยู่ภำยในเพยีงอย่ำงเดียว จติกจ็ะ 

ต้ังอยู่ในท่ีเดียวและปล่อยให้ทุกอย่ำงเข้ำมำสู่จิต เม่ือแก้ไข 

เช่นน้ีแล้ว กำรก�ำหนดจิตอยู่ภำยในจึงเป็นเป้ำหมำยท่ีแท้จริง

ของกำรมีสติ กำรปฏิบัติที่เหลือที่จะต้องท�ำก็คือกำรฝึกให้มีสติ

นั่นเอง

ส่ิงส�ำคัญท่ีต้องระลึกอยู่เสมอก็คือ พระพุทธเจ้ำมิได้ทรงสอน

เกี่ยวกับควำมจริงแท้ แต่พระองค์ทรงสอนวิธีกำร ทรงสอนวิธี

ที่ถูกต้องที่จะท�ำให้บรรลุเป้ำหมำย ควำมจริงแท้นั้นไม่สำมำรถ

อธิบำยได้ด้วยค�ำพูด มันเป็นไปไม่ได้ เรำต้องเข้ำใจว่ำกำรสอน

ท้ังหมดเป็นวิธีท่ีจะน�ำเรำออกจำกสภำวะควำมหลงในปัจจุบันไป 

สู่สภำวะท่ีจิตใสสว่ำงพอและรู้พอท่ีจะ “กระโดดไปสู่พระนิพพำน”  

ขอกล่ำวเช่นน้ีกแ็ล้วกนั มนัเป็นเร่ืองของกำรยกระดับของจิตข้ึน

สู่จุดนั้น เพื่อจะได้มีโอกำสที่จะบรรลุเป้ำหมำย 

ถ้ำเรำพยำยำมท่ีจะท�ำโดยไม่ยกระดับของจิตเสียก่อน ก็อย่ำ 

คำดหวังเลยว่ำจะสำมำรถท�ำได้ส�ำเร็จ มันก็เหมือนกับกำร

พยำยำมท่ีจะกระโดดข้ึนไปบนดวงจันทร์ เขำอำจจะพยำยำม

มำกที่สุดตำมที่ต้องกำร แต่ก็ไม่สำมำรถที่จะท�ำได้ ก็แค่นั้นเอง 

ส่ิงเดียวท่ีท�ำให้สำมำรถข้ึนไปบนดวงจันทร์ได้ ก็คือหำจรวด

ท่ีเหมำะสมก่อน แล้วฝึกหัดอบรมวิธียิงจรวดและน�ำมันไปสู ่

เป้ำหมำย เมื่อนั้นแหละเรำจึงจะมีโอกำสประสบควำมส�ำเร็จ
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การก�าหนดจิตอยู่ภายใน
แตกต่างจากการก�าหนดอยู่ภายนอกอย่างไร

ประกำรแรก เรำต้องดวู่ำ “ภำยนอก” หมำยควำมว่ำอย่ำงไรและ 

“ภำยใน” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ในกำรปฏบัิติธรรมในข้ันเบ้ืองต้น  

“ภำยนอก” หมำยถึงภำยนอกร่ำงกำย และ “ภำยใน” หมำยถึง

ภำยในร่ำงกำย นี่คือเรื่องที่เรำจะต้องพิจำรณำก่อนในขั้นแรก

กำรปฏิบัติธรรมน�ำเรำจำกกำรพิจำรณำภำยนอกเข้ำสู ่กำร

พจิำรณำภำยใน จำกกำรท่ีเคยให้ควำมส�ำคญักบักำยหยำบ เข้ำไป 

ให้ควำมส�ำคัญกบัควำมละเอียดของจิต และจำกสภำวะท่ีไม่สงบ 

เข้ำไปสู่สภำวะของกำรคิดพิจำรณำด้วยควำมสงบ 

ในกำรพจิำรณำกำย ส่ิงน้ีหมำยควำมว่ำ เมือ่เรำมองดท่ีูผิวหนังของ

ผู้อ่ืนและผิวหนงัของตนเอง เรำก็จะรู้ว่ำมนัเหมือนกนั กล่ำวคอื  

เรำน�ำกำรพจิำรณำภำยนอกเข้ำไปข้ำงใน เรำอำจจะมองดกูระดกูไก่ 

ในขณะท่ีก�ำลังรับประทำน และรู้สึกว่ำมีกระดกูคล้ำยกนัในตัวเรำ  

นีก่เ็ช่นกนั เป็นกำรน�ำเอำวัตถภุำยนอกเข้ำไปภำยในเพือ่พจิำรณำ  

น่ีเป็นวิธีหน่ึงในกำรพิจำรณำเอำส่ิงภำยนอกไปเปรียบเทียบกับ

ตัวเรา

ถ้ำเรำจดจ่ออยูภ่ำยนอกเพือ่จะพจิำรณำบำงส่ิงบำงอย่ำงภำยนอก

ตัวเรำ ไม่ว่ำจะเป็นคน สัตว์ เหตุกำรณ์ ศพ สิ่งที่น่ำรังเกียจ  
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เรำก็จะต้องนึกถึงส่ิงนั้นก่อน เน่ืองจำกมันเป็นของนอกกำย 

แล้วเรำจึงน�ำส่ิงท่ีเรำสังเกตน้ันกลับมำท่ีตัวเรำ โดยรู้ถึงควำม

คล้ำยคลึงกนัระหว่ำงส่ิงนัน้กบักำยเรำ นีเ่ป็นกำรน�ำเร่ืองกลับมำ 

ที่ตัวเรำ 

ในกำรพิจำรณำกำยคตำสติ เมือ่เรำเพ่งอยูภ่ำยใน ให้เรำพจิำรณำ

ท่ีอวัยวะภำยในร่ำงกำย เช่น กระดกู ไต หัวใจ ตับ ปอด เป็นต้น  

ส่ิงเหล่ำนี้อยู่ภำยในร่ำงกำยซ่ึงเรำต้องพิจำรณำด้วยกำรก�ำหนด

จิตจดจ่ออยู่ภำยใน หำกเรำช�ำนำญในกำรปฏิบัติสมำธิภำวนำ  

กำรพิจำรณำภำยในอำจจะกระท�ำโดยพิจำรณำส่ิงท่ี “เรำเห็น

ด้วยตำ” หรือสิ่งที่อยู่ภำยในที่เรำรู้จัก มันอำจจะเกิดขึ้นได้ทั้ง

สองแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่จริตนิสัยของผู้นั้น 

ถ้ำเรำบอกคนสองคนให้ก�ำหนดจิตจดจ่อท่ีหัวใจ เขำก็จะท�ำ 

ไม่เหมือนกัน แต่ละคนจะท�ำด้วยวิธีท่ีตนถนัดและมันเป็นส่ิง

ท่ีอำจจะเหมำะสมกับเขำ บำงคนอำจจะส่งจิตออกไปข้ำงนอก 

และมองกลับมำที่หัวใจ อีกคนอำจจะมองจำกข้ำงบนและลงมำ

ที่หัวใจ บำงคนอำจจะมองจำกข้ำงล่ำงขึ้นไป บำงคนอำจจะไป

ด้ำนหลังแล้วมองมำด้ำนหน้ำ แต่ละคนใช้เทคนิคที่แตกต่ำงกัน

เพรำะมีจริตนิสัยไม่เหมือนกัน
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เมื่อเรากล่าวถึง “ใจ” และ “จิต” 
ขอกราบเรียนถามว่ามันเหมือนกัน
หรือแตกต่างกันอย่างไร

เรำมำพดูกนัเร่ือง “ใจ” และ “จิต” เพือ่ให้เรำสำมำรถเข้ำใจควำม 

สัมพันธ์ของมัน จริงๆ แล้วเมื่อเรำฝึกจิตในกำรท�ำสมำธิ ถ้ำเรำ 

ไม่เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงใจกับจิต เรำก็จะไม่ทรำบว่ำควร

ก�ำหนดจิตจดจ่อไว้ท่ีตรงไหน หรือจะต้ังสติอย่ำงไรในกำรปฏบัิติ

จิตตภำวนำ

ส่ิงมีชีวิตท้ังหลำยมีท้ังใจและจิต แต่ใจและจิตนัน้ท�ำหน้ำท่ีต่ำงกนั  

“จิต” คิดนึกและสร้ำงควำมคิดเห็นต่ำงๆ ตำมค�ำสั่งของกิเลส  

ส่วน “ใจ” น้ันเป็นผู้รู้ ใจไม่ได้เป็นผู้คดิเร่ืองต่ำงๆ แต่ใจเป็นกลำง  

มันอยู่ตรงกลำงของทุกส่ิงทุกอย่ำง ควำมรู้อยู่ตรงกลำงนั้น 

เรำเรียกว่ำ “ใจ” 

ใจไม่ได้มรูีปหรือร่ำงกำย มันเป็นสภำวจิต เป็นผู้รู้ เรำไม่สำมำรถ

เอำใจไปไว้ท่ีไหนได้ ใจน้ันไม่ได้อยูใ่นร่ำงกำยหรือนอกร่ำงกำยนี ้

ถึงแม้ว่ำมันจะอยู่ตรงกลำงของทุกสิ่ง 

“จิต” คือส่ิงท่ีคิดและสร้ำงควำมเห็นต่ำงๆ มันไม่เคยอยู่นิ่ง  

จิตใช้อำยตนะภำยในทั้งหกเป็นที่ท�ำงำน ตำเห็นรูป หูฟังเสียง 

จมกูดมกล่ิน ล้ินล้ิมรส ร่ำงกำยสัมผัสส่ิงเยน็ร้อนอ่อนแข็ง และ
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จิตคิดเร่ืองต่ำงๆ เมือ่ประสบกำรณ์เหล่ำนีดี้ จติกพ็อใจ เม่ือไม่ดี  

มันก็ไม่พอใจ ปฏิกิริยำเหล่ำนี้เกิดจำกกำรที่จิตถูกครอบง�ำโดย

กเิลส จติจะไม่เข้ำไปยดึถอืส่ิงท่ีไม่ได้สัมผัสสัมพนัธ์กบัอำยตนะ

ทั้งหกนี้ 

เม่ือเรำรู้ว่ำใจและจติมหีน้ำท่ีและลักษณะแตกต่ำงกนั เรำกจ็ะพบ

ว่ำกำรอบรมจติท�ำได้ง่ำยข้ึน จริงๆ แล้วใจและจติเป็นส่ิงเดียวกนั 

แต่ท�ำงำนคนละหน้ำท่ี ด้วยเหตุน้ี กำรอบรมจิตให้เหมำะสมด้วย

กำรใช้สติและสมำธิกเ็พยีงพอแล้ว เมือ่จิตได้รับกำรอบรมดีแล้ว 

เรำก็จะเห็นใจอยู่ที่ตรงนั้นเอง

เมือ่เรำอบรมจติโดยใช้สมถภำวนำ เรำพยำยำมท่ีจะควบคมุจิตท่ี

แส่ส่ำยออกไปยดึถอือำยตนะภำยนอกท้ังหก โดยให้จิตเกำะอยู่ 

ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น ค�ำบริกรรม “พุทโธ” อย่ำปล่อยให้จิตส่ง

ควำมคิดออกไปในอนำคต หรือส่งกลับไปคิดเร่ืองในอดีตท่ี 

ผ่ำนพ้นมำแล้ว เรำต้องอบรมจิตให้สงบนิง่ และในขณะเดียวกนั

ให้รู้ด้วยว่ำมันสงบ แล้วเรำจะพบว่ำใจต้ังอยู่ในควำมสงบนั้น 

เพรำะใจไม่มีอดตีและอนำคต ใจไม่มคีวำมเกีย่วข้องกบัอำยตนะ

ภำยนอกทั้งหก

เรำควรท�ำจิตให้เป็นกลำงและสงบ ปล่อยให้ลมหำยใจเข้ำออก

ตำมธรรมชำติและใช้สติ เรำควรก�ำหนดจิตให้อยูก่บัค�ำบริกรรม 

“พุทโธ” เท่ำนั้น และไม่ส่งไปที่อื่น เมื่อถึงเวลำที่จิตควรจะเข้ำ



บทที่ 6   แนวทางด�าเนิน192

สมำธิได้ มันกจ็ะเข้ำสมำธิของมนัเอง เรำไม่อำจจะเตรียมกำรได้ 

ล่วงหน้ำ หรือก�ำหนดว่ำให้มันเป็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ 

คร้ังแรกท่ีเรำเข้ำสมำธิได้ เรำจะไม่รู้ว่ำเรำควรจะคำดหวังอะไร  

มันจะเป็นประสบกำรณ์ใหม่อย่ำงแท้จริง ซ่ึงแตกต่ำงจำก

ประสบกำรณ์อ่ืนท่ีเรำเคยเจอ เรำไม่อำจจะคำดหวังว ่ำ

ประสบกำรณ์ท่ีจิตสงบต้ังมัน่เป็นสมำธิในระดบันัน้จะเป็นอย่ำงไร  

เรำท�ำได้แค่เพยีงต้ังใจท่ีจะควบคุมสติให้มัน่คงอยูท่ี่ค�ำบริกรรม 

“พุทโธ” เพรำะพลังของจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ค�ำบริกรรมจะน�ำเรำเข้ำ 

ไปสู่สมำธิ เรำไม่ควรท่ีจะคิดว่ำสมำธิจะเป็นอย่ำงน้ันหรือ 

เป็นอย่ำงนี้ ถ้ำเรำมัวแต่คิดเช่นนั้น เรำก็จะท�ำให้จิตไม่สำมำรถ

ตั้งมั่นอยู่กับค�ำบริกรรมแต่เพียงอย่ำงเดียว และจะไม่สำมำรถ

เข้ำสมำธิได้ กำรที่จิตตั้งม่ันอยู่กับค�ำบริกรรม “พุทโธ” เพียง

อย่ำงเดียว จะท�ำให้จิตหำทำงเองไปตำมธรรมชำติ เรำไม่อำจจะ 

บังคับให้สมำธิเกิดขึ้นได้

ไม่ว่ำเรำจะภำวนำโดยวิธีใด ในขณะท่ีจิตก�ำลังรวมเข้ำสู่สมำธิ  

เรำอย่ำไปคำดว่ำจิตก�ำลังจะรวม เรำอย่ำไปคิดปรุงเร่ืองอะไร 

ท่ีอยู่นอกเหนือไปจำกค�ำบริกรรม เมื่อเรำไม่มีควำมคำดหวัง  

ค�ำบริกรรม “พุทโธ” ก็จะหำยไปเอง เรำเองก็จะไม่ทรำบด้วยว่ำ 

ขณะนั้นเรำได้ปล่อยค�ำว่ำ “พุทโธ” แล้ว จิตจะสงบเย็นแบบที ่

ไม่เคยพบในโลกนี้ โลกสมมุติทั้งหมดก็จะหำยไปโดยสิ้นเชิง
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เมื่อจิตรวมเป็นสมำธิ เรำจะรู้สึกรำวกับว่ำเรำได้เข้ำไปสู่ดินแดน

อีกแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นอำณำจักรของจิต เรำรู้สึกได้ถงึควำมบริสุทธ์ิ

สงบท่ีน่ำอัศจรรย์จนบอกไม่ถูก เป็นควำมรู้สึกว่ำมีควำมสุข

และสงบจนไม่อำจจะเปรียบเทียบกับส่ิงใดในโลกได้ หลังจำก

จิตถอนออกจำกสมำธิแล้ว ควำมรู้นั้นจะหำยไป แต่เรำก็จะไม่

สำมำรถจดจ�ำควำมรู้สึกดังกล่ำวได้ชัดเท่ำไรนัก ตรำบเท่ำที่จิต

ยังรวมอยู่เป็นสมำธิ เรำจะไม่สนใจท่ีจะคิดเกี่ยวกับมันหรือให้

นิยำมมันแต่อย่ำงใด

เรำควรฝึกจิตตภำวนำให้บ่อยๆ จนช�ำนำญในกำรเข้ำสมำธิ 

แต่ไม่ต้องพยำยำมท่ีจะจดจ�ำสภำวะท่ีเป็นสมำธิท่ีผ่ำนมำแล้ว

และอย่ำอยำกให้จิตเป็นสมำธิเหมือนกับท่ีเคยท�ำได้ เพรำะ

ประสบกำรณ์จะไม่มอีะไรเหมอืนเดมิเลย เพยีงแต่ต้ังจิตให้อยูก่บั 

ค�ำบริกรรมและก�ำหนดจิตให้จดจ่ออยูก่บักำรบริกรรม แน่ใจว่ำ 

ได้ก�ำหนดจิตจดจ่ออยู่ตรงกลำง ท่ีเหลือมันจะเป็นไปเองโดย

อัตโนมติั เม่ือผลท่ีได้รับออกมำแตกต่ำงกนัไปหลำยแบบ เรำกจ็ะ 

มีควำมเข้ำใจมำกขึ้น และเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนำเทคนิคต่ำงๆ ใน

กำรที่จะจัดกำรกับจิต

เมื่อได้ฝึกอบรมจิตดีแล้วด้วยกำรใช้สติควบคุมจิตไว้กับพุทโธ

เพยีงอย่ำงเดยีว จิตก็จะหยุดคิดปรุงเร่ืองต่ำงๆ และจติจะรวมตัว 

เป็นหน่ึงหรือเอกคตำรมณ์ เม่ือถึงตอนน้ัน ค�ำบริกรรม “พทุโธ” 

กจ็ะหำยไปโดยเรำไม่รู้สึกตัว และเรำจะรู้สึกสงบและมีควำมสุข 
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อย่ำงบอกไม่ถูก และไม่สำมำรถจะเอำอะไรมำเปรียบเทียบได้ 

แม้แต่ร่ำงกำยซ่ึงเรำยดึมัน่ถอืมัน่มำนำนกจ็ะไม่ปรำกฏ ส่ิงท่ีเหลือ 

คือควำมรู้ท่ีบริสุทธ์ิและปรำศจำกส่ิงปรุงแต่ง นัน่แหละคอืใจท่ีนิง่  

เย็น และสงบ

ประเด็นกคื็อเรำฝึกจิตให้ต้ังอยูต่รงกลำง แล้วเปรียบเทียบมนักบั 

สภำวจิตที่กวัดแกว่งไม่ตั้งอยู่ตรงกลำง แล้วเรำจะเห็นได้ว่ำมัน

แตกต่ำงกัน เรำจะเห็นว่ำจิตท่ีเข้ำสมำธิและออกไปพิจำรณำ

เรื่องต่ำงๆ ในโลกนั้น แตกต่ำงจำกจิตที่ไม่ได้เข้ำสมำธิอย่ำงไร  

กล่ำวคือ ได้เห็นว่ำใจซ่ึงเป็นผู้รู้ท่ีน่ิงและเป็นกลำงนัน้แตกต่ำงกบั 

จิตที่สับสนวุ่นวำยอย่ำงไร

ธรรมะคืออะไร

ในควำมหมำยสูงสุด ธรรมะคือควำมบริสุทธ์ิของใจท่ีเรำทุกคนมี

ควำมปรำรถนำจะบรรลุให้ได้ ในด้ำนกำรปฏบัิติ ธรรมะ หมำยถงึ 

พุทธธรรม ซ่ึงเป็นกำรฝึกอบรมตำมพระธรรมค�ำส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้ำ กำรส่ังสอนของพระองค์เป็นวิธีกำรท่ีเรำใช้เพื่อ

ให้บรรลุธรรมท่ีบริสุทธ์ิ เรำรับค�ำส่ังสอนท่ีท�ำตำมได้จริงของ

พระพุทธเจ้ำและใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงทำงด�ำเนินภำยใน

ของเรำเอง เรำไม่ควรคิดว่ำธรรมะเป็นหลักกำรหรือปรัชญำ  
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จริงๆ แล้วธรรมะเป็นวิธีกำร มันเป็นวิธีท่ีถกูต้องเพรำะมนัใช้ได้ผล  

วิธีท่ีพระพุทธเจ้ำทรงสอนเป็นวิธีท่ีถูกต้องตำมท่ีพระองค์ทรง

ด�ำเนินมำเพื่อส่ังสอนมนุษย์ ส่ิงท่ีเรำต้องกำรคือวิธีท่ีถูกต้อง

ส�ำหรับท�ำจิตของเรำให้บริสุทธ์ิ วิธีของพระพทุธเจ้ำเป็นวิธีท่ีช่วย

ท�ำให้จิตบริสุทธ์ิจำกกิเลสเคร่ืองเศร้ำหมองท้ังหลำยจนถึงจุด 

ท่ีเรำอยู่ในระดับสูงพอท่ีจะบรรลุพระนิพพำน หำกเรำไปไม่ถึง

จุดน้ัน กำรท่ีจะบรรลุพระนพิพำนก็จะเป็นไปไม่ได้ มันสูงเกนิไป 

ที่จะไขว่คว้ำ แต่เมื่อเรำฝึกปฏิบัติมำกเพียงพอ เรำก็จะสำมำรถ

ที่จะท�ำได้ เรำต้องฝึกปฏิบัติและพัฒนำตนเองให้มำกที่สุดเท่ำที่

จะท�ำได้จนกว่ำเรำจะบรรลุจุดนั้น

ธรรมะมีอยู่ และมรรคซ่ึงเป็นทำงด�ำเนินให้บรรลุธรรมก็มีอยู่ 

และเรำสำมำรถท่ีจะเข้ำใจเหตุผลท่ีอยู่เบ้ืองหลังและวิธีท่ีถกูต้อง

เพื่อให้เข้ำถึงธรรม ดังนั้นจึงต้องมีผลเกิดขึ้นตำมมำ 

พระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำมไีว้เพือ่มนษุย์ และมนษุย์

ในปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่ำงไปมำกจำกมนุษย์ในสมัยพุทธกำล 

ควำมคิดท่ีว่ำกำรบรรลุเป็นพระอรหันต์นัน้เกดิข้ึนเฉพำะในอดีต

เท่ำนั้นเป็นสิ่งที่โง่เขลำ ซึ่งเหมือนกับกำรกล่ำวว่ำ หำกเรำผสม

เกลือเข้ำกบักรดก�ำมะถนักจ็ะไม่ได้คลอรีนอีกแล้ว มนัเคยท�ำได้

เม่ือศตวรรษก่อน แต่ในปัจจุบันท�ำไม่ได้อีกต่อไป ซ่ึงเป็นควำมคิด 

ที่โง่เขลำ



บทที่ 6   แนวทางด�าเนิน196

กำรบรรลุเป็นพระอรหันต์น้ันเป็นควำมจริงตำมธรรมชำติ พดูกนั 

ตรงๆ สภำวะนัน้อยู่ในตัวเรำตลอดเวลำ มนัไม่ใช่ส่ิงแปลกใหม่เลย  

เนื่องจำกมันมีอยู่ในตัวเรำแล้ว เรำจึงสำมำรถบรรลุได้ สิ่งที่เรำ

ท�ำในกำรปฏิบัติจิตตภำวนำ คือกวำดขยะท่ีปิดบังตำเรำท�ำให ้

ไม่เห็นควำมจริง เมือ่เรำกวำดขยะท่ีปกปิดมนัอยู ่เรำกจ็ะพบกบั 

ควำมจริง

พระนิพพำนไม่ใช่ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนเอง พระพุทธเจ้ำทรงสอนว่ำ 

ทุกอย่ำงท่ีเกดิข้ึนเองนัน้ ต้องดบัไปตำมธรรมชำติ ถ้ำพระนพิพำน 

สำมำรถเกดิข้ึนได้ มนัก็จะต้องดับได้ด้วย แต่เนือ่งจำกพระนิพพำน 

นัน้อยูน่อกเหนือเหตุปัจจัยท่ีจะเกดิข้ึนและดับไป มันจงึต้องมอียู่

ตลอดเวลำ มนัมอียูใ่นทุกคน แต่ถกูกองกเิลสควำมหลงปิดบังไว้  

หน้ำท่ีของเรำกค็อืท�ำลำยกเิลสเหล่ำนัน้ เม่ือเรำได้ท�ำลำยกองขยะ

แห่งกเิลสดังกล่ำวจนหมดส้ินแล้ว เรำกจ็ะสำมำรถขจัดส่ิงท่ีหลง

เหลืออยู่เล็กน้อยและผ่ำนพ้นไปได้ ไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรค

ขัดขวำงเรำได้ นอกจำกตัวของเรำเองเท่ำนั้น 

ผู ้ ท่ีกล่ำวว่ำ ในสมัยน้ีในยุคน้ีน้ันไม่มีใครสำมำรถบรรลุ 

พระนิพพำนได้น้ัน เขำก�ำลังสร้ำงอุปสรรคอันใหญ่หลวงให้แก่

ตนเอง ส�ำหรับบุคคลเหล่ำนี้ กำรบรรลุพระนิพพำนเป็นส่ิงท่ี 

ไม่อำจจะท�ำได้ ด้วยควำมเชื่อของเขำเองที่ว่ำท�ำไม่ได้นั้น จึงท�ำ 

ให้เขำท�ำไม่ได้จริงๆ ผู้ท่ีคิดว่ำตนเองไม่สำมำรถจะร�่ำรวยเป็น

เศรษฐีได้นั้น ก็จะไม่มีควำมพยำยำมแม้แต่จะลองท�ำดู ผู้ที่เชื่อ
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ว่ำเขำสำมำรถจะท�ำได้ อย่ำงน้อยเขำกจ็ะมคีวำมพยำยำมท่ีจะท�ำ  

ถ้ำมีควำมพำกเพียร เขำก็อำจจะประสบควำมส�ำเร็จได้ ในกำร

ปฏิบัติจิตตภำวนำในพระพุทธศำสนำก็เป็นไปตำมหลักกำรนี้

เช่นเดียวกัน

เราจะพิจารณาอย่างถูกต้อง
เกี่ยวกับตัวเราได้อย่างไร

เม่ือเรำอ่ำนหนงัสือเกีย่วกบัพระพทุธศำสนำ ในหนงัสือหลำยเล่ม 

มีกำรใช้ค�ำว่ำ “ไม่มีตัวตน” ซึ่งหมำยถึง “อนัตตำ” และอ้ำงว่ำ

พระพุทธเจ้ำทรงสอนว่ำไม่มีตัวตน น่ีแสดงให้เห็นว่ำเขำไม่ได้

เข้ำใจพระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำอย่ำงถ่องแท้เกีย่วกบั 

เร่ือง “อนัตตำ” มนัเป็นควำมจริงท่ีว่ำตัวตนท่ียัง่ยนืถำวรนัน้ไม่ม ี

และไม่มีส่ิงท่ีเท่ียงแท้แน่นอนท่ีจะช้ีให้เห็นว่ำนี่คือตัวตน แต่ก็

ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะไม่มีปรำกฏกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำง

รวดเร็วเหมือนลมพำยุหมุนที่ท�ำให้เรำรู้ว่ำมีตัวตน

ปรำกฏกำรณ์ควำมเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วดจุดงัพำยหุมุนนัน้

ไม่มีควำมเท่ียงแท้แน่นอน ดังน้ันมันจึงไม่ใช่ตัวตน ทุกอย่ำง

ท่ีไม่เท่ียงแท้และไม่มั่นคงถำวรนั้นเป็นของปลอม เน่ืองจำก

มันเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ควำมมีตัวตนจึงไม่ใช่ของจริงแท้  
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ทันทีท่ีเรำรู้ว่ำมีควำมมีตัวตน ควำมมีตัวตนนั้นก็จะดับไปใน

ทันที ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำมันไม่ใช่ของจริงแท้แน่นอน ธรรมชำติ

ของควำมคิดซ่ึงเปล่ียนแปลงตลอดเวลำเกี่ยวกับควำมมีตัวตน 

ของเรำนัน้ เป็นบำทฐำนของพระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำ

เรื่อง “อนัตตำ”

พระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำเร่ือง “อนตัตำ” ไม่ได้มีเจตนำ 

ให้เป็นค�ำตอบของค�ำถำมว่ำ “เรำมีตัวตนหรือไม่” เพรำะนั่นคือ 

ค�ำถำมหน่ึงในหลำยค�ำถำมท่ีพระพุทธเจ้ำเองก็ทรงปฏิเสธท่ี 

จะตอบ เนื่องจำกมันไม่เกี่ยวกับกำรแสวงหำควำมสุขท่ีแท้จริง 

ค�ำถำมที่พระธรรมค�ำสั่งสอนมุ่งจะตอบคือ “จะท�ำอย่ำงไรหรือ

จะใช้วิธีปฏิบัติแบบใดท่ีจะน�ำฉันไปบรรลุควำมสุขท่ีแท้จริงและ

ควำมดับทุกข์ท้ังส้ิน” กล่ำวคอืกำรสอนเร่ือง “อนิจจัง ทุกขัง และ 

อนัตตำ” เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ที่จะน�ำพำพวกเรำไปใน

กำรแสวงหำควำมจริง

ยกตัวอย่ำงเช่น เม่ือเรำรักษำศลีและปฏิบัติสมำธิภำวนำ เรำจ�ำเป็น 

ท่ีจะต้องคิดในแง่ของตัวตนของเรำและกำรพฒันำตัวเรำ เมือ่เรำ 

หันไปปฏบัิติเก่ียวกับปัญญำ ซ่ึงเป็นกำรพจิำรณำ ตรวจสอบ และ 

วิเครำะห์ธรรมชำติของร่ำงกำยและจิต เรำควรจะพิจำรณำ

ควำมคิดเกีย่วกับตัวตนและต้ังค�ำถำมเกีย่วกบัคุณค่ำของควำม

ปรำรถนำในกำรพัฒนำตนเอง ในท่ีสุดเมื่อเรำท�ำได้ส�ำเร็จและ

สำมำรถท�ำลำยกเิลสเกีย่วกบัควำมมตัีวตนและควำมไม่มตัีวตน
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ได้แล้ว เรำก็จะสำมำรถปล่อยวำงควำมมีตัวตนและควำมไม่มี 

ตัวตน ซ่ึงเป็นควำมหลงสองรูปแบบได้ เมื่อท�ำเช่นนั้นแล้ว 

“อนัตตำ” จึงเป็นค�ำสอนที่ใช้ได้จริงๆ 

หลำยคนกังวลเกี่ยวกับควำมหมำยของ “อนัตตำ” ฉันมีตัวตน 

หรือไม่ มีผู้พูดถึง “อนัตตำ” กันมำก แต่ก็ไม่ค่อยเข้ำใจกันว่ำ 

“อนัตตำ” คืออะไร 

ในควำมเป็นจริงนั้น เรื่อง “อนัตตำ” เป็นพระธรรมค�ำสั่งสอนที่

ใช้ได้จริง เพื่อกำรท�ำลำยควำมคิดผิดๆ เกี่ยวกับควำมมีตัวตน

ที่คอยผลักดันควำมคิดและกำรกระท�ำของเรำ

พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ ควำมคิดเกีย่วกบัตัวตนนัน้อำจจะเกีย่วข้อง

กบัขันธ์ใดขันธ์หนึง่ในขันธ์ท้ังห้ำ บำงคร้ังมนัแสดงออกมำในรูป

ของกำรกระท�ำทำงกำย บำงคร้ังในรูปของเวทนำ สัญญำ สังขำร 

หรือวิญญำณ อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดก็ได้ ควำมมีตัวตนนี้อำจจะ 

เกิดข้ึนจำกกำรรวมตัวของปัจจัยเหล่ำนี้ก็ได้ ซ่ึงข้ึนอยู ่กับ

สถำนกำรณ์ 

เป้ำหมำยของปัญญำก็คอืเพือ่ท่ีจะรู้ควำมจริงว่ำหลักฐำนท้ังหมด

ได้แสดงให้เห็นว่ำไม่มคีวำมมตัีวตนท่ียัง่ยนืแน่นอน ณ ท่ีแห่งนัน้  

ส่ิงท่ีจะพบเจอตรงน้ันก็จะมแีต่ “อนตัตำ” ซ่ึงเป็นควำมแปรสภำพ 

อยู่ตลอดเวลำ
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“ขันธ์” และ “จิต” สัมพันธ์กันอย่างไร

ในขั้นแรกขอกล่ำวถึง “ขันธ์” ก่อน ขันธ์แรกคือรูปกำย ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของโลกทำงกำยภำพ ร่ำงกำยมนุษย์ประกอบด้วยธำตุ

ต่ำงๆ ของโลก และกำรมีชีวิตอยู่ต้องขึ้นอยู่กับโลก ร่ำงกำยถูก

สร้ำงขึ้นเพื่อให้อยู่ในโลกนี้ สิ่งต่ำงๆ ที่เรำใช้ในโลกนี้ขึ้นอยู่กับ 

ร่ำงกำย เช่น บ้ำนหลังน้ัน เหตุใดจึงเป็นแบบน้ัน มีขนำดเท่ำนัน้ 

กเ็ป็นเพรำะรูปร่ำงและขนำดของร่ำงกำยมนษุย์ เหตุใดข้ันบันได

แต่ละขั้นจึงสูงขนำดนั้น ก็เป็นเพรำะนั่นคือขนำดควำมสูงที่เรำ

พอจะก้ำวขึ้นได้ เหตุใดเรำจึงเปิดไฟแสงสว่ำง เพรำะตำของเรำ

ต้องกำรให้มแีสงสว่ำงเพือ่จะได้สำมำรถมองเหน็สิง่ต่ำงๆ ถ้ำเรำ

ไม่มตีำ เรำคงไม่ต้องกำรไฟแสงสว่ำง เม่ือมองไปโดยรอบ เรำจะ 

พบว่ำมีส่ิงต่ำงๆ นับไม่ถ้วนท่ีกำรใช้งำนของมันถูกก�ำหนดโดย

ร่ำงกำยมนุษย์ ดังนั้นร่ำงกำยจึงเป็นส่วนที่ส�ำคัญส่วนหนึ่งของ

โลก

ส่วนอีกส่ีขันธ์ คอื เวทนำ สัญญำ สังขำร และวิญญำณ ต้องพึง่ 

ร่ำงกำย เมื่อร่ำงกำยตำย ขันธ์เหล่ำนี้ก็แตกดับและหำยไปด้วย 

เม่ือไม่มีร่ำงกำย ก็ไม่มีส่ิงจะมำสนับสนุนให้ขันธ์เหล่ำนี้อยู่ได้ 

จ�ำเป็นต้องมหีมอมำฉดียำสลบให้เรำเพือ่ท�ำให้ขันธ์เหล่ำนีห้ำยไป  

ร่ำงกำยยังท�ำหน้ำที่อยู่ แต่ขันธ์อื่นๆ เท่ำที่เรำทรำบนั้นจะหยุด

ท�ำงำนชั่วครำว เมื่อเรำฟื้นขึ้นมำ นำมขันธ์ก็เริ่มท�ำงำนอีกครั้ง 
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เน่ืองจำกมนัต้องพึง่ร่ำงกำย ดังน้ันจึงไม่มอีะไรเท่ียงแท้แน่นอน

เกีย่วกบันำมขันธ์ และเช่นเดยีวกันกับร่ำงกำย นำมขันธ์ไม่ใช่กเิลส  

มันเป็นกลำง

โดยพืน้ฐำนแล้ว ขันธ์นัน้ไม่ใช่ส่วนส�ำคัญของเรำ มนัมอียูเ่พือ่ให้ 

เรำใช้งำน 

อำตมำขอเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ ร่ำงกำยเปรียบเสมือน 

ฮำร์ดแวร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก นำมขันธ์ทั้งสี่เป็นเสมือน

ซอฟท์แวร์ซ่ึงท�ำให้ฮำร์ดแวร์เกิดประโยชน์ และจิตเป็นเสมือน

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งท�ำให้คอมพิวเตอร์ท�ำสิ่งต่ำงๆ ตำมควำม

ต้องกำรของตน ท้ังในทำงท่ีดแีละในทำงท่ีไม่ด ีหรือท�ำส่ิงท่ีโง่เขลำ 

ก็ได้ 

ในท�ำนองเดียวกัน จิตน้ันเป็นผู้ท่ีติดต่อกับขันธ์และใช้ให้ขันธ์

ท�ำงำน จิตเป็นนำย ขันธ์เป็นผู้รับใช้คอยท�ำส่ิงท่ีจิตต้องกำร  

ถ้ำจิตบริสุทธ์ิก็จะไม่มีปัญหำอะไร แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนัน้ ในจติ 

มกีเิลส จติท่ีมีกเิลสก่อให้เกดิปัญหำท้ังส้ิน ถ้ำกเิลสอยูใ่นร่ำงกำย  

เม่ือร่ำงกำยตำย กเิลสกจ็ะหำยไป แต่ในควำมเป็นจริง กเิลสอยู ่

ในจิตซ่ึงไม่เคยตำย ดังน้ันกิเลสจึงยังคงมีอยู่ในภพชำติต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ เรำจึงกลับมำเกิดแล้วเกิดอีก
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กระผมจะใช้ความมีตัวตนของกระผม
ในทางที่ดีได้อย่างไร

เมื่อเรำรักษำศีลและปฏิบัติจิตตภำวนำ เรำต้องใช้ควำมมีตัวตน  

และในขณะปฏิบัติ เรำจะต้องคิดท่ีจะแก้ไขส่ิงท่ีไม่ถูกต้องและ 

ส่งเสริมส่ิงท่ีดี เม่ือเรำพ้นจำกข้ันนัน้ไปสู่ข้ันพฒันำให้เกดิปัญญำ 

เรำจะต้องพยำยำมมองให้เห็นควำมหลงและจัดกำรกับมัน

เหมือนกบักำรลับขวำนท่ีจะตัดต้นไม้ เมือ่ขวำนไม่คม กำรตัดต้นไม้ 

ก็จะท�ำได้ยำก ดังนั้นเรำจึงต้องลับขวำนก่อน เมื่อขวำนคมแล้ว 

เรำสำมำรถตัดต้นไม้ได้อย่ำงง่ำยดำย ในท�ำนองเดยีวกนั เมือ่จิต 

วุ่นวำยและไม่สงบ เรำจะไม่สำมำรถพัฒนำให้เกิดปัญญำได้  

แต่เมื่อเรำพัฒนำให้มีสมำธิแล้ว เรำสำมำรถพัฒนำให้มีปัญญำ

และท�ำงำนเพือ่ตัดกเิลสควำมหลงต่อไป แต่กไ็ม่ผิดอะไรถ้ำหำก

จะพิจำรณำดูก่อนเพื่อให้รู้ว่ำกิเลสของเรำอยู่ท่ีใด ซ่ึงในท่ีสุด 

เรำก็ต้องพิจำรณำโดยรอบอยู่ดี เรำต้องพลิกก้อนหินทุกก้อน

เพื่อจะดูว่ำมีอะไรอยู่ข้ำงใต้

ผู้คนมักอยำกจะมฐีำนท่ีมัน่คงท่ีสำมำรถกล่ำวได้ว่ำเป็นของจริงแท้  

เป็นส่ิงท่ีสำมำรถใช้เป็นฐำนได้ แต่โดยจริงๆ แล้ว พืน้ฐำนท่ีมัน่คง 

เช่นนัน้ไม่ม ีเพรำะทุกอย่ำงนัน้ข้ึนอยูก่บัเหตุปัจจัยท่ีมำเกีย่วข้อง 

เรำไม่สำมำรถที่จะใช้พระนิพพำนเป็นฐำนที่มั่นคงได้ เพรำะเรำ

ไม่รู้จักพระนพิพำน เรำจึงไม่สำมำรถท่ีจะเอำอะไรมำเปรียบเทียบได้  
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เมือ่เรำเห็นว่ำเรำไม่มฐีำนท่ีมัน่คง แต่กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำเรำจะ

ไม่มท่ีีพึง่ ท่ีพึง่น้ันคือส่ิงท่ีน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ เมือ่เรำได้พฒันำ

จนเกดิสมำธิแล้ว ส่ิงนัน้ก็จะน�ำมำซ่ึงท่ีพึง่ภำยใน ปัญญำซ่ึงเป็น 

กำรเห็นและรู้ธรรมชำติของส่ิงต่ำงๆ ก็สำมำรถเป็นท่ีพึ่งได ้

เหมือนกัน ปัญญำสำมำรถน�ำควำมสุขมำให้มำกกว่ำสมำธิ 

เพรำะควำมสุขท่ีเกิดจำกสมำธิจะมีอยู่แค่ช่ัวระยะเวลำท่ีมีสมำธิ

เท่ำนั้น หลังจำกเรำออกจำกสมำธิแล้ว ควำมสุขก็อยู่ได้ไม่นำน 

มันไม่ได้ตรึงตรำอยู่ในหัวใจ แต่ควำมสุขจำกปัญญำนั้นเป็นผล

จำกกำรถอดถอนกิเลสและสำมำรถอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน

ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่จริงไหม

ทุกอย่ำงมอียูจ่ริง เรำอำจกล่ำวได้ว่ำทุกส่ิงทุกอย่ำงมอียู ่แต่ค�ำว่ำ 

ทุกสิ่งทุกอย่ำงมีอยู่นั้นหมำยควำมว่ำอย่ำงไร มันหมำยควำมว่ำ 

มผัีสสะท้ังห้ำ หรือถ้ำรวมจติด้วย กจ็ะเป็นผัสสะท่ีหก ยกตัวอย่ำง 

เช่น เรำเห็นต้นไม้ และเรำพูดว่ำต้นไม้มีอยู่ แต่กำรมีอยู่น้ัน

เป็นภำพลวงตำ เพรำะส่ิงท่ีเรำเห็นนั้นเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ 

มันอำจจะดูเหมือนเมื่อวำน ดังนั้นเรำจึงหมำยควำมว่ำ สิ่งที่เรำ

เห็นนัน้เป็นไปตำมควำมจ�ำของเรำท่ีเคยเห็นส่ิงนัน้แล้วเม่ือวำนน้ี  

เม่ือเป็นเช่นนั้น เรำจึงต้องพึ่งพำควำมจ�ำเกี่ยวกับกำรมีอยู่ของ

สิ่งต่ำงๆ ทั้งที่จริงๆ แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่ำงแปรสภำพตลอดเวลำ 
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ด้วยเหตุนั้น เรำอำจจะกล่ำวได้ว่ำทุกสิ่งที่มีอยู่นั้นไม่จริง เรำไม่ 

สำมำรถท่ีจะค้นพบส่ิงใดท่ีเป็นของจริงแท้แน่นอนได้เลย  

ในควำมเป็นจริง ส่ิงท่ีเป็นของจริงแท้จะต้องม่ันคงถำวร นัน่กค็อื 

ต้องไม่เปล่ียนแปลง แต่ส่ิงท่ีไม่เปล่ียนแปลงนัน้ต้ังอยูไ่ม่ได้ และ

ไม่เคยมีใครพบเห็น

เช่น เรำรู้จักควำมว่ำงได้อย่ำงไร เรำไม่สำมำรถตัดควำมว่ำงออก

เป็นกองๆ และกล่ำวว่ำนี่คือควำมว่ำงชิ้นหนึ่ง เรำท�ำได้เพียงแค่

โยงควำมว่ำงเข้ำกับวัตถุ ดังนั้น เรำให้นิยำมควำมว่ำงตำมวัตถุ

ท่ีอยู่ในควำมว่ำงน้ัน ไม่มีอะไรสำมำรถต้ังอยู่ได้ถ้ำปรำศจำก 

ควำมว่ำง วัตถุทุกอย่ำงเกิดข้ึนในควำมว่ำง ถูกล้อมรอบด้วย

ควำมว่ำง และในท่ีสุดกจ็ะกลับคนืสู่ควำมว่ำง เรำไม่สำมำรถท่ีจะ 

รู้ได้ว่ำควำมว่ำงท่ีแท้จริงน้ันเป็นอย่ำงไร ดงันัน้ถ้ำมแีต่ควำมว่ำง 

อย่ำงเดียวโดยไม่มีวัตถุอยู่ เรำก็จะไม่รู้ว่ำมีควำมว่ำงนั้น 

ลองนึกภำพตนเองท่ีรู้สึกว่ำก�ำลังล่องลอยอยู่ในควำมว่ำงอัน

กว้ำงใหญ่ไพศำล ไม่มีดวงดำว ไม่มีกำแลคซ่ี มแีต่ควำมว่ำงเท่ำน้ัน  

ทันทีทันใดนั้น ควำมว่ำงนั้นก็จะไม่กว้ำงใหญ่ไพศำลอีกต่อไป 

มันจะหำยไปจำกตรงนัน้ ไม่มีควำมเร็ว ไม่มกีำรเคล่ือนไหวจำก

ท่ีน่ีไปท่ีน่ัน จ�ำเป็นจะต้องมีส่ิงอ้ำงอิงอย่ำงน้อยสองอย่ำงเพื่อ

ให้เกิดมีระยะทำงและควำมว่ำงข้ึนมำได้ ไม่มีส่ิงใดจะสำมำรถ 

ตั้งอยู่ได้ถ้ำปรำศจำกควำมว่ำง 
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ในท�ำนองเดียวกัน เสียงจะเกิดขึน้ไม่ได้ถ้ำปรำศจำกควำมเงียบ 

เสียงเกิดจำกควำมเงียบ ดับไปในควำมเงียบ และในช่วงเวลำที ่

มีเสียงอยู ่เสียงน้ันก็ถกูห้อมล้อมด้วยควำมเงียบ ควำมเงียบท�ำให้ 

มีเสียง ควำมเงียบเป็นส่วนส�ำคัญที่ขำดไม่ได้ของเสียงทุกเสียง 

โน้ตดนตรีทุกตัว เพลงทุกเพลง ค�ำพูดทุกค�ำ ดังน้ันถ้ำไม่มี

อะไรเลยนอกจำกควำมเงียบเพียงอย่ำงเดียว ควำมเงียบก็ไม่มี

ส�ำหรับเรำ เรำจะไม่รู้ว่ำมันคืออะไร เน่ืองจำกจะต้องมีเสียง

เท่ำนั้น ควำมเงียบจึงจะมี

ภำยในรูปกำยน้ีมีควำมว่ำงมำกกว่ำบำงส่ิงบำงอย่ำงท่ีเป็นสสำร 

นักฟิสิกส์บอกเรำว่ำ ควำมแข็งของสสำรเป็นส่ิงลวงตำ ถงึแม้ว่ำ

สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นของแข็ง ซึ่งรวมทั้งร่ำงกำยของเรำด้วยนั้น

ส่วนมำกมักจะประกอบด้วยช่องว่ำง นั่นก็เป็นเพรำะเม่ือเรำ

มองดูอะตอมซ่ึงเป็นส่วนประกอบของวัตถุทำงกำยภำพด้วย

กล้องจุลทรรศน์ เรำจะเห็นว่ำภำยในแต่ละอะตอมจะเป็นช่องว่ำง

เสียเป็นส่วนใหญ่ ยิง่ไปกว่ำนัน้ ระยะห่ำงระหว่ำงแต่ละอะตอมนัน้ 

กว้ำงใหญ่มำกเมื่อเปรียบเทียบกับขนำดอะตอม ดังนั้นร่ำงกำย

ของเรำจึงประกอบด้วยช่องว่ำงเป็นส่วนใหญ่ 

ในควำมเป็นจริง พระพุทธเจ้ำทรงเปรียบเทียบรูปขันธ์กับ 

ก้อนฟองน�้ำท่ีลอยอยู่ในแม่น�้ำคงคำ ก้อนฟองน�้ำคืออะไร  

มันคือก้อนฟองท่ีไม่มีอะไรนอกจำกอำกำศ มันเป็นส่ิงท่ี

ปรำศจำกสสำรใดๆ 
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ยังมีพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล
ที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคนี้บ้างหรือไม่

เมื่อเรำกล่ำวถึงพระอรหันต์ท่ียังมีชีวิตอยู ่ เรำคงจะคิดว่ำ 

พระอรหันต์กม็รณภำพได้เหมือนกัน แต่น่ันกเ็ป็นส่ิงท่ีไม่ถกูต้อง  

พระนพิพำนไม่ได้เป็นภพภมิูแห่งชีวิตและควำมตำย พระอรหันต์ 

ไม่ใช่ขันธ์ท้ังห้ำ ซ่ึงต้องเกิดข้ึนและดับไป พระอรหันต์นัน้เป็นจิต 

ที่บริสุทธิ์ และจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่ตำย

ดังนั้นในควำมหมำยนั้นเรำอำจจะกล่ำวได้ว่ำ พระอรหันต์มีอยู ่

ตลอดเวลำ เพียงแต่เรำไม่สำมำรถรับรู้ได้ไม่ว่ำจะโดยวิธีใด  

ซ่ึงไม่ได้หมำยควำมว่ำท่ำนเหล่ำน้ันจะช่วยเหลือเรำไม่ได้ ท่ำนอำจ 

จะช่วยเหลือเรำได้ แต่เรำไม่สำมำรถที่จะเข้ำใจควำมช่วยเหลือ

ของท่ำนว่ำเป็นแบบใด เนือ่งจำกมนัไม่เหมอืนกบัควำมช่วยเหลือ 

ที่คนเรำมีต่อกัน

กระผมขอให้ท่านเมตตาช่วยยกตัวอย่างด้วย

มันเป็นควำมช่วยเหลือท่ีผู้ก�ำลังปฏิบัติจิตตภำวนำต้องกำร 

เพรำะก�ำลังเจออุปสรรคท่ีส�ำคัญ เช่น อำจจะเป็นภูตผีปีศำจ แต่

ภูตผีปีศำจเหล่ำน้ันไม่ได้อยูภ่ำยนอก มันอยูภ่ำยในจิตของบุคคลน้ัน  

จริงๆ แล้วเรำอำจจะกล่ำวได้ว่ำ ทุกภพภูมินั้นอยู่ภำยในจิต  
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ทุกสิ่งทุกอย่ำง ภูตผีปีศำจ นรก โลกมนุษย์ เทพเทวดำ พรหม  

ล้วนอยู่ภำยใน ไม่ได้อยู่ภำยนอก ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ 

อันใดท่ีจะสวดอ้อนวอนส่ิงภำยนอกเพื่อขอควำมช่วยเหลือ  

ถ้ำพระอรหันต์สำมำรถช่วยได้ ก็เป็นเพรำะพระอรหันต์ก็อยู ่

ในดวงจิตเช่นกัน แต่เนื่องจำกทุกส่ิงทุกอย่ำงอยู่ภำยในจิต  

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระอรหันต์และคนธรรมดำจึงเร่ิมหำยไป 

ตำมท่ีพระพทุธเจ้ำเคยตรัสว่ำ คนท้ังหลำยเปรียบเสมือนกบัแม่น�ำ้ 

ล�ำคลองที่ไหลลงสู่ทะเลและมหำสมุทร เมื่อแม่น�้ำล�ำคลองสำย

ต่ำงๆ ไหลลงสู่ทะเลและรวมตัวกันแล้ว แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ 

แม่น�้ำล�ำคลองแต่ละสำย เรำจะสำมำรถแยกแยะมันได้ไหม  

เม่ือถงึจดุน้ันมนักลำยเป็นน�ำ้ทะเลไปแล้ว ดงันัน้เรำจึงไม่สำมำรถ 

ท่ีจะบอกได้ว่ำแม่น�้ำอะไรอยู่ท่ีใดในทะเล แต่ในขณะเดียวกัน 

เรำก็ไม่อำจจะกล่ำวได้ว่ำไม่มีแม่น�้ำล�ำคลองในทะเล

พระพุทธเจ้าทรงดับสูญไปเลยจริงไหม
หลังจากทรงดับขันธ์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน

ไม่จริง กำรกล่ำวเช่นนัน้ผิด มันไม่ได้เป็นเช่นนัน้เลย เมือ่พระพทุธเจ้ำ 

ทรงดับขันธ์เสด็จเข้ำสู่ปรินิพพำนแล้ว พระองค์มิได้หำยไปไหน 

ประกำรแรก เรำต้องท�ำควำมเข้ำใจเสียก่อนว่ำพระพทุธเจ้ำคืออะไร  

พระพทุธเจ้ำไม่ใช่ขันธ์ห้ำของบุคคลท่ีรู้จักกนัในนำมว่ำ “โคตมะ” 
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ซ่ึงเป็นพระพุทธเจ้ำ พระพุทธเจ้ำท่ีแท้จริงนั้นคือจิตท่ีบริสุทธ์ิ  

น่ันคือส่ิงท่ีกลำยเป็นพระนพิพำน แต่เม่ือจิตกลำยเป็นพระนพิพำน  

มันได้หำยไปจำกโลกนี้เท่ำนั้น และเนื่องจำกเรำอยู่ในโลก เรำก็ 

คดิแบบโลกๆ เรำไม่สำมำรถเข้ำใจได้ว่ำเกดิอะไรขึน้ กำรเหน็ว่ำ 

พระพทุธเจ้ำหำยไปนัน้เป็นควำมคดิท่ีไม่ถกูต้อง และกำรกล่ำวว่ำ 

พระพทุธเจ้ำซ่ึงหมำยถงึ “โคตมะ” สำมำรถกลับมำได้อีก กไ็ม่ถกูต้อง  

ในควำมเป็นจริง ไม่ว่ำเรำจะพดูอะไรเก่ียวกบัพระพทุธเจ้ำหลังจำก 

เสด็จเข้ำสู่ปรินิพพำนน้ัน ก็จะไม่ถูกต้องแม้แต่ประกำรเดียว  

เรำไม่ทรำบหรือไม่เข้ำใจว่ำสถำนกำรณ์เช่นนั้นหมำยควำมว่ำ

อย่ำงไร ท่ีเรำไม่เข้ำใจกเ็นือ่งจำกจติของเรำมดืมวั ถกูปิดบังด้วย

ควำมหลงของอวิชชำ ซ่ึงท�ำให้เรำไม่สำมำรถบรรลุพระนพิพำนได้  

เม่ือเรำพิจำรณำพระนิพพำนและพยำยำมเข้ำใจธรรมชำติของ

พระนิพพำน เรำคิดถึงพระนิพพำนแบบโลกๆ เพรำะเป็นสิ่งที ่

เรำรู้แค่น้ัน แต่ควำมคิดของเรำไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  

ดังนั้น เรำไม่อำจจะกล่ำวได้ว่ำพระพุทธเจ้ำทรงเป็นเช่นนั้นหรือ

พระพุทธเจ้ำไม่ได้ทรงเป็นเช่นนั้น ทั้งสองอย่ำงนี้ก็ไม่ถูกต้อง

พระพุทธเจ้ำทรงอธิบำยอย่ำงดีที่สุดว่ำเกิดอะไรขึ้น เรำจะเริ่มที ่

แม่น�ำ้ล�ำคลองไหลลงสู่ทะเล เม่ือไหลลงสู่ทะเลแล้ว แม่น�ำ้ล�ำคลอง 

กย็งัอยูต่รงน้ัน แต่เรำบอกไม่ได้ว่ำมนัอยูต่รงไหน หรือมนักลำย

เป็นอะไร เรำไม่สำมำรถท่ีจะแยกแยะมนัได้ พระนพิพำนกเ็ช่นกนั  

อำตมำคดิว่ำมนัเป็นเร่ืองส�ำคัญท่ีคนเรำต้องรู้ว่ำพระนพิพำนน้ัน 

ต้องเป็นธรรมชำติที่แท้จริงของเรำ อำตมำกล่ำวเช่นนี้ เพรำะถ้ำ 
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พระนิพพำนเป็นส่ิงท่ีไม่เปล่ียนแปลง กล่ำวคือพระนิพพำน 

ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหมือนสิ่งที่อยู่ในวัฏสงสำร ดังนั้นเนื่องจำก

พระนิพพำนไม่มีควำมเปลี่ยนแปลง มันก็จะไม่สำมำรถเกิดขึ้น

ได้ในทันที เพรำะนั่นเป็นส่ิงท่ีท�ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

เนือ่งจำกในกำรเกิดจะต้องมีควำมเปล่ียนแปลงเกดิข้ึนด้วย และ

พระพทุธเจ้ำตรัสไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ ส่ิงใดท่ีเกดิข้ึน ส่ิงนัน้ต้องดับ 

ดังน้ันกเ็หลือทำงเดียวกค็อื พระนพิพำนต้องอยูก่บัเรำตลอดเวลำ  

เน่ืองจำกพระนิพพำนอยูก่บัเรำ ส่ิงท่ีเรำจะต้องท�ำก็คอืเรียนรู้ท่ีจะ

ลืมตำขึ้นดูในทำงที่จะท�ำให้เรำมองเห็นพระนิพพำน แน่นอนว่ำ 

ไม่ได้เป็นกำรมองเห็นด้วยตำเน้ือ แต่ด้วยตำภำยใน วิธีเดียวท่ีจะ 

ท�ำเช่นน้ันได้ ก็คือท�ำลำยกิเลสท่ีมำปิดบังสำยตำเรำและน�ำเรำไป 

สู่ควำมหลงผิดนั้นให้หมดสิ้นไป

จิตมีความเกี่ยวข้องกับกายและใจอย่างไร

กำยและใจเป็นเพียงเคร่ืองมือ จิตเป็นพลังท่ีส่ังกำยและใจให ้

ท�ำงำน จตินัน้มีอ�ำนำจ เจตนำและควำมต้ังใจเกดิจำกจิต เนือ่งจำก 

จิตท�ำให้เกิดท้ังเจตนำและควำมต้ังใจ มันจึงเป็นผู้ก่อกรรม 

จิตเท่ำนั้นที่สร้ำงกรรม กำยและใจไม่สำมำรถสร้ำงกรรมเองได้ 

เมื่อจิตมีกิเลส กรรมที่มันสร้ำงขึ้นมำจึงขึ้นอยู่กับธรรมชำติของ

กิเลสควำมหลงเหล่ำนั้น กิเลสมีอ�ำนำจเหนือพลังจิต ดังนั้นมัน
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จึงท�ำให้กำยและใจกระท�ำส่ิงต่ำงๆ ท่ีก่อให้เกดิควำมโลภ ควำม

โกรธ และควำมหลง พลังอ�ำนำจที่แท้จริงของจิตนั้นเป็นกลำง 

แต่กเิลสน้ันมอีคติ ดงันัน้พลังของจิตจงึถกูดงึไปในทำงของกเิลส  

กิเลสอยำกได้ส่ิงนั้นส่ิงนี้ มันยึดติดอยู่กับบำงส่ิงบำงอย่ำง 

ตลอดเวลำ และสั่งจิตเพื่อท�ำให้กำยและใจพยำยำมไขว่คว้ำหำ 

สิ่งที่มันต้องกำร และกิเลสไม่ได้สนใจว่ำใครจะเป็นผู้รบัผลของ

กำรกระท�ำท่ีมันก่อให้เกิดข้ึนมำ ในท่ีสุดจิตจะเป็นผู้รับผลของ

กำรกระท�ำเหล่ำนัน้ ซ่ึงเป็นเหตุให้มีควำมเจ็บปวดและควำมทุกข์

ทรมำน แต่กิเลสก็ไม่สนใจ เรำกระท�ำทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว  

ซ่ึงข้ึนอยู่กับกิเลสของเรำ แต่เมื่อจิตเป็นอิสระหลุดพ้นจำก 

กำรครอบง�ำของกิเลส ควำมหลงเหล่ำน้ันก็ไม่สำมำรถควบคุม 

กำรกระท�ำของกำยและใจได้อีกต่อไป ดังนั้น ขันธ์จึงเป็นอิสระ

ท่ีจะด�ำเนินไปตำมทำงของตนเอง นั่นคือสภำวะของควำมเป็น

พระอรหันต์

ขอได้โปรดเมตตาอธิบายว่า มรณานุสติคืออะไร
และวิธีการพิจารณามรณานุสติ

โดยท่ัวไปผู้คนมักจะท�ำตัวรำวกับว่ำจะมีชีวิตอยู่ไปตลอดกำล 

เขำต้ังตนอยู่ในควำมประมำทและไร้สำระ รำวกับว่ำเขำมีเวลำ

ท้ังหมดอยู่ในโลกน้ีเพื่อท�ำส่ิงท่ีไม่มีแก่นสำร เม่ือเรำพิจำรณำ
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ควำมตำย เรำจะรู้ว่ำเรำไม่ได้มีเวลำมำกมำยไม่มีท่ีส้ินสุด ในควำม 

เป็นจริงนั้น เรำมีเวลำน้อยมำกในโลกน้ี และเรำควรท่ีจะเร่ิม

กระท�ำสิ่งที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ก่อนที่มันจะสำยเกินไป

กำรพิจำรณำมรณำนุสติเป็นส่ิงส�ำคัญมำกในกำรช่วยท�ำให้เรำ

ระลึกรู้ถึงส่ิงส�ำคัญเร่งด่วน เมื่อพิจำรณำควำมตำย จิตมักจะ

ไม่ค่อยฟุ้งซ่ำน เม่ือเรำรู้ว่ำควำมตำยอำจจะมำถึงเมื่อไรก็ได้  

เรำจึงไม่อำจมั่นใจได้ว่ำอีกสิบนำทีหลังจำกนี้ เรำจะยังมีชีวิตอยู ่

หรือไม่ 

กำรระลึกถึงส่ิงส�ำคัญเร่งด่วนเช่นนี้ในจิต ท�ำให้เรำไม่ค่อย 

กงัวลกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต เพรำะเรำรู้ว่ำอนำคตเป็นส่ิงท่ี

ไม่แน่นอน เมื่อเรำเลิกตั้งควำมหวังที่จะได้สิ่งต่ำงๆ ในอนำคต 

ควำมอยำกก็เกิดข้ึนน้อยลง จนถึงระดับท่ีเมื่อมีควำมอยำก 

น้อยลง ควำมทุกข์กจ็ะลดน้อยลงด้วย ด้วยเหตุนัน้ กำรพจิำรณำ 

ควำมตำยจึงช่วยท�ำให้มีควำมทุกข์น้อยลง 

เรำควรเร่ิมด้วยกำรถำมตนเองว่ำ ควำมตำยหมำยควำมว่ำ

อย่ำงไร เมื่อเรำตำย อะไรจะเกิดขึ้น พยำยำมมองให้เห็นภำพ 

นกึถงึร่ำงกำย เม่ือร่ำงกำยตำย อะไรจะเกดิข้ึน เมือ่ร่ำงกำยตำย

ผัสสะท้ังหมดจะหำยไป ไม่ว่ำจะเป็นรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผัส 

ก็จะหำยไปท้ังหมด ดังน้ันกำรรับรู้ตำมปกติของเรำเกี่ยวกับ 

โลกภำยนอกจึงหำยไป ข้ำวของสมบัติต่ำงๆ ก็จะจำกเรำไป  
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เรำไม่มีอะไรเหลือแม้แต่นิดเดียว เรำล่องลอยไปคนเดยีว เรำควร 

พิจำรณำเช่นนั้นและพยำยำมคิดว่ำมันหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

ท�ำไมเรำกังวลมำกเกี่ยวกับข้ำวของสมบัติพัสถำนของเรำ ท�ำไม

เรำจงึกงัวลมำกเก่ียวกับควำมคิดของคนอ่ืน ท�ำไมเรำกงัวลมำก

เกีย่วกบัสถำนภำพทำงสังคมของเรำหรือต�ำแหน่งหน้ำท่ีกำรงำน 

ถ้ำเรำรู้ว่ำควำมตำยเป็นอย่ำงไร ถ้ำเรำพจิำรณำควำมตำยมำกจน 

สำมำรถรู้สึกได้และเข้ำใจด ีควำมส�ำคัญของส่ิงเหล่ำนัน้จะหำยไป  

ด้วยเหตุน้ัน เมือ่ส่ิงเหล่ำนัน้เปล่ียนแปลงหรือสูญหำยไป เรำกจ็ะ 

ไม่เสียใจหรือโกรธ

กำรครอบครองเป็นเจ้ำของส่ิงต่ำงๆ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร กำรท�ำ 

ให้สิ่งต่ำงๆ ได้กลำยเป็นของเรำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร ใครคือ 

“ฉัน” คนนี้ท่ีครอบครองส่ิงต่ำงๆ มำกมำย เมื่อเขำใกล้จะตำย

และส่ิงต่ำงๆ ภำยนอกหลุดมือไป ผู้คนจึงจะรู้ว่ำไม่มีส่ิงใดท่ี

เกี่ยวข้องกับควำมเป็นตัวตนของเขำ เมื่อเขำใกล้จะเสียชีวิต  

เขำจะรู้ว่ำควำมคิดเกี่ยวกับควำมยึดม่ันถือมั่นเป็นเจ้ำของนั้น 

ไม่ได้มีควำมหมำยอะไร 

ในชวีติของคนนัน้ สำระส�ำคญัว่ำเขำเป็นใครส่วนใหญ่ถูกปิดบงั

ด้วยกำรเข้ำไปยึดติดกับส่ิงต่ำงๆ เมื่อส่ิงเหล่ำน้ันหลุดมือไป 

และไม่มีอะไรในโลกนี้ให้เขำยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปแล้ว ครำวนี้

เขำเป็นใครล่ะ
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ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมร�่ำรวย สมมุติว่ำบำงคนสำมำรถหำเงินได ้

มำกมำยในชีวิตน้ี เม่ือพจิำรณำควำมตำย เขำจะรู้ว่ำ ฉนัไม่สำมำรถ 

เอำเงินติดตัวไปได้แม้แต่สลึงเดียวเม่ือฉันตำย พูดกันตำม 

ควำมจริง เงินแทบจะไม่ใช่ของฉันแม้แต่ตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ 

ฉันใช้ประโยชน์จำกมนั แต่เงินฉนัมปีระโยชน์เม่ือฉนัใช้มนัด้วย

เจตนำท่ีดี แต่นอกเหนือไปจำกน้ันแล้ว เงินก็ค่อนข้ำงจะไม่มี

ควำมหมำยส�ำหรับประโยชน์ในระยะยำวของฉันและประโยชน์

ต่อผู้อ่ืน ส่ิงส�ำคญัอยูท่ี่ว่ำฉันจะใช้ประโยชน์จำกมนัอย่ำงไร ไม่ใช่

ใครคือเจ้ำของเงนิ ถ้ำควำมตัง้ใจของฉันเป็นไปเพื่อผู้อืน่และท�ำ

ด้วยใจเมตตำ กรรมดจีำกกำรกระท�ำนีก้จ็ะท�ำให้ฉนัมัง่คัง่ร�ำ่รวย

ในชำติหน้ำ หำกฉนัเป็นคนข้ีเหนยีวและใจแคบ กรรมท่ีน่ำเสียใจ

จำกกำรกระท�ำของฉันจะกลำยเป็นภำระหนักเมื่อฉันตำย

เมื่อคนเรำพิจำรณำเช่นนี้ แล้วหำกด้วยเหตุผลบำงประกำร  

เขำต้องสูญเสียเงิน มนัอำจจะถกูขโมยหรือสภำวะทำงกำรเงินของ

เขำเปลี่ยนแปลงและไม่ร�่ำรวยอีกต่อไป กำรสูญเสียควำมมั่งคั่ง 

จะมีผลกระทบน้อยมำกต่อสภำวจิตของเขำ เขำจะไม่รู้สึกว่ำมนั

เป็นหำยนะ เมื่อเขำคิดว่ำเงินไม่ใช่ของเขำ หรือเงินเป็นสิ่งที่ไม่

จ�ำเป็นต้องมีกไ็ด้ เขำกจ็ะคดิว่ำกำรสูญเสียควำมมัง่คัง่ไม่ได้เป็น

โศกนำฏกรรมส�ำหรับเขำ ด้วยเหตุนี ้เขำกจ็ะไม่ค่อยมีควำมวิตก

กงัวล ไม่ค่อยมีควำมทุกข์ บุคคลเช่นน้ีจะไม่มคีวำมเครียดและ

มีควำมสุขมำกกว่ำ
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พระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าเป็นความเชือ่
และหลักการแบบไม่มีเหตุผล ใช่หรือไม่

พระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ำเป็นวิธีกำรท่ีช่วยท�ำให้

บุคคลพฒันำจำกกำรท่ีมจีติอยูใ่นปัจจุบันแบบโลกๆ ไปสู่สภำวจิต 

ท่ีรู้แจ้งเห็นจริง ซ่ึงท�ำให้เขำสำมำรถเข้ำใจควำมจริงได้ ผู้ท่ีมี

สภำวจิตแบบธรรมดำโลกจะไม่สำมำรถเข้ำใจควำมจริงของ

ธรรมะได้ คนเหล่ำนี้มักจะตระหนกตกใจเมื่อมีควำมทุกข์ และ

ไม่เข้ำใจว่ำจะดับควำมทุกข์ได้อย่ำงไร ดังน้ัน พวกเขำจึงต้องกำร

ควำมช่วยเหลือเพื่อท่ีจะหำทำงให้ได้รับควำมสุขอย่ำงแท้จริง  

มันคล้ำยๆ กับว่ำทุกคนมีควำมคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตนเอง

และโลก และเนื่องจำกพวกเขำมีแต่ควำมคิดผิดๆ เขำก็จะ

เข้ำใจทุกสิ่งทุกอย่ำงผิดไปด้วย เนื่องจำกพวกเขำมีแต่ควำมคิด 

ท่ีผิดๆ เท่ำนั้น มันจึงเป็นกำรยำกท่ีพวกเขำจะสำมำรถเข้ำใจ

ปัญหำท่ีตนเองเผชิญอยู ่และรู้วิธีท่ีจะแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  

ในควำมเป็นจริง ผู้คนก�ำลังเผชิญกับปัญหำท่ีพวกเขำสร้ำงข้ึน 

มำเอง แต่เขำไม่เข้ำใจควำมร้ำยแรงของสถำนกำรณ์เพรำะพวกเขำ 

ไม่ทรำบว่ำตนมคีวำมคดิผิดๆ น่ีคอืปัญหำท่ีพวกเรำก�ำลังประสบ

คร้ังหนึ่งเม่ือพระพุทธเจ้ำทรงด�ำเนินอยู่ในป่ำพร้อมพระภิกษุ

กลุ่มหน่ึง พระองค์ทรงก้มลงหยิบใบไม้ข้ึนมำก�ำมือหนึ่งจำก 

พืน้ดิน และตรัสถำมพระภิกษุเหล่ำน้ันว่ำ “ใบไม้ในก�ำมือตถำคต

หรือใบไม้ในป่ำ อันไหนมีมำกกว่ำกัน” พระภิกษุกรำบทูลว่ำ 
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“ใบไม้ในป่ำมจี�ำนวนมำก ใบไม้ในก�ำมอืพระองค์มจี�ำนวนน้อย” 

และพระพทุธเจ้ำตรัสว่ำ “ใบไม้ในก�ำมือตถำคตเปรียบเสมอืนส่ิง 

ท่ีตถำคตสอนพวกท่ำน ส่วนใบไม้ในป่ำเปรียบเสมือนควำมรู้

ทั้งหมดที่ตถำคตได้จำกกำรตรัสรู้” แล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่ำ  

“เหตุใดตถำคตจึงสอนพวกท่ำนเพียงแค่นี้ ก็เป็นเพรำะส่ิงท่ี

ตถำคตสอนให้พวกท่ำนนัน้ เป็นเร่ืองท่ีเกีย่วกบัเหตุแห่งทุกข์และ

กำรดับทุกข์ เพรำะค�ำส่ังสอนเหล่ำนีจ้ะน�ำพวกท่ำนไปสู่ควำมสุข 

ท่ีแท้จริงและควำมเป็นอิสระเสรีโดยตรง ควำมรู้นอกจำกน้ีท่ี

ตถำคตได้ตรัสรู้มำนั้น ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับเป้ำหมำยส�ำคัญ ดังนั้น 

ตถำคตจึงไม่สอนแก่พวกท่ำน เมื่อพวกท่ำนพ้นจำกทุกข์แล้ว 

พวกท่ำนจะสำมำรถพจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีตถำคตไม่ได้สอนด้วย

ตนเองหำกท่ำนต้องกำร แต่ในขณะน้ีควำมรู้เหล่ำนั้นจะเป็น

อุปสรรคต่อควำมเข้ำใจอันลึกซึ้งของท่ำน”

ในพระธรรมค�ำส่ังสอนของพระองค์ พระพุทธเจ้ำทรงเน้นวิธีท่ี 

ถูกต้องท่ีจะน�ำเรำออกจำกควำมทุกข์ไปสู่ควำมหลุดพ้นจำก

ควำมทุกข์อย่ำงสมบูรณ์ พระองค์ทรงสอนให้รู้จักทำงด�ำเนิน

ในกำรปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด้วยเหตุและผล ซ่ึงเป็นพื้นฐำนท่ีดี 

ท่ีจะน�ำไปสู่ผลท่ีดี มันข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลท่ีจะพำกเพียร

พยำยำมในกำรด�ำเนินไปตำมทำงนั้นจนถึงจุดหมำยปลำยทำง 

แม้แต่พระอรหันต์ซ่ึงเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริง กไ็ม่สำมำรถปฏบัิติแทน

ผู้อ่ืนได้ ท่ำนไม่สำมำรถรักษำให้ผู้ใดหำยจำกกเิลส ท่ำนสำมำรถ 

บอกทำงท่ีถูกต้องในกำรปฏิบัติ ท่ำนสำมำรถบอกว่ำเรำควร 
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ท�าอะไรและไม่ควรท�ำอะไร แต่เรำต้องปฏบัิติด้วยตนเอง ไม่มใีคร 

ท่ีสำมำรถจะท�ำแทนเรำได้ กล่ำวคือ พทุธธรรมเป็นวิธีกำรปฏบัิติ

ของแต่ละบุคคล และเป็นสิ่งที่ท�ำได้จริง

บางครั้งจิตของกระผมสว่างไสวมากเสียจน
กระผมคิดว่ากระผมน่าจะมีความสามารถพิเศษ

คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับควำมคิดท่ีว่ำคุณได้บรรลุธรรมะ 

ข้ันท่ีน่ำยนิดพีอใจ น่ันคอืหลุมพรำงท่ีดกัให้บำงคนตกลงไปและ

อำจจะเป็นอันตรำยได้ กำรบรรลุธรรมข้ันสูงเป็นควำมหลงอย่ำง

ยิ่งใหญ่ และผู้ท่ีหลงมักจะคุยเก่ียวกับกำรบรรลุธรรมของเขำ  

ซ่ึงท�ำให้เรำรู้แน่ชัดว่ำไม่เป็นควำมจริง ผู้ท่ีได้บรรลุธรรมข้ันสูงจริง 

จะไม่พูดถึงตนเอง ท่ำนทรำบดีว่ำไม่มีประโยชน์อะไรท่ีจะพูด 

ถงึประสบกำรณ์เหล่ำน้ันของท่ำน มันไม่มปีระโยชน์อะไรในกำร

คุยกับผู้อื่น เรำจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเรำ ถ้ำได้บรรลุธรรม

ข้ันหนึง่ข้ันใดในกำรปฏิบัติ นัน่ก็คือส่ิงท่ีเขำได้บรรลุ กแ็ค่น้ันเอง  

กำรพดูคยุเกีย่วกับกำรบรรลุธรรมเพือ่ท�ำให้ผู้อ่ืนเกดิควำมสนใจ

นั้นเป็นเรื่องของกิเลส

ดังน้ันจึงต้องระวังเกี่ยวกับบุคคลท่ีชอบอ้ำงว่ำได้บรรลุธรรม 

ขั้นนั้นขั้นนี้ในกำรปฏิบัติ ส่วนมำกหำกเขำอ้ำงว่ำได้บรรลุธรรม
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ข้ันสูงมักจะเป็นเร่ืองไม่จริง และส�ำหรับตัวเรำเองกไ็ม่มีประโยชน์

อะไรที่จะคิดเดำเอำเองว่ำตัวเรำได้บรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ เรำก็

ยังเป็นตัวเรำอยู่เหมือนเดิมแค่นั้นเอง เรำยังมีงำนท่ีจะต้องท�ำ

อีกมำกในกำรปฏบัิติจิตตภำวนำ ซ่ึงแค่นีก้เ็พยีงพอแล้ว หำกเรำ 

ยังคงปฏิบัติเพื่อหำทำงดับกิเลส มันก็ไม่ส�ำคัญว่ำเรำจะอยู่ใน

ข้ันใดในทำงด�ำเนิน แต่ส่ิงท่ีส�ำคัญก็คือเรำก�ำลังด�ำเนินไปใน

ทิศทำงท่ีถูกต้อง เมื่อเรำคิดว่ำเรำได้บรรลุควำมส�ำเร็จในกำร

ปฏิบัติจิตตภำวนำแล้ว เรำก็จะมีแนวโน้มท่ีจะท�ำตัวตำมสบำย

และละควำมพยำยำม ซ่ึงจะกลำยเป็นอุปสรรคอันส�ำคัญต่อ

ควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏบัิติจิตตภำวนำ ดงันัน้ เรำต้องพยำยำม

หักห้ำมควำมคิดว่ำเรำได้ไปถึงจุดท่ีปลอดภัยแล้วในกำรปฏิบัติ

หรือได้บรรลุสิ่งที่จะท�ำให้เรำไม่ตกลงไปอีกต่อไป ขอให้มีควำม

เพียรพยำยำมมำกๆ เมื่อเรำได้บรรลุเป้ำหมำยสุดท้ำย เรำก็จะ

ทรำบได้เองอย่ำงแน่นอน

การอดอาหารช่วยในการปฏิบัติ
จิตตภาวนาได้อย่างไร

ในข้ันแรกเรำต้องมั่นใจเสียก่อนว่ำเรำก�ำลังอดอำหำรอย่ำงมี

เหตุผลท่ีถูกต้อง กำรอดอำหำรควรท�ำเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติ

จิตตภำวนำ และไม่ใช่เพือ่ให้สุขภำพดีหรือเพือ่ให้ร่ำงกำยแข็งแรง  
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ให้ระลึกว่ำกำรอดอำหำรเป็นเคร่ืองช่วยในกำรปฏบัิติจิตตภำวนำ

เท่ำนั้น มันไม่ใช่ส่ิงท่ีจะมำทดแทนควำมพำกเพียรพยำยำมท่ี

ถูกต้อง กำรไม่รับประทำนอำหำรช่วยในกำรปฏิบัติจิตตภำวนำ

เพรำะมันช่วยท�ำให้ร่ำงกำยอ่อนก�ำลัง กำรอดอำหำรช่วยท�ำให้

ควำมแข็งแรงของร่ำงกำยลดลง และลดควำมมีชีวิตชีวำของ

ร่ำงกำย พลังของร่ำงกำยก็จะละเอียดขึ้น เมื่อร่ำงกำยแข็งแรง 

กเิลสกจ็ะเข้มแข็งด้วย กำรท�ำให้ร่ำงกำยอ่อนแอลงกช่็วยลดพลัง 

ของกเิลส ดงันัน้ กำรควบคุมจิตจะท�ำได้ง่ำยข้ึนเมือ่เรำอดอำหำร  

เน่ืองจำกจติน้ันผูกติดกบัร่ำงกำยมำก กำรรับประทำนอำหำรอำจ

จะท�ำให้เกิดควำมรู้สึกหนักและง่วงนอนได้ง่ำย กำรอดอำหำร 

ช่วยให้ภำระของร่ำงกำยเบำลง ซ่ึงจะช่วยให้จิตสว่ำงและ

แหลมคม

ครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวว่าไม่ต้องท�าอะไร
นอกจากปล่อยวางสิ่งที่เรายึดติดเท่านั้น 
จึงขอกราบเรียนถามว่า
การปล่อยวางนั้นง่ายจริงหรือไม่

วิธีหนึ่งท่ีจะช่วยให้เข้ำใจกำรปล่อยวำงก็คือกำรเปรียบเทียบ

กำรปล่อยวำงกับกำรควบคุมผัสสะต่ำงๆ กำรควบคุมผัสสะซึ่ง

หมำยถงึกำรควบคุมกำรกระทบของอำยตนะ เป็นกำรป้องกนัภยั



219พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ

จำกกิเลส เมื่อกิเลสเกิดขึ้น จิตก็จะถูกดึงไปในทำงใดทำงหนึ่ง  

ดังน้ันเพื่อเอำชนะกิเลส เรำต้องดึงจิตกลับมำในทิศทำง 

ตรงกันข้ำม ซ่ึงกำรควบคุมผัสสะจะท�ำหนำ้ท่ีน้ัน กำรควบคุม

ผัสสะ คือควำมตั้งใจที่จะก�ำหนดจิตให้ตั้งมั่นเพื่อป้องกันไม่ให้

กิเลสมีก�ำลังที่จะดึงจิตไปในทำงที่ผิด

เม่ือพูดถึงกำรปล่อยวำง ควำมสำมำรถในกำรปล่อยวำงน้ัน 

เกิดจำกปัญญำ ซ่ึงหมำยควำมว่ำเรำรู้เห็นส่ิงต่ำงๆ ตำมควำม 

เป็นจริง เมือ่เรำเข้ำใจธรรมชำติท่ีแท้จริงของส่ิงต่ำงๆ แล้ว ควำม

เป็นจริงของส่ิงนัน้ก็จะปรำกฏออกมำให้เห็นอย่ำงสมบูรณ์ ซ่ึงเป็น 

ส่ิงท่ีแตกต่ำงจำกกำรควบคุมผัสสะ กำรควบคมุผัสสะนัน้จ�ำเป็น 

ท่ีจะต้องมีเพื่อท่ีจะช่วยท�ำให้ปัญหำอุปสรรคท่ีขัดขวำงเรำ 

อย่ำงเห็นได้ชัดนั้นลดน้อยลง แต่กำรควบคุมผัสสะนั้นไม่ได้มี

เจตนำท่ีจะท�ำให้เกดิกำรปล่อยวำง เรำไม่อำจจะกล่ำวได้ว่ำปัญหำ

ท่ีลดน้อยลงเพรำะกำรควบคุมกำรกระท�ำนั้นจะหำยไปอย่ำง

สมบูรณ์เพือ่ไม่ให้มนัเกิดข้ึนได้อีก แต่ถ้ำเรำเข้ำใจปัญหำได้อย่ำง

ชัดเจนด้วยปัญญำและปล่อยวำงมันได้ มันก็จะไม่เกิดขึ้นอีก

เร่ืองส�ำคญัเกีย่วกบักำรปล่อยวำงเป็นดงันี ้คนจ�ำนวนมำกกล่ำวว่ำ 

สิ่งทีเ่รำจะต้องท�ำก็คือปล่อยวำง แต่กำรปล่อยวำงนั้นไม่ใช่เร่ือง 

ท่ีจะท�ำได้ง่ำยๆ โดยมเีพยีงแค่ควำมต้ังใจ เพรำะถงึแม้ว่ำเรำอยำก 

จะปล่อยวำงมำกเพียงใด แต่เรำก็ไม่รู้วิธีที่จะปล่อยวำง อำตมำ

คิดว่ำมันเหมือนกับมดบนเพดำนท่ีอยำกจะลงมำท่ีพื้นข้ำงล่ำง 
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ส่ิงท่ีมดต้องท�ำน้ันก็คือปล่อยวำง แต่มันไม่รู้ว่ำจะปล่อยวำง

อย่ำงไร ส่ิงท่ีมันรู้ก็คือจะเอำเท้ำข้ำงหนึ่งของมันไปไว้หน้ำอีก

ข้ำงหนึ่งเท่ำนั้น หรือเอำเท้ำทั้งหกไว้หน้ำมดตัวอื่นเท่ำนั้น ถ้ำเรำ

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรปล่อยวำงส่ิงหน่ึงส่ิงใดในกำรปฏิบัติ 

เรำก็จะไปยึดส่ิงอ่ืนต่อไปอีก กำรปล่อยวำงส่ิงหนึ่งและหันไป 

ยึดอีกสิ่งหนึ่งนั้น นี่คือวิธีกำรของกิเลส 

เมือ่เรำปฏบัิติโดยอบรมจิตและพจิำรณำจนเกดิปัญญำ กจ็ะไม่มี

ปัญหำเกีย่วกบักำรพยำยำมปล่อยวำง กำรท่ีมีปัญญำรู้เห็นควำม

เป็นจริงของส่ิงท่ีเรำก�ำลังพจิำรณำ ท�ำให้จิตนัน้สำมำรถปล่อยวำง

ได้โดยอัตโนมัติ ควำมเข้ำใจนั้นก่อให้เกิดกำรปล่อยวำง เรำจะ

พบว่ำเรำไม่ได้ต้องกำรส่ิงนัน้ กแ็ค่น้ันเอง แล้วเรำจะกป็ล่อยวำง

มันในทันที นั่นก็คือกำรปล่อยวำงอย่ำงแท้จริง

ท�าอย่างไรจึงจะมีความพยายามที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติจิตตภาวนา

ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับพลังของกิเลส ถ้ำกิเลสแรง เรำจะต้องใช้

ควำมพยำยำมมำกเพื่อท่ีจะเอำชนะอิทธิพลของกิเลสท่ีท�ำให้ 

เรำหลง แต่หำกกิเลสไม่รุนแรง เรำก็ไม่ต้องใช้ควำมพยำยำม 

มำกนักในกำรท่ีจะเอำชนะกเิลส มันเหมอืนกบัมีศัตรูมำรุกรำนเรำ  

ถ้ำศัตรูใช้ควำมรุนแรง เรำก็ต้องขับไล่ไปด้วยควำมรุนแรง  
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หำกกำรรุกรำนไม่รุนแรง ก็จะไม่เป็นกำรยำกท่ีจะขับไล่ศัตรู  

ในกรณีเช่นนั้น เรำไม่จ�ำเป็นท่ีจะต้องยกท้ังกองทัพมำจัดกำร 

กับศัตรู ดังน้ัน กำรท่ีเรำจะต้องใช้ควำมพำกเพียรพยำยำม 

มำกน้อยเพียงไรน้ันส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับกิเลส ถ้ำกิเลสรุนแรง 

เรำจะต้องใช้ควำมพำกเพยีรพยำยำมมำกและจะต้องท�ำงำนหนกั

มีพระสูตรในมชัฌมินกิำยซ่ึงพระพทุธเจ้ำทรงอธิบำยวิธีกำรต่อสู้

กบักเิลสท่ีมีพลังมำก ข้ันแรกเรำจะต้องระลึกถงึพระพทุธเจ้ำและ

ส่ิงท่ีพระพุทธเจ้ำทรงกระท�ำ ตลอดจนวิธีท่ีพระองค์ทรงต่อสู้

อย่ำงไม่หยดุยัง้กับอิทธิพลท่ีท�ำให้เกดิควำมหลงของกองทัพมำร 

จนกระทั่งพระองค์ทรงสำมำรถประกำศชัยชนะต่อข้ำศึก 

ถ้ำกำรระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ำไม่ได้ผล เรำควรพิจำรณำว่ำ

จะเกิดอะไรข้ึนหำกเรำไม่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติ

จิตตภำวนำ ให้นกึถงึควำมเป็นจริงเกีย่วกบัชีวิตมนษุย์ ซ่ึงได้แก่ 

ควำมไม่ม่ันคงถำวร ควำมไม่เท่ียงแท้แน่นอน ควำมจริงเกีย่วกบั 

ควำมตำย และควำมเป็นไปได้ท่ีเรำจะตกนรกหรือไปเกดิท่ีอ่ืนท่ี

เป็นอัปมงคลหลังจำกควำมตำย 

ถ้ำต่อสู้ด้วยวิธีต่ำงๆ แล้วยังไม่ชนะ เรำจะต้องเอำล้ินแตะเพดำน 

กัดฟัน และฟำดฟันกับกิเลสอย่ำงสุดควำมสำมำรถ กล่ำวคือ 

กำรต่อสู้กบักเิลสจะต้องรุนแรงพอกบัควำมรุนแรงของกเิลส นีค่อื 

สิ่งพระพุทธเจ้ำทรงเรียกว่ำ “ทำงสำยกลำง”
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พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ยังคงใช้ได้ในโลกปัจจุบันนี้หรือไม่

พระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำไม่ใช่ควำมคดิเห็นเกีย่วกบั 

ชีวิตท่ีมีอยูแ่ค่ช่ัวระยะเวลำหน่ึงเท่ำนัน้ แต่เป็นค�ำส่ังสอนท่ีถกูต้อง 

ตลอดไปและจริงตลอดไป ไม่ว่ำเรำจะอำยุเท่ำไรและอยู่ใน

สถำนกำรณ์ใด ทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีปรำกฏในโลกน้ีเปล่ียนแปลง

อยู่ตลอดเวลำ มีกำรเกิดขึ้น เจริญเติบโต และกลับไปยังที่เดิม 

หรือเกิด แก่ และตำย ไม่มีหนทำงใดที่ท�ำให้เรำสำมำรถที่จะ 

หลีกเล่ียงควำมแก่ ไม่มคีวำมพยำยำมใดๆ ท่ีจะสำมำรถป้องกนั 

ไม่ให้เรำตำย ไม่ว่ำส่ิงใดท่ีเรำสะสมเอำไว้ก็จะต้องสูญเสียไป 

ในท่ีสุด ส่ิงใดท่ีเกดิข้ึนจะต้องดบัไป และส่ิงใดท่ีถกูสร้ำงข้ึนกจ็ะ

ถูกท�ำลำย ไม่ว่ำจะเป็นสมัยพุทธกำลหรือสมัยปัจจุบัน 

ควำมคิดกว้ำงๆ เก่ียวกับธรรมชำติของชีวิตและควำมตำยนั้น

เป็นควำมคิดท่ีช่วยให้เรำสำมำรถจัดกำรกบัควำมทุกข์ท่ีพวกเรำ

ทุกคนจะต้องเผชิญในชีวิตของเรำ
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บทที่ 7

หลักการปฏิบัติ
ของฆราวาส
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ชีวิตทุกด้าน

ของผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจจริง  

จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

การภาวนาเท่านั้น  

ซึ่งทัศนคติเช่นนี้เป็นสิ่งที่จ�าเป็น

ต้องมีส�าหรับฆราวาส 

ผู้ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง
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มีความเป็นไปได้ไหมที่ฆราวาส
จะสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างจริงจัง

เรำต้องเข้ำใจว่ำ ไม่ว่ำชีวิตเรำจะเป็นอย่ำงไร เรำสำมำรถปฏิบัติ

ธรรมได้เสมอ ถ้ำเรำท�ำทุกอย่ำงในชีวิตประจ�ำวันด้วยควำม

ตัง้ใจ ทุ่มเท ระมดัระวงั และมสีต ินี่คอืกำรปฏบิตัธิรรมของเรำ  

มันไม่ส�ำคัญว่ำเรำจะท�ำควำมสะอำด ท�ำกับข้ำว ขับรถ หรือ

ท�ำกำรงำนใดๆ ถ้ำเรำพิจำรณำให้เห็นว่ำกำรกระท�ำน้ันเป็นกำร

ปฏิบัติธรรม ทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีเรำท�ำก็จะเป ็นกำรปฏิบัติ

จิตตภำวนำอีกรูปแบบหนึ่ง ถึงแม้ในยำมท่ีชีวิตจะมีควำมทุกข์

ยำกล�ำบำก เรำก็ยังสำมำรถพิจำรณำควำมทุกข์ยำกล�ำบำกนี้ว่ำ

เป็นกำรฝึกควำมอดทน ถ้ำเรำฝึกท�ำเช่นนี้ เมื่อถึงเวลำที่เรำไป

อยู่ที่วัดเพื่อปฏิบัติจิตตภำวนำ เรำก็จะพบว่ำเรำสำมำรถปฏิบัติ

ได้ด้วยควำมรำบร่ืน แต่ถ้ำหำกว่ำเรำบ่นคร�่ำครวญตลอดเวลำ

และรู้สึกท้อแท้ส้ินหวังหมดก�ำลังใจในชีวิต กำรกระท�ำเช่นน้ีกจ็ะ 

เป็นกำรส่งเสริมกเิลสซ่ึงเป็นศตัรูส�ำคัญของธรรม และท�ำให้กำร

ปฏิบัติจิตตภำวนำเป็นไปได้ยำก

ในควำมเป็นจริง สถำนกำรณ์ในชีวิตของเรำในปัจจุบันข้ึนอยูก่บั 

ว่ำเรำอยู่ที่ไหน และในสถำนกำรณ์เหล่ำนั้นเรำต้องใช้สิ่งที่เรำม ี

ให้เป็นประโยชน์ ในทุกๆ สถำนกำรณ์ เรำต้องหำทำงท่ีจะปฏบัิติ 

โดยใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งของเรำ และในขณะเดียวกันก็
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พยำยำมขจัดข้อเสียของเรำ เมือ่เรำพบว่ำกำรปฏบัิตินัน้ท�ำได้ยำก

และท�ำให้หงดุหงดิใจ เรำต้องรู้ว่ำในบำงครัง้ชวีติของเรำมีควำม 

ยำกล�ำบำกบ้ำง เรำต้องมีควำมอดทนและพยำยำมท่ีจะปฏิบัติ

จิตตภำวนำโดยไม่หวัน่ไหวต่อปัญหำอุปสรรคใดๆ ให้มำกที่สดุ 

เท่ำที่จะท�ำได้ 

เรำอำจจะพิจำรณำดูและถำมตนเองว่ำ ใครคือผู้ท่ีอยู่ภำยในท่ี

เดือดร้อนจำกสถำนกำรณ์นี้ พิจำรณำดูผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

เนือ้ เลือด และกระดกู เป็นต้น และถำมตนเองว่ำ ปัญหำนัน้อยู ่

ตรงไหนในส่ิงเหล่ำน้ัน เมื่อเรำต้ังจิตมั่นอยู่กับกำรพิจำรณำ 

เช่นนั้น ธรรมะจะออกมำและควำมทุกข์ก็จะลดลง กำรมีสติอยู่

กบัส่ิงท่ีเรำก�ำลังท�ำอยู่ในปัจจุบัน ท�ำให้เรำไม่มเีวลำท่ีจะหงุดหงิด

หรือร�ำคำญใจ เมือ่ปฏบัิติไปเช่นน้ีกเ็พยีงพอท่ีจะท�ำให้เกดิควำม

พอใจข้ึนในสถำนกำรณ์ท่ียำกล�ำบำก เม่ือเรำต้ังสติอยูก่บัปัจจุบัน 

ควำมฟุ้งซ่ำนวุ่นวำยของจิตจะไม่เกิดข้ึน เม่ือควำมฟุ้งซ่ำน 

ร�ำคำญใจไม่เข้ำมำรบกวน จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมำธิ

ไม่มีเหตุผลว่ำท�ำไมฆรำวำสญำติโยมจะปฏิบัติธรรมไม่ได้  

มนัไม่ได้ง่ำยเหมอืนกับกำรเข้ำโครงกำรอบรมธรรมะ แต่กม็ใิช่ว่ำ

จะท�ำไม่ได้ เรำต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติในทุกสถำนกำรณ์เท่ำที่เรำ

จะท�ำได้ และหำทำงพลิกสถำนกำรณ์นั้นให้เป็นโอกำส ต้องใช้

ควำมฉลำดบ้ำงเพื่อหำทำงที่จะปฏิบัติ เมื่อเรำมีจิตที่มุ่งสู่ธรรมะ 

ผลก็ย่อมมีคุณค่ำ 
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กุญแจสำมดอกที่จะน�ำเรำไปสู่ควำมส�ำเร็จคือ สติ ปัญญำ และ

ควำมพำกเพยีร เรำควรระลึกถึงปัจจัยท้ังสำมประกำรนีอ้ยูเ่สมอ

แล้วกำรปฏิบัติของเรำจะด�ำเนินไปในแนวทำงของธรรมะ ไม่ว่ำ

เรำจะท�ำอะไร ก็จะเป็นกำรปฏิบัติจิตตภำวนำ สิ่งส�ำคัญคือเรำ

ต้องรู้ว่ำไม่ว่ำสถำนกำรณ์ในชีวิตเรำจะเป็นอย่ำงไร เรำสำมำรถท่ี

จะปฏิบัติจิตตภำวนำได้เสมอ ซึ่งไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรปฏิบัติ

จิตตภำวนำเป็นส่ิงท่ีท�ำได้ง่ำย แต่ท่ีมันท�ำยำกก็เพรำะกิเลส  

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำเรำควรจะพิจำรณำดูกิเลสของเรำก่อนเพื่อจะ

ได้เข้ำใจว่ำกเิลสคอือะไร ในท่ีสุดกจ็ะพบว่ำกเิลสนัน้คอืตัวเรำเอง  

ตัวเรำที่เรำเป็นอยู่ในขณะนี้ 

แต่หลังจำกท่ีเรำปฏิบัติเป็นเวลำนำนพอสมควรแล้ว เรำก็จะ

สำมำรถแยกจิตออกจำกกิเลสได้ แต่ก่อนท่ีจะถงึจดุนัน้ เรำยงัรวม 

เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับกิเลส เพรำะกิเลสเข้ำมำอยู่ในจิต

เหมือนกบัสีท่ีอยู่ในน�ำ้ เมือ่สีผสมกับน�ำ้แล้ว เรำไม่สำมำรถท่ีจะ 

แยกสีออกจำกน�้ำได้ แต่มันก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว 

จิตกเ็ป็นเช่นเดยีวกัน เมือ่จิตถูกกิเลสหลอกลวง จิตท้ังดวงกถ็กู 

ย้อมไปเช่นเดียวกัน จิตท่ีถูกย้อมให้หลงไปตำมกเิลสกจ็ะน�ำเรำ

ไปในทำงท่ีผิดอยู่เสมอ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท�ำให้กำรปฏิบัติท�ำได้ยำก 

หำกเรำเรียนรู้ที่จะพิจำรณำดูกิเลสและเข้ำใจว่ำมันเป็นอันตรำย

มำกเพียงใด เรำก็เริ่มที่จะเอำชนะมันได้บ้ำงแล้ว
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ให้พยำยำมต้ังจิตให้อยูก่บัปัจจุบัน พยำยำมป้องกนัมใิห้จิตกลับ

ไปคิดถงึเร่ืองในอดีต น่ีคือหน้ำท่ีของสติ หำกเมือ่ไรเรำไม่พอใจ

กบัสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และหวนกลับไปคดิถงึอดีตท่ีดเูสมือนว่ำ

ดีกว่ำด้วยควำมอำลัยอำวรณ์ ก็ให้เตือนตนเองว่ำ เรำก�ำลังอยู ่

ท่ีน่ีในขณะนี้ ไม่ได้อยู่ท่ีนั่นในเวลำนั้น เรำต้องรู้ว่ำเรำต้องมี

ควำมทุกข์เมื่อเรำเกิดมำเป็นคนอยู่ในโลกนี้ ถ้ำมีร่ำงกำยก็ต้อง 

มีควำมทุกข์ เรำต้องรู้ว่ำกำรยึดติดอยู่กับควำมสุขสบำยจะ 

ปิดกั้นเรำท�ำให้ไม่ได้ไปในท่ีท่ีควรจะไป และไม่ได้ท�ำส่ิงท่ีควร

จะได้ท�ำ 

เมือ่เรำยดึติดอยูก่บัควำมสะดวกสบำย จึงมสีถำนท่ีเพยีงไม่กีแ่ห่ง 

เท่ำน้ันท่ีเรำสำมำรถจะไปปฏิบัติจิตตภำวนำได้ มันเป็นภำระ

หนักมำกท่ีจะเอำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกติดตัวไปทุกหนทุกแห่ง 

ควำมสุขสบำยส่วนใหญ่ก็คือควำมจริงท่ีว่ำเรำมีควำมเคยชิน 

กบัมนั และเม่ือเรำเคยชินกบัควำมสุขสบำยแล้ว ควำมไม่สะดวก 

สบำยเล็กๆ น้อยๆ ก็จะท�ำให้เรำรู้สึกว่ำมนัท�ำให้เรำมคีวำมทุกข์

มำกกว่ำปกติ ในทำงตรงกันข้ำมหำกเรำเคยชินกับกำรอยู่อย่ำง

อัตคัดและไม่ค่อยมีควำมสะดวกสบำย เรำก็จะสำมำรถอยู่และ

ปฏิบัติจิตตภำวนำที่ไหนก็ได้อย่ำงง่ำยดำย

ในขณะท่ีเรำปฏิบัติจิตตภำวนำและค่อยๆ เห็นผลท่ีเกิดข้ึน 

ควำมมั่นใจก็จะมีมำกข้ึนและควำมรู้สึกมั่นคงปลอดภัยภำยใน

เริ่มเกิดขึ้น ในบำงกรณีมันจะเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกเรำ 
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ได้ปฏิบัติอย่ำงเข้มข้น ถ้ำเรำภำวนำอย่ำงจรงิจังและลงลึก ผลดี 

ย่อมเกดิข้ึนค่อนข้ำงรวดเร็ว แต่ผลมักจะค่อยๆ เกดิข้ึนเป็นล�ำดบั 

ตำมกำลเวลำมำกกว่ำ โดยเพิ่มข้ึนและเข้มข้นข้ึนตำมล�ำดับข้ัน

ของกำรภำวนำ ในขั้นแรกเรำจะเริ่มมีควำมสงบและเริ่มมีสมำธิ 

หลังจำกนั้นกำรปฏิบัติจะค่อยๆ เข้มข้นขึ้นจนถึงขั้นที่เรำตั้งจิต 

จดจ่ออยู่ภำยในมำกขึ้นเป็นล�ำดับ จนกระทั่งรู้ว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำง 

เกดิข้ึนในจิต และเมือ่ยิง่เข้ำใจมำกข้ึน เรำกจ็ะยิง่รู้ว่ำโลกภำยนอก 

นั้นเป็นเพียงเงำเท่ำนั้น ด้วยควำมรู้นี้ ควำมมั่นใจจะมีมำกขึ้น

ภำยในจิต

ส่ิงท่ีเกดิข้ึนกค็อืควำมเห็นเรำเปล่ียนไป เม่ือควำมเห็นเปล่ียนไป  

วิธีคิดของเรำก็จะเปล่ียนไปด้วย เม่ือวิธีคิดของเรำเปล่ียนไป 

ควำมเข้ำใจท่ีเกิดข้ึนก็จะซึมซำบลงสู่ใจ กิเลสในบำงเร่ืองก็จะ

ค่อยๆ ลดน้อยลง และท�ำให้มีควำมม่ันใจมำกข้ึนเป็นล�ำดบั เพรำะ 

ควำมมั่นใจเกิดจำกกำรที่กิเลสถูกท�ำลำย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

ท�าอย่างไรจึงจะภาวนาได้ดีในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่
ท่ามกลางความวุ่นวายในโลก

ถ้ำท�ำทุกอย่ำงด้วยควำมมสีติก็จะเป็นกำรภำวนำแบบหน่ึง แต่ถ้ำ 

เรำท�ำอะไรโดยไม่มีสติ ท�ำด้วยควำมไม่ตั้งใจอย่ำงจริงจัง มันก็ 
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จะกลำยเป็นงำนแบบโลกๆ อีกงำนหนึง่เท่ำน้ัน แต่ถ้ำท�ำด้วยควำม 

มสีติ งำนธรรมดำท่ีสุดก็จะกลำยเป็นกำรภำวนำ เรำอำจจะกวำด

ใบไม้ ผ่ำฟืน หรือล้ำงห้องน�ำ้ แต่ถ้ำต้ังใจท�ำ งำนเหล่ำนีก้จ็ะเป็น 

กำรปฏิบัติจิตตภำวนำ นี่คือส่ิงส�ำคัญท่ีผู้ท่ีมีชีวิตอยู่ในสังคมท่ี

วุ่นวำยต้องตระหนัก เม่ือเรำมีควำมต้ังใจ งำนท่ีตำมปกติถอืกนั 

ว่ำเป็นงำนประจ�ำ น่ำเบ่ือ และไม่น่ำสนใจ กจ็ะกลำยเป็นกำรปฏบัิติ 

ธรรมที่ช่วยพัฒนำชีวิตของเรำ

พวกเรำทุกคนอยูใ่นโรงละครของตนเอง เรำไม่เคยเห็นส่ิงต่ำงๆ 

ตำมควำมเป็นจริง เรำเห็นส่ิงเหล่ำน้ันตำมกำรตีควำมของเรำ

เท่ำนั้น ทั้งนี้เนื่องจำกจิตของเรำนั้นดื้อด้ำนและไม่สงบ เมื่อเรำ

พยำยำมมองเข้ำไปในจิต เรำจะเห็นกำรรับรู้เพยีงผิวเผินเท่ำนัน้ 

โดยจะไม่เห็นอะไรที่ลึกลงไปกว่ำนั้น 

แต่เมือ่จิตสงบ เรำก็จะเห็นได้ลึกข้ึน ควำมสว่ำงของจิตท�ำให้เรำ 

เห็นส่ิงต่ำงๆ ตำมควำมเป็นจริง แทนท่ีจะคดิเอำเอง และมีอำรมณ์ 

เกี่ยวกับส่ิงท่ีเรำพบเห็น ด้วยกำรต้ังจิตมั่นจดจ่ออยู่ภำยใน  

เรำจะเห็นได้ละเอียดเป็นชั้นๆ มำกขึ้น กำรภำวนำเช่นนี้เรียกว่ำ  

“สมถะ” หรือกรรมฐำนท่ีท�ำให้จิตสงบ และใช้เพือ่ท�ำให้จิตท่ีวุ่นวำย 

ส่ำยแส่สงบลง
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บางครั้งรู้สึกว่าอยู่ยากในสังคม

อำตมำขอให้โยมพจิำรณำให้ดีว่ำ สังคมนีจ้ริงๆ แล้วเป็นสังคมท่ี 

เอ้ืออำทรและมีควำมเข้ำใจซ่ึงกันและกันหรือไม่ สังคมนี้ไม่ได้

เป็นเช่นน้ัน มันเป็นโลกท่ีจิตของทุกคนสนใจแต่เร่ืองของตนเอง 

ไม่ได้เป็นโลกท่ีทุกคนจะมำเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนัและดแูล

กันด้วยควำมห่วงใย ตรงกันข้ำม มันเป็นสังคมที่ทุกคนไม่เห็น

ควำมทุกข์ยำกของผู้อ่ืน ไม่สะเทือนใจต่อควำมยำกจนของ 

เพื่อนบ้ำน 

เป็นท่ีน่ำเสียใจว่ำสังคมปัจจุบันของเรำไม่ใช่สังคมในอุดมคติ

แต่อย่ำงใด เมื่อครูเอำใจเด็กและตำมใจ ปล่อยให้เด็กท�ำอะไร 

ก็ได้ตำมใจชอบ และพ่อแม่พยำยำมปกป้องไม่ให้ลูกรู้จักควำม 

เจ็บปวดและควำมทุกข์ในชีวิต แล้วอะไรจะเกิดข้ึนกับเด็ก 

เหล่ำนี้เม่ือเขำเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และถูกผลักเข้ำไปในโลกท่ีเรำ 

อยูก่นั จริงไหมท่ีพวกเขำจ�ำนวนมำกรู้สึกสับสน โกรธแค้น และ

ผิดหวัง

อำตมำสงสัยว่ำ เหตุใดพ่อแม่ ครูอำจำรย์ และผู้ใหญ่อ่ืนๆ ไม่พยำยำม 

ท่ีจะให้โอกำสและกำรฝึกอบรมแก่เด็กเหล่ำน้ีต้ังแต่เขำยังเล็ก 

ให้รู้จักพลังที่มีในตัวเขำด้วยตนเอง พลังที่เรำทุกคนมีเพื่อที่จะ

ลุกข้ึนยืนและหำทำงแก้ไขปัญหำด้วยตนเองเมื่อมีควำมทุกข์  



บทที่ 7   หลักการปฏิบัติของฆราวาส232

เม่ือเรำต้องเผชิญกับควำมเจ็บปวดและมีควำมโกรธ เรำจะมี

ควำมกล้ำและควำมต้ังใจท่ีจะเผชิญปัญหำทุกอย่ำงโดยตรง  

ซึ่งจะเกิดขึ้นจำกพลังของควำมเข้มแข็งภำยในของเรำ

ด้วยปัญหำเหล่ำน้ีท่ีชีวิตต้องเผชิญ เรำจะต้องมัน่คงในกำรปฏบัิติ  

อย่ำปล่อยให้ตนเองดีใจหรือเสียใจอย่ำงรุนแรง เมือ่ทุกอย่ำงเป็น

ไปด้วยด ีอย่ำดีใจจนเกินไป เม่ือเผชิญอุปสรรคหรือควำมล้มเหลว 

ก็อย่ำท้อถอย ต้องพยำยำมหำทำงแก้ไขอยู่เสมอ ถ้ำถึงทำงตัน  

ก็ให้หันหลังกลับออกมำและหำทำงอ่ืนเพื่อท�ำให้ชีวิตด�ำเนิน 

ต่อไปได้ ไม่ว่ำจะมีอุปสรรคหรือปัญหำใดๆ เรำควรมีควำมเพยีร

พยำยำมเป็นเครื่องน�ำทำงและต้องไม่ยอมแพ้

เราภาวนาพุทโธในขณะที่ท�างานไปด้วย
จะได้หรือไม่

นอกเหนือจำกเวลำท่ีเรำอุทิศให้กับกำรปฏิบัติจิตตภำวนำแล้ว  

ผู้ท่ีต้ังใจภำวนำอย่ำงจริงจังควรจะปฏบัิติไปด้วยในขณะท่ีท�ำงำน 

เรำอำจจะพยำยำมท่องพุทโธเมื่ออยู่ในท่ีท�ำงำน แต่กำรท่ีจะ 

ภำวนำพทุโธพร้อมกบัท�ำงำนไปด้วยนัน้มกัจะท�ำได้ยำก ในท่ีสุด 

เรำจะต้องเลือกเอำว่ำจะภำวนำหรือท�ำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

เพียงอย่ำงเดียว กำรท�ำท้ังสองอย่ำงพร้อมกนัน้ันแทบจะเป็นไป
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ไม่ได้ และถ้ำเรำไม่ตั้งจิตจดจ่ออยู่กับกำรท�ำงำน ควำมเสียหำย

ร้ำยแรงก็อำจจะเกิดขึ้นได้ 

ดงันัน้กำรท่ีจะปฏิบัติจิตตภำวนำในขณะท่ีท�ำงำนไปด้วย เรำกจ็ะ 

ท�ำได้เพียงแค่ท�ำงำนน้ันด้วยควำมต้ังใจอย่ำงเต็มท่ี กล่ำวคือ 

ท�ำให้งำนน้ันกลำยเป็นกำรปฏิบัติจิตตภำวนำ และพยำยำม 

อย่ำเอำค�ำบริกรรมใดๆ มำทดแทนควำมต้ังใจในกำรท�ำงำน  

เม่ือท�ำงำนเสร็จและได้เวลำปฏบัิติจิตตภำวนำตำมปกติ กใ็ห้ลืม

เร่ืองงำนเสียและต้ังใจภำวนำอย่ำงจริงจัง เมื่อท�ำเช่นน้ีจึงเป็น 

ไปได้ที่เรำจะลืมอดีต ลืมอนำคต และพัฒนำให้จิตเป็นสมำธิได้

ไม่ว่ำเรำจะท�ำอะไรอยู่ แต่เรำต้องระลึกอยู่เสมอว่ำ ส�ำหรับคน

ส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตในโลกของฆรำวำส กำรท�ำสมำธิได้ระดับนั้น

ท�ำได้ยำกยิ่งนัก เรำจะต้องมีควำมต้ังใจและควำมมุ่งมั่นอย่ำง

จริงจังเป็นพิเศษ

เน่ืองจำกครอบครัว มิตรสหำย และสังคมโดยรวม มคีวำมคำดหวัง 

กบัฆรำวำส และฆรำวำสรู้สึกว่ำตนมีควำมรับผิดชอบสูงต่อหน้ำท่ี 

และต่อผู้อื่น สิ่งเหล่ำนี้คือสถำนกำรณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของกำร 

อยู ่ในโลกของผู ้ครองเรือน ดังน้ันฆรำวำสท่ีต้ังใจปฏิบัติ

จิตตภำวนำในขณะท่ียังอยู่ในโลกและยังต้องมีหน้ำท่ีและควำม

รับผิดชอบ ต้องตั้งเป้ำหมำยและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของสิ่งที่

จะต้องท�ำก่อนหรือหลังในชีวิตในลักษณะท่ีแตกต่ำงจำกปุถุชน

คนทั่วไป 
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มองจำกภำยนอก ผู้ปฏิบัติอย่ำงจริงจังจะดูเสมือนว่ำเขำใช้ชีวิต

ค่อนข้ำงปกติและเป็นไปตำมโลกสมมุติ แต่ภำยในเขำต้องจดจ่อ

อยู่กับกำรปฏิบัติตำมพุทธธรรมเท่ำนั้น นอกจำกภำระตำมปกต ิ

ในกำรดูแลครอบครัวและหน้ำท่ีต่อสังคมแล้ว เขำต้องลด 

ควำมอยำกต่ำงๆ ให้น้อยลง และต้องท�ำกิจกรรมอ่ืนๆ เท่ำที่

จ�ำเป็นให้น้อยท่ีสุด เพยีงเพือ่ให้สำมำรถด�ำรงสถำนภำพในชีวิตได้  

ก็เพียงพอแล้ว

ฆรำวำสผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่ำงจริงจัง จะเห็นว่ำควำมอยำก

และควำมเกีย่วข้องกับโลกจะมีควำมส�ำคญักว่ำควำมต้ังใจอันด ี

ของตน และจะไม่เคยมีเวลำพอท่ีจะปฏบัิติจติตภำวนำ ผู้คนทุก 

แห่งหนพำกันบ่นว่ำไม่มีเวลำภำวนำเพรำะมีธุระมำกมำย  

แต่กำรท่ีต้องไปท�ำธุระต่ำงๆ ในชีวิตของเขำน้ันไม่ได้เป็น 

ปัญหำเดียวท่ีเขำมี ปัญหำท่ีแท้จริงก็คือปัญหำในกำรจัดล�ำดับ

ควำมส�ำคัญของงำนให้ถูกต้องและมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ 

ถ้ำหำกเรำอยำกท่ีจะปฏิบัติจิตตภำวนำมำกกว่ำส่ิงอ่ืนใดอย่ำง

แท้จริงแล้ว เรำกจ็ะมีเวลำ เรำจะสำมำรถหำเวลำและมพีลังท่ีจะ 

ท�ำให้กำรภำวนำกลำยเป็นส่ิงส�ำคัญมำกอย่ำงยิ่งส่ิงหนึ่งในชีวิต 

ชีวิตทุกด้ำนของผู้ปฏิบัติท่ีต้ังใจจริงจะต้องเป็นเร่ืองเกี่ยวกับ

กำรภำวนำเท่ำนัน้ ซ่ึงทัศนคติเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีจ�ำเป็นต้องมีส�ำหรับ

ฆรำวำสผู้ตั้งใจปฏิบัติอย่ำงจริงจัง
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ส�ำหรับกำรปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน เรำต้องพยำยำมด�ำเนิน

ชีวิตให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม และก�ำหนดตำรำงกำรปฏิบัติ 

ประจ�ำวันท่ีมีประสิทธิภำพ เรำควรรักษำศีลห้ำและพยำยำม

ควบคมุควำมต้องกำรทำงเพศและทำงรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส 

ท้ังหลำย แล้วเรำจะมีชีวิตท่ีสงบ เป็นคนท่ีซ่ือสัตย์และม่ันคง  

เรำควรก�ำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติจิตตภำวนำ อ่ำนหนังสือ

ธรรมะหรือสวดมนต์ เม่ือเรำมเีวลำมำกข้ึน เช่น ในยำมสุดสัปดำห์ 

หรือช่วงหยดุพกัผ่อน เรำควรไปวัดท่ีมกีำรปฏิบัติกรรมฐำนเพือ่

จะได้ฟังธรรมะ ปรึกษำครูบำอำจำรย์ หรือสวดมนต์ท�ำวัตรเช้ำ

และท�ำวัตรเย็น กำรท่ีเรำเข้ำไปร่วมกิจกรรมของวัดเป็นประจ�ำ 

กจ็ะเป็นประโยชน์ เพรำะจะช่วยส่งเสริมกำรปฏบัิติของเรำ ซ่ึงเรำ 

จะท�ำได้ยำกท่ีบ้ำน กำรรู้จักครูบำอำจำรย์ท่ีมคีวำมสำมำรถกเ็ป็น 

สิ่งส�ำคัญมำกเมื่อเรำต้องกำรพัฒนำกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง

กระผมเกรงว่านิมิตและประสบการณ์
ของกระผมในการภาวนา 
จะท�าให้กระผมกลายเป็นคนวิกลจริต

น่ำเสียดำยท่ีผู้คนเข้ำใจผิดเก่ียวกับส่ิงท่ีท�ำให้คนเป็นบ้ำ นมิิตไม่ได้ 

ท�ำให้คนวิกลจริต กำรเห็นนิมิตและกำรได้ยินเสียงต่ำงๆ ไม่ได้

ท�ำให้เป็นบ้ำ จะเป็นไปได้อย่ำงไร เมื่อเรำเห็นอะไร เรำก็แค่เห็น 
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ส่ิงน้ัน ถ้ำเรำได้ยนิเสียง เรำกแ็ค่ได้ยนิเสียง แต่บำงคนคดิว่ำตนเอง 

เป็นพระอรหันต์ในขณะท่ีเห็นและได้ยินส่ิงเหล่ำนั้น นั่นแหละ 

เขำก�ำลังเป็นบ้ำ 

ควำมเช่ือและควำมคดิท�ำให้คนเป็นบ้ำ ไม่ใช่นมิติ ถ้ำคนบ้ำท่ีได้

เห็นภำพแปลกๆ สำมำรถรู้ได้ว่ำนิมิตเหล่ำนี้เกิดจำกจิตของตน

เท่ำนั้น ไม่ได้มีอะไรมำกไปกว่ำนั้น มันเป็นเพียงแค่นิมิต แค่สี

และรูป แต่ไม่ได้ส�ำคญัอะไร เขำก็จะหำยบ้ำทันที แต่แน่นอนว่ำ 

เขำไม่สำมำรถเข้ำใจได้ เพรำะเขำจะจินตนำกำรภำพต่ำงๆ ไปตำม 

สภำพจติของตน แต่ก็ไม่มีอะไรผิดถ้ำเห็นนมิติ แต่มนัเป็นควำม

กลัวนิมิตต่ำงหำกท่ีท�ำให้เกิดควำมยุ่งยำก นัน่คอืส่ิงท่ีก่อให้เกดิ

ปัญหา

ขอให้ท่านเมตตาให้ค�าแนะน�า
เกี่ยวกับการรักษาพรหมวิหาร 

ทุกคนควรจะมีพรหมวิหำรซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส�ำคัญ เพรำะมันท�ำ

หน้ำท่ีเหมอืนกบัน�ำ้มนัหล่อล่ืนท่ีช่วยป้องกนัควำมขัดแย้งในกำร

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในชีวิตประจ�ำวันของเรำ ส�ำหรับผู้ที่มักจะ

มีอคติกับผู้อื่น มักจะเกลียดผู้อื่น ควรจะฝึกให้มีควำมเมตตำ

ในใจตน โดยไม่จ�ำเป็นจะต้องแสดงควำมเมตตำต่อผู้อ่ืนก่อน  
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ถ้ำเรำไม่มีควำมเมตตำอยู่ในใจจริงๆ แล้ว เรำก็จะไม่สำมำรถ

เมตตำผู้อ่ืนได้อย่ำงจริงใจ ส่ิงส�ำคัญก็คือต้องฝึกให้มีควำมเมตตำ

อยู่ภำยในก่อนจนมันกลำยเป็นอุปนิสัย เมื่อคนพยำยำมแสดง

ควำมเมตตำให้ผู้อ่ืน นั่นคือเขำพยำยำมส่งควำมคิดเกี่ยวกับ 

ควำมรักหรือควำมเป็นมิตรไปให้ และไม่ใช่ควำมรู้สึกท่ีเป็นควำม 

เมตตำอย่ำงแท้จริงออกไป ซึ่งมันอำจจะกลำยเป็นกำรแสดงไป

ตำมมำรยำทก็ได้หำกไม่มีพลังใดๆ อยู่เบื้องหลัง

ในกำรปฏบัิติจิตตภำวนำในพทุธศำสนำอย่ำงถกูต้อง เรำควรจะ 

ต้ังจติให้ม่ันคงอยูภ่ำยใน อำจจะอยูท่ี่กำยหรือจติกไ็ด้ จริงๆ แล้ว 

กำรปฏิบัติจติตภำวนำไม่ควรเป็นกำรมุ่งไปท่ีผู้อ่ืน แต่กำรท่ีเรำรู้ 

ลมหำยใจ กำรภำวนำพทุโธและกำรพจิำรณำกำยเป็นตัวอย่ำงท่ีดี 

ของกำรเพ่งอยู่ท่ีตนเอง เมื่อเรำฝึกคิดเกี่ยวกับควำมเมตตำ 

“ขอให้ทุกคนมีควำมสุข” กำรท�ำเช่นน้ีเป็นกำรคิดถึงผู้อ่ืนและ

ส่งจิตออกไปข้ำงนอก ดังน้ันเรำจะต้องระวังเกี่ยวกับกำรฝึก

ควำมเมตตำภำวนำท่ีเป็นเพยีงควำมคิดถงึผู้อ่ืนและอยำกให้เขำ

มีควำมสุข

ตำมควำมเข้ำใจของอำตมำ ควำมกรุณำเป็นควำมรู้สึกถึงควำม

เจบ็ปวดและควำมทุกข์ของผู้อ่ืน บวกกบัควำมปรำรถนำของเรำ 

ท่ีอยำกจะให้เขำสำมำรถเข้ำใจสำเหตุของควำมทุกข์และขจัด

ควำมทุกข์ได้ กำรเข้ำใจควำมทุกข์น้ันเป็นส่ิงส�ำคญั โดยไม่จ�ำเป็น 

ต้องท�ำอะไรเพือ่บรรเทำควำมทุกข์นัน้ ในควำมเป็นจริง เรำอำจจะ 
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ไม่อยู่ในฐำนะที่จะท�ำอะไรได้ ควำมกรุณำเกิดขึ้นได้ไม่ว่ำเรำจะ

ท�ำอะไรหรือไม่ท�ำอะไรก็ตำมเกี่ยวกับปัญหำนั้น 

เมื่อเรำคิดถึงผู้อื่นและเห็นสภำวะที่เขำเป็นอยู่ เรำรู้ว่ำเรำไม่อำจ 

จะท�ำอะไรได้มำกเพือ่ช่วยบรรเทำสถำนกำรณ์นัน้ ประกำรส�ำคญั 

เป็นเพรำะเขำไม่ได้ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ถงึแม้ว่ำเรำสำมำรถ 

ที่จะให้ควำมช่วยเหลือแก่เขำได้ แต่มีบ่อยครั้งที่เขำไม่ได้สนใจ 

ท่ีจะรับควำมช่วยเหลือจำกเรำ บ่อยคร้ังเมื่อเรำเห็นสภำวะ 

ของเขำ เรำสำมำรถบอกได้ว่ำเขำมปัีญหำอะไร และเขำควรท�ำอะไร 

เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว แต่เขำปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลง เรำก็ 

ไม่สำมำรถท่ีจะท�ำอะไรได้ เขำไม่ได้สนใจหรือกังวล ซ่ึงท�ำให ้

เรำไม่อำจจะช่วยเหลือเขำได้ ไม่มีใครสนใจท่ีจะจับเชือก 

ช่วยชีวิตที่เรำโยนให้เขำ เมื่อเป็นเช่นนั้น เรำก็ท�ำได้เพียงแค่มี

ควำมกรุณำ และเข้ำใจว่ำนี่คือสถำนกำรณ์ของเขำ นี่คือสภำวะ

ที่เขำติดอยู่ 

ในทำงตรงกันข้ำม เรำควรจะคิดย้อนกลับมำหำตนเอง เรำควร

ที่จะระลึกได้ว่ำเรำเองก็อำจจะเคยท�ำผิดเหมือนกับเขำ บำงคน

อำจจะพยำยำมช่วยเรำด้วยควำมกรุณำของเขำ แต่เรำกไ็ม่ทรำบ

หรือไม่รับควำมช่วยเหลือน้ัน ดังนั้นเรำไม่ควรท่ีจะติดอยู่กับ 

กำรหลงในควำมกรุณำของเรำเอง ซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นภัยเช่นกัน
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ขอท่านเมตตาให้ค�าแนะน�า
แก่ผู้ปฏิบัติที่เป็นฆราวาส

ผู้ปฏิบัติท่ีเป็นฆรำวำสท่ีต้ังใจจริงในกำรปฏิบัติ ควรจะสร้ำง

อุปนสัิยประจ�ำตัวในกำรรับประทำนอำหำร เรำไม่ควรรับประทำน

อำหำรมำกเกินไป แต่ก็ไม่ควรรับประทำนน้อยเกินไปเช่นกัน 

เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติได้ดี ร่ำงกำยต้องแข็งแรง จิตควรจะสงบ

และใสสว่ำง ดงัน้ันจึงจ�ำเป็นท่ีจะต้องระมัดระวังเกีย่วกบัส่ิงท่ีเรำ

รับประทำนและดื่ม และค�ำนึงถึงปริมำณมำกน้อยที่ควรบริโภค 

รวมทั้งวิธีบริโภคสิ่งเหล่ำนี้ด้วย

ควำมสัมพนัธ์ทำงเพศระหว่ำงสำมภีรรยำ เป็นส่ิงจ�ำเป็นและเป็น

เร่ืองปกติส�ำหรับฆรำวำส แต่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับกิจกรรม

เหล่ำนี้ให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท�ำได้ สำมีและภรรยำควรมีควำม

เข้ำใจและเกรงใจซ่ึงกันและกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำร 

ปฏิบัติจิตตภำวนำ กำรหมกมุ่นอยู ่ในเร่ืองกำมำรมณ์เป็น

อุปสรรคอย่ำงร้ำยแรงต่อกำรพัฒนำให้มีสมำธิที่ดี

เรำควรควบคุมกำรพูดจำและกำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จิตของ

คนเรำน้ันมักจะฟุ้งซ่ำนในขณะท่ีพูดคุยกับผู้อ่ืนหรือฟังเขำพูด 

ส่วนใหญ่หัวข้อในกำรสนทนำมักจะไม่ได้มีสำระแก่นสำรอะไร 

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเมือ่มกีำรพดูเล่นกัน กำรคยุเร่ือยเป่ือยท�ำให้

จิตฟุ้งซ่ำนวุ่นวำย ซึ่งอำจจะเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อกำรท�ำสมำธิ 
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เรำจะก้ำวหน้ำในกำรภำวนำได้อย่ำงไรในเม่ือจิตของเรำว่ิงไป

อยู่ท่ีหูและปำกเมื่อมีคนมำหำ หรือมีควำมคิดฟุ้งซ่ำนเข้ำมำอยู่

ในจิตทุกคร้ังท่ีเรำเจอกับผู้อ่ืน แล้วเรำจะมีพลังจำกกำรปฏิบัติ

ตำมแนวทำงของพระพุทธเจ้ำได้อย่ำงไรเมื่อเป็นเช่นนั้น ดังนั้น

จึงควรมีกำรควบคมุตนเองในกำรมีปฏสัิมพนัธ์กบัผู้อ่ืนในสังคม

กำรรู้ว่ำตัวเรำมคีวำมอยำกก็เป็นเร่ืองส�ำคัญ เมือ่จติไปยดึติดกบั 

ส่ิงท่ีเรำอยำกได้ หรือเรำเกิดควำมไม่พอใจเม่ือไม่ได้ส่ิงท่ีต้องกำร 

จิตกจ็ะวุ่นวำยและไม่สงบ มันจะไม่ใสและไม่สว่ำง ซ่ึงเป็นเหตุให้ 

กำรปฏิบัติจิตตภำวนำท�ำได้ยำกมำก ดังนัน้เรำจึงต้องคอยเตือน

ตนเองอยูเ่สมอให้ปล่อยวำงส่ิงท่ีเรำยดึม่ันถอืม่ันและควำมอยำก

ของเรำ เม่ือเรำใช้ชีวิตอยูอ่ย่ำงเรียบง่ำยและลดควำมต้องกำรจำก 

ส่ิงท่ีมำยัว่ยวนจิตใจจำกภำยนอก จติกจ็ะสงบมำกข้ึน ต้ังม่ันเป็น

สมำธิ และใสสว่ำง นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจิตตภำวนำที่เป็นฆรำวำส

จะต้องท�ำให้ได้เพื่อจะได้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติ

การอ่านหนังสือธรรมะช่วยในการปฏิบัติ
จิตตภาวนาได้มากน้อยเพียงใด

กำรอ่ำนหนังสือธรรมะนัน้มปีระโยชน์ แต่เรำต้องระลึกอยูเ่สมอ

ถงึควำมแตกต่ำงข้ันพืน้ฐำนระหว่ำงปริยติัและกำรปฏิบัติ ในด้ำน
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ปริยติันัน้ มกีำรน�ำพระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำท่ีบันทึก

ไว้ในพระไตรปิฎกมำอธิบำยขยำยควำมให้ชัดเจนด้วยกำรอ้ำงอิง

ถึงค�ำอธิบำยในพระอรรถกถำและฎีกำ ส่วนด้ำนกำรปฏิบัตินั้น 

เป็นกำรน�ำเอำพระธรรมค�ำส่ังสอนในต�ำรับต�ำรำท่ีบันทึกไว ้

และพยำยำมท่ีจะขยำยควำมหมำยท่ีแท้จริงภำยในตนเองด้วย

กำรอ้ำงอิงถึงประสบกำรณ์ของตนเองและเปรียบเทียบกับ 

พระธรรมค�ำสั่งสอน กล่ำวคือ ผู้ปฏิบัติค้นคว้ำหำควำมหมำย

ของพระไตรปิฏกในจิตของตนเอง ในกำรกระท�ำเช่นนัน้ ถงึแม้ว่ำ 

เรำอำจจะไม่เข้ำใจควำมหมำยท้ังหมดของพระธรรมค�ำส่ังสอน

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่อย่ำงน้อยเรำก็สำมำรถที่จะเริ่มคิดพินิจ

พจิำรณำได้ด้วยตนเอง น่ีคือวิธีท่ีถกูต้องในกำรศกึษำพระธรรม

ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ ถ้ำเรำไม่น�ำเอำพระธรรมค�ำสั่งสอน 

ท่ีเรำอ่ำนไปปฏบัิติและพสูิจน์ให้เห็นจริงด้วยตนเองแล้ว เรำกจ็ะ

ต้องสงสยัในควำมถูกต้อง หรอือำจจะสงสยัว่ำเรำตคีวำมหมำย

ของพระธรรมค�ำสั่งสอนเหล่ำนั้นถูกต้องหรือไม่

เมือ่เรำอ่ำนค�ำอธิบำยธรรมะไม่ว่ำหัวข้อใด เรำควรน�ำไปพจิำรณำ 

ตำมประสบกำรณ์ของตนเองว่ำ จริงๆ แล้วค�ำอธิบำยนั้น

หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ถำมตนเองว่ำค�ำอธิบำยนั้นกล่ำวถึง 

เร่ืองอะไร ต่อจำกน้ันเรำก็ควรค้นหำค�ำตอบภำยในตัวเรำเอง 

กำรค้นคว้ำหำค�ำตอบนัน้เป็นส่ิงท่ีมคีณุค่ำ เพรำะเป็นกำรฝึกจติ 

ให้พัฒนำเพื่อให้เกิดปัญญำด้วยกำรอ่ำนต�ำรับต�ำรำเกี่ยวกับ 
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พระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำ หรือกำรฟังพระธรรมเทศนำ 

แล้วน�ำไปพิจำรณำภำยในด้วยตนเอง เพื่อท่ีจะได้เข ้ำใจ 

ควำมหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเรำ

ถ้าหากว่ารู้สึกลมหายใจเคลื่อนจากปลายจมูก 
กระผมควรตามลมไปไหม

ประกำรแรก มนัเป็นกำรดีท่ีสุดท่ีจะเพ่งไปท่ีควำมรู้สึกท่ีปลำยจมกู  

นั่นก็คือจุดภำยนอกท่ีเรำรู้สึกว่ำลมหำยใจกระทบชัดเจนท่ีสุด 

แต่จุดท่ีเพ่งอำจจะเปล่ียนไปตำมช่วงเวลำในระหว่ำงกำรปฏิบัติ

จิตตภำวนำ หลังจำกภำวนำไปสักระยะหนึง่ เรำอำจจะพบว่ำกำร

เพ่งอยูท่ี่จมูกนัน้ท�ำได้ยำกข้ึนเร่ือยๆ ในขณะเดยีวกนัเรำจะรู้สึก

ได้ว่ำลมได้กระทบชัดเจนขึ้นที่จุดอื่นๆ ด้วย เช่น ริมฝีปำกบน

หรือล�ำคอ เรำกค็วรเปล่ียนไปเพ่งท่ีจุดน้ันแทน แต่หำกเรำพบว่ำ 

กำรเปล่ียนจดุท่ีเพ่งลมหำยใจมกัจะท�ำให้จิตไม่สงบ เรำกอ็ำจจะ

กลับไปเพ่งที่ปลำยจมูกเหมือนเดิม เรำต้องประเมินด้วยตนเอง 

ดวู่ำตรงไหนเป็นจุดท่ีเรำรู้สึกถึงลมหำยใจได้ดี เป็นจดุท่ีจติสงบ 

ได้ง่ำยท่ีสุด และให้เพ่งอยู่ท่ีจุดนั้น เมื่อลมหำยใจละเอียดข้ึน

หมำยควำมว่ำจิตสงบมำกข้ึน ดังน้ันเม่ือลมหำยใจสงบตัวลง 

จิตกจ็ะสงบตัวลงด้วย ลมหำยใจจึงเป็นตัวช้ีวัดควำมสงบได้เป็น 

อย่ำงดี
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เม่ือท�ำอำนำปำนสติภำวนำ เรำต้องต้ังจิตม่ันอยู่ท่ีจุดท่ีรู้สึกถึง 

ลมหำยใจได้ชัดที่สุด แต่เรำไม่ควรบังคับลม เพรำะหำกบังคับ 

จิตกจ็ะเครียดและไม่สงบ ให้เพยีงแค่ต้ังสติอยูท่ี่จุดท่ีเรำรู้สึกว่ำ 

ลมกระทบแรงที่สุด หำกจิตส่งออกไปคิดเรื่องต่ำงๆ ก็ให้ดึงจิต 

กลับมำโดยไม่ต้องคดิว่ำมนัไปท่ีใด เรำไม่ต้องพจิำรณำหำว่ำส่ิงใด 

มำท�ำให้จิตส่ำยแส่ ยกเว้นในกรณท่ีีควำมฟุง้ซ่ำนนัน้มีมำกเกนิไป 

จนไม่อำจจะละเลยได้ ในกรณเีช่นนัน้วิธีสุดท้ำยคือ เรำอำจจะต้อง 

เพ่งไปท่ีส่ิงท่ีมำดงึจิตออกไป และพจิำรณำว่ำเหตุใดจิตจงึเฝ้ำแต่

คิดเร่ืองน้ัน หำกไม่ท�ำเช่นน้ัน กอ็ย่ำเพิง่พจิำรณำจิต ให้เพยีงแค่ 

ตั้งสติอย่ำงมั่นคงตรงจุดที่ลมหำยใจเข้ำออกกระทบเท่ำนั้น

ตำมปกติ สติจะวำงเฉยไม่เก่ียวข้องกบัส่ิงใด มนัจะสังเกตแต่ไม่ 

เกีย่วข้องและปล่อยวำง มนัอำจจะมีปฏกิริิยำต่อปัจจัยต่ำงๆ ของ 

จิตท่ีว่องไวกว่ำ แต่โดยตัวมันเองน้ัน มันจะไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยว  

กำรตอบรับโดยไม่เก่ียวข้องและปล่อยวำงนั้น เป็นลักษณะท่ี

ส�ำคัญอย่ำงหนึง่ของสติ เป้ำหมำยของสติคือรับรู้ส่ิงต่ำงๆ เมือ่เป็น 

เช่นนั้น สติที่ดีจึงไม่ไปเปลี่ยนประสบกำรณ์นั้น แต่มันจะท�ำให้

ประสบกำรณ์นั้นลึกซึ้งขึ้น

เมือ่มสีติในจิต เรำเร่ิมโดยเพ่งไปท่ีจุดท่ีมีกำรกระทบของลมหำยใจ 

เข้ำออกท่ีปลำยจมูก เม่ือลมหำยใจละเอียดข้ึน จดุท่ีกระทบอำจจะ 

เปล่ียนไปจนเรำไม่สำมำรถท่ีจะบอกได้ว่ำลมหำยใจกระทบท่ี 

จุดใด เม่ือเป็นเช่นนัน้ ควำมรู้สึกนัน้กจ็ะกลำยเป็นท่ีต้ังมัน่ของจิต 



บทที่ 7   หลักการปฏิบัติของฆราวาส244

และจิตก็จะสงบลงตรงจุดนั้น ในท่ีสุดเรำจะรู้สึกว่ำลมหำยใจ

ละเอียดมำกจนไม่รู้สึกว่ำมีลมผ่ำนเข้ำออกอีกต่อไป เม่ือเป็น 

เช่นนั้น ก็ให้ต้ังจิตไว้ท่ีจุดสุดท้ำยท่ีเรำรู้สึกว่ำมีลมหำยใจมำ 

กระทบ เพ่งอยู่ตรงนั้นจนเรำกลับมำรู้สึกถึงลมหำยใจอีกคร้ัง 

สติของเรำเป็นส่ิงส�ำคัญ ดังน้ันเรำจึงต้องเรียนรู้ท่ีจะท�ำให้จิต 

ต้ังมัน่ เม่ือเรำต้ังจิตอยูท่ี่กรรมฐำนใดกรรมฐำนหน่ึง เร่ืองอ่ืนกจ็ะ 

หำยไปหมดจนเรำลืมทุกส่ิงทุกอย่ำง เมือ่เรำลืมทุกส่ิงทุกอย่ำงแล้ว  

จิตกจ็ะสงบต้ังม่ันอยู่กบักรรมฐำนน้ัน แล้วควำมสุขและควำมเบำ 

สบำยก็จะเกิดขึ้น และจิตก็จะพักอยู่ในสภำวะสงบ นิ่ง เงียบ 

อยู่ชั่วระยะหนึ่ง เรำก็จะค่อยๆ พัฒนำกำรภำวนำของเรำเพื่อให ้

เกิดสมำธิที่ท�ำให้เรำสำมำรถเข้ำไปอยู่ในควำมสงบได้เสมอ

ใครจะเป็นผู้ตัดสินว่าพฤติกรรมใดถูกต้อง
หรือผิดศีลธรรม

ตำมพระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ำ ศีลและผลจำกกำร

ละเมิดศีลเป็นกำรอธิบำยในแง่เหตุและผล กำรท่ีพฤติกรรม 

บำงอย่ำงถอืว่ำเป็นกำรกระท�ำช่ัว ไม่ใช่เป็นเพรำะมนัไม่ได้เป็นไป 

ตำมกฎของพระเจ้ำในสำกลโลก แต่กำรกระท�ำชั่วนั้นถูกตัดสิน

จำกปริมำณควำมเจ็บปวดและควำมทุกข์ท่ีกำรกระท�ำนั้นก่อให้

เกดิข้ึนในชีวิตนีแ้ละในภพชำติต่อๆ ไป ในทำงตรงกนัข้ำม ควำมดี 



245พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ

คือกำรกระท�ำท่ีน�ำมำซ่ึงควำมสุขและก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำง

จิตใจ กำรละเมิดกฎท่ีก�ำหนดไว้หรือละเมิดศีลซ่ึงเป็นพื้นฐำน

ของกำรประพฤติให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมน้ัน ไม่ได้เป็น

ควำมผิดต่อพระเจ้ำ แต่เป็นกำรละเมิดควำมรู้สึกรับผิดชอบช่ัวดี 

ภำยในตัวเรำ ซ่ึงเรำเป็นท้ังผู้กระท�ำผิดเสียเองและเป็นผู้ถกูกระท�ำ 

ซึ่งได้รับเหตุและปัจจัยต่ำงๆ ที่น�ำมำซึ่งควำมสุขหรือควำมทุกข์

เรำเป็นผู้ก�ำหนดชะตำชีวิตของเรำเอง เพรำะผลกำรกระท�ำของเรำ 

ก่อให้เกิดควำมเป็นไปได้ว่ำอะไรจะเกิดข้ึนกับเรำในภพน้ีและ 

ในภพต่อๆ ไปด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรำในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น

ผลจำกกำรกระท�ำของเรำในอดตีท่ีผ่ำนมำ ปฏิกริิยำของเรำท่ีมีต่อ 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน เป็นส่ิงท่ีก�ำหนดว่ำอะไรจะเกิดข้ึนกับ

เรำต่อไปในอนำคต ด้วยเหตุนี้ เรำเป็นผู้ท�ำให้สิ่งต่ำงๆ เกิดขึ้น

ในชีวิตของเรำเอง เรำไม่อำจจะโทษใครได้ส�ำหรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

เรำต้องรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและต่อวิธีท่ีเรำจะ

จัดกำรกับเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น

เรำจะมปีฏกิริิยำโต้ตอบอย่ำงเป็นกุศลและเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ 

ดังกล่ำวหรือไม่นัน้ข้ึนกบัตัวเรำเอง ศลีธรรมในพระพทุธศำสนำ 

ได้ให้ควำมส�ำคญักับควำมรับผิดชอบต่อกำรกระท�ำของตัวเรำเอง  

ซ่ึงหมำยควำมว่ำ เรำเป็นผู้ก�ำหนดอนำคตของเรำเองตลอดเวลำ  

และไม่มีใครผู้ใดผู้หนึ่งมำตัดสินผลกำรกระท�ำนั้นๆ ของเรำ 

ควำมทุกข์และควำมสุขเกิดจำกกำรกระท�ำของเรำ มนัไม่ได้เกดิ
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จำกค�ำพิพำกษำของผู้มีอ�ำนำจใดๆ ภำยนอก ค�ำพิพำกษำว่ำ 

เรำจะมีควำมสุขหรือควำมทุกข์ติดตำมมำจำกกำรกระท�ำน้ัน 

กล่ำวคือ กำรกระท�ำดีทุกอย่ำงย่อมน�ำมำซ่ึงควำมสุข เช่นเดยีวกนั 

กับที่กำรกระท�ำชั่วย่อมน�ำมำซึ่งควำมทุกข์

ควำมเข้ำใจเร่ืองกำรเกิดใหม่ ท�ำให้เข้ำใจเร่ืองกำรมีชีวิตอยู่ใน

วัฏสงสำร เม่ือเรำได้ทรำบว่ำกรรมและผลของกรรมก่อให้เกิด

ปัจจัยส�ำหรับกำรมีภพชำติต่อไปอย่ำงไร เรำก็จะไม่สงสัยกับ

ควำมพลิกผันต่ำงๆ ในชีวิต มีเหตุกำรณ์หลำยอย่ำงท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตซ่ึงยำกท่ีจะอธิบำย เหตุใดเส้นทำงกรรมในชีวิตของคน 

บำงคนจึงมคีวำมขัดแย้งกนัเอง เหตุใดเหตุกำรณ์ท่ีน่ำสยดสยอง

จึงเกดิข้ึนกบัผู้ท่ีดเูหมอืนว่ำเป็นคนดมีศีลีธรรม เหตุใดคนทุศลี

จึงมีชีวิตที่ไม่มีปัญหำอะไร ถ้ำเรำสำมำรถเห็นภำพรวมทั้งหมด 

เรำก็จะเห็นว่ำผลท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันมีรำกฝังลึกอยู่ในเหตุท่ี 

เขำได้กระท�ำในอดีต ซ่ึงอำจจะไม่ได้สะท้อนให้เห็นสภำพจิตท่ี 

แท้จริงในปัจจุบันของเขำ

ในควำมเป็นจริง ในหลำยช่ัวชีวิตท่ีผ่ำนมำจนนบัไม่ถ้วนของเรำนัน้  

เรำได้กระท�ำทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีมนุษย์สำมำรถท�ำได้ ท้ังควำมช่ัว 

และควำมด ีท�ำซ�ำ้แล้วซ�ำ้อีก เมือ่เรำอ่ำนเร่ืองเกีย่วกบัคนท่ีกระท�ำ 

ส่ิงท่ีน่ำสะพรึงกลัวและช่ัวร้ำยจนไม่อำจบรรยำยได้ เรำอำจจะเคย 

คดิว่ำ “ฉนัท�ำแบบน้ันไม่ได้หรอก” แต่จริงๆ แล้วเรำกอ็ำจจะเคย 

ท�ำเช่นน้ันมำแล้วเหมอืนกนัในอดีตชำติ ดงันัน้ เรำจึงไม่มสิีทธิท่ี 
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จะไปตัดสินผู้อ่ืน ในทุกกรณีส่ิงส�ำคัญไม่ใช่ส่ิงท่ีเรำเคยกระท�ำ 

ในอดีต แต่เป็นส่ิงท่ีเรำก�ำลังกระท�ำอยูใ่นปัจจบัุน เรำมสีติหรือไม่  

จิตเรำก�ำลังคิดเร่ืองอะไรอยู่ในขณะน้ี ควำมคิดของเรำน้ันเป็น

กศุลหรืออกศุล ควำมคดิของเรำนัน้ก�ำลังช้ีน�ำไปสู่ควำมสุขหรือ

ควำมทุกข์ เรำมีควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง อยู่หรือไม่ 

โชคดท่ีีเรำสำมำรถเรียนรู้ท่ีจะแก้ไขอุปนิสัยเดิมๆ ของเรำได้ และ

สร้ำงนสัิยใหม่ และไม่เพยีงแค่น้ัน กำรน�ำพระธรรมค�ำส่ังสอนของ 

พระพุทธเจ้ำมำประยุกต์ใช้ ท�ำให้เกิดควำมพำกเพียรชอบและ

ควำมต้ังใจมัน่ชอบ ต่อจำกนีไ้ปเรำจึงมทีำงเลือกท่ีจะท�ำแต่กรรมดี 

ซึ่งจะน�ำเรำไปสู่หนทำงแห่งกำรหลุดพ้นจำกควำมทุกข์ทั้งปวง

กระผมพบว่าการหลีกเลี่ยงการพูดเท็จ
แทบจะท�าไม่ได้ในบางครั้ง 
เรื่องนี้เป็นปัญหาส�าคัญไหม

พระพุทธเจ้ำทรงกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับควำมส�ำคัญของ

กำรท่ีเรำจะใช้ควำมสำมำรถในฐำนะมนุษย์ได้อย่ำงไรในกำรพดู

และกำรมีปฏิสัมพนัธ์กนัทำงวำจำ และทรงอธิบำยไว้อย่ำงชัดเจน

ในเร่ืองสัมมำวำจำ พระองค์ทรงอธิบำยว่ำ “สัมมำวำจำ” หมำยถงึ 

กำรงดเว้นจำกกำรพดูเท็จ พดูส่อเสียด พดูค�ำหยำบ และพดูเพ้อเจ้อ  

พดูง่ำยๆ กค็อืต้องงดเว้นจำกกำรพดูโกหกหลอกลวง กำรพดูท่ี 
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ท�ำให้เกิดควำมแตกแยก กำรพูดจำไม่สุภำพ กำรพูดเสียดสี 

ท�ำร้ำยจิตใจผู้อ่ืน หรือพดูจำไม่เป็นมติร ตลอดจนกำรพดูซุบซิบ

นินทำ และพูดเรื่องไร้สำระ เมื่อพิจำรณำในแง่ดี พระพุทธเจ้ำ

ทรงสอนให้เรำพดูควำมจริง พดูแต่ส่ิงท่ีจะน�ำมำซ่ึงควำมสงบสุข 

ในหมู่คณะ ควรพดูอย่ำงสุภำพ ให้ควำมเคำรพและเมตตำ และ 

ต้องพูดอย่ำงมีจุดประสงค์เพื่อให้ค�ำพูดของเรำมีคุณค่ำและ

เหมำะสมกับกำละเทศะ

กำรท่ีพระพทุธเจ้ำทรงห้ำมกำรพดูเท็จ ท�ำให้เรำต้องให้ควำมสนใจ

กบัผลร้ำยของกำรพดูโกหกหลอกลวง ประกำรแรก กำรพดูเท็จ 

ก่อให้เกิดควำมไม่สงบสุขในสังคม คนอยู ่ในสังคมท่ีขำด

บรรยำกำศของควำมไว้วำงใจซ่ึงกันและกัน ก็จะไม่ค่อยเช่ือว่ำ 

ผู้อ่ืนพูดควำมจริง ควำมไม่สบำยใจและควำมขัดแย้งจะมีอยู่

ท่ัวไป กำรโกหกและควำมหวำดระแวงท�ำให้คนขำดควำมไว้วำงใจ 

ซึ่งกันและกัน ส�ำหรับตัวเรำเองนั้น กำรพูดเท็จยังมีผลเสียหำย

ที่ติดตำมมำ เรำจะโกหกเพิ่มมำกขึ้นจำกตอนแรกอย่ำงรวดเร็ว

และมักจะขยำยควำมมำกข้ึนไปอีก ท้ังนี้เพื่อเป็นกำรปกป้อง

ควำมน่ำเช่ือถือของตนเองเมื่อเรำมีเร่ืองท่ีท�ำให้ผู้อ่ืนเกิดควำม 

ไม่ไว้เน้ือเช่ือใจข้ึนมำ กระบวนกำรน้ีก็จะเกิดข้ึนซ�้ำแล้วซ�้ำอีก

จนกว่ำเรำจะสำมำรถค้นพบได้ว่ำตัวเรำเองติดอยู่ในวังวนของ

กำรโกหกหลอกลวง ซึ่งยำกที่จะหนีรอดออกมำได้ ในที่สุดเรำ

ก็จะจบลงด้วยกำรกลำยเป็นเหยื่อของกำรกำรโกหกของตนเอง
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พูดง่ำยๆ ศีลก�ำหนดว่ำเรำต้องไม่กล่ำวเท็จ ไม่ส่งเสริมให้ผู้อื่น

พูดเท็จ และต้องไม่เห็นด้วยกับกำรบิดเบือนควำมจริง ส่ิงท่ี 

บ่งบอกว่ำมีกำรกระท�ำผิดคอืเจตนำท่ีจะหลอกลวง ซ่ึงอำจจะเกดิ 

จำกควำมโลภ ควำมโกรธ หรือควำมหลง กำรพดูเท็จท่ีเกดิจำก 

ควำมโลภ มีเป้ำหมำยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์อันไม่ควรได้หรือ

เพือ่ส่งเสริมบำรมีของตนเองหรือคนท่ีตนรัก เม่ือกำรพดูเท็จเกดิ 

จำกควำมเกลียดชัง กำรพดูเท็จกจ็ะอยูใ่นรูปแบบของกำรโกหก

เพื่อแก้แค้น เพื่อที่จะท�ำลำยควำมสุขของผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่น 

ได้รับอันตรำยและเป็นทุกข์ ส�ำหรับกำรพูดเท็จท่ีไม่ค่อยจะ

ร้ำยแรงมำกส่วนใหญ่จะเกิดจำกควำมหลงโดยไม่ได้ต้ังใจท่ีจะ 

แสวงหำผลประโยชน์ใดๆ ให้ตนเองหรือท�ำร้ำยผู้อ่ืน กำรพดูเท็จ 

เช่นนั้นมักจะเป็นกำรพูดเพ้อเจ้อ คุยโม้โอ้อวด หรือพูดประจบ

สอพลอ

หลำยคนบ่นว่ำเป็นไปไม่ได้ท่ีจะหลีกเล่ียงกำรพูดเท็จในสังคม  

แต่น่ันเป็นควำมคิดท่ีผิด ซ่ึงเรำต้องเลิกคิดเช่นนั้นหำกเรำ 

อยำกให้ตนเองและผู้อ่ืนมีควำมสุข มันเหมือนกับกำรกล่ำวว่ำ 

เรำไม่มีทำงเลือกในกำรกระท�ำของเรำ ด้วยทัศนคติเช่นน้ัน  

เรำอำจจะมเีหตุผลในกำรกำรกระท�ำส่ิงต่ำงๆ แต่ในควำมเป็นจริง  

ไม่มีอิทธิพลใดๆ ภำยนอกที่สำมำรถบังคับให้เรำโกหก เมื่อใด

ที่เรำพูดเท็จ นั่นคือสิ่งที่เรำเลือกที่จะท�ำ และเรำเป็นผู้ที่จะต้อง

รับผลเสียหำยจำกกำรกระท�ำนั้น 
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ดงันั้นกำรหลีกเลีย่งกำรพูดเทจ็จงึเป็นสิง่ทีด่ี กำรพูดเทจ็เป็นสิง่

ทีไ่ม่ด ีและมคีวำมเป็นไปได้เสมอทีเ่รำจะเลกิแก้ตวัและยอมรบั

ผิดชอบต่อเสรีภำพพื้นฐำนในกำรเลือกว่ำจะเดินทำงใด

กำรพูดใส่ร้ำยเป็นอันตรำยยิ่งกว่ำกำรพูดเท็จ เนื่องจำกมันเป็น

ควำมต้ังใจท่ีก่อให้เกิดควำมเกลียดชังและสร้ำงควำมแตกแยก

ด้วยควำมพยำยำมท่ีจะท�ำให้บุคคลหรือคนกลุ่มหนึ่งต้อง

แตกแยกกัน กำรกล่ำวร้ำยมักจะเกิดจำกควำมเกลียดชังหรือ 

ควำมไม่พอใจ ซ่ึงมีผลท�ำให้เกิดค�ำพูดท่ีท�ำร้ำยจิตใจผู้อ่ืน 

ด้วยกำรดูหม่ินเหยียดหยำม ค�ำพูดเช่นนั้นมักจะเป็นภัยต่อ 

ผู้พูดเอง เพรำะมันจะเกิดจำกควำมตั้งใจที่จะโกหกและให้ร้ำย

ผู้อื่น ซึ่งเป็นกำรเพิ่มผลของกรรมให้รุนแรงมำกขึ้น

ค�ำพูดที่ตรงกันข้ำมกับค�ำกล่ำวร้ำย ก็คือค�ำพูดที่ส่งเสริมควำม

เป็นมิตรและควำมกลมเกลียว ซ่ึงเกดิจำกควำมเมตตำและควำม

เห็นอกเห็นใจ ท�ำให้ผู้ได้ยนิได้ฟังเกิดควำมไว้วำงใจและมีควำม

รู้สึกว่ำเขำสำมำรถกล่ำวค�ำพูดท่ีแสดงอำรมณ์ร่วมได้ด้วยควำม

มั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลว่ำค�ำพูดเหล่ำนั้นจะย้อนกลับมำท�ำร้ำย

ตนเอง

กำรพูดค�ำหยำบเป็นกำรพูดด้วยควำมโกรธโดยต้ังใจท่ีจะท�ำให้

ผู้ฟังเกิดควำมเจ็บปวด ค�ำพูดเช่นนี้อำจจะเป็นกำรด่ำว่ำเมื่อใช้

ในยำมที่ต�ำหนิผู้ใดผู้หนึ่งด้วยควำมโกรธ บริภำษ หรือติเตียน 
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ด้วยค�ำพูดท่ีรุนแรง หรืออำจจะเป็นค�ำพูดท่ีดูถูกเหยียดหยำม

โดยต้ังใจจะท�ำร้ำยจิตใจผู้ใดผู้หน่ึงด้วยกำรกล่ำวค�ำหยำบเพื่อ 

ดูหมิ่นเขำ กำรพูดจำกระทบกระเทียบกระแนะกระแหน ก็เป็น 

กำรกล่ำวร้ำยอีกชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นกำรเย้ยหยัน เหยียดหยำม 

หรือดถูกูผู้ใดผู้หน่ึงด้วยควำมต้ังใจ จะก่อให้เกดิควำมเจบ็ปวด

และเสียใจ

กำรนินทำหรือพูดเล่น เป็นค�ำพูดท่ีเรำพูดกันโดยไม่ได้มีสำระ

แก่นสำร ซ่ึงมกัจะออกมำในรูปของกำรพดูสนกุเฮฮำ ซ่ึงเรำมกัจะ 

พูดเกี่ยวกับเรื่องไร้สำระที่ไม่มีประโยชน์เหมือนเดิม ซึ่งค�ำพูดที่

ไม่จ�ำเป็นเหล่ำน้ี เป็นเพยีงกำรพดูเพือ่ควำมบันเทิงและไม่ได้ก่อ

ให้เกิดกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่มีควำมหมำย อีกทั้งเป็นกำรเสียเวลำ 

ท่ีมีค่ำและพลังงำนของเรำท่ีสำมำรถจะน�ำไปใช้ประโยชน์ได้

ในด้ำนอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันเป็นกำรเปิดโอกำสให้เกิดควำม

ประมำทนับไม่ถ้วนท่ีจะท�ำให้มีกำรท�ำร้ำยผู้อ่ืนโดยไม่ได้ต้ังใจ 

เมื่อมีกำรนินทำผู้อื่นซึ่งเกิดจำกกำรพูดเรื่อยเปื่อยของเรำ ผู้คน

มักจะพบว่ำตนเองตั้งใจที่พูดกล่ำวร้ำยผู้อื่นซ�้ำแล้วซ�้ำอีก โดยที่

ตนเองก็ยังไม่แน่ใจว่ำส่ิงท่ีพูดออกไปนั้นเป็นควำมจริงหรือไม่ 

ซึ่งเป็นกำรพูดที่ท�ำให้ผู้ถูกนินทำซึ่งตกเป็นเหยื่อเกิดควำมทุกข์

จริงๆ แล้ว กำรพูดเพ้อเจ้อเกิดขึ้นในจิตคนเรำเกือบตลอดเวลำ 

ถ้ำเป็นคนท่ีมีควำมคดิฟุง้ซ่ำนอยู่ภำยในแล้ว กย็ิง่รู้สึกถกูผลักดนั 

ให้แสดงควำมเห็นของตนเองในกำรสนทนำกับผู้อ่ืน และยิ่งมี
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กำรซุบซิบนินทำมำกขึ้น เขำก็มักจะคิดในลักษณะที่สับสนและ

สะเปะสะปะมำกข้ึน ในท่ีสุดเขำกจ็ะคิดและคยุตลอดเวลำต้ังแต่

พระอำทิตย์ข้ึนจนพระอำทิตย์ตกโดยไม่ได้กล่ำวส่ิงใดท่ีเป็นสำระ

แก่นสำร และยงัมบีำงคนท่ีคยุเนือ่งจำกไม่สบำยใจท่ีจะอยูอ่ย่ำง

เงียบๆ และมีควำมรู้สึกว่ำตนเองต้องท�ำลำยควำมเงียบนั้น

มีคนจ�ำนวนมำกท่ีพบว่ำกำรหลีกเล่ียงกำรพูดเพ้อเจ้อเป็นส่ิง 

ท่ียำกท่ีสุดในกำรพูดจำชอบ พวกเรำส่วนใหญ่มักจะพูดโกหก 

พูดให้ร้ำยผู้อ่ืน และพูดค�ำหยำบบ้ำงบำงคร้ังในชีวิตของเรำ  

เรำจะเห็นว่ำเม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว ไม่ได้เป็นกำรยำกเลยท่ีจะ

หลีกเล่ียงกำรกระท�ำเช่นนั้น แต่เรำกลับปล่อยให้ตนเองพูดจำ 

ไร้สำระอยูเ่สมอ มันจะครอบง�ำจิตของเรำมำกและมกัจะเกดิข้ึน

ในกำรสนทนำของเรำกับผู้อื่น

นอกจำกนั้นยังมีกำรพูดจำเร่ือยเปื่อยท่ีเรำได้รับจำกส่ือสังคม

ต่ำงๆ มำกมำย ซ่ึงได้กลำยเป็นกระแสข้อมูลไร้สำระท่ีเกิด 

ต่อเนื่องกันและเป็นควำมบันเทิงท่ีดึงดูดควำมสนใจของเรำ  

ซ่ึงท�ำให้จติของเรำมนึชำ และมีกำรปลูกฝังอย่ำงเป็นระบบให้เกดิ

ควำมเช่ือเกีย่วกบัควำมสุข ควำมอยำกทำงกำมรำคะ และควำม

สนุกสนำนแบบไร้สำระ อันท�ำให้เรำต้องสูญเสียควำมสงบทำง

ด้ำนจิตใจและควำมชัดเจนของเป้ำหมำยในชีวิต และบ่อยคร้ัง

เรำมักจะไม่รู้สึกตัวว่ำกำรล้ำงสมองเช่นนี้ก�ำลังเกิดขึ้น
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กำรพูดจำชอบเป็นกำรฝึกให้รู้สึกตัว เมื่อฝึกด้วยควำมมีสติ  

เรำกจ็ะรู้สึกตัวได้ดข้ึีนเก่ียวกับสติ อำรมณ์ และปฏกิริิยำ กำรม ี

สติระลึกรู้ท�ำให้รู้ตัวว่ำเรำต้ังใจจะพูดอะไรก่อนจะกล่ำววำจำ 

ออกไป และท�ำให้เรำมีอิสระท่ีจะเลือกว่ำควรพดูเมือ่ไร ควรพดูอะไร  

และควรพูดอย่ำงไร จำกกำรที่คอยสังเกตอยู่เสมอ เรำเห็นว่ำ

ลักษณะของกำรพดูแต่ละแบบก่อให้เกดิผลท่ีแตกต่ำงกนั กำรพดู 

บำงลักษณะก่อให้เกิดควำมทุกข์ และกำรพดูบำงลักษณะก่อให้ 

เกิดควำมสุข แต่ด้วยควำมมีสติ เรำเรียนรู้ท่ีจะควบคุมวำจำ 

ของเรำเม่ือมีควำมโกรธ มีกำมตัณหำ หรือมีควำมคิดสับสน 

และเรำเรียนรู้ท่ีจะฝึกจิตให้อยู่ในสภำวะท่ีเป็นกุศลอยู่เสมอ  

เช่น มีควำมเมตตำ ควำมเห็นอกเห็นใจและควำมสงบ และด้วย 

คณุสมบัติของจิตเหล่ำนี ้กำรพดูจำชอบก็เกดิข้ึนเองโดยธรรมชำติ  

ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณสมบัติดังกล่ำวต่อไปอีกด้วย

ค�ำพูดของเรำจะดีหรือไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับว่ำเรำสำมำรถฟังผู้อื่น 

ได้ดีแค่ไหน ซ่ึงกำรฟังนั้นควรจะมีควำมส�ำคัญในฐำนะท่ีเป็น

ส่วนหนึ่งของกำรสนทนำเท่ำกับกำรพูด กำรส่ือสำรท่ีแท้จริง 

เกดิข้ึนเม่ือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับกำรสนทนำต้ังใจฟังซ่ึงกนัและกนั กำร

ที่จะฟังอีกฝ่ำยหนึ่งให้ชัดเจน เรำต้องมีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน 

และเปิดใจกว้ำง และวำงควำมคิดเห็นของตนเองและอคติลง 

ในขณะที่เรำก�ำลังฟัง เมื่อเรำสำมำรถน�ำสตเิข้ำมำในปฏิสัมพันธ์ 

ได้มำกขึ้น เรำจะพบว่ำกำรฟังได้รวมถึงกำรเฝ้ำดูควำมคิดและ
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อำรมณ์ของเรำ ในขณะท่ีเรำฟังเสียงพดู ดสีูหน้ำท่ำทำงซ่ึงบ่งบอก 

ควำมหมำยที่มำกับค�ำพูดของคู่สนทนำ

กำรฟังอย่ำงมีจิตเป็นกุศลน้ัน เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ 

กำรพูดจำชอบ กำรควบคมุปฏิกิริยำของเรำเป็นส่ิงท่ียำกเม่ือเรำ

ไม่สำมำรถควบคุมควำมคิดของตนเองเมื่อถูกวิพำกษ์วิจำรณ์  

กำรฟังอย่ำงมีสติ นอกจำกท�ำให้เรำรู้มำกข้ึนว่ำผู้อ่ืนก�ำลังพูด

อะไรแล้ว ยังท�ำให้รู้ตัวว่ำเรำคิดและมีอำรมณ์ท่ีเป็นปฏิกิริยำ

อย่ำงไร ซ่ึงจะช่วยให้เรำเข้ำใจตัวเองได้ดีข้ึน และสร้ำงพืน้ท่ีเล็กๆ  

เพ่ือกำรตัดสินใจว่ำเรำต้องกำรจะโต้ตอบอย่ำงไร ซ่ึงท�ำให้เรำ

สำมำรถเลือกที่จะประพฤติตนอย่ำงมีสติ 

กำรท่ีเรำไม่มีควำมอดทนและไม่ให้เกียรติผู้อ่ืนในกำรฟังก่อน 

ที่จะพูดสิ่งที่เรำคิด จะท�ำลำยควำมควำมสัมพันธ์ต่อกันและก่อ

ให้เกิดปัญหำ ซึง่เป็นอนัตรำยต่อควำมสมัพันธ์ของคนในสงัคม 

กำรที่เรำคอยปรับปรุงทักษะกำรสื่อสำรของเรำ เท่ำกับเป็นกำร

สร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับควำมสงบและควำมกลมเกลียวในควำม

สัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่นทั้งในปัจจุบันและอนำคต

ในพระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำนัน้ วำจำท่ีกล่ำวออกมำ

มีควำมส�ำคญัเป็นพเิศษ ค�ำพดูท่ีพดูออกมำอำจมผีลท่ีส�ำคญัใน 

ด้ำนดีหรือเป็นโทษ มันอำจจะท�ำลำยควำมสัมพันธ์หรือขจัด

ควำมแตกแยก สร้ำงศัตรูหรือเช่ือมควำมสัมพันธ์ ก่อให้เกิด
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ควำมขัดแย้งหรือควำมสงบก็ได้ ค�ำพูดเป็นตัวช้ีวัดท่ีส�ำคัญ 

อย่ำงมำกว่ำจิตใจเรำมีลักษณะเป็นอย่ำงไร เพรำะมันเป็น

เหมือนกับเป็นจุดที่โลกภำยในและภำยนอกมำบรรจบกัน และ

มีปฏิกริิยำต่อกนั ท�ำให้มกีำรแลกเปล่ียนสองทำงเกดิข้ึนระหว่ำง

ควำมคิดและกำรกระท�ำ กำรท่ีเรำจะพดูอย่ำงไรน้ัน เป็นอำกำรท่ี

แสดงให้เห็นว่ำสภำวะจิตของเรำเป็นกศุลหรืออกศุล และลักษณะ 

ของจิตท่ีเรำแสดงออกมำอำจจะมีอิทธิพลต่อผู้ฟัง ส่ิงท่ีเรำพูด

นอกจำกมีพลังท่ีเป็นโทษหรือเป็นคณุแล้ว มนัมกัจะเป็นแนวทำง

ให้เห็นว่ำเรำด�ำเนินชีวิตอย่ำงไร และลักษณะของภำษำท่ีเรำใช้ 

ยังแสดงให้เห็นสภำวะจิตของเรำ วิธีท่ีเรำพูดและกำรพูดท่ีเรำ

เลือกที่จะฟัง สะท้อนให้เห็นคุณค่ำของตัวเรำที่อยู่ภำยใน

ขอท่านเมตตาช่วยอธิบายเกี่ยวกับศีลข้อสาม 
ที่ห้ามเกี่ยวกับการประพฤติผิดในกาม

กำรประพฤติผิดในกำม เป็นกำรมีเพศสัมพนัธ์กบับุคคลท่ียงัอยู่

ในควำมดูแลของพ่อแม่หรือญำติพี่น้อง บุคคลตำมที่กฎหมำย

ก�ำหนด หรือบุคคลที่มีสำมีหรือภรรยำแล้ว อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

ตำมประเพณีนั้น กำรประพฤติผิดในกำมหมำยถึงกำรคบชู้  

ซ่ึงเป็นกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศระหว่ำงผู้ท่ีมีคู่ครองแล้วกับ 

ผู้ท่ีไม่ใช่สำมีหรือภรรยำของตนด้วยควำมยินดี ซ่ึงบุคคลผู้น้ี
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อำจจะแต่งงำนหรือหมัน้กับผู้อ่ืนแล้ว หรือเป็นท่ียอมรับกนัโดย

ทั่วไปว่ำเป็นสำมีหรือภรรยำของผู้อื่นแล้ว ซึ่งในทุกกรณี กำรมี 

เพศสัมพันธ์กับผู้ท่ีไม่ใช่สำมีหรือภรรยำของตนน้ัน ถือว่ำเป็น 

กำรกระท�ำท่ีผิดศีลธรรมอย่ำงร้ำยแรง ซ่ึงก่อให้เกดิควำมเจบ็ปวด 

และควำมทุกข์แก่ทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่ำกำรกระท�ำผิดท่ี

ส�ำคัญ คือกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับบุคคลท่ีไม่สมควร  

แต่กำรมีควำมเกี่ยวข้องกันทำงเพศในลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงไม ่

ร้ำยแรงเท่ำ ก็อำจถือได้ว่ำเป็นกำรกระท�ำผิดในระดับรองลงมำ

กำรประพฤติผิดในกำมก่อให้เกิดควำมทุกข์ ไม่ว่ำเรำจะเป็น 

ผู้กระท�ำควำมผิดนั้นหรือตกเป็นเหยื่อ ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องย่อม

เดือดร้อนทั่วกันไปหมด ปัญหำที่พระพุทธเจ้ำทรงเห็นว่ำส�ำคัญ

คือ “กำมรำคะ” ซ่ึงเป็นแรงผลักดันท่ีรุนแรงท่ีสุดอย่ำงหน่ึงท่ี 

ก่อให้เกดิควำมทุกข์และโทมนัส เพรำะสำมำรถน�ำไปสู่ควำมใคร่

ในกำมได้อย่ำงรวดเร็ว และเน่ืองจำกกำรประพฤติผิดในกำม 

อำจจะเป็นส่ิงยำกท่ีจะยับยั้งใจ พระองค์จึงทรงก�ำหนดให้กำร

ละเว้นกำรประพฤติผิดในกำมเป็นหนึ่งในข้อก�ำหนดของศีล

กล่ำวโดยสรุป สำระส�ำคัญในศีลข้อสำมมี ๒ ประกำรคือ  

กำรหลีกเล่ียงกำรท�ำร้ำยผู้อ่ืนโดยยอมท�ำตำมกำรหลอกลวง

ของกำมรำคะ และกำรควบคุมกำมรำคะ ซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ำยที ่

อำจจะเป็นเหตุน�ำมำซ่ึงกำรกระท�ำตำมควำมต้องกำรทำงเพศท่ี

ก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
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ตำมควำมเห็นแบบโลกๆ โดยทั่วไป วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญของ 

ศีลข้อนี้ในกำรห้ำมประพฤติผิดประเวณี ก็เพื่อรักษำควำม

สัมพันธ์ของคู่สมรสไม่ให้ถูกท�ำลำยโดยบุคคลภำยนอกและ 

ส่งเสริมควำมไว้วำงใจและควำมซื่อสัตย์ต่อกันของสำมีภรรยำ

เพื่อท่ีจะเข้ำใจว่ำกำรประพฤติผิดประเวณีนั้นท�ำร้ำยจิตใจและ

เป็นภัยร้ำยแรงเพียงใดนั้น เรำต้องพิจำรณำให้เข้ำใจว่ำ ผู้ที่เป็น

สำมหีรือภรรยำท่ีไม่ได้รู้เห็นกบักำรกระท�ำดงักล่ำวนัน้ จะมคีวำม

ทุกข์ใจมำกเพยีงไรเมือ่ได้ทรำบว่ำสำมหีรือภรรยำของตนนอกใจ

และคนในครอบครัวโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ลูก จะได้รับควำมทุกข์ใจ 

มำกเพียงไร เม่ือควำมผูกพันอันใกล้ชิดของผู้ใหญ่สองคนถูก

ท�ำลำยลงด้วยควำมไม่แยแสต่อส่ิงใด เพรำะเด็กจะเป็นผู้ท่ีมี

ควำมทุกข์มำกที่สุด นอกจำกนั้นยังมีควำมเครียดของผู้กระท�ำ

ผิดท้ังสอง ซ่ึงจะต้องใช้เล่ห์เหล่ียมหลอกลวงเพื่อจะปิดบัง

ควำมสัมพนัธ์ท่ีไม่ถกูต้องของตน และในขณะเดยีวกนักก็ลัวว่ำ 

ควำมลับอำจจะถูกเปิดเผยเมื่อใดก็ได้

ในทำงตรงกนัข้ำม ข้อดีของกำรละเว้นกำรประพฤติผิดประเวณี

กคื็อควำมซ่ือสัตย์ต่อคูค่รอง สำมแีละภรรยำควรจะภกัดีต่อกนั 

ยินดีพอใจในคู่ครองของตน และไม่ควรกระท�ำกำรใดๆ อันจะ

ท�ำลำยชีวิตสมรสด้วยกำรไปคบหำหญิงหรือชำยอ่ืน ในควำม

เป็นจริง พระพุทธเจ้ำทรงก�ำหนดให้สำมีและภรรยำมีหน้ำท่ี 

ต่อกนั ๕ ประกำร ซ่ึงในแต่ละข้อน้ันมีใจควำมส�ำคญัว่ำ สำมแีละ 
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ภรรยำควรจะซ่ือสัตย์ต่อกัน ซ่ึงไม่เพยีงแต่จะต้องรักษำศลีข้อท่ี

ห้ำมประพฤติผิดประเวณีเท่ำนั้น แรงบันดำลใจที่ท�ำให้ซื่อสัตย์

ต่อกนัต้องมำจำกควำมเข้ำใจว่ำ ด้วยควำมไว้วำงใจซ่ึงกนัและกนั 

และภักดีต่อกันโดยปรำศจำกควำมเห็นแก่ตัว จะท�ำให้สำมี

ภรรยำมีควำมรักใคร่กันอย่ำงแท้จริงและยั่งยืนนำน 

ศีลข้อท่ีสำมยังท�ำให้สำมีภรรยำต้องพิจำรณำดูว่ำตนมีควำม 

คำดหวังจะได้รับอะไรจำกกำรมีควำมสัมพนัธ์ทำงเพศ กำมรำคะ 

เป็นควำมอยำกที่รุนแรง ซึ่งมักจะไม่ได้ช่วยให้คนฉลำดในกำร

เลือกคู่ครอง ผู้ท่ีแสวงหำควำมสัมพันธ์ท่ีเป็นควำมรักอย่ำง

แท้จริงจำกคู่ครอง ควรเข้ำใจว่ำกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศนั้น

ไม่ใช่ควำมรักและไม่ใช่ทำงเดียวท่ีจะน�ำไปสู่ควำมสัมพันธ์อัน

ใกล้ชิด ค�ำสัญญำในกำรแต่งงำน เป็นเพียงค�ำมั่นสัญญำของ 

คนสองคน ซ่ึงจะต้องได้รับกำรรักษำและใส่ใจตลอดไปเพื่อ 

ให้ค�ำม่ันสัญญำนั้นคงอยู ่ และพระธรรมค�ำส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้ำได้ให้ค�ำแนะน�ำท่ีใช้ได้จริงพร้อมด้วยควำมเมตตำ

เพื่อเป้ำหมำยนั้น

อย่ำงไรก็ตำม ศีลและหลักกำรของศีลไม่ได้ก�ำหนดว่ำควำม

สมัพันธ์ทำงเพศเป็นเรือ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรสมรสเท่ำนั้น ศีลยัง

อนุญำตให้มีควำมสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องมีกำรแต่งงำน ทั้งนี้ให ้

เป็นไปตำมประเพณีนิยม เมื่อบุคคลเป็นผู้ใหญ่เพียงพอแล้ว  

ถงึแม้จะไม่ได้ท�ำพธีิสมรส กส็ำมำรถมคีวำมสัมพนัธ์ทำงเพศได้
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โดยควำมสมัครใจและไม่ได้มีเจตนำท่ีจะท�ำให้บุคคลใดเดอืดร้อน  

และเป็นกำรกระท�ำท่ีมิได้ละเมดิศลี หลักกำรส�ำคญักคื็อมคีวำม

เหมำะสม ไม่ได้ละเมิดกฎหมำย และไม่ได้ก่อให้เกดิควำมเสียหำย 

แก่ผู้ใดด้วยกำรมเีพศสัมพนัธ์ในทำงท่ีผิด ซ่ึงหมำยควำมว่ำไม่ได้ 

มีควำมสัมพันธ์กับบุคคลท่ีไม่สมควร และได้มีกำรเคำรพต่อ

ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวของบุคคลอื่น

เม่ือมองในแง่จิตวิญญำณ กำรละเว้นจำกกำรมีควำมสัมพันธ์

ใกล้ชิดทำงกำย เป็นกำรช่วยควบคุมจิตไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับ 

กำมรำคะ กำรควบคุมเช่นนั้นเป็นเร่ืองส�ำคัญในกำรฝึกอบรม

ทำงจิตใจของกำรประพฤติพรหมจรรย์ ซ่ึงจะน�ำไปสู่กำรสละชีวิต

ทำงโลก และกำรบรรลุถึงควำมส�ำเร็จในกำรรักษำพรหมจรรย์

ของพระภิกษุสงฆ์และแม่ชี

พระพทุธเจ้ำทรงเปรียบเทียบควำมใคร่ในกำมไว้อย่ำงยอดเยีย่ม  

พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ ควำมใคร่แทรกไปในจิตท่ีมิได้รับกำรฝึก

เหมือนกับฝนท่ีตกลงบนหลังคำจำกท่ีมุงไว้ไม่ดี ผู้รู้ไม่ดูแลจิต

ซ่ึงเปรียบเสมือนกับร้ัวท่ีเปิดออกเพื่อปล่อยให้ควำมคิดและ

ควำมต้ังใจเก่ียวกับกำมำรมณ์ไหลซึมเข้ำไปในค�ำพูดและกำร 

กระท�ำของตน เมื่อกำรมีเพศสัมพันธ์ถูกใช้เพื่อสนองควำมใคร่

ของตนเอง มันก็จะเป็นกำรท�ำลำยศีลธรรมและกลำยเป็นพลัง

แห่งควำมช่ัวร้ำย อย่ำงไรกต็ำม เมือ่ควำมสัมพนัธ์ทำงเพศถกูใช้ 

อย่ำงฉลำดเพือ่สร้ำงและผูกพนัครอบครัว มันกจ็ะกลำยเป็นพลัง 
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แห่งควำมดี แต่ควำมดีข้ันสูงสุดน้ันมำจำกกำรงดเว้นควำม

สัมพันธ์ทำงเพศโดยส้ินเชิง ซ่ึงท�ำให้ต้องติดตำมหำท่ีมำของ 

กำมรำคะไปจนถึงสำเหตุหลักที่ฝังลึกอยู่ในใจ เพื่อจะถอดถอน

ควำมคิดและควำมต้องกำรทำงกำมรำคะทั้งหมด

มนุษย์ทุกคนมีควำมสำมำรถท่ีจะควบคุมและเอำชนะควำม

ต้องกำรท่ีเป็นภยัเหล่ำนีไ้ด้ถ้ำต้องกำรจะท�ำ ด้วยกำรมีศีลในกำร 

กระท�ำของเรำท้ังหมด ศีลข้อสำมท�ำให้เป็นไปได้ท่ีจะมีชีวิต 

ที่สุขสงบขึ้น มีควำมสุขมำกขึ้น และมีควำมเชื่อใจกันและเชื่อ 

ในตนเองมำกขึ้น แต่ทั้งหมดก็ขึ้นกับควำมสำมำรถของเรำที่จะ

รับผิดชอบต่อเสรีภำพพื้นฐำนของเรำในกำรเลือกที่จะกระท�ำ

เหตุใดความมึนเมาจึงถือว่าเป็นอันตราย

ส�ำหรับชำวพุทธ หลักควำมประพฤติทำงด้ำนศีลธรรมอยู่ท่ีศีล 

ห้ำข้อ ศีลส่ีข้อแรกเป็นพื้นฐำนของคุณธรรมในศำสนำต่ำงๆ 

หลำยศำสนำ แต่พระพทุธเจ้ำทรงเพิม่ศลีข้อห้ำ เพือ่รักษำศลีอีก  

ส่ีข้อ กล่ำวคอืให้งดเว้นจำกกำรเสพสุรำเมรัย ในกำรกระท�ำเช่นน้ัน 

พระองค์ทรงก�ำหนดให้งดเว้นกำรเสพของมึนเมำไว้ในหัวใจของ

พระธรรมค�ำสั่งสอนของพระองค์
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ผู้ท่ีเมำสุรำหรือเสพยำเสพติด มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะฆ่ำผู้อ่ืน  

ลักขโมย พดูเท็จ ประพฤติผิดประเวณ ีและกระท�ำส่ิงต่ำงๆ ท่ีท�ำ 

ให้ผู้อื่นได้รับควำมเจ็บปวด เป็นคนประมำท ท�ำสิ่งที่เป็นอกุศล 

หรือท�ำให้เกดิควำมเสียหำยต่ำงๆ ได้มำกกว่ำคนท่ัวไป จะเห็นได้

ชัดว่ำศีลข้อท่ีห้ำน้ันมีเจตนำท่ีจะช่วยให้เรำสำมำรถรักษำศีลอีก 

ส่ีข้อ แต่พระพทุธเจ้ำทรงมเีหตุผลอ่ืนท่ีส�ำคญักว่ำในกำรประณำม 

กำรเสพสุรำยำเสพติด พระพุทธเจ้ำทรงมีพระประสงค์ที่จะให้มี

กำรรักษำจิตให้ใสสว่ำง ซึ่งเป็นพื้นฐำนของควำมประพฤติที่อยู่

ในศีลธรรมและกำรกระท�ำต่ำงๆ ที่เป็นกุศล 

กำรรักษำศลีเพยีงอย่ำงเดียวน้ัน ไม่เพยีงพอท่ีจะท�ำให้เป็นคนดี  

มีเมตตำ และมคีวำมรับผิดชอบ เรำต้องไตร่ตรองและเข้ำใจควำม 

ส�ำคัญของหลักกำรทำงศีลธรรมท่ีเป็นพื้นฐำน เพื่อให้บรรลุ 

เป้ำหมำยนัน้ เรำต้องระมัดระวังเก่ียวกับเจตนำในกำรกระท�ำส่ิง

ต่ำงๆ ของเรำ

กำรท่ีจะท�ำจิตให้ใสสว่ำงและมทัีศนคติท่ีเป็นกลำง กเ็ป็นส่ิงท่ีท�ำ 

ได้ยำกแม้ในยำมปกติที่เรำไม่ได้เสพสิ่งมึนเมำ แต่มันก็แทบจะ

เป็นไปไม่ได้เลยในยำมท่ีเรำเมำสุรำหรือเสพยำเสพติด สุรำเมรัย

และยำเสพติดท�ำให้ผู้เสพรู้สึกว่ำไม่มีใครจะท�ำอะไรตนเองได้  

มีควำมคึกคะนอง และไม่กลัวอะไรท้ังส้ิน ซ่ึงเป็นเวลำท่ีเขำมี

ควำมเส่ียงท่ีสุดท่ีจะตัดสินใจท�ำส่ิงท่ีโง่เขลำและเป็นอันตรำย 

ควำมมึนเมำน�ำไปสู่กำรกระท�ำท่ีควบคมุตนเองไม่ได้ ซ่ึงสะท้อน
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ให้เห็นควำมประมำทในกำรท่ีไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจำก

กำรกระท�ำของตน แน่นอนท่ีสุดควำมประมำทหมำยถึงกำร 

กระท�ำท่ีมเีจตนำเป็นอกศุล เมือ่ส่ิงนัน้เกดิข้ึน เรำอำจจะเห็นควำม 

เจ็บปวดที่เกิดขึ้นและควำมเจ็บช�้ำน�้ำใจที่เป็นผลติดตำมมำ

ควำมมึนเมำเป็นปัญหำท่ีเกิดข้ึนในสังคมสมยัปัจจุบัน พฤติกรรม

ที่ท�ำลำยตนเอง โดยมีนักแสดง นำงแบบ และดำรำยอดนิยม

มำช่วยส่งเสริมท�ำให้ดูน่ำสนใจกว่ำท่ีควร จงึท�ำให้คนจ�ำนวนมำก 

อดใจไม่ได้ท่ีจะเลียนแบบ ในหลำยด้ำนมันแสดงให้เห็น

วัฒนธรรมท่ีนิยมกันของเรำในกำรหมกมุ่นอยู่กับควำมบันเทิง

และควำมสนุกทำงกำมรำคะ และกำรใช้วิธีแก้ไขปัญหำพอให้

พ้นตัว เพื่อสนองควำมต้องกำรของตนเองจำกสิ่งเหล่ำนั้น ผู้ที ่

ใช้ชีวิตอยู ่กับกำรเสพส่ิงของมึนเมำมักจะยึดติดกับทุกส่ิง 

ทุกอย่ำงท่ีท�ำให้เขำไม่รู้คุณค่ำของส่ิงท่ีอยู่ภำยในตนและพลัง

อ�ำนำจท่ีจะควบคุมจิตใจ ซ่ึงท�ำให้ยำกท่ีจะมองเห็นพลังนั้น 

นอกจำกนั้น มันยังท�ำให้เขำไม่เชื่อว่ำสิ่งนั้นมีอยู่จริง

ในระดบัท่ีลึกลงไป กำมรำคะ โทสะ และควำมกลัว เป็นอำรมณ์ท่ี

เป็นพษิท่ีมำปิดบังผู้รู้ และท�ำให้กำรตัดสินใจของเรำในเร่ืองต่ำงๆ  

ผิดพลำดมำกพอกบัสุรำเมรัยหรือยำเสพติด พระธรรมค�ำส่ังสอน 

ของพระพุทธเจ้ำเป็นส่ิงท่ีช่วยท�ำให้อำรมณ์สงบลงได้ด้วยกำรท่ี

เรำเรียนรู้วิธีท่ีจะท�ำจิตให้สงบและควบคมุมนัได้ เพือ่ท่ีเรำจะได้

ไม่หลงมัวเมำอยู่กับสิง่เหล่ำนั้น และสำมำรถด�ำเนินชีวติไปด้วย
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ควำมระมดัระวัง สงบ และฉลำด แต่สังคมเรำกลับส่งเสริมส่ิงท่ี

ตรงกันข้ำม เกือบทุกอย่ำงในวัฒนธรรมสมัยนิยมถูกออกแบบ

ให้เผำอำรมณ์ให้เร่ำร้อน ซ่ึงท�ำให้จิตไม่สงบ ส่ือรบกวนเรำในทุก 

วิถีทำงด้วยเสียงและภำพท่ีท้ำทำยในขณะท่ีเรำเข้ำไปอยู่ใน

สถำนกำรณ์ ซ่ึงต้องกำรท่ีจะท�ำให้เรำต่ืนเต้นและจิตส่งออก

ตลอดเวลำ ดงันัน้เรำจึงหลงมวัเมำอยูก่บักำรกระตุ้นผัสสะอย่ำง

ไม่หยุดยั้งและเห็นว่ำเป็นควำมบันเทิง และส่ิงเหล่ำน้ันเกิดข้ึน

ก่อนที่สำรเสพติดถูกผสมเพิ่มเข้ำมำอีก

นอกจำกน้ัน สังคมของเรำยังให้ควำมส�ำคญักบัควำมเป็นหนุม่สำว  

ควำมมีพลัง ควำมสดใส และควำมมีชีวิตชีวำ ในทำงพระพทุธศำสนำ 

เรำอำจจะเรียกส่ิงเหล่ำนี้ว่ำควำมหลงมัวเมำอยู่ในควำมเป็น 

หนุ่มสำว ซึ่งเป็นสภำวะที่น�ำไปสู่น�ำไปสู่ควำมประมำท ซึ่งท�ำให้

มกีำรตัดสินใจผิดพลำด และมีผลท�ำให้มพีฤติกรรมท่ีเป็นอกศุล 

ควำมมีชีวิตชีวำและควำมก้ำวร้ำวของคนหนุ่มสำวหลอกให้คิด 

ว่ำส่ิงเหล่ำน้ีไม่มีอะไรสำมำรถท่ีจะท�ำลำยได้ และไม่ได้มีข้อ 

เสียหำยอะไร 

ดังน้ันเพือ่ท่ีจะได้หำยหลงมัวเมำอยู่กับควำมเป็นหนุม่สำวของตน  

พระพุทธเจ้ำทรงสอนให้พิจำรณำควำมจริงท่ีเท่ียงแท้แน่นอน 

ทุกวันว่ำ สักวันหนึง่เรำทุกคนจะต้องแก่ เจ็บ และตำย กำรเตือน

ตัวเองอยู่เสมอว่ำ เรำจะต้องแก่ เจ็บ และตำย และทุกสรรพสิ่ง 

ท่ีอยูร่อบตัวเรำจะต้องเปล่ียนแปลงนัน้ เท่ำกบัเป็นกำรงดเว้นจำก 
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กำรเสพ “ยำเสพติด” แห่งควำมเป็นหนุ่มสำว และควำมสุขที่

ไม่จีรังยั่งยืนท่ีติดตำมมำ ซ่ึงช่วยขจัดกิเลสควำมหลงออกจำก

จิตใจ และได้อยู่กับควำมเป็นจริง

นอกจำกข้อห้ำมต่ำงๆ แล้ว ศีลท่ีแท้จริงน้ันหมำยรวมถึงส่ิง 

อ่ืนๆ อีก และศลีข้อห้ำซ่ึงห้ำมเสพสุรำเมรัยและของมนึเมำต่ำงๆ 

น้ันเป็นตัวอย่ำงท่ีแสดงให้เห็นเร่ืองน้ีเป็นอย่ำงดี ค�ำม่ันสัญญำ

ง่ำยๆ ว่ำจะไม่เสพสำรใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมประมำท แสดงให ้

เห็นคุณสมบัติท่ีน่ำสรรเสริญในหัวใจของเส้นทำงอริยมรรค  

ซ่ึงได้แก่ ควำมใสสว่ำงสติ ปัญญำ กำรควบคมุตนเอง และกำรม ี

จิตเป็นปกติ ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มีคุณค่ำ

ควรแก่กำรรักษำ 

เม่ือพจิำรณำศีลข้อห้ำเช่นนี ้เรำจะพบว่ำพระธรรมค�ำส่ังสอนของ 

พระพุทธเจ้ำนั้น เป็นทำงด�ำเนินที่น�ำไปสู่ควำมสงบของจิตอย่ำง

แท้จริง
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เราควรอยู่กับ 

ปัญหาของชีวิตให้ได้ 

โดยไม่ต่อต้าน  

เราควรพยายามท�าให ้

แต่ละสถานการณ ์

เป็นเสมือนมิตร ไม่ใช่ศัตรู
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กระผมควรท�าอย่างไรจึงจะระงับโทสะได้

กำรท่ีจะเข้ำใจวิธีป้องกันไม่ให้ควำมโกรธเกดิข้ึนในใจเรำ เรำต้อง

รู้จักอำรมณ์ของเรำว่ำเป็นอย่ำงไร และมีผลกระทบต่อเหตผุลที่

เรำมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่ำงไร โดยท่ัวไปอำรมณ์มีสองแบบ 

ซ่ึงตรงกนัข้ำมกนั แบบหนึง่เป็นปฏิกริิยำท่ีเรำแสดงควำมไม่พอใจ 

ต่อผู้อ่ืนและปฏิสัมพันธ์ของเรำท่ีมีต่อเขำ อีกแบบหน่ึงเป็น

ปฏิกิริยำท่ีเรำแสดงออกมำเป็นท่ีพอใจแก่ผู้อ่ืนและปฏิสัมพันธ์

ที่เรำมีต่อเขำ เรำควรถำมตนเองว่ำ อำรมณ์นี้มำจำกไหน อะไร

เกิดขึ้นเมื่อฉันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

ในควำมเป็นจริง เม่ือมีคนชมเรำหรือต�ำหนเิรำ กจ็ะมีเพยีงแต่เสียง 

ของเขำเท่ำน้ันท่ีเข้ำมำกระทบหูของเรำ เม่ือคนท�ำกิริยำท่ำทำง 

ยิม้ กรำบไหว้เรำ เป็นต้น มนักเ็ป็นเพยีงแสงและสีเท่ำนัน้ท่ีเข้ำมำ 

กระทบตำของเรำ ในท�ำนองเดียวกัน เม่ือเรำถูกตีหรือถูกเตะ  

มันก็เป็นเพียงกำรกระทบกันของวัตถุเท่ำนั้น ในประสบกำรณ์

เหล่ำนี้ก็มีเพียงอวัยวะของร่ำงกำยและอำยตนะอื่นๆ ที่ออกมำ 

กระทบกับสิ่งแวดล้อมภำยนอก กำรรับรู้ของเรำจำกกำรที่กำย

และจิตของเรำไปสัมผัสเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืนและส่ิงอ่ืนนั้น 

เป็นเพยีงภำพลวงตำ เรำควรพยำยำมท่ีจะท�ำควำมเข้ำใจว่ำเรำถกู 

ควำมรู้สึกชอบและไม่ชอบหลอกลวงเรำ และพยำยำมปรับกำร

ตอบสนองของเรำให้ถกูต้อง ถ้ำเรำท�ำได้ เรำกจ็ะไม่แยกแยะผู้คน 
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ตำมควำมชอบและไม่ชอบของเรำโดยอัตโนมัติ และเรำกจ็ะเร่ิม

ปฏิบัติต่อพวกเขำโดยปรำศจำกควำมรู้สึกใดๆ อย่ำงแท้จริง

เม่ือเรำมองดูผู้อ่ืนโดยปรำศจำกควำมรู้สึก เรำกจ็ะไม่แสดงควำม

ชอบหรือไม่ชอบของเรำออกมำในทันทีทันใด ถ้ำเรำสำมำรถ

ปล่อยวำงได้อย่ำงแท้จริง เรำก็จะสำมำรถพิจำรณำสภำวะของ

มนุษย์ได้ ในกำรกระท�ำเช่นนี้ เรำพยำยำมที่จะเข้ำใจควำมทุกข ์

ของเขำและรู้ว่ำกำรกระท�ำของเขำเป็นผลมำจำกอวิชชำและ 

ควำมหลง เหตุใดคนเรำจึงเกลียดชังผู้อื่น มีควำมใจร้ำย อิจฉำ

ริษยำ หยิง่ยโส และโหดร้ำยรุนแรง เหตุใดเขำจงึมีควำมรู้สึกและ 

อำรมณ์เช่นน้ัน เหตุใดเขำจึงไม่สำมำรถท่ีจะควบคุมตนเองได้  

นีเ่ป็นเพรำะเขำไม่รู้ตัว เพรำะอำรมณ์ของเขำถกูผลักดนัด้วยควำม 

เห็นแก่ตัวและควำมยึดม่ันถือม่ันอย่ำงรุนแรง เรำควรเข้ำใจสภำวะ 

ของเขำและสงสำรเขำ จริงๆ แล้วคนเหล่ำนีก้เ็หมอืนเดก็ เม่ือเดก็ 

เจอคนแปลกหน้ำ บำงคร้ังพวกเขำกท็�ำกริิยำท่ีไม่สุภำพ แต่ผู้ใหญ่ 

จะไม่โกรธเด็กเพรำะรู้ว่ำเด็กยังไม่รู้จักว่ำอะไรถูกอะไรผิด

คนบำงคนรู้สึกว่ำเขำมีเหตุผลที่จะโกรธ และด้วยเหตุนั้นเขำจึง

เช่ือว่ำควำมโกรธไม่ใช่ส่ิงท่ีผิด เขำรู้สึกว่ำกำรท่ีเขำโกรธเป็นส่ิงท่ี 

สมควรแล้ว โดยเขำจะโทษผู้อื่นที่ท�ำให้เขำโกรธ มันจะต้องเป็น 

ควำมผิดของใครสักคนเสมอ แต่ไม่ใช่ควำมผิดของฉนันะ ปัญหำ 

กคื็อเม่ือเรำแสดงอำรมณ์โกรธออกมำ เรำกจ็ะได้รับกำรตอบโต้

ด้วยควำมโกรธจำกผู้อื่นเช่นกัน 
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พระพทุธเจ้ำเองตรัสว่ำ “โทสะไม่ได้ระงับด้วยโทสะท่ีเพิม่มำกข้ึน 

แต่โทสะจะระงับได้ด้วยส่ิงท่ีตรงกนัข้ำม น่ันกคื็อควำมไม่โกรธ” 

เมื่อเรำแสดงควำมโกรธออกมำ ไม่ว่ำเรำจะมีเหตุผลดีเพียงไร 

ท่ีท�ำให้เห็นว่ำเรำควรโกรธ แต่เรำได้ท�ำให้ผู้ท่ีเรำโกรธมีควำม

รู้สึกเป็นปฏิปักษ์ข้ึนมำ ถึงแม้ว่ำเรำจะรู้สึกว่ำเรำเป็นฝ่ำยถกูมำก 

สักเพียงไรในขณะนั้น ทุกอย่ำงท่ีเรำได้รับกลับคืนมำก็คือกำร

แสดงควำมโกรธจำกอีกฝ่ำยหนึ่งท่ีรุนแรงไม่แพ้กัน หำกเรำ

พิจำรณำไตร่ตรองให้ดี เรำก็จะเห็นสิ่งนั้นได้อย่ำงชัดเจน

โทสะทุกรูปแบบ ถงึแม้จะดเูสมอืนว่ำมเีหตุผลท่ีดีหรือสมควรนัน้  

เกดิจำกควำมรู้สึกไม่พอใจหรือเกลียดชัง ไม่ว่ำกำรกระท�ำท่ีแสดง 

ควำมโกรธจะออกมำในรูปแบบท่ีรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ตำม 

สำเหตุก็คือควำมโกรธนั่นเอง และกำรแสดงควำมโกรธออกมำ 

จะไม่ก่อให้เกิดสถำนกำรณ์ท่ีน�ำไปสู่กำรให้อภัยหรือคืนดีกัน 

เรำอำจจะมีข้อแก้ตัวส�ำหรับควำมโกรธและกำรโทษผู้อ่ืนเสมอ 

ปัญหำส�ำคญัไม่ได้อยูท่ี่เขำผู้น้ันและส่ิงท่ีเขำท�ำ แต่ปัญหำส�ำคญัอยู่ 

ท่ีควำมโกรธท่ีอยู่ภำยในใจของเรำซ่ึงรอข้อแก้ตัวท่ีจะออกมำ และ

แน่นอนที่สุดข้อแก้ตัวจะมีอยู่เสมอ อำรมณ์ที่เป็นโทษก็จะเป็น 

อำรมณ์ท่ีเป็นโทษอยูน่ัน่เองไม่ว่ำจะมีเหตุผลใดมำสนบัสนนุ สำเหตุ 

ท่ีท�ำให้เกดิอำรมณ์โกรธในใจเรำน้ัน เป็นส่ิงท่ีเรำต้องหำทำงแก้ไข

ควำมโกรธและควำมหงุดหงิดร�ำคำญใจมักจะเกิดข้ึนในจิต 

เมื่อเรำเจอกับผู้ท่ีเรำรู้สึกไม่ชอบหรือน่ำกลัว ควำมรู้สึกเช่นน้ี
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ท�ำให้เรำไม่ชอบคนคนนัน้ แต่หำกเรำมองจำกอีกมุมหน่ึง เมือ่เรำ 

ได้รับควำมเจ็บปวดเน่ืองจำกกำรเจ็บป่วย เรำทรำบดีว่ำควำม

เจบ็ปวดนัน้เกดิข้ึนเน่ืองจำกเรำป่วย ถงึแม้ว่ำเรำจะไม่ชอบควำม

เจ็บปวดดังกล่ำว แต่มันก็ไร้สำระเกินไปหำกเรำจะโกรธควำม

เจ็บปวดน้ัน หรือโกรธร่ำงกำยท่ีเป็นต้นเหตุของควำมเจ็บปวด 

ในท�ำนองเดียวกัน พฤติกรรมท่ีไม่เป็นมิตรของคนก็เป็นผล 

มำจำกกำรท่ีเขำมีจิตใจท่ีไม่ปกติ เขำกระท�ำไปตำมอ�ำนำจของ

กิเลส แล้วเหตุใดเรำจะไปโกรธคนท่ีเป็นเหยื่อควำมหลงของ

ตนเอง เรำควรจะสงสำรเขำมำกกว่ำไหม อำจจะเป็นกำรยำก

ท่ีจะต้องทนต่อพฤติกรรมท่ีไม่เป็นมิตรของผู้อ่ืน แต่หำกเรำ 

เข้ำใจสถำนกำรณ์ที่แท้จริง เรำก็จะมีควำมอดทนกับปัญหำนั้น 

ได้มำกข้ึน เมื่อเรำต้องเผชิญกับพฤติกรรมท่ีไม่ดีของผู้อ่ืน  

เรำควรจะระลึกว่ำกำรกระท�ำท่ีมำจำกใจของเขำท่ีมุ่งร้ำยต่อ 

ผู้อ่ืนน้ัน เป็นกำรสร้ำงเหตุท่ีจะก่อให้เกดิควำมทุกข์แก่ตัวเขำเอง 

ในภำยภำคหน้ำ เมื่อทรำบเช่นนี้แล้ว เรำจะไปโกรธเขำเพื่อ 

อะไรกัน

ควำมหยิง่ผยองและควำมหลงตนเอง เป็นอุปสรรคท่ีปิดกัน้ท�ำให้

คนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถเข้ำใจควำมจริง ในกำรแก้ไขปัญหำนี้  

พวกเขำต้องไม่หลงตนเอง ในระดับหน่ึงเขำต้องยอมรับว่ำทุกคน

ไม่ได้แตกต่ำงกัน คนส่วนใหญ่ไม่อยำกท่ีจะคดิเช่นนี ้แต่ด้วยกำร 

ยอมรับว่ำทุกคนเหมอืนกนั เขำกจ็�ำต้องละท้ิงเหตุผลส่วนตัวและ

พฤติกรรมท่ีเคยกระท�ำหลำยส่ิงหลำยอย่ำง เขำจะเลิกมองว่ำผู้อ่ืน 
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เป็นศัตรูท่ีแท้จริง เพรำะในเมื่อเขำก็เหมือนกับคนอ่ืนๆ แล้ว  

กำรเกลียดผู้อื่นนั้นก็เหมือนกับเป็นกำรเกลียดตนเอง

เมื่อเรำคิดว่ำคนเรำแตกต่ำงกัน เรำก็จะแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นว่ำ 

เรำคอืใคร เรำมักจะเกลียดคนบำงคนและรักคนบำงคน ซ่ึงเป็น 

วิธีแสดงตัวตนของเรำว่ำเรำน้ันไม่เหมือนกับคนท่ีเรำไม่ชอบ  

เรำมกัจะแสดงอำรมณ์รุนแรงออกมำเพรำะมนัเป็นกำรแสดงให้

เห็นว่ำเรำน้ันแตกต่ำงจำกผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อของอำรณ์ท่ีรุนแรง 

ของเรำ เรำมักจะมองว่ำผู้อ่ืนเป็นศัตรู เพรำะมันท�ำให้เรำรู้สึก

ถึงควำมมีตัวตนมำกยิ่งขึ้น

โดยทั่วไปศัตรูของเรำจะมีสองประเภท ประเภทแรกเป็นคนที่มี

ลักษณะใจร้อนและไม่เป็นมิตร และอีกประเภทเป็นคนท่ีปกติ

อัธยำศยัด ีแต่บำงคร้ังอำจจะพ่ำยแพ้ต่อพลังของโทสะ เรำมกัจะ 

ไม่พอใจกับพฤติกรรมท่ีก้ำวร้ำวท้ังสองแบบ แต่มันเป็นกำร

สมควรแล้วหรือ ไฟเป็นของร้อนตำมธรรมชำติและอำจจะ 

ไหม้เรำได้ถ้ำเรำไม่ระมัดระวัง แต่เรำไม่เคยโกรธท่ีไฟมันร้อน 

ในท�ำนองเดียวกัน มันก็ไม่ถูกต้องถ้ำเรำจะถือสำคนใจร้อนท่ี

ก�ำลังโกรธ และมันไม่ถูกต้องที่จะไม่พอใจพฤติกรรมของคนที่

ตกอยู่ภำยใต้อ�ำนำจของควำมโกรธ มันเหมือนกันกับไปโกรธ

ท้องฟ้ำเพรำะดวงอำทิตย์ท�ำให้เรำร้อน คนบำงคนกลำยเป็นคน

ก้ำวร้ำวเพรำะใจของเขำตกอยู่ในอ�ำนำจของอำรมณ์ท่ีเป็นโทษ 

เน่ืองจำกเขำตกเป็นเหย่ือของควำมคิดท่ีเป็นโทสะ ดงันัน้เรำควร 
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จะไม่พอใจกบัตัวโทสะหรือควำมโกรธมำกกว่ำตัวบุคคลท่ีมโีทสะ

ดังกล่ำว

ในควำมขัดแย้งระหว่ำงคนสองคน จะต้องมฝ่ีำยใดฝ่ำยหนึง่เป็น

ผู้กระท�ำก่อน และอีกฝ่ำยหน่ึงตกเป็นเหยื่อของควำมก้ำวร้ำว  

ท้ังคูต่กอยูใ่นสถำนกำรณ์ท่ีข้ึนอยูก่บัท้ังสองฝ่ำย เช่น ในกรณท่ีีมี 

กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย ควำมเจ็บปวดท่ีเรำรู้สึกได้นัน้มำจำกสองทำง  

คือจำกผู้ท่ีท�ำร้ำยเรำ และจำกร่ำงกำยท่ีได้รับควำมเจ็บปวด 

ควำมทุกข์น้ีข้ึนอยู่กับว่ำเรำมีควำมยึดมั่นถือม่ันต่อร่ำงกำยมำก

น้อยเพียงไรและควำมรุนแรงของบำดแผลท่ีเกิดข้ึนกับร่ำงกำย 

อำวุธของผู้ท่ีท�ำร้ำย และควำมผูกพนัท่ีเรำมต่ีอร่ำงกำยเป็นสำเหตุ 

ของควำมทุกข์ ถ้ำเรำไม่มีอุปำทำนควำมยดึม่ันถอืมัน่กบัร่ำงกำย

ของเรำมำก เรำก็จะไม่เป็นทุกข์มำกกับควำมเจ็บปวดที่เกิดขึ้น

ประสบกำรณ์เช่นน้ันส่วนมำกจะมีกรรมเป็นผู้ก�ำหนด เหตุกำรณ์

ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเรำไม่สำมำรถควบคุมได้นั้น มักจะเป็นผลมำจำก

กำรกระท�ำในอดีต ซ่ึงหมำยควำมว่ำกำรท่ีเรำจะกล่ำวโทษใคร

ผู้ใดผู้หนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด มันมักจะเป็นผลจำก 

กำรกระท�ำของเรำเองซ่ึงท�ำให้มผู้ีมำท�ำร้ำยเรำ แต่หำกเรำสำมำรถ 

ท�ำจิตให้สงบในขณะที่ถูกด่ำว่ำหรือท�ำร้ำยร่ำงกำย และมีควำม

อดทนต่อควำมเจ็บปวด เรำสำมำรถเปล่ียนศตัรูภำยนอกของเรำ 

และอำรมณ์โกรธและควำมเกลียดชังซ่ึงเป็นศัตรูภำยในของเรำ 

แทนท่ีจะมองศตัรูภำยนอกของเรำว่ำเป็นปฏิปักษ์ เรำรู้ว่ำเขำสอน 
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บทเรียนท่ีมีค่ำให้แก่เรำและท�ำประโยชน์ให้เรำมำก ในแง่นี ้เรำควร 

ยินดีที่ศัตรูของเรำมำช่วยในกำรปฏิบัติธรรมของเรำ เขำท�ำสิ่งที่

เพ่ือนหรือคนท่ีรักเรำท�ำไม่ได้ ด้วยกำรท่ีศตัรูของเรำท�ำให้เรำเห็น

ว่ำกิเลสของเรำเป็นอย่ำงไร เขำท�ำให้เรำมีโอกำสที่จะท�ำให้เรำมี

ควำมอดทนและและควำมมุ่งมั่นอย่ำงแรงกล้ำท่ีจะก�ำจัดโทสะ

และควำมเกลียดชังที่อยู่ในหัวใจของเรำ

กระผมเคยได้ยินมาว่า
ความอยากไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดี

ถูกต้อง ควำมโลภควำมอยำกมผีลร้ำยต่อจิตใจ แต่คนส่วนมำก 

ไม่ทรำบว่ำมันเป็นโทษ ไม่ค่อยมีใครถำมอำตมำว่ำ เรำจะก�ำจัด 

ควำมอยำกได้อย่ำงไร คนส่วนใหญ่อยำกจะรู้วิธีก�ำจดัโทสะ เพรำะ 

โทสะเป็นอำรมณ์ท่ีไม่ดี แต่ควำมอยำกถูกมองว่ำเป็นอำรมณ์

ในทำงที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเรำสำมำรถสนองควำมอยำก

ด้วยกำรได้รับส่ิงท่ีเรำต้องกำร คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่ำควำม 

อยำกเป็นส่ิงท่ีผิด ถึงแม้ว่ำมันเป็นหน่ึงในยำพิษร้ำยสำมอย่ำง 

ที่เป็นสำเหตุท�ำให้คนเวียนว่ำยตำยเกิดอยู่ในวัฏสงสำร

ควำมอยำกแตกต่ำงกับควำมโกรธ ควำมอยำกไม่ได้ก่อให้เกิด

อันตรำยโดยตรงกับผู้อ่ืน แต่กำรก�ำจัดควำมโกรธเป็นส่ิงท่ี 
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ยำกมำก เพรำะคนส่วนมำกไม่ได้เห็นว่ำควำมโกรธเป็นปัญหำ 

คนพอใจท่ีจะมีควำมอยำกอย่ำงมขีอบเขตในระดับหนึง่ เขำอยำก 

ได้เส้ือผ้ำท่ีสวยงำม อำหำรท่ีอร่อย ท่ีอยู่อำศัยท่ีสุขสบำย เป็นต้น 

ประสำทสัมผัสของเขำถกูกระตุ้นเมือ่เขำยอมท�ำตำมควำมอยำก 

คนมักจะรู้สึกว่ำถ้ำเขำไม่แสวงหำส่ิงท่ีเขำต้องกำรอย่ำงจริงจัง 

ชีวิตเขำจะจืดชืด น่ำเบ่ือหน่ำย และไม่น่ำสนใจ ในท่ีสุดก็จะ

มีคนเพียงไม่กี่คนท่ีมองเห็นเหตุผลว่ำเหตุใดเรำควรท่ีจะละ 

ควำมอยำก

เศรษฐกิจของโลกส่วนใหญ่ถูกขับเคล่ือนด้วยควำมอยำกและ

วัฒนธรรมบริโภคนิยม ผู้บริโภคถูกชักจูงให้กระท�ำตำมควำม

อยำก โดยพวกเขำได้รบัค�ำแนะน�ำว่ำต้องซื้อให้มำกขึน้แล้วจะมี 

ควำมสุข ลัทธิบริโภคนยิมมเีป้ำหมำยอยูท่ี่กำรมุง่สร้ำงควำมอยำก 

ของผู้บริโภค ซ่ึงถูกกระตุ้นให้มีมำกข้ึนด้วยกำรโฆษณำชวนเช่ือ

ท่ีเน้นไปท่ีควำมต้องกำรควำมปลอดภัยและกำรเป็นท่ียอมรับ

ในสังคม บริษัทท่ีผลิตส่ิงของส�ำหรับอุปโภคบริโภคได้ทุ่มทุน

จ�ำนวนมหำศำลในกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และโฆษณำจูงใจ

ให้ผู้บริโภครู้สึกว่ำตนต้องซ้ือสินค้ำรุ่นล่ำสุด กำรโฆษณำถูก

ออกแบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้สึกว่ำตนยังมีควำมไม่พอใจ

ในส่ิงท่ีมีอยูแ่ละยังขำดอะไรบำงอย่ำงอยู่ ซ่ึงท�ำให้เขำต้องบริโภค

เพิม่มำกข้ึนด้วยควำมคิดผิดๆ ว่ำ เมือ่ได้ซ้ือส่ิงท่ีตนอยำกได้แล้ว  

ตนจะมีควำมสบำยใจและพอใจ
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บุคคลท่ีร�่ำรวยและมีทรัพย์สมบัติซ่ึงได้รับกำรยกย่องให้เป็น 

แบบอย่ำง มักจะเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดควำมอยำก เรำอยูใ่นสังคมท่ี

ให้คุณค่ำกบักำรครอบครองทรัพย์สินและเงินทองท่ีต้องมเีพือ่ท่ี

จะได้มำซ่ึงส่ิงของเหล่ำนัน้ เน่ืองจำกวัฒนธรรมของเรำมแีนวโน้ม 

ไปในกำรให้คุณค่ำกับควำมอยำก เรำจึงไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับ

ภยัท่ีเกดิจำกควำมอยำกเหล่ำนัน้ เม่ือคนเห็นว่ำคนหำเงินเก่งเป็น 

วีรบุรุษ พวกเขำจงึไม่เห็นข้อเสียของควำมอยำกจนกระท่ังมนัสำย 

เกนิไป ในท่ีสุดควำมอยำกท่ีจะมีเงินและทรัพย์สินมำกจนเกนิไป

ท�ำให้พวกเขำตกลงไปในเส้นทำงท่ีมดืมนซ่ึงน�ำไปสู่ควำมผิดหวัง

กบัส่ิงท่ีได้รับ และพร้อมท่ีจะท�ำทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีจะท�ำให้มีรำยได้

มำกข้ึน ควำมอยำกท�ำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง แต่ในยำมเศรษฐกจิ

ตกต�่ำและมีปัญหำทำงกำรเงนิเกิดขึน้ ควำมอยำกนั้นก็จะจบลง

ด้วยกำรท�ำลำยเศรษฐกจิเช่นกนั วิกฤติเศรษฐกจิมสีำเหตุหลำย

ประกำร แต่สำเหตุส�ำคัญก็คอืคนจ�ำนวนมำกตัดสินใจผิดหลำยเร่ือง 

เพรำะเขำตกเป็นเหยื่อของเสียงหลอกลวงของควำมอยำก

ควำมเป็นอยูข่องมนุษย์น้ันเก่ียวข้องกบัควำมอยำกและควำมยุง่

วุ่นวำยท่ีมำกับควำมอยำก มนุษย์ท�ำงำนเพื่อสนองควำมอยำก

ของตน แต่ควำมอยำกของพวกเขำเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

เมื่อมีรถ มีงำนท�ำ มีครอบครัวแล้ว คนก็จะมีควำมไม่พอใจกับ

สิ่งที่มีอยู่ และเขำก็จะอยำกได้รถคันที่ใหญ่ขึ้น งำนที่ดีขึ้น และ

มีวันหยุดพักผ่อนส�ำหรับครอบครัวที่มำกขึ้น ดังนั้นเพื่อที่จะให้

ได้ส่ิงเหล่ำนี้มำกข้ึน เขำก็จะท�ำงำนหนักข้ึนจนต้องอุทิศเกือบ 
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ท้ังชีวิตให้กับควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีกำรงำน หลังจำกท่ีเขำ

ได้ครอบครองส่ิงต่ำงๆ สมตำมควำมปรำรถนำเพียงไม่นำน  

เขำจะเร่ิมวิตกกังวลว่ำจะท�ำอย่ำงไรเพื่อจะรักษำส่ิงท่ีมีอยู่ให้ม ี

ควำมม่ันคงเช่นน้ันตลอดไป เพื่อให้ฐำนะมั่นคงเขำก็ยอมท่ีจะ

ท�ำงำนท่ีไม่ได้ชอบเพือ่ให้ได้เงิน เขำซ้ือบ้ำนและใช้เวลำส่วนใหญ่ 

ทั้งชีวิตหำเงินเพื่อมำจ่ำยค่ำผ่อนบ้ำน ซึ่งท�ำให้เขำไม่ค่อยมีเวลำ

ได้อยูบ้่ำนกบัคนท่ีเขำรัก งำนท�ำให้เขำต้องใช้เวลำมำกอยูก่บัคน 

ท่ีเขำไม่ชอบเพยีงเพือ่จะได้เงินมำกๆ และมีเวลำอยูก่บัครอบครัว

น้อยลง เม่ือกำลเวลำผ่ำนไป หำกไม่ค่อยได้อยูด้่วยกนัอย่ำงจริงจงั  

คนในครอบครัวท่ีเคยใกล้ชิดกันก็จะเร่ิมเหินห่ำงกนั สำมภีรรยำ

ต่ำงคนต่ำงอยู่และควำมต้องกำรเปลี่ยนไป เขำต้องกำรหย่ำกัน

เพือ่จะหำคู่ครองคนใหม่และมคีรอบครัวใหม่ ซ่ึงท�ำให้วงจรของ

ของควำมอยำกและควำมทุกข์ด�ำเนินเช่นนี้ต่อไป

ควำมอยำกมีผลร้ำยต่ออำรมณ์ของเรำ ควำมวิตกกังวลและ

ควำมกระวนกระวำยทีเ่กดิขึน้เมือ่เรำมคีวำมอยำก ประกอบกบั

ควำมเชื่อมั่นที่ผิดๆ ว่ำ เมื่อเรำได้สิ่งที่ต้องกำรมำแล้วเรำก็จะมี

ควำมสุขน้ัน ท�ำให้เรำอยู่ติดอยู่ในกับดักของวงจรท่ีช่ัวร้ำย ซ่ึงเรำ

จะเห็นส่ิงเหล่ำนี้ได้จำกลักษณะของควำมคิดของคนท่ีมีส่ิงของ

เกินพอ เน่ืองจำกจะมีผู้อ่ืนท่ีมีส่ิงของท่ีมำกกว่ำตัวเรำเสมอ  

คนเรำจึงไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตนมี และบริโภคใช้สอยสิ่งต่ำงๆ 

ของตนด้วยควำมรู้สึกอจิฉำริษยำผู้อ่ืนที่มีทรพัย์สินมำกกว่ำตน 
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มหีน้ำท่ีกำรงำนท่ีดกีว่ำ บ้ำนหลังใหญ่กว่ำหรือรถคนัใหญ่กว่ำ มี

รำยได้มำกกว่ำ เป็นต้น ควำมอยำกของคนจึงไม่มีที่สิ้นสุด

ถึงแม้ว่ำควำมอยำกเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีท�ำให้คนมีควำมทุกข์ แต่ใน

โลกปัจจุบันกถ็อืกนัว่ำมนัเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ เพรำะมนัเป็น 

แรงผลักดันของสังคมบริโภคนิยม มันด�ำรงอยู่ได้เพรำะคน

ส่วนใหญ่กลัวว่ำจะมีปัญหำเศรษฐกิจหำกผู้บริโภคไม่แสดงให้

เห็นควำมอยำกอันไม่มีท่ีส้ินสุด เน่ืองจำกมีผู้ซ้ือสินค้ำ จึงต้องม ี

กำรผลิตและจ�ำหน่ำย ซ่ึงท�ำให้คนมีงำนท�ำเพือ่ท่ีจะได้มีเงินไปซ้ือ 

สินค้ำอ่ืนๆ อีกต่อไป หำกไม่มกีำรซ้ือสินค้ำ ควำมต้องกำรสินค้ำ

กจ็ะน้อยลง และคนกจ็ะตกงำน ดงันัน้จึงมีกำรผลักดนัให้มกีำร 

ใช้จ่ำยของผู้บริโภค วิธีเดียวที่จะท�ำให้ทุกคนบริโภค ก็คือสร้ำง

ควำมต้องกำรเทียมข้ึนมำ โดยแสดงให้เห็นว่ำผู้อ่ืนมีส่ิงของ 

ท่ีดีกว่ำเรำและสร้ำงภำพให้เห็นว่ำเขำมีควำมสุข ส่ือโฆษณำ 

ทั้งหลำยท�ำให้เรำรู้สึกมั่นใจว่ำ หำกเรำมีรถคันใหญ่ขึ้น เสื้อผ้ำ

หรือเฟอร์นิเจอร์สวยงำมมำกข้ึน เรำก็จะมีควำมสุขมำกข้ึน  

ซ่ึงแน่นอนว่ำเรำกรู้็เหมอืนกนัว่ำส่ิงเหล่ำนีไ้ม่เป็นควำมจริง แต่เรำ 

ก็ยังหลงเช่ือกำรหลอกลวงดังกล่ำว เพรำะทนไม่ได้ต่อแรง 

ผลักดันของควำมอยำกที่มำจูงจมูกเรำไปซึ่งยำกที่จะต่อต้ำน

โลกอยำกได้ส่ิงท่ีไม่คุ้มค่ำท่ีจะได้มำครอบครอง ทุกคนได้รับ 

ค�ำส่ังสอนว่ำควำมอยำกเป็นส่ิงท่ีดี และกำรส่ังสอนเช่นน้ีท�ำให้

สังคมสมัยใหม่เส่ือมทรำมลง ถึงแม้กระน้ันกต็ำม เรำชอบเรียก
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แนวโน้มเช่นน้ีว่ำควำมเจริญทำงเศรษฐกจิ ในปัจจุบันคนก�ำลังมี

ควำมเจริญก้ำวหน้ำในทำงวัตถุ แต่เสื่อมลงทำงด้ำนจิตใจ 

เป้ำหมำยทำงจติในบริบทน้ีก็คือให้พอใจในส่ิงท่ีตนมี ควำมเช่ือท่ี

เป็นแก่นของพทุธศำสนำท่ีส�ำคัญ เช่น ควำมสันโดษและกำรรู้จัก 

ประมำณ เป็นสิ่งที่ช่วยแก้ควำมอยำก ควำมยินดีพอใจในสิ่งที่

ตนมี เป็นหลักกำรส�ำคัญในพระพุทธศำสนำ เมื่อคนคิดเช่นนั้น 

เขำก็จะพบว่ำตนเองซ้ือและใช้ส่ิงของน้อยลง เพรำะตนก�ำลัง

แสวงหำควำมสุขจำกภำยใน

หลักกำรเร่ืองควำมสันโดษหำกน�ำมำใช้อย่ำงจริงจังจะมีผลดี

อย่ำงยิง่ต่อสังคมท้ังในด้ำนกำรเมอืง เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม 

หลักกำรท่ีค่อนข้ำงง่ำยเหล่ำน้ีอำจจะมีค�ำตอบให้กบัปัญหำต่ำงๆ 

มำกมำยในสังคมสมัยใหม่ แต่ข้ันแรกในกำรน�ำหลักกำรแห่ง

ควำมรู้จกัพอเพยีงมำใช้น้ัน ต้องอยูใ่นระดับบุคคลก่อน ข้ันตอน

เหล่ำน้ีไม่ได้มีอะไรมำกไปกว่ำกำรตัดสินใจในเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ 

ท่ีเกดิข้ึนเสมอในชีวิตประจ�ำวันว่ำเรำจะยอมท�ำตำมควำมอยำกท่ี

มมีำกมำยภำยในจิตดี หรือเรำจะท�ำตำมเสียงเรียบๆ ของเหตุผล

ที่บอกให้เรำประหยัดและปล่อยวำง 

วิธีที่จะแก้ปัญหำนี้ให้ถูกต้องนั้น เรำต้องรู้ควำมจริงว่ำควำมสุข 

ท่ีแท้จริงน้ันไม่สำมำรถจะเกิดข้ึนได้จำกควำมพอใจท่ีได้ท�ำตำม

ควำมอยำก แต่เกดิจำกกำรปล่อยวำงส่ิงท่ีเรำอยำกได้ เมือ่เข้ำใจ 
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เร่ืองนี้แล้ว เรำจะมียินดีพอใจในส่ิงท่ีเรำมีอยู่ได้ง่ำยข้ึนเร่ือยๆ 

และเรำก็จะช่ืนชมว่ำเหตุใดพระพุทธเจ้ำทรงกล่ำวว่ำควำม

สันโดษเป็นสมบัติท่ีมีค่ำสูงสุด และผู้ท่ีมีควำมสันโดษเป็นคน

โชคดีอย่ำงยิ่ง

กระผมเข้าใจว่าการลักขโมยเป็นการละเมิด 
ศีลข้อสอง แล้วการหยิบฉวยเอาสิ่งของต่างๆ 
ของคนในครอบครัวและเพื่อน 
ถือว่าเป็นการลักขโมยด้วยหรือไม่

เม่ือคนต้ังใจท่ีจะรักษำศีลข้อสอง เขำก็จะพดูว่ำ “ข้ำพเจ้ำเจตนำ

งดเว้นจำกกำรลักขโมยส่ิงของท่ีเจ้ำของมิได้ให้” กำรท่ีกล่ำวถงึศีล 

ข้อนีใ้นกำรปฏิบัติ ก็เท่ำกับเป็นกำรบอกว่ำเรำต้ังใจท่ีจะจะด�ำเนิน

ชีวิตโดยปฏิบัติตำมศีลข้อนี ้มนัไม่ได้เป็นกำรประกำศว่ำเรำมศีลี

บรสิุทธิ์ แต่เป็นกำรสัญญำว่ำเรำมีควำมจรงิใจทีจ่ะฝึกฝนตนให้

เป็นคนที่น่ำเชื่อถือในทุกสถำนกำรณ์

วลีที่ว่ำ “ถือเอำสิ่งของที่ผู้อื่นมิได้ให้” บ่งบอกถึงมำตรฐำนของ 

ควำมประพฤติท่ีสูงกว่ำกำร “ไม่ลักทรัพย์” กำรประกอบอำชญำกรรม 

เช่น กำรลักขโมย กำรปล้นจ้ี และกำรฉ้อโกง เป็นกำรละเมิดศีล 

ข้อสองอย่ำงชัดแจ้ง แต่กำรถือเอำส่ิงของท่ีผู้อ่ืนมิได้ให้นั้น
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เป็นกำรประพฤติผิดท่ีร้ำยแรงน้อยกว่ำกำรลักขโมยโดยตรง  

ดังน้ันจึงเป็นกำรเปิดทำงให้มีกำรตีควำมทำงด้ำนศีลธรรมท่ี 

เกี่ยวกับควำมประพฤติในชีวิตประจ�ำวันโดยท่ัวไปมำกกว่ำ

ส�ำหรับคนธรรมดำที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย

บำงคร้ังในชีวิต คนส่วนใหญ่อดไม่ได้ท่ีจะหยบิฉวยเอำส่ิงของท่ีดู

เหมือนเป็นของเล็กน้อยท่ีไม่ใช่ของตนเอง โดยท่ีเจ้ำของไม่ทรำบ 

หรือไม่ได้ยินดีท่ีจะให้ แต่เขำก็ไม่ได้คิดว่ำตนเองขโมยของน้ัน 

เน่ืองจำกส่ิงของท่ีหยิบฉวยโดยพลกำรมักจะไม่ได้มีรำคำสูง 

กำรกระท�ำของเขำจงึดเูสมอืนว่ำไม่ได้มีควำมผิดอะไร แต่เขำลืม

นึกผลกระทบท่ีมีต่อจิตใจของเจ้ำของผู้เสียหำยท่ีรู้สึกเสียใจและ

เสียดำยทรัพย์สินของตน

กำรงดเว้นจำกกำรท�ำให้ผู้อ่ืนดือดร้อน เป็นหลักกำรส�ำคัญใน

กำรปฏิบัติของชำวพุทธ กำรงดเว้นจำกกำรถือเอำสิ่งของที่ผู้อื่น

มิได้ต้ังใจให้ เป็นกำรหลีกเล่ียงกำรท�ำให้ผู้เป็นเจ้ำของวุ่นวำยใจ 

เสยีหำยหรือไม่พอใจ ในขณะเดียวกัน กำรทีเ่รำรู้ว่ำตวัเรำไม่ได้

ท�ำร้ำยผู้อ่ืนด้วยกำรลักขโมยก็ท�ำให้เรำรู้สึกสบำยใจ ด้วยกำร

แสดงควำมเคำรพในสิทธิของควำมเป็นเจ้ำของและสิทธิในกำร

ใช้ส่ิงของเหล่ำนัน้ตำมควำมพอใจ เรำก็จะสบำยใจท่ีผู้อ่ืนเห็นว่ำ 

เรำเป็นคนท่ีไว้ใจได้และไม่เป็นอันตรำย เป็นคนท่ีเขำไม่ต้อง

หวำดระแวง เรำด�ำเนินชีวิตด้วยทัศนคติที่ว่ำ ในกำรที่เรำจะเอำ

ส่ิงของของผู้อ่ืน จะต้องเห็นได้ชัดว่ำส่ิงน้ันมีผู้ให้เรำจริงๆ โดยไม่มี 
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ใครบังคับ เมือ่ถือปฏบัิติแล้ว ไม่ว่ำส่ิงของนัน้จะมมีลูค่ำเล็กน้อย

สักเพยีงไร หำกเจ้ำของไม่ได้ให้ เรำกจ็ะไม่เอำ หรือแม้แต่ขอยมื

สิ่งของนั้นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต

เรำไม่เพยีงแต่สบำยใจจำกกำรไม่ยอมแพ้ต่อควำมโลภ แต่ยงัได้

หำทำงท่ีจะทดแทนควำมโลภด้วยกำรพอใจในส่ิงท่ีเรำม ีเม่ือเรำ

พอใจกบัส่ิงท่ีเรำมแีละส่ิงท่ีเรำได้รับ เรำกจ็ะหมดควำมอยำกได้

ส่ิงต่ำงๆ เพิม่ข้ึนหรือส่ิงท่ีแตกต่ำงออกไป เน่ืองจำกกำรรักษำศลี

ข้อสองใด้พัฒนำให้มีควำมพอใจเกิดขึ้นในหัวใจเรำ เรำก็จะไม่

แสวงหำส่ิงต่ำงๆ มำครอบครองโดยวิธีกำรท่ีผิดศลีธรรม แต่ส่ิง

ท่ีตรงกนัข้ำมจะเกดิข้ึน กล่ำวคอืเรำจะพบว่ำตนเองพอใจในกำร

ท่ีไม่ต้องมข้ีำวของมำกมำย และกำรพอใจกบักำรมข้ีำวของน้อย

เป็นเคร่ืองสนับสนุนท่ีถูกละเลยมำกท่ีสุดส่ิงหน่ึงในกำรปฏิบัติ

ธรรมตำมแนวทำงของพระพุทธศำสนำ

ควำมพอใจเช่นน้ันเกิดข้ึนเมื่อเรำมองดูควำมอยำกในรูปแบบ 

ท่ีละเอียดซ่ึงเกิดข้ึนในจิตให้มำกข้ึน และจัดกำรกับมันด้วย 

กำรระงับควำมอยำก กำรฝึกสติจะช่วยส่งเสริมกำรฝึกระงับ

ควำมอยำก ทุกคร้ังท่ีเรำมีควำมอยำกได้หรืออยำกจะเอำบำงส่ิง 

บำงอย่ำง กจ็ะเป็นโอกำสในกำรฝึกให้มสีติมำกข้ึน ทุกคร้ังท่ีเรำ 

อยำกได้ส่ิงของท่ีผู้อ่ืนไม่ได้ให้เรำ กำรรักษำศีลข้อสองจะท�ำ 

ให้เรำให้ควำมสนใจมำกข้ึนกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนภำยในจิตของเรำ 

และต้ังใจอีกคร้ังท่ีจะด�ำเนินชีวิตไปในทำงท่ีไม่มีใครจะสำมำรถ
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ต�ำหนิเรำได้ กำรระงับควำมอยำกได้สิ่งต่ำงๆ เป็นกำรให้โอกำส

ตัวเรำในกำรพิจำรณำลักษณะของควำมอยำกนัน้ เรำมเีหตุผลใด 

ในกำรหยบิฉวยเอำส่ิงของของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญำต ตอนแรก 

เรำจ�ำเป็นต้องมีส่ิงนัน้หรือเปล่ำ กำรได้ส่ิงของนัน้มำครอบครอง

ท�ำให้เรำมีควำมสุขมำกข้ึน หรือส่ิงของนั้นมำท�ำลำยควำมสุข 

ของเรำ เมื่อเรำพิจำรณำเช่นนี้ ถ้ำเรำเคร่งครัดในกำรรักษำศีล

ข้อสองมำกเท่ำไร เรำก็จะยิ่งมีโอกำสมำกขึ้นในกำรพิจำรณำให้

ลึกลงไปเกี่ยวกับสิ่งที่มำผลักดันให้เรำกระท�ำสิ่งต่ำงๆ

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กำรพจิำรณำบทบำทของควำมโลภควำมอยำกได้  

และควำมเห็นแก่ตัว ท่ีท�ำให้เกิดกำรกระท�ำท่ียับยั้งใจไม่ได ้

ก็มีประโยชน์ เรำอยำกได้ทรัพย์สินอะไร ทรัพย์สินที่มีค่ำที่สุด

ของเรำอยูใ่นหัวใจ แต่เรำจะเจอทรัพย์ภำยในได้กต่็อเมือ่เรำไม่ม ี

ควำมโลภและควำมเห็นแก่ตัวท่ีผลักดันให้เรำไปเอำส่ิงของต่ำงๆ 

มำครอบครอง หัวใจที่มีควำมพอ จะไม่ขโมยสิ่งของของผู้อื่น 

เนือ่งจำกทำงด�ำเนินของพระพุทธเจ้ำแสดงให้เห็นถงึวิธีท่ีจะท�ำให้

เรำรอดพ้นจำกเงื้อมมือของควำมโลภ ซึ่งเป็นปีศำจร้ำยได้อย่ำง

แน่นอน กำรรักษำศีลข้อสองอย่ำงเคร่งครัดเช่นนี้ ก็จะช่วยให้

เรำก้ำวหน้ำไปในกำรด�ำเนินสู่ควำมเป็นอิสระเสรี

ศีลข้อสองนอกจำกสอนให้เรำงดเว้นจำกกำรกระท�ำผิดแล้ว  

ยังส่งเสริมให้เรำท�ำกิจกรรมทำงจิตและกำยท่ีจะช่วยให้เรำ

เปล่ียนจำกข้ำงในออกมำข้ำงนอก กำรเปล่ียนแปลงภำยในน้ัน
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หมำยถงึกำรต้ังจิตม่ันอยูกั่บศลีธรรมและควำมต้องกำรท่ีแท้จริง

ของเรำเพื่อท่ีเรำจะได้ไม่ยอมท�ำตำมควำมอยำกอย่ำงง่ำยดำย 

ส่วนกำรเปล่ียนแปลงในระดับควำมสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนน้ัน 

หมำยถึงเรำสำมำรถเข้ำใจผลกระทบของกำรกระท�ำของเรำท่ี 

มีต่อบุคคลอ่ืนและต่อควำมสุขควำมเจริญทำงด้ำนจิตใจของ 

เรำเอง กำรด�ำเนนิชีวิตโดยกำรรักษำศลีข้อสอง ท�ำให้เรำฝึกควำม 

มเีมตตำ เห็นอกเห็นใจ และมีควำมปรำรถนำดต่ีอผู้อ่ืน เรำเร่ิมท่ี

จะหำแนวทำงใหม่ท่ีจะเป็นคนใจดีและมนี�ำ้ใจ เมือ่ใดท่ีเรำอยำก

ได้สิ่งของของผู้อื่นมำเป็นของเรำโดยไม่สุจริต เรำก็จะพิจำรณำ

หำทำงท่ีจะทดแทนควำมอยำกดังกล่ำวด้วยควำมเมตตำและ

ควำมมีน�้ำใจ เรำรู้สึกอิ่มใจเมื่อมีคุณสมบัติที่ดีเหล่ำนี้ และเมื่อ

เรำรู้สึกอ่ิมอกอ่ิมใจมำก อุปนสัิยภำยในของเรำกจ็ะเปล่ียนแปลง

ไปในทำงท่ีดี เนือ่งจำกคุณสมบัติเหล่ำน้ันพฒันำและเจริญข้ึนใน

ใจเรำ จำกกำรงดเว้นที่จะเอำสิ่งของที่ผู้อื่นมิได้ให้ เปลี่ยนเป็น 

กำรให้สิ่งของแก่ผู้อื่นโดยที่เขำมิได้ขอ 

เม่ือเรำท�ำตำมควำมต้ังใจเช่นนัน้มำกข้ึนไปเร่ือยๆ เรำกจ็ะไม่เพยีง 

แค่ประพฤติอยูใ่นกรอบของศลีธรรม แต่เรำได้กลำยเป็นคนดีมี

ศลีธรรม ลักษณะพืน้ฐำนของอุปนิสัยของเรำเปล่ียนไปเน่ืองจำก

ควำมเมตตำและควำมมีน�ำ้ใจได้ฝังอยู่ในตัวเรำแล้ว ดังนัน้ ส่ิงแรก 

ท่ีเรำจะคิด ก็คือเรำจะเอำส่ิงท่ีเรำมีอยู่ไปช่วยผู้อ่ืนท่ีล�ำบำก

อย่ำงไรดี กำรท�ำเช่นนั้นเป็นกำรให้ของขวัญท่ีไม่มีพิษมีภัย 

ปลอดภัย และเป็นที่น่ำยินดีพอใจแก่ผู้อื่น
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“หิริ” และ “โอตตัปปะ”
คือความละอายและความส�านึกผิดใช่ไหม

โดยท่ัวไปเรำพูดถึงควำมละอำยและควำมส�ำนึกผิดท่ีเรำรู้สึก 

หลังจำกกระท�ำผิดด้วยกำย วำจำ หรือใจ หิริและโอตตัปปะ 

เป็นเสียงเตอืนมำจำกควำมรู้สกึผิดชอบชัว่ดีก่อนกำรกระท�ำนั้น  

ซ่ึงเตือนเรำเกี่ยวกับควำมเสียหำยร้ำยแรงท่ีจะเกิดข้ึนหลังจำก

กำรประพฤติผิดศลีธรรมดงักล่ำว ค�ำสองค�ำนีม้คีวำมแตกต่ำงกนั 

ในรำยละเอยีด มันเป็นค�ำที่แสดงควำมผิดและถูกทำงศีลธรรม

สองด้ำน ถึงแม้ว่ำหิริและโอตตัปปะ หมำยรวมกันในควำม

พยำยำมท่ีจะคุ้มครองจิตใจให้หลุดพ้นจำกอ�ำนำจของกิเลส  

แต่ทั้งสองค�ำมีคุณลักษณะและวิธีกำรใช้ที่แตกต่ำงกัน 

“หิริ” ซ่ึงแปลว่ำ ควำมละอำยต่อบำป เป็นกำรมุง่เน้นภำยในและ

เกิดข้ึนจำกควำมภำคภูมิใจและเช่ือมั่นในตนเอง “โอตตัปปะ”  

ซ่ึงแปลว่ำ เกรงกลัวกำรกระท�ำผิด เป็นกำรมุ่งเน้นภำยนอกและ

เกดิจำกกำรนกึถึงผู้อ่ืน ท้ังสองค�ำบ่งบอกถงึกำรรับรู้ถงึควำมทุกข์ 

ท่ีจะติดตำมมำอันเป็นผลมำจำกกำรท่ีเรำประพฤติผิดศีลธรรม 

มันเกิดข้ึนในเส้ียววินำทีเม่ือเรำเกิดควำมลังเลสงสัย และเรำ

มักจะหยุดก่อนท่ีจะกระท�ำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ในเวลำนั้นเรำรู้สึก 

สะดุดใจขึ้นว่ำ มันจะน่ำอับอำยเพียงไรหำกเรำกระท�ำ พูด หรือ

แม้แต่คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดี
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หิริและโอตตัปปะ เมื่อรวมกันก็จะกลำยเป็นเป็นพลังพื้นฐำนที่

จะคุ้มครองเรำและผู้อื่น มันจะคุ้มครองทั้งตัวบุคคลและสังคม 

สภำวะทำงจิตท้ังสองอย่ำงน้ีจะคอยปกป้องศีลธรรม เม่ือเรำ

ระมดัระวังอย่ำงจริงจังให้มีหิริโอตตัปปะ มนักจ็ะปกป้องเรำไม่ให้ 

กระท�ำส่ิงท่ีผิดท้ังปวง นั่นคือเหตุผลว่ำท�ำไมพระพุทธเจ้ำทรง

กล่ำวว่ำหิริและโอตตัปปะเป็นธรรมคุ้มครองโลก ตรำบใดที่หิริ

และโอตตัปปะมีอยู่ในหัวใจคน มำตรฐำนทำงศีลธรรมของโลก

ก็จะมีอยู่อย่ำงสมบูรณ์ เมื่อใดท่ีอิทธิพลของหิริและโอตตัปปะ

ลดน้อยลง ควำมไม่ไว้วำงใจและควำมโหดร้ำยก็จะเข้ำครอบง�ำ

สังคมมนุษย์และศีลธรรมก็จะเสื่อมลง

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงหิริและโอตตัปปะ จะเห็นได้ในกำร 

เปรียบเทียบแท่งเหล็กท่ีปลำยข้ำงหน่ึงเย็นและฉำบทำด้วยอุจจำระ  

ส่วนปลำยอีกข้ำงหน่ึงถกูเผำให้ร้อนจนสุกแดง นกัปรำชญ์ผู้ฉลำด 

ก็จะไม่จับปลำยข้ำงที่สกปรกเพรำะมีควำมรู้สึกขยะแขยง และ

จะไม่จับปลำยที่ร้อนแดงเพรำะกลัวแท่งเหล็กจะไหม้มือ

หิริและโอตตัปปะ เป็นค�ำสองค�ำท่ีหมำยถึงสภำพทำงจิตใจท่ี

หลกีเลี่ยงกำรเผชญิอนัตรำยทีเ่กดิจำกกำรกระท�ำทีผ่ดิศลีธรรม 

พระพุทธเจ้ำทรงยกย่องหิริและโอตตัปปะเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะ 

ถ้ำหำกไม่มหิีริและโอตตัปปะแล้ว เรำก็จะละกำรกระท�ำช่ัวไม่ได้  

ในกำรเอำชนะควำมชั่ว เรำจะต้องมีกำรตอบสนองในทำงที่เป็น

กุศลท่ีมีพลังและรวดเร็วอย่ำงแท้จริง ซ่ึงจะมำช่วยเรำต่อสู้กับ
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ควำมเจ้ำเล่ห์แสนกลของกิเลส หิริและโอตตัปปะสำมำรถจะรับ 

รู้ได้ว่ำเรำก�ำลังจะท�ำอะไร จะพูดอะไร หรือคิดอะไรท่ีจะเป็น

อันตรำย โดยบำงคร้ังมันรู้ได้อย่ำงรวดเร็วมำกจนสติเรำตำม

ไม่ทัน มันเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้ำท่ีมีประสิทธิภำพมำก 

ข้อมูลท่ีแม่นย�ำท่ีมนับอกเรำว่ำอะไรผิดอะไรถกูนัน้เป็นส่ิงจ�ำเป็น

ท่ีเรำต้องมีในกำรพูดและกำรกระท�ำท่ีจะไม่ก่อให้เกิดควำม 

เสียหำย เมื่อเรำมีหิริและโอตตัปปะในตัวเรำ นอกจำกจะท�ำให้

เรำจะก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็วในกำรด�ำเนนิไปสู่กำรพ้นทุกข์แล้ว  

เรำก็ยังจะมีส่วนช่วยปกป้องคุ้มครองโลกและผู้คนรอบตัวเรำ

อีกด้วย

การแสวงหาครูอาจารย์ที่ดี
มีความส�าคัญอย่างไร

กำรที่จะได้พบครูบำอำจำรย์ทีด่ีเลิศนั้นถือว่ำโชคดี แต่เรำก็ต้อง

สร้ำงกรรมท่ีดีเพื่อจะได้ปฏิบัติตำมท่ำนและน�ำค�ำส่ังสอนของ

ท่ำนไปปฏิบัติ กำรเดินทำงไปตำมเส้นทำงแห่งจิตวิญญำณเป็น

เร่ืองหน่ึง แต่กำรท่ีจะมีควำมอดทน ควำมพำกเพยีร และปัญญำ

ท่ีจะด�ำเนนิตำมเส้นทำงน้ันไปจนถึงจุดหมำยปลำยทำงน้ัน กเ็ป็น

อีกเร่ืองหนึ่ง ผู้ท่ีปรำรถนำเช่นน้ีมีน้อยคนนักท่ีจะรู้ว่ำวิธีท่ีจะ

ด�ำเนินตำมครูบำอำจำรย์อย่ำงถกูต้องน้ันต้องท�ำอย่ำงไร ซ่ึงเป็น
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ทักษะในตัวของมนัเอง ไม่ว่ำครูบำอำจำรย์หรือค�ำส่ังสอนของท่ำน 

จะยิ่งใหญ่สักเพียงใด แต่เรำจ�ำเป็นท่ีจะต้องค้นหำปัญญำใน 

ตัวเรำและทักษะให้เจอ เพื่อท่ีจะได้รู้ว่ำเรำควรจะต้องมีควำม

จริงจังในกำรปฏิบัติอย่ำงไรในกำรด�ำเนนิตำมค�ำส่ังสอนของท่ำน

ผู้ปฏิบัติหลำยคนเม่ือเร่ิมแสวงหำครูบำอำจำรย์ท่ีรู้จริงเห็นจริง 

ก็จะติดอยู่กับกำรแสวงหำนั้น เขำอำจจะเร่ิมต้นด้วยเจตนำดี 

ที่สุด แต่หลังจำกนั้นไม่นำน เขำก็จะแสวงหำไปเรื่อยๆ เมื่อได้ 

ไปศึกษำกับอำจำรย์ท่ำนหนึ่งแล้วก็ไปหำอำจำรย์ท่ำนอ่ืนอีก 

เปลี่ยนจำกกำรศึกษำแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เปลี่ยนจำก

นิกำยหนึ่งไปเป็นอีกนิกำยหน่ึง โดยปรำศจำกควำมต่อเนื่อง 

หรือควำมทุ่มเทอย่ำงจริงจังในแนวทำงใดแนวทำงหนึง่ เขำติดอยู ่

ในวงัวนของกำรผสมผสำนของควำมคิดและรปูแบบต่ำงๆ ของ

กำรสอนท่ีหลำกหลำย ทัศนคติเหล่ำนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแนวโน้ม

ในปัจจุบัน ซ่ึงเช่ือว่ำเรำควรจะได้ลองศึกษำปฏิบัติในรูปแบบ

ต่ำงๆ และไม่ยดึติดอยู่กับรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเพยีงอย่ำงเดยีว  

ซ่ึงเป็นกำรคดิผิดและเป็นอันตรำย มันอำจจะเป็นกำรท�ำลำยกำร

แสวงหำทำงด้ำนจิตใจของเรำได้เป็นอย่ำงดี

เม่ือเรำแสวงหำอยู่ตลอดเวลำ กำรแสวงหำน้ันก็จะกลำยเป็น

ควำมหมกมุน่ท่ีเข้ำมำครอบง�ำตัวเรำ เรำกจ็ะกลำยเป็นนกัแสวงหำ 

ทำงด้ำนจิตใจที่เดินทำงไปยังที่ต่ำงๆ และไม่เคยพอใจกับสิ่งใด  

กำรท่ีเรำจะทุ่มเทในกำรศึกษำปฏิบัติกับครูบำอำจำรย์ท่ำนใด
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ท่ำนหนึ่งนั้น ไม่ได้เป็นกำรจ�ำกัดขอบเขตหรือเสรีภำพของเรำ 

เรำควรท่ีจะเลือกแนวทำงของครูบำอำจำรย์ท่ำนใดท่ำนหน่ึงและ

ปฏิบัติตำมแนวทำงด�ำเนินนั้นโดยตลอด ถึงแม้ว่ำเรำอำจจะเจอ

อุปสรรคบ้ำงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่อำจจะหลีกเลี่ยงได้

ไม่ว่ำเรำจะเลือกศึกษำกับครูบำอำจำรย์ท่ำนใดก็ตำม มันก็

ไม่ใช่จะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด ถึงแม้ว่ำเรำจะสำมำรถเลือกศึกษำกับ 

ครูบำอำจำรย์ท่ีต้องกำรได้แล้ว และปฏิบัติตำมค�ำส่ังสอนของ

ท่ำนอย่ำงจริงใจท่ีสุดเท่ำท่ีจะท�ำได้ แต่เรำกย็งัจะต้องเจออุปสรรค 

และควำมไม่พอใจในกำรปฏิบัติของเรำอยูด่ ีเรำจึงไม่ควรปล่อย

ให้อุปสรรคซ่ึงไม่สำมำรถท่ีจะหลีกเล่ียงได้และควำมทุกข์ยำก

ล�ำบำกเข้ำมำปิดบังคุณค่ำท่ีส�ำคัญและย่ังยืนของทำงด�ำเนินท่ี

เรำเลือก อย่ำปล่อยให้กำรขำดควำมอดทนมำดึงเรำออกมำจำก

ควำมต้ังใจท่ีจะแสวงหำควำมจริง มันเป็นส่ิงท่ีน่ำเสียดำยท่ีได้

เห็นคนจ�ำนวนมำกสมัครใจท่ีจะเป็นลูกศิษย์ของครูบำอำจำรย์  

แต่ไม่สำมำรถระลึกได้ถึงค�ำสอนของท่ำนเมื่อมีอุปสรรค 

เล็กน้อยเกดิข้ึน และในท่ีสุดกก็ลับไปท�ำตัวเหมอืนเดมิ ท�ำให้เวลำ 

หลำยปีท่ีได้อุตส่ำห์เข้ำมำศึกษำเล่ำเรียนกับท่ำนต้องสูญเสียไป

โดยเปล่ำประโยชน์

เมื่อมีปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงกำรปฏิบัติของเรำ

และได้มีกำรท�ำควำมเข้ำใจและใช้มันอย่ำงชำญฉลำด มันก็จะ 

กลำยเป็นพลังท่ีเข้มแข็งท่ีไม่คำดคิดมำก่อน เป็นท่ีรู้กันดีว่ำ 
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ถ้ำหำกครูบำอำจำรย์ท่ำนไม่เผชิญกับควำมยำกล�ำบำกและ

อุปสรรคนำนำประกำร ท่ำนก็คงจะไม่ได้พบพลังท่ีท่ำนต้องม ี

จนสำมำรถข้ำมพ้นอุปสรรคได้ 

พระพทุธเจ้ำตรัสว่ำ สำเหตุท่ีแท้จริงของควำมทุกข์น้ันคอือวิชชำ 

เมื่อเรำตัดสินใจท่ีจะด�ำเนินไปในแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อพัฒนำ

ทำงด้ำนจิตใจ กำรแสวงหำควำมจริงของเรำก็จะถูกอวิชชำเข้ำ

มำปิดบัง กำรที่เรำจะสำมำรถเอำชนะอวิชชำควำมมืดบอดของ

เรำได้นั้น เรำจะต้องนึกถึงครูบำอำจำรย์ และน้อมน�ำค�ำสั่งสอน

ของท่ำนมำไว้ในหัวใจ ในขณะท่ีเรำค่อยๆ พฒันำทำงด้ำนปัญญำ

เพือ่ท่ีจะได้รู้ว่ำควำมหลงข้ันพืน้ฐำนของเรำคอือะไร เพือ่ไม่ให้เรำ 

ล้มเหลวในกำรด�ำเนินตำมเส้นทำงน้ี หรือสูญเสียควำมต้ังใจท่ี

แน่วแน่ในกำรปฏิบัติของเรำ

หลังจำกได้รับกำรอบรมส่ังสอนจำกท่ำนอำจำรย์พระมหำบัว 

มำเป็นเวลำนำนหลำยปี อำตมำจึงได้เข้ำใจว่ำเหตุใดวัดป่ำ

สำยหลวงปู่มั่นจึงได้ให้ควำมส�ำคัญกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

ครูบำอำจำรย์กับลูกศิษย์ และเข้ำใจว่ำควำมสัมพันธ์นั้นจ�ำเป็น

มำกเพยีงไรท่ีจะช่วยท�ำให้ลูกศิษย์ได้เจริญก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนนิ

ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติจิตตภำวนำ ถ้ำปรำศจำกค�ำแนะน�ำด้วย

ควำมเมตตำจำกครูบำอำจำรย์ อำตมำก็คงแทบท่ีจะไม่มโีอกำสท่ี 

จะได้ชื่นชมสัจธรรมควำมจริงของค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ
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กระผมเคยได้ยินมาว่าความตายเป็นเพียง
ภาพลวงตา เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

กำรภำวนำในพุทธศำสนำท่ีลงลึกไปพิจำรณำควำมตำยนั้น

เป็นกำรฝึกทำงด้ำนปัญญำ กำรท่ีเรำจะมปัีญญำได้น้ัน เรำจะต้อง 

เข้ำใจอย่ำงชัดเจนและเห็นสิ่งต่ำงๆ ตำมควำมเป็นจริง ในด้ำน 

ควำมหมำยท่ีแท้จริงนั้น ควำมตำยเห็นได้ชัดว่ำเป็นเพียงภำพ 

ลวงตำ เพรำะในควำมเป็นจริงนั้นไม่มีสิ่งใดตำย ไม่มีส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของร่ำงกำยหรือจิตสลำยไป ทุกอย่ำงเพยีงแต่เปล่ียนรูป 

และทิศทำง และด�ำเนนิต่อไปตำมสภำวะหรือเง่ือนไขใหม่ตำมเหตุ

และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป มันจึงเป็นเพียงกำรให้ควำมหมำย 

ของเรำต่อส่ิงเหล่ำน้ี ซ่ึงท�ำให้ดูเสมือนว่ำกระบวนกำรแตกต่ำง

ออกไป

เม่ือร่ำงกำยตำย ทุกส่ิงท่ีเป็นคุณสมบัติทำงกำยภำพของร่ำงกำย

ได้กลับไปสู่สภำวธำตุเดมิ อันเป็นกำรกลับไปสู่ดนิ และไปรวมกบั

อำณำจักรพืชและสัตว์อีกครั้ง ถึงแม้ว่ำซำกศพจะเน่ำเปื่อยและ 

เส่ือมสลำย แต่อะตอมหรือโมเลกลุของมนัไม่ได้หำยไป ทุกส่วน

กลับไปสู่โลกแห่งวัตถุและไปรวมกับอินทรียวัตถุท่ีจะสร้ำงชีวิต

ใหม่ต่อไป ไม่มส่ีวนหนึง่ส่วนใดของร่ำงกำยท่ีถกูท�ำลำย เป็นเพยีง 

กำรเปล่ียนแปลงและจะกลับคืนมำอีก ดังน้ันควำมคิดท่ีว่ำใน

ท่ีสุดร่ำงกำยต้องตำยนั้น ไม่เป็นควำมจริง มันเป็นเพียงภำพ 
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ลวงตำ ซ่ึงเป็นกำรเข้ำใจผิด เน่ืองจำกไม่เข้ำใจธรรมชำติของควำม

เปล่ียนแปลงซ่ึงมอียูท่ั่วไปในทุกส่ิงทุกอย่ำง ควำมตำยเป็นเพยีง

กำรแสดงให้เห็นควำมแปรปรวนไม่เท่ียงแท้แน่นอน แต่อย่ำงไร 

กต็ำม ควำมตำยหมำยถงึควำมเปล่ียนแปลงและไม่ใช่กำรท�ำลำย

ให้สิ้นไป

ร่ำงกำยเป็นกำรรวมตัวของธำตุท่ีได้รับสำรอำหำรต่ำงๆ เช่น อำหำร  

น�้ำ และอำกำศ มำบ�ำรุง ซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิตและกำร

เจริญเติบโต ในที่สุดธำตุต่ำงๆ เหล่ำนี้ก็จะมำรวมเข้ำกับพลังที่

เรียกว่ำ “จิต” ซ่ึงไม่ใช่วัตถุธำตุ แต่สำมำรถท�ำให้มกีำรถอืก�ำเนดิ 

และเกิดชีวิตข้ึนมำ เม่ือใดจิตละท้ิงกำยท่ีมันเข้ำมำยึดเกำะ  

กำยกจ็ะไม่สำมำรถท่ีจะด�ำรงอยูไ่ด้อีกต่อไป เพรำะขำดพลังท่ีจะ

มำเชื่อมต่อท�ำให้ธำตุต่ำงๆ มำรวมตัวผสมเข้ำด้วยกัน

ในขณะเดียวกัน ควำมสำมำรถทำงจิตซ่ึงท�ำให้เกิดบุคลิกหรือ

อุปนิสัยโดยมีร่ำงกำยเป็นฐำนรองรับ ก็ได้สูญเสียกำรเชื่อมต่อ

เน่ืองจำกพลังทำงจิตท่ีประกอบเป็นตัวมนัได้กลับไปรวมกบัพลัง

จักรวำล แต่กจิกรรมทำงจติซ่ึงประกอบด้วยควำมรู้สึก กำรรับรู้  

ควำมจ�ำได้หมำยรู้ ควำมคิดปรุงแต่ง และอำรมณ์ ก็ด�ำรงอยู่

ไม่ได้เมื่อปรำศจำกพลังท่ีเช่ือมต่อท�ำให้มันเข้ำมำสัมพันธ์กัน

กับร่ำงกำย แต่ควำมสำมำรถทำงจิตก็ไม่ได้หำยไปโดยส้ินเชิง

เพรำะพลังของมนัได้ไปรวมอยู่กับพลังจักรวำล เพือ่รอท่ีจะสร้ำง

กิจกรรมทำงจิตในท�ำนองนี้อีกในอนำคต
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หลังจำกรูปขันธ์แตกสลำยและกลับไปสู่ธำตุตำมธรรมชำติ 

และนำมขันธ์กลับไปสู่โลกแห่งจิตวิญญำณหรือโลกทิพย์ ส่ิงท่ี

เหลืออยูก่คื็อผลของกรรมท่ีสร้ำงข้ึนในช่วงท่ีมชีีวิตอยูข่องบุคคล

ท่ีเพิ่งเสียชีวิต เหตุและปัจจัยส�ำหรับกำรเกิดในอนำคตเหล่ำนี้ 

จะติดตำมไปกับวิญญำณท่ีจะต้องด�ำเนินต่อไปหลังจำกได้ละ 

รูปขันธ์และนำมขันธ์เม่ือเสียชีวิต ตรำบใดท่ีจิตยงัไม่หลุดพ้นเป็น

อิสระ ในที่สุดก็จะมีกำรเกิดใหม่อีก โดยมีรูปขันธ์และนำมขันธ ์

ชุดใหม่ ซ่ึงได้รับพลังท่ีท�ำให้มีชีวิตข้ึนมำอีกคร้ัง ซ่ึงไม่มอี�ำนำจใดๆ  

ในจักรวำลท่ีจะสำมำรถหยุดย้ังพลังท่ีขับเคล่ือนวัฏฏะวนของ

ควำมเกิดและควำมตำยได้ ทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีอยู่ในจักรวำลนั้น 

มีชีวิตและหมุนไปเร่ือยๆ โดยไม่เห็นแหล่งก�ำเนิดและท่ีส้ินสุด  

กำรมีชีวิตอยู่และควำมตำยเป็นเพียงควำมเปล่ียนแปลงท่ีหมุน

วนอยู่ตลอดเวลำเท่ำนั้น

ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ กระผมควรสนับสนุน
ความเห็นที่ว่าการท�าแท้งเป็นสิทธิสตรีหรือไม่

ก่อนท่ีจะตัดสินใจสนับสนุนควำมเห็นว่ำกำรท�ำแท้งเป็นสิทธิสตรี 

เรำควรจะพิจำรณำให้รอบคอบท่ีสุดว่ำกำรท�ำแท้งหมำยควำม

ว่ำอย่ำงไร มีกำรพูดกันมำกว่ำสตรีมีสิทธิที่จะเลือกว่ำจะท�ำแท้ง

หรือไม่ แต่ไม่ค่อยมกีำรพจิำรณำเพือ่ท�ำควำมเข้ำใจว่ำกำรตัดสิน
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ใจเลือกเช่นนั้นเก่ียวข้องกับอะไรบ้ำง และน่ันก็หมำยควำมว่ำ

จัดกำรแก้ไขท่ีต้นตอของปัญหำนั้นเพื่อท่ีจะได้รู้ว่ำผลทำงด้ำน

ศีลธรรมจะเป็นอย่ำงไร ไม่ว่ำเรำจะให้เหตุผลอย่ำงไร มนัเป็นไป 

ไม่ได้ท่ีจะหลีกเล่ียงควำมจริงท่ีว่ำกำรท�ำแท้งทำรกในครรภ์

มำรดำก็คือกำรฆ่ำทำรกนั่นเอง ในกำรกล่ำวเช่นนี้ อำตมำไม่ได้

กล่ำวอ้ำงถึงผลทำงกฎหมำยซ่ึงอำจจะเป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนมำก  

แต่อำตมำก�ำลังพูดถึงเร่ืองทำงศีลธรรม หรือกล่ำวให้ชัดเจน 

กว่ำน้ันก็คือเร่ืองท่ีพระพุทธเจ้ำทรงสอนว่ำชีวิตมนุษย์เกิดข้ึน

เมือ่ไร พระพทุธเจ้ำทรงตรัสเร่ืองน้ันไว้อย่ำงชัดเจนเช่นเดยีวกบั 

หัวข้อต่ำงๆ เกี่ยวกับศีลธรรม

พระพทุธเจ้ำทรงเห็นว่ำชีวิตเร่ิมข้ึนเม่ือมีกำรผสมของสเปิร์มกบัไข่ 

และรวมตัวกบัวิญญำณท่ีจะมำเกดิใหม่ หรือกล่ำวอีกอย่ำงหนึง่ 

กำรปฏิสนธิเกิดข้ึนเม่ือพ่อแม่มีเพศสัมพันธ์ในระหว่ำงท่ีผู้หญิง

อยู่ในช่วงที่ไข่ตก และมีปฏิสนธิวิญญำณเข้ำมำร่วมด้วย

ในมหำนิทำนสูตร พระพทุธเจ้ำทรงอธิบำยเกีย่วกบัปฏสินธิวิญญำณ 

ท่ีเข้ำไปในครรภ์ว่ำเป็นพลังท่ีท�ำให้ชีวิตเกิดข้ึนมำ ซ่ึงหำก

ปรำศจำกปฏสินธิวิญญำณน้ีแล้ว ชีวิตจะเกดิข้ึนมำในครรภ์ไม่ได้  

ในกำรสนทนำกับพระอำนนท์ พระพทุธเจ้ำทรงอธิบำยว่ำเหตุใด 

วิญญำณเป็นปัจจัยท่ีต้องมีและจ�ำเป็นส�ำหรับรูปขันธ์และ 

นำมขันธ์ของร่ำงกำยท่ีจะเกิดข้ึนในครรภ์มำรดำ และกำรออกจำก 

ครรภ์มำรดำของวิญญำณซ่ึงเป็นพลังท่ีท�ำให้เกิดชีวิต จะท�ำให้



บทที่ 8   อารมณ์294

ชีวิตส้ินสุดลงนั้นเป็นอย่ำงไร ซ่ึงเป็นกำรบอกว่ำวิญญำณเป็น 

ส่ิงท่ีจ�ำเป็นต้องมีเพื่อกำรเติบโตและพัฒนำของทำรกท่ีเป็น 

ตัวอ่อนต้ังแต่ถอืก�ำเนิดจนกระท่ังคลอดออกมำ ในขณะเดยีวกนั

เมื่อทำรกในครรภ์ถูกท�ำแท้ง วิญญำณนั้นก็จะไม่มีที่ยึดเกำะ

เม่ือเป็นเช่นน้ันพระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ ในขณะท่ีมีกำรปฏิสนธิ  

ชีวิตได้เริ่มต้นขึ้น ร่ำงที่มีวิญญำณเข้ำครอบครองได้ปรำกฏขึ้น  

ชีวิตใหม่ได้ถอืก�ำเนิดข้ึนมำ กำรท�ำแท้งย่อมเป็นกำรท�ำลำยส่ิงมี

ชีวิตนัน้ไม่ให้ได้เกดิข้ึนมำ จำกมมุมองของพทุธศำสนำ กำรยนืยนั 

เช่นนัน้ชัดเจนดแีล้ว และไม่เปิดทำงให้มีกำรตีควำมเป็นอย่ำงอ่ืน

เม่ือเป็นเช่นน้ัน กำรต้ังใจท่ีจะยุติกำรต้ังครรภ์จึงเป็นกำรละเมดิ

ศลีข้อท่ีหนึง่อย่ำงชัดแจ้ง ซ่ึงศีลข้อน้ีห้ำมกำรฆ่ำหรือท�ำอันตรำย

ต่อชีวิตผู้อ่ืน ส�ำหรับในด้ำนจริยธรรมนัน้ เร่ืองนีม้ไิด้ซับซ้อนแต่

ประกำรใด มนัไม่ใช่เร่ืองท่ีจะมำตัดสินว่ำชีวิตในครรภ์เป็น “คน”  

หรือไม่ หรือเป็น “คน” ตั้งแต่เมื่อไร ซึ่งเขำจะได้รับผลกระทบ 

จำกกำรกระท�ำของเรำ อำจจะกล่ำวได้ว่ำ เหตุปัจจัยต่ำงๆ ส�ำหรับ 

ชีวิตท่ีมีวิญญำณเกิดข้ึนพร้อมเมื่อมีกำรปฏิสนธิ ด้วยเหตุน้ี 

จึงมีกำรเห็นพ้องต้องกันในหมู่ชำวพุทธโดยท่ัวไปทุกแห่งหนว่ำ 

กำรท�ำแท้งเป็นกำรละเมิดศีลข้อที่ห้ำมกำรท�ำลำยชีวิตผู้อื่น

คนมกัจะคดิว่ำ เนือ่งจำกกำรท�ำแท้งเป็นส่ิงท่ีถกูต้องตำมกฎหมำย  

ดังน้ัน กำรท�ำแท้งจึงเป็นกำรกระท�ำควำมผิดท่ีไม่ร้ำยแรง  
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แต่เท่ำกับแสดงให้เห็นควำมเช่ือว่ำเรำไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำร 

กระท�ำของเรำ ในควำมเป็นจริง กำรท่ีเช่ือว่ำกำรกระท�ำใดๆ จะไม่มี 

ผลติดตำมมำน้ัน ก็เป็นควำมผิดท่ีร้ำยแรงอย่ำงหนึ่งของคน  

และมันเป็นเร่ืองหนึ่งในเพียงไม่ก่ีเร่ืองท่ีพระพุทธเจ้ำทรงแสดง

ควำมเห็นขัดแย้ง เพรำะกำรเช่ือว่ำกำรกระท�ำใดๆ จะไม่มีผล

ติดตำมมำนัน้ จะท�ำให้เกิดควำมทุกข์จำกผลอันร้ำยแรงท่ีเกดิข้ึน

กำรรู้ควำมจริง หมำยควำมว่ำรู้ว่ำตนได้กระท�ำผิดศีลและท�ำ 

อันตรำยต่อผู้อ่ืนท่ีท�ำให้เกิดควำมเจ็บปวดเป็นผลเสียหำย

ติดตำมมำ และผู้ท่ีผิดศีลข้อน้ีก็จะได้รับผลเสียหำยน้ันโดยตรง 

เรำสำมำรถเช่ือเร่ืองนีไ้ด้จริงๆ ไม่มใีครสำมำรถรอดพ้นควำมผิด

ไปได้จำกกำรฆ่ำผู้อ่ืนซ่ึงเป็นควำมผิดท่ีร้ำยแรง ซ่ึงหมำยรวมถงึ 

กำรท�ำลำยชีวิตผู้อ่ืนด้วยกำรท�ำแท้ง กฎหมำยท่ีมนุษย์ออกมำ 

อำจจะไม่สำมำรถเอำผิดกับผู้กระท�ำผิดในเร่ืองนี้ได้ แต่กฎ 

แห่งกรรมซ่ึงเป็นเร่ืองเกี่ยวกับเหตุและผลจะท�ำหน้ำท่ีน้ีเอง  

เมื่อถึงเวลำนั้น เรำจะได้รับควำมทุกข์จำกกำรฆ่ำผู้อื่นโดยที่เรำ

จ�ำไม่ได้ว่ำเรำได้เคยกระท�ำควำมผิดเช่นนั้นมำก่อน

ควำมคิดเห็นเก่ียวกับศีลธรรมตำมประเพณีนิยมแบบโบรำณ 

เช่นนี ้เป็นส่ิงท่ีคนยคุปัจจุบันไม่อยำกให้ม ีเนือ่งจำกมนัไปรบกวน 

ควำมสุขและควำมสะดวกสบำยของพวกเขำ คนจ�ำนวนมำก

ไม่อยำกจะให้ควำมคิดเห็นเช่นนี้มำจ�ำกัดเสรีภำพทำงเพศและ

อำรมณ์ของตน พวกเขำอยำกจะเช่ือว่ำปฏสินธิวิญญำณซ่ึงกลำย
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เป็นชีวิตน้ันไม่มีในกำรปฏิสนธิ แต่ควำมเช่ือก็ไม่ใช่ควำมจริง 

ถึงแม้จะมีควำมเชื่อเช่นนี้ในวัฒนธรรมปัจจุบันของเรำ แต่มันก ็

ไม่มีกำรยอมรับว่ำเป็นควำมจริง นอกจำกนั้นยังเชื่อกันด้วยว่ำ

ชีวิตของคนไม่ได้มีอะไรพิเศษติดมำหรือมีควำมหมำยอะไร

บทบญัญัตขิองกฎหมำยในสมัยนี้ให้สิทธิกับผู้หญิงในกำรเลือก

ท่ีจะท�ำแท้ง แต่กำรไตร่ตรองอย่ำงจริงจงัเกีย่วกบัค�ำส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้ำในเรื่องคุณค่ำของชีวิต จะช่วยท�ำให้มีควำมตั้งมั่น

ในกำรท่ีจะไม่เอำทำงเลือกท่ีบอกว่ำควำมผูกพันของคนเป็น 

ส่ิงท่ีสำมำรถตัดท้ิงได้ และเลือกทำงจะมีควำมสัมพันธ์อัน

ศักด์ิสิทธ์ิแทน ผู้หญิงจ�ำนวนมำกท่ีเลือกท�ำแท้งได้ใช้สิทธิของ

ตนเอง เพรำะมีควำมเชื่อของตนโดยมิได้ค�ำนึงถึงเรื่องศีลธรรม 

พวกเธอมกัจะใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ แต่ได้มองข้ำมผลกระทบ 

ทำงจิตใจอันเกิดจำกกำรสูญเสียทำรกในครรภ์ เนือ่งจำกพวกเธอ 

ไม่ได้เตรียมตัวท่ีจะมีจิตส�ำนึกว่ำทำรกในครรภ์นั้นเป็นส่ิงท่ี 

มีชีวิตและได้ท�ำให้ทำรกเสียชีวิตแล้ว ซ่ึงจะมผีลกระทบท�ำให้รู้สึก 

เสียใจ รู้สึกผิด หรือส�ำนึกผิด ซึ่งจะติดตัวไปอีกนำนแสนนำน

กำรท�ำแท้งเป็นกำรท�ำลำยชีวิตที่อยู่ลึกในครรภ์มำรดำ มันเป็น 

กำรกระท�ำท่ีเกีย่วข้องกบัเลือด เนือ้ และเนือ้เยือ่ และมีผลต่อควำม 

รู้สึกอย่ำงรุนแรง และกำรตัดสินใจเลือกท�ำแท้งยังมีผลกระทบ

ต่อหลำยชีวิต ในขณะท่ีกำรท�ำแท้งเป็นสิทธิท่ีผู้หญงิท่ีจะเลือกท�ำ  

อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำท่ีเกิดข้ึนไม่ได้เป็นเพียงเร่ืองส่วนบุคคล 



297พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ

แต่เป็นเร่ืองเกีย่วกบัคุณธรรมและควำมคดิเห็นท่ีแตกต่ำงกนัไป 

บำงทีมันอำจจะเป็นปัญหำเร่ืองคุณธรรมท่ีร้ำยแรงท่ีสุดท่ีผู้หญงิ

จ�ำนวนมำกอำจจะต้องเผชิญในชีวิตของเธอ เธอได้ท�ำให้ชีวิตใหม่ 

เกิดขึ้นแล้วกลับท�ำลำยมันโดยอ้ำงว่ำเป็นสิทธิที่จะเลือก ดังนั้น

ส่ิงท่ีผู้หญงิเลือกท�ำน้ีโดยตัวมันเอง จึงกลำยเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่กว่ำ

ค�ำมั่นสัญญำและส�ำคัญกว่ำชีวิตคน

กำรพูดเร่ืองกำรท�ำแท้งไม่ควรจะจ�ำกัดอยู่ในกรอบของภำษำว่ำ

เป็นเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิในกำรมีชีวิตของทำรก

ในครรภ์ หรือสิทธิในกำรเลือกท่ีจะท�ำแท้งของมำรดำ แต่ควรจะ 

พิจำรณำในแง่ของผลประโยชน์และโทษมำกกว่ำ พร้อมด้วย

ควำมต้ังใจท่ีจะเป็นกำรช่วยบรรเทำควำมทุกข์ของคนเท่ำท่ี

สถำนกำรณ์และส่ิงแวดล้อมอ�ำนวย โดยให้ควำมส�ำคัญว่ำ

เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรลดสถำนกำรณ์ท่ีจะท�ำให้ผู้หญิงรู้สึกว่ำ

ตนเองจ�ำเป็นต้องท�ำแท้ง ถึงแม้ว่ำมีกำรยอมรับกันท่ัวไปว่ำใน

แง่ปฏิบัติ ในกรณีท่ีมีควำมเส่ียงท่ีจะเป็นอันตรำยต่อชีวิตหรือ

สุขภำพของมำรดำกเ็ป็นส่ิงท่ียอมรับได้ว่ำต้องมกีำรท�ำแท้ง แต่ก็ 

ไม่ได้มำเปล่ียนควำมจริงท่ีว่ำจะต้องยอมรับผลร้ำยแรงทำงจิตใจ

และกรรมที่จะติดตำมมำ 

ศีลธรรมในพทุธศำสนำเป็นเร่ืองเกีย่วกับกำรไม่ท�ำร้ำยและไม่ก่อ 

ให้เกิดควำมทุกข์แก่ตนเองและผู้อ่ืน เนื่องจำกท้ังมำรดำและ

ทำรกเป็นผู้ที่ได้รับควำมทุกข์ ดังนั้น ผู้ที่ท�ำแท้งจึงควรจะได้รับ 
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ควำมเห็นใจและค�ำแนะน�ำให้ไถ่โทษต่อกำรกระท�ำท่ีน่ำเสียใจ

ด้วยกำรกระท�ำควำมดท่ีีเหมำะสม และปฏบัิติธรรมเพือ่เป็นกำร

ชดใช้กรรมส�ำหรับมำรดำและทำรกที่ถูกท�ำแท้ง

ชาวพุทธควรจะเดินขบวนบนถนนเพื่อที่จะ
สนับสนุนการเรียกร้องความเป็นธรรมหรือไม่

ควำมเชื่อในหมู่ชำวพุทธในสมัยปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ำ ศำสนำ

พุทธซึ่งเป็นศำสนำที่สอนให้คนท�ำดีในโลกนั้นควรที่จะต้องช่วย

แก้ไขปัญหำสังคมปัจจุบันด้วย ชำวพทุธได้รับควำมกดดนัมำกข้ึน 

ให้มีควำมเห็นอกเห็นใจในเรื่องต่ำงๆ เช่น เรื่องเกี่ยวกับควำม 

ไม่เท่ำเทียมกันทำงเศรษฐกิจและทำงเพศ กำรเลือกปฏิบัติทำง 

เชื้อชำติ และกำรท�ำลำยสิ่งแวดล้อม 

มีกำรกล่ำวอ้ำงว่ำ หำกชำวพุทธเมินเฉยต่อควำมทุกข์ที่เกิดจำก

ปัญหำที่เร่งด่วนต่ำงๆ ก็เท่ำกับว่ำชำวพุทธละเลยปัญหำเหล่ำนี้  

ชำวพุทธบำงคนคิดว่ำถ้ำมีควำมเห็นอกเห็นใจ ก็ต้องลงมือ 

ช่วยเหลือ พวกเขำจึงแสดงควำมไม่พอใจทำงด้ำนศีลธรรม 

เกีย่วกบักำรท่ีสังคมละเลยผู้ด้อยโอกำสและผู้ท่ีถกูลิดรอนสิทธิ 

จนบำงคร้ังมีควำมรู้สึกรุนแรงมำกพอท่ีจะน�ำเขำลงไปประท้วง

บนถนน
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พุทธศำสนำในรูปแบบน้ีก่อให้เกิดค�ำถำมว่ำ พระพุทธเจ้ำได้มี 

พระประสงค์ให้คนแสดงจุดยืนทำงกำรเมืองเกี่ยวกับปัญหำ

สังคมหรือไม่ หรือทรงต้องกำรให้มีปรัชญำทำงสังคมหรือไม่ 

พระองค์ท่ำนทรงต้องกำรท่ีจะช่วยคนให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท�ำได้

ให้ด�ำเนนิชีวิตด้วยควำมสงบและอยู่ร่วมกนัอย่ำงสันติ ใช่หรือไม่ 

ในควำมเป็นจริง พระพทุธเจ้ำไม่เคยเสนอปรัชญำใดๆ เกีย่วกบั 

ควำมยุติธรรมทำงสังคม ด้วยกำรแยกคนดีออกจำกคนช่ัว  

แต่ตรงกนัข้ำม พระองค์ทรงสอนปัจเจกบุคคล ถงึแม้ว่ำพระองค์

จะตรัสในกำรชุมนุมท่ีมีคนมำก แต่ก็ทรงเน้นควำมรับผิดชอบ

ของแต่ละบุคคล พระองค์ทรงทรำบดีว่ำในแต่ละกลุ่มก็จะเป็น 

ท่ีรวมของคนหลำกหลำย ซ่ึงแต่ละคนน้ันมีควำมรู้สึกผิดชอบช่ัวด ี

ท่ีคอยควบคุมพฤติกรรมของตนเองอยู่ พระองค์ทรงสอน 

เกี่ยวกับควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั้น เพรำะทรงทรำบดีว่ำสำยตำ

ของแต่ละคนนัน้มองควำมยติุธรรมในสังคมไม่เหมือนกนั ซ่ึงข้ึน 

อยู่กับเจตนำ ควำมเข้มแข็ง ควำมอ่อนแอ ควำมต้องกำร และ

ควำมกลัวของแต่ละคน ทำงด�ำเนินของเขำเป็นอย่ำงไรนัน้เป็นส่ิง 

ท่ีเขำเลือกเอง และเจตนำท่ีอยู่เบ้ืองหลังกำรตัดสินใจกระท�ำ

กำรใดๆ นั้น ก็จะเป็นสิ่งน�ำพำเขำไปสู่ควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ

ของชีวิต ควำมสงบสุขในสังคมนั้นจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีคนจ�ำนวน

มำกเพยีงพอท่ีจะเลือกท�ำในส่ิงท่ีจะไม่เป็นภยัต่อผู้อ่ืนด้วยควำม

เต็มใจและมเีมตตำ โดยไม่เลือกวิถทีำงท่ีมีควำมขัดแย้งและค�ำนงึ
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ถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง เมื่อปรัชญำของควำมยุติธรรม

ในสังคมถูกน�ำมำใช้กับพลเมือง ซ่ึงยอมท�ำตำมปรัชญำนั้น 

เน่ืองจำกได้รับควำมกดดันทำงสังคม หรือเพรำะเกรงกลัว 

กำรลงโทษ คนที่ยอมท�ำตำมเช่นนั้นก็จะไม่มีควำมจริงใจ และ

ด้วยเหตุน้ัน เขำก็ไม่ได้มีศีลธรรมอย่ำงแท้จริง กำรกลัวผล 

กระทบทำงสังคมอำจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขำได้ แต่สิ่งนั้น

เพียงอย่ำงเดียวไม่เพียงพอท่ีจะเปล่ียนแปลงควำมเห็นของเขำ

ให้อยู่ในแนวทำงที่เหมำะที่ควร

พระพุทธเจ้ำทรงไม่เห็นด้วยกับระบบควำมเช่ือแบบเหมำรวม 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�ำให้คนจ�ำนวนมำกในสมัยนี้ที่ต้องกำรที่จะทรำบว่ำ

พระองค์ส่งเสริมปรัชญำอะไรและควำมเชื่อแบบไหน ชำวพุทธ 

บำงคนพยำยำมท่ีจะค้นหำหลักกำรพื้นฐำนในค�ำส่ังสอนของ

พระพทุธเจ้ำเพือ่จะได้ใช้อ้ำงอิงของควำมเช่ือทำงกำรเมืองของตน  

แต่ส�ำหรับพวกเขำแล้ว แก่นของพระธรรมค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำ 

ไม่ใช่สิ่งที่จะเข้ำใจได้ง่ำย เพรำะมันไม่ได้สอดคล้องกับทัศนคติ

และควำมเชื่อของคนทั่วไป 

ถึงแม้ว่ำค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ำเน้นคุณค่ำของกำรกระท�ำ 

ส่ิงท่ีถกูต้องท้ังทำงด้ำนส่วนตัวและทำงด้ำนสังคม แต่พระธรรม

ท่ีทรงส่ังสอนกอ็ยูเ่หนอืกำรเมอืงและสังคม เป็นค�ำส่ังสอนท่ีเน้น

ควำมมีเมตตำ แต่ไม่ได้ส่งเสริมเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพำะ ไม่ว่ำ 

จะเป็นควำมเคล่ือนไหวทำงสังคม หรือควำมเห็นทำงด้ำนปรัชญำ 
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มนัเป็นวิถชีีวิตท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏบัิติทำงด้ำนจติใจ ซ่ึงปฏเิสธ

ควำมเห็นหรือควำมเชื่อใดๆ ที่มีพื้นฐำนอยู่บนควำมโลภ ควำม

โกรธ และควำมหลง ซึ่งเป็นสำเหตุส�ำคัญของควำมทุกข์

ด้วยเหตุนี ้วิธีแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ของโลก เช่น ควำมไม่เท่ำเทียมกนั 

ทำงเศรษฐกจิ สิทธิในกำรออกเสียงเลือกต้ัง กำรเลือกปฏบัิติต่อ 

คนเช้ือชำติอ่ืน และกำรเพกิเฉยต่อกำรท�ำลำยส่ิงแวดล้อม กไ็ม่ได้ 

มีกำรกล่ำวถงึในพระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำ พระองค์

ทรงส่ังสอนให้สำวกของพระองค์ไม่ท�ำร้ำยผู้อ่ืน และมเีมตตำต่อ

ทุกชีวิต ซ่ึงเป็นแนวทำงท่ีเป็นกศุลท่ีจะท�ำให้พวกเขำให้มีสติและ

ปัญญำที่จ�ำเป็นเพื่อที่จะดับควำมทุกข์ และเป็นวิธีที่จะแสดงให้

เห็นเจตนำดีของพวกเขำเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

พระพทุธเจ้ำไม่เคยทรงกล่ำวอ้ำงว่ำพระองค์ทรงสำมำรถน�ำควำม 

เท่ำเทียมมำสู่โลกท้ังหมดได้ พระองค์ทรงเห็นว่ำมนุษย์ไม่ว่ำ 

อยู่ ณ ท่ีใดและเวลำไหน ก็จะมีแต่ควำมทุกข์หำท่ีสุดไม่ได้ 

พระพทุธเจ้ำตรัสกบัพวกเรำโดยทรงมองแบบภำพรวมถงึกำรอยู่ 

ในวัฏวน เน่ืองจำกทรงมคีวำมเข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้งว่ำกำรต่อสู้เพือ่

ควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคมนั้นจะต้องจบลงด้วยควำมผิดหวัง 

ในเม่ือสำเหตุท่ีแท้จริงของควำมเจ็บปวดและควำมทุกข์น้ัน 

ยงัคงมอียูใ่นหัวใจของคน ในค�ำอธิบำยของพระพทุธเจ้ำเกีย่วกบั 

ควำมทุกข์ จะสังเกตเห็นได้ว่ำจะไม่มีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ถึง 

ศีลธรรม หรือกำรตัดสินว่ำอะไรถูกผิด แทนที่พระองค์จะทรง
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แบ่งสังคมออกเป็นกลุ่มของคนดีและคนช่ัว ผู้กระท�ำผิดและ

ผู้ตกเป็นเหยื่อ แต่พระองค์กลับทรงเน้นที่สภำวะกำรเวียนว่ำย

ตายเกิดในวัฏวนทั้งหมด

กฎแห่งกรรมไม่ได้เป็นทฤษฎีของควำมเป็นธรรมของมนุษย์ 

เนื่องจำกเหตกุำรณ์ต่ำงๆ ที่คนประสบในชวีิตส่วนใหญ่เกิดจำก

ผลจำกกำรกระท�ำของตนเอง ดังน้ันจึงไม่มีใครเป็นเหยือ่ท่ีแท้จริง 

ในโลกนี้ กำรคิดว่ำผู้ท่ีเกิดมำเพียบพร้อมด้วยสถำนภำพและ 

ทรัพย์สมบัติในสังคมด้วยเหตุผลบำงประกำรมีควำมผิด 

เพรำะไม่ช่วยเหลือผู้อื่น และผู้ที่เกิดมำโดยปรำศจำกเกียรติยศ

ช่ือเสียงและทรัพย์สินเป็นผู้บริสุทธ์ิน้ัน เป็นควำมคดิท่ีไม่ถกูต้อง  

แล้วอะไรเล่ำเป็นตัวก�ำหนดว่ำผู้ใดสมควรหรือไม่สมควรได้

รับส่ิงต่ำงๆ เหตุและผลของกรรมในชีวิตของแต่ละคนน้ันเป็น

เรื่องที่สลบัซบัซ้อนและมักจะเข้ำใจได้ยำก ผลของกรรมทีท่�ำให้

คนยำกจนและมีควำมทุกข์ เป็นส่ิงท่ีเกินควำมปรำรถนำดีและ

ควำมตั้งใจอันดีของคนที่จริงใจที่อยำกจะมำช่วยแก้ไข และอยู่

นอกเหนืออ�ำนำจของควำมเมตตำสูงสุดท่ีจะมำช่วยเปล่ียนผล

ของกรรม ผลของกรรมมีควำมยุติธรรมในตัวเอง ด้วยเหตุน้ี

ปัญหำท่ีสังคมประสบอยู่ในปัจจุบันจึงได้สะท้อนให้เห็นถึงภำพ

รวมของควำมเป็นไปในวัฏสงสำรทั้งหมด

ในโลกแห่งอุดมคติ ทุกคนควรจะเกิดมำเท่ำเทียมกนั แต่ในควำม 

เป็นจริงแล้ว ในสังคมจะมีควำมไม่เท่ำเทียมกันและมีควำมไม่
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แน่นอนอย่ำงหำท่ีสุดมิได้ ถ้ำมันไม่เป็นเช่นน้ี คงจะไม่มีแรง

บันดำลใจให้คนหำทำงหนีออกจำกสังคม ด้วยเหตุน้ี กำรได้ 

เกิดเป็นคนเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด เพรำะมีควำมแตกต่ำงและควำม 

ไม่เท่ำเทียมกนั ซ่ึงท�ำให้มีกำรร�ำ่ร้องคร�ำ่ครวญ ซ่ึงไม่ใช่เพือ่เรียก 

หำควำมเป็นธรรม แต่เพือ่ขอควำมเมตตำและเพือ่ให้คดิพจิำรณำ 

ท่ีจะหำสำเหตุพืน้ฐำนของปัญหำเหล่ำนีภ้ำยในตัวเรำมำกกว่ำกำร

พยำยำมที่จะบรรเทำสถำนกำรณ์เหล่ำนั้นในสังคม

พระพุทธเจ้ำทรงมพีระประสงค์ท่ีจะช่วยให้คนพ้นทุกข์ ซ่ึงหมำย 

ควำมว่ำหลุดพ้นจำกสำเหตุที่แท้จริงของควำมทุกข์ กำรท�ำงำน

ของพระพุทธองค์จึงเป็นกำรสั่งสอนและแสดงหนทำง โดยเริ่ม

จำกกำรแสดงให้เห็นวิธีท่ีจะสร้ำงสภำวะจิตท่ีเป็นกศุล และวิธีละ 

สภำวะจิตท่ีเป็นอกุศล ต่อจำกน้ัน พระองค์จงึทรงสอนให้มีปัญญำ 

ท่ีจะท�ำให้สำมำรถหลุดพ้นจำกโลกแห่งควำมไม่เท่ำเทียมและ

อันตรำยอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด

กำรน�ำเอำส่ิงท่ีพระพทุธองค์ทรงสอนน้ีไปปฏิบัติจนเป็นนิสัยและ

มีควำมต้ังใจชอบ ก็อำจจะท�ำให้ชำวพุทธแสดงควำมคิดเห็น 

เกี่ยวกับปัญหำทำงศีลธรรมและสังคม แต่จุดยืนเหล่ำนั้นก็เป็น

เพียงควำมคิดเห็นส่วนตัว ไม่ใช่จุดยืนของพระพุทธศำสนำ  

พระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ำไม่ได้สอนว่ำเรำควรแก้ไข

ปัญหำทำงสังคมเศรษฐกิจและกำรเมืองท่ีมีอยู่มำกมำยท่ีก�ำลัง

ประสบกันอย่ำงไร ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ท่ีจะหำค�ำตอบท่ี 
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ถกูต้องจำกพทุธศำสนำ แทนท่ีจะท�ำเช่นน้ัน มันข้ึนอยูก่บัแต่ละคน 

ท่ีจะให้ค�ำตอบท่ีเหมำะสมของตนเองต่อปัญหำเหล่ำนั้นในชีวิต

ของเรำ ซ่ึงไม่ใช่ในฐำนะชำวพทุธ แต่ในฐำนะท่ีเป็นคนดีคนหนึง่

กระผมจะได้อะไรจากการปฏิบัติธรรม

จริงๆ แล้ว ส่ิงท่ีคุณต้องกำรก็คือควำมสงบอย่ำงแท้จริง และควำม 

สงบนีจ้ะเกดิข้ึนภำยใน มันเป็นเร่ืองปกติท่ีเรำจะต้องกำรแสวงหำ

ควำมสุขโดยกำรไปเพลิดเพลินอยู่กับควำมส�ำรำญทำงโลก  

แต่พระพทุธเจ้ำทรงสอนว่ำ ควำมสุขเช่นน้ีไม่ใช่ควำมสุขท่ีแท้จริง  

ซ่ึงไม่ได้เป็นกำรมองโลกในแง่ร้ำย เพียงแต่เป็นกำรเรียนรู ้

ควำมจริงเกี่ยวกับธรรมชำติของส่ิงต่ำงๆ เพื่อท่ีเรำจะได้เลิก

แสวงหำของปลอมในชีวิตท่ีเหลือของเรำ ซ่ึงไม่ได้หมำยควำมว่ำ 

เรำจะไม่สำมำรถช่ืนชมควำมงดงำมของธรรมชำติหรือรำงวัลท่ี

น่ำยินดีอันเป็นผลมำจำกกำรกระท�ำควำมดีของเรำ แต่กำรที่จะ

สร้ำงควำมเป็นตัวตนของเรำหรือแสวงหำกำรเติมเต็มท่ียั่งยืน

อันเนื่องมำจำกควำมชื่นชมยินดีเช่นนั้น ก็จะเป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิด

ควำมโกรธและควำมผิดหวังตำมมำ ยิ่งเรำแสวงหำควำมสุขใน

ท�ำนองนี้มำกเท่ำไร เรำก็จะยิ่งหลงมำกขึ้นเท่ำนั้น ควำมสุขทำง

โลกและประสบกำรณ์จะช่วยให้เรำพอใจได้เพียงผิวเผินและ 

ช่ัวคร้ังช่ัวครำวเท่ำนัน้ ควำมสุขทำงโลกเหล่ำนีแ้ละสภำวะปรุงแต่ง 
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ต่ำงๆ เหล่ำนี ้ในท่ีสุดจะน�ำมำซ่ึงควำมทุกข์ และจะไม่ก่อให้เกดิ

ควำมสงบภำยในท่ีเป็นธรรมชำติและยัง่ยนื แต่เรำอำจจะต้องได้

ประสบควำมผิดหวังก่อนที่เรำจะได้รู้ควำมจริงในที่สุด

พระพุทธองค์ทรงน�ำธรรมชำติท่ีไม่ยั่งยืนของทุกส่ิงทุกอย่ำง

มำเป็นหลักกำรส�ำคัญในกำรส่ังสอนของพระองค์ ปัจจัยท่ี

เปล่ียนแปลงตลอดเวลำนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่มีควำมม่ันคง และ 

ทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีเรำได้ประสบในชีวิตนั้น มีลักษณะส�ำคัญคือ

มีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ สถำนกำรณ์ต่ำงๆ จะมีควำม

เปล่ียนแปลงแล้วส้ินสุดลงและท�ำให้เรำผิดหวัง ในโลกกจ็ะมีแต่

กำรเกิดและกำรตำย กำรสร้ำงและกำรท�ำลำย กำรเจริญเติบโต

และกำรเส่ือมสลำย ควำมจริงเหล่ำนีจ้ะพบเห็นได้โดยท่ัวไป เช่น 

ร่ำงกำยของมนษุย์มกีำรเติบโตและแก่ชรำ กำรเปล่ียนแปลงของ

ฤดูกำล มีควำมม่ังค่ังร�่ำรวยแล้วเปล่ียนไปเป็นควำมยำกจน  

กำรเกิดขึ้นและล่มสลำยของประเทศต่ำงๆ และของวัฒนธรรม

ต่ำงๆ ตลอดจนวัฏวนของควำมเกิดและควำมตำยท่ีไม่มีใคร

สำมำรถหนีพ้นไปได้

ในชีวิตของคนเรำ วัฏจักรของควำมส�ำเร็จและควำมล้มเหลว 

มีกำรเกิดขึ้นและสิ้นสุดลง เมื่อประสบควำมส�ำเร็จเรำก็จะยินดี

พอใจ เม่ือประสบควำมล้มเหลวเรำก็จะมคีวำมทุกข์ กำรยดึมัน่

ถอืมัน่อยูก่บัควำมรุ่งเรืองและไม่ยอมรับควำมล้มเหลว กค็อืกำร

ปฏิเสธไม่ยอมรับควำมไม่แน่นอนในชีวิตท่ีไม่อำจหลีกเล่ียงได้ 
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เรำจะต้องเรียนรู้ท่ีจะปล่อยวำงส่ิงต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีตเพื่อ

เปิดทำงให้กับส�ำหรับประสบกำรณ์ใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน และจะได้

มีกำรเติบโตท่ีจ�ำเป็นและเข้มแข็งกว่ำ มันไม่ได้จริงเสมอไปว่ำ

จุดสูงสุดในชีวิตน้ันจะดสีมบูรณ์แบบไปท้ังหมด และจุดท่ีต�ำ่สุด

ในชีวิตน้ันเป็นส่ิงท่ีเลวร้ำยไปเสียทุกอย่ำง ควำมส�ำเร็จอำจจะ

หลอกให้เรำคิดว่ำเรำมีควำมปลอดภัย ในขณะท่ีประสบกำรณ์ 

เกี่ยวกับกำรสูญเสียอย่ำงกะทันหันหรือควำมทุกข์ อำจจะเป็น

แรงบันดำลใจให้เรำหวนกลับไปคิดพิจำรณำทบทวนส่ิงต่ำงๆ 

และด้วยเหตุนั้นอำจจะเป็นส่ิงผลักดันให้เกิดกำรเจริญเติบโต

ทำงจิตวิญญำณก็ได้

เมือ่เช่ือว่ำควำมสัมพนัธ์ ทรัพย์สมบัติ หรือรูปร่ำงหน้ำตำ เป็นส่ิงท่ี  

“ดี” จติของคนเรำกจ็ะยดึมัน่ถอืมัน่อยูก่บัควำมเช่ือน้ันและเข้ำใจ

ว่ำมันเป็นเช่นนัน้จริง กำรคดิว่ำมนัเป็นส่ิงท่ีด ีท�ำให้เรำมคีวำมสุข 

และพอใจตนเอง และมีควำมภำคภมูใิจในตนเอง แต่ไม่มส่ิีงใด 

ท่ีเกิดข้ึนมำแล้วจะด�ำรงอยู่ได้ตลอดไปในโลกน้ีซ่ึงมีแต่ควำม

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ถ้ำมันไม่หำยจำกเรำไป หรือควำมคิด 

ของเรำเปล่ียนไปจนเรำเร่ิมท่ีจะมองมันแตกต่ำงไปจำกเดิม  

ส่ิงเดยีวกนัซ่ึงเดิมเรำเคยเห็นว่ำดี เม่ือกำลเวลำผ่ำนไป เรำกอ็ำจจะ 

คิดว่ำมันไม่ดีเสียแล้ว สิ่งที่เคยท�ำให้เรำมีควำมสุข อำจจะท�ำให้

เรำเศร้ำในขณะน้ีกไ็ด้ หรือมบีำงส่ิงบำงอย่ำงท่ีเรำสูญเสียไป และ

กำรพลัดพรำกจำกส่ิงน้ันกท็�ำให้เรำมคีวำมทุกข์ เม่ือส่ิงใดส่ิงหนึง่ 
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สภำวะหรือสถำนกำรณ์ท่ีจิตเข้ำไปยึดถือ และคิดว่ำเป็นตัวเรำ 

ของเรำ มีกำรเปล่ียนแปลงหรือหำยไป จิตก็จะยอมรับควำม

จริงใหม่ได้ยำก มันยังยึดมั่นถือมั่นกับสภำวะเดิมท่ีหำยไป 

และไม่ยอมรับกำรเปล่ียนแปลง เมื่อเป็นเช่นน้ีควำมทุกข์ก็จะ

เกิดขึ้น

ทีพ่ึง่ทีแ่ท้จรงิในโลกทีม่แีต่ควำมเปลีย่นแปลงของสิง่ต่ำงๆ และ

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ กจ็ะพบได้ในหัวใจ เมือ่เรำยงัคงส่ือสำรกบัแก่น 

ภำยในของเรำ พัฒนำให้ดีข้ึนและท�ำให้มั่นคงด้วยกำรปฏิบัติ

จิตตภำวนำ ควำมเปล่ียนแปลง ข้ึนๆ ลงๆ ของชีวิตกจ็ะไม่มผีล 

กระทบต่อเรำมำกนัก เรำยังสำมำรถด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงปกติ 

ถงึแม้ว่ำสถำนกำรณ์จะเปล่ียนแปลงไป นอกจำกน้ัน เรำจะไม่รู้สึก 

ดีใจหรือเสียใจมำกมำยเก่ียวกับควำมส�ำเร็จและควำมล้มเหลว

น้ันมำกนกั ด้วยเหตุนี ้ควำมรุ่งเรืองและตกต�ำ่ของชีวิตกจ็ะไม่มี 

ผลกระทบต่อควำมสงบของจิตใจของเรำมำกมำยนกั ท้ังนีเ้พรำะ

ว่ำเรำไม่ได้เห็นว่ำมันเป็นแก่นแท้ของตัวเรำ และมันไม่ได้สะท้อน

ให้เห็นคุณค่ำของเรำ มันเป็นเพียงสถำนกำรณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึน

ชั่วครำวในชีวิตเรำเท่ำนั้น

เรำได้เห็นแล้วว่ำส่ิงต่ำงๆ ในโลกน้ีด�ำเนินไปตำมธรรมชำติของมนั  

เรำไม่สำมำรถไปเปล่ียนแปลงส่ิงเหล่ำนั้นได้ แต่เรำสำมำรถ

เปล่ียนแปลงวิธีท่ีเรำจะจัดกำรกับปัญหำต่ำงๆ ในโลกเม่ือมัน

เกดิข้ึน ด้วยกำรสังเกตควำมพร้อมของจติในกำรออกควำมเห็น 
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เกี่ยวกับเรื่องนั้น ซึ่งแยกแยะให้เห็นควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน

ระหว่ำงควำมดีกับควำมช่ัว ซ่ึงน�ำไปสู่ควำมเจ็บปวดและ 

ควำมทุกข์ ด้วยกำรเร่ิมพิจำรณำกระบวนกำรท�ำงำนของจิต  

เรำก็สำมำรถท่ีจะยุติกำรแสดงควำมคิดเห็นซ่ึงเรำเคยท�ำเป็น

ประจ�ำ กำรท่ีไม่มีควำมคิดเห็นน้ี ท�ำให้เรำได้ล้ิมรสของควำม 

เป็นอิสระจำกปัจจัยภำยนอก และมีควำมรู้สึกของควำมสงบ

ภำยใน

ต่อจำกนัน้ จำกจุดท่ีมีควำมสงบ เรำสำมำรถท่ีจะพจิำรณำดวู่ำมี

อะไรเกิดขึ้น เรำต้องพยำยำมที่จะยอมรับสถำนกำรณ์ใหม่ด้วย

ควำมเป็นกลำงมำกข้ึนก่อนท่ีเรำจะมปีฏกิริิยำต่อสถำนกำรณ์นัน้  

แต่ละสถำนกำรณ์จะต้องได้รับกำรประเมินอย่ำงเป็นธรรม เพรำะ 

มันอำจจะเป็นโอกำสให้เรำสำมำรถเจริญทำงด้ำนจิตใจ ไม่ว่ำอะไร 

จะเกิดข้ึนก็ให้เรำยอมรับ เสมือนว่ำเรำได้เลือกผลเช่นน้ันไว้ 

ก่อนแล้ว และเสมือนว่ำเรำไม่ได้ต้องกำรผลอื่นใดนอกจำกผล

เช่นนัน้ เรำควรอยูก่บัปัญหำของชีวิตให้ได้โดยไม่ต่อต้ำน เรำควร 

พยำยำมท�ำให้แต่ละสถำนกำรณ์เป็นเสมือนมิตร ไม่ใช่ศัตรู
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ทฤษฎีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ได้น�าพามนษุย์ออกไปจากความจรงิ 

ท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ ซึง่เป็น 

ความจริงแท้ “อกาลิโก” ตลอดเวลา 

และในทุกสถานการณ์ และน�าไปสู่

ความจรงิท่ีถกูสมมตุข้ึินมา ซึง่ข้ึนอยู่ 

กับปัจจัยต่างๆ มากมาย 
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ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด

ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์มปีระโยชน์ก็จริงแต่กมี็ข้อจ�ำกดั ทุกอย่ำง 

ท่ีไม่ใช่เร่ืองทำงด้ำนกำยภำพ ซ่ึงหมำยถงึทุกอย่ำงท่ีไม่เกีย่วข้อง

กับประสำทสัมผัสท้ังห้ำ ก็จะไม่ได้รับควำมสนใจจำกวงกำร

วิทยำศำสตร์และถอืว่ำไม่ใช่วิทยำศำสตร์ ซ่ึงได้แก่ควำมจริงของ

ชีวิตส่วนใหญ่ที่ลึกที่สุด และยังมีสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งอีกมำกมำย  

เช่น อริยสัจ 4 ซ่ึงไม่ได้รับกำรอธิบำยอย่ำงถูกต้องในแง่

วิทยำศำสตร์ น่ำเสียดำยท่ีนักวิทยำศำสตร์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน

ปัจจุบันจ�ำนวนมำกเช่ือว่ำทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีควรค่ำแก่ควำมรู้นั้น

สำมำรถอธิบำยได้ในแง่กำยภำพเท่ำนัน้ กล่ำวคอื อธิบำยได้เพยีง 

เร่ืองของกำยและสมองเท่ำนั้น นักวิทยำศำสตร์เหล่ำน้ีไม่ได ้

อวดอ้ำงว่ำตนเองสำมำรถเข้ำใจเร่ืองดังกล่ำวได้อย่ำงแจ่มแจ้ง 

แต่บอกว่ำสักวันหน่ึงพวกเขำคงจะสำมำรถเข้ำใจได้ดีถ้ำมีเงิน

และเวลำพอ

วิทยำศำสตร์แสดงให้เรำเห็นว่ำโลกทำงวัตถุหรือโลกธำตุท�ำงำน

อย่ำงไร และเรำจะสำมำรถใช้ประโยชน์จำกโลกธำตุได้อย่ำงไร 

วงกำรวิทยำศำสตร์ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำกในปัจจุบันจน

เรำสำมำรถใช้ประโยชน์จำกส่ิงท่ีประกอบกนัเป็นตัวเรำ ซ่ึงได้แก่ 

สำรเคมีของสมองและรหัสพนัธุกรรมของเรำ แต่ผู้ท่ีคดิค้นและ 

ใช้เทคโนโลยีใหม่ท่ีมีพลังอ�ำนำจมำกเหล่ำนี้ ก็ยังคงมีควำม 
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เป็นไปได้ท่ีจะได้รับควำมทุกข์เหมอืนกบัทุกๆ คนท่ีตกอยูภ่ำยใต้ 

อิทธิพลของควำมโลภ โกรธ หลง วิทยำศำสตร์ไม่สำมำรถ

แก้ไขปัญหำของกิเลสได้ จึงไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำควำม

มหัศจรรย์ทำงวิทยำศำสตร์ท่ีค้นพบใหม่เหล่ำนี ้จะน�ำไปสู่หำยนะ

ด้วยหรือไม่ในอนำคต 

มีเพียงแต่วิธีกำรท่ีพิสูจน์แล้วของพระพุทธเจ้ำเท่ำนั้นท่ีสำมำรถ

แก้ปัญหำของกิเลสได้ส�ำเร็จ เหนือส่ิงอ่ืนใด วิทยำศำสตร์เองกไ็ม่ 

สำมำรถบอกได้ว่ำท�ำไมเรำจึงอยูต่รงนี ้หรือเรำควรจะด�ำเนนิชีวิต

อย่ำงไร ในเรื่องเหล่ำนี้วิทยำศำสตร์ไม่สำมำรถช่วยได้ 

ในควำมเป็นจริง ประวัติควำมเป็นมำของวิทยำศำสตร์ก็คือ 

ค�ำอธิบำยข ้อเท็จจริง ท้ังหมดท่ีเ กิดข้ึนใหม ่และท่ีมีกำร

เปล่ียนแปลง เนื่องจำกมีข้อมูลเพิ่มเติมซ่ึงได้มีกำรค้นพบใหม่ 

อยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้หมำยควำมว่ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์นั้น

ไม่เท่ียงและมีกำรพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ ข้อเท็จจริงและข้อมูล

ใหม่ๆ น�ำไปสู่กำรต้ังสมมุติฐำนและทฤษฎใีหม่ๆ ท่ีมคีวำมซับซ้อน 

มำกขึ้น ซึ่งท�ำให้สำมำรถที่จะตีควำมได้หลำยอย่ำง

วิทยำศำสตร์จะสร้ำงปัญหำน้อยลงมำกหำกกำรท�ำงำนของมัน 

ส้ินสุดลงแค่ประตูห้องทดลอง แต่แทนท่ีจะเป็นเช่นนัน้ ควำมเช่ือ 

พื้นฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับวัตถุ กลับมีอิทธิพลต่อ

วัฒนธรรมของเรำทั้งหมด ในสมัยนี้คนจ�ำนวนมำกเชื่อว่ำทุกสิ่ง 
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ทุกอย่ำงที่เรำควรรู้นั้น เป็นเรื่องที่มีควำมเกี่ยวข้องกับประสำท

สัมผัสท้ังห้ำเท่ำน้ัน ควำมเช่ือน้ีท�ำให้คนเหล่ำนีใ้ห้ควำมส�ำคญักบั

ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ และมองข้ำมสิ่งที่ดีงำม เช่น ควำมศรัทธำ 

และศีลธรรม ซ่ึงไม่สำมำรถอธิบำยได้ในแง่ผัสสะทำงกำยภำพ 

ด้วยเหตุท่ีควำมเช่ือเหล่ำนี้ได้ครอบง�ำวงกำรส่ือสำรมวลชน 

ซ่ึงมีอิทธิพลมำกต่อควำมเช่ือของคนในสังคมเกีย่วกบัวัฒนธรรม

ของพวกเรำ ผัสสะทำงกำยภำพของโลกแห่งวัตถุจึงกลำยเป็น

พืน้ฐำนของวิธีคดิของคนส่วนใหญ่โดยท่ัวไปเกีย่วกบัตัวเรำและ

ชีวิตของเรำ ซึ่งมีผลท�ำให้กลำยเป็นวัฒนธรรมที่ให้ควำมส�ำคัญ

กับโลกของผัสสะและกำรตอบสนองควำมอยำกของประสำท

สัมผัสทั้งห้ำ

มันน่ำแปลกใจมำกท่ีเรำเช่ืออย่ำงจริงจังว่ำส่ิงเหล่ำน้ีท้ังหมดจะ

ช่วยท�ำให้เรำเป็นอิสระ กล่ำวคือไม่ต้องถกูบังคบัโดยกฎระเบียบ

และศีล ซึ่งห้ำมไม่ให้กระท�ำตำมควำมต้องกำรและควำมอยำก 

ไม่ต้องอยู่ภำยใต้ศีลธรรมท่ีน่ำเบ่ือหน่ำยและคร�่ำครึล้ำสมัย 

ท่ีสอนให้เรำมีระเบียบวินัยและควบคุมจิตใจตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิง

จ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถท�ำตำมกฎและศีลข้อห้ำมต่ำงๆ ได้อย่ำง

ถกูต้อง และไม่ต้องมีภำระควำมรับผิดชอบต่อกำรกระท�ำของเรำ 

และควำมเสียหำยท่ีเกดิจำกกำรกระท�ำท่ีปรำศจำกควำมรับผิดชอบ 

ของเรำซ่ึงท�ำให้ตัวเรำเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน เพรำะหำกจักรวำลน้ี

เป็นเพยีงจกัรวำลทำงกำยภำพท่ีถกูควบคมุด้วยกฎของเหตุและ 
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ผลโดยอัตโนมัติ ดังนั้นไม่ว่ำเรำจะกระท�ำผิดเร่ืองอะไรก็ตำม  

เรำสำมำรถโทษได้ว่ำเป็นควำมผิดของส่ิงท่ีเรำไม่สำมำรถควบคุมได้  

ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองท่ีเรำถูกกระท�ำในอดีต หรือมีส่ิงหนึ่งส่ิงใด 

มำจำกไหนก็ไม่ทรำบแฉลบทะลุเข้ำไปในสมองของเรำ หำกมี

ควำมคิดเช่นนั้น ไม่ว่ำเรำจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยมำกมำย

เพยีงไร มันกจ็ะไม่ใช่ควำมผิดของเรำ และเรำไม่ต้องรับผลจำก

กำรกระท�ำนั้น แต่ในควำมเป็นจริง ไม่มีใครผู้ใดผู้หนึ่งสำมำรถ

หนีรอดพ้นได้จำกกฎแห่งกรรมและวิบำกกรรมท่ีไม่เคยล้ำสมยั

ตำมที่พระพุทธเจ้ำทรงสั่งสอน

แต่ความจริงทางวิทยาศาสตร์
ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติ
ใช่ไหม

มีกำรเข้ำใจผิดกันเก่ียวกับควำมจริงทำงวิทยำศำสตร์ กฎของ

วิทยำศำสตร์ต้ังอยู่บนพื้นฐำนของกำรสังเกตปัจจัยต่ำงๆ ใน

จักรวำลทำงกำยภำพ ซึ่งได้แก่ สสำรและพลังงำน แต่กฎทำง

วิทยำศำสตร์เหล่ำนัน้ไม่ได้มสีสำรและพลังงำนในตัวมนัเอง และ

ด้วยเหตุนัน้ กฎต่ำงๆ ทำงวิทยำศำสตร์จึงไม่มจีริง มนัมเีพยีงใน 

จิตของคนเท่ำนั้น
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บทบำทของจิตในควำมจริงทำงวิทยำศำสตร์ยังเป็นเร่ืองลึกลับ 

ซ่ึงนักวิทยำศำสตร์เองก็ยังหำค�ำตอบไม่ได้ จิตไม่มีสสำร 

หรือพลังงำนใดๆ แต่นักวิทยำศำสตร์เองก็ไม่สำมำรถหนีกำร

ครอบง�ำของจิตเหนือส่ิงต่ำงๆ ท่ีพวกเขำกระท�ำ ตรรกะหรือ

ควำมเป็นเหตุเป็นผลก็อยู่ในจิต ตัวเลขก็มีอยู่ในจิตเท่ำน้ัน  

ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีเป็นวิทยำศำสตร์มีอยู่ในจิต

ของคนเท่ำน้ันเช่นกนั กฎของธรรมชำติเป็นส่ิงท่ีมนษุย์คิดข้ึนมำ 

กฎเกี่ยวกับตรรกะหรือควำมเป็นเหตุเป็นผลและคณิตศำสตร์  

กเ็ป็นส่ิงท่ีมนษุย์คิดข้ึนมำ ด้วยเหตุนี ้เรำอำจกล่ำวได้ว่ำโลกทำง 

วิทยำศำสตร์ไม่ได้มีอยู่จริง แต่มันเป็นเพียงจินตนำกำรของ

มนุษย์เท่ำนั้น

ส่ิงท่ีน่ำข�ำกคื็อนักวิทยำศำสตร์ศึกษำทุกส่ิงทุกอย่ำงเท่ำท่ีจะท�ำได้ 

ในจักรวำลทำงกำยภำพ แต่ไม่เคยคิดที่จะศึกษำจิตของตนเอง

เพื่อจะดูว่ำมันท�ำงำนอย่ำงไร เนื่องจำกวิทยำศำสตร์มีอยู ่

เฉพำะภำยในจิตของนักวิทยำศำสตร์เท่ำน้ัน เรำอำจจะคิดว่ำ

นักวิทยำศำสตร์น่ำจะสนใจท่ีจะค้นหำควำมจริงเกี่ยวกับจิต 

ของตนเองก่อนส่ิงอ่ืนใด อย่ำงไรกต็ำม จติเป็นเคร่ืองมือท่ีพวกเขำ 

ใช้สร้ำงวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ต่ำงๆ และคิดค้นทฤษฎีทำง

วิทยำศำสตร์ แต่จติของพวกเขำถกูน�ำไปใช้เพยีงมิติเดียวเท่ำนัน้

เพือ่จัดกำรกบัควำมคิดเก่ียวกับทฤษฎีต่ำงๆ และกำรคำดเดำส่ิง

ต่ำงๆ ที่ยังไม่เคยได้รับกำรพิสูจน์ควำมถูกต้องมำก่อน
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ในทำงตรงกันข้ำม พระพุทธเจ้ำทรงบอกก่อนเสมอว่ำอะไรคือ

ควำมถกูต้อง ซ่ึงทรงเรียนรู้มำจำกประสบกำรณ์ตรงของพระองค์ 

เพือ่ท�ำให้กำรประกำศสัจธรรมควำมจริงของพระองค์นัน้เป็นไป

ตำมท่ีพระองค์ได้ทรงรู้เห็นด้วยตนเอง ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ก่อนท่ี 

เรำจะกล่ำวอ้ำงว่ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นควำมจริง เรำจะต้องบอกควำม 

เป็นมำของส่ิงนั้นก่อน ซ่ึงจะท�ำให้สำมำรถพิสูจน์ควำมจริง 

และควำมถูกต้องของค�ำกล่ำวอ้ำงนั้นได้ มิฉะน้ันก็จะท�ำให ้

ไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ แทนที่เรำจะกล่ำวถึงทฤษฎีก่อน เรำควร

พยำยำมช้ีให้เห็นและขจัดควำมเป็นไปได้ท่ีจะท�ำให้มีกำรต้ัง

ทฤษฎีขึ้นมำและยึดติดกับทฤษฎีเหล่ำนั้น กำรที่จะเข้ำใจว่ำจิต

ท�ำงำนอย่ำงไร เรำจะต้องเข้ำใจก่อนเกี่ยวกับวิธีกำรและเหตุผล

ของนักวิทยำศำสตร์ในกำรตั้งทฤษฎีที่พวกเขำยึดติดขึ้นมำ

ควำมไม่เท่ียงของควำมจริงทำงวิทยำศำสตร์น้ันตรงกันข้ำม

กับสัจธรรมควำมจริงท่ีเท่ียงแท้แน่นอนไม่เปล่ียนแปลงของ 

พุทธศำสนำ ซึ่งพระพุทธเจ้ำได้ทรงค้นพบและประกำศให้โลกรู้ 

เมือ่น�ำควำมจริงทำงวิทยำศำสตร์มำใช้ในโลกท่ีอนิจจัง ทุกขัง และ 

อนัตตำ เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด ดังนั้น ควำมจริงทำงวิทยำศำสตร์

เหล่ำนั้นจึงเปล่ียนแปลงอยู่เสมอและน�ำพำมนุษย์ไปในทิศทำง

ของควำมทุกข์มำกข้ึน ทฤษฎีและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้

น�ำพำมนุษย์ออกไปจำกควำมจริงท่ีไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ 

ซ่ึงเป็นควำมจริงแท้ “อกำลิโก” ตลอดเวลำและในทุกสถำนกำรณ์ 
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และน�ำไปสู่ควำมจริงท่ีถูกสมมุติข้ึนมำซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ 

มำกมำย ควำมจริงน้ีจะเป็นจริงอยูเ่พยีงช่ัวระยะเวลำหน่ึงเท่ำนัน้ 

และจะเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีกำรค้นพบทำงวิทยำศำสตร์ข้ึน 

มำใหม่ 

กำรเบี่ยงเบนออกไปจำกควำมจริงแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลง จึงเป็น

สำเหตุส�ำคัญของควำมวุ่นวำยทำงสังคมและควำมปั่นป่วนของ

ควำมคิดและค่ำนิยมที่เรำพบเห็นกันอยู่ในสังคมปัจจุบัน คนที่ 

อยูใ่นโลกปัจจุบันนีมั้กจะช่ืนชมส่ิงต่ำงๆ ท่ีน�ำพำพวกเขำออกจำก

ควำมทุกข์และกำรดับทุกข์ท่ีพระพุทธเจ้ำทรงส่ังสอน ซ่ึงท�ำให้

พวกเขำเห็นควำมจริงได้ยำกย่ิงข้ึน และยังท�ำให้ไม่เช่ือด้วยว่ำ

ควำมทุกข์และกำรดับทุกข์นี้มีจริง

ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่จริงหรือไม่ 

มอียูจ่ริง เรำอำจจะพดูได้ว่ำทุกส่ิงทุกอย่ำงมอียูจ่ริง แต่กำรท่ีกล่ำว 

ว่ำ “ทุกสิ่งทุกอย่ำงมีอยู่จริง” นั้นหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

“ทุกส่ิงทุกอย่ำงมีอยู่จริง” หมำยควำมว่ำ มผัีสสะ (อำยตนะ) ท้ังห้ำ  

หรือถ้ำนับจติด้วยกเ็ป็นผัสสะ (อำยตนะ) ท่ีหก เช่น เรำเห็นต้นไม้ 

และเรำก็พูดว่ำมีต้นไม้ แต่กำรมีอยู่ของต้นไม้นั้นเป็นเพียงภำพ 
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ลวงตำ เน่ืองจำกส่ิงต่ำงๆ ท่ีเรำเห็นนัน้ไม่เท่ียง มกีำรเปล่ียนแปลง 

ตลอดเวลำ ต้นไม้อำจจะดูเหมอืนต้นเมือ่วำน ซ่ึงในควำมเป็นจริง 

หมำยควำมว่ำ สิ่งที่เรำเห็นในปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับควำมทรงจ�ำ

ที่เรำมีอยู่เมื่อวำน เมื่อเป็นเช่นนั้น เรำต้องพึ่งควำมทรงจ�ำเพื่อ

จะบอกว่ำส่ิงหนึง่ส่ิงใดมีอยู่ แต่ในควำมเป็นจริง ทุกส่ิงทุกอย่ำง 

น้ันไม่เท่ียง และเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ดงัน้ัน เรำอำจกล่ำวได้ว่ำ 

ส่ิงต่ำงๆ น้ันไม่มอียูจ่ริง จริงๆ แล้ว ส่ิงใดกต็ำมท่ีเป็นส่ิงท่ีจริงแท้ 

จะต้องคงท่ี ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ไม่แปรปรวนไม่เปล่ียนแปลง  

แต่สิ่งใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้น ก็จะไม่สำมำรถตั้งอยู่ได้ และเรำ

ไม่สำมำรถที่จะรับรู้ได้

เช่น เรำรู้ได้อย่ำงไรว่ำมคีวำมว่ำง เรำไม่สำมำรถสับควำมว่ำงเป็น

ช้ินๆ และบอกว่ำน่ีคือควำมว่ำงช้ินหน่ึง เรำเพยีงสำมำรถเช่ือมโยง 

ควำมว่ำงเข้ำกับวัตถุ ดังนั้น เรำอธิบำยควำมว่ำงด้วยวัตถุที่อยู่

ในควำมว่ำงน้ัน ไม่มีวัตถใุดๆ สำมำรถต้ังอยูไ่ด้ถ้ำไม่มคีวำมว่ำง  

วัตถุทุกอย่ำงตั้งอยู่บนควำมว่ำง มันถูกล้อมรอบด้วยควำมว่ำง  

และในท่ีสุดกจ็ะกลับไปสู่ควำมว่ำง ไม่มใีครรู้จักควำมว่ำงท่ีแท้จริง  

ดังน้ัน หำกมีควำมว่ำงโดยไม่มวัีตถุต้ังอยูบ่นควำมว่ำงนัน้ เรำก็ 

ไม่รู้ว่ำตรงนั้นมีควำมว่ำงอยู่ ให้ลองนึกภำพดูว่ำตัวเรำเป็น

วิญญำณท่ีล่องลอยอยใูนอวกำศท่ีกว้ำงใหญ่ไพศำล ไม่มดีวงดำว  

ไม่มีทำงช้ำงเผือก มีแต่ควำมว่ำงปล่ำ ในทันทีทันใด อวกำศกจ็ะไม่

กว้ำงใหญ่อีกต่อไป จะไม่มีอวกำศอยู่ตรงนัน้ ไม่มีควำมเร็ว ไม่มี
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กำรเคล่ือนไหวจำกท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหน่ึง เพรำะอย่ำงน้อยจะต้อง 

มีจุดอ้ำงอิงสองจุดจึงจะสำมำรถพูดได้ว่ำมีระยะห่ำงและม ี

ควำมว่ำงเกิดขึ้น หำกไม่มีควำมว่ำง วัตถุก็จะไม่มี 

ในท�ำนองเดียวกนั เสียงกจ็ะไม่มหีำกไม่มีควำมเงียบ เสียงทุกเสียง 

เกดิจำกควำมเงียบ กลับคืนไปสู่ควำมเงียบ และในช่วงท่ีมเีสียง

เกิดข้ึน เสียงก็ถูกห้อมล้อมด้วยควำมเงียบ ควำมเงียบท�ำให้

มีเสียงเกิดข้ึน ควำมเงียบเป็นส่วนประกอบส�ำคัญท่ีขำดไม่ได้ 

ของเสียงทุกเสียง ตัวโน้ตทุกตัว เพลงทุกเพลง และค�ำพดูทุกค�ำ  

ดังน้ัน หำกไม่มอีะไรเลยนอกจำกควำมเงียบ ควำมเงียบกจ็ะไม่มี  

เรำจะไม่รู้ว่ำมนัคืออะไร น่ันเป็นเพรำะเมือ่มีเสียงปรำกฏข้ึน จึงจะ 

มีควำมเงียบเกิดขึ้นด้วย

ภำยในร่ำงกำยของคนมีสิ่งที่เรียกได้ว่ำ “ไม่มีอะไร” มำกกว่ำมี  

“บำงสิ่งบำงอย่ำง” นักฟิสิกส์บอกเรำว่ำควำมแข็งของสสำรเป็น

ภำพลวงตำ แม้แต่ส่ิงท่ีดเูสมือนว่ำเป็นของแข็ง ซ่ึงหมำยรวมถงึ 

ร่ำงกำยของเรำด้วยนัน้ ประกอบด้วยช่องว่ำงเป็นส่วนใหญ่ ท้ังน้ี

เนื่องจำกเมื่อเรำมองดูอะตอมท่ีประกอบกันเข้ำเป็นสสำรด้วย

กล้องจุลทรรศน์ ก็จะพบว่ำภำยในแต่ละอะตอมจะมีช่องว่ำง  

ยิ่งไปกว่ำนั้น ระยะห่ำงระหว่ำงแต่ละอะตอมนั้นมีมำกเมื่อ 

เปรียบเทียบกับขนำดของมัน ดังนั้น ร่ำงกำยของคนเรำจึง

ประกอบด้วยช่องว่ำงเป็นส่วนใหญ่ 
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ในควำมเป็นจริง พระพุทธเจ้ำได้ทรงเปรียบเทียบรูปขันธ์ว่ำ

เหมือนกับก้อนฟองน�้ำท่ีลอยอยู่ในแม่น�้ำคงคำ ก้อนฟองน�้ำ 

คืออะไร ก้อนฟองน�ำ้คือฟองท่ีรวมตัวกันเป็นก้อนโดยท่ีไม่มอีะไร 

อยู่ภำยในนอกจำกอำกำศเท่ำนั้นและปรำศจำกสสำรใดๆ

ความคิดที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาล
มาจากไหน

ศำสนำพุทธสอนว่ำ จักรวำลเป็นสภำวะท่ีมีกำรเกิดและดับ 

ตลอดเวลำ โดยมีช่วงเวลำหยุดพักเว้นว่ำงยำวนำนมำกเป็น 

ระยะๆ จักรวำลจะรวมตัวเข้ำด้วยกันและดับสลำยสลับกันไป 

โดยตลอด หลังจำกจักรวำลดับสลำย ซ่ึงใช้เวลำนำนมำกจน 

ไม่อำจจะบอกได้ว่ำนำนเพยีงไร วัตถธุำตุท้ังหมดกจ็ะแตกสลำย

กระจัดกระจำย แล้วจะกลับมำรวมตัวกันใหม่อีกคร้ังตำมกรรม

ของสัตว์ 

เมือ่จักรวำลท่ีมีก่อนหน้ำนีไ้ด้ดบัสลำยลง สรรพสัตว์กไ็ม่สำมำรถ

ถอืก�ำเนิดในโลกธำตุได้ ดังนัน้ สรรพสัตว์ท้ังหมดในจักรวำลจึงไป 

เกิดในภพภูมิท่ีสูงข้ึนกว่ำเดิมเป็นเวลำช่ัวครำว ในช่วงเวลำนั้น 

ได้มผีู้ทีไ่ด้สร้ำงบุญกุศลไว้มำกมำยผูห้นึง่ไดไ้ปเกิดทีพ่รหมโลก

แต่ผู้เดียวเป็นเวลำนำน และมีรัศมีรุ่งเรืองสว่ำงไสว
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ต่อมำหลังจำกอยู่มำระยะหน่ึง เขำก็คดิว่ำ “น่ำจะดหีำกมผู้ีมำอยู่ 

ด้วยกันกับเรำท่ีนี่” “ท�ำไมเรำต้องอยู่ท่ีนี่คนเดียว” ในท่ีสุด 

เนื่องจำกมีกรรมคล้ำยกัน จึงมีผู้มำเกิดท่ีพรหมโลกร่วมกับ 

เขำด้วย ต่อมำบุคคลนั้นซ่ึงเรียกกันว่ำ “ท้ำวมหำพรหม” คิดว่ำ 

ตนเป็นผู้สร้ำงพรหมเหล่ำนั้นขึ้นมำ เพรำะตนเป็นผู้ที่อยำกให้มี

ผู้มำอยู่ด้วย ซึ่งในที่สุดก็มีผู้มำอยู่ด้วยในพรหมโลกจริงๆ

แต่เนื่องจำกท้ำวมหำพรหมเป็นผู้มำอยู่ก่อน และมีรัศมีรุ่งเรือง

สว่ำงไสวมำกกว่ำผู้อ่ืน พรหมเหล่ำนั้นจึงเช่ือว่ำควำมคิดของ 

ท้ำวมหำพรหมถูกต้อง และยอมรับว่ำท้ำวมหำพรหมเป็นผู้สร้ำง

พวกตนขึ้นมำจริงๆ

ในที่สุดหลังจำกกำลเวลำได้ผ่ำนไปเป็นกัปเป็นกัลป์ จักรวำลได ้

กลับมำรวมตัวและเกิดข้ึนใหม่อีกคร้ัง และมีเหตุปัจจัยท่ี 

เหมำะสมส�ำหรับสรรพสัตว์จะกลับคนืมำสู่โลกอีกคร้ัง ตอนแรก 

สรรพสัตว์เหล่ำนี้มำปรำกฏเป็นแสงและอยู่บนพื้นผิวโลกใน 

รูปกำยละเอียด ท้ำวมหำพรหมเองไม่ได้กลับลงมำ มีเพียง 

พรหมบำงส่วนเท่ำน้ันท่ีกลับลงมำ ในท่ีสุดส่ิงมีชีวิตเหล่ำนี้ได้ 

กินง้วนดิน และค่อยๆ กลำยเป็นกำยหยำบ จนในที่สุดกลำย 

เป็นส่ิงท่ีพวกเรำในปัจจุบันเรียกว่ำ “คน” ซ่ึงคนในยุคแรกๆ 

เหล่ำนี้มีจ�ำนวนมำกที่จ�ำได้ว่ำมีสวรรค์ชั้นพรหมจริง ซึ่งพวกเขำ

เคยอยู่กับท้ำวมหำพรหมที่อ้ำงว่ำเป็นผู้สร้ำงพวกเขำขึ้นมำ
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ควำมเช่ือนี้คือจุดเร่ิมต้นของศำสนำต่ำงๆ ท่ีเช่ือว่ำพระเจ้ำเป็น 

ผู้สร้ำงโลก เมือ่พวกเขำท�ำสมำธิ บำงคนสำมำรถมองเห็นสวรรค์

ช้ันพรหม และเห็นว่ำท้ำวมหำพรหมถูกห้อมล้อมด้วยพรหม 

ช้ันต�ำ่กว่ำลงมำ ดังน้ัน พวกเขำจึงเช่ือว่ำท้ำวมหำพรหมเป็นผู้สร้ำง 

จักรวาลทั้งหมดจริงๆ

พระพทุธเจ้ำทรงปฏเิสธควำมเช่ือเช่นนี ้พระองค์ตรัสว่ำ ท้ำวมหำ- 

พรหมมอี�ำนำจมำกและมีควำมรู้มำกแต่ไม่ได้รู้ทุกเร่ือง และไม่ได้ 

เป็นผู้สร้ำงจักรวำล ตัวท้ำวมหำพรหมเองก็จะต้องพบกับควำม

ไม่เท่ียงและเป็นไปตำมกรรมและรับผลของกรรมเช่นเดียวกัน

กับสัตว์โลกอื่นๆ

พระพทุธเจ้ำทรงสอนว่ำ “จักรวำล” หรือ “วัฏสงสำร” เดมิทีนัน้เป็น 

จักรวำลของวิญญำณและเทพท้ังหลำย เป็นจักรวำลท่ีเกิดข้ึน 

และด�ำเนินไปตำมกรรมของสรรพสัตว์ท่ีมำอำศัยอยู่ ดังน้ัน 

วิญญำณจึงเป็นปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีท�ำให้เรำได้รับรู้เร่ืองจักรวำล  

จิตของพวกเรำเข้ำใจตรงกันเก่ียวกบัลักษณะของจกัรวำล เพรำะ

ลักษณะเหล่ำน้ีเป็นไปตำมแนวควำมคิดทำงด้ำนจิตใจและ

มำตรฐำนทำงด้ำนศีลธรรมที่เหมือนกัน

แต่ตำมควำมเห็นของนักวิทยำศำสตร์ ภำพของจักรวำลท่ีเรำ

เห็นจะแตกต่ำงออกไปโดยส้ินเชิง ควำมแตกต่ำงท่ีส�ำคัญท่ีสุด

ระหว่ำงจักรวำลในควำมเช่ือทำงพุทธศำสนำกับจักรวำลของ 
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นักวิทยำศำสตร์ ก็คือไม่มีวิญญำณ เทพ และกรรมในจักรวำล

ที่นักวิทยำศำสตร์คิดและตั้งทฤษฎีขึ้นมำ นักวิทยำศำสตร์ไม่มี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัภพภูมิต่ำงๆ ท่ีมสัีตว์โลกไปถอืก�ำเนดิ

ซ่ึงแตกต่ำงกันตำมผลของกรรมท่ีได้กระท�ำมำ ท้ังน้ีเนื่องจำก 

นักวิทยำศำสตร์เห็นว่ำจักรวำลเป็นเพียงสสำรและวัตถุธำตุ 

กล่ำวคือ สิ่งต่ำงๆ ในโลกธำตุนั้นสำมำรถที่จะสังเกตได้ วัดได้ 

และประเมินคุณค่ำได้

ถงึแม้ว่ำกฎของวิทยำศำสตร์ดูเสมอืนบอกว่ำจักรวำลมจุีดเร่ิมต้น  

แต่กเ็สมอืนบอกด้วยว่ำกฎเหล่ำนัน้ไม่อำจจะระบุได้อย่ำงแม่นย�ำ

ว่ำจักรวำลเกิดขึ้นได้อย่ำงไรและเมื่อไร และจะสิ้นสุดลงหรือไม่

อย่ำงไร นักวิทยำศำสตร์ได้น�ำเสนอควำมคิดเห็นมำกมำยซ่ึง

ขัดแย้งกันเองเกี่ยวกับจักรวำล ซึ่งควำมคิดเหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่

เป็นเพียงกำรคำดเดำ วงกำรวิทยำศำสตร์ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกัน

ทั่วไป มักจะเห็นด้วยกับทฤษฎีเกี่ยวกับจุดก�ำเนิดของจักรวำล 

โดยท่ัวไปนักวิทยำศำสตร์มกัจะเรียกทฤษฎีท่ีมช่ืีอเสียงเกีย่วกบั 

ก�ำเนดิของจักรวำลว่ำเป็นทฤษฎี “กำรระเบิดคร้ังใหญ่” ซ่ึงอธิบำย 

กระบวนกำรก�ำเนดิของดำวเครำะห์ ดวงดำว ทำงช้ำงเผือก และ 

จักรวำล นอกจำกนั้นมีนักวิทยำศำสตร์จ�ำนวนมำกกล่ำวว่ำ

จักรวำลจะมีกำรดับสลำย โดยน�ำเสนอควำมคิดหลำกหลำยว่ำ 

อะไรอำจจะเกิดขึ้นซึ่งมีมำกมำยหลำยทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีของ  

“ควำมหนำวจัดคร้ังใหญ่” จนถึง ทฤษฎีของ “ควำมตำยเนือ่งจำก 
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ควำมร้อน” ทฤษฎีเหล่ำน้ีเป็นเพยีงกำรคำดเดำ ซ่ึงไม่สำมำรถบอก 

ได้ว่ำถูกต้องหรือไม่

พระพทุธเจ้ำทรงเป็นมนษุย์ พระองค์ทรงเคยเสวยภพชำติต่ำงๆ 

นบัไม่ถ้วน เคยเป็นสัตว์ เป็นคน เป็นเทพ เป็นต้น และได้ทรงส่ังสม 

กศุลกรรมมำกมำยมหำศำล จนในท่ีสุดกไ็ด้ทรงบรรลุควำมจริง 

อันประเสริฐ ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ 

ประสบกำรณ์ของพระองค์ในกำรตรัสรู ้ก็คือในคืนตรัสรู ้  

ในปฐมยำม ทรงบรรลุบุพเพนิวำสำนุสติญำณ ทรงระลึกชำติใน 

อดีตของพระองค์ได้ท้ังหมด รวมท้ังกำรเกิดดับของจักรวำล 

พระองค์ทรงพิจำรณำย้อนหลังกลับไปเท่ำไรก็ไม่เห็นจุดเร่ิมต้น

เนื่องจำกวัฏสงสำรเป็นวงจรท่ีหมุนวนโดยไม่มีจุดเร่ิมต้นและ 

ส้ินสุด ในมัชฌมิยำม ทรงบรรลุจุตูปปำตญำณ จิตของพระองค์

ระลึกได้กว้ำงขวำงออกไปอีก และทรงรู้แจ้งกำรเกิดดับของ

สรรพสัตว์ในจักรวำลว่ำ เกิดแล้วไปตำยที่อื่น เกิดแล้วเกิดอีก

วนไปเวียนมำ พระองค์ตรัสว่ำ สัตว์ท้ังหมดมคีวำมเกีย่วข้องกนั  

และกำรเดินทำงจำกชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหน่ึงนั้นเป็นไปตำม 

ผลของกรรมที่ได้เคยท�ำมำในอดีต

ควำมเข้ำใจอันลึกซ้ึงท่ีพระพุทธเจ้ำทรงบรรลุในคืนวันตรัสรู ้

ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีพระองค์ทรงคำดเดำ มันไม่ได้เป็นทฤษฎีท่ีมี 

พืน้ฐำนมำจำกกำรประเมนิสภำวธรรมท่ีมองเห็น มนัไม่ใช่ทฤษฎี
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ท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงไปเมื่อมีกำรค้นพบข้อมูลใหม่ในระยะ

เวลำต่อมำ สิ่งที่พระพุทธเจ้ำทรงเข้ำใจในคืนนั้น เป็นกำรรู้แจ้ง

โดยไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับผลของกรรมของสัตว์โลกนับไม่ถ้วน

ในจักรวำล และวิบำกกรรมท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไม่อำจหลีกเล่ียงได้น้ัน 

ไปขับเคลื่อนจักรวำลให้หมุนไปเรื่อยๆ โดยไม่มีวันสิ้นสุด

นี่คือส่ิงท่ีพระพุทธเจ้ำทรงหย่ังรู้เก่ียวกับกรรมและกำรเกิดใหม่ 

กำรหยั่งรู้นี้เป็นส่วนส�ำคัญของกำรตรัสรู้ของพระองค์ จิตของ

พระองค์ได้พจิำรณำขยำยออกไปกว้ำงขวำงจนสุดควำมสำมำรถ

และพระองค์ได้เห็นว่ำปัจจัยต่ำงๆ ประกอบเข้ำด้วยกันอย่ำงไร 

ซ่ึงปุถุชนคนธรรมดำไม่สำมำรถเข้ำใจได้ว่ำมันท�ำงำนอย่ำงไร

เพรำะจิตของคนธรรมดำมีควำมสำมำรถจ�ำกัด 

ควำมคดิเกีย่วกบัจดุเร่ิมต้นและส้ินสุดของจักรวำล เกดิจำกกำร 

ท่ีจิตของพวกเขำมีควำมสำมำรถจ�ำกัดและมีเพียงมิติเดียว 

ศำสนำอ่ืนๆ ไม่สำมำรถเข้ำใจได้ว่ำมันท�ำงำนอย่ำงไร เพรำะ

พวกเขำจ�ำกัดควำมคิดอยู่เพียงแค่พระเจ้ำผู้สร้ำงโลกเท่ำนั้น 

นักวิทยำศำสตร์ก็ไม่สำมำรถเข้ำใจได้ เพรำะพวกเขำจ�ำกัด

ขอบเขตของกำรศึกษำไว้เพียงแค่โลกธำตุเท่ำนั้น จะมีเพียงแต่

จิตของพระพุทธเจ้ำท่ีไม่มีรูปร่ำงและปรำศจำกปัจจัยปรุงแต่ง

เท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำถึงควำมจริงของวัฏสงสำร ด้วยเหตุนี้ สิ่งที ่

พระพุทธเจ้ำทรงสอนจึงเป็นควำมจริงแท้แน่นอน ไม่มีกำร

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น 
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พระพุทธเจ้ำทรงทรำบถึงควำมสำมำรถท้ังหมดของพระองค์ใน

ฐำนะสัตว์โลก โดยหลักกำรแล้วพวกเรำทุกคนกม็คีวำมสำมำรถ

เหมือนกับพระองค์ท่ำน แต่ปัญหำก็คือควำมสำมำรถดังกล่ำว 

ถูกปิดบังอยู่ เรำต้องค้นหำให้เจอ เรำต้องรับผิดชอบต่อส่ิงท่ี 

เกดิข้ึนกบัเรำ และวิธีกำรท่ีเรำจดักำรกบัส่ิงเหล่ำนัน้ เรำเอำตัวเอง 

เป็นจุดศูนย์กลำงของชีวิต เรำมคีวำมรับผิดชอบ ส่ิงท่ีเกดิข้ึนกบั

เรำเป็นผลมำจำกเหตุที่เรำกระท�ำ และวิธีกำรที่เรำจัดกำรกับสิ่ง

เหล่ำนีท้ั้งหมด จะเป็นส่ิงท่ีก�ำหนดอนำคตของเรำ เรำรับผิดชอบ 

ต่อส่ิงท่ีเกดิข้ึนกบัเรำ แต่จิตของเรำกลับถกูปิดบังท�ำให้ไม่สำมำรถ 

ที่จะมองเห็นทำงข้ำงหน้ำ

จิตของพระพุทธเจ้ำนั้นเปิดกว้ำง เพื่อท่ีจะเปิดจิตของสัตว์โลก 

พระพุทธเจ้ำได้ทรงช่วยเอำผงธุลีท่ีปิดตำพวกเขำออกเพื่อท่ี 

พวกเขำจะได้เห็นควำมจริงด้วยตนเอง เพื่อให้สำมำรถท�ำส่ิงน้ี

ได้ส�ำเร็จ พระองค์ได้ทรงสอนธรรมะในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีทรง

ประทับอยู ่ณ เวลำนัน้ และทรงใช้วิธีกำรสอนท่ีคนสำมำรถเข้ำใจ

ได้โดยง่ำย เม่ือมผู้ีถำมค�ำถำมพระองค์ และค�ำตอบนัน้ยำกเกนิ

ควำมสำมำรถท่ีเขำจะเข้ำใจและไม่จ�ำเป็นท่ีเขำจะต้องรู้เพื่อกำร

บรรลุธรรม พระองค์ก็จะทรงอธิบำยว่ำ มนัไม่จ�ำเป็นท่ีเขำจะต้อง

รู้ค�ำตอบ เพรำะค�ำตอบไม่สำมำรถช่วยให้พวกเขำหลุดพ้นจำก

สังสำรวัฏได้ พระองค์ตรัสว่ำ “เรำสอนแต่เรื่องทุกข์และกำรดับ

ทุกข์” เพรำะนี่คือควำมจริงของจักรวำลที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง”
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วิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะคิดเรื่องเงิน

มนัน่ำสนใจท่ีจะพจิำรณำว่ำโลกนีท้�ำงำนอย่ำงไร และดวู่ำส่ิงต่ำงๆ  

ท่ีเกิดข้ึนในโลกท่ีได้รับผลกระทบจำกวิธีคิดของคนนั้นมีมำก

น้อยเพียงไร ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดที่สุดในปัจจุบันนี้คือเรื่องของ

เศรษฐกิจ เช่น เมื่อมีเหตกุำรณ์เล็กๆ น้อยๆ ทีไ่ม่ส�ำคัญเกิดขึน้ 

สักเร่ือง กส็ำมำรถท�ำให้ตลำดหุ้นปรับข้ึนลงได้ ควำมคดิของคน 

ท่ีเปล่ียนไปเพยีงเล็กน้อย กส็ำมำรถท�ำให้เกดิผลกระทบต่อกำร

เคล่ือนไหวของตลำดเงิน ควำมอ่อนไหวของตลำดเงินส่วนใหญ่ 

มำจำกปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ของคนท่ีมีต่อสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน

รอบๆ ตวัเขำ และไม่ได้มำจำกสำเหตอุื่น มันเป็นเรือ่งทำงจิตใจ

เท่ำนั้น

เมือ่เรำมองเร่ืองเงิน เรำจะเห็นว่ำควำมคดิท้ังหมดเกีย่วกบัมูลค่ำ

ของเงินนั้นเกิดจำกควำมปรุงแต่งของจิต เงินคืออะไร ธนบัตร

มูลค่ำหน่ึงปอนด์และหน่ึงดอลลำร์คืออะไร มันเป็นเพียงแค่

กระดำษแผ่นหนึ่งเท่ำนั้นเอง เงินมีมูลค่ำในท้องตลำดเนื่องจำก

คนไปให้คุณค่ำกับมัน เรำต้องใช้เงินเพื่อซื้อสินค้ำเพรำะทุกคน

ยอมรบัมูลค่ำนั้น แต่ตัวมูลค่ำเองก็เป็นเรือ่งทำงจิตใจ มันไม่ได้ 

มสีำระท่ีแท้จริง ควำมม่ันใจของคนท่ีมีต่อมลูค่ำของเงินเป็นเร่ือง

ของควำมคิดเท่ำนั้น ถ้ำควำมคิดเปลี่ยนไป และถ้ำควำมเชือ่ถือ

ในมูลค่ำของเงินนั้นหมดไป เงินดังกล่ำวก็จะไร้ค่ำโดยสิ้นเชิง



บทที่ 9   วิทยาศาสตร์ทางโลก วิทยาศาสตร์ทางธรรม328

กำรบริจำคเงินเป็นกำรปฏิบัติท่ีมีคุณค่ำมำก เพรำะจะช่วยให้

เรำเห็นมูลค่ำท่ีแท้จริงของเงินและส่ิงท่ีเงินน้ันสำมำรถจะซ้ือได้ 

มูลค่ำท่ีแท้จริงของเงินอยู่ในควำมดท่ีีเรำได้มำจำกกำรใช้เงินนัน้ 

ซ่ึงมันดีต่อผู้ท่ีได้รับประโยชน์จำกควำมมีน�้ำใจของเรำ และดี 

ต่อเรำ เพรำะเรำได้บุญที่เกิดจำกำรบริจำคทำน ปัญหำที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบันกคื็อกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินมีควำมเป็นธุรกจิมำก

เกินไป ในโลกปัจจุบัน เงินและส่ิงของต่ำงๆ ท่ีเงินสำมำรถซ้ือได้

เป็นส่ิงท่ีคนให้ควำมส�ำคัญมำกท่ีสุด ในปัจจุบันเงินกลับมคุีณค่ำ

มำกกว่ำคน เมือ่ถือว่ำเงินมีคณุค่ำมำกกว่ำคน กจ็ะท�ำให้ธรรมะ

ซึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวในกำรด�ำเนินชีวิตนั้นด�ำรงอยู่ได้ยำก

พระพุทธเจ้ำทรงมีปัญญำย่ิงนัก พระองค์ทรงจัดให้มีระบบ

เศรษฐกจิทำงเลือก ซ่ึงกำรอยูร่อดของธรรมะท่ีเป็นหลักยดึเหน่ียว 

ของชีวิต จะข้ึนอยู่กับกำรท�ำบุญท�ำทำนในชีวิตประจ�ำวันของ

ญำติโยม เนื่องจำกพระสงฆ์และแม่ชีไม่ได้รับอนุญำตให้รับเงิน 

หรือท�ำกำรค้ำขำยกับชำวบ้ำน จึงต้องอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ม ี

กำรท�ำบุญบริจำคเท่ำนั้น ญำติโยมถวำยส่ิงของท่ีจ�ำเป็นให้แก่

พระสงฆ์ และพระสงฆ์ก็ตอบแทนญำติโยมที่มำท�ำบุญด้วยกำร 

ส่ังสอนธรรมะ นีคื่อกำรแลกเปล่ียนท่ีมำจำกใจและท�ำด้วยควำม

เต็มใจ ก�ำไรในเศรษฐกจิแบบน้ีไม่ได้ข้ึนอยูก่บัมลูค่ำของส่ิงของ

ท่ีถวำยพระ แต่ข้ึนอยู่กับควำมบริสุทธ์ิของใจของผู้ถวำยและ

ผู้รับ
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พระสงฆ์ต้องกำรท่ีจะน�ำควำมสุขใจและควำมสงบให้เข้ำไปอยูใ่น 

หัวใจของญำติโยม โดยไม่ได้ต้องกำรผลประโยชน์สูงสุดทำงวัตถ ุ

หรือทำงด้ำนเงินทอง แต่ผลประโยชน์ที่วัดได้รับนั้นสำมำรถวัด 

ได้จำกควำมสุขท่ีญำติโยมได้รับทำงด้ำนจิตใจ กำรให้ควำมรู้และ

ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัส่ิงท่ีน�ำควำมสงบและควำมสุขมำให้ชีวิตของ 

ญำติโยม เป็นเคร่ืองวัดท่ีส�ำคัญท่ีท�ำให้เห็นว่ำวัดนัน้ประสบควำม

ส�ำเร็จ ซ่ึงหมำยควำมว่ำพระสงฆ์ได้ส่ังสอนส่ิงท่ีควรส่ังสอนด้วย

ควำมเมตตำต่อญำติโยม โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงสถำนภำพในสังคม

หรือฐำนะของญำติโยมแต่ประกำรใด และเพือ่เป็นกำรตอบแทน 

ญำติโยมก็ได้ถวำยส่ิงท่ีตนสำมำรถให้ได้เพรำะต้องกำรท่ีจะ

ส่งเสริมกำรปฏิบัติของพระสงฆ์ พวกเขำท�ำบุญกับพระสงฆ์

เนื่องจำกกำรให้เป็นสิ่งที่ดีต่อหัวใจ และเพรำะว่ำธรรมะซึ่งเป็น

หลักยึดเหนี่ยวจิตใจจะมีควำมม่ันคงได้ก็ต้องข้ึนอยู่กับกำร

ท�ำบุญบริจำคของญำติโยม ซ่ึงพวกเขำท�ำบุญกเ็พรำะว่ำควำมสุข 

นั้นมีคุณค่ำยิ่งกว่ำทรัพย์สินเงินทองใดๆ

ถงึแม้ว่ำระบบน้ีอำจจะไม่เหมำะสมกบัสภำพสังคมและเศรษฐกจิ

สมัยใหม่มำกนัก แต่มันก็เป็นต้นแบบของระบบของสังคมวัดที่

พระพุทธเจ้ำทรงจัดตั้งขึ้นเป็นเวลำนำนกว่ำ ๒,๕๐๐ ปีมำแล้ว  

ควำมยั่งยืนของกำรมีพระภิกษุสงฆ์เป็นเวลำนำนขนำดน้ัน 

ย่อมเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นว่ำระบบเศรษฐกจิท่ีพระพทุธเจ้ำทรง

จัดตั้งขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีงำม
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กระผมรู้สึกว่าวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถ้ายังคงเป็น
แบบนี้อยู่ แล้วในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ปัญหำส่วนใหญ่เกิดข้ึนเพรำะวัดป่ำได้เป็นท่ีรู้จักของประชำชน

ทั่วไป อำจจะพูดได้ว่ำเกือบจะเป็นวัดยอดนิยมทีเดียว และคน

ส่วนใหญ่ท่ีบวชเป็นพระแล้วเข้ำมำอยูใ่นวัดป่ำในปัจจบัุนไม่ค่อย

มีควำมเหมำะสมเท่ำไรนกั ในอดตีพระสำยวัดป่ำส่วนใหญ่มำจำก

สังคมชนบท ท่ำนเติบโตมำในชนบทและมีศรัทธำอย่ำงแรงกล้ำ 

ในพระพุทธศำสนำ ถึงแม้ว่ำท่ำนจะไม่ได้ฉลำดมำกมำยนัก  

แต่มคีวำมขยนัขันแข็งและสำมำรถอดทนต่อควำมยำกล�ำบำกได้  

หำกได้ศึกษำกับครูบำอำจำรย์ ท่ีดีเ ม่ือเข ้ำไปอยู ่ในวัดป่ำ  

ท่ำนเหล่ำนั้นก็สำมำรถพัฒนำจนมีพื้นฐำนท่ีม่ันคงได้อย่ำง

รวดเร็ว ซึ่งลูกศิษย์ของท่ำนพระอำจำรย์มั่นเป็นตัวอย่ำงที่ดียิ่ง

ในเรื่องนี้

แต่ในปัจจุบันพระในสำยวัดป่ำส่วนใหญ่มำจำกในเมอืง และจบ 

กำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย กำรศึกษำแบบนี้เป็นอุปสรรค

ส�ำคัญ กำรเรียนมหำวิทยำลัยมปีระโยชน์กจ็ริงอยู ่แต่ส�ำหรับกำร

ปฏิบัติธรรมแล้ว มันไม่ค่อยมีประโยชน์มำกนัก ผู้มกีำรศกึษำดี 

มักจะคิดว่ำตนเองมีควำมรู้สูง จึงท�ำให้ไม่อยำกที่จะปฏิบัติตำม

ค�ำส่ังสอนของครูบำอำจำรย์ แต่เนื่องจำกควำมรู้ดังกล่ำวน้ัน



331พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ

จ�ำกัดอยู่แค่ส่ิงท่ีได้เรียนจำกหนังสือเท่ำนั้น ควำมเข้ำใจของ

พระเหล่ำน้ันจึงไม่ลึกซ้ึง ท่ำนจะรู้สึกว่ำท่ำนสำมำรถคดิเกีย่วกบั

ธรรมะและสำมำรถคยุเร่ืองธรรมะได้ แต่ท่ำนขำดประสบกำรณ์

ท่ีจะท�ำให้สำมำรถเข้ำใจธรรมะได้อย่ำงถ่องแท้ ด้วยเหตุน้ัน 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติจิตตภำวนำในปัจจุบันจึงไม่สูงเท่ำกับที่เคย 

เป็นมำในอดตี บุคคลท่ีเข้ำมำบวชจ�ำเป็นท่ีจะต้องยอมรับก่อนว่ำ

ตนเองนัน้ยงัโง่อยูแ่ละเล็งเห็นควำมส�ำคญัของกำรเรียนรู้ เขำจึง

จะสำมำรถยอมรับธรรมะค�ำสั่งสอนได้เต็มหัวใจ

พระบำงรูปในสมัยน้ีภำวนำเก่งก็มี แต่ก็มีไม่มำก และผู้ท่ีมีควำม 

สำมำรถที่จะปฏิบัติสมำธิได้ดี มักจะจบลงด้วยกำรเดินทำงผิด 

หลังจำกบวชได้ไม่นำน ท่ำนกไ็ด้กลำยเป็นเจ้ำอำวำส และต้องใช้ 

เวลำหำเงินเพื่อปรับปรุงเสนำสนะส่ิงก่อสร้ำงต่ำงๆ ของวัด  

เมื่อท่ำนได้รับเงินจำกำรท�ำบุญบริจำคมำกขึ้นเรื่อยๆ ท่ำนก็เลย 

ติดกบัดกัของกำรพฒันำทำงด้ำนวัตถุ แทนท่ีจะปฏบัิติเพือ่ด�ำเนิน 

ตำมสำยทำงของพระพุทธเจ้ำอย่ำงจริงจัง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท่ำน 

ควรจะท�ำ ท่ำนกลับสร้ำงช่ือเสียงให้ตนเองและท�ำให้มีลูกศิษย์

ลูกหำมำติดตำมจ�ำนวนมำก ด้วยเหตุนั้น ควำมก้ำวหน้ำในด้ำน 

จิตตภำวนำของท่ำนจึงหยุดชะงักลง จนในท่ีสุดก็ไม่มีควำม

ก้ำวหน้ำอีกต่อไป

เม่ือค�ำนงึถงึปัญหำนี ้มนัเป็นกำรดีท่ีจะนกึถงึนทิำนเปรียบเทียบ

เร่ืองท่อนไม้ พระพทุธเจ้ำทรงเห็นท่อนไม้ลอยไปตำมแม่น�ำ้คงคำ 
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พระองค์ตรัสว่ำ ถ้ำท่อนไม้น้ันไม่ติดกองทรำย ถ้ำมนัไม่เน่ำเป่ือย

ผุพังและไม่จมลงในก้นแม่น�้ำ ถ้ำคนไม่เอำมันไปใช้ เป็นต้น  

ถ้ำท่อนไม้นีส้ำมำรถลอยไปตำมแม่น�ำ้โดยสำมำรถผ่ำนอุปสรรค

ต่ำงๆ ไปได้ มนัก็จะสำมำรถลอยไปสู่จุดหมำยปลำยทำงซ่ึงเป็น

มหำสมุทรแห่งพระนิพพำนได้

กระผมขอค�าแนะน�าวิธีปฏิบัติส�าหรับพวกเรา 
ที่ได้รับการศึกษาแบบสมัยใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ปฏิบัติในยุคก่อนหน้านี้

เรำรู้ว่ำโลกนี้เป็นอย่ำงไร น่ันคือข้อดีท่ีส�ำคัญข้อหน่ึงท่ีเรำมี 

เนื่องจำกเรำอำศัยอยู่ในโลกท่ีกว้ำงกว่ำและได้รับข้อมูลจำก

ส่ือต่ำงๆ เรำจึงรู้ว่ำโลกน้ีเป็นอย่ำงไร ชำวชนบทหลำยแห่งใน

ประเทศไทยไม่ได้รู้อะไรมำกนักเกี่ยวกับเรื่องรำวต่ำงๆ ในโลก 

เร่ืองท้ังหมดท่ีพวกเขำรู้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคม

ของเขำ ซ่ึงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วหำกสังคมนั้นดีพอสมควร  

แต่ประสบกำรณ์ของเรำซ่ึงอยู ่ท่ำมกลำงภยันตรำยของโลก 

สมัยใหม่ช่วยส่งเสริมให้เรำมีควำมพยำยำมในทำงท่ีถูกต้อง 

นอกจำกน้ัน เรำยังสำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมสำมำรถใน

กำรคิดซ่ึงเป็นลักษณะส�ำคัญของระบบกำรศึกษำสมัยใหม่ 

อีกด้วย กล่ำวคือ เรำต้องใช้ปัญญำท่ีมีติดตัวเรำมำในกำรท�ำ 
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ควำมเข้ำใจกบัค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำ ถ้ำเรำมปัีญญำ เรำต้อง 

น�ำมำใช้ เรำควรใช้ปัญญำในกำรคิด วิเครำะห์ พจิำรณำ ค้นคว้ำ 

นี่คือวิธีที่ถูกต้อง

ถ้ำเรำมปัีญญำท่ีจะพฒันำโดยใช้วิธีคิดแบบธรรมดำ เรำกส็ำมำรถ 

จะเรียนรู้ธรรมะได้ด้วยกำรพิจำรณำว่ำ ส�ำหรับตัวเรำแล้วมัน

หมำยควำมว่ำอย่ำงไร กำรศึกษำธรรมะไม่มปีระโยชน์หำกเพยีง 

แค่จดจ�ำข้อควำมในพระไตรปิฎกได้ เรำต้องน�ำพระธรรมค�ำส่ังสอน 

มำปรับใช้กบัตนเอง กล่ำวคือ เม่ืออ่ำนธรรมะย่อหน้ำหนึง่ เรำต้อง 

พจิำรณำว่ำ “ฉนัจะน�ำธรรมะมำปรับใช้ได้อย่ำงไร” “ฉนัเคยเห็น

สิ่งนี้ที่ไหนมำก่อนในชีวิตนี้” เรำค้นคว้ำหำควำมหมำยที่แท้จริง

ของพระธรรมด้วยวิธีเช่นนี้ 

ในพระไตรปิฎกมีหลำยส่ิงหลำยอย่ำงท่ีไม่ค่อยชัดเจน พระไตรปิฎก 

น้ันเป็นกำรบันทึกแบบเทพนิยำย ดงันัน้ถ้ำหำกเรำไม่รู้ภำษำบำลี

กจ็ะเป็นกำรยำกท่ีจะน�ำพระธรรมค�ำส่ังสอนน้ันมำประยกุต์ใช้กบั

ตัวเรำเอง เรำต้องพยำยำมอ่ำนจนสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยท่ี 

แท้จริง กำรสอนมหีลำยวิธีซ่ึงท�ำให้เรำไม่อำจจะเข้ำใจพระธรรม

ค�ำส่ังสอนได้อย่ำงถ่องแท้จนกว่ำเรำจะได้พฒันำให้สำมำรถเข้ำใจ

ธรรมะได้จำกกำรปฏบัิติด้วยตัวเรำเองก่อน เมือ่น้ันแหละ เรำจึง

จะสำมำรถท่ีจะเข้ำใจควำมหมำยท่ีลึกซ้ึงซ่ึงแฝงอยู่มำกมำยใน

พระไตรปิฎกได้ ควำมเข้ำใจนี้เกิดจำกปัญญำที่ช่วยท�ำให้ควำม

เข้ำใจของเรำค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้นเป็นล�ำดับ
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ด้วยกำรใช้ปัญญำส�ำหรับกำรคิดและพิจำรณำ เรำต้องพยำยำม

ท่ีจะคิดพิจำรณำดูว่ำโลกของเรำท�ำงำนอย่ำงไร และจิตของเรำ 

ท�ำงำนอย่ำงไรในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัโลก ปัญญำท่ีเกดิจำกควำม

พยำยำมดังกล่ำวน้ัน จะเปล่ียนควำมเข้ำใจท้ังหมดของเรำ 

เกี่ยวกับธรรมะ เมื่อเรำเริ่มท�ำเช่นนั้น จิตของเรำยังส่งออกไป

เกีย่วข้องกบัโลกประมำณ 90 เปอร์เซ็นต์ของเวลำท่ีเรำมี ผู้ท่ีมกีำร
ศกึษำดจีะมีควำมรู้เก่ียวกับโลกมำก พวกเขำรู้ทุกอย่ำงเกีย่วกบั 

โลกภำยนอก แต่ไม่รู้อะไรสักอย่ำงเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดภำยในจิต

ของตน เม่ือเรำเรียนรู้ท่ีจะมองดูตนเองและรู้จกัตนเอง แล้วเรำก็ 

จะรู้ว่ำเรำมีควำมรู้ผิดๆ เกี่ยวกับโลก 

ควำมเข้ำใจของคนส่วนใหญ่เก่ียวกบัโลกน้ันผิดท้ังหมด พวกเขำ 

ได้รับควำมเห็นผิดๆ ดงักล่ำวมำต้ังแต่ยงัเป็นเดก็ เดก็เล็กเรียนรู้ 

จำกพ่อแม่และสังคมท่ีแวดล้อมตลอดเวลำ เดก็ไม่อยูใ่นฐำนะท่ี 

จะวิพำกษ์วิจำรณ์หรือวิเครำะห์และต้ังค�ำถำมว่ำ “ส่ิงนีถ้กูหรือผิด”  

เด็กยอมรับส่ิงท่ีผู้อ่ืนบอก ด้วยกำรท่ียอมรับส่ิงท่ีผู้อ่ืนบอก  

เด็กเล็กจงึรับควำมเช่ือและควำมคดิเห็นทุกอย่ำงของผู้อ่ืน ซ่ึงเข้ำ 

มำหล่อหลอมควำมคดิเห็นท้ังหมดของตนเองเกีย่วกบัโลก ในท่ีสุด 

ควำมเห็นเกีย่วกบัโลกดังกล่ำวได้ฝังลึกและมอิีทธิพลต่อควำมคิด 

ของเด็กเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ รอบตัว ไม่ว่ำเด็กจะเติบโตจนมีอำยุ

มำกข้ึนสักเพยีงใด ควำมคดิพืน้ฐำนเกีย่วกบัโลกท่ีเคยได้ยนิได้

ฟังมำก็จะยังคงฝังลึกอยู่ในจิต
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เมือ่เรำหันมำปฏบัิติจติตภำวนำในพทุธศำสนำ เรำต้องใช้ปัญญำ

พจิำรณำว่ำควำมเห็นเหล่ำนัน้ถกูหรือผิด ซ่ึงเรำจะสำมำรถท�ำได้

เป็นล�ำดบัเมือ่เรำพฒันำทำงด้ำนปัญญำ แต่เรำกต้็องระมดัระวัง

คอยดูว่ำมีส่ิงใดท่ีฝังลึกอยู่ในควำมคิดของเรำหรือไม่ กำรมคีวำม

คิดเห็นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด แต่ปัญหำก็คือเรำยึดติดกับควำมเห็น 

ดังกล่ำวอย่ำงเหนียวแน่นและไม่ยอมปล่อยวำง เม่ือเรำเห็นว่ำ 

สิง่นั้นเป็นอย่ำงไร เรำต้องเตรียมพร้อมทีจ่ะพิจำรณำตรวจสอบ

และพร้อมท่ีจะเปล่ียนควำมคิดเห็นนั้นหำกเรำเจอหลักฐำนว่ำ

ควำมคิดเห็นเช่นน้ันผิด ถ้ำเรำท�ำได้เช่นน้ัน เรำก็จะมีควำม

ก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติจิตตภำวนำ ควำมคิดเห็นท่ีคับแคบเป็น

อุปสรรคส�ำคัญในกำรพฒันำทำงด้ำนจิตใจ ควำมเห็นท่ีคบัแคบ

ไม่เปิดกว้ำง ควำมเช่ือท่ีฝังหัว และกำรไม่ยอมเปล่ียนแปลงเหล่ำน้ี  

ล้วนเป็นสิ่งที่ปิดกั้นกำรพัฒนำทำงธรรมะในทุกๆ ด้ำน

เนือ่งจากมทีางเลอืกหลายทาง กระผมควรจะเลือก 
ทางไหนดีที่สุดที่จะเป็นทางด�าเนินที่ถูกต้อง

ทำงเลือกเป็นลักษณะเด่นของวัฒนธรรมบริโภคนยิมในปัจจุบัน 

เน่ืองจำกคนต้องกำรท่ีจะหำควำมสุขในชีวิต พวกเขำจึงให้ควำม

ส�ำคัญกับเสรีภำพในกำรเลือกส่ิงท่ีตนเองต้องกำรมำกท่ีสุด  

เม่ือได้ตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีตนเองชอบ พวกเขำจึงคิดว่ำน่ีคือส่ิงท่ี 
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ท�ำให้ชีวิตมคีวำมสุขสบำยมำกข้ึน ดงัน้ัน พวกเขำจึงมกัจะคดิว่ำ 

ควำมเป็นอิสระคือกำรมีทำงเลือก มันดูเสมอืนมเีหตุผลท่ีจะคดิ

ว่ำควำมเป็นอิสระหมำยถึงกำรท่ีไม่มีอุปสรรคใดๆ มำขัดขวำง 

สิทธิในกำรเลือกส่ิงท่ีต้องกำร อย่ำงไรกต็ำม หำกไม่มีทำงเลือกแล้ว 

เรำจะเป็นอิสระได้อย่ำงไร สิ่งนี้จึงน�ำไปสู่ควำมเชื่อที่ว่ำ ยิ่งเรำมี 

ทำงเลือกมำกขึ้นเท่ำไร เรำก็จะยิ่งมีอิสระมำกขึ้นเท่ำนั้น แต่มัน

ก็ไม่แน่เสมอไปว่ำกำรมีทำงเลือกมำกข้ึนจะท�ำให้มีอิสระมำก 

ขึ้นจริง ควำมเป็นอิสระของเรำอำจจะมีน้อยลงก็ได้หำกเรำต้อง

เสียเวลำมำกในกำรท่ีพยำยำมจะตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีชอบใจ 

ท่ีมีอยู่มำกมำย ด้วยเหตุน้ัน กำรมีทำงเลือกมำกของเรำจึงม ี

ข้อเสียและอำจจะท�ำให้ควำมเป็นอิสระของเรำลดน้อยลงก็ได้  

ซึ่งบ่อยครั้งที่เป็นเช่นนั้น

ทำงเลือกมักจะเป็นไปตำมควำมหวังและควำมอยำก ตลอดจน

ควำมฝันและจินตนำกำรของคน ซ่ึงหล่อหลอมควำมมีตัวตน

และมีผลต่อควำมรู้สึกยนิดีพอใจ คนส่วนใหญ่อยูใ่นส่ิงแวดล้อม

ท่ีท�ำให้เกิดควำมอยำกอยู่ตลอดเวลำ และท�ำให้เขำอยำกได้ส่ิง

ต่ำงๆ ตลอดจนควำมบันเทิง ควำมสุขสบำย และควำมสวยงำม  

ควำมอยำกเหล่ำนี้ถูกกระตุ้นด้วยกำรตลำดแบบค้ำปลีก ซึ่งน�ำ

เสนอผลิตภัณฑ์ให้เลือกมำกมำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร

ทุกรูปแบบของผู้บริโภค กำรจัดเรียงผลิตภัณฑ์ให้เลือกมีผล 

อย่ำงไรต่อผู้บริโภค มันท�ำให้คนสำมำรถสร้ำงโลกส่วนตัวใน
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แบบท่ีตนชอบได้ ท�ำให้เขำสำมำรถสร้ำงวิถชีีวิตและส่ิงแวดล้อม

ท่ีตนอยูอ่ำศัยท่ีสะท้อนควำมอยำกและควำมมีตัวตนได้ ในท่ีสุด 

กำรเลือกตำมใจตนเองจำกตัวเลือกท่ีมมีำกมำย กจ็ะท�ำให้เขำต้อง 

ได้รับสิ่งตอบแทนที่ลดน้อยลง ยิ่งมีทำงเลือกมำกขึ้น ก็ยิ่งเสีย 

พลังงำนและเวลำท่ีต้องใช้ในกำรพิจำรณำข้อดีข้อเสียของ 

ทำงเลือกเพื่อตัดสินใจมำกขึ้นด้วย 

รถคันไหนดี หนังเรื่องไหนดี อำหำรอะไรดี เสื้อผ้ำแบบไหนดี 

เฟอร์นิเจอร์อะไรด ีเม่ือคนต้องสูญเสียพลังงำนและควำมคดิไป

กบักำรตัดสินใจเลือก ดังน้ันเขำจึงมีพลังน้อยลงท่ีจะน�ำมำใช้ใน

กำรด�ำเนินชีวิต และด้วยเหตุนัน้ เขำกจ็ะเกดิควำมไม่พอใจและ

ควำมผิดหวังมำกข้ึนตำมมำ ส�ำหรับคนหลำยคน แม้แต่จะคดิว่ำ 

ตนน่ำจะใช้ชีวิตไปในกำรท�ำส่ิงต่ำงๆ ท่ีมีประโยชน์มำกกว่ำนีก้ย็งั 

ท�าได้ยาก

ทำงเลือกนั้นไม่ใช่ปัญหำ เสรีภำพในกำรเลือกเป็นส่ิงจ�ำเป็น

ส�ำหรับควำมสุขและควำมสบำยในระยะยำว และทำงเลือกเป็น

ส่ิงส�ำคัญส�ำหรับกำรแสวงหำควำมเป็นอิสระท่ีแท้จริงของเรำ 

วัตถุประสงค์ในกำรเลือกของเรำเป็นส่ิงส�ำคัญ ควำมต้ังใจเป็น

พืน้ฐำนของกำรเลือกทุกอย่ำง และเป็นส่ิงท่ีก�ำหนดคณุภำพของ 

กำรเลือกเหล่ำนั้น เมื่อเรำเลือกให้ควำมสุขและควำมเป็นอิสระ

เป็นเป้ำหมำยในชีวิตของเรำ เรำต้องเข้ำใจอย่ำงชัดเจนว่ำควำม

ต้ังใจอันไหนใช้ได้กับเป้ำหมำยของเรำและอันไหนใช้ไม่ได้  
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เรำต้องประเมินว่ำกำรกระท�ำใดจะก่อให้เกิดผลท่ีน่ำพอใจและ

กำรกระท�ำใดจะก่อให้เกดิผลท่ีไม่พงึประสงค์ วิธีนีท้�ำให้เรำต้อง

พิจำรณำควำมต้องกำรท่ีท�ำให้เรำตัดสินใจเลือกเพื่อให้มั่นใจว่ำ 

ส่ิงท่ีเรำเลือกน้ันจะไม่ท�ำให้เรำต้องผิดหวังในภำยหลัง ด้วยควำม 

ต้ังใจอันดี เรำจึงสำมำรถใช้เสรีภำพของเรำเลือกควำมสุขแทน

ควำมทุกข์

ควำมทุกข์เกิดจำกอะไร จิตไปเกำะและยึดติดกับสิ่งต่ำงๆ และ

อะไรไปกระตุ้นท�ำให้จิตยึดติด กตั็วเลือกต่ำงๆ ท่ีมมีำกมำยน่ันเอง  

เมือ่มส่ิีงล่อใจ เรำมกัจะกลำยเป็นทำสของควำมอยำกของเรำได้ 

อย่ำงง่ำยดำย 

วิธีหนึ่งที่จะแก้ไขนิสัยเหล่ำนี้ ก็คือกำรตัดสินใจที่จะด�ำเนินชีวิต 

ด้วยกำรลดละควำมอยำกและควำมต้องกำรให้เหลือน้อยท่ีสุด 

เท่ำท่ีจะท�ำได้ เม่ือเรำอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีไม่มีส่ิงท่ีคอยกระตุ้น

ให้เรำเกิดควำมอยำกตลอดเวลำ จิตของเรำก็จะสงบและสว่ำง  

เมื่อมีควำมสว่ำง เรำก็จะเริ่มมีอิสระจำกควำมอยำก ซึ่งเป็นกำร

เปิดจิตใจให้กับส่ิงท่ีส�ำคัญอย่ำงแท้จริงเพื่อจะได้มีควำมสุขท่ี 

ยั่งยืน นี่คือทำงด�ำเนินของ “เนกขัมมะ” เพื่อกำรออกจำกกำม 

อย่ำงแท้จริง ด้วยกำรใช้ควำมต้ังใจของเรำในทำงท่ีเป็นกุศล 

เรำสำมำรถละควำมเคยชินเดิมๆ และพัฒนำจิตใจให้ด�ำเนินไป 

ในทำงของเนกขัมมะ เพื่อออกจำกกำม โดยเรำต้องเข้ำใจโทษ 

ของกำรที่เรำท�ำตำมควำมอยำก 
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“เนกขัมมะ” หมำยถึง กำรยติุกำรเลือกส่ิงต่ำงๆ ตำมควำมอยำก 

อันเป็นอกุศลของเรำ ซ่ึงได้แก่ กำรยกเลิกกำรครอบครอง

ทรัพย์สิน ละควำมอยำกทำงกำมำรมณ์ หรือยกเลิกกำรด�ำรงชีวิต 

แบบเดิมท้ังหมด ปกติเรำแสวงหำส่ิงต่ำงๆ เพือ่สนองควำมอยำก

ของเรำด้วยกำรครอบครองเป็นเจ้ำของส่ิงต่ำงๆ เช่น เงินทอง 

บ้ำนเรือน รถยนต์ และเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย 

เนกขัมมะ เร่ิมจำกกำรรู้ว่ำกำรท่ีเรำได้ครอบครองเป็นเจ้ำของ 

ส่ิงต่ำงๆ และกำรท่ีมคีวำมยนิดพีอใจท่ีได้เสพรูป เสียง กล่ิน รส  

และสัมผัส นั้นไม่ได้เป็นควำมสุขที่ยั่งยืน วิกฤติทำงเศรษฐกิจ 

พำยุท่ีพัดถล่มอย่ำงรุนแรง หรืออุบัติเหตุทำงรถยนต์ อำจจะ

ท�ำลำยควำมสุขเช่นนั้นภำยในพริบตำ กำรท่ีเรำเจ็บไข้ได้ป่วย 

มีควำมชรำ และต้องตำยในที่สุด แสดงให้เห็นว่ำเรำไม่สำมำรถ

พ่ึงพำร่ำงกำยของเรำได้ ถงึแม้ว่ำกำรพจิำรณำไตร่ตรองเกีย่วกบั 

ควำมจริงท่ียอมรับได้ยำกเช่นน้ีท�ำให้รู้สึกเจ็บปวด แต่กำรยอมรับ 

ควำมจริงดังกล่ำวย่อมช่วยเปิดประตูไปสู่ควำมเป็นอิสระเสรีและ

ท�ำให้มีควำมสุข

เม่ือเรำเลือกท่ีจะปฏบัิติเนกขัมมะ เรำต้องรับผิดชอบท่ีจะจัดกำร

กับปัญหำท่ีเกิดข้ึน กำรเลือกท่ีจะมีชีวิตอยู่โดยมีทำงเลือกท่ี 

น้อยลง จะน�ำเรำไปสู ่ วิธี ท่ีเรำกระท�ำเสมอเม่ือตกอยู ่ใน

สถำนกำรณ์ท่ียำกล�ำบำก ปฏิกิริยำของเรำในกำรยอมสละส่ิง

ต่ำงๆ ซ่ึงแฝงอยูใ่นกำรปฏบัิติเนกขัมมะของเรำ จะเป็นส่ิงท่ีแสดง 
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ให้เห็นว่ำเรำได้รับควำมพอใจหรือผิดหวัง เม่ือเรำต้ังใจลดทำง

เลือกของเรำ และละควำมอยำกที่จะควบคุมบังคับสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมใจเรำ เรำก็จะเรียนรู้ที่จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่ง 

ท่ีเรำจะพบเจอในชีวิต ในขณะเดียวกัน ด้วยกำรท่ีเรำจ�ำกัด

ทำงเลือกในกำรกระท�ำของเรำด้วยควำมสมัครใจ เรำก็สำมำรถ

พัฒนำกำรควบคุมตนเองโดยไม่มีปฏิกิริยำในทำงลบเม่ือต้อง

ละเว้นส่ิงต่ำงๆ ท่ีเคยกระท�ำ เม่ือพจิำรณำในแง่นี ้เนกขัมมะ กค็อื 

ควำมเต็มใจท่ีจะกระท�ำส่ิงท่ีเหมำะท่ีควร และไม่กระท�ำตำมควำม 

อยากของเรา

เม่ือปฏิบัติจิตตภำวนำ ทำงเลือกท่ีมมีำกกก็ลับเป็นโทษ มันมกัจะ 

น�ำไปสู่ควำมขัดแย้งทำงจิตใจมำกกว่ำท่ีจะท�ำให้ใจสงบ ทำงเลือก

ท่ีมีจ�ำกัดซ่ึงจ�ำเป็นในกำรภำวนำ จะช่วยท�ำให้สำมำรถมีสมำธิ 

ต้ังม่ันและส่งเสริมให้เรำสำมำรถปฏิบัติเพื่อเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ได้  

อันท่ีจริงเรำสำมำรถเพิ่มควำมสำมำรถของสติด้วยกำรลด 

ทำงเลือกของเรำโดยกำรน่ังสมำธิคนเดียวในท่ำเดียว และใช้

ค�ำบริกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว กำรกระท�ำเช่นนี้

จะช่วยท�ำให้จิตไม่ฟุ้งซ่ำนและมีควำมสมดุลที่มั่นคงอยู่ภำยใน

กำรมีวินัยทำงศีลธรรมถือกันว่ำเป็นพื้นฐำนของกำรปฏิบัติ

จิตตภำวนำ เพรำะมันจะท�ำให้เรำต้องด�ำเนินชีวิตด้วยหลัก

จริยธรรม ซึ่งช่วยขจัดทำงเลือกที่เป็นอกุศลที่มีมำกมำยในชีวิต 

ประจ�ำวัน ควำมตั้งใจสะท้อนให้เห็นถึงกำรเป็นคนดีมีศีลธรรม 
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ซ่ึงทำงเลือกต่ำงๆ จะต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของหลักกำร

ประพฤติตนเป็นคนดมีศีลีธรรม ซ่ึงได้แก่ศลีข้อห้ำมต่ำงๆ เหตุผล 

ของศีลเหล่ำนี้ ก็คือเรำทุกคนมีควำมสำมำรถและมีอิสระท่ีจะ

เลือกว่ำอะไรถูกอะไรผิด ดังนั้นจึงสำมำรถที่จะตั้งใจเลือกที่จะ

กระท�ำสิ่งที่ถูกต้องเหมำะสมในทุกสถำนกำรณ์

หน้ำท่ีอย่ำงหน่ึงของวัดก็คือท�ำให้มีทำงเลือกน้อยลง ด้วยกำร

ต้ังกฎเกีย่วกบัควำมประพฤติและกำรปฏิบัติธรรม เมือ่อยูใ่นวัด 

พุทธศำสนำ ควำมเป็นอิสระของเรำจะต้องเป็นไปมติคณะสงฆ์

ในวัดน้ัน ข้อบังคับน้ีเป็นกำรช่วยปกป้องด้วยกำรไม่สนบัสนนุให้

เลือกที่จะประพฤติผิด และในขณะเดียวกันก็ให้อิสระด้วยกำร 

ส่งเสริมให้ฉลำดในกำรเลือก มกีำรส่ังสอนให้เป็นคนดมีีคุณธรรม  

โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรควบคุมตนเอง ไม่ให้เป็นคนท่ีท�ำอะไร

ตำมใจตนเอง และเน้นควำมสำมัคคีและสงบสุขของหมู่คณะ

มำกกว่ำกำรกระท�ำตำมอ�ำเภอใจ    

ผู้ท่ีปฏิบัติตำมพระธรรมวินัยท่ีเข้มงวดในวัดพทุธศำสนำ มกัจะ

มีควำมรู้สึกสดช่ืนและมีพลัง เป็นเพรำะเขำไม่มีทำงเลือกมำก 

เขำจึงรู้สึกชุ่มเย็นและเบิกบำนในกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน เขำพบว่ำ 

ในกำรลดกิจกรรมให้เหลือแค่กำรภำวนำและท�ำงำนท่ีต้อง 

รับผิดชอบตำมธรรมดำท่ัวไป ท�ำให้เขำมีควำมรู้สึกเป็นอิสระ  

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดมำก่อนว่ำจะเป็นไปได้
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ควำมมีอิสระเสรีนี้มีลักษณะอย่ำงไร ควำมมีอิสระเสรี คือ

ประสบกำรณ์ในกำรท่ีไม่มีอำรมณ์เกิดข้ึนเม่ือจ�ำเป็นต้องเลือกท�ำ

ส่ิงท่ีไม่ชอบ เม่ือจิตใสสว่ำงและไม่มอีะไรมำกระทบ มันกจ็ะไม่ตก 

เป็นเหยื่อของควำมสับสนทำงจิตใจ และเข้ำใจสถำนกำรณ์ท่ี 

เกิดข้ึนชัดเจนมำกข้ึน โดยรู้ว่ำส่ิงท่ีควรกระท�ำมเีพยีงอย่ำงเดยีว

หรือสองอย่ำงเท่ำนั้น ควำมเป็นอิสระเสรีจำกกำรท่ีไม่กระท�ำ 

ตำมควำมอยำก ท�ำให้เรำไม่มีอะไรจะต้องท�ำมำกนอกจำก 

ด�ำเนินชีวิตทุกเวลำนำทีเพื่อควำมสงบท่ีเหนือกว่ำควำมสุขใดๆ 

ในโลก

ทำงท่ีเรำเลือกในชีวิตประจ�ำวันมีพลังมำกจนท�ำให้ในท่ีสุด 

แรงกระเพือ่มของมันจะไปกระทบคนจ�ำนวนมำก ทำงท่ีเรำเลือก

และกำรกระท�ำที่ติดตำมมำ เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะช่วยท�ำให้

สิ่งแวดล้อมที่เรำอยู่นั้นมีศีลธรรม

ขอท่านได้โปรดเมตตาอธิบายเกี่ยวกับพระธรรม
ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้แก่ 
พระพาหิยะ กระผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมาก 

ค�ำตอบส�ำหรับค�ำถำมนีอ้ยู่ในรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ในเร่ืองจิต

ที่พระพุทธเจ้ำทรงค้นพบและน�ำมำสั่งสอนชำวโลก
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พำหิยะเป็นคนฉลำด เขำอำศัยอยู่ริมทะเลท่ีเมืองสุปปำรกะ 

และแต่งกำยด้วยผ้ำท่ีท�ำจำกเปลือกไม้ พำหิยะได้รับกำรยกย่อง

จำกเพื่อนๆ และชำวเมืองว่ำเป็นคนฉลำด แต่เขำยังไม่พอใจ 

แค่นั้น เขำคิดว่ำต้องมีใครสักคนในโลกที่ฉลำดกว่ำเขำ 

มีเทวดำท่ีเคยเป็นมิตรกับเขำเล่ำให้เขำฟังว่ำ พระพุทธเจ้ำเป็น 

ผู้ท่ีทรงฉลำดเลิศล�ำ้ท่ีสุดในโลก เขำบอกพำหิยะว่ำ พระพทุธเจ้ำ

ประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหำร ชำนเมืองสำวัตถี ซึ่งอยู่ห่ำงไกล

ออกไปจำกเมืองสุปปำรกะกว่ำ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร 

พำหิยะดีใจมำกท่ีได้ทรำบว่ำมีคนท่ีสำมำรถท่ีจะสอนให้ตนมี

ปัญญำข้ันสูงสุดได้ เขำจึงรีบออกเดินทำงไปในทันที เขำเดนิทำง 

ภำยในประเทศอินเดยี และหยดุพกัเพยีงเพือ่นอนตอนกลำงคนื 

เท่ำนั้น 

เม่ือไปถึงพระเชตวันวิหำร เขำได้คุยกับพระภิกษุและถำมว่ำ

จะไปเข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำได้ท่ีไหนเพื่อท่ีเขำจะได้ฟังธรรมะจำก

พระองค์ท่ำน ซึ่งสำวกของพระพุทธเจ้ำได้ตอบว่ำ พระองค์ท่ำน

เพิ่งเสด็จออกจำกพระเชตวันวิหำรเข้ำไปในเมืองเพื่อบิณฑบำต

ดังนั้น พำหิยะจึงเดินเข้ำไปในเมือง และเมื่อเห็นพระพุทธองค ์

กท็รำบได้ในทันทีว่ำนีค่อืพระพทุธเจ้ำ เพรำะมีรัศมขีองควำมสงบ 

ของพระองค์ท่ีแผ่ออกมำเหมือนกับเป็นรังสีของแสง เขำเดินเข้ำ 

ไปหำพระองค์ ก้มลงหมอบกรำบตรงหน้ำและกล่ำวว่ำ 
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“ข้ำแต่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ ข้ำพระองค์ช่ือพำหิยะ และได้เดนิเท้ำ 

มำจำกเมืองสุปปำรกะ ซ่ึงอยู่อีกฟำกหนึ่งของประเทศอินเดีย  

เพ่ือมำเข้ำเฝ้ำพระองค์ ขอพระองค์ได้โปรดเมตตำส่ังสอน 

เกีย่วกบัปัญญำของพระองค์ให้ข้ำพระองค์ด้วยเถดิ เพือ่จะได้เป็น 

ประโยชน์เกื้อกูลแก่ควำมสุขอันสูงสุดของข้ำพระองค์” 

พระพทุธองค์ตรัสตอบว่ำ “เวลำนีไ้ม่สมควร เพรำะตถำคตก�ำลัง

บิณฑบำตอยูใ่นเมือง โปรดรอจนกว่ำตถำคตบิณฑบำตเสร็จก่อน  

แล้วตถำคตจึงจะสอนเธอ” 

พำหิยะอ้อนวอนว่ำ “แต่ไม่ทรำบว่ำข้ำพระองค์จะมีชีวิตยืนยำว

ไปสักเพยีงไร หำกช้ำไปกว่ำนีก็้อำจจะไม่ทันกำร ขอพระองค์ได้

โปรดเมตตำแสดงธรรมะให้แก่ข้ำพระองค์ด้วยเถิด” 

พระพทุธเจ้ำทรงปฏเิสธอีกคร้ังว่ำเวลำนัน้ยงัไม่สมควร และพำหิยะ 

ก็ได้กรำบทลูอ้อนวอนอกีครัง้ว่ำ เขำปรำรถนำที่จะมีปัญญำโดย

เร็วพลันจนไม่อำจจะรออีกต่อไปได้ 

พระพุทธเจ้ำทรงเห็นว่ำพำหิยะมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำท่ี

จะท�ำให้ตนเองมปัีญญำมำกข้ึน และทรงเห็นว่ำเขำเดนิทำงมำไกล  

ดังน้ัน พระองค์จึงสอนธรรมะท่ีสรุปเร่ืองปัญญำท้ังหมดให้ตำม 

ท่ีพำหิยะปรำรถนำ ธรรมะค�ำส่ังสอนของพระองค์น้ันมีเพยีงส้ันๆ 

ดังนี้
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“พำหิยะ จงปฏบัิติดงัน้ี เม่ือเห็นรูปก็สักแต่ว่ำเห็น เมือ่ได้ยนิเสียง  

ก็สักแต่ว่ำได้ยิน เมื่อได้รับรู้ผัสสะก็สักแต่ว่ำรับรู้ผัสสะ เม่ือรู ้

ธรรมำรมณ์ก็สักแต่ว่ำรู้ธรรมำรมณ์ นี่คือส่ิงท่ีเธอควรปฏิบัติ  

เม่ือเธอเห็นรูปก็สักแต่ว่ำเห็น เมื่อได้ยินเสียงก็สักแต่ว่ำได้ยิน 

เมื่อได้รับรู้ผัสสะก็สักแต่ว่ำรับรู้ผัสสะ เมื่อได้รู้ธรรมำรมณ์ก็สัก

แต่ว่ำได้รู้ธรรมำรมณ์ เม่ือเป็นเช่นนัน้แล้วพำหิยะ กจ็ะไม่มตัีวเธอ 

เข้ำไปยึดติดในสิ่งที่เห็น ได้ยิน ได้รับรู้ผัสสะ ได้รู้ธรรมำรมณ์ 

เมื่อนั้นก็ไม่มีตัวเธอ เม่ือไม่มีตัวเธอ ตัวเธอก็จะไม่มีในโลกน้ี  

ในโลกอื่น หรือในระหว่ำงโลกนี้และโลกอื่น นี้แลคือที่สุดแห่ง

ทุกข์”

ธรรมะค�ำสอนน้ีหมำยควำมว่ำอย่ำงไร พำหิยะผู้ได้สดบัพระธรรม 

เทศนำของพระพุทธองค์ เป็นบุคคลที่มีขันธ์ห้ำและอำยตนะหก 

และมีชีวประวัติท่ีสำมำรถย้อนกลับไปดูได้ว่ำเกิดต้ังแต่เม่ือไร  

แต่จติซ่ึงเป็นผู้รู้น้ันไม่ได้มีรูปร่ำงลักษณะ ไม่ได้เกดิ และไม่ได้ตำย  

จิตเป็นผู้รู้ที่ยังคงมีอยู่ถึงแม้จะขันธ์ห้ำและอำยตนะได้ดับสลำย

ไปแล้ว

ตำมปกติธรรมชำติของจิตซ่ึงเป็นผู้รู้นั้นเป็น “อกำลิโก” ไม่มี

ขอบเขต และสว่ำงไสว แต่ธรรมชำติที่แท้จริงของมันถูกบดบัง

ด้วยกเิลสและมืดมัวไปด้วยควำมหลง ควำมหลงเบ้ืองต้นได้สร้ำง 

จุดศนูย์กลำงของผู้รู้ข้ึนมำภำยในจิต และจุดศูนย์กลำงปลอมนี้ 

ได้สร้ำงควำมคิดเกี่ยวกับตัวตนขึ้นมำ ซึ่งได้กลำยเป็นแก่นของ
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ควำมมีตัวตน ควำมมี “ตัวตน” นี้ ท�ำให้เกิดกำรรับรู้สองอย่ำง

คือ ผู้รู้ และสิ่งที่ถูกรู้ หรือผู้เห็นและสิ่งที่ได้รู้ได้เห็น และจำก

ตรงน้ัน ผู้รู้ได้ออกไปสร้ำงโลกของขันธ์ห้ำและผัสสะท้ังหมด  

กำรตอบรับท่ีผู้รู้ได้รับกลับมำจำกกำรรู้น้ัน ได้กลับไปตอกย�้ำ

ควำมรู้สึกมีตัวตนของผู้รู้อีกด้วย

ในขั้นแรก กระแสจิตออกไปสร้ำงโลกแห่งผัสสะทั้งหมดซึ่งเป็น

โลกสมมุติข้ึนมำก่อน ด้วยเหตุนี ้ทุกอย่ำงท่ีได้เห็น ได้ยนิ ได้สัมผัส 

รับรู้ และได้รู้ธรรมำรมณ์น้ัน ล้วนแล้วแต่เป็นสมมุติท้ังส้ิน  

เป็นควำมจริงท่ีสมมุติข้ึนตำมเหตุปัจจัยต่ำงๆ ส่ิงเหล่ำนี้มีอยู่

เพรำะมันข้ึนอยูก่บัผู้รู้ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีรู้มัน ดังน้ัน มันจึงเป็นเพยีงสมมุติ

ท่ีจิตสร้ำงข้ึนมำและจิตก�ำหนดเองว่ำส่ิงสมมุติน้ันมีลักษณะ 

อย่ำงไรเพื่อที่จะได้รู้เมื่อมันปรำกฏขึ้น 

ในทำงกลับกัน เนื่องกำรปรำกฏของสิ่งสมมุติได้เข้ำไปรวมเป็น

อันหน่ึงอันเดียวกนักบัควำมเป็นตัวตนของจิต ดงันัน้ ส่ิงท่ีได้รับรู้ 

จึงไม่สำมำรถแยกออกมำจำกผู้รู้ได้ และจิตก็จะยึดติดอยู่กับ

ควำมหลงคิดว่ำมีตัวตน

ถงึแม้ว่ำจิตจะรู้ แต่มันก็รู้ผิดๆ รู้ไม่จริง ควำมหลงเบ้ืองต้น กคื็อ 

ควำมเช่ือว่ำตัวตนเป็นจุดศูนย์กลำงของผู้รู้ ควำมเช่ือนีก่้อให้เกดิ

ควำมรู้สึกว่ำมีตัวตนในกำรกระท�ำทำงกำยและจิตของขันธ์ห้ำ

และอำยตนะหก ควำมมตัีวตนท�ำให้เกดิบุคคลผู้มนีำมว่ำ พำหิยะ  
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ดงันั้นคนทีช่ือ่พำหยิะจรงิๆ แล้ว ก็คอืควำมหลง เขำไม่มตีวัตน

อยูจ่ริง มีแต่กำยท่ีสมมุติว่ำเป็นตัวเขำเท่ำนัน้ จริงๆ แล้วเขำเป็น

สิ่งที่ควำมหลงควำมไม่รู้จริงสร้ำงขึ้นมำ

เมื่อควำมหลงเบ้ืองต้นท่ีฝังอยู่ในจิตถูกท�ำลำยด้วยปัญญำข้ัน

สูงสุด จุดศนูย์กลำงของผู้รู้กส็ลำยไป ท�ำให้ควำมคิดว่ำมี “ตัวตน”  

หำยไปจำกจิต เมื่อไม่มีตัวตน รูปที่สมมุติทั้งหมดที่เคยปรำกฏ

ในจิตก็หำยไปเช่นกัน เมื่อจิตบริสุทธ์ิปรำศจำกควำมหลงใดๆ 

คนที่ชื่อพำหิยะก็ไม่มีอีกต่อไป กำยที่สมมุติและจิตก็ด�ำเนินไป

ตำมกรรมและเหตุท่ีจิตได้เคยท�ำไว้ตอนท่ีมันยังมีควำมหลงอยู่ 

ส่วนจิตท่ีบริสุทธ์ินั้นพ้นจำกผลของกรรมท้ังหลำยโดยส้ินเชิง  

แต่จติท่ีบริสุทธ์ิและรูปสมมติุซ่ึงกรรมตกแต่งนัน้ยงัคงอยูร่่วมกนั 

ได้ต่อไปจนกว่ำร่ำงกำยและจิตได้ประสบกบัควำมตำยและเส่ือม

สลำยลงในท่ีสุด ดังนัน้ กำรบรรลุอรหันต์จึงเกดิข้ึนเม่ือยงัมร่ีำง

สมมุติ แต่ร่ำงสมมุติจะไม่มีในจิตที่บริสุทธิ์

ในพระสูตร พระพุทธเจ้ำตรัสกับพำหิยะว่ำ “เมื่อเธอเห็นรูปก็

สักแต่ว่ำเห็น เมื่อได้ยินเสียงก็สักแต่ว่ำได้ยิน เมื่อได้รับรู้ผัสสะ 

ก็สักแต่ว่ำได้รับรู้ผัสสะ เมื่อได้รู้แจ้งธรรมำรมณ์ก็สักแต่ว่ำได้รู้

แจ้งธรรมำรมณ์ เม่ือน้ันพำหิยะ ก็จะไม่มีเธอเข้ำไปยดึติดกบัส่ิงนัน้  

เม่ือไม่มีเธอเข้ำไปยึดติดกับส่ิงนั้น ก็จะไม่มีพำหิยะ เม่ือไม่มี

พำหิยะ กจ็ะไม่มเีธอท่ีนีห่รือท่ีนัน่ หรือระหว่ำงท่ีนีก่บัท่ีนัน่ นีคื่อ 

กำรสิ้นสุดแห่งทุกข์”
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เมื่อเรำได้รู้เห็นสิ่งต่ำงๆ ตำมควำมเป็นจริง เรำจะพบว่ำผู้รู้นั้นม ี

องค์ประกอบสองส่วน คอื ผู้รู้ (ฉนัรู้) และส่ิงท่ีได้รับรู้ (ส่ิงท่ีฉนัรู้)  

หรือผู้ยึดมั่นถือมั่น และสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อเรำกล่ำวว่ำเรำรู้

สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น ใครเป็นผู้รู้ เมื่อเรำกล่ำวว่ำเรำไม่ได้ยึดติดกับ

สิ่งหนึ่งสิ่งใด ใครเป็นผู้ไม่ได้ยึดติด มันเหมือนกับเดินเข้ำไปใน 

ห้องว่ำง และพูดว่ำห้องนี้ว่ำง แต่ในควำมเป็นจริงนั้น เรำก�ำลัง

ยึดติดอยู่กับต�ำแหน่งท่ีอยู่กลำงห้องนั้น เรำต้องออกจำกห้อง

และปล่อยวำงกำรยึดติดข้ันละเอียดท่ีสุดก่อน ห้องนัน้จึงจะว่ำง

อย่ำงแท้จริง

จิตท�ำหน้ำท่ีเป็นส่ือท่ีสงบนิ่งและมั่นคงให้ปัจจัยปรุงแต่งต่ำงๆ  

ท่ีไม่เท่ียง ผ่ำนเข้ำออก ในแง่น้ัน จิตเป็นตัวท่ีท�ำให้ปัจจัยเหล่ำนี้ 

ต้ังอยูไ่ด้ จิตน่ิงไม่มกีำรเคล่ือนไหว แต่ปล่อยให้ธรรมำรมณ์ต่ำงๆ  

ซ่ึงไม่เท่ียงเคล่ือนผ่ำน หรืออำจเปรียบเทียบได้ว่ำ จิตเหมือนกบั 

มหำสมุทรท่ีลึกแต่นิ่ง ในขณะท่ีปัจจัยปรุงแต่งท่ีไม่เท่ียงและ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลำนัน้ เปรียบประดุจคล่ืนท่ีซัดสำดไปมำบน 

ผิวน�ำ้ หรือจติเปรียบเสมอืนตำท่ีนิง่สงบอยูต่รงจุดศูนย์กลำงของ

พำยุไซโคลนซึ่งมีพำยุหมุนที่รุนแรงพัดอยู่โดยรอบ

ตำมปกติ จิตมีควำมสว่ำงไสวและพร้อมท่ีจะไปยดึติดกบัทุกส่ิง

ทุกอย่ำง ถงึแม้ว่ำสภำวะต่ำงๆ ท้ังรูปและนำมอยูภ่ำยใต้กฎแห่ง

ไตรลักษณ์ อันได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตำ แต่ธรรมชำติ

ที่แท้จริงของจิตไม่ได้เป็นไปตำมกฎนี้
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จิตจะเป็นไปตำมกฎแห่งไตรลักษณ์ก็ต่อเมื่อส่ิงต่ำงๆ ซ่ึงอยู ่

ภำยใต้อ�ำนำจของกฎอนจิจัง ทุกขัง และอนัตตำ ได้หมุนเข้ำมำอยู่

ในจติ ซ่ึงท�ำให้จิตหมนุไปกับมนัด้วย อย่ำงไรกต็ำม จติหมนุใน

ลักษณะท่ีว่ำมนัไม่ดบัสลำย แต่มนัหมนุไปกบัส่ิงท่ีมพีลังผลักดัน 

ให้มันหมุน แต่ธรรมชำติของจิตเองคือมันเป็นผู้รู้และไม่ตำย 

กำรไม่ตำยน้ีเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือกำรดับสลำย กำรไม่ดับสลำยน้ี  

เป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือกฎแห่งไตรลักษณ์และกฎแห่งธรรมชำติโดย

ท่ัวไป แต่เรำไม่รู้เพรำะกิเลสได้เข้ำมำปิดบังห่อหุ้มจิตเอำไว้  

เพือ่ให้จติท�ำตำมท่ีกเิลสต้องกำรทุกอย่ำง เมือ่จิตเข้ำไปยดึสภำวะ 

ที่ไม่เที่ยง มันจึงมีควำมไม่เที่ยงไปด้วยและมีควำมทุกข์

กำรเกิดและกำรตำยเป็นส่ิงท่ีอยู่ภำยในจิต เพรำะได้รับเช้ือ

มำจำกกิเลส แต่เนื่องจำกอวิชชำมำปิดบังเรำจึงไม่รู้ควำมจริง  

กำรเกิดและกำรตำยนั้นเป็นเร่ืองของกิเลส ปัญหำของเรำก็คือ

เรำไม่มีพลังมำกพอที่จะเป็นตัวของตัวเอง เนื่องจำกเรำยอมรับ

เอำของปลอมมำเป็นตัวเรำ พฤติกรรมของจิตจึงไม่เป็นไปตำม

ธรรมชำติของมัน พฤติกรรมของจิตตกอยู่ภำยใต้อ�ำนำจกำร

หลอกลวงของกิเลส ซ่ึงท�ำให้มันหวำดกลัว กลัวควำมตำย  

กลัวทุกส่ิงทุกอย่ำง ไม่ว่ำจิตจะได้รับควำมเจ็บปวดมำกหรือน้อย

มนักก็ลัวไปหมด แม้แต่มีอะไรเพยีงเล็กน้อยมำกระทบ มันกก็ลัว  

ดังน้ัน จิตจึงเต็มไปด้วยควำมกงัวลและควำมกลัว ถงึแม้ว่ำควำม

กลัวและควำมกงัวลไม่ใช่เร่ืองของจิตโดยตรง แต่กเิลสกส็ำมำรถ 

ท�ำให้จิตกระวนกระวำยและไม่สบำยใจ
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เม่ือจิตถูกชะล้ำงให้สะอำดเพื่อควำมบริสุทธ์ิอย่ำงแท้จริง และ

ไม่ยดึติดกบัส่ิงใดๆ แล้ว ควำมกลัวจะไม่ปรำกฏในจิตอีกต่อไป  

ควำมกลัวจะไม่ปรำกฏ ควำมกล้ำกจ็ะไม่ปรำกฏ ทุกส่ิงท่ีปรำกฏ

เป็นธรรมชำติที่แท้จริงของจิตซึ่งเป็น “อกำลิโก” ไม่มีกำลเวลำ 

เพียงแค่นั้นเอง นี่คือจิตที่แท้จริงหรือจิตเดิม

น่ีคือจิตเดิมท่ีมำเกิดและตำยในสังสำรวัฏ ซ่ึงจิตได้พบว่ำตัว 

มันเองน้ันได้หมุนวนอยู่ ดังท่ีพระพุทธเจ้ำได้ตรัสว่ำ “ภิกษุ 

ท้ังหลำย จิตเดมิน้ันสว่ำงไสว แต่มันหลงไปตำมกเิลสท่ีผ่ำนเข้ำมำ”  

พระพุทธองค์ทรงเรียกจิตเดิมท่ีสว่ำงไสวน้ีว่ำ “จิตประภัสสร” 

แต่จิตท่ีสว่ำงไสวน้ีถูกหลอกให้หลงไปตำมกิเลสท่ีผ่ำนเข้ำมำ

ครอบง�ำ ซึ่งท�ำให้จิตเข้ำไปยึดรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ

ยังท�ำให้มันยึดติดกับรูป เวทนำ สัญญำ สังขำร และวิญญำณ

อีกด้วย

ด้วยเหตุน้ี พระพทุธเจ้ำจึงทรงสอนพำหิยะว่ำ “อย่ำยดึติดในรูป

ที่เห็น อย่ำยึดติดในเสียงที่ได้ยิน อย่ำยึดติดในผัสสะที่ได้รับรู้ 

อย่ำยึดติดในธรรมำรมณ์ที่ได้รู้”

จิตมคีวำมกลัว กงัวล รัก ชัง ด้วยอ�ำนำจของกเิลส ซ่ึงเข้ำไปยดึติด

กับสิ่งเหล่ำนี้ เรำไม่มีพลังจิตของตนเอง เรำมีแต่พลังของกิเลส 

ตัณหำและอำสวะท่ีคอยผลักดันบีบบังคับเรำอยู่ตลอดเวลำ 

ท้ังวันท้ังคนืไม่ว่ำจะยืน เดิน น่ัง และนอน แล้วเรำจะหำควำมสุข 
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ควำมสบำยใจมำจำกไหน ในเมือ่ส่ิงเหล่ำนีซ่ึ้งไม่เท่ียงคอยกระตุ้น 

ให้จิตฟุ้งซ่ำนวุ่นวำยไปตำมมันตลอดเวลำโดยท่ีเรำไม่เข้ำใจถึง

พิษภัยที่เกิดขึ้น

เหมือนกับในกรณีของพำหิยะ ควำมสุขท่ีแท้จริงในโลกน้ีไม่มี

จนกว่ำหัวใจได้ปล่อยวำงส่ิงต่ำงๆ ออกไปจนหมดส้ิน เมื่อถึง 

เวลำนัน้ เรำจะมีควำมสุขและควำมยนิดีได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง 

อำศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใด นี่คือเหตุผลว่ำ ท�ำไมพระพุทธองค์ทรงสอน

ให้พำหิยะช�ำระจิตใจให้สะอำด ซ่ึงเป็นกำรขจัดควำมทุกข์ให้

หมดสิ้น 

ด้วยเหตุนี ้เมือ่พำหิยะได้ยินพระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำ

และเข้ำใจควำมหมำยที่ลึกซึ้ง เขำจึงบรรลุถึงควำมหลุดพ้นจำก

กิเลสอำสวะและกลำยเป็นพระอรหันต์ในทันที

หลังจำกได้สั่งสอนพำหิยะแล้ว พระพุทธองค์จึงได้เสด็จจำกไป

เพื่อเข้ำไปในเมือง และพำหิยะเดินกลับไปท่ีพระเชตวันวิหำร  

แต่ทันใดน้ัน แม่โคเดนิมำบนถนนพร้อมด้วยลูกอ่อน และคิดว่ำ 

พำหิยะจะไปท�ำอันตรำยลูกของตน จึงขวิดพำหิยะและเหยยีบย�ำ่ 

บนร่ำงเขำจนเสียชีวิต เม่ือพระพทุธองค์ทรงทรำบข่ำวกำรเสียชีวิต 

ของพำหิยะ พระองค์ตรัสบอกกับภิกษุท้ังหลำยว่ำ พำหิยะได้บรรลุ 

พระนิพพำนแล้ว และทรงมีรับสั่งให้ภิกษุได้เผำร่ำงของพำหิยะ

และสร้ำงเจดีย์ส�ำหรับบรรจุเถ้ำกระดูกของเขำ 
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ต่อจำกน้ันพระพทุธองค์ได้ทรงเปล่งวำจำแสดงพระธรรมค�ำส่ังสอน 

อันเป็นเอกลักษณ์ของพระองค์เป็นพระคำถำสั้นๆ ว่ำ 

“ในพระนิพพำนไม่มีดิน น�้ำ ลม หรือ ไฟ

ดวงดำวย่อมไม่ส่องประกำย

ดวงอำทิตย์ย่อมไม่ส่องแสง

ดวงจันทร์ย่อมไม่ส่องสว่ำง

และควำมมืดย่อมไม่มี

เมื่อผู้ฉลำดได้บรรลุพระนิพพำนด้วยปัญญำของตนเอง

เขำย่อมหลุดพ้นจำกกำรยึดติดกับรูปและอรูป

และหลุดพ้นจำกควำมสุขและควำมทุกข์ทั้งปวง

เอวัง”

● ● ● 
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